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■jK^bftgyalstFios industrijų sto- 
■ /

■r ftt&tweland0 ir Youngstowno 
geležies ir plieno išdirbystės su- 
tinka naujus metus su dideliais 
padrąsinimais. Pastarai^ Jai? 
kais -plikimas zų produktų padi
dėjo. - j

Daugelis jsdirbysčių jau turi 
...z yž^kymų' fr užtektinai darbo 

; pirmam Itetvirtdaliui 1923 metų, 
f Aknųj& gurno darbai sukrun- 
& atenrant daugiau reikalavimų, 
kadangi eina "kalbos apie pakili- 

iįę jjhą kįiiių ant produktų it par-' 
jfčĮĮ j^ jaavinetojai nori apsirūpinti-rei- 
- '-Vf kmenimis iškalno. Apie 50 nuo^ 
^,r:-^ AMnčių daugiau užsakymų gurno 

išdirbystės turi dabar negu bu-, 
vo peĮeJtais' inelįtąiįS.

Medikališki guminiai produk- 
Sgi'Zę- tai eina gerai ir- jų išdirbimas 

eina lOO nuoš. .
- t/Anglies 'padėtis yra nekokia, 
-. J.JętayMos.negali atsakančiai vei- 

■ ' ' deiei^stokos vagonų išvežio- 
7 į-reikalingus pun-

1 ktus; /įVietoj didėjus, vagonų ■E -•ucaičiUs-Sn’rt.--.- ėlį

Lausannos Konferencija 
Eina Šlubuodama

Lausanna, Šveicarija. — Ar
mėnai padavė savo prašymą tai
kos konferencijoje kad butų lei
sta jiems įsikurti Turkijos val
domoje teritorijoje sau tauti
nius namus* anba kraštą.

Turkų atstovai Lausannoj iš- 
kalno pranešė kad jie nędaly- 
vaus toje kotaferencijoj kurioj 
bus pakelta Armėnų klausimas.. 
Jie sako apsisprendę neleisti Ar
mėnams užimti jokią dalį savo 
žemės; Turkai įsako jog Armė
nai yra Turkijos pavaldiniai ir 
tik prie Turkų gali kreiptis su 
savo prašymais, o ne į svetimų 
valstybių atstovus. -

Tarp Turkų ir Anglų eina di
delės varžytinės už Mosul. Tur
kai išrodinėja jog Mosul ir jj 
turtingi aliejaus laukai priguli 
Turkijai, nors Anglija turi sau 
užėmus, skaitydama tai dalimi 
Irako, prigulinčio Mesopotami
jai distrikto. Tą klausimą buvo 
bandoma išrišti nuo pat prasidė
jimo konferencijos, varant pri
vatines diskusijas. Turkai ar
gumentuoja kad Mosulo gyven
tojai didumoje yra Turkai. • Ta 
sriti syra tai bibliška rojaus vie
ta kur gyveno Adomas ir Jieva^ 

n asnington. —- Ameri'krw vui- i j. .'tarp. Grakų- ir Turkų-delega-1

Stulginskis Lietuvos 
Prezidentu

Washington, D." C. — 
Lietuvos Prezidentu iš
rinkta Aleksandras Stul
ginskis.

Ambasadorių Konfe- 
rencija pripažino Lietu
vą de jure.

L.I.B.

Registracijos Laikas 
Prailginama

Washington, D. C. — 
Valdžios parėdymu, Lie
tuvos piliečių registraci
jos laikas pratęsiama iki 
naujo termino, kuris bus 
nustatyta vėliau.

Čarneckis.

Vokiečiai Daro Rusijai 
Orlaivius

®3i3t’45 nuožšre^^ dŽja-i^siruįinus gerai patvirtin- tų kilo smarkus susikirtimas ir
i ® 'nranočim oi'c g/wia+h "Du rL>lfr\ 4*1iv*oi/y rxcw4-vi i ilr+i oAoi.io twogų vagonų. » 1 . <■
■ E. JLiverpoolio puodininkystės 

L ■ -į darbininkai, po streiko ir dery- 
bų unijošlatstovų su kompanijo- 

y’ - mis,įgavo algų padidinimą nuo 
ES ‘‘l nuošapčio iki 4, — mažiau ne- 
Lį-' *41 bįŽo reikalaujama.

,• Mokesčių pariidjnimas 7,000 
g' unijistų darbininkų palies ir 10 
® - tĄstamfiĮĮ ne-unijistų įvairiose 

T^ffi^^SSi^rijos šakose dirbančių.
^vengt angliakasių strei- 

ko. Visos šalies angliakasių uni- 
jos atstovai ir kasyklų operato- 

Praii/Friai taikys'savo šuririnkimą Chi- 
y 'cagoj sausio 3 d. v^ymui toliau 

/tarybų nustatymui mainerių al
fe žrų. nes. Ubartuos kontraktas

' baigiasi kovo 31 d. Norima iš- 
. vengt streiko ir išrišt klausimą

iškalno. Iki šiolei mokesčių nu- 
įj'’ * Statymo komitetas jau laikė ke^ 

f K £b ias .konferencijas ir vis nepri- 
■sF > ijo prie išvados.

Už 12, valandą dieną. Buda- 
las Chieigoje,’ United States 

i? Kieno korporacijos innnininkas 
I p*r Kalėdas pasakė jokbutinai 
z •' į rikalinga. dabartiniu iaKy ge- 
tleies liejyklų darbininkanh dir- 

i po dvylika valandų į dnrja, 
?!?J vietoj dabartinių 10, o kai kū- 
/ ? valalidų. Geležies biznis ne- 

‘ .^li visai priimti 8 valandų die- 
7 Sįiteįšiuh? fjary-

Vokietija ir Francuzija jau 
y jTyžtančios priė-dvylikos valan- 

<į- dienoki kadangi joms rėikia 
laug išdumti ir lenktyniuoti ąu 
t-uv. Valstijomis. .u.7''/ 

Gary prrtartapadidiniiniu at
eivių Jjfažiavim<p»8kaičiaiis.

IBinois valstijos kasyklų skė
ty skerdynių kalniukus tar
dant, apkaltintųjų gjnejši išro- 
dibėja jogtų kruvinų Muštynių 
ir žmogžudysčių priežastimi bu- 

i ve kasyklos ginkluoti sąrgai, ku
rie pirnuaiisia nušovė Vpnijfetą t-Tvlm iia.i i Ir a airlrl rv j

* eilei raut' at nėra tenai skebų. 
Birželio mėnesyje Heręin/ Ifl.y 

iy užmušta 2J. streiklaužiš ,po-. to 
kaip kasyklos petdėtinis ngšo’<% 
streikuojantį darbininką. \

Wellsburg, W. Va., nuteistą 
po dešimts metų kalėjimo' už' 
konspiraciją P. Radakovičįus ii" 

(■ T. Arunskis, dalyvavę angilaka- 
. siu kovose pereitą liepos mėnesį, ' 
lajine uipriušta septyni žmonės, j

Streikai Vokietijoj. ___
ji ■ siaučia streikų bangos. Pir- 

/Ic jaiT streikuoja prieš padidini- 
, niA duonos/ kainos. Gelžkelių 
r dar bininkai streikuoja dęl nepa- 
į kėl mo-algų, '-Laukiama kasyklų 
į strerko. šalip kitų mažesnių dar- 

binįn^AAierhjTiv!mų. 7

tais pranešimais jog sovietų Ru- 
'sijos valdžia steigia nuolatinį 
orinį susinešimą su Vokietijos 
pagalba. Nežiūrint Versalio su
tarties užgynimo. Vokiečių fab
rikantai įsteigė dideles orlaivių 
dirbtuves čeko-Slovakijoj, sulyg 
pranešimų, ir stato daugybes or
laivių Rusijai. Taip išdirbamų I 
orlaivių yra greitieji junkeriai, 
bombų išneišotojai irkt. Orlai
viai esą sutraukiama daugiausia 
Siberijos fronte. Svarbiausia 

I dar tas kad tuos orlaivius ne tik ' 
Vokiečiai išdirba bet ir vaido i 
ore. 1

264 AIRIU KOVOTO
JU PALEISTA

Dublinas. — Gruodžio 23 d. 
paleista iš kalėjimo 264 respu
blikonai Airiai kovotojai, pasira
šę po deklaracija but*išttkimais 

i Laisvai Valstijai. . Keturios tafrp 
paliuosuotų yra moterįs. Pas
tarose dienose apie 300 kalinių 
buvo paleista. Per ilgą lajką bu- 

. vo leista respublikonams kovo- 
tojams^priimti išlygas nenaudo
jimo ginklų prieš Valstiją, te- 
čiau jie vis laikėsi kalėjime. Ki
ti iki šiolei paliuosuoti tais pri
žadais, sulaužė juos, taigi Val
stijos valdžia pirm paleidimo vi
sapusiai dar kiekvieną pasirašiu
sį ištyrinėja.

Valstijos valdžia įsakė šauti 
kiekvieną žmogų patėmytą prie 
gelžkelių kurie neturės tam tik
ro pavelijimo ten būti. Bijoma 
naujų respublikonų pasikėsini
mų.

Buvo laukta kruvinų Kalėdų 
visoj Airijoj. Gruodžio 23 d. 
Dubline buvo panika, ' sukilė
liams šaudant ir 'bombas mėtant. 
Valstijos kareiviai daugeiyj. vie
tų buvo atakuojami.

Cork mieste aštuoni civiliai 
žmonės sužeista sukilėliams au
tomobiliu lekiant per gatves ir 
šaudant.

Visiems nereguliariams Ai
riams kovotojams paskelbta am- 
hestija jeigu jie padės ginklus 
ir nekovos prieš Valstiją.

Belfasto valdžia pagrąsino Ai
rijos primatui, Kardinolui Lo
gue, areštu jeigu jis laikys nak- ; 
tines mišias per -.Kalėdas. Su 
kardinolu busią areštuotą- visi : 
kas bus bažnyčioj, pareiškė'val- ; 
d in inkai. Naktini? vaikščioji-. 
mas uždraustas iš senai, turi bu- ] 
ti pildoma. 9 vai. yakaro 
žmonės turi būti namuose.

KOMUNISTAI BIJOSI 
SAVQJjESELIO

New YorkiF— Delegatai an- 
. tipų konvencijon darbininkų par- 
; tijbsįAmerikoje gruodžio 25 d. 
, pasireiškė už “proletariato dik- 
, taturą” ir ‘^pakeitimą dabarti- 
. nės kapitalistinėls valdžios sovie- 
[ tų valdžia”.

Prisibijo j imas valdžias perse
kiojimų neleido delegatų agituo- 

• ti šiuo laiku priimti atvirai ir 
pilnai Maskvos internacionalo 
programo ginkluotam sukilimui.

Prisilaikydami taisyklingumų 
neprasižengimo prieš valdžią at
virai, jie stovėjo už dabartinę 
Darbininkų- partiją, palikdami 
kitus visus darbus atlikti slap
tiems savo agitatoriams.

Atviras pasirodymas su ko
munistiškai revoliucijonieriška 
taktika esą pavojinga delei da
bartinio valdžios nusistatymo ir 
persekiojimų. Raudoniausi de
legatai vienok lėkė už priėmimą 
programo kuris butų pagražinta 
komunizmo vardu.

Clevelande laikyta progresi- 
vių konferencija liko komunis
tų nusmerkta. Joje nebuvo įlei
sta komunistai delegatai. Savo 
dabartinėj konvencijoj bolševi
kai taipgi nusmerkė unijų va
dus kaipo reakcinio judėjimo' ku- 
nytojus.

KODĖL DAĖAR ŽIEMOS ESTI 
ŠILTESNĖS

Naujas Lenkijos Prezi
dentas

Varšava. — Gruodžio 20 d. li
ko išrinkta naujas Lenkijos pre
zidentas, St. Wojciechowski, j 
vietą nušautojo Narutowiczo, iš
buvusio prezidentu vieną dieną.

Naujasis prezidentas, yta na
rys žemdirbių partijos, irgi ne 
nacionalistas, kurtėmis pirmasis 
laibai nepatiko.
\ Prezidentas .Lenkijoj yrą tik 
kaipo- ’dėtos už&nėjas, neturi 
didėlės t^kžmės, panašiai kaip 
Francuzijoj.\y

Anglija Pasiuntę Karlai- 
vį prieš feolševikug

Londonas. — Anglija pasa
te savo ..kariškus laivus į Rusi-' 
jos vandenis apsaugojimui Ang
ių žuvininkų laivų nuo bolševikų 
užpuldinėjimo. Taip padaryta 

«"«* * 
darbininką atėjusį į kasyklą, pa-4"oravo protestą pnes

. dėlto turėjo pertrukti sesija ma
žumų likimo komisijos. Turkai 
apkaltina Grekų atstovą Venize- 
los' priežastimi dabartinės Tur- 
kjj-Grekų karės ir jos pasekmių. 
Grekai atstovai prieš Turkų iš
varymą Grekų iš Anatolijos;

Rusai sako jog Dardanelių ir 
(Bosforo pertakų klausimas ne
bus' tinkamai išrištą be Rusų 
sutikimo; o Rusai, sako čičerin, 
nesutiks pasirašyti-jokios sutar
ties kuri pavelys Europos kariš
kiems laivams plaukioti į Juo
dąsias jūres, nes tai butų "pei
lis Rusijai į šoną”, čičerin kal
tina Angliją užsimojime sunai
kint Rusiją.

Amerikos pašalinė diplomati
ja kaslink Dardanelių nesukėlė 
jokio negerumo tarp kitų šalių 
atstovų ir nedaro jokios intek- 
mės ant jų. Turkai maždaug 
sutinka kad Dardanelius kontro
liuotų tarptautinė komisija, kam 
Amerika nepritaria; bet nežiū
rint iškalno duoto persergėjimo 
iš Amerikos atstovo, aliantai su
tiko tame klausime su Turkais 
tartis. Kiek matosi, Amerikos 
maišymąsi Dardaneliuose nepa
geidaujamas. Amerika nori pa
likti - Dardanelių užžiurą Turki
jai ir paskui paskirai su Turki-! 
ja tartis prekybos klausimais.

visi

Nenori Įsileist Nedorą 
Komedijantą

New York; — Bažnytinės ir 
moterų organizacijos subruzdo 
su protestais prieš leidimą su- 
gryžti j krutančių paveikslų in
dustriją Roscoe Arbucle, kome- 
dininko, kuris pereitą žiemą, po 
girtuokliavimų ir trukšmingo 
pokilio su kitais aktoriais, liko 
apkaltintas už mirtį vienos ak
torės. Arbucle'iuvo kaltinamas 
žmogžudystėje, per didelius pini
gus išsisuko, išvažiavo į Japoni
ją, dabar vėl sugryžo, ir, nors 
pirma buvo atmestas nuo pavei
kslų lošimo, dabar priimtas at
gal.

Amerika Spręs Vokieti
jos Atlyginimus

Washington. — Besistengiant 
rasti budus kaip Amerika galėtų 
pagelbėt išrišt ekonominę suiru
tę Europoje, išrasta planas su
lyg kurio Amerikos komisija ap
spręs kiek iš Vokietijos turi bū
ti reikalaujama mokėti atlygini
mų aliantams. Nors to suma
nymo ir planų išdirbimo iki šio
lei neleista per formalius diplo
matijos kelius, minčių pasikei
timas ir susitarimas atlikta per 
tam tikrus šaltinius valdžių Su
vienytų Valstijų, Anglijos ir 
Vokietijos ir tos šalįs sutinka 
ant tokios komisijos sutvėrimo.

Tą planą svarsto Francuzijos 
premjeras Poincare. Jis tą pla
ną vėliau paduos ir kitoms vai- • 
stybėms laukiančioms iš Vokie- ' 
tijos atlyginimų. <

Riv=ų užgrobimą vieno Anglų 
'žuvininkų laivo Murmansko pa- 
kraštyje. Tas laivas buvo at- 
^n tas į pakraštį, audros ap- 
’fęnrths ir prigėrė 10 žmonių.

Grebi ja Laukia Naujų 
Sumišimų

Malta. — Gautą žinių iš pati
kėtinų ^altinių jog Atėnuose, 

Vokieti- Grekijos Bortinėj, gali ąpsireikšt 
' • didelė kontr-revoliucija? Mies

to gyventojai apimti nekantru
mu. Daugelis pastaros'revolįu- 
cijos įvykintojų apleidžią šalį bi
jodami pakliūti'į karaliaus šąli/ 
ninku rankas.

Clemenceau Ginasi Lai
mėjęs Ameriką

F ‘■ryžius. — Parvykęs iš Ame
rikos, Oeorges Clemenceau, ku
ris čia Ian*A«9i jgavhnui Ameri
kos simpatijom Frąncuzijai, pa
sakoja jog Amerikos žmonių 
dvasia tapo atšildyta^prie Fran- 
cuzijos.

Nekuria drąsesni Amerikos 
laikraščiai, po Clemenceau išva
žiavimo, atvirai pašiepdami jo 
misiją, šakė jog Amerika dau
giau neklausys ką Francuzai sa
ko ar prašo.

Mokslininkų Seimas
Cambridge, Mam. — čia at

sibus suvažiavimas 3,000 moks< 
liniukų Suv. Valstijų ir Kana
dos, kame bus diskusuojama vi
si naujausi mokslo atidengimai, 
priėmimas bau jų teorijų ir pa
taisymas senų.

Ambasadorius Harvey.. 
Parvyksta Pasitart.

Londonas. — George Harvey, 
Amerikos, ambasadorius Angli
jai, gryžta j Suv. Valstijas, iš
kur paskui parsigabens i Angli
ją žinių apie Amerikos valdžios 
pažiūras dalyvavimo atlyginimų 
nustatyme.' Harvey pribuvęs į 
Washington^ tuoj raportuos ko
kia dabar yra padėtis Europoje.

Harvey pats .nežino kokius 
turi pianus Hardij^o adminis-. 
tracija tame klausime.

žiemos eina šiltyn. Tokis šal- 
tojo-žieminio sezono pasikeiti
mas yra, sulyg mokslininkų iš- 
rodinėjimo, nuo traukimosi le
dų nuo musų link abiejų polių 
(apskaitoma jog traukimąsi yra 
apie mylia per metus ant pieti
nio poliaus) ir susitraukimas 
šveicariškų, Alaskos ir Himala
jų ledų kalnų tai paliudija.

šie apsireiškimai, savu keliu, 
paremia įvairias geologiškas iš
vadas kokiu įbudu pradingo pa
skutinėj! Ledų Gadynė, šitokia 
ledų pasitraukimas, sulyg Bol- 
tono, yra pasekmė laipsniško su
mažėjimo žemės polių pasvirimo 
nuo orbito; polių atsitiesinimas 
jau kiek žinoma atsibuna per 
pastarus 3,000 metų, kuomet su
sekta pirmi rekordai.

šiaurinės žemes sritįs darosi 
šiltesnės; jūrių levai, arba ruo
niai, kurie gyvena šiaurės van
denų pakraščiais, randa jog jau 
dabar jų esamose srityse van-, 
duo jiems peršiftas. Kur pir
miau medžiota ruonius dabar 
gaudoma silkes, kurios taip to
li į šaltus 
plaukdavo.

šiaurių 
jog mažai 
šiaurę kaip 81 laipsnis ir 29 mi- 
nutos. Daugybę buvusių ledo 
laukų .pamainė žemės augalai, 
nes nuo tų vietų ledai nutirpo, 
kitose vietose pradingo amžini 
buvę ledų kfelnai.. (

Mes turime metlaikius (žiemą 
ir vasarą, su tarpais rudenio ir 
pavasario) delei to kad žemės I pašei'' 
ąšis nėra stati puo viršaus že- I i- 
myn, o guli pastrižai, pakrypus 
ir šu ja visa žemė pakrypus ' 
vo pozicija į saulę. Juo da* 
ąšis nusvirus tuo daug' 
skirtumo tarp žiemų r

žemės ąšies pasv'

vandenis niekad ne-

tyrinėtojai . praneša 
tėra ledo taip toli j

Nauja Konferencija At
lyginimų Nustatymui 
Paryžius. — Francuzija pa

sirengė su savo reikalavimais 
prieš Vokietiją businčioj aliantų 
ministerių konferencijoj sausio 
2 d. Reikalavimai bus: 1—Vo- 
-kietija turi -mokėt atlyginimus 
kuriuos iki šiolei užviikinėjoi 
kadangi Francuzijai reikia atsi
statyti buvusių priešų sunaikin7 
tose srityse. 2—Kadangi Vo
kietija matyt nebando pajudint 
turtingųjų Vokietijos magnatų 
Ruhro srityje, Francuzija turi | ištyrinėja, yra 
daryt žingsnį1'išsunkti atlygini
mus iš tų didžių industrialistų. 
3—Vokietijos 1923 metų mokė
jimai bus mažesni negu nusta
tyta, todėl Francuzijaįrturi žiū
rėt kaip tuos mokesnius, padidi
nus ir daugiau gavus. .

Paskiausia jau paaiški., joge i 
Francuzija nemano naudotjinili- 
tarės (spėkos Ruhro užpuolimui, j 
Francuzai nusprendė jog nepa-' 
togu eiti prieš Amerikos ir A7 
glijos norą, kurios’ pareiškė *z 
priešinsis bile sumanymui ' 
tariškai užpulti.

šoną net iki 3? 
gi jis pasviru 
psnių.
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mu nuolatos mažės ir ledų ruož
tai apie polius.

žiemos, delei šitokios priežas
ties, nuolat eina šiltyn, ir šiau
rinės daljs palengva toliau esti 
apgyvenamos arba galimos gy
venti. Ledų mažėjimas taipgi 
atsiliepia ant šiaurinių vėjų, ir 
kurios žemės dalįs yra po jų in- 

. taka pajunta palengvėjimo. Už 
15 laipsnių nuo šiaurinio poliaus 
yra likučiai girių buvusių prieš 
Ledų Gadynę; ir dabar, kuomet 
žemės ąšis atsities dar labiau, 
šiaurinė Kanada ir žemės netoli 
poliaus, taipgi turtinga neišvys
tyta Siberija labiau bus atvi
ros kolonizacijai.

žemės ąšies dabartinis pasvi
rimas yra priežasčia ne tik se
zoninių permainų bet ir dienų 
ir naktų ilgio skirtumo. Jeigu 
žemė kaip ji sukasi aplink savo 
ąšį, sukimosi galais butų stačiai 
į viršų ir į apačią savo pozicijoj 
prie saulės, dienos ir naktįs per 
visus' metus kiekvienoje že
mės dalyj pagal savo artumo į 
polius butų vienodos. Apie ek
vatorių butų naktįs su dienomis 
vienodo ilgumo, o arčiau į polius 
dienos visada ilgesnės, o naktįs ■ 
trumpesnės ir,taip per visus me
tus-nesikeistų. Prie to, visose 
žemės dalyse, pagal jų artumo 
į polius, butų tam tikra tempe
ratūra, ir visada vienoda: apie 
ekvatorių šilta, karšta, o artyn 
į polius laipsniškai šaltesnė, be 
vasarų ir žiemų skirtumo.

žemės



<etuvių Gyvenimu !
AGO, ILL.

s Dievo parapijoj^ 
jn. Bum šos disputai 

.ais; — “Drauge? ir 
pse.” buvo pagarsintą 

rodžio 15 d. bu’s dispu- 
1’aigT tie disputai įvyko pą- 

ųos 'skiepe 8 vai. vakare.
Pirmiausia pasirodė vakaro 

.vedėjas ir pasakė kas čia nusi- 
duos, kad disputus rengia Kun. 
Bumša su biblijos studentais. 
Po to pasirodė Bumša ir pasa
kė kad bus kalbama vien tik 
apie pragarą ir kalbės iš galvos, 
o ne iš švento rašto, nes šven
tame rašte nėra pasakyta apie 
pragarą, užtai reikia prįrodyt 
pragaro buvimą iš makaulės ir 
išrodyt įjog yra ir visos to spra- 
gariško's amžinos kančios; ar
gumentavimas, sako, bus 15 mi
liutų, ir paklausė ar yra biblis- 
tų. To paklausus, Bumša pa
matė kad jo užpakalyje atsira
do A. Beneckas. Bumša tada 
sako: gerai, yra biblistas, pra
dėsime apie pragarą kalbėt ne 
iš šv. rašto, bet iš katalikų mok
slo, bet biblijoj pragaro nėra 
taip baisaus kaip kunigai moki
na ir nėra tokių baisių kančių 
kaip yra paduota Peklos Garso 
Knygoje ir Kun. Laukaičio ka- 
takizme, ir tos knygos yra me
lai. Bet yra toksi pragaras. 
Dievas žmogų nekankina;- ar jis 
yra geras ar prastas, bet pats 
žmogus save kankina kada nori 
Dievą regėti ir jo gerybes £auti 
ir negali — tai toks yra praga
ras;

Pradėjo kalbėti A. Beneckas 
jog jis netiki į kunigų kalbą, jie 
šnėka iš pilvo ir makaulės, bet 
turime kalbėti iš šv. Rašto. Tar
da ant Benecko šoko abudu —

aeaminti

!me, pa
sidė

įny paėmė sa- 
avedė jiems 
dausių Lie

tas yra dusyk riebes- 
š. .Vartok pusę van- 

Jvaporated vietoj pa
lą turimi receptai nu
tiltos vartokit tokią da-

tų reikia gaminti iš pro- 
uti, ir tankiai Lietu- 

reriausia būtų ga-

Garsus Lietuviški Tautiški Valgiai ir 
Kaip Geriausia Juos Padaryt su 

Amerikonišku Maistu
ka šeimyna Amerikoje natūraliai trokšta 

’S vartodavo tėviškėj, ir tas yra gerai 
ir turėtų būti. Taipgi yra pagirtinu 
Senosios tėvynės stalinės tradicijas 

lis pastovesnių valgių, skanių, ge- 
a susekti užsilikusių iš tolimos 

'ančių iš Lietuvių, kurie val
tie kur jie prasidėjo.

nčią 3 svaru, išvalyk, 
šmotus; apsudyk kū
jai paguli per 1 va- 
iuką, dadėk 2 puodu-, 
į Pieno, 2 puoduku 
.kapotus svogūnus, 2 
tu, 6 čielūs pipirus ir 
kaip tik pradės virti, 

vieno šono pečiaus ir 
ne 15 minutu)- iki iš- 

torielį; sutarpink 4 
4, dadėk šaukštą mil- 

ninutas; išsunk žu- 
ą ir miltus, virink 
lūžinių trynius su 
kelj boso prie try- 

1 sosą, ir užpilk tą

C. BROOKLYN; N. Y.
Per tūlą laiką musų kolonija 

buvo taip sakant apsnūdus, bet 
šiuo laiku šiek tiek sujudo. Štai 
gruodžio 10 ir 11 d. pobažnytinėj 
salėj A. T. Račiūnas rodė nau
jus pavekslus. žmonių abiem 
vakarais buvo pilna salė. Bu
vo matyti ir tokių kurie pirmiau 
niekur ant Lietuviškų vakarų 
neidavo- ir visai Lietuva nesirū
pino. Dabartiniuose paveiks
luose Račiūnas daugiausia rodė 

lukio darbus, kaip žmonės dirbo 
I -seniau viską rankom ir kaip, da- 
Ibar jau turtingesni ūkininkai 
dirba su mašinomis.1 Taipgi pa
rodė vaizdus iš Lietuvos Ūkio 
Parodos atsibuvusios Kaune šį 
rudenį, ir išdirbimą durpių apie 
Šiaulius. Taipgi buvo parodyta 
Lietuvos kariumenės dalįs, ar- 

I tilerija manevruojant ir pėsti
ninkų buriufe1 nedėldienyjįe ei
nant po .komanda į bažnyčią. 
Taipgi buvo vaizdų iš Lietuvos 
dirbtuvių judėjimo bei kitokių 
biznių.

Apie pačius paveikslus kal
bant, ne perdaug didelį įspūdį 
jie darė.

Atidėjus tai į šalį, visgi žmo
gui į akis metasi dabartinių p. 
Račiūno paveikslų tikslas: atro
do kad jie nėra liuosi nuo biz
nio. Imant domėn kad ir Ūkio 
Parodą — vos vieną Anglišką 
eržilą ir kiaulę paveiksluose at
vaizdinama, o daugiaus nieko 
apart A. L. P. B-vės: viską ką 
rodė tai tik minėtos Bendrovės 
išstatytus daiktus. Taipgi -visą 
visą Lietuvos pramonę ir visas 
ūkio mašinas parodė tik*per mi
nėtą Romanų bendrovę atgaben
tas į Lietuvą. Taipgi aprodė 
bankus vien Romano įsteigtus 
Kaune ir Šiauliuose, rods kitų 
Lietuvoje įstaigų nesiranda ša
lip Romano. Daugeliui į akis 
ir metas tas kad niekas daugiau 
paveiksluose neatvaizdinama iš
skyrus Romano biznis.

[ ir pirmininkas ir kunigas — kad 
•jis netaip kalba;, turi kalbėti iš 
galvok. Tada A. Berniokas ap
leido salę. Pakilo tirbkhnas, vi
sa salė sukilo ir.Satikė f'Ynhišas 
pragare! Bum šas pragare! Ir 
šauksmas ėjo 37 minutes. Ta
da Bumšas pradėjo raminti pu- 
bliją, bet žmonės dar labiad\ rė
kė ir- piemeniavo jį. Viši pasi
piktino kad Bumša taip pasiver
tė Į nepįlnaprotį. Publika ne
kantravo kad Kun. Bumša su
rengė disputus ir pats nustojo 
proto, žmonėms nusiraminus, 
paklausta ar yra kas iš biblistų, 
jis duosiąs lengvesnes sąlygas, 
kalbėsiąs iš šv. rašto. Tuoj pa- 
jsirodė Kančiuls, stojęs ant pa
grindų su Kun. Bumša. Bet jis 
mažai apsipažinęs su biblija ir 
nėra biblistas. Bet Bumšai už
teko ir Kahčiaus kančių kentė
ti. Kančius kaip ėmė iš švento 
rašto prirodinėti apie pragarą 
ir lozorių ir netikrus rašto mo
kytojus, net Bumša pradėjo aiš
kintis: gal yra, pragaras, gal nė
ra, niekas nežino -tikrai. Kur 
kalbama apie rašto mokytojus ir 
ilgus rubus tai aš nežinau kokie 
tie yra ilgi rūbai.

Iš tokių savo argumentų Bum
ša tik suteršė Apveizdos Dievo 
parapiją, ir žmonės eidami lau
kan šukavo: Pragarais Bumšai! 
čyščius žmonėms. — Mat, vi
siems buvo iščystyta iš kišenių 
po 15 centų įžangos, o pragaras 
palikę Bumšai. Chicagietis.

Užkasė gyva pačią. New Yor
ke vienas vyras nuteista mirtin 
apkaltintas palaidojime savo pa
čios gyvos. -Jis palaidojo motiną 
savo dviejų vaikų norėdamas pa- 
siliuosuot nuo jos ir vesti kitą.

DIRVA

Paskui kaslink kariumenės-; 
jeigu p. Račiūnas teisybę sakė 
kad kariumenė eina į bažnyčią 
po komanda tai jau aišku kad 
Lietuvos kariumenėje sąžinės 
laisvės nėra, nes kiek matės iš 
paveikslų, .visi tūri eit ar kas 
nori ar ne, ir tokia kariumenė 
tikrai yra kunigijos komandoj, 
o ne valdžios.

Gruodžio 16 d. TMD. 44 kuo
pa buvo surengus TMD. dvide
šimts penkių metų sukaktuvių 
paminėjimui prakalbas. Kalbė

lio P. Mikolainis ir S. E. Vitai
tis, “Tėvynės” redaktorius. Pu
blikos sulyginamai visai mažai 
buvo, -bet pasekmių negalima 
peikti, nes prisirašė apie astuo
ni nauji nariai prie TMD. Ne
skaitlingo atsilankymo priežas
tis viena, tai spauda vėlai gau
ta ir menkai buvo išgarsinta; ir 
kita, tai seniaus partijų pjovy- 
nės ir tanki oš kolektos yra žmo
nėmis stačiai įgrisę ir del to jau 
į prakalbas nesilanko. Bet tiek 
to, kiek atsilankė tiek, bet bu
vusieji į Draugiją prisirašė.

Kaslink kalbėtojų, P. Miko
lainis trumpai kalbėjo, ne ką 
daug naujo ir pasakė. Kalbė
jo vien apie spaudos reikalingu
mą. Bet antras, S. ė. Vitaitis, 
tai jau kas .kita. Gerb. Vitaitis 
gan plačiai nupiešė apie Lietu
vos praeitį ir svarbą Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos Lietuvos at
gimimo laiku, kaip jam pačiam 
dar berniuku esant teko slapta 

Į ir nei pačiam nežinant ką, išmė- 
tyt po rugius vasaros laiku T. 
M. D. leidinį “Lenkai ir .Lietu
viai”. Taipgi ir tarp svetimtau
čių Lietuviai pasirodo kultūrin
gais išleidinėdami tokius veika
lus kaip Kultūros Istorija ir Psi
chologijos Vadovėlis. Visi gerb. 
Vitaičio kalba, per apie pusan
tros valandos laiko, buvo gana 
įspūdinga, ir atsilankiusi publi
ka ramiai klausėsi. Gerai mums 
Brooklyniečiams turint ant vie
tos tokį veikėją kaip gerb. Vi- 

taitis, kuris jau daug kartų yra 
patarnavęs musų kuopai ir dai
nei karto nėra atsisakęs kada 
tik prašėm. Lietuvos Sūnūs.

PITTSBURG. PA.
Birutės Choras veikia. Nau

ją metą pradedant, Birutė pasi
ėmus šiuos dalykus atlikt. Nau
jų Metų vakare, sausio 1 d., da
ro balių L. M. D. salėj. Sausio 
13 d. rengia koncertą su per
statymu “Balon Kritęs Sausas 
Nesikelsi”. - Sausio 23 d. M. Pet
rausko koncertą; gerb. musų 
kompozitorius važiuoja su atsi
sveikinimo koncertais per Ame
rikos Lietuvius, Sausio 26 d. 
koncertas dėl A. L. T. Sandaros 
Seimo,. kur bus antru kartu pa
kartota-^ “Brolžudis”, penkių ak
tų tragedija, kuri taip patiko 
publikai lošiant pirmu kartu, 12 
d. lapkričio.

Ir tai dar ne viskas — dar 
Birutiečiai rengiasi prie ko ge
resnio, tik dar galutinai laikas 
nenuskirta.

Taigi Birutiečiai veikia kiek 
galėdami dalilos srityje. Jauni
mas kurie norėtų prisidėt prie 
šios prakilnios organizacijos ga- 
Ii ateit ketvergo vakarais, nuo 
7:30, L. M. D. salėn, kur choras 
turi praktikas kaip dainų taip 
ir teatro, po vadovyste gerb. J. 
L. Senulio.

Birutės Choro Koresp.

PENTWATER, MICH.
Šioj Lietuvių ūkininkų kolo

nijoj apsigyvenę Lietuvių labai 
tirštai; viri gerai gyvena ir kas
dien jų tarpe dedasi kas nors 
naujo, žiemos laike, neturėda
mi ką veikti, keletas Lietuvių 
sumanė eiti pamedžioti. Bet per 
neatsargumą pasitaikė jiems ne
laimė. C. Jurghtis turė(j o šau
tuvo atlaužtą gaiduką, ir gaidu
kui netyčia trinktelėjus šūvis 
pataikė tiesiai į krutinę J. Gai- 
lovui, kuris ir mirė ant vietos. 
Su, šautuvais reikia apsieiti lai
bai- atsargiai, nes daug su jais 
nelaimių pasitaiko. Ūkininkas,

“GYDYTOJAS”
"Po vienų metų skelbimo''per 

beveik visus Amerikos Lietuvių 
laikraščius, “Gydytojas” inėjo 
tikram nusistovėjusių gyveni
mam. Turiniu jis tapo paįvai
rintas, nes prisidėjo naujų jie- 
gų.

“Gydytoją” skaito ir gerejasi 
visi žmonės kuriems rupi būti 
visada geroj sveikatoj.

Visi seni “Gydytojo” skaity
tojai ne tik kad atnaujino prenu
meratas bet dar ir užrašė “Gy
dytoją” Kalėdų dovanoms savo 
giminėms Lietuvoje.

Ai* tamista, “Dirvos” skaity
tojau, pasiliksi užpakalyje ? Mes 
mes įsitikinę kad Ne.

štai adresas ir kaina:
“Gydytojas”1, žmonių sveika

tos mėnesinis žurnalas, $1 per 
metu®; Lietuvon siunčiant, $1.50 
metams.

“GYDYTOJAS”
3310 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Pentwater, Mich.
' Padėkavonė. Padėkavoju sa
vo draugams Lietuviams kurie 
pirko pas mane ukes 1922 me
tais : J. Gimbutis (80 akrų, 4,000 
dol.); J. Kampikas (40 akrų, 
$1,700); K. Sakia (40 akrų, 
$1,100); J. Stadelninkas (40 ak., 
$3,200); J. Konskis (40 akrų, 
$3,800); J. Sikarskis (60 akrų, 
$2,900) ; W. Kazlauskas (360 
ak., $4,500); K. Rirla (40 akrų, 
$2,270); D. Gailusis (256 akrų, 
$12,000); M. Grondolas (150 ?•> 
$18,000); St. Norvaišas (2rt a., 
$8,000) ; C. Jonaitis /7P -akrų, 
$9,000); G. Poškis. <29 akrus, 
$1,000); V. Pabrėžas (80 akrų, 
$2,500); I. Daukontas (120 ak., 
$3,400). z;'

Illinois valstijoj pirko: D. Kp- 
minskis (40 akrų, $3,200); J. 
Klombis (40 ak., $3,000); D. Ko- 
dis (100 ak., $9,000); S. Geros- 
kis (113 ak., $10,000); T. Do- 
bravaiskis (198 ak., $14,000).

Wisconsin valstijoj pirko: A. 
Yorkšas (380 ak.', $9,100); F. 
Paškaras (170 ak., $6,000); L. 
Grikaš (,500 ak., $7,000).

Vėlinu laimingų naujų metų, 
laimingo gyvenimo ant ūkės,-ge
ro nSrlsrėnimo. ir tt.
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S GERB.
PRAGILO KAMPELIO
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MARTYNAS BUVO PAS 
GERB. SPRAGILO TETĄ 

ANT ŠVENČIŲ
— Sveikas-gyvas, Marty

nai! Ištikro laimė man da
vė čia tave sutikt. Dar spė
siu šįmet po Kalėdų palin- 
kėt tau laimingu naujų me
tu. r •

— Alo, alo, drauge. Nesi
tikėjau čia tave sutikt.

— Kas kad tu dabar toks 
skubus, kur taip bėgi? Va
karas gražus, aš beveik ne
turiu užsiėmimo, eiva sykiu 
pasivaikščiot, papasakosiu 
tau dideli dalyką, ką per Ka
lėdas išskaičiau.

— Drauguti, tuščia jo,, aš 
neturiu laiko. Negaliu.

— Kas tai, jau tu šiandien 
su manim nei diskusuotis ne
nori? Pirmiau būdavo tik 
ir tykai mane kur susitikt 
ir užves't 'diskusijas.

— A, drauge, gal kitą sy
kį, aš dabar visai negaliu.

— Tai kibą bėgi ant kokių 
revoliuci jorderių prakalbų, 
ar ką kad neturi laiko su ma
nim kalbėtis?

— Tuščia jų, drauge, ir tų 
prakalbų jeigu jos ir butų.

— Na, kaip Kalėdas pra
leidai, nors tą pasakyk.

— Gerai, drauge, ale ne
laimė man pasitaiko. Da-

. bgr VingTi l^.i

— Kas atsitiko, Marty
nai, ar persivalgei, ar ką?

— Ne, drauge, tik pažiū
rėk į ką aš panašus — kai 
baidyklė. Bėgu pas dakta
rą.

— Tai kasgi atsitiko, ar 
kas sumušė?

— Kur tau, drauge, ne.
— Na tai kame dalykas?
— Drauge, aš jau trečia 

diena taip, vos vakar iš lo
vos išlipau, misliau kad jau 
reiks kojas pakratyt. Gas- 
padinė klausė gal jau pa
šaukt kunigą, ale aš pasa
kiau jai kur kunigą pasiųst.

— Gaila man tavęs del .ta
vo nelaimės. Nors mes prie
šingų pažiūrų esam, bet juk 
vistiek sykiu -augom, amži
ni pažįstami. Aš užjaučiu 
tau. Bet pasakyk kas atsi
tiko?

— !Aš buvau nuėjęs pas 
tavo tetą ant Kalėdų....

— Oho! dabar žinau! Tai 
matau, ji mane kvietė, ii’ ta
ve buvo užsikvietus, kaipo 
seną pažįstamą. Dabar ži
nau.

— Ne, drauge, ji manęs 
nekvietė, aš pats nuė'^u, iš
girdęs kad atvaž^^o iš Či
kagos jos brL^s arba tavo 
dėdė. Norkau pasimatyt.

__ Beniikalo aš apgailėjau 
tavęs, maniau kad dorai tau 
ką? blogo buvo ištikę. Bet 
Aėk to, kad dar išlikai gy
vas, šis atsitikimas bus tau 
geru pamokinimų.

— Aš, drauge, nuėjau pas 
tavo tetą ir užsikalbėjau su 
svečiais. Tuo tarpu teta po 
piskį čestavojo mane ir ki
tus, ir pati traukė. Nežinau 
kaip su jais atsitiko, ale aš 
kai parėjau namon, tvoro? 
mis besilaikydamas, kai kri
tau į lovą, kai ėmiau šaukt 
ir rėkt, tai net. visas namas 
nusigando-. Tikipajutau kad 
pas mane 'jau aT8įqraj0 dak
taras ir visokius gįius ma.n 
i vidurius pįla ir grthda. Po
to biskį užmigau, alė riį- da
bar dar visas kai sudaužytas 
ir einu pas daktarą jie^kot 
liplravat-n Hol. ■snrtinrpiirniL

vę žiūrėt į tokias phįkų žmo
nių kankynes, de'l sako tam- 

Isumo apsinuodijus. "Ret. iš
tikro kaip stebėtina kad nie
kas nepasimokina iš kitų;-o 
tik patįs apsideginę pradeda 
manyt kad kvaili buvo.

— O galas ten juos žinojo 
kokių nuodų jie man į gerk
lę pila ?

— Nenorinčiam niekas į 
erklę prievarta nepripils.
i Seilę rydamas žiurėjai ir
Xkei kada tau paduos, ir 

P_ia\.ei tikėdamas ko gero 
išsigktif nors gerai žinojai 
kad daųir fiį nuodus gauni 
ir niekoto.

— Teisme, drauge, ta fa
natike tavokęta prisivirė ko
kių 'ten nuoL jr pati apsi- 
nuodmo i? ma» apsargiBo.

—- Nekalųnk \ien teta fa
natiškume, 'Lit i\save tam
sume: skaitosi Susipratęs 
žmogus, kodėl lesuvaldei sa
vo gerklės ir nesusilaikei 
nuo gėrimo, ir kolei dar ki
tų nepersergėjai ?

— Kaip aš, 'drauge, per- / 
sergėsiu? Aš nusinešiau. 
savim kelis darbininkiškus 
laikraščius, misIiaKkad ta- 
vo dėdė dar vis toksyfanati- į 
kas kaip ir teta, arba toks
buožė kai tų, aie jis pasiro
do buvo susipratęs darbinin
kas, ir abiem susiėjus, buvo 
labai smagu pasikalbėt apie 
komunizmą ir darbininkišką 
revoliuciją.

— Matau dabar, abu pri
sitraukę nuodų tikrai suren- 
gėt planus pasaulinei revo
liucijai ir rengėtės svietą 
apverst augštyn kojom, bet 
tuo tarpu įvyko revoliucija 
jūsų pilvuose, ir štai bėgi 
net į kelintą dieną pas dak
tarą.

— Anas dvi dienas dakta
ras pats buvo atėjęs, ale da
bar sakė galėsiu jau aš pas 
jųappft,. tai jr einu.
'— 'Ne apie tą as kalbu.’ 

šita tavo nelaimė yra lygi J! 
jūsų rengiamai revoliucijai: 
suardę visą sistemą paskui 
turėtumėt jieškot kad kas 
išgelbėtų, bet neapsižįūrit į 
kokią 'balą brendat, i

— Drauge, mano pilvo ne
lygink prie prOkrtaro revo
liucijos, ba į pilvą >aįeko ta
vo fanatikės tetos dirbtu-., 
nuodų, o darbininkai revo- įS 
liuciją rengia su protu.

— Nepyk, Martynai, bet 
tayo pilvo revoliucija ir dar- I 
bininkų, arba geriau tam- I 
sūnų, rengiama revoliuciją 
yra vienas ir tas pats daly
kas.

— Tu, drauge, įžeidi susi- i 
pratusius darbininkus. Pri- ■ 
rodyk kad mano pilvas, yra 
lygus darbininku revoliuci
jai.

— Lab?i lengva prirodyt:, 
Tavo pi-’vaš pripiltas nuodų 
sukvatojo ir sugadino visą 
tave<ir jau kelinta diena pu-- 
si?dgyvis vaikštinėji, gal ir . 
(flarbo neteksi pasveikęs nu- i 
ėjęs ir pasisakęs kas atsiti-- 
ko. Taip tamsių darbiniu- į 
kų protas užpiltas komunis-1 
tų agitatorių nuodais; sušilt 
maišo, kaip tavo viduriai, ir ' 
sukįla darbininkai nežinoda- . 
mi ko nei kodėl, ir -paskui | 
po visko pagirioja tos pai-f 
kystės, ir sers-^, badauja, 
skursta, ir keikia savo pai-1 . 
kurną, bet kada jau būną 
pervėlai

— Drauge, matau iš tavęs. • 
didesnis ‘buožė darosi; neno-i 
riu su tavim daugiau ginčy-1 > 
tis. ba man pilvas vėl ima ' • 
skaudėt. Turiu best, ba dak-; 0 
tanas gali of is? uždaryt ir; i 
pasivel&isiu, Kitą sykį ap- T 
sižiurėsiu Rą kas duoda. ' ■■■ •

— Tai, matau, Martynai,! w 
tave šitas atsitikimas nepą- . 
mokino ir neatgrąsino nuu 
svaigalų, o tik parodeJęad 
yra skirtumas tarp: viėnc g 
kių ir kitokių nuodų, Jairi^fl 
vieni veikia staiga, o kiti pąėl 
lenga. Savo Blogo papročio! 
•nanfoii nsimARt ir tapt naufc-
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TZALĖDŲ dovanoms Ame- 
**• rikos Lietuviai sulaukė 
iš Lietuvos dviejų dalykų: 
viena, tai naujas — pirmas

Pasikeitimas Studentais 
su Lietuva

Profesorių'^ Harold H. Bencįer,

nėji yra $1,200. Bile katra tų 
sumų padengia reikalingas išlai
das mokslo Princetone bėgyje 
akademiško meto, sykiu ir pra
gyvenimą augštesnėj Kolegijoj. 
Aš manau kad ar studentas pats

— Lietuvos Prezidentas A. 
Stulginskio ypatoje. Antra, 
pailginimas registracijos.

Kaipo partijai, mums nau
jasis prezidentas yra sveti
mas: jis yra klerikalų šulas 
ir jų tikslų palaikytojas. A. 
Stulginskis yra tas pats kū
jis buvo Steigiamajam Sei
me išrinktas pirmininku ir 
•ėjo Lietuvos prezidento par
eigas tada. Savo darbais ar 
laibomis jis mažai ceatsižy- 
mėjęs visu ‘Steigiamojo Sei
mo gyvenimo bėgiu.

Registracijos pailginimas 
parodo vieną dalyką — pil
ną nepasisekimą jos su pa
skirta galutina diena. Mo- 
iesčių sumažinimas ir pakei
timas grąsinimų netekimo 
■pilietybės ir teisių Lietuvoje 
"butų maloniau sutiktas ir 
registracija prasiplėštų.

Kaipo priedas prie to, at
ėjo dar žinia j og aliantų am
basadorių taryba pripažino 
Lietuvą de jure, matyt da
bar nereikalaudama Nemu
no internacionalizavimo.

Pirmiau de jure pripaži
nimas buvo su išlyga Nemu
no atidarymo Visiems. Lie
tuva ant to atsakė jog ati
darys Nemuną kada Lenkai 
.išpildys Suvalkų sutartį.

iš Princdtono Universiteto, di- ar Baltic American Draugija, 
delis Lietuvių prietelius, jų se- aprūpins transported ją j ir iš 
novės tyrinėtojas ir parašęs la-| Baltijos kraštų. Ir gali pasi

laikyt kandidatų rastis iš tautų 
paeinančių iš Pabaltijos respu
blikų šioje šalyje.

Kaip Kas Ką Supranta
Keli metai atgal, Olevelande 

tūlas banditas, Jiggs Losfteiner, 
Kilčių naktį nušovė .policistą. 
Nušovė ir dingo, nors buvo .pa
žintais, iš pirmesnių savo krimi- 
nališkų rekordų ir iš veido, jog 
tai jis. Pustrečių metų atgal 
jis ir jo banditų-desperatų gauja 
užpuolė banką Cleveland© kai
myniškam miestelyje. Per ne
laimę ar laimę, vien^š-katas- gy
ventojų nutemijo (jų .banke plė
šikus-. Prasidėjo kovą. Pora iš 
banditų užmušta, trįs sužeista 
ir suimta, kiti pabėgo. Tarp su
žeistų ir suimtų buvo Losteiner, 
jų vadais.

Jam turėjo būti mirties baus
mė, bet gabių gynėjų įkalbėtas, 
jis prisipažino prie kaltės poli
esio nušovimo .pirmiau, ir už 
tai mirties bausmė pakeista vi
su amžium kalėjimo.

Jis pasiųstas į valstijos kalė
jimą, su tokiu nuosprendžiu kad 
kiekvienas 'Kalėdas, paminėji
mui savo žmogžudystės, turės 
praleisti atsikirtas nuo visų'' kitų 
kalinių, uždarytas akloj kameroj 
su viena maža skyle pažiūrėji
mui duryse, ir tą dieną pramis
ti tik duona ir vandeniu.

šios buvo jo trečios1 Kalėdos 
tokioj “vienystoj”. Ir kas dė
josi? Tasai žmogžudds, kuriam 
šalip .plėšimų priskąityta dar ki
tų žmogžudysčių 'kurių įvykinto- 
jai dingo be pasekmių, susilau
kė daugiausia dovanų Kalėdų 
dienoj giuo savo draugų ir šiaip 
geraširdžių žmonių negu kokis 
kitas kalinis tame (kalėjime. Jis 
gavo vaisių, .pyragų, pyragaičių, 
saldainių, keptų vištų, žąsų, in- 
dikų ir visokių kitų valgių. Su 
tokia daugybe jį atminusių, my
limų draugų jam nei kiek neil
gu. tą dieną -buvo praleist tam
sioj kameroj.

Ištiesų, jokiai kriminališkas 
prasižengimas nėra tinkamai at
lyginamais iš prasižengėlio pusės- 
net jo pakorimu ar užmušimu 
elektra, o vis dar yra minkšta
širdžių, minkštalsmegenių žmo
nių kurie gailisi tokių prasižen
gėlių ir įsivaizdina juos kanki
niais. Daugelis sentimentalis- 
tų apgailauja jį iš tos pusės kam 
jis laibiau atskiltas nuo kitų kri- 
minlistų, ir nors yra geri šalies 
piliečiai, dori žmonės ir nori ge
ros tvarkos, jie išreiškia pagai
los ir užuojautos tokiems kurie 
būdami taip laisvų žmonių juos I 
žudė ir plėšė. ■

Kolei bus tokių teisėjų kurie 
nebaudžia gyvastimi už gyvas
tį, kolei bus tokių avingalvių ku
rie kriminalistų gailisi ir palai
ko, nėra ko tikėtis apmažėjant ' 
prasižengimams.

bai svarbų veikalą, “The Lithua
nian Ethymology”, sulyginimą 

|L>etuviškų kalbų žodžių su ki- 
I tų senų kalbų žodžiais, dabar 
esantis Baltic-American Draugi
jos direktorium, taręsis su Prin
ceton Universitetu apie pasikei
timą studentų su Lietuvos ir ki
tų Pabaltijos valstybių univer
sitetais, gavo sekantį laišką nuo 
Princeton Universiteto perdėti- 
nio, rašytą 'gruodžio 13 d.: -

“Prindeton Universitetas la
bai susižingeidavo Baltic-Ame
rican Draugijos planu, kurį ta- 
mislta pridavei man pereitą sa
vaitę, įvedimui apsimainymo ge
rai kvalifikuotų Studentų tarp 
Suvienytų Valstijų ir naujų Bal
tike Respublikų Lietuvos, Latviu 
jos, ir Estoniljos. šis Universi
tetas negali iškalno prižadėti 
už jauslaus apsvarstymo kokios 
nors individualės apkilacijos, tė
čiai! jis geidžia veikti bendrai 
tame plane ir pastūmėti jį vi
gais galimais budais. Tuo at
žvilgiu jis priims baigusįjį stu
dentą iš kiekvienos iš tų šalių 
prie laisvos dailės ir tyrųjų mo
kslų, išskyrus techniškų, ko- 
mercialių, ir profesionalių stu
dijų. Ir taipgi noriai priimsim 
aplikacijas baigusiųjų kokias ta- 
mista priduosi su rekomendaci
ja Baltic-American Draugijos ar 
moksliškų autoritetų tųjų trijų 
šalių.

“Metinė stipendija paprastam 
atsitikime yra $700, o augštes-

“Primenu jog aplikantai turė
tų mokėt užtektinai Angliškai 
pasekmingam darbui išpradžios; 
jų pirmiau įgytas mokslas turi 
lygintis baigusiojo su augštu re
kordu atsižymėjimo moksle ko
legijoj ar gimnazijoj; taipgi pa
geidaujama kad jie butų nevedę 
ir jauni, sakysim žemiau 30 ir 
pageidautina kad butų 22 iki 25 
metų amžiaus.
.“Visos aplikacijos turi būti 

priduota mano ofisan iki kovo 
pirmos, 1923, ir turi būti prie 
jų pridėta tiek informacijų ir 
atsakančių liudymų kiek tik ga
lima.”

•Laišką pasirašo Andrew F. 
West, perdėtinis, ir patvirtina 
John Grier Hibben, (Princeton 
Universiteto Prezidentas.

šis Prof. Bender’io žygis yra 
didelės svarbos Lietuviams ei
nantiems augštus mokslus, o 
musų tautai abelnai, ir todėl vi
si mokslą branginanti Amerikos 
Lietuviai turėtų daugiau atkrei
pti atidos į Baltic American Dr- 
ją. Kaip jau pirmiau Profeso
rius Bender yra į "Dirvą” krei
pęsi, matėme kad ta Draugija 
pageidauja kuodaugiausia turėt 
savo tarpe narių Lietuvių, šis 
mokinių pasikeitimo sumanymas 
yra vienas iš daugelio naudingų 
darbų kuriuos ta Draugija at
likt galės jeigu turės finansinės

paramos iš 'Lietuvių. O ta pa
rama tėra maža: pastojimas tos 
Draugijos nariu užsimokant $5 
ar $10 metuose. Prakilnu yra 
prigulėti prie tokios Draugijos 
•kurios nariais yra pažymus mo
kslo žmonės ir kuri rūpinasi tik
ru geru Lietuvių tautai.

(Draugijos Adresas: Baltic 
American Society, 15 Park Row, 
New York City.)

▼ ▼ x

A. Žemaitis Taisosi
A. A. Zalpis, iš So. Omaha, 

Nebr., praneša plačiau sekan
čiai apie dailininko A. žmuidzi- 
navičiaus-žemaičio, Liet. šaulių 
atstovo Amerikoje, padėtį:

“Atvykęs į So. Omaha su pra
kalbomis-, dailininkas A. žemai
tis, kaip žinoma, susirgo prakal
bą sakant gruodžio 3 d. Gruo
džio 4 d. jis turėjo atsigult šv. 
Juozapo ligoninėj.

Gruodžio 9 d. padarė jam vi
durių operaciją (nuo appendici
tis) .' Operacija pasisekė gerai, 
ir gerb. žemaitis jau sveiksta.

Tikimės apie Kalėdas jis ga
lės jau su ligonine atsisveikinti.

Omahos (Lietuviai širdingai 
atjautė Saulių atstovo .nelaimę. 
Lankančių- jį ligoninėje netrūk
sta. Tarp kitko, vietos SLA. 87 
kuopa, susirinkimo nutarimu, 
inteikė gerb. žemaičiui gražų 
gyvų gėlių bukietą su atatinka
mu parašu.

Buvo prisiųsta gėlių bukietas 
iš Washingtono .nuo Lietuvos 
Atstovybės bendradarbių. Li
gonis gauna taip pat daug pa
sveikinimų ir užuojautos žodžius 
nuo laikraščių redakcijų, Šau- 
lių Rėmėjų burių ir pavienių as
menų.”

ŠVIESOS KOVA'SU TAMSA
(ORMUZDAS IR ARIMANAS) .

PERSŲ APISAKA
Vertė iš Rusų Kalbos K. D.

HILO,: KUR NEBIJO
MA MIRTIES

I I I1.O, antras Hawaii Salų anie- 
* * stas, į kurio uostą užplūdo 
vandens 'bangos dviem atvejais 
po nesenai įvykusio čilijos že
mės drebėjimo, sekančiai apra
šoma buletine iš Washington, 
D. C., National Geographic So
ciety raštinės.

"Išstatytas ant žemės nusitę- 
siančios link (stebėtino užpakalyj 
stovinčio vaizdo sudaryto iš au- 
gščiausių salinių kalnų pasauly
je”, sako tasai buletinas, “Hilo 
mažai tebauginamas dešimties 
ar dvylikos pėdų augščio van- 
dengs bangu kokios pastarame 
atsitikime užėjo į jo pakraščius. 
Tečiau delei savo ėsumo ant pa
čios pie'tinės salos tų visų salų 
eilėj, žiūrintis į rytus, tas mie
stas turėjo labai puikią progą 

I tėmyti pasekmes tojo galingo 
įvykio 'kuris pakėlė viršų di
džiausio žemės okeano rodos vi
sai taip lengvai kaip žaizdamas 
žmogus kubile gali taškyti van
denį iš kubilo.

"Hilo gyventojai tikrina jog 
jų miestas yra gražiausias tose 
salose; ir butų sunku atrasti ki
tą ideališkesnę miestui vietą. 
Pakraščiai plačios užlajos nu
eina tolyn abiem pusėm nuo mie- 
stb kaip sulenktas koks daiktas 
su galais nusikišančiais tolyn ir 
biskelį platyn. Artinantis prie 
tos salos iš jūrių priešakyje pa
simato pasakiška tropiška sala, 
•kurios atradėjui net galima do
vanoti už pavadinimą jos ‘Už
žavėta Sala’, -tečiau kurią fak
tiškai Anglai užvadino “Cocoa- 
nut Sala’ (kokosinių riešutų sa
la, kurie tenai auga). Užpaka
lyje miesto ir jo užlajos išpuoš
tos tropiškų gražumu kįla augš- 
tumos, kurių viduryje yra jų 
čiukuras Mauna Kea, nuolat pa
dengta sniegu viršūne, augš- 
čiausias tos salos kalnas. De- 

| šinėje miesto daugybė upelių 
bėga į jūres, daugelis jų šokda
mi nuo kalnų gražiais vanden- 
puoliais.

“Viena iš priežasčių kodelei 
Hilo gyventojai visai nenusigan
do tokiu nepaprastu apsireiški-; 
mu jurėje yra tai ta kad jie gy
vena greta dviejų iš didžiausių 
pasaulyje žemės stebėtinumų — 
veiklių vulkanų Kilauea ir Mau
na Loa — ir ne tik nenukentė-

jo nuo jų artumo, bet dar dik- 
čiai turėjo naudos kadangi jų 
miestas yra vartai per kuriuos 
tūkstančiai keliauninkų ir lanky- 

I tojų pravažiuoja apžiūrėti tų 
‘prijaukintų vulkanų’. Puikus 
automobiliams kelias eina nuo 
Hilo per didelio gražumo papar- 
čių-medžių girią į hotelį kuris 
randasi a!nt Kilauea briaunos, 
apie 30 mylių atstu; taipgi ki
tas kelias stačiai nusileidžia į 
milžinišką kraterą taip kad mo
toriniai vežimai gali privažiuoti 
prie kunkuliuojančio ežero ištir
pusios lavos mažame, vidurinia
me kratere.

“Tasai vieškelis paskui eina 
linkui Mauna Loa iš kurio paėjo 
didieji lavos išsiliejimai prieš- 
istoriškais ir istoriškais laikais 
kurie subudavojo Hawaii, jau
niausią iš Hawaii grupės salų, ir 
dar ji vis tebesti sala ‘dirbimo 
procese’. Paskiausias tokių la
vos išsiliejimų įvyko 1919 me
tais kuomet upė ištirpusių ak
menų plaukė iš kalno į kitą pu
sę salos nuo Hilo ir šnypšdama 
susiliejo į jūres. Per daug die
nų vanduo kunkuliavo, kilo bal
ti garo debesiai, žuvis, išvirtos 
tame vandenyje, buvo arti pa
kraščiais ‘ir galima buvo jas im
ti ir valgyti kurie 'butų pasidrą
sinę pasiirti j karštą vandenį ne
toli karštos lavos susiliejimo.

“1880 metais kuomet Hilo dar 
buvo didumoj tenaitinių žkno- 

| nių miestelis, jo egzistavimui 
buvo grasinta vienu iš didžiau
sių išsiliejimų iš Mauna Loa 
vulkano kokis kada buvo. Pa
lengva (balta-karšta srovė ištir
pusių akmenų artinosi "tiesiai 
prie to miesto iki ji buvo ma
žiau negu dvi mylios atstu. Vi
si žmonės liko apimti baimės ir 
kreipėsi pagalbos, kaipo į pas
kutinį šaltinį, prie vienatinės li
kusios jų kunigaikščiutės ir ku- 
nigės iš jų didžiausios (karališ
kos'eilės. Ji »nuėjus už mylios 
nuo miesto atsistojo ir pareiš
kė 'jog lavos tekėjimas tenai ap
sistos. Ir apsistojo. Dar ir da
bar yra Hawaiiečių kurie aiški
na ir tiki jog Hilo buvo išgel
bėtas nuo sunaikinimo vien to
dėl 'kad Pele, vulkano dieve, su
laikė savo ugnį kuomet jos duk
tė įsimaišė ir prašė to padaryti.”

(Nuo Redakcijos: Plačiau šie 
vulkanai ir jų baisios pasekmės 
iš- senovės yra aprašyta knygoj 
‘Kas Slepiasi už žmonių Pasa
kų”, “Dirvos” laidos.)

ROSA BONHEUR
Pirmoje pusėje devyniolikto

jo šimtmečio ypatinga figūra 
buvo tankiai matoma 'apie gy
vulių gardus ir Skerdyklas Pa
ryžiuje. Tai buvo jauno gra
žaus vaikino figūra, kuris visad 
rankoje turėjo teptukus ir plot- 
vę ir kitus piešimo daiktus. Tos 
kaimynystės merginos įsimylė
davo į jį, ir įvairiais budais no
rėjo flirtavimu atkreipi jo ati
dą į save. Tečiau jis nenorėjo 
jų nei vienos. Nes tas artistas 
buvo ne kaip žmonės apie jį ma
nė — vaikinas. “Jis” ištiesų 
buvo viena iš gariausių pasaulio 
moterų piešėjų — Rosa Bonheur 
— dėvėjusi vyriškas drapanas 
prie savo darbo.

ši pažymi mergina gimė pras
toj griritelėj. Jos tėvas buvo sa
vo vertės — labai mažos — pie
šėjas, tečiau neturėjo galimybės 
rasti pirkėjus savo paveikslams, 
ne® jie nebuvo ko nors verti.

Rosa iš pat jaunystės nemė
go eiti mokyklon, delei ko jos 
tėvas leido ją mokytis siūti. Te
čiau jos mažos rankos nerado 
užsiganėdinimo nuobodžiam už
siėmime prie adatos. Jos geidė 
kokio kito darbo.

Liuosomis valandomis ji laiką, 
praleisdavo Isavo tėvo studijoj, 
plėšdama arba modeliuodama. Ji 
bandė piešti ’viską — gamtos 
vaizdus ir žmones, tečiau jo's di
džiausiu pasiganėdinimu buvo 
gyvuliai, nes ji juos Ynylėjo.

Vieną dieną Rosa nupiešė ste
bėtiną paveikslą ožkos. Jis bu
vo taip atsakančiai apdirbtas 
kad jos tėvas ir ji priėjo išvedi
mo jog gyvulių gyvenimas buvo 
jos darbo prasmė. Nuo .to lai
ko ji užsiėmė .piešimu gyvulių. 
Gyvulių piešimas buvo jos di
džiausias ir garbingiausias dar
bas, -nes ji mėgo visus bekalbius 
sutvėrimus.

Rosa Bonheur pagaliau visą 
savo laiką sudėjo į 'gyvulių pie
šimą. To jai užteko. Ir gyvu
liai kuriuos ji piešė .mylėjo ją. 
Ji niekad.neturėjo meiliško ro
manso su vyriškiu. Ji net buvo 
užtektinai teisinga prisipažini
me kad joki's vyras nebuvo į ją 
įsimylėjęs, 'kaip niekad nemis- 
lina kitos mergos, ir kad ji jo
kio tikrai nemylėjo išskyrus sa
vo tėvą.

Taip jos darbas buvo pasek
mingas jog kada ji išaugo į mo
teriškę ji nupiešė vieną iš gar
siausių pasaulyje paveikslų. Tai 
yra “Arklių Paroda”; kuris pa
veikslas dabina vieną sieną gale
rijoje Metropolitan Muzejuje, 
New Yorke.

Jos šalis, Francuzija, pripaži
no jos geniališkumą padarydama 
ją Garbės Legiono nare — kas 
buvo nepaprasta žyme moteriai 
tuose laikuose.

(Tąsa iš pereito, num.)
Prasidėjo skilimas. Padidėjo mūšiai ir 

plėšimai. Iš daugybės kalinių kalėjimai pa
sidarė ankštus. Išnyko tiesa teismuose, nes 
teisėjai rūpinosi netiesa 'bet savo praban
ga. Liejosi žmonių kraujas, apšlakstyda- 
mas žemę. Šaukėsi žemė’ dangun į šviesųjį 
Ormuzdą, bet negryžo jo laikai.

Sunku buvo gyventi pasaulyj, bet žmo
nių sielos akįs neprasiblaivė. Vis dar ne
gryžo prie Ormuzdo mokslo. Tiktai ištiki
mi Ormuzdo mokiniai globojo jo įsakymus. 
Juos visi šmeižė, nekentė jų mokslo ir keikė 
patį Ormuzdos vardą.

Tada stojo Arimanas-prigavikas tre
čiu įsakymu (leidimu): Kiekvienas mylėki
te save užvis labiau pasaulyj.

Žmonės nesuprato kaip buvo pražūtin
gas tas , pavelijimas, ir garbino Arimaną, 
sakydami: “Nėra geresnio mokslo už jo. Iš 
tiesų senai vertėjo taip gyventi. Savieji 
marškiniai arčiau kūno. Tegul dievas vi
sais rūpinasi, o mes ne dievai, kaip visais 
sirgsim. Kiekvienam pakanka savo triūso 
ir rūpesčio. Jei kiekvienas mylės ir rūpin
sis vien tik savimi visiems bus gerai, todėl 
kad kiekvienas apie save uoliau rūpinsis 
negu kas kitas apie jį.”

Taip ii' pradėjo gyventi.
Pasidarė taip kad visiems liko ankštu 

ant žemės. Tvirtieji ir turtingieji spaudė 
silpnuosius ir neturtinguosius 'kurie netu
rėjo užtarėjų. Tėvai apleido vaikus, vaikai 
sukildavo prieš gimdytojus. Motinos dar 
prieš gimdymą žudė slaptu savo vaikus, 
nes joms įkirėjo gimdymas. Nebeliko ant 
žemės meilės ir tiesos. Kiekvienas drebėjo 
savo gyvybe. Mirė iš bado, šalčio ir žudy
nės. Tik galingesniems 'buvo patogu, bet 
ir jie grąsino vieni kitus.

Galutinam nuveikimui moralybės, Ari- 
manas paskelbė visam pasauliui štai ką: 
“Jus išpildėte visus tris mano įsakymus. 
Aš džiaugsmingas jūsų klusnumu, ir atlygi
nimui už klusnumą, atidengiu visą gyveni
mo tiesą. Žinokite dabar kad gyvenimas 
duota sauvališkumui, smagumui.... Val
gykite, gerkite, linksminkitės, — viskas pri
valo tarnauti jūsų norams bei geiduliams'.” 

. Tada pasklido girtybė ir visokį ištvir
kimai. Žmonės vyne užslopino sąžinės bal
są, o paleistuvybėje :— tiesos žodį.

Girtybė, paleistuvybė, nenuosaikumas, 
gašlumas ir nesusilaikymas padarė žmonių 
gimines nepatvarias. Pasirodė žmonėse 
džuma, raupai,ir Įvairios ligos, o kraujo 
praliejimas dar daugiau padidėjo.

Kad krauju apšlakstė žemę, o žmonių' 
kančios pasiekė savo ribas, prisipildė gailes
čiu žmones mylįs Ormuzdas ir stojo didžiu 
keiksmu prieš Arimaną.

Matėsi tada danguje Stebuklingas re
ginis. Rytuose pasirodė koks tai raitelis 
ant balto arklio. 'Veidas jo buvo kai saulė, 
ir rankoje laikė vylyčius panašias saulės 
spinduliams, Ir štai jis pasiskelbė: “Aš esu 
tas kuris mokiau jus meilės, kurį jus nužu
dėte, atmetę mano mokslą.”

Visi žmonės sudrebėjo didžiu išgąsčiu 
ir laukė mirties bausmės už nepaklusnumą 
Šviesiojo Ormuzdo. Visi -nnnia Vob’v 
ir, keikdami netikusį savo gyvenimą, meldė 
Ormuzdo susimylėti, kad jis, nubaudęs vi
sus sulyg savo tiesos, neatmestų jų iš Savo 
gailestingumo ant visados.

Nei žaibuose ir griaustinyje, nei aud
ros sukuryj, bet ramiame vėjo retuojame 
prabilo į žmones Ormuzdas: “Mano vai

kai!. ...” — trumpai pasakė jis. Ir kiek
vienas justelėjo savo širdyj kad ištiesų jis 
yra. sūnus šviesiojo dievo savo dvasia. Iš
nyko bailumas; liko viena sunaus meilė Į 
augščiausf .yisų žmonių tėvą. Pravirko 
žmonės iš gailesčio ir džiaugsmo.

— Mano vaikai, — kalbėjo Ormuzdas; 
— ne bausti jūsų čia atėjau, bet susimylė
ti. Man pasidarė gailu jūsų ii’ aš išginiau 
jūsų neapkenčiamąjį.

— Nebausk mus, — šaukė žmonės, — 
kad mes tarnavome šiam velniui!

— Atmainykite savo gyvenimą, — at- 
Isakė Ormuždas. — Bausti jus patįs save 
nubaudėte saiku ištvirkimo ir neapikantos.

— Bet mes šmeižėme tavo vardą, — sa
kė žmonės, — buvome- tavo priešais; nu
bausk mus kad tas nekankintų musų sielą, 
kad mums nebūtų sarmatos tavo akyse.

— Neišmanėliai! — sakė tada Ormuz
das : — argi jus manote kad aš bausiu jus 
už niekinimą mano vardo; juk aš pats mo
kinau jus nekeršyti savo skriaudėjams, bet 
dovanoti kiekvieną įžeidimą ir piktadarys
tę. Gyvenkite meilėje ir taikoje, praeitis 
visa dovanota, visa pamiršta.

Įkvėpė Ormuzdas savo dvasią savo mo
kiniams; jie vaikštinėjo visur aiškindami 
Ormuzdo mokslą ir skelbdami naujojo am
žiaus pradžią.

Jie mokino kaip jų mokytojas Ormuz- 
da skelbė kad visi žmonės yra broliai ir pri
valo broliškai gyventi.

— Mylėkite visus, — aiškino jie, — ne
skirdami savųjų ir svetimųjų; dirbkite ne 
del savęs bet del kitų; rūpinkitės ne savi
mi bet kitais; jus visi sykiu — vienas kū
nas. Jei žmogui sopa ranka, kenčia ja ir vi
sas žmogus'; taip privalo būti ir žmonėse: 
jei vienas žmogus patenka nelaimėn, visi 
turi guosti ir gelbėti. Kaip taurėje nega
lima vieno lašo vyno atskirti iš kito, taip 
privalo ir žmonės gyventi neperskiriamoje 
meilėj ir taikoje. Jei jieškosi sau laimės, 
jos nerasi; surasi ją tada tiktai kai rūpin
sies kito laime.

Su patenkinimu žmonės klausė jų, ir 
šalindami pyktį iš savo širdies, pasisavino 
,vj$a .kai mokino Ormuzdos mokiniai. Iš
nyko pyktis iš žmonių širdžių, nebeliko ii* 
paties Arimano, nes gyvumas jo paremtas 
buvo žmonių pykčiu. Liko vienais amžinas, 
džiaugsmingas šviesus Ormuzdas.

Taip baigėsi Arimano viešpatavimas; 
prasidėjo aukso Armuzdos amžius neturįs 
pabaigos.

Įsiviešpatavo žemėje tiesa ir meilė. Iš
nyko karai, kardai virto kapokliais, ragoti
nės pjautuvais; žuvo neapikanta. Teisėjai 
sėdėjo be bylų, nebuvo kas teisti.

Žmonės gyveno iki žfl6s senatvės ir ka
da ateidavo mirtis jie ją sutikdavo’ skaisčia 
siela, kaip tuoj gimęs vaikąs; o po mirties 
vienijosi Ormuzdo vienybėn, gyvenimo šal
tinių iš kur gavo savo gyvybę.

Visoje žemėje nutilo verksmas; o skam
bėjo džiaugsmas ir pasitenkinimas iš vieno 
žemės krašto kitan. (Gajas.)

Viena priežastis kodėl nekurie žmonės 
neturi daugiau'yra ta kad jie nenori dau
giau:

Ką tu nežinai, kas nors kitas gauna 
užmokesti už žinojimą.

■Nebijok “ką žmonės manys” — žmonės 
nemano apie tave pusiau tiek kiek tu ma
nai jog jie mano.

——-------------------------------------)

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

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. Užrašyitit .jį sa
viškiams Lietuvon — tai yra mokslas apie žemę ant kurios mes 
vaikščiojam—stebuklai astronomiškos saulinė? Sistemos tvarkos.

Amerikoje M^’ ' ^tuvon $1.25.. Pavienis numeris 10c.

“ARTOJAS” Cleveland, Ohio.
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Musų Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome

(Tąsa iš pereito num.)

Allen sako kad užtekėjimas ir nusilei
dimas Sirijaus buvo reguliariai užžymima 
Chaldėjoj apie 500 metų prieš Kristų, ir jog 
tai yra vienatinė žvaigždė koki žinoma už
tikta visiškai aiškiai užžymėta Egipto re
korduose, jo hieroglyfai įvairiose vietose 
rasta ant monumentų ir maldnamių sienų 
per visą tą Niliaus žemę. Sulyg Blake, hie
roglyfai perstatą Sirijų buvo skirtingi pa
gal pareigų kokias Egiptėnai tai žvaigždei 
buviypriskyrę. Kuomet jie norėjo pagerb
ti ją kaipo pradėtoją meto, ji buvo persta
tyta kaipo sargas su raktais, arba vėl, jis 
buvo piešiama su dviem galvom, viena se
no žmogaus reiškiančio praeinantį metą, 
kita jaunos ypatos perstatančios užeinantį 

, metą. Kuomet norėta perstatyt jį perserg- 
stintį žmones apie užeinantį Niliaus užtvi
nimą, jį piėšž šunies pavidale.”

Rašytoja Martin šitaip atsiliepia apie 
šią garbingą saulę: “Jis ateina turtingai 
išsipuošęs daugybėj spalvų, smarkiai mirg- 
sinčių, ir su kožnu judėjimu keičiasi spal
voj nuo rubininio ant safiro ir emeraldo ir 
ametisto. Kį'lant augštyn ir augštyn ant 
dangaus, jis įgauna didesnio pastovumo ir 
jo spinduliai dabar liejas kaip skaisčiausio 
deimanto, ne tyro balto, bet biskį nudažyto 
geltonumu.”

Blake paduoda’ sekantį žingeidų api- 
piešimą Sirijaus jo rolėj kaipo pranešėjo 
Niliaus užtvinimo:

1“Ši žvaigždė matosi buvus arti sujung
ta su Egiptu ir įgavo savo vardą iš tos ša
lies sekančiu budu: Užtvinimas Niliaus vi
sada prasidėdavo po užėjimo Eteziško vė
jo (tai yra metinis periodinis vėjas), kuris, 
pūsdamas iš šiaurės į piętus apie tą laiką 
kaip saulė praeina pro apačia Krabo žvaig
ždžių, nupučia miglas į pietus ir surenka 
jas toj šalyj kur Nilius gauna savo vande
nis, tenai atsibuna dideli lietus na ir užei
na tvanai. Didžiausia svarba buvo priker
gtą tos žvaigždės pasirodymo laiku nuspė- 
jimųi tvanų prasidėjimo, taip kad žmonės 

I galėdavo prisirengti reikmenų ir laiku iš
eiti į saugias vietas. Mėnulis šiame atsiti- 

| kime neturėjo reikšmės, bet žvaigždės tu- 
j rėjo, kadangi užtvinimai prasidėdavo kuo- 
1 met saulė 'buvo Levo konsteliacijoj, šiuo 
; laiku Krabo žvaigždės buvo matomos ryt- 
• mečio laiku, bet su jomis tam tikrame to

lume nuo ekliptiko, Sirijus tekėjo. Rytinis 
tekėjimas šios žvaigždės ’buvo tikras nulė-

; minimas užeinančio užtvinimo* Žmonėms 
f ji rodės persergėjimo žvaigždė kurios pir- 
i mu pasirodymu išvakaro’jiems reikėjo būti1 
Į gatavais persinešti į saugesnes vietas, ir 
I taip ji atstovavo kiekvienai šeimynai kaipo 
Į ištikimas šuo, ko dęlei jie ir davė žvaigždei 
’ vardą Šuo," arba Sargas, Ęgiptiškas Anubis, 
i Foinikiškai Hannobeach.”

Sirijus, delei didelio patarnavimo kokį 
jis teikė Egiptui, buvo jų laikomas didelėj 
pagarboj ir vadina jį “Niliaus Žvaigžde”. 
Po vardu Anubis jis buvo padievintas, ir šis 
dievas buvo emblematiškai atvaizdintas 
žmogaus pavidale su šunies galva. Ji taip
gi buvo garbinama po vardais “Sothis” ir 
“Sihor”.

Sirijus taipgi Egiptėnams buvo žino
mas kaipo “Isis” ir “Osiris”. Apleidus pir
mą raidę nuo pastarojo vardo, mes gauna
me “Siris”, kuris Vardas yra labai panašus 
modemiškam tos žvaigždės titului;

Kiti Egiptiški vardai tai žvaigždei bu
vo “Thoth” ar “Tajaut”, kas reiškia “Šuo”, 
“Hathor”, lojikas, sargas, o Philoj ta žvaig
ždė buvo vadinama “Sati”.

Sirijus buvo garbinama Niliaus pakra
ščiais daug pirmiau negu buvo girdima , 
apie Romą, Jo pagarbai buvo. išstatyta 
daug maldnamių tokių milžiniškų savo ar
chitektūros proporcijomis kad net’sukeltų 
nusistebėjimą ir žingeidumą net šiuose di
džiųjų budavonių amžiuose.

Lockyer atrado septynis Egipto mald- 
riamiuš taip pabudavotus kad. spinduliai 
šĮbs skaisčios, žvaigždės tekant ar nusilei
džiant atsimušė iki viduriniojo altoriaus, 
šventųjų šventosios vietos. Šis architektū
ros pavyzdis vadinama Orientacija. Žy
miausias iš tokių maldnamių pašvęstų' Si
rijui ‘buvo Isizos dievnamis Denderoj, kur 
Sirijus buvo žinomas vardų “Jos Didybė 
Denderoj”. Tame maldnamyje tekančio Si- 
sijaus spinduliai persviedė per ilgą mi’" ' 
riiškų piliorių vistą ir apšvietė tolime'

D I R IV A

KOKOSINIS LIGŲ UŽSIKRĖTIMAS
(Žiupsnelis Žinių apie Sveikatą)

tų suversta į jūres, tiktai nelai
mė žuvims.”

Dr. J. šemoliunas.

Parengė K. S. K.

maldnamio kraštus. Koks stebėtinas vaiz
das turėjo 'būti toj tamsioj budavonėj, pil
noj žmonių tyliai meldžiančiųsi, kuomet vi
duje staigu pasimatė spindulis sidabrinės 
.šviesos, kuris nuliejo marmurinį altorių at
spindžiu atėjusiu iš begalinių tolybių, tas 
spindulis 'kuris prasidėjo savo kelionę aš- 
tuoni metai pirm to negu jis ten pasirodė, 
nors tie tėmytojai visai apie tai nežinojo.

Maldnamio kunigai, apsipažinę dalimai 
su astronomiškomis pasakomis, gerai žino
jo psichologišką momentą ’kokis įvyksta to 
spindulio pasirodyme, ir tolimesniam padi
dinimui savo galybės žmonėse, ir intikrini- 
mui jog jie yra apdovanoti viršgamtiško- 
mis jiegomis, jie taip sutvarkė apeigas kad 
didžiausias galimas prietaringas efektas ap
sireikštų tos žvaigždės pasirodyme viduje. 
Žmonių sukilusiam upe laukimas žvaigždės 
pasirodant, ir jų troškimas matyt tą ką jie 
be abejo laikė augščiausios esybės galybės 
apreiškimu, sudarė tuos ’ įvykius ilgai at
mintinais,. ir patį atsitikimą darė vienu iš 
didžiausios reiškmės jų gentėje.

(Bus daugiau)

VISI DIDIEJI ŠERNO RAŠTAI
1147. Apie žemę ir kitus svietus, jų būvį ir pabaigą. 

Pagal Heiparną, Falbą ir kitus sutaisė Šernas. 
Aprašo, kas yra žemė, saulė, žvaigždės, mėnulis, 
planetos, Su 30 astronomiškų paveikslų. Chica
go, Ill., 1896, p. 255 ..................... 1.25 
Ta pati apdaryta ........................ 2.00 

1155. Biologija arba mokslas apie daiktus. Pagal 
prof. Nusbaumą sutaisė Šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip jie vystėsi, pradėjus nuo amžių va- 

. balelių, iki daėjo lig paukščių, žvėrių ir paties 
žmogaus. Su paveikslėliais. Chicago, UI., 1901, 
pusi. 147 ............................ . ..........

1187. Gamtos pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal 
Bitnerį sutaisė Šernas. Knyga su daugybe pa
veikslų, įvairių mašinerijų ir kitokių prietaisų, 
išnaudojimui gamtos pajiegįį. Chicago; Ill., 
1906, pusi. 238 ......................... 
Gražiais audimo apdarais........................
Oras, šviesa ir šiluma. Lekcija Prof. Bloch- 
man’o. Sutaisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško proceso, 
aiškesniam parodimui, kurio yra daugelis tam 
tikrų paveikslėlių. Chicago, 1907, p. 138 .... 
Paėjimos organiško svieto. Pagal Bitnerį sutai
sė šernas. Knyga didelės moksliškos vertės. 
Ji aprašo tvėrimąsi viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų. Su paveikslėliais. Chica
go. 1905, push 137 ..... .............:.....

1243. Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai. Pagal 
Hutchinsoną sutaisė šernas. Su paveikslėliais. 
Aprašo seniausių gadynių vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsiradimą žmo
gaus. Šiądien tų sutvėrimų kūnas žmonės, ka
sdami gilius šulinius, kanalus, arba imdami iš 
žemės anglis, randa giliai palaidotus žemėje. Tū
lų sutvėrimų atrado čielus, nesugadintus kunus, 
užklotus keliolikos sieksnių stora žemės eile. 
Mokslinčiai, pagal storumą ir senumą žemės 
sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų kūnas randa, 
gali spręsti, kaip sena yra žemė ir kaip seniai 
žmogus ant jos atsirado. Chicago, DI. 1900, 
pusi. 3.70 ................... .................,
Ta pati apdaryea ........................ I 

1259. žvėrys ir Žmogus. Pagal Schmedl’į sutaisė
Šernas. Mokslas apie subudavojimą kūno vi
sokių žvėrių, paukščių, sąnarkojų, žarnapilvių ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gyvis aprašy-. 
tas kas sau su visomis jo ypatybėmis ir kokią 
gyvūnų giminę jis tveria. Su paveikslėliais. 
Chicago, 1906, p. 313...................... 
Ta pati apdaryta ........................

1295. Ethnoliogija arba istorija apie žemės tautas. Pa
gal Dr. H. Haberiadą parašė šernas. Su paveik
slėliais. Aprašo apie visas musų pasaulio žmo
nių veisles, arba rasas. Ji parodo visų viešpa
tysčių, visų žemės kraštų ir net mažiausių sale
lių žmonės ir jų kilmes, parvą, tikėjimą, papro
čius, užsiėmimą ir abelnai viską. Chicako, III. 
1903, pusi. 667 .......................... 
Apdaryta audimo viršeliais .....................

. Rašto Istorija. Pagal A. B. Schnitzerį sutaisė 
šernas. Aprašo, kokiu budu žmonės rašyti iš
moko, kaip išdirbo sau raštą kiekviena žmonių 
tauta, koki buvo raštai senavėje dang metų prieš 
Kristų, 'kada žmonės vietoje rašto vartojo ma
zgelius ant šniūrų. Jšpjaustymus ant medžio; 
iškapojimus ant akmens, piešė paveikslus, ir 
tik nesenai priėjo iki šiądienninio alfabetot ( li- 
tar), su kuriuom dabar gali parašyti kiekvieną 
žodį ir viską apkalbėti taip gerai, kaip ir gyvu 
žodžiu. Chicago, 1905, pusi. 304 .......... 
Ta pati apdaryta ............. ............. ..
Nematomi priešai ir draugai žmonių. Pagal 
Bitnerį sutaisė Šernas. Aprašymas smulkiausių 
bakterijų, gimdančių visokias ligas pas žmones, 
jų susekimas, vystymąsi ir tt. Su paveikslėliais. 
Chicago, 1905, p. 113 ........................ . ..

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

1230.

1237.

1383.

1989.

DAINOS IR MUZIKA
jlGhorų mokytojai, pianistai, so
listai, vyrai ir merginos, ras sau 
tinkamų muzikos ir dainų gaba
lėlių 'žymiausių musų kompozi
torių pereituose numeriuose čia 
talpintame Dainų ir Muzikos 
Kataloge. Jų tarpe yra ir se
nesnių ir naujausių, dar niekur 
nenaudotų gaidų. ^Pasirinkę 
saū patinkamas, siųskite užsa
kymus sykiu su pinigais adre
suodami “DIRVOS” Knygynui.

‘ Vdministracija

puolęs j (kaimyno namus, vienas- 
žmogus nušovė tris jo vaikus,, 
pirmiausia .paliepęs tėvui prasi
šalinti į‘kitą, kambarį. Po to-

> save nusišovė.
prieitigerumas-. Todėl galima 

prie (rimto išvedimo kad daug 
yra Įvairių gyduolių kurias tan
kiai žmonės vartoja, kaip tai 
visokį “tonikai”, “ekspeleriai”, 
“linimentai” ir tam panašių, ku
rios ne tik kad nieko negelbsti, 
bet tankiai dar jas naudojant 
žmogus užsiiigina ligą ir tokiu 
■budu greičiau su šiuo pasauliu 
atsisveikina. Tatai neveltui vie
nas Anglų žymus chirurga!s-gy- 
dytojas, Dr. Abernathy, pasakė: 
“Butų žmonija laimingesnė jei 
daugelis vadinamų gyduolių bu-

Senovės laikuose, jeigu ypa
tai skaudėdavo galvą, 'buvo ma
noma kad priežastis galvas skau
dėjimo visuomet randasi galvo
je. Net ir šiandieną dar yra to
kių tamsių žmonelių kurie eina 
į vaistinyčią be daktaro recepto 

I ir perka įvairias patentuotas 
proškas nuo galvos skaudėjimo. 
Visai niekam į mintį neužeina 
ar ištikimųjų galvos skaudėjimas 
paeina iš galvos. Arba, duokim 
sau, jeigu ypatai skauda akis, 
pilvą, gerklę, etc., vis būdavo 
prisilaikoma tos nuomonės kad 
skaudėjimo priežastis randasi 
ten kur žmogus jaučia skaudėji
mą.

Tečiau šiandieną jau yra aiš
kiai žinoma kad skaudėjimo prie
žastis gali būti kitoje dalyje kū
no!

Kokosinis ligų užsikrėtimais 
reiškią jog tikra priežastis ligos 
gali raištis vienoje dalyje kūno, 
o jaučiamas skaudėjimas gali 
būti visai kitoje.

Kad suradus fokosinę ligų už
sikrėtimo priežastį nėra tai vi
sai lengvas dalykas.* Kartais 
net ir daug metų praktikuojan
tis ir abelnai patyręs gydytojas 
gali padaryti klaidą — reiškia 
nesurasti tikros priežasties, o 
ką jau bekalbėti apie šiaip sau 
daktarėlius. Todėl jeigu ypatai 
kas nors kenkia pilve, arba vidu
riai gerki nedirba, dar nereiškia 
kad jau ten vystosi vėžio liga ir 
reikalinga daryt operaciją.

Tokios ligos gali paeiti nuo 
toksinio ligų užsikrėtimo, kaip 
tai: širdies ligos, arterijų sukie
tėjimas, neuralgiją, nervų Įsi
karščiavimas, (galvos skaudėji
mas, reumatizmas, įvairios akių 
ligos, pilvo votis, etc.

Daug yra tokių nuotikių kad 
žmogus atrodo sveikas, visos jo 
kūno (dalįsi atrodo tvirtos ir nor- 
mališkos, tečiau skundžiasi jis 
kad kartas nuo, karto jam apsi
reiškia muskulų-raumenų Skau
dėjimas, randasi nenormalis są
narių štyvumas, ir tankiai suki
ku esti vaikščioti. Tankiai jisai 
turi galvos skaudėjimą. Su
glaudus visas tas priežastis, jį 
padaro nelinksmiu ir suniurusiu 
žmogumi.

Pavyzdžio delei galima pada
ryti tokias išvadas: Jeigu ypa
tai yra išpuvę ir pūliuoti daritįs, 
nuo tos priežasties gali apsireik- q 
šti užsikrėtimas ligų tolesnėse » 
dalyse kūno ir pasikartoti įvai- « 
rus skaudėjimai. Arba ir vėl,' 1 
ypatai tampa užmuštas ir išim- ; 
tas danties nervas, pasitaiko jį ; 
negerai užtaisyti, .tada apie dan- ;

; ties šaknis atsiranda įvairios pu- ; 
i liavos vietos ir nuo to gali paei- £ 

ti užsikrėtimas ligų kitose da- C 
lyse kulno.

Daug yra tokių nuotikių kad 
ypatai skauda galvą, bėt tikra I 
priežastis galvos skaudėjjmo pa
eina nuo akių, ypatingai opti'š- 
kai defektivių. Tokių ypatij 
akįs yra anatomiškai deformiš- . I 
kos; kaipo tokios, jos negali nor- I 
mališkai funkcijuoti Kadangi 
galvos funkcijos jungiasi su vi- I 
somis dalimis žmogaus kūno tai 
tokiu budu, 'be abejo, gali įvykti 
iritacija netiesioginiu budu į gal- i 
vą ir visuomet pasikartoti gai
vos skaudėjimas, o pati svar
biausi skaudėjimo priežastis bu- I 
ti akyse.

Butų galima nurodyti daug I 
pavyzdžių apie fokosinį figų už
sikrėtimą, bet užteiks ir tiek. 
Rašytojais šių žodžių neturėjo 
tikslo mokyti paprastus skaity
tojus- anatomijos, fiziologijos, 
arba diagnozą (ligų patyrimą), j 
Tokie dalykai yra mokinamą tam 
tikrose įstaigose. Vien rašomi 
su ta minčia kad parodyt žmo- 
neims jog nevisuomet yra ligos 
priežastis ten kur jaučiama ne

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

vėžio apsk. 15 nietų kaip Amerikoj. 
Prieš karę dirbo miškuose. Dabar 
nežinau kur. Meldžiu pranešti kitu 
arba jį pati atsišaukti. (52)

V. BALČIŪNAS •
13515 Crennell Ave. Cleveland, O.

J. LAZICKAS
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro
džius ir viso
kius auksinius 

3? UJir deimantini us 
dalykus ir mu- 
zikališkus ins

trumentus.
6402 SUPERIOR AVE.

Jis linksmas, nes turi

60c

1.00
1.75

65c

55c

1.75
2.50

1.50
2.25

3.00
4.00

1.75
2.50

45c

Garsaus Lietuvių artis 
A. Žmuidzinavičiaus 
spalvuotos atvirutes

Pasirinkit vaidais iš šių:
Prie darbo ................... 
Palanga, Naglio kalnas . ..... 
Susigriežimas ............... 
Lietuvos Ežerai ............. 
Dravės ..................... 
Regėjimas .........................
Nerys ......................1 
Giedras Vakaras ............ 
Tyrinėjimas| ............ •. ........
Liūdnas Kraštas ..........'......
Kauno Apielirikėse Vasarų .... 
Palanga. Jajuryje ..................
Nemunas ties Kaunu ........ 
I Šviesią Praeitį ............ 
Murmano Kraštas ..........

Pinigus siųskit sykiu su užsakymu. 
Galima siųst pačto markėmis.

“DIRVA”
7907 Superior Av. Cleveland, O.

5c 
Be 
5c 
5c 
5c

5c 
5c 
5c 
5c 
5c

BAMBINO
Vaisbaženklis Rcg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį 1
Jie prašo daugiau! 

Bambino yra geriausia gy
duole nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiamo tiesiai iš labora
torijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

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

Rosedale 5758, Princeton 481

Valandos: tik vakarais nuo 7 „ 
iki 9 vai. . _ «

Nedėldiehiais nuo 3 iki 4 v.al J
tTtrrvTTzmumiiniii

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.

------------------------------------------------------T
Seattle, Wash. —Staiga in- Į žmogžudis pats

EAGLE BRAND
ICX3NDENSS’'

SUNKESNIU?

AR JŪSŲ KŪDIKIS
DAROSI

Kūdikio sveikata ir augimas, didžiumoj
priklauso mibv prižiūrėjimo ir maisto,
kurį jis gauna\Jūsų kūdikis turi būti
numazgotas Idelčvieną dieną ir regulia- 
riškai pavalgydintu. Jeigu jūs negali
te žindyti savo kūdikio, bandykite

Sutaisytą iš riebaus karvių jieno ir 
smulkaus cukraus, vien tik del kūdikiu.

Prisiųskite šitą pagarsinimą 
i The Borden Co., New York 
ir gausite pilnus patarimus 
ir nurodymus, kaip jį vartoti 
lietuvių kalboj visai veltui, 
taipgi puikią kūdikių knygą.

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 Dolariais.

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

“DIRVOS” AGENTŪRA
7907 Superior Ave

Cleveland, Ohio.

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

prie kokių neišlavintu daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybe dakta- 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 

i tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte-

žįi' riologiškas egzaminavimas kraujo ati- 
įf dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 

ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusios 

' nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos,^ žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkįt 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 Av. Kampas E. 105th St. Cleveland 

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

X-Ray Egzaminavimas $1.00 tAa3BSS9| Jeigu sergi, nežiūrint kokia liga 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, 

W »■ • NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMA- Su pagalba X-SPIN-
DULIŲ, ELEKTROS ir savo modernių paskiausių MEDIKALIŲ ir ELEKTRIŠKŲ gydymų pasveik
si greičiausiu galimu laiku.

Paslaptis mano pasisekįpio yra mano atsargus tyrinėjimo metodos kas tau .kenkia. Aš vartoju 
X-SPINDULIUS • MIKROSKOPĄ ir CHEMIKALISKĄ analizavimų 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 UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ vynj 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 Vaistų 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 prižiurtu savo pacientus. Viskasžlaikoma paslaptyje. Moteriška yra patarnavimui.

DOCTOR BAILEY, ; “SPECIALISTAS”
811 Prospect Avenue. Room 802 Standard Theatre Bldg.

CLEVELAND, OHIO
OFISO VALANDOS: 9:30 RYTE IKI 7:30 VAKARE. NEDELDIENIAIS 10 IKI 1.

Imk Elevatorių prie ineigos J Standard Teatrų ir važiuok ant Trečių Grindų.
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HIPNOTIZMAS
Klausimas: — Kas do per stebuklas 

ar mokslas yra tas hipnotizmas?
J. Urbonas.

DIRVA 5

4

ĮJIPNOTIZMU vadinama laikinis išėji
mas iš normalio žmogau* smegenų, ne

kenksmingo pobūdžio. Hipnotizme ineina 
daugelis įvairių apsireiškimų tarpais kitaip 
vadintų, pavyzd.: gyvuliškas magnetizmas, 
mesmerizmas, verstinas užmigdymas, ody-' 
liška spėka, ir tt.

Jau iš neatmenamų laikų hipnotizmas 
buvo žmonėms žinomas, ir jo formos patė- 
myta pirmiausia somnambulizme, t. y. mie
gant vaikščiojime. Yra žinių kad Egipto 
čėrauninkai buvo apsipažjnę su hipnotiz
mu. Tam tikri laipsniai ekstazo, užsižavė- 
jimas, apalpimas, susijudinimas daugiau ar 
mažiau apimąs vienokius ar kitokius fana
tikus, yrą dalimai subendrinta su hipnotiz
mu, ir juo apimti žmonės gali perkęst sun
kenybes ir skausmą, kas esti persunkti pa- 

l prastame stovyje.
Mes tankiai kalbame minėdami žodį 

“užhipnotizavo”, ir tam panašiai Užhip- 
notizavimas tam tikra jausminga, kurstan
čia ar svarbia kalba, sukurstymas žmonių 
prie ko norsUarymo, prie sukilimų ar ko to
kio panašaus yra piviršutinė forma hipno
tizmo. Daug įkalbėtas, intikrintas ir su- 
gundintas žmogus savaimi yra užhipnoti
zuotas, nes tada jis pasiduodą kito žmogaus 
protiškam norui ir daro ką kitas nurodo, 
pats visai nesvarstydamas ar tame kas ge
ro, kas/iš to naudos’butų.

Tikresnė forma hipnotizmo yra kada 
užhipnotizuotas žmogus nustoja savęs vi
siškai ir daro ką kitas jam sako, liepia ar 
savo mintijimu nurodo. Tai yra patekimas 
po kito psichine-protine jiega.

Užhipnotizuoti galima žmones, kurie 
yra labai jauslus, šitokiu budu': nustatytai 
leidžiant jam žiūrėti, per tam tikrą laiką, 
į kokį daiktą, žibantį stiklą, spingsėjimą, 
lėtą supimąsi kokio nors daikto, kaip laik
rodžio supyklę, taipgi klausant laikrodėlio 
takšėjimo. Kitus galima užhipnotizuoti ati
džiai žiūrint jam į akis ir daviniu minties 
užmigti. Apie 90 nuošimčių žmonių leng
vai nuveikiami hipnotizmo, kitų beveik nė
ra galima užhipnotizuot.

Hipnotizmo yra tris, laipsniai: vienas, 
kaip minėta, menkutis, kada žmogus savi
mi jaučiasi ir mąsto, bet esti po kito inta
ką ką nors daryti. Antras, gilus, kada po 
kito nurodymais jis viską daro ir net sten
giasi atliks punktuališkai, nors išbudęs ne
žino ką jis darė ir kad darė. Užhipnoti
zuotas viską daro pagal hiznotizuotojo min
tijimo, nereikia. žodžiais sakyti ir prie jo 
būti. Yra žinių kad po hiznotizmo intekme 
nekurie atlieką vagystes pačiam planuoto
jui sėdint namie ir tik duodant mintinius 
telegramus ką tas turi daryti ir kur eiti. .

w Ir, sakoma, užhipnotizuotas vagis geriau 
F išsisaugoja negu šiaip normalis vagilius.

Jau pereitame šimtmetyje plačiai hip
notizmą vartojo daktarai prie gydymo tam 
tikrų ligų, ir taipgi bandoma hipnotizmą 
panaudot išgavimui paslapčių iš krimina
listų ir žmogžudžių. Ne visi jį pripažįsta, 
bet kiti sako jį esant naudingu.

Trečias hipnotizmo laipsnis yra som
nambulizmas — miegant vaikščiojimas, ka
da žmogus ‘yra po savo tam tikra dvasine 
jiega, yisai beveik nepasiduoda kito min
ties intakai,, viską atlieka savaimi nežino
damas kad jis tą daro.

Hipnotizmu galima užmigdyt žmogų 
kuris negali miegot, ir tokiam nereikia nau
dot vaistų del miego.

Savu keliu, hipnotizmas yra pavojingas 
sveikatai, ir tankiai hipnotizuojamos ypa- 
tos, kaip esti tam tikruose perstatymuose, 
gali gauti proto sumišimą, ir sveikatos su
irimą.

Kitį ir šiaip žmonės tarp, save prakti
kuoja hiznotizmą žaislui kurie biskelį tą 
nusimano" Jiems pasiseka tulus savo drau
gus užhipnotizuot-užmigdyt. Tečiau nega
lima užhipnotizuot tokio kuris nepasiduoda, 
nors iš kitų tokiu 'budu pirmiausia išgauna- - 
ina sutikimas, ir tada jį užhipnotizuojama.

Hipnotizmas paeina nuo Grekų žodžio 
“ipnos”, kas reiškia miegą. Dr. Braid, 1841

m., patyręs jog žmogus galima apmigdyti 
jam įsižiūrėjus į kokį skaistų daiktą, davė 
tam dalykui vardą “hipnotizmas”. Prie to 
jis vadinta Įvairiomis formomis, nors buvo 
daugelio gydytojų praktikuojama prie ope
racijų iki išrasta chloroformas (1848 m.), 
nuodingas bet prievarta greitai užmigdan- 
tis būdas.

Kitu sykiu bus: Kas yra tie narkoti- 
kai kad už jųjų pardavinėjimą smarkiai 
baudžiama? Ir apie Aitvarus arba lakstan
čius velnius.

w
AUKSO DIEVAITIS

Idant nors vieną širdį suraminti, 
Našlaičiui vieną ašarą nubraukti,

• Sužeistą paukštį lizdan pasodinti —
( Visgi ne tuščią būvio tinklą traukti.
i Kokis nuobodus pasaulio tuštumas, 

Visur jį valdo pinigas, mamona, 
Visuose matos pinigo godumas —

i Nuo žėko iki augščiausio valdono.
Prieš auksą lenkias, garbin, myli, tiki, 
Gyvastį brolio už auksą parduoda.
Ar jie tą žino, pamanau ne sykį, 
Kad jis jų dievas —jų visa paguoda?

Kam gi tai visa, kam tokis godumas? 
Kit’s savo turto aprėbti negali, 
Intempia visą savo sumanumą, 
Neteisiu budu vien skriaudžia bedalį.

O-statos didžiais, pasaulio valdovais, 
Didžiuojas galį menkesnį nuskriausti, 
Nuo jo atimti menką kąsnį duonos 
Kad daugiau skrynion aukso susirausti.

Reikia gailėtis tų žmonių silpnybės, 
Kankiniais yra jie savo godumo, 
Vis negana jiems, vis kitiems pavydi, 
Jie nepažįsta sąžinės ramumo.

Godum’s, pavydas jei kada pranyktų, 
Artimo meilė pasaulyj žydėtų, 
Tada tai rojus ant žemės įvyktų — 
Visi kaip broliai viens kitą mylėtų.

Eleonora.

ŽIEMOS LAIKAS ŠILE
Sniego žemčiūgai ant medžių bįra, 
Eglių šakelės ik žemės svįra,

Šile žąlųsis, tau yr‘ kankynė,
Užėjo žiauri žiemos gadynė.

Apleido tave linksmi paukšteliai, 
Taipgi pražuvo kur tai žvėreliai.

Bet tu. šišeli, ėsi slaptingas,
Kad ir žiemužėj esi vaizdingas^

[Keičiasi spalvos žalia į baltą, 
Oras tyriausias, nors žiemą šalta.

Nuo šviesios saulės sniegas žvilgena, 
Jo milijonai krislų mirgena.

Ramu klausyti sniego kuždesio,
Siela suvirpa tuoj prie ilgesio.

J. Gogelis.
Gerkanis.

SENIAUSIAS LAIKRAŠTIS
Seniausias pasaulyj laikraštis yra King 

Pau, “Sostinės Lapas”, leidžiamas Pekine, 
Chinijoj. Jo pirmas numeris buvo išleistas 
911 metuose po Kristaus, tečiau per daugy
bę metų jis buvo išleidžiama nereguliariai. 
Nuo 1351 metų išeidinėjo kas savaitė tam 
tikro nustatyto pavidalo. Bėgyje dabarti
nio šimtmečio King Pau išeina kasdien per 
pietus. Jis spausdinama ant geltono popie- 
rio. Jį redaguoja šeši nariai Mokslų Aka
demijos.. Juos paskiria Chinų valdžia. Jo 
išeina nuo 13,000 iki 14,000 kasdien.

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

lisko tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavpjimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso , 
Stabas; 4—Dievės Dienos šventinyčia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks verte K. S. Karpavičius. Sū 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. 
Drūtais audimo apdarais ...........................

1.00 
1.50

Laimės Bejieikant. Kinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 

(su autoriaus paveikslu). 107 pusi...................86

Teisybės Pasakos. Raukius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pust 67..J5

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

VYRO PRAŽŪTIS
Į Prakeiktas svietas

Ir jo gerybės, 
Liko man vienos

Tiktai .kartybės.
Gaila kad žmogus

Nors ir paklysti, 
Manyt jog žuvęs

Visai nedrysti.
Tolyn eini vis,

Žengi Į gelmę, 
Bet vis svajoji

Vejąsis laimę.
Kiek aš vaikščiojau, 

Paskui sekiojau,
Dabar ant galo

Visko nustojau.
Dainą ši mano

Apie mergeles, 
Kurios išvedė

Mane iš kelio.
Katrą išvydau,

Sekti norėjau,
O ją priėjęs,

Viską padėjau.
Ta kai apleido,

Kitą jieškojau,
Ir taip nevertas

Niekam pastojau.
Nei viena jųjų

Nerodė meilės, .
O tik padėjo

Brist* į nelaimes.
Po laik nors yra,

Matau pAžuvęs,
O! kad gudresnis

Nors kiek buč’ buvęs....
Nemestas.

Nuo Juokų Red.: štai yra an
tros gerb. Nemesiaus eilės apsa
kančios jo bėdas. Ir jis apsako 
atvirai kaip jis pats pergyveno 
ir kur dabar atsidūrė.

Tokie apsireiškimai dedas kas 
diena, kas valanda', minuta ir 
sekunda, ir vis žmonės brenda į 
balą manydami jog meilę ir lai
mę vejasi sekdami paskui mer
gas.

Jau
sakos
ir iki

iš senovės laikų yra pa- 
apie tokius atsitikimus, o 
šiai dienai vyrai nepasi

mokino.
štai yra pasaka apie garsią 

undinę Lorelei, kuri skaluotoj 
saloj gyveno ir savo gražiomis 
dainomis viliojo vyrus žuvinin
kus pro šalį praplaukiančius; jį 
taip gražiai dainuodavo kad sa
vo^ balsu užžavėdavo kiekvieną, 
ir niekas neištruko iš jos — ir 
•is pražūtiems tenai nuvykęs.

Del gražios Kleopatros) žavė
jimų ir Markas Antonius kotik 
nepražudė Romos imperijos, ir 
yra daug kitų tam panašių at
sitikimų.

Tik vienas Odysejus ką išven
gė moteriškų pagundų ir išsi
gelbėjo nuo tokios pražūties į 
kurią vyrai paskui moteris se
kiodami patenka. Odysejus, po 
garsios Trojos karės (apie ku
rią jau čia minėjome) gryžo at
gal, jo laivas sudužo, jis su ke
liais kareiviais-vairininkais val
tyje 'klaidžiojo po Atgajos jurę 
ir salas. Jam reikėjo pravažiuot 
pro vieną salą kur irgi gyveno 
panašios Lorelei moterįs, bet jų 
buvo daug. Jos visus vyrus te
nai priviliodavo savo 'gražiomis 
dainomis ir pražudydavo. Per
sergėtas apie tai, Odysejus, da- 
plaukus netoli tos salos, liepė 
savo jūreiviams užsikimšt vaš
ku ausis, o jį patį pririšt prie 
stiebo ir nepaliuosuot nors jis 
labiausia-reikalautų, iki nepra
plauks pro tą salą. Tik per to
kias kančias Odysejus išliko pats 
ir savo jūreivius išgelbėjo nuo 
pražuvimo toje saloje. O kurie 
vyrai neturėjo gana tvirtumo, 
tada ir dabar, tie visada lieka 
visokių moterų aukomis.

Nors vėlai, nenorime parleis- Į 
ti nepatėmiję ką mes matėme | 
“Artojo” gruodžio num. Ištik- Į 
ro, tenai pasipylė meilės aidai, i 
kaip niekad kitados, nes beveik I 
visos eilės buvo tik apie meilę. Į 
Gerb. Bajorais, gerb. Atos, gerb. Į 
Prometėjus tik lieja savo meilės I 
jausmus, ir tokius karštus kaip Į 
užžavėti gegužio grože po mėly- | 
na nakties padange su mergele g 
būdami.

Bet vis smagiau tokius daly- 1 
kus skaityti ir jausti kad pašau- a 
lyje dar nei'šnykus meilėį negu a

klausyti tik pagiežą, .prakeiks
mą ir pasmerkimą viso. Poezi
ja ir yra sutverta išreiškimui 
meilės, bet ’ją pasinaudojo kiti 
visokiems kitomiems tikslams ir 
neapikantai skleisti.

Linksmai praleidę Kalėdas, 
norime čia išreikšti palinkėjimo 
laimingų naujų metų visiems 
musų bendramS-laikraščiams ir 
jų redaktoriams. Naujus metus 
rašome su mažom raidėm (n ir 
m) dėlto kad mes linkime laimės 
ir gerovės per visus ateinančius 
metus kurie bus nauji, o ne tik 
Naujų Metų dienoj.

Kiekvienas Lietuviškas laik
raštis pasaulyje, kas savaitė ar 
kas dien, ar kaip kitaip nepe
riodiniai išeinantis, atsilanko 
pas mus, ir mes jiem's visiems 
siunčiame 'savo. Skaitome gavę 
kitus laikraščius ir tėmijame ką 
gero kuris turi, kokiu tikslu jis 
išeina, ką nori žmonėms suteikt 
ir ko iš žmonių nori.

Ir liūdna pasakyti kad nei vie
nas beveik laikraštėlis nerodo 
žmonėms meilės, nerodo pavyz
džio ' doros, neveda į apšvietos 
kelią, o tik užpiltas neapikanta, 
pagieža, pašaipa, koliojimais, iš
metinėjimais ant ■ kitų pažiūrų 
žmonių; nori tokiais raštais at
grasinti savo skaitytojus nuo ki
tų žmonių, nuo kitų pažiūrų, 
nuo pažinimo visų .gyvenimo pu
sių ir laikyti jų akis užrištas sa
vo dėmėta skarele.

Paskui sėdi sau ir mislini: 
juk ir geru butų galima tą patį 
atsiekt kaip ir neapikanta, ar 
net daugiau.' Niekad kito nenu
bausi apšmeiždamas jį, panie
kindamas jį, o tik parodysi savo 
netobiilumą, neturėjimą žmoniš
kumo, žemumą, ir tt; žvėris pa
matęs žvėrį ištolo ima kaukti ir 
riaumoti, ir puolasi vienas 'kitą 
suėsti, žmonės vienas kito ne
ėda, 'bet dar nepametė Savo 
žvėriškų instinktų kąsti kitą 
pamačius, drėbti kitam į veidą 
purvą. Redaktoriai daug dides
niame saike parodo savo žvėriš
kumus turėdami tokias plačiais 
gerkles kaip dideli yra jų laik
raščiai, ir jie kanda kiekvieną 
kuris .tik ne jų plauko išrodo.

Linkime kad tas viskas pra
dėtų nykti. Neišnaikinsim vie
na diena, vienais metais. Rei
kia tą išaugti.

Nuo dabar, vietoj du syk kitą 
už save protingesnį žmogų kvai
lu pavadinus tame pačiame strai
psnyje, pa vadinkit tik vieną sy
kį; jau busit pusiau tobulesni. 
Vietoj dusyk iškeikti kitų pažiū
rų žmogų, iškeikit jį tik^sykį; 
pusiau jūsų burnelės bus man
dagesnės. Vietoj du sykiu ap
šauki kitą niekšu, pasakykit tai 
tik vieną sykį?11 Tiek laiko su
taupydami turėsit kada pamis- 
lyt ant kiek patįs esat naudingi, 
ir gal galėsit padaryt ką nors 
gero tiems žmoneliams kuriuos 
savo laikraščiuose iki šiolei tik 
mulkinot.

Linkiu “Dirvai” laimingiausių 
naujų 1923 metų; linkiu nuo 
širdies kad kiekvienas Lietuvis 
pamylėtų “Dirvą” ir semtų iš 
jos triškantį skaistų mokslą ku
ris stiprina sielą! Linkiu kad 
“Dirva” ant ateinančių metų dar 
daugiau galėtų skleisti mokslo 
žinių, o tos žinios yra tai bran
giausias musų sielos turtas!

Taipgi linkiu geriausios klo
ties Juokų Skyriui, kad visada 
jis butų pilnas juokų, o rašy
tojai į ši Skyrių ir visi “poetai” 
kad stovėtų eilėj 
tais, tokioj eilėj 
žmonės stovi prie 
tuvių.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
tSI DANTISTAS t°t!

Ofiso valandos; Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1885 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

kuris daugiausia 
užsiima, atsiuntė

J. Gogelis, 
tik poezija 
mums Kalėdinį pasveikinimą 
proza sekantį:

^XjPAUDOS darbus ge- 
uai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
tfjf‘Dirvos’ spaustuvė at- 
nl lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
<JT Biznieriams darome— 
nl Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
O Darbus padarom viso
ji kiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
ntame kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti 
GERAI

GRAŽIAI
Greitai

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

su savo raš- 
kaip Rusijoj 
duonos krau-

Gerb. Eleonora prisiuntė šito-j 
kį pasveikinimą:

Lai Kalėdų žvaigždė šviesi 
Spindulius ties langu skleidžia, 
Lai svajonių jus lukėsis 
Pildosi, ko širdis geidžia.

E.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Alcių.Gydytojas

Ofiso valąndos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12

ikarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8
9 ir St. Clair (virš Aptiekos) 
Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

Nors mažai gavome linkėjimų i

hW.VAWAh’AWAWAV/A 
S LOUIS EISENBERG į 
J Turi Geležinių Daiktų, Pečių,5 
iKvaibų, Varnišlų, Cinuoja, į 

Lieja ir Stogams dangalų S 
1169 East 79th St. N. E. į 

Princeton 1337-K J

(kurie tinka talpinti į šį Sky
rių), tečiau pasitenkiname ir 
tuomi, ir išreiškiame savo šir
dingiausi AČIŪ.

Smagiausia mums žinia ant 
Kalėdų yra tai šita, nuo gerb.j 
Jono P. Gasson, iš Pittsfield, I 
Mass. Ji atsiduoda garsia bib-l 
liška pateaka apie “Sūnų Pakly
dusį”, ir (taipgi yra Lietuviška 
daina toj pačioj temoj. Gerb. 
Gasson rašo: Praslinko ganai 
ilgas laikas kaip aš persiskyriau I 
su ‘Dirva’ ir maniau kad dau
giau ‘Dirva’ mano stuboj nesi- 

[ lankys. Bet pamėginęs kitus 
laikraščius nesuradau geresnio, i 
ir kreipiuosi atgal pas tomistas 
ir malonėčiau kad siųstumet Į 
man ‘Dirvą’ ant' visų metų.”' I

CUNAR
IETUVON PER 10 DIENU

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southampton® ant 

Milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

45,647 tonų 30,704 tonų 
BERENGARIA

Apleidžia New Yorkų kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southam- 
ptone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

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

KELEIVIAI IŠ LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southampton® ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kaso 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
Mano fotofragijų studija yra įrengta pagal aug- 

štos klesos reikalavimų, nes pats esu praktikavęs 
didžiausiose Cleveland© studijose. Traukiu pavei
kslus pavienių ypatų, grupių, šeimynų, vestuvių, 
vaikų ir šiaip kokie tik reikalinga. Kainos dabai; 
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 7 9 th Street Cleveland; Ohio

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios’ baltos 

lupynos sunaikina gražiausius 
plaukus.

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kėlia 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos, Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, uaudokit Ruffles.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iš laboratorijos.
F. A D. RICHTER & CO,

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N.Y.

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 išmokėjimą valdžia skel
bia nuo Gruodžio 15,1922. Visi nuošimčiai už šias 
valdiškas obligacijas pasibaigs su paminėtomis die
nomis.
Kurie turit War Savings 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 VALANPOS — KASDIEN NUO 9 IKI 3. 
UTARNINKO, KETVERGO IR SUBATOS VAKARAIS 

ATDARA NUO 6 IKI 8.

Prospect 2420 Central 1706

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

kuojam, išleidžiam ir sukraūnam.
3400 St. Cląir Avenue Cleveland, Ohio.



DIRVA

E3337 E4132E3372

E3338 E4213E3623

E3340 £4232E3624

E3342 E4233E3625

E3343 E4253E3626

E3348 E4254E3796

E3376 E4255E3797

E3377 E4286E3798

E3378 E4287E3799

E3379 E4291E3840

E3417 E4325E3841

E3473 E4326E3842

E3474 E4327E3905

E3475E3906 E4359

E3476 E4360E4098

E3489E4099 E4361

Ork.E3520E4180 E4395

E3521E4181 E4396
albumo — Orkestrą.

E3538E4237 E4397

E3540E4238 E4416

E3545E4272 E4420

E3566E4273 E4421

£3567E4362 E4422

E3577E4363 E4441

E3618E4415 E4442

E3631E4474 E4443

E3642E4475 E4467

E3643E4535 E4468

E3644E4536 E4469

E3675E4646 E4503
Lušnakojis

E3676E4647 E4504

E3687 E4505E4716
Plieniunas ir

E3698 E4534E4717

E3708 E4555E4795

E3709 E4639nušvitoE4914
E3712 E4640E4915
E3713 £4641E4916
E3726 E4647E7025
£3729 E4675E7092
£3735 E4676E7256
E3754 E4694E7257
E3755 E4722
E3760TARPTAUTIŠK1 E4723

E2104 E3767 E4724
E2105 E3779 E4750
E2468 E3819

E4751
E2469 E3828

E4752
E2510 £3851

E4790
E2511 £3853

E4791
E2757 E3859

E4792
E2758 E3860

E4796
E2808 E3875

E4828
E2809 E3886

E4829
E2810 E3895

E4830
E 2811 E3896

E4867
E2812 73904

E4868
E2861 E3942

E4908
E2862 solo.E3945

E4909
E2863 E3946

solo. E7019
E3047 E3986

E7026
E3145 E3987

E7084 Džigas
E3182 E4037

E7093
£3183 E4039

E7135
E3286 E4059

E7182
E3287 E4095

E7220E3288 E4096

E7271E3303 E4097

■

Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.

Plieniunas
Lušnakojis

Orkestrą 
Kvartetas

orkestrą.
orkestrą.

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

Orkestrą.. 
Orkestrą. 

Armonika. 
Armonika.

1 
2

Triuba

Polka
Hawaiiška Gitarų Orkestrą
Hawaiiška Gitarų Orkestrą

Benas.
Benas.

Jazarimba Benas.
Jazarimba benas.

Orkes.

Valcas.
Valcas.
Valcas. Čigonų orkestrą.
— - Valcas. Čigonų orkestrą.

Čigonų orkestrą.

Monologas.
Benas.

Benas. 
Petrauskas.

LIETUVIŠKI

E1170

E1246

E1247

£1248

£1249

£2223

£2224

£2225

£2226

£2227

£2228

E2230

£2238

£2340

£2341

£2342

E2343

£2356

£2357

E2358

E2359

E2360

£2395

£2396

£2397

E2392

E2393

£2394

£2526

£2327

E2530

£2431

£2580

£2581

£2582

£2651

E2652

E2658

E2654

E2656

E2704

E2705

E2706

E2707

E2709

E2710

E3188

E3189

E3190

E3191

E3192

E3242

E3Ž43

E3244

E3245

E3289

E3290

E3291

E3818

E3314

E8315

E 3316

E8317

E3349

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

Muzika 
Muzika 
Muzika 
Muzika

Orkestrą
Columbia Orkestrą

Meksikonų Benas

H

Orkestrą.
Orkestrą.
Orkestrą.
Orkestrą.

Orkestrą.
Armonika solo. 
Armonika solo.

Klarnetų Orkestrą 
Klarnetų Orkestrą 
Orkestros Muzika 

Hawaiiska G. Ork.
Gitarų

Si

\\ o'/

Visi 10-coliniai Abiem 
Pusėm Rekordai 

Kainuoja 
75 Centai

Padarykit Ilgus Vakarus Linksmais 
Su Columbia Rekordais

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

Bažnyčia, Kunigas ir 
Lenkai

£1168

E3350

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

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

Giesmė j 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 — Marsas.

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, monologą*.
Žuavų Maršas — Benas.

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

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

Darbininkų Marsalietė — M. Petrausl s.
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 muzika.
Klumpakojis —- Beno muzika.

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

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

Už šilingėlį — 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.

Liuosnoris medėjas — Maršas. Orkestrą.
Vėliavos nešėjas

Šalies gražybė —-
Žuvininkų valcas

Gražioji Polka —
Pavasario rytas — Polka. Armonikų duetas.

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

Vilniaus Maršas — Armonika solo!
Audrą — 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 i 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 aKlno karklai siūbavo — Choras.
Pasisėjau žalią rūtą — Choras.

Oi Motule — 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.
Gebužinė dainą — 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.
Sukruskime broliai — Choras, 
j Eina garsas nuo rubežiaus — choras. 
Dėaukas — Polka — Orkestrą.

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

Jurgiuko kazokas — Armonika.
Polką 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.

Rusiškas Bulgaras — Orkestrą.
Rusiškos žirklės — šokis, orkestrą.

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

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

> Sudiev, Lietuva — M. Karužiutė, soprano.
Miškas Ūžia — M. Karužiutė, soprano.

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

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

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

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

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

i Ant kalno karklai siūbavo — Daina.
šią naktelę per naktelę — Petrauskas.

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

Sveika Marija/— M. Karužiutė.
Avė aMria — Lotiniškai, Roller, soprano.

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

Važiavai dieną — Maišytas choras.
Bijūnėli žalias — maišytas choras.

Gerkit, šaltyšėliai — Choras.
Oi kas sodai, do sodeliai — Cho? as.

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 gražią dainą — J. Butėnas.
Našlys —- J. Butėnas.

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

Kas subatos vakarą — 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, Lušnakojis.
Pasakos ir stebuklai — Plieniunas, Lušnakojis 

Jaunavedžiai — Plieniunas ir Lušnakojis.
Pas tardytoją — Plieniunas ir Lušnakojis. 

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

Naujas Kareivis (kalba) Plieniunas ir Lušnakojis 
Dainininkas pas_ - ’ Plieniunas ir
Mergele Zu mano miela — Valcas.

Kur tu eini — Polka.
Laiškas Nuo Barbutės (monologas)
Derybos

Virbalio polka
Sesutės valcas
Liūdnas gyvenimas
Kotelyje
Linksma diena mums
Pulkim ant kelių
Darželyj alyvų
Jėzau Kristaus maloniausias

Jaunikio išsirinkimas
Piršlybos
Plaukė žąselė
Noriu miego

Jonas mokina kariauti
Pas Fotografą

Gul šiandien
Sveikas Jėzau mažiausias

Du ubagu
Ubagėlis

Instrumentų 
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 
J.' Butėnas, Baso 

Butėnas, Baso
Plieniunas ir Lušnakojis 
Plieniunas ir Lušnakojis

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

Love (Meilė) — Valcas. Armonika.
Moon (Mėnulis) — VaJcas. 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 — Valcas — Orkestrą.
Stephanie-Gavotte — Valcas. Orkestrą.

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

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

Slavas — Mazurka —< Columbia Orkestrą.
Mešką — Mazurka — Columbia Oskestra.

Žavėjimas —
Mylimoji —

Tarp gėlių —
Estudiantina

Sybilles svajonės — Valcas.
Sybilės valcas — Čigonų orkestrą.

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

Karališkos Gotų Artilerijos maršas.
Bjorneborgų maršas.

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

Norvegų vestuvių maršas — Cello.
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.

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

Three-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.
Finiškas Škotas — Benas.

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

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

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

Podispanąs — Orkestrą.
Dvasia — Valcas — Orkestrą.

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

Hedviga — Polka. Benas.
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.

Algerijos maršas — Benas.
Šiaurių čardašas — Orkestrą.

Čigonų dainos — Smuiką solo.
Pergalinga Amerika — Benas,

Ispaniškas Bolero —- 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.
Stoormąno Valcas — Armonikų duetas.

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

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

Kukuruzo ankštis —- Orkestrą.
Skriski, Molinas paukšteli — Orkestrą.

Čigone/kur fu? —- 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 potpouri — 4, fox trot, Orkestrą. 
Banto šokis — Tambouritza orkestrą.

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

Serbų šokis — Tambouritza orkestrą.
Geros 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 — Instruna. kvartet.

Kareivio laiškas — Maršas. Instrum. kv.
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 — Mazurka.

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.
Saldus gyvenimas — Polka-Mazurka.

Lenkiškoj užeigoj — Mazurka.
Aplink pasaulį — Polka. Ksylofonu

Amerikos patrolius — Armonika.
Visad linksmi r— 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.

Imant Šešis Rekordus 
ar Daugiau Vienu 
sykiu, Persiuntimą 

Mes Apmokam
*

čekoslavokų vestuvių šokis. Orkestrą, 
šiaurvakarinė mazurka — Benas.

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

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 
Marn<? bangos — Valcas. Čigonų

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

Aš teisingas kaip ir tu —- /Mazurka.
Apsukim —- Maršas-two-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 
Čiuozinej’ant —

Italijos vynas — 
Muzikalis vagis

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

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

Kaimo muzika — Biboro orkestrą. 
Iš mano

Pavasario vajeas — Rusų balalaikų orkestrą. 
Meilė ir pinigai — Rusų balalaikų orkestna.

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

Rosina 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 orkea.

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

Kuku 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.
Klerneta — Kaimiečių valcas. Benas.

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

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 ydalis 
Malonumo Valcas 
Tipiška Mergelė —;

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

Gyvenimo Ilinksmybė—Polka 
Ryto Gražybės

Tyroliškas Ežeras — Valcas 
Adelia — Valcas Hawaijska 
Kaimo Paroda — Muzika • 
Visadžaliuojanti Polka 
Namų lankui — Šokio muzika 
Amerikos Gražybė — šokio muzika

Jaunojj
Taika ir Liuosybč ■— 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 ] 
Airiškas Šokis 

Visi lipo, visi lipo — šokis 
Trekupas ;— šokis 
Mintįs apie Meilę — Valcas 
Mano Brunetka Maršas 
Po Pergalės Vėliava 
Seni Draugai Maršas 

Tarptautiškas Maršas 
Tarp tautiškas Maršas 
Avė Maria 
Agnus Dei (avinėli Dievo)

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą. 
Orkestrą 
OrkestrąBalalaikų

Balalaikų Ork. 
Instrumentų Kvartetas 
Instrumentų Kvartetas 

Orkestrą
Polka švilpynėmis

Instrumentų Muzika 
Instrumentų Muzika 

Hawaiiska Gitarų Orkestrą 
Hawaiiska Gitarų Orkestrą 

Alpinu Kvartetas 
Alpinu Kvartetas 

Orkestrą 
Orkestros Muzika 

Armonika 
Armonika
Qrkestra 

Benas 
Čigonų Orkestrą 
Čigonų Orkestrą 

Orkestros Muzika 
Orkestrą 

Armonika Solo 
Armonika Solo 

Beno Muzika 
Beno Muzika 

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

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

Ežerėnai. — Musų kunigėlis 
paskelbė kad Lietuvių jo para
pijoje esą labai mažai — dau
guma parapi jonų esą Lenkai. To
dėl jis nustatąs bažnyčioje nau
ją tvarką: dviejų pirmųjų sek
madienių pamaldos busiančios 
atliekamos Lenkų kalba, o tik 
trečiojo — Lietuvių. Iki šiol bu
vo vieną sekmadienį Lietuvių, 
kitą — (Lehkų kalba.

Toliau jisai nematąs reikalo 
taip 'tę'sti, kadangi Lietuvių, 
anot jo, visai nesą. Indomu bu
tų žinoti kuriuos parapijoms jis 
priskiria prie Lenkų ir kuriuos 
prie Lietuvių, šiaip ar taip, ro- 
doš, privalėtų atminti jog mes 
esame ne Varšavoj, o Lietuvoje, 
ii' Lenkų bemaž neturime, ypa
tingai dabar kuomet musų Tėvy
nė tapo nepriklausoma.

Patįs žiairiefji Lenkai 
Vrublevičiai); 'kurie dar 
karę taip aršiai kovojo, 
guldė už Lenkystę, kurie net 
Lietuvio “pagono” vardo neap
kentė, dabar yra gryniauisi Lie
tuviai ir užima gana šiltas mu
sų Valstybės įstaigose vietas. Be 
to, Kun. G—ys dar atrado rei
kalingu pasiteisinti tai darąs ne 
savo valia, o atėjęs nuo vysku
po toks prisakymas, tatai ne
valia ir “smertelnas” griekas esą 
priešintis^ Lietuviai belgai o pa
sipiktino tokiu kunigo pasielgi
mu, o Lenkai tyčiojas Lietuviais, 
girdi, ir kunigėlis juos palaikąs.

(pav. 
prieš 
galvą

Lietuvos Pirkliai Lon
done

Kaunas. — Gaunamomis iš 
Londono žiniomis, Lietuvos at
stovybėm Londone ‘pradėjo lan
kytis daug įvairių ‘Lietuvos pir
klių kurie atvyksta Anglijon už
megzti prekybos ryšius su An
glijos firmomis. Nuo ateinan
čių metų pradžios jau yra nu
statyta paskirti prie Lietuvos 
atstovybės Londone specialinį 
prekybos* atstovą, kurio uždavi- 
nis bus palengvinti Lietuvos fir
moms ineiti į santikius su Ang
lijos firmomis.

Rusų Žibalas Lietuvoj
Kaunas. — Rusija stengdamo

si padidint savo eksportą pradė
jo gabenti Lietuvon Kaukazo ži
balą. Pirmoj) žibalo partija at
vyko Lietuvon iš Rygos viso 4 
cisternos. Tą žibalą pardavinė
ja Lietuvoj Rusų atstovybės 
Kaune prekybos skyrius.

Kas Pelnė Dangų
Griškabūdis, šakių apskr. — 

Prieš rinkimus j Seimą, Griška
būdžio klebonas’ (labai buvo už
siėmęs agitacija, ant bačkų, o 
net ir bažnyčioje. Visiems ku
rie balsuos už krik, demokratų 
partijas, prižadėjo šioj žemėj vi
sokių gerybių, o mirus dangaus 
karalystę. Po rinkimų irgi te
ko vienas pamokslas girdėti. 
Klebonas grasino balsavusius ne 
sulyg jo šventos valios kad mi
rus jiems nebus (priima lavonai 
laidoti šventoj vietoj, o jiems 
vieta patvoryje nešventytame 
kampe.

Žmogžudystė
Sintautai, šakių ap. — Lapk. 

12 d., Sintautuose ties Rimkie
nės traktierių ištiko muštynės: 
papjauta du jau subrendę, ženo- 
ti vyrai, iš Sintautų Dėdynas, ir 
Išdargų Mažeika. Vienas mirė 
vietoje, o kitas dar pajiegė na
mon pareiti. Nužudytojai tuo
jau tapo suimti.

Nesikankink su
Reumatizmu

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Expelleriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.
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Kur Smetona Dėjo 
jaukas?

-*AiiL Ivaškevičius, nuvažiavęs 
iš So.' ’Bostono su fom tikrais

C ’ c Amerikiečių įgaliamais. į Lie- 
*. tu va, tarp kitko paskelbė atvi-

- rą laišką būviam Lietuvos ► 
<• prezidentui Alanui Smetonai, 

sekančio Jturtuo:
GeTbiam^i’S I Mes Amerikos 

. V • Lietuviai, siuntėme į Lietuvą 
daug Ttfrtrisrfos vardu valstybės

< V reikalams pinigų. Kadangi iki
• J šiam laikui. Tamista nesuteikei

viešos atskaitos kur ir kaip tos 
aukos buvo sunaudota, tai aš 
prašyčiau kad Tamista atskaita 

! • suteiktume! ir ją viešai paskelb
tume! bent kokiame laikraštyj ir 
vieną kopiją suteiktum “Sanda- 

į, *' rai.”'airbą man, už ką busiu labą 
dėkingas.

Atskaita turi liesti visas 
; rinktas^ukas kurios buvo'CS1^’ 

s ta Tauri stos vardu arb?jrau^e 
. su 'kitų asmenų vardai ^ur *3U‘ 

. jjo Tamstos yardas įtraukta. 
^®Malonėkite tuor nępasipik- 
tinti, nes AmerikJ® eina visokį

< f .gandai biik tie siųsti Ta- 
' :■? mistos aWco^®11’nebuvo tin

kamai sunaudota. Kad tuos ne- 
'susipratinius prašalinus aš ir

* prašau *Tamistos ducd atskaitas, 
prašau vardu Amenkos Lietuvių

. Tautinės Sandarom Lietuvių Pi-
[ , liečiu Sąjungos. Bostono Lietu - 

vių, ir .Etų draugijų kurių var
du turiu tiesa reikalui esant kal
bėti. S A. Ivaškevičius.

* (“tiet. Ūkininkas”)

>• v
’! Savi Pinigai, Kainos

DIRVA 7

Reikalaukit “Dirvoj” Siu Naudingų Knygų
GAMTOS IR KITI MOKSLAI “
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termą, Griška- 
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Visiems ku- 
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šioj žemėj vi- 
lirus dangaus 
kimų irgi te
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►alsavusius ne 
alios kad mi
nima lavonai 
toj, o jiems 
nešventytame

^.Joniškis. — Pas mus Lietu- 
jaul yra savi pinigai nuo 

spalio mėnesio 1 d. Dabar jie 
turi tokią vertę: 1 litas yra ly- 

h gus. 2(f kapeikų kaip buvo prieš i
karę; 5 litai yra lygus 1 aukso 
rubliui f 10 litų yra lygus dviem 
aukso rubliam, ’arba vienam do
leriui •Amerikoniškais pinigais.

Vokiškų pinigų Lietuvoj jau 
niekas nebenori imti, juos tik 
bankuose teišmaino, ir labai šė
ma kaina: už 1,000 auksinų vie
ną litą duoda, o pastaromis die- 
nomis nenori duoti nei tiek.

i girdėti, kai kurie atsine- 

pinigų didelius pakus, bet visai 
mažai gauna litų už tokią daugy- 

; bę markių. Iš tokios priežasties 
tūli proto nustojo arba patįs nu- 
sižudė. Daugiausia Vokiškų pi
nigų, .turėjo spekuliantai, kurie 
javui ir kitokį tavorą per rube- 
žių šmugel'iavo ar siuntė į kitas 
valstijas. Jie turbut manė kad 
kuomet' nors pakils markės po 
senovęi? bet apsigavo.

Savais pinigais perkant, kai 
a j \ kurių dalykų kainos yra tokios: 

Kviečių pūras 15 Ktų; rugių pū
ras 12 litų; žirnių — 11 litų; 
miežių — 8 1.; avižų -— 6 1.;
bulvių J— 3 litai; sėmenų pūdas 
10 r.;*linų pundelis (20 svarų) 
8 litai; žąsis, penėti, 13 litų; 
žąsis,.nepenėta, 8 litai; ęera viš
ta — 1 litas-; 1 kiaušinio — 40 
centų; už du Amerikos centu 5 
kiaušiniai.

šįmet .visokioj rūšies javai 
•buvo daug geresni kaip pereit^- 
inetą. (V. K.)- < —4

1219. Materijos Keitimosi O ganizmuose. L. Vai
lionis. Apie medėgo' veikimą, pasikeitimą ir 
naudojimąsi žmoga13 gyvūnų kunubse. Chi
cago, 1914, pusi. t............................ 30c

1221. Nekaltybė, žiuri*0 iš kertės pilozopijos. Ver
tė iš vokiško ’ Gerutis. Shenandoah, Pa., 1907, 
pusi. 89. ..••••;...................................   • 25c

1235. Pasikalbėi-Iias, aPie dangų ir žemę. Vertė iš 
svetimų P. A. ši knygelė suprantamoj 
kiekvi'*am kalboj aprašo, kokiu budu žemė su
kasi saulę» kodėl mes nerandame žemės kra- 
štf kokiu budu darosi užtemimai saulės ir 
rjnulio, ko dar dauguma musų žmonių nesu

pranta. Plymouth, Pa., 19Č1, pusi. 81 ...... 35c 
12p‘ ^’°Pu^ariškas rankvedis Fizikos. Parašė P.

Nėris. Knygelė susideda iš 5 skyrių: I. Sva- 
rybė, II. šiluma, III. Balsas, balso ypatybės, 
IV. šviesa, šviesos šaltiniai, V. Elektra. Yra 
labai naudinga knygelė kiekvienam žmogui,

x ypatingai visiems amatninkams'. Vilnius, 1905, 
pusi. 100 ............................. .. 50c

1238. Pasaulių ratas. Astronomiškas aprašymas mu
sų saulinės sistemos su paveikslais. Vertimas 
J. Stropaus. Parašė K. Fiammerion ir S. Gla- 
zenap. So. Boston, Mass., 1911, pusi. 80 ...... 25c

1239. Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos. Moksliš
kas populiariškas apibudinimas to kas užsi
veria knygose ir kaip mes galime kalbėsis su 
tūkstančiai metų atgal mirusiais žmonėm per 
knygas. V. J. Budrikas. Cleveland, 1921, p. 55 25c

1240. Paskaitos iš Biologijos ir Bakteriologijos. Su 
paveikslėliais. Parašė Dr. A. Garmus. Brook
lyn, N. Y., 1912, pusi. 172 .........,........... 50c 
Ta pati apdaryta ...................... I..... 75c

1247. Slaptinga žmogaus Didybė. Parašė Vidimus.
Kiekvienam yra verta save patį pažinti, todėl 
ir šitą knygelę, kuri aiškina žmogaus didybės 
apsireiškimus ir kitas jo ypatybes iš moksliškos 
pusės, verta perskaityti. Tilžėje, 1907, pusla
pių 64 .................................... 45c

1248. Sodiečių dangus. Pagal K. Flamarijono, para
šė kun. J. (gerutis. Kaunas, 1909, pusi. 79 .... 30c 

1250. šeimynos istorija. Peržvelgta šeimynos formos
ir bėšiplėtojimas j senovėj. Kaina ............ 10c

1252. Trumpa Geometrija (su 147 bruožais). Para
šė P. N. Tilžėje, 1900, pusi. 73 ............ 40c

1253. Technikos Stebuklai.“ Surašymas šių amžių 
techniškų dalykų išsivystymo, kaip orlaivių, 
požeminių0 kelių, laivų, gelžkelių, automobi
lių ir kt. "TMD. leidinys. Su daugeliu pa
veikslų. Sulietuvino J. A. Chmieliauskas.
142 pusi.............................................................. 40c
Audimo apdarais .......................*. - • 75c

1256. Vanduo ant Žemės, Po Žeme ir Viršuj Žemės.
T. M. D. leidinys, iš Rubakino vertė Drugys.
Chicago," 1900, pusL 33 ................................... 15c

1257. Visatos Sąranga. Filozofijos veikalėlis Vydū
no, apie amžinąją Visatą ir veikiančius gamtos 
įstatymus. Tilžėje, 1907, p. 37 .................... 30c

1260. Žmonijos kelias. Parašė Vydūnas, čia telpa 
paslapties mokslas, gyvenimo prasmė, mokslo 
žingsniai ir gyvenimo gilybės, evoliucijos slė
pinys, žmonijos amžiai ir tt. Labai naudinga 
kiekvienam pasiskaityti. Tilžėje, d.908, p. 48 .. 30c 

1263. Žemės išpažintis. Visų prieinamoji geologija 
ir paleontologija. Su daugeliu paveikslėlių.

______ 't 1 ~ J- Baltrušaitis. Phila-
delpnia, Pa., 1909,’pŪSl. 55 ... LT:"... ....... 20c

1265. Žemė ir žmogus.' Labai įdomi ir pamokinanti
knyga. Iš jos sužinosi, kaip} žmogus gyveno ži
loje senovėj, kaip jis kovojo su gamta ir kaip 
civilizavose. Daugelis • paveikslų įvairių rasių ir 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėkliu parašė 
Z. Aleksa. So. Boston, Mass., 1912, pusi.63. ... i 25c

1266. žmogaus Pareigos. Parašė Giuzėppe Mazzini.
Vertė V. K. R. ‘Ateities’ spauda ir leidinys. So. 
Boston, Mass. 1914. Pusi. 245. šita knyga yra 
parašyta garsaus italų patrioto ir reviliucionie- 
riaus tokiu laiku, kuomet Italija buvo svetimųjų 
pavergta, kaip ligšiol kad buvo Lietuva. Auto
rius labai dailiai ir įtikinančiai parodo, kokios 
yra žmogaus pareigos linkui — tėvynės ir savo 
šeimynos, tikybos ir Dievo, darbininkų ir visų 
žmonių. Perskaitęs šitą knygą žmogus jaučiasi 
naujai atgimusiu, nes visas pasaulis jam pra- 
švintasf31 ‘Kaina .......................... $1.00 

1268. Žemės Istorija. Su paveikslėliais. TMD. lei-

1289. Chinija, Dangiškos Ciesorystės gyvenimo ir pa
pročių vaizdeliai su paveikslais? Parašė S. K. 
Krukovskaja. Vertė J. Laukis. Chicago, Ill., 
1911, pusi. 101 ........................... 40c

1307. Grovo Kyburgo kelionė Lietuvon 1397 metuose. 
Lietuviškai išguldė Dr. J. Basanavičius. Su D.
K. Vytauto paveikslu. Plymouth, Pa., 1900, 
pusi. 52 .................................. 25c

1308. Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvije. (1569- 
1795 m.) ir Lietuviškasis Statutas Zygmanto 
I. Parašė Dr. Jonas šliupas (Trečiasis tomas 
“Lietuvių Tautos Istorijos”). J Chicago, Ill.
1909, pūsi. 552 ........ ........... 2.25
Ta pati apdaryta ........... ........... 3.00

dinys, parašė S. M. • Chicago, 1904, p. 54.... 25c

lyste
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o muštynės: 
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DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas'

Ofisai valandos: 1<—3 ir 7—8 
Telefonas: Randolph 188 
1286 Norwood road

Kamipa^;Superior prie E. 65
Aptiekos

GEOGRAFIJA - ETNOGRAFIJA 
j ISTORIJA — BIOGRAFIJA 
1269. Amerika arba rinkinys įvairių faktų, žinotinų 

Amerikoje gyvenantiems ir čion atkeliaujan
tiems Lietuviams. Surinko V. K. Račkaus
kas. New York, 1915, pusi. 288 ............ 75c

Į270. Airija. Lapai iš istorijos Airijos. Parašė A. Ja
nulaitis. Chicago, 1908, p. 53 ............ 20c

1271. Ar vyskupas Valančius (Volončauskas) nebuvo 
viliūgių lietuvystės? Parašė kun. V. Dembskis.
Chicago, Ill., 1901, pusi. 37 .............. *... 15c

1272. Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Istoriš
kas piešinys senovės barbaro Attilos kuris 
siautė po Europą, Aziją ir Lietuvių gyventas 
šalis. Parašė J. O. Sirvydas, su paveikslais.
Cleveland, O., 1919, pusi) 205 .............. 1.00
Ta pati apdaryta audeklu ............................ 1-50
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(PIRMOS KLESOS.

..1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

1273. Ar Buvo Visuotinas Tvanas (Patapas)? Pa
gal J. M. McCann ir kitus parašė Iksas. Ši 
knygelė apima įvairius padavimus apie tvaną 
ir paliečia gamtinius tame atsitikime negali
mumus bei kitas priežastis. Kiekvienam ku
ris interesuojasi pasaulio tvėrimusi naudinga
perskaityti. So. Boston, 1920 ........................ 25c

1277. Apie Lietuvių asmens vardus. K. Būga. Vilniu
je, 1911, pusi .52 ............................ 50c

1278. Apie senovės lietuvių taures ir kaušus. Su pa
veikslėliais. Vilniuje, 1911, pusi. 12, ........ 20c

1279. Apie žiemių-rytiečių lietuvių tautinęmuziką .ir 
muzikos instrumentus. Parašė kun. A. Saba
liauskas. (Su gaidomis). Vilniuje , 1911, 
nusl. 16 .................................... 25c

1280. A\;e Dįevų pavydumą. Parašė Prof. Michailo 
^rak*manov. Iš rusų kalbos vertė V. K. Brook
lyn, 19’9<t p> 38 .....................   2šc

1282. Adomas ^ękevičia, !798—1855, jo gyvenimas, 
raštai ir dat^j Aprašė A. J. Daubaras. Ply
mouth, Pa., 19b». p 40 .................... 20c

1283. Antano Baranaus^ laiškai į prof. Joną Ban-
-douin’ą de Courtney, jjg “Lietuvių Tautos”), 
-Vilniuje 1909 m., pusi. 9go ................35

1284. Apie Joną Gutenbergą ir tai, kaip žmonės 
rašyti išmoko. Parašė P. N. Su paveikslėliais. 
Tilžėje, 1900 m., pusi. 38. ..... ...............15

1285. Antanas Klementas. Lietuvių rašytojas" pradžio-
\ je XIX-tojo amžiaus (iš “Lietuvių Tautos”). Su
taisė M. Biržiška. Vilniuje. 1910 m., pusi. 140 
didelio formato ................ gnc

1309. Gyvenimo mokykla. Knyga turinti pakelti dva
sią ir įkvėpti visiems norą atsižymėti mokslo ir • 
priedermių dalykuose. Parašė Orison Svett- 
Marden. Lietuvių kalbon išvertė K. žegota. 
Labai naudinga knyga del mokslaeivių ir kitų, 
kurie nori tapti garsiais žmonėmis. Chicago, 
Ill., 1907, pusi. 235 ...................... 1.75 
Ta pati apdaryta .............1......... 2.50

1312. Herbertas Spenceris. Trumpa peržvalga jo fi
lozofijos. Parašė Krapotkinas, vertė Dr. J. 
Šliupas. Plymouth, 1904, pusi. 39 ; 15c

1313. Istorija Abelna — Pirma dalis, antra laida. 
Apima nuo 2800 m. prieš Kristų, iki Makedo- 
niškojo periodo, 146 m. prieš Kristų. Su
rašė Dr. A. Baceviče. Chicago, Ill., 1919,
498 puslapiai ..... ...................... $2.00 
Drūtai apdaryta ................ ...... $2.75

1314. Iš Krikščionijos santikių su senovės Lietuvių 
tikyba ir kultūra. Parašė J. Basanavičius. Vil
niuje, 1913, p. 100 ........................ 50c

1315. Istorija apie Lietuvos Praeigą. Parašė S. Zana
vykas. Tilžėje, 1903, p. 190 .............. 35c

1316. Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės Ameri
kos nuo atradimo ir dar prieš atradimą Ameri
kos iki 1896 metų. Aprašo, kaip Kolumbas at
rado Ameriką, kokie čia tada žmonės gyveno, 
kokie žmonės pirmiausiai iš Europos pradėjo 
plaukti Ameriką, kokios karės buvo, už ką ka-

, riavo ir kokiuose metuose; kiek buvo preziden
tų, kokie ir kiek kuris gero šiai šalia ipadarė. 
Prie galo knygos telpa Suvienytų Valstijų Kon
stitucija. Chicago, 1896, p. 364 .........., 1.50 
Ta pati audimo apdaruose ................ 2.25

1317. Istorija Chicagos Lietuvių, jų parapijų ir kun.
Kraučuno prova su laikraščiu “Lietuva”, buvusi 
1899 m. Čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yra 
Chicagoje, kiek lietuvių draugysčių, su kokiais 
vardais ir siekiais; peržvalga Chicagos lietuvių 
darbų nuo jų atsiradimo iki pabaigai 1900 metų. 
Chicago, BĮ. 1901, pusi. 580 ................ $1.00 
Ta pati audico apdaruose ... .> ........... 1.75

1318. Iš Muzikos Srities, arba trumpas aprašymas mu
zikos ypatybių ir lietuviškų senovės muzikališkų 
instrumentų. Parašė Mikas Petrauskas. Chica
go, Ill. 1909, pusk 24 ............4i.......... 10c

1319. Iš Mano Atsiminimų. Dr. Vincas Pietaris. Su au
toriaus paveikslu. Spaudon prirengė Dr. J. Ba
sanavičius. Telpa čia pirmiausiai trumpa bio
grafija Dr. V. Pietario I. Apie savę. II. Šei
myniški atsitikimai., III. Žiurial-Gudeliai. IV. 
Žiūriu-Gudelių apygardos. V. Apie Sudaviją- 
Suvalkiją. VI. Pašešupių balsai ir VII. Lapės 
gyvenimas ir mirtis; pagal senų žmonių pasa- 

KU3. Oltk-aĄfį..,— X QQG, -pM-nl 2Q1. 1, AV. - . J 2K j
Ta pati audimo apdaruose . ... ;V.. .>...... 2.00

1320. Iš Seinų vyskupystės istorijos. Parašė J. Basa
navičius ir K. Grinius. Vilniuje, 1909, pusi. 41 45c

1321. Iš Lietuvos Istorijos. Lietuvių tautos Istorijos | 
apžvalga. Parašė R. Karuža. New York, N. Y., 
1917, pusi. 68 ............................ 25c

1323. Iš Kelionės po Lietuvą ir Aziją. Parašė Prancūzų 
Juzė. Philadelphia, Pa. 1914. Autore aplankė 
Francuziją, Belgiją, Vokietiją, Lietuvą ir Rusi
jos svarbesnes vietas kaipo: Taškentą, Samar- 
kandą, Bucharą, Chyvą, Mervą, Užkaspiją, Kra- 
novodską, Kaspiją, Baku, Tiflisą, Vladikaukazą, 
Rostovą, Maskvą, Tverą, Petrogradą ir tt. Su
rinko svarbesnių vietų ir žmonių fetografijas ir 
patalpino jas šioje knygoje, aprašydama viską 
labai žingeidžiai, ką svarbesnio tose vietose pa
tyrė. Yra tai labai naudinga knyga perskaityti 
tiems, kurie nori dasižinoti apie tų šalių būdą, 
papročius ir sąlygas, ypač tiems, kurie kada nors 
mano į svietą keliauti ir vieną, ar kitą tų vietų 
aplankyti, ar ten laimės jieškoti. Knygą didelio 
formato. 370 p., ............*............. 2.00 
Tvirtais apdarais ......................... 2.50

1324. Istorijos {žymiausių Europos Tautų, dalyvavusių 
didžiojoj karėj. Su daugybe paveikslų. Parašė 
Madelaine Avietėnaitė. Warcester, Mass., 1917, 
Didelio formato pusi. 194. Drūtai ir gražiai au
deklu apdaryta ..................,........ 2.50

1326. Juozas Arch. Sodietis deputatas Anglijoje.
Parašė A. D. Plymouth, 1905, p. 18 ......... 10c

1328. Kultūra ir Spauda. Paraše Dr. Emil Loeb.
Lietuvių kalbon išvertė Vaidevutis, čia aprašo 

.. kokią svarbą turi spauda kultūroje, laikraščių ir 
knygų veikm; žmonių gyvenime ir tt. Labai nau
dinga perskaityti kiekvienam. Chicago, Ill. 
1912, pusi. 153 .......................... 60c

1329. Kunigas Vladislovas Dembskis — Jo Gyveni- z 
mas, raštai ir darbai. Plati biografija1 žino
mo Amerikoje Lietuvio kunigo laisvos min
ties auklėtojo ir kovotojo už Lietuvių šviesą. 
Su daugeliu j<5 paveikslų iš visų laikų. Ge
ra atmintis to nemirtinojo musų veikėjo. Iš
leista 1916 m., New Yorke, pusi. 165 ...... 75c

1330. Kopernikas ir Galilėjus. Aprašymas dviejų 
garsių astronomų. Parašė A. M. Chicago, 
1916, pusi. 32 ................. ......... 10c

1331. Kultūros Istorija. Trijose knygose, su dau
geliu paveikslų. TMD. leidinys. Istorija iš 
senų amžių žmoriijos vystymosi kultūroje. 
Surengė J. A. Chmieliauskas. Kiekvienas 
apšvietę mylintis Lietuvis turi šias knygas 
turėti. Knyga I, 196 pusi............... $1.00 
Drūtais apdarais ....................... $1.50

1332. Kankintojai ir kankintiniai už mokslą. Parašė 
kun. V. Dembskis. Plymouth, Pa., 1905, pusi. 
183 .....................................i $1.00

1333. Kunigas A. Vienožinskis ir jo dainos. Parašė 
Kl. Jurgelionis. Scranton, Pa., 1911, pusi. 26 .. 15c

1334. Kokius Dievus Žmonės Garbino Senovėje?
Trumpas ir aiškus dievų aprašymas, prade
dant nuo Saulės garbintojų iki pat krikščio
nių gadynių. Su paveikslu Prūsų kunig. Vai
devučio vėliava ir senovės Lietuvių žinyčia. 
Parašė Iksas. 12 skyrių, 271 pusi........... 1.00 
Audimo apdarais ...................... . . . ................ 1.25

1335. Kur Musų Bočiai Gyveno? arba' tirinėjimas kur 
buvo pirmutinė žmonių lopšinė. Knyga labai 
naudinga, pamokinanti ir puikiai atspausdinta. 
Parašė Z. Aleksa, kuris daug darbo pašventė ti- 
rinėjimams lietuvių praeities. So. Boston, Mass., 
1912, pusi. 76........................ 25o

1336. Keletas žodžių apie Lietuvius ir Naudingi 
pamokinimai del Lietuvos žmonių. Naudingų 
rašinėlių knygelė, Vilniuje, 1893, p. 64 .... 15c

1337. Kaip Atsirado Jungtinės Amerikos Valstybės.
Istorijos braižinėlis apie Suvienytų Valstijų 
prasidėjimą ir jų kovą už neprigulmybę nuo 
Anglijos. Išgulkė P. B. Chicago, 1907, p. 35 15c

1338. Lenkai Lietuvoje. Dr. J. Basanavičius. Iš rusų 
kalbos vertė V. Gintautas. Nurodymai, kaip len
kų kalba sunaikino ir sudemoralizavo Lietuvą ir 
kaip jį kenkia lietuvystei sulyg šiai dienai. Chi
cago, 1903, p. 41 ......................... 20c

1339. Lietuvių Pratėviai Mažoje Azijoje nuo senovės 
iki jie pateko po valdžia Persų. Parašė Lietu
vos Mylėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 283 
puslapius ir didelis mapas, parodančias vietas, 
kur senovėje gyveno lietuvių pratėviai. Ap

rašo lietuvių padėjimą dar 800 metų prieš Kri
staus gimimą. Chicago, 1899 ...»....... .. 1.25 
Ta pati atidaryta ........ .............. 2.00

1342. Lietuvos Istorija. Simano Daukanto. Nuo D.
L. K. Gedimino iki Liublino unijos. Antra Lie
tuvos Istorijos pusė, pradžia europėjiškosios kul
tūros, krikščionybės, užbaigimas milžiniškų kovų 
su kryžeiviais, susiderinimas su lenkais ir rusų 
tautomis. Gražiausis žydėjimas Lietuvos ir pra
džia jos politiškojo nupuolimo, šis-tas iš nau
jausio lietuvių vinurinio gyvenimo. Knyga II. 
Plymouth, Pa., 1897, p. 531 .... .......... 2.00

1343. Lietuvių tauta senovėje ir šiandien. Gilus isto
riški tyrinėjimai žilosios lietuvių praeities, jų 
praistoriškos žilmės; peržvalga jų kelionių per 
Aziją ir prietikius bu kitomis tautomis barba
rų. Plačiai surinkti faktai iš senovės lietuvių 
kultūros, tikėjimo ir politikos. Gausus raukius 
medžiagos mokslinčiams ir istorijos populiari- 
zatoriams. Parašė Jonas šliupas, M. D. To
mas I. Plymouth, Pa., 1904, p. 464 .......2.00

1344. Lietuvių tauta. Nuo vidurinių amžių Lietuvos 
iki vėlesnių jos susigiminiavimų su Lenkija ir 
kitomis slavų tautomis. Plačiai nupieštos prie
žastis Lietuvos politiškumo nupuolimo. Skriau
dos nuo Lenkijos ir Rymo. Parašė J. šliupas,
M. D. Tomas II. Plymouth, 1907, p. 564 .... 2.25 
Ta pati su drūtais apdarais ............ 3.00

1345. Lietuvių šeimynų Istorija Juškevičiaus Dainose.
Jei nori žinoti, kaip senovėj lietuviai gyveno, 
tai perskaityk šitą Įmygą. Iš jos dažinosi, kad 
musų *pratėviai žmonas sau vogdapo, paskui pir
kdavo ir t.t. Dasižinosi,..kad vyrai turėjo daug 
pačių, o žmonos po kelius vyrus. Labai užiman
ti ir pamokinanti knyga. Su paveikslais. Parašė 
Z. Aleksa. So. Boston, Mass., 1911, pusi. 118. 
Popieros viršeliais .......................................... 50c
Drūtuose audeklo' apdaruose .............. 75c 

1353.. Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas
garsingos senovės Lydų tautos, kuri, kaip ma
toma, yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O.
Sirvydas, Cleveland, O., 1918. PusL 85....... 10c

1354. Lietuvos Respublikos Istorija nuo 1905 metų
Revoliucijos iki šių Dienų, su dideliu spalvuo
tu žemlapiu. šioj knygoj telpa visokie fak
tai ir dokumentai apie Lietuvių kovą už pa- 
siliuosavimą, kova su Lenkais, Vokiečiais, bol
ševikais, Steig. Seimas ir viskas kito. So. Bo
ston, Mass............................. $1.00

1355. Lietuvystės Praeitis, Dabartis ir Ateitis.
Istoriškai sociologiškas piešinys, parašė Dr. 
J. šliupas. Paliečia bažnyčios ir kunigų ih- 
tekmę ir jų apsiėjimus. Baltimore, Md., 1897, 
83 puslapiai ....... ...................... 50c

1356. Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje. -Istoriški 
faktai nuo 1387 m. Lietuvių susidraugavimo

. su Lenkais ir po to Lenkų kunigų ir visokių 
kitokių didžiūnų užsismelgimas ant Lietuvos. 
Lenkiškai parašė Kun. Kaz. Prapolianis, ver
tė Patriotas. New York, 1918, pusi. 264 .. ' $1.00 
Ta pati apdaryta ............... ......... $1.50

1357. Knyga apie Lietuvos Kariumenę. Puikiausias 
iš dailiųjų musų spausdinių, didelio formato 
knyga, su daugybe paveikslų Lietuvos Kariu- 
menės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jauni
kaičių kovotojų, kurių nevieną iš veidų pažin
site jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. Kny
ga susideda iš 176 puslapių, didelio formato, 
apima kariumenės istorišką užgimimą ir vei
kimą iki 1919 m. Minkštos odos viršais. .. $3.00

1358. Musų Dainiai. Kazio Puidos Kritiški Bruožai 
žymiausių musų dainių, pradedant nuo Anta
no Strazdo iš 18-to šimtmečio, D. Poška, 
Vysk. Baranauskas, Kun. Vienažindis, P. Vai
čaitis, Dr. Sauerveinas. Chicago, 1913, p. 142 75c

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

sington, Ill. 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 seserims. 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,
pusi. 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 dainą, Chicago, UI. Antra laida.

! 1914, pusi. 33 ........... .......................................... 20c
897. Davatkų gadzinkos ir šiaip linksmos dainos.

Surengė Liepukas. Plymouth, Pa., 1909, pusi. 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. Paminėji
mui 25 metų jubilėjaus raštiško darbo prof. 
Kun. Dambrauskui autorius aukauja. Vilniuje, 
1909, pusi. 53 .....L..................................  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 knygele, su paveikslais, 
Worcester, Mass., 1916, p. 56 .............. 20c

903. Dėde 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 ........................ 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, Proverbai ir Jauti
mai. Chicago, UI. 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, pu*». 21 .... 10c

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

927. Girtuoklių ir Blaivininkų Kantičkos. Iš jų 
gieda ir deklamuoja viri 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- k
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 ... f. ................. 15c 

994. Laisvės Kalinys. Justino Tumėno eilėmis 
piešinys. Brooklyn, 1916, p. 48 .. I.......... \ 30c 

1000. Margumynai. Eilės M. Vaitkaus. Puikus ir tur
tingas jaunojo musų dainiaus eilių rinkinėlis. 
Kaune,- 1^11, 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 turinio 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. Pasakos-Dainos Veselijoms. Surinko kun. K. 
Oleknovičius. Antra laida. Chicago, Ill., 
1904, pusk 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-

I lių. Worcester, 1915, p. 41 .........  20c
1050. Svodbos Dainos. Dainos kokias dainuodavo

seniau Lietuvoje per vestuves. Chicago, III., 
1916, p. 32   ........I.......... 20c

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

1054. Steponaičio Edmundo Raštai. Pilnas pvmutiniB 
jauno poeto eilių ir prozos rinkinys) Tvarkė Liu
das Gira. Kaune, 1912 m., XXVII. pušį. 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 daugybe 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 daugelid raštų. Sutaisė I. D. Chicago, DI., 1904' 
m., pusi. 32. ................................ ,10

1064. Tėvynės Kelias. Eilės Liudo Giros. Vilniuje,1912
m., pusi. 64...................................... .............. .......... 45

1065. Tautos Vainikas. Knyga I. Didelis rinkinys
daugelio autorių — vyrų ir moterų — eilių: 
K. S. Karpavičiaus, A. Jasinskiutės, Vyturė
lio, Tulelio, Šeinio, Karbonskienės • 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, pusi. 141 ................ 50c

1075. Vabalninkėnų dainos. Surinktos per Stasį Vala- 
ską. Antra padidinta laida. Chicago, Ill., 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.............................., .50

“DIRVOS” KNYGYNAS
7907 Superior Ave. Cleveland, O.
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Randolph 6153Telefonai Princeton 2727

Nuotikiai. Radikalių draugi
jų sąryšis nutarė šaukti besipe- 
šančias frankcijas į “nusiginkla
vimo konferenciją”. Sunku ti
kėti ar tokia konferencija įvyks, 
kadangi kaip vieni taip ir kiti 
gerai žino jog ji šaukiama ne 
del draugiškumo, bet kad visiš
kai užsmaugus silpnesnę pusę.

žydai neišlaiko Darbininkų 
Partijos disčipilnos, visas pulkas 
patraukė link Palestinos, visai 
nepaiso kad partijos vadai juos 
apšaukė centristais ir bundistais 
ir kitokiais istais. Kiek matosi, 
ištiesų tos partijos vadai pasi
liks generolai be armijos, žydai 
išbėgios į Palestiną, o krikščio
nis nesiskubina kromelninkų vie
tas užimti.

Gerb. A. M. P. turėtų dar kar
tą perskaityti mano kritiką til
pusią “DirVos” No. 49. Ten pa
sakyta: “Jei mes esam tokie 
vienpusiški, jeigu nemokam su
prasti ir pagerbti svetimų įsiti
kinimų", ir tt. — ir tai yra visi, 
o ne vieni tautininkai, kaip A. 
M. P. suprahta.

' Mirtos Choras, per susirinki
mą, davė savo delegatams pipirų 
už suardymą tveriamos draugijų 
tarybos ir davė įnešimą į sąry
šį kad sąryšis atnaujintų tary
bos organizavimo klausimą. Są
ryšis, po apkalbėjimo, atidėjo 
tarybos klausimą iki po Naujų 
Metų. Kaip matome, radikalės 
draugijos rengiasi prie antro 
bandymo; be abejonės, jos ma
no sutikti tame klausime del ku
rio tvėrimas skilo, ar bent kiek 
nusileisti. Bet ką mano tauti
nės draugijos? Jeigu tautinės 
draugijos laikysis A. M. P. nuo
monės ir tą klausimą bijos net 
ant sienos užrašyti, tai jau bu
tų perdaug atžagareiviškai ir ne
vertėtų daryti bandymai.

Ko daugiau turi Brooklyno 
“Laisvė”, skaitytojų ar redak
torių? Kiek man žinoma, ant 
vietos tenai yra po du redakto
rių ant kiekvieno puslapio, be 
to kiekviename mieste įsteigė 
redakcijines komisijas, kurios 
redaguoja ir užtvirtina kad tei
singos -korespondencijos plaukia 
per jų cenzūrą.

Kažin ar aš negaučiau ten už 
redaktorių ? Trisdešimts dola- 
rių į savaitę butų genai.

Dovydas.

VISIEMS KURIE PER MUS 
SIUNTĖ Į LIETUVĄ PINI-' 
GUS, PIRKO LAIVAKOR
TES IR DARĖSI ĮVAIRIUS 
DOKUMENTUS, LINKIME 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ. 
KAIP IKŠIOLEI, IR ATEI
TYJE VISIEMS GERAI IR 
GREITAI PATARNAUSIME. 

“DIRVOS” AGENTŪRA.

Sandaros 18 kuopa išrinko se
kantiems metams valdybą šito
kią:

Pirmininkas — A. Lapinskas, 
Pagelb. — Iz. Samas, 
Prot. sek.,— V. P. Banionis, 
Fin. sek. — J. P. Garmus, 
Iždininkas *— J. Plerpa, 
Organizatoriai — A. Praške

vičius ir J. M. Baltrukoniutė.

P-lė J. M. Baltrukoniutė, ži
noma vietos dainininkė, sausio 
6 dieną dainuos Detroite koncer
te kur} surengia Sandaros kvo- 
pa.

1 Protestų prakalbos. Nedėlioj, 
J gruodžio 24 d., po pietų, atsibu- 
1 vo labai margos prakalbos Jai- 
1 tessalėj, surengtos išnešimui re- 
’ zolfucijų su protestais prieš re- 
1 gistraciją ir prieš Johnsono bi- 

lių. Prakalbos buvo rengta ne
va visų draugijų vardu, bet da
lyvavo tik kairjėji žmonės klau
sytojai ir pagal jų plano buvo 
išnešta.rezoliucijos. Kalbėti bu- 

' vo pakviesta šie: K. S. Karpavi- 
1 čius, Dr. J. šemoliunas, T. Pet

rauskas ir J. Katkauskas. Pir
mieji du ‘buvo nuo tautininkų, 
nors ne visos tautinės draugijos 
prisidėjo prie tų prakalbų ren
gimo, o antrieji du — nuo ra
dikalų. Pagal kalbėtojų buvo ir 
kalbos. Vieni kalbėjo daugiau 
iš savo pusės į tuos du klausi
mu žiūrėdami, o kiti — iš sa
vo. Pirmas kalbėjo K. S. Kar
pavičius, kaipo Kalėdų šventėms 
paminėti prisimindamas apie at
siradimą Kristaus, jo mokslo, ir 
Kristaus gyvenimo legendų vie
nodumą su Buddos mokinimais 
ir legendomis, nors Budda gyve
no penki šimtai metų prieš Kris
tų. Johnsono biliaus svarbes
nius punktus išaiškinęs, išrodė 
kad tik tiems tinka protestuot 
kurie rūpinasi pa tapimu Ameri
kos piliečiais ir kurie yra pilie
čiais o nori pagelbėt savo bro
liams lengviau pastoti Amerikos 
piliečiais. Kurie jieško valdžių 
griovimo tiems nereikalinga nei 
ta pilietybė nei protestavimas 
prieš jos varžymą. Užsiminė 
apie bolševizmu apsirgusių pa- 
sigydymą į Rusiją patekus, ir 
apie tamsumą tų žmonelių ku
riuos taip lengvai visokios nau
jos teorijos ir prižadai privilio
ja ir suklaidina.

Sekantis kalbėjo T. Petraus
kas, iš kairiųjų, irgi apie John
sono bilių, senais bolševikiškais 
verksmais ir aimanavimais iš- 
rodinėdamas buožių valdžios ir 
kapitalistų slėgimą darbininkų, 
ir iškreipdamas pirmesnio kal
bėtojo mintis, bandė išrodyt ano 
klaidas, ir kam jis nešaukė pro
testuoti prięš Johnsono bilių to
kiu tonu kaįp jiems patiktų.

Dr. šemoliunas, trečias kalbė
tojas, trumpiausia kalbėjęs, už
siminė apie Lietuvių tautą, jos 
gyvenimą, kovą, pastangas, ir 
paskui apie registraciją, kad ji 
yra blėdinga ir perbrangi, kad 
ją reikia pakeisti.^

Bet ir jo kalba nepatiko kai
riesiems, ir todėl kėtvirtas kal
bėtojas, J. Katkauskas, savo pa
raudonintu tonu išrodinėjo apie 
baisybes Lietuvos valdžios, apie

stengimąsi registracijos budu 
susekt radikalius žmones, ir tt.

Dar atsirado penktas kalbė
tojas, Pekoraitis, kairysis. Jis 
graudžiu tonu išrodinėjo ko dar- 

I binihkui reikia — nedidelio na
melio ir grafofono (apie duoną 
visai užmiršo), ir iškraipydamas 
kitų pirmesnių kalbėtojų mintis 
bandė išvedžiot kad Lietuva ne
gali išgyvuot, kaipo maža vals
tybė, visai nežinodamas kokios 
didumo yra Danija, Švedija, Bel
gija, Grekija, Šveicarija ir ki
tos. Ir dar jis suklydo 'aiškin
damas apie namelius ir grafofo- 
nus todepkad jo plauko darbinin
kai nori revoliucijos ir griovi
mo, o nesirūpina apie namelius.

Nežiūrint tokio pažiūrų skir
tumo tarp suėjusios publikos ir 
nekuriu kalbėtojų, klausytojai 
užsilaikė gražiai, ir tas turbut 
bus pirmas jų (kalbu apie kai
riuosius) laipsnis prie susiprati
mo. PirmiaM* jie ant kiekvieno 
jiems nepatinkamo žodžio kelda
vo lermus. Saliamonas.

Didelis teatras ir balius. Ne- 
dėlioj, gruodžio 31 d., šv. Kazi
miero Draugija sftatys didelę 
dramą, “Ant Bedugnės Kranto’. 
Veikalas yra didelis ir įspūdin
gas, ir todėl atsilankiusieji bus 
pilnai patenkinti. Loš Teatra
liško Choro nariai.

Tarpais aktų dainuos Teatra
liškas Choras.

Po perstatymo bus šokiai.
Salė bus atdara nuo 4, pra

džia teatro tikrai 5 vai. vakare.
Viskas tas įvyks Lietuvių sa

lėj.

Clevelando Lietuvių Bankas 
naujiems. metams parūpino ka
lendorius labai ypatingus: su pa
veikslais bažnyčių. Kalendorių 
yra poros rūšių, ir abudu pieši
niai yra bažnyčios. Išrodo kad 
dabartinė banko valdyba tyčio
mis taikės pasigerint katalikams 
kurių diduma yra banko šėrinin- 
kais. Noriu čia išvesti du da
lyku ką iš tos valdybos negud
raus politikavimo aš įžiūriu.

Bažnytiniai kalendoriai labai 
gali atsilieps ant tokių banko šė- 
rininkų kurie nėra bažnytiniai 
žmonės (o ir katalikai nepaiso 
apie bažnyčias ant kalendorių, 
kur jos nepridera), nes viena, jie 
tokių kalendorių ne ti'k neims 
ir jausis iš valdybos pusės nu
skriausti, antra, pradės atšalt 
nuo turėjimo reikalų su įstaiga 
kuri atvirai pasirodo ne bizniš- 
ka bet religiška.

Kodėl bažnyčias dalina? Na
gi valdyba jausdama didumą šė- 
riiiinkų katalikais taikosi vėl iš 
jų pusės paramos ir prisilaižy
dama laukia naujų rinkimų, štai 
vienas iš valdybos narys yra pa
rapijos komiteto pirmininkas, 
kitas iždininkas, trečias kitoks, 
o parapijonįs prieš juos kruta 
ir žada mest iš parapijos komi
teto. Neduok die išmestų iš ban

PRADEK NAUJUS METUS PELNINGAI
Pradedant Sausio 2 d.. 1923 metų, perkelkit savo pinigus 
iš tokių bankų kur moka mažą nuošimtį, j 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 pasirašysit, ir jūsų pi
nigai su pradžia Sausio neš jau 5-tą nuošimtį.

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

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

and Loan Co.
3352 Superior Avenue Cleveland, Ohio
Banko Valandos: Kasdien nuo 9 iki 3. Utarninke, Ketverge ir Subatoj 

atdara vakarais nuo 6 iki 8.
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BIBLIJOS STUDENTŲ 
ATSAKYMAS KUN.

R. V. DELIANIUI
i Patėmijau “Dirvos” No. 51 

i šitokį straipsni: “Kun. R. V. De- 
I lianis sutinka sumušti Biblijos 
Studentų Argumentus.” Labai 
mes norime to kad daug tokių 
ypatų butų kurie stengtųsi ap
ginti kožnas savo tikėjimą, ir 
labai naudingas darbas yra tyri
nėti šv. Rašto pranašystes ir 
faktus. , Biblijos studentai ne
mėto savo sunkiai uždirbtų ska
tikų ir nenori kad kitas tą da
rytų. Biblijos studentų yra di- 

‘ džiausiąs įstatymas šitoks: įžan
ga dykai — kolėktų nėra. — Tas 
visoms tikėjimiškoms srovėms 
yra didelis smūgis. .
* šv. Raštas tą faktą paremia: 
Mat. 10:8 sako: “Kristus sako: 
uždyką gavote, Uždyką duokit.” 
Tą Biblijos studentai sekdami ir 
elgiasi pagal tų nurodymų. O 
Kun. Delianis mus labai nuste
bina kad tiek daug metų lankęs 
mokyklą ir nedažinojo to kas 
yra kunigas ir ką kunigo titu
las reiškia. Ištikrųjų taip yra 
kaip Šv. Povilas sako (1. Korin
tu 1:19—20): “Nes parašyta 
yra: aš į nieką paversiu išmin
tį išmintingųjų, ir protą protin
gųjų atmesiu. Kame protingie
ji? Kame rašto mokytieji? Ka
me svieto išmintingieji? Ar ne 
Dievas išmintį šio svieto paiky- ' 
ste patfertė?”

Kunigas Delianis sakosi lan- 1 
kęs 40 metų mokyklą ir daug ‘ 
vargo pakėlęs, o savo mokslą pa
rodo šitaip kad galįs sudaužyti 
Biblijos išvedimus. Nėra tokio 
žmogaus kurs galėtų sukritikuo-

ko valdybos, kas tada butų ?
Reikia parodyt savo dievobai

mingumą nors kalendoriais su 
bažnyčių paveikslais.

Tenoras.

Suv. Valstijų valdžios iždinė 
paskelbia jog Victory Bonds (5ta 
Paskola), Serijos A, B, C, D, E 
ir F, sueina ir tie bondsai bus 
atmokėti. Nuo gruodžio 15 d. 
sustoja už juos ėjęs nuošimtis 
iš valdžios.

Taipgi sausio, 1 d. 1923 m., 
buą išmokėta pilnai s.Ų nuošim
čiu visi War .Savings Štampai 
(po $5).

Palengvinimui vietos Lietu
viams, The A. B. Savings and 
Loan Co. sutinka padėti išrink- 
ti iš valdžios tti ii stain-
pų pinigus ir nuošimčius. Už tą 
patarnavimą nieko neimama.

Kreipkitės: 3352 Superior av. 
dienomis iki 3, ir utaminko, ket
verge ir subatos vakarais nuo 6 
iki 8.

Patriotiški reikalai atmesta. 
Kitose kolonijose svarbiuose at
sitikimuose susieina Lietuviai ir 
išvien surengia masmitįngus, o 
pas mus Olevelande to nėra.

Štai dabar yra svarbus klau
simas Klaipėdos likimo. Musų 
žymesni vadai (kalbu apie kata
likus) nuskendę į biznelim ir 
neleidžia net draugijoms ką to
kio veikti. Svarbiausia, atida
vė draugijas kunigėlio globai, o 
jis, kaipo čia augęs ir nesirūpi
nąs Lietuvyste, nenori kad Lie
tuviai kuo nors kitu užsiimtų iš
skyrus jo parapijos rėmimu.

Jeigu iš tautininkų kas suma
no rengt svarbų Lietuvos klau
sime susirinkimą bendrai, kuni
gėlis iš savo pusės stengiasi ka
talikų nedaleiat: jdm verčiau te
gul visa Lietuva pražūsta, o ne 
kad katalikai susiliestų petis pe
tin su bedieviais^.-,

Užuitos katalikiškos draugijos 
nieko daugiau neįstengia viešo 
padaryt kaip tik parengt para
pijos naudai koncertą.

Ant bažnyčios katalikai pini
gų beveik neduoda, jei kas duo
da tai labai mažai, ir turėdamas 
daug iskolų kunigas ir parapijos 
komitetas raunasi plaukus kaip 
gauti pinigų. Dabar žada leist 
kamendorių eit po stabas rinkt 
pinigų bažnyčiai. Kiek bus iš 
t<> naudos nežinia.

Parapi jonai laukia naujų ko
miteto rinkimų, įširdę ant da
bartinio, kuris su kunigu* susi
dėjęs, su žmonėmis nesiskaito.

Altas iš Kvarteto.

Laivui ėjusiam iš Clevelando 
į Buffalo ištiko nelaimė prieš 
Kalėdas; jisai dingo be žinios, 
aštuoni jūreiviai ant jo prigėrė. 
Vienas negyvas jūreivis rasta 
su gelbėjimosi valtele užneštas 
ant skalų Kanados pakraštyje.

New Yorke, prisigėrę nuodin
gos degtinės, per Kalėdas mirė 
8 žmonės. Daugybė apsirgo ir 
atsidūrė ligoninėse; keliolika ap
ako.

Bostone du mirė nuo tų pa
čių nuodų.

Shelby, O., mirė vienas, 14 su
sirgo ; keletas iš tų mirs.

Nežiūrint kokių nuodų kas 
duoda, tamsus žmonės pila juos 
sau į gerklę ir paskui kenčia di
delius skausmus, sugadina svei
katą, .arba ant vietos krinta.

KONVENCIJA

BIBLIJOS STUDENTŲ 
Atšilus Gruodžio 31 ir Sausio 1 d., 192

dėlioję ir Panedčlyje — pradžia 9:30 išrį

P. s. — Kalbėto

m

Nedėlioję vai. po pietų, kalbės J. R. Muzikantak temoje* 
‘TREČIAS PASAULIS” \ S

se. Kviečiam v 
svarbių dalykų iš

u Iam iš daugel miestų, kalbės* įvairiose temo- 
s atsilankyti ant musų Konvencijos. Daug 

it. įžanga visiems dykai—Kolektų nebus.

Nedėlios vakare bus f nia Krutami paveikslai. Pradžia 7*30.
WM. ABEL & SChę Salėj, 701 7 Superior Ave.

ti bibliją arba Šv. Rastą, nes 
jiems tai tinka apaštalo Povilo 
žodžiai (Rymionų 1:22): “Tikė
damiesi- išmintingi esą, jie dur
nais pastojo.” Kunigas save vai
dinas kunigu ir mokytoju; o ir 
kaž kaip kitaip, o šventas raš
tas užgina tą kad niekas save 
nesi vadintų nei mokytoju.

Mat.: 23:8: “Ale jus nesiva- 
dinkite mokytojais, nes vienas 
yra jūsų mokytojas Kristus, bet 
jus visi esate broliais.” Matom 
musų kunigas gauna gerą atsa
kymą ne nuo biblijos studentų, 
bet nuo paties šv. Rašto.

Mes matome kad tamistai ne
rupi kad atvedus į šviesą kokį 
nežinėlį, bet rupi pasipinigauti, 
nes tamista sakais kad jau pa
žįsti Russelistus labai senai. 
Čia turite klaidą jeigu taip butų 
kaip sakote: Va kas čia yra ži- 
tas, ar tamista galit suskaityti: 
Įžanga dykai — nėra kolektų. 
Jau gerai butumet galėję žinot 
kad Biblijos Studentai nedaro 
nei jokios kolektos nei įžangos 
ir nedalyvauja su tokiais žmo
nėmis kurie išnaudoja kitus. O 
tamistai jau neužtenka papras- 1 
to išnaudojimo, norit dar nu- 
skriausti .vargdienius darbinin
kus darant tokią didelę įžangą 
kaip tamištos straipsnyje nuro
dyta. štai ką sako apaštalas I 
Jokūbas (5:1): “Bėda jums, ba- I 
gotieji, daug darbininkų nu- I 
sSkriaudėt.” ir tt.

Jeigu tamistai, kaipo kunigui, 
rūpėtų žmonijos ateitis ir jos li
kimas tai būtumei kitaip užtė- 
mijęs tuos dalykus. Bet tamis^ 
ta šatrai Kati $ouu~yra visarma- 
žas atlyginimas *už tą valandą 
disputų. Jeigu žmonės butų su 
tomis mintimis kaip buvo 50 me
tų atgal, gal ir mokėtų įžangos 
$1, $5, $10. Ar Kristus taip mo
kino geisti didelių pinigų? Ji
sai Šv. Rašte (Mat. 5:44) šitaip 
sako: “Bet aš jums sakau, my
lėkite savo neprietelius, žegno
kite jus keikiančius, ir artimą 
savo kaipo patį save, o viešpatį 
savo iš visos jiegos, iš visos sie
los.” Kur yra jūsų ta meilė 
prie žmonijos? čia pasirodo 
jog Itamista nesi kunigu, bet iš
naudotoju žmonijos.

Mes sakome šitaip: mes nie
kad nedalyvausime su tais ku
rie daro kokias nors kolektas ar- | 
ba įžangas. Jeigu tamista no- | 
ri parodyt žmonėms jog turi su
radęs tiesą geresnę negu šven
tame Rašte, parodyk ją žmoni
jai dykai, o gausi užmokesnj 
nuo savo Viešpaties. Apreiški
muose (22:12) pasakyta: “Algą 
kožnas ims pagal savo darbo.”

LINKIU LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ VISIEMS SAVO KOS- 
TUMERIĄMS IR VIETOS 

BIZNIERIAMS.
J. JARUS-JARUŠAUSKAS 
1047 E. 79th St. Rand. 5303

PARDAVIMAI
$3500.00 pirks gerai pabūdavote 5 

kambarių namų ir lotų, 984 East 
74th St.

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

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

$8500. Moderniškas 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 vakąrais.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ krautu
vė parsiduoda pigiai, nes sa

vininkas del ligos priežasties ei
na į ligoninę. Kreipkftęs 6909 
St. Clair Ave. (1)

RAKANDAI parsiduoda pigiai, 
del 5 kambarių, geram stovy

je, du metai naudoti. Išvažiuo
jame į kitą miestą. Galima gaut, 
prieinama kaina. Parduoda Į/č- 
tuviai. Kreipkitės 1510 E/^72 
St., Nottingham karas. / (1)

Pagaliau®, Biblijos Studentėjgylate laišku sekančiai;
duoda aięikų atsakymą: Mes pa 
imsim salę, o tamista padarysi 
plakatus apgarsinimui susirinki
mo, įžanga bus dykai ir kolektų 
nebus. Mes stosime į debatus 
iš šv. Rašto, o ne iš galvos. Mes 
sutinkam bile kada stoti į deba
tus. Galutinam susitarimui ra-

F. J. Diglis, 5813 Luther. Ave. 
veland, Ohio.

WE ARE DISTRIBUTERS OF 
GARRET & COCS 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 BOTTLERP CORP.
129 E. 59th St Ne York City.

dies Žavėtinumai! 
ARMOTERĮS myli
Irsčiau? '

ŽavėtinUjjas Žmogiško. ?
Palydėjimo!

A VYRORpFRXIrUNKA JIEK0T 
VYRO PER G)mINIMUSj

Kode! mtrgina Tu\u Ap,iTrati 
Pirm 1h ir Vyrss Rrro 2n 

Apsivedimaa, Persiskyrimai, Meilė, 
Eugenika, Cįmimo Kontioliavimas, 

Lyčių Hjeiena, «tc., etc.'
KAIP APSIVEkr IR LaIMLNGAI 

gyvent
Tai yra tik. nekjrie klauiimal iš 

daugybgs kurie apkalbama kas nu
meris “FOLR” MAkĄZINE, Ame
rikos dideliame ir .ftigštos klesoe 
MYLIMŲJŲ LAIKRAŠTYJE. Pa
švęstas tik tokiems klaisimams.

Prisiųsk 10c už PAŽIUhEJIMUl 
kopiją ir pilnas infornaci'as apie 

musų Draugingumo Klibą.

PRENUMERATOS kaim tik ?5c. * 
metuose, 3 metams už $2.10. _

Sis specialia pasiūlymas yra dtl W 
praplatinimo “FOLD” . laikraščio ir “ 
tik per trumpų laikų. Kožias me
tinis užsirašymas yra sykiu ir na- f; 
rystė DRAUGINGUMO KLUBE,/, 
su tūkstančiais narių (abiejų ly- \ 
čių) visose valstijose ir miestuose.
Prisiųsk 75c. su savo pavardę ir 

adresu į
“FOLD” MAGAZINE 

1151 Broadway, New York City.

Sveiko Naujo Meto!
iyy| ES tikime jog geriausias būdas palinkėti 

jimas^jums Sveikų Nauju Metų. Ir norėdami 
priminti jog tai nėra tuščias linkėjimas, mes no
rime atkreipti jūsų atidą į tą faktą jog visi pro
duktai pagaminami per The Telling-Belle Vernon 
Company yra skanus, sveiki maistai, kurie pagel
bės įkūnyti Sveikus Naujus Metus.

ATaigi, Laimingų, Sveikų Naujų Metų jums — ir 
daugybę jų! ’> —

bce-j]

-TO 
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VICTROLA JUMS 
LABAI PATIKS

MES TURIME VISOKIU STILIŲ — IR 
PINIGŲ KLAUSIMAS LENGVAS.

Ši Victrola, No. 100 — $1 50.00.
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ictrolos r'0 iki $350. , 

Victrolas pirkt pas mus ant 
pagvų išmokėjimų.

Me- turime daugybę Lietuviškų

WeW Music Store
' East 55 th St. ir Lexington Ave.

Atdara vakarai®. 1
Važiuot reikia Payne Avenue arba East 55th St. Kam EE’i 
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