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IR DARBININKŲ-ŽINIOS

Už 30 Valandų Darbą j
Washington. — Amerikos 

Darbo Federacija pripažindama 
kad NRA veda šalies reikalus į, 
tikrą kelią, savo konvencijoje'

nūs Dolarių
PAĖMĖ TŪSTANČIUS GYVASČIŲ.— DABAR 
TRŪKSTA TIK 3 VALSIJU JOS UŽBAIGIMUI

ŠALIS PANEŠĖ MIL
ŽINIŠKUS NUOSTO

LIUS TAKSAIS
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Washington. — Baigian- 
Spalių 10 d. pavedė veikiančiai piohibicijos dienoms, nes 
tarybai išdirbti kodus su 30 dar tiktai trijų valstijų rei- 
valr.ndų savaitėej darbui įvai- kia jos atmetimui, valdžia 
riose industrijose, kad daugiau surinko paviršutinias žinias 
darbininkų gautų dirbti.

žinoma, tas lengvai 
įbesta ir fabrikantai neužsileisj 
tačiau Darbo Federacijos vadai 
numato kad darbininkai dirb
dami po 30 valandų į savaitę, 
su pritaikytu atlyginimu, galė
tų gerai pragyventi ir daugiau 
darbininkų turėtų darbų.

j apie prohibicijos viešpata- 
nebus vimą per 13 metų.

Bendrai imant, prohibici
ja šiai šaliai ir jos pilie
čiams kaštavo bilijonus do- 
lai’ių.

Tikrų skaitlinių gal nie- 
, kas nesurankios iš priežas
ties skirtingų prohibicijos!

šalyje
SUr 

ir 
to 

or- 
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JAU 33 ATMETĖ 
PROHIBICIJĄ

Jacksonville, Fla. — Spa
lių 10 d. Floridos piliečiai 
nubalsavo atmetimą prohi- 
bicijos ir Florida stoja 33- 
čia valstija j eilę prohibici- 
ją atmetusių. Reikia dar 
trijų valstijų ir federalinė 
prohibicija bus panaikinta.
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Tie at- 
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, ren- 
prie to sekančiame 

. Neku- 
rie tikrina kad infliacija 
busianti lengviausias’ būdas 
pagerinti visus blogumus.

Nors Prez. Roosevelt tu
ri teisę infliaciją įvesti ir 
dolarį žymiai atpiginti, bet 
jis nuo to laikosi, norėda
mas išbandyti visus kitus 
budus šalies krizio pageri
nimui.

Washington. — 
mėnesių susirinks 
stijų Kongresas, 
stovai kurie nori

prie plieno
smarki ko-

Su-
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STREIKAMS visoje 
plečiantis, valdžia . svarsto 
rasti priemones įsimaišyti 
sutaikyti kivirčius. Prie 
valdžia nori kad darbininkų 
ganizacijos bandytų eiti į
rybas su darbdaviais neskubi
nant iššaukti darbininkus strei
kuoti.

Streikai daugelyje vietų eina 
visų smarkumu ir įvairiose in
dustrijose.

Angliakasykose daugelyj vie
tų streikai tęsiasi 
kurnu.

Buffalo, N. Y., 
dirbtuvės atsibuvo
va streikerių su policija, 
žeista 11 asmenų.

Youngstown , O., sustreikavo 
130 Republic plieno dirbtuvės 
darbininkų, peštynėse su streik
laužiais vienas darbininkas su
žeista. z

Illinois valstijoje, Saline ap
skrityje, angliakasių streiko 
riaušėse Spalių 5 d. sužeista 20 
darbininkų. Pasiųsta valstijos 
kariumenė tvarkai prižiūrėti.

Westmoreland apsk., Penn., 
angliakasių streiko srityje iš
sprogdinta tiltas.

Shelburn, Ind., angliakasių 
streiko sritin .pašaukta valsti
jos kariumenė, kur streikerių 
kovose su streiklaužiais mėto
ma net dinamito bombos.

STEUBENVILLE, Ohio. — 
Netoli čia, Weirton plieno dirb
tuvėje, kur streikuoja darbinin
kai, kompanija paskelbė kad 
streikeriai gryš dirbti šios sa
vaitės pradžioje. Streikuojan
tieji darbininkai dar labiau su
stiprino savo piketus atkalbi
nėjimui dabininkų nuo gryži- 
mo dirbti.

Dalis tos pačios kompanijos 
darbų yra ir šiame mieste 
čia taipgi streikuojama.

ir

vykdymų federates valdžios,' Ivje pinigų infliaciją, 
ir pačių valstijų. Bet ben-1 giasi prie to s. 
drai žmonėms atsiėjo neap- Kongreso posėdyje, 
sakomi bilijonai dolarių iš
mokėjimais pabaudų, sugai
šintais laiko ir kalėjime sė
dėjimais, sunaikintu turtu 
ir nuosavybėmis laike kra
tų, užmušimais bevykdant 
prohibicija, sužeidimais ir 
gydymaisi, ir tūkstančiais 
mirčių iš priežasties nuo
dingo alkoholio.

Pati tik federate valdžia 
praleido apie $520,000,000 
prohibicijos vykdymui, tar
dymams nusikaltusių ir už
laikymui nuteistųjų kalėji
muose.

Kiek turima apitikrių ži
nių, prohibicija vykdant ne
seko gyvasčių apie 1,300 pa
čių prohibicijos agentų ir 
civilių žmonių.

Federaliai agentai pada
rė 850,000 areštų prohibici
jos laužytojų, iš kurių virš 
pusė milijono buvo įvairio
mis baudomis nubausti ir 
pabaudų per tą laiką buvo 
uždėta $75,358,000.

Federaliai agentai atėmė 
iš degtinę vežiojusių žmo
nių 75,517 automobiliu už 
$30,206,000.

Federalė valdžia per tą 
laiką nustojo taksų sumoje 
$5,000,000,000. Prie to dar 
reikia pridėti kiek nuosto
lių taksais panešė valstijos, 
apskričiai ir miestai.

Tai buvo didžiausia pai
kystė kokią tik Amerika 
galėjo išgalvoti, ii- per ją 
pati valdžia sulindo į dide
les skolas.

ATGAIVINS 376 UŽ
DARYTUS BANKUS
Suv. Valstijų pinigų kon

trolierius užtvirtino atida
rymą. 376 bankų, kurie po 
pereitos Kovo mėn. “bankų 
šventės” negavo teisės atsi
daryti.

Šie 376 bankai yra apie 20 
bankii uždarytų Kovo mė
nesį. Jų bendra depozitų 
suma siekia $400,000,000, 
kurių pusę žmonės tuoj ga
lės atgauti kaip tik bankai 
atsidarys.

JAPONIJOS NESUSIPRA
TIMAI SU RUSIJA

Tokio. — Tarp Japonijos 
ir Rusijos pakilo.nauji ne
susipratimai del tolimų ry
tų gelžkelio. Japonija pyk
sta ant Rusų už į skleidimą 
gaudų kad Japonai nori už
griebti tą gelžkelių. Japo
nai nori surasti Maskvoje 
dokumentus kurie įrodytų 
tokį užmetimą. Japonija 
nori tą gelžkelį nupirkti, bet 
toli gražu nenori duoti tiek 
kiek Maskva reikalauja.

U.SELLERSVILLE. Pa.
S. Gauge Co. dirbtuvės 400 dar
bininkų iškovojo unijos pripa
žinimą ir gryžo dirbti.

ROMA. — Italijoje bedarbių 
bėdaibių skaičius per Rugpjū
čio mėnesį pasidaugino 64,365 
žmonėmis. Viso Rugsėjo 1 d. 
bedarbių sąraše buvo 888,560. j ma.

Suv. Valstijų automobilių 
savininkai visoje šalyje per 
dieną sumoka taksų valsty
bei, valstijoms ir miestams 
bendsoje sumoje po apie 
$2,947,990. Tas' remiama 
1932 metais automobilistų 
sumokėta $1,067,760,254 su-

Londonas. —Anglijos vy
riausybė galutinai pasiryžo vinie Amerikos Legijonas, 
susilaikyti nuo mokėjimo karo veteranai, išrinko nau- 
pilnos sumos karo skolų S. j ją vadą, Edw. Hays, 42 m. 
Valstijoms nežiūrint kas iš
eis iš dabartinių tarybų 
Washingtone.

Anglija sutinka sumokėti 
Amerikai bendrą sumą vi
siškam užbaigimui savo ka
ro skalų, $475,000,000. arba 
mokėti po $5,000,000 
pusmetis, vietoje dabar 
statytų po $95,500,000.

kas
nu-

PA-NRA UŽ DAUGIAU 
SKOLŲ IR UŽ VEDY

BAS 
Washington. — Keliama 

sumanymų kad padėjimui 
vykdyti NRA šalies gaivi
nimo programo reikalinga 
kad valdžios namų paskolos 
bankas duotų daugiau pas
kolų namųj-^avininkams ir 
kad paakstintų jaunas po
ras vestis, sueiti į šeimyni
nį gyvenimą, kas sudarytų 
didesnį judėjimą, daugiau 
butų užimama namų 
nimui, ir tt.

—..... .... —
advokatą iš Decatur, Ill.

Veteranai nusistatė vary
ti savo organizavimosi dar
bą pirmyn, kovoti prieš ko
munizmą, remti NRA, stip
rinti šalies apsaugą ir vi
sais kitais budais žiūrėti vi
suomenės gerovės.

Legijonieriai pareiškė ne
pageidaują kito karo ir kad 
Amerikai nereiktų savu no
ru stoti į karą.

Legijonieriai pasireiškė 
priešingai Amerikos pripa
žinimui Sovietų Rusijos.

SAULEŽOLĖS SĖKLOS 
KARVĖMS

Kalifornijoj augina daug 
sauležolių ir jų sėklos žie
mą maišoma karvėms į pa
šarą. Taipgi jos tinka le
sinti naminius paukščius.

gyve-

30 UŽMUŠTA
Liberijoj, Afrikoj, 

tarpinėj juodųjų kovoj šio
se dienose užmušta 30 žmo
nių. Tautų Sąjunga prašo
ma pagelbėti Liberijos vy
riausybei suvaldyti karin
gas puses.

savi-

VIS REIKALAUJA 
GINKLŲ LYGYBĖS
Geneva. — Čia einančioje 

nusiginklavimo konferenci
joje Vokiečiai vėl kelia rei
kalavimus ginklų lygybės 
su kitomis kaimynėmis. Tas 
grasina 
rencijos.
valstybės deda pastangas 
konferenciją išlaikyti nuo 
iširimo.

suardymu konfe-
Penkios didėsės

RADO $780,000 VERTĖS 
DEIMANTĄ

Minas Gereas provincijo
je, Brazilijoje, deimantų ka
sykloj darbininkas rado dei
mantą kurs sveria 2,000 ka
ratų ir vertas $780,000.

Pirma to yra rastas kitas 
deimantas, kuris yra di
džiausias, 3,024 karatų. Jį 
rado deimantų kasykloje 
Pietų Afrikoje 1905 metais.

PRITARIA NUMARINI
MUI NEIŠGYDOMŲ

Berlinas. — Vokiečiiį da
bartinė vyriausybė svarsto 
patvarkymą kad daktarui 
butų leista užbaigti kančias 
neišgydomų ligonių, jeigu 
jie patys to reikalautų. Tas 
butų padaryta vardan tik
ro žmoniškumo, 
atsitikimuose 
tų duodama 
ramiai ir be 
marintų.

Tam vienok priešingi ti
kybų vadai, katalikų ir ki
tų, nes sulvg religijų, gyvy-

Tokiuose 
ligoniams bu- 
vaistai kurie 
skausmo nu-

UŽSIMUŠĖ 7 ŽMONĖS
Spalių 10 d. vėlai vakare 

išskridęs iš Clevelando lėk
tuvas Chicagos linkui, nu
krito su pasažieriais netoli 
Chesterton, Ind., ir užside
gė. Sudegė septyni asme
nys. Lėktuvas buvo iš New 
Yorko, Clevelande persi- Į be yra Dievo duota ir tik 
mainė lakūnas ir išlėkė to- vienas Dievas ją gali iš žmo- 

įlyn, bet suriko nelaimę. gaus atimti.

PAM1NKLO FONDUI LIKO APIE $800.
Chicago, Ill. — Pereitą sekmadienį, Snaliu S A ’vy

kus čia Lietuvių1 Aviacijos Diena sutraukė tūkstančius 
žmonių iš plačios Chicagos ir apielinkių. Pravesta la
bai gražus programas, pasakyta patriotinės kalbos są
ryšyje su Vilniaus užgrobimo 13-kos metų sukaktuvėmis 
ir žuvusiais lakūnais, Darium ir Girėnu, kurių paminklo 
fondui šis atsitikimas rengta.

Kiek yra žinoma, tas parengimas duos pelno Dariaus 
ir Girėno paminklo fondui apie $800. Nors žmonių bu
vo daugybė, bet kad aerodromas neaptvertas tai žmonės 
palikę automobilius laukuose, per visus šonus suėjo j 
aerodromą, apsilenkdami su apmokėjimu įžangos.

(Daugiau ant 3-čio pusi.)

DERYBOS SU SOVIETU RUSIJA DEL MIŠ
KO IR KIAULIŲ

ŽYDAI BĖGA ISPANIJON 
Bercelona. — Nuo Hit

lerio įsivaldymo Vokietijo
je, iš ten subėgo į Ispaniją 
apie 5,000 Žydų,-fr dar 
atvyksta naujų. Žydai 
tuoj imasi kokio verslo 
ba pramonės.

vis 
čia 
ar-

AN-KANADA NAUDOJA 
GLIJOS ANGLĮ

Kanada daugiau pradeda 
importuoti anglį iš Britani
jos. Pirmiau Kanada im
davo anglį iš Ohio, Pennsyl- 
vanijos ir kitų valstijų. Per 
penkis metus iki 1932 m. iš 
Suv. Valstijų importuodavo 
anglies po arti 3,000,000 to
nų. Iš Anglijos po 780,000 
tonų. Dabar iš Anglijos at
veža po apie 1,500,000 tonu, 
iš S. V. irgi 1,500,000 t.

KARVĖ PERSIĖDĖ ŽMO
NIŲ MAISTU, KRITO 
W. Hartland, Conn. —

Karvė užėjus pamiškėj pa
liktą valdžios miškų darbi
ninkų maistą, kuris susidė
jo iš 78 įvairių sandvičių, 
37 orandžių, 47 obuolių ir 
27 bananų. Sugryžę vyrai 
pas savo valgį, rado suėstą 
ir turėjo likti be pietų. Nu
vijo karvę šalin.. Tą vaka
rą karvė davė 26 kvortas 
pieno ir ‘krito.

MIRĖ MORRIS HILQUIT, 
SOCIALISTŲ VADAS 
New York. — Spalių 8 d. 

mirė Morris Hillquit, advo
katas, ir vienas iš žymiau
sių socialistų vadtj Ameri
koje per apie 40 metų. Jis 
buvo Žydų kilmės, paėjo iš 
Rygos. Buvo 64 m. amž.

NUMAŽINA GELŽKELIŲ 
VAŽINĖJIMĄ

Keturių desėtkų vakari
nių valstijų gelžkelių linijų 
atstovai suvažiavę Chica- 
goje nutarė atpiginti va
žinėjimą gelžkeliais. Tai 
pradžia gelžkelių pastangų 
kovoti su vežiojimu pasa- 
žierių kitais budais: busais, 
automobiliais ir orlaiviais.

Prieš karą Klaipėdos uostas 
buvo visai menkas; jis dau
giausia vertėsi Nemunu plukdo
mu Lietuvos ir Rusijos miško 
apdirbimu ir išvežimu į užsie
nius. Taip ir vadinosi “medžio 
uostas”. Po karo, Lenkijai už
grobus musų Vilniją, miško 
plukdymas Nemunu sustojo.

Klaipėdos uostas, tapęs Lie
tuvos uostu, labai pakilo, išto
bulėjo. Sakysim, prieš karą 
Klaipėdoje buvo apie.—20,0.0.0. 
gyventojų, o dabar yra jau 
apie 45,000. Kai prieš karą Į 
uostą Įplaukdavo 2,000 tonų 
talpos laivas (didesni ir nega
lėjo įplaukti) tai visi Klaipė
diškiai bėgdavo žiūrėti kaip j 
dyvą. O dabar, kada Lietuva 
uosto ištobulinimui bei pagili
nimui įdėjo apie 25,000,000 li
tų, i Klaipėdą jau ateina ir in- 
eina 18-20,000 tonų talpos lai
vai.

Bet miško apdirbimo įmones- 
lentpjuvės darbo vistiek mažai 
turėjo. Prieš porą metų buvo 
sudaryta su Sov. Rusija sutar
tis apdirbti Klaipėdoje Rusų 
mišką. Per porą metų to miš
ko buvo atvežta kibai daug ir 
kai kuriomis dienomis ateidavo 
po 100 ar daugiau vagonų. Lie
tuvos gelžkeliai turėjo darbo ir 
pajamų, ir Klaipėdos lentpjū
vės ėmė smarkiai dirbti, parei
kalavusios apie 2,000 darbinin
kų.

Dabar su Sov. Rusija miško 
sutartis Spalių 1 d. pasibaigė, 
ir Rusija ją nenori atnaujinti. 
Sako kad jiems per Klaipėdą 
vežti mišką neapsimoka, nes 
Latviai brangiai imą už perve
žimą per gabalėlį ties Daugpi
liu Latvijos žemės (Lietuva su 
Rusija nesirubežiuoja del Len
kų užgrobimo Vilnijos).

Netekus Rusų miško apdir
bimo, vėl tektų Klaipėdos lent
pjūvėms užsidaryti ir daug dar
bininkų netektų darbo. Todėl 
Lietuva nori sutartį atnaujin
ti. Klaipėdos lentpjūvių atsto
vai su E. Galvanausku išvyko į 
Maskvą deryboms del miško 
sutarties pratęsimo. Kalbama 
kad esą vilties susitarti.

Kitos derybos eina Kaune 
apie Lietuvos kiaulių pardavi
mą Sovietų Rusijai. Jau ne 
kartą Sov. Rusija pirko dides
nes partijas kiaulių Lietuvoje. 
Anksčiau pirkdavo ir veždavo 
gyvas. Bet Lietuviškos “bur
žujiškos” kiaulės, patekusios į 
komunistų šalį, nepakęsdavo jų 
maisto ir užlaikymo sąlygų, ir 
stipdavo kartais net nedavažia- 
vusios į “kolhozus” (bendrus 
kolektivinius ukius).

Nuo pernai jau pradėjo pir-

kti lašinines kiaules. Kiaulės 
“Maisto” skerdyklose paruošia
mos ir vežama gatavi lašiniai. 
(Per 15 metų vargšai komunis
tai žemišką rojų bekurdami iki 
to dasigyveno kad į milžinišką, 
grynai žemės ūkio kraštą, ten
ka vežti mažos 
nius. .. .)

žadama pirkti 
šininių 
dos bus 
baigt'),.. 
tautinė
duosiu jeigu tu duosi”, tai Sov. 
Rusija išlyginimui prekybos ba
lanso turi daryti Lietuvoj di
desnius užpirkimus, nes Lietu
voje Sov. Rusija parduoda daug 
žemės ūkio mašinų, žibalo, ben
zino, druskos, cukraus, manu
faktūros ir kai kurių kitų pra
monės gaminių (prekių).—Tsb.

Lietuvos laši-

apie 20,000 la-
Derybos ro-kiaulių.

sėkmingos ir netrukus
Kadangi dabar—tam- 

prekyba remiama “Aš

POPIERININKŲ RUNGTY
NĖS

šymet Sausio mėn. Petrašiū
nuose, ant Nemuno kranto, apie 
5 kilometrai nuo Kauno, pra
dėjo veikti Švedų degtukų sin
dikato pastatytas didelis popie- 
rio fabrikas. Kadangi jis nau
doja Lietuvos miško medegą ir 
duoda darbo apie , šimtui darbi
ninkų tai valdžia, pagal sutar
tį. uždėjo įvežamam iš užsie
nių laikraštiniam popieriui po 
10 centų muito kilogramui, o 
kitokiam popieriui po 20c kilo
gramui. Bet užsienio popierio 
fabrikai vistiek varo Petrašiu- 
mi fabrikui konkurenciją. Ir 
sumoka muitą ir dar šiek tiek 
pigiau parduoda popierį. Kai 
kurie laikraščiai tebevartoja 
užsieninį popierį, norėdami pri
versti Petrašiūnų fabriką su
mažinti jo popieriui kaina.

—Tsb.

AMERIKA UŽSAKĖ CELU
LOZOS KLAIPĖDOJE

Klaipėdos celulozos fabrikas 
Rugsėjo pradžioje gavo iš Suv. 
Valstijų labai dideli užsakymą 
pagaminti celulozos.

Dabar tame fabrike dirba 
apie 700 darbininkų, bet šis 
skaičius žmonių negalės laiku 
išpildyti Amerikonų užsakymo. 
Todėl fabriko direkcija nutarė 
priimti dar 300 darbininkų. Ta
me fabrike toks didelis skaičius 
(1,000) darbininkų tebuvo tik 
prieš dešimtį metų.

Sąryšyje su šiuo Amerikie
čių užsakymu fabrikas dar kar
tą prašė Lietuvos vyriausybės 
kad ji leistų įvežti iš Sovietų 
Rusijos popiermalkių. Tuo rei
kalu dabar yra išvykęs į Mask
vą E. Galvanauskas ir veda de
rybas.
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TEIKS BEDARBIAMS ANGLĮ
Pittsburgho, miesto valdyba 

rūpinasi nupirkimu žiemai 3,000 
tonų anglies biednoms bedar
bių šeimoms. Anglį manoma 
pirkti atviroje rinkoje, kuomet 
dvi kompanijos kurios iki šiol 
pristatė miestui anglį atsisakė 
negalės toliau to padaryti delei 
kasyklų darbininkų streiko.

KONCERTO ŽINIOS
Pittsburghiečiai, kurie pri

ims dainininkę p-lę Emiliją 
Mickunaitę, iš Philadelphijos, ir 
ta proga pasiklausys jos dainų 
Lapkričio 5 d., bus ne tik pa
vaišinti nepaprastomis tos dai
nininkės dainomis, kokių čia re
tai girdime bet taip pat prisi
dės prie statymo musų žuvu
sioms lakūnams karžygiams, 
Dariui ir Girėnui, paminklo, nes 
visas šio koncerto pelnas yra 
skiriamas tam tikslui.

Koncerto ruošimo darbas ei
na visomis pusėmis. Vaizbos 
Buto nariai dirba išsijuosę kad 
šį retą įvykį padarius tikrai 
pasekmingu. Visi dainos my
lėtojai yra raginami įsigyti sau 
įžangos tikietus iškalno. K.

Angliakasių Streikas
Ambridge, Pa. — Spalių 5 d. 

prie SpanglChalfant Seamless 
Tube Co. dirbtuvės įvyko di
delės streikerių riaušės su spe
cialiai atvestais sargais. Du 
šimtai sargų su buožėmis, su 
gazo bombomis ir šautuvais 
šoko prieš streikerius ir iškilu
sioje kovoje 19 darbininkų su
žeista ir vienas nušautas.

Kompanijos sargai buvo pa
reikalavę piketuojančius strei
kerius pasišalinti, bet tie atsi
sakė ir per tai iškilo susirėmi
mas.

Adomas Petušauskas, 52 m., 
iš Ambridge, riaušėse peršau
tas per kaklą ir mirė vežamas 
į ligpnbutį.

Kova prasidėjo kuomet šeri
fas su savo padėjėjais atėjęs 
prie 4streikerių įsakė mesti savo 
turimus įnagius ir skirstytis. 
Nekurie streikeriai numetė, ta
čiau kiti atsisakė tą padaryti ir 
laikėsi savo vietose. Tada še
rifas įsakė savo vyrams pulti 
streikerius gazo bombomis. Iš 
darbininkų pusės kilo pasiprie
šinimai ir tada šerifo vyrai pa
leido šuvius.

Po muštynės pašaukta ambu- 
lansai surinkti sužeistuosius, 
kurie buvo vežami į ligonines.

Taip tai darbdaviai taikosi 
prie valdžios pastangų pritaiky
ti NRA, atgaivinimui darbų ir 
grąžinimui šalyje geresnių lai
kų. Fabrikantai nori visko tik 
sau, o darbininkas kad ir ba
daus tai jiems neapeina.

PHILADELPHIA, PA.
APIE DAINININKĄ BANĮ. 

Savo laiku čia ne tik Lietuviams 
bet ir Vokiečiams buvo labai 
gerai žinomas dainininkas, An
tanas Banys. Vokiečių vieti
niai dienraščiai už jo žavėjan
tį balsą, buvo jį net praminę 
“kunstmėisteriu”. Ir ištikto jis 
puikiai dainuodavo!

Tačiau Antanas Banys nebu
vo tuo patenkintas, jis vis sva
jojo apie tolimesnį tobulinimąsi 
dainavime.

Ir. .. . staiga jis kur tai iš 
šio miesto dingo. Gan ilgoką 
laiką mažai kas iš vietinių Lie
tuvių žinojo kur jis yra. O jis 
tuo tarpu, nesigarsinant ir nie
kur nedalyvaujant, mokinosi 
New Yorke prie geriausių mo
kytojų dainavimo technikos.

štai, netikėtai, Rugs. 24 d., 
vakare, per WOR radio stotį 
mes vėl jį išgirdome dainuo
jant. Dainavo, kaip vienas as
muo mari išsireiškė, taip puikiai 
kaip pats Rusų dainininkas ša- 
liapinas. Tačiau daugelis jo 
pažystamų niurna kad jis dai

navo ne Lietuviškai bet Rusiš
kai.

To, be abejo, reikalavo ap
linkybės. Bet jeigu mes nori
me girdėti jį dainuojant Lietu
viškai (ko ir jis pats nori) tai 
tas nesunku įvykdyti: rašyki
me visi į W0R stotį (New Yor
ke) laiškus reikalaudami k id 1 
p. Banys padainuotų Lietuvis-; 
kai, ir tas bus padaryta.

Jo Senas Bičiulis, K. V.

“BARO KRIKŠTYNOS”
Spalių 1 d. Lietuvių salėje 

atsibuvo iškilmingos “krikšty
nos” naujai įrengto baro, šeš
tą valandą vakare, dalyvaujant 
šešetui šimtų žmonių, prasidė
jo programas. Uždangai paki
lus, estradoje pasirodė apie de- 
sėtkas jaunamečių porų, ber
naičių ir mergaičių, pasipuošu
sių gėlėmis ir per pečius persi- 
juosusių plačia juosta musų 
tautinių spalvų. Tai buvo ba
ro kūmai. Priešakyje kūmų 
sėdėjo K. Matulauskas, vakaro 
vedėjas, Adv. N. Rastenis, J. 
Česna, Adv. V. F. Laukaitis, P. 
Weizingoff, Salės B-vės prezi
dentas, Ad. Bučienė ir K. B. 
Kučauskas. K. Matulauskas 
pasakė trumpą tam vakarui 
pritaikytą įžanginę kalbą ir 
vedė toliau programą. Pirmu
tiniu kalbėtoju pristatė čia gi
musį ir augusį ir visuomet tarp 
Lietuvių veikiantį advokatą V. 
F. Laukaitį. Antras kalbėjo 
senas šios kolonijos tautinis 
veikėjas ir sugabus biznierius, 
J. česna, primindamas svarbes
nius įvykius iš vietos Lietuvių 
gyvenimo. Trečias kalbėjo Adv. 
N. Rastenis, nenuilstantis šios 
kolonijos tautinis veikėjas. Po 
jo trumpai kalbėjo Salės B-vės 
prezidentas.

Visi kalbėtojai kvietė visus 
Lietuvius be skirtumo remti ir 
palaikyti Lietuvių salę, kad ji 
galėtų egzistuoti taip ilgai kaip 
ilgai Lietuviai gyvuos, kad mu
sų jaunoji karta, susirinkdama 
į šį namą visuomet prisimintų 
musų senesniųjų nuveiktus ge
rus darbus.

Po kalbų, orkestrui griežiant 
maršą, kūmai, vadovaujant p. 
Bučienei ir p. Kučauskui, per-

KALTINAMAS ŽMONOS 
NUŠOVIME

Robert S. Soles iš McKees
port, buvęs kariumenės kapito
nas, apkaltintas nušovime sa
vo žmonos, kuri, kaip jis išsy- 
kio tikrino, pati nusišovus.

Soles prisipažino kad jis iš
siėmė iš stalčiaus revolverį, bet 
sako neatsimena ar jis šovė ar 
ne, nes tuo laiku buvo girtas 
ir nežinojo ką daro.

Jo žmona mirė nuo šūvio 
Birželio 19 d. ir valdžios dakta
ro buvo pripažinta už saužudę.

Mirusios moteries tėvas ne
sutiko su nuosprendžiu kad jo 
duktė butų pati nusišovus, nors 
po jos tragedijos rasta jos pa
čios ranka rašytas raštelis pra
šantis vyro “atleisti už tai ką ji 
daro”. Jos tėvas išreikalavo ap
skrities valdybos iškelti prieš 
jos vyrą apkaltinimą ir tardy
muose jis pradėjo išsikalbėti 
kad jis tada revolverį čiupinė
jo ir girdėjo šūvį, tik neatsi
mena ar jis šovęs....

DAYTON
LAKŪNŲ ATMINČIAI PA-Į 

RENGIMAS PAVYKO. SLA.
105-ta kuopa Spalių 7 d. suren-| 
gė paminėjimą musų žuvusių 
lakūnų, Dariaus ir Girėno.

Kuopos pirmininkas J. Saka
las perstatė publikai vakaro 
tikslą ir pakvietė pakalbėti mu
sų kolonijos veikėją M. K. Moc
kevičių. Kalbėtojas apibudino 
Dariaus ir Girėno atliktą Lie
tuvių tautai neįkainuojamą žy-■ 
gi. Taip pat ragino visus Lie
tuvius prisidėti su centais pa
statymui tiems musų tautos; 
karžygiams paminklo.

Programą išpildė musų jau
nos spėkos: p-lė Hypatija Moc
kevičiūtė, piano solo, ir p-lė Į 
Cecilija Melašiutė armonika so-j 
lo sugrojo gedulingas preliudi
jas. Mergaitės duetą ir bernai- i 
čiai trio, akompanuojant p-lei! 
E. Stulgaičiutei, sudainavo iš 
specialio “Margučio” numerio, 
pašvęsto lakūnams. Už jauni
mo sumokinimą ačiū poniai J. 
Sakalienei.

Antgalo, p-lės Adelė ir Ona 
Sakaičiutės, Vytautui Vilimai-i 
čiui akompanuojant smuiką ir 
H. Mockevičiūtei pianu, šauniai 
sudainavo ‘Plaukia Nemunėlis’ 
ir “Brangi Lietuva Musų”.

Pabaigoje gi visi linksmai 
pasišoko, grojant armonistei 
Melašiutei su pritarimu bubno 
jauno šeškevičiuko. t

Likęs pelnas $12 pasiųsta į 
Chicagą komitetui paminklo 
fondui. Dar čia J. A. Urbonas 
yra išpurdavęs lakūnų 30 foto
grafijų, taigi dar pasidarė $15 
ir tie pasiųsti į fondą.

MALONUS “DIRVOS” RA
DIO PROGRAMAS. Sekmadie
nį, Spalių 8 d., iš Clevelando 
stoties WJAY buvo labai aiš-j 
kiai “Dirvos” radio programas. 1 
Graži muzika Jono Apanaičio 
orkestro, ir gražios dainos ma
loniais balseliais sesučių ,Sala-i 
sevičiučių labai patiko.

Patartina geros valios Lietu-1 
viams teikti paramą “Dirvai”,1 
o ta parama yra tokia: kurie 
dar nesate “Dirvos” skaityto
jais, užsirašykit “Dirvą”, o 
skaitytojai paraginki! savo vi
sus draugus tapti “Dirvos” 
skaitytojais, o “Dirva” links
mins jus radio programais.

“Dirva” yra tikras Lietuviš
kas laikraštis, be jokių izmų.

“D.” Kep.

I maršavę tris kartus per šalę 
; nužygiavo tiesiog prie baro, ku
ris laukė gausiai pasipuošęs gė
lėmis ir Lietuvos ir Amerikos 
vėliavomis. Prie baro kūmams 
buvo paduoti nuo viršaus baro 
iki pat apačios nusidriebę Lie
tuviškos vėliavos spalvos juos
tos. čia ir vėl buvo pasakyta 
eilė prakalbų ir kūmai sudėjo 
barui auką, tačiau per didelį 
publikos susikimšimą man jau 
neteko girdėti prakalbų nei vi
sų kūmų duotų aukų. Tik nu
girdau kad Meliauskučiai brolis 
su sesute, pirmieji kūmai, su
dėjo auką $30, ir Alg. Deginis 
auksinį $10.

Po tų visų ceremonijų prasi
dėjo vakarienė, o po vakarienei 
tęsėsi šokiai iki 12 nakties. Val
gomas kambaris buvo puikiai 
išpuoštas, taip kad svetimtau
čiai kurie buvo atsilankę stebė
josi gražiu įrenyimu ir Lietu
viu vaišingumu. Dalyvis.

DETROIT, MICH.
NORI POŽEMINIŲ TRAM

VAJŲ. Detroitas gal įsirengs 
požemines tramvajų linijas kaip 
turi Londonas, Paryžius, New 
Yorkas. Miesto taryba rengia 
patiekti piliečiams Lapkričio 7 
dienos balsavimams nubalsuoti 
$88,000,000 sumą požeminių li
nijų budavojimui.

Tas parodo kad miestas at
sigavo nuo depresijos tiek kad 
jau gali galvoti apie kitus dide
lius projektus.

Viso požeminių kelių butų iš- 
budavota 20.4 mylių.

Detroitą prie to paskatino 
teikiama federalės valdžios pa
galba. Iš tų 88 milijonų reika
lingų požeminių kelių išbudavo- 
jimui, 68 milijonus dolarių gau
tų iš valdžios.

LUCKIES RŪKYTOJAMS

VISUOMET puikiauaia tabakas

VlS UOM ET/puikiausia apdirbimas

VlS UOM Elb Luckies patenkina /

ir naminiu tabaku. Apvalus, kieti—be liuesų galų. Štai 

kodėl Luckies yra taip švelnūs.

<4it’s toasted ”
DĖL GERKLĖS APSALGOS—DĖL GERESNIO SKONIO

NEW BRITAIN, Conn.
BIZNIS PAGERĖJO

Lietuvių Draugijų Sąryšio 
salės biznis per keturis blogus 
metus ėjo prastai. Vakarus ma
žai kas rengdavo ir ineigos bu
vo menkos. Dabar, kai alus su- 
gryžo, Sąryšis Lietuvių salėje 
įrengė aludę toj vietoj kur bu
vo L. N. Varpo Klubo susirin
kimu vieta. Ir gerai padarė. 
Tik reikia kad visi Lietuviai 
jaustųsi kad ta vieta yra visų 
musų, ir norint išsigerti stiklą 
alaus eitų į savo įstaigą, nes 
kai gyvuos Lietuvių salė tai vi
siems mums bus geriau.

DARBAI. Darbai pas mus 
galima sakyti mažai pagerėjo. 
Nors visos dirbtuvės pasirašė 
NRA, bet darbininkams nieko 
nepagerino. Kiti skundžiasi kad 
dar blogiau. Kadangi šiamė 
mieste daugiausia darbininkų 
dirba daiktus reikalingus prie 
namų, o dabartiniu laiku namų 
statyba beveik visur sustojus 
tai ir tų išdirbinių mažai reika
lauja. Užmokestis už darbą ir
gi numažinta, kad kitur negali
ma uždirbti nei 35c į valandą, 
o jei nuskirto darbo nepadaro 
tai žmogus buna išvaromas iš 
darbo. Pirmiau kurie nuo skai-j 
čių dirbo tai kai neturėdavo 
darbo galėjo būti dirbtuvėj kad 
ir visą dieną, dabar gi kaip tik 
darbo neturi tai ir varo namon. 
Taip tūli darbininkai ir bėda- 
voja. Sako artinasi žiema, ne
duos nedorėliai nei šilumoj pa
sėdėti.

šiame mieste darbininkai vi
sai neorganizuoti, o darbdaviai 
ir pergerai susiorganizavę. Su 
darbininkais daro ką nori, net 
taip padarė kad darbininkas ap
leidęs vieną dirbtuvę kitoj ne
gauna darbo be pirmutinės pa-1 
liudijimo, arba taip vadinamos 

“paliuosavimo kortelės”. O jei 
darbininkas dirbtuvėj kuo pra
sižengia ant to paliudijimo pa
deda kokį slaptą ženklą, tada 
gali būti ramus, niekur darbo 
negausi. Maksimavičius J.

YOUNGSTOWN, O.
PIKNIKAS. Parapijos vyrų 

rengtas piknikas pavyko gerai 
ir jie pirmiau moterų rengtą 
pikniką pralenkė pelno žvilgs
niu. Taigi smagu kad vyrai sa
vo žodį išpildė kaip buvo sakę- 
pareikšdami kad moterims nes 
pasiduosią. Pikniko pelnas ei
na vietos Lietuvių parapijos 
naudai ir todėl klebonas visiems 
dalyvavusiams širdingai taria 
ačiū.

Tūli iš atsilankiusių rugojo 
kad reikėjo įžangą mokėti in- 
ėjimui į pikniką, nors kaina bu
vo tik 15c. Bet del smulkaus 
programo įžangos beveik ir ne
reikėjo daryti. 

Kadangi lietus sudarkė pra
džią gražios dienos, išpradžių 
publikos atsilankė mažai, bet 
vėliau nustojus lyti susirinko 
gana didelis buris jaunuomenės 
ir senesniųjų.

Programas buvo smulkus, ir 
jame prie kitko dalyvavo trys 
poros Lietuvių kumštininkų iš 
Clevelando, kas ir buvo svar
biausia programo dalis.

Kaip buvo kaip ne, bet pik-
nikas gražiai pavyko ir parapi
jai liko pelno. Reikia pastebė
ti kad daugiau šymet neturė
sim piknikų, nes ir šis buvo vė
lyvas, Spalių 1 d. Atsibuvo 
parapijos darže.

DARIAUS IR GIRĖNO AT
MINČIAI. Kadangi SLA. kp. 
yra viena iš drūčiausių nariais 
ir finansiškai organizacijų, ar 
nebūtų gera kad kuopa sureng-

tų kokį programą ir parsitrau
ktų lakūnų fotografijų paplati
nimui, kad tuomi prisidėjus 
prie statymo Dariaus-Girėno 
paminklo. Visos kolonijos ši
tą rengia tų lakūnų atminčiai, 
kurie žuvo norėdami pakelti 
musų tautos vardą, todėl ir mes 
turėtume jų neužmiršti ir pri
sidėti. Jeigu reiktų kalbėtojų 
gautume dykai iš Clevelando.

A. L. SĄJUNGA. Dabar yra 
gulima visur tverti Amerikos 
Lietuvių Sąjungos kuopas, ir 
tįjįg jau daroma, todėl ir mes 
Y||įngstowniečiai būtinai turė- 
ir/nA sutverti kuopą čionai. 
Mums yra labai reikalinga A. 
L. S. kuopa, nes tokios organi
zacijos neturime ir neturime 
kur prisiglausti ir kur vieni, 
nepersekiojami kitų pažvalgu 
žmonių, galėtume gvildenti tau
tos reikalus. Taigi, vyrai, su- 
kruskime, kad trumpoje ateity
je turėtume čia ALS. kuopą.

Saulės Brolis.

PATENKINTI RADIO 
PROGRAMŲ

Ona Gergalunas iš Columbus, 
O., lašo: Siunčiu Lietuvos bo- 
no kuponą $2.50 vertės prenu
meratai už “Dirvą”. Taipgi 
priminsiu kad mes girdėjome 
“Dirvos” radio programą sek
madienį ir mums labai patiko. 
Norėtume kad tęstumet jį taip 
kaip pereitą žiemą.

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

Planet Street,
Commercial Rd, E. 1.

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

delio pasitenkinimo iš jos.
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J AMES-JANUŠAUSKO 'SKRIDIMO PROJEKTE.

isakomingų žmonių, bet
■®W)racija. Socialistai ži-

Chicagos antrašas: 2137 W. 69 St. Tel. Grovehill 2242

IŠKILMINGA AVIACI
JOS DIENA SP. 8

AMBER WORKING IN LITHUANIA
By Dr. J. Kaškelis

LAKŪNU PAMINKLO FONDUI RINKLIAVĄ 
CHICAGOJE ŠEŠT., SPALIU 28 ‘ |
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Akivaizdoje reikšmingi 
naudos Lietuvai ir viso pą<j Kweporacija. socialistai zi- 
saulio Lietuviams, kurią tšu-^cf’kad korporacijai išnykus 
laukėme iš Dariaus ir' Girė- niekam nereikės asmeniš- 

. no skridimo per Atlantiką,'kai atsakyti už jos finansi- 
mes be abejo visi sutiktime 
kad reikia palinkėti ir nau
jai pasirodžiusiam Lietuviui 
lakūnui James-Janušauskui 
geriausių pasekmių, jeigu 
jis skris į Lietuvą.

Bet gaila kad šis James’o 
skridimo projektas yra in
spiruojamas visai kitokiais 
išrokavimais ir motivais ne
gu kad buvo Dariaus-Girė
no skridimas. Dariaus-Gi
rėno projektas buvo idealis
tinio pobūdžio, — nieks ten 
nepasipinigavo, niekas ne
ėmė sau algos iš suaukautų 
pinigų. Todėl jis buvo sėk
mingai sufinansuotas, — už 
tai visi Darių ir Girėną rė
mė, išskiriant socialistus, o 
jie gal but nerėmė Dariaus- 
Girėno projekto vien del to 
kad nematė ten galimybių 
pasipinigauti. Bet kada Da
rius ir Girėnas savo atliktu 
darbu sukėlė ūpą Lietuvių 
visuomenėje, tai socialistai 
pamatė progą pasipinigauti 
ir tą nepersergėtos visuo
menės ūpą išnaudoti.

Musų didvyrių Dariaus ir 
Girėno entuziazmo uždegta 
visuomenė dar neturėjo 
progos sužinoti kad šis an
tras skridinio projektas nė
ra rengiamas idealistiniais 
principais, bet yra rengia
mas grynai biznio išrokavi
mais. Pažiūrėkime kaip:

1. Prišakyje James-Ja- 
nušausko skridimo projekto 
stovi ne buris asmeniškai

Į LIETUVĄ
REGULIARIAI IŠPLAUKIMAI 

SMAGI KELIONĖ 
ŽEMOS KAINOS

Du Kalėdų Švenčių 
Išplaukimai:

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

nius reikalus. Kapitonas 
Darius niekad nebūtų suti
kęs panaikinti asmenišką 
atsakomybę skridimo fondo 
narių, kad skridimui neįvy
kus Šliaukanti pinigai butų 
grąžinami. Bet socialistams 
buvo pakeliui pasidengti sa
ve korporacija.

2. Sutverti korporaciją 
kainuoja pinigai. Tos išlai
dos bus padengtos iš žmo
nių sudėtų aukų. Toliau, 
socialistų sutverta korpora
cija paims visas aukas ir 
surinktus pinigus savo glo- 
bon ir iš jų mokės algą $100 
i mėnesį lakūnui James-Ja
nušauskui. Korporac ijos 
narių tarpe randasi be dar
bo socialistų, kurie sutinka 
važiuoti per kolonijas orga- 
zuodami jose aviacijos die
nas už $40 Į savaitę algos. 
Be abejo šitokios išlaidos 
gerai patuštins skridimo 
fondo kasą. Kapitonas Da
rius niekados nebūtų dalei- 
dęs išmokėti šitokias išlai
das. Jo projekte aiškiai bu
vo pažymėta kad skridimui 
neįvykus visi surinkti pini
gai bus grąžinami aukoto
jams. Tad algoms, kelio
nėms nebuvo vietos Kapt. 
Dariaus projekte. Bet so
cialistams nerupi atsakyti 
prieš visuomenę jeigu Ja
mes - Janušausko skridimas 
neįvyktų. Jie apsisaugojo 
save o ne visuomenę korpo
racijos priedanga. -

3. Šios socialistų skridi
mo korporacijos priešakyje 
stovi iniciatoriai ir promo- 
teriai garsios Kujolos-Bin- 
golos korporacijos, jos 
rių tarpe randasi Rūbo 
vės galvos. — Mes visi 
simename kaip žmonių
nigai sudėti tose sensacin
gose korporacijose sutirpo. 
Kapt. Darius nebūtų tokių 
tipų priėmęs į skridimo ko
mitetą.

Ir taip, socialistai nepai
sydami šitų savo “ypaty
bių”, nepaisydami tų savo 
“bizniškų” išrokavimų, tu
ri drąsos savo reklamoje 
minėti musų mirusių hero
jų vardus, užvadinti savo 
projekto orlaivį “Lituanica 
Antroji”, ir paremti visą 
savo biznį ant to ką Darius 
ir Girėnas sukurė, išnaudo
dami žmonių patriotiškus 
jausmus pasipelnyti sau.

Tuo pačiu socialistai no
ri pakenkti Dariaus-Girėno 
paminklo fondui, ir tuo tik
slia paleido begėdišką pro
pagandą kad buk Dariaus- 
Girėno komitetas nepriruo-

Praeitą sekmadienį, Spalių 
8, Lietuviai iš plačios Chicagos 
suvažiavo į Harlem aerodromą 
parodyti kad Vilniaus klausi
mas yra jautrus, ir išreikšti1 
savo pagarbą Lietuviams oro 
karžygiams Dariui ir Girėnui, 
kurie žuvo Liepos 17 d., per
skridę Atlantiką.

Minia susirinko labai didelė, 
keliolika tūkstančių, nors tikros 
skaitlinės sunku pasakyti.

Dariaus - Girėno legi j orderiai 
turėjo tikrai sunkų darbą tvar
kyti didžiulį trafiką. Harlem 
avė. vieškelyje nuo 12 valandos 
dieną iki 7 vakare laisvas tra- 
fiko judėjimas buvo suparali- 
žiuotas.

Didelis minios plaukimas su
trukdė ir programo prasidėji
mą iki 3 vai. po pietų.

Aerodrome kalbas pasakė A. 
Kalvaitis, Lietuvos Konsulas, 
L. šimutis, “Draugo” redakto
rius; Kapt. P. Jurgėla, Inž. B. 
F. Simokaitis, “Liaudies Tribū
nos” redaktorius, Inž. V. Jesu- 
laitis ir kiti.

Vilniaus klausimu priimta 
rezoliucija.

Programe kurį sudarė lakū
nai publiką įdomino įvairiausios 
mirties kilpos, figūriniai skrai
dymai, šokimai iš lėktuvų ir tt.

Iš dalyvavusių lakūnų pažy
mėtini Adomas Vydžius, L Pi- 
varunas, Alfonsas Šidlauskas, 
C. Lair, H. Klineman, Wm. Re- 
cards, J. Bogan, Vaišvilas, E. 
Ciplys ir kiti.

Orlaiviai minią tiek suįdomi
no kad ten esantieji apie 15 lėk
tuvų nespėjo norinčius pavežio
ti po orą.

Gal 
įvarė 
2,000 
ir J. 
šuoliai kurie šoko, 
na kad abudu šoko pirmu kart.

Lietuvių Bonas gražiai užsi
rekomendavo iškilmėse su sa
vo garsia muzika.

daugiausia šiurpo miniai 
parašiutais šokimas iš 

pėdų aukščio. Vaišvilas 
Pajuodyto buvo tie drą- 

Pažymėti-

(Continued)
The home market for amber 

wares is comparatively small, 
but of late years there has been 
increased purchase of these 
wares. This is chiefly because, 
as already mentioned, a greater 
varietly of amber goods is be
ing manufactured; but the sale 
of the most important manufac
ture —beads.-—is not proportion
ately increasing. Apparently 
the modernized Lithuanian wo
men are content with “ersatz” 
(substitutes) ornaments. Am
erican - Lithuanians largely 
help to expand the home market 
and to some extent tourists do 
the same, since when visiting 
.Lithuania they buy quite a lot 
of amber gifts. After the war 
the foreign market for Lithuan
ian amber wares changed; in
stead of the former markets in 
the Eastern countries, they now 
are found in the West. Such

' a change of market has embar
rassed the amber industry to 
some extent, because it has to 
adapt itself to the unaccustom
ed and little known require
ments of cultured States. It 
is clear that the process of ąd-

■ aptation to the needs of the 
Western market will influence

■ the course of the Lithuanian 
, amber industry. This industry

must still more especially turn 
its attention to the superficial 
fashioning of amber and the

■ packing of amber goods, on 
which the eyes of civilized man 
are particularly directed. Our 
amber exporters, who export 
their wares in comparatively 
small quantities, make no at
tempt to establish trade, pack
ing or fashioning warehouses

. in foreign countries, though no 
little benefit would accrue from 
such, seeing that, for example, 
heavier duties could be avoided able prospects.

which are usually higher on 
ready-made manufactures than 
on semi-manufactures, ect. By 
perfecting the technique of am
ber export, have much greater 
importance for our national ec
onomy, but not less so indirect
ly, by contributing to the sig
nificance of tourism propaganda.

Raw amber and semi-manu
factured amber products are 
mostly exported to Germany 
and to Austria.

Ready-made amber wares are 
exported mostly to France, Ger
many, Great Britain, Sweden, 
Belgium, Czekoslovakia, etc. 
Lithuanian amber also reaches 
distant South Africa, British 
Indies, Mesopotamia. Arabia, S. 
America and other countries.

Unfashioned amber is import
ed chiefly from Germany, Lat
via, Austria, Great Britain, ect.

As regards the amber trade 
generally, it must be observed 
that abroad only suitable, high 
quality, and very distinctive 
artistic amber wares should be 
shown, because without an ade
quate quantity of raw amber, 
it is difficult to impress foreign 
countries with highly typified 
mass amber products. Further
more, Lithuanian amber appears 
to the civilized world too prim
itively prepared for the trade, 
especially as regards packing, 
and the organization and ser
vice of the trade itself 
ficiently elastic and 
Our products have not 
themselves a mark on 
eign market, and in part have 
not adapted themselves to the 
specific requirements of sepa
rate countries. When all these 
shortcomings are eliminated, and 

I the acquisition of raw amber in 
Lithuania has been more suit
ably regulated, the amber trade 

I and industry should have favor-

šeštadienį, Spalių 28 d., Chi
cago j e įvyks vieša rinkliava 
Dariaus-Girėno paminklo fondo 
naudai. Prie rinkliavos smar
kiai ruošiasi visos parapijos, 
tautinės draugijos.

Numatoma sudaryti apie tris 
tūkstančius rinkėjų po visą 
Chicagą ir pasitikima kad rink
liava duos nemažai įplaukų, jei 
tik viskas pavyks tinkamai su
tvarkyti.
didelis, bet Paminklo Komite
tas deda visas pastangas jį ge
rai pravesti.

Chicagos ir apielinkės mer
ginos ir moterys prašomos pri
sidėti prie darbo kada busit 
pakviestos. Rep.

“MARGUČIO” VAKARAS 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
Šį sekmadienį, Spalių 15 d., 

Lietuvių Auditorijoje įvyksta 
“Margučio” vakarų sezono ati
darymas, 
re. 
rio 
A. 
no
kietai tik po 35c ir 50c.

Pradžia 8 vai. vaka- 
Bus šaunus programas, ku- 

dalį specialiai paruošė komp. 
Vanagaitis — Dariaus-Girė- 
paminklo deklamaciją. Ti-

Tiesa, dąrbas labai

Išplaukimų sąrašą 1934 metams, 
kainas ir kitas informacijas su

teikia agentai arba ofisas

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE

27 Whitehall St. New York

A \(JVEDŲ

Linija

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

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

------ o------
M.L. KUNGSHOLM ....
SS. DROTTNINGHOLM
*SS. DROTTNINGHOLM
*ML. GRIPSHOLM .... Gruodžio 9 
^Kalėdų Ekskursijos į Lietuvą.

Dideli, balti it gulbes laivai. Erd
vus ir gerai ventiliuoti kambariai. 
Kelionėje: judomi paveikslai, koncer
tai ir šokiai. Keliaujant ’’Baltuoju 
Švedų Laivynu” kelionė būna per- 
trumpa.

Spalių 
Spalių 
La p k.

24
31
29

Kreipkit j vietinį agentą, arba:

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

na-
B- 
at- 
Pi-

100 METŲ SUKAKTIS
Spalių 10 d. Chicagos STATE 

gatvė vidurmiestyje šventė sa
vo 100 metų sukaktį. Visos 
krautuvės toje gatvėje specia
liai pasipuošė tai dienai.

PASIRODĖ SNIEGAS
Spalių 9 d. netoli Chicagos, 

prie Silver upės, Indiana Vals- . 
tijoje pasirodė pirmas sniegas.

not suf
modern, 
yet won 
the for-

SPALIŲ 9-TOS MINĖ
JIMAS

Spalių 9-tos — Vilniaus už
grobimo paminėjimas — Chica
gos Lietuvių paminėta plačiai 
ir iškilmingai. Rengta paminė
jimas sekmadienį, 8-tą, ir pir
madienį, 9-tą, parapijų salėse, 
ir daugelis draugijų rengė savo 
programus.

“Margutis” 
WHFC davė 
Spalių 9 d. su
ka bei kalbomis.

Bendrai imant Vilniaus klau
simas pas Amerikos Lietuvius, 
ypatingai Chicagoje, yra labai 
gyvas klausimas. Tai geras 
ženklas, ir parodo kad Lietu
viai pasiryžę nenurimti 
nius vėl bus musų.

Be 
da ir 
tišką 
dulos

PRIIMS 4,000 DARBININKŲ
Pagal naują patvarkymą, In

ternational Harvester Co. su 
Lapkričio 1 diena priims į dar
bus 4,000 pirmiau dirbusių sa
vo darbininkų. Darbas garan
tuojamas iki Balandžio 1 die
nai 1934 m.

THINGS THAI flEVER HAPPEN
/ VES/FATHER, WE'(£E'’LIVIMG

HEFE SIK YFAfcS
, NEVEIČ BO/mLUED
. AS MUCH AS A LUMP. OF,-<SU6Al£

FRDAA US AND LITTLE tUlLLIE NEVER.
HAD A FISHT UHTH ANY OF.THf

Vr. otheič boys

iš radio stoties 
gražų programą 
pritaikyta muzi-

iki Vil-

atsiran-
“patrio-

tų gerų patriotų,
tokių kurie daro
biznį” neva Vilniaus ge- 
dieną minėdami. Rep.

PR0- 
WJJD

“MARGUČIO” RADIO 
GRAMAI Iš STOTIES

(1150 kyl.) SPALIŲ 15
Chicagos “Margutis” vėl pra

dės tiekti Lietuviškus radio 
programus 3 vai. po pietų (ry
tinių valstijų laiku 4 vai.) iš 
didelės radio stoties WJJD iš 
Chicagos. Klausykitės patys 
ir kitiems praneškite. Progra
mų leidėjas komp. A. Vanagai
tis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAS
J. J—nis. — Jūsų straipsnio 

nesunaudosime, nes musų nuo
mone tamstai netinka mokyti 
Lietuvos konsulą. Mes pasiti
kime kad Chicagos konsulas 
pats sutvarkys savo reikalus. 
Jeigu konsulas buvo pakritikuo
tas tai tas nereiškia kad jam 
yra reikalinga pamokos.

Advokatų Dr-jai. — Del sto
kos vietos negalime patalpinti 
pranešimus apie jūsų draugijos 
bandymą išreikalauti Amerikos 
valdžios kad patyrinėtų Da
riaus-Girėno mirties priežastį. 
Kuomet gausite kokias žinias 
ir tyrinėjimų rezultatus malo
niai tą patalpinsime.

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas i r J, 

skaudamas vietas su Emerald Oil, ir”6 
apriškit kojas. Naudokit bandažą 3 
colių pločio ir gana ilgą kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka 
gyslose. Nebus daugiau trukusių 
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus“ trukdančio skausmo. 
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

šė Dariui-Girėnui tinkamą 
lėktuvą, bet išstūmė juos su 
lekiančiu grabu. Tai yra že
miausios rūšies melas. So
cialistai žino kad “Lituani
ca” buvo pilnai tinkama, nes 
ji pergalėjo Atlantiko pavo
jus. Bet lai socialistai ne
mano kad tokiais melais jie 
atitrauks minias nuo musų 
tikrų herojų ir kad tokiu 
budu pakreips musų patrio
tišką visuomenę prie savo 
biznio.

Gaila kad gražus antro 
skridimo projektas papuolė 
į tokias purvinas rankas. 
Visuomenė ir spauda suži
nojus šiuos faktus negalės 
remti antro skridimo fondo 
sukėlimą iki viršminėtos ne
gražios ydos nebus atitai
sytos.

Žinantis.

INTERNATIONAL CARTOON CO N. T.

DARBAI. Darbai Chicagoje 
buvo kiek sumažėję per porą 
savaičių. Dabar vėl 
pasitaisė. Su pabaiga 
nėšio daug darbininkų 
leisti iš j 
nes ji jau 
žmonės vėl 
pasakyti.

Iš kitų 
nepatartina 
jieškoti, nes čia toli ne visi vie
tos bedarbiai gauna dirbti.

šiek-tiek 
šio mė- 
bus pa- 
Parodos, 
Kur tie

Pasaulinės 
užsidarys, 
gaus darbus sunku

miestų Lietuviams
važiuoti čia darbo

ASMENINIAI VADOVAUJAMA
KALĖDINĖ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Išplauks iš NEW YORKO populiariais 

Lloyd

Greičiausia
Kelione į

Senąją Tėvynę

Ekspresiniais Garlaiviais

BREMEN
GRUODŽIO 7

SUERZINTI 
NERVAI

Kada labai nervuojatės . . . 
vaikų ergelis erzina jus . . . 
viskas ką tik darot reiškia 
nuovargį . . . kuomet apima 
minimas . . . bandykit

d„

vaistininkai Bielskis 
už ką tai susipyko, 
kad 
tas

Bielskis užpuo- 
pabėgo. Vėliau 
farmacistė Juzė 
kuri dirbo toje

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti bi kuriuo metų sezonu. 
I ABI PUSI. NEW YORKAS 04 79 5Q 
KAUNAS, TREČIA KLASE 0110.
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžke- 
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės į vietinį agentą arba

EUROPA
G R.U O D Ž I O 16

SPECIALIAI
TRAUKINIAI 

šalimais garlaivio 
"Bremerhavene už
tikrina greitą kelio

nę į LIETUVĄ.
Informacijų klauskite pas vietinius agentus arba

NORTH GERMAN LLOYD
r 1119 EUCLID A E., CLEVELAND

MARQUETTE PARK
Pereitą savaitę, Spaliu 3 

kaip patyrusioj i sako, čia įvy
ko keistas skandalas, kada du 
kaimynai, 
ir Dargis,

Sakoma 
lė Dargi,
buvo užpulta 
Juozapaičiutė, 
vaistinėje, bet niekas nebuvo 
sužeista. Sakoma Bielskis bu
vo ko tai užgėręs ir neužilgo 
nuvežtas ligoninėn.

Iš ko tas skandalas prasidė
jo sunku sužinoti, nes visokių 
pasakė girdėti. P-lė Juozapai
čiutė labai išsigando kuomet 
arti jos prasidėjo šaudymai.

Rep.

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland ___

Chicagos Lietuviai turėdami kokius nors praneši
mus paduokite L. T. redakcijai. Antrašas yir^.

2^ 3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redak
cijai arba Administracijai 
kokius paklausimus visada 
įdėkite 3c pašto ženklelį.

kada 
kada 
jums 
nusi- 

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- 
Jodys vertu gyventi.

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

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

D DARIAUS-GIRĖNO j 
PAVEIKSLAI

FOTOGRAFAS
W. STANKŪNAS

Turi puikių Dariaus ir T 
Girėno Paveikslų. I 

Užsisakykite tuojau. f 
3315 SO. HALSTED St. | 

Chicago, Iii.

Kiekvienas mato ju-C 
su plaukus. Užlaiky
ki! juos sveikus su 
musų prietaisu, ku
rį naudojant plaukai 
ir tuoj nustoja slinkų 
buklingas 
tas.

prietaisas, 
$1.25 cash. 

JOHN ZRADA 
1722 W. 18th Place 

_______Chicago, III.

auga gausiai 
ir žilę. Ste- 
ne medikuo- 

(42)



, PRADEDA ATLIETUVINTI PAVARDES

Lietuvoje bus išduodama 
gyventojams pasai su atlie
tuvintomis pavardėmis. Tą 
žinią štąi kaip paduoda iš 
Kauno “Talkos” spaudos 
biuras:

Kada ant karo griuvėsių 
kūrėsi nepriklausoma Lie
tuva, po visą šąli siautė vi
sokių plėšikų, galvažudžių, 
bastėsi daug komunistų, 
Lenkų, Vokiečių ir kitokių 
šnipų. Reikėjo skubiai vi
siems gyventojams išduoti 
pasus (asmens dokumen
tus), kad galima butų sėk
mingiau kovoti su valsty
bės ir piliečių ramybės prie
šais. Pasai buvo paskubo
mis daryti, labai prastos iš
vaizdos, ant prasto popie- 
rio atspausdinti, ir visiems 
gyventojams, vyrams ir mo
terims nuo 16 metų amžiaus 
išduoti. Nepatvarus pasai 
iki šiol visai susidėvėjo. Da
bar rūpinamasi išduoti vi
siems naujus pasus.

Vidaus Reikalų Ministe
rija jau užsakė 2,000,000 pa
sams knygučių. Jos bus 
gražiai atspausdintos ant 
labai gero popierio. 1934 
metais visiems Lietuvos pi
liečiams bus išduota nauji 
pasai. Įdomu tai kad nau
juose pasuose sulenkintos 
ar surusintos pavardės bus 
atlietuvintos. Iš Bfftkevi- 
čiaus bus atitaisyta Butkus, 
iš Zubrevičiaus — Zubrys, 
iš Merkevičiaus — Morkus, 
iš Varnovskio — Varnas, ir- 
panašiai. Lietuvos Lenkai 
yra priešingi pavardžių su
lietuvinimui. Todėl Lenkų 
ir kitų kitataučių pavardės 
nebus liečiamos. Bet jų pa
vardės busiančios pasuose 
įrašytos be Lietuviškų ga
lūnių. Del šito vėl Lenkai 
nepatenkinti, nes koks nors 
Okulič norėtų būti Lietuvos 
pase įrašytas Okuličas ir tt. 
Na, visiems neįtiksi, reikia 
daryti kaip daugumai ge
riau.

įs X:

Amerikoje daugelis Lie
tuvių jau iš seniau pametė 
savo pavardžių uodegas ir 
pasidarė Butkais, Liutkais, 
Sutkais, bet daugybė dar 
laikosi senų sulenkintų pa
vardžių, o Amerikoniškuo
se reikaluose, nenorėdami 
rašyti pilną Lietuvišką pa
vardę, Bačkauskas arba Gi- 
levičius, rašo Backowski, 
Gilevich, tuomi pasidaryda
mi visai Lenkais.

Daugelis yra kurie savo 
tikras Lietuviškas pavardes 
iškeitė į Smith ir kitokias. 
Gaila tų, jie jau Lietuviams 
prapulę. Tačiau visi Bač- 
kowskai, Sutkewicziai ir ki
tokie privalėtų kuogreičiau- 
sia pavirsti Bučkiais, Sut
kais ir kitais tyrais Lietu
viais. Tos pavardės ir gra
žios ir trumpos, lengvos 
Amerikonams sugromulio- 
ti.

Gal Supirkinės Auksą
Ruošiama planai supirki

mui aukso kuris dabar ka
syklose šioje šalyje iškasa
mas po apie $1,500,000 ver
tės kas savaitė ir patenka į 
privatiškas rankas. Roo
sevelt mano tuo bildu su
stiprinti Amerikos pinigų 
pagrindą.

Paakstinimas Didinti 
Produkciją

Sovietų Rusijoje, fabrikų 
gamybai smunkant, suma
nyta įvesti “socialistišką 
kompeticiją”. Apie 800 Ru
sijos fabrikų stengsis lenk
tyniuoti vienas su kitu už 
daugiausia padarymą savo 
gaminių. Taigi fabrikų ko
misarai ims nagaikomis va
ryti tingius Rusus kad dir
btų kaip arkliai.

[S [ Istorine Apysaka Rašo K. S. Karpius

(Tęsinys iš pereito num.)

Ragnaro laivynas plaukė Seino upe 
link Paryžiaus, pakeliui užpuodinėjant vie
ną po kitam kitus paupio miestus. Paty
ręs apie tai Frankų karalius Karolis Pli
kasis, su vidutinio didumo kariumene pa
traukė priešus pasitikti. Bet karalius pa
darė klaidą padalindamas savo kariumenę 
pusiau ir paleisdamas ją abiem upės pu
sėm. Vikingai vieną dalį kariumenės už
puolė, sumušė, išvaikė ir paėmė daug ne- 
laisvių, kuriuos pakorė upėje ant salos, aki
vaizdoje kitų Frankų kareivių. Persimetę 
į kitą upės pusę, užpuolė kitą dalį pergąs
dintos kariumenės. Frankai buvo visai su
mušti ir Karolis pabėgo į Šv. Deniso vie
nuolyno tvirtovę aukščiau paupiu, iš kur 
tėmijo vikingų darbus, negalėdamas nieko 
daryti.

Vikingai drąsiai praplaukė pro tą tvir
tovę, kur karalius su mažu buriu kareivių 
užsidaręs drebėjo, ir už keliolikos dienų, 
daugiau piešdami paupių gyventojus, šiau
rės siaubimai atsirado prie Paryžiaus sie
nų.

Paryžius, nors tose dienose buvo tik 
tvirtovė ant salos Seino upėje, jau skaitė
si prie svarbiųjų Frankų karalystės mies
tų ir ten Danus laukė didelis grobis.

Ragnarui prisiartinant, vienuoliai ir 
diduma gyventojų pabėgo ir miestas tur
būt buvo tuščias kuomet Danai, Velykų 
dieną, užpuolė jį. Prasidėjo didelis plėši
mas ir labiausia nukentėjo tikybinės įstai
gos.

Neilgai grobus, Ragnaras įsake savo 
laivams trauktis nuo miesto, nes patyrė 
kad karalius, surinkęs daug kariumenės, 
ateina link Paryžiaus. Išrodė kad karaliui 
reikia tik parodyti priešams savo stiprumą 
ir vikingai turės bėgti. Bet karalius netu
rėjo to sumanumo — reikalinga drąsa tą 
krikščionį valdovą apleido, ir štai jo trum
paregiška baimė ir silpnybė davė progą vi
kingams paimti viršų. Vietoje priešus už
pulti, karalius užvedė su jais derybas, ir 
Ragnaras išsiderėjo ir gavo 7,000 svarų 
sidabro už prižadėjimą pasitraukti. Jisai 
gryžo išsiveždamas su savim visą grobį 
kokį Paryžiuje paėmė.

Pilni didžiausio grobio Ragnaro laivai 
gryžo atgal į Leirą. Danai buvo nustoję 
dalies savo vyrų, bet labai mažos.

Akių Sužedimų Nuostoliai
Surinktomis žiniomis iš 

538 industrialių įstaigų pa
niški kad kas metai Suvie
nytose Valstijose akių su
žeidimai prie darbų kaštuo
ja net $50,000,000. Sakoma 
kad daugiau pusė tos sumos 
butų sutaupoma jeigu prie 
daugelio darbų darbininkai 
butų verčiami naudoti 
gos akinius.

Dabar Šarkis ir Gužas pasiryžo apsa
kyti Merunui apie jo motiną, tik nežinojo 
kaip pradėti. Kaip pasakys kad jo motina 
atvyko į Danų žemę jo jieškoti? Kaip jie 
žino kad ji jo motina ir kaip jis tikės kad 
ištikro jo motina jo jieško?

Meninas, Šarkis, Gužas, Masys ir Stri
kas buvo penki Lietuviai, likimo suvesti į 
krūvą tolimoje šalyje.

Šarkis ir Gužas suprato kad Meninas 
susiėjęs su motina būtinai norės gryžti į 
savo gimtinę šalį, tuo labiau kad norės ją 
iš svetimos šalies kuogreičiausia namon 
grąžinti. Iš Gužo Šarkis gerai žinojo kad 
Menino motina yra kunigienė, taigi Meni
nas yra aukštos kilmės vyras, kuriam jie 
privalo pasitarnauti. Suprato kad gryži- 
mui reikės užtektinai vyrų laivą irti ir ke
lionėje apsiginti nuo užpuolikų. Žinojo 
kad reikės slapta išbėgti, todėl .pradėjo su 
Meninu kalbėti apie dalykus ištolo, pri

šąli- ruošdami jį priimti žinią apie motiną.
' — Čia musų yra penki Lietuviai, —

DIRVA

Svarbus Straipsnis
“Liaudies Tribūnos” pus

lapyje telpa straipsnis apie 
Chicagos socialistų surastą 
skymą pasipinigauti pasi
naudojant gerais norais ga
baus lakūno James-Janu
šausko, nežinančio socialis
tų skymų.

Straipsnį rašė žinantis 
dalyką asmuo, kur aiškiai 
pasakoma kaip socialistai 
galės visuomenę išnaudoti 
be pasiėmimo jokios atsako
mybės ant savęs už tai. Ga
lų gale gali likti kaltas tik 
pats vienas tik gerus norus 
turėjęs vyras, pats James- 
Janušauskas.

JUODO 
KARŽYGIO 

SŪNŪS

prakalbėjo Šarkis, — bet žinom kad yra 
daug .daugiau šiame pačiame laivyne, jei
gu tik galėtume visus savus surinkti.

— Taip, juk ir su mumis buvo pagrob
ta net keli vaikai, tik paskui išskirstyti. 
Jie gal šiame laivyne randasi, nes ne kur 
toli jie buvo nudėti, — kalbėjo Meninas.

Jeigu visus savus surinktume, turėtu
me vieną pilną savo laivą ir tada galėtume 
pabėgti, gryžti į savo gimtinį kraštą, — 
nukalbėjo Gužas.

— Ką ten gryši ir kur gryši? Kas iš 
musų žino kur gryžti? — tarė Stukas.

— Rastume kur, pamatytum. Juk be
veik visi atsimename kaip išrodė tos vietos 
kur mes maži bėginėjom, — perkirto Šar
kis.

— Gal tave senesnį išvežė ir atsimeni, 
bet aš nieko neatsimenu, — ginčijo Masys.

Visi jie pradėjo pasakotis kaip vadino
si jų vietos, prie kokių upių gyveno, ir ko
kio maždaug amžiaus kuris buvo kada bu
vo pagrobti. Meninas ir Šarkis buvo pa
grobti kiek augalotesni ir Šarkis buvo vy
resnis už Meniną.

Meninas apsakė savo draugams apie 
savo gimtinį kampą, kuris Daugupiais va
dinosi, apsakė kad jo tėvo pilis buvo tarp 
dviejų upių, ir net žinojo jų vardus: Nemu
nas ir Vilija. Žinojo gerai savo tėvo ir 
motinos vardus, ir apipasakojo kaip jis bu
vo dviem atvejais pavogtas, vieną kartą di
delė merga jį Nemunu dvi dienas vežėsi, 
atsivežė į tą vietą prie Juros upės, kur gy
veno Šarkis, iš kur vėliau vikingai juos pa
grobė. Suminėjus “didelę mergą” Šarkis 
ir Gužas pažiurėjo vienas į kitą, nes tas 
davė jiems suprasti kad jis kalba apie Ra- 
gailę ir ją gerai atsimena.

— Ar pažintum' dabar tą didelę mer
gą? — klausė Šarkis, kurs gavo progą pri
vesti Menino kalbą artyn link motinos.

— Ar pažinčiau? Aš ją gerai atsime
nu ir pažinčiau jei tik pamatyčiau. Ji ma
ne valtele išsivežė iš tėvo pilies, kokiai ten 
senai įsakius ką su manim padaryti. Aš 
jos labai bijojau ir net bijojau verkti, — sa
kė Meninas.

— Ką tu tai didelei mergai dabar da
rytum, jeigu sueitum? — klausė Gužas, 
kurs su Ragaile ir jo motina praleido kele
tą metų jo jieškodamas.

— Galvą nukirstų! Aš taip padary
čiau! — pridėjo Stukas.

— Bet juk ne jos buvo kaltė, girdėjai: 
ją ta senė privertė jį išvežti iš namų. Ji ir 
dabai- gal gailisi taip padarius, bet ji tos 
senes bijojo. — teisino Gužas, kurs apie 
Ragailę viską žinojo.

— Kiek atsimenu, žinau kad ji ne sa
vo noru mane vežė, nes nors senė liepė jai 
padaryti man galą ji išvežus laikė mane 
gyvą, augino ir mylėjo. Daug ji kalbėjo 
apie mano tėvo didžią pilį, apie mano mo
tiną, ir sakė kada nors mane grąžins tė
vams, jeigu busiu geras vaikas, — apsaki
nėjo Meninas.

— Tai tavo tėvas buvo kunigas-valdo- 
vas? Ar gerai jį atsimeni? Ar pažintum 
jį jeigu jis atvyktų tavęs jieškoti? — tei
ravosi Šarkis.

— Tėvą ir motiną labai gerai atsime
nu. Mano tėvas buvo aukštas, tvirto su
dėjimo, dailaus veido, narsiausias iš visų 
Daųgupių narsiųjų vyrų. Motina buvo ir
gi aukštoka, labai graži, tamsių plaukų ir 
juodų-rudų akių. Jos vardas Alina. Nors 
daug metų jau nematęs, ir nors jie bus jau
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LAIŠKAS Iš LIETUVOS KAIMO 
Rašo Vainis Dainoras.

Kur bakūže samanota 
Kurioje gimiau;
Obelis kur augalota 
Ką sodne mačiau?....

Nuo amžių kaimas yra Lietuvos širdi
mi. Dainingas kaimas yra siela Lietuvos. 
Kaime išausta sermėgio milinė, kuri den
gia Lietuvišką krutinę. Gal kad amžinai 
tyliai ošianti gojai ir kvapiai sakuoti pu
šynai gaubia Lietuvišką kaimą, jis ir šian
dieną išlaikė savotišką prietaringą dvasią 
ir kiekvienam išrodo toks idiliškas esąs. 
Šiandieną mes turime miestus (nors ne to
kius kaip Amerikos dangoraižiai), yra 
daug gan supenėjusių šilkinės dūšios žmo
nių, bet visgi visi jie yra užliūliuoti sama
notoj bakūžėlėj ir tarp sermėgių jaunimo 
dainų užauginti visi.

Tik dainiui kadai buvo idiliškas Lietu
vos kaimas, tik pati kaimiečio sermėga ir 
užaugino visam pasaulyje taip jautrią Lie
tuvišką dainą. Ne kiek jis moderniškesnis 
pasiliko ir šiandieną, nors palyginamai kul
tūros diegai gana gausiai bujoja.

Dvidešimtas amžius nori išvogti iš 
Lietuvos klonių tą gražų žalią kaimą, bet 
margos pievos ir rūtų darželiai Lietuvio 
širdyje sargyba budi.

Lietuvišką kaimą pažinsi ir darbo me
tu ir šventvakariais. Ateina šienapjūtė ar 
rugiapjūtė, tai su plieno dalgiais, su mar
gintais grėbliais atgyja Lietuviška širdis. 
Pradeda po žolyną “Valioti” plieno dalge
lį tvirti bernų balsai ir jiems pritarti ima 
skambios mergų krutinės. O juo labiau 
pavakarop, kai nuo darbo gryžta, tai go
jais nuvirpa taip skambios sutartinės, taip 
skardus sodnelių juokas.

Seniau sumirgėdavo parugėse margi 
sijonai su balta prijuoste, nubaltuodavo 
bliuskutė ir drobės baltos. Dabar parugė
se tik markizetai ir bovelnos suknelės tem-. 
pia lanksčius plonus liemenėlius, o lenkian
čiam pradalgį ant šono raumeningam ber
nui nusišypso standriai šalę dirbanti mer
ga. Ir rodos nebūtų tai kloniai senieji 
Lietuvos kad neskambėtų tos rugiapjutinės 
dainos, kad motulė neruoštų taip pat tra- 
dicingų pabaiguvių pareinantiems iš pa
rugės.

Kultūriniu atžvilgiu kaimas yra toli 
nubėgęs. Kaip seniau buvo pradžios mo
kyklos tik didžiuose valsčių miesteliuose, 
taip dabar veik kiekvienas kaimas turi mo

pasenėję, pažinčiau juos kaip tik pamaty
čiau.

— Laimingas tu kad senesnis buvai iš
grobtas. Aš vargu pažinčiau savo tėvus, 
nors jie jau nėra gyvi, užpuolime buvo nu
žudyti, — pridėjo Gužas.

— Ar norėtum gryžti į savo tėviškę, 
jeigu kas kelią parodytų? — paklausė Šar
kis.

— Visados, broliai mano; ir jus imčiau 
kartu, pas mano tėvą didelėje pilyje jums 
visiems užtektų vietos. Tik neturiu vil
ties iš vikingų pabėgti ir nežinau kurioje 
pusėje musų gimtinis kraštas randasi.

■— Mes suėjom Leire žmonių kurie pri
simena tave ir žino iš kur tu paeini. Lai
mė kad mūšyje su Norvegais nežuvai, par
vyksim pas juos, ir visi galėsim gryžti pro
gai pasitaikius, — sakė Šarkis.

— Tai manęs kas jieško? — nustebo 
Meninas ir net susimaišė. — Ar tiesą sa
kot ar tik juokaujat?

— Taip, mudu tikrai buvom su tais ku
rie tavęs jieško, ir jeigu nori pasakysim 
kas, — prabilo Gužas.

Nejaugi tai butų jo tėvas? Ar jis bu
tų susekęs kur jo sunūs randasi? Meninas 
tiesiog užsimąstė ir bijojo'klausti. Paga
liau įsidrąsino:

— Sakykit, kas manęs jieško ir kur 
juos palikot? Ar žino kad mes gryžtam 
ir ar lauks musų?

— Tavęs jieško ta pati didelė merga il
su ja yra kita moteriška, kuri sakosi esan
ti tavo motina, — pagaliau pasakė Šardis. 

kyklą. Didesni miestai ir net miesteliai 
turi vidurines, aukštesnesias ir amatų mo
kyklas, ypač iš žemės ūkio srities.

Dabar kiekvieno ūkininko troboj ran
di kokį nors laikraštį, kartais net žurnalą.

Aukštaitijos ūkininkas miestelyje vi
sada pasirodo švarus ir net kvepia kartais 
Vakarų Europos “kultūra”. Tik viduri
nėj Lietuvoj, Panevėžio apielinkėse, tai 
Lietuviai amžinai prisiekę nesiskirti su 
sermėgom, vyžom ir kartais su dūminėm 
pirkiom.

Ta Vakarų Europos kultūra daug ką 
iš Lietuvos kaimo išvagia. Kada Lietuviai 
viską išsiausdavo iš linų ir drobės, tada 
buvo jų ir svirnai pilni ir statinė miežinio 
alučio putodavo. O kai Lietuvio dūšią 
“pavogė” liakeruoti batai, įvairios Anglų 
gelumbės, ir Prancūzų perkeliai lanksčius 
Lietuvaičių kūnelius, tai ir svirno aruoduo
se daugumoj švilpia devynios vėtros ir 
daug-daug kur troba antstolio aprašyta 
varžytinėms.

Ir jei nenuvirpėtų kartais Lietuviškos 
dainos, jei nečirpintų pirštai priesvirnyje 
trieilės armonikos, tai rodos kad Lietuvos 
kloniuose kokia vėsi dvasia plasnoja. Bet 
nenykstančios samanotos lūšnos, daugu
moje papuošiamos naujais gonkeliais, šne
ka kad Lietuviui Lietuviški gojai gražią 
ateitį atoš.

Pajuostė, 1933-IX-1.

žEMe
Žemė gėlėm’s pasipuošus
Ir žiedų žiedais pilna,
Ir bučiuoja ją gyvybės
Amžiną džiaugsmų daina.

Nors mus žemė motinėlė
Taip sena, sena, žila,
Bet ji mums visad atrodo
Taip žavėtinai jauna.

Ir taip bėga musų amžius,
Skęsta šimtmečių pulkai, 
O ji vis gėlėm’s nusėta 
Ir join’s mirga jos takai.

Ir mus žemėj motinėlėj
Vis malonu ir gražu,
Tiktai mes jos sūnus, dukros
Einam kapan pamažu.

Einam, einam mes į kapą,
Einam dideli, maži:
Ir tada kaip ji snieguose, 
Ar gėlėta ir graži....

Jonas Morkūnas.

— Mano motina?! O, dievai! Nejaugi 
jodvi su ta didele merga butų vykusios 
taip toli manęs jieškoti? Ką jos kalbėjo? 
Kaip jos jums apie mane sakė? — nerimo 
apimtas klausinėjo Meninas.

Gužas ėmė aiškint viską ką iš tų dvie
jų moteriškų patyrė:

— Aš su jomis išbuvau arti dešimtį 
metų tavęs bejieškant-. Viena yra tavo mo
tina. Antra labai didelė merga. Ji apipa
sakojo apie tavo išvogimą iš Daugupių 
taip kaip tu pats apsakei, ir kad ji ten gy
veno su tavim kur tu su Šarkiu ir kitais 
vaikais buvot vikingų pagrobti. Sakė kad 
tavo vardas Meninas, tavo tėvo vardas Ar
dys, motinos Alina, ir tu, sakė, buvai labai 
panašus į savo tėvą ir iš to jos tave tikrai 
pažintų.

— Taip, tai tikrai bus jos. Ar rasim 
mes jas? Kam judu jas palikot tarp sve
timų? Kad tik greičiau gryžtume. Turė
sim bėgti su jomis, kad Danai ką pikto ne
sugalvotų. Kad tik dievai jas sveikas iš
laikytų iki mes pasieksim Leirą. — Meni
nas susirūpino ir norėjo paukščio sparnais 
skristi virš vandenų pas savo motiną bet 
to padaryti negalėjo. Laivynas tuo tarpu 
lėtai jura slinko, jo paskubinti nebuvo ga
lima, ir ėmė arti mėnesį laiko iki jie pasie
kė savo kelionės galą.

Tuo visu laiku, kaip tik susieidinėjo 
su savo draugais, tarėsi apie pabėgimą iš 
Danų nelaisvės, nors nežinojo ar galės pa
bėgti ir kaip.

j Bus: Motina ir Sūnūs.
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VILNETAKIS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

ATSAKYMAS I PRIEKAIŠTUS DEL DARIAUS 
IR GIRĖNO SKRIDIMO

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

MITETO VIEŠAS PAREIŠKIMAS)
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Istoriška sritis, kuri dabar 
šeteksna vadinama.

Nuo Rokiškio 15 kilomet
rų Į vakarus, Panemunėlio 
valsčiuje randasi Šeteksnų 
kapinės, dvaras pro kuriuos 
bėga srauni upelė Šeteks
na. Tai pamiršta istorinė 
vieta kuri beveik istorijoje 
niekur nėra paminėta. Se
niau ši vieta vadinosi Vil- 
netakis. Jaunesniame laike 
vadinosi Šaltelksniai, o ne 
Šeteksnos. A. a. Juozas Mi- 
laknis (Milaševičius) mirė 
1904 m., palaidotas Šeteks
nų kapinėse. Mirdamas tu
rėjo 118 metų ir prašė pa
laidoti ant Vilnetakio kapų. 
A. a. garsus kunigas Jonas 
Katelė, kaip iš jo burnos 
man teko girdėti, Šeteksnas 
vadindavo ir šiais vardais: 
Vilnetakis ir Slaptvilnis.

Šeteksnos randasi ant 
tiesios linijos kelių kilomet
ru atstume su Laukupėnų- 
Moškėnų piliakalniu. Dva
ras stovi pietų pusėje nuo 
Meškėnų. Iš dvaro pasiek
ti kapines reikia Į pietų pu
sę nusileisti i sla.tų-didelĮ 
skardžių, pro kuri bėga upė 
Šeteksna. Toj vietoj dabar 
upė negili bet gana plati ir 
ją perėjęs eidamas aukštyn 
iš rytų pusės turi pereiti ne
didelę upelę ir vėl kopti au
kštyn iki pasieki kalneli ir 
kapines. Iš pietų ir vaka
rų pusės didelės lygumos. 
Dabar ten pievos ir liūnai, 
senovėje buvę 
gę miškais ir 
riuose buvo 
žvėrių.

1203 metais 
kunigaikštis Utenis Įsteigęs 
sargybos pili, nuo kurios 
sargyba lyg telegrafu per-

ežerai, tižau- 
krumais, ku- 
paukščių ir

ant kalnelio

irkunas.

Nustojo 20 Svarų
Riebumo į 4 Savaites

Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo , 
rašo: 'Aš esu 28 metu amžiaus ir 
svėriau 170 svarų iki panaudojau 
viena dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
vaites atgal. Dabar sveriu 150 sva
rų. Taipgi turiu daugiau energijos 
ir neturiu alkariumo jausmų.'

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

Gaukit bonkų Kruschen Salts iš 
vaistinės bile kur Amerikoje (išteks 
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei 
ta bonka nepertikrins jus kad tai
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— nerimo
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avė tikrai
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yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.

Not Just Another
PilIToDeadenPain

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 (S.

LYDIA E. PINKHAM’S 
TABLETS

FOR RELIEF AND PREVENTION 
OF PERIODIC PAINS

■ davinedavo žinią kuomet 
užeidavo priešai kardinin
kai. Nuo kalnelio trys ki
lometrai Į pietus randasi 
Žalierio dvaras. Ten auga 
milžiniški aržtiolai. Miškas 
buvo šventas, nes jame bu
vo aukuras, ant kurio deg
davo šventa Lietuvių ugne
lė. Ten visi Lietuvos ir Že
maitijos kunigaikščiai suva
žiuodavę medžioti.

Iš Meškėnų miestelio iki 
Šeteksnų pilies neišeinamu 
mišku ėjo slaptas takas, iš 
ten traukėsi pro Užpalius Į 
Uteną, o is ten per Molėtus 
Į Vilnių. Nuo to matyti ir 
paėjo vardas Vilnetakis.

Šeteksnos vardas jau at
siradęs vėliau.

Vytauto valdymo laikais 
kardininkų ordenas (Vo
kiečiai iš Rygos) Įsiveržę j 
Lietuvą ir plėsdami nu
ėję iki pat Vilniaus. Pa
jutę kad Vytautas artinasi 
su savo kariumene, kardi
ninkai iš Vilniaus miesto ir 
jo apielinkės pagrobė ke
liasdešimtis gražiausių Lie
tuvaičių ir bėgo atgal. Su 
pagrobtomis mergaitėmis 
kardininkai perėję iš žie
mių pusės per dabartinę Še
teksnų upelę perėję apsi
stojo pasilsėti ant Vilneta
kio. Bet slaptais takais at
ėjo Lietuviai ii' užpuolė kar
dininkus kurie gėdino Lie
tuvaites. Dauguma jų ten 
jau išžudyta. Kardininkai 
nei vienas neištrukęs. Žu
vusios mergaitės buvę pa
laidotos šone pilies kalno. 
Kalnas ir mergaičių kapas 
buvęs apsodintas šaltelksnio 
krūmais, kurių raudonos 
uogos priminė kraują ir 
ašaras. Užtvinus upei van
duo pasiekęs mergaičių ka
lius, išplovęs jų kunus, o li
kę tik išlaužyti šaltelksniii 
krūmai. Rusų laikais pra
dėta vadinti Šeteksnai.

1711 m. ant kalno buvo 
pastatyta koplyčia ir Įstei
gta Šeteksnų filija ir kata
likų kapinės. Baudžiavos 
paskutinėse dienose dar ta 
bažnytėlė tebestovėjo ir at
važiuodavęs kunigas šven
tadieniais sumos laikyti.

Šeteksnų ponas, Lenkas, ; 
pasižymėjęs savo žiaurumu 

J ir ištvirkimu, vieną šventa- : 
j dieni savo rūmuose iki 1 
I valandos girtuokliavo, kėlė 
! orgijas. Ponas ir jo sve
čiai girti nuvyko Į bažnytė
lę ir radę kunigą baigiant , 
laikyti sumą, prie altoriaus , 
jį nušovė. Nuo to laiko 
bažnytėlė tapus uždaryta, j 
Dabar dar yra žymė baž- , 
nyčios griuvėsių.

Laike didžiojo karo ties ' 
Šeteksnais ėjo dideli Rusų , 
ir Vokiečių mūšiai, nuo žu- ( 
vusių kraujo vėl teko rau- l 
donuoti Šeteksnų upelei. 
Ant paties kalnelio prie ka
talikų kapinių yra Įsteigti , 
Brolių kapai, kuriuose ilsi- s

(fonde ir komitete, 
naujieniečiai, matyti, tokie 

netikėjo kad Darius ir būti ..
tikrai skris, ir gal ma-1 "snieniniis!

(Pabaiga iš pereito num.)
Tada 

dar vis 
Girėnas ____  ____ , __  ___________
nė kad šie lakūnai jau pąkan-jssmenimis! 
karnai “pasipinigavo”?! J

Jei taip, tai 
“apsileidę” nariai turėję 
N-nų” štabo pakeisti jta- 

! Tai bent naujie- 
! Ttai bent naujie 

Jeigu Piečiai butų ramus ir butų ga- 
šiandien taip labai brangina la- ėję rodyti kitiems pavyzdį ar 
kilnų žygį tai naujieniečiai ga- ba paskiau pasigirti kad 
Įėjo sudėti ar parinkti aukų ir o ne kitaip reikia dirbai”, 
nupirkti “Lituanicai” motorą, 
ar gazoliną, ar 
pelerį, ar radio aparatą, ar pa
tašinius .nr kitokius prietaisus, 
kuriuos šiandien rekomenduoja 
lakūnams. Tai butų buvęs tik
rai patriotiškas “N-nų” vadų ir

taip

Kiti komitetui daromi prie-
alyvos, ar pro- ■ kaistai atremti Lietuvos Minis- 

Balučio ir Gen. Konsulo žadei- 
kio straipsniuose.

Pagaliau, “N-os” dažnai reiš
kia pasigailėjimą kad “tas pats 
komitetas pasiliko niekeno ne- 

jų šalininkų darbas, kurį ir la- renkamas Dariaus ir Girėno pa
kurtai ir visuomenė butų aukš- rtiinklo statymo darbe.” 
tai įvertinę ir net ant lėktuvo | Lakūnams žuvus, fondo glo- 
įrašę. Tai butų buvęs geriau- bėjai ir skridimui remti korul
siąs pavyzdis visuomenei kaip teto nariai bendrame posėdyje 
reikia įvertinti Dariaus-Girėno' nutarė toliau veikti — pastaty- 
pasiryžimas! Bet, žinoma, len
gviau kritikuoti ir kitus mokyti 
negu kokis geras darbas pačiam 
Įvykdyti.

Tat jei komitetas buvo “ap
sileidęs” tai naujieniečiai-kriti- 
kai buvo dešimteriopai apsilei
dę. Butų įdomu žinoti ar jie 
visi buvo Dariaus-Girėno skri
dimo rėmėjai.

Baigdamas, S. S. rašė:
“Sudėjus šiuos visus Chica- 

cos ‘Transatlantinio Skridimo 
Komiteto’ apsileidimus į vieną 
krūvą, susidaro didžiausia, spra
ga ir didžiausias smūgis trans
atlantiniam skridimui ir tuo pa
čiu, be abejo, bus viena iš svar
biausių priežasčių žuvimo musų 
didvyrių (k-to pabraukta). Ko
mitetas apsiėmė dideliai atsa- 
komingą darbą, bet jo neatli
ko. Tokiam darbui tinkami 
žmonės turėjo būti parinkti 
ertergingi, veiklus. įtakingi, o 
ne taip kokiai tuščiai vietai lyg 
su kumščiu užkišti. Išskyrus 
tik porą asmenų, kurie tikrai 
nuoširdžiai dirbo ir prakaitavo 
kad skridimą realizuoti, kiti nei 
piršto nepajudino. Kai kurie 
nariai minimo koniiteto yra ži
noma nėra pratarę jokios pva- 
kalbėlės, jokio paraginimo ki
tiems prisidėti prie lakūnų skri
dimo, bet komitete tupėjo, ti
kėdami nenupelnytos garbės 
'aurų įgyti.”

Pabrauktieji žodžiai tvirtina 
kad fondo globėjai ir musų ko 
rhitetas yra “žmogžudžiai”: nu
žudė Darių ir Girėną! “N-os” 
skelbia kriminalinį nusikaltimą 
ir teisia už jį! Tat ir “N-u” 
atstovai yra “tos žmogžudystė? 
dalyviai”. Jei taip tai 
ar “N-nų” redaktoriai 
apie tai ką rašo.

Komitetas ir fondas

LI ETŲVAiClU ATI DAT
Kuri bus populiariškiausia Lietuvaitė Ohio valstijoje?

Visos gabios Lietuvaitės visokio amžiaus gali stoti 
i šį kontestą ir bus apdovanotos sulyg savo pasižymėji
mo. Užsiregistruokit DABAR ir gausit smulkmenas 
"Dirvos’’ Administracijoje. Paskubėkit, neatidėliokit.

Iš kitų Ohio miestų informacijų klauskit laišku.

“DIRVA” 6820 Superior Ave. Clevelaftd, O.

neaišku 
galvoje

‘Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas, cį nelaimingo karo aukos.

Skaitykit “Dirvą”. I p Kriukeli
'iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii iiiiitiiiiiiiHiiiiiiiHiiiiliiiintmiif iiiiiiiiihniit

ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
= Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio 
= Įsibegimo ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit 
= sau tanką Naujo žalio ETHYL GASOLINE.

~ Daugiau Spėkos
S Daugiau
= Myliu

Gausit visose
PennzOil
Stotyse

Į The Columbia Refining Company £

sunkio- 
mis sąlygomis veikė ištisus me
tus ir savo veikimo dėka parū
pino “Lituanicai” naują moto
rą ir pritaikė lėktuvą tolimam 
skridimui. Kaip žinome, lėktu
vas perskrido Atlantiko vande
nyną ir žuvo jau netoli tikslo. 
Žuvimo priežastis dar galutinai 
neišaiškinta 
nekaltas del tos nelaimės kuri 
ištiko netoli Lenkų-Vokiečių pa
sienio. Jei “Lituanca” taip to
li nuskrido, dargi nepalankiam 
orui esant, tai ji, be abejonės, 
buvo tinkamai parengta. Bet 
komitetas nėra aviacijos eks
pertai ; apie teknišką lėktuvo 
parengimą gali spręsti ir ne 
“Naujienų” kritikai kurie avia
cijoje nieko nenusimano, bet 
tikri aviacijos mekanikai ir in
žinieriai, kurie ir darė įvairius 
bandymus su “Lituanica”. Pa
galiau, lakūnai, išskridę iš Chi- 
'.•agos, nieko daugiau nereikala
vo iš m ilsų komiteto ir nepra
šė kokios nors pagalbos. — 
budu, “Lituanicai” 
Chicagos pasibaigė 
teto atsakomybe.

Dargi gerai kad 
asmenų nuoširdžiai 
prakaitavo”. Paprastai gyve
nime taip ir buna kad įvairiuo
se komitetuose ar komisijose 
dirba keli asmenys už visus. 
Tat jei ne visi komiteto nariai 
buvo energingi, veiklus ir įta
kingi. tai gal tas priekaištas tai
komas ir naujieniečių atstovams

komitetas visai

Tuo 
išskridus iš 
musų komi-

nors “pora
dirbo ir

i ti didvyriams paminklą ir dar 
kooptavo kelis naujus narius. 
Bet ir čia “N-os” turi ypatin
gą privilegiją: turi du savo at
stovus komitete ir vieną atsto
vą fonde. Tokios privilegijos 
dar negavo nei viena kita Lie
tuviška redakcija. Tat naujie
niečiai vėl turi gsros progos pa- 

. sidarbuoti nors paminklo staty
mui. Neaišku ko “N-os” 
nepatenkintos.

Dabar musų komitetan 
kviesta dar 14 veikėjų ir 
Chicagos Lietuviškų laikraščių 
redaktoriai arba jų atstovai.

“N-os”, kaip ir kiti laikraš
čiai visada dėdavo komiteto 
protokolus ir komiteto sekreto
riaus raštus apie lakūnus. Tik 

i nežinia kodėl “N-os“ staiga nu- 
itraukė ir raštų nededa. Atro- 
’ do kad “N-oms” nepatinka to
kie protokolai ar raštai kur bu
na paminėta kurie komiteto na
riai kokius naudingus darbus 
atlieka ir tuo labiau kad tuos 
darbus atlieka ne naujieniečiai.

I Reikia tikėtis kad “ N-nų” 
vadovybė pagaliau supras keis
tos savo taktikos kenksmingu
mą ir, užuot kaltinus kitus, gal 
prisimins ir savo apsileidimą ir 
parodys daugiau nuoširdume 
bei aktivumo nors lakūnų pa
minklo statymo vajuje. Komi
tetas tik tuo tikslu rašo šį pa
reiškimą ir to labai trokšta.

Atsakę į svarbesnius prie- 
, kaistus, lakūnų paminklo staty
mo komiteto vardu kviečiame 
visų srovių vadus, veikėjus, re
daktorius ir plačiąją visuomenę 
rtuoširdžiai padėti komitetui 
sėkmingai ir greitai įvykdyti di
dį darbą: per metines lakūnų 
žuvimo sukaktuves pastatyti 
Lhiragoje didingą ir gražų pa
minklą Dariaus ir Cįirėno žy
giui pagerbti ir įamžinti. Visi 
Lietuviai prašomi į talką — į 
■ą bendrą darbą! Komitetas 
te savo garbei bet lakūnų žy
lio garbei dirbai O kas turi 
kokiui naudingų sumanymų ar 
na tarimų prašome teikti juos 
komitetui — bet be pagiežos, 
be pavydo ir be piktos valios! 
Dirbkime bendrai, o kritikuo 
kime su meile ir ypač su noru 
padėti tam bendram darbui, bet 
ne kenkti.

Didelė Dariaus ir Girėno au
ka turi ne skaldyti Amerikos 
Lietuvius bet vieningai sutelk 
ti į tautinę vienybę. Musų did 
vyriai pasiaukavo ne kuriai 
nors Lietuvių srovei bet visai 
musų tautai. Amerikos Lietu
vių visuomenė turėtų rimčiau 
žiūrėti į Dariaus-Girėno žygį ir 
tinkamai pagerbti ji.

Adv. R. Vasiliauskas, 
Komiteto Pirm.

P. Jurgėla.
K-to sekretorius

dar

pa
vis!

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numerį kurio neturit.

“Dirvos” Admin.

Enjoy life. J’e 
on your toes. 
Fcol wide-awake

USE

ItiHlway’s PSIla
(The Vegetable Laxative)

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

Mild - Reliable At Your Druggist

Nuo Reumatiškų Skausmų

mu geliamų

l.ad Pain-Expcllc
Ncsikankinkitr

skauda- 
tu. tuo-

greitumu. Visose vni'tinėse k.i'na . 5c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

Reumatiškų skausmų kentėjimai yra

SCRANTON, PA.
NORS SUNKUS LAIKAI, BET 

DIRBA DEL IDĖJOS
L. K. Tautinės p-rap'.još na

riai nepaiso kad sunktis Įtikai; 
jie vistiek nepameta savo idė
jinio darbo. Net skaudu žiūrė
ti kad taip sunkiuose bedarbės 
laikuose žmonės su didžiausiu 
pasišventimu dirba tautinį, Lie
tuvišką darbą. Štai dabar ne
senai buvo “clam bake”. Pasi
sekimas kuopuikiausias. Malo
nu buvo matyti kaip rimtos, ži
los, nuo raukšlių išvagotais 
veidais, parapijom:, susėdusių 
po Gedimino parko beržais, gal
vos sprendžia, teisia vieno-kito 
nerimto parapijono “vaikišką 
darbą”, nesilaikymą vieningu
mo. Kiti vėl gardžiai pasiso
tinę skaniais valgiais, apkalba 
darbštumą šeimininkių, kurios 
čia iš pasišventimo trusėsi. Ir 
ištikrųjų visi buvo patenkinti. 
Patenkinti buvo svečiai, nes 
jie gardžiai pavalgė, pasilinks
mino, pasiklausė gražių Lietu
viškų liaudies dainelių, kurias 
padainavo “Birutės” choras, ve
damas rimtai švelnios, pasi
šventusiai darbščios panelės, 
Adelės Gustaitytės. Buvo ko 
pasiklausyti. Paskui, patenkin
ti buvo ir darbininkai, kurie 
dėjo visas pastangas kad tik 
daugiau pelno liktų bažnyčiai. 
Gražu buvo matyti jų linksmus 
veidus, kurie sakyte sakė kad 
jie pasiryžę dirbti del tėvynės, 
del Tautinės Bažnyčios. Ta? 
čia senų, žilagalvių darbas: 
rimtų vyrų ir moterų darbas, 
kurie del menkniekio jau nesi 
juokauja.

Bet pažiūrėkime Į jaunimą 
E-e, brolyti! čia irgi nėra juo 
ko. Jų, jaunųjų, darbas aiš
kiai liudija kad jie vaikai Lie
tuvių tėvų, kad jų gyslose te
ka Lietuviškas kraujas. Paim
sime Spalių 3 d. Tą dieną tos 
parapijos “Birutės” choras su
ruošė “card party”. Pasiseki
mas stebėtinas. Lyg kad butų 
ne bedarbė, lyg kokie šeši me
tai atgal, kada visiems jau do- 
lariai buvo nusibodę laikyti ki- 
ieniuje, todėl ėjo Į visokius pa
rengimus. Mat, žmonės žinc 
kad “Birutės” chorui reikia 
baigti vargonai mokėti. Nie
kas nedarė skirtumo ar priklau- 
ai į komisiją ar ne. Visi dir

bo. Jeigu Jonas Burkus tur 
automobili tai jis visur važiuo
ja kiir tik reikia, visais reika- 
ais. Arba jeigu Marė Stra- 
•auskienė turi didelį pasisekimą 
tikietus pardavinėti ar dovanas 
•inkti tai ji ir eina. Ji žino 
:ad kiti vargingiau gyvena, 
jiems reikia sunkiau dirbti, 
lodei ji daugiau dirba už kitus, 
Icl kokių parengimų, del pra
mogų. Ji pavaduoja kitus. Ji 
nyli chorą, myli bažnyčią.

Arba vėl Ona Gegžnaitė, 
Gustaitytės ir daugelis kitų 
ihoristų dirba kiek gali. Taip 
visiems vienybėje dirbant tu
rėjo pasisekti ir “card-party”. 
Ir pasisekė, žmonių buvo daug. 
Visi patenkinti, linksmi, nes ži
lo kad gerą darbą padarė. Pa
tarė auką Bažnyčiai, Tėvynei; 
iridavė daugiau pasiryžimo 
iaunimui dirbti.

Jaunimo D-jos Koresp.

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

PASS BOOKS (BANKINĖS KNYGELĖS) 
LITHUANIAN SAVINGS & L&AN ASS’N.

Užmokėsime jums cash už jas arba duosim paskolą.
LIQUIDATING FINANCE CORP.

750 Prospect Ave. Room 211 CHerry 7477.

A
Nuosavas telefonas

už Mažiau ^egu
10 centų į dieno

Bizniai pradeda gerėti . . . 
darbų atsiranda daugiau . 
. . ir daugybė namų vėl ga
li įstengti turėti telefoną. 
Ncžini int kainų kilimo, te
lefono patarnavimo karštai 
pasilieka žemi.’ Kodėl nesi- 
naudot telefono patogumu? 
Kreipkitės į musų Biznio 
Ofisą ir pasiteiraukite apie 
tai plačiau.

Gelbsti Gauti Darbą

“H e 11 o, Motin”
Jos gimtadienis . . . o esi 
už daugybės mylių atstu. 
Tačiau akimirksnyje gali 
su ja kalbėti telefonu. Ta
vo balso girdėjimas jai bus 
dovana kurią ji labiausia 
brangins, nes tik tu vienas 
gali jai tą suteikti.

Pats svarbiausias dalykas ant 
aplikacijos jieškant darbo yra 
telefono numeris. Darbdaviai 
pakviečia į darbus žmones ku
rie turi telefonus pirmiausia, 
nes juos greičiausia pasiekia.

Apsauga Jūsų šeimai
Nesveikumas, apvogimas arba 
gaisras — tekiuose netikėtuose 
prietikiuose telefonas yra bū
tiną reikmenis. Nerizikuokit 
su savo šeimos saugumu. Ap- 
uaueokit jų gyvastį su pagalba 
telefono.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.

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 $6.50 round trip; week-end round trips 
only $3.75. Steamers each way leave at 9:00 P. M.

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

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

buRS

EW 1

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

CLEVELAND 
BUFFALO 
NIAGARA FALLS4
PORT STANLE^j

CANADA V

CEDAR POINT 
PUT-1N BAVŠ
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DIRVA
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KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKĖSE
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

GRAŽIAI PAMINĖTA 
VILNIAUS UŽGRO

BIMO 13 METŲ
Pereitas sekmadienis Cleve

lando Lietuviams buvo visa di
delė šventa diena. Prieš pietus 
per radio buvo Lietuviams pra
nešta kad tai yra sukaktuvės 
13 metų nuo to kai Lenkai už
grobė Vilnių.

Po pietų, 3 valandą, Lietuvių 
Darželyje prie Dr. Basanavi
čiaus paminklo buvo suruošta 
trumpa bet graži iškilmė: padė-l 
jimas vainiko su užrašu: “Spa-Į 
lių 9, 1920.” Nors tai iškilmei 
nenorėta priduotai didelės vie
šos svarbos, nes viskas ruošta 
tam vakarui, tačiau kuomet 
Darželio valdyba nuvežė į Dar
želį vainiką, aplink Dr. Basana
vičiaus pamifriklą buvo (suėję 
apįg 500 Lietuvių.

Tada Darželio Sąjungos pirm. 
Adv. V. P. česnulis pasakė pri
taikytą neilgą kalbą. Išrodė 
tačiau kad suėjus minia norėjo 
kokių ilgesnių ceremonijų, nes 
ilgai aplink paminklą Darželyje 
stovėjo ir nesiskirstė.

Vainikas buvo nešamas dvie
jų Lietuvaičių tautiškais rubais 
pasirėdžiusių, pirma jų ėjo ki
tos keturios taip pat pasiren
gusios Lietuvaitės, paskui gi 
ėjo Darželio valdybos nariai. 
Vainikas nešta iš pakalnės į 
kalną, taip kaip daryta laike 
Darželio atidarymo Birželio 11.

Kita tokia iškilmė Darželyje 
bus Vasario 16 d.

Kaip smagu kad dabar Lietu
viai turi kur sueiti, turi kaip 
atiduoti pagarbą savo tautos 
žymiausiam darbuotojui, susi- 
stiprinti savo tautinę dvasią!

Prie progos reikia priminti 
draugijoms ir veikėjams kad 
tokiose iškilmėse prie Dr. Ba
sanavičiaus paminklo gali pa
dėti vainikus ne tik viena Dar
želio Sąjunga bet ir draugijos 
arba pavieniai, kas tik nori 
pasiaukoti.

Bindokas
T. Tamošaitis 
Urbšaitis 
šeštokas

$10.00 
5.00 
5.00
5.00 | 
5.001 
5.00 j

CLEVELANDE TVE
RIASI A. L. SĄJUN

GOS KUOPA
mums reikalinga Ameri-
Lietuvių Sąjunga? šis 

svar-

tam

VAKARIENĖ
Tą pačią dieną vakare, 

Jurgio parapijos salėje įvyko 
iškilminga vakarienė, kurios 
laiku pasakyta gražios kalbos 
ir atlikta muzikalis programas 
sąryšyje su Vilniaus pagrobimo 
paminėjimu. Vakarienė 
dėta su Lietuvos Himnu, 
gramas buvo sekantis:

Adv. P. V. česnulis toastmaster 
(Liet. Kult. Darželio pirm.)

N. Kavaliauskienė — dvi dainas 
solo; akompanavo A. Salasevičiutė;

Ona Mihelichienė — kalba;
(L. K. D. vice pirmininkė)

A. ir D. 
nas duetą;

Kun. V.
Adelaide 

dainas;
K. S. Karpius — kalba;

(L. K. D. sekretorius)
P. V. Česnulis — kalba;
Aukų rinkimas;
P. P. Muliolis — kalba;

(L. K. D. iždininkas)
N. Skirbantas — solo tris dainas; 

akompanavo Aldona Wilkelis;
Dr. S. T. Tamošaitis — kalba;
Dr. J. Kamesis — kalba.
Po programo tęsėsi šokiai.
Ši vakarienė yra vienas 

daugelio pasekmingų parengimų 
Darželio naudai nuo to kaip 
Clevelande susitvėrė Lietuvių 
Kultūrinio Darželio Sąjunga 30 
d. Spalių, 1929 m.

Patriotiško ūpo apimti daly
viai, apie 200 asmenų, suauka-

ŠV.

pra-
Pro-

Salasevičiutės — dvi

G. Vilkutaitis 
Miliauskiutė — solo.

dai-

kalba;
dvi

iš

BI
E

§

P. 
A. 
V. 
L. 
O. 
J.

Ar 
kos 

5'00 • klausimas yra vienas iš 
3.00 biausių kokį mes kada turėjo- 
2-00 me, dėlto kad šiandien musų 

tarpe yra visokių organizacijų, 
2^ooi visokių partijų ir partijėlių. Jų 
2'00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.0.0 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.45 

$93.45 
įžan-

2.00
2.00

vienos savo vietoje yra naudin
gos ir reikalingos, bet kitos yra 
bevertės, tik klaidinančios ir 
traukiančios Lietuvį nuo tautiš
kumo. Jos sudaro bereikalin
gų ergelių ir ardo tautišką vie
nybę, priveda prie to kad neku- 
rie jau net nenori dalyvauti 
Lietuviškame judėjime.

Kaip žinome, šią vasarą Chi
cagoje susitvėrė Amerikos Lie
tuvių Sąjunga. Ta organizaci
ja paremta ant Lietuvystės ir 
tautinio darbo plėtimo pagrin- 

Organizacijos tikslas yra 
savų ir 

mes kai- 
ko nors

MOKYTIS NIEKAD 
NEPERVĖLU

Šios savaitės pradžioje pra
sidėjo vakarinės mokyklos ir 
mokiniai bus priimami visą šią 
savaitę. Tos vakarinės mokyk
los yra tęsimui mokslo tiems 
kurie turėjo apleisti dienines 
mokyklas, ir taipgi pradinės 
mokyklos suaugusiems, kurie 
norėtų prasimokyti Angliškai.

Apsižiurėkit savo apielinkė- 
je vakarinę mokyklą ir lanky- 
kit ją. Mokestis už mokslą yra 
visai maža, tik $3,00 už 15 sa
vaičių terminą. Prasideda 
7 iki 9 vakare.

RADIO PROGRAMAS.

nuo

ši 
sekmadienį bus antras Lietu
viškas radio programas 10:15 
vai. ryto iš stoties WJAY. Ne
užmirškit paklausyti patys ir 
priminkite kitiems apie tai.

5 vai. vakaro tą pačią dieną 
dainuos Lyros choras iš tos pa
čios stoties, po vadovyste Stan
ley Altschuler.

ŽINIOS

prie 
pasi-

vo tolesniam Darželio gražini
mui. Aukų sudėta $93.45.

AUKAUTOJAI 
Adv. P. V. Česnulis 
“Dirva” 
Juozas Blaškevičius 
Kun. V. G. Vilkutaitis 
Ona Mihelichienė 
Juozas 
Dr. S. 
Juozas 
Juozas
V. Andersonas 
John DeRighter 
Gribauskas su žmona 
Pet. Jonilienė 
Jonas Janis 
J. P. Kvederas ' 
Alb. Sumakaris
R. Adomaitis 
N. Skirbantas 
Adelaide Miliauskiutė
C. F. Petraitis 
A. Danilevičius
S. Pongonis 
Juozas Stapulionis 
Ant. Bartkus

P. Muliolis 
Vilimaitis 
Kavaliauskas 
P. Baltrukonis 
Martišauskienė 
Bačinskas

Pranas Zubinas 
A. čiapas 
And. Urbšaitis 
J. Marcinkevičius 
A. Pongonis
D. Jakubauskienė 
Jakubauskienė (senoji) 
Dr. Kazlauckas 
N. Wilkelis 
A. Glevin 
L. Večiorkienė 
Juozas Dičmonas 
F. Saukevičius 
Pr. Bortnikas 
J. Bazevičius 
Dr. J. Kamesis 
Smulkių aukų sudėta 
VISO suaukauta 
Nuo pačios vakarienės

gos atliks dar arti $80, nes vis
ką šiai vakarienei . suaukavo 
biznieriai, kurie užjaučia Dar
želiui. *

Iš biznierių surinkti vakarie
nei reikmenis sumanė plačiai 
žinomas biznierius, Juozas Blaš
kevičius, kuris gausiai paremia 
visus musų kulturinius tauti
nius reikalus. Jis pats gausiai 
aukavo visokių reikmenų, ga
vo daug produktų iš Ameriko
niškų firmų, ir su J. P. Kvede- 
ru surinko dar kitas reikmenis 
tarp Lietuvių. Vienu žodžiu, 
tokiu pasidarbavimu paaukau
ta Darželiui dar apie $80, nes 
pinigai suėję už tikietus beveik
visi liko Darželio iždui.

Sekanti davė 
šokių maisto ir kitų reikmenų:

Earl Gibbs Co.,
Otto Reichelt, Juozas Blaškevi- 
J. P. Kvederas, J. Brazauskas. 
Edwards Co., Hildrandt Provi- 
Geo. Freeses Sons Co., Telling 

Vernon Co., Henckels Flour

du.
kelti Lietuvystę tarp 
svetimų, nes tik tada 
po Lietuviai galėsime 
atsiekti.

Kitos musų kad ir 
organizacijos, bet būdamos pa- 
šalpinės negali pašvęsti savo 
laiko kultūriniams darbams ir 
per tai musų tautiški kultūriš
ki reikalai buna užliekami.

Clevelande reikia Amerikos 
Lietuvių Sąjungos kuopos, kur 
geros valios Lietuviai patriotai 
galės darbuotis tiktai tam tiks
lui kuriam ta nauja organizaci
ja bus reikalinga.

Centralinis laikinas komite
tas Amerikos Lietuvių Sąjun
gos veikia pasekmingai, susira
šinėja su plačios Amerikos ko
lonijomis ir jose jau prasidės 
tvertis A. L. Sąjungos kuopos.

šiuomi atsikreipiu į vietos 
rimtus tautinio patriotinio nu
sistatymo Lietuvius ir Lietu
vaites, kviesdamas stoti į eilę, 
kad ir mes neatsiliktume nuo 
darbo — sueitume apkalbėti ir 
greitu laiku sutvertume A. L. 
Sąj ungos kuopą.

A. L. S. kuopos tvėrimo su
sirinkimas įvyks kitą penkta
dienį, Sp. 20 d., ‘Dirvos’ redak
cijoje. Kurie jaučiatės tikrais 
Lietuviais, kurie norite bepąr- 
tiviškai dirbti musų tautos pa
laikymui 
kykite į

tautinės

TAKSŲ PRIĖMIMAS prasi
dės vėl, po trijų savaičių per
traukos, ir kurie dar savo tak
sų už savo namą ar žemės skly
pą nemokė jot, dabar galėsit 
užsimokėti ir nereikės mokėti 
pabaudos. Reikalinga surinkti 
dar $17,000,000 iš visų $25,000,- 
000 reikalingų operavimui mo
kyklų ir miesto bei apskrities 
valdžios.

Taksų rinkimą panaujino tik 
ką užėmęs vietą naujas apskri
ties iždjninkas Boyle.

FEDERALĖ valdžia ruošia 
uostų gilinimo programą, kuris 
apima $70,000,000. Tame pro- 
grame Clevelando uostui skirta 
$485,000. Butų gerai kad tie 
pinigai butų paleisti į darbą 
netrukdomai.

VISIEMS RADIO klausėjams 
už prisiųstus gražius laiškus 
apie musų radio programą per
eitą sekmadienį tariame širdin
gą ačiū. Del laiškų daugumo 
negalime jų visų nei sutalpinti.

vakarienei vi-

Cleveland Provi-
sion, 
čius, 
Wm. 
sion, 
Belle 
Co., Cleveland Wholesale Co., Ideal 
Dairy Co., Widlar Co., K. Obelienis, 
Kraft Distributing, Cleveland Pretzel 
Co., H. Barnett Candy Co., De Witt 
Nach Co., K. Stonis, Ant. Zdanis, 
J. Gudinas, Pete Patse, KI. Zvinis, 
Blažis ir Gudelis, Ben Lesky, Peter 
Vigis, Ben Velička, Kubilius, J. šeš
tokas, Wm. Labutis.

Kitą vasarą Lietuvių Darže
lyje tikima pastatyti Gedimi
no Stulpai. Taigi kas tik išga- 
lit prisidėkit prie parėmimo.

“VISKAS DEL TĖVYNĖS”. 
Liet. Vyčių 25 kp. Lapkričio 5 
d. rengia vakarą su perstatymu 
viršminėto veikalo, ir prie to 
bus statoma komedija “Kara
liškas Bambadierius”. Atsibus 
Lietuvių salėje. Dalis pelno eis 
Dariaus-Girėno paminklo fon
dui.

ir pakėlimui, atsilan- 
susirinkimj.

Jonas Jarus.

17 Paskutine Re-Spalių 
gistravimosi Diena

PILIEČIAI! Kurie norit bal
suoti Lapkričio 7 dieną miesto 
mayoro rinkimuose, nepamirš
kit užsiregistruoti, jeigu porą 
kartų paeiliui nebalsavot, arba 
persikėlėt gyventi kiton vieton. 
Taipgi patarkit savo jaunimui 
sueinančiam į metus užsiregis
truoti. Be to negalėsit balsuo
ti. O balsavimas jums būtinai 
reikalingas jeigu norit ko nors 
šio miesto gyvenime atsiekti 
arba pagelbėti savo broliams 
Lietuviams ką nors atsiekti.

Paskutinės registracijos 
nos yra šios:

šeštadienį, Spalių 14, 
Pirmadienį, Spalių 16, 
Antradienį, Spalių 17.

dieną registracija bus budelėse. 
Pirmas dvi dienas galit nueiti 
į City Hali. Po Spalių 17 d. 
negalėsit nei užsiregistruoti nei 
balsuoti.

die-

Šią

BALIUS. Moterų 
36-ta kuopa rengia 
minimą seniems ir

Sąjungos 
pasilinks- 
jauniems

Naujos Parapijos salėje, sek
madienį, Spalių 15 d.. Pelnas 
eis parapijos naudai. Įžanga 
tik 25c. Pradžia 5 vai. vakare.

Pp. KUNDROTAI nuo E. 140 
St. ketvirtadienį išvažiuoja į 
Pasaulinę Parodą Chicagoje ir 
vežasi kartu iš Lietuvos 
kusią viešnią, p-lę Katrę 
kytę.

atvy-
Teni-

J. VOSYLIUS, kuris dabar 
tarnauja valdžios miškų darbų 
korpuse, atsilankė pereitą sa
vaitę pas gimines ir draugus 
Clevelande. Jis stovi New Phi
ladelphia, Ohio, ir tarnauja kai
po virėjas. Užsirašė. “Dirvą”, 
kurią visada mėgdavo skaityti.

SWEENEY, pralaimėjęs kan
didatas j mayorus, praneša kad 
jo pasekėjų balsai nebus ban
domi nukreipti nei j Miller nei 
Į Davis pusę. Taigi anot jo pa
reiškimo, kurie buvo Demokra
tai, tik balsavo už jį, dabar bū
dami laisvi nuo jo, galės po se
novei 
kratų 
ler.

balsuoti už tikrą Demo- 
kandidatą, Ray T. Mil-

PER Rugsėjo mėn. Clevelan- 
de į darbus paimta 5,000 dar
bininkų daugiau. Viso nuo Ko
vo mėn. gavo dirbti 75,000 be
darbių.

MAYOR AS Miller jsakė kon- 
traktoriams prie miesto darbų 
mokėti darbininkams unijos nu
statytas algas.

LINKSMAS VAKARAS. Šv. 
Jurgio Draugija rengia card 
party ir šokius šeštadienio va
kare, Spalių-Oct. 21 d., Lietu
vių salėje. Pradžia 8 vai. vak. 
Kviečiame visus senus ir jau
nus atsilankyti, nes kortavi- 
mas bus su dovanomis; bus už
kandžių ir skanaus alaus. Prie 
to galėsit pasišokti. Įžanga pa
vieniui 15c., porai 25ę. Kom.

NIKODEMAS A. WILKELIS 
(Neverauskas) 

Licensed Funeral Director
Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo 
dernišką laidotuvių vietą

WILKELIS FUNERAL HOME 
6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. 
* 

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
lygus, be tsižvėlgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

mo

MIESTO TARYBOJE 
ma sumanymas nupiginti van
dens kainą apie trečdaliu negu 
dabar mokama. Republikonai 
tarybos nariai varosi už tokį 
nupiginimą vandens, norėdami 
kad juos vėl išrinktų.

kelia-

Swiftest and Best

RHEUMATIC 
PRESCRIPTION

85 Cents

HEnderson 9292

GRAŽUS vakarėlis. Kultū
ros klubas rengia card party ir 
šokius ketvirt. Spalių 19 d., Lie
tuvių salėje. Pradžia 8 vaka
re. Pelno pusė skiriama Da
riaus-Girėno paminklo fondan. 
Įžanga 25c., vaikams 15c.

ži

Pain—Agony Starts to 
Leave in 24 Hours

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

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

RENGIA DARIAUS-GIRĖNO 
PAMINĖJIMĄ. Visų vietos Lie
tuvių rengiamas bendras pami
nėjimas Dariaus-Girėno žuvi
mo jau sutartas. Tam tikslui 
vakaras įvyks Lapkričio 29 d. 
Pelnas skiriamas Dariaus-Girė
no paminklo pastatymui.

Broliai ir seserys, matote 
kaip kitos kolonijos darbuojasi 
ir prisideda prie parėmimo žu
vusių lakūnų paminklo fondo. 
Mes negalėjom prisidėti 
parėmirho jų skridimo,
stengkime nors prisidėti prie 
padarymo jiems atminties.

Apie tai toliau bus plačiau 
pranešta. Tėmykite “Dirvą”.

Komitetas.

RENGIA BALIŲ. Akrono 
Lietuvių Draugiškas Klubas 
rengia Hallowe’en kaukių balių 
ir kortavimo vakarėlį šeštadie
nį, Spalių 28 d. Atsibus Y. W.
C. A. salėje, ant 6-to aukšto. 
Įžanga bus tik 25c. Gražiausia 
ir juokingiausia įsirengusiems 
bus duodama dovanos. Bus ke
turios dovanos. Bus geras or
kestras, kuris patenkins visus, 
kaip senus taip ir jaunus. Tai
gi prašome atsiminti šį jauni
mo balių.

IMASI DARBO. Paskutinia
me savo susirinkime Akrono L.
D. Klubas apkalbėjo įvairius 
dalykus kuriuos reikės atlikti. 
Svarbiausi yra tai radio pro
gramai iš Akrono radio stočių. 
Prie to koncertas, kuris rengia
ma Lapkričio 29 d. Tą dieną 
Akrono Lietuviai paskyrė pa
minėjimui musų žuvusių lakū
nų, Dariaus ir Girėno. Pelnas 
iš šio vakaro bus pasiųstas į 
Chicagos Paminklo fondą, sta
tymui Dariaus-Girėno paminklo, 
šiame koncerte dalyvaus cho
ras, duetai ir solo, atliks Ak
rono L. D. Klubas. Stasys.

DĖKOJA UŽ RADIO PRO
GRAMĄ. Dėkojam “Dirvai“ 
už gražų radio programą per
eitą seįkmadienio rytą, kurio 
buvo taip malonu pasiklausyti. 
Jau senai-buvom girdėję Lietu
višką radio programą. Lieka- 
mės laukdami ateinančio sek
madienio “Dirvos” programo.

Mr. ir Mrs. A. Alekna.

PROHIBICIJA Ohio valstijo
je galės pasilikti jeigu Lapkri
čio 7 d. piliečiai ir nubalsuotų 
federalį atmetimą, nes Ohio tu
ri savo prohibiciją. Balsuojant 
reikės balsuoti už a tmetimą 
prohibicijos dviem atvejais.

Balsuotojai tėmykit apie tai 
tolimesnius pranešifnus, nes be
sidžiaugdami kad 
tuoj pasibaigs, galit 
rėję palikti valstijos 
ją po senovei.

prohibicija 
neapsižiu- 
prohibici-

sugrąžiniOHIO valstija nuo 
mo alaus per pusę metų uždir
bo $2,572,800 taksais nuo alaus 
gamintojų ir pardavėjų. Tik 
už leidimus surinkta $1,785,375.

Apie 4300 darbininkų Ohio 
valstijoje gavo darbus alaus 
industrijoje. šioje valstijoje 
yra 47 veikianti bravorai.

t o ROSEDALE O 
Dry Cleaning Go.:if C. F. PETRAITIS, Prop. £

| 6702 Superior Ave.,* |

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA 

6824 Superior Ave. 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road
J. J. LAZICKAS

JEWELER — RADIOS
6407 Superior Ave, 

Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638—

Spalių 13, 19
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Where is our young genera
tion of today heading? Do you 
know? With this, our provided 
modern civilization of today, 
to no place in particular nor to 
any sound or substantial goal 
of responsibility, only to crime, 
disease, weakness of will, pov
erty, vice and moral degrada
tion. All this is brought about 
by the economic system which 
gives so much to the few and 
little to the many.

Many of you young people 
went through high schools and 
colleges, absorbed all the knowl
edge that was possible to be 
had with the support of your 
parents, and now you are a 
well educated men or women 
willing to work, but no work 
to be had.

So the ‘only step you can 
take is to interest yourself in 
the'affairs of your community 
civic, \ political, fraternal anil 
educational and fight to better 
your government through such 
channels. For the future rests 
on your should^. , The future 
is our to win.

You young Lithuanians get 
out from under your shell and 
get into the activities of your 
community, for we all have 
some sort of originality that 
all cannot possess.

Here in Clevelande we are 
going to publish an English sec
tion in the Dirva, it will be 
written up by the young people, 
so if any of the communities 
would care to write we will be 
glad to accept. A, C.

RADIO 
PROGRAMAI

Klausykit Lietuviškų Radio Programų 
iš Cleveland© — Sekmadienio rytais 
10:15 vai.—Stotis WJAY (610 kilo.) 

ir pasakykit apie tai kitiems Lietuviams.
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j VYRAMS REIKMENYS
Į LABAI

•Gėri ir Tvirti 
Broadcloth maršk.
Mėlyni Cambray
Darbiniai maršk.
Gražus šilk, kaklar. . . aoc 
Geri maršk. ir kelnaitės 35c 
Naujos Rudens Skryb.
Rudos Jersey

= Rudeniniai šilti $"1
= Union Siutai *■
E Domet Flannel $1
= Pajamas ir Marškiniai 
E Geros šilko-vilnos koj. 25c. 
= Gražus Sweat marškiniai 79c 
E Mėlynos Overalls arba 
= žaketai ............................ 98c
E Suade Lumberjacks . . $2.95

| THE KRAMER
= 7002-04 Superior Avenue
Fiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiimuiiiiiii:niiniiiiiiiiiiiiiiiniiinniiiiiiiiinniiiiniiiiiiiiiiiii>’ 
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Į DELLA C. JAKUBS 
E (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

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

sirinkimo. Reikale telefonuokit.
Ę 6621 Edna Avenue ENdicott 1763
Ttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiifvuiniiiiiiiiiiiiiiin-

& REICH
Kampas

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.

P. P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729
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