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Krikščionis Tariasi su Lenkais

Shenandoah Sudužo Ore
Paryžius. — Po dviejų 

metų sirginėjimo ir gyveni
mo sanatorijoj, mirė pažy
mus Francuzijoj ir pasau
lyj diplomatas ir visuome
nės veikėjas »Viviani. Jis 
karo pradžioj, buvo Fran
cuzijos premjeru ir maty
damas kad kils didelis ka
ras, stengėsi jo išvengti ir 
skelbė taikos idėją. • kaipo 
socialistas ir kaip’visi so
cialistai tdda darė.

Viviani gimė 1863 m. Al- 
gerijoj; mokslus ėjo Pary
žiuj, tapo advokatu, prakti- 
vako teises Algerijoj, pas-' 
kui persikėlė į Paryžių ir 
dirbo visuomenes gerovei. ? 
Jis buvo labai garsus kai- > 
bėtojas ir demokratybės ] 
kovotojas. Karo laiku ir ] 
tuoj po karo jis buvo val
džios pasiuntiniu į S. Val
stijas įvairiais reikalais.

i Madridas. — Francuzų ir 
■ Ispanų lakūnams bombar

duojant Riffų pakraštį, iš 
kariškų laivų Ispanai bandė 
išsodint savo kareivius Al- 
hucemas užlajom Karei- 
išsodiniman atvyko ir pats 
Ispanijos Jdiktatorius. Ka
reiviams pradėjus lipti iš 
vaiteli, Riffai paleido šū
vius, nuo ko daug Ispanų 
žuvo, kiti leidosi atgal Į val
teles ir laivus. Nors iš lai
vų irgi pradėta šaudyt i pa
kraštį, bet Riffai išsilaikė. 
Riffų kanuolės šūvis patai
kė į diktatoriaus laivo ra
dio ir numušė believio tele- 
garfo vielas. Diktatorius 
su savo vėliava persėdo ant 
kito laivo ir įsakė jam plau
kti kur kulkos nepasiekia.

I Trakų, Breslavės apskričių 
ir Tilžę; Vilnius gi liktų 

LENKIJA — LIETUVOS 'Lenkijai. Lenkija už Vil- 
IŠGANYMAS. Įnių atsilygintų Vokietijos 

Kaunas. — Dabar čia pil-1 Tilže. Šiuo atveju Lie'fava 
na gandų apie derybas su gautų iš FrancuzijdS didelę 
Lenkija. Kad kademai tą (paskolą, 
darbą rimtai darytų tenka I Tai vis kombinacijos ku- 
abejoiti, nes susigerinimas Nos turi šiokio tokio pa
su Lenkija reikštų išsižudė- grindoj bet, svarbiausia, 
jimą Vilniaus,, o šis faktas j jos rodo kad “krikščionis” 
sudarytų galą tą padariu-l norėtų su Lenkija .susitai- 
siai partijai. Baimė tokio kyti kad ir nustojant Vil- 
likimo ir verčia “krikščio-j niaus, 
nių” bloką susilaikyti bent Kad viskas butų sito-kri- 
laikinai, bent iki naujų Sei-įto, suvaržyta spaudos lais- 
mo rinkimų, nuo panagių |Vė, susirinkimai, konfiskuo- 
žygių.

Bet kad kademai tą min
tį turi tai nėra abejonės. 
Taip Kun. Purickis (o jis 
dabar vėl “didelis veikė
jas”) atvirai kalba kad sti
pri Lenkija tai Lietuvos iš
ganymas.

Jo nuomone, jeigu Lietu
va atsiims Vilniaus kraštą, 
Gudai gaus nepriklausom y-i 
bę ir kita, žodžiu kad nebus įlicištas Marcinkowski, ant- 
daibartinės Lenkijos tai ne-jas — Dombecky, 
bus ir Lietuvos.... Žino-C:-------- ---------------------- 7-
nur, tai Purickiškas dalykų I'*’- - ••'•į'*- - . ■
aisKmimas. Pagaliau Karpi.ALeju/m 
ten butų, ir iš čia aišku kad į Lietuvon? 
kademai Lenkijoje mato iš-j 
ganymą ir.... ir pamažu Į 
zonduoja dirvą.,

N owaczynskio-Purickio 
Projektai,

Nesenai (rugp. 12-14 d.) 
Palangoj ir Kaune lankėsi! 
žymus Lenkų žurnalistas, 
Varšavos “Gazeta War- 
szawska”' korespondentas. 
Jis lankėsi pas Kun. Puric- 
kį, Kun. J. Vailokaitį ir ki- Į 
tus. Elta tai dementavo,! 
bet niekas tam netiki, nes 
Nowaczynskis dykai Kau
nan nevažiavo. Tai aišku.

Kaune dabar plačiai kal
bama buk Nowaczynskis, [ 
pasitaręs su Purickiu, siū
ląs 'projektą 'kaip susitarti! 
Lietuvai su Lenkija. Pro
jektai yra du. i

Vienas, kurį daugiau pa-Į 
laiką Anglai, tai padaryti! 
Vilnių nepriklausomu mies-| 
tu; tai jis butų nei Lenki-; 
jos, nei Lietuvos; butų nė-1 
va, jų supratimu, patenkin
tos abiejų šalių ambicijos. 

Kitas: Lenkija atiduoda! 
Lietuvai dalis Švenčionių,

(Specialiai “Dirvai”)

dai buvo aukščiau to visko, 
ir gazai nebuvo išvien su
leisti, bet atskirais sudy- 

• nais, taip kad vienam tru
kus kiti veikia ir laiko. Ir 
dabar, kada plyšimo vietose 
lūžo metalai ir plyšo gazo 
maišai, kiti maišai išliko 
sveiki ir nusileido su vyrais 

| žemyn palengva, toliau nuo 
lopšio. ■. , ■

1NA1NUUAH ŽUVO T11 . . , .________________ 1 Ūkininkai, vos subudę, 
Zeppelinas Shenandoah su-'išėję į laukus, psmatė ne- 

Caldwell, Ohio. — Rugsė
jo 3 d., skrisdamas j vaka
rus nuo Lakehurst, N. J., 
kur yra jo stovykla, milži- 

■ niškas Suv. Valstijų kariš- 
. kas zeppelinas Shenandoah 

pateko į perkūnijos audrą 
ir liko visiškai ^sulaužytas. 

Tas milžinas orlaivis nu
krito keliomis dalimis Ohio 
valstijoj, -netoli Ava mies
telio, po didelių pastangų 
išsisukti iš (perkūnijų. 
. Keturiolika jo ofioieiįų, 
sykiu ir komandierius Lan
sdowne, užmušta. Tuzinas 
kitų lakūnų sužeista, nuga
benta į ligonbučius, kiti iš
liko tik su mažais sudauži- 
mais.

Orlaivis sutraukyta į tris 
šmotus, 'visiškai (sudaužytas 
kad negalima nei dalių 
gelbėt.

Shenandoah buvo 680 
dų ilgio zeppelinas. Jis 
ko aplankyt artimų vakarų 
valstijas. Iš vakaro niekas 
lakūnų nepersergėjo kad 
jie sutiks perkūnijas, o lai
vyno departmento viršinin
kai buvo įsakę orlaivius lė- 

Ket-

14 Vyrų Užmušta. Nuostoliai 
apie Tfįs Milijonai Dolarių

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ZEPPELINAS SHE
NANDOAH ŽUVO]

E Angliakasių streikas tę- 
| siasi taip kaip' prasidėjo. 
I Smite laiko nuo streiko 
I apšaukimo nepadarė per
il mainų ginčų padėtyje.- Dar 
f nei viena nei antra pusė ne-
■ siškubina kviesti kitą kal- 
I bėtis. 
| Darbininkai tuo tarpu pi- 
I nigus leidžia įvairiai. 
L NClevelande atsidūrė teis- 
F me ginčas ir tarpsavinė

kova darbininkų unijos
I “skyrių, ' narių bodavojtfno 
f amatų federacijos. Prie 
| statomo budinko ant Wade 
t Park avė.Air Ansel rd. su- 
I sivaidijo unijo sskyriai ir 
Epagrąsino streiku jeibu bus 
[• .imama 10-to skyriaus molio 

^nešėjų unijos nariai prie to
I budinko dirbti. Kontrakto- 1
I rius grąsinančius skyrius 

patraukė teisman..
Beira, Portugalų rytinėj 

I Afrikoj, sustreikavo visi < 
I uosto darbininkai sulaiky- J 
[ darni uosto judėjimą.

Detroite automobilių 
L išdirbystės per pereitą 
t nesį veikia smarkiausia 
i gu kitados kada. Buick iš- 
| dirbystės automobiliai per- kti nustatytu laiku, 
į viršijo Fordus savo skaičių- vergo ryte, prieš aušrą, jie 
bmi tame mieste. Fordas 
^pradėjo daryt naujos gra
ibesnės formos savo maši- 
i ‘ nas, ir tiki kad jos liks la-
■ bai populiarės. Daugėjant 
| jų išdarbiui reiks ąpie 40,- 
I 000 darbininkų daugiau į

Fordo dirbtuves.
i Krutančių paveikslų ma
lšinu operatoriai Clevelando 
E teatruose pasirašė dviejų 
5 mėtų sutartį kuri padidina 
i jų algas 10 ir. 15 nuoš.

iš- 
mė- 
ne-

Meilė nė visur tinka
J Baltimorėj liko prašalin
tas iš urėdo vienas blaivy

bės viršininkas už tai kad 
jis susipažinęs su viena 17 
metų mergina, prigundė ją 

. pirkti iš jo degtinę, paskui 
norėjo ją prisivilioti kad te
kėtų už jo. Bet kada ji jį 
griežtai atmetė, “geras vi- 
suomenės tarnas” užpuolė 
krėsti jos namus degtinės 
jieškant. Teisme mergina 
dalyką išaiškino, o jis ne- 

’ teko vietos.

iš-

Pė-
vy-

patėmijo užeinant perkūni
jas prieš juos. Bandė išsi
sukt, kraipė kelius, bet vis 
rodės kad perkūnija jiems 
kelią pastoja. Po penktai 
valandai jie, staiga atsidūrė 
perkūnijos audros debesyj. 
Jie tada buvo 3,000 pėdų 
aukštyj, o iš apačios grie
bęs staigus vėjas-ąįudra iš
trenkė orlaivi iki 7,000 pė
dų. Šitam' smarkiam neši
me Į viršų zeppelinas sulū
žo, nutruko kontroliuoja
mas lopšys kur sėdėjo kapi
tonas ir kiti 13 vyrų. Tie 
visi krito i žemę ir ant vie
tos užsimušė.

Gazu užpildytos tris dalįs 
leidosi palengva, nes gazas 
jas laikė. Tose dalyse diir 
buvo daugiau vyrų, 
išliko tik sužeisti.

Pačiame zeppeline, 
telpa keliami gazai,
įrengta kambariai ir viskas 
kitas reikalingo prie orlai
vio valdymo ir vyrų gyve
nimo. Gazus talpinanti in-

kurie

kur 
buvo

laimę. Kada subėgo prie 
nukritusio lopšio, kur rado 
visus vyrus negyvus. Nei

■ vieno neliko kurs galėtų pą-
■ sakyt apie jų tragediją iš 

tokių aukštumų • puolant; 
kitų da'lių vyrai apsakė sa- 
^o pasakas.-

Vienas ūkininkas turėjo 
nemažą prietiki su. zeppeli- 
no smailu .pirmagaliu, ku
ris pažemiu vėjo nešamas 
lėkė tiesiog ant jo stubelės 
ir butų sugriovęs ir užmu
šęs jo vaikus. Pamatęs at-, 
siiriant gazų laikomą orlai
vio nosį, jis bėgo artyn. Iš 
vidaus tada pasigirdo vyrų 
šauksmas: Griebk numestą 
vielą, rišk pri eko nors; Jis 
nustebo, nes netikėjo nieko 
ten esant. Griebė vielų 
vę, pririšo prie pirmo 
tikto kuolo, bet kuolas 
lūžo. Rišo prie vieno 
džio, tas nulužo. Paskui 
pasitaikė sulaikyti pririšus 
prie (medžio. Pagaliau iš vi
daus išsigavo apdaužyti 
rai.

Daro Daugiau Aukso

| jama laikraščiai, bijoma 
(Amerikos Lietuvių spaudos 
ir t't...... Amerikiečiai, bu
dėkite! *•

Žinovas.

vir-
su- 
nu- 
me-

vy-

nualpo, 
kur ta

gyvena

Atrado Naujus Vaistus
Iš Vokietijos ateina pra

nešimai kad trįs Vokiečiai 
mokslininkai paskirose vie
tose atrado paskirus vais
tus nuo trijų skirtingi] ligų. 
Dr. >.Witz, Rouble. atrado 
vaistus > visiškam išgydymui 
ligos vadinamos “arterio 
sclerosis”.

Dr. G.. Paul, iš 'Viennos, 
atradęs til^rą vaistą, išgydy
mui reumatizmo. Jis nau
doja čiepijimą.

Dr. Bering iš Munich at
rado būdą išgydymui strėn- 
kaulio džiovos, irgi čiepiji- 
mu.

metų pradžioj buvo pa
kari Vokietijoj Dr. A. 
ir Dr. H. Stammreich

Dctroite du policistai ei
dami gatve pamatė pešty
nes. Kada jie priėjo, nige- 
ris. vieną nušovė, antras ni- 
geri nušovė. Nušautas po-

Viduržeininėse jurose žu
vo penki Prancūzai lakūnai 
kurie vienu orlaiviu lėkė iš 
Korsikos Į Francuziją.

Gaudo Chinus. Pittsbur- 
go policija suėmė 60 Chi- 
niečių kada vėl prasidėjo jų 
tarpe Įvairiuose miestuose 
kilti savitarpinės žudynės, 
“tong karai”. Tarp suimtų 
aštuoni yra pragarsėję žir 
deikos.

Politiškas skandalas 
del katastrofos

Komandierius Lansdow
ne taikė savo kelionėj pra- 
lėkt virš miestelio ir namo 
kur gyvena jo motina, kur 
ji jp laukė su vėliava, norė- 
aidma pasveikint. Bet ne
užilgo ji gavo žinią apie jos 
sunaus žuvimą. Ji 
Ji gyvena netoliese 
nelaimė atsitiko.

Jo žmona, 'kuri
netoli Lakehurst, N. J., kur 
yra zeįppelino stovykla, ant 
rytojaus išleido spaudon 
pareiškimą ir (kaltinimą au
kštųjų viršininkų kam siun
tė šį orlaivį tokiu netinka
mu laiku kada esti audros 
ir perkūnijos. Jai jos vy
ras sakęs kad norėjęs lėki
mą atidėti ant rudens, bet 
auktšieji valdininkai Wa
shingtone norėdami paro
dyt (Amerikos žmonėms tą 
milžinišką orlaivį, sakė jam 
keliauti.

Shenandoah atsiėjo Ame
rikos valdžiai virš dviejų 
milijonų dolarių.

(Pabaiga ant pusi. 2-ro)

Nelaimė ant Laivo
Iš Šanghajaus praneša 

jog Suv. Valstijų karišką 
laivą patiko nelaimė: vyks
tant jam Į pagalbą Japonų 
laivui, jame ištiko eksplozi
ja ir užmušė keturis jūrei
vius.

Nori Padengt Francuzų 
Scenos Nuogumą

Paryžius. — 'Garsus švedas 
multi-milijonierius Rolf De Ma
re pradėjo kampaniją padengi
mui nuogumo Francuzijos te- 

• atrų scenose. Jau-perdaug ten 
viskas atvira. De Mare sušau
kė susirinkimą Paryžiaus teat
rų direktorių persvarstymui, 
“vardan Francuzų dramos ge
rovės”, panaikinti piktinančias 
nuogas scenas, kurios nors da
roma dailos vardan, nei kiek 
prie dailos pastumėjimo nepri
sidėjo.

1924 
skelbta 
Miethe 
padarė auksą iš gyvsidabrio.

Dabar ateina daugiau prane
šimų apie tai» ir geresni tuo jog 
aukso padarymas iš tiek pat 
gyvsidabrio pasidėjo 10,000 sy
kių už pirmus bandymus.

Pirmoms žinios atėjus, nors 
pie toki aukso išdirbimą, nors 
buvo akyva žinoti, bet pasirė
dė kad toks padarymas aukso 
atsiėjo daug brangiau negu pa
ti auksą pirkti. Dabar matom 
jog išradimas atneša geresnius 
vaisius.

Iš pirmųjų žinių paaiškėjo 
jog padarymas kilogramo auk
so atsieitų $5,000,000. Dfibar 
jau atsieina pigiau, bet ir tai 
ne visi galėtų Įsigyti dirbtino 
aukso, nes dikčiai brangesnis 
už paprastą.

New Yorko universitete pro
fesorius H. H. Sheldon daro sa
votiškus bandymus padarymui 
aukso iš pigesnių metalų. ' 

Japonijoj vienas chemikas ir
gi padarė aukso iš gyvsidabrio.

Vilkai Rusijoje
Pereitą metą vilkai Rusijoje 

papjovė apie 52,000 arklių, 50,- 
000 galvijų ir 25,000 kitų na
minių galvijų. Piniginiai nuo
stoliai bus 4,000,000 aukso rub
lių, arba apie $2,250,000.

Nors iš paviršiaus išrodo la- 
daug, bet paimk visą pla- 
Rusiją ir padalink tą skai- 
ant visos šalies, bus tik kur 
kur vienas gyvulėlis vilkų

bai 
čią 
čių 
ne
sudraskytas.

Serbijoj dideli lietaus ledai 
užmušė du žmones ir sužeidė 
60 kitų.

Fašistai Italijoje sako šitaip: 
Kolei 1,800,000 Italijos indus
trijų darbininkų stovės už dik
tatorių Mussolini, ir jo 300,000 
juodrriarškiniai milicijantai bus 
jam ištikimi tolei fašistų vieš
patavimas Italijoj užtikrintas.

metais ištraukta alie- 
kurio daroma automo- 
gazolinas, 

negu 
viso

1924 
jaus iš 
biliams 
bačkų mažiau
tais. Pernai 
713,940,000 bačkų, 
jos valstijoj vienoj 
228,933,000 bačkų, 
bačkų mažiau.

18,466,000 
1923 me- 
aštraukta 
Kaliforni- 
ištraukta 

33,943,000

Tai bereikalingai — vi
si kurie važiavo, pasek
mingai parvažiavo ir 
sugryžo kada panorė
jo. “Dirvos Agentūra” 
parūpina Lietuviškus 
ir Amerikoniškus pas- 
portus, nepiliečiams iš
gauna gryžimo popie- 
ras, taipgi pasportų vi
zas — žodžiu, viską ant 
vietos, ir tik susiėmę 
savo bagažus keliaujat. 
Laivakorčių kainos vi
sokios. Geriausiais lai
vais, į Lietuvą ir. atgal, 
$203 ir $215, ir taksai.

Kreipkitės “Dirvon” 
3350-52 Superior Ave.

Cleveland.

S. s.
AMERICA

rugsėjo 19
Jime-nkus vėliava”

LIETUVA
Tik S203.00 ir daugiau per Bremen ar^Cherbonr.- 
abartinis laikas yra ideališkas atlankyti Tėvyne O 
u.pa l;al važiuojale sienų iš pasaulio geriausiu laivu

s trecios klesos kambariai, puikus 
ų. greitas susisiekimas su kelionės 
•iviams ai t bile šių laivu: Leviatl a

Hotel Cleveland Bldg. Cleveland, Ohio



z DIRVA

| Iš Lietuvių GfveRWiJ
CHICAGOS LIETUVIŲ 

ORGANIZACIJOMS.
ei jas.

Mes tikime, kad Chicagos 
Lietuvių organizacijos ne
atsisakys prisidėti prie šio 
kilnaus, darbo — sostinės 
vadavimo.

Vilniaus Vadavimo 
Komitetas

Stasys Kodis, Pirm.
M. Vaidija, Sekr.

Vilniaus Vadavimo Komite
to Pakvietimas Dalyvauti

Spalių 9 d. Mitinge.
Vilniaus '-atvadavimas iš 

1 Lenkų okupacijos šiandien 
yrą tuo svarbiu ir didžiu 
darbu kurs reikalauja visų! 
Amerikos Lietuvių pajiegų.

Suprasdami tai, <mes be
veik nepraleidžiam nei vie
nos dieno,š kad neatlikus kol 
nor's kas priartintų mus k 
prie to bendro tikslo. I L’ N’

Tačiau yra momentų ka- ai^ tarĮ>e 
da ir tokio veikimo neuž
tenka, reikalinga didesnis 
parėmimas kovojančią \ .
niaus Lietuviu^arba garses- -'iebL'lvlU rašytojai bei 
nis pareiškimas savo prote- 
sto ir užuojautos.

Vienas tokių ypatingų 
momentų bus ateinantį spa
lių 9 diena, kurioj penki 
metai atgal Lenkai užgro
bė Vilnių^

Chicagos kaip ir kitų ko
lonijų Lietuviams 'reikėtų 
toj dienoj aiškiai pareikšti 
pasauliui jog pastari penki 
metai ne tik nesumažino 
bet dar sustiprino mūsų įsi- 
tikin'įįną/’kad (Vilnius turi 
priklausyt ne kam kitam, 
bet Lietuvai.

Vienok kiekvieną panašų 
'žingsnį galima atlikti tik 
skaitlinguose mitinguose; 
kuriems pritaria ir daly
vauja (visa Lietuvių visuo
menė. Todėl (Vilniaus Va
davimo Komitetas ir krei
piasi į Chięągps Lietuvių j H 
organizacijas, iie^skiftumo 
jų politinio ir tikybinio nu
sistatymo, kviesdamas pri
sidėti (prie suorganizavimo 
spalių 9 d. didelio mitingo 
■aukščiau pažymėtu tikslu.

Kiekviena organizacija 
yra prašoma išrinkti keletą 
atstovų ir jų vardus bei an
trašą pranešti V. V, Komi
tetui (117 No. Dearborn St. 
Room 707). Išrinkti atsto
vai turės vėliau susieiti ir 
bendrai išdirbi; masinip mi
tingo programą bei rezoliu-

I NEW BRITAIN, CONN. 
Atsišaukimas į Teatro Vei- 

kalų Autorius.
o Draugija

i Lietuvių 
dailos dirvoje ir matydama 
trukumą gerų veikalų mu- 

yn sų Scenoje, taipgi žinodama 
I_ .1 _ XL _ 2 _ • I. _ •

rų veikalų, bet del stokos 
finansų negali išleisti, nu
tarė išleisti veikalą savo lė
šomis, tinkamą Lietuvių 
scenai dramą ar komediją, 
originalą arba vertimą;

Šiūomi kreipiamės-į kiek
vieną autorių kuris turi pa
rašęs arba išvertęs veikalą 
ir nęri išleisti. Lai prišiuir 
Čia veikalo kopiją: A, P. 
Osteika, 432 Main St., New 
Britam, Conn.

L. N. Varpo draugija ra
dus veikalą tinkamu ir su
sitarus su autorium, veika
lą išleis. Rankraščiai pagal 
autoriaus reikąlavimo bus 
grąžinami atgal.

L- N. (Varpo Draugija-,

ZEPPELINO ŽUVIMAS
(Tąsa nuo pūsi. l?mo)
Padidinimui skandalo at

siliepė ir buvęs oro laivyno 
pūgelbinis' komandierius 
Mitchell, kuris liko ątstaty- 
tas iš tos vietos ir paskirtas 
žemesnėn vieton už tai kam 
jiš dryso kalbėti prieš savo 
viršininkus. Mitchell šita
me atsitikime prabilo per 
spaudą dar daugiau, ir vi
siškai apkaltindamas ir kri
tikuodamas Suv. Valstijų 
laivyno ir karo departmen- 
tus už šitą nelaimę, nors 
pats yra tarnyboje ir jam 
kaipo kareiviui gręsia karo 
teismas.
laivyno ir karo, departmen- 
tuose nėra nei vieno žmo
gaus nusimanančio apie or
laivius; kad jie tik rūpinasi 
karo laivais ir armijomis,, 
orlaivius' palikdami globoj 
lakūnų, kurie, jeigu drysta 
prasitarti kad (orlaiviai ne
geri} tuoj buna .nužeminami 
tarnyboje arba išsiunčiami 
•kur toli kad negalėtų nie
kam papasakot tikro 
fe stovio.

Mitchell atsikreipia 
suomenę ir reikalauja
greso kad butų įvesta (pa
skiras orlaivininkystės sky
rius ar departmentas ir kad 
jį tvarkyti} tiktai vyrai pa
tyrę kas yra orlaivininkys- 
tė.

Mitchell sako kad kur la
biausia reikia, prie orlaivių, 
nėra oro tyrinėjimo biurų. 
Tuo užsiima tiktai žemdir
bystės departmentas, kuris 
rūpinasi apie kopūstus ir, 
tam panašiai. Oro stovio 
raportavimai zeppėlinui jį 
butų išgelbėję, Mitchęll sa
ko, kuo nųsiskuųdąjjir,,išlikę 
gyvi lakūnai, bet jiems ne
valia kalbėti publikai, turi 
tik viršininkams išduoti įa?

daly

i vi- 
kon-

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
baigęs Teisių Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisių Ofisu advokato

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai,. Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimų.

portus, tai viskas.
Mitchell atvirai apkaltino 

laivyno departmentą už žu
vimą orlaivio aną savaitę 

’išlėkusio į Hawaii salas ir 
nėbesurandamo. Orlaiviai 
kuriuos jie naudojo buvo 
netikę tokiai kelionei; karo 
laivai nustatyti kelią sau
goti nei kiek lakūnams ne
pagelbėjo. Sako, turėjo, tik 
pamatę oralivį ištolo atle
kiant, visu smarkumu leis
tis Į tą pusę kur orlaivis le
kia, ir orlaivį^ galėtų sekti 
ir pralėkęs neužilgo pama
tyti kitą laivą, kuris laukė 
už 200 mylių. Bet kada lai
vai pasiliko bestovį, lakūnai 
galėjo lengvai išsukti iš ke
lio nelaimei pasitaikius, ir 
tada jų niekas rasti negali.

Vokiečiai laikosi savo
Zepipelinų budavotojas ir 

vyriausias planuotojas ap
gailauja <ta nelaime ir sako 
kad turbut tik vieni Vokie
čiai kolei kas tegali zeppeli- 
nus valdyti. Vokietijoj su 
jais nelaiijiių neatsitinka, o 
kiek sykių kokia šalis pirko 
ar paėmė iš Vokiečių tuos 
Orlaivius visiems jie sugedo 
ir su jais žuvo daug žmo- 

i nių.
1923 m. žuvo Francuzų 

[paimtas iš Vokiečių zeppelr 
nas kelionėj per Viduržemi- 
nes juras. Žuvo 52 vyrai,

1921 m. zeppelinas ZR-2, 
kurį Amerika atpirko nuo 
nuo Anglijos;'susprogo An
glijoj sų 40 žmonių.

1922 m.'Amerika nupirko 
nuo Italų kitą zeppeliną, 
kuris irgi sprogo Amerikoj 

■ir užmušta 34 vyrai.
1921 m. sudužo Angli

jos zeppelinas'-'R-34, bet nie
kas neužmušta? :

1919 m. Anglijos zeppeli
nas nukrito j juras ir (pri
gėrė 12 žmonių.

SUSIDEDA 
IŠ ŠIŲ:

1— Dėžutė

2— Skustuvas 
(rankena 
išsukama)

3— Dėžutė 
geležtėms

4— Diržas 
geležčių 
pustymui,

(pusto

J. G. SAROČKA
Vienatinis “Dirvos” ir “Ar
tojo Agentas Youngstowne. 
Kas nori užsirašyti tuos laik
raščius, ar pasiskaityti kreip
kitės pas

J. G. SAROČKA
1374 Grandview' Ave.

Youngstown, Ohio.

DOVANAI

Gaus jį kiekvienas kas užrašys ir 
savo draugui “Dirvą” Amerikoje.

Seni ‘Dirvos’ skaitytojai kurie no
ri ši puikų skustuvą gauti privalo 
su pilna metų prenumerata prisių
sti 25c. persiuntimo lėšoms. Re
gu i i ar ė šito skustuvo kaina $1.00.

“DIRVA”
2 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

.Ut t o S (Aop Ra z o r-

Kas užsirašys “DIRVĄ” ant metų 
sau arba užrašys saviškiams Į Lie
tuvą ir prisius pilnai prenumeratą 
($2 Amerikoje, $3 i Lietuvą), 
gaus VISIŠKAI DOVANAI vir
šuje atvaizdintą VALET AUTO- 
STROP Skustuvą, pagarsėjusi vi" 
soj Amerikoj, plačiai naudojamą 
del jo patogumo, nes juo nei neisi- 
pjausi, nei turėsi vargo skutantis,* 
prie to kožnas skustuvas turi pus
tymui diržą, kuris lengvai geležtes 
išaštrina.

PASTABA: Dovaną gauna tik tie prenumeratoriai, se
ni ir nauji, kurte užsirašo po pasirodymo šio skelbimo.

£7 GERB.
^Spragilo kampelio^
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tuviai, vienos Lietuviškos 
rakandų krautuvės negali 
išlaikyt. Nors garsinau ir 
(parapijonų lapelyj, ale pąd- 
los jie verčiau pas Žydus ei
na, ne pas savus.

Atsisveikinau ir ėjau per 
kelią į kitą pusę. Už pusės 
valandos pasiekiau Dakta
rą (Vitkų ir užsukau kad iš
egzaminuotų mane ir užtik
rintų ar dalaikysiu iki galo 
tokios/tolimos kelionės.- Ir 
koją man paskaudo, sakau 
duos 'kokių lifekarstų, bus 
geriau.

Ineinu pas Dr., sakau la
bą dieną.' Jis nustebo kad 
aš atėjau (ba ir jis gerai 
manę pažinojo). Ba pas da
ktarą niekas be reikalo nei
na. Sakau: Aš apšlubau, 

, daktare, man šitą-. va kelį 
■ labai skauda.

— Išsižiok, — sako dak-
i taras.

— Ale man kelį skauda, 
ne gerklę, — sakau aš.

— Parodyk man- liežuvį,
— sako jis.

— Ale kad man koją šu
tines, —- sakau aš, mislyda- 
mas ’kad jis nenugirdo ma
no pirmutinio pasakymo.

— Ale aš noriu išegzami- 
nuot gerklę ir dantis, — sa
ko jis.

Misliu sau: tai čia ir dak
taras, kur! skauda, o kur jis 
žiūrinėja.... Mano šon
kaulis “geriau išmano: kai 
suskauda koją, tuoj užtepa 
krienų ip lauk kol: išgis....

Antgalo apčiupinėjo tą 
nių miršta ir ar daug jis tu-j’skaudanią vietą ir -užrašė 
ri biznio šu laidojimais, są-1 ant' popieros kelis žodžius 
ko kad mažai/' Laukia žie
mos ir nori kad butų didės-- 

; i ni šalčiai. Norėjo žinot ar 
aš turiu pasirašęs su -velniu 
kontraktą kada mirsiu, adė 
pats šakė labai nenori mirt.

Po' valandos kelionės da- 
ėjau iki Gudyno “minkštų 
gėrimų” krautuvės pasisti
print,’ale kad jis manęs ne; 

[pažinojo, -mislydamas kad 
čia atėjo koks “sausas šni
pas”, sako negalį man duot.

Keliauju toliau. Daeinu 
iki Lązicko, ir rnžėjau pasi
klaust kiek yra laiko, 
mano dziegorius gerai 
na, ar nueisiu paskirtu 

Iku ant “Birutės Kalno”, 
išsipasakojo kad biznis 
na neprastai, ale, sako, 
čių -generolas Štaupas labai 
jį persekioja ir net uždrau
džia į laikraščius dėti savo 
■garsinimus. Didesnės dįs- 
iciplinos dar nebuvau matęs. 
Padėkavojęs už nustatymą 
mano lail<rodžio tikrai 
pusę minutes vėlavo), 
te

Valandą prakeliavęs, 
[ėjau Sacevičiaus didelę 
kandų krautuvę, 1 kur

MIL-
EKS-

GERB. SPRAGILO 
ŽINIŠKA SLAPTA

KURSiJA Ant “bl
- RUTĖS KALNO:”

.. Antra Kelionės Diena.
Kada gavau pas Pečkai- 

čius naktvynę, paskiau pa
mačiau kad jų namuose yra 
ir 'dvi gražios merginos — 
tai buvo gerb. Pečkaičių 
dukteris. Ale kad šita man 
no ekskursiją nebuvo šon
kaulių (jieškot,, ale redakto
riui biznį daryt (o aš savo 
šonkaulį jau suradau), pa
žadėjau tom mergelėm pri- 
piršt gražius1 vaikinus.

Ryte, gerai pašėrę ir pa
lydėję, išleido jie mane visi 
toliau keliauti. l

Neužilgo pamačiau Skun- 
skių kaimą. (Priėjau, užėjau 
lĮias Skunskį pasikalbėt kaip 
einasi. Ale jis labai piktas 
išrodė ir sako kad jis.su gy
vais visai nenori kalbėt, tik 
negyvi pas'jį tegali ateit, ir 
jis tada labai linksmas.

Paklausiau' ar daug žmo-

(ale neliepė tą popieriuką 
suvalgyt, tik nunešt Į aptie- 
ką pas Tamkų, tris valan
dos kelionės nuo jo.) Pa- 
dėkavojau ir iššlubavau.

Visu šiuo kelionės laiku 
pakeliais mačiau ant. stulpų 
nulipyta didžiausia garsini
mai Požėlos ristynių, kurie 
šaukia visus ateit ir' atva
žiuot ant vienuoliktos die- 

mėnesio’ pėtnyčios 
į • Lietuvišką salę, 
laužysis kaulus su 
Kad '-šita, kelionė

ar 
ei- 

lai- 
Jis 
ei- 

vy-

(ba 
išė-

da- 
ra- 
sa- 

kiau 'parinksiu savo' šon
kauliui naujų stotkų, ba su- 

[ dovanoti laike vesetlios jau 
I susidaužę. Ale'nelaimė, žiu- 
Iriu, duris užrakytos. Pa- 
I mačiau toliau patį Sacevi- 
Įęitjį klausiu kas do biznis 
kad krautuvė uždaryta?

Sako, gerb. Spragile (ba 
jis mane gerai pažįsta) aš 
jau subankrutijau ir val
džia krautuvę uždarė, ne
galių nei pats jon ineit. La
bai netikę Cleveland© Lie-

• nos šio 
vakaro, 
kur jis

• Lenku.
1 prasidėjo nedėlio prieš ris- 

ty'nes, tai užsirašiau dieną 
ir nutariau kada pargryšiu 
iš ekskursijos ir pasilsėsiu,- 
eisiu j imtynes.

Vėl pusė valandos suvirs 
ėmė iki perėjau Į kitą kelio 
pusę ir užėjau pas Pilveli, 
kur užtikau “Dirvų” ir kitų 
gazietų ir nusipirkau pasi
skaityt ką “Naujienos” ir 
“Darbininkas” ' rašo apie 
mano milžinišką ekskursi
ją.. Ale turbut ne tuos nu
merius nupirkau,, ba nera
dau nieko pasakyta.

Už valandos laiko priė
jau Daugininkaičio tvirto
vę, visomis pusėmis užraki
nėtą ir uždarinėtą, nei jo
kio žiburėlio naktį nei die
ną. Žmonės pasakojo to
kias baisias pasakas apie tą 
tvirtovę: Sako, toli Kur tai 

-yra ineiga i žemę, ir nuo 
ten eina požeminis urvas 
iki Daugininkaičio skiepo. 
Tada, iš skiepo eina geleži
niai laiptai Į tvirtovę, kur 
gali gaut “troškuli nura
mint”. Kitaip į tą tvirtovę 
neineisi, o jei kas nežinoda-

mas ir pataiko į tą požemi-b 
nį urvą tai prapuola ii’ daū-” 
giau neišeina. -s. : ./ ;= rj

Gerb. Spragilas rengiasi., 
organizuot archeologišką'/ 
ekspediciją ir pradėt riaustH 
Superior avė. griuvėsius ir 
surast iš kur tas urvas at- • 
eina, gal kartais iš kleboni-' 
jos. Žada pasikviest tų ša-/ 
lių 'žinovą (Pečkaitį tos eks-. 
pedicijos viršininku, Ba ge-j 
ru gerb. Spragilo numatai 
vimu Daugininkaičio tvir / 
tovė stovi per laukus Į piet
vakarius nuo klebonijos.

Skersai pievas patrau-'į 
kiau į musų (parapiją: Už-/ 
ėjau pasikalbėt pas gerb. 
kleboną. Jis pasakoja kad 
Lietuviams daugiau Lietu? | 
viais but nereikia, ba mes- 
seni tuoj išmirsim, o musą j 
vaikai vistiek bus Ameriko-N 
nai.) Ale aš sakau: Ir Lie-! 
tuvoj, tėveli, seniau mus- 
norėjo paverst į Rusus ir, 
kunigėliai sakė: Kam1- čia i 
ta Lietuvystė, caras yra že- '] 
miškas tėvas, d dangiškas 
tėvas užžiurės mus kokiais 
liežuviais nekalbėtume.

Kunigėlis skundėsi antį 
parapijonų kad jie pasiža- j 
da šimtines ant bažnyčios,| 
o kai reik išgaut pinigus tai 
nei tų parapijonų-nematyt. ®

Ant" bedievių jis nepykti}, > 
sako, ir užtektų visiems ' | 
vietos, ale negerai kam be- J 
dieviai judiną tikėjimą ir/J 
griauna bažnyčias.

Lietuvos kunigų, pasako- a 
jo, jis labai nekenčia, ba kai 3 
jie atvažiuoja į jo kleboniją -| 
tuoj davatkėlės neša jiems j 
pinigus ant mišių, o tu,sa- A 
ko,: nors iš dvasios šventos . J 
gyyqtik'.

Šis kunigas yra "pirmutr 
nis kokį Amerikoj užtikau 
kuris ir šakosi ir tikrai gy
vena su savo tikra natūrą?} 
liška sesere, t, y. jo moti
nos duktė yra jo klebonijos J| 
šeimininkė, ką svietkai pa } 
tvirtino.

Paskui nuvedė’ aprodyt 1 
bažnytėlę, kuri, sako, skolo?,;; 
mis apkrauta. Parodė vie- I 
tą kur stovės nauji vargo-..-,.: 
nai kada vargonų fondo pr,’3 
nigus atgaus iš Mulolio, pa- 
rapijos iždininko, suban? S 
krutijusio banko.

Užsilipus ant bažnyčios 
bokšto, parodė per medžius ® 
katram name gyvena var- 
gamistra Čižauskas, ale pas 
jį negalėjau nueit, ba buvo .j 
ne ant įmano nustatytą ke- I 
lio.

Paklausiau į kurią pusę 
gyvena Petraitis, ir vėl pa- | 
traukiąų per laukus 'atgal,į a 
Superior, ir kada už pus- .| 

’antros valandos nuėjau, rą-įPž| 
dau juos pietaujant, ba.,jau | 
atėjo pietų laikąs; Papra- | 
šė, ant pietų (ba jie 
irgi gerai pažinojo).

(Kitame num. bus dau
giau apie keliohę.) *

Nelaikyki! Bonų Kupo
nų Be Naudos

Kurie turite Lietuvos bo- 
nų kuponus šių metų arba ir 
visų pirmesnių metų nuo pat , 
pradžių paskolos • išleidimo, 
galit iiž juos užsirašyti arba 
atnaujinti /‘Dirvos” ir “Ar
tojo” prenumeratas, užsisa
kyti “žmonijos Istoriją” ir 
kitas knygas pilnoje kuponu 
vertėje, arba gauti už juos 
pinigus Lietuvos, Pasiuntiny
bėj, 2622 — 16th St., N. W. A 
Washington, D. C.
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įtaiko Į tą požemi, 
ai prapuola frjjj. 
eina. <
Spragilas rengiasi 
't archeologą 
ą ir pradėt riauą 
avė. griuvėsius ir 
kur tas urvas at
kartais iš klebeni, 
i pasikviesi tu » 
(Pečkaiti tos eks- 

viršininku. Ba 
Spragilo numata. 
jgininkaičio tvir 
per laukus į piet. 
įuo klebonijos , 

pievas patiu 
sų parapiją. Ii .■ 
aalbėt pas gert <( 
Fis pasakoja hj 

daugiau ladi.“ 
įereikia, ba ma 
smirsim, o imą J 
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ių jis nepyktai 
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VILNIUS IR SPALIŲ 
9 DIENA

Vilniaus Vadavimo Komi-
I teto Pareiškimas Ame- 

kos Lietuvių Visuo
menei.

Neužilgo ateis spalių 9 d. 
Ji primins mums kaip pen

ėki metai atgal Lenkų legio- - 
Inai Želigowskio vedami vei- 

dmainingai puolė Vilnių ir 
[užėmė jį po kruvino susirė- 

mimo su neskaitlinga musų 
Ikariumene.
k Prisiminimas šio įvykio, j 
i neabejotinai, sukels Ameri- ,
■ kos Lietuvių tarpe ne tik 
: liūdesio arba pasipiktinimo Į t 
I jausmą, bet taipgi ir didelio 
^.pasiryžimo kovot už atva- 
davimą pavergtos spalių 9 

[dieną musų sostinės.
fe Vilniaus Vadavimo Ko-j 
mitetas yra nutaręs rengti 

■toj dienoj 'eilę- masinių mi-l 
tingų, .kur -bus aptariama 

{dabartinė Vilniaus krašto 
padėtis ir jo paliuosavimas. 
Bet atsižvelgiant į reika

lo svarbumą, reikėtų kad ir 
įyiši Amerikos Lietuviai ir 
jų organizacijos smarkiai 
-pajudintų (spalių 9 dieną 
musų sostinės klausimą ir 
fe sykį Įtartų visam pasau
liui jog jos mes neišsižadė- 
pim.
į-Musų iki šiolei darytos 
pastangos nenuėjo veltui. 
Neškaitant medeginės pa
ramos Vilniaus Lietuviams, 
turi davė galimybės išplės
ti okupuotame krašte kul- 
tjįrinį ir politinį darbą, mu
są nuolatiniai protestai pri- 
to'dėjo prie to kad šiandien 
Vilniaus padangėse jau aiš
kiai pastebima netolimos 
laisvės aušra. Ir jeigu at
eityje visi Lietuviai atsa
kančiai pasidarbuos tai ne
užilgo galėsim pasakyt — 
"Spalių devinta diena at- 
imė iš Lietuvos Vilnių, bet 

jį ir

Ko- 
nuo-

spalių devintą, diena 
vėl atvadavo.”
Į Vilniaus Vadavimo 
mitetas todėl norėtų 
Širdžiai pakviest visus A-
merikos Lietuvius panau
doti spalių devintą rrfusų 
-sostinės vadavimo reika
lams. Šaukim masinius mi- 
ingus, organizuokim pa
kaitas, kelkime Vilniaus 
Kausimą savoj ir kitų tau
ta spaudoj, žodžiu, nepra- 
Jeiskim progos nepareiškę 
log Vilnius priklauso ne 
kam kitam bet Lietuvai.

Vilniaus Vadavimo 
Komitetas.

Rodis — Pirmininkas 
M. Vaidila — Sekr.

{Chicago, Ill.

S.

liednysta ir Meilė Dide- 
ės Žudymosi Priežastis 

I, Vokietijoj alkis ir meilė yra 
priežasčia 80 nuošimčių pasikė

sinimų nusižudyti, skelbia pa- 
[galhinis biuras Berline. Nors 
tas biuras atsidarė tik du mė- 
nesiai laiko, jau 800 žmonių 
kreipėsi jin prašydami pagal

bos, 40 nuošimčių iš jų buvo 
įjnoterįs.
I Didėjantis skaičius saužu- 
dysčių privertė tokj biurą ati- 

]daryti, kur kožną išgelbėtą y- 
patą užžiuri pagal jos negero
vės priežasčių. Apie 60 nuo
šimčių aplikacijose pažymi jog 
badauja, ir apie pusė tos klesos 
yra gerai pamokyti žmonės, 
tarp 40 ir 50 metų amžiaus.

Merginos išgelbėtos nuo nu- 
siskandinimo biure papasakoja 
kad norėjo nusižudyti del ne
pavykusios meilės.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)
Nors rusti ir perimta netolerantišku

mo, šio kunigo kalba buvo (imant šitą at
sitikimą) gana gera ir teisinga, nes tas 
teisingas kunigas pats 'tikėjo ką jis sakė; 
būdamas aklu Rodino įrankiu, nežinantis 
kame dalykas, jis tikėjo tvirtai kad, pri
versdamas Francišką patalpinti tas mer
gaites vienuolyne, jis pildė savo dievobai
mingą darbą. Tokie tai buvo, ir yra, ste
bėtini šaltiniai ir įmonės to ordeno kuriam 
Rodinas prigulėjo — turėti gerus ir šir
dingus žmones savo tikslų vykinimui, ku- 

jrie nežino nieko apie dalyką kuriam jie 
aklinusia pasitarnauja ir yra svarbiausi 
veikėjai.

Franciška, senai pripratus pasiduoti 
kunigo įtekmei, negalėjo rasti nieko pasi
priešinimui jo paskutiniams žodžiams. Ji 
atsidavė sekti jo nurodymų, nors drebėjo 
pamislinui apie baisų rūstumą Dagoberto, 
kuomet jis neatras jau mergaičių kurias 
mirštanti motina jam pavedė saugoti. Bet, 
pagal kunigo nuomonės, juo baisesnis jo 
rūstumas jai išrodys, tuo labiau ji pasiro
dys savo idevobaimingu atsidavimu^

— Tegul stojas kaip Dievui tinka, — 
tarė ji. — Kas neatsitiktų, aš atliksiu savo 
pareigas kaipo .krikščionė, pildydama tavo 
įsakymus.

— O Viešpats atlygins tau už visus 
tavo kentėjimus atlikimui šito švento dar
bo. Ar prižadi, taigi, prieš Dievą, kad tu 
neatsakyti nieko į tavo vyro klausimus, 
kuomet jis klausinės .apie Maršalo Simono 
dukteris?

— Taip, tėveli, prižadų! — 'tarė Fran
ciška, šiurpuliu šusikratydama.

— Ir taip pat užtylėsi prie paties Mar
šalo Simono, jeigu jis sugryžtų, kolei jo 
dukterįs bus prideramai išmokytos tikėji
mo ir sugrąžintos?

— Taip, tėveli, — atsakė Franciška, 
dar labiau baimingu ir žemu balsu.

—- Tu ateisi ir pasakysi man visiką kas 
dėsis tarp tavo vyro ir tavęs kada jis su- 
gryš.

— Taip, tėveli. Kada aš turiu atvesti 
tas našlaites klebonijon?

— Už valandos. Aš parašysiu vienuo- 
lyno viršininkei, ir paliksiu laišką pas ma
no šeimininkę: Ji yra patikėtina moteris, 
ir ji nuves tas mergaites į vienuolyną.

Išklausius egzortacijų, ir gavus atlei
dimą už savo paskiausias nuodėmes, Dago- 
berto žmona pasitraukė nuo konfesionalo.

Bažnyčia jau buvo užsipildžius. Di
delė minia grūdosi į vidų, sutraukta puoš
numu turtingų laidotuvių, apie kurias var
pininkas pirmiau kalbėjosi su zakristijonu. 
Franciška vargais negalais galėjo dasisiek- 
ti prie bažnyčios durų, kurios dabar buvo 
apdengtos juodais apdangalais.

Koks skirtumas tarp tų vargšo laido
tuvių, kurios buvo pirma, ir vos tik prie- 
bažnytin grabas teįleistas.

Daugybė kunigų, pilnoj procesijoj, ėjo 
išdidžiai pasitikti grabą padengtą aksomo 
uždangalu; jų kapų ir stulų šilkai, 'apsiūti 
sidabru, žibėjo nuo tūkstančių žvakių. Du
rų užžiurėtojas buvo išsirengęs visoj savo 
gražioj uniformoj su žibančiais epaletais; 
kitam šone ėjo išdidžiai zakristijonas, ne
šinas didelį kryžių; choristų balsai-giedo
jo 'kad net bažnyčia drebėjo; triubų garsai 
drebino langus; visų veiduose, kurie tikė
josi gauti likučių šio turtingo lavono, šio 
pirmos klesos lavono, buvo matoma pasi
tenkinimas.!

Nežiūrint nusižeminimo ir didelio 
tikėjimo, Dagoberto žmona gavo skaudų 
įspūdį iš šito milžiniško skirtumo tarp pri
ėmimo turtingo ir ano vargšo žmogelio 
grabo prie Dievo namų durų — nes ištik- 
ro, jei tikrai taip butų, abu buvo lygiai an
goje amžinasties!

Tie du liūdni vaizdai kuriuos ji matė, 
dar labiau Franciškos ūpą nuslėgė despe
racijom Vargu prasimušus link durų, iš
ėjus iš bažnyčios, ji nusiskubino į Rue Bri- 
se-Miche, išrengti našlaites ir atvesti kle
bonijon, iš kur jos bus vedamos į Šv. Mari- 

|jos vienuolyną,, esantį, kaip jau žinome,

[greta Daktaro Baleiniero pamišėlių prie
glaudos, kurioje Andriennė de Kardoviliu- 
tė buvo uždaryta.

SKIRSNIS XLIX.
Dagoberto šuo ir Ponios Grivois šuo.

Dagoberto žmona, išėjus iš bažnyčios, 
jau buvo atėjus prie kampo Rue Brisė- 
Miche, kaip štai ją pasivijo kunigo pasiun-, 
tinis; jis bėgo tekinas kiek išgalėjo, ir ra
gino gryžti į bažnyčią, kur Abbė Dubois 
turėjo jai dar ką svarbaus pasakyti.

Kai Franciška jau apsisuko eiti atgal, 
prie jos gyvenamo namo durų pristojo ka
rieta. Vežikas išlipo ir priėjo atidaryti 
karietos duris.

— Vežike, — tarė stora moteris apsi- 
rėdžius juodai, sėdinti karietoj, laikanti 
ant kelių bukanosį šunį, — paklausk ar 
Franciška Baudoinienė gyvena šiame na
me.

— Tuojau, 'tamista, — atsakė vežikas.
Skaitytojas be abejonės pažino popią 

Grivois, vyriausią šeimininkę Kunigaikš
tienės de Saint-Dižier namo, su kuria buvo 
ir jos šuo, kuris savo ponią buvo pavergęs 
kaip koks tironas ir ji rodės negali be jo 
apsieiti. Kailių dažytojas, kuris pirmiau 
jau matėme pasitarnavo kaipo pasiuntinis, 
vežimo klausinėjamas apie Franciškos gy
venamą vietą, išėjęs iš savo dirbtuvės pri
ėjo drąsiai prie vežųno durų, paaiškint po
niai Grivois jog Baudoinienė tikrai čia gy
vena, bet jos dabar nėra namie.

Rankos, alkūnės, ir dalis veido senio 
Larioto dabar buvo nudažytos aukso spal
va. Pamatęs tą geltoną žmogų, jos šuo 
pradėjo urgsti, ir kada senis pasirėmė ant 
karietos krašto, šuo pradėjo išgąstingai lo
ti, ir įkando kailiadažiui į ranką.

— Ak, tu mano! — suriko poni Gri
vois, skausmingai, gi Lariot atitraukė sa
vo ranką nuo karietos; — kažin 'ar nėra 
tuose: dažuose nuodų — mano šunelis toks 
delikatnas!

Taip tardama, ji nušluostė šunies nosį, 
geltonai suteptą. Lariot, nepasitenkinęs to
kia jos kalba, kuomet 'jis tikėjosi jos a'tsi- 
paršymo už įkandimą, negalėjo išsilaikyt ; 
nuo rūstumo: “Jei tamista nebūtum mo- , 
toris, delei ko ,aš turiu sykiu pagerbti ir 
tą gyvulį, aš paimčiau jį už uodegos, nu- , 
neščiau ir įmesčiau į katilą raudonų da
žų, kuris jau užkaistas. .

— Ką, tu nudažytum mano šunytį , 
raudonai?! — suriko Grivois, dideliai įšir- ■ 
dus, lipdama iš karietos, laikydama pri
spaudus savo šunį glėbyje, ir apžiūrinė- ( 
dama senį Lariotą piktai.

— Aš sakiau tamistai, Baudoinienės ’ 
nėra namie, — tarė dažytojas, matyda- 
mas šunio globėją einant prie tamsių laip
tų.

se- 
Ir 

se-

— Tai ne tavo dalykas; aš jos palauk
siu, — tarė Grivois aštriai. — Kuriame 
aukšte ji gyvena?

— Keturi laiptai viršun! — atsakė 
nis Lariot, gryždamas j savo dirbtuvę, 
jis pridėjo pats sau: — Butų gerai kad
nio Dagoberto didelis šuo turėtų blogą 
ūpą, ir šiam aršiam riestasnukiui gerai 
pakratytų čiupryną.

Poni Grivois užlipo stačiais laiptais 
net nuvargdama, sustodama kožnoj per
traukoj pasilsėti, ir apsižiurinėjo aplink 
save su didele neapikanta. Gabaus ji pa
siekė ketvirtą aukštą, ir sustojo biškęlj 
prie durų tų skurdžių namų, kuriuose dvi 
našlaitės ir Kupriuke tuo laiku buvo.

.Jauna siuvėja rankiojo daiktus ku
riuos rengėsi nešti krautuvėn užstatyti. 
Rožė ir Blančė išrodė linksmesnės, ir ne 
tiek susirūpinusios ateičia; nes jos patyrė 
iš Kupriukės kad, kuomet jos išmoks siut, 
jos abi galės uždirbti aštuonis frankus sa
vaitėje, kas nors dalimai pagelbės tai šei
mynai.

Ponios Grivois atėjimas į Baudoinų 
namus paėjo nuo naujo apsisprendimo Ab- 
bės d’Aigrigny ir kunigaikštienės de Saint 
Dizier; jie nusprendė kad tinkamiau pa
siųsti ponią Grivois, ant kurios jie aklai 
galėjo atsidėti, tų merginų atvedimui, ir 
kunigui buvo pranešta įsakyti Pranciškai

jog ne jo šeimininkei, bet moteriai kuri at
eis Į jos namus su rašteliu, ji turi našlai
tes pavesti, kuri nugabens jas į religišką 
įstaigą.

Pabarškinus į duris, kunigaikštienės
- tarne inėjo į kambarį, ir paklausė Fran-
- ciškos Baudoinienės.

— Jos nėra namie, madame, — atsakė 
Kupriuke nusižeminusiai, nemažai nusi
stebėjus tokia netikėta viešnia, nuleisda
ma akis žemyn nuo žvilgsnių tos moteries. 

, — Tai aš jos palauksiu, nes turiu la-
- bai svarbius reikalus apkalbėti, — atsakė 
I Grivois, atidžiai, tėmydama į veidus tų
- dvynukių, kurios taipgi nuleido akis iš su- 
j simaišymo.

Taip tardama, madamė Grivois atsi- 
, sėdo, su dideliu pasiputimu, į seną Dago- 
■ bertienės kėdę, ir tikėdama kad ji gali da- 
i bar paleisti laisvėn savo mylimą šunį, pa

guldė jį atsargiai ant grindų. Staiga, že
mas garsas, gilus ir skardus, paeinantis iš 
užpakalio krėslo, pašokdino ponią Grivois 
nuo kėdės, o jos šunelis, kaukdamas iš bai
mės, kad net jo visi taukai drebėjo, prisi
glaudė prie 
dintas.

— Kas? 
vois, staiga 
Lordą j glėbį, tuo tarpu lyg pats norėda
mas atsakyti į jos klausimą, Dagoberto 
šuo išdidžiai atsistojo iš užpakalio krėslo, 
išėjo priešakin, žiovaudamas ir tampyda- 
masis.

Pamačius šį tvirtą gyvūną, dviem ei
lėm aštrių ilčių, kurias jis lyg su pasidi
džiavimu rodė, poni Grivois neišsilaikė ne
suklykus. Jos Lordas išsyk drebėjo kiek 
galėdamas pamatęs Sibirietį; bet, kada bu
vo saugus ponios glėbyje, jis pradėjo urg- 
sti ir loti ir -piktai į aną žiūrėti. Ant to 
Dagoberto šuo irgi atsakė nepasitenkinu
siai, išnaujo išsišiepdamas, po‘ko jis ėjo 
apuostinėdamas ponią Grivois su nepasi
tenkinimu, atsuko užpakalį į Lordą ir išsi
tiesė prie Rožės ir Blančės kojų, laikyda
mas savo dideles, gudrias akis ištempęs i 
jas, lyg nujausdamas kad joms gręsia pa
vojus.

— Išveryk lauk tą gyvulį, — tarė Gri
vois, susirupinus; — jis gąsdina mano šu
nį, ir gali jį sužeisti.

— Nebijok, madame, jis nedaro nieko 
blogo jeigu neužpuolamas, — atsakė Rožė, 
nuolankiai;

— Tas nieko! — šaukė Grivois; — ga- | 
Ii tuoj atsitikti nelaimė. Tik vien pažiu-j 
rėjimo į tą didelį šunį, su jo vilko galva ir 
dantimis, užtenką nusigąsti ir manyti apie 
apdraskymą. Aš sakau jums išvarykit tą| 
šunį lauk!

Poni Grivois ištarė paskutinius žo
džius erzinančiu tonu, kas nepatiko didelio 
šunies ausims; taigi jis suurzgė ir parodė 
dantis, atsukdamas-galvą į tą svetimą mo
terį.

— Buk ramus! — tarė -griežtai jam 
Blanšė.

Kambarin inėjus dar viena ypata per
keitė višą dalyką, kuris labai sunkino tas 
jaunas mergaites. Tai buvo komisijonie- 
rius, su laišku rankoje.

— Kame dalykas, tamista? — užklau
sė Kupriuke.

— Labai svarbus laiškas nuo šio namo 
galvos; kailių dažytojas apačioje liepė man 
atnešt laišką čia.

— Laiškas nuo Dagoberto! — suriko 
Rožė ir Blančė, gyva išraiška nudžiugimo.
- Jis taigi gryžta? kur jis yra?

— Aš nežinau ar tas geras žmogus 
vadinamas Dagobertas ar ne, bet jis yra 
senas kareivis, su žilais ūsais, ir galima 
jį rasti prie ofiso kur stovi karietos iš

savo ponios, baisiai pergąs-

čia yra šuo ?! — suriko Gri- 
pasiienkdama. pagriebti savo

Chartres.
— Tai jis! — sušuko. Blančė. — Duok 

■ man tą laišką.
Pasiuntinis padavė laišką, ir Blančė 

skubiai atidarė.
Poni Grivois vos neplyšo iš užmaudos; 

ji žinojo kad Dagobertas buvo suklaidin- 
1 tas iš Paryžiaus, kad kunigas Du Bois ga

lėtų turėt progą saugiai apsidirbt su Fran
ciška. Iki šiolei, viskas sekėsi gerai; ta 
gera moteris sutiko atiduoti mergaites į 
reljgišką įstaigą— o dabar parvyksta tas 
kareivis, kuris manyta iškeliavęs iš Pary
žiaus dviem ar trims dienoms mažiausia, 
ir kurio staigus sugryžimas lengvai gali 
suardyti taip sunkiai sudarytas machina
cijas? tuo pačiu momentu kada jos rėdos 
jau visai įvykinamos.

— Ak! — tarė Blančė, perskaičius lai
šką, — kokia nelaimė!

— Kas tokio, sesute ? — griebėsi Rožė.
— Vakar, pusiaukelyj į Chartres, Da

gobertas pajuto kad pametė savo pinigus. 
Jis negalėjo tęsti kelionės; jis pasiėmė vie
tą ant kredito gryžimui, ir prašo žmonos 
prisiųsti pinigų į ofisą, kad užsimokėtų 
skolą.

— Taip tikrai, — tarė pasiuntinis; — 
nes tas geras žmogus prašė manęs sku
binti, nes jis ten laikomas užstatu.

— O nieko neturim namie! — aimana
vo Blančė, — Kas reikia daryti?

Ant tų žodžių, poni Grivois jautė jos 
viltis atgyjant'valandėlei; bet jos tuoj iš
blaškyta, nes Kupriuke tuoj prašneko, ro
dydama į maišą.: — Nusiraminkit, pane
lės! štai pagalba! Krautuvė kur aš einu 
yra netoli nuo čia, aš gavus pinigus nune
šiu tiesiog Dagobertui; už pusės valandos, 
daugiausia, jis bus namie.

— Ak, mano brangi drauge! tiesa, — 
tarė Rožė. — Kokia tu gera! tu viską su
galvoji.

—- O štai, — tarė Blančė, — yra laiš
kas su antrašu. Pasiimk su savim.

— Ačiū, — tarė, Kupriuke, ir tarė į 
pasiuntinį: — Gryžk pas tą ypatą kuri da
vėjau laišką, ir pasakyk kad aš tuojau ten 
pribusiu.

(Bus daugiau)

FVOLIUC1JA?????

“ŽMONIJOS ISTORIJOJ,”, po aiškios ir 
I nevarginančios bet skaityti traukiančios 
-įžangos, tuoj eina apsakymas to- klausimo 
I kuris šiose dienose liko svarbiausiu visa
me pasaulyje: EVOLIUCIJA — se
kančiais antgalviais:

Kaip Atsirado Žmonės Pasaulyje 
Musų Pirmtakunai Senovėje 

Priešistorinis Žmogus

klausimai apibudinama labai aiškiais,Tie 
kasdieniniais kalboje vartojamais žodžiais 
kuriuos žino, supranta ir moka ištarti vi
si kas tik paskaityti gali, be jokių “aukš
tų” ir “moksliškų” frazių kurios netinka 
paprastam darbininkui, nes jis jų nesu
pranta.

(Žiur. puslapy 4-tą)

Skaitykit šią knygą, rasit kokia yra jūsų laimes žvaigždė, kokia jūsų laimė.

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patėmijame. Aprašoma paskirai kbžnos didesnes žvaigždes toj 
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždes pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių. 
Knygoje yra ^20 P«slapių. Kaina už vieną J J .50. už $2.00 
Įsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND



Skaitykit ši apgarsinimą ir naudokitės kolei dar yra laikas! Ne mums nauda iš to, bet jums! Mes atiduodame už popieros 
lėšas! Ar reikia kitokių žodžių Įkalbėjimui jums užsisakyti “Žmonijos Istoriją”? Kam “dar palauksiu” sakyt? Sukruskit! T. M. D. REIKALAI

Galutinai nustatyta: Popieros viršeliais kaina $4, Audimo $5.
Kurie iškalno' užsirašo visi gaus Audimo' viršeliais^ ūž" $2 ir 25 c.

KAS TAI YRA
—PREISTORIŠKAS ŽMOGUS? 
—ANKSTYVIEJI MUSŲ 

PRATEVIAI?
-KUR JIE GYVENO? 
-EG1PTĖNAI?
—N1LIAUS CIVILIZACIJA > 
-OSIRIS?
-MUMIJOS?, 
—PIRAMIDOS? 
-FARAONAI? 
—ASYRIJA? 
—KAMBYZAS? 
—PTOLEMIŲ DINASTIJA? 
-ŠUMERAI-AKKADAI ? 
-MESOPOTAMIJA? 
—TIGRIS-EUFRATAS ? 
—KUNE1FORMOS?
-KARALIUS DARIJUS? 
-KARALIUS KSERKSAS? 
-BABILONIJA?
-BABELIO BOKŠTAS? 
-nineVa? • . 
—HAMMURABIS? 
—CHALDEJAI? 
-M AIŽIUS? 
—JEHOVA? 
—FO1NIKAI?
—KARTAGA?
-IŠ KUS KILO ABĖCĖLĖ? 
-INDO-EUROPIEČIAI ?
t—NEBUKADNEZZARAS? ;-i 
-ARIAI? ' 
-KARALIUS KYRAS?
-ZARATUSTRA? 
-PERSAI-MEDAI? 
—TROJOS KARAS? 
-TITANAI? , 
-KRETA?
—KNOSUS? 
-PELASGAI? 
—PELOPONEZAS? 
—HELENAI-GRA1KAI? 
-ZEUSAS? • 
-OLYMPAS?
—SOLONAS? 
-FORUMAI? 
—ATTIKA? 
-LYDIJA? 
-MARATONO MUŠIS? 
—SPARTENAI? 
-ALEKSANDRAS blDYSIS? 
-MAKEDONIJA? 
-THERMOPYLAE? 
-ROMĖNAI?
-CEZARAI? 
—ROMULUS-REMUS ?

-PUNIŠKAS KARAS? 
-HANIBALAS? 
-ANTIOCHAS?
-ROMOS RESPUBLIKA? 
-ROMOS DIKTATORIAI? 
-CEZARAS JULIUS?
—POMPEJUS? 
^KLEOPATRA? 
^ANTONIJUS? 
-MESIJUS-JEZUS? 
-PILOTAS?
—BYZANTIJA? 
-KONSTANTINAS? 
'—HUNAI? .
—VANDALAI? , 
-GOTAI?
-ODO AKRAS?
-LONGOB ARDAI?
^BAŽNYČIOS KILIMAS? 1 
t-POPIEŽIJA?
—KLIOŠTORIŲ PRADŽIA? 
—TURKAI? . 
-BAŽNYČIOS SKILIMAS? 
—KONSTANTINOPOLIS 
-MOHAMETAŠ?
-ALLAH AS? 
-KORANAS? 
-MEKKA? . 
-MEDINA? 
-HEGIRA?
- MUSULMANAI?
-ISLAMAS.?' 
-FATIMA? 
-GIBRALTARAS? 
—GRENADA?
—CH ARLEM AGNAS ? 
-FRANKAI? ’ ;
-ŠVENTOJI IMPERIJA? 
-BARBAROSSA? 
-TAMSIEJI AMŽIAI? 
'-GERMANŲ PRADŽIA? 
—NORSENAI-ŠIAURENAI ? 
-SLAVAI?
-TOTORIAI ?t 
-KĄVALERYSTE? 
-FEUDALIZMAS? 
-VIDURAMŽIAI? 
-POPIEŽIŲ VARŽYTINES? 
—KRYŽEIVIU KARAI? , 
-LEONAS LIŪTAŠIRDIS?
—INKVIZICIJA? ' 
-KAS JĄ-PRADĖJO?. 
-PETRAS PUSTELNINKAS? 
-ŠVENTOJI ŽEME? 
-PARAKO IŠRADIMAS? , 
-RUSIJOS PAKILIMAS?

—HANZOS MIESTAI? 
-RENESANSAS?
—D ANTE-ALIGHIERI? 
-PETRARCH AS?
Eonas husas? 
-JOANNA ARK? 
—MACCHIEVELLI? 
-MICHAEL ANGELO? 
—JOHANN GUTEMBERG? 
—SPAUDOS PRADŽIA? 
-MARCO POLO? - 
^ZIPANGU?
-MONGOLAI?
—MAGELLAN AS? 
-KOLUMBAS?
-ATRADIMAS AMERIKOS? 
—BUDDIZMAS?
-KONFUCIJUS? ' 
-BR ARMINAI? 
-RIG VEDOS? 
-REFORMACIJA? 
-MARTINAS LIUTERIS? 
-KALVIN1ZMAS?
—KRIKŠČIONIŲ SKILIMAS? 
-PROTESTONIZM AS ?
—PRESBYTERIJONAI? 
—ANABAPTISTAI? 
-IGNACAS LOYOLA? 
—JĖZUITŲ ZOKONAS? 
-BALTRAMIEJAUS NAKTIS? 
-DIDŽIOJI ARMADA? 
-RICHELIEU?
-MARIJA TERESA? 
-HAPSBURGAI?
&0 METŲ KARAS? . 
-bžINGIS KRANAS? 
—RURlKAS? .
-BORIS GODUNOV? « 
-PETRAS DIDYSIS? ~ 
-KATARINA DIDŽIOJI? 
-ROMANOVŲ PRADŽIA? 
-POLTAVOS MUŠIS? 
-HČZENZOLLERNAI? . 
—PIGLRIMAI? - 
-AMERIKOS REVOLIUCIJA? 
-WASHINGTONAS?
—DIDEJI FRANCUZŲ 

REVOLIUCIJA?
-KOMUNA? ! 
-FRANCUZŲ RESPUBLIKA? 
-BASTILIJA?
-VOLTAIRE?
—ROBESPIERRE? 
-TERORIZMAS? 

‘^KOMUNOS GALAS ? 
—NAPOLEONAS?
-RESPUBIKOS GALAS?. ■ 
-MASKVOS SUDEGIMAS? 
—NAPOLEONO GALAS?
^ŠVENTOJI SĄJUNGA? . ' 
-DIDŽIOJI REAKCIJA?
-GARIBALDI? •
—INŽ1NO GADYNE?
-PIRMAS GARLAIVIS? 
-TELEGRAFO PRADŽIA? 
—SOČIALE REVOLIUCIJA? 
-BAUDŽIAVŲ GALAS? 
-MOKSLO GADYNE? 
-GALILĖJUS?
-NEWTON AS? 
-DARVINAS? 
-EAPLAČE? 
—GRAVITACIJA? 
-GOTIŠKA ARKITEKTURA? 
-SHAKESPEARE?
—MOLIERE?
—rembrandtas?
—STRAD1 VARIUS?
- JOHANN SEBAST. BACH?
—MOZARTAS?
—D1ZRAELI?
—BISMARKAS? • 
-NAUJASIS PASAULIS?

Viskas tas ir daug kitų išaiškina
ma “ŽMONIJOS ISTORIJOJ”.

KAS IŠ LIETUVOS norit išsirašyti šią kny-gąv.;.p^ixjski^-22 Uitvi Lifet« vos ^Kredito. | -Pinigus sų užsakymais-siųskit pridėdami aiškų savo adresą,, ir adresuoki^
Bankui, Kaunas, “Dirvos” sąskaiton, o paš- | ‘rx j p ę” KNYGYNAI 3352 Superior Avenue 
te gautą kvitą pnsiųskit mums,. pranešdami s U11VWJ lYlNlkJl Cleveland Ohio
už ką pinigus siunčiat. |

Išdalinkit 1924 Metų Kny
gas.

. “Pasaulio Istorijos” pir- 
mas tomąs yra tai -knyga 
prigulinti nariams dar už

I trą Istorijos knygą/ Ta ne? 
Ims ąiunčiama iki nariai 

!riebus užsimokėję, už 1925’ 
metus.

1924 metus. Kuopos daug 
tų knygų, gavo, bet kiek te
ko patirti, neikusiose daug 
tų .knygų ir guji, iręs .nariai 
nesukvięčiama į , susirinki
mus; įsi
: Spaustuvė žada rudenį ar 
į -pradžioj žiemos turėti an-

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

8362 Superior Ąve. Cleveland, 0.
P. A. Dėdynas '— Vice-Pirmininkas

96 Millbury St. Worcester, Mass. •
V. Sirvydas; . — ’Sekretorius

193 Grand. St Brooklyn/N Y. 1
Mrs. F. L. Bemat Stowe — Iždininke

62—23rd St. Jackson Heights, N.Y.
J. Krasinskas, A. Kriaučialis — Iždo

I Globėjai — Worcester, Mass.,į
Juozas. Solis — Knyginei

903 W. 33rd Street, Chicago, DI. J

anglį

Nelaukit=
Naudokit Colgate’s

/Užžiurėk gerai dantis ir dantis užžiurės 
jus. Užleisk juoą, ir visokių rūšių nege
rovės gali prasidėti; \
Colgate’s saugiai prašaliną priežastį dan
tų gedimo, taip pagelbėdamas užlaikyti 
dantis gražiais ir sveikais. Ir šalip to, 
gardus Colgate’s skonis yra malonus nau
dojimui po kožno valgio ir pirm eisiant

PUIKUS TEATRAMS VEIKALAI:
Dramos — Tragedijos — Komedijos

„ Tinka visokio didumo sce
noms, reikalauja mažai 

lošėjų.
’novapas ir. Zęlbora (aktas I) ir Paraono Sapnas

(aktas II V — Bibliška meilūs drama (ne religiška.
.; ir ne prioš-reiigiška),’ iš .laikų’Juozapo patekimo į 

Egiptą. Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 117, su 3 
pa veikslais. Lošia 3-moters ir. 10 vyrų. Septyni 
atidengimai, ;.......... . ................................ ................ 50

Samsonas ir Dclila — dviejų aktų', šešių atidengimų? ■ 
bibliška niėiičs tragedija. Nėra tai religiškas ar ■ 
prieš-religiškas veikalas, pritaikintas lošimui musų 
scenose. Parašė K. S. Karpavjčius. Lošime reikia '
9 vyrų- ir 5 moterų.; Pusi.’116 ................ .50

Algis ir Giedrutė — tragedija iš Lietuvos krikštiji
mo laikų 1200 ir tolyn; Gražiai spausdinta, dviem 
spalvom?', iliustruota yignetėmis r ir su. paveiks- 
Jais. Lošime dalyvaują 9 vyrai ir 4 moteris. Pen
kių aktu, 7 atidengimų.127. ^puslapiai veikalo? 
Paraše K.. S. Karpavičius. ..... <.....,...... $1.00

Atgimimas — keturių aktų, šešių'atidengimų trage
diją iš laikų kovų už, spaudos,atgavimą. Lošia.;7 ■

' vyrai ir 2 moteris. 9,0 pslapių. Parašė K. S. Kar-
. i pavičius. i'1 '....... ................ -.50
Galiūnas — melodrama iš 'Lietuvių pasakiškų kovų 

su žmogėdžiais gilioje senovėje. Lengva pastatyti
. bile scenoje. Reikalauja 6 moterų ir 7 vyrų bei . * 
keletu vaikų, .-Trijų aktų. Parašė K. Š. Karpavi-

'■•’čiuš: 106 puslapių, su paaiškinimais ------ .1.... .75
Birute ir Kuprelis — keturių laktų tragedija iš Lie

tuvių prietikių ir kovų su krikščionimis 13-me am? 
žiuje. Veikale dalyvauja 2 moteris ir 8 vyrai. 
Pritaikyta bile scenai'.“ .Parašė K. S. Karpavičius.
120 ’pušį,,., ......75'

“Kryžiokas” —dviejų atidengimų komedija iš Lietuj- , 
vos krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsibuna 
šiais laikais; antras — 13-me šimtmetyje. Lošia
2 vyrai. 'Parašė K. S. K. Pusi. 24 .............15

Du Bailiu —■ Lietuviška komedija vieno akto', Prie 
.lošimo, reikia 3 vyrų ir 2 moterų,, Vertę, Šeinis.

' Puslapiu 36 ...............   z .15
Baton Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus

Francilžo Moliere, perstato turtingo kaimiečio bė
das' apsivedus su' panaite.-' Visai tinka Lietuvių 
scenai. - Vertė Šarūnas. Pusi. 54...............................25

Veidmainystė ir Meile, — garsi klasiška 5-kių aktų 
tragėdija-drama. Parašė Šchiller (su -jo paveiks
lu). Liuesai vertė P. Norkus... 182 pusi................50

Rytų Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi?- .,<? 
mų. Parašė Henry Wood. Vertė-B; Skripkaus-

■.kiūtę; Pusi. .67 .?...................................................... .35
Grafas Kaimiečio Bernu — šešių ą'ktų komediją su 

dainomis ir šokiais., Parašė F. Krawcowicz. Ver
tė Z. Bagdžiuniutė. Pusi. 50 .........  .25

Kada Męs iš Numirusių Prisikelsime — Garsaus Nor
vegų. rasytojo Ibseno graudi meilės dramą apie tai 
kad niekas praėjęs’ negryžta. Trijų aktų. Prie lo
simo reikia trijų- moterų, keturių vyrų; ii-.būrelio

1 -■ pašalinių. Knyga ill pušį;, su Ibseno biografiją.
Vertė ' A., Tilly s. ..........,...................................35

Tremtinis — Žingeidi Augusto Strinbergp drama .iš 
.. pi&džioš krikščionybės ir pagonybės kovos su ją.

Viename akte. Vertė A. A. Tulys. 47 pusi......... .25

"DIRVA”
3352 Superior Ave., , Cleveland, Ohio.
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PASARGA: Istoriški straipsniai, kaip sis 
apačioje telpantis, kurie ėjo per “Dirvą” 
jau ilgas laikas, yra tai raštai iš “ŽMONI
JOS ISTORIJOS”. (Žiur. pusi. 4-tą.)

DIRVA
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ANGLIJOS REVOLIUCIJA
(Tąsa)

.Urnai pasiekta ekonominė nepriklau
somybė suteikė 'karaliui didelio pasitikėji
mo savo jėgomis. Jis per ilgus metus bu
vo ištremtas, gyveno pas sako giminaičius

į Katalikus ir pamėgo jų tikėjimą. Jis, gali- 
|| mas daiktas, tikėjosi sugrąžinti Angliją 
|Romai. Jis paskelbė Atleidimo Deklaraci
nį ją (Declaration of Indulgence), kuria at- 
į šaukė senuosius įstatymus prieš Katalikus 
Į ir disenterius (atskalūnus). Tai atliko tuo 
B laiku, kai jaunesnysis Karolio brolis Jo'ku- 
l'. bas priėmė katalikų tikėjimą. Visa tai 
K atrodė nužvelgtina šiaip sau žmonėms. 
(Gyventojai pradėjo kalbėti apie 'kažkokį 
B baisų papos suokalbį. Krašte sukilo nau- 
i jas neramumo upas. Naminio karo ne visi
■ gyventojai tenorėjo.. Daugeliui jų, susiru- 
B pinusių, kad neprileidus prie naminio karo, 
B verčiau butų buvę turėti karaliaus prie- 
B spaudą ir Kataliką karalių, riet ir su “Die- 
Bsenteriai, ne kartą jau parūdydavę daug 
B vo Teisėmis”, ne kaip matyti tautą namie 
I kariaujant. Bet buvo ir kitokio nusista- 
| tymo žmonių, — šitie tai buvo baisus di- 
i senteriai, ne kaitą jau paordydavę daug 
B drąsos ir įsitikinimo. Jiems vadovavo ke
lį lėtas didžiūnų, gorėjusių, kad gryžtų, se- 
I novės absoliutės karaliaus valdžios laikai. 
KS Beveik per ištisus dešimtį metų tos 
| dvi didžiulės partijos, Vigai1 (Whigs — tuo 
.vardu vadinosi vidurinės klasės elementas, 
I ‘pasivadinę taip nuo to, kad 1640 m. Ske
ltai Vigamorai — “Whiggamores” ■— arba 
(raiteliai, Presbyterionų kunigų vedami, 
I pasipriešino karaliui ir ėjo, paimti Edin- 
I burgo miestą) ir Torai (Tories — tuo var- 
I du pirmučiausia vadinosi rojalistai Airiai, 
t bet dabai* šitaip vadinosi karaliaus šali- 
I ninkai) išėjo vieni prieš kitus, .bet nei vie- 
I ui, nei kiti nenorėjo baigti kovos. Jie lei- 
|,do Karoliui II ramiai numirti lovoje ir lei-
■ do Katalikui Jokūbui II užimti savo brolio 
Bsostą 1685 metais. Bet kai Jokūbas-, pa- ■ 
/(grasinęs Įvesti Anglijoje baisų užsienio 
Kraštų išradimą “pastovią armiją” (kuriai 
Kūrėję vadovauti Katalikai Francuzai), iš-
i leido antrą Atleidimo Deklaraciją 1688 m. 
|,ir Įsakė skaityti ją visose Anglikonų tiky- 
l.bos bažnyčiose, jis nužengė truputi pertoli 

už tos demarkacijos linijos, kurią kartais 
įgali peržengti labai populiarus valdovai ir 
įtiktai labai išimtinose sąlygose. Septyni 
/vyskupai atsisakė pildyti karaliausi Įsaky- 
tmą. Jie buvo apšaukti “maištininkais” ir 
I patraukti teisman. Prisaikinti teisėjai iš- 
I teisino juos, ir žmonės gyrė teisėjus.
B; Šiuo nelaimingu laikotarpiu, Jokūbas, 
įvedęs antrą žmoną Marę iš Katalikų Mo- 
| dena-Este šeimynos, susilaukė sūnaus. Tai 
| reiškė, kad Anglijos soštą turės paveldėti 

Katalikas berniukas, ‘bet ne Jokūbo vyrės-1 
Iries sesers, Marė ir Ona, abi1 Protestonės.

Šiai]) sau žmonės ir vėl pradėjo kuždėtis. 
rModenos- Marė buvus persena turėti Vai
tkų! Tai esą suokalbis!. Koks, girdi, Je- 
:‘zuitas kunigas atgabeno iš kažkur svetimą 
Įkudikį, kad tik Anglija turėtų Kataliką 
Ivaldovą. Tokių butą kalbų. Atrodė, kad 
iir vėl gaili iškilti naminis karas. Septyni 
įtgerai žinomi vyrai, iš Vigų ir Torų parti
jų, parašė laišką, kuriuo kvietė Jokūbo vy- 
įriausios sesers Marės vyrą Vilimą III, 
(ŠtadtholderĮ, arba Danų Respublikos gal- 
|vą, atvykti Anglijon ir išgelbėti kraštą 
įnuo jo teisėto, bet visai nepageidaujamo 
Ivaldovo. ,

Lapkričio 5 d., 1685 m., Vilimas išsėdo 
Suoste Torbya. Nenorėdamas, kad jo svai
nis liktų nukirstas, jis leido jam paspruk- 

įti Prancužijon. Sausio 22 d., 1689 m., Vi- 
linias sušaukė Parlamentą. Vasario 13 d.,

tais pačiais metais, jis ir jo žmona Marė 
buvo apskelbti Anglijos valdovais, — ir 
tokiu budu kraštas vėl liko Protestonų glo
boje.; < / ’ -

Parlamentas, iškovojęs sau teisę butii 
reikšmingas, negu vien įtik karaliaus pa
tarėjų įstaigą, bandė pasinaudoti iš tų 
naujų galimybių.. Iš archivų užkampių iš
traukta senasis Teisių Prašymas (Petition 
of Rights) iš 1628 metų. Antru, aštresniu 
Įstatymu (Bill of Rights) pareikalauta, 
kad Anglijos karaliai privalo priklausyti 
Anglijos bažnyčiai. Tuo pat Įstatymu bu
vo reiškiama, kad- karalius neturi teisės 
sustabdyti įstatymų arba leisti kokiems 
privilegijuotiems piliečiams neklausyti jų. 1 
Toliau, tas Įstatymas nurodo taip jau, kad 
kad be Parlamento sutikimo negalima skir- ! 
ti gyventojams mokesnių ir negalima lai
kyti armijos. Tokiu budu 1689 metais An
glijos gyventojai įsigijo daug laisvių, ku
rių kiti Europos kraštai dar neturėjo.

" Vilimo viešpatavimą 'Anglijoje pažen
klina ne vien šitos liberalingos reformos. 
Jo laikais išsivystė valdžia, vedama “atsa- 
komingų” ministerių. Joks karalius pats 
vienas jau nebegalėjo valdyti krašto. Ka
raliui reikalingi yra (patikėtini patarėjai.' 
Tudorai turėjo savo Aukštąją Tarybą, su
darytą iš didžiūnų ir kunigų, ši įstaiga 
perdaug išsiplėtojo. Vėliau ji buvo susiau
rinta Į “Patarėjų Tarybą” (Privy Coun
cil). Laikui bėgant, tie tarybininkai rink
davosi pas karalių, jo kabinete rūmuose. 
Iš čia gauname ii’ vardą “Kabinietas”, 
“Kabineto Taryba”.

Vilimas, kaip ir kai kurie kiti pirm jo 
karaliai, pasirinkdavo sau patarėjus iš .vi
sų partijų^ Bet, padidėjus Parlamento jė
gai, jis nebegalėjo valdyti krašto politikos 
su Torų pagalba,-jei Atstovų Bute Vigai 
būdavo didžiumoje. Taigi Torai būdavo 
atleidžiami, ir kabinetą sudarydavo Vigai. 
Taip pat kabinetas tekdavo Torams, jei jie 
būdavo ..didžiumoje. Iki pat savo mirties, 
1702 m., Vilimas buvo labai užimtas karu 
su Prancūzijos Liudviku, tad jis nelabai ir 
tesirūpino Anglijos valdymo reikalais. Be
veik visi svarbieji reikalai buvo pavesti 
Kabinetui. Vilimo brolienei Onai pavel- 
dėjus jo sostą 1702 m., padėtis nepasikeitė. 
Jai mirus 1714 m. (nei vienas jos septynio
likos vaikų negyveno), sostas teko Hano
verio Jurgiui I, Jokūbo I anūkės Zofijos 
sunui.

Šis -valdovas, visai .neišmokęs nei vieno 
žodžio Angliškai,- visai užsipainiojo Angli
jos politikos tinkluose/ (Viską pavedęs sa
vo kabinetui, jis net jo susirinkimų nelan
kydavo, nes ii? ndbutų jų supratęs, nepa
žindamas Anglų kalbos. Šitokiu budu kabi
netas ir įgudo valdyti Angliją ir Škotiją 
(pastarojo krašto Parlamentas prisidėjo 
prie Anglijos Parlamentą 1707 m.), visai 
nevargindamas karaliaus', kurs galėjo sau 
gyventi kaip tinkamas.

Jurgio I ir Jurgio II laikais kabinetas 
vis būdavo Vigų-valdomas; vienas Vigų, 
Sir Robert Valpol (Walpole) buvo kabine
to nariu per dvidešimts vienerius metus. 
Vigų lyderis buvo pripažintas oficialiu ly
deriu ne tik kabineto, bėt ir Parlamento 
didžiumos, buvusios valdžioje. Jurgis III 
bandė išveržti valdžią iš Parlamento ir pa
imti ją Į savo rankąs, nepatikint visų vals
tybės reikalų kabinetui; 'bet to bandymo 
pasekmės buvo taip nelaimingos, kad nie
kas kitas jau tokių bandymų nedarė. Kai 
matome, pradžioje aštuoniolikto amžiaus 
Anglija jau turėjo žmonių atstovų valdžią 
su atsakomais ministeriais, valdžiusiais 
kraštą. ■

Teisybę pasakius, ši Anglijos valdžia dar 
neatstovayo visų visuomenės klasių. Bal- 
s'avimo teises turėjo tiktai vienas, maž
daug, iš dvylikos gyventojų, Bet 'tai buvo 
pamatas naujos gadynės žmonių atstovų 
valdžiai. Palengva, tvarkingai valdžia 'bu
vo atimta iš karaliaus ir pavesta vis labiau 
didėjančiam žmonių renkamų atstovų skai
čiui. Anglija, teisybė, nesusilaukė visiš
kos laimės, bet visgi 'kraštas išsisaugojo 
revoliucijinių subruzdimų, kurie kitiems 
Europos kraštams atnešė daug vargo ir 
nelaimių aštuonioliktu ir devynioliktu 
Šimtmečiais.

Bus: JĖGŲ BALANSAS. '

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

Linksma naujiena šio 
kampelio skaitytojams:

Šiuomi pranešame kad 
mes sergame (kojos reuma
tizmu, 
paties.

juokais. Laikas ateis grei
tai, o dovana paskirta labai 
verta laimėti. .

Taisyklės ir nurodymai 
visiems aiškus, taipgi ir 
lengvai prieinami.

Gerb. 
dingo 

Ale 
sakyt 

'Gal

Linkime ir jums to
Juokų Red.

4^
Vėjas klausia.: Kur

suf ragistės ? 
mes to 'klausimo 
negalim, 
kas geriau žino?

ją! visi jau užmiršo

at-

Ja,
kad Vokietijos prezidentu 
yra garsus Hinednburgas!

V. P. Banionis (vietinis) 
jieškodamas sau gyvenimui 
stubos, susitiko ant Supe- 

, rior avė', savo pažįstamą J. 
Štočkų, labai nusiminusį. 
Nusimanydamas dalyką pa
klausė: Tai tavo (Mariutė 
atsisakė už tavęs .tekėt?... 
Kodėl nepasakei jai kad tu 
turi turtingą dėdę....

— Aš pasakiau, —' atsa
kė Stočkus, tai ji prisi
viliojo tą dėdę ir apsivedė.

“Lietuvos Žiniose” skai
tėme 'kad liko (išlydėta Ame
rikon gerbiamieji Sirvydai. 
Mes išlydėjom Lietuvon tik.| 
vienus Sirvydus (gerb. J. I 
0. su žmona), o anot to lai- 
kraščio, jų turėjo atvykt Į 
Lietuvą daugiau, tik vieni 
iš jų yra gerbiamieji, o ki
ti taip sau,

■

Prie “Dirvos” dešimtine- ( 
tinių sukaktuvių numerio i 
ir Kontesto raginame visus]i 
poetus ir poetes rengtis n;

Reikalaukit— 
“Dirvos” Knygyno 

1925 Metų 

KATALOGO
Siunčiama dykai kiek
vienam ant pareikala
vimo. Rašykit tuojau 
prisiųsdami savo aiškų 
antrašą, sekančiai:

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, HL

Lietuvos Atstovybes Antrašąąj 
2622 — 16 th Street, N. W. 

Washington, D. C.
Lithuanian Consulate 

3.8 Park Row 
New York, N. Y.

Sveikatos Užtikrinimas

V poUCN

UNSWEETENED

evaporate5
Milk

RODYKLĖ No. 66

Cleveland, Ohio.3352 Superior Ave.

(jeigu jus norit žinoti kaip pamint yalgius su Borden’s 
Evaporator1 Pienu, išpiklykit kuponą pažymint kokių re
ceptu norit, ir mes prisiusime jums juos visai dovanai.

ir reguliuojanti 
daržovių, vaisių, 
Pienai, grudai ir 
yrą priesaldžio

Jo vertybe jau gatavai įgyvendinta, namu šeimi
ninkių visoje šioje šalyje, smetoninių zupių ir 
smetoninių valgių gaminime, 
ganis, biskvitams, smetoniniams 
dainiams ir visokiems pajaums, 
sosų, kurie paskanina kasdieninį valgį ir pageri
na jų maistingumą.

Su reikalavimais siųskit ir (pinigus.

■'DIRVA"

Jus
Galit

išaštrinti 
skustuvo 
žtes Į dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto S tr o p 
Skustuvą, vie
natinį skustu
vą kurs pats 
išaštrina savo 
geležtes.

$1 iki $25J

-'Wet
AitrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

savo 
gele-

^TIPRIAUSIAM žmogui pienas yra pi
giausia ir geriausia forma sveikatos 

užtikrinimo. Silpniausiam kūdikiui jis yra 
vienatinis pasitikėtinas gyvasties užtikri
nimas. Nuo pirmutinio praverkime gyve
nime iki paskutinio aiktelėjimo tyras pie
nas yra tvirtumo pridavėjas; svarbiausias 
apgynėjas nuo ligų.

Jo nauda galima gauti dviem budais. Vienas yra 
tai įsigyti šviežio tyro pieno iš karvių, tinkamai 
apsaugotų nuo purvo ir ligų, ir prižiūrimą ypatų 
kurios atsižiūri į hygieną ir sanitariškumą. 
Kuomet to negalima gauti, arba kur išteklius 
tokio pieno nėra gana didelis- užpildymui papra
stų reikalavimų — kur klimatas arba namų įtai
symai reikalauja pieno kuriuo galima pasitikėti 
visokiems valgių virimo tikslams -— Borden’s 
Evaporated Pienas turėtų būti visada arti pd 
ranka visiems tiems reikalams.

visokiems pyra- 
pudingams, sal- 
taipgi daugybei

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinejant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptas
Moderniški metodai transportaci- 

jos ir šaldymo duoda mums turėti 
daugelį maištų nesančių sezone. Iš 
sveikatos žvilgsnio puiku yra gauti 
pirkti šviežias daržoves ir vaisius vi
sų metą, nes mums reikia vitaminų 
ir druskų kurioms juose randasi. Se
kantis receptas daormas su uogomis 
bus ne tik skanus, bet ir nebrangus. 
Aš patyriau kad šis mėlynių sukti
nio receptas yra skaniausias iš suk
tinių kokius kada valgiau. Padary
kit jį pačios šiandien.

Mėlynių Suktinis
% puoduko evaporated pieno
1 puodukas mėlynių
Yt puoduko sviesto ar pavaduotojo 
% puoduko cukraus •
1 kiaušinis (
2 2/3 puoduko miltų
4 šaukštukai kepamo pauderio
% šaukštuko druskos 

puoduko vandens
Sulaidyk sviestą; dadėk palengva 

cukrų ir kiaušinį1 gerai suplaktą; su
maišyk ir įsijok miltus, kepamą pau- 
derį ir druską, pasiliekant % puodu
ko miltų Įmaišymui su uogomis ir 
dėjimui paskiausia. Likusi miltai; 
reikia dėt pamainoms su pienu. Ga-; 
Įima naudoti kitokias uogas vietoje1 
mėlynių kada jų sezonas.

Duok alyvas su kožnu valgiu 
dangi jos turtingos riebalais.

Išplakimui Smetonos tinkamai, 
rit išsyk plakti palengva' kelias 
mitas, paskui mušt smarkiai.

Kad pyragas nekibtų prie blekinės 
po iškepimo, apibarstyk biskį miltų 
ant dugno pirm tešlą dedant.

Kuomet kiti ,vaisiai išėję iš sezo
no, labai patogu Į stalą duoti fygas, 
datules! ir razinkas bei naudoti jas 
prie gaminimo.

Naminiai Pasigelbėjimai
Dadčjus biskį borakso į vandenį 

skalbiant nosinaites padarys jas bal
tesnes ir kietesnes.

Ploni lininiai sutepti arbata gali
ma išvalyti padažius glicerinan. ii 
paskui išmazgoti.

Kad lininiai užtiesalai žibėtų, pa- 
drėgnink juos ir paskui naudok kar
štą prosą.

Kuomet kvarbuoji vatos materiją, 
dadėk . nuo ketvirtdalio iki viso 
kelio juodu dažo Į mėlyną.

Kiekvieno oda surenka daug 
švarumo kas užkemša odos skylu
tes. Tie nešvarumai turi būti iš
mazgoti reguliariai kad skylutes ga
lėtu veikti tinkamai. Jeigu leisi už
kimštoms skylutėms taip likti tada 
oda susigadys. Niekas nemėgsta ne
sveikos odos, nieks jos nenori. Ga
lima užlaikyt odą švariai ir sveikai 
naudojant gerą cold cream. Jeigu 
Įtrinsi ją į odą ji išims nešvarumo 
ir paliks odą tyrą ir gaivią.

Kuomet motina sako kad jos 
kas nenori pieno ir grudų, tas 
škia kad ji nesilaiko griežtai neduo
ti saldžių daiktų iki jie nevalgo tų. 
Tie reikalingi kūno budavojimui— 
geriausia kunui medaga yra iš pie
no; kuras — pats geriausias ir pi
giausias iš grudų; 
maistai — tai iš 
čiėlų grudų, pieno.

mi-| dauguma daržovių ...
' skonio. Jeigu vaikai .pripras prie tų 
maistų ir skonio, o ne prie mėsos ir 
saldumų, jie turės sveikų maistų. 
Todėl mėsa ir saldumai reikia duoti 
skupiai, ypatingai laike pirmų šešių 
metų kūdikio gyvenimo; "Sudaryk 
vaikui skoni prie maisto kuris yra 
visiškųi reikalingas sveikatai.

MĘS REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Borden’s Evaporated Pienas ______  - *. «

arčiausias maisto vertybėj prie gry- i jame smetona ir suruošiamas po už- 
no karvės pieno negu koks kitas pro- vaizda veterinarų ekspertų. ” 
dūktas.

yra į biausias šviežias pienas su palikta 
. Į 5- 

J___ _ I_____ HM ■ _____ _ Prašyk
Jis yra tyriausias ir rię-J savo groserninko duoti Borden’s.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

y KUPONAS
Padažalas 
Duona 
Saldainiai 
žuvis Zupė

Pudingai |
Mėsa į
Pyragai
Pajai ]

Adresas--------------------- ® (Lithuanian) 1

Sapnininkai
75c APDARYTA $15Q

■
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DIRVA

188 The Younger Set V. J. PUGHERIS
LIETUVIS advokatas

Ofiso vai.: 9 ryte iki 5 po pietų 
Subatom is 9 iki 2:30 po pietų.

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

Lietuvos Lietuviai ateina į

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St.

OFFICE 
CAT

Dynamite is a better ex
plosive than swearing when 
the plow hits a stump.

Byjtmiws GARSINKIS

“DIRVA” arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrašykit.

The boy stood on the burning 
deck,

Poised on danger’s brink, 
With brow uplift, ihe coolly 

stood,
And watch the kitchen sink.

---------o---------
Geo. Baltrukonis says, it ne

ver, does a smile any harm to 
crack it.

DIRVOJE

------ 0------
J. V., Mitchell says it’s 1 

hardest .matter in fche world 
get one’s needs and wants 
function in harmony.

---------o---------
A mortgage iš the very first 

thing placed on a house.

the
1 to

to

I
I

Local sheik: “Sure, 
know [bait satiate means, 
took my red-head flapper 
to a picnic, and I’ll satiate.” 

--------- o---------
After all, muses J. V. 

Mitchell, the immodesty of 
the one-piece ’bathing- Suit 
depends largely on the size 
of the piece. 

--------- o---------
A writer in the Univer

sity of Kansas claims the 
discovery of the super-ig
norant co-ed. She thinks 
alma mater means “sweet 
mamma”.

—------- Q.
Many a woman has pro

mised to be a sister tb a 
boy when she might have 
offered to be his grand
mother.

“GYDYTOJAS
Didžiausias Sveikatos ir Mokslo 

Lietuviu žurnalas.
“Gydytoją” leidžia Amerikos Lie

tuvių Daktarų Draugija,
Redaguoja Dr. A. J. Karalius ir 

Dr. S. Biežis.
“Gydytojas” mokina kaip apsi
saugo t nuo ligų, duoda tinkamų 
patarimų sveikatos dalykuose ir 
suteikia tinkamai prirengtų mok
slinių straipsnių, talpina gražių 
paveikslų. Kaina metams Ame

rikoje ar Lietuvon $2.
Pavienis numeris 20 centų.
“GYDYTOJAS”
W. 22nd St. Chicago, III.2201

Babies Love It

THE A. B.
Savings & Loan Co

3354 SUPERIOR AVE.

$1472.90
Yrą tai Pasekmė Pa- 
sidėjimo po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5% į

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

Kodėl
skustuvas trau
kia? Tai atšipus 
geležtė. Visai aš
tri geležtė 
puikiausia.
AutoStrop

, tuvas yra
tinis ką turi vi
sai aštrią gelež
tę kožnarn skuti- 
timui.

skuta 
Valet 
Skus- 
viena-

$1 iki $25;

Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’s 
Strop

iB6SS£93S*

Dolario Diena
J^OŽNA diena Ira Do

lario Dienas the So
ciety for Savings įstai-
goję.

Vienu Dolariu galit pra
dėti čia taupyti pinigus 
ir gauti sau knygelę. O 
taupymų banko papro- 
tis, jeigu išvystysit ji, 
suteiks jums gyvenimo 
reikmenis kurių abelnai 
jums reikalinga.Valei 

j?ut<rStrop 
Razor

—Išsiaštrina Pats

Incorpmreč 1349

tor Swings 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE
Dėk taupymus į taupymą banką

4XPAUDOS darbus ge- 
rai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
O ‘Dirvos’ spaustuvė at- 

□1 lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligoniu Lankymo Blan
kas, Mokesčią Knygelės; 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
O Biznieriams darome— 

□I Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rūšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
O Darbus padarom viso-. 

□1 kiomis spalvomis, pa
darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musą užduotis atlikti 
GERAI

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

Į ©@@@@@@©(§)©©@@(i)(§)©@@©®@@©©©©

©
©

© 50c

30c

695.

35c

©50c
739.

©
15c

776.
©

40c

193 Grand Street

.1921. 48

pust Lošia 2

Motinos širdis.

= NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ. *=«
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji su narkotifikais nuodais, 

kad “apmalšinti” jo skausmą paeinantį nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputį

593. Dvi Seserį. Keturių aktų tragiška drama, Pa
rašė Kalnų \Duktė. Lošia 15 vyrų, 5 moteris.
Chicago. Ill, 1922, 61 pusi................................ 50c

631. Graži Mageliona. Melodrama keturiuose ak
tuose, 6 atidengimuose. Parašė ir išleido 

.Kalnų Duktė! Chicago, 1920, p. 63 .......
’■Lošime dalyvalja 10 } vyrų ir 3 moterjs.

682. Kunigas Macochas. Keturių aktų\ tragedija, 
6 atidengimai. Parašė ir savo lėšomis iš
leido Kalnų Duktė. Chicago, 1919, p. 35..,.

Lošime dalyvauja 17 vyrų ir 3 moterjs.
Lapkus. Trijų veiksmų tragi-ko mediją. Su
lietuvino E. RuceviČienė. Kaunas, 1920 m., 56 

vyrai ir 3 moters ...... ...
Keturių Aktų drama. Parašė 

Išleido A. Kaušilaitė. Chicago, 
puls. Lošia 5 vyrai ir. 4 mot.

Nenorėjai Duonos Graužk Plytas. Vienaveiks
me komedija iš išdykusių moksleivių gyveni-, 
mo. Parašė K. S. Karpavičius. Lošia 3' 
vyrai. Pittsburg, Pa. Pusk 20 ..............
Pavogtas Kūdikis. Trijų aktų tragedija ir 
Amerikonų gyvenimo. Parašė ir išleido Kal
nų Duktė. Chicago, 1921, p. 48 ........ . 
Lošime dalyvauja 9 vyrai, 5 moterjs ir kūdikis.

Brooklyn, N. Y.

By Thornion risher

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrafitl “T4- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusi kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150/300, 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

“Vienybe”

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

Bet us be tolerant: some 
of those who ask if it’s hot 
enough for you are 
who know better, but, 
Bartkus says, most of 
are idiots who don’t.

fools
John 
them

" Nemo ūkusioms No. 3
yra tikra rkinis. Jis turi žemą 

ir vidutini apačia. Iš tvirto ru- 
žavo arbo balto coutil; mieros 24 iki 
36: kaina tik §3. Jeiwru krautuvėj 
nėra, pasiuskit mums varda, adre
są mierą ir $3. Mes pasiųsime jums 
korsetą-

12C E. Ibth St., New York (Dept.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS
PINIGAI8’’ Platin’- Si-A Ux Dantų Auk-
dabrą, Deimantus, magneto galus, 
dirbtus dantis, nuskarus, ar bile 
brangmenas. Siųskit šiandien. Pi
nigus gausit kuogreičiausia.
Hoke S.& R. Co., Otsego, Mieli.

DYKAI Reumatizmu 
Sergantiems

Mes turim naują me
todą gydymui reuma
tizmo, kurią pasiųsim į 
namus kožno šio laik
raščio skaitytojo kuris 
tik reikalaus. Jei jus 
turit skaudėjimą mus
kuluose arba sąnariuo
se, jei kenčiat skaus
mą oro permainose, šia 
proga išbandyt naują 
atsieina pigiai ir kuri 

Jei jūsų liga yra
metodą kuri 
pagelbėjo šimtams, 
chroniška ir užsi senė jus ir jokios gy
duolės negelbėjo, patariam išbandy
ti šią metodą, kurią mes pasiųsim 
DYKAI išbandymui.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom jūsų jokių pinigų, 

tik prisiuskit savo adresą. Mes išsių
sim jum DYKAI IŠBANDYMUI mu
sų metodą. Šimtams ši metodą pagel
bėjo; pagelbės ir jums. Nepraleiskit 
geros progos pasinaudoti. Rašykit 
šiandien jeigu jus kenčiat nuo reu
matizmo. (34)

PLEASANT METHOD CO.
Dept. X-3

3624 No. Ashland Ave. Chicago, HI.

i* Knowitt Mavbft he’ll know how to ge* ou< of this trouble

© 
©

© 
© 
©

tyriausio, saldaus-skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkotiškų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iš daržovių išsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo dauginus.

i Jūsų aptiekorius parduoda Bambino—35c. už bonką, 
arba pasiųskite tiesiai j laboratorijų.

F. AD. RICHTER & CO.
' 104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

Aiškios, Tyros, Svėi-v 
kos, Puikios Akis

Yra Puikiausia Dovana;
Murine Valo, Palengvina, At- 

‘ ~ gaivina ir Nepavojingas.
Jis 3ums patiks-IUfUK B Knygelė “Akių Užžiura” arba

Murine Co., Dpi. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago “.Akių Grože” Dykai. ♦

©
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Reikalaukit “DIRVOJE”
1352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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AMERIKA
IR '

AMERIKOS LIETUVIAI

Naujas puikus veikalas apie Ameriką ir 
Amerikos 
paveiksiu

Lietuvius, talpinantis vien tiktai 
167: tai yra paveikslai draugijų,

Tas kuris turi 37 metą “VIENYBĖS” kompletus, tu
ri namuose turtą kurio kultūrinė vertė atstoja pagar
sėjusią pas Amerikonus “Five Foot Book Shelf”, iš
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalba.

Ir kiekviename numeryje “Vienybės”, kultūros tur
tas didėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, ži
niomis iš visu pasaulio kraštą ir Lietuvos.

Keturi dolariai ant metą reiškia truputį daugiau 
kai centas į dieną. O už juos ' gausite “Vienybę” kas 
antrą dieną ir džiaugsitės kas dieną.

.veikėjų,

1 Knyga 
didelio

miestų, demonstracijų ir tt.

turi išviso 325 puslapius, 
formato, gražiais kietais

.viršeliais, kaina ................$3.00.
Pinigus siųskit su užsakymais.

3352 Superior Ave.
“DIRVA”

Cleveland, Ohio

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

£0

Prospect 2420 Cehtral’1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkrąustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

kilo jam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 'St. Clair Avenue Cleveland, OJįf®.
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ĮPO LIETUVĄ!
ii PASIDAIRIUS
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•tarkoj esančią viduti?.

IR ŽMONĖS KALTI
Kaunas. — Kauno stotyje, o 

gal ir kitur, pastebėta ir gana 
dažnai kartojasi labai neigia
mas reiškinys kuris terorizuoja 
gelžkelio policininkus ir iš ša
lies žiūrint labai negražiai at
rodo.

Eina į peroną ponas. Kon
trolierius klausia::

—•~Tainištę>š bilietas?
Ponas nieko nesakęs eina to

liau. Čia pat stovįs .policinin
kas ponui pastebi kad į peroną, 
išeinantieji privalo turėti bilie
tą?

'Ponas pakeltu tonu sako:
— Tamista nutilk: aš pažįs

tu p. Endziulaitį.
Ties vagonu kamšynė. Kiek

vienas nori inėiti pirmas, stum- , 
do kitus. Policininkas pastebi:

— Tamista, prašau lėčiau;
Į policininką pažvelgia tas į 

kuri pastebėta ir meta:
— Truputį atsargiau! Be

matant į laikraštį parašysiu!
Kiti giriasi 'pažįsta kitokius 

viršininkus ir progai pasitai
kius pakalbėsią. Visais atve
jais policininkas nuleidžia ran
kas ir pasišalina, palikdamas 
Dievo malonei laimingą p. En
dziulaitį ar kitą ką pažįstantį 
poną, ar sugebantį parašyti į 
laikraštį. Policininkai terori
zuojami grąsinimais apskundi- 
mo viršininkams, o pašaliečiai 
gauna 'bjauraus Įspūdžio kad 
tūli asmenįs turi geros protek
cijos, yrą privilegijuoti ir .vi
siems piliečiams taikoma siste
ma jiems neprivaloma. Kam1 
tenka būti Kauno (stotyje daž-Į 
nai tokius įvykius gali rriatyti,; 
pagaliau jais ir pati policija nu
siskundžia.

.Neteisėtai pasielgusį polici
ninką galima skųst, bet ne ope
ruoti vyriausybės atstovų? yar-' 

>.dais kur reikią ir kur nereikią.
Tą reikia pašalinti. Tokį

Tyros, Svei' 
likios Akis Į 

Iriausia Dovani Į 
t, Palengvina, At- Į 
r Nepavojingas. I 
urns patiks, 

riu Užžiura" irta I
Grožė” Dykai. 11

I Kaunas. — Sveikatos depart- 
I mento sanitarijos skyrius pa-
■ tiekia žinių apie susirgimus ųž-
■ krečiamomis ligomis per pirmą 
■•šių metų pusmetį. Visoj Lietu- 
■voj per tą laiką dėmėtąja šilti- 
| ne. apsirgo 189 žmonės, kurių 
I 10 mirė. Gryžtamaja šiltine
■ sirgo 9; dezinterija — 19, mirė 
Edu; raupais — 4; Skarlatina — 
■665, mirė 29; difteritu — 83, 
■mirė 4; gimdymų šiltine — 78, 
■mirė 3; influenza — 1624, mire 
I 3; tymais — 1420, mirė 21; va- 
i ricella— 88; rože — 102; tu- 
K. berkuliozu — 1678, mirė 50;
■ trachoma — 1112, ir. scabies' — 
I 945. '
■ Veneros ligomis naujai su-|
■ sirgusių Įregistruota 657 žm.,
■ iš kurių luesu — 326: 176 vy- 
Į rai iri 50 moterų; gonorhea — 
t 319: 230 vyrų, 89 moterįs; ul- 
1 cus molle — 12 vyrų.
i Penkiose valstybinėse ambu- 

I Istorijose įregistruota naujai 
t susirgusių odos ir vėneros ligo- 
| mis 862 abiejų lygių • asmens, 
f iš kurių luesu i— 279; gonorhea 
E— 300, lucus molle — 12 ir 
■odos ligomis — 3.00.. Ambula- 
| torijose buvo pavartoti Įvairus 
Etų,ligų gydymo budai, daugelyj
■ atvejų visai nemokamai;
E ,šių mėtų balandžio mėnesį 
f Varnių apielinkėj kilus skarla- 
Į tinos epidemijai įsteigta -ten 
■tam tikras barakas, kuris ir iki I 
■šiol tebeveikia.
t Higienos institutas per1 pus- 

■metį išdavė raupams skiepyti 
F 53,500 dožų raupų limfos.
g Ten pat nuo pasiutimo įskie- 

I pyta 160 žmonių.
E* Iš (saįiitarinės dalies apiskai- 
| tos matyti kad sveikatos de- 
Lpartmentas uoliai seka gėrimų 
į ir šlaisto įvairias dirbtuves,^ 
■duoda leidimus (naujus Steigti, 
įdaro analizas. tų gaminių. Taip _
f, pat patiktinamas sanitarinis, trukšmadarį, ministerių ar vir- 
I Įvairių miestelių stovis, daroma Į §injnkų vardais operuojantį tuo' 
^gydytojų sanitariniai posėdžiai i labiau reikėtų policijai sudrau- 

sanitariniais j stj jr patikrinti jo dokumen-
Juk tokiais atvejais gali-- 

rita ir provokacija. (“L.”)

f ir skleidžiamai
, klausimais taisyklės, brošiūros I tus.
Iir plakatai. “L

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains 

with'

ŠS” kompletus, l» 

ert e atstoja papi 
it Book Skeli", i 

oriu pagalba, 

bes”, kultūros tie 
slo straipsniais, ii 

etuvos.

. truputį daugiu 
ite “Vienybę” to 

b

£”
Brooklyn, N. t

MERDI
s ir Pašalpoj 
Valstijose, 
000,000.00. J

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
’Į'AI yra piukų jeigu gali taip

* padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 

<y,pirmin.
Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 

dantis yra nešvarus, tai jus no- 
' roms ar nenoroms turėsite ta 
. kaipo užmetimą tam žmogui. O 

tuo tarpu gal-but toks pat už-
* metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju bud u. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų cmales — tas »un- 
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.
. Didelė tuba Listerine dantų 

‘' tepalo kainuoja tik 25 centai;
gausite. per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

All druggists—35c and 65c jars and tubes. _ 
Children’s Mustcrole (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

mokėta $375,1221 

$413,550.15.

liestuoH, Naiki to1 II 
i gauni lalknltl 11 
nygu ui piu) bltf

i, 600 ir 1,001.
12.00 saviitiį |
šiuo idnioi |

)F AMER1CA1 
New York, N, l B

Cental'll

MAN CO.
otojai ir W

Rakandus f* j
’aunam.
Cleveland, Oil*

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wis.

PE-RU-NA
į, Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
■per Penkiasdešimts metu.
f Gydo kosulį, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur o 
Tabletuose ir kaip skystimas 

•»

REIKALAUJAM 
AGENTU 

Platinimui “Dirvos” 
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų. 

“DIRVA“ ’
3352 Superior Av. Cleveland, O.

forBILlČUSNĖŠS
■ PILLS nuo vidurių ir
■ • kepenų ligų. Geras odai.

ILiuosuoja gerai vidurius.
Neturi savyje CslOmelio 

mU Pirkit vaistinėse
KBL. 25 c ir 50c dėžutės

SBMM®

—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

lACTELESSWfflfiWI
Visai tyras castor oil medi- 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas Į bankas ir labelinotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

Sumažink
Savo

Nori Žinot
Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandenų; 
kaip gyvena artimi it tolimi-kai
mynai, koks jų gyvenimas ir 
kultūrinis plėtojimąsi —

SKAITYĘ
“TRIMITĄ”

Jame rasi visa trumpai, aiškiai, 
ir visiems suprantama kalba pa
rašyta: apie naujausius išradi
mus, įvairiausius nuotikius tau
tų ir žmonių įvairiose epochose, 
gražiausių paveikslų tiek iš Lie
tuvių, tiek ir kitų tautų gyveni
mo; eilių, straipsnių svarbiau
siais dienos klausimais, daug 
gražių apysakų žymesnių Lietu
vių ir kitų tautų rašytojų, indo- 
miausių įvairianybių, juokų poil
sio valandai ir daug daug nau

dingų pasiskaitymų.
“Trimitas” yra vienas turinin
giausių ir . pigiausių Lietuvių 
laikraščių. Eina kas savaitė 
knygos formato, 32—4Š puslapių. 
Prenumerata Amerikoj $3 met. 
“TRIMITO” Adresas:- Kaunas, 
Laisvės Al. 26. Lithuania.

PRANEŠIMAS
Del naudos vargstančių tautiečių: 
Lietuvoje, Kuboje, Pietinėje Aineri- 
koje. ir kitose dalyse syieto. kurie 
turi norą atvažiuot į Kanadą bet 
negali gaut pagalbos atvažiavimui.

Buvau rašęs . apie , tai laikraščiuo
se ’ir .gaudamas tūkstančius atsišau
kimų su prašomais pagalbos del at
važiavimo j Kanadą, buvau privers
tas atidaryti tam tikslui ofisą, kad 
visiems galėčiau tinkamai patarnau
ti kaslink pardavinėjimo laivakorčių, 
siuntimo .pinigų į Lietuvą ir kitas 
svieto dalis, ir sudarymo reikalingų 
popierų atvažiavimui i Kanadą.

Taipgi parduodu namus, lotus' ir 
ukes ant lengvų išmokeseių.

M. MATULEVIČIUS
303 Wyandotte Ave. 

Windsor, Ont. Canada.

greitai
Vie- 
skus- 
tikrai

skutimo lėšas. Ir 
apsiskusk 
ir dailiai, 
natinis 
tuvas su
aštrio geležte vi
sokiam skutimui 
yra Valet Auto- 
Strop Skustuvas.

$1 iki $25.

Wet
-diutcrStrop

Razor
—Išsiaštrina Pats

LISTERINE
Threat
TABLETS I. raj

vtfade by
Lambert Phannaoil Co., Saint Louis, U.S. A.

t į

į Vertą Pagalvoti j 
* ' ' ■ ❖ 
? . • ? 
5 Taupymas yra vienas tikras keliąs gavimui pradžios, pa- S. 
;i; sistojimui ant kojų, jeigu tas nepadarytų išsykio ir tur- r 
j tingu. . X

-Į- Jeigu biedhąs, ar beveik biednąs žmogus galėtų šutau- 4 
į pyt biskelį; nors dolarį į savaitę, jis jau butų kelyje pir- X 
i mynžangos. r

j Biednysta sunaikina ambiciją, išradimų spėką, drąsą*'ir ❖ 
5 galimybę žengti tolyn. Pradėk taupyt šiandien ir užsi-

tikrink savo ateičiai nepriklausomybę ir laimę. S

IJ Pradėk taupyt po - mažai, bet taupyk reguliariai ir užsi- T 
t spirtinai ir busi labiau negu nustebintas ir patenkintas * 

to pasekmėmis'.'; . ?
t ' tX Net keletas šimtų dolarių bus didelė pagalba padėt jums į 
X prasidėt biznį vienas sau ar su geru pusininku. 1
•> •. •.
f Pradek savo pasisekimo, taupymą The A. B. Savings and X 
? Loan Company ir tegul prasideda tuojau jums augti ? 
$ 57c nuošimčiai. , , ' $

j --Kiekvienas 'žmogus jaučiasi kad gali sutikti gyvenimą § 
f tiesiai jeigu jam bus duota teisinga .proga. Taupomi į 
t pinigai duoda jums progą reikalauti teisingo atsinešimo. J

' • 1 Ž’®. Ateik pas mus ir. užvesk taupymų sąskaitą, šiandien arba .j. 
X pasiųsk per paštą. Atmink, neatidėliok -iki rytojaus tą X 
į ką gali-padaryt, šiandien. j

* THE A. B. SAVINGS anil LOAN COMPANY į 

¥ 3354 Superior Avė. Cleveland, Ohio t 
£ A. B. Bartoszewicz, Pres. |

PINIGU NESIŲSKITE
Tik tuoj išrašykite ’ir prisiųskite že

miau paduotą kuponą! Tai visa, ką,, jus 
turite daryti, kad gavus pabandymui 20 
dienų gydymą pagalba' Nuga-Tone—vidurių 
liuosavimo vaisto, kuriš reguliuoja ir stimu
liuoja kūno funkcijas ir .prigelbsti sistemai 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios 
gamtos.',

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje 
Geležies, kuri yra-reikalinga sveiko ir raudono 
kraujo padarymui; ^Taį Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina' m'dšlculus. Nuga-Tone 
taipgi turi vaistų, formqjje Fosforo elemento, 
kuris labaj svarbią rolę losią musų kūne. Prie 
viso to Nuga-Tone .dar turi S.esis kitus nau
dingus dalykus. Tie ’piiiftųs vaistai yra varto
jami fferiąusių viso, pasąulio daktarų prigelbė
jimui gamtai ir sus'tiprinimui kūno.

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kui 
daug kartų buvo išrašomas ir bėgiu trijų dešimčių ' 
suviršum metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų 
ir moterų, labai giriu Nuga-Tone, nes tas vaistas suteikė 
jiems geresnę sveikatą. Nuga-Tone yra tikrai geras vaistas ir turi pagelbėti jūsų 
atsitikime-, priešingai jis jums nei cento nekaihuous.

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas. Jis 
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina^pilvo veiiksmą gerina apetitą ir prigelbsti 
virškinimui. Nuga-Tone pašalina vidurių užkietėjimą ir gazus, prašalina blogą kvapą 
ir sukepima nuo liežuvio, paliuos^ioja nuo galvos skaudėjimo ir gražina odą, kuri lyg 
purvu yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ,ir kitų ligų. Nuga-Tone yra vienas pui
kiausių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Tone 
kelias dienas ir stebėk jiermainą—jus pasidarysite linksmensni laimingesni ir pajusite,

20 DIENU
GYDYMOBANDYMAS

VEIKITE ŠIANDIEN!— ■■ mum -------------------------galėtute ir jus rsbandyte Nuga-Tone gerumą. Jis
jrode savo gerumą tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite įrodyti jo naudingumą jums. 
Vartokite kuponą tuoj, kad nepąmirštute. 'Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi ap- 
tiskose tuo supratimu įr sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai grąžinama. 
Žiūrėk sutaVtį ant kiekvieno paketuko.

___—20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS—-——
NATIONAL LABORATORY, Dept. Lith. 507 ' 1018 S. Wabash Ave., Chicago.

GERBIAMIEJI^: Prisiųskite man išbanymui Nuga-Tone 30 dienų apmokant pašto 
. išlaidas ir taja sąlyga, jog aš vartosiu jį 20 dienų ir jeigu jis pagelbės, tai užmokėsiu 

jums $1.00; jeigu nepagelbės, tai likusią paketuko dalį aš sugražinsiu jums ir nieko 
nemokėlaiu.
Vardas............ .. ......... r.-;. . ; ........... . • . , ............................. . ......

Gatve ir No. arba R. F. D.

Miestas............................................. . .,...........••.......Valstija...........................................
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| REIKALINGA AGENTAI j 

Ę Reikalingi Agentai įgalioti organizatoriai pla- =
| tinimui laikraščio “SANDARA” visose Lię- f

tuvių kolonijose. Atlyginimas geras ir gera = 
| proga liuoslaikiu pasidaryti pinigų nuo $f>0 =

iki $75. Apsukrus agentai padaro $100 į mė- = 
= nesi iiuosų laiku. |
| Nepraleiskite šitą progą, atsišaukite tuojau |
| sekančiu antrašu: =

| “SANDARA” |
S 327 E Street Boston 27, Mass. |
r.iuiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiįf
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Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVĮ”

“AMERIKOS LIETUVIS”, Savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienom Lietuviui. Užsirasykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų užrašinėj; “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki! pinigais ir laiškus siųsdami}

“AMERIKOS LIETUVIS“
14 Vernon Street Worcester, Mass.

ū 
gE
i

i

A * GuL Saugus Skustuvas kurs pats 
AlltOutrop Išaštrina, Savo Ašmenis

R»7nr PILNA SUDĖTIS S1.00 ir $5.00
Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai

—Sharpens Itself ____________

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmoiiės darbo'žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill;

75c

i'llllll!lllllllllllllllllinillJ!IIHIIi!ll!llini:illl!llllllllllIIUIIIIIIillllllllllilllIillililll!llll£ 

|\. GROBLIAUSKO GUMBALAŠIAI /1 

= Moterims nuo Vidurių Į 
= Veržimo y i

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

Ryffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Prižiurėkit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už , 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

= Nuo vidurių gč-

S limo ir trauky-

™ no moterim pri-

S prasto, . nepaei-

— nanėio nuo už- 

s kietėjimo.

Moteris turi vi- S 

sada tureli pa- E

Tankiui b o n k 4 E 

specialiai sau ir = 

savo dukterims. =

KAINA 40c. =

: Neraytaii bandymas ’ -
Naudojama per- virš 30 metų

•'.'LrPatarimu ar katalogo r eikaalu j ant rašykit

\/\ILBERT G. GROBLEWSKI &. CO. ggggS;
^IIIIIIIIIIIIIl||IUII!l||ll(gf(|lilIltiil||||iii|liiH!iliiil!l|lllillillllllIi!illIIIIIIIHI!lli!lllll  ̂

| Pranešimas Sergantiems | 
| X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1,00 | 
~ Mario ypatiškas ištyrimais metodų .naudojamų Europos Klinilcose Z
~ Viennoje, Berlinė, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 E 
S metų patyrimu gydyme keblių ir. chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų x 
~ davė man daug progų‘jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano ~ 
= ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, ~ 
š Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- ~ 
E rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- E 
S spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. E
J “Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų”: Nauju metodu aš paliuosuoju = 
Z nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- = 
Z !io, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. E 
•z Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba -kraujo Aubėgimo. E 
X Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit E 
= Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- — 
= rie yra mano; geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- 
z daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus Z 
Z tiesiog* į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- E 
Z tus 606 ir 914. \ į™
~ Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums Jai. 4Jeigu pagy- =
s doma as išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią ~ 
Z ’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. z 
E Yra moteriškos slaugęs pasitarnavimui. z
E ----- Mes Kalbame Lietuviškai------  E

Dr. BAILEY, Specialistas
| 1104 Prospect Avenue =
= ANTRAS AUKŠTAS PROSPECT BUILDING =
= (’Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Įmotei) =
S * Ofiso Valandos: 9-30 iki 7:30 kasdien. Nedėlįomis 10 ryte iki 1. = 
TlUIIIUIIllllHIIIIIUIUIilinHinHlliniHIHilllillHIIIHIIIHIHIHi»iinilllll!IIHIIIin!IHlŽ

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, o m 

prie koki 4 neišlavintų daktarų, Tik
ras Specialistas arba profesoriui n«- 
siklausi'nė4» kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums’ pasakys, 
po išegze.minavmio. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad ji© 

urėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 
imo bei neišrado jūsų tikros ligos.' 
rto aparatas Radio-Scopė-Raggi-X- 
ndulių Roentgeno ir pilnas Bakfe- 
logiskaa egzaminavimas kraujo ati

dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiui 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijime 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso'kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias lęojose — negaisinkit ilgiau laiko ir neaikv©- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas manę, o aš po ištyrinėjimo tikrai ps- 
sakysiu ar jūsų ligą yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu aąžisda- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems. ■-fe ęii

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Av. ’ Kampas E. 105th St. Clsvektad 

ANTROJ GRINDYS,' ELAKBAR1S 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 valfiaea.

Nadšldiėniaia nuo 10 iki J.------------ ------Į— _____________ •



Kas Girdit Clevelande-Apielinkese Į
į Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Sandaros 18-tos kuopos 
reguliaris mėnesinis susi
rinkimas Įvyks sekančiame 
utarninke, Lietuvių salėje, 
nuo 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai kviečiami susirinkti, 
nes prasideda nauji žiemi
nio sezono darbai, bus ap
kalbama ką veiksim šią žie
mą. ’ ‘ Vald.

SPORTAS

pereitą savaitę

Justinas Zagriackas, ku
ris vasarą buvo išvažiavęs 
Lietuvon, 
atsilankė “Dirvon” jau su-
gryžęs Amerikon ir gero
kai nusišėręs. Kaslink pa
dėjimo Lietuvojęj sako kad 
skurdžiai labai skursta, ge
riau gyvena kurie,turi že
mes. Taipgi, sako, žmonės 
nemažai kenčia 
ninku ir kunigų 
mo.

J. Zagriackas 
gryžo “Dirvos” 
patarnavimu,
sako, juos, apie 50 Lietu
vių, labai puikiai sutiko su 
muzika, buvo labai smagu.

nuo valdi' 
persekioji-

važiavo ir 
agentūros 

Klaipėdoje,

A. Trikkala (Graiku)

su kitu Vietiniu. '

'Atsibus Risis Trįs Poros:

Karolis Požėla
Pėtnyčios vakare, nuo 8 vai.

SU

T. Zawadskiu
Antra . __
O trečia pora ,— už Čampionatą 
iš Clevelando Lietuvių.
Visi turit šias ristynes matyti!

Vietos • sporto mylėtojai padarė 
puikią dovaną nuo Clevelando Lie
tuvių šioms pažymioms ristynėms;’ 
puikią ■ ■ • • 
juostą

Lietuvos vėliavos spalvy 
tam kuris laimės — Požė- 
Zawadskiui.
pora risis už Aukso Medalį,

LIETUVIŲ SALEJE
6835 Superior.] Ave. Cleveland

Pradėjus baudyt smar
kuolius automobiliais važi- 
nėtojus, per dešimts dienų1 Požėlos ristynės su Zawad- 
iki rugsėjo 5 d. buvę išgel-Į 
beta 11 žmonių gyvasčių.
1924 m. per tą pat laiką, re, Lietuvių salėj susikimba 
nuo rugp. 27 iki rugs. 5 d.,'ristis Karolis Požėla su 
užmušta 16 ypatų, šimet tik'Lenku iš Toledos, Tarnu 

j Zawadskiu. Susikibs tik
rai, nes Zawadskis norėjo 
ištirt kas per paukštis tas 
Litvinas Požėla ir kam jis 
šnekėjo kad g?.d Zawadskis 
jo nusigandęs neatvažiavo | 
anas ristynes. Zawadskis, 
kaip atmenat, užsidėjo pini
gais $50 užstatą ir pasakė 
jog su Požėla nebijo ristis, 

pirmutinei porai, Požėlai 
su Zawadskiu, paskirta ir 
jau gatava yra puiki Lietu
vos vėliavos spalvų juosta. 
Ją per paskutines kelias 
dienas matė tie kurie lankė
si Ig. Griškausko krautu
vėje, 3348 Superior Ave..

Lenkas pamatęs kad to
kia dovana duodama, nors 
ir nekenčia musų vėliavos, 
stengsis ją. laimėti kad 'pas
kui turėtų kuo pasityčiot.

Musų Požėla pilnai prisi- 
ruošęs nepasiduoti ir neuž
leisti Lenkui tos juostos.

Antra pora, Adomas Vi
džius su Antros Trikkala, 
pešis už kitą Clevelando 
Lietuvių sportininkų dova
ną — dideli aukso medali 
kuris vaizduoja du ristikus 
susikibusius imtynėms. Vi-, 
džius yra smarkus ristikas 
ir lengvos vogos čampio- 
has, bet jo priešas Graikas 
taip pat yra pasižymėjęs1 ir 
stos nepasiduoti.

Jonas Krunkaitis pilnai 
rengiasi laimėt Clevelan
do Lietuvių čampionatą sų 
geru Požėlos palavinimu. 
Jis gatavas stot su bile vie
nu kas iš vietinių prieš ji 
eis.

Šalip to, bus Įvairių atle
tiškų parodymų, štukų 
ko kito, kas visiems bus 
bai žingeidu pamatyti.

Ateikit moterjs sykiu 
savo vyrais, nes tai yra pa
rengimas del visų.

Ateikit visi pamatyt 
laimės.

skių, ir kitos fonės 
ių. Šiandien, pėtnyčios vaka-

pen'kios.
Važiuotojai areštuojama 

ir baudžiama kurie viršjia 
25 mylių greitumą gyvena
mose gatvėse (tik ne visose 
yra kam juos areštuot) ir 
15 mylių Į valandą užgrūs
tose gatvėse.

Panedėlio vakare vienas 
plėšikas Įsigavo Į drapanų 
valymo Įstaigą ant E. 30 st. 
ir jieškojo pinigų, užside
gęs degtuką. Ten pat sto
vėjo indas benzino, kurin 
jis nematydamas Įmetė de
gantį degtuką. Benzinas 
eksplodavo ir vagi mirtinai 
sužeidė. Jis dar turėjo jie- 
gų nuvažiuot ligoninėn, bet 
ten nualpo ir mirė;

Į Gavo
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios voatos
Elzė Trepočkas........... Lt. 100

Antanina Tičinskis ............ 100
200 
100

Gera popiežiui saujelė. — 
Popiežius iš Romos- prisiun
tė Clevelando vyskupui lai' 
šką, kuriame oficialiai dė- 
-kuojazna Clevelando diece
zijai ūž vyskupo nugaben
tus “Petragražius” — tik 
... .$160,000!

, Tai kiek iš vargšų p3ra-
pijonu buvo išmelžta! Už!įuozas Kavaliauskas 
,, w ,42 j x ‘Kazys Rapsys ............
tą sumą galėtų- pastatyt ge | Zigmas Vasiliauskas ...... 250 
ra vargšu prieglausa ir lai-[Teofilius Bubnys .............. 150
kyt biednųjų vaikučius. Į Jokima« Stočkus • • ..........250

------ :------- , ‘‘Dirvos” Agentūra
Clevelando miesto tary-1 3352 Superior av. Cleveland, O: 

bai rengiama sumanymas | 
pravesti Įstatymą kad ba
sų ir tramvajų kompanijai 
leistų mokyklų vaikams ya- 
žiėtni už 3c. vietoj dabar 
6c. Daugybę vaikų kasdien 
važinėja i tolimesnes moky-
klas ir tėvams brangiai at-, 

' sieina leidimas Į mokslą, 
kurie tūli per vargus tega
li leisti.

? v

■M

Adomas Vidžius
su

Jortas Krunkaitis
su

: Įžanga $1.10 ir $1.65^ 
Vaikams 50c.

SVARBUS IŠGULDYMAS 
■Temoje

J U B I L ĖJUS
Ir ttirite penkis- 

---- ?= ----- -----b ir turite 
ją vadinti valnybos mėtą žemėje 
siems čia gyvenantiems, nesą 
jūsų gryžmetis; tame tur kožnas 
sų gryžti pas savo turtą ir pas 
vo giminę.
Nedčlioj, 3:00- vai. 7017 Superior 

Kalbės Y. Bielinis.

tai 
ju-

ir 
la-

suJEI NORITE
Pirkti ar parduoti namą, 
Išnuomuoti kambarius,
Pirkti ar parduoti automobilį,
Visados garsinkitės ir kreipkitės

kas

"DIRVA”
3352 Superior Ave. Cleveland. Ohio

APŽIURĖKIT RUDENINES 
IR ŽIEMINES DRAPANAS 

gal reikia išvalyt (iškly- 
nyt) ar naujus pamuša
lus sudėti. Turėkit jas- ga
tavas kada reikės, ir dar
bas bus padaryta geres-

» nis dabar.

Milžiniška armija! Kaip 
apitikriai apskai'tliuota, šį; 
met įvairiosna Suv. Valsti
jų mokyklosna tįstojo -apie 
20,000,000 mokinių. Jie yra 
nuo pačių pradinių vaiku
čiu iki universitetu studen
tų?

ANTANAS BARTKUS

PIANOiLEKCIJOS
Rugsėjo (Sept/) mėnesį atsidaro 
piano lekcijų ir muzikos teorijos 
klėsa. Nauji ir seni mokiniai; bus 
priimami tik pradžioje semestro. 
Mokinama vien geriausia muzika. 
Esti du mokinių koncertai į me
tus. Kaina lekcijų $1.00 už pusę 
valandos. Reikalaujant einu mo
kyti į siūbą už tą' pačią kainą. 
Pinigai mokasi iškalno už keturias 
ar daugiau lekcijų. Norintiems 
nusipirkti naują ar vartotą pianą 
patarnauju Meltui. Geidžiantieji 
platesnių tame dalyke informacijų 
kreipkitės: /(38)

V. ^GREIČIUS
7503 Myron Ave. Cleveland, O.

Penn. 1079-J.

REIKALINGA sena moteris Lietuvė 
globoti ir užžiuroti namie 4 metų 

amžiaus vaiką, Lietuvių šeimynoj. 
Abu tęvai dirba. Kreipkitės '303 
El 133rd Street.

ANT RENDOS, 5 gražus; dideli rui
mai, didelis atskiras skiepas, dide

lis kiemas, toiletas, elektros šviesa, 
muro namas. Renda $28. 7002
Becker Court, tarp Superior ir St.' 
Clair, iš E. 71 St. Telefonuokit in
formacijų Eddy 7612R, arba kreip- 
9607 Parmelee Ave.
PARSIDUODA ant 141-0 E. 66th St. 

netoli ‘Wade Park ?ave., cigarų, 
saldainių ir delikatesų krautuvė, ge
ri kambariai prie krautuvės. Ga
rantuoju $400 savaitėj ineigų. Par
siduos pigiai. Kreipkitės 8440 Ma- 
,dison avė. Matykit Zimerman. (39

PARDAVIMAI
SALIUNAS IR RESTAURANTAS

Parsiduoda, puikioje ’vietoj,; Lietu
viais apgyventoji Parsiduoda visai 
pigiai. Kreipkitės “Dirvos” krautu- 
včn platesnių informacijų.

Ant 969 E. 123rd St. prie 3vQ)e-‘ 
rior through latro, gerai biznį da
rantis bulvių druožlių biznis (pota
to chip), biznis garantuoja $200 pel
no kas savaitė, randasi prieš- teat
rą. Uždarytas nędėliomis. Dau
giau žinių gausit pas Zimerman, 
5907 Scovill avė. ('39)

TIKRAS PAĄUKĄVIMAS
3 šeimynų, 5 kam. viršuj ir apa

čioj, 4 kam. ant trečio aukšto... Ply
tų nriepečis, knygom šėpos, stotkam 
šėpos, drapanom skylė, komi). fur
nasas; dubeltavas garadžius, cemen
to kelias; arti 99th ir St. Clair. Sa
vininkas numušė kainą dar $1500 
jei greit parduot. Jei norit pigumo 
tuoj' kreipkitės. Neša $140 menesį. 
Reik įmokėti $2500, kita lengvomis 
išlygomis.

T. G. PERREN CO.
14132 Euclid Ave. Eddy 2323 

Atdara vakarais.

Parsiduoda ant 1525 E. 66 St. ciga
rų, saldainių krautuvė ir valgykla.

Garantuojama $500 savaitinio biznio, 
parsiduos pigiai. Taipgi cash m ėsi- 
nyČia ir grosernė. Krautuvės su ar
ba be namo gyvenimui. Telefonuo- 
kit Garfield 9506 arba matykit Zi- 
merman, 7500 Lotain Avė. (36)

Dusulis Išgydomas 
Pirm Užmokėjimo
Mr. D. J. Lane, chėmįstas gyve

nantis 1658 Lane Bldg, Sjt. Marys, 
Kans., turi išrždęs paprastą namų 
■būdą nuo Dusulio. Mr. Lane turi 
tokį pasitikėjimą savo galėję išgy
dyt kad jis prisius reguliari $1.25 
vertės butelį dykai, apmokėtu pačtu, 
kožnam kurįs kenčia ir kuris jam 
parašys. Jis nori tik tada užmokėt 
jeigu išgydys; jeigu ne, tik pra
neši t jam ir jis panaikins lėšas. Jei 
kenčiat nuo Dusulio (Asthma), ra
šykit jam šiandien, Uesiųskit pini
gų, užteks tik jūsų vardo ir antrašo.

, YOUNGSTOWN, 0. *
Šiuomi pranešamą visą 

sporto mylėtojų žiniai kad 
ant rytojaus po ristynių 
Clevelande, pas mus-irgi at
sibus ristyėns ir atletišką^ 
vakaras, 
kvitais. % 1 
siems žinoma, Klubo 
kur stengkites ateiti 
tik galit, ir pamatyti 
sų garsius drutublius.

. Pribus Požėla su 
Svetainė paimta vi- 

salė,- 
kas 
nut- 

V.

“Ž4” Akron, O. — Rugsėjo B 
d., su'batos vakare, Požėla' 
su Vidžium ir kitais aplanj 
kys musų koloniją ir duos 
progos vietos Lietuviams 
pamatyti dar ko nematė. |

Sanitariškos Lietaus ' 
MAUDYNĖS 25c. | 

921 St. Clair, arti E, 9th St»,
BUILDeYOUup

Pavieniais Numeriais 
!‘Dirvą” Galima Gauti 

Ketvergo vakarais 
sekančiose vietose

Geriausias2 ŠEIM. $9500. BARGENAS 
Arti Shaw High mokyklos: rrian- 

teliai, ,stotkų šėpos, klevo grindy 
ir apvedžiojimai; lotas 40x14,0 
tik išpopieriuot ir maliavot; 
pigumas šioj srityj.

T. G. PERREN CO. 
14132 Euclid Ąve. Eddy 2323 |

Atdara

Skutimas
6502 Superior Ave., kampas E. 

65th., pas J. Pilvelį.
E. 21 St., pas G. Garmų. 
St. Clair Ave., pas Kaupą. 
St. Clair Ave., pas Langą. 
St. Cląir, pas Shaker. 
Superior Ave., kampas E.

kasiden jeigu 
turit nupusty
tas geležtes, 
Bet tik vienas 
skustuvas — 
Valet Auto 
Strop Skustu
vas—pusto sa
vo geležtes. ■

1417
6603
6602
2026
7901

79th Št., Kopecny’s vaistinėj, 
1063 E. 79th St., arti St. Clair, 

pas A. Kazlauską.

į PIRMOS KLESOS
į LIETUVIŠKA AVALŲ 

TAISYKLA
Pataisau ir išdabinu 
apavalus, skrybėle; 
Mandagus patarnavimas 

‘ s viams.
A. NETZEL

Lietuvis Savininkas'
7331 Wade Park Ave.

EXPELLERIS 
Praveja Skausmus I

Trinkite greitai taip, kad šis 
stebėtinas linimentas persisunktų 
per odą j pat tą vietą, iš kur 
paeina nesmagumai.
Pain-Expelleris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gjslomis.

ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

visokius
ir kepures.

Įlietu-

Geriausi pečiai reikalauja nuolatinio 
išvalymo ir pertaisymo. Geriau duo
kit patyrusiam Moncrief Pardavėjui 
peržiūrėsi jūsiški pečių, ar jis yra 9 
Moncrief ar ne, pirm užeisiant šal
tam orui. Patarnavimas dovanai. 
Pašaukit mus ir mes parengsime tą.

Rosedale Dry Cleaning Go.
Randolph 7906

SAVININKAS C. F, PETRAITIS 6702 SUPERIOR AVE-
Vakarais atdara iki 8 vai. Netoli Lietuviškos bažnyčios.

MONCRIEF Ar Jūsų Furnasas 
FURNACES Gatavas Veikimui?

The Henry Furnace & Foundry Co. 
,3471 E 49th St. Tel. Broadway 4040

ŠEIMYNŲ GRUPIŲ
— PAVEIKSLAI —

Dabar laikas ateiti .nusifo
tografuoti savo šeimynų 
grupes atminčiai — su vai
kučiais ir suaugusiais, da
bar galit tinkamai išsiren- j 
gti ir ateiti dienos laiku, ir 
nedėldieniais. Prie kožno 
tuzino paveikslų duodu di
delį gražų spalvuotą por
tretą dykai. • Ateikit 1

1197 East 79th Street

ONA KAZĖNIENĖ
Jaunos moterėlės, 

dabokit savo vy
rus, nes šita Onu
tė skriaudžia vy
rus, turi P. Kamin
ską paviliojus nuo 
gerų i^amy; jie gy
vena be divorso ir 
be laisnų. Onutę 
priklauąo 1078 An
sel Rd., o P. Ka

minskas 1029 E. 79th Street, Cleve
land, Ohio. ' (Apgars.)

J. P. Maišelis.

J s
i

35c _ ______________ _
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

.... — ........
Main Office West Sįde Branch:

East 47th and Payne Ave. West 117th and Madison
Randolph 126 - Lakewood 9696

THE CITY ROOFING & REPAIR CO.
Roofing and Sheet Metal Contractors

We also Sell Roofing Material & Supplies 
arid Gravel Asphalt—Prepared or Build Up Roofing—Sheet 

Metal and Furnace Work—General Repairing.
-------- See Us First for Economy and Quality--------

$1 iki $25.

Tar

Valet 
^utcrStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats


