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Colorados Kazokai
ANTANAS STANIŠKIS ! 

IŠTEISINTAS.
Shenandoah'rio “Herald” 

praneša, kad pereitą sąvaitę 
Pottsviilėj buvo nagrinėja
ma prieš prisaikintujų suolą 
Antano Staniškio byla ir tei
smas rado jį nekaltu. Apie 
metai atgal sudegė Staniškio 
rakandų sandėlis Shenan- 
doah’ryje. Nenorėdama mo
kėti apdraudos, inšiurens

Lenkai Meldžiasi 
už Uniją su 

Lietiva.

SNYDERIENĖ NUŽUDY- , 
TA SU SAVO MEILUŽIU. • 

Sing Sing kalėjime (Nexv; 
Yorke) pereitą sąvaitę tapo 
nužudyta elektros kėdėj 
Ruth Snyder’rienė ir jos mei
lužis Henry Judd Gray, ku- 
riedu buvo pasmerkti miriop 
užtai, kad pareitą pavasarį 

Iabudu susitarę nužudė Al-' 
: bertą Snyderi, vieno laikraš- 

Generalis Meksikos kon- čio redaktorių, nuo kurio

Žudo Darbininkus.
2 MA1NERLAI NUŠAUTI,

3 SUŽEISTI.

Waisenburgo miestely su
statyti kulkasvaidžiai ir 

valdžia eina iš vien su 
kompanijomis.

IValsenburge, Colorados 
valstijoj, pereitą sąvaitę įvy
ko antra streikuojančių ang
liakasių skerdynė. Pirmuti
nė buvo 21 d. lapkričio, kuo
met raiti valstijos kazokai, 
gindami kruvinąjį kapitalą, 
užmušė 5 darbininkus. Gi šį 
sykį tų pačių kazokų du ang
liakasiai buvo nušauti ir tris 
sužeisti.

Kaip aną syk, taip ir da
bar užpuolimą padarė vals
tijos kazokai. Apie 600 strei
kuojančių angliakasių ėjo 
sau ramiai linkui salės, kuri 
Valstijos Pramonės Komisi-I 
ja susirinkusi švaistė streiko 
priežastį. Staiga kazokų va
das pastojo jiems kelią ir lie
pė tuo jaus išsiskirstyt. Strei- 
kįeriai tuo jaus neišsiskirstė, 
ir kazokai' pradėjo šaudyt. 
Stalino Martinez, 20 metų 
amžiaus vaikinas, tuoj krito 
pervertas kazokų kulipko- 
niis. Milicijos oficierius Lo- 
dermanas irgi tapo pašautas 
kazokų kulipkomis, kurios 
buvo taikomos darbinin
kams. Gatvinė kapitalistų 
spauda skelbia, buk kazokų 
oficierį peršovę streikieriai, 
bet tai yra paprastas melas.

Pradėjus kazokams šau
dyt, streikieriai leidosi bėgti 
ir susirinko savo svetainėn. 
Kazokai tuojaus apsupo sve
tainę iš visų pusių ir per du 
bloku aptvėrė ją virvėmis, 
kad niekas neištruktų, ir pra
dėjo į svetainę šaudyt. Buvo 
atvežę ir kulkasvaidį prieš 
salę, bet jo nevartojo, o šau
dė tik iš karabinų. Streikieris 
vardu Klement Chavez norė
jo pažiūrėt iš svetainės per 
langą, ir tuojaus buvo nu
šautas. Trįs kiti buvo sužeis
ti.

Kuo šita skerdynė pasibai
gė, t. y. kas atsitiko su kitais 
streikininkais, kurie buvo sa- 
lėn susirinkę — ar juos išlei
do. ar visus areštavo — plu- 
tokratų spauda nepasako.

Pranešama tik tiek, kad 
“tvarką įvykdžius” miestely 
užviešpatavo neoficialis ka
ro stovis. Valstijos kazokai ir 
privatiniai kompanijos gal
važudžiai tuojaus sušaukė 
nuo kitų kasyklų kompanijų 
mušeikas ir visokius “sava
norius,” kurie buvo apgink
luoti ir per visą naktį vaikš
čiojo miestelio gatvėmis. Be 
to da 75 šitokių “didvyrių” 
buvo pastatyti teismo name 
ir teismo langan įstatytas 
kulkasvaidis, iš kurio galima 
butų nušluoti visą didžiąją 
gatvę.

Tai ve, kas darosi “lais
voj’’ Amerikoj, kuomet dar
bininkai pareikalauja dides
nio kąsnio duonos!

REIKALAUS DEPORTUO
TI KOMUNISTĄ AGI

TATORIŲ-

Iš Vaišintos pranešama, 
kad visose Lenkijos bažny
čiose pereitą sąvaitę buvo 
laikomos pamaldos už Uni
ją su Lietuva. Popiežius to- j

mcAsmuo a.vu- C1O reoaktonų, nUO KUHO 7.^nai iau rpika ! ! «r»auuW, iunuictb
sulas Artūro Elias New Yor- Ruth Snvderienė norėjo atsi-, • iLt hnvrstio* iki šiol kompanija pradėjo sakyti,

Amerikos spau- kratyti, kad galėtų susituokti 'u tuo Stanškitf sandėli
reikalausiąs de-[ su sivo meilužiu Grayu. Bet'S S.vn ri kto-Ir "««">* “>• S‘a’

portuoti šnipą J. Nosovicki, žmogžudystė išėjo aikštėn, ir mpt žmonių valdžios Lietu- nis^1> buvo a Prustas teis-
kurio vardas buvo įpainio- abudu dabar užmokėjo mir
tas į padirbimą klastuotų timi. 
Meksikos dokumentų, kurie 
buvo paskelbti Hearsto laik
raščiuose.

Meksikos konsulas sako, 
i kad šitas Nosovickis, kuris 
giriasi esąs “tarptautinis šni
pas,” atėjęs nesenai jo ofi- 
san ir pasiūlęs pirkti doku
mentus, kurie buk tai paro
dą Amerikos kapitalistų ir

Abudu žmogžudžiai; 
buvo dievuoti žmonės ir ei
dami prie elektros kėdės 
karštai meldėsi.

met žmonių valdžios Lietu
voje nėra, Smetona su Vol
demaru sudarė su popie
žium konkordatą, pavesda
mi jo globai visas Lietuvos 
mokyklas, lenkuose kilo vil
tis. kad dabar ir Uniją bus 
lengva sudaryti. Todėl ir bu- ___
vo suruoštos tuo tikslu pa- tfrisas

Staniškis yra pažangus žmo- 
gu> ir energingas veikėjas.

SUNAIKINO BOLŠEVIKU 
PARODĄ BELGIJOJ.

i Lenino ir kitų komisarų bius- maldos, kad parodžius, jog 
tai sudaužyti pagaliais. Lenkijos liaudis tokios Uni- 
Kaip Gabrvs anais metais labai trokšta, ir tik rei-i 

- * _ kia, kad popiežius palieptų
Voldemarui ir Smetonai to-

I man už padegėjystę. Kartu 
• su apdraudos kompanija ėjo 
j valstijos ugnies maršalas 
Į Gardner. Bet teismas dabar 
pripažino, kad Staniškis bu
vo kaltinamas neteisingai, ir 
nusprendė, kad ponas mar
šalas Gardneris turi užmokė- 
.......—> teismo lėšas. Drg.

katalikų suokalbį šmugeliuo- dailės parodoj Kaune nume
ti ginklus katalikų maištinin-' se. Smetonos stovylai nosį, Pilsudskiu Dasi-'
kams Meksikoje. Konsulas W1P dabar belSai padare Le- į? sU P»m
Elias sakosi Nosovickio do- nino ir kitų komisarų stovy- 1 a^«-________

Tragingas Komunistų 
Lyderių Likimas. 
- - - - - - !

FRANCUZŲ PARLAMEN
TAS ATIDAVĖ 5 KOMU

NISTUS POLICIJAI.
Tūlas laikas atgal Pary

žiuje buvo areštuoti penki 
komunistai parlamento na
riai už kurstymą kariumenės 
prie sukilimo. Parlamentas 
tečiaus pareikalavo, kad su
imti komunistai butų paliuo- 
suoti, nes žmonės juos išrin
ko į parlamentą, o ne į kalė
jimą. Ir valdžia juos paliuo- 
savo.

Bet paleisti komunistai 
pradėjo parlamente didžiuo
tis ir grūmoti valdžiai. Jų va
das Cacnin (ištark Kašen) 
atsistojęs pareiškė, kad jis ir 
jo draugai stori virš įstaty
mų ir nieko daugiau nepaiko, 
tik komunistų partijos. ■

PAVOGĖ $3,000,000, 
GAVO 10 METŲ.

New l'orko brokeris Her- 
man Both gavo 10 metų ka
lėjimo užtai, kad pavogė nuo 
žmonių $3,000,000.

kumentams netikėjęs, te- 
čiaus užmokėjęs jam §1,200, 
kad paskui galėjus jį areš
tuoti ir deponuoti Meksikon.

Nosovickis dabar gyvena 
Brooklyne. Savo laiku jis bu
vo veikius komunistų veikė
jas ir jų oroganizatorius. Jis 
ir provokatorius Fraina dau
giausia prisidėjo prie Įkūri
mo Amerikos komunistų 
partijos.

loms Briuselio parodoj.
Rusų ir belgų komunistų 

pastangomis Briusely buvo 
Įtaisyta dailės paroda, kame i 
buvo išstatyta daugybė j 
skulptūros ir tapybos, vaiz-į 
duojančiosdaugiausia Rusi-; 
jos komisarų tipus ir šiaip* 
komunistų “šventuosius.”

Vos tik šita paroda atsida-i 
rė, tuojaus Įsiveržė apie 50

TROCKIS IŠTREMTAS 
ASTRACHANĖN.

Kiti revoliucijos vadai iš
blaškyti po Sibiro tyrus.
Trockis ir kiti komunistų 

opozicijos lyderiai buvo nu
bausti žiauriau, negu kas 
nors galėjo tikėtis. Net caro 
valdžia nebausdavo revoliu
cionierių taip žiauriai. Troc
kis tapo išguitas į Astracha
nę. tą tolimiausi ir nesvetin- 
giausį Rusijos užkampį. Jis 
turės gyventi prie Kaspijos 
juros, " kur oras visada dvo
kia nuo pūvančių žuvų ir kur 
vasaros karštis taip degina, 
kad per ištisus desėtkus my
lių nėra žaliuojančio lapelio. 
Tai taip komunistų diktatūra 

, ? i atsimoka žmogui, kuris gynė
Parlamentas, kuris pirma Į ją nuo priešų ir kurio sutver- 

gynė šitų komunistų nelie
čiamybė, dabar .pasipiktinoj 
šitokiais Cachinp pareiški-’

I

NEVAŽIUOKIT Į KASYK- 
LAS DARBO J1EŠKOT.
Vienas “Keleivio” skaity

tojas angliakasys rašo mums 
iš Pennsylvanijos:

“Draugai, mano prenume
rata už laikraštį pasibaigė ir 
žinau,“ kad reikia atnaujinti, 
bet negaliu. Skirtis su ‘Kelei
viu’ nenoriu, todėl prašau 
siuntinėti kelis mėnesius 
skolon, o kai pradėsiu dirbti, 
atsilyginsiu. Žinot, kame da
lykas. mieli draugai: strei
kuojame už didesnį kąsnį 
duonos. Jau bus netoli me
tai, kaip mus kankina tie ne
lemti kapitalistai, ir neži
nom, kada bus musų bėdoms 
galas. Gauname tik $3.00 są- 
vaitei pašalpos su šeimyno
mis, tai ir gyvenk, jei nori.

“Streiklaužių yra beveik 
visose kasyklose, nes agentai 
prigabena. Taigi praneškite 
per ‘Keleivį,’ kad nors lietu
viai čionai nevažiuotų. Mat, 
agentai prigaudinėja toliau 
gyvenančius darbininkus. 
Primeluoja, kad mainos ge
ros, mokestis gera ir reikia 
daug darbininkų. O kai at
veža tokius, tai kompanijos 
mušeikos tuojaus apstoja su 
buožėmis, suvaro kaip gyvu
lius ir verčia skebauti. Pa
bėgti sunku, nes mušeikos 
daboja. Jei kas ištrūksta, tai 
bėga kaip padūkęs."

Štai kelios vietos, kur jis 
sako niekas neturėtų važiuot 
dirbti:

Barnesboro, Pa.
Emeigh Run, Pa. 
Clymer, Pa.
St. Benedict, Pa. 
Spangler, Pa.
Bakerton. Pa. 
Nanty-Glo, Pa. , 
Cresson, Pa.
Amesbury, Pa 
Patton, Pa 
Coaljiort, Pa.

STREIKUOTI.
Fall River, Mass. — Med

vilnės audinyčios čia numušė 
10 procentų mokesties savo 
darbininkąms. Organizuoti 
darbininkai tuojaus sušaukė 
mitingus ir bakavo, ar pri
imti numuštą mokesti, ar 
mesti darbą ir streikuoti. Po 

vaikėzu su lazdomis ir, šauk-J.diskusijų nutarta prum-, 
darni “šalin bolševikus, į 
pradėjo daužyti stovvlas ir 
plėšyt paveikslus. Susirin
kusi publika žiurėjo nuste
busi. kas čia darosi, o jauni 
piktadariai vertė viską nuo! 
stalų ir lentynų žemėn, viską 
daužė, draskė, kojomis my
nė ir vis rėkė: “Šalin bolše
vikus!”

Parodą sunaikinę, jauni 
vandalai išbėgiojo ir išsi
skirstė. Manoma, kad šitą 
vandalizmo darbą organiza
vo senesni ir gudresni žmo
nės. Gali būt, kad tai pačios 
policijos darbas.

PAKORĖ MOTERŲ 
SMAUGIKĄ.

\Vinnipego mieste, Kana- 
-------------doj, pereita sąvaitę buvo pa- 

AUDĖJA1 NUTARĖ NE- karta s žmogžudys Earle Nel- 
son, kuris turėjo paprotį mais ir nutarė parlamentinę 
smaugti moteris ir jaunas neliečiamybę nuo jų nuimti, 
mergaites. Policijos surink- Policija tuojaus Cachiną ir 
tomis žiniomis, jisai pasmau- jo draugą Vaillant-Coutu- 
gė Kanadoj ir Suvienytose rier’ą suėmė, o trįs kiti ko- 
Valstijose nemažiau kaip 22 įpuųistai pzštslėpė ir jų da- 
moteris. bar jieško.

______________________ * ______________________

• »

- ti apkapotą algą, tik pareikš- 
tjti protestą.

KONFISKUOTA 810,000,-;
000 VERTĖS DEGTINĖS.
_“New York Worid” sakoj 

kad pereitais W27 metais 
prohibicijos agentai yra kon-! 
fiskavę iš viso daugiau kaip1 .. .
$10,000,000 vertės uždraus- kijos ambasadorium Wash- 
tų svaigalų. •ingtone.

MEKSIKOJ MOBILIZUO
TA ARMIJA KATALIKŲ 

MAISTUI BAIGTI z 
» t.

Meksikoje tapo mobili
zuota 10,000 kareivių armija 
užbaigti katalikų kunigų su
kurstytą maištą Jalisco, Mi- 
choacan, Durango ir Guana- 
juato valstijose. Kariumenė 
užims kiekvieną miestelį, 
kur maištininkai turi Įsitaisę 
savo būklę. Sakoma, kad 
Jalisco valstijoj maištininkų 
skaičius siekiąs 10,000. Jie 
turi užėmę daugelį miestu
kų. Įsitaisę tenai savo val
džią ir renka iš gyventojų 
mokesčius.

TROCKIS NENORI EITI 
IŠTRĖMIMAN.

Vokiečių komunistų opo- 
zicininkų organas “Volks- 
wille” Suhl mieste, Prūsuo
se, paskelbė iš Maskvos gau
tą žinią, kad visiems opozi
cijos lyderiams Maskvoje ta
po Įteikti ištrėmimo popie
riai. Zinovjevui ir kai ku
riems jo draugams buvo leis
ta išvažiuoti ištrėmiman 

jliuosai, bet kitus išlydėjusi 
policija su kareiviais, taip 
kaip ir prie caro būdavo. 
Trockis atsisakęs eiti ištrė
miman. Kaip su juo padary
ta; žinia nesako.

! ta raudonoji gvardija pasi
lieka didžiausia tos diktatū
ros ramstis iki šiai dienai.

Tuo tarpu Rakovskis, bu- 
vusis Sovietų ambasadorius 
Francuzijoj ir skleidęs tenai 
komunizmo propagandą, iš
tremtas į Tobolsko guberni
jos tyrus už 300 mylių nuo 

. arčiausios gelžkelio stoties.
SUDEGS KUNIGAIKŠČIO NENUPIRKO MERGAITEI bJ'-k.'I’dvkcmastiffuitos T°' 

Į Serebriakovas išgabentas 
Šiomis dienomis Chicago- vidurinėn Azijon.

TARNOWSKIO DVARAS. LĖLĖS, GAVO KALĖJIMO
Lenkijoj, netoli Sando-i f

miežo, sudegė kunigaikščio je lenkas vardu VVladek Mis- 
Tarnovvskio dvaras. Gaisre
žuvo netiktai daug brangių m o užtai, kad nenupirko sa- 
meno dalykų, bet sudegė da vo mergaitei lėlės.
8 žmonės, o 7 skaudžiai ap-(skundė jį teisman, 
degė. Kunigaikštis Tarnows- 
kis yra Lenkijos atstovu Ja
ponijoj. Pirma jis buvo Len-

■isi
Zinovįevas turės šalti

Tarptautinė Komedija Havanoj
KULID2IUS VYRIAU SIS . kareivių iš Suvienytų Valsti-

AKTORIUS. jų.
Pietų Amerikos respubli

kos šita intervencija baisiai 
piktinasi ir buvo tikėtasi, 
kad Havanos konferencija 
pakels prieš tai smarkų pro
testą. Nes jeigu šiandien A- 
merikos valdžia, gindama 
Wall Streeto brokerių inte
resus. gali šaudyt Nikara- 
guos gyventojus, tai rytoj 
tas pats gali atsitikti su Bra
zilija ir kitomis pietų Ame- 

’rikos respublikomis.

czak gavo 3 mėnesius kalė ji- T’ralo kalnų viršūnėse, įi'/tm Lrorl nr.nniMrL'n y i * • •* i. — Į Caro valdžia, ištremdama 
^ati a.l?’l politinius kalinius, duodavo 

j!ems l)0 kapeikų į dieną 
pragyvenimui. Komunistų gi 
valdžia neduoda buvusiems 
savo vadams nei kapeikos. Iš 
ko jie turės gyventi be jokio 
uždarbio, dabartinis Mask- 
kos režimas nesirūpina.

Šitokių tragedijų isterija 
daug nežino. Žmonės, kurie 
su tokiu pasišventimu dirbo 
revoliucijai, kurie buvo pir-

neina dirbti ir papasakojo 
teisėjui, kad jų mergaitė 
verkusi lėlės, bet tėvas atsi
sakęs jos norą patenkinti, 
aiškindamas, kad pinigų ne
są. “Ali right,” atsakė teisė
jas. “Aš jį pripratinsiu prie 
darbo.” Ir jis pasmerkė vyrą 
trims mėnesiams kalėjimo 
prie sunkiųjų darbų.
NUKAPOJA ANGLIAKA- ^ati”iai jos vadai ir įkvėpė-

__ . __ ____ _____ :iai danai* įcrrnmti i fnlimoj

Apie šaudymą Nikaragvos 
gyytBjų nnmJbi Ulliiti

ŠĮ panedėli Kubos sostinėj 
Havanoj atsidarė šešta Pan- 
Amerikos Konferencija. Jos 
tikslas yra palaikyti gerus 
kaimyniškus santikius tarp 
šiaurės ir pietų Amerikų, 
kelti biznį ir ginti atskirų 
respublikų nepriklausomy
bę.

Bet kuomet prisieina kai-Į O betgi Nikaraguos klau- 
bėti apie mažesnių respubli-' simas Havanoj nebus kelia- 
kų nepriklausomybę, tai mas. Prieš konferencijos ati- 
Pan-Amerikos konferencija darymą Kubos prezidentas 
Havanoje tuojaus pavirsta Į Machado pasakė, kad Nika- 
tarptautinę komediją. ' raguos klausimas negali būt

Havana yra Amerikos im-' svarstomas, nes konferenci- 
perializmo lizdas. Visa Ku- Ja nesant* lam lubota. Is- 
bos sala yra Amerikos glo- tikrųjų gi jis nebus syąrsto- 
boje ir jos valdžia visuomet mas de^°- kad pradėjus jį 
šoka tokį džiką, kokį Wash- svarstyti, ponui Kulidziui, 
ingtonas jai griežia. Ar gali kuris yra stambiausia konfe- 
gi tokioj Havanoj susirinkę rencijos tūzas, butų labai ne- 
pietų Amerikos respublikų jauku tenai sėdėti, 
atstovai laisvai kalbėti apie Kai kurie delegatai, atyy-i 
tas skriaudas, kokių joms kę j Havanos konferenciją. > 
daro Amerikos imperializ- buvo net areštuoti n tuojaus j

“ Kaip tik šiuo laiku išvyti. Bet užtai ponas Kuli-1 
k. J _ v* nilDlzillKP tPDzil

ta konferencija, laikraščiai ske-1J-’t^ii^iu'klro lai-
* v: * l y . j vu, buvo sveikinamas ir kė-

viai Nikaraguoj užmušė 40 dainas į padanges 
revoliucionierių, ir kad .te-1 šitokios k<»- vli.ios 
nai siunčiama cla daugiau'pasitaiko

atstovai laisvai kalbėti apie Kai kurie delegatai, atvy
tas skriaudas, kokių joms j Havanos konferenciją.

mas? 1__r _____ „ a-a«v.,
kuomet Havanoj atsidaro ši’ džius, kuris nuplaukė tenai 

kanuo-

reta’

SIAMS ALGAS.
Pittsburgh Coal Company 

Pennsylvanijoj paskelbė pe
reitą sąvaitę. kad nuo šio 
panedėlio ji mokėsianti sa
vo angliakasiams nuo 40 iki 
60 centų dienai mažiau, ne
gu mokėjo iki šiol. Unijos 
šitos kompanijos kasyklose 
nėra, todėl darbininkai ne
gali šitokiam begėdiškam 
kompanijos pasielgimui pa
sipriešinti.

MAŽIAUSIA RESPUBLI
KA IŠSIRINKO PREZI

DENTĄ.
Šiomis dienomis Andoros 

respublikoj buvo rinkimai ir 
generolas Roąue Pallares ta
po išrinktas prezidentu. An
dora yra mažiausia pasauly 
respublika. .Ji guli tarp Ispa
nijos ir Prancūzijos. Pirenė- 
jų kalnuose, ir gyventojų ji 
turi nedaugiau kaip 6.000.

ŽADA DAUGIAU ANG
LIAKASIŲ ALGŲ 

NUMUŠT.
Pittsburgh Coal kompani

jai nukapojus savo ar „uaka- 
siams algas. te Pitts- 
burghą daba* ulba, kad ki
tose ka=’ v»e Monongahe- 
los r t,iu kompanijos irgi 

-siasi nukapoti algas, k”’ 
.iėra unijos.

jai, dabar ištremti i tolimas 
pustynes, kaip kokie pikta
dariai, ir be skatiko prie dū
šios palikti bado mirčiai.

Stalino valdžia sako, kad 
Trockis ir kiti ištremtieji yra 
“kontrevoliucionieriai.” Bet 
tai yra melas. Jeigu revoliu
ciją suprasti tokioj prasmėj, 
kaip ji buvo 10 metų atgal, 
tai ne Trockis yra kontrevo- 
liucionierius, bet Stalinas. 
Trockis taip ir sako, kad Sta
lino politika veda Rusiją at
gal Į kapitalizmą. Dėlto kai
rieji komunistai su Trockiu 
priešaky ir buvo sudarę opo
ziciją Stalinui.

Vokietijos komunistai irgi 
eina su Trockiu. Tik lietuviš
kieji remia Stalino valdžią, 
nes gauna iš jos “senvičių.”
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Vaterbury Prakalbos.
Kalbės “Keleivio” Redak

torių* Micheisonas.
aterburio Lietuvių Pro

gresyvių Draugijų^ Sanryšis 
rengia dideles prakalbas, 
kurios įvyks šį nedėldienj. 
22 sausio, 7:30 vai. vakare, 
salėje po Nr 48 Green si. 
Kalbės “Keleivio” redakto
rius S. Micheisonas iš Bosto
no. Visi vvaterburiečiai pra- 
jomi ateiti.
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a I APŽVALGA 0
KAPITONAS MAJUS 

PASIDAVĘS.
“Trimitas” sakosi girdėk 

jęs, kad buvusis Tauragės 
sukilimo vadas kap. Majus 
norįs grįžti Lietuvon ir stoti 
prieš teismą.

“Trimitas” rašo:
“Laikraščių pranešimu, Tau

ragės sukilėlių vadas atsargos 
Kapitonas Majus, iki šiol slaps
tęsis užsieny (Lenkijoj ir ki
tur), nesenai atvyko i Lietuvos 
atstovybę Berlyne ir, pareiškęs 
apgailėdamas savo Tauragės 
žygius, norįs atsakyti prieš 
Lietuvos teismą.” _

Mums nesinori šitam pra
nešimui tikėti. Mums rodosi, 
jog tai bus pačių fašistų pa
saka, sugalvota tam tikslui, 
kad sudarius žmonėse įspū
dį, kad neužsimoka valdžiai 
priešintis.

Kap. Majus negali būt 
bailys, jeigu jisai drįso su 
saujale žmonių stoti atviron 
kovon prieš daug didesnes 
despotų jėgas, šitokios va
lios žmonės paprastai atgai
los nedaro ir negrįžta pas 
despotus, kad davus sau 
galvą nukirsti.

KAIP VOLDEMARAS PAS 
POPIEŽIŲ KELIAKLUPS

ČIAIS ĖJO.
Visi jau yra girdėję, kad 

nelabai senai Lietuvos dik
tatoriukas Voldemaras buvo 
nuvykęs Romon ir lankėsi 
pas popiežių. Rašydamas 
apie šitą vizitą, Voldemaro 
organas “Lietuvis” (Nr.247, 
1927) sako:

“Pas popiežių audiencija bu
vo paskirta rugsėjo mėn. 23 d. 
11 vai. iš ryto. Prie rūmų dele
gaciją sutiko vienas iš aukštų 
popiežiaus dvasiškių, kuris, 
per turtingiausiai įrengtus aš
tuonis erdvius kambarius, atve
dė į laukiamąją salę. Prie kiek
vienų kambario durų stovėjo 
istoriškais rūbais apsirėdžiusi 
popiežiaus gvardijos garbės 
sargyba.

“Kambario sienos išmuštos 
rausvos spalvos šilko medžia
ga. Ant sienų kabo Rafaelio 
Santi, Michael Angello ir kitų 
didžiųjų dailininkų dvasiško 
turinio kuriniai.

'Laukiamojo j salėj Lietuvos 
delegaciją pasitiko keletas kar
dinolų, ir maloniai pasisveikinę 
su'delegacijos, nariais užvedė 
i&lonų pasikalbėjimą.

•Lygiai 11 vai. prof. A. Vol- 
’demarą vienas iš kardinolų pa
lydėjo į popiežiaus Pijaus XI 
priimamąjį kambarį. Prof. A_ 
Voldemaro audiencija pas po
piežių tęsėsi apie valandą laiko.

“Vėliau pas popiežių buvo pa
kviesta p. Voldemarienė. toliau 
ir visa delegacija.”

lobaus Voldemaro “Lie-
4 tuvis” pasakoja, kaip reikia 
prie popiežiaus eiti. Girdi: i

“Gavęs pas popiežių audienĮ 
t viją, turi prisilaikyti tam tikrų 

ceremonijų: įėjus į popiežiaus
• priėmimo salės vidurį, reikia 
; priklaupti dešiniu keliu, ir taip 
; prisiartinus prie popiežiaus,
• pabučiuoti į ranką.”
i __
• Reiškia, d a ištolo, salės vi
dury, reikia prieš popiežių 
atsiklaupti ir keliaklupščiam 
prie jo šliaužti! Ir musų tri- 
,jų pėdų “didvyris” Volde- 
yharas šlflaužė!

- Ar rimtas ir save gerbiąs 
žmogus galėtų šitaip nusiže- 
itiinti?!

I m

• JAU IR JIE PROTES
TUOJA.

šiomis dienomis Brookly- 
rie buvo rytinių valstijų kle
rikalinių organizacijų kon
ferencija, kuri nutarė pakei
ti prieš Smetonos valdžią 
protestą ir priėmė tuo rei
kalu šitokią rezoliuciją:
• Kadangi besikuriant nepri-

i

f
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klausomai Lietuvos Respubli
kai mes, Amerikos lietuviai, 
esame daug prisidėję aukodami 
savo sunkiu darbu sutaupytus 
dolerius brangias Tėvynės gai
vinimui ir atgimusios stiprini
mui ;

“Kadangi kiekvienas Lietu
vos politinis didesnis ar mažes
nis kivirčas labai yra atjaučia
mas ir Amerikos lietuvių kata
likų visuomenėje;

•‘Kadangi nuvertus Griniaus- 
Šleževičiaus vyriausybę vedu
sią kraštą prie bolševizmo, mes 
linksmai sutikome tokį kariuo
menes žygi ir ją sveikinome, 
bet

“Kadangi dabar tos kariuo
menės pastatytoji valdžia su
laužė savo priesaiką padarytą 
paimant kraštą valdyti ir paža
dėjimą pildyti Lietuva- Kons
tituciją, kuri iš kariuomenės 
šalina Lietuvos laisvei ir nepri
klausomybei nusipelniusius ka
rius, kaip gen. Ladygą ir pulk. 
PetruitĮ; Kuri mek^ikonišku 
budu grasina tikrai valstybi
nėms partijoms ir jų vadams;

“Mes su didele širdgėla turi
me pareikšti, kad dabartinės 
Lietuvos vyriausybės, kol jinai 
nesudarys Koalicinio Kabineto 
ir nesušauks Konstituciniais 
pamatais Seimo, neremsime ir 
griežtai protestuosime prieš 
jos neteisėtus žygius įžeidžian
čius ir musų amerikiečių lietu
vių jausmus.

“Griežtai protestuojam prieš 
vyriausybės nusileidimus Vil
niaus klausimu ir reikalaujame 
nedaryt su lenkais jokių santi- 
kių iki Vilnius nebus sugrąžin
tas Lietuvai.”

Šis protestas tilpo šių metų 
“Draugo” 9-tame numery.

O ar atsimenat, ką tas pats 
“Draugas” sakydavo, kuo
met prieš smetonininkų 
smurtą protestavo pažangus 
Amerikos lietuviai? Jisai ka
liojo juos ir vadina Lietuves 
“išdavikais.”

Dabar “Draugas” susipra
to ir... pats virto “išdaviku.”

“Tokiais ‘bendradarbiais,’ 
kaip Malinovskis, I^eninas nesi- 
ilykštėdavo, nes jam būdavo 
vistiek. kas jį remia, bet tik pa
deda jam siekti savo tikslų. 
Karo metu l^eninas nesidrovėjo 
kreiptis i Vokietijos kaizerio 
valdžią ir prašyti leidimo ke
liauti per Vokietiją Rusijon, 
kur tuomet jau buvo prasidė
jus revoliucija, ir kaizerio val
džia tą jo prašymą išpildė__
davė jam net speciali vagoną ir 
atvežė jį ir jo štabą nuo Švei
carijos sienų iki Rusijos sienų.

• Leninas buvo be jokių mo
raliu principų žmogus, bet kad 
jisai butų parsidavęs caro 
žvalgybai, tai visgi išrodo per
daug.”

Š. AMERIKOS LIETU
VIAMS PERSPEKTY

VOS BRAZILIJOJ.
šitokiu antgalvių “ 

lijos Lietuvy” randame įdė
tą straipsnį, kur aiškinama, 
kam apsimokėtų važiuoti iš! 
šiaurės Amerikos į Braziliją, 
o kam ne. Straipsnio auto
rius sako, kad turint kiek 
kapitalo galima labai gerai 
verstis perkant namus Sao 
Paulo mieste. Jis rašo r

“Turint galvoje, kad miestas 
nepaprastai greitai auga ir dau
gėja jo gyventojai, galima butų 
gerokai verstis su namais. Yra i 
vietų arti stambesnių miesto į 
dalių prie gerų gatvių, kad ga
lima nusipirkti 4-4 metų išmo
kėjimui žemių, statant tuojau* 
taip pat išmokėjimui namus.
“Turint 2-3 šimtus dol. galima1 

Įsitaisyti nuomavus namus, kn-j 
riuos išnuomuojant gautųsi į; 
mėnesį pajamų apie 400 milrei-1 
su. Taja suma galima apmokėti 
mėnesines ratas ir dar šis tas 
liktų. Tuo budu 4-5 metų bėgy

■
i

Brazi-

je namas su žeme Heka veltui. 
Per ią laiką miestas gerokai 
prasiplečia ir tiek žemė, tiek 
namas pabrangsta apie 2-3 šim
tus ir net daugiau nuošimčių. 
Ir tolyn brangs nepaprastai, šis 
verslas yra labai rimtas ir tik
ras. Kas bent kiek pasiturintis 
jo imasi, greitai lobsta, namas 
pagimdo kitą ir tt Ir juo dau
giau tam verslui įdėsi kapitalo, 
juo greičiau jis keleriopai apsi
mokės.”

Amatninkams, -mechani
kams ir šiaip fabrikų darbi
ninkams Brazilijon važiuoti 
neapsimoka, nes ir uždarbis 
daug prastesnis negu Šiaurės 
Amerikoje, ir dalbas labai 

i sunku gauti.
Nesunku esą Įsigyti gerą 

žemės ūkį:
“Geriausios rųšies žemę su 

geru mišku ar be jo galima 
pirkti 4-6 metams išmokėjimui, 
artimose prie gdžkelių vietose 
pigiausiai po 20 dolerių ekerį ir 
brangiausiai 50 dolerių už eke- 
rt-

‘ Žemės ūkis pastatytas ant

kalinga turėti: žemės atpirki
mui ir kitoms smulkiam* išlai
doms nuo 150 ik: 1 dolerių. 
Reikalingų padargų jyjimui 
ir maistui šeimynai igi pirmo 
derliaus nuo 100 iki 250 dolerių, 
žodžių pradžia gyvenimo visu 
kuo aprūpintą ant 60 ekerių 
ūkio galima įsitaisyti su kapi
talu nuo 200 iki 500 dolerių. Be 
pinigų, arba su menkutėmis lė
šomis kurtis ūkyje sunku ir 
anaiptol nepatartina.”

Turint 10—12 tūkstančių 
dolerių, galima esą nusrpirk- 
ti 400 akrų žemės su pilnai 
įrengtu ukiu, gyvu ir negyvu 
inventorium.

IMPORTAVO 3,000,000 
MUSIŲ.

Kanados valdžia praneša, 
kad 1927 metais ji importa
vusi iš Europos 3,000,000 
parazitinių musių kovai su 
komų gręžikais. Komų grę- 
žikas (corn borer), tai toks 
vabalas, kuris naikina kor- 
nus farmerių laukuose. Kito
kio budo kovai su juo nesą, 
kai]) tik priveisti tų musių,

gerų pamatu duoda didelį pelną j kurios jį sunaikina.

I

ir nereikalauja tiek darbo pa jė- Į 
gų, kaip Europoje, ar abelnai 
šiaurės kraštuose, žemė, norint i 
ją įsigyti negyventą ir nedirbtą, 
paprastai perkama su mišku, 
nes ji nuvalius gaunama keletą 
metų netręšiant didelis derlius.

“Miškai, paprastai, nudegi
nami, kelmų nerauja, nes jie 
greitai supusta. Nudegus iš
kirstam miškui žemė jau pa
ruošta sodinimui kukurūzų, ta
bako. cukrinių nendrių, kavos 
ir tt., arimas bei akėjimas ne
reikalinga.

“Pradedant visai naujaku- 
riškai gyventi ūkyje 60 ekerių 
didumo pradžiai gyvenimo rei-

I

PARDAVĖ 1,000,000
VARLIŲ.

Žuvininkystės direktorius 
Louisianos valstijoj praneša, 
kad per 1927 metus iš tos 
valstijos buvo išsiųsta apie 
1,000,000 varlių, už kurias 
hoteliai moka apie 11.00 už 
svarą. Louisianos valstija 
labai garsi savo varlėmis.

27 ŽMONĖS NEW-YORKE 
MIRĖ NUO DEGTINĖS.
Per Kalėdas ir Naujus Me- 

.us New Yorke mirė nuo 
nuodingos degtinės 27 žmo
nės.

ĮDOMIOS žinios.

AR TIESA, KAD LENINAS 
BUVO “OCHRANKOS” 

AGENTAS?
“Naujienos” rašo:
“Lietuvos spaudoje praneša

ma, kad Paryžiaus laikraštis 
‘Revue de Paris’ Įdėjęs sensa
cingą straipsnĮ. kuriame įrodi
nėjama, kad Leninas buvęs ca
re ‘ochrankos (žvalgybos) 
agentas ir ‘informavęs’ ją apie 
Rusijos socialdemokratų veiki- 

Franci jos spauda dabar 
nekantriai laukianti, kąstai at
sakysią Rusijos bolševikai.

“Mes nematėme, ką tuo klau
simu rašo ‘Berile de Paris,’ ir 
mums nesinori tikėti, kad jo Iš
keltieji įtarimai prieš Leniną 
butų teisingi. Bet kad tarpe ar
timą Lenino draugų ir bendra
darbių buvo šnipų ir provoka
torių, tai tikras faktas.

“Vienas labiausia pagarsė
jusiųjų ‘leninistų’ prieškarinė
je Rusijoje buvo Malinovski. 
išrinktas atstovu nuo ‘darbinin
kų kurijos’ (mat. darbininkai 
balsuodavo atskirai) į ketvirtą
ją Durną. Visi darbininkų at
stovai Durnoje buvo socialde
mokratai, bet Malinovskis su
skaldė juos, atplėšdamas nuo 
socialdemokratų frakcijos bol
ševikišką mažumą, susidedan
čią iš 5 žmonių. Tas jo pragaiš
tingas pastangas uoliai rėme 
bolševikų spauda ir bolševiku 
centras, kurio priešakyje stovė
jo, žinoma, Leninas.

“Vėliaus Malinovškis buvo 
n u maskuotas, kaipo caro val
džios slaptosios policijos agen
tas. Durnoje kilo didelis triukš
mas. Net liberalinės buržuazi
jos atstovai labai pasipiktino, 
kad valdžia siunčia į parlamen
tą ‘žmonių atstovais’ persiren
gusius savo provokatorius! Gi 
pats Malinovskis dingo ir, kaip 
vėliaus buvo girdėt, išdūmė į 
užsienį.

»

“Dabar mano skalbiniai baltesni 
ir aš nepaliečiu plovimo lentos” 

sako Mrs. Adele Likos, way, S. Boston
• ••

MU INSO tikrai atima -unkuma skal- 
K bimo dienoj sako vietinė mo

teris, kuri yra viena iŠ daufftio tūks
tančių Rinso vartotojų šioj apielinkėi.

“Su jo pagelba sąvaitinis skalbimą- 
pasidaro labai paprastu: tik reikia iš- 

Smirkyt ir išgramdyt. Aš niekuomet 
•nevartoju trinimui lentos—visas pur
vas pasihuoeuoja ir pasileidžia ne- 
kenksmingoae Rinso putose. Ir skal
biniai atrodo daug baltesni, • lygiai 
kaip nauji! Ir dėvisi jie geriau, kaip 
aš pastebėjau.

“Rinso atlieka puikų darbą visame 
apsivalyme. Torirfkas. grindis, medi, 
sinkas ir kitus daiktus nuvalo taip, 
kad net žiba, aš visuomet laikau po 
ranka jo pakelį!”

Tirštos, sterilizuojančios putos
Mesk tą senovišką skalbimo būdą' 

Liaukis kankinus pati save ir naiki
nus savo.,skalbinius —r juos trindama 
ir šiūruodama.

Dabar tų gali turėt bailesnius skal 
binius juos mirkydama, negu pir
miau šiūruodama. Rinso tirštose sme
toninėse putose sudyla risi riebumai 
ir plėtotai. Joms nereikia skalbinius 
nei virinti —* nes šios saugios putos
, ' » t •-

išvalo ir išvalo ’>e virinimo ir sterili
zavimo!

Gauk DIDELĮ pakelį Rinso K jūsų 
groaerninko. Tai viskas ko jums rei
kia — nei muilo šmotuosę. nei muili
nio pauderio. nei nieko kito. Dėl eko
nomijos ir geresnių pasekmių tėmv- 
kit nurodymus ant pakelio.

Geros pasekmės skalbtuvuo^e, 
taipgi!

Tik pamišykite, daugiau kaip 
32,000 skalbiamų mašinų demonst
ruotoją vartoja Rinso. kad padarius 
baltesnių* skalbinius. Ir 32 žymiausi 
skalbtuvų išdirbėjai pataria vartoti 
Rinso dėl saugumo. Išhandyk Rata* 
sekančią skalbimo dieną!

(•▼arantnotas isdirbėjų J,UX 
I-ever Bros. Cambndįr, .Mass.

Tai granuliuotas muilas, kuris padaro skalbinius baltesniais

»

KAIP MAKSIMUI GOR- I 
KIU1 IŠMUŠĖ ŠONKAULI.

Žinomas rusų rašytojas 
* Maksim Gorkij gyvena Itali
joje, nes serga plaučių liga.

Nesenai jį aplankė rašyto
jas Leonovas. Tarp kitko jis 
papasakojo iš Gorkio lu
pų girdėtą istoriją apie tai, 
kaip garsus rašytojas nusto
jo vieno savo plaučio.

“Aš turiu atkrėstą plau
tį!” pasakė Gorkij.

Ir jis papasakojo istoriją. 
Kadaise, jaunatvėje Gorkij 
atėjo į kaimą Kandibovką. 
Tuo laiku Kandibovkoje vie
nas vyras “mokė” savo žmo
ną ištikimybės. Mokslo prie
monės buvusios vadelės, ba
tai, baslis ir panašus įran
kiai. Paskui “pamoka” buvo 
perkelta iš uždaro buto Į 
gryną orą. čia vyras pririšo 
žmoną už rankos prie pakin
kyto arklio pavalkų, sėdo i 
ratus ir išvažiavo į lauką, 
ragindamas botagu ir arklį 
ir žmoną. Toks “mokymas” 
tęsėsi keletą dienų.

Ir štai Gorkij pamatė, kaip 
vyrelįg išvedė nuogą ir su- 

; kruvintą savo žmoną ir pra- 
i dėjo ją kinkyti. Didelė mi- 
i nia žiurėjo į tą sceną irvi- 
; siems buvo linksma. Čia gi 
i stovėjo ir popas.

—Na, aš jam ir sakau — 
pasakoja Gorkij:

“Ką jus, tėveli, ramiai žiū
rite?”

O jis tik šyjisojosi. čia as, 
kukliai prisipažino Gerki j, 
neišlaikiau ir drožiau, vadi
nasi, tėveliui į ausį!

Tuomet visas kaimas šoko 
mušti Gorkij. Mušė ilgai. 
Mušė rankomis, spardė ir vi
sokiais kasdieninio namų 
vartojimo daiktais daužė. 
Paskui, matydami, kad Gor
kij jau nebealsuoja ir laiky
dami jį jau užmuštu, Įvertė į 
ratus, nuvežė i. -----—
lon. Balos drėgnumas atgai
vino Gorkij. Jis prišliaužė 
iki kelio, o iš ten kažkas nu
vežė jį ligoninėn. Vėliau pa
sirodė, kad vienas plautis 
likviduotas.

«

MASKVOJE IR UBAGAI 
TURI SAVO SOVIETĄ.
“New York Times” kores

pondentas praneša iš Mask
vos, kad dabartiniu laiku te
nai esą 8,000 organizuotų 
ubagų, kurie turi savo Sovie
tą ir komisarus. Nors oficia
liai Maskvoje ubagauti esą 
uždrausta, tečiaus šitie pro
fesionaliai ubagai darosi ne
blogą pragyvenimą ir niekas 
jų nekiiudąs. Daugiausia 
ubagų esą iš Kalugos guber
nijos, kur daugelis jų turi 
palikę savo ukius.

MIRĖ NUO KATĖS 
{KANDIMO.

Panamos mieste nuo ka
tės Įkandimo mirė Wayne 
Banton. 24 metų amžiaus 
vyras, kuris dirbo prie Pana
mos Kanalo. Tris savaitės at
gal kate Įkando jam Į kairią
ją ranką. Užsikrėtė kraujas, 
skauduliai prasimušė apie 
alkūnę, ligonį suėmė konvul
sijos ir jis buvo nuvežtas li- 
gonbutin, kur darant opera
ciją jisai neteko sąmonės ir 
daugiau jau nebeatsigavo.

UŽ 40 METŲ NEW YOR- 
KAS SUGRIUSIĄS.

Už 40 metų pradės griūti 
visi New Yorko ir kitų Ame
rikos miestų dangarėžiai, 
pasakė Anglijos architektas 
Sir Edwin Lutyens. Priežas
tis esanti tame, kad dangų 
siekiantys bild ingai statomi 
iš plieno, kuriam duodama 
tiktai vienas “coatas” male- 
vos, o paskui tie plieno rė
mai apliejami cementu. Per 
cementą oras įeina ir plienas 
pradeda rudyti. Per 40 metų 

1 galį surūdyti storiausi plie- 
,no balkiai, o sykį balkiai su- 
. dus, namai turės griūti.

------,z------S -------------— 
ir išvertė ba- ': “CARO SŪNŪS” SURIN

KO DAUG PINIGŲ.
Kozmodemjanske (Rusi

joj) sovietų žvalgyba (G. 
P. U.) suėmė apgaviką, ku
ris pasivadinęs "carevičiu 
Aleksiu” vaikščiojo tarp 
žmonių ir rinko pinigus sos
to atgavimui. Jį rėmę dau
gelis popų, kurie tikėję, kad 
jis ištikrujų yra caro sūnūs,

I

I

MAŽIAU APSIVEDIMŲ, 
DAUGIAU PERSISKY

RIMŲ.
Washingtono žiniomis, išlikęs kokiu tai budu nuo 

1926 metais Jungt. Valstijo- sušaudymo. Apgavikas esąs 
se buvo 1,202,079 apsivedi
mų, o metai prieš tai apsive- 
dimų buvo 1,183,334. Nors 
paviršium žiūrint apsivedi
mų skaičius per tuos metus 
padidėjo, proporeionaliai 
imant jisai nupuolė, nes jis 
pakilo vos tik 1.2 procento, 
kuomet gyventojų skaičius 
tuo pačiu laiku pakilo 1.5 
procento.

Persiskirimų 1926 metais 
buvo 180368, tuo tarpu kai 
1925 metais jų buvo 175,449. 
Vadinasi, peisiskirimų skai
čius pakilo per metus 3.1 
procento, gi apsi ved imu 
tiktai 1.2 procento. Tas pa
rodo, kad šeimynos ryšiai 
kas sykis darosi vis palaides- 
ni ir persiskirimų skaičius 
auga greičiau, negu apsive- 
dimų skaičius.

ŠNIPAS PASMERKTAS 
VISAM AMŽIUI KA- 

KALĖJIMAN.
i Tūlas laikas atgal Mary- 
lando valstijoj prohibicijos 
šnipas Walters nušovė savo 
viršininką Stotlerį, su ku
riuo jisai buvo išvykęs į kal
nus neva munšainierių gau
dyt. Dabar buvo nagrinėja
ma jo byla. Prie kaltės Wal- 
ters prisipažino, bet teisino
si, kad jisai nušovęs savo vir
šininką gindamas savo gy
vybę, nes anas jau buvo be
traukiąs savo revolverį. Pri- 
saikintujų suolas pripažino 
Walterstą kaltu pirmo laips
nio žmogžudystėj, tečiaus 
be mirties bausmės. Tuo bu- 
du sekanti bausmė jam liko 
amžinas kalėjimas.

23 metų amžiaus, dailios iš
vaizdos ir persirengęs i mi- 
nyšką. Tikras jo vardas esąs 
Aleksandras Savinas. Jis 
surinkęs tarp kaimiečių 
daug pinigų.

KOMŪN1STŲ RIAUŠĖS 
LĖSAVO PARYŽIUI 

500,000 FRANKŲ.
Pereitą vasarą Paryžiaus 

komunistai buvo įtaisę pro
testo demonstraciją dėl Sac- 
co ir Vanžetti nužudymo 
Amerikoje: Toji demonstra
cija išsivystė ■ Į riaušes, per 
kurias buvo daužomi langai 
ir plėšiamos krautuvės. Nu
kentėję krautuvninkai ir 
langų savininkai pareikala
vo iš miesto tų nuostolių at
lyginimo, nes miesto val
džios pareiga buvo jų turtą 
apsaugoti. Ir dabar Pary
žiaus miesto valdyba nutarė 
už padarytus nuostolius 
krautuvninkams užmokėti. 
Tų nuostolių susidarė arti 
pusės miliono frankų.

4,000 ANGLIAKASIU 
GAUS DAUGIAU 

ALGOS.
Colorado Fuel & Iro n 

kompanija paskelbė, kad 
nuo naujų metų ji pakėlusi 
savo maineriams pietų Colo- 
radoje algas. Apskrita mai- 
nerio mokestis jos kasyklo
se busianti $6.25 dienai, kas 
reiškia $1 Į dieną daugiau, 
negu pirma buvo mokama. 
Šituo pakėlimu naudosi.- 
apie 4,000 angliakasių. Va
dinasi, čia streikie* įai jau 
laimėjo.
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ti ei is melas. Tose savo ko- 
T.Tuyj..^ respondencijose jis neteisiu-1 

Philadelphijos gai aprašė perstatymą pra-[ 
kalbas ir Rep. Kliubą. As esu 
bepartyvis, lankausi visų 
partijų parengimuose ir vi
suomet įvertinu gerus dar
bus, nepaisant kas juos at
lieka. Kaslink perstatymo 
“Grigučio,” turiu pasakyt, 
kad perstatymas išėjo gana 
gerai, ties jį lošė Lyros Cho
ras. O reikia teisybę pa^aky-

PHILADELPHIA, PA.
Draugijos vienyjasL

Pietinėj 1 
pusėj, apie astuoni metai at
gal, prie šv. Kazimiero para
pijos priaugo keliolika pa- 
šalpinių draugijų. Suvaržius 
imigraciją, tos draugijos su
stojo augę ir joms prasidėjo 
sunkesnis gyvenimas. Drau
gijų veikėjai, matydami, kad 
atskirai draugijos negalės iš
silaikyti, pradėjo raginti . - .r *
draugijas vienytis į daiktą.;11’ ^ad šis choras šiuo tarpu 
t> •___ . • - .  ’ P Vi ii ori r^lrth i ini irro \ JonuiBet pirmutinės piršlybos ne
davė pageidaujamų vaisių, 
nes katalikiškos draugijos 
tuomet bijojo vienytis su lai
svomis draugijomis. Tuomet 
užvis labiausia Šv. Mykolo 
Draugija bijojo Tautiško 
Kliubo, o kitos šventais vai 
dais draugijos bijojo Nepn- 
gulmingo Kliubo.

Bet visgi tos piršlybos ne
nuėjo veltui. Tautiškos drau
gijos vienyjosi tarp savę>, o 
katalikiškos tarp savęs. Ga- 
lų-gale pietinėj pusėj liko 
dvi draugijos: Lietuvių Tau
tiškas Pašelpinis Kliubas ir 
Šv. Kazimiero Draugija. 
Kliubas tui i virs tūkstančio 
narių ir nuosavus namus, ku
rių vienas yra vertas $90,- 
000.00, o kitas $15,000.00. 
Apart šitos nuosavybės, 
Kliubas dar turi keletą de- 
sėtkų tūkstančių pinigų. Gi 
šv. Kazimiero Draugija turi 
apie penkis šimtus narių ir 
apie penkioliką tūkstančių 
dolerių kapitalo, priskaitant 
ir tūlų katalikiškų bendrovių 
Šerus. Šv. Kazimiero Drau
gystės darbuotojai, matyda
mi, kad Kliubas sparčiai au
ga turtu ir nariais, pradėjo 
Kliubui piršti Šv. Kazimiero 
Draugiją. Kaip Kliubo, taip 
ir Šv. Kazimiero Draugijos 
didžiuma narių nutarė vie
nytis. Ir dabai*, su pradžia 
1928 metų, pietinėj šio mies
to pusėj, išskyrus pora mote
rų draugijų, pasiliks tik vie
na didelė lietuvių draugija. 
Šita draugija turės bent ke
lis pašalpos laipsnius, bus 
laisva sąžinės atžvilgiu ir to
dėl joje galės rasti sau vietą 
kiekvienas geras lietuvis.

Prie Kliubo skaitlingai ra
šosi čia augantis jaunimas. 
Turime jau ir bokso mylėto- 
jų-amatorių, tokių kaip Lau
rutis ir Goštautas. Tikimasi, 
kad Kliubas netrukus įrengs 
gimnastikos skyrių ir tuo 
budu pritrauks dar daugiau 
čia augančių jaunuolių.

Kliubo ateitis užtikrinta. 
Apie tai nėra reikalo abejo
ti. Kliubo namai neša gra
žaus pelno, kaip iš biznio, 
taip ir iš rendųf Lietuvių 
Tautiška Svetainė (928 E. 
Moyamensing Avė.) yra 
Įrengta kuopuikiausia. Dide
lė šokiams sale, bankietams 
kambarys ir bolinės. Taigi, 
vienybėje galybė. Tą Phila- 
delphiios lietuviai suprato irdelphijos lietuviai suprato 
įvykdino.

Mikniunas.

Aukštas, Nesimainantis Gerumas

miega, o darbuojasi, todėl iri• • -- - - -
vaisiais. Lawrence’uje nėra
i
kokio parengimo žiemos ar 
vasaros laiku.

Tariu širdingą ačiū gerb. 
Puidokams už parengimą 
tokio gražaus pokylio, laike 
kurio tiek daug išsikalbėta ir 
įgauta daugiau energijos to
limesniam darbui.

Vienas iš dalyvavusių.

miega, o darbuojasi, todėl irt PORTAGE, PA. 
g®!* .Pąsid žiaugti savo darbo jį angliakasių kovos lauke*, 
vaisiau Lawrenee uje nėra Sauslo9<i shaf
to nedeldienio, kad nebūtų ,Coal Co . t;
knkin narpnonmn 7iamnc a»» . . . r . J .

kasyklas su vietiniais streik
laužiais. Mat, šita kompani
ja jau per kelis mėnesius tu
rėjo savo agentus tarpe v ie- 
tos angliakasių. Šitie agentai 
ardė angliakasių vienybę ir 
ragino angliakasius eiti į 
darbą ant “open shop” siste
mos.

Soman Shaf Coal Co. ma
nė, kad angliakasiai jau už
tektinai yra įvarginti ir tik 
reikia sušvilpti, o angliaka
siai tuojaus subėgs į darbą, 
nepaisydami unijos išstatytų 
sąlygų. Bet apsiriko.

Portage apielinkėj yra net 
3 anglių kompanijos: So
man Shaf Coal Co., Beach- 
ley Coal Co. ii* Forge Mining 
Coal Co. Sausio 9 d. visos 
atidarė savo kasyklas dirbti 
ant “open shop” sistemos. 
Angliakasiams niekas dau
giau neliko, kaip tik eiti pi- 
kietauti visas tris kasyklas. 
Apie 5 vai. ryte angliaka
siai jau ėmė rinktis apie ka
syklas ant pikietų. Apie pusę 
po penkių prie Soman ka
syklų jau buvo susirinkę apie 
200 angliakasių. Prieš šeštą 
valandą atvažiavo vienas 
automobilis valstijos kazo
kų. Automobilis sustojo ties 
kasyklų ofisu, o kazokai iš
šokę iš automobilio puolėsi 
daužyti angliakasius. Mat, 
Cambria pavieto šerifo yra 
Išduotas įsakymas, kad ant 
pikietų linijos nevalia būti 
dviem žmonėm krūvoj, o 
vienas nuo kito turi būt 50 
žingsnių atstu. Kadangi vie
noj vietoj stovėjo krūvoj 
apie 14 žmonių, tai kazokai 
ir puolė ant to būrio. Ang
liakasiai leidosi bėgti. Trįs 
angliakasiai, kurie nesuspė
jo pabėgti, gavo paragauti 
kazokiškų lazdų.

Po šitam kazokų užpuoli
mui angliakasiai susirinko 
ant vieškelio. Potam atva
žiavo dar keturi kazokai. 
Taigi iš viso čia turime jau 
aštuonis kazokus, kurie bile 
minutą yra pasirengę pralie
ti angliakasių kraują.

Į Soman Shaf Co. kasyk
las 9 d. sausio nuėjo streik- 

.. . . laužiauti tik trįs išgamos.
Kačinskio namą, ant Herki- j Suprantama, su trimis strei- 
mer gatvės. Namie tuo laiku ’ klaužiais tris kasyklas nega- 
buvo Kačinskio duktė Ma- Įėjo operuoti, vienok kasyk* 
riutė, 15 metų mergaitė.' lų švilpukai švilpė ryte ir vai

aiouraine
Philadelphijoj yra v ienas 
iš tvirčiausių dailės srityje. 
Teisybė, šitą chorą kontro
liuoja komunistai, bet kas gi 
kaltas, kad kitos srovės yra 
neveiklios ir neįstengia sum - 
ganizuoti ir palaikyti choro. 
Publikos “Grigučio” persta
tyme buvo apie 500 — tai. 
nemažai, nes šiuo laiku kitų 
srovių parengimuose nei 
tiek publikos neatsilanko.

Kaslink prakalbų Geležė
lė irgi neteisybę parašė, nes ria Rusiją ir ragina, kad ten 
prakalbose buvo apie 300 važiuotų, o patįs bevelina 
žmonių. O kad kalbėtojai vergauti kapitalistinėj Ame

rikoj.neapsiėjo be kritikos, tai jau ( 
šiandien tokia mada. Kitų 
srovių kalbėtojai irgi be kri- ] 
tikos neapsieina (Reikia at
skirti kritiką nuo šmeižtų. ( 
Komunistų kalbėtojai tan- ( 
kiausia ne kritikuoja, o vien 
tik šmeižia kitų srovių vei
kėjus. — Reti.).

Dabar kaslink Republiko- 
nų Kliubo, apie kurį Geležė
lė rašo. Bešališkai žiūrint, 
reikia štai kas pasakyti: Re- 
publikonų Kliubas stovi ant 
tvirtų pamatų. Narių turi 
virš 500 ir kapitalo $17,000 
pinigais ir $8,000 vertės na
mą. Komunistai šitą Kliubą 
kontroliuoja todėl, kad di
džiuma jo narių jiems prita
ria. O pritaria todėl, kad 
Kliubo reikalus jie veda ne 
taip blogai, kaip Geležėlė 
aprašo.

Iš šitų nurodymų galite 
spręsti, ant kiek Geležėlė yra 
teisingas. Savo melais jis ko
munistų pozicijas tik sustip
rina.

Geri korespondentai laik
raščiui daug pagelbsti, bet 
prasti — tik pakenkia.

J. Morkūnas.

PHILADELPH1A, PA. 
Koks korespondentes, tokios 

jo ir korespondencijos.
Kaipo “Keleivio” skaity

tojas ir jo rėmėjas aš noriu 
persergėti “Keleivio” Re
dakciją nuo tokių korespon
dentų, kokiu yra driskius 
Geležėlė. Jo korespondenci
jos puldo laikraščio autori
tetą.

Kas gi yra tasai Geležėlė? 
Tai yra vienas iš Philadel- 
phijos driskių, kuris retai 
kada dirba, vaikščioja ap
žėlęs, plaukų gal nėra kirpęs 
per pastaruosius tris metus 
—žodžiu sakant, tai tikra 
kapucino muka.

Geležėlės raštuose toks 
pat jovalas, kaip ir jo ypa- 
tiškame apsiėjime. Štai “Ke
leivio” No. 1 tilpo dvi jo ko
respondencijos. Matant savo 
akimis tą veikimą, apie ku
rį jis aprašo ir skaitant jo 
korespondencijas, matosi di-

»

Jums patartina pasirinkt geriausia

DETROIT, M1CH. garsinasi laikraščiuose. To- 
Pedarki ir bėdos, i kie dolerius gaudo. 
Siuomi pranašo vWems| Li?t“viyKliubas gyvuoja 

lietuviams, kad nevažiuotų į Vykstantiems į Mont-JIVIUVJAUUB, i i ~
Kelios sąvaitės atgal čia Detroitą darbo jieSkoti, nes reaį^ amerikiečiams patarti- 

komunistų prakalbos.1 čia jau yra bedarbių di-na ^nai papūtė Ka-buvo 1
Kalbėjo tūlas Žalpis iš Chi- džiausios minios, o darbų 
cagos. Jis labai šmeižė so-'nėra. Nors Fordas buvo pa- 
cialdemokratus ir liaudinin-1 skelbęs laikraščiuose, kad po 
kus, taipgi niekino “Kelei-| Naujų Metų jo fabrikai pra- 
vį” ir “Naujienas.” Po šitų dės dirbti visu smarkumu, 
prakalbų vienas komunistasįbet pasirodo kas kita: Fordo 
davė įnešimą, kad ant Kup-įfabrikai darbininkų nepri- 
reišio prakalbų visi komuni-j ima ir policija vaiko bedar- 
stai atsineštų kiaušinių. Vie-Ibius nuo Fordo dirbtuvių, 
nok į Kupreišio prakalbas' « « *
keli komunistai atėjo be‘ 
kiaušinių, o pats įnešė jas vi
sai nepasirodė.

Parapi jonas.

nados gėrimo ir lietuviškų 
kopūstų. Kliubas randasi po 
numeriu 1165-1167 St Ca- 
therine st. East. Tenai gali
ma gauti patarimų ir nuro
dymų.

Darbai čia eina prastai. 
Rūbų siuvimo dirbtuvės ran
dasi žydų ir italų rankose, 
taip kaip ir Bostone. Mo
kestis maža, o darbo valan
dos ilgos, dirba nuo 9 iki 10 

l valandų į dieną. Atvažiavu-
į Musų miesto senberniai
.neskaito laikraščių, bet visą _ ____ {
' liuosą laiką praleidžia su gi€ms įg Lietuvos sunku dar- 
kumutėmis prie svaigalų. bas gauti. Merginoms da 
Per nalrtį baliavoja, o ant lengviau, bet vyrams didelis 
rytojaus skundžiasi, kad1-------  ------
gdvą skauda ir pinigų netu
ri. Gal būt niekur tiek butle- 
?erių nėra, kąjp Detroite.

rie ko jie vMiomenę pri-

UTICA, N. Y.
Parapi jonai apkarpė savo 

kunigui teises.
Sausio 8 d., 2 vai. po pietų 

buvo metinis Šv. Jurgio pa
rapijos susirinkimas. Ka- ves» baugu ir pamislyti. 
dangi tarpe parapijonų buvo 
geras sutarimas, tai kunigė
lis mažai gavo giliuot. Buvo 
įnešta, kad reikia panaikin
ti saliunas klebonijoj. Kuni- 
gasbeveik verkdamas pra
dėjo rėkti, kad saliunas pa
siliktų. Nutarta palikti, kaip 
ir buvo. Toliaus tapo įnešta, 
kad butų išrinktas komitetas 
rinkti dešimtukams šventa
dieniais ir kad kunigas tų pi
nigų negautų. Nors kunigas 
ir šitam įnešimui priešinosi, 
bet jis buvo priimtas vien
balsiai. Dar toliaus buvo nu
tarta, kad už kapus pinigai 
butų atiduoti parapijai, o ne 
kunigui. Šitas tarimas kuni- 
go jausmus, visiškai užgavo pimuaus.a pauesavojo rui-

oiiiina^tm^iuS k tok! paren-pijonams, kad važiuosiąs

parapijonai kunigo grįšim-1 vakaro, t. y. subatoje, 
mų neišsigando ir jam į akis Knai. kjjvo suaugusiems šo- 
pasakė: “Gali važiuoti, bet ^ai ir Naujų Metų pasitiki- 
pas vyskupą turėsi ir gyven- P?*®* . prisirinko
ti, mes tavęs nejieškosime.”itiek» kad į K^ubo salę netil- 

...... ._  ___ ,__ Kunicras išvirdes šitokius P®* Matėsi keliatas lietuviųdarbus skirtų tik po 30 rub-žoS/ paSmFkepurę k t« Suvienjtų VaMjm du 
lių į mėnesį, o komisaru- 'movė per duris laukan. Pa-įJs„st<)!L0’ ? vienas is Mon- 
kams po 150 ir 200 rublių įįrapijonai užbaigė susirinki- Įe^os- Is yiso amenkonų

KENOSHA, WIS. 
Kupreišio prakalbos.

Sausio 2 d. čia įvyko Kup
reišio prakalbos. Publikos 
atsilankė vidutiniškai. Buvo 
visokių pakraipų žmonių, o 
jų tarpe matėsi ir vietos lie
tuvių klebonas.

Kalbėtojui pradėjus aiš
kinti apie Rusijos “rojų." 
keli komunistėliai pradėjo 
khip žiogai šokinėti. Mat, 
teisybė jiems nepatinka. Ku
preišis sako: “Komunistai 
skelbia, kad Rusiją valdo 
darbininkai. Bet tai neteisy
bė. Jeigu darbininkai valdy
tų, tai ar jie butų ant tiek 
kvaili, kad sau už sunkius

lių j mėnesį

menesj.
Po prakalbų buvo duoda-} 

mi klausimai. Vienas katali-Į 
kas atsistojęs pasakė, kad' 
Kupreišis iškėlęs viešumon į

imą ir be kunigo.
♦ * ♦

A.B.

vargas. Katalikių merginų 
dabar neįleidžia, turi užsira
šyti evangelistėmis, tai tik 
tada gali įvažiuoti. Mat, val
džia nenori, kad priristų 
perdaug katalikų.

Montreale Buvęs.

LAWRENCE, MASS. 
Iš Lietuvių Ukėsų Kliubo 

darbuotės.
Sausio 8 d. S. ir P. Puido

kai, Lietuvių Ukėsų Kliubo 
gaspadoriai, buvo surengę

MONTREAL, CANADA. 
Lietuvių čia priskaitoma į 

8,000, ir jie neblogai gyvena.
Lietuvių čia privažiavo 

jau nemaža; nors tikras jų 
skaičius nėra žinomas, bet

k • • puikius pietus senam ir nau-
8,000. Jie tunjau nusipirkę jam Kliubo komitetui. Pie- 

tųs prasidėjo 3 vai. Laike 
1165-1167 St. Cathenne- st., pjetų buvo ir prakalbų. Pir- 
kur apačioje yra salė^ o ant miausia kalbėjo senas Kliu- 
dnejų viršutinių aukštų gy- bo pirmininkas J. Savinčius. 
vena šeimynos. ? Pabaigęs kalbėti senasis pir-

Per Naujus Metus toj sa- mininkas perstatė naujai iš- 
lėj buvo parengtas vaikams rinktą pirmininką J. Urbo- 
graŽus Vakarėlis su eglaite ir ną. Naujasis pirmininkas 
Kalėdų Dieduku. Vaikų pri- pirmiatisia padėkavojo Pui-

-
i MONTREAL, CANADA. 

Vieton artimo meilės—ne
apykantą skelbia.

Jau visiems amerikie
čiams yra žinoma, kad Mon
treale gyvuoja Šv. Kazimie
ro parapija. Po kunigo Deks- 
niaus prasišalinimo, į šią pa
rapiją atvyko iš Lietuvos 
kun. Jurgis Šimkus, šis ku
nigas, vieton artimo meilės, 
kurią Kristus skelbė, piudo 
vienus žmones prieš kitus. 
Beveik nėra to pamokslo, 
kad jis neišniekintų tų žmo
nių, kurie skaito “Keleivį” ir 
“Naujienas.” Jis tiesiog ra
gina šeimininkes nelaikyti 
ant kvatieros (burdo) kelei- 
viečių ir naujieniečių. Ar tai 
padoru šitaip elgtis Kristaus 
mokslo skelbėjui?

Nesenai per pamokslą pa
skelbė savo avelėms, kad jis 
eisiąs po stabas dolerių žve
jot Vieną vakarą jis aplan
kė ir tą stubą, kurioje aš gy
venu. Vos tik įkėlęs koją į 
stubą, tuojau klausia šeimi
ninkę: “O svetimų ar lai
kot?” — “Laikom” — sako 
šeimininkė. — “Ar skaito 
‘Keleivį’?” — “Skaito.” — 
“O į bažnyčią ar eina?” — 
“Nežinau.”

Po šito perklausinėjimo 
kunigas tuojaus išsitraukė 
knygutę iš kišeniaus ir užsi
rašė mano vardą ir pavardę. 
Ką jis su manim darys—ne
žinau. Gal gyvą pasiųs į savo 
pragarą.

Jeigu šitas kunigėlis ir to
liau piudys ir erzins lietu
vius, tai jam pačiam gali bū
ti striukai.

Ex-parapi jonas.
K

gimą, o paskui kalbėjo kas- 
link Lietuvių Ukėsų Kliubo 
gerovės. Draugas Urbonas

buvo penki.
Yra jau keliatas ir biznie

rių. Jonas Andriukaitis turi

BALTIMORE, MD. 
Drąsus banditas.

Sausio 5 d., apie 3-čią va
landą po pietų, vagis įlindo į

riutė, 15 metų mergaitė. Į lų šviį 
Banditas pagriebęs mergai- (kare.' 
tę surišo, suvaržė taip* kad ir Forge Mining 
mei^gaitė negalėjo nei pasi- kasyklas niekas tą dieną ne
judint Veidą mergaitės ap- jo streiklaužiauti.
vyniojo abrusu. Tada bandi- Daugelis Portagės gyven
tas pridėjo kraustyti namus, tojų nežinojo kas yra kazo- 
Komodėj buvo virš šimto; kai, kol nepamatė jų žiaurtl- 
dolerių pinigų, bet banditas mo Ypač jaunimas manė, 
suspėjo pagriebti tik 20 do- j ‘

ilpukai švilpė ryte ir w 
. ul$čachley Coal Cer 

— Coal Ca

Daugelis Portagės gyven-

kad kazokai yra darbininkų
ypač daug atydos atkreipė; ierįų pinigų ir kiek rūbų, o draugai. Bet dabar pamatė 
linkui čia augančio musų kjtus rubus buvo susirišęs visai ką kitą. Visi Portagės 
jaunimo, kuris reikalinga neštis, bet matomai nespėjo, gyventojai kazokų žiauru- 
patraukti prie Lietuvių Ūke- Kačinskutis pargrįžęs iš mo- mu labai pasipiktino. Nega- 
sų Kliubo, kad vėliaus galėtų kyklos išgązdino vagį ir va- na, kad kazokai daužo dar- 
užimti tėvų vietas. Ant galo gįs pabėgo. Kačinskutis rado bininkų galvas ties kasyklo- 
drg. Urbonas trumpai apipa-ggggrj surištą ir ant sofos pa- - — - ~ •
šakojo Kliubo istoriją, kaip guldyta. Mergaitė iš išgąsčio 
jis susitvėrė, vystėsi ir kaip buvo be sąmonės. Vaikas 
šiandien stovi. Pažymėtina šlubas, bet šiaip taip nuėjo 
yra tas, kad šiandien Kliu-jjr kaimynus pakvietė. Atėję” ------ - - ( mer_

jaunimo.

i ’P d. garnys ap- valomųjų daiktų krautuvę, bas turi puikų namą su dide- kaimynai paliuosavo rr.cr- 
ivuureisis įsneięs vieBumviiI . . ,r yną Uzdavi- 0 kun. Šimkus turi bažnyčią liu šmotu žemės ir bankuose ,gaitę. Kačinskai abudu buvo
daug teisybės apie Rusija. "'uX^2®!?klJ'®Zi!br^S4,n‘Ruerartlienais. s * , .i.'.

; Namai, palyginus su Ame- Vėliaus buvo paprasyta,kadmergaitėlabaiišgųsdin-
•iuP svett ir^Žfc '?"k* yra kad visi komiteto nariai r ta ir jai reikaUttga gydytojo
k pigesni. Yra neblogų progų svečiai pasakytų po prakal-

ir bizniui* tik reikia sumanu- bėlę. Kalbėjo visi ir, reikia

* «

Toliaus pakilo net tris komu
nistai, kurie sykiu bandė 
duoti klausimus kalbėtojui, 
bet kalbėtojas juos sustabdė 
ir paprašė, kad klausimus 
duotų po vieną. Vienas ma
žas komunistukas, kuris sve
ria 90 svarų ir turi 90 plaukų 
ant galvos, pakilęs pradėjo 
šaukti, kad jis turįs net 7 
klausimus. Kuomet jam bu
vo leista klausti, tai jis pra
dėjo girti Rusijos gyvenimą.

nevažiuoji?
kalbėtojas. “Aš čia turiu ge
rą darbą, todėl ir nevažiuo
ju” — atkirto komunistu
kas. Pasirodo, kad komunis
tai yra melagiai: kitiems gi-

prezentą 
tėvai 
Linkiu sveikatos ir laimės 
mažam svečiui.

Žinių Rinkėjas.

nauiumot auuuu u u v v 

turi virš $9,000. (dirbtuvėje. Gydytojas sako,
Vėliaus buvo paprašyta, kad mergaitė labai išgąsdin- — . . . • . ___ • — • — — • • • <• • -• • w . •

priežiura per porą sąvaičių.
Balti monetų.

Jeigu ten gera, tai kodėl 
lovn-riiinii?" — pastebėjo

AKRON, OH1O.
Vieton algos—juodas 

akis uždėjo.
M. J—is patrauktas teis

man už neužmokėjimą dar
bininkui algos. Tasai darbi
ninkas dirbo pas jį du mėne
siu ir kuomet pas darbdavį 
paprašė algos, tai tas darbi
ninkui juodas akis uždėjo. 
Tai šitaip M. J—is užmokė
jo savo darbininkui už dar
bą, dar gi pusbroliui. Sar
mata! žmogus.

pripažint, visu kalbos buvo 
rimtos. Visi džiaugėsi, kad 
Kliubas įsigyjo tokį puikų 
namą ir dabar vietos lietu
viams nereikia vaikščioti po 
svetimus kampus. » ■,

_ ____ Aš manau, nepadarysiu
vos privažiavusio, ir vis dau- klaidos, jeigu pasakysiu, jog 
giau atvažiuoja. Lawrence’o lietuviai subyti-

Jeigu kas iš amerikiečių no didesnes lietuvių koloni- 
planuoja traukti į Kanadą jas, kaip tai Bostoną, Wor- 
aavo gimines iš Lietuvos, tai ’
patartina pačiam nuvažiuoti 
l Montrealą ir išimti perim
tą. Nereikia duotis išnaudot 
visokiems agentams, kurie

mo. Amerikos lietuviams 
biznieriams patartina nuva
žiuoti į Montrealą ir susipa
žinti su vietos sąlygomis, o 
ne vienas gal ir biznį užsi
dės. Dirva yra tuo gera, kad 
daug yra jaunimo iš Lietu

cesterį ir kitas. Lawrence’o 
lietuviai gali šiandien pasi
džiaugti netik Kliubo namu, 
o ir kempėmis, kurių yra net 
trįs. Lavvrence’o lietuviai ne-

mis, bet Soman Shaf Coal 
Co. keturis kazokus apgy
vendino pačiame Portagės 
miestelyje, Portage Inn Ho- 
tel. Kompanija norėjo, kad 
šitie kazokai patruliuotų 
miestelio gatves. Bet Porta- 
gės gyventojai prieš tai už
protestavo. Būrys žmonių 
nuėjo pas miestelio gaspa- 
dorių su reikalavimu, kad jis 
kazokų neįsileistų. Ir gaspa- 
dorius palaikė darbininkų 
pusę. Sausio 10 d. jis pri
siekdino 18 piliečių būti 
miestelio tvarkdariais-poli-

NAŠLAIČIAI SUKILO KA
TALIKU PRIEGLAUDOJ.

M on te video mieste, Uru-
guay’aus respublikoje, vie- cijantais, kol streikas bus 
noj katalikų prieglaudoj šu- užbaigtas. Ta\'e prisaikin- 
kilo našlaičiai. Buvo nusiųs- tujų piliečių yra ir du lietu
ti keli policmanai riaušėms viai — J. Ražukas ir P. Kai- 
numalšinti, bet vaikai polic- tis.
manus nuginklavo ir ap-| Portagės gyventojai visas 
draskė juos. Tik pribuvus pastangas deda, kad apsau- 
daugiau policijos maištas gojus miestelį nuo “open 
buvo numalšintas. Turbut shop” sistemos, nes šis mies. 
žiaunai jie buvo tenai vaiši- telis yra unijinis jau per 27 
narni, jeigu priėjo prie šito- metus, 
kio sukilimo. Pasaulio Vergas.
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ŽMONIŲ PASAKOJIMAI
i

APIE BAISIUS DAIKTUS M

vaitojant žmogaus balsu, 
rodos, čia pat po kojų. Kur 
tik eidavę, vis po kojų dejuo-

pūtęs ir puikybės pilnas oli
garchas. Ir jeigu Kristus da
bar ateitų ant žemės ir pra
dėtų skelbti tą patį mokslą, 
kurį jis skelbė seiliaus, tai 
popiežius pirmutinis jį pra
keiktų.

—Gerai, Maike. bet kode! 
gi tu nieko nepasakai apie 
socialistus, kurie svietą bun- 
tavoja.

—Socialistai, tėve, sviete 
“nebuntavoja.” Jie tik moki
na darbininkus kovoti už sa
vo teises. O kovoti reikia, nes 
be kovos šiame pasaulyje 

dėl jeigu jis ką peikia, tai ži-■ žiauTkunįai ’ Meksikoj ko-

—Maike. aš mačiau, kad 
tu ii- vėl buvai ant cicilistų 
mitingo.

—O kodėl gi negalė
čiau tenai būti?

—Kodėl? Žinai, kad cici- 
listai bedieviai ir šventas tė
vas Leonas XIII savo apašta
liškoj gromatoj juos prakei
kė.

—Tas. tėve, kaip tik ir pa
rodo. kad socialistai yra gerij 
žmonės.

—Ar tu pašėlai. Maike, ar 
ką, k»d tu taip šneki!

—Visai ne, tėve. Popiežius’ __ _
yi a reakci jos salininkas, to-inj^Q, negausi. Juk ir popie- 
del jeigu jis Ką peikia, tai ži- žiaus kunigaj Meksikoj ko- 
rok, kad tas yra geras žmo- voja_ ]ęacĮa valdžia uždraudė 
gus. j ~ —------

—Maike, tu kalbi kaip tik-

---- - — „ 
Kaip dvarininkas po savo 

mirties vaikščiojo.
Lietuvoje iš senų laikų yra 

užsilikusių daug mjslių. pa
tarlių, pasakojimų ir šiaip vi
sokių padavimų. Visų tijdia^ 
lykų musų jaunesnioji kaita skylę buvo matyti keturi 
jau nemoki. THc seneliai mo- * * ' 
ka gražiai papasakoti, pa
juokauti. bailesnius pagąs
dinti Įvairiais baisumais.

Musų senukai žino vietų, 
kur >utemus žmogui baisu 
praeiti, nes tenai vaidinda
vusi. Ypač baisios vielos bu- 

: vo šeri kapai, miškai, pirtys, 
linaminės. Piktosios dvasios 
pasiversdavusios i jauti, avį 
ar šiaip i kokią šmėklą, gąs
dindavusios žmones ir daug 
kitokių pinklių dariusios.

Per apypietę senuose ka
puose dalgius kaldavo, de
juodavo žmogaus balsu, ver
šiu bliaudavo.

Žmonės buvę gąsdinami 
visokiausiais budais, kad tik 
jie labiau bijotų.

Kad 
dvasių, 
mišias, kalbėdavę rąžančius, 
ducdavę pašventinti namus,_______  ___ _____ _____
bet tas viskas mažai tepadė- vra daug ko matę. Už tu kal
davę, tik kunigai pasinaudo- “ ‘ ‘ * *
davo.

Čia aš noriu papasakoti 
apie dar ir šiandien minimą 
.ieną dvarininką vaiduoklį. 

Vilkaviškio apskrityje yra 
?aražnių giraitė. Už giraitės 
Keturkaimio dvaras. Tame 
įvare gyvenęs ponas Leng
vinas. Gyvenęs labai gerai. 
Įvaras visa ko buvęs perte
kęs. Gyvulių, padarų — nie
ko ponui netruko. Lengvinas 
ko panorėdavo, pinigų, ar 
zyvulių. tuoj po nakčiai bu- 
lavo. Stebėdavosi jo kume
liai. stebėdavosi ir kaimy- 
lai.

Kaip žmonės dar ir dabar 
oasakoja. ponas Lengvinas 
buvęs “piktųjų dvasių apsės
iąs,” joms,, buvęs.pasirašęs. 
Pasirašyti važinėdavęs i Vo
kietiją. i Karaliailčių. Griž- 
’lavęs namo po kelių mėne
sių. labai nuvargęs, nukan
kintas. Važiuodavęs kasmet. 
Ką jis ten Karaliaučiuj veik- 
lavęs, niekas nežinodavęs.

Dar žmonės pasakojo, kad 
turtus, auksą, sidabrą jam 
nešdavęs naktimis aitvaras, 
iaumės suverpdavusios nak
timis verpalus, o kitos piktos 
dvasios kitus darbus dirbda
vusios. ♦ I

Prieš mirti ponas Lengvi
nas pasistatė Paražnių girai
tėje nedidelę koplytėlę su 
-klepu. Numiręs jis.buvęs 
palaidotas tame koplytėlės 
skiepe; Palaidotas buvo la
bai iškilmingai. ApieJ<» mir
ti žiru'jo visa apj

K}?Ę la^KO Jjjvį .unt’m 
'žmdJės .pafiebajęif kad 
įas J engvmas nak-
da Į shvnMvarą. Pereidavę < 
per tvartus, kluonus ir vėl 
grįždavęs i koplyčaitės skie
pą dienavoti.

Numirėlį matydavę vaikš
čiojant ne tik dvaro darbi
ninkai. bet ir tolimesnieji. 
Jokios durys ir užraktai vai
duokliui nelaikydavę — per 
viską jis eidavęs kiaurai. 
Žmonėms jis nieko nedary
davęs. Bet kai jis kasnakt 
vaikščiodavęs, tai žmonės 

[taip isigąsdinę, kbd bijoda- 
(vę praeiti ne tik pro dvarą.'

skelbė, kad ji kels savo čeve- rj. Darbininkai iš dvaro pra- 
...____ .... es ne vie-

mc^ųs gavęs ligą, o ki-1
, iunttmtręs’.'ri?- /'
Vaokių 7priemonių buvę.

jiems bizni iš tikėjimo dary-

Dar pasakoja žmonės, kad 
ant tų kalnelių naktimis ma-

Varlės ir Rupūžės.
 .A ■ —

—Na ir rado ką rašyti, pa-'dę iš dumblo ir žemių po žie-

Patelės čia pat balose pa
kraščiais leidžia ikrus. Tai 
panašus i košelieną, žirnio 
didumo, rutuliukai, kurių vi
duje matyti juodi taškai. Ne
išmanantieji žmonės sako, 
buk jie su lietum iš debesų 
iškrinta. Žinoma, tai tušti 

į plepalai. Kiekvienas toks rr- 
Nepyk, sveikas! Varlės ir tuliukas — tai varlės kiauši- 

‘ . Įdomu, kad patinai apK. 
veisia kiaušinukus tik tada^ 
kai patelė juos išleidžia Į 
vandeni. Daug tų kiaušinu- 
kų suėda žuvys, sulesa 
paukščiai ir kiti gyvuliai. 
Bet vis tik dalis išlieka, ir po 

j poros savaičių iš jų išsirita 
į vadinamieji buožgalviai. 
Tai maži nuo pusės colio iki 

i colio ilgio gyvuliukai, su di
delėmis, gero žirnio didumo, 
galvomis ir ilgomis, pana
šiai. kaip žuvies uodegytė
mis. Po mėnesio-kito tiems 
buožgalviams pradeda aug
ti kojytės, uodegutė mažėja 
ii\ pagaliau, visai pranyksta. 
Po keturių mėnesių iš buož
galvio pasidaro maža var
niuke, kuri jau eina gyventi į 
sausumą. Tiesa, žalios var- 

.įlės, vadinamos vandeninė
mis, ir suaugusios gyvena 
daugiausia vandeny.

Kol iš mažos varliukės iš
auga didelė varlė, praeina 
bent keli metai.
Kaip gyvena ir kuo minta 

varlės?
Atlikusi veisimosi parei- 

,gą. pilkoji arba laukinė v£r- 
.< . ilė išlenda iš vandens Į sau

sy eikas, nepyk ir,sumą ir daugiau nesirūpina 
rašome savo vaikais. Žalioji arba 

. - °,vandeninė varlė! laikosi daū-*
pasiskaityk — Pa* giaUsia vandeny, o-išlenda iŠ 

vandens tik tam. kad pasp 
'tupinti sau maisto.

sniegui bei ledui ištirpus, ba-'kirmėlėmis

* ---------- v II IGllV '-y — --------—----------------- j- f---------
galvą, ponas Lengvinas dau- tydavę dideles šviesas, lyg sakys skaitytojas, paskaitęs mos miego šaukia pateles, 

i laužus sukurtus. Tos šviesos-šio straipsnio antgalvį, — ” " 1 1
buriavusios txin HLari » Vu

giau nesi vaidinęs, daugiau Į 
dvarą neparėjęs.

Garsi Lengvinų koplytėlė 
per karą buvo sugriauta. Li- 
kA tik skiepas, kuriame pro

grabai. Kuris iš jų buvo Len
gvino grabas, žmonės neži
nojo. Koplytėlės gentys dau
giau neatstatė, tik didelį ka
pą ant skiepo sutaisė.

Paslaptingi dejavimai.
Ties Slabadų sodžium 

(Šakių apskr., Bublelių vi.I 
už kokių pusantro kilometro 
i vasaros rytus anapus Šešu
pės yra nedidelis Grigaičių 
miškelis. Anksčiau jis pri
klausė Grigaičių dvarui, o 
dabar yra valdžios žinioje. 
Ten pat prie Šešupės yra du 
aukšti, sulyg medžių viršū
nėmis. kalneliai. Iš vieno jų

Pildavusios taip didelės, kad apie varles ir rupūžes! Na, 
aplinkiniuose kiemuose bu-:dar varlė, kaip varlė, tiek to. 
davę šviesu. Tik šviesa neri- Bet rupužė? Juk doras žmo
gui trukdavusi. ; <7^ įr pavadinimo neiš-

Daug būdavę drąsuolių,[tars, jei bent tik smarkiai 
kurie mėgindavę ištirti, kas;................................... "
apie tuos kalnelius darosi, 
bet niekam nepavykdavę.

Dabar keli metai tų deja
vimų jau nebegirdėti. Žmo
nės kas pavasaris sueina ant 
Šešupės kranto pasiklausyti 
dejuojančių vaiduoklių, bet 
jie. rodos, amžinai palaidoti 
tyli. P. Nenupietis.

Įpykęs ir susikoliojęs. O čia 
ėmė irlaikraštin padėjo! Ot, 
tau gražiausia!

•'T'J *»» — • . ——

rupūžės — tai gyviai, su ku- nis.
Į-:..:,. ,,i ! vpi.«

DIDŽIA U SIS PASAULY 
ŽODYNAS.

Anglijoj baigiamas spaus
dinti jau paskutinis tomas 
Oxfordo Žodyno, kuris pra
dėta ruošti daugiau kaip 70

riais ūkininkas daugiausia' 
susiduria.

O dabar sakyk, sveikas, ar 
daug žinai, iš kur ir kaip ši
tie gyvuliukai atsiranda, 
kaip jie gyvena, kuo jie min
ta, kaip ilgai gyvena ir, svar
biausia, ar jie tau naudingi, 
ar ne. ar jie tavo draugai ar 
priešai?

Tam tikri mokslininkai, 
vadinami zoologais, ilgus 
metus tėmija ir tyrinėja gy
vulių gyvenimą, ir tai vienas 
per visą savo gyvenimą ne 
daug teištiria. Paprastai’zo
ologai palieka savo užrašus 
kitiems. Kiti vėl tyrinėja ir 
tik tokiu budu per ilgą dau
gelio žmonių darbą pamažu 
pavyksta tiesą sužinoti. O 
tiesą žinoti yra svarbu ne 
vien tik dėl fdomumo, bet ir 
dėl naudos. Juk jeigu varlės 
ir rupūžės butų žalingos, 
kaip tat daug kas sako, tada 
jas reikėtų visomis priemo
nėmis naikinti, nes dėl savo 
gausingumo jos pridarytų 
daug žalos (nuostolių). Jei
gu jos yra naudingos, tada 
vėl kitas dalykas.

Todėl, i* “ 
nesispiaudyk, kad 
apie varles bei rupūžes, 
kantriai į 
matysi, kad nesigailėsi.

Iš kur atsiranda varlės?
Pavasarį, vos tik atšilus ir

f

I

1IV1I41C* nC41 J Ik. 11CII, V J 1 . . v-

krašto vra nedidelė švind-at^’r n* Ąers?^ 
rais apaugusi, nesvariu van- . - - . _ -. 
deniu pasruvusi, plvnelė.I ^aJP 1,300 žmonių.

■— Toliau nuo ^3^ yra ir duonai dirbdami prie jo 
. jšsigelbėjų mažesnių kalnelių lyg žmo-
žmonės uzpirkclavę gaUs ranka supiltų.

laiką prie jo dirbo daugiau
Du re-

i

Anot senų žmonių, šitie 
kalneliai senesniais laikais

nelių per lenkmetį slapstęsis 
sukilėlių vadas Skomskis.

Dar nelabai senai toje vie
toje žmonės girdėdavę deja
vimą žmogaus balsu. Deja
vimas atsikartodavęs kasmet 
pavasari. Šešupei daugiau 
patvinus. Dejuodavę, kol Še
šupė buvo ištvinus ir pašalas 
eidavo. Kai Šešupė nuslūg
davo. tai ir dejavimai baig- 
davęsis. Dejuoti prasėdavę 
saulei nusileidus, ir dejuoda
vo taip garsiai, kad keliuose 
kaimuose būdavę girdėti.

Dar prieš ketverius metus. 
kad?a Šešupė buvo aukštai

ras parmazonas. Argi tu ne-! 
žinai, kad šitaip kalbėdamas 
tu niekini patį Kristų? f

—Kokiu budu?
—Ogi tokiu, kad šventas 

tėvas yra Kristaus paliktas 
vietininkas.

—Klysti, tėve. Kristus ir 
Romos bažnyčios popiežius, 
■ai du priešingi daiktai — 
■taip priešingi, kaip žemės 
ašigaliai.

— Orait, Maike, išvirozyk. 
kokiu spasabu tu gali šitokį 
palvginima darvt.
' —Visų pirma. 1ėve, Kris
tus buvo skriaudžiamuių už
tarėjas. Biznierius jisai bota
gu išvijo iš bažnyčios. Ir 
pats Kristus turtų nekrovė, 
■lis net narnų neturėjo. Gyve
no didžiausiam skurde, O 
kaip popiežius gyvena? 
Auksuotuose rūmuose sėdi, 
desėtkai tarnų ir žandarų 
priėjo durų stovi, turtams 
avo galo jis nežino, ir jam 

vis da negana. Reikalauja, 
kad Italijos valdžia duotų 
jam žemės savo valstybę 
Įkurti. Didesnio godumo ant 
turto ir valdžios negali jau 
nei būti.

—Stap, Maike! Ant šven
to tėvo kalbėt taip nevalia.

Palauk, tėve, čia da ne
viskas. Kristus skelbė nuo
lankumą. ir duodamas pa
vyzdį pats savo mokiniams 
kojas numazgojo. O ar po
piežius daro ką nors pana
šaus? Ne. tėve, kas nori prie 
jo prieiti, tas turi šliaužti ke
liaklupsčias. o prišliaužęs 
turi da į pantaplį jam pabu
čiuoti. Juk ir tavo Voldema
ras turėjo jam į šliurę pakš
telėk Taigi tu matai, tėve, 
kad tarp popiežiaus ir Kris
taus nėra mažiausio panašu
mo. Kristus buvo beturčių 
draugas, < 
laimintojas. Kristus smerkė vės “Helios.” 8 darbininkai Kojų. Tarpe kojų galvą dėję 
ginklus, o popiežius gyena užmušti. Jų lavonai sudras- todėl, kad negy’ ėlis gulėda- 
apsistatęs ginkluota gvardi- Vyti. Užmuštųjų skaičiuje 7 mas nepasiektų . ■'
ja. Kristus buvo nužemintas • t >-vs. Sprogimas įvykęs užsidėti ant p»'čių. !
visų tarnas, o popiežius pa^i-dei a-?.' } Nūn t n laik-i, kai imkuu

—Kam tu. Maike. vis ku- 
tiknigus Įkiši. Kalbėkime 

apie socialistus.
—Gerai, tėve, jei tau 

cmb'stai geriau patinka, 
eik šen, aš prirašysiu * 
prie socialistų kuopos.

—Noser, Maike. as savo 
dūšios velniui neparduosiu.

—Socialistai, tėve, su vel
niu neturi jokių reikalų.' Tik 
kunigai ant velnio jodinėja.

—Maike. tu šiandien pa
siutęs. Aš bijausi ilgiau su 
tavim būt. Eisiu sukalbėt rą
žančių. kad panelė švenčiau
sia apšviestų tavo razutną.

—Laimingos kelionės, tė
ve. Tik neužmik rąžančių 
kalbėdamas, nes panelei 
švenčiausiai nusibos klausy
tis ir iš tavo maldos nieko 
neišeis.

so 
tai 

tave

yra jąų mirę. Busią tai di- 
džiausis žodynas Alsam pa
sauly.

$60,000 RUSŲ BALT- 
GVARDIEČIAMS.

Amerikos Rauaonas Kry
žius nusiuntė Tautų Lygos 
komisijai $60.000, kad pa
gelbėtų pervežti 3.000 rusų 
baltgvardiečių iš Turkijos Į 
Argentiną, Korsiką ir kitas 
šalis. Tai vis Vrangelio ar
mijos likučiai.

DARBININKAS GAUNA 
$37,000 UŽ SUŽEIDIMĄ.

Vyriausio New Yorko teis
mo teisėjas .Young nuspren
dė. kad Nevv Yorko, Nevv 
Raveno ir Hartfordo gelžke- 
lio kompanija turi užmokėti 

pakilusi, vėl pradėjo dejuoti, darbininkui Steel'ui $37,000 
Atsirado drąsuolių, kurie ėjo užtai, kad dirbant jam ant to 
“špuko” jieškoti. Atėję miš- gelžkelio jam buvo sulauž; 
kelini -riš tikrųjų' girdėdavę ta nugara-.

Aš niekad 
nebūnu be jų!
Nu■> visokių skilvio suiri
mų. praradimo apetito 
arba užkietėjimo, aš ga
liu rekomenduoti Trine
rio Kartųjį Vyną. Aš 
niekuomet nebūnu be jo 
ir nenorėsiu būti. .'Irs. 
M. B., Mihvaukee. Wis.

(\ irdas ir adresas ant. 
pareikalavimo.)

£KT'HUV;U
1 po-.

TRUMPOS 
ŽINELES.

PERKŪNAS UŽMUŠA 5 
ŽMONES IŠ MILIONO.
Magazinas “Liberty” sa

ko. kad Amerikoj kas metai 
perkūnas užmuša 5 žmones 
iš kiekvieno miliono.

BATŲ DIRBTUVĖ KRAU
STOSI IŠ HAVERHILLIO.

Haverhiil. Mass. — Ayer __ ____
& William Shoe Co. čia pa-'^tV^^ 
skelbė, kad ji kels savo čeve- .; iš d
rykų dirbtuvę iš čia i Man- ^ėję bėgti. Iš baimė; 
chesterj. N H ri^sią nas žmęg-
tenai 300 darbimnltų. * vtas ir

• ’

; imtasi vaiduokliui nuramin
ta, bet niekas negelbėję. Tik

5. i ______ ___________ X.—

riant, Lengvinui grabe nu
kirtę galvą ir padėję tarpe

DORPATE SPROGO 
' FABRIKAS.
“Eltos” žiniomis, Dorpate pagaliau dvasiškiam pata- 

(Estijoj) Įvykus sprogimui, 
o popiežius despotų sunaikintos chemijos dirbtu-
- . Kristus smerkė vės “Helio;

t

Užlaiko J u:
Prašalinant visai ros skilvis

Buk linksmas, šviesiomis akimis, 
pilnas gyvybės ir vikrumo! Praša
link skilvio t rūbelius ir užkietieji- 
mą Trinerio Karšiuoju Vynu.
'artok prieš valgį, šis malonus gė- 
r:mas kaip tonikas sušildys jusu 
skilvį, sustiprins apetitą, pagelbės 
' irSkinimui ir apsaugos jusu siste
mą nuo užkietiejimo ir nuodu.
Triperio Kartusis Vynas yra natū
rai..-. tonikas, padarytas iš grynu

II lis Linksmiu
/

nesmagumus ir užkietėjimą
Californijos vynuogių ir kitų gydan
čių šaknų. Todėl pagelbsti virški
nimui labai paprastu ir natūraliu 
budu. stimuliuojant bėgimą gastriškų 
syvų. Daug saugiau ir geriau jį 
vartoti negu kitus kokius į paprotį 
vedančius skystimus.

Vartokit Trinerio Kartųjį Vyną ir 
bukit viskam tinkamas ir laimingas. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų vartoja jį ' 
prie valgio. S 1.25 aptiekose.

Trinerio

KARTUSIS
VYNAS'

!;:ir Dykai
Pw-iŲ-k:t .I' S. T iner Co.,

S. Ashland Avė. Chi- 
caeo. reiks.!auū#mi sampa- 
’o DYKAI. Įdėkite 10c. dėl 
persiuntimo ir supakavimo
Vardas ....
Adresas ...
Ile.tas ...

JT*

Varlės minta visokiomis 
vikšrais, šlie- 

■kais, musėmis ir vabalais.
1 Vasarą, vidudienį, kada 
'šilta ir saulė kepina, jos sėdi 
pasislėpusios drėgnuose pa
vėsiuose. o eina medžioti 
tiktai į pavakarę arba iš ry
to, kol dar rasa nenukrinta. 
Kirmėles, sliekus, vikšrus ir 
vabalus varlės rankioja že
mėje ir tarp žolių, muses ir 
vabalus jos pasaugoja ant 
žolių ir gėlių, čia joms pa- 
ai nauja jų ilgas limpantis 
liežuvėlis. Kadangi varlių 
vra labai daug, tai lengva 
Įsivaizduoti, kiek jos išnai
kina visokių kirmėlių, kir
mėlaičių. vikšrų, musių, mu- 
ėlių ir visokių vabzdžių. 

Vis tai aršus ūkininko prie
šai, ir varlės tuos priešus be 
paliovos naikina, dėl to kad 
vien tik jais minta.

Iš kitos pusės, varlės jokių 
nuostolių, jokios žalos ūki
ninkui nepadaro. Jos nega
dina nei javų, nei vaisių, nei 
pnidų, nei nieko kito. Sunku 
rasti kitą tokį nekensmingą, 
visiškai nieku nekaltą gyvu
liuką, kaip varlė.

Rudeniui atėjus, kai kir
minai ir vabalai pasislepia, 
išnyksta, rugsėjo-spalių mė- 

1 nesy ir varlės įieško sau sau 
’.gios vietos žiemos miegui 
•Paprastai jos pasislepia ar- 
iba kurmių ir kitų žvėriukų 
j Ui-vuose. duobėse ir vandeny 
[dumble. Čia jos gardžiai 
miega 6—7 mėnesius. Jeigu 
ir šaltis jas užgriebia — jos 
nebijo, nes miego laiku gy- 

, vybė jose visai sustoja. Pa 
vasariui išaušus, varlės at 
bunda, išlenda iš sa\o lindy 
aių ir pradeda aukščiai* ap- 
’ ašy tą gyvenimą.

Varlės turi daug priešų 
gandrai ir kiti paukščiai, an 
lys ir mažesni žvėriukai 110 
: iai jas gaudo. Žalia.- žineles 
varles kai kuriose šaJy^t .ai 
go ir žmonėm

Ts to, ka. c a. pa^-akytu 
<t -k j. kad va« k y.< isiska 
ut į • įksmingas mtk . Vai- 
ta» gy i' lis ir dideli-, tik’ 
pinko . ' , n»h|V
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kas GIRDĖTI LIETUVOJE
Nuv musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.1

DIDELĖS MUŠTYNĖS.
Abeliai. (Rokiškio aps.). 

< kuodžio 5 (f, apie 6 vai. 
v; k. užvažiayo į arbatinę 
pas pil. Stipiną S. gerai pa- 
žj. tami du broliu Skvernavi- 
; i; i iš Sniegių kaimo, Rokiš
kio vals. ir Turkevičius iš 
Mažeikių kaimo. Abelių vai., 
Pil. Stipinas juos priėmė 
1 aip ir visus. Jiems bege
riant ai batą pasirodė arbati
nėj pil. Jankauskas iš Abe- 
vių vai. Tuo momentu kal
bami Skvernavičiai puolė p. 
Jankauską ir kirto ji stikli- 
re. bet pataikė ne Jankaus-! 
kui. o pil. Stipinienei, kuriniu* .>u: 
veik apsvaigo. Jankauskas-Taipjau

&i
& 
g ------------------------------------- a 

kurie sudaro didelio pavo- & 
jaus ne tik gyvuliams, bet ir į 
patiems žmonėms.

Norėdama
čiams pagalbos, medžioklė; 
draugijos 
valdyba gruodžio 24 d. 
rengė medžioklę, laike 

Irios užmušė keletą vilku.
I
i

i
I

“KELEIVIO”

suteikti pilie-’

Kauno skyriaus 
su-|
ku- i 

i

KALENDORIUS
1928 METAMS

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS—UŽSĮSAKYKIT!

I KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažj'ta-’ 

mus, kaip vyru?, t-iip ir moteris ar 
merginas iš Lietuvos į Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas.' saugus, 
greitą.-. Mano patyrimas laivakorčių' 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi; 
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano, 
rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
noms. taip ii visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitu 
agentų. Dėlei platesnių infoi maeiją 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu

ALENANDER S. LEWIS 
Tourist Agent (.) ■

45 H mdaor St„ Montreal.
P. Canada. <

VAGYSTĖS DAŽNĖJA.
Dvyliai, (Pagėgių apsk.). 

Naktį iš 12 į 13 d. gruodžio 
įsilaužė vagys į ūkininko 
Šmeilio kiaulininką ir pavo
gė 2 penimiu paršu. Policija 
stropiai jieško vagių, bet ligi 
šiol susekti jų nepasisekė, 

i šiomis dienomis iš 
paspruko, Skvernąvičiai ta- neužrakinto staldo vagys iš

nešė 2 penimas žąsis. Tai pa
mokinimas kitiems ūkinin
kams labiau pasisaugoti ir 
geriau užrakinti savo gvvu-

da puolė Stipinus; tuojaus 
drožė Juozui Stipinui kibiru 
>11 vandeniu i galvą. Kilo ter
mas. subėgo visa šeimyna. 
Nuo mušeikų teko puodu į liūs, 
galvą ir Stipino sunui, kuris: ---------------
norėjo atsilaikyti prieš už- SULAIKYTAS TARPTAU- 
puolikus. I TINIS NUSIKALTĖLIS.

Kilus dar didesniam ler-. Paskutiniu laiku Kaune 
mui, užpuolikai paspruko. buv0 sulaikytas įtartinas as- 

o io pasirodė, kad Juozui muo, kuris pasivadino save 
Stipinui padaryta stiprus ku-^Oj-jovu Mikalojų. Padarius 
no sužalojimas su 5 žaizoo- pas jj asmens kratą, nieko 
mis ganoje, ir sunui \ ladui nerasta apart Rygos kino te- 

žaizdomis. aįro bilieto. Remiantis tuo
l zpuolikai visi sulaikyti Rygos kriminalinei policijai 

ir perduoti Alelių policijai. ;buvo pasiųsta daktiloskopi-

VESTUVIŲ PASĖKOS.
Gruodžio mėn. pil. Bula- 

nenkovas Vladas, gvy. No- 
vatiebų kaime, Turžėnų vai. 
nusiskundė policijai, kad. jis 
būdamas vestuvėse pas savo 
giminaitį Reinikovą Evlaną, 
gyv4. Manos kaime su savo 
dukterimi susipažino su _pil. 
Kužnecovu Jonu. Vestuvėse 
viskatš, buvo labai gražiai, 
daug šoko, daug gėrė ir visas 
įspūdis vestuvių butų palikęs 
kuupuiklausias, bet vienas 
nemalonus atsitikimas visą 
ši vestuvių vaizdą išardė. 
Kuznecovas susipažinęs su 
B. linksmai leido laiką, bet 
jam to neužteko ir jis užsi
spyrė B. palydėti namo. Jai 
sutikus Kuznecovas šia pro
ga pasinaudodamas palydint džių: Albert Kaulin, Ernest 
panelę B. išžagino. Sulaiky
tas Kuznecovas prisipažino 
tai padaręs, už ką padėtas 
kalėjiman ir traukiamas at
sakomybėn.

JUBILIEJAUS EKSKUR- ! 
SUA 1928 M.

10 metų Jubiliejus nuo peskel- 
bimo nepriklausomybės Lietuvos 
Respublikos pasauliui.

Sekanti gegužės mėn. Lietu
voje bus rengiama didžiausios 
iškilmės paminėjimui tos atgi
mimo linksmos dienos.

Tūkstančiai lietuvių rengiasi 
i Lietuvos Jubiliejų iš Jungti
nių Valstybių sekanti pavasari, 
kad aplankyti savo Tėvynės pat
riotinę šventę.

Į Baltijos Amerikos Linija, ku- , 
,ri yra vienintelė tiesioginė lini
ja tarp Amerikos ir Lietuvos 
prieplaukos Klaipėda, per kurią 
yra rengiamos Jubiliejaus Eks
kursijos sekančių organizacijų:!

S. S. "Lituania” Balandžio-- 
April 17. — Cineova Motion Pic- 
tures Corp. (Lietuvių Judamų 
Paveikslų Korporacija).

s. s.
d., "
S. S.

29 d., 
junga. 

S. S.
16 d., Lietuvos Vyčiai.

Visi laivai Baltijos Amerikos 
Linijos yra gerai aptarnaujanti 
keleivius; geras maistas, lietu
viai tarnautojai iė pavyzdingas 
švarumas. Visiems keliaujan- į 

tiems bus duodamas geriausias 
prižiūrėjimas, ir oficialiai Kom-‘ 
ponijos, kartu su atstovais iš 
įvairių organizacijų Lietuvoje, 

{g padės keleiviams Klaipėdoje 
£ 'tvarkiai pasiekti sausžemį. Ma- 
•3' nantieji dalyvauti Jubiliejaus 
* | iškilmėse viršminėta ekskursija 

NETIKĖTAI MIRĖ. < | kreipkitės prie savo agento arba 
Šakiai. Ano šeštadienio’/^. >.vie^Jš /^minėtų

Atspausdinta* ant dailios popieros, knygos formato, pilnas puikių mokslo 
straipsnių, visokių statistikų, puikių eilių, dainų, juokų ir paveikslų.

1IAKOTOS i N UIJONU KARAS 

Paveikslėlis iš “Keleivio” Kalendoriau-

KAINA 50c.. “KELEIVIO” SKTAITYTOJAMS TIKTAI 25 CENTAI.

g B
&B

t B

g

Įdėkite j konvertą kvoterj popieron suvyniotų, arba štampų už 25c., ir pri- 
siųskit “Keleiviui**, o Kalendorių tuojau* gausite. Adresuok it taip:

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

S

Estonia” Gegužės-May
Vienybė.”

"Lituania” Gegužės-May 
Lietuvių Darbininkų Są-

--------------
SPECIALISTAS NERVU IR 
RUONIŠKU LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLES SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
60 SC0LLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMPIA THEATRE BLOG, 

ROOM 22 
.VALANDOS: DIENOMIS ano 

9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 IU 
1 diena

"Estonia” Birželio-June Me

DR. LANDAU
32 CH A M BERS ST.. BOSTON. 

Gido Veneriškas Ligas.
Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 

10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.
N’edėidieniais nuo 9 iki 12.

jos nuospaudos ir jo fotogra
fijos, kurie nustatė, kad Or
lovas yra senai jieškomas 
nusikaltėlis M. Pranvs. Be 
to, pasirodo, kad pasivadi
nęs Orlovas prieš kurį laiką 
pabėgo iš emigrantų namo 
kaipo nelegaliai perėjęs į 
Latviją Sovietų sieną. Pasi
vadinęs Orlovas yra daug 
sykių baustas už įvairius nu
sikaltimus — vagystes, Įsi
laužimu?, podirbimą doku
mentų. o vieną kartą, buvo 
nuteistas Už tai, kad pasiėmė 
ant savęs kaltę už padalytą 
nusikaltimą kito asmens. Be 
to nustatyta, kad pasivadi
nęs Orlovas buvo teistas ne 
tik kaipo Pranys, bet keletą 
kartų buvo teistas ir sėdėjo 
kalėjime sulig įvairių pavar-

L

jis smarkiai išsigėrė ir to
kiam stovyje grįžo namo. 
Pakely matomai jisai pavar
go ir sušalo. Norėdamas pa
sišildyti užėjo pakely stovin- 
čion jaujon, ten radęs šiltą 
kampelį atsisėdo, užmigo ir 
būdamas neblaivas nepaste
bėjo garų, kurie jį amžinai 
užmigdė.

Spikerman, Jonas Kalnin, 
Kruminia ir Masinka. Bend
rai jis buvo nubaustas 5 me
tams, bet jam pavyko pabėg
ti ir jisai slapstėsi. Dabar jis 
sulaikytas, padėtas kalėji- 
man ir bus perduotas Latvių 
kriminalinei policijai.

IKI GYVOS GALVOS.
Bonifacas Vaitkevičius 

tarnavo Lietuvos kariuome
nėje eiliniu, buvo Įstojęs sa
vanoriu. Sugalvojo iš ka
riuomenės pabėgti. Tatai 
jam pavyko padaryti. Te
čiau liko pagautas ir atsidū
rė 1921 m. liepos 9 d. kariuo
menės teisme. Teismui išėjus 
pasitarti-dėl bausmės pasky
rimo. Vaitkevičius nutarė, 
kad ir iš teismo salės galima 
ištrukti. Čia pasinaudojęs 
savo vikrumu ir sargybos' 
žioplumu. Įsimaišė Į žmones 
ir pabėgo. Kadangi Lietuvoj 
jam išrodė per ankšta, jis d. vakare šuviu į galvą kėsi- 
rubėgo Lenkijon ir įstojo nosi nusižudyti vietos gele- 
tenkų kariuomenėn. Patai -cinkelio vyresnysis darbinin- 
r.aves priešo kariuomenėj kas Pavilionis Vincas. 35 m. 
vėl grįžo Lietuvon. Čia jau 
Vaitkevičius antrą kartą iš 
k ariuomenės teismo nebeiš- 
t liko, nes gavo ant rankų 
“žiedus.” Kariuomenės teis
mas. imdamas domėn išda
vikišką Vaitkevičiaus darbą, 
paskyrė mirties bausmę. 
Gruodžio 10 d. Tribunolas 
i ®ržiurėjęs jo apeliacijos 
ski ’dą kariuomenės teismo 
spreu ;mą pakeitė iki gyvos 
palvos k ’^jimu.

PAKARUOKLIS.
Netoli Aleksandravėlės 

bažnytkiemio prie Abelių- 
Ežerėnų vieškelio rastas pa
karuoklis, kuris pasirodė 
esąs Mažeika Bronius, iš 
Ežerėnų miestelio. Pasikori
mo priežastis nežinoma, bet 
pažįstamieji pasakoja, kad 
velionis paskutiniu laiku ro
dęs nenormalumo pažymių.

PARDUOTA DAUG 
MIŠKO.

Miškų Departamentas šių 
metų miškų pardavimo ru
dens sezone pardavė labai 
daug miško. Varžytynėse 
visada dalyvavo daug ir 
stambių firoių — daugiau
siai vietinių. Buvo pastatyta 
per devynias varžytines miš
ko už 5,248,319 litų; gauta 
—7,811,069 litų. Be to dar 
buvo vienos varžytinės se- 
nagaliams ąžuolams parduo
ti, už kuriuos gauta 6,291,- 
600 lt. Pardavimas taip gerai 
ėjo todėl, kad laiku pradėtas 
pardavimo sezonas ir užsie
nio ir vidaus rinkoje susida
rius geroms aplinkybėms 
miškui pirkti.

Vieninteli Lietuvos turtą * * 

—miškus fašistų valdžia 
parduoda, o pinigus prage
ria.

DANTŲ GYDYTOJŲ 
STAT1STUČA.

Dantų gydytojų 1927 m. vakarą ūkininko Rauterio '^^E^J.^T.S't"' 
sausio mėn. 1 d. Lietuvoje žmcna parvažiavo sveika ir 
buvo užregistruota 271. Tau-1 linksma traukiniu iš Tilžės j 
tybės atžvilgiu dantų gydy- Kamščių stoti. Bet išlipusi iš 

i traukinio staiga pasijuto ne
gerai ir pargriuvo. Pribėgę 
žmonės ją atkėlė ir pasodino 
į roges, kad greičiau parva- 

’žiuotų namon. Bet nelaimin
gai moteriai nebeteko pama
tyti savo namų ir namiškių, 
pakeliui ji pasimirė.-

tojai skirstomi taip: lietuvių 
—66, žydų — 203, lenkų ir 
vokiečių — 2.

Tokiu budu kiekvienam 
dantų gydytojui tenka aptar
nauti apie 8,OO0 gyventojų.

KAUNO MIESTO PRA
DŽIOS MOKYKLŲ 

STATISTIKA.
Kaune viso yra 50 pra

džios mokyklų, kuriose mo
kosi apie 4,930 mokinių, iš 
kurių spalių mėn. mokyklas 
lankė 2,465 berniukai ir tiek 
pat mergaičių. Pagal dėsto
mąją kalbą šios mokyklos 
skirstosi taip: 24 mokyklos 
su lietuvių dėstomąją kalba. 
11 mokyklų — su lenkų dėat 
kalba. 10 — su žydų, 3 — su 
vokiečių ir 2 — su rusų kal
ba. Lietuvių mokyklose mo
kosi 1,194 berniukai ir 998 
mergaitės, lenkų mokyklose 
—512 berniukų ir 486 mer
gaitės, žydų mokyklose — 
467 bern. ir 794 merg., vo
kiečių mokyklose — 193 b. 
ir 195 merg. ir rusų mokyk
lose — 99 bėro, ir 82 mergai
tės.

met pradėti rūpintis visais rei
kalingais dokumentais ir kad lai-' 
kui atėjus viską turėtute tvar-’ 
koj. Pirmieji pasirinks gėrės-j 
nes vietas laive.

PAJIESK0JIMA1

SAVIŽUDŽIAI.
Mariampolė. Gruodžio 16

amž. Sužeistasis nugabentas 
apskrities ligoninėn. Deda
mos pastangos jo gyvybei 
pavojų pašalinti, bet maža 
vilties.

Tai jau trečias tą sąvaitę 
Mariampolėje pasikėsinimas 
i gyvybę. tečiau dvi moterys 
nuo mirties jau išgelbėtos.

GYVENTOJŲ SKAIČIUS
LIETUVOJ.

Statistikos renio, kad Lie
tuvoje gyventojų 1927 m. 
buvo 2,255.520 žmonių, iš 
kurių Didžiojoj Lietuvoje 
gyvena 2,116,418 žm. ir 
Klaipėdos krašte — 139,102 
žmonių.

Tūkstančiui vyrų Lietuvo
je teifka 1,025 moteiys.

Didžiojoj Lietuvoje viena- - . .. . - 7------
me kvadratiniame kilometre mose kolonizacijai vietose 
gyvena vidutiniškai 39 žm., steigiamos lietuvių kolo-

JIEŠKOMA EMIGRACI
JAI VIETŲ.

Vidaus reikalų ministerija 
yra paruošusi projektą, su
lig kuriuo 1928 m. į Pietų A- 
meriką siunčiama specialė 
ekspedicija iš 3 žmonių, kad 
surastų tinkamas sąlygas ko
lonizacijai. Surastose tinka-

o Klaipėdos krašte 57 žm.

VILKŲ M. D2IOKLE.
Panemunės mis. 'u urėdas, 

penkių kaimų g> “ntojų 
prašomas, kreipėsi taisy* ’in- 
f ns medžioklės 
pi. 'vdamas 
dživ 
tižiais 
atsirado

draugijoj, 
surengti me

nes, tų piliečių žo- 
Vaišvidavos miške 

’abai daug nikų.

f 1 ■ ■ - 1 ■ —
Telefonas: So. Boston 231*0.

LIETUVIS DE.NT1STAS

Or. St. A. GALVARtSKI
(GALINAUSKAS) ‘

Dfi.-o balandis: Nuo 10 ryte ikr 
5:30 diena. Nuo 7—9 vakare. ’

Nedaliomis pagal sutarties.
411 BROADHAY,

SO. BOSTON. MASS.

LEITENANTO BIKENIO 
BYLA PANEVĖŽY.

Šiomis dienomis Panevė
žy kariuomenės teismo sesi
ja nagrinėjo N. pulko leite
nanto Bikėnio bylą, kurs bū
damas Velykomis atostogose 
Roguvoj. sužeidė nėščią mo
teriškę Perelienę.

Teisme kaltinamasis aiš
kinosi. kad ji buvę užpuolę 
žydai, ir tik apsigynimui, jis 
ėmęs šaudyti ir netyčia su
žeidęs minėtą moteriškę.

Teisme pripažino Bikėnį 
nekaltu sužeidime Perelie- 
nės ir nuteisė 2 savaitėm-da-: 
boklės už savisaugos ribų 
peržengimą.

STRENDIEGLIS 
LUMBAGO 

REUMATIZMAS
Greita, Tikra Pagalba su 

Red Cross Kidney 
Plasteriu.

Pajieškau draugo Jono Valašymo, : 
pirmiau gyveno Montreal. Kana.loje. 
Malonės atsišaukti arba žinantieji 
teiksite® pranešti.

VLADAS RASCIAUSKAS
P O. Box 253. Rouyn. Que. Canada. I _________ -__________  j

A s. Natalija Joneiiukštvtė, Girsta- 
kiškių kaimo, Pandėlio parapijos, pa
jieškau savo seserieėių ir brolėnu. Aš 
nesenai esu atvažiavus iš Lietuvos ir 
labai norėčiau susižinoti su savo gi
minėm. Prašau atsišaukti šiuo adresu:

N. Joneliukštytė
676 TVashington st., Akron. Ohio.

Aš, farmer a. jieškau darbo prie 
nuimi apžiūrėjimo, katrie neturi vai
ką. Aš turiu vieną dukten II metą. 
Aš pati esu 35 metu našlė. Kam tokia 
moteris reikalinga, meldžiu atsišauk
ti. ANKA AVHITE H*

4533 S. Paulina st., Chicago, Til.

APSIVEDIMAI.

i I *
»
»
»
» *♦♦!
« »♦_
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I

Pajieš au ansivedimui teisingos ir 
doros merginos arba našlės be ’-aikų, 
tarpe 20 ir 39 metą amžiaus. Geistina, 
kad butų šiek tiek pasiturinti. Aš esu 
vaikinas 36 metą, turiu gryno kapita
lo 3.000 dolerią. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųsti ir savo paveikslą, kurį 
ant pareikalavimo grąžinsiu. Dau
giau žinią apie save suteiksiu per laiš
kus. Aš sutiksiu gvventi bile kur A- 
merikoi-. JONAS VALTIS

Box 64, DuvalI, Wash.

I

Tel. So. Boston 506-W.’
DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
LIETUVIS DE NT1ST A’S

VALANČIOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEKĖLIOMIS, 
iki v. po pietų

Seredomi- iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name.
Broadway. tarpe C ir D St.

SO. BOSTON. MASS.
251

L J. AKDNEVICIUS
Lietuvis Graboriu*

Šutei: ia geriausį paskutinį 
patarnavimą Už pilną pagrabą 
galima apsieiti su $80 ir aukš
čiau už didelius, o už vaikus nuo 
$20 ir aukščiau.*. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas:

820 E. 6-th Street.
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel.: So. Boston 448S.

♦I

PLUNKSNAS. Pakus, Padrikas. 
Patalus, K aid ras ir visokias lovą 
jrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė

European Feather Co.
25 Loweli Street, Boston, Mass.

lis. Gvarantuojarr. 
užaiganėdinimą. 
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pa
kus.

Pajieškau apsivedimui našlės ar gy
vanašlės. tarpe 25 ir :18 metų amžiau*. 
Aš esu gražus vyras. 34 metų am
žiaus. keturi metai atsiskyręs su savo 
motere Kitas žinias suteiksiu per lai
škus. Rašydamos aiškiai uždėkite sa
vo adresa. Mano adresas: <4>

J. G. DANULE
P. O. R<>x 299, Gsrvood, N J. REM-IIU 

rsPILE
« * iĮ »♦ ! •

I * 
I 
•

Katras nemokat to darbo, aš išmo- j {

♦
*♦

Kam kentėti kitą dieną, kuomet šis 
nuostabu.* plasteris gal ert i t pagel
bės Jums šioje nelaimėje? Red Cross 
Kidney Plasteris panaudotas prie 
skaudamos vietos, teikia šilumą, pa
galbą ir komfortą. Gyduolės persisun
kia j skausmo apimtą vietą ir tarsi 
magišku budu pašalina visus skaus
mui.

Raudona flanelė užpakaly palaiko 
šilumą ir padeda gyduolei persisunkti 
per odą j skaudamus muskulus ir są
narius. Mėgink Red Cross Kidney 
Plasterj šiąnakt ir jsitikrink pats, kaip 
greit ši sena gelbstanti gy duolė paša
lins strėndieglj. reumatizmą ir lumba
go. Visose vaistinėse.

Reikalavimai
REIKALINGAS PART

NERIS 
J ČEVERYKV TAISYMO BIZN|. 
Katras nemokat to darbo, aš išm 

kyšiu j trumpą laiką. Pinigą reikalin
ga nors 500 doleriu. (4)

JOHN TF.LLA1SHA 
1913 — 52-nd St.. Kenosha. Wis.

AKLIEJI. KRUVINIEJI. VI- 
DŪRIMU IK IŠLAUKINIAI 
HEMOROIDAf PAGYDOMI.

Kam kentėt, kuomet RĖM
UI.A pajreD>ėjo ir išgydė kitus 
per 17 metų.

Paklauskit savo aptiekorių. 
Jis žino, kad REM-OLA išgydo 
hemoroidus Įpilęs*.
HENRI TH.AYER & CO„ INU. 

CAMBRIDGE. MASS.

i 
»♦

*
i
I »

nijos.
Dabar maž daug emigruo-

» 
000 žmonių.

Komisija tyrinėdama ir 
jieškodama patogių vietų 
emigracijai, apvažinės: Bra
ziliją, Aigentiną, Uruguay’ų 
ir kitus Pietų Amerikos kraš
tus.

DEGTINĘ GERIA, KAIP Ja Heuvių kas met apie 10,-
VANDENI.

Didėja, Rokiškio vals. Šio 
didelio kaimo jaunimas pri
sivarė cukrinės tiek, kad per 
visas Kalėdas gėrė ją iš uz-

RASTAS LAVONAS.
Ramygala. Buvo gauta ži

nių, kad Panevėžio apskr.,' bonų, kaip vandenį. Pasigė- 
Ramygalos valse., Žaibaga-rę sukėlė muštynes, yra su
los kaime rastas lavonas pil. žeistų.
Jurgio Rimo, 29 m. amžiaus,1 
gyvenusio tame pat kaime.' 
Padarius tyrinėjimą nustaty-;
ta, kad pil. Rimas užduso eivių Brazilijon pasimirė 58 
ja noje nuo garų. i vyrai, 69 moterys, ir 186

Pl. Rimas savo reikalais vaikai. Mirusių skaičius su- 
gruodzi mėn. 9 d. nuvyko daro 57 nuošimtį iš visų iš- 
Ramygaiv. Ton bebūdamas vykusiųjų

BRAZILUOS LAIME.
Iš Rokiškio apskričio iš- I

AGITUOJA.
Rokiškis. Gruodžio 12 d. 

kun. Mironas blaivininkų 
salėje laikė paskaitą apie 
keitimą konstitucijos. Klau
sytojų buvo apie pusantro 
šimto. Referendumas Įvyk- 
siąs tuoj po Naujų Metų.

BULGARIŠKŲ ŽOLIŲ 
ARBATA

IMK JĄ KARŠTĄ EINANT GULT
PRAŠAL1NLMUI ŠALČIU.
Sutvarkymui kepenų. 
Paliuosavimui vidurių.
Bulgarišką Žolių Arbata sutaisyta 

iš tyrą žolių. Ji -ustiprina kraują ir 
pagelbsti užlaikyti sveikatą.

Parsiduoda Visur
arba per pastą. 1 didelis šeimyniškas 
pakelis $1.25, arba 3 pakeliui <3 15, 
arba •> pakeliai $'».25. Adresuokite 
H. IT. Von >ch::e . Pn-sident Marvel 
Prudūcts Compuię. I'"’ Marv.l Ttnild- 
iiiį, Pitt.-Dųrg1i, !’•

GERA FARMA.
Žemė gera ir viskas auga, tik 8 blo

kai j miestuką ir arti mainų, mainos 
dirba visas dienas; prie gero kelio. 
Kas turi nemažą šeimyną, tas gali pa
daryt gerą gyvenimą. Aš sutinku 
parduot arba išduot ant rendos su 
viskuo. Yra 3 mulai. I plūgai, veži
mas, vištų farma aptverta. Rantuo
siu pigiai ir ant lengvų išmokėjimą. 
Ant rendos galiu išduot ant daug me
ti) Mano vaikai maži, vienam per 
sunku dirbt. Klauskite: (3)

PAUL KATRUNAS
: r. t». Ro\ TJ6, Mimler'ilh, k;

FARMOS

'Ir* iMdirbam 
ir importuojam 
Armonikas 
Itališkas
Geriau-ias 

pasauli 
kainom

tu. t <4 lt. X

I
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6 KELEIVIS

ROMANO BYLOSPABAIGA
      •

Ida nuo Dr. Brundzos asmens api
budinimo, aukštai Įvertindamas 
t jį. Tečiau ir tas kilnusis žmogus. 
!Dr. Brundza. negalėjo ramiai 
praeiti pro asmenišką gyvenimą.

: pro šeimos kūrimą, šeimynos pa-
i grindų ir saulė yra meilė, šeimy- 
; na be meilės nenormali, kaip ne
normalus augalas, negaunąs 
saulės. Iš nenormalios, pakriku
sios šeimos negali būti norma
lios jaunosios kartos ir iš jos 
nieko gera negali laukti valsty- 

1 bė ir visuomenė. Meilės negalima 
įgyti prievarta, nei jos nupirkti. 
Ji pati tari ateiti. Kai šeimos 
'f rma susikerta su meile, išeities B

tybės it bažnyčios Įstatymų ap
saugo įama. ir turi būti gerbia
ma. Teisiamasis Romanas mano.' 
kad šeimos galva yra neapribo
ta.' valdovas. Nesantaika Roma-J 
nu šeimynoj kilo dėl Įtarimų i 
žmonos neištikimybėj, ir Roma
nas reaguodavo Į tuos Įtarimu.' 
žmoną bardamas ir mušdamas. 
Bausti gal turėtu teikės, būda
mas pats idealiai ištikimas, o iš 
tardymo paaiškėjo Įtarimų ir 
prieš jį. Nuolatinis mušimas ir 
kankinimas negali i žmoną gerai 
paveikti. Ypatingai pažymėtinas 
Romano barbariškas elgesys — 
mušimas nėščios žmonos.

Romanas buvo priimtas i 
aukštesniosios musų visuomenės 
tarpą ir mane turis visišką elgė
sio laisvę. Kai dėl Brundzos lais
vių kilo persiskyrimo klausimas. ' 
Romanas norėjo varu priversti • 
žmoną važiuoti su juo Kaunan ir 1 
išvežė .įos sukneles. Reikšminga. | 
kad Romaniene atėjo i teismą 
duoti parodymų ir jie neprielan
kus Romanui. Ir šiuo sunkiuoju 
jam momentu ji neranda žodžių 
jam pateisinti. Jei atsiminti, 
kad Romaniene susipažino šu 
Brundza pas Kaupus, kur nubė
go Romano sumušta, tai bus aiš
ku. kad Romanas pats buvo kal
tas žmonos suartėjime su dr. 
Brundza. Brundza nesi laužė 1 
Romano šeimą brutaliai, bet tik 
paaiškėjus Romanų persiskyri
mo galimybei rimtai galvojo ves
ti Romaniene.

Susitarę dėl skyrimosi, Roma
nai buvo lyg patenkinti, nes abu 
skundėsi negali sugyventi ir ki
tos išeities nėra. Susitarė išsiųs
ti vaiką i Ameriką. Tečiau grį
žęs iš Klaipėdos Palangon Roma
nas pasiima antrą revolverį ir ei
na į bažnyčią “paprašyti Dievo 
palaiminimo.“ Atėjęs į vilą kaž 
ko laukia, sodnely, pamato einan
tį Dr.JRrundzą ir staiga užpuola 
ir 1š pasalų šauna į jį. Tai bjau
riausia žmogžudybė. kurią iš
pirkti galima tik aukščiausia 
bausme.'

' Romanas pasielgė be galo ne- 
:gtf»bingai. sako valstybės gynė- 
: jas, nes bijojo stoti atvirai vei- 
.' dąa-į veidą su Dr. Brundza. sau- 
, godamas savo gyvybę. Iš Dr. 
. Brundzos pusės pavojaus grėsti 
Romanui negalėjo, nes jis ramiai 

, laukę- Romanų persiskyrimo. 
‘ fvylue meta Dr. Brundza ginklo 
neturėjo. Romanas aiškinasi, 
kad buvęs giliai sujaudintas. 

‘ Valstybės gynėjas tai užginčija. 
Jis galėtų suprasti toki gilų su
sijaudinimą 1920 m., kai prasi

dėjo šeimyniniai nesutikimai. 
. Bęt po 7 metų netaikaus sugyve
nimo susijaudinimo būti negalė
jo. Romanas buvęs ramus. į žmo
nos neištikimybės pareiškimus 
reaguodavęs mušimu, o ne kerš
tu žmonos viliotojams. Dr. Brun
dzos santikiai su Romaniene toli 
gražu nebuvo viliojimas. Visos 
aplinkybės rodo, kad šovimas i 
Dr. Brundzą buvo nestaigatts su
sijaudinime padarytas žygis, bet 
iš anksto apgalvotas nužudymas, 
padarytas iš pasalų. Už tai grę- 
sia mirties bausmė. Bet kadangi 
tai buvone paprastas nužudymas 
plėšime tikslais, o turi švelni
nančių psichologinių aplinkybių, 
valstybės gynėjas randa galimu 
sumažinti bausmę iki 15 mėtų 
sunkių jų darbų kalėjimo.

Dr. Brundza — šeimos griuvėsių
auka.

.‘Antrą kaltinimo kalbą pasako
advokatas R. Skipiti.'. Jis prade- lėti negalėjo. Sunku rasti kulto-'stebi kiek toli nuėję žmonos san- kalta auka —

“AŠ kaltinu.”
Valstybės gynėjas (valdžios 

advokatas), pulkininkas Vime- 
ris, kaltindamas Romaną, paša-j 
kė šitokią kalbą:

ši byla pasidarė sensacinga I 
musų visuomenėj ne tiek dėl es-. 
mės, kiek dėl jos 
ties visuomenei.
aukštų padėtimi žmonių, kurie 
šiuo ar tuo budu surišti su bylos 

‘dalyviais. Girdime Įvairių spėlio
jimų dei bilus esmės ir sprendi
mo. Teismo žodis turės pasakyti, 
ar galima žeisti žmogų, žudyti 
karininką dėl savo Įžeistų savi- • 
meilės jausmų, šeima yra vate

dalyvių pade-1 
Matome salėj •

r

♦ 
♦ ADVOKATU KALBOS

c 

klausimai apie jos
Tai

įieško šeima, valstybė, visuome
nė ir randa ją tų formų perkirti- 

’me. Tai pripažinta ir Lietuvoj, o 
jjuo labiau Amerikoi. kurios pi- 
j liečiu yra Romanas. Velionis
B. undza neatėjo Romanų šeimos 

‘ardyti — ji jau buvo galutinai 
iš rusi, ji iširo 1920 m., kai Ro- 
rr anas 
žmoną. Kas 
\ j ras j 
žmoną, j 
nuo kankinimo jieško pagalbu- 
pas svetimus žmones. O mažasis 
vaikas, būdamas nuolatinės ne- 
'santaikos liudininku — kuo gi 
gulėjo išaugti? 
bet pragaru.-;

{ formų, kurios vienos beliko šei
mos pamatu.
< ia atėjo Brundza su idealėmis 
pažiūromis i šeimą. Su juo atėjo 

J meilės jėga — naujos šeimos 
p; arias. Bet ir sugriuvusiai šei
mai formų perkirtimo neįkal
bėjo. Pati Romaniene persisky
rimu rūpinosi ir darė pastangų 
d..r Dr. Brundzos nepažinusi. 
Dr. Brundza sutiko ją sumuštą, 
nuo vyro pabėgusią ir tyras žmo
niškumas liepė jam neapleisti 
nelaimingos moteriškės. Su Dr. 
Brundzos meile Romanienei kilo I 
naujos viltys — būti aukštai iš
silavinusio. tvirtos valios, aukš
tos sielos ir visų gerbiamo vyro 
žmona. Jo išganingoj Įtakoj Ro- 
munienė metė rūkymą, mokėsi 
kalbės, rimtėjo. Romanas gi pa
norėjo būti herojų, visuomenės 
tvarkos šulu, tapti pats auka ir 
teikti laimės kitiems, būti pa
vyzdžiu vyrams, mušamiems sa
vo žmonas. Visai nėra pagrindo 
aiškinti susijaudinimą, jei atsi
rado du revolveriu su aiškiu tiks
lu — jei su vienu nenušaus, ant
rą pavartos. Taip ir padarė.

primušė savo nėščią 
buvo iš tos šeimos? 

pavyduliauja, Įtarinėja 
ja muša, kankina, žmona

Buvo ne šeima, 
tečiau supuvusiu

griauti nenorėta.

rą su žmona. Jei Romanas butu t proga mane pargriuvusį pastum- 
norėjęs tik koją Brundzai pašau- ti gilyn. Gryna netiesa, kad ra 
ti, kam reikėjo leisti 7—8 šu- šiau laišką vaikui tik tam. kad 

Ivius?
Adv. Skipitis: Jei Romanas 

mušė ir mylėjo, reiškia — ne
normalus žmogus, o apie jo ne- 

<normalumą gynėjai nieko nesa
kė. Gynėjai gražiai ir tvirtai gy
nė, lyg Romanų šeima butų gra
žus rūtų darželis, o iš tikro ten 
buvo bala. Bloga yra šeimyna, 
kuries neliečiamybė tenka sau
sinti su kumštini, lazda ir dviem 
revolveriais. Nejaugi gyvename 
tokioj gadynėj, kad opiausius 
klausimus tenka spręsti revol
veriu? O juk linčo teismo nepri
pažįstant. Pats suinteresuotasis 
negali būti teisėjas. • •

Adv. Nargelavičius: Buvo kal
ba apie devintąjį Dievo prisa
kymą “Negeisk svetimos žmo
nos,” bet praleista astuoni, kurių 
tarpe yra penktas; “Neužmušk.” 
Jei teismas Romaną išteisintų, 
galėtų rastis pagrindas kruvi
nam kerštui iš Brundzos gimi
nių. Katalikiškas auklėjimas?— 
Kapsukas-Mickevičius išėjo Sei
nų kunigų seminariją, o šiandien 
yra lietuvių komunistų galva. 
Romaną mokė artimo nežudyti, o 
nužudė. Jei butų kaip geras ka
talikas pasielgęs, butų pasimel
dęs bažnyčioj ir dovanojęs prie
šui. Brundzos laiškai — tai tik 
poezija, kuri 40 metų žmogui ga
lėjo atsirasti gilios meilės įta~ 
koj. Jie rodo, kad Brundza suge
bėjo sužadinti Romanienei kil
niausią moterystės jausmą. Ro
manas laišką sunui iš kalėjimo 
pats rašė tam. kad prie bylos jį 
pridėtų. Komersantas iš Roma
no buvo blogas, nes privedė vis
ką prie bankroto. Geriau butų 
padaręs Romanas prisipažinęs 
kalias.

Gyn. Oleka; Romanai vedė iš 
meilės, o jei per 7 metus kilo du 
kartu muštynės, tai prie bendru 
musų šeimynų sugyvenimo san 
tikiu nėra jau taip nepailstas 
reiškinys. Nesusijaudinti dėl 
persiskyrimo, dėl vaiko neteki
mo galėtų tik pagalys, o ne žmo
gus. Jei Romanas geras šaulys, 
tai butų iš karto nušovęs. Kiti 
žuviai paleisti grunumoai metu, 
kada Romanas elgėsi instinkty
viai. Liudininkas Mošinskis kal
bėjo prieš Romaną, nes Roma
nas buvo jį paleidęs iš tarnybos.

Gyn. M. Yčas atsakinėjo į 
priekaištus dėl katalikų bnžny-

prie bylos butų pridėta. Prie b\ - 
los prieiti negalėjau. Didžiausias 
kaltinimas, kuris buvo man 
mestas, kad aš mušęs savo žmo
ną nėščią. Tai pasakė vienas as
muo. o aš taip pat galiu tvirtinti, 
kad nėščios žmonos nemušiau. 
Vaikas gimė tais pat metais, o 
jokių sužalojimo žymių nėra, 
vaikas sveikas. Ponai teisėjai, 
galite mane nubausti ai išteisin
ti, bet Aukščiausias jau mane 
nubaudė be šio sprenduno. Ar 
manote, lengva būti žmogaus 
mirties prirhMitimi, būti žmog
žudžiu. (Susijaudinęs veikia). 
Aš jau niekada nebegalėsiu auk
štai iškelti galvos, kaip pirmiau. 
Mane čia vadino sukčium, bei 
aiškiai to niekas nedrįso sakyti. 
Jei bučiau buvęs sukčius, nebū
čiau priėjęs prie to. kad nieko 
nebeturiu. Per mano rankas ėjo 
milijonai. Ne tik aš esu nubaus
tas, bet ir kiti šios bylos daly
viai. Dr. Brundza negyvas, mano 
žmonos padėjimas irgi nepavy
dėtinas. Nekalčiausia auka yra 
mano mažasis sūnelis (šluosto 
ašaras ir tyli). Aš pats gal nesi
bijočiau stoti prie sienos sušau
dymui, nebai.-u, jei reiktų likti 
kalėjime. Bet vardan sunaus 
prašau pasigailėjimo. piasau 
duoti man galimumą auklėti sa
vo sūnų. Noriu jį išauklėti, kad 
butų naudingesnio Lietuvai pilie 
tis, negu man buvo lemta būti.

Po paskutinio žodžio teismą? 
nueina j pasitarimų kambarį. Uz 
valandos paskelbiamas sprendi 
mas: šeši metai sunkiųjų darbų 
kalėjimo, dalinai atimamos tei
sės. Beto. Romanas turi užmokė
ti užmuštojo Brundzos tėvą m > 
36,000 litų jieškinį ir sanatorijos 
skyriui 1,064 litų jieškinį. Bro
lio Kazio Brundzos jieškinvs lie
ka neperžiurėtas.

Romano advokatai randa, kad 
sprendimas pergriežtas. {teiksią 
apeliaciją prieš sprendimo for
mulavimą.

Publikoje gyvas judėjimas, 
nuomonėmis pasikeitimas. Vieni 
randa sprendimą per griežtą, ki
ti per švelnų. Bet visoj toj isto
rijoj visi gailisi Dr. Brundzos. 
gailisi ir Romano, bet niekas ne
sigaili ir tikra kaltininke pripa
žįsta moteriškę — Romaniene. 
Matyti, ši byla gerai paveikusi 
musų visuomenę, ir visuomenes

“Ne tik meilė, bet ir pareiga!“
Kalba trečias Romano gynė- 

1 jas, adv. M. Yčas. Po karo visuo- mazas užpučia, o J . ........
Pre^areo meilė menes pap^131 paknkę, jis sa- 

. Į ko. čia teisiama ne vien Romano, 

. f bet šeimos byla plačia prasme.

tykiai su Brundza. kurs iš karto Vardan šeimos neliečiamybės 
jam blogo Įspūdžio padarė. Isto- 'ir to našlaičio advokatas Sčes- 
rijai su laiškais pasireiškus, jam nulevičius prašo Romaną ištei- 
staiga viskas paaiškėjo ir jis ne- ‘sintL 
galėjo nesusijaudinti, pamatęs.! Po kalbos Sčesnulevičių apsto- 
kad žmona visiškoj Dr. Brundzos 'ja keli kunigai ir spaudžia jam 
valioj jau ilgą laiką. Konkrečiai ranką.

‘kilęs persiskyrimo klausimas ne
galėjo nesunervinti Romano. 
Persiskyrimas meilei yra lyg vė
jas ugniai
didelis išpučia.
prie žmones buvo didelė ir persi
skyrimo vėjas sakele didžią mei
lią. Kepsną. Skaudėje širdį dėl 
vaike, kurį taip pet labai mylėjo, 
o matė ji žmonos apleistą. Vai
kas be priežiūros likęs, virto tik-: 
ru žvėruku. Nenorėjo su žmona 
skirtis. vis tikėdamasis ją per
kalbėti. bet neįstengė. Vaiką te
ko išsiųsti su svetimais žmonė
mis i Ameriką. Dinge paskutinė 
viltis sulaikyti žmoną, nutruko 
paskutinis siūlas. Grįžus iš Klai
pėdos. žmona verkia ant vaiko 
lovelės atsisėdusi. Jis negali žiū
rėti ir išeina i daržą, bet atsisėda 
ten. kur dar iš ryto žaidė vaikas, 
kur pilna jo priminimų, čia žmo
gus. jei jis nėra galutinai suram
bėjęs jausmuose, negali nesusi- 
jaudinti. Pripuolamai eina pro 
sali Dr. Brundza, kurį jis laiko 
visos jo tragedijos kaltininku. 
Staiga sumano įvykdinti kadaise 
kilusį sumanymą “pamokyti.” 
šovė, bet nepataike. Brundza pri
bėgo prie jo ir sugriebė už ran
kų. Romanas pasijuto rankose 
žmogaus, kurs suardė j® šeimą, 
atėmė jo vaiką, sunaikino jo lai
mę. o dabar gali ntiurti gyvybę, 
lėlike grumtynių jis iššovė. Ro
manas sužeidė Brundzą fiziniai, 
bet pats buvo moraliai sužeistas 
ir tos žaizdos išmatuoti negali
ma, kaip išmatuota lavono žaiz
da. Romanas buvo žymus veikė
jas, atsidavėlis. daug patarna
vęs tautai ir jo pasigailėti reikia.

“Negeisk moteries artimo tavo!“
Antrą gynimo

mano advokatas. Ščesnulevičius. 
kuris pradeda iš devinto Dievo 
Įsakymo — “Nesvetimoteriauk.” 
Šeimynos gabija — valstybės 
pagrindas, o Įstatymai už sveti
moteriavimą žino vos nedidelę 
bausmę. Nesmerkia šeimynos ar
dymo ir dabartinės visuomenės 

Kai vaikas išardo 
paukščio lizdą, tėvai jį bara, o 
donžuanas, moterų širdžių laužy
tojas, visuomenėj skaitomas he
rojumi. Nėra šeimynos supra
timo auklėjimo jaunojoj kartoj. 
Rūpinamasi saugoti gyvulius, o 
šeimos apsaugojimo draugijos 
nėra. Susidaro aplinkybės, ku
rios verčia patį nukentėjos) būti 
teisėju ir savo likimo sprendėjų. 
Čia stengiamasi jaudinti kalti
namąjį, o žmonos elgesio ne
smerkiama. Gen. Žukauskas pa
tvirtino įrodymą, kad Romanas 
prašęs jj sudraustą vieną kari
ninką. kurs palaikė perdaug ar
timus santikius su žmona, o vie-, 
na liudininkė pavadino ją tikru 
vardu — ištvirkėlė. Vjftasr be ga
lo mylėjo žmoną ir daug jai do
vanojo. ant kelių atsiprašinėjo 
jos. Iš darbi m rikės jis išvedė 
Romaniene Į aukštesnę visuome
nę. ji buvo jjerteitenš, .turėjo iš
taigingą gyvenimą. Bet žmona 
lyg aukso žuvefe nepaten
kinta. vis daugiau norėjo. Roma
nas pergyveno balsią tragediją 
—išleido mylimą noną vieną patį 
Į okeaną. Ne “Dievo palaimini
mo jieškoti“ kruvinam darbui 
Romanas ėjo Į bažnyčią, o grei
čiau sudėti pas kutinę maldą. Du į 
revolveriu jis tikriausia pasiėmė 
ne ką kitą, bet pate aav* nuteis
ti ir nubausti navUMuas. Tuo 
momentu pasital ~ iza,

, k» hbputeyvis Ir i
skirtą kulką paleido į Šeimos ar
dytoją. Savo kančiomis Roma-

Užsiėmę, ptatao. mrtt.bo,?*?'1 ,ia.u i™ ***» 

darbu, n«ali kreipti
- - - t bos atidaromos ęietimiemn šei-

j _ —-r_ — . ;; ’ mynos gabi jos. neo ginantieji sa-Budamas energingas, jis . . t,.,.
,vo tenes baudžia^ fJ.nuu ouvo įe
lyra šioje byloje ~ »MNei Lietuvoj, nei Amerikoj ihu-

pątedcęs j Šimu meilės-, nauteitarnausi.'A-

ringą šalį dabar, kar į moterį 
žiūrėtų kaip į vergę. • Rmumm 
taip žiurėjo. Ne bereikalo pati 
Romaniene nerado pateisinimo 
žodžiu net šioj sunkioj vyrui 
valandoj. Romanas sakosi mylis 
vaiką, o tuo tarpu vaiko akyse 
mušdavo jo motiną — jnfc tai 
žvėriškumas. Gerai, kad vaiką 
išsiuntė; gal svetur išaugs žmo
gumi. Ciniškai skambėjo Roma
no gynėjų
santikius su kitais vyrais, 
didis motinos įžeidimas. *

Romaną vadino geru žmogu
mi. patriotu, jis gausiai duodavo 
paskolų, prisidėdavo prie labda- 
rjngų darbų. Bet jo labdarybė 
menkos vertės, nes infliacijos 
laikais, prie žemo markių kurso 
už 3 dolerius galėjo vadintis di
deliu šelpėjų. Kaip bendrovės 
pirmininkas, jis privedė ją prie 
bankroto ir pats prasiskolino.

Vasaros metu, kaitroje, kai 
visi žmonės numeta drabužius, 

* ‘ Romanas nešasi sunkius plieno 
revolverius. Visą Amerikos Lie
tuvių prekybos b-vės turtą, sau
go du sargai su vienu revolveriu, 
o Romanui jį paėmus, neliko nei 
vieno. Prof. Tumėnui vežant di
delę pinigų sumą duoda tik vie
ną revolverį. Romano pasaky
mas. buk jis pasiėmęs kitą revol
veri dėlto, kad jo kas iš viešbu
čio nepavogtų, yra Hofmano pa
saka. Kas drįs karo stoviui esant 
vogti revolverį? Susijaudinimas 
neturėjo vietos — visas nužudy
mo planas buvo iš anksto sugal
vota.-. Apie reikalą “pamokyti” 
Brundza jis jau seniau sakė 
Kaupui. Daugiausia pagrindo 
manyti yra, kad jau pirmas šū
vis buvo mirtinas. Iš tardymų 
paaiškėjo, kad Samanas geras 
šaudytojas ir jei butų norėjęs! 
pašauti koja*, butą pataikęs. 
Nepaprastai brutalus bruožas, 
tai žmonos suknelių išvežimas. 
Net laisvos meilės namų savinin
kams draudžiama užlaikyti “bal
tųjų vergių” drabužius, jei jos 
nori išeiti, o Romanas išvažiuo- 
iamas į Kauną išvežė žmonos 
drabužius, kad ji negalėtų išeiti. 
Jei butų mylėjęs žmoną, kaipgi 
pateisinti mušimą? Ar gali save 
gerbiąs žmogus liepti tarnaitei 
sekti, ar žmona vaikščioja su ka
rininkais? ] 
dramoj Dr. Brundza. Gal jis kal
tas tiek, kad buvo perdaug kil
nus ir lėtas ir nesielgė griežčiau, 
norėdamas paliuosuoti Romanie- 
nę iš tirono vyro nagų.

"I^bai užimtas vyras ir be galo 
laisva žmona.“

Dabar prasideda Romano gy
nėjų kalbos. Pirmąją kalbą sako 
adv. Oleka. Jis pradeda iš Roma
no biografijos. Tai tipingo ame
rikiečio biografija. 8 metų vai
kas. darbininko sunusįj 
daug vargti, bet 
si visto varno. Daug •- 
bruožų. Pirmas biznis buvd — 
motinos padirbtos giros išvežto
ji mas darbininkų kvartaluose 
Montelloje. Greta sh tuo parda
vinėjo laikraščius ir pats mokėsi. 
Vėliau Įsteigė lietuvių laikraštį 
‘ Bitelę,” kurį pats rašė, pats 
statė, pats spausdino ir pardavi
nėjo. Ima bendradarbiauti lietu
vių ir amerikiečių laikraščiuose, 
dalyvauja lietuvių viešame gyve
nime. Karo metu — Amerikos 
armijos karininkas (it šnipas, 
skundė valdžiai lietuvius. “Kel.” 
Red.). Besikuriant Lietuvos val
stybei, pradeda organizuoti Lie
tuvos šelpimo darbą. Norėdamas 
aktingai tarnauti Lietuvai persi
kelia jon gyventi, įkardamas 
Amerikos lietuvių prekybos 
liendrcrvę Ir Tarptautinį banką. 
Bendrovė išplečia keikimą po vi
są Lietuvą. Bet sekasi sunkiai ir 
tenka pergyventi finansinį kri- 
zį. "

Mažiausiai kaltas šioj {papročiai.

Dėl to, matome didelį ja susido
mėjimą. Musų sąlygose negali
ma taikyti dėsnio dėl laisvės 
jieėketi laimės už šeimynos ribų. 
Tas dėsnis mums svetimas, ir 
kaimynėj valstybėj, kur jis tai
komas, šeimų pakrikimas pasie
kė apogejo. Tironu Romanas ne
buvo. kitaip nebūtų supranta
mas Romanienės gyvenimas su 
vyru per 7 metus po kartojamo 
čia mušimo. Tai remiama vien 
liudijimu žmonos, kuri pasinau
dojo keršto proga. Katalikų baž
nyčia neduoda laisvės ardyti su
tuoktuvių nnknimesto O Roma
nas yra giliai tikintis katalikas. 
Iš kalėjimo rašo vaikui: “kai su
dėsi maldai savo mažutes ranke
les — pasimelsk už mane.”

Romanas lankė uždarą katali
kišką (jėzuitų) mokyklą, kur bu
vo išauklėtas griežtais kataliky
bės principais ir jų laužyti nega
lėjo. Liudininkai, kuriuos šaukė 
patys kaltintojai apie Romaną, 
kaipo žmogų ir veikėją, gerai at
siliepė. Būdamas Amerikoj, Ro
manas rūpinosi mobilizuoti kapi
talus Lietuvai statyti. Nors jo 
sumanymai dalinai iširo, bet ka
pitalai vistiek liko Lietuvoj. Ra
monienė leugva bude moteriškė 
ji buvę meilės santeų jieėketeja 
už šetemeribų ir rado jų daug, 
šokinėjo nuo planetos ant pla
netos, o privedė prie tragedijos 
ir aukų. Pats Romanas gabeno 
tankus ir automobilius, trakto
rius. kėlė Lietuvą, o žmona turė
jo {Miną laisvę ir plačiai ja nau
dojosi. Tai ryškiausiai įrodo tar
naitės liudijimai. Apie Romaną 
buvo paleista įtarimų, bet kon
krečiai apie jo romansus (su ki
tomis moterimis) niekas nepasa
kė. Pagaliau, kas be kaltės, kas 

j drįstų mesti pirmą akmenį? O 
Dr. Brundza ateidavę pas Roma- 
nienę. likdavo su ja naktimis. 
Didis psichologas Vyskupas Va
lančius saka: “Jei jaunas vyras 
su jauna moterim užsidaro vieni 
—jie poterių nekalba.”

čia M. Yčas cituoja Dr. Brun
dzos laiškus Romano žmonai, 
kurie aiškiai įrodą. kokie santi- 
kiai tarp juodviejų buvę.

“Ar aš galiu nustoti Tavęs, kai 
Tu maa atsidavė!? Dėl to atsida
vimo aš dar labiau mylėsiu ta
ve” — skaito iš vieno laiško.

Romanas nenorėjo skirtis, jis 
mylėjo ir cte’ -sr tebemyli žmoną, 
rr rašo jai laiškus iš kalėjimo 
pradedamas: “My dear Mary!” 
fvykio aplinkybės nerodo, kad 
Romanas tyčia norėjęs Dr. 
Brundzą nužudyti Keistas buvo 
doc. Blažio parodymas, kad jis 
bėgęs prie Romand sulaikyti, jo. 
o atsidūrė antroj pusėj gatves. 
Tai šio kaltintojo liudijimarts 
sunku tikėti.

Sprendimu teismas turi per
spėti miestelėnus, kad jie savo 
šeimos gyvenime nenutoltų nuo 
sodžiaus, iš kjur risi išėjom. So
džius laikąsi nuomonės,,kad šei
mos pagrindu Mkuteė ne vibu 
meilė, bet Ir pareigų supratiiuan. 
Sprendimas turi būti pamoka ir 
musų inteligentijai, kuri iš sve
tur parsivežė nė tik gerų, bet ir 
blogų papročių. Ir Yčas prašo 
bausmę suminkštinti.

RepHkų kova.
Pasibaigus kalboms, eina iš 

abiejų pusių replikos. Valstybės 
gynėjas pulk. Vimeris sako: kaip 
suderinti žodžius apie didžią 

' meilę ir mušimą, kurs neabejo- 
8 jamai buvo iŠrodytas. Kaupų?

I

“šeimynos gabi jos margos
skeveldros.”

Trečią kaltinimo kalbą pasako 
adv. Nargelevičius. Romano šū
vis pateko ne vien i Dr. Brundzą 1 
—juo paliesta ir visuomenė. Dr. 
Brundza buvo žymus veikėjas ir 
mokslo žmogus. Jis kovojo ne su 
žmonėmis, bet su dvasios tamsa. 
Ji laidojo tūkstantinė minia, 
n.-rs buvo tik karo ligoninės gv- 
d? tujas. Nė kiekvienas sugeba 
visuomenės pagarbą Įgyti. Į šei
mynos galvos pareigas žiurėjo 
Ubai primityviai, jei skundžiasi, 
kad “musų įstatymai nenumato 
bausmės už svetimos žmonos 
i agystę.“ nepasitikėdamas savo 
p.utoritetų. Jau Romos pagoniš
kų laikų teisininkas sako: “šei
ma yra vyro ir moteries susijun
gimas viso gyvenimo bendravi
mui. atatinkamai Dievo ir žmo
nių Įstatymams." O krikščionv- 
i-es įstatymai daug toliau siekia. 
Romano elgesys padarė jų šei
mos gyvenimą priešingu ir Die
vo ir žmonių Įstatymams. Muši
mas bendrai neleistinas, o nėš- 
< ios mušimas yra didžiausias 
•prasižengimas. Romanų sugyve
nimas buvo galutinai nenorma
lus ir negalima kalbėti apie šei
myną — buvo tik mažos šeimy
nos skeveldros. Tik juridinis 
siūlas liko dar nenutrauktas. 
1- loberis sako, kad moteris lygi 
šydui, kurį vėjas nešioja, bet yra 
špilka, kuri jį sulaiko prie skry
bėlės. Gal Romanienei tos spil- didelio dėmesio į savo šeimos rei-' 
kos truko, bet ne dėl jos kaltės, kalus, 
šeimynos pareigose jos niekas manė griežtumu padaryti tvar- 
neauklėjo. Ji virto ne šeiniyhos j ką. Vyrai vis paskutinieji pašte-b .
saulė, kuri šviečia lygia ir rauna bi tai, ką visi kalba apie jų žmo-‘ ®run<*za* R°m^ĮjLE ---------- ----------

• šviesa, bet kometa. Mušimu auk-|nas. Užtat Romanas ilgai nepa- kaltinamųjų suolą, ir tračteji nė- merikoj, įrodžius mušimą, be jo-
~ ............ ’ - *■ «--------------- . MfMb Jandte'kių kalbų teismas perskirtų vy-

ki-

U

čios dogmų griežtumo motery^P^P0 sprendimas dar atviras.

tės santikiuose.
Gm. ScesnUlevičius: Dr. Brun

dza pasinaudojo šeimos suirimu. 
Esti, kad moteriškė priklauso 
dviem vyram. Reikėjo Dr. Brun- 
dzai ateiti ir draugiškai pasakyti 
Romanai, kad myli jo žmoną ir 
butų susitarę. Tai butu kilnaus 
žmogaus elgesys, o dabar viskas 
darėsi Romanui už nugaros, čia 
nėra nusikalstamo darbo, o tik 
nelaimė.

PASKUTINIS ROMANO
ŽODIS.

“Esą jau aabaaatas. pasi
gailėkit r

Po pertraukos gauna pasitei
sinimo Žodį pats Romanas. Sako:

“Visi einame gyvenimo vieš
keliu/ Vieni laimingai jud eina, 
kiti pargriūva. Bėt raodau žmo
nių, kurie nelaimės vMaddbj 
randa reikalingu dar gilia/ pa
stumti pargriuvusį. Deja, ir ar
timiausi žmonės dar pasinaudojo

Palrmėtina.
Ad. VšPbąą
uoliai sekė 
škicų. Dailininkai raĮk>ryskina
si* visuomenišką temą. Lauksi
me škicų išaugant. ‘. Sytis T.
---------------------------------------- '4 '-tu-____ —

kad dailininkas 
blikoj sėdėdamas 

ir darė sau

1929 UU3DMUIW
JAU GATAVI LIETUVIŠKI Sii- 

NINIAJ KALENDORIAI. Lietuvos 
kariiMHMmė \r lietuviškos vestuvės. 
Tinkarpi pasiust Lietuvon savo gimi
nėms. Vietfas kalendorius 25c.. 4 už 
1 daili L ReilMlaudami kalendorių sių
skitės pinigu* rponey 
pašto š

nėms. .Vietini kalendomis 25c.. ji »_ t_
■kitę! plr.lgu* rponęy Orderiais arba 

ienUel&Ss Mšo antrašu: (4) 
JLF.'8W£ETRA

135 N'ewbary aĮL. L**renee. Mas

r Gera Tonikas
Kaip kada jps jaučiate, kad jums 

reikia toniko pagelbėjimui atgaivinti 
m| stiprumo ir atbudavoti jūsų atspa

rą. Ko jūsų kunui tikrai reikia, tai vi- 
tamimi • atobto. >

BHULSIONSCOTTS
maistas-tonikas. kuris turi daug vitaminų iš cod-liver 
Tūkstančiai vartoja jį kasdien, kad tinkamai maitinus

27-M
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Humoristika
a

Jurgis: Klausyk. Baltrau, ar 
m skaitai Lietuvos laikraščius?

Baltrus: Skaitau.
Jurgis: Tai pasakyk man. kat

ąs iš jų dailiausia meluoja ?
Baltrus: katras daugiausia 

meluoja — nežinau, bet teisybės 
dabar nei viename nerasi.

i
.Mirimas biziiariuA

Senis Mauša gulėjo mirties* 
patale ir jau ruošėsi pas Abrao-! 
mą, bet dar paklausė:

—Ar tu čia, Rebeka? 
—Taip, brangiausia.
—O tu, kkau. čia?
—Taip, papa.
—O tu, Leibuk?
—Ir aš čia, tate.
—O tu, Moiške, mano vier- 

niausis kasieriau?
—Taip, ir aš čia.
—O, Dieve! — sustenėjo mir- ( 

damas senis. — O kas gi store 
stovi, kad jus čia visi?

AR TIK NE ROMANIENE.

Mažas skirtumas.
Tėvas, beeidamas su sunum 

rado kriaušę. Sūnūs niekad savo 
amžiuj nebuvo matęs ir nežinojo 
nei kaip jos atrodo. Tėvas Įlipo 
kriaušėn, žadėdamas prikrėsti 
sunui kriaušiu, bet užmiršo.

Sūnūs po kiek laiko klausia tė
vą dar medyje beesanti: — Ar 
kriaušės turi kojas?

Tėvas;— Ne. O kas ?
Sūnūs:—Tai turbut aš rupū

že suvalgiau.

KAIP PASIDARO MEILĖ?

Jackus: Ar tu matai tą ciocią? 
Ar tu matai, kaip ji mudviem 
mirksi ?

Kleckus: Taip, ar ji nebus tik 
Romano pati!

Pardavėja gudrybės.
Kaimynas: Mendel! Kuriam 

galui čia laikai prikalęs šitą ap
šutusią veidrodžio šukę?

Mendelis: Ui. Tam, kad mote
rys j ją žiūrėtų, k;-da aš jom 
cukrų sveriu.

Onutė: Pasakyk man. Joneli, 
kaip pasidaio meilė?

Jonelis: Meile yra toks pro
duktas. kuris ir nedaromas pasi
daro. Kaip baisi perkūnija su lie
tum. meilė griūva nelaimingam 
žmogui ant galvos ir, padarius 
didelę purtiną balą, palengvėle 
išdžiūsta.

Du žydeliai spekuliantai kal
bėjosi apie biznį. Vienas sako;

—žiemos laiku aš imu vieną 
procentą palūkanų į sąvaitę už 
skolinamus pinigus, o vasarą' 
skaitau po du procentu Į sąvaitę.

—Kodėl toks skirtumas?
—Todėl, kad vasarą dienos il

gesnės.

LIETUVIŠKI KOPŪSTAI.

Pas advokatą.
—As norėčiau persiskirti su 

mano vyru. 4
—Bet kodėl gi ? Juk. kiek tnan 

yra žinomątamstos vyras be ga
lo t^rnisKį rtyli.

;-rG*dima.« daiktas! Iš tokio 
Velnio visko galima tikėtis... VOI<Ę«» *

Sąsikalbėjo.
Ponas (susiraukęs) ;— O 

kokio velnio čia jieškai?
Tarnaitė:— Tamstytės, ponu

li. prašau arbatos gerti.» 1 i ’ ■ *•• —;-----i- •
NAVATNAS NIEŽULYS.

tu

Pyteris: Aktu, čali ? Kodėl tu 
šiandien taip susirietęs eini ? Ki
bą buvai vakar pas tą našlę*..

čalis: Nausa; buvau tautiš
kame restorane ir gavau lietu- 
riMcų kopūstų.

Sprendžiamas faktorius.
Mokytojas i mokinį: “KugeL 

man, daleiskime, kad aš pasisko
linčiau pas tavo tėvą tūkstantį 
dolerių metams ant 10 procentų, 
kiek aš turėčiau jam atmokėti 
metams sukakus?”

Mokinys; “Du tūkstančiu do
lerių.“

Mokytojas: “Kvaily! Tu visai 
nežinai aritmetikos."

Mokinys: “O jes, bet tamsta 
nežinai mano tėvo.”

I

Mariutė: 0 ta meilė, kokia ji 
havatna!

Barbutė; Kaip tai navatna ?
Mariutėj Širdį niežti ir nega

lima pakanyt.

| KĄ JIE ŽIURI?

Kalėjime.
—0 tu, Petrai, už ką pakliu

vai? »
—Gavau du mėnesiu kalėjimo 

už tai. kad radau pono laikrodį.
-r Na! Juk tai nėra koks nusi

kaltimas?
i—Matai. Jonai... aš radau lai

krodį pirma, negu jis buvo pa
mestas.

\ 
UI

Mergina Sūri į žvėrį, o sen
berniai išpūtę akis žiuri Į mergi-

L-

PO KALftDŲ.
E, Kalėdos, tos Kalėdos! 
Sako žmonės: visos bėdos. 
Kiek tik jų pas žmogų yra, 
Per Kalėdas vis pabyra. 
Vos pasibaigė Adventas, 
Laikas tas ramus ir šventas, 
Vargo daug pakėlė Styvas, 
Gal nematęs tiek kaip gyvas. 
Kūčias valgau pas kaimyną, 
Kurio didelė šeimyna. 
Ir kurio duktė Alena 
Man merga pasauly viena. 
Ten gražiai mane vaišino, 
Negailėjo valgio, vyno, 
Vis tik krovė, vis tik nešė. 
Valgyt, gerti uoliai prašė. 
Bet Kalėdų pirmą dieną 
Nugirdau aš kad Alena 
šokti rengias eit i kaimą. 
Na. manau. Dievo palaima! 
Reik ir man tenai nuvykti 
Ir >nergelei tai patikti. 
Linksmintis ir aš juk moku, 
Rodos, neblogai ir šoku. 
Tad ko laukti, ko žiopsoti? 
Jei patinka — reik daboti. 
Užsidėjau švarką naują. 
Nupirkau cukerkų saują 
Ir geriausia nusiteikęs. 
Lyg darbus didžius nuveikęs, 
Nuėjau pas šepšeliuką,-,rJn ui 
Kur jaunimas linksmai dtok6’.'" 
Žiuriu—žmonių pilna gryčia. 
Na, manau, nejaugi šičia 
Teks man laimę apturėti 
Ir Aleną sužadėti.
Senis Matas smuiku grojo, 
O Jokimas bugnan tvojo; 
Visi šoka, grindys braška. 
Net jiems prakaitas tik taška. 
Atsistojau palei sieną 
Ir dairausi, kur Alena. 
O ji mergšė, kaip kačiukė. 
Grakšti, lengva ir laibukė, 
šoka sau ir nei nemano, 
Kad .įąStyvio akys gano. 
Baigė šokti, atsisėdo. 
Kaip pažiūri, iš parėdo— 
Alena tikra panelė. 
Nors tuoj vesk į miesto salę. 
Priėjau ir kviečiu šokti. 
Tad ir teko man suvokti. 
Kad dabar musų jaunieji 
Vis į šokius prašmatnieji. 
Polkų, vaisų jau nemoka. 
O fokstrotus tiktai šoka. 
Su Alena mes pakilom. 
Ir taip šokom, net sušilom. 
O visi kiti sustoję 
Net iš džiaugsmo rankom plojo. Į 
Baigę polką, žėrėm valsą. 
Tąjį šoki lengvą, skalsų. 
O paskui suktinį sukom 
Ir kitaip da linksmai dukom. 
O sušilę ligi galo, 
Atsisėdom sau prie stalo 
Pasilsėti, pakalbėti 
Ir kaip šoka, pažiūrėti.
Man bešnekinant Aleną 
Ir ištiko ta naujiena. 
Kad priėjo Kuodžių Petras, 
Pirmas musų kaime latras, 
Ir * Aleną nusitvėręs. 
Kaip tas sukčius nusigėręs. 
Tfempįa šokti ją fokstrotą. 

•“Alena, sakau, ligota 
Ir negali daugiau šokti.“ 
iJtft jis to negal suvokti. 

'Kad Alena—man kaip žmona,*cz 
Kad rengiuos pakeist jos stoną. 
“Tu. žalty, mergas vilioji 
Ir da vyrus mus kolioji“ — 
šoko jis tuojaus prie manęs: 
“Negana dar tavo Anės, 
Su kuria ligšiol tąseisi... 
Argi lauk iš čia tu neisi ?“ 
Rėkia man ir kumščia graso. 
O Alenai ranką tąso^ 
Ką gi buvo man daryti ? 
Ėmiau Petrą aš daužyti, 
O jis irgi nežiopaojo 
Ir i galvą man vis tvojo. 
Andrius Marma man padėjo, 
O prie Petro prisišliejo 
Jo keli draugai smarkuoliai, 
Na, ir ėmėm muštis uoliai. 
Andrius Petrui kumščia kirto, 
Tas bematant aston virto. 
Bet ir pats taip smarkiai gavo, 
Kad kaip girtas totKagavo. 
Kaip toliau muštynės vyko. 
Atminty man nebeliko, 
Tik žinau dalyką vieną.
Kad guliu kelintą dieną. 
Kad guzais burna ištino. 
Kad reik tepti terpentinu. 
Tik dar gera, kad Alena 
Nepalieka manęs ylfeno. 
Ir dažnai, iš kur nutrukus. 
Neiškelia, neužsukus 
Pas mane į šaltą gryčią. 
Tad ir pradedam mes šičia 
Kalbą Hrfksmą ir malonią. 
Kaip iš mergos taps ji ponia. 

Styvas.

ZriLElVIb

7OO7ING THE FOKMAUTY

Just 
Little Kad Iiphvis 

Inkstą Įbedu
Jei Nugarą Skauda ar Pūslė 

Vargina Tuojaus Pradėk 
Imti Druskos

i

>

? ’

LIETUVIAI!

After the elatiorate ceremony the 
aell u bliers uere tlirovrlug Lile cus- 
ot.i.iry rice .-tt ihe young eotųde. One 
■xi-iie<i -wst Inu ronlutled rtee bride’- 
rtti.er ::*d tamaiitad, "H avė you ary 
>><1 shoes?"

-Ve*.“ roplio*! the billfooter, p«- 
ieolh. “tai. sh-h b! l'K weariuį 
1*4 m."

Crandnia—After dinner we wili gc 
o cltun-li or g« ri«liL?. wbū*h uo you 

:,ret>r. dearie?
Little Helt-o—Ju«t as you 

-rsmlaia.
Grandais—Ali rtgiit. we’l! go te 

.tfcitrcli.
1 ji tie Helen (aside)—Tbe world !s 

sr«»wing better.

say.

Kiteie Kur
A Hooun calied at a d**artaM«t 

i, to Biarcli ■ pieęf“ of good*. Tfa«
įJ-.a-IotI. -bow«i Imt il.ę thfug. bot

. -iie 4ieontrrort.
“IK look a rantui a little louger.” 

-I>e osplainpil. “I tald my buaband 
l’<! t* ryšuly In teD minutes, *o 
v. on t »-vpe<-r iw for an tooar.“

h*

The Gentie HgHttr
■f don’t see ho< Hopklu*

■ .r iiuutinjr aini be a member of the 
s. p. c. a.“

-Ueii, you s*e. be Snvariably ūse*, 
blank carrridges.“

------------- —— X’
CLOSE MLLAT1ON f

can gc

Inkstams ir nugarai skau
dant neišsigąskite ir nepra
dėkite kimšti į vidurius gy
duolių, kurios tik erzina visą 
slapinimo sistemą. Išvalyki
te inkstus kaip išvalote vidu
rius, išplaudami juos su 
minkštomis, nekenksmingo
mis druskomis. Inkstų už
duotis yra iškošti kraują. Per 
24 valandas jie perkošia 500 
grūdelių rūgščių ir medžia
gos. todėl supraskime kokį 
darbą jie atlieka. i

Gerkite daug geio vau-' 
dens — negalite persigerti: (. 
šalia to, gaukite iš aptiekus j" 
apie keturias uncijas Jadiį 
Salts druskų. Imkite po ar- Į

4

■
I
I I 
I

I fthoaldf»o I knoTc Hicks?
sny so. H«- s a rory clene relative of 
mine.

She—I should say *o. He's uren 
d***r than you are.

Married M<m JC**o«M
\Vh.-n triffl? lights shoir r*4.

The thisc to *•> i* stop, I kno’ 
Būt vh. n frtend wlfe imi red— 

The safest thtng to do i* *o.

✓

r
A JoAu /or FariAur

Girls Father—Well. yoąng mm. 
what can < d» for you? }

ller Statoj-*- 1-ur-caBąrtį tp -«eu tf 
you-er-w<w <ggfceįMp<Įt £t<* nttr-
rfnge to your danzhter.

Father (of »ix dnughtrtz)—4}iv»-a 
cent? l’.less mv jmu), ro*ng asan, tote 
her and 1'11 make It * doilar.

t«ro c<
on a huntlng trip, 
anythin r“ 
got some dur ks.”

Ti! l>et ynu didn’t ahoot

••Been
yon lug 

“Oh. 1
-Huh:

’em; bougbt ’em. most Ilkeiy.”
**I did boti*. Unforttmatoly, just

I wa« pnttlng them in sny b*c, t k* 
farmer who owned įlietu came Rkmg.'*

t BALTI KO AMERIKO3 LINUA 
Tai vienatinė ir pirmutir.ė I inija. ka
lios laivai plaukė STAČIAI Į KI AI- 
PĖDĄ 192t> ir 1927 metais su tūriais 
ekskursantų.
Tėmvkit šių 1928 metu ekskursijas 
TIESIOG Į KLAIPfiDĄ u prie jų pri
sidėkit. Iš anksto 
liūgas popieras.
“LITUANIA-—17

Lietuvių Judamų

efcą-.sS!’-*
"LITI A\1A”—39 Ge*ažė*
Liet. Dari* Sųjungos ekskursija

KAINOS LAIVAKORČIŲ j 
KLAIPĖDĄ

Trečia klesa ......................$107.00
Ten ir atgal tiktai .. $181.00

Turistinė 111 klesa .... $122.00
len ir atgal tiktai . . $203.5* 

Valdžios taksai atskirium.

pasirūpinkit reika-

Balandžio-April 
Paveikslu horp. 

ekskursija.
“ESTON1A-—2 Gegužės-M a>

“Vienybės” ekskursija.
“ESTON1A-—1« Birželio-Jur..

Lietuvos Vyčių ekskursija

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

“Lituania” 
“Estonia” 
“Lituania”

Sausio 31
Vasario 21

Kovo 13
žiniom kreipkitės Į vietos agenta ar į bendrovę:

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET, NEW YORK, N. Y.

balinį šaukšteli kas rytą 
pirm pusryčių per keletą 
dienų ir inkstai veiks kuo- 
puikiausia. Tos garsios drus
kos padarytos iš vynuogių 
rūgšties, citrinų sulties ir li- 
thia. Jos ilgus laikus varto
jamos išplovimui inkstų, 
taipgi nugalėjimui rūgščių, 
kurios erzina pūslės sistemą.

Jad Salts druskos nebran
gios; negali pakenkti; pada-* 
i-o malonų, putojantį lithia- • 
vandens gėrimą, kurį kiek-j 
vienas turėtų laikas nuo lai-; 
ko gerti, kad inkstai puikiai j 
veiktų. Pabandykite; taipgi 
gerkite daug vandens, ir be-, 
abejonės stebėsitės kas pasi- ( 
darė su inkstų vargais ir nu- 
garos skaudėjimu.

Dėl Silpnų, Drebančių 
Sunykusių Nervų

Nuga-Tone duoda naują stiprumą, 
patvarumą ir jėgą silpnoms, dreban
čioms ir sunykusioms nervoms ir at
naujina veiklumą ir energiją nu&ilpu- 
siems gyvybės organams. Per daugiau 
Kaip 35 metus jis atnešė stiprumą, 
laimę ir ilgesnį gyvenimą milijonui su 
viršum vyrų ir moterų.

Nuga-Tone budavoja. stiprina kiek
vieną organą ir kūno funkcijas. Jis 
yra specialiai veiklu.- prašalinime pil
ve virškinimo bėdų, kroniško užkietė
jimo, prasto apetito, skaudėjimo gal
vos. svaigulio, koktumo, inkstų ar tul
žies erzinimo, gležnu kepenų ir tam 
panašių bėdų, paeinančių nuo nupuo
limo abeinos padėties. Jį parduoda vi
si aptiekoriai su pilna garantija, kad 
užganėdins arba sugrąžins pinigus 
Žiūrėk, kad įsigytumei bonkutę šian
dien ir atgautumei savo sveikatą, 
stiprumą ir jėgą.

I
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CUNARD LINDA LIETUVON
Greičiausi plaukiniai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko j 

Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA
1* BOSTONO: ANDANIA Sausi* 8.

o paskui sausžemių į Kauną 
Pamatykite Ix>ndoną pakely. A ‘ 
Taipgi tiesiai į Londoną kas J rt'į 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo- 4 Ači 
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės į abu galu iš 

CUNARD LINKMĖ

Iš IR |

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų

Nepalygina*** šraraaias ir 
patarnavimas vtoaoe Uenoae. 
Personaliai lydimi Į Europą 

išvažiavimai.

203 iš New York j 
Kaunu ir atgal 
(Pridėjus S. V. 
jeigu Taksus.)

Sąvaitiaiai Išplaukimai. 
Pinigu** persiančiam greitai 

ir žemomis ratomis.
Dėl sugrįžime leidimą ir kitą 
informaciją klauskit pas vie
tos agentus arba pas

Haftvg-!
United Aaaerican Lima, Ine 

(įmetą A*«eta

UR

žl

i

I
I
I
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VAROMA Vaaaria 19.

New York i Kauną $203 ir bran. 
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, geras naminis valgia, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arta rašykit pas,

33 Statė Street,
Boston, Mass.

n b i 

LIETUVĄ 
PER BREMENĄ 

ant didžiausio Vokiečių laivu 
COLUMBUS 

arta kitai* žiu* Linijo* laivai* 
TIK ASTUONIAS MENAS 

Puikios k*jutos Trečiai Klesai— 
Tiktai Steitrumtoi

NORTHGERMAN 

LLOYD 
C5 Stato 8L, Įtarto*, Maaa. 

arta pas vietos agentu*

tainatisin

ŠALTJ
STEBĖTINOS KORTOS

i / '

Vi 
klaiko

PašUpę Kejas Gali

dm
• s

Cholly—Deah me. I'm jaut tavoted 
*r» zvienmanl o* a T/vnrI ' . ?

t

Stabdykite ji so HILL'S. HILUS 
Cascara-Bromidr-Ooinine tabletei sustab
do šalti j viena diena nes jie atlieka kvr«- 
n*s svarbius darbus svkm Ori '.auga
mo imkite tik tikra Hlf.L’S. raudonoje 
dėžėj. 30c. Visose aptiekose.

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumonią

Magiškos arba ženklintos kazyros, 
karias vartoja geriausi magikai arba< 
kaziminkai. Jos turi sek reto «» ženki 
lėlius ant užpakalio ir lengvai galėsite 
pasakyti kokia kažyra tik pažiūrėję į 
užpakalį. Tai yra geria<jsk»''ženklintosi 
kazyros. kokios tik buvo kada nors pa
darytos. geresniu niekur nerasime. '

iiI

I

'*? cornmeal ns a food. 
8h*—In the form of

Prouiafeaf
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DRAUGAI DARBININKAI, 
SKAITYKIT IR PLAT1FL 

1UT "KELEIVI*

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos, 
lūs galit juos sustabdyt dabar sn 
Creomulsion. sušvelnintas kreoąo- 
tas, kuri- yra priimnas vartoti. Creo- 
mulsion yra nauja- medikaliskas 
išradimas ir jis veikia pad. igitbintu- 
greitumu: jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus ko-ul>o. šalčio ir 
kitokių gerklės ne-veikumų. Crco- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
•ostahdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigerią į kraują ir tuonii sustabdo 
gemalų augimą. _

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui j*a'tovau- ko
sulio. šalčio, tr visokių gerklės ligų 
kitokiose formo-e. turinčių bendrą 
Veikimą su kvėpavimu Jis yra labai 
■eras dėl sutvirtinimo vi-os^siste- 
mes po blogo šalčio ar “flu." P>- 
pigus sugrąžiname jeigu j’Jsą šalčio 
ir kč.siilio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. Creomulsion Cotn- 
paay, Atlanta, Ga. (apgj

N*. I. Geriausio* rų**** ženklinto* į 
kazyro*. visa kaladė imi paaii&inimai* ; 
tik $2.25. Už tris kalade* S6.A0.

No. 2. Gero* rųšie* ženklinto* kazy-1 
ron, visa kaladė *u paaiškinimai* tik ! 
$1.5*. Už tri* kalade* $3.50.

Užsisakant šitas kazyras, meldžia-’ 
me prisiųsti 35c. persiuntimo lėšoms 
ir pažymėkite, katro numerio kazyrų 
norite, taipgi kiek kaladžių Už kažy- 
ra« jus užmokėsite, kaip apiaikysite 
jas savo namuose. Pasitenkinimas ga- i 
rantuotas arba pinigai bus sugražinti, t 
Adresas: * (jį

PRACTICAL SALES CO,
1219 N. Irving Avė.. Dept. 2*8. 

CHICAGO. ILt,
-------------------------------------------------------------------------------------n---------------------------------- |

NUO ODOS UGU į
I fiL Naudok gydančia* puta

FREEDOL
puta*

Tai yra receptas garsaus šveieariik* i 
Profesoriaus. FREEDOL greitai įsige
ria j odą ir pu 5 minsią visiškai prašu- I 
liną įdegimą bei skausmą. FREEDOL j 
stebėtinai greitai išgydo šašus, Rnnas. 
Reikalaukite aptiekose arta nrisiąaki- į 
žuli ir kitokias odos ligas. Kaina $1.90 ; 
♦e $1.00 ir mes tuoiau, išsiusime t>e» 
Egzemą, Hemoroidus. šunvotes. Nie- 1 
puštą beak*. (-)

FREEDOL REMF.DT CO.
388 D. Warren SL, Iloston 19, Maaa.

meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Acute arba Muskulų Reumatiz
mo. Strėnų Skau
dėjimo (Lumba
go), Padagros 
I Gout). parašyti 
man laišką, pade-

į? dant savo varda 
ir aiškų adresą, o 

Į aš prisiųsiu dykai
Vien* Dolerio Ver 
tė» Bonką išhan- 

dymuiunąno Rkeumatizmo Gyduo
lių. Aš nbria^prašalinti Reumatiz
mą nuo kenčiančiu savo lėšomisJųg 
pamatysite, ka gali partuzyt Kuhn’s 
Rheumatic Remetfy. Aš tikras, 
kad bus geros pakelme* ir jus patįs 
j tai jsitikffttite pirma, neini duosi-, 
te man bent vieną centą- Nebandy-j 
kit prašalint Reumatizmo per ko-{ 
jas ar odą su pagelta- plasterių ari 
kitokių daiktų Nebandykit išvilioti 
jį sn Linimentais. elektra ar mag
netizmu. Nebandykit įsvyt j< su užf 
kalbėjimu. Bet jus privalot jį pra
šalint. -Jis yra kraujuje ir jus turitę 
vyti jį laukan ‘z i

Ir aš tikiu, tą darbą atliks Kuhn’s 
Rheumatic Remedv. Reumatizmas 
tnri išeit, jei jus pasiliuosuosit nuo 
skausmo ir kentėjimo. Mano gyduo
lės panaikina skatinėjus dieglius, 
muskulų gėlimą, geTĄlėjf sutinimą 
ir sąnarių sustingimą. -

AŠ NORIU PARODYT
Jums, jei tik jus man pavelysit. Aš 
galiu daug prirodyt i vieną sąvaitę 
ir paprašykite mano kompanijos pa, 
siųsti jums dykai rferto talerio ver
tės buteliuką gyduolių. As nepai
sau kokias kitas gyduoles jus var-! 
tojot Jeigu jus nevartojot mano, 
gyduolių, jus nežinot' ką jos gal/ 
padaryti. Petokaitykit musą pasic- 
lymą žemiau ir reikalaukite ’•

$1.00 Butelis už 25 centu*.
Išbandykite jus Kuhn’s Sub-. 

Acute arba Rheumatic Remedy, kad , 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų.' 
jog Reumatizmas gali būt prašalin
tas. ir mes neoorim uždirbt ant iš- 
bandym*. Išbandykit—tai viskas ko 1 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad 
tas gelbsti jums, tuomet užsisaky
kite daugiau, kad dabaigus gydy
mą. o tas suteiks mums pelną. Jei
gu bandymas negelbės, tai ant to ir 
užnitaiga. Mes nesiunčume mažą 
buteliuką, kuris neturi vertės, bet 
siunčiame pilnos m ir ros butelį, ko
kie parsiduoda aptiekose vieną už 
dolerį, šis butelis sunkus ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui už per
siuntimą. Totai ją* privalot prieią*- 
ti 25c. perMuntimo ir s*p*kavimo 
išlaidom*, o tuojaąs aptašysite 
Vieno Dolerio Vertės Butelį dykai. 
Priimant nereikės mokėti nieko.

KURN REMEDY CO..
Dept. B. W.,

1855 Milwa*kee A ve., Cbicago. III.




