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Sovietai Neįsileis AUDROJ ŽUVO APIE JAPONIJA TAIKOSI, 
IR GINKLUOJASI300 ŽMONIŲ

Darbininkų iš kitur ž
IR DARBININKŲ ŽINIOS

VAJUS KOVOS SU 
BEDARBE

ATSIDŪRĖ BĖDOJE 
TIE KURIE TEN 

NUVAŽIAVO

Birmingham, Ala. — Ko
vo 21 ir 22 d. penkias pie
tines valstijas peršlavė pa
skiros audros, kuriose ben
drai užmušta apie 300 žmo
nių. Alabama valstija nu
kentėjo daugiausia. Kada 
atsteigta susisiekimas, su
ėjusios žinios rodė jog žu
vusių yra *apie 220.

Georgia valstijoj užmuš
ta 34, Tennessee 17 ir po 

vir-į keliolika kitose valstijose.
Vienoje vietoje vėjo su-

New York, Kovo 19 d. — 
Suvienytos akcijos prieš be
darbę komitetas praneša 
kad prasidėjo rodytis didi
nimas darbininkų skaičiaus 
gelžkelių dirbtuvėse.

Surinktos žinios iš 167 
miestų ir 39 valstijų paro
do kad bėgyje 24 valandų 
su pabaiga Kovo 18 d. pa
statyta į darbus 8,605 dar
bininkai. Viso tokiu budu 
nuo pradėjimo vajaus sura
dimui darbų del milijono 
darbininkų, jau gavo dar
bus 265,519.

Gaudo komunistus agita
torius. Wilkes Barre, Pa. 
Šioje srityje • kietos anglies 
kasėjai, kurių dalis atsime
tė nuo United Mine Wor
kers kontrolės ir paklausė 
komunistų vadų, streikuoja 
jau antra savaitė. Prasi
dėjo gaudymas komunistų 
agitatorių, kurie tarp įvai
rių tautų platina raudoną 
literatūrą.

tu- 
bet 
ne-

“ŠLAPIEJI” IMA VIRŠŲ
“Literary Digest’’ bando

mi balsavimai kasdien dau
giau parodo “šlapiųjų 
šų ant “sausųjų”. Iki per
eitos savaitės suėjusių at- kuris išplėšė motinai iš glė- 
sakymų kas už, kas prieš bio kūdiki ir nubloškė į van- 
dabartinę prohibiciją, pasi- denį, kur kūdikis prigėrė, 
rodo jog iš 2,576,459 balsa
vusių, tik 630,217 pritaria stolių sugriaudama namus, 
prohibicijai, o 1,946,241 no- v 
ri jos atmetimo.

Audra padarė daug nuo-

Šanghai. — Kovo 21 d. 
buvo tebetęsiama paliaubų 
tarybos, bet kartu ir kasa
ma naujos tranšėjos ir ki
tokį kariavimo prisirengi
mai daroma.

Paliaubų tarybos varo
mos po tarpininkyste ne- 
utralinių valstybių atstovų, 
bet tuo tarpu Japonai visu 
smarkumu gamina naujus 
apkasus ir tveria vielų tvo
ras šiaurvakariniu 
nuo Šanghajaus.

ruožtu

RUSIJA RENGIASI 
KARIAUTI

SLAPTA LIETUVOS-LENKI 
JOS SUTARTIS?

VERTAS “NAU JIENŲ” “EKSTRA”KO
Rašo B. K. BALUTIS, 

Lietuvos Ministeris.

Athens, Ohio. — Šioje 
srityje streikuoja minkštos 
anglies kasyklų darbinin
kai. Tarp jų smarkiai dir
ba komunistai agitatoriai. 
Pastarose dienose buvo di
delių riaušių ir susirėmimų 
su policija. Streikas tęsia
si nuo Vasario 1 d. ir strei
kuoja apie 4,000 darbinirt- 
kų. Valstijos gubernatorius 
tarpininkauja dėdamas pa
stangas sutaikyti, bet ko
munistai agitatoriai nenori 
kad darbininkai taikytųsi.

Iš Maskvos praneša jog 
sovietų vyriausybė išleido 
uždraudimą Įvažiuoti j Ru
siją keleiviams ir turistams 
kurie turi laivakortes tik j 
Rusiją, be sugryžimo— so
vietai nori sulaikyti Įvažia
vimą žmonių i Rusiją su 
tikslu apsigyventi ir jieško- 
ti darbo.

Kurie jau iš seniau tokiu 
budu Į Rusiją Įvažiavo ir 
apsibuvo, sovietų carai sako 
nevarys laukan, bet gal tik 
sako taip, o iš požemių dės 
visas pastangas padaryti jų 
padėtį Rusijoje nepakenčia
mą, kad jie patys bėgtų.

Iki šiol jau buvo drau
džiama apsibuvusiems 
ristams duoti darbus, 
to patvarkymo griežtai 
pildė.

Labai sunkioje padėtyje 
atsidūrė tie darbininkai ku
rie pastarais laikais plaukė 
Į tą ‘'darbininkų tėvynę” su 
vilčia apsigyventi. Visi jie 
varomi gryžti atgal į Ame
riką arba iš kur atvažiavo.

Daug Lietuvių atsidūrė 
bėdoje, nes kiek žinoma, iš 
Amerikos daugybė važiavo 
į “rojų”, visai išsižadėdami 
“kapitalistiškos Amerikos”.

Dabar komunistų muili
nami darbininkai atsidarys 
akis ir pamatys kad čia so
vietų agentų girta ir gar
binta “matuška Rusija”, nė
ra jokia darbininkų prie
glauda, ten nėra darbų, jei 
kas ten Įvažiuos tai tik pa
sižiūrėti ir turės palikti ne 
mažiau po $5 Į dieną kiek 
Rusijoje prabus, kitaip 
išleidžiamas išvažiuoti, 
lupama po prievarta.

RUSIJA PRIEŠINGA 
IMPORTUI

Maskva. — Sovietų 
riausybė pasijuto kad 
sijai gali būti blogai, 
pernai importuota iš 
šalių visko už $150,000,000 
daugiau negu išvežta kitur. 
Reiškia, sovietų užsimoji
mas užversti pasaulio rin
kas savo produktais nu
smuko, o vietoj to pasijuto 
kad kitos šalys traukia iš 
Rusijos visą auksą. Dabar 
Rusijoj pradėta agituoti už 
naudojimą savo produktų, 
vietoj traukimo iš svetur.

vy-
Ru-
,nes 
kitų

Šimtai žmonių sužeista. Ke
liai užversta medžiais ir ki
tokiais griuvėsiais.

Raudonasis Kryžius pa
siuntė pagalbą ir pasiųsta 
valstijos kariųmenė tvarkai 
daryti.

Kraštai šios audros buvo 
jaučiami ir šiaurinėse vals
tijose: Kovo 21 d. vakare ir 
vėlai į naktį siautė perkū
nija ir žaibavimai, nors bu
vo prisnigę ir smarkiai li
jo. Galima buvo suprasti 
kad kur nors kas negero 
dedasi.

Washington. — Iš pati
kėtinų šaltinių patirta kad 
sovietų Rusijos vyriausybė 
smarkiai ruošiasi prieš Ja
ponus Mandžurijoje, neno
rėdama kad Japonija Įsiga
lėtų šiaurinėje Chinijoje, 
Siberijos pašonėje.

Rusai ruošiasi Vladivos
toko srityje, ir sovietai pa
tys skelbia kad Japonai 
nori užgrobti tą Siberijos 
uostą Pacifike. Vladivos- 
tokan gabenama iš visų pu
sių maisto reikmenys.

ne- 
nu-

Ohio valstija skiria apie 
$32,000,000 1932 metų kelių 
darbams, iš kurių apie $28,- 
000,000 išeis darbininkų al
goms.

Tai bus linksmybės! Su 
Balandžio 5 d. Suomijoje 
pasibaigia prohibicijos gy
vavimas. Jau užsakyta tu
rėti gatavai 225,000 bonkas 
degtinės tai dienai.

ATRADO DINGUSĮ 
ŽMOGŲ

Brazilijos pelkynuose ta
po surastas Anglas Pulki
ninkas Fawcett, dingęs sep
tyni metai atgal. Jis buvo 
išvykęs tyrinėti Brazilijos, 
pateko Indi jonų nelaisvėn 
ir buvo ikšiol laikomas. At
rado jį vienas Europietis, 
kuris irgi atvyko tyrinėti 
ir ėjo pas Indijonus prašy
ti darbininkų savo kelionei.

KOMUNISTAI ŠAU
DO NEKALTUS

Ukrainoj eina nemaži su
mišimai. Verbų dieną ti
kinti žmonės ėjo į maldna- 
mius, kuriuos komunistai 
pradėjo užpuldinėti. Kada 
kilo peštynės, pribuvus rau
donoji .kariųmenė be ato
dairos šaudė ir žudė vyrus 
ir moteris.

Komunistai pyksta kam 
Amerikoje šaudoma jų su
kiršinti žmonės. Rusijoje 
visi užsilaiko ramiai ir bijo 
komunistų, kodėl ten šau
doma ir žudoma nekalti ti
kintieji, kurie susieina tik 
pasimelsti ?

Lenkijoje tęsiasi dideli 
streikai — streikuoja apie 
26,000 darbininkų. Vieto
mis atsibuna riaušių ir su
sirėmimų.

SLAPSTOMI PINIGAI 
PRADEDA ATSIRAST
Washington. — šešių sa

vaičių pastangos kovoti su 
slapstymu pinigų namuose 
davė geras pasekmes, nes 
jau pasirodė $110,000,000 
daugiau api vartoja.

Taip pat padidėjo pinigi
nio aukso ant $12,000,000 ir 
pereitą savaitę aukso viso 
buvo už $4,374,000,000.

VALDŽIA GELBSTI 
GELŽKELIAMS

Washington. — Po tary
bų su gelžkelių kompanijų 
atstovais Prezidentas Hoo
ver paskelbė kad gelžkelių 
bėdos nėra taip didelės kaip 
manyta, nes, sako Preziden
tas Hoover, jų reikalus ga
lima bus aprūpinti su su
ma tarp $300,000,000 ir 
$400,000,000.

.Ta suma, sako preziden
tas, bus galima gelžkeliams 
parūpinti.

Ai- 
De 
De

Baudžia sukilėlius
Mukdenas, Mandžurija.— 

Nukirsdinti devyni vadai 
Mandžurijos sukilėlių kurie 
nepasitenkinę Japonų įstei
gta Mandžurijos nepriklau
soma nuo Chinijos respu
blika. Jų galvos užmautos 
ant kuolų ir išstatytos ant 
miesto sienos, persergėji
mui kitų.

Kirine, prie sovietų ru-

per tas partijas ar asmenis 
kurie tuo laiku būdavo Lie
tuvos vyriausybės opozici
joj. Tas nereiškia kad vi
suomet per vieną ir tą ma-, 
čia partiją. Jeigu šiandien^ 
vyriausybėje būdavo, sak^-' 
sim, krikščionys demokra
tai tai panašios žinios pasi
rodydavo per vieną vyriau
sybei priešingų (opozici
nių) partijų. Jeigu vyriau
sybė tuo laiku būdavo, sa
kysim, liaudininkų ar social 
demokratų rankose, žinios 
eidavo per jiems priešingas 
partijas, ar asmenis, ir tt.

3) Laike mano ilgų metų 
darbuotės Centre, Užsienių 
Reikalų Ministerijoje, man 
ne kartą tekdavo turėti rei
kalo su panašiomis žinio
mis. Kad jos būdavo pra
manytos, iš piršto išlauž
tos, tas buvo aišku kiekvie
nam kuris turėjo reikalą su 
Lietuvos užsienių politika. 
Bet tas ne visuomet būda
vo aišku pašaliniams žmo
nėms ir platesnei pačios 
Lietuvos visuomenei. Kad 
užkirsti joms kelias, reikė
jo ištirti kur jos gema ir 
keno jos skleidžiamos. Tas 
pagelbsti politikams geriau 
orientuotis padėtyje—ir- su
žinot rimtesnius tikslus ku
rių siekiama panašias ži
nias skleidžiant.

Priėjus tokių žinių “siū
lo galą” dažnai pasirodyda
vo įdomių dalykų. Ne sy
kis, pavyzdžiui, pasirodyda
vo kad tos žinios būdavo 
perduodamos mūsiški a m s 
žmonėms “konfidencialiai” 
ir “turint omenyje tik Lie
tuvos gerovę” arba “kaipo 
nuo Lietuvos draugo”, nes 
tokiam informatoriui “la
bai svarbu kad Lietuva ne
pražūtų” ....

4) Šitokios žinios (ne vi
suomet, bet dažniausia) pa
sirodydavo tuomet kuomet 
būdavo vedamos šiokios ar 
kitokios politinės derybos- 
su viena iš kaimynių vals
tybių, arba Lietuva turėda
vo kokį nors reikalą su T. 
Sąjunga, ar buv. Ambasa
dorių Konferencija. Pav., 
jeigu Lietuvos vyriausybė 
vesdavo derybas, sakysim, 
su Vokietija, galima buvo 
laukti kad šiokiu ar kitokiu 
budu panašios žinios “apie 
Lietuvos pardavimą” būti
nai kils iš šaltinių esančių 
kurioj nors kitų negu Vo
kietija kaimynių valstybių. 
Jeigu jos buvo veriamos su 
Sovietais, ar Lenkais, tai 
panašių žinių šaltinių tek
davo dažniausia laukti ki
ta kryptimi.

(Tąsa ant G-to pusi.)

' Gyvas nonsensas-nesąmonė
Washington, D. C., Kovo 

14 d. — “Naujienų” nr. 60- 
me, iš Kovo 11 d., tilpo tū
lo B. K. Algimanto sensa
cingas “specialus praneši
mas” iš Buenos Aires (Ar
gentinoj). “Naujienos” pa
dėjo jį pirman puslapiu, 
riebiu antgalviu “Ekstra”, 
ir be to, pasvarstė jį savo 
redakciniam straipsnyje ta
me pačiame numeryje.

Minėtame “specia Ii a m e 
pranešime štai kas sakoma:

“Ne iš lietuviu, bet iš sve
timtaučių diplomatų (?) lupų 
kelis kartus teko girdėti, buk 
tarp 'Lietuvos ir Lenkijos yra 
sudaryta slapta politinė sutar
tis, sulyg kurios Lietuva nori
ma padaryti Lenkijos provinci
ja. Esą sutartis laikoma di
džiausioj slaptybėje Kaune, bet 
jai duodama eiga nekuriose 
Lietuvos atstovybėse užsieniuo
se. Iš vieno vokiečių diploma
to Buenos Aires teko girdėti, 
ka4 Lietuvą stumia Lenkijos 
glėbin ‘katalikybės autorite
tas’. Esą katalikiškų Lietuvos 
kunigų vadovybė tokią sutartį 
importavo (?) iš Vatikano per 
Varšavą, o Kauno vyriausybė 
jai duodanti eigą.”

Nuo 1919 metų iki galo 
1928 metų man asmeniniai 
teko būti Lietuvos užsieni
nės politikos pačiame cen
tre, Užsienių Reikalų Mini
sterijoj. Ir po 1928 metų, 
nors nebūdamas Centre, aš 
visgi esu informuotas apie 
pamatinę Lietuvos užsieni
nės politikos liniją. Todėl 
ne tik kaipo Lietuvos at
stovas šioje šalyje, bet ir 
pasiremdamas savo asme
niniu Lietuvos užsienių po
litikos prityrimu, negaliu 
pavadinti visų panašių ži
nių apie menamas slaptas 
sutartis su Lenkija kitaip 
kaip tik gyvu nonsensu.

Panašios žinios praeity
je jau. yra ne syki padarę 
Lietuvos interesams žalos. 
Jos dar gali padaryti ir at
eityje. Todėl šia proga bus 
ne pro šalį apie tai pakal
bėti, nes ne visų gal kaip 
reik nusimanoma apie tai 
iš kur panašios rūšies ži
nios atsiranda ir koks yra 
jų tikslas ir kaip jų vertę 
galima pažinti.

Charakteringi požymiai
Kaip jau minėjau, pana

šios žinios jau pirmiau ne 
sykis mėginta skleisti Lie
tuvoje. Kas jas atidžiai se
ka tam nesunku buvo pa- 
tėmyt kad jos visuomet yra 
charakteringos štai kuo:

1) Panašių žinių šaltinis, 
pradžia, niekuomet nebūda
vo Lietuvoje. Jos visuomet 
būdavo “importuojamos” iš 
užsienių. Kartais formoje 
“žinių” užsieniuose laikraš
čiuose, kartais slaptai, per 
tam tikrus asmenis.

2) Lietuvoje jas pasklei- 
sdavo viešumon visuomet

AIRIAI KRATOSI AN
GLIJOS

Dublinas. —Laimėjus 
rijos seimo rinkimus 
Valeros partijai, pats
Valera tapo Airių Laisvos 
Valstijos prezidentu. Nau
ja Airių vyriausybė prane
šė Anglijos vyriausybei jog 
atsisako daryti priesaikas nau/ašViki-
Anglijos kaluliui, nes m- ]gyu susįrėmimas; užmušta 
ja esanti savistove vals y-i nki j ai kareiviai h. 
he. Tas Anglijai nepatiko 42 chfaaj revoliucijonicriai. 
ir ji žada imtis žygių pri-1 
vertimui Airiu nusilenkti i _ ___ attiktu
Anglijos karaliui. ŽUVO 8,000 CHINŲ

Jeigu De Valeros vyriau- > Nanking, Chinija. — Chi- 
sybė tęs griežtą priešginia- j ntj apsigynimo karas prieš 

Japonus Šanghai srityje at
siėjo Chinams labai bran
giai: užmušta 8,080 karei
vių ir šiaip žmonių ir su
naikinta $400,000,000 ver
tės nuosavybės.

Mūšiuose 2,000 Chinų su
žeista, 10,400 dingę be ži
nios ir 250,000 žmonių liko 
be darbo. Turėjo užsidary
ti 10 universitetų ir 222 ki
tų mokyklų, kuriose lankė
si 39,000 studentų.

lėlių susirėmimas; užmušta 
reiviai ii’

42 Chinai revoliucijonieriai.

byue tęs griežtą piiesgiiiia-i 
vimą Anglijai, Airija gali Į 
sugryžti Į pirmesnius kovų 
laikus.

REIKALAUJA $100,000 
IŠ DEMPSEY

Chicago. — Buvęs kumš
tininkų čampionas susidu
ria su teismo byla. Iš jo 
reikalaujama $100,000 at
lyginimo nuostolių kuriuos 
panešė rengėjai jam kumš
tynių Chicagoje 1926 me
tais su negru Harry Wills, 
o Dempsey pabūgo ir atsi
sakė. Paskui, kaip žinome, 

pirmą šių metų bertainį Su-j Lietuvis Jack Sharkey tą 
vienytose Valstijose būda-, negrą sumušė. 

_ ~ ______

BUDAVOJIMAI AMERI
KOJE 1932 METAIS

Apskaitliuojama kad per

vojimo darbų bus už apie 
$850,000,000 sumą.
sumos $275,000,000 bus iš
leista darbininkų algoms, 
darbe bus del 575,000 dar
bininkų, ir $350,000,000 iš
eis budavojimo medegai.

Spėjama kad $180,000,000 
bus išdėta Į gyvenamus na
mus ; $200,000,000 į negy
venamus ir $220,000,000 į 
viešų reikmenų budavones.

Per visus 1932 metus nu
matoma jog bus praleista 
apie $3,500,000,000 visokių 
budavojimų darbams.

Iš tos PAKARTAS
Moundsville, W. Va. — 

Kovo 19 d. valstijos kalėji
me tapo pakartas Harry F. 
Powers, atrastas kaltu nu
žudyme vienos moteries. Jis 
užsiėmė viliojimu moterų 
laiškais apsivedimo tikslu 
ir jam primetama nužudy
mas penkių moterų.

Vokietijoj bedarbių skai
čius iki Kovo 15 d. pasiekė 
6,129,000 ir nesimato jokio 
pagerėjimo.

Nanking, Chinija. — Chi-

GARSIOS SUKAKTUVĖS
Weimar, Vokietija. — Iš

kilmingai apvaikščioja 100 
metų mirties sukaktuvės 
garsaus Vokiečių poeto-ra- 
šytojo Goethės. Pereitą 
sekmadienį čia lankėsi sve
čių iš visos Vokietijos, ka
dangi čia Goethe palaido
tas.

NUTARĖ APMAŽINT 
.. VALDŽIOS KAŠTUS

Washington. — Senatas 
Kovo 22 d. padarė nutari
mą jog pritaria numažini
mui visos valdžios operavi- 
mo kaštų 10 nuošimčių, to
kiu budu bus sutaupyta į 
$250,000,000 per metus.

Amerika daro planus ko
kiu budu butų galima išlei
sti užrubežin kviečių per
viršį, kad ateitų nors kiek 
už juos pinigų. Yra milijo
nai bušelių kviečių, kurieT 
galėtų būti parduoti.

LINKIME VISIEMS “DIRVOS” SKAITY
TOJAMS, RĖMĖJAMS IR DRAUGAMS.

LINKSMŲ VELYKŲ
“Dirvos” Red. ir Adm.



DIRVA Kovo 25, 1932

į: Korespondencijos DAYTON SLA. PARSIDAVĖLIAI ANTANASVANAGAITIS

PITTSBURGH
Sandariečiai rengiasi prie 

Sandaros seimo. Kovo 16 
d. įvyko skaitlingas sanda- 
riečių susirinkimas pas P. 
Pivaroną. Pirmiausia ap
kalbėta A. L. T.. Sandaros 
seimo reikalai, kadangi šią 
vasarą seimas atsibus pas 
mus. Seimui nuskirta die
na Birželio 16 ir tęsis iki 
bus aptarta visi reikalai. 
Nutarta turėti seimo ban
ketas su programų, kuria
me bus sukviesta geriausios 
vietos spėkos ir kas bus ga
lima gauti iš svečių. Bir
želio 17 d. vakare bus pra
kalbos. Birželio 19 d., sek
madienį, bus didelis pikni
kas Amšiejaus farmoj, su 
plačiu programų: imtynė
mis, kumštynėmis ir kitais 
paįvairinimais bei prakal
bomis.

Seimo rengimui išrinkta 
komisija iš šių: P. Pivaro- 
nas, J. Virbickas, J. A. Kat
kus, J. L. Senulis, F. Pikš- 
ris,, F. Radžiukėnas ir J. 
Petraitis.

Sandaros seimą ir visus 
parengimus nutarta laikyti 
L. M. D. salėj.

Sandariečiai nutarė pri
sidėti prie Pittsburgo Lie
tuvių sumanymo įrengti 
Lietuvių kambarį Pittsbur
go Universitete. Tam ko
misija išrinkta:. F. Pikšris, 
J. L. Senulis, F. Radžiukė
nas.

dėtų su savo darbu prida- 
vimui kambariui Lietuviško 
stiliaus.

Vasarinė vieta. Lietuvių 
Vaizbos Butas jau nupirko 
sklypą žemės netoli Pitts
burgo, kur bus įrengta va
sarinio pasilinksminimo ir 
išvažiavimų vieta. Tik ar 
spės Įrengti šiai vasarai tai 
nežinia. Vieta labai graži 
ir netoli nuo gero kelio, pa
ranki privažiavimui.

Nepamirškit! SLA. 40-ta 
kuopa turės svarbų susirin
kimą sekmadienį, Balandžio 
3 d., LMD. salėj, nuo 1:30 
v. po pietų. Bus rinkimas 
Centro valdybos ir delega
tų į seimą. Visi nariai pri
valo atsilankyti.

J. Virbickas.

Highland National Bank, 
nuo Penn avė., kuri yra už
sidarius, šiose dienose iš
mokės savo depozitoriams 
20-tą nuoš. jų esančių su
laikytų pinigų, bendroje 
sumoje <$750,000.

LONDONAS, Anglija

Apie Lietuvišką kambarį. 
Jau buvau rašęs kad Lietu
vių Vaizbos Butas pasiėmė 
rūpintis įrengimui naujai 
statomam Pittsburgo Uni
versitete Lietuvių kambarį 
musų tautiškame stiliuje. 
Komisija, kurios priešaky
je stovi Dr. J. Baltrušaitie
nė, susirašė su Universite
tu ir su Lietuvos Ministe- 
riu B. K. Balučiu ir gavo 
prielankias žinias.

Kovo 11 d., 8 v. vakare, 
Pittsburgo Universiteto ve
dėjų buvo sušauktas viešas 
mitingas Pittsburgo veikė
jų ir studentų pasitarimui. 
Pasirodė kad tokio kamba
rio įrengimas atsieis apie 
$5,000. Tačiau mes pasiti
kime kad kooperuojant vi
siems šios srities Lietu
viams ir Lietuvos vyriau
sybei, tas bus galima įvyk
dyti.

Lietuviai dabar išsirinko 
specialę komisiją varymui 
darbo, atsišaukimui į drau
gijas kad visi sudėtomis pa
stangomis galėtume imtis 
kambario fondo kėlimu.

Kovo 13 d. savo susirin
kime Liet. Mokslo Draugija 
jau apkalbėjo tą klausimą 
ir beveik vienbalsiai sutiko 
sumanymą remti, išskiriant 
keleto bolševikėlių, kurie 
su kimu ir dūšia atsidavę 
“matuškai Rusijai”. L. M. 
Dr-ja išrinko komisiją dė
tis į bendrą darbą.

Sukėlimui 'kapitalo ir iš- 
rengimui kambario Univer
siteto valdvba duoda du

Anglų laikraščiai pastaru 
laiku plačiai rašo kad vie
nas Čekoslovakijos kapita
listas (gal ta pati firma ką 
dabar veikia Lietuvoje) ne
užilgo atidarys kelias dide
les batų dirbtuves. Dirb
tuvės jau rengiamos, kurių 
su darbininkams gyvena
mais butais ir kitais visais 
budinkais, turės apie 60.

Dirbtuvės rengiamos pa
čiame Londono centre S. 
W. dalyje. Darbininkai tu
rės gyventi kompanijos na
muose ir iš jos pačios krau
tuvių viską pirktis, bus įs
teigta visokios krautuvės, 
nuo mažiausio daiktelio iki 
puikiausių rūbų. Kurie dar
bininkai to neprisilaikys 
negalės ten dirbti.

Tai gana gudrus tas Če- 
koslovakas: darbininkai ką 
pas jį uždirbs turės pas jį 
ir praleisti. Bus gerai jeigu 
jis prisilaikys kainų tų pa
čių kaip kitur visur, nesi
ims darbininkus išnaudoti.

Kalbama kad jo darbo 
vyriški ir moteriški avalai 
bus pigesni, gražus ir .tvir
tesni. Jo atsikėlimas į An
gliją su savo išdirbyste ne- 
kuriems batų fabrikams su
kėlė nemaža baimės. Čia' 
batų yra pridirbta begalės 
ir be svetimų fabrikų, bet 
turės avalai atpigti.

Rūkymas Anglijoje labai 
išsiplatinęs, ir nekurie prie 
rūkymo labiau linkę negu 
prie duonos. Dažnai mato
si seni, suskurę vyrai ran
kioja gatvėse numestus nu
rūkytus cigaretes. Sako
ma kad visoj Britanijoj su
rūkoma per dieną apie 50 
milijonų cigarete, išskyrus 
pypkorių. Tabako parda
vėjams neblogas biznis.

Kalnavertis.

Nesiduokit suvedžioti. S. 
S. L. 105 kp. nariai gavo 
“naktinių šikšnosparnių” 
komiteto atsišaukimus, ku
riuose ragina balsuoti už 
jų kandidatus į SLA. val
dybą: Bagočių, Gugi ir ki
tus tris asmenis. Tai yra 
po socializmo vėliava pasi- 
lindę dolario idėjos drau
gai ir nieko gero ne veli j au
ti Susivienijimui nei Lietu
vių tautai. Todėl 105-tos 
kuopos nariai nepadarykit 
klaidos, nebalsuokit nei už 
vieną kandidatą “naktinio 
komiteto” laiškuose perša
mą. Balsuokit už kandida
tus ištikimus SLA. idėjai: 
už J. J. Bačiuną j preziden
tus, A. Mikalauską iš vice
prezidentus; V. M. Čeka
nauską į sekretorius, J. Ta- 
reilą į iždininkus, J. Januš
kevičių ir M. A. Raginską 
į iždo globėjus, Dr. E. G. 
Klimą į daktarus kvotėjus.

Taipgi pasistengkime iš
rinkti ištikimą tautietį de
legatu į seimą.

Susirinkimas kuriame at
sibus balsavimai SLA. Pild. 
Tarybos ir seimo delegatų 
rinkimas įvyks Balandžio 6 
d. Visi nariai dalyvaukite 
ir nepadarykite klaidos bal
savimuose.

Senas 105 kp. Narys.

Serga pp. Varkalai. Sa
ko, viena bėda ne bėda, bet 
kai susideda dvi tai žmogų 
suėda. Taip ir su Varkalų 
šeima. Uršulė Varkalienė 
serga jau senai, o dabar su
sirgo ir Jonas Varkalas. 
Linkėtina jiems, kaipo ge
riems Lietuviams, pasitai
syti. Jie turi keturis ma
žus vaikelius, kurie vargs
ta iš priežasties tėvų ligos.

Velykinės pamaldos Lie
tuvių bažnyčioj atsibus an
ksti rytą su iškilmėmis.

Gaisrai. Orui atšalus, pa
daugėjo ir gaisrų, tarp tų 
keli ir labai dideli gaisrai.

Sudegė Kareivių Vetera
nų namų sandėlis, nuostolių 
padaryta virš pusė milijo
no dolarių.

Sudegė popieros sandėlis, 
nustebai $70,000.

Sudegė Johns - Manville 
dirbtuvė, nuostoliu padary
ta $300,000.

Sutrumpina mokyklų lai
ką. Miesto mokyklose bu
vo paskelbta sutrumpini
mas mokslo meto jau se
niau, o dabar ir parapijinės 
mokyklos praneša kad ir jų 
mokyklos užsidarys anks
čiau, iš priežasties lėšų sto
kos. “D.” Rep.

_______ ___________ Kalbinki! savo draugus skai- 
metus laiko. Tik reikės kadi tyti “Dirvą” — joje telpa 
Lietuvos architektai prisi-1 dautr;ausla siazlll b ai >mil-
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LIETUVIŲ AMERIKOJE
Didžiausia Lietuvių Organizacija

307 W. 30 Street New York, N. Y.
S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių. 

Kolonijose.

Turtas: $1,404,038.14
S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. 

Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki

mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis 
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or
ganizacijos priklauso visi prakilnų! Lietuviai. Buk ir Tamsta tų 
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir 
mergaites.

Informacijų kreipkitės į Centrą aukščiau paduotu antrašu ar
ba į vietinių kuopų valdybas.
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Detroit, Mich. — Fordo 
Lincoln automobilių išdir- 
bystė pradėjo dirbti po ke
turias dienas į savaitę ir 
po 24 valandas, arba visą 
parą, tų keturių dienų bė
gyje.___________________

1932 METŲ BONŲ 
KUPONAI

“Dirva” jau priima 1932 
metų Lietuvos Bonų kupo
nus už “Dirvą” ir knygas 
už pilną jų vertę. Nukirp- 
kit 1932 m. kuponą ir pri- 
siųskit Administracijai.

Nori Bagočiui atiduot 
Milijoną.

“Nauj.” nr. 49 St. Žukau
skas rašo apie SLA. veikė
jų pasitarimą Wilkes Bar
re, Pa. Iš visų’ geriausia 
atsižymėjo p. Živatas. Jo 
kalba yra daugiau negu so
cialistų papirkta. Žmogus 
su logika, sveiku protu, su 
nusistatymu nekalbėtų to
kių niekų kaip p. Živatas.

Jisai sako (p. Žukausko 
koresp.): “Kas butų atsiti
kę pereitame seime Chica
go j, jei tik dalis socialistų 
butų prisidėjus prie bolše
vikų.... Pasidėkojant so
cialistams, šiandien organi
zacija išgelbėta nuo pavo
jaus. ...”

Socialistai ir jų klapčiu
kai nepolitikuoja (?!) Ar 
čia demokratija ar demago
gija? O gal diktatūra?

Ne! Čia yra tikslas už
grobimo to SLA. ^milijono 
dolarių. Socialistams svar
bu turėt pinigai savo ran
kose. Bolševikai geriausi 
liudytojai. Keista kaip to
kių kombinacijų nesupran
ta musų “žyvatai” ir kiti, 
kurie nuo socialistų patys 
kentėjo. Jie lenda po so
cialistų skraiste burnodami 
patys prieš save.

“Pasidėkavojant socialis
tams”, reiškia, atiduokime 

•milijoną jiems ir tegul išsi
dalina musų turtą, krautą 
per desėtkus metų. Vyrai, 
tai perdaug, ypač iš tokių 
žmonių kokiu buvo p. Ži
vatas.

Pusantrų metų pabuvo 
musų organizacijoj socialis
tas iždininkas ir jau turim 
naujus “deveniškus” mort- 
gičius. Kas butų jeigu dar 
SLA. prezidentas butų jų 
žmogus? Prezidentui dau
giau reikia....

Nesupranta nekurie vei
kėjai kaip p. Živatas ir ki
ti, socialistiškų “skymų”. 
Demokratijos obalsiu neto
li nueisite. Pasivadinę de
mokratais musų socialistai 
gaudo sandariečius, tauti
ninkus ir net krikščionis. 
’ Susivienijimui reikalinga 
ne demokratija, ne “fašis- 
tija”, bet dori, teisingi ir 
patyrę žmonės, kurie mo
kėtų teisingais keliais ves
ti musų organizaciją. So
cialistų kandidatai yra pa
sižymėję savo gabumais: p. 
Bagočius jau buvo S.L.A. 
prezidentu, o p. Gugis žino
mas dabar kaipo “finansų 
žinovas”.

Finansų Komisijos pirmi
ninkas adv. A. Olis jau pa
reiškė per radio (Chicago
je) viešai apie p. iždininko 
gabumus ir “finansų žino
jimą”. Gaila kad p. Živa
tas ir kiti negirdi tų kalbų. 
Jie pakeistų savo nusista
tymą linkui socialistų “de
mokratijos”. .. .

Gavę susipažinti, eiliniai 
SLA. nariai su Finansų Ko
misijos pirmininko raportu 
apie SLA. turto stovį, įsiti
kintų kur tiesa ir del ko 
Chicagoje tautininkų gru
pė stojo į kovą su socialis
tais. •

SLA. organas “Tėvynė” 
to raporto netalpina, bijo
dama “revoliucijos”. Ko ge
ro, jų išgarsintas “finansų 
žinovas” ir musų “amžina-

sis prezidentas” gali nusto
ti SLA. narių pasitikėjimo, 
raportą paskaitę. • Socialis
tai tą visą žino ir tyli apie 
finansų stovį. Jie pasiga
vę iždą, taip “puikiai su
tvarkytą”, patys dar “pui
kiau pertvarkys” ir.... pa
švilpki!.

Kuriam iš musų šiandien 
svarbu kiek ištikro SLA. iž
de yra: milijonas, pusė mi
lijono, ar tik “čvertis” mi
lijono? Socialistams irgi 
nesvarbu. Kiek gaus tiek 
bus jų.

Gal but p. Živatai ir kiti 
irgi tikisi ką nors gauti. Ki
taip, ar jiems verta eiti į 
talką tiems kurie jau ne 
taip senai butų pasigrobę 
dar visą milijoną?

Tautietis.

KAS TURIT ATLIE
KAMŲ KNYGŲ?

“Dirvos” redakcija gau
na iš moksleivių Lietuvoje 
prašymus prisiųsti dovanų 
K. S. Karpavičiaus šių vei
kalų :

“Juodas Karžygis”,
“Baltijos Aras”,
“Vargšų Karalienė”,
“Kryžeivis”.
Kas turite atliekamą ku

rią iš šių knygų prašome 
padovanoti, nes tos knygos 
spaustuvėje visai išsibaigę.

Kas norėtų gauti mainais 
už tas knygas “Juros Mer
gą”, “Vytautą Didįjį” arba 
kurią kitą knygą, siunčiant 
mums anas knygas pažymė
ki! kokią norit ir tuoj bus 
jums pasiusta.

“DIRVOS” RED.
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

Kiekvieną Sekmadieni

YOUNGSTOWN »1 
PITTSBURGH $2 
ships*! 

Iš 
Iš
Iš E. 93rd St.

ERIE.

ERIE

Komp. Antanas Vanagaitis

ri ir redaguoja dabar lei
džiamą Chicagoje Lietuvos 
Šaulių chorams dainų rin
kinį, visą savo darbą aukau
ja Lietuvos jaunimui.

Chicagoj p. Vanagitis bu
vo kelis metus “Birutės” 
vedėju. Jo vodovavimo lai
kais “Birutė” sezone suvai
dindavo apie 20 spektaklių.

“Birutei” vadovaut jį pa
kvietė jaunas Lietuvis, uo
lus musų tautos darbuoto
jas. tuom kart “Birutės” 
pirmininkas, Adv. A. A. 
Olis. Nuo tų laikų “Biru- ■ 
tės” dalyviai įgavo Lietu
vybės. Šiandien Adv. A. A. 
Olis, pianistas M. Yozavi- 
tas (dabartinis “Birutės” 
vedėjas), inž. J. Byanskas, 
dainininkas P. Stogis ir ki
ti yra tikri Amerikoj gimę 
Lietuviai patriotais.

Dabar prie “Margučio” 
buriasi visos jaunos spėkos, 
kurioms komp. A. Vanagai
tis vadovauja, statydamas 
scenoje originalius Lietuvi
škus veikalus, kuriuos pats 
rašo. Jo vaidinimai perpil
dyti publika. Chicagoje ir 
visoje Amerikoje niekas iš 
Lietuvių negali konkuruoti 
su juo. Jis yra vienintelis 
artistas atvykęs iš Lietuvos 
kurį labiausia Amerikos 
Lietuviai pamėgo. Jo dai
nos rekorduose, per radio 
ir koncertuose lydimos ova
cijomis. Kada komp. Va
nagaitis ir J. Olšauskas pa
sirodo scenoje — publikoje 
ūžesys. Žmonės mėgsta juo
du dėlto kad jie dainuoja 
žmonių dainas.

“Margutis” - Vanagaitis 
per porą metų kartu su p. 
Budriku leido Lietuvių pro- 
gramus per radio iš Chica- 
gos' vietinės stoties Ciceroj.

Kaip p. Vanagaitis para
šė himną: “Ei, Pasauli! Mes 
be Vilniaus Nenurimsim!” 
taip mes parašysim jam: 
“Vanagaiti! mes be tavęs 
Amerikoj ištautėsim.... ”

Tokių Lietuvybės gaivin
tojų kaip komp. A. Vana
gaitis tegul Lietuva mums, 
Amerikos Lietuviams, dau
giau prisiunčia.

J. J. Bačiunas-Bachunas.

Antanas Vanagaitis, dra-j 
mos Artistas ir kompozito
rius, dabar gyvena Ameri
koje ir leidžia muzikos, dai
nų ir juokų dusavaitinį žur
nalą “Margutis” (2437 W. 
69th St., (Chicago,. Ill.)

Komp. A. Vanagaitis yra 
išleidęs daug dainų, iš ku
rių viena virto Lietuvos an
truoju himnu, tai daina: 
“Ei, Pasauli! Mes be Vil
niaus Nenurimsim!” (Pet. 
Vaičiūno žodžiai).

Amerikoje p. Vanagaitis 
gastroliavo po kolonijas su 
garsiu “Dzimdzi - Drimdzi” 
vodeviliu gaivindamas Lie
tuvybę ir Lietuvių liaudies 
dainas. Vėliau, 1928 m., įs
teigė “Margutį”, ir gyvena 
Chicagoje. Pastaru laiku 
renka liaudies dainas ir tu
ri jų surikęs apie 4,000.

Komp. A. Vanagaitis mu
zikos mokslus studijavo Vo
kietijoj, Drescįeno konser
vatorijoj nuo pradžios 1918 
iki 1920 metų. Komp. St. 
Šimkus rekomendavo p. Va
nagaitį “Birutei” (muzikos 
ir dramos draugija) vedėju 
Chicagon ir tokiu bildu jis 
nutraukė muzikos mokslą. 
Bet tais laikais buvo sunku 
gauti leidimas vykti Ameri
kon, ir p. Vanagaitis likosi 
Kaune, kur tarnavo Lietu
vos Operoj, o vėliau Dra
mos Teatre.

Būdamas iš prigimties 
talentuotas, p. Vanagaitis 
teatre atsižymėjo kaipo pir
maeilis artistas. Tuo pat 
metu profesoriavo “Saulės” 
mokytojų seminarijoj ir bu
vo Šaulių choro vedėju.

1924 m. atvyko kartu su 
J. Olšausku ir V. Dineika į 
Ameriką, vėliau prisidėjo 
prie jų J. Dikinis, ir jie po
rą metų kartu pervažiavo 
bemaž visas Amerikos Lie
tuvių kolonijas. Komp. A. 
Vanagaitis tomis gastrolė
mis atgaivino numarintą 
liaudies' dainą, kuri šian
dien užima pirmą vietą mu
sų koncertų programuose 
Amerikoje.

Be p. Vanagaičio, mes 
Amerikos Lietuviai būtume 
užmiršę savo dainas, be ku
rių atgaivinimas Lietuvy
bės nėra įmanomas. Šian
dien visi dainuoja tas dai
nas: senas, jaunas, mažas 
— visi gaivinasi Lietuvybę, 
nes daina lyginasi tyruose 
šaltiniui. Musų jaunimas 
su “Margučio” - Vanagaičio 
dainomis šimtą nuošimčių 
atlietuyėjo. Jo linksmos, 
romantiškos, patriotiš k o s 
dainelės sužavėjo musų A- 
merikos jaunimą. Visur 
girdime “Naktis Svajonėms 
Papuošta”, “Stasys”, “Aš 
Bijau Pasakyt kaip Tave 
Aš Myliu”, “Muzika-Muzi- 
ka”, “Mamytė”, o “Vilnius” 
skamba ne tik Amerikoje 
bet ir visame Lietuviškame 
pasaulyje.

Komp. Vanagaitis prižu-

KODĖL DARBAI 
NEINA; -r

Kurie kalbat ir tikit kad 
kapitalistai tyčia sulaiko 
darbus “ištraukimui iš dar
bininkų pinigų” paskaity
kit ir pagalvokit apie se
kančius :

Milžiniška Westinghouse 
Electric & Manufacturing 
Co. 1931 metais turėjo nuo
stolių $3,655,659.

1929 metais ta korporacij 
ja turėjo metų gale neiš
baigtu užsakymu už suma 
$62,025,399. Gi 1930 ir 1931 
m. nebaigtų išdirbti užsa
kymu turėjo po už $40,000,- 
000. “

Jos perviršio kapitalas 
1931 m. sumažėjo nuo $95,- 
000,000 iki $79,000,000.

Kita .žymi korporacija — 
Radio - Keith Orpheum — 
1931 m. turėjo nuostolių 
$5,660,770.

Aiškus dalykas kad kom
panijų ir bendrai kapitalis
tų sulaikymas darbų paro
do ne jų norą “ištraukti, iš 
darbininkų pinigus”, nes to 
padaryti negali. Jų didžiau
sias noras yra išdirbti kuo- 
daugiausia„prekių, nes tik 
tada gali, jas pardavę, su
traukti sau milijonus. Bet 
kada užsidaro prekėms rin
kos, sumažėja pirkimas, ta
da tik turi sulaikyti darbus 
ir panešti nuostolius.

DETROIT, MICH.
Liet. Moterų Klubas tu

rėjo pietus Barium viešbu
tyje. Dalyvavo viešnios iš 
Floridos: pp. J. Rust ir C. 
Canton ir narė iš Lietuvos, 
p. J. Bielaitis.

šeštadienį, Balandžio 23 
d., 8 vai. vakare, Moterų 
Klubas rengia pietus ir šo
kį Detroit Leland kotelyje, 
Tikimasi gražios sueigos. 
Norinti dalyvauti gali at
sikreipti į komisios nares: 
pp. Harty, Ambrose, Mai
ga, Širvaitis, ir pirmininkę 
P. Uvick.

Mrs. M. širvaitis.

ten ir 
atgal
ten ir
atgal

GRYŽTA
Iš Pittsburgh 6:00 vakare 

arba 9:30 vak.

IŠVAŽIUOJA
Cleveland . . 8:20 ryto

E. 55th St. .. 8:30 ryto Youngstown 7:30 vak. 
. 8:35 ryto, arba 11:03 vak.

Tikietai geri tiktai koduose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

SYSTEM

Ohio valstijos kasyklų sa
vininkai pradėjo kovą gavi
mui vietos savo anglims fe- 
deralėse įstaigose Ohio val
stijoje. Iki šiol tokiose įs
taigose kaip kareivių na
muose, kariškose ligoninė
se buvo perkama anglis iš 
kaimyniškos valstijos; šios 
valstijos kasyklose tuo tar
nu darbininkai- neturi dar
bo. Manoma iškovoti rin
ką del 60,000 tonų anglies.
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ŽODIS APIE SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE KANDIDATUS

Rašo Bronius F. Simons-Simokaitis.

J. J. Bačiunas-Bachunas

SLA. yra ta organizacija 
Į kurią Amerikos Lietuviai 
yra Įdėję daugiausia darbo, 
pastangų, pinigų. Susivie
nijimas yra turėjęs apie 24,- 
000 narių ir netoli pusantro 
milijono dolarių kapitalo. 
Tai didelė organizacija ir 
didelis kapitalas. Tačiau 
šiandien narių skaičius žy- 
|niai sumažėjo ir kapitalas 
pradėjo nykti ne tik del de
presijos bet ir del blogų pa- 
skolų-investmentų.

Apie blogas paskolas ir 
kitus politikierių skymus 
“Liaudies Tribūnoj” buvo 
nurodinėta du metai atgal. 
Nors apgailėtina kas Susi
vienijimui atsitiko, bet “L. 
Tribūnos” pareiškimai liko 
grynais faktais kas lietė 
organizacijos nuostolius na
riais ir kapitalu. Šiandien 
galima, pakartoti tą kas bu
vo pasakyta du metai atgal, 
kad SLA. nuostoliai nariais 
ir kapitalu yra didumoje 
kaltė SLA. Pild. Tarybos, 
kuri nesugebėjo palaikyti 
tvarką nei nariuose nei at
sakančiai investmentus pa
daryti. Dėka tokioms ap
linkybėms ir SLA. narių ne
apgalvotam balsavimui už 
tuos pačius ir už tuos pa
čius žmones Į SLA. Pild. 
Tarybą, ta Taryba pasida
rė neveikli, ir užtraukė or
ganizacijoj didžiausią be
tvarkę.

Šiuo laiku eina rinkimai 
SLA. Pild. Tarybos ir todėl 
yra svarbu kad Į SLA. vir
šininkus patektų tokie žmo
nės kurie turi norus ir ga
bumus dirbti organizacijai.

Kandidatų, tiesa, yra vi-

Ar jau išrašėt “Dirvą” 
saviškiams į Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinkšminsit 

visą kaimą!

“!iii]i!tiiiiiimiiiiiiimiiimiiiiiiiiiimiii£
f CHICAGOS

Profesionalai ir
= Biznieriai
” SKELBKITĖS

“Dirvoje” ir
= ‘Liaudies Tribūnoje’ = 
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šokio plauko. Yra svarbu 
pažymėti kad SLA. nariai 
imtų domėn jog socialistai 
deda visas pastangas pasi
grobti SLA. Jie nori pasi
daryti iš SLA. savo politiš
ką kromelį, kuriame galėtų 
vėl kelti neapikantą tarpe 
SLA. narių su savo nusi- 
bankrutijusiais ‘gabumais’: 
tie amžini bankrutai su 
savo pritarėjais tik ir lau
kia progos atsigriebti. Jei
gu SLA. nariai bus lengva
tikiai ir leis save apgauti 
arba geriau sakant atiduos 
Susivienijimą socialistams, 
galima tikėti kad nuo tos 
dienos kada socialistai Įlys 
Į Pild. Tarybą, prasidės Su
sivienijimo pagrabas.

Prie šito galima pažiūrė
ti kas atsitiko su kitais so
cialistų ir jų pritarėjų ku
riniais: kas atsitiko su “Rū
bo” bendrove, kurioje buvo 
investuota apie $83.000.00? 
Kur atskaita iš “Šelpimo 
Fondo”? Kas atsitiko su 
“Aušros” bendrove? Kodėl 
visoki Kujolai-Bingolai liko 
tik atsiminimas? Kur “Mo
kslo Draugų” atskaitos? 
Kur “Darbininkų Tarybos” 
atskaitos? Kas atsitiko su 
“Vaidylų Brolija”? Man 
rodos kad šitie visi kuriniai 
buvo socialistų arba jų pri
tarėjų. Kaip matyt, iš vi
sų tų socialistų kurinių te
liko tik kapinynas ir pati 
Lietuvių Socialistų Sąjun
ga yra paminklas ant “na- 
bašninko kapo”.

Todėl gali būti aišku kož- 
nam SLA. nariui ir narei 
kodėl yra dedamos pastan
gos kad tie “amžini grabo- 
riai” nepalaidotų ir Susi
vienijimą. Jeigu socialis
tai pasiimtų SLA. tvarkyti 
tai SLA. nariams liktų tik 
vienas paskutinis darbas 
atlikti, būtent nupirkti vai
niką SLA. laidotuvėms.

Jeigu jau tūli SLA. na
riai negali permatyti iš so
cialistų pusės pavojų, arba 
jeigu socialistų draugai jau 
taip būtinai nori kad pp. 
Bagočius ir Gugis gautų iš 
SLA. pinigus ar tai savo 
pragyvenimui ar kam ki-
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tam, tai SLA. nariai daug 
geriau ir daugiau naudos 
padarytų Susivienijimui jei 
šiem dviem vyram paskirtų 
mokesti iš Našlių ir Našlai
čių Fondo, sakysime po de- 
šimtkę Į mėnesi.

Vienok aš netikiu kad S. 
L. A. nariai paduos savo or
ganizaciją Į rankas tokiu 
žmonių. Jeigu norime kad 
SLA. dar gyvuotų ir jauni- 

' mas rašytųsi tai meskimfe 
senąją Pild. Tarybą ir ne
duokime socialistams pasi
grobti SLA.

Mano patarimas S.L.A. 
nariams balsuoti už sekan
čius kandidatus i Pildomą
ją Tarybą:

Prezidentu:
JUOZAS BAČIUNAS

Vice-Prezidentu
ANT. MIKALAUSKAS

Sekretorium
V. M. ČEKANAUSKAS

Iždininku
JONAS TAREILA

• Iždo Globėjais
J. JANUŠKEVIČIUS, Jr. 

STASYS MOCKUS
Daktaru Kvotėju:

DR. J. S. STANESLOW
(Stanislovaitis)

M U S V 

PASTABOS
“Naujienos” ir Vinikas. 

Cicilikų “N-jienos” pakar
toja Viniko posaki kad “be
sivaduojant ‘papročiu’ bu
vo taipgi atiduota $25,000 
kaipo paskola ant namo, to
kiam žmogui kuris visai 
tuo laiku to namo neturėjo 
(Ažunario paskola).”

Tik “N-jienos” užmiršo 
paminėti prie to kad “fi
nansų žinovas” SLA. iždi
ninkas Gugis, kurį “N-jie
nos” ir dabar remia Į SLA. 
iždininkus, išmokėjo $1,700 
taksų už tai patį namą, ku
rio SLA. neturėjo ir mokė
ti nereikėjo.

Pirmas aktas, išdavimas 
paskolos, buvo galim sakyt 
po priedanga prigavystės, 
nežinės. Bet antras — Gu- 
gio aktas — buvo sužini 
skriauda Susivienijimui ir 
to viso užtylėsimas S.L.A. 
seime ’Chicagoje.

•e w v

Francuzijoje plačiai žino
ma gembleriavimo Įstaiga 
Monte Carlo suorganizavo 
Prieš - Nusižudymo Klubą. 
Mat, tie kurie praranda vi
sus savo pinigus Įpuolę nu- 
siminiman tankiai nuąjžu- 
do. Monte Carlo senai pra
garsėjęs nelaimingų prasi- 
lošusių nusižudymu, nors 
Francuzų spauda sako kad 
ten saužudystės atsitinka 
tik 10 iš 1000 gyventojų, o 
Amerikoje nusižudo 13 iš 
1000 žmonių.

Matyt Casino ponams ne
patinka, daro blogą Įspūdi 
kuomet praradę pinigus jų 
kostumeriai žudosi. Klubo 
tikslas bus stengtis kad vi
sus pinigus pralošęs galėtų 
gauti nors dali jų atgal, kad 
galėtų pradėti išnaujo gy
venti. Bet vargu toks at
gavęs dalį pinigų pradės iš
naujo gyventi, jis sugryš ir 
vėl praloš. Nes pirmiau ne
žinojo kada sustoti ir neži
nojo kad reikia dali pinigų 
pasilikti.

Publishers of the foreign 
language paper: We arc all 
foreigners, if speak accurately 
of Americans, but we speak of 
the foreign born as those who 
are actually born abroad. You 
appeal to the readers who have 
come to this country because 
they were attracted here by its 
ideals and its opportunities for 
the individual. Your readers 
still have left tender memories, 
perhaps, of a Fatherland, and 
we respect them here because 
they have those memories. You 
have come here because you 
thought it was a country in 
which there were those oppor
tunities. It has been a country 
where the. individual has had 
the best chance that any gov
ernment has ever afforded 
him.

In Chicago we are every
where impressed with the con
tribution of our foreign born 
citizens; in our commercial life, 
in our business life, and in ev
ery form of activity there is 
some trace of someone who has 
come from some foreign land 
that has dqne something great 
for Chicago. Chidago woul?T 
not have been what it Is today 
has it not been for the contri
bution of those born in foreign 
lands.

When you came, when your 
readers came to this country, 
thej' came looking for a good 
government, where they could 
find a place where there might 
be the opportunities I have' 
spoken of, and where there 
might be a place that afforded 
a prospect for your children 
and their children of having 
happiness and the opportunity 
to advance in this world.

One of the reasons that many 
of your readers left Europe 
was that there was too much 
government, and they came to 
this country.

One of the realizations that 
confront us all is that we have 
too much government, and too 
much interference with the in
dividual.

The least government is the 
best government. And when a 
government attempts to say to 
us what we shall do in our 
private conduct it is infringing 
upon the rights of the indivi
dual, and I say the time has 
come when we must get back 
to the ideals of the framers of 
this Government. We must get 
back to the idea we are going 
to take this Government out of 
every unnecessary department 
of activity. We must get back 
to the thought that there shall 
be a severance of the unneces
sary things upon the public 
payroll.

Do you realize that, since 
1800, the population of this 
country has increased twenty- 
five times? But the number 
of Federal employees has in
creased four thousand five 
hundred times.

But I think the time has 
come when the people are 
thinking for themselves, when 
they are determined they are 
going to end some of these 
things. We are going to stop 
this waste in government. We 
are not going to look back to 
the facts*that in twelve years 
the cost of government in Il
linois has increased one hun
dred and nine per cent. We are 
not going to stand for a sys
tem of taxation that means a 
part of the people pay but the 
other part of the people don’t 
bear their just share of the 
burden of government. The 
burden would be slight if it
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CANDIDATE FOR GOVERNOR

Address made at Luncheon of 
Foreign Language Newspaper 

Group
at Hotel La Salle, Chicago,
March 14, 1932, 12:30 P. M.

by
Honorable Edward J. Brundage 

' Republican Candidate for 
Governor of State of Illinois.

were equally distributed and 
every person paid their fair 
share. And then we are going 
to have one more change.

I have reference to the 18th 
Amendment, to the Prohibition 
Law when I say that.

Either the 18th Amendment 
and the Volstead laws are wise 
enactments or they are not. I 
believe thirteen years of trial 
have demonstrated that these 
laws are unenforcible. We know 
what they have produced—the 
dangers to our youth—promis
cuous drinking—and what is 
worse, organized crime. Beer, 
because of its bulk, can only be 
transported by armed gang
sters. The vast profits in boot
legging have resulted in an as
sociation of criminals, so con
cretely organized and so well 
endowed it dominates vice in 
all its forms.

Personally, I believe the law 
should be modified. Prohibi
tion is not a moral question. It 
is both economic and social. To 
say a governor of Illinois has 
nothing to do with this ques
tion is ridiculous. He is the 
leader of political thought. He 
can obey the wishes of the 
people as expressed in a pop- 

i ular referendum, at least so far 
as they pertain to state laws. 
I am not in favor of the return 
of old time saloon. I do be
lieve, however, that sensible 
people on both sides of this 
question realize that it is the 
biggest problem before the 
American people. It has got to 
be settled and settled right.

This is a country of major
ity rule. Only minorities pro
duce tyrannies. The submis
sion of the entire question of 
a referendum to the people 
cannot outrage the feelings of 
anyone who believes in major
ity rule. Unless we abide with 
the decision of majorites we 
have ceased to be a free people.

štai kur gaunama 
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AMERIKOS LIETUVIAI IR AMERIKOS
VALDŽIOS RINKIMAI

Amerikos Lietuviams bū
tinai svarbu rūpintis ne tik 
savo Lietuvių organizacijo
mis bet begalo svarbu rū
pintis kad Amerikos. Lietu
viai turėtų atitinkamą Įta
ką Amerikos valdžioje ir 
Amerikos politikoje.

Liaudies Sąjunga ir “L. 
Tribūna” laiko sau už svar
biausią iš visų savo parei
gų skatinti Lietuvius kad 
jie sektų Amerikos politiką 
savo apielinkėje. Kada at
eina rinkimai eikite balsuo
ti ir balsuokite už tuos kan
didatus kurie yra Lietuvių 
draugai ir Lietuvių reika
lams prielankus.

Balandžio (April) 12, šių 
metų, Illinois valstijoj Įvyk
sta rinkimai kandidatų į 
svarbius valdžios urėdus, k. 
t. rinkimai valstijos Guber
natoriaus (governor), val
stijos Vyriausio Prokuro
ro (Attorney-General), val
stijos sekretorius ir tt.

Kadangi Chicagoj ir Illi
nois valstijoj 90 nuošimčių 
Lietuvių yra Republikonais 
tat “Liaudies Tribūna” re
komenduoja Illinois valsti
jos piliečiams balsuoti už 
sekamus Republikonų par
tijos kandidatus:

Edward J. Brundage — 
Gubernatorium (Governor) 
— Buvęs Illinois Vyriausias 
Prokuroras (Attorney Gen
eral) nuo 1916 iki 1924 m. 
Žinomas kaipo teisingas ir 
gabus advokatas. Jis yra 
nusistatęs panaikinti prohi- 
biciją ir numažinti taksus 
ant nejudamo turto. Gerb. 
Brundage kalba pasakyta 
Kovo 14 d. Chicagoje, sve
timšalių laikraštininkams, 
telpa kitoje vietoje šiame 
puslapyje, Angliškoje kal
boje.

Julius Link, Lietuvis — į 
Valstijos Sekretorius (Sec
retary cf State). — Tai yra 
pirmas atsitikimas Illinois 
valstijoj kad Lietuvis kan
didatuotų Į tokį aukštą urė
dą.. Lietuviams yra garbė 
balsuoti už Lietuvį, ir mes 
dabar turime progą pama
tyti kiek Lietuviai gali su
daryti balsų šioje valstijoje.

John E. Northrup — Val
stijos Vyriausiu Prokuroru 
(Attorney General). Buvęs 
pirmas Asistentas Federa- 
lio Prokuroro ofise iki 1929 
m. Jis dabar yra pirmas 
Asistentas Valstijos Proku
roro ofise. Gerb. Northrup 
pasižymėjo kaipo energin
gas ir nepaperkamas valsti
jos gynėjas garsioje Sanit
ary District “Whoopee” by
loje. Nepaisant kiek buvo 
spaudimo iš apkaltintų po
litikierių pusės kad ta byla 
butų išmesta, gerb. North
rup nepasidavė, ir be jokio 
sviravimo išvedė šią bylą

“MARGUTIS”
Muzikos, Damų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į mėnesį 

su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvienų mė
nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
gyvenimo nuotikiais.

“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. J 
Lietuvųa metams $3.00. Adresas:
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2437 West 69th Street Chicago, Ill.

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.

prie pasekmingos pabaigos. 
“Liaudies Tribūna” užti

krina Lietuvius kad jie ne
padarys klaidos balsuoda
mi už gerb. John E. North
rup i Valstijos Vyriausio 
Prokuroro (Attorney Gen
eral) vietą.

Edward A. Fisher į Tei
sėjus (Chicago Municipal 
Court). — Jis yra dabarti
nis asistentas Federalio 
Prokuroro ofise. Per pas
kutinius penkis metus jis 
sėkmingai vedė bylas Fede- 
raliniame teisme. Jo paty
rimas be abejo suteikia jam 
reikalingas kvalifikac i j a s 
užimti teisėjo vietą Chica
gos miesto teisme.'

Arthur W. Sullivan į llth 
Ward Committeeman. Šis 

Ward apima 
didžiausią Lie
tuvių koloniją 
Chicagoje, bū
tent B r i d ge- 
portą. Arthur 
W. Sullivan y- 
ra šios srities 
gyventojas su-

Sullivan virš 25 metai, 
ir per tą ilgą laiką jis arti
mai ’susipažino su Lietu
viais. Gerb. Sullivan yra 
prielankus Lietuviams, jis 
yra Lietuvių Auditorijos šė- 
rininkas. Jis tankiai gelbė
jo Lietuviams numažinda
mas jų taksų bilas ir tt.

Bridgeporto Lietuviai ne
užmirškit balsuoti už Ar
thur W. Sullivan i 11-to 
Wardo Comitteeman.

Michael G. Rugis Į Vals
tijos Atstovus (State Re
presentative) 27-to distrik- 
to. Veiklus, gabus jaunas 
Lietuvis. Tai yra vienas iš 
jaunų veikėjų Northsaidės 
kolonijos ir yra pirminin
kas Republikonų Komiteto 
Northsaidės srityje. Visų 
pareiga padėti Mikui atsie
kti jo tikslą kuriam jis yra 
pilnai tinkamas.

GePrge Hitzman Į 34th 
Ward Committeeman. Ge
ras Lietuvių draugas, žy
mus, politikos veikėjas.* * *

“Liaudies Tribūna” reko
menduoja viršminėtus kan
didatus į jų pažymėtus urė
dus. Illinois valstijos ir 
Chicagos Lietuviai piliečiai 
turėtų pasirūpinti paremti 
juos visus, nes tai yra geri 
Lietuvių draugai.

A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE

ADVOKATAI
11 South La Salle Street 

Room 1934
Telefonas: RANDOLPH 0332

Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.
3241 South Halsted Street
Telefonas VICTORY 0562

Valandos nuo 7 iki 9 vakare. 
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir 

šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir 

penktad. vakarais.



Lietuvos laikraščiai pra
neša kad Kovo 2 d. Klaipė
dos Krašte, Smiltynėje, mi
rė plačiai Amerikiečiams ži- 

. nomas Lietuvių tautos dar
buotojas Jonas Žilius.

Jonas Žilius jau buvo 62 
m. amžiaus ir per tą laiką 
dikčiai nuveikė savo tautos 
labui, turėdamas laimės gy
venti iaikais Lietuvių kovtį 
už savo tautos prikėlimą, 
pats turėdamas palinkimą 
dirbti ir kovoti.

Jis gimė Suvalkijoje, Ma- 
riampolės apsk., ir mokslus 
ėjo Mariampolėj, vėliau sto
jo Plocko dvasininkų semi- 
narijon.

Dr. Jono Šliupo ir Kun. 
A. Burbos kovų laikais už 
atskyrimą Amerikos Lietu
vių nuo Lenkų, Jonas Žilius 
atvyksta Amerikon ir čia 
tapo Įšventintas i kunigus.

Kun. Žilius buvo uolus 
darbininkas Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje pirm jo 
skilimo. Buvo redaktorium 
“Tėvynės” nuo 1896 iki 1899 
metų, taipgi tūlą laiką bu
vo SLA. prezidentu.

Nuo 1908 metų jis buvo 
išvažiavęs Europon ir stu
dijavo Zuricho ir Berlino 
universitetuose, keliavo Eu
ropoj, apsilankė Egipte, ir 
tankiai buvinėjo Lietuvoje. 
Jo raginama, Vilniaus Lie
tuvių Mokslo Draugija lei
do 1913 metais Į Ameriką 
Martyną Yčą ir Dr. J. Ba
sanavičių rinkti aukų tau
tos namui.

Per karą, 1916 m. jis at
važiavo Amerikon ir čia ve' 
padėjo darbuotis už Lietu
vos visiškos nepriklausomy
bės atgavimą. Buvo Lie
tuvių Vykdomojo Komiteto 
Washingtone general i n i u 
sekretorium iki 1919 metų 
tą metą gryžo Lietuvon ii 
buvo siųstas Lietuvos atsto
vu Į Paryžių su B. K. Ba
lučiu, gynimui Lietuvos ne
priklausomybės.

Su Jonu Vileišiu ir P. 
Žadeikių 1920 m. buvo at
siųstas kelti Lietuvos Lais
vės Paskolą. Vėliau jis or
ganizavo Lietuvos Žemės 

. Banką, beri tas sumanymas 
: nepavyko. Gryžęs Lietu

von, apsigyveno Klaipėdo
je, ir 1925 m. buvo paskir- 

■ tas Klaipėdos gubernato
rium. Savo diplomatinio 
darbavimosi laikais jau bu- 

i vo pametęs kunigystę; ap
sigyvenęs Klaipėdoje buvo 
vedęs. Liko žmona su pora 
kūdikių.

; Kun. Jonas Žilius buvo ir 
' geras literatas, poetas, ir jo 

raštus yra išleidus Tėvynės 
Mylėtojų D-rja prieš karą, 
daugy vei žinomus “Jono 
Jonylos Raštus”.

MIRUS JONUI ŽILIUI
*--------------

Atsakymas F. Živatui

Tamistos atsakymą Į til
pusi “Dirvos” nr. 9 straips
ni, “Nustoję Lygsvaros Se
niai”, nesunaudosime, nes 
perilgas ir- jame pakarto
jama prieš tautininkus tie 
patys “argumentai” kurie 
tilpo “Naujienose”, iš ko 
kiekvienam aišku kad p. Ži- 
vatas pučia Į socialistų du
ją ir tuomi didžiuojasi.

Tą paliudija sekanti pa
reiškimai tamistos prisiųs
tame rašinyje: “Kad tau
tininkus reikia tarkuoti tai 
visi tą labai gerai žino, ir 
daug reiktų tarkuoti.... ”

Taip, tą “žino” socialis
tai, katalikai ir bolševikai: 
tai jų užduotis “tarkuoti” 
ne savo pakraipų žmones. 
Tamistos straipsnis kaip 
tik parašytas cicilikiškoje 
dvasioje ir labai tiks “Nau
jienoms” ir “Keleiviui”.

Toliau, aišku kad tamista 
sucicilikėjęs iš šio pasaky
mo: “Kur ir Į kokius ‘tau
tiškus’ laikraščius rašyti ? 
Kur anie dabar randasi? 
Ar gali gerbiamas ‘Dirvos’ 
redaktorius man nurody
ti?” Aišku kad p. Živatas 
nustojęs musų Lietuvių po
litinės lygsvaros, yra atgy
venusios kartos žmogus, jei 
“tautišku” laikraščiu randa^ 
tik “Sandarą”, bet vistiek 
nerašo Į “Sandarą”, o Į so

cialistų “Naujienas”....
Tamistos įžiurėjimas kad 

tautininkai, arba “fašistai”, 
kaip juos vadinate, nori už
dėti “diktatūrą Susivieniji
mui”, o nejžiurėjimas kad 
socialistai visomis keturio
mis užsispyrė pasigrieb
ti tautišką organizaciją, — 
tą pačią kurią jie, su visu 
įšėlimu, tais laikais kada 
tamista pats buvot S.L.A. 
prezidentu, dėjo pastangas 
suardyt labiau negu bolše
vikai (kurie stengėsi už val
dyt ją čielybėje), parodo 
kitą stoką lygsvaros.

Kodėl tamista kaltinate 
tautininkus jau iškalno už 
tai kad Pittsburgo seime 
galės atsitikti tas kas atsi
tiko Chicagos seime? Juk 
tai bus socialistų ir kitų to
kių kaip tamista kaltė, jei
gu bus bandoma bolševikiš
ku budu užgrobti SLA. iš 
tautininkų, kurie yra jos 
tiesioginiai savininkai (ka
talikai turi savo, bolševikai 
susitvėrė savo, SLA. gi bu
vo ir yra tautiškas; argi to
dėl kad socialistai, nieko 
neturėdami, užsimanė mu
sų organizaciją užkariauti, 
tamista turit mus smerkt?)

Tamista išrandi kad “vi
si musų laikraščiai” šian
dien tik pasikoliojimais už
siima, bet rašant socialistų 
laikraštyje tamista išrodi- 
nėjot kad tik tautininkų 
(arba “fašistų”) laikraščiai 
“nieko neverti”, “vaikėzų 
redaguojami....”

Popiežius ir Divorsai
Nors Rymo katalikų baž

nyčia nepripažysta divorsų 
(vedusių porų persiskyri
mo), vienok pats popiežius 
1931 metais perskyrė 24 
poras, kurios pristatė gana 
stiprius pagrindus jų per
siskyrimui.

Bankų Užsidarymai
Mažėja

Amerikoje bankų užsida
rymas žymiai apmažėjo.

Nuo Kovo 1 iki 12 užsi
darė 11 bankų, tai mažiau
sias skaičius nuo 1928 me
tų ir mažiausias bėgyje 10 
metų.

Per Vasario mėnesi šy- 
met užsidarė 24 bankai, o 
per Sausio mėnesi net 372.

MALONUS VAKARAI
Pas mus vakarai malonus, 
Suviliotų jie ir ponus — 
Tie kurie miestuos gyvena, 
Apie .sodžius neišmano.

O tie vakarai malonus, 
Visiems sėja burtų monus;
Kada sesės uždainuoja
Vidur kaimo kur sustoję —

Taip ir plaukia jų dainelės — 
Skamba laukai ir girelės....
Ir kiekvieną jos vilioja, 
Širdį Į džiaugsmus vynioja.

Čia tai rojus mums žadėtas, 
Visų vargšų numylėtas.
Sodžiuj jaučiamės- kaip rojuj, 
Nes gerai gyvent artojui.

Vos tik rytą atsikėlei,
Duris girgždančias pravėrei,
Tuoj pasveikini aušrelę, 
Uždainuodamas dainelę.

O kai saulė jau pakyla, 
Ir nuo gėlių perlai byra, 
Tai dainužės nebetilsta, 
Į padanges aidai kilsta.

Plyšta erdvės, skamba miškas, 
Kaip dainelės gražios, ryškios 
Išsiveržę iš krūtinių, 
Skrieja erdvėmis lenktynių.

Taip tai sodžiuos linksma yra,
Visur skamba dainų lyra, 
Ir kiekvieną jos vilioja, *
Džiaugsmu širdį įliepsnoja.

Jonas Morkūnas.

NESENAI....
Nesenai skaisti saulutė
Vasarėlės šiluma
Skleidė šviesą mus žemelei
Ir šypsojosi linksma!

Skleidė kvapą skaisčios gėlės
Po tėvynės mus laukus,
Kai išryto saulė kėlės, 
Po laukus ir po miškus!

Nūn bešiurpina tik vėjai
Pliką beržą, langines, 
Kad žiemužė sniegą sėja, 
Nešdami skubiai žinias....

Kalbant apie Dr. Šliupą 
ir kitus jo laikų vadus, ta
mista sakote: “Kodėl nei 
vienas neužėmė vietos Jono 
Šliupo tautininkų vadovy
bėje? Kodėl tautininkus 
leido pakrikt kaip žydo bi
tėms, ir koliot vieni kitus?”

Mat, dalykas toks: dabar 
yra “demokratijos laikai”: 
negalim mes tautininkus 
valdyt taip kaip anais lai
kais Dr. Šliupas dirbo tau
tininkus iš katalikų: trink
telėdavo kumščia Į stalą, iš
rūdydavo kunigų blogus ir 
kenksmingus darbus, ir ge
ri Lietuviai susiprasdavo. 
Dabar mums liko tik eiti jo 
pėdomis ir vienybėj gyven
ti. Bet kaip tik neliko tarp 
musų Šliupo ir kitų, tuoj p. 
Živatas nuėjo Į socialistų 
spaudą padergti tautinin
kus kam nesiskaito su so
cialistais ; kiti subolševikė- 
jo, kiti susocialistėjo — ma
žai kuris išlaikė savo lyg
svarą, užmiršo savo idėjas 
ir tautiškumą, kada neliko 
diktatoriaus....

Toliau, tamista kaltinat 
mus jaunos kartos veikėjus 
už neatrėmimą šmeižtų ant 
Lietuvos.... Keistas pa
geidavimas: juk tamista 
pats rašote Į “Naujienas” ir 
tikrinat kad “socialistų lai
kraščiai yra rimtesni”, nors 
tos pačios “Naujienos” lei
džia šmeižtus ant Lietuvos 
kuodi džiausius.

Nuo svetimų — Vokiečių, 
Prancūzų, Lenkų — pati 
Lietuva apsigina, ji jau ne 
kūdikis, jau ačiū dievams 
gyvena penkioliktą metą.

Kada buvo laikas ginti 
Lietuvą Amerikos spaudoje 
tai po Dr. Šliupo, Račkaus
ko ir dar vieno-kito, “Dir
vos” redaktorius stovi se
kantis eilėje.

Bet mums daug blogesni 
ir kenksmingesni yra vidu
jiniai priešai — tie patys 
priešai kuriuos p. Živatas 
šiądien glosto, o mus der
gia pas juos nuėjęs. Ir nuo 
jų mes Lietuvą ginam viso
mis galėmis ir galim pasi
girti savo gerais vaisiais.

Tamista pasigendat “pa
mokinančių raštų” musų 
spaudoje. Na tai gerai, ko
dėl gi duodat priežastis po
lemikas rašinėti? Kodėl ne- 
parupinot nei vieno moks
liško straipsnio, bet išėjot 
su žiauriu, užsipuolimu ant 
musų, tautininkų, kad mes 
turėtume užimti laikrašty
je vietą apsigindami? Ko
dėl nieko nesakot kad “Tė
vynė” buvo užpildyta žemos 
rūšies užsipuolimais ant p. 
redaktoriui ■ nepatin k a m u 
asmenų? Juk “Tėvynės” 
klausime galėtumėt garsiai 
savo reikalavimus statyti.

Taigi, tamistos straipsnis 
yra tik pakartojimas to ką 
tamista “Naujienose” drė
bėt mums tautininkams i 
veidus. Pabaigoje štai ką 
pasakysime, jei tamista no
rite būti tautininku:

Tikri sandariečiai yra 
tautininkai. Tik išsigimė
liai sandariečiai gali skelbti 
kad socialistai yra jiems ar
timesni negu tautininkai.

Tokių ponų niekas nelai
ko prie sandariečių priri
šę, lai eina ir buna socialis
tais. Ko maišosi ne savo 
idėjos žmonių tarpe?

Adv. F. J. Bagočiui: Pri
siųstą straipsnį “Bagočiaus 
Pareiškimas” netalpinsime, 
nes dikčiai perilgas. Aišku 
kodėl: ir socialistų spauda 
nepriima agitativių straip
snių ne savo srovės kandi
datų.

Tikrinimas kad “Vieny
bėje”, “Sandaroje” ir ‘Dir
voje” “prasidėjo šmeižtų 
vajus prieš manę” yra ne
reikalingas,. nes nuo socia
listų spaudos tautininkų 
kandidatai daug daugiau 
kenčia ir viską “apieravoja 
Aukščiausiam”....

ŠVIETIMAS LIETUVOJE
Rašo J. K. Ss.

Švietimas prieš Didįjį Karą 
pRIEŠ Didįjį Karą Lietuvos gyventojų 
1 švietimas stovėjo labai žemai. Tada 
retas kuris žmogus mokėdavo tinkamai 
skaityti ar rašyti. Žinoma, raštingi žmo
nės buvo labai branginami ir gerbiami. Iš 
to Lietuvoje ir atsirado patarlė, “Kas skai
to, rašo — duonos neprašo.”

Del tokio menko prieš-karinio Lietu
vos gyventojų apsišvietimo yra kalta tuo
metinė Rusų valdžia, kuri ne tik Lietuvai 
nepriklausomybę atėmė, bet ir po nepavy
kusio 1863 metų sukilimo Lietuviams spau
dą Lotynų raidėmis uždraudė. Po spau
dos uždraudimo Rusai norėjo Lietuviams 
primesti savo rašybą ir kalbą. Rusai ge
rai suprato kad tuo keliu galima lengviau
sia Lietuvius nutautinti. Tačiau dar ge
riau už pačius Rusus suprato Lietuvai grę
siantį surusėjimo pavojų musų atgimimo 
veteranai-aušrininkai. Jų raginimu, ima 
steigtis slaptos mokyklos, 1883 m. atsiran
da “Aušra“ ir kiti laikraščiai, ir vėliau 
knygnešiai. Pagaliau, Rusai, matydami 
kad absoliutus caro režimas griūva, 1904 
m. sugrąžina Lietuviams spaudą. Po šio 
įvykio ima smarkiai kurtis Lietuviškos mo
kyklos ir švietimas šalyje plečiasi.

Didysis Karas visą Europą iš pagrin
dų pertvarkė, pakeitė valstybių rubežius 
ir jų valdymo formą. Po karo griuvėsių, 
ir Lietuva atgavo nepriklausomybę. Kaip 
ėjo ir eina Lietuva pirmyn kultūroje, gali
ma patiems patėmyti joje apsilankius. 
Taip pat ir užsienis stebisi Lietuvių kultū
rinių progresu. Visa tai nuopelnas musų 
apsišvietimo.

Nepriklausoma Lietuva gerai suprato 
kad tik tinkamai sutvarkius krašto švieti
mą galima laukti gimstant Lietuviškos kul
tūros. Tat tuo ir1 imtasi švietimas tvar
kyti.

Žmonių švietimas gali eiti dviem kryp
tim: gyvu žodžiu, t. y. per mokyklas, ir 
spausdintu žodžiu, t. y. spauda.

Čia ir pakalbėsim apie šių dviejij švie
timo krypčių stovį Nepriklausomoje Lie
tuvoje.

I. — MOKYKLOS
Lietuvoje mokyklas gali steigti vals

tybė, savivaldybės, kultūrinės draugijos ir 
privačiai asmenys. Dabar pažiūrėsim ko
kios mokyklos Lietuvoje yra:

Pradžios mokyklos. Gyventojų švie
timo pagrindą sudaro pradžios mokyklos, 
t. y. tokios mokyklos kuriose vaikai išmo
komi rašyti, skaityti, skaičiuoti ir dar šio- 
to. Prieš pat Didįjį Karą tokių mokyklų 
buvo labai mažai. Tada jas lankydavo vos 
2.5% Lietuvos vaikų. Tai labai mažas nuo
šimtis. Dabar tokias mokyklas lanko jau 
beveik 10 nuoš. visų mokyklinio amžiaus 
vaikų. Jų susidaro apie 230,000. Prieš 
karą ir mokytojų buvo nedaug. Dabar 
pradžios mokyklų mokytojų yra jau apie 
4,000. Kaip žinoma, Rusų valdymo laikais 
mokytojai buvo arba Rusai arba Lenkai. 
Lietuviai mokytojai būdavo neskiriami į 
Lietuviškas mokyklas, o grūdami į Lenki
ją ar į kitus kraštus. Dabar pradžios mo
kyklos mokytojų Lietuvių yra apie 3,600, 
Žydų 260, Lenkų 12, Vokiečių 4Q, Latvių 
10, Rusų 21, Gudų 3 ir kitų tautų 9.

Vidurinės bendro lavinimo mokyklos. 
Vaikai baigę pradžios mokyklas gali stoti 
mokytis į gimnazijas arba į vidurines mo
kyklas. Vidurinė mokykla yra lygi pusei 
gimnazijos. Tokių vidurinių mokyklų vy
riausybė išlaiko 28. Privačių yra 19, bū
tent: 5 Lietuviškos, 1 Latviška, 11 Žydiš
kų ir-2 Vokiškos.

Amatų ir specialiuos mokyklos. Vy
riausybė išlaiko 6 amatų vidurines mokyk
las, kur mokiniai be bendro lavinimo da
lykų dar mokomi amatų: statybos, kalvių, 
dailydžių ir kt. Taip pat dar yra žemes
niųjų amatų mokyklų, kuriose mokiniai 
mokomi paprasčiausių ir gyvenime reika
lingiausių amatų ir praktikos darbų.

Žemės ūkio mokyklos. Lietuva — že
mės ūkio šalis. Todėl yra svarbu kuo auk
ščiausia pakelti žemės ūkį. Tam tikslui 
siekti Lietuvoje yra 16 žemesniųjų žemės 
ūkio mokyklų su dviejų metų mokymo kur
su. Be to, yra 3 aukštesnės žemės ūkio 
mokyklos. Aukštajam žemės ūkio mok
slui eiti yra Žemės Ūkio Akademija (Dot

nuvoje), tolygi universitetui, kurią baigę 
žmonės įgyja mokslo laipsnį. Į ją tikrai
siais studentais priimami tik baigę gimna
ziją. Taip pat dar yra specialės mokyklos 
miškininkams, kulturtechnikams,. matinin
kams ir pienininkams. Taigi, matyti, šiuo 
metu Lietuvoje ir žemės ūkio mokslas jau 
aukštai pastatytas.

Technikos, meno ir muzikos mokyklos. 
Lietuvoje yra 1 aukšesnėji technikos mo
kykla, kuri ruošia aukštesnius savo rūšies 
specialistus: elektrotechnikus, statybinin
kus ir mechanikus. Taip pat yra dvi auk
štesnėsės muzikos mokyklos: Kaune ir 
Klaipėdoje. Konservatorijos arba aukš
tosios muzikos mokyklos dar nėra, tačiau 
netrukus ji manoma steigti. Meno mokyk
la yra tik viena. Be to, menui ir muzikai 
studijuoti yra privatiškų kursų bei studijų.

Aukštesnėsės mokyklos. Aukštesnėsės 
mokyklos vadinasi gimnazijos, realinės bei 
komercinės mokyklos. Jose kursas tęsia
si 8 metus. Jas baigę, gali stoti universi
tetan aukštojo mokslo eiti. Prieš Didįjį 
Karą buvo tik 3 tokios gimnazijos, o dabar, 
jų yra net 55. Kiekvienais metais jas bai
gia apie 2,000 jaunuolių.

Mokytojų seminarijos. Pradžios mo
kykloms mokytojus ruošia 9 mokytojų se
minarijos. Prieš karą jų buvo tik 2. Dar 
prieš kelis metus buvo jaučiama didelė sto
ka mokytojų, o dabar, nors kas kartas mo
kyklų skaičius auga, tokio mokytojų tru
kumo nejaučiama ir viskas eina į norma
les vėžes. Seniau, trūkstant mokytojų, 
juos neimdavo į kariumenę ir šiaip jie tu
rėdavo įvairių lengvatų. Dabar jau mo
kytojai tokių privilegijų neturi.

Universitetas. Aukštajam mokslui ei
ti Lietuvoje 1922 m. buvo įsteigtas univer
sitetas, kuris sulygsta su kitų kraštų uni
versitetais ir išleidžia įvairių mokslo šakų 
specialistus. Jame yra apie 170 profeso
rių ir apie 6,000 studentų.

Dvasininkų seminarijos. Katalikų ku
nigams ruošti Lietuvoje yra trys semina
rijos; be to, aukštąjį mokslą katalikų dva
sininkai eina Lietuvos universitete, teolo
gijos-filosofijos fakultete. Žydai turi sa
vo seminarijų, ruošiančių rabinus. Kitų 
tikybų dvasininkams .ruošti yra atskiros 
mokyklos, o evangelikai turi universitete ' 
savo fakultetą.

Karo mokykla. Karo mokykla yra tik 
viena. Jaunuoliai, baigę gimnazijas, gali 
stoti į karo mokyklą, kurią išėję tampa ka
rininkais. Karininkai dar gali mokytis 
aukštuosiuose karininkų kursuose.

Gabus visų mokyklų mokiniai siunčia
mi specializuotis į užsienį.

Iš aukščiau duotų žinių bei sulygini
mų matyti kad šiandieninis Lietuvos švie
timas mokyklose eina milžiniškais žings
niais pirmyn.

II. — SPAUDA
Spauda yra begalo galingas įrankis 

žmonijos gyvenime. Jau prieš įsuvirš šim
tą metų garsus Napoleonas pasakė kad 
spauda yra septintas pasaulio stebuklas. 
Žinome kad Napoleono laikais spauda tu
rėjo daug mažiau įtakos negu dabar. Tai
gi, dabar su ja reikia labai ir labai skai
tytis.

1795 metais Rusija, susitarus su Vo
kietija ir Austrija, pasidalino Lietuvos- 
Lenkijos valstybę. Nuo to laiko Lietuvos 
šviesuomenė buvo nepatenkinta Rusų val
dymu ir stengėsi jį nusikratyti. Todėl vi
sai nenuostabu kad į Lenkų suruoštus 1831 
ir 1863 m. sukilimus daug žmonių prisidė
jo ir iš Lietuvos.

Kaip jau minėta, Rusai nuslopinę 1863 
metų sukilimą Lietuviams uždraudė savą 
spaudą. 1883 m. Dr. J. Basanavičiaus ini- 
ciativa išėjo “Aušra”, kuri sujudino Lie; 
tuvių tautinę sąmonę. Vėliau pradėjo eiti 
ir daugiau laikraščių, kuriuos kontraban
dos keliu knygnešiai gabeno Lietuvon. Iš
eivijoje, Amerikoje, Lietuviai anksti pra
dėjo leisti laikraščius. 1904 m. Lietuviai 
atgavo spaudą ir netrukus Vilniuje ėmė 
leisti Lietuviškus laikraščius, tuo dar la
biau ruošdami kelią į laisvę.

Po Didžiojo karo ir Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, spauda pradėjo augti, 
laikraščių ir knygų leidimas didėti. 1928 
m. buvo išleista 763 knygos; 1929 m. — 
296 knygos; 1930 m. — 466. 1930 m. kny
gų leidimas sumažėjo gal but del to kad 
Lietuvos visuomenė daug dėmesio kreipė 

(Pabaiga ant 5-to pusi.) \
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III.
Kryžeivių Pergalėjimas

Kitą rytą, sargai neradę nelaisvio, iš
gąstyje davė žinią Keistučiui. Perširdo 
kunigaikštis ir gatavas buvo smogti žinią 
atnešusiam per galvą, bet susilaikė. Tuoj 
ėmėsi tyrinėti priežasčių Jaunučio pabėgi
mo ir neilgai truko patjrti 'Merkio klastą, 
kadangi ir jo Vilniuje nesirado. Tuoj įsa
kė suimti ir įkalinti Merkio tėvą, Kruonį, 
kurs tačiau tame visai buvo nekaltas. Tik 
Algirdo vainikavimo priepuoliu Kruoniui 
bausmė buvo dovanota.

Kaslink Merkio, Keistutis prisiminė 
savo grąsinimą ištartą Trakuose pirm ėji
mo į Vilnių, ir dabar sau pakartojo: “At
mink, Keistutis už gerą geru atsimoka, bet 
išdavikams niekados nedovanoja!” Kaip 
tai koks nepribrendėlis išdryso laužyt jo 
patvarkymą ir išleido Jaunutį kad jis ne
ramumą keltų! Jeigu jis linki gero savo 
šaliai, ko bėgo? Galėjo palaukti Algirdo, 
ir butų viskas gražumu baigta!

Pora dienų praėjo ir štai su dideliu 
buriu palydovų pribuna į Vilnių Algirdas, 
kurį Keistutis su didelėmis iškilmėmis ir 
įspūdingai pasodina ant Lietuvos Didžio 
Kunigaikščio sosto. Broliai padaro tarp 
savęs draugingą sutartį, kurią iki Algir
do mikčiai abu ištikimai pildė. Sutarė pa
skirti Jaunučiui mažą kunigaikštystę Zas- 
lavo, bet jis apie tai dar nežinojo, ir su sa
vo draugu skubėjo į Smolenską.

Kadangi nuo dabar Lietuvos valdo
vais liko Algirdas’ir Keistutis, ir tapo gar
sus musų istorijoje, reikia apie juos šiek- 
tiek papasakoti. Pirmiausia paimsim Al
girdą, naują didkunigaikštį.

Algirdas buvo labai išmanus ir mokė
jo daug kalbų, ir kaipo vadas viršijo visus 
savo brolius. Jis buvo išdidžios išžiuros, 
raudono gymio, pailgo veido, atsikišusia 
nosim, mėlynom akim, labai reiškiom; jo 
plaukai ir barzda šviesiai geltoni su paži- 
la; kakta aukšta, maumuo plikas; augimo 
didesnis už vidutinį vyrą, ne riebus ir ne 
liesas; balsą turėjo garsų ir skambų, bet 
malonų; gražiai jojo raitas, bet vaikščiojo 
pašlubuodamas dešine koja, todėl papras
tai ramstydavosi lazda arba ranka tarnui 
ant peties. Buvo vedęs Marę Jaroslavai- 
tę, Vitebsko kunigaikštytę, ir po jos tėvo 
mirties liko Vitebsko valdovas. Pirmai 
žmonai mirus vedė Julijoną, Tveriu kuni
gaikščio dukterį, iš kurios gimė Jogaila. 
Viso turėjo dvylika sūnų ir daug dukterų.

Apie Keistutį ir jo būdą istorija štai 
kaip kalba: Keistutis buvo augalotas, lie
sas, ugninės akys degė išblyškusiame gy- 
mėje, mažai plaukų apdengė jo galvą, di
delė barzda krutinę. Smulkios buvo jo lu
pos, bet kožnas jų ištariamas žodis turtin
gas smagumu. Kada jis užsimąstydavo, 
papampdavo jam kaktoje gyslos. Jo visas 
pavidalas buvo baimę įkvepiantis. Neste
bėtina kad Lietuvoje ir Žemaitijoje jis bu
vo įtekmingas ir begalo populiarus. Tan
kiai susidurdamas su Vakarų Europos 
žmonėmis Keistutis, nors būdamas pago
nis, priėmė daug gyvenimo papročių, apsi
ėjimų ir pažvalgų i§ vakarų ritierių. Kei
stutis buvo karo vyras ir teisus. Priešin
gai negu Algirdas, jis išpasalų neveikda
vo. Kada ketindavo pulti kryžeivių žemes, 
jis iškalno apie tai pranešdavo kryžeivių 
maršalui ir tik po to atkakdavo. Sudary
tas su maršalu paliaubas ir sutartis tvir
tai pildydavo. Jeigu jis pažindavo kurį 
kryžeivių ritierį kaipo smurtų ir drąsų, tą 
mylėdavo ir gerbdavo. Iš visų Gedimino 
sūnų jis buvo protingesnis ir sugabesnis, 
buvo apšviestas ir laikydavosi savo žodžio. 
Žmoniškumu Keistutis viršijo net tų laikų 
krikščionis ritierius.

Keistučiui paliko žiūrėti ir ginti Lie
tuvos rubežiai iš vakarų nuo kryžeivių, o 

Igirdas užsiėmė karais ir tvarkymu Ru
sų, stengdamasis ir kas kart užimdamas

daugiau Rusiškų žemių ir sudrutindamas 
Rusijoje autoritetą Didžių Lietuvos Kuni
gaikščių. Jis stengėsi turėti autoritetą ant 
Plocko, Novgorodo, Smolensko, ir už tai 
užvedė ilgą karą su Maskvos didžiais knia- 
ziais-kunigaikščiais. Algirdas gelbsti sa
vo uošviui Tvėrių kunigaikščiui jo kovoje 
prieš Maskvą, ir įgyja Brianską, Novgoro- 
gą Sieveriškį, Kijevą, Podoliją, del kurių 
veda pavojingus karus su Totoriais, o už 
Volyniją ilgai kariauja su Lenkais. Per 
ilgas ir nuolatinas savo pastangas Algir
das beveik padvigubina savo Rusiškų že
mių plotus. Visose svarbesnėse kunigaik
štystėse pasodina valdyti tai savo brolius, 
tai savo sūnūs.

Galima paminėti kaip gudriai Algir
das ir Keistutis suardė garsių Vakarų Eu
ropos ritierių ruoštą puolimą ant Lietuvos 
1345 metų pradžioje, kuris buvo- dideliu 
pavojum Lietuviams ir delei ko Keistutis 
paskubino pašalinti Jaunutį iš Gedimino 
sosto.

Kaip tik didkunigaikščio valdžia tapo 
sustiprinta, Algirdas ir Keistutis rengėsi 
atkirsti gręsiančią Lietuvai kryžeivių ke
lionę. Kryžeiviai su savo ritieriais sve
čiais pradžioje 1345 metų įsibriovė į Lie
tuvių žemes ir apgulė vieną iš parubęži- 
nių gintuvių. Tuo tarpu Lietuviški kuni
gaikščiai, surinkę savo dideles spėkas iš
keliavo jų pasitikti. Keletu apgavingų 
manevrų ir pasiuntimu kryžeiviams ne
tikrų žinių, Algirdas ir Keistutis pertikri
no kryžeivių magistrą buk jie ketiną įsi
griauti į Prūsijos sritį Sambiją. Kariš
ki kryžeivių žinoyai suėję nusprendė pa
mesti apgulimą gintuvės ir skubėti į Sam
biją sutikti Lietuviais. Bet kryžeiviams 
ten persikeliant, Lietuviai staiga puolė 
ant Vidžemės ir smarkiai tą sritį nunai- 
kino. Magistras iš keršto mėgino atsily
ginti Lietuvių sričiai draugaujančiai su 
Sambija, bet ir čia jam nevyko: jo tikslas 
tapo išanksto numatytas, gyventojai išsi
slapstė, ir kryžeiviai po keliolikos dienų 
veltui valkiojimosi po tuščią šalį, neras
dami nei vieno stabmeldžio, užėjus atodrė
kiui turėjo skubomis trauktis atgal į Prū
siją. Dalyvavę šioje kryžeivoje Čekų ir 
Vengrų karaliai ir kiti garsus Europos ri- 
tieriai ir kryžeivių ordeno viršininkai ap
kaltino kryžeivių magistrą Koenigą leng- 
vatikyste, net įtarė viliugystėje, ir nežiū
rint jo ilgų metų nuopelnų, jis tapo ap
šauktas silpnapročiu, įkalintas, ir taip var
gšas nelaisvėje tuoj užbaigė savo gyveni
mą....

Taip tai baigėsi tas baisus kryžeivių 
grasinimas pagoniškai Lietuvai, rengtas 
per keletą metų, kuris turėjo nušluoti vis
ką kas buvo pagoniško Gedimino paliktoje 
valstybėje. Bet toks krikščionių begėdiš
kas pralaimėjimas įvyko tik ačiū tokiems 
gabiems vadams kaip Algirdas ir Keistu
tis. Jeigu ne šiedu narsuoliai, gal tas kry
žeivių žygis butų sutrempęs Lietuvą ir jos 
ateities istoriją butų pastatęs dar į kito
kią vagą.

Panašiomis gudrybėmis ir klastomis 
Algirdas užėmė daug Rusų žemių.

(Bus daugiau)

ŠVIETIMAS LIETUVOJE
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

į Vytauto Didžiojo sukaktuvių minėjimą.
1930 m. nepriklausomoje Lietuvoje ėjo 

140 periodinių leidinių (laikraščių ir žur
nalų). Lietuvių kalba ėjo 116, Vokiečių 8, 
Žydų ir Hebrajų 7, Rusi) 2, Lenkų 6, Es
peranto 1. Lenkų pagrobtoje sostinėje ėjo 
6 Lietuviški laikraščiai. Taip pat paskuti
niu laiku žymiai pakilo laikraščių tiražas, 
o kai kurių pasiekė net 100,000 skaitytojų.

Lietuvoje yra virš 2,500 bibliotekų, ku
riose žmonės gauna knygų pasiskaityti. 
Didžiausioje valstybinėje bibliotekoje yra 
120,000 tomų knygų, Universiteto biblio
tekoje 90,000 tomų, kitose vifš 2,000,000.

Paskutiniu laiku mano įsteigti Lietu
vos bibliotekininkų draugiją, kuri rūpin
tųsi žmonių švietimu per bibliotekas.

Sūnaus Dama:
Širdys mergiškų — 
Man nusispiauti! 
Geriau pas Ickų 
Sau nukeliauti. 
Tenai aš rasiu 
Praną, Motiejų, 
Ir alų mauksim 
Nors ir lig dviejų. 
Tegul bepročiai 
Veda, dejuoja — 
Aš valgau sočiai, 
Linksmai dainuoju.

BURBULAI
Cicilikai Vinikaitį-Viniką 

mučija kaip inkvizitoriai: 
pirmiausia jie pdarė jį mu- 
čelninku už pilietybę, pas
kui piliečiu, paskui kandi
datu į “raštininkus”, pas
kui ne piliečiu, paskui ne
kandidatuojančiu. ... O Vi- 
nikas kenčia tą viską, kaip 
Velykų avinėlis, nei nede
juodamas.

Draugas Žyvatas (Scran- 
toniškis) bėdavoja kad ne
likus ten Šliupo, Račkaus
ko ir Šerno, pranyko inteli
gentai. Tai negerai. Tik 
Žyvatas bereikalo apgailau
ja Šerną, nes viena, jis apie 
jį nieko nežino, o antra, 
Šernas Scrantone niekad 
negyveno. Jo vieton reikė
jo pasirinkt “gimnazistą” 
Jųrgelionį, kuris ten tikrai 
gyveno.

Usteryj e viena kuopa no
ri vest “už pačią” kitą kuo
pą, su pasoga ir kraičiu. 
Pasoga reikalinga apmokė
jimui bilos už bolševikų 
“suprovojimą”.

Sakot Pronckus keliaus į 
Lietuvą? Tegul1 keliauja. 
Niekas čia jo nepasiges. 
Kad butų buvęs geras tai 
bučiau panėšėjęs ant savęs 
iki Najorkui, o dabar tegul 
jį palydės Grigas su savo 
bitėmis.

Pavojinga žaizda
Vienas turtingas ponas, 

truputį įsipjovęs ranką, nu
siuntė tarną kuo greičiau 
atgabenti daktarą,'nors bu
vo jau vėlus vakaras ir dak
tarui teko kelt iš lovos. Ap
žiūrėjęs menką žaizdelę ir 
įsitikinęs kad del jos nebuvo 
mažiausio reikalo nakčia 
kviesti daktaras, jis rimta 
mina parašė receptą ir įsa
kė tarnui kuo greičiau bėgt 
į vaistinę parnešti vaistų.

Ponas išsigandęs, paklau
sė daktaro, ar žaizda yra 
taip pavojinga kad reik sku
biai ją gydyti?

— Žinoma kad labai pa
vojinga, — atsakė supykęs 
skubės vaistų parnešti, tai 
tamstos ranka išgis pir
miau, negu jis sugrįš iš vai
stinės.

Apie tikrąją meilę ir lai
mę galima pasakyti tą patį, 
ką ir apie šmėklas: visi apie 
jas kalba, bet mažai kas yra 
jas matęs.

Yra daug vaistų nuo mei
lės bet nė vieni negelbsti.

Vėl Bėda.
Teta: Na, tu mano mer

gyt! Aš tau tik ką padova
nojau skėtį, o tu vėl verki?

Mergytė: Tai kad lietaus 
n-ė-r-a!

Kiek Pasaulyje Kalbų
Šiais laikais priskaitoma 

iki 4000 kalbų, tai milžiniš
kų pasaulio margumas. Bet 
daug kalbų yra panašios 
viena kitai ar giminingos, 
pav. visos Slavų kalbos — 
Rusų, Čekų, Lenkų ir kit., 
arba Lietuvių, Latvių, Prū
sų, buvusių Jotvingų ir ki
tų jau išnykusių giminių. 
Vien Rusijoje žmonės kalba 
113 kalbų. :

-J

Naujausi

TEATRAI
ANKSTYVOS

VELYKOS

Strimaitis apsidairęs per
lipo per tvorą ir nuėjo į 
“rytų atstovybės” konfe
renciją. Ten ausį patempęs 
ramiai išklausė visas slap
tybes, išsėlino laukan ir vėl 
atsargiai perlipo per tvorą, 
ir — davai akmenais mėtyt 
į “rytų atstovybę”! Atišš, 
sako, slapukai, į sandarą, 
aš jums parodysiu tautybės 
principus.

■V
Negali saulės pasiekti.
Motina skalbia žlugtą, o 

maža dukrelė jai padeda. Iš
plovus mažmožius, motina 
siunčia mergaitę, kad pa
džiautų lauke ant virvutės 
ir sako:

— Nunešk, Maryte, tuos 
skarmalus į lauką ir pa
džiauk ant saulės, tai be
matant išdžius.

Mergaitė, išėjus į kiemą 
ir šen ir ten dairos, niekaip 
nesumano kaip čia padžio
vus ant saulės. Gryžus, sa
ko motinai:

— Mama, eik ir pati pa
kabink, nes aš saulės nega
liu pasiekti.

Neapykanta nieko nesu
kuria — ji naikina save ii; 
kitus.

1932 KALENDORIUS 1932
Kovas-March

Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad.
šeštad.

27
28
29
30
31

1
2

Velykos. Jonas Damask. Meldutis, Borėją 
Jonas Kapistranas. Bradona, Burkvydas 
Grigalius. Gygaja, Eikis, Kariaunas 
Jono kl. Strumyla, Danulis, Liūtė 
Benjaminas. Joteikė, Ginutis, Ilsė 
Teodoras. Ringaudas, Dainora, Daba 
Pranciškus. Baisuolis, Elona,' Jagaubis

PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.

Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Pa- 
nedėlis; Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; K*etvirtadie- 

nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.

( 
/ IŠio periodo ženklas yra: j

AVINAS arba ARIES j
t 

Nuo Kovo 21 iki Balandžio 22 j
Asmens gimę po šiuo ženklu yra Aries ar- ;

ba Avino asmens. ■ Avinas yra pirmas zodiako 
ženklas. Vyrai gimę po šiuo ženklu yra drąsus, 
idealistai, sumanytojai, vadovai, turės pasise- j
kirną prekyboje, mokyti, iškalbus ir linkę prie j 
pamelavimų. Turi palinkimo pradėti naujus 
dalykus pirm negu pabaigia senus. Daug at
sieks tie kurie mokės pažint save. Yra gražus, Į 
išdidus, umųs, šykštus, įkyrus. Turi dideli no
rą medžioti bei žuvauti. ■

Mergaitės yra gražios, meilios, žingeidžios, : 
bet piktos; mėgsta apšnekėti kitus. Ištekėję ■ 
sulauks dane- vaiku. t

Budas pašalinti žaksėjimą.
Kad nustojus žaksėti, rei

kia atsisėsti visai tiesiai ir 
įkvėpti į plaučius kuodau- 
giausiai oro. Paskui sulai
kant alsavimą, išlėto lenk
tis pirmyn, kol krūtinė pa
sieks kelius. Po to vėl iš lėto

išsitiesti ir pamažu iškvėpti 
anksčiau įkvėptą orą. Pa
kartojus tai keletą kartų 
žaksėjimas pareina.

Iš priežasties bedarbės, ir Ka
nados Lietuviams “Dirva” ati

duodama metams už $2.

Holland=America Line
2 Didelės EKSKURSIJOS

Lietuvių Laivakorčių Agentų
Sąjunga Amerikoje

Populiariu ir nauju garlaiviu

STATENDAM
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

į LIETUVA.
Rengia

Šymet Velykos anksty
vos, taigi iki vasaros sezo
no dar bus gana laiko dirb
ti salėse. Štai puikus sce
nos veikalai, reikalaukite 
jų, statykite:

* * *

Baudžiauninkė
4 aktų melodrama, pritaikyta leng
vam perstatymui Amerikos Lietu- 
v.ių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir 5 
moterų. 67 pusi..........................50c.

Žentai iš Amerikos
2 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
rai ir 3 moterys. Kaina .... 50c

Kūmučių Rojus
Keturių veiksmų tragi-komedija 
iš prohibicijos. laikų. Reikalinga 
6 vyrų ir 6 moterų. Knygutė 60 
pusi. Kaina .......................... 50c

Atgimimas
4 aktų tragedija iš kovų už spau
dą. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c

Divorsas
3 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lengva staty
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. .. . 50c

Palangos Ponaitis
3 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote
rys, 7 vyrai ............................. 50c

Šventadarbiai
Vieno akto tragedija iš kovų už 
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c

Žemės Rojus <
3 veiksmų komedija iš Amerikie
čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
4 moterys ............................. 50c

DU BAILIU — 1 akto komedija.
Lošia 2 moterys, 3 vyrai .... 15c 

“KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų ko
medija. Lošia 2 vyrai .......... 15c

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU —
6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai 
ir 3 moterys ......................... 25c

RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose,
Lošia 9 vyrai, 5 moterys . .. 35c 

UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų
pasaka. Lošia 5 v., 2 m......... 15c

REIKALAUKIT DABAR!

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.

GEGUŽES 21 Dieną ir LIEPOS 16 Dieną
Sėdant į laivą išvakaro

Į KLAIPĖDĄ (Per Rotterdam)

Geras maistas ir patarnavimas, namine nuotaika

Informacijų kreipkitės į:

J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St. B’klyn, N. Y. 

AMBROSE, V. W.
178 Ferry St., Newark, N. J.
“AM. LIETUVIO” Agentūra

14 Vernon St.
Worcester, Mass.

P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St. Chicago.

P. BARTKEVIČIUS
67.8 N. Main St. Montello, Mass. 

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,©.

K. MAKAREVIČIUS
62 Jackson St. Ansonia, Conn.
P. MOLIS

1730—24 St. Detroit, Mich. 
“NAUJIENOS”

1139 S. Halsted St. Chicago 
RAUKTYTĖ J.
123 Millbury st. Worcester, Mass.

J SEKYS
226 Park St., Hartford, Ct 

K. SIDABRAS
342 W. B’way, S. Boston, Mass.
V. M. STULPINAS
3400 S. Emerald Av. Chicago, Ill.
A. S. TREČIOKAS '

197 Adams St. Newark, N. J.
J. J. URBSZO

187 Oak St. Lawrence, Mass.
A. VARAŠIUS
S. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa.

J. VASILIAUSKAS
814 Bank St. Waterbury, CL 

“VIENYBE”
193 Grand St., B’klyn, N. Y. 

VELECKIS, A.
502 South Av. Bridgeport, Conn.
J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago

LIETUVĄ
Greičiausi

Pasaulyje Laivai 
Puikus geležinkeliu susisiekimas iš

BREMERHAVEN I LIETUVĄ

BREMEN ~ EUROPA
Taipgi nuolatiniai kas savaįtė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais. 

Užsisakykit vietas pas vietinius agentus.
reikalaudami Lloyd laivakorčių, kadangi 

gausit greiičausį patarnavimą.

North German Lloyd
1119 Euclid Ave. Cleveland



6 DIRVA

ŠEŠTOKAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

! Naujai po karo išaugęs 
miestelis

šeštokai randas Mariam- 
polės apskrityje, Krosnos 
valsčiaus. Tai yra kartu 
miestelis, stotis ir dabar po 
karo susitvėrė parapija.

Prieš karą buvo papras
ta gelžkelio stotelė, pro ją 
ėjo gelžkelis nuo Alytaus 
link Suvalkų. Lietuvai ta
pus nepriklausoma valsty
be, o Lenkams užgrobus 
Suvalkus ir dalį jos rėdy- 
bos, gelžkelis tapo išardy
tas nuo administracijos li
nijos iki šeštokų, o nuo šeš
tokų tapo pravestas link 
Kalvarijos miesto. Trauki
nys atėjęs link šeštokų sto
ties nuo Alytaus, čia susi
tvarkęs paskui turi eiti at
bulas iki Ulanovo kaimo, 
apie pusę kilometro, o tik 
tada randa savo kelią, kuris 
eina per Išlandžių, Strazdų 
kaimus ir tt.

Pats šeštokų miestelis ei
na didyn kasdien, nes kada 
Lietuvos valdžia parceliavo 
prieinamą dvaro žemę j 
sklypus tai daug paliko ple
čiu del miestelio padidini
mo.

šeštokai dabar turi apie 
150 naujų namų, tarp kurių 
randasi daug mūrinių; tu
ri pradžios mokyklą, turi 
kelias krautuves, kurių da
lis yra Lietuvių, o kitos Žy
dų. Yra valstybinės degti
nės parduotuvė. Pačioje 
stotyje yra bufetas, kuria-

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY, CONN.

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir 
kitus tautinius laikraščius.

37 v¥r£u nespėjo į

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.

KURIE TURI TELEFONUS GAUNA DARBĄ PIRMIAUSIA

sam

jose

Bet trisdešimts aštuntas vyras gavo jį 
del to kad jis turėjo namuose telefoną. 
Tas atsitiko kada vienam Cleveland© iš 
dirbėjui plieno produktų* reikėjo 
bininko ant greitųjų.
Sulyg tos kompanijos darbininkų 
dytojo, jis turėjo peržvelgt per 38 
bo aplikacijų korteles iki surado 
žmogų kuris buvo galima greitai pasiek
ti telefonu.
Daug darbų taip praeina pro šalį del te 
kad aplikantai negalima pasiekti telefo
nu. Jeigu jums reikia darbo, padarykit 
darbdaviui palengvinimą pasiekti jus. 
Turėkit savo namuose telefoną. *Vardas ant 

Pareikalavimo

me žmonės gali užeiti ir 
šventadieniais.

Katalikai turi medinę ba-1 
žnyčią, kurią budavojant 
parapijonys buvo labai nu
skriausti.

šeštokai stovi labai ly
gioj ir gražioj vietoj, tarp 
Krosnos ir Kalvarijos — i 
Kalvariją apie 18 kilomet
rų plentu, ir į Krosną 6 ki
lometrai plentu. Iki plen
to vienas kilometras. Tuo 
pačiu plentu galima pasie
kti kitus miestus.

Iš pietų pusės seka upe
lis Kirsna. Vakarų pusėje 
nedideliam atstume randa
si du gražus miškai, ku
riuos skiria upė vieną nuo 
kito.

šeštokai karo metu nu
kentėjo nedaugiausia, nors 
tris dienas buvo karo ug
nyje. Tik rusai savo svie
diniu užkišo Vokiečiams 
patranką, apielinkės kai
mus ir dvarus išdegino, y- 
patingai Delnickus, Jukne- 
liškę, Buldavą, Delničios 
dvarą ir Kiaulyčią; taip pat 
palietė Išlandžių ir Straz
dų kelis ūkininkus.

šeštokuose pirmais Lie
tuvos gyvavimo metais bu
vo buris Šaulių. Miestelio 
ir apielinkės vyrai kurie 
troško laisvės sau ir visai 
tautai, dalyvavo mūšyje su 
Lenkais. Keli narsuoliai 
žuvo, o vienas iš draugų 
— J. Liutkauskas — buvo 
patekęs Lenkams j- nelais
vę. Išbuvus tris mėnesius 
Vilniaus kalėjime, jam pa
sisekė pabėgti, jis ir šian
dien laimingas gyvena sa
vo namuose.

A. Grimaila.

SLAPTA LIETUVOS- 
LENKIJOS SU

TARTIS?
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Propagandos tikslas
Panašių žinių tikslai aiš

kus ir dažnai keliariopi:
a) Tokios žinios sukelia 

valstybėje vidujini bruzdė
jimą. Todėl sulaiko jos kon
solidavimąsi, vidujinį stip
rėjimą, silpnina ją. O iš 
silpnos valstybės lengviau 
išspausti sau ypatingas pri
vilegijas.

b) Jei Lietuvos Vyriau
sybė tuo laiku 'beda ar ma
no vesti derybas, panašios 
žinios, sukeldamos “ermy- 
derį” šalies viduje, visuo
met sudaro jai sunkenybių 
ir mažiau ar daugiau suriša 
Vyriausybei (kokios parti
jos ji nebūtų) rankas dery
bose. Todėl panašių žinių 
skleidimo tikslas yra ap
sunkinti Lietuvos Vyriau
sybei derybas, arba, jeigu 
galima, tai visai neprileis
ti prie pasekmingo jų už
baigimo.

c) Jeigu to momento Lie
tuvos Vyriausybė yra ne- 
parangi, nenuolanki užin- 
teresuotai valstybei, tai su 
pagalba panašių žinių gali
ma sukelti žmonėse nepasi
tikėjimą, nuversti ją ii' pa
keisti kita vyriausybe, ku
ri butų tai užinteresuotai 
svetimai valstybei palanke
snė.

Panašios žinios jau ne sy
kį praeityje yra sudariu
sios visoms Lietuvos buvu
sioms vyriausybėms nema
žai sunkenybių, ypač pra
džioje, kol Lietuvių visuo
menė dar visai buvo neįpra- 
tus tokiuose dalykuose nu
sivokti. Buvo atsitikimų 
(apie kimiuos šiuo laiku dar 
peranksti kalbėti) kuomet 
nuo tokių tarptautinių in- 

į šį darbą . . .

trigų ir Lietuvos valstybi
niai interesai nukentėdavo. 
Bet juo toliau juo labiau 
musų visuomenė prie pana
šių tarptautinės politikos 
triksų pripranta, geriau 
orientuojasi. Nors šiandien 
butų dar perdrąsu tvirtinti 
kad jau visi yra išmokę ži
niose skaityti ne tik eilutes 
bet ir “tarp eilučių”, visgi 
tenka pripažint^ kad tuo 
žvilgsniu musų visuomenė 
yra jau padarius nemaža 
pažangos ir pasiekus žy
maus subrendimo.

Kaip “pažinti” žinias
Ką žmogus yra vertas — 

apie tai negalima spręsti 
vien iš jo pavardės. Reik 
jis ir jo darbai pirmiau pa
žinti. Ką yra verta tam ti
kra žinia — apie tai dažnai 
negalima spręsti vien tik iš 
to kas joje parašyta. Rei
kia pirmiau žinoti kas ią 
parašė ir kokiais tikslais. 
Ypatingai politinės žinios 
reikalauja tokios atsargos.

Kodėl ypatingai politi
nės? Todėl kad spauda šiais 
laikais virto viena didžiau
sių galybių. Ir kur pirmiau 
tik šautuvais, kanuolėmis 
ir armijomis kovota, šian
dien', šalia šių senų ginklų, 
kovojama ir su spaudos pa
galba. Paskutinis Pasauli
nis Karas yra geriausias 
tam pavyzdis. Ištisos ka- 
nuolių baterijos, čieli pul
kai dažnai nepadaro tiek 
nuostolių kiek gali padaryt 
vieno laikraščio apsukri 
propaganda.

Spauda ir jos paduoda
mos žinios, propaganda, y- 
ra svarbus ginklas: kovoje 
jis gali būti labai naudin
gas arba baisiai kenksmin
gas — priklauso kas ir kaip 
jį vartoja.

Štai del šios priežasties 
ir yra svarbu šis ginklas 
gerai pažinti, o reikalui iš- 
tikuš mokėti jis gerai pa
vartoti kovoje su savo prie
šu. Tas ypatingai svarbu 
tokioms tautoms kaip yra 
musų Lietuvių tauta. To
dėl kad mes esame dar jau
ni ir sulyginamai mažai pri
tyrę; todėl kad mes esame 
maža tauta ir galime savo 
teises ir savo valstybinius 
interesus apginti ne tiek 
savo skaičiumi kiek savo 
dvasinėmis ypatybėmis — 
vieningumu, ištverme ir y- 
patingai sumanumu.

Taigi apie tas propagan
dines žinias. Kaip jas pa
žinti kad galima butų jas 
tinkamai įvertinti?

Pirmas ir pamatinis tam 
reikalavimas, žinoma, yra 
nuodugniai pažinti savo ša
lies pamatinę politiką. Aš 
turiu omenyj politiką tarp
tautinėj prasmėj. Šalia to, 
reikia būti susipažinusiam 
su savo šalies, šiame atsiti
kime Lietuvos, santikiais su 
kitomis šalimis, pirmoj ei
lėj, su jos kaimynais: koki 
yra jų interesai ir siekiai 
abelnai, ir siekiai, interesai 
ir atsinešimas linkui Lietu
vos.

Žinant tai, reikia žiūrėti 
iš kur ta ar kita politinio 
pobūdžio žinia pasirodė, 
kas yra ar gali būti jos au
torium, kokius tikslus ar 
interesus jis gali turėti, pa
našią žinią paduodamas. Ži
nant šiuos dalykus, nesun
ku bus nustatyti ir paduo
damos žinios vertę ir jos 
tikrą tikslą.

Žinių “fabrikai”
Šiais laikais, pavyzdžiui, 

yra keletas vietų kurios pa
garsėjusios kaipo žinių fa
brikų centrai, reiškia, kur 
žinios tiesiog pramanomos 
ir tam tikrais tikslais sklei
džiamos.

Ryga, pavyzdžiui, skai
toma kaipo centras tokių 
žinių apie Sovietų Rusiją. 
Tam tikrą laiką, kuomet 
Lenkų įtaka buvo įsivyra
vus Latvijoj, Ryga buvo la

bai nepatikima ir atžvilgiu 
žinių apie Lietuvą.

Paryžius — centras abe
jingų žinių apie Sovietus ir 
Vokietiją ir apie valstybes 
kurios mažiau ar daugiau 
yra priešingam Francuzijai 
politiniam liogeryj.

Berlinas — centras prieš- 
Lenkiškos, prieš-Francuziš- 
kos, o pat pastarais laikais 
ir prieš-Lietuviškos propa
gandos.

Kopenhaga ir Vienna yra 
pragarsėję kaipo centrai 
“tarptautinės” propagan
dos. Ten susidarė “fabri
kai” kuriuose fabrikuoja
ma politinės žinios apie 
bent kurią tautą. Tai du 
labiausia nepatikimų politi
nių žinių šaltiniai.

Lietuvos atžvilgiu, visos 
žinios kilusios iš Varšavos 
yra beveik be išimties už
nuodytos propagandos nuo
dais. Paryžius, dažnai Ber
linas, Ryga — nekalbant 
jau apie Vienną ir Kopen
hagą — yra vietos iš kurių 
pasirodžiusios apie Lietuvą 
žinios visuomet turi būti 
perleistos per kritišką koš
tuvą ir neprivalo būti vi
suomet imamos už “gryną 
pinigą”.

Tiek del vietų. Antras 
nemažiau svarbus dalykas 
yra, kas yra paleistos ži
nios autorium. Žinias spau
dai duoda tam tikros tele
grafinės agentūros, žinių 
biurai ir specialus arba pri
vatiniai korespondentai.

Beveik kiekviena šalis tu
ri savo oficiales ar pusiau 
oficiales telegrafo agentū
ras: Anglai turi Reuterio 
telegrafinę agentūrą, Pran
cūzai — Havas; Italai — 
Stefani; Vokiečiai — Wol- 
f’o; Sovietai — Tass; Lan
kai — Pat’o; Latviai — Le
tą; Lietuva — Eltą. Ame
rika neturi oficiales agen
tūros, bet privati Associa
ted Press agentūra skaito
ma rimčiausia telegrafinų 
agentūra.

Šios visos agentūros yra 
rimčiausi žinių šaltiniai: 
jos ne visuomet pasako pil
ną teisybę, bet jų žinios yra 
paprastai labai atsargiai 
redaguojamos ir tik labai 
retais atsitikimais pas kai 
kurias pasitaiko “fabrika- 
tų” (kuomet ta šalis yra 
ypatingai užinteresuota).

Be šių agentūrų, yra dar 
įvairių privačių telegrafi
nių agentūrų ir informaci
nių biurų. Vieni jų yra la
biau, kiti mažiau rimti, bet, 
abelnai paėmus, iš jų paei
nančios žinios yra mažiau 
patikimos ir tikslios negu 
aukščiau minėtų agentūrų.

Pagalios, specialus kores
pondentai, rašanti tik savo 
laikraščiams. Tarp jų yra 
ytin gerų ir ytin blogų. Tas 
priklauso nuo to koks yra 
laikraštis kuriam specialus 
korespondentas dirba, ko
kia yra to laikraščio politi
ka ir pakraipa, kokio budo 
ir išsilavinimo yra pats ko
respondentas. Tokia “spe- 
ciales” žinias skaitant, virš- 
minėtus dalykus reik visuo
met turėti omenyje.

Suglaudus viską krūvon: 
jeigu mes turėsim omenyje 
šaltinį iš kurio tam tikra 
politinė žinia paeina, žino
sim keno ji paduota, ir krei
psime atidos į tarptauti
nius interesus, kurie tokios 
žinios yra paliečiami, mes 
dažnai galėsim apitikriai, 
jeigu ne visai tikrai, numa
nyti apie skaitomos žinios 
tikrą vertę.

Ko vertas “Naujienų” 
“ekstra”

Gryžtant prie “Naujie
nose” tilpusios žinios apie 
menamą slaptą sutartį tarp 
Lietuvos ir Lenkijos, aš tą 
žinią pavadinau nonsensu. 
Aš iš asmeninio prityrimo 
žinau padėtį. Bet ir kiek
vienas kuris pažysta Lietu
vos tarptautinės politikos
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Metropolitan Operos Artistai

LUCREZIA BORI AND BENIAMINO GIGLI IN "MANON” ’

pamatinę liniją gali lengvai 
numanyti kad tokios žinios 
yra grynas fabrikatas' — 
jas paprastai vadina “latų 
kinėmis antimis”. Joki Lie
tuvos vyriausybė, joki par
tija, joks Lietuvos atsako- 
mingas veikėjas tokios po
litikos ' linkui Lenkijos nė
ra turėjęs ir, tikiu, neturės.

Aš čia paliečiau tik pa
matinę kalbamojo specia
laus pranešimo mintį. Ne
liečia ir nenoriu liesti kitų 
to pranešimo smulkmenų, 
kaip pav. patvirtinimo kad 
tūlas advokatas Prof. Dr. 
Luis J. Berkman (Vokie
tis) esąs pasiskelbęs juridi
niu patarėju Lenkų legaci- 
jos ir Lietuvių Generalinio 
Konsulato Argentinoj. Aš 
nežinau šio reikalo smulk
menų ir tikros padėties. 
Tatai galės paaiškinti pati 
Lietuvos Atstovybė Buenos 
Aires.

Bet aš žinau vieną daly
ką , būtent, kad Lietuvos 
Pasiuntinybė Buenos Aire- 
s’e neturėjo ir neturi “juri
dinio patarėjo” etato (urė
do). Ko ji neturi to ji ir 
negali bent kam duoti. Jau 
to vieno pakanka kad į pa
duodamą žinią reik žiūrėti 
su didžiausiu atsargumu. 
Norėčiau spėti kad čia ga
li būti greičiausia toks atsi
tikimas kad kalbamasai ad
vokatas yra vedęs vieną-ki- 
tą civilę bylą, jam duotą 
Lietuvos Konsulato, ir iš 
to, pasiskelbimo tikslais, jis 
pasidarė save Konsulato 
“juridiniu patarėju A.

Čia bus greičiausia pana
šiai kaip yra Anglijoj. Lon
done jus pamatysit kad be
galiniai didelis krautuvių 
skaičius turi aukščiau savo 
iškabos (sign) didelėmis 
raidėmis ir dažnai su vals
tybės herbu skelbimą “By 
Appointment”, kas reiškia 
kad ta krautuvė pristato 
savo prekes Anglijos Kara
liui .... Krautuve dažnai 
visai neišrodo panaši kad 
Karalius padarytų ją pre
kių teikėja sau. O dalykas 
yra štai koks:

Seniau toki “By Appoint-

i REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS

I
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
stirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale’ bile 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
j ir Apdraudos Agentūra.

P P. MULIOIAS
! 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729
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Metropolitan Opera Co. iš New 
Yorko apsilankys Clevelande ir per 
tris dienas — Balandžio 21, 22 ir 
23, pastatys keturias didžiąsias ope
ras pilname jų gražume.

Atidarymo vakarai, pirma opera 
Balandžio 21 d. bus su Lily Pons, 
kurioje ji turėjo didelį pasisekimą, 
Francuziška Rytų Indijos opera 
“Lakme”. Baletas po vadovyste 
Miss De Leporte, Alexis Mendez 
Kozloff ir Joseph Levinoff.

Penktadienio vakare, Balandžio 22 
d., bus garsi opera “Manon” su Luc- 
rezia Bori ir feniamino Gigli, prie 
jų bus Lawrence Tibbett ir kiti.

Nepaprastai žingeidi bus šešta
dienio popietį opera “Tales of Hoff
mann”, kame dainuos trys žymiau
sios sopranos vadovaujamose rolėse, 
Luerezia Bori, Lily Pons ir Grace 
Moore. Kiti ir kitos prie jy bus: 
Lawrence Tibbett, Frederick Jagel, 
Pavel Ludikar, Leon Rothier, Gladys 
Swarthout, Henrietta Wakefield ir 
daug kitų.

Pirmą kartą grand operoj pasiro
dys vienu kartu abi Ponselle seserys 
devintu metiniu atsilankymu Metro
politan Opera Company iš New Yor
ko didžioje Clevelando auditorijoje, 
Balandžio 21 iki 23.

Abi jos dainuoja su Metropolitan 
per keletą metų, bet niekad iki šiol 
nebuvo sustatytos vienoj operoj, ir 
tik Clevelande, “Visos Ohio Dienoj”, 
jodvi dainuos operoj “La Gioconda”, 
šeštadienio vakare, Balandžio 23 d. 
Prie jų dainuos Giovanni Martinel
li, žymiausias Italas tenoras; taipgi 
Henrietta Wakefield, Mario Basiola, 
Ezio Pinza ir baletas po vadovyste 
Ritos De Laporte.

Tikietai bus nuo $1 aukštyn.

ment” paskyrimai budavb 
ištikro teikiami tam tik
roms krautuvėms kurios 
savo prekes pristatydavo 
Anglijos Karaliaus dvarui. 
Šie paskyrimai būdavo duo
dami tam tikru raštu ir, ži
noma, skaitėsi didele garbe 
ir privilegija — mat, liudi
jo apie krautuvės, prekių 
gerumą.

Bet su laiku tokių krau
tuvių priviso labai daug, 
laikyti visų išduotų liudy- 
mų rekordus buvo perdaug 
darbo ir perbrangu. Todėl 
juos nustota duoti, bet bu
vo išleista parėdymas kad 
kurioj tik krautuvėj Kara
lius ar bent kuris jo šeimos 
narys ką nors pirko — nors 
degtukų ’dėžutę (ir jeigu 
krautuvninkas, reikalui iš
tikus, gali tai prirodyti), 
kiekviena tokia krautuvė 
turi teisę išsikabinti • aukš
čiau savo durų “sainą” — 
“By Appointment”.

Bene ir p. Berkman bus 
tokios pat rūšies juriskon
sultas.
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IŠ LIETUVOS s
DURPIŲ GAMYBA 

LIETUVOJE
Pereitais metais Lietuvo

je buvo pagaminta 85,000 
tonų durpių. Iš to kiekio 55 
tukst. tonų pagaminti ūki
ninkų reikalams, o kiti 30 
tukst. tonų pramonei ir 
miestiečiams. >

Palyginus su pereitais 
metais, durpių gamyba su
mažėjo 2000. Tai dėl to, kad 
padidėjo kūrenimas angli
mis, be to, atpigo malkos ir 
šalčiai nebuvo toki dideli.

Laukia triukšmadarių įsta
tymo.

Dėltuva, Ukmergės aps.— 
Muštynių ir triukšmadarių 
niekad Lietuvoj netrukda
vo, bet žiemos laiku, pasi
gavę daugiau laiko ir pini
gų degtinei, labiau jie įkiri 
ramiems vietos gyvento
jams. Esamos teisės normos 
nors ir griežtos tokiems at
sitikimams, bet jų įvykdy
mo tvarka ilgai trunka. Dėl 
to kad tas dalykas turi per 
teismą eiti ir net ligi metų 
ar kelių nusitęsti. Ši tvarka 
norima suprastinti tokia 
prasme, kad mušeikos, nak
tibaldos ir girti triukšma
dariai butų baudžiami be jo
kio teismo tuojau, kaip tik 
nusikalsta. Šitą teisę nori
ma pavest karo komendan
tams. Gyventojai, išgirdę 
apie ruošiamas priemones 
iki gyvo kaulo įkirėjusiems 
triukšmadariams, labai nu
džiugo ir laukte jų laukia.

Miškas padegėliams ūkinin
kams.

Ministerių Kabinetas šio
mis dienomis leido žemės 
ūkio ministeriui 1932 m. pa
skirstyti 200,000 litų kredi- 
tų suma miško medžiagai 
pirkti padegėliams ūkinin
kams išsimokėtinai pen
kiems metams be procentų.

Norintieji padegėliai ūki
ninkai gauti išsimokėtinai 
miško medžiagos turi pa
duoti miškų departmentui 
prašymą. Prie prašymo, ku
ris žyminių mokesčių neap
mokamas, reikia pridėti val
sčiaus valdybos liudymą a- 
pie sudegusius trobesius, 
pažymėti kokie trobesiai su
degė, jų dydis ( ilgis, plotis, 
ir aukštis) ir kiek turi že
mės.

Padegėliai ūkininkai miš
ko medžiaga kreditan per
ka iš viešo pardavimo nau
jakurių pirkimo sąlygomis, 
ne iš varžytinių su eiliniais 
pirkėjais. Kreditų padegė
liams ūkininkams pirkti 
miškui iš 1931 m. buvo iš
duota 200,000 litų, kuriuo 
aprūpinta 360 padegėlių u- 
kinirikų.

Viduainiai išeina, kad 
pernai kiekvienas ūkininkas 
kreditu miško medsiagai iš
simokėtinai pirkt gavo 550 
—560 litų. “L. U.”

GRIAUS PASENU
SIUS NAMUS IR

KAIMUOSE ,
Iki šiolei pasenę, nebetin

kami gyventi arba blogai į- 
rengti priešingaisrinės ap
saugos atžvilgiu namai bū
davo griaunami tiktai mie
stuose. Dabar vidaus reika
lų ministerija išsiuntė ap
skričių viršininkams raštą 
kuriame prašo pravesti sa
vivaldybių vykdomiems or
ganams bei policijai daboti, 
kad vieno kilometro juosto
je (po 500 metrų j abi pu
ses) prie geležinkelių, plen
tų, pirmos ir antros rus. 
viešk., pasenę, nebereika
lingi ir gaisro bei sveikatos 
atžvilgiu pavojingi trobe
siai butų griaunami. Kad 
butų lengvesnis darbas, ati
tinkami 'savivaldybių ir po
licijos organai rašte- prašo
mi paraginti savininkus sa
vo trobesius tinkamai su
tvarkyti ar nugriauti. Jei 
toki savininkai geru noru 
tai atsisakytų padaryti, ta
da turės būti sustatomi 
griautinų trobesių aktai, 
kuriuos reikės atsiųsti sta
tybos inspekcijai tvirtinti.

Miestų ir apskričių sta
tybos komisijoms liepiama 
vesti nugriautų trobesių są
rašus. Gale metų surinktos 
žinios turės būti atsiųstos 
vidaus reikalų ministerijos 
statybos inspekcijai.

“L. U.”

AKRONO NAUJIENOS
i:

Iš SLA. 198 kp.“ susirin
kimo. SLA. 198 kp. laikė 
susirinkimą Kovo 13 d. Šis 
susirinkimas buvo svarbus, 
nes buvo išspręsta du dide
li reikalai: pirmas, tai su
vienijimas 198 kuopos jau
nuolių su suaugusių kuopa, 
nes jaunuoliai veikė atski
rai nuo suaugusių, užtai 
neturėjo suaugusiųjų prita
rimo ir negalėjo nieko nu
veikti pasekmingai. Atei
tyje jaunuoliai galės rengti 
vakarus ir veikti visą kul
tūrinį darbą, bet pelnas eis 
į bendrą iždą, t. y. į suau
gusiųjų kuopą.

Antras dalykas tai buvo 
išklausyta SLA. 354 kuo
kos delegatai su tikslu su-

l vienyti tą kuopą su 198 kp. 
Tas sumanymas jau seniau 
buvo iš 198 kuopos kilęs, 
bet 354-ta kuopa buvo at
metus. Dabar pasirodo kad 
ištikro nėra patogu mažoje 
kolonijoje laikyti dvi SLA. 
kuopas ir darytis dvigubas 
išlaidas už viską. Taigi, 
galiu pranešti kad Bimbi- 
nių-Andriulinių padarytos 
žaizdos baigia gyti ir grei
toj ateityje Akrono Lietu
viai susilauks nuosavos sa
lės. Turėdami salę mes ga
lėsim daug pasekmingiau 
varyt savo kulturinį darbą.

Jaunimo vakaras. Balan
džio 9 d. vaikų mokyklėlė 
rengia koncertą ir balių ži
nomoj vietoj, buvusios Lie

tuvių bažnyčios salėje, 1414 
East avė. Šiame vakare 
jaunuoliai žada pasirodyt 
kiek jie pramoko meno sri
tyje. Taipgi kalbės Prof. 
Stefenson apie tai kaip bu
vo pastatytas pirmas gelž- 
kelis ir kiek vargo buvo pa
nešta iki žmonės įprato juo 
važinėti. Šokiams grieš Lie
tuviškas orkestras iš pačių 
vaikų. Programo pradžia 
bus 6 vai. vakare. Kiek
vieno Lietuvio pareiga atsi
lankyti ir paremti jaunuo
lius. Koresp.

SMULKIOS ŽINIOS
—Kovo 13 d. lankėsi Akrone 

K. Stupinkevičius, veikėjas iš 
Youngstown, Ohio. Jisai da
lyvavo SLRKA. 178 kp. susi
rinkime.

—SLRKA. 178 kuopos pir
mininkui atsisakius, jo vieton 
liko išrinktas pirmininku S. 
Tamošauskas.

• " , i
—Buvusioje Lietuvių bažny

čioje klebonu yra svetimtautis 
kunigas, kuris labai prielankus 
Lietuviams. Jisai aprūpinimui 
vietos Lietuvių katalikų dva
sios reikalais parsikvietė iš 
Youngstowno Lietuvį Kunigą 
Šteigmaną. Jis yra sumanus, 
kunigas yra labai sumanus ir 
geras Lietuvis patriotas. Gai
la kad jis negalėjo čia ilgiau 
užtrukti.

—Miesto šelpimas bedarbių 
pasibaigė. Ėmė ilgiau surašyt 
bedarbius negu kad jie gavo iš 
miesto dirbti. Dabar, užėjus 
pavasario šalčiams, tarp bedar
bių apsireiškė dar didesnis 
skurdas. Miesto valdyba tuo 
tarpu nusiskundžia kad neturi 
lėšų toliau žmones šelpti.

—Šiose dienose išsiėmė apsi- 
vedimo leidimą pavyzdingi Lie-' 
tuviai jaunuoliai, p. Ružinskas 
su p-le Stefanija Beleckaite.

Keliautojas.

(Senų, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, nes ir no
rėdami neišgalėtume visiems duoti. Šios dovanos yra tik už NAUJUS skaitytojus)

$2 Vertės Knygų Dovanai
kurie užsirašys “Dirvą” visam metui užsimokėdami $2.00, ir tiems kurie užprenu
meruos “Dirvą” visam metui saviškiams Lietuvoje ($3.00), arba draugams čionai

s

Naujos Kauniečiams kapi
nės.

Kaunas. — Kauno mies
to kapinės yra senos, beveik 
perpildytos. Dėl to norima 
jas uždaryti, o kapinėms su
rasti tinkamą vietą. Daug 
buvo numatyta kapinėms 
vietų, bet ištyrus rasta tik 
viena tinkama, tai Pažaislio 
smėlyne. Ši vieta yra už 
Kauno pusšešto kilometro 
atstu ir visais atžvilgiais 
kapinėms tinka. Miškų de- 
partmentas, kurio valdžioj 
minėta žemė yra, jau išsky
rė kapinėms 3 hektarų dy
džio plotą.

K. STONIS-
Judžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
1310 Russell Road

Skanus Amerikoniški ir Europiški 
valgiai. Kainos žemos. Lietuviai 
pas mus užeina ir buna patenkinti.

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

Kiek pernai Lietuvos pra
monė sunaudojo žalios 

medžiagos.
Miežių alui daryti 2,150,- 

000 klgr., apynių 30,917 
klgr. Bulvių spirito gamy
bai 267,485 klgr., miežių 
22,675 klgr., rugių 38;840 
klgr. Vynui daryti vietinių 
obuolių ir uogų sunaudota 
477,439 klg., cukraus 125,- 
960 klgr. Linų sėmenų alie
jui gaminti 2,820 tonų. Vil
noniu audiniu išausta viso 
550,000 metrų. “L. U.”

Lietuvos garnys Afriko
je. Lietuvos laikraščiai pa
duoda žinutę kad, Lietuvos 
Konsulo Pietų Afrikoje, p. 
V. K. Račkausko praneši
mu, tenai vienas negras su
gavęs garnį su žiedeliu ant 
kojos, ant kurio buvo pa
rašas “Lietuvos Universi
tetas”. Tai matot kur Lie
tuvos garniai skrenda žie- 
mavoti.

s

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams ♦ "Dirvą”.

ENdicott 0981

GAUS VIENA ŠIŲ KNYGŲ DOVANAI!
PASTABA KANADOS LIETUVIAMS: Kurie norit gauti šias dovanos privalot sių
sti prenumeratos seną kainą — $2.50. Už nupigintą kainą — $2.00 — dovanų duo
ti negalime. Prašome šitą jsitėmyt gerai, išvengsit nesusipratimų su Administracija.

(Siųskit MONEY ORDERIAIS, ne pinigais, nes Kanados dolariai labai n'upigę)

į stori ja V y tautas Didysis
1—Kokie buvo nirmi Lietuvos Kunigaikščiai? .2—Kiek kartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailą Len
kams į žentus?'■ 4—Ar graži buvo Jadvyga? Kaip didelė buvo Lietuva ir kada? Kas ta “Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
va? Taipgi pasakos ir padavimai apie Vytautą ir Birutę. DIDELĖ KNYGA 318 PUSL. Paskirai perkant — $2.00

Nužudė 80 m. amžiaus se
nutę.

Milčinskienė Elzbieta apie 
80 m. amž., gyv. Mariampa- 
lės ap. Kumelionių km. išė
jusi šerti arklių negrįžo. 
Nuvykusi į tvartą jos duk
tė Ona rado savo motiną ne
gyvą. Iš karto ji manė, kad 
velionė bus arkliai užmušė. 
Tačiau kriminalinė policija 
konstatavo, kad Milšinskie- 
nė užmušta. Teko patirti, 
kad ją užmušęs įtartas An
tanas Skučas. Jis gyvenęs 
Milčinskienės ūkyje ir ne
norėjęs išeiti. Dėl to net 
pradėjo velionė ■ su Skuču 
bylinėtis ir šiomis dienomis 
turėjo būti teismas. Skučą 
policija sulaikė. “L. A.”

J. G. Polter
Lietuvis Popieriuotojas ir 

Maliavotojas.
Nuimu seną popierą nuo 
sienų su moderniška ma
šina už prieinamą kainą. 
Popieriavimo darbas, šy- 
met daug pigesnis ir po- 
piera pigesnė, taigi kurie 
norit pagražint savo na
mą kreipkitės tuojau, at- 
liksit darbą už daug pi
giau negu pernai.

1229 EAST 74th ST.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th St/eet 
—ENdicott 4638—

Naujas pilnas Orakulas — didelė praktiškų burtų ir monų knyga, 
su nuspėjimais likimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių, 
kortų, ir delno. 414 pusi............................................................ $2.00

Knyga žinių iš istorijos, mitologijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos ir kitokių mokslų, rinkinis 
patarimų apie sveikatą ir gydymo budus, vaistus; taipgi įvairus 
nurodymai amatninkams, daržininkams, ūkininkams ir tt. Didelė 
knyga, 392 pusi.............................................................................. $2.00

O—O—0—0—0—0—o—o—

Pain-Expelleris Sutaupė Išmokėjimus 
Daktarui

“Vieną dieną labai šaltam vandeny išsimaudęs aš taip peršalau, kad vargiai 
1 galėjau pasijudini. Buvau privestas išlikti nuo darbo suvirs dvi savai ti laiko. 

Aš ėjau nuo vieno prie kito gyly tojo Camdcnc ir 1 ,hiladelphi joj, bet niekas man 
negalėjo pagelbėti. Aš paėmiau 18 elektriški) gydymų ir net šios priemonės man 
negelbėjo. Pagaliau aš pabandžiau PAIN-EX PEI.I.ER1 ir tik viena bonkutė 

1 prašalino visus mano nesmagumus. Dabar aš dirbu kasyklose ir jaučiuosi pilniau
siai sveiku.” (pasirašo) W. B., Hudson, Pa.PAIN-EXPELLER*

Trade Mark
Jrcg. J. V. Pat. Biure

Per suvirs 60 metu tikrasis Enker PAIN- 
EXPELLERIS gelbėjo darbininkams “sugrįžti 
vėl prie savo darbo.” Sustingę sąnariai, skau
dami muskulai, skausmai pečiuose, reuinatiški 
gėlimai, strėndicglis, neuralgiją ir kiti pana
šus skpusmai greitai pasiduoda šo puikaus 
linimento dideliai gydančiai galiai.

Ką PAIN-EXPELLERIS padarė kitiems, 
jis padarys tą patį ir jums.
Kaina 35c. ir 70c. Parduodamas Visur

•Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbaženkliu.
M II M U IIB U MCI U !■ >««>■■ I) « n ■■■ U ■■■ O«

Taisyki t Savo Furnasus 
Dabar

Mes specializuojame 
TAISYME VISOKIŲ IŠDIR

BAMŲ FURNASŲ IR 
BOILERIŲ

Anderson Furnace Co.
1030'EAST 68TH ST.

HEnd. 5475

ŽMONIJOS ISTORIJA
Paveiksluota, didelė 600 pusi, knyga, supažindina su atsiradimu 
žmogaus ant žemės nuo ankstyviausių laikų iki musų dienų. Se
niau parsidavė net po $4............................................................ $2.00

Geografija arba žemės aprašyma — didelė 459 pusi, knyga, pir
miau buvo $3 (tvirtais viršais $4), dabar .............................$2.00

Juros Merga Graži istoriška apysaka iš ankstyvų Vikingų puldinėjimų 
Lietuvos pakraščius Baltijos pajūryje. Paveiksluota. 300 
pusi. Parašė K. S. Karpavičius. Ši knyga yra naujausia 
iš Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų seno
vės karžygius, jų papročius, ir priešus Vikingus. Einasi

apie nežinomą Mergą atvykusią iš juros ir užkariavusią Žemaičius, ir apie vieną narsų Lietuvį, kuris ten nuvyko priešus naikin
ti. ŠI KNYGA DUODASI TIK POPIEROS VIRŠELIAIS; Už AUDIMO VIRŠELIUS REIKIA PRIMOKĖTI 50c.

ETHNOLOGIJA
Aprašymas apie žemės tautas — apie visas veisles, juodą, baltą, 
tą, raudoną ir geltoną. Parodo paveikslais visokių kraštų žmo
nių išvaizdas, tikėjimą, papročius. 117 pusi. Buvo $3........... $2.00

ISTORIJA ABELNA
Aprašymas senovės tautų gyvenusių ir veikusių garsiiais istorijos 
laikais — apima nuo 2800 metų pirm Kristaus.......................$2.00

arba tiesus ir trumpas kelias į sveikatą — su daugeliu paveiks
lų vyrų ir moterų kūno sudėjimo ir abelnai naudingos žinios iš 
sveikatos ir hygienos. 3319 pusi............. .. .................................$2.00

Adolpas Jakubauskas 
ADOLPH JAKUBS 

LIETUVIS GRABORIUS
Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturėsit tei
singą patarnavimą. Laisnuotas Balsamuotojas. Sim
patiškas, mandagus, greitas ir geresnis už kitų patar
navimas. Vežimai ligoniams Į ir iš ligonbučio. Kainos 
sąžiningiausios. žemiausia kaina palaidojimo, visos 
lėšos, $150.00 ir aukštyn. Tel. ENdicott 1763.
6621 EDNA AVE. CLEVELAND, O.

I FURNASŲ ir i 
| BOILERIU

TAISYMAS į:
t VISOKIŲ IŠDIRBIMŲ i;

į Musų kainos visiškai (
> žemos. ;
I 5825 SUPERIOR AVE. !:
| HEnd. 2551 i

JEIGU SERGI
PARAŠYK KAS KENKIA.

Mes parduodam visokias žoles ir 
šaknis iš Lietuvos, Vokietijos ir 
kitų šalių. Aprašymas prisiučia- 
mas dovanai, tik Įdėkit 2c štampą. 
J. .1. KAZELL BOTANICAL CO. 

108a W. Broadway, Dept. P.
SO. BOSTON, MASS.

KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJ 
IR ANGLIŠKOJ KALBOJ

Knyga iš 393 puslapių, nurodanti kaip rašyti visokiausius laiškus 
Lietuviškoje ir Angliškoje kalbose: į tėvus, vaikus, į merginas, į 
vaikinus ir visokiais biznio reikalais........................................ $2.00

PAŽVELGUS ATGAL
Gražūs socialogiškas romanas apie busintį ideališką žmonijos gy
venimą, labai naudinga knyga. 356 pusi.................................. $1.25
Prie šios knygos duodasi “VIENUOLYNO SLAPTYBĖS” arba 

eilių knygelės “TRIMITAS” arba “TAUTOS VAINIKAS”

į

LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJOJE 
i AZIJOJE

Dr. J. Šliupo istoriškos studijos apie Lietuvių paėjimą pačioje gi
lioje senovėje. Knyga turi 283 pusi, ir parodo žemėlapiais Lie- 
uvių gyventas vietas dar 800 m. prieš Kristų.........................$2.00

KANKINTOJAI
IR KANKINIAI UŽ MOKSLĄ

Seniau buvuio garsaus Kun. VI. Dembskio knyga — 183 p.
IR

$1.00

VIENUOLYNO SLAPTYBĖS
Labai įdomus aprašymas atsitikimų viename Kanados vienuolyne.
Ši knyga su “Kankintojais” duodasi ųž vieną, pilną prenumeratą.

Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš- n j
kiai pažymekit norimų knygų vardus. 6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

(Priimame Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų kųpo.nus 1932 metų už pilną jų vertę)
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į Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
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“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

LIETUVOS Atstatymo Ben- 
diovės šėrininkams. Pasirodo 
kad daugybė šėrininkų žingei- 
daujasi likimu savo šėrų ir at
siliepia Į,p. J. J. Bačiuno atsi
šaukimą prisiųsti savo vardus, 
ir naujus adresus. P. Bačiunas 
.praneša kad daugybė jau atsi
liepė ir padaro tai kas yra pra
šoma.

Palengvinimui visiems vieti
niams Lietuviams susisiekti su 
p. Bačiunu, pranešame kad 
galit priduot “Dirvos” redakci
jai savo vardus ir antrašus ir 
jie bus persiųsti. Atneškit ga
tavai parašę ir mes persiusime 
p. Bačiunui.

Paskiau bus išsiuntinėjama 
proxies, bet tik tada kada dau
guma šėrininkų atsilieps, ki
taip nėra prasmės proxies siun
tinėti, nes Bendrovės seimo ne
bus galima sudaryt legališko.

Kurie žinot savo giminių ar 
draugų antrašus, išvažiavusių Į 
Lietuvą, esančių šėrininkais, ir
gi galit priduoti, arba privalo 
patys iš Lietuvos atsišaukti į 
“Dirvą” arba tiesiog i p. Bačiū
nų, Tabor Farm, Sodus, Mich.

ATSARGIAU su Lenkais. 
Lietuviai linkę bizniavoti su 
Lenkais, ir kada reikia važiuo
ti į Lietuvą, jie kreipiasi pas 
Lenkus agentus, vietoje eiti į 
savą agentūrą. Tokių yra la
bai mažai, bet yra. šiose die
nose viena šeima atsirado Lie
tuvoje, kuri išvažiavo per Len
kų agentūrą. Ir, kaip rašo, .tu
rėjo tikrą “Lenkišką peklą”: 
Lenkai visomis pastangomis re
mia savo “Polską” liniją ir ve
ža pasažierius per Danzigą. Jie 
privilioja nežinėlius pasakyda
mi kad per juos laivakortė pi
gesnė trejetu dolarių. Neži
nantis žmogelis tiki kad gal 
Lietuviai agentai nori jį apgau
ti jeigu už laivakortę į Lietu
vą (per Klaipėdą) ima $94.50, o 
Lenkas ima tik $94.00. Bet 
Lenkas agentas nepasako kad 
tiek kaštuoja parvažiuot į Dan
zigą. Paskui reikia užsimokėt 
geležinkelį į Lietuvą, taip pat 
■už bagažo vežimą geležinkeliu, 
ir susidaro labai dideli pinigai.

Taigi, Lietuviai eikit tik pas 
savus agentus. Clevelandiečiai 
ir apielinkių Lietuviai gausit 
tlnkamiausį ir teisingiausi pa
tarnavimą “Dirvos” Agentūro
je.

J. O. SIRVYDAS, buv. “Vie
nybės” redaktorius, rašo iš Jū
žintų (Rokiškio apsk.) “Dir
vos” redaktoriui: “Siunčiu aš 
ir mano žmonelė, jum abiem su 
poniute sveikinimus su ateinan
čiomis šv. Velykomis ir linkė- 
jame jas jums linksmai ir lai
mingai prąleisti bei dar labai 
daugelio tokių sulaukti.

Pas mus dar žiema, tačiau 
kasdien “po piet” vis Vokietu
kai niršta del Klaipėdos, tik jų 
nelaimei—ragų neturi....

Amerikiečiai, atremkite gi 
Lenkų ir Vokietukų šmeižtus 
Lietuvai, per Anglų spaudą!”

AUTOMOBILIŲ nelaimėse 
Clevelando srityje iki šios sa
vaitės pradžios užmušta 45 as
menys. Pereitą sekmadienį vi
soje Ohio valstijoje užmušta 
arba užsimušė 14 asmenų.

MIESTO ir valstijos panstan- 
gos aprūpinti bedarbius pašal
pa sunkiai atsiekiamos. Kovo 
29 d. šaukiama specialė valsti
jos seimo sesija aptarimui šel
pimo klausimo. Clevelandui rei
kia apie $7,500,000, bet iš val
stijos iždo gali tikėtis gauti 
tik apie $4,500,000, o likusius 
tris milijonus pats miestas tu
rės stengtis sukrapštyti.

OHIO linksta prie “šlapumo’’. 
Ateinančio rudens prezidento ir 
kongreso rinkimai Ohio vals
tijoje bus “šlapiųjų” pastangos 
parodyti kad ši valstija daugiau 
nenori prohibicijos. Kiek da
bar matosi tai Republikonų ir 
Demokratų partijos šioje vals
tijoje linkę pasekti didumos pi
liečių pageidavimą, o diduma, 
kaip nujaučia, jau palinkus 
prieš prohibiciją.

Lietuviai Amerikos piliečiai 
privalo nepraleisti šios progos, 
nepamiršti užsiregistruoti ir 
atėjus laikui balsuoti tik už to
kius kandidatus kurie parodys 
noro išmesti prohibiciją iš šios 
šalies.

SLA. 14 KUOPOS bertaini- 
nis susirinkimas bus laikomas 
trečiadienio vakare, Balandžio- 
April 6, nuo 7:30 vai., Lietuvių 
salėje. Visi nariai malonėsite 
dalyvauti, nes bus balsavimas 
SLA. Pildomosios Tarybos ir 
rinkimas delegatų į seimą ku
ris atsibus Pittsburge.

Nutar. rašt. A. šmigelskis.

NUŽUDĖ mylimąją. Raven
na, 0. — Ivan Hackenburg, 24 
m. vaikinas, gulėdamas sužeis
tas ligoninėje, prisipažino kad 
jis nušovė Marę Hair, našlę, 40 
m. amžiaus, su kuria mylėjosi. 
Jisai buvo įsimylėjęs į tą mo
terį, bet del jų amžiaus skirtu
mo ji jį atmetė. Negalėdamas 
nieko laimėti, išvežęs ją auto
mobilyje į užleistą vietą nušo
vęs išmetė ir paskui pats ban
dė nusišauti, bet tik sunkiai 
susižeidė.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
KLUBAS

LIET. DEMOKRATŲ Klubo 
susirinkimas atsibus ketvirta- 
dien'o vakare, nuo 7:30 vai., 
Kovo 31 d., Lietuvių salėj. Vi
si nariai prašomi dalyvauti, ir 
užkviečiami ateiti kiekvienas 
kas nori tapti klubo nariu.

Vald.

Proga Lietuviams
Gera proga Newburgo, Cor- 

lett ir Garfield Heights Lietu
viams įsigyti žemės naujai baž
nyčiai visai pigiai; didelis lo
t’s su sodnu, vieta tinkama 
steigimui parapijos.

Atvažiuokit pasiteiraut, ap
žiūrėt kad ir nepirksit, nėra 
jokių išlygų už tai. Arti mo
kyklų, dirbtuvių, daug Lietu
čių gyvena šioje srityje. (14 

Kreipkitės — Kari Kirt 
5466 Turney Road

Speciale kaina šį Mėnesį 
Cinavimas, Suliejimas, Stogų 

tiesimas — Furnasai
Apskaitliavimą noriai duodam.

Bowman Sheet Metal & 
Furnace Co.

4704 Hough Ave.
End. 0550

■■F

Iš Collinwood
SLA. 362 kp. laikys mėnesinį 

' susirinkimą trečiadienio vaka- 
| re, Balandžio 6 d., nuo 7:30 v.,

Gal jau visi vietos Lietuviai 
esat girdėję apie Lietuvių De
mokratų Klubą, kuris neperse- 
nai Clevelande įsisteigė ir jau 
nemažai darbo atliko politikoje. 
Prie klubo jau priklauso apie 
500 Lietuvių Amerikos piliečių.

Mes žinom kad vienas vyras 
ne talka ir vienas žodis ne dai-
na. Taip yra ir su politika. 
Clevelande yra virš 10,000 Lie
tuvių ir nemaža dalis jų Ame
rikos piliečiai ir visi piliečiai 
balsuoja rinkimams atėjus. Bet 
kas žino už ką jie balsuoja. 
Jei vienas-kitas ir pasako ko
kiam kandidatui kad aš už ta-

Slavų salėje, 15810 Holmes av. 
Visi nariai dalyvaukite, nes bus 
rinkimai SLA. centro valdybos.
Taipgi nepamirškit atsivesti po 
naują narį įsirašyt į kuopą.

Organiz. A. Dubauskas.

laimėtojams.
Prašome visus atsilankyti ir 

bendrai praleisti Velykų pami
nėjimą, tuomi suteiksit dau
giau energijos draugijai dar
buotis ir paremsite rfiusų ben
drus reikalus šiuose sunkiuose 
laikuose. Narė.

W. C. BURCH
SUPER SERVICE STATION 

65th Wade Park Ave.

VELYKŲ LINKĖJIMAI
Linkime visiems musų seniems draugams ir 

pažystamiems smagiai praleisti Velykas. j
Jonas ir Ona Brazauskai j

j 18320 Lake Shore Blvd.
^-*-*-**-*********«****«********«******************•»*—>- •■*?

■ LINKSMŲ VELYKŲ VISIEMS.
VINCAS GUDINAS

6700 Superior Avenue
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6820 Supe

NAUJAS vargoninkas. Po 
Velykų, musų naujoj parapijoj 
vargoninko vietą užima B. Ne
krašas, buvęs Šv. Jurgio para
pijos vargoninkas. Stojęs čia
vargoninkauti, p. Nekrašas ža
da darbuotis ir viešai visokiais 
atžvilgiais. Jis darbuosis mu
zikos ir dainos srityje.

B. ’Nekrašas pereitą rudenį 
apleido Clevelandą, pasitrauk- 
clamas iš šv. Jurgio parapijos, 
ir išvažiavo į Girardville, Pa.

ve balsavau, ką gi tas reiškia? 
Su viena paskira ypata niekas 
nesiskaito, kandidatas nepasi- 
klausia tokio žmogaus nei var
do. Bet jeigu pasisakysi kad 
esi narys kokios partijos ir tu
ri užpakalyje savęs kokius sep- 
tynis-aštuonis šimtus balsuoto
jų tada pamatysi kaip kandi
datas su tavim meiliai kalbėsis, 
paklaus tavo vardo ir ko reika
lauji.

Mes žinom kad praeityje bal
savimo dienoje nei vienas Lie
tuvis negaudavo darbo balsavi
mo budelėse, o praeituose ma
joro rinkimuose budelėse dirbo 
apie 20 Lietuvių. Kitas pavyz- 
dis: Adv. P. V. česnulis tapo 
paskirtas policijos prosekuto- 
riaus padėjėju: tokios vietos 
iki šiol iš Lietuvių šiame mies
te niekas neturėjo. Vis tai pa
sidarbavimas Demokratų Klu
bo.

Dabar Jonas DeRighter kan
didatuoja nominacijoms į Ohio 
valstijos seimą, ir jisai turi to
kią pat progą nominacijas lai 
mėti kaip ir bent vienas kuris.

Taigi matot, gerbiamieji, ko
kia svarba mums prigulėti prie 
politinės organizacijos. Tik to
kiu budu mes ką nors atsiek- 
sim ir pakelsim Lietuvių var
dą Amerikos politikoje. Su vie
na savo Lietuviška politika nie
ko nepešim, nežiūrint kiek tą
sysimos. Jonas Jarus.

IRGI MEILIŠKA tragedija. 
Savo namuose, 3393 E. 104 st., 
nusišovė John F. Petrof, 48 m. 
amžiaus, del nepasekmingos 
meilės prie Katrės Petro, 21 
m. amžiaus merginos. Jis pir
ma ją šūviais* sužeidė, o paskui 
pats sau galą pasidarė. Ta 
mergina apsigyveno ant kam
bario jų namuose, ir Petrof bė
gyje 4 mėnesių jos gyvenimo 
pas juos taip ją pamilo kad, 
negalėdamas nieko pešti, ga
ilaus nusprendė padaryti jai 
galą ir sau.. Jo žmona pasako
jo policijai kad ji visai nebuvo 
nutėmijus tokios jo baisios 
meilės prie tos merginos.

SUPERIOR LUNCH
6901 SUPERIOR AVE.

Gaminam visokius Lietuviškus ir 
Amerikoniškus valgius. Lietuviai 
atsilankę buna labai patenkinti 
musų patarnavimu. Lietuviai ir 
Lietuvaitės prašoma atsilankyti.

P. KUBILIUS, Savininkas.

PADĖKA
Trys savaitės atgal mes bu

vom užkvietę savo draugus ir 
pažystamus atsilankyti į musų 
naujai atidaromą krautuvę, ir 
reikia pasakyti jog visai nesi- 
tikėjom tokio gausingo atsilan
kymo: turėjom gražų būrelį 
geraširdžių vientaučių. Todėl 
šiuom,i nors ir pavėluotai, ta
riame širdingą ačiū tiems ku
rie mus aplankė, taip pat iš- 
kalno ačiuojam, tiems kurie dar 
vėliau aplankys. O kurie ne
galit atsilankyti, mes pristaty
sim jums visokias reikmenis į 
namus, tik patelefonuokit.

Jonas ir Ona Brazauskai 
18320 Lake Shore Blvd.

Tel. KEnmore 3983.

šiose dienose atvažiavo į Cle

Geriausias Gas mieste 14c, 16c 
Veltui motoro sutaikymas su Į 

kožnu mainymu aliejaus.

X Ofiso Telefonai Namų X 
? MAin 1773 KEnmore 4740W f 
I P. J. KERŠIS į 
p426-8 Standard Trust Bldg.I 
t Baigęs teisių mokslą Cumber- T 
X land Universitete ir darbuojas X 
r su Teisių ofisu advokatų £ 
X Collister, Stevens ir 1 
X Kurzenberger X 
į. Su visais teisiu reikalais Lietu- X 
X viai, Slavai, Lenkai ir Rusai v 
X kreipkitės prie musų. į

velandą pasisvečiuoti, ir paga
linus sutiko apsilikti naujoje 
parapijoje už vargoninką. Jis 
imsis organizuoti skaitlingą 
chorą. Parapi jonas

MARGUČIŲ vakaras. - Ge
resniam prisiminimui kaip mes 
leisdavome Velykas Lietuvoje, 
Collinwoodo Moterų Labdary
bės Draugija rengia Kovo 29 
d. smagų margučių vakarėlį, 
naujos parapijos salėje. Visi 
kas tik turit gražius Velykų 
margučius atsineškit ir gausit 
už juos dovanas, ši draugija 
visada surengia smagius pasi
linksminimo vakarus, taigi ir 
šis bus skaitlingas ir smagus. 
Prie to bus, ir kortavimas ir 
už tai bus duodama dovanos

JIEŠKOMAS turėtojas Lietuvos 
Laisvės Paskolos bono No. A00881. 
Jieškomasai yra prašomas pranešti 
savo adresa Lietuvos Pasiuntinytei:

LITHUANIAN LEGATION
2622 — 16th St. N. W. 

Washington, D. C.

Parduodam gerą Anglį 
pigiai — kuri duoda 

malonią šilumą.
Pocahontas (tonas) $6.90
W. Virginia Lump .. $5.50 į 
Kentucky Lump .... $6.25 
ir kitokių—pristatom greitai ir saugiai

Petras C. Komeras
Lietuvis Anglininkas
1201 East 80th St.
Telef. GArfield 3956-M

B. A. BRAZIS
5905 White Ave.

Popieriuotojas ir Maliavotojas 
Taipgi atnaujinu senas grindis. 
Nuimu nuo sienų senas popie- 
ras su vėliausios mados įran
kiais greitai ir gerai. Neišduo-, 
kit kitiems darbo be mano šio- 

metinio apskaitliavimo.
Tel. HEnderson 2136 I ;-------------------- 1--------------------  |

Kurie mėgstat Grybus
GERI KELMUČIAI parsiduoda 
po $1.10 už pusę galiono po šiuo 
antrašu:
Mrs. K. 5815 LUTHER AV. 

Cleveland, O.

£'iiniimi!iiiiiiiiiiiii)iiui iiimiiiiii iiimiiiiiiiiiiniiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiniiiiii iiiuiiuiu
Linkiu visiems musų Rėmėjams Linkmų Velykų. E 

| JOE PELWALIS Į
6502 SUPERIOR AVENUE E

E Patogi Lietuviams Grosernė su visokiausiais namų = 
= reikmenimis šventėms ir šiaip kasdien. E

.llllllllllll UiliiiiiiiiiiiHiilliiliiiliiiliilliltlIliKlliiiiiiiiiiiiiiiiiiif  ........................... .

Dr. S. T. Tamošaitis §
(THOMAS)

Lietuvis Dentistas I
1304 East 68th St. I

Kampas Superior Avenue |

ENDicott 1387
(Virš Lietuvių Banko) į

LINKSMŲ VELYKŲ LIETUVIAMS

ELYRIA AUTO REPAIR
ONE STOP SERVICE STATION

j Batteries — Parts, — Oil — Brakes
j General Body and Motor Work.

j 6815-31 Superior Ave.
HEnderson 7783

NEW PRICES
Men’s Suits or Overcoats

Cleaned and Pressed ....49c. 
Men’s Suits or Overcoats

Sponged and Pressed ....25c 
Ladies Plain Dresses or Coats 69c 

Big Reduction on Repairing.
No Delivering \ 

Rosedale Dry Cleaning Co.
6702 Superior Av. Cleveland, O.

E. 79th ST. GARAGE
PATARNAVIMAS SUGEDUS 

ANT KELIO 
GENERALIS AUTO TAISYMAS 

VISOKIŲ IŠDIRBIUI Ų KARŲ

1238 East 79th Street 
ENdicott 2887 

Otis Tullar/ Prop.

dž
VELYKŲ LINKĖJIMAI

VISIEMS ŠIOS ĮSTAIGOS DALININKAMS

THE LITHUANIAN SAVINGS & 
LOAN ASS’N

6712 Superior Avenue

I VELYKŲ SPECIALS!
i
! VAIKŲ 2 kelinėm SIUTAI $5.001 VYRŲ Vilnoniai SIUTAI 514.00
i VAIKŲ Vasarinės Kepurės. 50c VYRŲ Minkštos Skrybėlės $2.95

VAIKŲ Marškiniai ... .. I8c|VYRŲ Trumpi švarkai .. $2.98
} VAIKŲ šilk. Kaklaraiščiai.. 25c VYRŲ Išeiginiai Marškiniai $1
I VAIKŲ Golf Kojinės ............ 19c i VYRŲ Apatinės kelnaitės . 25c
j VAIKŲ Kelnaitės ................. 77c i VYRŲ'Šilk. Kaklaraiščiai . 50c

j f S
THE KRAMER & REICH CO.

1 7002-04 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

Ohio Ekskursija

FLORA
Floral Shoppe

1203 EAST 79TH ST.
ENdicott 2191

Gėlės vestuvėms, laidotuvėms 
ir visokiems atsitikimams.
Taip pat gėlės puoduose 

tinkamos dovanoti 
atminčiai.

— Kainos prieinamiausios —

s'iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiigiiiiiir: 
| LINKSMŲ VELYKŲ VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS! ■ E

| CHAS. STONIS
Restaurantas — Cafeteria — Bučerr»ė Ę 

= 6824 Superior Ave. 1310 Russen ivd. = 
= —Lietuviška įstaiga su Lietuviais darbininkais—

Puiki Valgykla pavieniams ir šeimynoms =
= Skilandžiai, rūkyti Lašiniai, Dešros su skaniais kopūstais E 

Patogi mėsinyčia su visokiais reikmenimis namams. = i 
= Atsilankykit musų draugai Lietuviai pasimatyti, taip pat E' 

visi nauji kurie norite susipažinti. , =
= Užlaikome paprastas Lietuvių naudojamas reikmenis E 

Šventėms ir kasdieniniam reikalavimui. =
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiF.  
£'iiiiimiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  

| VELYKŲ I

| LINKĖJIMAI |
E ' b =

JOHN JACOBY & SON |
? 7036-38 Superior Avenue =

★Šią vasarą “Dirva” rengia Didelę VISOS OHIO VALSTI
JOS LIETUVIŲ EKSKURSIJĄ, kuri .bus sąryšyje su Spau
dos Ekskursija ir Am. Liet. Laivakorčių Agentų Ekskursija—

BIRŽELIO-JUNE 1
LAIVU L AN C A ST LMA’

(Be persėdimo iš New Yorko Į Klaipėdą) 
Ekskursantus Į laivą palydės pats “Dirvos” Red. Karpavičius. 

★Rengiatės, važiuokit su šia Ekskursija, su daugybe Ameri
kos Lietuvių, tuo laivu kuriuo pernai važiavo SLA. Ekskursija. 

---------- —-------------------------------------iiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiir-----------------------------------------■■----------

KITOS ŠIOS VASAROS EKSKURSIJOS:
★Kurie turi išvažiuoti anksčiau, arba galės išvažiuoti tik vė
lai vasarą, gali rengtis su viena iš čia pažymėtų Ekskursijų, 
kurias rengia “Dirva” su Liet. Laivakorčių Agentų Sąjunga:

“Europa” — Balandžio 20 d. per Bremeną
“Kungsholm” — Gegužės 10 d. per Švediją

M i “Statendam” — Gegužės 21 d. per Holandiją
♦ “Berengaria” — Birželio 15 d. per Southamptoną 

; “Frederik VIII” — Liepos 2 d. per Kopenhagą
“Statendam” — Liepos 16 d. per Holandiją 
“Gripsholm” — Liepos 30 d. per Švediją 
“Majestic” — Rugpjūčio 19 d. per Southamptoną

Gryžimui Permitai gaunami Ohio valstijoje:
CLEVELANDE, YOUNGSTOWNE, CINCINNATI
Ohio valstijos Lietuviai norėdami gauti Gryžimui Leidimus ga- s 
Ii gauti juos viename iš čia pažymėtų miestų, nereikalinga va
žiuoti Į New Yorką arba kur kitur. “Dirvos” Agentūra pa
gelbės jums surasti Įvažiavimo dieną ir laivo vardą.

★Su Ekskursija važiuojant, nėra bagažų krėtimo Lietuvoje, ir 
visa kelionė yra malonesnė — kaip koks piknikas su daugybe 
savo brolių — vyrų, moterų, merginų — laive pei’ kelias dienas.

Kreipkitės informacijų į:

"DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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