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j, KINIJOJ PRASIDĖJO 
V KOMUNISTŲ NAIKINIMAS.

JAU 4,000 JŲ SUŠAU
DYTA.
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Jų “valdžios” sėdyba išdras
kyta ir 500 jų suimtų žmo

nių paliuosuota.
Žinios iš Šanchajaus sako, 

kad paskutinėmis dienomis 
Nankino valdžios kariume^ 
nė uždavė skaudžių smūgių 
komunistams, kurie buvo la
bai įsigalėję Hunano ir 
Kiangsi provincijose.

Ningtu mieste, Kiangsi 
provincijoj, komunistai tu
rėjo jau įsikūrę savo valdžią 
ir apdėję gyventojus dide
liais mokesčiais. Kad tie 
mokesčiai butų paskirtu lai
ku sumokėti, komunistai su
ėmė 500 žymesnių piliečių ir 
uždarė juos kalėjiman, pa
skelbdami likusiems gyven
tojams, kad jeigu mokesčiai 
nebus sumokėti, tai suimti 
užstovai tiesią .atsakyt už

KORFANTY NUKANKIN
TAS KALĖJIME?

Varšuvoj pasklydo kal
bos, kad Silezijos maištinin
kų vadas Korfanty miręs ka
lėjime. Savo laiku jis buvo 
pagarsėjęs kaip didelis Len
kijos patriotas, užgriebęs Si
leziją tokiu pat budu, kaip 
Želigovskis užgriebė Vil
niaus kraštą. Bet vėliaus 
Korfanty susipyko su pil- 
sudskininkais ir buvo areš
tuotas kartu su kitais opozi
cijos nariais. Opozicija sa
ko, kad Korfanty miręs ka
lėjime nuo žiaurių kankini
mų.

Finų Laivas Nu
skendo Su Žmo-

tai savo galvomis.
Bet generolu Čan Kai-šė

ko vedama karfumenė šį pa
nedėlį tą miestą paėmė ir vi
sus komunistų suimtus 500 
žmonių paleido; jų vietoje 
buvo sušaudyta 2,000 komu
nistų. Tą miestą komunistai 
laikė savo rankose per išti
su du metų. Respublikos val
džia ligi šiol vedė karą su 
šiaurės generolais, todėl ne
turėjo nei laiko, nei atlieka
mą jėgų su komunistais ko
voti. Dabar gi karas su šiau
rės generolais užbaigtas, to
dėl kariumenė tapo atkreip- 
tąfcjjrieš komunistu judėji- 
“litą žinia iš Šanchajaus 

kad Tsingshin miestas 
mano provincijoj taipgi 
po kariumenės paimtas, 
taip pat 2,000 komunis- 

padėjo savo galvas. Tai
gi išviso per tas dvi vietas 
Krito 4,000 komunistų.

♦-<7 Bet tas da nelikviduoja 
visų komunistų. Jų yra keli 
desėtkai tūkstančių. Jų bu

driai gerai apginkluoti, turi 
' net kanuolių, ir kova su jais 
f nelengva. Jie gyvena iš plė- 
‘ šifių. Užima kokį kaimą ar - - - -

i

nemis.
Pereitos pėtnyčios naktį 

Baltijos juroj susikūlė du fi
nų garlaiviai, “Oberon” ir 
“Arcturus.” Abudu prigulė
jo tai pačiai kompanijai ir 
abiejų kapitonai buvo bro
liai Hjeltai. Vos kelias mi
nutes prieš nelaimę jiedu 
per radio apsimainė pasvei
kinimais ir palinkėjo vienas 
kitam linksmų Kalėdų, visai 
nežinodami, kad judviejų 
laivai plaukia vienas prieš 
kitą. Vienas ėjo Anglijon, o 
kitas grįžo namo. Staiga 
abudu baisiai sudrebėjo ir 
pasigirdo apkurtinantis lū
žimas. “Arctur” pramušė 
“Oberonui” šoną ir tas tuo- 
įaus nuėjo jūrių dugnan. 
Daug žmonių jau miegojo ir 
nespėjo nei iš savo kamba
rių išeiti, kaip laivas prisisė
mę vandens ir nugrimzdo. 
Kurie spėjo nušokti j vande
nį ir mokėjo plaukti, tie bu
vo išgelbėti, bet 41 asmuo 
žuvo.

“George Washing- 
ton” Pramuštas 

Ant Jūrių.
Europos vandenys perei

tos sąvaitės pabaigoje buvo 
apdengti nepaprastai tirš
tais rūkais, taip tirštais, kad 
pėtnyčios naktį susikūlė du 
finų laivai, o nedėldienio 
naktį netoli Hamburgo da
nų laivas susidūrė su United 
Statės Lines garlaiviu “Ge
orge Washington.” Pastara
sis plaukė iš New Yorko į 
Hamburgą ir buvo jau tik 
10 mylių nuo uosto, kaip 
įvyko nelaimė. Danų laivas 
buvo daug mažesnis, bet 
smarkiai plaukdamas patai
kė smailiu savo galu didžia
jam “George Washingto- 
nui” Į šoną ir pramušė jame 
didelę skylę. Jeigu tai butų 
įvykę toli nuo kranto, tai gal 
abudu laivai butų nuskendę, 
bet dabar jie tuojaus buvo 
išvilkti prie kranto. Kitą 
United Statės Lines laivą, 
būtent “Hopactong,” sumu
šė anglų laivas.

PARALYŽIUS SUTRAU
KĖ POPIEŽIAUS 

GASPADINĘ.
Kaip visi Romos katalikų 

kunigai, taip ir dabartinis 
popiežius būdamas jaunas 
turėjo sau moterį už gaspa- 
dine. Ji vadinosi Linda Ban- 
fi. Nelabai senai ji įstojo da
vatkų klioštoriun ir dabar 
telegramos praneša, kad ji 
tapo tenai sutraukta paraly
žiaus. Popiežius už ją mel
džiasi, bet tas nieko negelb
sti.
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VISIEMS “KELEIVIO”

DRAUGAMS, SKAITYTOJAMS 
IR BENDRADARBIAMS

LINKIME LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

“KELEIVIO” ŠTABAS.

Pataria Bedar- Vengrijoj Pasmerk- 
biams Nesivažinėt. ta 29 Revoliucio-

Prezidento Hooverio be-' tilAr’ai
darbės komiteto pirminin-i niCrIal»
kas pulk. Woods išleido vi-j Budapešte pereitą subatą 
siems bedarbiams įspėjimą, pasibaigė didelė politinė 
kad jie nevažinėtų į kitus byla, kurioj 41 asmuo buvo 
miestus darbų jieškoti, nes kaltinama 
kitur nuvažiavus darbas versti dabartinę I__
sunkiau gauti, negu namie, j diktatūrą. Byla ėjo prie už-

Jisai sako, kad Arizona,! darytų durų, nes diktatoriai 
Florida ir Califomija pa- j visur bijosi viešumos. Iš 41 
staruoju laiku taip užplūdo kaltinamųjų, 11 buvo ištei- 
bedarbiais ir jų šeimynomis, sinta, o 29 revoliucionieriai 
kad netik darbas, bet ir pa- pasmerkti kalėjiman nuo 4 
stoge jiems sunku susirasti, mėnesių iki 7 ir pusės metų.
Visų miestų ir valstijų vir
šininkai senai jau skelbia, 
kad jie nežino ką daryti su 
savais bedarbiais, todėl iš 
kitur atvykusiems jokios pa
galbos negalį duoti. Taigi 
geriau esą būti vietoje. Va
žinėdamas iš miesto į miestą 
bedarbis tik pinigus išlei
džia be reikalo.

sąmokslu nu-
kruviną

KONGRESAS PASKYRĖ 
$311,000,000 PAŠALPOMS.
DIRŽAIS NORI GYDYT 

PLĖŠIKUS.
Massachusetts valstijos 

teisėjas Fosdick šį panedėlį 
Springfielde nuteisė 3 jau
nus lenkus už plėšimą ir pa
sakė, kad gaila, jog įstaty
mai neleidžia piktadarių

$116,000,000 VIEŠIEMS 
DARBAMS.

Socialistų delegacija Wa»h- 
ingtone reikalavo bedar

biams nemažiau kaip 
$600,000,000.

Susirinkęs Washingtone
plakti. Jeigu įstatymai leis- Kongresas beveik visą mė
tų, jis sako, aš liepčiau nesi ginčijosi dėl bedarbės 
dviem drūtiem šerifam nu- palengvinimo ir vos-vos nu
vesti tuos vaikėzus sklepan, Į^rė paskirt^viešiems^ dar- 
numauti kelines ir gerai iš
pilti diržais kailį.

/

elį ir išsiveža visą žmo- 
_ turtą, atima maistą ir iš- 

šivaro galvijus. Daugiausia, 
žinoma, nukenčia biznieriai 
ir šiaip pasiturintis žmonės. 
Todėl Hankau miesto ban
kininkai dabar susidėjo ir 
paskolino valdžiai 525,000 
aukso dolerių komunistų iš
naikinimui. Yangtse paupiu 
komunistai turi pasislėpę 
kanuolių ir apšaudo laivus 
tfj^ekėmis. Kai kurie lai- 
OTouvo labai sudaužyti ir 
cdmunistai juos išplėšė.

Nankino valdžia sako, 
kad į 3 mėnesius busią išnai
kinti visi komunistai. Bet 
žmonės, kurie gerai žino pa
dėtį, mano, kad kraštui ap
valyti reikėsią daug dau
giau laiko.

Areštavo 9 agentus su lote
rijos tilcietais.

Pereitą sąvaitę Bostono 
policija suėmė 8 vyrus ir 1 
moterį, kurie platindavo 
taip vadinamojo “treasury 
pool’o” loterijos tikėtus. 
Kartu konfiskuota ir 100,- 
000 tikėtų, ir mašina tiems 
tikietams spausdinti.

KUBOS DARBININKAI 
PRIEŠINGI INTERVEN

CIJAI.
Kubos uostų ir elektros 

darbininkų unijos pranešė 
savo valdžios atstovams, 
kad jos yra griežtai priešin
gos bent Jkokiai svetimų val
stybių intervencijai Kubo
je. Jei kuri valstybė mėgin
tų kištis į Kubos vidaus rei
kalus, tai darbininkai ap
skelbtų streiką ir sustabdy
tų visą elektrą ir laivus.

IMIGRANTAI BANDĖ 
VARU ĮSILAUŽTI 
AUSTRALIJON.

Australijon atvyko laivas 
su italais imigrantais, bet 
kadangi Australijoj dabar 
yra bedarbė, tai valdžia jų 
neįsileido ir liepė laivui vež
ti juos atgal. Kai laivas jau 
ruošėsi apleisti uostą, italai 
puolė prie nuleisto tilto ir 
mėgino varu prasimušti ir 
pabėgti. Bet prieplaukos 
valdininkai spėjo uždaryti 
vartus ir nelaimingi išeiviai 
turėjo grįžti laivan.

bams $116,000,000. Iš viso 
' netikėtoms pašalpoms asig- 
< nuota $311,000,000, bet kiti 
pinigai skiriami daugiausia 

: farmerių reikalams.
Valdžiai duota teisė pa

skirtus viešiems darbams pi
nigus tuojaus imti ir naudo
ti. Bet didelio palengvinimo 
jie nepadarys, nes bedarbių 
priskaitoma į 10,000,000, 
taigi padalijus tą sumą 
jiems išpultų vos tik po $14.

Subatos naktį Kongresas 
išsiskirstė šventėms. Jis su
sirinks po dviejų sąvaičių, 
bet bedarbiams jau nieko 
daugiau neduos, nes jų rei
kalai skaitosi jau “aprūpin
ti.”

Kai senatoriai ir kongres- 
manai Washingtone ginči
josi dėl bedarbių pašalpos, 
tai iš Baltimorės nuvažiavo 
socialistų delegacija su Nor
manu Thomasu priešaky pa
aiškinti bedarbių padėtį ir 
kaip jiems galima butų ge
riausia pagelbėt. Washing- 
tono ponai tos delegacijos 
taip nusigando, kad Hoove- 
rio rūmai tuojaus buvo ap
statyti stipria policija, sar
gyba ir šimtai šnipų buvo 
sustatyta ant aplinkinių gat
vių. Tas parodo, kaip kapi
talistinių partijų politikieT 
riai yra nutolę nuo tikrojo 
gyvenimo, kaip jie nepažįs
ta žmonių. Jiems rodosi, kad 
socialistai yra kokie despe- 
r&tai ir atėję į Washingtoną 
tuojaus pradės mėtyt bom
bas.

Delegacija pareikalavo 
pasimatymo su Kongreso 
lyderiais ir išdėstė jiems be
darbių padėtį. Ji reikalavo, 
kad Kongresas paskirtų vie- 

' šiems darbams nemažiau 
kaip $600,000,000 ir kad tie

Pranašauja Galą 
Bedarbei.

Linkėdamas per radio vi
siems savo darbininkams ir 
šėrininkams “linksmų šven
čių,” General Motors korpo
racijos galva pasakė, kad 
nereikia perdaug dėl dabar
tinio krizio nusiminti, nes jis 
greitai pasibaigsiąs, bet ka
da, jis nepasakė. Jis tik pa
aiškino, kad jo korporacija 
dabartiniu laiku turinti 
200,000 darbininkų, 267,- 
000 šėrininkų ir 20,000 
agentų, kurie pardavinėja 
General Motors išdirbystės 
automobilius.

Harvardo Universiteto 
“Economic Society” 
pranašauja bedarbei 
Šitie ekspertai mano, 
krizis turi pasibaigti 
nantį pavasari.
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DETROITE ŽADA PRI
IMTI 16,000 DARBI

NINKŲ.
Kapitalistų laikraščiai 

skelbia, kad Cadillac auto
mobilių dirbtuvė • Detroite 
po Naujų Metų priimsianti 
6,000 darbininkų, kurie lai
kinai buvo atleisti. Chevro- 
let automobilių kompanija 
mananti priimti 10,000 žmo
nių, jeigu jos karų pardavi
mas eisiąs toliau taip kaip 
dabar einąs. Dabartiniu lai
ku Chevrolet dirbtuvėse dir
bą 36,600 darbininkų.

irgi 
galą, 
kad 
atei-

ANTI SEMITAI PUOLA 
NAUJĄ “MESIJŲ.”

Rumunijos sostinėn Buka
reštan pereitą sąvaitę atvy
ko indų teozofas Krišna- 
murti, kuris skelbia pasau
liui naują tikėjimą. Vietos 
anti-semitai, kurie tankiai 
užpuola žydus, dabar išlei
do kurstantį atsišaukimą 
prieš šitą “mesijų.” Jų laik
raštis “Anti-Judao Mason” 
rašo, kad Krišnamurti esąs 
pavojingas žmogus, nes 
skelbdamas tarptautinį tikė
jimą naikinąs tautinę dva- 

Į šią. Tais juodašimtiškais 
: kurstymais tamsios minios 
buvo taip įsiundytos prieš 
naują “pasaulio mokytoją,” 
kad jam buvo patarta išlipti 
iš traukinio Bukarešto prie
miesty.

BEDARBIS IŠSIKEPĖ 
DUONOS SU NUODAIS.
Ardanovos miestely, Če

koslovakijoj, vienas kepyk
lų darbininkas negalėdamas 
gauti darbo, išpardavė savo 
mantą, nusipirko miltų, pri
maišė nuodų, išsikepė duo
nos ir su visa šeimyna pri
valgę jos. Visi mirė — tė
vas, motina ir. 7 vaikai.

Vulkanas Prarijo 
700 Žmonių.

Javos saloje pereitą sąvai
tę atsivėrė Merapi ugnakal- 
nis ir užbėrė aplinkinius kai
mus pelenais ir ugnimi. Ap
skaitoma, kad žuvo nema
žiau kaip 700 žmonių. Tūks
tančiai spėjo iš savo namų 
babėgti, bet besiliedama iš 
vulkano deganti lava vėliau 
apsėmė paliktus kaimus ir 
prarijo juos. Pasilikusiems 
be pastogės žmonėms orlai
viai mėto maistą ant skėčių.

/

MEKSIKA REIKALAUJA 
IŠ AMERIKOS ALIE
JAUS KOMPANIJŲ 

$500,000,000.
Meksikos valdžia parei- 

• kalavo, kad tūlos amerikie- 
i čių aliejaus kompanijos grą
žintų Meksikos iždui $500,- 
000,000 už aliejų, I 
išėmė iš San Benito hacien- 
dos, Vera Cruz valstijoj, ne
turėdamos teisės tai daryti.

v v

SUGAVO 3 LAIVUS SU
DEGTINE.

kuriuo skiriama $40,- 
keliams 

Tai yra daroma be
darbės palengvinimui.

JAPONŲ MINISTERIS 
GAVO 10 MĖNESIŲ 

KALĖJIMO.
Buvusis Japonijos švieti-

I

GELŽKELIEČIA1 DĖSIS 
PRIE AMERIKOS DARBO 

FEDERACIJOS?
Amerikos geležkeliečių 

brolijos mano dėtis prie A- 
merikos Darbo Federacijos. 
Clevelande dabar eina dery
bos tuo tikslu. Geležkeliečių 
brolijos turi 300,000 narių, 
todėl joms prisidėjus prie 
Federacijos, pastaroji turė
tų jau 3,500,000 narių.

MAŽINA DEIMANTŲ 
GAMYBĄ.

Tarptautinė deimantų 
pramonės komisija Briuse
lyje nutarė sumažinti dei
mantų gamybą per pusę. Ši
tą nutarimą turi užgirti da 
Olandijos deimantų kompa
nijos. Pasirodo, kad žmonės 
jau nebenori pinigų blizgu
čiams mėtyt.

j 
I 
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Šį panedėlį New Jersey 
ir New Yorko pakraščiuose 
valdžios patruliai sugavo 
ant jūrių 3 laivus su degtine, 
kurią butlegeriai vežė New 
Yorkan ant Kalėdų. Bet vie
na laivė buvo taip sunkiai 
prikrauta, kad velkant ją 
prie kranto ji nuskendo su 
visa degtine. Ant likusių 
dviejų laivų išvežta ir kon
fiskuota 1,300 keisų šnap- 
SO. 
$130,000.

ŠMUGELIUOJA AMERI
KOS CIGARETUS I 

KANADĄ.
Kanados tabako kompa

nija kreipėsi į savo valdžią 
su prašymu, kad ši kaip nors 
užkirstų šmugelį, kuriuo A- 
merikos cigaretai yra gabe
nami Kanadon. Kompanijos 
apskaitymu, kas mėnuo Ka- 

Jo vertė apskaitoma į nadon įvežama kontraban
dos keliu 12,000,000 cigare- 
tų. Kanados kompanijai tai 
padarą apie $2,000,000 nuo-ROMA ESĄS TRIUKŠ-

MINGIAUSIS MIESTAS, štolių metams.
Italų atstovas Ciarlandi- 

ni, kuris nesenai lankėsi A- 
merikoje, parvažiavęs na
mo dabar sako, kad pagar
sėję savo

DIDELĖS AUDROS 
JUODOJ* JUROJ.

Rudens laiku Juodoj Ju- 
sėję savo triukšmingumu roj visuomet siaučia didelės 
Amerikos miestai nei pusė audros, bet pereitą sąvaitę 
nesą tiek triukšmingi, kiek jos buvo nepaprastai rus- 
Roma. Ištikrujų, jis niekur čios. Jura šėlo ir kriokė kaip 
tiek daug triukšmo negirdė- sužeistas liūtas. Rumunijos 
jęs, kiek Romoj. Daugiausia pakrašty per audrą vokiečių 
bildesio tenai pridaro kaus- garlaivis “Olympus” susiku- 
tyti vežimų ratai ant akme- lė su rumunų laivu. Abudu 

, ninio grindinio. buvo sugadinti. -

KINIJOJ KRITO 200 
KOMUNISTŲ.

Iš Šanchajaus pranešama, 
kad pereitą sąvaitę nacio
nalistų valdžios kariumenė 
paėmė Hunano provincijos 
šiaurėje Pinkiano mibstą, 
kur komunistai buvo įsitai
sę savo drutvietę. Užėmus 
kariumenei miestą, 200 ko
munistų buvę tuojaus su
šaudyta.

kuri io« d ■ ?uvv,vvv,vw u nau ne 
kondn darbai butų pradėti tuojaus, 

nes alkani bedarbiai negali 
laukti.

Kongreso politikieriai at
sakė, kad socialistų reikala
vimams jie labai “simpati
zuoją” ir stengsis kuo dau
giausia bedarbiams padėti. 
Bet tuo viskas ir pasibaigė.

KANADOS POLICIJA 
MUŠA BEDARBIUS.

Associated Press agentū
ros telegrama iš Vancouve- 
ro miesto sako, kad pereitą 
sąvaitę Victory aikštėj tenai 
susirinko 1,500 bedarbių ir 
klausėsi kalbėtojų. Policija 
juos užpuolė ir mušdama 
lazdomis per galvas išvaikė 
visą susirinkimą.

ARGENT1NASKIRIA 
$400,000,000 
KELIAMS.

Argentinos prezidentas

KRITO KOVOJ, BET IŠ
GELBĖJO $2,000.

Concord, N. H. — Pereitą 
subatą čia buvo užpulta ga
zolino stotis, miesto pakraš
ty. Jos savininkas Wollums 
buvo užmuštas kovoje su 
plėšikais, bet savo pinigų 
jiems neatidavė. Pas jį ras
ta $2,000. Plėšikai, matyt, 
nušovę jį patys nusigando ir 
pabėgo.

ŠĮMET PASAULIS TURI
DAUGIAU DUONOS, 

NEGU PERNAI.
Agrikultūros departamen- ] 

tas iš Washingtono praneša,' 
kad neskaitant Rusijos ir mo ministeris įeita Kobaši 
Kinijos, šįmet visam pašau- gavo 10 mėnesių kalėjimo 
ly užaugo 3,784,000,000 bu- už tai, kad pardavė valsty- 
šelių kviečių, o pernai buvo bei privatinį geležkeli ii’ ga- 
3,495,000,000 bušeliu. Rusi- vo $5,000 kyšio, šitą graftą Uriburu pasirašė patvarky- 
ioj šimet užauga 1,157,400,- iškėlė opozicijos partija, mą, 
000 bušelių, tuo tarpu kai Taigi opozicija yra labai 000,000_ naujiems 
pernai buvo tik 702,851,000 naudingas valstybei daly- tiesti. — 
bušelių.
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“SANDARA” NEŽINO 
KĄ ŠNEKA.

“Sandara” dėdama A. 
Janulaičio straipsnį apie 
Vytautą Didįjį, tarp kit ko 
sako:

"Mes čia dedame ‘Sandaroje’ 
ištrauką jo straipsnio iš ‘Kul
tūros’ Nr. 9 apie Vytautą Di
dįjį. kad parodžius skaityto
jams kaip tūli Lietuvos social
demokratai žiuri i prieš penkis 
šimtus metų gyvenusi Lietu
vos didvyri ir jo darbus ypač 
tai, kad čia pas mus Amerikoje 
yra Aug. Janulaičio dvasios 
pora laikraščių, kurie Vytautą 
Didiji neigia ir tuose savo laik
raščiuose neapykantą ir kerštą 
tarp lietuvių sėja."

Keistas p. Biekšos ma
nevras. kuris jį patį triupuo- 
ja.

Pirmiausia, “Sandaros” 
redaktorius pasirodo čia ne- 
žinėliu, nes jis p. A. Janulai
tį vadina Lietuvos "social
demokratu.” Faktas yra 
toks, kad už niekinimą so
cialdemokratų principų, p. 
Janulaitis jau daugiau kaip 
10 metų iš socialdemokratų 
tarpo yra prašalintas ir da
bar su jais nieko bendro ne
turi.

Kitas žioplas pasakymas 
yra tas, "kad čia pas mus A- 
merikoje yra Aug. Janulai
čio dvasios pora laikraščių.” 

“Sandara.” matyt, čia tu
ri omeny "Naujienas” ir 
“Keleivį.” Bet einant iš to. 
ką mes aukščiau pasakėm 
apie p. Janulaiti, aišku, kad 
šitiedu laikraščiai nėra Ja
nulaičio dvasios.

Taip pat netiesa ir tai. 
kad šitie laikraščiai Vytautą 
neigia. Nėra mažiausio rei
kalo neigti prieš 500 metų 
gyvenusį kunigaikštį. Mums 
tik keistai atrodo, kad su
augę žmonės lėlėmis žai
džia. Todėl mes ir nurodėm. 
kad neverta garbinti monar
chus, nes jau pats gyvenimas 
šluoja juos už tvoros.

Nejaugi “Sandaros” re
daktorius irgi norėtų būt su 
jais iššluotas?

JaTmidine Jubilejinis “Keleivio 
Numeris Išeis VŽKau;

f f

NUBAUDĖ “BANGOS” 
REDAKTORIŲ.

Kauno apygardos teismas 
nubaudė buvusios “Bangos” i 
dienraščio redaktorių 2 me
tais kalėjimo ir grąžinti ame-; 
rikiečiui Žiugždai 22,000 li-[ 
tų. kuriuos Jakužaitis buvo, 
neteisėtai pasisavinęs.

"Lietuvos Žinios” paduo-Į 
da apie tą bylą šitokių ži
nių: •

“Jakužaitis 1928 metais, bu- [ 
damas 'Klaipėdos Keleivio’ re- i 
diktoriumi. sumanęs pats leis- [ 
ti dienraštį, kuri pavadinęs ’ 
‘Banga.’ Kadangi laikraščiui 
leisti daug savų pinigų neturė-' 
jęs. nutaręs pasinaudoti jo var- ’ 
du prisiųstais iš Amerikos: 
Žiugždos pinigais. Mat. žiugž-' 
da buvęs jo pažįstamas ir pri-. 
siuntęs 220 doleriu jo 'ardu.i yyįjįj ATSTOVĖ AREŠ- W »vl • I * * W 1> J 1 •••

tuota Lietuvoj. Laiškai Keleivio Redakcijai
jų. Bet Jakužaičiui reikėję pi-, Kunigu "Draugas su pa- _ -

sipiktinimu praneša, kadį lllnllMflllC rFAČO
Lietuvos valdžia sulaikė ir JUUllUJ<llld 1 I UKcL
iškrėtė Amerikos vyčių at-. v
stovę, A. Rubliauskaitę. Jisį 
sako: no

“Iki šiol amerikiečiai tokiu į — 
budu dar nebūdavo traktuoja-. 
mi. Nors tiesa, sugrįžę iš Lie-! 
tuvos žymesnieji amerikiečiai į . “ 
pastebėdavo, kad jų žygius j Taigi 
Lietuvoje sekdavo šnipai, te- į riausi 
čiau sulaikyti ir kratą daryti Į 
nedrįsdavo. Bet. 
su musų organizuotojo jauni
mo atstove rodo, kad ir ameri
kiečiams. besilankantiems 1 
tuvoje nebebus daroma išim- _
čių. £al ir jų ne vienas pateks • bant. kad "Keleivis 
i Varnius ir
lo.“

Žinoma, jeigu Lietuvoje 
taip butų pasielgta su socia
listų ar laisvamanių atstove, [ 
tai “Draugas” iš džiaugsmo Į 
tik šaipytųsi. Dabar gi širdį 
jam sopa: kad sulaikyta irįki d iaa mvli musų tau- 
iškrėsta buvo tokia asaba, is:. & a . -____

E^avą pagaminti yra daug 
* k būdų. Bet jeigu nepasi
tenkinate ta kava kurią var
tojau tai nemainykite virimo 
būdą. Mainykit kavą. Pirkit 
La Touraine, kavą su raudo
nu puoduku ant skardines.

i

Mes manėm išleisti jubi- šviečia musų progreso kovą 
lėjinį “Keleivio” numerį Ka- Amerikoj? 
ledoms, bet aplinkybės taip šiandien 
susidėjo, kad prisieina jis; pas mus dėjosi 25 metai at
leisti kiek vėliau. Yra labai 
daug Įdomios medžiagos,

Ar neįdomu 
pasiskaityt, kas

gal?
Vėliau tie dalykai bus da 

kuri yra išmėtyta 25 metų! įdomesni. Bus laikas, kad is- 
laikotarpy, ir ją surinkti rei- ■ torija jieškos jų kaip aukso- 
kia daugiau laiko, negu mes, Taigi kas turi kokių atsimi- 
iš pradžių tikėjomės. nimų, tegul juos sukoneent-

__ _ i ____•___________ *__ ___ *______ V* - 44

nigų ‘Bangai’ leisti, tai jis tuos 
pinigus ir paėmęs, manydamas, 
kad jo leidžiamas laikraštis 
duos daug pelno ir jis po kurio 
laiko galės pinigus grąžinti 
Žiugždai. Bet laikraštis su
bankrutavo ir jis negalėjęs tų 
pinigu grąžinti.”

Jakužaičio “Banga” ban
gavo visai neilgai, nes norė
jo būti visai nepartinė, jo
kios idėjos neturėjo, vien pi
giomis sensacijomis tikėjosi 
sau biznį pasidaryti. Bet vi
suomenė yra pasiskirsčius į 
partijas, todėl tokio laikraš
čio niekas nerėmė ir jis žlu
go, kartu nugramzdindamas 
22.000 litų svetimų pinigų.

i

I

M. K. BOLYS PRAŠALIN
TAS IŠ KOMPARTIJOS.

"Laisvė” praneša, kad—
"šiomis dienomis iš Komu

nistų Partijos tapo išmestas 
M. K. Bolis. kaipo neatsako- 
mingas ir neištikimas žmogus. 
Bolys kadaise priklausė prie 
Socialistų Partijos Lavrence. 
Mass.. 1926 metais buvo Įsto
jęs i Komunistų Partiją ir pas
kui iš jos pasitraukė. Vėles
niais laikais vėl buvo Įstojęs Į 
Komunistų Partiją, 
dabar tapo išmestas, 
jis mokino Bostono
darbininkų chorą, bet ir iš ten 
tapo prašalintas."

Bolys buvo netiktai ko
munistų choro mokytojas, 
bet podraug buvo ir žymus 
jų kalbėtojas, švietėjas. Kuo 
jis jiems prasikalto. 
“Laisvė” nepasako.

iš kurios
Nesenai 
lietuvių“LIETUVOS VALSTYBI

NĖ DEGTINĖ” DAROMA 
AMERIKOJ.

Bostono apielinkėj yra 
pardavinėjama. žinoma, 
slapta. “Lietuvos valstybinė 
degtinė.” Pardavinėtojai 
tvirtina pirkėjams, kad tai 
esanti tikrai Lietuvos "vals
tybinė," parvežta Ameri
kon slaptu keliu.

Mes senai pasakėm “Ke
leivyje,” kad tai nėra jokia 
“valstybinė,” bet Amerikos 
butlegerių padaras.

Musų pasakymą dabar pa
tvirtina ir.Lietuvos valdžios 
laikraštis, “Lietuvos Aidas.” 
kuris rašo:

"Amerikoje, kur tebeveikia 
‘sausasis’ režimas. Įvairus deg
tinės šmugelninkai turi plačią 
dirvą savo gabumams parody
ti. Paskutiniu laiku tenai su
sekta toksai kurijozas: slaptai 
parduodamoji degtinė apkli
juota padirbtomis Lietuvos eti
ketėmis. atspausdintomis lie
tuvių kalba. Padirbimas yra1 
labai nevykęs ir tiek skiriasi 
nuo tikrųjų Lietuvos etikečių, 
kad ir neprityręs jas gali at
skirti; kaina daug aukštesnė, 
talpa ne ta ir bonka yra daug 
storesnė ir prastesnio stiklo. 
Ant padirbtų etikečių parašy- 
in. kad tai eksportui degtinė. . krikščiony.
tuo tarpu, kai pas mus tokios J
\isai n.cra. i t* • • i• • • i h “I kaip visu religijų skeibe- 

“L. Aidas” priduria, kad jai. taip ir krikščionys laikui 
Lietuvos atstovybė Amen-:bėgant prasimanė stebuklų 
koje pasiuntusi finansų mi- ir kitokių nebūtų dalykų. Jie 
nisterijai vieną tokią bonka,1 prasimanė ir Kristų, kuris 
ir ministerija pripažinusi.'gimė ir mirė priešingai viso- 
kad ir bonka. ir užlipyta ant kiems gamtos įstatymams, 
jos etiketė esą aiškiausia1 Taip rašo savo knygoj 
falsifikacija. * Henry Frank.

viešai

KAS JKURĖ KRIKŠ
ČIONYBĘ?

žmonės paprastai mano, 
kad krikščionybės įkūrėjas 
buvo Jėzus iš Nazareto. Bet 
rašytojas Henry Frank sa
ko. kad tai netiesa. Krikš
čionybę įsteigęs ne Jėzus, 
bet Saulas iš Tarsaus.

Tokio asmens, kaip Jė
zus, istorijoj visai nebuvo, 
sako tas rašytojas naujoj sa- 

j. kurią jisai turi 
užvardijęs "Jesus.” Jėzus 
esąs niekas daugiau, kaip 
tik suarmeninta Povylo me
tafizika. Povylas buvęs Sau- 
lo mokinys arba pasekėjas. 
Gi pats Saulas buvęs žydas, 
bet virtęs atskalunu ir pra
dėjęs judajizmą griauti. Vie- 

į’ ,ton iudajizmo, arba senojo 
žydų tikėjimo, jisai pradė

jęs skelbti naują religiją, 
J kuri buvusi mišinys stabmel

diškų apeigų ir žydiškų tra- 
dicijų. Is to mišinio ir susi-

v‘ vo knygoj

JUMS PATARTINA TURĖT GERIAUSIĄ

Cleveland, Ohio. — Ma- [ Canton, Mass. — Daug 
“Keleivi”! Aš dar nese-:gerbiami “Keleivio” leidė- 
-----  • “ jai! Man linksma širdy, kad 

daug apsipažinau su lietu- Į ^silaukė ir s\ en-
kultūra Amerikoj.;.......... -
ir išsirinkau sauge- ko 18 metų, kaip “Keleivį 
laikraštį "Keleivį,” skaitau. “Keleivį”

nai iŠ Lietuvos, bet jau maž- i jai. , _aP 
j______i:^„ ! “Keleivis

4*

jubilėjų. Šįmet ir man suka-_ _ ------ - .

skaitau. “Keleivį” skaitant
' nes jame matau daugiausia aš išgirdau 1912 metais.

pasieigimas [ tjesos įr apšvietos, kurios Tais metais aš atvažiavau į 
labai reikalinga. Tik!^IP^ri^, ®e. ‘ -__ _

j -e_ per šviesą pažinsime tiesą.
........................ ’ ’

I

? klausydamas 
Keleivį” skaitant, aš išgir

dau tokių įdomių dalykų, 
Aš girdžiu daugumą kai- kurių niekacl dar nebuvau 

. kad "Keleivis” yra girdėjęs. Aš labai susidomė- 
• nors nemokėjau nei 

ba, žinoma, tie, kurie prisi-1 skaityt, nei rašyt, užsirašiau 
gėrę kunigų arba taip vadi- ■ "Keleivį.” Nuo'to laiko man 
namų “tautininkų” dvasios- i kiti draugai skaitydavo “Ke- 
Bet nereikia tikėt ką kas leivj,” o aš klausydavausi, 
kalba arba rašo, reikia pa- Besiklausant "Keleivio” raš- 

- ■ čiam persitikrini, kad “Ke- [ tų, manyje gimė noras iš- 
, ieivis” šimtą ir tūkstantį sy- mokt pačiam skaityti. Ir jei 

• aš šiandien skaitau ir rašau.

mums

r tai be jokio reika- musų tautos išdavikas. Kai-. jau> jr

Jubilėjinį "Keleivio” nu- _Įr parašęs prisiunčia 
merį išleisime pirmą vasario 
sąvaitę. Tai bus maždaug 
tuo pačiu laiku, kada “Ke
leivis” yra gimęs. Jis pasiro
dė pasauly 9 vasario.

Jubilėjinį numerį padaly
sime dvigubai didesnį ir 

• gausiai iliustruotą.
1 Daugelis senų "Keleivio” 
bendradarbių ir platintojų, 
kurie da nespėjo parašyt 
savo atsiminimų, dabar tu
rės dar kelias sąvaites laiko 
surinkti pergyventus savo įs- 

i pūdžius. Kai kurių draugų 
raštus dedame jau dabar, 
nes bijomės, kad į paskutinį 
numerį negalėsime visos 
medžiagos sutalpinti.

Bet tegul tai nesulaiko nei 
vieno nuo rašymo. Prašo
me rašyti kuo daugiausia. 
Tokie dalykai yra be galo 
įdomus. Tik pasiskaitykit 
tilpusi šiame numery drau
go F. Lavinsko straipsnį 
“Kaip Aš Platinau Spau
dą.” Ar nepuikiai jis nu-

musų 25 metų sukaktuvėms.
Kartu prašome savo drau

gų skaitytojų pasistengti 
kuodaugiausia “Keleivio” 
išplatinti. Švenčiant jubilė
jų yra geriausia proga tai 
padaryti. Kai kurie draugai 

I jau prisiuntė po keliatą natb 
■ jų skaitjiojų. Mes manome, 
i kad getrai atsidėjus, galima 
butų padidinti “Keleivio” 
skaitytojų armiją dvigubai. 
Taigi, sukruskime, draugai. 
Padirbėkime nors vieną mė
nesį taip, kaip dirbome 25 
metai atgaL

Kas gali, tegul užsisako 
keliatą ar kelioliką jubilėji- 
nio numerio egzempliorių 
išplatinimui tarpe tų, kurie 
“Keleivio” da neskaito. Ju- 
bilėjinis numeris bus dide
lis, dailus, todėl padarys į 
juos gero įspūdžio. Tokius 
užsakymus prašome išsiųsti 
nevėliau kaip 25 sausio. Li
gi 10 egzempliorių seniems 

j “Keleivio” skaitytojams ad- 
i ministracija nusiųs dovanai.

kurios eali būt da labai gera!9 ;’ci .aš.aan'’je? rimtai pro-
aasoadinė kokiam nors “tė-ltolius tai m ta gdiemus tauju „• esu laisvamanis taigasDadinė kokiam nors “te-Į_ i --i w i • • •„čejiui " negu tie ponai, ką garsiai j aciu tik "Keleiviui.  ____ Noras 

kalba apie patriotizmą. "Ke- lavintis buvo toks didelis, 
1 • 1 Y* - — w

vriTUfiTMTCTiT MOVVTO . leivis,” žinoma, nekenčia kad 2Š be mokytojo, be mo- 
KUm^iN’di u muki io Lietuvos apuokų, bet tai ne- kyklos pasiekiau to, ką da- 
JAS NEGAUNA UŽMO- ! reiškia, kad jis nemyli visos [bar turiu. Mano mokytojas 

, _ “Kelei- į buvo “Keleivis.” Apie logi-[tautos. Macochams ‘ .
(Jakštvs) ivis” “nekošernas;” bet [ką, psichologiją, astronomi-
“Laisvę,” i Lietuvos liaudžiai jis labai; ‘

Atsimenu, kaip dar Lietu- 
; voj gaudavom “Keleivio” 
i kokį numerį, ar kas parsi- 
i veždavo, ar per paštą pri- 
! siųsdavo, tai būdavo skai
tom. dalijamės per rankas, 
iki visai nuplyšta. Taigi aš 
ir Amerikon važiuodama 
džiaugiaus, kad gausiu skai
tyt “Keleivi.” Aš iki šiolei 
nusipirkdavau pavieniais 
numeriais, bet dabar, kai 
“Keleivis” Švenčia savo 25 
metų jubilėjų, tai užsirašau 
ant pusės metų. Ir toliau aš 
nemanau su juo skirtis, nes 
tai yra musų liaudies žibu-[tojams. Per 25 metus jūs 
rys.

KESNIO.
Senas Vincas 

aimanuoja per >
kad komunistai neužmoka į pageidaujamas, 
jam už prakalbas. Girdi:

“Ar nebūtų gerai pavarius 
vajų už tai. kad musų apskri
čiai ir prakalbų rengėjai steng
tųsi greičiaus atsiteisti su kal
bėtojais? Kalbėtojas, išsitran- 
kęs kelis mėnesius, kaip namų 
neturįs šunelis, nusikamuoja, 
nuvargsta, o su jo jau ir taip 
mizernu užmokesčiu kas daro
ma? Rašyk, nerašinėjęs. mal
dauk. kaip elgeta, nemaldavęs, 
o tau nei atlygina, nei ant laiš
kų neatsako. Praslenka metai, 
užstoja kiti, o kalbėtojaus at
lyginimo bila vis po apačia ki
šama — kas striukas, jis gali 
palauktiI”

Ot, kaip butų gerai, jei 
komunistams butų pasisekę 
Chicagoje paimti SLA. iždą 
su milionų dolerių! Senvi- 
čių šiandien butų buvę netik 
Senam Vincui, bet ir ki
tiems pod komisarams.

ją ir kitus dalykus aš suži
nojau tik iš “Keleivio.”

Taigi, lai gyvuoja “Kelei
vis” taip ilgai, kaip ilgai gy- 

■ vuos musų planeta.
Stasys Pocius.

Brooklyn, N. Y. — Di
džiai gerbiama “Keleivio” 
Redakcija ir administracija! 
Šįmet sukanka 25 metai 

Į kaip “Keleivis” lanko dar
bininkų eiles. Ta proga tu
riu garbės linkėti kuodau- 
giausia laimės ponui Redak- 

' toriui S. Michelsonui, J. Ge
gužiui ir visiems “Keleivio” 
bendradarbiams bei skaitv-

J. čigaitė.

Visi “Ke- 
skaitytojai siunčia

Peruvijoj riaušės nesiliauja.
Peruvijos respublikoj, pie

tų Amerikoj, triukšmai ne
sibaigia. Nelabai senai La 
Oroya ir Mal Paso miestuo
se kilo darbininkų streikai, 
per kuriuos buvo užmušta 
15 žmonių. Dabar vėl kruvi
nos riaušės Įvyko Limos 
mieste, kur susikirto komu
nistai su civile partija. Pas
tarosios partijos žmonės no
rėjo laikyti mitingą toj pa
čioj vietoj, kur ir komunis
tai norėjo. Pradėjo vieni su 
kitais koliotis, paskui svai
dytis akmenimis, o ant galo 
ir šaudyt. Penkiolika žmo
nių buvo sužeista.

Plymouth, Pa.
leivio”
jam sveikinimų su 25 metų 
sukaktuvėmis. Visi šaukia: 
“Lai gyvuoja ‘Keleivis’ vi
sados.” Prie to Šukio prisi
dedu ir aš. žinoma, atsiran
da dar ir tokių, kurie “Ke
leivi” peikia, bet aš žinau, 
kad visi tie, kam aš užra
šiau "Keleivi,” su pamėgi
mu skaito ir šiandien. Su pa
garba, F. Klimkevičia.

dirbot sunkų, nenuilstamą 
darbą. Tam darbui reikalin
ga buvo daug laiko ir pasi
šventimo. Taigi brangus 
“Keleivi” eik i margą pasau
lį ir rodyk skriaudžiamie
siems tikrą kelią. Paduok 
jiems ranką ir paguosk sun
kioj valandoj, kad darbinin
kas drąsiai galėtų pasakyti: 
“Šalin iš kelio!... tiesa ei- 

J. Kanaperis.na!”

Bienfait, Canada — “Ke
leivio” 25 metų sukaktuvių 
proga aš linkiu: “Keleivi”! 
lai būna tau atkelti vartai į 
visas pasaulio šalis. Garbė 
jums didvyriai, kad laikotės 
tikro kelio, leisdami darbo 
žmonių laikraštį “Keleivį.”

“Maikio su Tėvu” rašyto
jui linkiu ilgiausių metų. 
“Keleivi,” visuomet lankyk 
mano samanotą bakūžę.

P. Mikalajūnas.

Detroit, Mich. — Gerbia
ma “Keleivio” Redakcija! 
Kaipo senas “Keleivio” 
skaitytojas siunčiu geriau
sius linkėjimus 25 metų ju- 
bilėjaus proga. Linkiu ge
riausių pasekmių ir sulaukti 
kitus 25 metus.

Drauge, “Keleivi”! Ke
liauk i kiekvieno darbininko 
grintelę ir šviesk bei rodyk 
kelią musų viengenčiams. 
Iš tikros širdies linkiu viso 
gero 25 metų sukaktuves 
švęsti. Su pagarba B. A. 
Ellies.

St. Louis, Mo. — Gerbia
mas "Keleivio” Štabe? Mel
džiu priimti mano širdingus 
linkėjimus “Keleivio” 25 
metų sukaktuvių proga. 
Linkiu visam “Keleivio’^ 
štabui tvirtos energijos ir 
geros kloties, o pačiam “Ke
leiviui” plačiausios .visuo
menės simpatijos per dau
gelį metų.

Aš negaliu ne pasveikinti 
“Keleivį” su taip iškilmin
ga jo 25 metų švente, nes___ ___________ _______
“Keleivis keliauja į mano [šiandien lietuviai geriausiai 
namus jau per 22 metu be- • myli “Keleivį,” nes tik jis 
jokios pertraukos. Aš pilnai [ vienas parodo darbinin- 
esu užsiganėdinęs ir dėkin- kams kaip mus išnaudoja 
gas jam. taigi sveikinu visokj nenaudėliai.
“]~........................................... -- i -

tų sukaktuvių.
Sykiu prisiunčiu ir mano 

prenumeratą, kuri jau bai-

Lawrence, M»«*. — Ger
biamoji “Keleivio” Redak
cija ! Aš, Petras Baltuškoms, 
senas “Keleiv;o” skaityto
jas. sveikinu visus “Kelei
vio” darbuotojus ir įsteigė
jus, kurie sugebėjo įsteigti ir 
per 25 metus išlaikyti tokį 
puikų laikraštį. Musų “Ke
leivis” per tuos 25 metus 
visko patyrė ir sunkiai ko
vojo su visokiais savo prie- 

i šais, bet savo tikslo pasiekė.

__ taigi t__
Keleivi” susilaukus 25 me-! T- - r t • «r3i- j Is savo puses linkiu Ke

leiviui” geriausių pasiseka 
mų ateity. Taip pat linkiu ir;

-. . j.. . . visiems “Keleivio” skaityto
giasi su pradžia naujų metų. jams sulaukti kitų 25 metų

Norėčiau prisiųsti ir už 
mano brolio Adolfo Doma
ševičiaus, iš Baisogalos Lie
tuvoje, bet jis rašo savo laiš
ke, kad ne visus numerius 
gauna.

Walter Domashevich.

ir visiems kartu švęsti “Ke* 
leivio” 50 metų jubilėjų.

Petras Baltuškonis.

JokiųNorwood, Mass. 
pasveikinimų su 25 metų su
kaktuvėmis nesiunčiu. Vie
toj linkėjimų prisiunčiu 4 
naujus “Keleivio” skaityto
jus ir money orderį vertės 
$8.25. Piisiųskit “Keleivio” 
kalendorių 1931 metams.

Tony Zarlim.

Medford, Mass. — Drau
ge redaktoriau! Susilaukę 
25 metų sukaktuvių, mes 
siunčiame brangiam jūsų 
laikraščiui širdingiausių lin
kėjimų. Mes skaitėme “Ke
leivį” atydžiai per visą jo 
gyvavimo laiką ir jis pasida
rė musų namuose' neapsiei- keletą žodžių “Keleivio” ju- 
nama būtinybė. bilėjaus proga. Pirmiausia

Mes tikimės, kad ateinan- linkiu “Keleiviui” geriausių 
tieji dvidešimts penkeri me- pasekmių. Jis per tiek laiko 
tai bus da daugiau sekmin- ir per tokias audras pasiliko 
gi, negu pereiti dvidešimts tos pačios nuomonės, būtent, 
penkeri yra buvę.

Su aukšta pagarba,
Anna Walnic.

Detroit, Mich. — Šiuomi 
siunčiu jums geriausius lin
kėjimus su linksmomis Ka
lėdomis ir laimingais Nau
jais Metais. Taipgi sveikinu 
“Keleivį” su 25 metų jubi- 
lėjaus sukaktuvėmis. “Ke
leivis” nenuilstamai kovojo 
su visais darbininkų prie
šais, išnaudotojais ir sėk
mingai skleidė apšvietą lie
tuvių visuomenėj. Taipgi 
vėlinu, kad “Keleivis” su
lauktų “auksinio” jubilėjaus 
su šimteriopų skaitytojų ir 
bendradarbių skaitlium.

Senas “Keleivio” skaity
tojas, A. Bačėnas.

Kenosha, Wis. — Gerbia
mas Tamsta! Aš noriu tarti

socialistiškos. Aš norėčiau 
ir linkėčiau, kad “Keleivis” 
ir toliau laikytųsi šito nusi
statymo.

Buvo žmonių, kurie dirbo. 
Aš pats kol užsirašiau “Ke
leivį,” tai agentas turėjo 
darbo visai valandai. Jis 
šnekėjo ir agitavo mus visą 
valandą, bet jei nebūtų mo
kėjęs ir būt neparodęs štu
kų, vargiai ar ką nors butų 
pešęs. Jis mums parodė kaip 
praryti noperską ir kaip iš 
delno išimti nikelį. Tada 
mes sumetėm po “rublį” ir 
išsirašėm “Keleivį.” Tai bu
vo 1913 metais. Nuo to laiko 
su “Keleiviu” nesiskyriau ir 
nemanau skirtis niekad.

Su pagarba,
F. Povilenskas,



KEE1EIV1S

HAMTRAMCK, MICH.
Komunistų politika nepa
kenkė. Labdaringas ba

lius pavyko.
Lietuvių Amerikos pilie

čių kliubas lapkričio 8 dieną' 
savo narių bedarbių sušelpi- 
mui surengė balių. Bolševi
kai šitam labdaringam pa
rengimui norėjo pakišti ko
ją, vienok tas jiems nepasi
sekė ir balius pavyko gerai.

Viename kliubo susirinki
mų buvo nutarta sušelpti be
darbius kliubo narius. Buvo 
išrinkta iš 5 narių komisija, 
kad surengtų kokią nors 
pramogą. Komisija su narių 
pagelba griebėsi darbo ir, 
kad pamarginus baliaus pro
gramą, pakvietė visų pa
kraipų chorus, dainininkus 
ir muzikantus, kad jie veltui 
prisidėtų.

“Apšvietiečių” choras at-; 
sisakė, nes, girdi, iš prie
žasties bedarbės, didžiuma 
choristų išvažinėjo į kitus 
miestus ir neturį gero moky
tojo.

Buvo pakviestas ir “dar- 
biečių” “Aido” choras. Jau
nesni choristai sutiko dai
nuoti, bet atsirado keletas 
senbernių ir senmergių, ku
rie pasakė, kad tokiam kliu- 
bui, kuris nepriklauso jų 
“traicei,” dainuoti negali
ma. Dar be to, jų choro mo
kytojas V. Žukas sulošė ne
švarią politiką. Jis buvo pri
sižadėjęs baliuje akompa
nuoti dainininkams, bet į 
balių atėjo tik programui 
baigiantis.

Dėl šitos priežasties L. A. 
P. K. turėjo nesmagumo. 
Nesmagiai jautėsi ir daini
ninkės, nes prie nepatyru
sio akompanuotojo negalėjo 
gerai savo užduoti atlikti. 
Vienok visi dainininkai, 
kaip ve: V. Petrušonienė, A. 
Setulaitienė, M. Girvaitie- 
nė, A. Juodaitis, Skuliukas 
ir Smitravičiukas savo už
duotis atliko gerai, už ką
L. A. P. K. taria jiems šir
dingą ačių.

Kyla klausimas, kodėl ko- pats, kada jis nutarė užbaig- 
, munistai atsisakė patamau- ti gyvenimą. Kada jo sesuo 
ti bepartyviam L. A. P. Kliu- ” 
bui ir prisidėti prie labda
ringo darbo? Aišku kaip 
diena, kad dėlto, jog Kliu
bas neskyrė jiems pusės pel
no. Kas jiems bedarbių šel
pimas! Raudoniems jų “fon
dams” reikalingi doleriai, ir 
jie juos gaudo prie kiekvie
nos progos. Jei butų skirta 
jiems pusė pelno, būtumėt 
matę, kad jie visom ketu
riom butų atėję ir čia daina
vę. Vienok, nežiūrint į ko
munistų sabotažą, balius pa
vyko ir davė apie $300 pel
no. Išlaidų buvo apie $100. 
Taigi bedarbiams bus dide
lė parama, kurią išdalys 
Kliubo komisija, žiūrint 
kiek kam reikia. Visi bedar
biai Kliubo nariai privalo 
užsiregistruoti per Kliubo 
susirinkimą arba pas nuta
rimų raštininką šiuo adre
su : A. J. Levulis, 9336 
Felch st., Detroit, Mich.

L. A. P. K. taria širdingą 
ačių biznieriams ir darbo 
žmonėms už įvairias aukas, 
kurias apturėjom bedarbių 
šelpimui. Tų geraširdžių pa
vardės šios: A. Velivis, M. 
Laimanas, A. Melninkaitis, 
Gftda, Rukštelė, M. Stan
kus, J. Ninis, T. Demskis, j 
J. W. Taruta, J. Waitys,1 
broliai Jackevičiai, V. R. 
Bule, S. Udaravičiai, Ignas 
Suskis, S. Ambrazas, J. 
Aukštuolis, J. Sakalauskas,
M. Batulevičius, M. Pacen- 
|ienė, A. Marks, A. Širvai
tis, A. Demskis, J. Lukis, J. 
Latoza, P. Ranelė, A. Gildą,

CHICAGO, ILL.WORCESTER, MASS. Į bet 11 gruodžio rytą į darbą kesnių užsimokėti. Taigi rei- 
jau neatėjo.

Galauskas yra 45 metų 
amžiaus, 6 pėdų aukščio, 
sveria 180 svarų, turi tam
sius plaukus ir tamsias akis. 
Prie vienos akies yra apga- 
ma. ___ , .

Galauskienė pasiliko na- kas ateinančiais metais už- 
mie su 5 metų amžiaus mer-. kirstų kelią šelpimui Mask- 

ir labai susirupinus vos komunų, o šelptų tuos 
savo Kliubo narius, kurie 
tos pašalpos reikalingi, 

Detroito Lietuvis.

Nusišovė Juozas Matijošaitis
Pereitą sąvaitę čia nusi-į 

šovė Juozas Matijošaitis, 22 
metų amžiaus jaunuolis, ku
ris angliškai vadindavosi 
Mathevvson. Jis gyveno su 
savo tėvais po numeriu 28 
Columbia street.i mie sJuozas buvo namie vienas 
nota trorlo via nnfora įivKaior- 

vyro likimu.
Margareta parėjo vakare i Šitas žinias mums pri- 
iš darbo, ji rado savo broli I siuntė iš angliškų laikraščių 
jau atšalusį. Persigandusi ji drg. A. J. Katkauskas. 
nubėgo pas savo draugę ir iš 
tenai buvo pašaukta polici
ja.

Policijai nešant lavoną iš 
namų, parėjo ir motina. Pa
mačiusi nebegyvą sūnų, ji 
Įpuolė isterijon, pradėjo 
klykti ir apalpo. Sesuo taip 
pat pradėjo alpti. Abiem 
jom reikalingas buvo gydy
tojas.

Kas pastūmėjo jauną Ma
li jošaitį prie savžudystės, 
tikrai negalima pasakyti, 
bet spėjama, kad svarbiau
sia priežastis buvo bedarbė. 
Jis jau 3 mėnesius nedirbo ir 
niekur darbo negalėjo gau
ti. Tėvas yra geras medžio 
darbo amatninkas, bet ir jis 
vaikščioja be darbo. Iš visos 
šeimynos dirba tiktai viena 
mergaitė. Jai sunku visą šei
myną išmaitinti, todėl gali 
būt, kad jos brolis ir nutarė 
gyvenimą užbaigti. Jis atsi
sėdo miegamam kambary 
ant grindų, pasidėjo tarp ko
jų šautuvą ir paspaudęs pir
štu gaidį, paleido šūvį.

į ketų tuos žmones sušelpti, o 
' ne bolševikus.

Nepersenai Įvyko Kliubo 
valdybos rinkimai. Pirmi
ninkas Levulis atsisakė, o iš
rinktu tapo Kuzis. Butų ma
lonu, kad naujas pirminin-

WATERBUR Y, CONN. 
Lietuviai protestuoja dėl 

Dr. Jono Šliupo nuteisimo.
Lapkričio 6 dieną SLA.

Kas veikiama bedarbių 
naudai.

Šiuo laiku Chicagoje to- ' . - . .. A -
kia didelė bedarbė, kokios V ^P08 8US1?
gal dar niekad nėra buvę. rinkime Poškėjo, kad uz 
čia kas metai žiemos metu knygutę n’
veikdavo įvairios labdarin-1 šventieji, Lietuvos

kad už

IŠ DARBO LAUKO
(Department of Labor.)

Prapuolė Juozas Galauskas.
Gruodžio 11 dieną čia 

prapuolė Juozas Galauskas, 
45 metų amžiaus lietuvis, ir 
iki šiai dienai nėra apie jį 
jokių žinių. Jo žmona krei
pėsi į policiją prašydama 
padėti jai surasti prapuolusi 
vyrą.

Galauskienė sakosi neži- 
‘Aido” redakcija ir M. Čur- nanti jokios priežasties, dėl 

kurios jos vyras galėtų pa
mesti savo namus. Jisai dir
bo garaže ant Harrison st.,

<4 
lianis.

L.A.P.K. raštininkas,
■K? S? Z i- - ---- —

i A. J. Levulis.

DETROIT, MICH.
Lietuvių piliečių kliubas 

ir bolševikai.
Šis Kliubas, tai viena di

džiausia draugija Detroito 
lietuvių tarpe. Jis susitvėrė 
1910 metais sausio 14 dieną. 
Kliubas vienas turi daugiau 
narių, negu visos kitos drau
gijos paėmus kartu. Tai be- 
partyvė draugija. Čia pri
klauso ir katalikų, ir tauti
ninkų, ir socialistų; vienu 
žodžiu jis nežiūri kas kokių 
pakraipų ar nusistatymų. 
Kliube priguli daug moterų 
ir merginų.

Šiuo laiku Kliubas turi 
banke $10,000 “cash.” Na
riai moka po 50 centų Į mė
nesį. Ligoje Kliubas duoda 
$9 pašalpos Į sąvaitę.

Viena musų nelaimė, kad 
per pastaruosius tris metus 
Kliubo narių tarpe prisibro- 
vė bolševikų ir iš tos prie
žasties per 1930 metus mes 
negalėjom nei vieno mitin
go ramiai ir tvarkingai at
laikyti. Vos pradėsi Kliubo 
reikalus svarstyti, kaip tuo
jaus musų bolševikai ir 
pradeda visokius savo ko
mitetus kišti ir aukų prašyti. 
•Jie Kliubo reikalų nežiūri ir 
jų nesvarsto. Mitinge tik rė
kia, šaukia ir tuomi kliudo 
kitiems. Dažniausia nariai, 
nepakęsdami to lermo, užsi
moka mokesčius ir eina na
mo. Bet mano manymu, lai
kas butų mums susiprasti ir 
bolševikų atsikratyti. Daug 
musų senų narių nedirba ir 
kiti neturi kuo net savo mo

” Lietuvos 
teismas nuteisė seną aušri
ninką Dr. Joną Šliupą kalė
ti. Kadangi minėta knygutė 
Amerikoje buvo išleista ke
letą kartų ir nieks Dr. Jono 
Šliupo nepersekiojo už to
kius raštus, tai mes, SLA. 
11 kp. nariai, griežtai pro
testuojame prieš tokį Lietu- 

! vos teismo pasielgimą. Mes

ges draugijos, kurios suteik
davo maisto ir nakvynę be
darbiams. Bet šįmet šitų be
darbių tiek daug, kad tos 
draugijos visų negali sušelp
ti. Baisi bedarbių padėtis 
privertė net valstijos guber
natorių pagalvoti. Apie po- 

CHERRY VALLEY, MASS rą sąvaičių prieš rinkimus 
buvo sušaukta tam tikra .. .
konferencija ir gatvinėj į supciaipe giliausią uzuojau- 
spaudoj buvo plačiai rašo- Dr. Jonui šliupui ir linki
ma apie tuos “mielaširdin- to!mos darbuotis apsvie- 
gus” darbus, kurių sumanė 
imtis valdininkai. Tai buvo 
tik gražus žodžiai, kad mes 
juos vėl išrinktume šiltosna 
vietosna.

Pirmiausia tam tikra be
darbės komisija nutarė su
registruoti visus bedarbius. 
Lapkričio 8 visos pradžios 
mokyklos buvo paverstos 
bedarbių surašinėjimo biu
rais. Tą dieną užregistruota 
84,000 bedarbių. Registra
cija buvo prailginta dar 
trim dienom. Per tą laiką 
užregistruota 115,000 be
darbių. Ar tai visi Chicagos 
bedarbiai? Toli gražu ne. 
Žinovų apskaitliavimu, per 
šitą registraciją nesuregist
ruota nei pusės bedarbių. 
Kodėl bedarbiai neina re
gistruotis ir neparodo val
džiai visos tos bedarbių ar
mijos visame nuogume? 
Reiškinys stačiai nesupran
tamas. Mano yra tokis sam
protavimas. Daugelis bedar
bių nieko neskaito ir apie 
registraciją nieko nežinojo. 
Kiti užsiima “bizniu,” ir bi
jojo, kad padavus adresą jo 
ruimelį gali atlankyti “ange
las sargas” ir gali rasti už- 
džiautą ant pečiaus katiliu
ką. Didžiausia bedarbių ne- 

nutari: 5žra^t“?Jla^kamš siregfetrarimo priežastis bus ..............
visiems metams. M pacnj tamsumas ir nesu- tuvaitės lavintis 

tai geriau- pratimas savo reikalų.
• v _• TT _ T

Šis-tas ii musų kampelio.
Šitas miestelis guli tarpe 

kalnų ir nedidelių ežerų, so
dais ir medžiais apaugusių. 
Linksma čia, ypatingai va
sarą, kada viskas sužaliuo
ja.

Prieš sušmukimą Wall 
Streeto, žmonės nors ir bu
vo išnaudojami, bet links
mi ir užganėdinti, kad gali 
nors kasdieninį gyvenimą 
pasidaryti. Užėjus visoj šaly 
bedarbei, prispaudė ir Cher- 
ry Valley darbo šeimynas. 
Dirbtuvės jau visi metai 
kaip uždarytos. Atleido ne 
tik darbininkus, bet taip pat 
ir superintendentus. Pagerė
jimo, tuo tarpu, nematyt.

Lietuvių čia nedidelis bū
relis. Apie trečdalis iš jų— 
ūkininkai. Likusieji veik vi
si turi nuosavus namus su 
sodais ir daržais. Apšvietoj 
lietuviai stovi neblogiausia. 
Visi myli skaityti pirmeiviš
kus laikraščius, tarp kurių 
pirmą vietą užima gerb. 
“Keleivis.” Net ir maži vai
kai mėgsta skaityti Maikę 
su Tėvu.

Gruodžio 7-tą, pp. Anta
nas ir Marijona Tulauskai 
surengė labai puikią vaka
rienę. Už priruošimą tokių 
skanių valgių, ponia Tulaus- 
kienė verta pagyrimo.

Pavakarieniavę ir drau
giškai pasikalbėję, svečiai

tos srityje.
Komisija: P. Motiečius, 
A. Nainis, T. Matas.

“Keleivį”
Mano nuomone, l 
sias darbininkui žmogui 
“prezentas.”

PITTSBURGH, PA. 
Gabios lietuvaitės.

Spalių 11 dieną sėdžiu 
prie radio ir klausau WJS 
stoties programo. 
vedėjas iššaukė dvi lietuvai
tes. Tai mažutės dar mergai
tės, Rajauskaitės. Laukiu su 
nekantrumu ką jos užgra- 
jins. Pirmiausia vyresnioji 
išpildė smuiko solo. Griežia 
Coonchero labai sunkius da
lykėlius. Man pačiam moki
nantis muzikos tie dalykai 
teko griežti tik baigiant 
mokslą. Pagirtinas dalykas, 
kad tokia jauna mergaitė 
gali griežti tokias sunkias 
kompozicijas.

Jos. sesutė skambino pia
no. Išpildė “M ar che mignon- 
ne.” Mane tiesiog šiurpas 
nukrėtė, kad kūdikis gali 
taip puikiai pianą valdyti. 
Man tas padarė be galo ma
lonų įspūdį.

Kiek man žinoma yra, 
Rajauskaitės neturtingos 
mergaitės ir iš niekur pašal
pos negauna. Jų motinėlė 
labai vargsta, bet’ lavina 
mergaites.

i Aš linkiu jums jaunos lie- 
,------— ir toliau.
Man smagu butų girdėti jus 

Kas bus toliau daroma — per radio dažniau.
W. Orentas. parodys ateitis. S. M. |

KANADA
Miškuose daugiau darbų. 

—Vėliausios žinios iš New 
Brunswicko provincijos sa
ko, kad tos provincijos miš
kuose žymiai pagerėjo dar
bai. Ir manoma, kad šią žie
mą darbai tenai eis daug ge
riau, negu iš pat rudens bu
vo tikėtasi.

KANADA.
Plieno darbai sumažėjo. 

—Iš Sault Sainte Marie pra
nešama, kad automobilių 
fabrikai tenai užsakė vos tik 
40% to plieno, ką jie buvo 
užsakę pernai šiuomi laiku. 
Todėl darbai plieno dirbtu
vėse eina labai prastai.

ARGENTINA.
Darbininkams atlyginimo 

įstatymas. — Paskutinėmis 
dienomis Argentinoje išleis
ta įstatymas apie atlyginimą

Girdžiu darbininkams ištikus prie
darbo nelaimei. Šitas įstaty
mas yra tuo geras, kad visai 
neprileidžia darbininko kal
tės dėl apsileidimo. Sykį ne
laimė atsitiko, darbininkui 
turi būt atlyginta, nežiūrint 
keno tenai buvo kaltė. Jeigu 
pasitaiko prie darbo darbi
ninką užmušti, tai likusi jo 
našlė gauna nuo $3,000 iki 
$6,000 atlyginimo.

DANIJA
Darbininkų sutartis. — 

Vasario 1 dieną Danijoj bai
giasi 40,000 geležies darbi
ninkų darbo sutartis su kom
panijomis. Kovo ir balan
džio mėnesiuose baigiasi da 
dviejų pramonių darbinin
kų sutartys, taip kad išviso 
90,000 organizuotų darbi
ninkų Danijoj turės daryti 
naujus kontraktus su savo 
darbdaviais. Tikimasi strei
kų.

Muzikos mylėtojas.

Peruvijos vyriausybė už
simanė reformuoti universi
tetą. Studentai prieš tai už
protestavo, todėl valdžia 
daug jų areštavo.



KELEIVIS

Visokie
Patarimai

Kaip apsaugoti įrankius, kad 
nerūdytų.

Įrankiai labai genda nuo rūdi
jimo. Kad nerūdytų, reikia tep
ti šiuo tepalu: 1 klgr. lajaus ir 
apie tiek pat geltono vaško. Su
dėti į kokį indą ir tą indą dėti f 
kitą indą su verdančiu vandeniu, 
kad pervirtų. Galima tiesiog ant 
ugnies virti, bet reikia maišyti, 
kad neprisviltų. Tepalui ėmus 
gerai virti, reikia įpilti medžio 
alyvos. Alyvos reikia pilti tiek, 
kad tepalas nei per skystas, nei 
per tirštas nebūtų, šiuo tepalu 
reikia tepti geležiniai ir plieni
niai įrankiai. Jis apsaugos juos 
nuo rūdijimo.

r
i

Jeigu turit suirusią bačką, tai 
iš kreivoj jos lentų galit visai 
lengvai pasidaryti kabeklių dra
panoms 
pinklu j 
kant išlenktą vidurį parinkamo 
.ilgio, paskui ięupiaustyt jį piuk- 
lu išilgai po colį pločio, nuimti 
šiurkščius kampus, pritaisyti 
ties viduriu kilpą — ir kabeklis 
gatavas. Žinoma, tai vyro dar
bas.

bintu Reikia nupjauti 
du lentos galu, palie-
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Rūbų šepečio valymas.
Reikia saugoti šepetį nuo dul

kių. Prisivėlusi šepetį geriausia 
galima išmazgoti šiuo budu: še
pečio šerius reikia įmerkti į van
denį su štinkspiritu (spirit 
caustic.) gaunamu vaistinėse. 
Ištraukus iš vandens, nušluos- 

I tyti rankšluosčiu ir padėti ant 
šono, kad išdžiūtų.

—Sei, Maike, aš girdėjau, išeina, tėve. Juk tu pats da- 
kad tavo iškvolyta gazietaibar sakei, kad už nuodėmes 
švenčia jubilėjų?

—Taip, tėve. “Keleiviui” j 
šįmet sukako 25 metai, kaip • 
jis eina. Tą pragyventą lai-' 
ką dabar jis ir mini.

—Žinau. Maike, man da; 
Lietuvoje būnant buvo vieni 
jubilėjušavi metai. Kožnoj: 
bažnyčioj prie didžiųjų du-; 
ro buvo prikaltas kryžius 
nuo švento tėvo, kurį pabu-! 
čiavęs žmogus gauna 300; 
dienų atpuskų po smerties.

—“Keleivis” į tokius da
lykus netiki, tėve.

—Tai jis per savo jubilė
jų atpuskų visai nedarys?

—Ne, tėve. 
. —Tai kas čia man do per j 

be zupelnų atlai-

Dievas baudžia, ar ne?
—Šiur. Maike.

, —Na. o popiežius savo at-
; laidais žmones nuo tos baus
mės atleidžia, ar ne?

—Jes, atleidžia.
—Taigi aišku, kad jis už 

j Dievą galingesnis. Kaip tu, 
!tėve. pasakoji, tai Dievas 
• yra lyg ir koks Lietuvos 
' miestelio komendantas, o 
Į popiežius, tai jau kaip pats 
i prezidentas Smetona. Ko- 
1 mendantas žmogų nubau
džia. o Smetona susimyli ir 
tą bausmę panaikina.

—Dievaži, Maike, aš ir 
pats nesuprantu, kaip čia 
tas gali taip išeiti.

—O aš. tėve, suprantu.
—Na. tai išvirozyk 

man.
—Pasiklausyk, tėve, 

apie tai istorija sako.
—Jes, Maike, pasakyk 

man kokią nors istoriją. Aš 
myliu istorijas. Atsimenu. 
Pyteris Maslionka sykį skai
tė istoriją apie 40 razbainin- 
kų, tai buvo ko pasiklausyt.

—Apie 40 razbaininkų 
yra tik pasaka, tėve, bet ne 
istorija. Istorija vadinasi 
tik toks raštas, kur yra užra
šyti svarbus žmonijos gyve
nime nuotikiai. Taigi apie 
tokią istoriją ir aš noriu tau 
papasakot.

—Gohet. Maike. aš tuo 
tart u užsitrauksiu durną.

—Keli šimtai metų atgal, 
tuolaikinis popiežius suma
nė pastatyti Ryme bažnyčią. 
Savo pinigų tokiam reikalui 
jis neduos. Atbulai, staty
damas bažnyčią jis manė, 
kad dar jam turi likti sudėtų 
pinigų. Kad žmonės dau
giau aukautų, popiežius iš
leido tam tikrus lapelius ir 
paskelbė, kad kas nupirks 
lapelį, tas apturės didelius 
atlaidus, žmonės tais laikais 

—Nesąmonės, tėve! i buvo dar tamsus ir lape- 
—Palauk, vaike, aš dabar liūs pirko. Bet atsirado to- 

kalbu! i kiy žmonių kaip Martynas
_ Aš klausau. : Liuteris ir ėmė skelbti žmo- 
—Taigi, daleiskim, Mai-! nėms, kad čia yra tik apga- 

ke, kad aš už savo griekus vystė. Už tai popiežius at-

i

tie atlaidai reiš

nežinai, kas yra

i

ir

Emaliuotų indų plovimas.
Plauti reikia muiluotų vande

niu, kad indai nesusprogtų. Ne
reikia maišyti staiga vandens— 
išpylus karštą vandeni, negali
ma tuoj pilti šalto.

šukų valymas.
šukas geriausia išmazgotf 

vandeniu (drungnu). į kurį įdė
ti amoniako. Arba išmazgoti 
grynu vandeniu ir atsargiai plo
nu siulu išvalyti.

i

ką

jubilėjus 
dų?

—0 ką 
kia. tėve?

—Ar tu 
atlaidai?

—Ne, tėve, tokių dalykų 
mokykloj nemokina.

—Matai, vaike, aš tau sa- ■ 
kiau, kad neik Į bedievišką i 
škulę. ale nepaklausei. Bū
tum nuvažiavęs Čikagon Į 
švento Kazimiero makade- 
miją. tai šventą raštą ant 
pometies žinotum. Bet .jeigu 
tu nori, tai aš tau galiu iš- 
klumočyt, kas yra atpuskai.

—Gerai, tėve, klausau.
—Atpuskų. vaike, matyt 

negali. Juos suteikia šventas 
tėvas ir jie ateina oru kiek
vienam ščyram katalikui, 
taip kaip per radijušą ateina 
muzika.

—Na. o ką jie duoda žmo
gui atėję?

—Tu, Maike. žinai, kad 
visi žmonės griešija. Už 
griekus mes turėsim atpaku- 
tavoti čysčiuj ar pekloj. Kas 
pakliūva Į peklą, tam ratun- 
ko jau nėra: bet kas tik čys
čiuj. tam dar yra čenčius 
persimuvint dangaus kara
lystėn.

k e, kad aš
turiu degti čysčiuj 3 metus. 
Bet aš gavau 366 dienas at- 
puskų su kvadragenais. 
Znočijas, man pakuta su
mažinta ir aš pakutavosiu 
tik du metu. Ar dabar su
pratai, Maike?

—Ne, tėve, čia man nevi
sai aišku. Ar tai reiškia, kad 
jūsų “šventas tėvas” yra ga
lingesnis ir už patį Dievą?

—Nausa! Kaip gi jis gali 
būt už poną Dievą galinges
nis!

—Bet iš tavo pasakos taip

Kaip aš Platinau SpaudaI 
i

1909 metais Girardvillėš 
apylinkėj (Pennsylvanijoj) 
plačiai mane žinojo. Tuo 
laiku aš nešiojau po namus 
ir pardavinėjau arba užraši
nėjau “Kovą,” “Keleivį,” 
“Darbininkų Viltį” ir kitus 
laikraščius*. Teko dažnai su
sidurti su kunigais ir tam
siais jų parapijonais. Kad 
apsisaugoti nuo tamsių fa
natikų, reikėjo turėti škap
lierių, maldaknygių ir kitų 
“šventenybių.”

Tokių “pedliorių” tais lai
kais buvo daug. Šito “biz
nio” mane išmokino patyręs 
toj srity B. Depereckas.

Kartą pasišaukė mane 
kun. Pautienius ir pasiūlė, 
kad aš užrašinėčiau katali
kiškus laikraščius. Aš apsi
ėmiau, bet žmonės pas ma
ne jų nesirašė. Mat, jau tais 
laikais visi gerai mane žino
jo kaipo “bedievį.” Taigi 
jiems keistai atrodė, kad aš 
platinu katalikišką spaudą.

Kartą atėjau pas kun. 
Pautienių ir ant stalo me
čiau kvitų knygutes. Sakau, 
nieks tavo laikraščių nesi- 
rašo. Pautienius ėmė prašy
ti mane, kad aš dirbčiau 
kaip dirbęs. Sulaukęs sek
madienio jis bažnyčioj pa
skelbė,

Kad geležinis pečius virtuvėj 
nerūdytų, reikia sykį sąvaitėj 
ištrinti jį vilnoniu audeklu su 
kerosinu. Jeigu iš vakaro ištrin- 
sit ir bent porą skylių ant pe
čiaus paliksite pravėrę, tai per 
naktį kaminas sutrauks visą 
kvapą ir iš ryto kerosino jau ne- 
užuosit. Toks pečiaus užlaiky
mas apsaugos jį nuo rudžių.

Geriausis vaistas nuo spuogų 
ant veido, tai praustis kas diena 
karštais muilinais, padarytais iš 
kostiliško muilo (castile soap). 
kurio galima gauti kiekvienoj 
grosemėj. Paskui veidą nuplau
ti karštu vandeniu, o ant galo 
šaltu. Jei tas spuogų neišnai
kins. tai neišnaikins jų jokie te
palai.

Paimk pėdos ilgumo vielą ir 
sulenk ją taip, kaip moteriška 
špilka plaukams sulenkta. Pas
kui paimk replėmis ir užlenk j 
vidų abudu galu po aštuntadalį 
colio, šitokiu Įrankiu labai leng
va išimti iš bonkų korkas. Boi> 
ka užverčiama aukštyn, abudu 
vielos galai Įkišami Į bonkos ri
dų taip, kad korka patektų jų 
tarpam Tuomet už kito galo pa
traukiama ir korka išsitraukia. 
Viela turi būt pakankamai stora 
ir kieta, kad traukiant korka 
neatsilenktų užriesti galai.

. Pieno bonkoms išmazgoti pa
tartina turėt gabalą kietos vie
los. kurios galą reikia apvyniot 
kokia nors skepetaite. Kad ap- 
vyniojimas nenusmuktų, galas 
vielos reikia užlenkti. Labai ge
rai tam tikslui tinka vielos ran
kena nuo vynuogių beskės, tik 
reikia ją ištiesti. Ji turi abudu 
galu gatavai užlenktu.

Jeigu namuose atsiranda vo
ratinklių, tai reiškia, kad privi
so vorų, šitą bradą galima iš
naikinti tokiu budu: nupirkti 
aptiekoje polėjos aliejaus, kuris 
angliškai vadinasi “oil of penny- 
royal,” pamirkyti į tą aliejų va
tos gabalėlių ir pridėti jų tokio
se vietose, kur vorai daugiausia 
laikosi.

Jei kas nori pasidėti saldžiųjų 
bulvių ilgesniam laikui, reikia 
sausai jas nušluostyt ir sudėt Į 
pelus, taip kad viena bulvė ne
siektų kitos.

Jeigu lietus sulis padžiautas 
krakmolytas drapanas, reikia 
palikti jas ant virvės pakol iš
džius. o jų standumas pasiliks.

Norint suženklinti skepetai
tes ar kitokius baltinius neišdil
domu rašalu (indelible ink), pir
ma reikia jas Įkrakmolyti ir iš
džiovinti. tai rašalas nesiskės.

I 
i

šilkinės pančekos dėvėsis du
syk ilgiau, jeigu iš vidaus dai
liai prisagstysite šmotelį šilko 
ant kulnies, kur pančeka dau
giausia į čeveryką trinasi. Be to. 
šilkines pančekas patartina kas 
vakaras išskalbti, nes kitaip 
prakaitas suėda šilką. Skal
biant kas diena, jos kur kas il
giau laikysis.

Norint nuimti nuo juodų dra
panų žibėjimą, patartina pa
trinti žibančią vietą labai smul
kiu juodu šmirgeliu, kuris ang
liškai vadinasi “emery cloth” ir 
parsiduoda geležų bei malevų 
krautuvėse.

r

. Už tai popiežius at
skyrė jį nuo bažnyčios ir čia 
atsirado protestonai. Ir taip 
atsirado pas katalikus tikė
jimas į popiežiaus teikiamus 
atlaidus.

—Ar tai tu sakai, Maike, 
kad šventas tėvas prasima
nė atpuskus norėdamas pa
sipinigauti?

—Taip, tėve.
—Aš apie tai da nebuvau 

girdėjęs, Maike. Palauk, ei
siu ir pasakysiu apie tai zak
ristijonui.

—Ligi pasimatymo, tėve.

Smulkių muilo trupinių patar
tina nemesti laukan, bet dėti Į 
kokią nors dėžutę. Kai susi
rinks kokia sauja ar daugiau, 
reikia suvirint juos su vandeniu 
ir supilt į bonką. Tuomet turė
site skysto muilo, kurį galima 
vartoti rankoms, indams ir dra
panoms skalbti.

Kas deda į valgį čielus gvaz
dikus, tegul nugnybia jų galvu- 
kes, o deda tiktai kotelius, tai 
nepajuos valgis. Ypač gerai ši
tas “sekretas” žinoti verdant 
obuolius, grušias ar kitokius 
šviežius vaisius.

Jeigu kūdikis labai sunkiai 
kosti, patartina duoti jam ant 
liežuvėlio keliatą grūdelių cuk
raus. Tas palengvina, o kartais 
ir visai sustabdo kosulį.

Norint nuvalyti nuo kokio 
nors daikto varnišą arba lakerį, 
reikia trinti suteptą vietą ter
pentiną arba benzinu; paskui 
gerai nuplauti vandeniu su mui
lu.

Norint nuvalyti nuo langų 
stiklo kitą, reikia jį drūčiai trin
ti audeklu padažytu į stiprų, 
karštą uksusą (actą).

ba laikraštį turi mesti skai
tęs, arba išeiti iš “burdo.” 
Lietuvių tarpe kilo tikra su
irutė. Buvo atsitikimų, kad 
broliai, seserys, sugyvenę li
gi to laiko geruoju, dabar 
turėjo susipykt ir skirtis. 
Mat, kokią “meilę” skelbia 
katalikų kunigai!

Po šitų misijų mes, socia
listai, rankų nenuleidom.^ 
Sufanatizuoti katalikai “Ke-^ 
leivio” bijojo kaip * velnias 
kryžiaus. Taigi mums prisi
ėjo griebtis visokių prie
monių, kad tiems žmonėms 
pažangų laikraštį kišus ant 
kiekvieno žingsnio. Drg. 
Daubaras, būdavo, nakčia 
nuneša ir akmeniuku pri
spaudęs ant “porčių” palie
ka “Keleivį.” Ir tai daryda
vo patiems karščiausiems 
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“Kelei- 
klausyk, davatkos ir 

“Un, veizęk, vel- 
i.” Ir vi

sa šeimyna susirinkus svars
to. kaip šito neprašyto sve
čio atsikračius. “Išmintin- 
giausis” iš jų atsineša 3 pė
dų pečiaus “pokerį,” knapt, 
užkabina laikraštį ir nei 
pirštu neprisiliesdamas jo 
velka ant “laužo.” Mes iš to 
turėdavom juoko, bet kartu 
ir naudos, nes vienas, kitas 
neiškęsdavo ir “Keleivį” pa
skaitydavo, o jeigu paskai
to, tai šis tas makaulėj pa
lieka.

Taip mes su drg. Dauba
ru veikėm gana ilgai. Kleri
kalai irgi nesnaudė. Jųjų 
darbą ypač varė tuolaikinis 
jų studentas Jonas Karosas, 

įkuins dabar Lietuvoj sėdi 
kalėjime pasmerktas už šni
pinėjimą lenkų naudai.

1914 metais, gyvenant 
man Worcestery, Mass., vėl 
teko susidurti su kun. Jakai
čiu. Čia darbavausi socialis
tų 40 kuopoj. Kun. Jakaitis 
puldavo mus iš visų pusių, 
bet kuomet mes užmokėda- 
vom jam $25 už svetainę, tai 
jis leisdavo mums pilnai ten 
šeimininkauti. Tikintieji 
žmonės jokiu budu negalė
davo suprasti, kaip tai gali 
būt, kad kun. Jakaitis per 
pamokslus mus biaurioja, o 
paskui duoda mums salę. 
Toliau ir jie pradėjo supras
ti, kad už dolerį kunigą gali 
visur nuvesti.

1915-16 metais Girard- 
villėj, Pa., man teko susi
durt su kun. Augustaičių. 
Jis labai čia platino kleri
kalų laikraščius: “Draugą,” 
“Darbininką” ir “Garsą.” 
Šitų laikraščių jis parsi-

mane į namus jos pirkti. 
Tuojaus ją išpardaviau. Tu
rėjau dar Dembskio “Iš ko 
kyla melai,” tuojaus ir tos 
nebeliko.

1911 metais aš apsigyve
nau Atholy, Mass. Čiaat- 
gaivinom socialistų 114 kuo
pą ir vėl smarkiai ėmėm pla
tinti spaudą. Daugiausia iš- 
platinom “Keleivio,” “Lais
vės,” “Lietuvių Žurnalo,” 
“Kovos,” “Lietuvos” ir 
“Vienybės.” 1912 metais 
Atholin ateidavo labai daug 
lietuviškų laikraščių, kurių 
daugiau kaip pusę sudarė 
“Keleivis,” “Kova” ir “Lai
svė.”

Tais laikais lietuvio kuni
go ten nebuvo. Iš Clintono 
retkarčiais atvykdavo kun. 
Jakaitis, šitas žmogus tuo- 
.jau griebėsi naikinti laikraš-.kata-)ikams Nedėlios 
eras. Lietuvių koloniją jis jkėl ir Į,amatę 
taip sudemoralizavo, taip • - -
supiudė vienus su kitais, 1 .
kad socialistams jau negalį-„iukštiį ^„'Sdi
ma buvo nei salės gauti, Į 
nei “burdo.” 1912 metais, 
kuomet atvyko Pruseika, jo 
prakalboms lietuvių salės 
jau negavom. Negana to, 
jakaitiniai pakišo savo pur
viną liežuvį ir mums atsakė 
salę net amerikonai. Tuo- 

kad tie laikraščiai, met aš pas žydus išsipra- 
kuriuos aš siulau, esą geri ir šiau sinagogą ir ten įvyko 
_ „ ’i juos imti, prakalbos. Žmonių prisirin

ko pilna sinagoga. Bet kun. 
Jakaitis nesnaudė. Jis su bu
riu tamsių fanatikų pasiryžo 
žūt būt pasmaugti “Kelei
vį” ir “Kovą.” Bet musų 
ners ir neskaitlingas būrelis 
(aš, Daubaras, Kaulaičia ir 
kiti), pasiryžom laikytis.

• Sutvėrėm Sūnų ir Dukterų 
. Jakaitis “p~ 

krikštino” ją “šunų ir kalių 
dr-ja) ir darbas ėjo gerai.

Matydamas, kad jam 
griovimo darbas nesiseka,! 
kun. Jakaitis parsikvietė ba-i 
sakojį kapuciną. Tas pa-' 
skelbė šviesos skleidėjam i 
karą. Senai moterėlei Moc
kevičienei kapucinas neda
vė išrišimo tol, kol neišva
rys Lavinsko iš stubos. Čia, 
matai, buvo apšvietos ir so
cialistų centras.

Vieną nedėldienį susitarę 
keli draugai nuėjom pažiū
rėt to keisto žmogaus — ka
pucino. Ištikrojų, tai keis
tesnis tipas, negu Maižie- 
šiaus brolis Aaronas. Visas 
apžėlęs, kaip samanotas 
kelmas, margą balakoną 
apsisupęs, prie kojų prisiri
šęs puspadžius, įlipęs į kubi
lą, pasikabinęs 18 colių kry
žių ii šaukia ne savo balsu. 
Iškėlė kryžių ir rėkia: “Pri- 
siekit visi prieš Jėzų Kristų.

katalikai gali
Taip išreklamuotas biznis 
ėjo gerai. Vietoj katalikiškų, 
aš platinau pažangiuosius 
laikraščius ir knygas.

1910 metais iš Seinų atvy
ko koks tai kunigas. Prieš 
tai buvau vargonininkui par
davęs kun. Dembskio knygą 
“Inkvizicija.” Tas parodė
kunigui ir pasakė kur pir- D-ją (kun.
kęs. Ateinanti sekmadieni 
kunigas iškeikė tą knygą ir 
mane. Bet tas iškeikimas vėl 
išėjo man į gerą, nes žmo
nės labai susidomėjo pra
keikta knyga ir ėmė eit pas

LEISKIT IŠ TĖVYNES. 
(Gaida, kaip “Leiskit į tėvynę”)

Leiskit iš tėvynės, 
Leiskit išvažiuot, 
Kur laisvai krūtinė 
Galėtų kvėpuot.

Nes tėvynėj mano 
Nemalonu, ne,
Jei klebonas gano 
žmogų net sapne.

Penkios vyskupijos, 
O bažnyčių kiek, 
Prie jų klebonijos, 
Tik maldas kalbėk.

Leiskit Į tą kraštą,
Kur klebonų nėr,
Kur pasaulio raštai 
Skaitomi tebėr.

Leiskit iš tėvynės 
Pagyvent laisviau,
Ten pradžiugs krūtinė 
Ir kvėpuos laisviau.

Vladas Slyva.

Kepant avinčieną. ją reikia 
nuolatos laistyti; tuomet ji pasi
daro graži ir gardi. Nelaistoma 
ji išeina sausa ir be skonio.

Jeigu turit drėgną skiepą, ga
ražą ar kitokią vietą, tai pabars- 
tykit apie sienas arba viedre pa- 
statykit negesytų kalkių. Jos 
sutrauks drėgmę. Jų galima 
gauti beveik kožnoj geležinių 
daiktų krautuvėj. Angliškai va
dinasi: “ųuicklime.”

Jeigu kojos labai prakaituoja 
arba jaučiasi pavargusios, tai 
įdėkit į karštą vandenį karčio
sios druskos ir prieš einant gult 
kojas pašutinkit. Karčiosios 
druskos galima gauti už 5 cen-! 
tus kožnoj aptiekoj. Angliškai 
vadinasi: “epsom salts.”

NAUJAS MEDALIS.

Amerikos armijos vyriausybė 
mis dienomis užgyrė šitokios išvaiz
dos medalį, kuris bus duodamas vi
siems Amerikos kareiviams, pasižy
mėjusiems kokiu nors žygiu ramybės 
laiku.

šio-

Puodukas stiprios kavos už
muša netik degtinės kvapą, bet 
ir svogūnų.

kad neskaitysit nei ‘Relei- i traukdavo ištisą maišą ir per 
vio,’ nei ‘Laisvės,’ nei kitų namus siųsdavo vaikus juos 
gazietų bei knygų. Prisiekite pardavinėdamas. Man kilo 
kad nelaikysit ant burdo, inrintis paplatinti pažangią 
neduosit ruimo tiems, kurie spaudą. Sumanyta, padary- 
skaito ‘Keleivį’ ‘Laisvę’ ir ta- Parsisiųsdinau 100 egz. 
kitus bedieviškus raštus!” ” 1AA “T

Taip prisiekdinęs žmo
nes, kapucinas pasiūlė duoti 
jam klausimų. Drąsus mano 
draugas Jonas Kaulaičia at
sistojo ir sako: “Tamsta sa
kai skelbi artimo meilę. Ar 
tai meilė tavo supratimu, 
jei tu liepi šalinti iš buto ki
taip mąstančius žmones? i per stubas pasileido eiti apie 
Vietoj meilės, tamsta sėji 10 kunigų laikraščių parda- 
lietuvių tarpe neapykantą.” [vėjų. Vienok po mano apsi-

Tokių drąsių žodžių ka-1 lankymo, kuniginių laikraš-, 
pucinas, žinoma, nesitikėjo.1 čių žmonės jau neperka. Sa-’ 
Šitie žodžiai kaip perkūnu ko: “Lavinskas ve mums 
jį trenkė ir todėl griausmin- net 3 laikraščius už dyka 
gu balsu jis suriko: “Meskit davė. Nepirksim nuo jus?” 
tą bedievį laukan!” IVaikai grįžo klebonijon nie-

Praslinko kelios sekun- ko nepešę. Taip kun. Au-j 
dės ir drg. Kaulaičia buvo gustaičiui aš biznį sugadi-t 
išneštas ant gatvės. Man nau, kad jis turėjo jį likvi- 
ir kitiems nedarė nieko, nes duoti.
mes ramiai sėdėjom. į Knygas ir laikraščius pla?

Po šitų misijų visi “Ke- tinau per 22 metu ir dabai* 
leivio” ir “Laisvės” (ji tuo- švenčiant “Keleiviui” ? 
met buvo ne bolševikų) metų sukaktuves, aš ne 
skaitytojai gavo nuo šeimi- trumpai čia papasakojau 
ninkiu ultimatumą, kad ar- savo darbuotės įspūdžius.

Frmk Lavinsiu

i "Naujienų,” 100 egz. “Lais
vės,” 50 egz. “Keleivio,” 
“Amerikos Lietuvio” ir 
"Vienybės.” Suvyniojau tro
belėmis ir dui per stubas. 
Kas kokį nori, tokį perka; o 
nenori pirkti — palieku ir 
taip.

' Po mano “apkalėdojimo,”



I PAJIEŠKOJIMAI.

VISOKIOS ŽINIOS

MICROPHONO!

I

II
I

dienomis po

šitą laivą pastatė šiomis dienomis Dollar Steamship Linija. 
Jis yra varomas elektros pajėga ir pavadintas “President Hoo- 
ver.” Jo pastatymas kainavo $8,000,000.

J DERME1TIS
R. 3. Bos 101, Caro, Mich.

Iš Konstantinopolio pra-i REI 
nešama, kad bus sudaryta! 
karo sąjunga tarp Italijos, Į 
Turkijos, Vengrijos, Graiki-į Tu 
jos ir Bulgarijos. hia, .
--------------------------------------------------- ; Daugiau informacijų suteiksiu per

Pajieškau apsivedimui vaikino ar į laišką. Klauskite: 
našlio, ne senesnio 45 metų. Iš toli! 
prašau neatsiliepti, tiktai iš apielin-I 
kės. Plačiau paaiškinsiu per laišką. I

M. B (1) Į
103 Harvard st., Waltham, Mass. i 

__________________________________i

nes kaimo, Šimkaičių vaisė., Ra- ». . ..|| vii riinADI A I
;ių apskr. Prašau atsisaukt arba NAUJI KALiaNUUKlAl 

Klauskite Katalogo, iš Kurio

III e derlius, 4 mailės miestan. Kaina už JONAS KERDIEJUS viską $2,000. įmoket $1,000. Klauski- 
663 FOURTH ST. te, MRS. CANOR (1)

S. BOSTON, MASS., U.S.A. Box 184, Saratoga Springs, N. Y.

Pajieškau tėvo Julijono ir brolio 
Kleopo Navicko. Jie paeina iš Nau- 
kaimės kaimo, 
šeinių ----- --
kurie žino kur randas, malonės pra
nešti. Už pranešimą ačiū, jokių kliū
čių nėra. (52)

Ona Naviekiute-Raudonienė
113 Parkin st., Baltimore, Md.

Pajieškau Jono Butileno, paeina 
nuo Žagarės; piruiiau gyveno Woo 1- 
land, Pa., Pittsburghe ir mainose. Jis 
yra plika*, sauso veido, 12 metų kaip 
negaunu žinios kur jis vra. Kurie 
apie jį ką nors žino, prašau pranešti, 
nes turiu didelį reikalą, arba pats lai 
atsišaukia. (1)

EVA BUTNOR
117 _ 7-th st., W. Aliųulppa, Pa

Pajieškau Augusto Pranašaus (ar 
Panarzos), Papartinės kaimo, Sere
džiaus parapiios; girdėjau, kad se
niau gyveno Shenandoah, Pa. Prašau 
atsisaukt arba kurie žinet kur ran
dasi, malonėkite pranešt1.

KAZIMIERAS MATULAITIS 
Box 213, West Nevton, Pa.

Pajieškau sunaus Jeronimo Kunic- 
kio, paeinančio iš Lietuvos nuo Žaigi
nio. Iki 1924 metų gyveno po šiuo ad
resu: 605 E Mahanoy st., Mahanoy, 
Pa. Prašau atsiliepti, arba kas apie ji 
žinote, malonėkite pranešti šiuo adre
su: Dominikas Kunickis, Žaiginio pa
što agentūra, Raseinių ap., Lithuania 

i Arba Viktoras Novogrodskas, 37 Gro-
-1 ve St., Winnipeg, Man., Canada. (52)

$600.00 sumą prideramu---------------- :— ------- r
sau atlyginimu. Nariai, ku-' irPjgoa Y^’^u^Syv^0^- 
rie paves savo organizacijos niau Anglijoje. Taipgi pajieškau ir 
vairą tokiems geraširdžiams,. ^*^3 važŠ^ Ž

24 akeriai žemes, 180 geros yjfcslčs 
REIKALINGA MOTERIS PART- j ^lėš fcro

NERKA. kuri mylėtų prisidėt prie; Į priį šteko’kelio. labai gLži 
auginimo vistų Tunu gerą vietą tam j Parduodu už $1800; įmokė t 
bizniui ir gerą patyrimą. Yra leng- H sunkiaj di’rM
vas ir pelningas užsiėmimas. Retka- ^ P pamokinsiu kaip reiki:,
tnga kad turėtų nors porą šimtų do- ■ « prižiūrėt : (1)

lenų ir kad butų našle be vaikų. No- ■ -----------------
rint daugiau informacijų kreipkitės' 
per laišką. J. S. N (52) i

R 1, HART, MICH. į G£RA fARMA pIGIAL

60 akerių išdirbtos, daug vaisme
džių, malkų, 9 ruimų namas, rakan- 

' dai, bamė, paukščiams triobesiai, 6 
i karvės, 2 arkliai, vežimai, įrankiai,

iKalingas part- 
NERIS

IŠYRĄS AR MOTERIS. 
r%^gerą išradimą, ateityje bus 
i^Kug pinigą. Patyrimo nerei- 
bet)«ikia turėt kiek kapitalo.

(D 
J, J. SAVAGE

562 E. Ferry st, \ewark, N. J.
GERA FARMA!

No. S2. Gruodžio 24, 1S30.

Elektra Varomas $8,000,000 Laivas.

ĮDOMUS FAKTAI APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ.

“Evening Post” kores
pondentas išvažinėjęs Rusi
ją skersai ir išilgai, apie So
vietų geležinkelius taip ra
šo:

“Tik ką pasibaigusių me
tų statistika skelbia (biznio 
metai Rusijoje prasideda ir 
baigiasi spalių mėnesyje), 
kad per paskutinius dvyli
ką mėnesių ant 52,000 vers
tų geležinkelių sovietų są
jungoje, buvo kuone 30,000 
nelaimių, kuriose 1,000 gy
vasčių žuvo ir 2,000 žmonių 
buvo sužalota visam am-• • 
Z1U1.

“Palyginus su pernai me
tais, traukinių susikulimų 
padidėjo 50 nuošimčių; už
muštų skaičius padidėjo 300 
nuošimčių; sudaužytų loko
motyvų ir vagonų padidėjo 
100 nuošimčių. Viename tik 
rugpiučio mėnesyje buvo 2,- 
249 traukinių susikulimai, 
kuriuose buvo 133 žmonės 
užmušti, 254 sunkiai sužeis
ti, 384 lokomotyvai ir 1,638 
vagonai sudaužyti taip, kad 
nebegalima jų pataisyti. 
Vienas ketvirtadalis visų lo
komotyvų sovietų sąjungo
je buvo nepataisomi. Per pe
reitą metą sugedo kelionėje 
1,820 lokomotyvų, o šįmet 
per vieną tik vasario mėne
sį kelionėje sugedo 1,220 lo
komotyvų.”

Šitie daviniai kaip tik ne
rodo tos pažangos, kokią 
skelbia lietuviški bolševikai.

Į musų Brooklyno padan
gę, ir abelnai Į rytus, atva
žiavo iš Chicagos ponas ad
vokatas Bagdžiunas, kuris 
dideliu patriotu būdamas 
bet savo tautystės sarmaty-

AR ARKLYS GREITES
NIS UŽ ŽMOGŲ?

Manau, kad daugelis ne
galvodami atsakys, jog ark
lys greitesnis už žmogų. Te
čiau netiesa. Geri bėgikai— 
išsitreiniravę sportininkai 
būna greitesni už arklį.

Praeitoj olimpijadoj, ku
ri įvyko Amsterdame, Ho- 
landijoj, tarp kita ko buvo 
taip vadinamas Maratono 
bėgimas, kurio distancija 
yra 42 kilometrai. Bėgo 
daug gerų sportininkų. Pir
mas atbėgo francuzas per 2 
valandi 44 min. ir 55 sekun
des.

Kaip matote, per tiek lai
ko be poilsio tokį tolumą ir 
geras arklys negalėtų nu
bėgti.

KOMUNISTAMS BRAZI
LIJOJ NESISEKA.

Pirmomis 
revoliucijos, labai buvo su
krutę komunistai ir įvai
riose vietose buvo pradėję 
kelti netvarką ir neramu
mus. Kovai su komunistais 
>uvo organizuota tam tikra 
policija, kuri nedavė komu
nistams kelti netvarką. Žy
mesni komunistų vadai, ku
rie turėjo ryšius su Maskva, 
areštuoti. Rio de Janeiro su
sekta komunistų centrai ir, 
rasta įvairių dokumentų ir 
agitacinės literatūros. Vis- 
kas konfiskuota. J A D T A T J IP VPI

Paskutinėmis žiniomis, /T, f \ IV J f \ K f f
Nikopolise susekta komuni- ___
stų radio stotis. Viskas kon-' T f llf A
fiskuota ir kaikurie asmens £ 1
areštuoti.

----------------------- Į

BULIŲ KOVA ISPANIJOJ
Ispanijoj iš senovės yra 

užsilikęs žiaurus paprotys 
žudyti bulius cirkuose. Tos 
bulių kovos yra maloniau-___________ __________
sias dalykas ispanams, ir damos, pakeitė savo pavar- 
kovų pažiūrėti visada prisi-’dę j “Borden.” Jis atvažiavo 
grūda pilni cirkai žmonių.' musų vargšo SLA. gerovės 
Ispanijos statistikos biuras reikalais, ir laikys prakal- 
paduoda tokių davinių apietbas. Tiesa, kiek mums žino- 
bulių kovas 1929 metais. Pa-1 ma, nįekas jo nekvietė, bet 
sirodo, kad pernai Ispanijoj ponas Borden rado reikalin- 
buvo 226 kovų bulių augm- gu daiktu viešai musų visuo- 
tojai. 8,000 bulių buvo už- menės arenoj pasirodyti, 
mušta cirkuose. Kovose bu- Mat,su broliais marijonais ir i 
ve sužeisti 368 žmonės ir 8 _ . -
užmušti. Visoj Ispanijoj yra 
514 arenų, arba cirkų, ku
riuose yra leistos bulių ko
vos. Kovų metu buliai užba
dė 3,000 arklių.

norės apie jų planus dau
giau žinoti. Taipgi bus įdo
mu išgirsti, kaip ten buvo su 
to Užunario (Devenio) pas
kola Waterbury. Užunaris 
laike to interesingo inciden
to buvo 11 kuopos viršinin
ku. Taip pat buvo ir ponas 

iTareila ir jo bendras ir san- 
darbininkas p. Žemantaus- 
kas. SLA. nariai, kurie kalti
na Pildomąją Tarybą už 
šventą ir nekaltą žioplumą, 
negali taipgi suprasti kodėl

f

paruošia ligai dirvą.

I

DINGUSI LEDUOSE 
EKSPEDICIJA.

Vokietijos mokslininkai 
susirūpinę dėl vokiečių prof. 
Vegenerio ekspedicijos liki
mo. Pavasarį prof. Vegene- 
ris nukeliavo 'Grenlandijon. 
Paskutinė radio žinia iš Ve
generio buvo gauta spalių 
2 d.

Ekspedicija atsidūrė tarp 
ledų, 4000 kilometrų nuo ju
ros kranto 3,000 metrų aukš
tumoje. Vegeneris pranešė, 
kad Grenlandijoje nepa
prastai dideli šalčiai. 9 eski
mai atsisakė toliau lydėti 
ekspediciją. Vegeneris su 
d-ru Leve ir keturiais gren- 
landiečiais nutaręs eiti to
liau.

Nuo to laiko iš ekspedici
jos nėra jokių žinių. Pir
miau gi kas dvi sąvaites ir 
dažniau buvo gaunamas ra
dio.

Berlyne manoma, kad 
ekspedicija atsidūrė kritiš
koje padėty dėl šalčių, kurie 
siekia 50 laipsnių.

seserimis kazimierietėmis 
diplomatiški ryšiai kaip ir 
pertraukti, o Chicagos libe- p. Tareila, Waterburio gy- 
ralų ir radikalų rateliai po
no Borden dėl jiems žinomų 
priežasčių vengia, todėl, ži
nodamas, jog “niekas nėra 

į pranašu savo kaime,” ponas 
; Borden atkeliavo mums iš
ganymo skelbti. Tas jo pasi
šventimas, toks umus ir ne
tikėtas, esąs tampriai suriš
tas su apsiracijomis tapti 
SLA. prezidentu. įpiršti sa
vo draugą adv. Olį į SLA. 
iždininkus ir padalyti sutar
tį su kitu ponu, būtent Ta
reila, kad jis pasiganėdintų 
tiktai sekretoriaus “džiabu."

VAIKO NERAMUMAS 
REIŠKIA NESVEIKAS 

AKIS.
Jeigu vaikas blogai moki

nasi, mokykloje ramiai ne
nusėdi ir tankiai nori per 
langą žiūrėt, tai reikia išeg
zaminuoti jo akis. Tokiuose 
atsitikimuose paprastai bū
na nesveikos vaiko akys. 
Taip sako New Yorko d-ras 
B. Franklin Ruer, Naciona- tiktai sekretoriaus “džiabu.” 
lės Kovai su Aklumu Drau- Taigi p. Borden yra pirmoji 
gijos direktorius. i krekždutė musų SLA. rinki-

-------------- mų kampanijoj, kuri įvyks, 
PRASTAS MAISTAS YRA regis, tiktai 1932 metuose.

VĖŽIO PRIEŽASTIS. I Zt v • t j r>. i Neabejojam, kad p. Bor-
Šiomis dienomis Los An- den, kurs SLA. labai myli.
VĖŽIO PRIEŽASTIS. I ~ T U • • 1 j.1 Neabejojam, kad p. Bor- 

Šiomis dienomis Los An- den, kurs SLA labai myli, 
gėlės mieste buvo vėžio ligų nes bene trys metai kaip 
specialistų suvažiavimas,kur - -
Dr. Montrose T. Burrows _  __
savo paskaitoj tikrino, kad kaip te’n atsitiko*,"’kad jis ir 
vėžys labai tankiai atsiran- ’ ponas adv> oiis, įsisiūlė S. 
da dėl nepakankamo kūno L a. gelbėti nuo bolševike

prie jo priklauso, savo misi
joj paaiškins SLA. nariams.

ventoias ir geras draugas 
pp. Užunario ir Devenio, 
matydamas, kad SLA. sko
lina $25,000.00 ant tūlo lau- 
žuko jo panosėje, per tris 
metus tylėjo. Tylėjo iki tol, 
kol Gegužis ir Jurgeliutė at
sisakė remti jo kandidatū
rą i SLA. iždininkus. Tada 
p. Tareila pasirodė žinąs vi
sas tos paskolos smulkme
nas. Jei p. Borden mano, 
kad p. Tareila bus pasitikė
jimo vertu SLA. sekreto
rium, tai paaiškinimas apie 
tą nesuprantamą jo tylėjimą 
toj nelemtoj paskoloj bus 
labai įdomus.

Mes nesam kandidatais į 
jokius SLA. urėdus ir netu
rime ką piršti, bet pamatę 
“aspirantų rately naujas ke
pures,” [ 
tyvais ir tikslais.

Plotinu*, F. R. C.

chesterio-Anglijos į Ameriką. Jis va
žiavo į Pennsylvanijos valstiją. Dabar 
nežinau kur randasi. Prašau pačių at
sišaukti, arba kurie žino kur jie ran
dasi. malonėkit pranešti ' (52)

Anna Bartusevičiutė-Burauskienė 
8009 Kormen avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau dėdės Normor.to Vinco, 
paeinanti iš Radviliškio miestą. Išvy
ki iš Lietuvos Amerikon prieš 30 me
tų, prieš 5 metus gyveno Philadel- 
phia. Pa. ant farmos. Jis pats arba 
kas apie jį žino, malonės pranešti kur 
jis gyvena, nes aš jam turiu svarbių 
žinių. Vladas Normontas (1)' 
Radviliškis, Šiaulių gat. Nr. 10, Šiau
lių apskr., Lithuania.

APSIVEDIMAI-
Pajieškau merginos arba našlės 

apsivedimui, nejaunesnės 30 metų iki 
35 metų, be skirtumo pažiūrų ir tikė
jimo Turi būt sveika, protinga ir ra
maus budo. Aš esu našlys, turiu far- 
mą, sustoviu gerai su pinigais ir kitu 
turtu. Prašau atsišaukti, arčiau susi
pažinsime per laiškus. Rašykit, 

MR Wm. JUČAS
P. O. Box 72, Nerrton, W. Va.

Pasiturintis vaikinas, ūkininkas, 
vidutinio amžiaus, pajieško gyveni
mui draugės merginos arba našlės be 
vaikų Tur būt teisinga, linksma, ma
loni. Be skirtumo kur gyvena, malo
nės atsisaukt, atsakymą duosiu kiek
vienai. J. P—KI (52)
P. O. Box 97, Alderpoint, Calif.

Pajieškau apsivedimui moteries, 
gali būt ir našlė su vienu vaiku, tik
tai kad turėtu bent $500. Aš turiu sa
vo namus, 52 metų amžiaus. Divor- 
suotų prašau nesikreipti. Rašykit 
šiuo adresu: .. : (52)

ANTANAS YOCIS 
253 Broadvay, ‘So. Boston, Mass.

Pajieškau draugės, .merginos ar 
, našlės, apsivedimui, kuri mylėtų gy

vent ant ūkės, nuo 35 iki 40 metų 
- -. amžiaus ir kad turėtų nors kiek tur-ldomaujamės jų mo- to Aš turiu ūkę, 40 m Platesnias ži

nias per laišką. (52)
JOE ARLOWSKI 

R. No. 1, Freesoil, Mich.

vėžysjabai-adv. Olis, į»i*iulė S. 

maitinimo. Gali buų žino- įį ‘įlyįhriio'/ldėjoš'dėkL 
ma, ir kitokių priežasčių, o paskui su savo partneriais 
bet prastas maistas, arba ne- prjdavė Susivienijimui bilą 
davalgymas, visuomet nu- siekiančią net suvirš $4,- 
silpnina kūno atsparumą ir 000.00! Girdėt, kad tik už 
paruošia ligai dirvą. ’ vieną neprašytą laišką šiti(

SLA. patriotai atrado apie
PILSUDSKIS PORTU

GALIJOJ. i rr
Pereitą subatą Portugali- ’ 1 ItUUpOS

jos sostinėn Lizbonon atvy
ko Lenkijos diktatorius Pil
sudskis. Jį pasitiko tenai 
Portugalijos diktatoriaus 
Carmonos atstovas ir būrys 
vietos lenkų. Vėliaus dikta
torius Carmona pasikvietė 
jį pas save ant pietų. Pil
sudskis vyksta ant Madeiros 
salos sveikatos taisyti.

Naujas Amerikos subma- 
rinas “V-5” gali išbūti 48 
valandas pasinėręs 200 pė
dų po vandeniu.

AMERIKOS PILIETYBE
Yra reikalinga kiekvienam lietuviui ir lietuvaitei be išim

ties. j ieškant darbo ir pasiliekant prie senojo darbo, bet nei 
vienas negali Amerikos pilietybę įsigyti be padavimo Ameri
kos valdžiai tikro savo atkeliavimo laiko ir laivo (šipo) var
do, be ko nei Amerikon sugrįžti negalima.

Aš surandu—su j ieškau tikrą atkeliavimo Amerikon laiką 
ir laivo (šipo) vardą, būtinai reikalingą prie gavimo PIRMŲ
JŲ ir ANTRŲJŲ—ir PERMITŲ—pilietybės popierų, kurie 
atkeliavo—atplaukė Amerikon šiomis linijomis ir metais: 
Antverpen—New York 1906—1915 i

IBremen—New York 1900 iki 1915 
Bremen—Baltimore 1900 iki 1915 
Bremen—Philadeiphia 1910—1915 
Bremen—Boston 1913 iki .1915 
Glasgow—New York 1913 iki 1915 
Hamburg—New York 1900—1915 |

Reikalaukite aplikacijų ir pridėkite 2 centų štampą.
P. MIKOLAINIS

188—190 Sands St., Brooklyn, New York.

j
i

Hamburg—Phila. 1910 iki 1915 
Hamburg—Baltimore 1913—1915 
Hamburg—Boston 1913 iki 1915 
Libavos—New York 1907—1915
Liverpool—New York 1913—1915 
Liverpool—Phila. 1907 iki 1915
Rotterdam—New York 1906—1915

VABZDŽIAI NAIKINA 
KVIEČIUS.

Argentinos kviečius už
puolė kenkėjai. Apskaičiuo
jama, kad žus 2 milionai to
nų ateinančių metų derliaus.

Latvijoj bedarbių skai
čius padidėjo ligi 10,000 
žmonių.

Į ---------------
i Pilsudskis prieš seimo 
rinkimus buvo sukišęs į ka
lėjimą net 80 seimo atstovų. 
Bet dabar nekurtuos jau pa
leido, baisiai prikankintus.

Vokietijos inžinierius 
Fritz von Opel pranašauja, 

t jog už 12 metų nuo dabar 
orlaiviai bus varomi rakie- 
tomis ir galės lėkti nuo 3,000 
iki 5,000 mylių į valandą.

KALENDORIAI 1931 M. 
Lietuviški—Siųskite į Lietuvą!

Kražių Skerdynė; Vytautas su. sa
vo Kariumene; Birutė-Vytauto moti
na, Lietuvos padėtis ir kitokie. Vic- 

“ ................ (D
J. YARUSEVIČ1US 

Sl» 7, Box 63, Lavrrence, Mast.

VAŽIAVO I “ROJŲ,” O 
ATSIDŪRĖ KALĖJIME.

Rugpiučio mėnesį į Mask
vą nuvažiavo iš Belgijos ko
munistų delegacija susipa
žinti su “darbininkų rojum.” 
Delegacijos priešaky stovė
jo Žiuljen Lago. Visi dele
gacijos nariai senai grįžo, 
bet Lago kaž kur dingo. Yra 
žinių, kad Lago sėdi kalė ji- nas 30c j4 ^^'^1 
me.

Danijoj per šių metų pir
mą pusmetį buvo 4,45(\au- 
tomobilių nelaimių. Per ši? 
tas nelaimes sužeista ! 
žmonių, iš kurių 96 mirtinai.

Per ši- 
2,006 
tinai)

Lapkričio 15 d. sukako 
300 metų, kaip mirė vienas 
didžiausių mokslo vyrų — 
Jonas Kepleris. Jis apskai
čiavo planetų, saulės ir mė
nulio padėjimą ir nustatė li
gi šiol nepamainomus astro
nomijos dėsnius.

STOKITE PRIE
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V-14041

K»Im
(Be Radiotronų)

r-14038 i

V-14037 J

V-14039J Ožiai

REIKALAUKITE NAUJAUSIŲ VICTOR REKORDŲ.

10 tach: Ltsto Kaina 75<
I Cania. graliai, lllitmio

V-14040 j Zy4> Mes raganas SrvH

iOeimaatas Fefta 
Gitiaas Paika

Kaistas trtestra
. 1 Užniriai Ten Kates

V-14042 ( Uirlwl Mus
VrsHės-Polka 
Pasikalbėjimo Polka

Cbicato Veselią trt. ir J. Žoronos
Linksmi 4ra-ęai—Polka
Gero ■>>—Polka Aromtai

La:cū—-Polka
linoas—Polka

S■
I

s 
X
X 
s

*

Ir Dirbkite Sau 
Rekordus Namie

Victor Radio
Rekordu* Dirbančia

Electrola!

5 INSTRUMENTAI 
VIENAME

Didžiausias VICTOR Muzikalia instrumentas, kokio dar iki 
šiol nebuvo.—

Ateikite i musų krautuvę šiandien ir 
išgirskite saoe kalbant ir dainuojant

10 tecb; Lfato Kainos 75#

< *««*S t i« ••-finoj Y«ttn (rtetn
V-14001 į SBalj Komai* Vitknoo trtoM

| Kotrl* ■»»
V-14016 1 rirajn j Iren* I š». MarilM lietori' Ckm*

t Ant tėveli®
V-14026 , Sorii-mn 4«. ■*<> Ctant

( lt«fln«s—
. F,n*
V-14O2S | victor LitknMiM •

0l»»wisioi
V-14029; L-neminia 2n

f S*f 4 SrfndH 
S063S 1 Kalnelio H Kalnrfh

| Viartoilln-MMaN

Ne tiktai šiuos rekordus galite gauti pas mus, bet visus, kokie tik 
yra lietuvių kalboje — geriausių artistų, muzikų ir garsiausių dai
nininkų. Reikalaudami Katalogo, prisiųskite už 2c. štampą. Per pa
štą mažiau C Rekordų nesiunčiame.

Kurie pas mus perka Radio ar Gramafoną, p rimą m e Lietuvos Bo
nus kaipo dalį mokesties.

Priimame taipgi senus Radio ir Gramafonus. ir iškaitome atatin
kamą kainą.

GEO. MASILIONIS
377 BR0ADWAY, SO. BOSTON.

Vienintelis muzikos žurnalas su gaidomis prie lengvų liaudies dai
nelių. Išeina kas mėnesį 24 puslapių didumo. Visados Marguty ra
site daug juokų, pasakų, “pilvozopijų," “kvailozofijų,” “džiazo." 
“kritikologijos.” “teatrotogijos” ir visokių raštų iš Vanagaičio lai
mingų ir nelaimingų gyvenimo atsitikimų.

Vaikučiams, kurie pianą groja ir dainuoja, Margutis yra tinka
miausias draugas. Per metus laiko jie surenka puikų dainų ir mu
zikos rinkinį.

Metams kainuoja $1.50 (Pusantro dolerio). Užsirašant 3 metams 
$4.00, o penkiems metams, tik Penki Doleriai.

Margutis duoda dovanų “Juokų Kalendorių 1931 m." su dainomis, 
juokais, burtais, sapnais ir daugybe adresų biznierių, visų Amerikos 
Lietuvių Daktarų sąrašu, Margučio Knygyno katalogą iš kurio ga
lėsite nusipirkti knygų ir muzikos labai pigiai ir įvairiu skaitymų— 
juokų? Kalendorius 100 pusi, didumo Pinigus siųskite šiuo adresu:

MARGUTIS 2437 W. 69-th Street, Chicago, III.
P. S Margutis išleido daktarišką knygą “NAMŲ DAKTARAS” 

kurioje telpa daug receptų ir nurodymai kaip gydytis be daktaro pa
galbos. Lietuvių kalboj pirma tokia knyga. Ją parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Kaina apdaruose $2.00. Kas užsirašys metams Margutį, tas 
gaus tą knygą už $1.50. Reikalaukite iš Margučio.
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Pajauta
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETY JB

Tai yra begalo įdomus skaitymą*.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468 pua- 

lapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Beraatavitiaas.
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turit ši

tą knygą savo namuose. Ją galima gauti “Kate
rio” knygyną. Kaina ll.W.

1
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TRUPINI
t HAMILTON, CANADA.

Ners bedarbė, bet žmonės 
pasileidę.

HHaaip kituose Kanados 
miestuose taip ir čia siaučia 
didžiausia bedarbė. Iš lietu
vių retas katras dirba ir tai 
po dvi-tris dienas į sąvaitę. 
Miestas suregistravo bedar
bius. Vedusiems duoda po 

s^3 dienas į dvi savaites dirb- 
ti, pavieniams po vieną die- 

/ ną į mėnesį. Gyvenimas pa- 
J sidarė nepakenčiamas. Žmo

nės skurdo ir bado prislėgti 
vaikšto lyg apmirę ir neži
no ką sulauks.

Nežiūrint tokio sunkaus 
laiko, visgi atsiranda lietu
vių tarpe “narsuolių.” kurie 
šiuo tuo pasižymi. Du jau
nuoliai Įsismaginę už pasku
tinius centus nuėjo į “Ro
jaus darželį” pas dievas. 
Kadangi abu turėjo tik pen- 
kius centus, o ten reikalavo 
po $2, tai italijonėlis papra
šė svečius išsinešdinti. Vie
nas iš jų pasisakė: “Ai em 
deteetive,” neturi tiesos ma
ne išvaryti. Tuomet italijo
nėlis pradėjo šventinti “de- 
tektivą” į pakauši su elektri- 
kine lazdžiuke. Vienam iš

' jų teko net kelios sąvaitės alaidotas 
pagulėti tavoj, o antras grei-[kapinfce

liams mesti tokius blogus 
papročius ir pradėti dirbti 
kulturinj darbą.

Svyrūnėlis.

MONTEVIDEO, 
URUGUAY.

Prieš porą metų čia buvo 
bai maža lietuvaičiu. At-

Ir vėl Raudonas 
Kraujas

ciau pagijo.
Antroj vietoj vieni vyrai 

gyvena. Jie sumanė lošti 
kortomis iš paskutinių cen
tu. Atėjęs rusas vieną kartą 
išlošė $25. Kitą kartą tas 
pats rusas atėjo susižymė
jęs kortas ir jau buvo vėl ap
tašęs, bet čia pastebėjo, kad 
jo kortos sužymėtos. Tuo
met vienas kirto rusui į žan
dą ir atsiėmę iš jo 15 dole
riu, visi pasidalino.

Trečias Įvykis toks. Vie
nas lietuvis, kuris vadina sa
ve senu kanadiečiu ir daug 
suprantančiu, išdaužė visai 
nekalto ir neturtingo savo 
kaimyno stubos langus.

Gaila, kau per tiek laiko 
gyvendamas Kanadoj išmo
ko tik langus daužyti. Ar ne 
geriau butų visiems narsuo-

WINNIPEG, CANADA.
Užsimušė lietuvis Janickis.

J. Nausėda, kanadietis 
lietuvis, prisiuntė iš Slave 
Falls į Winnipegą laišką, 
kuriame praneša, kad Slave 
Fallse. kur dabar yra stato
ma didelė elektros stotis, 
nukritęs iš aštuoniolikos pė
dų aukščio ant cemento as
los ir ant vietos užsimušęs 
lietuvis A. Janickis. Bet vie
nas lietuvis, Petras Masio- 
kas, esantis artimas Janic- 
kio kaimynas iš Lietuvos, 
sako, kad jis tikrai žinąs, 
jog užsimušusis Janickis 
esąs Jonas Janickas ir kad 
iš Lietuvos velionis paeinąs 
iš Pabalių kaimo, Velžių 
valsčiaus, Panevėžio apskri
čio. Jis turėjęs apie 32 metu 
amžiaus, nevedęs. Iš Lietu
vos į Kanadą atvažiavęs 
1928 metais. Lietuvoje pali
kęs dvi seseri, mažą brolį ir 
tėvą. Motina jau esanti mi
rusi. Amerikoje taipgi turė
jęs giminių. Velionio kūnas 

Lac-du-Bonnet 
Kai kurie lietu

viai kalbėjo, kad jis pavasa
rį esąs dirbęs Seven Sisters’ 
Falls. kur irgi yra statoma 
didelė elektros stotis. Reik 
pažymėti, kad tose vietose 
labai sunkus ir pavojingi 
darbai, pasitaiko daug ne
laimių. Kaimo Bemokslis.

labai maža lietuvaičių. . __
važiavusias sutikdavo kaip guma jas 
nuostabiausi ir įdomiausi skaito, 
pasauly daiktą. Šiandien 
Montevideo jau gyvena ne
mažas skaičius lietuvaičių. 
Prieš kiek laiko į čia atva
žiavo iš Brazilijos trys sese
rys M-tės. Atvažiavo pas pa
žįstamą K. L. ir ten laikinai 
apsistojo. Nieko nuostabaus, 
kad jos greitai čia susirado 
kavalierių, bet perdaug juo
kinga ir apgailėtina “lietu
viškų bernelių.” Tam bute 
kur jos apsistojo, neužsida
rė durvs, o kambarvs buvo 
prikimštas “svečių.” Berne
liai aplankė jas gausingiau, 
negu kokią parodą, ar kitą 
vietą. Žiūrint iš šalies į tuos 
“bernelius” atrodė labai 
juokinga. Gaila, kad iš jų 
dauguma dar nemoka skai
tyti ir rašyti, bet dar labiau 
apgailėtina, kad mokantieji 
jau rašto nenori matyti, ne
nori paimti laikraščių ir 
knygų į rankas.

-S v

Iki šiol Montevideo 
nebuvo sporto organizaci
jos. Paskutiniuoju laiku jau 
susiorganizavo. Steigiamam 
susirinkime į organizaciją 
įstojo didelis skaičius narių. 
Organizacija pasivadino 
“Ąžuolas.”

# ❖ £

Pirmiau, lietuviški komu- ___„___
nistai visaip teršė ir niekino' gyvenimo kančių.

dar

JI ■

Vos spėjo Buenos Airės 
fašistai užgrobti “Pietų A- 
merikos Naujienų” vardą, 
kai subruzdo ir Montevideo 
lietuviai “patriotai” Grie
bėsi organizuoti kuopas ir 
pradėjo ardyti darbininkų 
organizacijas. Tas darbas 
jiems nepavyko. Nors šian
dien Montevideo jau gyve
na virš 6 tūkstančių lietuvių, 
bet musų “patriotai” nega
vo jų nei vieno privilioti prie 
darbininkams dvokiančio 
fašizmo. Nieko nepešę nuti
lo, rodos, kad jų nei nebuvo.

C ♦ ♦

šįmet, švenčiant Urugva
jaus 100-to metų nepriklau
somybės sukaktuves, gau
siai teatruose pasirodė tau
tiškasis gaučių-eriollų me
nas. Nors čionykščiai gyven
tojai geriausiai įvertina mu
ziką bei dainas italų ir rusų, 
bet pirmosios sužavėjo už 
visas labiau. Ir tikrai jų me
nas užsipelnė. Išgirdęs pu- atsisakyti nuo 
siau indijoniško gyvenimo 
muziką ir jų nudegusiais vei
deliais mergaičių dainas, 
pasijunti kitame pasauly 
gyvenąs, kur nėra priešų, 
nemalonumų, karčių gyve
nimo valančių; kur vien tik 
meilė, svajonės ir poilsis po

A. G.

Fred Stanek, jaunas farmerys, lai
mėjo “čempiono” titulą užtai, kad 
daugiausia nulupo komų. Komų lu
pinio kontestas buvo suruoštas šį ru
denį Nortono miestely, Hansas vaisi.

Amerikos valdžios suda- 
rytasai
Board” pereitais metais su
pirko
kviečių norėdamas palaiky
ti jų kainą ir dabar neturi 
kur jų dėti. Nežiūrint to, jis 
dabar perka d a daugiau 
kviečių, nes jų kaina vis 
krinta.

“Federal Farm

60.000,000 bušeliu

Valdžios žiniomis, 15 lap
kričio Vokietijoj buvo 3,- 
484.000 bedarbių.

Jau Išėjo Iš Spaudos

Knygos pavidale, didelio formato, pilnas visokių in
formacijų apie Lietuvą ir pamokinančių straipsnių iš vi
sokių mokslo sričių. Pavyzdžiui čia paminėsime tik ke- 
liatą jų:
Kiek
Kiek
Kiek
Kiek

vra verti visi Amerikos turtai? 
yra jūrių vandeny druskos? 
po karo vokiečiai buvo paleidę markių apyvarton? 
kainuoja Lietuvos diktatūros išlaikymas?

Ar yra be žemės kito gyvenamų pasaulių?
Kiek Lietuvoj yra upitt ir ežeru, kaip jie vadinasi ir kaip 

dideli?
Kuris Lietuvos ežeras giliausis iš visu Europos ežeru? 
Kiek kuriam Lietuvos miestely gyventojų?
Kas išgalvojo Velnią?
Kaip buvo nužudyta caro šeimyna?
Kas ir kokiais tikslais buvo sudaręs Sibyre Lietuviu Ba

talioną revoliucijos metu, ir koks buvo to bataliono 
galas?

Kaip atėjus Lietuvon krikščionybei kunigai degino 
“raganas”?

Kas yra Indija ir kaip gyvena jos žmonės?
Kaip Turkijos sultonas gyvendavo hareme su savo 

moterimis?
Visi šie klausimai Kalendoriuje nušviesti kuo aiškiau

sia. Be to. skaitytojas ras 1931 metu Kalendoriuje daug 
pamokinimu bei patarimų, daug gražiu eilių, juoku ir 
paveikslų.

Kalendoriaus kaina 50 centu. “Keleivio” skaitytojams 
tik 25 centai. Mokesti geriausiai prisiųsti kartu su pre
numerata. Galima taipgi įvynioti popieron kvoterį ir pri
siųsti konverte, arba galima ir stampomis prisiųsti. Iš 
Kanados pašto ženklelių prašome nesiusti, nes Jungtinė
se Valstijose jie nenaudingi.

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

Humoristika

ŠIŲ DIENŲ KALĖDŲ 
GIESMĖ.

' NE PELNINGAS VALGY
TOJAS.

Vienoj Kauno valgykloj, so
čiai papietavęs, pilietis pagavo 
musę, nusuko jai sprandą ir Įvė
lęs Į "souso” liekanas pakvietė 
padavėją:

—Ar tokia pas jus tvarka ir 
? — aštriai barėsi ponas.

—Aš. ponas, nežinau...
—Jei tu nežinai, tai tuoj suži

nosi. Aš pakviesiu policiją!
Ir ponas išėjo jieškoti polici

jos, neužsimokėjęs už pietus. 
Bet daugiau nesugrįžo.

I
į Gul šiandieną jau ant šieno.
1 Karalaitis kunigu.
I Kunigėliai iš biednujų
j Prisikrauna pinigu;
i Ir šampaną begerdami.
i Magdaleną kutendami 
j “Garbin’ Jėzų gimusi.” 
’ šiandien asilas tik vienas 
, Ein’ per balą verkdamas.
Neša junga ant to sprando. 

’ Visas prakaitą pildamas, 
i O tas senas klebonėlis
Stena vyno prisigėręs— 

“Garbin' Jėzų gimusi.”
■ Šiandien kunigėliai vieni
: Pila pinigus maišais.
' Pasistatę naują dievą.
I Mulkina žmonėms akis.
1 Kelnės, pirštinės šilkinės.
Gražią mergą apkabinęs— 

Garbin’ doleri tiktai. Yla.

PERVĖLAI GYVENA.
Mokinys:— Būt gerai, jei aš 

bučiau gyvenęs trys šimtai me
tų atgal.

Mokytojas:— Kodėl?
Mokinys:— Nebūt reikėję 

i tiek daug istorijos mokintis.
i

I
iį
>

DOLERIAI KALBA.
-------- ---- --- ---------------

DISKUSIJOSE, 
j Pirmas:— Aš manau, 
į meilė yra didžiausia dorybė.

Antras:— Klysti, broli. Mei
lė yra didžiausia pasauly nedo
rybė.

Pirmas:— Kaip tai?
Antras:— Juk žinai, kad už 

i meilę smarkiai baudžia. Už mei
lę baudžiama amžinu laisvės 
praradimu ir apkalama motery
stės pančiais.

kad

GALĖTŲ BŪTI BLOGIAU.
—Jonai, ar tu matei tą mote

rį, ką vakar atsikraustė ant vir
šutinių lubų ? Viena pusė jos 
veido visiškai juoda.

—Iš tikrųjų * O kokia kita pu-
sė?

—Kita irgi juoda.

Kas Mums Rašoma.
I -----------1 Montreal, Canada.—Ger
biama “Keleivio” Redakci
ja! Siunčiu tamstoms tris 
Kanados popiergalius (t. y. 
3 dolerius) ir atsiprašau, 
kad neatsilyginau savu lai
ku; mat, buvo tam tikrų 
priežasčių, kurių čia neaiš
kinsiu. Turiu pabrėžti, kad 

“Keleivio”
nemaniau ir nemanau atei
tyje. Aš su “Keleiviu” jau 
senai susigyvenęs. Dar jau
nas būdamas pradėjau jį 
skaityti Lietuvoje. Jį siunti
nėdavo man brolis C. T., o 
dabar jau treti metai kaip 
gyvenu Kanadoj ir pats jį 
prenumeruoju. “Keleivis” 
suteikia daug žinių ir rašo 
suprantama darbininkams 

! kalba.
Apie metus laiko aš da 

t skaičiau tą kolionių maišą 
* “Laisvę,” bet ji man taip 
įkyrėjo, kad nutariau atsi
kratyti. nors ir labai piršosi.

Šiuo laiku mano tavos 
draugas skaito “Vilnį.” tad 
tenka ir man jos pasiskaity
ti, bet ir čia tas pats kaip 
“Laisvėje:” burnojimas ir 
niekinimas kitų krypčių 
žmonių, o gyrimas komunis
tų rojaus Rusijoj. Bet kaip 
aš prisimenu gyvenimą ta
me “rojuje,” tai mane net 
šiurpas pakrečia. Aš esu 
daugiau negu tikras, kac 
jeigu “Vilnies” ir “Laisvės” 
komisarukai pagyventų ta
me “rojuj” darbininko ar 
ūkininko vietoj nors pusę 
metų, tai jie garsiau subliau
tų prieš tą rojų, negu dabar 
prieš kapitalistinį surėdy
mą.

Su aukšta pagarba M. T.

Zosė.— žiūrėk, koks čia bai
dyklė eina! Jis išbaidys visas 
varnas.

Antosė.— Taip, ale pereitą 
sąvaitę mirė jo dėdė ir paliko 
jam mifioną.

Zosė.— Koks dailus jis 
nas!

Montreal, Canada.—Ger
biamoji “Keleivio” Redata 
cija ! Skaitant “Keleivio” 
kiekvieną numerį, taip pat 
neaplenkiant nei vieną jo 
straipsnį, galima daug ko 
sužinoti, daug ko išmokti ir 
laipsniškai žengti pirmyn. 
“Keleivis” yra įdomiausių 
žinių šaltinis, kuri linkiu 
kiekvienam vargšui darbo 
žmogui įsigyti. Aš myliu 
“Keleivį,” myliu taip pat ir 
jo leidžiamus kalendorius.

Lieku su pagarba,
B. Yuraitis.

Prieš pusę metų pasigirdo 
šiurpulinga Montevideo ži
nia ir nuaidėjo per pasaulį 
brutališkos ir žiaurios baltų
jų vergių, Julia Iriarte ir 
Beatriz Suarez, žudynės. 
Plačiai rašė apie tai spauda, 
daug kalbėjo žmonės. Ir 
štai po to viso, praeitą naktį 
vėl pralietas nekaltas mo
ters kraujas, vėl išrauta iš 
gyvenimo nauja moteris, — 
beširdžio vyro.

Baisu... Dreba širdis ir 
spaudžia ašaras iš akių...

Ir šį kartą, baisus likimas 
palietė vargšę moterį. Mo
terį, kuri parsiduoda vyrui 
už kelis centus.

Štai, žemiau, vakarykš
čios nakties spindulys.

* * ♦

šilta naktis gaubė miestą. 
Gatvėse degė žiburiai. Bal- 
;ujų vergių gatvėje vis rin- 
<osi daugiau žmonių.

Energingo ir jauno, dvi
dešimt astuonių metų, An- 
tonio Kūrei veidas žibtelėjo 
margose, baltosios vergės— 
Angelikos, duryse ir dingo. 
Jis įėjo vidun ir su Angelika 
lei< losi laipteliais žemyn, kur 
buvo jos kambarys.

—Kada grįžote iš San 
Carta? — pirmas ramiai už
klausė Kūrei.

--Jau apie penkios va
lant os, — šaltai atsakė An
gelika, baigdama žengti pa
skutinę laiptų lentą.

—Ach taip! Reiškia, šian
dien, dar visai nesenai. Na, 
kas naujo San Carle? Kaip 
motutė, sveika?

—Kūrei, — virpančių bal
su sakė Angelika, — neklau
sinėk tų manęs apie tai. Juk 
tu žinai. Išleisdama mane į 
šį nelaimingųjų vergių urvą, 
mama visuomet verkia. Su 
mažyčiais broliukais ir sesu
tėmis negaliu persiskirti. Jie 
neleidžia manęs, jie prašo 
ilgiau paviešėti. Ai... Kur-i 
ei I... — ji ėmė verkti. — Vis 
dėl tavęs tą visą turiu kentė
ti. Tu mane įstūmei į baltų
jų vergių eiles. Tu man už
dėjai tekius sunkius gyveni
mo retežius.

Kūrei ėmė ironiškai šyp
sotis. Angelika verkdama 
kalbėjo toliau:

—Dabar tu ateini pas ma
ne ir tyčiojiesi... Tik prisi
mink Kuici tas dienas, kai 
aš buvau tavo žmona. Mes 
grįždavome iš darbo ir susi
tikę namuose negalėdavom 
pasitraukt' nei žingsnio 
viens nuo Kito. Kaip aš tave 
tada mylėjau. Bet tu... Tu 
ėmei plėšikauti ir pagalios 
atsidūrei už geležinių grotų.

—Palauk! — šuktelėjo 
Kūrei.

—Tie trys metai prabėgo, 
—dabar grįžęs iš kalėjimo, 
vėl bučiau galėjęs su tavim 
gražiai gyventi.

—Ne! — pakeldama nu-

leistą galvą sakė Angelika, 
—aš su tokiais žmonėmis 
negaliu ir nenoriu gyventi.

—Taip, taip. Aš supran
tu, — smarkesniu tonu ėmė 
kalbėti Kūrei. — Tu susidė
jai su Miglino, ėmei jį mylė
ti ir gyventi su juo. Tu su 
juo • važinėji automobiliu.. x 
Girdėjau, kad jis tave nuve- 
ža į San Carlo ir vėl parve
ža į Montevideo...

—Kūrei, — šluostydamo- 
si ašaras sakė Angelika. — 
Miglino yra vienas iš teisin
giausių ir geriausių; vienas 
iš mylimiausių mano žmo
nių...

—Taip?! — sušuko nu
traukdamas Angelikos kal
bą Kūrei. Išvertęs akis išsi
traukė peilį ir puolė Angeli- 
ką. — Tad mirk, gyvate !...

Iš dešiniojo šono pasriuvo 
kraujas. Angelika ėmė šauk
ti ir puolė į duris. Kūrei grie
bė ją už gerklės ir kirto pei
liu antrą kartą.

šis smūgis Angelikai per
vėrė širdį. Nei žodžio dau
giau nepratarus, ji knto ant 
žemęs ir mirė. Iš krutinės 
ėmė švirkšti kraujo fonta
nas ir suskilę lašai krito ant 
mirusio jos kūno.

Kad įsitikinus Angelikos 
mirtimi, Kūrei dar pervėrė 
du kartu jos kūną.

Už minutės Kūrei sėdėjo . 
savo namuose.

♦ JR *

į Vos spėjo Kairei apleisti 
Nr. 630, kai prie jo priėjo 

1 Aida, Angelikos darbo drau
gė ir vienų durų varstyto ja. 
Jau buvo beeinanti į vidų, 
kai sustojo ir pašoko nuo 
durų atgal. Vidui gulėjo su
pjaustytas Angelikos lavo
nas.

Aida apalpo. Minia rin
kosi aplink duris. Policija 
iieškojo žmogžudžių.

Gabus ir patyręs krimina
listų gaudytojas Cancela su
čiumpa dar miegantį Kūrei. 
Iš pradžių Kūrei gynėsi ir 
mėgino įrodinėti, buk apie 
tai nieko nežinąs. Tik kabė
jęs ant sienos jo švarkas su 
kruvinomis dėmėmis buvo 
liudininkai jo kaltybės.

♦ :R ♦

Kūrei surakintas. Ange
lika kapuose. Verkia Kūrei 
tėvai savo jauno sunaus. 
Ten toli, toli, San Carlos 
miestely, plusta ašarose se
na, žilagalvė Angelikos mo
tina ir maži jos broliukai bei 
jaunos sesutės.

Angelika jau negrįš...
Rašo Albe G.

Laikas yra turtas. Negai
šindamas brangaus laiko ir 
nevargindamas galvos sun
kiais klausimais, greit suži
nosi ir pamatysi visą, kas 
dedasi aplink žemės rutuli, 
jei skaitysi “Keleivį.

A. Kavoliunas.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

vaiki-

MOKYKLOJE.
Mokytojas: — Jonuk, 

tu taip blogai mokaisi? 
metų būdamas, aš jau gerai mo
kėjau skaityti.

Jonukas:— Gal tamsta geres
nį mokytoją turėjai.

dėiko 
Tavo

ABUDU BIZNIERIAI.
Barberys.— Tamstos veidui 

labai reikalingas masažas. Gal 
uždėt?

Maliorius.— Tamstos namui 
pentas vra da reikalingesnis. 
Gal numalevot?

Berlin, Md. — Siunčiu 
tamstoms 82 už “Keleivį” ir 
prašau perduoti juos Maikei 
ant knygų, ba Maikės tėvui 
siunčiau jau per kokia 15 
metų po du doleriu, o senis, 
kaip žiuriu, vis su vienu ba
tu, o kitu kantapliu vaikš
čioja.

Jeigu jis nori naujų batų, 
tai tegul atvažiuoja ant far
mų karvių melžt. Tada ne
tik naujus batus gaus, bet ir 
pinigų ant tabako, o jei ne
tingės dirbt, tai ir ant pan- 
tukės kada-ne-kada išmesiu.

Linkėdamas “Keleivio” 
redakcijai ir administracijai 
viso gero, pasilieku su aukš
ta pagarba. John Adams.

SIELOS BALSAI
Papuošta daugeliu spalvuotų puikiu paveiksi?, 

223 puslap. didžio, apie 150 įvairią eiiią, tinkamą 
deklamuot ant viešą susirinkimą.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.
Knyroje trijų ruift) eilis:

TAUTIŠKOS, REIMINISKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiamia ir turtingiausia eitis knyga Betari? kalba}*, 

Kiekvienaa turėt? papuoiti sava knygyną araMn knyga.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienaa nnaiptrkfa ta knygą panMBaega. PMgm geriaa- 
na siųst “Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” aė 
resą ir nepamiršt prilipi n t už 2c. markę.

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