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Lenkijos Pirmasis
Prezidentas Nušautas
NEPATIKO “PONAMS” TODĖL KAD Jį IŠ

RINKĘ “NEČYSTO KRAUJO” LENKAI.

Daug Haller’o Armijos Oficierių Areštuota ir Sa
koma jog Haller buvo Priešingas Narutowiczui. 

Visoj Lenkijoj Apšaukta Karės Stovis.

DARBAI
Ht DARBININKŲ ŽINIOS

Bedarbių skaičius mažėja. Iš 
Washingtono biuro surinktų ži
nių apie darbus Suvienytose Val
stijose pasirodo tokių apsireiš
kimų :

24 miestuose dirbtuvės padi- 
<dino savo darbininkų skaičių, ir 
abelnas padidėjima's dirbančiųjų 
yra šiuose miestuose: Cleveland, 
Columbus, Youngstown (Ohio); 
St. Paul, Minn.; Indianapolis, 
Ind.; New Orleans, La.; Pitts- 
"burgh, Pa.; Kansas City, Kan.; 
Johnstown, Pa.; Chicago, Ill.; 
Albany, Schenectady, N. Y.; 
•■Springfield, Mass.; Paterson, N. 
-J.; Cincinnati, O.; San Francis
co, Cal.; Omaha, Neb.; Milwau
kee, Wis.; Minneapolis, Minn.; 
St. Louis, Mo.; Rochester, N. Y.; 
Syracuse, N. Y.; New York, Bo
ston.

Apmažėjimas dirbančių skai- 
šiaus apsireiškė-: Toledo, O:; Al- 
lanta, Ga.; Portland, ‘Ore.; Kan
sas City, Mo.'.

Valdžia persergsti anglies ka
sėjus ir operatorius jog ji ne
pakęs naujo gręsiančio streiko 
.jeigu jis kiltų del operatorių ir 
unijos atstovų nesusitaikymo al- 
gų klausime. Dabar einančiose 
derybose be pasekmių bandoma 
nustatyt algas darbininkams ka
ria pasibaigs dabartinis kontrak
tais su unija.

Kovo 31 d. gręsia kilti naujas 
streikas kietosios anglies kasė
ju ' <

Mainerių unijos prezidentas 
Lewis ir kiti unijos viršininkai 
lankėsi Washingtone pasitari
mui įsu federale anglies komisi
ja apie tai kaip gali būti jeigu 
nepasiseks su kasyklų 
rials susitarti del algų. 

' prie komisijos lankėsi 
rių delegacija.

Atlantic City, N. J., 
tarybos puodininkystės darbi
ninkų unijos atstovų su darbda
viais nustatymui algų. Nesenai 
pasibaigęs puodininkystės darbi
ninkų streikas tęsėsi 63 dienas, 
iš darbininkų pusės sutikta gryž- 
ti prie darbo ir pavesta unijos 
viršininkams susitaikyt su kom
panijomis del algų. Pereitais 
metais darbininkai sutiko ant 
numažinimo 17 nuošimčių, bet 
šįmet pareikalavo 7 nuošimčius 
padidint, o. kompanijoms atsisa
kius, kilo streikas.

Suvirs 17,000 puodininkystės 
darbininkų septyniose valstijo
se priguli prie unijos.

Kansas valstijos gubernato
rius Alien būdamas New Yorke 
išsireiškė jog šiai šaliai gręsia 
transportacijos ir kasyklų strei
kai trumpu laiku; tie streikai 
busią didžiausi kokius ši šalis 
turėjus.

Jis toliau prariašauja kad iš 
tų streikų išeis taih tikra val
diška organizacija kuri nustati
nės darbininkų algas ir privers 
abi puses to laikytis.

Pereitos vasaros angliakasių 
streike kilusi skebų (skerdynėms 
Herrin, Ill., dabar einant tardy
mams kaltinamų žmogžudystėje, 
aplinkiniai ūkininkai buvo liu
dininkais prieš unijistus. To pa
sekmė yra štai kokia: ar iš uni
jos ar kas pašaliais, paleido gąn- 
dute jog bus nužudyta kožnas liu
dijęs prieš tuos darbininkus. Tą 
pajutę, ūkininkai slaptai susior
ganizavo ir skelbia jog už kož- 
ną jų žmogaus mirtį jie nudės 
dešimts angliakasių.

Chicagoj internacionalis ko
mitetas nubalsavo suvienyti vi
sas 'šešiolika paskirų gelžkelių 
darbininkų šakų unijas į vieną 
didelį kūną.

operato- 
Pirm to 
operato-

atSibuna

Narutowicz Krito nuo 
Lenkų Nacionalistų 

Kulkų
Varšava. — Gabrielius Naru-, 

towicz, pirmas Lenkijos prezi
dentas, nušautas gruodžio 16 d., 
tik savaitė laiko po išrinkimo. 
Pora dienų prieš tai, prezidentą 
įvezdinant į jo vietą, atsibuvo 
sumišimų, muštynių ir žudynių 
priešingų partijų tarpe.

Tragedija įvyko paveikslų pa
rodoje, ir jį nušovė artistas, tū
las Niewiadomski, 53 mėtų žmo
gus. Prezidentas laikė trumpą 
prakalbą, paskui syką u įsu savo 
palydovais ėjo į pirmą parodos 
salę apžiūrėti paveikslų; prisi
artinęs Niewiadomski, kuris bu
vo visų žinomas ir niekas prieš 
jį nieko nebūtų manęs, ir norė
jo pasisveikint su Narutowicziu. 
Būdamas tinkamam artume, vie
toj prieiti iš priešais,' artistas 
žmonėse apėjo aplink iš užpa
kalio, išsitraukęs revolverį pa- 
elido tris šuvius. Narutowicz 
tuoj sukrito ant žemės ir mirė, j 

šovikas tuoj bėgo, bet suga
vę žmonės jį žiauriai ėmė dau
žyti iki policija išgelbėjo ir nu
sivedė stotin.

Gi Narutowicz paėjo iš Lietu
vos nuo Telšių, bet buvo Šveica
rijos pilietis, dalyvavo Lenkų po
litikoj pastodamas Lenkijos pi
liečiu. Jo patekimas į augštą 
politišką vietą sakoma buvo dė
lei Gen. Pilsudskio parėmimo, 
nes jis buvo 'giminystėje sp Pil
sudskiu, irgi iš Lietuvos.

Tikrieji Lenkai užsidegė kada 
prezidentu išrinkta Narutowicz, 
o nė jų kandidatas.. Sakoma jog 
rinkimuose Narutowicziu rėmė 
žydai ir kiti netyro Lenkų krau
jo piliečiai ir po' Lenkija užimtu 
karštų žmonės. Po jo išrinkimo 
Lenkijoj prasidėjo didesnės de
monstracijos prieš žydus.

Bijodama naujų 'sumišimų 
Varšavos valdžia apšaukė mies
te karės stovį. Pilsudskis už
ėmė kariumenės komandą, o bu
vęs komandierius Sikorski pa- 
Ūmė premjerystę ir organizuos 
ministerių kabinetą. Gruodžio 
20 d. paskirta rinkimams nau
jo prezidento.

Daug areštuota buvusių Hal
ler’o armijos viršininkų. Neku
rto apkaltina Haller’į tame suo
kalbyje. Haller buvo naudoja
mas Lenkų Nacionalistų kaipo 
prieštarautojas buvusiams pre
zidentui Pilsudskiui. Po to 
vimo Haller, kuris irgi buvo 
lėj, išbalo ir prasišalino.' ■

Maskvos Konferencija 
Suiro

Maskva. — Lenkijai laikan
tis užsispyrimų, Baltijos valsty
bių konferencija turėjo išsiskir
styt nieko nenuveikus.

Litvinov, tos konferencijos ve
dėjas, išsireiškė: “Su parėmi
mu Suvienytų Valstijų, mes ti
kime jog didelė nusiginklavimo 
konferencija atsieks tą ką Bal
tijos valstybių konferencija ne
įstengė. Mes parodėme pasau
liui jog mete norėjome padaryti 
žymų apmažinimą ginklų ir jog 
mete norime taikos. Musų pa
stangos sutrukdyta Baltijos val
stybių, vadovaujamų Lenkija, 
kurią rėmė Francuzija, kuri me
lavo apie savo armijos skaitlių, 
ir atsisakė eiti prie praktiško 
reikalų svarstymo. Mes žinom 
kad jeigu ši konferencija butų 
pasekminga ji priverstų dide
les tautas nusiginkluoti. Jeigu 
Suvienytos Valstijos pristotų, 
Europa turėtų prie- to prieiti. 
To Francuzija nenori.”

Konferencijoj tik Lietuva su 
Rusija ant abelnų principų su
tiko; kitos šalįs ėjo su Lenkija.

ANGLIJA NETURI IŠ 
KO SKOLAS MOKĖT

Londonas. — Anglijote prem
jeras Bonar Law atstovų bute 
pasakė jog nėra galės Anglijai 
mokėti karės skolas Amerikai 
jei Anglija negaus savo skolų iš 
Vokietijos, Prancūzijos ar Ita
lijos. Tai butų našta ant visos 
šalies jeigu Anglija stengtųsi 
rinkti iš gyventojų mokesnius 
atmokėjimui Suv. Valstijoms.

Anglija ir taip, sako premje
ras, išmoka kas metai po 100,- 
000,000 svarų sterlingų bedar
bių užlaikymui. Mes nekalbame 
apie (praeities klaidas ar neapi- 
kantą prieš Vokietiją, — sako 
jis. — Mes tik norim išrasti ge
riančius užtikrinimo budus kiek 
Vokietija turėtų mums mokėti. 
Tame yra skirtingų nuomonių, 
tečiau jeigu Vokietija kada nors 
atsigaivins ji galės daug geriau 
mokėti savo mokesčius negu 
mes galėsime mokėt Amerikai.

Dabartiniu laiku Vokietija vi
sai ant sugriuvimo (kranto — 
tiek jis gali pasakyt atstovams 
ką galima gaut iš Vokietijoj.

j Washington.,— Per pramo
ninkų šaltinius pasiekia Ameri
ką žinios jog Vokietijai visai 
gręsia sukrikimas. Vokietija 
prieina punkto kur, ji negalės vi
sai nei importuotis maisto iš ki
tur.

B

šo- 
sa-

Sofija, Bulgarija. — Važiuo
jant automobiliu nuo parliamen- 
*to budinko, vidaus reikalui mi- 
nisteriui Daskalovui kas tai me
tė bombų «su tikslu jį nužudyti. 
Niekas tečiau nesužeista.

Uruguay, Pietų Amerikoj, su
sivaidijus už rinkimų pasekmes 
naujai išrinktam prezidentui su 
kitu kandidatavusiu ant prezi
dento, abu konkurentai turėjo 
duelį. Bet po du sykiu šovus 
nei vienas į kitą nepataikė.

Chicagoj gruodžio 18 d. užė
jus šalčiams sušalo trįs žm.

Londonas. — Moterų skaičius 
lyginant su vyrais, Londone pa
didėjo, rodo paskutinis gyvento
jų surašąs. Ant 1,000 vyrų yra 
1,165 moterų.

Maskva. — L. Kamenev vėl 
liko išrinktas Maskvos sovietų 
prezidentu. Naujai išrinkta so
vietų deputacija nutarė atsišau
kti į pasaulio darbininkus vieni
jimuisi prieš Europos ir Suvie
nytų Valstijų reakciją ir užstoti 
ant “socialės revoliucijos kelio”.

Gali Skilt Lausannos

Lausanna. •— Aliantams lai
kantis garsių Wilsono 14 punk
tų, sulyg kurių Armėnams turė1- 
tų būti duota tam tikras Turki
joj kampeliu gali suardyti Arti
mųjų Rytų konferenciją.

Turkų nacionalistų delegaci
jos pirmininkas Ismet Paša grie
žtai atsisakė Lordo Curzono, An
glijos atstovo, reikalavimus pri
imti kad:

Turkai paskirtų dalį savo že
mės kurioje Armėnai galėtų gy
venti, ir

Kad Turkija prisidėtų prie 
Tautų Sąjungos, kurios komisi
jos gyventų tarp Armėnų ir ki
tų krikščionių mažumų užžiurė- 
jiinuj jų teisių.

Lordas Curzon_pasakė: “Jeigu 
mes busim priversti apleisti kon
ferenciją, Turkų delegatai gal 
gaus pritarimo Angoros seime, 
bet ne iš viso likusio pasaulio.”

Tokiu Anglijos atstovo užrei- 
škimu supainiotas, Ismet prašei 
posėdį pertraukt kad Turkų de
legacija galėtų įertaisyt savo 
atsakymą.
' Turkai matyt nusistatę nepri- 

sidėt prie Tautų Sąjungos, prie
šindamiesi 'jos dabartinei for
mai. Jie sako jog jie visada 
butų perbalsuoti joje, kadangi 
aliantai 'kontroliuoja dalykus.

Suv. Valstijų atstovas pareiš
kė protestą prieš Turkų užsi
spyrimą prašalint iš Konstan
tinopoliu Grekų patriarką.

Rusijos atstovai kaltina alian- 
tųs kaipo rengėjus naujos karės 
savo užsispyrimu Dardanelius 
padaryti laisvds visiems.

Anglijos Kariumenė Ap
leido Airiją

Dublinas. — Gruodžio 19 d. 
sušaudyta septyni Airiai res
publikonai (kovotojai. Tikri
nama jog šis 'sušaudymas yra 
tolimesnių persergėjimu De 
Valerai" ir kitiems Jkdd liautų
si kovoję prieš Laisvos Airių 
Valstijos valdžią.
Dublinas. — Paskutinioji An

glijos kariumenės dalis apleido 
Airiją palikdama viską Laisvos 
Airių Valstijos armijai ir poli
cijai.

Ties Tipperary susirėmus Ai
rių respublikonų kareiviams su 
valstijos sargyba, šeši pirmųjų 
užmušta.

Fascistai Organizuoja 
Miliciją

Turin, Italija. — Naujuose 
mūšiuose fascistų su komunis
tais krito 8 komunistai ir du 
fascistai. jP

Roma: — Italijos premjeras 
Mussolini, įgavęs valdžią su 
parama savo 400,000 juodmarš- 
kinių fascistų armijos, įsakė mo
bilizuoti Italijoj miliciją iš savo 
ištikimų žmonių kovojimui su 
“politiškais intrigantais”.

Jis pasakė jog jo pasekėjai 
jau traukiama į pulkus naciona- 
lėn milicijon, kurios jis bus vy
riausiu vadu.. Jis organizuoja 
ne savo ypatiškai apsaugai; Bet, 
palaikymui šalyje tvarkos, sako 
jis.

Žiema busianti nešalta — taip 
aiškina tie kurie' maždaug nu
simano ir (kurie tais pačiais žen
klais nuspėjo pereitas dvi žie
mas. Port Clinton, O., gruodžio 
8 d. dar rasta gyvatė, kas reiš
kia, sulyg žinovų, minkštą žie
mą,
gyvačių gruodyje nesti.

šaltoms žiemoms ateinant
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Gubernatoriai prieš Ku 
Klux ir Svaigalus

White Sulphur Springs, W. 
Va. — čia atsibuna Suv. Valsti- 
tijų gubernatorių konferencija 
kame apkalbėta ‘daug įvairių 
šalies gerovės ir apsaugos klau
simų. Kansas valstijos guber
natorius. Allen pareiškė planus 
kaip kovoti su nauja juodašim
čių Ku Klux organizacija.

Keturiolika 'gubernatorių bu
vo nuvykę taipgi prie preziden
to Hardingo j Washingtona ap
kalbėjimui prohibicijos. Guber
natoriai pataria valdžiai griež
čiau veds'fi blaivybės įstatymą, 
o ne jį lengvinti. .*

Prezidentas- mano šaukt to
liau kada naują gubernatorių 
suvažiavimą.

Franklin Furnace, N. J., pen
ki žmonės mirė ir 95 sunkiai su
sirgo tyfu nuo nefiltruoto van
dens patekusio į gėrimo rynas 
iš ugniagesių rynų.

Tiki Amerikos Pagalbos 
Europai

Paryžius. — Poincare mena
ma gavęs neformalį pareiškimą 
jog Suv. Valstijos sutinka ap
svarstyti planą kuriuomi jos ga
lėtų pagelbėt nustatyt karės at
lyginimų klausimą ant naudos 
a'belnai Europos ekonominei pa
dėčiai.

Francuzija laukia kaip galu
tinai tas klausimas išeis ir kokiu 
budu Amerikos valdžia pasiro
dys pagelbinga prie Vokietijoš 
atlyginimų užtikrinimo.

Poincare'turėjo vaidų su at
stovais ir pasiūlė savo rezigna
ciją. Jos nepriimta, tik jo pa
laikytojai nubalsavo jam pasi
tikėjimą toliau laikytis tos po
litikos.

Washington. — Finansierius 
Morgan' ir Valstybės Sekreto
rius Hughes turėjo pasikalbėji
mą kame Morgan pareiškė savo 
pažiūras į Vokietijos atlyginimų 
painumą; Kas tarta ar bus da
roma dar laikoma paslaptyje.

Prezidentas Harding su Sek
retorium Hughes stengiasi pri
eit prie kokios nors išvados pa
gelbėjimui Vokietijai išsilaikyti 
nuo finansinio žlugimo.

Jeigu prasidėtų kokia karė už 
mokesčių nemokėjimą,-sako da
lykų tėmytojai, Vokietijoj esan
ti Amerikos kariumenėte dalis* 
yra laikoma kaip kokis užstatas 
aliantams kad tik intraukus į 
karę ir Suv. Valstijas.

Jei ten nebūtų Amerikos ka
reivių, Europos reikalai S. Val
stijoms liktų tolimi. Galėtų sau 
peštis kate nori.

ŽMUIDZINAVIČIAUS 
NAUJI PAVEIKSLAI

Lietuvos šaulių Sąjungos At
stovas, musų dailininkas Anta
nas žmuidzinavičius-žemaitis, 
praeitos vasaros laiku atliko di
džiulės svarbos darbą. Del va
saros karščių buvęs priverstas 
pertraukti savo misiją Šaulių 
reikalais jisai tą laiką sunaudo
jo piešimui paveikslų. Apsigy-I 
venęs pas tūlą Amerikietį ūki
ninką ant Potomac upės kranto 
— vietelėje garsioje visoj Ame
rikoj savo gamtos vaizdų puiku
mu, — p. Žemaitis pagamino vi
są paveikčlų-vaizdų galeriją iš 
Potomac upes ir apielinkių grai- 
žiausių reginių. Kaipo dailinin- 
kas-realistas ir labai talentuo
tas paizažistas (gamtos piešė
jas), p. žemaitis tuotee savo pa
veiksluose ne tik parodė savo 
stiprų talentą, savo augštą tek- 
nikos ištobulinimą — vaisių di
džiųjų Europos .mokyklų, bet 
taip .pat savo savotišką, Lietu
višką "interpretaciją Amerikos 
gamtos grožio.

Ateinančio sausio mėnesyje 
Atstovybės namuose žadama iš
statyti visi tie paveikslai paro- i 
dai. Tikimasi -kad žymiausi au- 
gštųjų sferų žmonės atlankys tą 
parodą. Tai gal duos progos vė- : 
liau išstatyti tuos paveikslus vie
name iš didžiųjų Washingtono 
dailės muzejų, gi paskui gal ap
lankys jie ir kitų miestų muze- 
jus.

Nėra reikalo nei aiškint kad i

p. žemaičio paveikslų galerija 
padės Amerikos visuomenei ge
riau pažinti Lietuvių tautos kul
tūrą per. jos dailę.

L. I. Biuras.

Didis Finansierius Įstojo 
į Baltic-Am. Draugiją 
Atstovybė gavo iš Pabalti jos

Amerikos Draugijos New Yor- 
Ike pranešimą jog šiomis dieno
mis į draugiją įsirašė Schwedt- 
man, vice prezidentas didžiausio 
'banko ne tik New Yorke, bet ir 
visoje Amerikoje, tai yra Na
tional City Bank’o. Savo laiške 
p. Schwedtman taip rašęS: “Kol 
kas National City Bankas daro 
labai nedaug biznio Pabaltijos 
respublikose, bet kurį laiką at
gal aš jau siūliau ruoštis dary
ti ten daugiau biznio ir kaipo 
vienas iš tam tikslui reikalin
gų žingsnių galės būti mano at
silankymas tuoSe kraštuose kai 
aš keliausiu Europon.”

Geras tai ženklas kad Pabal
tų a pradeda rūpėti net ir stam
biausiems- pasaulio finansinin
kams.

Minėtas bankas yra surištas 
su Rockefellerių vedama Stan
dard Oil Co. L.I.B.

Nuo Red.: Informacijų Biu
rui, ir kitiems korespondentams 
prie šios progos, primename jog 
visada-svarbu yra paduoti ypa
tų ir pirmus vardus,, ne tik “p.1’ 
toks ir tolis, kaip ir ‘šitame at
sitikime: tik Schwedtman ir vis- , 
kas.

i Nelaimes su Laivais
Konstantinopolis. — Prancū

zų ligoniniam laivui užsidegus 
Marmoros jurėj, dingo 12 žmo
nių. Suv. Valstijų kariškas lai
vas pribuvęs išgelbėjo 40.0 žmo
nių. Prašinėjus gaisrui tuoj bu
vo eksploziją, kurios manoma 
penkis užmušė; .

Londonas. — Dvylika žmonių 
1 prigėrė nuskendus prekybiniam 
■ laivui Čelerina.

Antras laivas, Setetri, su 100 
' pasažierių ir darbininkų, mano- 
’ ma irgi bus nuskendęs po už- 
. nešimo ant 'skalų Viduržeminėj 

jure j.
Sault Ste. Mariė, Mich. — Di

delėj audroj Superior Ežere iš 
laivelio' bangų išmušta keturi 
žmonės. 36 vyrai važiavo iš mi- 

1‘velia užnešta ant skalos; gyvie
ji per penkias dienas ten išbu
vo šaltyje ir veik be maisto. Vė
liau kiti laivai juos išgelbėjo.

Houston, Tex. — Dviem trau
kiniam susimušus, keturiolika 
žmonių užmušta.

Pavogė $200,000 iš Pi
nigų Liejyklos

Denver, Colo. — Iš valdžios 
pinigų liejyklos vežant į fede- 
ralio rezervo banką $200,000 pi
nigų, keturi banditai užpuolė ve
žikus prie liejyklos durų, nušovė 
vieną sargybinį ir minutos laiku 
sugrobę pinigus prasišalino"^

Atvykę prie liejyklos durų, 
banditai iššokdami iš automobi
lio jau pradėjo šaudyt ir pramu
šė sau kelią prie pinigų kurie 
buvo liąduojama -į automobilį ga
benimui' į banką.

Kentucky valstijos kalnuose 
valdžios prohibicijos agentai tu
rėjo kalnuose karę su degtin
dariais. Trįs agentai nušauta, 
vienas degtindaris, vienas jų su
žeista ir penki paimta nelaisvėn. 
Mušyj dalyvavo 20 agentų. '

PINIGAI
Nepastovus gyvenimas Lietuvoje verčia jūsų 
gimines atsižvelgti į jus ir prašyti pagalbos 
pinigais. O per kur geriausia siųsti pinigus? 
Ar verta eit pas svetimtaučius ir ant rytojaus 
gailėtis kad netinkamai, nelaiku, nepilnai nu
siuntė jūsų pinigus? “Dirvos” Agentūra pa
tarnauja savo skaitytojams ir abelnai Lietu
viams pinigų persiuntime. Viskas ko reikia 
tik ateikit Ofisan, arba iš kitur prisiųskit su
mą kiek norit kad jūsiškiai gautų Lietuvoje.
Persiuntimas, $1.50 už 100 Litų.

Siunčiame ir Amerikos Doleriais.

Laivakortės
Važiuodami j Lietuvą, arba partraukdami iš 
Lietuvos savo gimines kreipkitės Laivakor
čių i “Dirvos” Agentūrą. Taipgi padaroma 
visokie popieriai sugryžimui ir atitraukimui 
giminių, ir Doviernastįs-Igaliavimai.

“DIRVOS”AGENTŪRA
7907 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

Pradėkit su Naujais Metais — su pirmu 
numeriu — leisti “Dirvą” jūsiškiams 
Lietuvoje./ Kurie siunčia, patįs gauna 
karštus padėkos žodžius nuo skaitytojų 
ir mes gauname nuolatai neapsakomo 
džiaugsmo pareiškimus iš tų kurie “Dir
vą” Lietuvoje skaito.
“DIRVA”
7907 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.
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THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BUILDING, NEW YORK

Iš Lietuvių Gyvenimo, g

DIRVA
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CHICAGO, ILL.
Po gan ilgos kelionės sugry- 

žus Chicagon, radau Perkūno 
raštinėje daug laiškų iš visų ko
lonijų apgyventų Lietuviais čia 
Amerikoje, taipgi nekurius net 
iš anapus jūrių. Vieni klausia 
ar jau Chicagos Lietuviai nusto
jo gyventi, kiti klausia gal jū
sų Chicagos “dipliomakai” (at
leiskite, norėjau pasakyti diplo
matai) visai juoš nustelbė kad 
jus apie save nieko nepranešate 
per laikarščiuis.

Taigi, gavęs nusiskundimų ir 
papeikimų, — pastarieji yra ir 
sveiki, — pasiryžau pranešti vi
suos nuotikius ir atsitikimus 
musų brangiojoj Chicago j.

Chicagoj susiorganizavo nau
ja draugija, naujas kūnas, ku
ris priėmė vardą Lithuanian- 
American Chamber of Commer
ce, į kurį ineina Lietuviai, diplo
matai, tautininkai, klerikalai, so
cialistai, kunigai ir Lietuvos iš
eiviai žydai. Tikslas — remti 
Lietuvos komerciją.

Ar išeis kas gero iš to šiupi
nio sunku pasakyti. Svarbiau
sia kad praeityj buvo daug mė
gintą dirbti su žydais, bet iki 
šiolei visos pastangos pritraukti 
žydus prie rimto ir naudingo 
darbo Lietuvai nueidavo veltui; 
vargiai bus kas geresnio ir dar 
bar.

Išrinkta valdyba iš šešiolikos 
direktorių. Valdyba susideda iš 
sekančių ypatų: Pirmininkas — 

' J. J. Elias, Universal State Ban
ko Prezidentas; Vice-Pirminin- 
kai: Adv. Kl. Jurgelionis, S. Ką- 
maiko (žydas), Adv. K. Gugi'š 
ir . J. Hertmanowicz; Sekretorius 
— Adv. A. A. šliakis; Iždinin
kas —- H. Schiff (žydas). Di-

rektoriai abelnai išrinkta: J. J. 
Elias, A. A. šliakis, J. Zolp, M. 
žaldokas, J. Bagdžiunas, S. Ka- 
maiko, Kl. Jurgelionis, F. P. 
Bradchulis, H. Schiff, J. Hert- 
manowicz, J. Elenbogen, S. Va
lančius, Kun. Al. Skripka, ir H. 
We&bord.

Pirmieji susirinkimai turinin
gi kalba, pakilusia dvasia. Kas 
toliau, kokie vaisiai pasirodys, 
tą tik laikas pasakys.

Perkūno Išpažintojas.

Choras turėjo draugišką va
karienę lapkričio 26 d., kuri lo
bai gražiai pavyko.

TMD. Choras repeticijas lai
ko ketvergo vakarais, vadovau
jant gerb. Valičkai.

J. V. Baltrukonis.

gai turėjo užsistatyt po $300 
kaucijos iki teismui. Tarpe jų 
yra du musų komunistėliai.

Kaziminkai savo sesiją laikė 
pas Rudį pulruimyj, skiepe; pa
sistatė sargą dabot nuo polici
jos. Bet ant nelaimės sargas 
ir nepamatė kaip policija pakišo 
jam po nose revolverį ir liepė 
tylėt, ir jam užsičiaupus, užklup
ti kaziminkai ir pats savininkas, 
viso 13 asmenų, nugabenta į šal
tąją. Gerai butų kad tokius 
paukščiuos visus išgaudytų, ne- 
apluptų jie žmonių pasigavę sa
vo urve. Lawrencietis.

HARRISON IR KEARNY, N. J.
TMD. 62 kp. Choro veikimas. 

Gruodžio 5 d. Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos 62 kuopos Choras lai
kė repeticiją, trečią išeilės po 
savo atgimimo. Bet ši pasta
roji repeticija atsižymėjo savo 
skaitlingumu, nes daugelis senų 
dainorių sugryžo, daugelis pri
sirašė naujų.

Prisirašė (sekanti: p-lė Karu- 
žiutė, M. Jankauskiutė, O. Ma- 
čiulskiutė, p. Kisielius iš New 
Haven, Conn., kuris tenai prigu
lėjo prie choro; M. Skučas, se
nas choristas, ir dabar vietinis 
biznierius; seni sekanti daininin
kai sugryžo prie choro: G. Diš- 
kevičiutė, O. Jukneliutė, D. Pi- 
leckiutė, J. Juška, ir kt.

Choras yra užsivertęs darbais, 
tiR" reikia gerų rėmėjų. Pra
deda didelį perstatymą mokintis, 
penkių veiksmų tragediją-dra- 
mą “Brolžudys”, šalip to, cho
ras (gruodžio 16 d. buvo suren- 
gęk krutamu paveikslų vakarą 
A. T. Račiūnui. Choras taipgi 
dalyvavo Kooperacijos vakare 
Kearny, su dainomis, gruod. 17 
d. Lietuvos Operos artistams 
taipgi šis choras rengia 'koncer
tą sausio pabaigoje.

LAWRENCE, MASS.
šis tas iš musų miesto. San- 

dariečiai čionai visus aplenkia 
savo darbavimusi. Jau buvo 
surengta prakalbos, dabar, gr. 
10 d. atsibuvo teatras, statyta 
du veikalai: “Undinė” ir “žilė 
Galvon, Velnias Uodegon”. Lo
šikai buvo iš So. Bostono, bet 
rengimas buvo Sandaros 12 kuo
pos. Lošikai (savo roles atliko 
puikiai. Ant pabaigos buvo ke
letas ’dainų, kurias sudainavo 
tūli tie patįs lošikai; pirma su
dainavo solo p. Neviackienė, pia
nu akompanuojant p-lei Podeliu- 
tei. Po to sudainavo septyni vy
rai, kas publikai labai patiko. 
Publikai į salę besirenkant, pia
nu kelis gražius šmotelius pa
skambino p-lė Anelė Tataroniu- 
tė. Publikos buvo atsilankę ne- 
perdaugiausia, mat ne bažnyčios 
naudai tas buvo daroma ir ku
nigėlis neliepė žmonėms eiti į 
tą vakarą, čia yra dar daug to
kių kurie dar vis po kunigėlio 
juodu skvernu sėdi.

Mums gražu pamatyti 
tur ne tik suaugusieji 
prie Tautinės Sandaros 
bet ir jaunimas ir darbuojasi sa- įžiau pakenčia, nemyli rūkytojų 
vo tautai. O musų Lietuvių jau
nimas kam darbuojasi ir kur? 
Nagi ant gatvių kampų jaunys
tės laiką leidžia.

Yra nutarta rengt dar dau
giau prakalbų ir šiaip vakarų su< 
pažindinimui Lietuvių su Sanda
ros tikslais ir sutvirtinimui vei
kimo;

'čia yra buris didelių kazir- 
ninkų; 'jų būrį gruodžio 2 į 3 d. 
naktį policija sugavo ir suvarė 
už grotų kai ■ žvirblius. * Nalba-

SO. BOSTON, MASS.
Sandariečių moterų kuopa. 

Pastarame laike So. Bostone, 
kur nemaža yra pažangios idė
jos moterų bei merginų, lapkri
čio 22 d. susiorganizavo Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sandai 
ros Moterų 'kuopa. Iš karto prie 
kuopos prisirašė gan skaitlingas 
'būrelis moterų.

Gražus Sandariečių moterų 
pavyzdis. Jeigu 'So. Bostone ir 
Pittsburge San'darietės moterįs 
susiprato, atsimetė iš vyrų San
dariečių kuopų, tai suprantamas 
dalykas jog ir kitų kolonijų mo
terįs (pradės organizuotis į at
skiras Sandaros 'kuopas. Taip 
musų moterims, be vyrų skers- 
painių, veikiant galima laukt la
bai gerų pasekmių. Juk mote
ris yra visuomet lepesnės, ma-

kurie dažnai susirinkimuose, kur 
moterįs dalyvauja, tyčia pyp- 
kuoja.... Antra, juk ir tokių 
atsitikimų buna jog moterįs tu
ri labai gerų ir naudingų suma
nymų, bet jos nedrysta jų iš
kelti vien del to kad gal nepatiks 
vyrams. Taip ir pasilieka.....

Geistina kad ir visur kitur 
Lietuvės moterįs pradėtų orga
nizuot Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros kuopas. Nereikia 
juk būtinai vien kad tokį darbą

. Garsus Lietuviški Tautiški Valgiai ir 
. Kaip Geriausia Juos Padaryt su 

Amerikonišku Maistu
ĮZOŽNA Lietuviška šeimyna Amerikoje natūraliai trokšta 

savų valgių kokius vartodavo tėviškėj, ir tas yra gerai 
ir naturališka kad taip ir turėtų būti. . Taipgi yra pagirtinu 
dalyku palaikyti gyvomis senosios tėvynės stalines tradicijas 
šioje šalyje, kadangi daugelis pastovesnių valgių, skanių, ge
rų ir lengvai padaromų, galima susekti užsilikusių iš tolimos 
praeities tarp Amerikonų paeinančių iš Lietuvių, kurie val
giai yra nuo senai pragarsėję šalyje kur jie prasidėjo.

P ET šioje šalyje dauguma iš tu valgių reikia gaminti iš pro
duktų koriuos lengviausia galima gauti, ir tankiai Lietu

viškai šeimininkei prisieina susirupint ką geriausia butų ga
lima panaudoti.

UPRASDAMA tą keblumą, The Borden Company paėmė sa
vo tarnybon geriausius Lietuvius virėjus ir pavedė jiems 

išdirbti geriausius budus pagaminimui pačių žymiausių Lie
tuviškų valgių surašų iš Amerikos maisto produktų.

qpOJI serija valgių gaminimo nurodymų, mes pasitikime, pa
sirodys žingeidi ir naudinga Amerikos namams suside- 

dantiems iš Lietuviškos kilmės žmonių, ir bus patalpinta kas 
Pėtnyčia šiame laikraštyje, pradedant su sekančia savaite. 
Išsikirpkit kožną receptą; įsiklijuokit jį į knygą 
pasidaryt valgius pagal jų.

ir bandykit
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UNSWEETENED

Evaporate?
Milk

6

dėžes Borden's 
Evaporated Pieno 
svarai miltų 
svarai sviesto 
svarai cukraus 
uncijos mielių

20 kiaušinių trynių 
10 baltymų
J4 sv. saldžių migdalų 
1 unc. karčių migdalų

Kaip Ta Pagaminti
Ištarpink mieles j 2 puoduku apšildyto Bor
den’s Evaporated Pieno. Padaryk tešlų iš 3/4 
pažymėtų miltų. Tegul ji rūgsta su mielėm 
sumaišyta per 3/4 valandos. Tuo tarpu su
plak trynius kiaušinių su cukrum j putas. Ir 
paskirai suplaks tų 10 kiaušinių baltymus | 
tirštas putas. Sudėk j tešlų pirma trynius su
maišytus su cukrum' ir gerai išmaišyk, paskui 
po biskj sudėk likusius miltus. Minkyk kaip 
paprastų tešla iki ji nekibs prie pirštų. Da- 
dėk sutarpytų sviestų, sumaišyk vykiu. Pas
kui dadėk kiaušinių baltymus, taipgi migda- 
lus, žiupsni oranžio žievių ir jei norima % sv. 
razinkų. Padėk tešlų j šiltų vietų per 1% va
landos iki iškils dusyk tiek, paskui sudėk i 
blekines sviestu išteptas 1/3 pilnio tešlos. Kai 
ji iškils netoli pilnos blekinės, įkišk i karštų 
pečių per 3/4 valandos kepimui. Kupmet at
vės išimk iš blekinės ir apibarstyk cukraus 
miltais.

Šis receptas duos 12 svarų kėkso-pyrago.

Borden’s Evaporated Pienas yra dusyk riebes
nis kaip paprastas pienas. Vartok pusę van
dens ir pusę Borden’s Evaporated vietoj pa
prasto pieno. Jeigu jūsų turimi receptai nu
rodo reikalingumų Smetonos vartokit tokių da
li Borden’s Evaporated.

vienur ar kitur pradėtu dabar- SiilliiiiumiiiiiiiiiliiiiiniiHiiiHiiiiiimiuamiMiiiilMiHiuiiiiiiiiiiiiiiiiiHlliilMiiutg 
tinęs Sandarietes išsiskirdamos ~ 
iš jau esančių Sandaros kuopų. 
Taip 'gali organizuotis visos mo
terįs kurios prijaučia Sandarai.

Lenkų burdingbosio “pišorka” 
pabėgo su vedusiu vyru. • Da
bar ir vėl Lenkų burdingbosį ir 
Lenkus burdingieriūis patiko ne
laimė .... Kaip susitarę, Lie
tuvė “pišorka”, -kuri rašinėdavo* 
“Keleivio” ofise, ir Lenkė “pi
šorka”, kuri dirbo “Kuryero” 
ofise po tuom patim stogu ir 
vienam ruime, — abidvi viena 
diena pabėgo niekam nieko ne
sakiusios. Keista. Kur dingo 
ta Lenkė niekas dabar nežino. 
O burdingbosio, kuris labai tė- 
mydavo į tą “čia augusią”, “pi
šorka”, paėmus vyrišką drąsą, 
išvažiavo su vedusiu žmogus, 
tulu Taučium, kurio moteris ir 
maži vaikai liko So. Bostone be 
globėj'o. Mat, tie burdingbo- 
siai visada skelbia ir pagelbsti 
“sujieškoti” iškrikusias šeimy
nas. Dabar, po vieną iš eilės, 
patįs pradeda krikti.

Labdarybės Draugija išrinko 
naują kasteriu. Iki šiol Labda
rybės arba Lietuvių Svetainės 
Draugijos iždininku buvo Len
kų burdingbosįs Jurgis Gegužis. 
Praeitame tos draugijos narių 
susirinkime liko jo vieton išrin
kta kitas iždininkais.

Susirinkime matyt dalyvavo 
nemaža tikrų Lietuvių, kurie už
davė skaudų smūgį pro-Lenkui, 
padariusiam su Lenkais uniją, 
ir jis nei nesijuto kaip išsprū
do per duris iš susirinkimo.

Griešnas Zokoninkas.

SOERB.
PRAGILO KAMPELI^

SAN FRANCISCO, CAL.
SLA. 106 kuopa susirinkime 

gruodžio 3 d. išrinko valdybą 
del kitų metų, 1923, sekančią: 
Pirmininkas — J. K. čiapli'kas, 
Vice pirm. — P. A. Adams, Se
kretorius J. J. Adams, Iždi
ninkas — J. Goblinas, organiza
torius — A. Mugėnas. šie vi
si nariai pasižadėjo bepąrtiviš- 
kai darbuotis del kuopos ir Su
sivienijimo gerovės šioj mažai 
Lietuvių apgyventoj kolonijoj ir 
ir pasistengti, prirašinėti dau
giau narių, nes ši kuopa yra vie
nintelė pašalpos-, draugystė ku
ri gali aprūpint Lietuvius esant 
bėdoje.

Pasibaigus SLA. kuopos su
sirinkimui, čia susitvėrė TMD. 
kuopa iš 13 narių, šios naujaj 
susitvėrusios kuopos diduma na
rių yra SLA; nariais, ir kol kas 
nemanoma (Skirtingų veikimų 
daryti. TMD. kuopos valdyba 
išrinkta iš sekančių ypatų: Pir
mininkas — S. A. Eringis, sekr. 
— J. J. Adams, ižd. — S. Krau- 
jutaitis.

čia taipgi gyvuoja A. L. D. 
L. D. kuopa turinti 23 narius. 
Sulyginant čionykčšias apielin- 
kes veikia ir gerai, bet tik tiek 
apgailėtina kad šioj neva ap
švietus draugijos randasi tokių 
avinų-fanatikų kurie motivuoja 
'kad TMD. kuopą yra organizuo
jama su tikslu skaldyt, A. L. D. 
L. D. Antri užsipuolimai buvo 
jog TMD. centras yra neveiklus 
ir neišleidžia gerų knygų, o pi
nigus Surinkęs laiko pas save. 
Vienok nežiūrint jokioms insi- 
unacijoms TMD. kuopa susitvė
rė. Jos tolimesnis 'gyvavimas 
prigulės nuo Centro.

J. J. A.

Reikės Dokumentų prie 
Įsiregistravimo

Sulyg naujų Lietuvos valdžios 
parėdymų, po gruodžio 15 die
nos 1922 metų-Lietuvos Respu
blikos užsienio pasai bus ižduo- 
dama tiktai tiems kurie prisius 
Atstovybei, kartu su paso pra
šymu, originalius dokumentus 
įrodančius jų Lietuvos piliety
bę, kaip tai gimimo ar jungtu
vių metrikus, senus Rusų ar Ob- 
Osto pasus, Rusų laikų sąrašų 
knygas, ir tt. Registracijos lai
kas baigiasi gruodžio 22 d. 1922 
m., ir tiems kurie neturi ant 
rankų minėtų dokumentų jau 
bus vangiai galimą laiku gauti 
iš Lietuvos tokius dokumen
tus.

Neįsiregistravę ir neužvedę 
“Įsiregistravimo Bylų” iki gruo
džio 22 d., sulyg dabar einamų 
įstatymų nustos Lietuvos pilie
tybės teisių ir vėliau Atstovy
bėje pasų nebegalės gauti.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ATSTOVYBĖ.

GERB. SPRAGILAS APIE 
ROJAUS DIENAS

Laukdamas šventų Kalė- 
, dų, žmogus turi pamislyt ir 

apie pirmų musų tėvų gerb. 
( Adomų ir apie pirmų mama 

gerb. Jievų, ba kūčių diena 
į yra tų musų iš rojaus išvy

tų tėvų diena. Nežiną ar ta 
dienų jie suvalgė obuolį, ar 

i tų dienų juds iš rojaus išvi- 
’ j° j jį varduvių diena negali 

bu't, ba jie negalėjo viena 
’ diena gimt, nebuvo dvynu

kai, o ir nebūtų turėję iš ko 
gimt. Pirmiausia atsirado 

' gerb. Adomas iš molio, o iš 
’ jo šonkaulio vėliau stojosi 

šalę jo gerb. Jieva.
Kaip ten nebuvo, smagu 

prisimint tas rojaus dienas 
mums' visiems - griešniems 
žmoneliams: ir vyrams ir 
diedams, ir mergoms ir bo
boms. Vyrams rojus dabar 
butų labai gerai del to kad 
labai pigiai apsieitų Kalėdų 
dovanos: nuėjai po medžiu, 
pakratei, pribiro alpų, pri
rinkai kasę, atnešei savo 
šonkauliui, pabučiavai ja ir 
padavei: “Tai va, širdele, 
tau mano Kalėdų dovana — 
nauja suknia”, ar tt.

Kurie turi šeimynas, irgi 
tas pats butų: pačiai parin
ktų kokių apšiurusių lapų 
nuo žemės, dukterims irgi; 
ba kaip jos dabar nori pus
nuogės vaikščiot tai visai- 
pritiktų rojiška mada.

Visi kurie šį surėdymų pa
smerkia ir rašo protestus 
prieš valdžių, prieš kapita
listus, prieš kunigus ir at
stovus, turėtų susieit ir pa
rašyt protestų ” prieš gerb. 
Jievų kam ji tokių bėda ant 
musų užtraukė ir paliko. 
Dabar ji sau kur nors kam- 
be danguje sėdi ir su zoko- 
ninkais mirkčiojasi, o čia 
mums reikia vargt ir neži
not kur dar pateksi atgyve
nęs savo amžių ir nuslydęs 
ašarota pakalne prieš aug- 
ščiausiojo feudų kokia baus
mę išgirsi.

Štai dabar, žmogus su šei
myna, pažiūri į Kalendorių 
ir matai raudonai atspaus
dinta “25”, ir tuoj išgirsti 
iš vieno kampo pati šūkau
ja: Kų man Kalėdoms nu
pirksi? Man kailinių rei
kia; .va Juozienė ’sakė kad 
jos vyras jai pirksi

Iš kito kampo atsiliepia 
duktė: Man reikia naujos 
šlebės, naujų čeverykų, ba 
reikai ant balių eit, o aš ne
turiu su kuo apsivilkt, nuo
ga neisi.

Iš kitur subumba sūnūs: 
Tos moterįs tik nori ir nori 
visko; man nors ant Kalėdų 
nupirk naujų ploščių ir skry
bėlę.

Paskui šaukia savais bal
sais, solo ir duetais ir kvar
tetais mažesnieji šeimynos 
nariai, o kaip kur balsų su
sidaro ir sekstetas, ir kož
nas pagal savo amžiaus sa
vo reikalavimus stato: nuo 
drūtų čeverykų, kelinių, šil
tos kepurės, rogių, šliūžių, 
lazdų, bolių, iki birbynės ir 
lėliukių.

Tėvas ir visai iš kalendo
riaus tų dienų iškirptų, vis 
vaikai instinktiviai žinos 
kad tai Kalėdos. Nori, sau 
kų nors nusipirkt, nors vil
nones pančiakas, 'bet nėra iš 
ko, ba reikia visiems dova
nų. '

Kad butų liuosi nuo dova
nų tie kurie šonkauliu dar 
neturi, nereiktų jiems ant

protesto Jievai pasirašyt, alė
ta prapultis užsitraukė ant. 
visų, senų ir jaunų, vedusių 
ir dar ne.

Iš Kalėdinių dovanų da
bar mergos renkasi sau vy
rus: nežiūri koks tu butum> 
lepšys ar baravykas, bile tik 
gražesnę dovanų nusiusi ji 
su tavim kokį mėnesi pa
draugaus po to. Pradingu 
ta mada kada gražesne at
virute galėjai pasveikinimų, 
pasiųst ir įgau't draugišku
mų. Dabar gali gražiausių 
poezijų prirašyt ir nusiųst 
ant Kalėdų, ale kai nueini 
jų aplankyt, nusiveda tave į 
kamara ir ima rodinėt ko
kių dovanų atsiuntė tas, ko
kia šitas, kokių kitas, ir ta
da pajunti kad ji 'tau norėjo 
duot suprast kad čia tavo 
dovanos nėra. «

Jeigu bųtume visi gyve
nę dabar rojuje, nebūtų bu
vę bėdos: kuri prieš Kalė
das išsireiškia tau žadanti 
įsigyt naujų suknių, ta tuoj 
supratai, ir nuėjęs priskynė! 
gražių lapų ir per nigeriuką. 
pasiuntei su užrašu nuo to- 
kio ir tokio. Kuriai reikia 
karielių, nueini į pajūrį, pri
renki varlių lukštų, suveri 
ant šaknies ir nusiunti. Ku
riai reikia-gražių šukų, pa
gauni žuvį, iškepi, nuvalgai 
mėsų, šukas išdžiovini, nu
dažai kokiu žalių ar raudo
nu akmeniu ir nusiunti jai. 
jeigu manai siųst (auskarus 
į ausis, pasigauni paršiukų, 
išmuši porų dantų, ant šerių 
užveri ir nusiunti jai. Jeigu 
išsireiškia nori branzalieto, 
paėmęs akmenį išgręži sky
lę rankos didumo, apdailini, 
ir turi kų nori. Laikordėlių 
ant rankų ar ant 'blauzdų 
moterims rojuje gyvenant 
visai nereiktų, niekas apie 
laikų (nesirūpintų, ir tik už
tektų saulės užtekėjimo ir 
nusileidimo, o senatvė atei
tų ir be laikrodžių.

Ale kad rojaus gyvenimo 
jau negalim (turėt, gerai bu
tų kad čia Amerikoj turėtu
me nors Lietuvos madų. Ba
la čia išmislino tas Kalėdi
nes dovanas ir piktumus del 
jų, Lietuvoj sau stalų šienu 
apkrovei kučioj, privalgę! 
šieno ar kleckų su aguonų 
skystimu, ir lauk užgimimo, 
o ant rytojaus bent prisival
gai visko iki sočiai iš to di
delio džiaugsmo, kad paskui 
kelias dienas pilvo nevaldai. 
Ir ten bernai nesirūpina kad 
reik mergom dovanas pirkt, 
dar kūčių. vakare kur už 
pirties sniege' įšvolioja pa
rodymui savo didesnės mei
lės.

O čia Amerikoj — dides
nė meilė pasirodo branges
ne dovana iš pirkėjo pusės, 
o iš priėmėjos — tai kaip tų 
šunų lojimas kučiose Lietu
voj: nežinai ar ji tavimi 
džiaugiasi, ar tik tavo dova
na.

Nebūtų tų visų blogumų, 
nereikėtų brangiai mokėt už 
dovanas, jieškot per jas šon
kaulių jeigu butume visi ro
juje gyvenę; 'tada mergos 
butų vyrų jieškoję kaip Jiė- . 
va Adomo kada obuolį nusi
skynė; nebūtų buvę žiemos 
ir šalčių, karščių ir lietų, 
pieskynų ir dumblų, akme
nų ir dagių kas viskas dabar 
musų gyvenimų sunkina; 
nebūtų reikėję rūpintis pa
stogė, užvalkalu ir darbu; 
nebūtų fabrikų ir kasyklų į 
kurias dabar turim lyst ir 
jieškot sau maisto, ba butų 
užtektinai vaisių ant me
džių ir kožnas skintų sau 
tik tiek 'kiek tuo tarpu rei
kia. Kas dabar darosi: pri
puolę prie keno nors medžio 
mes norim jį visų nukrėst ir 
nusinešt kad niekam nelik
tų. Nebūtų laivų, traukinių 
ir tramvajų, ba nereikėtų 
niekur važinėt; nereikėtų 
muilo nei Šilto vandenio ir 
niekad nereikėtų praustis ir 
šukuotis, visi vis butume 
gražus sutvertojo akyse, ba 
jis sutvėrė mus visus ant sa
vo paveikslo.
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LENKAI E1LEJ NĘKULTUR1NGŲJU NAUJI LEIDINIAI
ra perdaug aiškus, bet matyt jį 
leidžia kokia nors tikybinė sek
ta atsimetusi nuo Rymo Katali
kų. Nekurie straipsneliai turi 
vertės pasiskaitymui, kiti krei
piama į tai ką tas laikraštis no
ri atsiekti.

Išrodo jis turi ką tokio su bu
vusiu “Vyskupo” Mickevičiaus

ŠVIESOS KOVA SU TAMSA (ORMUZDAS IR ARIMANAS) 
PERSŲ APISAKA

Vertė iš Rusų Kalbos K. D.

NJUŠOVIMAS naujai iš- 
' rinkto Lenkijos prezi

dento yra vienas iš daugelio 
pavyzdžių Lenkų nepribren- 
dimo ir jų vaikiško užsigei- 
dimo atvaryti ant savo.

Kaip Arthur Brisbane, di
dis Amerikos kritikas ir ra
šytojas išsireiškia šiame at
sitikime, žodis “Respublika” 
gražiai išrodo ant popierio. 
Tečiau padaryti tikrą respu
bliką pirmiausią, reikia turė
ti medegą iš kurios respu
blikos darosi.

Lenkai nuo pat didžiosios 
karės pradžios mėtėsi tai į 
vieną, tai Į kitą pusę; pas
kui, gavę šiek tiek galės tuoj 
pradėjo beprotiškai į visas 
puses blaškytis, smaugti, žu
dyti nekaltus žmones, verg
ti kaimynių valstybių sritis, 
užgrobinėti miestus.

Ponai Lenkai nuo pat savo 
šalies teisių atgavimo pasi
rodė kai karvė įleista į stik
linių daiktų krautuvę.

Nebūtų tokia dėmė ant jų 
kritus ir netaip jie butų 
buvę pirštais badoma už tą 
užgrobinėjimą kitų kraštų, 
su įrodymu jų neišaugimo, 
kaip įvykimas šitos tragedi
jos.

Tamsi respublika Meksi
ka per eiles metų žudė vieną 
prezidentą po kitam; pana
šių atsitikimų buvo kitose 
nekulturiškose šalyse, ir jų 
tarpe atsistoja Lenkija.

Kiekvienas ponelis tenai 
nori prezidentaut, ir tubut 
turės progą, nes vienas il
gai vietos užėmęs negalės 
laikyt.

Nežinia kas bus Lietuvos 
prezidentą išrinkus, tečiaus 
reikia tikėti Lietuviai yra 
kulturiškesni už Lenkus.

▼ ▼ ▼

Naujas Svečias iš Lietu
vos

Nesenai, beveik visai negar
sinamas, Chicagoj atsirado nau
jas svečias iš Lietuvols, K. Bie
linis, social-demokrsCtas. Buvo 
jau daugybė atstovų kerikalų ir 
keletas tautininkų, bet social
demokratų dar nebuvo.

Amerikoje social-demokratų 
pažiūrų palaikytojais yra “Nau
jienos” ir dalimai “Keleivis”.

Maža ras pritarimo social-de-

skaudžiai, vėl pradedu išnau- 
jo kopti Lietuvos kalnan.

“žinai, buvau Sovdepijoj. 
Išgyvenau ten ištisus metus. 
Ir per tą visą laiką gerai paži
nau Rusijos gyvenimą. Ir 
kas ? Savo taip vadinamo bol
ševizmo momentaliai išsižadė
jau.”
Tiesą sakė Dr. J. šliupas pas

kutiniu savo prakalbų maršrutu 
per Ameriką: “Milsų bolševikus 
tik reikia paimt ir nusiųst Ru
sijon porai savaičių, išsižadės jie 
bolševizmo.”

Gaila kad musų žmonės nesi- 
■mokina iš patyrimų kitų. Jau 
mes instinktiviai žinom kad ne
teik kišti piršto ugnin, nes nu
degsi, bet bolševizmo ugnin ne
įšokęs mažafckuris tepatiria kaip 
ten ".puiku” yra.

Jeigu jau tokio garsaus bol
ševikų patriarko Aleksos brolė
nas pas jį nubėgęs iš “kapitalis- 
tinės”-buožių Lietuvos negalėjo 
priprast prie “rojaus”, ką gi tu, 
prastas dvasios Skurdžiau, gali 
tikėtis Rusijoj rasti ir kodėl tu 
ją taip garbini ir Itrokšti tokio 
“rojaus”, užeinant Amerikoje?

Amerikos Lietuvių Kalendorius 
1923 metams. A. L. T. Sanda
ros lėidinis, 128 puslapių kny- 
g&, su daugeliu straipsnių ir 
paveikslų Lietuvos veikėjų, 
įstaigų, ir Amerikos Lietuvių 
veikėjų.
Kaipo informacijų knyga, šis 

kalendorius bus naudingas kiek
vienam Lietuviui. Kalendorinė 
dalis apima visas katalikiškas 
šventes ir didesnius nuotikius 
Lietuvos istorijoj, su kuo susi
pažinti. reikalįnga kiekvienam.

Telpa dikčiai eilių ir šiaip pa
siskaitymo straipsnių, prie to 
plačiai apipiešta musų politinis 
veikimas Amerikoje. Kaina 25c. 
(Jų galima gauti “Dirvos” ad
ministracijoj.) j

“šviesa” — Naujas mėnesinis 
žurnalas, kurio leidėjais pasi
rašo kokia tai Lietuvių švieti
mo ar Chicagos Traktų Drau
gija. Lietuvių Dvasios ir Kul
tūros laikraštis. Gruodis, No.’ 
1. Skaitymų 13 puslapių, di
delio formato. Kaina $1 me
tams.
šio žurnalo tikslas išsykio nė-

“Atgimimu”, ar jo dvasios su- 
gryžimas į šį svietą vėl.

Karo Aukos — keturių veiksmų 
drama iš Lietuvos darbininkų 
gyvenimo. A. L. Proletarų 
Meno S-gos lėidinis. Parašė 
Sodaliufe. 48 pusi.
-Iš paties veikai u'ko užvardiji- 

mo ir iš to kas jį išleido galima 
suprast jo turinį. Jis gal jau 
bus ir pervėlus, nes žmonės pra
ėjusią karę kaipir užmiršo.

Prastas dalykas leidėjų nepa
žymėti prie knygelių ir jų kai
nas.

Fabrikantas ir Darbininkas — 
trijų veiksmų drama, Rusiš
kai parašė V. Kniazev, vertė 
L-tė. To paties' Proletarų me
no lėidinis. 61'pusl.
Kaip leidėjų pastebėta, jis jau 

netinka Rusijos lošimui, nes yra 
rašytas caro laikais. Bet be pa
keitimų netinka lošti ir Ameri
koj. Kaina 45c.

KALIFAS “BE PORTFELIO”
Ą RTIMŲJŲ Rytų politika su- 

'bendrinta su religija taip 
landžiai kad mums net sunku 
įsivaizdint. Ir koks nors nesu
sipratimas apie Mohammetoniš- 
ką tikybą rodos dadeda betvar
kės prie daugelio ginčų apie Mu- 
sulmanų reikalus.

“Kalifais be žemiškos galybės 
yrą daug radikališkesnis nusito- 
linimąs nuo tvarkos Islamo par 
šaulio negu Vakarų protas iššū
kio gali suprast’'*, sako buletinas 
iš Washington, D. C., National 
Geographic Society raštinės.

“Lengviausias būdas prašali- 
nimui tūlų tų iliuzijų bus išro
dymu keleto didelių panašumų 
tarp dviejų naujausių didžiųjų 
pasaulio religijų. Sakinis ‘Mo- 
hammetonas’, kaip ir užvardi- 
jimas 'Krikščionis’, yra pravar
džiavimas. Abū vardai duota, 
su pasipiktinimo tikslu, tų reli
gijų priešų.

“žodis 'Krikščionis’ buvo grei
tai priimta Nazaretėno pasekė
jų. žodis ‘Mohametonas’ nie-

tonų esančių Turkijos išlaukėje 
negu Anglijos karalius turi ant 
Episkopalų ~ Suvienytose Valsti
jose. Ištiesų nebūtų tokio keb
laus Artimųjų Rytų klausimo 
šituo laiku jeigu ta viršenybė 
butų buvus, pripažinta kitoj pu
sėj Bosforo, Mažojoj Azijoj.

“Labai didelis skirtumas tarp 
Vakarinių žmonių supratimo ir 
Mohammetoniškų pažiūrų ikšiol 
nedaleido jų dvasiškai valdžiai 
prasimušti per visus rubežius 
žemiškomis tiesomis nustatytus 
ir inimti į save net karingas 
tautas. Mohammetonizmas netu- 
ri'kuriigų. Islamas yra viena iš 
griežčiausių religijų. Iki šiolei 
buvo kad jeigu kalifas nebuvo 
valdovu jis nebuvo kalifu. Dva
siško vadovo iki šiolei Musulma- 
nų pasaulis nežinojo. Natūra
liai, taigi,- kalifai stengėsi val
dyti, su pagalba kardo.

“Idėjos yra svarbus dalykai 
geografijai. Ne tik ką Moham- 
metonas supranta jog sunku yra 
melsti 'Ateik Karalyste Tavo’ ir 
paskui kovoti už kitokią karaly
stę, met, taikos laiku, jo religi
ja ir įstatymai eina ranka ran
kon. Mohammetas buvo tiesų 
davėjas, ne tik Mosaiškoj bet ir

mokratų atstovas taip Ameri
kos Lietuvių, ypač todėl kad jie 
kaip čionai taip ir Lietuvoj vi
sada tik rėkt padėjo ir kaip ka
da žadėjo ką, bet niekad nei bis- 
keliu prie Lietuvos reikalų rė
mimo neprisidėjo. Net ir da
bar, Lietuvos Seime, sociai-de-

kad nebuvo priimta jų didžiojo Justiniškoj prasmėj. Tarp Mo- 
Pranašo pasekėjų. Jis norėjo hammetonų yra tiek įstatymų 
vengti naudojimo jo vardo prie I kodeksų kiek yra jų sektų; ir 
tikybos ir įvedė naują yardą—įtiek rūšių advokatų kiek yra 
Islamas — kuriuomi jis tikėjo kodeksų. Tarp Sunnitų, Stačia-
Mohammedanizmas bus žinoma, tišiškos didumos dalies Islamo,

mokratų atstovai išėjo iš salės 
sykiu su bolševikais kada pra
nešta apie Seimo vedėjų rinki
mą, nesą jie su “buožių tvarka“ 
nieko bendro turėt nenorį.

Social-demokratai yra tie pa
tįs internacionalų garbintojai, 
tik vieni su kitais nesutinka'to
dėl kad visi nori but darbinin
kų “išvaduotojais”.

▼ ▼ ▼

Patyrimas — Geriausias 
Mokytojas

Sekantis laiškas duos suprati
mo daugeliui musų bolševikėlių 
apie tai ką jie taip baisiai garbi
na. Vytautas Aleksa, žinomo 
Amerikiečiams “Dėdės” Ambra
ziejaus (iš Brooklyn©) sesers 
vaikas, mažas parvažiavęs su 
motina į Lietuvą iš Amerikos, 
tenai lankęs gimnaziją, kaip ir 
visi januoliai, užsikrėtė bolše
vizmu. Dar lengviau jam buvo 
tuo didžiuotis kadangi jo dėdė 
yra ne kas kitas kaip garsusis 
Zigmas Aleksa-Angarietis, bol
ševizmo patriarkas tarp Lietu
vių. Vytautas pabėgo iš Lie
tuvos Hr nusidavė į Rusiją pas 
dėdę. Pagyvenęs Rusijos bolše
vikų rojuje, sugryžęs į Mariam-' 
polę, Vytautas Aleksa rašo “Dir
vos” redaktoriui:
E . “Gal jau girdėjai, aš buvau 

bepradedąs bolševikauti. Gal 
net ir pertoli nudrožiau. Bet 
teisingai yra sakoma: f Jau
nystė — kvailystė’. Taip ir 
su manim buvo. Dabar gy
venimo pamokintas, gal ir per-

Jis toliau stengėsi tam žodžiui, yra keturios tiesų mokyklos, 
reiškiančiam išsižadėjimą, pri- Hanafitas taip kreipsis prie Ma-

Harrisonburg, Va., susivaidi
jus už indikus, trįs žmonės mi
rė nuo susišaudymo tarp savęs.
svarbiausioji Pranašo žmona, vi
sada užvydėjo jo dukterei Fati- 
mai, o kadangi Fatimos vyrui iš
puolė inpėdinystė, ji vadovavo 
visas pastanga1® kad Ali nepa
tektų. Tuo tarpu grupė kuri 
laikė Alį teisėtu inpėdiniu, įga
vo galės laike jo valdymo, bet 
turėjo nuolat kariauti aitlaįky- 
mui prieš Omaro įsteigtąją sro
vę.

“Kuomet Ali’o sūnūs ir iripe- 
dinis, Hassan, buvo nužudytas, 
gal but ranka jo žmonos pagal 
Moawiyaho liepimą, šis Moawi- 
jah užėmė kalifatą, perkėlė jo 
sostinę į 'Damaską, ir iš jo pra
sidėjo eilė valdovų žinomų‘kaipo 
Ommiadai. šiuomi tarp šiitai 
atsiskyrė nuo Sunnitų,arba Sta
čiatikiu. Mohammetonų, delei sa>- 
vo atsidavimo Ali’ui ir Hassa- 
n’ui, ir delei savo įsitikinimo jog 
pirmasis iš Ommia'dų ir jo in- 
pėdiniai buvo uzurpatoriai ir ne
tikri. Arabai ir Persai Mohajn- 
metonai palinko prie šiitų fak- 
cijos.

“Toli atgal tose dienose kada 
Moawiyaho inpėdinfe užėmė sa
vo vietą Irak miesto gyventojai 
sukilo — to paties Irako kuris 
tik pereitą metą vėl sukėlė su
judimą po išrinkimo Emiro Fei- 
sal 'karalium. Feisal yra trečias 
sunuš Didžio šerifo iš Mekkos.

“Antroj serijoj kalifatų, va
dinamų Abbasidų monarchais, 
valdė tasai Harun ai Rašid. Ir 
po jo valdžios pasidalinimas ka
lifato tarp jo trijų sūnų padarė

kergti penkis kardinalius punk
tus savo naujos religijos. Pir
mas iš tų punktų buvo trumpas 
|įsitikinimas, ‘Nėra, kito Dievo 
šalip Allaho, ir Mohammetas 
yra jo pranašu’; Kiti keturi 
apėmė maldas, davimą aukų, pa- 
sniką Ramonado ir aplankymą 
Mekkos.

“Kitas reikšmingas paralelia 
tarp Krikščionybės ir Moham- 
mėtonizmo yra tai kad abi tos 
religijos su tokia daugybe mili
jonų žmonių yra priimtos sve
timų rasių, o ne tų kokiais bu
vo jų įsteigėjai. Kristus buvo 
žydas; Mohammetas buvo Ara
bas. Mohammetonizmas sutvar
kytas Turkiška dvasia ir tautiš
kumu ir jis'nuolat su'sfikirto su 
Vakarų civilizacija pastaraisiais 
šimtmečiais.

“Pats 'klaidingiausias įsivaiz- 
dinimas apie Mohammetonizmą 
tečiau yra stačiokiškais; many
mas jog'Mohammetonų pasaulis 
yra tik religiška vienutė, žiū
rint iš toli į jį sektos ir grupės 
lyg nesimato. Ištiesų gi jame 
yra dvi didelės šakos Mohamme- 
tonizmo, Sunnitai ir šiitai. Abi 
tos šakos, ir taipgi jų išlaukęs, 
turi prieš viena kitą atstatę aš
trius kirvius.

“Pastarieji kalifai, kiirie sy
kiu buvo ir Turkijos šaitanai, 
savinosi viršenybę ant Moham- 
metoniško pasaulio susidedan
čio iš bent 300,000,000 sielų. 
Tečiau tikrumoje Turkijos Sul
tanas turėjo biskį daugiau dva
sinės viršenybės ant Mohamme-

lakito advokato kaip Presbite
ri jonų parapija samdytų Unita
rų kunigą.

“Pats žodis 'kalifas* yra jau 
fantastiškose Arabiškų naktų 
pasakose minimas kur skaitoma 
apie Kalifą Harun ai Rašidą. Ra
šid buvo pilnoj prasmėj kalifas, 
ir skaitant istoriškus faktus apie 
'kalifus esti nemažiau žingeidu
mo kaip ir anose pasakose.

“Kuomet Mohammetas mirė 
jo kancleris, Abu Bekr, draugas 
jo bėgime nuo priešų, arba Hegi
ra, paliko kalifu, reiškia, litera- 
tiniai, inpėdiniu. Abu Bekr rei
škia 'panelės tėvas’. Jis buvo 
Mohammeto uošvis. Antrasis 
kalifas, arba inpėdinis, buvo 
Omar, kitas Pranašo uošvis, ku
ris pradėjo organizuoti armijas 
ir pradėjo platint Islamą ant vi
so žemlapio, taip sakant. Omar 
buvo pirmas išgirdo apie titulą 
lEmir ai Moumenin, ‘Ištikimųjų 
Kunigaikštis’.

“Išsykio, Ali, vyras Moham
meto dukters, Fatimos, skaitė 
save teisotu inpėdiniu ant kali
fo. Tečiau kad pergyveno' Abu 
Bekr ir valdė Omar, ir kitas ka
lifas, Othman, atbuvo savo ir 
jiko, nužudytas kaip buvo nužu
dytas ir Omar pirm jo, Ali tepa
teko kalifu.

“Mohammetonizmas visai ga
lima vadinti ‘vyriška religija’. 
Tečiau, tose ankstyvose dieno
se, jau dvi moterį buvo vadovau
jančios dvasios persikėlime jo į 
Sunnitų ir šiitų skyrius kurie 
iki šių dienų užsilaikė. Ayeša,

kalifatą savo rūšies valdžios for
ma;' Vienam sunui pasakyta 
valdyt Arabiją ir Syriją; kitam 
Persiją ir Turkestaną; o trečiam 
Mažojoj Azijoj ir Juodųjų Jū
rių srityje.

“Kitu laiku, linkui galo dešim
to amžiaus, Bagdad, Kairo ir 
Cordova, Ispanijoj, buvo visos 
sostinės paskirų valdančių ka
lifų; bet tei nebuvo draugiškas 
pasidalinimas. Kožnas kalifas 
apšaukė kitą heretiku ir laikė 
save vienatine galva viso Isla
mo.

“Kaip A'bul Abbas-, pirmas iš 
Abbasidų monarchų suėmęs vi
sus vyriškius paeinančius Om
miadų kilmės sumėtė kalėjiman, 
visus jutfs nužudė, ir kėlė puotą 
.ant didelio audeklo užtiesto ant 
jų kaulų,- yra tik vienas pavyz- 
dis fantastiškų žiaurumų tų am
žius užsitęsusių kovų būti kali
fu. -

“Aprašymai apie kalifatą už
pildytų — ir užpildė —didžiau
sias knygas. Turkijos sultanų 
gavimas to titulo yra tik moder
nia ir gal but mažas skirsnis ko
vose už likimą ‘Inpėdiniu’ ir taip 
laikyti valdžią ant galingos- Is
lamo spėkos. Ypatingos domės 
verti yra šie punktai kad spėka 
tankiai lošė svarbiausią rolę už
ėmimui tos valdžios, kad buvo 
po keletą kalifų vienu laiku ar 
tai draugišku susitarimu ar per 
lenktyniavimą, ir kad įgijimas 
kalifo titulo dar nėra jokia ga- 
rantija jog jis bus pripažintas 
Musulmanų pasaulyje.”

jy/ĮATĖ visaregis Ormuzdas (Persai iš
pažįsta du dievu: gerą — Ormuzdą, ir 

piktą, Arimaną) kad žmonės netikusiai gy
vena ant žemės: vieni gyvena turtuose, iš
tekliuj, .o kiti — skurde ir varge. Nėra nei 
na rūpestis ir sąžinė, o neturtėlius — ru- 
vieno laimingo žmonėse: Turtuolius kanki
na rūpestis ir sąžinė, o neturtėlius — rū
pestis ir pavydas.

Ormuzdas, pagailęs žmonių, sumanė 
nužengti iš dangaus ir išmokyti juos ’tie
sos ir doro gyvenimo.

Ormuzdas neatėjo žemėn turtingu ir 
žygiu žmogum, todėl kad jo tikslas buvo 
mokyti išminties ne vien viso pasaulio gar- 
suolius, bet visus žmones. Jis neapsireiš
kė karalių arba gudruoliu, nes tada žmonės 
butų sakę: “Lengva jam turtuoliui arba 
karaliui, arba gudruoliui, laikytis dievo Įsa
kymų, bet tnums neturtėliams ir elgetoms 
jis ne pavyzdis: elgetos neturi galimybės 
pamėgdžioti turtuoliui.” Ormuzdas" geidė 
parodyti kad gali dorai gyventi kiekvienas 
žmogus, ir todėl žemėn atėjo vargingo el
getos paveiksle.

Arimanas gi, piktasis dievas, buvo pa
vydus ir priešingas Ormuzdui ir taip pat ir 
visoms žmonių giminėms. Arimanas la
biausia bijojo kad žmonės negyventų pa
saulyj artimoje meilėj ir broliškoj taikoj. 
Už tai ir jis, kaip Armuzdas, nutarė pasi- 

■ rodyti ant žemės kad sutrukdžius Ormuz
dą. Ormuzdas atėjo ant žemės paprastu 
elgeta, o Arimanas — paveiksle didžio ka
raliaus, kuris užvaldė visas gimines.

Šitoks 'buvo gyvenimas Ormuzdo ant 
žemės.

Jis vaikštinėjo po kaimus ir miestus, 
visur mokydamas žmones. Savo nieko ne
turėjo, ir visa ką jam duodavo atidavė ne
turtėliams. Jis mokino kad visi žmonės yra 
broliai ir broliškai privalo gyventi. “My
lėkite visus”, — mokino jis, — “neskirkite 
savųjų iš svetimųjų; truskite ne dėl savęs 
bet del kitų; rūpinkitės ne savimi bet ki
tais. Jus visi reikalingi kits kitam; jus 
visi viename daikte — vienas kūnas. So
pint žmogaus rankai, kenčia ją ir visas kū
nas. Taip privalo būti žmonės®: jei vienas 
žmogus patenka nelaimėn visi privalo jį 
guosti ir gelbėti. Kaip taurėj negalima at
skirti vieno lašo vyno iš kito, taip ir žmo
nės privalo gyventi neatskiriamoj meilėj ir 
taikoj. Jieškodami laimės del savęs, nesu- 
rasite jos, o surasite tik tada kuomet rū
pinsitės laime-kits kito.”

Neturtėlius, nuoskaustus, alkanus Or
muzdas guodė ir jiems tarnavo.

Turčiams ir galingiesiems liepė permai
nyti savo gyvenimą, gailėtis neturtingųjų, 
ir išmetinėjo jų sauvališkumą.

Žmonės įvairiai sekė jo mokslą. Vieni 
visai atmetė jį, sakydami kad taip gyven
dami visi nuskurs ir niekas neturės ištek
liaus. Kiti sakė kad jiegalima nesirūpinti 
savimi: reikia neapleisti kitų, bet ir savęs 
nepamiršti.

Turtuoliams nėtiko jo mokslas: jie gai
lėjo atiduoti savo turtą; neturtėliai sakė 
kad jei jie ims rūpintis kitais, tiesiog nu
skurs ir mirs iš bado. Nedaugelis žmonių 
priėmė Ormuzdo mokslą ir sekė jį.

Arimanas gyveno ant žemės. Išgirdęs 
Ormuzdo. mokslą, jis liepė pakviest jį pas 
save;

— Matai, — sakė Arimanas, — tavo 
mokslas netinka žmonėms. Pripažink kad 
piktas galingesnis už gerą. Nusilenk prieš

I piktą, skelbk mano mokslą, ir tada visi žmo- 
Inės seks tave.

Nieko neatsakė jam Orimuzdas. Ne
galėjo sutikti jis skelbti žmonėms pražūtin
gą mokslą. Arimanas atidavė Ormuzdą sa
vo tarnams, kurie įvedę jį į kalėjimą ir nu
žudė.

Matyt nužudytąjį, slapta šviesusis die
vas pakėlė į dangų didžiai nulipdęs žmonių 
nesąmoningumu. Jie nenorėjo prievarta 
vesti žmones moralybėn, bet norėjo kad jie 
išbandytų ar gerai gyventi sulyg Arimano. 
’’Kada pasaulį pripildys savalybė ir netei
sybė” — manė jis, — “tada jie patįs gryš 
prie savo atmestojo mokslo.”

Tada Arimanas sumintijo klastingą 
prigavimą visam pasauliui. Pirmiausia jis 
liepė visiems aukotojams (vaidyloms), mo
kytojams ir valdininkams teigti žmonėms 
šventyklose, mokyklose, gatvėse, turgavie
tėse, kad savuosius reikia daugiau mylėti 
kai svetimuosius; rūpintis vien tik savai
siais. “Aš pageidauju jums gero”, — sakė 
buklus Arimanas: — “tegul kiekviena tau
ta gyvena savimi ir lai kiekvienas žmogus 
pirmiau myli savuosius. Taip nurodė gim
dytojams auklėti savo vaikus.

Visiems tiko leidimas Arimano.
Tik Ormuzdo mokiniai nepriėmė nau

jojo mokslo; bet jų niekas nebeklausė. Juos 
laikė nemeiliais ir neprielankiais savo tau
tai. Pakaltino juos nepaklusnumu karališ
kiems leidimams.

Tada kilo užvydas turtų tarp atskirų 
tautų. “Nėra tikslo sėti, pjauti, vargti kai 
viską galima gauti be triūso — kova ir prie
varta”.

Visos tautos stengėsi Įsirengti kariu- 
menes puolimams ir apsaugai.

Taip įsigalėjo neapikanta atskirose gi
minėse. Valdžia kilo prieš valdžią, kalba 
prieš kalbą. Daug žmonių žuvo ir kraujo 
praliejo, daug išbėgiojo Į miškus ir dyku
mas. Apleido gyvenamąsias vietas ir iš
nyko linksmybės‘iš miestų1 ir kaimų.

Arimano gi širdis šypsojosi iš džiaug
smo kad jo žmonių neapikantos mokslas iš
duoda- gausius vaisius, ir sakė: “Laikai 
stojo sunkus, bet aš noriu jums gero; Duo
du dar 'jums įsakymą: Mylėkite draugus 
daugiau už svetimuosius; rūpinkimės arti
maisiais, o ne svetimaisiais.” “Teisingas 
jo pasakymas’’-, — manė žmonės:’ “laikai- 
sunkus, kur gi čia besirūpinti svetimais.” 
Kiekviena šeimyna gyveno savimi. Kiek
vienas tėvas tik savo vaikais tesirūpino, — 
kad tik jo vaikai butų sotus, bet manyte ne
manė kad ir kiti turi vaikus, kurių tikslas 
taipgi — gyventi. -

(Dar bus)

Lietuviškai-Angliškša ir AngUškai-Metuviškaa

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 j 
Lietuvą būtinai reikėtų ji turėti, kad neužmiršuš Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagalbininkas. Bė jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija,.su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs neai- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais '.......... 310.00
Tas pats,"gera morokko oda, labai drūtas ....... 811.M

Užtekanti Saulė. Patriotiškumo,- meiles 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 ........................... ...7. .85

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne'

NAUJIENA VISIEMS MOKSLĄ MYLINTIEMS .
“ARTOJAS” pradedant su Lapkričio mėnesiu spausdina labai 

1 *• žingeidų veikalą — tokį indomų kaip buvo “Dausų Kolum
bas”. Šis naujas ilgas veikalas yra “Dviejų Laivų Nuotikiai — 
Kelionėse po šiaurės Žemes”. Mes žinom apie savo gyvenamas 
sritis daug, bet nieko nežinom apie šiaurės karaliją kur žiemą 
per šešis mėnesius buna naktis be paliovos, o vasarą — per tiek 
pat laiko diena be paliovos. Tenai žiemą saulė neužteka visai, o 
vasarą viešai nenusileidžia: ji apeina ratu danguje ir vėl pasiro
do rytuose. — Užsirašykit “Artoją” dabar, reikalaukit Lapkri
čio numerio kuriame telpa to veikalo pradžia. Užrašykit j j sa
viškiams Lietuvon — tai yra mokslas apie žemę ant kurios mes 
vaikščiojam—stebuklai astronomiškos saulinės sistemos tvarkos.

Amerikoje Metams $1 Lietuvon $1.25. Pavienis numeris 10c.

“ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K.

KUN. R. V. DELIANIS SUTINKA SUMUŠT 
BIBLIJOS STUDENTŲ ARGUMENTUS

(Tąsa iš pereito num.)
CANIS MAJOR — DIDYSIS ŠUO

IRANIS Major iš pat ankstyvųjų laikų bu-
J vo laikoma vienu iš tų šunų ką Milži

nas Orionas vedžiojos! kuomet eidavo me
džioti. Kiti, tečiau, tikrina jog šita kon
steliacija gavo savo vardą pagarbai šunies 
■kuri Aurora (Aušra) padovanojo Kefalui, 
kuris buvo greičiausias iš tų šunų veislės. 
Legenda kalba jog Kefalas leido lenktynės- 
■na savo šunį su lape, kuri buvo laikoma 
greičiausia už visus gyvulius. Lapei ir 'šu
niui 'belekiant tūlą laiką be pralenkimo vie
nas kito, Jupiteris taip buvo pasitenkinęs 
šunies parodytu greitumu kad jis patalpi
no tą šunį taip žvaigždžių (atminimui jo 
amžinai. Kita' pasako išrodinėja jog jis 
tai buvęs Ikaro šuo.

Skandinavai Didįjį Šunį vadino Sigur- 
do šuniu, o senovinėj Indijoj jis buvo vadi
nama “Briedžių skerdikas”. Nors mitolo
gija subendriną šią žvaigždžių grupę su 
Oriono šuniu, tečiau Sirijus, skaisčiausi 
šios konsteliacijos žvaigždė, regis buvo 
subendrinta su mintimis apie šunį tarpe 
tautų net nesančių apsipažinusių su pasa
ka apie Orioną. Garsingame Denderos zo
diake, Canis Major atvaizdinama pavidale 
karvės valtyje. Jis taipgi atvaizdinta ant 
kaulinės lentelės rastos ant Trojos miesto 
vietos, ir ant senoviško Etruskų veidrodžio.

Sulyg Burritto, vardas ir pavidalas tos 
konsteliacijos paimta iš Egiptėhų, kurie 
tėmydavo ją tekant, ir pagal jos sprendė 
pakilimą Niliaus vandenį, kurį jie vadino 
“Siris”, Sirius ir visa konsteliacija parde- 
da rodytis vėlyvam rudenyje, ir matomas 
per žiemą, tuo laiku kada užeina lietingas 
sezonas ekvatoriaus srityse.

Ankstyvojoj klasiškoj gadynėj, sako 
Allen, Sirius buvo vadinama paprastai tik 
“Canis”, ir perstatė Laelapą, Actaeono šu
nį, ar Dianos nymfos Prokris šunį; Novi- 
dius vadino jį “Tabiošiaus Šuo”, o Dr. Seiss 
laikė jį esant “Išrinktuoju Kunigaikščių”.

žvaigždžių piešinyje, tasai Šuo atvaiz
dinama stovįs ant paskutinių savo kojų tė- 
mijąs ar šokąs ant Kiškio, kuris raitosi ar
ti prie Oriono kojų. Bayer ir Flamsteed 
visai priešingai negu kiti, Didįjį Šunį atvai
zdina platgalviu šuniu. Prof. Young apie- 
šia tą “Didįjį Šunį” kaipo tą “kuris sėdi 
saugodamas savo poną Orioną, bet turintį 
akį atkreiptą ant Kiškio”.

Aratos Užsimindamas apie Canis Ma
jor rd§o: “Jo visas kūnas yra tamsus, bet 
žvaigždė jo žiotįse spingsi su didesne gyvy
be negu kuri nors kita žvaigždė.” Tas yra 
apie Sirijų, skaisčiausią iš visų stovinčiųjų 
žvaigždžių; ir gal but tą žvaigždę kuri dau
giausia patraukė į save žemės žmonių do- 
mę už visas kitas dangaus puošėjas.

Ankstyvose istorijose ir užrašuose ran
damą daug astronomiškų suminėjimų “Šū-

nies”, bet negalima tikrai sakyt ar apie tą 
.konsteliaciją ir žvaigždę Sirijų kalbama. 
Arabai astronomai tą konsteliaciją vadino 
“Al-Kalb-al-Akbar”, kas reiškia “Didesny
sis Šuo”. Eufratiškame žvaigždžių surašė 
Canis Major paskaitoma “Saulės Šuniu”. 
Ankstyvieji krikščionįs manė jog tas pa
vidalas perstato Fabijošiaus šunį ar Dovy
dą.

Pačios-tos konsteliacijos svarba užtem- 
dinta pragarsėjusia jos žvaigžde, Sirijum, 
“Saulių Karalium”, apie kurią daug knygų 
yra prirašyta. Tos žvaigždės nesulygina
mas skaistumas sujudino visų amžių poe
tus, ir istoriškai Sirijus be jokio klausimo 
yra žingeidžiausia žvaigždė už visas esan
čias dangaus skliaute.

Aratos šitaip savo .eilėse apie Sirijų at
siliepia: “Jo išžiotoj gerklėj liepsnoja žvai
gždė labiausia už visas, su išsiplėtusiais 
spinduliais, smarkiai degančiais, kurią mir
tinieji Sirijum vadina.”

Eudosia apie Didįjį Šunį sako: “Jo bai
siose žiotyse liepsnoja bauginantis Sirijus.” 
Viktoras Hugo savo “Dingusiame Mieste” 
šiaip sako apie karališką žvaigždę:

“Kuomet kaip Emiras tirono galybėj 
Sirijus užeina ant juodo dangaus, 
Iššaukia daugybes sekti jo keliu.” 
Šalip to kad jis yra stebėtinai skaistus 

ir didelis, Sirijus yra matomas ir iš visų 
gyvenamųjų žemės dalių, ko nėra su viso
mis pirmojo didumo žvaigždėmis, delei ko 
jis .buvo naktiniu patraukimu visų žemės 
genčių per neatmenamus amžius.

Pasirodymas šios garbingos žvaigždės, 
išsipuošusios visais savo istorijos turtais, 
kįlančios virš sniegu, padengtų kalnų šalto
mis žiemos naktimis, metančios mums spin
dulį lyg kokią žinią iš beribių dausų, skais
čiomis ugnies spalvomis, yra vienas iš ža- 
vėjančiųjų gražumų.

Serviss rašo jog Sirijus yra taip senai
žinomas kaip randasi žmonių veislė. Ne- 
bupvo niekad tarpo, nei žmonių kada ir ku
rių jis nebuvo garbinamas, gerbiamas; ir , 
mylimas. Egipto piramidų ir maldnamių 
budavotojanas jis buvo taip gerai žinomas 
kaip pati saulė.

Vardas Sirijus manoma esą paimtas iš 
Grekų žodžio “seiros”, kas reiškia skaistu
mą ir kaištį. Nekuriu manoma jog jis per
stato trigalvį šunį Kerberus, kuris saugojo 
ineigą į Hades, pomirtinę karalystę, sulyg 
Grekų mitologijos.

(Bus daugiau)
w

Juo daugiau kas dirba, tuo daugiau 
jam duodama dirbti.

Nieko svarbaus niekad nėra daroma be 
plano.

Nuraminimui nervų, vyras ruko pyp
kę ; moteris — pudruojasi sau nosį.

I Kandidas Dykai!
H

• y Kai lapai ugnyje, nyksta KANDIDAS nuo mūšų Knygyno lentynų, 
iki ant galo liks jis tik rankose tų iš kurių negalėsit gauti. Dabar 
turit progą įsigyti KANDIDĄ—tą baisiausio bedievio Voltaire’o vei

kalą prieš kurį kunigija drebėjo dar 
tais laikais kuomet inkvizicijos lau
žai kasdien rūkdavo ir bedievius de
gindavo.’ Voltaire KĄNDIDE ap
rašo labai žingeidžius ir liūdnus da
lykus. Užrašykit “Dirvą” saviš
kiams Lietuvoje arba savo draugui 
čia Amerikoje, prisiųskit metinės 
prenumeratos pinigus, ir gausit ją 
DOVANAI!
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GRUODŽIO 31 DIENĄ DOVA
NOS UŽSIBAIGIA!

Pasarga: Dovaną gauna tik tas 
kas pats yra skaitytojas ir kitam 
‘Dirvą’ užrašo, o ne sau užsirašo.

Knyga paskirai perkant, kainuoja 
$1 popieros viršeliais; audeklo vir
šeliais $1.75. Ją galima pasiųsti ir 
kaipo Kalėdinę dovaną tiems kurie 
jau "Dirvą” skaito.

fjj Adresuokit: “DIRVA 7907 Superior Av. Cleveland, O.
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Pat,ėmijiau “Dirvoj” tilpusį ap
garsinimą apie Biblijos Tyrinėi- 
tojų debatus su Chicago® kuni
gu. Biblijos studentai yra ži
nomi ir PRtsburge kaipo Rusisel- 
listai.

Ant visų jų garsinimų mažai 
kreipiau domės. Bet pasirodžius 
“Dirvos’” N. 46 jų pagarsinimui 
apie jų .pranašystes, priverstas 
buvau daugiau tuo susidomėti. 
Jų skiriama net $500 už tulus 
jų išstatytus klausimus kas juos 
darodys.

Meldžiu Biblijos studentų pa
skaityti mano žemiau išstatytus 
jiems punktus:

1) Aš žemiau pasirašęs pri
žadu atsakyti ir darodyti visus 
penkis Biblijos Studentų klausi
mus garsintus Chicagoj ir pa
garsintus “Dirvos” No. 46, ne
užkabindamas kitų tikėjimų ar 
tikėjimiškų prietarų, vien tik 
remdamasi ant to ipaitiete. Bibliš- 
ko mokslo. Darodysiu (to visko 
buvimą ką jųš Bibliškai bandot 
darodyt nesant-.

$500 kuriuos Ijųs garsinai duo
sią'kaipo dovaną tam kuris su
muš Biblija pasiremiant jūsų 
klausimus, man neapeina: jeigu 
duosit aš paskaitylsiu tik kaipo 
užmokestį už savo darbą, nes aš 
ne tik sudaužysiu jūsų penkis 
klausimus, bet sudaužysiu visą 
Russelio Teologiją.

Tie $500 turi -būti padėta ga
tavais pinigais pirm pradedant 
disputą, į atsakančias rankas 
kad pabaigus darbą nereiktų kur 
klausinėti ar j ieškot i.

2) Tie $500 yra visai mažas 
užmokespis už mano 40 metų 
mokinimos, tyrinėjimą ir vargą. 
Dėlto kurie norės girdėti tą dis
putą turės nusipirkti įžangos ti- 
kietą, kurie bus: $1, $5, ir $10. 
Tie visi pinigai eis man už at
likimą sekančių (sunkių darbų:

a) Už išplovimą ausų ir su- 
lopymą marškinių paklydusiems 
sunarna.

b) Už nuplovimą mėnulio ir 
nušveitimą saulės kad geriau 
šviestų.

c) Už dadirbimą sparnų Ar- 
chaniuolui.

d) Už pąkąųstymą kairiosios 
niagos Luciferui.

e) Už padidinimą liepsnų pe
kloj ir ųž daugybę mažesnių at-

' liktų darbų del prakeiktųjų.
Disputų programas

1) Kalba bus vartojama ta 
kurioj pirmutinė originališka Bi
blija buvo rašyta, žodžiai Bib
lijos taipgi bus vartojama ir rei
škiama taip ką anie reiškė tada 
kada raštininkai pradėjo Bibli
ją rašyti, be (klausimo ar šimtas 
milijonų ar šimtas tūkstančių 
metų, atgal — viskas bus suras
ta ir darodyta aiškiai taip kad 
kožnas suprastų.

2) Disputai bus vien ant mo
ksliškų pamatų. "Abudu dispu- 
taritai turi surišti savo kožną 
klausimą keletu žodžių, tai yra 
išreikšti klausimus ir atsaky
mus, bet niekados neaiškint per 
keliolika minutų.

3) Disputų laikas apriboti iki 
valandos, per kurį laiką turi bū
ti visi argumentai išrišfta per 
abi pusi.

4) Pabaigus argumentus, kož- 
nas iš disputantų gauna po va
landą ar tam panašiai laiko vie
šai prakalbai surišimui savo ar
gumentų, iš kurių klausytojai 
spręs jų teisingumą.

5) 'Klausytojams griežtai "už
drausta plojimas rankų vienam 
ar kitam disputentui laike gin
čų. Nuosprendį išnešanlt, klau
sytojai galės ploti tai pusei ku
riai pripažins viršų;

6) Disputų vieta turi būti 
Chicaga, kur jau buvo bandyte 
sykį disputuoti, bet neužbaigta 
ir klausimai neišrišta.

7) 'Disputai turi įvykti laike

dviejų savaičių nuo pasirodymo 
šito pranešimo.

8) Salę turi parūpinti Bibli
jos Studentai gyvenanti 
goj. Svetainė turi būti 
nesubendrintą su jokia 
mišką sekta, kad kožnas
į ją ineiti be jokių- varžymąsi.

Lauksiu greito jūsų atsaky-

Clemenceau išvažiuodamas at
gal Į Francuziją, pasakė kad jau 
pasktiniu laiku jis aplanko Ame
riką, tik jo dvasia gal kada at-

Chica- 
vieša, I 
tikėji-I 
galėtų

JOHN TIDD
SIUVĖJAS 

siuva' visokias vy
riškas DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

vyks čionai. — Jis yra virš 80 
jau buvęfe pora atvejų Ameri
koje.

mo.
V. R. Delianis, 

Episcopos Presbyteros, i 
Ritus Ruthenorum

& Lithuanorum.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

Neužmirškit savo brolių artojų 
užrašykit jiems “Artoją”

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
T=: DANTISTAS jSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

Naujos 
Bankinės 
Valandos
Del patogumo mes 

dabar laikom atdara 
SUBATOMIS 
iki 1 po pietų

PANEDĖLIAIS 
iki 6 vakare

s
PUBLIC SQUARE

“Dėkit savo taupymus 
į Taupymų Banką”
Gaukit 4% čionai

fWWWWWWWWWWVWWM

I
 LOUIS EISENBERG | 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,!; 
Kvaibą, Vamlžių, Cinuoja,
Lieja ir Stogams dangalų •; 
1169 East 79th St. N. E. !• 

Princeton 1837-K !•

1895 E. 9 Street 
Ckve land. Ohio.

CUN Al?
LIETUVON PER 10 DIENŲ

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southampton? ant 

Milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

45,647 tonų 30,704 tonų 
BERENGARIA

Apleidžia New York? kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southam- 
ptonc. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Į (2ra kl. $150.00) Karės tak- 
Piliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra 

KELEIVIAI: Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant j 
Southampton? ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų-del kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

Artistiški Paveikslai
GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS SAVO 
DRAUGUFAR DRAUGEI — PAVEIKSLAS.
Mano fotofragijų studija yra įrengta'pagal aug- 

štos klesos reikalavimų, nes pats esu praktikavęs 
didžiausiose Clevelando studijose* Traukiu pavei
kslus pavienių ypatų, grupių, šeimynų, vestuvių, 
vaikų ir šiaip kokie tik reikalinga. Kainos dabar 
yra dikčiai nupigintos, todėl pasinaudokit proga.

Didinu paveikslus nuo mažų gautų iš Lietuvos ir 
pritaikau artistiškus rėmus'. Taipgi traukiu pa
veikslus ant- pasportų išvažiuojantiems ir ant re
gistracijos aplikacijų reikalingus.

ANTANAS BARTKUS
1197 East 79th Street Cleveland, Ohio

JOHN BOLK

Aš, ŽEMIAU PASIRAŠĘS NORIU IŠ
REIKŠTI SAVO PADĖKĄ

DR. ALBERT IVNIK, D. C.
CHIROPRAKTORIUS

5506 St. Clair Avenue
Kampas St. Clair Avė. ir E. 55 St 

kuris išgydė mano nuo ligos skilvio, inks
tų, taipgi galvos skaudėjimų ir abelno 
silpnumo, taipgi noriu pasakyt jog aš da
bar jaučiuosi visai kitomis žmogus, 
noriu kad šis mano pranešimas 
tų kenčiančius, kadangi aš tikiu 
vienag gali pagelbėt šis naujas 
mokslas, kaip pagelbėjo man.

JOHN BOLK, 1125

Aš 
pertikrin- 
jog kiek- 
sveikatos

E. 76 SL

Kad ir prastesnis 
butų, bet nėra 
geresnio kai na
mie darytas.
Superior Home 

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.
STIKLAI, MOLINIAI 
INDAI IR PUODAI
Raugas ir Apinės 

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

DR., SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokią ligą sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit- pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį ap
garsinimą.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid A v. Kampas E. 105th St. Cleveland

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Randolph 2377

Dr, Francis L. Kennedy 
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVE. 
Kamp. E. 55th St Cleveland. 
Ofiso vai.: 9—12; 1—5; uždaryta 
seredoj po pietų. Vakarais at

dara nuo 0—8.

“Matai kaip greitai jisai nustojo 
verkti. Aš tik ką daviau jam dožą

BAMBINO
Vaiiboienklls Reg. 8. V. Pat Biuro

ir matomai tas palengvino Jo skaus
mus tuojaus.”

Taip, motinos I Bambino parode pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. J is 
yra geriausiu kūdikių drangų! Kūdi
kiai mėgsta jį I Jie prašo daugiau I
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš laboratorijos.

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

X-Ray Egzaminavimas $1.00
jeigu sergi, nežiūrint kokia ligą butų, arba jei likai be vilties ir nu

siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL
VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLES, 
NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN- 

DULIŲ, ELEKTROS ir savo modernių paskiausių MEDIKALIŲ ir ELEKTRIŠKŲ gydymų pasveik
si greičiausiu galimu laiku.

Paslaptis mano pasisekimo yra mano* atsargus tyrinėjimo metodos kas tau kenkia. Aš vartoju 
^-SPINDULIUS,, MIKROSKOPĄ ir CHEMIKALISKĄ analizavimą ir.visus MOKSLISKUS metodus 
atradimui kame yra ligos priežastis. PAS MANE NĖRA JOKIŲ SPĖJIMŲ.

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metų pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENEJUSIŲ LIGŲ vyrų ir moterų duoda man progos jų pagydy
mui ir mano pasekmės yra pilnai užganėdinančios kiekvienam.
Ar esi suiręs sveikatoje? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu tau. Aš vartoju gar

sųjį Kraujo Vaistą 606 ir 914.
Visokis gydymas yra visiškai BESKAUSMIS. Jus galit pasitikėti ant teisingos opinijos, teisin- 

go apsiėjimo ir geriausio gydymo už KAINĄ KURI BUS JUMS PRIEINAMA. Jeigu jūsų liga nė
ra PAGYDOMA, aš tai jums pasakysiu. Jeigu PAGYDOMA jus pasveiksit visai trumpu laiku.
Aš pats ypatiškai prižiuriu savo pacientus. Viskasžlaikoma paslaptyje. Moteriška .yra patarnavimui.

DOCTOR BAILEY, “SPECIALISTAS”
811 Prospect Avenue. Room 302

CLEVELAND, OHIO 
OFISO VALANDOS: 9:30 RYTE IKI 7:30 VAKARE. 

Imk Elevatorių prie ineigos j Standard Teatrą ir važiuok ant Trečių Grindų.

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
—pranyksta. Su 
pirmu žnyptelėjimu 
reumatifiko skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riečian- 
Čio i kruvp strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Expelleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa> 
mėgzdžiojimais. Kaina 35o. ir 70c. 
aptiekose arba iš

F. AD. RICHTER e CO..
104-114 South 4th St, Brookly, N. T. [

to
to
to

Standard Theatre Bldg.
NEDELDIENIAIS 10 IKI 1.
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KALĖDOS LIETUVOJE
piRMOS yra šios Kalėdos Lietuvoje ku

riose nusileido ramybės ir taigos An
gelas nustabdydamas ginklų žvagn ėjimą ir 
kraujo sroves. Lietuvis varguolis ilgus 
šimtmečius kentėjęs, svetimą jungą vilkęs, 
pagaliau sulaukė šiek tiek ramesnių Kalė
dų kad gali jo nuvargęs kūnas ir siela at
ilsėti po šiaudine pastoge.

Laisviau jo krūtinė gali atsikvėpti, nes 
žino kad jau Nepriklausomoj šalyje, savo 
valstybėje, gyvena, daugelio jau valstybių 
pripažintoje, nors dar galutina ramybė ne
užtikrinta. Dar vis jo širdyje prisimena 
Vilnius, Lietuvos sostinė, kurį turi priešai 
apketę savo kraujuotu ereliu ir drąsko Lie
tuvos širdį. Ta mintis smeigia į Lietuvio 
širdį kai peilis, bet vargšas Lietuvis pil
nas karingumo ir tvirtybės dvasioje, sukan
dęs dantis laukia kada jį pašauks tėviškės 
ginti ir sostinę vaduoti, o tada metęs visus 
darbus tversis už ginklo ir eis ant priešo 
visu smarkumu, nes jau laisvės ragavus 
sunku yra jos išsižadėti, geriau jis velys 
pražūti ne kaip po svetimu jungu vėl likti!

Kalėdos — visi tą žodį su pasigerėjimu 
mini, bet pažvelgus į praeitį, tik keletas Ka
lėdų atgal, kokios tada buvo baisios Kalė
dos kada ant Lietuvos padangės kabojo bai
sios karės debesiai, ir baisi, baisi svetimųjų 
(Vokiečių) letena spaudė Lietuvos dvasią 
ir kūną! Nesimatė tada nei vieno linksmo 
veido, visi suvargę, pilni baimės buvo, ro
dės kad ir šešėlio savo bijojo. Bet trumpas 
laikas viską pakeitė: Lietuvos padangė nu
siblaivė, o pagaliaus ir skaisti Nepriklauso
mybės saulutė patekėjo ant Lietuvos šale
lės! Žiūrėk, jau po Lietuvio šiaudų stogu 
ant stalo guli įvairaus turinio laikraščiai ir 
knygos, o tarp tų matosi net ir iš Amerikos 
atėjusių, kas Lietuviui suteikia daug pa
guodos ir dvasios stiprybės, kad pagaliau, 
po tiek metų daug vargų gali jau laisviau 
atsikvėpti ir sielai peno surasti.

• Kalėdose šiose, toje kiltoje šventėje, 
galės &sa Lietuva atilsėti jau ramiai, nes 
ginklų žvangėjimas nutilo, o vien tik gir
dėtis malonios dainos, suprantamas gimtoje 
kalboje, kurias dainuoja narsieji Lietuvos 
kareiviai — tie nenuilstantieji karžygiai, 
Lietuvos jaunuoliai, kurie sergsti savo so
dybas nuo žiaurių priešų.

Jei ne ta viena mintis, drumzdžianti tą 
šventą ramybę, tai yra Vilnius, širdis Lie
tuvos, kurią drasko priešų nagai, viskas bu
tų gražu. Bet Lietuvio širdis plaka su ne
kantrumu, kada ateis tos Kalėdos, tos galu
tinės Kalėdos, kada visa Lietuva pilnai pa- 
siliuosuos iš po svetimo jungo ir galės švęs
ti pergalės Kalėdas. Laukia Lietuvio šir
dis tų dar linksmesnių Kalėdų!

Gal jau arti tos ramybės ir pergalės 
Kalėdos yra, nes Lietuva kasdien eina tvir- 
tyn, o tą žengimą pirmyn jau daug pasaulio 
valstybių pastebėjo ir del jo pripažino Lie
tuvą. Su vilčia laukia Lietuvis ateinančių 
Kalėdų, nes kitos Kalėdos bus daug jau 
svarbesnės del Lietuvių Tautos!

J, Gogelis.
w

KO NULIUDUS? .
(Skiriu V. Bublytęi)

Ko nubudus, mergužėle,
Ar kas spaudžia širdužėlę? 
Gal tav’ žmonės persekioja, 
Juodos šmėklos išnaudoja?
Kodėl vysti, jauna gėle, 
Kas tau graužia širdužėlę?
Gal likimas, būvis kietas, 
Neatjaučia tavęs svietas?

♦ ♦ •

Jauna gėle, tu žydėki, 
Visų šmėklų nežiūrėki. 
Skinki kelią prie šviesybės, 
Jausi sieloj daug stiprybės'. 
Mergužėle, mesk liūdnumą, 
Žengk prie mokslo ir kiltumo, 
Nes liudėsis spėkas žudo — 
Mesk tą prastą savo būdą!

J. Gogelis.
W

Žmogus kuris pabandė vesti veršį, jis 
turi daugiau kantrybės su žmonėmis.

KALĖDOS
Kalėdos — žiemos jus šventės malonios! 
Kiek daug jus slepiat linksmų atminimų 
Gimtinio krašto, draugiško jaunimo;
Kiek lakių minčių, kiek saldžių svajonių!

Laikas kai vanduo plaukia, metai slenka, 
Ir Kalėdos kas metas savo keliu vyksta. 
Jaunų dienų linksmumas kai durnai 

pranyksta,
Skaistumas jauno veido pabalo, nublanko. 

Dienos, savaitės, mėnesiai, ir metai — < 
Ir žmogaus amžius taip greitai prabėga 
Lyg akių mirksnis. Jau mažėja jiega — 
Nelaukta viešnia atlankys bematant.

Daug jaunystės draugų jau nužengė į 
kapą,

Ką drauge linksmai žaidėm Kalėdų 
sulaukę.

Priežastis švenčių krūvon jaunimą ’ 
sutraukia;

Linksmai praleistų švenčių daug 
jaunystėj tapo.

Kolei dar jaunas, taip mano kiekvienas 
Kad ateityje laimė laukia jųjų, 
Vėliau pamato kaip yr’ ištikrųjų — 
Kad tik jaunystėj laimingiausios dienos.

Visiems — jaunystės draugams 
ypatingai, —

Taipgi jaunimui ką sau laimę buria — 
Tiems ką su vilčia į ateitį žiuri — 
Linksmų Kalėdų! Linksmų ir laimingų! 

_ Eleonora.

BEVARDIS KAPAS
Bevardis kapas, — be antkapio akmens, 

Kuris pašventintų mirusiojo dulkes:1
Ant jo gluosnis nudžiūvęs sviruoja viens, 

Vien tik laukinėmis apžėlęs gėlėmis.
O, ant jo nėr’ nieko kas akį viliotų, 

Nėr’ mamorialo nei vardo užrašo
Kas musų ausiai iškilmingai trimituotų 

Apie augštų sielų garbės surašą.

Nematysiu aš prie kapo vieno
Kuris visai nieko protui neprimin’, 

Kas nušviestų tamsybę mirtino
Žmogaus, ar žmoniją pakeltų garbėn;

Nėr’ čia garbingos atminties — 
Nutrinta intelekto žymė;

Nėr’ čia dangiškos išminties 
Kuri apšviestų musų žemę.

Ak! šios mintįs puikiai pasikels
Į jaunystės ambitišką didybę;

Bet aš moralizuosiu, kol pails
Siela, užmirštą kapą širdies kilnybe.

Čia gal miega tūkstančiai kurių vardai 
Tavo sielą meilingai viliojo;

Davė gyvybę žaibuotų akių liepsnai, — 
Tavo jauną širdį saldžiai žavėjo.

Čia gal ilsis karžygis narsus, 
Vyriausis vadas kraujingos kovos,

Vėliava apdengtas, šalmo kuodu, 
Ir laurų vainiku ant jo galvos.

Juk tie laurai buvo aplieti krauju, 
Ir kruvinos birėjo ašaros, —

Žvelgk ant meilių apvienėjusiųjų — 
Ak! kas benor’ čia tos baisios kovos!

Poetas gal miega čionai, — ak! jis, 
Kurio nenuoalsi širdis budino

Į melodiją pulsą gyvybės, 
’ Paskui su Ja kankinos, nuvyto? —
Kurs dainavo apie aštrumą meilės, 

Jo gyvenimas — degančios pasakos: —
Ak! ne lakštingala, bet karvelis

Bus lankytojas šios ramiosios vietos.
Užvardinau kapą dviejų mylimiausių, —

Kiekvienas džiaugsmingai troško, ilgėjos
Ramumo po vėju rasiniu žaliausių, 

Ir šitoks yra bevardis jųjų kapas! ,
Budrikas.

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Septyni Senojo Pasaulio stebuklai — svarbus mok- 

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dieve. Dienos šventinyčia; 6—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais, 
virš 200 pusi............................   $1.00

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

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

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

M~ ~' -J

JAUNAI MERGELEI
Mergele miela, netekau tavęs, 
Niekas nemiela, nekenčiu savęs. 
Skaisčios gėlelės yr' man 

nedailios,
Gegužio dienos ir tos nemeilios.
Pievos kur žydi puikus gėlynai 
Man tik atrodo vieni miglynai. 
Kaip tik dainelę tavo išgirstu 
Tuoj į liūdėti gilų nugremstu.
Vos pasigirsta gaida dainelės 
Krinta per skruolstus man 

ašarėlės.
Jauna mergelę, atėmei laimę, 
Užleidai baisią del manęs baimę.
Pavertei puikų paukščių či-lubėsį 
Į graudų, liūdną sielos ilgesį. 
Pavertei skaisčias gegužio dienas 
Į tamsias naktis ir miglas vienas.
Kupiną mano sielą linksmybių 
Pripylei nuodais didžių kartybių. 
Kas tik malonu man širdžiai 

■buvo
šiandieną dingo, viskas pražuvo.

Svajonė.

Nuo Juokų Red.: štai vėl to
kios pat raudos ir ašarų lieji
mas kaip seniau šiame kampe
lyje būdavo. Bet dabar nuo ki
to, visai pirmu sykiu čia pasi
stengusio savo ašaromis sausą 
šį kampelį pavilgint. Ir keista 
žiūrint į tuos smertelnus žmo- 
nelius: Nei vienas neateina čia 
paverkt kad neturi duonos, kad 
žiemoj šaltį kenčia neturėdamas 
kuo apsivilkt, ar kitomis bėdo
mis pasiskųst. Juk mes esame 
geros širdies ir užjaučiame vi
siems, priimtume ir jų verks
mus. Bet vis tik viena nata vi
si čia rauda: mergelė apleido, 
saulė užtemo, šaltinis išdžiuvo, 
ir tt. ir tt.
• Gerb. Svajonė sako kad jam 
iš gražių žydinčių pievų pavirto 
miglynai — nieko ten nemato tik 
miglas. Kiti filosofai sako kad 
meilė yra akla. Bet jie klysta. 
Meilė žmogų išaugština ir ver
čia visame gerą matyti: štai įsi
mylėjusiam poetui mergelė iš
rodo karalaite/ nors-j i yra tik 
paprasta kiaulių šėrėją ar kar
vių melžėja, ar siuvėja; net pel
kės išrodo puikumu gamtos ap
dovanotos, nors kiti tas pelkės 
keikią ir nenori prie jų prieit; 
pievos žemčiūgais ir deimantais 
nuklotos, nors piemenukui ka
da reikia po jas vaikščiot susi
braižo kojas; juros bangos ro
dos dievų šokį šoka, kada žuvi
ninkui jos nepakenčiamos; ir vi-1 
šokių kitokių prastų dalykų mei
le užsėstas poetas mato kuopui- 
kiausių kur kitiems nieko žin- 
geidaus nėra.

Ir labai sunku poetui pažiū
rėt į tikrenybę meile užžavėtam, 
štai kad ir gerb. Svajonė, atsiun
tė mums šias eiles žiemos lai
ku, o kalbą apie gegužio mėne
sio saulę, žydinčias pievas ir tt. 
Jas -beskaitydami mes lyg mato
me viską tą kas jam užtemdin- 
ta, tas gegužio gėles ir saulę, 
bet šiurpas sukrato kada pažiū
rime per Įaugą, nes ten-griežtai 
priešingai, kaip viršuj minėjo
me : už lango pilna sniego ir šal
tis šiurkščių gruodžio dienų už
valdęs.

Apie Kalėdas pamisliję, čia 
norime palinkėt savo kampelio 
skaitytojams linksmų švenčių. 
■Savo bendradarbiams, poetams 
ir poetėms, gerb. Svajonei, gerb. 
Adoniui, gerb. Prometėjui, gerb. 
Kudliui, gerb. Kleopatrai, gerb. 
Audrai gerb. Birutai ir kitiems 
ir kitoms, linkime gerų minčių 
ir geros dvasios pralinksminimui 
tų kurie čia jūsų laukia.

Bijodami kad neliktųmet visi 
čia paminėti musų poetai ir poe
tės nepasveikinti su Naujais 
Metais, nes mes kartais galime 
užsimiršti, čia sykiu pridedame 
ir tuos linkėjimus. Nekurie tų 
poetų gyvena Lietuvoj, vistiek 
juos “Dirva” pasieks po Naujų 
Metų, o Amerikoj gyvenantieji 
gal but gaus po Kalėdų (kituose 
miestuose), nes dabar pačtai už
versta dovanomis.

Abelnai Lietuviams mes nori
me irgi čia Kalėdoms žpdelį tar
ti. Kalėdos yra smagumo šven
tė, po visko. Užmiršom visi ką 
jos ištiesų reiškia. Bet ir ge
rai. Užtenka apie vieną daiktą

amžinai vienaip mislyt.
Tik nelabai femagu kad per 

Kalėdas pas mus užėmė vietą 
nauja giesmė, kurią tenka tan
kiai girdėt, panašiai:

“Gul šiandieną Jau ant šieno 
Ši bonkelė skystimėlio” ir tt.
Nieko nesakytume jei taip se

niau. Bet dabar ta bonkelė yra 
perdaug pavojinga: baisu su ja 
užgimimą apvaikščiot, nes nega
li jums niekas užtikrini ar pri- 
sikelsit ant Velykų, ar gal tik 
Sudnoj Dienoj ant Juozapato 
Pakalnės pasimatysit visi tie ku
rie iš tos bonkelės ragausit.

Daugelis iš tų bonkelių be
ragaudami apako, proto neteko, 
galą gavo, ir kiti vėl gaus, bet 
nenorėtume kad tas atsitiktų su 
Lietuviais. Musų ir taip nedaug 
yra, o Lietuvai reikia kareivių.

Ot, ot, — sako gerb. N. N. (jis 
bijo savo vardą pasirašyt kad 
klerikalai neužpultų), — neuž
ilgo “Dirvos” vietinėse žiniose 
susidarys ir visas kvartetas: jau 
yra gerb. Solo; gerb. Tenoras, 
atsirado gerb. Basso, tik reikia 
dar gerb. Alto. Gerb. Solo, jis 
sako, turbut Soprano dainuoja, 
ba visada augštu tonu rėkia.

Turint tokius svarbius bibliš- 
kos istorijos vardais korespon
dentus kaip gerb. Saliamonas ir 
gerb. Dovydas, kad tik butų Al
tas-, štai ant Kalėdų jiems kvar
tetas butų uždainavęs: “Ho
sanna, Šimus Dovydo!”

Mes žiūrėjome į paveikslą vie
name “darbininkiškame” laikra
štyje, atvaizdinantį tvirtą galin
gu 'kunu vyrą sugriebusį savo 
naguose žmogų apsirėdžiusi mi- 
litariais rūbais, ir drąskantį jį 
kaip kokį skarmalą. Po paveik
slu stovi parašas : “Kur darbi
ninkai turi galę ten susilaukia

tokio likimo visi draugijos pa
razitai”. Tasai galiūnas atvaiz
dintą milžino kunu ir raumeni
mis, bet matyt galvą mažą turi.

Paskui manėme sau: Ir žvėris

garą nugabeni už dalinimą pla>? 
katu gatvėj, šįmet perstatyme 
“šv. Nakties” (gi'. 17 d.) pasi
rodė Velnio rolėj.

taip sudrasko žmogų sugavęs 
girioje, dėlto kad jis kitaip ne
moka.

Jei tas “galiūnas” paimtų tą 
“parazitą” (kurie tankiai esti 
tie patįs darbininkai, arba iš ki
tos pusės, mokslo žmonės) ir pa1 

įsakytų: Iki šiolei tavo nurody
mais aš dirbau tik tau. Dabar 
matai, aš esu galiūnas, bet man 
proto stoka, jei Sykiu dirbsime 
■bendrai gerovei, pasauliui tuoj 

. gero padarysime.
Štai viena pasaka iš Masiškos 

gadynės. Medžiotojui1 Orionui 
jo mylimos tėvas išbadė akis ir 
išvarė jį iš namų, nenorėdamas 
jam duoti savo dukters. Orio
nas/ gavo sau draugą vadovą, o 

! būdamas milžinu, jis tą draugą 
užsidėjo ant pečių ir jis 'savo 
akim vadovavo Orionui kelią, o 

I kaipo vadovui jam nereikėjo 
vargint savo kojų ilgose kelionė
se. Orionas, netekęs šviesos, iš 
keršto butų galėjęs ką tik pa
grobęs sudraskyt ir pats ant ga
lo nu'sižudyt.

Prie saužudystės eina aklas 
.darbininkas, kerštą naudodamas 
prieš tuos kurie jam kelią galė
tų parodyt.

P-lė V. (vietinė) rašo: Cle- 
velando vyčių štabskapitonas J. 
šeštokas, kuris pernai norėjo 
vieno laisvamanio dūšelę į pra-

Naujos
Bankines 
Valandos 
Del patogumo mes 

dabar laikom atdara 
SUKATOMIS

• iki 1 po pietų

PANEDĖLIA1S
iki 6 vakare

’Savings
PUBLIC SQUARE

“Dėkit savo taupymus 
į Taupymų Banką”
Gaukit 4% čionai

Garsaus Lietuvių artisto 
A. Žmuidzinavičiaus 
spalvuotos atvirutės

Pasirinkit vardais iš šių:
Prie darbo .......... ...... 5c 
Palanga, Naglio, kalnas . .... 5c 
Susigriežimas ............................ 5c
Lietuvos Ežerai ............. 5c 

' Dravės ............ .......... 5c
/'Regėjimas .................. 5c

Nerys ................... ^ ...... 5c. 
Giedras Vakaras ............ 5c 
Tyrinėjimas ............................... 5c
Liūdnas Kraštas ........ A......... 5c
Kauno Apielinkėse Vasarą ..5c 
Palanga. Jajuryje .................. 5c
Nemunas ties Kaunu .............. 5c
Į šviesią Praeitį ........... 5c 
Murmano Kraštas .................. 5c

Pinigus siųskit sykiu su užsakymu.
Galima siųst pačto markėmis.

“DIRVA”
7907 Superior A v. Cleveland, O.

Kode! Jūsy
Kūdikio Pirmutiniai H!!
Metai Yra Svarbiausi

ir priduoda

Užtaigi, lead jis tais metais greičiausia auga 
irtas 
Jeigu 
jeigu

augimas turi būti nuolatinis ir sveikas, 
jūs negalite žindyti savo kūdikio, arba 
jūsų pienas netinka jam, vartokite

EAGLE BRAND
( CONDENSED MILK)

Stiprumą teikiantis maistas, kuris turi savyje visas 
reikalingas kūno subudavojimo medegas 
sveikatą ir stiprumą.

Iškirpkite šį pagarsinimą ir pa
siųskite į The Borden Co., New 
York ir gausite pilnus patari
mus ir nurodymus, kaip jį var
toti lietuvių kalboj visai veltui, 
taipgi ir puikią kūdikių knygą.

TheAB.SaviNGS^EOĄNCo

PRANEŠIMAS

GRUODŽIO 23 diena yra paskutine iki kurios dar 
galit užsirašyt IŠTRAUKIAMŲ AKCIJŲ šioje 
Bankinėj Įstaigoj. Po to Ištraukiamų Akcijų 
pardavinėjimas pasibaigia ir niekas jų negalės 

gauti. Ištraukiamos Akcijos duoda pirkėjui du pa
togumu: 1) Jas imant nereikia užmokėti visus pinigus 
ant syk, 2) Už jas sumokėtus pinigus galimą ištitraukt 
bile kada kuomet būną reikalas. Nuošimtis už pinigus 
tečiau skaitosi nuo dienos Įmokėjimo iki ištraukimo ir 
už kiekvieną dalį Įmokėtų pinigų.

5

M

ĄĮ Ištraukiamos Akcijos parsiduoda po $105. Įmokė
ti reikia po $ 10 nuo akcijos,'' paskui užbaigti mokėti 
po $5 nuo akcijos ant mėnesio.

{J The A. B. Savings and Company visiems investoriams 
moka 10% dividendo. Ar reikia jieškoti dar pelninges
nės pinigams vietos, kur saugumas užtikrinta?

Norėdami informacijų apie akcijas arba perkėlimą pinigų į Cievelandą iš 
kitur, rašykit arba ateikit ypatiškai.

3352 Superior Avenue Cleveland, Ohio

A. B. Bartoševičius, Pre?.—John Tidd, Vice-Prez.—K. S. Karpavičius, Sekr.
S. Bartoševičius, Sekr. Pagelb.—V. Bartoševičius, Ižd.

Banko Valandos: Kasdien nuo 9 iki 3. Utarninke, Ketvergė ir Subatoj 
atdara vakarais nuo 6 iki 8.



DIRVA

E3337 E4132

E3338 E4213

E3340 E4232

E3342 E4233

E3343 E4253

E3348 E4254

E3376 E4256

E3377 E4286

E3378 E4287

E3379 E4291

E3417 E4325

E3473 E4326

E3474 E4327
z E

E3476 E4359

E3476 E4360

E3489 E4361

Ork.E3520 E4395

E3521 E4396

E3538 E4397

E3540 E4416

E3545 E4420

E3566 E4421

E3567 E4422

E3577 E4441

E3618 E4442

E3631 E4443

E3642 E4467

E3643 E4468

E3644 E4469

E3675 E4503

E3676 E45041 E3687 E4505

E3698 E4534

E3708 E456S

E3709 E4639

E3712 E4640

E3713 E4641

E3726 E4647

E3729 E4675

E3735 E4676

E3754 E4694
E3755 E4722
E3760

E4723
E3767

E4724
E3779

E4750
E3819

E4751
£3828

E4752
E3S51

E4790
E3853

E4791MM
E3859

E4792
E3860

E4796
E3875

Ef4828
E3886

E4829
E3895

EI 830
E3896

E4867
73904

E4868
E3942

E4908
E3945 solo.

E4909
E3946

solo. E7019
E3986

E702&
E3987

E7084
E4037

E7093
E4039

E7135
E4059

E7182
E4095

E7220E4096

E7271E4097

Lušnakojis
Lušnakojis

orkestrą, 
orkestrą.

— Tarptautinis Kaimo benas. 
Valcas — Tarpt, kaimo b. 
Biboro orkestrą.
— Biboro benas.

Muzika
Muzika
Muzika
Muzika

Orkestrą
Columbia Orkestrą

Meksikonų BenasPolka
* Hawaiiška Gitarų Orkestrą 

Hawaiiška Gitarų Orkestrą

Benas.
Benas.

Klarnetų Orkestrą 
Klarnetų Orkestrą 
Orkestros Muzika 

Hawaiiška G. Ork.
■ Hawaiiška Gitarų 

Muzika

U

Jazarimba Benas.
Jazarimba benas.

Orkes.

Maršas
1 
2
Triuba

Pirmutine Mintis Apie Liksmias
Visi 10-coliniai Abiem

Kaledas-Columbia Rekordai
Pusėm Rekordai 

Kainuoja 
75 Centai Reikalaukit “Dirvos” Krautuvėj 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Imant Šešis Rekordus 
ar Daugiau Vienu 
sykiu, Persiuntimą 

Mes Apmokam

BĮ 168

EI 170
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E2227

E2228

E2230

E2238

E2340

E2341

E2342

E2343

E2356

E2357

E2358

E2359

E2360

E2395

E2396

E2397

E2392

E2393

E2394

E2526

E2327

E2530

E2431

E2580

E2581

E2582

E2651

E2652

E2658

E2654

E2704

E2705

E2706

E2707

E2709

E2710

E3188

E3189

E3190

E3191

E3192

E3242

E3243

E3244

E324S

E3289

E3290

E3291

E3313

E3314

E3315

E3316

E8317

E3349

E33&0

Žvirblelis — V. Vaškevičius, Tenoras, daina, 
šaltyšius — Daina, kvartetas.

Smarkus vyras — duetas, juokinga daina.
Kur bakūžė samanota, — daina, M. Bradunienė.

Giesmė į Panelę švenčiausią — Soprano.
Avė Maria — Cello solo.

Ungarų šokis — čigonų muzika.
O kur buvai, dieduk mano — duetas, daina

Velnias ne boba — I — juokingas dialogas.
Velnias ne boba — II — monologas.

Mano palvys — J. Papartis, juokinga daina.
Bugalteris — J. Papartis — juokinga.

Draugė — Polka, muzika.
Pamylėjau vakar — A. Kvederas — Baritonas.

Mano laivas — A. Kvederas, Baritonas.
I Sveikatą — Maršas.

Einu per dvarelį — Kvartetas, daina.
Gaila Tėvynės — Muzika.

Per girią, girelę — Daina, kvartetas.
Linksminkimės — Muzika.

Per šilą jojau — daina, kvartetas.
Žydas statinėje — Polka, orkestrą.

Saulelė nusileido — Daina, kvartetas.
Parodos maršas — Benas.

Rach-ciach-ciach ir Krakoviakas — .Armonika.
Po ulicie Motsovoj — Armonika.

Zlote liscie (Auksiniai lapeliai) Mazurka.
Moja luba — Maršas — Armonika.

Vilniaus rūta — daina, kvartetas.
Drinopolis — Maršas.

Kas subatos vakarėlį — Daina, kvartetas.
Nuostabu — Maršas.

Siuvėja — Glemžų Pranė, Monologas.
Po dvigalviu ereliu — Maršas.

Ant vienos galvos — Glemžų Pranė, monologas.
Žuavų Maršas — Benas.

Lietuvo Tėvyne musų. — M. Petrauskas.
Tykiai Nemunėlis teka — M. Petrauskas.

Birutė — M. Petrauskas.
Kur banguoja Nemunėlis. M. Petrau

Darbininkų Marsalietė — M. Petrausl
Sukeikime kovą — M. Petrauskas.

Nemuno vilnys — Valcas, benas.
Sudiev — Mazurka. Benas.

Varpelis — Valcas.
Mano mielas — Polka.

Bum čik-čik — Mazurka.
Dėdienė — Polka — Benas.

Lapunėlė — Polka-Mazurka.
Našlys — Benas.

Kokietka polka ir Klumpakojis — Beno 
Klumpakojis — Beno muzika.

Sveiki broliai dainininkai. M. Petrauskas, tenor.
Ko liūdit, sveteliai — M. -Petrauskas, tenoras;

Saulelė raudona — M. Petrauska.s
Jojau dieną — M. Petrauskas.

Už šilingėlj — M. Petrauskas, daina.
šių nakcialy (Dzūkiška daina). M. Petrauskas.

Prieš audrą — Valcas, Orkestrą.
Bangos — Valcas; Orkestrą.

Linksmybė — Polka. Orkestrą.
Išdykus mergaitė —. Polka. Orkestrą.

Ant bangų — Valcas. Orkestrą.
Kregždutė — Valcas. Orkestrą.

Liupsnoris medėjas — Maršas. Orkestrą.
Vėliavos nešėjas

Šalies gražybė’ —
Žuvininkų valcas

Gražioji Polka —
Pavasario rytas — Polka.

Kalnų augštumose — Valcas. Armonikų -duetas.
Kariškas maršas — Armonikų duetas.

Vilniaus Maršas — Armonika solo.
Audra — Mazurka. Armonika solo.

Raseinių Polka — Armonika solo.
Kazokas — Valcas, armonika solo.

Saulei nusileidžiant -- Valcas. Orkestrą.' 
Mano mylimoji -— Valcas, orkestrą.

Onutė — Polka. Orkestrą.
Išreiškimas Meilės — Varcas.

Ant Dunojaus bangų — Valcas.
Jūrių melsvumas*'— Mazurka.

Tyki mėnulio naktis — Valcas.
Mėlynos akelės — Valcas.

Visur linksma — Valcas.
Šok į ratą — Mazurka.

žemaičių polka — Armonika solo.
Gudri — Mazurka. Armonika solo

Rašėjas ir kaimietis — Orkestrą.
. Teklytė — Valcas. Orkestrą.
Ant Dunojaus Bangų — Valcas. Orkestrą.

Brangenybės' — Tuo-Step. Orkestrą.
Ispanų šokis — A. Gramm, smuiką solo.

Preludijos — A. Gramm, smuiką solo.
Ant aKIno karklai siūbavo — Choras.

Pasisėjau žalią rūtą — Choras 
Oi Motulė — Choras.

Motuš, Motuše — Choras.
Trįs berneliai — Duetas, J. ir M. čižauskai.

Vakarinė daina — Čižauskų duetas.
Ant marių krantelio — J. čižauskas.

Saulelė Tekėjo — J. čižauskas.
Giedu dainelę — M. čižauskienė, soprano;

Gebųžinė daina — M. čižauskienė, soprano.
Oželis — Choras.

Mes padainuosim — Choras.
Saulelė raudona — choras.

Beauštant! aušrelė — Choras.
Skambančios stygos — čižauskai, duetas.

Tu mano motinėle — čižauskai, duetas.
Gimtinė šalis — J. čižauskas, baritonas.

Sunku gyventi — J. čižauskas.
Kur bėga Šešupė — Choras.

Karvelėli mėlynasis — Choras.
Ko liūdi, putinėli, ko liūdi — Choras.

Loja šunės ant kiemo — Choras.
Plaukia sau laivelis — M. čižauskienė.
Lopšinė — M. čižauskienė.
Sųkruskime broliai — Choras.

Eina garsas nuo rubežiaus — choras.
Dėaukas — Polka — Orkestrą.

Saldžios luputės — Polka. Orkestrą.
Stumbriškių polka. Armonika solo.

Jurgiuko kazokas — Armonika.
Polka nuo Rudos — Armonika solo.

Mažrusiška polka — Armonika.
Batų čystytojas — Maršas. Švilpimas.

Saldus buškis — valčas, švilpimas.
Prirodino seni žmonės — M. Petrauskas.

Kur tas šaltinėlis — M. Petrauskas.
Naujoji gadynė — M. Petrauskas.

Dainius — M. Petrauskas.

as.

muzika.

— Maršas. Orkestrą.
Valcas. .Armonikų duetas.
— Armonikų duetas.
Armonikų duetas.

Armonikų duetas.

Orkestrą. 
Orkestrą. 
Orkestrą. 
Orkestrą.

Orkestrą. 
Armonika solo. 
Armonika solo.
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Rusiškas Bulgaras — Orkestrą.
Rusiškos žirklės — Šokis, orkestrą.

Ilgu, ilgu man ant svieto — M. Petrauskas.
Mano skarbas — Orkestrą.

Šienapjūtė — Polka-Mazurka
Kur upelis teka — armonikų duetas.

Sudiev, Lietuva — M. Kąružiutė, soprano.
Miškas Ūžia — M. Kąružiutė, soprano.

Ant Šešupės'kranto — Armonikų duetas.
Lelijos žiedas. Valcas.

Bernužėli nesvoliok — M. Petrauskas.
Eisiu mamei pasakysiu — Petrauskas.

Jau kad aš jojau — M. Petrauskas.
Šių nedėlėlę — M. Petrauskas.

Kur vėjai pučia — A. Kvederas.
-Esu garbingas vyras — A. Kvederas.

Vilniaus Polka — Armonikų duetas.
Tamsioji naktis — Valcas, armonikų duetas.

Ant kalno karklai siūbavo — Daina.
Šių naktelę per naktelę — Petrauskas.

Atėjo žiemelė — Petrauskas.
Vai kad aš joau — Petrauskas.

Sveika Marija — M. Kąružiutė.
Avė aMria — Lotiniškai, Roller, soprano.

Ant tėvelio dvaro — Maišytas choras.
Nesigraudink mergužėle — Manytas choras.

Važiavai dienų — Maišytas choras.
Bijūnėli žalias — maišytas’ choras.

Gerkit, šaltyšėliai — Choras.
Oi kas sodai, do sodeliai — Choras.

Referatas apie nosis — monologas.
Jaunystės atminimai — juokingas monol.

Medžiotojai 1 — Juokingas monologas.
Medžiotojai2 — juokingas monologas.

Alvito ežero bangos — Polka-Mazurka. Ork.
Pilviškių valcas. Benas.

Jonas Šmikis keliauja namo. Monologas., 
Maušiaus kelionė.

Rūtų darželis — Mazurka.
Jaunimo polka.

Strazdelis — M.
Spragilų daina — M. Petrauskas.

Padainuosiu gražių dainų — J. Butėnas.
Našlys — J. Butėnas.

Kur upelis teka — Butėnas, baso.
Viltis — J. Butėnas.

Kas subatos vakarų — Lietuviška muz. Benas 
Jau saulutė leidžias — Columbia benas.

Piemenėlis — M. Petrauskas.
Pavasaryj — M. Petrauskas.

Mielaširdystė — M. Petrauskas.
Vai verčia, laužo — M. Petrauskas.

Girtuoklio metavonė — Plieniunas, Lušnakejis
Pasakos ir stebuklai — Plieniunas, Lušnakojis 

Jaunavedžiai — Plieniunas ir Lušnakojis. 
Pas tardytojų' — Plieniunas ir Lušnakojis.

Pavasario dainos — Columbia benas.
Pakol jaunas tai ir lisksmas. Polka. Benas 

Naujas Kareivis (kalba) Plieniunas ir 
Dainininkas pas__  Plieniunas ir
Mergele tu /mano miela — Valcas.

Kur tu eini — Polka.
Laiškas Nuo Barbutės
Derybos '
Virbalio polka
Sesutės valcas
Liūdnas gyvenimas
Kotelyje
Linksma diena mums i
Pulkim ant kelių
Darželyj alyvų
Jėzau Kristaus maloniausias
Jaunikio išsirinkimas
•Piršlybos
Plaukė žąselė
Noriu miego

Jonas mokina kariauti
Pas Fotografą

Monologas.
Benas.

Benas. 
Petrauskas.

(monologas) 
Plieniunas ir

Instrumentų

nušvito

Plieniunas 
Lušnakojis 

Orkestrą 
Kvartetas

Juokingas Duetas 
Juokingas Duetas 

Butėnas 
Butėnas, Basas 
Butėnas, Basas 

Butėnas 
Juokingas Trio

Juokingas Pasakojimas 
J. Butėnas, Baso 
J. Butėnas, Baso 
Juokingas Duetas 

Geležiūnas ir Bukšnaitis
Gul šiandien J. Būtėnas, Baso
Sveikas Jėzau mažiausias Butėnas, Baso

Du ubagu Plieniunas ir Lušnakojis
Ubagėlis plieniunas ir Lušnakojis

TARPTAUTIŠKI

Valcas.
Valcas.
Valcas.
— Valcas.

Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.

Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.

La Paloma (Karvelis) — Armonika.
Tripoli — Maršas.

Love (Meilė) — Valdas. Armonika.
Moon (Mėnulis) .— Valcas. Armonika.

Žaliam gojelyj, Polka — Koncertinų orkestrą 
Baliaus karalienė — Valcas.

Meditacija — Instrumentalis kvartetas.
Širdįs ir gėlės — Instrumentalis kvartetas.

Žiburių maršas — Koncertinų orkestrą.
Atidos Maršas — Two-step — šokiams muzika

Rojaus Kvietkelės — Instrumentų kvartetus.
Intermezzo Sinfonico iš Rarmas, muzika.

Valse blanche —r Valcas — Orkestrą.
Stephanie-Gavotte — Valcas. Orkestrą.

Ungariška Rapsodia — I. Stolofsky, smuiką
Pušto mergaitės giesmė — I. Stolofsky, sm.

Niobe — Polka; Columbia Orkestrą.
Moteris — Polka. Orkestrą.

Slavas — Mazurka — Columbia Orkestrą.
Meška — Mazurka — Columbia Oskestra.

Žavėjimas —
Mylimoji —

Tarp gėlių —
Estudiantina

Sybillės svajonės — Valcas.
Sybilės valcas — Čigonų orkestrą.

Peteliškės valcas — Rusų balalaikų orkestrą.
Skaisčiai šviečia mėnesis — Rusų balalaikų or

Karališkos Gotų Artilerijos maršas.
Bjomeborgų maršas.

Lhudby Valcas — Armonikų duetas.
Norvegų kaimo maršas — Armonikų duetas

Norvegų vestuvių maršas — Gelio.
Elfhill — H. Sandby, cello'.

Luna Polka — Armonikų duetas.
Valcas — Armonikų duetas.

Annie Laurie — smuiką solo.
Užmiršsta — Smuiką solo.

Linksma gyventi — Polka-Mazurka. Muzika.
Gražios' Rožės — Polka. Muzika.

Miešto variacijos — Cirkaus vargonai.
Gira, gira — Polka — Cirkaus vargonais.

Thrėe-step Mazurka — Columbia orkestrą.
Močiutė — Mazur. Columbia orkestrą.

Alpų" Kvietkelis — Polka-mazurka.
Atsisveikinimas — Mazurka.

Kamarinskaja — Rusų šokis.
Rah-ciah-ciah — Rusų šokis.

Maršas-Polka — Benas.
Polka-Mazurka — Benas.

Militariškas šokis — Benas.
Polka-Mazurka \— Benas.

Žuvėja mergaitė — Instrumentalis trio.
Tai del tavęs — Valcas, instrumentais.

Pasiryžimas — Smuiką solo.
Ar žinai, motin miela — Smuiką solo.

Kanarka — Smuiką solo.
Madrigal — Smuiką solo.

Suktinis — M. Petrauskas.
Valia, valuže — M. Perauskas.

Finų polka — Benas.
Kiniškas Škotas — Benas.

Ryto šokis — Polka, benas.
Atsisveikinimas su kaimu — Mazurka-Polka.
Suktinis šokis — Polka-mazurka — Benai.

Per tiltą — Vaičius. Benas.
Menuett — Smuiką solo.

Notturna F. Dur — Citra solo.
Polka Mazurka — Orkestrą.

Podispanas — Orkestrą.
Dvasia — Valcas — Orkestrą.

Ant Puikaus Dunojaus — Valcas.
Graži Romanijos mergaitė — Valcas.

Hedviga — Polka. Benaą.
Andante — Smuiką solo.

Čigoniška muzika — Smuiką solo.
Vakarinė daina — Cello solo.

Adagio — Cello solo.
Sūpynių valcas — Orkestrą.

Diedukas — Polka. Orkestrą.
Garbinimas moterų/ — Polka-Mazurka.

Moterų širdis — Valcas. Orkestrą.
Polka-Mazurka — Armonika, solo.

Maršas polka — Armonika solo.
Serbų šokis — Dalis I; Armonika solo.

Serbų šokis — Dalis II; armonika solo.
Turkiška mergaitė — Slavokų šokis. Orkest.

Slavokų liaudies šokis — Orkestrą.
Mirksėjimas — Benas.

Algorijos maršas — Benas.
šiaurių čardašas — Orkestrą.

Čigonų dainos — Smuiką solo.
Pergalinga Amerika — Benas.

Ispaniškas Bolyro — Benas.
Visla upė — Mazurka. Armonika.

Po klevo lapais — Mazurka — Armonika.
Sidabrinės vestuvės — Vydų šokis.

Linksmas ir Smagus — Žydų šokis, Orkest.
Buk pasirengęs — Polka, Armonika.

Krakoviakas — Lenkų šokis. Armonika, 
švedų Armijos muzika — Orkestrą.

Parodos maršas — Orkestrą.
Stoormano Valcas — Armonikų duetas.

Kiemo šokis — Armonikų duetas.
Bučiavimo valcas — Armonikų duetas.

Šokis su Varmlando mergina — Armonikos.
Luoiso Racz Liudėsis — Orkestrą.

Kukuruzo ankštis — Orkestrą.
Skriski, Mėlinas paukšteli — Orkestrą.

Čigonė, kur tu? — Orkestrą 
Mazurka — Armonikų duetas.

Saša — polka. Armonikų duetas.
Linksmumas — šokis, Orkestrą.

Stockholmo šokis — Orkestrą.
Belgiškas potpouri — 1, two-step. Orkestrą.

Belgiškas potpouri — 2, Valcas. Orkestrą.
Belgiškas potpouri — 3, tdo step Orkestrą.

Belgiškas potpoini — 4, fox trot, Orkestrą.
Banto šokis — Tambouritza orkestrą.

Kokonjėst šokis — Tamyouritza orkestrą.
Jugoslavų himnas — Tambouritza orkestrą.

Serbų šokis — Tambouritza orkestrą.
Gerds laimės — žydų šokis — Orkestrą.

Vestuvių šokis — Orkestrą.
Verkit už mane, Alyvos — Orkestrą.

Ant banguoto Balatono — Orkestrą.
Josefina prie jūrių — Mazurka, orkestrą.

Graziella — Polka. Instrumentų muzika.
Tai gyvenimas! — Maršas polka.- Benas.

Linksmas triubočius — Polka.
Linksmi muzikantai — Polka. Benas.

Kaimelio valcas — Benas.
Karališko daržo šokis — Instrum. kvartet.

Kareivio laiškas — Maršas. Instrum. kvį
Tušti prižadai — Polka, armonika.

Mylimoji — Valcas, armonika.
Ah, Elvira — Polka, orkestrą.

Taip tai einasi — Valcas, orkestrą.
Šampano galopas — Benas.

Kopenhageno paroda — Benas.
Elegancija — Kadrilius, mandolinas, gitaras.

Linksmybė, visad linksmybė. — Maršas polka.
Praga — Polka, benas.

Rugiapjūtė — Valcas. Benas.
Gražiausia mergina — Polka. Instrum.

Meilės sapnai — Valcas? Instrumentais.
Linksmas ūkio vaikas — Orkestrą.

Pokilio utarninkas alpuose — Orkestrą./ 
Rogėmis Šveicarijoje — Valcas, orkestrą.

Seni šveicarų žmonės — Orkestrą.
Vasaros naktis — Mazurką.

Harlekinų šokis — Mazurka. Benas.
Kuku — Valcas. Armonikų duetas.

Rugiapjūtės balius —' Polka. Armonikos.
Hazy polka — Ksylofonu solo.

Alpinu balsai — Polka-mazurka. Benas.
Degtinės'juokai — Armonika.

Vėjai ką miežius krato — Armonika.
Po rugiapjūtės — Mazurka.

Linksmi vaikai — Polka.
Saldūs gyvenimas — Polka-Mazurka.

Lenkiškoj užeigoj — Mazurka.
Aplink pasaulį — Polka. Ksylofonu

Amerikos patrolius — Armonika.
Visad linksmi — Polka. Benas.

Saldus bučkis — Polka. Koncertina
Meilės Dievuko polka — Jazarimba orkestrą.

Sidabrinis mėnulis — Mazurka. Orkestrą.
Pabalnok žirgelį — Šokis, armonika.

Girnakalis — Armonika.
Pietų mergaitė — Valcas. Benas.

Manhattan tuo-step šokis — Benas.
Ungarų šokis No. 14, Smuiką.

Penktas Ungarų šokis. Smuiką.
Magdalena — Polka. Benas;

Tarptautiška polka — Instrumentų kvart.
Kareivių stovyklos Maršas — Benas.

Allegheny upės valcas — Benas.
Rakieta — Galopas — Benas.

Graži Pragos mergaitė — Polka. Benas."
Kareivio atlaikos — Polka. Benas.

Josefinos polka — Benus.

Orkestrą.
Orkestrą. ’ 

Armonika.
Armonika.

Čekoslavokų vestuvių šokis. Orkestrą. 
Šiaurvakarinė mazurka — Benas.

Peteliškės valcas — Čigonų orkestrą.
Rožyte, mano Rožyte -— Polka-Mazurka. 

Bubnų paroda — Maršas, benas.
Melninko duktė iš juodos girios. Benas. 

Kalvis — Polka. Benas.
Linksmas Juozas — Polka. Jazarimba benas.

Linksmas kalnų vaikas — Polka. Benas, 
čiuožėjų valcas — Benas.

Plakanti širdis — Valcas. Striunų orkestrą: 
Likimas/ — Polka. Striunų orkestrą.

Kareivių Maršas — Varpas solo su 
Mamą bangos — Valcas. Čigonų

Star Spangled Banner — Benas.
Amerika (Fantazija) Benas.

Aš teisingas kaip ir tu — Mazurka.
Apsukim — Maršas-twb-step — 1

Faunų Valcas — Rusų balalaikų orkestrą.
Varšavos polka — Mandolinų orkestrą.

Europos rožės — Tarptautinis Benas.
Irma — Landler — Tarptautinis Benas. 

Kalnų karalienė — Europinis Jazz Benas.
Mylinti porelė — Europiškas Jazz Benas.

Vynuogių rinkimas Italijoj — Biboro orkestrą.
Du broliai — Biboro orkestrą.

Linksmi keleiviai 
Čiuozinėjant —

Italijos vynas — 
Muzikalia vagis

Po’’bučkio — Mandolinų orkestrą.
Meksikos gyvenimas — Mandolinų orkestrą.

Kada Franas Sugrįš — Benas.
Venecijos Mazurka — Tarpt. Benas.

Kaimo muzika — Biboro orkestrą. 
Iš mano albumo — Orkestrą.

Pavasario valcas -— Rusų balalaikų orkestrą.
Meilė ir pinigai — Rusų balalaikų orkestrą.

Mylimoji — Polka. Orkestrą.
Vestuvių valcas. Columbia orkestrą.

Rosiną polka — Tarptautinis benas.
Maršas No. 7 — Tarptautinis benas.

Piemens balius — Columbia orkestrą.
Augštyn-žemyn — Galopas. Orkestrą.

Skaisčiai šviečia mėnesėlis — Rusų bal. ork. 
Orientalė procesija — Rusų balalaikų orkas.

Tarp-Atlanto Maršas — Koncertinis benas.
Vėliavos paroda — Maršas — Benas. 

Kukū miške — Valcas. Benas.
Senas pažįstamas — Valcas. Benas. 

Vidurnakčio šokis — Benas.
Tvarto šokis — Tarp.t benas.

Vyrai iš 69 pulko — Benas.
Kareiviai į frontą — Benas.

Čiužinėtojų Valcas — Benas.
Kleme ta — Kaimiečių valcas. Benas.' 

Mano mylima žvaigžde — Gitarų duetas.
Edelweiss ir fiolkos — Gitarų duetas. x 

Kalnų karalien — Thavių benas.
Ant Pirštų galų — Thavių benas.

Jaunas ir Senas. Mazurka. Smuikų duetas.
Vėl namie — Smuiką duetas;

Mazurka — Armonika solo.
Smagus laikai — Armonika solo.

Tarptautinis Maršas — Triubų kvartetas. 
Riviera Maršas — Triubų kvartetas.

Monte Carlo maršas —— Triubų orkestrą.
Šveicarijos—kalnų idylia — Triubų muzika.

Linksmos Valandos Auks. Vakaruose. — Orkestrą 
Ta pati, antra dalis

Malonumo Valcas 
Tipiška Mergelė —
Vasaros Naktis 
Alpų Fiolka 
Mergele tu mano miela — Valcas Armonikų Duet
Kur tu eini — Polka

Gyvenimo Linksmybė—Polka 
Ryto Gražybės

Tyroliškas Ežeras — Valcas 
Adelia — Valcas 
Kaimo Paroda — 
Visadžaliuojanti Polka* 
Namų lankui — šokio muzika
Amerikos Gražybė — šokio muzika 

Jaunoji Balalaikų
Taika ir Liuosyb? — Valcas 

Pergalės Šokis
Kiekvieno šokis
Linksmi Kalifornijos Vaikinai 
Ateina ir išeina — 
Auksinė Jaunystė 
Užgeso šviesos 
Hedwigos Valcas 
Kalėdų Vakaras

Rosemary — Polka 
Hop sa-sa — Šokis 
Linksmi žingsniai 
Klaunas 

Mergelė už stalo 
Mergelė iš Athlonu

Nedėlios Rytą — Polka 
Del musų jaunimo — Polka 

Malonus Gegužis — Valcas
Kaimo Paroda — Mazurka 

Alpinu Šokis
Nedėlios Rytą Alpuose 
Salamanka 
šaškyn 

Turino Galopas
Cirkaus Maršas \ 

Mylimosios Namuose 
Mano pirmutinis vaikelis —

Saulėta — Mazurka 
Ant Tavo Sveikatos — Polka 

Mylimasis — Šokiui muzika 
Dvi Rudos Akelės — Valcas
Perkuninkas — Maršas 
Vartų Miestas — Maršas

Lietuviška Polka 
Per virvutę — Polka 

Naktinė Kepurė — Airiškas Džigas 
Airiškas šokis 
Visi lipo, visi lipo — šokis 
Trekupas — šokis 
Mintjs apie Meilę — Valcas 
Mano Brunetka Maršas 
Po Pergalės Vėliava 
Seni Draugai

Tarptautiškas Maršas
Tarptautiškas Maršas

Avė Maria 
Agnus Dei (avinėli Dievo)

Seimo Vedėjai yra Kle
rikalai

Kaupas. — Seimo 3-iam posė
dy.! lapk. 21 d. dienotvarkėje 
buvo prezidiumo rinkimas. Dar
bininkų kuopa pareiškusi kad 
buržujų Seimo prezidiumo rin
kime nedalyvausianti, ’išeina iš 
salės. Toliau social-demokratai 
pareiškia kad ir jie prezididumo 
rinkimuose nedalyvausią, nesą 
tuom užinteresuoti. Dr. Stau
gaitis Valstiečių Sąjungos var
du ir M. Sleževičius Socialistų 
liaudininkų vardu, pareiškia kad 
rinkimuose negali dalyvauti del 
nesusitarimo įsu Kr. Demokra- 
tails. Kandidatūras siūlo ir pre
zidiumą renka vieni Kr. Demo
kratai.

Slaptu balsavimu pirmininku 
išrenkama Dr. Bistras (Kr .De
mokratas), pirmuoju vice pirmi
ninku Kun. Staugaitis ir pir
muoju sekretorium Ambrozai- 
tis (Dari). Frakcijos. Likusiob 
vietos paliekama kitoms frak
cijoms.

Ketvirtame posėdyje, lapk. 24 
d., Valst. Sąjungos ir Socialis
tų Liaudininkų atstovai pareiš
kia kad tos dvi partijos sudaro 
vieną bloką,

Pradėjus ginčus del komisijų 
sąstato ir kalbant Kun. Krupa
vičiui Seime kilo Jermas. Kru
pavičiui perskaito valstybės gy
nėjo aktą, kuriame sakoma kad 
atstovas Dominas (darbininkų 
kuopos) esąs teistas, baustais ir 
atsisakęs Lietuvos pilietybės. 
Ištarus tuos žodžius, atstovai 
Radzevičius ir Lumbis (Darbo 
frakcijos, Kr. Dem. bloko) šo
ko mesti Dominą laukan iš Sei
mo. Kilo trukšmas. Vargais 
negalais pasisekė besitąsančius 
perskirti. Tuojau daroma per
trauka, po kurios Radzevičius ir 
Lumbis pasiaiškina ir viskas bai
giasi Ambrazaičio užgiedojimu 
himno ir katučių_plojimu.

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Balalaikų Ork.
Instrumentų Kvartetas 
Instrumentų Kvartetas 

Orkestrą
Polka švilpynėmis

Instrumentų Muzika 
Instrumentų Muzika 

Hawaiiška Gitarų Orkestrą 
Hawaiiška Gitarų Orkestrą 

Alpinu Kvartetas 
Alpinu Kvartetas 

Orkestrą 
Orkestros Muzika 

Armonika 
Armonika 
Orkestrą 

Benas 
Čigonų Orkestrą 
Čigonų Orkestrą 

Orkestros Muzika 
Orkestrą 

Armonika Solo 
Armonika Solo 

Beno Muzika 
Beno Muzika 

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 1

Polka 
Polka

Čigonų 
Čigonų

Balalaikų Ork. 
Balalaikų Ork. 

Beno Muzika 
Beno Muzika 

Armonika Solo 
Armonika Solo 

Smuiką 
Smuiką 

Orkestrą 
Orkestrą 

Armonika solo 
Armonika Solo

Beno 
Beno 
Beno 
Beno

solo ir Orkestrą 
Triuba ir Orkestrą

Derybos del Ost-Markių
Kaunas. — Berline prasidėjo 

derybos su Vokiečių vyriausy
be del ob-ostų likvidavimo, del 
atlyginimo Lietuvai .padarytų 
nuostolių, ir pagaliau del preky
bos sutarties. Reikia pažymėti 
'kad derybos pradėta nepatogiu 
laiku, 'kuomet Vokietija pragy
vena sunkiausias dienas. Da
bar ir santarvei sunku ką nors 
iš Vokiečių gauti, tai ką mes 
galime tikėtis? Jei ir pasiseks 
Su Vokiečiais susiderėti tai mes 
gausime labai maža, ypač karės 
nuostolių atlyginimo klausimu. 
Kaip girdėti, Vokiečių atstovai 
pastatė 'klausimą gana aiškiai 
kad, girdi, jie esą bankrutai ir 
jei Lietuviai daug reikalausią 
tai dabar nieko negausią ir turė
sią laukti kol Vokiečiai išsimo
kės visas kitais kontribucijas. 
Gi jei Lietuviai busią sukalba
mesni tai gali tikėtis šį tą gau
ti ir gana .greitu laiku.

Steigiama Monopoli
Kaunas. — Degtinės monop*’ 

lį Lietuvoje pradėta jau vykin
ti. Didžiausias kliūtis kurios ik 
šiol stovėjo skersai kelio prad*1 
ta šalinti. Sandėliai Kauno mo
nopoliui, kuriuos iki šiol turėjo 
užėmusi Krašto Apsaugos Mi
nisterija, yra liuosuojama. Tuo
se rūmuose esamoji rektifika- 
cija rengiama atnaujinti ir pra- 
>plėsti. Tuo reikalu vedama de
rybos su užsienio firmomis.

Šmugelninkų Teismas
’ Kaunas. — Yra žinių kad tar

dymas 'bylos apie Kun. J. Puric- 
kį, J. Vaitiekūną, Miliaus'kj, Avi- 
žonį, Goldbergį, A. Grinkevičių, 
Skrynių, Jagomastaitę ir kitus 
užbaigta ir byla perduota Vyr. 
Tribunolo Valstybės Gynėjui, 
■kuris rašys kaltinamąjį aktą.

Lenkų Puolimas
Lapkričio 13 d. >po pietų Len

kų 'kariumenės buris apginkluo
tas kulkosvaidžiais ir granato
mis, skaičiuje apie 100 žmonių, 
puolė Širvintų miestelį esantį 
neutralėj zonoj. Vietos gyven
tojai Lenkų užpuolimui pasiprie
šino. Prasidėjo mušis, kuris tę
sėsi visą naktį. Iš vietinės mi
licijos tapo sužeista trįs vyrai. 
Lenkų kariumenė netekusi dvie
jų užmuštų ir penkių sužeistų 
nuo Širvintų atsitraukė.



DIRVA

Neatsižada Degtinėlės
Raudėnai, Šiaulių ap. — Rau

dėnų valsčiaus Taryba nutarė 
uždryti esantį Raudėnuose trak
tierių. Sulyg įstatymo šis Ta-

Reikalaukit “Dirvoj” Siu Naudingų Knygų
rybos nutarimas buvo paduota 
nubalsuoti valsčiaus sueigai. Už 
traktieriaus palikimą balsavo 
apie 200 žmonių, o prieš — apie 
40. Iš to matyti kaip Raudė- 
niškiai moka ginti degtinėlę, tą 
visų nelaimių ir vargų šaltinį.

▼ ▼ ▼

Žmogžudystė
Lygumai, Šiaulių ap. — Degu

čių kaime, Lygumų vai., vienas 
ūkininkas pasidaręs alaus su
kvietė visus kaimynus alučio ra
gauti. Buvo pakviesta ir nese
nai vedęs iš to kaimo našlę ma
žažemis K., kurio, del jo kaires
nių pažiūrų, kaimynai nekentė. 
Įkaušę 'alučio, piliečiai išsivedė 
K. ir užmušę įmetė į upelį. Pa
leido apielinkėj gandą ku'b K. iš
bėgęs į Rusiją.

Neilgai trukus, lavonas iškilo 
viršun, tai pamatę žmogžudžiai 
ištraukė iš upės ir užkasė smė
lių kalnelyje.. Už kiek laiko žmo
nės kasdami iš kalno kelio tai
symui smėlį iškasė lavoną ir 
pranešė velionies žmonai. Bet 
čia tuoj, nespėjuis ti atbėgti prie 
atrasto vyro, užmušėjai nustvė
rę lavoną užkarę pasėtuose ru
giuose. Velionies žmona pamąs
čius kas ir kur užkasė, pranešė 
milicija, bet milicija jau lavo
no toj vietoj nerado. Atradę 
pėdsaką, nuėjo į mišką, kame 
rado žmogų malkas kraunant, 
žmogelis milicijos užspirtals pa
rodė kame užkasęs.

Dabar eina tardymas. Reikia 
pridėti kad Degučių kaimo pilie
čiai laiko save labai maldingai 
ir balsuojant į Seimą visus bal
sus atidavė už Kr. Demokratus.

v

Nubausta Spekuliantas
Panevėžis. — Kaip visur taip 

ir Panevėžyj buvo anksčiau di
delė dolarių spdkuliacja. Pa
nevėžio kriminalio punkto vir
šininkas įsakė visiems punkto 
valdininkams sekt .panašius spe
kuliantus.

Rugsėjo 24 d. gatvėj buvo pa
gauta pil. B. Pirštais tsupirkinė- 
jant dolarius net be leidimo. Su
stačius protokolą, Pirštas nusi
gando ir davė punkto viršinin
kui 13,000 auksinų prašydamas 
bylą panaikinti. Duotieji pini
gai ir rastieji dolariai pateko 
Taikos Teisėjui. Pirštas lapkr. 
14 d. buvo nubaustas dviem sa- 

'vaitėm kalėjimo.
(“Liet. Ukin.")

OT, KNYGŲ! STAČIAI 
IŠ KAUNO!

Pinigus su užsakymu siuskit:
“DIRVA”

7907 Superior Av. Cleveland, O.
PALYDOVAS — 50c

Kas reikia žinoti kiekvie
nam Lietuviui gryžtančiam

Tėvynę. Su spalvuotais 
Kauno ir visos Lietuvos 
žemlapiais. Irgi mažai ga
vome. Reikalaukit tuojau.

BELETRISTIKA
Pasakos — Apysakos — Romanai — No

velės — My thai.

390. Sidabrinis Kryželis arba dailydė iš Nazareto. 
Apysaka iš laikų kankinimo Kristaus. Parašė 
Eugenijus Sue. Vertė J. Laukis. Chicago, Ill. 
1906, pusi. 169 ............................ 75c

391. Simukas ir Magutė. Graži pasakėlė, antra laida;
Chicago, Ill., 1913, p. 28 ...............__ 15c

392. Sausio devinta, šitoje knygelėje yra plačiai ap
šyla apie Petrapilės darbininkų sukilimų arba 
“Raudonąjį Nedėldienį” kaip išbadėję,minios ė- 
jo maldauti nuo caro darbo ar duonos, o jis iš
siuntė kariuomenę ir tūkstančius išžudė. Gana 
lengvas ir graudus pasakojimas. Paraše Mak
sim Gorki. Vertė F. M. Brooklyn, N. Y. 1908, 
pusi. 40 ............................... 15c

393. šešėliai. Labai akyvas tuo vardu meiliškų
nuotikių apipasakojimas. Taipgi telpa toje 
knygoje vertimai .žingeidžių apysakų verstų

* iš Guy de Maupassanto, Francuzų rašytojo, 
šeššlius parašė ir vaizdelius vertė A. Tulelis. 
Cleveland, 1920, pusi. 160 ................ 50c 
Gražiais audeklo apdarais ................ $1.00

400. širdis. Parašė italų kalboje Edmondo de Amiči,
vertė j lietuvių kalbų Matas Grigonis. Didelis 
veikalas ir gausiai paveikluotas. Tai yra pamo
kinančios apysakos formoje parašytas veikalas, 
kurs tinka lygiai vaikams, kaip ir suaugusiems, 
šis veikalas yra išverstas visų civilizuotų pasau
lio tautų kalbose ir turėtų rastis kiekvieno lietu
vio namuose. “Tėvynes Mylėtojų Draugijos” 
21-as leidinys, Chicago, Ill. 1915 m., pusi. 362 $1.00 
Gražiais audimo apdarais ..................$1.50

401. Susiskaldeliai. Apysaka. Parašė J. Gerutis. She
nandoah, Pa., pusi. 62 .........................................  20c

403. Senkaus Jurgis. (Apysaka eilėmis) .......... 15c 
425. Tūkstantis Naktų ir Vienai Arabiškos istorijos

Vertė lietuviškai D. T. Bočkauskas. Ketvirtas 
išdavimas su daugybe paveiksiu ir drūtais pa
veiksluotais apdarais. Mahanoy City, Pa. 
1915, pusi. 704 ..... ...................... $2.00 

428. Tvanas. Istoriška apysaka Henriko Sienkevi-
čiaūs. T. II. Versta iš lenkiško. Shenandoah,
Pa., 1900, pusi. 194 ................ 75c

430. Tėvynės Laukuose. Apisakų rinkinis. Par. Jo
varas. Pittsburgh, Pa., 1909, pusi. 32 ........ 15c

431. Trįs Keleiviai. Krikščionis, Žydas ir Turkas. Pa-
mokynanti apysaka. Antra laida. Vertė P. B.
Chicago, Ill., 1907, pusi. 92..................................... 25c
Ta pati apdaryta audeklu.......... .................. 50c

432. Tamsybės Guolys ................................................. 10c
433. Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių ap

sakymėlių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir 
budo. Sutaisė M. šalčius. Cleveland, O., 1918, 
pusi. 67. Kaina '.......................... 25c

434. Trįs Pasakos apie Žydus. Surinko T. P. K.
Shenandoah, Pa., 1910, pusi. 24 ............ 10c

453. Užkeikta Mergelė su barzda ir barzdaskutis.
Antra laida. Chicago, Ill., 1907 pusi. 27......... 10c

454. Užkeiktas urvas. Apysaka iš lietuvių gyvenimo.
Pagal lenkiškų nupiešė P; B. Chicago, UI., 1904 
pusi. 288 .................................. 75c

455. Užtekanti Saulė. Mokslo, meilės ir patriotiški
paveikslėliai. Parašė K.- S. Karpavičius. Gra
žus populariškas rinkinys įvairių tautiškų pasi
skaitymu, meilės straipsnelių ir populariškų as
tronomijos ir su tuo surištų dalykų aprašymas.
Cleveland, O., 1918, su paveikslais, pusi; 94, ...,35c 
tos ir šeštos dešimties 19-to šimtmečio. Su au-

477. Valkata. Gražus paveikslėlis, paimtas iš kaimo 
mergaičių gyvenimo. Kaip mergaitė tėvo pra
keikta, išėjo į miestus, pateko į suvedžiotojų na
gus, pražudė savo gyvenimų ir pati nusižudė. 
Pamokinimas tėvams. Iš latviško vertė Pleris.
Brooklyn, N. Y. 1908, pusi. 13 ................ 10c

478. Vanagai ir Toksai sapnas. Dvi pasakaitės. V.
Stagaro. Shenandoah, Pa., 1902, p. 23 ...... 10c

479. Vargdieniai. Apysaka iš tikrų atsitikimų penk
tos iršeštos dešimties 19-ja šimtmečio. Su au
toriaus paveikslu, šioje knygoje aprašo apie 
baudžiavos laikus Lietuvoje,'kaip ponai žmones 
plakė, apie Lietuvos ubagų gyvenimų ir jų puo
tas, apie žydų gudrybes ir t.t. Ši knyga didei a- 
kyva, vietomis juokinga, o vietomis liūdna. Pa
rašė Aleksandras Fromas (Gužutis).'Plymouth, 
Pa., 1906, p. 187 ................... .’..........   65c

480. Vaideliota. Apysaka iš lietuvių senovės gyve
nimo, su paveikslėliais. Surinko ir parašė D.
T. Bočkauskas. Mahapoy City, Pa. 1907, pusi.
177 ...................................... 50c

483. Valdimierius. Apysaka. Pagal kun. šmidtų išver
tė kun. A. M. Milukas. Shenandoah, Pa. 1900 
pusi. 63 ................................. 20c.

484. Vilkų lizdas. Apysaka iš kryžiuokų laikų. Para
šė Zuzana Moravska. Iš lenkų kalbos vertė A.
Vėgėlė. Brooklyn, 1911, p. 117 ............ 35c

485. Vienas Respublikos Karalių. Maksim Gorkio 
pasikalbėjimas. Žingeidu skaityti. Philadel
phia, Pa., 1908, pusi. 24 .. ............... 10c

489. Vėjinis Malūnas. Pagal lenkiškų sutaisė P. B.
Chicago, Ill., 1908, pusi. 64................... 25c

490. Velnio Istorija .... .................. ........ 20c
491. Velnias. Parašė R. G. Ingersoll, vertė Ferdi

nand de Samogita. Joje aprašyta visa velnio is
torija, jo darbai ir galybė. Kaina ............ 20c

492. - Vytauto sūnūs. Istorijos Apysaka. Parašė J.
Kruk. Iš lenkų kalbos vertė Vėgėlė. Vilniuje,
1911, pušį. 64 .............................. 35c 

493; Vincas Stonis. Apysaka iš žmonių gyvenimo.
Parašė Šatrijos Ragana, žinoma garsi lietuvių 
raštininkė. Vilniuje, 1906, p. 143 ........... 50c 

494. Vagis. Parašė 'A. J. Karalius. Apysaka iš
gyvenimo. Chicago, 1912, p. 32 ............ 10c 

498. Vaizdeliai: Progos Belaukiant. Indomi Vieno
- Laikraščio Pradžia. Iš Daugelio Vienas. Rau
donas Kaklaraikštis. Gyvenimo Pasaka. Li
teratas. Parašė Jonas Kmitas. So. Boston, 
Mass., 1917, p. 64 ........................................   30c

506. žmogus Nepliuškis. Vertė iš švediško Nėris.
Labai graži spysakėlė kaip turtingo prekėjo 
sūnūs apsivedė su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus apsivedusius su tur
tingomis. Chicago, 1899, pusi. 23. ..... .... 10c

507. Žemių Dulkės. Apysaka parašyta M. Radze
vičiūtės. Yra viena iš 'geriausių, svarbiausių 
ir pamokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Ku
dirka. .Plymouth, 1901, pusi. 226 .......... 50c

508. ženybos Paikių Miko. Kaip jam nelemtai su 
ženybomis atsitiko. Iš Lenkiško vertė V. K.
Plymouth, 1896, p. 10 (didelio formato) .... 10c

509. žmogus. Apysaka iš žmonių gyvenimo. Pa
rašė J. Akurater. Vertė iš Latviko J. Ba
niulis. Plymouth, 1907, p. 40 .............' 15c

510. žemės Giesmė. Labai žingeidi K. Puidos apy
saka. Brooklyn, 1912, I dalis, p. 202 .... $1.00

511. žemės Giesmė. II dalis' Pusi. 113 ........ 50c
512. žiemos Vakaras. Parašė EI. Oržeškienė. Ver

tė K. Puida. Graži apysakėlė. Chicago, Ill.,
1912, pusi. 32 .....-...................... 20c

513. žydas Lietuvoje. Parašė S. Kaimietis. Chicago,
IR., 1912, pusi. 19. .......................... 10c

514. žvaigždė. Rytų pasaka. Lietuvių kalbon ver
tė J. Giela. Chicago, 1910, p. 17 .......... 10c

515. žemaitės Raštai — II Sąsiuvinis: Marti ir.
Topylis. Vilniuje, 1913, p. 58 .............. 25c

516. žmogžudystė Trūkyje. Apsakymas Detekti-
vės Z, Aušriutės. Atkeršijiantis Paukštis. 
Puikus pasivažinėjimas. Sulietuvino Gųronių 
Vargdienis. Gražus pasiskaitymai. Shenan
doah, Pa., 1917, p. 42 .•......■......... 25c

POEZIJA—DAINOS
870. Apgailestavimo balsai. Dainų knygelė. Ken

sington, UI. 1908, pusi. 40 ........................  15c
871. Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 44 geriau

sių Jovaro dainų. Jos tinka deklemacijoms ir 
dainavimui, kaip namie, taip ir susirinkimuose.
Pusi. 32 .............................. 15c

872. Anykščių šilelis. Vyskupo Antano Baranaus-
kio eilėmis aprašymas Anykščių šilo. Balti
more, Md., 1916 m. laida, p. 16 .. ..............  10c

873. Aureolė — Oratorija paskirta Lietuvių Chica- 
gos Šv. Kazimiero vienuolijos seserinis. Pa
rašė Kun. M- Gustaitis. Chicago, 1914, p. 24 10c

874. Adynos apie Girtuoklius. Davatkų Gadzin-
kos ir Davatka. Antra laida. Chicago,
1912, p. 24  _____ _ __________ ........... 10c

875. Ašaros ir Džiaugsmas. Jul. Baniulio eilių 
rinkinys trijose dalyse. Cleveland, O., 1920, 
pilsi. 107 ................................ 50c

879. Byrutės Garsai, parinktos dainelės vartojimui
Lietuvos jaunuomenei. ' Tilžėje, 1910, p. 46 .. 35c

895. Dainos Vasaros Grožybių. Ir šiaip visokios 
meiliškos, tautiškos, kariškos ir juokaunos. Čia 
telpa viso 21 dainų. Chicago, Ill. Antra laida.
1914, pust 33 .............................. 20c

897. Davatkų gadzinkos ir šiaip linksmos dainos.
Surengė Liepukas. Plymouth, Pa., 1909; pust 32 10c

898. Dainų dainelės, iš A.' Juškevičiaus surinktų pa
rinktos dainos girdimos žmonių tarpe. Surinko

' J. J. Vilniuje, 1906, p. 98 ................ 35c
899. Dienelei Brėkštant. Eilės Žalvarinio. Paminė ji-- 

mui 25 metų jubilėjaus raštiško darbo prof. 
Kun. Dambrauskui autorius aukauja; Vilniuje, 
1909, pusi. 53 ............................ 25c

900. Dainos parašytos Kun. Antano Vienožinskio. 
Mylimiausios Lietuviams dainos. Brooklyn, 
1916 m. laida, pusi. 50, su paveikslu ........ 25c

901. Dainų Knygelė: Pavasario Balsai, daugelis
įvairių dainelių. Chicago;' 1916, p. 32 .......... 15c

902. Dainos-Juokeliai, net Linksta Keliai. Linksmų 
juokingų dainelių knygelė, su paveikslais. 
Worcester, Mass., 1916, p. 56 .............. 20c

KELIONĖ APLINK PASAULĮ 
PER 80 DIENŲ — $1.00

Puikiausia knyga ką kada 
skaitėt.' Su daugeliu <pavei- 
slų.- Važinėjimai poros 'ke
liauninkų po visas pasaulio 
dalis. 225' puslapiai. Jau 
nedaug jų teliko.

KAUNO ALBUMAS — $1.00 
Didelis albumas su 104 pa
veikslais svarbiausių Kau
no dalių, budinkų, įstaigų, 
bažnyčių.- Nedaug jų ga
vome. Reikalaukit tuojau.

WAR SAVINGS STAMPS
War Savings Stamps, 1918 m. serijos, sueina Sau
sio 1, 1923. Kuponų ir registruotų Victory Notų 
serijos A, B, C, D, E ir F išmokėjimų valdžia skel
bia nuo Gruodžio 15,1922. Visi nuošimčiai už šias 
valdiškas obligacijas pasibaigs su paminėtomis die
nomis.
Kurie turit War Sayings Štampų, arba Victory 
Notų pažymėtais viršuje laikais išsibaigiančių, tuoj 
perkeiskit juos į pinigus, ir lai jūsų pinigai toliau 
dirba, nes už juos valdžia nuošimčio nemokės.
Atneškit savo War Savings Stamps (1918 serijos) 
ir padėkit čia ant knygelės. Mes priimsim juos jų 
pilna verte $5 ir gausit 5 nuošimtį už juos čia nuo 
dienos padėjimo.

THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO.
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

BANKINĖS VALANDOS — KASDIEN NUO 9 IKI 3. 
UTARNINKO, KETVERGO IR SUBATOS VAKARAIS 

ATDARA NUO 6 IKI 8.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos-: L—3 ir 7—8 
Telefonas: Randolph 188 
1286 NORWOOD ROAD 

Kampas Superior prie E. 65
Virš Aptiekoa

JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Gydytojas ir Chirurgas ■
: DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI =
J 982 E. 79 SU Cleveland, O. J 
" — Telefonai — "
J Rosedale 5758, Princeton 431 J

J Valandos: tik vakarais nuo 7 " 
> iki 9 vai. «
" Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al J 
□EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

^Kalėdoms nusipirk sau į 
namus COLUMBIA gra- 
fofoną — jų yra visokiomis 
kainomis. Taipgi čia yra 
vienatine krautuve kurioje 
galit gaut visus Lietuviš
kus Columbia rekordus — 
dainų, muzikos ir šokių bei 
monologų ir dialogų. At
eikit bile dieną ar bile va
karą.

KAUNO 
KRAUTUVE

903. Dėdė arba Ainių Kančios. Didelis veikalas ei
lėmis apie Lietuvą. Parašė Justinas Tumė
nas. Šveicarija, Bernas, 1914, p. 136 ...... 1.00

910. Eilės Mačio-Kėkšto. Rinkinys visų eilių, kokias 
Mačis gyvas būdamas yra paras s. Pitsburg, 
Pa. 1910, pusi. 98 ............................ 50c

911. Eilės Pranciškaus Vaičaičio, čia telpa suviršum
100 labai gražių dainų. Plymouath, Pa. 1903, 
pusi. 165 ................................ 65c

913. - Eilėmis ir Proza. V. K. Račkausko (K. Vai
ro) eilių ir straipsnių rinkinys. Chicago, 
1909, pusi. 83, . .......................... 35c

914. Eilės ir Straipsniai. Rankius naujausiųšeilių ir 
pamokinančių straipsnių, šioj knygoj telpa 23 
gražios eilės, daugybė straipsnių, juokų, etc. 
Puikiai iliustruota. Dalis knygos perspausdinta 
iš ‘‘Keleivio’’ Kalendoriaus 1913 m. So Boston, 
Mass., 1914, pusi. 95 ...........a............. 25c

920. Girtuoklių Gadzinkos. Dainos, pasakos ir juo
kai. Turinys yra: .1) Prakalba. 2) Girtuoklių 
Gadzinkos. 3) Girtuoklių Dainos. 4) Girtuoklių 
Pasakos ir 5) Persergėjimas. Parengė Kas Tas. 
Chicago, 1911. pusi. 31 .................................... 15c

921. Gyvybė. Kantatas ir kitos trumpos poemos.
- Parašė Jonas Viskoška. Telpa čia eilės: Gyvybė, 

Ištvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbaį ir Jauti
mai. Chicago,. Ill. 1907, pusi. 41 .............. 15c

922. Girtuoklių Gadzinkos ir kitos apie girtuoklystę 
dainos. Plymouth, Pa., 1907, p. 16 ........ 15c

923. Gegutė. Eilėmis. Parašė K. Stiklelis. Ply
mouth, Pa., 1909, p. 16 ................... 10c

924. Graži dovanėlė Lietuvos artojams. Eilės. Para
šė K. Stiklelis. Chicago, Ill., 1909, pusi. 21 .... 10c

925. Gludi-liudi ir kitos Lyrikos Eilės. Parašė Kl.
Jurgelionis. Kaina ........................................... 50c

927. Girtuoklių ir Blaivininkų Kantiškos. .Iš jų 
gieda ir deklamuoja viii girtuokliai ir blai
vininkai. Antra laida. Surinko ir parašė 
Karčiamų Zakristijonas. Pittsburg, 1913, -p. 32. 10c

928. Gabija. Rinktinė knyga, paaukuota Lietuvos 
dainiaus Vyskupo Antano Baranausko atmini
mui. Didelio formato eilių ir prozos raštų 
knyga, atspausdinta 1907 m., Jegailos univer
siteto spaustuvėje, Krokuvoje, pusi. 75 .... 75c

929. Graudus Verksmai arba pasibudinimas prie
apmislijimo Lietuvos vargų. Parašė Liepu
kas. Gražios dainelės ir skaitymai. Phila
delphia, 1909, pusi. 16 ..................................... -10c

951. Keplos kančios. Telpa čia juokingos eilės. -Pa
rašė Liepukas. Chicago, 1909, p. 28 .............. 15c

953. Kirpikai arba Avelių Piemenėliai. Dainos ir 
deklamacijos. Parašė Liepuks. Antra laida. 
Pittsburg, .1914, p. 16 ..................... 05c

971. Klaipėdiškių dainos. Surinko Jonas Pakalniškis. 
Telpa čia viso 132 trumpos dainelės. Vilniuje,

- 1908, p. 10 ................................ 45c
990. Lakštutės giesmelės. Jaunimo mėgamųjų dainų

rinkinėlis. Vilnius, 1903, p. 32 ..................... 15c
991. Laisva valandėlė. Broliams dovanėlė. (Eilės).

Vilnius, 1906, p. 32 .............................. ....... 15c1
994. Laisves Kalinys. Justino Tumėno eilėmis 

piešinys. Brooklyn, 1916, p. 48 ............. 30c
1000. Margumynai. Eilės M. Vaitkaus. Puikus ir tur

tingas jaunojo musų dainiaus eilių rinkinėlis.
Kaune, 1911, p. 112 ........................................ 50c

1014. Naujausios ir visokios dainos. Boston, Mass., 
1907, pusi. 124 ............................ 50c.

1015. Naujausios ir Gražios Dainos. Surėdė B. Deme- 
reckas. Naujai sutaisytos įvairaus tūrinio 57 
dainos. Shenandoah, Pa., 1910, pusi. 153 ...... 50c

1016. Našlaitė. Apysaka eilėse. Parašė M. Plymo
uath, Pa, 1905, pusi. 14 .-................... 10c

1026. Palemonas ir Giržduta. Apysaka eilėse, iš se
novės gyvenimo pagal žmonių pasakų, senovės 
įtikėjimų ir savo fantazijos. Parašė M. D. S. 
Plymouth, Pa., 1904, p. 72 ................ - 25c

1027. Ponas Bartkus. Sumastavo kun. A. Burba. Ant
ra laida. Plymauth, Pa., 1908, pusi. 21.............. 10c

1028. "Pirmieji Žiedai. Eilės. Parašė Jovaras. Chica
go, .UI. 1909, pusi. 27...................... ............ 10c

1029. Pasakoš-Dainos Vešėlijoms. Surinko kun. K.
Oleknovičius. Antra laida. Chicago, UI., 
1904, pusi. 63 .......... . . ............. ............... 25c

1040. Revoliucijos dainos. Surankiotos iš visur 24 
dainos naujose gadynės iš revoliucijos atbalsių. 
Chicago, Ill., 1908, p. 30 .............-..... 20c

1041. Rudens'aidai. Eilės Adomo Jakšto. Kaune, 1911
m., pusi. 100 ............................. '.............- 40c

1042. Rūtelė Musų Dainose. Parašė Kragas. Kau
nas, 1912, p. 28 ........................ 15c

1048. Šių Dienų Dainelės, surinktos ir išleistos jau
nuomenės - pasilinksminimui. Visokių autorių 
dailiausios dainos. Chicago, 1915, p. 32 .... 10c

1049. Skambančios Stygos. A. J. Našlaičio pir
mieji bandymai. Daug įvairių gražių daine
lių. Worcester, 1915, p. 41 ......................... 20c

1050. Svodbos Dainos. Dainos kokias dainuodavo 
seniau Lietuvoje per vestuy.es. Chicago, UI., 
1916, p. 32 ..............’?•............... 20c

1052. Sielos Balsai. Puiki knyga, daugybė labai'gražių 
eiliė ir'dainų. Daug gražių, spalvuotų paveiiks- 
lų. Popiera gera ir spauda graži. Paraše J.. B. 
Smelstorius. S. Boston, Mass., 1913, p. 221 .. 1.00 
Gražiais audimo apdarais ........... ............. ........ 1.25

1054. Steponaičio Edmundo Raštai. Pilnas pirmutinis 
jauno poeto eilių ir prozos rinkinys. Tvarkė Liu
das Gira. Kaune, 1912 m., XXVII. pusi. 128 .. 1.00

1055. šlėktų Malonės arba Majuvka. Antra laida. - 
Kensington, 1908, pusi. -20 ................ < 10c

1056. Svetimoj Padangėj Pasaulio Verpetuose. Di
delio formato eilių, dainų ir prietikių knyga, 
šešiuose skyriuose, parašė A. ■ J. Jokūbaitis. 
Su autoriaus paveikslu ir daugybė iliustraci
jų. So. Boston, 200 pusi................. 2.00

1062. Tėvynės įspūdžiai. Labai gražus eilių rinkinė
lis. Parašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspau
sdintais gražia žalia spalva. Cleveland, Ohio, 
1918. Pusi. 80. Kaina .................... 85c

1063. Tikrosios dainos, dideliai naudingos. Surinktos 
iš daugelio raštų. Sutaisė L D. Chicago, 111., 1904 
m., pusi. 32................................. .10

1064. Tėvynės Kelias. Eilės Liudo Giros. Vilniuje,1912
m., pusi. 64................................. 145

1065. Tautos Vainikas. Knyga L Didelis rinkinys
daugelio autorių — vyrų ir moterų ;— eilių:
K. S. Karpavičiaus, A. Jasinskiutės, Vyturė
lio, Tulclio, Šeinio, Karbbnskienės ir kitų. 
Cleveland, O., 1919, pusi. 172 ............. 50c

1066. Tautos Vainikas. Knyga II. Visokių naujau
sių eilių ir deklamacijų rinkinys, nesančių 
kitose knygose. Cleveland, O., 1919, p. 144.. 50c

1067. Trimitas. Patriotiškos, Romantiškos ir juokų
eilės ir dainos. Parašė K. S. Karpavičius.
Cleveland, 1921, pūsi. 141 ................ 50c

1075. Vabalninkėnų dainos. Surinktos per Stasį Vala- 
ską. Antra padidinta laida. Chicago, UI., 1911, 
pusi. 56 .................................... 20c

1076. Vamzdys. , Eilės. Parašė J. Besparnis. Kaunas,
1911, pusi. 71 .... ................................ . 25c

1077. Volangė ir vieversėlis. Eilės Margalio. Telpa 
daug įvarių eilių: Tėvynainiškų, meiliškų, mu
zikai, sakmėms ir deklamacijoms; Kaune, 1901
m., pusi. 170. ....A-...;............................50

GAMTOS 1R KITI MOKSLAI
1145. Akyvi apsireiškimai sviete, į kuriuos žmonės 

nuolat žiuri, bet jų gerai nesupranta. Su 7 pa
veikslėliais. Aprašo iš ko darosi žaibai, griau
smai, lietus ir sniegas. Kas yra debesiai, ant
ko jie laikosi ir tt. Chicago, 1914, p. 79 .... 35c

1146. Apsireiškimai atmosferoje arba meteorologija.
Pagal profesorių Vojeikoy’ą sutaisė Šernas. Ap
rašo, iš ko susitveria orė žaibai ir griaustiniai 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvairios šviesos ir
šešėliai, ir daugybė visokų kitų įvairiausių oro 
apsireiškimų. Norintiems arčiau susipažinti su 
oro ypatybėmis, verta perskaityti. Chicago,
Ill., 1907, pusi.- 238 ...................................- 1.00
Ta pati audimo apdarais ................................. 1.75

1165. Chemija. Su 37 paveikslėliais. Parašė Roscoe.
Vertė S. M. Išleido TMD. Plymauth, Pa., 1904, 
pusi. 116 ................................................ '.............. 40c

1171. Dvi Kelioni į Tolimą Šiaurę. Sutaisė S. Matulai
tis. Labai žingeidus ir naudingas aprašymas iš 
kelionės į šiaurės polių. Chicago, 1909 .... 35c

1172. Dangus. (Su paveikslėliais). Pagal K. Flamma-
rion parašė P. Brandukas. Chicago, Ill., 1907, 
pusi. 193 ................................. 65c

1173. Dangus ir žvaigždės. Papuliariška lekcija iš as
tronomijos. Vertė iš rusiško M. Musteikis.
Brooklyn, pusi. 26 ............... ........ 15c

1174. Dangaus Augštumas. ir Žmogaus Senumas. 
Anykščių šilelis ir daugelis naudingų žinių. 
Sutaisė ir išleido P. Mikolainis. Tilžėje, 1903, 
su daug paveikslų, pusi. 120 ............. 40c

1182. Filosofijos Straipsniai. Norintiems susipa
žinti su filosofija patartina turėti-šią knygą, 
parašyta lengva kalba paskiri straipsniai. 
Parašė V. J. Budrikas. Cleveland, Ohio.,

p. 232. Kaina $1.00. Ta pati apdaryta 1.75
1185. Geologija. Parašė Archibald Geike, prof. Edin

burgo universiteto. Vertė S. M. Išleido TMD. 
Plymouth, 1901, pusi. 114 ............................. 35c

1186. Gamtos istorija. Pagal P. Bert vertė' Dr. A. 
Bacevičia. Knyga su daugeliu vabalų, žmonių, 
medžių ir akmenų paveikslėlių. Chicago, Ill., 
1903, pusi. 209 ............................ 75c 
Gražiai apdažyta .............. . . ........ 1.50

1188. Geografija arba žemės aprašymas. Pagal Gei- 
kie, Nalkovskį ir kitus sutaisė šernas. Su pa
veikslėliais. Aiškiai ir suprantamai aprašo mu
sų žemę, Jos pavidalą, didumą ir platumą; jos 
kalnus, jų vardus, augštį, vulkanus, metančius iš 
savęs ugnį; iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir kiek joje yra anglių, geležies, aukso, dru
skos ir kitų gėrymų; kiek marių, ežerų, upių, jų 
vardai, plotis, gylis, kokie kuriuose vandenys: 
sūrus, prėski, kartus; kokie juose gyvena ir tt. 
Žemė aprašyta dalimis; išskaitytos visos viešpa
tystės, karalystės, kunigaikštystės, respublikos; 
kur koks ilgis dienos ir nakties ir tt. Knyga di
delė 6X9 colių, ant geros popieros spaudinta.
Chicago, Ill.. 1906, p. 459 .'.......;......... 3.00
Gražiais audimo apdarais ... 1..................... 4.00

1189. Gyvulių Protas. Atidengianti dideles paslap
tis iš gyvulių gyvenimo, susikalbėjimo ir su
sinėsimo knyga. Lietuvių kalbon vertė Juo
zas Laukis. Chicago, 1915, pusi. 212 ...... 1.00

1196. Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Paraše Dr. J. 
Kulis. Su daugeliu paveikslėlių iš embriologi
jos. Chicago, UI., 1907, pusi. 21 .............. 10c

1197. Iš Kur Atsirado Musų Naminiai Gyvuliai ir
Auginami Augmenis? Pagal Lukevičių su
taisė šernas. Su daug paveikslų. Chicago, 
1906, pusi. 73 ............................... ................. 35e

1199. Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir 
kitus sutaisė šernas. Su paveikslais. Yra tai 
aprašymas apie įvairius žemės augalus, jų su
dėjimą ir atmainas, gyvį ir plėtojimąsi. Chica
go, Ill., 1901, pusi. 129 :................... 50c

1200. Kada ir kokiu budu svietas sutvertas. Parašė 
prof. Dr. M. W. Meyer. Iš vokiečių kalbos ver
tė J. Ilgaudas. Aprašyta, kokiu budu tveriasi 
dangiški kūnai ir kaip mūšų žemė susitvėrė, 
taipgi, kokiu būdu atsirado ant jos gyvybė. Su
paveikslais. Chicago, 1906, p. 140 ........ 75e 
Gražiais audimo apdarais .................. 1.50

1201. Kada ir kokiu budu gali svietas kada-nors pasi
baigti. Parašė prof. Dr. M. Wilh. Meyer. Iš"
vokiečių kalbos verte J. Ugaudas. Knygalėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori atsižinoti, 
kada ir kokiu budu gali svietas pasibaigti, tegul 
perskaito šią knygelę, Chicago, Ill., 1906, 
pusi. 135 ............. ............,...... 75c 
Drūtai apdaryta ............;.............. 1.50

1202. Ko mus mokina žvaigždės. Pagal pasakojimą
Jono Naživino, parašė K. Stiklelis. Philadel
phia, Pa., 1909, pusi. 32 ................... 15c

1203. Kiek senovės Graikai ir Romėnai prisidėjo pastų-
mėjimui gamtos mokslų pirmyn. Iš visokių au
torių sutaisė J. šliupas, M. D. Chicago, Ill., 
1909, pusi. 89 .. .. ..... ............ 85c---

1204. Kaip žmogus ant žemės atsirado. Pagal. Krauzo,
Boelsche ir kitus parašė J. Baltrušaitis. Phila- < 
delphia, Pa., pusi. 40........................................  20c

1205. Kaip žmogus ant žemės gyveno. Parašė S. M.
Chicago, BĮ., 1903, pusi. 47. ................ 15*

1206. Kaip Senovės žmonės Peršistatydavo Sau Žemę. 
Labai žingeidus senovės filozofų daleidimai apie 
žemės išvaizdą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutes dalis yra: “Išvirkščias 
Mokslas arba Kaip Atsirado Kalbos.” Prie K. < 
Būgos “Aistiški Studijai,” parašė Z. Aleksa.
So. Boston, Mass., 1913, pusk 40 . .<...................... 10e

1207. Kaipo Žmogus mąsto. Parašė James Allen.
Vertė St. Biežis. Puslapių 51. Apie šią knyge
lę autorius sako: “Jos tikslu yra paskatinti vy
rus ir moteris surasti bei jausti teisybę, kad jie
patįs yra savęs tvėrėjais. Kaina ............ 15c

1208. Kas Slepiasi nž žmonių Pasakų — Aprašymas
gamtos veikmės, sutverusios žmonėse misteriš
kas legendas, pasakas ir tikybą, taipgi pasakiš
kas lietuvių tautos paėjimas. Su daugeliu pa
veikslų senovės dievų ir rašytojų, taipgi su ke
letu žemlapių. Telpa joje ir autoriaus paveik
ias. Parašė K. S. Karpavičius. Cleveland, O., 
1918. Pusi. 8 ir 148. Kaina 75c. Apdaryta.. $1.25

1211. Lietuva sušals. Buvusioji ledų gadynė arba žmo
nių ateitis bei praeitis. Kaina ... ............ 20c

1215. Mirtis ir kas toliau. Parašė Vydūnas. Yra tai
moksliškai-filozofiškas raštas apie žmogaus gy
vastį, jo mirtį ir kas toliau su juom dedasi. Til
žė, 1907, pusi. 64 .. ....................   85c

1216. Moteris ir jos paslaptys. Brooklyn, N. Y. Kai
na ..........................    60c
Ta pati apdaryta ......................... 85e

1217. Moteriškė ir meilė. Sutaisė Bostonietis. Dailus
pasiskaitymas apie meilę. Tinka kiekvienam, 
ypatingai jaunimui. Kaina .._................ 20c

“DIRVOS” KNYGYNAS
7907 Superior Ave. Cleveland, O.
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Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

PAJIEšKAU Jono Breivio, iš Dudu- 
rines kaimo, Piniavos vai., Pane

vėžio apsk. 15 metų kaip Amerikoj. 
Prieš kare dirbo miškuose. Dabar 
nežinau fair. Meldžiu pranešti kitų 
arba jį patį atsišaukti. . (52) 

V. BALČIŪNAS
13515 Crennell Ave. Cleveland, O.

Kas Girdėt Cleveiande-Apielinkese

Dar apie parengimus. Cen
tristų partijos choras neturįjru- 
blikoS. — Gruodžio 10 d. ant pir
mo jų parengto koncerto publi
kos nebuvo pilnai šimtas. Pro
gramas buvo ilgas ir plonas, iš
ėmus D. Baukiutę, kuri buvo to 
vakaro žvaigždė. Daugiau nėra 
kas girti. Pats choras gana pra
stai. atrodė, balsuose harmonija 
prasta, sopranai silpni, pradeda.--------- ----------- --------------------
ne visi kartu ir užbaigia 'kartais Į įstaigos butų labai prastas gi- 

" " - ■ • ■ žmogus žiūrėdama® iš
ko duoną valgo nežiūrės toą įs
taigos į kurią politikavimu įsi
mušė ’

Kaip ten nebūtų, šėrininkai 
Cleveland© Lietuvių Namų ir 
Paskolos Banko turi iškalno pa
sirūpint kad išrinkus gerus be
šališkus ar biznį suprantančius 
žmones. Nereikia daug aiškint 
apie tai kad biznio eisena pri
klauso nuo tokių ypatų kurios 
yra kompetentiškos ir tik ta 
viena- vieta rūpinas.

šėrininkas.

Eina gandų kad koksai .ten I pastatyta su .menkesniu balsu 
kitas žmogu's, tarnaująs žydiš
koj bankinėj įstaigoj ir kuris tu
ri žiūrėt iš 'ko duoną valgo, va
rosi ant iždininko Lietuviškam 
Banke. Tasai žmogus nuduoda 
didžiausiu kataliku, gi faktiškai 
jisai tiktai dangstosi 'katalikiš
ka skraiste. Suvienyti Lietuviš
ką įstaigą su Žydiška pavedus 
iždininkystę žmogui iš svetimos

tai mums publikai nežinoma.
Ištiėsų, sunku buvo šį veika

lą perštatyt iš nelavintų balsų, 
nors vadovas labiausia norėtų ir 
stengtųsi. Bet reikia užsiganė- 
dint iš to kas buvo: kokia suei
na publika, jai perstatymas at
likta gana puikiai.

Pilypas iš Parapijos.

PARDAVIMAI
AKRONE DIDELIS BARGENAS — 

Parsiduoda bučernė ir grosemė ap- 
gyventoj Lietuviais ir Rusais vietoj; 
biznis geras. Pardavimo 
nesutikimas su partneriu. 
Ij įmokėjimo galiu imt 
mortgečį ar Šerus kokių
Parduosiu su mažu jmokėjimu, liku
sia skolų duosiu su lengvu išmokėji
mu. Pribukit ypatiškai arba laišku 
atsiliepkit, tik skubėkit.

ŠIRVYS IR DRUS
502 Wooster Ave. Akron, O.

Naujos 
Bankinės 
Valandos

priežastis: 
Kaipo da- 

automobilj, 
kompanijų.

Del patogumo mes 
dabar laikom atdara

pirma dirigento. Sudainavo tik i šeftas. 
tris daineles, o kuomet buvo iš- ' 
šauktas, pakartojo tą pačią.

V. Botyrius pirmu kartu grie
žė smuiką solo. Reikia pasakyti 
kad daug ko dar jam trūksta — 
smuiką nepilnai gerai valdo ir 
smuikos balsas netoks kaip tu
rėtų būti (gal smuikos kaltė). 
Gana prastai atrod.o kuomet pa
sistatys 'trikojį su natom grie
žia. Jeigu negalima griežti iš 
atminties, geriau nepasirodyti.

Naujam chorui gyvenimo nė
ra — publika jam nesimpati
zuoja. Jeigu ant pirmo pąren- 
gimo nebuvo nei šimto žmonių 
tai kas bus toliau? Reikia pri
minti kad pirmame koncerte bu
vo dedama didžiausios ‘.pastan
gos pasirodyti ir gauti žmonių 
simpatiją.
: Kaip jau žinome, koks buvo 
lošimas tų “artistų” naujos teat
ro kuopos, tokį ir koncertėlį da
vė naujas choras, ir Cleveland© 
Lietuviams jau nėra ko tikėtis 
iš tų dailės draugijų. Gal kuri | 
pašalpinė surengs ką geresnio.

Kiek man žinoma, vienų yra 
rengiamasi prie didelio veikalo, 
“Juozapas ir Zelbora”. Vado
vaujančią rolę kaip girdėt paima 
pats veikalo autorius; kitas vi- 1 
sas roles turės ne kokie pasigar
sinę aktoriai, partijų rėksniai, 
bet neprigulmingos ypatos ir 
turinčios gabumus. Ir jeigu tik 
galės pritaikyti atsakančią see- ' 
neriją tai bus geriausias šią žie
mą perstatymas. Dovydas.

Lietuvių Banko valdybos rin
kimams ateinant. Cflevelando 
Lietuvių Namų ir Paskolos Ban
kais iki šiolei gerai gyvuoja, ži
noma, ačiū jos buvusiai iki šiol 
tinkamai -valdybai, o. ypatingai 
jos iždininkui, A. B. Bartoševi
čiui, kuris nuo jos susiorganiza- 
vimo, virš 11 metų atgal, jai iž- 
dininkavo ir dabar dar iždininku 
tebėra. Gert). Bartoševičius yra 
gabus ir patyręs biznierius. Tą 
patį galima pasakyt ir apie St. 
Zaborskį, šios įstaigos (sekreto
rių ir biznio vedėją.

Dabar neužilgo, po Naujų Me
tų; įvykis Banko valdybos rinki
mai. Kad palaikius šią bendro
vę ir jos banką gerame stovyje, 
reikia išrinkti gerus žmones ir 
biznyje nusimanančius į Valdy
bą, ypatingai iždininką, o ne ko
kius politikaujančiuS (gaivalus; 
kurie tankiai dangstosi įvairio
mis politikomis bei katalikiško
mis skraistėmis.

Bendrovės gerbūvis priklauso 
nuo tokios valdybos kuri yra su
sipažinus. su biznio reikalais, šą- 
Jįefe. ir vaisia jos tiesomis. Tą tu- 
. įd kiekvienas visuomet atminti. 
Mes Lietuviai tą blogą turim 
ant visuomet pataisyti; ir ne
žiūrėt kokių kuris persitikrini
mų hutų, bile tiktai geras, tei
singas irapsišvėtęs, dargi apsi
pažinęs su bizniu žmogus/ ir .to
kį irnkti.

y? Ši bankinė įstaiga yra grynai 
Lietuviška. Prie jos priguli 
įvairių nuomonių žmonės. Už
tai nereikia daleisti kad kokie 
nors kunigų šalininkai uždengtų 
po savo sparnais tą naudingą įs
taigą.

Nežinia ar gėrb. Bartoševi
čius toliau apsiims šiam bankui 
iždininkauti, pats turėdamas di
delio darbo su nauja bankine Įs
taiga kurią pereitą pavasarį ati
darė. Butų labai apgailėtina jo 
nustoti.-

Protesto rezoliucijų išnešimui 
prieš Johnsono bilių ir registrą-I 
ei ją masinis mitingas rengiama 
nedėlioj, gruodžio 24 d., Jaites 
salėj, 6006 St. Clair avė. Kai-Į 
bėti užkviesta: K. S. Karpavi
čius, J. Katkauskas, Dr. J. še- 
moliunas ir D. Petrauskas.

Prasidės nuo 1 vai. po ..pietų.

Kompozitoriaus M. Petrausko 
atsilankymo su koncertu laukia 
visas Clevelandas. Koncertas, 
kiek galima permatyt, bus pui
kus. Susidės iš paties M. Pet
rausko dainavimų ir keleto kitų 
artistų.

Sausio 16 d. Lietuvių salėj, 
vakare, gerb. Petrauskas žada 
sudainuot sekančius garsius pa
saulinius veikalus: Iš Wagner’io 
“Meistersinger’ai” — Valtero 
prizinė daina; “Lohegrin” — 
Lohegrino pasakojimas; iš “Pra
našo” — Triumfalis hymnas — 
Meyerbeer’o. Iš Miko Petrau
sko veikalų bus dalykai: iš “Pir
mosios Gegužės”, “Vaikas ar 
Mergaitė?”, “Vargoninko Ves
tuvės” ir “žalčių Karalienė”. 
Bus liaudies dainų, kaip tai: 
“Kriaučius”, “Devynios Pačios” 
ir kt.

SUBATOMIS 
iki 1 po pietų

$3500.00 pirks gerai pabudavotą 5 
kambarių namų ir lotų, 984 'East 
74th St.

$4000.00 pirks 5 kambarių namų se
kantį už to, 980 E. 74 th St. Rei
kia $1500 įnešti.

$7000.00 nupirks abu tuos namus, 
66 pėdų frontų. Reikia $3000 įneš
ti išsykio.

$8500. Modemiškas 10 kambarių 2 
šeimynų namas, 2 maudynės; 2 fur- 
nasai; dviejų augštų porčius, dide
lis lotas. Netoli Addison Rd. ir 
Wade Park Ave.

McKENNA, 1383 East -55th. 
Atdara vakarais.

PANEDĖLIAIS 
iki 6 vakare

tfatrings
PUBLIC SQUARE

Atsibuna kas
Nedėldienis

WM ABEL SALĖJ
7017 Superior Ave.

2:45 po pietų
Inžanga dykai. Kolektų nėra.

♦

IŠGULDYMAS ŠV. 
RAŠTO

ATEIKIT I COATES’S KRAUTUVĘ 
PIRKT KALĖDOMS DOVANAS

Žaislai vaikams, Lėles, Eglaitėms Dabinimai, 
Saldainės ir visoki kiti gražus daiktai parsi
duoda tinkamomis kainomis.

CO ATE’S 5c, 10c iki $1.00 Krautuvė
prie Addison Rd.7040 Superior Ąve.

“Šventoji Naktis”. Gruodžio 
17 d., L. V. 25 kuopa Šv. Jurgio 
parap. salėlj statė operetę “Šven
toji Naktis”. Pasirengi eiti pa
žiūrėti. Inėjęs i šalę pasijunti 
kaip bičių avilyje — apie -pusė 
salės užimta vaikais. Atsisėdęs 
tuoj atsiverti programą, kuria
me marguoja visokių pramonin
kų apskelbimų. Ant pirmo pus
lapio padėta operetės- vardas, 
■bet keno muzika, niekur nesima
to pasakyta — kompozitoriaus 
vftrdo vi'sai nėra. Na, manau 
sau, ka's gi tai bus tokis tąsios 
“šv. Nakties” kompozitorius ? 
klausiu kitų sėdinčių 'greta sa
vęs, bet nei vienas iš užklaustų 
nežino. Sako, “Nagi vyčių ko
ras loš”, ir viskas.

Pasikėlus uždangai, pulkas 
piemenų -guli, snaudžia; tais iš
rodo neprastai. Senelis piemuo 
apsidairęs pradeda.giedot; rodos 
kad šiurpuliai perbėgs per kūną. 
Bet Piemens balsas pavertė jau
smus į kitą pusę — tai yra į ne
pasitenkinimą — balsas taip ne- 

, lavintas ir nemalonus kad suke- 
• lia blogą įspūdį klausytojo-ausy

se. Toliau ■vietomis būvio gerai 
atlikta, vietomis neatsakančiai; 
Abelnai imant, choro dainavimas 
buvo vidutiniškai, ir neblogiau
sia atlikta, tečiau solistų tai ne
galima pagirt. Visgi-reikėjo ge
riau jiems pasilavint. Vien ką 
Herodas savo trumpą 'solo atliko 
gerai. Velnias nudavimus darė 
gerai; bet solo balsas nepadarė 
jokio įspūdžio kaip turėjo būti 
Velnio rolėj, ko buvo tikėtasi iš 
to išaugštinto vyčių kuopos dai- 
noriaus Clevelande. O biedną 
Aniuoluką tai visai sukompro
mitavo net pats vadovas: kada 
sulaikė chorą nuo dainavimo, ne
gerai chorui paėmus balsus, ir 
ėmė lazdele barškint kad Aniuo- 
las sustotų dainavęs, bet Aniuo- 
las užsigryžęs sparnais į publi
ką ir orkestrą nem'ato nieko, ir 
dainuoja sau toliau; kiti Aniuo- 
lai pradėjo “š-š-š-š”, bet ir ant 
to. Aniuolas "neatkreipia atidos, 
neliauja dainuoti. Užbaigęs sa
vo dalį (aniuolas buvo mergina) 
išnyko pagal savo užduoties. O 
laike Aniuolo dainavimo, vienas 
iš Trijų Karalių bereikalingai 
įsimugdė pašiurėn (s’tonelėn 
ir 'savimi užstojo Panelę šven
čiausią ir kūdikėlį nuo. publikos, 
ir tada išrodė kad Aniuolas dai
nuoja tam Karaliui į ausį, o ne 
Jezusėliui. Prie to, Aniuolo bal
sas buvo silpnokas; chore buvo 
geresnių soprano balsų; kodėl

Draugystė šv. Kazimiero ren
gia balių Lietuvių Salėj Naujų 
Metu sutikimo vakare, gruodžio 
31 d.

SLA. 14 kuopos valdyba 1923 
metams:

Pirmininkas — M. Lukošius;
Pagelb. — J. Martinaitis," 
Fin. rast. ■—V. P. Banionis,.
Užrašų r. — A. Mockevičius, 
Iždininkas — A. šeštokas, 
Organiz. — J. Naunčikas, 
Globėjai — J. Varnelis ir V.

Saladuonis.
Organiz. — A. Naunčikas, 

nį Konkursą išrinkta: V. P. Ba
nionis, A. Naunčikas, M. Vens- 
iovienė.

J. LAZICKAS 
K®®.-? j j AtįJ5 Parduoda ir 

. taiso laikrodė- 
liūs ir laikro- 

■ ** 12 džius ir viso
jo 2°Ąl|ikius auksinius 
) /k 3Hjhrdeimantinius 
<8 mu" zikališkus ins- 

trumentus.
6402 SUPERIOR AVE.

“Dėkit savo taupymus 
į Taupymų Banką”
Gaukit 4% čionai

a,

/*

V. Kudirkos Draugystė iš- 
valdybon 1923 m. sekan-

Dr. 
rinko 
čius:

Pirmininkas — A. Žukas,
Pagelb. — Ch. Kairukštis,

. 'Fin. seklį'—V- K. Yurgilas,
Protokolų r. — J.‘ Ruškys,
Iždiniknas — P. Akšys

TMD. 20 kuopos vaidyba 1923 
metams susidaro iš šių:

Pirmininkas — J. Plerpa, 
Fin. s. — J. M. Baltrukoniutė, 
Prot. sek. — V. P. Banionis, 
Iždininkas — P. Vasiliauskas.

Skarlatina mieste serga išvi
so 548 vaikai. 129 serga difte- 
rija. '

Iki pereito utaminko, miesto 
gatvėse automobiliais užmušta 
129 ypatos.

PRANEŠIMAS
DR. WILLIAM ALTMAN tik ką 

sugryžo iš užrubežio kur jis 
buvo užsiėmęs studijavimu Au
sų, Nosių ir ‘ Gerklės ligų' Klini
kose Viennoje ir pradeda savo 
praktiką vėl savo ofise
Kampas Woodland ir E. 9th St.

Ofiso valandos
11 ryte iki 1 po pietų.

Central 2821. Prospect 191..

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12

.Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
Ė. 79.ir St. Clair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

5% Pradek Naujus Metus Pelningai 5%
Pradedant Sausio 2 d., 1923 metų, perkelkit savo pinigus 
iš tokių bankų kur moka mažą nuošimtį, i šią Bankinę įs
taigą ir gausit čia 5% už savo sunkiai uždirbtus pinigus. 
Kam skriausti save kada Šioje Įstaigoje saugumas valdžios 
užtikrinta toks pat kaip visur, o pelnas už pinigus yra 25% 
didesnis? CJ Viskas ko reikia perkėlimui — atsineškit sa
vo bankinę knygelę kokią turit, čia pasirasysit, ir jūsų pi
nigai su pradžia Sausio neš jau 5-tą nuošimti.

(J Taipgi iškolektuojame ir partraukiame pinigus esamus 
ant knygelių kitų miestų bankuose. Šis patarnavimas vi
sai dovanai kiekvienam kas čia kreipsis.

THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO
3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

r frasi^i’Bnce 
#/

€

Meilės Žavėtinumai!
AR MOTERIS MYLI

. KARŠČIAU?
Žavėtinumas Žmogiško 

Palytėjimo!
AR MERGINAI TINKA JIEKOT 

VYRO PER GARSINIMUS?
Kodėl mergina Turėtų Apsivesti 

Pirm 18 ir Vyras Pirm 21?
Apsivedimas, Persiskyrimai, Meilė, 
Eugenika, Gimimo Kontroliavimas, 

Lyčių Hygiena, etc., etc.
KAIP APSIVEST IR LAIMINGAI 

GYVENT
Tai yra tik nekurie klausimai iš 

daugybgs kurie apkalbama kas nu
meris “FOLR” MAGAZINE, Ame
rikos dideliame ir augštos klesos 
MYLIMŲJŲ LAIKRAŠTYJE. Pa
švęstas tik tokiems klausimams.

AKRON, OHIO
Pereitą savaitę nelaimė pati

ko Pečiukonių 14 metų amžiaus 
mergaitę, o Matukonių — 15 m. 
amžiaus mergaitę. Jas abi su
žeidė ledų kompanijos vežimas 
einant mokyklon. Taip pat Na
ruševičių duktė,-16 m. amžiaus, 
urna mirčia pasimirė iš gydyto
jų neprižiurėjimo.

Guminėse darbai eina labai ge- 
rai. Po naujų metų žada dar-

bininkams pakelti 15 nuoš. al
gas.

Bublevičiaus advokatas buvo 
parkvietęs J. Vasiliauską iš Bal- 
timorės, L. A. Pramonės 'bendro
vės pirmininką, kad jam užmo
kėtų nuostolius kokius bendrovė 
yra padariusi, ir išduotų čystus 
raštus (deeds) ant jo namo. J. 
Vasiliauskas atsisakė tą padaryt- 
ir pats pabėgo į Baltimore.

Demokratas.

Reikalaukit
Eagle Štampų

Ohio Didžiausia ir 
Geriausia Krautuvė

MOTERIMS IR MERGINOMS - PORA

Kalėdiniai Sliperiai
Prisiųsk 10c už PAŽIŪRĖJIMUI 
kopijų ir pilnas informacijas apie 

musų Draugingumo Klubą.

WE ARE DISTRIBUTERS OF 
GARRET & CO’S Inc.

VIRGINIA DARE VERMOUTH 
To introduce this wonderful non

alcoholic drink
SPECIAL PRICE $11 PER 12 QRTS 

Write for our latest Catalogue 
mailed Free — Ask for special 
offers. "ASK ABOUT OUR — 
VINOBAR — IT IS GREAT” 

MONTREAL BOTTLERO CORP. 
129 El 59th St. Ne Y ark City.

Satinu aptrauktais viršais sliperiai juodos, 
purpurinės ir kitokių spalvų; mieros nuo 
3 iki 8. Tai bus praktiškiausia dovana, bet 
■nebrangi. Specialiai' partiduoda pora po ■' 
$1.00.

Miliniai batukai su,' minkštos odos padais . 
ir paveiksluotais viršais; raudonos, mėly
nos ir rožinės spalvos; mieros 11% iki 2. 
Tvirti, šilti ir gražus; Basemente Č1 
pora po ............ ........ vv .

Moteriški Miliniai Juliets
Miliniai Juliets su kaspinais ir $1.25 

kailiukais apvedžiotų modelių, su ’’’ • 
išlenktais padais ir guminiais kulnais. Vi
sokių spalvų, niierose nuo "3 iki 8. Bar-

po $1.25.

85c

pa- 
ap- 95c

iki 8.'

gain pasemente pora, specialiai,

Moteriški Sliperiai
Chrome ožio odos, minkštais 

dais, atilsiui kojoms, kaspinais 
siuleti, įvairių spalvų; mieros nuo 3 
Pora po 95c. .

Vaikams Sliperiai
Taipgi merginoms minkšti slipe-’ 

riai iš milo, minkštais padais, tą
sios ir kitokių spalvų; Basemente,. mieros 
11 iki 2. Pora specialiai po 85c.

Dovanos

^Moterim ir Merginom $1.69 
XOdiniai Krepšeliai

Visokių stilių ir mierų, padary- 
Ytos ir tikros odos. Su paskirsty- 
Ymais viduje. Tinka Kalėdoms.

i šie Krepšeliai Tinka $3.50. 
Kalėdų Dovanoms ,

Tikros odos krepšeliai. Puikiai, 
išmarginti ir su paskirstymais vi
duje. Visokiose spalvose.

PRENUMERATOS kaina tik 75c. 
metuose, 3 metams už $2.00.

Šis speciąlis pasiūlymas yra del 
praplatinimo “FOLD” laikraščio 'ir 
tik per trumpų laikų. Kožnaš me
tinis užsirašymas yra sykiu ir na
rystė DRAUGINGUMO KLUBE, 
su tūkstančiais narių (abiejų ly
čių) visose valstijose ir miestuose. 
Prisiųsk 75c. su savo pavarde ir 

adresu j.
"FOLD” MAGAZINE

1151 Broadway, New York City.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

Raffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 

.ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonk{i Ruffles savo aptiekoje šiandie už 65c., arba prisilakite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

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

Prospect 2420 Central 1766

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

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

KALĖDŲ 
PRANEŠIMAS

į

Paduodami užsakymą anksti, galit 
gaut iš pardavintėtojo Telling, pro
duktų individuates porcijas spe
cialiai tinkamų Kalėdų laikui ąis- 
krymo išdirbinių.
Kalėdinių Varpų... 
Gėlių (kokių norit) 
St. Clair Pudding.. 
St. Clair Pudding ., 
Melono šmotai ...., 
Melono šmotai . ...

..... . tuz. 
..... tuz. 
. 1 kvorta 
.. 3 puskv. 
8 porcijos 
12 porcijų

$2.00 
2.00 
2.00 
3.00 
2.00. 
3.00

/
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Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Kalėdoms

Puiki Kalėdų Dovana $4.95 
Odinis Krepšelis

Tikros odos krepšeliai visose’ 
spalvose. Paprastos ar patentuo-* 
tos odos. Gražiai įrengti viduriai? 
Tinka Kalėdoms dovana.

vNaujos Mados Krep- $1.95 
Všeliai, kaina

Tokia žema kaina, $1.95, galit 
^pasirinkt tikros odos įvairių spal- 
4>vų krepšelių. Paprastos ar 
^tentuotos odos.

TELLINGS
Nesulyginamo Gerumo

ICE CREAMAS

<►

<► o o <► $ <► <► <► o
__. <► 

'idiariai po $6.50 $5.29$ 
innc nn________________ pF

ir ran-y^ 
Visokių'f

<►

pa-

Y$12.75 Kabinetai $8.95
YRukytojams
Y Amerikoniško walnut spalvos ar 
Vniahogany. Su nikeliniais apve- 
4/džiojiniais. Specialiai po $8.95.-

BAILEY’S—ŠEŠTOS GRINDYS

o oo o o 4> €> o

1

i i
Regi
Lempos, po

Turi metalinius pastovus ir ran-' 
kom spalvuotus viršus. T” ’ • ■ 
spalvą. Kaina $5.29.


