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NUBAUDĖ UŽ LYTIŠ
KĄ BROŠIŪRĄ

Brooklyn, N. Y. — Fe 
deraliam teisine nubausta

! PIRMA GEGUŽĖS !
EUROPOJ

užsimokėti $300 už siunti
nėjimą paštų knygelės “Ly
tiška Gyvenimo Pusė”, tu
la mokytojau rašytoja ir vi
suomenės darbuotoja, Ma

Laiškai iš Lietuvos
I —

Chicago Tribune biuras p0 Velykų, 
paduoda šias žinias apie [ pjfštond ir kitos bylos, 
pirmą Gegužės: i Baletas; Opera, ir tt.

Berline komunistų susi- Knygos, laikraščiai, 
rėmime su policija 15 žmo- žemės reforma, 
nių užmušta, 42 sužeistą, I Kdnkė.
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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Kova su komunistais. Iš
kilus audėjų streikui Ten
nessee ir gretimoj valstijoj 
ten atvyko Amerikos Dar
bo Federacijos atstovai ir 
atsirado komunistai agita
toriai. Tarp tų dviejtj ap
sireiškė kova už audėjų 
organizavimą. Darbo fe
deracija nori kad darbinin
kai prašalintų komunistų 
agentus.

Komunistams atsiradus 
Gastonia mieste, ten Įves
ta kaip ir karo stovis: ka
reiviai saugo dirbtuves ir 
yra išstatyta kanuolė Į var
tus atsitikime jeigu komu
nistai bandytų daryti puo
limą ant dirbtuvės.

Elizabeth tone darbinin
kus vadovauja Darbo fede
racija ir ten eina derybos 
tvarkiai. Gastonijoj gi ko
munistai apsiputoję kalba 
apie kraugerius kapitalis
tus ir giria sovietų rojų.

PIRMAS PREZ. HOO- 
VERO LAIMĖJIMAS
Washington. — Atstovų 

bute, 366 balsais prieš 35, 
perleista ūkininkų pagelbė
jimo bilius. Tai buvo pir
mas prezidento Hoovcro 
Įstatymdavystėj laimėji
mas.

Šis bilius duoda sudaryti 
federate ūkių tarybą ir au
torizuoja $500,000,000 fon
dą paskoloms ir paramai 
agrikultūros organizacijų, 
Įkūrimui ir palaikymui kor
poracijų užsiimančių plati
nimu ūkio produktų ir tt.

Buvo pasiūlyta keli de- 
sėtkai Įvairiausių pataisy
mų tam biliui, bet visi tapo 
atmesti.

80 UŽMUŠTA AUTO
MOBILIAIS

Sekmadieni, Balandžio 28 
dieną, visose Suv. Valstijo
se automobilių nelaimėse 
ant kelių užmušta 80 ypa
tų, j Dauginsią žuvo ryti
nėse valstijose.

New Hampton, N. Y., už
mušta viename automobi
lyje visa šeimyna iš devy
nių ypatų. Ant jų užlėkė 
traukinis.

Vakarinėse valstijose iš 
to skaičiaus užmušta 21 
ypata.

ry Dennett, 53 m. amžiaus,
700 areštuota.

Kaune, keletas užmušta Rašo Argus.

įtintos. Pati atėmimo c< 
monija vaikščioja tarp ži

I nių su įvairiais pried 
'Kiek čia tikrenybės yra s 
įku pasakyt.

Pralotas kalėjime lai! 
palyginamai ramiai.

Kita byla — tai pagai
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Mt. Carmel, Pa. — Lo
cust Springs kasykloj ne
toli čionai, nuo juodų dujų 
užtroško trys darbininkai.

ORLAIVIU APLINK
PASAULĮ

Washington* — Paaiškė
jo’ kad šeši plačiausia žino
mi tarptautiniai lakūnai 
ruošiasi kelionėn aplink že
mės skritulį be sustojimo. 
Rugsėjo mėnesį pirmą gra
žią dieną jie mano išlėkti 
iš New Yorko ir apsukę 
aplink žemės skritulį vėl 
nusileisti New Yorke.

Lėktuvas gaminama vi
sai naujas, galės lėkt iki

EDISONAS JIEšKO SAU 
ĮPĖDINIO GENIJAUS 
Garsus elektros srityje 

išradėjas Thomas Edison 
į sumanė sulinkti po gabiau
sią technikos srityje jauni
kaitį iš kiekvienos valstijos 
ir, apmokant, jų lėšas, par
kviest! į New Yorką. Iš jų 
tada išrinkti pati gabiausi 
ir duoti jam aukštą moks
lą, kad galėtų paskui užim
ti paties Edisono vietą ka
da jo neliks.

Tegul neapsileidžia ir 
Lietuviai, gali ta laimė pa
tekti mūsiškiui, nes yra la
bai gabių technikos šiltyje. 
Rugpjūčio 1 d. Edisonas

dviejų sūnų - motina. Per 
10 metų ji išplatino 35,000 
kopijų tos knygelės.

Teismo nuosprendį išgir
dus, ji pasakė: Aš nemokė
siu jokios bausmės, kad ir 
mažiausios, lai mane sodi
na. į kalėjimą, ir lai už tai 
valdžia užsitraukia sau gė
dą. Prosekutorius pasakė 
kad jo’s į kalėjimą nesodys.

Jos draugai pasiryžę da
lyką datęsti iki paties pre
zidento Hoover; 100 žy
miausių žmonių bus papra
šyti pasirašyt ant tos kny
gelės ir knygelė bus pasių
sta prezidentui.

Jos knygelę platino me- 
dikalės organizacijos, kole
gijos, bažnyčios, Y. M. C. 
A. ir kitos visuomeninės įs
taigos.

ŠANGHAI ĮAUGA
Chinijos pajūrio miestas 

Šanghai nepaprastai auga. 
Savo gyvenimu jis reiškia 
rytams kaip New Yorkas, 
Paryžius ir Chicago vaka
rams. Bėgyje desėtko ki
to metų1 jis dar labiau iš 
augs. Miestas smarkiai bu- 
davojasi ir leidžia šimtus 
milijonų dolarių naujiems 
budinkams ir namams.
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Butte, Mont. — Šios sri
ties angliakasiams nuo Ge
gužes 1 dienos numažinta 
algos 25 nuošimčiais,

Puodininkystės vienijasi. 
Devynios didelės puodinin
kystės išdirbystės Ohio val
stijoj vienijasi į didėlę kor
poraciją, kurios bendras 
kapitalas ’bus $25,000,000.

Tos išdirbystės yra apie 
East Liverpool, Carrollton, 
Coshocton, ir Sebring, O.

Bombai, India. — Čionai 
streikuoją keletas tūkstan
čių darbininkų, nuo kurių 
nedirbimo turi sėdėti dyki 
120,000 darbininkų. Vaiz
džia deda pastangas strei
ką sutaikyk ■ _

Beri i no miesto valdyba 
įsteigė punktus iš kurių vi
sai pigiai parduoda varg- 
šingiems žmonėms maisto 
reikmenis be jokio uždar
bio.

Čekoslovakijoj, eskploda- 
vųs valdiškai amunicijos 
dirbtuvei užmušta 5 ir 30 
sužeista;

150 mylių į valandą. Tu
rės 13,500 mylių kelio, ku
riame bus įrengta pagalbi
nės stotys, iš jų kitais, lėk
tuvais bus priduodama ga
zolinas. Kelionė truks 5 ar 
6 dienas.

■ Tam tikslu yra sudėta 
$500,000.

ŠVEDAI SOCIALISTAI 
UŽSTOJA SUOMIJOS 

•■•KOMUNISTUS
i Stokholmas. — Nežiūrint 
kad socialistai ir komunis
tai yra didžiausi politiški- 
priešai, Švedijos socialde
mokratų partija išnešė kar
štą protestą prieš Suomijos 
vyriausybės nubaudimą 45 
komunistų, nuo 1 iki 15 me
tų kalėjimo.

Suomiai komunistai ras
ti kaltais tąrimesi su Rusi
jos komunistais prijungi
mui Suomijos prie sovietų 
unijos.

SOCIALISTAI DANIJOS 
VALDŽIOJ

Kopenhagen. — Karalius 
pakvietė darbininkų pusės 
vadą Teodorą Stauning su
daryti ministerių kabinetą, 
kadangi rinkimuose socia
listai turėjo geriausias pa
sekmes.

ir 'keliolika sužeista raudo
niesiems bandant demon
struoti.

Paryžiuje 3,500 areštuo
ta išvengimui riaušių.

Kitose šalyse taipgi įvy
ko demonstracijos, kaip 
kur su policijos leidimų, ir 
apsieita be mušiu.

Kaunas. — Jau ir po 
lykų. Žmonės, kaip įprasta,, 
trukšmingai atšventė jas. j 
Viso mėnesio algas ir ši 
pinigius nunešė šventės, 
ne vienas mandras pilietis 
susirietęs vaikščios visą mė
nesi stl tuščiom kišenėm.

jus Lietuvos Banko če 
apgavystė. Tardymas b: 

l ta ir netrukus bus bylos 
vent- genėjimas. Liudininkų 1 

Tr pe yra Lietuvos Banko 1 
Idytojas prof. Jurgutis, 
rektoriai ir kiti. Bankai 
savo pusės patiekė kalti

Ve-

turės jiems egzaminus; ku
lis' geriausią pereis kvoti
mus tas bus laimėtoju.

SUDEGĖ LAIVAS, ŽUVO 
17 ŽMONIŲ

Manila, P. L — Užside
gus ir nuskendus laivui žu
vo 17 žmonių’; Keli išsigel
bėjo.

SIUNČIA ITALUS ŪKI
NINKAUT

Roma. — Mussolini už
vedė vajų grąžinti žmones 
iš miestų Į ukes. Daugybė 
pametę ukes subėgo j mie
stus ii' be darbo vargsta. 
Romos išlaukėj tokių be
darbių apsigyvenę laikinai 
pabudavotose pašiūrėse ir 
skursta. Valdžia griauna 
tas palapines ir verčia kai
mo žmones gryžti i ukius, 
o mieste gimusiems parū
pina. geresnes buvynes.

KAŽIN KĄ;VEIKS?
Chicago. — Dvylika ban

ditų atvykę į Alemite drib- 
tuvę kur išdirbama auto
mobilių ašių alumino kepu
rės ir prisivertę tris trokus 
išsivežė. Tų dirbinių vertė 
apie $60,000.

SUĖMĖ KOMUNISTUS
Sofija, Bulgarija. — Su

imta 14 komunistų sąryšy
je su susekimu slaptos ko
munistų organizacijos šia
me mieste. Organizacija 
tvarkėsi pagal nurodymų iš 

i Maskvos Kominterno ir tu
rėjo tikslo atgaivinti ko
munistų partiją bei veikti 
išvien su Graikijos ir Ru- 
manijos komunistais.

Susekta daug komunisti
nės literatūros skleidžia
mos kariumenėje.

SAKO 50,000,000 CHINŲ 
BADAUJA

Londonas. — Pranešimai 
iš Pekino skelbia jog Chi- 
nijoj susidūrė su bado šmė
kla apie 50,000,000 žmonių. 
Tarptautinis Bado Fondas 
paskyrė apie $1,600,000 la
biausia kenčiančioms šeše
tui provincijų.

CH1NIJOJ IŠŽUDYTA 
100,000 DARBI

NINKU
Pekinas. — Radikalų iš

leistame žurnale prirodinė- 
jama kad pereitais metais 
užvedus “baltąjį terorą” 
prieš Chinijos komunistus, 
išžudyta virš 100,000 Chinų 
darbininkų ir kaimiečių, o 
dar 17,200 žmonių randasi 
kalėjimuose.

Žurnalas sako kad jeigu 
diiibtiiVėį rėdo vieną žmo
gų turintį bendro Sif rau
donųjų Veikimu, ten suėmė 
dar dešimts kitų ir viešai 
šaudė, įgąsdinimui kitų ne
susi dėti su komunistais.

Komunistų laimėjimai iš- 
1925-27 metų, kada į prof- 
sojuzus sutraukta apie trys 
milijonai darbininkų, iki 
dabar vėl suardyti.

Tiktai tiek apie Velykas.
Šyiriet Lietuvoj viskas au

kštyn kojom. Šalčiai ne
žmoniškai spirgino per visą 
žiemą. Meteorai krito, tik 
nežinia kur. O kai atėjo 
pavasaris ir sniegas veik 
buvo nutirpęs, staiga į galą 
Kovo (per pačias Velykas) 
vėl pradėjo šalt. Balandžio 
pirinds dienos iškrėtė tikrą 
balandišką šposą: prisnigo, 
gryžo antra žiema. Kuo 
viskas baigsis nežinia. Bet 
visi įgąsdinti po pernyk
ščio nederliaus rimtai ne
rimsta. Visokie išmislai, pa
sakos vaikšto tarp žmonių.

Didėli’ šalčiai šymet Lietu
voj padarė daug nuostolių 
sodams. Vietomis sodai vi-

miems jieškinį sumoj 162, 
litų.

N esenai pasibaigė P 
kaitininkų bylos. Jose 
vo įmaišyti musų sočia] 
mokratai, Kedys ir Papl 

! skas, buvę seimo atsto" 
I Jie visi gavo visai ūžt 
Į nautas bausmes.

Paskutiniu laiku padi 
jo savižudysčių skaic 
Kauno ir priemiesčiui 
Taip laike kelių dienų 
sinųodijo penkios mote 
tik vienuose Šančiuose! 
priežastys spėjamą d 

[giausia ųoma-ntimo po 
džio (taip bent aiškinam 
Dalis spaudos visai tyl 
praėjo pro tą faktą, ,

FLEPERKOS PASI
ŽYMĖJIMAS

sai iššalo, Ypač kriaušės, 
vyšnios; Obelių daugiau iš
liko, matyt šaltį gėriau pa
kenčia.

Šį pavasarį žmonės laba 
potvinių bijojo. Sniego bu 
v o daug prisnigę. ■ Bet ta' 
neįvyko — potvinio nebus.

Baletas šventė savo 
kaktuves. Musų 'baleto 
pertuarą sudaro . išimti 

[klasiški veikalai: “Gi.il 
į Ežeras”, “Skaidrusis Pą 
štiš”, -“Spraktukas”, “i 
vija”; “Kopelija” ir kit.

Baletas per trumpą p? 
ginti laiką suvaidino

Amerikone lakūnė, Eli
nor Smith, 17 metų mergiš
čia, sumušė visus moteriš-

Kaip gamta’ šposus krečia 
taip ir visuomenės gyveni
mas neatsilieka. Paskutinių

kartų.
, Klaipėdoje gastrolia1’ 
musų valstybinė opera i

kus orlaiviais pasižymėji
mus išbūdama ore 26 va • 
landas, 21 minutą ir 32 se
kundas. Trūksta tik 9 va
landų iki vyrų padaryto il
gumo rekordo.

Bet kaip greitai dalykai 
lieka paprastais. Jeigu tas 
butų buvę padaryta keli 
metai atgal ji butų apšauk
ta nepaprasta karžyge. Ne
senai dar, kada Gertrude 
Ederle perplaukė Anglijos 
kanalą Amerika ją nepa
prastai iškilmingai priėmė. 
Dabar kita mergina kad ir 
kelis sykius be sustojimo 
atsikvėpti tą kanalą per • 
plauktų niekas nei domės 
nekreiptų.

Pernai šita lakūnė buvo 
burlesk šokikė.

Belgijoj, prie Antverpo, 
po upe Scheldt norima iš
kasti tunelį, kuris kainuotų j 
$50,000,000. Darbas galės 
būti gatavas 1934 m.

Iš Škotijos vieno mėnesio 
laiku eksportuojama Į kitas 
šalis apie 198,400 bačkų sil
kių.

dienų sensacija tai veik už- rai susilaukė didelio p: 
l įnirštos Birštono bylos at-j 
gaivinimas. Joje įmaišytas 
pralotas Olšauskas suimta -1 išanksto 
ir pasūdytas į kalėjimą. Kal
bama kad nral. Olšauskui

sekimo. Publika buvo t 
susiindomavus kad bilie 

išpirko. Vie 
[Vokiečių’spaudą, kuri st 

bama kad pral. Olšauskui I gias vien blogą Lietu 
(atimta, kunigystės stonas, darbuose-veikime matyti 
Bet šios žinios dar nepatvir -, (Tąsa ant 6-to pusi.)

Mt. Vernon, N. Y. — Čia 
suimta jaunas 21 m. vyras 
sąryšyje su nužudymu sa
vo žmonos. Jis nužudė ją 
namuose, paskui išgabeno į 
laukus lavoną ir sudegino.

Paintville, Ky. — Susi
vaidiję už mokyklos globė
jų rinkimus, kaimiečiai su
sišaudė. Keturi nušauta ir 
du sužeistą.

š “DIRVOS” AGENTŪROJE
= Parduodama Laivakortės Į

Lietuvą ir iš Lietuves
= Geriausiomis Linijomis

visoms Ekskursijoms kokios
|| tik šią Vasarą į Lietuvą rengiamos.
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DIRVA

Korespondencijos
- DAYTON

PITTSBURGH, PA.
Po Talento Vakaro. San

daros kuopų rengtas jau
nuolių talento koncertas 
puikiai pavyko. Programe 
dalyvavo ir daug naujų 
spėkų. Pianistės pirmu kar
tu pasirodė Ona Mikelber- 
taitė ir Julė Melnikiųtė, a- 
bi dar jaunos, iš kurių ma
tyt bus geros pianistės jei 
ir toliau lavinsis. Taip pat 
Julė Rajauskaitė skambino 
solo, nors ji ir gana jauna, 
bet pianas jos klausė gana 
gerai.

Smuikininkai dalyvavo 
šie: V. Virbickutis, S. Pa- 
seckutis ir pirmu kart L. 
M. D.- salėje smuikų duetą 
atliko F. Valkauskutis ir V. 
Šerpenskutis. Taip pat pir
mą kartą smuikavo Matil
da Dovidaitė ir jai akom
panavo Nastė Štoruliutė.

Bortą Dovidaitė pajuoki-

Ward iš Union Teologiškos 
seminarijos.

“Susidomėjimas ir pasi
ryžimas kovoti už panaiki
nimą anglies ir geležies po
licijos nuolat didėja. Kova 
atsiliepia ant visų indus- 
trialių valstijų, ypač ang
lies kasimo valstijų. Mes 
griežtai priešingi pervedi
mui valstijos autoriteto Į 
rankas privatinių korpora
cijų.

“Gubernatorius pasirašė 
bilių padidinantį, o ne su
varžantį,. teises kompanijų 
policijos”, sako Dr. Ward.

Jis išrodinėjo kad kom
panijų policija daugybėje 
atvejų pasižymėjo brutališ- 
kumaįs . ir : užgrobė į savo 

j rankas valdžią, elgdamosi 
I kaip jai patinka. Labiau
sia persekiojami ir kanki
nami anglies ir geležies 
darbininkai.

no publiką savo linksmomis, 
eilėmis ir gyvu nudavimu.

Buvo nauja ir daininin
kė, jauna Regina Griniukė, 
kuri gražiu balseliu sudai
navo pora dainelių. M. Gri
nienė ir J. Plukiutė abi ga
vo atkartot po keletą kar
tų. Grinienei ir Griniūtei 
akompanavo Mile Sifert.

Šokikės tai net trys šoko 
pirmu kartu: Alena Beno- 
taitė, Adelė JanceviČiutė ir 
Julė Maniokaitė. Visos trys 
jaunos ir labai miklios. At
eityje galės būti žymios ‘šo
kikės. , i

Juzė Plukiutė, Pittsbur- 
giečių mylima šokikė, pa
šoko net keletą šokių. A- 
biem Plukiutėm," Jadvigai 
ir Juzei, pianu skambino jų 
sesutė, Stasė.

Po to dainavo dar viena 
dainininkė keletą puikių 
dainelių, kas publikai labai 
patiko.

Žmonių buvo neperdau- 
giausia, nes lietus pradėjo 
lyti kada buvo laikas eiti į 
salę. Bet kurie atsilankė 
buvo pilnai patenkinti.

J. Virbickas.

DRĄSUS BANDITŲ 
DARBAS

Youngstown, O. — Trys 
plėšikai atvažiavę į Wehle 
duonkepyklą, palaukę iki 
vedėjai susirinks, juos po 
vieną ateinančius apvogė 
ir įsakę nusimauti kelines 
uždarė į kamarėlę. Iš ju 
atėmė pinigus kiek tik ku
ris turėjo. Po to sumanė 
gauti dar daugiau pinigų ir 
vienam iš apvogtųjų įsakė 
pašaukti telefonu vyriausi 
įstaigos vedėją. Tam at 
važiavus, įsakė atidaryt pi
niginę šėpą ir pasiėmę ter 
buvusius $1,000,- palikę Vi
sus be kelinių, išvažiavo.

Dvasiškija prieš kompa
nijų policiją. Vakarinės da
lies Pennsylvania valstijos 
įvairių tikybų dvasiškiai 
paskelbė atvirą karą prieš 
anglies ir geležies kompa
nijų privatinę policiją. Ti
kybų vadovai stoja į eilę su 
Amerikos Civilės Laisvės 
Unija dirbti iki bus panai- 
kintaf galvažudiškos priva
tinės policijos sistema.

“Kompanijų užlaikomos 
policijos istorija yra vien 
ilgas rekordas brutališkų 
darbų ir varžymo konsti- 
tucijinių teisių”, sako Dr.

AKRON, OHIO
Art. St. Pilkos ir J. Skin

derio vakaras pavyko vidu
tiniai ; nors dalyvavo jiedu 
tik dviese, bet juokų buvę 
gana.

Prie to, paskambino pia
nu jauna mergaitė Rokiu- 
tė du ar tris šmotelius, kas 
visiems patiko. Ji dar jau
na mergaitė ir nesenai pra
ktikuojasi, bet turi tam ga
bumą. Linkėtina jai toliau 
lavintis.

Balandžio 27 d. automo
bilis sužeidė Galdikų duk
terį. Geistina kad ji kuo- 
greičiausia pasveiktų.

Ramoška.
PAJIEšKOJIMAS

Pajieškau brolio Jurgio Višniaus- 
ko, paeina iš Suvalkų, gub., Cirailų 
kaimo, apie 23 metai Amerikoje 
Nesenai gyveno apie Pittsburgh. ir 
buvo sugryžęs į Glevelandą. An-" 
tras mėnuo kaip išvažiavo iš namų 
palikęs moterį ir nežinia kur ran
dasi. Yra apie 6 pėdų aukščio?, ne-’

I sieja akinius, vienas, stiklas įdūob-. 
tas, kitas. prastas. Vadinasi trimis* 

Į trimis pavardėmis: Čerry, Savič, c. 
I tikra pavardė Višniauskas. Prašo
ma žinančių pranešti, arba lai pats 
atsišaukia šiuo adresu: (17)

MARĖ ŠPOKIENĖ
8322 Medina avė. Cleveland, O.

Po koncerto. Balandžio 
■26 d. Lenkų salėje įvyko 
art. St. Pilkos koncertas ir 
Jurgio Skinderio, 105 me
tų senelio, pasirodymas.

Vakaras rengta varde S. 
L- A. 105-tos kuopos, bet 
daugiausia surengime dar
bavosi Varašiai. Reikia ta
rčiau pasakyti kad art. Pil- 
įka nepatenkino publikos 
|nei dainavimu nei deklama
vimu nei juokavimais, kas 

i prisidės tik kitiems artis
tams kelio užkirtimui; sy
kiu gi sudaro nemalonumo 
rengėjams.

Jeigu mes. turėtume šio
kį tokį supratimą kad. rei
kią pagerbt ir įvertint to
kius savo tautos žmones 
kaip Skinderis tai tokių ler- 
mų ir rugonių nedarytume, 
nors art. Pilka mums ir nė- 
patiktų. Rodos Pilka atsi
prašė publikos kad negalė
jo ištęsėti ką yra prižadė
jęs, nes -kelyje patiko ne; 
laimė jo draugą Tvarijoną, 
sugedo automobilis, ir jis 
negalėjo pribūti ir padėti 
išpildyti platų programą, 
ko Pilka vienas negalėjo 
atlikti.

Turint broliškus jausmus 
reiktų Pilkai atleisti už tai. 
Gi Jurgis Skinderis vertas 
pagerbimo už tokį savo am
žių. Jis gražiai pakalbėjo 
apie senovės Lietuvių var
gus kokius turėjo pergy
venti, ir parode savo tvir
tumą, vikriai pamokdamas 
polką su p-le V., Senkęvi- 
čiute, ir kažoką,“" aWiorijk? 
griežiant (Vąrašiui.

Dar’ Varašius šugrbjc 
armonika puikiai pora mar
šų, ko visiems buvo malonu 
klausytis.

CHICAGOS IR APIE- 
LINKĖS LIETU

VIAMS

Susitvėrė šiaurės Lietuvai j 
šelpti Komitetas

Balandžio 21 d. Šv. Jur-l 
gio parapijos salėje įvyko 
Chicagos ir apielinkės ko
lonijų Lietuvių masinis su
sirinkimas tikslu sutverti I 
pastovų Šiaurės Lietuvai I 
Šelpti Centro Komitetą. Po! 
trumpo apsvarstymo šelpi
mo reikalų, nutarta tokįi 
bendrą komitetą sutverti.

'Valdybon išrinkta sekan
ti asmens: Prezidentu —| 
Pral. M. L. Krušas; iždin.Į 
— J. J. Elias, raštininku — 
V. M. Stulpinas; vice-pre- 
zidentai — J. Locaitis iri 
N. C. Krukonis.

Apart to, nutarta kuo- 
greičiausia kreiptis į plačią 
visuomenę, .į Chicagos ir 
apielinkės Lietuvius, 'kad 
visose kolonijose subrustų 
rinkti aukas ne tik pinigais 
bet ir drabužiais. Aukas 
nutarta rinkti ne tik pas 
Lietuvius bet ir pas kita
taučius.

Kad pasekmingesnis bu
tų darbas aukų rinkime, 
nutarta paraginti tas kolo
nijas 'kuriose dar nėra tam 
tikslui sutverto komiteto, 
kad tuojau jį sudarytų iš 
vietinių gerų pasitikimų 
Lietuvių Amerikos piliečių. 
Komitetai privalo neatidė
liojant imtis-' darbo rinkti 
aukas, pinigais, ir drabu
žiais. Drabužius galima au-

Chicagos ir apielinkės Lie
tuviai su pirma šių metų 
ekskursija pasiųstume nors 
keletą skrynių drabužių ir 
maisto produktų nukentė- 
jusiems.

Nutarta taipgi visas mu
sų aukas siųsti tiesiai Šiau
rės Lietuvai Šelpti Centro 
Komitetui Kaune.

Todėl mes žemiau pasi
rašę paantriname tą atsi-Į 
šaukimą, kurį jau yra pa
daręs Šiaurės Lietuvai Šel
pti Centro Komitetas į1 mus 
Amerikiečius, ir kviečiame 
visus Lietuvius ateiti į pa
galbą savo broliams Tėvy
nėje bado nelaimės -ištik
tiems.

Prezidentas
Pralotas M. L. Krušas, 
Ižd. J. J. Elias, 
Rašt. V. M. Stulpinas, 
Viceprezidentai:

J. Locaitis,
N. C. Krukonis.

PRAŠO ATSIŠAUKTI
Lietuvos Pasiimt i n y b ė 

Amerikai prašo gyvenan
čius Amerikoje ir pereitais 
metais apsilankiusius Lie
tuvoje:

Filemoną Lazauskienę,
Petronėlę Petraitienę,
Kazį Viesulą ir
Praną Veršilą

pranešti savo adresus Pa
siuntinybei :

Lithuanian Legation
2622 — 16th St. N. W.

Washington, D. C.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ R
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PASTABUKES
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Komunistų papa Prūsei- 
ka savo organe rašo: “Nei 
vienos Amerikoje gyvenan
čios svetimtaučių grupės 
•žmonės tiek nedavė savo 

I tautos darbo žmonėms kaip 
Lietuviai per savo prięšfa- 
šistinį susivienijimą. Į Bet 
jus nematysit įvertihinio-. to 
milžiniško darbo nei .‘Bal
se’ nei kuriame kitame Lie
tuvos draugų laikraštyj e.”’

Matote, alkani Amerikos 
Lietuviški komunistai; 'Lie
tuvos darbo žmonių vardu 
prisikolektavę dolarių, pa
tys juos prariję, pyksta an,t 
Lietuvos darbo žmonių kad 
už tai Amerikos komunistų 
negiria.

Ateis ta valanda (o ji jau 
netoli) kad Lietuvos darbo 
žmonės -kurių vardu komu
nistai renka aukas savo pil
vo užkimšimui, siųs pra
keiksmą Amerikos Lietu
viškiems komunistams kai
po didžiausiems niekšams 
ir darbininkų prigavikams.

5F V ▼

Vis daugiau ir daugiau 
ateina žinių apie Lietuvos 
socialdemokratų bendra
darbiavimą su pagarsėju
siu Lietuvos išgama Pleč
kaičiu. Vokietijos laikraš
čiai praneša apie suėmimą 
keliolikos socialdemokratų 
kurie Kaune .laikė slaptą 
mitingą, kuriame radęsi ir

vienas slapta į Lietuvą at
vykęs Plečkaičio agentas 
su glėbiu savo literatūros 
ir laikraščiu “Pirmyn”:

Kitos žinios vėl sako kad 
Panevėžyje tūlos dirbtuvės 
savininkas socialistas dali
no savo darbininkams iš
gamų laikraštį “Pirmyn”.

O tas duoda vis aiškiau 
suprasti delko Amerikos 
Lietuviški socialistai taip 
uoliai gynė savo sėbrą Ple
čkaitį.

▼ v V

.... štai ant mano stalo guli 
laiškas iš Kauno, kuriame 
rašo ■' kad Lietuvos politi
nei policijai pakračius so
cialdemokratų lizdą, išbirė- 
jo 300 egzempliorių laikra
ščio “Pirmyn”, kurį leidžia 
Lietuvos' išgama Plečkai
tis, o finansuoja kitas Lie
tuvos išgama Pilsudskis.

To laikraščio pasiimti ir 
kaimuose platinti socialis- 
tėliai pėkšti buvo atėję net 
už 50 kilometrų. Iš to aiš
ku kad Lietuvos socialde
mokratai minta gardžiais 
V aršavos blyneliais, ku
riuos jiems pristato Pleč
kaitis, ir labai galimas dai
ktas 'kad tų (Varšuvos bly
nelių gauna ir Amerikos 
Lietuviški socialistiški lai
kraščiai, nejaugi jie veltui 
garbintų Plečkaičio avan
tiūras.

REIKALAUJAM
AGENTU

Platinimui! “Dirvos.”

KA1
BI

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas viršija $1,000,01)0.00.

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtiniu. Pašaipu išmokėtą $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraltt “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,096. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesniu informacijų kreipkitii tise adresui

1

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.

Laiškų krapštymas. Ame
rikos pašto tarnautojai ir
gi moka pinigus iš laiškų 
išimti. Štai mėnesio bėgiu 
Daytono pašto du tarnau
tojai tapo areštuoti už vo 
girną pinigų iš laiškų. Vie
nas jų yra 66 metų amž. ii 
išdirbęs Daytono pašte 36 
metus.

Mes Lietuviai siunčiame 
pinigus į Lietuvą laiškais, 
k»ai pinigų ten negauna su
verčiame visą bėdą Lietu 
vos pašto darbininkams už 
išvogimą. O kai pasirodo 
tie pinigai gali visai į Lie
tuvą nenueiti, ir be abejo 
daugiausia taip buvo.

Patartina nesiųsti pini
gų laiškuose, ar tai čia ar 
Į Lietuvą. Yra saugios ii 
atsakančios priemonės pi
nigų siuntimui: bankų, pa
štų ir agentūrų patarnavi
mu, iš ko vagišiai negali 
pasinaudoti. J. A. Ui

Liet. Bonų Kuponai
Bonų kuponus galit pri

siųsti kaipo užmokestį Už 
mokestį už “Dirvą” ir “Var
gšų Karalienę”. Priimame 
jau 1929 m. kuponus, nors 
dar jie sueis tik Liepos m.

Nukirpkit 1929 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

koti naujus,, arba apdėvė
tus, bile tik- dar galima ne
šioti.

Kas negali, aukoti nei pi
nigais nei drabužiais, gali 
aukoti įvairios rūšies val
gomus daiktus blokinėse, k. 
t. žirnius, pupas, mėsą, la
šinius, ir muilą. Ypač Lie
tuviai bučeriai ir groser- 
ninkai galės cibnai savo au- 
mis prisidėti, lies dauguma 
jų turi tokių daiktų kurių 
čia negalimą parduoti, o 
Lietuvoje badaujanti žmo
nės suvartos, ir bus dėkin
gi aukautojams.

Surinkus aukas pinigais 
tuojau išpirkti pašto m o
ney orderį arba čekį var
du Centralio Komiteto Iž
dininko J. J. Elias ir siųsti
komiteto pirmininkui šiuo 
adresu:
Rt. Rev. Msgr. M. L. Krušas 

3230 S. Auburn avė.
Chicago, Ill.

Surinkę aukas įvairiais 
drabužiais ir valgomais 
daiktais prašoma siųsti:

Mr. J. J. Elias
3252 So. Hąlsted St. 

Chicago, Ill.
J. J. Elias, Universal Sta

te Banko prezidentas, duo
da didelę krautuvę sale 
banko sudėjimui šuaūkau- 
tų drabužių ir kitų daiktų. 
Ten bus visi suaukauti da
lykai supakuoti ir išsiųsti 
Lietuvon.

Lietuvos Konsulas p. A. 
Kalvaitis pranešė kad Bal
tic Amerikos Linija paža
dėjo visus drabužius ir val
gomus daiktus Lietuvos ba- 
dautojams suaukautus nu
vežti dykai iš New Yorko 
iki Klaipėdos uosto. Pir
mas tos linijos 'faiv’as' išeina 
Gegužės 18 d. su didele Lie
tuvių ekskursija Lietuvon. 
Butų labai gražu kad meš

Jie atsisėdo prie rato—
gavo faktus—ir nusipirko
Buick’u

SERIES 116
Sedans - - - $1220 to $1320 
Coupes - - - $1195 to $1250 
Sport Car - -$1225

SERIES 121
Sedans - - - $1450 to $1520 
Coupes - - -$1395 to $1450 
Sport Car - -$1325

SERIES 129
Sedans ---$1875 to $2145 
Coupes - - - $1865 to $1875 
Sport Cars- - $1525 to $1550
These prices f. o. b. Buick Fac
tory, special equipment extra; 
Buick delivered prices include 
only reasonable charges for 
delivery and financing. Con
venient terms can be arranged 
on the liberal G. M. A. C. Time 

Payment Plan.

The Ohio-Buick Co.
1900 East 24th St.

The Bailey Buick Co.
14400 Detroit Ave.

Ateikit, patys išbandykit važiavimą kaip 
padarė tūkstančiai kitų. Patys ištirkit 
kodėl šio epiško karo veikimas pilnai ver
tas nustebinančio rekordo laimėjimui dau
giau negu dusyk tiek žmonių pirkimui 
Buick’o negu kuris kitas karas turėjo par
duodamas už virš $1200!.

Buick Motor Company, Flint, Michigan 
Division of General Motors Corporation

The Broadway Buick Co. 
-..8101 Broadwav 

4255 Pėąrl Road

Economy Buick Co. 
12508-20 Euclid Ave. 

12516 Shaw Ave.

The Hertz Buick Co:
1440 West 25th St.

KADA GERESNI AUTOMO BILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
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DIRVA

KAUNE LEDAI PRAĖJO RAMIAI - KOKIA 
BUVO ŽIEMA - KONKĖS LAIDOTUVĖS

(Iš Laiško “Dirvos1 
Redaktoriui)

Nemuno ir Neries ledų 
išėjimas

Kaunas, Bal. 17 d. — Ga
lų gale, po 14 dienų, prasi-

d., 16 vai., oficialiai buvo 
paskelbta konkės laidotu
ves. Man teko aiškiai ma
tyti visa procesija. Lygiai 
16 vai. prie konkės garažo 
atvažiavo Kauno miesto 
galva p. Vileišis ir dar ke-llį gdlc, pu UIU’IŲ, pi j V ’

dėjo Kauno susisiekimas su lėta aukštesnių savivaldą 
Slabada. Per čį laiką žino- bės valdininkų.
nes spėja į Ameriką nuva- keleto tūkstančių 
žinoti, o čia negalima buvo jau nekantriai laukė kada 
per tą mažytę upę perva- prasidės ta ceremonija. Y- 
žiuoti.

Balandžio 14 d., tai buvo kurie jau senai buvo prieš 
sekmadieni, saulė dienos 1 
metu nepaprastai šildė. Ne
žiūrint to kad, nakties me
tu buvo šalčio iki 7 laips
nių, Nemuno ledas pirmas 
pasidavė ir pradėjo slinkti. 
Keturi kilometrai nuo Kau
no Veršvuose ledai staiga 
susigrūdę. Vanduo pradė
jo smarkiai kilti. Neries 
upės ledas vis dar tebesto
vėjo. Kelioms valandoms 
praslinkus Nemunas vėl 
pradėjo smarkiai eiti. Van
duo smarkiai puolė ir ga
vęs didesnės srovės nunešė 
su savim Neries ledą.

15-tą valandą abi upės 
visu smarkumu varė savo. Į konkės stogo
ledus. Pavojus praėjo, po- 
tvinio nebuvo ir nuostolių 
nepadaryta. Viskas laimin
gai pasibaigė. ■ .

Mums Sla'badiečiams tai 
gerokai teko pavargti ir prašo minios neardyti kon- 
dar apie mėnesį teks 
žai vargo iškentėti.' 
valtimis kilnoja iš 
pusės krašto į kitą, 
dieną atėjo du' maži gar
laiviukai, kurie rytoj pra
dės irgi kilnoti žmones.

Kai vanduo nusmuks Žy
delis vėl pradės statyti lai
kiną tiltą. Naujasis gele
žinis tiltas numatoma 
baigti apie rudenį šių 
tų.

Kokia buvo žiema
Ši žiema labai daug nuo

stolių atnešė. Toks gam
tos “bizūnas” žmonijai tai 
retas musų krašte. Žmo
nės iš rudenio nebuvo pri- 
siruošę prie tokios baisios 
žiemos, kaip dabar ją čia 
pavadino “Sibiro žiema”, ir 
beveik viskas kas buvo 
ruošta pavasario sėjai 
vo — sušalo. '

Konkės laidotuves
Aprašysiu vieną istoriš

ką atsitikimą Kaune — tai 
laidotuvės musų pragarsė
jusios konkės — arklių 
tramvajaus. Balandžio 15

Minia iš 
žmonių

pač nerimavo studentai,

konkės buvimą Kaune ir 
jau- net keletą kartų jie ją 
buvo apvertę;

, -.Štai procesija’’ traukiasi 
miestu.' Pirmas konkės va
gonai pilnas savivaldybės 
tarnautojų ir priešakyje 
•stovi1 p. Vileišis su gėlėmis 
rankose. Antras vagonas 
pilnutėlis studentų, kurie 
vieni iš džiaugsmo apsiaša
roję, skambučiais skambina 
ir rėkauja, kiti ant konkės 
stogo užsilipę išdykauja, 
laužo ją. Trečias, ketvir
tas, penktas ir tt. vagonai 
pilni prikimšti šiaip žmo
nių. Beveik ant kiekvieno 

fotografai 
stengiasi nufotografuoti.

Taip jie važiavo iki Ro
tušės aišktės, kur randasi 
miesto savivaldybė. Čia p. 
Vileišis laiko prakalbėlę ir

nema- kės, o studentus padėti nu- 
Dabar nešti vieną vagoną į savi- 
vienos I valdybės muzejų, kas ir bu- 
Šian- v o padarytą.

ir na-sihnio’P knn-Šiuomi ir pasibaigė 'kon
kės gyvenimas. Ant kiek
vieno vagoną buvo iškabin
ta plakatai su užrašu, “Va
žiavau, tarnavau,- dabar il
sėtis važiuoju”.

Buvo ir kitų plakatų, bet 
■šie buvo apdraskyti ir. ne
išskaitomi.
- Dabar jau konkė nevaik
ščioja; Susisiekimas mies
te palaikomas autobusais, 
kurių čia jau daugybė at
sirado. Žada greitu laiku 
įvesti elektros tramvajų su
sisiekimą. Kaip laikraščiai 
rašo, viena Vokiečių firma 
geromis sąlygomis nori į- 

pri-H^iJ_ ________________
žu-

UŽ- 
me-

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininkal.

1420 Howe Street, Racine, Wis.
V. Sirvydas — Sekretorius 

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
A. R. Strimaitis — Iždininkas

G. P. O. Box 127, New York’City I

Birželio-June 12
Keliaus iš

Clevelando Į New Yorką
Erie Railroad

Traukiniais

Apleidžia Clevelandą 3:40 po pietų 
Pribuna New Yorke 8:30 ryte.

LONDONAS, Anglija

v
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TOM MOONEY BUS 
PALEISTAS

Pašalpinė Vienybės 
ja del daug savo narių 
ginto šiais metais savo 
pitalą žymiai sumažino; 
staru laiku kaip kuriems „ 
sergantiems nariams pri- tas iš kalėjimo, 
gulinčią pašalpą vos ne vos 1916 metais Mooney bu- 
išgalėjo išmokėti. Niekad vo San -Francisco mieste ir 
nebuvo tiek daug sergančių bandė suorganizuoti ir iš-; 
narių kaip šįmet. [vesti į streiką tramvajų

Nesenai viename susirin- darbininkus. Neužilgo mie-j 
kime nariai susirūpinę ta- ste buvo surengta demon- j 
rėsi kaip čia draugiją iš- stracija raginanti Suvienyk 
gel'bėjus nuo likvidavimo, tų Valstijų valdžią ruoštis: 
Vieni sakė reikią sergan- j Prie karo. Toje demon- 
tięms sumažint pašalpą, ki- stracijoje sprogo bomba ir 
ti tam prieštaravo sakyda- užmušė 10 žmonių ir 35 su- 
mi kad nariams turi būti 
pašalpa sulyg įstatų lygiai Mooney ir apkaltintas toje 
mokama. Kiti sumanė pa- j žudystėje. Jis buvo rastas 
kelti narinę mokestį į drau-įkaltu ir po ilgo teismo, 1918 
gijos iždą, dar kiti patardi- ipetais nuteistas mii'fin. 
nėjo kad draugija užtrauk- Mirties bausmė pakeista 
tų paskolą, tokiu budu gel- j visu amžių kalėjimo.
bėtis nuo likvidavimo. Ta
čiau visi įnešimai taip ir 
pasiliko neįvykdomi ir ati
dėta ant tolesnio laiko.

Yra vilties kad draugija ris jį nubaudė ir devyni iš 
nuo visų sunkumų ilgainiui dešimts gyvų esančių , pri- 
pasiliuosuos.

Sakoma kad ši draugija 
pastaru laiku turi apie 400 
narių; kurie visi, ilšskyrus 
vieną kitą, tvarkiai mokes
tis užsimoka, jei tik nekliu
do bedarbė ar kitokios prie
žastys.

Darbai. Įvairių žvėrių į peržiūrėti ir sakoma kad 
odų kailių dirbtuvių, išsky- Mooney bus paleistas, 
rus provinciją ir kitus mie- L j 
stus, Londone yra apie 70.1 
Didumas jų yra labai įvai
rus vienos nuo kitos.
. Tarp kitų čia vienas Lie
tuvis, Mikionis, irgi turi 
,nedidelę ^dirbtuvėlę žvėrių

Dr- 
sir- 
ka- 
pa-

San Francisco-’ *— Po 13 
metų kalėjimo, Tom Moo
ney, radikalia darbininkų 
organizatorius, bus paleis-

žęista. Tuoj buvo surastas

Jo byla buvo nepaprastai 
trukšminga ir visoje šalyje 
radikalai kėlė lermus.

Nuo to laiko, teisėjas ku-

saikintų teisėjų pradėjo ti
kėt kad Mooney buvo ne
kaltas už tai. Diduma pri
rodymų prieš jį 'buvę klas
tingi. Dabar įvairių lindy
nių ir dokumentų apie 60 
svarų sunkumo pristatyta 
Kalifornijos gubernatoriui

UŽ $1.80 Į LIETUVĄ
Ūž tokią mažą sumą ‘pinigų kiek

vienas gali susirišti neatmezgiamu 
ryšiu su tolima tėvyne Lietuva. Ge
ras laikraštis tai kaip veidrodis: ja
me gyvai, teisingai mirga dienos

Jei nori žinoti kas dedasi 
tevynėje Lietuvoje, Uz ‘ $1.8(1 ’

U
Važiuojam! su

DIRVOS" EKSKURSIJA
LIETUVON

Birželio-June 12d
ELIONĖ LIETUVON su “Dirvcs” Ekskursija bus jums tik 
vienas smagumas po kišo. Milžinas laivas “LEVIATHAN”, 
virš 56,000 tonų didumo, yra kaip plukantis viešbutis, kuria
me plaukimas jura yra vienas malonumas. Prie to, parinkta 
labai patogus laikas — kada baigiasi Pavasaris ir prasideda 
Vasara. Tada jau nebūna jurose vėtrų, pradeda šilti pietų vė
jai lankytis šiauriniame Atlantike. Skaistus, mėlynas Birže
lio mėnesio dangus dieną, mėlynos-juodos žvaigždėmis nubar-“Po Amerikos

Vėliava”

stytos erdvės naktį; žalias-mėlynas vanduo be jokio judėjimo; žavėtini to
lybių reginiai vienodo tolumo ratu aplinkui iš visų pusių; retkarčiais pasi
tinkamas ar pravejamas laivas; kelionės žuvų šeimynų tik i joms žinomas 
vietas; viduryje jurų mažyčiai paukštukai, kurie stebina visus matančius 
kaip jie ten gali gyventi — tai tokia kelionė per penkias-šešias dienas van
deniu iš New Yorko į Southamptoną. Žaislai, šokiai laive diena iš dienos. 
SĮJLaive valgomi kambariai, mandagus patarnavimas; pasažieriai turi pa
skirus kambarėlius po 2, 4 ir 6 lovas, kur susitaiko draugas su draugu but. 
®J Paskui gražus galas kelio kitu smagiu laivu iki Klaipėdai per Šiaurės Ju
ras ir Baltijos Juras — tas juras prie kurių Lietuviai per amžius gyvena ir 
gintarą renka,ir prie kurių stovi garsus Birutes Kalnas..

ASKUI jau Lietuva! Klaipėdoj patinka Lietuvos viršininkai, pažiū
ri kiek ar nepažiūri Į bagažą ką vežiesi, ir iš čia, po pasivaišinimo Su

Klaipėdiečiais veikėjais, kožnas skubinasi Į savo tėviškes. Nuo čia ir bai
giasi bendra kelionė, nes vieni gyveną Žemaitijoj ir tuoj pasiekia savo na
mus, kiti turi dar dieną sugaišti iki parvažiuos. Gryžta kas kada nori ir 
kokiu laivu nori (tos pačios linijos) ir per kur nori.

musų 
išsii^a- 
“TRI- 

MITAS”. Tai nepartinis, gražiai 
leidžiamas ir įdomiai redaguojamas 
Lietuvos Šaulių laikraštis.

Jame telpa žinios iš Lietuvos, kas 
j kartą spausdinama daug naudingų 
jstraipsnių, eilėraščių, apysakų, juo- 
■ Ringų pasakojimų, patarimų ir ki- 
[ tokių kiekvienam naudingų dalyki;

Kiekvienas naujas “Trimito” 
men’s turi kitokį, spalvuotu 
siu papuoštą, viršelį. Daug 
siu iš Lietuvos ir pasaulio 
mo dedama ir laikraštyje. 
Kaina Lietuvoje 52 knygutės 8 lit. 
Užsienyje: 52 knygutės $1.80.

Pažiūrėjimui 1 egz. dykai.
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, 
Laisvės Alėja 20. Lithuania.

i i- i • • m • revyneje juietuvojo, uz .yi.aukailių apdirbimui, laiko jąjSyk metams puikų laikraštį
jau kelinti metai.

Pradžioj Balandžio, mėn. 
pasimirė po trumpos ligos 
ligoninėje Lietuvis J. Sinc- 
kas. Velionis paėjo iš Lie
tuvos, čia pragyveno kelio
lika metų. Buvo dar nese
nas, apie 47 m. Paliko žmo
na su .nedidele šeimyna ir 
brolis' Antanas. Visi jo la
bai apgailauja.

Ilsėkis ramiai šioj sveti
moj žemelėj. Kalnavertis.

nu- 
paveik’ 
paveik* 
gyveni-

Dvi Asmeniškai Lydimos Eskursijos
Į LIETUVĄ

Puikiu Cunard Linijos Ekspresiniu Didlaiviu

AQUITANIA 
iš New Yorko j Klaipėdą 
per Southamptoną

Birželio-June 19 d. 1929
Brooklyno laikraščio “VIENYBĖS” vasarinė ekskursija 

Su Prityrusiu Palydovu
ir

Liepos-July 7 dieną 1929
Susivienijimo Lietuviu Amerikoje 

PIRMUTINĖ EKSKURSIJA
. Kurią vadovauja S. L. A. Prezidentas

p. STASYS GEGUŽIS 
asmeniškai tvarko žinomas visuomenės veikėjas 
Cunard Linijos Lietuvių Skyriaus viršininkas

p. Pijus Bukšnaitis
Klauskite apie gavimą kolektives vizos Amerikos 
piliečiams

t

Ir

dalyvaujantiems S.'L.A. Ekskursijoje.

Laivakortes parduoda ir į kelionę 
išrengia visi

CUNARD LINIJOS Agentai

CUNARD LINE
Lithuanian Dept.

1022 Chester Ave. Cleveland, Ohio

|jvĮJ3į? UO dabar prasideda vaišes su saviškiais, važinėjimas kaimas iš kąi- 
gM&tj mo, miestelis nuo miestelio, į Kauną ir kitur, ir laikas bėga. Lie
tuva pasirodo tokia pat linksma kaip buvo kuomet apleidot 20, 30 metų 
atgal, vietos pažystamos, nors daug kas ir pakitėję. 0J Važiuoji kur nori— 
yrą traukiniai, busai ir automobiliai, ar važiuoji arkliu ar pora kaip anuo
se laikuose, ir niekas nieko neklausia, nieko nesako, nes ištikro esi tik savo 
namie, savo šalyje. Prasideda naujos pažintys, ir atsirandą nauji draugai. 
Iš priežasties Spaudos Atgavimo 25 metų sukaktuvių Lietuvoje šįmet bus 
ir tam tikrų iškilmių, kurias galės matyt kurie lankysis Kaune.

Laivakorte iš New Yorke i Kauną ir algai
I $ 186.00 ■

1
t

I

AČIAU skaitymas kas viršuje pasakyta nieko nereiškia: reikia ren
gtis kelionėn, prisidėti prie “Dirvos” Ekskursijos, ir tada svajones ir 

įsivaizdinimai bus įkūnyti. SJ) Reikia tuojau kreiptis “Dirvos” Agenturon, 
užsirašyti, atsinešti metrikus (ne-piliečiai), paveikslėlius (visi), ir pradė
ti rūpintis Pasus ir Gryžimo Leidimus, be ko neiškeliausite. Amerikos pi
liečiai ir Lietuvos piliečiai, DABAR jau laikas ateiti ir pradėti ruoštis ke
lionei, nes paskui gali būti pervėlai, galit nespet gaut kokio nors dokumen
to. Gryžimo Permitai ne-piliečiams yra svarbus dalykas, taigi nelauk
dami iki metrikai ateis (jeigu reikalavot), ateikit del Permito, o metrikus

Lietuvos Pasą gausit netrukdomai.gavę

“Dirvos” Agentūra
Cleveland, Ohio6820 Superior Ave.
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Dienos Klausimais
OPOZICIJA AR PELITINIS BIZNIS?

Arba kaip dabar Lietuvoje1 
jaučiasi Krikščionys- 

Demokratai
“Lietuvos Žinios” rašo:
Šis klausimas nenoromis 

kyla paskaičius “Ryto” (k.- 
dem. dienraščio) straips
nius, 'kuriuose žūt but nori
ma įrodyti kad krikščionys 
demokratai yra vienintelė 
ir tikroji opozicija ir kad 
Valstiečiai liaudininkai ben
dradarbiauja su vyriausy
be.

Kad krikščionys demok
ratai šiandien yra opozici
joje mes gerai žinome. Bet 
taip pat mes gerai žinome 
ir krikščionių demokratų 
istoriją, kuri liudija kad 
ryt po ryt jie gali staiga 
pakeisti frontą, “sudeginti 
tai ką garbina ir vėl gar
binti tai ką degino”. To
kios metamorfozes yra ga
limos kada partijos opozi
cija yra pagrysta ne prin
cipais, o partinio biznio su
metimais.

1926 metų Gruodžio per
versmo dienos parodė kad

padarė, o jeigu kuri parti-
ja buvo opozicijoj tai peikė 
Vyriausybę ir sakėsi pati 
geriau padarysianti negu 
padaro vyriausybė.

Išeitų šitaip: lyg du vai
kai susiginčytų katras iš jų 
daugiau purvo ant prava
žiuojančio žmogaus apdrė
bė.

Gabaus virs taip kad tos 
dvi srovės susipeš už “opo- 
zicingumo” garbę, ir jeigu 
ateis Seimo rinkimai išeis 
su pagyromis: “MES bu
vom griežtesni, balsuokit 
už musų • numerį.”

Vis prieš Prohibiciją
Prie organizacijos nusi- 

stačiusios kovoti už panai
kinimą prohibicijos įstaty
mo prisidėjo 212 žymiaushi 
Amerikos literatų, iliustra- 
torių ir kartunistų, žymiau
sių visoje šalyje, kurių raš
tai ir piešiniai kasdien ma
tomi Amerikos laikraščiuo
se, vyrai ir moterys.

NORĖČIAU

Bėgimas iš Lietuvos
■ Kovo mėnešį iš Lietuvos 

emigravo į Argentiną 792 
asmenys (Vasario m. 928), 
Brazilijon — 560 (Vasario 
m. 388), Afrikon — 112' 
(Vas. — 80),.Kanadon — 
210 (Vas. — 63), Urugva
jui! — 202- (Vas. — 188), 
Amerikon — 76 (Vas. — 
81); ir 13 į kitas šalis.

Viso per Kovo mėnesį 
apleido Lietuvą 1928 asme
nys; Vasario mėn. — 1740, 
Sausio — 987 asmenys.

Išviso per tris mėnesius 
išvažiavo 4655 asmenys.

Jeigu tose šalyse kur iš
važiuoja rastų nors kiek 
geriau negu Lietuvoj tai 
tiek to, nereikėtų vargo 
kęsti. Jeigu gi rastų taip 
gerai kaip vidutiniai esti 
Su v. Valstijose, iš to butų 
didelė nauda Lietuvai: iš
važiavusieji galėtų saviš
kiams Lietuvoje paramos' 
pasiųsti. Dabar gi, emig
racija reiškia plaukimą pi
nigų iš Lietuvos, o niekas 
rimtai nedirba to pataisy
mui.

kartais krikščionys demo
kratai labai lengvai atsisa
ko nuo savo principų. Bū
dami formaliai parlamen
tarizmo ir demokratijos ša
lininkais, jie tuomet lengva 
širdimi pakeitė savo prin
cipinį nusistatymą ir visiš
kai pritarė tautininkams. 
Už pritarimą jie gavo kelis 
ministerių portfelius.

Bet tautininkai neleido 
krikščionims demokratams 
įsigalėti ir jie buvo priver
sti apleisti valdžią. Išeida
mi iš vyriausybės jie atsi
minė prarastus demokrati
nius principus, ir čia tai ir 
gimė jų opozicingumas, ku
ris pirmomis dienomis bu- 
Vo labai švelnus. Darbo 
federacija “del visko” pa
siliko vyriausybėje, o Ūki
ninkų sąjunga mėgino vėl 
susitarti su tautininkais. 
Kada Darbo federacija iš 
vyriausybės pasišalino, o 
Ūkininkų sąjunga nebuvo 
prie valstybės prileista, k.- 
demokratų ‘opozicingumas’ 
pasiekė tokio laipsnio kad 
jie net pradėjo pulti Vals
tiečius liaudininkus, kaltin
dami juos “negriežtumu”.

Visa tai, žinoma, daroma 
“dlia prostogo naroda”. 
Kartais manoma kad par
tija, prisidengus “kairiau
sios” opozicijos kepure gali 
su mažu kapitalu padaryti 
didelį politinį biznį.

Mes patartume krikščio
nims demokratams surasti 
tinkamesnį būdą savo re- 
nome atstatyti, negu nedai
lios demagogijos skleidi
mas Valstiečių liaudininką 
vardu.

Nuo “Dirvos” Redakci
jos. Iš šito straipsnio ma
tome naują dalyką: dar to 
Lietuvoje nebuvo. Tai yra 
dviejų didelių srovių pa
stangos pasirodyti katra jų 
yra “opozicingesnė” arba 
priešingesnė dabartinei vy- 
rausybei. Būdavo seniau, 
ginčijamasi kuri partija ge
riau šalį valdė ir ką gero

Norėčiau iškilti it mažas paukštelis
Į orą, į aukštį — padangėn žydrinėn, 
Norėčiau nuplaukti it lengvas vėjelis 
Į tolį, į tolį — brangioj on tėvynėn!

Norėčiau matyti ką veikia tėvelis, 
Broliukai, sesutės, senoji motutė;
Ar sveikas dar stovi gimtinis namelis, 
Ar sodną atlanko raiboji gegutė?

Neskirta menkam man padąngėj skrajoti, 
Neskirta man kilti aukštybių beribėn, 
Galiu tik sau vienas kiek noriu svajoti, 
Mintimis laksčiomis nuskristi tėvynėn.

K. Gulbinas.

KODĖL?....
Ko taip dega tavo akys,
Mergele brangioji,
Ar tu mane jauną jomis
Prie savęs vilioji?

Nevilioki, nežavėki,1 
Nesuk man galvelės, 
Jau ir taip, bemylint tave, 
Nerimsta širdelė....

Nevilioju, nekerėju
Aš tavęs, berneli,
Tik pati džiaugiuosi žvilgsniais
Tavųjų akelių;

Jos taip dega, net kutena
Manąją širdelę,
Rods neliaučiau, pražiūrėčiau
I jas per amželį....

Ko gi lupos tavo juda,
Ką jos nor’ sakyti,
Ar gal barti mane, vargšą,
Ar kitką daryti?....

Ne, ne barti, ne rugoti,
Tik tau ženklą duoti —
Taip jos trokšta kad tu imtum 
Jasias pabučiuoti....

* * *
Iš kur gavo tavo lupos
Šitokią saldybę?
Kas tau davė akim ugnį,
Veideliams gražybę?

Ak, berneli, mano brangus, 
Tu man dar meilesnis, 
Mielas tavo palietimas, 
Ir lupos saldesnės....

Adonis.

500 Metų Vytauto 
Mirties Sukaktuvių

Lietuvoje jau pradėta ruoštis prie ap- 
vaikščiojimo 500 metų sukaktuvių nuo 
mirties Didžio Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto. Vytautas pragarsėjo ir buvo pas
kutinis didžių kunigaikščių eilės kuris gy
veno ir rūpinosi Lietuvos valstybe. Po 
jo, pradedant su jo pusbroliu Jogaila, vi
si didieji Lietuvos kunigaikščiai sykiu val
dė ir Lenkiją, kur buvo karaliais, o pasi
davę Lenkų įtekmei Lietuvius tik valdė, 
ne jų reikalais rūpinosi.

Šymet sueina lygiai 500 metų kaip 
Vytautas buvo besirengiąs apsivainikuo
ti Lietuvos karalium, bet Lenkai tą jo su
manymą tramdė visomis galėmis, po to 
jis, jau senas būdamas, apsirgo ir 1430 me
tais mirė, neatsiekdamas savo svajonių.

Lietuvoje susidaręs komitetas sukak
tuvių iškilmėms ruošti štai kaip atsišaukia 
į visą Lietuvių Tautą tame reikale:

Lietuvos Piliečiai Lietuviai:
Iš visų garsiųjų musų praeities vadų, 

gyvų ir nūdien Tautos pagarboj ir jos sie
kimuose bei pastangose, didžiausias yra 
mums musų Didžiojo Vytauto vardas. Di- 

' džiausiąs ir garbingiausias. Toks jisai ta- 
I po ir yra mums ne tik del to kad jį turėjo 
ir paliko ateities amžiams tasai Tautos 
sūnūs, kuris buvo toliausia iš visų jos va
dų nukėlęs Lietuvos ribas, nunešdamas 
musų vėliavas net iki Juodųjų Jurų; ku
ris garsiausia paskelbė pasaulyje Lietuvos 
valstybės vardą; kuris ryškiausia parodė 
jo’s galią garbingiausio musų laimėjimo 
laukuose — pas Žalgirį. Tas vardas mums 
brangus ir didis dar ir del to kad jis pu
vo ir yra per amžius musų Tautai gairė 
nurodanti jai jos siekimų kryptį ir kelią.

Didysis. Vytautas nuo pat pirmutinių 
| Nepriklausomos Lietuvos atstatymo dienų 
yra taip pat tapęs mums šventas simbolis 
kovų del jos Nepriklausomybės išsaugoji
mo, pastangų del visų musų žemės sričių 
sujungimo vienon laisvon Tėvynėn su Ge
dimino ir jojo sostine, senu musų VIL
NIUM.

Tauta negerbianti savo praeities ne
gerbia savęs, ir nėra nei ateities verta. 
Ir kiekviena gyventi norinti ir gyvybei pa
skirta tauta kaip moka ir išgali' gerbia 
savo praeitį, tėvų savųjų žygius, sutap- 

Ldama savoje dabartyje su praeitimi, pa- 
| tikindama tuo pat tos dabarties darbams 
saulingus ateities laimėjimus.

Tat kiek labiau ištirko mes, turėjusie- 
I ji, kaip reta kuri Tauta, garbingą didžią 
■praeitį, privalome ją maldingai gerbti ir 
su. ja išvien ir dabartyje gyventi. Ir Vy
tautas privalo būti mums už visa labiau 
gerbiamas, kaipo svarbiausias musų pra
eities, ir dabarties, ir ateities ryšis.

Musų visuomenė, jos garbei, matyt, 
suprato tą' didžią (Vytauto reikšmę Lietu
vių Tautai, ypač atgimusiam musų vals
tybingumui. Suprato, nes išanksto susi
rūpino jau to musų Tautos sunaus ir ga
lingiausio jos Vado garbingos mirties 5G0 
metų sukaktuvių paminėjimu. Tos sukak
tuvės, kaip visi žinome, išpuola 1930 me
tais. Joms tinkamu budu paminėti ir pri
deramai tam pasiruošti musų visuomenės 
išanksto sudarytas Komitetas šiuomi ima
si sau žodį priminti tas didžias sukaktu
ves visiems musų krašto piliečiams, o taip 
pat visiems Lietuviams kur jie bebūtų, 
priminti ir paraginti visus ir kiekvieną, 
kam tik brangus yra Liteuvos valstybės 
ir Lietuvių Tautos reikalai, Laisvė, gero
vė, ir garbė, kas tik kuo gali prie tų su
kaktuvių paminėjimo aktingai prisidėti.

Tas Vytauto mirties 500 metų sukak
tuves privalo prideramai paminėti visa 
Tauta, visa Lietuva. Pagarboje tam pir
mam tarp Lietuvių vyrui privalo susijun
gti vienam darniam vainike visų, be skir
tumo tautybės, tikybos ir savo politinių 
bei visuomeninių pažiūrų,’ visi tie Lietu
vos piliečiai kurie tik siekia vieno visų 
musų tikslo — atkovotos Lietuvos valsty
bės Nepriklausomybės garbingo išlaikymo 
ir visų jos žemių sujungimo.

Garbingos šitos sukaktuvės privalo 

būti panimos kuoplačiausia. I jų minėji
mą įtrauktini visi viešojo musų gyvenimo 
reiškiniai: visa musų* visuomenė, pirmoje 
eilėje tiesioginiai Didžiojo Vytauto žygių 
paveldėtojai — garbinga musų Kariume- 
nė, o taip pat musų mokslo, meno, kultū
ros pajiegos. Vytautas privalo būti pa
gerbtas kiek jo žygiai tos pagarbos iš mu
sų yra nusipelnę. O kad musų pagarba 
butų verta jo žygių — reikės mums įtem
pti visas savo pastangas.

Tat Vytauto mirties 500 metų sukak
tuvių Komitetas šiuo išanksto kviečia vi 
sus gyvai ir kuopiačiausia ■ atsiliepti į š 
pirmą jo šaukimą:
1930 METAIS’ LIETUVA ORGANIZUO

TAI PAGERBIA VYTAUTO 
DIDINGĄ ATMINTĮ!

Kviesdamas visus jau dabar susirū
pinti prideramu tų sukaktuvių minėjimu 
Komitetas pirmiausia plašo visus kurk 
tuo yra susirūpinę ir susirūpins, padėti 
jam sunkiame jo darbe savo pasiūlymais, 
nurodymais ir patarimais, kurie visi rei 
kiamai .bus priimti domėn sustatant Ko 
mitetui plačią ir tikslią sukaktuvių minė
jimo programą. Ji bus paskelbta kiek vė
liau, kai bus tinkamai paruošta. Tuo tar
pu gi visi į ruošimosi darbą! Tegul šie 
1929 metai bus pasiruošimo metais Vy
tauto atminimui skiriamiems 1930 me
tams!

Vyriausiojo Komiteto pirmininkas 
Pulk. lt. Vladas Braziulevičius

I Vice Pirpininkas
Kunigaikštis Jonas Gediminas- 

Beržanskis-Klausutis
II Vice Pirmininkas

Dr. Ruvimas Rubinšteinas. 
Iždininkas Antanas Graurogkas, 
Nariai:

Rašytojas Liudas Gira, 
Maj, Aleksandras Ardickas, 
Ats. kar. A. Marcinkevičius, 
Studentas Jonas Kalnėnas, 
Vald. Tadas Balanda, Sekr.

NEPARTIVIŠKUMAS
ĮRODYTAS

“Dirvos” nr. 17 Žinučių 
Rinkėjo pastabėlėse biskį 
perskaudžiai užk e r t a m a 
“Tarpininkui” tokioj pras
mėj buk “Tarpininkas” per
spausdinąs vien komunistų 
“plepalus” reikale šelpimo 
Šiaurinės Lietuvos. Tuomi, 
esą, “Tarpininkas” įrodęs 
savo partiviškumą.

Tikrenybėje to nėra. Bu
vo perspausdinta musų vi
sų srovių laikraščių atsilie
pimai apie šį svarbų reika
lą, neutrale kryptim, be ko
mentarų iš musų pusės. To
kios taktikos juk laikosi 
žymiausias Anglų žurnalas 
“The Literary Digest”. Ir 
tai tikriausias įrodymas, 
kad žurnalas elgiasi bepar- 
tiviai. Taip padarė ir “Tar
pininkas”, laikydamasis be- 
partivio nusistatymo politi
kos reikaluose. Labai ap
gailėtina kad randasi Lie
tuvių tarpe tokių priekabių 
jieškotojų.

R. židžiunas,
“Tarpininko” Red.

LINKSMA
Linksma kai aušt’ diena šviesi 
Ir teka saulutė skaisti, 
Pavasarėlio rytelį 
Girdi gegutės balselį;

Kai sodai papuošti žiedais, 
Ir kvepia kvapsniais maloniais;
Širdį glosto ir gaivina,
Šitaip gyvent but malonu.

Gamta atbudus iš miego, 
Nusikratė rūbą sniego, 
Ir papuošė žemę gražiais 
Įvairiausių spalvų žiedais.

Visa gyvija sukruto
Kai šią atmainą pajuto,
Tik yirba ir dūzgia laukuos,
Ir linksma stojosi miškuos:

Čia čiulba paukštelių pulkai, 
Tik skamba ir skrenda balsai! 
Išdyla, pranyksta vargai 
Kuomet dainelių jų klausai!

Laputė.

įgaliojimai
Įgaliojimai reikalingi pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Ameri
koje, likusiems jūsų broliams, se
serims ar kitokiems giminėms tė
vynėje padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos vyriausybės 
reikalavimo, patvirtinama Lietuvos 
Konsulate, ir paruošiama gatavai 
persiuntimui. Nelaikykit savo da
lių neužbaigtų.

“D I R V A”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

Sapnininkai
75C APDARYTA Jį

Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

DEŠIMTS ŽYMIAUSIŲ 
ŽMONIŲ

United Press žinių agen
tūros prezidentas surinko 
ir paskelbė 10 žymiausių 
ypatų apie kurias publika, 
labiausia mėgsta matyti ži
nias spaudoje šiais laikais. 
Jie yra:

Prezidentas Hoover, 
Anglijos karalius Jurgis, 
Pulk. Lindbergh, 
Buvęs prez. Coolidge, 
Diktatorius Mussolini, 
Henry Fordas, 
Thomas Edisonas, 
Charley Chaplin, 
Lloyd George, 
Vokietijos prez. Hinden- 

burgh.
Moteris į dešimts žingei- 

džiausių ypatų neineina nei 
viena.

“TARPININKAS”
VAIZBOS, DAILĖS. KULTŪROS 

MĖNESINIS ŽURNALAS.
Nemažiau 32 puslapių didumo, 
didelio formato, turiningas nau
dingais raštais apie Nejudomų 
Turtų, Apdraudę, Ūkius, Svei
katų; Dainos su gaidomis; Juo
kų skyrius; Pamoka Lietuvių 
kalbos; Nepaprastos įdomybės; 
Anglų kalbos skyrius, ir t. t..- 
Tokio puikaus žurnalo Lietuviai 
dar neturėjo. Tuojau užsirašy- 
kit sau ir savo giminėms.
Prenumerata metams tik $1. 

Pavienis numeris lOt. 
Užsienyje $1.50 metams.

“TARPININKAS” 
332 W. Broadway, So. Boston, Mass.

DYKAI SLOGA IR DU
SULIU SERGANTIEM 
Dykai Išbandymas Metodo Kurį Kož- 

nas Gali Naudot be Laiko Nuo
stolio ir Nepatogumo.

Mes turim metodų kontroliuot Du
sulį, ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi-, 
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti dūmai” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
nietodas gali paliuosuoti nuo gargž- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

Šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net vienų dienų. Rašykit tuojau 
ir naudokit tų metodų. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponų kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimų. __ «

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO.,

2624H Frontier Bldg.,
462 Niagara St., 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodų išbandymui:

“DIRVA”
6820 Superior Avę. Clęvehųid, O.
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Dienų

(Tųsa iš pereito num.)
Pamatęs žmogų, iš pasiilgimo žmo

nių norėjo bėgti prie jo ir kalbint, bet su
silaikė: ar eit, ar rodytis, ir 'kas iš to gali 
išeiti? Juk jis čia ką nors pažysta, suei
na, išpasakos ar net išduos jį, o tada ko
kis gali būti galas?

Vienok žmogų prie žmogaus jausmai 
traukia, ypač nelaimėje, paklydus ir vie
nam besi'bastant, tat Šeirys, nežinodamas 
ar priešų ar draugų ras, kelintų dienų pri
slinko prie rūsio kur lauke sėdėjo žmogus 
ir gaminosi sau valgį iš girinių vaisių. Su 
savim Šeirys turėjo aštriais krumpliais 
buožę ir prie juostos deiginų, reikale gin
tis, ir gabiai tuos ginklus mokėjo naudo
ti, o būdamas jau setpynioliktų metų ber
niukas, augalotas ir tvirtas, galėjo gerai 
prieš bent vienų vyrų laikytis.

Priėjęs, sėdintį žmogų užkalbino, ir 
patyrė jog jis Šeirio' kalbų mokėjo, nes 
tai buvo Sambietis, Žemaičiams artimos 
gentės, vienuolis, persiėmęs nauju tikėji
mu. Sėdintis žmogus ne tik nesigriebė 
jokio įnagio, bet nei neparodė nusigandi
mo žymių svetimąjį pamatęs, ir akis pakė
lęs žiurėjo Į savo svečių.

— Telaimina tave dievai, — prašneki
no jį Šeirys.

— Per amžių amžius, — atsakė vyras, 
Tas vyras, norėdamas geriau sutver- 

tojui įtikti, pasirinko šventojo gyvenimų 
ir pametęs savo namus ir visus krikščio
nis su jų vaidais, karais ir varžytinėmis, 
atėjo į apvienėjusį Aismarės kampų, kur 
beveik niekas negyveno, ir pats sau vedė 
atsiskyrėlio gyvenimų. Kuomet Europoje 
prasiplėtė krikščionybė, tokių vienuolių- 
girininkų radosi daugybė: kiti ir turtin
gi žmonės, pagauti tikėjimiško užsidegi
mo, metę viskų ėjo į girias sutvertojų gar-

Net žvėrelius nevalia žudyti, o tu rengie
si prie žudymo žmonių....

Tiesų kalbi, žudymas yra blogas dar
bas, bet kodėl jus kurie skelbiat artimo 
meilę, einat tvirtai apsiginklavę žudyti 
musų nekaltus žmones, kurie nepažysta 
to Dievo kurio tikėjimu jus vaduojatės? — 
barė Šeirys vienuolį.

— Aš to, vaikeli, nepripažystu: aš sa
kau kad Dievas visiems lygiai žemę pada
lino ir gyventi leido, tik vieni dar jo ne
pažysta, bet ateis laikas ir pažins ir nu
silenks jdm. Eiti ir žudyti netikėlius už 
jų nežinojimų šventos tiesos aš buvau prie
šingas, užtai apleidau visus savo žmones 
ir išėjau gyvent sau vienas, o pamokint 
Dievo žodžio tuos kuriuos sutiksiu ir ku
rie norės manęs klausyti.

— Kad visi krikščionys tokie butų, 
nedegtų pagonys kerštu prieš juos.... — 
pridėjo Šeirys.

Abu jiedu nutilo. Matė vienuolis vai
kino veide ramų, ne į žmogžudį panašų at
vaizdų, doro žmogaus, kurio akys mato 
daugiau negu tik grobį, savo kaimynų iš 
pasahj užpuolus, ii’ galvojo jog ne be rei
kalo jis prisiekė keršyt, tačiau galvojo iš
rauti iš jo širdies keršto diegų ir padary
ti jį sau draugu vienuoliu, o paskui vary
ti savo padorų krikštijimo darbų. Manė 
sau vienuolis, jeigu pagonys butų nuolai- 
desni (kaip jis pats pasirodė), be pasiprie
šinimo išpažintų tikrąjį tikėjimų, nebūtų 
kitiems už kų juos pulti....

Šeiriui vienok tuo tarpu mintys siau
tė kad jis suėjo su savo priešu, tik tiek 
buvo jam nuolaidus kad jis buvo Prūsas 
ir tų kalbų vartojo. Jeigu butų užtikęs 
Vokietį ar Mozūrų, butų čia pat įvykus 
kova.... Juk ir dabar jis kenčia krikš
čionių persekiojimo pasekmes: paklydęs-

bint, ir gyvent kaip gyveno jų tikėjimo 
įkūrėjas. Jie nenorėjo maišytis peštynėse 
ir vaiduose ir varde tikėjimo kovoti ir žu
dyti pagonis, prie ko kitų buvo nepapras
tas palinkimas.

Šeirys nesisakė kas jis ir iš kur paei
na, tik kalbėjo' daugiau kad yra šios apie-

savęs savo tėvų, stovintį, viena ranka ro
dantį savo didelį kardų, antra rodantį jam 
jo paties pilį ir liepiantį gryžti ir eiti žiū
rėti savo motinos ir namų.

Pašoko jisai iš tokio prisivaizdinimo 
ir leidosi bėgti. Bėgo link upės, persikė
lė į kitų jos pusę, išsikasė kardų, ir vėl 
persiiręs Į šiaurinę pusę, išsileido keliau
ti šiaurėn, su vienuoliu nei neatsisveikin
damas, turbut del to kad dar likimo buvo
lemta su juo susieiti vėliau.

Sugautas
Namon, į savo lizdų jis traukė, para

gintas savo tėvo per sapnų. Ar ten koks 
pavojus gręsė, ar čia galėjo 'būti vienuolio 
perkalbėtas patapti krikščioniu, tat tėvo 
dvasia laiku atėjo jį persergėti.

Pavakare jau, daėjo jis į vienų dalį 
švaraus miško, kuris buvo išvalytas ir 
augo jame graži žolė ir lygus medžiai. 
Rodos ten nieko nematė, bet staiga pasi
juto kaip jį apsupo vyrai ir .surišę kur tai 
vedė. “Sudegint jį! sudegint!” jie rėkė. 
Tai buvo Sambijos vaidilos, kurie pagavo 
savo Romovos šventame miške svetimą 
žmogų, o į šventų miškų buvo didelis pra
sižengimas svetimam ineiti. Sugauti sve
timieji buvo deginami auka dievams, už- 
ganapadarymui už peržengimų jų šventos 
vietos.

Neduodami teisintis, jie nutempė ir 
įstūmė Šeirį j rūsį ir užsprendė duris. Kas 
rytoj bus jis gerai žinojo, ir kai atėjo lai
kas vaidilos paėmę jį vedė prie krivių kri
vaičio teismui. Jie palaikė jį už svetimą 
špiegą, nes jų kalba, nors ta pati, dikčiai 
skyrėsi, kaip ir dabar Lietuvių genčių kal
ba nėra vienoda. Gal jis špiegauja kryžei
viams, Lietuvių kalbą mokėdamas.... Dar 
daugiau, jis peržengė šventus įstatymus 
mindžiodamas savo kojom dievų pasiskir
tą elką. Būtinai turi būti sudeginamas.

Sekantį rytą anksti pasiųsta krivūlė 
artimiems žmonėms susirinkti į Romovę 
ir dalyvauti teisme.

. Krivių krivaitis pasistatė Šeirį prieš 
save ir klausinėjo ko jis ir kaip papuolė 
į uždraustą mišką. Vaikinas pasakojo kad

gryžta iš karo, kur kovose su kryžeiviais 
.žuvo’ jo tėvas, pasakė mulšio vietą, apie ku
rių visi jau girdėjo; apsakė savo prisieką 
tėvui, ir jog dabar gryžta namon, po ilgų 
klaidžiojimų ir nežinojimo kur radosi, nes 
bijojo ineiti į krikščionių užpuolamas sri
tis ir patekti priešams. Pasakė kur yra 
jo tėviškė, ir visi atidžiai klausė jo iškal
baus apsakymo.

Viskas ko reikėjo tai kad klausantie
ji tikėtų jo žodžiams, vienok krivaitis, se
nas ir patyręs žmogus, nebuvo pratęs pri
imti svetimų žodžių taip greitai, ypač jis 
žinojo kad špiegai ir priešai labai moka 
meluoti,

(Bus daugiau.)

“Karaliau, žmonės neturi duonos!” — 
šaukė Francuzijos karaliui Liudvikui jo
piliečiai.

“Lai ėda šiaudus!” — atsakė karalius ir 
karalienė į tokį šauksmų.

Neužilgo žmonės užgriuvo palocius, su
gavo valdovus ir prikišę šiaudais burnas 
vedė ant nukirsdinimo.

Tas ir daug kitų žingeidžių dalykų iš pa
saulio istorijos rasite knygoje

“ŽMONIJOS ISTORIJA”

'TAI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 
1 Istorijos — tai bendras susipažinimas 

su žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
primitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra-| 
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da-| 
bar.
“Dirva” išleido šių gausiai iliustruotų 620 į 
puslapių didumo knygų su dideliu pasiau- 
kavimu visuomenei, užtai kiekvienas pasi- 
stengkit jų įsigyti, nes tai yra veikalas ko
kio Lietuvių tautoje nebus išleista per ko
kius dešimts ar daugiau metų.

Apdaryta audimo viršeliais, $2.25.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Cigaretų

ORLAIVIAMS SI
TYS ATLANTIK

Yra sumanyta pabui 
ti Atlantike plakančiu 
laiviams nusileist tiltus 
kie dabar yra ant tan 
rų kariškų laivų. Tie 
bus išdėti kas 300 mylit 
nas nuo kito. Ant k 
tilto bus keliolika dart 
kų, bus mašinšapė, vii 
tis, valgykla ir radio 
pas lakūnams keliui j 
ti.

Platforma bus l,20C
dų ilgio ir 400 pėdų p] 
užtektina lėktuvams 
laikyti leidžiantis ir į 
gėti pradedant skristi, 
platforma normaliai 
100 pėdų aukščio nuo 
dens.

Retežiai po 21,150 ; 
ilgio iš visų pusių laikj 
platformą vietoje, š 
jau viena tokia platfc 
bus Įrengta ir bus dar 
bandymai. Ji bus tarp 
kraščio ir Bermuda sa

Jeigu pirmas bandj 
bus pasekmingas bus 
budavota eilė tokių plai 
mų skersai Atlantiką.

Inžinieriai sako kad 
kia plukanti platforma 
lės laikytis net tokiose ' 
gose kurios pakyla iki 
pėdų, kas retai būna, ir 
judės, nes stori stiprus 
težiai prijungti prie spt 
lių inkarų laikys ją nuo 
nojimosi. Platforma n< 
paplukdyta ant viršaus 1 
denio bet pastatyta ant

I liai vandenyje įleistų ] 
niniu tuščiu katilų, o į 

!moje vanduo nejuda.
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linkės gyventojas, toliau esanti jo tėvų 
bakūžė, jie užsiima žuvininkyste, o jis da
bar išėjęs sau pamedžioti.

be tėvynės blaškosi. Šeirys svetimąjį ir 
nebūtų nieko prasitaręs nei pasitikėjęs jo 
žodžiams, neš tikrai butų palaikęs už špie
gą atėjusį į Prūsų žemes po priedanga ti
kėjimo.

Pasitikėdamas jam, vaikinas su vie
nuoliu išbuvo iki vidurvasario, nueidamas
ir į artimus kaimus ir pamatydamas dau
giau žmonių. Iš jų girdėjo apie naujus 
kryžeivių puldinėjimus ant jo vientikių,

Iš Šeirio pasveikinimo, vienuolis su- apie Mozūrų užpuolimus ir žudynes ke-
prato kad jo jaunas svečias yra pagonis, 
ir ėmė kalbėti jam apie Dievą kuris visus 
myli.

— Apie kurį dievą tu kalbi, Lietuvių 
ar krikščionių? — užklausė vaikas.

liuose kuriais jam reikėtų gryžti į savo 
kraštą, apie kurį dabar pradėjo patirti. 
Iš to vaikas dar labiau rūstavo prieš krik
ščionis vietoj pasiduoti vienuolio mokini
mams.

kaip Camels 
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IR DU
MTIEM
Kurį Kož- 

ko Nuo- 
įmo.
■oliuot Du- * 
tumet mu- 
jusų atsi-, 

, ar nuola- 
s turit pa- 
no. Nežiu- 
snat, kokis 
s, jei ken- 
etodas turi 
tiems kurie 
s, kuriems 
oti durnai" z 
norim pa- 

i jog musų 
įuo gargž- 
r visų kitų

>us pralei- 
kit tuojau ’ į 
Nesiųskit 

>onų kuris 
ms mokė-

PONAS

bandymui: i

— Tik vienas Dievas tėra pasaulyje, 
ir negali jis būti nei Lietuvių nei keno ki
to, — atsakė vienuolis.

Vaikas matė to vyro labai išblyškusį 
veidą, iš ko suprato kad jis nėra ir spėko
se išnašus, todėl drąsiai su juo kalbėjo.

— Tai i tą dievą aš ir tikiu — dievą 
Perkūną, kuris yra viršiausis ant visų, 
dievų, ir mes jį nuo senų seno garbinam, 
— atsakė Šeirys.

— Vaikeli, tu esi pagonis, ir nusidedi 
sutvertojui jeigu jam nenusilenki.... Bet 
turi dar laiko pasitaikyti, atsiversti prie 
tikrojo Dievo.... Klaupkis, aš tave pa
krikštysiu ir išmokinsiu tikro tikėjimo, 
kurį Išganytojas paliko....

Šeirys pastatė akis išgirdęs apie krik
štą, nes tie žmonės kurie kitus krikštija 
nužudė jo tėvą ir išnaikino daugybes Prū
sų ir Lietuvių, užgrobė žemes, moteris ir 
vaikus į nelaisvę išsivarė, padarė ver
gais....

— Ne! Jeigu nori mane padaryt krik
ščioniu tai žinok kad aš esu prisiekęs 
krikščionims keršyti ir iki mano širdyje 
bus mano žuvusio tėvo atmintis, keršysiu 
jiems, tik laukiu kad greičiau suaugti!

— Vaikeli, vaikeli, visi žmonės yra 
sutverti Dievo paveikslu, o kerštas yra 
velnio darbas, todėl mokykis mylėti savoj 
'artimą ir priimk Išganytojo žodžius....

Iš, šių žmonių jis patyrė kad tiesiai 
šiaurėn einant randasi Kuršmarė, kurios 
kitame gale yra kaimas Klaipėda, o tas 
reiškia kad kur nors jo krašte, nes apie 
Klaipėdą Šeirys visada girdėdavo namie 
kalbant, ir net kartkartėmis jų pilyje už
kliūdavo iš ten pirkliai, Nemunu atplauk
dami, tai Danai, tai Vokiečiai.

Prie savų žmonių daėjęs, prie pagonų 
kaip jisai pats, Šeirys nebijojo išsikalbėti 
iš kur jis yra, užtai tie pradėjo patardi- 
nėti jam kaip namon parkeliauti.

Į Klaipėdą iš čia tiesus kelias, sakė 
jam žuvininkai, tegul jis eina į Kuršmarį, 
ten ras kas nugabens jį Klaipėdon, jeigu 
ten jam reikia vykti. Arklio čia niekur 
jis negalėjo gauti keliauti raitas, prie to 
širdingi Prusai patarė neiti tiesiog link 
Nemuno iš čionai, nes sritis tarp čionai 
ir Nemuno užpuldinėja ir plėšia Mozūrai, 
ir gali patektų į jų nagus.

Kada vaikinas rengėsi keliauti toliau, 
vienuolis draudė jį pasilikti su juo, ir sy
kiu, apsikrikštijus, eiti skelbti tikėjimą 
tarp savo žmonių taikiu budu, ne gink
lais, kaip daro kryžeiviai, ir kada jiedu 
Lietuvius apkrikštys kryžeiviai neturės 
ko Lietuvių puldinėti ir žudyti.

Kažin ar toliau vienuoliui butų pavy
kę vaikiną perkalbėti, bet vieną rytą, nei 
tai miegodamas nei ne, Šeirys matė prie

kodėl camels yra GERESNI CIGARETAI

Camels yra gaminami iš rinktiniausių tabakų, augintų, 
ištobulintų ir maišytų, žinovams prižiūrint.

Camels yra lengvi ir priimnųs.

Camels skonis švelnus ir patenkinąs.

Camels yra vėsus ir gaiviną. '

Camels kyapstiis viduj ir lauke visada malonus.

Jų skonis nenuvargina ir nepalieka cigar etinio skonies.

(fp 1929, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston*Salem, N. C.



LAIŠKAI IŠ LIETU
VOS

(TĄSA NUO 1-MO PUSL.) 

ta iškrypo iš savo vėžių: 
ištisus straipsnius talpino 
garbinančius mūsų operą, 
žodžiu, Lietuviškumui ne
mažas laimėjimas.

Kipras Petrauskas visai 
išpuiko. Parvažiuoja , tik 
keliom dienom, padainuoja, 
vėl važiuoja Į trukšmingą, 
įviliojantį Paryžių sau lau
rus skinti. Musų publika, 
jo išalkus, dar kelipm die

nom anksčiau prieš vaidi
nimus išpirko bilietus.

Ateityje, jis dar manb 
apvažiuoti su visa trupe po 
Europos sostines.

Musų publika ištroškus 
Babravičiaus. Jau laikas 
butų jam atlankyt savo se
ną tėvynę. Jis pradeda jau 
užmiršt ją.

Teko patirt jog garsų pa
saulinio masto dirigentą'E. 
Kuperį žadama kviest Lie
tuvos operon. Jei pavyktų 
ji privilioti tai musų opera 
ir muzika tikrai pasiektų

didelių meno srityje laimė- 
I jimų.

i ’I Paskutiniu laiku musų 
knygų rinka smarkiai gy- 
vėja. Knygos kaip iš mai- 

I šo pabiro šyrnet. Jei per
inai -vienų knygų Lietuvoje- 
Į buvo išleista virš 800 (at- 
Į skirų pavadinimų), tai šy- 
met tikimasi dar daugiau 

I išeis. Bendrai, jau knygų 
|bado, kaip anksčiau buvo, 
Į nejaučiama Lietuvoje.
i Išėjo naujas dienraštis, 
j “Diena”. Jame bendradar

biauja pačios žymiausios 
musų žurnalistinės pajie- 
gos. Dienraštis daro sim
patingą Įspūdi, palygina
mai yra naujas, reiškinys 
musų spaudoj.

Pasirodė “Iliustruotasis 
Sportas”, naujas sporto 
žurnalas.

Bendrai pas mus pasku
tiniu laiku spaudoj nemaža 
skilčių pavedama ekonomi
kai. Kartais pasitaiko ir 
objektiviai nušviečiančių 
musų ekonomišką būklę 
straipsnių. Bet daugumas

Hii'Olll-HI

KNYGOS UZ PUSĘ KAINOS
Gigantinis Knygų Nųpiginimus Naudokitės Šia Proga Visi

Gerbiamieji: šiame skelbime randasi šimtas geriausių rinktinių knygų, kurias pirkdami nemažiau $20.00 vertis galite gauti už pusę kainos. Reiškia 
jeigu iš Šito sąrašo imsite knygų už $20.00, Knygynui “Lietuvai” prisiųskhe tiktai $10.00 — pusę .sumos rokuojant hug pilnos kainos, šitas knygų 
nupiginimas tęsis iki Gegužes-May 15 d. 6. m., pertat kiekvienas šio skelbimo skaitytojų, esate nuoširdžiai kviečiami užsisakyti kuodaugiausįaį 
knygų už numažintą kainą. Jeigu Tamsta užsisakysite iš šio skelbimo knygų už $10.00 neto, vėliau iš mūsų Knygyno “Lietuvos” gausite visas kny
gas nuo 30 iki 50 nuošimčių pigiau — reiškia Tamstos vardas bus įtrauktas į mūsų kostumerių sąrašą, šitos sąlygos teikiamos ne vien Amerikos, 
bet ir Canados ir kitų šalių lietuviams, knygų pirkėjams — pasinaudokite proga dabar — pilkitės knygų už numažintą kainą, o vėliau galėsite gauti 
visas knygas nupiginta kaina. Taipgi mūsų knygyne randasi didžiausias pasirinkimas įvairiausių gintarinių daiktų — reikalaukite Gintarų kata
logo, taipgi mūsų naujas pilnas knygų katalogas jau baigiamas spausdinti. čia seka sąrašas mūsų siūlomų knygų — laukiam knygų užsakymų t:

Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos*—Knygos Lietuvių 
Kalbos ir Literatūros MoksluiS 36. Draugijos ir Organizmo Evoliucija — remiantis garsiais

mokslininkais parašė — Arthur Lewis ir sykiu kitą knygą 
Nuosavybes Išsivystymas, parašė — Paul Lafargue. Dr. Ka
raliaus vertimas. Abi knygos vienoje, apdaryta. Pusi. 380. 
Kaina $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai -------------------------$1.50.

37. Gamtos Reiškiniai, parašė —J. Trojano* skis. Vaizdžiai
supažindinta su gamtos įvairenybėmis. Paveiksluota. Pusi. 
240,apdaryta. Kaina $2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai........ $1.25.

38. Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai —parašė sulig ki
tais autoriais šernas. Paveiksluota: Pusi. 370, apdaryta. Kai
na $2.50, iki Gegužes 15 d. tiktai------------------------------->1.50.

39. Gamtos Mokslų Vadovėlis, parašė — J. TriJanovskis. Su
daug paveikslų. Pusi. 580, apd. Kaina $5.00, iki Gegužės 15 
tiktai - . ■ ■. ■■ . — ;— $3.00.
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1. Stilistika, Literatūros Teorija —Gustaičio. Knygoje telpa
visos gražiausios kalbos ypatybes, ištraukos iš kalbų garsių
jų Romos ir Graikijos oratorių — Demostėno, Cicero ir kitų. 
Pusi. 850. Kaina $2.50, iki Gegužis 15 d. tiktai ----------$1.50

2. Lietuvių Literatūros Istorija —- Miros. Telpa Įžymesniūjų 
lietuvių rašėjų kūrinių turiniai. Verta šią knyga kiekvienam 
Įsigyti. Pusi. 142. 'Kaina $1.25, iki Gegužės 15 d. tik — $1.00.

3. Lietuvių Kalbos Vadovėlis — Liudas Giro. Tinkamas pamo
kinimas taisyklingai rašyti. Pusi. 78. Kaina 75c., iki Ge
gužės 15 d. tiktai' ,—- . 50c centų.

4. Rūsiškai-Lietuviškas žodynas- (kišeninis). Pusi. 252. Kaina
$1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai........... . ..........   75 centai.

•5. Lietuvių Kalbos Gramatika — Damijonaičio. Jeigu nori tin
kamai lietuvių kalbą išmokti rašyti , Įsigykite šitą Gramati
ką. Pust 126. Kaina 80 c., iki Gegužės 16 d., tiktai-- 60c.

6. Skaitymai —Klimo. Tinkami skaitymai del’ lietuvių kal
bos lavinimosi. Pusi. 292. Kaina $1.50] iki Geg. 15, tik $1.00.

7. „ Aritmetikos Uždavinys —Mašioto. Dalis 1 ir 2-ra. Pusi. 
177. Kaina $1.00, iki Gegužės 15’d. tiktai  75 centai.

8. Lietuvių Kalbos Vadovėlis — Murkos. Apie 200 pusk Kai
na $1.00, iki Gegužes 15 d. tiktai 1 --------75 centai.

9. Vaikų Darbymečiui —Murkos. Puti. 30Q Kaina $1.60, iki
Gegužės 16 d. tiktai ■ -- —-- $1.00.

40. Gamtos Pajiegos, parašė —šernas. Su daug paveikslų. 
Pusi. 288, apd. Kaina $1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai$1.00.

41. Gamtos Istorija. Knyga su daugelių paveikslų iš gamtos 
mokslų. Apdaryta. Pusi. 209, Kuiną $1.50, iki Gegužės 15 d. 
tiktai$1.00.

42. Biologija — šerno. Paveiksluota. Pusi. 147. Kaina 75c., iki
Gegužės 15 dienai tiktai . ------- ------—. , 50 centų.

43. Raktas Pažinti Augalams, kurie žydi pavasari, vasarą ir
rudenj. Pusi. 244, dviejose daline. Kaina $1.25, iki Gegužės 15 
d. tiktai . ............$1.00.

44. Kraujo Lašo Kelionė. Su paveikslais. Kaina 60c., iki Gegu
žės 15 d. tiktai 50c.

45. Meteorologijos Vadovėlis, “Ūkininkų Dangus,” parašė —
Ig. Kančius. Knygoje kalbama apie žiemą, sniegą, saulę au
galus, orą, vėją — jų sudėtį, ypatybes, elementus ir Lt. Pusi. 
112. Kaina 75c., iki Gegužės 15 d. tiktai............- 60c.

46. Pažinkite Mus. įžymiausių pasaulio gyvulių, augalų chre
stomatija. Su daugeliu paveikslų. Sutaisė Vasiliauskas ir Ja
nušonis. Pusi. 270. Kaino $1.75, iki Gegužės 15 d. tik  $1.25.

47. Rytojųn Bežiūrint. Ištraukos iš raštų: Moro, Kampenelo, 
2ank-žak, Ruso ir kitų garsiu pedagogų. Pusi. 174. Kaina 50c. 
iki Gegužės 15 d. tiktai •40c.

Istorija, Geografija ir kitos Mokslines Knygos

13. Skaitymo Knyga (Chrestomatija). Pusi. 240. Kaina $1.00, 
iki Gegužės 15 d. tiktai , ,,  ................—. . 75 centai.
14; -Vadovas Lietuvių Kalbai. Pramokti, Vokiečių-Lietuvių Kal

bamokslis. Sutaisė — Vidūnas. Paveikslus piežč — A. Bro
kas, Pusi. 111. Kainą $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — $1.00.

17. Kišeninis Žodynėlis Lietuvių-Anglų ir Anglų-Lietuvių kal
bos. Telpa jame 18,000 žodžių ir sykiu priedas “Kokiu Būdu 
Yra Galima Tapti Amerikos Piliečiu.” Parankus žodynėlk; 
lavinimosi anglų kalbos (nauja laida.) Pusi. 160. Kaina $125, 
iki Gegužės 15 d. tiktai __ _____ _________ $1.00.

30. Geografija, sutaisė —Sernas. Su daug paveikslų Įvairiau
sių daiktų vaizduojančių, upes, ežerus, vulkanus ir Lt. Kny
ga didelė 6x9, atspausdinta ant geros popleros. Pusi. 469. Ap. 
daryta. Kaina $4.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ------  $2.50.

18. Kariavusių šalių Istorija. Parašė — M. Avietynaite. Kny
ga su daug paveikslų iš pasaulinės karės laikų. Knyga žingei
di. Pusi. 192 ir labai didelio formato, drūtais viršau. Kaina 

$3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai -__________ t________ $2.25.

15., Lithuanian. Self-Instr action. Sutaisė —Laukis. Ameriko
nams mokytis lietuvių kalbos. Kuiną 50 centų. Pusi. 74, iki 

Gegužės 15 d. tiktai -------------- 40 centų.

16. Anglų-Lietuvių Kalbos žodynas — Lallo. Dalis 2-ra. Pusi. 
835. Kaina $10.00, iki Gegužės 15 d. tiktai________ $7.00.

10. Aritmetikos 4 Dalys — Busilos. Kaina $2.00, iki Gegužės
15 d. tiktai . ■ ■- ------------------------------ $1.50.

Rastas ir Jo Mokymo Naujieji Keliai. Pusi! 82. Kaina 
>1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai . ................  — 75c.

12. Komercijos Aritmetika, sutaisė -'Ilgūnas. Pusi. 311. Kai
na $2.25, iki Gegužės 15 d. tiktai ■ ■ ■ $1.75.

la. Lietuvių Anglų, Augių Lietuvių-Kalbų žodynas — .sutaisė 
A. La lis (Abi dalys), šitas žodynas yra viski baigiamas iš
parduoti — greitu laiku nei už didelius pinigas jo nebus ga
lima gauti. Žodyno dydis yra 1274 pusi., gražiais apdarais — 
kaina nuo Naujų Metų pakelta iki $16.00. bet iki Gcgužčc 15 
dienai š. m., parduosime už $12.00. Nuo šito žodyno daugiau 
jokios nuolaidos nedarome — reikia pilnai prisiųsti $12.00.

19. Lietuvos' Istorija, parašė — A. Alekna. Su 3 Lietuvon žem
lapiais. Naujausia laida. Pusi. 235. Kaina $1.50, iki Gegužės 
15 d. tiktai __ _____________ ________ _  ■— $1.00.

20. Lietuvių Tautos Istorija, parašė —St. Matulaitis. Nau
jausia laida. Pusi. 260. Kaina $1.50, iki Gegužes 15 d. _ $1.00.

20a. Ftlozofijoe- Straipsniai. Pusi. 232. Kaina $1.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai . ------- - 00c.

21. Naujūjų ir Vidurinių Amžių Istorija, parašė —V. Zak-
fievskis. Knyga pilna Įdomybių. Trijose dalisc. PusL 550. Kai
na $2 J6, iki Gegužės 15 d. tiktai $1.50.

22. Palangos Istorija, parašė — Dr. J. Basanavičius. Pusi. 52. 
Kaina 40 centų, iki Gegužės 15 d. tiktai ■ ... 25 centai.

23. Dievo Galybė — Zoologija, Botanika, Geologija, Fizika,
Chemiją, Gyvulių ir Augalų Fiziologiją, parašė — Paulius 
Boro. Vertimas Į lietuvių kalbą. Su daug paveikslų. Svarbi 
knyga savo turiniu. Pusi. 328. Apdaryta 2-se dalinį Kaina 
$3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai - . .. $1.75.

24. ' Astranomija, sutaisė —A. Agaras. Su paveikslais. Kaina
75c.,’ iki Gegužės 15 d. tiktai ----- ----------50 centų.

25. Istorija Abelna, parašė —Dr. Bacevičius. Knygoje apra
šoma laikas nuo 2800 metų dar prieš Kristuje iki 146 metų 
po Kristuje. Pusi. 498. Apdaryta. Kaina $2.50, iki Gegužės 
15 d. tiktai_______  _ . $1.75.

26. Istorija Chicago* Lietuvių, paraše —šernas. Pusi. 580. 
Apdaryta. Kaina $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — $2.00.

27. Istorija šiaurinės Amerikos. Tiksliai aprašoma istorija J.
V. nuo jų atradimo iki vėliausių laikų. Pusi. 364. Apd. Kai
na $2.25, iki Gegužės 15 dienai tiktai __ $1.50.

28. Dr. Vinco Pietario Atsiminimai, žingeidi knyga apie 7
skirtingus klausimus su autoriaus paveikslu. Pusi. 301. Ap? 
daryta. Kaina $2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai —— $1.60.

29. Tikėjimų Istorija, parašė —prof. Chantapie de la Sau-
seyo. Didele ir viena iš svarbiausių knygų šituo klausimu — 
bu daug paveikslų. Pusi. 1086, apdaryta. Kaina $10.00, iki 
Gegužės 15 d. tiktai ______________________________  $7.00.

E

S 31. Ethnologija, paraiė —šernas, ši knyga, tai yra istorija 
apie žemės tautas su daug paveikslų žmonių, Įvairių tautų ir 
genčių. Knyga nepaprastai Įdomi, verta kiekvienam ją Įsigy
ti. Jų nedaug turime — greitu laiku visai neliks. Pusi. 667. 
Apdaryta. Kaina $5.00, Iki Gegužis 15 d. tiktai ——— $3.00.

32. Trumpa Senovės Istorija, parašė —prof. R. Vippcris. Su
daug paveikslų senoviškų liekanų ir 5-ais žemlapiais. Pusi. 
305. Kaina $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai------------------  $1.50.

33. Gyvenimo Mokykla, patašo —Svect-Merden. Nepaprastai 
žingeidi knyga ir verta ją kiekvienam norinčiam siekti prie 
aukštesnio gyvenimo tikslo ją Įsigyti. Turime gaųa mažai, į 
trumpą laiką jų visai nebus galima gauti. Puti. 236. Apdary
ta. Kaina $2.75, iki Gegužės 15 d. tiktai$2.00

34. Lietuvių Protėviai Mažojoje Azijoje, parašė — Dr. J. šliu
pas. Pusi. 283 ir 2 dideli žemlapiai. Apdaryta. Kaina $2.00, 
iki Gegužės 15 d. tiktai .. $1.50.

35. Kada ir Kokiu Būdo Svietas .Sutveriąs. Su paveikslais. 
Paraiė —prof. Meyer. Pusi. 140. Kaina $1.50, iki Cegužta 

15 d. tiktai - - - _________  $1.00.
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48. “Aušros” 40 Metų Sukaktuvės. Istoriška knyga iš praei
ties darbuotės. Telpa paveikslai senųjų laikų darbuotojų. 
Pusi. 265. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai____ $1.00.

49. Steponaičio Rautai Pusi. 128. Kaina $1.00, iki Gegužės 15
d. tiktai .. . L..........................  .... . . 80c.

50. Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien. Parašė — Dr. j. šliu
pas. Pusi. 563. Kaina $3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai_$2.50.

51. Visuotina Istorija Satyroje. Žingeidi knyga apie Egiptą,
Babilioną, Asiriją, Persiją, Graikiją, Spartą ir t.t. Pusi. 185. 
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai __________ - $75c.

52. žmonijos Istoriją. Žingeidi knyga su daug paveikslų. 
Pusi. 500, apdaryta. Kaina $3.50, iki Gegužės 15 d. tik $3.00.

53. Vaižganto Raštai. 7-os knygos. Knygose telpa daug svar
bių raštų skirtingais klausimais. Verta šias knygas Įsigyti 
kiekvienam, jeigu ne del ko kito, tai bent lietuvių kalbai pa- 
silavinti, nes Vaižganto raštuose blizga nepaprastas lietu
vių kalbos grynumas ir išsireiškimų turtingumas su tuo svar
bu apsipažinti kiekvienam lietuviui. Pusi. 1600. Kaina $7.00, 
iki Gegužės 15 d. tiktai ----------- - - . $5.00.

Pasakos, Apysakos, Poezija ir Dainos

71a. Kišeninis Dsktaras Namuose — pagal daktarus: Stout, 
Kollins, Basanavičių, Vileišį ir kitus, paraše K. V. Gediminas, 
šitoje knygoje yra aprašoma Įvairių ligų ypatybės ir jų gy
dymo būqai. Pirmoje dalyje knygos kalbama apie Įvairias li
gas ir vyrų ligas — jų gydymas, receptai ir Lt. Antroje da
lyje knygos kalbama apie moterų ligas ir būdus jų gydymo. 
Knyga kišeninio formato, gražiais apdarais. Pusi. 160. Kaina 
$1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai . , ■ -------------- —----- $1.25.

72. Mano Gydymas Vandeniu sulig 40 metų Patyrimo. Para-
rašė Dr. S. Kneipp. Su paveikslais. Knyga skiriama tiems, 
kurie nori išsigydyti ir sveikatą užlaikyti. Pusi. 228. Kaina 
$2.00, iki Gegužes 15 d. tiktai — $1.60.

73. žinynas. Svarbi ir naudinga knyga visokiuose reikaluose:
savęs gydyme, astranomijoje, etnografijoje, medicinoje, arit
metikoje, nurodymai amatninkams, ūkininkams, Šeiminin
kams, {vairiose nelaimėse Įvykus ir Įvairiuose reikaluose ši 
knyga yra tikru gyvenimo veidrodžiu. Verta šita knyga 
kiekvienam lietuviui turėti, nes joje ras daug tp, ko, kitose 
knygose rasti negalima. Pusi. 400, apdaryta. Kaina $3.00, iki 
Gegužės 15 d. tiktai . ...-------- -- .— $2.00.

74. Naujas Pilnas Orakulas — Visokių burtų, monų knyga ir 
delnažinystės, su daug Įvairių tuo klausimu paveikslu. Pusi. 
414, apdaryta. Kaina $3.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — $2.50.

75. Paslaptys Magijos bei Spiritizmo šviesoje tikro Mokslo.
Knyga nepaprastai žingeidi su Įvairiais paveikslais, kaip 
galima padaryti visokius monus. Pusi. 262, Kaina $1.00, iki 
Gegužės 15 d. tiktai — ■- ------------------- -----  80c.

75a. Sekretai Burtininkų ir Raganilp — visoki “triksai" su ko- 
zyroms ir kitokį burtai. Pusi. 40. Kaina 40 centų, iki Gegužės 
15 dienai, tiktai------------------------- . s—- 35 centai.

Lietuvos Albumas — šiame puikiausiame Albume randasi virš 
500 paveikslų Įžymiausių Lietuvos darbuotojų :< diplomatų, 
rašėjų, piešėjų, skulptorių, artitektų, daktarų, karininkų ir 
kitų Įvairios profesijos žmonių. Daug žymių namų ir vietų, 
trumpos biografijos Įžymiausių Lietuvos žmonių, šita knyga, 
tai tikras Lietuvos veidrodis, kiekvienas iritelegentiškas lie
tuvis privalo savo namų knygyną papuošti šia Įdomia knyga. 
Knyga didelio formato apie-500 pusi. Kaina $5.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai į - -------- - $3.00.

76. Juokų Knyga. Nepaprastai gražių juokų randasi šitoje 
knygoje, taipgi yra manalogų, dialogų ir.Lt. Kas,myli juoką,

,.vtam yerta Įsigyti knygą “Tikri Juokai."- Pusi: -206. Kairia 
.. $1^0*,. iki .Gegužės .15 d. tiktai  - 75c.

77. Bedievių šventraštis, šita knyga yra* sudaryta'iš 3-jų me
tų “Kardų,” kuris buvo vienas iš bedieviškiausių laikraščių 
Amerikoje. Taipgi šioje knygoje randasi apie 300 paveiks
lų, irgi yra bedieviški. Kurie šitokio turinio knygomis inte
resuojasi verta Įsigyti, nes joje ras daug rimtų,ir juokingų 
aprašymų. Apie 800 pusi. Apdaryta. Kaina $4.00, iki Gegu- 
žės 15 d. tiktai - . —.......       $3.00.

78. Keturi Lietuvos Kunigaikščių Paveikslai: Algirdo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x28. Kaina $2.00, iki Ge
gužės 15 d. tiktai  .... $1.50.

79. Lietuviškų Atviručių (Post Cards) — Vaizduoja isto- 
ričkiausias vietas Lietuvoje. Tinkamos naudoti čia Ameriko
je arba siūsti ir i Lietuvą. Kaina už 72 atvirutes (Post Cards) 

$3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai — ____ _ ■ - $2.00.

80. Laiškams Popierų su įvairiais Aprašymais — tinkami 
siūsti Į Lietuvą. Kaina už 25 laiškus ir tiek pat vokų-konver- 

tų. Kaina $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — $1.50.

1. Biblija — Pilnas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamen
to. (Naujausia laida.) Pusi. 1127. Sykiu pridedam ir Biblijos 
rodyklė, su kurios pagelba lengva bile kuriuos klausimus Bib
lijoje surasti. Kaina $4.00, iki Gegužės 15 d. tiktai — $8.00.

I. Vainikai. Gražiausios ir naujausios lietuvių poetų dainos, 
jas parašė: Struoga, Putinas, Kalėdų Kaukė, Zigmas, Tyrų 
Duktė, K. Binkis, L. Gira ir daugelis kitų poetų. Knyga di 
dels, nepaprastai gražiai techniškai apdirbta. Taipgi telpa 
įžymiųjų poetų paveikslai ir minėtų dainų rašėjų autografi
jos. Pusi. 230. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai _ $1.25.

>. Mūsų Vargai — Ganioji Maironio poema, puslapių 151. 
Kaina 75c., iki Gegužės 15 dienai tiktai----------—-------50c.

S. Karaliaus Salamono Kasyklos. Nepaprastai žingeidi apy
saka. Pusi. 248. Kaina $1.25, iki Cegužės 16 d. tiktai — >1.00.

7. Istorija Septynių Mokytojų. Pusi. 158. Kaina 75c., iki Ge
gužės 15 d. tiktai , , ■ .. — ■ ■ . 50c.

Meilė ir Daili*. Su daug paveikslų Parašė Meilės Specialis
tas. Pusi. 207. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — $1.00.

83. Lithuania — “The Awakening of Nation” —-A study of 
the past and present of the Lithuanian people. Didelė, gra
ži knyga anglų kalba. Verta tėvams užsakyti šitą knygą del 
savo vaikų, idant jie būdami Amerikos lietuviais pamylėtų 
savo tėvų kraštą. Knyga didelio firmato —ją parašė Age 
Meyer Benedictsen. Pusi. 248. Kaina $5.00, iki Gpgužės 15 d. 
tiktai _$3.50.

E

84. Lietuvos įstatymai. Sistematizuotas Įstatymų ir instruk
cijų 'rinkinys Lietuvos Valstybėje. Pusi. 1031. Kaina $4.00, 

iki Gegužės 15 dienai tiktai - $3.00.

58. Mylėk Savo Artymą, parašė —Hoffman. Pusi. 131, apd.
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai , 76c.

.58.a Pūsčios Dvasia. Puiki Apysaka. Pusi. 827. Kaina $1.50, 
iki Gegužės 15 d. tiktai $1.25.

59. žemės Giesmė. Graži apysaka, parašė —K. Puida. 2-se 
.dalyse. Pusi. 315. Kaina $2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai $1.50

60. Apysakos, parašė* —K. Puida. Telpa 4-os gražio* apysa
kos. Pusi. 237. Kaina 75c., iki Gegužės 15 d. tiktai__5Uc.

60ai Aisopo Pasakos —su daug paveikslų. Pusi. 346. Kaina 
$1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai --------- - --------- $1.25.

61. Pažvelgus Atgal — Garsusis EI. Bellamyo romanas—vaiz
duoja būsianti* ideališką žmonijos gyvenimą. PusL 356. Kai
na >1.26, iki Gegužės 15 d. tiktai----- ’ $1.00.

61.a šventas Petras Ryme — Garsioji Sinkevičiaus apysaka. 
PusL 230. Kaina $1.25, iki Gegužės 15 d. tiktai —__ $1.00.

62. Kuprelis, parašė Ig. šeinius. Graži apysaka iš žmonių gy
venimo. Pusi. 258, kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai - 75c.

63. Dėdės Tarno Trobelė — Garsioji Beecher-Stowe apysaka, 
2-se dalyse. Pusi? 481, kaina $2.00, iki Gegužės 15 d. tik $1.50.

64. Princas ir Elgeta. įdomi apysaka M. Twaino. Pusi. 195.
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ____ _____ — 75c.

64a. Mokfdftkčius Tvardauskos. žingeidi juokinga apysaka.
Kaina 75c., iki Gegužės 15 d. tiktai - 60c.

65. Bcn-Hur. Istoriška apysaka iš laikų Kristaus. Parašė L. 
Wallace. Pusi. 472. Kaina $1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai $1.25.

66. Jaunieji Skriauja, parašė Weicenhoff. Medžioklė Lietuvos
miškuose — Įdomi apysaka. Pusi. 309. Kaina $1.25, iki Gegu
žės15 d. tildai - ___ ___ $1.00.

67. Kandidas. Garsioji Vaitai rio apysaka. Pusi. 175. Kaina
$1.00, iki Geguūės 15 d. tiktai - 75c.

68. U Gyvenimo Lietuviškų Vėlių (Dūšių) ir Velnių. Parašė 
Dr. Basanavičius. Telpa daug Įdomių pasakų apie velnius, 
dūšias, smertĮ, čyščių, peklą, giltinę, marą, dvasias ir tt. Pusi. 
470. Apdaryta, Kaina $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai _ $2.00.

69. Lietaviškoa Pasakot — sutaisė Dr. Basanavičius. Telpa 
daug Įvairių pasakų. Pusi. 280. Kaina $2.25, apdaryta, iki Ge
gužės 15 d. tiktai----- ----- $1.50

70. Raistas. Garsioji Upton Sinclair apysaka apie lietuvius. 
Pusi. 355, apdaryta. Kaina $225, iki Gegužės 15 d. tik $1.00.

Įvairios Knygos
Apie sveikatą, paveikslai, žemlapiai, laiškai, juokai, burtai, 

magija, patarimai, pamokinimai ir kitokios knygos.

71. Tiesų vadovas Ir Patarėjas. Reikalinga knyga ypač tiems, 
kurie, nori susipažinti su Įvairiomis leg altais teistais bei Įs
tatymais. PusL 141. Kaina $flXX), iki (įgūžės 15 d. tiktai 80c.

85. Vilniaus Albumas. Graži knyga su puikiais paveikslais, di
delio formato. Pusi. 188, kaina $4.00, iki Gegužės 15 d. $3.00.

86. Apsakymas Kelionės Į Palestinos žemę, apie Jcruzolimą 
ir kitas šventas vietas. Iš savo kelionės parašė Kun. Gondkus. 
Pusi. 301. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — $1.50.

S

87. Mokslas Rymo Katalikų, parašė Vyskupas Motiejus. Va- 
lančauskas. išleista 1862 metais. Pusi. 332, apdaryta. Kaina 
$2.00, iki Gegužėj 15 d. tiktai ,------------------------ --- $1.50.

88. Sveikata. Parašė Dr. Graičiūnas. Knyga su daugeliu pa
veikslų, kuriuose nurodoma tiesus ir trumpas kelias Į sveiką 
ir laimingą gyvenimą. Svarbi knyga sveikatos klausimu. 
Pusi. 339, apd. Kaina $3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai — $2.00.

89. Hygiena, arba Mokslas apie Užlaikymą Sveikatos. Pusi.
32. Kaina 60c., iki Gegužės 15 d. tiktai------  50c. a

90. Lietuvos žemlapis vartuotas, 26x28 sulankstomas knyge
lės formoje. Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai  75c.

91. Čigoniškos Raganos Kazyros — su pilnu išguldymu lietu
viškai ir angliškai. Kazyrų 53 ir visos spalvuotai ■ pa veikslu o- 
tos ir du atskiri lapai lietuviškai ir angliškai, kuriuose aiš- 

V kinama reikšmė kiekvienos kazyros. Kaina $2.00, iki Gegu
žės 16 d. tiktai------ ------- "t $1.50.

92. Lietuvos Vytis, (žirgvailds) — miera 88x41 — spalvuotas.
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai 75c.

93. Namų Daktaras — arba pažinimas ir gydymas susirgimų 
ir ligų. Šitą naują ir garsią knygą parašė Daktaras A. J. Ka
ralius, tai yra pirma ir didžiausia receptų knyga kiekviena
me ligos atsitikime, yra nurodymai, kokius vaistus vartoti 
savęs gelbėjimui ii ligos, nelaimės ir daugybės kitų reikalin
gų sveikatai patarimų, šita knyga yra spaudoje, ją leidžia 
Knygynas “Lietuva" — laike 3-jų mėnesių bus atspausdin
ta. Knygos dydis bus apie 300 puslapių su paveikslais, ir su 
daugybe receptų. Apdaryta. Kada išeis ii spaudos kainuos 
$4.00, bet kurie užsisakys iki Gegužės 15 dienai, gaus už 
$2.00. Verta visiems lietuviams aitą knygą Įsigyti.

94. Lekcijos Lietuvių Korepondeneijinės Mokyklos 14 lek
cijų Lietuvių-Anglų Kalbos, 12 lekcijų Aritmetikos ir 3 lek
cijos Lietuvių Kalbos Gramatika — viso 29 lekcijos. Kaina 
$8.50, iki Gegužės 15 d. tiktai - $2.25.

95. Vasario 16. Knyga 10 Metų Lietuvos Nepriklausomybės 
Sukaktuvėms Paminėti. Didelė knygą, su daug paveikslų. 
Telpa raštai: Dr. šliupo, Smetonos, Valdemaro, Biržiškos, 
Valdytos Ainio, Bičiūno, Vaičiūno, Maironio ir daugelio kitų. 
Svarbi knyga apie Tėvynę Lietuvą. Kaina $2.25, iki Gegužės 
15 d. tiktai  $1.50.

Plnifus malonėkite dūsti už knygas iiuo adresu:

Knygynas “Lietuva”
3210 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL
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tų straipsnių turi, taip sa
kant, partinių sąskaitų su
vedimo pobūdį. Pamažu, 
bet atsimenama kad tik pa- 
tiesus kraštui stiprius eko
nomiškus pagrindus sukur- 
sim savo tautinę kultūrą.

v v v

Vyriausybė ryžosi pakei
sti dabar veikiantį žemės 
reformos įstatymą. Einant 
nauju įstatymu nenusavi
namos žemės kiekis padidi
namas nuo 80 ha iki 150 
ha. Tokių dar esama apie 
1200 — žemės plotas siekia 
60,000 ha.

Naujakuriams bus išduo
dama kiek galint greičiau 
nuosavybės raštai, kad pa
darius juos greičiau teisė
tais žemės savininkais.

Tuose didesniuose ūkiuo
se (150 ha) bus galima pri
taikyt ekonomiškiausia pa
čias moderniškas mašinas. 
Bendrai, kuo krašto kultū
ra mažesnė tuo atskiras 
ūkininkas turi turėt, dau
giau žemės. Tas gal bus 
suprantama kodėl įvedama 
naujas įstatymas.

Pagarsėjus Kauno konkė 
po didelio trukšmo, kuris 
apie ją 'buvo pakilęs pasku
tiniu laiku, jau baigia savo 
dienas. Konkę laidoti ža
dama iškilmingai. Burmis
tras tarės su spaudos at
stovais del šventės progra- 
mo. Žodžiu, Kaunas taip 
pat nenori atsilikt nuo ki
tų didmiesčių, 'kurie papra
stai labai iškilmingai laido
ja ' savo retenybes. Pav. 
Paryžius laidojo vežiką.

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

Užlaikyki! grindis ir baldus ži
bančius ir švarius su O-Cedar 
Polish Mop ir O-Cedar Polish.

Gaukit juos krautuvėse.

^Delicious
ood

A food for pro* 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele* 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT-PHENIX
CHEESE COMPANY

NEUŽMIRŠKIT
saviškų;

“DIRVA” yra mėgiamiausias laik-' 
rastis Lietuvoje,, Kanadoje, Brazili
joje, Argentinoje ir visose pasaulio 
dalyse. Neužmirškit saviškių gy
venančių ten kur sunku laikraštis 
gauti. Suteikit jiems šį naudingą, 
pilną gražių skaitymų laikraštį, o 
jie jums atsidėkuos. Už S3 metuo
se pralinksrainsit visą kaimą. Ka- 
nadon kainuoja tiktai .$2.50. Kitur 
visur S3. Pusei metų pusė kainos.

c

6820 Superior Ave.
Cleveland, ,0.

BROLIAI AMERIKIEČIAI LIETUVIAI!
Jus vieni anksčiau, kiti vėliau apleidote savo gimtąją šalį. Tačiau 

jūsų sielose stiprus tebėra Tėvynes pasiilgimas. Ners mintimis, kurioms 
kliūčių nesudaro jokie atstumai, Jus nuolat aplankote tą brangią žemę, 
kur pirmą kartą išvydote Dievo pasauli, kur praleidote savo skaisčios 
jaunystės dienas. Jus trokštate žinoti kas dedasi tame krašte

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, 
, Kur Jūsų Tėvynė, brangi Lietuva.

Šitą troškimą Jus galite labai lengvai, su mažais rūpesčiais ir mažais 
pinigais, patenkinti. O tam reikia tiktai štai ką padaryti:

Išsirašyti “MUSŲ RYTOJŲ”.
“Musų Rytojus” yra grynai nepartinis, tžiutinės valstybinės krypties, 

savaitinis laikraštis. “Musų Rytojų” Įsteigė ir jį redaguoja laikraštininkas 
ANTANAS BRUŽAS. Jame bendradarbiauja geriausi Lietuvos laikrašti
ninkai, rašytojai ir poetai. Jis nuolat eina 10—12 puslapių didumo; jis 
yra pilnas Įvairiausių straipsnhj-straipsneliu, žinių-žinelių: apysakų, ei
lių, margumynų, juokų, uždavinių, ir tt. Rašomas aiškiai, suprantamai. 
Kartu “MŪŠŲ RYTOJUS” yra nepaprastaj pigus: metams Lietuvoje tik 
4 litai. Amerikoje trigubai brangiau, nes brangus persiuntimas.

Kad tai yra tikrai Įdomus ir naudingas laikraštis, geriausia parodo jo 
prenumeratorių skaičius, nes LIETUVOJE “MUSŲ RYTOJUS” TŪRI PER 
80,000 PRENUMERATORIŲ. “Musų Rytojus” Lietuvos savaitinėje spau
doje padare tikrą revoliuciją, nes jis per vienus metus susirado dvigubai 
tiek prenumeratorių kiek turi drauge visi kiti savaitiniai laikraščiai.

Pernai buvo Lietuvoje atsilankę daug Amerikiečių Lietuvių ir jiems 
‘Musų Rytojus” labai patiko; jie matė kaip jis plačiai ir su malonumu 
yra skaitomas TJetuvos kaimuose, miesteliuose ir miestuose.

Taigi, kviečiame ir Jus, Broliai Amerikiečiai, susipažinti su “MUSŲ; 
RYTOJUM”. Tikrai Jus turėsite iš jo daug džiaugsmo ir malonumo. 
Tuojau pasiųskite Vieną Dolarį, ir “Musų Rytojus” lankys kas savaitę 
Just* namą, iki pabaigai šių metų.

Prenumeratas reikia siųsti pašto perlaidomis ar bankų čekiais adresu:
LITHUANIA KAUNAS, DUONELAIČIO g. 19

“MUSŲ RYTOJAUS” ADMINISTRACIJAI.

A. S. BARTKUS |
Vienintelis Clevelande Uetuvia Artistas T

Fotografas Ž
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES f 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. Ž

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti į 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui- J 
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi-

no paprastai traukiamų fotografijų. .J 
Kainos dabar pas mus žymiai pamažintos. Y 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- ❖ 
darome puikius rėmus viščinėms paveiks- Ž 
lams ir padidinamė arba sumažiname fo- 

tografijas visokių kitų traukimų.
1197 E. 79tli St. Cleveland t

“Studija su dviem parodos langais” J
— Telefonas Randolph 3535 —

| Saugok Savo Sveikatą | 
I PROTAUJANTI ŽMONĖS Iš SEKANČIU PA- f 
| .ŽYMĖJIMŲ PATIRS SAU KĄ SVARBAUS | 
E Per 29 metus aš tarnavau žmonėms su geriausiais = 
= ir vėliausiais metodais užtikrinimui geros sveikatos. E

Mano išstudijavimas metodų naudojamų Europos E 
E Klinikose Berline, Londone, Viennoje, Paryžiuje ir Ro- § 
E moję duoda man galimybes išgydyt užsisenė j tįsias ligas E 
= vyrų ir motorų. Jeigu sergat, nežiūrint kokia, liga ir S 
E kaip nustoję ūpo būtumėt nepameskit vilties, ateikit pa- E 
S sitart su manim. E
E Trumpam laikui, aš duosiu jums pilną $10.09 ver- 5 
i tės X-Ray Egzaminavimą už $1.00. =
= Tonsilai išpjaunami be skausmo ir kraujo, bėgimo. =
E Patrūkimas išgydoma be peilio. Raudongyslės prašali- E 
= narna be pjovimo, kraujo bėgimo ar skausmo. Aš taip- = 
E gi pasekmingau gydaus Kraujo Spaudimą, Nervų ir Vi- E 
E durių nirimą, Dusulį, visas Odos Ligas, Reumatizmą, In- = 
E kstų Udcgimo ir visus kitus negerumus. 5

Prailginimui sveikatos EGZAMINUOKIS nors sykį Į metus, s 
E Mano patarnavimas prieinamas visiems. Viskas užlaikoma slaptai. » 

I Dr. BAILEY “Specialistas’’ 1 ■n
E Room 402, 737 Prospect Ave., Cleveland, O. | 
E Ofiso valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Sekmadieniais 10:00 iki 1. = 
E Mes kalbame Lietuviškai. |
f:iiiiiiiimi!5inm.IŠ3ikirpk šitJi ir ,aikyk kada bus
C.

Prospect 2420

THE F. W. ZIMERMMAN CO.
Generališki perkrauatytojai, vinduotojai ir «taty 
tojai bankini:; šėpą ir mašinerijų. Rakandui ps- 

kuo jam, išleidžiant! ir sukraunam.
3X60 St- Ciair Avenue Cleveland. OhM*
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1 IŠ LIETUVOS B
LIETUVA PRISIDĖJO 

PRIE TAIKOS 
SUTARTIES

SAVO PURVAIS KITUS 
DRABSTO

Amerikos bolševikai šau‘ 
kia kad Lietuvos valdinin
kai esą vagys. O kada bol
ševikai 'buvo sulindę į Vil
nių, paštų valdyboj tarna
vo 67 bolševikai. ] 
buvo nuteisti iki gyvos gal
vos už žmogžudystes, 37 
buvo teisti už plėšikavimą, 
5 buvo teisti už žaginimą 
moterų. Tą įrodė surink
tos žinios ir paskelbtos ‘Ko
munoj’. nr. 47.

Bet kad apdumus žmo- 
Sovietų-LietuviųiniU akis tame pačiame lai- 

Lietuvos vy-!kraštyje jie-buvo teisinami 
I kaipo “aukos buržuazijos”. 
Bolševikams užėmus Vil
nių visi profesionaliniai nu
sikaltėliai su dideliu trium
fu buvo iš kalėjimų paliuo- 
suoti ir pasadinti į aukštas 
ir atsakomingas vietas.

Lietuvis.

h vyriausybė iš pat pradžių 
pasiėmė tvirtą kursą prisi
jungti prie protokolo ir 

i nuosaikiai varė tą liniją iki 
pat galo.'

SSSR turi su Lietuva ne
puolimo sutartį, kurios pa
sižadėjimai kur kas plates
ni negu numatyti protoko
le ir Kelloggo pakte. Ta
čiau Lietuvos dalyvavimas 
protokole yra svarbus fak
torius ! 
santikiuose.
riausybės nusistatymas So
vietų pasiūlymo atžvilgiu, 

i jo palaikymas, o taip pat 
Į kontaktas, buvęs visą de- 
'rybų laiką tarp ąbiejų vy
riausybių, palengvins So- 
vietų-Lietuvių draugingu
mo stiprinimą ir tolimesnį 
plėtimą. “Mes pareiškiam 
tvirtą įsitikinimą”, baigia 
“Iz vesti ja”, “kad tas drau
gingumas bus kaip ir pir
miau faktorius kuris padės 
stiprinti Lietuvių tautos 

ir taiką 
IRytų Europoj”. “L.Ž.”

Maskva Patenkinta Lietu
vos Prisidėjimu prie 

Protokolo 
Maskva (Elta). — “Iz- 

vestija” pareiškia kad So
vietų viešoji nuomonė su 
dideliu pasitenkinimu su • j 
tiks Lietuvos prisijungimą 
prie Maskvos protokolo. 

SSSR niekuomet nebuvo 
abejojama del Lietuvos vy
riausybės teigiamo nusista-! 
tymo Sovietų taikos ąkci-l 
jos atžvilgiu ir btivo įsiti-j 
kinimas kad Lietuvos vy
riausybė pilnai palaikys So
vietų siekimus sudaryti są
lygas palengvinančias tai-1 
kos išlaikymą Rytų Euro
poj-

Lietuvos žygis turi labai 
svarbios reikšmės taikos | 
reikalui, ypač Rytų Euro-į , 
poj. Maskvos protokolas ,^ep1 iklausomybę i 
neišsprendė Lietuvos-Len
kijos ginčo. Lenkų milita
rinių elementų nusistaty
mas išspręsti tą ginčą gin
klu nepasikeitė. Bet vis 
dėlto Lietuvos ir Lenkijos 
dalyvavimas protokole pri
sideda prie Lenkų-Liteuvių 
santikių įtempimo sušvel
ninimo ir tuo pat palengvi
na taikiai sutvarkyti Lie
tuvių-Lenkų konfliktą.

arba 24,998 
už 19,671,000

įvežta 23,170

dai buvo ir pirm Kristaus 
laikų ir gimė, kada dar ne
buvo krikščionių, o akli ne
buvo. P. Kriukelis.

TIKI BURTAMS
Kovelių k. (Rokiškio p.) 

Iš jų 23 pasimiręs Benderius paliko 
’Jbiedną motetą su vaikais. 

Bado priversta buvo pradė
jus elgetauti, bet katalikiš* 
ki žmonės vietoj sušelpimo 
išlojoja ją ir išvaro iš na
mų nieko nedavę. Mat, mo
teris yra nėščia ir sulyg 
katalikų sanprotavimo jos 
prašymas paveikia į peles, 
kurios sukapoja javus, net 
drapanas. P. Kriukelis.

ha žemės, o žmona su šeše
tu vaikų išėjo elgetauti. 
Vyras žemės pinigus prą- 
gėrė ir dar už vagystę pa
kliuvo į kalėjimą.

Antras vėl, 8 vaikų tė
vas, girtuokliavo, tarnau
jančių vaikų algas ir net 
drapanas pragerdavo. Šei
ma pasipriešino tokiam tė
vo pasielgimui, tai tėvas 
užpykęs pardavė žemę.

Su tokiomis šeimomis 
kaimų labdaringos draugi
jos turi daug vargo, nes 
joms apie jas reikia rūpin
tis. Tokių žmonių į vals

tybines prieglaudas nepri
ima. Iš to galima spręsti 
kad šis įstatymas Lietuvo
je daug šeimų paverčia į 
ubagus. P. Kriukelis.

TAMSIŲ ŽMONIŲ 
KALBOS

Rokiškis. — Prieš pačias 
Velykas kaž kur dingo 8 
metų vaikas. Tuojau geri 
katalikai paleido gandus 
kad tą vaiką sugavę Žydai 
del savo macų. Dar daugu
ma katalikų tiki kad Žydai 
reikalauja prieš Velykas 
krikščioniško kraujo. Šią 
negražią demagogiją iš- 
mislijo krikščionys pažemi
nimui Žydų tikybos ir kėli
mui prieš juos neapikantos. 
Esą Žydų vaikai gimsta 
akli, todėl jų pražiurėjimui 
reikia krikščionio krauju 
akis patepti. Bet mes visi 

s visų 
žmonių yra vienodas. Žy-

KIEK SUVARTOTA
' CUKRAUS

Pernai Lietuvon įvežta 
1,660 vagonų 
tonai cukraus 
litų.

1927 metais
tonų už 20,534,000 litų.

Kiekvienam Lietuvos gy- 
___,____ x ______ ventojui tenka po 10 kilo- 

Lietuvos vyriausybės ak- gramų cukraus per metus ,._r _r„..... .......
tas sustiprina tarptautinę j (kilogramas yra apie 2 sva- Į žinom kad gimimas 
Lietuvos padėtį. Lietu vos irai.)

IŠTVIRKĘ TĖVAI KAN
KINA SAVO ŠEIMAS
Lietuvos šeimų stovis nė

ra tvirtas, šeimos garbė 
nėra laikoma. Žiūrint į 
šeimų iškrypimą patiri kad 
jos susitvėrė vien del paso- 
gos ir dar del geidulių nu
malšinimo. Ten kame tė
vas šeimą užlaiko vien tik 
iš bėdos, ta šeima yra kan 
kinė. Tėvas kaipo šeimos 
galva su savo šeima elgia
si kaip jam patinka. Par
davęs visą mantą ir žemę 
išvažiuoja Brazilijon ar ki
tur, o moterį su kokiais as
tuoniais vaikais palieka di
deliame skurde, be duonos 
kąsnio ir be prieglaudos.

Bet yra daug ir tokių tė
vų kurie žemę parduoda o 
pinigus prageria,

Rusų laikais veikė įstaty
mas kad tėvas be vaikų pa
sirašymo negalėjo v žemės 
parduoti. Dabar šis įsta
tymas yra pakeistas ir tė
vas turi -pilną'' teisę žemę 
parduoti kad ir . jo vaikai 
nesutiktų. Kad šis įstaty
mas yra blogas čia paduo
siu pora pavyzdžių,

Rokiškio vai., Baltukų k. 
pilietis Daunis pardavė 40

^ladc bį
Lambert Pharmacal Co., Saint Louis, U. SiM.

25*
—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

| “RIMBAS” g
© Juokų ir kritikos mėnesinis žurnalas ©
© ,. „. © /£N “RIMBE” rasit juokingų dainų ir juokų. “RIMBE” kalbasi 
Ssr Kazys su Dėde apie prašmatnius gyvenimo reikalus.
© ....,©“RIMBE” rasi pono Rimbo prakalbų apie ženočių ir senber-

nių gyvenimą. “RIMŠE” rasi Idijotorialus apie kasdieninius Lie-
(g) tuvių politinius klausimus. (g)

Būtinai pamatyk)t “Rimbą” ir susipažinkit su juom. Pri- @ 
(g) siųskit 10c, tuoj jis bus pas jus. Prenumerata metams Ameri- (g) 
/g\ koje ar Lietuvoje tik $1.00. Užsirašykit sau ir savo draugui ar 
S< giminei Lietuvoje.© .. .... . ,, © 
© “RIMBAS” ©
© 
©

@
©

1 Bateman Place So. Boston, Mass.
'©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©SANDARA”
SANDARA vienintelis Lietuvių tautinis demokratiniai 

valstybinio nusistatymo savaitraštis Amerikoje.
SANDARA yra organas Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandaros, susidedančios iš 100 'kuopų, Suvienyto
se Šiaurinės Amerikos Valstijose.

SANDARA eina kas penktadienis, 3331 So. Halsted St., 
Chicago, Ill., prenumerata metams Amerikoj $2; 
Vilniaus Krašte, Kanadoje, Brazilijoje, Argenti
noje ir kitur užsienyj $3.

SANDARA atlieka įvairius spaudos darbus: nuo viziti
nės kortelės iki storiausios knygos; gražiai, pi
giai ir greitai.

SANDARA (Vai-Mont Calendar Co.) spausdina įvairios 
rūšies KALENDORIUS, kaip tai: De-Lux, Wall 
Pockets, Hangerius, 12 lapų su Lietuvių Tautinė
mis ir Istorinėmis šventėmis, pritaikintus įvai
rioms biznio šakoms.

“Snadara” Pub. Company
3331 So. Halsted Street Chicago, III.

OLDSMOBILE,

OAKLAND,

Taupymų

in the 0Tily of GHevtlnnč 
public Jaguare Pirkit savo kairtiynys- '■ 

tėję ir gaukit teisin
gą patarnavimą 

pas
JOHN A. ZUCKER.

Sąskaita Kiekienam Amžiui

Nieko gražesnio, nieko geresnio 
nieko spartesnio kaip naujas

NASH “400”
Mes turim juos

nuo $955 aukštyn
Pilnai įrengti, nieko, daugiau 

'nereikią dapirkti.
Lengvais Išmokėjimais.

Naudotų Karų 
Bargenai 

NASH,

BUICK, 

CHRYSLER,

DEVYNI ŠIMTAI IR

PENKIASDESIMTIS-PENKI DOLERIAI

už šį NASH "400" SEDAN

Į^IDZIULIS budmkas šiame atvaizde yra pirmutinis 
Hotel Cleveland viešbutis, toj pačioj vietoj kur ran

dasi dabartinis tuo vardu viešbutis, šis budinkas, pa- 
budavotas 1815 metais, kaipo Mcwrey’s Tavern, buvo 
vienas iš ankstyviausių ant Public Square. Jis sudegė 
1845 metais. Kitas viešbutis kuris jo vietoj išstatytas 
buvo žinomas per virš pusšimtį metų kaipo Forest City 
Rouse.

1849 metais, kuomet Forest- City House buvo naujas, 
Society for Savings pradėjo biznį po No. 4 Bank Street 
(West 6 th). Ji persikėlė ant Public Square 1867 metais. 
Per suvirs 60 metų ji buvo šiame centre miesto gyveni
mo, suteikdama naudingą taupymų banko patarnavimą 
sekančianis Clevelandiečių gentkartėms.

_ Incorporated 1849

Variety ferį&Biitagg

Coupe ir Sedanai

Už niekad negirdėtas 
žemas kainas.

TheZucker Nash Co.
6816 Superior Ave.

atdara vakarais.

DELIVERED 
FULLY EQUIPPED 
NOTHING MORE 

TO BUY I

prirakinimą, nieko daugiau nereikia 
dapirkti!STAI 114 $955, pristatant j namus, 

yra karas su Nash 7-bearingą 
stipraus spaudimo motoru; torsionaliu 

vibracijos užtvėrėju; invar-strut alu- 
mino pistonais; pilno spaudimo inžino 
aliejavimu lygiai kaip motoruose pa
čią brangiausią karą; išlenktų dvigu
bo drūtumo rėmais;, Lovejoy, stipriais 
hydrauliškais trankymo sulaikytojais; 
didelėmis chrome nikeliuotojnis prie
šakinėmis lempomis ir lemputėmis; ir 
gazolino rniera ir motometeriu ant in
strumentų lentos.
Ir neužmirškit, $955 apima viską— 
atvežimą ir apžiūrėjimą, chrome ni
keliuotus bumperius, priedinę tire ir

Daugelis kitą pardavėjų (ne Nash 
pardavėju)' parduoda jums karą, pas
kui parduoda jums priedus, už pilną 
ją kainą. Nash prideda viską dirbtu
vėje, be ekstra primokėjimo.

®«THE

NASH
400

SVARBIOS “400” YPATYBĖS—JOKS KITAS KARAS VISŲ JŲ NETURI
Stipraus veikimo 

motoras
Išlaukinis metalas 
, chrome apdirbtas 

ant nikelio 
sulaikytojai

(išimtinai del Nash)
Salon Viršai

Alų mino alloy 
pistonai 
(Invar Struts)

Nauji dvigubo 
stiprumo rėmai

Visiškai valdomas 
drebėjimas

Ilgesnis ratų 
protarpis

Lcngviaus.ias u.jj 
visus valdymas^

7-bearingų 
krankshaftas

Trumpas sukimosi 
radius

Stiprus Varymas
Lovejoy kratymo

Vieno šmoto Salon 
fenderiai

Jokių trukdymų 
priešakio matyme

Nash Specialio 
Darbo priešakiniai 
ir upšakaliniai 
bamperiai

THE REĖKE=NASH MOTORS CO.
6607-15 Euclid Ave. . Distributors RAndoloh 5311
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese SPORTAS

erior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

SLA. Kuopų piknikas. 'Ne-|kes. jų yra pas V. štaupą, 
siruoškite niekur važiuoti ar-Į 6704 Superior avė., arba audi->- 
ba eiti 9 dieną -Birželio, nes tai tori joj laike praktiko.
bus didelis piknikas visų &LA. 
kuopų Cleveland© ir apielinkės.

Piknikas bus su imtynėmis | 
dviejų Lietuviškų milžinų, J. 
Komaro su Pranu Juška iš So. 
Bostono. Tai bus pirmas Juš
kos pasirodymas Clevelande po 
daugelio metų.

Tas visas trukšmas bus Ta
do Neuros farmoj Bruncwick, 
Ohio. B. Į

i garita’:

V. Greičius.

NAUJAUSI LIETUVIŠKI
REKORDAI

Šiose dienose Columbia paga
mino kelis visai naujus Lietu
viškus rekordus, ir labai pui
kius, kokių tik retkarčiais pa-

I sitaiko gauti.
I štai komp. Antano Vanagai
čio puikios dvi dainos, “Mar- > Pr>eš laiką.

’ ” ii- “Be Nosies”. Dai- - Ateidami atsineškit fotogra- 
nuoja jis pats, orkestrai pri-- Į f Lias ir gimimo metrikus (met-

IVIuzikci ^"Tciži i^*' reikalingi tiktai • Diettivos 
piliečiams).

Mahanoyaus Lietuviška Mai- j “Dirvos” ag-ėntiifa atdara :r 
vakarais iki 8' vai.

Kurie rengiatės važiuoti ne
laukit ilgiau, ateikit užsiregis
truoti, Lietuvos ir Amerikos pi
liečiai, kad jūsų kelionei reika
lingi popieriai butų galima pa
ruošti be skubėjimo ir kad tik
rai viską gautumėt anksčiau

VINCĄ SUPLIEKĖ SAVO 
OPONENTĄ

Brooklyn, N. Y. ‘— Juozas 
| Vinča pasiekė pirmo savo lai- 

j mėjimo Amerikoje — Balan
džio 27 d. sumušė savo priešą, 
Sam Silverberg, pirmam raun
de į 1:15 minutų. žadėtas jaml 

nepribuvo, nes

JUOZAS ŠIMKUS SMAR
KIAI DARBUOJASI

Juozas Šimkus rašo iš Wor- 
cestefio:

Nežinau kada teks būti' pas 
jus Cleveland©-. Turit! po biskj 
darbo čionai, šiuo tarpu ėmiaus 
su John Maloney iš Bostono, 
paguldžiau 
sveria net

Charley
30 minutų.

Cyclone Ress iš New > Yorko, 
paguldžiau į 33 minutas.

Jack Albright, iš Bostono, 
paguldžiau į 42 minutas.

jį į 10 minutų. Jis 
240 svarų.
Metro paguldžiau į

visada atsisako Su Šimkum ar 
kitais sau lygiais imtis. Bra
zauskas šokdavo į visus, bet 
kur jis dabar yra nežinia.

Aleliunas nesenai paskelbė 
savo iššaukimą visiems savo 
svorio ristikams.

Šimkus nuo savo iššaukimo 
neatsisako jau du metai.

Kas. šią vasarą išeis gal pa
matysim toliau.

Marotta Cleyeląnde rengs 
imtynes už kokių poros savai
čių.

RISKO SU MALONEY

186 svarus, o 
Ringėje Vin-

•Susirgo. Matijošius Daraš-
-ka radasi miesto ligonbutyje ir tariant.
priežasties nervų -ir kraujo nu- žodžiai aiškus.
silpnėjimo. Jisai pirkosi na- j"'
irią, ir kadangi namas nebuvo,nerių Orkestrą vėl suteikia mu-j 
tinkami įrengtas, .pats dirbo, Į zįkos mėgėjams vieną' puikų re- 
taisė, nežiūrint kad dirbtuvėje kordą, su muzika ir dairių pri

tarimu: “Dariau Lyseles” — 
landų, kas ir atsiliepė ant jo valcas, ir “Jonelio Polka”.

Brooklyn© Lietuvių Orkos- Iš čia išvažiavo į Scrantoną, o 
Į tra pagamino “Gerk, Gerk, Gir- paskui vyks į New Yorką, ir 
tuoklėli” polka, ir “Senos Mer- paskui kėliaus atgal Chicagon.

Iro ’’ Oirxoo iiž-ocvrv vr-i»o TZ’-.IJ— ...  — —  

turėdavo dirbti po 12—15 va-

sveikatos. "Ligoninėj turės iš
būt kelias savaites.

M. Dairaška yra senas “Dir
vos” skaitytojas. Linkėtina 
greito pasitaisymo.

Miesto ligon-butyje proto li
gų skyriuje randasi Martinke
vičius ar Martiniais,- nuo E. 49 

Sako jis perdaug gėrė na- 
randa- 
atrodo 
protas 
sumai-

Lankėsi svečias Chicagietis 
C. Kulis, kuris su savo nuota
ka važiuoja ant “honeymoon”.

Pete Rudzeski 
pabūgo.

Vinča sveria 
Silverberg 184.
ča išrodo didelis ir įžymus. Jis 
savo priešui nedavė nei kiek 
pasirodyt: tas spėjo Vincai tik 
lupą pora, smūgių perkirst, ir 
Vinča davė jam “pirtį”. Vinča 
pripažintas laimėtoju techniš
ku knokautu.

žmonių buvo pilna salė, vie
nų Lietuvių buvo apie 500. Vi
si labai žingeidavosi Vinča.

G A VO

St.
minės. Tame skyriuje 
si daugybė tokių vyrų, 
vyras kaip airžuolas, o 
nuo perdidelio gėrimo

žmogus turi tenai ru- 
A. S. Kulbickas.

sytas ir 
dyti.

gos Polka”, šiose polkose yra 
ir dainavimo.

Prie to, yra puikių 
iš pirmiau, kurių dar 
turi. Yra Vanagaičio, 
Olšausko su kanklėmis, 
gių polkų Mahanoyąus 
rių Orkestro.

Visus šiito rekordus 
gauti “Dirvos” krautuvėje, po 
75 centus.

rekordų 
ne visi 
Butėno, 
ir sma- 
Maine-

galima

Vosylius, ‘ “Dirvos” 
dabar gyvena ir

Jonas.
skaitytojas, 
dirba valgykloj Painesville, O. 
Lankėsi “Dirvoje”,, sako jam 
gerai sekasi. Tame miestelyje 
Lietuvių kaip ir nėra, nors ap
linkui yra vieno kito Lietuvio 
ūkės. UžkviečTa savo draugus 
ir pažystamus sustoti Rąlące 
valgykloje kada važiuoja 
Painesville. Palace Lunch 
ant Main st.

Miestas ’paskyrė $400,000 Į- 
vedimui nekuriose gatvėse ele
ktros šviesų j vietą gazo.

per 
yra

Cleveland© policija, po poros 
atvejų nežinomų piktadąrių 
pasikėsinimo .susprogdyti. dvie
jų policijos viršininkų namus, 
užsisėdo išnaikinti visas slap
tas degtinės pardavimo vietas 
ir su visu žiaurumu užpuola; 
krečia, daužo, naikina net 
vatinę nuosavybę be jokio 
kalo.

Miesto taryboje pakelta
sas prieš tokį darbą ir reika-. 
laujama kad policija neteriotų 
žmonių rakandų ir kitų nami
nių padargų. Laikraščiai irgi' 
išėjo su pasmerkimais tokioj 
barbarizmo.

pri- 
rei-

bal-

Birželio 17, 
miesto audi-

Choristų domei. Didžiulio 
įvairių tautų choro darbas ei
na sparčiai pirmyn. Tan cho- 
ran prisidėjo 45 organizacijos, 
kurios sudarys vieną milžiniš
ką iš apie 3,000 dainininkų cho
rą. Dainų šventės iškilmingas 
programas atsibus 
18 ir 19 dienomis 
tori joj.

Dainų praktikos
tradienio ir ketvirtadienio va
karais nuo 8 iki 9:30, o sek
madieniais nuo 3 iki 4:30 po 
pietų, trečiame aukšte audito
rijos budintko.

Tarp kitų tautų, dalyvauja 
ir Lietuviai, L. Vyčių 25 kuo
pos choras ir bažnytinis cho
ras. Lietuviai mylinti dainuo
ti gali prisidėti prie bent ku
rio tų chorų arba kaipo pavie
niai.

Dainų šventės programe vi- 
dainos bus Anglų kalboje, 
yra parinktos iš garsiau- 

■klasikų kompozitorių, kaip 
Haydeno, Randelio,

nerio, 
Chorą 
cialiai 
liams

Kokio biznio dėti nepatarti
na. Clevelande visos industri- 

atsibuna an-. jos ro(įo žingėjimą pirmyn ir 
geryn išskyrus' tramvajų (gat- 
vekarių). Per pastarą dešim
tį metų Cleveland Railway Co; 
gana žymiai nupuolė savo'-biz
nio didume, nes nors mieste gy
ventojai daugėja, dar labiau t 
daugėja automobiliai ir tram
vajais mažiau važinėja. Nie
kam nepatartina dėtis tramva
jų biznio.

Kulis yra automobilių parda
vėjas.

Kurie TMD. nariai nori gau
ti Dr. J. šliupo knygą “Hygie- 
ha” ir užsimokėti mokestis už 
1928 ir 1929 metus gali kreip
tis į “Dirvą” pas TMD. Centro 
pirmininką.

“Vargšų Karalienė” jau ga
tava ir kurie už ją mokėjot at
eikit
galit gauti ir tie kurie dar ne
turit. Puiki apysaka už $1.

knygą atsiimti. Taipgi

Mokyklų statymas. Bėgyje 
poros metų Clevelande paskir
ta išleisti $8,000,000 statymui 
naujų mokyklų budinkų .ir tai
symui arba didinimui senųjų.

Ohio valstijoj sekamdienį au
tomobilių nelaimėse užmušta 
11 žmonių.

Ateina vasara,, daug Lietuvių 
turi automobilius, bet mes ne
norėtume kad nei vieno jų ne
sutiktu traginga mirtis, todėl 
patariame būti atsargiais, žiū
rėti save ir taipgi atjausti ki
tus žmones. 'Jeigu patys neuž-, 
simušit galit užmušt mažų vai
kų tėvą ar motiną, galit pada
ryt juos amžinai raišais.

Yra žmonių kurie važinėją 
neatsargiai 'ir vis kitus kalti-; 
na.

1928 metais Clevelande pa
statyta namų ir apart-mentų už 
$54,592,425, ’ arba $9,000^000 
daugiau negu 1927 metais.

Per praėjusius 10 metų pa
statyta namų ir apartmentų 
gyvenimui už $233,000,000.

1908 metais vidutiniai gy- 
venamas namas kainavo $2,458, 
o 1927 m. net $6,917.

sos 
Jos 
šių
tai Wag- 

Bacho, Mozarto ir kitų, 
mokys ir vadovaus spe- 
pakviestas prof. Wil- 

iš New Yorko. Paįvai
rinimui programo 
sti garsus operos- 
po solistai.

Lietuviai kurie
ti šioje Dainų šventėje chore 
privalo gauti įstojimo korčiu-

bus parkvie- 
artistai kai-

nori dainuo-

SVARBI PRAKALBA
Tema: “NUMIRUSIŲ ŽMONIŲ 

PRISIKĖLIMAS JAU ARTI”
Mes žinome kad nėra tos šeimy

nos žmonių iš kurios nebūtų mirtis 
išplėšus jų mylimus ir daug ašarų 
padarius ir niekas nepasakė tikrai 
koks numirusių likimas, kur jų du
sios. Todėl dabar atėjo proga vi
siems išgirsti ir gauti sau surami
nimų.

Prakalbos įvyks GEGUŽĖS 5 d., 
3:30 po pietų.

Kalbės J. Masloveckas 
ABEL SVETAINĖJE 
701714 Superior avė.

- Rengia T. B. S. S.
------ Sėdynės veltui. —>

ATVYKSTA 
žinfą nuo Ka- 
kad jis atvyks 
savo .trupe įšib 

Ėmiaus su Stanley Pinto iš j -mėnesio pabaigoj, ir kadangi 
Chicagos, per 45 minutų jisai < su tuo baigiasi jų sezonas, Sar- 
laikėsi, ir tik tiek laiko buvojpalius bene apsibus Clevelande 
duota tai išėjom lygiomis.

SARPALIUS
Marotta gavo 

rolio Sarpaliaus 
į Clevelandą su

Jack Dempsey nori suporuo- 
Člevelandietį Johnny Risko 

su Jim Maloney iš Bostono, ku
ri Jack Sharkey sumušė.

Jack Sharks dabar ilsisi ir 
eina riebyn, nes neturi jokių 
kurtištynių. Jis laukia progos 
susikibti su Vokiečiu Schme- 
lingu.

ti

MALCEWICZ PRALAIMĖJO

Negražus darbas. Po nak
čiai nedėlioj žydų kapinėse ant 
Lansing avė. rasta išvartyta 
antkapių akmeniai ir apdaužy
ta gėlių puodai. Spėjama kad 
tai darbas kokių niekšų tyčio
mis. Tas vandalizmas papildy
ta tik vienoj kapinių dalyj kui 
laidojama vienos žydų parapi
jos lavonai. Kitų parapijų ka- 
jai nepaliesta.

K. E. YOCHUS
Duokit išvalyt ir išprosyt se

nus rubus ir išrodys kaip nauji 
Pasinaudokit musų žema kaina:

Padidina radio stotį. WTAM 
radio stotis Clevelande gavo 
leidimą padidinti savo spėką. 
Tuoj budavojama nauja stotis 
už $250,000.

Vyrams
Siutas išvalyt ir išprosyt $L40
Kelnės
Siutas
Kelnės

išvalyt ir išprosyt 50c 
išprosyt ................. 45c
išprosyt ..................20c

Moterims
išvalyt ir išprosyt 1.50 
dresė išvalyt ir

P. Muliolis
Pirkimo - pardavimo namu 
ir lotų ir Generalis Apdrau- 
dos (Insurance) Agentas).
Taip pat padarome pasko
las ant antro mortgečio nuo 
$300 iki $1500 į 24 valan
das laiko, įkainavimas ne
kainuoja nieko, šiais rei- 

i kalais prašome kreiptis
1306 EAST 68TH ST.

Rand.’6729. ------

Koatas
Silkinė

išprosyt .......................   1.50
Pavasariniai Siutai

Taipgi kurie ruošiatės įsigyt 
Naują Siutą pasinaudokit musų 
žemomis kainomis. Niekad dar 
taip pigiai nebuvo siuvama!

1276 Addison Rd.
Telefonai: Penn. 2107 

Namų Penn. 2715J

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus

MAUDYNES. 25c

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

Anelė Strumbeikienė ..Lt. 400
Tapilė Plečkaitytė .......... 100
Karolis Stašaitis .............. 250
Jokūbas Tunkuhas ............ 25
Antanas Dubirika ...............250
Juozas Rauduvė ................ 350
Jonas Vasiliauskas .......... 200
Pranas Lukoševičius ........ 100
Verusė Mai-ksienė ...........    370
Petronėlė Karaliūnas .........200
Kristina Pleikienė ...............150
Vitoldas ‘ 'Bieliauskas ..... $50

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

>820 Superior Av. Cleveland, O.

-VIETINIAMS
“Dirvos”_ krautuvė atdara 
vakarais iki 8 vai. Turė
dami kokius reikalui šten- 
gkįtes ateiti iki tai valan

dai.

PAjIffiSKAU VYRO
•'.Piijicškau--'tinkamo draugo apsi- 
zędimui, kurį® norėtų1'- sueiti su ma
nim į gyvenimų ant. tikės. Meldžiu 
atsišaukti laišku šiuo adresu:

A. KILINS
Box 18A East Douglas, Mass,

ANT RĘNDOS KAMBARIAI
5 gražus, kambariai, fornasas, su 

skiepu del drabužių skalbimo, yra 
garadžius. Gera vieta del mažos 
šeimynos, rėnda nebrangi. Viršuje. 
1248 EAST 79TH ST. arti Supe
rior. (19)

RESTAURANTAS
1267 E. 105th St., arti Superior, 

parsiduoda su įrengimu. Neša pel
no $150 į savaitę. Klauskit pas. No
tarą Zimerma, 1753 E. 55th St.

savo du automobiliu, 
Willys Knight 1928. 
sėdynių coupe, visai 
įvažiuotas,, ir atrodo 

visai

Bargenas Bargenas
Išvažiuojant į Lietuvą par

duosiu 
vieną 
dviejų 
mažai
kaip naujas, o kitas 
naujas, tik 4 mėn. kaip pirk
tas, 4 durų, 5 sėdynių, 4 ci- 
linderių Chrysler, tiktai 
mylių važiuotas. Abu 
duosiu visai nebrangiai, 
eikit pamatyt.

P. VASILIAUSKAS 
6820 Superior Ave.

Randolph 1476

600 
par- 
At

Parsiduoda VALGYKLA
Biznis gerai išdirbtas per daug 

metii. Aplinkui yra daug dirbtuvių, 
daro didelį biznį. Vieta gera.

2345 ST. CLAIR AVE.

Į

5

921 St Clair, arti & 9th St Ią

Tel- CHerry 2370
P. J. KERŠIS 

baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas au 
Teisių Ofigu advokato
Anderson & Marriott
308 Engineers Bldg, 

kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu- 
rėš teisingą patarnavimą. T 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•Šri'

Balandžio 29 d. Chicagoj bu
vo imtynės naujo čampiono G, 
Sonnenbergo su Malcevičitur.. 
Sonnenberg paguldė Malcevi- 
čių dusyk pagretu.

i per vasarą.
Marotta žada surengt , jam 

j imtynes jeigu rasis geras prie
šas. , . ■ ... - . ...

Į Komaras buvo išvažiavęs į
PUSIAU SUN-
IMTIKAI
Aleliunas dabar Memphis, Tenn., kur turėjo irti-

-..-.-—j guIW tynęs.- 1 ’ . ’'p:' y, ”

KAIP STOVI 
RIEJI

Šimkus ir 
ira du žymiausi pusiau s 
kaus svorio imtikai Amerikoje 
iš Lietuvių tarpo. Kiti kiek 
pasirodė, pasitampė, bet publi
ka jų nemėgsta, ir prapuolė.

Dar nebuvo turnamento ir 
neišrasta kuris iš pusiau sun
kaus svorio Lietuvių 
yra geriausias.

Tie mažiukai, kaip 
Brazauskas, Baneevičius 
kibo tik į didžiuosius., 
paslaptis yira šita, 
Požėla pasakė:

ristikų

di-

Požėla, 
iki šiol 
Bet to 

kaip pats
Jis ' sako: “Aš 

nenoriu 'kad publika žinotų ku
ris mes geriausi ir su sau ly
giais atsisakau imtis. Su
deliais man imantis yra dau
giau pinigų, ir jeFgu aš gaunu 
kokį žioplą didelį prisikalbint 
kad man pasiduotų tai visi ma
no kad aš galiu parist Komarą, 
Sarpalių, Gansoną ir kitus, ir 
tegul žiopli taip mano, tada jie 
nori matyt mane imantis su di
deliais, o man iš to, .getras biz
nis”.

. Tai toks Požėlos planas. Jis

PAKSinUODA NAMAS
į Puikus narnąs, su dideliu; sodu. ap-» 
linkui, gera vieta išvažiavimams, 6 
dideli kambariai; yra didelis kamba- 
ris tinkamas šokiams. Kaina labai 
pigi gTeithm pardavimui. • (18)
11403 ENFIELD RD. off Turney rd.

Garfield Heights.

Parsiduoda Pigiai
Rimta gyvenimo vieta, p. P.' Ak- 

šio, daugumai žinomo Clevelandie- 
čio. 8 kambarių namas su maudy
ne, furnasu, elektros šviesa; žemės 
plotas 200 pėdų ilgio ir 200 pėdų 
pločio, apie 40 vaisinių užaugusių 
jaunų medžių, daugybė visokios ru- 
šješ krūmelių ir gėlių. Prie namo 
•/ra pavadžius del 3 karų, v ištinę, 
ir karvutei tvartas. Randasi ant 
Summit Drive, į žiemius nuo May- 
field Rd. Pardavimo priežastis vi-- 
siems 
ta su 
ii ant 
jimui

Pardavimo priežastis vi- 
žinoma, ir turi būti parduo- 
jmokėjimu apie $1500, likusie- 
6 nuoš. Platesniam susižino- 
teiraukitės pas

P. MULIOLIS
1306 East 68th St.

Phone Penn. 2533-M

J. G. Polter
Lietuvis

- POPIERIUOTOJAS - 
Maliavoja ir Dekoruoja 

namus.
Greitas ir geras darbas.
Specializuoju nuėmimu 
nuo sienų senų popierų.
Turiu tam moderniškas 

mašinas.
Padarau apskaičiavimus vi
so darbo. Pašaukit arba 

paleiskit atvirla'škį.
1229 EAST 74th ST.

KARŠTOS IR ŠALTOS
SHOWER BATHS 25c 
sujaudina žmogaus energiją ir su
teikia sveikatą. (52)

1246 Superior avė.
Kiaurai i 1243 Payne avė. arti E. 12

Lietuviška Valgykla
6824 Superior , Ave.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti 
j šią patogią valgyklą. Puikus 
valgiai, mandagus patarnavimas.

CHAS. STONIS

John Jacoby & Son 
Dry Goods & Furnishings 
7036-7038 Superior Ave.

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums.

Reikalaujam Moterų pardavėjų 
Musų biznis eina gerai. |

Pora metų atgal jis ten bu
vo apsilankęs-ir išblaškė nema
žai smarkuolių. Jį ten išsykio- 
pradėjo vadint Rusu, bet pas
kui Juozas užprotestavo ir pa
liepė laikraščiams vadinti Lie
tuviu.

1,500 Karvelių, Kralikų
I.ictuyiški Verstiniai, Juodgalviai, 

pora jx> $2.75. s .
Taipgi parduosiu šitas ukes lkbai 

pigiai, išmokėjihru:
40 akrų . su gyvuliais, padargais, 

-geri budinkai, $2,500.
80 akrų, geros y'trobos, gyvuliai, 

padargai, viskas $4,000.
200 akrų, geros trobos, ir gyvulių, 

padarįjų, upė, miškas, $6,500.
T. Ė. A"NDREKUS (17) 

l’igfeoh Lofts. Pentwater. Mich.

Pirmutinė geriausia ir -didžiausia | 
Lietuviška Paveikslų dirbtuvė. C 
velaride, kurioje”.; galima sutalpinti 
dideles grupes draugijų, vestuvių, i 
šeimynų, taipgi ir pavienių, 
to, padidinant paveikslus iš mažų, 
nedaro skirtumo kaip prastų pavei-

■ami' -Prie to- darom naujausios, mados 
Cleį visokius rėmus paveikslams.
mnti Dabar, pavasario' la-įku, Vaikams 

ir ir Mergaitėms kurie, eina prie Pir- 
Prįe mos Komunijos, kurie atsilankys 

pas mus fotografuotis gaus -, gerą 
dovaną: didelį paveikslą arba Ko- 

, . . . •■ . v, -i" ’ ' dak, kas ką pasiskirs,: ir ■ dar priekslą jus turit, atneškit pas mus ir jį gaus vieną' spalvuotą paveikslą 
persitikrinę, busit užganėdinti. J ekstra. Kainos, visiems prieinamos.

ANTANAS ŽITKEVIČIUS
21 05 St. Clair Ave. Cleveland

alii
kUŠtADĄ FAU>

Visit Niagara Falls, Canada and 
the East via C & B Line Palatial Steamers 
WHETHER traveling by train or auto, emoy an all. night’s ride on beautiful 

LakeEne. C&B Line Steamersaremagnificent floaung hotels with large com
fortable staterooms, excellent dining room service and courteous attendants 

Music and Dancing on the great ship “SEEANDBEE”
Autoists, save a day C&B Line way. Avoid miles and miles of congested roadway. 

Cleveland and Buffalo Division Cleveland and Pt. Stanley, Can., Div. 
Each way, every night, leaving at 9:00 Daily service.leaving Cleveland. 12:00 mid- 

P* “*7 “T1 ma S’’ l£i.8, T’ > night, arriving Port Stanley, 6:00a.m..
May let to November 15th. June 29th to September 7tb.

Connections at Buffalo and Port Stanley for Canadian and Eastern points. fOA <n _ rrrvti
New Low*

Fares
Write for details on all expense tours to Montreal, Quebec and the 

Saguenay, also the new C&B Triangle Tour
THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY 

East 9th Street Pier jp. Cleveland, Ohio

$4.50 one way -CLEVELAND to BUFFALO — $8.50 rd. trip 
Autos Carried $6.50 and up

$3.00 one way—CLEVELAND to PT. STANLEY—$5.00rd. trip 
Autos Carried $4.$O and up

SERGANTI ŽMONES
KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI 

DYKAI APIE SAVO NEGEROVES.
w - Dr. Smedley, garsus Specialistas 

su 45 metų pasekmingu medikaliu 
patyrimu, naudoja naujausius Euro- 
pintus metodus ir vaistus , ir atsiekia 
stebėtinas pasekmes gydyme visokių 
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo, 
sk*lv>0 *r vidurių negerovių, odos li- 
gų ir kitokių su tuo bendrų.

Egzaminavimas su X-Ray mašina 
ir kitais budais yra beskausmis ir 
tokis tikras kad negalima padaryti 
klaidos pažinimui jūsų ligos. Krau- 

l-laPum4 ir kitus dalykus taipgi 
n išegzaminuoja.

Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą 
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei- 

~~ kūnišką stovį ir neuž-

s

X

i

i i į i

? A 
tDr. C. W. Smedley, Specialistas silei?.kit> nes miisą laikaisi'beveik vi

sos ligos yra išgydomos;
Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokią užkreyiąmą ligą privalot 

būtinai ateiti pas Dr; Smedley, kuris tikrai jus išgydys; ...
Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus dėl gydymo gilių ir nu- J 

silpnintus kūno organus.
Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Avė. Kampas E. 105th St. Cleveland f

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare, 1 
■ Nėdėldlėnlato nuo 10 iki - ' - v— -

t


