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Santarve Negauna Rodos) 
su Francais Militaristaisl

NAUJAS FRANCUZIJOS PREMJERAS PIL
NAS SENOS GADYNES MIL1TAR1STAS;

NORI GELBĖT ŠALĮ Iš BANKROTO.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

|Suv. Valstijoms Nepa
tinka Francuzijos 
Savarankiškumas

Paryžius. — “Vokietija turi
Ohio valstijos industrijos per- mokėti” yra svarbiausias tik- 

eitą savaitę nekurios šakos pa- sjas -naujos Francuzų valdžios 
rodė pagerėjimą, nekurie plieno nI1_iqtafvTnp ka Dare;svė Drem- ir geležies produktai turėjo di- nusistatyme, Ką pareisKe prem 
dėsnį ėjimą. jeras Poincare. Atstovų bute

Youngstowno plieno-geležies kalbėdamas, naujasis premjeras
teritorijoj apsireiškė geresnis susidūrė su savo draugais ir 
upas. Apie vasario mėn. tiki-, politiškais priešais. “Visos niu
rna dalykų labiau pagerėjant. I .......... .. —
ir geležies plėkų automobiliams. IZU4 iš finansinio bankruto ne- 

Akrono gurno darbai beveik gelbės jeigu Vokietija neišpil- 
atgryžo prie normalio. Produk- dys visa ką ji pažadėjo atlygi

nimui jos padarytų nuostolių”, 
' ' ’ . Jis paskui

negu kitados kada. Turi daugy-1 išrodinėjo jog Vokietijos gyven- 
bes užsakymų ant pavasario. tojai mažiau apkrauti taksais

Gelžkelių 'judėjimas prekių ir negu Francuzijos. Vokietija ne- ; 
reikmenų vežiojimui silpnas. Tu- renkanti taksus, bet spausdinan- {

REZIGNAVO LIETU
VOS MINISTERIJA 
Washington, Sausio 20 

d. (Elta). — Sausio 18d. 
Lietuvos Ministerių Ka- , 
binetas nutarė atsistaty- i 
dinti.

Tautų, Sąjungos Nuomo
nė del Vilniaus

Washington, sausio 16 d. (EI 
ta). —Sausio 13 d. Tautų Są

I DAUG TIKI Iš GENOA Iš WASHINGTONO 
KONFERENCIJOS

Washington, t— Ginklavimosi 
mažinimo konferencija priėmė 
dar dvi Amerikos rezoliucijas 
paremtas ant atviros diplomati
jos ir atvirų komercijos durų 
Chinijoje principo.

Japonijos ir Chinijos delega
cijos susitarė del atgrąžinimo 
Chinijai Idruskos kasyklų šan- 
tungė, lieka tik vienas gelžke- 
lio klausimas, nuo kurio Japoni
ja nenori atsisakyti.

Japonija pareiškė kad jos ka
riumenė ir toliau . pasilieka Si- 
berijoj ir nebus iš,tenai ištrau
kta iki Siberijoj neįsisteigs pa
stovi Rusų valdžia ir iki Japo- 
niečių interesams tenai negręs 
jokis pavojus. Vienok, sako Ja
ponijos delegatai, / jų valdžia 
neturi tikslo užgrobti jokių te-, 
ritorijų Siberijoje ir pasitirauks 
viską palikdama Rusams, laikui 
atėjus.

SUVAŽIAVIMO
Londonas. -—Premjeras Lloyd 

George kalboj Liberalų kon
ferencijoj sausio 21 d. išsireiš
kė jog visos Europos tautos, .be 
skirtumo, tapo užkviestos'daly
vauti Gehoos ekonominėj-konfe
rencijoj, “kadangi mes norim 

| padaryt 'galą nuolatinėms ka- 
Į rems ir gandams • apie kares.”

Kalbėdamas apie Washingto- 
no konferenciją pasakė: “Pa
saulinė taika didumoje priguli 
nuo gero susipratimo tarp Suv. 

{Valstijų ir musų. Ta konferen
cija daug .padarė atnaujinimui 
to susipratimo.”

Kaslink atlyginimo iš Vokie
tijos, pasakė: “Aš esu vienas iš 
tų kurie mano jog Vokietija ne
turi būti paleista nuo mokėji
mo atlyginimų, vienok Vokieti
ja kenčia nuo nedatekliaus, kaip 

I ir kitos tautos, ir atidėjimas ne- 
| išvengtina. Juo greičiau susi- i

NEDĖLIOS RYTE ROMOJ MIRĖ POPIEŽIUS 
BENEDIKTAS XV

22 d. — Šian-i 
mirė Popiežius

"ktas. Pas-

Daug yra reikalavimų plieno sy Pastangos išgelbėti Francu- jungos Taryba priėmė Lietuvių- tarimas bus pasiekta tuo ge-

cija nuolatos didėja, nekurios 
išdirbystės skelbia padariusios , < nremieras
automobiliams gumų daugiausia ?.as _ ,pi ,mJ

los linijos iš savo vagonų dirb
tuvių atleido darbininkus, pasi ti pinigus. Jos dirbtuvės, sako, 
liko po keletą taisymo reikalams dirba perpilnai ir kasdien iš- 

ir lokomoti- 'darbiai, didėja.tiems vagonams 
vams kurie dar vaikšto.

Napoleon, O., tik vienas pra
neša jog nuo to miestelio vaik
ščiojantis gelžkelis ima daugiau 
darbininkų ir veikimas geresnis.

Elektrinių gelžkelių kompani
jos ruošiasi prie nekuriu per
mainų ir pagerinimų.

Anglies prekybai dikčiai ken-l 
kia tankus atšilimas oro. Ang
lies prekiautojai atidėlioja pir
kimus neturėdami užsakymų iš 
žmonių.

Puodininkystės darbai E. Li
verpool srityje eina gerai. Gau
nama daug užsakymų pasekmėj finansus, 
ntoihnvncino PiHohnrorA indu na. Vokietija turi nubausti VISUS 

savo karės prasižengėlius pilnai 
suįyg teisingystėsl reikalavimo.

Santarvė turi teisė uždėti 
naujas pabaudas Vokietijai pri
vertimui pildyti išlygas.

Francuzija nesutiks dalyvau
ti Genoa konferencijoj jeigu vi
sos tautos nepriims Cannes kon
ferencijos protokole nustatytų 
išlygų.

Svarbiausia, Francuzija rei
kalauja kad Genoa konferenci
joj nebūtų kalbama perkeitimas 
ar palengvinimas Versalio tai
kos išlygų. Francuzai bijo kad 
ndbutų padaryta Vokiečiams pa
lengvinimų mokesčiuose.-

Kiek išrodo, Poincare iššoko 
kaipo /ultra-militaristas ir sten
giasi priversti Vokietiją bijoti 
Francuzų galybės. Kada tapo 

I padaryta Anglų-Francuzų su
tartis, kuomi Lloyd George pri
žadėjo apsaugot Francuzija nuo 
Vokietijos, Poincare pareikala
vo kad Anglija lygiai apsaugo
tų ir Lenkiją ir reikale duotų 
jai pagalbą.

Poincare įsakė Francuzijos 
ambasadoriui Londone derėtis 
su Anglija už 25 metų sutartį.

Naujo premjero ir jo kabine
to nusistatymas yra tokis:

Vokietija turi išpildyti visas 
savo atlyginimo išlygas;

Atlyginimo klausimas turi bū
ti svarbiausiu Europos ekono
miniam atgijimui.

Jeigu butų susekta kad Vo
kietija tyčia vengia -skolų mo
kėjimo, santarvės kontrolės ko
misija turi būti pasiųsta Berli- 
nan užžiurėti visus Vokietijos

Lenkų klausimu rezoliuciją, kuri
tarp kitko pasakyta:

Tautų Sąjunga nepripažįsta) 
dabartinių Vilniaus rinkimų;

Apfeaugojimui Vilniaus gyven-i 
tojų teisių Tautų Sąjunga tiki
si, abiem pusėm sutikus, pasių- [ 
sti ten atstovus žinioms surin-Į 
kti; I

Išvengimui karės, Tautų Są- Pataria Lenino Neleist i 
junga siūlo pavesti 'saugoti in
teresus kitoje šalyje draugin
goms valstybėms.

Į Tautų Sąjungos Tarybos 
nutarimus abi vyriausybės pri-1 
valo duoti atsakymą dešimties Į 
dienų laipotarpyje.

riau.1

Washington. — Eina plačios 
kalbos kaslink to ar gali Suv. 
Valstijos dalyvauti Genoa kon
ferencijoj. Senatas rengiasi vi
sapusiai užkirsti tam kelią.

vi-

Lietuva sutinka ant Tarptauti
nio Teismo

Lietuvos- delegacija • pareiškė 
Genevoje kad Lietuva sutinka 
ginčą su Lenkais perduoti Vy
riausiajam Tarptautiniam Teis
mui spręsti arbitražo budii.

atsibuvusios Pįįtšburge indų pa
rodos..

Ohio valstijoj manoma prave
sti įstatymą džiaudžiantį darbi
ninkams streikuoti kada jų uni
jų viršininkai streiiko neužgi- 
ria ir streiko iššaukimas nepa
eina iš cėntralio unijų komiteto.

Hazleton, Pa. — Lehigh VaL 
ley apglies kompanija sulaiko 
darbus keleto j savo kasyklų iš 
priežasties mažo anglies pirki
mo., Apie .25,000 darbininkų pa
liks be užsiėmimo. Kita kom
panija irgi uždarė kasyklas pa
leisdama 5,000 darbininkų.

Shamokin, Pa., trijų valstijų 
kietosios anglies darbininkų at
stovų suvažiavimas nutarė rei- ; 
■kalaūti pakėlimo visiems anglia
kasiams algų. Jei nuo bal. 1 d. 
nebūtų prieita su kompanijomis 
prie susitarimo, paliauti dirbus.

Gelžkelių ir gelžkelių dirbtu- ' 
vių darbininkams planuojama 
numažinti algas. Gelžkelių ve- ! 
dejų ir darbo tarybos konfe- ‘ 
rencija apie tai kalba Chicagoj. j

Iš Washingtono valdžia siun
čia tyrinėtojus į' West Virginia 
angliakasyklų Sritis pertikrini- 
mui darbininkų kaltinimų jog 
kompanijos juos išmetė iš na
mų už streiką ar nedirbimą to
se kompanijose kurios savinasi 
gyvenamus namus.

Visos Amerikos angliakasiai 
pasirengę streikan balandžio 1 
d., kovojimui prieš “bado algas” 
kokias dabar gauna. Vadovai tui suprasti jog Francuzija ne
sako jog bus reikalaujama nuo ■- s - • • •
5 iki 10 nuoš. algų padidinimo. 
Woshingtono valdžia tuo klausi
mu susirupinus. Vasario 14 d. 
Indianapolis, Ind., atsibus ang
liakasių unijos skyrių konvenci
ją aptarimui ką toliau veikti — 
sako nebusią kompromisų: ar
ba turės pakelti algas, arba dar
bininkai streikuos. Konvencijoj 
dalyvaus kietosios ir minkšto
sios anglies kasėjų Suv. Valsti
jų ir Kanados delegatai.

1921 -metais organizuoti ang
liakasiai turėjo tik 125 dirba
mas dienas. Daugiausia ką ne
kurie uždirbo buvo $7.50 dieno
je, kiti mažiau.

64,000 New Yorkan sueinan
čių gelžkelių linijų darbiriinkų 
•pradėjo kampaniją pagelbėjimui 
Armėnijos ir paėmimui 500 jos 
našlaičių. Manoma surinkti į 
$50,000 pinigais.

Washington. — Suv. Valstijų 
valdžia davė Poincare’s kabine-

gali pati viena savarankiai elg
tis su Vokietiją atlyginimo rei
kale. Nujaučiama jog Did. Bri
tanija, Italija ir Suvienytos Val
stijos stovės išvien Vokietijos 
reikale, ir gali būti prie to pri
sidės Japonija. Tas daugiau 
reikš negu Belgų-Francuzų už- 
sigeįdimas slopinti Vokietiją.

Prašo Vilniaus Sričiai
Komisaro y

posėdyje Lietuvos 
prašė Tautų Sąjun-

Genevos 
delegacija 
gos paskirti specialį komisarą 
Vilniaus srities gyventojų tei
sėms apsaugoti.
Nesutinka Vest Naują Liniją

Kadangi Suvalkų sutartimi 
buvo teisėtu budu nustatyta de
markacijos linija tarp Lietuvos 
ir Lenkijos kariumenių kurią 
Lenkų kariumenė netrukus ne
teisėtai peržengė, dabar Lietu
va atsisakė duoti savo užgyri- 
mą naujai demarkacijos linijai 
vesti kuri yra planuojama vie
ton kontrolės komisijos nusta
tytos neutralės zonos.

Lietuvos Delegacija Gryžo
Lietuvos delegacija šio mė

nesio 14 d. išvažiavo iš Genevos 
Kaunan.

Sovietai Perka Laivus
Washington. — Sovietų Rusi

ja per pastarus šešis mėnesius 
nupirko Anglijoje keletą laivų. 
Vienas iš didesnių garlaivių pa
vadinta “Trocky”.

Anglijoj Siaučia “Flu”
Londonas. — Anglijoj prasi

platino influenza. Vienos sa
vaitės laiku mirė 1,262 nuo tos 
ligos, 443' daugiau kaip savaitė 
pirmiau. Prie to mirė 707 plau
čių uždegimu. Svarbiausia 
{liečia senesnius.

pa-

Kiel, Vokietijoj, laivų staty
mo darbas eina sfriarkiai. Lai
vai statoma didieji, komercijos 
tikslams^ Tenai darbininkams 
mokama po 400 ir 500 markių 
savaitėje (apie $2), lavintieji 
amatninkai gauna iki 1,500 m. 
už 48 vai. darbą. Smarkiai eina 
ir kiti geležiniai darbai Vokieti
joje.

Genoa
Londonas. — Iš Maskvos at

eina žinios jog raudonieji Leni
no pasekėjai ir. garbintojai pra
šo kad Leninas pats nevyktų į 
Genoą ekonominėn konferenci- 
jon, nes jam gali gręsti pavojus. 
“Ar gali tarptautiniai ’buržujai] 
užgarantuoti musų brangaus II- 

h'ičo (kaip Leninas vadinama) 
nepaliečiamybę nuo kokių bdftos 
gvardijos ir jų bendrų pasikėsi
nimų? Lai jis nevažiuoja, pa
vojus aiškus vilkų tarpe”, rašo 
vienas raudonasis kareivis Mas
kvos “Pravdoje”.

Austrija Stengiasi 
Gelbėtis

Austrijos parliamentas, su 
su partijų sutikimu, perleido
keliolika valdiškų padavadijimų 
su mieriu pagerinti šalies finan
sinį stpvį. Tarp tų nutarimų 
yra padidinimas mokesnių; su
laikymas maisto subsidijų, už
kirtimas kelio spekuliacijai ir 
tam panašiai. Austrijos pinigai 
ant tiek nupuolė kad sausio m. 
beveik 7,000 Austrijos kronų 
reikia mokėti už Amerikos do- 
larį.

Viennoje dabar randasi apie 
18,000 bedarbių. Lavinti dar- 
bininkai-amatninkai gauna al
gų nuo 10,000 iki 40,000 kronų 
savaitėje; paprasti nuo 8,000 iki 
14,000 kronų.

Maskvą Užklupo Tyfus
Ryga. — šiuomi tarpu, kaip 

ateina žinios, (Maskvoje smar
kiai siaučia tyfo liga.

Airių-Ulsterio Sutartis
Dublinas. — Liko padaryta 

sutartis tarp šiaurinės Airijos 
arba Ulsterio,. kuris yra visai 
po Anglijos globa, ir pietinės 
Airijos kad pastaroji neboiko
tuos iš šiaurės atgabenamų Ul- 
steriečių prekių ir taipgi nusta
tyta rubežius tarp tų dviejų Ai
rijos dalių. Belfast, kuris yra 
šiaurinės Airijos sostinė ir da
rė daug biznio su pietine Airi
ja, boikoto buvo visai suparali- 
žiuotas. Ne tik ką, bet pietinė 
ir vakarinė Airija nepriiminėjo 
Belfasto bankų {čekių nei notų.

Nauja Airijos valdžia rengia
si išleisti milijono svarų (apie 
keturi milijonai dolarių) pasko
lą įsteigimui visų savo reikalin
gų valdiškų vietų.

Daugelyje Airijos dalių pasa- 
lingai užpuldinėdami būreliai 
vyrų atiminėja Anglijos valdi
ninkų automobilius ir dviračius.

Areštai Indijoje
Calcutta, Indijoj, nacionalis

tams padarius savo demonstra
ciją 
100

Anglijos policija areštavo 
dalyvautojų.

Vokiečiai Gelbsti 
Rusiją t

Ryga. — Vokietijos bankinin
kų grupė sudarė sovietų Rusijai 
paskolą iš 200,000,000 markių 
ir daroma sutartis kitokiems 
kreditams. Kreditus rengia dvi 
bankierių grupės; iš vienos bu
sią 300,000,000 markių iš kitos 
— 500,000,000 markių. Su tais 
kreditais Rusija galės prekiau
ti su Vokietija.

Lenkija Silpnėja
Prekyba apsilpo, ypač 

dinių, kuriais tūli Lenkų mies
tai buvo pagarsėję, nusmuko ir 
to laikosi. (Lenkija buvo pri
versta uždėti specialius mokes
nius gyventojams padidinimui 
iždo kad nereiktų leisti naujų 
popierinių pinigų. Valdžios iš
laidos yra tris sykius didesnės 
už gaunamas ineigas. Gruodžio 
mėn. gale Lenkija turėjo popie
rinių markių 229,000,000,000.

au-

Reikalauja Pradėt Pre
kybą su Rusija

Columbus, O. — Ohio valsti
jos angliakasiai savo konvenci
joje sausio 21 d. išnešė rezoliu
ciją raginančią valdžią atnau
jinti prekybą su Rusija.

Angliakasiai taipgi kalbėjo 
apie įvairius savo organizacijos 
reikalus, ir konferencija užsi- 
bagė be galutiną nutarimo algų 
reikale. Kontraktams baigian
tis su kasyklų savininkais bus 
vargo iki susitaikys ant naujų 
darbininkams mokesnių.

Didelė diduma balsų tapo at
mesta įnešimas švęsti gegužio 
1 d., ir taipgi atmesta sumany
mas panaikinti darbą kasyklose 
nedėldieniais.

Atrasta Naujų Mineralų
Ryga. — Ant Kola pusiausa- 

lio, šiauriniam okeane ir Balto
siose jūrėse, kalnuose, atrasta 
nekurie iki šiolei nežinomi mi
neralai, skelbia radio praneši
mas iš Maskvos. Atradimą pa
darė Petrogrado tyrinėtojų ek
spedicija. Tą sritį retai kas iš 
pašalinių atlanko. Gyvena 
je Laplandai ir Eskimosai.

jo-

Suv. Valstijų prekyba su Eu
ropa taip nuslūgo kad tas labai 
surūpino Washriigtono valdinin
kus. Kabineto susirinkimuose 
tankiai tas klausimas apkalba
mą';

Roma, sausio 
dien 6 v. ryte

’ i Benediktas penkioliktas. Pas 
kutiniai jo žodžiai prieš mirtį 
buvo prašymas vandens, kurio 
jis paėmė tik kelis lašus.
nuo plaučių uždegimo. Jis 
sirgo influenzęs bronchitu, 
ris vėliau išsivystė Į plaučių 
degimą.

Liga tęsėsi tik keletą dienų. 
Savaitė prieš ligą jis laikė mi
šias katalikų Propagandos Ko
legijos susirinkimui, tada tapo 
apimtas šalčiu, bet dar nenusi- 
davė greit ilsėtis ir atlikinėjo 
savo darbus iki galutinai liko 

’ perblokštas ant patalo. Vatika
no gydytojai dėjo visas pastan- 

1 gas išgelbėti popiežiaus gyvas- 
• tį, vienok jo padėjimas ėjo blo
gyn; paskutinę dieną Dr. Mar
chiafava galutinai numatė jog 
niekas negelbės, jis atsisakė su 
kitais gydytojais toliau tartis 
ir nesirengė daugiau ateiti'pas

I ligonį.
Paskutinę dieną dar, keletas 

valandų prieš mirtį, ligonis bu
vo apimtas deličija ir klejojo; 
buvo net benorįs- keltis ir eiti 
prie savo užsiėmimo, kada gy
dytojai persigandę laukė jo mir
ties.

Tuoj po mirites popiežiaus 
kūnas liko perneštas į šv. Petro 
katedrą.

Mirė
su- 
ku- 
už-

Popiežius Benediktas XV gi
mė iš augštos šeimynos, Pegli, 
Italijoj, lapkričio. 21 d. 1854 m. 
Mirdamas turėjo 67 metus am
žiaus. Jo vardas ir pavardė bu
vo Giocomo Della Chiesa. Kur 
nigy&tę. priėmė 1878 m. Laike 
Leono XIII jisai su Kardinolu 
Rampolla, kuris tada buvo val- 
stubės sekretorium, lankėsi Is
panijoj ir tenai užsiliko iki 1887 
m., po ko, sugryžo į Romą su 
Rampolla kuomet tas buvo pa
keltas į kardinolus. Išbuvęs ke
turis metus nunciato sekreto
rium Ispanijoj, 1901 m. della 
Chiesa buvo paskirtas popie
žiaus raštinėje patarėju.

Popiežius Pius X 1907 m. pa
darė jį Bolognos arcivyskupu. 
Gegužio mėn. 1914 metais jis 
pakeltas į kardinolus, ir už še
šių mėnesių tais pačiais metais 
paliko popiežium, užimdamas 
mirusio Popiežiaus Piaus X vie
tą.

Amerikos Ūkininkai 
Šaukiasi Pagalbos

Washingtone atsibuvo Suv. 
Valstijų ūkininkų konferencija, 
kame kalbėtojai išsireiškė jog 
būtinai turi būti suteikiama pa
galba ištraukimui ūkininkų iš 
dabartinio krizio. Prezidentas 
Harding tą konferenciją atida
rė. Pageidaujama taipgi 'kad 
butų numažinta kainos gelžke- 
liais ūkio produktų vežiojimo. 
Prezidentas .išsireiškė jog gali
ma butų pagelbėti laukų indus
trijai kad bankai suteiktų ilgo 
laiko paskolas.

Benediktas XV popiežiavo tik 
septynis pilnus metus, kada jo 
pirmtakunas, Pius X popiežia
vo vienuolika metų. Benedik
tas valdė Romos katalikų sostą 
trumpiau negu trįs pirma jo 
buvę popiežiai.

Delei savo -menko ir pusiau 
nesveiko kūniško sudėjimo, jis 
visai nesitikėjo jog kardinolų 
da rugsėjo 6 d. 1914 metais jis 
susirinkimas atkreips į jį domą 
ir suteiks jam tą garbę, ir ka- 
tapo aprinktas popiežium, net 
apsiverkė. Jis buvo mažiausias 
ir menkiausias kūniškai žmogu
tis iš visų kokis kada užėmė po
piežiaus sostą. Vienas jo pe
tys buvo dikčiai augštyn iškel
tas ir rodė jį kreivų pečių, vi
sas sudėjimas buvo menkutis, 
išblyškęs, 'bekraujis. Kaip ne- 
kurie Amerikos korespondentai, 
aplankę Vatikaną, tikrina, Be
nediktas XV buvo vos keturių 
pėdų augščio. Viskas kuo buvo 
jis apdovanotas tai protiškai. 
Kaipo diplomatas, Popiežius Be
nediktas XV skaitėsi vienas iš 
gabiausių šiuose amžiuose už
ėmusių šv. Petro sostą.

Terre Haute, Ind., vienas an- 
gliakasis papjovė savo pačią ir 
pats po to nusižudė.

jo pastanga buvo 1914 m. rude
nį, šaukianti paliauti karę tais 
metais per Kalėdas. Antru sy
kiu išleido atsišaukimą sausyje 
1915 metais. Kitu sykiu vėl, 
liepos 28 d., 1915 m., suėjus 
metams karės, darė tą patį, vie
nok perdaug buvo visi įsijudi-. 
nę ir negalėjo sustoti.

Iš kitų jo darbų, buvo slapta
me posėdyje nutarta niekados 
nepanaikinti kunigų celibatą ir 
neleisti jiems vestis, kaip buvo 
tūlų reikalaujama, taipgi atsi
sakė įvesti kokias nors demo
kratiškesnes permainas. Jo lai
ku pagerinta santikiai su Fran
cuzija kurie truko Francuzijai 
atskyrus bažnyčią nuo valsty
bės. Tą susitaikymą popiežius 
padarė apšaukdamas Francuzę 
kovotoją, Orleano Mergelę, šven
ta, nors ji buvo inkvizicijos su
deginta kaipo ragana.

Kardinolų susirinkimas' pra
sidės vasario 1 ar 2 d. rinkimui 
naujo popiežiaus.

(Daugiau žiur. pusi. 3-čią ir 
pusi. 8-tą.)

Lietuvių Skerdyklų Dar
bininkų Atsišaukimas 
So. Omaha, Neb. — Mes šio 

miesto Lietuviai skerdyklų dar
bininkai turėjome viešą susi
rinkimą sausio 1Ą d. ir vienbal
siai išrinkome komitetą spaudos 
ir pašalpos; šis komitetas turi 
atsisaukt į Lietuvių spaudą Su
vienytose Valstijose prašyda
mas pašalpos iš plačios visuo
menės šioj kritiškoj musų, va
landoj. .

Taigi, broliai ir sesutės, mes 
norime ir turime jums pranešt 
ir apreikšt savo padėtį kad tar
pe musų vietinių gyventojų nė
ra turčių katras galėtų mums' 
suteikt stambesnę auką pašal
pai, bet mes turime šauktis pa
galbos prie visuomenės. Ir ne
stebėtina, jau septinta savai
tė kaip esame išstumti į kovos 
lauką del kąsnio duonos, o galo 
dar nematyt. 95 nuošimčiai 
vietos Lietuvių yra skerdyklų 
darbininkai, tat šis streikas pa
lietė beveik visą koloniją. -Mu
sų broliai ir seserįs eina ant pi- 
ketavimo, kaip į mūšio frontą; - 
iš jų tarpo daugumas jau tapo 
areštuota ir teismo nubausta pi- 
nigiškai bei kalėjimu, su jais 
apsieinama labai žiauriai, tei
sia skaudžiai; be jokio prasikal
timo jie beveik visi suareštuo
ta, apkaltinta ir nubausta.

Taigi mes ir prąšome jūsų, 
broliai ir sesutės, užtarimo šioj 
kritiškoj valandoj, nes be užuo
jautos jūsų daug darbininkų 
pateks j kalėjimą vien tik ka
pitalistams ir skerdyklų baro
nams užsivarant savo spėka, 
nes jie neatkreipia atidos į var
gšą ir jo gryną sąžinę.

Lietuvių skerdyklų darbinin
kų streikerių komisijos vardan 
aukas meldžiame siųsti šiuo ad
resu : Fr. Zigmuntaa,

8124 V St., S. S., Omaha, Neb. 
čekius ar money orderius iš

rašykite ant vardo V. J. Saba- 
lauskas, ir apie išsiuntimą pra- 
neškit laišku šiuo adresu: A. 
A. Zalpis, 5Š11 So. 33 St., S. S., 
Omaha, Neb.

Franciškus Zigmuntas, • 
V. J. Sabaliauskas,

A. Zalpys.• A.

Valstijų prekybos komi-

jo popiežiavimo laiku atsibu
vo didžiausia pasaulinė karė ir 
praėjo keletas metų neaiškios 
taikos. Nemažai jis interesavo
si karės ir taikos reikalais ir ke
lis sykius, be pasekmių, bandė 
sulaikyti visuotiną skerdynę at
sišaukdamas į kariaujančias ša
lis padėti ginklus. Svarbiausia

Suv.
sija kaltina tris didžiausias ta
bokos kompanijas Amerikoj su
sitarime laikyti augštas tabo
kos produktų kainas.

PINIGŲ KURSAS

(Perkant didelėmis sumomis) 
Sausio 25 d.

100 markių-auksinų
100 Lenkų markių
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“DIRVA” ATPIGINTA 
(žiūrėk pusi. 6)

tis ketinama siųsti į Lietuvą 
kad ten prižiūrėtų Bendrovės 
investmentus. šėrininkas.Is Lietuvių Gyvenimo jį

rovę, kurie sudarė tvirtas Lie
tuvoje firmas. Karuža su vi
sa šeimyną, Račkauskas, Bush, 
Trečiokas, Lopatto, J. Strimai
tis — visi gavo ,raporte tiek 
kad ir pakelti negalėtų....

Rinkimuose — nors kvorumo 
ir nebuvo — išrinkta naujais 
direktoriais Vladas Lazdynas 
(buvęs kapitonas), p-lė Vaške- 
vičiutė ir Kun. P. Gudaitis (per
rinkta) .

Po mitingo, kurs užsibaigė 
apie 11 vai. vakare, teko girdė
ti kaip vienas tautininkas kal
bėjosi su vienu rimtesniu kuni
gu apie biznį ir L. A. Bendrovę.

Tautininkas sako kunigui:
— (Matai, kokie buvo Karu

žai -Račkauskai -Strimaičiai -Bu- 
šiai! Tik .šaika!

— Man įstabu, — atsako ku
nigas, — kad jus tautininkai 
patįs save plakate ir patįs save

galiaus, jis patarė nors “išėji- ardote. Aš maniau kad tauti
nio” imti po dolarį.... Juokai ninkai turi daugiau senso ir biz- 
juokais, bet komisijos raportas ĮniO nuovokos.... Juk Karužai- 
buvo tikras raportas. Iš jo iš- Į Račkauskai-Bušiai'.Strimaičiai- 
eina kad visame pasaulyje nėra, Trečiokai yra jūsų partijos žmo- 
juodesnių žmonių kaip tie kuriejnės.... Klerikalai tik ir lau- 
suorganizavo Atstatymo Bend- kia kad jus save silpnintumet

NEW YORK, N. Y.
Iš L. A. B-vės Narių Susirin

kimo. Sausio 16 d. buvo meti
nis Lietuvos Atstatymo Ben
drovės narių susirinkimas. Da
lyvavo keliosdešimts šėrininkų. 
Kvorumui truko arti 6,000 b'al- 
sų, tačiau susirinkimas buvo ve
dama ir nauji direktoriai ren
kama.

Susirinkimas išklausė kontro
lės komisijos raporto, kurį skai
tė p. Živatas. Daugelis delega
tų stebėjosi iš ^eniališkų p. ži- 
vato gabumų, — jei jis butų 
pašventęs savo gabumus rašy
mui “vodevilių”, tai but galėjęs 
pasidaryti garsus rašytojas. 
Gaila tik kad jis apsilenkė su 
savo pašaukimu. Vienas narys 
(K. Šidlauskas iš Bostono) nu
sistebėjo delko susirinkimas ne
ėmė bent po tris dolarius įžan
gos už tokį gražų vodevilį; pa-

•p-

i"
li

ir vieni kitus skandintumet. Jie 
to nedaro, — jei atsitinka kas 
negero, tai savo tarpe dalykus 
išaiškina, ginčus išriša, bet sa
vo srovės žmonių nevelka prieš 
kitas partijas ir į juos purvais 

i nedrabsto, užtai jie ir yra už 
tautininkus tvirtesni, kaipo sro
vė. O pas jus, tautininkus, — 
gėda pažiūrėti. Račkauskas ne
kenčia Lutkausko, Lutkauskas

SANDARIEČIŲ KONFE
RENCIJA CHICAGOJ
Sausio 27—29 Chicagoj lan

kysis A. L. T. Sandaros Prezi
dentas V. K. Račkauskas iš New 
Yorko, ir “Dirvos” (Redaktorius 

, ,. _ , ... i K. S. Karpavičius iš Cleveland©,
nekenčia Račkausko, kitas vėl Sandaros Apšvietos komisijos 
tautininkas nekenčia jų abiejų,1 ir Politiško Fondo narys. Sau- 
— ir tą neapikantą išvelka į ai-1 šio 27 d. atsibus prakalbos Mel- 
kštę, kitoms partijoms, parodo, j dažio salėj; sausio 28 d. — Chi- 
cnrTnntji vvmii cagiečių konferencija su atsi-barmata, vyrai. lankančiais Sandaros Centro val-

Įspudis iš to susirinkimo ne-dybos nariais; sausio 29 d. bus 
koks. Ką.Bendrovė veiks atei- prakalbos St. David’S salėj. - 
tyje — sunku dabar pasakyti. Chicagiečiai prie šitų paren- 

j Ypatingai sunku ir del to kad gim^ STnarkiai ruošiasi, 
dabar yra blogi laikai, žmonės 
ne tik negali daugiau pinigų in- 
vestyti, bet daugelis jų ir tuos 
pačius norėtų atsiimti.

Tuo tarpu gi L. A. B-vė ne
blogai stovi.- Turi savo namą 
New Yorke, turi apie 400 šėrų 
Baltic States Banke, kurs jau 
moka dividendus, gauna gerą 
rendą už namą, turi labai gerus 
investmentus Lietuvoje tokiose 
bendrovėse kaip “Nemunas”, 
“Ringuva”, “Dubysa”, “Lietu
vos Kredito Bankas”.

Ateičiai numatoma yra kad 
sekretorium liks Eutkauskas. Gi 
dabartinis sekretorius Strimai-

Lietuvos Atstovas Kal
bės Pennsylvanijos 

Kolonijose
Washington, sausio 20 d. (El

ta). — Lietuvos Atstovas V. 
Čarneckis vasario mėnesyje ap
lankys šias Lietuvių kolonijas 
Pennsylvanijoje:

Vasario 
1 
2 
4 
5 
7 
8 
9 

19 
20 
22 
23 
25 
28

GERB

d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d.

— Wilkes Barre, Pa.
— Kingston, Pa.
— Plymouth, Pa.
— Scranton, Pa.
— Forest City, Pa.
— Sugar Notch, Pa.
— Pittston, Pa.

d. — Mahanoy City, Pa.
— Tamaqua ir Coaldale.
— New Philadelphia.
— Minersville, Pa.
— Mt. Carmel, Pa.
— Hazleton, Pa.

Kartu su Atstovu važiuoja 
Atstovybės Sekretorius M. J. 
Vinikas ir Juriskonsulas B. Mą
stą uskas.

d. 
d. 
d. 
d. 
d.

BALTIMORE, MD.
Jono Butėno koncertas.

sario 25 d., subatos vakare, čia 
atsibus didelis koncertas kuria
me dalyvaus žymus Amerikiečių 
dainininkas Jonas Butėnas. Su 
juo dainuos ir p. Butėnienė ir 
kiti. Koncertas rengiama Lie
tuvių salėje.

Kadangi - Baltimoriečiams Bu
tėnas labai patinka — kaip jis 
patinka ir kitiems visiems kur 
tik jis dainuoja — visi vietiniai 
ir apielinkės .Lietuviai rengiasi 
į koncertą. Viet.

ITHACA, N. Y.
Cornell Universitetas, 

kituose universitetuose taip ir 
Cornell randasi Lietuvių. Mu
sų skaičius nedidelis, bet gal at
eityje pradės daugiau Lietuvių 
lankyti Cornell, nes yra gana 
gera mokykla ir mokina beveik 
visose mokslo šakose, kaip tai 
inžinierystę, chemiją, daktarys
tę, taipgi įvairias dailos šakas 
ir mokslus. Apart to, turime 
New Yorko valstijos Agrikultū
ros Kolegiją. Mokykla stovi la
bai gražioje vietoje ir turime 
labai puikių reginių nuo musų 
kalnų.

Cornell Universitete mokinasi 
šeši Lietuviai. Gal yra ir dau
giau, bet iki šiolei dar tesame 
šeši susipažinę, 
jau gaus 
nesyje ir 
mąsi čia. 
atvažiavo 
kytis chemijos iš Danbury, Ct., ; 
ir birželio mėnesyje gaus laips- 1 
nį B. Chem. Jonas Stanislovai- ' 
tis, iš Binghamton, N. Y., taip- ; 
gi atvyko 1918 metais, ir šią va
sarą gaus laipsnį A. B. Stu- i 
dentas Verbyla mano toliau mo- •] 
kintis chemiją, o Stanislovaitis 
turi sau užsibrėžęs tapti gydy- ; 
toju.

Musų tarpe yra taipgi viena ■ 
Lietuvaitė — Kristina Vilčiaus- 
kaitė, iš Huntington Station, N. 
Y., kuri ima Domestic Science , 
kursą ir užbaigs 1923 m. su ; 
laipsniu B. S.

Kaslink antramečių, tai Jonas 
Kupstas iš Wilkes Barre, Pa., 
mokinasi elektros inžinierystę, 
o L. Bridickas iš Hazleton, Pa., 
mokinasi Arts and Sciences ko
legijoje. Abudu užbaigs 1924 
metais.

M. Beleska, kuris gyveno New 
Yorke, yra 1916 metais atvy
kęs iš Lietuvos. Jis mokinosi 
Vilniaus Universitete inžiniery- 
stės fakultete, bet karei užėjus 
atvyko Amerikon ir dabar mo
kinasi Arts and Sciences kole
gijoje ir mano toliau mokintis 
gydytojauti.

Nors musų skaičius nedide
lis, bet vis smagu turėti ir tiek 
Lietuvių kurie neužmiršo kad 
jie Lietuviais esą. Bandome 
garsinti Lietuvos vardą svetim
taučių tarpe ir supažindinti juos 
su 'Lietuvos reikalais. Gruodžio 
3 d., 1921 m., Moterų skyrius 
Cornell Cosmopolitan Klube lai
kė Karnivalą kuriame ir Lietu
viai turėjo savo stalą. P-lė Vil- 
čiauskaitė buvo apsirengus tau
tiškais rubais ir butas buvo pa
puošta Lietuviška vėliava. Vė
liaus, gruodžio 19 -d., Jonas Sta
nislovaitis atlaikė prakalbą Cos
mopolitan klubo namuose. Jis 
išdėstė Lietuvių atgijimą ir pa
skutinius Lenkų puolimus. Lai
ke jo kalbos buvo rodoma per 
mašinėlę paveikslai iš Lietuvių 
tipų, gyvenimo, Lietuvos žem- 
lapių, ir tam panašiai. Pabai
goj, grafofonas patiekė 3 Lie
tuvių tautos dainas, baigiant su 
Lietuvos Himnu. Vakarėlis pa
vyko gana gerai ir spauda jį 
paminėjo.

Toliaus, mes manome pasta
tyti scenoje Vydūno “Musų Lai
mėjimas”, kurį turime išvertę 
Anglų kalbon.

Taigi, ir mes bandome kiek 
galėdami supažindinti svetim
taučius su musų brangia Tėvy
ne Lietuva. Dabar visi tapo
me nariais Lietuvių Moksleivių 
Susivienijimo ir bandysime vei
kti toliau. Lietuvis.

Kaip

Jų tarpe du 
diplomus birželio mė- 
užbąigs savo mokini- 
Albertas E. Verbyla 

čion 1918 metais mo-

a

nio oro ir nutirpsta sniegas, 
arba lyja vietoj snigti.

— Ale kodėl seniau taip 
nesidarydavo?

— Buna eilės metų šaltos 
ir buna šiltesnės. Bet ir da
bar; kada čia mes džiaugia
mės nešalta žiema, nuvy
kus į Kanadą, tame pačia
me laipsnyje prie šiaurės 
kaip Lietuva atrastume žie
mą tokią kaip tetulei atsi
mena iš Lietuvos.

— Man vistiek rodosi kad 
čia kas negero yra.

— Mokslas yra ištyręs 
jog žemė pergyveno įvairias 
permainas: ant šiaurinio po
liaus, kaip tyrinėjimai pa
rodė, yra buvus visiška va
sara, ir visuose šituose plo
tuose kur mes gyvenam yra 
buvus visiška žiema arba le
dų ir sniego tyrynai, kaip 
dabar yra šiaurėje kur le
dai niekad nenutirpsta.

— Nutaigi, vaikeli, tai ar 
dabar tokis dalykas negalė
tų užeit?

— Bet tetutė patėmijai 
kad žiemos dabar šiltesnės, 
taigi priešingai, neužeis le
dų gadynė, o užeitų, jeigu 
tavo baimė išsipildytų, tik 
nuolatinė vasara šiose že
mės dalyse kur pasikeisda
mos buna dabar vasara ir 
žiema.

— O kaip tas, vaikeli, at
sitiktų ?

— Atsitikt galėtų šitaip: 
žemė turėtų prisiartint prie 
saulės, arba žemės poliai pa
virst daugiau į šalis, tada 
musų gyvenamoji žemės da
lis butų išstatyta tiesioges- 
nei saulės šilumai. Tada žie
mų visai nebūtų, arba jeigu 
ir butų tai trumputės, be 
sniego; medžių lapai tik nu
kristų ir vėl medžiai pradė-

TETA NUSIGANDUS
KAD ŽIEMOS NĖRA

— Gerą vakarą, tetule. 
Ar visi sveiki ir kaip eina
si?

— Ačiū, vaikeli, ačiū, vis
kas geržti, ale dar geriau 

’kad atėjai, ba aš tavęs jau 
laukiau.

>— Na, o kodėl tetulė taip, 
manęs lauki ir ko aš taip 
prireikiau ?

— Tavo atsilankymas nu
ris man puo galvos vieną 
didelį rūpestį, ba kaip tu 
apie visokius mokslus žinai 
ir man papasakoji, tai man 
buna daug lengviau ant kru
tinės.

— Ką aš šį šyki tetulei 
[galėčiau paaiškinti?

— Aš sau viena kaip įsi- 
mislinu tai smegenįs ko ne 
apsisuka ir vistiek nieko ne- 
išgalvoju.

— Kas gi tokio tetulei 
galvą kvaršina?

— Ale kada pasiklausiu
savo senio kaip tas galėtų 
but, tai jis sako: Ką tu čia, 
sena.boba, rūpiniesi apie to
kius dalykus. Tai man ir 
vėl smegenįs verda be per- 
stojimo. Lu sprogti.

— Na be pasakyk kame * m °, , , .dalykas ir apie ką norėjai I , T?1 ,bu^ cudai ant cu-
manęs paklaust? aleas netikiu ką

— Sakau: kibą-jau svieto Įu kalbl ir kad taip galetų 
galas ateina ar ką: jau tur-1 u K T„ , , . . .
but sudna diena netoli, ha . . d ar .taiP yra: Jei 
pirmiau to nebuvo. ' pavažiuotume į pietus ras- 
Y „ . . tume visai rudens orą, dar~

.“ Svieto galui laikas ne- toliau — užtiktume žmones 1 
užtikrinta ir jis gali bile ka- besitiksiančius laukuose, ki- 
da ateiti. Bet as vistiek ne- Lus besimaudančius jūrėse, 
suprantu apie ką tetule kal-pr įas tetulę dar labiau iš-

VT , . ' . , , . 'gąsdintų. Juk tetulė esi gir- 
Neduok die kad jau,^ėjus gal kalbant apie “šil- 

rnusų amžiuje turėtų atsi- - — 
but svieto pabaiga, išrodytų tus kraštus”?

— Taip, vaikeli, taip, tai
i va-kad mes buvom griešniausi , “ taiP?__ __ . turbut ten kur bagociai žmones ant žemes. ... 6

— Na bet, tetule, negai
šink manęs iki svieto pabai
gos su savo kalba: ateis pa
baiga ir ]" _ 
neišrištas. Sakyk kas tetu-!į? 
lei galvą kvaršina?

— Vaikeli, nepyk, aš no-Į 
rėjau paklaust tavęs kodėl 
dabar tos žiemos tokios šil
tos ir išbūna daugiausia be 
sniego ir be šalčių? Sakau 
kibą -jau prieš pabaigą svie
to.

— Ha, ha, ha! del to, te
tule, svieto galo ųebus. Jis 
greičiau ateitų jeigu žiemos 
butų šaltos ir ilgos. Bet ir 
tai dar negalima sakyt kad 
musų mieste žiemos nėra ir 
kitur jos nėra.

— Atsimeni, vaikeli, ko-

žiuoja žiemavot.
— Taigi tenai. Juo ar

tyn einama prie pusiauže-ivo kalba: ateis pa-liks tavo klausimas F110 .tuo dar?sl s-llciau’-
- - - - i tenai saule daugiau šviečia p 

į tiesiai iš viršaus'ir oras ne-| 
įgali taip labai atšalt. Visai r 
ties pusiaužęmiu jau buna l 
karšta ir tenaįtiniai žmonės p 
nežino apie jokią žiemą.

— Ar tai ten, vaikeli, kur t 
nigeriai gyvena?

— Taip, tetulė: jie visa- Į 
da turi Vasarą, jiems visada ■ 
medžiai žaliuoja, gėlės žydi F

— Ale tas, man, vaikeli, r 
labai nepatinka kad nige- į 
riams padaryta visada va-

. sąrą, o jie visai ne žmonės, I 
tik kaip gyvuliai.

— Nepavydėk jiems, tetų-1 
kios žiemos buvo Lietuvoj, ^e> je* juos gamta taip ap- į 
o čia Amerikoj visai kas ki- dovanojo. K
j. _ ___ Kam /nanavvrlncn L-c/1 tta. — Kaip mepavydėsi kad

— Visą tą klausimą aiš- jie gYvena te.n .kur auga ba- 
kiai perstatyti reikia daug nanai, oranciai, visokį gar-

Bet trumpai kalbant džiausi vaisiai ir jie ėda juoslaiko.
yYa šitaip: Lietuvoje ir da- ' 
bar žiemos tokios pat kaip 
buvo: visada sniegu užver
stos. Žinoma, gali būti tar
pai kada buna abelnai žie
mos šiltesnės visame pasau
lyje.

— Tas,' vaikeli, mane tai 
ir gąsdina: bijau kad kas 
nebūtų bloga su žeme.'

— Blogo būti nieko nega
li, tik oras buna šiltesnis. 
Tas priklauso nuo šilto oro 
srovių tankesnio užplauki
mo iš pietų į šiaurines že
mės dalis. Oras visaip vaik
ščioja, jis visaip buna šiltas: 
vieną sykį labai šiltas, kitą 
sykį tik kaip reikia. Kada 
į šiaurę, paprastu keliu, ei
damas iš pietų šiltas oras 
neatšala iki mus pasiekia, 
čia mes sulaukiame šiltes-

dykai, o mums čia reikia p 
pirkt.

— Bet užtai juos gamta į 
kitu kuo nubaudė.

;— Na o kuo jie nubausti, L 
visko priėdę ir nedirbdami! r

— Jie, tetule, yra juodi! 
Visi žmonės gyveną šiltuo-1 
se kraštuose yra juodi, nesi 
jų tokios aplinkybės.

— Tai matai, vaikeli: ne-1 
dykai aš baiminausi: jeigu i 
pės mus dabar užeitų šilu-L 
mos ir nebūtų žiemų tai ir 
mes pastotume nigeriais. Aš I 
to nenoriu!

Pataisymui didžiojo buvusio 
Vokiečių laivo “Vaterland” (W 
tūkstančių tonų), dabar vadins- 
mo “Leviathan”, atsieis suvid 
šeši milijonai dolarių. Jis ka
rės laiku atimta nuo Vokiečiui
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apdangalui. Pasaulis gali pats 
save išsigelbėti. Civilizacijai 
nereik papildyt savžudystės. 
Mes nei pusiau negalime apkai- 
nuoti sekančios karės lėšų. Aš 
nesu pacifistas, vienok paskuti
nysis konfliktas privers neku- 
riuos fnus prie tikro protavimo. 
Sekančioje karėje moteris bus

" KANDIDA
VOLTAIRE................................................. Verte'
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PRASĖDĖJUS 1922 me- 
1 tams, daugelyj Europos 
valstybių rezignavo prem
jerai, su jais gi sykiu ir mi
nisterijų nariai. Svarbiau
si iš tų yra pasitraukimas 
Francuzijos ministerio pir
mininko Briando, ir Lietu
vos ministerio pirmininko 
Dr. Griniaus.

Briando pasitraukimas ir 
užėjimas naujo premjero 
ypatoje buvusio Francuzijos 
prezidento Poincare dvokia 
didesniu nepatogumu ir Lie
tuvai. Nes atmename delei 
ko Briand turėjo pasitrau-l 
kti: jis permažai buvo grės-1 
mingas Vokietijai,-ir pada-| 
ręs su Anglija sutartį ton 
sutartin užmiršo intraukti 
tą jog Anglija turės apsau
goti ir Lenkiją nuo visokių 
puolimų iš lauko. Tas, reiš
kia, Lietuvai daėjus iki to 
kad Vilnių reiktų atsiimti L 
su ginklo jiega — Anglija r

Dr. Jonas Basanavičius 
Vienas iš1 ankstyviausių  jų 
Lietuvystės žadintojų, mok
slininkas, tyrinėtojas .ir vei
kėjas kuris iki šių dienų, 
eidamas 71-mus savo am
žiaus metus, neliauja dir
bęs. Gimė lapk. 23, 1851.

Dabar gyvena Vilniuje.

P rasižengėliai
Vienas žymus prakalbininkas, 

Raymond Robins iš Chicagos, 
kalbėdamas Clevelande pereitą 
savaitę išsireiškė jog “turėtų 
būti išleista deklaracija apšau
kianti karę didžiausiu prasižen
gimu ir piktadaryste, žmonių 
mintyse turėtų jti būti pastaty
ta tokioje vietoje. Aš tikiu’ jog 
šios .šabes balsuotojuose yra 
galinga spėka. Geistina butų 
matyti tą šaltinį panaudojant. 
Nepaniekinkim tos spėkos. Mes 
norime kad militaristai butų pa
skaityti kaipo virš-kriminalistai 
žmonijos tarpe. Pastaroji ka
rė paliko visas tautas subankru- 
tijusias, pergalėtojas ir nuveik
tąsias. Didinimas ginklų para- 
ližiųoja produkcijos jiegas. Vi
suomenės ineigos nustatyta. Ka
ida jos naudojama dirbimui ma
šinų žmonijos žudymui jos ne
gali būti skiriama maistui ir

šaukiama karėn. Bus dvigubas 
rasės smaugimas, Su išradimu 
Lewisite gazo, užvardinto pagal 
jo išradėjo, ir kuris yra pen
kiasdešimts penkis sykius veik- 
mingesnis negu bile kokis nau
dotas praėjusioj karėj, mes ga
lime išnaikinti visą žmonių vei
slę.”

Kada vieni žmonės — ir di
duma — šitaip kalba ir mano, 
kita 'dadelė, mažutė mažuma, 
susėdę ruošia planus kariavi
mams, žudymams ir užkariavi
mams, su tų jiegomis kurie ka
rių nenori, kurie iš jų jokios 
naudos, o tik naštą gauna, — 
tu kurie didumoje tik moka ty
lėti ir eiti pagal mažos saujelės 
'nurodymų kada jie patįs neina.

Bet iki tikro žmonijos susi
pratimo dar toli. Šitą liūdną 
faktą panaudodami nekurie in- 
traukia žmones į kitonišką var
gą, varde gerovės. Viskas tu-

(Tąsa iš pereito num.)
Netoliese gyveno labai garsus Dervi

šas, kurs buvo skaitomas didžiausiu pilo- 
sopu visoj’ Turkijoj, tad ir nuėjo pasitarti 
pas ji. Panglosas kalbėjo.

“Mokytoji”, tarė jis, “atėjome paklaus
ti tavęs, delko 'buvo sutvertas toks keistas 
gyvulys, kurio vardas yra žmogus?”

“Ir ko tu čia kišies?” atsake Dervišas. 
“Ar tai tavo reikalas?”

“Bet, gerbiamasai teve”, isikišo Kan- 
didas, “pasaulyje yra 'baisus nelabas.”

“Ka gi tai reiškia”, atsake Dervišas, 
“ar pasaulyje yra koks nelabas, ar jb nė
ra? Kada,jo didenybe siunčia laiva i Egip
tą, nei jis kvaršina sau galva tuo, ar ant 
laivo žiurkes palaidos bėginėja, nei ko.”

“Tai kas reikia mums daryti?” klausė 
Panglosas. '

“Prikask savo liežuvi”, atsake Dervi
šas.

“Eikime dirbti”, sutiko ir Martynas, 
“be jokiu diskusijų; tai tik vienintelis ke
lias sudaryti pakenčiama gyvenimą.”

Visa ta maža draugijėlė ėmėsi darbo, 
kas kaip galėjo ir mokėjo. Ju mažiukas 
sklypelis žemes davė daug vaisius Rods, 
Kunegunda buvo labai bjauri, bet ji išmo
ko kepti genis piragaicius; Pakete mezgi
nius mezge; senuke bobele paėmė savo glo- 
bon skalbinius. Jie visi, net ir kunigo Ži- 
roplio neišskiriant, viens kitam buvo nau
dingi; ir kunigas Žiroplis, likes labai tei
singu žmogum, išmoko dailydes darbu.

Panglosas kartais sakydavo Kandidui:
“Visgi šitame geriausia jame pasauliu 

pasaulyje yra koks tai įvykiu mazgas: jei 
nebūtum išspirtas iš gražiosios pilies už pa
neles Kunegundos meile: jei nebūtum pa
tekės Inkvizicijai i nagus: jei nebūtum pa
sitrankęs po Amerika: jei nebūtum per- 
dures Barono pilvo: jei nebūtum pražudęs

KAIP RENKAMA 
POPIEŽIAI

jau grąsina Lietuvai, ant 
kiek neįstengia Francuzai 
su savo išbadėjusiais kama- 
rotais, subankrutijusiais ir 
nudriskusiais Lenkais.

Tai netiesioginis pavojus 
Lietuvos politikai iš lauko.

Dr. Griniaus rezignacija 
dikčiai atsilieps ant musų 
krašto politikos permainų 
viduje. Kaip nekaip, gali
me tikėtis premjeru liks pa
kviesta koks nors krikščio- 
nis-demokratas. Dr. Gri
nius yra social-demokratas. 
Spėjimai gal ir teisingi kad 
Grinius turėjo pasitraukti 
delei krikščionių-demokratų 
didumos Lietuvos Seime ku
rie savotiškai viską varė ir 
varžė ministerių skabineto 
veikimą. Delei tokio varžy
mo pasitraukė ir Briand.

Steig. Seimo ‘pirmininkas 
Stulginskis, kuris yra krikš
čionių-demokratų partijos j 
žmogus, kviečia ypatą užim- U jau bus 160_tas ,popiežius. 
ti premjero vietą ir susida- Po teisybei> Kardinolas Del 
ryti sau kabinetą. Grimus 
susidarė bešališką ministe
riją. Kokia bus nauja mi
nisterija gal jau sekančiame j 
numeryje turėsime laimės 
apie tai £avo skaitytojams 
pranešti.

FAEšIMTĄ dieną po popiežių 
mirties kardinolų kolegija 

laiko savo šventą konklavą Va
tikane 
žiaus. 
dviejų 
kimas’ 
nų po

Nėra įstatymo kad rinkti ne
galima svietiškį arba vedusį 
žmogų. Vienok istorija įgyven
dino tą faktą jog tiktai narys 
iš kardinolų kolegijos, kuri yra 
ir renkamoji kolegija, .teišren- 
kama.

Tradicijos įgyvendino tai kad 
popiežius turi būti rinktas iš 
Italų kardinolų. Per 387 metus 

’toji kardinolų kolegija nenusi
tolino nuo šios tradicijos.

| Popiežius Benediktas XV bu
lve 259-tas Šv. Petro inpėdinis, 
taigi naujasis kuris bus išrink-

rinkimui naujo popie-
Išrinkimui reikalinga 

trečdalių balsų. Susirin- 
atsidaro už /tėvynių die- 
popiežiaus laidotuvių.

Po teisybei, Kardinolas Della 
Ghiesa, Bolognos, Italijoj, vys- 

| kūpąs, dabar miręs popiežius, 
Isulyg senų šventų knygų, buvo 
265-tas popiežius; vienok šioje i 
gentkartėje Vątikane buvo nu-j 
spręsta jog šeši jų neturi būti i 
skaitomi kadangi jų teisė prie 
popiežystės buvo abejojama ir 
nepripažinta.

Jokis popiežius negali nomi- j 
nuoti savo inpėdinio, ir juo te
gali likti tas kurį iš savo tarpoj

Žmonių, ir Vietų Vardų
Iškraipymas

“Keleivio” -No. 3 Iksas rašo „ ..___ _ _ .
apie svetimų vardų žmonių ir išrenka kardinolų susirinkimas. I 
vietų vartojimą Lietuvių rašy- Kardinolas Gasparri, katalikui 
boję. Jo nuomone, jokiu budu valstybės sekretorius, turi tei-i 
negalima svetimų tautų žmo- sę sušaukti dabar busintį kardi-j 
nių .pavardžių ir miestų ar kitų nolų susirinkimą. Didžiausios' 
dalykų vietų iškeisti taip kaip | pastangos ir atsargumas deda- 
jie tariasi Lietuviškai. Paveiz-|ina kad rinkikai nebūt paintek- 
dąn, Suv. Valstijų sostinė ra- mėti keno nors išlaukinio bal- 
šosi: Washington, negalima ją suoti už ką nors kitą negu jų 
Lietuviškai žymėti “Vašingto- pačių pasirinkimas liepia, tai

dinolai kunigai ir kardinolai dia
konai gauna po du kambariu. 
Jų visų kambariai buna išdabin
ti tam tikromis spalvomis, su- 
lyg to kokiais juos popiežius nu
skyrė.

Paskirtomis valandomis, ke
letą sykių per dieną, kardinolai 
sueis į didžiąją salę balsuoti. 
Aktualis balsavimas atsibus Sik
sto koplyčioje. Virš kiekvie
no kardinolo sosto bus balda- 

i kinas.
Po galutinų rinkimų laimėju

sio kandidato klausiama ar su-Į 
tinka priimti popiežiaus sostą. 

I Jeigu atsako “taip”, tada klau
siama kokį vardą nori pasirin
kti, sekant šv. Petro palikimą, 
kurio vardas buvo pakeista nuo 
Simono.

Tuoj po išrinkimo, ceremoni
jų vedėjas nužemins visų kardi
nolų krėslų sėdynes išskyrus to 

I kuris tapo išrinktas popiežium. 
Po to naujasis popiežius bus 
nuvestas į artimą kambarį ir 
aprengtas popiežiaus rūbais. Jie 
yra visai balti.

šiais laikais rinkimuose nega-i 
Ii kištis valdžios. Pius X išlei-l 
do popiežišką bullą sausio 10, 
1904 m., kuri ne tik panaikina 
valdžių veto arba rinkimų at
metimo teisę; kurią iki 'tolei tu
rėjo Francuzijos, Vokietijos ir 
Austrijos valdžios, bet dar už
dėjo bausmę visiškos ekskomu- 
nikacijos 'tokiam kardinolui ku
ris bent kokiame konklave ban
dytų pareikšti kokios nors sveti
mos ir išlaukinės galybės intek- 
mę išrinkimui ai" atmetimui ku-‘ 
rio išrinkto popiežium.

1921 metais buvo 60 kardi
nolų. Vienok ne visi jie galės 
dalyvauti suvažiavime ir rinki- 
kimuose, nes nekurie jau per- 
seni važinėjimui į tolimą kraštą, 
į Romą, [kiti gal del kokių kitų 
priežasčių neįstengs būti, nors

ri priklausyti nuo pačių žmonių 
žinojimo, o ne nuo nekuriu ke
lių išrodymo, ar’jie butų vieno
je ar kitoje pusėje.

Anglijoj valdžios užlaikymui 
išeina 23 nuošimčiai visų šalies 
ineigų. Tas reiškia jog kožnas 
žmogus turi dirbti beveik tris 
mėnesius dykai (uždarbį atiduo
ti valdžiai) už tai kad būti val
domu. Beveik ketvirta dalis 
visų žmonių uždarbių reikia iš
mokėti taksais valdžiai.

LIETUVOS MISIJA 
LEIS DRAUGIJŲ 
DARBU KNYGĄ 

Atsišaukimas į Organizacijos

“Aš tikėjausi”, pastebėjo Panglosas, 
“galėsiąs pakalbėti su tamsta truputėli apie 
priežastis ir pasekmes, apie geriausiji ga
limai pasauli, apie nelabo pradžia, apie sie
los kilme ir apie pirmaprade armonija.” j

Ir Dervišas užtrenkė duris prieš pat 
ju veidus.

Laike to ju pasikalbėjimo pasklido ži
nia, kad Konstantinopolyje liko užsmaug
tu du Viziru ir Mupti ir kad keletas ju 
draugu liko užmauti ant mietu. Šita ka- 
tastropa šukele trukšmo kelioms valan
doms. Panglosas, Kandidas ir Martynas, 
gryždami namo, pamate sena vyra, sėdin
ti po apelsino medžiu. Panglosas, iš pri
gimimo plepis ir’ mėgstąs 'ginčus, paklausė 
senuko, kuo vardu buvo ansai pasmaugta
sis Muptis.

nas”. Tą plačiai nekuri musų 
spaudos dalis vartoja, o Lietu
voj tiesiog viskas “Lietuvizuo- 
ta”. Geneva vadinama (Ženeva, 
Shakespeare vadinama Šekspy
ras (arba šekspiras) ir tt.

Kaip jau skaitytojai patėmi- 
jo, “Dirva” griežtai laikosi nuo 
tokio iškraipymo vardų ir vie
tų, išskyrus nekuriu, kaip Pa
ryžius, Berlirias, (Londonas, vi- 
sasvietinių žinomų vietų, kurių 
Lietuviškai rašymas nedaro ap
sunkinimo skaitytojui.

Didžiausią blėdį daro iškrai-
pymas vardų žmonių. Skaity- su išlaukiniu 
tojas užėjęs vardą kokio nors jo popiežiaus

yra kad neatsibutų tokių poli
tikavimų kaip atsibuna įvairiuo
se -kitokiuose rinkimuose; nors, 
nereikia abejoti, tokių politika
vimų buna gana ir kardinolų 
tarpe.

Kiekvienas kardinolas vykda
mas į susirinkimą į Vatikaną 
vežasi su savim ir pasirinktą 
palydovą-kunigą. Yra jau pa
pročiu kad po to tokis palydovas 
buna pakeliama į monsignoro 
laipsnį.

Kardinolai, suvažiavę į Vati
kaną, neturi jokio susisiekimo

visų jų tikslas yra dalyvauti 
konklave.

Laike rinkimų paprastai Va
tikano palociai buna apstota žin- 
geiduoliais laukiančiais žinios 
kas liko popiežium. Rinkimai 
kartais užsitęsia labai ilgai. Po 
išrinkimo pirmiausia išlaukinė 
Roma sužino jog darbas užbai
gta kada iš Vatikano palocių 
kamino pasirodo durnai — de
ginimas nekuriu popierių.

Paskutinieji rinkimai Vatika
ne buvo rugsėjo 6 d. 1914 me
tais.

pasauliu iki nau- 
neišrenkama. Jie

garsaus žmogaus seniau buvu
sio, turėjusio reikšmę istorijoje, 
ar dailėje, norėtų daugiau apie 
jį žinoti, nueina ar knygynan, 
ar turi namie enciklopediją, jo
je jieško, pav. Šekspyro arba 
Gėtės, arba Šilerio, arba Ričar
do ar kitokio. Na ir neranda, 
ir tada žmogus lieka taip tam
sus tame klausime kaip buvo, 
kuomet teisingas vardo padavi
mas jam butų labai naudingu. 
Taip pat niekad žmogus žemla- 
pyje neras Suomijos sostinės 
jieškodamas po vardu “Elsin- 
kai”.

Kas galima — galima, bet vi
sur reiktų vengti to baisaus iš
kraipymo vardų ir vietų.

Vardo ištarimas nėra taip' 
svarbu kaip tikras jo žinojimas. Į

I uždaromą panašiai kaip prisai- 
j kinti teisėjai teismuose kuomet 
jiems pavedama nuosprendis iš
nešti.

Konklavo atidarymui kardino- 
llai susirinks Siksto koplyčioje, 
Tenai atsibus šventos Dvasios 
mišios kurias atlaikys seniaii- 

Įsias kardinolas. Po to kardino
lai, jų pagelbininkai ir palydo
vai, procesijoje eis į tą dalį Va
tikano kuri paskirta rinkimams 
laikyti.

Didėjf Vatikano salė išdalin
ta į kambarius kiekvienam kar
dinolui apsibūti. Kardinolai yra 
trijų rūšių: kardinolai vysku
pai, kardinolai kunigai ir kardi
nolai diakonai.

Kožnas kardinolas vyskupas 
gauna po tris kambarius, kar-

Popiežius atstovauja beveik 
tris šimtus milijonų Romos ka-
talikų. Tikėjimai 
sekančiai:

padalinama

Romos katalikų 300,000,000
Grekų " 110,000,000
Protestonų 170,000,000
Armėnų, Melchitų,

Koptų, etc. 7,000,000
Viso krikščionių) 587,000,000 

arba 34.2 nuošimtis visų žemės 
gyventojų.

Buddistų 
Mohametonų 
Brahmanų 
žydų
Visokių pagonų 
Viso 1

460,000,000 
220,000,000 
230,000,000 

10,000,000 
110,000,000 

,030,000,000
arba 65.8 nuošimčiai visos že
mės gyventojų.

T IETUVOS Finansų Misija 
I— šiuomi atsišaukia į visas 
Lietuvių draugijas Ameriko
je prašydama pasidarbuoti la
bai svarbiu '•'tautos reikalu-.

Visiems yra žinoma kad 
Amerikiečių Lietuvių organi
zacijos nuveikė .milžinišką 
darbą Lietuvos atgaivinimui. 
Kada Lietuvą dar caras valdė 
ir kada savo spaudos neturė
jome, Amerikiečių draugijos 
kūrė Lietuviškus šviesos židi
niui čia Amerikoje, auklėjo 
Lietuviuose demokratijos ir 
savarankumo dvasią, ir gai
vino brolių dvasią Lietuvoje. 
Laisvės vėjeliui papūtus, A- 
merikiečių draugijos nešė Lie
tuvai visokią pagalbą kad tik 
galėtų , vergijos pančių nusi
kratyti. Lietuvos laisvės ir 
apšvietos reikalus musų drau
gijos visada rėmė konuošir- 
dingiausia ir, galima drąsiai 
sakyti, Lietuvai gyvybę ir lai
svę užtikrino ne kas kitas 
kaip Amerikiečių draugijos. 
Tais savo darbais musų drau
gijos įrašė savo vardus istori
jon neišdildomomis raidėmis.

Tik reikia tas aukso raidės 
— draugijų darbus — surink
ti į vieną vietą ir .pastatyt 
musų draugijoms amžiną pa
minklą kurs ir musų ainiams 
primintų ką Amerikos Lietu
vių draugijos yra .nuveiku
sios Tėvynės Lietuvos labui.

Yra sumanyta išleisti neto
limoje ateityje knygą kurio
je butų surašyta visų musų 
draugijų geri darbai Lietuvos 
labui. Toje knygoje tilps taip 
pat draugijų fotografijos. 
Kiekviena draugija, skyrius 
ar kuopa, prisidėjusi prie to 
darbo — surinkimo žinių — 
gaus po vieną knygos egzem
pliorių dovanai.

Visų musų organizacijų, 
kaip centralinių taip ir vieti
nių valdybų, nuoširdžiai pra
šome į pagalbą tam svarbiam 
darbui. Lai tasai paminklas 
Amerikiečiams išeis tikrai 
garbus ir pilnai užbaigtas.

Organizacijų sekretoriai ne
trukus gaus iš Misijos tam
tikrų laiškų su visais reikalin
gais nurodymais. Kol kas, 
dar primename visoms drau
gijoms, dabar yra varoma 
Lietuvos Laisvės Paskolos už
baigimo vajus .'

Lietuvos Finansų Misija 
Amerikoje,

Poskolos Skyrius, 
370—7th Ave., New York.

“Aš nežinau”, atsake garbingasai vy
ras, “nei aš žinau vardus kitu Mupčiū ir 
Viziru. Aš nieko nežinau apie įvyki, kuri 
tamsta mini; bendrai sakant, aš esu tos 
nuomones, kas kas kiša savo nosi i vyriau
sybes ir visuomenes reikalus kadanors var
ge numirs ir to vertas yra toksai smaila- 
nosis; bet aš niekados nesirūpinu įvykiais 
Konstantinopoly; man užtenka rupesnio 
sėdėti čia ir pardavinėti vaisius, kuriuos 
aš užauginu savo darže.”

Pabaigęs, pakvietė j’uos vidun; jo du 
sunu ir dvi dukterį pavaišin'o svečius kelio
mis rūšimis šerbeto, ju pačiu padaryto, su 
Kaimaku, su cukruota citrono žievute, su 
limonais, eglobuoliais, pištačiais; davė dar 
ir Moka kavos, atskiestos su paprasta Ba- 
tavijos, ar gal kuriu nors Amerikos salų 
kava. ’ Po tu visu vaišiu teisingojo Musul- 
mano dukters kvepalais pašlakstė svečiu 
barzdas.

“Tamsta, tur būti, turi dideli ir gra
žu dvara”, paklausė Kandidas Turko.

“Aš turiu tiktai dvidešimti akru”, at
sake senukas; “aš ir mano vaikai apdirba
me visus laukus; musu darbas apsaugoja 
mus nuo dideliu nelaimiu — nuo rupesnio, 
nuo išdykumo ir nuo neturto.”

Kandidas, gryždamas namo, daug 
svarstė apie to senuko kalba.

“To teisingojo Turko”, sake Panglo
sas ir Martynas, “padėtis atrodo daug ge
resne už padėti anų šešių-karalių, su ku
riais turėjome garbe vakarieniauti.” ,

“Didybe”, pastebėjo Panglosas, “anot 
pilosopu, yra labai pavojingas dalykas. 
(Trumpai sakant, Moabitu Karalius Eglo- 
nas buvo Ehudo nužudytas; Absalonas pa
sikorė už plauku ir buvo trimis durtuvais 
perdurtas; Baasas nužudė Jereboamo su
nu karalių Nadaba; Jehu nužudė Ahazia- 
ha; Jehoiodas nužudė Athaliaha; Karaliai 
Jehoiakimas, Jekoniahas ir Zedekiahas 'pa
teko i neleisve. Juk tamstos žinote, kaip 
žuvo Kroizus, Astyagas, Darius, Syrakuzu 
Dionysius, Pyrrhus, Perseus, Hannibalas, 
Jugurtha, Ariovistus, Cezaris, Pompejas, 
Neronas, Otonas Vitelius, Domicianas, Ri
čardas II Anglijoje, Edvardas II, Henri- 
kis VI, Ričardas III, Marija Stuart, Karo
lis I, trys P ra ne i j os Henrikiai, Imperato-

visu savo aviu iš gražaus'El Dorado kraš
to: tai čia nebūtum ir nevalgytum konser
vuotu citronu ir pištačiu riešutu.” •'

“Visa tai yra labai gerai” atsakydavo 
Kandidas, “bet geriausia bus, jei dirbsime’ 
savo darba darže.”

(GALAS)
w

> •’’•JI
Nekuriems žmonėms labai sekasi apsi

rikimuose.
* ♦ *

Civilizacija yra daila gyvenimo ant 
šios žemelės.

Pasitenkinimas tuomi ką turi yra pir
miausia taisyklė del pasistūmėjimo pir
myn. - .

Vargu moterįs kurios duoda savo pa
veikslus prie garsinimų namų ruošos pa
dargų užsiima tuo.-darbu. s

Visi kurie pasako mums kas yra ne
gera ir pagelbsti mums padaryti kaip rei
kia yrą musų draugais.

♦ * ♦

Mes labai būname neužganėdinti susi
tikę su žmogum turinčiu mažiau proto ir 
uždirbančiu daugiau negu mes — iki su
sitinkame su tokiu kurs turi daugiau pro
to bet mažiau už mus pelno.

* * *

Niekas neturi laiko išklausyti abi kal
bų pusi išskyrus teisėjus — ir jiems už tą 
vargą gerai apmokama;

♦ * *

Pusė visokiuose darbuose vietų užim
ta vyrais ir moterimis kurie nieko nesiduo
da už darbą: ot bile tik užsiėmimą turi ir 
pragyvena. Kitiems turėjimas užsiėmimo 
reiškia įžanga į gerovę.

* * *

Sveikas nepasiganėdinimas tuo ką tu
ri yra žingsnis į progresą.

DABAR
ir visais kitais atvejais “ARTOJAS” 
dus tinkamiausia dovana jūsų inteli-; 
gentiškam draugui ar mokiniui Lie
tuvoje. — Kaina tik $1.25 metams. 
Taipgi neužmirškit savęs: “Artojas” 
ateidamas kas menuo suteiks jums 
daug pasitenkinimo. “Artojas” yrą 
28 puslapių, didelio formato laikraš
tis. Amerikoje kaina tik $1. Išeina 
pradžioj menesio.

“ARTOJAS”
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

rius Henrikis IV! Jus žinote-------
“Aš žinau taipgi”, pridėjo Kandidas, 

“.kad turime eiti dirbti darže”.
“Teisybe tamsta sakai”, paantrino 

Panglosas, “juk kada- pirmasis žmogus bu-; 
vo apgyvendintas Rojaus Darže, tai jis bu
vo paliktas ten, ut operaretur eum, vadina
si kad kultivuotu ji; tas parodo, kad žmo
gus nėra pagimdytas tinginiavimui”

Lietuviškai-Angliškaa ir Angliškai-Lietuviikas

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam ,j 
Lietuvą būtinai reikėtų ji turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimusi.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ........... $10.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas........... $11.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne



CATOS SKYRIUS
DR. J. T. VITKUS

INFLUENZA
WOS praėjo metas ar kitas kaip siautė 

visu smarkumu influenzos pandemika 
štai ir vėl ateina ta baisioji viešnia, šįmet 
influenza pirmiausia prasidėjo ant Skan
dinavijos pusiausalio. Su nepaprastu grei
tumu persikėlė ji į Angliją, o šiomis dieno
mis jau pasiekė Suvienytas Valstijas, New 
Yorko miestą. Nėra abejonės jog neuž
ilgo atlankys ir mus. Tečiau nereikia nu
siminti, nes šįmetinė influenza nėra tokia 
aštri ir baisi kaip 1918 metų liga. Vienok 
laikinis apsisaugo jiipas yra vietoje. Čia 
trumpai bandysiu supažindinti “Dirvos” 
skaitytojus su šiaja liga, o norintieji dau
giau susipažinti tegul skaito mano straip
snį temoje “Influenza” kuris tilpo “Arto
jo” No. 1-me, 1920 metais.

Influenza yra užkrečiamoji, limpanti 
liga, kurią pagimdo tam tikri ligos perai —? 
influenzos bacilai. Influenza nėra nauja 
liga bet užeina tik trumpais laikotarpiais. 
Jos pradžia siekia net iki šešiolikto šimt
mečio. Influenza- visuomet paliečia dide- 
liūs gyventojų skaičius ir tankiai išsivysto 
į plaučių uždegimą, nuo kurio daug ligonių 
mirštą. Prasideda panašiai kaip papras
tos nosinės slogos ir taip vadinamas “šal
tis”. Užsikrėsti influenza galima tiesiog 
nuo ligonių ar nuo suterštų daiktų. Tie 
žmonės kurie sykį sirgo antru syk dar grei
čiau užsikrečia. Sirgimas influenza nepa
lieka jokio imuniteto. Nusilpę, ligūsti ir 
nervuoti žmonės dažniausia tampa ligos 
aukomis. Tą patį galima pasakyti ir apie 
.alkoholikus, nutukėlius ir tinginius. Nuo
dijamas ir neveiklus organizmas, it gelėž- 
galis numestas patvoryj, rudįja ir nyksta. 
Prie tokių organizmų pristoja ir visokie 
mikrobai-ligos perai kur kas greičiau negu 
prie sveiko kūno.

Influenzos ženklai yra nevienoki, nes 
ir pati liga yra kelių rūšių. Tečiau, dau
gumoje atsitikimų, vystosi taip vadinamo
ji kvėpavimo organų influenza. Šios ligos 
simptomai-ženklai yra maždaug panašus. 
Žmogus pradeda jausti silpnumą. Prasi
deda nosinės slogos. Verčia čiaudyti ir net 
košyti. Skauda galvą ir visus kaulus. Grei
tai pradeda krėsti drebulis ir uždega karš
tis. Po to seka skausmai krūtinėj ir kiti 

'^įvairus užkrečiamųjų ligų ženklai. Mirtis 
ar pasveikimas priklauso tankiausia nuo
to kaip greitai pašaukiama gydytoją.

Dirksnių sistemos influenza visuomet 
prasideda dideliu galvos ir nugaros, skau
dėjimu. Ligonis staigu ir labai suserga ir

sparčiai eina silpnyn. Gali pradėti drasky
tis, įgauti protligę ir net tapti suparaližiuo- 
tas. Tokie ligoniai nors ir pagįja retuo
se atsitikimuose, tečiau jų proto pajiegos 
tampa žymiai sumažintos.

Pirmieji virškinimo organų influenzos 
ženklai yra vidurių suirimas ir skausmai. 
Prie to greitai prisideda karštis, vėmimas 
ir kiti ligos simptomai.

Šiltininė ligos forma yra viena iš re
čiausių ir lengviausių. Ligonis jaučiasi vi
suomet gerai", tik nuolat degina didelis kar
štis. Tas, be abejo, silpnina kūną ir gali 
išsivystyti net sunkesnės ligos rušįs.

Apie gydymą influenzos butų galima 
visą knygą prirašyti. Tečiau liaudžiai me- 
dikališki detaliai nesvarbu. Trumpai sa
kant, influenzos gydymo būdas yra dvejo
pas: apsisaugojimas ir aktualis ligos gy
dymas. Apsisaugoti nuo ligos galima įvai
riai. Pirmoje vietoje reikia vengti viso
kių užsikrėtimų. Stengtis nesusidurti su 
ligotais ar užkrėstais daiktais. Laike 
.viešpatavimo ligos nereikia eiti į teatrus, 
šokius, balius ir kitokias vietas kur susi
renka buris žmonių. Minioje visuomet 
greičiau užsikrėsi negu savoje bakūžėje. 
Važiuojant gatvekariu ar traukiniu, reikia 
šaifgotis ir nekvėpuoti kam nors į veidą. 
Gi čiaudant ar kosint visuomet reikia už
siimti burną ir nosį švaria skepetaite,. To 
reikalauja patsai mandagumas, nekalbant 
jau apie sveikatą. Sistematinis plovimas 
nosies ir gerklės tam tikrais vaistais yra 
'labai geras paprotis. Tas prisideda prie 
abelno švarumo ir apsaugo nuo daug pavo
jingų ir negeistinų ligų. Be to, visuomet 
reikia kvėpuoti giliai, išlengvo ir per nosį. 
Musų nosis, it koštumas, perkošia ir apva
lo kvėpuojamąjį orą nuo visokių dulkių ir 
nešvarumų. Prie to dar galima pridėti jog 
tyras oras, vaikščiojimas lauke, nepersi- 
valgymas, vengimas visokių perviršių, šil
tos vanos vakarais, o šaltos rytais yra la
bai naudinga ir sveika. Nekuriems pertan- 
kus ėmimas vanų gali pakenkti. Apie tai 
geriau pasitarkite su savo gydytoju.

Kasdieniniam plovimui nosies ir gerk
lės galima pavartoti šiuos vaistus:

Liquoris Antisepticus Alkalinus 180.00
Sig.: Po du arbatiniu šaukštuku į pusę 

stiklo karšto vandens, plauti nosį ir gerklę 
kas rytą ir vakarą.

Aktualis influenzos būdas yra svarbus 
ir beveik visuomet reikalauja gydytojo 
priežiūros ir nurodymų. Nuo influenzos 
yra vartojama daug įvairių vaistų ir net
čiepų. Tečiau kiekvienas ligonis perstato 
vis atskiras užduotis. Čia jau yra būtinai 
reikalinga nuodugni gydytojo pagalba — 
ligos ištyrimas ir vaistų pritaikymas.

Columbia Rekordai
PARSIDUODA PO

75Visi 10 Uoliniai
Abiem Pusėm
Columbia Rekordai

Atpigo
VISI KURIE TURIT “DIRVOS” KRAUTUVES 
REKORDŲ KATALOGUS SU SENA KAINA, 
NUO DABAR REIKALAUDAMI REKORDŲ 
SIŲSKIT TIK PO 75c. NUO REKORDO ::

“Dirvos” Krautuvė turi didžiausią Sankrovą Lie
tuviškų ir kitokių kalbų Columbia Grafofonų 
Rekordų Amerikoje. Reikalaukite 1922 Metų 
“Dirvos” Rekordų Katalogų — DYKAI :: ::

Su užsakymais siųskit ir pinigus adresu:

“Dirvos” Krautuve
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

PADALINK IR VIEŠPATAUK! apšvietos ir auklėjimas Lietu-
Truputis iš “Dešiniųjų” Politikos H3, Piečių ateities-taiip susi-

taikoma ankštai kaip ugnis su 
vos Universitetas yra bediėviš- vandeniu: vienas kitą užslopi- 
kas, ir viskas atlikta....

Ir skaudu, ir gaila, ir juokai

Aiški prasmė: suerzink ir su
klaidink kad prasidėtų savitar
pinė peštynė, tada lengvai, su 
maža jiega, gali valdyti.

Neorganizuotų visuomenę su
erzinti, suklaidinti labai lengva. 
Nieks tos prasmės taip aiškiai 
nesupranta kaip mus klerikalai. 
Ir ji deda visas pastangas kad 
tik žmonės tarp savęs peštųsi, 
koliotųsi ir niekintų viens kitą, 
tada jie eina tarpan intužusios 
minios ir skelbia savo “Pax te
cum”. Išnaudojęs progą ir at
siekęs 'tikslą išnyksta it kampa
ras. Po to atsiranda kitoje vie
toje — ir vėl tas pats atsikar
toja. Jei žmonės kokiame kam
pelyje gražiai ir sutikime gyve
na, jie turi būtinai-įsiveržti jų 
tarpan ir pagimdyti baubą-prie- 
šą: ar bedievį išrasti, ar paleis
tuvį, ar niekšą. Jei tokio as
mens nesiranda, jie be jokios 
širdgėlos teisingiausį ir veik
liausi, visų godojamą ir pla
čiai visuomenei pažįstamą in- 
tekmingą žmogų, turi apversti 
kuo tokiu nepaprastu, apipurvi
nančiu, šmeižiančiu. Ir štai 
kurią gražią dieną bobelės pasi
leidžia viena pas kitą su naujie
nėle girdėję.... Ir štai tame 
ramiame kampelyje prasideda 
bruzdėjimas, kerštavimas, tul
žies liejimas, žodžiu — atsida
ro peklos vartai!
/ Negana to, jie atidžiai daboja 

ką visuomenės veikėjai pasau
lyje dirba. _ Ir štai: žmonės po 
karės išnaikinti, vargą, skurdą 
kenčia, bado šmėkla akyse sto
vi — tada jie griebiasi savuo
sius likučius gelbėti. Sutveria 
komitetą, ar draugiją, įr prade
da darbą, žiūrėk jau jie sau 
su krepšeliais renka aukas irgi 
tam pačiam tikslui kaip atsida
vę vargšų gelbėjimui žmonės, 
ir- sykiu skelbia insinuacijas kad 
aniems visuomenė netikėtų, nes 
jie surinkę pinigus gali neati
duoti kam skiriama.... jie tai 
kas kita....

Toliau apie tai nerašysiu, nes 
visuomenė gerai žino kas atsiti
ko su Liet. Raud. Kryžiaus Rė- 
mėjų Draugija įkuri yra sekcija, 
prie Tautos Fondo.

namą.
, Tat Lietuvi pasirink: ar nori 

ima žiūrint į neorganizuotą vi- Laisvos Lietuvos, Demokratin- 
suomenę kaip ją išnaudoja savo I žmonių valdomos, ar nori 
tikslams Lietuvos kleras. ir ant toliau verg0 jungą trauk- 

Na, nieko nepadarysi, kol vi- ti ir būti pažabotas, kur turėsi 
suomenė duosis gave klaidinti, j dirbti, elgtis taip -kaip tau pa
kol ji bus nedisciplinuota, ne-j diktuos, o ne kaip tu nori, kaip 
organizuota, obalsis pilnai atsa- tavo sąžinė diktuoja.
ko: Padalink ir viešpatauk! į Valanda išmušė, ir tu turi: 

Ir štai matot kaip sekasi vai-1 ar sau duobę išsikasti ir inpul- 
stybinį darbą bendrai dirbti: 1)1 
Šelpimas Lietuvos piliečio per
blokšto nelaimėj ir 2) Teikimas

štai Dr. Jonas šliupas sutve
ria Amerikoje Lietuvos Univer
siteto rėmėjų draugiją ir varo 
darbą. Jo balsas užgirsta ir už
jausta, ir Amerikiečiai, ypač A. 
L. Daktarų Draugija,' širdingai 
paremia. Surinkta apie 150,000 
auksinų ir nuvežta Kaunan. Lie
tuvos valdžia širdingai tam at
jautus, sausio 17 d. 1910 m. ati
daro Augštąją Lietuvos Mokyk
lą arba Augštuosius Kursus. 
Tai pirmi žingsniai prie Lietu
vos, Universiteto.

Kad paskatint visuomenę prie 
to augšto ir prakilnaus darbo, 
Jo Eksc. (Vyskupas Karevičius 
nusimauna nuo savo piršto vys
kupo žiedą ir aukoja jį Lietu
vos? Universiteto reikalams. Mu
sų gi klerikalai spjauna Jo Eksc. 
Vyskupui veidan 
vajų Lietuvos 
Universitetui ir 
Tautos Fondan.
stovybė ir Lietuvos Misija, sp 
V. čarrieckiu ir J. J. Bielskiu 
priešakyje, susilaiko net Lietu
vos Laisvės Bonų pardavinėji
me, nes tas yra, pagal jų ma
nymo, antraeilis reikalas.

Ir štai kaip lengvai tiems po
nams einasi. Kada viskas pa- 
ruošta-suplanuota ir visuomenė 
parengta tai gyvu žodžiu tai ra
štu, tada jie šmakšt išlenda iš 
pakampės ir vienu žodžiu šnab- 
žteli savo bobelėms kad Lietu-

ir paskelbia 
Katalikiškam 
renka aukas 
Lietuvos At-

iAAAAAA^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^>

Lietuvos Ūkininkas”
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Užrašydami vieną savo giminei 
Lietuvoje kitą sau Amerikon 
gaunat per metus tik už $2.50.

Visi užsirašanti gauna “Lietu
vos Ūkininko” Didįjį Kalendo

rių 1922 metams dovanų.
Pinigus ir adresus siųskite įga

liotiniui

P. Mikolainis
53 Hudson Avenue

Brooklyn, N. Y:

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
taupinimui

SHORE
BANKOJ 
ir subjektas sulyg regųleci- 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.

4%
St Clair ir East 55-ta gatvė.

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

12000 Superior Ave.

ti amžinon pražutin; ar kalnelį 
susipilti ir drąsiai, linksmai lau
kti giedrios dienelės.

Dr. A. L. Graičunas.

HAMBURG
Naujais laivais — Tiesiog į 

DANZIGĄ IR VARŠAVĄ 
ORDUNA Sau. 21 Kov. 3 Bal. 14 
ORBITA Vas. 17 Kov. 31 Geg. 12 
OROPESA Kov. 17 Bal. 28 Bir. 9 
Paskiri uždari kambariai mote

rims ir šeimynoms.
The Royal Mail Steam Packet Co. 

26 Broadway New York 
117 W. Washington St Chicago 
arba vietinėse laivų agentūrose.

Atlikit susisiekimus su savo gimtine 
šalima per musų skyrių jūsų kaimyny
stėje. Tankiausia atrasite j'ame tokį 
kuris moka jūsų kalbą.

Iš Clevelando Iki
Jūsų Tėvynės

YRA tolimas kelias, bet mes jį pri
artiname jums.

Pasiųsdami jūsų pinigus greitai už že
miausias kainas mes padarome kad 
jūsų giminės išrodo arčiau jūsų. Pa- 
sitrusdami jums gauti laivakortę, pas- 
portą ir tt. mes padarome jūsų kelio
nę lyg ir‘trumpesnę.

Cleveland 
Uvuet Company
Yra tai Bankas Del Visų Žmonių

Laikas Prisidėjimui Prailginta iki Vasario 1 Dienos
Lengviausias ir Tikriausias Budas Susitaupyti Pinigų 
Taksams, Apdraudai ir Bile Kitam Specialiam Tikslui 

yra prisidėjus prie

Municipal Kalėdinio 
5% Taupymo Klubo

Penkios Narystės Klesos
1— 25c
2— 50c
3— $1.00

12.80
25.62
5124 

$102.48 
$256.20

atneš
atneš
atneš
atneš
atneš

PRADEK ŠIANDIEN

$ 
$ 
$

savaitėje. — 
savaitėje — 
savaitėje — 
savaitėje — 
savaitėje —

Klesa 
Klesa 
Klesa 
Klesa 
Klesa

Čia ineina ir 5% nuošimtis.
5—$5.00

jums 
jums 
jums 
jums 
jumsTHE MUNICIPAL SAVINGS& LOAN COMPANY

Įsteigta 1913. Abelnas turtas virš $1,900,000.
MAIN OFFICE - 2ros Grindįs — HANNA BLDG.

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

M. A. VINSON, Vedėjas _ P. MULIOLIS, Vedėįas
Kiti Skyriai 2832 W. 25th Street 12301 Miles’ Avenue

PAVASARIUI ATEINANT, ruoškitės keliauti Lietu- 
* von. — per musų tarpininkystę turėsite geriausią ke
lionę. 1921 m. musų Bankas išsiuntė suvirs 1000 kelei
vių. Pasportų išrūpinta 3000. Visi buvo dėkingi-už drau
giškumą ir gražią kelionę!
AUKSINO KURSUI NUPUOLUS, naudokitės, siųskite 
pinigus Lietuvon. Ten jų reikia pavasario darbams, sėk
loms, ūkio Įrankiams. Mes saugiausiai pristatome ir' pil
nai išmokame pinigus žemiausiu kursu. Per 1921 metus 
12,000 žmonių per musų Banką, persiuntė Lietuvon arti 
55 milijonus auksinų. Musų kursas yra žemiausis.

DEPOZITUS PRIIMAME PER PAŠTĄ. Mokame J Ofa 
priskaitomus kas niėnūo. - “

Rašykite

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

Kampas 25-tos gatvės; Telefonas Watkins 2142
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KAIP REIŽYS OŽKAS 
PARDAVĖ

ŠIŲ DIENŲ • APYSAKA.
Rašo Laisvas Lietuvis

raguočių pragare staugtų. Blusų, blakių 
bei kitų vabzdžių ilgai butą Reižio grinčio- 
je, ir kapojimas miegančių buvo taip ba
sus jog šeimyna po sunkių dienos darbų il
gai atilsėti negalėjo.

Galų gale Reižys patylomis nuo mote
rų gramafoną bei laikrodį paskandino Ne
munėlyje, kuris prie pat miestelio bėga.

Be to Reižio dar daugiau Reižių yra 
pas mus, kurie niekuomet savo artimui ne
parduoda nei saujos grudų už tam tikrus 
pinigus, bet Žydui už visokius “meblius” su 
blusomis įkiša turto begalybę. Išvada to
kia: Nebūk Žydų Lietuvoje, biednesnieji

(Tąsa iš pereito num.)

miesto žmonės turėtų visai dvėsti, nes pas 
ūkininką maisto nenusipirksi, o pas Žydą 
ką nori. Rašant šį straipsnelį nemanau

Reinio šeimyna blogai šiąnakt miego
jo. Ar įspūdžiai pereitos didnos taip bu
vo stiprus, ar džiaugsmas iš grinčios pa
virtusios į ponų salioną taip didelis buvo 
kad jiems miego nedavė?

Ne. Juos kas tai nepaprastai kando. 
Kas taip be gailesties kandžiojo kad visoje 
grinčioje ir kitame greta kambaryje gar
sas ėjo nuo drapšinėjimo odos-kuno ir ty
lus stenėjimas miegančių. Galų gale Rei
žys garsiai užrėkė:

Žydus užgauti, bet tik noriu parodyti Ame
rikos visuomenei kiek dar tamsus yra mu
sų broliai Lietuviai ir kiek dar reikia ener
gijos jų apšvietimui.

w

O, GAILA, GAILA!....
O, gaila, gaila man vienos 
Mergelės kuri mano buvo....
Kuri šiais metais netikėtai
Mirė.... amžinai man žuvo....

— Kad tave! Nastut, uždegk žibin
tuvą. ... Taip šiąnakt blusos žmogų ka
poja kad ir rėdos nėra....

Užžibino žibintuvą, ir akyse šeimynos, 
kuri visa subėgo vienmarškiniai, persista
tė indomus reginys. Po sienas ir aslą vai-, 
kiojosi begalinės procesijos vabzdžių kurie 
daugiausia gyveno miesto virtuvėse, lan
kydami puodus, bliudus ir indus.... Ant 
lovų, tarp šventųjų paveikslų ir pataluose 
spiečiai blakių įvairaus didumo. Visa tai 
nuo žibintuvo šviesos ėmėsi smarkiai bėgti 
ir pasidarė toks trukšmas lyg lietus grin
čioje lijo....

— Tai turim blusų, tai turim gražių 
blakių! — surėkė Reižys.

— Iš kur tas? Jų pas mus niekuomet 
nebūta! — nustebo Reižienė.

— Žydas, bjaurybė, pargabeno. Tur- 
but iš tų prakeiktų rakandų išlindo. Tai 
kvailė tu kad pirmiau to nepatėmijai. — 
Barėsi Reižys.

— Ką aš turgau tėmyti kad tu nežiū
rėjai ....

Pradėjo visi apžiūrėti “meblius”. Juo-' 
se vabzdžių knibždėte knibždėjo it spiečiuo
se bičių kiekviename plyšyje. Apvertęs 

■“meblius” augštyn kojom pamatė kad tar
pe pakulų ir puolančių plaukų begalybė 
kandžių butą.... Reižys su piktumu pa
statė kėdę atgal, bet tuo tarpu viena jos 
koja nusirito į popečialį, kur vištos tupėjo! 
Inpykęs sustvėrė kanapą ir metė ją žemėn 
taip kad iš jos pasidarė tik malkų krūva. 
Tuo keliu nuėjo visos kėdės į vieną krūvą.

, — Turėkis savo “meblius”, turėkis sa
vo minkštas kėdės, turėkis savo kanapas. 
Parke tu prakeiktasis, kad tave velniai, 
kad tave utėlės suėstų! Nubaudė mane Die
vas kad ožkas našlaičiams panelei iš Prie
glaudos pasigailėjau už tikrus pinigus. 
Vabzdžių iš sąšlavyno pas Žydą prisipir
kau už tiek gerybės kad su šeimyna galė
čiau net metus pramisti. Ir tu kvailė, ir 
visi jus kvailai, meblių užsimanė. Tai tu
rėkite meblius!

Trukšmas laužomų rakandų, žviegimas 
moterų, lojimas išsigandusio šunies ir kei
kimai Reižio padarė grinčioje' tokį pašėlu
sį lermą it pragaras atsidengė....

Vyras 'norėjo viską naikinti, daužyti, 
bet išsigandusios moterįs spėjo laikrodį ir 
dūdą su gramafonu ir kitais niekniekiais 
po lova pakišti. Galų gale “meblių” kai ir 
nebūta. Reižys apsidairė po grinčią ir pik
tas išėjo lauk. Tik slenkstyje nelaimingas Į 
katinas pasipainiojo jam po kojom. Rei
žys nors jam atsikeršijo, nes spyrė jam ko
ja į šoną kad šis nesavu balsu sukniaukė. I 
Išeinant laukan šeimynai sušuko:

— Miegokit sau su blusomis! Likite 
sveiki, aš einu į klėtį.

Lauke ‘jau brėško.

Po kelių dienų pasirodė kad išgelbė
tasis laikrodis ėjo ir mušė tik tuomet ka
da turėjo prie tam noro, o gramafonas už
suktas dieną visai nenorėjo del kokios ten 
fantazijos dainuoti, bet kartais nakčia, kuo
met visi buvo užmigę, neprašytas pradėda
vo staugti neišpasakytai baisiai, lyg šimtas

Gaila, gaila, širdį skauda, 
Nėra del manęs dalios.... 
Mano akįs senai rauda, 
Nes netekau mylimos....
Man nelaimė, aš raudosiu 
Iš liūdnumo.... Jus giedokit; 
G kai vargšas aš numirsiu 
Šalę josios pakavokit!....

Kudlius. |- 
Lietuva.

W

Tarp niurųjų debesų, 
iš sapnuojančių dausų, 
man šypsojosi žvaigždelės, 
žaidė miegančia nakčia 
ir mirgėjo paslapčia, 
ir augštyn vis kėlės, kėlės....
Iš lapelių miegančių, 
iš svajojimų, minčių 
ilgą tiltą aš nutiesiu, 
ir gražiąsias žibutes, ■ 
mirguonėles žvaigždutes, 
lekiančias tolyn, pasieksiu..,■
Mano pasaka, sena.... 
Tų žvaigždelių šypsena 
daug svajonių suviliojo! 
Bet gi ši naktis — ne ta, 
nūn daina skambės kita, 
ta kur kerštą išsvajoto....
Pasikelsiu aš augštai,

- kol dar plakasi karštai 
jaunas kraujas ir širdužė.... 
Žemėj laimės neradau; — 
dainą vieną nugirdau — 
Tai šaltoji jure ūžė!

Svyruonėlis.
(Iš “Trimito”)

w
Daugybė žmonių mėgsta valgyt vai

sius, bet kiti tingi lipti į medį nusiskinti.♦ ♦ ♦
Geros žinios nėra žinios; ir jokios ži

nios nėra geros žinios. 
♦ * ♦

Kaipo paprastas žmogus, kaipo visuo
menės vadas, kaipo valstybės vedėjas, visi 
daugiau užsižingeidavę žinoti kas atsitin
ka blogo negu kas gero dedasi.

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

1269 Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 75
14 Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 50

1145 Akyvi Apsiriškimai Sviete....................p. 79 35
1146 Apsireiškimai Atmosferoje ............. p. 238 1.00

Ta pati apdaryta- ............. '....... 1.75
1147 Apie žemę ir Kitus Svietus ,...........  p. .255 1.25

Ta pati drūtais apdarais ........../ 2.00
3002 Aritmetika ...................... p. 104 40
3201 Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą, p. 72 25
5126 Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 60
3335 Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybes 25
..24 Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 1.25

35 Badas — Dailus vaizdelis ........ p. 260 1.00
1444 Baltoji Vergija ................. p. 118 50
1155 Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147 60

ret H. Sanger, vertė J. Stropus................. 1.00
3212 Barbora Ubrika, arba klioštorians Jėzuitai 50

49 Darbas — gražus romanas ........ p. 219 75

1595. Sočia list iškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah,
Pa. .......................................... ............................ 10c

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
‘ Puikiausias iš dailiųjų musų spausdinių, — didelio formato knyga, su daugy

be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kurių ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. 
“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
dos viršais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi .
E - i ----- :G

LIETUVIŲ KLAIDOS
Laimingi buvo bočiai senovėj, 
Nes jie daugybę dievų turėjo: 
Viena dievystė vieną ką valdė, 
Ir ko kam reikė prie jos melst 

ėjo.
Jeigu nelaimėn kuris . pateko, 
Laimęs dievaitę garbino, šaukė, 
Ji jo širdingo balso išklauso — 
žmogus ko prašė tuoj susilaukė.
šiandien daug vargo Lietuvis 

kenčia
Kad nuo senovės savo nuėjo, 
Pametė viską bočių brangiausio, 
Naują dievystę garbint pradėjo.
Nesekit naują ką jums kas 

rodo,
Lengva j bėdą su juo nužengti, 
Paskui daug metų išbristi ima, 
Į gerą kelią sunku įžengti.

Perkūnas.

Nuo Juokų Red.: šios gerb. 
Perkūno eilės yra lyg balsas Se
nojo musų Tautos Dievo išmeti- 
nėjančio Lietuviams už jų grie- 
kus. Tik gaila kad gerb. Perkū
nas yra paprastas smertelnas 
šių dienų žmogelis bandąs rašy
ti poeziją, kuri daug vargo pri
davė mums iki ištaisėme kad 
tiktų nors šin kampelin. Bet 
jo mintis gera. Jis dar norėjo 
išvedžiot, daugelyje kitų punk
tų, kitas dievystes, kaip lietaus, 
derliaus, vėjų, meilės ir tt. ir tt. 
ir antgalo nori išrodyt jog už
tai dabar mes Dievo pagalbos 
neprisišaukiam kad jis yra tik 
vienas: visi visko nuo jo pra
šom—daugumas ir tų pačių da
lykų, ypač karėj' pagalbos, tai 
kaip jis gali visų išklausyti ir 
visiems visokias malones teikti. 
Vienok tos eilių dalįs buvo taip 
nenusisekusios kad niekaip ne
galėjome sutvarkyti spaudai, tai 
nors žodžiu paaiškiname kas 
gerb. Perkūnui ant minčių buvo.

Waterbury, Conn, (rašo gerb. 
Krivaitis) rengiama debatai te
moje: “Ar senberniai yradides- 
ni pletkininkai ar moterįs?”V

Visi kurie svajoja po erdves 
skrajot: poetai ir kiti, nei vie
nas nepamanė jog tenai baisiai 
šalta ir sutraškėtų nuo šalčio jų 
sparnai, kaip Ikaro' vaško spar
nai saulėtoj dienoj.

Kova už būvį: žmogus turi 
kovot ir kovot ir nepasiklaust 
savęs už ką kovoji, ar bus nau
da iš to su kuo kovoji. To ne- 
siklausia, bile tik kovoti. Ir 
kova nelygi. Jei kovoji už tau
tą ir draugijos teises tai esi 
garbingas. Bet jei kovoji prieš 
ypatą, tai esi negarbingas ir di
džiai klaidingas, skriaudą da
rantis žmonijai. Rodos jau rei
kėtų tas visiems žinoti, ypač 
veikėjams ir vadovams. Bet 
pasirodo kad nežino, ar žinoda
mi nuduoda ne. Taip mislyda- 
ma sėdžiu kamputyj. Mat, da
bar visur bedarbė, tai ir mane 
paliečia. Turiu laiko visaip mis- 
lį rangyti. Tik staiga varpelis 
birrr. Pašokau, kai žaibas, nu
lėkiau žemyn su minčia maž 
koks jaunikaitis ateina. Kad 
ir sena esu, vis noris sueiti. Bet 
apsirikau: ne jaunikis bet “Dir
va”. Mąsliu: kad ir tu taip pa-, 
sentum kaip aš tai negąsdintum 
ir nemaišytum svajonėlių.

žinoma aš kaip gaunu “Dir
vą” tuoj bučiuoju gerb. Spra
gilą ir skaitau; aš mat pripra
tus kuomet knygą pasiimu pasi
melsti pirma pabučiuoti, o pas
kui skaitau.. Seni žmonės sako 
kad pripratimas pikčiau prigi
mimo, ir aš ant to sutinku. Per
skaičius kas yra po gerb. Spra
gilo galvele ir kad viskas gerai 
ir naminė nusisekus, žiuriu to
liau. Nugi didelėmis raidėmis, 
matau: “Pastabukės”. Akis iš- 
plėčiau ir kitas dar pridėjau kad 
geriau matyt kas rašo, ogi gerb. 
Dargvainis. . Pasakyta: “Dra
mos momentas”. Veikėjai: vys
kupai, kunigai, nugi ir J. O. 
Sirvydas. Net pašokau iš džiau
gsmo kad gerb. Sirvydas tarp 
augštų 'ypatų randasi. Links
ma girdėti, aš. jį pažįstu jau ge
ras laikas, jis geras veikėjas ir- 
kovotojas už savo tautą, jis ne
kovoja su ypata, bet už princi
pą, ir daug. Skaitau toliau: ■

1 “Ant Sirvydo nežymu Kun. Pet
kaus intekmės, bet ant Kun. 
Petkaus yra visiškoji Sirvydo 
intekmė.” Toks juokas paėmė 
skaitant, ir. misliu: kas čia da
bar do lyginimas, Kun. Petkus 
ne mergina, kaip ant jo Sirvy
das gali turėti intekmės. Tai 
jau -klaida rašytojo: rašytojas 
jau nesilaiko teisingumo ir ko
voja prieš ypatą. Daugiau rei
ktų rašyti visuomenės naudai, 
ne apie ypatas; skaitytojams 
privatiniai ypatų reikalai neru
pi, apeina kaip padaryti visuo
menėje ramybę ir pakelt ap- 
švietą.

Man skaitant, atbėgo mintis, 
apie mirtį Chicagos “Lietuvos”. 
A. a. jai. Ir ją tokie rašytojai 
numarino. Tik ypatų reikalus 
skaitytojams teikdavo. Tą liu
dija jos merdėjimo numeriai.

Nesinori apie mirusius blogai 
kalbėti, bet -kas atsitiko jau ne- 
ištrinsi, pasiliks ant visados.

Sena Mergelė.

Protingas tas žmogus kuris 
tikrai mato kas yra bloga ir nuo 
jo lenkiasi, bet filosofas tas ku
ris ir blogame mato gerą.

Kalbant apie 'perstatymus ar 
koncertus, vieniems mes plojam 
del jų išvaizdos, •

Kitiems del jų vardo, 
Kitiems del jų gabumų.

Gerb. Senas Clevelandietis at
nešė štai ką: Vyčiai džiaugia
si kad jau Senas Clevelandietis 
užspringo, žada jau ir karunką 
atgiedoti už jo dūšią, nes nebus 
kam vyčių “nuopelnų” Clevelan- 
diečiams rodyti. Jus norite 
gyvą žmogų palaidoti. Nesi- 
džiaugkit, aš dar gyvas ir dar 
mano darbas su jumis neužbai
gta.

“Dar-ko” redaktorėlis pats 
neįstengia savo šlamštą suval
dyti, tai pasisamdė Clevelando 
vyčius. Dirbkite iki neužkrėsit 
ir “Dar-ko” redaktoriaus žydiš
kais parazitais.

Clevelajido vyčiai taip pamė
go “Dirvą” kad dar ją vos tik’ 
neša iš preso, o jau vyčių bai
siausia eilė'nustojus prie “Dir
vos” laukia išsižioję kad tik 
greičiau gauti pasiskaityti.

Gerb. Jaunutė (turbut to pa
ties amžiaus ‘kaip gerb. Sena 
Mergelė, tik tą savo vardą pa
sirinkus iš gerb. Laisvo Lietu
vio nesenai “Dirvoj” tilpusios 
pasąkos) sako: "Pereitam num. 
čia tilpo gerb. Senos Mergelės 
meditacijos kurios man išrodė 
liūdnesnės negu septynios psal
mės, Dovydo. Ar negalėtumėt, 
gerb. Juokų red., patarti kas 
geriausia yra veikti merginai

kuri jau pe'fšėna'' del* vaikinų, 
kuri nemėgsta pletkų, kuri į vi
ską žiuri praktiška ūkia, kad 
galėtų kaip nors-nukreipti1 min
tį nuo svajonių apie meilę?”

Čia gal gerb. musų korespon
dentui iš Chicagos reiks ateit 
mums į pagalbą, kaip aną sykį 
jis bandė išrišti kas ištiesų yra 
meilė.

□Lh

DENTISTAS SAKO:
“Aš patariu savo pacientams duot savo dan
tis išvalyt dentistui du kartu į metus. Visą 
kita ląika jie privalo valyt savo dantis dusyk 
dienoj su COLGATE’S DANTŲ VALYTOJŲ.
COLGATE’S išvalo dantis visai švariai. Jis 
nesugadina dantų paviršiaus, tik apsaugoja 
dantis užlaikant juos švariai. •

Jas irgi privalot vartot “COLGATE’S”.

Didelės Trobelės - 
Kaina 25c.

Žiūrėkit kad 1922 
Butų Jums Geresni 

Metai
Ar jus nustojot gero biznio arba 

investmentui progos pereitais me
tais delei stokos gatavų pinigų?

Kokis jūsų užsiėmimas nebūtų— 
darbininkas, prekiautojas, šeiminin
kė ar krautuvės darbininkas—ati- 
kit kiek nors kas savaitė į šį tvirtą 
taupymų banką, ant 4% uždarbio.

Paskui kuomet jums labiausia 
reikės, turėsit gatavų pinigų rezer
vo fonde pervedimui jūsų užmany
mo.

Randasi Patogioj vietoj ant Public Skvero

----------------------------------------

Septyni
Senojo
Pasaulio
Stebuklai -----------

NAUJAUSIA PIRMUTINE TOKIA 
KNYGA MUSU KALBOJE! ' 

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

Vertė K. S. Karpavičius.
’■200 Puslapių :: :: :: Kaina $1.00 

Drūtuose audimo apdaruose $1.75.

Telpa sekantieji keturi paveikslai: 
vDidėji Egipto Piramida ir Sfinksas kaip 

jie išrodo 1921 metais.
Flat Iron Budingas New Yorke.

Zeuso pavidalas Dianos pavidalas.

Šioje didelėje ir(populiariškai parašytoje (taipgi aiškiai lengvai išverstoje) 
knygoje aprašoma sekantieji septyni senojo; mums mirusio, pasaulio stebė
tini dalykai kurie nerado nieko sau lygaus nei ilguose amžiuose senovėje, nei 
niekas šių gadynių kultūros ir civilizacijos budais neįstengė padaryti:

1— EGIPTO KARALIAUS KHUFO KAPAS, kaip, 'iš ko jis padarytas, jo 
augštis, didumas ir visa tų laikų istorija iš 3,000 mėtų prieš Kristų.

2— BABILONO MIESTO MURAI— apie Babiloną visi žinot ’iš šventraščio, 
susipažinti su juo šitų mūrų gadynės tarpu bus labai svarbu.

3— OLYMPIŠKO ZEUSO STABAS, neapsakomo didumo ir puikumo stovyla.
4— t-DIEVeS DIANOS MALDNAMIS—ir jos ant žemės atsiradimo istorija.
5— KARALIAUS MAUSALIO KAPAS: istorija brolio su sesere meilės ir 

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

slai, užkariavimai, pasakos ir suardymas.

Reikalaudami knygbs, užsakymus ir pinigus siųskit šiuo adresu:

'DIRVOS’’ KNYGYNAS
7907 Superior Avė. : : : Cleveland, O.‘
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pastatyta 
anatimiš- 
fiziologiš- 
veikmės.

pradėjo 
ir tebu- 
Missouri

manipuliacijų (gy- 
tikslas kad pagelbė- 
kuno organizmui su- 
ateiti į normališką

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą

“Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau į lovą.'

Lai-
Nu-

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

bumą, 
visos

Ketinama Išleisti Draugijų 
todėl Svarbu kad 
Draugijos Gerai 
Pasirodytų.

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

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

Rosedale 5758, Princeton 431
Valandos: tik vakarais nuo 7 

iki 9 vai.
Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

ATPIGO Greičiausia Nupertame ir Pilnai Užmokame

Pusei metų
(Jokių Knygų Dovanų su nauja Kaina Nesiduos)

Vietose

Rosedale 1157DIRVA" Prospect 953
7907 Superior Ave Cleveland, Oh’o
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HEAVYS0UD COPPER
4- GAL. 4.95
G GAL. 6.50
S GAL. 7.75

| IO GAL. 8.90 
I 15 GAL. ia5O 
l 25 GAL. 17.50

OSTEOPATIJA
Ir Kokie Yra Jos Gydymo Budai

Daugelis žmonių yra susipa
žinę su ąlopatijos ir išdalies su 
homeopatijos (medicinos) gy
dymo budais. Bet dar yra tre
čia gydymo profesija, taip jau 
užimanti svarbių vietą gydymų 
srityje, kuri yra žinoma kaipo 
osteopatija.

[met apsireiškia nesveikata. Os- 
teopatiškų 
dymo) yrą 
ti žmogaus 
sitvarkyti, 
padėtį ir į lygsvaria formą. To
kiu tai budu osteopatijos meto- 

V0i.wpai>ijcB« .das gamtai pagelbsti sugrąžin-
Osteon, Grekų kalba, reiškia[ti žmogaus kūną į normališką 

kaulą, o pathos skaudėjimą: 
kaulų skaudėjimą arba ligą, ši 
dviejų žodžių sudėtis, kaip ir vi
sų kitų gydymo profesijų, ne
paaiškina pilnos prasmės; tą 
pamatysim vėliau.

Osteopatija yra senas gydy
mo mokslas; sakoma kad Gre- 
kai jau net 400 metų prieš Kris
tų osteopatiškai gydė įvairias 
žmonių ligas, nuo kurių laikų 
net ir patsai'žodis , paeina. T" 
dūriniuose amžiuose Vokiečiai 
gydytojai ją praktikavo, .bet mo
derniškoji osteopatija tapo su
tvarkyta per Dr. A. T. Still 1874 
metais, Kirkville, Mo. Dr. Still 
buvo senosios mokyklos medici
nos praktikuoto jas. Tuose lai
kuose alopatijos (medicinos) 
mokslas žemai stovėjo. Tuom-I 
laikiniai gydytojai menkai prak
tikuodavo chirurgiją, higieną, 
nekreipdavo domos į valgių 
kombinaciją (patarimą ligoniui 
ką valgyti), etc. Minėtas dak
taras, kaipo reformistas, tokius 
arba panašius įtrukumus medi
cinos moksle permatė ir ’savo 
kolegams nurodydavo. Paga- 
liaus jisai atidarė pirmą Osteo
patijos kolegiją Kirksville,' Mo! 
Nuo tų laikų' osteopatiškas mo
kslas. padarė didelį progresą.

Osteopatiški gydymo budai.
Kad išvengus vienpusiškumo, 

paduosiu vieno gabaus medici
nos ir osteopatijos rašėjo ir au
toriteto išreikštą mintį apie os
teopatiją. J. M. Littlejohn, M. 
D., O. D., Ph. D., ILL. D., etc., 
laikydamas prelekciją Royal So
ciety, Londone, išsireiškė apie 
osteopatiją sekančiai:

“Osteopatija yra 
ant plataus žinojimo 
kos kūno sudėties ir 
kos kūno organizmo 
Gamta yra: taip žmogaus kūną 
sutvarkius kad jame randasi 
reikalinga spėka, reikalingi sky
stimai ir reikalingos veikmės 
kurie" harmonizuojasi vieni su 
kitais palaikymui žmogaus kū
no mechanizmo lygsvaros.; jei
gu apsireiškia kokia betvarkė 
tuose kūno skystimuose bei 
spėkoje, kraujo cirkuliacijoje) 
arba tos spėkos išsidalinime ku
ne, tada jau pasidaro stoka har
monijos (susitvarkymo) ir tuo-

džių buvo šeši mėnesiai, vėliau 
pasidarė 9 mėnesiai, daugiau — 
2—3 metai jos baigimui, šian
dien osteopatija jau yra pripa
žinta kiekvienoje Suv. Valstijų 
valstijoje kaipo legališkas gydy
mo mokslas. Ir šiandieną kad 
tapus osteopatišku gydytoju jau 
reikia mokintis keturis metus 
High School, du metus kolegi
jos ir 3—4 metus osteopatijos. 
Vakarinėse Valstijose reikia mo
kytis tris metus, o rytinėse ke
turis metus. Kokia valstija ko
kių kvalifikacijų reikalauja ga
lima sužinoti parašius į tų 
stijų Osteopatišką Tarybą.

Osteopatiškos kolegijos 
Osteopatijos mokslas ne 

yra pripažintas Suv. Valstijose 
bet taipgi Jau yra legališkas 
Kanadoje, Pietinės Amerikos 
šalyse, Anglijos kolonijose' ir 
išdalies Europoje. Osteopatijos

Klausimai ir Atsakymai
(BIZNIŲ SRITYJE)

stovį”,
Osteopatiškas gydytojas yra 

tai žinovas anatomijos (anato
mija — mokslas apie žmogaus 
kūno sudėtį) ir fiziologijos 
(mokslas apie kūno sudėties vei
kimą). Anatomiją ir fiziologi
ja tai yra losteopatijos mokslo 
pamatas be kurių nei-vienas os
teopatas negalėtų gauti kolegi
jos diplomo ir negalėtų visai

Vi-(bandyti gauti bent vienoj valsti- _____  ________ ____r--„ —
kolegijų ant Amerikos konti
nento yra apie 22. Beveik kiek
viena osteopatijos kolegiją turi 
savo ligonbučiuš ir klinikas. Iš 
svarbesnių osteopatijos kolegi
jų galima paminėti sekančias:

Pennsylvania College of Os
teopathy, Philadelphia, Pa. Prie 
šios kolegijos yra ligonbutis ir 
klinika. Kad* gavus osteopatiš- 
ko daktaro laipsnį reikia turėti 
keturis metus high school, du 
metus kolegijos ir keturis metus 
mokintis osteopatijos.

American College of Osteo
pathy, Kirksville, Mo. ši įs
taiga taipjau turi ligonbutį ir 
kliniką; Teikia mokintis /osteo
patijos irgi keturis metus.

Kansas Gity University of 
Physicians and Surgeons, šio
je įstaigoje mokinama medicina 
ir osteopatija sykiu. Kadangi 
medicinos mokslas nedaug ski
riasi nuo osteopatijos tai čia ga
lima užbaigti Į keturis metus 
osteopatiją ir mediciną. Ši mo-

L. WURM
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJĄ 
Ofisas 1328 E. 80th STREET 

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1198 

Ohio State Princeton 979-W

i joj leidimą praktikuoti osteopa-
• tiją. Žinodamas anatomiją ir
• fiziologiją dar turi 'susi-pažinti 
i ir su kitomis mokslo dalimis lie- 
1 čiančiomis žmogaus kūną, kaip

neurologiją (mokslas apie ner
vus), osteologiją (apie kaulus), 
bakteriologiją (apie mikrosko
piškus gyvūnėlius), diagnozą 
(patyrimą ligos), etc. Todėl os- 
teopatas ir žiuri į žmogaus kū
ną kaipo į veikiančią mašiną. 
Pagedo ta žmogiška mašina, 
reikia ją atitaisyti. Apsireiš
kia kokioje dalyje kūno lyzija 

1 (leašon t— skaudėjimo vieta) 
osteopatas tokiuose atsitikimuo
se pavartoja manipuliaciją, ran
kas, ir paliuosuoja spėką iš ki
tų kūno dalių, padidina kraujo | 
cirkuliaciją ir tuomet gamta iš
gydo i tą skaurančią kūno salį, 
arba ją padaro lygsvaria (equi
librium). Osteopatąi praktikuo
ja taipgi ir chirurgiją, vartoja 
net ar vaistus delei išlaukinių 
žaizdų. Todėl turi klaidą tos i 
ypatos kurios tvirtina kad os- kslainė turi du ligonbučiu ir mo- 
teopatai yra bevaisčiai gydyto- kiną specialiai apie akių, ausų, 
jai. Jie atlieka chirurgiškus nosies ir gerklės ligas, defek- 
darbus, bet jie nevartoja jokių tus ir chirurgiją. Kag nori 

specializuotis kokioje žmogaus 
kūno dalyje turi pirmiausia už
baigti osteopatija. Paveizdan, 
jeigu žmogus nori tapti specia
listu akies, pirmiausia turi už
baigti osteopatija, gauti osteo
patijos -daktaro laispnį (O. D.), 
o vėliaus studijuoti apie akių 
ligas, refakciją ir chirurgiją 
smulkmeniškai, ir tuomet tok
sai gydytojas yra žinomas kai
po osteopatiškas akių specialis
tas.

Viršminėtas aprašymas apie 
osteopatija yra tiktai abelnas, 
ir šio straipsnio rašytojas pa
minėjo svarbesnius dalykus lie
čiančius osteopatiją. Jeigu kam 
neaišku arba jeigu kas norėtų 
daugiau apie osteopatiją žinoti 
gali siųsti laiškus į ''Dirvos” 
redakciją su klausimas; šių žo
džių rašytojas visuomet sutiks 
paaiškinti. J. J. š.

vaistų iš vidaus, būtent neduo
da žmogui vaistų gėrimui.

Osteopatija turi savotiškus 
specialistus, kaip tai: akies, no
sies, gerklės, nervų, chirurgijos, 
etc. Paprastas praktikuotas 
yra žinomas kaipo Osteopathic 
Physician arba Osteaptiškas 
Gydytojas. Tai tiek, maž daug, 
duodu skaitytojams suprasti 
kokie yra osteopatiški gydymo 
budai.

Kiek reikia osteopatijos 
mokintis.

Kuomet osteopatija 
tvarkytis '1874 metais 
vo pripažinta vienoje,
valstijoje, tuomet radosi viena- 
kitą nelegališka osteopatiška 
mokslainė ir tada osteopatijos 
mokslas žemai stovėjo, bet ka
da jau Suvienytų Valstijų kiek
viena valstija atskirai pradėjo 
pripažinti osteopatijos mokslą, 
tuomet ir patsai osteopatijos 
mokslas- pradėjo įkilti. Ispra-

I
i 
i

SU PRADŽIA 1922 METŲ “DIRVOS1’ PRE
NUMERATOS KAINA NUMAŽINAMA TAIP
Suv; Valstijose metams

Pusei metų 
Kanadoje

Pusei metų

$2.00
$1.00
$2.50
$1.25
$3.00
$1.50

“DIRVA” DABAR YRA PIGIAUSIAS IŠ DI
DŽIŲJŲ (8 PUSLAPIU) LAIKRAŠČIU ! ! ’•

Reikalaukit kopijos pažiūrėjimui — siunčiama vi
siems dovanai. Reikalaukit ‘Dirvos’ Katalogų.

Klausimas: — “Air gali Lie
tuvos Bankai išmainyti čekius 
(draftus) pirkinis Argentinos 
valdiškuose -bankuose ant Bėr
imo didžiųjų bankų?” — Klau
sia Juan Sumakar, Colonia Sar
miento (Shubut), Rep. Argen
tina.

Atsakymas: — Gali ir išmai
no. Paprastai tokiuose atsiti
kimuose Lietuvos bankai priima 
draftus, taip sakant, ant “in- 
casso” ir pasiunčia juos iško- 
lektavimui Į' Berliną. Gavę iš 
Berlino pinigus išmoka juos 
drafto savininkui. Už tokį pa
tarnavimą Lietuvos bankai ima 
ne vienodą atlyginimą. Vieni 
paskaito, tik 1 nuošimtį, kiti 
daugiau ar mažiau. • Iškolekta- . 
vimas tokių draftų paprastai , 
užtrunką porą-trejetą savaičių.

V. K. R;

Daugiau Stočių Savo 
Kvotas Užbaigė

Chicagos Apielinkėje Daroma 
Smarkus Vajus. Draugijos 
Viena Kitai Nepasiduoda 
ke Metinių Susirinkimų, 
tardamos Bonus pirkti.

rinimo Lietuvai laisvės. Taigi 
laba svarbu kad tokiame albume 
visos draugijos gerai pasirody
tų. Dar yra progos savo dar
buotę papildyti, nes dar laisvės 
paskolos vajus neužsibaigė.

Gerb. Lietuvos Atstovas Lankys 
Vidurinę, Pennsylvaniją.

Jau penkiolikta kolonija at
sistojo garbės užsitarnavusių ei
lėn, antrojo vajaus kvotą pabai
gdama. Ta kolonija yra Sce- 
neetady, N. Y., jos kvota buvo 
$1,000, o jinai jau bonų parda
vė už $1,150, ir dar toliau pa
sižada darbuotis. Kuri gi bus 
šešiolikta išeilės savo kvotą už
baigusi ? Pagyvensim, pamaty
sim ir ją pasveikinsim.

Nors dauguma kolonijų pusė
tinai paskolos reikale darbuo
jasi, bet yra keletas tokių ku
rios jau toli priešakiu pasįva- 

Irė. štai Amsterdam, N. Y., sa- ; 
'vo kvotą jau senai užbaigė ir 
Ijau virš kvotos padarė daugiau ■ 
tūkstančio dolarių. Cicero, BĮ., 
penkių tūkstančių dolarių kvo
tą turėjo, vienok jau virš kvo- 

I tos padarė $2,500. Du Bois, Pa. 
■ nors (nauja stotis bet puikiai 
darbuojasi, ir jai prie $1,500 
kvotos dar tik $400 trūksta.

Randasi ir daugiau tokių dar- 
. bščių kolonijų kurios pilnai at
jaučia svarbą greitos pagalbos 
I Lietuvai suteikti.

Kadangi dabar daugis drau
gijų laiko -savo metinius susi
rinkimus, (prie tos -gražios pro
gos daugelis iš,jų aptaria Lais
vės Paskolos reikalus ir nu
sprendžia pirkti Lietuvos Lais
vės Paskolos Bonų. Prie Šios 

Klausimas: - “Kuriuo keliu progos reikia Pastebėti jog yra 
geriausia keliauti Lietuvon kad |Mls\J0je .^manymas išleisti vi- x 
butu tiesi kelionė, aplenkiant SU ^menkos Lietuvių draugijų Ž 
Lenku juostas?” - klausia p. graz? a!įumj> k™e t 
Sumakar. apart. ,kl ko>. P^eta kiek, ±

Atsakymas: - Tiesiausi ke- ku°ml .Ir kuri draugija yra pri- t 
lionė yra ant Liepojaus, - čia|sldeJusl pne lsgavimo ir uztlk’. J 
reikja pereiti tiktai Latvių sie
ną Mažeikiuose. Nebloga kelio
nė yra ir-per Hamburgą-Piliavą 
(Karaliaučių). Amerikos laivu 
atvykę Hamburgan keleiviai yra 
vežami gelžkeliu iki Svinemun- 
de, o iš ten nedideliu laivui į Pi- 
liavą. Kartais, jei yra daug 
tokių keleivių, tiesiog iš Ham
burgo jie yra nuvežama mažes
niais laivais j Piliavą. V.K.R.

Prieš kiek laiko, kai kurias 
' Pennsylvanijos kolonijas aplan

kė Dr. Bielskis, Finansų Misijos 
reikalų vedėjas, ir pasidžiaugė 
iš gražaus besidarbavimo, ypač 
Wilkes Barre, Pittston, Maha- 
noy City, Shenandoah ir kito
se kolonijose, šias kolonijas, 
arba, geriaus sakant, Vidurinę 
Pennsylvaniją vasario pradžioj | 
atlankys Lietuvos Atstovas V. 
Čarneckis, todėl vietos darbuo
tojai patyrę apie tai subruzdo 
prie sutikimo tinkamai pasiren
gti ir kad prie tos progos butų 
galima dar daugiau Laisvės Pa
skolos Ibonų parduoti.

Lietuvos Finansų Misija, 
370 Seventh Ave. New York.

SCREW

ZI

Klausimas: — “Ar draftus 
galima vežtis su savim i Lie
tuvą? Ar jų neatima Vokie
čiai ant savo sienos?” — klau
sia p. Sumakar.

Atsakymas: ■— Galima vež-[ 
tis ir niekas jų neatima. Jei 
pasitaikytų pamesti, tai reikia 
tuoj apie tai pranešti tam Bėr
imo bankui kurio vardu draf- 
tas yra išduota, ir tam bankui 
kuriame yra pikta, nurodant 
drafto numerį, sumą ir datą, i 
Tokie pranešimai geriausia da
ryti per savą banką. Draftą 
ar čekį gali išmainyti tik tas I 
keno vardu jie yra išduota.

Išmintingiausis ir saugiausia 
būdas pinigams vežtis yra draf-1 
tai ir čekiai: vagis negal jų su
naudoti; pametus, galima pini
gus atgauti. Gi su “cash” pi
nigais yra kitaip, — jei juos 
pavogdinai, ar pametei, tai jau 
ir pražuvo. V. K. R.

Suv. Valstijų kongresas pasi
ryžęs dikčiai sumažinti kariu- 
menės ir laivyno išlaidas. Pi
nigais manoma numažint bent 
$100,000,000 nuo laivyno ir ka- 
riumenę palikt tik iš 100,000 
vyrų.

VARINIAI KATILUKAI
I Visi padaryti paskirų 16, 18, 20 ir i 
,22 didumo geriausio šalto plakto va- 
rio. Ne-eksploduojanti. Išvien eina iš 
lauko, be sudurimo, 5 colių didumo i 
užsukama kapurė-dangtis. Pilnai ga
rantuojama geriausis ir - tvirčiausia 
katilukas.

H colio vario dūdelės 30c pėda. [ 
Standard pusės colio Union, 50c. U. 
S. Customs Standard hydrometraa ; 
bandymams, 200 'laipsnių, $1.25. Už- I 
sakymai išsiunčiama dieną kada gau- L 
narna. Supakuojama tvirtose papras
tose dėžėse. Viršuj paminėta žemiau- 
sios dirbtuvės kairios. Siųskit money gj, 
orderį ar draftą su užsakymu.

Katalogai kitų dalyku žemomis kai- 
nomis parduodamų DYKAI ant pa
reikalavimo. Pirkit dabar iki kainos ! 
nepakil. Užsakykit tuojau.
The HOME MANUFACTURING CO. ' 
Dept. 97 2650 N. Halsted Street

Chicago, Ill.
Patikrinimai: Cosmopolitan Bank, 

Chicago, Ill.

Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofiso

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo 
daugiaus! Aptiekose parsiduoda po 35c. arba norint, kad pri- 
siųstumėm per paštą, tai reikia siųsti 40c. į .

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

B

Dr. J. J. Silverberg 
Dentistas

5388 ST. CLAIR AVENUE 
Iš priežasties sunkių laikų 'nu
mažino kainas ant visokių dan
tų darbo. Visiškas užganėdini- 
mas garantuojama. Traukimas 
be skausmo. Išlygos lengvos. 
Valandos nuo 10 ryte iki 8 vak. 
Geri dantis yra gera sveikata.

DR. BAILEY “Specialistas”
Per 21 metus gydė keblias ir chroniškas vyrų ir moterų ligas. Vė
liausi metodai ir tikras gydymas. Jeigu kenčiat nuo Kraujo Užnuo- 
dinimo, Skaudulių ant Odos, Reumatizmo, Širdies, Plaučių, Skilvio, 
Kepenų, Vočių, Patrūkimo, Nosies, Gerklės ir Goiterio *— Eikit pas 
jį ir* pas veiki t.
Jis naudoja Garsingų Kraujo Vaistų 606 ir 914.
Taipgi vėliausius Elektriškus ir X-Spindulių Gydymus.
Visokis gydymas atliekama paties Dr. Bailey ypatiškai ir slaptai.

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

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

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

CLEVELAND, OHIO

: : : X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00«-h-h+
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REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio, skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

“DIRVA”
7907 Superior Ajvenue

Valandos nuo 9 iki 4 po piety — nuo 6 iki
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DR. SMEDLEY
Eikit pas teisingą Specialistą o ne kokius nenu- 

simanėlius. Tikras Specialistas ir profesorius ne- 
kkęisinės jūsų kokia liga sergat ir kur jums skan
ia, bet pats jums pasakys, po išegzaminavimo. Su
taupysit laiką ir pinigu. Daugelis daktarą negalė
jo jūsų išgydyt iš tos priežasties kad neturėjo ga
na patyrimo ir apsipažinimo su1 jūsų tikra liga. 
Mano Radio-Scope-Raggi-X-Spindūlių Eoentgeno 
aparatas ir pilnas Bakteriologiškas išegzaminavi- 
mas kraujo atidengia man tikrą jūsų ligą, ir jeigu 
aš apsiimu gydyti, sugryš jums sveikata ir jiegos. 
Jeigu esat silpnų nervų ir kenčiate nuo užnuodiji- 
mo kraujo, turit išbertą veidą, pučkus ant viso kū
no, užsisenėjusias žaizdas kojose, nenustokit vil
ties, nemėtykit pinigų ir laiko, tik ateikit pas ma
ne ir aš apžiūrėjimo jūsų pasakysiu ar liga yra iš
gydoma ar ne, ir tą pasakysiu atvirai. Egzamina
vimas ir pasitarimas dykai, jeigu atsinešit šį pa
garsinimą.

DR. SMEDLEY, Specialistas 
10406 Euclid Ave. Cleveland, O. 
KAMPAS E. I05TH ST.' 2-ros Grindis, Kamb. 4.

8 vakare Nedėldieniais nuo 10 iki 1 dieną.

;APIE VIL 
SĄRAŠUS

Washingl 
ta). — Vii 
sąrašai iki 
viešai pask 
daryta spe 
rinkimų in 
rašus valsč 
cijomis kad 
simpatikų. 
įrašoma bi 
čiai.

rinkin

GRĄSINO 
VAUJANČ]

Washingl 
ta). — Lie 
dai pareišk 
mo
Už nedalyv 
ta areštu, ] 
mis, turto 
vių pastaty 
ir ištremim

1. LI
Lii 
tėj 
431 
lia 
Bi<

2.

MES reikalaujame keliolikos”Namų vienos ar dviejų šeimynų, tarpe St. 
Clair, Euclid, East 26-tos ir 105-tos gatvių, už kuriuos mokėsime pil
nai (Cash). Mes nesame perkupčiai (agentai), bet tiesiog pirkėjai, 

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

THE REPRESENTATIVE REALTY CO 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai

7907 Superior Avenue 
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue 
Central 6488
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
DELEI J. ŽILIAUS 
PASKYRIMO

Washington, sausio 20 d. (El
ta). — Eltos pranešime iš sau
sio 14 d. įsibriovė stenografės 
klaida, vieton “žilius — Lietu
vos karinis atstovas Klaipėdai” 
turi būti: “žilius — Lietuvos 
laikinis Atstovas Klaipėdai”.

Gerb. J. žilius yra Užsienių 
Reikalų Ministerijos paskirtas 
prie laikinos Santarvės admini
stracijos Klaipėdoje atstovauti 
Lietuvos interesams. Jisai yra 
ne karinis, bet civilis atstovas.

▼ V: T
APIE LIETUVIŲ INDĖLIUS 
RUSŲ BANKUOSE

Washington, sausio 21 d. (El
ta). — Ministerių Kabinete nu- 
'tarta derėtis su Rusų Valdžia 
del indėlių grąžinimo en bloc, 
t. y. Lietuvos Valdžia išreika
laus iš Rusijos visus Lietuvos 
piliečių indėlius bankuose ir 
šiaip atlyginimą už esantį Ru
sijoj arba Rusijon išvežtą Lie
tuvos piliečių turtą, ir paskui 
tas atlyginimas bus grąžinama 
Lietuvos piliečiams padavusiems 
prašymus iki balandžio 1 dienos 
1922 metų. Tiems piliečiams 
kurie iki tos dienos neinteiks 
Užsienių Reikalų Ministerijos 
Ypatingam Skyriui prašymų 
teks patiems rūpintis išgavimu 
iš Rusijos savo turto.

PROJEKTUOJAMA NAUJAS 
GELŽKELIS LIETUVOJE

Washington, sausio 18 d. (El
ta). — Susisiekimo Ministerija 
yra išdirbusi ir įnešusi Minis
terių Kabinetui naujo gelžkelio 
projektą. Naujas gelžkelis jungs 
Vilniaus-Kauno-Virbalio kelią 
su Varėnos-Suvalkų keliu. Jis 
eis iš Kazlų Rudos stoties per 
Mariampolę, Kalvariją iki šeš- 
takavo stoties.

LIETUVOJE GAMINS 
SAVUS VAGONUS

Washington, sausio 18 d. (El
ta). — Kauno Siaurųjų Gelžke- 
lių dirbtuvės jau turi paruošę 
tam tikrą skyrių gaminimui 
naujų vagonų siauriesiems gelž- 
keliams.

.APIE VILNIAUS RINKIMŲ 
SĄRAŠUS

Washington, sausio 16 d. (El
ta). — Vilniaus Seimo rinkikų 
sąrašai iki sausio 13 d. nebuvo 
viešai paskelbta. Sąrašai buvo 
daryta specialiai tik Vilniuje; 
rinkimų instruktoriai darė są
rašus valsčiuose sulyg instruk
cijomis kad daugiau butų Lenkų 
simpatikų. Lenkų šeimynose 
įrašoma buvo net ir mažame
čiai.

GRĄSINO BAUSTI NEDALY
VAUJANČIUS RINKIMUOSE

Washington, sausio 16 d. (El
ta). — Lietuviai, žydai ir Gu
dai pareiškė kad Vilniaus Sei
mo rinkimuose nedalyvausią. 
Už nedalyvavimą .jiems grąsin- 
ta areštu, piniginėmis pabaudo
mis, turto konfiskavimu, karei
vių pastatymu, namų deginimu 
ir ištrėmimu.

Abejotinosna vietosna Vil
niaus srityje privešta žandarų. 
Tuo tikslu buvo liuosuojajna 
atostogoms net ir Lenkų karei
viai. ' Važiuojantiems Vilniun 
buvo duodama dovanai antros 
klesos bilietas ir dienpinigiai.

Vilniuje balsavo Seimo rinki
muose maždaug dvidešimts nuo
šimčių. Yra faktų kad dauge
lis balsavo kelis kartus; balsa
vo mažamečiai, persirėdę karei
viai, žmonės su Rytų Lietuva 
nieko bendro neturintieji. Pro
vincijoje vienas asmuo balsavo 

luž savo šeimynos narius ir už 
pažįstamus. Dūkšte žydai bal
savo tik pogromo išvengimui. 
Lenkų kunigai šv. Petro ir Au
šros Vartų bažnyčiose skelbė 
prakeikimą nedalyvaujantiems 
rinkimuose. Rodunėje vikarą 
Kun. Drabenį ,už atsisakymą 
agituoti bažnyčioje grąsino iš
siųsti koncentracijųs stovyklon.

VILNIAUS RINKIMŲ 
ĮVYKIAI

Washington, sausio 16 d. (El
ta). — Sausio 6 d. Lenkų val
dininko Rachalskio (Galicijos 
gyventojo) raštu buvo uždary-. 
ta Švenčionių Lietuvių 'gimna-j 
zija Vilniaus srityje. Rodunė-| 
je (Lydos apsk.) Kun. Drabe- 
niui grąsinta jei nebalsuos bus 
kankinamu. Dzieveniškyj (Aš
menos apsk.) seniūnai, 'žandarų 
liepiami, pranešinėjo žmonėms 
jog nebalsuojantieji mokės pa
baudos penkis tūkstančius mar
kių gyvuliais ir turtu.

Trakų apskrityje Lenkų žan-| 
da/ai grąsino nebalsuojantiems 
šešiais mėnesiais kalėjimo.

Butrimonyse (Lydos apskr.) 
Lenkų instruktoriai nebalsuo
jantiems grąsino dešimčia tūk
stančių markių pabaudos.

Žirmūnų valsčiaus (Lydos a.) 
viršaitis nebalsavusius grąsė 
nuolatos siųsti pastotėmis.

Seniškiuose balsavo iš tūks
tančio šešių šimtų tik dvide
šimts keturi Lenkai dvarponiai.

MIRĖ DR. RALYS
Janavoje plaučių uždegimu 

mirė gruodžio 17 d. Dr. Jero
nimas Ralys, žinomas literatas 
ir vertėjas Lietuvių kalbon Grfe- 
kų mitologiško veikalo Odyse- 
jos.

gramSra/r ▼ 
PALUKNĖ, Kretingos apsk.

Nors daug vargo turėjome 
steigdami Paluknės mokyklą, 
bet ir įsteigus neperdaug nau
dos yra. Praeitais metais tėvų 
komitetas pareiškė daug nepasi
tenkinimo mokytojos darbu, bet 
metų gale pasisekė šiokią tokią 
tvarką padaryti. Prasidėjus 
šiems mokslo metams, pasirodė 
ta pati netvarkė: mokytoja at
eina mokyklon tik apie, 11 vai., 
sąsiuvinių netikrina; knygas ar 
sąsiuvinius pirkdama 'nežiūri 
kur pigiau, nors vaikai patįs 
pirkdami gauna- dviem-trimis 
rubliais pigiau. Visuomenės la
bas musų mokytojai rodos ma
žai rupi. Tėvų komitetas pa
reikalavo iš mokytojos “kad bu
tų mokykloje nevėliau 9 vai.”,

I-
ir kad kiti trukumai butų pra
šalinta.

Tėvų susirinkimas apsiėmė 
kunigą vežti mokyklon į dvi sa- 
vaiti vieną sykį, esant blogam 
keliui dar rečiau (iš Skuodo 8 
kilometrai).

WWW

I DAUGAILIAI, Utenos apsk. ’ 
| Daugailių valsčiaus taryba 
iš valsčiaus lėšų skyrė 1,600 au- 

I ksinų aprūpinimui knygomis- 
vadovėliais savo valsčiaus mo
kyklų neturtingų mokinių.

Taipgi nutarė kad Daugailiuo
se traktierius šventadieniais bu
tų visai uždarytas. 

▼ ▼ ▼
“VARPO” BENDROVĖS 
SUSIRINKIMAS

(Nuo “Dirvos" Red.: — šią 
žinią talpiname del to kad dau
gelis Amerikiečių yra “Varpo” 
Bendrovės šėrininkai pirkę ak
cijas laike Dr. Alseikos atsilan
kymo pereitą žiemą.)

Gruodžio 4 d. Kaune buvo 
steigiamasis “Varpo” B-vės su
sirinkimas. Pribuvo apie 20 ak
cininkų, kurie turėjo apie 1,300 
balsų. Daugelis turėjo Ameri
kiečių atsiųstų įgaliavimų juos 
atstovauti susirinkime.

Susirinkimą atidarė steigėjų 
vardu Mykolas Sleževičius, pa
siūlydamas išsirinkti susirinki
mo pirmininką; išrinko Dr. J. 
Staugaitį, St. Seimo vice pirm.; 
sekretorium išrinko Joną Stri
maitį.

F. Bortkevičienė, “Varpo” fi
ves vedėja, įsteigėjų vardu pra
nešė apie Bendrovės organizavi- 
mąsi, įsisteigimą ir padėtį.

Iki šiol nebuvę sušaukta stei
giamojo susirinkimo, nes nebu
vo užbaigta organizavimo dar
bas. Visos akcijos parduota ir 
visas pagrindinis kapitalas, mi
lijonas auksinų, sukelta. Spau
stuvė buvo pirkta Rygoje dar 
kuomet kainos buvo žemos. Ant 
to pirkimo Bendrovė uždirbus 
iki 50 nuoš., jeigu viską įkai
nuoti šios dienos kainomis. Bet 
spaustuvės vis didinama ir to
bulinama ir naujų mašinų pri- 
perkama. Dabar spaustuvė ga
li padirbti dvigubai daugiau ne
gu pradžioje. Ir darbininkų dir
ba daugiau, apie 40 žmonių. 
Esąs pelnas sudedama spaustu
vės padidinimui ir patobulini
mui. Suėmus “Varpo” Bendro
vės visus atliekamus darbus tai 
gryno pelno buvę 8,100 auksinų.

Akcininkai B-vės vedėjos pra
nešimą priėmė su delnų plojimu 
ir padėka. Nesitikėta kad pir
mais metais B-vė taip puikiai 
galėtų išbujoti. Turtas “Var
po” B-vės siekia: inventorius 
1,220,218.70 lauks.; spausdiniai 
63,965.30 auks.; pinigais 180,- 
000 auks.; skolingi 245,000.00 
auks.

“Varpo” Bendrovė leidžia “L. 
Ūkininką”, “Varpą” ir knygas.

Reikalinga butų įsigyti savo 
namas ir dar padidinti spaustu
vė. Nutarta padidinti pagrin
dinį kapitalą dar dviem milijo
nais auksinų.

Išrinkta nauja valdyba: M. 
Sleževičius, F. Bortkevičienė, 
Dr. J. Staugaitis, J. Vileišis, 
Dr. D. Alseika; Revizijos komi
sija: P. Janulaitis, E. šulčys ir 
Pr. Radzevičius.

(“Liet. Ukin.”)

MALABARO RIAUŠI
NINKAI MOPLAHAI

“Malabar, riaušių scena, yra 
žmonijos nerimavimo Indija, bet 
iš kitos pusės ’tai yra Indija ra
mių užvandenių, brangiųjų au
galų, krokodilių, tigrų, leopar
dų ir laukinių dramblių — tra
dicijų ir sapnų Rytai”, sako bu- 
letinas iš Washington, D. C., 
National Geographic Society ra
štinės apie tą sritį kur Britani
jos kariumenė 'bando sulaikyti 
sukilimus.

“Malabaro gyventojų Mopla- 
hų yra apie milijonas. Daugu
ma jų yra ainiai Arabų .prekiau
tojų kurie apsistojo Vakarinia
me Pakraštyje devintame šimt
metyje, nors nekurie jų paeina 
iš atsivertėlių nuo Hinduizmo ir 
kitų tėn'buvių Mohametoniškų 
grupių.

“Malabar vis dar turi diktoką 
komerciją, vienok didesnė už- 
rubežinė prekyba perėjo į uos
tus prie kurių garlaiviai gali 
Saugiai priplaukti ir apsistoti. 
Nors Calicut miestas davė savo 
vardą audimui calico (kaliko), 
to audimo išdirbimas jau beveik 
tenai pranyko ir tik paskirų 
įvairių dalykų importavimas li
ko tarp svarbiausių.

“Malabaro ryžių laukai, ap
supti gražiais kokriešutų gojais, 
kurie taipgi auga plačiai pajū
rio krantuose, ir jo 'gausybė pi
pirų, kandamonų, imbiero, ar
batos, kavos ir kitų augalų, iš
rodo grynai Orientaliu tiems 
kurie nežino apie importavimą 
į tą kraštą mašinerijų, padargų, 
audimų ir kerosino kas pakeičia 
pasakišką žemę į modernišką 
distriktą. ši maža sritis, ap
gaubta tarpe augštų kalnynų ir 
mėlynos jūrės, kvepianti įvairių 
augalų kvapu ir turtinga mais
tu yra paskutinė viena kurion 
kas butų pažvelgęs kaipo organi
zuoto sukilimo vieton. Vienok 
Moplahai, kurie parduoda savo 
gyvastis brangiai ir yra to ti
po kuris ganėdina skaitytoją 
aprašymuose apie narsumą ir 
vargina policiją ir kariumenę, 
vėl susituokė po žalia vėliava 
kurią kitados Pranašo pasekėjai 
nešė Ispanijon ir iki vartų Vien
uos. Laiks nuo laiko jie suki
lo. prieš Hindus ir jų fanatiz
mas yra toks žiaurus kad prieš 
juos išstatyti durtuvai neturėjo 
reikšmės. 1500 metais, už po
ros1 mėtų po atvykimo Vasco ’Da 
Gama, jo garsingoje kelionėje 
kuri įsteigė naują prekybos ke
lią į Rytus, Moplahai, arba Mo- 
pillai, sunaikino Portugalų įstei-

šimtas vyrų tapo nušauta Man- 
jeri kaime, iš 4,000 gyventojų, 
Ernad taluk srityje, kuri buvo 
scena ankstyvesnių Moplahų su
kilimo 1849 m.

“Malabar yra siauras pajū
rio plotas 150 mylių ilgio nuo 
šiaurės į pietus, stovįs priešais
Arabišką Jūrę Europon žiu-rin- 
čiame Indijos šone, kurios už
pakalyje stovi Vakariniai Gha-
tai, 3,000 iki 8,000 pėdų augš-
čio ir nuo 20 iki 60 mylių nuo
pavandenio. Vienatinė peršvar- 
pa per tuos kalnus yra prie Pal- 
ghat Gap, 16 mylių pločio, per 
kurią gelžkelis ineina kitaip at
kirstą nuo visur sritį. Gelžke
lio linija persidalina ties šora- 
nur, netoli Ponnani upės, viena 
šaka nusisuka į pietus į Cochin 
o kita į šiaurę link Mangalore, 
pereinant per Calicut, Prancū
zų sodybą Mahe ir Cannanore 
ir nueina į Pietinį Kanara dis
triktą.

“Žiemos laiku, Malabar sulau
kia pietvakarinio monsuno ku
ris -'užneša didelius lietus visu
pakraščių ir paverčia trumpas 
upes-'-kurios suraižioję iš jūrių 
pusės Vakarinius Ghatus į sku
bančias sroves.

“Prie viso -pavandenio yra 
siaura pusiau šlapia sritis susi
dariusi iš prasiveržusių vande
nų ir pelkių, dauguma kurių su
jungta kanalais esančiais svar
biu dalyku tos srities komuni
kacijai. čia augalai yra įvai
rus ir brangus, vienok malarija 
yra nuolatinė viešnia. Medžio
klei gyvulių kalnų .pašonėse yra 
daugybė. Augštesnės dalįs yra
gausiai 'apaugusios medžiais. 
Tos vietos susidarę iš stačių ir 
augštų čiukurų su tamsiai ža
liais revais kuriuose teka sida
bro gražumo upeliai daugelyje 
vietų puldami stačiai nuo aug- 
štumų, tas gi viskas sudaro ne
sulyginamo gražumo vaizdus. 
Malabar yra gražiausias, turtin
giausias ir derlingiausias dis- 
triktas visoje Madras Preziden
tystėje.

‘‘šimtas penkiasdešimts1 my
lių tolyn nuo krašto, bet in- 
einančios į Malabaro politišką 
distriktą, randasi ‘šimtas tūks
tančių salų’, vadinamų Lacca- 
divos.

“Malabar niekad nepažinojo 
bado, ir tvanai ten retenybė. 
Prekyba kitados buvo pragarsi- 
nus tą sritį ir buvo vedama su 
Foinikiečiaiš, su žydais' laike 
Solomono, Seleukiškais Syrijo- 
nais, Ptolemaiškais Egiptėnais, 
imperialės Romos prekiautojais,

Arabais, ir Italais kurių laivai 
reprezentuoją Veneciją, Floren
ciją ir Genoa kitados stovėjo 
pakraščiuose prie slankiojančių 
dumblynų kurie sudarė reikalin
gus kelius Calicute, Quilande ir 
Cochine. Vėliau atvyko Portu
galai, Holanda i ir Francuzai. 
Po jų Anglai, kurie apėmė mo
nopolį įant prekybos visokių 
brangių augalų ir tam tikrų 
medžių kuriais tas pakraštis bu
vo pragarsėjęs. Marathą plėši
kai kurie buvo apspitę tą pa
kraštį buvo Anglų išnaikinta 
daug pirmiau negu Nepriklau
somybės Paskelbimas atkreipė 
jų domę'iš Rytinio į Vakarinį 
pasaulį.”

Čeko Slovakija Rengiasi 
Pripažint Lietuvą

Washington, sausio 10 d. (El
ta). — Iš diplomatų sferų suži
nota kad čekų Slovakų valdžia, 
kuri jau faktitnai Lietuvą pri
pažino, rengias oficialiai pripa
žinti Lietuvą de jure, čekų 
Slovakų valdžia neįkuria tuojau 
savo Atstovybės 'Lietuvoj, bet 
laikinai paves savo konsului 
Kaune atstovauti čekų Slovaki
ją musų šalyje.

Ivan Kme, čekų Slovakų 'at
stovas Paryžiuje, pareiškė vil
ties kad Lietuvos Vyriausybė 
iš savo pusės pasirūpins atsto
vauti Pragoję.

Anglijos valdžia paskyrė 50 
tūkstančių svarų (apie 250,000 
dol.) tam kas išras geriausį bū
dą ar net patį orlaivį kuris ga
lėtų tiesiog pakilt į viršų ir nu
sileist stačiai žemyn kada rei
kia.

1IDOVANAI!
Musų yra didžiausia Lie

tuviška įstaiga.
LAIVAKORTES parduo

dam dar pigiau, nes vėl at
pigo!

PINIGUS siunčiame daug 
pigiau ir greičiau. Partrau
kiame gimines iš Lietuvos 
kuotrumpiausiame laike. Vi
si musų kostumeriai sučėdo 
daug pinigų. Kas prie mu
sų kreipsis su kokiu nebūt 
reikalu ir prisius penkis ge
rus antrašus savo pažįsta
mų tas apturės puikių dova
nų. Rašykite pas mus arba 
užeikite, b to nesigailėsite. 
Atminkit musų adresų:

International
g Travel Bureau

Dept. D
136, East 42nd Street 

New York, N. Y.

Kalifornijoj dideli šalčiai su
naikino daug vaisinių medžių ir 
daržovių.

ROYAL MAIL 
lEUROPĄ 

“PATOGUMO KELIAS“ 
Žinomais “O” Garlaiviais 

parinktais patyrusių Keleivių. 
Ne tik tų garlaivių didumas— 
daugiau čia parodoma atkreipi
mas domos darbininkų į jūsų 
patogumų, kas jiems išdirbo 

vardų “Patogumo Kelias”.
TIESIOG HAMBURGAN 

TAIPGI Į
Cherbourg ir Southampton

ORDUNA Sau. 21 Kov. 3 Bal. 14 
OROPESA Kov. 17 Bal. 28 Bir. 9 
ORBITA Vas. 17 Kov. 31 Geg. 12
Specialiai prirengimai del 3-čios 
Klesos Pasažierių norinčių ke
liauti su savo šeimynomis. Vi

si kabinetai užsidaromi.

The Royal Mail Steam 
Packet Co.

SANDERSON & SON, Inc. 
Agentai

26 Broadway—New York 
117 W. Washington St.—Chicago 
Arba bile kurioj Laivakorčių 

Agentūroj.

LAIVAKORTĖS ATPIGO į 
Hamburgą ............. $103.50 +
Liepoją ......... $110.00 į 
Piliavą-Karaliaučių $106.50 I 

War Tax $5.00. T
•j- Pinigų Siuntimas Kalėdoms že- +
Ž miausiu kursu. Pinigus gauna T 
+ Lietuvoje iš arčiausio pašto lai- X 
T ke 25—30 dienų. J
? P. MIKOLAINIS t 
t 53 Hudson Ave. į 
| Brooklyn, New York
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Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA 

flOBnturfl 
VIENYBE

Lietuvos
1. LIETUVOS ALBUMAS. — Redagavo

Liudas Gira. Išleido Knygynas “švie
tėjas. Spausdino Oto Ellsner Berline. 
435 puslapiai.- Didelis formatas. Dai
liais viršeliais. 285 paveikslai. 155 
Biografijos. Kaina .....■........ $5.00'

2. A Lithuanian Etymological Index, by 
Harold H. Bender, Ph. D., Professor 
of Indo-Germanic Philology in Prince
ton University. Princeton, N. J. 1921. 
307 pusi. Kaina .............. $5.00

Sis veikalas yra parašytas, remiantis šiais žody
nais: Sanskrito — Uhlenbeck, Vokiečių — Kluge, 
Gobi •— Feist, Slavų — Berneker, Latinų — Wal- 
de, Graikų — Bbisacų-. Jame surinkta 5,000 Lietu
vių žodžių, parodoma jų kilme, vartone ir tt. Kiek
vieno apšviesto Lietuvio namuose ši knyga turėtų 
būti.

3. žaibas ir Griaustinis ir Kaip Įtaisyti 
Perkūnsargį. Parašė Agron. J. Kriš
čiūnas. “Varpo” Bendrovės Spaustu- 
švė. '-Kaunas. 1921. Pusi. 24.. ..10c

Svarbus ir žinotini dalykai netik ūkininkams, bet 
ir miestiečiams. Knygelėje išaiškinama šitie da
lykai: Kas yra žaibas; kaip atsiranda elektra ore; 
kokie buna žaibai; kas yra griausmas ir lt.

Albumas
4. žmonių Ligos ir Apie žmogaus Dailu

mą. Parašė Dr. K. Grinius. Kaunas. 
“Varpo” Bendrovės Spaustuvė. 1921. 
Pusi. 48.....................10c 

Viena uncija apsisaugojimo nuo ligos yra vers
lesnė už visų svarų gyduolių, ligai atėjus, šitoje 
Dr. K. Griniaus knygelėje paduota visa eilė ligų, 
jų aprašymas, symptomai ir budai nuo jų apsisau
goti. Priede nurodoma kaip žmogus turi gyventi, 
kad būti dailus.

5.. Didis Graikų Išminties Vyras Sokra
tas. “Varpo” B-vės Leidinys No. 2. 
1921. Pusi. 20. .... L .... ....... 10c 

Svarbu yra pažinti didžiuosius išminties vyrus, 
kad tuo budu patys išmintingesni butume.

6. Ūkio Kursai. Veršiukų Auginimas. 
Parašė Agron. J. Kriščiūnas. “Varpo”

“ B-Vės Leidinis N4. Kaunas. 1921.
'Pusi. 36....................... 10c 

Ypatingai patartina ūkininkams susipažinti su 
išmintingais specialisto surašytais patarimais. Jei 
pats neskaityti, tai laiške pasiųsk Lietuvon, savo 
giminėms, gyvenantiems ant ūkio.

7. Ekonominio Rusijos Gyvenimo Bruo
žai. Parašė V. Stepukas. “Varpo” 
B-vės Leidiny? N3. Kaunas. 1921. 
Pusi. 61. .............. 20c

Indomi knyga ypač tiems, kas nori žinoti tik
rųjų Rusijos padėtį, — nesą by krašto padėtį ge
riausia atvaizduoja jo ekonomijos daviniai.

gtą dirbtuvę ir išžudė jos dar
bininkus. Delei to paskui Por
tugalijos jūriniai laivai bombar
davo Cąlicutą. (Calicut nerei
kia sumaišyti su Calcutta.)

“Per beveik šimtmetį1, Mala
baro ramumas periodiškai buvo 
sumaišoma šitų fanatiškų (Mu- 
sulmanų. Nuo 1851 m., pulkas 
Britiškos infanterijos nuolatos 
laikoma Malappuramej ir pasta
rose dienose buvo padaryta ata
kas ant tenai stovinčios kariu- 
menės, kuri juos atstūmė. 1873 
mėtais, Moplahai pradėjo didelį 
sukilimą Kolatture ir už dvyli
kos metų vėliau mažas buris tų 
fanatikų užėmė tvirtą poziciją 
Hindu maldnamyje Trikkalure, 
iš kurios jie tapo išvyta panau
dojus dinamitą. 1894 m. būre
lis iš 35 Moplahų Mannarakka- 
te tapo išvaikyta panaudojus 
prieš juos kanuolę, ir 1896 m.

Pamėginkite nnnjo

Su užregistruotu valsbnžmikliuSuv. Valat. 
Putu u tu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės Siame vaiste idetos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisyfojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
eiaiypatai.

§ a

Reikalaukit LIETUVIŲ SPAUDOS DRAUGIJOJE
307 West 30th Street New York, N. Y. .

(Taipgi Lietuvos Albumą galima gauti “Dirvos” Knygyne) 
<___------------ -----------------------------------------------------------------------------;_____)
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Aptiekcse 
parsiduoda 
po65c.arba 
atsiųskite 
75o., tad 
atsiusime 
per pušta 
tiesiog ią 
labora
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vais- 
baženklis.

EADJMCHTER&CO. 
*BUŠH TERMINAL BLOC S* 

BROOKLYN., *' 
:fiĖW \ORK,

STOPS DANDRUFF 
• PROMOTES •• -V • 
HEALTHY-SČALP 
LUXURIANT HAIR

Skaitykit ir Platinkit Tėvynės Gynėjų-šaulių 
Laikraštį “TRIMITĄ”

“TRIMITĄ” leidžia Lietuvos šaulių Sąjunga kuriai rupi ne ku
rių atskirų partijų ar luomų reikalai, bet Lietuvos Laisvės ir Ne
priklausomybės gynimas ir demokratinio jos surėdymo tobulini
mas ir stiprinimas.

“TRIMITAS” tiekia daug žinių iš Lietuvos pasaulio gyvenimo. 
Jame aiškiai ir vaizdžiai nušviečiama Lietuvos vidaus ir tarptau- I 
tinę padėtis.

“TRIMITAS” deda eilėraščių, apisakėlių, vaizdelių iš šaulių 
kovos už nepriklausomybę, politinių ir mokslinių straipsnių ir'šiaip 
daug gražių pasiskaitymų.

“TRIMITAS” eina kartą savaitėje 32 puslapių knygelėmis. Jo 
kaina Amerikoje: metams 4 dolariai; atskiras numeris 10 centų. 
Lietuvoje: metams 96 auks.; atskiras numeris 2 auks.

Broliai Amerikiečiai! Jums už jurių-marių gyvenantiems “Tri
mitas” geriausia paaiškins padėtį mylimos tolimos Tėvynės del ku
rios gerovės Jūsų širdis taip jautriai plaka. Tat išsirašykit “Tri
mitą” sau ir išrašykit Savo giminėms Lietuvoje. -Tuojau pasiuskit 
laiškelį “Trimitui” pranešdami savo adresą. Vieną mėnesi — ke
turis numerius — siuntinėsime “Trimitą" dovanai kad galėtumėt 
su juo susipapinti. O turime vilties jog susipažinę paronėsit kad 
nuolat Jusu namų lankytų “Trimitas”. Adresuokit:

. “Trimito” Administracijai,
Lithuania, Kaunas, Laisvės Alėja Nr. 26.

s________________________________________ _ ___________

KLAUSYKIT!
Svarbu yra žinoti visiems jog naujas svei

katos būdas, vadinamas Chiropraktika, yra 
geriausias iš visų iki šiolei žinomų. Nevar
tojama jokie vaistai ar operacijos daroma. 
Jis tik pagelbsti gamtai atlikti reikalingas 
funkcijas. Paveikslas kairėje perstato vaikų 
Joe Novak, 13 metų amžiaus, gyvenantį 1194 
E. 168 St. Jis per daug metų kentė ir kar
tais labai jog negalėjo eit mokyklon. Po še
šių savaičių gydymosi pas

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

jo ligos neliko nei žymių. Jis dabar yra. pil
nas džiaugsmo ir jo tėvai, šalip dėkingumo, 
pataria visiems viršminėta gydytoja.

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonku, bačkų ir korkavimui prietaisų. Syk} pa
bandė matysit kad namie daryti yra geriausi. — Siunčiame užsa
kymus visur, duodame numažintas (wholesale) kainas pardavinė
tojams musų padariniu kitose krautuvėse. Ateikit arba rašykit 
del informacijų. Užsakymus išpildome per paętų.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton -166

Musų skyriai yra: St.’ Clair Ave. ir E. 106th St. Market.
15617 Waterloo Rd., Collinwood, Ohio.
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arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.
SĖS

’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

S B !S 
’’VIENYBĖ”

EINA EU-KABT 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

. juokų skyrių !
’’TARKA”

AMERIKOJE $350 MET. 
LIETUVOJE ..........  4.50

S E S
Pirkite ’’Vienybes” Ben
droves Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
® 3 K1

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vl-

Reikalaukite Įilatcsnii 
formacijų apie viską 
šykite mums laiškus, 
kalaukiiite’ musą piniginio 
kurso ir knygą katalogo.

ra

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN 
VIENYBE PUBL 60.
193 Grand St.

Brooklyn, N. Y.
Kur vienybe, 
Ten galybė.
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8 DIRVA

I Delei bedarbių demonstracijų 
(Viennoje, Austrijoj, uždarinėtų 
j krautuvės ir viešbučiai baimėje 
kad nekiltų plėšimų.

Airių kongresas. Paryžiuje! 
suvažiavo viso pasaulio Airių ir) 
iš Airių paeinančių žmonių de-1 
legatai. Dalyvauja ir buvęs Ai
rijos respublikos prezidentas De 
Valera. Savo kalboje jis pasa
kė: “Airija gavo viską kas yra 
jos,' nors dar ne viską sau.”

amžiaus, "jie turi kreiptis prie 
savo distrikto mokyklų -perdėti- 
nio arba į Užžiurėjimo Depart- 
mentą.

Kadangi musų mokiniai yra 
jūsų vaikai, mes turėtume dir
bti su vienu pasiryžimu pagel
bėti kiekvienam vaikui patapti 
tuo kuo tik jis ar ji gali.

tvarkymui yra keletas priežas
čių. Viena tai perpildymas mo
kyklų. Persitikrinkit savo vai
ko programą tada žinosit kada 

| jis turi sugryžti iš mokyklos. 
Kartais programas keičiasi pa
skirose savaitės dienose. Lai 

metu dirbu tarp Clevelando Lie-1 SVARBUS LAIŠKAS Iš VIE- jie Parod? programo kortelę _ 
' - - . --------- ------ - ’ ŠŲJŲ MOKYKLŲ Daugelis vaikų tun page! be-

1 v v |ti nekunuose darbuose namie,
arba dirbti pragyvenimui po mo-

> valaridų. Kur tokie at
sitikimai esti, jei galima, moki
nio programas pritaikoma prie 
tų aplinkybių. Vienok jei vai
kui nereikia dirbti pašalinio dar
bo mokymosi dienose, geriausia

•i Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157

Popiežiuj mirus, visos Cleve
lando katalikiškos bažnyčios su- 
batoj po pietų pradėjo varpais 
skambinti, žinios apie mirtį at
ėjo dvejos: vienos kad mirė su- 
batoj vakare, 6 vai.', antros — 
kad mirtis popiežių paėmė 6 v. 
ryte nedėlioj. Clevelandas po
piežiaus mirtį sutiko sulyg pir
mutinių žinių. Šv. Jono kated
ros varpai suskambino 67 sy
kius — po sykį ant kiekvieno 
jo pragyvento meto. Visomis 
šiomis dienomis-katalikų bažny
čios, kaip ir visame, pasaulyje, 
turi pamaldas už savo vyriau
si jį vadovą ir tėvą.

Vienas Clevelando laikraščių 
korespondentas, lankęsis Romoj, 
šitaip aprašo Popiežių Benedik
tą XV “Benediktas XV buvo 
labai mažo sudėjimo. Nežinau 
tikrai jo augščio, vienok rodės 
jis nebūvo daugiau kaip keturių 
pėdų didumo. Visai silpno su
dėjimo ir pavidalo, .veidas iš
blyškęs, pelenų baltas, oda, be
veik sutraukta ir rodės visai be 
kraujo. Svarbiausias jo išvai
zdoje apsireiškimas tai jo akįs, 
kurios perveria žmogų kuomet 
jis žiuri.”

Dar žodis Apie Clevelando 
Vyčius.

“Dirvos” No. 48 tilpęs mano 
straipsnelis apie Clevelando vy
čių vadus 
pė ant jų 
įnirto ant. 
drebėti iš

Tą savo straipsnelį aš para
šiau tik kaipo įžangos žodį, iš
bandymui vyčių vadų dievotu
mo, jų susipratimo ir teisingu
mo. Ir tėmijau ką vyčiai darys, 
ar tikrai jų vadai yra tokiais 
kokiais jie save vadina. Na per 
šį laiką ir patyriau. Clevelando 
vyčių vadai yra tikri viliugiai: 
vienaip sako, kitaip daro. Vie
toj užsidaryti lupas ir tylėti, 
nes mano buvo parašyta tikra 
teisybė, jus “Dar-ke” panaudo
jai ilgiausias išpaltas grynoms 
melagystėms, ypatingai gerb. 
Asilas Nb. 140 tiek primelavo 
kad nei paprasčiausias kalėji
mo gyventojas nebūtų drysęs 
to padaryti. Aš visai ant to ne
atkreipiau domos ir vis tėmijau 
toliau. Galų gale esu .privers
tas daugiau visuomenei teisybės 
parašyti lapie Clevelando vyčių 
vadus. Bet iki pradėsiu ką ra
šyti, pirmiausia turiu čia pasa
kyti kad aš nieko neturiu ‘su 
ar prieš vyčių 25-tą kuopą nei 
su čia augusiu jaunimu, nes 25 
kuopa apima visus savo narius. 
Noriu tik pasakyti apie vyčių 
vadus kurie save vadina didvy
riais, apie tuos žydbemius ką 
minėjau “Dirvos" No. 48. Vie
nok esu jūsų priverstas vėl tą 
pakartoti su paaiškinimu kad 
jus patįs negalit sau tų žodžių 
išguldyti. Tik aš nerašysiu to
kių ilgų straipsnių kaip jus po 
savo laikraščius malat spjau
dydami kiekvienam į akis; jus 
tą daryti spiria tas kad jūsų 
pulsas jau pradėjo labai retai 
mušti, o laikraščiai kurie talpi
na jūsų “raštus” yra vienintelė 
jūsų “medicina”. Patarlė sako: 
Skęstantis ir už britvos griebia
si. — Tai jūsų išsigelbėjimo ke
lias.

Aš, kaipo senas Clevelandie
tis, nuo senai Sau ramiai čia gy
venąs, duosiu jums lekcijas net 
per kelis “Dirvos” numerius. 
Prašau jas atidžiai perskaityti, 
gal jums pereis drebulis. Aš 
jau senai mačiau reikalą duoti 
jums keletą lekcijų, bet vis dar 
laukiau manydamas bene, per
eis jums toji liga, prie to jus 
pertoli nuo manęs buvote, užtai 
daviau jums šventą ramybę. Iki 
kolei jus kandžiojot kitus ~~ 
žiurėjau tik per pirštus, bet 
da prisiartinot prie manęs, tai 
jau apsižiurėkit.

Aš esu senas Clevelandietis, 
turintis savo šeimyną. Taip pat 
esu šios šalies pilietis; daug

labai sunkiai atsilie- 
sveikatos ir taip jie 
manęs kad pradėjo 

piktumo.

as 
ka-

p
Columbia Rekordų |T 

A'; ir Grafofonų
» Krautuve 1 
ii REKORDAI ATPIGO!

Visi 10-coliniai Abiem 
•pusėm Rekordai. .75c 
Patogiausia Cleveland© 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus, 
čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama. kaina, visokių 
didumų ir pavidalų.

tuviškų katalikišku draugijų iri
šv. Jurgio Lietuvių parapijoj. |Gerbiamieji Tėvai.
Visas manoRdarbas .paremta tei- tuoj prasi.

Išvaikai augę šioje S«lyje.nega.|"0", Šalvie mokytoji nėra- !*JS
Ii eiti jūsų rodomais takais, —1 
kiekvienas Lietuvio vaikas turi i 
mylėti savo tėvus, jų kalbą ir 
tą šalį kurioje jų tėvai yra gi
mę ir augę. T 
vas nei motina neturi užmiršti 
šios šalies gyvenimo aplinkybių. 
Ir tėvai neturi tiesos po prievar
ta skiepyti savo vaikų jaunose

_iriausių šalyje, mokytojos nega-
• Ii būti visiškai atsakomybėje už 

i* pasisekimą mokinių, kadangi jos
su vaikais buna tik penkias va- duoti jiems daugiau laiko prie 

Bet nei vienas tė llandas i dien?> 0 JI® ■’uos tu‘ mokymosi. ' • • • ”
ji rite per kitas devyniolika va-

KAUNO
KRAUTUVĖ

Dr. T. A. Harden

DR. J. ŠEMOLIUNAS | 
Akių Gydytojas

Ofiso valandą Į- 
10 ryte iki 12 į 
2 iki 5 po pietį

Nedėliomii t 
nuo f® iki lig 

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

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
’ki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

AKRON, OHIO
Sausio 15 d. SLRKA. 1-78 

turėjo savo susirinkimą, 
mitingo 'buvo i' 
iš “žvaigždės”, kuriame S. L. 
R.-K. A. Dvasiškas Vadovas pa
taria, išgelbėjimui Susivieniji
mo iš pražūties, ar tai preziden
tą Vasiliauską suspenduoti nuo 
viršininkystės iki seimo, arba į IAITTQ FmF.NRFRG įl 
šaukti ekstra seimą. Kuopos 5 C'loElNnEKG .
nariai, tą apsvarstę, išnešė re-ĮgTuri Geležinių^ Daiktų, Pečių. į | 
zoliuciją jog reikia suspenduoti ~ “
ne tik Susivienijimo prezidentą 
Vasiliauską, bet ir visą Centro 
Valdybą, nes ji pagelbėjo Vasi
liauskui išskolinti Susivienijimo 
pinigus į netikusias vietas, o tą 
nuo narių slėpė. Kartu, kuopa 
išreiškė užuojautos Kun. Milu
kui ir Kun. Slavynui, kuriuos 
Susivienijimo organas “Garsas” 
ir Centro Valdybos sėbrai šmei
žia ir visokiais budais smerkia 
už jų pasakymą teisybės, patįs 
norėdami savo netikusius žygius 
paslėpti.

Nekurie nariai spėja jog pu
sė SLKRA. pinigų yra dingusi, 
nes Akrone į mažvertę žemę su
dėta daug pinigų skolintų ben
drovei iš Susivienijimo.

Sausio 21 d. buvo rinkimas 
direktorių Rūtos Banko valdy
bai. Inėjo ypatos mažai ką nau
jo žadančios, bet vis yra viltis 
kad geriau padarys negu senoji 
valdyba.

Jau ir Akronan pradeda atva
žiuoti iš Lietuvos naujų žmo
nių. Pereitą savaitę pas Pui
šius atvažiavo dvi merginos.

Darbai eina taip pat; naujų 
dar neimama. Akronietis.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA -PUIKUS RESTAU-kp.

Laike ______  ________
skaityta laiškas | Geroj vietoj, .palei sales ir teatrus, 

gražiai intaisyta, su marmurais ir 
veidrodžiais. Gvarantuojama gferas 
biznis. Parsiduoda pigiai, $6,500. 
Kreipkis 1362 Hayden Ave. E. Clev.Yra klubai ir kle- 

|sų veikimai ir muzikalės orga- 
landų. nizacijos ir įvairių rūšių atleti-

Jusų vaikas gal apleidžia pra- kos kas labai reikalinga vaiko 
dinę mokyklą ir ineis į augštes-j vystymuisi kaip mokinimasi už- 

Skyrių ir prie kitų mokytojų toj I paakstinti vaiką pasirinkti ku- 
pat .mokykloj kur jis dabar yra. |rį nors vieną ar porą užsiėmi- 
Kaip nebuvo, jis pradės naują mų po mokyklai. Jis taipgi tu- 
studijavimą naujose aplinkybė
se ir jus galit daug prisidėti jų 
pradžios pagerinime.

Jeigu jis eina augštesnėjėn 
mokyklon pirmu kartu, jis pasi
jus esąs labai dideliame budin- 
ke kur mokiniai pastatoma di
dumoje ant jų pačių atsakomy
bės apsiėjime ir užsilaikyme. 
Paveizdan: vietoj paleidimo lai
ku išmaršuoti per sales, kožnas 
turės pasiimti savo knygas ir 
padargus ir ramiai apleisti bu- 
dinką. Nekurie mokiniai rodos 
visai negali tos jiaujos atsako
mybės pasiimti ir buna silpni 
pradžioje savo naujose aplinky
bėse. ' '_ _ ' _ " _
ėjimą valgomuose kambariuose, I niekas negaišina. Dauguma me
nes dauguma augštesniųjų mo- kinių kurie neturi pasekmių’yra 
kyklų vaikų turi atlikti savo už-1 tokie katrie neatlieka savo už
kandį mokyklose. Geras iriais-1 duočių per pirmas dvi ar tris 
tas prieinamomis kainomis duo- savaites. Jie tada užsilieka ir 
dama visose augštesnėse moky- ima mokyklos nemėgti, žiurė- 
klose. Jeigu vaikas nori atsi-1 kit kad vaikas' turėtų tikrą mai- 
nešti visą ar dalį maisto iš na- stą, atsakančias drapanas, 
mų, jis tą gali daryti.

Augštesnėse’ mokyklose, mo- reponeatlie jodie-išeigoaaokaiąv 
kinių programai nėra vienodi. 
Nekurie mokiniai pradeda aš- _________ ____ _ v.
tuntą‘valandą, kiti devintą ar[klą iki sueina jiems šešiolika 
dešimtą valandą. Nekurie eina | metų amžiaus. Jeigu tėvai ma- 
namon nuo antros valandos, o to jog jiems visiškai nėra gali- 
kiti išbūna iki penkių. Tam su-'ma leist vaiko mokyklon iki to

širdyse dabartiniu vyčiu vadu a!'ba gal jis pereis į kitą duočių ii darbas.
^ .. . ‘ Lito vv-i z.1r t r4-g-v i n i nonl/tif mil i’ollm r"papročius. Apie tai bus kitą 

sykį daugiau.
Senas Clevelandietis.

Vėl los operetė “čigonai”. 
Kadangi rudenį statyta operetė 
“čigonai” labai žmonėms pati
ko, bet ne visi ją gavo matyti, 
ir ’kadangi daugumas išreiškia 
pageidavimą kad būtų vėl ji su
lošta, “Liuosybės” Choras, va
dovaujamas Jono Butėno, ope
retę paantrina. Perstatymas at
sibus Lietuvių salėj, 'nedėlioj, 
vasario 5 d., nuo 5 vai. vakare. 
Liuosybės Choras, geriau prasi
lavinęs ir padidėjęs, operetę pa
antrina didesnėmis spėkomis. 
Nekurias roles atliks nauji dai
nininkai, dalyvaus taipgi žymus 
dainininkas Sadauskas iš Pitts- 
burgo.

Iri turėti nustatytas pareigas at
likti namuose.

Ar jūsų vaikas ineina naujon 
mokyklon ar tiktai pereina į au- 
gštesnį skyrių daug jus galit 
prisidėt užtikrinimui jo naujo 
darbo pasisekimui. Turit pri
žiūrėti kad jis lankytų mokyklų 
į’ laiką ir reguliariai. Galit už
drausti jam išeiti į krutančius 
paveikslus ar sueigas mokslo 
dienomis ar vakarais, ir galit 
pagelbėt jam geriau pasirinkti 
draugus ir pasilinksminimo vie
tas, žinokit kad namų užduo- 
duotįs namuose atlikti geriau- 

. šia jiems yra kolei dar nepavar- 
Tas taipgi paliečia apsi- gę, ir tokiame kambaryje kur rrrvm ii Lornbo viiinon Tin,, a

J> Kvarbų, Vamišių, Cinuoja, į 
■5 Lieja ir Stogams dangalų į 
į 1169 East 79th St. N. E. S 
į Princeton 1337-K - į

SPAUDOS DARBAI
zįjįjUSŲ Spaustuvėje Atliekama Visokius 
ilt Spaudos Darbus, kaip tai Baliams Pa
garsinimus (Plakatus) visokio didžio; Ti- 
kietus, čekius; Draugystėms Konstitucijas, 
Komisijų Blankas, Ligonių Lankymo Lape
lius, Persikėlimus - Paliudijimus, Mokesčių 
Knygeles ir visokias kitokias Draugystėms 
reikalingas Blankas;

CF

IR

Solo.

buvo 
dirbo

gll Biznieriams darome Laiškus, Konvertus 
ųlir įvairios rūšies Garsinimus-Korteles;

Spausdiname taipgi dideles Kortas.
Cleveland© 1919 metais 

2,946 įvairių dirbtuvių ir 
jose 191,349. darbininkai.

Ketvergo naktį “Dirvos” re
daktorius K. S. Karpavičius iš
važiavo Chicagon Sandariečių 
konferencijon. Mano gryžti ne- 
dėlioj.

Merginos gali pradėti naują 
terminą pas mus, , Vienintelė 
mieste mokykla moteriškų dra
panų siuvimo ir rėdymo 'kuri iš
mokina nuo pradžios iki galuti
no užbaigimo kiek tame reika
linga. Sulyginkit su kitomis 
profesijomis ir pamatysit jog 
musų yra geriausia. Siuvimas 
liekasi geru užsiėmimu visą gy
venimą. Užkviečiam jaunų mer
ginų tėvus apžiūrėti. Klesos at- 
sibuna kasdien ir kas panedėlis 
ir ketvergas Vakarais. Įsteigta 
1910 metais.

eU.tameDatinė -š-u neiamam 
Darvas Professional School of 

Dressmaking, Designing 
and Millinery ■ 

6520 Hough Ave.
E. 66 St. Wade ParkKampas 

karas.

14 kuopa laikys mene-SLA.
sinį savo susirinkimą vasario 2 
d., nuo 7 vai. vakare, Lietuvių 
salėje. Malonėkite visi nariai 
susirinkt ir užsimokėti savo 
duokles. O ypatingai kurie jau
čiatės skolingais atsilyginti. Ne
galinti ateiti susirinkiman delei 
svarbių priežasčių, malonėkite 
mokestis priduoti pas finansų 
raštininką V. P. Banionį, 1134 
E. 77 st., bet nevėliau kaip 15 
kiekvieno mėnesio. Vienok pa
rankiausia mokėti susirinkime. 
Porą valandų į mėnesį nesunku 
pašvęsti savo organizacijos ge
rovei. Neužmirškit atsivesti ir 
naujų narių.

Birutės Duonos Bendrovės šė
rininkų metinis susirinkimas at
sibus vasario 1 d.,.nuo 7:30 v. 
vakare, Lietuvių salėje, 6835 
Superior avė. Visi šėrininkai 
malonės atsilankyti, nes bus iš
mokama dividendai ir renkama 
nauji direktoriai. Vald.

Clevelando Liet. Salės 
drovės šėrininkų metinis 
rinkimas atsibus panedėlio va
kare, sausio 30 d., nuo 7:30 v., 
Lietuvių' salėje.- Bus renkama 
nauji direktoriai ir yra kitų rei- 
kalų. Užrašų sekr. A. Zdanis.

Ben- 
susi-

DR. COWDRICK
Perkėlė savo ofisą nuo Ontario St. 
i savo naują modernišką medikali 
ofisą po numeriu

547 WOODLAND AVE.
kampas Central avė. Antros grindys. 
36 metai praktikoje, buvo sąryšyje 
su dideliais medikaliais ligonbučiais 
per 6 metus. Dabar yra Clevelando 
tarp Lietuvių. Teisingas draugas 
ir daktaras. Naudoja moderniškus 
metodus kaip Serams kraujo ligose, 
ir kt. Neima niėko 
pats gydo. Kainos
Ofiso Valandos nuo 
Ateikit pasitarimui.

už vaistus kada 
prieinamos.
9 iki 6 kasdien

(4)

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos: 1—3 ir 7—8
Telefonas: Randolph 188

1304 E. 68 Stteet.
Kampas Superior Avenue 

Virš Lietuviško Banko

už
tektinai miego ir tyro oro.

Vaikai ir mergaitės Ohio val
stijoje dabar turi lankyti moky-

SKAITYK IR 
PAGALVOK

The Lithuanian Mortgage Co. 
gyvuoja jau ketvirti metai ir nuo 
pat savo pradėjimo veikti moka 
savo šėrininkams metams po 

12%
CI Ši Įstaiga yra ant vietos, žmonės 
kurie ją vadovauja žinomi nuo se
nų laikų šio miesto biznieriai ir vi
suomenės veikėjai. Neturėsi rū
pesčio ir tavo pinigai bus čia pat 
ant vietos, o ne kur kitur, tau ne
žinomuose kampuose.

ę Atliekamą šimtą ar kitą dolarių 
ivestink į šią saugią Lietuvišką įs
taigą, galas metų parodys skirtu
mą ir busi užganėdintas^

Reikia sumokėti visus antsyk.
Kreipkitės šiuo adresu:

2006 ST. CLAIR AVENUE
A. B. BARTOŠEVIČIUS, Prez. P. MULIOLIS, Sekr.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

I
KADA REIKIA FOTOGRAFISTO į

Patogiausia Lietuviams paveikslų studija, atlieka visokį paveik- 5 
siu darbą puikiausiai kaip galima, už prieinamas kainas. Daro Jį 
fotografijas didelių grupių, kaip vestuvių taip ir kitokių, taipgi j 
pavienių, dideliu, vaikų ir kūdikių. Kiekvienam paveikslui turi 2 
puikių žema kaina rėmų. Iškeliaujantiems iš Amerikos reikia pa- 5 
veikslų ant pasportų — ateikit ir čia jums bus padaryta kokie reik. J

SUPERIOR PHOTO STUDIO |
J. BUCKONIK, Fotografas Bell: Randolph 4892 f7033 Superior Ave. Cleveland j

inaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi 
į A. BARTKUS — Lietuvis Fotografas 
M Vienas iš geriausių fotografų tarpe Lietuvių 
h Amerikoje. Traukia gra iausius vestuvių gru- 
h pių ir pavienių paveikslus. Eina į namus nu- 
" imti visokius paveikslus. Pasportams traukia 
m paveikslus dienų ir vakare. Kurie turi paveik-
” sius iš Lietuvos ir nori padidint,, padarau ar-
m tistiškai gražius ir sudedu į grupes jei to 
h reikalaujama. Turiu daugybę rėmų. Už yi- 
J są savo darbą garantuoju. Mano studija 
m randasi ant E. 79th St., tarpe Superior ir 
M St. Clair. Kviečiu visus Lietuvius atsilanky- 
m ti ir persitikrint mano darbu.
J A. BARTKUS
m Lietuvis Fotografistas
h 1197 EAST 79TH STREET, CLEVELAND

“DIRVA" ATPIGINTA 
. (žiūrėk pusi. 6)

KAM KENTĖTI?

Darbus atliekame įvairiomis Spalvomis, pa
darome Paveikslus - Cuts bei spausdiname 
pagal užsakymo kiekvienų dalykėlį nuo pa
prasčiausio iki didžiausiam.

Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų \_______________________
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su -____________ ___

Greitus užsakymus persiunčiam Special De
livery. '

“DIRVOS” SPAUSTUVE’
7.907 Superior Ave. Cleveland, O.

4a PAIN-EXPELLER &
Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.
Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor) 

Yaizbaženklį. ’

SIUNČIAME DAIKTUS
LIETUVON

Per musų Ofisą, galite pasiųsti Lietuvon visa ką 
tiktai norite: drabužius, avalus, mašinas, automo

bilius, trokus, traktorius ir tt.
SUSIRINKIMAI 

Draugijų kas mėnuo atsi-’ 
buna sekančiai

Pirmą nedėldieni, nuo 2 po pietų 
Dr. V. Kudirkos Draugystės

Flynn-Froelk Salėj
5309-11 Superior Avė.

Pirmą ketvergą, 7:30
Susiv. Liet. Am. 14 1 

Lietuvių Salėj
6835 Superior Ave. ,

vai. vak. 
Kuopos

Antrą nedėldieni, 2 vai. po pietų
A. Liet. Tautinės Sand. 18 Kp.

Goodrich House
1420 E. 31 Street

Antrą Seredą kožno mėnesio 
Amerikos Liet. Piliečių Klubas 

Lietuvių Salėj, 6835 Superior av. 
nuo 7:30 vai. vakare.

Trečią nedėldienį, 2 vai. po pietų 
T. M. Draugijos, 20 Kuopos 

Goodrich House 
1420 E. 31 Street

O o $ o 
4> 
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Klauskite informacijų ir kainų.

Adresuokite šitaip:

Lithuanian-American Transfer Company
429 West 29th Street New York, N. Y.

I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIS- . 
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ- Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju Alsiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.

’ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai
nau, jeigu kas klausia.

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

Tai yra 
Krautuvė 

Del Žmonių
Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Duodama 
Merchants 

Trading 
Štampai

Vaikams Drapanos
Mokyklon

VAIKŲ $8.95 DVIEM KELINĖM SIUTAI
Trįs šimtai vilnonių maišytų dviem- keli

nėm siutų daugybėj įvairių naujų gražių 
mišinių audimo ir mišinių. Storos vilnos 
kassimerai ir kitokių. Gražiai pasiūti ir su 
pamušalais. Mieros vaikams nuo 7 iki 17 
metų. Tinka mokykloms ar šiaip pasiren
gimui. Parsiduoda po

$5.85
VAIKŲ $5 IR $6 SVETERIAI—Storo Sha
ker audimo;-mokykloms kombinacijos. Mie
ros 8 iki 14 metų-. Specialiai po

$2.98

H 
♦I 
m o o

VAIKŲ $10 PLOŠČIAI—Vilnoniai, su guzi- 
iki kaklo; su diržais madų. Su juosta ir su
rauktu užpakaliu; šiurkščiu ir švelniu vir
šum audimo'. Naujų rudų, gelsvų ir kitokių 

Mieros 3 iki 9. Parsiduoda po

$6.95
spalvų.

VAIKŲ
giaušia
Geriausios materijos.
darbe, užtai atpiginti.

$2 iki $3.50 
balti; gražus

MARŠKINIAI—Dau-
vasaros nešiojimui.
Dalimai nenusiuti

Parsiduoda po

Bailey’s — Aantrįs Grindys
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