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PERSERGSTI STREI-
KERIUS

Washington. — Valdžia 
išleido persergėjimą strei-j 
keriams kad valdžia neduos ..... 
pašaipu ten1 kur paaiškės, Vokietija drąsiai paskelbė 
Jog streikai apšaukia visai savo išstojimą iš Tautų Są- Į tapo sudaryta bankų depo- 
be jokios priežasties. Vai-,jungos ir nusiginklavimo[”*” bkv.d»™<, h.,.„ho k„. 
džios atstovai dabar tyri- konferencijos. Ta žinia mi
nėja didžiuosius streikus iš stebino visą Europą ir visi 
to atžvilgiu.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt paskelbė jog
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Washington. — Amerikos 
tėmytojai sako kad Sovietų 
Rusija pasiryžus priešintis 
Japonijos užsimojimui įsi
vyrauti Mandžurijoje ir su
varžyti ten sovietų teises. 
Tarp Maskvos ir Tokio ei
na karšti diplomatiški bar
niai.

Kada 1931 metais Japo
nai užėmė Mandžuriją, ir 
pradėjo paliepti Rusų reika
lus prie Sibiro rubežiaus, 
Maskva paprotestavus nu
sileido. Bet nesnaudė. Jau 
Rusai nutiesė antrą gelžke- 
lį tarp Maskvos ir Mandžu- 
rijos, kas duos Rusijai gali
mybę dvigubai paskubinti 
kariumenės vežimą į rytus. 
Vladivostoke suvežta daug 
maisto ir amunicijos, taipgi 
aprūpinta kiti patogus Si
biro punktai.. Netoli Man- 
džurijos surinkta 100,000 
sovietų kariumenės, kariški 
lėktuvai ir kiti reikmenys, 
gatavi karui.

Tuo tarpu Rusija padarė 
nepuolimo sutartis su savo 
kaimynėmis Europoje, ko 
pernai dar neturėjo.

Nors Rusiją nenori karo, 
sako tėmytojai, tačiau so
vietai nenori leisti Japoni
jai šeimininkauti rytuose ir 
ruošiasi tą sulaikyti.

DARBAMS SKIRIA PO 
$17,000,000 KASDIEN

Iš Suv. Valstijų paskirtų 
milžiniškų sumų viešiems ir 
ne viešiems darbams vary
ti, su tikslu gelbėti šalį iš 
bedarbės krizio, kas valan
da išduodama po $703,000, 
arba po $17,000,000 į dieną.

Jau užgirta virš 7,000 fe- 
deralių ir kitokių darbų 
projektų. Virš 100,000 vy
rų dirba tik federaliuose 
tuo budu sudarytuose dar
buose.

ATLIKIME ŠVENTĄ PAREIGĄ!

Darius ir Girėnas, kurių pagarbai rengiama paminklas

IŠRADO NEDEGAMĄ 
LĖKTUVĄ

Belgas išrado nedegamą 
lėktuvą ir darė bandymus 
Heston, Anglijoje. Padarė 
nedidoką lėktuvo modelį, 
tandžiai uždarė jame bal
tų žiurkių ir aplaistęs lėk
tuvą petrolejum uždegė.

Po to kai petrolejus su
degė, lėktuvas pasiliko čie- 
las ir jame buvusios žiur
kės buvo gyvos. Tokius 
lėktuvus naudojant išliktų 
gyvi daug žmonių kuomet 
lėktuvas nusileidžia ir 
sidega.

zitų likvidavimo taryba ku
rios tikslas bus gelbėti ban- 

1 kams kurie turi uždarę pi
nigus, išmokėti žmonėms jų 
depozitų dalis.. Tam tikslui 
skiriama bilijonas dolarių.

Paskolas gaus uždaryti 
valstybiniai ir valstijiniai 
bankai. Tokio sumanymo 
tikslas yra paliuosuoti žmo-

sužiuro ką Vokiečiai darys. 
Hitler su savo patarėjais

Vis kovoja. Harrisburg,', nusprendė išsimesti iš Tau- 
111. - šioje srityje pasikar- Sąjungos ir nedalyvauti! 
toja dvieju angliakasių uni- su Europos valstybėmis nu- 
ju darbininku' savitarpinės siginklavimo tarybose, kaip 
neštvnės Komunistu suor- 'PatYs Vokiečiai tikrina, ne, . .-.
ganizuota unija steng asi'su tikslu sukelti Europoje pinigus kad prasidėtų gamzi.oca unija stengiasi i<ara p-anti sau’ didesnis judėjimas. Antra, patraukti į save darbinin-,nau^ Kaią, iet gauti sa nae-alha bankamsL,o -ę.-.dsrinnin A-i.fn-bm lygybe su kitomis valstybe- \aiazios pagaioa oamcams te žadėdama daugidu ge-,^g - • padės tvarkiau likviduoti

. ^bių. arp a lejų pusių Valstybiu atstovai Gene-'JU turtus, kad jie nebūtų 
voje, sujudinti Vokietijos] pusdykę išmėtyti sten- 
atsimetimu iš visų tarybų,1 
nusprendė pertraukti posė
dį ir žiūrėti kas toliau dė
sis.

Amerika nesikiš
Suv. Valstijų atstovas N. 

H. Davis pranešė Tautų Są
jungai kad Amerika nesikiš 
į Europos reikalus ir neims 
smerkti Vokietijos už tokį 
pasielgimą, nes pati Ame
rika nėra T. S. narė.

Pačiame Washingtone ei
na kalbos kad viltis praves
ti pasaulyje nusiginklavimą 
žuvę, nors jau išrodė kad 
bus prie kokios nors sutar
ties- prieita.

Valstybių nusiginklavimo 
sumanytojai norėjo privesti 
kitas šalis, prie Vokietijai 
lygaus nusiginklavimo, kokį 
jai uždėjo Versalio sutar
tis. Dabar gi Vokietija ims 
ginkluotis tiek kad butų 
lygi savo kaimynėms. Tas- 
gali privesti prie karo, nes 
Prancūzija matydama Vo
kiečius ginkluojantis neno
rės prie to prileisti.

su Europos valstybėmis nu

Wybiu. Tarp abiejų pusių mis- 
■vadų kyla muštynė ir už- 
viešpatąjįja teroras.

Iš VALDŽIOS miškų darbų 
stovyklų šią vasarą 37,000 vy
rų gryžo į miestus į savo se
nus darbus.

DULUTH. Minn. — Plieno 
i.šdirbystė paėmė j darbą 400 
naujų darbininkų.

EŽERAIS šią vasarą pervež
ta 8,000,000 tonų anglies dau
giau negu pereitą metą. Prie 
to Didžiųjų Ežerų laivais šią 
vasarą pervežta geležies rudos 
14,000,000 tonų daugiau negu 
pernai. Taigi laivų judėjimas 
šią vasarą buvo žymiai "dides
nis.

PLIENO darbai visoje šaUrje 
per pastarus du mėnesiu palen
gva ėjo žemyn ir vėl nusmuko 
iki 38 nuoš. normalio. Dauge
lis to nusmukime paeina nuo 
darbininkų streikavimo 
laikymo darbų.

ir su-

WASHINGTON.
velto administracija padavė ke
turioms didėsėms plieno kompa
nijoms paklausimus apie kainą 
ant 844,525 tonų gelžkelių bė
gių, pagelbėjimui plieno indus
trijai sustiprėti. Vėliau reikės 
ir 245,220 tonų plieninių jun
gių del tų bėgių. Valdžia ap
mokės už tai pavidale paskolų 

zgelžkdliams.

Roose-

BROCKTON, Mass. — Ava
lų industrijoje darbai pradeda 
sugryžti j normai; saiką. Per 
kelias savaites tęsėsi darbinin
kų streikai už pripažinimą uni
jos.

SERBING, O. — Rengiasi 
atsidaryti Saxon puodininkys
tės dirbtuvė, buvus uždaryta 
per du metu...‘Suvirs 300 darj- 
biniakų bus paimta dirbti.

NUŽUŠĖ ŠERIFĄ, IŠGEL
BĖJO DRAUGĄ

Lima, Ohio. — Trys vy
rai, atvažiavę j apskrities 
kalėjimo raštinę, persistatė 
viršininkui jog esą Michi
gan policijos nariai, tapo 
svetingai priimti. Pasinau
dodami proga, jie viršinin
ką nušovė, išliuosavo iš ka
lėjimo savo draugą ir pabė
go.

li ž-

pades tvarkiau likviduoti

I giantis atmokėti depozito- 
riams.

STABILIZACIJA DAR 
NEATĖJUS

Washington. — Valdžia 
sako kad dar neatėjo laikas 
nustatyti pastovią kainą do- 
lario, nes dar prekių kainos 
nepakilo gana aukštai.

Kuomet bus imama dola- 
rio kaina nustatyti, sakoma 
kad jame bus aukso vertės 
tarp 55 ir 65 centų.

PEL-VALDŽIA DAUG
NYS Už SVAIGALUS
Apskaičiuojama kad pra

dėjus pardavinėti alkoholi
nius gėrimus, po prohibici- 
jos atmetimo, valdžia kas
met turės po. $700,000,000 
ineigų.

RENKIT LABDARYBĘ!
Prezidentas Roosevelt iš

leido atsišaukimą į visus ša
lies gyventojus ragindamas 
sulyg savo išgalių remti vi
sas labdarybės įstaigas ku
rios tik užsiima šelpimu 
biednųjų ir globojimu ne
sveikųjų. Kad ir su keliais 
centais, jeigu tik išgali, ra
gina kožną prisidėti, nes iš 
to bus pagalba tiems kurie 
nieko neturi.

Rudenio metu daugelyje 
miestų renkama aukos į 
bendruomenės fondus aprū
pinimui savo biednųjų.

14 
ne-

FUTBOLO MIRTYS
Šį rudenį nuo įvairių 

atsargumo priežasčių fut
bolo lošime Amerikoje jau 
mirė 14 asmenų.

RUSIJA VIS VEŽA GRŪ
DUS KITUR

Nors Rusijoje badas, bet 
sovietų carai paskyrę tam 
tikrą dalį grudų eksportui 
ir juos išveža, nes mat rei
kia gauti iš kitų šalių auk
so arba kreditų už grūdus, 
kad galėtų sau reikalingų 
dalykų pirktis.

Bet tiems suvežtiems į 
punktus grūdams grąso su
gedimas, nes neturi tinka
mų sandėlių. Grudai guli 
lauke suversti maišuose ir 
užėjęs lietingas oras viską 
sugadys, jeigu nespės iš
vežti.

BULVIŲ IR KITŲ ŪKIO 
VAISIŲ DERLIUS

Suv. Valstijose šį rudenį 
bulvių surinkta 307,382,000 
bušelių; pernai buvo 357,- 
679,000 bušelių.

Saldžiųjų bulvių surinkta 
69,551,000 bušelių.

Vynuogių surinkta arti 
2,000,000 tonų; pernai — 
2,203,758 tonai.

Obuolių spėjama bus 27,- 
571,000 bačkų, apie 1,000,000 
bačkų mažiau negu pernai.

NUŠOKO 23,616 PĖDŲ
Maskva. — Rusas karei

vis padarė naują rekordą 
iššokimo iš lėktuvo su para
šiutu: jis iššoko iš 23,616 
pėdų. Tik būdamas apie 
500 pėdų nuo žemės atidarė 
parašiutą.

300 KINŲ UŽMUŠTA
Mandžurijoje šiose dieno

se Japonų susirėmime su 
Kinais banditais išmušta 
300 Kinų ir 16 Japonų ka
reivių.

EKSPORTAS BUVO DI
DESNIS

Suv. Valstijų tarptautinė 
prekyba per 8 šių metų mė
nesius buvo tokia: išsiųsta 
prekių į kitas šalis už $944,- 
527,000. Importuota iš ki
tur už $890,131,000.

40.000,000 AKRŲ ŽEMĖS 
UŽLEISTA

Valdžiai stengiantis su
stiprinti Amerikos ūkinin
kų sunkią padėtį, valdžios 
prašymu ir patarimu šią 
žiemą ir kitą vasarą bus ap
sėta 40,000,000 akrų mažiau 
negu iki šiol būdavo sėja
ma. Mažiau sėdami, ūki
ninkai turės produktų ma
žiau ir jų kaina bus didesnė.

Daugeliui ūkio šakų val
džia mokės už susilaikymą 
nuo perdidelės produkcijos.

gų raštų, paminėjimų, kal
bų, legendų ir net ginčų tai 
atrodo kad, Amerikos išeivi
ja giliai sujaudinta drąsuo
lių pasišventimu ir Ameri
kos Lietuviai atliks savo 
šventą pareigą. Nesenai į- 
vykus Chicagoje Aviacijos 
Diena, \surengta didvyrių 
pagerbimui ir sukėlimui lė
šų paminklo statymui įrodė 
kaip Dariaus ir Girėno žy
gis atjaučiamas Amerikos 
Lietuvių protaujančioje vi
suomenėje.

Šio mėnesio pabaigoj Chi
cagoje rengiama vieša Da
riaus-Girėno paminklo nau
dai rinkliava. Čia Lietuviai 
ir Lietuvės turės gražios 
progos pasirodyti ir užak
centuoti kad musų didvyrių 
žygis ir jų atmintis mums 
rupi. Tai bus kaip ir kvo
timai, kuriuos tikimasi Chi- 
cagiečiai tinkamai praeis. 
Pasisekimas ar nepasiseki
mas tos rinkliavos priklau
so išimtinai nuo musų pa
čių. Jei mes sugebėsim su- 
sumobilizuoti keletą tūks
tančių rinkėjų — turėsime 
gražias pasekmes. Jei gi 
pasirodysime apsileidėliais 
ir jieškosime progų kaip 
nuo to garbingo darbo iš
sisukti, aišku sulauksime 
menkų rezultatų.

Tat šiuomi mąloniai kvie
čiame visus ir visas darban. 
Kas tik galite šioku ar to
kiu budu prisidėti prašome 
į talką. Tėvai turėtų para
ginti dukreles užsirašyt re
gistracijos punktuose; as
mens kurie turi automobi
lius prašomi priduoti savo 
vardus, kad sudaryti tinka
mą rinkėjams apsaugą ir 
kontrolę.

Pasrodykime kad mes į- 
vertiname Daraus - Girėno 
žygį. Visi iki vienam Į di
dį ir kilnų darbą!

Garbingas ir kartu tra- 
gingas Dariaus ir Girėno 
žygis, sujudinęs iš pamatų 
Lietuvių visuomenę ir įda
vęs mums naujų akstinų 
siekti aukštesnių idealų, į- 
rodė kad Lietuviuose užtek
tinai drąsos, pakankamai 
pasiryžimo įvykdyti darbus 
reikalaujančius aukščiausio 
pasišventimo, brangiausio 
žmogaus turto, jo gyvybės. 
Lakūnai savo užduotį kartu 
ir pareigą atliko. Dabar 
mums reikia įrodyti kad 
mes branginame ir mokame 
įvertinti savo tautos didvy
rius; kad jų pasišventimas 
nenuėjo vėjais, kad jų bran
gi auka atneš apčiuopiamų 
rezultatų.

Lietuvoje, jų žygio vaisių 
pradai jau reiškiasi. Visi 
piliečiai be tikėjimo ar pa
žiūrų skirtumo, pradedant 
universiteto profesor i u m 
baigiant darbininku, visi 
kaip vienas suprato kad 
įvykdyti didesnius darbus, 
kurie atneštų visai tautai 
daugiau moralių ir moteria- 
lių gerybių, reikalinga vie
ningumas — vienas kito 
gerbimas. Jaučiama taip 
pat ta vienybė ir darbuose 
tinkamai pagerbti atmintį 
musų tautos atgaivintojų. 
Pasekmėje, per šį trumpą 
laiką Lietuvoje surinkta su- 
virš 100,000 litų pastatymui 
tinkamo didvyriams pamin
klo, kuris per amžius bus 
gyvu įrodytoji; kad Lietu
viuose užtenka drąsos ir 
pasiryžimo ir didesnius dar
bus atlikti.

Ar Amerikos Lietuvių iš
eivija, kuri sudėjo lėšas 
skridimui įvykdyti, užmirš 
savo drąsuolius? Ar ji tin
kamai įvertins jų atsiektą 
žygį ir auką?

Jei tai spręsti iš gausin

NULYNČIAVO NEGRĄ
Princess Anne, Md. — Iš 

Somerset apskrities kalėji
mo minia išėmė negrą, kal
tinamą užpuolime senyvos 
moteries, ir išvedus į lau
kus pakorė. Minia buvo 
taip įtūžus kad pakėlė mū
šį su 25 policijantais, juos 
sužeidė ir negrą vistiėk at
ėmė nubaudimui.

Išgavus iš kalėjimo, mi
nia jį nurėdė, pririšo virve 
prie automobilio ir tempė 
į pakorimo vietą,

New Yorke nusišovė 17 
fnėtų amžiaus mergaitė, ne- 
pakęsdama draugu nuolati
nio prikaišiojimo jai riebu- 

įmo. Ji svėrė 200 svarų.

Dariaus-Girėno Paminklo Statymo Fondo Globėjų 
Komitetas.LAIVAI APLEIDO KUBĄ 

Havana. — Suv. Valstijų 
kariški laivai apleido Kubos 
vandenis, nes pradeda daly
kai tvarkytis ir dabartinė 
vyriausybė matomai pasi
liks. Prezidentu yra Grau 
San Martin, kurio valdžią'savininkų tam tikras sėri- 

kantį rytą surasta jų 6271 Amerika rengiasi pripažin- jas karo Laisvės Paskolos 
ti. . i (Liberty Bonds).

,. ŽAIBAS UŽMUŠĖ 627
1 Ft. Morgan, Colo. — Žai
bas trenkė į medi kuriame 

.........  ‘ Se-30 UŽMUŠTA.
tame, Indijoje, sprogstamų da
lyku dirbtuvėje ištikus sprogi-, 
mui užmušta 30 darbininkų, negyvų po medžiu.

Vizagapata- bUVo sutūpę žvirbliai.
O'Crnmii * t

SUPIRKS LIBERTY 
BONDSUS 

Washington.
pradės supirkinėti atgal iš

Valdžia

NUŽUDĖ IR PADEGĖ
Warren, O. — Netoli čia, 

namuose buvo užpultas, kū
jeliu į galvą užmuštas ir pa
degtas Charles Bush, 83 m. 
senelis. Pamatę gaisrą kai
mynai spėjo subėgti ir už
gesinti. Senukas gyveno 
vienų vienas, tik su šuniu.

MOKYTOJOS LAVONAS 
UPĖJE

Bellaire, O. — Netoli čia 
upėje rasta lavonas moky
tojos, 23 m. amžiaus mergi
nos, kuri prieš tris dienas 
buvo be žinios dingus. Ti
kima kad ji pati nusižudė 

.nušokdama nuo tilto į upę.
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH
Vąizbos Buto Koncerto 

Belaukiant
P-lės Emilijos Mickunaitės 

koncertui artėjant, vis daugiau 
ir daugiau išeina aikštėn kad 
šio vakaro programas bus pil
nas įvairumo. Prie koncerto 
viešnios artistės Mickunaitės, 
kuri pasirodys Pittsburghe tik 
pirmą kartą, yra jau nemažai 
vietinių muzikalių jiegų pasi
žadėjusių dalyvauti. Vienas iš 
jų yra A. Sadauskas, stambus 
baritonas, kuris ketina dalyvius 
nustebinti keliomis nepaprastai 
gražiorhis dainomis. Po to yra 
Jonas Vainauskas, zylofono ar
tistas iš North Side. Jo vikru
mas prie šio Lietuviams retai 
matomo instrumento visuomet 
publiką užganėdina. Jauniau
sia iš visų programe dalyvių 
bus Valentina Vaišnoraitė, kuri 
ypač svetimtaučių tarpe yra 
nemažai pasižymėjus 'savo ga
bumu prie piano.

Tat išrodo kad Vaizbos Buto 
pažadėjimas jog šis koncertas 
bus tokis kokio Pittsburgho 
Lietuviai dar nematė bus tikrai 
išpildyta.

Pasimatymas su Mickunaite
Nesenai viešėdamas Philadel- 

phijoje sumaniau pasimatyti su 
ta jauna dainininke, apie kurią 
tiek daug buvau skaitęs Ame
rikonų spaudoje. Nuvažiavęs i 
jos namus radau namie ir ga
vau progos pasikalbėti. Ji ma
loniai atsakinėjo j mano paklau
simus.

“Kur ir kaip tamsta padarei 
pradžią dainavime?” užklausiau 
jos.

Ji šypsodamosi atsakė: “Sa
vo scenos karjerą pradėjau tuo 
pačiu metu kada dar skaityt ir 
rašyt vos temokėjau. Būdami! 
tik keturių metų amžiaus pra
dėjau lankyti šv. Kazimiero pa
rapijinę mokyklą, ir tuo pačiu 
laiku prasidėjo mano dainavi
mas. Ir taip, visai mažytė bū
dama, jau deklamavau ir dai
navau Lietuvių parengimuose.” 

‘ Kada tamsta pradėjai for
maliai mokytis dainavimo?”

“Mokytis dainavimcv pradėjau 
tuoj pradėjus dirbti. Dienos 
metu dirbau pas advokatą kai
po stenografistė, vakarais gi 
mokiausi dainavimo. Praleidau 
tris mokytojus; paskutinis, Ita
las, Rodolfo Pili, prirengė prie 
koncertinio debiuto 1924 m., ir 
jau tada Amerikiečių spauda 
užtikrino man didelę karjerą.”

“Tamsta ir Italijoje mokeisi, 
taip?” tęsiau toliau savo klau
sinėjimą.

“Taip”, ji atsakė. ‘Ir labai 
džiaugiuosi kad turėjau tą pro
gą. Nuo pradžios dainavimo 
mokslo, svajojau kada nors pa
siekti Italiją ir tenai pasitobu
linti kiek mano jiegos leidžia. 
Ta svajonė pasidarė šviesesnė 
kuomet atvažiavo Į Philadelphi- 
ją daugeliui Amerikiečių pažys
tamas muzikas J. Jankus, kurio 
žnjona tuomet studijavo Itali
joje, ir pas kurią galutinai ųu- 
vąžiavau Spalių 6 d., 1926 m. 
Romoj iškarto pasisekė patek 
ti pas gerą mokytoją, Edvige 
Ghibaudo, ir po trijų metų kas
dieninio sunkaus mokslo ir 
daug vargo, sėkmingai debiuta
vau Romoje. Tai buvo Quirino 
teatre, operoj ‘Don Pasquale’.” 

■ “Ar tuoj po to važiavote j 
Rauną?”

“Negreit patekau į Lietuvą. 
Per du metu dainavau daugely
je Italijos miestų. Vieną kar
tą Milane sutikau Lietuvos 
operos artistą, Ipolitą Nagrod- 
skį, kuris prikalbino važiuoti į 
Lietuvą, nes operoje buvo labai 
reikalinga koloratūrinis sopra
nas. Paklausiau, ij- žinoma ne
sigailėjau kad turėjau progą 
dainuoti savo tėvų gimtinėj.” 

Taip trumpoj sutraukoj p-lė 
Mickunaite papasakojo man iš į 
savo praeities. Prieš atsisvei-[ 
kinimą, užklausiau apie jos 
planus šiam sezonui.

“Planų, žinoma, yra daug”, ji 
atsakė. “Jie savaimi paaiškės 
kiek vėliau. Vienas iš pirmuti
nių mano koncertų šį rudenį 
bus Pittsburghe Lapkričio 5 d., 
ir jei Pittsburghiečiąms patiks 
mano dainos, busiu begalo pa
tenkinta, ypač kad tai bus ma
no pirmutinis atsilankymas ta
me plieno mieste.” J. Kvizius.

YQUNGSTOWN, O.
TYLA. Užėjus rudens sezo

nui ir orui atvėsus užviešpata
vo tyla. Gal but kad Youngs- 
townieciai planuoja naujus vei
kimus. Taigi visi laukiame ką 
musų veikėjai išplanuos, o gal 
didelę “card party” parapijos 
salėje. Viskas ką iš to galime 
pasimokinti tai gerai kortomis 
lošti. Bet daugumas yra tos 
nuomonės kad yra galima viso 
pasaulio turtas pralošti, o ne
girdėjau nei vieno sakant jog 
butų galima pasaulio turtai iš
lošti. Tai kas iš tokio “mok
slo?”

NEBUS STREIKŲ. Plieno 
industrijos galvos pranašauja 
kad musų distrikte nebus strei
kų, nes visi dirbanti yra paten
kinti darbo sąlygomis ir nema
tyt streiko pavojaus. Mat, su
varginti per ilgus metus žmo- 
nejiai linksmi gavę kelis centus. 
Bet su darbais mes daug nega
lim pasigirti,' ir kaip buvo tikė
tasi kad bus visiems darbo ant 
žiemos tai atrodo ateitis ne to
kia skaisti. Turime laikytis, vy
rai, ir negalime perdaug norėti 
tokiu greitu laiku kad musų 
Prezidentas pastatytų šią šalį 
ant kojų, nes ji buvo jau per- 
giliai purvyne.

JAUNUOMENĖ. Yra priau
gusio gražaus jaunimo: mer 
gaičių ir vaikinų, bet draugiš
kumas tarp jų yrą silpnas. Mu
sų Lietuvaitės yra linkusios 
draugauti su svetimtaučiais. 
Ar ne dailiau butų draugauti 
su savais? Visi iš to pasidžiau
gtume, ir tėvai butų linksmes
ni. čia jaunuoliai kaip ir ne
turi jokių ratelių, klubų ar 
šiaip kitokių įstaigų, tai gal but 
dėlto ir yra išklydę, nes netu
ri kur susieiti.

A. L. S. Užėjus rudens lai
kui, kaip sykis butų proga pra
dėti darbuotis ir sutverti Ame
rikos Lietuvių Sąjungos kuopą, 
nes turime daugiau laiko ir to
kia kuopa kaip tik tiktų aprū
pinti mus tautos kultūriniuo
se darbuose.

KASA SKLEPĄ. Statydami 
vietos Lietuvių bažnyčią nesu
prato kad kurią dieną bus pa
rapijai labai naudingas skiepas 
po bažnyčia, ir kad jis brangiau 
kaštuos kasant vėliau. Numa
tydamas nepatogumus be skie
po, musų klebonas pasinaudo
damas bedarbės laiku, susipra
šęs nedirbančių parapijonų, iš
kasė neperdidelį skiepą, kuria
me padarė kambarį laikyti su
sirinkimams ir šiaip sueigoms. 
Atlikta reikalingas darbas, bet 
dabar pasirodo kad iškasta per- 
mažai, nes kambarys yra per- 
rnažas ir neatsakantis tikslui. 
Taigi vėl pradėta kasimas, skie
po didinimas, kad tokiu budu 
padidinus kambarį, nes atsira
dus alučiui parapijonai mėgs
ta susirinkti į savo sueigos vie
tą ir prie stiklo alaus apkalbė
ti savo ir parapijos vargus.

Saulės Brolis.

Pastate. Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

“Dirvos” Admin.

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

delio pasitenkinimo iš jos. |

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS 
ŠĖRININKAMS

■ - — ' ' ■ . ’ n * V 1 • > >.

Iš laikraščiuose tilpusių atsi
šaukimų, ir privačiai pasiųstų 
atsišaukimų, šėrininkams jau 
yra žinoma kad šių metų Kovo 
mėnesį seimas neįvyko delęi 
trukumo suvirš 6,000 balsų su
darymui kvorumo.

reikalingas blankas bęi infor
macijas.

Rašydami į centrą adresuo
ki! :

Surinkti šį skaičių balsų sei
mas nors buvo tik “proformoj”, 
paskyrė komisiją, o Direktoria- 
tas pavedė jai surinkti trūks
tant; balsų skaičių, laike trijų 
mėnesių nuo seimo, iki Birže
lio 1 d., š. m.

Tuo tikslu komisija atspaus
dino atsišaukimą ir Centro sek
retorius išsiuntinėjo visiems 
tiems kurie buvo pridavę savo 
adresus, ir tiems kurie dar ne
buvo Seiman prisiuntę savo įga
liojimų. Per tuos tris mėnesius 
suplaukė 3,000 suvirš balsų, bet 
sudarymui kvorumo dar ir da
bai- trūksta arti 3,000 balsų.

Nesusirinkus reika lingam 
balsų skaitliui, iki paskirtam 
laikui, Direktoriai savo arti
miausiame posėdyje svarstė ko
kius žingsnius dabar imti, ar 
eiti per teismą, ir imtis ant sa
vęs atsakomybę didelių išlaidų 
suyištų su teismo procedūra, ai
dai- bankyti kitus lengvesnius 
budus. Pasirinkta antroji pro
pozicija, dar kartą atsikreipti 
per spaudą, ir išnaudoti visi 
budai surinkimui tų taip jau 
nedaug trūkstančių balsų skai- 
tliaus.

Del to mes Direktoriai pra
šome jūsų visų šėrininkų kurie 
esate prisiuntę įgaliojimus, pa
sirūpinkite kad jūsų draugai ir 
pažystami taipgi teiktųsi pri
siųsti savo įgaliojimus.

Visi tie kurie iki šiol nepri- 
siuntėt savo dabartinių adresų 
teikkitęs nors ant atvirutės pri
siųsti savo adresą ir pareika
lauti įgaliojimo blankų. Bus 
jums tuoj viskas suteikta.

Pageidaujama kad atsišauk
tų iš 'Chicagos, Detroito, Clevė- 
lando, Pittsburgho, Philadelphi- 
jos ir kitų kolonijų darbštesni 
šėrininkai ir pagelbėtų direkto
riams atsiekti pageidaujamo 
tikslo — surinkti reikalingą 
balsų skaičių. Atsišaukusiems, 
noriai pasiųsiu tos kolonijos šė
rininkų sąrašus su tokiais ad
resais kokie randasi centre, ir

Litįiuąniąn Į}eveįopmępt 
Covporą|ion

294—$th A v. ‘ New York City.
A. B. Strimaitis, 

Sekretorius.

HARTFORD, CONN.
. ..r . f.

GRAŽIAI PAMINĖTA GEDU- 
LOS DIENA

Vietos Lietuviai bendrai su 
Ukrainiečiais paminėjo Vilniaus 
gedulos dieną, Spalių 9-tą. Pub
likos atsilankė pilna mokyklos 
salė. Gražus didelis programas 
susidėjo iš kalbų, dainų ir sce
niško perstatymo. Vakaro ve
dėju buvo S. šrupša, V. V. S. 
skyriaus pirmininkas. Vakarą 
pradedant, perstatė parapijos 
Šv. Cecilijos chorą, kuris po va
dovyste V. Burdulio sudainavo 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
ir dvi dainas: “Kur Giria ža
liuoja” ir ‘Oi Pasauli!”

Pirmas kalbėjo Kun. S. J. 
Vembrė, Westfielclo Liet, para
pijos klebonas. Antras, V. M. 
Čekanauskas, kalbėjo Angliš
kai. Savo kalboe gale paskaitė 
laišką adresuotą S. V. Preziden
tui; tą laišką publ’ka vienbal
siai užgyrė.

Trečias kalbėjo vietinis vika
ras, Kun. Ed. Gradeckis; išaiš
kino turinį veikalo “Pavergtų
jų Kalvarijos”, kuris vėliau bu
vo perstatytas. Po to pats ku
nigas perstatė kalbėti Ukrai
niečių atstovą, Kun. Dr. S. Gu- 
lin’ą, kuris savo trumpoj, gedu
los dienai pritaikytoj kalboj 
reiškė Lietuviams simpatiją del 
netekimo sostinės Vilniaus, ir 
pažymėjo kad Lietuvių tauta 
anksčiau ar vėliau savo sostinę 
atvaduos.

Ukrainiečių choras po vado
vyste paties Kun. Dr. Gulino 
sudainavo dvi patriotingas sa
vo tautos dainas. Paskutinė, 
“Kareivių daina”, ypač grąso 
Lenkams ir sako kad Ukrainai 
ir Lietuviai dar sudrebins Var- 
šavą!

Po to kalbėjo vietos klebonas 
Kun. Jonas Ambotas, raginda

mas Lietuvius laikytis vienybės 
ir paakstino įsigyti Vilniaus pa
sus ir Vilniaus ženklelius, rėmi
mui Vilniaus Gęlęžinio Fondo.

GERAI SUVAIDINTĄ DRAMĄ
Scenoje buvo perstatyta ke- 

tuį'ių veiksmų drama,' “Paverg
tųjų Kalvarijos” (Manigirdo 
Danguno). Vaidinime' dalyva
vo šie asmenys: Kaimiečių Ka- 
rųžo ir Karužienės rolėse — Ra
kauskas ir E. Povilaitytė; Kas
tyčio ir Gražinos (jų vaikų) — 
V. Kripas ir J. Penkauskaitė; 
žaros — J. Pagirskis; jaunuo
lių rolėse — J. Galba ir A. Ska- 
beika; — Lenkų poručiko — V. 
Burdulis; Lenkų kareivių — 
J. Smitkus ir Ed. Mančiunąs, 
Jr.; švagždžio, išdaviko, — Mi
kas Kripas. Visi vaidintojai sa
vo užduotis gerai atliko ir pali
ko publikoje gyvą vaizdą iš pa
vergtų Lietuvių gyvenimo po 
Lenkų priespauda.

Vakaro įspūdžiai geri. Pasų 
ir ženklelių pardavime bei pasi- 
tarnavime publikos priėmimui 
pasidarbavo Sofija ir Marytė 
Januškevičiūtės; prie jų gražiai 
pasidarbavo A. žalionienė, Leo- 
naitienė, Gaučas, A. Strazdas. 
Veikalo direktorium buvo Kun. 
Gradeckis.

V. V. S. SKYRIUS VEIKIA
Vietos V. V. S. skyrius, kulį 

sudaro pavieniai ir apie 10 vie
tos draugijų per savo įgalioti
nius, susirinkime Spalių 12 d. 
nutarė rengti Vilniaus pasų ir 
ženklelių platinimo vajų. Tuo 
reikalu rūpintis išrinko komisi
ją iš šių veikėjų: A. žalionienė, 
E. Povilaitytė, J. Penkauskaitė, 
V. M. Čekanauskas, J. Berno
tas ir S. Pikturna. Vajus pra
sidės Gruodžio 1 d. ir baigsis 
Vasario 11 d. 1934 m.

Taipgi išrinkta komisija su
rengimui kito vakaro su per
statymu: J. Penkauskaitė, E. 
Povilaitytė, V. M. Čekanauskas 
ir J. Bernotas.

Rkyyius gavo laišką nuo Lie
tuvos Minister!© B. K. Balučio 
iš Washingtono, kuriame jis at
sako V. V. Š. skyriui reikale 
iškelto klausimo išaiškinti S. V. 
vyriausybei Gen. Tado Kasčiuš- 
kos tautybės. Laiškas priim
tas. Gerb. Balutis dėkoja sky
riui už rūpestį tautos reikalais.

‘ D.” Koresp. X.

NEW JERSEY LIETU
VIU DIENA GERAI 

PAVYKO

Newarko ir apielinkių vei
kiantis Komitetas, pritariant 
Nęw Jersey Lietuvių Prekybos 
Butui sumanė surengti New 
Jersey Lietuvių Dieną Dariaus- 
Girėno reikalu ir tai viskas sku
biai buvo padaryta, nes išpra- 
džių šiam darbui visi širdingai 
pritarė, o vėliau, kuomet jau 
buvo viskas paruošta tūli pra
dėjo politikuoti. Bet orui pa
sitaikius geram žmonių priva
žiavo tiek kiek niekuomet nete
ko matyti New Jersey parengi
muose. Programas koks buvo 
surengta nebuvo pilnai praves
tas nes truputį pakenkė pa
žadėję dalyvauti ir nepribuvę, 
vėlai pribuvę, didelis užsikimši
mas dalyviais ir dienos trum
pumas. o ypatingai del filmavi
mo į kalbamus Lietuviškus pa
veikslus. Atmetus visus tru
kumus kurių visur ir visuomet 
yra, šis parengimas pilnai pa
vyko ir davė apie $300 pelno.

Kalbėjo: Lindeno ir Eliza- 
betho miestų mayorai ir keletas 
kitų valdininkų; Lietuvos Gen. 
Konsulas P. žadeikis, Vice Kon
sulas P. Daužvardis, Liet. Ka
ro Aviacijos Leit. P. Nakrošis, 
Kun. Ig. Kelmelis, Kun. F. M. 
Kemėšis, Dr. J. J. Kralikas, V. 
Ambrazevičius, A. S. Trečiokas, 
J. Ribinskas, J. Paknys, J. Bal- 
trukonis, Ig. Budreckis, J. Va
laitis ir J. J. Liudvinaitis.

Reikia pastebėti kad Eliza 
betho miesto mayoras labai 
įvertino Dariaus-Girėno kelionę 
ir net per juos yra pasiuntęs 
Kauno miesto burmistrui laiš
ką.

Dainavo trys chorai iš aplin
kinių miestų ir grojo Lietuvių 
Tautiškas Benas iš Newarko.

Tos dienos ineigos $520.75. 
Išeigos $317.01. Pelnas $203.74. 
Čia nepriskaitoma Dariaus-Gi
rėno fotografijų ineigos ir au
kų pinigai.

Komitetas dėkoja visiems da
lyvavusiems programe ir prisi- 
dėjusiems visokiu darbu prie 
šios Dienos įvykdymo.

Juozas Kralikauskas, pirm. 
Simas F. Gudas, iždininkas, 
Paulina Striupienė, rast.

SCRANTON, PA.

JAUNIMAS VEIKIA
Nors depresijos laikas dar 

nepraėjo, bet musų jaunimas 
prie Lietuvių tautiškos parapi
jos dirba ir turi geras pasek
mes. Spalių 8 d. parapijos 
choras “Birutė” surengė “card 
party”. Jaunimui gerai pasi
darbavus vakarėlis puikiai pa
sisekė, atsilankius daug svečių 
liko gero pelno mokėjimui už 
vargonus, kuriuos tiktai para
pijos jaunimas pasiėmė savo 
pastangomis nupirkti. Šiuo at
veju ypatingai daug pasižymė
jo Ona Gegžnaitė, Marė Stra- 
žauskienė, Jonas Burkus ir kiti.

SUSIRINKIMAS. Spalių 10 
d. Jaunimo Draugija laikė sa
vo susirinkimą. Dalyvavo tie 
patys nariai kuriems niekad ne
sunku, kuriems nėra nei per- 
šilta nei peršalta, kurie broliš
koje meilėje dirba.

Buvo apkalbėta daug svarbių 
klausimų finansiniu ir moraliu 
reikalais. Taipgi buvo draugiš
kas ir naudingas įvairių klau
simų ir atsakymų metas. Rei
kia atiduoti garbė Kun. V. Vai
cekauskui, kuris jaunimo klau
simus patenkino. Jis žino kad 
svarbu yra dirbti su jaunuome
ne, nes ant jų remiasi ateitis. 
Kaipo energingas vedėjas jis 
priduoda noro visiems dirbti.

Jaunimo Dr-jos Koresp.

NEW BRITAIN, Conn.
RENGIA PAMINĖJIMĄ. Vil

niui Vaduoti Sąjungos skyrius 
bendrai su šv. Andriejaus pa
rapija rengia paminėjimą 13 
Vilniaus užgrobimo, kartu pa
gerbimui ir musų žuvusių la-z 
kūnų, Dariaus ir Girėno. Pa
minėjimas bus sekmadienį, >Sp. 
22 d., Lietuvių salėje, nuo 7:3'1 
vakare.

Pakviesta kalbėti Kun. Am
botas iš Hartfordo ir Lietuvos 
lakūnas P. Nakrošius iš Jersey 
City, N. J. Bus suvaidinta vei
kalas “Varpininkai”, po vado
vyste artisto J. Olšausko; dai
nų programą išpildys šv. Ceci
lijos choras. Tikima atsilan
kant didelės publikos.

Nellie Jurkūnaitė.

Parinktas tabąkas
tinkamai susuktas—be

'imas

VISUOMET putktausis tabakas

taip apvalūs — taip 
In. Luckies visuomet

Rūkydamas Lucky ar esi pastebėjęs 
ilgus baltus pelenus? Tai puikaus, pa
rinkto turkų ir naminio tabako požymis. 
Ir ar esi pastebėjęs, kaip pilnai Luckies 
tuo parinktu tabaku yra prikimšti — 
tinkamai susukti — 
gryni — be liuosų g: 
patenkina!
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LIAUDIES TRIBŪNA CHICAGOS LI ETŲ

Chicagos antrašas: 2437 W. 69 St. Tel. Grovehill 2242

OUR RACIAL ORIGINSDARBUOTĖGRAŽUS PASISEKIMAS SPALIU 8
By VYTAUTAS SIRVYDAS APIEDARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO FONDAS DIDĖJA
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(apie 35).
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kurie bu-

$12.00
5.61

geras, 
dainų. 
“Mar-

yra 
gy- 
pri-

20.00
18.92
13.75

$70.28
Išplaukimų sąrašą 1934 metams, 
kainas ir kitas informacijas su

teikia agentai arba ofisas

Julė Pa-
Lietuvai-
su para-

MARGUČIO” RADIO PRO
GRAMAI IR WJJD

100 VEIKĖJŲ
Į DARBĄ

auga gausiai 
ir žilę. Ste- 
ne medikuo- 

(42)

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

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

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

Pangaeus were well 
in ancient times as al- 
mines of Transylvania, 
north of the Danube, 
name of the country

DARIAUS-GIRĖNO 
PAVEIKSLAI 

FOTOGRAFAS
W. STANKŪNAS 

Turi puikių Dariaus ir
Girėno Paveikslų. 

Užsisakykite tuojau.
3315 SO. HALSTED St. 

Chicago, Iii.

Thus 
of a racial 

the 
the 
and

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

JOHN ZRADA 
1722 W. 18th Place 

Chicago, III.

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- 
.odys 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

Į LIETUVĄ
REGULIARIAI IŠPLAUKIMAI 

SMAGI KELIONĖ 
ŽEMOS KAINOS

Du Kalėdų švenčių 
Išplaukimai:

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

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

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

SUERZINTI
NERVAI

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

........... ................... ........ ..................... ................................ ................ ,... ..................... ,.........„„......
Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai

Musų Jaunimo Raštų Skyrius
Chicagos Žinios

........... ...................................................■■■■■■.... . ...... iHiii.Hiiiiiiiiiiiiiiiiim....... i...... .. ..........................    ,.... . .....  ,1IiiI.illllllllll|11I11111IlllIllllllllllllll^llmlllIililill.... ..............  mi.ii.iiiiuimi.... iniiuiiim.?
LIETUVIU AVIACIJOS DIENOS CHICAGOJEĮ AM. LIET. SĄJUNGOS

Spalių 8 d. Chicagoj buvo su
rengta Lietuvių Aviacijos Die
na, kurią rengė Chicagos Liet, 
Aero Klubas, padedant Dariaus- 
Girėno paminklo statymo komi
tetui. Suvažiavo didžiausia mi
nia žmonių — ne tik Chicagie- 
čių bet ir iš kitų kolonijų. Vi
suomenė brangina savo didvy
rių atminimą. Tvarką palaikė 
Amerikos Legijono Dariaus-Gi
rėno posto veteranai 
Bet vis dėlto jiems 
sunku sukontroliuoti 
jančius automobilius,
vo sustatyti ilgomis eilėmis. La
bai daug automobilių sustojo 
tose vietose kur nebuvo kontro
lės, žmonės išlipo ir be įžangos 
tikietų suėjo į aerodromą. Gai
la kad net labai daug žmonių 
taip elgėsi, žmonių buvo labai 
daug, bet įžangos tikietus nu
sipirko tiktai 2180 asmenų. Tai 
bus pamoka ateičiai.

Kadangi daugiausia žmonių 
suvažiavo tik apie 3 vai. po pie
tų tai programas buvo vėliau 
pradėta. Įvairius pavojingus 
ir drąsius triksus ore su lėktu
vais darė A. Vydžius, A. Mac
kevičius ir šlosberg’as. Visi 
žiūrovai labai gėrėjosi drąsiais 
musų lakūnais, kurie pavojin
gą savo darbą padangėje auko- 
io didvyriaus Atlantiko nugalė- 
ojams Dariui ir Girėnui. Ka

dangi lėktuvai (trys šešiavie- 
”iai ir keli triviečiai) turėjo 

^daug darbo (keleivius vežiojo), 
tarėjuos buvo sunku atitraukti 
hu.Q to darbo kitiems programų 
dalykams. Be to, sugedo gar
siakalbis ; tik Peoples Furniture 
Co. vadų (J. Nekročio ir Kali
nausko) ir radio specialisto 
žvirblio dėka buvo atgabentas 
iš ’ miesto kitas garsiakalbis. 
Tos visos priežastys labai su
trukdė programą. Apie Darių 
ir Girėną kalbėjo konsulas A. 
Kalvaitis, inž. B. F. Simokaitis,

Kapt. P. Jurgėla, “Lituanicos” 
mekanikas inž. V. Jesulaitis, o 
Vilniaus reikalu — “Draugo” 
redaktorius L. šimutis ir Kapt. 
P. Jurgėla, kuris buvo ir pra
nešėjas. Vilniaus reikalais pri
imta rezoliucija, kurią patiekė 
L. Šimutis.

Pavakarį, iš 2000 pėdų aukš
čio su parašiutu iššoko J. Vaiš
vilas ir paskiau J. Pajodytė, ku
ri publikos pageidavimu pava
dinta Vakarine žvaigžde. Pir
masis šoko jau kelintą kartą, o 
drąsioji musų Lietuvaitė (Vy
čių organizacijos narė) pirmą 
kartą. Abu yra susipratę Lie
tuviai, L. Aero Klubo nariai. 
Drąsuolė nusileido į komų dar
žą ir truputį išnarino 
jytę.

Noriu priminti kad 
jodytė yra pirmutinė 
te iššokus iš lėktuvo
siutu! Ja gali didžiuotis ne 
tik Amerikos Lietuvių Vyčių 
organizacija bet ir visa musų 
tauta.

Jonas Vaišvilas labai gailėjo
si kad del laiko stokos (saulei 
nusileidus) nesuskubo parody
ti savo drąsumą ir gabumus ant 
lekiančio orlaivio sparnų ir tt., 
nors kai kuriuos pavojingiau
sius triksus daryti jam neleido 
aviacijos inspektorius.

Visą aviacijos programą ren
gė Liet. Aero Klubas, kuris ir 
tvarkė tą programą. Klubas 
ėmė pajamas už skraidymą ir 
iš to turėjo atlyginti lakūnams, 
$50 už aeroporto naudojimą, 
$150 už apdraudą ir $30 už pa
rašiutų skolinimą. Tat Aero 
Klubas pelno rodos ir negavo.

Dariaus-Girėno paminklo sta
tymo komiteto posėdyje Spalių 
10 d. buvo paskelbta apiskaita. 

Į Iš Liet. Avialijos Dienos gauta 
pajamų:

Už įžangos tikietus $545.00 
už fotografijas 
Už “Lituanicos” 
Iš bufieto 
Komiso iš A. L.

kų pardavinėjimo
Išviso

86.00
mod. $59.40

170.03
ženkliu-

2.00
$862.43

Išlaidos:
Už beno skraidymą
Už 100 ženklelių
tvarkos prižiūrėtojams 

(pašaliniams)
Už 172 fotografi-įjų
Už 500 tikietų spaudą
Viso išlaidų
Taigi iš Aviacijos* Dienos pel

no gauta $792.15. Tai yra dau
giau negu pernai iš Aviacijos 
Dienos Dariaus-Girėno skridimo 
naudai.

LAKŪNU PAMINKLO FONDUI RINKLIAVA 
CHICAGOJE ŠEŠT., SPALIU 28

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE

27 Whitehall St. New York

_ VEDŲ
■įfAmerikoj

Fonde buvo $443.40. Tuo bu- 
du, Dariaus-Girėno paminklo 
fonde dabar yra viso $1234.55.

Be to, fondui dar priklauso 
keli šimtai dolarių už lakūnų 
fotografijas kurios platinamos 
įvairiose kolonijose.

Tat fondas pamažu auga. Jį

Amerikos Lietuvių Sąjungos 
laikinoji centro valdyba gauna 
daug pranešimų iš įvairių Ame
rikos Lietuvių kolonijų kur 
kuriama kuopos ir išseniau 
vuojančios draugijos-klubai 
sideda prie A. L. S.

Kaikurių kolonijų veikėjai at
sikreipia j laikiną centro val
dybą su Įvairiais klausimais. Tie 
visi klausimai bus atsakyti, tik 
turėkite biskį kantrybės.

Prasidėjus organizuoti tokią 
organizaciją laikinai centro val
dybai buvo palikta nemažai 
darbų ir kad tuos darbus atlik
ti tinkamai tai prisieina pašvę
sti daugiau laiko.

A. L. Sąjungos kuopos gali 
tvertis visos Amerikos valsti
jose. A. L. Sąjunga yra inkor
poruota Illinois valstijoj.

A. L. S. Laik. C. Vald.

A. L. L. S. CENTRO VAL
DYBA laikys posėdį sekmadie
nį, Spalių 22 d., “Liaudies Tri
būnos” redakcijoje. Posėdis bus 
laikomas tikslu užbaigti forma
liškumus ir padaryti oficialį 
nuosprendį prisidėjimui prie A- 
merikos Lietuvių Sąjungos, ku
ri įsikūrė šią vasarą Liepos 15 
d., kada įvyko tautinių veikėjų 
suvažiavimas.

A. L. L. S. Prezidiumas.

KNYGA “DIEVE, PASIGAI
LĖK MUSŲ!”

P. Jurgėla prašo mus praneš
ti kad knyga “Dieve, Pasigai
lėk Musų!■" (400 pusi.) jau pa
galiau išspausdinta ir už kokio 
mėnesio ar kiek ilgiau pasieks 
visuomenę, o pirmiausia tos 
knygos prenumeratorius. Kny
ga gražiai atspausdinta, su 
tvirtais viršeliais.

VOKIEČIAI išrado mašiną 
su kuria galima mieruoti iki 
vienos milijoninės dalies colio. 
Tai bent mašina, nes pažiurėjus 
į colį negali įsivaizduoti 
jame butų milijonas kokių 
dalių išilgai imant!

JAPONAI padirbo automobi
lį kuris yra užsukamas kaip 
laikrodis ir vienu užsukimu ga
li nuvažiuoti 40 mylių. Toks 
automobilis kainuos $140. Jie 
taikoma Indijai ir kitoms ša
lims kur gazolino retai galima 
rasti pirkti. Toks automobilis 
bus labai praktiškas.

žymiai padidins komiteto ren
giama vieša rinkliava Spalių 28 
d. Į tą didį ir kilnų darbą nuo
širdžiai kviečiami visi Lietuviai 
kas tik brangina Dariaus ir Gi
rėno žygį.

P. Jurgėla
Komiteto sekretorius.

SS. DROTTNINGHOLM Spalių 31 
*SS. DROTTNINGHOLM Lapk. 29 
*ML. GRIPSHOLM .... Gruodžio 9 
*Kalėdų Ekskursijos į Lietuvą.

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

Kreipkit į vietinį agentą, arba:

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

7 dienomis i LIETUVA
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

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

GREIČIAUSIAS KELIAS I TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

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

STOJO kienė, Draugelis, Kun. Albavi- 
čius, Bubnis, Jurgėla, Bacevi- 

I čius ir Šliogeris. Komitetai dar 
| nesudaryti Town of Lake ir W. 

Spalių 10 d. Aušros Vartų pa- \ Pullmane. Jau daugelis asme- 
rapijos mokykloje įvyko Da-lnų pažadėjo duoti automobilius 
riaus-Girėno paminklo statymo Į 

j komiteto posėdis, kuriame da- 
Gold i lyvavo ir Chicagos miesto kolo-

In a previous article (“Dirva” They frequently speak of the 
No. 35-36) it was explained how river Danube, of high mountains 

covered with eternal snow, of 
wintry winds (šiaurus vėjalis) 
blowing even in summer, of' 
“žalias vynas”, of “alyvos medis” j 
products which never were pro-, 
duced in our Lithuania. G.,..., ( - 
silver and bronze objects seem! n*J°se išrinkti pagalbiniai ko
to be so common as to suggest. mitetai. Aušros . Vartų clr-jos 

I atstovas A. Bartkus įteikė pa
minklo fondui $10.05, kuriuos 
dr-ja pelnė iš vakaro.

L. šimutis pranešė kad klebo
nai nuoširdžiai pritaria pamin
klo idėjai ir padeda parapijose 
organizuoti pagalbinius koloni
jų komitetus, kurie padės suor
ganizuoti pagalbinius kolonijų 
komitetus, kurie padės suorga
nizuoti viešą rinkliavą Spalių 28 
dieną. Tuo bendru darbu turi 
susidomėti visi Lietuviai, ypač 
Chicagiečiai.. Tai nėra vienos 
kurios srovės darbas ar reika
las. Fondo globėjų tarpe ir pa
minklo statymo komitete ma
tome ir katalikų, ir tautininkų, 
ir socialistų žymius veikėjus.

Iš valdžios paprastai sunku 
gauti leidimas rinkliavoms da
ryti net ir labdarybės tikslu. O 
Dariaus-Girėno paminklui pri
taria ir valdžia. Turim išnau
doti tokią progą. Niekas iš mu
sų negali atsisakyti nuo darbo, 
nors ir jokio komiso niekas ne
gaus. Aukų rinkimo priežiūra 
ir kontrolė bus pavesta vietos 
komitetams.

Buvo plačiai kalbama apie 
komitetų uždavinius ir parei
gas. Kiekvienoj kolonijoj (pa
rapijoj) reikės sumobilizuoti po 
200 aukų rinkėjų. Į tą darbą 
norima įtraukti ir kitataučiai 
(Amerikonai, Ukrainai, žydai 
ir kt.). Su kitataučių veikėjais 
tartis tuo reikalu išrinkta ko
misija: Kons. Kalvaitis, Kun. 
I. Albavičius ir Inž. Simokaitis.

Susirinkimo dalyviai buvo la
bai susirūpinę vienu svarbiu 
reikalu: kurią Chicagos gatvę 
reikėtų pavadinti Dariaus-Girė
no vardu. Buvo siūloma ir Au
burn Ave., ir 35-ta gatvė, ir 
69-ta gatvė. Nutarta tuo rei
kalu kreiptis pas aldermanus, Į 
miesto tarybą, ir tuo dalyku rū
pintis išrinkta komisija, Adv. 
R. Vasiliauskas, L. šimutis ir 
Adv. žiuris.

Apie kolonijų komitetų su
sidarymą ir veikimo pradžią 
pranešinėjo tų komitetų atsto
vai: čižauskas, Mondeika, Rač-

the name of a Getan god, Gebel- 
eizis-Zalmoxis, suggested to 
some of our scholars that the 
etymology of these words is 
derivable from the Lithuanian 
“gyvaleidis žemeluks”. 
an idea was born 
identity between 
Getae-Dacians and 
nians of mediaeval
history. The most pronounc
ed protagonist of this idea was 
the Father of Our Renaissance, 
Dr. Basanavičius, who, as he 
himself said (in 1921, “Liet. 
Tauta”, Brok 3), fired by the 
brilliant achievements of Dr. 
Schliemann at Troy, began, in 
1882, a slow process of collect
ing proofs for his daring theory 
that the present day Lithuan
ians are descendants of the an
cient Thracians and Phrygians. 
The Getae, as Herodotus says 
(Book IV, 93) were only the 
“noblest as well as the most 
just of the Thracians”.

The proof may be convenient
ly discussed under four head
ings:

1. Indirect and suggestive 
evidence.

2. Similarity of geographical 
place names and personal names.

3. The remains of the ancient 
language of the Thracians, es
pecially an inscription on a gol
den ring found in 
1913.

I
4. Similarity of 

customs.
Dr. Basanavičius 

lish in book form an ccount of 
the evidence under No. 4 but 
much of it was scattered among 
his writings since 1882. Nei
ther did he publish the evidence 
of personal names. His most 
ambitious effort under No. 1 
was a big monograph on the 
role of the lion in our “pasakos” 
(folk tales) compared with the 
role assigned to that animal in 
the folk tales of other nations. 
The king- of beasts, as is known 
was never a native of present 
day Lithuania. The evidence 
of linguistical remains was pub
lished in 1921 (Liet. Tauta, 
Book 3,). In the same issue 
was the article, written in Ger
man and in collaboration with 
a Czechoslovak scholar, Dr. 
Srba, about the Thracian in
scription on a golden ring.

Our national folk tales, the 
“pasakos”, and our national 
folk songs, the “dainos”, are the 
basis for the indirect and sug
gestive evidence. Dr. Basanavi
čius has collected four volumes 
of “Liethviškos Pasakos Yvai
rios” and two volumes of “Ož
kabalių Dainos”. Other writers 
have collected thousands of 
songs more. A reader of our 
“pasakos” and “dainos” in many 
instances is struck by descrip
tions of nature beasts, birds, 
and plants, which are totally 
different from the flora and 
fauna of present day Lithuania.

they were an every day oc- 
curence.

Some of this may have come 
to our ancestors by the pro
cess of borrowing such as fre
quently obtains in the folk tales 
of European and Asiatic na
tions. But not all can be ex
plained this way. We are forc
ed to surmise that there was a 
time when our ancestors dwelt 
in a warmer climate, near high 
mountains and a “Red” or 
“Black” sea. Therefore, on the 
indirect evidence of our dainos 
and pasakos we may conclude 
that our ancestors were not 
the autochtonous inhabitants 
in the territories of present day 
Lithuania, but comers from the 
south or south east. Ancient 
Thrace, more than any other 
country, seems to fit the des
criptions. There we find the 
river Danube and the high Hae- 
mus (Balkan) mountain range, 
capped by snow and wintry 
winds. To the south of it, 
nearer the Aegean sea, grow 
the vine and olive. In fact; 
the ancient wine god, Bacchus- 
Dionysios, hailed from Thrace. 
The gold and silver mines of 
Mount 
known 
so the 
to the

The 
itself “Trakai” is derivable from 
a Lithuanian word “trakas” 
which in Kurschat’s Dictionary 
means “a place in the primea
val forest which is cleared from 
trees by burning”.

All this, however, is only 
indirect evidence. Though very 
suggestive, it is really hard to 
separate what belongs to the 
folk memory of our race and 
what came by borrowings from 
those wondrous tales which 
travelled ever westward from 
far away India to spread over 
the ancient and mediaeval world 
of Europe.

(Concluded in next Issue.)

rinkliavos dienai ir jau keli 
šimtai darbščių veikėjų įsirašė 
į aukų rinkėjus. Malonus reiš
kinys, kuris rodo kad rinkliava 
bus sėkminga. Buris musų in
teligentų taip pat stoja į tą dar
bą ir rodo didelį susidomėjimą 
Dariaus-Girėno paminklo rei
kalu.

Visi geros valios Lietuviai 
ir musų didvyrių Dariaus-Gi
rėno nuoširdus gerbėjai, į ben
drą talką! Tik jūsų visų pa
stangų dėka galėsim paminklą 
dviem žymiems Lietuviams At
lantiko nugalėtojams pastatyti!

P. Jurgėla, 
Komiteto sekretorius.

PASAULINĘ PARODĄ CHI- 
CAGOJE nuo jos atidarymo iki 
šios jau aplankė 21,000,000 as
menų ir tikima kad iki užda
rymo, Spalių 31 d., atlankys 
tiek kad sumuš 1893 metų Pa
rodos lankytojų rekordą čia pat, 
kurią tada aplankė 21,840,141. 
1893 metų paroda tęsėsi 184 
dienas, šymetinė gi 158 dienas.

šiose dienose Chicagos Pa
saulinės Parodos valdyba pra
neša kad Parodą pratęsia iki 
Lapkričio 12 dienai.

NUBAUSTI. Du žmogžudžiai 
panešė mirties bausmes už nu
šovimą policijantų. Ross King 
ir John Bongiorno atmokėjo sa
vo gyvastimis elektriškoje kė
dėje.

Pereitą sekmadienį prasidėjo 
“Margučio” programas iš di
džiulės radio stoties 
vai. po pietų. Tuo 
bus kas sekmadienį, 
valstijų laiku buna 4

iš
WJJD, 3 
pat laiku 

Rytinių 
vai.

Programas buvo labai 
daug gražios muzikos, 
Visiems verta paklausyti 
gučio” radio programų.

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

t^ngs that never happen

excise
50 This

WeliV___

I THooCHr 
Voq could 
HFFOR& ro 
mose it 
©ETTeR Thatfi 

• could



DIRVA
Spalių^, 1933

“VIENYBE” SUSTOJO

Senas, ėjęs 47 metus laik
raštis, “Vienybė”,'kuris bu
vo leidžiamas Brooklyne 
per virš 20 metų ir per vi
są šį laiką buvo tautinių pa
žvalgų, pereitą savaitę su
stojo ėjęs.

Tuomi tautinė srovė nu
stoja vieno iš stipriausių 
savo organų.

Gaila “Vienybės”, ir jos 
visi Amerikos Lietuviai pa
siges. ...

“Vienybė” pradėjo savo 
gyvenimą anais senais Lie
tuvių į Ameriką pradėjimo 
važiuoti laikais, 1886 me
tais, tų laikų garsiame Lie
tuvių mieste, Plymouth, Pa. 
Išsyk turėjo vardą “Vieny
bė Lietuvninkų” ir tą seną 
vardą pakeitė Į “Vienybė” 
rodos apie 15 metų atgal.

Ne visada tas laikraštis 
buvo tautinių pažvalgų: iš
syk buvo katalikiškas, pas
kui socialistavo ir, anot vie
nų pasakos, net anarchis- 
tavo.... Tautiniu laikraš
čiu išbuvo per apie 25 me
tus.

“Vienybė” nuėjo į eilę ki
tų musų užsidariusių laik
raščių, “Lietuvos”, “Kata
likų” ir daugelio smulkių, 
mažos svarbos leidinių.

* * ♦

Dar tik šį pavasarį, kuo
met “Vienybės” bendrovės 
direktoriai, matydami laik
raščio gyvavimo galą, pasi
ryžo priimti “demokratiš
ką” “vierą”, “Dirva” paste
bėjo kad “Vienybė” “demo
kratizmu užsprings”. Tai' 
buvo šiurkštus pareiškimas, 
bet buvo aišku kad tokis 
“Vienybės” direktorių žy
gis kaip keitimas laikraščio 
pažvalgų yra didžiausia ne
sąmonė pagelbėjimui laik
raščiui atsigaivelioti. Ne
laimėje pagalbą rasi tik pas 
savo senus, ištikimus drau
gus, o ne pas svetimą. To 
direktoriai nesuprato, jie 
manė kad nusilenkdami se
niems išglerusiems politi
kieriams a la Vitaitis, pa
gerins laikraščio padėti (iš 
Susivienijimui skolos atžvil
gio?). Visiems seniems rė
mėjams, kurie per metų me
tus laikraštį palaikė, atsu
ko pečius, paniekinant jų 
tautinius įsitikinimus, jų il
gų metų gerbtą idėją.

* # *
Bet tikroji “Vienybės” 

sustojimo priežastis yra ne 
laikraščio pavėlavimas per
eiti į “demokratišką vierą”, 
bet skola Susivienijimui Lie
tuvių Amerikoje, kuri “Vie
nybę” nugramzdino.

Dar 1929 metais “Dirvos” 
redaktorius rašinėjo neku
ltiems “Vienybės” vadams 
kad laikraštis atsikratytų 
to save seno laužo (namo, 
ant kurio prasiskolino). Iš 
to namo bendrovė neturėjo 
gana ineigų kurios padeng
tų namo užlaikymo kaštus. 
Kokias ineigas laikraštis 
turėjo (po atsidarymo rei
kalų su Lietuva darė dide
lius pinigus) viską sukišo 
į tą seną laužą. Juodai die
nai negalėjo pasidėti nieko, 
nes reikėjo mokėti Susivie
nijimui nuošimtį ir miestui 
taksus.

(Pabaigti ant 5-to pusi.)

Tadas Kosciuško
Šį rudenį sueina 150 metų 

nuo to kai Tadas Kosciuško 
atvyko Amerikon ir stojo į 
Suv. Vastijų revoliucinę ar
miją. Tų sukaktuvių pa
minėjimui S-. Valstijų paš
tas išleido ženklelius su Ta
do atvaizdu.

Lietuviai laikas nuo laiko 
bando įrodyti kad Kosciuš

ka buvo Lietuvis, nes jis iš 
Lietuvos paėjo. Bet Ame
rikoje, per 150 metų istori- 
je įsigyvenęs, Kosciuška vis 
vadinamas Lenku.

Reiktų kam nors atvirai 
pasakyti kokia nauda Lie
tuviams prirodinėti kad jis 
buvo Lietuvis ir kokiu bu- 
du butų galima Ameriką 
priversti istorijose rašyti 
kad Gen. Kosciuška buvo 
“Lithuanian patriot”?

Miko Petrausko 60 Metų
Lietuvos laikraščiai pra

neša kad pereitą mėnesį, 29 
d. Rugsėjo Mikas Petraus
kas minėjo savo 60 metų su
kaktuves. Gerb. Petraus
kas yra Amerikos Lietu
viams geriau žinomas negu 
Lietuvos Lietuviams, nes jis 
čia praleido puikiausį savo 
amžių ir nudirbo visą di
džiausią dalį savo kūrybos.

Mikas turi brolį Kiprą, 
kuris yra žymiausias Lietu
vos operos artistas. Pet
rauskų gimtinė yra Palūšė, 
Švenčionių apsk.

Pirmą kartą Mikas Pet
rauskas atvažiavo Ameri
kon 1907 m.

Konip. J. Naujalis 
Profesorius

Istorine Apysaka
erunas JUODO

KARŽYGIO 
SŪNŪS

Rašo K. S. Karpius

(Tęsinys iš pereito num.)

Merunas ir Motina

Nors jūsų klajūnams laikas buvo už 
nieką, Merunui jis pasidarė labai ilgas, ži
nant kad Leire laukia jo motina, nes ke
lionė į Leirą buvo gana tolima. Net kada 
pasiekė Jutlando pakraštį, truko keliolika 
dienų iki jį apiplaukė ir pasiekė Zealandą. 
Visos tos kelionės laiku Merunas su savo 
draugais apipasakojo Šarkiui ir Gužui sa
vo prietikius pietų vandenuose ir kaip iš
truko iš Arabų.

Gryžtant pas motiną Merunas žinojo 
kad reikės su ja bėgti iš Danų į savo gim
tinį kraštą, tik nežinojo kaip galės ištruk
ti. Žinodami kad. reikės bėgti laivu, visi 
tarėsi, pasiekę uostą, būdami laisvi nuo 
pareigų, rasti daugiau savo brolių, kad ga
lėtų sudaryti pilną laivą ir visu galimu 
smarkumu juromis plaukti.

Merunas ir Šarkis suprato kad nebus 
gera išsiduoti Danams jog tarp jų randasi 
didelio Lietuvių kunigo žmona, kuri sura
do savo sūnų. Tą patyrę, vikingai patys 
imtų juos lydėti namon ir ten pareikalautų - 
didelio grobio už juos. Kaip tik gryš į Lei- i 
ra, sutarė Aliną aplankyti tik Šarkis ir 
Gužas ir pranešti kad jos sūnų surado, o 
jų susiėjimą sutvarkys taip kad niekas nei 
domės į tai nekreiptų.

Laivynui sugryžus į Leirą, kariau
ninkai buvo sutikti didžiausiu džiaugsmu.! 
Tuo sujudimu pasinaudodami, Lietuviai 
tarp visų gryžusių laivų vyrų jieškojo sa
viškių. Ir pasekmės buvo geros, nes atsi
rado vienas po kito kurie suprato jų kalbą, 
ir sutiko daryti tą kas jiems buvo įsakyta. 
Visiems buvo įsakoma sukinėtis uoste kuo-| 
tankiausia ir laukti tolesnių žinių. Jie pa- Į 
tys nuo savęs irgi ėmė jieškoti daugiau sa
vųjų. Nelaimė tik tiems kurių jieškotojai 
negalėjo išskirti iš Danų ir kitų vikingų, 
nes nemažiau ir jie butų norėję gryžti, o 
turės likti svetimoje šalyje ant visados.

Uoste tarp kitų laukiančiųjų radosi ir 
Alina su Ragaile, tik jos, kaipo svetimos, 
laikėsi atokiau. Gužas ir Šarkis, nujausda
mi kur jas rasti, ten nusiskubino ir tuoj su 
jom susiėjo. Jodvi su baime ir ašaromis 
akyse ėmė klausti Menino, pamačiusios tik 
tuos pačius du ką išleido.

— Nesirūpinkit, Merunas atsirado ir 
gryžom visi kartu, — skubomis pranešė 
Šarkis.

— Kur jis, kodėl jo neatsivedėt? — 
klausė Alina. Ragailė gi per visų galvas 
dairėsi ar nepamatys kur to kurio joms 
reikėjo.

— Mes turim elgtis atsargiai. Kaip 
iki šiol išsilaikėt paslaptį apie save, ir to
liau lai niekas nežino kas esat, kad nepa
tirtų kas Merunas yra ir kad jo motina čia 
randasi, — prisakinėjo Šarkis.

Ragailė tuo tarpu klausinėjo Gužą 
kaip Merunas dabar išrodo, ar galingas, 
ar narsus, ką viską šis užtvirtino.

— Kokie jus sumanus ir atsargus. Ši
taip elgiantis mes tikrai sugryšim, ir mano 
vyras jus visus širdingai priims, — džiau
gėsi Alina, nors degė geismu pamatyti sa
vo sūnų.

Respublikos Prezidentas — Čia mūsiškių yra daug. Jeigu vi- 
Smetona suteikė J. Nauja- sus juos išrinktume, musų butų keli laivai, 
iiui, Kauno muzikos kon-1 Nei nesutilptų jūsų Daugupiuose,— paste- 
servatorijos mokytojui, pro-*bėjo Gužas. — Su Meninu susikabėjom 
fesoriaus laipsnį. bėgti iš čia kaip tik gausim laivą ir' kuo-

daugiausia savų vyrų.
Alina ir Ragailė tuo viskuo buvo pa* 

tenkintos, tik nekantra krutinės draskė 
kad negali pamatyti Meniną. Motinos šir
dis degė geismu sueiti sūnų, bet aplinkybės 
neleido. Pasimatymas bus galimas tik už 
dviejų dienų, kas išrodė ilga kaip amžius.

Šarkis tuoj gryžo pas Meniną, o Gu
žas liko su jomis.

Nubėgęs pas Meniną Šarkis pasakė 
kad rado motiną ir Ragailę sveikas, ir kal
bėjo jam apie pasimatymą po poros dienų. 
Išgirdęs apie motiną, Merunas norėjo me
tęs viską bėgti prie jos, taip troško ją ma
tyti, bet vyrai, vengdami pavojaus, sulai
kė jį.

Iškilmingai karaliaus sutiktas, Ragna- 
ras Lodbrok atidavė valdovui grobio dalį 
ir vergus, ir tik tada vikingų laivai pradė
jo skirstytis. Osgiero laivai plaukė atgal 
į savo dvarą esantį toliau fjordo pakraš
tyje. Meninas plaukė kartu, ir taip nuo 
motinos buvo atskirtas. Su juo plaukė Šar
kis, Masys ir Stukas.

H: * *

Atėjo diena kada buvo sutarta Meni
no suėjimas su motina. Abu pasipuošė lyg 
kokiai iškilmei, norėdami vienas kitam pa
daryti malonumą ir pagarbą iš pasimaty
mo. pirmą kartą po ilgų metų.

Jau praėjo penkiolika metų kaip Me
runas iš Daugupių dingo, ir jis dabar ėjo 
dvidešimts pirmus metus. Alina, kuri ta
da buvo jauna, dabar jau buvo dusyk tiek 
metų kaip jos sūnūs, nors dar turėjo jau
ną išvaizdą ir žavėjantį gražumą.

Atsiliuosavę nuo pareigų, Merunas su 
Šarkiu, Masių ir Stuku išsiskubino į Lei
rą.

Alina ir Ragailė nekantravo jo lauk
damos. Ta diena buvo labai ilga, nors dar 
nebuvo nei pietų laikas atėjęs. Merunas 
skubėjo taip kad jo draugai nespėjo su juo 
kartu eiti.

Apvienėjusiame namelyje, kur tik ke
turios sienos buvo, Alina laukė savo sū
naus. Štai ineina kambarin keturi vikin
gai. Pirmiausia Alinai ir Ragailei į .akį 
metėsi Šarkis, kiti visi svetimi. Tik Gu
žas juos visus pažysta. Greitai jų akys 
perbėgo per visus vyrus ir apsistojo ant 
vieno: paties gražiausio, paties aukščiau
sio. Jame buvo Ardžio atvaizdas — taigi 
Meniną — savo sūnų — Alina mato, ne ką 
kitą! Sūnaus akys greit pažino motiną ir 
Ragailę, nes jo tik dvi moteriškos tebuvo.

— Motin, brangiausia motinėle! — su
šuko Meninas, eidamas prie Alinos ir im
damas į glėbį: — Dievai taip geri mums bu
vo kad suvedė vieną su kitu tokiame toli
mame krašte! Nuo dabar busi mano glo
boje !

— Sunau! mano sūneli! Atradau tave 
gyvą ir sveiką! Ne veltui j ieškojau, ne vel
tui vargau! Didžiausi džiagsmą parnešiu 
musų tėveliui! — laikydama glėbyje ir bu
čiuodama, didžio džiaugsmo apimta, sakė 
Alina.

Ir ilgai-ilgai glamonėjosi, džiaugėsi, 
ašarojo, net ištraukė ašaras visų viduje 
buvusių.

Palengva pasukdama Meniną link Pa
gailės, Alina kalbėjo:

— Tai Ragailė: ar pažysti ją? Ji pa
dėjo man tave surasti. Be jos bučiau žu
vus ....

Merunas pasveikino tą “didelę mer
gą”, kuri jį vaiką išvežė į tokį vargą il-

SENOVĖS PRŪSŲ KALBA
Musų istorikai, Norbutas ir Daukan

tas, musų kalbininkas Būga, o, jais pase
kę, ir mes visi, senovės Prusus skaitome 
musų tautos giminaičiais. Ir tas tiesa, 
nors nestinga bandymii (ypatingai pas Vo
kiečius) tą nuginčyti. Tačiau kad ir tie
sa, šiandien iš grabo atsikėlęs vienas ar ki
tas senovės Prūsas, panorėdamas su savo 
giminaičiu Lietuviu pasikalbėti, turbut pa
tirtų daugiau keblumų negu musų dienų 
tikras Dzūkas besikalbąs su tikru Žemai
čiu. Pasižiūrėję tik j tą nedidoką Prūsiš
kų žodžių skaičių kuriuos Būga išvardija 
savo antrame tome “Lietuvių Kalbos Žo
dyno” pastebime, tarp didelių panašumų 
ir tapatybių, taip pat ir didelių skirtumų.

Musų “duris” Prusai vadino “boadis”; Į 
barzdą — bordus; žaibą — mealde; veidą j 
—laygnan; krūmą — gudė; raudoną — 
wormyan; karštį — gorme; peleną — go- 
ro; draugą — ginnis. Tiesa, šiuos Prūsiš
kus žodžius yra užrašę ne patys Prusai, 
bet jų pavergėjai Vokiečiai. Todėl gal ne 
visus taip užrašė kaip musų giminaičiai 
juos tardavo. Bet ir taip jau aišku kad 
senovės Prūsų kalba gerokai skyrėsi nuo 
musų dabartinės Lietuviškos. Tik labai 
pagalvojus galima susekti kam kai kurie 
Prūsiški žodžiai musų kalboje atitinka. Pa
vyzdžiui, iš “goro” (pelenas) Latviai turi 
“aišguorė”, kuri jų kalboje reiškia “už- 
krosnę, užpelenę”, o mes turime žodį “ga
rai”. Iš “ginnis”, sakoma, išsivystė musų 
žodis “gentis”, nes dar 16-me amžyje “gen
tis” buvo raštuose vartojamas “prieteliaus 
atėjūno” prasmėje.

Su metų riedėjimu rieda ir žodžių 
prasmės bei formos kitėjimas, arba mainy
mas. Tačiau, tarp Prūsiškų žodžių ran
dame nemaža ir tokių kuriuos kiekvienas 
Lietuvis pažins kaip savo. Šie tai ir suda
ro pagrindą nuomonei kad senovės Prusai 
buvo Lietuvių giminaičiai. Štai tik kele
tas: moazo — teta (moša); doalgis — dal
gis; braydis — briedis; slayks — sliekas; 
snaygis — sniegas; panto — pantis; art- 
wes ’— irtis; gelio — geležis; aysmis — 
jiešmas. Vyt. Sirvydas.

Žmogus visada turi susilaikyti nuo pa
sakymo kitiems ką nors apie save negero. 
Nors tuo tarpu girdintieji nusijuoks, bet 
jie tą prisimins ant toliau ir galės panau
doti prieš jį pasitaikius progai, ir nebus 
jau galima atšaukti.

giems laikams. Nepyko jis ant jos, nes vis
ką žinojo, ir dabar motinos pasakymas kad 
ji gelbėjo jai kėlė jame dėkingumą. Ra
gailė tačiau puolė ant kelių prieš jauną ku
nigą atsiprašyti už savo piktą darbą, kurį 
ne savu noru papildė. Merunas ir Alina 
ją suramino ir pasakė kad nieko neprivalo 
bijoti ir nesijausti prasikaltusiu.

Abi nenuilstančios jieškotojos žiurėjo 
akis ištempusios į savo radinį: didelį, pato
gų vyrą, kurs, nors vikingo rūbuose, buvo 
labai panašus į Daugupių didkunigį, Ardį, 
toks pat aukštas, smarkus, gyvas, stiprus. 
Džiaugėsi jos abi savo atrastu vaiku, ku
rio bejieškodamos per eilę metų vargo. Iš 
mažo vaiko, koks jis buvo, išsyk surasti di
delį, pilnai suaugusį vyrą, joms buvo ne
paprastas įspūdis. Dabar kada permąsto 
savo pravargtus metus, išrodė kad dar tik 
vakar jį Daugupiuose mažą turėjo....

— Kaip musų tėvelis: ar gyvas, ai' 
sveikas? — klausė Merunas motinos.

— Apie tėvelį, sunau, mes nieko neži
nom. Trylika metų tavęs jieškom svetimo
je šalyje ir per tą laiką nieko apie jį ne
girdėjom. . . . Jis nei nežino kad aš išbė
gau tavęs jieškoti, jam nieko nesakius. . . .

— Kodėl, motinėle, taip darei ir pali
kai jį sielgraužoms ėsti?. . . . Dvigubai jis 
kankinasi netekęs tavęs ir manęs. . . .

— Kai Ragailė pas mane apsilankė ir 
pasakė kad tu esi gyvas, began su ja tavęs 
jieškoti. Tėvelis nebūtų manęs leidęs, ne
būtų jai tikėjęs apie tave. Mano širdis jau
tė kad aš tave rasiu. Nejaugi palikti tarp 
svetimų ant visados?....

Nemuno krantų bendras vaizdas yra 
gana gražus, ir ne veltui Nemunas yra va
dinamas Lietuvoje ne tik didžiausia bet ir 
gražiausia upė. Vienur krantai apžėlę pu
šimis arba kitais medžiais, kitur žemi ir 
pavirtę dailiomis pievomis arba slėniais; 
trečiur riogso nuogi aukšti krantai, vir
šuje medžiais ir krūmais apžėlę. Seniau 
Nemuno krantai nuo Prienų iki Kauno bu- 

' vo apaugę liepynais. O nuo Kauno iki 
Prūsų sienos abiem krantais augo senovė
je “Šventa giria” su garsia Romove (apie 
Seredžių). Zapyškyje prie Nemuno iki 
musų dienų yra išlikus senovės bažnyčia, 
vadinama Vytauto bažnyčia.

NORĖČIAU
Norėčiau supinti dainužę
Iš meilės gražiųjų jausmų,
Ir tau. uždainuoti, merguže,
Su šypsniu ir juoko žaismu.

Norėčiau tave aš užburti 
Dainos ir gitaros aidais 
Ir jais apiberti lyg gėlių 
Gražiaisiais, spalvuotais žiedais.

Norėčiau kad meilę tavyje 
Užkarčiau dainužės aidais, 
Ii- šypsnis gražusis pražydęs 
Sau žaistų tavaisiais veidais.

Norėčiau aš širdį suausti
Į posmus gražiosios dainos 
Ir tau. ją jausmingai dainuoti 
Per amžius lig grabo lentos.

Jonas Morkūnas.

SKURDAS
(J. Janonis)

Et! kiauron rudinėn rėdos 
Kietas vargas, sunkios bėdos, 
Kur neturtas ten ir jos: 
Eis beturtis į bažnyčią, 
Gryš po darbo jis į gryčią — 
Skurdas vis ant sprando jos. 
Saulė leidžias, saulė teka — 
Skurdas vis, lyg bėda, seka, 
Veja vis visais keliais.
Vargas tam kas jį pamatė: 
Iš akių jau neb’išleis.
Et! kad skurdo nusikračius, 
Kad bent sykį nebemačius 
Pikto vanago nagų!
Pusę amžiaus atiduočiau 
Jei tik kitą išvaduočiau 
Iš nelaimių, iš vargų!

— Tuoj turim gryžti pas tėvelį.... 
Laimingiausias jaučiuosi tave suradęs, nes 
kitaip tikrai bučiau turėjęs likti tarp sve
timųjų.... — kalbėjo Merunas, laikyda
mas apkabinęs motiną.

— Džiaugsis ir musų tėvelis mudu gy
vus sulaukęs. Bet gryžimas, sunau, pri
klausys nuo tavęs ir tavo draugų. Mes pa
einam iš rytų, iš anapus Baltijos juros, sep
tynių dienų kelio geru laivu. Jeigu gali
ma, tuoj bėgkim, kad Danai nieko apie 
mus nepajustų.

— Bėgimu mes jau rūpinamės, — pri
dėjo Šarkis. — Renkam daugiausia savo- 

j vyrų ir su jų pagalba pabėgsim. Tik dar 
j nežinom kada ir kaip.

Šarkis, Stukas, Gužas ir Masys su Ra
gaile kalbėjosi apie pabėgimo budus. Ali
na tuo tarpu spėjo apsakyti sunui kaip ji 
iškeliavo jo jieškoti ir ką pergyveno per tą 
visą laiką, aplenkdama tik nesmagų prie- 

j tikį su Gužu. Apsakė kur apsilankė iki 
pateko į Leirą, ir Merunas tik stebėjosi iš 
jųdviejų ir Gužo kantrybės su jomis. Ka
da motina priminė kokia pagalba jom bu
vo Gužas, Merunas tiesiog gėrėjosi to di
delio vyro pasišventimu jų užtarimui. Gu
žas pats Merunui apie tai neužsiminė, nors 
ilgai kartu buvo, gryždami ir Paryžiaus.

Vyrai susiėjo ir galutinai sutarė ruoš
kis pabėgimui. Merunas pasižadėjo lanky
ti motiną kuotankiausia, ir nuo dabar pra
sidėjo jų tikras rengimąsi gryžti, rinkimas 
vyrų savo laivui kuriuo iškeliaus, nors lai
vo dar neturėjo.

Bus: Pabėgimas.
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DARIU-GIRĖNA MA
TYS PO TŪKSTAN

ČIO METU
Dariaus ir Girėno kūnai bus 

taip užbalzamuoti kad jis ne
kęsdami galėsią išbūti tūkstan
čius metų. Dabar lavonai yra 
gražiai sutvarkyti ir laikomi 
spirite. Balzamavimąs Univer
siteto medicinos fakultete dar 
užtruksiąs keletą savaičių. Pas
kui lakūnų lavonai bus sudėti 
stikliniuose karstuose ir vis 10- 
menė galės matyti, jiems spe
cialiai Kauno kapinėse pasta
tytoje gražioje koplytėlėje. Vi
si šie darbai vykdomi valdžios 
parėdymu ir lėšomis.

Kaip atmename, lakūnai Da
rius ir Girėnas, pabaigę kelio
nę Į Lietuvą karstuose, jie Kau
no aerodrome buvo apdovano
ti garbės ženklais: Vyties Kry
žium, šaulių Žvaigžde ir Skau
tų Svastika. Deja, šie ordenai 
nepapuošė garbingas karžygių 
krutinės. Ordenai buvo priseg
ti prie Lietuvos ir Amerikos 
vėliavų, kuriomis buvo apdeng
ti lakūnų karstai, ašaroj ant ir 
dūsaujant 50,000 žmonių, susi
rinkusių Kauno aerodrome Lie
tuvių tautos didžiosios gedulos. 
Liepos 20 dieną.

Rugp. 27 d. didvyrių garbės 
ženklus šaulių Sąjungos salėje 
Krašto Apsaugos Ministeris 
Pulk. Giedraitis iškilmingai per
davė žuvusių lakūnų giminėms 
— Dariaus žmonai ir Girėno 
broliui.—Tsb.

Lietuva. Pasikeis Politiš
kais Kaliniais su 

Rusija
Sovietų Rusijoje Ledinio van

denyno Solovkų salose buvusiam 
garsiam Solovkų vienuolyne, 
yra Įtaisyta didelė Sovietų 
priešininkams koncentra c i j b s 
stovykla, kur pasmerktieji esą 
neapsakomai žiauriai ir skur
džiai laikomi. Paaiškėjo kad 
toje Solovkų stovykloje ir ki
tuose Sovietų kalėjimuose yra 
gerokas skaičius ir Lietuvių, 
ilgiems metams kalėti pasmer
ktų už pasipriešinimus bolševi
ke partijai ar valdžiai. Iš ki
tos pusės, Lietuvos kalėjimuo
se yra nuteistų kalėti žmonių, 
daugiausia žydų, už bolševikiš
ką agitaciją, šnipinėjimą, riau
šių kėlimą ir kitus nusikalti
mus. Prieš mėnesi laiko Mas
kvoje buvo pyadęta derybos a- 
pie pasikeitinją-politiniais fali
niais. Jau esą susitarta kad 
Lietuva Sovietų Rusijai perduos 
iš savo kalėjimų 24 komunistus, 
o gaus iš Rusijos 18 Lietuvių. 
Atiduotiems Rusijai Lietuvos 
p'liečiams komunistams tuojau 
bus suteikta Sovietų Rusijos 
pilietybė, o pąrvykusieji Lietu
viai tuojau gaus Lietuvos pilie
tybę.

Ta rp tautiniam Raudonaj am 
Kryžiui tarpininkaujant, eina 
derybos apie pasikeitimą politi
niais kaliniais ir su Lenkija.— 
Tsb.

VĖL LAUKIA LAKŪNŲ
žuvus Dariui ir Girėnui, vi

sa Lietuva buvo apsidengus ge
dulą. Dabar noriai aukojama 
centai jiems paminklo pastaty
mui.

Vėl visoj Lietuvoj kalbama 
ir laukiama iš Amerikos Lietu
vių lakūnų. Dieve jiems pa
dėk! P. Kriukelis.

NUŽUDĖ ŠAKYNOS 
KLEBONĄ

Rugs. 27 d., apie 19 vai. va
kare, du ginkluoti plėšikai įsi- 
briovė j Šakynos (Gruzdžių v., 
Šiaulių ap.) kleboniją ir nužu
dė kleboną Kun. Juozapatą Dar
gių. Klebonas valgė vakarie
nę. Staiga į kleboniją įsiver
žė du apdriskę vyrai, vienas iš 
jų turėjo rezolverį, o kirtas kir- 

ivį. Pamatęs plėšikus klebonas 
i mėgino bėgti kitan kambarin. 
Plėšikas i jį du kartu šovė ir 
nušovė vietoje. Kiti kleboni
jos gyventojai, įbauginti, ne- 
dryso net pagalbos šaukti. Plė
šikai klebonijoje šeimininkavo 
gana ilgokai. Jie paėmė 100 
auksinių rublių, du revolveriu, 
vyno. Išeidami jie liepė panai
kinti visus jų šetmininkavirpo 
pėdsakus ir išbėgę dingo.

“L.A.”

Amerikos Lietuvių Laik
raščiai Lietuvoje

“Vienybė” pirmiau užėmė 
pirmą vietą Lietuvoje ir jos pa
siskaityti galima buvo gauti 
kiekvienoje vietoje, net bažnyt
kaimių ir kaimų skaityklose. 
Dabar yra tokių apskričių kad 
jame nei vienas “Vienybės” eg
zempliorius nepareina.

“Keleivio”, “Draugo”, “Nau
jienų” irgi labai mažai ateina 
— vos 16-ta dalis kiek pirmiau 
ateidavo.

Tik viena “Dirva” ne tik ne
sumažėjo lankius Lietuvą, bet 
net 25 nuošimčiais padaugėjo. 
Jeigu ne “Dirva” tai Amerikos 
r Lietuvos Lietuvių susiartini
mas eitų tolyn. ŠĮ klausimą 
musų spaudą gvildeno. Kame 
darbas ?

Kada “Vienybė” del krizio 
pradėjo silpnėti tai žymių žmo
nių tarpe buvo keliama mintis 
padaryti pastangas jai pagęlbė- 
bėti. Tam sumanymui jau bu
vo gauta pritarimas. Bet kada 
“Vienybė” virto “demokratiš
ku” ir iš pagrindų peršitvarkė, 
net senus bendradarbius išbrau
kė, tas sumanymas pats nupuo
lė. Reikia priminti kad “Vie
nybės” bendrovės direktoriai 
smarkiai įžeidė Amerikos Lie
tuvius inteligentus, nes jų tar
pe jau neberado redaktorius, ir 
“importavo” redaktorių iš Lie
tuvos. Kaunietis.

AR TAI DEMOKRATIZMAS?
Labai gaila kad mes demo

kratiją skelbiame atbulai, daug 
apie ją rašome, bet nuo jos bė
game.

“Vienybė” pradėjo skelbti 
demokratiją, bet pati važiuoja 
nuo demokratijos tolyn.

Aš “Vienybei” pratarnavau 
14 metų. Per tą laiką, rašinė
damas be jokio atlyginimo iš
leidau ant pašto ženklelių ir po- 
pierio keletą šimtų litų. O kur 
darbas, nemiegotos naktys, ži
balas ir kita? Rašinėjau į “V.” 
kad Amerikos Lietuviai to rei
kalavo, nes surengtoj “Vieny
bės” ankietoj jos skaitytojai 
mano raštų pageidavo. Dabar 
kada “V.” stojo “demokratiš
ką”, man laikraščio siuntinėji
mą sulaikė. Nieko sau atsily
ginimas. .. .

Gal iš “Dirvos” ar “Vieny
bės” skaitytojų rasis tokių ku
rie perskaitę “Vienybę” nors 
retkarčiais prisius man.

P. Kriukelis, 
Ulytėlės k. Rokiškio paštas.

Martinaitis-Martinonis Napo
leonas, Trumponių k., Jūžintų 
y., Zarasų ąp., iš Lietuvos iš
vykęs prieš 40 metų. Iki 1924 
m. gyvenęs New Ybrko apielin- 
kėje, dabar nežinoma.

Bųnęvičius Mykolas, gyvenęs 
Hartforde ir Brooklyne, dabar
tinis adresas nežinomas, šei
ma norį susisiekti su juo svar
biu reikalu.

Vyšniauskas Jonas, iš Pane
vėžio ap., Amerikon atvykęs 
ppieš karą, gyvenęs Hockley, 
Wis.

Vyšniauskas Jonas, iš Ban- 
diškių k., Šiaulių ąp., Amerikon 
atvykęs prieš karą.

Krantaųskas Juozas, Barti
ninkų apielinkės, išvykęs prieš 
kąrą, gyvenęs Detroite ir dir
bęs prie laivų.

Sakalauskas Jonas, kilęs iš 
Tauragės "ap., gyvenęs Water
bury, Bridgeport ir kt. Conn, 
miestuose.

Vaitękunąs Vincas, gyvenęs 
Detroite' ir kitur. Jam priklau
so nemaža pinigų suma..

Bielskis Vladas, gyvenąs Bo
stone pas Antaną Sommą.

Merfeldas Jonas, gyv. New 
Yorke, turįs seserį Karoliną.

Juška Zigmas (.James), kilęs 
iš Butėnų k., Svėdasų v., Rokiš
kio ap., gyvenęs N. Weschester, 
Conn.

Vaznys, Domas, kilęs iš Ver- 
dulių k., Šią,ulių v., gyv. Phila
delphia, Pa.

Palkauskas Kazys, kilęs iš 
Žiežmarių,' Trakų ap., 1909 m. 
gyvenęs Brockton, Mass., vė
liau Rochester, N. Y.

Kimbris Mykolas, iš Linku
vos v., gyv. Plymouth, Pa., jo 
žemės ūkis Lietuvoje, tėvams 
mirus, yra pavojuje.

Riaubą Vincas (William Len
non), gyvenęs Philadelphia, Pa.

Pažėra Petras, is Pažėrų k., 
Veiveriu v., Mariamp. ap. Gy
venęs New Philadelphia ir Sil
ver Cręęįt. Pa.

Vonsęvįčįęnė- Bagdonienė Ju
lijona, gyv* Lawrence, Mass.

Servai, Juozas ir Zofija, gy
venę Halesite, L. L N. Y.

Skukaųskas Julijonas, kilęs 
iš Vabalninko, kepėjas, gyve
nęs Bostone.

Smirnavičius-Ssnirnoff Alek
sandras. gyv." Natrona, Pa.

čepiąskąs Myfpląs, profeso
riaus 'Vinco brolis, gyvenęs 
Brooklyn, IJ. Y.

Venclovas SĮąsys, gyv. 101 
Reguson s£., Newark. N. J.

Skafurskįs Ąądrius, gyvenęs 
Brooklyn, ’N’. Y.

Tuzinas Jurgis, gyvenęs 339 
Lafayette St.. Newark, N- J.

šakaĮinįs Ędvąr^ąs, gyvenęs 
No. Weymouth, 'Mass., ir Wa
terbury, Conn.

Širyinskas Juozas, gyv. So. 
Boston, Ttiąss.

S.tepšys Stasys, Tomo sūnūs, 
jūreivis, gyvenęs Philadelphia, 
Pa.

Jięškomieji arba apie juos ką 
žinanti teikitės atsiliepti i:

Consulate General of 
Lithuania

11 Waverly Place' ;
New Yoąk, N. Y.

Dabar 2c Daugiau 
Ga|iopui

NUPIRKS NAUJĄ GYVUMĄ 
JŪSŲ SENAM KARUI!

Jūsų karas nevažiuos be gazolino.
Juo geresnis gazolinas tuo geriau 

jūsų karas važiuos.
Bet reikiąu DAUGIAU negu gazo

lino kad senas karas veiktų taip kaip 
naujas. Tam. reikia gyvybę grąži
nančios Etfivl spėkos.

'Mes išięidžiam tūkstančius dolarių 
šį metą p'rkimui tikro Ethyl ir mai- 
šom jį s ii musų puikiausiu gazolinu 
pr Įdavimui jūsų automobiliu naujos 
gyvybes. Bet už Pcnnzip Ethyl jus 
mokėsit tik 2ę virš kainos re'gulia- 
rio' gazolino.

Gaukit savo karui naują gyvumą 
ir vikrumą kurio norit. Ir skaitykit 
ta pamainą tikra ekonomija. Penn- 
zip Ethyl privers jūsų seną karą 
dirbti gerai. Sutaupysit pinigus su 
Pennzip Ėthvl ant taisymų.

Pennzip Ethyl gaudamas visose 
Pennzoil Stotyse.

‘Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 

Skaitykit “Dirvą”.

(Pabaiga nuo 4-to pusi.)

Bendrovės galvos, kuo
met laikraščio biznis blogė
jo, neturėjo gana suprati
mo kaltinti save už pasiėmi
mą to namo (nuosavas na
mas, ir dar ant skolų imtas, 
laikraščiui nereikalingas)— 
jie kaltino redaktorius....

Žinodami tikrą “Vieny
bės” sustojimo priežastį, 
mes nesiimsiu! privedžioti 
kad laikraštis turėjo susto
ti ėjęs del pakeitimo savo 
minčių, kurios pradžiugino 
kairiuosius sąndąriečius ir 
loiialistus.

Senelis “Naujienų” Gri
gaitis, apgailaudamas “Vie
nybės” kad ji pa vėlavo pri
imti “demokratišką vięrą”. 
nupasakoja buk “Vienybė” 
oriėjo savo liūdno galo to
dėl kad buvo tautinių idėjų 
laikraštis, ir net “nukyypo 
i fašizmą”. Gaila senelio 
ir jo “išminties”. Arba jei
gu jis tą sako tik savo skai
tytojų mulkinimui, tai vis
gi vertas pastabos kad šiais 
laikais žmonės nėra tokie 
paiki ir išmano daugiau ne
gu senukas nori jiems pasa
kyti. Grigaitis rašo:

“Nauji ‘Vienybės’ vedėjai 
paėmė ją, jau begulinčią 
mirties patale. Jie tik su
spėjo parodyti koks tas laik
raštis turėjo būti, jeigu ji
sai norėjo pasilikti naudin
gas visuomenei.”

Tą senukas rašo nors ži
no kad “Vienybę” smaugė 
ir pasmaugė didelė skola 
Susivienijimui ant to namo. 
Toliau, senukas žino kad 
nei jo “Naujienos” nei jo- 
kis kitas laikraštis neišsilai
ko tik iš skaitytojų, nežiū
rint kaip jie sufanatikinti 
butų (pav. socialistai, kata- 
’ikai ar komunistai). Jie 
dvigubai ar trigubai už laik- 
■ašti nemokės. (Komunistai

6 ROSEDALE
O Dry Cleaning Co,| 

f * T.T. PETRAITIS, l’rop. t 
| 6702 Superior Ave.) |
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Not Just Another
PilITo Deaden Pain

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

LYDIA E. PINKHAM’S 
TABLETS

FOR RELIEF AND PREVENTION 
OF PERIODIC PAINS

USE

Radway’s
(The Vegetable Laxative)

to cleanse the intestinal tract of I 
impurities caused by c an.’ tipalion.
Your poison-free blood will give 
you new “Pep.”

Mild - Reliable At Your Druggist

ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
E Jeigu norit Greitesnio Prajęjiąio, Jęigu norit Geresnio = 
= Įsibčgimo ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit H 

sau tanką Naujo žalio ETHYL GASOLINE. =
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I C. JAKUBS
= (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktore)
= Lithuanian Funeral HomeS V" ’ r t *
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
E kambarius leidžiame dykai.
= Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs ąp,turėsit
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-
= tas ir' geresnis patarnavimas už kitų- Vežimai ligo

nių pefvęžimui į ir is ligonbuČių. Kainos sąži.nin-
= gos. Romiausią kainą už palaidoj imą, sulyg jūsų pa-
= sirinkimo. Reikale telefonuokit.
i 6621 Edtia Avenue ĘNdięott 1763
•TtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiŲiiiimmmiimmmAiiiirhimiiiiiiiiniiiiiiii

LIETUVAIČIU ATIDAI
Kuri bus populiariškiausia Lietuvaitė Ohio valstijoje?

Visos gabios Lietuvaitės visokio amžiaus gali stoti 
Į šį kontestą ir bus apdovanotos sulyg savo pasižymėji
mo. Užsiregistruokit DABAR ir gausit smulkmenas 
“Dirvos” Administracijoje. Paskubėkit, neatidęliokit.

Iš kitų Ohio miestų informacijų klauskit laišku.

“DIRVA” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

išnaudoja visuomenę rink-1 
darni aukas; kiti laikraščiai! 
pradėjo rengti vakarus ir 
piknikus gavimui tokiu bu-j 
du iš visuomenės paramos). 
Prie to, užsiima paš 'lininis j 
bizniais: laivakortėmis ir tt.1 
Skelbimai laikraštyje suda
ro dalį ineigų. Visa tai su-! 
dėjus į krūvą, laikraštis gą-j 
Ii laikytis jeigu nęturi sko
lų. “Vienybė” iji įsivarė 
skolų virš $35,000 b.ęgelbė-

dama ne laikraštį, bet tą ne
reikalingą namą'. Visas iš 
laikraščio gaunamas inei- 
gas suaikvojo kimšimui ne- 
užkemšamo maišo.

Tame tikra “Vienybės” 
sustojimo priežastis ir nei 
senukas Grigaitis nei kiti, 
tikrai žinodami, lai nemul
kina visuomenės privedžio- 
jimais kad visuomenė “ne

rėmė del to kad laikraštis 
nebuvo demokratiškas”.

Tačiau prašome tautinių 
pąžvilgų Lietuvių nenusi
minti: rytinėse valstijose, 
gal ir pačiame Brooklyne, 
atsiras kitas tikras tautinis 
laikraštis, ir tik patariame, 
jam atsiradus, geros valios 
Lietuvius jį palaikyti.

Nustojo 20 Svaru
Riebumo į 4 Savaites

Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo, 
rašo: ‘Aš esu 28 metų amžiaus ir 
svęriau 170 svarų iki panaudojau 
vieną dėžę Krusehen Salts tik -1 sa
vaitės atgal. Dabar sveriu 150 sva
rų. Taipgi turiu daugiau energ jos 
ir neturiu alkanumo jausmų.’

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

Gauki,t bonką Krusehen Salts iš 
vaistinės bile kur Amerikoje (išteks] 
1 savaitėms) ir mažai kaštuoja! Jei 
ta bonka nepertikrins jus kad tai 
yra SAUGUS >ir tikras uudas nusiu-j 
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.

MUjCH CHEAPER] BV 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 trip's

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.

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

PECIAL Ąll ExpenseTour5
These include return trips from Cleve
land to London, Ontario: to Buffalo; to 
Niagara Falls; to Alexandria Bay, Thou- 
sandlslands; up the Saguenay Rivcrzand 
Chicago’s World’s Fair cruises; fare, 
staterooms, meals and sight-seeing trips 
included. Write for special folders on these tours 
as well as regular trips to following points—>• 
The Cleveland and Buffalo Transit Co. 
E. 9th Street Pier Cleveland, Ohio

ik U R FALO j
NIAGARA FALLS,

C Edam p o 1 NT 
ttyW PUT-lH-.BAYl

Penkios Pamokos Geresnės Šviesos, Geresnio Matymo

1. Ši lempa tinka žemam sta
lui prie kėdės arba sofos. Tč- 
mykit kaip lempa apšviečia mo
teries darbą, bet šviesa nemuša 
jai į akis. Žiūrėkit kad gobtas 
butų gana platus kad šviesa 
apimtų jūsų knygą arba darbą.

Vartokit du 60-watt bulbs

4. Jeigu naudojat grindų lem
pą ji turi stovėti kiek toliau, 
ir į vieną pusę nuo atsilošiamos 
sėdynės, kad nuogi bulbs nebū
tų akyse. Gcbtas turi nuęįti že
miau už bulbs it kad šviesa ap
imtų skaitomą laikraštį.

Vartokit tris 4Q-watt bulbs

2. Štai didelė vieno žiburio sta
linė lempa prie kurios du žmo
nės gali sėdėti. Matot kaip 
mergaitės veidas šešėlyje o jos 
rasinis gerai apšviestas iš vie
nos pusės. Akių neliečia šviesa, 
ir nėra atspindėjimo nuo po- 
pieros.
Vartokit vieną 100-watt bulb

3. Vienoje pusėje rašomo stalo, 
žema grindų lempa arba kilno
jamos rūšies, apšvies visą sta
lo pavirsi. Laikykit lempa kai
rėje savo darbo kad nebūtų še
šėlio ir nesimatys nuogi bulbs 
tiesiai jums į akis.

Vartokit du 60-watt bulbs

Geresnės šviesos
Parodymas

Inciga Dykai. Nieko Neparduoda 
Atdara Šiokiomis dienomis, 9 iki 5

Ateikit pamatyt kaip naudot 
šviesą savo namuose patogu
mui, parankuniui ir gražumui •
ELECTRICAL LEAGUE
BUILDERS EXCHANGE* BUILDING 
PROSPECT NEAR ONTARIO

5. Kožnas namas gali turėti 
nors vieną lempą “netiesioginio” 
tipo kaip viršuje parodoma. Da
vimas daug šviesos be žėrėjimo 
ir šešėlių, gerai ne skaitymui, 
bet ypač kortavimui, pingpong 
ir kitiems žaislams.
Vartokit 201) ar 300-watt Lalb
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j KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKĖSE
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais |
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MIRĖ ATSILANKIUS Į 
ŠERMENIS

Spalių 16 d., vakare, velionės 
Ivinskienės šermenyse grabo- 
rės A. Jakubauskienės namuo
se tarp 'kitų lankytojų atsilan
kė ir Elena Luizienė. Ji suda
rius moterų grupelę sukalbėjo 
poterius už velionę Ivinskienę. 
Pabaigus poterius, Luizienė be
sikeldama nuvirto. Nors išro
dė kad ji tik apalpo, ir aplink 
buvusieji ją ėmė gaivinti ir 
skubino pašaukti daktarą. Pri
buvęs gydytojas pasakė kad ji 
jau mirus.

Elena Luizienė buvo visiems 
Clevelandiečiams gerai žinoma, 
sena šio miesto gyventoja. Bu
vo 59 m. amžiaus, 30 metų kaip 
Amerikoje, ir 28 metus išgyve
no Clevelande. Paėjo iš Kelmo- 
nių k., Ūdrijos par., Kalvarijos 
apsk. Prieš tris metus mirė 
jos vyras. Paliko gerai išauk
lėtą Lietuvišką šeimą, keturis 
supus: Juozą, Petrą. Antaną ir 
Stasį. Visi keturi vyrai yra 
muzikantai. Kaip ji pati taip 
ir jos vaikai dalyvavo Lietuviš
kame veikime.

Čia Clevelande gyvena trys 
jos seserys: Černienė, Laučie
nė ir Kazlauskienė.

Velionė priklausė" prie keleto 
vietos draugijų. Bus laidoja
ma penktadienį. Pašarvota na
muose 1555 7. 45th St.

Nuo savęs linkiu mirusiai 
amžino atilsio, o likusiems di
delę užuojautą.

C. F. Petraitis.

IŠVAŽIAVO. Visiems gerai 
žinomo ir pažystamo popieriuo- 
tojo Mykolo Kudžiaus žmona 
Marcelė išvažiavo atostogų į 
Oglesby, Ill., pas gimines -kele
tui savaičių. Sugryždama su
stos Chicago j e aplankyti savo 
draugus ir pažystamus ir pa
matyti Pasaulinę parodą. Lin
kime jai laimingos kelionės,

“BIRUTĖS” praktikos. Jau 
prasidėjo praktikos operetės 
“Birutė”. Artistai-solistai prak
tikuojasi atskirai antradieniais. 
Trečiadieniais atsibuna choro 
praktikos Lietuvių salėje. Ku
rie jaučiatės galit dainuoti ma
lonėsit ateiti. Vėliau nebus ga
lima priimti naujų narių, nes 
operetė turi būti išmokta visa 
atmintinai. V. Greičius.

“DIRVA” rengiasi prie dide
lio pokilio Lapkričio 28 ir 30 
dd., Lietuvių salėje. Jau plati
nami tam tikslui tikietėliai. Nu- 
sipirkit dabar. Pelnas eis su- 
šelpimui biednų Lietuvių šeimų 
Kalėdoms. Bus šelpiama be at
sižiūrėjimo į žmonių pakraipas. 
Atminkit, kurie buvo biendi tie 
šią žiemą bus dar biednesni, ir 
musų tikslas pralinksminti juos 
nors per Kalėdas.

SMAGUS BALIUS. Spalių 
11 d. Slovenian hall buvo su
rengtas balius sąryšyje su kan
didatūra į vyriausius miesto 
teisėjus plačiai žinomo advoka
to, John L. Mihelich. Dalyva
vo maišytų tautų žmonės.

Rinkimai bus Lapkričio 7 d. 
Lietuviams patartina atsiminti 
ir balsuoti už John L. Mihelich, 
Chief Justice, Municipal Court.

I NIKODEMAS A. WILKELISI
= s(Neverauskas) |
S -
5 Licensed Funeral Director
3 Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- S
— dernišką laidotuvių vietą 3

WILKELIS FUNERAL HOME
5 . =6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI, s =E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok 3
S musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 3
— lygus, be tsižvėlgimo į kaštus. 3
3 Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- E
3 derniškas. 3

| HEnderson 9292 |
.. .......................................................................................... .

Matysim Žuvusių Lakū
nų Laidotuvių Filmas 

Parvežtas iš Kauno
šiose dienose, sugryžo iš Lie

tuvos kino filmų dirbėjas Juo
zas Januškevičius, Jr., iš Hart
ford, Conn., ir parsivežė labai 
daug naujų paveikslų iš Lietu
vos. Tarp tų krutančių pavei
kslų yra ir Dariaus-Girėno lai
dotuvių iškilmė Kaune.

Januškevičius važiuoja per 
Lietuvių kolonijas rodydamas 
tas filmas. Clevelande jis atsi
lankys ir visi galėsite pamaty
ti tuos įspūdingus paveikslus 
Lietuvių salėje ketvirtadienio 
vakare, Lapkričio 9 d. Taigi 
jau tas laikas netolimas. Ne
užmirškite, nes tai paveikslai 
labai didelės svarbos, parodan
ti paskutinę kelionę Lietuvių 
tautos karžygių.

Prie to bus parodyta daug 
kitų filmų iš Lietuvos, matysit 
ir savo žinomas vietas.

DAR PRIE DARŽELIO 
VAKARIENĖS

šiuomi Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjungos valdyba iš
reiškia širdingą padėką visiems 
ir visoms kas tik pasidarbavo 
prie surengimo iškilmingos va
karienės Spalių 8 d. šv. Jurgio 
parapijos salėje, sąryšyje su 
Vilniaus užgrobimo paminėji
mu. Parengimas visais atžvil
giais pasisekė: buvo gražios 
publikos, kuri smagiai praleido 
vakarą; programas buvo malo
nus, tam tikslui pritaikytas, ir 
pati vakarienė, iš biznierių su- 
dovanotų maisto reikmenų, ge- 
rų-gabių šeimininkių pagamin
ta tikrai buvo skani.

Vakarienės surengimui dar
bavosi komisija iš vienų mote
rų : P. Glugodienė, kuri prie vi
so kito ir daugiausia tikietų 
pardavė; Marė Mišeikienė, Ju
lė Salasevičienė, Agota Grigie
nė. Joms į pagalbą stojo jų 
pačių pasikviestos draugės, ku
rios prigelbėjo prie vakarienės 
gaminimo, už ką joms ačiū.

Toliau, ačiū jaunoms Lietu
vaitėms už pasitarnavimą prie 
stalų. Ačiū Moterų Ratelio na
rėms už jų prisidėjimą prie va
karienės su savo skaniais- py
ragais. Ačiū programo daly
viams ir muzikantams. Vienu 
žodžiu visiems, kurių vardų čia 
suminėti nėra nei galima.

Prie aukautojų pereitą kartą 
buvo praleista vienas, Juozas 
Rumbutis, kuris taipgi aukavo 
Darželiui $1.

Darželio Valdyba.

Community Fund Vajus
Šių metų, 15-tam reguliariam me

tiniam Community Fund vajui,, ku
ris bus tarp Lapkričio 20 iki 28, nu
statyta $3,985,000.

Ši $3,985,000 suma yra mažesne 
negu pernai, kuri buvo $4,250,000.

Vajus bus varomas su pagalba 
3,000 savanorių, po vadovyste Ed
win Baxter, kuris jau trečias metas 
vadovauja vajų.

Kalbėdamas apie šio vajaus rei
kalų, Mr. Baxter sako:

“Reikia prisiminti faktų kad fede- 
ralis ir valstijos bedarbių šelpimas
paima didelę dalį, bet ne visą kokia 
pareiga atsirado iš priežasties be
darbes. Fondo įstaigos ' pasiryžusios 
palaikyti normalį patarnavimą, ir, 
prie to, sutikti, kiek bus galima, ne- 
normales aplinkybes kokios gali pa
kilti iš priežasties bedarbes. Delei 
stokos uždarbių, daugelis bedarbių 
šeimų turi pasitikėti ant Community 
Fund pagalbos.”

AVIACIJOS KOMITETAS 
užbaigė darbą. Clevelande bu
vęs Lietuvių Aviacijos Dienos 
Komitetas ir paskiau Dariaus- 
Girėno paminklui aukų rinkimo 
komitetas, atlaikęs žuvusių la
kūnų paminėjimo vakarą, su
rinkęs aukas perduoda Chica- 
gos komitetui ir tuomi užbaigia 
savo veikimą. Bus tik parda
vinėjama Dariaus ir Girėno fo
tografijos, kurių pelnas eina į 
paminklo fondą.

Vietinio komiteto nariai nusi
statę jokių naujų skridimų ne
remti ir neišnaudoti vietos Lie
tuvių, nes nėra reikalo melžti 
visuomenę tik del to kad vieni 
lakūnai skrisdami sutiko mirtį.

Kitų tautų lakūnai nugrimz
do ir Atlantike, nepasukę nei 
Europos, o niekas nesigriebė 
iš visuomenės rinkti aukas lei
dimui naujų lakūnų lėkti.

Clevelande ypač tyrime daug 
savų reikalų, yra Kultūrinis 
Darželis, jį reikia puošti-gražin- 
ti, o šiais sunkiais laikais pini
gų visuomenė neturi gana pa
remti tam matomam vietiniam 
reikalui.

GORDON PARKE statys di
delį maudyklės namą maudyto- 
jams. Tam tikslui skiriama 
$300,000.

JAUNIMO LAIKRAŠTIS. Su 
sekančiu numeriu “Dirvoje” 
bus vietos jaunimo redaguoja
mas Angliškas skyrius jauni
mo ir čia gimusių Lietuvių rei
kalams. Prie darbo stoja bū
relis aukšto mokslo jaunuolių 
ir žada padaryti savo skyrių la
bai įdomiu.

NAMŲ paskolos banko sky
rius Clevelande paims 15 dau
giau pagelbininkų paskubini- 
mui aprūpinimų paskola namų 
savininkų kuriems pagalba bū
tinai reikalinga. Iki šiol dar 
juokingai mažai žmonės gavo 
pagalbos iš valdžio's namų pa
skolos banko, nors daugelis ti
kėjosi didelės ir greitos pagal
bos. Valdžia turės tą pertvar
kyti kitaip, nes tuščias pažadė
jimas nieko negelbsti.

Iš desėtkų tūkstančių apli- 
kantų, vos 42 namų savininkai 
gavo pagalbą iki šiolei.

VĖL LANKOSI Pasaulinėje 
Parodoje. Petronėlė Jonilienė, 
Ona Karpiene ir Frances Vir- 
bickaitė dar antru kartu nuva
žiavo į Pasaulinę Parodą Chi- 
cagoje. Kitos tokios parodos 
nematys per 100 metų.

Paroda prailginta iki Lapkri
čio 12 d. Kas nori dar gali at
lankyti.

K. STONIS 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 

6824 Superior Ave. 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

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

Nepaleiskit jų pusdykiai. Gaukit pilnas informacijas.
Neturėsit jokių obligacijų už tai.
LIQUIDATING FINANCE CORP.

750 Prospect Ave. Room 211 * CHerry 7477.
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| IŠPARDAVIMAS VYRU IR VAIKINU 1 
f TRENCH COATS $4-95 |
E Tas ko šiam meto laikui labiausia tinka. S
E Gražus ir stiprus, specialiai parsiduoda po $4.95. 3
| VYRAMS VILNONIAI LUMBER JACKS .......... $4.95 I
E su zipperiu užsegami. E
= VYRAMS SUADE LUMBER JACKS ........................ $3.95 |
3 Rusvi ir melsvi, su zipperiu užsegami. Tiktai
E VAIKAMS Vilnoniai Lumber Jacks — mėlyni, maroon, E 
E rudi — užsegami su .zipperiu $2.95 =
E VYRAMS Sveteriniai Marškiniai, gražus, dryžiuoti .... 79c E

THE KRAMER & REICH CO.
E 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. s
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UŽ KĄ BALSUOSIME
Lapkričio 7 d. bus rinkimai 

miesto mayoro, miesto tarybos, 
ir devynių teisėjų.

Prie to, bus balsavimas už 
2.5-mill apskrities šelpimo rei
kalams, atmetimas valstijos 
prohibicijos, rinkimas delegatų
atmetimui federalės prohibici
jos, senatvės pensijos, apskri
ties savivaldybės priedas prie 
valstijos konstitucijos.

Visi Lietuviai piliečiai priva
lo neužmiršti tų svarbių balsa
vimų Lapkričio 7 d.

Kuriems nesvarbu politiški 
reikalai, vistiek eikit balsuoti 
nors už atmetimą Ohio ir fe
deralės prohibicijos.

PASKUTINĖ TAKSU 
DIENA

Kurie dar nemokė jot miesto 
taksų, turit progą juos užsimo
kėti iki šio šeštadienio pietų. 
Po to, kurie liksit nemokėję, 
turėsit mokėti pabaudą.

Jeigu tik išgalit mokėti, ne- 
užsileiskit, nes pasidarot blo
giau ir sau ir apsunkinat mies
to ir apskrities reikalų eigą.

šiuose balsavimuose bus ren
kama devyni teisėjai, bet kan
didatų yra -42.

LIET. DEMOKRATŲ Klubas 
rengia smagų balių Lietuvių 
salėje šeštadienio vakare, Lap
kričio 4 d. Rengkitės visi da
lyvauti. Iškalno pirkdami gau
sit tikietus pigiau. Kom.

VIEŠNIA. Clevelande lanko
si Ona Vitauskaitė iš Wilkes 
Barre, Pa., pas savo seserį Ma
rę Brazauskienę, žada prabū
ti Clevelande porą savaičių.

AR KLAUSOTĖS RADIO? 
Kas sekmadienio rytą klausy
kitės Lietuviškų radio progra
mų iš stoties WJAY, 10:15 vai. 
ši stotis girdima ir kituose ap
linkiniuose miestuose ir mies
teliuose bei ukėse kur turi ra
dio priimtuvus. Priminkit sa
vo draugams, lai pasiklauso.

LINKSMAS VAKARAS, šv. 
Jurgio 'Draugija rengia ciard 
party ir šokius šeštadienio va
kare, Spalių-Oct. 21 d., Lietu
sių 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.

LIET. MOTERŲ Sąjungos 36 
kp. rengia didelį vakarą Lietu
vių salėje Lapkričio 12 d. Bus 
statoma scenoje drama “Lai
mutė”. Naujos parapijos nau
dai.

PARSIDUODA po ant. 3570 
Fulton road, pienine ir keptų 
dalykų kratituvė, $300 savaiti
nių ineigų; nuoma $3© už kam
barius ir krautuvę. Nėra kom- 
pe’tisijos. Ateikit tarp 2 iki 4.

Ofiso telefonas
ENdicott 1378 

Namų 
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUSKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave. 

Valandos: 1—3 ir 7—8 p. p.

■- Spaliu 20, ,1933 
- .. . * i —--------■ - . .....

Svarbus Pranešimas /,į
Šymet, labiau negu kitais metais, tie musų vientaučiai kurie subiętįnfėjo del 

bedarbės, turės kentėti nedateklių žiemai atėjus. Nedirbdami, jie išbaigė vis
ką ką iki šiol turėjo. Prie tų, dabartiniu laiku Įvairios šelpimo jstilžgos veik 
jau išbaigė savo fondus ir turės apsiriboti savo pašalpų teikime.

Mes Lietuviai esam laimingi kad musų subiednėjusių viengenčių nuošimtis 
yra mažesnis už kitų. Tačiau mes tokių vargstančių šeimų turime ir jas rei
kia gelbėti. Atsimename iš praeitų poros žiemų kiek biednų Lietuvių krei
pėsi i “Dirvą” ir kitus komitetus kas tik užsiėmė pašalpos tiekimu. Kituose 
miestuose Lietuviai geriau apsirūpina savo varguoliais. Ir labai uoliai dar
buojasi kitos tautos apie savo bedarbius brolius. Mes irgi turime atlikti sa
vo pareigą.

“Dirvos” štabas surengė planus milžiniškam Pokiliui Padėkavonės Dienoje 
(Thanksgiving Festival), kuris atsibus LIETUVIŲ SALĖJE, 6835 Superior 
avė., DVI DIENAS: LAPKRIČIO-NOV. 28 ir 30. Jaunos Lietuvaitės, kurios 
pasiryžo tam tikslui pasidarbuoti, aplankys jus jūsų namuose arba Įstaigoje 
ir paaiškins plačiau apie ŠĮ planą. Bukit kantrus ir duokit toms merginoms 
kelias minutas savo laiko. Tuomi padėsit padaryti šį musų naudingą ir lab
daringą sumanymą pasekmingu. Kiek jus paremsit šiame darbe, tiek daugiau 
Lietuvių biednų šeimų bus apdovanota maistu ateinančioms Kalėdoms.

“DIRVOS” KALĖDŲ MAISTO KASELIŲ KOMITETAS: 
K. S. KARPIUS, Pirmininkas, 
JONAS JARUS, 
AGOTA GRIGIENĖ, 
ONA KARPIUS.

CLE VĖL ANDO srityje kas 
metai nuo gaisrų žūsta apie 100 
žmonių ir nuostolių buna už 
$3,000,000. Nors nuostoliai su
lyginamai nedideli, bet ir jie 
galėtų būti pusiau numažinti 
jeigu žmonės butų atsargesni.

Ruošiamasi prie Svaigi
nančių Gėrimų 

Tvarkymo

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
LIETUVIŲ BANKAS turi keletą namų, ir kurie interesuojatės 

galite pasirinkti kokis jums patiks. Kaip šiandien bendrai imant 
dalykai stovi, galima tikėti permainų trumpoje ateityje. Da
bar yra patogiausias laikas pirkti namą. Perkantieji turėdami 
šios įstaigos taupymo knygutę gali panaudoti ją ųž pilną ver
tę. Norėdami platesnių, žinių atsišaukite į v

THE LITHUANIAN SAVINGS & LOAN ASS’N
6712 Superior Avenue.

Joseph N. Ackerman
Valstijos Senatorius -Joseph N. 

Ackerman, pirmininkas Ohio Valsti
jos Svaiginančių Gėrimų Kontroles 
Komiteto, atsikreipia į visuomenę 
prašydamas patiekti jam sumanymų 
kaslink to kokie įstatymai turėtų 
būti pravesti kontroliavimui svaigi
nančių gėrimų Ohio valstijoje po at
metimo prohibicijos.

Savo sumanymus galit siųsti tie
siog “Dirvos” redakcijai, iš kur bus 
perduota Senatorius Joseph N. Ack
erman, ir jisai komiteto posėdyje 
viską perstatys.

Neužilgo bus šaukiama viešas vi
suomeniškas susirinkimas tuo klau
simu, kuriame publika galės pareik
šti savo žodį išrišimui to svarbaus 
klausimo.

“Aišku kad 18-tas Priedas bus at- 
mestas prieš Gruodžio 1 d., ir Gu
bernatorius White sako jog jis tuoj 
sušauks valstijos atstovų posėdį nu
statymui tvarkos kaslink išdirbimo 
ir pardavimo alkoholinių gėrimų Ohio 
valstijoje”, sako Senatorius Acker
man.

“Pereitą mėnesį šis komitetas lai
kė viešus mitingus įvairiuose mies
tuose Ohio valstijoje, ir aš tikiu kad 
vietos piliečiai pasistengs dalyvauti 
tam tikslui sušauktame mitinge šio 
mėnesio pabaigoje”, sako jis.

Publikos opinija mitinguose Cin
cinnati ir Toledoj pasirodė grieštai 
priešinga senovinėms karčiamoms. 
Visi pageidauja kokio nors rimtesnio 
budo svaiginantiems gėrimams pla
tinti.

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

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

Swiftest and Best

RHEUMATIC 
PRESCRIPTION

85 Cents
Pain—Agony Starts to 

Leave in 24 Hours
Just ask for Allenru—Within 24 

hours after you start to tako 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 
bącfc. O

Musų Padėka 
57,000 Savaitiniu 

Pasu Pirkėjams
Šiuomi norime išreikšti jums širdingą 

padėką už jūsų paramą, padidėjimą sa
vaitinių pardavimų musų $1.25 visos sis
temos pasų skaičiuje arti 12,000 bėgyje 
pereito mėnesio.

Tas padaugėjimas yra jūsų įrodymas 
kad savaitiniai pasai padarė musų pa
tarnavimą dar labiau naudojamu dides
nio skaičiaus žmonių. Tas pasako mums 
jog pasai užpildo tikrą reikalingumą prie 
atgaivinimo geresnių laikų.

Su pasu jus pasidarot patys savo va
žinėjimo kaštus: juo tankiau važinėjat 
tuo pigesnis buna važinėjimas. Ragina
me jus naudoti pasus kuolabiau ir pri-

KĄ PASAS JUMS SUTEIKIA: sp- 
tynių dienų neribotą! važinėjimą visais 
karais ir motor kočais (išskyrus ekspre
sus) ; laisvę nuo mėtymo kas sykis mo
kesčio į dėžutę ir nuo reikalingumo pirk
ti transferus; privilegiją vežtis du vaiku 
mažiau 12 metų amžiau dykai sekmadie
niais ir šventadieniais.

The CLEVELAND RAILWAY Co.


