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Amerika Pirks Auksą iš 
Visų KraštųDARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

STREIKAS DETROITE
Detroit, Mich. — Strei- 

keriai penkių dirbtuvių, iš
dirbančių Įvairias reikme
nis ir Įrankius (tool ir die- 
makers), 2,500 skaičiuje, tu
rėjo riaušes, norėdami su
laikyti streiklaužių darbus 
savo dirbtuvėse. Jie kovoja 
už NRA valandas ir algas.

Vakarinėse valstijose u- 
kininkų streikas tęsiasi su 
kruvinomis muštynėmis.

Havana, Kuba. — Nors 
buvo kiek aprimę, dabar vėl 
prasideda nauji streikai ir 
darbininkų bruzdėjimas.

Kanadoje bedarbių skai
čius niors lėtai eina mažyn. 
Per šešis mėnesius iki Spa
lių mėnesio visoje Kanado
je Į darbus buvo paimama 
vis daugiau ir daugiau.

Maskva stotosi požeminę 
sistemą. Maskvoje desėtkai 
tūkstančių darbininkų visu 
smarkumu dirba išstatymui 
požeminių tramvajų siste
mos. Darbą vadovauja An
glai teknikai. Kada bus už
baigta, ta sistema apims 48 
Amerikoniškas mailes plo
to ir sujungs su miesto vi
duriu visus aplinkinius in
dustrinius centrus, gelžke- 
lių stotis ir kitas svarbias 
vietas. Pilnai tiki užbaigi 
1936 m.

SCHENECTADY. N. Y. — 
General Electric Co. vedėjai iš
leido pranešimą kad jų dirbtu
vėse nuo Kovo mėn. šymet dar
ban paimta 7,600 darbininkų 
daugiau ir bendrai visiems al
gos padidinta $17,000,000 su
ma.

VALDŽIA RUOŠIA didelius 
viešu darbų projektus. Tarp 
500,000 ir milijono darbininkų 
bus paimta j Įvairius viešus val
diškus darbus visoje šalyje šios 
žiemos bėgyje, sako vienas in
žinierių laikraštis.

Beveik visuose miestuose ir 
miesteliuose kur tik buvo paštų 
skyriai nuomojamuose namuo
se, bus budavojama valdžios 
nuosavi paštų skyrių namai.

Prie to, pradedama ir labiau 
plečiama visi kitokie vieši dar
bai, kurie paima darbininkus, 
arba palaiko darbe daugybę, ku
rie butų paleisti jeigu tie dar
bai nebūtų pradedami.

PLIENO GAMYBA Pitts- 
burgho srityje šiuo tarpu su
mažėjo, kaip sumažėjo ir kituo
se plieno centruose. Dabarti
niu laiku dirba su 39 nuoš. nor-

.'Ho. Sulyg dabartinės padė- 
'■'■s sunku ir spėti ar tuo tarpu 
negerės kiek ar pasiliks kaip 
dabar yra.

AUKSO KAINĄ PADIDINO IR SUKĖLĖ RŪ
PESTI PRANCŪZIJAI, KURI NORI UŽ

DRAUSTI PARDUOTI SAVO AUKSĄ.
NORI SUSITARTI SU 

ANGLIJA DEL
KAINOS

Washington. — Preziden
tas Roosevelt padarė dar 
vieną žingsnį link sutvar
kymo dolario kainos ir nu
statymo prekių vertės, pa
skelbdamas jog pradės pir
kti auksą iš viso pasaulio 
aukso rinkų. Aukso kainą 
vėl pabrangino ir Amerika 
moka už auksą daugiau ne
gu Londone nustatyta.

Ant popieros skaičiuojant 
išeina kad jau dabar Suv. 
Valstijos padarė $2,400,000,- 
000 pelno už auksą. Suv. 
Valstijų ižde yra $4,300,- 
000,000 vertės žema kaina 
supirkto aukso, kurio da
bartinė vertė esanti $6,700,- 
000,000.

Nekurie žinovai sako kad 
tar užves tarp šalių “pinigi
nį karą”.

Prez. Roosevelt nori su
sitaikyti su Anglija aukso 
kainos klausimu ir išvengti 
“piniginio karo”.

Paryžiaus laikraščiai už
vedė agitaciją uždrausti iš
vežti 
zijos 
rika 
keti.

arba parduoti Prancu- 
auksą, už kuri Ame- 
pradėjo daugiau mo-

FORDUI NEDUOS BIZ
NIO

Washington. — Kadangi 
automobilių išdirbėjas Ford 
atsisako skaitytis su NRA 
ir neduoda valdžiai raportų 
apie savo darbo valandas 
ir algas, valdžia pasiryžo 
boikotuoti Fordą ir pareiš
kė jog nepirks jo trokų ka- 
riumenei, kurių dabar bus 
perkama už $25,000,000, iki 
jis nepasirašys NRA 
gas.

Paskutinėse dienose 
nešimai sako kad Ford 
deda nusileisti.

LITVINOV JAU
KELIAUJA

AT-

ARABAI PALESTINO
JE ŽUDO ŽYDUS
Jeruzalis. — Tarp Ara

bų Šventoje Žemėje eina di
lelė agitacija prieš ten at
važiuojančius iš kitur apsi
gyventi Žydus. Pereitą sa
vaitę kilo kruvinos riaušės, 
ižmušta virš 30 asmenų.

HITLER UŽGINČIJA 
PROPAGANDĄ

Berlinas. — Pakilus gan
dui kad Suv. Valstijų val
džia imsis tyrinėti apie Vo
kiečių Hitleristų propagan
dą Amerikoje, Hitler sako 
kad jis tuo neužsiima, jis 
turi gana savų bėdų namie. 
Suv. Valstijose nėra jokios 
autorizuotos atstovybės nuo 
Nazių partijos, pasakė Hit
ler. Toliau, sako Hitler, jis 
net uždraudė savo partijos 
nariams, vykstantiems į S. 
Valstijas, ten laikyti pra
kalbas apie partijos reika
lus.

PADIDĖS PLIENO 
DARBAI

Tarybos tarp Prezidento 
Roosevelto ir didžiųjų plie
no industrijos atstovų tuo. 
prives prie susitaikymo už 
kainą kokia plieninės turės 
duoti už 800,000 tonų gelž- 
keliams bėgių. Valdžia no
ri pagelbėti gelžkeliams pa
sitaisyti ir pirkdama bėgius 
tuo budu duoda jiems pa
galbą.

Kada valdžia paskelbė su
manymą pirkti bėgius, plie
no dirbtuvių vedėjai pasku
bino susitarti ir padavė vie
nodą kainą, bet valdžia at
sisakė tą kainą mokėti ir 
užvedė derybas del naujos 
kainos.

Lakūno Tragedija Atidengta
Lietuvos Aviacijos Ekspertai Sako kad Nušovimo 

Nebuvo; Lakūnai Galėjo Užsimušti del Atsi
radusių Motore Negerumų, nes Gazolino 

Filtrai Rasti Pradėję Užsikimšti.
Rašo Specialis “Dirvos” Korespondentas iš Kauno, 

P. KUBILIUS-EDM. DANTAS.

Kaunas. — Lietuvių trans-! ras, (e) greičio rodyklė; (f) 
atlantinių lakūnų Dariaus ir Gi- aukščio rodyklė.
rėno palikimams globoti Lietu
vos vyriausybės paskirta ko
misija, kurią sudaro pirminin
kas, Vidaus reikalų viceminis- 
teris Pulk, štencelis. krašto ap
saugos ministerijos atstovai: 
Gen. Nagevičius, Pulk. Pundze-

reika- 
karo

reikės 
šalių

Washington. — Sovietų 
Rusijos užrubežinių reika
lų komisiro Litfvinovo lau
kiant užvedimui taryboms 
tarp Suv. Valstijų ir Rusi
jos, iškyla trys labai dideli 
klausimai, kuriuos reikės iš
spręsti pirm užvėrimo ko
kių nors diplomatinių ir ko
mercinių santikių.

Tie klausimai yra:
1. Komunistų propagan

da Suv. Valstijose;
2. Abiejų valdžių 

lavimai atlyginimų 
skolų ir nuostolių;

3. Budai kuriais 
Įjudinti tarp abiejų 
pirklybą.

Propagandos kla u s i m ą 
I sako galės tuoj išspręsti ir 
Litvinov sutiks nieko ofi
cialiai propagandos atžvil
giu nedaryti (nors komunis
tams gerklės neužims ir jie 
po senovei bandys “išvers
ti Amerikos kapitalizmą”).

Sunku bus nustatyti kiek 
kuri valstybė kuriai skolin
ga pavidale konfiskuotų S. 
Valstijų piliečių turtų ir 
Amerikos paskolų carui ir 
Kerenskiui, o iš sovietų pu
sės — kiek Amerika turi 
atlyginti Rusijai už padary
tus nuostolius laike Ameri
kos kariumenių okupacijos 
kad ir tuščių Rusijos dalių, 
kada komunistai užvaldė 
Rusiją.

Litvinov atsiskubina į A- 
meriką. Jis jau išvažiavo 
iš Maskvos, apsilankė Ber- 
line ir Paryžiuje, ir šiose 
dienose sėda į laivą kelionei 
j Washingtona.

Indijoje gyventojų skai
čius per pastarus 10 metų 
padaugėjo 34,000,000 galvų, 
nes per tą laikotarpį ten 
nebuvo užėję jokių idelių 
epidemijų. Viso Indija tu
ri 352,838,000 gyventojų.

MIRĖ PAINLEVE
Paryžius. — Spalių 29 d. 

pasimirė Paul Painleve, 70 
m. amžiaus, žymus Pran
cūzijos diplomatas, tris sy
kius buvęs premjeru. Jis 
buvo žinomas kaipo geras 
mokslininkas.

JAU PRADEDA PRIEŠ 
ROOSEVELTĄ

Washington. — Republi- 
konų partija išleido knyge
lę, kurioje atakuoja Prezi
dentą Rooseveltą, kaltinda
ma ji ir jo administraciją 
nevykdyme savo prižadų 
padarytų prieš rinkimus.

Tai yra jau pradžia par- 
tiviško karo, kurį Republi- 
<onų partija užveda prieš 
Demokratų partiją su tiks
li atsukti visuomenę nuo 

dabartinės valdžios.

Užsimušė 4 cirko lakūnai. 
Amarillo, Texas. — Dviem 
ėktuvam susimušus užsi

mušė keturi cirko lakūnai.

išly-

pra- 
pra-

IŠGELBĖTA 2,600 NAMŲ
Washington. — Nuo pra

dėjimo veikti valdžios namų 
paskolos banko, visoje ša
lyje iki Spalių 30 d. išgel
bėta biedniems namų savi
ninkams 2,600 namų. Tai 
yra sulyginamai mažai, nes 
paskolos duodama labai at
sargiai, ir kaip valdžiose 
paprastai yra, labai lėtai, 
nerangiai. Šiaip gi nuo at
ėmimo sulaikyta 22,840 na
mų, bet dar paskolos neiš
duota.

Westboro, Mass. — Lėk
tuvui nukritus užsimušė 3 
vyrai ir viena moteris.

TAI BUVO “VESEILIA”!
Roma. — Išjudinimui ve

dybų ir dauginimosi Itali
jos gyventojų, pereitą sa
vaitę per visą Italiją buvo 
surengta visuotinos vedy
bos. Pačioje Romoje viešo
se apeigose vienu kartu 
rišta 700 porų. Kožnai 
rai pats Mussolini davė 
vanų pinigais.

su-
po- 
do-

MERGINA VIRSTA VYRU
Oakland, Cal. — Čia pa

sidavė daktarų globai, pra
šydama išgelbėti nuo pavir
timo Į vyrą viena mergina. 
Ji yra 23 m. amžiaus, buvo 
pilnai gražiai išaugus, bet 
metai laiko atgal pradėjo 
jai augti barzda, ūsai, vy
riški raumenys, ir net ran
kos pradėjo darytis vyriš
kos. jgh

DAR ATIDARYS 29 
BANKUS

Šiose dienose tapo peror
ganizuota ir gavo valdžios 
leidimus atsidaryti 14-kojc 
valstijų 29 bankai. Prie to 
300 kitų bankų darbuojasi 
su tikslu atsidaryti, ir kada 
viską tinkamai sutvarkys 
bus atidaryti.

PAŠTO ŽENKLELIS VER
TAS $1200

Žmonės mėgsta viskuo 
žaisti ir tuos savo pamėg
tus žaislus paverčia į di
džiausi biznį. Yra daug 
žmonių kurie mėgsta ran
kioti taip niekam nereika
lingus mažyčius popierėlius, 
pašto ženklelius. Vieni juos 
meta be jokios atodairos, o 
kiti renka ir taupo. Pas
kiau mainosi vienas su ki
tu, ir net pardavinėja.

Šiose dienose vieną pašto 
ženklelį, trijų penų’ vertės, 
išleistą 1862 m., Londone 
pardavė už $1,200. Tų žen
klelių dabar yra išviso tik 
du. Juo jie retesni, tuo 
brangesni.

Toki suma už mažą pašto 
ženkleli parodo kaip neku
rie žmonės siaurai į kokius 
mažniekius įsitiki ir mėto 
didelius pinigus už juos.

Londone, Anglijoje, kas 
metai policija gauna apie 
5,000 pranešimų su j ieškoti 
dingusias merginas. Atsi
randa jų veik visos, bet po 
250 merginų visai dingsta.

BUS BLOGA IR GIR
TUOKLIAMS

Su pradžia 1934 metų Vo
kietijoje pradės veikti įsta
tymas sterilizavimo silpna
pročių, epileptikų ir kitokių 
jrigimtinų ligų vyrų ir mo- 
;erų, kad iš jų nesiveistų 
<iti jiems lygus. Dabar ža
da prie to dar pridėti ir ne
išgydomus girtuoklius, ku
rie taipgi galės būti sterili
zuojami.

vičius. Pulk. Leit. Inž. Gustai
tis, užsienių reikalų ministeri
jos atstovas Dr. E. Turauskas, 
Letuvos Aero Klubo atstovai: 
Kapt. Morkus ir Inž. Bulota, ir 
sekretorius užsienių reikalų mi
nisterijos valdininkas švelnikas 
savo Liepos mėn. 24 d. posėdy
je nutarė sudaryti specialę ko
misiją garbingo atminimo Da
riaus ir Girėno katastrofos prie
žastims ištirti. Sakytą komi
siją sudarė Aviacijos žinovai: 
Pulk. Leit. Inž. Gutaitis — pir
mininkas; Maj. Reimontas bei 
Kapt. Morkus — nariai, ir Maj. 
Inž. Gavelis — ekspertas.

ši komisija, apžiurėjus tek- 
nišką lėktuvo bei motoro pusę, 
išnagrinėjus visus gautus do
kumentus liečiančius “Lituani- 
cos” žuvimą, bei nuodugniai iš
tyrus visas liekanas surašė šį 
aktą, kurį mes čia ištisai pa
duodame.
I. TEKNIŠKI LAKŪNŲ PA

SIRUOŠIMAS
Dariaus ir Girėno lėktuvas 

pasirinktas skristi buvo Bellan- 
ca CH-300 Pacemaker.

šis lėktuvas, registruotas Nr. 
C88E, įsigytas pačių lakūnų 
jau vartotas, ruošiantis per
skristi buvo atiduotas į dirbtu
ves, kur jis buvo pagrindiniai 
sutvarkytas, būtent, padaryta 
nauji didesnio ploto' sparnai, 
nauji ( vairai, nauja važiuolė, 
nauji benzino ir alyvos bakai. 
Be to, įstatytas naujas motoras 
Wright modelio.

Be to turėta visi reikalingi 
motoro kontrolei instrumentai 
ir keturi laikrodžiai. Tenka pa
sakyt kad lėktuvo įrengimas 
bortinių instrumentų atžvilgiu 
buvo (tinkamai ir pilnai atlik- 

, tas. Neturėta radio aparato, 
bet nuo jo turbut buvo atsisa
kyta daugiausia del svorio su- 

J metimų, nes lėktuvas ir be to 
'jau buvo įkrautas iki ribų,, gi 
, radio pavojingiausioje kelionės 
dalyje — virš vandenyno — 
vistiek maža butų galėjęs duo
ti naudos.

Taigi įvertinant patį lėktuvą 
“Lituanicą” ir jo tinkamumo 
žvilgsniu galima pasakyti kad 
jis šiam tikslui buvo tinkamas, 
nes tai yra lėktuvo tipas plačiai 
vartojamas Amerikoje ir jau 
keletą kartų išmėgintas kelio
nėse virš vandenyno.

Esama lėktuvų kurie yra žy
miai greitesni negu buvo “Li- 
tuanica”, bet žvilgsniu galimu
mo pasiekti ilgesnį atstumą— 
musų lakūnų pasirinktas tipas 
galima laikyti vienoje iš pir
mųjų vietų. Panašaus tipo lėk
tuvas ilgą laiką turėjo tolio re
kordą (lakūnai Boardman ir 
Polando tokiu pat lėktuvu, nu
metę ore važiuoklę, pasiekė 
8065 klm. skridimo tolį).

Įvertinant lakūnų pasiruoši
mą kelionei tenka jį laikyti pil
noje aukštumoje, kas aiškiai

(Pabaiga ant 5-to pusi.)

“VIENYBĖS” ŠĖRI- 
NINKAI BRUZDA

Brooklyn, N. Y. — Spalių 29 
d. įvyko susirinkimas grupės 
“Vienybės” šėrininkų. Susirin
kimui p. D. Klinga referavo 
kad bendrovės direktoriai pasi
ruošę “Vienybės” bendrovę lik
viduoti ir kad b-vės preziden
tas Strumskis, su pašaliniais 
žmonėmis, net ne šėrininkais, 
kurių priešakyje yra SLA. sek
retorius M. J. Vinikas, planuo
ja naują bendrovę iš penkioli
kos parinktų socialistų ir sari- 
dariečių, nušluoti šalin “Vieny
bės” šėrininkus ir kreditorius, 
pasiėmus “Vienybės” turtą ir 
patį vardą, leisti savo politikos 
tikslams laikrašti.

Strumskis tame susirinkime 
patvirtino ką Klinga referavo, 
ir pridūrė kad Susivienijimas 
jau pradėjo bylą paimti “Vie
nybės” namą už skolą. Toliau 
pasakė kad bendrovės jau nega
lima išgelbėti nuo bankruto. Jei 
šėrininkai norį tegul jam sude
da $12,000 tai jis neįeisiąs ben
drovę bankrutyti. (Nuo Red.: 
O pati “Vienybė” rašė kad ko
kie tai “fašistai” padavę ben
drovę ant bankruto.) Bet su
sirinkę šėrininkai buvo labai 
nepatenkinti tokiu Strumskio 
arogantiškumu ir vienbalsiai 
nutarė šaukti visų šėrininkų 
sdsirinkimą, kad jie galėtų tar
ti savo žodi bendrovės reikalų 
klausime ir laikraščio likimo 
klausime. Rep.

Lėktuvo tuščias svoris
buvo klg. 1210

Benzino paimta ” 2140
Skardinės nuo benzino

svėrė ” 50
Alyvos ” 110
Lakūnai ir paštas ” 180

Išviso ” 3690
Lėktuvo sparnų plotui esant 

28 k v. metrų, laike starto gavo
si krūvis 131 klg. kiekvienam 
kv. metrui ir 10.1 klg. vienai 
arklio jiegai, tai yra skaičiai 
kurie rodo kad pakilimas turė
jo būti labai sunkus ir rizikin
gas.

Lėktuvo didžiausias greitis 
per valandą buvo 220 klm., ke
lionės greitis — 170-180 kilo
metrų per valandą.

Lėktuve buvo paruošta visi 
navigacijai ir aklam skridimui 
(nakties tamsoje arba rūke) 
reikalingi instrumentai. Kom
pasai buvo du, būtent vienas 
distancinis indukcijos tipo ir 
antras pagelbinis skysčio kom
pasas.

Aklam skridimui lakūnai bu
vo ypač gerai pasiruošę. Tr.m 
reikalui jie turėjo šiuos instru
mentus : (a) dirbtinas horizon
tas Sperry, (b) krypties žiros- 
kopas Sperry; (c) posūkio kon
trolinė rodyklė, (d) variomet-
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Chicago Lawn 

“MARGUTIS”
2437 W 69th Street 

Chicago Lawn 
Aušros Knygynas

3653 So. Halsted st.
Stock Yards

A. Ambrazevičia
3141 Emerald avė 

Armour Station
News Stand

Kedzie and North ave 
Humboldt Park

News Stand
18th St. & S Halsted st 

Pilsen
News Stand

Milwaukee & Damon 
Humboldt Park

News Stand
G3rd 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.
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH
ATVYKO NAZIŲ IŠVYTAS 

PROFESORIUS
Dr. Otto Stern, žydąs, Vokie

čių išvytas iš Hamburgo uni
versiteto, kuris stojo profeso
riauti Carnegie Tech, pasakoja 
kad Vokietijoj Naziai (Hitle- 
ristai) palengva smaugia mok
slą. Jis sako kad ne tik žydai 
profesoriai išvejami iš univer
sitetų, bet ir krikščionys mok
slininkai jaučia kad dabartinė 
Vokiečių vyriausybė neprijąu- 
čia jų tikram moksliškam dar
bui ir nori viską pavergti savo 
siaurai politikai.

Hitleristų valdžios rankos ki
šamos į studentų organizacijas 
universitetuose, kontroliuoja jų 
mokslą ir veikimus.

Su Dr. Sternu atvyko dar ki
ti du žymus žydai profesoriai, 
kurie gavo vietas Pittsbųrgho 
aukštose mokslo įstaigose.

DIRBANČIŲJŲ SKAIČIUS 
PADIDĖJO

Per Rugsėjo mėnesį Penn
sylvanijos dirbtuvėse darbinin
kų skaičius pakilo 4 nuoš. ir 
algų išmokėjimąs tą mėnesį pa
daugėjo $6,876,000 suma. Ži
nios remiamos surinktas davi
niais iš 68 manufaktūros indus
trijų valstijoje.

Tos firmos per tą 
rėjo darbe 393,000 
daugiau.

Pirmą kartą į 21
Pennsylvanijoje

mėnesį tu- 
darbininkų

mėnesį lai
ko Pennsylvanijoje bedarbių 
skaičius nupuolė žemiau mili
jono, kuomet Rugsėjo mėnesį 
pakilo darbingumas ir daugiau 
bedarbių paimtą į visokius dar
bus.

Rugsėjo mėnesį registruotų 
bedarbių skaičius buvo 909,363.

SHENANDOAH, PA.

vi-

BALSUOS ANT POPIERINIŲ 
LAKŠTŲ

^.llegheny apskrityje rinki
muose Lapkričio 7 d. bus var
tojamą popieriniai lakštai su 
kandidatų vardais ir kitais da
lykais, vietoje balsavimo maši
nų. Sakoma jog susekta bal
savimo mašinose netobulumai 
kurie gali pagelbėti apgaudinė
ti arba suklastuoti balsavimą.

Trys metai atgal apskritis 
supirko 1,100 balsavimo maši
nų jr išleido šimtus tūkstančių 
dolarių ant- jų, o šiandien jau 
jos pripažyštamą netikusios.

GUBERNATORIUS PRIPA- 
PAŽYSTA PRALAIMĖJIMĄ
Pennsylvanijos gubernatorius 

Pinchot pagaliau pripažysta kad 
prohibicija sumuštą ir kad ji 
bus panaikinta šioje šalyje ant 
visados. Gubernatorius iki šiol 
buvo atkaklus “sausųjų” vadas, 
bet dabar savo jog sutinka pa
siduoti didumai, “neišsižadėda
mas savo įsitikinimų”.

Gubernatorius tik padarė sa
vo penkis .patarimus kaslink 
svaiginančių gėrimų kontrolės, 

* kuomet prohibįčiją bus užbaig
ta. Jis sako:

1— Senoviškos kąreiamos ne
privalo būti grąžinamos;

2— Svaiginanti gėrimai netu
ri būti maišomi su politika;

3— Svaiginanti gėrimai netu
ri būti pardavinėjami be jokio 
suvaržymo, kiekvienoje lindy
nėje ar sustojimų vietose prie 
vięškelių.

4— Inkvizitiškas Brooks auk
štų kaštų įstatymas, kuris įvė- 
lė musų teisėjus į svaigalų po
litiką, neturi būti grąžinamas.

5— Svaiginančių gėrimų par
davinėjimas turi būti taip su
tvarkytas kad nebūtų progos 
veikti slaptiems degtindariams 
ir kad jiems neapsimokėtų.

tam

Trys 
viena 
musų 

ne-
Mat dalykas to-

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunąt kurio 

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

“Dirvos” Admin.

Į LIETUVĄ
REGULIARIAI IŠPLAUKIMAI

SMAGI KELIONĖ
ŽEMOS KAINOS

KLEBONAS VIS KARIAUJA
Musų klebonas Kup. Karalius 

vis su parapijopais kariauja ir 
nori ant jų karaliauti. Daro 
parapijonams visokių kliūčių, ir 
po teismus bylinėjasi, ir vis ne
gali paimti viršaus.

Spalių 15 d. parapi jonai tu
rėjo savo mėnesinį susirinkimą 
bažnytinėje salėje. Susirinki
mą atidarius, atėjo ir klebonas 
s.u savo keliais šiaudiniais, ir 
vikaras, ir pradėjo rėkti kad 
parapijonams nevalia laikyti 
susirinkimo. Rarapijonai nete
kę kantrybės griebė kleboną su 
įo “jenerolais” ir pradėjo taš- 
kyt žandus, vienas jo karšta
galvis “jenerolas” išėjo iš sa
lės su langu, o patį kleboną tiek 
apdaužė kad veidas truko ir 
nulėkė apikakle, o vikarui su
mušė akinius. Visi gerai “iš- 
šventyti” paspruko. Po
klebonas apsivalęs burną pasi
šaukė porą policijantų ir atėjo 
ąreštuot parapijomis. Kada in- 
ėjo į salę, klebonas pradėjo ro
dyti policijantam katruos areš
tuoti, bet policijantas neėmė nei 
vieno ir patį kleboną išvarė iš 
susirinkimo kad nekliudytų, o 
su parapijonais pasikalbėję pa
sakė kad gerai padarė už gyni
mą savo reikalų. Po to susi
rinkimas ėjo ramiai.

Kaip šis dalykas baigsis ma
tysim toliau. Klebonui buvo 
uždrausta į parapijom] susirin
kimus lysti.

KASYKLŲ DARBAI, 
kasyklos pradėjo dirbti, 
prie Mąhanojąus, o dvi
apielinkėje, bet darbų vis 
galima gauti, 
kis: darbų »užvąizdos daugiau
sia yra iš toliau atkelti ir jie 
į darbus susikviečia savo žino
mus žmones, kiti tik per kyšius 
dasiperka dirbti, o miestų be
darbiai negali gauti darbo ir 
niekas prieš tai nieko nedaro. 
Net unijų vadai į tai nežiūri, 
nežinia kodėl pataikaudami ka
syklų savininkams. Nežinia ar 
ilgai taip bus ir ar darbininkai 
tąip apsileidę duosis išnaudoti.

KĄ BEDARBIAI VEIKIA. 
Bedarbiai nekurie dabar patys 
stoja kompanais: visur atkasi- 
ųėja iš viršaus anglis ir parduo
da į didmiesčius. Atvažiuoja 
dideli trekai, kurie ima po 5 ar
10 tonų anglies, bedarbiui už
moka nuo 4 iki 5 dolarių, kar
tais ir daugiau už

Bedarbiai iškasa 
jų rūšių anglies ir
11 gauti kalcio jam

Tokį hnglies kasinėjimą vie
nos kasyklų kompanijos neva 
draudžia, kitos nedraudžia, bet 
nubausti kalėjimu už tai nega
li, nes kalėjime 
kompanija turi 
keti; moka $1 į 
nį, o $2 į dieną 
n j.

toną.
ir turi 

pirkėjas 
reikia.

tri- 
ga-

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

dykai nelaiko: 
už žmogų mo- 
dieną už pavie- 
už vedusi kali-

J. Basanavičius.

ir pasekmingu, 
ir daugiau te
turėtume. Aš 
kad gerb. mu-

YOUNGSTOWN, O.
A---- -------- ------------

VAKARAS DARIAUS-GIRĖ
NO ATMINČIAI

Youngstownieciai nenorėdami 
atsilikt nuo kitų veiklesnių Lie
tuvių kolonijų, rengia didelį va
karą šį sekmadienį, Lapkričio 
5 d., nuo 6 vai. vakare musų 
žuvusių lakūnų Dariaus ir Gi
rėno atminčiai. Atsibus
siems gerai žinomoj vietoj, Lie
tuvių parapijos salėje.

Vakaro programas bus labai 
įvairus ir įspūdingas, nes da
lyvaus iš Clevelando Lietuviški 
radio artistai, dainininkai ir 
muzikantai, taipgi dalyvaus vie
tiniai artistai. Prie to bus pra
kalbos, kurias sakys “Dirvos” 
redaktorius K. s. Karpius ir Jo- 
nąg Jarus iš Clevelando, ir vie
tinis klebonas Kun. šteigmanas. 
Taigi aišku iš to kad vąkarąs 
bus labai įdomus ir vertas at
silankymo. Atminkite, įžangos 
jokios nebus.

Visi Youngstowno Lietuviai 
pąsistengkite skaitlingai atsi
lankyti į tą parengimą, nes tik
rai busit visi užganėdinti ir iš
girsit iš kalbėtojų apie Dariaus- 
Girėno nelaimingos kelionės pa
baigą, kuomet visi tąip įdomau
jami, ir apie kitus svarbius da
lykus.

To vakaro surengimu- rūpina
si Kun. šteigmanas, M. Subo- 
nis, -Stasys Markauskas, Petras 
Bukanis, žalis, ir prižadėjo visą 
galimą pagalbą “Dirvos” red. 
K. S. Karpius, net žadėjo pagar
sinti musų vakarą per “Dir
vos” radio sekmadienio rytais, 
10:15 vai. iš WJAY., taigi pa
siklausykite, o išgirsite gražų 
rądio programą ir musų vaka
ro pagarsinimą.

SERGA. Musų biznierius ir 
gausus tautos reikalų rėmėjas 
Petras Bųkanas negalauja, ne
tarnauja jo sveikata. Visi ap
gailauja ir linki greito pasvei
kimo. Turiu pastebėti kad ir 
sirgdamas p. Bukąnas rūpina
si musų parengimų ir kiek ga
lėdamas gelbsti padaryti tą va
karą įdomesniu 
Butų gerai kad 
kių žmonių čia 
nuo savęs linkiu
sų darbininkas pilnai pasveiktų 
iki parengimui.

PRAKALBOS. Musų mieste 
ląnkčsi sų prakalbomis Suv. 
Valstijų Senatorius Robert M. 
LaFollettė, kuris gana įspūdin
gai pąąiškino kaip šioje šalyje 
viepąs procentas turčių kon
troliuoja pusę Amerikos turto, 
o dirbančioji klesa beveik ba
dauja ir gyvena iš šelpimo in
stitucijų rąnkų. Rodos gėda 
butų turtingiausiai šaliai pa
saulyje tokioj padėtyje būti, 
bet maža saujelė turčių viską 
suryja.

Taigi, vyrai, turime gerai ap
sižiūrėti už ką atiduodame bal
są rinkimuose, kad išrinktume 
tokį' žmogų kuris daugiau rū
pintųsi musų padėtimi.

BAIGIA. Neužilgo turėsime 
pilną skiepą po sąvo bažnytėle, 
kad ir daug vargo ir truso pa
dėtą, bet pradėtas darbas bus 
baigtas ir išeis į naudą.

Tarp musų vietos Lietuvių 
kartais iškyla mažų nesusipra
timų, bet tas ilgai nesitęsia, 
greit susitaikomą ir vėl dirba
ma išvien.

MIESTO VALDŽIA. Lapkri
čio 7 d. bus rinkimai. Yra no
minuota kandidatų į visokius 
miesto valdininkus. Todėl Lie
tuviai balsuodami gerai apsvar- 
stykit už kokį žmogų ątįduodat 
savo balsą: ar jis yra tinka
mas užimti kokią miesto val
džios vietą. Dauguma iš bal
suotojų neatsižvelgia į kandida
tų tinkamumą ir kokią gyveni
me rolę jie lošė pirm kandida
tavimo į valdžią. Tas labai yra 
svarbu. Dabartinė miesto val
džia yra “sugriuvus” ir neti
kus atstovąuti gyventojus, nes 
ją vadovauja ir diktuoja viso
kios rpšies tiesų laužytojai.

LANKĖSI PITTSBURGHE.
i “DIRVA” yra pigiausias dar-
< bo žmogaus pasilinksminimas,
I kad kitokiems pasilinksmini- i Spąlių 14 d. anksti rytą išva-
I mams pinigų mėtyt nėra. žiąvo su Biskupaičiais Marė

Markauskienė prilankyti savo “VIENYBĖ” STENGIAMASI 
vyro giminėles Pittsburghe, ir 
buvo grąžiai pąvaįšipti pas Ma-| 
Žiuknus, Pabąrtį ir Marcinkevi
čių. Pasisvečiavę gryžo tą pa
čią dieną po pietų. Kelionę at
liko Biskupąičių automobiliu.

GAL APSISTOS KITUR. Jau 
buvo “Dirvoj” rašyta kad Bis- 
kupaičiai išvažiavo į Rumford, 
Me., bet jie važiuodami tenai, 
sustojo pas gimines Worcester, 
Mass., kur gal ir apsibus, nes 
rašo kad ten darbai eina gerai, 
todėl į Rumfordą gal nereikės 
važiuoti. Saulės Brolis.

NIKO-VITAIČIO ŠEIMŲ
PADARYTI VI 
ORGANU

DAYTON
ŠTAI

SCRANTON, PA.
PRO-

“Vie-

LIETUVIŠKAS RADIO 
GRAMAS

Spąlių 19 d. buvusieji 
pynės” darbininkai Tamašaus
kas ir Karuža pradėjo duoti iš 
Scraptono radio stoties WGBI 
Lietuvišką programą. Koks tai 
gražumėlis, kokia laįmė ir gar
bė Scrantano Lietuviams! Juk 
buvo laikai kada Lietuviai savo 
pastogėse negalėjo Lietuviškai 
Ralbėti, kada Lietuviškiems 
garsams negalima buvo išeiti 
niekur iš po šiaudinių pastogių. 
Bet Lietuvybė kuo daugiau 
Spaudžiama tuo daugiau stiprė
ja. Ir štai išsiveržus iš pasto
gių, pajutus laisvę, žaibo grei
tumu aplekia visą Lietuvą, net 
visą pasaulį. Tai Lietuvių kal
ba, tai siela Lietuvių tautos, 
tąi Lietuviškų Vytautų, Keistu
čių dvasia nori užkariauti visą 
pasaulį ir parodyti visiems kad 
“yra šalis kur Nemunas teka”, 
yra šalis kur tūkstančiai Ame
rikos Lietuvių nori savo kaulus 
palaidoti; yra šalis kur Darius 
ir Girėnas nešė vainiką nupin
tą iš Lietuviškų širdžių, nuda
žytą savo krauju, kaipo sūnus 
auką sąvo motipai už pagimdy
mą, už išauklėjimą.

Ir štai dabar Spalių 19 d., 
vakare, 9 valandą visi Lietuviai 
renkasi prie radio imtuvų. Vi
si laukia pradžios. “Alio, alio, 
Lietuviškas rądio programas. . . 
dabar padainuos Lietuvišką dai
nelę ‘Ant Marių Krantelio’ Ma
rijoną Stražausksnė, pianu 
skambinant panelei Adelei Gus
taity tei. ...” Tuoj pasigirsta 
švelnus, malonus piano balsas, 
melodija, ir saldžiai malonus, 
skardus, aiškus p. Stražauskie- 
pės balsas susilieja su muzika. 
O saldus, brangus momentas. 
Ašaros liejasi per Lietuvių vei
dus, džiąugsmo ašaros.

Toliau seka daina “O kas So
dai”, duetas. Dainuoja Mari
jona Strąžauskienė ir Pr. Gus- 
tąitytė. Pianu skambina Ade
lę Gustaitytė. Dainą tuoj pri
mena Lietuviams lakštingalas, 
o balsų gražumėlis primena 
ląkštingalos suokimą. Sunku 
apsakyti tą jausmą kurį jautė 
kiekvienas Lietuvis besiklausy
damas Lietuviško progrąmo. Vi
si prisiminė puikų Lietuvos pa
vasarį žydintį sodą, malonų žie
dų kvąpsnį- Tą prisiminimą su
kėlė Scrantono Lietuviams sun
kiai vargstantiems, depresijos 
spaudžiamiems, trijų Lietuvai
čių pastangos, jų pasiaukavi- 
mas Lietuvybei.

Taip pat gražus p. Banevi
čiaus solo “Sveiki broliai daini
ninkai” priminė Lietuviams ir 
pasauliui kad nėra ko perdaug 
stebėtis kad Lietuviąi-Lietuvai- 
tės gražiai dainuoja, nes Lietu
va tai yra dainų šalis, todėl jis 
ir pasveikina “Sveiki broliai 
dainininkai”.

Vienu žodžiu radio progra
mas buvo gerai paruoštas, ir 
toliau jį taip palaikant atneš 
didelę naudą musų bepuolančiai 
į letargą Lietuvių visuomenei. 
Ne vienas po to prisižadėjo 
remti kiek galės visokį Lietu
višką darbą, ypač skaityti, pla
tinti Lietuvišką spaudą, laik
raščius.

Garbė sumanytojams ir ren
gėjams už jų dąrbą ir norus 
patarnauti Lietuvybei.

Jaunimo Dr-jos Koresp. 
Kalbinki! savo draugus skaity
ti “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitęnkininio iš jos. '

su
ka i- 
dar- 
Dr.

KAIP DABAR “VIENY
BĖ” LEIDŽIAMA.

Brooklyn, N. Y. — Spąlių 20 
d. vyko susirinkimas pasitari
mui steigti naują laikraščio lei
dimui bendrovę. Susirinkime 
paaiškėjo planai kaip “Vieny
bės” bendrovės prezidentas X. 
Strumskis siekia laikraštį “Vie
nybę” paverst Viniko-Vitaičio ir 
jų saujelės social sandariečių 
asmeniniu organu. Pasirodo, 
to “Vienybės” užgrobimo pla
nus išdirbo Dr. Vinikas ir juos 
minėtame susirinkime patiekė. 
Sulyg to plano, jie inkorporuos 
naują bendrovę su 1000 be pa
žymėtos vertės šėrų. Tris šim
tus šėrų iš to tūkstančio gaus 
Garšva ir Strumskis, kurie tu
ri antrą paskolą ant “Vieny
bės” bendrovės turto. 260 Šerų 
gaus 13 parinktų socialistų ir 
sandariečių arba jiems nepavo
jingų asmenų, po 20 šėrų kiek
vienas, kiek buvo galima 
prasti irgi nemokamai, bet 
po atlyginimą už “sunkų” 
bą tuos planus išdirbant.
Vinikas (SLA. centro sekreto
rius) pasakė kad jiems ėmė 
200 valandų laiko mitingauti 
iki tuos planus išdirbo. . . . Li
kusius 440 iš to 1000 šėrų, ar
ba 44 nuoš., parduos bent kam, 
kada naujai bendrovei reikės 
pinigų, ir už juos ims po $115 
už Šerą.... Taip kad faktinai 
savininkais ir kontroliuotojais 
visada bus Strumskis ir Garšva 
su 53 nuoš. originaliai išduotų 
šėrų.

Nauji žmonės, iš kurių pla
nuojama imti po $115 už Šerą, 
už savo įdėtus pinigus spren
džiamos reikšmės balsavimuose 
neturės (reiškia sudės $50,000 
tikrų pinigų laikraščio palai
kymui ir prie to laikraščio ne
turės jokios teisės. . . .). Spren
džiantį balsų skaičių turės tie 
kurie už skolą tikisi pasiimti 
visą “Vienybės” bendrovės kil
nojamą turtą: mašinas, spaus
tuvę, laikraščio vardą, knygas, 
ir tt.

'“Vienybės” bendrovės šėri- 
ninkų ir kreditorių atsikraty
mui ir jos likučių užvaldymui 
padaryta ir vykdama sekantis 
planas: “Vienybės” laivakorčių 
agentūrą direktoriai pervedė 
Garšvai, laikraščio vardą, adre
sus, antros klesos pašto teises 
pervedė spaustuvės, redakcijos 
ir administracijos darbinin
kams. Spaustuvę, mašinas, ofi
so įtaisus, knygas ir kitą kil
nojamą turtą Strumskis ir Gar
šva tikisi pasiimti už savo pa
skolą. “Vienybės” namą pasi
ims Susivienijimas už skolą ir 
pasilaikys ar paves naujai ben
drovei lengvom išlygom. Tas 
priklausys nuo to kaip seksis 
atsikratyti visų kitų “Vieny
bės” kreditorių.

Legaliu to plano patarėju 
SLA. advokatas Gervitz.

Dr. Viniko pasakymas
jiems ėmė 200 valandų mitin
guoti berods neperdėtas. Per 
paskutinius porą mėnesių mi
tingų buvo laikyta labai daug. 
Juose daugiausia figūravo “V.” 
prezidentas Strumskis, SLA. 
sekretorius Vinikas, “Tėvynės” 
redaktorius Vitaitis, SLAi pre
zidentas Gegužis, SLA. legalis 
patarėjas Gervitz ir kaip kada 
“Vienybės” direktoriai. Teko 
sužinoti kad dauguma iš tų su
minėtų SLA. ponų nėra “Vie
nybės” šėrininkai. Ar tas 200 
valandų sugaišto SLA. laiko 
planuojant savo bendrovę SLA. 
sekretorius ir redaktorius iš
skaitys iš savo algų, tą paro
dys SLA. atskaita. Bet ar S. 
L. A. legalis patarėjas gauna j 
mokėti iš SLA. iždo ir tarnauja 
atskirų asmenų interesams bus 
sunku pasakyt, nqs sekretorius 
išlaidose pažymės kad advoka
tui už legalius patarimus “S. 
L. A. reikalais” išmokėta. Tas 
ląbai lengva padaryti. Tačiau 
dalykas atrodo įtartinas. Ko
dėl • minėti uždarytos bendrovės 

. planuotojai ir steigėjai negalė- 
Ijo pasiimti atskiro advokato?

yra

kad

AR TAS PAVYKS?
'tam planui įvykdyti 

Pirmoj
Tačiau 

galimybes abejotinos, 
vietoj, reikia kad kas pašalinis 
duetų pradžiai darbo pinigų, nes 
planuotojai vieni pinigų įdėti 
neturi, kiti nenori. Tam tiks
lui į susirinkimą kvietą daug 
vietos įžymių biznierių. Bet at
ėjo tik keletas. Susirinkime 
nebuvo jokio entuziazmo. Vie
nintelis gyvesnis incidentas tai 
kada jaunuolis Petras Bernotas 
griežtai reikalavo kad “Vieny
bės” bendrovės prezidentas su
šauktų visus bendrovės šėrinin- 
kus ir duotų jiems progą tar
ti savo žodį bendrovės likvida
vimo reikale ar kaip kitaip su 
visu reikalu pasielgti. Dr. Vi- 
nikas ir SLA. advožatas pata
rėjas įtikinėjo jaunuolį kad 
“Vienybės” šėrai jau be vertės 
ir kad del to nėra nei reikalo 
su šėrininkais skaitytis. Ta
čiau tuo dalykas nesibaigė.

“Vienybės” šėrininkai laikė 
savo susirinkimą Lapk. 29 d. 
šėrininkai labai pasipiktinę ir 
nori žinoti iš kur “Vienybės” 
direktoriai gavo teisę bendrovės 
turtą išdalinti savo draugams 
ir bendrovę

Kurį tik 
prašydamas 
dairėsi kur
lupų žadėjo kiek nors duoti. 
Kiti tik juokus krėtė.

Tautininkų Klubo komisijos 
nariui D. Klingai, kurį klubas 
atsiuntė direktoriui Poviląns- 
kui pakvietus, Strumskis neda
vė kalbėti, nors daugelis iš su
sirinkusių reikalavo. Svečius.

SVARBI NAUJIENA. Lap
kričio 11 d. čia bus pirmą kar
tą rodoma Lietuva gyvuose ir 
kalbamuose paveiksluose. At
sibus visiems žinomoje Barney 
Community salėje, pradžia 8 v. 
vakare. Rodys tas įdomias fil
mas J. Januškevičius, kuris šią 
vasarą lankėsi Lietuvoje ir su- 
gryždamas parsivežė šių metų 
svarbiausius įvykius iš pačios 
Lietuvos gyvenimo, iš Vilniaus 
krašto, ir lakūnų Dariaus ir Gi
rėno laidotuves Kaune. 
Januškevičius parodys 
Girėną kaip jie buvo 
Lietuviškai kalbančius
išskridimą į savo paskutinę ke
lionę iš. New Yorko. Todėl vi
si Daytono ir apielinkės Lietu
viai, seni ir jauni, nepraleiskite 
progos matyti tas svarbias fil
mas. “D.” Rcp.

Prie 
Darių 
gyvi 

prieš

to 
ir 
ir 
jų

likviduoti.
Strumskis pašaukė 
pinigų kiekvienas 

durys, ir tik puse

STEIGIA PIRMĄ BANDY
MO UKĮ-DIRBTUVĘ. Ant Li
berty road, 4 mailės nuo Dayto- 
no, steigiama pirma federalė 
bandymo ukė-dirbtuvė, kuriai 
paskirta $50,000. Tam tikslui 
valdžia turi paskyrus $25,000,- 
000 ir bus steigiama tokie pun
ktai visoje šalyje. Paimta 3Q0 
akrų žemės plotas, kuriame ap
gyvendins 35 šeimas, kožnai 
duos po penketą akrų žemės, 
kurią galės patys apdirbti ir 
iš jos misti, prie to galės dirbti 
dirbtuvėje, kada darbą turės, o 
kai neturės, nemirs badu, nes 
patys auginsis sau maistą.

Tuo budu valdžia nori išves
ti darbininkus iš miestų, kurie 
mano kad tik mieste' galima 
gyventi, ir badauja. B„

DŽIUGINANTIS AP
SIREIŠKIMAS

ŽINIOS

LAKŪNŲ FONDUI VAKA
RAS. Kaip jau "buvo anksčiau 
minėta, čia rengiama Lietuviš
kas vakaras Lapkričio 29 d., 
sukėlimui kiek pinigų parėmi
mui musų žuvusių lakūnų Da
riaus ir Girėno paminklo fon
dui, kad nors tokiu budu mes 
AĮcroniečiai galėtume prisidėti 
prie pagerbimo tų musų tautos 
karžygių. Kas tik išgalite pa- 
sistengkit dalyvauti ir pasaky
kit kitiems Lietuviams apie 
tai. Vakaras bus žinomoje sa
lėje ant Raymond st. Akro- 
ųo Lietuvių Draugiškas Klubas 
padainuos gražių dainelių, ir po 
visko bus pasišokimas. Įžanga 
tik 25 centai. Komitetas.

JAŲNIMO BALIUS. Spalių 
28 d„ šeštadienio vakare, Ak- 
rono Lietuvių Jaunimo Drau
giškas Klubas surengė smagų 
kaukių balių Y. W. C. A. salė
je. Susirinko labai skaitlingai 
jaunimo ir suaugusių ir visi 
gražiai linksminosi. šokiams 
griežė Morgan Raiders orkes
tras, Už kostiumus buvo duo
dama dovanos, viso keturios, 
bet kaip paprastai pasitaiko ir 
šį sykį ne visi buvo patenkinti 
dovanų išdalinimu. Paprastai 
tokius balius rengiant garsina
ma kad bus duodama dovanos 
ųž gražiausius ir už jokingiau- 
sius kostiumus, ir kaip jau dau
gelyje vietų kitose Lietuvių ko
lonijose pasitaikė, kilo nepasi- 
ganėdinimo už tai kad neteko 
dovana merginai kuri buvo ap
sitaisius Lietuviškomis spalvoi 
mis, nors nebuvo garsinama 
kad bus dovaną už patriotiškus 
kostiumus. Butų gerai kad no
rinčios rengtis tautiškais rubais 
kartu stengtųsi padaryti juos 
ir puikiausiais, brangiausiais, 
ir tada tokiuose rūbuose įsiren
gusios merginos galėti] gauti 
dovanas, kada dovanos garsina
ma bus duodamos už puikiau
sius kostiumus.

Buvo atsilankę svečių ir iš 
Clevelando. Iš šio parengimo 
klubui atliks pelno. Savas.'

Nesenai įvykus kunigų kon
ferencija Newark, N. J., nuta
rė pravesti misijų maršrutą. 
Nutarimą L. T. K. B. Sinodas, 
kaip rodosi, stropiai vykdo. Jau 
matomos ir teigiamos misijų 
pasekmės.

Ant kiek žinomą, Sinodas tu
ri daug kvietimų iš įvairių ko
lonijų, o ypatingai svarbu kad 
ir visose L. T. K. B. parapijose 
eina gyvas judėjimas persitvar
kyti ir pasiliuosųoti nuo sveti
mų dvasinės ir medeginės glo
bos.

Net ir keleivininkai, kurie iki 
šiol buvo stipriai nusistatę pa
laikyti hodurninkus, žinoma tik 
faizniškais sumetimais, dabar 
jau kąž kaip krypsta į rimtą 
pusę, kur matomai telkiasi sa
vybes gerbianti Lietuviai. Tas 
jau pats savaimi aiškina kad 
atgyjant ir stiprėjant Lietuvių 
dvasiai ir keleivininkai yrą ver
čiami kreiptis' į kitą pusę.

Va ir Dievo Apvaizdos para
pija, Scrąnton, Pa., atsilankius 
LTK’B. Sinodo valdybos centrui, 
pradėjo stropiai rūpintis apie 
atsipalaidavimą nuo svetimos 
dvasinės globos, štai “K.” nr, 
40 Scrantoniškiai praneša' kad 
specialiame parapijos susirinki
me nutarta šaukti tautiškų pa
rapijų susirinkimą, inkorporuo
ti “Lietuvių Tautišką Bažny
čią”, ir atsipalaiduoti nuo “tar
navimo svetimam pirmininkui”. 
Suprantame kad Scrantoniečiai 
jau nutarė atsipalaiduoti nuo 
vysk. Hoduro.

Ypatingai svarbu pastebėti 
kad Scrantoniečiai pataria vi
siems “tautiškiems kunigams” 
susivienyti ir sutvarkyti bažny
čios reikalus visai nepriklauso
mai nuo svetimų dvasinės ir 
medeginės globos.

Jštikro šie apsireiškimai džiu
gina visus geros valios ir savy
bes mylinčius Lietuvius.

Dziemdzis.

DAR sykį prašau atsiliepti: 
savo vyrą Joną Baisį, gyvena 
Scranton, Pa. Ant mano pir- 
mespio j ieškojimo buvo kaž kas 
atsiliepęs, bet blogas valios as
muo laišką pagrobė ir vėl netu
riu jokios žinios. — Karalina 
Baršienė, Rokiškis. Ulytėlės k.

Lithuania.
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TĖVYNĖ” VISIŠKA SOCIALISTŲ 
VERGĖ
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Buvo laikai kada SLA. nariai 
abejodavo kad “Tėvynės” red. 
p. Vitaitis yra socialistų “Nau
jienų” vergas. Tačiau šiandien 
tos abejonės jau niekam nerei
kia turėti, kuomet “Tėvynė” 
pasirodė pilnoj šviesoj socialis
tų prietelka.

“Tėvynės” nr. 40-me tilpo i 
“editorialas”, kur kalbama apie 
“nerimtą kritiką”. Ta “nerim
ta kritika” yra Dariaus-Girėno 
Paminklo Statymo Komiteto 
pareiškimas į nepamatuotus 
šmeižimus buvusio Dariaus-Gi
rėno Skridimo Komiteto (papil
dytas tas pats komitetas yra 
Dariaus-Girėno Paminklo Sta
tymo Komitetas). Mat, socia
listų “Naujienos”, kaip ta kai- 

. mo davatka, pradėjo pliaukšti, 
tokius straipsnius rašinėti po 
slapivardžiais kad buvo pama
to manyti jog socialistų dien
raščio ’’Naujienų” redaktoriaus 
jau visi šulai iš galvos išbirėjo.

Prie tokių aplinkybių Da
riaus-Girėno Paminklo Komite
tas Chicagoje matė reikalo at
sakyti į tas socialistų “Nauj.” 
bloznas pasakas, kad Amerikos 
Lietuvių visuomenė galėtų su
prastu socialistų “N.” “patrio- 
tišką'Wfflttiį”, kurį savo išroka- 
vimais^daro. Tą pareiškimą 
parengė komiteto pirmininkas 
Adv. R. Vasiliauskas ir sekr. 
P. Jurgėla. o to buvo skaity
tas susirinkime Rugs. 19 d. ir 
vienbalsiai priimtas kaipo tei
singas atsakymas į socialistų 
“N.” puolimus. Taigi Dariaus- 
Girėno Paminklo Statymo Ko- 

. mitetas Chicagoje ir nutkrė pa
siųsti tą pareiškimą visiems 
laikraščiams.

“Tėvynės” redaktorius, gavęs 
komiteto pareiškimą, pradėjo jį 
kritikuoti, nepatalpinęs to pa
reiškimo. Ir žinoma taip elgia-

si ir Vitaičio draugas Grigai
tis. Tokia taktika naudojasi 
tik demagogai ir Lietuvių iš
gamos, kuriems yra tik vienas 
rūpestis išnaudoti Lietuvių vi
suomenę. čia reikia pastebėti 
kad toki gaivalai turi pakanka
mai drąsos rašyti apie “demo-

■ kratiją”, patys būdami žmo
niškumo, doros budeliais.

Faktas yra kad net buvusieji 
Rusų caro kazokai duodavo pro
gą žmogui pasiteisinti pirmiau 
negu savo kruviną nuosprendį 
padarydavo. Bet Grigaitis ir 
Vitaitis jau kazokus pralenkė!

Tame pačiame “Tėvynės” nr. 
tenka pastebėti pirmame pus
lapyje (pirmoje vietoje) apie 
socialistų “skridimo komiteto” 
valdybą ir tenai pasakyta kad

> katalikų dienraščio “Draugo” 
red. L. šimutis buvęs kviestas 
į tą komitetą. Tas tiesa, bet 
ar L. šimutis, kaipo katalikų 
dienraščio redaktorius, gali su
tikti su tuo kad jam socialistų 
nušiabę politikieriai paskirs 
valdyboj vietą? Aišku kad ne. 
Ne tik nei vienas katalikas ne- 
ineina į tą “valdybą”, bet nėra 
joje nei jokio kito asmens iš
skyrus pačių socialistų skyme- 
rių. Tuo pat kartu kada L. ši-

. mutis buvo kviečiamas, Grigai- 

. tis tame “komitete” buvo pasi- 
skyręs sau prezidento vietą. 
Jeigu “Draugo” redaktorius pa
skelbti! tuos laiškus ką Grigai
tis jam rašė, paaiškėtų 
gaitis yra didžiausias 
kokių kada yra buvę.

Toliau, “Tėvynė” 
naujo skridiipo valdybos sąra
šą, pažymėdama kurie yra ka
talikai, kurių yra tik du, ir tai 
labai menkos nuovokos žmone
lės. Tuomi pat kartu tame ko
miteto sąraše yra net šeši so
cialistai, bet kad jie socialistai

kad Gri- 
fašistas

paduoda

RINKLIAVA CHICAGOJE 
DAVE $2500

Dariaus-Girėno paminklo sta-, stojo katalikai, tautininkai ir 
tymo komitetas Spalių 28 d. Lietuviškų parapijų mokyklų 
--------= vyresnės mokinės, o taip pat 

atskiri veikėjai ir veikėjos.
šeštadienį (Spalių 28 d.), nuo 

6 vai. ryto į gatves skirtuose 
rinkliavai rajonuose išėjo apie 
700 Lietuvaičių aukų rinkti su 
dėžutėmis. Apie 100 automo
bilių patarnavo jų reikalams. 
Vyriausias “štabas” buvo “Dr- 
go” redakcijoje, kur rinkliavos 
reikalus tvarkė paminklo sta
tymo komiteto kai kurie nariai 
ir trys 
riausiais 
telefonai 
mobiliai 
limus rajonus.
gyvas, įtemptas kilnus darbas: 
keli šimtai musų patriotų bei 
patriočių be jokio atlyginimo 
darbavosi ištisą dieną, kad tik 
išaugtų paminklas dviem musų 
didvyriams Atlantiko nugalėto
jams. Chicagiečiai parodė sa
vo pagarbą ir dėkingumą tiems 
didvyriams ne žodžiais bet pa
sišventusiu darbu.

Deja, iš Lietuvių tarpo atsi
rado net nemaža “revoliucijo- 
nierių”, kurie gatvėje nesidro
vėjo pareikšti savo panieką Da
riui ir Girėnui ir atsisakė duoti 
nors cento aukelę! Aukas rin
ko net kelios Latvaitės, kurioms 
keli toki musų tautos išgamos 
dryso atsisakyti ir dar pareik
šti savo negerbimą lakūnų. Jos 
Latvaitės tokius niekšus sugė
dino. Štai kokių nekultūringų 
asmenų dar yra tarp Lietuviš
kai kalbančių Amerikiečių!

Bet nežiūrint to, daugiau 
kaip 40,000 žmonių mielai davė 
mažesnę ar didesnę aukelę Da
riaus-Girėno paminklui. Rink
liavos dieną aukų surinkta kiek

surengė viešą rinkliavą Chica
gos mieste šio paminklo naudai. 
Nors labai sunku buvo gauti 
formalus valdžios leidimas, bet 
komitetas uoliai rūpinosi tuo 
dalyku ir laimėjo. Miesto ma
joras leido tą rinkliavą daryti 
devyniolikoje wardu (iš 50 war- 
dų), tai yra, tik Lietuvių gy
venamuose rajonuose ir greti
mose vietose. Bet ir tam di
džiuliam plotui reikėjo pastaty
ti labai daug aukų rinkėjų.

Tam milžiniškam kilniam dar
bui paminklo statymo komite
tas suorganizavo Chicagos mie
sto Lietuvių kolonijose pagalbi
nius rinkliavos komitetus. Vi
suomenė per spaudą ir per ra
dio buvo kviečiama paremti tą 
rinkliavą. Į talką vieningai

to nepasakoma. Prie to “Tė
vynės” red. pasistato save pa
juokai rašydamas kad p. JKar- 
tanas, pirmininkas, esąs “nepar
tinis vaistininkas”. Nuo kada 
vaistininkai pradėjo turėti par
tijas?. .. .

Faktas yra kad tas socialistų 
skridimo komitetas yra tik so- 
cialistiškas ir jo tikslas aiškiai 
matomas: tik biznio sumetimai. 
Faktas yra kad socialistų avia
cijos dienoj buvo apmokama 
darbininkams, o tie darbininkai 
buvo beveik visi socialistai ar
ba jų simpatizatoriai.

Todėl “Tėvynės“ demagogija 
yra labai aiški: SLA. organas 
yra vedamas griežtai socialistų 
biznio naudai, o ne Lietuvystės 
idėjai. SLA. veikėjai ir kuo
pos turėtų protestuoti prieš to
kią Vitaičio nešvarą politiką ir 
sauvaliavimą. SLA. Narys.

fondo globėjai. Įvai- 
reikalais redakcijos 

nuolat veikė ir auto- 
švaistėsi j Įvairius to- 

Tai buvo didis,

daugiau kaip $2,500. Tiksles
nių žinių apie tą milžinišką 
darbą ir jo pasekmes bus pa
tiekta vėliau.

Tuo budu fonde paminklui 
statyti jau yra apie $4,000. 
Graži ir sėkminga pradžia.

Bet tai tik Chicagos Lietu
vių patriotų aukos. Ir kitos 
kolonijos prisideda prie to kil
naus darbo. Tai visa rodo kad 
paminklas Chicagoj tikrai pa
gerbs Dariaus ir Girėno žygį 
ir įamžins juos. Tik čia reika
linga visos Amerikos Lietuvių 
visuomenės parama.

P. Jurgėla.

KAIP GRIGAITIS PRI
SIMINS ŠITĄ?

Lie-

RENGIA PROHIBICI-
JOS PABAIGTUVES
Yra sumanymas surengti Pa

baigtuves tos netikusios Prohi- 
bicijos, kam pritaria ir Chica- 
gos miesto mayoras Kelly. Tą 
smagią dieną numatoma rengti 
Pasaulinėje Parodoje Lapkričio 
8 d„ ant rytojaus po visoje ša
lyje businčių Įvairios rūšies rin
kimų, kuriuose dar trys valsti
jos nubalsuos prohibiciją at
mesti ir tuomi padarys jai galą.

Sumanyta yra tą dieną Pa
saulinėje Parodoje duoti dykai 
alų ir užkandžius visiems 
tik atsilankys.

Nėra abejonės kad jeigu 
hibicijos pabaigtuvės bus
liamos Pasaulinėje Parodoje, ir 
butų duodama dykai alus ir 
užkandžiai, į Parodą sueitų di
džiausios minios. Rep.

Po griešto pasmerkimo 
tuvių socialistų Rytinėse Vals
tijose, Chicagoj prasidėjo šnib
ždėjimas kad yra reikalinga iš
kelti protestai prieš socialistų 
“Naujienų” nešvarią politiką 
linkui Dariaus-Girėno paminklo 
statymo.

Negana to kad kalbama apie 
protesto mitingus, kai kurios 
moterys per spaudą pradėjo 
atakuoti socialistus ir štai kaip 
rimtai: “Liepos 20 d. McKinley 
parke p. Grigaitis rankas iškė
lęs šaukė: 
kas galėjo 
darbininkų 
sus vyrai! 
noję, 
dėję!

“Kažin ar tas ponas dar ir 
dabar nežino kad midsto majo
ras davė dieną viešai rinkliavai 
del statymo paminklo tiems 
vyriams ?

“Svetimų tautų, Latvių, 
rainiečių, žydų žmonės
mums Į pagalbą, o Lietuviški 
socialistai atsisakė. ...”

Tai toks pareiškimas tilpo 
“Drauge”, kurį padarė Agnes 
Gilienė-Girskaitė. Kaip ponui 
Grigaičiui prisimena jo paties 
padaryti 
mai?

Bet p. 
visada
nors tuščių žodžių pas jį ne- 
stokuoja.

Grigaitis su savo kolegomis 
nemažai kenkė ir išjuokė “Lai
svės Varpo” darbuotojus, pik
čiausiais žodžiais “Naujienose” 
pašiepdamas tą darbą, 
visai nenuostabu kad 
riaus-Girėno paminklo
socialistai dirba tik pakenki
mui. Jie gi patys tik ten dir
ba kur sau dolarių gali pasirin
kti.

PLIENO DARBAI Chicagoje 
žymiai sumažėjo. Prie to su
mažėjo ir geležies liejyklose. 
Sakoma kad plieno pramonė nu
puolė iki 33 nuoš., kuomet po
ra mėnesių atgal buvo pakilus 
net iki 60 nuoš.

Bendrai imant industrijos ei
ga priklauso labai daug nuo 
dolario pastovumo, bet kaip 
Amerikos dolaris bus pastovus 
niekas nežino ir todėl jokių 
viršių nedirba, o tik tiek 
užsakymų gauna.

per- 
kiek

In-

kas

pro- 
ke-

IŠVAŽIUOJA. Daininkas J. 
Babravičius išvažiuoja į New 
Yorką tūlam laikui apsigyventi 
ir koncertuoti rytinėse valstijo
se.

GAUSUS LANKYMAS. Pa
saulinę Parodą iki Spalių 30 d. 
jau atlankė 21,636,912 ypatų.

‘Kas galėjo tikėti, 
žinoti kad iš musų 
atsiras tokie drą- 
Kad tai butume ži-

tukstančius butume su-

did-

Uk- 
ėjo

visuomenei pareiški-

Grigaitis savo darbais 
svetimas Lietuviams,

Todėl 
ir Da- 
reikale

LAIKAI EIS GERYN.
dustrijos žinovai spėja kad su 
pabaiga Gruodžio mėnesio dar
bai žymiai pagerės, ypatingai 
plieno industrijoje. Sako kad 
pagerėjimas labai daug priklau
sys nuo sutarties su Sovietų 
Rusija, kuri siūlo net už 400 
milijonų dolarių užsakymų jei
gu Amerika pripažins Sovietų 
vyriausybę ir užves diplomati
nius santikius.

PONI ROOSEVELT Chicago
je. Spalių 30 d. Chicagon at
vyko poni Rooseveltienė. Ji da
lyvauja moterų seime ir aplan
kys Pasaulinę Parodą.

, kurie iki 
dstatę pa
žinomą tik 
lis, dabar 
ta į rimtų 
telkiasi sa- 
.uviai. Tas 
aiškina kai 
jit Lietunp 
kai yra H' 
ą pusę, 
■aizdos par« 

atsilankius 
ybos centrai, 
rūpintis apk | 
,uo svetimu 
Štai “K.” m. 
praneša'kad 

įjos susirinki- 
i tautišku pa- 
ų, ipkorponio- 
utišką Bazny- 
luoti nuo “te 
i pirmininkui”.

Sęrantoniečiai 
ipalaiduoti ura

arbu pastebėti 
•iai pataria ti
ems kruniga® 
atvarkyti balny- j 
i&ąi nepriklauso- 
.mų dvasinės ii 
ros.
psireiškimai džin
as valios ir savy 
Lietuvius.

Daiemdap

prašau atsiliepti-1 
ną Bakšį, gyves

Ant mano p»- 
jįmo buvo kai te 
; blogas valios » 
agrobė ir vėl nete 
inios. — Karalių 
driskis, Ulytėfel 
ithuania.

Copyright, 1033, Tho American imp any.
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DEL GERKLES APSAUGOS e-. DEL GERESNIO SKONIO

PILNAI PRIKIMSTA CIGAR ETA

Parinktas tabakas — 
ir be liuosu galų—* 

verčia Luckies degti 
vienodai

Si panelė yra viena iš mažo 
būrio prižiūrėtojų. Jos darbu 
yra peržiūrėti Lucky Strike —- 
būti tikra, jog jis atatinka lygiai 
tam maštabui, kurį mes pasista- 
tome. Kiekvienas Lucky Strike, 
kurį ji perleidžia, yra pilno 
svorio, pilnai prikimštas, apva
lus ir kietas — Ijuosas nuo iiuo- 
sų galų. Ir joks ,Lucky, kurį ji 
peržiūri, neišeina be to 
Štai kodėl kiekvienas Lucky 
traukiasi taip lengvai — dega 
taip vienoda'.

puiL ausis tabakas

UOM ET puik autis apdirbimas 

VISUOMET Luckiespatenkina/

NEIŠDUODA INSULL’Ą. Iš 
Graikijos sostinės Atėnų pra
nešimai sako kad Graikijos ape
liacijos teismai atsisakė išduo
ti leidimą po areštu grąžinti į 
Chicagą buvusį šio miesto ka
pitalistą Samuelį Insull teismui 
už nuvarymą nuo kojų milži
niškų viešų reikmenų korpora
cijų. Tos korporacijos buvo 
iškilusios iki $2,000,000,000 ver
tės, pa|£ Insull jas taip išaugi
no ir pats nusmukdino, kada at
ėjo depresija. Insull dabar yra 
74 metų amžiaus. Pabėgo iš 
Chicagos kada jo vadovaujamos 
korporacijos buvo priverstos 
bankrutyti.

ARTISTAS .T. OLŠAUSKAS 
atvyksta Į Chicagą ir, kaip re
porteriui teko nugirsti, jis 
tina apsigyventi Chicagoje 
lam laikui.

ke- 
tu-

DAR DAUG BEDARBIŲ. 
Sulyg oficialių pranešimų, Chi
cagoje bedarbiams buvo sutei
kta pastogė skaitliuje 283,526, 
o valgiu aprūpinta 885,085. Tai 
tokios skaitlinės, buvo Rugsėjo 
mėnesį apie bedarbius, paskelb
tos Illinois netikėto šelpimo rei
kalams fondo vedėjų.

UŽSIDARO FORDO DIRB
TUVĖS. Su pabaiga šios sa
vaitės Chicagoje užsidaro For
do dirbtuvės neapribotam lai
kui. Sakoma kad uždarymo 
priežastis yra rengimąsi prie 
naujų modelių 1934 metams. 
Kaip greit tuos naujus mode
lius pradės dirbti nėra žinios.

Swiftest and Best

RHEUMATIC 
PRESCRIPTION

85 Cents

24

Pain—Agony Starts to 
Leave in 24 Hours

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

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

kada 
kada

SUERZINTI 
NERVAI

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

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

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

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

nusi-

SU-
iš

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

pr*\ Mes turim puikų Me-
todą nuo Reumatiz- 

Z/ŠrZ mo’ kurį noriai pa-
/X<-9 Jj į-į) siusime kožnam šio 
™ v .\ / 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 pagelbė- 

pasiųsim jums PILNĄ

prasty, pigų 
jo šimtams.

Mes noriai . . ____  ______
Pakelį, 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 į ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. 
Chicago, Ill.

DARIAUS-GIRĖNO 
PAVEIKSLAI 

FOTOGRAFAS
W. STANKŪNAS 

Turi puikių Dariaus ir
Girėno Paveikslų. 

Užsisakykite tuojau.
3315 SO. HALSTED St. 

Chicago, Iii.

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

JOHN ZRADA 
1722 W. 18th Place 

___________ Chicago, Ill.

auga gausiai 
ir žilę. Ste- 
ne medikuo- 

(42)
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AR REIKALINGA NAUJAS SKRIDIMAS?

ni apsidirbs organizacijoje.
Sandariečiai tuo tarpu 

tebesvajoju apie Grinių, ku
rio nors kartą turėtų išsi
žadėti.

Tautininkai, kiek pereitą 
vasarą paaiškėjo Chicagos

Paklauskite savęs: ar rei
kalinga Lietuvių visuomenei 
remti naujas skridimas i 
Lietuvą, jeigu to kas užsi
manė, pasinaudojant žuvu
sių lakūnų Dariaus ir Girė
no padarytu bandymu?

Bet štai Chicagos socia
listai pasigriebė darbo, ir 
prievarta nori užversti vi
suomenei ant kaklo naują 
pareigą , melžti visuomenę 
naujo lėktuvo pirkimui, ne
žinant dar ar skridimas ga
lės įvykti ar ne.

Socialistai gudriai pradė
jo savo darbą, kuris, kaip 
paaiški, yra sugalvotas tik 
pasipinigavimo tikslu.

Jie pirmiausia savo spau
doje ėmė kritikuoti ir ap
kaltino Chicagos skridimo 
rėmėjų komitetą “apsileidi
me” ir privedė buk del to 
komiteto “apsileidimo” Da
rius ir Girėnas žuvę.

jo kandidatuoti vėl, ir Ge
gužis kandidatuotų, užbai
gimui 20 metų “tarnybos”, 
nes “kelionės ir sugaištys” 
duoda šiek-tiek pašalinių in- 
eigų, kurių netekus kišenius 
suliesės.

Vitaitis ir Vinikas — kū
mai — dabar yra SLA. cen
tro ponai. Jiems labiausia 
rupi jų vietelės, ir todėl jie 
visomis pusėmis žvalgosi ir 
linkčioja ir Gegužio grupei, 
ir Strumskio grupei, ir Gri
gaičio grupei, ir net pačiam

du butų patenkinti.
Jie siuntė Į Chicagą pas 

Grigaitį taryboms Strums- 
kį, kad Grigaitis pavelytų 
Strumskiui kandidatuoti į 
Gegužio vietą. Jeigu ineitų 
prezidentu Strumskis tai 
ir Vinikui ir Vitaičiui butų 
gerai.

Bet kiek žinoma, Grigai
tis nenori nieko kito Susi
vienijimo prezidentu kaip 
tik raudoną Marksistą-so- 
cialistą. Nors Vitaitis ir 
Vinikas lankstosi socialistų 
papai ir tikrina jam kad jie
yra “širdyje socialistai”, ta
čiau negauna užtikrinimo 

Bagočiui. Kas neliktų S. ar papa laikys juos prie Su- 
L. A. prezidentu tas, bi tik sivienijimo vairo jeigu ma- 
jie galėtų likti centre, ir jie-1 tys kad socialistai jau vie-

suvažiavime, remtų vėl J. 
Bačiuną jeigu jis kandida
tuotų, tačiau jis jau “atsi
kando”, nes prie geriausių 
norų ir turėdamas puikiau
sius planus organizacijos 
pakėlimui, žmogus negali 
per atkaklius politikerius 
į darbą stoti, nes jie, u'žslė- 
pimui savo purvinų darbų, 
tuoj griebiasi kitą purvin
ti, ir kitam nėra reikalo del 
to eiti su kitais į kovą pur
vais dl’abstytis.

Bet kad Susivienijimui 
reikalinga naujų šluotų ku
rios iššluotų senus vortin
klius ir juos apkibusias se
nas ir naujas dulkes tą su
pranta kiekviena papras
čiausia SLA. narė bobelė.

Apysaka S. Karpius

JUODO 
KARŽYGIO 

SŪNŪS

(Tęsinys iš pereito num.)

Užpuolikai

Lapkričio 3, 1933

Tą nesąmonę paskelbė ne
žiūrint kad visokį šaltiniai, 
net ir pačios valdžios in
spektoriai “Lituanicą” pri
pažino tinkama, ir nežiūrint 
fakto kad tas lėktuvas pa
ėmė antrą transatlantinio 
skridimo tolumo rekordą!

Tada, visuomenei akis ap
muilinę, socialistai pasiima 
rengti j kelionę antrą lakū
ną, žadėdami geriau pada
ryti ir darydami visuomenei 
užtikrinimą kad jų lakūnas 
tikrai nuskris iki Soldino ir 
nuo Soldino pabaigs kelionę 
į Kauną....

Tai žemas darbas, ir ka
dangi už jo gludi socialis
tų pasipinigavimas ir savo 
biznio pagarsinimas po ko
lonijas savo agentą siunti- 
nėjant, dabar jau galime 
užtikrinti kad socialistai 
tuo lėktuvu nusiųs tik savo 
socializmą į grabą.

Jie reikalingos sumos lėk
tuvo pirkimui niekados ne
surinks ir visuomenei nėra 
reikalo save skriausti naujų 
lėktuvų pirkimui.

Jokioje tautoje nei tur
tingiausi laikraščiai nei di
džiausios organizacijos ne- 
sigriebė rengti naujų skri
dimų kuomet, jų lakūnai 
vienas po kitam žuvo. Ka
da žuvo Prancūzų lakūnai, 
1927 metais, bandydami at
lėkti į Ameriką, Prancūzi
joj niekas nerengė kitų la
kūnų į kelionę, tik pastatė 
gražų paminklą žuvusiems 
ir to užteko.

Kodėl gi Lietuvių biedno- 
je tautoje turi atsirasti vi
sokių gudragalvių visuome
nės išnaudotojų, kurie pri
sikalbinę lakūną nori jo ge
rais norais ir jo gyvastimi 
sau biznį daryti?

Kaip bus su S. L. A. 
Rinkimais?

SLA. centro valdybos no
minacijos visai netoli.

Tie kurie šiandien centre
turi šiltas vieteles, jose tu
pėdami labai susirūpino ir 
galvoja kas daryti kad tas 
vieteles nepraradus.

Dabartinis SLA. prezi-

Apie desėtkas didelių vikingų laivų iš
sileido tolyn šiaurėn siaura Roeskildo užla
ja. Turėjo plaukti iki pasieks fjordo gale 
esančią tvirtovę. Kožno laivo neilgame 
stiebe buvo iškelta jo savininko vėliava- 
ženklas. Meruno laive plevėsavo paties ka
raliaus vėliava! Tas reiškė užtikrintą sau
gumą juroje nors nuo savų Danų plėšikų, 
nes kas gali drysti užkabinti karaliaus lai
vą!

Kaip tik pradėjo išplaukti tolyn nuo 
kranto, Merunas ir Šarkis prašneko į savo 
vyrus Lietuviškai, pareikšdami kad ši yra 
jų proga pabėgti iš Danų nelaisvės, ir vi
si turi dėti pastangas' sugryžti atgal į savo 
tėvynę. Pradžiugę vyrai irė laivą visomis 
spėkomis ir karaliaus laivas nešėsi van
dens paviršiu kaip paukštis. Tik vienas- 
kitas laivas dar'sekė arti jų, kiti pasiliko.

Tačiau ne visi nelaisviai turėjo noro 
bėgti Lietuvon, nes kiti nežinojo kur jų na
mai ir kur jie atsidurs nei ką veiks... .

Suraminimui ir padrąsinimui tų kurie 
buvo be ūpo bėgti iš verguvės, Merunas 
išvedė iš paslėptos vietos savo motiną ir 
Ragailę. Alina prakalbėjo:

— Nesirūpinkit kur busit ir ką veik
sit! Aš esu justi vado motina, ir busiu mo- 
ina jūsų visų! Mano vyras turi didelę pi

lį ir daug žemių; pas mus sutilpsit visi!
Daugybė Lietuvių vikingų tame laive 

pirmą kartą patyrė kad tarp1 jų randasi 
savos moterys ir kad ši viena yra kunigie- 
nė, motina to jauno vyro kurs vakar van
denyje nugalėjo mešką. Jų dvasia pakilo. 
Bėgdami iš Danų jautėsi bėgą į savo na
mus.

Tik karaliaus atstovas laive, patyręs 
jog tai nelaisvių pabėgimas, šoko prie Me
runo rėkdamas kad jis nepavelys jiems to 
daryti. Merunas, nebūdamas daugiau ne- 
laisviu, to Dano daugiau neklausė. Kuo
met Danas dar daugiau šokinėjo, Merunas 
įsakė jį surišti kad ko pikta nepadarytų, ir 
pagrasino įmesti į vandenį jeigu nenurims.

Alina ir Ragailė, gerai žinodamos kad 
jų šalis guli už Baltijos juros rytuose, bu
vo kelio vadovės. Gi kelią pro Danų salas 
turėjo nurodyti pats karaliaus atstovas, po 
grąsme prigirdymo. Jis visus jurų kelius 
gerai žinojo, nes tankiai bastėsi Baltijos 
vandenuose.

Išplaukęs iš ilgo fjordo laivas pasuko
į rytus, ir pastumiamas vakarų vėjo nešė
si tenlink į kur Lietuviams reikėjo. Nei 
Leiro nei visų ten likusių Danų musų pa
bėgėliams daugiau nebuvo lemta matyti.

Šiame laimingame pabėgime Alina ir
dentas Gegužis, galėdamas jos sūnūs tik apgailavo kad negalėjo išvež-
priduoti Susivienijimui są
skaitas už savo “keliones ir 
sugaištis”, labai tankiai gai
šuoja SLA. reikalais ir be
veik kas savaitė New Yor
ke sėdi. Jis tik laukia kad 
kas nors juokais paprašytų

ti visų Lietuvių iš nelaisvės — bet tas ir 
nebuvo galima, nes kas juos visus sužinos 
ir kaip surinks.

Kiek buvo reikalinga saugiam paspru
kimui, laivą laikė Danų salų pakraščiais, 
nes Danai plėšikai karaliaus laivo nekliu
dys, nors karaliaus atstovas labai troško

kad kas sukliudytų. Tik kuomet pasiekė at
virą Baltijos jurą ir leidosi tiesiog į rytus, 
ten galėjo tikėtis sutikti visko.

Ir sutiko. Žuvėdų vikingų laivų bu
ris, pasitikęs atviroje juroje Danų kara
liaus laivą vieną, stengėsi jį užpulti ir api
plėšti. Keli maži Žuvėdų plėšikų laivai ap
spito didelį laivą ir dėdami visas pastan
gas laivą sugadinti ir nuskandinti, norėjo 
priversti jo žmones pasiduoti. Priplaukę 
šonais kirto laive skyles ir darė kitokius 
puolimus, bet Meruno laivo vyrai mokėjo 
kaip nuo tokių užpuolikų gintis. Kova tę
sėsi ilgai, bet Žuvėdai vis nieko nepadarė 
stipriam karaliaus laivui.

Pačiame kovos smarkume, iš rytų pu
sės pasirodė keli kiti laivai. Alina ir Ra
gailė nusigando, ir Meruno vyrai suprato 
kad anie laivai priplaukę ir stoję Žuvėdams 
į pagalbą juos lengvai nugalės. Toks buvo 
jūreivių likimas ir tokia gyvenimo pabai
ga....

Laivai po valiai artėjo. Žuvėdai, dar 
labiau pasidrąsinę, lyg savųjų pagalbos ti
kėdami, smarkiai puolė Lietuvius.

Nežinomas laivynas, iš penketo laivų, 
turbūt ištolo pažinęs kad čia einasi kova, 
traukė artyn.

Pabėgėlių laive buvęs karaliaus atsto
vas pirmiausia pažino kad anie atplaukian
ti laivai yra Danų. Jis nepaprastai nusi
džiaugė, ką pastebėjęs Merunas įsakė jį 
nuvesti į palubę ir ten pririšti, kad aniems 
aivams pribuvus jis neišduotų jų ir su Da

nais susinešęs nepriverstų pabėgėlius gryž- 
ti į Leirą.

Žuvėdai pažinę Danų laivus, susimetė 
ir pabėgo. Merunas ir jo padėjėjai, kada 
prie jų prislinko Danų laivynas, visai nu
siminė. Stoti į kovą su Danais butų ne- 
pajiegę, ir visiems Lietuviams išrodė kad 
jų laimingas pabėgimas baigsis niekais... .

Pirmesnių užpuolikų laivams pasišali
nus, išėjo į laivo viršų ir Alina su Ragaile. 
Skubiai pribėgo prie Meruno ir kitų vadų 
ir nuogandoj teiravosi kas bus ir ką jie 
dabar darys.

Nors užplaukusieji laivai nerodė ka
ringumo, bet slinko visai artyn, ką maty
dami Meruno vyrai dėjo visas pastangas 
neprisileisti jų arti prisiglausti.

Alina staiga, lyg save pametus, suriko 
į Danų laivyno vado laivą:

— Suradau! Suradau savo sūnų!!
Merunas tuoj griebė motiną į glėbį, 

nesuprasdamas kas jai pasidarė, ir stovė
damas prie jos buvo gatavas apginti. Ki
ti Lietuviai irgi subėgo aplinkui. Ji ta
čiau stūmė vyrus į šalį, ėjo artyn laivo 
krašto ir dar tą patį pakartojo į kitame 
laive buvusį laivo vadą, kurs ant pat briau
nos stovėjo ir tikėdamas pamatyti Leiro

VANDENS KELIAI
Valstybės ukiui plėtotis daug padega 

vandens keliai—upės ir jura. Lietuvoje 
žymiausias upių vandens kelias yra Nemu
nas, kuriuo gali garlaiviai plaukioti. Bet 
šiais laikais upės, kaipo keliai, jau neturi 
tokios reikšmės kaip senovėje, kada ne
buvo geležinkelių, plentų ir kada visokis 
susisiekimas buvo patogiausias upėmis ar
ba juromis.

Nemunu dabar garlaiviai plaukioja 
nuo Kauno iki pat Baltijos juros; šituo ke
liu gana daug prekių navigacijos metu ve
žiojama, o pati navigacija paprastai tęsia
si apie 260 dienų per metus.

Nemuno garlaiviu talpumas yra arti 
700 tonų.

Be Nemuno, laivams plaukioti dar tin
ka Vilija ir Nevėžis, bet netoli nuo žiočių, 
būtent plaukiojimui tinka Vilija savo žem
upyje apie 40 kilometrų, o Nevėžis — 25. 
Visos kitos upės yra nežymios, dažniausia 
tegalima medžiai plukdyti.

Vidutiniškai skaičiuojant, kasmet Lie
tuvos upėmis pervežama apie 175,000 žmo
gių, 20,000 tonų krovinių, 150,000 kietmet- 
rių rąstų ir apie 200,000 erdmeterių popier
medžių.

Vilija (Neris) upė yra didžiausia iš 
Lietuvos upių įtekančių į Nemuną. Vili
ja turi apie 725 kilometrus ilgumo. Kaip 
ir Nemunas, ji išteka iš Gudijos (Minsko 
gub., Borisovo apsk.) už 160 kl. į šiaurę 
nuo Nemuno ištakos. Vilijos tėkmė labai 
vingiuota. Į Nemuną įteka palei Kauną. 
Jos upynas apima apie 22,000 ketvirtainių 
kilometrų. Ištekėdama iš pelkių, ji teka 
išpradžių per pelkėtą lygumą (Borisovo 
ap.), o toliau ji teka kietu dugnu daugiau 
per 210 kilomterų. Per Lietuvą tekant jos 
krantai yra kalnuoti ir gražus iki pat su
sibėgimo su Nemunu.

VISUR GĖLĖS
Kur tik einu visur gėlės, 
Visur šypsos jų žiedai, 
Visur gieda lakštingėlės, 
Visur skamba jų aidai.

Visur gėlės gražiaakės,
Mirga pievos ir laukai,
Visur sesės lyg plaštakės,
Visur džiaugsmas ir juokai!

Šiandien visur gėlės žydi, 
Ir visoj gamtoj gražu.
Šiandien džiaugsmas mane lydi
Ir svaigina pamažu.

Man šiandieną meilės rytas 
Atplasnojo iš dausų, 
Ir vilties gėlėm kaišytas 
Nepakeis žavių varsų.

Kur tik eisiu, kur tik busiu, 
Visur gėlės man žydės, 
Nei širdis nei aš neimsiu 
Kol jinai mane mylės!

Jonas Morkūnas.

MĖNESIENA
Mėnesiena skaidri, mėnesiena graži, 
Mėnesiena kalvas sidabru nudažė.
Parke ant suolelių guodžia save poros, — 
Svaiguliu jas girdo mėnuo pasikoręs.
Ežere sidabro mėnuo žarsto taką, 
O laivelyj du jie meilės godas šneka. 
Jos jautringos mintys krutinę kilnoja, 
Ant kelių gitara meilės himnus groja. 
Pavydu mėnuliui, pavydu ir kloniam 
Kai sulydo bučkį lupos jo maloniai. 
Juokias smulkios bangos ežero stiklinio, 
Kada suliepsnoja jaunos dvi krutinės. 
Laivelyj gitaros jautriai virpa stygos, 
Platus meilės takas.1 sidabrinis žiba.
Tiktai mėnesiena burtų šokį šoka, 
Ji tiktai jauniesiems meilę austi moka.

Pajuostė, 4-X-1933. Vainis Dainoras.

karalių, pamatė Aliną.
Tai buvo Bjornas iš Klaipėdos, kurs 

su savo laivynu plaukė į Daniją, kaip jis 
paprastai plaukiodavo per vasarą net ke
letą kartų. Tai buvo tas vyras kurs pagel
bėjo Alinai ir Ragailei pasiekti Daniją, 
kurs Aliną buvo pamilęs, bet vėliau jos ne-

rado, nes ji nenorėjo priimti jo meilės ir 
pasišalino nežinia kur. Dabar Bjornas, po 
trylikos metų, sutinka ją gryžtančią, — 
kaip ji vis žadėjo gryžti, — su savo sunum, 
kurį sale jos matė.

— Suradai? Laiminga tu motina! — 
ataidėjo Bjorno balsas, ir jis įsakinėjo sa
vo vyrams privaryti laivą arčiau prie pa
bėgėlių laivo, bet šie vis bandė nedasileisti.

Merunas ir jo vyrai greitomis nesu
prato kame dalykas, taigi Alina ir Ragailė 
turėjo skubiai jiems išaiškinti kas šie ke
leiviai yra, ir tada Merunas pavelijo savo 
vyrams leisti laivam šonais susiglausti.

Kaip tik laivai susiartino, Bjornas įšo
ko į Lietuvių laivą ir bėgo sveikint Aliną 
ir Ragailę. Daugupių kunigienė skubiai 
pristatė Bjornui savo surastą sūnų, ir Da
nas, apžiūrinėdamas jį patyrusio vikingo 
akim, gėrėjosi jaunikaičiu. Merunas, iš 
motinos patyręs kokią pagalbą jai suteikė 
tas vikingas, ištiesė jam draugingą ranką, 
kartu padėkodamas už laiku pribuvimą 
Žuvėdus nuvyti.

Visi šiuo susitikimu buvo pradžiugin
ti ; Lietuviai pabėgėliai ypač džiaugėsi kad 
dievai užsiuntė jiems ne daugiau priešų bet 
didesnę pagalbą. Tik vienas karaliaus at
stovas, po suolais pakištas, riaumojo kaip 
meškinas ir keikė pats sau vienas Danus 
už jų neištikimybę karaliui.

Bjornas, kuriame liko amžina pagar
ba Alinai, norėjo net kartu plaukti į Klai
pėdą, užtikrinimui pabėgėliams gryžimą, 
tačiau to padaryti negalėjo. Pabėgėliai jau 
buvo praplaukę Žuvėdų pakraštį ir Borg- 
holmo salą ir sekantis žemynas buvo Klai
pėda, todėl toje juros dalyje mažiausia ga
li tikėtis svetimų užpuolikų, o Danai ne
kliudys.

Iš Bjorno laivo atėjo prie jo pilnai 
ginkluotas jaunametis berniukas: tai buvo 
Bjorno sūnūs, kurs su tėvu keliaudavo ju
romis ir auklėjosi būti vikingu. Mat, Bjor
nas', po Alinos pradingimo iš Hedeby, gry- 
žęs į Klaipėdą, vėliau vedė sau žmoną ir 
su ja susilaukė šio sunaus.

Alina apsakė Bjornui savo prietikius 
Danų žemėse per keliolika metų; Merunas 
apipasakojo kaip jis gavo karaliaus laivą

pabėgimui, ką girdėdamas Danas vikingas 
tik gėrėjosi Meruno smarkumu ir suma
numu. '

Atėjus laikui skirtis, Bjornui parupo 
kaip tuos pabėgėlius Klaipėdoje priims jo 
tėvas: bijojo kad juos nuginklavęs negrą
žintų atgal j Leirą, arba kad, kaip anais 
laikais jo patarėjai prikalbinėjo, suėmęs 
Aliną ir Meniną nevyktų pareikalauti iš jų 
pilies atlyginimo už juos. To išvengimui, 
Bjornas leido porą savo vyrų ir savo sūnų 
gryžti su pabėgėliais į Klaipėdą, kaipo 
įkaitą kad Frodas praleistų pabėgėlius ra- 
niai keliauti kur jiems reikia.

Viskuo tuo apsirūpinus ir pabėgėlių 
apsaugą užtikrinus, Bjornas, su Meninu 
susitaręs draugiškai ateityje sugyventi, iš
sileido kelionėn į vakarus, o Lietuviai plau
kė toliau savo keliu, į rytus.

Trečią dieną kelionės pabėgėliai pasie
kė Klaipėdą. Čia jų laivą apspito mažesni 
Danų valdovo Frodo laivai, nustebę kad 
atsirado pas juos karaliaus laivas, o visai 
vienas. Dar labiau nustebo pamatę laive 
Bjorno vyrus ir sūnų, o prie jų Aliną ir 
Ragailę, nors jas ne visi atsiminė. Alina 
greitai nubėgo prie Frodo, bet tas, pasenė
jęs, mažai ją teatsiminė. Tik Frodo žmo
na ją greit pažino, taigi nekilo jokių nesu
sipratimų.

Susiėjęs su Frodu, Merunas papasako- 
io ką sutarė su jo sunum, ir senis supras
damas kad geriau bus su Lietuviais taiko
je sugyventi, davė Merunui visą pagalbą. 
Merunas pavedė Fredui grąžinti karaliaus 
Koriko laivą. Atsisveikinęs su karaliaus 
atstovu, Lietuvių vadas liepė, sugryžus, 
karaliui pasakyti kas jie tokie buvo ir ko
dėl pasinaudojo jo laivu ir duota proga 
pabėgti, nes kitos tokios progos gal nebū
tų jiems pasitaikę.

Frodas pažadėjo Merunui ir toliau ne
leisti Nemunu juros plėšikų ir pats nelys
ti plėšikauti, ir davė Lietuviams mažesnes 
valtis, kuriomis neužilgo didelis buris Lie
tuvių, su Danais, kurių pareiga buvo val
tis grąžinti į Klaipėdą, išplaukė Daugu
pių linkui, į kur, Nemunu prieš vandenį, 
dar buvofakeletas dienų kelionės.

Seka: Juodas Karžygis ir Sūnūs.
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Sprendžiant iš žemėlapyje 
pravestų linijų, lakūnų buvo 
numatyta kelias New Yorkas- 
Londonas, Atpsterdamas-Svine- 
munde, jurų papraštys, Kara- 
liaučius-Kaunas. šio kelio il
gis yra:
New York-London klm. 5531 
London-Amsterdam-

Svinemunde ” 1014
Svinemunde-Karaliaučius 425 
Karaliaučius-Kaunas 215

Išviso klm. 7186
šis kelias nėra trumpiausias 

j .Kauną. Pats trumpiausias 
maršrutas į Kauną eina šiek- 
tiek j šiaurę SkotJandijos, jo il
gis 6826 klm. Todėl tai turint 
galvoje, lakūnų yra pažymėta 
žemėlapyje be viršminėto kelio 
per Londoną, dar dvi kryptys: 
viena per Anglijos vidurį, an
tra — per Skotlandijos šiaurę 
tiesiai į Kiel miestą Vokietijoj.

Kadangi pirmasis maršrutas 
per Londoną yra rastuose že
mėlapiuose smulkiai išdėstytas 
gabalais su kompaso kurso pa
žymėjimais ir numatomu skri
dimo laiku, o kelias šiauriau 
Londono pažymėtas tiktai toje 
savo dalyje kur jis eina per 
Angliją tai iš to galima spręsti 
kad lakūnų buvo skrista pra
džioje kelionės kryptimi į Lon
doną: Tai patvirtina rasti ka- 
kunų pažymėjimai, kurie siekia 
iki 14 valandų laikotarpio, skai
tant išskridimo pradžios.

Iš šių pažymėjimų matyt kad 
pirmus 2500 klm. kelio jie ne- 
nukrypo nuo savo užsibrėžto 
mąršruto per Londoną. Toli
mesnių pastabų kurios butų 
buvę padarytos vėliau pažymė
to laikotarpio nei žemėlapiuose, 
nei užrašų knygelėse visiškai 
nerasta. Kadangi lėktuvas Eu
ropos kontinente buvo pastebė
tas tiktai Stargarde Liepos 16 
d. apie 23 vai., tai apie faktinai 
įvykdytą maršrutą galima da
ryti tiktai spėliojimus, bet tik
rai tvirtinti negalima. Patiki
miausias spėjimas yra tas kad 
lakūnai praskrido per Skotlan
dijos šiaurę Kiel’io krpytimi. 
Tatai tvirtina šie faktai:

Šviesoje — ir sunku prileisti 
kad jie nebūtų buvę niekur- pa
stebėti. čia tenka pažymėti 
kad visos nugirstos žinios jog 
jie buvę pastebėti netoli Airi
jos, vėliau virš Holandijos, pa
tikrinus pasirodo netikros ar
ba nesupuolančios su maršruto 
laiku.

Tas faktas kad pirma savo 
kelionės dalį lakūnai laikėsi 
Londono maršruto, nepriešta
rauja spėjimui jų tolimesnio 
skridimo per Škotiją, nes pir
moji kelionės dalis ėjo virš A- 
merikos kontinento išanksto 
smulkmeniškai apskaičiuotu ir 
užsibrėžtu keliu, kuriuo pra- 
skridimas patarnavo lakūnams 
kartu proga pasitikrinti kad 
viskas pilnai sutinka su apskai
čiavimas — ir kursas, ir laikas, 
ii- greitis, toliau skrisdami 
galėjo jie laikytis šiek-tiek 
šiaurės.

Išvadoje del Dariaus ir Gi
rėno atlikto kelio galima tik
rai tvirtinti kad išskridę iš 
New Yorko Liepos 15 d., 11 v., 
25 min. (Lietuvos laiku) jie 
buvo pastebėti Liepos 16 d.. 23 
vai. virš Stargardo Vokietijoje, 
tai yra per 35 vai. 35 min. pra
lėkė 6403 klm. (skaitant trum
piausiu keliu, ištikrųjų nuskris
tas kelias turėjo būti kiek il
gesnis) ; vėliau, po pusantros 
valandos, būtent Liepos 17 d., 
0 vai. 36 min. juos ištiko ka
tastrofa prie Rosenthal 60 klm. 
į pietų vakarus nuo Stargardo, 
6411 klm. nuo New Yorko.

III. KATASTROFOS 
APYSTOVOS

Katastrofa įvyko lėktuvui už
kabinus medžių viršūnes, le
kiant pilnu greitumu. Apie tai 
galima spręsti iš nelaimės vie
tos apžiūrėjimo duomenų ir iš 
lėktuvo liekanų. Nelaimė įvy
ko Liepos 17 d., 0 vai. 36 min., 
laikas tikrai galėjo būti nusta
tytas iš sustojusiu laikrodžių, 
iš kurių trys buvo sustoję, o 
ketvirtas dar tebėjo. Oras ne
laimės vietoje skridimo žvilgs
niu buvo blogas: lynojo lietus, 
žemi debesys, vietomis rūkas 
ir labai tamsu.

Soldino apielinkėje naktį iš 
Liepos 16 į 17 d. audros nebu
vo, bet Danzigo rajone buvo 
audringas oras su lietum, ku
rio iškrito per naktį 27 mm. 
(Soldino apielinkėj tik 1 mm.).

1) Kelias per Škotiją yra 
trumpesnis negu per Londoną;

2) Lakūnų šis kelias yrą ir 
• L žemėlapyje numatytas, be to, 
SI einant konsulo žadeikio prane- 

‘4 Šimu, paskutinį momentą prieš 
-r skridimą jie buvo nutarę lai
bi kytis šio kelio;

vi 3) Lakūnai savo skridime 
virš Europos niekur nebuvo pa- 
stebėti, kas lengvai galėjo įvyk- 

a ti, jeigu jie praskrido šiaurės 
į Škotiją siauroje vietoje ir to- 
jLliau skrido vėl virš juros, pa
niekdami krantą temstant, tuo 

• tarpu kai skrendant per Londo
ną jiems butų tekę perskristi 

’■i Airiją, visą Pietų Angliją, Ho- 
r landiją ir Vokietiją. HoJandi- 

< b" jos sieną butų perskridę dar J

Amerikos
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■

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

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

------ o------
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n'-Kalėdą Ekskursijos į Lietuvą.
Dideli, balti it gulbės laivai. Erd

vus ir gerai ventiliuoti kambariai. 
Kelionėje: judomi paveikslai, koncer
tai ir šotfiai. Keliaujant ’’Baltuoju 
Švedų Laivynu” kelionė buna per- 
tnuppa. 

------ o------
Kreipkit į vietinį agentą, arba:
Swedish American Line

181 N. Michigan Ave. Chicago, 111.

IV. NELAIMĖS PRIEŽAS
TYS

Kalbant apie katastrofą pir
miausia tenka pasakyti kad lėk
tuvas nėra nukritęs iš aukštai, 
bet yra sudužęs del to kad 
skrisdamas labai žemai užka
bino medžių viršūnes. Katas
trofos momentu motoras dar 
sukosi, apie ką galima spręsti 
iš propelerio įvorės', kurion bu
vo įsukta su didele jiega me
džio pluoštai. Skristi žemai 
nakties metu blogame ore yra 
labai pavojinga ir lakūnai tą 
darydami be abejo buvo pri
versti rimtų priežasčių. Tos 
priežastys galėjo būti viena iš 
dviejų: noras susiorientuoti ar
ba jieškojimas vietos nusileis
ti. Pirmasis spėjimas yra ne- 
įtkėtinas, nes lakūnams smulki 
orientuotė nebuvo reikalinga, 
iki Kauno tebuvo likę vos 650 
klm. ir jis turėjo būti pasiektas 
jau prašvitus, todėl lakūnai bu
tų galėję skristi ir aukštai, ne
matydami žemės, vąduodamiesi 
vien kompasu. Jegu smulki 
orientuotė galėjo bųti reikalin
ga tai tik tikslu surasti aero
dromą tūpti. Iš pranešimų apie 
matytą lėktuvą paskutiniame 
pusvalandyje prieš katastrofą 
galima spręsti kad lėktuvas tik
rai jieškojo vietos tūpti. Ku
rios priežastys vertė lėktuvą 
tai daryti? čia galimi du spė
jimai: 1) Lakūnai matė kad 
'benzinas baigiasi; 2) motoras 
tiek nepatikimai pradėjo dirbti 
kad jo sustojimo buvo galima 
laukti kiekvienu momentu.

Išaiškinti įtarimui del benzi

no trukumo surinkus ii- išnag
rinėjus visus duomenis rasta:

a) Lakūnai buvo paėmę ben
zino ii’ alyvos apskaičiuotą kie
kį del 44 valandų skridimo, 
būtent, viso 779 galonus ben
zino arba 2940 litrų ir 32 ga
lionus arba 121 litrą alyvos; 
ben?inas buvo sutalpintas ke
turiuose sparniniuose bakuose 
(900 litrų), dviejuose didžiuose 
bakuose lėktuvo liemenyje 
(1530 litrų) ir 27 skardinėse 
(510 litrų) ; skridimo laikas 
nuo pakilimo iki katastrofos 
37 vai. 11 min., todėl benzino 
turėjo normaliai pakakti dar 
septynioms valandoms su vir
šum. Prileidžiant kad aikvoji- 
mas benzino ir buvo kiek dides
nis negu numatyta, vis dėlto 
neįtikėtina kad galėtų įvykti 
tokia stambi klaida, tuo labiau 
kad benzinas buvo sutalpintas 
atskiruose bakuose ir lakūnai 
lengvai galėjo pastebėti ar jo 
vartojimas vyksta norrnaliai. 
Jeigu butų buvę pastebėta kad 
nakčiai benzino nepakaks, be 
abejo lakūnai butų jieškoję vie
tos nusileisti dar prieš naktį.

Po katastrofos sparniniame 
bake rasta dar apie 50 litrų 
benzino, kurio butų užtekę dar 
arti valandos laiko skristi. O 
jeigu po katastrofos benzino ir 
visai nebūtų buvę rasta tai iš 
to vistiek negalima daryti iš
vados kad benzino truko, nes 
plyšus benzino bakams, aišku, 
jis galėjo ištekėti.

Tuo budu išvadoje tenka pa
sakyti jog spėjimas kad galėjo 
pritrukti benzino yra neįtikėti
nas. Lieka paskutinė priežas
tis — galimi motoro defektai.

Išnagrinėjus “L i t u a nicos” 
motorą aviacijos dirbtuvėj ras
ta kad motoras mekaniškų de
fektų neturėjo, išskyrus palau
žimus įvykusius katastrofos 
metu. Sutepimo taipgi netru
ko, nes alyvos filtrai švarus. 
Bet benzino filtras ir karbiura
torius rasti gerokai užteršti 
alumino rudžių, prisirinkusių iš 
alumininių bakų, šis filtrų už
teršimas nebuvo pakankamas, 
kad motoras visiškai sustotų 
veikęs, bet galėjo sukliudyti 
normalų motoro veikimą tiek 
kad jis negalėjo dirbti pilnais 
apsisukimais. Tuo budu įvyko 
ne staigi kliūtis, bet lėtai besi
darantis defektas.

Tat suglaudus visus turimus 
faktus ir naudojantis tais spė
jimais kurie atrodo patikimiau
si, katastrofos įvykį galima at
vaizduoti štai kaip:

Liepos 16 d., 23 vai. lakūnai 
Darius ir Girėnas, kaip žinome, 
praskrido virš Stargardo, ku
ris yra 150 klm. tolumo nuo 
Berlino ir, kiek buvo galima 
spėti iš balso, nuskrido šiaurės 
rytų kryptimi. Bet čia jie tu
rėjo sutikti audringą orą su 
stipriu lietum, kurs siautė Dan
zigo rajone. Pakilti virš aud
ros lakūnams sukliudė pasireiš
kęs aukščiau minėtas defektas, 
kuris neleido išvystyti reika
lingo motoro galingumo. Smar
kiai blaškant lėktuvą, filtro ne
švarumai protarpiais galėjo vi
sai slopinti motoro veikimą. La
kūnai praskridę apie 80 klm. 
Kauno kryptim, buvo priversti 
pasukti atgal ir skrido linkui 
Berlino, j ieškodami vietos nu
sileisti. Padėtis buvo kritiška, 
nes nakties metu rasti tinkamą 
nutūpti vietą buvo labai sunku, 
tuo labiau kad nakties oro susi
siekimo linija Berlinas-Danzi- 
gas-Karaliaučius šiais metais 
neveikia ir apšviestą aerodromą 
galima buvo rasti tik Berline.

Apie 15—20 min. pirmos va
landos nakties lakūnai buvo pa
stebėti virš Berlinchen, kur jie 
padarė porą ratų. Gali būti 
kad virš Berlinchen jie paleido 
šviesos' rakietą, kurių buvo pa
siėmę keturias. Įsitikinę kad 
Berlinchen nėra aerodromo, jie 
skrido toliau Į pietų vakarus. 
33 klm. atstume nuo Berlin
chen ir tik 100 klm. iki Berli
no lakūnai, pastebėję ties Kuh- 
dam kaimu šviesesnę vietą, ir 
norėdami patikrinti ar tai nėra 
tinkama vieta nusileisti, padare

labai žemą ratą, kuris pasibai
gė tragiškai. Del labai blogo 
oro ir matomumo, tamsios mi
glotos nakties, nuovargio, jie 
laike pasisukimo palietė aukš
tėliau išsikišusias medžių vir
šūnes ir lėktuvas visu smarku
mu kirsdamas medžius nuėjo 
žemyn.

Jiega su kokia lėktuvas susi
davė į medžius buvo tiek dide
lė kad nėra abejonės jog tai 
atsitiko ne laike vykdomo tu
pimo, bet laike skridimo apsiri
kus aukštyje.

Kartu reikia atmesti, kaipo 
visiškai prasimanytą katastro
fos priežastį, kad lakūnai esą 
pašauti, nes:

1) Gydytojų specialistų pra
nešimu, lakūnų kūnuose neras
ta jokių pašovimo žymių ir ben
drai pėdsakų kurie duotų pa
grindo kokiems įtarimams apie 
pašovimą;

2) Katastrofa įvyko 23 klm. 
nuo Berlinchen, prie kurio buk 
įvykęs pašovimas, taigi ir pats 
lėktuvas, būdamas sugadintas, 
nebūtų galėjęs tiek nuskristi; 
be to, lėktuvo svarbiausiose da
lyse, pristatytame motore, ben
zino ir alyvos bakuose nėra jo- 
kitj apšaudymo žymių.

Sutraukiant šio akto išvadas 
nustatoma:

1) Amerikos Lietuvių lakū
nai Kapt. S. Dariaus ir S. Girė
nas buvo gerai pasiruošę atlik
ti sumanytą didvyrišką žygį; 
tekniškos parinktos priemonės 
buvo taipgi šiam žygiui tinka
mos ;

2) Slinkausią kelionės dalį jie 
atliko tiksliai numatytu marš- 
ru tu;

3) Katastrofa įvyko del sun
kių asmosferinių sąlygų, prie 
kurių prisidėjo motoro veikimo 
defektai.

* * *
Toks tai yra tyrinėjimo ko

misijos protokolas, šio proto
kolo su dideliu susidomėjimu 
laukė ne tik visa Lietuvos vi
suomenė, bet taip pat ir kitos 
Europos valstybės, labiausia 
Vokietija. Nes čia tarė galuti
ną žodį geriausieji Lietuvos 
aviacijos žinovai, ilgai tyrinėję 
Lietuvių didvyrių žuvimo prie
žastis. Vadinasi, Dariaus ir 
Girėno žuvimo priežastis ati
dengta.

LONDONAS, Anglija
Spalių 8 d., sekmadienį. įvy

ko šv. Kazimiero Lietuvių pa
rapijos bertaininis susirinki
mas. Pirmiausia klebonas Kun. 
V. Mažonas, Marijonas, kalbė
jo apie įvairius parapiją lie
čiančius dalykus, ragindamas 
vaikus stengtis kaip galint mo
kyti ir auklėti Lietuviškoje 
dvasioje, ragino remti parapiją, 
ir tt. ir tt.

Po to parapijos komiteto raš
tininkas perskaitė porą proto 
kolų iš praėjusių sutrinkimų. 
Toliau, kasininkas išdavė at
skaitą, iš kurios pasirodė kad 
pereitą bertainį parapija turėjo 
kelis svarus sterlingų deficito, 
šiaip gi, kaip iš revizorių pa
aiškėjo, viskas vedama tvarko
je. Vienas iš komiteto narių 
pasakė, girdi, kad mes mokam 
senajam klebonui Kun. K. Ma
tulaičiui, kurs dabar yra Lietu
voje, kas savaitė po 1 svarą 
sterlingų, tai esą kitokios išei
ties nėra kaip musų dabartinis 
klebonas turi per parapijomis 
eiti nors vieną kartą per metus 
parinkti aukų. Sako, pažadant 
Kun. Matulaitį šelpti reikėjo 
gerai pagalvoti ar bus galima 
ištesėti tokią didelę sumą pini
gų išmokėti.

Tačiau parapija moka dabar
tiniam klebonui į savaitę po 5 
sv. sterlingų, kas yra nieko 
sau alga.

Kelios savaitės atgal čia bu
vo laikoma misijos, rodos tik 
vieną savaitę laiko. Misijas lai
kė kunigas atvykęs iš Lietuvos. 
Misijų laike buvo pardavinėja
ma rąžančiai ir kiti bažnytiniai 
dalykai, iš kurių padaryta trys 
svarai sterlingų pelno.

Kalnavertis.

Ikanados
Į NAUJIENOS

TORONTO, ONT.

PASIDAIRIUS PO TORONTO 
LIETUVIŲ KOLONIJĄ

Kaip visose šalyse kur tik 
randasi Lietuvių tėvynainių, 
visur Dariaus ir Girėno nelai
mę atjautė ir jų apgailavo, 
taip ir Toronto Lietuvių daugu
mo širdys liūdėjo ir nebuvo pra
leista nepaminėjus jų garbin
go ir kartu skaudaus žygio.

Atsirado sumanytojų, E. No- 
rušis ir O. Kalinauskienė, kurie 
stojo į darbą iškeldami tą klau
simą katalikiškose draugijose, 
kad prisidėjus į bendrą darbą 
prie pastatymo paminklo žuvu- 
siems lakūnams. Atsirado rė
mėjų, P. Motejunas, V. Rama
nauskas, ir susidaręs komitetas 
pradėjo dirbti, žinoma, darbas 
buvo sunkus, nes atsirado kliu- 
dytojų iš visų pusių, ir atsirado 
net pačių katalikų tokių prieš
ginų, kurie neįvertino lakūnų 
garbingo žygio. Socialistai gi 
kišosi su savo kromu, agituo
dami kad iš tų aukų butų ski
riama ir naujam lakūnui. Ir 
taip visomis pusėmis buvo tuš
ti trukdymai. Bet visgi komi
sija nežiūrėdama į kliūtis ne
nuleido rankų ir surinko aukų 
keletą desėtkų dolarių. Par
davinėjama Dariaus-Girėno fo
tografijos, ir Spalių 29 d. Lie
tuvių parapijos salėje surengta 
lakūnų paminėjimui veikalas ir 
suvaidinta “Gyvenimo Verpe-

te”. Prie to buvo pasakyta 
atitinkamos kalbos.

ŽUVO LIETUVIS. Spalių 5 
d., 7 vai. ryto rastas dviem šū
viais nušautas L. Maksimavi
čius. Velionis virš 3 mėnesiai 
kaip dirbo ant farmos keli de- 
sėtkai mailių nuo Toronto. Nu
žudymo priežastis neaiški ir nė
ra tikrų žinių ar pats nusižudė 
ar kas nušovė. Spėliojama kad 
kas iš ūkininko šeimos turėjo 
ji nušauti, nes ūkininko šautu
vas ir jo vaikas buvo prie ve- 
lionies. Velionis pats gyvas bū
damas niekad neišsitarė apie nu
sižudymą, nors pergyveno ga
na sunkius laikus.

L. Maksimavičius buvo 33 
m. amžiaus, Kanadoje išgyve
no 5 metus; daugiausia buvo 
be darbo ir pergyveno skurdų 
gyvenimą. Iš Lietuvos paėjo 
Seinų apsk., Lazdijų vai., Pa- 
lązdijų k. Lietuvoje gyvena 
brolis, o Amerikoje dvi seserys 
ir vienas brolis. čia gyvena 
jo pusseserė P. žaliaduonienė. 
Laidotuvėmis aprūpinti atvyko 
giminės iš Suv. Valstijų.

Kaslink laidotuvių galima 
paminėti tokis prietikis. Kada 
ūkininkas pranešė policijai apie 
negyvėlį, tuoj atvyko ir pro- 
testonų kunigas apžiūrėti. Pa
tyręs kad velionis yra Lietuvis 
R.-katalikas, atvykęs į Toron
to, protestonas dvasiškis krei
pėsi į Lietuvių parapijos kle
boną Kun. K. Baroną, kad jis 
palaidotų savo vientautį. Bet 
Lietuvis kunigas nesileido nei 
kalbėti ir atsakė nežinąs, ne
pažystas velionio, jis buvęs be
dievis, pats nusižudęs. Protes
tonas dvasiškis stebėjosi iš to

kio Lietuvio kunigo elgesio. At
vykę velionio giminės turėjo 
jį palaidoti mažo miestelio pro- 
testonų kapinėse, su protestonų 
kunigo patarnavimu.

Giminės išvažiuodami iš To
ronto atgal į Suv. Valstijas už
ėjo pas Lietuvių kleboną pa
bandyti užpirkti nors mišias. 
Dabar kunigas su džiaugsmu 
priėmė pinigus ir tuoj po mi
šių išgarsino bažnyčioje kad 
velionis buvo geras katalikas ir 
geras žmogus, ir ne jis pats nu
sižudė, bet buvo nužudytas.

Gaila kad šiandieniniam gy
venime ir dvasiniai tėveliai tar
nauja ne žmonių sielų išgany
mui, bet dolarius gaudo ir už 
pinigą žmogų padaro visokiu.

X. X. X.

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubus būdas sulaužymui per

šalimo krūtinėje, tai geras išsitrynimas 
su ANCHOR Pain-Expclleriu visos 
krutinės ir po to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu. šito- 
kis gydymasis paliuosuoja susikimšimą 
krutinėję visokių glitumų ir skreplių.

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dažnai jie privelia prie pavojingų ligų, 
kaip plaučių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojaus išsitrinkite Pain- 
Expellcriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

PAIN^EXPELLER
PAJIEŠKOJIMAS. Aš Justinas 

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

Snr. Justino Sabaliauskas 
Caixa postal, 1754

S. Paulo, Brasil.

CLEVELANDIEČIAI, NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS PAMATYTI

amus ir Girėno Filmus
IR DAUGYBĖ KITU PAVEIKSLU IŠ VISŲ LIETUVOS KRAŠTŲ!!!

Keh. Lapkričio-NoYembBr Q
LIETUVIU SVETAINĖJ &

6835 Superior Avenue Pradžia lygiai 8 vai. vakare

ŠTAI KOKIUS PAVEIKSLUS J. JANUŠKEVIČIUS JR. PARODYS:—
1—Darius ir Girėnas kalba Lietuvių kalboje New Yorko prieš išskridimą; 2—Ka

tastrofos vieta Vokietijoje, Soldine, ir sudužęs lėktuvas; 3—Pasitikimas lakūnų 
kūnų Kaune aerodrome; 4—Chicagos Lietuvių Kaune vainiko uždėjimas ant “Li- 
tuanicos” liekanų Karo muzejuje; 5—Karo muzejuje sudužęs lėktuvas ‘Lituanica’; 
>—Dariaus-Girėno vardu gatve. 7—Iš visos Lietuvos: Suvalkijos, Žemaitijos, Dzū
kijos ir Klaipėdos Krašto didesni miestai, kaimai, bažnyčios, atlaidai; laukų dar
bai; Lietuvos kariumenė, kariumenės manevrai, kautynės, tankai ir lėktuvai. 8— 
Sporto šventė Juodkrantėj; 9—Lietuvos angliakasyklos-durpynai. 10—Aero Klubo 
Aviacijos šventė. 11—Gegužinė ir jaunimas. Tai visa šių dienų Lietuva!

Taipgi VILNIUS — Lietuvos sostinė — Gedimino Kalnas ir Pilis; Lietuviii įstai
gos; Aušros Vartai; Lenkų karininkai Vilniuje; Vilniaus gatvės ir upė Vilija; Tri
jų Kryžių Kalnas; Vytauto kaulams karstas (Grabas); Vilniaus Turgus ir ūkis.

P. S. Januškevičius yra vienintelis filmuotojas kuris nufilmavo Darių ir Gi
rėną kalbant Lietuviškai prieš jų išlėkimą ir vienintelis Lietuvis iilmuotojas iš 
Amerikos, kuris tuo laiku buvo Kaune ir nufilmavo jų laidotuves.

įžanga del tokių svarbių filmų yra labai pigi: Suaugusiems 35c. vaik. ISc
-----  Nepavėiuokit ant pradžios, nes nematysite svarbiausių paveikslų -----
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MALETAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Šauliai Rengiasi Statytis 
sau Namą

Malėtų miestelis yra lyg 
ir didoko pademarklinijo 
ploto centras. Mat jis ran
dasi per 25 kilom, atstu nuo 
demarklinijos, kuri šį plotą 
juosia lyg jura ar vandeny
nas pusiasalį (peninsula). 
Todėl turgų dienomis (tur- 
gai buna antradieniais) į 
Malėtus privažiuoja žmo
nių iš tolimų apielinkių. 
Ekonominiu atžvilgiu Ma- 
lėtai nuskriausti: plentai 
ar gelžkeliai iš čia labai to- 

% Ii, todėl žemės ūkio produk
tus tenka suvartot patiems; 
tačiau vietos rinkai jų ma
ža tereikia. Malėtiškiai pui
kiai atsimena prieškarinius 
laikus kai visus žemės ūkio 
produktus veždavo Vilniun. 
Todėl Malėtiškiams Vil
niaus atgavimo klausimas 
labiausia rupi. Mat, atga
vus Vilnių, Malėtai lyg ant 
mielių pakiltų. Tai, kaip 
matom, Malėtiškiams ne 
vien patriotiniu bet ir eko
nominiu atžvilgiais labai 
rupi Vilnių atgauti. Vil
niaus atgavimas nėra vien 
inteligentijos bei organiza
cijų reikalas, bet visų žmo- 

. nių, visos tautos reikalas.
Vilniaus vadavimu pir

miausia rūpinasi. šauliai. 
Jie čia neša n^riotizmo 
srovę, jie čia parpei o sulen
kėjusiems tikrąją jų tauty
bę ir sentėvių kalbos grožį. 
Veik visi pradžios mokyklų 
mokytojai yra taip pat šau
liai. Jie atlenkinimo darbą 
varo per mokyklas. Tačiau 
Malėtų šauliai, dirbdami 
taip svarbų gyventojų kul
tūrinimo ir atlenkininio 
dkrbą, iki šiol neturi savo 
pastogės, savo namų. Tat 
ir nutarta juos pastatyti.

Namus norima pasistaty
ti mūrinius, kad -jie butų 
patvaresni. Norima staty
ti didelius, kuriuos butų pa
talpos muzejui, bibliotekai,!

raštinėms, viešbučiams, na, 
ir nemažos susirinkimams 
bei koncertams - vakarams 
sales. Viename š. m. “Tri
mito’’ (Šaulių Sąjungos or
gano) numeryje Valstybės 
Teatro artistas p. Stasys 
Pilka (jj Amerikiečiai, ma
nau, dar gerai prisimena) 
parašė straipsnį, kuriame 
nurodo šauliams kokias jie 
turi pasistatyti patalpas-sa- 
les ir kaip jas įrengti kad 
galėtų atvykti Valstybės 
Teatras (drama ir opera) 
pagastroliuoti ir provinci
jai. Juk Valstybės Teat
ras išlaikomas visų piliečių 
pinigais, tačiau spektaklius 
rodo tik Kaunui, kadangi 
provincijoj nėra tinkamų 
salių. Salės jei šiokios to
kios ir yra tai nėra gerų už
kulisių, nusigrimuoti kam
barių, nėra kambarių pasi
dėti dekoracijoms, nėra sa
lės do scena orkestrui. To
dėl Valstybės Teatras iki 
šiol visas provincijon ir ne- 
sikraustydavo, pasiųsdamas 
tik pavienius artistus pa
gastroliuoti- pakoncertuoti. 
Šie provincijai padainuoja 
liaudies dainelių bei operų 
arijų. Kartais ir suvaidina 
kurios nors operos kokį 
vieną veiksmą. Tačiau nei 
dekoracijų, nei orkestro... 
Publikai tenka visas Scenos 
apystovas įsivaizduoti. Ži
noma, artistai visai nekalti 
jei gastrolės išeina ne taip 
kaip jie norėtų. Publika, 
be abejonių, buna labai su
sižavėjus. Delnų plojimai 
aidi salėse, gi griausmingi 
šūksmai “bis” net per ausis 
eina. Na, ir gėlių bukie
tai. . . . Bet vis dėlto patys 
artistai savo sielose nepa
tenkinti savo gastrolėmis 
nei tokiais vaidinimais. Ta
tai artistas St. Pilka ir pa
rašė “Trimite” šauliams 
straipsnį, nurodydamas pa
geidavimus namų ir salių 
reikalu. Reikia tikėtis, šau
lių nanni statytojai tais nu

rodymais ir pasinaudos.
Šitais nurodymais mano 

pasinaudoti ir Malėtų šau
liai statydami namus. Mat 
Valstybės Teatras čia nėra 
nei karto buvęs. Taip pat 
čia nesilankė nei pavieniai 
artistai. Todėl Malėtų šau
liai ir susirūpinę pasistaty
ti didelius namus, kurie bu
tų apielinkėse viso šauliško 
veikimo centru. Be to, šie 
namai bus viso kultūrinio 
gyvenimo Malėtuose židi
nys. Todėl labai svarbu jie 
tinkamai pastatyti ir tin
kamai įrengti. Tačiau vi
sam tam reikia daug pini
gų. Tat Malėtų šaulių bū
rio valdyba ir išnaudoja 
kiekvieną progą kad tik su
graibius namams kokį cen
tą: ruošia viešas rinklia
vas, loterijas, gegužines, 
vakarus. Gautą pelną ski
ria namams. Kuo daugiau 
bus surinkta pinigų tuo di
desni ir patogesni bus pa
statyti namai.

Tačiau dabar sunkus lai
kai ir todėl centai sunkiai 
lipdosi. Vis dėlto didelio 
valdybos darbo bei energi
jos dėka šiek tiek jau su
krapštyta. Tačiau šitų dar 
maža: tai tik šiokiai tokiai 
pradžiai. Todėl kilę iš pla
čių Malėtų apielinkių Ame
rikiečiai Lietuviai labai pra
šomi aukoti namams tiek 
kiek pajiegia. Valdyba au
kotojams giliai dėkinga už 
kiekvieną namų statybai 
paaukotą centą. Taip pat 
ir visus kitus Lietuvius pri
jaučiančius šauliškam dar
bui, labai prašome padėti 
Malėtų šauliams pasistaty
ti namus, prisiunčiant au
kų. Pinigus siųsti Malėtų 
Šaulių Būrio Valdybai, Ma- ; 
lėtai, Utenos apsk., Lithua- i 
nia. —r. i

ADELĖS JAKUBAUS
KIENĖS PAGERBI
MUI VAKARIENĖ

28 d. Lietuvių saleje 
kaimynės ir draugės

Spalių 
veikėjos, 
surengė Lietuvei laidotuvių di
rektorei Adelei Jakubauskienei 
surpraiz, didelį gražų banketą 
paminėjimui jos gimtadienio. 
Svečių dalyvavo netoli 300, ku
rių tarpe buvo giminės, drau- 
kai ir šiaip vietos Lietuviai ir 
net kelios šeimos buvo svetim
taučių.

Paskirtu laiku j salę atvyko 
garbės viešnia su savo artimes
nėmis giminėmis ir artima kai- 
myne-drauge p. Baltrušaitiene, 
ir buvo trukšmingai sutikta ir 
nuvesta prie papuošto stalo, 
Prie garbės stalo iš abiejų jos 
pusių sėdėjo jos giminės, tėve
lis Kazys Aukštikalnis, sesuo 
Paulina su vyru, Prokopai; an
troj pusėj sėdėjo jos vyro mo
tina, Jakubauskienė, ir toliau 
visa Jakubauskų giminė.

Visiems pasivalgius vakarie
nę, prasidėjo programas. Pro
gramų vedėja buvo P. Glugo- 
dienė, kuri pasakė gražią įžan
ginę prakalbą apie garbės 
viešnią, kuri yra profesionalė 
moteris ir vienintelė Clevelando 
Lietuvių tarpe, energinga, pa- 
sišventus, laisnuota laidotuvių 
vedėja ir nuoširdi rėmėja visų 
Lietuviškų reikalų, kas tik prie 
jos kreipiasi. Toliau perstatė 
kalbėti jos svainį, Adv. G. Ja- 
kubs (Jakubauską). Paskui se-

S. Tamošaičio, kurie visi gra
žiai pasireiškė apie celebrantę, 
kuri, pora metų atgal jos vy
rui mirus, likus našle, su šune
liu, pati pasiėmė į savo rankas 
vesti savo vyro pradėtą profe
siją.

Ponios Kemešienė ir Alabur- 
dienė atnešė garbės viešnei di
delę kašę gėlių, kurių tarpe bu
vo vokas sų gražia dovanėle, 
$150 čekiu, nuo visų svečių da
lyvaujančių šioje vakarienėje, 
kurie visi ją pamylėjo už jos 
darbavimąsi tarp Lietuvių.

Tada kalbėjo pati celebrante, 
ačiuodama visiems už tokį gra
žų surengimą vakaro, kokio ji 
visai nesapnavo, ir už tokią do
vaną, kuri liks 
mintimi.

Po to svečiai 
sodinama antri 
daugelio dalyvių visi nesutilpo 
pirmuose staluose.

Vakaro šeimininkės ir viso 
darbo vedėjos, kurioms priklau
so didelis kreditas, buvo: Elz. 
Lučkienė, M. Alaburdienė, V. 
Lučkienė, O. Beržinskienė, U. 
Kemešienė, M. Valiukienė, P. 
Prokopienė, J. Baltrušaitienė.

Tarp svečių, nors vėliau at
vykęs, buvo naujos parapijos 
klebonas Kun. A. Karužiškis, 
kuris pasveikino celebrantę pa
linkėdamas daug laimės.

Dar kartą sakau, mums mo
terims yra didelė garbė turėti 
savo tarpe tokią kilnią moterį 
kaip Adelė Jakubauskienė, ir Į 
smagu buvo matyti susirinku
sių svečių simpatiją ir prielan
kumą jai, už ką ji lieka visiems

P. Glu-nė.

H RADIO
PROGRAMAI

Klausykit Lietuviškų Radio Programų 
iš Clevelando — Sekmadienio rytais 
10:15 val.-Stotis WJAY (610 kilo.) 

ir pasakykit apie tai kitiems Lietuviams.
jai amžina at-

pasikeitė, buvo 
stalai, nes del

PRAŠYMAS
Visas Amerikos Lietuvių laik

raščių redakcijas prašau atsių
sti savo, laikraščių po kelis ar 
bent po porą numerių, nes prieš

metu pabaigą ruošiu palygini
mą apie Lietuvos ir Amerikos 
Lietuvių periodinę spaudą.

G.-Dainoras 
k.

Lithuania.

Adresuoti: J. 
4 p. pulkas, 6 
Panevėžys,

MUCH CHEAPER BY BOAT

For comfort, economy and real pleasure, noth
ing equals travel by the great ships of the C&B 
Line. From Cleveland to Buffalo fare is now only $3.75 
one way or $6.50 round trip; week-end round dips

7 DIENOMIS į LIETUVA
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

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

GREIČIAUSIAS KELIAS I TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
— 1119 Euclid Ave. Cleveland —-'■

.'II1II!IIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIII!!IIIIIEII9I!IIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIII!IIIII1IIIIIIIIIIIIIIII';

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

s
= Daugiau Spėkos
= Daugiau
= Mylių

Gausit visose E
Pennzoil E
Stotyse =

The Columbia Refining Company
—.JuimiiiiHiiiii m n m mi imi iiiiiiii iiiiiii 11 iiiiiuiiiiiiiiiiiiii  imi iiimii m iiiiiiiiiiiiiii?
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiimh'  

I NIKODEMAS A. WILKELIS | 
E (Neverauskas) E
= Licensed Funeral Director E
= Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- = 
E dernišką laidotuvių vietą E

WILKELIS FUNERAL HOME |
= 6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok E 
s; musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E 
E lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E
= Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- E 
= derniškas. E
E HEnderson 9292 =
šiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii

kė kalbos Dr. J. Kamesio, Adv. I dėkinga amžinai.
P. V. Česnulio, P. .A Šukio, Dr.
iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinijį

| DELLA C. JAKUBS Į
E (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =

Lithuanian Funeral Home =
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai. =
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- Ę 

= . tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- E 

= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telefonuokit. =

I 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii iiinnn jinioiiimiiiiiiiiiiiiiiiii?

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

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

pecial xpense Tours
These include return trips from Cleve
land to London, Ontario: to Buffalo; to 
Niagara Falls; to Alexandria Bay, Thou- 
sanalslands; up the Saguenay River: and 
Chicago's World’s Fair cruises; fare, 
staterooms, meals and sight-seeing trips 
included. Writtforspecial foUtn tn thest tours 
as well as rt^ular trips ft folhwinz Points—^ 
The Cleveland and Buffalo Transit Co. 
E- 9th Street Pier Cleveland, Ohio

CLEVELAND 
BUFFALO|
NIAGARA FALLS 1
PORT STAN LEY 

į . : .CANADA, .

CEDAR POINT 
f- PUT-IN-BAY I

Padėkavones Dienos

Ketv. Lapkričio-Nov. 30 d
Lietuvių Salėj e

6835 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, OHIO

Koncertas ir Baliusf

Šią žiemą labiau negu pernai, tie musų vientaučiai kurie subiednėjo del bedarbes, turės kentėti nedateklių 

žiemai atėjus. Nedirbdami, jie išbaigė viską ką iki šiol turėjo. Prie to, dabartiniu laiku įvairios šelpimo 

įstaigos veik jau išbaigė savo fondus ir turės apriboti savo pašalpų teikimą. Mes Lietuviai esam laimin

gi kad musų subiednėjusių viengenčių nuošimtis yra mažesnis už kitų tautų. Tačiau mes turim vargstan

čių šeimų ir jas reikia gelbėti. Šį didelį pokilį — koncertą ir balių su visokiais paįvairinimais — rengiame 

tikslu sukelti fondą apdovanojimui musų biednųjų maistu Kalėdoms. Kiekvienai Lietuvių šeimai, be pa

žiūrų skirtumo, bi tik biedna, bus duodama kašė su parinktais maisto dalykais, kaip jau buvo daroma ir 

pirmiau. Todėl visų Lietuvių be skirtumo prašome tą musų darbą paremti. Jus kurie dar turite iš ko, i 

šį parengimą atsilankę turėsit gerus laikus, o jūsų keli tam tikslui praleisti centai bus didelė pagalba tiems 

jūsų pažystamiems ir draugams kurie badą kenčia. Atminkite, iškalno perkantiems tikietėlius Įžanga bus 

tik 20 centų, o tą pačią dieną — 35 centai į Koncertą, 25 centai Į šokius.


