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TZ ALĖDŲ laika/yra tai Kristaus gi- 
mimo paminėjimo šventė krik- 
ščioniškame pasaulyje, ir svar- 

aĮga biausi diena yra gruodžio 25, 
kuri skaitoma tikrąją Kristaus 

_ atėjimo šin pasaulin diena.
Nėra galima tikrai pasakyti kada pradė

ta Kalėdos laikyti kaipo šventė Kristaus gi
mimo sukaktuvių apvaikščiojimui. Nuo Krisr 
taus gimimo prasidėjo naujoji era krikščioniš
kame pasaulyje, visos civilizuotos šalis varto
ja metų skaičių nuo Kristaus gimimo, ir su 
gruodžio 31 diena baigiasi 1921 metai po Kris
taus. Nekurie padavimai rodo jog Kalėdų ap
eigos buvo prasiplatinusios laike Romos Impe
ratoriaus Telesforo (183—161 m.), bet netik
rai žinoma. Gi jau aiškus padavimai apie at
sibuvusias Kalėdų šventes ateina iš laikų Im- 
pertoriaus Kommodo (180—192 m.). Apie jas 
taipgi kalba iš trečiojo šimtmečio Klementas 
iš Aleksandrijos..

Kodėl Kristaus paminėjimas užsitęsė taip 
ilgai neapvaikščiotas — tam yra priežastįs. 
Pats Kristaus tikėjimas net už 150 mėtų po jo 
mirties tepradėjo platintis kaip reikia, ir vi
su tuo laiku krikščionis buvo smarkiai perse
kiojami Romos imperatorių pagonų, tikėjusių 
į vyriausįjį dievą Jupiterį-Perkuną ir visą jo 
šeimyną. Apie krikščionių skerdynes, degini
mą, atidavimą liūtams ant sudraskymo amfi
teatrų arenose laike Romėnų švenčių ir poki- 
lių yra minima keletoj didelių veikalų ir mu
sų kalboje.

Imperatorius Dįokletiąnąs, kuris liko su 
’žyme kaipo dįdžiSušias krikščionių persekio
tojas, vieną sykį; sužinojęs kad būrelis krikš
čionių susirinko' kokiame ten name, vadina
mame bažnyčia, paminėti gimtadienį jų reli
gijos įkūrėjo, įsakė tą namą padegti, ir visi 
bažnyčioje buvę maldininkai liepsnose žuvo.

Ankstyvoji krikščionių bažnyčia neturėjo 
nustatytos Kalėdoms dienoms, nekurios baž
nyčios šakos apvaikščiodamo tą šventę gegu
žyje, kitos sausyje, kitps kituose laikuose.

Viena kas yra aišku tai kad dabar nusta
tytas laikas negalėjo jokiu budu būti Kristaus 
gimimo periodu, nes gruodis yra lietingas se
zonas Judėjos žemėj. Parinkimas šito laiko 
gal but paėjo nuo abelnojo pripažinimo jog 
tuomi laiku saulė pasiekia tolimiaušį savo ke
lio kraštą pietuose ir prasideda jos atgryžimas 
ii- buna pradžia metų; visi daiktai kaip ir ima 
rengtis naujam gyvenimui ir veikimui po mir
tino žiemos miego. Tokis tikėjimas apie atgi
mimą buvo tarp ridų senovės amžių tautų; 
viena tauta kuri labiausia paintekmėjo Krikš
čionių Bažnyčią šiuo atžvilgiu buvo tai Romė
nai, kurie keldavo dideles džiaugsmingas ap
eigas žieminio saulės atsisukime atgal, o ta 
šventė buvo gruodžio 25 d. (Dies Natalis So
lis Invįcti).

Keltų ir Germanų gentės Kalėdų šventę 
'laikė didelėj pagarboj jau iš ankstyvųjų lai
kų. Gi šiaurėnai arba Skandinavai tikėjo kad 
tuo laiku — per Kalėdas — galima ypatiškai 
patirti apie jų dievysčių egzistavimą ir dar
bus, kadangi buvo manoma jog tos dievystės 
ateidavę ant žemės gruodžio 25 d. ir sausio 6 
d. tarpe.

Daugelis kitų senoviškų papročių ir tikė
jimų apie šį periodą užsiliko iki musų laikų ir 
perėjo į naudojimą tarp krikščionių. Kūčių 
vakare deginimas 'medžio, kokis paprotis ne
senai dar buvo tarp Anglų ir Amerikonų, bet 
dabar apleistas, yra pasisavinimas iš Lietuvių 
mitologiškų apeigų. Škotijoj medžio degini
mas naudota iki 15-to šimtmečio, būdavo at
liekama nuo gruodžio 18 iki sausio 7 d. Te
nai Kalėdų paskutinę dieną visi prasižengėliai 
galėjo veikti ir švaistytis liuosai ir jokis teis
mas neturėjo teisės jų bausti.

Šetlandijoš salose, kaip ir Škotijoj, “Up- 
hellya” yra tai relikvija iš žilos senovės, šven
čiama per Kalėdas.

Bažnyčių išredymas laike Kalėdų paeina 
nuo pagonų, ir aržuolo amalas, taip plačiai 
vartojamas per Kalėdas tarp Anglų, buvo ta
me reikale laikomas šventu augalu tarp Drui
dų. Paprotis duoti draugams Kalėdines do
vanas užsiliko nuo senovės Romėnų.

Krikščionių bažnyčios tikslu buvo paauk
štinti ir iškelti daugiau už pagonių apeigas 
visus papročius užsilikusius tarpe jų nuo pra
dingusių amžių, taigi dadėta daugelis drama
tiškų atvaizdinimų iš gimimo ir ankstyvųjų

ŠVENTE KURI IŠ
IŠKILMINGAI
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PAGONIŠKOS SENOVĖS ĮVAIRIŲ TAUTŲ JAU BUVO 
APVAIKŠČIOJAMA KAIPO GAMTOS ATGIMIMAS

Kristaus gyvenimo nuotikių. Tarpe tų yra 
piemenėlių giesmės, specialiai valgiai, ir kt.

Sunku buvo kovoti su senovės pagonų pa
pročiais, nes nors krikščioniškos šventės bu
vo kitose tam .tikrose dienose, pagoniški po- 
kiliai ir apeigos iš senovės ateidavo per Kalė
das ir tęsdavosi po porą savaičių., Nekurie is
torikai ir tvirtina jog Kalėdų šventė krikščio
nių liko priimta tuo pačiu laiku kaip atsibū
davo Romėnų Saturnalija, išstūmimui iš ke
lio pagoniškų iškilmių.

Nebuvo nieko kito kiltesnio pagonų šven
tėms pamainyti kaip nustatymas Kristaus gi
mimo paminėjiino, tas gi dar labiau sudruti- 
no krikščionis ir padarė Saturnaliją švente 
Kristaus metinių gimimo apeigų diena.

Bėgyje vidurinių amžių ir vėliau, įvairios 
apeigos darytos Kalėdų laikų, ir su jomis su
jungtos legendos, buvo labai plačios. Daugu
mas tų įvairenybių jau yra pamiršta ir išlen
kta. keliolika žymių vaizdų dar vis užsilikę, 
kaip tai Kalėdų' Eglaitės puošimas, kas tūri 
pradžią garsingoj Romėnų Saturnalia šven
tėj, kaip prirodoma Virgiliaus eilėse: “Oscilla 
ex alta suspendent mollia pinu”. Ankstyvieji 
krikščionis, griežtai atmetę pagonų šventes ir 
jų tikėjimą, nedalyvaudamo jau nei Romėnų 
gruodžio mėnesio Saturnalijoj, nei Naujų Me
tų apeigose.

Anglijoj įvesta eglaitę vartoti iš Vokieti
jos, kąraįjenės Viktorijos viešpatavimo laiku.

Kalėdų Diedukas yra žinomas visose krik
ščioniškose "salyse.

Kaipo linksmumo iškilmė Kalėdos jau ma
žai kur apvaikščiojama, atšvenčiama tik kaip 
ir kitos šventės: draugiškumas ir meilavimai- 
si laike tų švenčių, kaip seniau, jau mažai te- 
žymisi. Seniaus būdavo švenčiama Kalėdas 
per savaitę laiko, paskui mažėjo, iki galiaus 
liko viena diena. Prieš karę Lietuvoj -dar 
nekurie švęsdavo pusantros dienos. P.apro- 
tis apdovanoti tarnus ir samdinius yra užsi
likęs irgi iš Romėnų.

Romėnai kunigai Kalėdų laiku iškabin
davo bažnyčiose dėžes pinigams kurie būda
vo dalinama valstybės biędnuomenei ir pavar
gėliams. Tų švenčių laiku Romėnai teatruo
se turėjo dideles gladiatorių imtynes, perstaty
mus, taipgi visa šalis būdavo sujudime ir 
trukšmingųose apvaikščiojimuose.

Šitokios iškilmės užsitęsdavo nuo gruodžio 
25 — dabartinių Kalėdų — iki sausio 6 die
nos — dabar žinomų Trijų Karalių dienos.

Iš religiško atžvilgio, didelė svarba Kalė
doms dedama kaipo' paminėjimas įsteigėjo 
krikščionių religijos. Romos katalikų bažny
čios tą dieną turi speciales pamaldas ir kuni
gams leista atlaikyti viena diena po trejas mi
šias.

Kadangi ilgai Kalėdos buvo kaip ir pra
džia naujų metų, ir Lietuvoje papročiu buvo 
samdyti darbininkus nuo Kalėdų, nors oficia- 
liškai naujas metas prasideda pasibaigus 31 
dienai gruodžio.

Ilgus laikus Kalėdų ir Naujų Metų šven
tės ir iškilmės laike jų maišėsi išvien, iki įsi- 
gyvavo industrializmo gadynė ir prasidėjo 
nuolatinis įsitempimas prie darbų.

KAIP SENA YRA
ŽEME

CULYG Biblijos išrodymų musų žemė dar'to- 
Ii gražu.neturi 6,000 metų, kadangi šie yra 

5681 Anno Mundi (žemės metai). Gal but ta 
Skaitlinė lyginama su Žydišku pasauliu arba 
su Žydiškos istorijos epocha.. Ta skaitlinė ne
gali būti pritaikinta prie istoriško amžiaus ki
tų kokių rūsių, kadangi jau yra žinoma jog 
metų skaičius prasisiekia daug tūkstančių me
tų už Adomiškų laikų. Neigi tas prilygsta 
prie žmogaus namo, žemės, kurios amžius per
eina žmonių veisles dar daug toliau.

Klausimai — svarbiausi klausimai — pa- 
kįla: Kaip senas yra žmogus? Kaip sena yra 
žemė?

Sir E. Ray Lankester savo knygoje “Pa
slaptis Žemės ir Jūrių” bando išaiškinti klau
simus surištus su šitais svarbiais dalykais.

Nekreipiant domės į pirmutinį ilgąjį pe
riodą kuomet žemė buvo dar ugnies skritulis 
pirm negu jūrės pradėjo sudėti pirmą akmens 
sluogsnį, mokslininkai bando nuspėti galimą 
žemės amžių sekdami jūrių sudėtus skalų sluo- 
gsnius nuo anksčiausių iki paskiausių ji" iš
skaitliuoja tai pagal dabartinio jūrių vei
kimo kiek ilgai ima sudėti tam tikrą storį že- 

■'ifiės. Sir Ray sako:
“Abelnas storumas nusisėdusių sluogsnių 

— tai yra, sluogsnių sukrautų veikme van
dens ant žemės paviršio, ir dabar išskaitliuo- 
jamų iš sluogsnių gulinčių vienas ant kito 
įvairiose žemės dalyse — nusekusių ir išėju
sių į viršų ‘kad galima matyti ii’ susekti jų 
storį — yra apie 130,000 pėdų. Šitas kalba
mas storis yra jūrių arba vandens sudėtas že
mės lukštas. Po apačia yra sluogsniai ug
nies sudėti. Žemutinė pusė to storo guolio ne
turi savyje liekanų jokių buvusių gyvų daly
kų kuomet tie vandenįs krovė sluogšnius; tie 
gyvūnai, jei ir buvo, buvo minkšti, belukščiai, 
bekauliai, užtai jokios žymės apie juos neuž- 
siliko. Taigi šitą nusisėdėjusį vandenį dug
nuose sluogsnį dalinama pusiau po 65,000 
pėdų ant tuščių, ir 65,000 pėdų jau turinčių 
savyje augštyn vis geresnes žymes buvusių 
gyvų daiktų.”

Taigi, nors kokia nebūt primitive gy
vybės forma ir 
likę jokių iš jos žymių; paleontologija, mokslas 
apie senovišką gyviją, prasideda su žemutine 
dalimi antrų 65,000 pėdų jūrių sudėtų smėli
nių sluogsnių (dabar jau akmenų).

“Kuomet mes kalbame apie rašymą isto
rijos,” sako tas mokslininkas, “senovės Egip
tas rodos yra platus ir senas tuomi žvilgsniu; 
iš kitos pusės, kuomet mes studijuojame urvų 
žmogų, senoviškas Egiptas palieka sulygina
mai moderniškas; ir dabar pirmas šaltasis 
periodas ir ledų gadynė, kuri 500,000 metų at
gal pažymėjo perversmę iš Plioceniško Į Pleis- 
tocenišką gadynę, palieka mums žinomas at
sitikimas kaipo prigulintis prie tolimos praei
ties, už kurios mes vargiai net paleidžiame sa
vo mintis. Paskutinieji 500,000 metų žemės

keitimosi, kurių bėgiu susidėjo 250 pėdų Pleis
toceniško sluogsnio ir stebėtini šaltiniai žmo
nijos paliktos juose, sudaro tik pradinį prieš- 
raštį prie didelio geologiško rekordo kuris se
ka po to.”

Kitais žodžiais, jis išskaitliuoja jog Pleis- 
toceniškos sistemos amžius yra apie 500,000 
metų. Kiti pažymus mokslininkai geologai, 
kaip Lyell, Dana, Penck, Geičkie, išskaitliuo
ja tą periodą dar ilgesniu, nemažiau kaip 
750,000 metų. Per šitą visą dideliai platų pe
riodą žmogus jau egzistavo ir paliko savo 
žymes pavidaluose savo akmeninių ginklų ir 
padargų, kaulų savo gyvulių aukų, ugnieku- 
rių, braižinių ant kaulų ir ragų, ir pagaliaus 
savo dailos darbus ant sienų savo gyventų ur
vų. Žmonijos veislės kilimas susekama taip
gi per kaulus iš Heidelbergo, Piltdown, Nean- 
derthalio, Cro-Magnono ir kitų rūšių. Pite
kantropus arba trilypis žmogus iš nelaimin
gojo Du Bois, atrastas ant Java salos 1891 m., 
gal būti prigulėjo prie Plioceniškos gadynės, 
kurios bėgyje primitives beždžionių rušįs per
gyveno savo evoliuciją Į žmogaus formą.

Taigi žmogus, sulyg Sir Ray, buvo ant že
mės ir palikinėjo savo žymes per pusę milijo
no metų.

Bet kaip sena buvo žemė kuomet žmogus 
ant jos pribuvo?

Sir Ray dalimai tai atsako sekančiai:
“Nėra galima išskaitliuoti laiko kokis už

ėmė susidarymui 65,000 pėdų gyvija išmargin
tų mums žinomų sluogsnių ir tokjo pat storu
mo neturinčių jokių žymių pirm jų gulinčių 
sluogsnių. Nėra jokių žinomų faktų ant ku
rių remiantis galima butų išskaitliuoti bent 
kiek artimą pritaikymą prabėgusio laiko. Vie-

Anglies sluogsniams — taip augščiau vienas nuo 
kito — susidėti ėmė milijonus metų skirtumo. 
Šitam panašiu budu susidėjo ir kiti žemės sluog

sniai, jūrių vandenų veikimu.plukavo senose jūrėse, nėra
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I PARAGINIMAS
Sukurkit ugnį žiemos audroje, 
Kvieskit prie josios visus, 
Lai prisišlieja šalčių nujaukti 
Kurie tur dirbt po laukus.

Uždegkit meilę šalies gimtines
Širdyse brolių savų
Kurie atšalę jau nuo Tėvynės 
Ir nuo darbų jos visų.

Kūną ir dvasią jų atgaivinsit,
Spėkas sukelsit naujas,
Darbą vėl dirbti gales jie sparčiai, 
Greitai prie galo prives.

Tada supras jie pareigas savo,
Stos dirbančiųjų eilėn,
Sparčiau mums eisis atgaut jai tiesą, 
Dirbsime darbus išvien.

Atbusk, Lietuvi, kurs vis dar snaudi,
Pagirski žodį tiesos, 
Dirbki ant labo krašto gimtinio, 
Linksmos tau dienos užstos.

K. S. K.M .....1TW J

nok dauguma geologų sutinka jog kuomet 
yra gerų pamatų skyrimui pusės milijono me
tų susidarymui Pleistoceniško sluogsnio, ne
bus perdėta tikrinimas jog susidarymui jau tu
rinčio savyje gyvijos žymių sluogsnio reikėjo 
nemažiau kaip penkių šimtų milijonų metų.”

Taigi žmonijos rasė yra nemažiau kaip 
500,000 meti) senumo, ir žemei ant kurios žmo
gus vaikščioja arba jos vandenims ėmė penkis 
šimtus milijonų metų sudėjimui pusės dabar 
esančių guolių arba sluogsnių. Jeigu kitai pu
sei sudėti užėmė irgi taip pat ilgai, tai prabė
go bilijonas metų nuo to kaip prasidėjo pir
miausia žemės sluogsniai arba uolos susidėti. 
Kiti dar milijonai metų priklauso ugnies ga
dynei kuomet prasidėjo žemės pirmutinis at
šalimas ir kuomet karštosios uolos, seniausios 
iš visų, buvo suformuota žemiškame pečiuje.

Žemės sluogsnių formavimąsi su pagalba 
vandenio prasidėjo tuoj kaip tik žemės pavir- 
šis daugiau atvėso ir galėjo nusisėsti ant že
mės garai arba vanduo, visu laiku pirmiau sy
kiu su kitais elementais buvęs aplink žemę, 
paskiau išsiskyręs ir kabojęs augščiau už ki
tus elementus. Vandeniui nugulus ant žemės 
skritulio, tuoj ir prasidėjo budavojimas smė
lio akmenų arba sluogsnių, ir nuolatinis van-, 
denų vaikščiojimas iš vienų vietų j kitas pa
darė žymius ruožus tarpe senų ir naujesnių 
sluogsnių, ir tuose sluogsniuse, antroje pusė
je, augštyn Į žemės paviršių, suspaudė gyvi
jos liekanas kokia tada buvo, taip užliekant 
jas daugumoj visai čielas. Dabartinių amžių 
žemės paviršių persikeitinėjimas, kaip kalnų 
iškilimai, išverčia iš vidurių tų sluogsnių žy
mes, vandenis perstumia j kitas vietas, ir iš 
amžių karbų uolose mokslo žmonės skaito že
mės metus, vandenims varant savo naujų sluo
gsnių formavimo darbą. K.
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puse-

nes kaip gerb. M. Petrauskas 
galima butų dailės veikalų skai
čių padidinti ir realiau visą tą i 
dailės tikslą Įvykinti. Gerai bu-| 
tų plačiau pakalbėjus šiame da- j 
lyke, bet kadangi apie augš-, 
čiau minėtą sąjungą nėra tikrų 
žinių 'kaip ji yra tikrenybėj už
vesta, kokią užduotį bei pamatą

JONAS BUTĖNAS
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Imo formula, nežiūrint kad yra 
kalbama sutraukti į vieną gru
pę visas dailės draugijas.

Žmonės kurie šią sąjungą j turi savo veikimui, tai kolei kas 
pradėjo tverti turi naivišką am
biciją bei naują sistemą organi
zavimui panašių “šarangų”. — 
Kaip ten nebūtų, visgi iš pat 
už vardinimo: dailininkų sąju'n- 
ga, mano supratimu, turi būti 
susijungimas dailės draugijų

KUR DINGO A. LIET.
DAILININKU
SĄJUNGA?

Amerikos Lietuviai jau
tinai daug turi įvairių organiza
cijų, susivienijimų, sąjungų, bet 
kiek jų yra naudingų visuome
nei tai kitas klausimas. Bet 
štai nelabai senai gimė' dar vie
na nauja sąjunga, būtent: Lie
tuvių Dailininkų Sąjunga. Dau- veikiančių scenoje; taipgi cho- 
geliui žmonių tokie nauji daly- rų įr pavienių asmenų dailinin
kai visai neapeina, bet randa- k(1 
si vienas kitas kuris labai indo- mo musų dailės srityje, pakėli- 
mauja šį tą sužinoti apie pana- muj Lietuvių dailės ant augš- 
šius dalykus, ypatingai dailės tesnio laipsnio, tobuliau bei pla- 
mėgėjai, kurie labai interesuo
jasi to'kiu organizavimusi. Taip I tos Lietuvių, 
yra ir su šia nauja sąjunga: ji būti pirm organizavimo plačiai 
daugelio dailininkų atidą atkrei
pė į save.

Mažai tėra žinoma kada ši 
dailininkų sąjunga buvo orga
nizuojama' bei jai projektas 'da
roma, apie tai nei lapė helojo, 
nei žmonės žinojo; taip pat -net 
dailę mylinčios draugijos apie 
tai mažai ką girdėjo, kitos visai 
nieko nejuto, ir o t tik staiga 
pakilo musų dailininkų sąjun
ga, ir apie ją sužinojo visa mu
sų visuomenė tik kada jau są
junga gimė, pasidarbavimu ry
tinių valstijų dviejų dailės drau
gijų, kaip iš jų suvažiavimo pro
tokolo 
pačiu 
jungą 
na ir 
kad dvi draugijos gali sudary
ti didelę sąjungą, kurios yra 
toks didelįs-platus dailės veiki-! 
mas, ir kad jos galės pasiekti] 
užbrėžto tikslo. Ir taip tam pa-; 
skelbimui praskambėjus laikraš
čiuose ir pagaliaus paliko tyla, 
nieko nesigirdi iš tos “milžiniš
kos” dailininkų sąjungos, veiki
mo. Nejaugi taip urnai ta są
junga sustingo kaip iškeptas 
bulvinis blynas?... . O gal jau 
jos veikimas taip patyloms ir 
bus varomas kaip pats sąjun-I pastarųjų laikų musų dailės ku- 
gos organizavimas ’ **

taip rodos neprivalėtų būti, nes ir visą sielą atidavė Lietuvių 
visgi tokia sąjunga tai nėra ko-j dailei ir daugiausia pasidarba- 
kia slapta organizacija. .vo, tai yra didžiai gerbiamas

Pagal paskelbtą protokolą tų musų kompozitorius Mikas Pe- 
dviejų dailės draugijų šuvažia-_ trauskas 'kuris per pastaruosius 
vimo Worcester, Mass., kur ta 
sąjunga tapo pagimdyta, galima nį augščiau pažymėjo; kaip čia 
butų daryti visokių išvedimų 
neveikimo delei, bet čia dar kas 
tokio neaiškaus yra ir tos są-, kt.
jungos organizavimo formos, to.- riui M. Petrauskui, nors blogo- 
del tuo tarpu dar reikia palau- į se aplinkybėse, visgi tapo išla
kti kolei bus galima žinoti tik-]vintą keletas žymesnių daini- 
slas tų dviejų draugijų (Bosto- ] ninku, kurie jau musų scenoj 
no “Gabijos” ir Worcesterio žymiai figūruoja. Taigi ot čia 
“Aušrelės”) susijungimo, nes galima butų 'daugiau dar pakal- 
tikrybėj gali būti kad jos suda-Įbėti ir apie dailininkų sąjungą 
rys iš vardo sąjungą, bet dabar _ ir jos ateities užduotis, plates- 
nelengva suprasti kaip ta są-įnį veikimą, pakėlimui, praplėti- 
junga ištiesų stosis, o dar sun-.mui musų dailės; ypatingai, tu- 
kiau pažinti pačią organizavi-Į rimt musų tautoje tokius žmo-

del tpasekmingesnio veiki-

čiau ją vaidinti karpe Ameri-
Bet tas turėjo

tenka išskaityti. Bet tuo 
laiku matosi jog tą są- 
sudaro tik dvi draugijos, 
kas dabar galėtų tikėti

patylėsiu. Indomu žinoti kas iš 
staigu suorganizuoto siauro kū
no išeis? Ar ištikro Amerikos 
Lietuvių Dailininkų Sąjunga pa
geidaujama, ar sutverta tik del 
dar vieno vardo musų skaitlin
gų organizacijų tarpan Įkišimo?

Dailę Mylintis.

apkalbėta bei supažindinta su 
šiuo tikslu visos draugijos ir 
pati Lietuvių visuomenė, .per 
spaudą, nes čia yra labai svar
bus dalykas, gražus, kirtingas 
užmanymas. Lietuviams butų 
naudinga turėti tokią dailinin
kų sąjungą; dirva tam yrą ga
na plati, nes yra daugybė Lie
tuvių chorų ir šiaip jau Įvairių 
dailės draugijų bei ratelių ir pa
vienių dailininkų kuriuos suvie
nijus Į bendrą galima butų nu
veikti didelius dailės darbus.

'Bendrai veikiant, jau dau
giau butų produktivio darbo, to
bulesnis butų kėlimas musų dai
lės čia Amerikoj. Dailė tai yra 
tautos vainikas. Tauta kuri tu
ri dailės augštesnį pakilimą yra 
nūdien labai gerbiama, augštai 
kultūriškai pakilusi. Mes Lie- 

| tuviai gana labai toli esame at
silikę dailės žvilgsniu nuo 
tautų. Tiesa, mes buvome 
spausti svetimos vergijos, 

Į buvo munis galės rūpintis 
su daile; neturėjome savo 
lės tvėrėjų bei jos vystytojų, 
jeigu ir (buvo vienas kitas, tai 
jie dirbo tarpe svetimtaučių, jie 
savo gabumus paaukavo kitų 
tautų dailąs aukurui; tik vieną

kitų 
pri-
ne- 

m Li
da i- 

o

buvo? Bet rėja teturime kuris savo trusą^rą. biznį

kelis metus musų dailės laips-

Amerikoje taip Lietuvoje jau 
lošiama jo veikalai, operetės ir

Pasidėkavojant kompozito-
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yra paskutine diena kurioje išsiuntę prenu
meratas už “Dirvą” dar gales gauti dovanas

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais
arba

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų

Dovanos duodama mokantiems prenumera
tą už visus metus, pasibaigusią, dar nepasi
baigusią arba naują, savo, savo draugų ar 

giminių i Lietuvą jiems užrašant.

H

NESIVĖLUOK1T IR NEUŽTĘSK1T!!
Pinigus už prenumeratą siuskit money 
orderiais arba registruotuose laiškuo
se, aiškiai paduodami savo adresą ar 
kito kam laikraštis prenumeruojama.

(IĮ Dovanos duodama vi
siems kurie užsirašo 

sau arba užrašo gimi
nėms “Dirvą” Į Lietuvą.

PRENUMERATA
Amerikoje .......... $2.50
Kanadoje ...........  $3.00
Lietuvoje ............ $3.50

7907 Superior Ave. Cleveland, O-

WORCESTER, MASS.
Bolšųjų egzistencija baigiasi. 

Musų kolonijoje vadinamų Lie
tuvių bolševikų gyvavimas jau 
artinas prie grabo lentos. Me
tai laiko tam atgal čia jie pu
sėtinai galingais jautėsi, pakilo 
kaip vanagai, bet jau taip juos 
ta augštoji atmosfera suspau
dė kad jie -taip sunyko, paliko 
silpni, menkučiai kaip tie uodai. 
Tai vis ta matuška Rusija juos 
prie to privedė. Seiliaus dar 
nors kiek gaudavo pasipinigau
ti parengiamuose savo vakaruo
se, kaip tai teatruose, koncer
tuose, bet jau pastaruoju laiku 
taip jie nusibankrutijo kad “Ai
do” Choro vadui atsisakius il
giau tarnauti jie kaip tik suko- 
lektavO apsimokėti jam už mo
kinimą. Mat, musų žmonės jau 
politiką nuo dailės moka atskir
ti, tai vina. Antra, kolei dar 
jie taip toli nužengę nebuvo 
tai dar žmonės šiek tiek jiems 
pritarė, bet dabar jau visai ki-

. taip į juos žiūrima.
Pereitais dvejais metais bol- 

i ševikai panaudodami savo taip
■ vadinamą politiką ir prisilaiky-
■ darni tam tikros diktatūros su-
■ gebėjo sutverti bendrovę, kurią
■ manoma buvo pakrikštyti rau- 
> donai, bet tas nepavyko, nes 
i valstija atsisakė pašventinti, 
s tat pagaliaus tapo pakrikštyta 
i “Apšvietos” bendrovė. Vieta

bendrovės yra gera ir galima 
butų laikui bėgant intaisyti ge- 

kuris duotų gražaus 
pelno, bet tam reikia statymo 
darbo; to pas bolšujus nėra. Jie 
vieną dieną ką pastatė, kitą die
ną jau yra kitas momentas, tai 
jau kitaip ir veikia, kas vakar 
buvo padaryta šiandien verčia, 
ir vėl išnaujo dirba, vadinas ant 
kitų pamatų. Jie taip -taikosi 
veikti gamtiškai, sekdami 
kaip vėjas, kasdien vis iš 
pusės.

Daug patraukimo buvo 
šios bendrovės, daug žmonių 
prisidėjo, bet jau pastaruoju 
laiku visai kas kita išeina; jau 
randasi tarpe jų viens kitas in- 
tariami kaipo pasinaudotojai iš 
visuomenės įstaigos, ir jau net 
keletas mitingų buvo panašių į 
rrrevoliuciją! Ištyrimui bei su- 
teisinimui net trečiųjų teismas 
buvo, byla dar nepasibaigė, da
lykas dar yra misterijoj. Tai
gi tie svieto lygintojai jau susi
kompromitavo, ir visi jų prita
rėjai paėmę skvernus bėga nuo 
jų. Na, dar jie bando atsigrieb
ti, ypatingai jų organizatoriai, 
pravoskoditeliai, ramina liku
sius buk jie dar ko nors naujo 
pagamins 
tinimui.

“Aido”
siblaškė,
iš pirmųjų laukia kol koks nau
jas mokytojas atvažiuos, nes 
per 'keletą metų dirbęs prie Ai- 
diečių mokytojas pastaruoju 
laiku atsisakė ant toliaus jiems 
tarnauti. Priežastis rezignavi- 
mo nežinoma, bet bus grečiausia 
ta kad jau jam nusibodo kruvi
nos dainos mokinti. Antra, ga
li būti jog matė kaip diena per 
dien vanagai kurie augštai pa- 
skraidę paliko uodais antgalo 
pranyks. Dirbk, žmogus, o nau
dos nei ant nago juodymo nėra.

Teko girdėti kalbų kad pas 
juos atvažiuosiąs J. Butėnas, 
bet sunku tikėti. Del manęs 
butų nieko,, bet veltui išeitų jo 
kelionė, nes čia jau reikia kokio 
iš Maskvos kuris galėtų jų dva
sią sustiprinti, ir tam reiktų 
naujo internacionalo.

Senas Draugas.
Loš iš Lietuvos artistė. Vie

tos Lietuviai gaus progos pama
tyti lošėją artistę p-lę V. Babic- 
kaitę lošiant Worcesteryje. Ji 
su pagalba “Aušrelės” teatralio 
skyriaus sulos čia bent pora vei
kalų ir bus surengta pora spek-

orą: 
kitos

prie

MW

S GERB. ę* f
PRAGILO KAMPELIO!*? g

žjmus Amerikos Lietuvių dainininkas-baritonas, pasekmin
gai dirbantis Clevelande, vadovaudamas Liuosybės Chorą. 
Pastarais laikais užsiima perstatymu operečių, kurias Lietu
viai Clevelandiečiai sutinka su didele užuojauta. Lapkričio 
5 «. statė operetę “čigonai”, gruodžio 25 d. stato operetę 
“Kaminakrėtis ir Maluninkas”—juokingą M. Petrausko vei
kalą. Perstatymas, bus Lietuvių Salėje (6835 Superior Av.)

taklių. Taigi vietos "Lietuviai 
jau laukia tos artistės. Kiek 
teko girdėti, p-lė Babickaitė yra 
lošėja dramatistė, dainininkė, ir 
dar šokėja. Tai pamatysim ką 
nors gero!

“Aušrelės” Choras rengiasi 
prie didelio darbo, duos net tris 
koncertus; pirmą 'Lietuvai Šelp
ti Draugijai, antrą Y. M. C. A. 
(Anglų) draugijai, ir antgalo 
sausio mėnesyj — savo drau
gijos labui rengia didžiausi kon
certą.

“Aušrelės” choristai ir lošė
jai dirba išsijuosę, iš to mate

isi kad šiuo sezonu padarys di
džiausi rekordą savo parengi
mais. šį-metą draugija narių 
skaičium daug padidėjo, randa
si apie pusantro šimto narių, o 
dar vis naujų pribuna.

Vaikas.

savo pozicijos sustip-

Choras dabar jau,iš
tik dar pasilikę keli

QiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiuiiiiistEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiia

-g-Bra-fa. Į — Aš. tą neskaitau dova-
na, ba man drapanas vistiek 
turi pirkti.... — ir vėl rau
dojimas.

Pakrapštė žmogelis sau 
plikti pradėjusią kaktą ir 
nieko daugiau neištarė. Ji 
supykus, ant visos dienos 
išėjo pas savo motiną ir tik 
vėlai vakarė sugryžo.

O aš jam buvau pasiuntęs 
laiškelį kuriame buvo pasa
kyta: “Linksmų Kalėdų”.

Ii* dabar pasakysiu pasa
ką apie pereitas jo Kalėdas. 
Sulaukęs švenčių, ryte jis 
išsitraukia iš kišeniaus gra
žią dėžutę ir paduoda jai. 
Atsidaro ji, apžiūri: ugi net 
perliniai karoliai ir dar su 
deimanto akute! Apsidžiau- 

į gė ji kiek tik mokėjo, ir jį 
Į per dieną vaišino, turėdama 
- karolius ant kaklo, o kas tik 
, atėjo visiems rode.

Per visą savaitę nei nuo 
kaklo nepadėjo.

Ateina Nauji Metai, kas 
tai parengia teatrą ir balių, 
ir jiedu abu rengiasi eiti į 
tą vakarą. Apsirengė ji per
nykščiais kailiniais ir džiau
giasi kad mažai kas tokius 
turi. Vyras apžiurėjo kad 
ji ant kaklo karolių neturi. 
Klausia: Kodėl neužsisegi 
karolių?

— O, aš nenoriu jų nešiot, 
ba tai tik buvo Kalėdinė do
vana. Bobos dar ims juok
tis kad neturiu ko kito už
sidėt tik tuos, — atsakė ji.

Po to abudu išėjo į balių. 
Dabar aš sėdžiu sau ir 

galvoju: kokią dovaną duo- 
Isiu savo šonkauliui: pirksiu

GERB. SPRAGILAS APIE 
ŠONKAULIUS IR KA
LĖDINES DOVANAS

S. L. A. tuo

susitveria kuopa iš 8 narių ir 
Minersvillėje prie esančios jau 
prisideda 10 naujų narių. P. 
Mikolainis duoda sumanymą 
kad išgalintieji Draugijai sko
lintų pinigų, pats skolina jai 
$10. Kiti irgi jį paseka. Pa
krikusi Blaivybės Draugija Ply
mouthe paveda TMD. $25. Da
bar prasideda -tikras Draugijos 
gyvenimas ir išrenkama centro 
valdyba.

Draugijos geri mieriai atrado 
visuomenėje nemažą užuojautą, 
bet ir prisiėjo jai susiremti su 
stipriais priešais.

Susivienijimas tuo laiku jau 
gyvavo 10 metų.
laiku vadovais ir pilnais šeimi
ninkais buvo kunigai. Nugir
dę apie naujos draugijos susi- 
tvėrimą — ir dar be jų žinios—' 
jie manė jog T. »M. Draugija 
yra tveriama tikslu konkuruo
ti su Susivienijimu, arba jam 
kenkti, tai jie per savo laikraš
tį “Garsą Lietuvių Amerikoje” 
pradėjo ant TMD. užsipuldinė
ti. Nors tikinimai buvo kad 
TMD. turi visai 'kitus tikslus, 
tas nieko nereiškė ir nesumaži
no užsivarinėjimų. Prisiėjo ta
da SLA. iždininką, J. Miliauską, 
iš Mahanoy City, Pa., išrinkti 
TMD. iždininku, kad tuomi pri- 
rodžius jos tikslų kitoniškumą. 
Tada priešai tapo priversti lik
ti TMD. draugais.

Draugija pamažu pradėjo au
gti, pradėjo atsirasti daugiau 
kuopų, paskiri asmenis irgi prie 
jos dėjosi. Piniginis stovis pa
didėjo iki tiek kad jau buvo ga
lima manyti apie knygų leidi
mą. Pirmutinė knygelė “Keis
tutis” atspausdinta, netrukus 
paduota spaudon “Orleano Mer
gelė”. Ižde buvo apie $200.

Bet J. Miliauskui, iždininkui, 
nusišovus, dingsta su juo Drau
gijos $158, visas turtas. Tas 
labai pakenkė jaunai draugijai, 
be maž ko neprivedė prie kapo. 
Nariai vietoj’ gelbėti atsisakė 
būti nariais, rodės jau darbas 
turės žlugti.

Prie atgaivintojų svarbiausia 
prisidėjo M. Paltanavičia, da
bartinis “Amerikos Lietuvio” 
leidėjas. Atsigriebus, draugija 
vėl sparčiai augo, per 9 metus

Tik vėl. 
Toliau jis pata- i Rusijos sumišimo laikais, dau- 
inkti centro vai- Į giausia socialistišku užsidegi-

Tuo laiku Lietuvos 
dar buvo uždrausta, 
to paraginimo atsiliepė 
pritardami jo nuomonei, 
tarpu Jurgis Kazakevi-

Kalėdos yra tai šventė 
prieš kurias mergos vyrų 
jieško, o katros tūri bando 
prie jų dar labiau prisirišt; 
o vyrai — stengiasi mergas 
pamest, arba kurie pirmiau 
jieškojo — paimt trumpą 
laiką vekeišino, ba jau taip 
nuo svieto pradžios surėdy
ta kad Adomas Jievai turė
jo nuskint ir paduot obuolį, 
tai'ir dabar vyrai turi pirkt 
mergoms dovanas. Vieną 
klaidą kaip arklį gerb. Ado
mas. padarė kad nepasakė 
savo gerb. motkai: Tu pati 
nusiskink. Ir šiandien mes 
butume galėję' ramiai sėdėt 
ir n-emislyt apie pirkimą do
vani] ir drebėt 'kad neteksi 
savo šonkaulio kuris tik dar 
pradeda prie tavęs priaugti. 
Ba jeigu netinkamą dovaną 
nupirksi, arba permažai iš
leisi tai įr bėda. 1U ūavu ovliaouilul.

Ale ta bėda galvas grau- tokią — gali nepatikt; pirk- 
žia ir tiems vyrams kuriems siu kitokią — gal jau turi; 
šonkauliai jau amžinai pri-1 pirksiu dar kitokią — gal 
rišti. Štai va kokių atsitiki-1 jai motina ar tėvas nupirkt 
mų buna. Vienas mano ge-Įirgi. Ir taip galvą suku ir 
ras draugas užpereitas Ka- mislinu ir vis neišgalvoju. 
ledas nupirko savo šonkau- Na vistiek, misliu sau, su- 
liui -gražius barsuko kaįli- ląųkes subatos, kaip tik gau- 
nius. Džiaugiasi ji, kada-siu pinigėlių tuoj dui į mie- 
kailiniai atgabenta, ir per stą ir ką nors užsimerkęs 
kelias dienas iki Kalėdų tik'’ ’ 
jais apsivilkus švaistėsi po' kas jai patiks, 
visas kaimynes. Nedyvail T’”

išrinksiu, gal vis pataikysiu

visas kaimynes. Nedyvail Kitą vakarą pareinu iš 
kad jis nupirko, ba tada ge-| darbo ir randu ant stalo lai-

0 ji čiajšką. Žiuriu — nuo mano

T. M. DRAUGIJOS 25
M. SUKAKTUVĖS

Draugijos pradžia
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 

pradžia siekia 1896 metus. Tu 
metų “Vienybės Lietuvninkų” 
Nr. 25 Tarnas Astramskas, iš 
Minersville, Pa., pasivadinęs 
Trupinėlio (P. Armino) pažįs
tamu, prabilo į visuomenę strai
psneliu “Šelpkime tėvynainius”, 
ragindamas Amerikos Lietuvius 

įsiusti Lietuvos jaunuomenei 
Lietuviškas knygas ir pats pir
mutinis padarė pradžią, skirda
mas auką, $5 vertės knygomis, 
kurios buvo pasiųsta Lietuvon 
į Sietyno Draugijos rankas, Se- 
napilėje. 
spauda

Ant 
ir kiti,

Tuo
čius, iš Hazletono, Pa., 'tuolaiki
nis S.L.A. Centro Sekretorius, 
apsvarstęs T. P. paduotąją min
tį, ragina'- visuomenę tverti Tė
vynės Mylėtojų Draugiją, de
dant po 5c mėnesinės mokesties
Tėvynės reikalams, ir pats pa-1 
siunčia jiems SLA. iždan 60c.

L Griešius, iš Union City, 
Conn., Kazakevičiui pritaria. 
Astramskas paskelbia kad Mi- 
nersvillėje susitvėrus Labdarin
ga Draugija su $2.80 pinigų,- 
prisideda prie -užmanytosios T. išleido 14 knygelių. 
M. Draugijos. 
ria Draugijai rinkti centro vai- giausia ------------
dybą, leisti knygeles ir jas Lie-'mu, kada pradėta leidinėti jau 
tuvoj dykai dalinti, kurias “mu- Į revoliucijoniškos knygelei 
sų broliai Lietuvoje skaityda-lja ėmė silpni, 
mi” galėsią sustiprėti, išprotėti į nukreipta nuo jos tikrojo kelio, 
ir būti tobulesniais; nariams gi 
duoti po vieną egzempliorių iš
leistų knygelių dykai.

Pirmutiniais TMD. nariais pa
sirodo šie: J. Miliauskas iš Ma- 
hąnoy City’, Pa.; J. Kazakevi
čius, iš Hazleton, Pa.; K. Pėža, 
iš Worcester, Mass.; I. Grie
šius, J. Bekeraitis, D. švinaitis, 
J.' Pruselaitis, P. Antanaitis, iš 
Union -City, Conn.; P. Mikolai- 
nis, iš Thorp, Wis. Visi sude
da $5.80; su Minersvillės drau
gijos $2.80 pasidaro viso $8.60. 
P. Mikolainis į, šitą daro pasta
bą, girdi, raštų butų, tik pini
gų nėra.

Tuo tarpu Plymouthe, Pa.,

rai dar darbai ėjo. __ ________ _____ _______
augus, tai į tokius kailinius I šonkaulio. Atplėšiu ir skai- 
tiko. Džiaugiasi žmogelis• tau. Ji rašo: “Mano mielas 
savo bobą užganėdinęs. Spragilėli. Žinau 'kad tu

Ateina Kalėdos. Ji išsi- dabar mislini kokią man do- 
traukia iš kampo dėžę ir vaną Kalėdoms nupirkti, ba 
paduoda jam. Tai mano tau visi taip daro. Ale nesiru~ 
Kalėdų dovana, — sako. Jis pink. Atsiųsk man tik lai- 
atsidaro dėžutę, žiuri pri-Įškelį kuris tau atsieis tik 
dėta tris poros šilkinių pan- pora centų. Taupyk pini- 
čiakų, kurių jis niekad ne-1 gus ant tada kada jų mu- 
nešioja, -dvi skersai suriša-]dviem reikės.... Tavo” 
mos naktaizos, kurių jis už- (Pasirašo),
sirišt nemoka, į krutinę spil- If tikėt ir netikėt tiems 
kūtė, kurių jis jau turi net jos žodžiams, ba viskas taip 
tris iš kitų Kalėdų užsilikti- rodės kaip sapne. Ale fak- 
sias. Pabučiavo bobelę, ap- tus turiu ant rašto. Pasijui 
džiaugė ir parodė jai kad misliu sau ir džiaugiuosi: 
užganėdintas jos dovano- viena didžiausia našta nuo 
mis, nors jo pinigais pirkto-Įmano sprando nusirito. Ne- 
mis- bus kaip jai nepatikt ir ne-

Bet žiuri, ji nabagė ko tai ■ bus kaip neužganėdint ar 
pradėjo verkti. Prieina prie i du vienokiu daiktu padbva- 
jos, paglosto ir klausia: Ko not kurie jai visai nereika- 
tu; širdele, verki? lingi.

— Tu man nieko Kalė- Tada užėjo man mislis:
doms nenupirkai.... —at- nevisos mergos yra vieno- 
sako ji ūkčiodama. Idos nors iš to paties šon-

— Kur gi ne: juk aš tau kaulio padarytos.
nupirkau kailinius net už Ir aš jai parašiau (ko lin- 
keturis šimtus dolarių! —Įkiu ir jums visiems mano 
aiškinasi jis, manydamas ją gerb. skaitytojai.) — Links- 
apie tai užmiršus. Imų-Linksmų Kalėdų!

Dr-
Draugija, mat,

Bo šito paėmus Draugiją va
dovauti B. K. Balučiui, ji at
kuto, sutvirtėjo, ir išleido tokių 
veikalų, kaip Kudirkos Raštai ir 
kt., kas Draugiją išaugino iki 
milžiniškos organizacijos. Ka
rės laikais ji vėl apsilpo, dau
giausia del centro valdybos ne
veiklumo ir brangumo, nesant 
galimu pagaminti nariams nau
jų knygų.

Dabartiniu laiku kuopose ap
sireiškia vėl sujudimas, gyvu
mas ir ruošiamasi prie darbo. 
Sekančiais metais atsibus Sei
mas, galima tikėti vėl gyves- 
nio ir naudingesnio darbo.

Narys.

Ar Jus Kankina Pleick<tw«? 
NAUDOKITE Ruffes

■ Ar Jurna Galvos Odą ivieiti? 
naudokite Rtfffles 

y' kt Plaukai Slenka?
NAUDOKITE .

Ar Jus Norit® Apsausfodl* Juos? f
NAUDOKITE įfuffleS f

VzLiiJvinui savo plauką gražiais ir tanktaia
NAUDOKITE Ruffles

Vrlaikymui galvos odos sveiluu ir švariai
NAUDOKITE Ruffles

g 

galima gauti visose aptiekose po 65c. bonka, arba tiesiog 
iš išdirbčju per puštą už 75c. bouką.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 35th St. Brooklyn. N. Y.

Bufflea

Prospect 2420 Central 1766 R
THE F. W. ZIMMERMAN CO.

Generąliški perkraustytojai, vinduotojai ir staty- j 
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- m 

kuojam, išleidžiam ir sukraunam. Į
3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohio. g‘

2»
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Nuo Redakcijos
NAUJI KARIAVIMAMS GINKLAI

X 7IENI kalba apie taiką, apma-
žinimą karinių laivų, kariu- 

menių, kiti, tos pačios šalies 
ir valdžios žmonės, rūpinasi apie i 
geresnius budus 'kariauti.

Washirigtono konferencijoje 
buvo paduota sumanymų panai
kinti submarinus ir nuodijan
čius gazus. Submarinai kaip 
ir kiti įnagiai veikia paprastai: | 
suplaišina laivą, nuskandina ar tiesa, tai toje ministerijoje per- 
sužeidžia žmones. Taip atsitin- sikeistų tik asmenįs, bet politi
ka ir karės lauke. Bet gazail|ka 
Gazus kas atsimena, arba ge-1 kis 
riau- gyvais likę iš pereitos ka
rės kurie ir po šiai dienai kan
kinasi, negalėdami nuo jų pa-1 
sveikti, tiesiog nori jų pa-naiki-| 
nimo kaipo žiauriausio žmogaus i 
žudymui budo. -i°s sudėtinių žemių. Ta dalis

Tą karišką įmonę panaikinti j Vokietijos yra labai monarchiš- 
svarstant, pasklido žinios jog 
jaunasis Edisonas, garsaus mo-Į 
kslininko sūnūs, i„.... . ...... .
nišką metalinį ratą, kurį pripil-'ma turėti, taigi Bavarijai ren- 
doma T-N-T, su užtaisytu spro-1 kautis prezidentą manoma iš- 
gimui laiku. Bandymai Fiori-1 r*nkti kunigaikšti Rupprechtą, 
doj parodė jog tokis plieninis j kurio tėvas nesenai mirė, bu- 
ratas, trijų pėdų augščio, jsuk-|v?s Bavarijos karalius iki kai
tas ant tom tikros ašies kad ei-|zerio' numetimo. Rupprechtui 
tų po 35,000 pėdas į sekundą, butų tekęs jo sostas, sena tvar- 
automatiškai nuo suktuvo pa
leistas, gali bėgti žeme kulkos' 
greitumu.- 1 
lyje 20 mylių, 
per viską kas tik buvo kaip pei
liu”, ratas praėjo per 150 pėdų 
vielų užtvarų lyg per vortink
lius, persimušė sau kelią per ak
meninę sieną ir nešėsi tolyn iki 
nustatytas sprogimui laikas at
ėjo. Sprogęs, ratas sulygino
su žeme viską buvusio aplink sijos, nes Lietuvos Raudonasis 
150 pėdų plote. Kryžius praneša jog badaujan-

Šis įnagis yra tik vystykluo- čių srityj randasi Lietuvių.
se, taip sakant. Kanuolės ku- ▼ ▼ ▼
rios nešė per keletą mylių, pas-1 
kutinėj karėj jau siekė suvirš 
75 mylias.

Sunaikinsi vieną angį jo vie
toj atsiras dešimts. Nutarsi ne
naudo! vieno įnagio atsiras ki
tų daugybė.

Puryckio Vieton
Atėjusios žinios iš Lietuvos 

duoda minčių jog į rezignavu
sio Lietuvos Užsienio Reikalų 
Ministerio Puryckio vietą bu- 
šią paskirta Kun. Jurgutis, ir- 
gi krikščionių-demokratų parti
jos narys.

Anot “Naujienų”, “jeigu tai

pasiliktų ta pati.” Puryc- 
yra irgi kunigas.

Karalių Prezidentu
Bavarija yra dalis Vokieti-1

" • ■ 'ka ir norėtų vėl turėti karalių,
sulyg naujos Vokietijos 

išrado milži- \ konstitucijos karalius neleidžia-

ka einant.
Buvo atsitikimų kad išrinkti 

Bėgdamas tolyn ke- j prezidentai pasidarė karaliais, 
lv-x J— —I-----  __:_x.-i.;_ |įur

pre-
“persikirsdamas bet dar nebuvo prietikio

- ■ ■ karalius butų buvęs rinktas
zidentu.

kadDrąsiai galime tvirtint
Amerikos Lietuviai bolševikėliai 
tuoj pradės agituot nešelipt Ru-

Paskiausia kaip apskaitliuo- 
jama, ant viso žemės skritulio 
yra 1,800,000,000 gyventojų, vi
sokių rasių: baltų, juodų, gel
tonų ir raudonų. Pusė tų -žmo
nių yra Aziatiškos rasės.

Europa turi
Azija
Afrika
Amerika
Australija
Viso
Tai yra tik

500,000,000
900,000,000
150,000,000
220,000,000

7,000,000
1,777,000,000

abelna skaitlinė, 
gali būti daugiau negu kad pa
siseka apskaitliuoti.

Astrologų Pranašystes 
Trumpai Ateičiai

Londone vienas spėjikas, as
trologas, padarė nupranašivimą 
kad 1926 metai bus tokie ku
riais visas pasaulis sudrebėsiąs 
iš pamatų, kaip fiziškai taip ir 
politiškai. Tais metais atsibus 
plėgos, badas, tvanai, laivakru- ) 
šos, riaušės ir revoliucijos. Tą | 
nupranašavimą paskelbia Britiš- ] 
kas astrologijos žurnalas, sykiu < 
nužymėdamas to meto horosko- •] 
pą, kuomet planetos Marsas ir f 
Merkuras bus susiėję vienoje ; 
saulės pusėje.

Už šešių metų vėliau atsibu
siąs didysis Armageddonas ar
ba busią galutinis susikirtimas 
tarpe Mohamedanizmo, susivie
nijusio su bolševizmu, prieš su
vienytą Anglo-Saksonų pasaulį, 

ii Tas konfliktas galiaus užsibaigs 
“pasauline taika” 1932 metais, 
vienok “musų tiek mažai busią 
likusių ir -mes busią taip nuvar
gę kad taika vistiek turės už
stoti”, horoskopas užbaigia.

Senų senovėj, kada žmonija 
dar gyveno tamsybėje-nežinėje 
apie (gamtos veikimą, apie jos 
apsireiškimus ir šiaip nežinomus 
įvykius, tų laikų mokslininkai- 
astrologai, daugiausia kunigai, 
užsiiminėjo lėmimu, “sulyg die
vų valios”, ateitį, ir’tą ateitį jie 
nuspėdavo “pagal žvaigždžių”. 
Tuomet astrologija ir astrono
mija buvo vienas ir tas pats da- _ _ ____ _ ______
lykas, tik moderniais amžiais to tarpu ar mėnesiu, ir tą ant 
moksliška astronomija nuo bur- 
tinės astrologijos tapo griežtai paminėtais laikais saulė ir mė- 
atskirta. Astronomija užsiima nulis susieina ties ekvatorium, 
tik nušvietimu erdvių kūnų su-į kuomet saulė eina arba į pietus 
lyg mokslo ištyrimų, astrologija)arba į šiaurę gryžto (kaip da- 
yra kalbos ir spėjimai ateities bartiniu laiku jau pradeda gryž- 
sulyg žvaigždžių. • ti), o mėnulis tuo tarpu vyksta

Ant kiek burtas gydyme Ii- Į kitą, priešingą, pusę.
gonio,'tiek spėjimas 'žvaigždžių’I Apie “žvaigždžių” kritimą ir- 

Įgi gerai žinome. Nei viena tik
sėčiau kad nuo dabar jau pa- rujų, erdvėse matomų, žvaigž

džių dar ant žemės nenukrito; 
ir jeigu kokia nors mažiausia 
nukristų žemė joje sutirptų kai 
sniego lašelis dideliame karšta
me katile. Krinta tik meteo
rai, arba erdvių dulkelės, didu
mo nuo kelių svarų (mažesnių 
negalime nei matyti) iki kelių

RED. ATSAKYMAI
Lawrencieciui. — Apie Bim

balą ir chorų vadovavimą raš
telio nesunaudosime, jis Cleve- 
lande lankėsi tik sutaikyt du 
choru, juos nevadovavo, taigi 
korespondencija dalyką iškreip
tų iš kelio. Meldžiame daugiau 
apie vietos veikalus parašinėti.

BRAZILIJA i
Brazilija yra didžiausia res- I 

publika ir valstybė Pietų Ame- 1 
rikoj, -turi vjeną penkioliktą da- i 
lį visos žemės skritulio sausu- 1 
mos, arba visas jos didumas yra 
3,218,991 ketvirtainių Angliškų 
mylių. Beveik visa Brazilija 
lyra pietinėj ekvatoriaus pusėj, 
taigi kada pas mus buna žiema 

J ten buna vasara pietiniame jos 
krašte, bet šiaurinis galas turi 
vasarą be perstojo. Ji yra apie 
16 sykių didesnė už Francuziją 
ir skaitosi penkta iš didžiausių 
valstybių. Didesnė už Suvie
nytas valstijas, kurios turi apie 
3,026,789 mylių, neskaitant sa
lų ir kitų kolonijų.

Brazilija tudi vieną ir pui
kiausių upių sistemų pasaulyje. 
Amazono upe laivai plaukioja 
beveik visa ir ji prasitęsus per 
visą šalį, o su kitomis upėmis Į 
ją suplaukiančiomis, po visą jos 
žemę. Kitos Upės yra Parana, 
Madeira, Pamahyba, Sao Fran
cisco ir Iguassu, kurios pasta
ros vandenpuolis yra trečias di
džiausias pasaulyje. Garlaiviais 
Brazilijos upėmis galima perke
liauti 6446 mylių, šalip upių 
yra ten ir daug kalnynų. Pu
sė visos Brazilijos žemės susi
deda iš augštumų, iki 3000 pė
dų virš jūrių, tankiai išbraižytų 
eilėmis kalnynų nuo 5000 iki 
7000 pėdų augščio. Prie ryti
nio krašto randasi augščiausi 
kalnai. Vakariniam krašte gu
li Brazilijos Andes kalnynai ku
riuose Amazono upė prasideda.

Gamtiški tos šalies šaltiniai 
yra neišbaigiami. Gumas1, vais- ' 
tiniai augalai, brangus medžiai, 
riešutai, aliejai, vaškas, kava, 
cukrus, vata, kokoa, 'tabakas ir 
beveik visi brangiausi ir' bran
gus metalai randama pusėtinai 
gausiai; nėra pasaulyje kitos 
šalies kuri butų taip gamtos tur
tais apdovanota kaip Brazilija.

Nėra dar plačiai Brazilijos 
gamtos turtai išnaudojami, ir 
už keleto mylių nuo upių pa
kraščių stogso girios su bran
giais medžiais ir vaistų auga
lais kur dar nėra įžengus žmo
gaus koja. Mažiausia išnaudo
jama tam tikras augantis siū
lams augalas; jį verpiama ir 
naudojama maišams 'kavos iš
vežimui. Nekurie svarbus au
galai neužsimoka eksportuoti 
delei tolimo kelio į Europą ar 
Suvienytas Valstijas; taigi iš
gabenama iš tokių tik brangu
sis medis. Riešutai eksportuo
jama į visą pasauli sykiu su vai
stiniais augalais. Agrikultūra 
svarbiausia yra kava, cukrus, 
vata, kokoa ir tabakas. Dar-

žovės yra antros po tų, bet eks
portui neturi svarbos. Galvijų 
auginimas yra platus užsiėmi
mas; kas metai išpjaunama -po 
30. milijonų galvijų mėsai ant 
vietos ir išgabenimui.

Aukso kasyklų yra pusėtinai. 
Nežiūrint kad jau per 350 me
tų tenai aukso jieš'kotojai vei- i 
kia, dar vis atrandama naujos 
kasyklos. Deimantų taipgi ka
sama dikčiai. Kitos svarbios 
kasyklos yra anglies, ametisto, 
agato, asbestos, berylo, vario, 
grafito, jaspero, geležies, cino, 
mangano ir talko.

Brazilijos gyventojai — ne
skaitant baltųjų Europiečių — 
yra labai maišyti ir ypatingų 
veislių, kurie sudaro ir raudo
nąją Amerikos rasę arba Indi- 
jonus. Skirtingas šalies klima
tas yra priežastimi ir žmonių 
skirtumo. Apie ekvatorių gy
venantieji yra laukiniai ir pu
siau laukiniai. Visi tikrieji tos 
šalies žmonės, kurie nesueina į 
santikius su civilizacija, užsi
ima medžiokle, gaudymu žvė
rių, žuvininkyste. Jų religija 
yra garbinimas- kokio tai girių 
demono.

Ateiviai svarbiausia yra Por
tugalai, taipgi daug yra. Baskų- 
Ispanų, paskui Teutoniškos, Sla- 
voniškos ir Syrijoniškos veislės. 
Baltieji apgyvenę miestus. Yra 

, daug Aziatų, Japonų, Chinų, 
Syrų. Išviso gyventojų priskai- 

| tomą apie 21,000,000, taigi apie 
penkis sykius mažiau negu Su
vienytose Valstijose.

'Braziliją atdaro Portugalas 
1 jurininkas, Pedro Cabral, belan- 

džio 25 d., 1500 m. Tuoj po to 
pradėjo ten vykti keliauninkai 
ir progų jieškotojai, ir jų užžiu- 
rėjimui Portugalija nusiuntė sa
vo general-gubematorių. Fran- 
cuzija, Ispanija ir Holandija ke
letą sykių 'bandė išlupti tą že
mę nuo jos pirmutinių užgy- 
ventojų,’ bet vis buvo atmušti. 
Po to per ilgą -laiką ramiai gy
venant, 1699 m., atrasta aukso 
laukai, kas patraukė visokius 
svetimšaliečius. 1808 m. Bra
zilijos-uostai tapo atidaryti pre
kybai su Europa. 1821 metais 
Portugalija davė Brazilijai kon
stituciją ir savivaldą, bet tą

o

reiškia ištikrųjų.

‘ .................... 11KANDIDAS -
VOLTAIRE Vertė Karolis Vairai

(Tąsa iš pereito num.)

XXV
Apsilankymas pas Venecijos Didžiū

ną, Lordą Pokokuranti.
IZANDIDAS su Martynu, įsėdusiu gon- 

dolon, nuplaukė Brenta ir priplaukė 
prie didžiojo Sinjoro Pokokuranto rumu. 
Dailiai nutiesti sodnai buvo papuošti gra
žiomis stovylomis. Rūmai buvo labai dai
lus. Rumu savininkas buvo šešiasdešimts 
metu amžiaus vyras, labai turtingas,
priėmė du keleiviu mandagiai, bet lig visai | 
ju nepaisydamas; Kartdidui del to tai pasi
darę labai nejauku, bet Martynas nei kiek 
nesistebejo.

Pirmučiausia, dvi dailiai pasiredžiusi 
mergaiti, pavaišino juos su čekolada, kuri 
buvo labai skaniai -pritaisyta. Kandidas 
negalėjo susilaikyti, nepadares keletos pa-j 
štabu del ju dailumo, švelnumo ir manda
gumo apsiejime.

“Jos yra gana geri sutvėrimėliai”, pa
stebėjo Senatorius. “Aš 'kartais laikau jas 
prie saves, nes mane labai jau įvargino mie
sto ponios, su savo koketerija, su savo pa
vydu, su savo barniais, su savo unarais, 
puikybe, silpnybėmis, su savo 'kvailumu, su 
savo sonetais, kuriuos turi joms rašyti, ar 
turi 
Bet 
ta.”

prašyti ko kito, kad už tave parašytu, 
jau ir tos dvi mergaites man nusibos-

SAULES PLETMAI, 
AURORA, KT.

JEI tikėtume, visokiems prie
tarams, tankiai gamtiniai ap

sireiškimai mus išgąsdintų, kaip 
tas turėjo didelę intekmę ant 
žmonių senovėje. Saulės, mė
nulio užtemimai, kritimas me
teoru,- arba žvaigždžių, paskui 
šiaurinės šviesos nuolatos ne
duotų mums ramybės, negana 
kad ir taip patįs žmonės lyg iš 
proto išėję vienas kitam — pa
vieniai, .partijos, luomos ir tau
tos — ramybės neduoda.

Apie mėnulio ir saulės užte
mimus gerai žinome. Jie atsi
buna pavasarinio ir rudeninio 
dienos ir nakties susilyginimo 
laiku, negali būti jokiu kitu me-

visados atsiminkite. Tais dviem

nulis susieina ties ekvatorium,

šaulyje bus ramu, ir kad po šios 
baisios karės žmonės jau “ne
kaltais avinėliais” liko, to nega
limą tikrinti. O savaimi juk 
žmonija juda, kerštauja, peša
si, kartais sukurdama sukurį di
desnį, kartais mažesnį. Remian
tis ant praeities nuotikių gali
ma daug ko pasakyti ateičiai. I tonų, didumo. Jos liuosai skrai-

do erdvėse, kada pataiko į že
mės oro ribas,, žemės traukimu 
pradeda pulti žemyn, tada užsi
dega besitrindamos į orą ir iš
duoda šviesą. Visa tame paslap
tis. Mažai kuri tų dulkių pa
siekia žemę, nesudegus ar tik 
apsvilus. Kitos nubjra tik pe
lenais ir viskas-, “žvaigždės” 
krinta visais laikais ir dienomis.

Šiaurės šviesos, arba aurora 
borealis, tegali pasitaikyt vasa
rą, kada saulė esti arčiausia • 
šiaurėje ir per viršų šiaurinio 1 
poliaus apšviečia net kitą skri- * 
tūlio pusę vidurnaktyje. Taip ■ 
yra kalbant apie šiaurini žemės 
galą. Pietiniame gale atsibuna 
pietų šviesos, arba aurora aus
tralis, kurias ano žemės galo gy
ventojai musų žiemos metu ge- 

i rai mato.
Saulės plėtmai ir šiaurės švie- 

; sa jau iš senų laikų žinoma ap- 
i sireiškią bendrai, taipgi elektra
- ir magnetiškos audros buvo pa- 
, tėmyta vienas ar kitas turi ben- 
s dro su aurora (šiaurės šviesa),
- bet pereitą vasarą pasitaikė su

eiti net trįs tie apsireiškimai. 
Magnetizmas turi savo šaltinius 
šiaurės ir pietų poliuose, bet 
šviesa ir prie to elektros švais
tymais! ore sujudinama saulės 
plėtmų veikme. Plėtmai yra 
tai dideli sujudimai-sukuriai 
ant saulės ipaviršio kurie meta 
Į erdves sroves elektros, ji pa
siekia ir žemę, čia susijungia 
su žemės atmosferos elektra ir 
ją padega, nuo ko susidaro tam 
tikra šviesa nakties laiku, pra
simušanti pro šiaurinį žemės ga
lą.

Pavalgius pusryčius, Kandidas, vaikš
tinėdamas galerijoje, stebėjosi iš gražiu 
paveikslu. Jis pa’klause, koks maestro pie
šė pirmuosius du.

“Juos pieše Raphaelis”, atsake Sena
torius. “Pirkau juos už didelius pinigus, 
keli metai tam atgal. Sakoma, jog tai gra
žiausio visoje Italijoje paveikslai, tik jie 
man nepatinka visai. Spalvos yra per tam
sios, žmonių kūnai nėra 'kiek reikia apvali, 
reljefo irgi nėra gero; draperijos visai ne
panašios draperijoms, žodžiu sakant, ne- 

žmonės atmetė ir pasiskelbė sa- matau, kad gamta butu buvusi tinkamai 
va..±iškLp“-^"ikl^’|čia atvaizduota. Aš tik,-tuokart mėgstu 

paveiksią, jei, žiūrėdamas i ji, matau 
čia gamta; gi čia nėra nieko panašaus, 
turiu labai daug paveikslu, bet labai 
:laug juos tevertinu.”

Belaukiant pietų, Pokokurantas užsa
kė koncertą. Kandidas gyre muzika.

“Šitoks trukšmas”, pastebėjo Senato
rius, “gali patikti tik per pusvalandi; bet 
jei jis užtruktu ilgiau, tai kiekvienas nuo 
jo pavargtu. Muzika šioje gadynėje yra 
menas sunkiems dalykams atlikti, gi tai, 
kas yra tiktai sunku, negali patikti ilgam 
laikui. Gal būti aš megčiau opera, jei 
žmones nebutu pažinę slaptybes paversti 
ja i toki baisu dalyka, 'kurs smaugte smau
gia mane. Lai sau eina, kas nori, pamaty
ti kokia netikusia tragedija, kur scenos yra 
sudorotos ne kam kitam, bet tik tam, kad 
įvedus viena-kita nepritinkančia vietai dai
na, kad parodžius, artistes baisa- Lai sau 
eina, kas nori ir kas gali, gerėties, matant, 
kaip koks skapas-eunukas stengiasi atvai-

somybę, tuo tarpu jaunas pa-Į 
triotas kunigaikštis pasiskelbė 
jos valdovu, kaipo Pedro I. 1831 
metais jis buvo priverstas pa
sitraukti, o antras ir paskutinis 
Brazilijos imperatorius užėmė 
sostą 1843 m. 1865 m. prasidė
jo karė su Paraguajum, užsitę
sė iki 1870 m., ir tuo laiku abie
jų tų šalių [baltieji gyventojai 
dikčiai apmažėjo. 1888 m. -pa
naikinta vergija, 1889 m. im
peratorius buvo priverstas iš 
Brazilijos pabėgti, tada ir ap
šaukta ji respublika. Po nauja 
ir laisva konstitucija Brazilija 
turėjo taikų ir ramų gyvenimą, 
užžiurima patriotų prezidentų.

Fereralė valdžia yra panašiai 
kaip Suv. Valstijose šiaurinėj 
Amerikoj. Turi Savo Seimą ir 
renkama 205 atstovai, prie to 
yra senatas iš 63 rinktinių se
natorių. Prezidentas ir šeši se- 
kretoriai-ministeriai veda admi
nistraciją. Valstijos turi pa-

■ skirai savo tvarką ir valstybė Į zdinti Cezaro ar Katono role ir kaip ka- 
prie jų nesimaišo. Valstybė muojasi ant scenos. Aš jau senai atsisa-

t kontroliuoja paętą. telegrafą J |<jau nu0 pasilinksminimu, nors jie 
bankus ir kt. Religiška laisve . , T1 , .

■ yra pilnoj <to žodžio prasmėj, ir "eva sudaro Italijos garbe ir yra 
niekame neleidžiama pasinau . I brangiai valdytoju apmokami.
doti religijos pagalba. Mokslas Kandidas šiek tiek ginčijosi tuo 
yra dykai. Kariumenė ramiu simu, bet labai atsargiai. Martynas

dije medaliai, kuriu niekas jau prekyboje 
nebe vartoja.”

“Bet Jusu Ekscelencija nemano taip 
apie Virgili?” paklausė Kandidas.

“Sutinku”, atsake Senatorius, “kad jo 
Eneidos antrosios, trečiosios ir ketvirto
sios knygos yra stebėtinai gražios, bet kaš- 
link jo saldužio Enejaus, jo tvirtuolio Keo- 
anto, jo draugo Achato, jo mažiuko Acha- 
nijaus, jo kvailo karaliaus Latinaus, jo bur
žuje Amatos, jo netikusios Lavinijos — 

_. man rodos, kad nieko nedailesnio ir nebe- j I
'gali būti. Man jau daug (geriau patinka 
Taršo, arba ir Ariosto apysakos.”

“Ar' galėčiau paklausti tamstos, po- 
I ne”, pertrauke ji Kandidas, “ar tamsta ne
randi daug smagumo skaitant Horatiju?”

“Yra jo raštuose maksimu”, atsake 
I Pokokurantas, “iš kuriu pasaulio žmogus 
|gali daug pasinaudoti; kadangi jos yra 
| parašytos stipriomis eilėmis, tad jos ge
riau užsilieka atmintyje. Bet man nepa
tinka jo kelione i Brunduziuma, jo apra
šymas nevykusiu pietų, arba jo žemas gin
čas tarp tūlo Rupiliaus, kurio žodžiai, kaip 
jis sako, buvo pilni nuodingu purvu, ir ki
to, kurio kalba buvo pilna acto. Su tikru 
pasibjaurėjimu skaičiau jo negražias eiles 
apie moteris ir raganas; nematau taipgi 
jokio jo nuopelno tame, kad jis sako savo 
draugui Macenui, jog jo galva pasieks 
žvąigždes, jei tik jis bus priimtas i lyrikos 
poetu kora. Kvailiai giria visa, ka yra 
parašęs žymus rašytojas. Gi kaslink ma-

1 nes, aš skaitau tik ta, kas man patinka. 
Aš mėgstu tik ta, kas sutinka su mano tik
slu.”

“Kandidas, išmokytas niekados nesprę
sti savo protu, stebėjosi iš viso, kad tik gir
dėjo. Gi Martynas sake matas daug pa
mato Pokokuranto pastabose.

“O, štai ir Ciceronas”, pastebėjo Kan
didas. “Štai kur didelis žmogus, kurio raš
tai, kaip ispeju, tamstos nepaalsina.”

“Aš niekados neskaitau jo”, atsake Se
natorius. “Ir kas man, ar jis kalba už Ra- 
biriju ar už Kluenciju? Aš pats teisiu by
las teisme. Jo pilosopiniai raštai atrodo 
man kiek geresni, bet kada sužinau ji apie 
viską abejojus, tat ir matau ji žinojus ne
daugiau už mane, todėl ir nereikalauju va
dovo i kvailybes.”

“Ha! o čia daugybe tomu Mokslo Aka
demijos”, sušuko Martynas.) “Gal čia yra 
kas nors naudingo?”

“Gal būti’, atsake Pokokurantas, “jei 
tie visi skarmalu kramtytojai pamokintu 
kaip reikia dirbti špilkos; bet visame tame 
šlamšte nėra nieko kito, kaip tik chimeri- 
nes systemos ir nėra nei vieno naudingo 
daikto.”

“Kokiu čia dramatišku veikalu ma
tau!” stebėjosi Kandidas, “Italu, Spanu ir 
Prancu.”

“Taip”, atsake Senatorius, “čia yra ju 
trys tūkstančiai, ir kasžin ar yra nors trys 
tuzinai ko nors vertu. Gali sau sveikas 
isivąizdinti, kad tu pamokslu, kurie visi 
nėra verti vieno Senekos raštu puslapio, 
nei tu dideliu teologijos tomu nei aš, nei 
kas kitas mano rūmuose nei nepajudina- 

•, me.”
Martynas pamate kelias lentynas, nu

statytas Anglu knygomis.
, “Man kažkas šnibžda ausin”, atsilie

pė jis, “kad Respublikos šalininkui turi tik
rai patikti šios knygos, parašytos tikrosios 
laisves dvasioje.”

(Bus daugiau)

pa-
Aš
ne-

labai

klau- 
visiš- 

laiku susideda iš^ 18,000 vyrų, |fcai sutiko su Senatoriaus pažiūromis.
Susede prie stalo, gardžiausius pietus 

pavalgė, nuėjo knygynam Kandidas, pa- 
, Imatės puikiai aptaisytus Homero veikalus 

eme girti 'knygtaisi už jo gera skoni.
“Štai čia”, sake jis,

bet kožnas nuo 21 iki 44 metų1 
vyras gali būti šaukiamas ka
da kjla reikalas. Kariškas lai
vynas yra sulyginamai mažas, 
nors prie Atlantiko Brazilija tu
ri net 4,000 mylių pajūrio. Į “Štai čia”, sake jis, “yra knyga, kuri

Svarbiausi miestai yra Rio kitąkart buvo mylima (didžiojo Pangloso, 
de Janeiro, sostine, Santos, Ba" didžiausiojo Vokietijos pilosopo.” 
hia; miestuose yra gera tvar- «T- _ ,, »_■>. - , , ni iJi ne mano , saitai atsake Pokoku- ka, moderne civilizacija visame. , .. , , ,

Ateiviai ten turi lygias tei- rantas. Kita syk kitu buvo manyta, buk 
sės, ir su jais gražiai apsieina- aš meges ja skaityti. Bet tas- nuolatinis 
ma, išskyrus Aziatų, Syrijonų kartojimas mušiu, kurie vienas kitam taip 
ir Anglų, kurių nepakenčiama. Į visiškai panėši; tie dievai, nuolatos veik- 
Vokiečiai plačiai įsiveisę ir 
yra daug kuo prisidėję prie 
lies pagerinimo.

Iš šiaurės prie Brazilijos

Įie lūs, bet neveikiantie nieko galutino; Elena, 
Sa‘ kares priežastis, bet beveik visai nepasi- 
_  rodo veikale; ta Troja, su jos ilgu apguli- 

li Anglų? Rotondų ir Francuzų «iu, nepaimama; visa tai, krūvon sudėjus, 
kolonijos pagretu, nuo jų į .va- labai mane įvargina. Kartais aš klausda- 
karus guli Venezuela, paskui vau mokslo žmonių, ar jie nepavargsta, 
Kolombia; iš vakarų šono — beskaitydami ta knyga, taip kaip ir aš. 
Peru, Bolivia, Paraguajus,■ Uru- Ąįvirįeji ju prisipažysta, kad, beskaityda- 
guajus'ir Argentina. Cili yra . ... , .... ,. x- - - x • mi šita knyga, jie užmiega. Vienok gi bu-vienatme is tu visų Pietų Ame- . . J° ’ J °. &
rikos respublikų kurios rubežius tinai reikalinga turėti ji savo knygyne, 
neprisiekia Brazilijos- , kaipo senovės paminklą, ar 'kaipo tie suru-

gu-

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam į 
Lietuvą būtinai reikštų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kurį čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

1269
14

1145
1146

1147

3002

$10.00
$11.00

Amerika, Rinkinis įvairių faktų
Aukso Obuolio Istorija (su pav.)
Akyvi Apsiriškimal Sviete ..
Apsireiškimai Atmosferoje ..........

Ta pati apdaryta ......................
Apie žemę ir Kitus Svietus ........

Ta pati drūtais apdarais ....
Aritmetika ............ .........................

pusi. 288 76
... p.84 60
.. p. 79 36

. p. 238 1.00
1.75

.. p. 256 1.26
2.00

. p. 104 40
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DABAR LAIKAS

Norėdami numerio pažiūrėjimui prisiųskit 10 centų.

Cleveland, Ohio.ARTOJAS” 7907 Superior Ave.
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DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos: 1—3 ir 7—8 
Telefonas: Randolph 188
1304 E. 68 Street.

Kampas Superior Avenue 
Virš Lietuviško Banko

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

DR. J. SEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12 
3 iki 5 po pietų.

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
935 E. 79 St. Garfield Bank Big.

Pradėkit Naujus Metus savo ir savų giminių su “Artoju”.

KRUTANTIEJI PAVEIKSLAI
KENKIA AKIMS?

DOVANAI!
išsiųsime puikią knygą su 34 
spalvuotais žemlapiais Lietu
vos, Europos, Amerikos ir 
viso pasaulio. Prisiųskit tik 
mums 5 gerus antrašus savo 
draugų ir 2c persiuntimui, o 
apturėsit tą didelę knygą vi
sai dykai.
TRAVEL _
BUREAU .. New York, N.Y. (@)

užtroš'kimo kanki- 
kosulis, o atkosyti 
Šioji rūšis kosulio 
pavojinga. Reikia

uz- 
gy- 
bu-

Kitą sykį bus galima pakal
bėti apie antrąjį būdą; būtent 
apie garai priskirtus akinius 
prie žmogaus akių.

Dr. J. šemoliunas.

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 

136 E. 4 2nd St. @

Prospect 202

Dr. T. A. Hanlen 
i=t dantistas :=t

BALTIC STATES BANK 
Kapitalas ir Surplusas $270,000.00

BANKOJ 
ir subjektas sulyg reguleci- 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigu*.

P. MIKOLAIN1S |
53 Hudson Ave. į 

Brooklyn, New York j

LAIVAKORTĖS ATPIGO
Į Hamburgą ......... $103.50
j Liepojų....................... $110.00
į I’iliavą-Karaliaučių $106.50 

War Tax $5.00.
Pinigų Siuntimas Kalėdoms že
miausiu kursu. Pinigus gauna 
Lietuvoje iš arčiausio pašto lai
ke 25—30 dienų.

P. MIKOLAINIS

akinius. Tai tiktai šie du bu- Į pinigų viliojimas, 
dai yra akių gydytojams šian
dien žinomi. Todėl patentuotos 
įvairios akių gyduolės arba kd- 
kių šarlatanų-daktarų medici
nos ir mostąs ir įvairius vande
nėliai neikiek akims negelbsti, 
o tai yra tik nežinančių žmonių

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS; 

kada pinigai padedam) 
taupinimui

SVEIKATOS SKYRIUS
DARBĄ PRADEDANT 

pRADĖDAMI vesti šį sveikatos skyrių, 
nenorime' perdaug skaitytojams priža

dėti. Geriau mažiau prižadėti, o daugiau 
duoti, negu priešingai. Žingeidumas, įvai
rumas ir nauda iš šio skyriaus priklausys 
nuo manęs ir skaitytojų. Daugiau dirbsi
me, daugiau ir naudos turėsime.

Aš iš savo pusės bandysiu parašyti po- 
puliariškų straipsnelių ir atsakinėti į skai
tytojų klausimus. Gi skaitytojų meldžiu 
duoti kuodaugiausia ir kuoįvairiausių klau
simų liečiančių sveikatą ir ligas. Atviru
mas yra labai pageidaujama. Slaptybė 'bus 
visuomet užlaikoma.

Dr. J. T. Vitkus.

KOSULIS
ĮZOSULIS nėra liga. Tai yra tik atski- j 

ras-vienas simptomas-ženki^s kokios : 
nors ligos. Kosulis paeina nuo refleksinės 
dirksnių iritacijos-akstinimo. Tie akstinai 
tankiausia buna kur nors kvėpavimo orga
nuose, kaip plaučiuose, koserėj, gerklėj ir 
t. p. Visųsvarbiausia yra surasti iš kur 
ir nuo ko paeina kosulis. Tą atlikti gali 
tik gydytojas, o ne pats ligonis. Kosulis 
gali paeiti nuo plaučių, koserės, gerklės, 
nosies, ausies, širdies, skilvio, žarnų ir daug 
kitų ligų. Be to, kosulis nėra vienokis vi
suose atsitikimuose — visose ligose. Svar
biausios kosulio rušįs yra maž daug šios:

1. Paprastasis kosulis. Gaunamas nuo 
uždegimo nosies ir gerklės — šalčio, papra
sto nerviškumo, skilvio suirimo, džiovos, 
ausies ir daug kitokių ligų.

2. Tankus, dusinantis ir švirkščian- 
tis kosulis paeina nuo astmos, aštriojo 
bronchito — plaučių dūdelių uždegimo.

3. Tankus ir smaugiantis kosulis pa- 
tėmijamas laike abelno plaučių uždegimo, 
aštriojo pleurito — apgaubiamosios plaučių 
plėvės uždegimo.

4. Kriokiantis kosulis kartais yra be
veik vienatinis simptomas aštriojo farin- 
gito — prieškoserės uždegimo.

5. Skambantis ir sausas kosulis tan
kiai gaunamas kaikuriose širdies ir didžių
jų kraujagyslių ligose.

6. Tankus, periodiškas kriokiantis ir 
šaukiantis kosulis visuomet paeina nuo 
krioklio-kokliušo ligos.

7. Lojantis kosulis retkarčiais gauna
mas nuo histerijos ir jkvėpavimo troški
nančių dujų-gazų.

Jau iš to kas pasakyta matome kaip 
daug ligų gali pagimdyti kosulį. Geres
niam ir tikresniam ištyrimui nuo ko pa
eina kosulis ir kokios ’bakterijos ar ligos 
perai randasi glytuose, beveik visuomet yra 
būtinai reikalinga mikroskopiškai išegza
minuoti ligonio skreplius. Nors rušįs ko
sulio ir daug ką pasako, vienok retkarčiais 
gali būti apgavingos ir privesti prie klai
dingo diagnozo — ligos pažinimo.

Kliniškai, svarbiausiai, kosulį padali
nama į dvi dideli rusi: 1 — Sausas ar ne- 
produktivis ir 2 — šlapias ar produktivis 
'kosulis.

Sausasis-neproduktivis kosulis labai 
kankina ligonį. Kas nėra matęs kaip žmo
gus kartais beveik iki 
naši, nuolatos pjauna 
visai nieko negalima, 
yra laibai blėdinga ir 
kuogreičiausia sustabdyti ir 'suteikti ligo
niui poilsio. Tečiau norėdami sustabdy
ti, privalome pašalinti pačią priežastį-ligą 
kuri gimdo kosulį, o tuomet ir tas vargi
nantis apsireiškimas pats per save pra
nyks.

Šlapias-produktivis kosulis yra kur

kas lengyesnis ir būtinai reikalingas kai-Į 
kuriose ligose. Bandymas sulaikyti pro- 
duktivį kosulį butų tiesiog kriminališkas 
pasielgimas. Šioji kosulio rūšis paeina nuo 
susirinkusių gleivių, skreplių, o kartais net Į 
pūlių žmogaus plaučiuose. 'Gi kosydami , 
mes prašaliname, atkosime tas nereikalin- ; 
gas musų kunui gleives ir tokiu budu išva- i 
lome krutinę-plaučius. Sustabdymas šio i 
kosulio reikštų staigią mirtį. Žmogaus 1 

j plaučiai prisipildytų pilni gleivių, skreplių 1 
ir prisietų užtrokšt. Panašiai ne vienas ' 
žmogus tapo užtroškintas laike influenzos, Į 
o tai buvo tik ačiū tam kad žmonės grie
bėsi vartoti visokias marmalienes “nuo ko
sulio”, gi neatsargus gydytojai pripenėda
vo ligonius narkotikais.

Kalbant apie kosulio gydymą, mes ga
lime pasakyti jog gydymas ligos simpto- 
mo-ženklo ar vaistai “nuo kosulio” yra tik 
bandymas prašalinti negalimo daikto, ne
liečiant pačios ligos. Gi jeigu liga nėra 
išgydoma, tai ir kosulis pasiliks ir pradės 
kankinti kuomet nustosime vartoję vais
tus. Kitaip ir būti negali.

Visi patentuoti vaistai “nuo kosulio” 
nėra verti sudilusio skatiko. Jau matėme 
jog daug įvairių ligų gali pagimdyti kosu
lį. Kiekviena toki liga reikalauja skirtin
go gydymo budo. Nieks nei sapnuoti ne
sapnuoja kad koki ten patentuota mar- 
malienė išgydytų įvairias liga.s. To nega
lima. Ir vartojimas kokio nors vieno vai
sto “nuo ’kosulio” yra bergždžias dalykas. 
Veltui tik pinigus ir energiją eikvojama ir 
gana tankiai mirtį nusiperkama.

Be to, mes matėme kad butų labai pa
vojinga gydyti ar sustabdyti kiekvieną ko
sulį. Reikia gerai pažinti ligą kuri pagim
do kosulį, o tuomet tik galima pasakyti ar 
tas kosulis yra pavojingas ar geras, o gal ir 
būtinai reikalingas. Tą gali atlikti tik pa
tyrę gydytojai. Gi visokios marmalienes 
“nuo kosulio”, gaunamos musų vaistiny- 
čiose, be laiko nuvaro šimtus žmonių į ka
pus.

Daugelyj atvejų galima išvengti kosu
lio. Reikia tik numesti- rūkyti, stengtis 
nepersišaldyti, vengti dulkių, pavojingų 
gazų ar dujų, neužspringti ir tam pana
šiai.

Išsivysčius kokiai ligai ir pradėjus ko- 
syti, geriausia pasišaukti gydytoją, kuris 

' nuspręs ar jūsų kosulis privalo būti sustab
dytas ar ne;

Sulaikyti kosulį galima įvairiai. 1 Čia 
galima pridėti ir paties ligonio pastangas 
ir savęs kontroliavimą. Reikia bandyti ne- 

’ kosyti. Be to yra vartojama įvairus vais
tai tarpe kurių creosote ir narkotikai 
ima pirmą vietą. Tečiau šie vaistai be 
dytojo prierašo neparsiduoda ir tokiu 
du negalima gauti vaistinėse pirkti.

Yra gera vartoti: 
Creosote 
Menthol

- Olei Eucalypti 
Tinct. Benzoini Co.

q. s. ad. 90.00
M&Sig.: Vieną arbatinį šaukštuką 

pusę litro verdančio vandens, 'kvėpuoti ga
rą.

Tečiau panašus vaistų vartojimas rei
kalauja tam tikrų prietaisų ir smulkme
niškų daktaro nurodymų.
z Baigdami dar pakartojame jog kosu

lis kosuliui yra nelygus. Gali 'būti naudin
gas -ir kenksmingas. Kenksmingus kosu
lius reikia kuogreičiausia sulaikyti, o nau
dingus palikti ramybėj. Vartojimas vais
tų be ištyrimo kosulio ypatybių yra pavo
jingiausias dalykas.

DR. J. T. VITKUS.
' Cleveland,' Ohio.

PRADĖTI Naujus Metus su “ARTOJU” kuris išeis Sau
sio pirmose dienose ir bus išsiuntinėtas visiems užsirašan
tiems; taipgi neužmirškit saviškių Lietuvoje. Už $1.25 
suteiksit Lietuvoje esantiems giminėms džiaugsmo vi
siems metams. Amerikoje kainuoja tik $1.00 metams. 
“ARTOJAS” yra 28 puslapių, didelio formato, aiškios 
spaudos, talpina gražias eiles, populiariškus moksliškus 
straipsnius ir šiaip raštus, neužsiima jokiom polemikom.

Amerikoje 
kslai (kino) 
kuose yra labai madoje. Ateina , 
subatvakaris, nedėldienis, arba i 
'šiaip turint liuoso laiko, žmo- 1 
nės eina į krutančių paveikslų < 
teatrus. Lankymas tokių įstai- : 
gų savęs užžavėjimo tai psicho- i 
logiškas penas. Kas svarbiau- i 
šia kad jie visiems ir neturtin-11 
giems prieinama, kuomet pir- : 
mos klesos teatrai ir operos ne : 
tik kad biednuomenei ištekliu
mi neprieinami, bet ir neturint 
aiškaus supratimo apie litera
tūrą klasiški veikalai yra nesu-, 
prantami.

žmogui neužtenka būti paval
giusiam, išsimiegojusiam, apsi
rėdžiusiam, etc. Reikia kiekvie
nam ir protiško maisto. Protiš
kas maistas gi kaip sykis yra 
įvairus pasilinksminimai. Aug- 
štesnės rūšies įvairios pramo
gos brangiai kainuoja, todėl ne 
visi gali jas lankyti. Didžiausi 
gi dalis'Amerikos gyventojų yra 
darbo žmonės ir nevisuomet ga
li lankyti klasiškas dramas, ope
ras arba koncertus. Tiktai pas 
Lietuvius yra pagirtinas inpro- 
tis šiokiu tokiu budu gamint 
savus veikalus bei koncertus ir 
tokiu budu Lietuviai mažai lan
kosi į krutamus paveikslus, kuo
met čia gimusių gyventojų iš 
darbininkų klesos tankiausia vi
sas protiškas penas yra» “mo
ving pictures”.

Dabar ir kjla klausimas ar iš- 
tikrųjų krutamieji paveikslai 
kenkia matymui? Reikia visuo
met atminti tą patarlę kad akįs 
tai sielos langai. Ir jeigu krur 
tamieji paveikslai yra pavojingi 
žmonėms, reiškia jų akių svei
katai, tai jau yra antras klau
simas ar krutamu paveikslų te
atrai ir toliau gyvuos?

Jeigu vien tik šio straispnio 
autorius duotų savus išvedimus 
tai butų vienpusiškas dalykas. 
Pažiūrėsime ką kiti medicinos 
rašytojai bei akių specialistai 
sako.

Pabaigoje lapkričio atsibuvo 
American Humane Society su
važiavimas Philadelphijoj. šia
me suvažiavime tarpe daugelio 
žmonijos gerovės klausimų buvo 
pakelta ir krutamu jų paveikslų 
klausimas, šio dalyko tyrinė
tojas, ir galima sakyti autori
tetas, Dr. Carr, iš Minnesota 
valstijos, savo kalboje šitaip iš
sireiškė: “Krutamieji paveiks
lai ateityje išnyks kuomet žmo
nės persitikrins kaip jie kenkia 
akims.” Toliau Dr. Carr tęsia 
savo kalbą nurodydamas kad 
krutamu jų paveikslų teatrai iš
nyks visai trumpoje ateityje, 
būtent už dešimties metų. Ir 
per tą laiką žmonės ganėtinai 
atjaus ir ipersitikrins kaip tas 
pakenkė jų matymui.

Dr. Lucien Howe, iš Buffalo, 
N. Y., autorius įvairių knygų 
apie aikis, specialiai apie akių 
muskulus, ir žmogaus nervų li
gų tyrinėtojaą, kalbėdamas 26- 
me metiniame akių gydytojų su
važiavime, kuris atsibuvo 
Philadelphijoj, sako:

“Krutamieji paveikslai 
perdaug pavojingi akims, 
ir kiti krutamieji daiktai, 
jeigu tik jeigu krunamųjų 
veikslų filmą yra nauja ir 
subraižyta. Kuomet filmą 
na keletą sykių pavartota ir su
sibraižo, tada jau buna nevie
nodas atspindis, ant užpakalio 
žiūrėtojo akies pasidaro didelis 
akių muskulų intempimas ir 

. tuomet jau kenkia akims.”
Turint mintyje šių dviejų 

dytojų 'trumpus pasakymus 
Įima eiti prie galutino išvado.

Akis tai yra toki žmogaus 
kūno dalis kuri visuomet veikia. 
Duokim sau, kuomet žmogus Sė
di, jo kitos daljs kūno ilsisi, o 
akis visgi dirba. Jeigu žmo
gus sėdėdamas neskaito-nerašo, 
tai vis 'kur nors žiuri ir tokiu 
budu akių muskulai visada yra 
intempti. Tiktai, žinoma, akįs 
gauna tikrą pailsį kuomet žmo
gus miega. Todėl prie šitokių 
aplinkybių jeigu akįs daugiau 
varginamos negu jos gali ište
sėti tada apsireiškia staigus pa
vargimas, kuris kartais atsilie
pia, ant visos žmogaus kūno su
dėties.

Imkime pavyzdį. Jeigu ypa- 
ta dirba 'tokį darbą kur reikia 
tankiai žiūrėti į smulkius daik
tus per ištisą dieną, apie 7 ar 8 
valandas, ir pagaliau* vakare 
vėl eina j krutamu paveikslų te-

atrą ir dar daugiau savo akis 
vargina, tas tikrai atsiliepia. 
Jeigu pasitaiko paveikslų fil
mo* naujos, nenusidėvėjusios, 
tada atspindis nuo scenerijos 
esti vienodas. Nors ir paveik
si uose^ veikiančių ypatų spalvos 
mainosi, bet visgi taip labai 
akims nekenkia. Bet daugumoj 

i mažuose teatruose yra vartoja
ma nudėvėtos ir subraižytos fil- 

I mos, tuomet tankiai tokio nevie
nodumo pasikartojimas spindu- 

I lių srovėmis pasiekia žmonių 
akis. Akies mechanizmas yra 

! toksai! -kuomet šviesos srovės 
pasiekią aki, tai akių mechaniz
mas kontroliuoja kiekybę inei- 
nančios šviesos. Tai yra, kada 
paveikslų scena pasidaro tam
sesnė ir mažiau šviesos srovių 
pasiekia žiūrėtojų akis, akių vo
lu kės tada pasidaro didesnės, o 
kada šviesa pasidaro didesnė ir i 
daugiau srovių pasiekia, tuomet 
akių volukės darosi mažesnės, j 
Tokis atsikartojimas, žinoma, : 
yra labai tankus, todėl žiūrėto- 
jams atrodo lyg kad krutančiuo
se paveiksluose lietus lyja. Tas 
gi labai kenkia akims.

Išvengimui tokių akims 
kenkiančių I nemalonumų yra du 
budai.
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1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

Pirmas: neiti į kruta- 
paveikslų teatrus. An- 
Nešioti gerai priskirtus

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

982 E. 79 St., Cleveland, O.
— Telefonai —

Rosedale 5758, Princeton 431

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

SHORE

jums 
jums 
jums 
jums 
jums

St. CIair ir East 55-ta gatvė. 
Prospect ir Huron, 
Superior ir Addison, 
St. Clair ir East 125-ta gatvė 

12000 Superior Ave.

$ 12.80
$ 25.62 '
$ 51.24
$102.48
$256.20

Tikriausias, paprasčiausias ir lengviausias būdas turėti užtekti
nai pinigų kitoms Kalėdoms, ar kitam tikslui yra prisidėjus prie

I tSuteik savo dantims per- 
lišką baltumą šveisda
mas juos nuolatos su 
COLGATE’S.

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©
©------------- vs,

I ©©©©©©©©©©©©©

4%
DALTIC STATES BANKAS moką 4 nuošim- 

čius už depozitus. Nuošimčiai priskaitomi 
prie sumos kas mėnuo..

Dabar patogus laikas pasidėti pinigus BAL
TIC STATES BANKE. Galite perkelti juOs iš 
kitur: Atsiųskite mums savo depozito knygutę, 
o mes iškolektųosime vir savo knygutę prisiusi
me.

Siunčiame pinigus perlaidomis ir ka'blegramais. 
greitai, pigiai ir su pilniausia garantija.

Parduodame laivakortes į Lietuvą ir iš Lie
tuvos.

Visi yra užganėdinti kas su savo reikalais 
kreipiasi į >

BALTIC STATES BANK 
294 Eighth Avenue New York, N. Y.

(Kampas 25-tos Gatvės)

Municipal Kalėdinio 
5% Taupymo Klubo

Galima prisidėt prie vienos ar daugiau iš sekančių penkių klesų:.
Klesa 1— 25c savaitėje — atneš
Klesa 2— 50c savaitėje — atneš
Klesa 3—$1.00 savaitėje — atneš
Klesa 4—$2.00 savaitėje — atneš
Klesa 5—$5.00 savaitėje — atneš

Prie tų skaitlinių yra pridėta 5% uždarbio (kuris yra 25'% di
desnis negu kur mokama po 4%)

Galit pradėti atupyti nuo dabar, arba bile kada pirm Sausio 15 
dienos. Kiekvienas jūsų šeimynos narys kviečiama prisidėti prie 
šio Klubo. \THE MUNICIPAL SAVINGS& LOAN COMPANY

(Įsteigta 1913 m.)
MAIN OFFICE - 2ros Grindis — HANNA BLDG.

Superior Skyrius St. Clair Skyrius
7909 Superior Avenue 2006 St. Clair Avenue

M. A. VINSON, Vedėjas P. MULIOLIS, Vedėjas
Kiti Skyriai 2832 W. 25th Street 12301 Miles Avenue
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SIMANAS DAUKANTAS
Braižiniai iš Gyvenimo ir Darbų Lietuvos Istoriko ir Jo Santikiai su Že

maičių Vyskupu Valančausku

(Iš “Lietuviškieji Rasztai ir Rasztininkai”)

VIENU tarpu didžiausiu kilties vyru mu- 
* sų krašte buvo Simanas Daukantas, 

tas “nenuoalsus ir spartus darbininkas”, 
kaip miręs L. Geitler saiko, “ant tos savo 
neartos ir neindirbtos gentiškos dirvos”.

Daukantas gimė iš bajorų šeimynos, 
spalių 28 d., 1793 m., Kivuliuose, Ylakų pa
rapijoj, Telšių apsk. Paaugėjęs jis lankė 
mokslainę Kalvarijoje. Po tam, su 10 rub
lių’ kišeniuje, pėsčias, jis vyko į Vilnių ir

mentorius; Justinaus Historiarum Išgul
dymas; Pasakojimas apie Veikalus Lietu
vių Tautos Senovėje, parašytas 1850 m.; 
Žemaitiška Istorija; Rubinačio Peluzės Gy
venimas (pagal J. H. Campę). 
kiek truso tas vyras padėjo <iel 
rašydamas!

Taip Daukantui Petrapilėje 
buojant, atvyko į Petrapilę, kaipo mokyto
jas prie dvasiškos akademijos, Kun. M. 
Valančauskas, kurs ten perbuvo nuo 1840 
iki 1815 metų. Jau tuomet Daukantas kur-

besidar-

Matote 
Lietuvių

Kernavos Pilis

DIRVA

įstojęs į universitetą atsidavė istoriškiems į stė valančauską dirbti Lietuvių apšvietai. 
mokslams, ir universitetą pabaigęs įgijo. 1g50 m Valančauskas, Žemaitijos vysku- 
titulą Filosofijos Magistrato. Dar univer- pu ,likęs> pakvietė Daukantą vykti pas sa- 
sitete būdamas, jis ryžosi dirbti del nau-<ve j Varnius, del smagesnio darbštumo ant 
dos Lietuvių, juos šviesdamas.. Jis važi-i Dįetuviško lauko, žadėdamas Daukantui 
nėjo į užrubežį; aplankė 'Vokietiją, Fran-1 mokėti algos 200 rublių ant metų už jo tru- 
cuziją ir Angliją, rinkdamas medegą musų' Tėvynės, o taipgi atspausdinti jo 
tautos istorijai. Nuo 1825 metų jis dirbo L-etuvos istoriją. Bet veikiai Varniuose 
Rygoje kaipo talkas ir urėdininkas kance- Lyskupas Daukantą apsunkino bergždžiais 
Marijoje karės gubernatoriaus. I darbais: skaitymu apakusiam Kunigui Ko-

1834 m. jis nuvyko į Petrapilę ir įsi-Maniui kasdien po 3 valandas, rašymu Len- 
gavęs prie Lietuviškos Metrikos, turėjo ki§kajžemaitiško žodyno,perrašymuLen- 
nesykį už kelis urėdininkus pats vienas ati-kiškai Francuziško žodyno, ir tt. Dau- 
dirbti bergždžią darbą. Toje tarnystėje kantas pati Valančauską išmokino čion 
Daukantas įgijo praminti “tikro valstijos)Vokiškos kalbos, taip kad tas galėjo, Kur- 
galvočiaus”. Petrapilėje gyvendamas Si-) 
manas apgarsino daugybę knygučių, 'ku
rias čia paminėsime bent užrašais jų pa
mečiui. 1837 m. jis apgarsino “Prasmę 
Latinų Kalbos”; į kelis metus vėliaus, 1842 
m., parašė “Abėcėlę Lietuvių Kalnėnų ir 
Žemaičių Kalbos”; 1843 m. išdavė “Knyge
lę apie Žinias Draugystės Nusitarėjimo”; Į 
1846 m. išleido “Gyvatas Didžiųjų Karvai- 
dų”, Korneliaus Nepoto Latiniškai rašy
tas; toliaus “Pasakas Phedro”; taipgi “Dai
nas Žemaičių pagal Žodžius Dainininkų Iš
rašytas” (pirmas pėdelis, bet daugiau re
gis neišėjo) kur patilpo 118 dainų, nors ne 

' visos yra žmonių dainos. 1847 m. jisai 
apgarsino “Pamoką apie Auginimą Taba
ko” ir “Parodymą Kaip Apynius Auginti 
pagal Naujuoju Patyrimu, kokius apskel
bė Teutoniškai B, A. Grunards”; 1848 m. 
jis išleido “Bičių Knygelę” (pagal Sette- 
gastą); 1849 m. išėjo “Ugnies Knygelė ar
ba Trumpas Pamokslas kas Žmonėms ver
ta daryt prietikyj pirm ugnies, ugniai pa
sidarius” etc.; “Pamokslas apie Sodnus ar
ba Daigynus Vaisingų Medžių” (pagal J.'Į 
H. Zigrą), ir “Pamokymas kaip Rinkti 
Medines/ Sėklas”.

Prie to viso 1845 m. išėjo “Budas Se
novės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaičių”. Me
tas nėra žinomas kada išėjo “Pašaro Žolės 
Sėjamosios” (aprašytos ant naudos Žemai
čių ūkininko Jono Varno, Vilniuje). O pa
gal surašą Daukanto iš 1857 m. liko rank
raščiuose, kaip paduoda E. A. Volteris, šie 
jo veikalai. Palangos Petras; Apie Augi
nimą Girios; Gaspadorius; Lietuviškas Ele-

šą lankydamas, susikalbėti su katalikais 
Vokiečiais. Neilgai trukus vyskupas algą 
sumažino Daukantui iki 150 rublių. Nesu
tikimas tarp abiejų prasidėjo, ir parėjo taip 
toli kad vyskupas nedavė nei arklių nuva
žiuoti pas gydytoją sergančiam Daukan
tui. Po,penkių metų buvimo Varniuose, 
Daukantas pėsčias ir sargalingas traukė į 
Svirlaukį, jieškodamas prieglaudos pas Pe
trą Smuglevičių, o iš čia po kelių metų jis 
persikėlė pas savo draugą Kun. Ig. Vaiš
vilą į Papilę, Šiaulių apsk. Čion barnis 
tarp Daukanto ii’ Valančausko, kuris jau 
buvo prigesęs, vėl įsiliepsnojo ir Daukan
tas per laiškus vyskupui išmetinėjo kad 
per jį visiškai jis esąs nuplikęs ir savo is
torijos neatspausdinęs, už tą vyskupas jį 
bjauriai iškoliojo (vadindamas “tetryk” ir 
tt.y

Ištiesų, Daukantas ant pabaigos gy
venimo labai subiednėjo: kaip jis savo tes
tamente rašo, jo tartas nenešė nei 100 rb., 
jeigu neskaitytum jo knygyno. Nors Vol
teris rašo kad Daukantas mirdamas pali
kęs “kapitalą pinigais”, bet tai visai netėi- 
sybė, kadangi jis neįstengė ZavadSkiui nei 
64 rub. skolos užmokėti, ko'prašomas Va
lančius nepadarė. Apie paliktą jo “Rau
kiu auksinių ir sidabrinių pinigų” neteko 
žinių rasti tarp surašų paties Daukanto. 
Daugybę nuorašų, padarytų Liet. Metri
koje, ir iš knygynės buvusio maršalko gro- 
vo Flaterio, gauta nuo Kun. Vaišvilo Ža
garėje 1882 m. Volteris, taipgi nežinia ar 
teisiai, tvirtina kad kunigai nenorintieji 
“užsiimti dvasišku darbu”, iškrimtę Dau-

kantą iš Varnių, nes Daukanto gromatos į 
Valančauską rašytos nesuteikia tame jo
kios šviesos.

Užėjus maištrrtečiui 1863 m., Kun. Vai
švilą vyresnybė išveždino į Švenčionis, Vil
niaus rėd., ir Daukantas, likęs be globėjo, 
didžiausiame varge gyveno ir mirė lapkri
čio 24 d. 1864 m., ant rankų tiktai ką sii- 
gryžusio Kun. Vaišvilo.

Daukantas buvo žmogus blaivus, juod
bruvas, ant senatvės į kuprą įsimetęs ir 
nukoręs, vidutinio stuomens. Jis savo 
dailia pamėklė nesykį įgriebdavo tamsu- 
nus taip kad jie nežinodavo kur dingti; už 
tai daugelis artiregių žmonių ir kunigų jo 
baisiai nekentė: 1884 metais Kun. Vaišvi
las, didelis Daukanto draugas, pastatė ant 
jo kapo akmeninį paminklą su kryžiumi, 
apačioje kurio yra ranka turinti plunks
ną, su užrašu: “Ateivi! minėk sav, jog 
czion palaidotas Simanas Daukantas, pir
mas isz tarp mokintu vyru raszytojas se
novės veikalu Lietuvos, Žiamaitijos, kaip 
ir kitu naudingu kningeliu. — Jis per sa
vo gyvenimą, it vargo pelė, be palaubos 
triūsėjo vienutiniai Žiamaitiszkai raszyti 
dėlei naudos vientaucziu. — Gimė 1793 m. 
28 d. spalinio mėn. Mirė 1854 m. 24 d. lap- 
kriczio. — Isztark: Vieszpatie! duok jam 
atilsį amžiną. — Szį akmenį užrito, palai
dojęs jo kūną, klebonas Papilės kuningas 
Vaiszvilas”.
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Drūtuose audimo apdaruose $1.75.

Telpa sekantieji keturi paveikslai: 
Didėji Egipto Piramida ir Sfinksas kaip 

jie išrodo 1921 metais. 
Flat Iron Budingas New Yorke. 

Zeuso pavidalas Dianos pavidalas.

tNK 
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Stebuklai

Reikalaudami knygos, užsakinius ir pinigus siuskit šiuo adresu: 

"DIRVOS" KNYGYNAS 
7907 Superior Ave. : '• : Cleveland, O.

NAUJAUSJA PIRMUTINE TOKIA 
KNYGA MUSU KALBOJE!

Kiekvienas Ją Turėtų Nusipirkti!
Angliškai parašė Prof. Edgar J. Banks 

Vertė K. S. Karpavičius.

Pasaulio

Šioje didelėje ir populiariškai parašytoje (taipgi aiškiai lengvai išverstoje) 
knygoje aprašoma sekantieji septyni senojo, mums mirusio, pasaulio stebė
tini dalykai kurie nerado nieko sau lygaus nei ilguose amžiuose senovėje, nei 
niekas šių gadynių kultūros ir civilizacijos budais neįstengė padaryti:
1— EGIPTO KARALIAUS KHUFO KAPAS, kaip, iš ko jis padarytas, jo 

augštis, didumas ir visa tų laikų istorija iš 3,000 metų prieš Kristų.
2— BABILONO MIESTO MURAI— apie Babiloną visi žinot iš šventraščio, 

susipažinti su juo šitų mūrų gadynės tarpu bus labai svarbu.
3— OLYMPIŠKO ZEUSO STABAS, neapsakomo didumo ir puikumo stovyla.
4— DIEVĖS DIANOS MALDNAMIS—ir jos ant žemės atsiradimo istorija.
5— KARALIAUS MAUSALIO KAPAS: istorija brolio su sesere meilės ir 

jų šeimyninio gyvenimo, karionių, laimėjimų ir pagerbimų.
6— RHODES SALOS STOVYLA—Saulės dievo Apollo stovyla pajūryje.
7— ALEKSANDRIJOS ŽIBINTUVAS, jo stebėtinas įrengimas, augštis, tik

slai, užkariavimai, pasakos ir suardymas.

Jo didelė meilė Tėvynės
Nieks nemylėjo daugiaus Tėvynę Lie- j 

tuvą už Simaną Daukantą: visi jo raštai , 
kvėpuoja taja meile, ir jis be paliovos tru- . 
sėsi del apšvietimo savo vienžemiečių ir j 
prabudinimo jų iš-gilaus nuoamžinio mie
go. Pamatu del prasi'blaivinimo Lietuvių 
turėjo būti tėviškoji kalba, kuri po tiek 
persekiojimų iktuolaik išsilaikė gryna. Čia 
privesime iš jo “Budo” šitą straipsnelį: ,

“Jei tiktai pažvelgsime į pačią Lietu
vių tautą Kalnėnų ir Žemaičių, aiškiai te
nai matysime jog ta tauta, ne vien praėju
siuose amžiuose bet jau gilioje senovėje, 
yra prakentėjusi didei didelius savo ulkėS| 
ermiderius; nes gi turi savo ypatingą kal
bą, būtinai kitokią nuo kitų tautų, o aiš
kesnę ir skaistesnę už visas šiandien kal
bamas, kurioje visa gali permanyti ir visa 
apreikšti. Nuo tokios kalbos gali kožnas 
aiškiai numanyti jog ji yra turėjusi ypatin
gą tikybą, rėdą, vyresnybę ir diduomenę, 
kaip tai: savo viešpačius, rykius ii’ kuni
gaikščius, kurie vienoje kalboje su liaudim 
yra kalbėję; pąti tauta plačiai gyvenusi ir 
didės pažines yra turėjusi su tolimais kraš
tais, kurių pirmieji vardai nuo Lietuvių 
Kalnėnų ir Žemaičių pramanyti iki šiai 
dienai užsiturėjo; vienok viso to šiandien 
nebėra: kaipo gi pati aptvinusi svetimomis 
tautomis, jos viešpačiai, trumpai sakant, 
karaliai, kunigaikščiai ir patįs jos kunigai 
kalba jau svetima Kalba, svetimą rėdą, sve
timą tiesą, sekanti, trumpai sakant, savo 
pavasario žalių lapelių nieko nebturinti, 
tiktai vienus minavojimus savo vaikalų se
novės raštuose, kaip giria žiemos laiku sa
vo žagarus rodanti, tarp kurių tiktai vie
na pati kalba, kaip žalia bruknelė nuo spei
gų apšarmojusi iki šiai dienai tebežaliuoja, 
kaipo ženklas viso to buvusio. Nes gi se
novės raštai skelbia jog Lietuvių Kalnėnų 
ir Žemaičių giminės yra buvusi lopšiu In
dų žemė: kaip gi musų amžiuje rasti tenai 
jos kunigų raštai rodo, mumis Indais bro
lių vaikais prasenovėje buvusius; nes gi tų 
raštų kalba nei su viena šios dienos žino
mųjų kalbų nėra taip didžiai sutinkanti 
kaip su Kalnėnų ir Žemaičių kalba! Tas 
yra dar stebuklingesniu, jog tą prasenovę 
musų kalbos ne raštai musų kunigų užlai
kė per tūkstančius metų iki šiai dienai; 
nesu musų išmintingos Kalnėnų ir Žemai
čių motinos savo apkerpėjusiuose tarp gi- 

. rių nameliuose, kurios šiandien dar išleis
damos savo vaiką į svietą ir induodamos 
jam laimės ženklą, sako: “Mirk, vaikeli, ar 
doru žmogumi buk ir namų savo neuž
miršk”, — tos, sakau, užlaikė musų seno- 

, vės kalbą, kurią mes šiandien, jų vaikai,

galime didžiuotis ir girtis jog nei viena 
kalba šiame pasaulyj nėra tokia aiški kaip ’ 
mūsoji..:. ” «

Daukantas visur klibina žmones kabin- 1 
tis į mokslus kurie žmogų nuo visokių bė- j 
dų gali apsaugoti. Akyva yra tame dalyke ,] 
jo pratarmė raštan “Rubinačio Peluzės Gy- 1 
venimas”. Ten jis rašo: “Notis Peluzės ' 
Rabinačio žinomas ir išrašytas visose kai- 1 
bose perguldžiau iš Teutonų kalbos į Lie- j 
tuvišką, Žemaičių ir Lietuvos jaunuome
nei, už vis tai, kuri eidama į iškalas arba ; 
mokslynę zurni ir nenori iš trobos lysti, 
kas piktesniai, nulydėta skrieja iš iškalų 
namon, idant tenai tinginiautų. Kiekvie
nas bernelis, skaitydamas tą knygelę, re
gės aiškiai į kokį vargą ir nelaimes gali 
įkristi jaunas vaikas atkaklus ir tinginys, 
nepaklausęs savo tėvų ir savo jaunose die
nose nieku kitu neskotojęs tiktai vienu 
slinkavimu. — Čia jis matys kaip didė ne
laimė yra žmogui be draugės gyventi ir 
kaip tą jo nelaimingą būseną, vargui var
gą remiant, vienas jo rymojimas ir protas 

1 tegali palengvinti, jei jis savo veikaluose 
stropiai ir buklai elgsis ir Dievo apveizdos 
pasiklaus, regės vėl kaip laiminga yra žmo- 

’ gui gyventi draugybėje, kiekvienoje noty- 
1 je globą nuo kitų gaunančiam; del ko daug 
■ žmonių yra nedumojančių ir nerymančių 
> apie daug daiktų didiai naudingų žmogaus 

gyvenime ir su didžiu vargu įsteigtų, kurie 
jiems niekas rodosi esą: kaipo gi daug šim- 

• tų metų prašoko iki išmintingas žmogus 
išmanė pirmąjį žambrį, iki vieną-antrą gy
vulį ir ašvienį prijaukino; ant galo iki ver
pti ir austi išmanė. Kokiais tie pirmieji 
mokintojai turėjo būti geradėjais!”

Del savo raštų Daukantas patiekė sa
višką rašybą, visai skirtingą nuo šiandie
ninės arba ir senoviškos Lietuvių rašybos. 
Jo gramatika, žinoma, remiasi ant tarmės 
Telšiečių. Kalba Daukanto yra pritaikin
ta prie sukrautų aptarimų kaip gramati
kos taip ir istoriškųjų mokslų. Daug žo
džių, kuriuos Daukantas pasiėmė iš kalbos 
savo gimtinėje šalyje, kitų kraštų Lietuviai 
nesupranta, ir išdalies dėlto jo raštai ma
žai tarp Lietuvių buvo skaitomi, nesą žmo
nes, nesuprasdami jo kalbos, sakė jį daug 
žodžių pramanius arba perkėlus iš Latviš
kos kalbos į Lietuviškąją.

Daukantas, norėdamas svetimžemiečių 
akims parodyti kad ir tarp Lietuvių yra 
daug raštininkų, ant kožno savo rašto pa
dėjo kitokią pavardę, k. a. Mylė, Ragaunis, 
Žeimys, Purvys, Šauklys, Laukys ir tt.

Daukantas buvo pirmas raštininkas 
kuris drąsiai ir atvirai pastojo prieš poli
tiką nuo kelių amžių Lietuvoje įsikeroju
sią: “Bude” ir Istorijoje jis visur Lietuvių 
bajorus kapoja už pasvirimą į Lenkystę, 
ir nurodo ateitį Lietuvos pasiremiančios 
ant savo tiktai tautiškų pajiegų. Dėlto 
Daukantas yra pirmas kelio praskinėjas 
del musų dienų troškinių ir jieškinių. Jis 
matė Lietuvą atgimsiant per apšvietimą 
Lietuvių, per pamylėjimą savo tautybės ir 
per nusikratymą musų tautos nuo ją nai
kinančių gaivalų. Tame dalyke Daukan
tas užsipelnė amžiną garbavonę kaipo tik
ras Lietuvis tėvynininkas. Berods žmo
nės ir apšviestunai nenorėjo jį suprasti, o 
ir persekiojo jį visaip; bet Daukantas ne
nusiminė, jis dirbo del ateities. Ir jo vil
tis pildosi: šiandien Lietuvos apšviestunai 
jau vaikštinėja jo pramintais takeliais, o 
ir jo troškimus bei darbus kamantinėja, 
mini ir guodoja.

Kauno Priegl. Namas 
Pavyzdingai įrengtas

(Iš Foreign Language Inf. Service) 
Senoje dalyje^ Kauno randa

si Lietuviškas našlaičių prie
glaudos namas su šešiasdešimts 
mergaičių ir keturiasdešimts 
vaikučių. Namas seniau buvo 
senas kilotorius ir baisiai suar
dytas karės laike, ir net iki šio 
laiko pilnai neaptaisytas. Na-, 
mo vaikai, po vadovyste Ame
rikiečio, kurio tėvai gimė Lietu
voje, kiek galėdami padeda per
taisymo darbą; pačiu laiku pa
tįs išsimokina naują ir naudin
gą amatą.

Namas švariai užlaikomas, 
vaikai atlieka visą darbą. Vi
sur randasi puiki tvarka, vaikai 
sveiki ir linksmi.

Priėmimo kambaryje vaikų 
padaryti gražus paveikslai pa
kabinti ant sienų. |Mokyklos 
kambariai šviesus ir tinkamai 
vėdinami. Langai papuošti gė
lėmis, vaikų pasodintomis ir 
užžiurimomis. Virtuvė maža, 
bet joje viskas turi savo vietą. 
Miegami kambariai turi medi
nes lovas, kurias vaikai padarė, 
tik Amerikos Raudonasis Kry
žius padovanojo visas lovoms 
reikmenis.

Prausiamasis kambaris indo- 
miausias. čion kiekvienas turi 
savo vietą su staluku, prausia
mu bliudu, muilui bliuduku ir 
viedru nereikalingam vandeniui.

Yra siuvimo kambaris mer
gaitėms kuriame mokina kaip 
siūti ir , 'lopyti drapanas. Šis 
kambaris turi pančiakų audimo 
mašiną. Name vaikučiai gauna 
kuopuikiaušį lavinimą visame, 
kas jiems bus naudinga per vi
są gyvenimą.

Amerikos Raudonasis Kryžius 
pradėjo “motinos pagelbėtojų” 
klesas pamokinti pirmos pagal
bos ir higienos pradžią.

Am. R. K. Nurses 
Lietuvoje

Ką tik užsibaigė Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus nursių pir
mo kurso lekcijos Kaune. Nur
ses užganėdintos vietinių mote
rų interesu.

Kursas susidėjo iš higienos, 
pirmos pagalbos, pagaminimo 
paprastų naminių vaistų ir pri
žiūrėjimo ir penėjimo kūdikių.

Kūdikių padėjimo tipiškas pa- 
vyzdis lir motinų tinkamo pri
žiūrėjimo nežinojimas paduo
dama sekančiame atsitikime 
Kaune:

Vieną dieną motina atsinešė 
savo keturių mėnesių kūdikį į 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
kliniką. Kūdikis buvo apvynio
tas nuo galvos iki kojukių į ga
balą raudono (kartūno, ant to 
dar kitas šmotas, ir ant to dar 
kitas, ir tas viskas aprišta šniū
ru, taip drūčiai jog kojukės ir 
rankutės visai negali judėti. 
Rišulis panašus į vatos punde
lį. Kuomet nursė nuėmė sku- 
durius rado jog galvos, petukų 
ir rankučių oda pratrinta.

Kūdikis užkrėstas odos liga. 
Pirmiausia, nursė apiprausė kū
dikį ir mostimi aptepė, po tam 
aprengė Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus drapanėlėmis. Moti
nai duota gerų patarimų.

Nursė aplankė tos , motinos 
namus net šešis sykius. Pirmą 
ir antrą sykį rado kūdikį tokia
me pat padėjime kaip motina 
buvo atnešus pirmą sykį į kli
niką. Bet galų gale motina iš
moko tinkamai prižiūrėti ir kū
dikis pasveiko. Tai tik vienas 
iš daugelio panašių atsitikimų.

Mokslas Užima Spėjimų Vietas
Senose dienose geležies ir plieno dary

mas buvo atliekama spėjimu. Žmogaus 
akis nusprendė kada jau laikas išimti ge
ležį iš katilo. Jeigu akis pasitaikė kiek ne
nusisekus, geležis buvo nenusisekus.

Bet dabar tas metodas dingęs. Labo
ratorijos, kur geležis ir plienas analizuoja
ma, užėmė vietų paprastos akies.

To pasekmėje geležis ir plienas ir iš 
jų visokį išdirbiniai išeina kaip norima.

VYDŪNO 
VEIKALAI
Atėjo mums iš Tilžės vei
kalų garsaus musų rašy
tojo Vydūno. Jų karės 
metu visoj Amerikoj sto- 
kavo. Reikalaukit dabar:
AMŽINA UGNIS $2.75 

(Joje telpa: Liepsnų 
Ryto Giesmė; Namų 
Ugnelė; Ruomuva;
V aidilutė; Liepsnų
Vakaro Giesmė) 

PRABOČIŲ ŠEŠĖ
LIAI 1.65

VISATOS SARANGA .30 
VERGAI IR DYKAI 1.40 
MIRTIS ir kas baliau .35 
SLAPTOJI ŽMOGAUS

DIDYBĖ .45
ŽMONIJOS KELIAS .30 
GIMDYMO

SLĖPINIAI .85

Reikalaukit
’’Dirvos” Administracijoj



DIRVA

AR ŽMOGUS GYVENA PO 
MIRTIES?

A. B. Strimaitis

pAKOL žmogus jaunas tol jam nei ant 
minties neateina kad jis bile minutą 

gali skirtis su šiuomi pasauliu, nors ir ži
lo kad kasdien šimtai tūkstančių skiriasi 
su šiuo gyvenimu dar neatitarnavę savo 
laiką; savo širdies gilumoje nemano kad 
ir jis ryt po ryt gali būti vienas iš tų ku
riam nelemta ilgą kelionę keliauti. J ik 
pilnas gyvumo ir energijos, su didelėmis 
viltimis žiuri Į šį pasaulį, dirba, stengiasi 
kiek gali kad tik jo gyvenimas nebūtų vel
tus, kad jis užgyventų savo vaikams tur
tus, arba paliktų garsiu, kad jo darbus is
torija minėtų.

Daug šis pasaulis^.pergyveno didelių 
vyrų, išradėjų, diplomatų, karžygių, refor
matorių, religijos įkūrėjų. Dante net pek
loje buvo nukeliavęs kad sužinojus kokis 
yra gyvenimas tų kurių vėlės patenka į tą 
amžinų kankynių vietą. Turėjome ir turi
me žmonių kurie yra didei naudingi šiam 
pasauliui, per visą savo gyvenimą užsiėmę 
dideliais darbais, suvis nepaisydami apie 
tai kada jo kelionė pasibaigs šiame pasau
lyje. Turėjom ir turim tokių kurie veik 
per visą savo amžių darodinėja kad reikia 
tikėti į amžinastį, ir tas tą patį reiškia, 
kaip tikėti jog magikas sukiša ilgą kardą! 
sau į gerklę. Kuomet toks žmogus sulau
kia tam tikro amžiaus, pradeda abejoti 
apie tuos dalykus.

Šitai Tarnas Edisonas, kaip ir dauge
lis mokslininkų, sulaukęs senatvės, pradė
jo giliai interesuotis nemirtinumo klausi
mu. Senas amžius, persikeitimo jausmas, 
nes laikas ateina kraustytis kur kitur, tuo
met toks žmogus pastato pats sau klausi
mą: kur man reikės iš čionai eiti, kas su 
manim atsitiks kuomet aš iš čion išeisiu? 
Ar aš busiu minimas po mano mirties, kuo
met prasišalinsiu tenai, ar gal man prisi
eis pernaują pradėti, nuo kūdikystės iki se
natvės, ir paskui vėl. mirti? Tiesa Ediso
nas tuomi klausimu užinteresuotas, bet 
kuomet kartą buvo užklaustas savo pažįs
tamo pastoriaus ką jisai manąs apie pomir
tinį gyvenimą, atsakė jam aiškiai: “Aš ne
žinau, bet jeigu yra galima, tai aš manau 
ištirsiu.”

Vienas Edisono senas draugas mirda
mas prižadėjo viską pranešti jam jeigu bus 
galima iš ano gyvenimo. Edisonas dabar 
budavoja aparatą pagavimui žinios. Ar 
ateis ta žinia? Gal but kad ne. Milijonai 
davė prižadėjimus savo vyrams, savo pa
čioms, draugams, vaikams ir tėvams, bet 
niekuomet niekas pasaulyje dar nesulaukė 
jokior'žodžio iš anapus grabo.

Klausimas apie pomirtinį gyvenimą 
yra taip svarbus kad sulyginus kitus vi
sus klausimus jie yra menkniekiu. Žmo
gaus gyvenimas šiame pasaulyje tai kelio
nė per tyrlaukius; jeigu keleivis neras 
vandens, jis žino kad turės mirti. Taip ir 
žmogus kurs netiki į pomirtinį gyvenimą 
su mirčia baigiasi jam viskas. Iki šiam 
laikui jei imsim domon bent kokį tikėjimą, 
kiekvienas darodinėja kad žmogus ir nu-
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■Labai populiariška konsteliacija, matoma 
per visą žiemą pietiniame dangaus krašte

šventraščio, sugryžtam į ten iš kur atėjom. Į 

Apart religijos mokslo, niekas kitas 
neprirodinėjo kad mirusio žmogaus vėlė 
butų kuomet nors sugryžusi kokiame nors 
pavidale, kaipo kūnas, ar šešėlis, ar dva
sia, kuri galėtų šnabždėti ar jausmais da- 
silytojimų gyviesiems apreikšti savo nemir
tingumą. Taigi apart tikėjimo kad numi
ręs vėl gyvena, linksminasi, geria brangų! 
vyną ir niekuomet nepasigeria, turi kūną 
kuris niekuomet nepasensta, kuriam nerei
kia jokios vietos, nes jis gali be oro, be 
šviesos, be maisto, ir, žodžiu sakant, be nie
ko būti gyvu, nereik nei transportacijos 
persikėlimui iš vietos vieton, nes jis neskęs
tai nei vandenyje, nenupučia ant žemės, be 
oroplanų laksto už debesų; atsižymėjusios 
moterįs dėvi saulės rubais, po kojų kiti dan
gaus kūnai, aplink galvas vainikai iš žvai-L- . , .. .. . , ..... Tr • i ,. 4. v. Kaip yra paprasto revoliucijų periodais,gzdziu. Vyrai su ketvertu širmu žirgu va- .. , ..• - r ,•o *- •/ * o *- i lailra mm lmllrr\ Irolic Gtrlrina iniixm

Akli Matys Gyvulių 
Akimis

Berline jaunas studentas, vos 
virš 20 metų amžiaus, Thoedor 
Koppanyi, pranašauja kad ne
užilgo akli galės matyti.

Tas jaunas mokinis vėl nuste
bino Viennos medikalius autori-

SIMONAS BOLIVAR
IciMONAS Bolivar gyveno tame istorijos 
p periode kuomet politiškos revoliucijos 
buvo kasdieniniu nuotikiu. Jis gimė Cara- 
cos mieste, Venezueloj, Pietų Amerikoj, 

[liepos 24, 1783 m. Amerikos nepriklauso
mybės karė apie tą laiką tik buvo pasibai
gus. gi apsilankydamas Paryžiuje Bolivar tetus (naujomis savo pasekmė- 
matė paskutines scenas Prancūzų Revoliu- r"" 
čijos. Apie tą laiką Ispaniškos kolonijos j ^^akli. 
Pietų Amerikoj buvo pradedą dėti įvai
rias j 
bei, ir kaip tik Bolivar sugryžo į savo gim- 

Įtinį kraštą jis tuoj pasijuto susibendrinęs 
su agitatoriais kurie kovojo už paliuosąvi- 
mą savo žemės nuo Ispanijos valdymo.,

Bolivar greitu laiku pakilo žymion po- 
zicijon, kaipo karininkas ir valstybinas.

JUODVj
R

miręs gyvena, arba jo vėlė niekuomet ne
miršta, nors ir Biblija sako: “Iš žemės at
ėjai, į žemę pavirsi”. Iki šiam laikui iš
sivystė daugybės įvairių tikėjimų, kiekvie
nas jų liepia tikėti į pomirtinį gyvenimą..

Kuomet pastudijuoji nuodugniai, atei
na mintin klausimas: kam reikalinga taip 
daug tikėjimų? juk jų visų tikslas vienas. 
Ar-negeriau butų tikėti visiems vienodai? 
Ateina mintin senovės Egipto milžiniškie
ji stabai; kuomet žmogus šalę jo.stovi iš
rodo tik nykštukas prie dideliausio erelio. 
Bet supratimas žmogui nedaleidžia tikėti 
kad ta stovyla turi — ar bent kada turė
jo — sielą, nes žmogus savo protu sumanė 
ją pabudavoti, nutašyti iš medžio, ar nu
kalti iš akmens. Na bet ar mintis gali 
numirti? Tas kurs pirmutinis sumanė nu
kalti stovylą iš akmens senai palaidotas, 
bet jo dvasia pasiliko tarpe gyvųjų, ir ji 
gyvens patol kol ant šios žemės žmogaus 
egzistavimas bus galimu. Taigi žmogaus 
dvasios nemirtinumui privalome tikėti, tik 
ne tokioje formoje kaip religijos perstato.

Prisižiūrėkime į gyvūnus: mes žinome 
kad kiekvienas iš jų turi smegenis, taip 
kaip ir žmogus, kiekvienas fiziškai svei- 

Įkas, mato šviesą, girdi, jaučia skausmą ir 
smagumą, — vienok per visus amžius jo
kia religija nei jokie mokslininkai niekur 
nemini kad gyvūnai egzistuotų savo dienas 
atgyvenę čionai. Jie bijosi nelaimės, bijo- 

Isi skausmų, kentėjimų; mirties nesibijo, 
nes nežino kas tai yra mirtis.

Žmogus išimtinai supranta kas yra 
mirtis, ir dėlto pas žmogų yra tas jausmas 
5r noras dar po mirčiai gyventi. Nekurie 
žmonės sako: Tikėti į pomirtinį gyvenimą 
nieko blogo nėra; jeigu tas gyvenimas bu
tų, tai reikia prisitaikyti prie jo; jeigu nė
ra tai su mirčia viskas baigiasi. Kiti daro 
išvedimus kad mes esam tik tam tikros 
gamtiškos spėkos sutvėrimai kuri buvo ir 
bus per amžius, ir kaipo dadelė tos amži
nos spėkos niekuomet mes nemirštame, tik 
persikeičiame į kitus pavidalus, arba, pagal j

žinėja debesimis ugniniais vežimais. Tai 
laimingieji.

O tie kuriems likimas lėmė tapti nelai
mingais, kepami, virinami, deginami siero
je, ugnyse, badomi, pjaustomi į šmotelius, 
niekuomet nesunaikinami; jų dalelės ne
atskiriamos viena nuo kitos. Apart šito
kio tikėjimo, kitokių darodymų nėra kad 
žmogus kartą miręs dar vėl gyventų.

JAI...
(Skiriu p-lei O. J—čiaitei)

Gal bus sunkumų gyvent tarp Lenkų, -- 
Jie Tėvynės jausmo norės tau išplėšt, 
Ir Baltąjį Vytį po kojom paminti;
O vers savąjį arą pamylėt...

Nežiūrėk sunkumų, tik dirbk iš širdies, 
Ir spjauki akyse Lenkmanų vaikams; 
Buki Lietuvaitė, padori mergaitė, 
Nepašiduoki prakeiktiems Lenkams.

Kad kartais turėsi ir daug ko nukęsti, 
Jie tavo širdužę kai kirminai grauš — 
Atmink Lietuvį — jis kovos už būvį, 
Ateis tokis laikas, ragus jiems nulauš.

Tik buki, brangioji, tvirta kaip granitas, 
Nežiūrėk kad kūną ir širdį skaudės:

•Tik širdyj Lietuvą ir Dievą turėki — 
Ko mes neišstengsim, tai Jisai padės.

Šventaragis.
Lietuva.

W

Noriu gryžti į tą šalį
Kur saulelė teka,
Kur rytais vyšnių sodnelyj
Paukščiai linksmai šneka.

Traukia siela į tą kraštą
Noris pamatyti
Tėvelius, seną bakūžę
Mielai aplankyti.

Man paduokit sparnus aro,
Aš lėksiu pas savus,
Lėksiu, skrisiu į tą kraštą
Atgaivint jausmus.

Ten seselė, ten brolelis,
Ten miela gimtinė,
Į ten veržias sielos jausmai, 
Mintis begalinė.

Radasto Žiedas.

mis perdėdamas akis iš vienų 
kitus kurie pirmiau 

Pasikalbėjime Kop- 
i mvj uuvu t ” I panyi sako ■ jog1 garsieji akių
pastangas politiškai nepriklausomy- specialistai išsykio netikėjo sa- 
.. DnKfroi- 1 covA <rim_ vom akim matydami ką jis pa-

idare.
Savo bandymus Koppanyi da- 

rė pirmiausia su žuvimis, eida
mas augštyn iki gyvulių. Pas
kui parodė daug žiurkių su per
dėtom akim. Paklaustas apie 
panaudojimą savo budo žmo
nių matymo sugrąžinimui, jis 

Iatsakė:' “Tas sukelia dideles vil
tis akliems. Vienok kolei kas 
tai yra tik viltįs.”

Savo pasitikėjimą dėjo ant 
“vilties” kadangi dar bandy-, 
mais nepriėjo iki to.

Jau yra žinoma apie perdėji
mą žmogui gyvulio kaulo, kito
kiais budais pagelbėjimą žmo
nėms užpildyt gamtos nuskriau
stų dalių, gi išradus akių per
dėjimą iš gyvulių ir sugrąžini- 

nigų prie savęs, nors jis buvo turėjęs visiš- mą matymo bus naujas švar
ką kontrolę tų respublikų iždinių.

jis laiks nuo laiko kelis sykius buvo paskir
tas diktatorium iki kolei politišką ne
priklausomybė bus užtikrinta.

Jis iškovojo politiškas nepriklausomy
bes trims valstybėms: Kolombijai (1819 
metais susidėjo iš Kolombijos, Venezuelos 
ir Ekuadoro, nuo kurios paskutinės dvi at
sitraukė) ; Peru (1824 m.); ir Bolivijai, ku
ri ir pavadinta Bolivaro vardu, (1825 me
tais). Kuomet Bolivar mirė, gruodžio 17, 
1830 m., jis neturėjo jokių visuomenės pi-

bus žmogaus gyvenime dalykas.

Daug Ateivių Sulaikyta
1 Koks yra Augščiausias Kalnas 

Pasaulyje
TAEVYNI augščiausieji pasaulyje kalnai 

randasi Azijoje. Augščiausias iš tų 
augščiausiųjų yra Himalajų kalnynų ei
lėje, Nepale, netoli Tibeto rubežiaus, vadi- 

I namas Kalnas Everest. Jis yra 29,002 pė
dų augščio.

Antra augščiausių kalnų grupė .randa
ma ant vieno kontinento taipgi skaičiuje 
devyni, yra tai Pietų Amerikoje. Tas rei
škia, taigi, jog aštuoniolika augščiausių 
žemės pakilimų-čiukurų randasi tik "dvie
juose kontinentuose, Azijoje ir Pietų Ame
rikoje.

Devynioliktas augščiausias čiukuras 
yra Kalnas McKinley Alaskoje kuris yra 
20,300 pėdų augščio ir yra augščiausias 
čiukuras Šiaur. Amerikoj. Kalnas Whit
ney Kalifornijoj yra 18,501 pėdų augščio, | 
ir yra augščiausias čiukuras pačiose Su
vienytose Valstijose,

Augščiausieji žemės kalnai, kaip Hi
malajai, Rocky, ir Alpai, yra jauniausi. i

Appalachai, senesni už paminėtus, ki-l 
tados buvo augštesni negu dabar, bet nuo-! 
latinė naikinanti oro ir nusidėvėjimo veik
mė pusėtinai juos pažemino.

Dauguma žmonių geriau užžiuri savo 
daiktus negu patįs save.

Nekurie žmonės apserga kada jiems 
reikia mintyti.

Visada mes mokam apvertint tikrą 
daiktą po tam kaip matom pamėgdžiojimą.

Washington. — Imigracijos 
reikaluose "kalbant,' atstovų bu
to komiteto imigracijai pirmi
ninkas pranešė jog per paskuti
nius 6 mėnesius naujas Ameri
kos imigracijos įstatymas užda
rė duris milijonui svetimtaučių 
į šią šalį. Pirmus penkis mė
nesius nuo įstatymo .įvedimo 
įleista čia tik 180,000. Kadan
gi iš kitą šalių įleidžiama tik 3 
nuošimtis kožnos šalies žmonių 
sulyg 1910 metų statistikos čia 
buvusių, savo kvotas jau užpil
dė Grekija, Jugoslavija, Portu
galiją ir Ispanija.

Los Angeles, Gal., pąčte vie
nas žmogus atvedęs savo 8 m. 
amžiaus mergaitę norėjo pačtu 
pasiųsti į Holandiją, bet pačias 
tokio naujos mados siuntinio 
nepriėmė.

EKSTRA NAUJYBĖ?
AR JUS ŽINOTE, 

KAD -
“SVETIMOJ PAGANGĖJ — 
PASAULIO VERPETUOSE”
Viena iš gražiausių Poezi
jos knygų jau atspausdin
ta ir galima ją šiandien 
gauti ? .
Ar jus žinote, kad tokios 
knygos nebuvo ir nesiran
da visoj Amerikos Lietu
vių Literatūroj?
O gal nežinote kur gauti? 
Na tai indėkite du dolariu 
į laišką arba išpirkite už 
$2 money orderį ip siųskit

A. J. JOKŪBAITIS
327 E St., Boston 27, Mass.
(šią knygą galima gauti ir 

“Dirvos” Knygyne)

Jau Kalėdos - Pasirūpinkit apie.Dovanas!COLUMBIA
Lietuviški Dainų Rekordai 

Miko Petrausko Jono Butėno
Marės ir Jono Čižauskų 

Antano Kvedaro Marės Karužiutės
Brooklyno Kvarteto

Lušnakojo ir Plieniuno Dialogai
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1922 METŲ 
“DIRVOS” KNYGYNO 

KATALOGAS
tJŠiš Katalogas visokių nuo anksty
viausių iki paskiausių laikų Ameriko
je išleistų knygų, ir visų knygų kokių 
buvo galima gauti išleistų Lietuvoje, 
bus naudingas kiekvienam užintere- 
suotam įvairiausiuose spausdiniuose, 
nuo paprastų pasakų iki moksliškų ra
štų, taipgi muzika-gaidomis ir bažny
tinėmis knygomis.

Kaip privatinis žmogus taip ir drau
gijų veikėjai, chorų mokytojai, moky
klų vedėjai ir surišti su kitokiais daly
kais privalo tuoj šį katalogą įsigyti. 
Šiuomi tarpu Katalogas bus siunčia
mas dykai, vėliau gal reikės už per
siuntimą pačiam apmokėti. Katalo
gas susideda iš 96 puslapių, gražiai at
spausdintas ir parankus turėti.

Dykai ant Pareikalavimo

I^ALEDOS jau visai arti — pradėkit rūpintis apie Dovanas kokias reikės 
duoti savo Draugams ar Giminėms gyvenantiems čia Amerikoje ir ką 

pasiųsti į Lietuvą. “DIRVOS” KRAUTUVE” yra šaltinis visokių Dovanų 
kiekyienam — tik išsirašykite “DIRVOS” Knygyno ir Columbia Grafofo- 
nų Katalogus. Tinkamiausia į Lietuvą pasiųsti dovana yra Knygos ir Laik
raštis “DIRVA”. Taip pat tokia dovana tinka ir,Amerikdje turintiems in
teligentiškiems Daugams ar Draugėms. Išrašydami Dovanų “Dirvą’ prieš 
galą šių metų, prie to gausit patįs sau Dovanų knygą (žiur. p. 1), arba 
galit ir tą knygą padovanoti jeigu patįs jau turit.

“DIRVOS” Krautuvė užlaiko didžiausią skyrių Amerikoje COLUMBIA 
Lietuviškų Dainų, ir Šokių Muzikos Rekordų. Šiose dienose gavome daug 
visai naujų ir negirdėtų Lietuviškų Dainų ir Dialogų bei šiaip Muzikos Re
kordų — reikalaukit Rekordų Katalogo ir pasirinkit iš jo SAU Kalėdoms 
puikiausių Rekordų. Užsakymus gavę tuoj išpildom ir prisiunčiam po nu
rėdytu adresu be sutrukime. Tik vienas mėnuo iki Kalėdų liko, skubinkit 
su užsakymais, kad nekuriu nepritruktų ir skubumui užėjus nesuvėlintų.
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"pYLI naktis, graži naktis.... Mėnulis j 

plaukia, žėri aukso spinduliai, o beri
bėj erdvių mėlynėj mirgsi deimanto žvaig-Į 
ždelės. Žadina jausmus ir sukuria širdyj 
meilės ugnelę. Malonu.... Gera.... Lin
ksma. ... Liejas iš krutinės.džiaugsmo ir 
prakilnumo jausmai. Šypsosi siela....

Jai ramu, jai linksma. Lakštingala 
tik retkarčiais pertraukia begalinės nak
tužės tylą, linksma, švelnia dainele. Tary
tum kartoja: tyli naktis, graži naktis....

Malonu ir gera džiaugtis tylios naktu
žės Įspūdžiais, bet ne visi tą džiaugsmą 
jautė. Ne visiems patiko begalinės naktu
žės tyla'. Ne visi buvo jaja užganėdinti. 
Vien tik tą prakilnumo džiaugsmą, bega
linės naktužės tylą pamilo Onytė. Ji vis- 
kuom, o ypač naktuže, buvo 'begalo užga
nėdinta. Onytė sužavėta naktužės tylos; 
jos širdis pradėjo kas kart smarkiau plak
ti ir kas kart jautė savyj daugiau jaunos, 
karštutės meilės. Jos širdis degė karšta 
meilės Ugne. Ji jautėsi esanti laiminga. 
Pamilo Onytė: begalinės naktužės tylą, au- 
gštai keliaujantį mėnulį, mėnulio išblyš
kusią šviesą, beribes erdves, klajūnes sva
jones, prakilnumo džiaugsmus, meilę ir pa
saulio laimę ir vargus.... To Onytei ne
pakanka. Apart tylios naktužės žavėjan- 
čių reginių pamilo" ji jauną bernelį, kuris 
jau kelinti metai kaip už Tėvynę kraują 
lieja, savo krutinę ir kalaviju gina nuo 
besiveržiančių priešų! Tėvynę ir kovoja už 
jos laisvę ir nepriklausomybę.

Onytė vien t,ik apie mylimą savo lai
mės žiedą-bemelį svajoja. Svajoja apie jo 
sunkų gyvenimą ir stengias jinai bernelio 
vargus, būvį pagerinti. Besvajojant Ony
tei apie tylios naktužės žavėjančius regi
nius, mylimą bernelį, nakties tyla pavirto 
šėlstančia audra. Užtekėjo saulė, sužvil
go auksu žėrinti spinduliai, ir žavėjanti 
tylios naktužės reginiai dingo.... Liko 
tik jų brangus atminimas. Klajūnės sva
jonės.

Nesulaukdama Onutė pargryžtant iš 
karės savo mylimo bernelio, kankinama 
liūdnų minčių; išėjo į rūtų darželį pas sa
vo gyvenimo paguodą — kvepiančias gėles. 
Sėdėdama lyg gėlių karalienė darželyj, sva
joja apie gyvenimo laimę. Skrieja drauge 
su jaunomis savo mintimis augštyn Į be
ribes erdves. Jos svajonių nieks negali su
prasti, bet ilgainiu pati drauge su klaju- 
nėmis-svajonėmis prabilo:

Rutytėlę nusekinsiu, 
Vainikėlį nusipinsiu, 
Ant galvelės užsidėsiu, 
Po darželį vaikštinėsiu. 
Vaikštinėsiu po darželį, 
Paviliosiu sau bernelį, 
Paviliosiu bernužėlį, 
Baltą, gražų dobilėlį.

Malonu jai džiaugtis, gėrėtis kvepian
čių gėlių kvapsniu. Jai linksma, bet dar 
vis liudėsis kankina jauną jos sielą ir lė
tai kvėpuojančią krutinę. Malonu jai džiau
gtis beribių erdvių tyrumu. Svajoja ji.... 
Skrieja mintįs į padanges, drauge su jau
nomis mintimis ii’ jos siela. Jaučiasi buk 
tai drauge su svajonėmis ji skraido beri
bių tolybėse, ir maloniam sapnų-sapne.

Sustaugė vėjelis bėgdamas viršūnėmis 
•medžių, Onytė^net pašoko nuo suolelio. Jai 
rodės buk kanuolių griausmas girdis iš ka
rės lauko kuriame jos gyvenimo laimė, jos 
džiaugsmas ir visa viltis — mylimas ber
nelis — kovoja už Tėvynės laisvę.. Nerim
sta Onytė.... Ji švilpiančiam vėjeliui pa
deda dainuoti....

Švilpia vėjelis, linksta medžių šakos, 
o drauge su vėju Onytė iš liūdnumo 
nuoja:

Kol
Kol 
Tol 
Man jauną sielužę graudins....

Švilpia vėjas, linksta medžių šakos, de
besis plauko rausvi mėlynoj padangėj, gi 
Onytė vėl drauge su švilpiančiu vėju dai
nuoja :

O.... leiskis, saulele, 
Skaistute, graži, 
Man krint ašarėlė 
Per veidą karti.

gyvasties jausmo turėsiu, 
kūnas nubalęs nerims, 
vargas, pasaulio svajonės

Sustaugė vėjas.... Pakilo smiltįs au- 
gštai ir susimaišė tartum su dangum., Pa
kilo audra.... Pradėjo kas kart vis la-1 
biau ir labiau šėlti. Tebesiaučiant audrai, 
vėjo blaškomas, pučiamas, išskėtęs milži
niškus sparnus, atplasnojo-atskrido oro | 
bangomis krankdamas juodvarnis. Nutu-Į 

Ipė j Onutės žalių rūtų darželį ir pradėjo 
jai nebūtus, negirdėtus daiktus ir atsiti
kimus pasakoti. Nepatiko Onytei juod
varnio kalba, ir jau buvo beeinanti iš dar-l 
želio, kaip pasijuto esanti juodvarnio glė
byje.... Pagailo Onutei jaunystės die
nų.... Pagailo klajunių-svajonių, nekal
tos meilės, ir sėdint juodvarnio glėbyje jai 
ašaros pabiro per išdžiuvusias blakstienas

■ ir riedėjo per veidus žemyn....
- Besiglamonėjant Onutei su juodvar

niu, šėlstančioje audroje, vėjams švilpiant, 
pasigirdo ir juodvarnio daina:

Kuomet su tavim, mieloji, 
Esava tik mudu du, 
Nort but ir naktis tamsioji, 
Man vistiek linksma, smagu.

Ilgu, ilgu man be tavęs būti, 
Širdis liūdnume nudžiūtų, 
Kaip gėlelėms be raselės, 
Be tavęs ak sunku kuti.
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Slaptas mylimųjų pasimatymas 
(Iš Shakespearo “Rcmeo ir Juliet”)

DISRAELI =
DENJAMINAS Disraeli, buvęs Didžiosios <

Britanijos Ministeriu Pinųininku Ka- ; 
ralienės Viktorijos viešpatavimo dienose, ! 
savo tokį augštą pakilimą, iš didesnės da
lies, atsiekė delei savo perdaug didelio rė- 
iymosi. Jis mėgo oriental} išsirėdymo pa-] 
sirodymą, taip kad patapo didžiausias ta-] 
me žvilgsnyje visoje Anglijoje. Dauguma Į

Kur seniausia,
Ten geriausia.

Negraudink, Onyte, negraudink mane, | 
Kol jausmai banguoja, jaunoji dvasia, 
Tolei aš mylėsiu, Onute, tave.

nekaltybė, dora? Žydinti kvepiančių gė
lių žiedai?
svajonės?

I reginiai? O!.... meile.... meilės lašai! 
juodvarnio meilus žodeliai....
Upeliai karčių ašarėlių, nelemtas 

I tamsi ateitis ir širdies skausmo 
mas....”

Atsiminė ji dar savo mylimą 
bet.... jau vėlu. Veltui, jau veltui, 
laukė iki mylimasis iš karės sugryš; da- 
b^s jis, sužinojęs kad jo Onytė su juodvar
niu dalinosi meile, meilės žodeliais ir pa
siryžimais, atšalo nuo jos. Savo gyveni
mui rado kitą draugę. Onytė viena....

Neatskrenda juodvarnis, nėra mylimo
jo.... Krinta deimantinės ašarėlės per 
jos veidus, ir rauda ji, bet jau pervėlu.

■ Meilė, meilės lašai tą įvykdė. Liko skaudi
■ atmintis.... Dingo jos svajotasis links- 
> mutis gyvenimas, laimės dienos, džiaugs- 
- mai. Liko erškėčių vainikas, tamsi ateitis,
■ skurdus gyvenimas, kryžių keliai, ašarų 
. pakalnės ir vargo-vargelio retežiai....

-Širdies skausmo varžoma, uždainavo 
lar paskutinę dainelę, kurios liūdnas skam
bantis balsas skrijo iš jos lėtai kvėpuojan
čios krutinės, kilo į beribes erdves, augš- 

mėlynas padanges:
Ilgu man pasaulyj gyventi,
Mirtie, meldžiiu ateit geričiau, 
Nenoriu liūdnumo kentėti,' 
Numirus man butų lengviau.....

Veiveriai, 15-IX-21.

Kur dingo prakilnios širdies 
Kur dingo brangus, žavėjanti

Man liko 
likimas, 
kentėji-

bernelj,
Ne-

Suminkštėjo Onytės 'širdis, patikėjo ji 1 
juodvarnio meiliems žodeliams ir liko jo j 
numylėta svajone.... Pamiršo apie vėją, < 
apie šėlstančią audrą, apie gamtos žayė- i 
jančius reginius ir apie savo laimės žiedą 
mylimą bernelį, kuris dar tebevargsta už 
jos šalies laisvę....

Apsupta prikalbėtų juodvarnio vilio
nių, nebutų-negirdėtų daiktų, pamilo jį. 
Nudžiugo juodvarnis gavęs draugę, meilės 
sklidinas apkabino glėbiu Onytę, pabučia
vo, pamylavo, pasūpavo it maloniam sap- 
nų-sapne.... Jautėsi jiedu esą laimingais.

Bet jų džiaugsmas ir meilė veltui. :.. 
Džiaugsmas liūdesiu, meilės lašai — upe
liai karčių ašarų. Begalo džiaugėsi Ony
tė juodvarnio meile, jo svajonėmis ir nere- 
gėtais-negirdėtais burtais. Onytė jautėsi 
laiminga dangaus ir 'gėlių karalienė, bet

■ jos linksmumas neperilgiausis. Artinasi 
liūdesio ir kančių retežiai.... Vos te
kant saulutei, vos spinduliams sužibus, nu
tilo švilpiantis vėjas, nutilo šėlstanti aud
ra.... Dingo brangus naktužės reginiai, 
bet juodvarnis su Onyte dar tebekartoja: 
“Audringa naktis, graži naktis, erdvėse be
galė žvaigždžiųDar tebesidžiaugia 
juodvarnis su Onute, jie kalbasi apie gyve
nimo laimę ir kalba vien tik meilės žode-

- liūs, meilės žodelius....
r Užtekėjus saulutei, suskambėjo kop-
- lyčių varpai. Varpų galingi balsai skrido 

Į augštas mėlynas padanges, į beribes er
dves ir žadino visus iš miego, prie rytme
tinės maldos.

Užgirdęs juodvarnis koplyčių varpų gausiu?
gaudėsi, skrijantį galingą varpų balsą, at- Ragana paklausinėjo jos keleto daly- 
sisveikino Onytę. Išbučiavo jos skaisčius kų, paskui tarė:
veidelius, ir sparnais suplasnojęs, vėjo pu- — Eik stačiai per šį mišką, nesisuk nei 
čiantas, blaškomas, nuškrido*oro bangomis i kairę nei į dešinę,'ir neatsigryžk atgal 
kur galva jo neša, kur akįs kelią rodo.

šito jo papročio pasirodyti keistuose ir ki- | 
tus viršijančiuose rūbuose buvo tiktai nu- g 
davimas, neš jis labai norėjo kad apie jį s 
visi kalbėtų. Disraeli buvo gražus—ir jis | 
tai žinojo. Jis turėjo melancholišką, poe- § 
tišką išvaizdą. Jis šukavo plaukus vienu <] 
šonu, gi jo ilgos kudlos kabojo nusisvėrę j 
iki pečių.

Jis dėvėjo plačius pustus marškinius ! 
kaip Byronas, velvetinius ploščius nepa- Į 
prastai iškarpytus ir išmuštus baltu šil- ’ 
ku; jo viduriniai švarkąi buvo gyvų spalvų i 
ir tankiai išsiuvinėti auksu ir gėlėmis. Iš j 
jo rankovių kabojo mezginių mankietai ir 
pusiau slėpė jo pirštus. Jo pirštai buvo ap
maustyti žiedais. Ant jo kojų buvo šoka
mieji čeverykai su rožėtomis. Jis nešiojo 
kaulinę lazdą, jos galva buvo išmarginta 
auksu.

Kartais dėvėdavo pulpurines kelines 
su bryžiais einančiais žemyn pagal išlauki
nių siūlių, taipgi maudavo žiedus ant savo 
baltų pirštinių. 'Visokiuose atsitikimuose 
būdavo išsilaistęs perfumu.

Disraeli visados buvo pilnai užganė
dintas savo skaidrių apvalkanų efektu.

Lazdas turėdavo po kelias, ir tankiai 
jas mainydavo, vieną nešiodavo iki pietų, 
kitą po pietų.

» Laike savo pirmos prakalbos atstovų 
bute, jis buvo apsivilkęs neaiškiu žaliu ap- 
siautalu, balta jeke, kurios priešakis buvo 
beveik visai padengtas auksinėmis pynelė- 
mis. Buvo apsiavęs gražiausio išdirbinio 
margais pantalonais.

Disraeli paėjo iš Žydiškos šeimynos, 
gimė 1804 metais, buvo krikštytas 1817 m. 
Mirė 1881 m. Buvo gabus rašytojas ir po
litikos veikėjas. 1876 m.,1 būdamas Angli
jos premjeru, Anglijai paėmus Indiją, jis 
apskelbė Anglijos karalienę Viktoriją In-

I dijos imperatore.

SENIAUSIA

fWurfl 
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie- 1 
tuvos arba ir visur ki- , 
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, Į 
taip pat ir iš Lietuvos. Į

S5 B S
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — | 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.
SOS

"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines kerteles, 
baliams tikietus ir tt.

S H S
"VIENYBĖ”

EINA DUKART 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius : 
tus, vėliausias žinias 
Lietuvos ir visur ir turi 

Juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ....... 4.50

rai-
i iš

Pirkite f ’Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

tas

RINKIMAS VYRO
WIENĄ kartą buvo mergina kuri labai 

geidė žinoti kokį ji vyrą turės gauti; 
taigi, žinoma, ji nusidavė pas seną girinę 
raganą.

Nuėjus, raganos užklausė:
— Pasakyk man, mieloji, kokį vyrą aš

dai-

Leiskis, saulele, už kalno, miškų, 
Kur rytmetyj rasos ant medžio šakų;
Leiskis, saulele, leiskis jau, skaisti, 
Man vargo mergelei krint ašara karti.

II
Tyli vėjas, miega audra, dingo žavė

janti nakties reginiai, nutilo virpėję kop
lyčių varpai, dingo juodvarnio neregėti- 
negirdėti daiktai, dingo jo meilė, meilingi 
žodeliai.... Onytei liko gėrėtis liūdna ir 
tamsi ateitis. Sėdi viena ji, žiuri į savo gy
venimo paguodą — žaliąsias gėles, bet gė
lės nuvytę, nukritę kvepianti žiedai, liko 
vien tik šaknįs ir stiebai.

Apsižvalgė aplink, nuleido galvą že
myn ir ko tai giliai užsimąstė..'.. Jieško- 
jo mintimis prasikaltėlių meilės žaislų....

Nerimsta Onytė, kankina ją juodos 
mintjs ir drauge su jomis žūsta jos jau
nystės dienos, žūsta laimė, klajūnės sva
jonės, meilės lašai, drauge jos laimingas- 
tikėtas gyvenimas apsidengęs juoda ap- 
gaulybės skraiste.... Suprato ji juod
varnio apgaulybę, nusiminė. Atsiduso nu
budimo skausmais ir pasijuto esanti juodų 
svajonių viduryj ir varžoma nepakeliamų 
skausmo retežių.

Nusiminusi, kankinama juodų minčių, 
kalbėjo: “Jaunystė — kvailystė.... Kur 
dingo jaunystės džiausgmai? Kur dingo

nei ant colio, ir išrink man tiesiausią laz- 
ką kokią gali rasti; juo tiesesnė tuo geres
nė; bet išrink tiktai vieną ir atnešk man.

Mergina išėjo į mišką. Tuoj ji pama
tė priešais save lazdą; bet ji turėjo mažą 
negerumą viename gale, taigi tarė:

— Ne, galiu surasti geresnę negu ta.
Paskui, eidama toliau, pamatė kitą ku

ri buvo visai tiesi, tik mažas išsisukimas 
buvo ties viduriu, taigi praėjo ją.

Taip ji ėjo ir ėjo tolyn, matydama 
daugybę lazdų kurios buvo beveik visiškai 
tiesios; bet ėjo, jieškodama vis geresnės, 
iki pagaliaus pasibaigė miškas. Tada ji 
pamatė kad progos lazdą rasti beveik vi
sai baigiasi; taigi turėjo imti vienatinę ko
kią galėjo rasti, visai kreivą ištiesų, ir at
nešė ją raganai, sakydama jog ji “galėjo 
atnešti daug geresnę, jeigu išsykio butų 
buvus patenkinta kokias matė”.

Ragana paėmė iš jos lazdą, pamojo ja 
i merginą ir tarė: “Štai yra tavo laimė: 
ėjai, ėjai per mišką ir išėjai su kraiva laz
da. Jeigu tavo patenkinimo norai butų 
buvę lengvesni, butum turėjus geresnę 
mę; tu praeisi pro daugybę gerų vyrų, 
gabaus tau teks tiktai koks kreivas 
kuprotas.”

NETEKEK, MERGUŽĖLE . ..
(Gaida kaip: “Kur banguoja Nemunėlis”

Netekėki, mergužėle, 
Užu Lenko, už engėjo, 
Kurs iš tolo, kai siaubūnas, 
Mus Tėvynės plėšt atėjo.

Jam nerupi mus gerovė: 
Jojo tikslas suvis menkas — 
Naikint turtai, lieti kraują, 
Pilnai šito jam užtenka.

Nuo jo rankos trečias metas 
Musų kraujo upės teka, 
Dieną durnai, naktį gaisras — 
Mus sodybos nuo jo dega.

Kaip siaubūnas devyngalvis, 
Lyg iš pragaro pribuvo;
Drasko miestus, musų širdis, 
Daugis brolių nuo jo žuvo.

Jam nereikia tavo meilės, 
Tik sumindžiot vainikėlį, 
Padaryti nelaiminga 
It atmonyt bernužėlį,

Kuris vargsta, šaltį kenčia, 
Pasirengęs ir numirti, 
Kad tik Lenko sunkaus jungo 
Nereikėtų mums datirti.

Šventaragis.

ra- 
rei-

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti vi 

šokių knygų.

Reikalaukite platesnių in 
formacijų apie viską, 
lykite mums laiškus,
kalankiiite musu piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės š.uo adresu;

LITHuflNIflN
VIENYBE PUBl. Go.
193 Grand St.
Brooklyn, N. y.

Kur vienybė, 
Ten galybė.

M

Lietuva.

Reikalaukit
Naujausios Puikios Knygos 

EMOCIJOS IR JŲ 
KULTŪRA

26 pusi. Kaina 15c.
.šią naudingą aiškią filoso- 
'fišką 'knygelę išleido TMD.
Ohio ir Michigan valstijų 
Apskritis. Knygutė kalba 
apie įvairius žmonių jaus
mus, jų nusistatymą ir vei
kimą. Reikalaudami siųs
kit ir pinigus. Agentams 
nuleidžiama 50 niioš.

VL. MALINAUSKAS 
2221 Hamilton Ave.

Cleveland, O.

lai- 
pa-

Ilgiausios Upes

7\/| ISSISSIPPI-Missouri upės sistema S.
1 Valstijose yra apie 4,200 Angliškų my

lių ilgio. Ji yra 900 mylių ilgesnė negu 
Amazono upė Pietų Amerikoj, ir 500 my
lių ilgesnė už Nilių, Afrikoje.

Mississippi upė pati yra 2,960 mylių 
ilgio, didžiausia upė Šiaur. Amerikoj. Jos 
ilgiausia dapildytoja yra Missouri. Kitos 
didelės vandens pristatytojos į ją yra Ar
kansas, Raudonoji, Baltoji, Yazoo ir Ohio 
upės. Prie jų yra dar apie 240 mažesnių 
upių. Mississippi prasideda iš Itasca eže
ro, Minnesotoj, išeina išsyk dvylikos pėdų 
pločio ir prasiplečianti iki 4,700 pėdų prie 
Ohio upės ištakos.

Missouri upė yra 2,980 pėdų ilgio. Tą 
ilgį dadėjus prie Mississippi upės susidaro 
5,940 mylių. Kalbant apie 4,200 mylių il
gumą miera imama nuo prasidėjimo Mis
souri iki jos intakos į Mississippi, paskui 
nuo tenai iki Mississippi išsiliejimo į Mek
sikos užlaja.

|~UŽSttTEUUOr SEHDIE.'
ius Būdas"

Nauja didele daktariška knyga, pirmuti
ne šios rūšies lietuvių kalboje: LYTIES 
MOKSLAS arba visokias slaptaisias ligas 
ir lyties klausimą. Labai žingeidi ir pa
mokinanti knyga, kuri privalo rastis ko- 
žno lietuvio namuose.' Parašė Dr. A. J. 
Karalius. Šita knyga yra išleista del vy
rų, moterų ir merginų, bet uždrausta par
duoti vaikams. Nurodimai ir paveikslais 
patikrinta, kaip daugelis žmonių kenčia 
sopulius (slaptųjų ligų pasekmes) per ne
žinojimą lyties klausymo. Nusipirk šia 
knyga ir žinosi kaip apsisaugoti nuo šim
tų ligų. Kaina su prisiuntimu......... $8.25
GAMINIMAS VALGIU ir namų prižiū
rėjimas. Sutaisė Amerikos Lietuvaitė. 
Labai naudinga ir reikalinga knyga del 
namų šeimininkių kurios nori gaminti 
skanius valgius. Šimtai receptų kaip 
kepti, virti įvairės mesas ir 1.1, ir 11. 
Kaina......................  ....... ....$1.50

DAKTARAS NAMUOSE. Naudinga

namie paaigydinti. Paranki kišeniuje ne* 
šio t i*. tvirtai apdaryta. Kaina........ Si 00
LIETUVOS VYTIS, labai puikus paveik
slas pa puolimui kambario kaipo lietuviui 
savo tėvynės herbu. Kaina............. SI 00

Kam reikalingi vaistai, o negaunate arti, 
rašykite man, nes mano ofisas yra prie 
lietuviškos aptiekos.

Užsisakant knygas, kartu reiks prisius, 
ti ir pinigus adresu:

M. J. DAMIJONAITIS
4559 (> Hirmltaą* Av*., Chicago, III.
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“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto

riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 1.00 
Drūtais audimo apdarais ............................ 1.50

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 

' įvairus gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. .75 
Drūtais audimu apdarais, auksinėmis raidėmis. .. 1.25

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės 
amžių didžių kultūros darbų, kaip Egipto pira
mides, Babilono murai, Dievo Zeuso Stabas, Dre
vės Dianos maldnamis, Karaliaus Mausalio ka
pas, Rhodes salos stovyla ir Aleksandrijos žibin
tuvas. Ta knyga atvaizdina anų amžių istori
ją. Su paveikslais. Vertė K. S. Karpavičius.
200 puslapių ........................ .... $1.00
Ta pati audimo viršeliais ............ ..... $1.75

Filosofijos Straipsniai, žingeidžiausi ir nauji Lietu
vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai
rius klausimus. Parašė V. J. Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga 
turi geriausią progą .........'............... 1.00 
Su audimo apdarais ........................ $1.50

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, kuri, kaip matoma, 
yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvy
das. 35 pusi................................ .10

Užtekanti Saulė. Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
paveikslėliai. Tame ineina daugelis atskirų ap
rašymų, labi žingeidus ir pamokinanti, astrono
mijos srityje ir tt. Parašė K. S. Karpavičius.
94 puslapiai, su paveikslais .. .*..............................35

Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67.....25

Muhamedo Kelionė į- Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli 
nuo žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dūšią?

'Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemą Šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetų šeimyna. Parašė K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai ........................50

Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Budniko 
žingeidus piešinys apie tai kas užsiveria knygo
se, ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo už
laikyti visad gyvu ir nemirštančiu, ką dabar mes 
galima pasiimti ir naudotis lyg anais laikais ka
da tų minčių -tvėrėjai gyveno, nors jau jie guli 
kapuose. Busi. 55. Kaina .................25

Kristus Flandruose ir Tragedija Juroje — du ypatin
giausi vaizdeliai ką esate skait , parašyti žy
maus pasaulinio rašytojo Honore de Balzac, ver
tė Karoils Vairas. 43 pusi. ................. 25c

Šešėliai. Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
-vertiniai iš garsaus rašytojo Guy de Maupas
sant. Knyga atskirų vaizdelių, užimančių skai
tytoją ir nušviečiančių naujus dalykus. Paren
gė Tulelis............................... ... .50 
Tvirtai apdaryta .......................... $1.00

Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi....................35

Rusijos Moterų ’’Mirties Batalijono” Vedėja — jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 
viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. Pusla
pių turi 295 ............ ... ......................... $1.2b
Gražiais tvirtais apdarais . ...’........... $2.00

Trimitas — daili knygelė įvairių1 patriotiškų, roman
tiškų ir juokų eilių ir deklamacijų. Gražiai at
spausdinta. Parašė K. S. Karpavičius. Viso 
144 puslapiai.............................. 50c

Ašaros ir Džiaugsmas. Rinkinys įvairių eilių, pa
dalintų į keturis skyrius: Iš Žmonių ir Vargų 
Knygos; Gamta ir Žmogus; Romansai ir Saty-

KOJOS
A. A. Tulys

C KARDUS juokas, garsi šneka ūžė, tra
tėjo; rožių ir tulpių, oranžerėjose au

gintų, aromatas liejosi su meilės ilgėsiu ir 
svaigino jaunuolius ardviam Pranių salio- 
ne. Išsičiutnijusios, išsipudravusios, nuo
gomis krūtinėmis ir už pažastų nusklemb
tomis bliuskų rankovėmis, grakščios mer
gos šmišiuliavo ganomos smalsių bernų 
akių.

Petras Mironas mėtė primerktas savo 
akis ant jų iš saliono (kampo ir 'kartas nuo 
karto ironiškai nusišypsodavo. Kam vy
ras turi būti taip silpnas? Kam jam taip 
pasiduoti mergos norams? Silpnumas! 
Kvailystė! Tai vėl jj suimdavo pasibjaurė
jimo juokas matant vienų ir kitą, mergą 
teatrališkai flirtuojančią, visokias maivas 
darančią, kad tuo gavus vyro simpatiją, 
kad padarius jj skaugiu, savo norų vergu. 
A! jaunuoliai! Kokie jie pirmiau buvo? 
Kokie ir kur jie bus už trijų metų, už de
šimts? Ar liks jų nors vienas už penkias
dešimts metų? Ar apsives nors viena tų 
porų kurios dabar taip koketuojąs], jaudi
nasi?

Daug ten buvo tinkamų merginų ir su 
daugeliu jų jis norėjo artimas būti. Kada 
arti pro jį pračiauždavo mergina graži sa
vo veidu ir kitomis maloniomis ypatybė
mis, jis instinktiviškai pažiūrėdavo jos ko
jas kurias buvo galima matyti beveik iki 
kelių neuždengtas sijono. Kokios jos ko
jos: tiesios, laibos ar storos, kreivos? Vie
na mergina tiko jam savo veidu, antra — 
savo kojom. Mergina turinti gražų veidą, 
liemenį, gerą būdą, bet negražias kojas 
neužkerėdavo jo mintis ir jisai vengdavo 
su tokia ką artesnio turėti.

Paskui jie susėdo prie ilgai nutiesto 
stalo valgyti, gerti ir juokus krėsti. Čio
nai Mironas susipažino su kuklia mergina, 
Tekle Kuzmyte, kurią jis matė visą vaka
rą šmišuliuojančią, flirtuojančią antram 
saliono gale. Ji jam tiko ir tada jis sykis 
nuo sykio mėtė savo akis ant jos veido ir 
pusiau padegtos krutinės, kas matės pro ki
tų galvų proteikę. Ji tokia naturališ'ka ir 
sumani.

Oragantiškai jinai ištiesė jam savo 
ranką skersai stalo ir numetė kažin ką, 
slaptai reiškiančia šypsą tardama širdin
gų žodžių. Nesąvokiai jis nuleido savo akis 
žemyn, bet jos susidūrė su valgiais ir ro
žėmis ant stolo stovinčiais, Kokios jos ko
jos? — Miglota, neapčiaupiama šmikštelė- 
jo jam mintis, ir jis tarytum to nejautė 
prieš galingas jin spingsančias merginos 
akis. Jo širdis plakė smarkiau ir virė ja
me karštas geismas būti kur nors su ja vie
na, apkabinti ją, priglausti savo veidą prie I 
josios veido ir kalbėti jai malonius žodžius. 
Laipsniškai jis ėmė silpti, ir jausti kad jo 
valia 'jau apgalėta, jos maldoma.

Pavalgius, Mironas paėmė jai už ran- |

kos ir nusivedė ją ant sofos, kuri atskirai 
stovėjo kambario kampe, apšviesta vyšnia- 
vo elektros globo šviesa. Ta vyšniava švie
sa tai gimdė geidulius, tai tvėrė slėpinin
gą, vibruojančią meilės muziką, migdė my
lėtojus supdama lotusų vygėse. Čionai kie
tai jis suspaudė jos rankos pirštus. Kuo
met gi jijė mekaniškaj ėmė spausti jo, jis 
susijudino ir baisų neramumą jautė savo 
širdyj. Paskui jis apėmė ją per vidurį ir 
spaudė prie savęs. Teklė gi beveik nieko 
nesakydama gluste prigludo prie jo ir daug 
ko reiškiančią" šypseną laido į Mirono akis.

Iškabinėti ant sienų tapybos paveiks
lai, miniaturos, kai kurie, juodu mokyte 
mokė kaip meiluotis, o vyšniava žlėja juo
du kiečiau spaudė prie viens kito, prie to 
akstino ir kitų porų veiksmas.

— Aš myliu tave! — vėlai naktį pasakė 
jai Mironas.

Jinai nusišypsojo, kiečiau suspaudė jo 
ranką, bet nieko nesakė.

— Myliu aš tave! — pakartojo jis.
Jinai priglaudė savo veidą prie jo vei

do ir tylėjo..
— Ar galima taip greitai įsimylėti? — 

šmikštelėjo klausimas pro apsvaigusias 
Mirono mintis.

Rytą jis parvežė ją namon savo auto
mobilyje.

Jiedu padarė sutartį vėl sueiti.. 
Vakare nuvažiavo į kabaretą.
Teklė nugėrė pusę stiklo konjako ir 

padavė jam išbaigti; Tas viską jani reiš
kė.

— Myliu aš tave, Tekle!
Ilgai bučiavos.
Mirono pažįstamas išvedė ją šokti.

Jis atsilošė minkštam krėsle ir nusikva
tojo. Užsidegė cigaretą, ir durnus pūsda
mas žiurėjo kaip Teklė šoka. Dabojo jis 
jos judėjimą, lupų krutėjimą, šypsą; sten
gės išgirsti jos kalbą. Akyse jam tavara
vo. Persunkus, persvaigųs buvo jo, sap
nai. Lygino jis Teklę gal prie tūkstančio 
merginų, kurios labiau jam tiko, bet nei 
viena jų neperviršijo Teklės. Ant kurios 
jis galėtų mainyti? Ar yra nors viena ku
ri daugiau jam tiktų? Kuri iš viso" kaba
reto moterų gražesnė už ją?

Žvalgė jis vieną po kitai tenai esančias 
moteris.

— Mano! — garsiai pats sau pasakė, 
suduodamas sau per kaktą.

Sekančią dieną jiedu išvažiavo į miš
ką. Ilgai sėdėjo po aržuolu susikabinę. 
Paskui užėjo ant augšto tilto, nuo jo ilgai 
žiurėjo į skardžiai bėgantį vandenį. Jis 
užsisvajojo,, nuleidęs per barjerą galvą.

Jinai ėmė eiti. Mažais žingsniais ji 
ėjo, sutingus, svirduliuodama. Jis iš už
pakalio ją žiurėjo kol ji nuėjo iki antro 
galo varsto ilgumo tilto. Sapnais ir džiaug
smu svaigo jon žiūrėdamas.

Taip jiedu išgyveno metus. Sueidavo 
kas diena. Vienas be kito negalėjo būti. 
Ir kas sykis jis daugiau ją mylėjo, daugiau

ja rūpinos, vienas ilgėjos ir jautės kad be 
jos negalįs gyventi.

Galiaus jiedu susitarė apsivesti.
Užmovė jis jai sužieduotinį žiedą.
Abudu apsvaigo bučkiuose.'
Išaušo jų vestuvių dienos rytas.. Mi

ronas linksti atsikėlė, nes visą naktį nega
lėjo užmigti. Atsilošė krėslan ir mislino 
kaip jis buvo mažas, kaip augo, kokią kada 
merginą buvo išvedęs kur nors, apie kokią 
daugiau svajojo kadaise. Tačiau dugiau- 
sia Teklė buvo jo mintyse. Koks bus jų 
gyvenimas? Kaip jis turės apsieiti kad 
ją neužgavus? Ir jis pradėjo ją nuodug
niai perkratinėti. Koks jos būdas? Kaip 
ji išrodo? Bet viskas skendo miglose, ta-
rytum kada senai, senai jis butųyją matęs 
sapnuose. Nieko konkrečio jis negalėjo 
apie ją pasakyti. Kokios jos kojos?i Ko
jos! Kokios jos kojos?

Suėmė sau galvą.
Kokios jos kojos?! Ar jis matė jos 

kojas per trylika mėnesių kurių tik dvi 
dienas nebuvo su ja susitikęs?

Greitai ėmė po kambarį vaikštinėti ir 
•nežinojo ką daryti. Negalėjo jis pasakyti 
kokios jos kojos: laibos ar storos, tiesios 
ar kreivos.

Kokios jos kojos?
Buvo paėmęs revolverį nusišauti.
— Ne, ji turi gražias kojas! — žibte

lėjo jam viltis, ir jis išsirengė pas jaunąją 
važiuoti šliubą atlikti.

Jos kojos buvo kreivos ir storos.
Petras Mironas, tarytum lunatikas, 

ėmė veikti Kuzmių namuose. Paskui krau
jas pradėjo purkšti iš jo burnos. Tyčia ar 
netyčia, Mironas nusikando pusę savo lie
žuvio. Jaunoji apalpo; visas namas sujudo.

Kojos jos tokios negražios! Kaip jis 
to negalėjo pirmiau pamatyti? Kaip jam 
neatėjo į galvą?

Išvežė jį į ligoninę. Dabar jis negali 
kalbėti, ir vaikšto gatvėmis subjuręs, galvą 
žemyn nuleidęs žiūrėdamas į savo gyveni
mo griuvenas. Teklė taipgi viena kremta
si savo namuose, prisimindama Mirono jai 
išreikštą meilę....

Tykumas reiškia atsakantumą veiki
mo. Kas garsiai barška (visada yra tuš
čias;

Mažuma žmonių net ir iki pasensta pa
tampa kuo daugiau negu suaugusiais kūdi
kiais.

Žmogus kurs skleidžia teisybę yra ly
giai didelis kaip tas kurs pirmiausia tei
sybę atrado.

Nusiraminimui <— vyras ruko pypkę, 
moteris — nusiauna čeverykus.

Jeigu kada žmones širdingai pavaišini 
jie mano jog esi “lengvaleiids”.

Žmogus yra žiauriausias pats savo kri
tikuotojas.

Užsisakykit Kalėdoms 
“VANAGĄ”

12 knygučių vienoj knygoj, t y. 
paskirų numerių sudėtas į daiktų 
kompletas. Kadangi “Vanage” tal
pinamos žinios niekados nepasensta 
užtai jis visada bus geras.

žiemos laike nusipirkę knygų “Va
nagas” turėsit smagių pasiskaitymų. 
“Vanage” rasit kaip jisai kapoja kas 
bloga, o išaukština kas gera.

“Vanagas” sako teisybę nežiūrėda
mas ar kam tinka ar ne, užtai jis 
visų mylimas. Tat ir jus užsisaky- 
kit sau arba kam nors padovanoldt 
kaipo Kalėdų dovanų.,.

Užsisakykit tuoj, neš nedaug jų tu
rim. Kaina popieros viršeliais $2. 
Audeklo viršeliais $2.50. Agentams 
duodame gerų nuošinitį. Pinigus ar 
money orderius siųskit (52)

S. RODAVICIA
130 Wooster Ave.Akron, Ohio.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valzb&ienklifl nžreg. S. V. Pat. Ofiii.

Garins per daugiau kaip 
50 metų.

lėmyk Įkaro (Anchor) VaizbaženkĮ).

$2 DOVANŲ $2
DABAR šitas 
didžiausias ir 
geriausias dak
tariškas kny
gas parduodam 
už $7.00. LY
TIES MOKS
LAS, tai pir- 

„I matine knyga, 
įJĮ kuri drįso ai- 
V škiai pasakyti 
’ ir atvirai ^iliu

stracijomis) H 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir mote-, 
rei žinoti apie 
savo lytį: — 
lyties organu 
i š s i v ystymą, 

' funkcijas, svei
katą ir ligas; 
.moterų reika
lus : gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mą. jų ligas; 
meilės ir šei- 
m o s visokius 
sekretus. Gra

žiai apdaryta; labai daug pa
veikslų, kaina $7.00. (2)

SVEIKATA, tai knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą 

pažint ir geroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai įsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygos kai

nuota $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norite kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit bile 
viena iš šitų- KAIP RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLU KALBOSE; apdaryta,$2. 
APIE ŽEMĘ ir-KITUS SVIE
TUS; apd., $2. LIETUVIŲ 
PRATĖVIA1 MAŽOJOJ AZI
JOJ; a,,d., $2. MEILĖ ir DAI
LĖ; apd., $2; TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd., $2.00.

Pirkit Knygas ir siųskit jas 
į Lietuvą! Jei mylit daug skai
tyt, tai reikalaukit musu DI
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA
LOGO. Jei mylit mokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ čir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musu MOKYKLOS KATALO
GO.

Matote, kad mes visko turim; 
TIK PRISIŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupinsim.

AL. MARCELIS 
2023 St. Paul Avė. 

______ CHICAGO, ILL.

SEIKO
$2 DOVANŲ $2

Stygos (duetas) ..

.50

.35

.35
lygiams balsams) ...

siuskite

“DIRVA”

7907 Superior Ave,

rinkinys. ’ Pa- 
atspausdintais

Money orderiais 
aiškų adresą.

25c
50c
50c

Veidmainystė ir Meilė. Garsi klasiška 5-kių aktų tra
gi drama. Parašė Schiller. Liuosai vertė lietuvių 

kalbon vertė P. Norkus. Pusi. 182 .............

Tėvynės įspūdžiai. Labai gražus eilių 
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, 
gražia žalia spalva. 80 puslapių

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 

chorui) .....................................

Grafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktų komedija su dai
nomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Vertė Z. 
Bagdžiuniutė. Pusi. 50 ...............................

Rytų Pylis. Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje 
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon 

vertė B. Skripkauskiutė. Pusi. 67.............

Pinigus už knygas ir laikraštį 
registruotame laiške, paduokit savo

Visai tinka Lietuvių 
4 vyrai.

Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs. ... 
Gamta Graži (4 lygiems balsams) ...............
Skambančius

ra. Parašė Jul. Baniulis. 107 pusi.

Baton Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Francuzo Moljere, perstata turtingo kaimiečio 
bėdas apsivedus su panaite 
Scenai. Lošia 3 moterįs ir

Tautos Vainikas — Knyga antra. Eilės įvairių au
torių — moterų ir vyrų. Žingeidios eilės, gra
žios deklamavimui. Pusi. 144 ............

Užkeikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų, 
šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La
bai lengva lošti, dalyvauja penki vyrai ir po
ra moterų. 35 puslapiai ......................

Tremtinis. Augusto Strinbergo žingeidi vieno veik
smo drapa iš pradžios krikščionybės ir pagony
bės kovos su ja. Vaizdiną Skandinavų gyvenimą. 
Vertė A. A. Tulys. 47 pusi......... ....

Tautos Vainikas.. Puikiausia dainų-eilių ir deklama
cijų knygelė. Telpa joje keleto autorių — vyrų 
ir merginų-moterų — eilės. Visos eilės tinka de
klamavimui. Puslapių 172. Kaina ............50c CHORAMS DAINOS MUZIKA

Žiema, Draugijų Veikimas — Chorai 
ir Solistai Jieško Naujų Dainų 

Štai Jos!

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖKIT JŲ AUTORIŲ
(solo) ....... 
Gimę (chorui)

54 pusi.........35c

Cleveland, O

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI
Šių nakcialy (dzūkiška) ................... 

.Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui)
Ko Liūdit, Sveteliai ? ...................... 
Vai Aš Pakirsčiau ....................... 
Už šilingėlį .......... ........... .............
Dovanojo (dzūkiška) ....................... 
Skyniau Skynimėlį ......................... 
Tykiai Nemunėlis ,Teka ...................................
Saulutė Raudona ......................... 
Lihgo (Latviška) ..........................
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso

, (Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston,' Mass.) ...................

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė- 
Žalčių Karalienė". Angliškai žodžiai R. Ka- , 
ružos) ...............................

Jaunosios Daina (iš op. “Vestuvės”. Angliškai 
žodžius pritaikė Anna Lutkus) ........

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai 
žodžiai Anna Tutkus. Solo ir pianui)

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) .....'................. 
Neverk pas Kapą (mišram chorui) .......... 
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ........ 
Oi, Rūta, Rūtele (solo) ............... 
Pasaka (solo) ............................ 
Nokturnas — Ačiū (solo) ...............................
Kur tas šaltinėlis (solo) .......................   .
Vai, Verčia, Laužo (solo) ...................

30c 
60c 
20c 
20c 
30c 
15c 
15c 
15c 
25c
15c

30c

75c

35c

30c 
3.00 
40c 
50c 
40c 
50c 
80c 
75c 
75c 
50 c

Ant Tėvelio
(mišram

Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok,1 Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) .........
Aš Jsivilkčiau Čigono Rūbą (duetas) ....... 
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 
Darbininko Daina (mišr. chorui) ........... 
Era Mano Brangi (baso solo) ........................
Kaip Raiba Paukštutė (solo) .............. 
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (mišr. chorui) ...................
Motule Mano ir šėriau Žirgelį (mišr. chorui).. 
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

(mišram chorui) ......................'......
.Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) ..................

Oželis (mišr. chorui) ......................................
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ................ 
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)........ 
Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) ........ 
Plaukia sau Laivelis (duetas) ........................
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) ...................
Saulutė Tekėjo (duetas) ...................... .

Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 
Šią Nedčlėlę (mišr. chorui) ............... 
Scherzo (tik pianui) .................... 
Sunku Man Gyventi (solo) ........ ...........
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 

ir k. (mišram chorui) ................. 
Vakarinė Daina (mišram chorui) .......... 
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.) 
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę ........ 
Vienas Žodis ne šneka (mišriam chorui) ....

J. T. KELPŠOS VEIKALAI
Ne Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom) 

solo) ............................. . .
Lietuvos Himnas (solo.) .......... ................
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Toli, Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) ....

35 c 
30c 
60c 

1.00 
1.50 
60c 
50c 

1.00 
60c 
60c 
50c 
75c 
60c 
30c 
30c

30c 
50c 
60c 

1.00 
1.00
30c 
75c

75c 
25c 
30c
25c 
60c 
60c

50c 
60c 
25c 
30c 
45c

7bc
60c
35c
35c
35c

Balnok, Tarne, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai' .. 
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) 
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu j Girelę ir Ui, ui, ui. Dieve (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) ........... ____
Gailesčio Giesmė (trio) ...................................
Asperges Me (trio) ... v.................... 
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ............. 
Pasaka (pianui) .................... ....
Tautiški Šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
Trjs Liaudies Dainos (pianui) ........................

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ................ 
Graži čia Giružė (solo) ........ ......... 
Ginkim Šalį. Lietuvos (mišriam chorui) ... 
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ........... . 
Meilė (solo) ............................. 
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ...............
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ............. 
Visuomet Širdis Surakinta .............................

C. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) .......... 
Karvelėli (mišr. chorui) .......... ’........ 
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) ................ 
Užmigo Žemė (mišr. chorui) ................ 
Kanklės. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 

balsams sutaisytos, čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 ....................

Dainos, sutaisltos ant keturių balsų. Surinko L. 
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta ..................

Revoliucijos Giesmės — prirengtos 
dviem, trims ir keturiems 
Mass, 1908, pusi. 16. ...(..

Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų, 

ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas..
“Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S. Pociaus, 

Chicago, Ill............................................- .
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

35c 
35 c 
35c 
35c 
35c 
60c 
25c 
50c 
50c 
60c 
50c 
50c 
50 j

75c 
50c 
50c 
65c 
40c 
75c 
25c
60c

25c
30c
40c
35c

25c

... ........ 1.50 
vyrų chorams, 

balsams. Boston, 
35c 
60c 
50c

1.00

25c"DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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I12 knygučių vienoj uL. 
paskirų numeri, fe tą I 

kompletas. Kadangi “V, * ■
pinamos žinios niekados ** I 
aitai jis visada bus gera,“Pa8aifl I

Vanagas" sako teisybei- 
nas ar kam tinka 
ąsų mylimas. Tat ir ,į? J 
nt sau arba kam nors 1aipo Kalėdų dovanų.” P^0T”“kt | • 

UžsiMlęylattuoj.nes'nedae.j.,. |

un. Kaina popieros f
■udeklo viršeliais $2.50^“ į *.
nodame gerų nuošimtį.’ piffas J
ioney orderius siųskit I

^InlnkoDraugaT i 

’ain-eipeib I
8wn» pr dugiu km, 

50 metų.
!myk įkiro įkneker) T,|,teth j

31 ait u Intas

BAALBEK
Saules Dievo Miestas

Au-

$2 DOVANŲ $2
fiJ 

ir i 
fftfiuuuu dsi- i 
forišia* I 
esparimdsi f 
SJ’-00- '-Y- 
HK MOKS- 
LAS, tai pj.

™ opi ai- 
įkai paslųa

1 iratnniilų. 
straijo®) j., 
ndyti ret, 
kas tik tt&ja 
vyrui ir mote- 
ni Stati apie 
saro lytj;_ 
lyties argam 

.išsivysįną, 
frakcijas,srei- 
katą ir lįs; 
matarą iša 
los: gimdytų, 
mėnesnes, ki 
dildą auklėji- 
mų, jąlįas; 
meilės ir in-R 
mos visokhi 
sekretas. Gn-

DAALBEK, Syrijoje, kuris Cezario 
gusto dienose 'butų laikraščiams davęs 

■visą kolumną svarbių žinių apie save ant 
pirmo puslapio, jeigu tenai butų buvę to
kie budai kaip mes turime žinių persiun
timui, dabar siunčia savo atsišaukimą į 
pasaulio žmones žiupsnelyje eilučių laik
raščių pranešimuose pareikšdamas jog tas 
miestas norėtų 'būti prijungtas prie Seno
jo Lebanono vietoj primetimo prie Damas
ko.

“Šitas saulės-dievo vardu miestas ki
tados turėjo didelės komercialės svarbos] 
poziciją, kadangi jis 1 
lyje į Syriją iš Egipto 
taipgi iš Tyro į ‘Syriją, Maž. Aziją ir iš te
nai į Europą!’, sako mums prisiųstas bu- 
letinas iš National Geographic Cociety raš
tinės iš Washington, D. C.

“Nors jo ankstyvesnė istorija užglu- 
dinta tamsumoje, yra žinoma jog jau ank
styvose dienose jis buvo vyriausias mies
tas ir sostinė saulės garbinimui. Gulįs Bu
ka lyglaukiuose apie 40 mylių nuo Damas
ko gerai vandenuotame plote kuris suda
ro upelius užpildymui Orontes Upės, ku
rios pakraščiais armijos ir vežimai visų 
anų amžių ėjo iš ir į Egiptą, miestas atsie
kė svarbią poziciją ir ^ankstyvoje krikščio
nybės eroje.

papėdės kuri dar vis rodo vardus Antoni- Į 
no Pius ir Julijos Domna, architektai iš
statė Saulės Dievnamį, daugkampį budin-l 

|ką, 290 pėdų ilgio ir 160 pėdų pločio, ku
rio stogas buvo palaikomas 54 Korintiš- 
kais pilioriais, kurių storumas buvo 22 
pėdos ir augštis 80 pėdos — milžinai suly
ginus su pilioriais Suv. Valstijų Kapito- 
liaus Washingtone. Ta budavonė stovė
jo ant Akropolio kuris yra 1,000 pėdų il
gio ir 450 pėdų pločio, originaliai prie diev- 
namio prieit reikėjo lipant plačiais laiptais, 
bet kuomet Kaizeris Vilhelmas užsiėmė at-1 
statyti griuvėsius 1905 metais jis pritaisė 
senų išdidžių laiptų vieton prieigą iš siau
rų moderniškų laiptų, n

“Išskyrus šešis tų likusių piliorių, ma- 
kas to dievnamio dabar tebesįranda.

buvo tiesioginiame ke- tinyčia 
to ir Raudonųjų Jūrių, j tomą 1

žai
Gal bus viena iš pažymiausių tos budavo- 
nės ypatybių, neskaitant jos didumo ir gra
žumo kokį galima persistatyti, yra tai kad 
jos pastatyme naudota baisiai dideli šmo
tai akmenų. Nekurie jų siekia net 60 pė
dų ilgio.

“Dievas, Baal, kurį Grekai sulygino su 
savo saulės-dievu Helios ir Romėnai su sa

lvo Jupiteriu iš Heliopolio, 'kuriam ta šven- 
i, buvo išstatyta, paprastai persta- 

,toma bebarzdis jaunikaitis apsimovęs il
gu apvalkalu ir turįs 'botagą savo dešinėje 
rankoje ii- žaibus bei javų varpas kairėje.

“Konstantinas tą maldnamį naudojo 
krikščioniškai bažnyčiai. Thoedosius Di- 

■ dysis daugiau jį sudarkė, panaudodamas 
• dalis kitai bažnyčiai kurią jis artimais bu- 

drebėjimai dasidėjo savo 
prie jo sienų ii- piliorių; 
tą dievnamį tvirtovei, ka- 
Baalbeką 748 metais po

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

- ... i —i ■

MEILĖS AFORIZMAS

ir apšvietą.
Dabar, kada tas laisvai jau 

galima daryti, laikraščiai gema 
kelti Lietuviuose neapikantą ir 
kerštą vienų prieš kitus.

Keičiasi laikai ir žmonės su 
jais.

B

lai apdaryta; labai daig pe
iksiu, kaina $7.00. (2) 
VEIKATA, tai knyga, kari 
ską pasako apie žmogaus ko- 
į. Jei norite savo organiką 
Sint ir geroj sveikatoj aliai, 
t, tai įsigykit šitų knygų 
ašiai apdaryta. Beveik ant 
kvieno puslapio paveikslai 
ina $2.
■tote, kad šitos knygos kal
ia $9.00, bet mes dabar per
lam tik už $7.; 2.00 gaa- 
dovanų.
jei norite kitokios byra 

moms, tai pasirinkit iii: 
a iš šitų-' KAIP RAŠYT 
SKUS LIETUVIŲ ir AK? 
I KALBOSE; apdaryta,?! 
E ŽEJIĘ in KITUS SVIE- 
5; apd., ?2 LIETIMŲ; 
ĮTĖVIAI MAŽOJOJ AZI- 
; a,,d., $2. MEILĖ ir DA1; 
apd., ?2; TŪKSTANTIS 

TŲ; apd, $2.00.
•kit Knygas ir siųskit ją 
:tuvą! Jei mylit daug skai
tai reikalaukit musų DI-1 
L’SIO KNYGŲ.. KATA-j 
). Jei mylit mokvtis AKIT-1 
IKOS. LIETUVIŲnr AN-1

KALBŲ, tai ralalaukit I 
MOKYKLOS KATALO-1 

ate, kad mes visko turim; 
PRISIŲSKIT SAVO IK 

i DRAUGŲ ADRESUS,ir 
KYKIT, KO NORIT, 0 
aoj visus aprūpinau 

L. MARGERIS 
23 St. Paul Avė.

CHICAGO, ILL, ..

DOVANŲ $2_

s

M.-

akai .. 35c
ch.) 35c
i (m.ch.) 35c
m. ch.) 35c
ch.) .. 35ė

60c
25c
50c
50c
60c

(pia.) 50c
ego " 50c

75c
50c 
50c 
65c
40<
75c 
25c 
60c

Kleopatros Adatos
“Grekai, bėgyje Seleucidianiškos di- ] 

nastijos, permainė Baalbeko vardą į Gre- į 
kišką tam lygų reiškiantį ‘saulės-dievo mie
stas,’ Heliopolis, ir tas vardas paskui jų 
b.uvo priimtas Romiečių. Tas miestas, vie
nok, nereikia sumaišyti su garsingu Helio- 
poliu Žemutiniame Egipte, kuris buvo sos
tine Egiptėnų saulės garbintojų. Pasta
rajame du obeliskai, žinomi kaipo Kleo
patros Adatos, kurie dabar stovi vienas 
Londone kitas New Yorke, Central Par
ke, originaliai stovėjo.

“Tarpe daugybės žemų plokščiais sto
gais dumblo namelių kurie sudaro dabar
tinį miestą iš 2,000 gyventojų, gražieji se
nų budavonių griuvėsiai, buvusio turbut 
vieno iš puikiausių ir didžiausių Syrijos 
miestų dabar stogso kaipo paminėjimo žy
mės energijai ir kultūrai tų žmonių, kurių 
ilgą galingą ranką buvo pajutęs tuomet vi
sas žinomas pasaulis.

“Diduma žinomos tos vietos istorijos 
žymisi nuo laikų kuomet Augustas steigė 
tenai Romėnų koloniją, kaip rodo Heliopo- 
lio pinigai iš pirmojo šimtmečio. Dievna- 
mis, apie kurį tarp žmonių užsilikusios le
gendos sakė buvus pabudavotą Solomono, 
buvo ištikrųjų pabudavotas Antonino Pius, 
augintinio sunaus Imperatoriaus Hadriano 
kurio viešpatavimas yra beveik tuščias is
torijoje iš tos priežasties kad jo viešpata
vimo laikotarpyje yisos karės, žiaurumai 
blogi darbai pranyko, jo mintįs ir energija 
buvo nukreipta ant gerovės jo žmonių.

davojo; žemės 
blėdingu darbu 
Arabai naudojo 
da jie užgrobė 
Kristaus; Timur Raišasis apiplėšė jį 1400
metais; ir Turkai užėmė miestą 1517 me
tais, gi pašai iš Damasko nuvartė jo gra
žius piliorius pasiėmimui geležies kuria ak- 
menįs buvo sujungti. Akivaizdoje tokio 
skurdumo ir netvarkos koką tas miestas 
iki šiolei patyrė, tie* griuvėsiai stogso kai
po vieni iš gražiausių amžius išbuvusių 
griuvėsių.”

Veidas skaistus ir raudonas,] 
Jis kasdien mane ramino; 
Man'jis jiegų daugį davė, 
Prie savęs kasdien vadino. 
Tčs akytės šviesiai melsvos 
Mane jauną vis viliojo, 
Kaipo jauną besmegenį 
Primasino, paviliojo.
O išreikštas meilės jausmas!1 
Tiek drąsumo daug įgavo Į 
Kad dviejų lipšnios luputės I 
Nejučiomis pas’bučiavo.
Nuo to laiko mergužėlė 
Mano širdį kasdien varsto ; 
Prižadėjau ją mylėti 
Iki mirties, iki karsto.

Kudlius.
Nuo Juokų Red.: šios eilės 

yra prisiųstos iš Lietuvos. Ir 
jos liudija kad meilė visam pa
saulyj vienu liežuviu kalba; ir 
jeigu kas prisiųstų eiles iš Af
rikos, iš Azijos, iš Australijos, 
juodas, rudas ar kitokis žmo
gus visada tik ta pati daina.

Gerb. Kudlius biskį linksmes
nės dvasios šiam skyriui užlei
džia, kaip Kalėdoms ir išpuola. 
Neduok -die jei butų pasitaikę 

. eilės gerb. Cirineušo, ir vis to
kia pat nata 'kaip dvi vasaras 
mylėjau, arba nemiela nieks 
ant svieto — tai linksmos šven
tės ir sugadintos.

Koks keistas dalykas poetuo
se yra: jis vis prižada mylėti 
iki mirčiai, bet ta meilė tokia 
trumpa buna, dėlto jeigu neuž
ilgo. po to prižado pasitaiko per
siskirti, poetas tuoj dainuoja: 
Nemiela nieks ant svieto, vaidi
nas vien kapai! — Ir nori nu
mirti, padarymui savo meilei 
galo!

Ką, Dievuliau, norėt kad Phi- 
ladephijos bolševikėliai, kurie 
kaukimu suardė tenai Atstovy- 

I bės prakalbas, taip nedarytų, 
kad New Yorko veikėjų konfe
rencijoj musų “klerikalų” re
daktoriai ir lyderiai tik kauki- 

Imu konferavo, — kaip apie tai 
(pereitame num. skaitėme gerb. 
Senos Mergelės pranešime.

Dar toli socializmo gadynė: 
“Naujienos” tik dabar dar te- 
mokina savo skaitytojus socia
lizmo abėcėlės.

Kokia palaima, — sako S. An
tanaitis (iš Hartfordo), — yra 
kad žmogus gali laikraščiuose 
meluoti — ir kiti nežino kas jis 
toks. Pseudonimų išradėjas tu
ri aplaikyt auksinį paminklą,— 
užbaigia jis.

‘Dar-ko’ korespondentas gerb.. 
Asilas (vietinis) atrašė: “Aš 
iš pereitam num. tilpusio Seno 
Clevelandiečio korespondencijos 
visai neįsižeidžiu, ba asilas bu
vo ir yra naudingas gyvulis, juo 
net Kristus į Jeruzolimą jojo.

Koks keistas gamtos surėdy
mas, kad vasarą žmogui reikia 
šluostyt kaktą, o žiemą — no
sį, — stebisi 
Detroito).

Nik. Kardžius (iš

Sandaros 18 kuo-

PASAKA APIE GARNĮ 
'T'ĖVAI turi atsakyti savo vaikų klausi

mus tokiu budu jog vaikai tikės tam 
kas jiems pasakyta, Čir tuo pačiu laiku už
ganėdins naturališką norą, informacijų.

Vienas iš svarbiausių tėvų klaidų tai 
atkartojimas senos pasakos apie garnį. 
Kur kitur vaikai girdi visai kitokią pasaką 
ir vaikų pasitikėjimas tėvams žūsta.

Lakai dikčiai persimainė nuo to kuo
met šių dienų tėvai buvo vaikais. Vaikai 
neužauga nežinystėj apie lytiškus klausi
mus.

Suv. Valstijų Sveikatos Skyriaus žino
vų tėmijimai rodo jog vaikai pradeda gau
ti visokias informacijas jaunystėj, tai ko
dėl patįs tįvai negali juos teisingai pain
formuoti?

Sveikatos Skyrius leidžia kelias kny
geles apie šį klausimą: a) jauniems vai
dams, b) visuomenei, c) vaikams, d) tė
vams, e) merginoms ir f) mokytojams. Ir 
jei užinteresuotas adresuok prašymą į “In
formation Editor”, Public Heath Service, 
Washington, D. C.

ši žiemą vistiek keista, štai 
neturėdami eilių apie žiemą, Ka- 
lėdinin numerin mes pasiryžo- 
me patįs parašyti, ir pereitos 
įpėtnyčios vakare buvom pradė
ję rašyti apie sniego gražumą, 
medžių šakų puošnumą, atša
lusią pastyrusią {motiną žemę, 
ir tt. ir tt. Ir štai atsikeliame 
subatos ryte kaip sniego nei 
dvasios nėra: po nakčiai visas 
pradingęs! Vietoj to, tik švel
nus pavasariniai vėjai liūliuo
ja ir žmonėms kepures nuo gal
vų mėto... .

Clevelando
pos balsavimai ant Centro Val
dybos buvo pasekmingi: išrink
ta visi tie už kuriuos nariai ati
davė savo bolsus, nors balsavi
mo pasekmių blanką sekreto
rius pasilaikė kišeniuje....

Nepataikė į tą ausį. Koks ten 
“.buvęs ‘Dirvos’ skaitytojas” 140 
num. “Dar-ko” persergsti “Dir
vos” leidėjus apie. redaktorių, 
esą jus del biznio leidžiat laik
raštį, o dabar jis negalįs jo skai
tyti, nes ne vytis jį redaguoja, 
ir turbut nori patart kad paim
tų redaktorium kokį nors nusi- 
bankrutijusį tautos fondo pini
gais penimą Vytuką. Bet ne j 
tą ausį žmogelis prašneko.

Nors laivas yra toks didelis 
ir net giliausiose jūrėse plaukia 
vėjų daužomas, bet išmesk in
karą ■— ir laivas sustoja ant 
vietos. Tokių inkarų laivas ga
li panešt daugybę, ir rodos in
karas prieš laivo didumą nieko

Linkime Jums
Taupių Kalėdų
Dauguma žmonių priims jūsų pa

sveikinimą “Linksmų Kalėdų” tuo 
pačiu budu kaip paprastai “Gera 
Ryta”.

Padarykit itai kuo "nors reiškian
čiu savo artimiems ir brangiems — 
Taupias Kalėdas.

Pradėk i t Naują Meta 
Linksmai

padovanodami Taupymų Knygelę su 
keletu įrašytų pinigų Kalėdų Dieno
je — mažutę knygelę kaipo savo pa
rodymą jų apsisprendimui eiti pir
myn geru keliu.

Kiekvieną reikia padrąsinti taupy
ti. Lai jūsų dovana pastato juos 
ant to kelio. Tas reiškia budavoji- 
mą charakterio, ir kapitalo ateičiai.

Incorporated .

($ūrirtgtor‘Įjamiig5
in tfje €itp of €(tbtlanb

PUBLIC SQUARE

Geros Laimes Jums

|'HE Cleveland Trust Boosteriai 
linki jums linksmų Kalėdų.

Tegul jums sekasi visame būti pa
sekmingais, ir mes norime jums 
pagelbėti prie pasisekimo.

Oe 
lebelanb ®rusit -f

Pasaulio Stebėtinumo Griuvėsiai
“Pažymiausi likučiai griuvėsių galima 

tiesiog lyginti tarp pasaulio stebuklų. Ant

Nele'išk troškimams nubėgti toli nuo 
tavęs, iki jie nematys tą ką turi po nose.

Atminkit kad šiandien yra jūsų pro
gos; rytoj jau kitų.

Tokis tokį patraukia; tokis tokį vei
sia.

Dovana Šventėms
25c

...' 30c
40c 
35c 

Tiškiems 
dainelių.
........ 25c 
inko L.
i gražiai
,...... 1.50 
borams,

Boston, 
........ 35c 

) ” 60c
... 50c
■tų.

’ociaua,
1.00

25c

lyne

nd, Ohio

o o <>
<> o

Geresnės Dovanos Šventėms nėra kaip LIETUVOS AL
BUMAS, 436 puslapiai, 288 paveikslai su biografijomis. 
Pasiskubinkit užsisakyti sau ir savo draugams. Kaina $5.

Adresuokit:
KNYGYNAS ŠVIETĖJAS

Gen. P. O. Box 517, New York, N. Y.

<► o o o o <► <► o <► <►
4 O O
4 O O o <>

C. Palionis (iš Chicago, Ill.) 
sekančiai, kaip pereitame num. 
buvome suminėję, tikrina teisin
gai meilę apibudinęs:

“Ant klausimo tikro meilės 
apibudinimo aš pirmą premiją nereiškia, bet tinkamai panau- 
gaučiau jei bučiau juokų buo- dotas jis suvaldo didelį laivą, 
žės nariu. Jei gerb. Juokų red. 
taip žingeidaujat tai štai. Pa- 
garšėjęs rašytojas Milton apie 
meilę yra parašęs net kelis vei
kalus ir apako nebaigęs rašyt. 
Svietas tiek literatūros turi apie 
meilę, nėra ko nei sakyt.

“Aš nejieškosiu atsakymų fi
losofiškų galvočių svajonėse, 
bet žodžiuose prastos padorios 
Lietuvos mergelės: 'Meilė tai 
Dievo davimas, yra durnas klau
simas’. Aiškiau sakant: meilė 
yra manija, kitaip — liga ir 
šlykšti liga. Pakolei saulė švies, 
šildys, drėgnumu vilgins, meilė Viena Sandaros kuopa įnešė 
gyvuos, juoksis su ašaromis. kad daugiau organe nebūtų to-

“Čia yra tikriausi tiesa, be kių straipsnių kaip parašė Pr. 
melo, ir tam nebus galo. Drą- S. žinąs — taip smarkiai kriti-- 
šiai tą tariu, nesidrovėdamas.” kuodamas senbernius ir senmer-

| ges. Turbut ta kuopa tik iš to-
_ . , , _ , , . , kių “elementu” ir susideda.Tai matot. Bet tas vistiek 

neišriša tikrai klausimo: kas |' 
yra meilė. Jei visi vienodai, ir 
tik taip, sakytų butų galima ti
kėt, bet dabar vieni meilės ku
riui viską atduoda ir garbina 
meilę, kiti ją pragaran siunčia.

I Duris šin skyriun visiems atda
ros. Rašykit ką kas apie mei
lę manot. Tik trumpai.

Visi 900 darbininkų iš
The Cleveland Trust Company

KNYGA APIE LIETUVOS KAR1UMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdinių, — didelio formato knyga, su daugy
be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kuriu ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. 
“LIETUVOS KARIŪMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
dos viršais • nlačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

■■Mb OS

Žmogus blaškosi visokiose ap
linkybėse, daužomas įvairių .pu
sių, bet jo protas, jeigu tinka
mai sunaudojamas, pagelbsti 
sulaikyti žmogų nuo blogumų, 
kaip inkaras laivą, — sako A. 

|,B. Bartoševičius.

Klausimas:
Kaip geriausia surast pames

tą daiktą?
Atsakymas bus kitame nu

meryje.

Iš liaudies lupų. Kalbant a- 
pie drapanas, vieni sako:

Ant tavęs
Kiti sako:
Ant tavęs

Naujų Metų poetų kontestui 
eilių sugužėjo nuo visų. Gerb. I 
Atos, prisiųsdamas savo eiles, 
pažymi: “Eilės kontestui: su 
vilčia nelaimėti”.

Kontesto eilės tilps pirmame 
1922 m. numeryje.

4/
Laikraščiai seniau ir dabar. 

(Seniau Lietuvoje ir Amerikoje 
' gimė Lietuviški laikraščiai su 
tikslu kelti Lietuviuose tautystę

gražiai guli.

gražiai stovi.

Passaic, N. J., vienas vardu 
Benjaminas Trockis (ne Lietu
vis) padavė valdžiai prašymą 
leisti jam pakeist pavardę kad 
ji nebūtų kaip Rusų Žydelio ca
ro Trockio. Bet vargšas gali 
padaryt didelę klaidą: kas bu
tų jeigu kartais Rusijos bolše
vizmui pasisektų?

Pittsburgiečiai turbut nusto
jo visų vilčių: iš pereitame num. 
tilpusios korespondencijos ma
tome jog jie atrado labiausia 
reikalingu tik kapinės.

z

KIEKVIENOS MOTINOS 
KLAUSIMAS

Yra aprūpinimas užganėdinančio ir tvir
tinančio maisto jos kūdikiui.
Lietuvė motina iš Brooklyno rašo:

“Kuomet mano pačios pienas pasilio
vė, aš viską bandžiau — pagaliaus gydyto
jas man užrašė

EAGLE BRAND
(condensed milk)

ir mano kūdikis umu laiku pradėjo tarpti, 
šiandien jis yra pavyzdžiu sveikatos.”

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Iškirpk šj kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI musų knygą. KŪDIKIŲ) 
GEROVĖ, kuri paaiškins kaip užlaikyti kudi- 
kj sveikų. Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
cijas jūsų kalboje. 0103

Vardas ___________________________

Adresas
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THE ILLUMINATING COMPANY

iruttsu: tunam

I MOTINŲKETURIOS PAVEIKSLŲ STUDIJOS

paveikslai išrodo naturališki.

Vietose:

Rosedale 1157

nssiiSii^msiisKiiSMSžii

llyfiltavlt

dabar jie sutiko ant paprasto 
plano. Po Prancūzų tada buvo 
reikalavimus išstatę ir Italijos 
delegatai.

Ateina žinios apie naujus bol
ševikų sukilimus Viennoje; Au
strai ir Vengrai bolševikai pra
dėjo sukilimus, Rusų sukurstyti.

Washingtone atstovai nubal
savo $20,000,000 pašalpos Rusi
jos badaujantiems.

Šita suma bus sunaudota ja
vų ir maisto pirkimui.

Chicago. — Valdžios agentai 
susekė čia vieną moterį buvu
sią vedusią su apie 16 kareivių. 
Jai pasisekė gauti daugumos tų 
kareivių algas. Ji yra 22 metų

21 d.
59c.
4c.

Portugalijoj atsibuna bolševi
kų sukilimai. Daugybė žmonių 
sužeista ir užmušta. Bombar
duojama sostinė laivais iš upės.

Rusijos bolševikų įgaliotinis 
atidarė New Yorke darbininkų 
samdymo biurą Rusijai. Proga 
norintiems .patekti į rojų....

Vokietija teišgali mokėti 87 Ų 
milijonus iš 125 milijonų dola-'į 
rių reikalingų santarvei sausio j s 
mėnesyje. į

Pinigų kursas gruodžio 
100 markių-auksinų 
190 Lenkų markių

(j Dr. Ray R. Smith, Dentistas 
^ 6701 ST. CLAIR AVE. Kampas E. 67 St. 

Darbą gvarantuoju dešimčiai metų.
jy Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
33 nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui, 
gį)' Naudoju savo garsų “Peridonto" del Be

skausmio Dantų Traukimo.

Francuzijos delegacija savo Į kariškų laivų. Po ilgų kalbų ir 
keistu užsimanymu buvo beveik'po Anglijos premjero pasikalbė- 
apvertus augštyn kojom visus (jimo su Francuzijos premjeru, 
konferencijos planus .pareika-; kuris buvo nuvykęs Anglijon, 
laudama sau didesnio laivyno i pasisekė Francuzus nuraminti ir

Kas platina ‘Dirvą’ — tas platina Apšvietą’1

, . ,E>;
Iš Ohio valstijos išsiųsta de- M 

portavimui 21 ateivis.

mažiau:
tuojami , . _ _
tikrinkit, dabar mano darbų kainos yra numažintos per pusę.

Aš esu Fotografas iš- Lietuvos, taipgi turiu geriausią praktiką 
Amerikoje, dirbau didžiausiose Amerikoniškose Fotografijų gale
rijose per dešimtį metų, tokiu budu žinau visus budus pritaikymui 
scenerijų ir ėmimui paveikslų negu .kiti fotografai. Mano nuim
ti ..................

IŠ WASHINGTONO (negu jai išpuola sulyg konfe- 
rencijos plano. Dar reikalavo 

KOMhiLKEINCIJOb |leisti iai stat.yti 10 didžiausių 
Francuzijos delegacija

ZAUNIUS

nau, j«

179 I

*
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Mes Linkime Jums
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

IŠREIŠKIAME Š1UOMI GERIAUSIŲ LINKĖJIMŲ VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS IR RĖMĖJAMS ANT ŠITŲ DIDŽIŲ 
ŠVENČIŲ IR UŽTIKRINAME JUMS JOGEI MUSŲ PAREIGA IR TIKSLAS BUS PRIELANKIAUSIA JUMS PATAR
NAUTI IR BĖGYJE ATEINANČIŲ METŲ SU TOKIA PAT ENERGIJA IR ATSIDAVIMU KAIP MES DIRBOME PRA

EITYJE. MES YPATINGAI KREIPIAME DOMĖS Į SAVO KOSTUMĘRIUS LIETUVIUS JŲ REIKALUOSE.

MOKAMA 4% UŽ PADĖTUS TAUPIMUI PINIGUS
SIUNČIAME PINIGUS Į LIETUVĄ SPECIALIU KELIU, IR NUĖJIMAS TIKRAS 

PARDUODAME LAIVAKORTES

Musų East 79th Street Ofisą veda Mr. Piotrovičius, ir tas Ofisas buna Atdaras Panedėlio ir Subatos Vakarais nuo 6 iki 8 Valandai

St. Clair Prie E. 791 h Street
MAIN OFFICE - 322 EUCLID AVENUE

LAI JŪSŲ DOVANOS BUNA 
ELEKTRIŠKOS

Šiose atsargaus pirkimo dienose žiūrėkit kad jūsų 
Kalėdinės dovanos butų naudingos ii’ praktiškos. 
Milijonai dolarių išaikvojąma kas metai bevertėms 
Kalėdinėms dovanoms. Duoti reikia ką nors, bet 
žiūrėkit kad butų kiek naudingas, kas nors ką ga
lima butų vartoti.

Elektriškos dovanos, kaip toasteriai, kepėjai, plau
kams garbiniuotojai, skaitymui lempos, skalbia
mos mošinos ir kita daugybė naudingų, pagelbin- 
gų ir ekonomiškų padarų kurie bus naudojam1! ir 
apibranginami per ilgą laiką.

Negalit padaryt klaidos dovanų parinkime jeigu 
parinksit elektrišką.

J. S. JABLONSKI 
Fotografas g g

Ohio valstijos industrijos ga
lan metų jaučia šiokių tokių pa
mainų. Plieno darbai Youngs- 
towno distrikte kiek aplėtėja.

Gelžkeliai po senovei eina lė
tai prekių vežiojime.

Akrono gurno dirbtuvės rodo 
gerėjimo žymes ir darbus didi
na, ima daugiau žmonių.

Puodininkystės darbai E. Li- I amžiaus, 
verpoolio distrikte eina gerai.

Stiklo darbai Stebuenville ap- 
skrityj silpnėja.

Airijos parliamentas 
na prie išvedimo: priimti ar ne
priimti su Anglija pasirašytų 
Airijos pasiuntinio išlygų apie 
įvedimą šalyje liuosos valdžios, 
bet po Anglijos globa. Norima 
duoti visiems gyventojams bal
suoti ko jie pageidautų.

Belfaste, Ulsterio sostinėj, at
sibuna šaudymų ir susirėmimų.

Buvęs Vokietijos kaizeris, at
eina žinios iš Berlino, pasiryžęs 
vesti kitą žmoną. Ji yra našlė 
augšto buvusio generolo iš Dan- 

I žigo. Kaizeris yra internuotas 
I Holandijoj. Jo žmona mirė per- 
1 eitą vasarą.

CLEVELANDO LIETUVIŲ 
NAMŲ IR PASKOLOS 

BANKAS
Moka 5% (penktą nuošimti) už pa

dėtus taupymui pinigus.

Detroite, Armėnų prakalbose 
kilo riaušės ir sužeista kelioli
ka žmonių. Kalbėtojas skelbė į 
nuvertimą dabartinės valdžios, v 
savo šalyje ir uždėjimą darbi- J 
hinkiškos valdžios. z i •“

Varšavoj suimta žmogus ku
ris surengęs sprogimą New Yor
ke pereitais metais ant Wall gt. 
Jis turėjęs iš seniau ryšius su 
Rusijos revoliučijonieriais. Jo 
vardas Wolf Lindenfeld.

Parduodame ištraukiamo ir neištraukiamo stocko 
(akcijų) po $100.00 (šimtą dolarių) už kurį moka
me 8%z(aštuonis nuošimčius).
6712 Superior Ave., kampas E. 68th Street 

Cleveland, Ohio

M 
M

Gerai žinomas Clevelando Lietuviams Lietuvis Fotografas 
Linki Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

visiems savo draugams ir kostumeriams.
Aš esu ekspertas fotografijų amate; imu visokius paveik
slus vestuvių grupių ir pavienių. Iš mažų padarau dide
lius, ir mano darbas išrodo gražiausia. Meldžiu atsilan

kyti ir persitikrinsite.

E. LAIZINAS, Lietuvis Fotografas
2615 ST. CLAIR AVE. CLEVELAND, O.

DR. BAILEY “Specialistas”
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jį kambarį 
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jos pade 
ja sveiki 
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Per 21 metus gydė keblias ir chroniškas vyrų ir moterų ligas. Vė
liausi metodai ir tikras gydymas. Jeigu kenčiat nuo Kraujo Užnuo- 
dinimo, Skaudulių ant Odos, Reumatizmo, širdies, Plaučių, Skilvio, 
Kepenų, Vočių, Patrūkimo, Nosies, Gerklės ir Goiterio — Eikit pas 
jj ir pasveikit.
Jis naudoja Garsingą Kraujo Vaistą 606 ir 914.
Taipgi vėliausius Elektriškus ir X-Spindulių Gydymus.
Visokis gydymas atliekama paties Dr. Bailey ypatiškai ir slaptai. 

Jo darbas yra geriausias, jo kainos žemiausios.
Mes kalbame Lietuviškai.

Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 8 vak. Nedėldieniais 10 iki 1 dieną.

5511 Euclid Aye. Netoli E. 55th Street
Antros grindis, Room 222.

CLEVELAND, OHIO • '

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00**+*
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Velija jums GERIAUSIAS LIETUVIS FOTO
GRAFAS. Aš vartoju naujausius atradimus 
paveikslų ėmimo šakoj, turiu naujausius ke- 
mikalus su kurių pagalba padaryti paveikslai 
išrodo neapsakomai gražus. Traukiu vestu
vių grupių paveikslus, šeimynų grupes ir pa
vienių asmenų. Iš atsiųstų iš Lietuvos ma
žiukų paveikslų padarau didelius ir iš didė- 

padarau mažus. Lietuviai, dabar nelau- 
bet tuoj aeikit į mano Studiją su visais 
ciksiu reikalais.
įvažiuojantiems iš šios šalies padarau pa
valdžios reikalavimo paveikslus ant pas- 

:ų geresnius ir greičiau kaip kiti fotogra

fė esu specialistas pritaisymui ir parin- 
,ii paveikslams rėmų nuo didžiausių iki 
kaip paveikslų taip ir rėmų yra gvaran- 

jreitas ir prielankus. Kreipkitės ir persi-

H

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų Peru, Pietinėj Amerikoj, ap
šaukė mobilizaciją ir pasirengus 
karėn su čili respublika.

EVAPORATED

Pas Jūsų Groserniką

gH ___ _

Kitu sykiu kai pirksit išgaruoto pieno prašyk 
savo krautuvninko duot Belle Vernon Brand. 
Pamatysit jog jis yra ne tik riebus, tyras ir 
maistingas, bet nepaprastai švelnus ir gar
daus skonio.

BELLE VERNON
BRAND

EVAPORATED MILK

įI

MODERNIŠKOJI LOPŠINE
“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok;
aš tau duosiu BAMBINO 
čiučia-liulia.”

Greičiau bėgki j aptieką ir 
nupirki 35c. bonką

BAMBINO
Vaizbaženklla užreg. S. V. Pat. Ofise

— Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalius kūdi

kio vidurių diegimą ir j kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo dauginus!” 

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
40c. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. RICHTER & CO., Borough of Brooklyn, New York.

i ii
A. S. BARTKUS, Lietuvis Fotografas

1197 East 79th Street Cleveland, Ohio

Greičiausia Nuperkama ir Pilnai Užmokame
MES reikalaujame keliolikos Namų vienos ar dviejų šeimynų, tarpe St. 

Clair, Euclid, East 26-tos ir 105-tos gatvių, už kuriuos mokėsime pil
nai (Cash). Mes nesame perkupčiai (agentai), bet tiesiog pirkėjai, 

todėl jus turėdami pardavimui Namus duokit mums žinią laišku, telefonu 
arba ypatiškai, del apkainavimo, o mes trumpu laiku duosime atsakymą.

THE REPRESENTATIVE REALTY CO 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai Prospect 953

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Glair Avenue
Central 6488

*
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Jandai

o Lietuviams Lietuvis Fotografo 

■du ir Laimingu Nauju Meti 

ragams ir kostumeriams.

fijų amate; imu visokius pareik- 
aviėniu. Iš maži) padarau dile- 
do gražiausia. Meldžiu atsta- 
persitikrinsite.

Lietuvis Fotografas
VE. CLEVELAND, 0. Į

“Specialistas'
tironiškas vyrų ir moterų ligas. Vė- ♦ 
s. Jeigu kenčiat nuo Kraujo Uitus- t 
eumatizmo, širdies, Plaučių, Stakta ą 
ięs, Gerklės ir Goiterio — Eikit pas j

'ristą CK ir 914. f
r .I-Spindulię Gydymas. Į

is Dr. Bailey ypstišhi ir slaptai, Į 
is. jo kainos žemiausios. ?

i Lietuviškai. t
ak. NedėMierisii 10 iki 1 dietų, f

etoli E. 55th Street Į
i, Room 222. I

ID, OHIO f
DAVIMAS $1.00-^

LAIMINGŲ NAUJŲ

BIAUS1AS LIETUVIS FOTO- 
raitoja naujausius atradimus 

o šakoj, turiu naujausius ke
li pagalba padaryti paveikslai 
anai gražus. Traukiu vestu- 
ikslus, šeimynų grupes ir pa

la atsiųstų iš Lietuvos ma- 
padarau didelius ir iš dide- 

žus. Lietuviai, dabar nelau
kit į mano Studijų su visais 
ais.
ins iš šios šalies padarau pa- 
kalavimo paveikslus ant pas- 
ir greičiau kaip kiti fotogra-

ialistas pritaisytum ir patin
tas rėmų nuo didžiausių iki 
slų taip ir rėmų yra gvaran- 
ielankus. Kreipkitės ir persi
yrę numažintos per pusę.

tipgi turiu geriausių praktikų 
lakoniškose Fotografijų galė
simu visus budus pritaikymui 
kiti fotografai. Mano turim-

tuvis Fotografas

Cleveland, Ohio

as platina Apšvietę”

i, tarpe St. 
tesime pil- 
g pirkėjai, 
u, telefonu 
įsakymą.

ior Avenue

air Avenue

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
DAR APIE PASIKĖSINIMĄ 

ANT GALVANAUSKO
Washington, gr. 13 (L. I. Biu

ras).. — Mestoji j Lietuvos de
legato prie Tautų Sąjungos, Mi- 
nisterio .Galvanausko miegamą
jį kambarį bomba prigulėjo prie 
didesnės rūšies granatų. Jos 
sprogimas buvo tiek stiprus kad 
aplinkiniuose namuose išbirėjo 
76 langai.

ko Pabaltijos Valstybių ekono
minė konferencija. Konferenci
joje dalyvavo Lietuva, Latvija, 
Estija ir Suomija. Lietuvą at
stovavo Užsienių Reikalų Vice 
Minis,teris; Petras Klimas, ir 
Jurgutis. Latvijos atstovai bu
vo Mejeravičius ir Piipas.

Itiją atstovavo Holsti.
Es-

LAT-ZAUNIUS MINISTERIU 
VIJAI

Washington, gr. 15 d.
Inf. Biuras). — Eltos praneši
mu, Dr. Zaunius paskirtas Lie
tuvos reziduojančiu Ministeriu 
Latvijai.

(Liet

Lietuvos Prezidentas Priėmė 
Puryckio Atsistatydinimą

Eltos pranešimu, Lietuvos 
Prezidentas priėmė Užsienio 
Reikalų Ministerio, Dr. Puryc
kio, atsistatydinimą.

Atšauks
trolis
Eltos

jungos Kontrolės Komisija
niuje bus atšaukta sausio 
džioje.

Tautų Sąjungos Kon- 
Komisiją iš Vilniaus 
pranešimu, Tautų Są-

Vil- 
pra-

Pa-Lenkai Pasikvietė Vilniun 
lankius Laikraštininkus

Eltos pranešimu, Lenkai pasi
kvietė Vilniun palankius sau 
Francuzų ir Anglų laikraštinin
kus informuoti apie tariamą 
seimo šaukimo Vilniuje. Ang
lai atsisakė važiuoti.

Architektų ir Teknikų Suvažia
vimas

Eltos pranešimu, Kaune įvy
ko Lietuvos architektų ir tek
nikų suvažiavimas. Jame buvo 
svarstoma Lietuvos atstatymo 
klausimai ir projektai. Atida
ryta statybos paroda, kurioje 
randasi modelių, braižinių 
meno kūrybos dalykų.

Pabaltijos Valstybių Ekonomi
nė Konferencija Taline

Eltos pranešimu, Taline įvy-

ir

VILNIAUS GIMNAZIJOS 
REIKALU

Išmestoji iš buto Vilniaus 
Lietuvių gimnazija esą radusi 
kitą butą, -kuris dabar remon-. 
tuojamas. Neužilgo remontas 
busią užbaigta, ir tada gimna
zija persikels į tą butą. Tuo 
tarpu Lietuvių gimnazija daro 

'pamokas vakarais žydų gimna
zijos bute.

DEL VILNIAUS SEIMO 
želigowskininkai buvo labai 

susirūpinę Vilniaus seimo su-1 
šaukimu artimiausiu laiku, nes 
esą to krašto dabartinė padėtis 
yra nepakenčiama, šiomis die
nomis buvo laukiama želigows- 

|kio įsakymo paskelbimo apie 
rinkimus į tą seimą, kurie turė
jo įvykti gruodžio 13 d. Su
prantama, viskas buvo daroma 
Varšavos įsakymu. Bet tuo tar
pu Varšavoj papūtė kenksmin
gas busimam “seimui” vėjas, ir 

[rinkimai tapo atidėti bent iki 
sausio mėn. Rinkimus sutruk
dė neva menka priežastis. ... 
Mat, nebuvo susitarta kokioje 
srityje daryti rinkimus. Vieni 
sakė kad ti'k vad. “vidurinėj” 
Lietuvoj, o kiti kad taip pat Ly
dos, Voložino, Braslavo ir Gar
dino apskrityse. Čia įsimaišė 
visagalis Lenkų valstybės vir
šininkas Pilsudskis. Jis nori 
kad rinkimai įvyktų platesnėj 
teritorijoj, vadinas taip pat Ly
dos, Voložino, Braslavo ir Gar
dino apskrityse. Jei seimas su 

' tuo noru nesutiksiąs, tai Pil- 
' sudskis pagrasinęs atsistatydi

nimu. 
ko1 su 
lia, ir 
mėjo.
valdžioj ginčų, esą buvo atidėti 
rinkimai į Vilniaus seimą.

Bet, rodosi, daug rimtesnė 
rinkimų; atidėjimo priežastis 
bus ta kad Lietuviai, žydai ir 
Baltgudžiai nežada dalyvauti 
rinkimuose. O jiems nedalyvau
jant tektų į seimą balsuoti vie
niems Želigowskininkams ku
rių, kaipo Lenkų valdžios agen
tų, nusistatymas ir be jokių 
“seimų” yra visiškai aiškus.

Lenkai ruošdami rinkimus į 
Vilniaus seimą matoma nori tik 
pagąsdinti mušu diplomatus: 
žiūrėkit, jei- jus musų (Hyman- 
so) projektą atmesit tai tuojau 
Vilnių su visu jo kraštu 
amžių” prijungsime prie, 
kijos.

Bet tik vaikus galima
priemone baidyti. Kol nesusi- 
csrys sąlygos kad Lietuviai, žy
dai ir Baltgudžiai galėtų rinki
muose dalyvauti, tol Vilniaus 
seimų ar susirinkimų šaukimai 
neturės jokios vertės, tol jie 
bus tinkami tik bailių gąsdini
mams.

“ant
Len-

tokia

Lenkų vyriausybė suti- 
tokia pono viršininko va- 
tuo budu Pilsudskis lai- 
Del šių kilusių Lenkų

ŠILINGAS KALĖJIME

Lenkų užimtoj Silezijoj sveti
mų šalių kapitalistai už skolas 
užiminėja visas industrijas ir 
iš Silezijos Lenkams vistiek ne
bus naudos.

Vokiečių prekyba su užrube
žiais, kaip Washingtone turi ži
nių, eina didyn. Eksportas ir 
importas per pastarus du mėne
siu žymiai pakilo.

Sulyg prezidento /pasiūlymo, 
Washingtone ima svarstyti su
teikimas Rusams 10,000,000 bu
šelių kukuruzos ir 1,000,000 bu
šelių javų sėkloms.

o 4 44444444 444444 m 44 i 44 44444 rm 4444
a/X’ O

&

r Mi

r 
rM 
i*
*3 
iįįj 
Uj

St. šilingas esąs laikomas Vil
niaus Lukiškio (kalėjime kaipo 
įkaitas kad jį Lietuvos valdžia 
išpirktų. Dar kaina už jį esą 
nenustatyta. Lenkai buk norį 
kad už šilingą butų paleista vi
si nuteisti peoviakai. Taigi 
Lenkai St. Šilingo apkaltinimo 
jokio neturi, o nori jo žinomu 
vardu išvaduoti riaušininkus 
peoviakus. Indomu kad šio ne
kalto, silpnos sveikatos, bran
gaus visiems Lietuviams žmo-1 
gaus išvadavimu rūpinasi musų 4$ 
valdžia, rūpinasi Tautų Sąjun- 
gos Kontrolės Komisija, kuri 4lįi

S S 
fej

Ai

M

pasižadėjo padaryti “žygių”.
Iš to mes tik matome kad T. 

Sąjunga jokių “žygių” prieš 
Lenkus nenori ar negali daryti, 
o tik prieš mus visur taiko sa- 
yo “augštą (autoritetą’’.

(“Trimitas”)

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

GRDINA’S
Rakandų Krautuvė

DIDŽIAUSIA TOS RŪŠIES KRAUTUVĖ ŠIOJE 
SMARKIAI AUGANČIOJE KAIMYNYSTĖJE

Ateikit ir persitikrinkit, ir busit pilnai patenkinti,

MES TURIME DIDŽIAUSIĄ DAUGYBĘ VISOKIŲ 
PEČIŲ, KARPETŲ, LOVŲ, L1NOLEJŲ, 

KOMODŲ IR VISO KITO

Musų duktė Helen kentėjo nuo St. Vito 
šokio ligos su kitomis kūno netvarkomis 
per daug mėnesių. Mes jieškojom gabiau
sių gydytojų, bet be pasekmių. Kadangi 
jos padėtis ėjo blogyn, leidom bandyt nau
ją sveikatos motorą vadinamą Chiroprak- 
tika, pas

Dr. ALBERT IVNIK, D.C.
6408 ST. CLAIR AVE.

ir į šešias savaites laiko neliko nei žymės 
jos ligos. Mergaitė pilna linksmumo ir mes 
čia pasirašantieji norime išreikšt musų pa
dėką tam daktarui, patardami jį sergan
tiems žmonėms.

Mr. ir Mrs. Tillertson, 869 E. 72 St 
Ofiso valandos: 10 iki 12 ir 2 iki 8 vak.

Kalbama Slaviškai.

LOUIS EISENBERG | 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, j 

Kvarbų, VarniŠių, Cinuoja, !
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E.

Princeton 1337-K

PARDAVIMAI
BUČERNĖ IR GROSERNĖ — Lie-1 Įt# 

tuvių apgyventoj kolonijoj, netoli I Lį. 
naujos Lietuviškos bažnyčios. Kai- v” 
na prieinama.' Taipgi turime pui- it# 
kiaušį namą ant E. 74 gat., netoli Lįį 
Superior, 2 šeimynų, 12 kambarių, su į ) 
visais intaisymais. Kaina $8,550. Tu- j 
rime daugybę kitų namų už mažiau- į įlįj 
sias kainas, kurie čia nėra pažymė
ta. Norėdami dasižinoti kreipkitės 
pas mus, suteiksime teisingą patar
navimą..

POV. SELICKAS & CO. 
Real Estate

1592 E. 47 St. Cleveland,

Kontroliuojama Slovėnų Žmonių, ne Žydų,
Randasi

GUI 7-6019 St. Clair Ave
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į LIETUVĄ IR 1S LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų

KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.
PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems i

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

------------------------------------j
DR. P. J. HUGHES

DENT1STAS
1935 ST. CLAIR 

Ave.

Kainos prieinamos
Valandos: 9 ryto iki 8 vak
Tel. Prospect 2597

L. WURM
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA 
Ofisas 1328 E. 80th STREET 

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1198 

State Princeton 979-W
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų MetųTHE SPIRA CO

SIUNTIMAS PINIGŲ I VISAS PASAULIO DALIS
LAIVAKORTĖS VISOMIS LINIJOMIS

vi-DEL pagerinimo savo kostumeriams jų 
šokių reikalų atlikime su Užrubežiais, 

pirkau Naują Budin ką kitoje, geresnėje vie
toje ir esu po senovei tame pačiame Pinigų 
Siuntimo ir Laivakorčių Pardavimo Biznyje 
kaip buvau per praeitus trisdešimts metų.

Pastarais laikais lankiausi Europoje, bu-

mezgiau geriausius ryšius su užrubežiais del 
persiuntimo pinigų, pristatymo ‘ laivakorčių 
ir savo keleivių išvažiavimo iš Amerikos.

HENRY SPIRA
Dabar mano įstaiga randasi viduryj miesto, iš visų pusių prisiekia^ 
moj vietoj. Norintieji siųsti pinigus arba pirkti laivakortes ar ki
tokius užrubežinius reikalus turėdami visados kreipkitės

The Spira Co
SPIRA BUILDING

2207-09 ONTARIO STREET CLEVELAND, OHIO

Serganti Žmones Gera Sveikata yra
Didžiausia Dievo

Palaima
VISKAS KĄ MES'TURM DARYT 

TAI UŽLAIKYTI JĄ

ATEIKIT PAS MANE
Su Chroniškomis, Nervų ar Maišytomis Ligo

mis Kurioms Reikia Gydytojo Užžiuros

JIEŠKOKIT PAGALBOS KUR JI GALIMA
RASTI

Pagalba kuri gal pastatyt jus ant tikro 
kelio i sveikatą.

Geras ir tikras Egzaminazimas parodys tei
singą jūsų Fizišką Padėjimą ir pagelbės eiti 
į sveikatą, gal išvengs jums skausmų ir ne
reikalingų pjaustymų. Daug metų patyri
mas, vėliausi budai, medikališki ir elektriški. 
Moderniški intaisymai. Geriausia viskas ser
gantiems žmonėms.

Prisibijojimas yra 
LAIKO VAGIS

Taigi atidėk šalin taip vadinamą nedrąsą 
ir pasitark su tokiu kas pažysta savo profe
siją ir kurs žinos tavo padėtį; kur reikės pa
sistengs suteikti pagalbą nuo kančių.
Atidėliojimas Gali Būti Pavojingas. Neati
dėliok. Ateik šiandien. Pasitarimas Dykai.

Pinai žinau kad daugelis nedrysta išpasa- 
koti savo dalyko gydytojui. Žinok čia atėjus 
busi mandagiai sutiktas ir viskas bus užlai
kyta slapta, riežtas Teisingumas, Pasitikė
jimas kožnam atsitikime. Kada ateisi gydy
tis matysi jog tariesi su ekspertu.

Mano Kainos yra Visada žemos ir sulyg ligos 
didumo, o tą sužinosi po ižegzaminavimo.
Aš Pasekmingai Gydžiau Naujas ir Užsise-1 
nėjusias ligas kaip tai KraujoNetvarką, Odos j__
Ligas, Inkstų Negerumus, Skilvio Suirimus, sakysi 
Reumatizmą, širdies Silpnumą, Nervų Suiri- kyt sveikatą jei neužlaikysi, 
mn. Nervų Neveikmę, Žarnų Ligas, Nervų Į Juosi netikėjimui, via 
IntempiniQ. Skausmus Strėnose, Pučkus ant turn tamsiuose amžiuose. 
Veido.

KUOMET MES SERGAME, SVARBIAUSIA 
YRA .GREITA IR TIKRA MEDIKAL6 

PAGALBA

DAUGELIS ĮVAIRIŲ 
CHRONIŠKŲ LIGŲ

kurios buvo užleistos ar negerai gydytos, ar 
nepasidavė gydymui nesugabių rankų, tan
kiai pasitaiso po mano gydymu. Ateik ir pa- 
simatyk su manim. Draugingas pasikalbėji
mas nieko nekainuos.

Aš suteiksiu teisingą opiniją apie tavo 
dėjimą ir pasakysiu ką galiu padaryti. ' 
da tau liks apsispręsti apie gydymąsi.

PASEKMĖT tiktai 
SKAITOSI

Leiskit Man Parodyti Jums Pasekmes 
Kokias Aš ESU Atsiekęs

GERA SVEIKATA
yra vienas dalykas reiškiantis jums ir 
kurie nuo jūsų pasilaiko daugiau negu kas 
kito pasaulyje. Su ja — viskas galima. Be 
jos — nieko negalima.

Padrąsinantis dalykas yra šis: Moksliška 
medicina prirodė jog ji gali sumažint mirti- 
nmą nuo ligų, išvengt bereikalingą ilgų me
tų kentėjimą ir pailgint žmogaus gyvenimą.

Bet ji nepadarys to jei tik atkišęs ranką 
i “Eik šian”. Ji negali priverst užlai- 

‘ Bet jei pasi- 
verčįau butų kad gyven- 

. Tas išrodo šiurkš-

pa- 
Ta-

AR BANDĖT KADA BE PA
SEKMIŲ ATGAUTI 

SVEIKATĄ?
Gal but todėl kad buvai gydytas daugelį 

sykių ir nustojai visų vilčių pasveikti.
Turi žinot jog dabartiniais laikais specialia- 

kūmo darbas reikalinga visudse gyvenimo 
keliuose, svarbiausia gi ligų gydyme. Žinant 
tą fakta, jei kenti ir varginamas ligos, kodėl 
nepasitarti su gydytoju kuris turi daugelio 
metų patyrimo ir praktikos gydyme Chroniš
kų, Nervų ir Maišytų Ligų; tokis kuris pasa
kys po atsargaus išegzamiinavimo, ar gali 
pagelbėt savo gydymu ar ne; kuris pagydys 
tave jeigu galės trumpiausiu laiku, su ge
riausiomis pasekmėmis.

Tokios tai rūšies gydytoją atrasit kada pa- 
sitarsit su Dr. Kenealy. Jis gydė daugelį li
gonių kurie be pasekmių bandė gauti paleng
vinimo ar pagydymo. Ką jis padarė kitiems 
gal padarys ir jums.

Mano kainos yra žemos ir užmokesnis pri- 
I taikoma pagal žmogaus išgalės.

PASITARIMAS VISAI DOVANAI

tiems

MANO PASISEKIMAS

’0»-*►
!»■*►

Gydyme ligų, vsenų ir naujų, yra delei mano 
atsargaus ligų ištyrimo. Prie to, mano ofi
sai įrengta moderniškais padarais, elektriš
kais, vivratiniais ir mechaniškais, ir negaili
ma išlaidų ligonių gerovei. Pasitarus su ma
nim tuoj persitikrinsi ar laukei iki jau nusto
jai vilčių ir ar gali būti pagydytas. Tada, 
jei galima išgydyt, mokslas ir gabumas pa
darys tave vėl tvirtu, sveiku ir linksmu.

Mano kainos prieinamos kožnam, mano gy
dymai ir metodai vėliausi. Turiu paskutines 
prietaisas. Mano padarai turi mokslo įran
kius, mašinas ir instrumentus kurių reikalin
ga gydymui nervų senų ligų. Vaistai kokius 
duodu garantuoti švieži ir nesumaišyti.

Atmink, Pasitarimas Dykai, taigi ateik, aąr 
negydau laiškais, taigi- neaikvok laiko rašy
mui, jei bent nuskyrimui laiko ateit.

Jei nori patarnavimo tikro, gaabus gydyto
jo, neatidėliok, pasitark su manim tuojau.

Aš naudoju Serumus ir čiepus ir paskiau
sias užgirtas metodas.

Pasitarus su manim apie savo ligą galėsi 
but tikras ar galima pagydyt, ar jau nepagy
domas. JEI nepagydomas aš gal galėsiu su
teikt toki patarimą kuris palengvins skaus
mą. Tą pats sau turi padaryti, nes nuo to 
priguli tavo darugų, giminių gerovė, kurie 
turi kentėti jei pats sergi, taigi atsilankymas 
pas mane šiuo laiku pagelbės tau.

ŠIMTAI DOLARIŲ
buvo praleista ant X-Ray ir kitų elektriškų 
mašinų, aparatų ir padargų.

OZONATOR, vartojamas gydyme nosų li
gų; gerklės ir plaučių. Šitas aparatas nau
dingas visokiuose atsitikimuose kaip Kataro, 
Asthma, Bronchito ir plaučių negerovių. Jis 
padidina skaičių raudonų kraujo korpuskulų 
ir pagelbsti sistemai išmesti visokius ligų pe
rus kokie gali rastis.

MECHANIŠKAS ŽADINTOJAS, naudoja
mas nuo Neuralgijos, Reumatizmo ar kitų 

i tokių ligų. Gilus masažas atliktas šito apa
rato paprastai prašalina kokį suslėpimą kas 
tik gali atsirasti. Prasideda normalė kraujo 
cirkuliacija ir greitas palengvinimas ateina.

STATIŠKA ALEKTRA, su sveikatą duo
dančiu ozonu, 
vų, Nemigęs ir Neurastenijos.

AUGŠTOS SROVĖS ELEKTROS, su ke
liolika Vacuum Elektrodų nuo visokių nege
rovių, naudojama nuo viršutinių ligų, odos 
suižimų ir gyslų negerumų. "" "• ■
Skrofulų ir Kraujo ~ 
priežastis pasiduoda

LEUCODESCENT 
kalingą šilumą bile

VIBRATORIAI, PARADIŠKOS, GALVA- 
NJŠKOS ir SINUSOIDIŠKOS srovės, etc., 
naudojama ir suteikia pagalbą kovojimui su 
visokiomis ligomis.

MANO PASISEKIMAS
yra nuo atsargių egzaminavimų visokiuose 

[atsitikimuose, su pagalba paskiausių diag- 
I nostiškų prietaisų. Po to aš galiu pasakyti 
j ar galima pagydyt ar ne. Mano ofisai yra 
1647 Euclid Ave., antros grindys Republic 
i Building, Cleveland, Ohio, kur aš esu kasdien 
1 nuo 9 ryte iki 8 vakare, ir nedėldieniais nuo 
! 10 ryte iki 2 po pietų.

Žmogaus gyvastis peršventa naudojimui vi-. 
I šokių netikrų gydymų ir turėtų būti apsau- 
goa nuo skausmų kiek tik galima.

ATMINKIT
Mano gydymas ir vėliausiais budais, mano 

I prietaisai yra moderniški. Nežiūrint kokius 
) ilgai 
I DO-

tu, bet teisingą.

ŠIMTAI
operacijų kaip vyrams taip ir moterims buvo 
išvengta atsakančiu ir laikinu panaudojimu 
moderniškų moksliškų metodų.

Jeigu negalėjai rast pagalbos savo ligai, 
ir esi nusiminęs, ateik pas mane ir patirk 
kokias pasekmes gali, ir ar gali gauti.

Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug me
tų. Vienas atsilankymas padės tau sužinoti 
mano gabumus ir pertikrint kodėl aš gaunu 
pasekmes. Aš gydau tikra dalyko priežastį 
ir simptomai pranyksta. Atminkit, pasita
rimas visiškai dykai.

Ateik tuoj, pas mane, jei reikalinga gydy
mo. Atidėliojimas gali būti pavojingas. Li
ga paprastai neglui ramiai.

PASISEKIMAS
sukelia pasitikėjimą, ir tas, savaimi, padaro 
pasekmę tikra. Per daug metų aš dirbau tos 
pasekmes atsiekimui, mokslišku tyrinėjimu, 
nepertraukiama energija ir geromis metodo- 
mis, ir tikiu jog savo vardų išdirbau ir galiu 
teisingai žadėt savo pacientams jog mano gy
dymas yra gesernis už kitų.

Geriausias pasekmes aš gaunu gydyme se
kančių ligų
Skilvio, Vidurių, Kepenų, Kraujo, Odos,

Nervų, širdies. Nemiręs, Reumatizmo, _____ __  ___ _________ _
Kirminų, Kojų Vočių, Silpnų Plaučių, biulus naudojai ir kaip gydeisi, ar kaip 

ir tokių kurios užsisenčjš, įsigilinę Chroniš- i sirgai, ateik pas mane. PASITARIMAS 
kos Ligos. IVANAI.

vartojama ekspertų nuo Nėr-

Vočių, Niežų, 
Betvarkių ir kitų linų 
šiam gydytniui.
LEMPA, duodanti rei- 

daliai kūno.
PARADIŠKOS, 

ir SINUSOIDIŠKOS

OFISO VALANDOS: 9 RYTE iki 4 PO PIETŲ—6 iki 8 VAKARE. NEDĖLDIĘNIAIS 10 Ryto iki 2

Dviejų 
Desetkų 
Metų 

Patyrimas

Dr. KENEALY, 2ros Grindys
647 Eucled Ave. Cleveland, O., Republic Building

INEIGA 4 DURYS J VAKARUS NUO STAR TEATRO

Eilė
Metų

Toj Pat 
Vietoj
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DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157

TMD. 25 metų gyvavimo pa-1 žinomi Chicagiečiai, pp. Pocius 
minėjimui vietinės TMD. 20 ir ir Pocienė. Prie to bus dar ir 
47 kuopos buvo surengusios per
eitą subatą gražų vakarą. Pro
gramą vadovavo A. Praškevi
čius. Pirmiausia A. La-pinskas 
sulošė prologą, ‘tPaskutinis Lie
tuvis ant žemės”, kuris atvaiz
dina pirmiausia seną žmogų, pa
skutinį Lietuvį, vienatinį likusį 
iš visos tautos kuri per savo ne
sutarimą ir vaidus davėsi prie
šams išnaikinti. Kalbos laike 
buvo perkūnija ir žaibavimai, 
girdėjosi tyli muzika. Bet vėl 
sutemus, vėl prašvinta, ir pasi
rodo jaunas vyras, prologą už- 
baigia pareiškdamas jog mes 
kovosime už savo tautos tiesą, 
neleisime nei saviems 'blogos va
lios žmonėms jai kenkti.

Po to buvo atvaizdinta “T. M. 
D. Sapnas”. Atliko L. Banio
nienė, / 
mergaitės: „. „„ 
A. Baltrukoniutė. 
vaizdino TMD. . — --
džią, nusiskundimą ant trukdy- ;^enSti mane paskolos
tojų, ir apgailavimą kad TMD. 8^1?..lr byvo manoma leisti is- 
ne Lietuvoj gyvuoja, ten ji bu-paime-limui vienas Lietuvos bo
tu buvus pasekmingesnė. Per na8; , _ , 
sapną T. M. Draugijai (A. Ar-1 Nors .sale 'buvo paimta, tuo 
žuolaičiutė) ’pasirodo Lįetuva laiku j o j e_ nieko neatsibuvo. 
(L. Banionienė) ir išgiria ją už *-*-*“*-£-.*
jos naudingus darbus rėmime I ® ® s- 5-
Lietuvos raštais ir švietime čia 
esančių Lietuvių. Prie to, ją 
apvainikuoja atminimui 25 me
tų sukaktuvių. T. M. Draugija | 
vėl išbunda, Lietuvos j-au nėra, 
ir tada džiaugiasi ir pasiryžta 
toliau darbuoti, ant galo uždai
nuodama : “Gražu už Tėvynę pa
vargti, kentėti”. f

Abu šiuos veikalukus pagami-1 
no K. S. Karpavičius.

Scena buvo gražiai papuošta, | 
kas žiūrėtojams davė gero įspū
džio prologą kalbant ir pastarą
jį vaizdelį perstatant. Visi sa-1 
vo dalis atliko gražiai.

Po to kalbėjo Dr. J. T. Vitkus 
apie TMD. prasidėjimą ir jos 
nuveiktus darbus.

Po prakalbos atsibuvo ilgas 
gražus dainų programas: daina
vo Jonas Butėnas, K. J. Kriau
čiūnas ir A. Gailiunas po kele
tą ilgesnių ir trumpesnių dainų. | 
Publika tikrai delnus atsidaužė! 
beplodama ir bešaukdama daini- j 
ninku's pakartoti. (Po (kiekvie
no paminėtų dainininkų pasiro
dymo, per keletą atvejų, vis bu-j 
vo iššaukiama kartoti. Dainų 
užbaiga buvo su ji. [Butėno ir j _ ,
K. J. Kriaučiūno duetu. Po to a-a a-a-a-a—a-a-a-a-a—a-a.- 
dar kalbėjo J. J. žilis ir tuo va- ***^-*****-*^- 
karas užsibaigė. Pu'blikoos bu
vo nedaugiausia delei prasto ir 
lietingo oro.

Prie to bus dar ir 
kitų dainininkų. Clevelandie- 
čiai jau ruošiasi, senas laikas su 
gerb. Petrausku nesimatę.

TMD. 20 kuopa savo susirin
kime pereitą nedėldienį išrinko 
valdybon sekantiems metams: 
pirmininku — J. Plerpą; sekre
torium — V. P. Banionį; finan
sų sekr. — J. M. Baltrukoniutę; 
iždininku — M. Svarpa.

Nedėlioj apie didžiuosius eže
rus siaučiant audrai padaryta 
daug nuostolių. Mieste išdau
žyta langų, nulaužta medžių ir 
nutraukyta vielų.

Valstijoj padaryta nuostolių 
už šimtus tūkstančių dolarių.

Ta pati audra Buffalo, N. Y.,

Ohio valstijoj yra apie 13,000 
silpnapročių, kurių dauguma at
sižymi kriminališkais darbais.

M. Bagdono prakalbos neįvy- 
vyko. Pereitoj nedėlioj buvo 
norėta surengti prakalbas M. 
Bagdonui, iš Lietuvos atvažia
vusiam. Bet jis pirmiau Chica- 

... apleido negu suspėjo už-
" šis” veikalas I kvietimas nueiti, taigi nenorė- 
vargingą pra- ta iš Ne"' Yorko atgal jį čia 

kviesti.

A. Aržuolaičiutė ir dvi 
tės: J. Jankauskiutė ir

J. BLAŠKEVIČIUS
LIETUVIŠKA BUČERNĖ IR 

GROSERNĖ
Aš užlaikau šviežią mėsą ir visus 
kitus valgomus daiktus. Prista
tau į namus visus pirkinius ant 
pareikalavimo per telefoną. Mano 
kainos žemiausios.

1168 E. 77TH STREET
Linksmą Kalėdų ir Laimingų Nau

jų Metų Linkiu Visiems Savo 
Kostumeriams ir Draugams.

W^.W.VJWW.VJWV>.W^A į PRANEŠIMAS į
Dr. J. J. Silverberg ;• 

||? Dentistas i;
atidarė modernišką ir sanitariš- 5 

ką dantų taisymo ofisą 
5388 ST. CLAIR AVE. . 5

Kampas Marquette i 
patogumui savo Lietuvių pacien- JS- 
tų. Čia jis noriai patarnaus vi- į 
siems kaip darė pereitus 3 me- "■ 
tus būdamas viduryje miesto. 5 
Traukia dantis be skausmo. į 

Darbas geriausias, garantuotas į 
15—20 metų. Išlygos lengvos. Jj 

Egzaminavimas dovanai.

Pasarga: Saugokit savo Dantis. 5 
Burna yra nenužiurėta ligų pe- į 
rų augintoja ir ryjant žmonės į 

iš to turi 75% visų ligų. į 
Geri dantjs — gera sveikata. J 
Ofiso valandos: 10 ryte iki 8 5 

vakare kasdien. į

;■ Randolph 5974. Central 2077 į

Z. W. KOBYLANSKAS 
R. Ph. G. 

APTIEKORIUS 
3240 Superior Ave.

Linksmų Kalėdų 
ir Laimingų 
Naujų Metų.

Kalėdų diena Clevelande. Ne-|f 
išvengiamas pinigų praleidimas I 'A 
Kalėdų dienoj. Liuosybės Gho-1 @\ 
ras Lietuvių salėj rengia opere- fe 
tę “Kaminakrėtis ir Malunin- 
kas”, juokingiausią komediją į 
kokią kada matėt, štai kiekvie-1 m! 
nas eis ir turės praleisti pusdo- į® 
larį-kitą. • ]

Kitoj vietoj Mirtiečiai rengia A 
ubagams pietus, sako visko dy- 
kai duos (ti'k pavalgius prašys fe 
aukų, na ir negalėsi išsikęst do- ;« 
lario nenumetęs). žm

Pasilikus namie — reikia ka fe

juokingiausią komediją A 
:ada matėt, štai kiekvie-' T.

DABAR PATS LAI
KAS PIRKTI KALĖ
DINES REIKMENIS

nors gaspadinei dovanoti. Mat, | U’y 
čia Amerika. Lietuvoj per Ka- A 

O o I ■> o 4 »1 /t J .ledas gaspadinės bernams duo
da, o čia jau atbulai.

Kas kaip norit taip darykit, 
bet aš, kaipo generalis kores
pondentas, turėsiu visur būti, ir 
po Kalėdų pranešiu pasekmes.

Dovydas.

Patogiausia Cleveland© 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus.
10-Coliniai Abiem Pu
sėm Rekordai ....85c 
Čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los 'kiekvienam priei
nama kainą, visokių 
didumų ir pavidalu.

KAUNO
KRAUTUVĖ

Miko Petrausko koncertas at
sibus Clevelande sausio 14 d., 
subatos vakare, Lietuvių salėje. 
Su Petrausku sykiu važiuoja ir

KOMEDIJĄ
“KAMINAKRĖTIS IR MALUNINKAS”

Muzika ir žodžiai Miko Petrausko.

Rengia “Liuosybės” Choras
Nedėlioj Gruodžio-December 25 d., 1921

LIETUVIŲ SALĖJE, 6835 Suoerior Avė.
Durįs bus atdaros nuo 4:30. Pradžia 5:30 vakare.
Prie Operetės grieš Simfoniška Orkestrą ir ta pati 
Orkestrą grieš laike šokių — puikiausia muzika.

Operetės rolių atidainavime ir lošime dalyvaus: J. BUTĖ
NAS, K. J. Kriaučiūnas, A. Zdanis, A. Gailiunas, 

M. Kriaučiūnienė, M. Karužiutė, ,B. Rasienė. 
Lošime dalyvaus visas choras ir buris jaunimo.

—— Po perstatymui šokiai. ------
Tikietų kainos: 50c., 75c. ir $1.00.

Visus užkviečia “LIUOSYBĖS” CHORAS.

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Sykį pa- 
bandš matysit kad namie daryti yra geriausi. — Siunčiame užsa
kymus visur, duodame numažintas (wholesale) kainas pardavinė
tojams musų padariniu kitose krautuvėse. Ateikit arba rašykit 
del informacijų. Užsakymus išpildome per pačtą.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue • Princeton 406

Musų skyriai yra: St. Clair Ave. ir E. 106th St. Market.
15617 Waterloo Rd., Collinwood, Ohio.

vandenuose suvertė ant kraštų 
22 laivus ir apgadino. Vienas 
žmogus užmušta. Audra ėjo 96 
mylių 'greitumu į valandą.

Kitur laivus spėta sutraukti 
nuo vandenų užvėjon.

Lietuviška Bučernė ir 
Grosemė

Šviežios mė
sos ir visokios 
rūšies rūkytos 
turim už pi- 
giausias kai- 

\ L/ A nas. Taipgi J \ kas pėtnyčia 
1 turiu šviežios 

Ųl žuvies ir prie 
'■° tanėliau vi- 
šokių groseri- 

•u~~ nių 'valgomų
dalykų už že- 

' ~ mas kainas.
Mano krautuvė randasi priešais Lie
tuvišką svetainę. Užkviečiu visus at
silankyti ir apžiūrėti bei pasirinkti 
ko kam reikia.'

L. Paršanis
Lietuviška Valgomų Daiktų Krautuvė 

6900 SUPERIOR AVENUE 
Kampas Russell Road 
Tel. Princeton 1293“ K

PARSIDUODA SALDAINIŲ, GRO-
SERIŲ ir smulkių valgomų daiktų 

krautuvė. Biznis eina gerai. Priver
stas esu parduoti; kas paskubės gaus 
pigiai už mano nuostolius. Reikia 
triškį jmokėt, likusius ant išmokesčio. 
Pasiteiraukit “Dirvos” krautuvėje.

ANT RENDOS 1 arba 2 kambariai, 
del dviejų ypatų; su elektros švie

sa, maudyne, vieta rami, tik dvieje 
gyvenam. Klausk 153Q E. 36 St.
PAJIEŠKAU Antano Valentinavi

čiaus, jis 1915 m. išvažiavo i Cle- 
velandą, nuo to sykio nesižinom. Mel
džiu paties atsišaukti arba žinančių 
pranešti. (52)

L. KARPAVIČIUS
720 Theodore St. Scranton, Pa.

P/fJIEŠKAU Povilą Kvietkauską, tu
riu svarbų reikalą. 1917 m. gy

veno Philadelphijoj. Jis pats arba 
kas apie jį žino meldžiu atsišaukti, 
už ka basių dėkingas. (52)

F. AIBUKAS
52 Pulling St. Amsterdam, N. Y.

LINKSMŲ KALXDU IR LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ linkime visiems musų kostumeriams ir 
draugams.

EPSTEIN & KATZ 
1157 E. 79th Street

Pardavėjai Visokių Dry Goods, Vyriškų- ir
1 Moteriškų Reikmenų

Didelis išpardavimas dabar atsibuna šioj krautu
vėje; pirkit savo Kalėdines reikmenis tenai ir su

taupysit pinigų. Mes kalbam Lietuviškai.

rrrrtri oo rrrrrtrif t
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2 JOHN M. SULZMANN

COUNCILMANASMi
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Linksmų Kalėdų 
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Laimingų Naujų Metų
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F. JABLONSKI j

3310 Superior Avenue a

Cigarų, Cigaretų, visokių Saldainių, Riešutų, X 
gėrimų, atviručių, popierų laiškams krautuve 

Čia taipgi gaunama “Dirva” ir “Artojas”

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų I

W.W.W.V.".V.".“.%".W.VAWA\W.WZ.W.

VELIJAME CLEVELANDO LIETUVIAMS LINKSMŲ 
KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ, IR KAD VI
SOKIUS SAVO REIKALUS SU LIETUVA ATLIKTŲ 

PER MUS, O VISADA BUS PATENKINTI.

ZUPANC & KAUPA
Lietuviška Agentūra

Pinigų Siuntimo ir Laivakorčių Pardavimo
6603 St. Clair Ave. :: Cleveland, Ohio

LINKSMŲ ŠVENČIŲ LINKI

W. Ž U R A W S K I 
Fotografas

5917 St. Clair Avenue
šventėms specialio darbo paveikslus dirbu už p.usę 
kainos. Prie tuzino pas mane dirbtų paveikslų duo

du vieną didelį paveikslą dovanai.
Kainos ką buvo $12, dabar $6. Ką buvo $14 — $7 tuz.

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA
šiais metais žmonės daugiau negu kitados spręs jog Paveikslas 
yra linksma dovanėlė tiems draugams su kuriais draugiškumą 
ri palaikyti ir džiaugtis.

Paveikslas atneša išreiškimą kokį negalima padaryti kitokiu 
du. Apie paveikslus yra kas tokio, kas tokio didelio, tikro ir 
traukiančio.

Tuzinas Paveikslų išris Tuziną Keblių Dovanų Klausimų.
Traukiam paveikslus vestuvių ir pasportams. Darbas garantuotas.

SUPERIOR PHOTO STUDIO
■ J. BUCKONIK, Fotografas Bell: Randolph 4892

7033 SUPERIOR AVE. CLEVELAND.

no-

bu- 
pa-

Ohio valstijos kareivių miru
sių pereitoj karėj nuo ligų skai
čius siekia pusiau tiek kiek žu
vo mūšiuose. Taigi apie ant 
kožno išimto 'kareivių .užmuštų 
karėje mirė 50 nuo ligų. pav o™.,™

Tokia proporcija mirė nuo Ii- 'ti Francųzijon.

gų ir visos kariumenes vyrai.
Valstijos kareivių karėje žu

vo 2,025 mūšyje, 739 mirė nuo 
i žaizdų, 1,271 mirė nuo ligų ar 
kitokių priežasčių. 1,864 mirė 
čia pat stovyklose, dar neišvež-

ŽIŪRĮS & DEIVIS 
LIETUVIŠKA GROSERNfi IR 

MĖSINYCIA ; 
Linkime Linksmų Kalėdų ir 

Laimingų Naujų Metų 
visiems savo kostumeriams. 

1176 E. 79th STREET

Pieno Kaina Kvortose
Numažinta iki 12 c

Birželio I d., 1921 m., mes paskelbė
me numažinimą kainų Belle Vernon 
pasteurizuoto pieno kvortose nuo I 4 iki 
13 centų; Spalio I d. mes vėl pranešė
me apie nupiginimą puskvorčių nuo 8 
ant 7 centų.

Pradedant su Gruodžio 20 d., kaina 
Belle Vernon pasteurizuoto pieno kvor
tomis numažinta nuo 13 centų ant 12 
centų. Kaina puskvortėmis pasilieka 7 
centai.

The Teliing-Belle Vernon Co

BELLE VERNON MILK
The Best

Mi
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Tai yra 
Krautuvė 

Del Žmonių
su pirkiniais 10c. ar augciau

Kalėdinės Reikmenis

sve-

$5.95 iki $7.95 
Sveteriai 

$3.75
(Grynos vilnos moteriški
teriai, su užverčiamu kalnie- 
rium ir dasiutąis kišeniais iš 
kitų spalvų. Taipgi užsimau
nami sveteriai storos vilnos 
ir šiaip lengvieji, pūstos 
nos. Visose spalvose.

Bailey’s—Basemente

i Štai Yra Puikiausių 
Rūšių

KALĖDINIŲ 
SLIPERIŲ

Vyriški Sliperiai — tinkama 
dovana vyrui. Juodi ar indi 
ožio kailio su' žibančios odos 
apsiuvimais. Taipgi Romeos 
su gurnais iš šonų. Visi min
kštos

vil-

odos padais. Specialiai
Pora $1.98

Guminiai Batai—Geros 
gurno, garo apdirbto,

IMįtek
Duodama 4 m

Merchants 3
Trading sŠtampai ft

I 1100 Šmotų Muslino 
apvalkalų

98c
šiame skyriuje yra ižsiuvinė- 
ti ir mezginiais apsiūti apa
tiniai andarokai, mezginiais 
išdailinti naktiniai marški
niai, baltos ir mėsos spalvos 
apatinės kelinės ir kt. Tin
kamiausia Kalėdinė dovana 
moterims.

• Vaikų
rūšies
iki kelių ir vilnoniu viduriu; 
gerais padais, Geriausia do
vana. iMeros 6% i’ki 10%.

Pora $1.95
Moteriški Julięts autuvai šil
ti namuose iš geros rūšies 
milo su pagrąžinimais. Min
kštos odos padai. Visokiose 
spalvose.

Pora $1.39
Vaikų 89c ir 98c Sliperiai — 
Gražus, mėlyno ar raudono 
milo su išmarginimais. Stori 
minkšti padai, gerai prisiu- 
ti.š

2000 Gingham 
Naminių Dresių

98c
Gingham ir chambray audi
mo namuose dėyėti suknios 4 
daugybės įvairių marginių ir 
siuvimų- Apdirbtos 'siu kai- 
nieriais, diržais ir kišeniais. 4 
Organdie arba voile apsiulė- 4 
jimai. Reguliarės mieros.,

Bailey’s—Basemente

mišinio, 
sidabro 

ploščiai,

Sb

Bailey’s—Basemente

Vaikų Kailiais Apsiūti 
Apvalkalai, Tikra 
Kalėdų Dovana 

Visos Rušįs

TREČDALIU 
PIGIAU

Yra pasirinkimui Naturalio, 
Tigro, Raudono .arba Raino 
Barsuko kailiais apsiūtų, la
bai

pių 
ti.

gražiai sutaikintų, Nut- 
Barsuko ir Islandijos La- 
Setai. Visi šilku išmuš- 
Mieros 2 iki 12 metų.
Bailey’s—Basemente

Mieros nuo 5 iki 2.
Pora 69c

Bailey’s—Basemente

Fran- 
char-

Tu-

Naujos Žiemines 
DRESĖS 
$5.00

Pasiūtos iš trikotino, 
cuziš'ko serge, crepes, 
meuse, šilko, ir velour,
žinai gražių stilių, apsiuvinė
tų, apmargintų ir karooliais 
irdailintų. Moterų ir mergi- 
nj mieros.

Bailey’s—Basemente

$1 ir $18 Ploščiai

$12.95 
šilko plušio, margo 
vilnonio velour ir 
spalvos moteriški
didelė daugybė pasirinkimui 
merginoms ir moterims. Dau
gybė Ssu kailio kalnieriais. 
gerais pamušalais. Mieros 
iki 44.

Bailey’s—Basemente

Su 
16

4E

s4

Vaikų Mackinaw 
Ploščiai 
$4.59

Stori, šiltos vilnos klėtkuo- 
to audimo trumpi ploščiai su 
užverčiamais kalniėriais. Du- 
baltava krūtinė, diržai aplin
kui. Dideli šilti kišeniai. — 
Mieroos 8 iki 17.

VYRŲ PLOŠČIAI 
$25 ir $30 Vertes 

$16.65 i 
Stiliai vyrams ir vaikinams., 
Vilnoniai lygaus ir įvairinto 
siuvimo, pusiau ir aplink su|. 
diržais modeliai, užverčiamais ■' U0,^. kelnaitės su pa

mušalu. Mieros 7 iki 17.
$5.95

Bailey’s—Basement

VAIKŲ $8.50 DVIEM KELI
NĖM SIUTAI

Kašmero vienodose spalvose 
arba- bryžiuoti.. Gražių dir-

4

kalnieriais, rankovėm užver
stom ir paprastom. Gerai ne
šiosis, tinkamose Spalvose. 
Visokios mieros, 34 iki 42.

Bailey’s—Basemente
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