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Liet. Sutartis su Vokietija

vietų Rusijos skelbia jog tenai
Munšaino skandalas Rusijoje
Kaunas. — Sausio 28 d. pasi-1 ma įsitikinimo kad Stresemann
stoka sviesto, muilo, makaronų
darosi aršesnis negu Suv. Val
baigė Vokiečių-Lietuvių dery-j pasiūlysiąs Voldemarui būti
ir kiaušinių ir tuos produktus
stijose, sako Rusijos gyvenibos. Sausio 29 d. po piet buvo I “nuosaikiam ir tolregiui”.
tegalima gauti su kortelėmis.
pasirašyta Lietu vos-Vokieti jos
“Deutsche Allgemeine Zeimo žinomai. Isdirbimas .sama
Unijų nariams valia gaut dusyk
arbitražo sutartis.
tung”, komentuodamas Lietuvių
gonkės pasiekė tokį aukštumą
tiek kaip šiaip piliečiams.
kad prasideda pavojus stokos
Tą pat dieną ministeris pir Vokiečių derybas, atremia Len
Drapanos, ryžiai ir bulviniai
kų ir kitos užsienių spaudos da
javų.
VISOJE ŠALYJE BUV O ŠVENTEI PAGERB
miltai tegalima parduoti uniju mininkas Prof. Voldemaras su
romas
del tų derybų išvadas,
Sovietų spirito kontrolierius nariams. Liaudis pradeda neri- žmona, užsienių reikalų minis
TI TINKAMOS APEIGOS
terijos direktoriaus Dr. Zau-1 būtent, įtarimus busią jos pa
sako kad Rusijoj samagonkės j mauti delei stokos maisto.
IR DARBININKŲ ŽINIOS
niaus lydimas, išvažiavo iš Ber-! lietosios Vokietijos ir Lietuvos
išdirbama per metus 30,000,000
Pradeda tyrinėti angliakasiu LIETUVA LINKSMAI APVAI Lietuviai Nedalyvauja viedrų, arba apie 600,000,0(10
lino atgal į Kauną. Stotin pa santikius su Lenkija.
Ar Caras Turėjo Pinigų lydėjo Lietuvos pasiuntinis Berstreiką. Suv. Valstijų senatas KŠČIOJO 10 METŲ SUKAK
“Lietuvos Aidas”.
Lenkų Rinkimuose
bonkų.
Londone?
Vasario 23 d. pradėjo tyrinėji
TUVES, SAKO UNITED
l line Sidzikauskas, visas pasiun
Rusija irgi turi skadronus
Vilnius. — Paskutiniu laiku
mą angliakasių streiko PennsylPRESS ATSTOVAS
Londonas. — Eina gandai ar tinybės personalas, generalis
jieškaneius munšaino virėjų.
vanijoj, Ohio ir West Virgini Kaunas, Vasario 17 d. — Vi galutinai paaiškėjo kad Lietu Per pirmas dvi Sausio savaites liko buvusio Rusijos caro pini Lietuvos konsulas Berline Fis- SUIMTI PLEČKAIČIO
AGENTAI LIE
joj. Senato sub-komitetas ypa- sa Lietuva linksmai ir iškilmin viai savo kandidatų Į Varšavos areštuota 10,407 samagonkės gų Londono bankuose, kuriuos cheris su žmona ir daug BerliTUVOJE
tiškai apžiūrinės gyvenimą an gai minėjo Lietuvos dešimts seimą nestato ir, aišku, tuo pa išdirbėjai, kurie nubausta užsi galėtų pajieškoti jo likusieji gi no Lietuvių kolonijos narių.
čiu
rinkimuose
nedalyvauja.
gliakasių ir jų šeimynų.
minės. Atsinaujino kalbos jog
Iš Vokiečių pusės Prof. Vol Kaunas. — Vasario 1 d. Kri
metų nepriklausomybės sukak
mokėti $66,000.
Pittsburgh Coal Co., didžiau tuves.
Miestuose gyventojai geria esą apie $40,000,000, kurie tek demaro išlydėti atvažiavo Vo minalinė Policija suėmė pabė
sia su skebais dirbanti kasyklų
Vasario 16 diena švęsta viso
valstybinę, vienok samagonkės tų dabar paskilbusiai Anastazi kiečių pasiuntinis Kaune Mo- gusį iš technikos pulko kareivį
kompanija, pasiskelbė jog gata je Lietuvoje, kadangi tą dieną Pasikorė del Negavimo platintojai išstato valstybinei jai čaikovskienei, jeigu ji galė rahtas, protokolo šefas KoesAntaną Vasaitį, kuris pirmiau
sau “Jaunosios”
va prisiimti senato komitetą ir sukako dešimts metų kaip Lie
kompeticiją. Kaimiečiai gi iš tų prirodyt jog yra jauniausia terx ir grovas Baasewitz.
buvo prisidėjęs prie Plečkaičio
parodyt jam viską. Tai bus kaip tuva pasiskelbė nepriklausoma
Sugryžusį iš Vokietijos Prof.! riaušininkų grupės ir pabėgęs
Shelbina, Mo. — Čionai pasi geria 140 bonkų naminės prieš caro duktė.
sovietų Rusijoj: kada kas atva valstybe 1918 metais.
Voldemarą Kaune sutiko sekan- 1 pas sukilėlius emigrantus Ry
korė 26 metų jaunikis, kuriam vieną bonką valstybinės.
žiuoja tyrinėti, tuojau jsisodina
Iš šios priežasties, per visą nepasisekė apsivesti su 74 metu
Kada sovietų carai panaikino New Yorkas Sutaupė čia dieną aukštieji karo ir ei-j gon, o vėliau ir į okupuotą Lie
į puikiausi automobilį ir vežio Lietuvą buvo surengta visokių sene. Jis buvo išsiėmęs leidimą prohibicją ir pradėjo parduoti
vilės valdžios atstovai.
Milijonus
tuvą. Plečkaitis iš ten A. Va
ja po gražiausias vietas visai pramogų. Visur bažnyčiose lai- ir ruošėsi prie vestuvių, bet jo valstybinę manė kad sulaikys
saitį Sausio pabaigoje atsiuntė
Stresemanno
Pranešimas
apie
New York. — šią žiemą New
nerodydami kur skurdžiai gyve kyta pamaldos. Sakyta patrio- tėvai ir tos senės vaikai suardė liaudį nuo nuodinimosi namine,
slaptais tikslais į Kauną.
Derybas Reichstage
Yorko miestas sutaupė pustre
na.
tiškos kalbos, o teatrai ir kine-1 jų planus. Iš didelio susigrau- bet to neatsiekė.
Kriminalinė policija jau ir se
čio milijono dolarių ačiū gerai
Sausio 30 d. Vokiečių užsie
matografai
buvo
publikai
dykai.
Keli
metai
atgal
sovietų
val

žimo
vaikinas
pasikorė.
Jis
sa

niau
turėjo žinių kad Plečkai
Fordas perka žemes. Netoli
žiemai kad neužvertė miesto nių reikalų ministeris Strese-,
¥
¥
*
džia
bandė
varu
if
rinkti
iš
kai
vo
nuotaką
pažino
tik
diena
an

tis
savo
“kariumenei” kareivių
Sudbury, Mass., prie Mirror (p
sniegais, kurių nukasimui tiek mann darė pranešimą reichsta
miečių
javų
perviršį.
Sekantį
ksčiau.
žero, kaip skelbia Bostono laik KAIP RUOŠTASI PRIE IŠ
išleisdavo kitomis žiemomis.
ge apie Vokiečių-Lietuvių dery jieškoti ir' prieš Lietuvos vy
metą to perviršio nebuvo. Kai
KILMIŲ
riausybę agituoti iš Vilniaus į
raščiai, Fordas nupirko 200 ak
Bet ar reikia iš to džiaugtis? bas.
miečiai augino tik tiek kiek pa
Lietuvą siuntė savo agentus.
Kauno “Lietuva” patalpino šį
rų žemės. Spėjama jis tą žemę
“Internacionalo” Kom tiems užtenka ir tada užėjo ba Tiek dolarių nepateko į darbi Prancūzų Nervingumas del Tokiu
agentu buvo ir A. VasaiNepriklausomybės
sukaktuvių
sunaudos orlaivių laukui o gal
pozitorius Pagerbtas das. Nuo to valdžia pradėjo at ninkų kišenius, o jie daugeliui
šitų Derybų
tis.
O
kitus Vasaičio draugus,
planą:
ir orlaivių dirbtuves steigs.
yra labai reikalingi.
sargiai
su
prievarta.
“
Berliner
Tageblatt
”
praneša
tos
pat
dalies
kareivius pabėgė
Maskva.
—
Sovietų
valdžia
Sausio 27 d. Užsienių Reika
Denver, Colo. — šios valsti
Kaimiečiai
atsisako
parduoti
iš
Paryžiaus
kad
Francuzą,
lius,
Paulauską
ir Romą Šaloveparsigabeno
pas
save
Francuzą
lų Ministerijoj įvyko pasitari
Automobiliu 208 Mylias spauda teikianti labai didelės, jų, tokia pat misija
jos angliakasiai kurie streikuo
javus
net
už
pinigus,
nes
nega

Kaunan iš
mas tarp Vyriausio Komiteto kompozitorių, Pierre Bejetier,
Į Valandą
ja jau keturi mėnesiai pradėjo
li
už
pinigus
gauti
sau
reikme

gal
but
net
perdėtos
reikšmės.
Vilniaus
Paplauskas
buvo at
Lietuvos Nepriklausomybės 10 70 metų senelį, kuris parašė
gryžti į darbus. Darbininkai
Daytona
Beach,
Fla.
—
Ang

nų
iš
miestų,
kadangi
tų
reik

Prof. Voldemaro kelionei į Bar siuntęs.
metų sukaktuvėms ruošti ir “Internacionalo” muziką, viso
nubalsavo baigti streiką, o var
las automobilistas Campbell da lina. Vyraujanti nuomonė kad
Pas suimtų Vasaitį policija
spaudos atstovų. Komiteto pir pasaulio komunistų himno, ir menų miestuose nėra.
žytines su kompanija paveda iš
mininkas Gen. Nagevičius pla jis galės gyventi sovietų pini Prie viso šito, Rusijoj susi rė bandymus kiek greičiausia Lietuvos ministeris pirmininkas rado užtaisytą revolverį ir at
rišti valstijos darbo komisijai.
čiai išdėstė komiteto sumany gais be jokio rūpesčio iki savo tvėrė blaivininkų draugija.... galima įvažiuoti automobiliu. jieškąs atsparos Vokietijoj sa sargą šovinių. Ginkluoti buvo
Savo specialiai budavotu auto vo derybose su Lenkais. Jei, ir Paplausko siunčiami “misijoButler, Pa. — Apie 500 stik mus, kaip ir kokiu budu mano mirties. Jam duota pora kam
lo darbininkų kurie buvo su ma patraukti aktingai dalyvau barių gyvenimui Revoliucijos Telefonas su Vokietija mobiliu kietu smiltynu pasiekė esą, darybos eitų tik del arbi nieriai”.
206 mylias suvirs greitumo į tražo sutarties sudarymo tai
Sąryšyje su tuo areštu buvo
streikavę nuo Lapkričio 15 d., ti šventės iškilmėse ne tik di Veteranų name.
Tarp Suv. Valstijų ir Vokie valandą. Pernai vienas šioj pat Paryžius tam nesipriešintų, bet suimti ir Kauno miesto gyven
nutarė sugryžti į darbą. Strei desnių miestų organizuotą vi Bejetier persikėlė iš Prancū
tijos suvesta telefono susisieki vietoj, irgi Anglas, pasiekė 203 nepageidautina kad Voldemaras tojai: Br. Kazlauskas ir A. Klikas kilo kada kompanija pasi suomenę bet ir sodžių.
zų komunistų partijos į Rusų
mas ir pereitą savaitę pirmu sy mylių greitumą.
siektų tokių sutarčių su Vokie mukas. Jiedu buvo prisidėję
ryžo numušti algas. Darbinin Tuo tikslu manoma imtis visų partiją ir rašo muziką naujam
kiu Vokietijos kancleris ir Suv.
Vasario 22 d. Amerikietis 25 tija kurios tam tikra dalim bu prie sukilėlių organizacijos.
kai sugryžo dirbt numažintomis priemonių kad provincijoj kiek himnui išaukštinančiam sovietų
Valstijų sekretoriaus pavaduo m. amžiaus, Frank Lockhart, tų nukreiptos prieš Lenkiją.
Buvęs seimo narys Paplaus
algomis.
viename miestelyje, bažnytkai rojų.
sumušė rekordą įvažiuodamas
tojas turėjo pasikalbėjimą.
kas
ir kareiviai pabėgėliai, Pau
“
Temps
”
reiškia
įsitikinimą
225
mylias
į
valanda.
Vos
išliko
Bridgeport, O. — Čionai du myje ir kaimuose butų sudaryta
Kalba buvo taip aiški ir ge gyvas kada įlėkė į jurą.
lauskas
ir šalovejus jieškomi.
kad
Stresemann
nepanorėsiąs
angliakasiai mirė iš žaizdų ap iškilmėms ruošti ir vadovauti
rai girdima kaip kad kalbantis
Merginų
Pabėgimai
“L. A.”
aukoti
Vokiečių-Lenkų
santikių
turėtų laike darbo. Vienas, 64 komitetai.
iš dviejų artimų miestų.
Rado
Nužudytus
Šerifus
pagerėjimo,
kuris
esąs
pasiek-1
Iškilmių laikotarpis tęsis nuo Pereitą metą New Yorko mie
metų darbininkas, mirė nuo suPaskiau kalbėjosi su Berlinu
Vasario
16 iki Gegužės 15 die ste dingo iš namų suvirs 3,000
Danville, III. — Atrasta lavo tas per pasimatymą su Pilsuds-, New Yorke viešbutyje nusisižeidimo 1905 metais kasyklo
vienas San Francisco bankiemerginų ir jaunų moterų. Din
nai dviejų šerifų iš Lafayette, kiu ir atidarąs dideles perspėk-j šovė Clevelandietis milijonieje. Nuo to jis per pastaru du nai imtinai.
rius. Tarp jų tolumas yra apie
Vasario 16 d. jokių viešų iš gusių asmenų jieškojimo biuro
Ind., kurie dingo Vasario 7 d. tivas Vokiečių-Lenkų ekonomi- ■ rius Robert L. Ireland, 60 metų
metu sirgo.
6000 mylių, bet ir čia aiškiai su
nėms deryboms. Paryžiuje esą-j amžiaus.
kilmių ore nemanoma ruošti, vedėjai sako kad yra dvi priekuomet gabeno du jaunus kali
sikalbėta.
šis
šaukimas
>
atsiėjo
Tokio, Japonija. — Sprogus bet užtat visu rimtumu turi bū žastįs del kurių merginos aplei
nius į valstijos kalėjimą. Lavo
Amerikos aliejiniam laivui už ti paminėta nepriklausomybės džia namus: nesugyvenimas su apie $300 už kelias minutas.
nai atrasta miške prie Illinoismušta 13 darbininkų ir kapito šventė paskaitomis, pranešimais tėvais ir norėjimas patekti į
Ant Velyky
Indiana rubežiaus. Kaliniai ir
17 Mirė ant Laivo
nas. 21 darbininkas liko gyvi. ir tt.
teatrus.
įtariami kaltininkai nerandama.
Tėvynėje
Toledo, Ohio. — Willys-Over Vyriausias Komitetas išleis
| Honolulu. — Iš Yokohamos,
Jie važiavo su kaliniais auto
land automobilių dirbtuvė skel eilę atsišaukimų į tautą, nušvie
j Japonijoj, keliavęs į čia laivas mobiliu. Gal but tiems pasise
bia padidinimą savo Įstaigos ir sdamas nepriklausomybės idė ■Orlaivis Išgelbėjo nuo pribuvo su 17 pasažierių miru kė juos nuginkluoti ir nužudžius
Ugnies
tam tikslui praleis $1,000,000. jos šviesoj visą musų istoriją.
puikiuoju
sių nuo pneumonijos, 40 kitų ištrukti.
Toledo Edison Co. taipgi pasky Tie komiteto atsišaukimai bus
S. S. LEVIATHAN—Kovo 24.
Clearfield, Pa. — Pereitą sa buvo susirgę. Liga apsireiškė
rė $2,000,000 savo įstaigų padi taip parašyti kad jie galės tikti vaitę pašto lakūnas skrisdamas kaip tik laivas išsileido kelionėn
Po asmeniška priežiūra Mr. B. C. Frye, U. S. Lines atstovu CleveOrlaivis nukrito gatvėn. Ma
land’e kuris pilnai prižiūrės kelionę ir bagažų iki galui.
dinimui.
virš
šio
miestelio
pamatė
nak

kaipo medega skaityti susirin
Važiuokite šia ekskursija ir bukite namie ant Velykų.
ir tada kapitonas leido laivą vi con, Ga. — Orlaivių manevruo
Pirmas 1923 metu plaukimas—Grtjiai Pertaisytas
Anglies kompanijos vienijasi. kimuose tose vietose kur galė ties laiku degantį namą. Vietoj su galimu greitumu kad anks se, vienas orlaivis su negerai
S. S. AMERICA—Kovo 21.
Apie 25 ar 30 didžiausių anglies tų neatsirasti savarankiškų pra lėkti savo keliu tolyn jis palei čiau pasiekus uostą butų galima nustatyta sprogimui bomba neSpecialės ekskursijos vedamos Mr. Joseph Turck iš New York
do smarkiai motorą ūžti ir kelis suteikti pagalbą.
laiku sprogo, užmušė du lakū
kasyklų kompanijų West Virgi nešėjų.
ofiso ir Mr. Joseph. Berkowitz, is Philadelphia U. S. Lines ofiso.
sykius apsuko žemai aplink na Oslo, Norvegija. — Nusken nu, ir tada orlaivis krito ties
Puikiausi Turistų Trečios Klesos Įrengimai išnaujo nuodugniai
nia ir Virginia valstijose ruo
pertaisyti. Planuokite plaukite ant bile šių \aidžios valdomų laivų.
šiasi susidėti į vieną didelę or 600 lopų. Jefferson City, Mo. mą prikeldamas gyventojus, ku dus paštiniam laivui spėjama miestu, nukrito gatvėn ir užmu-!
Pilnų informacijų ir kainų klauskite vietos laivakorčių agenta,
arba rašykite pas
ganizaciją, kuri butų didžiausia — Vienuolikos metų vaiko iš rie tada spėjo apsižiūrėti kad su juo prigėrė 10 ypatų.
šė tris ypatas. Subėgus daugy-,
visoje šalyje. Tos kompanijos gelbėjimui nuo mirties po ap- namas dega. Astuonios ypatos
Grimsby, Anglija. — šiauri bei žmonių aplink orlaivį, įlū
visos gamina pusiau kietą ne degimo pridėta 600 lopelių odos butų sudegusios jeigu ne orlai nėj juroj susimušus dviem lai žo šaligatvis ir dar šeši sužeis-,
4u oroadkvuy. New Yory City Hotel Cleve. Bldg. Cleveland,
rūkstančią anglį.
vis. Tada buvo 2 vai. nakties. vam prigėrė 8 ypatos.
ir ji prigyja.
ta sukritus į skiepą.
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Gimimai Pittsburge 1927 mBėgyje 1927 metų Pittsburgo
moterėlėms garnys paliko 15,647 kūdikius, arba 776 daugiau
negu 1926 metais, nors tas ir
gi skaitėsi gausus metas.
Iš keturių praėjusių metų tik
1927 metais nei viena mama ne
sulaukė trynukų, kitais metais
būdavo po kelis atsitikimus.
Šaltas Kovo mėnuo 1927 m.
buvo didžiausias gimimais —
net 1,248 kūdikių pasirinka at
eiti Į ši pasaulį tą mėnesį.
Tą patį Kovo mėnesį garnys
paliko vaikų ir mergaičių po ly
giai — 624, kas yra labai retas
pasitaikymas.
1926 metais didžiausias mė
nuo buvo Spalių, kuomet gimė
1,157 kūdikiai, iš jų 6,691 vai
kai ir 6,149 mergaitės.
Per visą pereitą metą vaikų
gimė 6,796 ir mergaičių 6,771,
arba tik 25 skirtumas.
Iš tų visų gimimų 13,567 bu
vo iš miesto gyventojų, o 2,079
tokių motinų kurios buvo atvež
tos į Pittsburgą iš kitų dalių
apskrities ir valstijos.
Net 174 motinos susilaukė
po dvynuku.
Kaip ir 1926 metais, pernai
jauniausia motina buvo 13 me
tų. Jauniausia svetimtautė mo
tina buvo 16 metų. Seniausia
Amerikone motina buvo 56 me
tų ir seniausia ateivė motina 48
metų.
3,888 kūdikių gimė motinoms
tarp 20 ir 24 metų amžiaus;
3,538 motinoms tarp 25 ir 29;
11 gimė motinoms jaunesnėms
kaip 15 metų ir du motinoms
virš 50 metų.
Iš viso kūdikių mirė 1,126,
iš kurių 951 vietinių motinų, o
175 iš kitur atvežtų.
Su miesto augimu gimimų
skaičius nesidaugina lygiomis:
1873 metais gyventojų buvo
133,000, gimimų buvo 5,175;

Šis žmogus serga nuo persišaldyPrašalinkit savo šaltį ir išveninfluenzos ar pneumonijos.
Bulgariškų šaknų (Kraujo) Arbayra žymi šeimyninė gyduolė. Iš-erkit prieš einant gulti išvarymui
šalčio. Parsiduoda vaistinėse, arba
Prisiusime paštu už 75c arb a$1.25.
Adresuokit H. H. Von Schlick, 33
Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.

Įvairus Prietikiai 1927 metais
1927 m. gyventojų buvo penkis
sykius daugiau, 665,500, o gi
mimų tik apie tris kartus dau
giau negu 1873 m.
Prieš karą, 1916 metais, gimė
17,236 ir 1917 metais — 17,220
kūdikių. Tieranetai ir buvo di
džiausi gimimų skaičium.

Kokia nauda iš apsidraudimo
gyvasties. Pittsburge veikian
čios gyvasties apdraudos kom
panijos per 1927 metus išmo
kėjo $48,563,000 šios srities gy
ventojams už jų gyvasčių apdraudas. $20,328,000 iš tos su
mos išmokėta pomirtinių, kiti
pinigai teko apsidraudusiems
ant 20 metų ir tt.
Tyrinėja streiką. Senato ko
mitetas tyrinėdamas angliaka
sių streiką, šaukia Pennsylvanijos gubernatorių tardymams
ir pasiaiškinimui į kaltinimus
jog jis leido visokias niekšystes
ir brutališkumus prieš streikerius ir jų šeimynas. Kompani
jų policija elgėsi kaip norėjo, o
iš valstijos valdžios pusės ne
buvo nieko daroma to sulaiky
mui. Gubernatorius turi teisę
atšaukti leidimus tokiems žmo
nėms būti policijantais kurie
pereina ribas, o gubernatorius
nieko nesidarė kada jam buvo
paduodama skundai.
Gubernatorius taipgi nedaleido unijos viršininkams 'išegza
minuoti rekordus kompanijų pa
skiriamų policijantų, kurie dau
giausia buvo kokie nors latrai.

Motina Papjovė Savo
Sūnų
Sharon, Pa. — Sukviestos į
mokyklą motinos turėjo su vai
kais savo pokilį. Viena motina,
kuri kaip kada netekdavo save
sąmonės, atėjus į mokyklą atsi
nešė ir peilį. Ine jus į mokyklą,
niekur nežiūrėdama, ta pamišus
motina tiesiog nuėjo prie savo
8 metų vaikučio, pagriebė jam
už galvos ir greitai peiliu per
traukė jam per gerklę. Vaikas
tuoj ir mirė. Mokytoja pama
čius kas dedasi šoko prie mote
ries, bet jau buvo pervėlu, ir ją
ta moteris apipjaustė bekovo
jant atimti peilį.
Ta šeimyna pora metų atga’
atvažiavo iš Škotijos. Moteris
tankiai kentėjo nuo netekimo
sąmonės.

(Iš Policijos statistikų)

Saugodami Belle salą policijantai per metus pravažinėjo
automobiliais 54,301 mylių; sukonfiskavo 19 automobilių ku
rie buvo užtikta naudojant nemoraliams tikslams; 69 lavonai
išimta iš vandens visoj Detroito
apielinkėj.
Šunų gaudymo skyrius paga
vo per metus 24,084 šunis; iš
jų 14,335 nužudyta.
Naktiniai policijantai rado
11,209 duris neužrakintas; ugniageriai turėjo 5,246 gaisrus;
detektivų biuras darė tyrinėji
mus į 20,110 laiškų ir telegra
mų su visokiais prašymais.
Iš policijos veikimo miestas
turėjo $905,800 ineigų už įvai
rias bausmes.
2,266 vaikai buvo pamesti;
policijos vežimai per metus pra
važinėjo 1,352,872 mylias; su
areštuota 55,712 visokių žmo
nių, iš kurių 24,785 nuteista:
kiti išteisinta arba dar bylos ne
baigta.
Atimta 136,827 granų morfi
no, kokaino ir kitų nuodingų
vaistų; 36 ypatos areštuota ir
lubausta už padegimus; 3,908
raikai tarp 8 ir 16 metų sugau
ta ir grąžinta tėvams arba vai
tų teismui.
Dingusių ypatų buvo 596 ir
juvo 13,333. prašymų iš kitų
mestų pajieškoti jų dingusių
jiminių.
Prostitučių areštuota 5,664;
suimta 5,547 gemblerių; raporuota 15,291 pavogtų automolilių, ’ iš kurių ’13*226' ’ surasta ;
14,375 moterų ir mergaičių už
taryta į moterų pataisos na
nus.
Nelaimių gatvėse važinėjimo
menėmis buvo 27,336, kuriose
121 ypata užmušta. ir 12,611
užeista.
Vaikų Detroito gatvėse suva•inėta per metus laiko 110. Iš
yrinėjimų visų tų atsitikimų
laaiški jog penktadieniai buvo
lelaimingiausi, nes juose dau
giausia vaikų užmušta. Penkadienis taipgi yra didžiausias
nelaimėmis New Yorke, ir daug
kitų miestų tą pat rodo.
48 vaikučiai užmušta tarp 4
r 6 metų amžiaus.

f Laikas Siųst i
Velykų Dovanas
Šįmet Velykos bus BALANDŽIOAPRIL 8 die
ną, todėl dabar yra laikas pradėti siųsti VELYKŲ
DOVANAS saviškiams. Neužmirškit jų, pasius
kit keletą Litų jiems ir šias Velykas, kaip papras
tai.
Dirvos Agentūra persiunčia gerai ir grei
tai ir priėmėjas gauna pilną sumą kiek siunčiama.
Įsitėmykit taipgi kad Lietuvoje Velykos, Kalėdos
ir kitos bendros šventės esti sykiu kaip Ameriko
je, o ne dviem savaitėm vėliau, kaip buvo seniau.

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio
Karolis Sarpalius

DAYTON
SARPALIUS IMSIS SU ŽIAU
RIU SMAUGIKU ROBINS
Vasario 28 d., sekančio antra
dienio vakare, Daytono Lietu
viai pirmą kartą gaus pamatyti
žymiausi Amerikoje Lietuvių
ristiką Karolį Sarpalių veikmė
je. Ir teks matyti su tokiu at
kakliu priešu kokių mažai Ame
rikoje yra. Tai yra pragarsė
jęs smaugikas Robins. Imty
nės bus Memorial Hall.
Nėra abejonės kad Daytoniečiai labai skaitlingai nueis pa
matyti šias žymias imtynes ir tus butų sušaukta mitingas ir'
pamatyti savo geriausį sporti butų išduota parapijos atskai
tos, kiek inėjo turto, kiek skolų
ninką.
išmokėta, bet klebonas ant to
PRAMOGOS
Vasario 4 d. vietinė L. D. S. nepristoja. Antra, parapijonai
kuopa turėjo surengus Barney nori kad į bažnyčios komitetą
Community salėj savo balių, bet butų renkama tokie žmonės kuiš priežasties didelio lietaus ne-, i ie moka nors kiek rašyt ir skai
tyt, bet ir to nepildo.
daug kas galėjo atsilankyti.
Jeigu kuris parapijonas ką
Vasario ll”d. T. M. D. 8-tos
pasako
prieš tokią tvarką tai
moterų kuopos Valentine balius
esti
apšaukiamas
bedieviu. Kle
pavyko gan gerai. Publikos da
lyvavo daug, diduma buvo jau bonas sako kad jam algą moka
nimas, visi linksmai šoko, ir ir jį užlaiko vyskupas, o ne pa
trįs panelės laimėjo gražias do rapijonai, ir užtai jus neturit
vanas už daugiausia gautų at prie manęs jokios teises. Taip
jsant, parapijonai ir šalinasi iš
viručių^
Lietuvių
parapijos.
Pasarga balių rengėjams. Ka
Dar
viena
prasta klebono ma
dangi munšaino kupčiai pradėjo
musų baliuose savo tavorą drą da. Rytais nedėlioj po anksty
siai pardavinėti, toks jų žygis vų mišių vaikučius jis išgiria
yra kenksmingas rengėjams ir Angliškai, o po sumos tai tėvus
nieko negalima uždirbti iš pa bara Lietuviškai ir peikia jų
vaikus, kad jie nevaldomi ir tt.
rengimų.
žinant gerai kokios įstaigos Tėvai parėję bara vaikus, sako
..svetaine naudojamės, pertai tu nes už jūsų nedorumus turim
rime apsivalyti nuo tų kupčių, kentėt klebono koliones....
Sargas.
nes svetainės galime toliau ne

Darbai didėja. Pereitą savaię Detorito dirbtuvių surašuose
įasirodė jog 4,505 darbininkai
langiau paimta į darbus negu
buvo savaitė pirmiau. Dabar
tiniu laiku dirba 10,459 dau
Firma įsteigta 1872
(14)
B
LIETUVOS
LAISVES
BONUS
170 Broadway
New York K giau negu metai pirmiau šiuo
PERKAME IR PARDUODAME
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r
ta
vzr
izr
:rxx
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ZIMMERMANN
&—Dept
FORSHAY
Del informacijų rašykit
CD
Nuo Sausio 1 dienos 30,000 gauti ir neturėsime kur nei
susieiti. Kur tada pasidėsim ir TIKRIAUSIA
daugiau paimta į darbus.
kur rasim tokią puikią vietelę
PAŠALINA
pasisamdyti už tokią mažą mo
£
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos
■
SKAUSMĄ
kestį? Visų draugijų ir kuopų
P
organizacija Suvienytose Valstijose,
I
PAJIEŠKOJIMAS
I
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.
:
priedermė yra vyti tuos kupčius Kentėtojai nuo aštrių tarsi peilio
Del
labai
svarbių
reikalų
no

iš
savo parengimų.
skausmų, atbukusių, erzinančių, nuo
Nuo susiorganizavimo
ik šiam
vynę"
dovanai ir taipgi gauna
SLA. laikui
išleistasišmokėta
knygas ui$375,122.80
pusę kainos. J!
latinių gėlimų, su kuriais surišta in
riu
sužinoti
kame
gyvena
An

Butų
gerai
draugijų
atsto

pomirtinių.
Pašalpų
išmokėta
3
Pomirtiniai
skyriai
— $150,
300,$413,550.15.
600 ir 1,000.
kstų priepuoliai ir kepenų negalės,
I
Pašalpos
Skyriai
—
SG.OO,
9.00
ir
12.00
savaitėj.
3
tanas
Černiauskas,
paeinantis
iš
vams susiėjus pasitarti ir iš
SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- «
Imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti ‘‘Tė- “ Jūžintų v., Girelos kaimo. Se rasti budus užkirtimui kelio to gali rasti pagalbų naudojant John
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui
son’s Red Cross Kidney Plaster. Jis
niau gyveno Chicagoj. žinan kiai kenksmingai prekybai mu teikia beveik ūmių pagalbų nuo bai
J LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA J čių maloniai prašau pranešti. sų suėjimuose.
žvalgas. sių skausmų ir tikrai padės kitoms
; 307 W. 30th Street
New York, N. Y. < j P. Kriukelis, Ulytėlės k.
gyduolėms kurias jūsų daktaras už
PAKRIKIMAS
rašys jums.
ecixxxzxrxxxxxxxxzxxxxxxixixxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxx)
Rokiškio ap.
Lithuania.
Musų katalikai, kad ir nedi Johnson’s Red Cross Kidney Plas
delis jų būrelis yra, pakrikę kai ter negali būti laikomas kaipo gy
nuo viršuje paminėtų organi
Varginanti Grigo bitės. Vieni priklauso į duolė
nių negerovių — jūsų gydytojas ta
INKSTU Lietuvių parapiją, kiti į Vokie me turi tikrai ištyrinėti ir reikia jo
gyduoles naudoti savo ke
Skausmai čių, kiti į Lenkų, kiti visai nie užrašytas
liu.
NUO SENUMO kur.
Visa priežastis yra gal Plasteris šildo ir ramina iš’viršaus
ir jame esąnti vaistai būtinai turi
Saugiai
but
tai
Žihdijelių nesusitaiky persisunkti per odų tiesiog į apimtas
Palengvinami su
Santai Midy l mas su savo klebonu. Parapi vietas. Būtinai reikalaukit Red Cross
Visose Aptekos i jonai nori kad nors sykį į me- Kidney Plaster su raudona flanele
užpakalyje. Visose vaistinėse.

PASKOLOS

I

T. M. D. RŪKALAI

i SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ J

Petro Rimšos piešinis iš cikliaus “Karas”, šis paveikslas
yra iš T.M.D. knygos “Dailės
Milžinai”, dabar išleistos ir jau
dalinamos TMD. nariams.
Toje knygoje telpa daugybė
paveikslų atvaizdinančių įvairių
praeities amžių dailės vyrų dar
bus. Aprašymai prasideda nuo
dailininkų kurie kėlė meną iš
Tamsybės Amžių ir atbudino
krikščionybės užmigdytą dailą.
Knygoje taipgi telpa daugy
bė paveikslų iš Lietuvos dabar
tinių dailininkų, kadangi Lietu

vių daila dar jaunutė. Apie
Lietuvių dailininkus dadėta su
pažindinimui musų žmonių su
tais musų dailininkais kokius
turime ir kurių tūli jau ypač
pasižymėjo ne tik tarp musų
bet ir kitose tautose.
Lankydami TMD. kuopų su
sirinkimus ir užsimokėdami sa
vo duokles gausit šitą didelę
256 puslapių knygą, o turėsit
neapsakomai puikaus skaitymo,
nes dailininkų gyvenimas ir jų
darbai aprašyta gražioje apysa
kos formoje.

SHENANDOAH, PA.

vakarą pasilinksminimą su šo
kiais.
Dar kita grupė turėjo koncertą, bet koncertas buvo labai
prastas nors įžanga brangi, ir
publika jautėsi apvilta. ,
Juoz. Basanavičius.

Lenkų “Poniškas” Darbas
Vasario 10 d. Chas Manillas,
saldainių krautuvės savininkas,
Lyte nuėjo į restaurantą užval
gyt. Tenai rado policijos vir
šininką ir vieną policijantą, abu
Lenkai. Manillai inėjus vidun
Lenkai šoko jį mušti ir pavojin
gai sudaugę atėmė iš jo $1,100.
Iš to sumušimo Manilla bene
neteko vienos akies. Nuvežtas
igonbutin, Manilla pranešė sa
vo užpuolikam kad grąžintų atmtus pinigus tai jų neišduos.
Bet anie pasakė jo moterei kad
jeigu jis juos išduos tai jie Ma
nilą visai užmuš. Po šito duoa žinia valstijos policijai ir tie
smarkuoliai Lenkai tapo areš
tuoti. Niekas neuždėjo už juos
mankos tai valstijos policija
išsigabeno juos į apskrities kaėjimą. Už kelių dienų pasise
kė gauti užstatus po $3,000 ir
jie išsiliuosavo iki teismo.

BROOKLYN, N. Y.

Vestuvės. Vasario 12 d. su
ėjo į šeimyninį gyvenimą pla
čiai Brooklyniečiams žinomas
Petras Mikalauskas su p-le Ade
le Valaite. Šliubas buvo Kum
Remeikos bažnyčioje. Kadangi
jiedu buvo Operetės Choro na
riai per šliubą bažnyčioj giedo
jo choras.
Vestuvių pokilis buvo jauna
vedės tėvų namuose. Dalyvavo
daugelis vietos inteligentijos.
Laike puotos nepamiršta ir
Lietuvos vargdieniai: Jonas Mi
kalauskas priminė apie Lietuvos
Krečia karčiamas. Vasario 4 našlaičius, ir sumesta $15, ku
d. valstijos policija darė kratas kiuos pavedė L. M. Globos Ko
nužiūrėtose karčiamose kur pa mitetui persiųsti Vilniun.
silaiko paleistuvės ir suėmė vie S.L.A. Apskrities Koncertas.
ną Lietuvį karčiamninką ir su Tą pat vakarą Maspethe įvyko
čiupo visus ką tik tame name SLA. Apskrities koncertas, ku
rado. Visi perduoti teismui.
riame visi artistai gerai pasižy
Vėliau daryta kratos nužiūrė mėjo. Po koncerto buvo šokiai.
tose aplinkinėse ukėse ir rasta Koncerto programo vedėju buvo
pora tokių urvų kur prisilaiko V. Sirvydas.
Visur Buvęs.
paleistuvės. Keliolika suimta.
Žiema pas nius labai puiki,
sniego nėra, orai gražus, bet
žmonės pas mus labai miršta,
nesįrgę bevaikščiodami krinta.
Keletas Lietuvių taip mirė, ir
gydytojai nesupranta kas tai
per liga.
Viename New Yorko mie
Kasyklos vis taip dirba po ste inkstų ligvu Netapkite
patįs auka, apsileisdami die
tris dienas į savaitę.

16799
Mirė

gimų skausmams. Saugoki

Neprigulmybės paminėjimas.
tės nuo to gerdami vande
Vasario 16 dieną, paminėjimui ni ir naudodami
•
Lietuvos nepriklausomybės de
šimties metų sukaktuvėms buvo
surengta vakarai. Katalikai tu
HAARLEM OIL
rėjo susirinkimą po bažnyčia,
kur Kun. Šmulkštys pasakė kal Įžymus diuretiškas akstintojas
žinomas kuipo Holandijos tauti
bą apie Lietuvos laisvę, ir darė nė gyduolė per virš 200 metų.
kolektą, surinko virš $50. Kiti ■Visose vaistinėse, trejopo dydžio.
vardo GOLD MEDAL ant
parapijonįs turėjo surengę tą Tėmykit
kožnos dėžutės ir neimkit kitokių.

D IR V A
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kaip užgiedama: “O tas bus at
siekta tuomet kuomet mes iš
lindę iš palėpių į tą kruvinąjį
Sugalvojo gerb. Spragilas
VIENAS “Lietuvos emigran Laikraščiai čia apie jas kasdien fašizmo vėžį jam tesuprantama
čia bus talpinama sakiniai senovės Sanskrito kalba, gimi tų” laikraštis Amerikoje, su “primozoti” sieksniniais aprašy Lietuviška revolverių, granatų,
ninga Lietuviams. Atidžiai suskirstykit šiuos Sanskrito
skaitęs kiek Amerikos Lietuviai mais. Mes tokių “miesto inte kulkosvaidžių ir šautuvų kal
žodžius j Lietuviškus, ir gausit iš jų jums gerai gnomus
nusiuntė pernai į Lietuvą pini ligentijos” puvėsių galėtume ba”.
Lietuviškus sakinius.
gų,
dejuoja: “. .Amerikos Lie keliolika laivų prikrovę jums atAr bereikia didesniu niekšu
GALVOSŪKIS No. 13
tuvių pinigai priimami. .. . jais siųsti, ir tai pas mus dar nepa-. ^jp įje Lietuvos socialdemcVIS IPRO TINGIŽMO NĖSSKA ITODI R VA
džiaugiasi diktatoriai. .. . Ame sidarytų žymės,
[kratai, kurie susispietę po Lenrikos Lietuvių nuomonė.... AKvietiškis. ^jjos pjauraus aro sparnais, su
(Lietuviški žodžiai ir jų raidės eina ištisai, be sumaišymo.)
merikos Lietuvių laikraščiai į
jo pagalba rengiasi pralieti Lie
Kas teisingai išris šitą galvosūkį ir prisius juos iš dviejų numerių,
Lietuvą
neįleidžiami....
”
Je,
tuvos sūnų nekaltą kraują, ir
su 5 savo draugų adresais kurie “Dirvos” neskaito gaus DYKAI
LIETUVOS ’išdavikas social
je. Siuntimas pinigų į Lietuvą
knygelę “ŽMONIŲ LIGOS”
(pridėkit 2c štampų persiuntimui)
nemažesnis niekšas yra “Kelei
parodo kad Amerikoje “nuomo demokratas J. Paplauskas rašo vis”, kuris tiems išgamoms pil
GALVOSŪKIS No 10 BUVO TOKS:
nių reiškėjų” visgi yra mažai, “Keleivyje” ilgą straipsnį iš nai pritardamas nuodija savo
Amerika aukso ir vargo šalis”
kad ramių, gerų Lietuvių, išti Lietuvos “politinių emigrantų” skaitytojus. Ar dabar supras
kimų savo šaliai yra labai daug, gyvenimo. Jis nusiskundžia kad Sandariečiai, kurie sakosi kad
o jie .neklauso “emigrantų” ap  kaip Vokietijoj taip ir Latvijoj jie yra Lietuvos patriotai, kožergusių kai kuriuos laikraščius jiems nepergeriausi pyragai, kius jie turi sau bičiulius čia
GERB.
šukavimų nei jų “obalsio” kad nes į juos ten žiūrima neprie Amerikoje, ir ar po to dar lailankiai, o Vokietijoj prisieina
“nei cento Lietuvai”.
kys bendrą frontą prieš tauti
net kalėjimą pamatyti.
ninkus?
GŪŽTELE
AMERIKOS Lietuviai kurie . Lenkijoj tai kas kita. Nors
siunčia pinigus į Lietuvą jie jokio darbo nedirba vienok pui
“NAUJIENOS” gardžiai ap
Nors atgal į Rygą
siunčia savo giminėms ar drau- kiai pragyvena, dar ir laikraštį
sidžiaugia
kad socialistų perša
Pčkšti trokštų eit.
gams, To gali pavydėt “emig- leidžia prakeikimui jų išsvajotų
mas
kandidatas
Gugis į SLA.
Antrą “smutką”
rantai”, nes tų pinigų nei vie- fašistų.
iždininkus
gavo
net
600 suvirs
Toliaus, bando nuginti kad
n as ce'ntas neina politikierių
Jiejie pažino
balsų.
Ant
galo
štai
kaip grau
Kai nedavė ponai
naudai; netenka jų nei plakatų nuginti kad jie niekad nesikviedžiai
nugieda:
“
šiose
nominaci
Zloto nei vieno.
spausdintojams, nei bačkiniams tę Lenkų kariumenės išnaikini
jose
dar
kartą
paaiškėjo
kad
Norėjo jie Kauną
oratoriams, nei partijų cent mui fašizmo Lietuvoje. Tačiau
komunistai yra užsukę visą sa
rams. O kad “emigrantų” laik iš to jo rašinio aišku kad jų
Pirmiausia užgriebt,
vo mašineriją Susivienijimo už
tikslas
buvo
pakenkti
Lietuvai
raščiai Į Lietuvą neįleidžiami
O tada į kelnes
kariavimui”.
GERB SPRAGILO KAJiems valdžią jkrėst.
tai kaltė pačių “emigrantų”, Tautų Sąjungos posėdyje, o gel
Taip, komunistai yra užsukę
RUNKA APIE
kurie nežino kam jie tuos laik- bėti Lenkijai. Nedykai Lenkai
Ponai nėra durniai
visą
savo mašineriją Susivieni
PLEČKAITIJADĄ
Zlotukus dalyt,
raščius terlioja savo ypatiš- juos taip maloniai priėmė ir
«
jimo
užkariavimui ir jie užka
Nes nežino patįs
kiems reikalams, ir terliodami puikiai užlaiko.
arba
riaus jeigu socialistai su SanKur jų sukrapštyt.
nepamano kad visuomenė nuo
dariečiais jiems talkininkaus
Kaip Rygos ‘kongreso’ kar Trečias “smutkas”
jų ir ant vietos šalinasi, ir pini
EOSTONO “Keleivis”, kuris skaldydami SLA. narių balsus
žygiai ruošė naują Odyseją
gus, vietoj mokėjus už tuos lai Toliau, tas išdavikas bandc
Juosius užklupo
ir piršdami savus kandidatų suišgelbėjimui Kauno iš Vol Kada išdavikų
kraščius, geriau siunčia į Lie
spausdina savo įstaigoj mirtinų rašus.
demaro nagų, kuri
tuvą.
Vardas jiems teko —
Lietuvos priešų Lenkų laikraštį,
nepasisekė.
Kai visa Lietuva
na iš Lenkbernių laikraščio Vil KUPREIšIS sakosi kad jis
Žygį paregėj’
VELIONIS MARTUS, būda niuje, “Pirmyn”, straipsnį, ku nuvažiavęs Į Rusiją padarė tą
Kas nor’ ponams
Ir nei vienas remti
mas gyvu, kartą netekęs kan riame raginama organizuoti re kas jo išmanymu buvo geriau
Pilsudskiams tarnaut
Jųjų nenorėj :
trybės, rūsčiai pasakė: “Pusė voliucija Lietuvai. Po išdėsty sia, ir paėmė plytnyčią, o jo
Ir sau iš Varsa vos
Nors
jie
buvo
manę
bėdos
su tokiu žmogum kuris mo organizativio plano gale štai kolegos kurie negalėjo atgal Į j
Gerą algą gaut,
Kad
visi
juos
seks
žino
kad
jis nieko nežino, bet
Tur’ imt iš “fašistų”
Kaip
tik
ant
“
fašistų
”
su žmogum kuris net nežino kad
Lietuvą “vaduot”
Jie pakurstys šokt,
jis nieko nežino tai tikra nelai
Ir kaipo judošiai
Bet žmonės suprato
mė”. Tas galėtų būti pritaikin
Šalį Lenkams duot.
Kas jie do tranai
ta ir “Naujienoms”, jei su jo
Lietuvai už dyką
Ir prakeikė žygius
mis nebūtų dar blogiau.
Visada reik trust,
Jųjų amžinai.
“Naujienos”, mat, yra dar
Vargiai šilton vieton
Ketvirt
’
s
smutkas
keistesnės.
Jos iškart žino la
Pateksi įsprust,
Jų
draugams
buvo
bai gerai, paskui nežino, ir ant
Verčiau išdaviko
Kai ir jie į kilpas
galo jos nežino: ar žino ar ne
Rolėje pabūt,
Gražiai įkliuvo:
žino. Taip ve apie Plečkaiti jos
Gal per ponų “loską”
Vietoj iš “fašistų”
išsyk žinojo kad jis “caca”.
Teks urėdu but....
Lietuvą vaduot,
Paskui žinojo kad apie Plečkai
Reikia tik į Rygą
Gelbėjo Lietuvą
tį nieko nežinojo, gi dabar jos
Iš Lietuvos sprukt
Ponams
atiduot.
vėl
nežino ar žinojo apie PlečIr ten išdaviku
Lietuvoj
juos
smerkia,
kaiti
bent ką ar ne. .. .
“Kongresą” sušaukt,
mes
čionai,
Smerkiam
Pasakykit joms kad Plečkai
Reikia pasišaukti
Net ir jųjų draugus
tis socialistas, o socialistai yra
Varšuvos ponus
Ką darė paikai:
išdavikai.
Kad jie atsivežtų

SANSKRITO GALVOSŪKIAI

Ameriką gryžti turėjo pasiten
kinti jo taip sakant išradimu,
ir sako: “Per savo neapsižiūrė
jimą tie žiopliai pakliuvo f mo
lio duobę ir dabar rėkia: Dau
giau mums reikia molio motiejų
iš Amerikos. Tad norėdami
moli minkyti važiuokite Į S. S.

R. S.!” Reiškia, Kupreišis nu
sivožęs į Rusiją už save žioples
nius komunistus sukišo visus į
molio duobę ir dabar gryžęs į
Ameriką visus komunistus iš
vadino molio motiejais. Puikus
idėjos draugas ar ne?
žinučių Rinkėjas.

TOSE^EEEMa2EIffi2Z3EEE2:

SVEIKATA
KARSTAS VANDUO!
ŠE1MYNOS smagumas ir namine hygiena priklauso daugiausia nuo turėji

mo karšto vandens.

Moderniškas gyvenimas ir moderniški namai
reikalauja moderniško karšto vandens — kar

štas vanduo nėra daugiau jokis išdykumas.

Apsilankę į musų parodos kambarį arba pa

sišaukę savo plumberį galėsite patirti kaip
lengvai ir ekonomiškai galima išrišti karšto

vandens klausimas — ir išrišti prideramai
kaip reikia.

East 6th ir Rockwell

Jei jus rakote
del malonumo

Zlotukų maišus,
Tada ir ant barščių
Ir košės užteks,
Ir gal “jenerolo”
Cinas dar pateks,
O jei pasisektų
Dar Kaunas pasiekt,
Prezidento lovoj
Gal tekt pagulėt!
Reikia tik į Lydą
“Kongresninkus” siųst,
Turi jie į ponų
Uniformas lyst,
Ir su Lenkų ginklais
Į Kauną ura!
Ir jau tavo saujoj
Lieka Lietuva!
Bet “neščėstis” vargšams,
Permaži “pulkai”,
Gali juos sumušti
Net Kauno vaikai.
Tai reikia Lydoje
Be valdžios sėdėt
Ir nosį pakorus
Į Kauną žiūrėt.
Pirmas “smutkas”
Jiems tad užėjo
Kai poniškas blusas
Šerti turėjo.
Ponai iš kazermių
Neleidžia išeit,

Kurie geidė valdžią
Lietuvos atduot
Savo sėbrams, pomj
Pakalikais but.
Penktas smutkas
Dabar užstojo
Kai Lietuviai sviete
Juos smerkt pradėjo.
Nei rašyti
Nei meluot nėr kaip
Kad norėj’ daryti
Ne taip bet kitaip.
Šeštas smutkas
Pradėj graužti juos
Kad daugiau jiems niekas
Pinigų neduos.
Sekmas smutkas
Dega jų galvoj
Kad dar vis “fašistai”
Valdo Lietuvoj!
(Už šitą “Karunką” aš
tikrai turėjau gaut pirmą
kontesto dovaną, ale gerb.
Redaktorius ją netalpino į
pereitą numerį kad tik ne
prileist manęs prie kontesto. Aš žinau kad mano raš
tai ir dainos yra geriausios
už visų kitų, ba aš pats juos
labiausia mėgstu. — Gerb.
Spragilas.)

▼

▼

▼

—eikit i frontą kur tas
malonumas yra. Paim
kit Camel.
Tikras tikslas rūkymo
yra kad gavus malo
numą.

Pleč
kaitį suspendavo? Išbraukė iš
savo partijos?? Bet tai kvai
las pasakojimas. Pirmiausia,
suspendavimas Lietuvių kalboje
išeina pakorimas. Visi tačiau
žinome kad Plečkaitį niekas ne
kūrė. Išbraukimas iš partijos
nereiškia daugiau nieko kaip
perkėlimą jo iš Lietuvos socia
listų į Lenkijos socialistų kan
tiškas. Tad kam čia tas paikas
pasakojimas kad ot, žiūrėkite
ką socialistai padarė Plečkai
čiui! Juk Plečkaitis vis yra so
cialistas, keno kantiškose jis
nebūtų įrašytas.
LIETUVOS socialistai

’r

▼
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AK JUS, Lietuvos veikėjai!
Nepasakokite mums apie Roma
no šeimyniškus nuotikius, nepa
sakokite mums nei apie Lietu
vos miestų “inteligentijos” šeimynų supuvimą. Mes čia Ame
rikoje gyvenam miestuose ir su
tais “inteligentijos” puvėsiais
taip apsipratę kad ir žiūrėt į
juos nenorime. Tokios tragedi
jos kaip Romano šeimynoje pas
mus yra kasdieniniu dalyku.

1 Camels
Camels vadovauja biliouais ir vis nuolat auga.

fa 1028, R. J. Reynolds Tobacco
Company, Winston-Salem, N. C.

“VAIDEVUTIS”

Nuo Redakcijos
Marija Ruett.

HERBERT HOOVER
"TARP žymiausių figūrų Į
kandidatus ant Suvie
nytų Valstijų prezidento tu
rime Herbertą Hoover, da
bartinėj administracijoj už
imanti komercijos sekreto
riaus vietą.
Hoover yra plačiai žino
mas ir Lietuviams ir jo var
das figūruoja kaipo pasau
linio žmogaus nuo karo lai
kų. Karo dienose jis buvo
maisto administratorium ir
nors tada valdė kita parti
ja, prezidentas rado tinka
miausiu paskirti Hoover’ą Į
tą svarbią vietą.
Užstojus jo paties parti
jai — Republikonams —
valdyti jis tapo pakviestas j
kabinetą kaipo komercijos
sekretorium.
Hoover būdamas maisto
administratorium karo lai
ku turėjo progos plačiai su
sipažinti su Europa ir jos
žmonėmis, jeigu iki tolei ir
nepažinojo jų kaip reikiant.
O mums ateiviams visada
vertesnis yra tokis žmogus
bent kokioje valdiškoje vie
toje kuris pažįsta MUS, mu
sų gyvenimą ir reikalavi
mus. Tokis žmogus pripa
žįsta lygiais žmonėmis visus
— ir Amerikonus kurie ne
kenčia ateivių, ir ateivius
kurie tuos Amerikonus savo
sunkiu darbu palaiko — per
tai Hoover yra verčiausias
kandidatūros iš visų kitu
kurie Republikonų partijoje
nori į kandidatus įsiveržti.
Nominacijos ir rinkimai
prezidento bus šįmet. No
minacijose piliečiai bus pra
šomi balsuoti už keletą kan
didatų, ir Lietuviams reika
linga atsiminti jog balsuo
dami už Hoover’į remsit
kandidatūrą tokio žmogaus
kuris pažįsta ir supranta at
eivius. Hoover nėra kokios
nors vienos srities, vienos
valstijos žmogus, bet visos
šalies. Jis per keliolika pas
tarų metų buvo atsakomingas prieš visą šalį ir gavo
pažinti visus žmones ir visų
reikalavimus.
Prezidentu daug tinka
mesnis toks žmogus kuris
apsipažinęs su komercijos
reikalais, kuris kitaip žiuri
į šalies judėjimą, darbų ėji
mą, prekybą, negu toks ku
ris aukštai prasitrynęs dip
lomatijoje ir nieko daugiau
nenusimano. Hoover yra ir
apsukrus diplomatas šalip
savo plataus patyrimo ko
mercijos dalykuose.
Į kitus tos partijos kandi
datus Lietuviams neverta
atkreipti domės, nes tai yra
siaurų pažiūrų žmonės, net
su palinkimais varžyti kiek
labiausia galima ateivių tei
ses, ir jie suvaržė ateivybę
į Ameriką taip kaip ji dabar
stovi.

I
—arba kaip Bolševikams
Neteko Daug Dolariu
1916 metais, kuomet Kerenskis buvo įgavęs Rusijos valdžią,
ji atstovas Amerikoje, Serge.)
Ughet užsakė čia daug amunici
jos. Pirm išgabenimo, ta amu
nicija buvo sunaikinta milžiniš
koje New Jersey eksplozijoje tą

ISTORINĖ APYSAKA

Vertė Brundulas.

neatkreipė domės ir taip Mask
H.
vos carukai praranda netoli mi
lijonų tikrų gerų Amerikos doDievų Pranašystė
metą. Kaltė buvo Lehigh gelžlarių....
Prasiskleidė šakos ir tyliai, kaip dva
kelio. Dabar Suv. Valstijų teis
sia, atsirado priešais jį brolis Vaidevutis.
mai priteisė gelžkelio kompani
— Atvykau, — tarė Vaidevutis.
ją užmokėti Kerenskio atstovui Nepriklausomybės
Vaidila pakėlė galvą.
$984,104.62. Atėmus advokatų Minėjimas
— Mano lupom kalbės dievai. Atėjo,
lėšas, šie pinigai tapo atiduoti
Paminėjimui 10 metų Lietu laikas ir išmušė keršto valanda. Gana gė.
Suv. Valstijų iždui kaipo dalis
vos nepriklausomybės musų tū dos ir nusižeminimo, gana musų kraujo!
atlyginimo už senas Rusijos
li laikraščiai darė specialius nu Plačiai po Prūsų ir Lietuvių žemę išsiunti-.
skolas.
merius.
nėsiu kunigus, uždegsiu laužus ir sušauk.
Bet štai pašoka Maskvos ca
“Amerikos Lietuvis” davė 4 siu žmones. Vaidevuti, tu vesi žmones už;
rai, pasireiškia jog jie yra vie puslapių spalvuotą priedą.
Vislos į Mozūrų žemę ir nuneši kraują ir•
natiniai tikri Rusijos atstovai ir
“Sandara” buvo dusyk padi ugnį! Eisi ir sugryši pergalėjęs!
protestuodami prieš pinigų ati dinta, išleista 16 puslapių.
Šituos žodžius tariant, mažo ūgio ku
davimą Suv. Valstijų iždui rei O “Dirva” davė, kaip matėt, nigas Brutenis Vaidevučio akyse išaugo įį
kalauja tų pinigų sau, o kaipo specialiai daug eilių Neprigul-j milžiną. Jo baltas drabužis, žalio vainiko>
teisoti tų pinigų savininkai ži rnybės sukaktuvėms minėti.
šešėlyje, tarytum liepsnojo, o iš jo išskės
nos ką su jais padaryti ir kam
Visi musų laikraščiai turėjo tų akių rodės žiežirbos lėkė.
sunauditi.
Už gėdą ir nelaisvę Lietuvos vaikų, už■
ką nors tam tikslui parašę, nors
Vienok valdžia Į tą protestą kiti savo giesmes nugiedojo.
motinų ašaras ir skausmą tėvų nubaus juos•

LIAUDIES MOTIVAIS

Saulė leidžias už kalnelio,
Vakarėlis jau.
Eisiu laukti aš bernelio,
Nes jį pamilau.
Oi berneli, bernužėli,
Kodėl n’atėjai?
Gal jau kitą mergužėlę
Sau pasirinkai?
Jei tu mane nemylėjai
Kam žadėjai vest?
Vainikėlį kam viliojai,
šelmi, tau pavest?
Oi negali, bernužėli,
Dievas tau padėt,
Už rūtelių vainikėlį.
Reiks tau atkentėt. ...
Ant. Skr.

TRYS MEILUŽĖS
Padainuosiu aš jums dainą —
Dainą apie tris meilužes:
Paklausykite kaip eina
Žodžiai šios mano dainužės:
Kada leidžia gamta-dievas
Skaisčią saulę mums išvysti,
Tuoj meilužę mes pamylim —
Gaunam ją iš kūdikystės.
Tai močiutė mus brangioji,
Kuri supa ir liūliuoja,
Kuri jaučia mus liūdesį,
Kuri džiaugsme mums dainuoja.
Antrą randame meilužę —
Ant kurios mus kojos stojas:
Tai gimtinė raus šalelė,
Tai Tėvynė mus brangioji.
Kur tik eisi, kur nebusi
Visur svetima, nemiela,
Tik Tėvynėje, gimtinėj
Suraminti gaunam sielą.
O trečia .meilužė yra
Tai širdies mus parinktoji,
Jinai įkvepia mums viltis,
Ji turtus didžius atstoja.
Ją surandame paskiausia,
Kai pirmas dvi išmyluojam,
Su ja ateitį sau kuriam,
Daug svajonių prisvajojam.
Pasakykit kurie gudrus
Katra iš jų vertingiausia:
Motina, Šalis, Mergelė —
Kuriai meilės skirt daugiausia?
Kam gi klausti, kožnas žino
Kad tik tas yr’ išmintingas,
Tik tas doras ii' garbingas
Kurs visas jas myl’ teisingai!
Adonis.

MIRUSIUS GALIMA1
PRIKELT IŠ NU
MIRUSIU
Maskvos profesorius Andrejev skelbia kad mirusį žmogų
galima atgaivinti ir mokslas
sulaikys jaunus žmones nuo
mirties tolei kolei senatvė jų
nenugalės.
Prof. Andrejev sako kad jis
savo bandymuose atgaivino gy
vūnus; atgaivino vieną šunį du
sykiu po to kai jis buvo užmuš
tas ir padarė gyvais paskirus
organus, širdis ir inkstus, ne
gyvų lavonų. Toliau, sako jis
padarė gyvais nupjautus pira
tus.
Bolševikai labai didžiuojasi
kad Rusijoje mokslininkai pasi
žymi tokiais dalykais. Dauge
lis Rusų mokslininkų po revo'iucijos padarė stebinančius iš
radimus.
Bet tai ne dėka komunizmui.
Komunistai dar neišvystė nei
ideno savo mokslinčiaus. Visi
kurie kuo geru pasižymėjo yra
ikučiai iš pirm-revoliucijos lai
kų. Jie kaip nors išsislapstė ir
’.kurde gyvendami išliko nuo
nirties raudonųjų naguose, nes
aike revoliucijos jie visus mo
kytus žmones žudė. Tik kada
oolševikai pradėjo pasigesti mo
kytų žmonių tie vargšai išlindo
s užkampių ii- ėmėsi savo mok
slo tyrinėjimus toliau varyti.

Laukė ir Vaidilos ir tų vyrų. Buvo su
kurta netoli nuo švento miškelio ugnis; ap
link ją visi susėdo ir kalbėjosi.
Tačiau nelinksmos buvo kalbos. Šiau
rės gyventojai pasakojo apie Skandinavų
plėšimus. Kiti gi, iš pietų — apie Mozūrų
puolimus. Skundės kad jie vaikus nuo jų
atima.
— Štai, — tarė Narimantas, — praeitą rudenį kada vos sustingo gruodan žemė
užpuolė jie mano brolio namus. Vyrų nebuvo namie, kadangi musų visa giminė išsirengė meškų medžioti, liko tik moterįs
mergaitės ir pora jaunų vaikinų.
Gryžta Žvainys namon, o namai sudeginti, senos moterįs nužudytos, o jaunosios
ir vaikai į nelaisvę išvaryti.
— Tai Mozūrai buvo! Puolėme juos
vyti, bet jų jau ir pėdsakų nesuradome.
— Jei taip ir toliau bus, — tarė senas
Rimvidas, — tai ir visi neilgai išliksime.
— Ir turbut nieko nesugalvosime, —
dievai. Perkūnas pasiųs jiems griausmą ir
žaibus, Patrimpas atims savo derlių, Pok-. pridūrė Jurgis, — gal but geriausia butu
lius sunaikins visą jų šalį, o Nijola raudo. susirinkt visiems ir su žmonom ir vaikais
eit iš čia kur į pasaulį, kitų žemių pasijieš
na skraiste-ugnia apdengs jų namus!
koti.
...
Vaidevutis tylomis nulenkė galvą.
į
Taip
kalbėjo seniai, o jaunieji kalbėjos
— Šiandien kada aš deginau Lietuvai
>
apie
medžioklę.
Miškai buvo tada dideli
aukas, — toliau kalbėjo kunigas, — deivė
davė man ženklą. Kada nužemintai mel. užaugę, užkerėję; juose daugybės lauki
džiau žmonėms laisvės ir laimės, pasirodė. nių gyvulių butą.
Lieknas kaip eglė, o stiprus kaip arman juodas katinas. Katinas tai laisvės;
žuolas
jaunutis Vytas pasakojo apie save
ženklas. Deivė man jį atsiuntė....
.
medžioklės
žygius panemunių miškuose.
Kada paskui nuvargęs po medžiais už
—
Paskui
laukinį taurą, — kalbėję
migau, man dievai tave, 'Vaidevuti, paro
,
jauniklis,
—
ginėmės
su ruduoju Jurgiu PROF. BIRŽIŠKA LANKĖSI
dė. Atėjai su juodu katinu ant pečių, o
LENKIJOJE
aplink tave stovėjo Lietuvių vaikai. Ži Jautis buvo didžiulis ir stiprus; jis mus
Prof.
Biržiška
atvyko iš Vilvilė šventą ugnį kūreno, o vaikai kunigui galutinai nuvargino — visą dieną pasku
ūaus
į
Varšavą.
Biržiška buvo
jį vijomės. Kada jis bėgo tai miškas kaij
garbę giedojo.
Lenkijoje
apie
dvi
savaites. Iš
— Bet kodėl Živilė ugnį kurstė? — ne. gyvas vaitojo, taip jis laužė pušis ir alks
Varšavos
vyko
į
Lvovą
ir Kro
nius. Staiga jis atsistojo priešais mus
ramiai paklausė Vaidevutis.
— Prie šventos ugnies šaukia ją die Baisus buvo. Juoda jo oda blizgėjo, akįs kuvą.
Būdamas Vilniuje, “Vilniaus
vai, — atsakė kunigas. — Tau kunigu skir kraujais pasriuvę, o iš gerklės ir iš šner
Aido” atstovui Prof. Biržiška
vių
veržėsi
putos
ir
garai....
ta likti, o jai šventą ugnį sergėt. Tokia
Staiga čia nutraukė medžiotojas save aareiškė važiuosiąs Varšavon
dievų valia!
pasakojimą,
nes jo domė buvo į kitą pusę betarpiškai pasiinformuoti Len
Vaidevutis nuleido ant krutinės savo
kų visuomenėje apie vyraujan
galvą. Reiškia, ir dievai nori atimt nuo jo nukreipta.
Prie prirengto uždegti laužo pasirodė čią joje nuotaiką ir pažiūras į
jo Saulytę.
— Kai keturis kartus išbalęs mėnulis balta, žaliu vainiku galvą pasipuošus, sto santikius tarp Lenkų ir Lietu
vių. Važinėjo kaipo Lietuvos
danguje pasikeis, — žiūrėdamas į Vaidevu vyla.
visuomenės veikėjas ir plunks
Tai
buvo
Vaidila
Brutenis.
Niekas
ne
tį tarė Brutenis, — Prusai ir Lietuviai čia
nos darbuotojas.
matė
iš
kur
ir
kada
jis
atėjo.
ateis kad atkeršytų priešams. O dabar
Ir dabar, ant laužo laiptų patamsėję
jau švinta. Laikas dievams aukas degint.
stovėdamas,
buvo panašus ne į žmogų bei
Eik ir buk tylus ir atsargus kaip Žaltys,
NEWARK, N. J.
vandenų dievas, musų didis ir išmintingas į dvasią.
Visi
nutilę
susirinko
aplinkui.
Lietuvis Advokatas
dievas! Rink visus, laisvus ir nelaisvus,
Vaidila
pakėlė
ranką,
kurioje,
kaipc
Newarkieciai susilaukė savo
žmones ir penktą mėnesį čia buk. Eik....
tautietį advokatą, Antaną V.
Pabaigė vaidila ir kaip dvasia išnyko valdžios ženklas, buvo kreiva lazda.
Ir visai tylu pasidarė. Rodės kad dar Vaškevičių, kuris šiose dienose
iš nustebusio brolio akių.
gi medžių lapai susitraukė ir laukia dievų įsigijo teisę praktikuoti šioje
* * *
valstijoje.
Jau keturis sykius atsimainė išblyškęs valios.
Lietuviai tuo laiku dar neturėjo nei
Jis yra aukšto mokslo vyras
mėnuo danguje nuo to laiko kada Vaide
savo
vado
nei
kunigaikščio.
Todėl
labai
ir
gabus savo profesijoje, Prie
vutis iš Vaidilos lupų sužinojo dievų jam
buvo
garbinami
dievai
ir
gerbiami
kuni

to
yra geras Lietuvis patriotas,
skirtą užduotį. Ir vėl buvo graži naktis
gai,
kurie
susišnekėdavo
su
dievais.
gerai
žinomų tėvynainių tėvų,
ir mėnulis skaisčiai nušvietė Prūsų tamsią
—
Mano
žmonės,
—
skardžiu
ir
tvirtu
kurių visa šeimyna ilgus laikus
girią. Prie švento aržuolo buvo sukrautas
aukoms deginti laužas. Apsupo jį iš visų balsu tarė kunigas, — dievai mane į jus darbuojasi Lietuvių tarpe.
pusių kunigai ir laukė kol ateis Brutenis. atsiuntė. Baisus Perkūnas, didi Lietuva Adv. Vaškevičius pradinius
Jo rankose šiose apielinkėse buvo vyriau Klausia Prūsų, Lietuvių, Žemaičių ir Jat- mokslus ėjo Newarke, 1920 me
sia valdžia. Ir tik jis galėjo uždegti aukų vingių: Ar gi jus neturit galingų vyrų ir tais įstojo kolegijon Michigan
lakių vilyčių? Ar silpnos jūsų rankos? valstijoj, kurią baigė 1924 me
laužą.
Ar
taip miklus jūsų sprandai kad prieš vi tais su pasižymėjimais. Bet ir
Šiandien laukė jo ne vieni kunigai bet
sus lenkiat? O gal jūsų vyrai tik žaisti čia nesustojo, mokinosi toliau,
ir sukviesti žmonės.
ir 1926 metais užbaigė Michigan
Brutenio pasiuntiniai sukvietė visas mėgsta, o kovot' nenori?
— Kiek jau metų jus kankina užjuri- Universiteto Teisių Mokyklą.
didžiausias Prūsų, Lietuvių ir Žemaičių
šeimynas. Stovėjo ginkluoti, žvėrių odom nis priešininkas. Miškų ir jurų turtus nuo Tą baigęs, 1927 metais Michi
apsirengę vyrai, jų pašonėse kabojo lankai jūsų atima, o jus jiems lenkiatės.... O iš gan valstijoj išlaikė kvotimus ir
ir vilyčios; kiti neturtingi buvo tik drobi už Vislos, ar negirdit jus savo vaikų, sūnų gavo Advokato ir Teisių Pata
niais trinyčiais apsivilkę. Be lankų ir vi ir dukterų, kuriuos iš jūsų Lenkai pagro rėjo teises toje valstijoje. Vė
lyčių kai kurie dar turėjo šakotas svarias bė, graudingų balsų? Ten jūsų vaikai vai liau 1927 metais išlaikė kvoti
mus New Jersey valstijoje ir
buožes, kuriomis galima buvo priešininkus toja !
Nutilo
jis.
Ir
vėl
didi
tyla
pasklido
ap

gavo
teisę praktikuoti čionai.
pliekti. Tais laikais niekas nežinojo kada,
linkui.
Ginkluoti
vyrai
jautė
kaip
plaka
Turėdamas
tų dviejų valstijų
kur ir prieš ką reikės kovoti. Ir žmonių ir
jų
krūtinėse
širdis.
atestatus jis. gali praktikuoti
laukinių žvėrių reikėjo bijotis.
— Girdite].... — sugraudė Vaidilos teises per visas Suv. Valstijos.
Susirinkusieji nežinojo kam jie sukvie- .
Adv. Vaškevičius atsidarė sa
sti. Tačiau veik visi kviestieji atvyko. balsas.
Ir ištikro pasirodė kad iš gilumos gi vo teisių ofisą Essex budinge,
Vaidila turėjo jiems dievų valią pranešti.
rios pasigirdo kaž koks vaitojimas, tary 31 Clinton st. (Room 614).
'
Gal pats Perkūnas su juo kalbėjos?
tum kaž kas toli-toli verkė.
Jis yra plačiai žinomas viso
Bet dar ne visi atvyko. Kuodžių dar
Sudrebėjo visi. Skausmas ir liūdėsi* je šioje Srityje todėl pas jį vi
nebuvo, Dukštėnai dar neatvyko, nesima
pagavo
žmonių širdis.
si Lietuviai ir kreipsis.
tė dar Vaidevučio, nors jo namai ir arti 1

buvo.

(Bus daugiau)
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Ksaveras Vanagėlis-Sakalauskas
Graudų įspūdį daro šio seno musų vei
kėjo laiškas, rašytas į “Dirvos” redakto
rių, tilpęs “Dirvos” 51-me numeryje, iš
Varšavos. Tenai tai, ir senatvėj, lyg toje
savo dainoje išpranašavęs, 45 metai atgal,
“Lietuvos jau nebmatysiu,
“Brolių savo nebregėsiu,
“Svetimoj šalyj užgrūstas
“Ir numirti čia turėsiu!....”

turbut ir turės mirti, bet mirs sergėdamas
Lietuvybės reikalus. Tame jo laiške apie
tai plačiau paaiškinta.

JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi
MEILĖ

Kam ta širdis yra duota,
Kam reikia mylėti,
Kam ta meilė begalinė
Priverčia kentėti?
Kodėl ilgėsis kankina,
Ašaroj’ blakstienos?
Nesulaukiant to ką myli
Metais virsta dienos?
M. A. K.

*

Nuo Juokų Red.:
Nežinodami ar gerb. M. A. K.
tik eiles rašo ar mums paklau
simą siunčia, šiuomi štai ką jai
paaiškiname, kad žinotų kam
tas viskas yra:

Ksaveras Vanagėlis, kaip paduota jo
raštų knygoje, išleistoje “Švyturio” Ben
drovės 1921 metais Kaune, gimė Dzūkuo
se, Kalesnykų sodžiuje, Simno valsčiuje, 27
d. Balandžio, 1863 m. Jo senelis, Antanas
Sakalauskas, gyveno Aukštojoj Fredoj (ar
Dėlto meilė yra duota
ti Kauno), kur 1834 m. gimė Ksavero tė
Kad galėt mylėti,
vas, Tadas; jis buvo vedęs Juozupą LopaDėlto širdis mums įdėta
tinskaitę (Igno ir Daratos Kleiniutės duk
Kad but kam kentėti.
terį), kuri sulaukus dviejų sūnų, Ksavero
Dėlto ilgėsis kankina,
Ksaveras
Vanagėlis.
ir Aleksandro, mirė 1869 m.
Ašaroj’ blakstienos,
Taigi mažas, vos šešių metų vaikutis Šelpimosi Draugiją, kurioj iki šiai dienai Dėlto ilgu laukt ko myli,
Ksaveras, buvo jau netekęs motinos, ir au darbuojasi, kaip rašo savo laiške į “Dir
Metais virsta dienos....
gino jį pamotė, kuri buvo susilaukus savo vos” redaktorių.
aštuonių vaikų.
Ks. Vanagėlio raštai buvo tarp pirmu
Ksaveras mokėsi Veiverių pavyzdin tinių Lietuvos mokyklose kuomet Lietuva
PASIILGIMAS
goj mokykloj, o paskui įstojo ten pat į mo atgavo spaudą. Kurie tik lankė kokias
Ko širdis mano taip nusiminus,
kytojų seminariją, kurią baigė 1883 m.
mokyklas po 1905 metų kur buvo mokina
Ko
akįs šlampa, ašaros byra,
Tais metais ir “Auszra” pradėjo iš ma Lietuvių kalba, atmena tą vardą, ir da
Ko
gi
liūdnumas slegia krutinę,
miego visą Lietuvių tautą kelti; tais me bai lai susipažįsta su juo iš šio aprašymo.
Kas
man
nabagui šiandieną yra:
tais vyriausio kurso mokiniai — Juozas
Jis ir dabar rašo-gamina Lietuvos mo
Andziulaitis-Kalnėnas ir Ksav. Sakalaus kykloms vadovėlius. Ir patiekia jų tikrai Ar dalies, turtų, man neužtenka
kas-Vanagėlis — labai daug pasidarbavo gerų ir atsakančių, visą savo amžį pralei Ar vargas spaudžia, skurdas
tarp seminarijos draugų. Tai yra labai dęs bemokytojaujant.
kankina;
gražiai aprašyta Vanagėlio apysakoj “Au
Ar
man
pasaulyj vietos neliko,
Mes minavojame savo mirusius didvy
šros Paminėjimui”, kur autorius save vadi rius, bet gyvuosius vis užmarštyje laiko Ar koks pavojus mane grasina?
na Petru Sabaliausku.
me. Butų labai gerai kad Amerikos Lietu Ne, viskas šitas reikšmės neturi
Pirmoji jo daina, “Kur Banguoja Ne viai pasiųstų Ks. Vanagėliui kokių dova Prieš vieną daiktą eina į šalį:
munėlis”, plačiai Lietuvių žinoma, para nų, ypač Varšavos Lietuvių Šelpimosi Dr- Niekas prilygti prie to negali —
šyta 1883 m., labai patiko Petrui Trupinė- jai, kurios jis yra kaip tėvas, į kurią visi Aš pasiilgau savo mergelės...
liui, kuris patarė Vanagėliui ir toliau ra vargšai neturtėliai Lietuviai kreipiasi, o
*
*
*
šinėti.
draugijos iždas tuščias, senelis pats iš sa O kam gi leidi širdžiai liūdėti,
Ksaveras labai troško darbuotis Lie vo kišenės šelpia visus kiek gali.
Ko nesistengi mane raminti ?
tuvoje ir atsisakė nuo siūlomų jam geru
(Antrašas:
K. Sokolowski, Poland. Be tavęs ilgos mano dienelės,
mokytojo vietų Liublino ir Radomo guber Warszawa, ui. Grzybowska 69.)
Svajonės galvą baigia kankinti.
nijose. 1884 m. rudenį jis laikinai paskir
Jau pasiilgau tavo akelių,
tas į Pajevonio Liuteronų mokyklą, kur
Negirdžiu tavo skardaus
ragino žmones skaityti “Auszrą” ir kitas
NEJAU....
balselio,
knygas. Iš Pajevonio 1885 m. jį perkėlė į
Nejau
nemiela
tau
tėvynė,
Trokštu
išvysti tavo veidelį,
Beržininkus (arti Seinų), kur pusė vals
Graži
gamta
močiutė,
Nugirst
nors
vieną meilų žodelį.
čiaus kalbėjo Lenkiškai, nors ir Lietuviš
Nejau
negaila
tų
gėlelių,
kai visi mokėjo kalbėti.
Tik tą laiminga skaitau dienelę
Palikt sodne gegutę?. ...
Čia 1886 m. jis vedė moterį, Marijoną
Kada išvystu savo mergelę,
Už ką skyrei skausme kentėt man,
Montvilaitę-Povilaikytę, Giraitės, Švent
Kada ji meilų taria žodelį,
Beviltėms likt svajonėms,
ežerio v., ūkininko dukterį. Beržininkuo
Kad žavi mane josios akelės.
Už ką apvylei jauną širdį,
se jam teko tik treji metai gyventi, nes Ru
Nereik man turtų, nereik daleles
Skyrei mane dejonėms?....
su žandarai nedavė jam ramybės, ir jis
Netrokštu nieko ant šios žemeles
»
turėjo 1888 m. keltis į Lomžos guberniją,
Nieko ko geistų kitų širdelės —
Svajų ir ilgesio mintyse
kur išgyveno 20 metų žmonių mylimas kai
Tik
trokštu, trokštu aš tos
Pakilsiu vyturiu padangėn,
po šviesus ir darbštus mokytojas.
mergelės.
Ir ramią naktį, mėnesienoj,
Gyvendamas Lenkuose jis visada jieAdonis.
Čiulbėsiu, kviesiu ją gimtinėn....
škojo Lietuvių ir visuomet jų surasdavo ir
Skrisiu į gimtąjį pavėsį,
4/
dvasišku penu su jais dalindavosi, gavęs
Klausysiu tavo aido,
kur Lietuviškų knygų.
Amerika suvedė telefono su
Ką gimtas miškas šlama,
1905—08 m. jis mokytojavo Lomžos .
sisiekimą su Berlinu. Na, na
Ką paukščiai, vėjas mena....
priemiestyje, Piontnicoj, kur rado teologi
Kaunas.
Domas Andriuškevičius. tai reiškia galima susikalbėti ir
jos magistrą kleboną Vincą Aleksandravi
su Lietuva.
čių; jie abudu dalyvavo 1905 m. Lietuvių
Ot laimė musų Sandariečiams
Seime Vilniuje. Sugryžę į Piontnicą jie
karštuoliams
ir socialistams —
3141. Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas.
du įkūrė Lomžos Lietuvių draugiją “Pagal
kadangi jų laikraščių į Lietuvą
Kiekviena moteris ir mergina privalo turėti
šią knygą ir ji turėtų rastis kiekviename na
bą”. Čia daug darbavosi: taisydavo vai
neįleidžia ir “fašistai” negali
me. Sutaisė Amerikos Lietuvaite. Worces
dinimų vakarus, chorus ir paskaitas. Va
ter, 1919, pusi. 162, didelio format® ......... ?1.25 paskaityt kaip juos kolioja, da
nagėlis, surinkęs keliolika prašymų, buvo
Drūtais apdarais .. .......................................... $1.50 bar galės bile kas paskambinti
draugijos išsiųstas 1906 metais į Kauną
Voldemarui ir žodžiu jį iškoliot.
3062. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje
pas mokyklų direktorių Lebedincevą kad
kalbose. Šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi
sokiuose reikaluose ir atsitikimuose i visokias
šis duotų Lomžos Lietuviams mokytojams
ypntas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų j tėvus,
Mes turim du žodžiu: piliečiai
vietas Kauno gubernijoje. Atvykęs į Kau
vaikinų j merginas, merginų
vaikinus; tarnų
ir
ukėsai. Juos naudojam abu
j darbdavius, darbdavių j tarnus ir tt. Tie visi
ną, Vanagėlis aplankė buvusį Lomžos mo
kaip vieną. Bet jie turi skir
laiškai yra abiejose kalbose, viens lietuviškas
kyklų direktorių Tunau, kuris buvo gana
kits angliškas, taip, kad rašėjas skaito lietuvišką
tingą reikšmę.
prielankus Lietuviams. Tunau priėmė Va
laišką ir mato kaip tą patį laišką reikia angli
Ukėsai reiškė gyventojus ant
škai
rašyti.
Sutaisė
L.
Laukis.
Chicago,
Ill.,
1911,
nagėlį noširdžiai, sakydamas: “Eisim pas
puslapių 393 .............................................
ūkių.
Lebedincevą su prašymais; tai mano mo
Ta pati drūtai apdaryta ................................. 2.00
Piliečiai — gyventojus pilyse.
kyklos draugas universiteto laikų”. Ir nu
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei
ėjo jiedu pas Lebedincevą, kuris peržiūrė
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
jęs prašymus paklausė ar nesą čia kokios
Mėgstat Sportą? skaity
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
propagandos ir agitacijos kad vienu kartu
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai,
kit “Dirvą”—telpa pla
net keliolika prašymų atvežta. Kai kurie
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur
čiausi aprašymai apie
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
prašiusieji mokytojai buvo gavę vietas Lie
skutį, paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir
žymiausius musų spor
tuvoje, bet Vanagėlis negavo.
1915, pusi. 95 .........................................
tininkus.
1908 m. Vanagėlis liko paskirtas mo
“DIRVOS” KNYGYNAS
kytoju į Varšavą. čia jis rado Lietuvių I 6820 Superior Ave.
Cleveland, O.

Juodas Karžygis
Nieko panašaus savo gyvenime neskaitėt — ir negausit paskaityti jeigu praleisk neįsigiję “JUODĄ KAR
ŽYGĮ”.
“JUODAS KARŽYGIS” yra tai apie prietikius vie
no jaunikaičio milžino, kuris iš paprasto girių sargo pa
tapo garsiu karo vadu, o ant galo ir didkunigaikščiu ir ka
ralium dviejų didelių valstybių. Tai yra tolimos senovės
pasaka apie to jaunikaičio prietikius narsiuose darbuose
ir meilėje, apie jo pergyvenimus karuose ir tarp moterų,
kaip jį mylėjo kunigaikščių dukterįs už jo gražumą ir nar
sumą, kaip jam visur sekėsi, kaip pagaliau buvo privers
tas apleisti savo šalį delei pavydaus kunigaikščio sunaus,
ir kaip jis iškeliavęs svetur susitiko paslaptingą moterį,
kuri ji ir kuris ją pamilo be jokio apmąstymo, ir kas pas
kui po to dėjosi.
Veikalas išviso turi 414 puslapių ir daugybę paveik
slų. Išleistas dviejose knygose, aiškiu gražiu druku, pir
ma knyga talpina 188 puslapius, antra 226 puslapius.
Už du tomu paskirai išleistu kaina tiktai $1.25. Už au
dimo viršeliais apdarytą Į vieną knygą kaina $2.00.
Su pinigais pridėkit ir savo aiškų adresą.

"DIRVA”
6820 Superior Ave.

•

Cleveland, Ohio

Kuomet Mokate
$119S už karą
jus gaunate visą

Buick Geruma
Series 115 five-passenger two-door
Sedan — an ideal car for general
family use. £1195 f.o.b. Flint, Mich.

Series 115 iwo-passcngcr Coupe.
A typical Buick value — especially
popular for business. £1195f. o. b.
Flint, Mich.

Series 115 four-passenger Sport Road
ster. Smart, low-swung, youthful — a
Buick through and through. £1195
f, o. b. Flint, Mich.

Jeigu jus manot mokėti apie $1195 už savo au
tomobilį, pamatykit Buick—ir išsyk pamaty
sit kad Buick yra tinkamiausias pirkti.
Kuomet mokate net $1195 už motorinį karą,
jus gaunate Buick vertybę — Buick patogu
mus — iv Buick atsakantumą —
—ganai teisę prie visko to už ką Buick vardas
atstoja, kaip gražumą, atsakantumą, tvirtumą
ir ilgą laikymą.
Tris iš Buick 16 modelių parsiduoda tiktai po
$1195 f. o. b. dirbtuvėje. Ir jie yra
Buick nuo galo iki galo — nes ta pati
gera rūšis ir darbas įdėta per visus
kokie tik yra Buick eilėse.

Visi Buicks yra varomi garsiais Buick
šešių cilinderių Valve-in-Head inžinais.
Visi turi Buick’o pažymiausias ypatybes kurios
yra ilgas laikymas, iiuosumas nuo gedimų iv
išlaidų. Mecaniškus keturių ratų breiksus ir
Lovejoy hydrauliškus kratymo sulaikytojus —
kas viskas prisideda prie saugumo ir nepapras
to važiavimo patogumo.
Viskas tas yra nesulyginamos vertybės — del
to tai su Buick'u niekas nesusilygina.

SEDANAI $1195 iki $1995
COUPES $1195 iki $1850
£?ORT MODELIAI $1195 iki $1525
Visos kainos f. o. b. Flint, Mich., valdžios taksai ekstra. G. M. A.
C. finansavimo planas, patogiausias koks yra, galima naudoti.

THE OHIO BUiCK COMPANY
1900 East 24th St.
The Bailey Buick Co.
14400 Detroit ave.
13550 Lorain ave.

Lakewood 9100
Lakewood 9100

The Broadway Buick Co.
8101 Broadway
4255 Pearl rd.

Academy 1010
Atlantic 0118

Prospect 3400
The Economy Buick Co.
538 Euclid ave.
12516 Penobscot ave.

Cedar 3415
Cedar 3415

The Euclid Avenue Buick Co.
6612 Euclid ave.

Randolph 6202

The Hertz Buick Co.
1436 West 25th st.

Superior 2460

KADA GERESNI AUTOMOBILIAI BUS DAROMI, BUICK PADARYS JUOS
5ES3
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UNCLE WIGGILY’S TRICKS
I Thereyou
1 Kiddies!

ateiti pas mus išsirinkt sau
Pavasarinį Ploščių ir Vasa
rinį Siutą. Gauta naujau
sios šio sezono materijos.
Darbas atliekama pirmos
klesos. Kainos prieinamos.
Kreipkitės pas savo tautie
tį. Taipgi taisom ir prosijam senas drapanas.

ByJunius

Oh, IJncleV/ig^dyT^il
Look!"

an editor is like a preacher. He
can ask a question and then an
swer it to suit himself. ... In
many instances “reduco” is a
synonym for “woman”. .. . An
other reason we’ll never take up
aviation. They charge $30 per
lesson. .. . Watching a popular
movie actress kiss with her
mouth open, a Cleveland girl
remarked that she would be af
raid to kiss that way for fear
of losing the gold in her teeth.
Marconi likely to be very pop
ular with the women. By means
of hiss beam telegraphy the Italian inventor can send 500
words a minute. .. .

Akrono Naujienos

It is said that there are 112
miles of silk threads in a pair
of chiffon hose, and they are
going1 still higher. Hot dawg.

Henry: I’ve just seen
world’s greatest optimist.
George: Who is he?
Henry: A fellow out room
hunting with a saxophone un
der his. arm.
----- o----Tunney’s name is pronoun
ced the same as funny. It also
sounds like money.

Just read of a newspaper
man who was “tickled to death”
days ago and who is
still in the land of the living,
1310 Russell Rd. Cleveland writing regularly for his pubSuperior, kampas E. 69th St. | ^cation. .. . The law of average
always works. The decrease of
i-S7'Vyrai ir Vaikinai A bay windows makes that many
more laps. .. . Are women be
JEIGU NORIT NUOLATINIO
DARBO IR UŽDIRBT DAU
coming more indifferent? A
Sweet Young Thing: Love
GIAU PINIGŲ. MOKYKITĖS
Cleveland man wore a safety
WELDING AMATO. Garantuomakes the world go around,
jania išmokininias per 2 menepin in place of a missing button
nesiu. Mokestis tik $35.
(8)
Zdanis: Let’s go for a spin.
on his vest and from all ac
JOHN BENZ
now
Who rules the world
counts may have to continue
15316 Huntmere avė.
that
no one rocks the cradle?
(Eucild Beach Karas)
wearing the pin.... In a way.
OHIO BELL TELEPHONE ŽY
What’s the difference bet
MIAI AUGA
ween a father and mother?
Kaip parodo sutraukos, the
Ans.: A father is one who
Ohio Bell Telephine Company
is afraid that every young fel padarė rekordą per 1927 metus
low who calls at the house is savo pelnais ir taip pat telefo
bu m- bum-fau/n
patarnavimu. Taipgi prane
trying to marry his daughter, no
ša jog išleido $19,625,000 padi
A mother is one who is afraid dinimams ir pagerinimams per
GREIČIŲ MUZIKOS MOKYKLA
1927 metus, ir šįmet išleis vėl
that is is not.
$18,000,000 tiems pat tikslams.
Stasė Greičienė mokina dainuoti, Vincas Greičius groti
----o
----Iki 1932 metų pagerinimams ir
pianą. Pavasarinis kursas prasidės Kivo mėn. Taipgi
didinimams nuskirta biudžetas
parduodame visokio išdirbinio senus ir naujus pianus.
killed
his
“I knew a boy who
■iš $93,000,000.
but
the
mother and father,
Telefonų skaičius pereitą me
Greičių Muzikos Mokykla
court
let him go free. Of course, tą padidėjo ant 39,949, ir dabar
18830 Meredith Ave.
(12)
Euclid, Ohio
the judge realized he was an išviso yra 603.932 telefonai šios
Telefonas Kenmore 0758-R
kompanijos nuosavybėj, o su ja
orphan.”
jungiasi dar 370,279 telefonai,
taip kad išviso patarnavimas
suteikta per 974,211 telefonus
Bell sistemoj Ohio valstijoj.
Gale 1927 metų ši kompanija
turėjo 12,941 darbininkus, ku
rui 4,438 buvo moterįs. Iš tų
7,885 turėjo užsirašę 26,836 Še
rus American Telephone ir Te
legraph organizacijoj, iš kurių
20,662 Šerai buvo išmokėti.
Padidinant the Ohio Bell savo
common stock nuo 500,000 Še
rų iki 750,000 šėrų 1928 me
tais, kuriuos visus savinasi A.
T. & T. Co., tapo paliuosuota
$24,146,607 vertės notų turimų
tos didžiosios įstaigos ir kom
panijos iždas Papildytas $853,392 didėsėms išlaidoms. Da
bartinis turtas stovi $5,136,872
ir atsakomybė $1,820,513.
Bėgyje šešių mėnesių, Supe
rior exchange kuri dabar ran
dasi Electric, budinke bus per
kelta į naują telefonų budinką
ir sujungta su Main ir Cherry
dialų sištemomis.

K. E. YOCHUS

few
CENTS
a Day

UŽ KELIS CENTUS
I DIENĄ
JUS galit turėti patogu
mą ir naudingumą iš
vedžioto telefono po ki
tus kambarius. Ar tas ne
verta?

Iš savo miegkambario
ai<ba kitos patogios vietos
savo namuose, galit atlik
ti šaukimus arba atsaky
ti j juos bile valandą. Tai
sutaupymas bėgiojimo Į
vieną vietą kur telefonas
esti.
Pravestas j patogias
vietas telefonas duoda vi
są privatiškumą ir dides
nę apsaugą. Sutaupo tūk
stančius žingsnių ii- su
taupo energiją.

Ar neįvesti jums vieną
priedinį taipgi?

1 The Ohio Bell t
Telephone Company

Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandua pakuo jam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue
Cleveland, Ohio.

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods
Vyriškos Drapanos
703G-7038 Superior Ave.

CHESTER ZURIS
1395 EAST 65TH ST.
Paranki Lietuviams įstaiga
kurion kiekvienas gali už
eiti. Užlaikoma geriausios
rūšies saldus gėrimai, ciga
rai ir kitokios reikmenįs.
Kviečiame savo tautiečius
atsilankyti ir persitikrinti
musų patarnavimu.

PRANEŠIMAS PUBLIKAI
Trisdešimts .vieno laikraščio leidėjai gelbsti šiam
Biurui atkreipti visuomenės domę į jo pastangas, tarp
tų yra 17 svetimtautiškų laikraščių leidžiamų devyniose
kalbose. Viena radio stotis, tramvajų kortos ir progra
mai taipgi prie to prisideda. Periodiškai, žinutės apie tą
Biurą ir jo veikimą telpa 167 įvairių vietiniuose laikraš
čiuose.

Šio Biuro patarnavimas visuomenei yra dovanai.

SERGANTI ŽMONĖS

į

į KVIEČIAMI UŽEITI PAS DR. SMEDLEY JO OFISAN PASITARTI
į
DYKAI APIE
SAVO NEGEROVES.
Dr. Smedley, garsus Specialistas
su 45 metų pasekmingu medikaliu
patyrimu, naudoja naujausius Europinius metodus ir vaistus ir atsiekia.
stebėtinas pasekmes gydyme visokių
kraujo ligų, reumatizmo, nerviškumo,
skilvio ir vidurių negerovių, odos li
gų ir kitokių su tuo bendrų.
Egzaminavimas su X-Ray mašina
ir kitais budais yra beskausmis ir
tokia tikras kad negalima padaryti
klaidos pažinimui jūsų ligos, Kraują, šlapumą ir kitus dalykus taipgi
išegzaminuoja.
Jeigu jūsų liga neišgydoma jis tą
pasakys nedvejodamas. Patirkit tei
sybę apie savo kūnišką stovį ir neužDr. C. W. Smedley, Specialistas įleiskit, nes musų laikais beveik vi
sos ligos yru išgydomos.
Jeigu jus turite sifilį, kraujo ar kitokia užkreyiamą ligą privalot
būtinai ateiti pas Dr. Smedley, kuris tikrai jus išgydys.
Dr. Smedley taipgi turi specialius vaistus del gydymo gilių ir nu
silpnintus kūno organus.
Viskas užlaikoma griežtoje paslaptyje, ir kainos žemos visiems.

į
į
į
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DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Kampas E. 105th St.

Iš LIETUVIŲ GYVENIMO
Vasario 20 d. po ilgos ii- sunkiis ligos miesto ligonbutyj mi
rė Jonas Zaperęckas. Liko mo
teris ir trįs vaikai. Velionis
tautos ir darbininkų lauke kai
po darbuotojas neatsižymėjo.
Šiaip gi buvo geras žmogus ir
dar ne senas.
Vasario 11 d. bolševikėliai •
statė kokį ten veikaluką pajuo
kiantį katalikų tikėjimą ir patį
Kristų. Pažiurti susirinko ne
tik bolševikėlių bet ir Cybelinių
katalikų. Tai matot kas remia
bilševikus, Lietuvos priešus ir
musų žmonių išnaudotojus. Ir
dar Cybeliniai nori gauti čia
Lietuvį kunigą. Jie netiki į
Dievą bet į žmogų Cpbeli ir į
bolševikų plepalus.
Tuo tikrieji Lietuviai katali
kai ir mylinti tautą patriotai
labai piktinasi. Nešti savo pi
nigus bolševikėliams kad jie ap
sisukę tais pinigais demorali
zuotų musų žmones ir niekintų
musų tautą yra labai žemas tų
žmonelių darbas.
Igno Puišio duktė lanko high
school. Ji yra gera mokinė,
mokslas gerai .sekasi, ir tėvai
džiaugiasi savo dukrele.
Keliautojas.
Klaidos pataisymas. “Dirvos”
No. 6 buvo įsiskverbus klaida.
Buvo rašyta kad Alberto Dau
kinčio žmona sulaukė dukters,
o jie susilaukė sunaus. Kalnas.

Jis pagelbsti biznieriams susekti klastingus budus
pardavime ir garsinimesi, pagelbsti investoriams gauti
pamatinius faktus apie jų planuojamus investmentus, ko
voja su klastomis, klaidingais perstatymais ir neteisinga
kompeticija.

THE F. W. ZIMMERMAN CO.

10406 Euclid Ave.

bondsų pirkimui miestui orlai
vių lauko. Dabar miesto tary
ba ignoruodama tą piliečių tari
mą nusprendė išleisti $900,000
bondsų paskolą pirkimui žemės
orlaivių laukui, patenkinimui
Goodyear kompanijos reikalavi
mų.
■Neprotingi butų Akrono val
dytojai jeigu paleistų $10,000,000 vertės darbų iš savo rankų.

Tikslas Cleveland Better Business Bureau yra padi
dinti ir palaikyti visuomenės pasitikėjimą į biznius, ų

Prospect 2420

į

Nušovė Kanados vaikiščią.
Akrono detektivas vienu šuviu
nušovė iš Toronto, Kanados at
važiavusį automobiliu 17 metų
vaikėzą kuomet jis norėjo pa
bėgti. Tas vaikėzas atvažiavo
su kitu 15 metų draugu ir 22
metų moteria, kuri pasirodo yra žmona Arizonos kalėjime sė
dinčio bandito, nuteisto ant 15
metų.
Jaunasis jų draugas pabėgo,
o ta moteris suimta ir laikoma
kaipo nuožvalgi ypata.
Nušauto vaikėzo motinai Torontoj išsyk nepranešta jog jos
sūnūs nušautas. Klausinėta jos
apie jos sūnų ir ji papasakojo
kad nežinanti kur jis randasi,
jo nėra namie jau tūlas laikas.
Motina žinojo kad jos vaikas
tamposi su ta moteria, bet ji
nežino nieko apie tą moterį.
Akrone buvo papildyta kelioli
ka apiplėšimų ir užpuolimų ir
policija j ieškodama kaltininku
nutėmijo vieną iš jų kaipo nu
žiūrėtą ypatą. Kada norėjo su
laikyti, nušautasis ' leidosi bėg
ti ir norėjo pasprukti.
Suimtoji moteris sakė polici
jai jog liepus jam sulaikyti au
tomobilį, bet jis pasakęs jog ne
gali pasiduot jiems pagaut ir
leidosi važiuot.
Automobilis buvo vogtas Erie
mieste, Penn. valstijoj.
Akroną lanko buklus pramo
nės delegatai ir miesto viršinin
kai iš Clevelando norėdami su
sitarti su Goodyear-Zeppelin
kompanija perkelti savo zeppelinų išdirbystes į Clevelandą ka
dangi pačiame Akrone nėra vie
tos. Gal kartais Clevelandui ir
pasiseks tą išdirbystę pas save
prisitraukti.
Patįs Akrono pramonininkai
irgi jieško būdų palikti tą išdir
bystę šiame mieste, nes tai bu
tų didelis nuostolis išleisti ki
tur.
Pereitą rudenį miesto gyven
tojai atmetė išleidimą paskolos

Cleveland

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare.
Nedeldieniais nu* 10 iki 1.
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609 Federal Reserve Bank
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(Superior Avenue Ineiga)
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A. S. BARTK’ k

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui-1
kų spalvuotą paveiksią dovanu nuo tuzi
no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos.
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa
darome puikius rėmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo
tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St.

Cleveland

“Studija su dviem parodos langais”

----- Telefonas Randolph 5297 -----

Strangler Lewis Liko
Pasauliniu Čampionu

PASIDAIRIUS

ŽIAURUS ŽMOGŽU
DŽIO DARBAS

metais vasarą kelias dienas dir
bo. Tarnaujant kariumenėje Kas su “Dirvos” Ekskursi
jis užėjo pas Vaišvilą ir Vaiš ja šią Vasarą į Lietuvą pa
Sausio 8 į 9 dieną Biržų aps., vila prašęs jo nurodyti pas ką
kelkit rankas! Paskui at
Pasvalio v., Šimonių k., nežino butų galima gauti pirkti gerą
eikit į “Dirvą” ir užsirašymas piktadaris nužudė viso ūkio revolverį, nes jis jam reikalin
kit. Gausit visas informa
šeimininką Miką Vaišvilą, 75 gas kaipo apsiginti priemonė.
cijas apie kainas ir raštus.
metų amžiaus, jo žmoną Elzbie Paskutiniu laiku Bajalis ga
(Atdara vakarais iki 8 vai.)
tą, 45 m., ir tarnaitę Veroniką vęs kur tai revolverį sumanė jį
iBarkevičiutę, 14 metų amžiaus parduoti Vaišvilai. Paminėtą
Be to piktadaris norėdamas pa dieną jis atvyko pas Vaišvilus
slėpti savo pėdsakus sudegino ir ten rado maluninką, kuris
trobesius drauge su nužudytai greitai išėjęs. Išėjus malunin Vincą Nugalėjo Latvi
siais.
kui, Bajalis išsitraukė revolve
Kaunas. — Sausio 29 d. Tilšis atsitikimas primena lygiai rį ir parodė Vaišvilienei, kuri
manso salėj įyyko kontroles
metai atgal visai panašų įvykį bendrai su juo žiūrinėjo ginklą. bokso rungtynės ir tarpvalsty
Žeimeliu vals., kur du pusber Bevartant revolverį, staiga jis binės rungtynės Lietuva-Latviniai išžudė šimatonių šeimą iš iššovė ir kitame kambaryje bu ja.
Kontrolinėse rungtynėse pa
septynių asmenų ir taip pat pa vęs Vaišvila sušuko kad jis per sižymėjo: Mironas, Verneris,
degė trobesius.
šautas. Nusigandęs Bajalis kad Byla ir šaulys Bučinskas. Kit
boksininkai nieko ypatingo ne
Vaišvilų trobesiuose kilus už tokį pasielgimą jis gali būti parodė.
gaisrui ir jau gerokai įsidegus smarkiai nubaustas, sumanė pa Įdomiausios rungtynės buvo
subėgo kaimo gyventojai gesin naikinti visus pėdsakus. Tam K. Markevičiaus su Lute ir J.
Vinčos su Rame (Latviu).
ti, bet jau buvo vėlu. Tuojau tikslui nušovė Vaišvilienę, nušo Markevičiui pralaimėjus du
atvyko policijos ir teismo orga vė tarnaitę ir sudaužęs lempą kartu Lutcui buvo leista atsisa
kyti, bet jis neatsisakė ir pasi
nai, kurie padarę su medicinos uždegė namą kad tuo paslėptų ryžo rungtis. Jau pirmo raun
pagalba skrodimą nustatė kad visus pėdsakus.
do pradžioj matyti žymi Lutco
visa šeimyna išžudyta revolve Jo tie pareiškimai nepriimta persvara. Lutcas daug stipres
nis fiziniai ir turi geresnę tech
rio šūviais, nes darant skrodi pilnai už teisingus ir spėjama niką. Markevičiui vis dėlto pa
mą Miko Vaišvilos lavone rasta kad jis turėjo apiplėšimo tikslą. vyksta išsilaikyti pirmą raundą.
raundo pradžioj Marke
viena revolverio kulka. Kas tai Bajalis patalpintas kalėjiman. Antro
vičius gauna daug stiprių smū
padarė ir del ko liko paslaptimi.
“L. A.” gių į pilvą ir į galvą ir netrukus
krinta žemėn. Jis gavo k. o.
Jei ir buvo kurie nors pėdsakai
Lutcas skelbiama nukalėtojo.
tai liepsna viską išlygino ir pa
Po šito seka rungtynės Vin
Lietuvos Prekybos
čos su Rame. Tuoj po švilpu
liko tik sudegusius lavonus.
Laivynas
ko Vincą smarkiai puola Ramę
Vienintelis lavonas kuris dar
Rame nespėja gintis. Jis visai
Lietuvos
eksportas
ir
impor

turėjo žmogaus formas tai buvo
silpnas. Kad išsigelbėjus nuo
Vaišvilos, o jo žmonos ir tar tas tik per Klaipėdos uostą pas k. o. Rame mėtosi į klinčą. Pir
mas raundas baigiasi su žymia
naitės lavonai visiškai sudegę kutinius keturis metus šiaip at Vinčos persvara. Antrame raun
ir panašus į nuodėgulio gabalą. rodo :
de Latvis ginasi geriau. Jis
pervežta tonų jau suduoda keletą smarkių
Vaišvila buvo pasiturįs ūki Metai
smūgių Vincai. Prieš galą Vin
1923
,
203,578
ninkas ir su kaimynais' gyveno
cai pavyksta suduoti Ramei ke
letą stiprių smūgių.
438,036
geriausioj santaikoj, šitaip da 1924
Antrą raundą irgi laimėjo
1925
505,000
lykams stovins nuspėta kad tai
Vinča. Trečiame raunde Vincą
1926
546,114
galėjo padaryti tiktai žmogžuvėl smarkiai puola Ramę, bet
dis žinodamas materialę Vaišvi Pastarų dviejų metų skaičius šis mėtosi į klinčus ir tuo išsigelbsti nuo k. o. švilpukas.
rodo kad musų eksportas bei
los padėtį.
Rungtynės baigtos. Vinča
Tą vakarą pas Vaišvilus buvo importas pasiekė normalaus dy skelbiamas nugalėtoju pagal
punktus. Publika džiaugsmin
atėjęs maluninkas, kuris kaipo džio.
gai ploja. Visi jį sveikina.
su geru bičiuliu leido laiką kal Daugiausia keičiamasi prekė Vinča padarė žymią pažangą.
bėdamiesi, prie alaus. Taip be mis su Vokietija (beveik pusė Jeigu jis toliau taip sėkmingai
žengs pirmyn tai iš jo yra vil
sikalbant, atėjo maluninkui ne musų eksporto ir importo), an ties susilaukti gero boksininko.
“L.”
pažįstamas asmuo, bet Vaišvi- troje vietoje eina Švedija, tre
lams pažįstamas, ir jis atėjęs čioje Anglija, ir paskutinėje —
atsisėdo prie bendro stalo ir sy Amerika.
Komarui Gerai Sekasi
kiu kalbėjosi ir gėrė alų. Ne Kas metai Lietuva už prekių
Juozas Komaras, kuris dabar
pažįstamam atėjus, maluninkas pervežimą tik per Klaipėdos gyvena Bostone ir turi imtynes
tuoj išėjo, bet kas tas asmuo uostą sumoka apie 20,000,000 lt. su visokiais priešais, rašo “Dir
Be to vyksta didelė emigraci vos” sporto redaktoriui sveikin
buvo maluninkas visiškai nesidamas visus savo draugus ir pa
interesavo ir nežinojo iš kur ja į Pietų Ameriką. Iš Lietu žįstamus Clevelandiečius ir sa
vos vidutiniai kasmet emigruo ko norėtų pasimatyt, bet kad
jis.
niekas imtynių tuo tarpu ne
Po tragedijos, maluninkas at ja apie 1,000 piliečių. Kiekvie rengia tai jam nėra ko čia va
pasakojo policijai to nepažįsta nas emigrantas užsienio jurų žiuot. Toliau štai ką rašo:
mo asmens žymes. Sulyg nuro kompanijoms vidutiniškai su “Man sekasi gerai, visus ristikus vartau kaip kopūstus ko
dytų žymių buvo atrastas as moka 1000 litų, tai per metus kis tiktai papuola išeilės. Kaip
muo, kuris pernai vasarą pas sudaro 12,000,000 litų. Tuo bu- apleidau Clevelandą nei vienų
nepralaimėjau.
du už emigrantų ir prekių per ristynių
Vaišvilą keletą dienų dirbo.
“Kai persiims Stecheris su
Jieškant, tas asmuo buvo at vežimą užsienio jurų kompani Ed Strangler Lewis, paskui aš
rastas 25 kilometrai nuo nusi jos gauna iš Lietuvos nemažiau turėsiu progą persiristi su tikru
pasaulio čampionu ir dar galiu
kaltimo vietos tarnaująs Trau kaip 23,000,000 litų per metus. pats likti pasauliniu čampionu
kinės vienk., Linkuvos vals.
Lietuvai neturint savo preky laikui bėgant.”
Sulaikius nepažįstamąjį ir binio laivyno tomis sumomis
parodžius jį maluninkui tas jį turtėja užsienio laivynų kompa
pažino ir pasakė kad tai esąs nijos.
tas pats asmuo kuris paminėtą
Pažymėtina kad Lietuva yra
vakarą buvo atėjęs pas Vaišvi vienintelė jurų valstybė netu
lus. Jis pasirodė esąs Antanas rinti savo prekybinio laivyno.
—yra tai
Bajalis, 26 metų amžiaus, pa Grupė Lietuvių Levuo Reinprastas darbininkas, iš Mašnių gardo (savu laiku buvusio Pettinkama kaina
kaimo, Linkuvos vai. Išsykio rapilyj stambių įmonių vedėjo)
mokėjimui už
Bajalis gynėsi pas Vaišvilus iniciativa jau du metai studi
gerą dantų
nebuvęs ir net jų nepažįstąs, juoja klausimą apie laivyno rei
valytoją
—
šitie jo pareiškimai tik davė kalingumą Lietuvai. Per tuos
progos manyti kad šią žmogžu dvejus metus atlikta visa eilė
dystę galėjo padaryti tik Baja studijų ir paruošiamų darbu
lis. Matydamas kad vistiek ne tam reikalui.
TOOTH PASTE
Iniciatoriai galvoja apie įs
išsisuks, pagaliaus prisipažino
Large Tube
tai padaręs prie tokių aplinky teigimą tokios bendrovės kuri
bių, su Vaišvilų jis susipažino grynai butų paremta Lietuvos
1921 m. Nors retai bet atsi tautiniu kapitalu ir vestų vals
lankydavo pas Vaišvilus ir 1927 tybę gerovėm
“L.”

S PORTAS

LISTERINE

I Kanados

kiniai sulaikyta. Sniegu užver tik paskira sau žaiz.da, turinti
sta apie 300 mylių plotas.
x savo celes. Dabar atrasta kad
vėžio žaizdoje yra ir nervai ir
Griežtumas su pienu. Montas veda manyti kad vėžio liga
trealio sveikatos departmentas
yra surišta su žmogaus nervų
pradėjo įvedinėti griežtą užžiusistema.
rą pieno. Pieno inspektoriai
reikalaujama kad butų univer Uždarys kelią degtinei. Ka
sitetus baigę vyrai. Nori kad nados valdžia sako kad įgabena
jie suprastų pilną atsakomybę mas į Kanadą iš užrubežių viso
gsniu.
kių svaiginančių gėrimų su tik
prieš visuomenę sveikatos at slu per jos teritoriją šmugeliuoti į Suv. Valstijas bus sulaikyta
žvilgiu.
metų bėgiu.
Sako vėžio liga tuoj bus iš
Mirė nuo ežio spyglio. Hazle
gydoma. Montreal. — McGill
ton,
B. C. — Keliolika metų at
Pathologiškas institutas skelbia
jog padaryta naujas išradimas, gal kovoje su ežiu vienam tele
kuris sakoma yra didelės svar grafų užžiurėtojur į mėsas įlin
bos prie vėžio ligos tyrimo ir do ežio spyglių. Vienas spyglis
liko kūne ir palengva dasivarė
gydymo. Tą atradimą padarė
iki plaučių, ir šiose dienose tas
Dr. Horst Oertel.
žmogus mirė kada spyglis per
Iki šiol manyta kad vėžio li dūrė plaučius. Jo pabaiga buvo
ga arba vėžiu apimta vieta yra) ilga ir varginanti.

.
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‘,St. Louis, Mo. — Vasaio 20 S
d. čia įvyko imtynės dviejų žy
Naujienos
mių ristikų — Strangler, Lewis |
su Joe Stecheru — kurie per L......,..........................;......m..mm..........
eilę metų vadinosi abu čampionais ir nenorėjo vienas su kitu
imtis.
Kanados valdžios darbininkai.
Po 2 valandų ir 29 minutų Kanados valdiškų darbų skyrių
Strangler Lewis tapo pripažin
tas laimėtoju paguldydamas per yra 29. Juose valdžia užlaiko
tą laiką Stecherį du sykiu.
68,276 darbininkus. Didžiausią
Imtynėse visu laiku Lewis
darė ataką, o Stecher tik gynė dalį sunaudoja paštas, 37,196
darbininkus. Kituose visuose
si.
Lewis sveria 228 svarus, o darbuose nei jokiame neviršija
Stecher 220. Išsykio jiedu abu
pradėjo daužytis kaktomis kas 5,000 darbininkų.
tęsėsi 25 minutas. Per 2 valan
das Stecher,is išsisukinėjo iš vi Taksų darbuose dirba 3,360
sų Lewiso šurakinimų ir Lewis Jurų ir Žuvininkystės užž. 4,796
ištruko iš Stechero. Po 2 va Agrikultūros dept.
2,326
landų ir 16 minutų Lewis pri
2,110
plojo Stechero pečius prie mat- Vidaus reikalų
raso. Per visą laiką Stecher ne- Apsaugos kariumenė
1,430
dasileido Lewisui panaudoti jo Raitos policijos
1,003
garsius hedlokus. Bet ir Ste
1,280
cher negavo progos tinkamai Kasyklų užžiurėjime
panaudoti savo “žirklių”.
Gelžkelių ir kanalų
1,600
Tai buvo kova už ilgesnį iš
Prekyboj
1,296
silaikymą.
Antru kartu išėjus, Stecher Kareivių žemių sužiur. 1,428
per 56 sekundas parito Lewisą Viešuose darbuose
3,772
tuo pat budu kaip Lewis jį pir
miau surakino. Lewis nustebo Kituose . daugelyj įvairių darbų
iš tokio staigaus pakliuvimo.
ir departmentų vedime dirba po
Trečiu kartu imtynė tęsėsi 12 mažiau tūkstantį.
minutų ir 50 sekundų ir Le
wis paguldė Stecherį, tuo budu
Mažėja kasyklų darbai. Bri
likdamas pasauliniu čampionu.
Buvo dar keturios poros pra tų Imperijos Plieno Korporaci į
dinių ristikų. Publikos dalyva jos anglies kasyklose Nova Ško
į
vo apie 8,000.
tijoj darbai apmažėjo — dirbs J
į
KAIP JI ATSIKRATĖ po 3 dienas savaitėje iki atsi S
naujins navigacija, ledams ap
į
REUMATIZMO tirpus.

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
imo nuo reumatizmo, Mrs. J. E
durst, kuri gyvena 204 Davis Ave..
F-112, Bloomington, Ill., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
?mo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausme
paprastu budu namie.
Mrs. Hurst neturi nieko parduoti
Tik iškirpkit šį pranešimą, pasiuskit
jai su savo vardu ir adresu, ir ji
toriai prisius jums svarbias infor
nacijas visai dykai. Rašykit jai
tuojau kolei dar neužmiršot

Atsinaujins darbas. Timmins,
Ont. — Hollinger aukso kasyk
loj, kur pereitą savaitę žuvo 39
darbininkai, darbas vėl prasi
dės. Bus dar daroma tardymas,
vienok darbas nebus sulaikytas.
Išimti lavonai vienas po ki
tam laidojami. Visa sritis nu
siminus del tokios didelės tra
REIKALAUJU SIUVĖJO
Reikalinga pirmos klesos vy gedijos.
riškų ploščių siuvėjas (coatmaDideli sniegai. Quebec mies
ker). Kreipkitės;.tuojau pas:
C. E. YOČHUS
to distrikte pereitos savaitės pa
1310 Russell Rd. (prie Superior baigoj užversta tiek sniego kad
sulaikyta traukinių judėjimas,
PA.HEšKO.HMAS
Pajieškau savo pusseserės ir kada apvalyta keliai leista
Jievos Tiškevičiutės. Girdėjau tik pasažieriniai traukiniai, prejau vedus ir gyvena Clevelande,
□et po vyru pavardės nežinau.
Aš dabar gyvenu Clevelande ir
norėčiau tuoj su ja susižinoti.
Meldžiu atsišaukti
(8)
Antosė Kaminskiene
2072 Fulton rd.
Cleveland.
PARSIDUODA
Grosernč ir mėsinyčia, 2249 West
41 st. ir Bailey avė. Verta $3,500,
greitam pardavimui šią savaitę at
siduos tik už $1800.
(8)

PARMOS
Parsiduoda ūkis arti miesto,
40 akrų, kaina visai pigi. Par
davimo priežastis: važiuojam į
Lietuvą. Rašykit platesnių ži
nių laišku. Nepaprastas bargeaas. Naudokitės.
Wm. Misevich
R. 3
Scottville, Mich.
56 akrų farma arti Paines
ville, 6 kamb. namas, su furnasu, 4 karvės, 2 arkliai, 50 vištų,
geri padargai, geras sodnas —
kaina $9,000.
50 akrų farma, 30 mylių nuo
Clevelando, prie grysto kelių,
geri budinkąi, galvijai ir padar
gai ; mainys į namą mieste.
Kieipkitės arba telefonuokit
404 E. 156 St:
Kenmore 1273
Už $3 metuose pralinksminsi!
visą kaimą — užrašykit saviš
kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Your Home Prettier
Your Furniture

%

į

į

BATTERY ir RADIO PATARNAVIMAS |
Visokis patarnavimas prie Automobilių Batterijų —
taisymas, atnaujinimas; taipgi nuomuojam kam kokiti reikia. Taisom Radio Setus jeigu kam pagenda.
Kreipkitės visokiais reikalais pas Lietuvius.
Nauji Radio Setai
Radio Batarejas Atnaujinani

į
5
5

G. W. Battery & Radio Service

į

Nikodemas Wilkelis, Sav.

c

3101 Superior Avenue

<

į

%

Išvengia Peilio
Skausmai nugaroj gal ir
nieko nereiškia, bet jei jei
neišeina, o ypač kada jau
čiatės vis nuvargę, kada vi
duriai nemala ar nemiega-

menkas dalykas, crali rytoj
reikšti operaciją. Gerkit
daug vandens ir vartokit
Gold Medal haarlem oil
capsules' (vienatiniai tikros). Jos vei
kia kaip diure-17:11.-I.;
HAARLEM OIL
Vilkinti paIgjEEgS/kSiaSaSl
tiškas akstinyojinga inkstų Tėniykit vardo G0Ln medal tojas ir gelbsti
11 pūsles. llgCU ant dėžučių ir neimkit kitokių. inkstams ir kt.
Se. Kas Šiandie Visose aptiekosc, 35c., 75c., $1.50. organam valyt.

DIRVA

SPORTAS

Kas Girdėt CleveLande-Apielinkese
6820 Superior Ave.

Atdara vakarais.

Tel. Randolph 1476
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Atvažiuoja Artistas
Antanas Sodeika
Mylimas Amerikos Lietuvių
dainininkas—pamylėtas ir Lie
tuvoje ir dainuojantis Kauno
operoje artistas — Antanas So
deika šiaip taip pasiliuosavo iš
Operos' ir šį pavasarį aplankys
Amerikos Lietuvių kolonijas.
Apie Balandžio pabaigą art.
A. Sodeika aplankys Cleveland?,
ir duos čia koncertą Lietuvių
svetainėje.
Dagirdę apie jo pasiryžimą
atsilankyti čionai Clevelandiečiai su dideliu pasiryžimu lau
kia. Gerb. Sodeika Cleveland?
lankėsi aštuoni metai atgal it
po to išvažiavo Europon ir ga
baus buvo pakviestas į Kauno
valstybinę operą kaipo barito
nas ir tą vietą laiko po šiai die
nai, ir yra mylimas visų artis
tas.
Apie jo atsilankymą “Dirvoj”
bus plačiau pranešta kituose
numeriuose.

Juozas Šimkus Sulaužė
Anglijos Čainpioną

ILGU BE DRAUGO
Jau nutilo bažnytinio varpo gedulingas aidas,
Ir išnyko iš mus tarpo pažįstamas veidas;
Supraskim ką tai reiškia, d -augai mieli.
Varpai liūdnai gaudė, nulydėjom į kapus
Steponą Zaborskj.

Ašarose plusta tavo brolio akis, Steponai,
O visiems gelia širdis.
Tu nematai to liūdnumo,
Nei žodžio negirdi....
Taip nesenai aplankei gimtinį kraštą,
Motinėlę senatvėj pamatyt,
Nežinodamas kad neužilgo
Netikėta mirtis tave geidė paimt.
Pralinksminai savo malonumu jos širdį.
Prie krutinės karštai mylavai,
Palikęs ją prie seselės ir brolio
Pas mus vėl sugryžai.
Jokis darbas tau nebuvo persunkus,
Dirbai tiek metų del gero žmonių,
O tie kietaširdžiai niekšai
Nužudė tave be jausmų.
Tuščias liko kampelis “Ba tkutė”,
Nėra kam tavo vietą užim t,
O skausmingos musų širdįs
Turės su laiku nurimt. .. .
J. šeporaitis.

Rengiasi važiuoti į Brooklyna
“pasimatyt” su Gansonu ir
su Karoliu Požėla.

kad jo ranka išsukta ir negali
toliau ristis. Vienok Clapham
sugryžo trečiam sykiui, pasisiū
lydamas kad jis bandys ristis
su viena ranka, vienok publika
jam to nepatarė, ir taip Šimkus
buvo pripažintas laimėtoju.”
Ruošiasi į Lietuvą
Sugryžęs iš Texas, Šimkus
aplankys rytiniais miestus ir va
sarą keliaut į Lietuvą ir abelnai į Europą, pasibandyti su
kitų šalių čampionais. Jeigu su
Anglijos Liutu apsidirbau, sa
ko Šimkus, apsidirbsiu ir su ki
tų šalių savo svorio smarkuo
liais.

Didelės Imtynės Sarpaliaus su Rusu Zarykov
šioj Nedėlioj
Jau ilgas laikas kaip Cleve
lande nebuvo imtynių, ir pasi
naudojant Jšarpaliaus atsilanky
mu į Ohio valstiją suporuota jis
su garsiu Rusu ristiku, Grafu
Zarykov, iš Memphis, Tenn.
Tą smarkuolį pora metų at
gal gerai sudaužė Juozas Koma
ras, bet parist neparito, abu iš
ėjo lygiomis po 2 valandų laiko.
Sarpalius sako, jeigu negalės
apsidirbi su šituo aukštos kil
mės Rusu tai visai nevažiuos į
Brooklyną ristis su Gansonu.
Kitose porose imsis vietinis
Lietuvis Andy Ladyga su Ita
lu, John Muzzlo, taipgi trečįa
pora gerų ristikų.
Atsiminkit vietą ir laiką —
3 valandą po pietų šį sekmadie
nį. Vieta lengva rasti — tie
siog St. Clair per Nottingham
iki E. 222 St. ir tuoj už gelžkelio randasi svetainė.

Tik nesenai Dallas, Texas, išlaimėjęs pasaulinį čampionatą
pusiau sunkaus svorio ristiko,
Juozas Šimkus, iš Worcester,
Mass., Vasario 7 d. buvo supo
ruotas su to pat svorio Anglijos
čampionu. Jau buvo tikėtasi gė po 15 minutų laiko.
“Šimkus tą surakinimą nau
kad Šimkaus čampionatas jam
dojo
keturis sykius; Anglas išbus lemta panešioti tik savaitę
sirapaliojo
trim atvejais, ir jei
į laiko. Bet ne. Kaip smarkiai
j Anglas ant Šimkaus puolė taip gu jis butų matęs čampioną tus per “Dirvą” šios
greitai ir atsimušė, ir kova buvo Šimkų imantis kitais atvejais
ypatos:
DAUGIAU SPORTO ŽINIŲ
i tokia atkakli kad Šimkus turėjo jis iš antro sykio butų pasida
ANT 7-TO PUSLAPIO
.lieva Navalinskienė . . Lt. 100
savo oponentui ranką išsukti, vęs, vienok Clapham bandė iš Marcijona Kumžaitė ......... 50
kęsti skausmą ir kovojo iki pas Nastazija Stakelienė......... 240
tik taip anas pasidavė.
Peršovė kapinėse. Kalvarijos
Pietinėse valstijose Šimkus kutines kad išsisukti, nuolat nu Kazys Kulbickas ............... 30 kapinėse prie žmonos kapo tapo
i Aleksandra Jonuškienė . . . 200 peršautas Albert Svoboda, 67
pramintas “Lietuviškas žaibas”, stipdamas daugiau. Kada pa Pranas Vaikšnorius
150 m. amžiaus. Jį užpuolė trįs vy
{VAIRUS VAKARAS
sibaigė su Šimkaus pergale, vy-j Stasys Trečiokas .......
200
rai apiplėšimo tikslu ir atėmė
delei
jo
nepaprasto
smarkumo
Vasario 12 d. Lietuvių svetai
100 kiek rado pinigų. Jis vėliau at
truso taip puikiai išrė- | RAČKAUSKAS HOLANDIJO.I T gabumo. Teisybę pasakius, rai turėjo Claphamą išvesti ir Kastancija Stankienė .
nėj atsibuvo Federacijos 22 sk. radėjo
, , ,
, . I Pranas Mekionis ........
250 rastas ir nugabentas ligonbu“Dirvos” redaktorius gavo iš
ir Vilniaus Vadavimo Komiteto lyti savo dukreles.
įsegzaminavę daktarai pasakė jMarg Krunkai£.iutg ...
$20 tin.
P. štaupienč,
Holandijos atvirlaiškį nuo Lon Šimkus bene bus su didžiausiu
vakaras. Vakaras buvo labai
A.
Banis.
dono
atstovybės
nario,
V.
K.
patyrimu
ristikas
kokį
Ameri

pasekmingas ir žmonės užganė
J. Laurinaitienė, Račkausko, kur jis lankėsi po
dinti. Programa vedė J. Kuzas.
koje Lietuviai turi. O savo svo
ra savaičių atgal ir prisistatydiPirmiausia perstatė kalbėti A.
no Holandijos Karalienei Haa- rio neras k to Lietuvio pasauly
LABDARYBĖS BALIUS
Banį, veikalų darbuotoją šioje
Vasario 18 d. Lietuvių svetai goje.
je kinis jį paristų.
organizacijoje.
Po to du Lietuviški juodukai. nėje įvyko maskaradų balius su
Užtai Šimkus pabaigęs pieti
Petras Luizukas ir Petras Cer- ganytas kairiųjų organizacijų,
nėse
valstijose savo nugalėjimo
u
tikslu
paremti
tris
reikalauniukas krėtė šposus ir publiką
— Ei! stop! jus, kur jus taip skubinatčs?
'ančius pagalbos narius. Prie
gana prijuokino.
kampaniją ruošiasi važiuoti at
— Mister Policman, mes skubinamės į dideles ristynes ant Bliss Road!
J. Rakauskas, B. Kapalinskas :o buvo prikviesta ir SLA. 14
gal į rytus, į Brooklyna, kur
— Ar jus šiur? Tai orait, gohet!
ir J. Babrauskas trio sudaina tuopa ir Kudirkos Draugija.
Balius buvo, bet ar liks keli
nori “pasimatyt” su Gansonu ir
vo Lietuvių liaudies dainas, ku
rios publikai labai patiko. Po ’olariai iš to tiems žmonėms tai
su Požėla, kuris pirmutinis at
jų dainavo kvartetas: P. šešto i.bejotina. Jeigu norėta suteiksiliepė prieš Gansoną.
jiems pagalbą galima buvo,
kas, P. Sadauskas ir broliai Useliai. Jie irgi puikiai sudaina .1. tiek energijos kiek padėta
Jau keli metai kaip Šimkus
alinus surengimui, surinkti ne
vo, vadovaujant V. Greičiui.
nori
gauti ristynes su apsišauP. šeštokas ir J. Ūselis suda rašiau šimtą dolarių. Dabar gi
;usiu Amerikoje smarkuoliu, iš
rė duetą ir taip gražiai padai >alius surengta lyg neturinčiam
veikti jaunimui pasišokti, o
navo jog publika kuždėjosi kad
Rusijos atvykusiu Karoliu Pojie lenkia Vanagaitį ir Čižauską. kslas kam rengta neatsiekta.
lėla, bet vis neprisiprašo. Vis
Vyt. Gudžiunukas su Floren
Jau pasiilgot imtynių?
ce Auksoraičiuke gražiai suvai
°ož5'.a
išranda pasiaiškinimus ir
žinios: Pirmadie
Na tai susirinkit visi į
dino dialogą “Piršlybos” Anglu nį CIevclando
orležastis delei ko jis “negali”
iš priežasties didelio šalčio
svetainę ant Bliss road
kalboje; abu savo užduotį atli
mirė
du
žmonės.
u Šimkum susikibti, nors šoka
piie St. Clair gelžkelio.
ko labai gražiai.
Karolis Sarpalius,
Brazilijos
žinios:
Rio
de
Ja

ir matysit tris- poras
P-lė Radzevičiūtė puikiai sudai neiro: Vasario 20 d. iš prie1 akį didiesiems ristikams:
gerų ristikų. Du risnavo, p-lė Ziniutė gražiai pianu 'asties didelio karščio mirė dvi
kuris susikimba su
Lietuvos ministerial važi Požėla pereitą vasarą atsisa
tikai bus Lietuviai, ki
apskambino keletą šokių.
palos
laike
karnavalo.
Rusu grafu nedėlioj
ti svetimtaučiai; Svar
Muzikanto Greičiaus šeimy Pietinėj Amerikoj dabar yra nėja su Buick’ais. Ameri kė atvažiuoti į Clevelando turbu bus pamatyti ^’pra
nėlė paskambino ant piano pui ■ idurvasaris.
didelėse imtynėse
koje kiekvienas gali važinė hamentą kada patyrė kad Šim
garsėjusį Rusą Grafą,
kų dalykėlį ir kaip jie visada
ji Buick’u. Kreipkitės prie kus ten jo laukia. Kai Šimkus
kuris būdamas stiprtiš
publikai patiko ir dabar taip
vyras, po revoliucijos
buvo.
KAIP ĮŠVENTINTA SCRAN- manęs, gausit visus paaiški- nuvažiuoja į Chicagą Požėla pa
atbėgęs Amerikon, pa
Paskutinę programo dalį iš
TONO VYSKUPAS
nimus apie Buick Lietuviš sislepia savo karčiamoje ir vėl
tapo žymiu ristiku.
pildė Lietuvos Vyčių jaunamePereitą savaitę prie didžiau- kai. Anthony Yoches, 1900 neina ristis, o vis smarkauja.
čių skyriaus mergaitės ir paša
linės, suvaidindamos gražų vai -ių Romos Katalikų bažnyčios E. 24th st.
Dabar Šimkus lauks jo Brookzdelį, “Kūdikių Sapnas”, daini škilmių Šv. Jono katedroj Kun.
lyne
ir duos jam progą atimti
ninkės S. Greičienės žodžiai ir homas Charles O’Reilly tapo
muzika. Prie to akompanavo šventintas Scrantoni diecezijos į PADĖKA, šiuomi išreiškia- nuo jo pasaulinio čampiono gar
'yskupu. Per šventinimo apei- Į ?.e padėkos visiems savo drau bę. Požėlai nėra ko baidytis
Regina Greičiūtė.
Mes komisija iš širdies dėko jas kunigas gulėjo prieš altorių gams kurie surengė mums gra
jame visai publikai ir visiems cniupščias ant žemės, akivaiz- žią “surprize party” Vasario 18 jeigu yra geras ristikas. Ir tuprogramo dalyviams už taip loje užpildytos katedros žiūrė- j d., kurioje mums buvo suteikta ■i būti geras, nes juk drysta
puiki ir naudinga dovana. Ačiū
gražų pasidarbavimą; taipgi iš ojų. Tokia yra mada.
Katedra buvo užpildyta vys sumanytojams kurie padėjo ne Gansonui į akį šokti.
reiškiame p. Greičiams ačiū už
jų taip gausų prisidėjimą prie kupais ir kitais bažnyč os gal- į mažai darbo ir vargo prie to
Ristynes su Claphamu
'omis; buvo apie 590 kunigų. surengimo.
programo pagražinimo.
Lauke
gatvėje
aplink
katedrą
Vincas Velioniškis ir žmona,
Štai kaip Dalias dienraštis
Dėkui ir motinėlėms kurios
uo laiku buvo sustoję minios
1401 Giddings rd. ’ašo apie Šimkaus ristynes su
nepraleiskit
monių kurių į katedrą visai nePROGOS IŠGIRST
\nglu čampionu Sam Clapham:
eido, ir nebūtų tilpę.
Naujos Dainos
Msgr. O’Reilly yra pirmas
“Juozas Šimkus, pasaulinis
Tarptautinio Biblijos
Glevelandietis pakeliams į vys- j • Gavome komp. A. Vanagaičio
Studentų Susiv-mo
nusiau
sunkaus svorio čampioPRAKALBOS
kupus. Jis yra iš Airių tėvų, dainų knygą vardu ‘DAINUOK’,
IR TYRINĖJIMAI
jimęs ir augęs Clevelande.
kurioje telpa šios dainos:
ląą, pasekmingai apgynė savo
“Lietuva Brangi šalele”,
Ceremonijos tęsėsi keturias
Įvairiose temose atsibuna kas
itulą prieš Sam Clapham, Bri
“Kur Sapnų Grožė”
zalandas.
SEKMADIENIS
tišką
Liūtą, nors Anglas buvo
“Blezdingėlė”
Wm. Abel salėj, 7017 Superior av.
Kels orlaivių dirbtuvę. Cle- j “Ak, Kaip Gražu”
sunkiausias oponentas kokis ka
Tyrinėjimai lygiai ant 2 p. p.
“Jai Nerūpėjo”
velando Glen Martin orlaiviu
Prakalbos lygiai ant 3 p. p.
da
Šimkui teko matyti, ir tiktai
“Dainuok, Sesute”
šdirbystę ruošiasi perkelt į
“Trys Sesutės ant Kalnelio” pačiame gale antro susikibimo
Baltimore, Md.
“Ganėm Aveles”
Svarbu!
Svarbu!
Šimkus gavo viršų ant Britiško
“Kelk, Jurgut”
“Kur Banguoja Nemunėlis” Liūto.
Phone Penn. 2533-M
“Leiskit iš Tėvynės”
“Iš pat pradžių publika jau
Visa šita dainų knyga kai pradėjo pajusti jog matys ne
nuoja tiktai 60 centų.
paprastą spektaklį, nes Clapham Pirmoj poroj: Andy Ladyga su Italu Muzzio
Lietuvis
Antroj Fox su Vokiečiu
— POPIERIUOTOJAS —
Nusižudė motina. Eleonora puolėsi ant čampiono, pasiryžęs
Presley, 32 metų, kuri buvo už laimėti, ir Šimkus visu laiku tik
Maliavoja ir Dekoruoja
daryta kalėjiman už nužudymą
namus.
savo kūdikio, pati nusižudė nu gynėsi, bandydamas išsiliuosuoGreitas ir geras darbas.
rydama atdarą susegamą špil li iš visų surakinimą kokius tik
Persikėliau į naują vietą,
ką. Ji kankinosi kelias dienas Clapham naudojo. Kartais iš
šalia Brazio siuvyklos ne
iki sulaukė mirties.
toli Superior avė.
rodė jog imtynė baigsis kumš
tynėmis, ir refery vis persergiPadarau apskaičiavimus vi
Telefonas Main 6111
so darbo. Pašaukit arba
Puiki proga visiems DOVA
nėjo juodu nesifnušti.
paleiskit atvirlaiškį.
NAI pamatyti 49,000 metų
P. J. KERŠIS
“Clapham parito Šimkų pir
praeities Istorijos puikius pa
1229 EAST 74th ST.
baigęs Teisių Mokyklą Cumber
mame atvejyje po 43 minutų.
veikslus kurie bus rodomi
land Universitete, darbuojas su
Salėj ant Bliss Rd. (E. 222 St.) Euclid Village
Teisių Ofisu advokato
“Antru kartu išėjus Anglijos
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C. D. AINGER
čampionas ir vėl taip bandė su
ABEL SVETAINĖJ
Lietuvos Lietuviai ateina į
307 WILLIAMSON BLDG,
(Nuvažiuoti galit: St. Clair per Nottingham iki Bliss Road (E. 222 St.) ir
kur su visais teisių reikalais I Šimkum apsidirbti, bet Šimkus
Patartina visiems pribūti'lai
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GAVO

RISTYNES!

J. G. Polter I

K. Sarpalius su Grafu Zarykov

Nedėlioj, Vasario-Feb. 26
Christine Salėj

Sėdynės veltui.

Rinkliavų nėra.

