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Amerika Rengiasi Pripažint
Sovietų Rusija

------------------------------ SOVIETU KOMISARAS LITVINOV ATVYKS- 
DARBAI TA ŽADĖDAMAR DUOTI DUOTI DAUG 

ir darbininkų žinios UŽSAKYMŲ JEI BUS PRIPAŽINTA

SAKO GRYŽO DIRBTI 
1,700.000 DARBININKŲ

Darbininkų organizacijų 
dai sako i 
Rugsėjo 
darbus 
daugiau.
vltynėnesio, kada pradėjo šalyje 
dalykai taisytis, buk gavo dirb
ti 3,600,000 bedarbių, 
apskaitliuojama kad dar yra be 
darbo arti dešimts milijonų to
kių kurie iš darbo gyvena.

Amerikos Darbo Federacijos1 
vadai sako kad tik visuotinas' 
sutrumpinimas darbo va 
pagelbės aprūpinti darbu didelę 
dalį bedarbių. Ta organizacija' 
kovoja už įvedimą 30 valandų 
darbo savaitės.

nkit organizacijų va- 
kad per Rugpjūčio ir
mėnesius sugryžo į

1,700,000 dąjbininkų
Viso šymet nuo Ko-

NRA APLEIS mažus mieste
lius. Valdžia ėmėsi pertvarky
mo NRA sistemos, ir palengvi
nimui ūkininkams ir mažų mie
stelių pirkliams atliuosuoja vi
sus juos nuo pildymo NRA tai
syklių. Miesteliuose kur gy
ventojų yra 2,500 ar mažiau, 
krautuvninkams ir mažiems iš- 
dirbėjams nereikės dirbti NRA

SOVIETAI SAKO TAS 
SUSTIPRINS VISUO

TINĄ TAIKĄ

ROOSEVELT NUSTA
TĖ AUKSO KAINĄ
Washington. — Spalių 25 

d. pradėjo veikti Preziden
to Roosevelto aukso supir
kimo patvarkymas. Valdžia 
mokės $31.36 už unciją au
kso, 27 centais daugiau ne
gu aukso kaina nustatyta 
Londono rinkoje.

Tai yra vyriausybės žin
gsnis linkui vieno iš dauge
lio programų punktų padi
dinimui viešų reikmenų kai
nų, ir tai yra žingsnis link 
nustatymo pastovaus pini
gų kurso. • ■

Prezidentas pareiškė kad 
jis vengs tiesioginio nupigi- 

___  nimo dolario, arba nežada 
Iš Maskvos praneša kad Įvesti infliacijos, bet didins 

sovietų carai priėmė Prezi-j reikmenų kainas, sykiu pa- 
dento Roosevelto pasiūlymą keldamas ir dolario vertę 
sueiti Į draugingus santi-i iki reikalingo aukštumo, 
kius.

Sovietų galvos net sako 
kad Amerikos ir Rusijos su
siartinimas užtikrins taiką, 
kuri dabar iš visų pusių

Washington. — Spalių 20 
i Prezidentas Roosevelt pra- 
(nešė viešai kad jau valdžia o turo- . ‘ . v.T i ėmėsi žingsnių pripažinimui 

aciau! sovietų Rusijos, ko Rusija 
nuo 1918 metų prašo, bet 
vis nesulaukė.

Jeigu nekils kokių kliu-
> čiu susitarti tai Rusija gaus 

•ib’ndul PnPazmimą, tuomi susida- 
‘ i rys diplomatiški santikiai 

tarp Amerikos ir Rusijos, 
ir Amerika tikisi pirklybos 

j su sovietais, nes sovietams;
daug ko reikia iš Amerikos, 
imti.

nustatytas valandas ir mokėti 
nustatytas algas.

PATERSON, N. .1. — Pasi
baigė šilko industrijos darbi
ninkų streikas, šiose dienose 
pasirašius tarp darbdavių ir 
darbininkų unijos viršininkų su
tartis. Streikas tęsėsi porą mė
nesių. Darbininkai dirbs 40 va
landų į savaitę, vyrams ma
žiausia į savaitę mokės $23, 
moterims $16.

STIKLO gamyba eina pusė- 
nai gerai. Bendrai visoje ša
lyje per Rugsėjo mėnesį paga
minta 8,924,666 ketvirtainės 
pėdos. Pernai pagaminta Rug
sėjo mėnesį tik 3,405,954 ketv. 
pėdos.

šymet per 9 mėnesius iki 30 
d. Rugsėjo pagaminta stiklo 
69,728,025 ketv. pėdos. Pernai 
per tiek pat laiko buvo paga
minta 37,204,792 ketv. pėdos.

STREIKAS ŠILKO AUDĖJŲ
Altoona, Pa. — Pereitą sa

vaitę sutreikavo Schwarzenbach 
Huber šilko andinyčios darbi
ninkai protestuodami del kom
panijos neprisitaikymo prie N 
R A patvarkymų.

DAUGIAU DARBŲ. Suvie
nytų Valstijų Darbo Sekreto
rius skelbia kad per Rugsėjo 
mėnesį visoje šalyje į darbus 
paimta 620,000 darbininkų dau
giau. Surinkta žinios iš septy
niolikos industrijų grupių.

ŽUVININKAI STREIKUOJA. 
Didžiųjų ežerų žuvininkai vie
tomis streikuoja; kiti rengiasi 
streikuoti. Jei visi sustreikuotų, 
prisieitų kaip kuriems penkta
dienį mėsą valgyti....

MISSOURI PACIFIC GELŽ- 
KELIO linija atsigavo gana pa
žymiai. Šiais metais paėmė į 
darbus 5,035 darbininkus dau
giau ir algomis į mėnesį išmo
ka $322,000 daugiau negu iš
mokėdavo pernai.

ar-
doma.

Litvinov atvažiuoja
Iš Maskvos praneša jog 

jau rengiasi ir tuoj išva
žiuos Į Washingtona sovie
tų užrubežinių reikalų ko
misaras, Litvinov, derėtis 
už sovietų pripažinimą. Jis 
pasiryžęs atvežti Amerikai 
užsakymų Įvairių reikmenų 
už $500,000,000, jeigu pri
pažinimas bus suteikta. Tai
gi nieko sau “slieką” ant sa
vo meškerės atveža.

Amerikai svarbu gauti 
sovietų biznis, o sovietams 
svarbu gauti Amerikos pri
pažinimas.

Jeigu prieis prie susitari
mo, Amerikoje bus Įsteigta 
korporacija f i n ansavimui 
Rusijos kreditų. Apie tai 
apkalbės pats Roosevelt su 
Litvinovu.

Litvinov žada pakeliu su
stoti Berline ir Paryžiuje.

CARNERA SUMUŠĖ 
PAULINO

Roma. — Savo šalyje, sa
vo žmonių akivaizdoje, ku
rių susirinko net 70,000, 
Italas pasaulinis čampionas 
Primo Camera sumušė Is
paną kumštininką Paulino 
Uzcudun. Tarp žiūrėtojų 
buvo pats Mussolini ir daly
vavo James Roosevelt, vy
riausias sūnūs Amerikos 
prezidento. Camera laimė
jo raundais.

Camera šią vasarą sumu
šė Šarki paimdamas nuo jo 
pasaulinį čampionatą.

Prezidentas nori surasti 
dolariui tokią vertę kad ji 
galėtų ilgiau pasilaikyti ir 
nerikėtų mainyti bent per 
visą sekančią gentkartę.

Kontroliuos importus
Prez. Roosevelt ruošiasi 

Įvesti kontrolę importuoja
mų iš kitų šalių dalykų, pa
gelbėjimui industrijoms ku
rios prisitaikys prie NRA. 
Kurios industrijos dirba su- 
lyg NRA kodų, kad jų ga
miniams rinka nemažėtų 
prieš pigius kitų šalių išdir
binius, valdžia bandys tuos 
kitų šalių išdirbinius suvar
žyti ir mažiau jų Įsileis ar
ba uždės didesnį muitą kad 
jie čia nebūtų pigesni už sa
vų industrijų gaminius.

PASKYRĖ 15 MILIJONŲ 
LĖKTUVAMS

Washington. — Iš viešų 
darbų projektų pinigu ta
po paskirta $25,000.000 ša
lies apsaugos reikalams — 
karo ir žemės kariumenei. 
$10,000.000 paskirta motori- 
zavimui. pakeitimui moto
rais arklių ir mulų jiegos, 
ir $15,000.000 naujiems ka
riškiems lėktuvams.

ATLĖKĖ “GRAF ZEP
PELIN”

Šios savaitės pradžioje Į 
Suv. Valstijas atlėkė oro 
milžinas, “Graf Zeppelin”, 
kuriuo keliauja 64 asmenys, 
įskaitant ir darbininkus. Jis 
vyksta Į Pasaulinę Parodą 
Chicagoje.

Spaliu 24 nakti “Graf’i 
atlėkė j Akron, Ohio, kuri 
yra tinkama nusileidimui 
vieta, bet tą visą naktį bu
vo smarkus vėjas ir zeppeli- 
nas negalėjo nusileisti. Dr. 
Eckener, laivo komandiė-

PRASIDĖjp ŪKININ
KŲ STREIKAS

Washington. — Ūkininkai 
pasiryžę iškovoti didesnes
kainas už savo produktus, 
apšaukė naują streiką, ku
ris apims 24 valstijas. To
se valstijose yra 2,000,000 
ūkininkų, kurie nori gauti 
didesnes kainas už ūkio 
produktus.

Valdžia ėmėsi būdų pa
gelbėti ūkininkams.

Vakarinėse valstijose jau 
jaučiama streiko pasekmės. 
Nors nekurie ūkininkai ve
ža savo produktus Į mies
tus, kiti susiorganizavę pa- 
stodinėja jiems kelius, išlie
ja pieną ir išmėto visus ki
tus maisto dalykus, kad ne
pasiektų miesto.

Dikčiai sumažėjo prista
tymas Į skerdyklas galvijų 
ir kiaulių.

PERSIMAINĖ PRANCŪ
ZIJOS KABINETAS

Paryžius. — Spalių 24 d. 
Prancūzijos seimas 329 bal
sais prieš 241 išvertė prem
jero Daladier kabinetą, ne
pritardamas kabineto su
manymui padidinti taksus 
ant nekuriu reikmenų.

Auksas iš Prancūzijos iž
do pradėjo smarkiai plauk
ti, kas vertė vyriausybę jie- 
škoti naujų ineigų. Dala
dier siūlė aptaksavimą gy
ventojų, kam seimas nepri
tarė ir Daladier su savo ka
binetu turėjo atsistatydinti.

Prezidentas Lebrun pave
dė naują kabinetą sudaryti 
senatoriui Sarraut, radika- 
liškų pažiūrų žmogui.

KINAI DIRBA PRIEŠ 
KOMUNISTUS

Šanghai. — Centralineje 
Kinijoj komunistai Įsismar
kavo taip kad valdžia ima
si pastangų juos nuslopinti.

Raudonieji įsistiprino ke
turių tūkstančių ketvirtai
nių mylių plote Kiangsi te
ritorijoj ir atsisako su val
džia skaitytis.

Valdžia ruošia kariumenę 
jų išskirstymui ir sulaiky
mui jų plėtojimosi.

BALANSUOS KIAULIŲ 
AUGINIMĄ

Washingon. — Agrikul
tūros reikalų tvarkymo ad
ministracija pradėjo darbą 
subalansavimui kiaulių ir 
kukuruzų auginimo Ameri
kos ukėse. Tas programas 
kaštuos $350,000,000; šie gi 
pinigai bus sukelti Įvairiais 
taksais. Tikslas yra pagel
bėti ūkininkams išlysti iš 
skolų.

BANKAI SUSTIPRĖJO
Suv. Valstijų bankų su

žiūrėjimo viršininkas skel
bia kad dabartiniu laiku 
normaliai veikia 13,950 ban
kų, o dar 2,870 kitų bankų 
arba uždaryta arba veikia 
po suvaržymu. Bet jų di
duma, sako, yra sulygina
mai maži bankai.

Dabar atdari bankai tu
rėjo Gruodžio 31* d. atskai
tomis remiantis, depozitų 
$37,737,728,000, o uždarytų 
bankų depozitai bendai sie
kia $2,163,803,000.

Nušovė sovietų atstovą, rius, pasiryžo skraidyti ore
Lwowe, Lenkijoj, Ukrainie- iki 'vėtai aprims ir radioI , CLE_.ELAN*fE, Lapkričio 1 
tis nušovė sovietų Rusuos aparatu pranese kad lauks filing dirbtuvė, kurioje paims 
konsularį atstovą Mailovą.jiki vėjas sumažės. 400 darbininkų.
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RUSIJOJ MIRĖ BADU 
ARTI 4,000,000

ŽMONIŲ
Rusija palengva išlenda 

iš po bado letenos, kuri bu
vo pagrasinus taip kaip ta 
bado šmėkla kuri buvo pa
slėgus keli metai atgal.

Šis pastaras badas nepa
ėjo nuo ūkio produktų sto
kos. Tai buvo per pačių 
Rusų žioplumą ir betvarkę 
užtrauktas badas, kai sovie
tai pora metų atgal sugal
vojo sukomunistint ukius.

Kada du metai atgal so
vietų carai ėmė versti ūkių 
savininkus likti jų tik dar
bininkais, daugybė ūkinin
kų, laukdami to likimo, iš
skerdė savo gyvulius vietoj 
atiduoti valdžiai. Dirbdami 
žemę, jie nedirbo kad užtek
tų maisto visiems, bet kad 
tik pats save išlaikytų nuo 
bado. Taip šalis palengva 
smuko žemyn iki valdžia po 
laiko pamatė kas atsitiko.

Apskaičiuojama kad per 
šiuos du metu Rusijoje iš
mirė bent keturi milijonai 
žmonių nuo išbadėjimo pa
einančių ligų. Jie butų bu
vę gyvi jeigu ne komunistų 
paikas užsispyrimas suval- 
stybint ukiuš.

NUŽUDĖ INDUSTRIE 
LISTĄ IŠRADĖJĄ

Cambridge, Mass. — Plė
šikai Spalių 20 d. užpuolė 
prie dirbtuvės ir nušovė ir 
apiplėšė turtingą išdirbėją, 
Adolph Sommer, 86 m. am
žiaus. Jis nešėsi $1,050 ap
mokėjimui darbininkų algų.

Sommer gimė Prūsijoje, 
atvyko Amerikon, studijavo 
vaistus, ir 1884 m. tapo Ca- 
lifornijos universiteto pro
fesorium kemijos. Ten be- 
kydamas padarė vieną išra
dimą kuris labai pastūmėjo 
odos apdirbimą, nuo ko jis 
patapo turtingas.

PAGIMDĖ 7 VAIKUS!
Britiškoj Guianoj, Pietų 

Amerikoj, viena Ispanė šio
se dienose pagimdė septy
nis kūdikius antsyk. Dak
tariškuose rekorduose dar 
iki šiol nėra niekur užre- 
korduota tokio skaičiaus 
pagimdytų vaikų.

IŠLAIKĖ PASLAPTĮ PER 
84 METUS

Bulgarijoj, netoli Maza- 
rečevo kaimo, piemenukas 
atrado auksinę dėžę su auk
siniais pinigais. Tas buvo 
84 metai atgal. • Sugryžęs 
vakare namon, džiaugsmin
gai padavė tėvui auksą. Tą 
naktį tas vaikas sunkiai su
sirgo, ir tėvai manydami 
kad tas auksas buvo užbur
tas, skubiai nunešė auksą 
atgal į tą pačią vietą ir už
kasė. Dabar tas vaikas jau 
yra 93 metų amžiaus ir pir
mą kartą pasakė žmonėms 
ką jis buvo radęs. Bet ir 
dabar, tikėdamas kad tas 
auksas yra užburtas ir kad 
gali vėl jį apimti liga ar net 
mirtis, jis atsisako pasaky
ti kur auksas buvo. Kiti 
žmonės įšėlę jieško to auk
so.

LIETUVOS DERYBOS SU.
KINIJA

“Talka” parduoda įdomų 
dalyką sekantį:

Baigiama derybos ir ne
trukus bus pasirašyta drau
gingumo sutartis tarp Lie
tuvos ir Kinijos. Atrodo 
gana juokinga: koks gali 
būti draugingumas su tuo 
Azijos milžinu kraštu, esan
čiu nuo Baltijos kraštų apie 
10,000 kilometrų atstume? 
O vis tik Lietuva turi kai 
kurių reikalų su Kinija. 
Pirmiausia tai Lietuvos pi
liečių gyvenančių Kinijoje 
teisinė apsauga. Kai ant 
Lietuvos žemės 1914 metais 
ėjo milžinų Rusijos ir Vo
kietijos baisios imtynės, a- 
pie 250,000 Lietuvos gyven
tojų turėjo apleisti savo 
gūžtas ir dangintis į neribo
tus Rusijos plotus. Apie 
50,000 Lietuvių tada atsidū
rė Sibire. Pasibaigus karui, 
prasidėjo žiaurus Rusų na-l

minis karas. Apie pusan
trų metų apie Uralo kalnus 
užtrukęs Rusų pilietinis ka
ras neleido Lietuviams iš 
Sibiro gryžti j savo tėvynę. 
Tada dalis Lietuvių trem
tinių bandė gryžti į Lietu
vą per tolimus rytus (Ja
poniją, Ameriką arba Kini
ją ir toliau vandenynais). 
Ne visiems šitai pavyko. 
Apie 1,000 Lietuvių taip ir 
paliko iki šiol Kinijoje bei 
Mandžurijoje.

Kinijoj jau nuo senai vei
kia konsulatas (Šanghaju- 
je). Bet Kinijos valdžia ne- 
pripažysta šiam konsulatui 
teisės kol nėra tarp Kinijos 
ir Lietuvos draugingumo 
sutarties. Dabar tokią su
tartį padarius, Lietuvos pi
liečių teisės Kinijoje bus 
prižiūrėtos. Be to galima 
bus mėginti ir kai kuriuos 
prekybinius ryšius užmegs- 
ti.

AMERIKIEČIU DIDŽIAUSI AUKA ANT TĖ
VYNĖS AUKURO

“Iš to kaip atsineša į savo 
geradarius, galima spręsti tau
tos doroves stovis”, — sako iš
mintis.

Tas kuris sako kad Ameri
kiečiai Lietuviai mažai davė sa
vo tėvynei yra nesusipratėlis 
ir nieko nežinantis apie laisvės 
atgavimą. Lietuvoje yra tokių 
neva visuomenės veikėjų ir yra 
spaudos dalis kuri tik stengiasi 
Amerikiečius pamokyti ir pri
kišti jiems “Vot mes tai liejo
me kraują už 'Lietuvos laisvę, 
o ką jus ten?....” Arba vėl 
kiti sako: “Girdi, su aukomis 
nepriklausomybės neat gausi, 
reikia laisvės kovotojų”.

Argi bereikia paikesnio ma
nymo? Be aukų, be paramos 
kovotojas yra bejiegis, yra tas 
pats kaip žiurkė siųstuose. Jei 
kovotojas bus alkanas, nuogas, 
be ginklo, kova pralaimėta. 
Juk geniališkas kariautojas Na
poleonas kovą pralaimėjo ir ta
po ištremtas iš Prancūzijos 
vien tik del to kad ilgai kariau
jant jo kariumenė buv.o alkana 
ir tinkamai neapvilkta.

Dabar musų daug jaunų “vei
kėjų”, daug jaunų ponaičių ku
rie tame laike kai tėvynė buvo 
vaduoj ama, kriuksėms uodegas 
raizgė, o dabar atsisėdę į poniš
ką kėdę plepa kad Amerikie
čiai mažai tėvynės laisvei au
kavo. Amerikiečiai daugiau ne
priklausomybės atgavimui pa
aukavo negu mes. Be Ameri
kiečių aukų mes laisvės nebū
tume atgavę. Aš nemanau čia 
Amerikiečius girti, nes gero pi
liečio pareiga savo tautą ir tė
vynę gelbėti ir palaikyti. Nuo 
1919 metų esu Amerikos Lie
tuvių laikraščių bendradarbis 
ir galiu drąsiai sakyti kad tu
riu gerus faktus įrodyti ką 
mums Amerikiečiai davė.

štai kai mes sau ramiai val
gome Lietuvišką duonelę, kai 
godžiai imame iš iždo algas, 
kai barbariškai vieni su kitais 
ginčijamės, Amerikiečiai eina 
kitu keliu. Jie tėvynės garbei, 
nežiūrint sunkių laikų, aukoja 
centus ir nėt ant jos aukuro 
tėvynės garbei paaukojo kru
viną auką. Jie sumetė vargin
gai uždirbtus centus, nupirko

lėktuvą ir paaukojo du savo sū
nūs, Darių ir Girėną. Pasi
šventėliai Tėvynės garbei nu
galėjo Atlantiką, pasiekė savo 
tikslą, žuvo pasiekę tikslą, žu
vo netoli tėvynės sienos. Am
žina garbė žuvusiems, amžina 
garbė ir Amerikiečiams Lietu
viams kuriems tėvynė branges
nė negu jų pačių gyvybė, čia 
tik lieka Lietuvos apakėliams 
atmerkti akis ir pastatyti pa
minklas kuris mums amžinai 
primintų žuvusius už tėvynės 
garbę ir užjūrių brolių nuopel
nus. P. Kriukelis.
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3141 Emerald avė 

Armour Station
News Stand

Kedzie and North ave 
Humboldt Park

News Stand
18th St. & S Halsted st 

Pi Isen
News Stand

Milwaukee & Damon 
Humboldt Park

News Stand
63rd St. & California av 

Chicago Lawn
News Stand
31st St & S. Halsted st 

McKinley Park
News Stand
Archer av. & Kedzie av 

Elsdon
News Stand

40th St & Kedzie ave 
McKinley Park

News Stand
Archer & So Western

McKinley Park
News Stand

47 St. & Ashland ave 
51st St. Sta.

K. J. Semaška
3221 Beach ave 

Division St.



Spalių 27, 1933 ▼5FrMWH DIRVA

£Uiiiiiiiiiiiiim!imiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiimmi!iiii:irc;miiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiim^
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Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai

Musų Jaunimo Raštų Skyrius
Chicagos Žinios

II LIAUDIES TRIBŪNA
Chicagos antrašas: 2437 W. 69 St. Tel. Grovehill 2242
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RENGIAMA LEISTI KNYGA APIE DARIŲ 
IR GIRĖNĄ

"Visas pasaulis žino kad du 
drąsus Lietuvių lakūnai, Kapi
tonas Steponas Darius ir Sta
sys Girėnas Liepos 17 d. šią va
sarų didvyriškai žuvo Lietuvos 
garbei ir aviacijos progresui, 
pirmi iš Lietuvių perskridę At- 
lantiko vandenyną. Viso pasau
lio spauda plačiai rašė apie jų 
žygį. Bet Lietuvių tauta dau
giausia jaučia tų baisią trage
diją ir abudu lakūnus laiko sa
vo didvyriais. Plačioji Lietu
vių visuomenė reiškia norą ar
čiau pažinti tų didvyrių gyve
nimą, gražią jų praeitį ir jų 
pastangas bei darbus besiren
giant savo tautos garbei įvyk
dyti didelį žygį. Tam žygiui 
jiedu paaukojo visą savo turtą 
lėktuvui įsigyti ir jaunas gy
vybes.

Spaudoje buvo keliama rei
kalas ir daugelis asmenų mums 
pataria išleisti gražią knyga 
apie abudu lakūnus. Tat mes, 
abiejų lakūnų artimiausieji gi
minės, tarėmės ir Rugsėjo 26 
d. nusprendėm spausdinti tokią 
knygą kur bus plačiai aprašyta 
abiejų didvyrių gyvenimas, jų 
tarnyba kariumenėje ir aviaci
joje, jų svajonės ir pastangos 
perskristi Atlantiko vandenyną

tokia

iš spau-

parengti 
(6908 S. 
III.), ku-

ir nuskristi į Lietuvą; jų laiš
kai, dienoraščiai ir tt. Knygo
je bus įdėta daug paveikslų, ku
rie vaizduos Dariaus ir Girėno 
gyvenimą įvairiausiais momen
tais, jų tragiškų žuvimą ir lai
dotuves. Tikimės kad
knyga ras vietos visose kilnio
se Lietuvių šeimose, . kurios 
brangina šiuos lakūnus ir jų 
žygį ir kurios norės visada tu
rėti tokią atmintinę knygą. Ne
abejojame kad patriotiška Ame
rikos Lietuvių visuomenė tin
kamai įvertins tą musų darbą 
ir mielai sutiks tų knygų, kuri 
(apie 300 pusi.) išeis 
dos už 3—4 mėnesių.

šia knygų spaudai 
pakviestas P. Jurgėla 
Artesian avė., Chicago,
ris daug padėjo skridimo pro
pagandai vesti. Nors turime 
daug Dariaus ir Girėno laiškų, 
raštų, fotografijų ir kitos me- 
degos, betgi nuoširdžiai prašo
me visų kurie turi svarbios me-į 
degos ar įdomių atsiminimų J 
siųsti viskų šios knygos redak-J 
toriui P. Jurgėlai. Norintiems 
jų raštai, fotografijos ir kitkas1 
bus sugrąžinta.

Kai kurie laikraščiai ir atski-į 
ri asmenys leidžia gandus kad

Rinkliava Chicagoje Spalių 28
šį šeštadieni, Spalių 28 d., 

Chicagoje įvyksta rinkliava Da
riaus-Girėno Paminklo naudai. 
Ta rinkliava dalinai bus isto
riškas atsiminimas ir tai bus 
antra rinkliama Chicagos Lie
tuvių gyvenime. Suvirš desėt- 
kas metų atgal Chicagos mies
tas davė leidimų daryti rinklia
vų Lietuvos naudai, dabar an
trų kartų davė leidimų daryti

mes neva gavom didelę apdrau- 
dą už žuvusius lakūnus. Šia 
proga norime pareikšti kad to
kios apdraudos mes nesam j 
vę. Net esam priversti 
tis pinigų šiai knygai 
Be to, dalis pelno iš tos 
bus paskirta statomam 
goję Dariaus-Girėno paminklui.

Tikėdamiesi Amen Lietuvių 
visuomenės pritarimo šiai kny
gai, išanksto reiškiame nuošir
džių padėką visiems Dariaus- 
Girėno draugams, rėmėjams ir 
busimiems tos atmintinės kny
gos ėmėjams.

Augustina Darienė-Degutienė 
(Dariaus motina)

Katrė Dariutė-Stulpinienė 
(Dariaus -sesuo) 

Jonas Girėnas
(Stasio brolis)

ga- 
skolin-Į 
išleisti. Į 
knygos 
Chica-

Copyright, 1J33, TUo American Tobacco Company.

VISUOMET, tabakas

Visuomet^puikiausis apdirbimas

VISUOMET Luckiespatenkina/

pa-

VIEŠA PADĖKA KASLINK NAUJO 
SKRIDIMO

Lietuvių moterų ir mergaičių 
yra šventa pareiga prisidėti 
prie rinkliavos. Tos kurios pri
sidės prie Dariaus-Girėno rink- bas Spalių 8 d. Harlem aeropor- 
liavos, jos ne tik suteiks patar- \ te surengė Lietuvių Aviacijos 
navimą musų visai tautai, bet dieną, kurios dėka Dariaus-Gi- 
kartu ir tai senai močiutei Da-jrėno paminklo statymo fondas 
riaus motinai, “ ■' ’ ’„■■■■ ~~~
giminėms ir parodys kad kiek-1 statymui. Be paties komiteto 
vienas Lietuvių tautai atliktas j narių ir fondo globėjų, daugį 
garbingas darbas yra įvertina-; pasidarbavo šie asmenys bei or-1 . 
mas._ _ ganizacijos: 1) Liet. Aero Klu-j

Nėra abejonės kad musų sa-jįas surengė ir tvarką progra- 
j mą; 2) to Klubo nariai Julė 

Pajodytė ir Jonas Vaišvilas pa
darė pavojingiausius triksus, 
šokdami iš lėktuvo su parašiu
tais ; 3) Amerikos Legijono Da
riaus-Girėno posto veteranai 
pardavinėjo įžangos tikietus ir 
tvarkė automobilių sustatymą; 
4) šv. Kazimiero Akademijos 
mokinės pardavinėjo lakūnų fo
tografijas; 5) Lietuvių benas 
grojo; 6) “Draugas”, “Dirva”- 
“Liaudies Tribūna”, “Margutis” 
(per laikraštį ir kelias savaites 
kasdien per radio) ; Liet, radio 
programų leidėjai: Peoples Fur
niture Co., Progress Furniture 
Co., J. Budrikas — visi nemo
kamai garsino Liet. Aviacijos 
Dieną; 7) Peoples Furniture Co. 
parūpino garsiakalbį; 8) Chica- 

>s mieste Liet, katalikų para-

Chicagos Lietuvių Aero Klu-

rinkliavą Dariaus-Girėno 
minklo naudai.

Chicagos mieste 
labai aprubežintos, 
pradėtų leisti visiems kiek no
rima rinkliavas daryti butų tie
siog perdaug. Bet Chicagos 
miesto mayoras Kelly sutiko 
leisti Lietuviams daryti rinklia
vą Dariaus-Girėno paminklo 
naudai. Tas liudija kad musų 
didvyrių žygis yra įvertinamas 
ne tik geros valios Lietuvių bet 
ir kitataučių žmonių.

Chicagos ir apielinkės Lietu- 
vės-Lietuvaitės turėtų prisidėti 
prie rinkliavos. Tas jų prisidė
jimas bus ne kas kita kaip pa
gerbimas musų žuvusių didvy
rių Dariaus ir Girėno. Nei vie
na Lietuvaitė negali jaustis 
garbinga savo tautos narė ku
ri neprisidės prie šio kilnaus 
darbo.

Moterys ir i__ o___  ___  .
tai yra daugiau patriotiškos di-1 
deliuose tautos reikaluose, gi 
šiame laike ypatingai yra svar
bu parodyti tą patriotiškumą 
prisidėjimu prie rinkliavos pra-Į 
vedimo Chicagoje. Kuo dau
giau padirbėsim tuo _
musų garbinga užduotis bus at-i „ 
likta, tuo greičiau didžiulė Chi- koše kapinėse. L.„ .
cagos visuomenė pamatys kad; su savo tėvu, motina ir broliai | Dariau 
Lietuviu tauta yra kultūringa'gyvena Lietuvoje, todėl 
ir įvertina savo didvyrių žygi. 1 skyrė su jais nepasakius

Todėl šeštadienį, Spalių 28 paskutinio sudiev. 
! d., visų Chicagos ir apielinkes nos mergaitės.

rinkliavos 
nes jeigu

vi tautos priešai-išgamos darys 
visas tam darbui kliūtis. Ta
čiau nėra reikalo paisyti tokių 
kurie kenks. Mes visi gerai ži
nome kad socialistai ir komu
nistai kenkė pačiam Lietuvos 
laisvės darbui, bet Lietuva vis- 
tiek tapo Nepriklausoma! Taip 
ir Dariaus-Girėno paminklo rei
kale, mes dirbkime, nepaisykim 
tautos išsigimėlių.

Dariaus-Girėno pamink las 
bus amžina atmintis jų drąsaus 
žygio ypatingai musų priaugan
čiai kartai ir todėl visų parei- 

j ga yra padėti tą darbą visu kuo 
merginos papras- galima padaryti pasekmingu.

1 Lietuviai patys taipgi nepri
valo užmiršti tą dieną aukauti 
pagal išgalės.

Iš įvairių kolonijų gauname 
paklausimus apie taip vadinamą 

ir jo ir Girėno; gavo $792.15 pelno paminkloi a-ntra skridimą į Lietuvą, kas 
nrlvs kad kiek- 1 tą skridimą rengia, kas remia,

| ir tt. štai paaiškinimas:
‘Transatlantinio skridimo są- 
~~T’, kaip socialistu “Nau- 

jiienos” užvadino, yra tik socia
listu ir ju simpatizatorių “or
ganizacija”. Tautininkai ir ka
talikai tos “organizacijos” ne
remia ir nieko bendro su. ja ne
turi. Tenai kain pirmiau saky- 
kyta, tik socialistai darbuojasi 
ir tas viskas yra grynai parti- 
viškas padaras.

Mums praneša kad socialistų 
“Naujienų” štabo narys Vaiva
da važinėja po įvairias Ameri
kos Lietuvių kolonijas rengimui 
aviacijos dienos. Kai kurie no
ri žinoti iš kur socialistai gauna 
lėšų apmokėjimui tam savo 
agentui kelionių ir pragyveni
mui. Kiek yra žinoma, kaip 
yra pareiškęs p. Kartanas, to 
naujo komiteto pirmininkas, tai 
lakūnas James gauna algą iš 
iždo apie $40 i savaitę. Nėra 
abejonės kad ir Vaivadai yra 
mokama iš tų pačių įplaukų.

Jeigu algos mokamos iš su
renkamų skridimui pinigų tai 
aišku kiek pinigų gali likti na
ciam skridimui į Lietuvą. Prie 
to kelionė irgi paima daug lėšų- 

Mums atrodo labai vietoj ka
taliku dienraščio “Draugo” pa
staba kad tunbut pats Grigaitis 
mano skristi Lietuvon, o ne 
James-Janušauskas.

Tcdel skaitytojų prašome pa
daryti savo išvadas iš to v’sko. 
Kaip pirmiau minėta, kataliku 
ir tautininkų spauda pasireiškė 
nrieš tą partiviška socialistu 
darba. “L. T.” Red.

j i-'“1 
Pereitą savaitę mirė g°! . _

___; Viola Radis, PDU klebonai gars'ne iš sakyk- 
greičiau 17 m., nuo 1161 W. 101 St los; 9) Edv. Petkus (Cicero)

i Palaidota Spalių 21 d. Tautiš- dovanojo savo meniškai padirb
sią ji gyveno^tų “Lituanicos” modelį; 10 Kpt. 

___ _1 ’ is sesuo K. Stulpinienė 
atsi- į Rengė bufetą ir su Jucius Sis- 

nei 
Gaila jau- 

Rep.

MIRĖ.
jauna Lietuvaitė,

terš restauranto patarnautojo
mis darbavosi prie bufeto; 11) 
O. Kirienė ir V. Insodienė dau
giausia pardavė lakūnų fotogra
fijų.

šiems visiems asmenims, or
ganizacijoms ir kitiems talki- 

į ninkams Dariaus-Girėno pamin- 
i klo statymo komitetas nuošir
džiai dėkoja už talką ir pasi- 

[ darbavimą, kurio dėka pamin- 
| klo fondas žymiai padidėjo.

Adv. R. Vasiliauskas, 
K-to pirmininkas.

Kapt. P. Jurgėla,
K-to sekretorius.

SUERZINTINERVAI
IRDIS

Puikiausis 
tabakas

— tiktai viduriniai 
k 

lapai
Pali širdis puikios Lucky Strike 
kokybes yra parinktas tabakas— 
nunokintas šiltais saulės spindu
liais, derlingos žemes ir lengvu lie
tumi. Šiuo laiku iki §100.000.000 
vertes puikaus turkų ir naminio 
tabako, Derliaus Grietinės, sendi
nama Lucky Strike išdirbejams. 
Kadangi tik ypatingas parinkto 
tabako pasirinkimas naudojama 
pagaminti jūsų Luckies taip 
apvalius, taip kietus ir pilnai 
prikimštus — laisvus nuo liuo.su 
galų. Štai kodėl Luckies visuomet 
tokie pat lengvumo, švelnumo ir 
gardaus skonio atžvilgiais.

toasted ”
DĖL GERKLĖS APSAUGOS — DĖL GERESNIO SKONIO

PREZ. ROOSEVELT UŽ PA
SAULINĖS PARODOS 

PRAILGINIMĄ
Spalių 22 d. Pasaulines Paro

dos vadovybė praneša kad S. 
V. Prezidentas Roosevelt pilnai 
sutinkąs palikti Pasaulinę Pa
rodą iki 1934 metų. Preziden
to manymu, del depresijos dau
gelis neturėjo progos pamatyti 
Parodą ir todėl ji turėtų būti 
dar pakartojama 1934 metų va
sarą.

Prie to Federalė valdžia žada
Pa

riję to r eaeraie vai(.„... 
į suteikti finansinę paramą _.. 
į rodai, jeigu bus reikalinga. Su- 
1 lyg dabartinio plano, Paępda 
i retų užsibaigti Lapkričio 12

Reporteriui teko kalbėtis 
Pasaulinės Parodos viršininkais 
ir jie pareiškė kad Paroda grei- 

I čiausia bus nukelta dar į 1934 
metus. Kep.

PRADINGO ROSELANDO 
LIETUVIS BIZNIERIUS

Petras Bugdinas, kuris turi 
biznį 10754 Perry avė., Rose- 
lande, pereitą savaitę, Spalių 17 
d., apie 4 vai. ryto kažin kur 
dingo. Jo žmona pasakoja kad 
anksti tą rytą ji padėjus su- 

1 krauti duoną į treką ir vel.au 
I nuėjus pasilsėti. Tai buvo 4 
i v. ryto. Kada ji vėliau atsikė- 
j iė rado troką su duona besto
vintį, bet paties Bugdino nega
lėjo surasti. Pranešė apie tai 
policijai ir policijos radio sto
tis visur paskelbė apie pradin- 
gimą, tačiau iki sekmadienio 
ryto dar niekas neatsiliepė.

Reporteriui teko kalbėti su 
policijos viršyla ir jis labai ste
bisi apie keistą Bugdino pra- j 
dingimą. Jis dingo su darbi-! 
niais rūbais.

Bugdinai vedę apie 20 metų 
atgal ir turi dvi dukteris, taip
gi 
ko

tu
ri.
su

tą biznį, duonkepyklą, užlai- 
apie 19 metų. Rep.

L. L. S PRISIDEDA PRIE 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

SĄJUNGOS
Am. Lietuvių Liaudies Sąjun

gos centro valdyba laikytame 
posėdyje Spalių 21 d. vienbal
siai nutarė susijungti su Ame
rikos Lietuvių Sąjunga ir tuo- 
mi reikalu išnešė atitinkamą re
zoliuciją. Rep.

CHICAGOJE Spalių 21 d. už
ėjo nepaprastai didelis lietus ir 

j perkūnija. Lijo per visą dieną. 
Padarė nemažai nuostolių.

A.

. kada
. kada

i jums
i nusi-

Kada labai nervuojatės . . . 
vaikų ergelis erzina jus . . . 
viskas ką tik darot reiškia 
nuovargį . . . kuomet apima 
minimas ■ ■ bandvkit na naudoti
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. _ Nus pirkit bonką iš 
■avo vaistininko šiandien.

L.ydia E, Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

dykai bandymas
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa- 

) siusime kožnam šio 
laikraščio skaitytojui 
kuris tik pareikalaus. 
Jeigu kenčiat skaus
mą sąnariuose, jeigu 
jie sustingę, arba la
bai jauslus, jeigu tu
rit kentėti kožnoj oro 
permainoj, štai jums 
proga išbandyti pa- 

Metodą, kuris pagclbė-prasty, pigų 
jo šimtams.

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

pasiųsim jums PILNA

1
DARIAUS-GIRĖNO 

PAVEIKSLAI 
FOTOGRAFAS 

W. STANKŪNAS 
Turi puikių Dariaus ir 

Girėno Paveikslų. 
Užsisakykite tuojau.

3315 SO. HALSTED St. 
Chicago, Iii.

Kiekvienas mato 'j’i-^-iiįnį 
su plaukus. Užlaiky
ki! juos sveikus su 
musų prietaisu, ku
rį naudojant plaukai 
ir tuoj nustoja slinką 
buklingas 
tas.

auga
ir ž
neprietaisas, 

$1.25 cash. 
JOHN ZRADA 

1722 W. 18th Place
_______Chicago, Ill.

gausiai 
ilę. Ste- 
medikuo-

(42)

liuo.su
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BALTIMORE, MB.
Liet. Taut. Knygyno 25 Metų Sukaktuvės

SLIMTASU'Ž ŽMONOS MIRTĮ
Pereitą savaitę važiuodamas 

automobiliu vienas vyras iš 
North Side, turbut išmetė ar 
išstūmė savo žmoną ir ji mirti
nai susižeidus, ligoninėje mirė. 
Vyras policijai aiškino kad jie
du važiuodami susibarę ir ji 
pati iššokus ir susižeidus.

Jis turėjo santikių su kita 
mergina iš Carnegie, todėl po
licija suėmė tą vyrą ir tą mer
giną ir tardo sąryšyje su jo 
žmonos mirčia. Spėja kad gal 
buvo jų sutarta žmonos atsi
kratyti, nes jie nesugyveno ir 
rengėsi persiskirti.

d socialistą 
irys Vain- 
■ias Am
is rengėj 
i kurie ne
lįstai gauna 

tam savo 
pragyveni- 

noma, kaip 
artanas. to 
įninkąs, tai 
na algą iš 
ritę. Nėra 
Įvadai yra 
įplaukų.

nos iš su- 
ninigų tai 
Ii likti oa- 
tuvą. Prie 
daug ląjšti. 
vietoj ka- 
ingo” na- 
Grigaitis 

>n, o ne

ATRADO UPELYJE SUBA
DYTĄ ŽMOGŲ

Po tiltu ant Long Run Road, 
netoli McKeesport atrasta la
vonas žmogaus, kurio kūnas bu
vo smarkiai subadytas, smailu 
ledo deiginiu, rasta net 50 sky
lių. Daugiausia buvo subady
ta aplink krutinę, bet žudeikos 
butą tiek įžėlusio kad. kūnas ba
dyta net ir j šlaunis.'?. Išsyk iš
rodė kad žmogus buvb sušaudy
tas iš karabino, delei tankių 
skylių ties širdžia. Vėliau pa
tirta kad tai buvo subadymas. 
Be to, jo veidas buvo sudaužy
tas, nosis sumušta. Prie lavo
no atrasta jo laikrodėlis ir ki
ti tūli ženklai.

McKEESPORT, PA. — Hub
bard kasykloje netoli čia už
mušta trys darbininkai ir kelio
lika kitų sužeista kasyklai įgriu
vas.
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YOUNGSTOWN, O.
DIDELĖS PRAKALBOS IR 
KONCERTAS LAPK. 5 d.
Kitą sekmadienį, Lapkričio 5 

d., Lietuvių bažnytinėje salėje, 
923 Shehy street, rengiama di
delės patriotinės prakalbos. Pra
sidės 6 vai. vakare. Kalbės vie
tinis klebonas, Kun. šteigma- 
nas ir iš Clevelando atvažiuos 
“Dirvos” redaktorius K. S. Kar
pius ir Jonas Jarus. Taipgi at
važiuos keli artistai iš Cleve
lando, kurie duos musų koloni
joje puikų koncertą, žada da
lyvauti ir vietinių.

Nepamirškite atsilankyti, iš
girsite ką naujo ir gražaus.

Įžangos į tą vakarą jokios ne
bus, todėl kiekvienas Lietuvis 
ir Lietuvė privalo dalyvauti.

Koresp.

’"4
ANSONIA, CONN.

ART. J. OLŠAUSKO KON
CERTAS. Vilniaus Vadavimo 
Sąjungos skyrius čia rengia ar
tistui J. Olšauskui koncertą 
sekmadienį, Spalių 29 d., Lietu
vių bažnytinėje salėje. Prasi
dės 7 vai. vakare. Artistas Ol
šauskas atvyks su grupe susi
dedančia iš žymių scenos žvai
gždžių iš New Britain, Conn., 
ir Brooklyn, N. Y. Nėra abejo
nės kad koncertas bus puikus, 
nes pats Olšauskas visada pub
likai patinka.

Kiek žinoma, Olšauskas po 
šio koncerto apleis Conn, vals
tiją ir vyks į Chicagą apsigy
venti. Taigi šis koncertas bus 
atsisveikinimui su juo. Todėl 
širdingai kviečiame vietos ir 
apielinkės Lietuvius dalyvauti 
šiame parengime ir dar kartą 
pasiklausyti Olšausko koncer
to. J. M.

PELNAS Iš ALAUS
Harrisburg. — Pennsylvani- 

jos valstija per Rugsėjo mėne
sį iš alaus pardavėjų ir gamin
tojų surinko taksų $545,180. 
To mėnesio taksai už alų buvo 
didžiausi negu kurį kitą pa
skirą mėnesį nuo to kai alus 
sugrąžinta.

Gegužės mėnesį ineigos už 
alų valstijai buvo $444,232; ki
tus visus mėnesius nuo to inei
gos buvo po suvirs $500,000.

Prohibicija buvo didžiausia 
kvailystė ir nuostolingiausias 
bandymas. Tie pinigai sueida
vo į kišenių slaptų alaus ir deg
tinės prekiautojų, o vadžios pa
laikymui būdavo jięškoma vi
sokie budai apkrovimui žmonių 
taksais.

LONDONAS, Anglija
Dabar tarp Lietuvių čia yra 

gana žymiai prisiplatinę įvairių 
Lietuviškų laikraščių bei kny
gų. Tačiau kas pirmiausia pra
dėjo darbuotis ir kaip senai, ne 
visiems žinoma.

Kaip apitikriai žinantieji se
ni gyventojai pasakoja, laik
raščiai čia pradėjo platintis 
apie 40 metų atgal. Jų pirmas 
platintojas buvo P. Baronaitis, 
jau senai miręs. Jis platinda
vo Amerikos “Vienybę Lietuv
ninkų”, “Lietuvą” ir kt. laik
raščius. čia juos žmonės no-

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

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

----- —o-------
*SS. DROTTNINGHOLM Lapk. 29
*ML. GRIPSHOLM .... Gruodžio 9 

*Kalėdų Ekskursijos į Lietuvą.

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

Kreipkit į vietinį agentą, arba:

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

Į LIETUVĄ
REGULIARIAI IŠPLAUKIMAI 

SMAGI KELIONĖ 
ŽEMOS KAINOS

Du Kalėdų švenčių 
Išplaukimai:

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

Išplaukimų sąrašų 1934. metams, 
kainas ir kitas informacijas su

teikia agentai arba ofisas

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE

27 Whitehall St. New York

riai skaitė, viso rodos buvo iš
platinama kas savaitę apie 20 
egzempliorių.

Ilgainiui persikeitus laikams, 
ir Rusams grąžinus uždraustą 
Lietuvių spaudą, čia pradėta 
platinti ir Lietuvoje leidžiami 
laikraščiai, kurių platintoju jau 
tapo J. Naujokaitis. Tuo laiku 
Naujokaitis platino iš Ameri
kos “žvaigždę”, ir Lietuvos lai
kraščius, “Lietuvos žinias”, “L. 
Ūkininką” ir kitus.

Pradėjus išeidinėti “Dirvai”, 
čia ir “Dirva” buvo platinama.

Atvykus čia Kun. K. Matu
laičiui, įsigyvenus, ir žinoma 
įsidrąsinus, pradėjo pamoksluo
se kas sekmadienis drožti, vie
toje Dievo žodžio skelbimo, apie 
pirmeivius ir pirmeivius. Jam 
pirmeiviai tai buvo tikėjimo 
priešai. Tuom laiku jis turėjo 
būrelį savo pritarėjų, atvykusių 
iš Lietuvos. Kun. Matulaitis 
kelis kartus atakavo ir J. Nau
jokaitį už jam negeistinų laik
raščių platinimą. Pats kunigas 
antgreitųjų įsteigė savo laik
raščių platinimo agentūrą ir 
juos per savo ištikimą agentą 
kaip galėdamas platino. Ilgai
niui Kun. Matulaitis pamatė 
kad nieko neišdarys, paliovė J. 
Naujokaitį atakavęs.

Į pabaigą savo čia gyvenimo 
Kun. K. Matulaitis buvo visa
me šiek-tiek nuolaidesnis.

Kaip jau buvo rašyta “Dir
voje”, Kun. K. Matulaitis vis 
dar serga paraližiaus liga ir ne
valdo kairėrės pusės kūno. Jis 
dabar yra Lietuvoje.

Kalnavertis.

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

Sekmadienį, Lapkričio 5 d., 
š. m., Baltimorės Lietuviai ren
gia iškilmingą minėjimą dvide
šimts penkių metų sukaktuvių 
nuo įkūrimo Baltimorės Lietu
vių Tautiško Knygyno.

Iškilmes rengia Knygynas ii* 
jo rėmėjai — musų vietinės or
ganizacijos ir knygyno patro
nai.

Iškilmių Komitetas sudary
tas iš gabių ir uolių senų ir 
naujų veikėjų. Komiteto prie
šakyje yra p. Juozas F. Skor- 
ka, dabartinis Knygyno pirmi
ninkas, veteranas veikėjas dra
mos ir kultūros dirvoje. Kartu 
su juo veikia p. Tarase Matu- 
liauskienė, nenuoalsi Knygyno 
rėmėja, literatūros ir pažangos 
proteguotoja. Juozas Alekna
vičius, jaunas biznierius, “go- 
getter”, kuris savo veiklumu 
staiga užėmė svarbią rolę vie
tos visuomeniškoje dirvoje. Mi
kas Akelaitis, pasižymėjęs vi
suomenės prietelius. Kazys Ku- 
čauskas, Jr., jaunas laidotuvių 
vedėjas, pažymus veikėjas. Ir 
kiti Knygyno bei visuomenės 
veikėjai.

Abelnai, Baltimoriečiai ką 
daro tai daro dideliu mastu. 
Juk ir pastarais laikais: ar jie 
nepasižymėjo surengimu SLA. 
1928 metų Seimo? Vytauto 
Didžiojo Jubilejaus? Dariaus- 
Girėno Aviacijos Dienos? Ir 
kitų dalykų?

Jie ir šias Knygyno Sukak
tuves rengia dideliu mastu — 
pamatysite!

PRAKALBOS
Minėtą Lapkričio 5 dieną, nuo 

2 vai. po pietų. Lietuvių salėje, 
851 Hollins st., įvyks svarbios 
prakalbos. Yra pakviesti jose 
dalyvauti: Gerb. B. K. Balutis, 
Lietuvos Ministeris; Gerb. Ho
ward W. Jackson, Baltimorės 
Miesto Mayoras; Advokatai: 
Nadas Rastenis ir Vincas F. 
Laukaitis, ir kiti.

Apart kalbėtojų, dainuos Bal
timorės Lietuvių Dainos Drau
gijos Choras, vedamas p-lės Le
lijos Geležiutės, ir gros tos pa
čios draugijos Simfonija, veda
ma Kazio šlekio.

šiose popietinėse iškilmėse 
galės — ir yra kviečiami! — vi
si dalyvauti, be jokių įžangos 
aprubežiavimų.

“KNYGYNAS ŠVENTAME” 
ARŽUOLE”

Tą pačią dieną, nuo 7:30 v. 
vakare, bus scenoje suvaidinta 
V. Nagornoskio vienaktė dra
ma, “Knygynas šventame Ar- 
žuole”, — specialiai parašyta 
šių sukaktuvių minėjimui, bet 
tinkama statyti visur ir vi
siems.

V. Nagornoskio dramos ku
riniai, “Živilė”, “Rutvilė”, “Pi- 
lėniečiai”, “Revoliucijos Vil
tis”, “Bijūnėlis” ir kiti, yra sta
tyti ne tik kiekvienoje didesnė
je Amerikos Lietuvių kolonijo
je bet ir visur kitur kur tik 
musų dramos mėgėjų grupės 
buvo.

Velionis Kan. Tumas, “Nau
josios Romuvos” Nr. 14 (66), 
Balandžio 3, 1932, pareiškia kad 
jiems Lietuvoj buvę sunku su
rasti žinių kas Nagornoski yra: 
kokios kilmės, kuomi užsiima, 
kad apart didelių jo, Nagornos
kio' veikalų, niekas nieko apie 
jų kūrėją nežiną. Ir tame pa
čiame “N. R.” numeryje, Kan. 
Tumas nurodo jog Nagornos
kio veikalai buvę statyti pora 
deęėtkų bei daugiau metų at
gal, Rygoje ir Petrapilyje, vai
dinant daugybei dabartinių Lie
tuvos žymešnybių — neišski
riant ir paties dabartinio Mi- 
nisterių Pirmininko p. Tūbelio 
ir kitų garsių asmenybių.

Gi Julius Butėnas, “Naujo
sios Romuvos” Nr. 109, iš Sau
sio 29, 1933, štai kokį įdomų 
dalyką nupasakoja:

“7. Triukis su ‘Živile’. Sa
koma, teatro užkulisuose vis
kas kitaip atrodo kaip scenoje, 
todėl, ir prieškariniame Lietu-
vių teatre taikėsi kartais tikrų atpasakoja

triukių. šičia vieną epizodą 
patiekiu iš tų laikų Lietuvių 
teatro dalyvių atsiminimų. 1909 
m. Sausio 4, tik po Naujų Me
tų, buvo spaudoje paskelbta 
kad Vilniškų savitarpiečių kuo
pa stato Nagornoskio istorišką 
tragediją ‘Živilė, Karijoto Duk
tė’. Buvo visa prirengta, išre- 
petuota, bet ilgai negryžo iš 
Petrapilio cenzūruotas veikalas. 
Net kai pagaliau gryžo, tai be
veik pusė buvo išbraukyta. Nei 
pradžios nei galo. ... Visos vie
tos kur tik paliečiami Rusai, iš
braukytos. Kas daryti ? Ar
tistai išmokę roles, viskas su
planuota, jeigu vaidinsi išcen
zūruotą veikalą tai gausi nesą
monę.' Vaidintojai: J. Straz
das, M. Sleževičius ir K. Alyta 
susitaria niekam nieko nesaky
ti ir vaidinti kaip buvo rengęsi.

“Spektaklio dieną sėdi sceno
je artistai vieni išsigrimavę, ki
ti baigia grimuotis. Ineina Dr. 
A. Vileišis, vakaro atsakovas, 
ir ragina greičiau pradėti, nes 
ir general-gubernatorius, neti
kėtai iš Petrapilio sugryžęs, at
ėjęs į vakarą ir šnekąsi su Dr. 
Basanavičium.

“Perkūno trenkimas nebūtų 
taip išgąsdinęs vaidintojus kaip 
ši žinia, žiurėjo vienas į kitą 
ir tylėjo. Juk tokiu pasielgi
mu buvo galima pražudyt drau
giją. Tačiau vistiek vieno vai
dintojo atsakomybe ir rizika 
nuspręsta vaidinti be cenzūros 
pataisymų. Rusų kareiviams, 
kurie buvo pakviesti iš kareivi
nių statistais, liepta ‘žmoniškai’ 
mušti ‘Živilės’ veikalo Rusus— 
'mbit s’ pleča’ (mušti iš pe
ties). Drebėdami artistai pra
deda vaidinti....

“Rusai kareiviai, gavę ko
mandą, apsikapojo besigrumda- 
mi. Gubernatoriui taip pat ta 
kova patiko. Jis sakė, gerai 
jiems, tegul nelenda.... Padė
kojęs už vaidinimą, gubernato
rius po 4-to veiksmo išėjo.

“General-gubernatorium tada 
buvo Veriovkinas, mokąs Lietu
viškai, kurs sakoma Lietuviams 
buvo žmoniškas. Tačiau po ke
lių savaičių pakviečia general
gubernatorius Dr. A. Vileišį ir 
sako turįs pranešimų kad ‘Ži
vilė’ be cenzūros vaidinta. Iš- 
pradžių Dr. Vileišis sakėsi ne
žinąs, bet paskui prisipažino. 
Mat gubernatoriui priskundė 
tiek ir tiek, bet jisai skundi
kams atsakė kad pats vaidini
mo žiūrėjęs ir nieko baisaus 
ten nebuvę. Bet. vis dėlto Dr. 
A. Vileišį įspėjęs kitą kart taip 
nedaryti.

“ ‘Živilė’, įspūdingo ir patrio
tiško turinio veikalas, publiką 
gerai nuteikė. ‘Dabar reikalin
ga vienybė’, rašoma ‘Vilt.”2 nr., 
‘kada musų priešai nori nu
gramzdinti minias ‘Lenkiškoje 
kultūroje” Tiems priešams pa
sisekė mažą Lietuvių inteligen
tijos kuopą išsklaidyti į keletą 
atskalų. Pastatymas šito giliai 
patriotiško veikalo neįvertina
mos svarbos dalykas’. Be mi
nėtų, dar sėkmingai vaidino An
tanavičiūtė—Živilės rolę ir L. 
Gira—Verlos rolę.

“Tas vakras ne tik pakėlė 
Lietuvių nuotaiką, bet ir pelno 
120 rublių ir 4 skatikus davė.”

NAGORNOSKIS DABAR
O dabar, p. Nagornoskis *— 

po pulko metų — senukas, li
guistas, silpnas — padažė savo 
magišką plunksną vaivorykštės 
spalvose ir parašė gražią ir ne
įkainuojamą vienaktę dramą, 
“Knygynas šventame Aržuole”.

šiame veikale atvaizduota — 
taip kaip tik dramaturgas Na
gornoskis gali atvaizduoti! — 
knygnešystės laikų Lietuvių 
vargai, troškimai, meilė savo 
kalbos, pageidavimas savo lite
ratūros, didelis pasišventimas— 
senų, jaunų ir mažų — labui 
savo šalies ir žmonių; kova su 
Rusų valdžia, čia senis, Ado
mas Bugdas, kerdžius, pieme
nukas, kanklėmis pritardamas

protėvių tėvynės meilę; kodėl 
aržuolynai yra gerbiami — ko
dėl šis aržuolas yra šventas. 
Parodo kaip gudriai reikėjo ap
sieiti su “uždraustais raštais”, 
kad net gudrus žandarai nepa
gautų. Jurgio didelė meilė Al
donai ir nemažesnė tėvynei.— 
Bet argi atpasakosi Nagornos
kio perlus? Reikia būti per
statyme, matyti, girdėti!

Vaidins šį veikalą geriausios 
vietos scenos spėkos: Adv. Na
das Rastenis, kuris Baltimorė- 
je “Užburtą Kunigaikštį” įgy
vendino — o kitur kitus veika
lus — Adomo Bugdos rolėje. 
Julė Rastenienė, kuri nekartą 
yra žavėjus Baltimorės ir Cle
velando teatro mėgėjus — Al
donos rolėje. Viktoras Benda- 
ravičius, kurs “Išeivyje” žmo
nėms kvapą atėmė, Jurgio ro
lėje. Ona Lukasevičienė, kuri 
kožnu scenoje pasirodymu įvai
riau žavėja publiką, Birutės ro
lėje. Bronius Karpavičius, ku
ris “Išeivyje” taip saldžiai bur- 
dingieriavo, ir kituose veikaluo
se gerai pasirodė, žandaro Dol- 
goruko rolėje. Juozas F. Skor- 
ka, pusės kapos metų scenos 
veteranas ir p. Nagornoskio pir
ma ranka scenos reikaluose, 
vaito Svidos rolėje. Kazys Ku- 
čauckas, Jr., ir naktigoniai, 
pirmakarčiai aktoriai, bet rodo 
didelius gabumus.

žodžiu, veikalas ir personalas 
— viskas ideališka!

Ir dar vienas dalykas: Salės 
Bendrovė sutiko parūpinti nau
jas scenerijas šiam veikalui. Ar
tistas Atkavec švaisto savo 
miklius teptukus. Scenerija 
bus labai graži — atitinkama 
šiam ir kitiems veikalams.

IŠKILMIŲ UŽBAIGA — 
BALIUS

Po spektaklio, grojant Dai
nos Simfonijai, bus linksmi šo
kiai iki vėlumai.

Tai šitaip Baltimorės Lietu
viai minės Dvidešimt Penkis 
savo brangaus Knygyno sukak
tuvių ! Stagulis.

taip ir vėl nuolankiai pasiduoda 
savo darbdavio gąsdinimams ir 
vėl pradeda pats save apgau
dinėti, iki unijos atstovas atėjęs 
nepagrumoja kokia nors baus
me už nepildymą to naujo pa
tvarkymo.

Ar kada tie žmonės susipras 
kad jie nėra vergais, kol kas 
sunku pasakyti. Nesiuvėjas.

PER TVORĄ
PASIDAIRIUS

Lietuvos

DAYTON
NATIONAL CASH REGIS

TER CO. pakėlė savo 5,000 dar
bininkų algas 10 nuoš. Tos di
delės firmos darbininkai labai 
patenkinti iš to, nes gaus dides
nį užmokestį negu NRA nusta
to.

LAKŪNŲ ATMINČIAI VA
KARAS. Spalių 15 d. šv. Kry
žiaus parapijos salėje buvo su
rengta antras žuvusių lakūnų 
paminėjimui vakaras. Progra
mas buvo mišrus ir turiningai 
atliktas. Atitinkamą kalbą pa
sakė klebonas Kun. S. Bistras, 
įvertindamas Dariaus ir Girėno 
atliktą karžygišką žygį del tė
vynės Lietuvos. Uždarbis to 
vakaro, $25, pasiųsta paminklo 
fondui į Chicagą.

Antanų Dėdė.
APSIVEDĖ VEIKĖJAS, čia 

suėjo į šeimyninį gyvenimą vie
tos veikėjas Stasys Kubilius su 
Mare Ūsiene, našle. Jaunave
džiai yra geri Lietuviai ir link
smo, draugiško budo žmonės. 
Linkėtina jiedviem laimingo 
gyvenimo.

NRA DEMONSTRACIJA. Sp. 
21 d. vakare čia atsibuvo dide
lė ir entuziastiška demonstraci
ja, kaipo viešas pritarimas pre
zidentui ir NRA. Demonstra
ciją sudarė beveik visos vietos 
industrijos, biznieriai ir viso
kios organizacijos. Eisenoje žy 
giavo virš 40,000 žmonių, ęv 
trimis desėtkais benų-muzikah- 
tų ir apie 300 aptaisytų veži
mų. Paroda tęsėsi keturias va
landas laiko.

Didžiausios grupės buvo: Fri- 
gidaire Corp, su 6000 maršuo- 
tojų, National Cash Register 
Co. su 5,000 ir Delco Products 
su 2,500. Demonstrantų upas 
buvo geras, visi rodė pasitikėji
mą kad ta nelaba depresija bus 
nugalėta su pagalba sumanaus 
šalies vado, Prezidento Roose- 
velto. “D.” Rep.

BALTIMORE, MD.
RUBSIUVIŲ VERGIŠKUMAS

Inėjus į galę rubsiuvyklų ko
dui kuris nustato darbo valan
dai* ir minimum uždarbį rub- 
siuvių industrijoje, rodos tik 
reikėtų džiaugtis kad pavyko 
tas atsiekti, tik reikia jį šven
tai pildyti. Tačiau tas taip dar
bininkams reikšmingas ir nau
dingas patvarkymas ne visur 
pildomas.

Didesnės rūbų siuvimo fir
mos tą patvarkymą pildo iki 
raidės, dirba nustatytas valan
das ir moka už darbą minimum, 
bet su mažesnėmis siuvyklomis 
tai didžiausia bėda. Tie žmo
nės, pradedant kontraktorium 
ir baigiant paprastu darbinin
ku niekaip netiki ir nesiduoda 
įtikinti kad jie yra paliuosuoti 
iš tų ilgų darbo valandų vergi
jos ir kad jie gali gauti sau 
nors kiek žmoniškesnį uždarbį.

Tie skurdžiai kontraktorėliai 
savo paiku išdidumu pučiasi ir 
nenori pripažinti unijos iško
votą ir valdžios užtvirtintą su
trumpintą darbo laiką ir žmo
niškesnį atlyginimą. O darbi
ninkai, žinoma ne visi, kaip ko
kie baudžiauninkai, nuolankiai 
atsiduoda savo boso malonei ir 
nereikalauja to kas jam pri
klauso. Su tokiais kontrakto- 
riais ir vergiškai jiems atsida
vusiais darbininkais unijai pri
sieina vesti sunki kova, prisi
eina net prievarta sustabdyti 
nuo darbo, privertimui kaip 
kontraktorių taip ir darbinin
kų pildyti tą naują patvarkymą. 
Katros siuvyklos buvo sustab
dytos, tų darbininkai gavo net 
trijų savaičių jiems nedamo- 
kėtą uždarbį, kas rodos jau bu
vo pakankamų įrodymų kad 
darbininkas neturi nuolankau
ti bet privalo reikalauti to kas 
jam priklauso ir kartu pildyti 
tą naują patvarkymą kuris jam 
duoda trumpesnį darbo laiką 
ir žmoniškesnį atlyginimą. Ta
čiau taip nėra. Darbininkas

RADIO PROGRAMAI Iš STO
TIES WWRL BROOKLYN 

DUKART SAVAITĖJE
Lietuviški radio programai, 

vedami Jono Valaičio, iš stoties 
WWRL, vietoje penktadieniais 
10 vai. vakaro, dabar bus 9:45 
vai. trečiadieniais ir šeštadie
niais, taigi du kartu į savaitę.

Plačios New Yorko apielin
kės Lietuviai gali pasiklausyti 
Lietuviškų radio programų nu- 
sistatydami minėtais vakarais 
stotį WWRL.

O dabar aš irgi noriu pa
sakyti ką nors apie pavar
des, kurias dabar Lietuvo
je rengiasi sulietuvint.

Ištiesų sakau jums, leng
va bus apsidirbti su sulen
kintomis, surusintomis ir 
sukitoniškėtomis pavardė
mis, ale kaip bus su tomis 
rios baigiasi su —aitis?

Žinovai sako kad tie visi 
kurių pavardės baigiasi su 
—aitis paeina iš tų kurie 
buvo mergų vaikai!

O dabar aš pasakysiu 
jums tikrą tiesą kodėl aš 
per ilgą vasarėlę buvau už 
tvoros pasislėpęs ir jums 
nesirodžiau. Man pasidarė 
didelė sarmata ir gėda ir 
nenorėdamas kad iš gėdos 
ausys nusviltų, pasikavojau 
už tvoros.

Kas tai matė kad šią ga
dynę kas kas o redaktorius 
nenorėtų vadintis demokra
tu! O štai gerb. “Dirvos” 
redaktorius užsipuolė ant 
‘Vienybės” kam ji gretina
si prie demokratijos.

Mano razumu, užteko 
jau cicilikams ir nekuriems 
sandariečiams savintis de
mokratiją. Tegul su ja pa
draugauja geri žmonės, o 
tada visuomenė galės pa
matyti demokratiją apreng
tą jai pritinkamais rubais, 
o ne kaip pas kairiuosius— 
išrengtą nuogą silpnadva
sių viliojimui.

Ale kaip aną dieną pa
skaičiau “Liaudies Tribū
noj” apie demokratiją, pa
siryžau vėl iškelti auseles 
virš tvoros, ba pamačiau 
kad nėra garbės vadintis 
demokratu jeigu elgiesi ir 
protauji tik “demokratiš
kai”.
Kalbinkit savo draugus skaity
ti “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

praeitį,! kaip tik sugryžta į darbavietę;
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dirva

Dienos Klausimais
“VIENYBĖ” SUSTOJO - IR VĖL EINA

Pereitame numeryje pra
nešėme kad Brooklyno tau
tinis laikraštis ‘“Vienybė” 
sustojo ėjus.

Bet po savaitės laiko tas 
laikraštis vėl pasirodė.

Senai bendrovei pasida
vus Į bankrutą, laikraštį iš- 
naujo leidžia, kaip pasiskel
bia, senasis “Vienybės0 šta
bas. Koks tas “štabas” ir 
kodėl jis Vėl laikraštį leidžia 
paaiškės vėliau. Tiek tik ga
lime pasakyti kad “Vieny
bė” dabar jau eis “liberaliz
mo ir demokratingumo” ke
liais.... ką tas nereikštų.

lis politikavimas, “Tėvynės” 
redaktoriaus despotizmas su 
nariais už nerėtnimą jo po-

jus už “Vienybę” tai pro- 
porcionaliu smukimu “Tė
vynė” jau butų daug pir
miau sustojus už “Vienybę”.

Taigi, p. “Tėvynės” re
daktoriau, protauk rimčiau 
ir pagalvok ką sakyti o tik 
tada visuomenei sakyk.

redakto- lįtikų. Tas atšalino nuo S. 
Ar jis blai- l ą daug veikėjų ir visuo-

Keisčiausias senos “Vie
nybės” apraudojimas kokis 
tik pasirodė musų spaudoje 
yra tilpęs “Tėvynės” nr. 42. 
ilgame editoriale, “Skaudi 
Pamoka”.

Viso labo “Tėvynės” re
daktorius priveda kad “Vie
nybę” “pražudęs iškrypimas 
iš liberaliniai demokratinio 

čaDabar pažiūrėkime į fak- 
lt pagalvokime kodėl 

diaelės SLA. organizacijos 
organo redaktorius šitaip 
nesąžiningai SLA. narius 
klaidina ir pats save apgau
dinėja.

“Vienybę” pražudė ne “iš
krypimas” iš liberalizmo ir 
kitokių izmų, bet SLA. sko
la, kuri su nuošimčiais per
ėjo virš $30,000. Prie tos 
paskolos dar “Vienybės” 
bendrovė turėjo kitą pasko
lą sumoje $10,000.

Visas tas skolas nešti tu
rėjo laikraštis, o laikraštis 
be pašalinių ineigų niekad 
pats neišsilaikytų. Iki “Vie
nybė” darė biznį iš laiva
korčių tolei laikraštis lai- 
kėti. Visuomenės “parama” 
ar “atšalimas” del “nukry
pimų” nuo “demokratijų” 
nieko nereiškia. Visuomenė 
skaito ir prenumeruoja laik
raštį del jame vedamų idė
jų, jeigu su jomis sutinka, 
bet iš to laikraštis negali iš
silaikyti. Reikia ir pašali
nių ineigų.

“Vienybės” bendrovė no
rėjo kąsti daugiau negu ga
li apžioti, kada užsitraukė 
$25,000 paskolos iš SLA. ir 
tikėjosi mažomis ineigomis, 
reikalingomis laikraščio pa
laikymui, išlaikyti didelį se
ną, mažai kam naudingą 
namą (o laikraščiui visai ne
reikalingą).

Jeigu “Vienybė” turėjo 
sustoti, anot “T.” redakto
riaus, del stokos “demokra
tingumo”, kad net visi skai
tytojai nuo to laikraščio at
simetę, tai kuomi dabar tas 
laikraštis pasilaikys, netu
rėdamas skaitytojų? (Skai
tytojų po ’nakčiai, laikraš
čiui tapus “demokratišku”, 
kaip grybų nepriaugs.) Aiš
ku, kas nors turės iš kur 
nors pinigus sudėti (tas pa
aiškės vėliau, nes aišku, del 
kelių “demokratiniai nusi
teikusiųjų” laikraštis nega
lės eiti).

Pagaliau, jeigu “Tėvynės” 
redaktorius, taip “iš aukš
to” žiuri į senos “Vienybės” 
sustojimą ėjus, kuo jis pa
teisins paties Susivienijimo 
nupuolimą nariais, kurių iš 
organizacijos išsimetė net 
arti 8,000? Juk “Tėvynė” 
tolyn labyn “demokratiškai 
telkėsi” ir pagaliau pasta
rais metais, kaip SLA. na
riai atsišalinėjo, pasidarė 
net fanatiškai “demokratiš
ka”! Jeigu “Vienybė” tu
rėjo sustoti del ’ permažai 
“demokratinumo” tai SLA. 
taip susmuko del perdidelio 
“demokratinio nusiteikimo”.

Spaliu 27, 1933

DURPĖS — LIETUVOS ANGLIS

Suv. Valstijų Kongresas 
žada imti tyrinėti Vokiečių 
fašistų (Nazi) veikimą šio
je šalyje. Sakoma čia esą 
14 organizacijų kurios pa
laikomos Vokietijos Nazių 

varo smarkią

Kur “Tėvynės”
riaus logika?
vas buvo taip apie “Vieny- menę atbaidė ntio rašymbsi 
bę” sapaliodamas? j organizaciją — ii’ net re-

SLA. nusmuko del ekono- daktoriaus “sudemokratėji- 
minio krizio, pirmiausia; o mas” nieko negelbsti, 
antra nusmukime priežas- T..,,-. ____,
tis tai SLA. gaivu perdide- btitų dvigubai geriau stove- savo propagandą.

Jeigu “TeVyne” (ir SLA.) pinigais ir

Istorine Apysaka

JUODO 
KARŽYGIO 

SUNUŠ

(Tęsinys iš pereito num.)

Rašo K. S. Karpius

Pabėgimas

Lietuviai vikingai, keletą savaičių bū
dami laisvi, surankiojo labai daug savų vy* 
i‘ų, kurie buvo pagrobti Lietuvių žemėse 
ir tarp Danų gyveno ir jiems tarnavo. Ku
rį tik užkalbino — kuris tik prisiminė savo 
kalbą — kiekvienas sutiko gryžti į savo 
gimtinį kraštą. Visiems" buvo pranešta 
kad jau yra ir vadas, kurį pažins kada su
sirinks į pabėgimo vietą. Bet dar nei pats 
vadas nei jo artimi padėjėjai nežinojo kur 
r kaip įsigys laivą, kad Danai nenužvelgtų 
jų ruošime kokio nors suokalbio.

Šiuo tarpu Leire kilo didelis negeru
mas: mieste prasiplėtė smarki liga, žmonės 
sirgo ir mirė. Karalius del to labai susi
rūpino, tikėdamas kad gal tai dievų baus
mė už išplėšimą Hamburgo, Paryžiaus ir 
nuskriaudimą krikščionių. Tos minties 
apimtas, Horikas pasiryžo paliuosuoti iš 
nelaisvės Frankus ir grąžino su jais daug 
parvežto grobio.

Tuo pat laiku į Koriko dvarą pribuvo 
Arabai pasiuntiniai nuo emiro Abd-ar-Rah- 
mano iš Kordovos su tikslu užvesti su Da
nais taiką, kad vikingai nesigriebtų toliau 
plėšti Ispanijos, kaip padarė su Frankų 
miestais.

Karalienė Nuda, kuri mėgo su kiek
vienu nauju vyru pažaisti, sulaukus tokių 
nepaprastų svečių, daug kitokesnių negu 
visi jos jau paprasti, kasdien matomi vi
kingai, su Arabų vadu Ghazalu labai arti
mai x susidraugavo.

Korikas, parodymui Arabams savo vy
rų narsumo ir vikingų galybės, surengė 
keleto dienų kautynes ant žemės ir vande
nyje, į kurias Zealando jarlai stisiuntė savo 
gabiausius narsuolius ir patys dalyvavo.

Kautynėms prasidėjus, to ką vikingai 
parodė narsumo srityje Arabai nebuvo ma- 
'ę. Pas Arabus tebuvo rengiama kautynės 
•aitų arba šiaip vyro prieš vyrą kardais 
kovojimas. Danai surengė vieną iš prame
ni kautynę vandenyje, kulkoje buvo susta
tyta vyrai paskirų jarlų. Nuo šių imtynių 
neatsiliko ir Lietuviai, kurie vieni pasižy
mėjo, kiti buvo nugalėti. Ir šią progą Lie
tuviai išnaudojo jieškojimui savųjų, nes su 
kokiu tik vyru stojo kautis vis užkalbino 
oatvrimui ar nebus savas, ir jeigu pataikė 
tokį tuoj įsakė jam ką toliau daryti. Taip 
susirado dar keliolika daugiau.

Po įvairių kautynių, svečių- Arabų nu- 
stebinimui, Horikas padarė dar vieną kau
tynę, kuri visus sujudino. Tokias kauty
nes darydavo tik labai retuose atsitikimuo
se, ir šis atsitikimas buvo retas, nes buvo 
atsilankę tolimos šalies galingo valdovo pa
siuntiniai.

Karalius Horikas pasakė:
— Kuris vyras sutiks imtis vandenyje 

su šia mano meška, tas, jeigu laimės, ry
toj galės vadovauti mano laivą lenktynėse 
prieš visų kitų laivus, ir galės pasirinkti 
sau vyrus kokius tik norės!

Minia nurimo, pasidarė tyla. Visi žval
gė į narsuolius jieškoclami to vyro kurs 
šoks j imtynes su žvėrių vandenyje.

Prie karaliaus kojų gulėjo didelė pri
jaukinta meška, sidabro retežiu parišta. 
Tai buvo šiaurės ledynų krašto gyvūnas, 
labai mėgstantis vandenį ir labai vikrus 
vandenyje.

— Kuris iš jūsų norit stoti į imtynes 
su mano meška? — dar pakartojo karalius

į narsuolius.
Ragnaras Lodbrokas, kurs vadovavo 

laivyną plėšime Frankų miestų ir kurs su
tiko gryžtantį iš Arabų Meniną, lyg pajuo
kai Menino garsiai prašneko:

— Na tu, Sigurdai, ko nepabandai su 
meška persiimti, jeigu buvai toks narsus 

j iš Arabų nelaisvės ištrukti?!
Arabai tą išgirdę sužiuro į vyrą kurs 

stovėjo netoliese, su savo senu vadu jarlu 
jSvoldu ir jo sunum Osgieru. Jie Menino 
l nepažino, tačiau žinojo kad iš Kordovos 
1 pabėgo trys šiaurės vytai nelaisviai. Da
bar gavo pamatyti vieną iš jų ir lyg džiau
gėsi kad toks puikus vyras gavo sugryžti 
pas savus žmones, vietoje tenai vergauti.

Ragnaro toks iššaukimas išjudino ne 
tik Mer'Uną bet ir Svoldą ir Osgierą. Jie 
Sigurdą-Meruną mylėjo ir didžiavosi juo- 
ttri. Retas kurs iš jų vyrų galėjo susilygin- 

i ti su juo žaisluose ir kovose. Už Meru.no 
pečių jautėsi galingesnis ir narsesnis pats 
Osgieras, todėl jis, lyg pats Už save, už Me- 

; runą atsakė:
— Taip, Sigurdas imsis šU karaliaus 

meška ir ją nugalės! Rytoj visi matysit 
Sigurdą vadovaujant karaliaus laivą lenk
tynėse prieš jūsų visų laivus!

Meninas kaip buvo didelis taip dar pa
didėjo. Jo drąsa buvo nesuvaldoma ir spė
kos IieįtnatUotos. Jis pirmiau, pats be me
keno pakurstymo, nenorėjo išsišokti, kad 
kartais kuris iš jaunesnių jarlų nesupyktų 
už nedavimą jiems progos, nors jie nei vie
nas nesiskubino pasisiūlyti. Bet tas labai 
nugąsdino Meruno draugus kurie pabėgi
mą rengė, o motina ir Ragailė net pabėgo 
iš pavandenio iš nuogandos. Visietns Lie
tuviams parupo kas gali atsitikti jeigu jų 
vadą meška sužeis....

Į kovą su meška Merunas stojo nuo
gas. Pavandenį apspito jarlai ir karaliaus 
artimi vadai bei Arabai svečiai. Kova tu
rėjo būti mirtina: žus žmogus ar žvėris.

Osgieras, kurs padėjo savo narsiam 
Vyrui išsirengti, įdavė Merunui tvirtą, il
goką aštrų durklą, kurs buvo vienatinis 
ginklas prieš meškos keturias draskančias 
kojas ir mirtį nešančius nasrus.

Merunas, greitai numetęs ntio savęs 
rubus, šoko nuo kranto į gilų fjordą. Ka
ralius atliuosavo ntio retežio mešką ir ko
ja paspirdamas ragino šokti į vandenį, bet 
tingus žvėris nesiskubino. Merunas švais
tėsi vandenyje artyn kranto ir tolyn, iki 
pagaliau meška įsijudino ir šoko į vandenį 
paskui jį. Meškai šokant į vandenį, Meru
nas metėsi į šalį, ir žvėriui pasineriant jis 
puolėsi iš viršaus ir durklu smeigė žvėriui 
į sprandą. Meška iškilo į viršų ir puolėsi 
prie jo, bet Meninas jau buvo toliau pabė
gęs. Žvėriui puolant prie jo, Merunas nė
rėsi gilyn ir šalin, žvėris paskui jį, Nors 
Merunas geras plaukikas ir žinojo visus 
vandenyje apsiėjimus, bet niekas vandeny
je neviršys meškų. Fjorde buvo labai tyras 
vanduo ir visi galėjo matyti tą mirtiną ko
vą: matė kaip du tvariniai, vienas kitam 
nelygus, blaškėsi ir bandė vienas kitą už
klupti: meška stengėsi sugriebti savo prie
šą į glėbį ir dantis, gi Merunas Vengė to ir 
bandė mešką nusmeigti.

Merunas pataikė kelis kartus įdurti 
žvėriui į sprandą ir kaklą, iš ko žvėris įšir
do: su didesniu įšėlimu graibstė savo už
puoliką. Vanduo pradėjo raudonuoti nuo 
kraujo, žvėris labiau ir labiau ant žmogaus 
puolė. Merunas dar kartą pataikė žvėriui 
į galvą ir krutinę. Žvėris visu įšėlimu me
tėsi ant jo, suriaumodamas iš skausmo.

Lietuva akmens anglių kasyklų netu
ri. Užtat turi daug durpių, o durpės dali
nai gali atstoti anglį. Durpynų, su dides
niu durpių sluogsniu, esama apie 65,000 
hektarų. Šiaip pelkynų, kur yra mažiau 
durpių, dar yra apie 100,000 ha. Iš viso 
žalių (šlapių) durpių Lietuvos durpynuo
se esama apie du bilijonu tonų. Taigi dur
pių Lietuvai gali užtekti šimtmečiams.

Durpės ūkiuose gerai pavaduoja mal
kas ir tvartuose pakratus. Ūkiuose dur
pės kasmet vis daugiau ir daugiau varto
jamos. Sunkiau durpės vartoti fabrikuo
se, nes jos duoda daug pelenų ir mažą kait
rą. Reikia fabrikuose įtaisyti tam tikrus 
krosnis (pečius) durpėms kūrenti; o tai 
brangiai kaštuoja. Bet jau ir fabrikai dur
pes vis daugiau pradeda vartoti. Ruošia
masi statyti ties Zapyškiu, prie Nemuno,' 
briketų gamyklą, kur bus gaminamos tam 
tikros suspaustų durpių plytelės (brike
tai), kurios turės mažiau drėgmės ir bus 
patogesnės -vartoti fabrikuose.

Šymet durpių iškasta apie 200,000 to
nų. Daugiausia durpes vartoja Vilkaviš
kio, Seinų ir Marijampolės apskričių ūki
ninkai; mažiausia — Utenos, Ukmergės,
ir Šiaulių. Biržų, Kauno, Kėdainių ir Tra
kų apskričių ūkininkai durpių visai nevar
toja.—Tsb.

Klaupimas ant abiejų kelių paeina iš 
viduramžių laikų, atidavimui garbės Die
vui ir šventiesiems. Priklaupimas ant vie
no kelies buvo priimta kaipo nusižemini
mas prieš aukštus valdovus. Galvos nu
lenkimas buvo priimta nusižeminimu pa
prastiems viršininkams.

Vanduo labiau paraudonavo. Merunas me
tėsi į šalį, bet žvėriui dar neužteko, ir 
meška vėl šoko paskui jį. Vos spėjęs atsi- 
gryžti, vaikinas dar kartą smogė žvėriui 
į krutinę, ir dabar meškoje liko jo durk
las — jis liko be ginklo. ... Žvėris šoko į 
viršų vandens, persivertė aukštieninkas, 
lyg norėdamas išmesti sau iš krutinės dur
klą kurs kėlė skausmą. Vanduo raudonavo 
dar labiau; žvėris blaškėsi, staugė, riaumo
jo, mėtėsi, dabar jau ne savo priešo jieš- 
kodamas bet del Įsmeigto ginklo daromo 
skausmo, kurs mažino pačią gyvybę.

Krante visi rėkė-šaukė: “Sigurdas! 
Sigurdas nugalėjo mešką!” Tie šauksmai 
pasiekė ir toliau buvusius žmones. Meru
no draugai ir motina nudžiugo.

Žvėris silpo, bet vis riaumojo, blaškė
si po vandenį, lyg norėdamas nuvyti nuo 
savęs tą kas laiko jo krutinėję skaudų, aš
trų durklą.

Karalius pamojo Sigurdui lipti iš van
dens, nes kova baigta. Kitiems vyrams bu
vo įsakyta šokti į vandenį žvėrį pribaigti 
ir ištraukti į krantą. Karalius ir visi ne
paprastai stebėjosi iš vyro kurs nugalėjo 
tokią didelę mešką, kuri jau kelis vyrus to
kiose imtynėse sudraskė, o jis išėjo tik su
braižytas meškos nagais. Už narsumą, kaip 
pas vikingus buvo priimta, karalius nusi- 
gaubė savo brangų raudoną apsiaustą ir 
uždėjo Sigurdui ant pečių; prie to dar da
vė jam saują sidabro. Sigutdo laimėjimas 
džiugino visus, išskyrus gal keletą Danų 
narsuolių, kurie sakėsi kad ir jie butų leng
vai mešką nugalėję.... Džiaugėsi Meninu 
Osgieras ir sems Svoldas. Arabai stebėjo
si, nes nematė pirmiau nei meškų nei tokių 
kautynių.

Ttiomi baigėsi tos dienos žaislai. Pats 
karalius pasakė kad sekančią dieną šis nar
suolis vadovaus jo laivą su savo parinktais 
vyrais lenktynėse prieš kitų vikingų laivus.

Kuomet Meruno draugai, kurie matė 
karalių duodant jų vadui sidabrą, džiaugė
si kad turės kuo pirktis gerą laivą pabė
gimui, Meruno galvoje sukosi mintis pa
bėgti paties karaliaus laivu! Geresnės pro
gos nebus, ir jie galės atvirai, visiems ma
tant ir nekliudant, pasišalinti iš Danų ne

ATEIK
Ateik prie šnarančio upelio,
Kur žvaigždžių maudos spinduliai, 
Kur mėnesėlis jo gelmėse 
Panėręs šypsosi meiliai.

Ateik, mergyte, prie upelio, 
Kui‘ kužda gėlės ir žiedai, 
Kur čiillba-ulba lakštingėlės 
Ir skamba-virpa jų aidai.

Ateik, ateik tu čia, mergyte,
Ateik vėlai, vėlai nakčia,
Ir tu išgirsi kaip gėlužės
Čia seka pasakas slapčia....

Tada, brangioji, “tu kas naktį
Ateisi pasakų klausyt, 
Ir jų klausydama man leisi 
Tau savo širdį atdaryt.

Ir pamatysi kad širdyje
Gražesnės gėlės ir jausmai
Ir kad tik tau vienai tos gėlės 
Ir meilės žydinčios žaismai....

Jonas Morkūnas.

EI, MERGUŽĖJE
Ei, mergužėle, ei. mylimoji, 
Kam širdies liepsną akys’ nešioji? 
Kam jos kaip žvaigždės žibą mėlynėj 
Meilę sukūrė mano krūtinėj?

• Saulutė leidžias, saulutė teka, 
Tavo akutės daineles seka.
Jauna širdužė jų sužavėta, 
Per amžius noriu į jas žiūrėti.
Jos džiaugsmingasis sielos pasaulis, 
Jos mano laimės skaisčioji saulė, 
Jos mano meilės dainų audėjos, 
Žavios kai]) rasa širdyj lelijos.
Ar šviesią dieną ar prie žvaigždelių 
Verkia ii‘ liūdi be jų širdelė.
Tu, mergužėle, tu, mylimoji, 
Paslaptį meilės akys’ nešioji.

Jokniunai. J. Januševičius

laisvės ir niekas nespės pajusti kas dedasi!
Saulė dar buvo aukštokai, diena buvo 

graži, ir Mertinas suėjęs savo draugus pa
sakė kas rytoj lenktynėse nutiks ir sutarė 
surinkti į savo laivą visus savus žinomus 
Lietuvius vikingus. Apie sumanymą bėgti 
karaliaus laivu žinojo tik Šarkis, Gužas, 
Masys ir Stukas. Jie apstatė savo laivą 
sargyba kad kartais kitų jarlų laivų vadai 
nakties laiku nepagadintų ko ir nesutruk
dytų lenktynių laimėjimo — ir pabėgimo. 
Nakties laiku į savo laivą prisinešė maisto 
ir vandens keletui dienų. Apie pabėgimą 
pranešė Alinai ir Ragailei ir slapta jas įlei
do j laivą ir paslėpė kad niekas apie jas 
nežinotų ir nieko nenužvelgtų.

Meruno laimė buvo kad karalius davė 
jam pasirinkti vyrus laivą varyti, ir jis 
rinkosi tuos kurie jam buvo reikalingi.

Atėjo sekantis rytas. Oras buvo gra
žus. Iš vakarų putė pusėtinai stiprus vėjas, 
bet vanduo buvo ramus.

Uoste rinkosi jarlai ir pats karalius 
su savo svečiais. Laivai iš pat anksto jau 
buvo paruošti, tik vadai apžiūrinėjo ir sa
viems vyrams davinėjo įsakymus.

Pats karalius, apžiūrėjęs savo laivą, 
pagyrė Sigurdą, padrąsino visus ir įsakė 
lenktynes laimėti. . . . Tik Meniną ir jo 
draugus sumaišė kada Horikas pranešė jog 
tame laive leis ir laivo nuolatinį valdytoją 
Merunui pagelbininku.

Iki persivertė mintys ir iki Merunas 
suprato kad vienas nereikalingas Danas 
jiems nebus kenksmingas kada laivas pa
sišalins nuo kranto, jis buvo beveik nusi
minęs. Savo naują mintį tuoj apsakė sa
vo padėjėjams ir tie taipgi nurimo.

Laivas buvo toks didelis kad kožnoje 
pusėje buvo po tris desėtkus irklų, prie ku
rių stuvėjo šeši desėtkai vyrų, ir dar kita 
tiek buvo pavaduotojų, kurie visi buvo Lie
tuviai.

Duotu ženklu, lenktynė prasidėjo. Lai
vai pasileido plaukti.

Galime jau dasiprotėti kad ši lenktynė, 
jeigu niekas nesutrukdys, Lietuviams baig
sis tik kada Merunas su savo pabėgėliais 
pasieks Klaipėdą!

Seka: Užpuolimas.

Meru.no


Spalių 27, 1933 DIRVA.

LIETUVOJE
Brangios “Lituanicos” 

Dovanos
Kaunas. — Kaip jau žinoma, 

Amerikiečiai transatlantiniai la
kūnai Darius ir Girėnas savo 
didingam žygiui ir garbingai 
mirčiai ilgą laiką dirbo, paskui 
“kalėdojo” dolarių pas savo tau
tiečius Amerikoje. (Jie išviso 
surinko ‘Lituanicos” Įrengi
mui apie $8,450). Pagaliau 
rinko vežti per Atlantiką Ame
rikiečių Lietuvių laiškus, imda
mi už laišką po $2. Ir kas ga
lėjo manyti kad tie laiškai (tik 
vokai-konvertai) bus vertinami 
po 100 dolarių o gal ir daugiau? 
Deja, tą vokų vertę šimterio
pai padidino didvyrių lakūnų 
didinga, garbinga bei traginga 
mirtis Soldino miškelyje.

brangenybę. Jau už vieną vo
ką siulinėjama po 1000 litų ir 
.kartais daugiau. Bet niekas 
nenori su ta brangia “Lituani
cos” atmintimi skirtis, ir vokų 
nepardavinėja. Kai kurie vai
kai Kauno aerodrome nuo gėlė
mis apkrautų karžygių karstų 
graibstė gėleles ir jas sudžio
vintas laiko brangenybe, o kas 
turi tokią gėlelę įsidėjęs Į 
“Lituanicos” atvežtą voką, tas 
jaučiasi turtuoliu ir be dolarių 
ar litų. Taip daug žmonių 
“Lituanica” dvasiniai praturti
no savo maža bet atmintimi 
brangia dovana.—Tsb.

Darius ir Girėnas Lietu
vos Liaudyje

jųs ar norite užaugę taip gar
bingai žūti? Jie atsako: “Mes 
pasižadam suklaupę”.

Jonas Si—das.

ŽINIOS

Apie 1500 “Lituanicos” vež
tų laiškų pasiekė iš New Yor- 
ko Kauną per tris dienas. Laiš
kų vokuose Brooklyno pašto ir 
“Lituanicos” antspaudai rodo 
VII.15, o Kauno pašto antspau
dai VII.18.

“Lituanicos” tragedija iš tų 
laiškų vokų padarė retenybę ir
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Ar pokilis užsitęsė ?
Ar buvo nuobodus?
Kodėl vieni pakiliai ne

pavyksta, kuomet kiti bu
na pasekmingi—su tais pa
čiais dalyviais?

šviesa turi ką nors prie 
to visko.

Jus negalit būti linksmas 
ir gyvas angliakasykloje— 
ir negalit jaustis geriausia 
silpnai apšviestame kamba
ryje.

Silpnų šviesų pagediavi- 
mas yra klaidingas.
Silpnos šviesos neprideda 
nieko prie veido, plaukų, 
rūbų, brangmenų.

Vyrai nemėgsta silpnos 
šviesos.

Aš vaikštau savo Uteniškių 
apielinkėje rinkdamas istorinių 
vietų medegą. Ta proga daug 
tenka nugirsti ką kalba kaimų 
gyventojai apie žuvusius lakū
nus Darių ir Girėną.

Eidamas keliu užeinu pakelėj 
nedidelę bakūžę, einu į ją atsi
gerti. Inėjęs Į vidų nustebau 
pamatęs: pilnas kambaris žmo
nių. Ten matėsi senų, jaunų, 
moterų ir vaikų, visi tylėjo, t;k 
retkarčiais verkė, kukčiojo.

Priėjęs prie stalo pamačiau 
uniformuotas šaulys pasidėjęs 
priešakyje “Trimitą” ir kitus 
laikraščius balsiai skaito, o vi
si suakmenėję verkšlendami 
klausosi. Ko jie taip klausosi? 
Tuoj patyriau: skaito apie Da
riaus-Girėno katastrofingą žy
gį. Mane pamatęs šaulys nu
stojo skaitęs, atgręžė ašarotas 
akis ir tarė: “Mes čia susirin
kom pagerbti Lietuvių didvy
rius lakūnus”.

Atsisveikinęs, atsiprašęs iš
ėjau toliau. Randu piemenis 
ganančius gyvulius. Susirinkę 
į ratelį, vienas ką tai kalba, o 
kiti lyg stabo ištikti klupo ap
link jį. Man priėjus artyn, vi
si sukliko verkti. Priėjęs pa
klausiau ko verkia. Atsakė: 
žuvo didvyriai lakūnai....

Taip, sakau aš, jie žuvo, o

BALIUS, šio šeštadienio va
kare, Spalių 28 d., Akrono Lie
tuvių Draugiškas Klubas rengia 
smagų kaukių balių ir pasikor- 
tavimo vakarėlį Y. W. C. A. sa
lėje, ant 6-to aukšto. Geriausia 
ir ypatingiausia įsirengusiems 
bus duodama keturios dovanos. 
Šokiams gros Morgan Raiders 
orkestras. Įžanga tik 25c. Vi
si kviečiami atsilankyti. Pribu- 
kit turėti gerus laikus. Atmin
kit tik dieną ir vietą. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

DRAUGIŠKO KLUBO DAR- 
j BUOTĖ. Akrono Liet. Drau
giškas Klubas palengva plečia 
savo tautinę kultūrą ir meną 
tarp šio miesto Amerikonų.

Spalių 22 d. grupė merginų 
ir vaikinų po vadovyste Hank 
Holišiaus dalyvavo su savo tau
tiškais šokiais ir dainomis Auk
ščiausioj Konvencijoj Odd Fel
lows Secretaries, Odd Fellows 
auditorijoje ant Mill st. Dele
gatų buvo 600 iš visos Ohio val
stijos. Merginos pašoko tau
tiškus Lietuviškus šokius, pa
dainavo Lietuviškų dainelių ir 
kitaip delegatus palinksmino. 
Hank Holišius pasakė trumpą 
kalbą apie Lietuvą praeityje ir 
dabar. Kad tas viskas delega
tams patiko ir kad musų jauni- 

į mas gražiai pasirodė matėsi iš 
i sveikinimų ir pagyrimų kokius 
musų jaunimas gavo. Vyriau
sias pirmininkas publiškai Lie
tuvių jaunimui padėkojo.

Elzė Sidariutė buvo solistė. 
June Morgan jai akompanavo. 
Kazys Praspaliauskas griežė 
smuiką.

MOKINASI VĖL. Choras vėl 
pradėjo savo sezoninį daubavi- 
mąsi laikydamas dainų pamokas 
nuo penktadienio, Spalių 20 d.. 
Y. W. C. A. name. Choro pa- 
m’okos bus penktadienio vaka
rais nuo 7:45 vai. Tie kurie 
nedalyvavot paskutinėje pamo
koje įsitėmykit. Stasys.

“VIENYBĖS” B-VĖS 
ŠĖRININKAMS

Be abejo girdėjote ar matė
te “Vienybėje” pranešimą kad 
“Vienybė” sustojo ėjus. Pas
kiau “Vienybė” vėl pasirodė, 
bet jos leidėjais skelbiasi “Vie
nybės” “štabas ir darbininkai”. 
Kokiu budu tie nauji leidėjai 
įsigijo “Vienybės” nuosavybę; 
šėrininkams nežinoma. šėri- 
ninkų grupė atkartotinai rei
kalavo kad bendrovės preziden
tas Strumskis sušauktų šėrinin
kų susirinkimą bendrovės ir | 
laikraščio likimą gelbėti, bet 
jis atsisako susirinkimą šauk
ti. Kodėl jis bijo susirinkimo 
ir ignoravo šėrininkus yra pa
slaptis. Dėlto ta šėrininkų!

yrupė šaukia šėrininkų susirin
kimą Spalių 29 d., nuo 2 vai. 
po pietų, Klasčiaus salėj, Betts 
ir Maspeth Avė., Maspeth, N. 
Y. Visi šėrininkai prašomi at
vykti ir sudaryti planą kaip ap
ginti savo teises prie savo ben
drovės ir laikraščio ir kaip tą 
visa išgelbėti.

Grupės šėrininkų vardu, 
Peter Barneth, 
D. Klinga.

NUO RED.: šį atsišaukimą 
talpiname su ta minčia kad 
“Vienybės” bendovė susideda 
iš visuomenės, iš kelių šimtų 
šėrininkų. Tai nėra jokis ki
šimąsi į svetimą privatinį biz
nį, o tik žiūrėjimas kad kas 
nors perdaug sauvališkai su vi
suomenės sudėtu turtu nesau-

valiautų ir visuomenės nelaiky
tų ant juoko.

“Vienybės” bendrovės šėri
ninkai pripalo žiūrėti kad jų 
gerais norais kas nors neleistų

■

Nuo Sustingusių Sąnariui 
®Ni ūkas taip nepadarys lanksčiais jū
sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expelleriu. Įtrinkite 
užtenkamai I’ain-Expellcrio ir apriškite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Pain-Expelleris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės. ft)
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

laikraščio savo ar mažos gru
pelės interesams.

Gana socialistai pridaro špo
sų iš visuomenės visokiais su
viliojimais, tautininkų tarpe to 
turėtų būti vengiama. ą

Ofiso telefonas ”
ENdicott 1378

Namų
CLearwater 1951-J ;;

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR i;

CHIRURGAS J;
6902 Superior Ave.

Valandos: 1—3 ir 7—8 p. p. ;■

GAMINK GRESNĘ KAVĄ I
SU FRANCK’S CHICORY

Išmokykite savo dukterį gaminti gerą kavą

Jeigu jus norite patirti tikrą 
kavos skanumą, darykite kaip 
daro žymus virėjai gerose val
gyklose ir viešbučiuose ir ga
minki! kavą su Franck’s Chic
ory.

Jau senai patirta kad sudžio
vintos ir paspragintos cikorijos 
augalo šaknys turi savotišką 
skanų kvapą ir, sumaišius su 
kavos kvapu, duoda labai gerą 
ir savotišką kvepėjimą ir sko
nį. Be to, kava prie kurios pri
dedama cikorijos, esti tirštes
nė, geriau kvepia, gražesnės 
spalvos.

Cikorija taip pat pagerina 
kabą ir ilgiau palaiko jos kvap
snį. Tokiu budu Franck’s Chic
ory padaro gerą kavą dar ge
resne ; faktinai gerą kavą nega
lima pagaminti be cikorijos.

Cikorija labai naudinga virš
kinimui ir pripažinta kaip tokia 
American Medical Association.

Tas žinoma visoje Europoje 
ir del to šeimininkės ir virėjos 
nei negalvoja apie kavos gami
nimą be Franck’s Chicory pa
galbos. Taip pat čia Ameriko
je, kada jus gaunate valgyklo

je geros kavos jus galite būti 
tikri kad joje yra ir Franck’s 
Chicory. Pietinėse valstijose ir 
miestuose kur valgių gamini
mas skaitomas geriausiu Ame
rikoj, cikorija labai plačiai nau
dojama. New Orleans mieste, 
su Prancūziška valgio virimo 
meno tradicija, naudojama ci
korijos daugiau negu kuriame 
kitame mieste Amerikoje.

Drdėkite vieną arbatini šau
kštuką Franck’s Chicory į ka
vinį puodą kavos ir įsitikinki
te kaip skani bus kava. Pasa
kykite savo dukterei kaip se
noje tėvynėje plačiai naudoja
ma cikorija kavai pagerinti.

Jus galite gauti Franck’s 
Chicory dėžutėse, gabalais ir 
plytelių formoje grosernėse ir 
kavinėse. Dėžutė kaštuoja 10 
centų ir užtenka mėnesiui ir 
net dviem. Pirkite šiandien. 
Jei negalite gauti savo apielin
kėje, pasiųskite mums 10 cen
tų pašto ženklais ir mes jums 
prisiusime dėžutę. Rašykite:

Heinr. Franck & Sons, 
Flushing, N. Y.

Mes užkviečiame moteris 
kurios nori kad jų pokiliai 
—ar del keturių ar keturių 
desėtkų žmonių— išeitų la
bai iškilmingi, patirti apie 
tai kaip moderniškas, pri
deramas apšvietimas prisi
dės prie pokilo pasisekimo. 
Atsilankykite į

Geresnes šviesos 
Parodymas

Ineiga Dykai. Nieko Neparduoda 
Atdara Šiokiomis dienomis. !) iki 5

ELECTRICAL LEAGUE
BUILDERS EXCHANGE BUILDING 
Prospect near Ontario 
^One block from Public Square 
<

Aplankykit Šviesos 
Parodą

Kokia šviesa geriausia mokinio 
akims, atliekant namuose savo už
duotis?

Kaip lempa už poilsines kėdės ga
li būti pritaikyta taip kad sėdintis 
galėtų patogiai skaityti ?

Kodėl yra taip sunku skalbti prie 
tų žiburių skiepe ?

Tie klausimai—ir daugybė kitų 
klausimų apie namų apšvietimų ko
kius tik kas nori paklausti—gaus ati
tinkamą, aiškų atsakymą ir paaiški
nimą atsilankiusiems į Better Light
ing Exhibit, kuri atsibuna po vado
vyste Electrical League jos įstaigo
je, 18-tame aukšte, Builders’ Ex
change Building, ir kur kiekvienas 
“Dirvos” skaitytojas kviečiamas at
silankyti.

Tos šviesos reikmenų parodos tik
slas yra pastatyti Clevelando žmo
nes į tikrą kelią ir išmokyti kad 
“Geresnis Apšvietimas—Geresnis ir 
Matymas”. Ten randasi Lygos eks
pertai kurie atsako i visokiausius 
klausimus.

Svarbiausia ten yra Įrengta keturi 
pavyzdiniai kambariai—viešas kam
baris, virtuvė, skalbykla ir maudy
nė. Visi jie turi suvestą blogą arba 
netikusi apšvietimą ir gerą, kas pa
simaino tik sagutę paspaudus.

Kita visa vieta užimta išstatytais 
parodymui daiktais — didžiausiu 
rinkiniu Clevelande—kilnojamų lem
pų. Parodoma visos paskriausio iš
dirbinio lempos.

Su moksliškais instrumentais pri
žiūrėtojai svečiams parodo kiek kuri 
lempa duoda šviesos ir kitus daly
kus. Nepaprasčiausias instrumentas, 
tik ką pagamintas Lygos inžinierių, 
yra matymo-garso meteris. Jis dir
ba su puolančia ant jo šviesa ir yra 
radio „setas savaimi. Prie menkos 
šviesos radio vos girdimas, o prie 
didelės groja garsiai ir pilnai.

Paroda atdara nuo 9 ryto iki 5 
po pietų. Nėra jokio įžangos mokes
nio.- Visi prašomi atsilankyti.aiiiiiiiiiniiiii iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

Į DELLA C. JAKUBS I 
S (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktore) E

Lithuanian Funeral Home e
■= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų =
.= kambarius leidžiame dykai. =S Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- = 
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučitu Kainos sąžinin- = 
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telefonuokit. =

= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =TtimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiwiiiioniniiiiiimiiiiiiihT
Democratic Executive Committee, 
W. B. GONGWER, Chairman.

Jis Dave Clevelandui ATSAKANČIĄ ir DRĄSIĄ Administraciją 
LAISVĄ NUO GRAFTIJ

CIevelandas PRIVALO palikti MAYOR MILLER, nes po jo va
dovybe Clevelandas buvo pirmas miestas šioje šalyje kuris AK
TUALIAI pradėjo darbus ant viešų projektų sulyg Federal Re
covery Programo.

Clevclandas PRIVALO eiti pirmyn kaip ėjo p:r\iyn iki šiolei 
po vadovyste MAYOR MILLER. Neturi būti jokio sustojimo mie
sto progreso eigoje. MAYOR MILLER parode savo galimybes 
vadovauti šiame maršavime kuris iki šiolei jau sugrąžino į dar
bus 75,000 Clevelandiečių.

Neatsižvelgiant milžiniškų finansinių sunkumų ir labai sumažė
jusių ineigų bėgyje praėjusių aštuoniolikos menesių, MAYOR 
MILLER's administracija parode progreso ir daug ko atsiekė mie
sto reikalų vedime. MAYOR MILLER IŠLAIKĖ CLEVELANDĄ 
NUO PATEKIMO BANKRUTAN.

MAYOR MILLER UŽSIPELNO VISŲ BENDRĄ IR NUOŠIR
DŲ PARĖMIMĄ. YPATI 
IKI ŠIOLEI 
ŠM INGOS 
TUOSE ŠIO
MILLER’S ADMINISTRACIJA.

ARP ATEIVIŲ, NES NIEKAD 
DAR ATEIVIAI NEBUVO GAVĘ TOKIOS REIK- 

REPREZENTACIJO.J ĮVAIRIUOSE DEPATMEN- 
MIESTO VALDŽIO E KAIP DABAI PO MAYORO

Tų rekordų delsi—MAYOR MILLER Užsita nauja but Išrinktu vėl 
ATMINKIT! IŠRINKIT MAYOR RAY T. M LLER ir ATMESKIT 

PROHIBICIJĄ BALSAVIMUOSE LAI K.-NOV. 7-TĄ!
Davis eina į maycrus prieš musų dabartinį Mayorą, RAY T. MILLER. Tai yra tas pats 
Davis kuris kaipo Ohio Gubernatorius pasirašo žiaurų Arvi-Saloon Lygos įstatymą, sulyg 

plėšikiški sausieji užpuldinėdavo Clevelandiečių namus ir tori izuodavo tūkstančius gyventojų.

Harry
Harry 
kurio

Eikit Balsuoti RINKIMU DIENOJ, AN TRAD. LAPK. 7 
ir BALSUOKIT už

Viršuj vaizduojama Lucky Strike 
cigarety skelbimo vaizdas, kuris 
dabar išstatytas visuose Amerikos 
Jungtimi; \ aistybių eigaretų n irda- 
vėjų krautuvių languose. Vienas 
pažymėtinas patraukiančio vaizdo 
dalykas, tai splavotos laivo burės; 
jų rausva spalva labai ryškiai ski
riasi nuo spolvotų jūrių, kurių pa
viršium laivas plaukia.

Spalvotos laivų burės labai popu- 
liariškos Europos valstybėse jau 
keletą motų, ypatingai su Vidurže
mio jūrių ir Brittany pakraščių 
jūrininkais. Autoritetai sako, kad 
Amerikoje spalvotos laivų burės 
pradėta plačiai naudoti ant mažų 
laivų tik dabar. Europoje įvairias
palvės būręs populiariškos, tačiau 
dabar jau ir Amerikoje jų pasirodo 
įvairiausiomis spalvomis lygiai kaip 
ir spalvų kombinacijomis.

‘ Nuo pradžios iki galui” gaminimo 
proceso, didžiausia atsarga teikiama

jū>ų Lucky Strike cigarctanu. 
Pavyzdžiui, tik viduriniai augalo 
lapai tenaudojami — ne gruoblėti 
viršutinei! ar šiurkštus apatiniai 
lapai. Ir. žinoma, jūsų Lucky Strike 
dar pagruzdinti dėl geresnio skonio, 
del gerklės apsaugos. Rezultate šio 
rūpestingo apdirbimo jūs negalite 
atskirti viena Lucky nuo kito. Jie 
visuomet drūti ir pilnai prikimšti, 
visuomet lengvi ir švelnūs. Kiek
vienas žingsnis gaminime Lučky 
Strike yra žingsniu prie vienodumo. 
Earn tikslui naudojama net virš 

sešiosdešimts į v a i r i ų patikrinimo 
instrumentų.

Lucky Strike cigarctuosc jūs 
visuomet rasite puikiausi tabaką, 
puikiausi apdirbimą, ir dėl to jūs 
patirsite, jog Luckies visuomet 
patenkina. Dėl šios priežaties. lepūs 
rūkytojai, pasirinko sau Lucky 
Strike cigarctą, “nuo pradžios iki 
galui.”

$111,807,884.61

VISO

7,000,000.00
785,615.31
827.800.98
353,771.82

102,828,504.81
12,191.69
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Perviršio Fondas ........................ »
Nepadalinti Pelnai . .
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Taupymų Depozitai 
Smulkmenos .........

PUBLIC SQUARE
Put y o u r savi n p s i n ,J & 111 a savings bank

tatement of Condition
° f the Society for Savings 
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Pinigai
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Miesto,
Pirmo
Paskolos už Užstatus ...............
Nejudamas Turtas Banko Namas
Kitas Nejudamas Turtas .........
Suėję Nuošimčiai ir Kiti Pinigai '.

VISO ...............................
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States Valdžios Bond?ii
Valstijos ir kiti Eondsai..'

Mortgage Paskolos ant Namull'z I I nnl'n 4 ....
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. 4,006,360.33
. 1,250,000.00
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............................................... $111,807,884.61
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DIDELIS “DIRVOS” 
LAPKR. 28—30

Biednų Lietuvių šeimų 
Kalėdiniam fondui pinigų 
sukelti “Dirva” rengia dvie- 

_ jų dienų Pokili Lietuvių sa- 
* Įėję. Pirmas vakaras bus 

antradienį, Lapkričio 28 d., 
o pabaigtuvės, didžioji puo
ta, bus Padėkavonės dieno
je, ketvirtfeidienĮ, Lapkričio 
30 d. Šią1’paskutinę dieną 
bus Lietuvių salėje bazaras 
ir koncertas. Dalyvaus vie
tiniai artistai ir iš kitų mie
stų, iš Akrhbo ir net iš Chi- 
cagos. Tai bus didžiausias 
nuotikis kokio dar Lietuvių 
salė nematė.

Apie to Pokiljo smulkme
nas kas sekmadienį bus pra- 
nešama per radio. Pasi- 

^klausykit.
' .Kitų draugijų prašome tą 
dieną nieko nerengti.

PADĖKA. Šiuomi išreiškia
me savo padėką musų drau
gams ir pažystamiems kurie da
lyvavo šermenyse ir laidotuvė
se musų motinos. Taipgi dėko
jame Kun. A. Karužiškiui ir p. 
Dellai Jakubauskienei už gražų 
pasitarnavimą laidojime. To
liau, širdingai dėkojame gimi
nėms kurie pribuvo i laidotuves 
iš kitų miestų: Juozui Mickevi
čiui su žmona iš Chicagos; Pet
rui Abromavičiui su žmona iš 
Pittsburgho; dukteriai Stelai ir 
jos vyrui Petraičiams, Marei 
Giedraitienei ir jos dviem duk
terim, Margaretai ii- Marei, iš 
Bridgeville, Pa.; Mikui Jurge
liui (jaunystės draugui) iš 
Pittsburgho.

Prie to, ačiū moterų organi
zacijoms, Sąjungai. Labdarybės 
ir Amžino Ražančiaus, už"visą 
prielankumą. Sunai Buizai.

SUSITVĖRĖ A. L. S. DR. JO
NO BASANAVIČIAUS 

KUOPA
Spalių 20 d. susirinko būre

lis vietos veikėjų apkalbėjimui 
kaslink Amerikos. Lietuvių Są
jungos kuopos sutvėrimo. Po 
ilgo visapusio apkalbėjimo, po 
visų nuomonių išsireiškimo pri
eita prie išvados kad tokia or
ganizacija yra reikalinga, nes 
tik per ją sueisim visi į vieny
bę dirbti tautos gerovei. Taigi 
sutverta A. L. S. kuopa ir už
vardinta Dr. Jono Basanavi
čiaus kuopa, kadangi Clevelan- 
do Lietuvių Darželyje stovi Dr. 
Basanavičiaus paminklas ir šiai 
kolonijai geriausia tinka A. L. 
Sąjungos kuopą užvadinti Dr. 
Jono Basanavičiaus vardu.

Valdybon išrinkta: pirminin
ku Antanas čepliauskas (čia au
gęs jaunuolis) ; vice-pirm. Iz. 
Šamas; sekretorium Adelaide 
Miliauskaitė (irgi čia augus) ; 
iždininku — Petras Skukas (čia 
augęs) ; iždo globėjai: M. šal
čius ii- J. Misevičius. Organi
zatoriai : Jonas Jarus ir Anta
nas Žukas.

Prisirašė keliolika narių ir 
Dr. Jono Basanavičiaus kuopa 
pasiėmė varyti Clevelande vieną 
iš didžiausių patriotinių darbų 
— Vilniaus pasų ir Vilniaus 
ženklelių platinimą, kuris dar
bas iki šiol buvo Clevelande 
apleistas ir net darė mums gė
dą.

Taigi, gerbiamieji, kurie įdo- 
maujat tokia organizacija, ku
rie norit dirbti tautos darbą be 
partijų, išvien visi kaipo Lietu
viai, kurie norit padėti savo 
broliams pavergtiems po Len
kų priespauda, dėkitės prie Dr. 
Basanavičiaus kuopos ir visi iš
vien dirbkime vadavimui Vil
niaus krašto, kuris mums pri
klauso per šimtmečius ir be to 
mes nenurimsim.

Jonas Jarus.

RADIO
(Sekmadienio rytais iš WJAY)

šį sekmadienį Lietuviškame 
radio programe dainuos Adelai
de Miliauskaitė, akompanuos 
Birutė Vaitkevičutė. Akordeo
nu gros Zuzana Garbenčiutė.

Programo pradžia 10:15 vai. 
ryto.

LANKĖSI redakcijoje Juo
zas Miskevičius iš Chicagos ir 
užsirašė “Dirvą”. Jis atvažia
vo čia su žmona į laidotuves sa
vo sesers, Elenos Luizienės.

KURIE dar turite pas save 
negrąžintų Darželio vakarienės 
tikietų prašome grąžinti tuojau 
į “Dirvą” arba p. Mulioliui.

Iš FEDĖRALĖS VALDŽIOS 
paskirta $48.987,000 Ohio vals
tijai viešiems darbams varyti. 
Iš tos sumos apie $22,000,000 
teks Clevelandui.

Tų pinigų gavimui, valstijai 
ir miestams reikės patiems da- 
dėti po tam tikrą dalį.

A

EDITORIAI

SUGRYŽO. Elena Baltruko- 
niutė praleido 10 dienų atosto
gų Baltimoreje pas savo seserį 
Julę ir švogerį Adv. N. Raste- 
nius. Pasakoja kad Baltimo- 
riečiai smarkiai rengiąsi prie 
iškilmingo minėjo 25 metų su
kaktuvių Baltimorės Lietuvių 
Tautiško Knygyno Lapkr. 5 d.

Florence Dagilaitis su broliu, 
sesere ir sesers vyru važinėjo 
Chicago.] e ir Racine, Wis., pas 
dėdę Raževičių. Chicago  j e ap
lankė Pasaulinę Parodą.

BEDFORDE, šalę Clevelan- 
do, ruošiama didelis naujas bra
voras $500,000 vertės, kuriame 
gamins alaus po 100,000 bač
kų į metus.

NUO pradžios NRA vykdy
mo Clevelande į unijas įstojo 
apie 25,000 darbininkų.

PATS PLACE
1386 EAST 65TH ST.

Patogi Lietuviams Užeiga, 
Užlaiko skanų alų ir užkan
džius. Penktadieniais duo
da skaniai pagamintą žuvį.
Prašome Lietuvius užeiti.

RUDENINIS 
PIKNIKAS

Sekmadienį, Spalių 29 d.
T. NEUROS UKĖJE 

Brunswick, Ohio.
Piknikas bus su gėrimais ir 
valgiais: keptų balandžių ir vi
sokios paukštienos pietus.

Įžanga $1.00 ypatai.
(Vaikams žemiau 10 m. dykai) 
Atsilankykit visi smagiai pra
leisti dieną prie geros muzikos 
su savo artimais draugais, ir 
pasidaryti naujų draugų.

K. STONIS”
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

NAUJŲ balsuotojų pereitą 
savaitę užsiregistravo 44,615. 
Tas gali padaryti didelį skirtu
mą balsavimuose Lapkričio 7 d. 
Ar daug Lietuvių užsiregistra
vo sunku pasakyti. Lietuviai 
labai nerangus, nors yra piliečių 
daugybė, bet nesinaudoja savo 
teise. Kurie per du metu ne
balsavo ir neužsiregistravo iš- 
naujo, negalės balsuoti Lapkri
čio 7 d. mayoro ir kitų viršinin
kų rinkimuose.

GIMIMŲ skaičius Clevelande 
mažėja, sako sveikatos komisi- 
jonierius. 1920 m. gimdavo po 
25 kūdikius nuo 1000 gyvento
jų, šymet gema tik po 16 nuo 
1000 gyventojų. Depresija čia 
kalta. Ir garnys negali dirbti 
pilno laiko.

IŠSINUOMOJA 5 kambariai 
apačioje, su maudyne, komb. 
furnasu, garadžius. Lietuvių 
srityje. Tik $20 į mėnesį. At
eikit tuoj, 1471 East 65th St.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
2 ŠEIMYNŲ NAMAS, didelis lotas, 

čia pat netoli musų ofiso parsiduo
da už $2,100. Kas turi tiek gata
vų pinigų, pasiskubinkite.

P. P. Muliolis
6606 Superior Avenue

♦ I į.♦ *<* ♦

I El ° ROSEDALE 
į Pi Ory Cleaning Co.;:
? C. F. PETRAITIS, Prop. ” 

j 6702 Superior Ave.,4 •• 
<• t" 4’ ’!• 4*

ra

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 už pilną ver
tę. Norėdami platesnių žinių atsišaukite į

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

PROF. DONALDSON iš Case 
mokyklose Clevelande, tikrina 
kad jeigu Amerika pripažins 
sovietų Rusiją, tik vienas Cle- 
velandas gautų iš Rusijos įvai
rių užsakymų už apie $30,000,- 
000, kas pastatytų į darbus ar
ti 10,000 darbininkų. Ohio val
stijoje dirbtuvės gautų užsa
kymų bendrai už $70,000,000. 
nes, sako Sovietų Rusija pasi
ryžus praleisti šioje šalyje ne
mažiau $350,000,000 pirkimui- 
si sau įvairių reikmenų.

Tai ištikro sovietų carams 
brangiai atsieis gavimas Ame
rikos pripažinimo. Gerai dar kad 
komunizmu užsidegę ir sumanę 
panaikinti pinigus, jų visiškai 
neišnaikino. Dabar pinigai pa
sirodo labai reikalingi.

KĄ TAS REIŠKIA? Ar tai 
taip Clevelande žymiai darbai 
pakilo kad nuo Rugsėjo 9 die
nos iki Spalių 7, per mėnesį lai
ko, Clevelande tramvajų važi
nėjimo pasų pirkimas padaugė
jo net arti 12,000. Pasų pirki
mas buvo taip:

Rugsėjo 9 d. savaitę 45,600 
Spalių 7 d. savaitę 57,142 
Nuo Spalių 9 kas savaitė pa

sų pirkimas augo po kelis tūk
stančius į savaitę.

Aišku kad tie 12,000 pasų 
pirkėjų važinėja kasdien, tur
būt į darbus, nes kurie kasdien 
nevažinėja tie pasų neperka, 
nes neapsimoka.

KAS BUS?
SPALIŲ 29 iki LAPK. 5 d.— 

šv. Jurgio parapijos salėje ba
zaras parapijos naudai.

SPALIŲ 31 d. Lietuvių salė
je, 8 vai. vakare,—Liet. Vyčių 
25 kp. kaukių balius.

LAPKR. 2 d. Lietuvių salė
je—Liet. Republikonų Klubo va
karas ir prakalbos.

LAPKR. 4 d. Lietuvių salė
je—Liet. Demokratų Klubo ba
lius ir kortavimas.

LAPKR. 5 d. Lietuviu salė
je—L. V. 25 kp. teatras ir ba
lius.

LAPKR. 6 d. Lietuvių salė
je—'Liet. Demokratų mass mi
tingas Miller for Mayor.

LAPKR. 9 d. Lietuvių salė
je—paveikslai iš Lietuvos ir 
Dariaus-Girėno išlėkimas iš N. 
Yorko ir iškilmingos laidotuvės 
Kaune. Pradžia 8 vai. lygiai. 
Įžanga 35c., vaikams 15c.

LAPKR. 12 d. Lietuvių salė
je—Moterų Sąj. 36 kp. vakaras 
naujos parapijos naudai. Pra
džia 5 vai. vak.

LAPKR. 28 ir 30 d. Lietuvių 
salėje—“DIRVOS” milžiniškas 
Pokilis, kuriame dalyvaus artis
tai iš Akrono ir iš Chicagos.

LIETUVIŲ BANKO 
DEPOZITO KNYGUTĖMS 

mes turime pirkėją 
kas turite knygutes ir norite jas 
parduoti kreipkitės pas

6606 Superior Ave.
P. P. Muliolis

J J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

Drive for Unity
Is there unity among our Lith

uanians in America; that you or I. 
would be just too willing to em
phasize ?

Does it not appear to anyone 
dividual as a mere failure?

Our folks have been trying 
years to establish some sort of a 
guarantee, to back a condition of 
success, progress 
cement,—but they

Why?
Because 

who were 
sufficient, 
of self influenced human structures. 
Threshed in among our folks, mis
lead our pioneering groups, 
from them the evidence of 
that was intended for us. 
and I may faithfully carry 
work.

Time has come, responsibility has 
just turned the corner. You and I 
should be capable in meeting that 
opportunity,—not shrink, kick back 
or fear, but meet it with broad vision 
and understanding, 
success 
in the 
tion in

Here 
ting to 
but gradual endeavor to widespread 
our powers and great resources of 
intellectual unselfishness, to enrich 
others and ourselves with universal 
understandings, develop a closer re
lationship with our young people 
and their different organizations. 
Not in this community alone, but 
throughout this country and 
nia.

in

fer

and social advan- 
did not succeed.

selfish individualsa few
and still are slabs of in- 
feathery minded shadows

removed 
success, 
So you 

on their

Only then will 
come our way with freedom 
open spaces and dissatisfac- 
the doomed grave.
in Cleveland we are submit
that opportunity with a swift

Lithua-

to
I wish

our

a similar 
problems, 
separated 
hears the

‘Where is our Lithuanian 
Truly one often wonders 

it is. Often one can greatly 
our older generation, which 
have, a few years back, form- 
ndcleus of an undivided and 

Lithuanian youth. Our

“Where Is Our 
Lithuanian Youth?”

As this page is dedicated 
American Lithuanian youth,
to state a few words of encourage
ment for the unification of our 
Lithuanian young people beneath a 
banner which will, not only for the 
present, but for the years to come, 
draw them closer under 

. understanding of everyday
At present our youth is 

so distantly that one often 
question, 
youth?” 
where 
blame 
should 
ed the
patriotic 
older generation will, undoubtedly, 
ask, “But why? Why this repri
mand?” Look about you and you 
will see.

Speculate the scene at the opening 
of our Lithuanian Cultural Garden. 
How many young people were there, 
taking part in its dedication? There 
are many other various national af
fairs which should be managed by 
our youth, but—are they? Decided
ly NO. It is always the few, and 
the rest of the very ambitious (?) 
elder folks who are foreverlastingly 
raising their heads awaiting for the 
shower that will bring them, either 
fame, fortune, or glory.

In all these affairs our youth 
seems to be gone, dead and buried, 
but this should not be the case. They 
should all be like a “nation undi
vided”, and if they were, there would 
be a greater enjoyment of life and 
a fraternal attitude toward the 
things of life.

The “Youth’s Forum” should show 
a great progress toward this 
cation of ideas and ideals. It 
most time for our elders to 
over this unfinished work
younger generation, to be carried 
to new heights, and if we are 
we will easily,, as a group, 
with this work and let the 
world realize the strength, the
and the wonderful results of the 
American Lithuanian Youth, as seen 
through the eyes of “Youths’ Fo
rum”. AI. S.

unifi- 
is al- 
hand 

to a

united 
go on 
whole 
power

Spalių 27, Į933

G?

No

echoed into the 
the hearts of 
deserving citi-

Lit

virtually pala- 
a 

incom-

6820 Superior Ave. Cleveland, 0. 
Phone: ENdicott 4486

♦HEALTH*
By Dr. A. J. Kazlauckas, M.D.

Forum
Managing Editor—Peter Skukas 
Typist—Helen Palub

WEAKENED BY WEEK-ENDS
By Peter Skukas.

Oct. 25.—A mystery 
Cleveland’s unshackled 

Found, “A Million

Cleveland, 
solved for ' 
Police force. 
Dollar Baby In A Ten Cents Store” 
—Little Alice Patrick, Lithuanian 
lassie, who adorns the sweetest coun- 

1 ter in the place with her white-ish 
wavy locks. (Here’s a tip for you, 
boys). Alice has a steady there, 
not the bossi the job at the Superior- 
Addison store.

A short description of J. Jarus, 
Dirva’s co-publisher—natty.

One boy who 
own city, Chet 
collector. How 
Chet?. . . .

Chop-suey as 
can’t make—at Stonis’ eat spot. You 
can’t afford not to try some. Aside 
—Don’t forget me with a plate, 
“Stoney”, for this boost. Atta boy.

Strolling down Euclid Avenue, 
Cleveland’s diminutive Wall Street 
and came across the sad spectacle 
and debris of the former Union and 
Guardian mansions where once 
reigned “infallible” monarchs of 
High-speed Supr-finance wizards of 
this gasoline era. Desolete, bleak 
and barren are these migthy struc-

made good in his 
Zuris,, Deputy tax 
are the collections,

even the chinks

Coming Attractions
HALLOWE’EN DANCE

A dance of all dances will be held 
Tuesday, October 31 at the Lithua
nian Hall. Sponsored by the K. of 
L. Branch 25.

Elaborate prizes will be awarded 
to the persons wearing the most 
humorous, original and beautiful 
costumes.

The music will be furnished by 
one of our famous radio orchestras, 
from station WJAY, the name is 
Ray Henderson's Band.

The admission is that which will 
neither make or break a person’s 
pocket or his financial standing. So 
don your most spectacular costumes 
with the most “It”, as the prizes are 
simply gr-r-rand, and who knows 
how lucky you may be.

Remember, October 31, your 
tune plus your admission, and a 
orchestra means a great time.

Cos- 
good

L. 
in 
of

PRODUCTION
On November 5th, the K. of 

theatrical committee breaks forth 
all its glory "with the production 
“All for the Fatherland” (Viskas
del Tėvynės), a drama in one act, 
also a hilarious comedy, “Kingly 
Cockroadch” (Karališkas Bambadie- 
rius), translated from the American 
by Alvina Salaseviciute, a member 
of the K. of L.

With the club’s star actors, these 
two plays are bound to be the year’s 
outstanding Lithuanian successes.

All I will mention that one-half 
of the profit will be turned over to 
Dariaus-Girėno memorial fund.

In next week’s issue, a short sy
nopsis of these two plays will be 
given, plus a description of the va
riety acts, billed for the same night.

He found them—250 
in his

commanded Sutcliffe.
of the Big Bad 
the first pig in-

the second.

ENGINEER’S STRATEGY
This is a tale of two pigs that 

didn’t go to market.
They went to the home of Bill 

Sutcliffe, Bay Village (Ohio) engin
eer instead.
pounds each—-wallowing
shrubbery.

“Seram!”
“Who’s afraid

Wolf?” countered 
silently.

“Oink”, agreed
Neither moved.
Then Sutcliffe was reminded of a 

county fair he had attended. There 
had been a hog-calling contest. 
Other people could entice pigs with 
their-voice, why couldn’t he?

He opened the doors of his garage 
and crouched in a corner. With in
creasing volume, he began to croon 
after the manner of the best hog
callers.

The pigs exchanged surprised 
glances, turned around and trotted 
obediently ' into the garage, 
cliffe closed the doors.

Now he is looking for their owner.
Are they yours?

Sut-
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I PIRK IR TAUPYK DABAR! I
VYRAMS IR VAIKINAMS

Vyrų
Vyrų
Vuru

Kainos niekados nebus tokios žemos!

RCOATS *15 «
Visokių stylių—Visokių modelių

Lumberjacks . . 82.95 . . Vaikų Sveteriai . . .
Union Siutai .. $1.00
Marškiniai ........... 79c

THE KRAMER
7002-04 Superior Avenue

$20
$1.45
$1.95Vaikų Ilgos Kelines . .

Vaikų GW f Kojinės . . 25c

& REICH CO
Kampas Giddings Rd. =
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turės of finance, whose deafening 
crash thundered and 
ears and tugged at 
many innocent and 
zens.

There they stand,
tial dens, monumental blunders, 
tribute to mismanagement, 
petency, dishonesty and speculation, 
but also a constant sorrowful re
minder to the old and perticularly 
to the young unto whom this wreck
age is placed for reclamation. And 
if Emerson was right when he said 
that for every right there is a 
wrong and that for evry wrong 
there is a right then all this burden 
thrust upon those least able to carry 
the load is not in vain........... if the
future learns from the past.

Where to find some of our Lith
uanian youth ? Nightly, John Hay 
high school is a haven for those 
whose hunger and thirst for knowl
edge is unsatiated. It used to be 
that B. D. (before depression) our 
younger set used to drink the mid
night oil, now they burn it—and 
how it burns.... your stomach— 
picturing a return to the good old 
Puritan days and its contingent 
Puritanical days and its contingent 
modes.

Every individual who has grown 
old and kept vigorous, has found 
that keeping healthy is a matter of’1 
every day vigilance. There are cer
tain signs of approahing illness 
which one can observe; once found, 
the illnes can be treated by first aid 
methods, thus staving off serious 
sickness. This daily watching of 
your physical condition and then ad
ministering first aid may be a new 
idea to you. However new, it will 
save you many a serious illness if 
you are intelligent in your method 
of first aid to yourself.

It is especially important for you 
to acquire the ability to interpret 
the 
ing 
can 
step
ministration of simple first aid will 
restore your health or will at least 
check it until further diagnosis is 
made and proper treatment insti
tuted. Naturally, the first moment - 
that you notice a stuffy and warm 
feeling, a rise in your body tempera
ture you should consult a physician, 
as the source of the body tempera
ture may be of a mysterious nature. 
If a physician is not available, 
bet and keep well covered up. 
many people or on the other 
too many boys never heed 
warning; they keep right on
their chief interest or daily routine 
which in many instances is work or 
play and thus overtax the body. By 
little attention to these warning 
when they first appear, long illness 
can frequently be prevented.

To be able to detect 
must learn to be on 
all possible warnings, 
one of Nature’s ways 
us that something
through pain or tenderness, 
a symptom is noticeable in a great 
many illnesses as rheumatism, pneu
monia or appendicitis. When pain 
occurs in the region of the abdomen 
one must be exceptionally alert. If 
it persists or becomes acute a doctor 
should be consulted for it may be 
appendicitis or some other equally 
serious 
all, if 
isheld 
search
as it is an advanced symptom.

(Continued)

slightest warning of an oncom- 
illness or diseases. When this 
be done, by and individual, a 
further can be made and ad-

JUST A MISTAKE
Dr.' Finney has been called from 

Baltimore to another state to assist 
in diagnosis and possible surgery in 
diagnosis and possible 
connection with the 
in her teens”.

So he traveled all 
got to the home of

“It looked like appendicitis”, said 
he, “but I wasn’t sure.
parents it was more or less serious, 
however, and they gave 
mission to operate. I 
There was nothing wrong 
patient’s appendix”.

The surgeon returned to
and the following day got a tele
gram from attending physician, it 
said: “Measles”.

I

surgery in 
case of a “girl

day and finally 
the patient.

I told the girl’s

me per- 
operated. 
with my

Baltimore

the
all
are 
At

CURVES
Diets, setting up exercising in 

morning, and sweat boxes, are 
of the past, but the old ironsides 
coming back—it’s the Corset,
least that’s what the doctors of this 
International Medical Assembly here 
in Cleveland think, for they just 
adore Mae West curves and said, 
“that it 
women.”

Girls, 
feminine

is a boon to health of

the trend is toward the 
curves of the “gay ’90s”.

A 
our 
like

we

our 
we

BOLDNESS
“Drive for Decency”, started by 
Cleveland women (how do you 
that?) against stage and screen

spectacles and what spectacles 
had.

Lets have a few remarks from 
society leaders—remember that
also have society here in Cleveland.

“Promoters of obscene and im
moral performances on stage and 
screen must be shown they cannot 
present them without arousing em
phatic protest from evry self-res
pecting man and woman in the city.”

“Commercialized stage, in its wild 
passion for the almighty dollar, has 
no respect for motherhood.”

“The boldness of the leaders of 
stage and screen is an insult to 
womanhood in this city and country.”

“What should be clean and whole
some entertainment for young 
mature alike has degenerated 
filth and corruption.”

Ladies and gentlemen, that
our society speaking in behalf of 
morals and insult to womanhood.

A few words from our Police Pro
secutor Mr. Lyons, “The ordinance 
requires only that the performers be 
properly clothed”, said Mr. Lyons. 
“Because it does not state how much 
clothing is necessary to comply with 
a definition of ‘proper’ it all depends 
on how you look at it.”

and 
into

was

pass—they

have in his 
you and I

go to 
Too 

hand 
such 
With

abdominal disturbance. Above 
vomiting occurs and nothing 
on the stomach, immediate 
of a doctor must be made

us happy, whereas 
only be the owners 
human hearts.

only bought by the

symptoms one 
the alert for 
For example, 
of reminding 
is wrong is 

Such

Wealth! Wealth!
What is wealth ?
Just a personal satisfaction to the 

external human belongings of life. 
But does it bring joy, love and ap
preciation to one’s human heart? In 
my way of reasoning it does not.

You and I are as rich as the 
wealthy for in our hearts and life we 
have the appreciation of all that is 
offered to us by mother nature.

Really the material things of life 
mean a little to us, we own nothing 
in this world,—for we are the nom
inal owners, when we 
pass, too.

A man of wealth will 
possession things that 
cannot have, but what we have met, 
seen and experienced may be an in
spiration.

If he does own a magnificent gar
den, and you had the opportunity to 
stroll through the paths that were 
laid in the most beautiful spots of 
the garden, you too would be the 
owner, for it is the appreciation of 
beauty that counts and not the pos
session that enables you to appre
ciate it in your heart.

Powers of appreciation can make 
the poorest of 
the wealthy will 
and not thrilled

Love alone is 
one and only possession in human 
heart and that is appreciation.

To appreciate you must understand 
sight, into the richness of human 
heart and love.
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Į NIKODEMAS A. WILKELIS
: (Neverauskas)

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

WILKELIS FUNERAL HOME
6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
: Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 
: musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir priėlakumaš yra visiem* 
: lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
: Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo*
■ derniškas.

= HEnderson 9292
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