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ISPANUOS DARBININKAI 
SUGRIOVĖ DIKTATŪRA.

GALI BUT APSKELBTA 
RESPULIKA.

Karalius Alfonsas su dik
tatorium Berengueru spyrė- 

__ .. ... . .si, kad nauja konstitucija
?Sar? !UV Ą į?s.a* pasIt^alf i nereikalinga, nes Ispanija 
kia salj ir Steigiamas Sei- (turinti konstituciją, kuri bu
mas turės nustatyti valdžios VQ 1876 metais. Bet

formą. . liberaliniai monarchistai
Devyni metai atgal prieš aiškino, kad liaudis šitos 

Ispanijos valdžią prasidėjo I konstitucijos nepripažįsta, 
revoliucija. Žmonės sukilo nes ji buvo sulaužyta ir pa- 
dėlto, kad katalikiškas ka- naikinta 1923 metais, kuo- 
ralius Alfonsas vedė bepro- met gen. Primo de Rivera 
tišką karą Afrikos Morckoj. apskelbė Ispanijoj diktatu- 

Kad revoliuciją numalši- rą-
nus, Alfonsas pasikvietė Ginčai šituo klausimu ėjo 
gen. Primo de Riverą, kuris per 3 dienas; karalius buvo 
tuojaus panaikino konstitu- griežtai priešingas įšaukti 
ei ją ir apskelbė diktatūrą. 
Tai buvo 1923 metais.

Karalius manė, kad jo 
• kailis jau išgelbėtas. Bet jis 
apsiriko. Revoliucija nesu
stojo. Ji rūgo iki šiol. Perei
tą gruodžio mėnesį įvyko 
jau atviras sukilimas.

nūs,

Steigiamąjį Seimą. Bet ka
da jis išgirdo, jog šį pane
dėlį bus visoj Ispanijoj ap
skelbtas generalis streikas, 

i jis tuojaus nusileido. Jis ži- 
I no, kuo pasibaigė generalis 
streikas prieš Rusijos carą. 

' Tuo Su darbininkais juokų nėra,
tarpu ji nepavyko, bet vai- Jie kenčia ilgai, bet kai jų 
džia vistiek pamatė, kad kantrybė pasibaigia, tai 
smurtu ilgai neišsilaikysi, i vargas būna despotams. 
Po visą šalį prasidėjo stu-' Taigi drebančiomis kin- 
dentų streikai. Buvo uždą-, komis Ispanijos Alfonsas šį 
ryti visi universitetai. At-, 
mosfera pasidarė tokia troš- j 
ki, kad bile valandą galėjo 
įvykti sprogimas.

Norėdama šalį nuraminti, 
valdžia paskelbė parlamen
to rinkimus. Bet negelbėjo 
ir tas.

Išrodo, kad Ispanijos liau
dies kova prieš karalių Al
fonsą bus jau laimėta. Dik
tatūra, kuri buvo apskelbta 
7 metai atgal karaliaus kai
liui gelbėt, jau subyrėjo. Ga
lutiną smūgį “Dievo patep- 
tiniui” uždavė Ispanijos 
darbininkai, kurie pereitą Į 
nedėldienį nutarė šį pane-‘ 
dėlį apskelbti visoj Ispani
joj generalį streiką. Šituo 
darbininkų žingsniu nugąs
dintas, karalius tuojaus pa
sišaukė savo priešininką ir 
pavedė jam sudaryti naują 
vyriausybę: o kai nauja vy
riausybė bus sudaryta, ka
ralius nulips nuo sosto ir pa
sidės savo karūną į šalį. 
Tuomet bus sušauktas Stei
giamas Seimas, kuris para
šys Ispanijai naują konsti
tuciją ir nutars, ar Ispanija 
turi pasilikt monarchija, ar 
respublika.

Žinios iš Madrido aiškiai 
sako, kad prie šitokio nusi
leidimo karalių privertė 
darbininkai. Tiesa, Steigia
mojo Seimo reikalavo ir ki
tos partijos, bet karalius jų 
neklausė. Jis tikėjosi nura
minsiąs šalį paskelbdamas 
paprasto parlamento rinki
mus, kurie buvo paskirti 
1-mai dienai kovo. Socialis
tai, republikonąi ir kitos 
kairiosios partijos nutarė 
tuos rinkimus boikotuoti. 
Tuomet liberalinių partija 
irgi nusistatė prieš tą parla
mentą. Grapas de Romano- 
nes, Francisco Combo, mar- 
kyzas de Alhucėmas ir kiti 
tos partijos lyderiai pareiš
kė, kad rinkimuose jie daly
vaus, nes nenori aiškaus 
boikoto karaliui skelbti, ta- 
čiaus kaip tik išrinktasai 
parlamentas susirinks, jie j pė 
tuojaus pareikalausią jį pa-'V€ 
leisti ir šaukti Steigiamąjį lių buvo kviečiami “atsivež- 
Susirinkimą konstitucijai ti savo steiką, nes keptų ci- 
parasyti. bulių čia buvo į valias.”

PANAMA NUSIGANDO 
KONTR-REVOLIUCIJOS.
Pereitą sąvaitę Panamoj 

pasklydo gandas, kad senos 
valdžios šalininkai ruošiasi 
pakelti kontr-revoliuciją. 
Valdžia tuojaus paskelbė 
krašto policijos mobilizaci
ją, bet vėliaus paaiškėjo, 
kad gandai apie kontr-revo
liuciją buvo prasimanyti.

'Panamos respublika ne
turi nei armijos, nei laivyno. 
Vidaus tvarkai palaikyti ji 
turi 630 krašto policmanų.

Mandžurijoj Sušalo 
lftOO Žmonių.

‘‘Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Sibyre ir Mandžuri- 
joj šią žiemą labai dideli 
šalčiai. Dabar gi žinios iš 
Charbino sako, kad Charbi- 
no ir kitų miestų gatvėse 
paskutinėmis dienomis su
rinkta daugiau kaip 1,000 
lavonų. Visi tie žmonės kri
tę nuo nepakeliamo šalčio. 
Charbine šaltis siekia 45 
laipsnių Reomiuro, o Bla- 
govieščenske net 60 laips
nių. Net traukiniai vėluoja 
dėl šalčių.

KRISTAUS AR NE KRIS
TAUS KAPAS.

“Keleivy” mes jau rašėm 
ir pastebėjom, kad atų^s- 

Be^ tam neva “Kristaus grabui”

Chicagos Majorą 
Apmėtė Kiaušiniais.

Chicagoje dabar eina1 
smarki majoro rinkimų___ , ___ r___ _______
kampanija. Kandidatų yna visiškai apako ir nebegali 
keli ir jie kolioja ir šmeižia nei skaityti, nei rašyt. Kitą- 
vieni kitus kaip tik išmano, syk Jovaras buVo mylimiau- 
Štai kas atsitiko pereitą są- sis lietuvių liaudies dainius, 
vaitę. Dabartinis majoras Tai buvo da tais laikais, ka- 
Thompson turėjo savo Rial- da lietuviai vedė sunkią ko
to teatre didelį mitingą ir vą prieš caro valdžią. Tais 
kritikavo savo oponentus, laikais ir “Keleivis” vieną 
Jis iškėlė vieną apynasrį ir jo eilių rinkinėlį yra išlei- 
sako: “Teisėjas Lyle dėvi dęs. Bet po karo Jovaras 
apynasrį, o valdžios nuo to jau nutilo. Jis dabar gyvena 
apynasrio eina į ‘Tribūnos’ menkame savo ukėlv Kairių 
ofisą. Little Arthur taipgi parapijoj. Tikra Jovaro pa
turi apynasri, kuris yra kon- varde yra Kriščiūnas, 
troliuojamas iš ‘Daily News’, 
ofiso.” Ir čia majoras iškėlė 
kitas kamanas. Paskui muš
damas sau kumščia į kruti
nę jis sako: “Jūsų Thomp- 
sonas apynasrio neturi!”

Tuos žodžius jam pasa
kius, iš publikos pasigirdo 
balsas: “Jes. tu irgi turi 
apynasrį, tu skunke! Tu esi 
Hearsto šnipas!” Ir tai pa
sakęs jaunas vyras pradėjo 
bombarduot majorą supu
vusiais kiaušiniais. Vienas 
kiaušinis pataikė moteriš
kei, kuri sėdėjo tarp majoro 
rėmėjų, kitas nuėjo pro ša
lį, o trečias pataikė tiesiai 
majorui į veidą ir apdirbo jį 
kaip muštarda. Jis turėjo 
jieškoti kitų drapanų ir ėmė 
pusė valandos* pakol nusi-

Poetas Jovaras 
Apako.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad poetas Jovaras

I

ANGLIJOS BEDARBIAI 
GAUS DARBO.

Anglijos parlamentas nu
tarė parūpinti darbo tūks
tančiams žmonių, kurie da
bar gauna iš valstybės iždo 
pašalpą. Nutarta statyti 
darbininkams tokius namus, 
kaip Vienos socialistai yra 
pristatę, taisyti kelius, ves
ti telefonus ir elektrą.

Kongresan įneštas Gim
dymo Kontrolės Bilius.

KUNIGAI IR DAVATKOS 
PRIEŠINASI.

Lietuvė Pagimdė 
Nepaprastą Kūdikį.
Laikraščiai praneša, kad 

Dumbliauskų šeimynoje 
Scrantone gimė nepapras
tas kūdikis. Jis buvo nepa
prastai didelis. Jis svėrė 25 
svarus, kuomet paprastas 
kūdikis sveria tik 6-8 sva
rus. Be to, Dumbliauskų 
vaikas buvo 27 colių ilgio ir 
16 colių aplink savo galvą, 
10 ir pusę colių aplink kak
lą ir 21 colį aplink pečius. 
Jis gyveno tik kelias minu
tes.

Stasys Dumbliauskas, to 
nepaprasto kūdikio tėvas, 
dirba anglių kasyklose, o 
gyvena po numeriu 171 
Charles st., Scranton, Pa. 
Vaiko motina esanti 36 me
tų amžiaus moteris, sverian
ti 165 svarus ir turėjusi jau 
13 vaikų, iš kurių betgi tik
tai 5 gyvena. Daktarai sako, 
kad ji pagimdžiusi šitą mil
žinišką kūdikį natūraliu ke
liu, be jokios operacijos.

i

Davatkų Viršininkė 
Pavogė $275,000.
Belgijoj tapo areštuota 

“sesuo” Magdalena, karme- 
ličių davatkyno viršininkė. 
Sakoma, kad ji apgavingu 
budu išviliojusi iš tikinčių
jų žmonių ir pavogusi $275,- 

„ . ... 000. Ji buvo katalikiško
suinteresuoti nai pasigavę tą vaikiną iš- klioštoriaus perdėtinė.

, --------------

panedėlį pasišaukė savo i 
priešininką Guerą ir paša-' 
kė: Greitai sudaryk naują 
vjriausybę, nes gen. __ netikini ne^ Daraša P1156 valandos, panoi nusi-
renguero kabinetas jau re-; mes nrtikir^ vekia. bajore ber-
zignavo, ir tuojaus sauk Jėzus, «m)^po ^ins, ga nQc.^vp fa v5^ina 
SteigiamajĮ, Se.mą. Tegul įėjo uždėti ----- d j -m dantfa
susirinkę žmonių atstovai žmones, t. y. Kunigai, uaoar j_________________

patys nutaria, ar Ispanija ^musų pastabą patvirtina v • įu 1
turi but monarchija, ar res- ėjusios žinios, kur sakoma, ■ / 1T1USSO~
publika. |kad Jeruzalės hebrajų uni- -- - - - -

Vadinasi, diktatūra išty- versitetas užginčija prof., 
žo. Demokratija turi but jos Sukeniko tvirtinimus, jog; 
graborium.

liniui Galą.
. _ Anti-fašistų vadas New 

per kasinėjimus Jeruzalės Yorke sako, kad diktato- 
apylinkėse buvęs rastas Kri-' rįaus Mussolinio dienos jau 
staus grabas. Pasak univer- suskaitytos. Jau pati Itali- 
siteto, pąrašas “Jėzus, Juo-. jos valdžia norinti jo nusi- 

Audėjų Lokautas. zaP° sūnūs” nieko neįrodo, kratyti. Šiomis dienomis 
. ... ,. - , . kadangi tokie parašai nėra Italijos karalius EmanuelisAnglijos audimų fąbn- ti ir|nt akmc£ kitose anti.faHstų lydė-

kantai buvo apskelbę lokau- noviškose Palestinos kapi- • PS - ' ’ 
tą ir išmetę iš darbo 250,- 
000 darbininkų. Jie norėjo 
priversti darbininkus ope
ruoti po 8 stakles, vietoj 4. 
Jie žadėjo ir algos pridėti, 
bet darbininkai nesutiko, 
nes tuomet daug žmonių 
netektų darbo.

Lokautas prasidėjo 
sausio ir tęsėsi iki 14 vasa
rio, bet audėjai nenusileido. 
Nors darbininkams sunku 
be darbo gyventi, bet fab
rikantams laikyt uždarytas 
fabrikas taipgi ne pyragai. 
Taigi pereitą sąvaitę jie lo
kautą atšaukė ir šį panedėlį 
ketvirtdalis miliono darbi
ninkų sugrįžo darban seno
mis išlygomis. Vadinasi, lo
kautas pasibaigė darbinin
kų laimėjimu.

TĖVAS SUBADĖ PEILIU 
VAIKUS.

Cleveland, Ohio. — Ka
rolis Sieška čia subadė pei
liu savo 7 metų vaiką ir 15 
metų amžiaus dukterį. Vai
kai dabar guli ligoninėj. Tė
vas areštuotas.

Pasibaigė 250,000

rius užsieniuose ir prasęs 
juos grįžti namo ir imti vy
riausybės vairą į savo ran- 

ikas;’ Mussolinis jau pasi- 
; trauksiąs. Bet anti-fašistų 
'vadai pareikalavę, kad Ita-

NAUJA KLAIPĖDOS
KRAŠTO DIREKTO

RIJA NESTIPRI.
Nors Klaipėdos kraštas Ii ja apsivalytų netik nuo fa-

PERŠOVĖ BELGIJOS 
SENATORIŲ.___

Buvusis didžiojo karo ka
reivis Letroye pereitą sąvai
tę peršovė Belgijos senato
rių Bordolotą. Kai policija 
norėjo šoviką suimti, jis nu
sišovė. Karo laiku jis buvo 
sužeistas, darbo dirbti ne
galėjo ir jokios pašalpos iš 
valdžios negaudavo. Jis kal
tino užtai daugiausia sena
torių Bordolotą, ir užtai jį 
šovė.

i

KRUVINOS RIAUŠĖS 
ČEKOSLOVAKIJOJ.

Dėl bedarbės Čekoslova
kijos miestuose prasidėjo

i priklauso Lietuvai, bet vai- šistinio brudo, bet taip pat demonstracijos, kurias ren-
17 dosi autonominiais pagrin- įr nuo monarchijos. Jie at- gia daugiausia komunistai.

Į dais. Jį valdo 3 organai, bu- ' sakė, kad jie grįš Italijon tik Mieste Asch žandarai puolė
tent: (1) krašto seimelis, į tada, kai tenai bus apskelb- 
kurį įeina 30 atstovų; (2) 
vykdomoji krašto valdžia 
arba direktorija iš trijų na
rių; ir (3) Lietuvos skirtas 
gubernatorius.

Tarp lietuvių ir vokiečių 
vis eina nesusipratimai, to-j 
dėl ir krašto direktorija ii-! 
gai nepasilaiko. Sausio 9 d. 
sudalyta vėl nauja direkto
rija, į kurią įeina Boettcher 
pirmininku ir Otto Žygau- 
da su kun. Jurgiu Puodžių 
nariais. Bet ir šitoji direkto
rija nestipri, nes perskaičius 
deklaraciją už pasitikėjimą 
direktorijai balsavo 16 at
stovų, 2 balsavo prieš ir 9 
susilaikė.

ta respublika.

Federalinė Valdžia 
Skiria $141,000,000 

Darbams.
Prezidento komitetas su 

nedarbu kovoti praneša, 
kad šiais metais federalinė 
valdžia esanti nusistačius iš
leisti statybos darbams 
$141,000,000. Šita suma bu
sianti paskirstyta tarp įvai
rių valstijų, būtent: 
Massachusetts $11,583,000 
Maryland ......
Connecticut .... 
Illinois ..........
Michigan ......
Nevv York.....

demonstrantus durtuvais ir 
4 žmones nužudė, o kitus 
keturis sunkiai sužeidė. 
Mieste Dux demonstrantai 
norėjo nuginkluoti žanda
rus, bet tie pradėjo šaudyt 
ir 2 demonstrantu užmušė, 
o 6 sužeidė.

IŠKEPfe 20,000 BUŠELIŲ 
SVOGŪNŲ.

Kendallville, Ind. — Pe
reitą sąvaitę čia sudegė svo
gūnų sandėlis ir ugny iške- 

} 20,000 bušelių cibulių, 
kaimynai iš artimų mieste-

I

NUPIRKO RUSIJOJ KAI
LIŲ UŽ $50,000,000.
Tarptautinė kailių firma, 

Eitington Schild Co^ kuri 
turi savo ofisus New Yorke 
ir Londone, paskelbė šiomis 
dienomis, kad ji padarė su 
Rusijos kailių sindikatu su
tarti paimti iš to sindikato 
$50,000,000 vertės kailių. 
Kontraktas padarytas pen
kiems metams; kas metai 
tarptautinė kailių firma ap
siima paimti kailių už $10,- 
000,000. Tuos kailius firma 
paskui pardavinės Ameri
koj ir Europoj.

SOCIALDEMOKRATAI 
SUMUŠĖ FAŠISTUS.
Austrijos mieste Klagen- 

furte, kur ligi šiol buvo fa
šistų drutvietė, dabar buvo 
renkama miesto valdyba. 
Didžiausių laimėjimų turė
jo socialdemokratai, kurie 
sumušė fašistus ir dabar 
bus stipriausia tenai partija.

Reakcininkai iš Amerikos 
Darbo Federacijos taipgi 
nenori gimdymo kontrolės.

Senatorius Gillett iš Mas
sachusetts valstijos įnešė 
Kongresan bilių, kad butų 
panaikintas dabartinis įsta
tymas, kuris draudžia aiš
kinti žmonėms gimdymo 
kontrolę.

Šitą bilių sumanė pagar
sėjusi gimdymo kontrolės 
skelbėja Margaret Sanger. 
Pereitą sąvaitę jis buvo 
svarstomas Senato komisi
joj. Tenai susirinko daugy
bė daktarų, rašytojų, profe
sorių ir net kunigų, kurie 
karštai kalbėjo už bilių.

New Yorko universiteto 
profesorius Henry Pratt 
Fairchild pasakė, kad jeigu 
patys žmonės gimimų ne
kontroliuoja, tai įsikiša 
gamta ir ji retina jų skaičių. 
Bet gamta atlieka tai žiau
riu budu. Jos priemonės vi
siems yra žinomos — tai ka
ras, nedarbas, ligos ir ba
das. Todėl, jis sako, aš st(> 
ju užtai, kad patys žmohieš 
savo dauginimosi procesą 
kontroliuotų. Jie gali pritai
kyti daug švelnesnių prie
monių.

Kun. Charles F. Potter iš 
New Yorko aiškina, kad 
gimdymo kontrolė yra ge
riausia žmonijos apsauga 
nuo karų, nes karai dau
giausiai kyla dėl to, kad val
stybės nepajiegia savo ribo
se išmaitinti visų gyventojų 
ir priverstos jieškoti naujų 
teritorijų.

i Žinoma, šitaip kalba tik
tai pažangus protestonų 
kunigai. Kitaip gieda kata
likų klerikalai, kurie savo 
nusistatymo neturi, bet kaip 
užsukti gramofonai skelbia 
tiktai viduramžiškas savo 
bažnyčios doktrinas. Kata
likų kunigai ir davatkos 
daugiausia prieš šitą bilių 
rėkia.

Atžagareiviai iš Ameri
kos Darbo Federacijos taip
gi bijosi gimdymo kontro
lės. Bet rimtų argumentų 
jie neturi. Pavyzdžiui, vie
nas tų apuokų pareiškė, 
kad žmonės, kurie remia ši
tą gimdymo kontrolės bilių, 
dirba komunistų naudai, nes 
komunistų Rusijoj .gimdy
mo kontrolė jau praktikuo
jama.

Margaret Sanger šitą ar-

Areštavo 35 Vai
dintojus.

Chicagos policija leidžia
■ ramybėj gyventi žulikų ka
raliui Kaponui, bet ji negali 
pakęsti nekalto vaidinimo 
teatre, kur gražios mergi- 

, nos rodo susirinkusiems sen
berniams savo dailias kiš-

„„-ikas. Pereitą sąvaitę tokį| Margaret Sanger šitą ar- 
bar gyvena didesnį vargą, 1 vaidinimą tenai buvo suruo- gumentą tuojaus sukirto. Ji 
negu miestų bedarbiai. Štai, šęs Nevv Yorko teatrininkas nurodė, kad agitacija už 
Texas valstijoj farmeiys, Earl Carroll—tas pats Car-' gimdymo kontrolę Ąmeri-, 
Jonės nutarė nunuodyt visą'roll, ką anais metais musų koje prasidėjo 1914 metais, 

-,----savo šeimyną, nes neturėjo tautietei Teresei Daugeliu-' kuomet nebuvo da nei ko-
5,000,000 iš ko gyvent. Valgant pas- tei buvo surengęs šampano . munistų, nei sovietų Rusi- 
4,800,000 kurinius maisto trupinius,1 maudynę Nevv Yorko teatre, jos.
/» AAA •• • 1 - • 1 . .. , . , _ T * 1 ____

IŠ BADO NORĖJO NU- 
NUODYT ŠEIMYNĄ.
Amerikos farmeriai da-

APIPLĖŠĖ IR NUŠOVĖ HM
VIEŠBUČIO SAVININKĄ. Pennsylvania .. 10,000,000

Šalia Philadelphijos ban
ditai užpuolė viešbutį “B’iue 
Spruce Inn” ir pareikalavo 
pinigų. Kada savininkas 
Camil padavė jiems $500, 
jie jį nušovė ir pabėgo.

Vėliausios žinios sako, 
kad Italijoj bedarbių skai
čius pasiekė jau 721,900.

6,000,000 jis pridėjo nuodų. Jis pats Chicagoj jis dabar statė 
5,717,000 ir du vaikai mirė, o pati ir 3 “Sketch Book.” T

i prasidėjo vaidinimas, 
pagrindų sumarmėjo gre
mėzdiški policmanai ir pra
dėjo gaudyt pusnuoges ak- 
torkas. Mergos ėmė klykti. 
Bet policija suvarė jas už 
scenos, liepė apsirengti, ir 
išvežė visas į policijos nuo
vadą. Vaidinimas buvo nu
trauktas. Publika skirstėsi 
spiaudydama ir keikdama na po 25 susirgimus influen- 
policiją.

46,000,000 kiti vaikai sunkiai serga.

BOSTONO BANDITAS 
NUŽUDYTAS FLORIDOJ.

Pereitą sąvaitę Floridoj
$4,609,881,106 

APYVARTOJE.
Washingtono žiniomis, buvo nužudytas elektros ke- 

dabartiniu laiku Jungtinėse dėj jaunas banditas McCo- 
Valstijose apyvartoje yra narty, kuris pora metų atgal 
$4,609,881,106, kas reiškia užmušė žmogų plėšimo tiks- 
po $37.11 kiekvienai galvai, Jais. McConarty buvo kilęs 
skaitant 124,230,000 gy- iš Bostono ir išauklėtas ai- 
ventojų. rių katalikų mokyklose.

į Jeigu įneštas dabar bilius 
Kaip tik bus priimtas, tai patarimų 
—, ant'apie gimdymo kontrolę ga

lės duoti kožnas daktaras, 
kožnas ligonbutis, kožna 
klinika, kožna medicinos 
mokykla.

I

Valstijos sveikatos de
partamentas praneša, kad 
dabartiniu laiku Massachu
setts valstijoj kas diena bu-

ca.



(Ciąg dalszy.)

W 68-mą Rocznicę rowstania 
Styczniowego

(Skreslil Mieczyslaw Lada)

Kilkunastu spiskowco_w po- 
między, ktoremi byli rožni lu- 
dzie, ktorzy chcieli robič po- 
■u'stanie, jechalo do Tarnowa, 
na zborny punkt. \Ve wsi Li- 
siej Gorze, niedaleko od mia- 
sta, zastąpi! im drogę tlum lu
dzi. Nie bronili się bo niezego 
zlego się niespodzievali. Na- 
padnięci znienacka, bici cepa- 
mi, pokaleezeni kosami, ei co 
nie zginęli na miejscu byli 
związani i wyslani do Tarno- 
v,a.

Na to hasio zaczęla się rzež 
szlachty w trzech obwodach : Į 
Tarnowskim, Bochenskim, i Ja : 
sielskim. Rozvvšcieklone wod-j 
ką upojone, podžegane przez į 
szpiclovv rządu austrjackiego, 
gromady chlopstwa, l>ezkarnie 
chodzily od wsi do wsi, napa- 
daly na dwory, mordovvaly, 
nie przepuszczając ani star-1 

, com, dzieciom, lub kobietom.
Okruciehstva, pastv.ienia 

się nad nieszczęšliuemi,. bylo 
bardzo wiele. Zginęlo w tej 
pamiętnej rzezi kilka tysięcy 
szlachty.

W jesieni tego samego roku, 
miasto Krakow ze swoim okrę- 
giem wcielone zostalo do pan- 
stwa austrjackiego.

Warto tutaj nadmienič, že 
až do roku 1846, miasto Kra- 
kow bylo miastem ivolnem, coš 
jak .jdzisiejszy Gdahsk, pod 
protektoratem Polski, — tak 
Krakdv v.ewczas pod protek
toratem byl trzech mocarstvv: 
Austrji, Prus, i Rosji.

W dwa lata pdžniej v,* roku 
1848 cesarz austrjacki zniosl 
panszczyznę.

Wrdčmy się na moment 
\vstecz i przypomnijmy sobie. 
Kiedy szlachta Polska na svo- 
ich sejmikach uchwalaia pro- 
sič cesarza austrjackiego o 
zniesienie panszczyznv, ten za- 
wsze odmawial. W dwa iata 
pdžniej, kiedy z rak Judu, na- 
mowionego przez agitatorovv 
rządovrych, zginęlo kika tysię
cy Polakovv, cesarz austrjacki 
znosi panszczyznę.

Doš w i a d c z en i a przegranej 
tvojny roku 1831. nieszczęšli- 
we usilovvania z roku 1846. dla 
roztropnych stracone nie by
ly. Ale mlodym sklonnyru do 
zapalu vvszystko vvydaje się la 
twem. W Paryžu na emigfa-

mlodziežy, tworzą 
osądzil, že najpev- 
sposobem uspokoje- 
będzie, wzięcie tej

tralny rządzil, mlodziež szkol- 
na i rzemiešlnicy vvciągnięci 
do spisku znajdują się pod roz 
kazami Komitetu Centralnego.

Rząd moskievrski przez swo- 
ich zausznikou- dowiedzial się, 
že pošrod 
się spiski, 
niejszym 
nia k raju
miodziežy do vvojska. Rozpisal 
brankę.

Powstalo vvzburzenie pošrod 
rodzicow, ktorych synowie mo- 
gli byč wzięci. Rząd vndząc 
to, przyšpieszyt termin branki.

Zagroženi poczęli uciekač, 
kryč się po lasach i zbierač się 
w vviększe grupy. Komitet Cen 
tralny zapovriedzial, že 

į vvziąšč nie da.
Od tego w styczniu 1863 

ku zaczęio się powstanie.
VVybueh povrstania štai 

faktem dokonanym. Echa wy- 
buchu powstania odbiiy się e- 

ichem po calej Polsce. W nocy 
22-go stycznia powstahcv row- 
noczešnie napadli w kilku 
miejscach Krdlestwa, na žol- 
dactuo moskiewskie.

Pod Miechowem rozbito w 
puch, dziez moskiewską. Do- 
vv'odca jednego z oddzialow 
powstahczych Kurowski w So- 
snovicach zabral 65.000 lubli 
z kasy rosyjskiej.

ich

ro-

się

Rajski z 150 poustancami 
zająl Sandomierz. Moskale wi- 
dząc odvvagę i męstvvo pow- 
staricou, poczęli się zalamy- 
wač i cofač.

Walka zawrzala na calym' 
obszarze Krolestwa Polskiego.

W lasach pod Ostrolęką 
zgromadzily się samorzutnie 
dwa tysiące v. iošcian i toezyly 
boj z Moskalami. Kolo Lom- 
žy wyeięlo 80 Kurpi6w w pien 
žoldactuo carskie. Z pomię
dzy dowodcow odznaczyl się 
Novrak.

Na ežele Kurpiov stanąl Zv 
gmunt Padle\vski. czlonek rzą- 
du narodowego, ktory nieraz 
\valczyl z przewažającemi si- 
.’ami wroga. tVroszcie po zacię 
tej obronie dostal się do nįe- 
woli, kolo Dobrzynia, skąd- 
sprovvadzcny do Plocka, zostal 
rozstrzelany. Nie pozvvolil so
bie oezu zawiązač. Dwanaseie 
strzalow rozdarlo w strzępy 
ciaio bohatera.

Na podlasiu odznaczyli się 
rowniež \V. Lewandowski, Ig
nace Mystkowski, Cichovvski i 
L. Frankowski, ktory w Kuro- 
wie pobil Moskali, zabierając 
im kasę z 75.000 rublami.

\V Lubelskiem ualczyl šwie- 
tnie general Jeziorahski, kto
ry odniost šuietne zwycięstwo 
nad dwa razy liczniejszem od- 
dziaiem wroga pod Kobylan- 
ką.

Na Woiyniu zaslvnąl ze 
swej ualeeznošci E. Rdžycki, 
na Ukrainie zas P. Krzyžano- 
wski i W. Padlevvski.

(Ciąg dalszy nastąpi.)

i Hyde Park, Mass
Z instalacji nowo-založonsgo 

Tcw. Macierzy w
Hyde Parku

od-
zna

į Tow. Macierz Polska 
IdziaI 53-ci w So. Bostonie, 
; ne ze swej pracy, przy parafji 
! jako tež i na niwie narodov.-ej. 
pierwsze staje na apel. Towa- 
rzystwo to pierwsze zrozumia- 
io, že Gmina Polączonych To- 
vvarzysttv jest koniecznie po- 
trzebną i pierusze wyslalo 
sv.ych delegatov/ do tejže. do 
polączenia się w jedno ciaio, 
ažeby Polonja south-bostohska 
mogla stanąč razem do pracy 
Narodowej.

Tak šamo Tow. Macierz Pol- 
ska zložyio największy datek 
na budowę Domu Polskiego w 
So. Bostonie.

Towarzystwo to widząc się 
' osamotnione tu w Nowej An- 
!glji. postanowilo pov.'iększyč

cji, bylo stronnictu’o, ktore my-|sz eregi oddzialow Macierzy 
šlalo, že coraz nowemi rozrti-! Polskiej.
chami trzeba šwiatu Polske I Widząc, že miejscowosc 
przypomnieč. Došč, že z tego Hyde Park rošnie jak na drož- 
stronnictwa na emigracj: za-' džach, a do tego będąc obda- 
częly dochcdzič do Warszawy i rzona nowym duszpasterzem 
zachęty, žeby Polacy nie spa-' 
Ii. alc dawali częste znaki žy
dą.. Miodzi wierzyli šlepo. star 
si zrazu nie wiedzieli, ižby \v 
tem mogio byč co zlego.

Zaczęio się od rzeczy ma- 
lych, od cichych o'ochodovv na- 
rodowych. Dnia 25-go lutego 
1861 roku zgromadzili się lu- 
dzie po košciolach. jako w ro
cznicę bitwy pod Grochowem. 
PoTvtorzylo się to na trzeci 
dzieri, to jest 27-go lutego. 
VCtedy jeden oddzial przecho- 
dząc ulicą, widząc tlum ludzi 
zebranyeh na Krakowskim 
Przedmiešciu dal ognia. Pad- 
lo 5 ludzi. W miešeie powsta- 
lo v zburzenie. bo oto žoldak 
me,skiewski strzela do bezbron 
nego tlumu. Od tego czacu za-
czyna się tv.orzyč spisek, kto-, Parku o godzinie 1-szej po po
ny powoli przygotowywuje po-4udniu prezes Macierzy Pol- 
V/stanie. Įskiej oddzialu 53-go w So. Bo-

W jesieni roku 1861 umarl jstonie zagail Wiec, na ktory 
arcvbiskup vnrszavvski Fialko- parafjanie gromadnie przyby- 
wski. Na jego pogrzebie, novve 1 
špiev.’y patrjotvezne, i tym ra-' 
zem nowy gvvalt. \Vojsko mo- 
skiewskie u padlo do košeiola 
Bernardynbw. Polala się krew, 
kobiet. męžczyzn i dzieci. Wla 
dze košcielne musialy zam- 
knąč ten i inne košeioly.

Spisek rozszerzal się szyb- 
ko. Utworzony Komitet Cen-

i
I

rzvstw i može istraeč jeszcze 
iedno, a Polacy zamiast wstę- 
pov.-ač do obcych, niech wstę- 
pują do suoich polskich towa- 
rzystw, ktore są o wiele lepsze 
j pev.niejsze. Po skonezonej 
swej mov- ie zebrani nagrodzili 
ks. Sikorę burzą oklaskov.'.

Następnie powolany zostat 
znany ogolnie pracownik na 
niwie narodowej. ktory nigdy 
nie uchyla się od niezege. gdy 
zajdzie potrzeba i chodzi o ho 
nor Polonji. a nim bvl p. J. Mo 
raski.

W przemowieniu swem zro- 
bil on nacisk na to. a’oyšmy 
pielęgnowali nasz język pol
ski i polskie obyczaje, a to je- 
dynie zrobič možemv przez ta 
kie organizacje polskie. jak 
Ivlacierz Polska, ktora jest czy 
sto polska organizacją, nada- 
iącą się tak dla mlodziežy, — 
jak i starszych. oraz w zabez- 
pieczeniu malo-letnich. Za to 
przemovvienie zebrani p. Morą 
skiego wynagrodzili rzęsiste- 
mi oklaskami.

Następnie powolany zostal 
do przemov.-ienia sekr. oddz.-o „ „ t » wx>,-lstysci

Odczytany zost*! protokot z 
založenia to\varzystwa, ktory 
skrešlony byl przez p. J. P. U- 
minskiego, poezem przystą- 
piono d o wyboru zarządu.

Prezes, A. Pieczkowski, wi- 
ce-prezeską, p. St. Morawska, 
sekr. prot. p. Mokrzycki, sekr. 
fin. p. Radulski, skarbnik p, 
Slobodzin, opiekunowie kąsy, 
panowie Kovvalezyk, Bąezek, i 
Plotnicki.

Następnie przevodniczący 
ktorym byl brat Wincenty Sko 
nieczny, powolal ks. W. A. Si
korę, aby tenže przyjąl przy- 
sięgę, tak od czlonkov, jak i 
od zarządu towarzystwa.

Kapeianem towarzvstwa wy 
branv zostal ks. W. A. Sikora.

JKs. Sikora przemowil; do 
czįonkow towarzystwa, nawo- 
lując ich do wspolnej praey, 
za co czlonkovie podziękowali 
mu przez povvstanie, poezem 
wiel. instalator wręczyl každe- 
mu czlonkovvi odznakę towa- 
rzystwa.

Resztę spraw dotyczących 
towarzystwa odložono do na- 
stępnego posiedzenia, do dnia 
15-go lutego, b. r.

Posiedzenia odbywač się be
dą w každą trzecią niedzielę 
miesiąca, na sali parafjalnej 
w Hyde Parku.

Rodacy i Rodaczki, zamiast 
wstępovač do obcych organi- 
zacyj, ktore patrzą na nas z 
nienawišcią, wstępujcie do or 
ganizacji polskich, w Hyde 
Parku, a będziecie zadowoleni 
bo w tej osadzie jest wielkie 
pole do dzialania, a jest tam 
duszpasterz, ktory zadovoli 
každego.

J. P. Uminski.

SO. BOSTON

pracowitym, ktory jest jednym 
z vvybitniejszych na ziemi Wa- 
shingtona, a ktorym jest ks. 
W. A. Sikora.

Otdž zarząd oddzialu 53-go 
ūdai się z prošbą do tegož dusz 
pasterza, w celu založenia tak 
szlachetnego towarzystwa, jak 
Macierz Polska, na co ks. Siko
ra chętnie się zgodzil, powie- 
dzial takže, že co polskie, po- 
nierač będzie tak šamo jak ka- 
žde inne towarzystwa miesz- 
czące się w jego parafji.

Zarząd Macierzy oddziat 
53-ci, dnia 19-go paždziemika 
1930 r. zwolal Wiec 
sumie i slowo cialem 
bo ks. Sikora oglosil 
na obu mszach švv.

Na sali parafjalnej w Hyde

zaraz po 
się stalo, 
ten Wiec

Ii. a z nimi VViel. ks. W. A. Si- 
kora.

Prezes poxvolal na przewod 
niczącego, znanego mlodego 
byznesistę p. A. Pieczkowskie- 
go, ktory następnie powolal na 
mowcę ks. W. A. Sikorę, ktory 
w przemdwieniu swem nadmie 
nii, že pomimo krytycznych 
czasow, mamy tu kilka towa-

53-go p. J. P. Uminski, ktory 
przytoczyl, przyslowie, že kto 
do tahca to i do rožanca. Tak 
šamo aMcierz Polska može po 
wiedzieč i o sobie, bo w towa- 
rzystwie tem okazuje się žycie, 
zgoda i braterstv.-o, naležąc do 
tegož juž od 10 lat. Gdy do to- 
warzystwa tego przyjdzie spra 
wa košcielna. czlonkoįvie po- 
pierają ją jak jeden mąž i sta- 
ją ochoczo do pracy.

Następnie przemowii Tade- 
usz Leszczynski, organizator, 

j ktory przybyi z Glownego Za- 
jrządu z Chicago i ktory przed 
stawil zebranym, že ta organi- 
zacja pomimo, iž malo znana 
w Nowej Anglji wydaje najle- 
psze polisy i ' 
g\varantcwane przez stan Illi-1 
nois. Polisy te są potrojne, z 
ktorych možna skorzystač tak
že i za žveia, nie czekając, ąž 
po šmierci. Po jego skonezo- 
nem przemowieniu przystąpio- 
no do zapisywania nowvch 
czlonkovv, w ktorym to czasie 
došč povvažna liczba o>6b się 
zapisala.

Wybrano takže tymczasowy 
zarząd. Prezesem zostai p. A. 
Pieczkowski, sekr. prot. i fin. 
p. Radulski, kasjerem p. SIo- 
bodzin.

Resztę spraw odložono do 
dnia 18-go stycznia, 1931 r.

W dniu 18-go stycznia na 
posiedzenie zebrali się czlon- 
kowie danego towarzystwa.

Roczne posiedzenie Bud. Do 
mu Pol. w So. Bostorie od- 
bylo się we wtorek, dnia 12-go 
lutego, b. r., na sali parafjal
nej pod szkolą, gdzie odbyly 
się wvbory Zarządu Korpora- 
cji Budowy Domu Polskiego i 
sprawozdanie finansdw z roku 
1930.

Wedlug zlecen skarbnika 
C. Dlugokęckiego, Fundusz 
želazny wvnosi $727.50.

Kasa rezerwowa $57.50
Ogolna suma $785.00.
Skarbnik wspomnial o pro- 

cencie, že będzie $15, a zatem 
mamy juž S8O0.

Dyrekcja i zarząd na rok 
biežący: MichaI Koziewicz, 
prezes: Wincenty Skomeczny, 
wice-prezes; Roman Kalnicki, 
drugi wice-prezes; Czesiaw 
Dlugokęcki, skarbnik; Marcin 
luszcz, sekr. prot.; Jozefą 

|Gerwatowska, sekr. fin.: tru- 
. šei: Zygmunt Zaporowicz, 

Franciszek Boč i Daszewski 
Franciszek.

Dyrektor Zaporowicz zazna 
czyl iž Gmina Poiączonych To- į 
vvarzystw pouinna się zajmo- 
wač i pomagač Dyrekcji Budo- 
wy Domu Polskiego o ile mož- 
nošei i sil jej starezy 
Polski niedlugo w 
nie stanie.

Byly prezes F. 
skladając urząd 
vvszelkiej pomyslnošci 
cesu novvemu zarządowi, przy- 
rzekając pomoc i radę gdv się 
ta vvyloni na korzyšc Domu 
Polskiego.

Nowo-obrany prezes p. M. 
Koziewicz zaznaczyi iž chęt-

W tutejszej gazecie ‘Eve- 
ning Standard” czytamy smut- 
ną historję o pewnej rodzinie 
polskiej. Jak žyla ta rodzina, 
malo kto wiedzial, až dopiero 
šmierč ojea odkryla calą nę- 
dzę, w jakiej się znajdo\val on 
t jego pięcioro dzieci.

Zmarly nazy wal się \\ illiam 
Kaszyk. Szešč lat temų zmar- 
la mu žona, zostawiając pięcįo 
ro drobnych dzieci, z ktorych 
najstarsza dzievrczynka liczy- 
ia wowczas lat dvanascie.

Zmariv nie pracowal ni- 
gdzie przez ostatnie p:ęč lat. 
žyl z dziečmi w pobližu pol- 
skiej dzielnicy w opuszczonym 
domu, w ktorvm nie bylo ani 
gazu, ani elektryki, a przez 
rok ubiegly nie bylo nawet wo- 
dy.

Gazeta “Standard” podaje, 
že mieszkanie zmarlego Kra- 
szyka zbadal inspektor z Wy- 
dzialu Zdrowia, p. Sylvia, i tak 
dalėj pisze:

“He found the house, a 
three story affair, with doors 
open in all the other tenements 
and windows broken every- 
where, in rooms apparently 
long deserted. Climbing the 
stairs to the second floor, he 
knocked, on the only elosed 
door, and entered to find the 
five-Kraszyk children, the ol- 
dest 18, seated about the coal i 
range, in the living room, with 
smokey nad dust grimed walls, 
tom wallpaper and a statė of 
general disorder”....

“Health Inspector Sylvia. 
after visiting the house, said 
the case was the most pitiable 
he had seen in all his experien-

_-M ces ...........
Najstarsza z dzieci, Anna, 

miala powiedzieč inpektorowi 
Sylvia:

“What we fear in the future 
is separation, from one ano- 
ther. Katherine and I have sup 
ported the family, and my fa- 
ther. who did not work f o Se
verai years, and we could keep

on domg this, now even more 
easily, with one mouth less to 
feed. Welfare Workers will 
try to separate us, būt if it is 
possible to prevent it, they 
won’t”...

Dalėj następuje notatka — 
“M r. Kraszyk was a member 
of the 
ance”.

Sam Dr. Dziura zakupii tych 
znaczkou- za $30.00.

Klub Polski i grupa 536 Z. 
N. P. uchwalily zakupič tych 
znaczkow za $25.00.

Slvszymy, že j už malo tych 
znaczkow na poezeie zostalo.

Polish National Alli-

wszystkich tutejszychZe 
towarzystw w ostatnich cza- 
sach najszybciej rozvijają się 
grupy Zjednoczenia.

W tych dniach grupa žen- 
ska na Norcie powiększyla się 
o dziesięč nowych czlonkin, a 
nowa grupa na Soucie zorga- 
nizowana dwa miesiące temų, 
liczy juž przeszlo 40 czlonkow 
a dasze aplikaeje stale naply- 
wają.

Slvszymy že i grupy związ- 
kowe mają wkrotee 
pracę werbunkową.

zacząč

O urząd szeryfa stara się 
nasz rodak p. Stanisiaw Siecz- 
kowski.

žyczymy mu bardzo, aby u- 
rząd ten zdobyl.

Znaczki poeztove z podobi- 
zną Pulaskiego, rozkupili na 
tutejszej poezeie prawie sami 
Polacy.

i

Žyczenia zasyla

H. V. Sowle

249 Ashley Boalevard 

NEW BEDFORD, MASS. 

Tel. Clifford 1785 - 7370

Boston, Mass
DON PEDRO AND HIS RO-Į companiment.

YAL MEXICANOS

To play f o St/Mary’s P. Y. M. 
C. C.

svvarthy “caballeros” 
atti-

a Dom
So. Bosto-

Daszewski 
wniszowai 

i suk-

Six 
from the Sonora region, 
red with sombreros and gaudy 
picturesęue native costumes, 
will fumish the music for the 
seventh annual dance of the 
St. Mary’s P. Y. M. C. C., of 
the West End, on Saturday eve 
ning, April 11.

This enterprising Boston or- 
ganization had at first planned 
to secure one of the better 
known Polish orchestras, būt 
through the influence of one' 
of its officers, it was able to, 
obtain Don Pedro, at a reaso.- 
nable price, which is, never- 
theless, far in excess of the u- 
sual cost of Terpsichorean ac-

i l?

ubezpieczeniov-e,
. rili-P,e POSW1?C> swoj czas gdy lu-

dnošč Polska będzie z narni a 
wtenczas coš zctzialač može- 
my.

Instalacja Zarządu polączo- 
na z wiecem odbędzie się wkro 
tce.

Będę prosil w imieniu Dyre- 
keji Budowy Domu Polskiego 
zarządcy “Przeglądu Tygod- 
niowego”, aby raczyi naffl u- 
žyczyč szpalt w szlachet- 
nem pišmie i zrobič kącik dla 
nas, tak jak sierotki mają, i co 
miesiąc będziemy umieszczali. 
kapitalv jakie będą wplywač 
®d Polonji Bostonskiej ; bo do- 
tychczas bylišmy wiascieida
mi ideji Budowy Domu Polskie 
go, a więe niech idea, czyli

“Slowo, cialem się stanie i za- 
mieszka między narni.”

Marcin Luszcz, sekr.

zeszlą niedzielę zachoro- 
došč powažnie. na udar 

Dr, Jan Federkiewicz,

W 
wal 
serca 
znany lekarz bostonski. O ile
zostališmy poinformowani na- 
tychmiastowa pomoc ocalila 
žycie zacnemu doktorowi.

Będąc w Salėm, zarządca 
“Przeglądu Tygodniowego” 
odwiedzil panstwo Gontar- 
skich. pod nr. 81 Tremont st., 
w Salėm.

Pan Gontarski posiada nad- 
zwyczaj wspanialą piekarnię, 
gdzie sam osobišcie wypieka 
przepyszne ciasta, ktorych do- 
stareza do skladow groserni- 
czych.

Na poludniowej stronie mia- 
sta odbvlo się przedstawienie 
na dochod parafji šw. Jadwi- 
gi. Bylo to bardzo pięknie ode- 
grane przedstawienie przez 
dzieci szkolne z parafji šw. 
Jozefą, z Centrai Falls, R. I.

Dzieci, ktore braly udziat w 
przedstawieniu, liczyly pomię- 
dzy 11 a 13 lat.

Odegrane byly trzy piękne 
sztuki p. t. “Pan i Pap Sędzia” 
“Biuro Stręczen”, i “Žywot Šw. 
Germanji”.

Dzieci przyjęchaly do New 
Bed.ford, o godzinie 6-tej, spo- 
žyiy kolację, ktora przvgoto- 
waly panie W. Wojtunik, A. 
Czerwiiiska i A. Malecka.

Przedstawienie rozpoczęlo 
się o godzinie 7-mej. Pomiędzy 
aktami program byl urozmai- 
cony špiewami kojnicznemi, 
tancami i žartami, ktore się 
zebranym bardzo podobaly. 
Sala byla przepelniona.

Przy kone u ks. proboszcz 
Mrozihski podziękowal wszy 
stkim, ktorzy się w jakikol- 
wiek sposob przyczynili do 
sukcesu tegož wieczorku.

“Wladzia” Zavisza

Ježeli ezlowieka nie prze- 
šladuje sumienie za jego grze- 
szki, napewno przešladowač 
go będzie zona.

Niektorych ludzi nie možna 
obrazič tak dlugo, dopoki nie 
poczuwają obrazy na wiasnej 
kieszeni.

I

To. co dla ciebie jest pięk- 
ne ,može twemu bližniemu wy- 
dawač się oburzające, więc 
staraj się podziwiač w cicho- 
šci. •

f *

once 
the 

wre- 
hun-

The dance committtee, ho- 
'.vever, is fully confident that 
the additional expenditure is 
\varranted for it knows that 
the Poies of Eastern Massachu 
setts appreciate value and will 
respond to it. In fact, arrange- 
ments are being made to acco 
modate the largest crowd that 
ever attended a sočiai funetion 
of the St. Mary’s fraternity.

Don Pedro’s serenaders 
bring one into a Spanish envi- 
ronment — one imagines ones 
self in the patio of an oi d Spa
nish castle, dancing ecstatical- 
ly with one’s betoved to the 
strains of exotie music — the 
only perplexity is that one 
knou's it all mušt end when 
the clock chimes the midnight 
hour. '

Don Pedro, besides giying 
brilliant expositions of modem- 
svneopation, has also several 
novelties. among them being a 
burlesęue of a Spanish wed- 
ding, which is the funniest 
farce imaginable.

The castle in which Don Pe
dro will play for dashing gal- 
lants and beautiful senoritas, 
is the Blackstone School Hali, 
on Blossom st., West End. The 
festival is the St. Mary’s Annu- 
al Dance on Saturday, April 
11.

- •
Jim Londos, Greek wrest- 

ling star who meets Rudy Du- 
sek at the Boston Garden, Fri- 
day night plans to arrive in 
this city Wednesday, two days 
ahead of the mateli. He is go- 
ing to put the finishing tou- 
ches to'his training at Jim To- 
land’s Gym.

“1’11 be glad to vrestle 
more in Boston,” writes 
Greek Adonis. “I used to 
stle there often and have 
dreds of friends in the Hub. I 
expect to renew many old ac- 
ęuaintanceships.

“The lašt time I appeared 
in Boston I was just an ordina- 
ry wrestler, trying to make 
headway towards winning the 
title. I feel that I have impro- 
ved a hundred percent since I 
iast performed in Boston.

“I’m meeting the toughest 
man I’ye met since winning the 
title, in Dusek, who I under- 
stand has already won four 
straight matehes a^ainst good 
men since Ray Fabiani signed 
up as matchmaker of the Gar
den for five years.

“Dusek is nobody’s fool. 
Give him a good night and he 
can beat most any vvrestler in 
the business. He has had al- 
most as much experience as I 
have had and he has remarka- 
ble recuperative powers.

“I had a tough mateh with 
Jim McMillen recently and he 
caused injuries that necessita- 
ted my delaying my first ap- 
pearance in Boston in many 
years. I’m feeling fit once mo
re and when I step on the mat 
for my contest with the Nebra- 
ska Wildcat I will be as fit as 
the proverbial fiddle.”

i .
Londos will be accompanied 

by his manager, Ed White, 
who is considered one of. the 
shrewdest men in the grap- 
pling pastime. White thinks 
that Jim will have no trouble 
in winning from Dusek and in- 
stead of being an unlucky d ate 
— Friday, Feb. 13.— White 
says that all the bad luck will 
be for Dusek.



Jubilėjus

TERRYVILLE, CONN

Pas mus

Jenkins, Ky. — Pas m 
anglių kasyklose dirba 1 
dvi dieni į sąvaitę.

Adam Glabb.

Kas dabar Kanadoje 
dedasi?

anados Lietu

Granaluotas mcilas 
diiėTr.s ir valai

barberis, drugštoris ir real- 
esteitininkas.

Arčiausia mums yra Wa- 
terburys ir New Britainas, 
tik 10 mylių. Abiejuose ši
tuose miestuose yra didelės 
lietuvių kolonijos.

“Keleivio” skaitytojas.

Cleveland, Ohio. — Nau- 
s Metus clevelandiečiai

Khtalonija pareikalavo 
visiškos nepriklausomybės 
nuo Ispanijos. Ji yra viena 
turtingiausių Ispanijos pro
vincijų ir vartoja skirtingą 
nuo. ispanų kalbą.

Dažnai laikraščiuose gir
dim, kad reikia palaikyti 
savi biznieriai ar profesio
nalai. Gerai, taip ir turėtų 
būti; bet dažnai musų lietui 
viai išnaudoja mus labiau, 
negu koks žydelis. Vieną 
pavyzdėli aš čia paminėsiu.

Brooklyne yra tūlas lietu
vis advokatas, kuris laikraš
čiuose skelbiasi, kad visi lie
tuviai su reikalais kreipki
tės į jo ofisą. Girdi, patari
mus duodu dykai. Žmonės 
kreipiasi. Kreipiasi ir tokių,

Plauna dišes, puodus, skauradas
...tai greitas, lengvas būdas

toliau mokslą ir apšvietą 
tamsioj Lietuvos padangėj.

“Pirm. A. TVaranavičius, 
“Rašt. Jonas Streleckis.”

Pittsburgh, Pa. — Čia su
siorganizavo “Lietuvių Ra
dio Kliubas,” kuris mano 
kožną šventadieni duoti ra
dio programą per KQV. sto-

BAYONNE, N. J.
Vyčiai nemoka lietuvių 

kalbos.

Chicago, III
girdisi reikalavimų, kad tuč 
tuojau butu sušauktas ne
paprastas SLA. seimas. Šis 
seimas, girdi, turėtų bent 
4 dabartinės pildomosios 
tarybos narius pakeisti nau
jais. G. V.

Rochester, N. Y. — Šio
mis dienomis čia pasikorė 
jaunas lietuvis, P. Varkulis. 
Velionis mylėdavo smarkiai 
pageri. Dirbo daugiausia ant 
farmų ir lietuvio farmoj pa
sikorė. Nusižudymo prie
žastis nežinoma.

Sausio 28 d. Lietuvių 
Mokslo Draugija apvaikš
čiojo savo 30 metų gyvavi
mo jubilėjų.

Vakaras pradėtas Lietu
vos himnu, kuri dainavo pp. 
Grinienė ir Paulekiutė, pri
tariant publikai. Po to dai
navo Jaunuomenės ratelis. 
Ji vedė p. Česniutė.

Toliau, išėjo SLA. 3-čio 
apskričio pirmininkas J. 
Rūkas, pasveikino draugijai

Kodėl kun. Petrauskas 
mus tamsuoliais vadina? 
Ogi už tai, - kad mes jam 
rankos nebučiavom. Bet ar 
tas tamsumą reiškia? Ne. 
Kaip tik atbulai. Rankas 
kunigams bučiuoja tik tam-

--------------------- ----------------- -
Taip, tankai dingsta 

Rinso smetonuotose no
tose. Dišes nuplauni 

bematant

<am tas “tėvelis' 
i toki “brudną'

z* .Pabaigei su diščms 
taip greitai? Turbut

CARMATA eikvoti, laiką ir jiegą 
** tris kartus į dieną, kada su 
Rinso dišes sumazgot taip lengva. 
Jo tirštos, veik Ančios putos nu
plauna taukus žybtelėjimu Paska
lauk karštame rir.se—ir jus dišes 
išdžius žvilgančiomis ir skaisčio
mis be šluostymo!

Rinso putos snietonotos ir pasto
vios net kiečiausiam vandeny. Ste
bėtinos puodams, skauradoms, 
skalbtuose ir sot inai valai. Nėra 
žirgždų. Ekonomiškas—puodukas 
už puoduką ir pakanka du kart 
daugiau negu lengvasvoriai, išpus-

PAVASARf MOTERYS 
PRADĖS NEŠIOT 

KELINES.
Paryžiuje jau pasirodė 

at. inančio pavasario i 
moteriškos drapanos, 
veik visi andarokai turi keli 
nių pavidalą 
jai yra atskira kiška. Kiškos 
trumpos, 10 celių nuo že
mės, ir iš užpakalio nusilei
džia žiursto pavidalo skly
pas, kuris uždengia tarpu-

T1MMINS, CANADA.
Tamsus mus lietuviai.
Šitam miestely randasi 

tik keletas lietuvių šeimy
nų. Žmonės daugiausia dir
ba aukso kasyklose (čia 
randasi didžiausios aukso 
kasyklos visoje Kanadoje). 
Senesnių žmonių i kasyklas 
neima, todėl daugelis lietu
vių tik iš emigrantų gyvena, 
paskutinius centus išvilioja. 
Man pačiam teko tokioj lie
tuvių šeimynoj gyventi, bet 
aš nesidaviau išnaudojamas 
todėl buvau “negeras ir ne
tikėlis.”

O jau pavyduoliai!... ap
sakyti sunku. Jei kuris gau
na darbą, tuojau tą ima vi
saip apkalbėti. Girdi, paki
šo $100, tai ir gavo darbą. 
Eisim ir paskusim kompa- 
nui; tuojaus darbo negaus, 
o gal dar ir kapitonas su šif- 
bosais išlėks.

Tai taip gyvena čia lietu
viai. Timminsietis.

relis pirmųjų narių, kurie 
prieš 30 metų pasirašę čar- 
terį. Daugumas iš pirmųjų 
narių jau mirę, kiti apsigy
venę kitur ir musų tarpe 
randasi tik 8, būtent: J. 
Kazlauskas, .J. Balčius, J. 
Ambrazaitis, D. Janušonis, 

jautos ir Ištvermės skleisti ir J. Maskeliūnas, A. Palūpis,
P. Valungevičius ir A. Pau- 
liukaitis. Visiems prisekta 
po pluošteli gėlių. Čia l.-K. 
Mažiukas pasakė prakalbą. 

Po šitų ceremonijų pp.
Grinienė ir Paulekiutė gra- 

* žiai padainavo. Joms 
akomponavo M. Virbickiu- 
tė.

Programai pasibaigus 
prasidėjo šokiai. Buvo pil
na svetainė publikos, ypač 
jaunimo. Visi smagiai link
sminosi ir, rodos, nei blogų 
laikų čia nėr.

Automobilių paroda.
Nuo sausio 17 ligi 24 čia 

ėjo automobilių paroda. 
Susitarę su draugu nuvy
kom pažiūrėti. 1931 metų 
modelio automobiliai daug 

'pagerinti. Parodoje žmonių 
nuo 8 ligi 10 tūkstančių, 
įžanga 75 centai. Taigi ši
čia pasidairius, bedarbės 
pėdsakų irgi nesimato.

J. Virbickas.

jubilėjaus proga ir Įteikė 
jai gražių gėlių bukietą. Po 
Ruko kalbos iššaukta bū

ti muilai, nes jis jrranuluotas, 
stangus.

Gaukit DIDELI namų paketą 
Rinso. Suprantama, kad tu kartosi 
jį skalbimui dėlto, kad ji3 ištrau
kia drabužius balčiau negu kad 
juos trintum! Pasek lengvą nuro
dymą ant bakso

žesnių miestelių bedarbiai 
dar ir dabar veda kovą už 
maistą. Spaudoje pasirodė 
grasinančių žinių, kad bus 
ateiviai deportuojami, neva 
už riaušių kėlimą, bet alka- 

mados nų darbininkų tas neišgąs- 
Be- dino.

Patarlė sako, kad skęs-

CLEVELAND, OHIO.
I 

Vyrams pasiskaityti.
Pas mus laikai nei kiek; 

nepagerėjo. Kaip visur, taip j 
ir čia bedarbė siaučia. Daug 
jaunų, tvirtų vyrų jau senai 
sėdi namie be jokio darbe
lio. Čia ir bus neprošalĮ pa
kalbėti apie nekuriu “tingi
nių” apsileidimą.

Nekuriu vedusių bedar
bių moterys dirba ir padaro 
šeimynai pragyvenimą. 
Dažniausiai jos dirba pas 
turtingesnius žmones namų 
ruošos darbus. Kartais jos 
per dienas kamuojasi prie 
skalbyklos. Bet vyrai savo 
moterų neužjaučia. Daž
niausia jie visą dieną iš- 
drypso namie ir Į rankas nei 
šluote s nepaima. Pareina 
moteris pavargusi iš darbo, 
o namie randa didžiausią 
betvarkę: viskas suversta, 
dulkėta, nešluota. Kad ir 
kaip pavargus butų, ji pri
versta griebtis darbo na
mie ir dirbti jį ligi vėlyvos 
nakties. Be to, ji turi paga
minti sau ir netikusiam vy
rui valgyti.

Bet čia dar ne viskas. Be
darbė tinginystę sėja, o tin
ginystė stumia žmogų prie 
blogų darbų. Daugelis vyrų, 
neturėdami darbo, ima lan
kytis ir meilintis prie sveti
mų moterėlių. Yra gi ir to
kių meterų, kurioms dirbti 
nereikia. Jų rankelės baltos, 
veideliai milteliais papuoš
ti. Mažai galvojančiam vy
rui jos atrodo gražesnės už 
jų nusidirbusias moteris.

Bet, vyrai, jus su jomis 
negyvensit visą amži. Ne
gražu ir nedora skriausti 
savo darbininkę moterį. Ne- 
tingėkit, vyrai! Jei jus ne- 
gaunat darbo dirbtuvėje, 
tai prigelbėkit bent šeimy
noje. Tuomet jūsų žmonos 
jausis smagiau ir gyveni
mas bus gražus.

Naročincka.

senberniam 
davatkom,

siančių darbų. Tik pasi
klausykite, kaip tie penai 
gražiai gieda. Girdi, Cana- 
dian National and Cana- 
dian Paeifie kompanijos te
legrafiniam susisiekimui 
praplėsti planuoja išleisti 
net $50,000,900. Saskatche- 
wana provincijos kelių tai
symui išleisiu $6,000,000. O 
kur visa eilė mažesnių dar
bų, kurie “planuojama” 
vykdyti! Jeigu visa tai įvyk
tų, tai butų malonu, nes visi 
bedarbiai turėtų darbo; tik 
kapitalistinei spaudai mes 
daug tikėti negalim, nes ji 
nesvki darbininkus apvylė.

Kanadoje pras’dėjo tikra 
plėšimų epidemija. Plėšia
ma bankai, vaistinės, Įvai
rios krautuvės ir šiaip ma
žesnės prekybos Įstaigos. 
Vakarais plėšikai nuo pra
eivių net rubus nuvelka. Pa
sitaiko, kad net dienos lai
ku einančioms moterims iš
traukia iš rankų ridikiulius. 
Pažymėtina, kad iš pagautų 
plėšikų daugiausia 15-16 
metų amžiaus vaikėzai. Ai
tai ne bedarbės vaisiai?

Kad plėšimus sulaikyti, 
nolicija suimtuosius smar
kiai muša guminiais dir
žais, kurie esą neapsakomai 
skaudus. Neoficialiai kal
bama, kad vienas plėšikas, 
gavęs keletą diržų, miręs. 
Nežiūrint visų priemonių, 
plėšimų vis kas kart dau
giau ir daugiau kartojasi. 
Tai vis “geri laikai” Kana
doje. Iš dalies, Kanadoje 
geriau, negu Amerikoj, nes 
čia valdžia bedarbius šel
pia, o Amerikoje ne. Kai 
kurie bedarbiai liuosą laiką 
sunaudoja naudingiems da
lykams: lanko mokyklas ir 
tt. Tokių tarpe yra keletas 
ir lietuvių. Pagirtina, bet 
didžiuma lietuvių tik įvai
riais “sportavimais” užsi
ima. Yra ir tokių, kurie “la
vinasi” kaip nepageidauja-

PHILADE1.PHIA, PA.
Užuojautos pareiškimas 

Dr. Jonui Šliupui.
Susivienijimo Lietuvių A- 

merikoje 135 kuopos susi
rinkime buvo pakeltas d-ro 
Šliupo nubaudimo klausi
mas. (Dr. J. Šliupas Šiaulių 
apygardos teismo buvo nu
baustas kalėjimu ir pinigine 
pabauda už išleidimą kny
gutės “Tikri ir netikri šven
tieji”) p

Plačiai apkalbėję tą klau
simą nutarėm:

“Kadangi minėta knygu
tė jau senai išleista ir dau
gelį metų platinama Ameri
koje ir už ją niekas jos lei
dėją ir autorių čia nekalti
no;

“Kadangi laike minimos 
bylos Šiaulių apygargos tei
smas Dr. J. Šliupui neleido 
turėti tinkamą apsigynimą, 
nei jo reikalaujamų eksper
tų;

“KadanĮgi Dr. J. Šliupas 
nuo pat savo jaunystės atsi
davęs dirbo Lietuvai ir lie
tuvybei, yra pirmas “aušri
ninkų,” didis darbuotojas 
už lietuvių spaudą, uolus 
kovotojas už Lietuves ne
priklausomybę ;

“Kadangi mokslas, ap- 
švieta ir jos platintojai Lie
tuvoje yra butini ir pagei
daujami ;

“Kadangi kiekvieno kul
tūringo žmogaus supratimu, 
netik tarpe lietuvių, bet ir 
tarp kitų tautų d-rui J. Šliu
pui už jo nuopelnus apšvie- 
tos srity pridera ir yra tei
kiama pagarba;

“Todėl mes pareiškiame:
“Kad šioje byloje d-ro J. 

Šliupo nusikaltusiu nema
tome;

“Kad Šiaulių apygardos 
teismo nagrinėjimą ir spren
dimą šioje byloje laikome 
vienpusišku ir juom esame 
nepatenkinti;

“Kad mes kreipiam Lie
tuvos švietimo ir teisingu
mo ministerijų dėmesį, 
idant teiktųsi tokius ir pa
našius teismus aštriau revi
zuoti ir prižiūrėti, kad ne
kaltų Lietuvos sūnų netero
rizuotų ;

“D-rui Jonui Šliupui mes 
reiškiam giliausios užuo-

WINNIPEG, CANADA. 
Bedarbiai ir, kapitalistai.
Praeitais metais Kanado

je kapitalistų spauda skel
bė, kad prašaiimmui bedar
bės, viešiems darbams pa
skirta net $20,000,000. Bet 
kur tie darbai? Vietoje dar
bų, pradėjo dar didesnė be
darbė siaust. Darbininkai 
pradėjo demonstracijas da
lyti ir maisto, reikalauti. 
Maistą išreikalavo tik di
desniuose miestuose. Ma-

NEWARK, N. J. 
Apvaikščios Lietuvos ne

priklausomybes paskelbimą
Newarko lietuviai nesi

peša tarp savęs kaip kitose 
kolonijose. Bendrais klausi
mais, kaip Lietuvos nepri
klausomybė, susitaiko visos 
keturios srovės. Todėl visi 
žada dalyvauti ir nepriklau
somybės sukaktuvių ap- 
vaikščiojime, kuris čia įvyks 
22 vasario, šv. Jurgio D-jos 
Salėj, 180 New York avė. 
Pradžia 7 vai. vakare. Bus 
choras, keli kalbėtojai ir so
listai. T.

DarbininKą nieke neis- 
moksim, tik didesniais tam
suoliais liksim. Mes turim 
užtektinai gera darbininkiš
kų laikraščių, kuriuos pa- 

i tys užsisakom ir mylim skai- 
jtyti.

Keli darbininkai užsisa
kė “Darbininką,” bet tai 

Į dėlto, kad kun. Petrauskas 
j jį taip piršo, kaip čigonas 
s žmogui aklą kumelę.
: Mes nebijom skaityti vi- 
' sokius laikraščius. Mes ir 
skaitom, ir teisybės jieš- 
kom. Tik pas ilgaskvernius 
ir davatkas uždrausta kitų 
pažiūrų laikraščiai skaityti.

NORTH WEYMOUTH
MASS.

kožnai ko- tantis ir už britvos griebiasi. 
Taip ir Kanados darbinin- 
kai-bedarbiai: pasiryžo žūt
būt iš valdžios maisto gauti 
ir gauna jo.

Dabar kapitalistų spauda 
vėl skelbia apie daug bu-

orai gražus. *
Seni darbininkai, kurie 

bedirbdami sveikatą padė
jo, metami iš darbo be jo
kio pasigailėjimo, be jokio 
atlyginimo už palaidotą 
sveikatą. Patobulintos ma
šinos išstūmė iš darbo daug 
darbininkų. Vietoj 18-20 

i mašinų, prie kurių dirbdavo 
i ir darbininkų tiek pat, da- 
i bar pastatyta 3 mašinos, kur 
dirba 3-4 žmonės ir padaro 
daugiau darbo.

Einant pereito rudens ap
skaitymu, New Havene yra 
18,000 bedarbių. Žinoma, 
tai netikros žinios; bedar
bių bus daugiau. Kas antra 
savaitė miestas duoda be
darbiams padirbėti po 3-4 
dienas. Moka $3.50 už 8 va
landas. Musų mieste yra 
gražus lietuvių būrelis, bet 
tikras* jų skaičius nežino
mas. Soėjama, kad čia yra 
apie 5-6,000 lietuvių.

K. Blažaitis.

mos pažiūros asmenį per 
spaudą apšmeižti. Taigi ir 
šmeižia be paliovos. To
kiems šmeižtams daugiau
sia vietos skiria Amerikos 
lietuvių komunistiniai dien
raščiai: “Laisvė” ir “Vil
nis.” šlykščiausią tai, kad 
šmeižikai šmeižia tokius as
menis, pas kuriuos nelaimėj 
pagalbos šaukiasi. Ar tai 
gražu? Kazys Beniušis.

Čia gyvena 35 šeimynos 
lietuvių, iš kurių 28 turi nuo
savus namus. Nejudomas 
lietuvių turtas, bendrai ap
skaitomas į $150,000 vertės.

Nors lietuvių kolonija ma
ža, bet turim net 4 draugi
jas : 1) Šv. Petro ir Povilo 
pašalpinė draugija su 30 na- 
nių; 2) Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugija su 30 na
rių; SLA. 325 kuopa su 29 
nariais, ir Lietuvių U. U. 
kliubas su 6 nariais.

Visų draugijų turtas, pa
ėmus bendrai, siekia $2,750; 
bet veiklumo draugijose ne
simato. Kliubas turi šiek 
tiek kapitalo ir jo tikslai ge
ri, tik žmonės to nesupran
ta ir prie jo nesideda. Vy
riausias kliubo tikslas, tai 
padėti visais budais tiems, 
kurie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Taigi draugai, ne
praleiskit progos, ateikit ir 
prisirašykit prie kliubo.

Darbai pas mus prastai 
eina. Dirbame po 3-4 dienas 
į sąvaitę. Eagle Lock Co. 
dirba po 5 dienas į sąvaitę, 
bet tik po 6 valandas į die
ną. Ir tai pu3ė darbininkų 
vieną sąvaitę dirba, o kiti 
kitą.

Iš lietuvių biznierių pas 
mus yra: dvi grosernės, vie-' 
nas “mufintojas,” vienas1

Lietuviško programo tei
kimas sudaro gana daug iš
laidų, nes už vieną minutę 
reikia mokėti $2. Geistina, 
kad turintieji radio apara
tus prisidėtų prie minėto 
kliubo.

Vasario 11 d. čia lankėsi 
“Dzimdžiai.”

Lietuvių Vaizbos butas 
stengiasi suburt į krūvą visą 
lietuvišką jaunimą, kuris ei
na aukštesnį mokslą. Ligi 
šiol šiuo klausimu niekas ne
sirūpino ir kiek yra Pitts
burgh e tekio jaunimo, nieks 
nežino. J. Virbickas.
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Lietuvos liaudžiai 
vedantį į gražų ir

WINNIPEG (KANADOJ) 
( Bedarbė padidėjo. — Pa
skutiniuoju laiku Čia. žymiai 
sumažėjo manufaktūra, sta-

Saulei
Pir- 

atšala ir susitraukia 
žievė, o mediena po žie- 
ėsti šilta ir išsiskėtus. 

susitraukusi žievė ant 
neaptenka ir trūksta, 

kuri nuo šal-

Popiežiaus “valstybė”

T?

—Balioni!... O kaip tu su

danguje “Te Deum 
Laudamus” gieda.

Sic transit Gloria Mundi!
Tamošius Plytgalis.

IŠ DARBO LAUKO
(Department of Labor)

i kad tu man taip viską gerai 
išklumočijai. Eisiu pas zak
ristijoną ir paimsiu jį ant 
kritikų. Paraliai paimtų; 
kelius nuklupojau; sako, 
klausyk, ba tai šventi žo
džiai, o dabar kaip žiuriau, 
čia nieko švento nebuvo.

ROMOS PAPA 
PRABILO.

KELEIVIS No. 8. Va»ario 13 d., 1931.

Nedirba Ir Bedarbės Nejaučia

—Tegul bus pagarbintas,! 
Maike.

—Tegul bus, tegul bus,: gera, tai 
tik kažin kas?

—Maike, ar tu girdėjai 
šventą tėvą per radijušą kai-1 
bant?

—Girdėjau. O tu, tėve, ar. 
klauseisi?

—O kaip gi, vaike. Visą 
pusadynį išklūpojau prie į 
radijušo.

Tai ko tu ten kflupojai,' kišką pravitelstva argi galė- 
tėve? ••

—O kaip gi nekluposi? 
Juk šventas tėvas, tai ne 
koks balamutas. įdžią Dievas davė.

—Man rodos, kad jis- ~ - 
toks pat žmogus, kaip ir vi
si.

—Šitaip nešnekėk, Mai
ke, ba užsitrauksi smertel- 
ną grieką.

—Aš to nepripažįstu. t
—Tai ar supratai, Maike. 

ką šventas tėvas šnekėjo?
—Truputį supratau, o tu, 

tėve, ar supratai?
—Kur tu, vaike, supra

si. Matai, šventas tėvas kal
bėjo palacine. Zakristijo
nas biskį virozino man, bet 
kad ir jis mažai suprato. 
Sakyk, Maike, kodėl šven
tas tėvas nešnekėjo angelc- 
kai ar lietuviškai?

—Lietuviškai jis nemoka. 
Galimas daiktas, kad ir an
gliškai nemoka. Antrą ver
tus, jis tyčia, kalbėjo loty
niškai, kad suprastų jį tik 
kunigai. Žmones popiežius 
vadina “avinais” ir “avelė
mis,” tai yra, nieko nenusi
manančiais sutvėrimais, ku
riuos turi vaidyti jis ir kuni
gai.

—Jau tas, vaike, ir man 
nepatinka, kad katalikus 
avinais vadina. Visi žino, 
kad avis yra durniausis gy
vulys. Kad jau nors kiaulė
mis pavadintų, tai vis jau 
netiek apibrozinimo.

—Iš dalies taip ir yra, tė-

Šių metų vasario 12 die
ną pasaulis išgirdo pirmu 
kartu krikščionybės eroj 
gyvą žodį iš už Vatikano 
sienų. Tai buvo pirmutinis 

i “neklaidingojo” “šventojo 
tėvo” didžiai poetiškos dik
cijos atsiliepimas į visą pa
saulį: “Urbi et Orbi—Ad 
Universam Creatoram.” Nė
ra abejonės, kad girdint 
bažnyčios viršininko žo
džius per radio, per ultra- 
modernišką ar gal infra- 
peklišką dvidešimto šimt
mečio žmogaus proto pada
rą. sukėlė didelio širdies 

i virpėjimo šimtams milionų 
dvikojų, kurie per devynio
lika šimtų ir trisdešimt me
tų jokiu budu nedryso save 
šventais apsišaukti.

Per devinioliką šimtų ir 
trisdešimts metų Vatikano 
“šventi tėvai” kovojo su 
žmogaus protu ir mokslo 
progresu. Proto milžinai žu
vo laužų liepsnose vien tik 
dėl to, kad dryso žmonijai 
pareikšti apie esamus gam
toje slėpinius. Kiekvienas 
žvilgterėjimas per gamtos 
uždangą buvo smerkiamas 

, kaip “bedieviškas” pasikė- 
'sinimas sulaužyti esamą or-

LIETUVOS HIMNAS IR 
BOLŠEVIKAI.

i Draugas Meškunas “Ke
leivio” 46 num. jtikinėja bol
ševikus, kad Lietuvos him
nas esąs bolševikiškas ir kad 
jame nieko blogo nesą. Aš 
nors nesu bolševikas, tečiau 
Lietuvos himnu nesidžiau
giu. Tokiu himnu, kokį šian
dien turi Lietuva, gali 
džiaugtis fašizmas, bet 
anaiptol ne darbo valstietiš
ka liaudis.

I Ar ištikrujų taip? Tik pa
žiūrėkime į pirmąjį Lietuvos

Tūkstančiai darbininkų šiandien vaikščioja nusiminę, kad imnoposmeį. 
neturi darbo. Bet dykaduoniai, kurie niekad nieko nedirba, be- Lietuva, tėvyne musų,
darbės visai nejaučia. Šis paveikslėlis parodo būrelį tokių bon- didvyrių žemė, iŠ piaei-
vivanų Californijoj. Jie sėdi prie vandens ir lošia “bridge.” Iš- ties. tavo sūnus te stiprybę 
tikrųjų gi šitaip turėtų gyventi darbo žmonės, o ne tinginiai, semia. 
________________________________ _______________ ! Darbo žmogui tėvynė yra

—Yes, vaike, ir as su tuo 
nesutinku. Jei valdžia ne

mano parėtku, ją 
reikia pakeisti geresne.

—Taip, tėve, visai teisin
gai kalbi.

—Apart to, man rodos, 
Maike, jei Dievas valdžią 
duotų, tai jis turėtų duoti tik 
gerą, o ne blogą?

—Ir aš taip manau, tėve.
—Na, o Rosijai bolševi- ganizuotą tikybos tvarką.

Gamtos tyrinėtojai ir tv- 
jo Dievas duoti? ro mokslo darbai buvo iš

—Einant popiežiaus lo- šaknų naikinami. Ir visa tai 
gika. tai ir bolševikų vai- buvo daroma Dievo ir baž- 

jnyčios “garbei!”
bolševikų pet pasaujy nįeko pasto

vaus nėra ir nebuvo. Kei
čiasi laikai, keičiamės mes 
ir keičiasi musų samprota
vimai. Gaila tik to, kad pa- 

' šaulio pasikeitimai kainavo 
žmonijai tiek daug ašarų, T

rauja. Bet tai dar neviskas, j7 ?' .. .
Per radio popiežius pasa
kė: “Pavaldiniai bukite ra
mus. Tas, kurs "riešinasi 
valdžiai, priešinasi Dievui ir 
užtraukia sau pasmerki
mą.” Šitais žodžiais popie
žius smerkia visus revoliu
cionierius, visus darbinin
kus, kurie kovoja už savo 
būvio pagerinimą. O dar tu, 
tėve, ana kartą sakei, kad 
su vyčių “vaisku” išeisi re
voliucijos kelti.

—Yes, vaike; kaip ma
tau, tai mano vaiskas bla- tališkos benedikcijos, o Ga- 
gaslovenstvos nuo švento Įdėjus, Bruno, Newtonas ir 
tėvo negautų. Bet kas gi da- tūkstančiai kitų iš džiaugs- 
ryti, Maike, jei kumpanai danguje. “Te Deum 
baigia tave smaugti? ■

—Taigi gyvenime nieks 
ir nesiskaito su popiežiaus 
“filosofija.” Gyvenimas ei
na savo keliu. Dievo patepti 
Nikalojai ir Wilhelmai se
nai nugriauti ir jų vietoj 
žmonės pasistatė kitą val
džią.

—O beje! Ar šventas tė
vas nesakė, kada fabrikės 
pradės runyti? Gal bedar
biam apieravojo kokį tūks
tantuką? Aš mislinu, kad 
šventas tėvas pinigų turi.

—Taip, jis pinigų turi, 
bet aukuot darbininkams 
jis nemano. Kalbėdamas 
apie darbininkus, popiežius tytojai,

“Neturtingieji atsi- vai ir visokie transportai, 
kurie stovėjo išmėtyti abiem 
Amerikos pakraščiais, pe
reitą sąvaitę iškėlė savo įka
rus ir leidosi Panamos Ka
nalo linkui. Bus daug šau
dymo ir sprogdinimo, bet 
vis ant vėjo.

—Tai jeigu 
valdžią davė Dievas, tai 
kam mes, ir net pats šventas 
tėvas, protestavo prieš bol
ševikus. kad jie bažnyčias 
naikina?

—Tai matai, tėve, kaip 
popiežius pats ^sau pnesta- kraujo bei gyvybės!

i Nuo pereito ketvirtadienio 
žmonija įžengė Į naują erą. 
Mokslas galop pergalėjo 
didžiausį savo priešą ir už- 
triumfavo. Didžiausis mok
slo trukdytojas išėjo viešai 
prieš žmonijos tribunolą ir 
pareiškė pasauliui, kad vė- 
liausis ir svarbiausis gam
tos slėpinių atidengimas 
yra ištikrujų tobuliausis 
Įrankis gelbėti žmonijos sie
ju iš pragaro žiočių.
' Marconi susilaukė apaš-

—O, šarap, Maike, neuž- 
gauk katalikų. Geriau papa
sakok, ką daugiau šventas 
tėvas pasakė?

—Jis daug ką pasakė, 
tėve, bet iš jo pasakymų nie
ko gero neišeina.

—Kaip tu čia, Maike, da
bar šneki? Tokis asaba nie- pasakė: 
kų nekalbės. minkite Kristaus žodžius ir

—Jam gal atrodo ne nie- pavyzdį. Darbininkai ir 
kai, bet darbo žmogui jis darbdaviai, dirbkite išvien, 
pasakė niekus, štai, pavyz- broliškoje meilėje, visados 
džiui, popiežius sako: “Pa- teisybės jieškodami." 
šaulio valdovams mes sako
me, kad visa valdžia parei- kumpanu dirbsi išvien, ar 
na nuo Dievo.” Reiškia, tu broliškai mylėsies? 
žmogau nesipriešink, kad ir mano durna galva supran- 
netikiausiai valdžiai,f nes jei ta, kad taip negali būti, 
priešinsies valdžiai, tai nu- —Ir nebus, tėve, nieka-
sidėsi Dievui. Na, ar čia ne dos.
viduramžiu dvasia kvepia? —Olrait, denkiu, Maike,

ARGENTINA.
Nedėldienis, poilsio die

na. — Nacionalės Darbo 
Tarybos pirmininkas Ar
gentinoje paskelbė įsaky
mą, kad visoj Argentinoj 
butų stropiai pildomi darbo 
įstatymai, ypač reikalauja
ma laikytis nustatytų darbo 
valandų ir legalių švenčių, 
kurios yra skaitomos darbi
ninkų poilsiu.

BRAZILIJA.
Japonų imigracija.— Ne

žiūrint Brazilijos vyriausy
bės pastangų sumažinti sve
timšalių įvažiavimą, statis
tika parodo, kad ligi 1930 
metų pabaigos japonų imi
gracija Brazilijon ėjo vis 
didyn. Dabartiniu laiku ja
ponų darbininkų Brazilijoj 
priskaitoma 103,000 su vir
šum

KANADA.
Amerikiečiai kuria 

mes ukius. — Per gruodžio 
mėnesį Albertas provinci
joj buvo paduota 510 pra
šymų kurtis žemės ukius ar
ba taip vadinamus “home- 
steads.” Iš to skaičiaus 70 
prašymų buvo paduoti at
vykusių iš Jungtinių Valsti
jų darbininkų.

VOKIETIJA.
Numušė 150,000 darbi

ninkų algas. — V okietijos 
pietvakarių metalo pramo
nės fabrikantai panaikino 
algų sutartį, kuri buvo pa
daryta su darbininkais 1930 
metų pabaigoje. Panaikinę 
sutartį, fabrikantai numušė 
6 nuošimčius 150,000 dar
bininkų algas.

MEKSIKA.
Emigrantai grįžta atgal. 

—Šimtai Meksikos darbi
ninkų, kurie buvo laikinai 
apsigyvenę Jungtinėse Val
stijose, dabar grįžta atgal,

Prasideda Amerikos 
Laivyno Manevrai.
Vasario 12 dieną Pacifi-įnes čja darbo negauna, 

ko pakrašty, ties Panamos j Dauguma jų vyksta per 
Kanalu, prasidės Amerikos (Nuevo Laredo į tas vietas, 
karo laivyno manevrai. Bus ( kur paskutiniais laikais 
ginamas Panamos Kanalas pradėta gerinti žemės ūkiai, 
nuo teoretinio priešo užpuo-l jie tikisi tenai darbo gauti, 
limo. Manevruose dalyvaus^ _________ _
beveik visos Amerikos jūrių I ANGLIJA,
spėkos. Sunkus pilki šarvuo-! . ... . .
čiai, greiti skraiduoliai, or- Angliakasių streikas pa
lakiu gabentojai, minų sta-’ s’baige.—Angliakasių strei- 

' povandeniniai lai- P?etV VallJ0' !S.OU* 
■ - - ji Wales) jau pasibaigė ir

darbininkai grįžo darban. 
Nauja darbo sutartis pada
ryta iki 1934 metų pabai
gos.

tu
ri 639 gyventojus. Tai vis tyba ir transportacijar, todėl 
kunigai, pralotai, kardino
lai, jų tarnai 
žandarai.

bedarbių skaičius pasidarė
ir popiežiaus d a didesnis, negu buvo iki

Ką Veikia Lietuvos
Opozicinės Partijos. Himnas Lietuvą vadina

—-------  . “didvyrių žeme.” Ar tai tei-
Šiomis dienomis Kaune singa? Kokie gi buvo pra- 

įvyko valstiečių liaudinin- eityje didvyriai?
• Ir himnas, ir Lietuvos fa
šistai sako, kad Vytautas, 
nes apie jį daugiausia suka
si Lietuvos istorinis ratas. 
Prie progos pažiūrėkim kur
gi Vytauto didvyriškumo 
butą. Ar tas, kad jo laikais 
buvo baudžiava ir vergija? 
Ar tas, kad Vytautas su ba
jorais mužikui, valstiečiui ir 
darbininkui, plakė rykštė
mis nugarą? Ar tai tokie 
darbai didvyriškumas?

1 “Iš praeities tavo sūnus te 
stiprybę semia!” Pasaulis

kų partijos tarybos suvažia-! 
vimas. Tarybos pirminin
kas, buvęs Lietuvos prezi
dentas Dr. K. Grinius, dary
damas pranešimą nupiešė 
ką ši partija dabar veikia. 
Pirmiausia, sako Grinius, 
daug musų partijos žmo
nių buvo sukišta į kalėjimus 
ir koncentracijos stovyklą, 
daug buvo ištremta. Centro 
komitetas, girdi, padėjo 
daug darbo, kad tų žmonių 
būvį pagerinti ir juos išlais
vinti. Be to, valstiečiai liau
dininkai pasiuntę valdžiai 
net keturis memorandu-

šuoliais progresuoja, o Ku
dirkos parašytas himnas pa
taria Lietuvos sunams grįžti 
į praeitį, į baudžiavos gady
nę.

Tik tokią, o ne kitokią iš
vadą galima padaryti paci
tavus pirmąjį Lietuvos him
no posmą.

Lietuvos himną parašė 
Dr. V. Kudirka. Bet musų 
akimis žiūrint, parašė jį ne
vykusiai. (Tais laikais jis 
buvo pateisinamas.—Red.) 
Savo raštais Dr. V. Kudirka 
ragino liaudį į kovą prieš 
carą, bet idėjiniu kovotoju, 
man rodos, jis nebuvo. Ne
buvo Lokiais nei Šliupas, 
nei Basanavičius, nei Gri
nius, nei kiti. Mano many
mu, šitie “didvyriai” Lietu
vos darbo klasei nieko ge
ro nedavė.

Naivu butų manyti, kad 
tiems žmonėms priklauso 
garbė už Lietuvos nepri
klausomybę. Ne tie “didvy
riai” iškovojo Lietuvai ne
priklausomybę, bet rusų 
darbininkų ir valstiečių re
voliucija, todėl ir garbės 
vainikas tenka žuvusiems 
kovotojams. Pažiurėjus Į 
praeitį, prieš akis atsistoja 
faktai, kurie sako, kad Lie
tuves nepriklausomybės už
gimimas priklauso socialis
tams. Todėl socialistai ir pa
rašys 
himną, 
naują socialistinį pasaulį, 
bet ne į baudžiavos laikus.

Proletaras.

mus.
Pirmas memorandumas 

valdžiai, sako Grinius, bu
vo dėl šiaurinės Lietuvos, 
kuri 1928 metais kentė nuo 
nederliaus, o valdžios orga
nai mažai kreipė į tai dė- Kaip vaisinius medžius nuo 
mčsio. | šalčio apsaugoti,
buvo dėl Klaipėdos krašto, Kiekvrena žiema sugad.na ( 
kuris, pasirašius Voldema- daugybę vaisinių medžių. Nors j 
rui su Vokietija nepalankią jie tuoj nenudžiusta. bet jų vai- 
prekybos sutartį, atsidūrė singumas sumažėja 
blogose ekonominėse sąly- sutrumpėja, 
gose. 1

Trečias memorandumas 
kalbėjo apie nusileidimą 
vokiečiams Tautų Sąjungos 
rudeninėj sesijoj. Dėl šito 
memorandumo buvo atsi
statydinęs ir užsienių reika
lų ministeris Zaunius.

Ketvirtas memorandu
mas apėmė vidaus, užsie
nių politiką ir ekonominius 
reikalus.

Iš aukščiau pasakyto ma
tome kuo užsiima prie dik
tatūros valstiečiai liaudinin
kai. Jų veikimas suparali- 
žiuotas. Viskas, ką jie gali, 
tai rašyti valdžiai memo
randumus. Bet ar su jų me
morandumais diktatoriai 
skaitosi? Reik pasakyti, 
kad mažai.

Nekitaip “veikia” ir kitos 
opozicinės politinės parti
jos.

VISKO PO BISKĮ.
Lietuvoj pas žmones dar 

vra užsilikusių prieškarinių 
Rusijos pinigų. Žinoma, po
pieriniai neturi jokios ver
tės, bet auksinius bankai 
perka ir už 5 buvusius auk
so rublius moka po 50 litų ir 
50 lietuviškų centų.

Jaunus medelius 
sukti šiaudais arba 
(švendrais). Apsukti reikia ne 
tiktai liemenį, bet ir šakas. Pir
ma šakas suglaudžia ir šiaudų 
ryšiu suriša. Paskui apdengia 
šiaudais ir šiaudų ryšiais apri
ša. šiaudai saugoja ne tiktai 
nuo šalčių, bet ir nuo zuikių.

I Didelius medžius, kuriuos 
šiaudais sunku aprišti, reikia 
baltinti. Ima kreidos miltelių ar
ba kalkių. Su vandeniu padaro 
skiedinį ir prideda truputį mo
lio su karvių mėšlu. Molis su 
mėšlu prilipina kreidos daleles 
prie medžio ir lietus ne taip 
greitai nuplauna. Tuo skiediniu 
reikia ištepti vaisinių medžių 
liemenys ir storesnėsės šakos, 
kiek pasiekiama.

Balta spalva apsaugoja nuo 
šalčio. Jei medis esti nebaltin
tas. tai žiemą medžio liemuo ir 
šakos dieną nuo saulės įšyla ir 
nuo šilimos išsiskečia, 
nusileidus staiga atšala. 
miausia 
medžio 
ve dar 
Todėl 
medžio
Pasidaro žaizda, 
čio dar labiau nukenčia. Tuo bu
du ant liemens ir ant šakų, daž
niausiai pietų pusėje, pasidaro 
žaizdos. Vasarą žaizdoje sun
kiasi medžio syvai, prisi veisia 
tenai visokių grybelių, žaizda 
plečiasi, žievė nuo medienos ga
balais atšoksta ir nukrinta. Kai 
kada ir vėžys prisimeta.

Kai medis esti baltintas, tai 
saulės spinduliai nuo balto daik
to atšoksta ir medis labai ne
įkaista. Nakčia baltas daiktas lė
čiau aušta, todėl baltinti me
džiai žiemą nuo šalčių nenuken- 

žemė.”

Lietuvos kalėjimuose jau 
nėra nei vieno valstiečių 
liaudininkų partijos politi
nio kalinio. Taip sako bu
vęs Lietuvos prezidentas 
Dr. K. Grinius.

Iš Sovietų Rusijos žmo
nės vis bėga j kaimynines 
valstybes. Daug tokių bėg
lių yra Persijoj, bet dabar 
Persijos valdžia išleido pa
tvarkymą, kad visus nelega
liai atvykusius tuč tuojau 
suimti ir deportuoti atgal.

Kaip užgrudyt laikrodžiui 
spiruoklę (sprenžmą).

Norint Įdėti laikrodžiui* naują 
spiruoklę (sprenžiną).*visų pir
ma reikia ją atleisti (užkaitint) 
ir pritaikyt ją vieton. Bet atleis
ta ji neveiks, todėl prisieina už- 
grudyt ją iš naujo. Tai daroma 
taip: paimama lietaus vandens, 
įdedama žiupsnys valgomosios 
druskos, ir smarkiai Įkaitinus 
spiruoklę įmetama į tą vandenį. 
Paskui Įdedama spiruoklę į ge
ležinį šaukštą ar puoduką, užpi
lama truputį sėmenų aliejaus 
(linseed oil). tik tiek, kad ją ap
semtų, ir kaitinama ant ugnies, 
pakol aliejus užsidegs. Leist 
jam visai išdegti. Padaryti taip 
tris kartus. Trečią kartą aliejui 
baigiant degti. įmesti spiruoklę 
vėl į tą patį vandenį, šitokiu bu- 
du galima užgrudyt visokias 
spiruokles.

Kas daryt, kad skiepo grindys 
nedulkėtų.

Cementinės skiepo grindys 
paprastai dulka dėl to, kad jos 
per minkštos iš šluojant atsi- 
liuosuoja nuo jų daug cemento 
bei smėlio, kas padaro labai daug 
dulkių. Taigi, kad jos nedulkėtų, 
reikia jas sukietinti. Tam tiks
lui yra gatavai paruoštų prepe- 
ratų, kurių galima gauti krau
tuvėse. kur parsiduoda cemen
tas. Bet jeigu gatavai sutaisy
tos tekios medžiagos negalima 
kur gauti, tai reikia pavaišinti 
grindis sekamu budu:

Visu pirma gerai jas nuplau
ti tyru vandeniu ir leisti gerai 
išdžiūti. Paskui paimti vieną da
lį skysto stiklo (sodium soli- 
cate) ir praskiesti su 3 dalim 
apyšilčio vandens, šitą skiedinį 
reikia užtepti ant cementinių 
grindų plačiu šepečiu arba sena 
šluota. Kai pirmas užtepimas 
gerai išdžius, patartina užtepti 
antru ir trečiu kartu. Grindys 
tada pasidarys kietos kaip stik
las ir cementas jau nedulkės.

Skystasai stiklas paprastoj 
anglų kalboj vadinasi “vvater 
glass,” o mokslinėj 
“sodium solicate.”
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Įvairios Žinios
STUDIJUOJA 1,000,000,- 
000 METŲ AUGMENIS.
D-ras David White val

džios geologijos biure Wa- 
shingtone dabartiniu laiku 
studijuoja augmenis, kurie 
augo Amerikoje ir kitose 
pasaulio dalyse apie bilio- 
ną metų atgal. Tie augme
nys yra jau suakmenėję ir 
žiūrint paprasta akimi išro
do kaip kalkinis akmuo; bet 
žiūrint per mikroskopų gali
ma įžiūrėti, kaip tie akme
nys yra susikloję iš smulkių 
augmenėlių. Tai yra ženk
lai pirmutinės gyvybės ant 
žemės. Gyvūnų tuomet dar 
nebuvo.

UŽRAKINO DUKTERIS, 
KAD “APSAUGOJUS JŲ 

NEKALTYBĘ.”
Lenkų Silezijoj vienas 

ukipinkas užrakino savo 
dukteris Į tam tikrą klietką, 
kad “apsaugot jų nekalty
bę.” Jos išbuvo tenai užra
kintos 3 metus ir tik šiomis 
dienomis valdžios agentai 
jas paliuosavo. Senas ūki
ninkas nenorėjo valdininkų 
prie merginų prileisti ir šo
ko ant jų su kirviu, bet buvo 
apgalėtas ir nuginkluotas. 
Merginos buvo pusnuogės 
ir vos gyvos nuo bado. Jau
niausia jų 28 metų amžiaus, 
o vyriausia — 40.

KANADOS LIETUVIAI 
GALI SIŲSTI PINIGUS 

LIETUVON PASTŲ.
Pereitų metų pabaigoj 

Įvestas tiesioginis paštu pi
nigų persiuntimas iš Kana
dos Lietuvon. Tuo tarpu pi
nigai galima siųsti tik iš di
desnių Kanados miestų. 
Persiuntimas pinigų į Lie
tuvą kainuoja maždaug 
tiek, kiek Į Jungtines Vals
tijas.

Pirmiau Kanados laik
raščiuose Lietuvos pinigų 
kursas nefiguravo. Dabar 
jau skelbiama pinigų kur
das ir Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir kitų mažų valsty
bių. tik didžiulės Rusijos 
pinigų kurso dar nesimato.

K. Beniušis.

DAKTARAS UŽSIUVO 
MAZGOTĘ LIGONES 

VIDURIUOSE.
Pcrtsmouth, Ohio. — Tū

la Flora Canter čia apskun
dė D-rą Quinną, reikalau
dama $30,000 atlyginimo 
užtai, kad jis darydamas jai 
operaciją užsiuvo jos vidu
riuose mazgotę, kuriai pa
šalinti vėliaus reikėjo piauti 
vidurius iš naujo.

keleivis

Bostono profesorius Zager ir mechanikas George Hurd svar
sto elektrinės arkos klausimą. Jie sako, kad arkos šviesa labai 
tiktų laivams ant jūrių ir astronomijos tikslams.

BALT1MORE, MD.
Vasario 22 d., 2 vai. die

ną, Lietuvių Svetainėje, mi
nės Lietuvos Nepriklauso
mybę. Rengia Baltimorės 
Lietuvių Dr-jų Taryba. Ta
me apvaikščiojime tarpe ki
tų, dalyvaus ir nesenai atva
žiavęs iš Lietuvos prof. M. 
Biržiška.

PIRMUTINIS VYRAS UŽ
MUŠĖ ANTRĄJĮ.

Salsmanca, N. Y. — Šio
mis dienomis čia apsivedė 
farmerys Dieter. Jis paėmė 
moterį, kuri nesenai buvo 
persiskyrus su kitu farme- 
riu. Pereitą sąvaitę, kai mo
teris vieną vakarą sėdėjo 
ant savo jaunojo vyro kelių 
ir mylavosi, atėjo prie lango 
pirmutinis jes vyras ir šovė 
iš lauko. Šūvis nutraukė mo-

jteriškei beveik visą veidą 
' ir ji susmuko ant žemės. Jos 
Į vy ras išbėgo laukan pažiu 
rėti, kas tenai šovė. Užmu
šėjas paleido kitą šūvį jam 
ir užmušė jį ant vietos. Pas
kui jis pabėgo girion ir pasi
slėpė, bet kiti farmeriai su 
šerifu jį surado ir suėmė. Jis 
vadinas King.

s

“DŽEKE” UŽSINUODIJO 
50 ŽMONIŲ.

Los Angeles mieste šio
mis dienomis sunkiai apsir
go 50 žmonių, kurie atsigė
rė “Jamaica ginger” esenci
jos. Iš to skaičiaus 21 asmuo 
suparaližiuotas, vienas ap- 
jakojr galimas daiktas, kad 
visi jie mirs. Žmonės geria 
tuos nuodus dėlto, kad juo
se yra alkoholio.

“PRAGARO ANT ŽEMĖS 
NEREIKIA.”

ArkaJnsas valstijos legis- 
laturon yra Įneštas bilius, 
kad toj valstijoj butų duo
dami divorsai tokioms po
roms, kurios negali persi
skirti kitur. Kai kurie tam 
priešinosi, bet kiti karštai 
bilių rėmė. Rėmė ji ir meto
distų kunigas Evans, kuris 
pasakė, kad tokia šeimyna, 
kur vyras su žmona nesutin
ka, yra aršiausias pragaras. 
O pragaro ant žemės mes 
nenorim, pareiškė jisai. Ir 
žemesnysis legislaturos bu
tas tą bilių priėmė. Dabar 
jis perduotas senatui.

GENERALIS KUBOS 
DARBININKŲ STREIKAS

Kubos darbininkų orga
nizacijos buvo paskelbusios 
24 valandų generalį streiką, 
kad pareiškus savo užuo- 
iautą žvejams, kurie jau ke
lintą sąvaitę streikuoja dėl 
algų nukapojimo. Kubos 
darbininkai parodė savo 
vienybę pavyzdingai. Pa
skirtu laiku sustojo visas ša
lies judėjimas. Nuo 6 valan
dos vakaro metė darbą gat- 
vėkarių darbininkai, spaus- 
tuvninkai, laivų krovėjai, 
dailydės, laivų statytojai, 
cigarų darytojai ir visi kiti. 
Per visą naktį ir ištisą se
kančią dieną niekas nieko 
nedirbo. Nors streikas buvo 
paskelbtas dėl užuojautos 
žvejams, darbininkų vadai 
sako, kad jis turėjo daug ir 
politinės reikšmės, nes pa
rodė valdžiai ir visai išnau
dotojų klasei, kad darbinin
kai yra klasiniai susipratę ir 
moka savo reikalus ginti su
vienytu frontu.

ISPANIJOJ VĖL AREŠ
TAI.

Ispanijos karalius paskel
bė parlamento rinkimus ir 
panaikino cenzūrą. Kad pi
liečiai galėtų laisviau rinki
muose dalvvauti, Alfonsas 
davė jiems žodžio ir susi
rinkimų laisvę. Bet kaip tik 
žmonės gavo progos susi
rinkti, tuojaus pasidarė re- 

Paėjo" iš' šventežerio jals->oHucinis ūpas. Pereitą są- 
vauę respublikonai apvaiks- 

| čiojo pirmutinės respubli
kos paskelbimo sukaktuves.

MIRĘ LIETUVIAI.
Šiomis dienomis mirė:
Stalgaitis Jurgis, 53 metų 

amžiaus žmogus, Luthere, 
Mich. Turėjo gražų 120 ak
rų žemės ūkį. Praeity buvo 
sunkiai sužeistas ir darbo 
■dirbti jau negalėjo.

Rėklaitis Kazimieras, mi
rė vasario 7 d., Mahanoy t 
City, Pa. Į Ameriką atvyko - 
dar jaunas būdamas. Pra-, 
gyveno čia apie 50 metų.)

PAJIESKOJIMAI.

$8 I MĖNESI KINIJOJ 
“GERA ALGA.”

Šanchajus yra vienas 
svarbiausių Kinijos miestų. 
Jis turi apie 1,000,000 gy
ventojų ir yra skaitomas 
prie didžiausių uostų pasau
ly. Per tą uostą eina beveik 
viso pasaulio prekyba su 
Kynais. Bet ar žinot, kiek 
tenai žmonės uždirba? Ge
riausia apmokami esą spau
stuvių darbininkai, kurie 
gauną po $8 į mėnesį. Iš tos 
algos jie pragyveną su šei
mynomis ir da į banką pasi- 
dedą ninigų.

Reikalinga Gera Moteris
Apžiūrėt namus, pilna šeimininkė; 

nuo 40 iki 50 metų Gera vieta ant vi
sados. Atsišaukt šiuo adresu: (8)

E. Z., 132 Mest st., Mestville, III.

VĖL NORĖJO UŽMUŠTI 
MUSSOUNf.

Iš Romos pranešama, kad 
tenai policija areštavusi su 
bombomis tūlą Mikolą Šir- 
ru, kuris norėjęs užmušti 
diktatorių Mussolinį. Suim
tasis turįs Amerikos pas- 
portą.

PORTUGALIJOJ PER
DAUG ADMIROLŲ!

Portugalijoj dabar yra 5 
admirolai ant kiekvieno jos 
laivo. Valdžia nežino, kur 
tuos ponus dėti. Bet kodėl ji- 
negalėtų pristatyt juos ravų 
kasti?

PETRAS MIKOLAINIS
SERGA ir negali atsakyti i laiškus 
apie laivų vardus ir kitus reikalus. 
Kaip tik pasveiks, viską sutvarkys 
Prašome palaukti. (-) '

P. Mikolainis
188—190 Sands St., Brooklyn, N. Y. j 
_______  ___________——---------------- !

Jieškau Darbo ant Farmų.
Moku pataisyt senus namus, pentyti 

i ir cimentuoti, sutaisau abelnai viską.
Kam toks žmogus reikalingas, gali 
pareikalauti. Esu našlys, vaikų netu
riu, 46 metų, sveriu 156 svarus. Ma
no adresas: (8)

JOE ZDANOVICH
208 W. Main st., Westville, III.

Johar.a Srenevičaitė-Paulauskienė, 
pajieškau dėdės Jurgio Stenevičiaus. 
paeina iš Vitogalos kaimo, Girdiškės 
parap.; girdėjau gyvena apie Ben- 
dersville, Pa, mainose. Kas žino pra
šau pranešti, arba pats malonės atsi
saukt. Yra svarbus reikalas. (8) 

JOHANA PAULAUSKIENĖ
319 Hamilton avė., Duųuesne, Pa.

Kas nori gerą Farmą
Farma 30 akerių žemes. Namas 

10 kambarių ir barnė, 2 mylios nuo 
miesto — $3,500.

Antra Farma, 54 akeriai žemės, 
Namas ir Barnė — $4,000.

PUIKI VIETA, 175 akeriai žemės 
—$8,000.

Mes turime pardavimui visokių 
farmų. mažesnių ir didesnių ir gero
se vietose. Platesnių žinių klauskite 

(9)
W. BURK E. REAL ESTATE

202 Front st., Exeter. N. H.

KAIP GREITAI AUGA SU
SISIEKIMAS ORU.

Amerikos armijos lakū
nas kap. Eaker paduoda ši
tokių smulkmenų apie orlai
vių susisiekimą 
pereitais metais:

1. Nustatytais 
pereitais metais 
orlaiviai padarė 35,000,000 
mylių kelionės.

2. Jie pervežė daugiau 
kaip 500,000 užsimokėjusių 
kelionę pasažierių.

3. Pervežti laiškai siekė 
arti 10,000,000 svarų.

Šita statistika apima tik 
tuos orlaivius, kurie veikia 
paskirtais keliais ir laikosi 
nustatytų valandų, taip kaip 
gelžkeliai arba jūrių laivai.

Be to d a yra daugybė or
laivių ir aviacijos laukų, ku
rie neturi nustatytų kelių ir 
laiko, bet skraido bile kur ir 
bile kada, žiūrint koks kada 
reikalas pasitaiko. Šitie or
laiviai per 1930 metus pa-

KOMUNISTAI VEŽA 
AUKSĄ VOKIETIJON.

Kauno žiniomis, paskuti
nėmis dienomis Rusijos ko
munistai pervežė per Lietu- 
tą vienu traukiniu 10,000,- 
000 aukso rublių. Jie nuve
žę šitą kapitalą i Berlyną ir 
sudėję ji vokiečių bankuos- 
na. Manoma, kad apsirūpi
nimas “juodai dienai.”

čiaus, Janėnų kaimo, Seinų į vaitę respublikonai apvaikš- 
apskrities.

Paulina Janulienė, mirė 
vasario 8 dieną West Pull- 
man, III., 26 metų amžiaus 
moteris. Kilus iš Šiaulių ap
skričio, Rozalimo valsčiaus, 
Vaitkunų kaimo. Amerikoj 
išgyveno 25 metus, nes mo
tina atsivežė ją tik vienų 
metų amžiaus.

Rudaitis Jonas, mirė va
sario 5. Chicago, III., 44 me
tų amžiaus vyras. Paėjo iš 
Raseinių apskričio ir vals
čiaus, Girdaičių kaimo.

Brooklyne mirė: Jieva 
Bačinskienė, Anastazija Pe
čiulienė ir Marijona Kizmi- 
nienė.

Philadelphijoj mirė šie 
lietuviai: Jonas Sbanaus- 
kas, Jieva Mikolainienė, 
Franas Stankus, Mikolas 
Bačinskis ir Jonas Višniau- 
skas.

i»

Amerikoje

oro keliais 
transporto

ČAPLINUI SIŪLĖ $650,- 
000 UŽ 26 KALBAS.
Viena skelbimų firma 

New Yorke pasiūlė Čali 
Čaplinui $650,000, kad jis 
sutiktų pakalbėti 26 kartus 
per radio. Kiekviena kalba 
turėjo tęstis neilgiau kaip 
15 minučių, ir čali Čaplinas 
galėtų sakyt ką tik jis pats 
nori arba kas jam patinka. 
Po jo kalbos, kuri sutrauktų 
milionus klausytojų prie ra
dio imtuvų, biznieriai tuo- 
jaus reklamuotų savo pre
kes, nes kitaip jų skelbimų 
niekas nenori klausytis. Bet 
Čaplinas mano, kad už toki 
patarnavimą Amerikos biz
nieriai turėtų užmokėti jam 
daug daugiau, todėl $650,- 
000 jisai nepriėmė.

darė 100,000,000 kelionės ir PAŠOVĖ ęĘKOSLOyAKI- 
pervežė 2,000,000 žmonių.

O da nelabai senai buvo 
tokių dievobaimingų krikš- 
čienių, kurie tvirtino, kad 
žmogus nekuomet negalė
siąs oru lakiot, nes Dievas

JOS ATSTOVYBĖS 
SEKRETORIŲ.

Vienoje buvo sunkiai 
žeistas Čekoslovakijos 
stovybės sekretorius Zaji- 
ček. JĮ peršovė buvusis Če- 

sutvėręs jį vaikščiot po že- koslovakijos policmanas Bo- 
mę. įleslavas Žetka.

Pajieškau Klimo Karlono, jis vadin- 
davos FRANK KARLON. Paeina iš 
Šklėrių kaimo, Marcinkonių parap, 
Vilniaus gub. Mirė jo brolis Adomas 
Kartonas ir liko pinigų. Kas žinot kur 
jis randas, prašau pranešti, arba pats 
lai atsišaukia. Jis yra mano pusbrolis.

MIKALA GRIGIUTĖ (9) 
55 Miami st., Nashua, N. H.

GERAS 2 ŠEIMYNŲ 
NAMAS.

Rendos neša $60 ir $65 ir dviejų 
karų garažus. Prie karų linijos po 
5c. į visas puses—karais ar busais, 
apielinkė turtingų žmonių Parsiduo
da pigiai. Platesnių informacijų no
rint, klauskite. (9)

MRS BRONAKA
1011 Cross avė., Elizabeth, N. J.

JONAS GIRDŽIUS 
KONTRAKTOR1US

Taisau Senus. Statau Naujus 
NAMUS IR GARADžlUS

Sutaisau Vandens Dūdas, Atskiriu 
Gezo miterius, jei kurie nori perskirt 
dėl 2 šeimynų ar daugiau.

Pentinu, Gražinu Fliorus, padarau 
iš senų fliorų naujus. Popieriuoju, 
Dedu Stogus, abelnai dirbu viską, kas 
prie Namų yra reikalinga.

Kaina pigiausia. Patarimų tuose 
reikaluose duodu Dykai. Kuriems rei
kia ką nors sutaisyt, klauskite patari
mo ir kainos pas jūsų kontraktorių.

JONAS GIRDŽIUS °
22 KIRKPATRICK STREET, 

P1TTSBURGH, PA.
Telefonas: Grant 1958-J.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

663 FOURTH ST. 
S. BOSTON, MASS., U.SJL

Pajieškau dėdės Juozo Sakataus-V r ajiv&iveiu rvc* 1v.--

Karalius vėl nusigando ir ko’ Pilviškių parapijos, Jurkau kąi- 
_ , . . ? x • I mo. Išvažiavo 1911 metais iš Škotijosllepe kariumenei būt pasi- , į Ameriką. Kas žino kur jis randas, 

ruošus malšinti sukilimą. I prašau pranešti, arba pats lai atsi- 
, ... r v h ' 1 lepia; turu svarbų reikalų. (9)Nors sukilimo nebuvo, bet( kazimieras virvantas 

buvo daug mitingų ir de- ’ 41-n 23rd st., Long Island City, N.Y.
monstracijų, per kurias po-i .
llClja areštavo gana daug jisai yra kilęs iš Labardžių kaimo, 
žmonių. Karaliaus rūmai, ’ 
kalėjimai ir kitos valdžios chicago?“iiL 
įstaigos buvo apstatytos ka- £™eJno k“Jrj?sturkus"1^0 ao) 
reiviais. x P. o. Box 597, Weston, Ont., Canada.

Pajieškau pusbrolio VI. Lukošiaus. 

Kaltinėnų parapijos, Tauragės apsk 
Kiek atgal gyveno 6628 So. Wood st., 

. Prašau atsišaukti arba

reiviais.

BOMBA SUŽEIDĖ 50 
ŽMONIŲ.

Vengrijos sostinėj Buda
pešte vienas žydas gavo se
ną karo bombą ir norėjo pa- Į 
rodyt rinkoje, kaip jis mo- i 
ka išimti iš tokios bombos 
knatą. Bomba sprogo ir 4 
žmones užmušė, o 50 sužei
dė.

I

GERAS! Patarnavimas Nuoširdus!
Mes parduodame naujausios mados visus Muzikos Inst
rumentus, pradėjus nuo RADIO iki REKORDŲ (Cash 
or Credit). Pataisom, sutuninam ir prisiunčiam į namus

Jonas B. Ambrozaitis (12)
56® GRAND ST.. BROOKLYN, N. Y.

VYRAS VISGI NE ŠUVA.
Chicagoje tūlas Axel Nel- 

son kreipėsi Į teismą, kad 
atskirtų jį nuo pačios ir pa
naikintų apsivedimo kon
traktą. >

“O koks tamstos pagrin
das atsiskyrimui?” paklau
sė teisėjas.

“Pagrindas yra toks.” pra
dėjo aiškint Nelson. “Mano 
žmona nusipirko šlykštų, 
purviną šunį ir pavadino jį 
mano vardu — Aksel. Bet 
tai ne viskas. Kada ji prade
da šaukti — Aksel, Aksel, 
eik šen — o aš atsiliepiu, 
manydamas, kad ji mane 
šaukia, ji atsako: ‘Aš tavęs 
nenoriu; aš šaukiu kitą gy
vuli’.”

“To užtenka; divorsas 
duotas!” atsakė teisėjas.

MATUSEVIČIA Andrius ir Juo
zas, paeina iš Darsūniškiu parap., 
Margų kaimo, Trakų apskr. Andrius 
1924 m. gyveno Washington, D. C. 
Prašau atsišaukt, arba kurie žino 
kur jie gyvena, malonėkit pranešt; 
turiu svarbų reikalą. Aš paeinu iš 
Darsūniškiu. J. WAINIKAS (10) 

• U. S. Hotel, Bingham Canyon, Utah.

APSIVEDIMAL
Jieškau gyvenimui draugo vaikino, 

norėčiau kad butų pasiturintis ir mo
kėtų vesti biznį. Aš esu jauna našlė 
ir turiu biznį. R. F. D. _ (-)
General Delivery, New Britain, Conn.

Pajieškau apsivedimui draugės 
merginos ar našlės, nuo 30 iki 40 me
tų amžiaus. Aš esu 40 metų. Su pir
mu laišku prašau prisiusi savo pa
veikslų; ant pareikalavimo sugrąžin
siu. Atsakymą duosiu kiekvienai 

K. JONĖS (8)
37-02 Ditmars avė., Astoria, L.I. N.Y.

Pajieškau merginos arba našlės 
apsivedimui, nuo 40 iki 50 metų; aš 
ir tokių metų. Priežastis, pąs mus 
nėra augusių merginų, nė našlių lie
tuvių tarpe, todėl jieškau iš toliau.

J. G. K. P. <9>
Box 568, Benld, III.

Zži <7u/uu
Per radio Antradieniais ir 
Ketvirtadieniais k la u s y k 
Lorna Fantin, įžymios nu- 
merologistės. Ji jums pa
sakys kaip vardai ir skait
linės paveikia į žmogaus pa
sisekimą bizniuje, meilėje 
ir vedybose. Tikrai, tai la
bai įdomu.

___  C P. Lorinartl Co.. f ne.

OLD GOLD
CIGARETTE

RADIO PROGRAM
SU-
at-

STOTIS WNAC
' Antradieniais vakarais ............. $;15
I Ketvirtadieniais vakarais ... 9:15 

Eastoan Standard Timc

MONTELLO, MASS. 
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVĖS 

ŠIURUM-BURUM!
PRASIDĖS SUBATOJE

VASARIO-FEB., 21 «r tęsis iki VASARIO 23. 1931.
Subatoje atsidarys nuo 6 vakare. Nedėlioj ir Panedėlv 

nuo 2 po pietų ir tęsis iki vėlumai.
Išlaimėjimui turėsime visokiu gėry ir gyvu daiktu. 

Bus lietuvišku saldainiu net iš Šiaulių.

NAKTINIAI ŠOKIAI 
VASARIO-FEB. 23, 1931, PANEDĖLYJE, 
ŠOKIAI NUO 12:15 NAKTIES TĘSIS IKI 4 RYTO.

Geriausi muzikantai—8 ypatos
Įžanga: Moterims — 40c.. Vyrams — 50c.

Parengimai bus Lietuvių Tautiško Namo Svetainėje, kampas 
N. Main ir Vine Sts, Montello. Mass Visą vietos ir apielinkės vi
suomenę nuoširdžiai kviečiame dalyvauti. KOMITETAS.

jeigu pečius skauda
deryk šekščiai

Išsinaudyk karktame vandenyje.
Musku.ai posLiuosuo.a 
s teta re. Uždek C’oar.’s 
ykau lančių vj?tų ir c 
busi sveikesniu.

j tarsnis kaitina kuna ly* 
sau.cs >'icsa. A: nes 3 šviežio kraujo 
paiiuosnoti sustingusiai rauskuus. 
Vartojamas net i 2 3 milijonų namu. 
G juk šviežiu bonksĮ šiądien, 35 
centai.

SLOAN’S Liniment

*

B

MUZIKA DAINOS JUOKAI

MARGUTIS
Vienintelis muzikos žurnalas su gaidomis prie lengvų liaudies dai

nelių. Išeina kas mėnesį 24 puslapiu didumo. Visados Marguty ra
site daug juokų, pasakų, “pilvozopijų,” “kvailozofijų,” “džiazo,” 
“kritikologijos,” “teatrologijos” 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 įvairių 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.

PAJAUTA
dL ■ frnrivAc r\itar*r**LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROM ANCAS 
ARBA LIETUVA XIV IIMTMETYJE

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468 pus

lapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. BeraatarifiaRS.
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turit ki

tą knygą savo namuose. Ją galima gaati “K si ai 
▼io” knygyną. Ksias |1.W.
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
Klausimas.—Iš kekių me

džiagų susideda žmogaus 
kūnas?

Atsakymas. — žmogaus 
kūnas susideda iš vandens, 
geležies, kalkių, sieros ir ki
tokių dalykų.

Kl.—Ar tiesa, kad prezi
dentas Rocseveltas 1902 me
tais pasiuntė kariumenę šau
dyt į streikuojančiu- maine- 
rius?

Ats.—1902 metais “Ke
leivio” dar nebuvo ant svie
to, todėl ir jokių rekordų iš 
tų laikų pas mus nėra; rė
čiaus faktas yra žinomas, 
kad tais metais streikieriai 
Pennsylvanijoj buvo šaudo
mi. Ar juos tuomet šaudė 
Federalė kariumenė ar val
stijos milicija, tikrai pasa
kyti negalime. Prieš strei
kuojančius darbininkus ne 
tik Rcosevelto laikais, bet ir 
dabartiniais kariumenė daž
nai vartojama.

ninku parašais, tai konsulas 
gali išduoti jam Amerikos 
pasą ir su juo gali atvažiuo
ti. Bet jei konsulas išekza- 
minavęs ras, kad jis Ameri
kos pilietybę yra paneigęs ir 
nustojęs jos, tai tuomet, jei 
slaptai ir Įvažiuotų, gali būt 
čcoortuotas.

pasaulyje

KELEIVIS

Kas Mums Rašoma.
ATSAKYMAIWorcester, Mass. — Prof. 
M. Biržiškos priėmimui su
darytas komitetas iš dr. Pus
kunigio, Jono Dvarecko ir 
Antano Dailydės.

Pas mus didelė bedarbė, 
žmonės susirūpinę vaikščio
ja ir sveikatą sau ardo.

Gal iš tos priežasties čia 
serga daug žmonių. Kaip 
kas turi iš to pelno.

Worcestery skaitoma apie

*

Kl.—Kie
kalbi:? 116,000 lietuvių, bet turim tik

Ats.—Tikrą skaičių kai- »itną daktarą Puskunigį. 
bų sunku pasakyti. Sakoma J Jam gerai sekasi. Butų, ro- 
kad pasaulyje jų yra apie Mos. darbo ir kitam dakta- 
3,000. Tikrai i šį klausimą J ui. bet dr. Landžius kažin 
sunku atsakyti dėlto, kad..............
nekurtose tautose, ypač ma
žiau kultūringose, sunku iš-’ 
skirti kur tikroji kalba. o; 
kur dialektas, pavyzdžiui,; 
kaip rusų, ukrainiečių ir. 
baltgudžių kalbos. Prieš ka-i 
rą rusai 
yra 
trys 
čiai

1 esą 
kalbomis

sakydavo, kad tai' 
viena rusų kalba, tik i 

tarmės. Dabar ukrainie- 
ir gudai sakosi, kad jie 
atskiros tautos su savo'

I

kodėl Čia nepabuvo.
Jau kelinti metai, kaip čia 

veikia lietuviu kalbos mo
kyklėlė. Ją išlaiko SLA. 
trys kuopos. Mokoma du va
karu i savaitę. Lankosi apie 
100 vaikų, bet kaip tokiai 
kolonijai, tai skaičius per- 
mažas. S. Ž.

Wlnnipego koresponden
tams.—Mums visuomet yra 
pageidaujamos žinios iš lie
tuvių darbininkų gyveni
mo, ir kas tokių žinių para
šo, jos visuomet “Keleivy” 
telpa. Bet asmeninio pobū
džio DGlemikų prašome ne
važinėti. nes jų vistiek ne
dėsime. Išsibarti galite sau 
-.įaęiie, kur niekas negirdi.

ivi. Z., Clevelande.—Raš
to mintis gera, cik perdaug 
išplėsta. ŠĮ kartą nespaus
dinsime. Prašom rašyti ra
šalu.

Kl.—Ar gali žmogus savo 
mintis perduoti kitam žmo
gui, esančiam už keliu my
lių?

Ats.—Kai kurie reiški
niai verčia manyti, kad žmo
gus savo mintis gali perduo
ti kitam, net toli esančiam. 
Mintis gali perduoti Įtaigos 
(rusiškai: vnušenoe'* budu, 
hipnozu, 
Gamtoje ir žmogaus nervų 
sistemoje yra tokių 
kurių mokslas dar neištyrė 
arba mažai ištyrė. Minčių 
perdavimo reiškinį vadina 
telepatija.

vnušen-je^ budi 
ar kaip kitaip

Į
Shenandcah, Pa. — Šio- ’ 

mis dienomis čia mirė trys 
lietuviai: Juzefą Mikušaus- 

’ kienė. kuri puldama ant lai- 
i ptų smarkiai susimušė: An- 
! tanas Martinaitis, irgi mirė 
nuo kritimo, ir Jonas Rama- 

kad šauskas. kuris buvo Schuyl- 
nes kili prieglaudoje, 

ojęs 
i atsirado kenru- 

. jie sudarė sau atski- 
ernacionalą, kuris da- 
yra žinomas kaip III

i

Kl.—Kodėl Įsikūrė II ir 
III internacionalas?

Ats.—Antras Internacio
nalas atsirado dėlto, 
gyvenimas jo reikalavo. 
Pirmasis jau buvo nust 
gyvuoti. Kai

taiTllSt 
ra I 
bar ii
Internacionalas.

Nc4 ą Vasarlc 18 d.* 1931. 
7F-..V

mKNYGOS GAUNAMOS 
KNYGYNE

“JaBnystės KiHtii.” Vienaveiksmė .Lengvu Bsaza Išmokti AagHikaL 
Parašė K. S. Kar-: Rankios reikalingiausią žodžitj ir 

povičius, ir Suaižledav.n’.^s Pagal &-; pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
tarties. N. V. Koneckio Ckuogas, veržė lengvai ir suorantamai, kad kiekvienas 
spyzas. Labai užimaKti, T^-e’I’škn ---- •***—1
iūedšia ir tinkamas
čialcg"_<?, Sc. Bcrafca, lvJo m......... 13c.

“G- S- S,? arba S.'. ėn-.Z taiuTė. — 
Vienę. f aivą;, lapai jūokir.ga?

ir gms pez-tatamni. Kaba .... 15c

Piršlys. Scvadriet Vieno veiksmo 
Ken-eJlja. Paraše jfra. V.u-.saa. Ga- 

dkaielia Dalyvauja 2

JEI PATRUKĘS,
Banduk Tą Dūkai.

t i- - -. <
Uždėk ant bile patrukusios vietos, 
Seiios ar Nanjos. Didelės ar Mažos, ir 
jus busite ant kelio, kuris pertikrino 

tūkstančius.
Siunčia Dykai Prirodymui

Kiekvienas patrukęs, vyras, mote
ris privalo tuojacs rašyti pas W. S. 
Rice,’ 61 So. Main street. Adams, 
N. Y., reikalaujat'; dykai išbandymui 
,jo puikios tųetodos. Tik uždėk ją ant 
patrukusios vietos ir žaizdos užgis 
natūraliai ir tuomet visokie prilai Ry
tojai ar diržai, arba prietaisai palie
ka nerfeikalingi. Nepraleisk progos 
pareikalaut dykai išbandymui to Sv:- ra j’-rg-.s v. 
muiluojančio Prietaiso, kokia rauda.moters :x o vyrai 
derėt prii-:’-yt'';ą visą amžių ’eifm * 
jums nėra reikalo. Kam nsik’jot kad K«: 
prisimesėų gangrma ar kai pavojai i 
nuo labai mažo patrūkimo, tokio, ku- 1 
ris jau tūkstančius užmeta ant opera
cijos stalo? Daugybė vyrą ir moterų' 
nepaiso savo patrūkimo tik todėl, kad 
tie patrūkimai nėra skausmingi. Ra
šykit tucjaus reikalaudami išbandy- 
—< • • rietcdcs pa

šydami vartokit

ELEIVIO”

meiliška ko- : rali greitai išmokt kalbėt angliškai, 
i Joje iežpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
; ii šalusiai, pąisfiulbėjimai darbo jieš- 
jba it, vsauejaEt kur nors, nuėjna 
traktavęs, prs daieerą, pss barzda- 

1l . pas ijiaučiv, r tt. bū fonetiškų
i .r., -riū.ir gramatika. Antrą padičia- 

, u ir pagerinta isl.’a. Sutaisė St. 
| idizin-stuas Pu31 95.....................  35c.
Į 
Į 
i■i
i « 

25c!
i 
i >

ietaž ir Žaeg«- jčcffi ir pamo-

-os nr.-ęm iiie.o ueraovčje, kaip 
■ ' . t —*- ir ’"'s vo-

-Davgrfis paveiksiu •«?'»
. -nonių, vyrų ir nraterv.. Pagal t. Reit- 
.iu u&iasč i So. Eostoo,
hisss., 19.2 aa., pusi. 63. ........ 25c.

Fa-iarėlo Žiedas ir keinrios kitoa 
apysakai: (1) Neužsiuk»n3 Vyras;

(2) žydinti Giria; (3) Klaidą; (4) K»- 
rekta. Jose rrnrodoEia kaip zrcones 
paikai tiki j visc-kiu3 prifkaniB, 
burtus ir tt»

Lieavia šeimynų Istorija Juškevičiaas 
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno

ve' lietuviai gyvžno, tai perskaityt ši
tą knys<. Iš- jos daaižinosi, ked

i UbaiVžVanti ir pamokinanti
j tžyga. Su paveikslais, Paraše Z.
.liekna. .....................   •
Drūtuose audeklo apdaruose .... <oc.

Kode! Aš Netikiu i Dievą? — Arba 
likejirto Krinika Kickv.enas genu 

katalikas' ir laisvamanis privalo 
,4 perskaityti. 64 pus-..........  20c.

: ir Masį Bočiai Gj-vnc’ -— Arba 
’a i. u ėjimas, Kur buvo pitirauna 

iir.ėrniį lopšinė. Knyga labai ęa- 
irok’ ;aptL parašė Z Aleksa p- -6e-

StabneMiSta Lietuva iš jrtisr.ę®. Pra
eities, Knjįgctfo įtalpa BBSid«U d 

(gairų: (J) ’ : 1
vojųmas; (-1 •Lstu.o: 

šventės; '3; 
'{4} i’ia.r -jd!'.

aiė D. Aleksa 
ni., oūsL 32. .

•o ?ą V’eac va;’-.?mo F rav-di-
j?_ i'arež“ Ber. R-rąias .) sta.iii,<rE3 

veikąl.'Iis. DtJy tau ja 2 vytai •••• 2 mo
tete A b ■» vfeL’-.fviai vienoje kny
gutėje. Kaina ..

• .
Nihilistai. Tfagečija trijuose aktuose.

Veikai&s perstata nežodymą caro 
Ataksardro II. Labai ir nesun
kiai fc-ee.-oj perstataiaus- veikalas. Iš
viso ■-ilatija raos tik 23 ręstos. 
So. 3b'»taė, 1913, pusi. €1............... 25c

t 1 1

švepta. Antaao SUitukUs. Dvieju vei-
kfrr.ą kOįrėiUja. Per?tatymui reikia

. ?0 atatriu, 8 vyrą ir 2 uu'-erę, lo
šimas užims apie 2 valandas.........23c.

ŽiagsnU Prie šviesos. Vieno akto vaiz-Į t;“S«po te’-is 
Celis ir u-encltigas Našlaitė. Paraše , gg.g T V'-• -arti ir tjamekinanti 

: K. S. Lietuvaitė. Sy. Boston, Įfass.,
1014 n_, pusi. 23............................... 10c.

| ^Salomėja,9' arba kaio buvo aul lįst? 
šv. Jonui galva. U-ama vieuair« 
e, parašyta, garsaus anglę rast" 

»rnko Verterj kiekvienam per- t - r. * j 4.u« » . •-

K. Beniuliui. — Už pri
siųstas iškarpas iš Kanados 
laikraščiu ačiū, ‘ 
tume, kad ateitv 
met datas, kada 
tilpo.

S. Bakanui. — 
draugas nepasirūpinai mė- 

> nešiu anksčiau tų žinių 
mums prisiųsti. Dabar jau 
pasenęs dalykas, todėl ir 
nespausdinsime.

Antcn Vasilis. — Mums 
neaišku, apie kokią eksplio- 

! ziją draugas kalbat, todėl ir 
: atsakyti i tai nieko negalim.

_ __ | Jaunuomenės Padaužai, 
susibilinėjo tautiškos Ačiū už pasiūlymą stu- 

“arcivvskupas” j ^ento Vosyliaus fotografi
jos, bet mes ją irgi turime; 
savo laiku ji tilpo ir “Kelei
vyje.”

J. Karpavičiui. — Ir juo
kus, ir “Tarakonus ekspor
tui” gavome. Ačiū. Juokus 
sunaudosime, o dėl pirmojo 
vertimo jums buvo atsakyta 
“Keleivio” 51 num. Verti
mo netalpinome, nes musų 

I skaitytojams rusų fantazi- 
i ios butu nesuprantamos. I v k

R. Ražukui. — Ačiū už 
sveikinimus ir linkėjimus, 

’ bet laikraštin jų nedėsime, 
nes jubilėjų jau pabaigėm.

į Svirpliui. — IŠ jūsų rašto 
neaišku nei ką merginos lo
šė. nei ką vyrai. Dėl šitų ne
aiškumų žinios Įdėti negalė
jom.

P. B. Balčikoniui. — Jūsų. . .Į

Chicago, III. — Čia smar
kiai : 
bažnyčios 
Geniotis. kun. 
kun. Linkus.

muš dykai i 
trūkimo gydymu

bet prašy- 
pažymėtu- 
kuri žinia

Gaila, kad

šios paikios 
z- - n- žemiau įdėtą kupetą.

Dykai nuo patrūkimo
W. S. Rice, Ine.
61 S. Mair. st., Adams, N. Y.

Malonėkit prisiųst visiškai dykai 
jūsų stimuliuojančių aplikaciją 
nuo patrūkimo.
Vardas ............................................... .
Adresas ........................
Valstija ..............................................

i .......
/ Neužleiskite 

šalčio!

BUKITE 
ATSARGUS!

t •

—
gEVERA’S Cough Eaham—ir.ė- 

kosulį. 
kossEo. 
šia ra-

— Ir kit*^ 
’-rj, ragu AineE 

ic/.ygoje ocloa nt- 
oy-tai." Ulės, 'ta 
itiški straipsniu 
a psg-’ rinte

g-.arr.a gyduo:e 
namu—greitai sustabdo 
Niekad neužleiskite vaiko 
Sulaikykite ji teojaus su 
minančia, veiksmiaga gydeole — 
cžtiknr.a per 5 3 metų. Gaa' ite ją 

ptiekoje.
i: Sės - Vs Col i Tablete nuo šalCio

Šič’C kzrA’t.-. ii:--,. 
si.:-bė '■a-; • 

■”" vj ??'*"' s/? ’ ■
•Pildos: - b 

**ev'"‘»ic£i<Hii8risKcs» 
ir i <-s -»• 3re aini.<'<*-

• akars3 -ą ■§? <
: kče~s a; aDišrioj .-•'■a.'-... ba.
eerta-ns -r Arvra -nayiri-'

i da. So. bc-^n, 19L4 v, .
1 _: Afde Diev< ' *!ra a . .
> rą. Parašė Robrrt G. los
> siavsias pasaulyje jralbėtę.
įSjos prietarą naikEtuis 

■ puslapiu ..............................
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Amerikos Maceer v’. — Arba zaip aa-1 
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NE VIETOJ, 
iurėk, Ickau, juk

Kl.—Kaip
gali išbūti gyvos be maisto?

Ats.—Yra manoma, kad 
tas bradas gali išbūti gyvas 
be maisto šešis metus ir po 
to gali vėl žmogui ram 
bes neduoti.

Kl.—Į Amerika 
1907 metais, bet 
vardu ir pavarde, 
kęs vartoju savo 
vardę. Dabar noriu imti pi
lietybės popieras. Ar man 
paduoti tikrą vardą ir pa
vardę. ar tą kuriuo atvažia
vau?

Ats.—Reikia paduoti abi
dvi pavardės ir paaiškint 
dalyką. Jei paduosi tik 
tikrąją pavardę, tai atvyku
sių rekorduose tamstos ne
ras. Jei nebus kitų kliūčių, 
tai pilietybę gali gaut.

Su.

atvykau 
ne "savo 

Čia atvy- 
tikra pa-

PASTABA
Joną 

atžagariai balną uždėjai!
lckus.—Niu. o ką tu 

kurią pusę aš josiu ?•
žinai Į

Kl.—Kaip toli nuo Vil
niaus ligi Lietuvos rube- 
žiaus: t. y. ligi demarkaci
jos linijos?

Ats.—Nuo Vilniaus ligi 
demarkacijos linijos tik 30 
kilometrų (apie 20 angliški 
mylių).

K!.—Kiek iš kurios val
stybės Amerika Įsileidžia 
imigrantų?

Ats.—1930-31 metais nu-' 
matyta Įsileisti 153,714 imi
grantų. Suiyg valstybių, ■ 
kvota nustatyta tekia: iš Di-, 
džiosios Britanijos ir Airi
jos 65.721; iš Vokietijos 25 - 
957; iš Airijos Nepriklauso
mos valstybės 17,854; iš 
Lenkijos 6,524: iš Italijos 
5,802: iš Švedijos 3,314: iš 
Olandijos 3,153: iš Francu- 
zijos 3.086; iš Čekoslovaki
jos 2,874: iš Norvegijos 2,- 
377: iš Austrijos 1,313; iš 
Danijos 1,181; iš Vengrijos 
869; iš Jugoslavijos 845; iš 
Finlandijos 569; iš Lietuvos 
386.

PIRMĄ RYTĄ PO ŠLUBO.

Ji.—Džianai. ar i kavą reikia 
į mielių dėt :
j Jis.—Palauk, reikia pagalvot...
1 Ne. nedėk. Geriau Įpilk bonką
■ džindžerėliaus ir porą stikliuku 
t snapso.
i
į
i

i

KURIS Iš JŲ ASILAS?
Kartą mokytojas išbarė mo

kini. kad jis blogai mokinasi. 
Baigdamas sako:

—Kad manęs nebūtų, tai tu 
tikrai butum asilu.

Kl.—Amerikoj gimęs vy
rukas tapo nuvežtas Lietu
von. Ten užaifgo ir atitarna
vo kariumenėje. Jeigu jis 
slapta atvyktų i Ameriką, 
ar gali ji deportuoti?

Ats. — Jeigu jis pristatys 
Amerikos konsului Kaune 
gimimo metriką iš to miesto 
valdybos, kur buvo gimęs, ir 
ąffideivitus su dtiejų liūdi-

RESTORANE.

valgių surašą, žmonės manys, 
kad tu nori jį suvalgyt. žinai, 
tik ožys popierą ėda.

Vyras.—Nebijok, švarios po- 
nieres niekas nesuės. Suėst gali 
tik tada, jeigu ji bus kuo aplai
styta.

rūšies

t raštą pervėlai gavome, to- ■
i dėl patalpinti negalėjom.
I 
r 
t

kunigaikštis
i

Visokios
styliaus rankų d; 
bo Akordionai. 
riausios 
ir žemiausia 
na. Kožnas 
Akordicnas 
parari l uotas 
daug metų.

padarome bile specialės mados Akor- 
dioną ant užsakymo, ir specializuo
jasi taisyme.

DYKAI AKORDIONO LEKCIJAS 
pirkėjams duoda protas. Rosanova. 
Reikalaškit Dovanai mus veliaus.o 
iiiustructo kataiiogo ir jus nusistebe- 
sit kaip didei nupigintos kainos. ~ 
šykit šiandien:

ITALIAN ACCORPION CO.
323 W. Polk st.. Dept. 28, 

CHICAGO, ILL.

<«r 
ge- 

medegos 
kai- 
nius 
yra 

dčlei 
Mes

Į

MISŲ KUNIGAIKŠTIS 
ANGLU KALBOJ.

Ar žinot, kad išverstas anglų 
kalbon musų didis
Algirdas išeina — Oldgiri? Bet 
jeigu šitą vardą versti atgal Į 
lietuviu kalba, tai išeina — Šen- ’- 
mergė.

KULTŪRA
NEMALONIOS SUKAK

TUVĖS.
žmona:— šiandien suėjo
ai 10 metų kaip mes apsivedę. ■
Vyras (sunkiai atsidusęs):—i

Kad bučiau gavęs 10 metų kalė-Į laimėjimais, 
jimo. tai šiandien bučiau jau;
laisva4;. Orijcs-sk.

Nereikią daug Įrodinėti, kad 
• kiekvienas kultūringas žmogus 
i tik tuo atveju turės pilnos tei- 
, sės nešioti tą vardą, jei jis seks 

ly- Į kultūros ir mokslo pažangą, do-
’ mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties pastangomis bei

ŠALDĖ

TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.
ria$ V. čepinsk’s, Myk. Biržiška, 
Vac. Biržiška. VI. Lašas, Vaba- 
las-Girdaitis, Bagdonas ir dau
gelis kitų.

“Kultūra” nuo 1931 metų 
i tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, ’ 

' kurį remia tokie talentingi ra-: 
. Sekti tą toki Įvairų ir tokį šy to j ai, kaip: K. Boruta. Ant. 
•gausų šių dienų mokslinį bei kul- Venclova, P. Cvirka, K. Korsa-j 
' turini nmorpsa nilnai erai ima tik kas---.1 Radžvilas .T ■Simlrnc_

I

-*-Na, o kaip tau patiko kara
liaus priėmimo iškilmės vakar?

—Aš tau pasakysiu, kad jos 
mane labai apvylė.

—Kodėl?
—Na. tik pagalvok: buvo iš

šauta iš armotų 21 kartas, ir nei 
karto jam nepataikė.

atrastas tamstos

— Ponas teisė- 
raštas sako, kad

TEISME.
Teisėjas. — Kaip tamsta iš

aiškinsi tą faktą, kad tas laik
rodėlis buvo 
kišenių je?

Ilgapirštis, 
jau. šventas
musų gyvenimas susideda iš ne
išaiškinamų paslapčių; taigi te
gul ir šito laikrodžio paslaptis 
pasilieka neišaiškinta.

turinį progresą pilnai galima tik kas—J. Racžvilas, -J. Šimkus— 
turint atatinkamą vadovą, ku- • Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
ris greitai ir aiškiai apie viską 
mus informuotų, kuris ne tik in
formuotų, bet ir pats kartu eitų 
su tuo progresu už jį kovoda
mas ir ji ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną toki tobulą in
formatorių apie "Įsus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus. apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais 64 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo populiari š- 
kumo, t. y. suprantamumo “Kul
tūra” vjs dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur- rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
nalas. . , ' o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi-

“Kulturoi” rašo patys žy- idau negalima nė norėti. Užsa- 
miausieji Lietuvos mokslininkai kymus reikia siųsti kitokiu ad- 
ir rašytojai. Užtenka paminėt resu: “Kultūros” žurnalas, 
tik tokius vardus kaip*, profeso- j Aušros aL 15, Šiauliai, Lithuania*

Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, edėraščius, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultūra.”

“Kultūra” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai moderniška 
ir prilygsta geriausiems tos rū
šies užsienio žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
su reakcija. “Kultūra” yra tikra 
to žodžio prasme kultūra.

Amerikiečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie 
turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 
“Kultūra” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
badu apsieiti be “Kultūros.”.

“Kultūra,” tas toks vertingas 
žurnalas, visiems metams Ame-

cyiucri.. •.. .—
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Apdaryta
Soe-jlizTir fecri’s. ta 

trumpais ir aiškiais
■. a p iki šiol beitas: draur 
r kode1. tu;<< bu:- pakeist

taliz-nas. Kniun ............
Sociali"r:*s ir Religija. Labai idonr. 

knyga'šituo svarbiu klausimu.* Ja 
turėta "peskaJtyti kiekvienas kat&lir:a“ 
ir socialistas. Parašė E. Var.dervelde, 
vertė Vardunas. So. Bostoa, Mass., 
1915 m.’, pusi. 24.--r....................... 19c.
Moteris ir Socializmas. Parašė Augus

Be’oel, vertė V. K. R. Y"ra tai svar
biausia ir geriausia kr.ygs lietarūt 
kaltoje 'ame svarbiame klausime.
I- .ri. 429. ta 15 m ........................ ’ ta-
Erės ir Straipsniai, šioj knygoj

23 gražios eiles, dau«rybė str&ips 
niu, juoki?, ir tt. Puikiai ilius
truota 95 pusi. ................................ 23«

i

L«

i »

f

juoiiaga knyga 
veikslais, p- 

is nuo prieš 
užgimimo

J i

su o.f pu .ji~ pa- 
atanciaiž . aur—s £ --- 

tiktus nuo prieš sutvėrimo “asaunc 
;ki užytmimo Kristaus. Jg jta 
•sr.ygą niekas nesigailės. 322 pus- 
. apiai- kaina ....................... 4--9*

Sesovėe fcaaiū-8 Perafctatyšavt 
Saa žem?. — ud»si įdesus senove 

Tlosef-i daieviisuu apie žemės išvaiz- 
5 Pązal daugeli anteną parasS 

Antra kr.ygutės Č8.~ jts-l. *4- 
Mokslas arba Kti? Ataira- 

.» Ka/.ja.’’ Paraše Z. Aleksa

S-

9A

L abakas, 1-
Liaukimės rui 

ir daugelį iš gyve 
še K. Stiklei-.

I 19v9 m., pusi.

ra jis žtncaėtr.s kenkia, 
kęl Pagal A. Apclovą 

'mo patyrimų para- 
Sostcra, Mass.. 
.......................... 25c.

, So.
e.o 
VU.

[•Lietam Respublikos Istorija ir Žaą- 
j lap?s. — Šitas veikalais parodo, kaip 
’ nuo .-S"? me.ą revoliucinės Lietuves 
• r c’ vedi vą su caro valdžia, y 
j kaip tuo pačiu la9*a kunigai tą vtd- 
džią rentė ir gyr-e; ks-.ip paskui re.o- 
iiutija prsmė viršų, kaip Lietuva u- 
ros pa-iuosuota iš po care valdžius ir 
icaip ji buvo apskelbta respubliką. 
Prilėtas -didelis spalvuotas žemlayis 
naročo dabartinės Lietu. os ruoež;;« 
ir kaip šalis yra padalyta į apskn- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, tcurt 
rarodo, taip gimė Lietuvos Respubii- 
;.a ir kaip ji išrodo, čia telpa vis: 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
!x>I; evikais, sutartis su latviais, apra
šymas visą mūšių su lenkais^ ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog kibintu- 
.-aš, kuris apšviečia visą Lietuvę 
Iš lauko ir iš vidaus. Kaina ,— Si.-'lt 
Drutau audeklo apdarai: ... $1.59

Uen-Hvr. — istoriška apysaka iž 
Kristaus laiką. Parašė Lsvr

Wa:la<8. 472 pusi........... .’..............J2.C#

Pajautė. — Lizdeika D.-.-riė, ąrha Lie
tuva XIV sietaširatyje Istoriška 

romansas M. Kerną V. "sies'c.
468 pusi................................... Sl.K

Z.tužino?. Dainos. Šioj knyginėj telpa
44 geriausią Jovaro dainą. Jos tin

ka deklamacijoms ir dair.avim.ui. kaip 
namie, taip ir .susirinkimuorė. 
Pusi. 32. • »••••••• • • ••♦•••»•... ISc
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SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje kr; goję yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo kū
no mechaniztr ą ir tokiu dalykų, kokių pirma ne
žinojo.

Knyga labai pv’kiai iliu.'ttaota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus pp.vciksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50.

, KELEIVIS
253 Ero«<5way, So. Boatcn, Mase. *



Boston, Mass.
DZIAL KOLA POLEK

Wažne Przedsięwzięcia

BAL 17-go LUTEGO

We vtorek w ostatni dzien 
karnawalu, przypada bal u- 
rządzony staraniem Kola Po
lek w Bostonie. Bal ten odby- 
wa się pod kierownictwem Ko
la Polek, roeznie i jest juž szo- 
sty z rzędu. Zawsze na tym 
balu bawią się starsi i mlodziež 
bardzo wesolo.

Dla smakoszy Polskich po- 
traw są polskie flaczki, domo- 
wego vvyrobu kielbasy, chruš- 
ciki i pączki. Niczego nie bra- 
kuje.

Pamiętač naležy, že juž od 
lat istnieje to towarzystwo Po
lek, w Bostonie, ktqre pracuje 
jedynie tylko nad tem ažeby 
niešč pomoc potrzebującym i 
budowač przed.sięwzięcia wy- 
chodzące na dobro spoleczen- 
stwa Polskiego. Na to juž Ko
lo dalo wielokrotne dowody. 
To tež zawsze cieszy się zrozu- 
mieniem i poparciem Polonji.

Bal 17-go lutego zapewnie 
będzie powtornem powodze- 
niem, ktore doda ducha pa
niom w Kole, do dalszej pra- 
ęv na niwie spoleeznej.

•

Juž krotki czas rozlącza nas 
od wieczoru na ktorem cala 
Polonja Bostoriska, będzie mia 
la sposobnošč zebrač się by 
przyjrzeč się pięknemu przed- 
stavvieniu “Legjonista na Po
lu Chwaly”. Kolo Amatorskie 
z Cambridge doklada wszel- 
kich starah, ažeby ku zadowo- 
leniu uszystkich odegralo tą 
piękną sztukę.

Program będzie dalėj upięk- 
szony grą na fortepianie, przez 
panny Felicję i Martę Zapol- 
skie i przez špiew panstwa Jd- 
zefostwa Mikolajewskich.

Piękne przedstawienie osnu- 
te na wojennym dramacie, bę
dzie miaio miejsce w sobotę 
Avieczorem, 21-go lutego, o go
džiais osmej w Roxbury.

Dojazd latwy z Dudley Sta- 
cji brač tramwaje Talbct Avė. 
lub Norfolk: wysiąsč na Town 
send st.

Wstęp: 75 centow, 50 cen- 
tow, dla dzieci 25 centow.

dawno przybyla z Polski, mlo
da, popularna w Bostonie, tan- 
cerka będzie przewodniczącą 
sędziov, skladających się z 
trzech osob.

A więc atrakcje powinny 
nie tylko šciągnąč mlodziež a- 
le takže i starszych, ktorzy 
vierzą iž oni mogą najlepiej 
odtanczyč Polkę.

Wedlug sprawozdari Dyrek- 
eji Domu Polskiego, Tow. Fi- 
iomatovv, urządzilo najwįęcej 
zabaw w Domu Polskim z 
wszystkich towarzystw w u- 
bįegiym roku. Nie.jest to nic 
dzivvnego, iž szęregi towarzy- 
stwa Fiomatow w ubieglym ro
ku się podwoily.

Gdy viadomošč o danių na
grody w zlocie rozeszla się po 
Bostonie Tow. Filomatow o- 
trzymaio wiele pochwal za tę 
nowošč.

Aby dopomodz tancerzom w 
“Polce” Tow. Filomatovv prze- 
prowadzilo došč dingą dysku- 
sję nad wyborem orkiestry. Po 
tej dyskusji uchwalono, aby 
Shep Wolan’s Broadcasting Or 
chestra przygrywala do tanca 
z powodu, iž jest to najpopu- 
iamiejsza orkiestra, tak wšrod 
mlodziežy, jak i starszych.

Oprdcz tego będzie bardzo 
wiele innych atrakcyj polączo- 
nych z dniem St. Valentine.

Idžmy wszyscy na bal Filo- 
matow w sobotę, i ježeli sami 
nie będziemy starač się o na
grodę, przypatrzmy się innym, 
lub skorzystajmy z innych po- 
zostalych atrakcyj.

Komitet.

Z Balu Posterunku Pulaskiego 
w Bostonie

Rok roeznie Posterunek Pu
laski Post 269 A. L., urządza 
bal. W zeszlą sobotę odbyl się 
juž 11-ty bal tejže placdwki, 
na ktory Polonja przybyla bar 
dzo licznie, przez co bal ten 
štai się sukcesem.

Zawdzięczač to možna wszy 
stkim czlonkom tego Posterun 
ku, a w szczegolncšci jego ko- 
mendantowi, p. Antoniemu Za- 
krzewskiemu, znanemu ogol-

Každy z obecnych na tym 
balu z niecierpliwošcią oezeki- 
wal chwili, w ktorej moglby 
byč šwiadkiem, ktora z nadob- 
nych panien biorących udzial 
w kontešeie pięknosci wybra- 
ną zc^tanie przez sędziow kon 
testu “Miss Pulaski” na rok 
1931.

Posterunek Pulaski Post w 
tym celu wybral trzy osoby ja 
ko sędziow kontestu, w ktdre- 
go sklad weszli: Pani Nawoj- 
czyk, p. Trocki i zarządca 
“Przeglądu Tygodniowego”, 
S. B. Andrzejevski. Ci trzej 
sędziowie nie mato mieli klo- 
potow w swem zadaniu, abv, 
wybrač z grona 200 panien i 
pan pięknošč, ktdraby nosila 
nazwę “Miss Pulaski” Ba rok 
1931.

Po naležytem obserwowaniu 
tanczącyeh sędziowie zgodzili 
się jednomyšlnie wybrač na 
“Miss Pulaski”, pannę Marion 
Federowską, ktora w nagrodę 
otrzymala šliczny wielki pu- 
har, a obeeni na sali gošeie za- 
dowolenie swe wyrazali, przez 
burzę oklaskow.

Druga nagrodę, puhar 
mniejszy otrzymala pani Fran 
ces Roehlk, corka pani Krasko- 
wskiej, a siostra Aleksandra 
Kraskowskiego, znanego pol
skiego przedsiębiorcy malar- 
skiego. To orzeczenie sędziow 
kontestu spotkalo się takže z 
zadowoleniem zebranych go
šei, ktorzy zadovolenie swe 
wyrazili rzęsistemi oklaskami.

Trzecią nagrodę wręczono 
pannie Julji Czekanskiej, ku o 
golnemu zadowoleniu zebra
nych gošei na balu.

Tak komendantowi jak i 
wszystkim czlonkom Posterun 
ku Pulaskiego 269, A. L., jak i 
paniom z Auxiliary, naležy się 
publiezne uznanie, za wzięcie 
udzialu w marszu Polonezą, 
podezas kįdrego czlonkowie, 
jak i czlonkinie z Auxiliary 
wystąpili w swych przepięk- 
nych uniformach American Le 
gion.

Zas zacnym gošeiom, ktorzy 
raczyli tak licznie przybyč na 
tę zabawę militarną, zasyla 
się serdeczne podziękowanie.

ZAWIADOMIENIE

PRZEGLĄD TYGODNIOWY

bav.’iono się v -solo i ochoczo, 
bo pniez muzylei radjowo-gra- 
mofonovvej o<i czasu do czasu 
przyšpiewywa!a nowo-ochrzco 
na Lucja, cg tež mili gošeie 
mowili, že Lucja będzie “špie- 
waczką” — Daj Dože!

CHELSEA
11-go kvvietnia, Gr.iazdo So- 

kolic 848, urzadzają Cvganski 
Bal (Gypsy Dance) na sali 
Bialego Oria. 58 Broadway, 
Chelsea, Mass.

Sokolice zapraszają calą Po
lonję z Chelsea, jak i z dal- 
szych okolic. Bal ten będzie je 
den z najwspanialszych, jakie 
kiedv byli w Chelsea. Będzie 
dužo niespodzianek, ktore za- 
ciekavią gošei, jak wroženie 
przyszlošci przez nasze pol
skie vrdžki.

Do tanca przygrywač bę
dzie slynna orkiestra Ted Rod- 
rigue’a. Początek o godzinie 
8-mej do 12-tej.

Do Czyteinikow w New Bed- 
ford

“Trybuna” w New Bedford, 
jak się okazuje z ostatniego 
vydania, chcialaby zmonopoli 
zowač calą tamtejszą Polonję 
pod vvzgględem abonentov, — 
czego jej się nie zabrania, lecz 
chcąc to uczynič, potrzeba a- 
by to pismo przvbralo szatę 
považniejszą, pod každym 
względem; došwiadczony vy
davęs nie będzie pošwięcal 
polovy gazety na wynurzanie 
swoich osobistych žalow, w 
spravach nie
przeciętnego czytelnika.

Dobra gazeta muši koniecz- 
nie utrzymač swoją powagę 
dziennikarską, w przeciwnym 
razie uwažaną będzie jako šwi 
stek nie mający žadnej warto 
šei dla osob powažniejszych.

A skoro osoby powažniejsze 
odwrocą się od takiego pisma, 
natenezas dla gazety takiej 
nie pozostaje nic więcej, jak 
tylko zreorganizowanie intere
su lab zwinięcie tegož.

Strona 7

Ncwe Atrakcje na Balu Tow. 
Filomato^

W przyszlą sobotę, dnia 14- 
go lutego, w Domu Polskim, 
pnr. 2595 Washington st., Rox- 
bury, odbędzie się Trzeci Ro
czny Bal Tow. Mlodziežy Filo- 
matow.

Tow. Filomatovv, ktore zaw- 
sze ma nowe atrakcje na 
swych zabawach i balach, tym 
razem jak widač ma najlepsze. 
Otož na balu w sobotę bedą 
dane dwie nagrody w zlocie. 
Pierwsza nagroda będzie $5 w 
zlocie dla panny tej, ktora od- 
tanezy najlepiej Polkę. Draga 
nagroda $2.50 w zlocie za 
“Lucky Spot Dance”.

Panna Lily žydanowicz, nie

/

Regulame posiedzenie 
sterunku Pulaskiego, 269, A. 
L. w Bostonie, odbędzie się 
šrodę, dnia 18-go lutego, 
sali posterunkowej, pnr. 

įLeverett st., w Bostonie. 
I Uprasza się wszystkich 
czlonkow o liczne przybycie, a 
takže o przyprowadzenie ze 
sobą kandydatow na 
kow.

Kontest werbowania 
kow trwa w caiej pehni,

ANTONI ZaKRZEWSKI
nie przedsiębiorcy pogrzebo- 
wemu, ktory nie szczędzil tru- 
dow i mozclow, aby ten 11-ty 
bal Posterunku Pulaskiego byl 
jednym z najokazalszych.

Przy doborowej orkiestrze 
gošeie bawili się znakomicie, 
pomimo iž sala Catholic Union 
wypelniona byla goščmi po 
brzegi.

POLSKI SKLAD 
ŽELAHiY Hanhiare Store

J. Kustowski, vlasciciel
Tel. So. Boston 4417-W

Posiada na skladzie wszelkiego rodzaju przyborow 
malarskich jak farb, pędzli, olei, pokostow, warniszow, 
szelakdw itp. pplitury. ;

Przybory budowlane i ogrodowe. — Zamki, klucze, 
lampki elektryczne do tak zw. "flash light”, lampki do a- 
utomobilow i motorcyklov, malė baterje i wieie innych 
rzeczy. '» . ,

Rozmaite rozmiary drutu na siatki do okien, oraz 
towe siatki.
611 DORCHESTEfc AVENUE, SO. BOSTON, MASS

F

Po-

we 
na
80

czlon-

czlon- 
a za 

dobrą robotę pod tym wzglę- 
dem rozdane bedą premje po 
ukonezeniu się kontestu werbo 
wania nowych czlonkov.

A. Zakrzewski, komendant

Dorchester, Mass.

■Mgsaaseem i* i-....

powinna byč szanowanz i na- 
ležvcie obslužoną przez pismo 
lokalne, a ješli pismo lokalne 
nie zna się na dobrodusznošci 
tejže, zadaniem inteligeneji 
tamtejszej jest postarač się o 
pismo pozamiejscowe, ktore 
Polonję tę može skupič i zasi- 
lič ją nie blachemi plotkami, a- 
!e materjalem takim, ktory na- 
daje się dla tamtejszych czytel 
nikow.

Wvdawca “Trybuny”, jak 
się okazuje w artykule “Obron 
ca adwokatow”, dziwi się, že 
panna Gladys Zawisza, licząca 
lat 16 czy 17, može zauwažyč 
nietakt lokalnego pisma, i že 
taka mloda panienka tego pi- 
sač nie mogla.

Wydawca “Trybuny” zdzi- 
wilby się, gdyby dowiedzial 
się o talencie tej miodej i ro- 
zumnej panny. Ale chcąc o 
tem wiedzieč, potrzeba žyč w. 
zgodzie z tamtejszą Polonja i 
bywač wšrod niej.

Dzisiejsze pokolenie tak w 
nauce, jak i w dzialalnošci, — 
przewyžszylo poprzednie po
kolenie z rzędu wydawcy “Try 
buny” pod względem dzienni- 
karstwa, i dlatego tenže nie 
može zrozumieč, že w New 
Bedford, pomimo mlodošci 
znajduje się dojrzaly talent.

Polonja w New Bedford z 
pomocą inteligeneji powjnna 
jaknajliczniej prenumerowač 
“Przegląd Tygodniowy”, a ga 
zeta ta wvrobi tamtejszą Polo
nję na jedną z najsympatycz- 
niejszych w tej okolicy.

Gdy Polonja tamtejsza czy-
obchodzących tač będzie “Przegląd Tygod- 

niowy” zanikną wszelkie nie- 
snaski lokalne, poniewaž pi
smo to urobi ją w duchu brater, 
skiej zgody, przez co stanie 
się wzorem innych osad.

■r

Cambridge, Mass.
Tel. Porter — 4261

Godziny ofisowe: od 2-giej do 3:30 po poludniu 
Od 7-ej do 8:30 wieczorem.

Dr. S. E. CHALFEN, Medical Doctor. 
1445 Cambridge st., Cambridge, Mass.

I
NEW HOME BAKING COMPANY, Ine. į

Specjalizujemy w pajach, ciastach, i wypielcach rožnego gatunku < J 
Pierw»zorzę<lEy tcwar i osiuga < ►

Zamovienia telefoniczne dostarezamy natyduniast < *
146 WEST EIGHTH STREET SO. BOSTON, MASS. < [

Telefon: South Boston — 0965 < *
227 PROSPECT STREET CAMBRIDGE. MASS. < J

Telefon: Porter — 5153 ’ ►
PODOBNY and KASSEY, wlasciciele <►

►

BS

MaratbonDelicious Pieš ourSpecfebieš
Wszellciego wyroby P AJE I CIASTA 

“THE HOME OF THE HOME BAKED PIE”• • ’ *
Zamovienia telefonicznie dostarcząmy 25 trokamicmfvryp 
Telefoniczne zamowienia dostarezamy trokami, ktoryeh 

posiadamy až 25 sztuk
MARATHON B AKI N G COMPANY

INMAN STREET CAMBRIDGE, MASS.
Telefon University 6427

r

Telephone University 6380
N. RUSSELL LYNN COMPANY 

Trymowanie automobili, Reperacja i Odnavrianie 
92 BROADWAY obolc Kendall Souare, CAMBRIDGE, MASS.
Szyby do drzwi i frontonre, vrykonezenia z drzewa, linjowanie farbg— 
szyby w zamknięciacb, koldry, ogrzevracze, kuferki i pudla, tapicer- 
skie vrykonezenia, running boards, poduszki, nakrycia na siedzenia — 
Wierzchy na auta, firanki, nakrycia odnovione, rumble siedzenia — 

SZYBY DO AUTOMOBIL6W
Kompietna praca wykonana na Auto Body. Siedzenia rumble tylne, 

oraz nakrycia na rumble siedzenia

Wšrod Polonji w New Bed
ford znajduje się wielki talent 
i chęč do pracy na niwie naro- 
dowej, lecz potrzeba tej Polo- 
nji opiekuna i przewodnika, 
ktoryby dcdawal jej bodžea i 
otuchy w jej dzialalnošci, a 
przewodnikiem takiej szlache- 
tnej Polonji jaka jest w New 
Bedford, može byč tylko pis
mo takie, ktore zna jej potrze- 
bv i gotowe jest uczynič dla 
niej vszystko co tylko ona ža
da. Takiem pismem jest “Prze 
gląd Tygodniowy”.

Gdyby zarządca “Przeglądu 
Tygodniowego” nie znal się na 
swym fachu dziennikarskim, 
nie przypuszczalbv, že w New 
Bedford pismo to ma_wielkie 
pole do dzialania; wie on až 
nadto dobrze, že tak klasa in- 
teiigentna. jak i robotnieza w 
New Bedford, potrzebuje do- 
brego, wiadomošciowego i po- 
czytnego pisma, jakiem jest 
“Przegląd Tygodniovvy”. Po-. 
Ionja, taka jak w New Bedford ,swego wyksztalcenia. __

Przeciętny student tutej- 
szych kolegjow potrzebuje 

į wielu rzeczy oduczyč się, za- 
i nim može ciągnąč korzyšci z

t
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Dnia 14-go lutego, w sobotę, 

4-ty Roczny Bal urządza Tow. 
Krola Jana Sobieskiego, Zjed. 
P. R. K. w So. Boston, na sali 

Bostonie.
Początek o godz. 7-ej do
Parafjalnej, w So.

W niedzielę, dnia 8-go lute
go, u panstwa Zmudzien, za- 
mieszkalych przy ulicy New- 
port 39, odbvly się chrzciny.

Chrzstnemi byli pani A. 
Skrobiszewska i pan R. Hare- 
wicz (znany byznesista). Sa
kramentu chrztu šw. udzielil 
ks. Macieszek w košeiele M. 
B. Częstochowskiej, w So. Bo
stonie.

Panstwo Zmudzin są szero- 
ko znani wšrod Polonji, gdyž 
p. A. H. Zmudzin pracuje nie urządza za1bawę Valentine 
zmordowanie na niwie narodp- Dance w Domu Polskim w Rox

12-tej.
Dnia 14-go lutego,

Stow. Niewiast z So. Boston, u- 
rządza Pączkowy Bal, na sali 
Klubowej, pnr. 725 Dorchester 
Avė. Do tanca przygrywač bę
dzie polska doborowa orkie
stra. Zaprasza się Szan. Polo
nję o laskawe poparcie tej za- 
bawy. y

1931 r.,

14-go lutego Tow. Filoma-

Zaprasza się Szan. Polonję 
o Iaskawe poparcie tej zabawy 
za co juž z gory komitet dzię- 
kuje.

Tel. University 2850

Robbins Bros., - Kwiaciarze
Interes provadzony w Cambridge od 1903 roku.

WESELNE 1 POGRZEBOWE PRZYBORY nasz« SPECJALNO8C1Ą 
447 MASSACHUSETTS AVĖ. CAMBRIDGE, MASS.

DR. T. C. WE1NERT 
LEKARZ CHIRURG

994 Cambridge St., Cambridge, Mass.
Godziny przyjęč: od 2 do 3 po pol. i od 7 do 8 wieczorem 

i przez nmovienie się.
Tel. Porter 4008

" i i . i ii ■

Tef Porter 3789
DR. JOHN REPSHIS 

LEKARZ CHIRURG
881 Massachusetts Avė. przy Centrai Square 

Cambridge, Mass.
Godziny przyjęč: od 2 do 4 po pol. od 7 do 9 wieczorem 

W Niedziele i šwięta od 10 do 12 w pol.

1

I
 AMERICAN B01TLING COMPANY i

PIOTR WIENCKO, w{ašciciel J

105 PROSPECT ST., SOMERVILLE, MASS. J
Telefon Prospect 0431 j

Jest to interes wody sodowej, prowadzony juž cd sze- * I 
regu lat przez powszechnie znanego byznesistę polskiego, J ► 
p. PIOTRĄ VVTENCKO, ktory dostareza dobrego gatunku j > 
T0NIK6W pod nazwą firmy A. B. C. do skladow jakotež J > 
na bale , wesela, chrzciny i wszelkie inne okazje, po ce- ‘ * 
nach umiarkowanych. j!

Towarzystwa i Kluby polskie powinny zawsze pamię- J * 
tač, že tor.iki polskiego wyrobu p. Wiencko znajdowač się 5; 
powinny na balach, urządzanych przez takowe, bo przez <; 
to poprzemy polski interes, a takže zadowolimy gošei, kto- <; 
rzy zawsze szukają smacznych tonikčvr. <;

wej przez caly szereg lat i jest 
bardzo lubiany, co jest tego do 
wodem, že jak jest cztemas- 
cie towarzystw, naležących do 
Gminy Poiączonych Towa- 
rzystw, w So. Bostonie nie o- 
mal, že w- každem towarzyst- 
wie zajmuje stanowisko jakie- 
goš urzędnika, oraz jest wspol 
wlašcicielem przemyslowego 
przedsiębiorstwa pod nazwą 
W. H. Dance, 61—69 Broad- 
way, Cambridge, Mass.

Na chrzcinach, ktore prze- 
ciągnęly się do požnej godziny

būry. Zabawa będzie urozmai- 
cona. Do tanca przygrywač bę 
dzie Shep Wolan’s Broadcast
ing Orchestra. Początek o go- 
dzinie 8-mej O Jiezne przyby- 
cie tak starszych jak i mlo- 
dych zaprasza, KOMITET.

14- go lutego, w sobotę, Tow. 
Filomato  w z Bostonu urządza 
Valentine Dance, w Domu Pol- 
skim, 2595 Washington St., w 
Roxbury. Do tanca przygry- 
wač będzie Shep Wolan’s 
Broadcasting Orchestra z Sa
lėm. Wiele niespodzianek za- 
ciekawi gošei. Wszyscy są pro- 
szeni o przybycie.

15- go lutego odbędzie się 
popis studentdw muzyki pana 
A. Ratyny, w Domu Nar. Pol. 
skim, rog 6th i Spring ui. w 
E. Cambridge, Mass. Wstęp 
35 centow od osoby. Ješli jesz- 
cze ktoš nie byl na podobnym 
koncercie, w ktorym uczniowie 
popisują się, powinien przyjšč 
a pi*zekona się, že jest bardzo 
interesujący.

Początek popisow o godz. 
7-mej wieczorem.

DR. HENRY J. CABECEIRAS
Offrce hours: 2 to 4 week days, ezeept Sunday* » 

7 to 8 P. M. Monday, Wednesday and Fridą y 
Telephone: University 6608

1426 CAMBRIDGE ST. CAMBRIDGE, MASS. I

Trudno jest nauczyč czego- 
kolwiek czlowieka, ktory nie 
wie kiedy przegral naprawdę.

Zapomnij o sobie na tym 
šwiecie, a napewno pamięč o 
tobie nie zaginie u bližnich.

Off. Tel. University 1957.
Res. Tel. University 1957
ADAM OWIRKA I SYN 

POGRZEBOWY ! BALSAMATOR 
Potrzeby uskutecznione naležycie i 
tani o. Jednakowa cena dla vszyst- 
kich. Antomobile do wynajęcia.

Biuro otwarte we dnie i w nocy.
833 Cambridge St., a E. Cambridge

* <5 . - x •

do tanca. Zaprasza się wszvst- borowa doda každemu bodžea
kich starszych i mhodziež, a 
zahawič się będz;e možna do 
syta.

d o szczerej zabawy.

14-go lutego Tow. Krola Ja
na SobieskiegO Zjedn. P. R. K. 
w So. Bostonie urządza 4-ty 
roczny bal na sali parafjalnej1 
w So. Bostonįfc Początek o go
dzinie 7-mej>Jro.j2-tej.

16-go lutego Cambridge 
Baseball Club z Cambridge, u- 
rządza wielki bal, w sali Domu 
Polskiego, rog 6-tej i Spmg St. 
w Cambrdge. Orkiestra Stan 
Mickey’s przygrvwač będzie

17 lutego Tow. sw. Kr.zi- 
mierza, Grupa 753 Zjednicze- 
nia P. R. K. urządza Roczny 
Bal w Domu Narodowym w 
Cambridge, Mass., , na ktory 
serdecznie zaprasza calą Po
lonję do wžięcia udzialu. Na 
balu tym będzie dužo niespo
dzianek. ktore zaciekawią ze- 
hranych gošei, a orkiestra do-

Bal 17-go Lutego.
Rok roeznie, Kolo Polek u- 

rządza Wielki Bal w dzien za- 
pustu, ną ktorym wszyscy się 
bawią ochoczo, by zakonezyč 
naležycie kamawal.

• * , I
Jak zawszę tak i w tym roku 

Kolo.Polek urządza ten bal w 
Domu Polskim w Roxbury. Ku 
chnia jest zavsze wyborową, 
bo tež polskie flaczki, pączki i 
chrūsty są pod dostatkięm.
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Vietines Žinios
Gražiai paminėjo Lietuvos SLA. 359 kuopęs vakarėlis, 
nepriklausomybės sukak- i Pereitą šeštadienį Dor- 

tuves.
Vasario 15 dieną South 

Bostono lietuvių svetainėj 
socialistai su sandariečiais 
minėjo 13 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktu
ves. Dalyvavo apie 600 
žmonių. Iškilmes pradėjo 
“Gabijos” choras. J. Dirge
lio vedamas, choras puikiai 
sudainavo Lietuvos himną. 
“Kur bėga Šešupė” ir “Mes 
be Vilniaus nenurimsim."

P-lė M. Senukevičiutė, S. 
Paura ir J. Bulskis padaina
vo solo. Ypač visus žavėjo 
p-lė M. Senukevičiutė. Tai 
tikra lakštutė ir So. Bosto
no lietuvių žvaigždė. Malo
nu butų lietuvių parengi
muose visuomet ją turėti. 
Solistams akomponavo ga
bi pianistė p-lė K. Kaspa- 
raitė. Negalima nutylėti ir 
“Gabijos” stygų orkestro, 
kurio graži muzika kuteno 
kiekvieno širdį.

Tarpe dainų ir muzikos 
kalbėjo J. Krukonis, K. J. 
Paulauskas ir J. Gegužis. 
Visi kalbėtojai džiaugės, 
kad Lietuva jau 13 metų 
kaip nepriklausoma valsty
bė. bet visi trys pabrėžė ir 
tą faktą, kad Lietuvoj nėra 
laisvės, demokratinės tvar
kos, o kraštą valdo saujelė 
diktatorių, su Smetona prie
šaky.

Visų kalbėtojų publika 
atydžiai klausėsi ir reiškė 
savo pritarimą.

Be to dar 16 vasario šven
tę minėjo Lietuvių M. Žiny- Paulauską, bet šitie atsisa- 
čia, kur kalbėjo J. Kruko
nis, B. F. Kubilius ir K. J. 
Paulauskas, ir klerikalai 
Municipal salėj, kur kalbė
jo kun. Jakaitis ir kiti. Ka
talikų minėjime daugiausiai 
buvo aimanuota, kad Lietu
voje persekiojami kunigai 
ir “šventas” tikėjimas.

Buvęs.

Pereitą 
chesterio SLA. 359 kuopa 
surengė Užgavėnių vakarie
nę ir šokius. Prie puikios 
muzikos, kur svarbiausios 
dalyvės buvo p-lė K. Kas- 
paraitė ir p-lė S. Esinskaitė. 
svečiai prisišoko “ligi au
sų.” Ligi soties prisišokus, 
publika pakviesta žemyn va
karieniauti. O vakarienė bu
vo tikrai kaip per užgavė
nes — visko į valias.

Publikos buvo apie 150 
žmonių. Visi labai draugiš
ki ir malonus žmonės. Per 

kalbėjo drg. 
B. Ambrose ir

vakarienę 
Aniesta, V. 
J. Krukonis.

Geriausiai 
šeimininkės, 
neskupios. 
niai pavaišino, 
jų pavardžių nežinau. Iš pa
žįstamų man buvo tik p. Ge- 
gužienė ir Aniestienė. bet 
padėką reiškiu visom.

Svečias.

man patiko 
kurios buvo 

vikrios ir ska- 
Gaila, kad

Apiplėšė prof, O’Connerj. į

Ši panedėli Watertowne; 
buvo užpultas ir apiplėštas] 
prie savo garažo Technolo
gijos Instituto aeronautikos 
prof. O’Conner. Apie 1 va
landą nakties jisai pastatė 
garažan savo automobilių, 
ir kaip tik išėjo per duris, 
tuo jaus prieš ji atsistojo vai
kėzas ir atkišęs revolverį 
liepė pakelti rankas aukš
tyn. Du kiti banditai tuo•f
tarpu stovėjo šalia savo au- 
tomobiliaus ant gatvės. Iš 
profesoriaus buvo atimta 
$80, ir tuomet visi trys va
gys nuvažiavo sau.

Saldaini* pasmaugė vaiką. Į
Maldene užspringo sal- ’

Areštavo 5 Harvardo stu
dentus.

Pereitą subatvakarį Cam- dainių Moore’ų 3 metų am- 
bridge’aus tunely buvo are- žiaus vaikas. Nors du (lak
štuoti 5 Harvardo universi- ba^ė 831(131111 1Simt1’ 
, -- vaikas užduso,teto studentai^ kurie grjz-_________
darni iš “hoekėy game” su-i Nakties laiku South Bos- 
kėlė triukšmą ir daužėsi tone buvo išplėštas Penin- 
taip publikos I 
netekę lunatikai: t____
elektriškas lempas, traukė $325. _________
signalo virvę ant traukinio, 
draskė skelbimų kortas nuo 
vagonų sienų, putė savTo 
plerpynes, ‘saxophonaL>” 
vadinamas, ir kitokiais bu
dais kėlė betvarkę.

PENTINU IR TAISAU 
NAMUS.

Už PRIEINAMĄ KAINA 
v _ Jei reikia ir Popieriuoju.
Mni-c Hii dale- Gausite gera darbą. Klauskite kainų * ( JUOZAS TAMOŠAITIS (-)

11 Ticknor st.. So. Boston, Mass 
Tel. So. Boston 13&6-M.

I
I
Į

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaifis
tel so. Boston i:'.96-M.I ......... .. - "J

Į Dr. J. C. Landžius •
_____ _ . • (SEYMOUR) 

kaip proto sular skalbyklos ofisas. Plė- * Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
■; daužė šikai išlaužė seifą ir pavogė į 496 broadmay

II111 L

(SEYMOUR)

Valandos: nuo 2 iki 4 po pie'U, 
nuo 7 iki b vakaro.

J07 SUMMER STREET, 
LAWRENCE, MASS.

Mirė F. Romanskienė.
Pereitą sekmadienį po 

No. 347 W. Fcurth st., So. 
Bostone mirė Franeiška Ro
manskienė. 43 m^tr moteris. 
Velionė sirgo tik keturias 
dienas. Pačio iš Punsko 
valsčiaus, Seinų apskričio. 
Amerikoje išgyveno 
27 metus.

apie
P.

už-

1-----------------;-------- :------ !
Malevojų ir Taisau | 

. NAMUS
Iš lauko ir vidaus. Taipgi pranešu, 

kad persikėliau gyvent į Dorchesterį.
R. PERN1CKAS

21 Raven st.. DORCHESTER, Mass. 
Telefonas. Culumbia 8093.

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas So. Bos ton 2712. 

Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

» 
I
♦

.1

Ar tai katalikiška ir 
darbininkiška?

Prie juozapinio “Darbi
ninko” apie 11 metų išdir
bo zeceris Milius. Jis buvo * 
ištikimas jiems tarnas, bet 
dabar nepatiko naujam 
“Darbininko” administrato
riui, ir šis be jokio perspėji
mo tą žmogų atleido, o jo 
vieton paėmė airišį.

“Bėdos” prispirtas “Dar
bininkas*’ net “bedieviams” 
“pasikloniojo” — kvietė 
dirbti R. židžiuną ir K. J.

Vietoj šliubo. Miškinis 
darytas belangėr..

Petras Miškinis, čia 
gęs lietuvis,’ 
buvo sutaręs 
airišiuke Bridget Sullivan 
eiti bažnyčion ir imti šliubą, 
bet tuo tarpu policija jį su
čiupo ir uždarė belangėn. 
Jis paeina iš Montellos ir 
yra kaltinamas plėšikavi
mu.

an-
pereita savaitę 

su Roxburio

kė.
Nieks nesako, kad darbi

ninko negalima iš darbo at
leisti. jeigu tam yra svarbi 
priežastis, bet šitaip išmes
ti žmogų į gatvę, kaip “Dar
bininkas” padarė, tai nėra 
nei katalikiška, nei darbi
ninkiška. Jonas.

Lankėsi svečiai iš 
Brooklyno.

“Keleivy” lankėsi p. Tre-
Tunely nušoko po traukiniu

M ilk streeto tunely šį pa- 
nedėli nušoko nuo platfor- 
mės po traukinio i ________ _________
žmogus. Pakol motormanas j Centro konferenciją, 
sulaikė traukini, per . 7.
di perėjo du vagonai ir jis Į panedėli. Kartu lankėsi pas 
buvo visiškai sutrintas, i mus jr p. £. Sinušienė. De- 

Kalb viešbučio savininkė iš 
Brooklyno. Pasisvečiavę 
Bostone, žada šią savaitę 
grįžti namon.

į
i
.čiokas su žmona iš Newar- 

ratais ko. Jie atvvko i Ekonominio 
~ ‘ " , kuri

sa.vžu-|buvo So. Bostone pereitą

buvo visiškai sutrintas. 
Traukinio laukė apie 300 
žmonių ir visi jie matė, kaip 
tas žmogus nuo platformės 
nušoko. Moterys pradėjo 
klykti. Vėliaus paaiškėjo, 
kad nusižudęs žmogus va
dinasi Louis Ostroff, mano
ma žydas, ir Dorchestery jis 
turėjo reinkočių dirbtuvę. 
Manoma, kad nusižudymo 
priežastis buvo suirusi svei
kata.

I

Nubaudė 10 komunistų.
Praėjusi antradieni Bos

tono komunistai mėgino pa
dalyt mitingą ant Boston 
Common. Komunistų atėjo 
apie puskapis, o policmanų. 
raitų ir pėksčių, primarmė
jo apie 300. Ir reikia pasa- 

;kyt, kad tvarkos darytojai 
Į tikrenybėje buvo didžiausi 

: jie jodinėjo

f i

Pradėjo areštuoti nedorybės 
namų užlaikytojus.

Paskutinėmis dienomis tvarklaužiai: 
išėjo aikštėn, kad ant Back po parką jr ]jp3 arkliais tie- 
Bay, kur gyvena Bostono ;sjog ant žmonių. Kelioliką 
“smetona.” yra labai daugjasmenų areštavo, jų tarpe 
slaptų nedorybės namų. Są-;net ir viena kunigą, kuris 
rišv su tuo bizniu šį panedė- tenai pasitaikė. Vėliaus visi 
lį buvo areštuotas vienas' • *• ” 1----- —i-J—*-‘
advokatas ir vaistininkas.!
Busią ir daugiau areštų.

Tel. So. Boston 26M.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENT1STA3

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo 2 Iki 9 vak. 
NEDALIOMIS: 
Jd 1 v. po pietų

Soredomis iki 12 dienų.
Ofisą* “Keleivio” nėra*.

C*1 Broadeay. tarpo C ir D 94,
so. boston, mass.

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS

Veda visokias provas. 
Daro visus legalius dokumentus

317 E STREET, 
(Kampas Broaduay) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot^2474.

I18 mėnesių kalėjimo 
grasinanti laišką.

Edward Larkin, 26 metų 
amžiaus bedarbis, buvo nu
teistas 1S mėnesių kalėti už
tai, kad parašė tūlam Ban- 
. himalui grąžinanti laišką, 
reikalaudamas iš jo 810,000.

UŽ
i

-------------- .
Kauf manas paliko $339,664

Šiomis dienomis paaiškė
jo, kad Mitchell Kaufman, 
jaunas robo fabrikantas, 
kuris pereitą rudenį išvažia
vo i Maine’o girias medžioti 
ir prapuolė, paliko Bostone 
8339,664 vertės turto.

PAŪL’S MENS SHOP
456 BROAI)WAY, SO. BOSTONE 
Skrybėlių. Marškinių ir Visokių 
Vyrams Pasirėdymų. Geras Tavo
ms ir didelis pasirinkimas rudens 
stailų. Tik viena lietuvio Paul’s 
krautuvė ant Broadway, netoli F 
gatvės.

Dr.S.Andrzejewski
LENKIŠK A1-LIETUV1ŠK AS 

DANTISTAS
Ofiso valandos nuo 10—7 
Nedėliomis nuo 1—3
BOYLSTON ST.. Little Bldg
Room 807. Boston. Mass.

Tel. Hancock 9689
25-ki metai praktikoje

80

i

i

i
i

DR.MARGERISI
Gydytojas ir Chirurgas •

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—12.

3421 So. Halsted Street |
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

* Tel. Riehmond 0668. Gar. 5437.

Į DR. J. MARCUS
i Rusi jos-Lietuvos Daktaras
* ir Chirurgas

j J 261 Hanover St., Boston, Mass.
J Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
, Šventadieniais: nuo 9 iki 4 po piet.
* Gyvenimas; 490 Blue Hill Avė,
, R;>xbury. Mass.

‘ | Valandos: nuo 8 iki 10 vakare.

II

-r
TeL Porter 3789

Dr. John Repšius
(REPŠYS) 

LIETI VIS •GYDYTOJAI 
Vaiandųs: 2-1 ir 7-9. 
Nedėliomis ir šventadieniai* 

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVB, 

(arti Centrai skvero) 
cambridge, mass.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštų. At
minkit musų adresų.

D. CAB1T (Reg. Aptiekorius)
100 DORCHESTER STREET, 

Kampas Broadway, 
SO BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

Gaisras South Bostone.
Pereito nedėldienio naktį 

po numeriu 300-308 Broad- 
Bostone, lietu- 
kilo ugnis, ku- 

ėmė visą va- 
Policija dabar

i

\vay, South 
vių namuose 
rią užgesinti 
landą laiko, 
tyrinėja to gaisro priežastį.

Užtikrinta Ateitis.
Dabar yra laikas pasirinkti ūkę ir 

užtikrinti sau ateities nepriklausomy
bę. Nelaukite vėlyvo pavasario, nes 
ima daug laiko apžiūrėti ir tinkamai 
viską sutvarkyti. Mes turime dideli 
pasirinkimą įvairių, mažų ir didelių, 
farmų Massachusetts valstijoje, o 
taipgi įvairiose dalyse Naujosios 
Anglijęs ir New Yorko valstijoje. Pa- 
veizdan:

FARMUKĖ 3 akrai žemės, 110 
f rakta vu medž-ų sodnas, 5 kambarių 
namas, didelė nauja barnė, garadžas, 
prie vieškelio. 17 mylių nuo Bostono 
ir arti upės ir ežero kur šimtai Bos
toniečių turi savo vasarnamius Ant 
greitųjų parsiduoda tik už $3.500.

130 AKRU FARMA prie vieškelio, 
18 mylių nuo miesto, 60 akru dirba
mos ir daug gero miško, 8 kambarių 
namas, su visais įtaisymais ir elekt- 

, ros šviesomis, dvi didelės barnės su 
i “sailo,” ledaune ir kiti budinkai, viso- 
: ki ūkio įrankiai ir mašinos, didelis 

sodnas. Kaina $7.000,
Į DORCHESTERYJE puikus namas 

3-jų šeimynų, po 5 kambarius, su vi
somis vigadomis. naujausios mados ir 
prieš ir užpakalio pijazais, iš prie- 

4-th ir A t- žasties savininko mirties parsiduoda 
už S9.500 ir lengvomis išlygomis.

1 Mes mainome namus ant farmų ir 

t, .' tės dėl platesnių informacijų kreip-Programą išpildys p”“” • •’ • - -
žymėjusios scenos žvaigž- ‘ 
dės musų apielinkėje. Tad 
visus kviečiame atsilankyti 
ir maloniai vakarą praleisti, 
prie puikios muzikos ir ža- 
vėjančių dainų.

Įžanga suaugusiems 50c.,
35c. ir 25c. vaikams.

Visus kviečia Rengėjai.

Apiplėšė Elevated kom
panijos kasierių.

Ant Sullivan skvero sto
ties užpereitą savaitę penki 
banditai užpuolė Elevated 
kompanijos kasierių. kuris 
turėjo parsivežęs $12.000 
darbininkų algoms išmokėt, 
ir pagrobę tuos pinigus pa
bėgo vogtame auto/nobiliu- 
je. Paskui policija rado tą 
automobilių pamestą. Jo 
blėtos buvo nuimtos, o jų 
vieton uždėtos kitos, kurios 
taip pat buvo pavogtos nuo 
svetimo karo. Pasirodo, kad 
visų penkių banditų foto
grafijos randasi policijoj ir 
apiplėštas kasierius jas pa
žino, bet kol kas policija 
piktadarių da nesugavo.

OEVERA’S Ar.tisepsol greitai pa- 
šalina gerklės skaudėjimą. T orė

kite jį visada sustabdymui gerklės 
skaudėjimo pačioj pradžioj. Tegul 
vaikai kasdie juo plauna gerklę. Ap- 
saugokit juos nuo rimtų ligų. Už- 
tikimas per 53 m. Pas aptiekininkus

SevERA’s “

------------------------------ \

APSAUGOKITE

Vaikus
Skaudanti Gerklė
Jiems Pavojinga—

Eietnvis Optometnstas

t

ANTISEPSOL B i

-

DOVANŲ ŠVENTĖMS]'
?

suimtieji buvo pastatyti 
prieš teismą. Nekomunistai 
buvo paleisti be bausmės, o 
komunistai, visi nubausti 
nuo 810 iki $5. Iš viso jų 
bausta 10 žmonių.

Už 39 centus, 6 mėnesiai 
kalėjimo.

Du jauni vaikėzai. Cro- 
nin ir Thebault, buvo nu
bausti šešiais mėnesiais ka
lėjimo užtai, kad nuvažiavę 
Į South Braintree pavogė iš ______
anglių kompanijos ofiso 39 no banką. Jiems nepavyko ir 
centus. ; policija juos suėmė. Pasiro-

-------------- d ė, kad vienas jų yra gerai
Išvogė gyvačių skuras. žinomas Frank F. Wood, 
Viena odų firma iš Lynno buvusi* didelio banko kasi- 

raportavo policijai, kad pe- ninkas ir miesto valdinin- 
reitą nedėldienį vagys įsi- kas. Jis teisinasi, kad jį pri
laužė jos sandėlin ir išvogė vedė prie to merginos, ant 
smauglių gyvačių skuras, 
kurios buvo dirbamos mote
rų čeverykams. 
siekia $1,500.

Nuostoliai

nu-

Buvęs banko kasierius 
virto plėšiku.

Užpereitą subatą du vy
rai bandė apiplėšti Hollisto-

kurių jis išleisdavęs daug 
pinigų. Kitas su juo suimtas 
banditas vadinasi Joseph 
Kosak iš So. Bostono.

“ŽINYNO” KONCERTAS į
Ivvks nedėlioję, Vasario-

Feb. 22, 1931, Lietuvių M. 
Žinvčios Salėje 
lantic st., So. Boston, Mass. i
Pradžia kaip 7:15 vai. vak. ant namų. Kurie interesuoja-

— . tęs ael platesnių informacijų kreip-
paSl- kitčs laišku, telefonu arba ypatiškai.

’ J. BALUŠAITIS
Boston Realty Trust

317 E Street ir Eroadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

Telefonas, So. Boston 2732.

Pentinu ir Taisau 
NAMUS

Už prieinamą kainą padarau iš se
nu grindų tikrai naujas (15)

K. SASNAUSKAS
363 WINDSOR STREET, 

Cambridge. Mass.. Tel. Porter 1415-VV

VISĘ Ž.IMAI
Už visokios rūšies smulkius nasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivediinų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3e. už žodį už syki. No
rint tą patį apgarsinima patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugi; skaitome po 2c. už žodį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiii.raštį, 
už pajieškojimus g’minių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
ta’.pint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS

UETOVOSĮ
Lietuvos mergaitės jau 

nuo 1911 m. išdirbo 
rolės” fabnke gardžių sal-1 
dainių. į

Tie jų saldainiai buvo | 
njxlnvan<*ti šešiais aukso, | 
dvirro sidabro ir vienu g 
bronzo medaliais įvairiose ? 
Eufoįw>s parodose už jų | 
genimą. |

Tų saldainių TJetuvosį 
mergaites atsiuntė mums 
j Ameriką. |

Jų Cra b r na gauti gražinte dėžutėse kiek vienoje ge-1 
resiM'jr beturiu kraretutėje po pusantro dolerio už 2 

dėžutę; arba šešias dė-1 
žutvs už $7.50. Jei vie- | 
toje aegaMe gauti tai < 
prisiųskife pinigus ir | 
saldainias mes pasiesi-1 
me Tamstai paštu. t

7818 East Sizth St,

t»

į »

I

MES REKOMENDUOJAM

SP1EGELS
137 SUMMER ST, BOSTONE.

Visokios rūšies Delikatesų, Impor
tuotų Sūrių, Kumpio, Dešrų, Pa- 
lendrisų, Visokios Duonos ir Ger- 
man Coffee Cakes. Sykiu ir Ręsto- 
rantas su geriausiu Namie gamin
tu maistu.

PARKWAY AUTO SERVICE
and FILLING STATION

Studebaker Karų Agentūra, taip
gi geriausia taisymo vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, Kaina 
prieinama. Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
linų pas mus.

VTKTOR VAITAITI8
415 01d Colony Ava,

SO BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 4777.I

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

V;--

i

s»nnr«i I.i*tnviu Z;nv*i«
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Ypatingai dabartinė* krikščionybės gadynėje kiekvienu taritg 
nerokaityt, ne« tik tada galės aiškiai suprasti Dieve katinam*.

Knyga didelio formato, tori 271 puslapį. Kaina popicroa apdarai* 
—41.00; audimo apd.-Sl.25. Pinigus galima ai«*ti popiartaį doleri 
arba "Money Orderį." Adrereoktt ukančiai:

Kirtima. Sėt Brm4w«y. &Mtb Baste*. Mmk
i

i *

t

Lšegzaminnoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose t aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.

J. L. PASAK ARN1S, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mass.

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22. BOSTON 
Tel. Hay markei 0827 

Somerset 2044-J.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vale 

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

I
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R.J.VASIL |
409 BROADWAY, ROOM 4, $

SO. BOSTON, MASS. g
Parduodu: NAMUS, FARMAS, S 

KRAUTUVES. «
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
NAMUS, FORNIŠIUS, KRAU

TUVES ir tt
Apdraudžia gyvastį ir sveikatą. 
PADARAU VISOKIUS DOKlJ- 
MENTUS kaip čia, taip ir Lie
tuvoje, greitai ir atsakančiai. 
Norint gere patarnavimo, kreip
kitės, R- J- VASIL
409 Broadvay. So. Boston, Mare

Į LIETUVIŠKA 

i bučerne
♦ Užlaikome geriausią tavorą ir 
{parduodame pigiausia kaina. Mė- 
| sos visuomet šviežios.
{ Taipgi užlaikome šviežius
♦ gus. Chop Suey—3 svarai ..
{ Pagardinimui Chop Suey, 
t tokit China Boy Soy Sauce,
{ už banką.
» Lietuviški skilandžiai ....«▼. 35c» 
{ Švieži sūriai nuo farmų. Į
♦ Visokį tavorą pas mus galite gaut J
{ pigiai ir gerą. {
t J. PATKAUSKAS •
{ STRAND CASH MARKET {
♦ 331 BROADU AY, SO. BOSTON.į
| Telefonas: So. Boston 0551. |

i
■?!
5

die-J
25c.| 
var-j
15c.!

S 
■C

I
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EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas Aptiekoriu? toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka. 
Visados šviežios šaknys iš Lietu

von ir visados šviežias Dietos 
galima gaut pas__

DAVID CABITT
REG. APTIEK0RIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Riehmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

i

lt

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečio&M Ir 

Jos KapočunM 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokiu* automoMflu* tr 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker ir Eraklae.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimu.

Pardavimo vieta:
549 E. BR0ADVAT 

Taisymo vieta:
1 RAMUS ST., 

kampas E. Eigbt aL, 
SOUTH BOSTON. MARŠ

X

JOHN WOODS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Speciališkumas.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATHENS STREET, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tek So. Boston 0780 ir 0781.

I LAIDOJIMUS; 
kuriuos paveda; 
mano prižiurę ji < 
mui, visuomet* 
būna patenkint; 
ir sutaupina.ga < 
rokai pinigų. J 

Mano kaina* 
visiems ir viaui; 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUS ; 
Lietuvis Graborina

162 Broadway, So. Boston, Maaa.J 
Ratidence: 313 W. *-rd atreet. < 

Telefonas: So. Bo.rton 0304-W. ]

%


