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t t»rf BnprUtl, kad jų 
■į pjjriiventimas del kąt|ll- 
lUtfar traatipriniftiOi bus ma- 

Dievui U pfi$ai Bažny- 
be žmonėms ; naudingesnis,

^pirkimas bažnytinių indg ir 
l^ųąųu’bažnytinšs apeigos, Pa- 

nesupras visi katalikai, mes 
įnegalime tikėtis sulaukti spaudos 

atatįktų Katalikę Bažnyčios ?• 
lįtybei ir pajėgoms. Žmonių 
daf, pirmiausia gi.kunigai, tu- 

(0d skaityti tai savo didžiausiu uŽ- 
jdayinm.

Vyskupas Kilian.

L * NEDARBAS MAŽĖJA.
41 ....... • '•,’■.
*‘(lį«NEVĄ — Tarptaatiafe

Jarbo Biuras skelbia, kad pa- 
7WiEnnš_’nedKriras ’ pdtrūpiifį 

. &n<£žūja. • Po karo Belgija .gyęU 
gausia įstojo Į'iioimales vėžes.
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h ■ Naujausiu pranešimu Belgijoj
5. ’ Ia.Či/ IaVvIi-111 -1 t»lfi.TWert f. ’
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įsiurbiu tebuvę 4,500. * j 
Belgiją seka Francija, . -kur 

. nedarbas, teip-gi nežymus. Da-
m v. • . " ■

• 'TnųčiiĮ iš valdžios pašelpos, v- 
.ra iHc T,200.

Daili j o ji Norvegijoj ir Švedi
joj bedarbiai sudaro 7 nuoš. vi- 
^ darbininkų. '■

z\Uštrijoj'np(ląrbas sumažėjo, 
pagerėjus namų, statymo ir tai- 
f»ymd darbains, ir atgijus me- 

\ džio ir metalo pramonėms..
; Italijoj prie Musolinio' val- 

džiios nedarbas sumažintas, te-.
- f - I - <w- _

f 'čiau dar yra 135,001) bedarbių. 
Vokietija nedarbo, žvilgsniu 

, pastaruoju laikų- atsirado hlo- 
; giitusioje padėtyje. Dabar 
smaugiamo j Vokietijoj yra a- 

^pie 5,000,000 bedarbių.
Anglija ir-gi' tebekovoja 

nedarbu. ’*

SILPNU AKIU
, . m. • - ~. DARBININKAI.

NEW NOR K, —Fordo dirb
tuvėse Detroite iš 65,000 darbi- 

: ninku 29,000 turi silpnas akis. 
Silpnaakiai pastatyti, prie to
kių darbų, kurie nereikia in- 
tenipto žiūrėjimo..
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.KIEK MIRĖ NUO BADO.

j BERLIN. — Berline per pir- 
.. nulosiąs dešimt šių metų mene-, 

sius nuo bado įnirę 103 žmones*

PRIEŠ KAPITALISTINIUS 
LAIKRAŠČIUS. .

; LONDON. — Darbo Partijos 
yadas McDomild pareiškė, kad 
jei kaiptalistiniai laikraščiai 
šnioiž.Darbo Partijų# tai bū
stus iššauktas laikraštininkų ir 
spaustuvių darbininkų strei
kas. . .
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REMS VOKIETIJOS
UNIJAS..

W.mN(lT()N. -
: kos Darbo Federacijos .prezi

dentas Gompers išleido atsišau- 
J kimų į visas unijas rinkti au

kas- Vokietijos unijoms, pa
remti... -.Atsišaukiine ■ sakoma, 
kdd Vokietijos darliininkų or- 
ganizaui jus dėl lėšų s t okos ‘ guli 
visai išlaukti ir ta nelaimė ne- 
išvonglinai atsilieptų, ir ant A- 

; - mueidkos-darbininkų..

I i

■ Anieji

ŠEŠTADIENIS, GRUODŽIO 29 1 D., 1923. ,
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IfaoKjta TfarHiiMtįi
• 'Sgjmgot.

na kariškų eile apdarų, žinelių 
ir įvairūs smulkūs daiktai viso 
verte 1,305 litų.

žemes ūkio ; Departmento 
Agronomijos Skyriaus Virši
ninkas Ardickai gruodžio 1 d. 
išvažiavo Estijon, oi iš ten vyksi 
Latvijon susipažinti su tų vai-F 
stybių pieno ir gyvulių ūkio suA 
tvarkymo/ Jis komendiruota^Ū» / 
Že Ū. ir V,, T. kliiusterijos.

Važinėjasi. Pasnigus ir'įša- į 
lūs, sukruto vaikai ir net su- E • 
augę, rogelėmis nuo kalnų leis-z.' 
tjs.l DalyJiaiš^erp&A^ 
pačiame mieste, publife^p-^^*^ 
mis. Mat, Žemaičių gativčs " 
kraštas, susiduriąs su Gedimi
no gatvės galu, pasirodė, labai \ 
tinkamas žiemos .sportui, ir čia 
nuo ryto iki vėliausio vakaro 
eina rogelm lenktynės. Publi
kai'toks keistas sportas kliudo 
vaikščiojimų, ir tenka dažnai’ 
ieškotis aplinkinių kelių.

Argi nebūtirkam tie sporti
ninkai sudrųndžia f. 2- -

” . t •

.7;.- .. '
n »

21. d., nežinomi asmenys, užte
pė žymią dalį iškabų, rašytų 
Žydų ir lenkų kalbomis. : 

Lapkričio 22 d. turgaus die- 
mų-apie^Al-val.-ž^dai^-išreiltš- 
darni protestų, uždarė pusva- 
lamdyi^iL krautuves.

KAUNO KRONIKA. .

Pusgyvė senute. S. m. lap
kričiomėn. 30 dieną, 21 valan- 
7^mtfOamLTb^^laiči0^fn 
16-tos Vasario g. buvo ’rąSta 60 
metų amžiaus pusgyvė senutė, 
kurios pavardė tuo tarpu neiš
aiškinta; ji pirmon pagalbon 
buvo pristatytą Raudonojo 
Kryžiaus ligoninėn. . Gydytojų 
pareiškimu, pridžastis -susirgi
mo — senatve.

Fabolo pasekmes — nubaus
ti. &. m. spalių mūm §jd. L,. F. 
L.: .Sujungęs : sportiniaikai 7 ir 
“Makabi” taip puikiai suvai
dino sayo futbolo partijų pub
likai, jog pastaroji, pritarda
ma gyl^piėmsd^-mdama prieš 
antrfiosius, .susipeš© savo tar
po. 2 nuv. buvo iškelta teismo 
byla. Taikos teisėjas nuspren
dęs žydus: .Abraomų šlosbergų ____ _______ _  ___

na .-savaite areštu. Mudeli Ba- 
kų -7‘trims paroms arešto, ir 
Čhone Leibą, Lipšica kaipo ma- 
žam'otį, teismui pabausti. > •

. » t r

. — Koncertas Šimkui diriguo
jant. Artistų Muzikų sąjunga 
trumpų laiku rengia vals. te
atre 1-nį šilime sezone didelį 
simfonijos koncertų, sii 65. žmo
nių orkestru, diriguojant St. 
Šimkui, ir dalyvaujant. Klaipė
dos konservatorijos mokytojai 
p-lei Juožęvskaitei ir L Niko- 
lajevskiui. Programoje: Sėliu- 
ber’as, Brams’as, Vagner’is, 
Rossini Puccini ir kiti.

■ — Vidaus Reikalų Ministeri
jos sudaroma uniformos įstaty
mo projektui paruošti komisi
ja. Gruodžio 4 d. Ministerijoj 
įvyks tos komisijos posėdis. Ja
nio svarstoma klausimas dėl 
šių žinybų uniformos: miškų 
administracijos^ policijos, 'ge
ležinkelių tarnybąs, paštų ir 
telegrafų tarnybos^^alėjimo 
administracijos ir visiį; minis- 
terių bei įstaigų kurjerųi-

— Nusišovė milicininkas. & 
m. gruodžio 2 d. 17.vai. Kauno 
m. sodne dūliai nežinomos prie-’ 
žasties nusišovė UI nuo v. Kau
no miesto milicijos eilinis mi
licininkas Peliksas Varysas, 
kuris nugabentas Kauno' mies
to ligoninėn. Aliutteš priežas
čiai išaiškinti vedamas tatti?’ 
inas. •

— t. NTL 3 yni. p, p' AmdrP 
kos Konsulato rūmuose-per nė- 
atsargunuĮ ištiko gaisras,' bet 
priimtais tuo reikalu atatinkik 
maįd$ygiąis gaištim bnvobižgo- 
siutas, y • ’

Iš buto karo-valdininko V-.
Vaičiaus, Kęstučio, g-ve 45 Nk 
hutas 3, Šio gntodžid' niėnesia 
TT J. tai ji 6:36—7 vai. vakaro 
įvykp vagystė išlaužus užrak
tą. Pavogta^, dvivamzdis ine-’ 
džioklės šaufuyaš sumžrašu:M:. 
Ilgui vamzdžiu įlįetoniis sidab-

IŠ LENKŲ OKUPUOTOS 
SRITIES SUVALKIJOJ.

J , Ą-

Lenkų, oknpuotoj Beinu — 
Smalenų — Pimskosrityjuyra 
per 10,000 lietuvių gyventojų, 
kurie sunkiai / vargsta lenkų 
spaudžiami. .Lėftkų valdžios, 
ciVilinėš ir dvasinės noprieląm 
kūmų lietimai gauna patirti 
beveik k$kvieno proga; čia neg

Kyuj čuiTietuvių gyvenamus 
kaintus priskiria, prie lenkiškų 
paritpijų. - '

; Paduodu žemlatp^felis- fak
tus, kurie yaiž^Įūi charakte
rizuoja lenkų civilinės ir. dvasi
nės valdžios elgesį su lietu
viais,’. -

. & np spalių mėli. Seinus ap
lanke Lenkijos prezidentas pa- 
y^skupio JalhrzykaUškio lydi- 
mas7 Lietuviai, pasinaudofe 
'proga, įteikė prezidentui ras-' 
tų dėl mokyklų, o. pavyskupiui1 
—- dėl atmainų Seinų bažnyčioj. 
Netrūkus būva sulaukta “yųį- 
sių’:’ i bažnyčias įvesti'. lenkų 
kalba pamokslai per" mišias, 
kad ir lietuviai jų klausytų, ke
li jietnvių-gyv^nami Seimų pa- 

vadninkų, Rakelijos, Žagarės 
ir Įu buyo priskirti prie Reznin- 
koyparapijou, kurios klebonas 
visai nemoka lietuviškai, ir kur 
nėr visai lietuviškų .pamaldų! 
•Sumol^yIvl...... .......» 
leisti atidaryti lietuviškas mo
kyklas ir buvo net įsteigta tam 
tikrų ‘■ Motinėlės, ’f draugija, 
Kuri, turėjo rūpintis tomis būsi
momis mokyklomis Bet pasi
rodė, karį po ilgo vilkinimo, bu-, 
yo pranešta, kad valdžia ne
randanti galima leisti steigti 
lietuviškas .mokyklas, . Dabar 
žmonės imasi senosios sistemos, 
kuri. Lietuvoj vyravo per visų 
4.0 — metų spaudos itŽdraudi
nio . laikij, būtent — mokyti, 
namie, vaikus . . . pas- “darak- 
jorius.” Bet ir šiems “darak
toriams” lenkai ramumo ne
duoda; vienur kitur sučiupę 
provizoiane namų mokyklų su 
keliais vaikais,. tardo, krato, 
teisia ir skiria ‘ ‘daraktoriui'’j 
ar “daraktorkaC’ 'pabandyt 
Taip pat mėgina surašinėti vai
kus, bet. žmones supranta,, ka 
tat reiškia, iv moterys su savo 
virtuvių įrankiais išgarbina su
rašinėtojus. Lenkai nepasiti
kėdami savo tytų “sienos” pa
stovumu, naudoja: šį okupaci
jos laikų, kad per bažnyčias ir 
lenkiškas mokyklas, pasistėng- 
tų'nulenkinti pagrobiąs lietu
viškas sritis. priemonių teise- 
t timas' jiems mažai terūpi, nūs 
pavyks ar nepavyks — :o pa
mėginti reikia!, TiuYsavo elge
siu lenkai patys, parodo, kad 
jie patys nesitiki, pagrobtas sri
tis išlaikyti. Todėl dzūkams’ 
reikia tlar daugiau kaiitrybes 
ir pntibirumo rodyti, kovoj :sn 
okupantais, kol, -gąijmigų ko
vą baigę, galės sugrįžti j savo

PIRMASIS KREDITO KO- 
PERATYVU SUVAŽIA- 

. VIMAS.

“TvykoTs.
dienų Kaune Baltosios Gulbės 
salėj. . . .

Nežiūrint blogiausių kelių 
'suvažiaviman atvyko. iš visų 
.‘Lietuvos kampų 31 atstovas;, iš 
kurių 22 Liet. Koperaėijos Ban- 

so niekur-ir 3 Ūkininkų Sujun
gus nariai. ■ ‘ ■

Suvažiavimų atidarė Liet 
Koperacijos Banko Valdytojas 
V. Zakarevičius. Prezidimnan 
išrinkta kredito Koperacijos 
inspektorius Matulaitis ;

‘Šiaulių atst. Petrauskas ir
Kauno Pakalka,

1 r iš K. Ralio pranešimo apie 
kredito Koperacijos padėtį ir 
iš atstovų pranešimų paaiškė
jo, jog mūsų kredito Kopera- 

1 c i ja labiausiai ėmusi' plėstis tik 
šiais urėtais (Ižydrj gi 1921 inj 
kad kenčia kred. Kopėratyvail1 J 
daugiausia kreditų trūkumų, y- r 
pačiai ilgesniam laikui. JStoka 
organizacinio patyrimo, tinka J ™ i •
uiy Pi}SI<aityb£ fi»m Lvedi- T 
tm parautai maK&nift kit U01’*

‘ TieL klausimams išaKlcintlJls <2 ammus. Vai- 
l>W»svta visa'eilė pra- ktt .M*“* dl*
Tiešimu- V Žakarevičtas anieF,nchanas P° savaiteje
T2 A , 1 12™- Dabar turi $2,000,000. • Pasakė,kredito’ Koperatyviy kreditan-L , x • ’ vx. 
auj; huv. Ž. Ū. ta V. T.- mtais- kad ?os sn“os 3°.ajn’ 
torio Aleksos apie ekonominę H.lr Prad!af 
iJetnvos padėti; St. Knz.mins- Jls le,rtzla la,kraiit!
kio apie pagrindinius kredito įT thrhs ?Me •- 

<operacijos dėsnius, K. Am- -. .
irožiejaus sųskaitybos .reika- VILKAI UŽPUOLĖ SODŽIŲ, 
uis ir įeit.’. Apsvarsčius visus ___ _
tuos klapsimus nutarta kreips ,. NEAPOLIS, įtalpa.- Me- 
tis i valdžia, (rezoliucija), kad 11 Privertė vdtamĮeisite
$ daugiau įvertintu smulkaus L“? ^P61uraJ 
k> edito Koperatrvu veikimu ir ^—ese retose. V51-
paremtu'juoš, paskirdama pa, kai.uzpuldme.ia sodznj gyvu- 
kankaimj stirną kredito Kopew hl«S .n-.papjovė. <laug oztaj ir a- 
rijos la-editavinmi šipnatos kJyj;. ** _gi«tiJJi.i _suSu a.re 
;liu.ir duotu kredito iš Valst. sallh‘l n-nuv.jo nikus.

Taupomųjų kasų; kad tos su- -
mos būtų pavestos Koperacijos KĄ PIRKO* KALĖDOMS. 
Bankui išdalinti-kredito' Kopė- _ 7 Tr.
ratyvams. ' . LOUISVILLE, Ky.— V10-

Sųskaitvbos klausimu priim-pas ^ynykštis laibi aš lis pada- 
(a Koperacijos Banko - ištruk J apie tai kokie
torių skyriaus patiekti ir susi- daiktai, buvo daug mus ja perka- 
važiavimo Komisijos pataisyti pi’i^kKalėdas^ Pasirodo, 
snskaitvbo'S knvgų projektai šventraščio pirkimias pimi- 
kurle pavesta L.to^ankuiHvl^mo o^cigain^nj, laim
iki naujų metų išleisti ir pa- dalykųt pirki-
tiekti kredįto Koperatyvains ĮUK1S pasiinazino. -M

d3e to dar išrinktu suvųžiavi- . KELIAUJA APLINK ■ 
nio delegacija į Lietuvos Ban- Į.
Im Valdytojų Kredito reikalais. | r Ti. A • _ 

Suvažiavimu užildrė 2(5 d. 11 .LONDONU be/i Anglijos 
yal. p, Digrys, dėkodamas knin laivai prileido IceKoti^u 
buvažiavuž ųų pasišvėn- pasaulį. Kelioiį“ tęsas
tinrn ir ;nuvėiktįis. darbus ”*• Tie. laivai ^vyfe
linkėdama^' kad Pirmojo su-' nutarimus, .padarytus; 
važiavimo darbai dįotų gausių kolonijų atstovų sųva-
yaisių ir kredito kopėme^ 
vienybei ir kitU^ kredito Ko-į ptaplatntli Anglijos
peratyvn susĮVitžiaviinas Tmivai apsiilĮs rytmy
daug gaiisirtgesnis. .

■■.... ?. , 7;;.. .■ ■. • •• Paskui lėisis per Pacdlkiylm-.
KUR BLOGIAUSIA RĖD0SI. !<ul Kanados pakrančių, Tš va- 

. • j • ■■ [karinių Kanados pakranmųįei- 
,,mCAG0<^ Pasalu Natio-ĮSĮS'.prtlei Kalifornijo’s pnkraš- 

nal Assocmtion of Retai! CIotli4 čiitš per Panamos kanalų linkui 
leis žmonės New Yd^mdrytinių Kanados pakrančių Tr 
Tesasę iy valstijų Ūch į po to per Atlantikę. namo. -V.

loinohL _ IntiaMO

( ------------- ------------

* SUDEGĖ 17 ŽMONIŲ.

-PinmiOrTlk—Pmnišellm 
prieglauda Dųpning’e sudegė, 
ir kartu sudegė 1’7 pacientų. Iš 
viso pacientų buvo 600. Sumi
šime pacientai buvo pabėgę, 
bet iš jų drabužių buvo pažin
ti ir pagauti. Nuostolių už

t

PER CIGARETĄ.
•______ _ _ t "

» I

“ FLINT,Atich.-j-Doty-Sattis- 
bury pilim it viro • kompanijos 
krautuvėj ištik(| gaisras ir 
nuostolių padarytą uiž .$200,000, 
Gaisras kilo iš nutausto degan
čio cigarete pakavimo dopart-

# •

&

mente.
W^lį,«-»|'l į IMU lĮBi^jl BU

PRAŽUVO ORLAIVIS,
. t

PARYŽIUS. — Frau ė i jo s di
džiulis orlaivis Dismude lėkęs 
per Afrikos Sabarų, prapuolė. 
Ant jo buvo apie 50 žmonių. Į .-- —- ' *
FRANKAS VEJASI MARKŲ.

NW Y0.RK/— Franci jos 
frankas \ staiga ‘ pasijudino ir 
bando .pasivyti Rusijos rublį ir 
Vokietijos markę. Vęik kas- 

Į dien franko kaina puola. Dėlto 
’ Francija nerimauja,

> > .......... —. -I—  *

IŠĖJO IŠ BIZNIO.

s

v .

PATŽUDYSTĖS , ’ . 
. PER ŠVENTES.

. ----- m . - ’
NW YORK. -4 Kalėdii die

noj septyni žmonoj bandė nusi
žudyti, Keturi vyrai nusinuo
dijo guzu, viena moteris šoko 
nuo stogo,; viena moteris "gere 
nuodų, ir nežfnonias žmdgus 
šoko ant bėgių požleinįnto trau^ 
.kinio. Keturi tuoj atsiekė tik&į 
lo, o kiti ligoninėse. Raštejį^ęp 
so jie aiškina, kad visuotinas 
.džiaugsmo pakilimas Kalėdų 
metu jų užsiscnejiisį susikrim
timų tiek' padidinęs, kad neiš
laiko. ’ \...- \r' 

tš SErtft)
v

r. v

i .»

VEŽEŽERIS (Šaukėnų v.). 
Vietos ' mękytojaus rūpesniu 
lapkričio 25 d. buvo suruoštas ‘ ’ 
vakaras. Mokiniai vaidino 4 
veiksmų vaizdelį “Marcelė.’’ 
Susirinko .daug jaunimo, kurs 
buvo blaivus, ir mandagiai,

’ • įt.
, «?

• /r

. MERKINĖ. Merkinėj daug 
palaidų šunų, kurie darote pa
vojingi gyventojams. Žiemų - , 
vasarų čia gatvėmis ir kiaulės . 
valkiojas;, viena jų be mažo bū
tų mažų vaikų snūdūs, kad ne
būt pastebėjęs žmogus, kurs at- 
gyne; bet rankų vaikisčiui su- , 
kramtė. Miestely dažnai lipdo
mi skelbimai vien žydų kalba. 
Nuo pil. Mauasausko tartoko 
gyventojai gauna elektros švie
są, tik vargas, kad ne visad 
toji elektra dega ir no visad 
vįenu laiku užsidega ir užgęs
ta. Gyventojai pradeda elek
trų pakeisti žibalu. • ‘2

Merkinės pradžios mokykloj 
dėl pėrvėlaus remonto dar ne- ■ 
pradėtas mokslas ir nežinia, 
kada jis prasidės; todėl viduri
nės mokyklos pirmai klasei Iti-, ■. v j 
tais metais gali pritrukti moki- ' / 
nių. Į šio krašto Švietimų roiU. 
■tų ypatingos domės kreipti, ;

Streikuoja. Streikuoja kai 
kurių. Vilniaus pilstytuvių dar- - 
Liniukai ir sunltieji vežikai.. 
Streikuojantieji reikalauja į- ' 
vesti naujas' atlyginimo nor-’ 
mąs. .

(f‘Lietuva”) ~

..

Naujų Metų Balius.

Lieti Darbininkų Koopmv Są- 
jungos 30-ta kuopa pirmadie
ny, gruodamGM; d.? šv. Alfon
so Svetainėje, SipatogadŠti iv 
Bark" Avė. Pradžia T-ta vaka- 
re; įžangą kožnam tik. 25e, */ 

KMhė» hėrlk kum Fabijonus 
S Kemėsisj; vienas popnliarih- 
giaUBiiy iŠeivijosi tūvpu be abe
jo yra kun.- F. Kemėšis. 
1 Bus gera muzika, kuri grieš 
visokius šoktus.- Taįbgi- skiv 
irių užkandžių ir gėrimų , nebus 
stoka. ' •- <

SiTdhigatųžkvk^iame vi$us 
Baltimorėo lietaxviuH ii Wūvas

41 posėdy tarp kitų klausi
mų svarstyta trečiuoju skaity
mu ‘■‘[statymas bausti slaptų 
degtinės varymų ir. jos parda
vinėjimų, ” Dr. Eretas pabrė
žia, kad valstybės ženklas, v'y- 
tiš, pradedama visur, kur rei
kia ir kur nereikia, vartoti .Da
bar jis. dėdamas ant* degtinės 
butelių, kad kovot su slaptais 
degtindariais ir slaptukais deg
tinei šinkorįais. Bet reikia 
stehgiis,. kad būtų griežčiau 
kovojama ir su viešu degtines 
pardavinėjimu. Tuo tikslu 
privalo daugiau darbuotis vai-’ 
stvbė, Bažnvčia ir visuomenė. 
Pažymi, kad blaivybės drau
gijoms atimamas noras kovot 
su alkoholizmu. Būtent- dabar 
išbraukiama pirmiau buvęs 
punktas, kuriuo dalis pabau
dos buvo atiduodama blaivy
bės draugijoms.

Patiektos trečiam skaitymui 
iv pataisos ‘^Darbininkų ordi
narininkų samdymo- įstaty
mui ’ Vilimas ir kiti krikšČio- 
nių demokrat ų .bei ūkininkų są
jungos atstovai pareiškė, kad 
tuo įstatymu per daug, varžomi 
ūki ui n l! a i; pavn ap ie • di enos 
darbo -ilgumų ar trumpumų ū- 
kininkų gyvenime negali'būt nė 
kalbos. Esant geram orui; ū- 
kio dąibininkai padirbo ja ir il
giau, - o esant blogam orui, jie 

. įr .visai mažai eina pr i e šun- 
• kaus darbo. J Negalima pilnai 
nustatyt ir.’algų, neš goriausi 
tarp samdininkų ir šamdinili 
mrntykiai: huslaisvai ■ jiems su- 
^itarus.' So(‘ialdeniol<rahis Ga
linis siūlo,- kad tas įstatymas 
Uostų visus ‘ūkininkus.kuria 
naudojasi darbiniriko ordinari
ninko darini. Bp'to; šiūki dar
bininkams duot kak metai po 

dienas atostogų. . .Reiškią, 
brukte brukama Lietuvon tin
giniavimas, kurio h taip, jau

'(KonuVVi«t^b»’’)
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prisidėjo prie parėmimo stato- 
. mos jėzuitų: kotegijnsi. Tie žy
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Nmkją didęlid išmęftnymfy i

kad sudaryti 
klerikalus ir primušti jiem^ 
chamizmo ženklą prie kaktos 
rašytojui visai nepavyko. Pir
mučiausia ten rašoma, būk vie
no klerikalo chamizmas apsi
reiškęs, tuo, kad beklausant 
prakalbas jis susjjuąkęs. Kas- 
gi gali žmogų.chamintiuž tat 
kad jis prakalbose susijuokia 7 
Juk prakalbininkams yrą pa
prastas dalykas juokeliais pa
įvairinti prakalbą ir tada nu
sijuokimas taip natūralūs, kaip 
amen poteriuose. Bet gal tas 
melaba8 klerikalas nevietoj nn-; 
si juoke. Jei tas klerikalas taip 
padarė ir rašytojas rimtai no
rėjo tą pažymėti, tai reikėjo pa- 

’ ro dyti, piie kokių kalbėt o jo žo- 
kurio Anglija atsisakė statyti jūrių tvirtoves Singapore (AzL kleriliąląs nusijuokė.

Vėl rašytojas nurodo1, kad 
klerikalas chamišku tonu kvai
lo dalyko paklausęs. Kodėl ra
šytojas neparašė koks tas kvai
las dalykas buvo? Skaityto jas 
^modamas,, pfiėlcoluųKaibeto- 
jo žodžių klerikalas juokėsi ir 
žinodamas, ko jis kalbėtojo 
klausė, gulėtų pats išvadą pada
lyti, ar klerikalas chamiškai pa
sielgi ar ne. Kadangi rašyto
jas to nepadarė, tai darosi iš
vada, kad ne . klerikalas cha
mas, o rašytojas elgiasi it tas 
vagis, kurs kaukia laikykite 
vagį. Toliautėmykime, ką tas 
“naujienietis’’’ rašo. Girdi kal
bėtojas klerikalui tinkamai at
sakęs — kad jo protas purti
nas. Kaip užsirekomenduoja 
tąs, kurs prie žmonių salėje 
taip, į žmogų pasako ? < Ar džen- 
telmonas taip atsakytą?"Vėl y-, 
patingas * rusų - kalba-' rąžytas- 
klausimas: ^‘Naujienietis*’ ra
šo, kad tai girdi, matyt* atei
tininko darbas. Kaip vadinasi

' , -Ji- e

tas,1 kuTsnežinodamas, kitiems 
priekaištus' daro? Ar “nau
jienietis” yra koks “mindread- 
.eris?’? ' '•

Dabar dėl lenką. Girdi kal
bėtojas teisybę pasakęs,. kad 
kol kunigai valdys Lietuvą, tai 
be abejo jie šit lenkais susitars.

.................. ■.■I?'""!-.

smarkų krizį .i Ekvador, čili, Argentina ir Braali-
ja, šiais metais šitos valstybes dėjo didelių pastangą kad. pa
didinus ^avo išvežimąir pagerinus gyvenimų Ir šis uždavi- 
nys’joms dalinai pasisekė. Tik Ekvador vis dar neįstengia sa
vo nupuolusią pinigu pakelti.

't

REVOLIUCIJOS;

Šiais 1923 ni. revoliucijomis labiausia pasižyiąėjo Kinai ir 
Meksika; dvi tamsiausios įr atsilikusios tautos. Meksikoje ir 
dar kažkuriose Pietą Amerikos respublikose revoliucija nėra ko
kia nepaprasta naujiena. Karšto kraujo ir mažai dar mokyti 
tenJmonės revoliucija“ užsiima” lig kokiu paprasčiausiu spor
tu. • • . ■

KOVA PRIEŠ IMPERIALIZMĄ.

Už savo teises šiais metais kovąti daugiausia teko Lietu
vai prieš Lenkiją; Kubai, Haiti ir Filipinams prieš Jungtines 
Valstybes; ukrainiečiams ir gudams prieš lenkus ir rusus; 
vengrams prieš rumunus; graikams prieš italus; bulgarams 
prieš graikus ir serbus, \ -

Ahelnai, imperializmas vietomis dar labiau įsigali. Gal 
tik ANGLIJOS DARBININKŲ rinkimuose laimėjimas tėra 
vienintelis įvykis, kur& šiek-tiek aplaužą militaristą ragus, po

joj) ir taip sutaupė tautai 50 milionu dolerių ir išvengė to lenk
tyniavimo, kuų būt iššaukusios Azijoj, naujos anglų tvirto
vės. . - . . ' .'

(Galasdarbus). . ' : ,

4

Hiti ; ĮhiUMMAmŽe 1
no^ta pri- “Keleivispriėmė lenkus “ant

bardo?’ tą lenkų ir “Kalei-
mg, ir visi vio” uniją “Naujienos” pa-
kumgams prolerikiškumą pri- sveikino ir gynė’
kaišiojantieji tepėsiimi “Ats-' Kas nežino, pas ką viešiu
pindjžią” mini.' 6, 
^ūTiri th Isi/Iac iv t

1921 m. bir-
n ii i

apsireiškia daugiau nekultūrin-
ATtci.'Ffiitrrnnt9- IV^TnSf’a tH i*ZiVAaŲ a I Jl« A4*I’»4VhJ -1L L 

paskutinio puslapto, kur ras
gUIIllJĮ IlJAHįLcviĮį J(U« 
šuje straipsnį “Naujienos” in-

du paveikslu. Viišuje'tu.pa- deja gruodžio 14. O kas buvo
veikslų • parašyta: “Kaip len- kuomet to laikraščio redakto*
kai ‘Brolius’ lietlinus myli?’ rins Grigaitis kalbėjo So. Bos-
Paveikslai vaizduoja imliau- tone lygiai ‘savaitę ankščiau,
Įtintus lietuvius. Po vienu pa- tai yra gruodžio 7 d*? Štai kas.
veikslu yra šit(>ks parašas: Grigaičiui 'bebaigiant kalbėti
Kun. Kazimieras Lajauskas, šalėn inėjo ‘ Jurgis' Gegužis,
lenku kareivių, n
m. kovo 17 d. Ja

ūkautas 1921 
.niūllU miške.

“Keleivio:”’ leidėjas, lenkų 
.*FiiwrK-ti’D*linai*5 Ariuirlfiiv/ice t

Atrastas ir iškasti 
1 flrtidžin Š7 <1

is 1921 m* ba- 
tta IrAlrTn Tivrt-’

U LAI UkJ Ilj^LL^/kjlvJLLv^A » 4- •
sas. puses, Gegužis prie durų

lystė lietuvių kailigą su len-
bUvv.1HCŠ1O u^mJĮLuOĮąHIIS ĮfcĮęVUplH• 

“O ką, ar dar policmono ne
reikia? .’ t A <

Ka c^¥WT¥nn*ltn.TKūasuejosu Ct+.esa.teA*..

lenkais į bičiulys ;ę, tai jau vh “'Kol kas dar nereikiaj kaip
siems žinoma, * d]ą padarė tie, tolinu Bus nežinau. ”

llaw kunigams ii apskritai ka- Prakalbai pasibaigus ir ldau-
.talkams prikaĮšhįjotpra-lenkiš- simams prasidėjus, Plepys at-
TpJmą* Jau antri jnetai, kaip sistojęs pradėjo Mvo klausi-

«

»
M, ‘ 

’ !

**

H
. <

!

1

į . Dar kelios dienelės, ir 810,1923 m. nužengs nesugrąžina- 

b pravartu žvilgterėti netolimon praeitin ir pasidairyti kur šie 
f meteliai nunešė mūsų lietuvių amerikiečių visuomenę, Lietuvą 
į / ir visą pasaulį.

PASAULIS.

Besidairant pasauly ir beieškant stambiausiųjų įvykių, ten-, 
ka visupirma sustoti Reino pakraščiuose. . čia matome visus 
metus besitęsiant amžių kovą tarp dviejų didelių ir kultūringų 
Europos tautų:

FRANCūZŲ IR VOKIEČIŲ. ;

, . Pirmųjų griežtumas, p antrųjų bandymai išsišukinėtr'iš pasL'hiauliuose. štai kaip ten bii- 
rašytįą ^taMų'Trahęi^'ai nedavė tiek kiek ji tikėjosi, giVo- Vę; 
kidtijįą panėrė į didžiausį .skurdą, iš kurio nelengva bus išiip- t ■ '.v. ^v.

riti. Tuo būdu reparacijij kiausimas tapo labai supainiotas, o _T \ vap J1?10 cia . 8el.h 

nuo-jo priklauso dalinai net visos Europos ateitis. ; I • T > T
? J Voąėtijoš šusmukūnis blogai atsiliepia į tageEo jos kai-: f antai'Gotiška □ i?

■ mm .(ypač-Anglijos, Lietuvos, Šveicarijos) ekonominį gyve-. fe vai®mK,idilliSj
nilną. Vieni neteko Vokietijos pirkėjų, ldti-gi jos- rinką. rillok ’-jva t?i mokslo žmogaus 
Vis-gi mes nesame linkę į Centro Europą be vilties žiūrėti* Gy- nuomonė ir kaipo toki — gerb- 
venimas eina, geryn visoje Europoje, su laitu jis pasigerins ir ' tina. Jos gali nepriimti, gahnc- 
Vokiėtijoj įr-'kitur. sutikti, kultūringai poleinizuo-Į

FAŠIZMAS—BOLŠEVIZMAS. ' “e' V™'1

, Ųolševizmo priešai jo neįveikė. Jis sustiprėjo, bent Ru- vo temą, buvo apsčiai rinitą^ 
sijoj* Vienok visų pastebėta'tas reiškinys, Jkad Rusijos bolše- . klausimą, į kuriuos jis atšaki- - 
vizmas islengvo pats sau galvą kerta įvezdamas tokias refor- uėjg; vienas toks tai, inaĮyt, be 
mas,. kurios artina jį. prie kapitalistįnės tvarkos.. ūkio srity n
pirmykštis bolševikų griežtumas nuolat tirpsta, ir gal visai, su-j tarpo kunigo Mažanavičiaus 

tirps. Tik kultūros srity bolševizmas laikosi griežčiausio des
potizmo metodų: visomis išgalėmis persekioja krikščionybę įr ......... . .... ...... . 1 . ... ' ' "• ' ' J ' 7 11 1 į'' J ~

kiekvieną "savystovesnę žmonių mintu Irbą, tik^pasake,. k<id .jitrjain uz tokius patarnavunus G’elezmius galus dmtuiunis, atbuLevaikmav*. 
ševikų darbas jiems geriau sekasi negu ekonominės reformos; HJ 
mat išžudžius šimtus tūkstančių šviesesnių ir drąsesnių žmonių, į 1 

r . bolševikai liko vieninteliais diktatoriais tamsios rusu liaudies S v
- I n

į ^mintims. ..... g , t- ■ ■ ®

v? Besipriešinant bolševikų misionierių agitacijai, ’ Vakarų
* ■ Europoje sustiprėjo neseniai gimęs fašizmas, bolševizmo kul- SKYRIUS XIII. ' \ t
jž turtingesnis pusbrolis,. Susisukęs sau gėrį lizdį Italijoje, fa- Gubernatorius.Sančo apeinasavosalį. i
T šizmas įsigyveno ir pas jos ■giminaitę. Ispaniją. Ten kur de- K^ij, daktaras Kuzio ir užvrizda Žadėjo/taituip 
Ū ‘mokratija pradeda išsigimti, ištvirkti, taifašizmas, rodos, -esti h, buvo išpiklvta. Gubernatorius Sanfo gavo sočia 
’ ■' .nuogas vaistas._ Italus jis gėrikai sutvarkė, ispanus jau tvar. k. 8.ausiii ^u buvo vėlub- veik vi-
- kO, Tad nestebėtina, kad daugelis Europos tautt, .(Vokietija, Laį sutemo, bet žinodamas pavoju gubernatorius.Sau-

* . Vengrija) žiūri į italus, pavydi jiems'tvarkosir.netkartaisban. fn .,-(>iti saVQ vaMom13. šakį. Pa-
,do pas save fašizmą įgyvendinti. Bet .ten kur demokratiją d® kitoK- su savim užveiz.la, sekretorių, istoriografa, 

. nesugėdus, dar turi pakankamai gajumo — fašizmui sunku į, |1£iri a.Va„u,iOmi ir pasileido ladionPn. Gubernatorius
; sisprausti- ir, rodos, tose šalyse (ir Lietuvoj) jis negalės vieš- >Sallį0 su vis(lis Kavj) ,ufiillu fellWai.s jGj0 vTtŪu-yje stk
; . pajauti. Fašizmas - kaipo Vaistas - sveikai tautai visai ne- vu lliao. aeita#ą I)aMi.rctts, guberitatoriiis
, .•reikalingas. Nuo-jo ji tik apsirgtu. Kad šio vaisjo išvengus,' ;s,,h.do rifomn ir iuU (lu ŽYtvngėjimą. Pasiskubini
'i ' reikia normaliai gyventi: auginti demokratybei stipras smege- ton y-^ lntl. iv žvangėjimas.
. . nis, gerą vaMą ir vengti bolševistinės anarkijos. ' . {Netrukus pamato du yym.lmrdais besilmnjiuit. Mu^'

w KAS LAIME J0? KAS FRALAIMĖJO* brikos, pamalę vyriamybeš jėgas, sustojo kautis. O
. . „J ?’• h ’ : •> „vienas ju suriko: “Vardan IJicvo ir karaliaus
Didžiausiais šių metų laimėtojai^ mums išrodo beesą TUR- , *, „ , . , .•, ’x„m*■ KAI Didvii Kara Visiškai urolaimėiu ’̂ Tnrkih neUm visu kilt pw‘lW Ar eia ivlnū.jaųpmkeiktą sal^ kad

AĄL Diay>ikarą visisKaipralaimėjusi, iurKija ueteKo visų . •* , anvo»ias?”
savasukiurusio švarko skvernu.: Sirijos, Palestinos, Mesopotad ° '’ 5

' . .mtio6, Smyrnoslr Trakijos*; Be to, ji tapo Alijantų apkrauta . “ hiaukis šaukęs? ’tave ^ubematoiių^ “o tik
į... kontribucijomis ir įvairiomis sąlygomis, kurios’siaurino jos.ka-.įpa^akylų kuris čia gulasi Aš esu piutanąlorius* 
Į rinį savystęvumą. Bet turkai nenusiminė* pasmaudodaani I Čia įsikišo antrasis musrika ir tarė: •/ 
| ■•.' frąncū^anglų nesutūsmiais, Jie sumušė graikus,... ;atsiėniė .. “fono .gūbematoriau,- as viską papasataiu* 
į ’ Srijyrfią iri Rytą Trakiją, atgavo Kon$tantino$oij., nusikratę Mudu ahti ką i ik išlagoya iš ano katirninkų urvo., 
l kontribupjų ir. visų varžančių sąlygą. .. . - . , 7 Ten biJVazmiūjiuit mano Rugius Jnivu.bdšložiąų
A - Tacl didžiausiais šių metą ptalanųelojais yra graikai^ o d;> Jtūkbtmitį auksiną. J r kariniu kaip pasitaikė man bū- 

.1 JiMi^ anglai bei vokiečiai^ įti ir prieš savo, sąžinęrėmmą M* iiors mačiau kad’
į*-" / Austrijos ūkiškąjį bei finansinį susitvarkymą/.Tautų suko,’ Mat tikėjau, kad jisJšlošęs$ymią didį,
h jlWąi vadovaujMti reiltia skaityti, nemažu laimėjimu. . wn paskirs., Bet išlošęs jis kystriėjo man tikMo-- 
’ A - . A1ihsS»Twnw »Aw " ■ himkę. Taldūda pamačiau,-W niūrio draugus yuv.

; AMERIKOJE. RAMU. . w ^ų.pijuda* Uaiįdšlyk gub^
Jei neminėti Meksikos, tai galima bųt sakyti jog'visoje. ImUormu .apie draugo tokią begėdystę* Jei“ sveikus

rizikoje šie metai ramiai.prabėgo, Jungtines, Valstybės, gy^e- nebūtum pusipmiuojęs, tat aš būč geroku! pakratę^ 
' no'M* tik įamiab bekir gerai,' pajėgiat Ųąrbai Či^ėjO;jddU' I-jo kišoniiis* 
^tiiiBkal ir-prąg^enįmas, rodos, kttikur bent truputį atpigft' . “Ką’tu į tai pasakysi

sė tokiu, chamišku tonu ir taip
• X

kvailo- dalyko, kad to ir kaimo 
bernas . niekuomet .nepadarys. 
Kalbėto jas ’ tinkamai, žinoma, 
atsakė — kad jo protas purvi
nas. Ponas gi vietinės Semina
rijos direktorius Orlauskis, nors 

. ne visai, garsiai)* tečiau prikai
šiojo iš vietos kalbėtojui žo
džius, kas kaipo..auklėjimo į- 
staigos vedėjui ir inteligentui 

’ irgi neleistinai. Galop, matyt, iš 
kunigą šmpiiką — ateitininką

• atsirado toks klausimas ir da^i 
rusą kalba parašytas, kad, gir
di, "kiek kalbėtojas gausiąs’už 
tokiūsį.plepalus . . .-.Paskui a- 
pie lenką pažiūrą į Lietuvą. Į 
šį klausimą atsakant gerb. kal

bėtojas buvo kelis kartus pėr- 
’trauktas triukšmiugy publikps 
delną plojimu,, nes jis pasakė 
teisybę, kad kol kunigai valdys 
Lietuvą, ir jei ilgai valdys, tai 
lenkai beabejo su. jais .susitars, 
kaipo geri katalikai.

išauklėjimo subjektas atsistojęs - “Išmokim \galą gale gerbti 
iš tarpo kunigo Mažanavieiausnors žmogą Įr tuomet savaime 
ir pono Petraičio, pasivelijęs nusikratysime chamo vardo.”

Chicagos “Naujienos” mum 
294 gruodžio 14, š. m. .tūrėjo 
straipsnį ’ antraščių ‘ ‘ Chamiz-* 
mas čia, chamizmas ten?’.Gir
di to chamizmo kupinai pasi
reiškia srovėj,, “kur atstovau-

• ja Romai.” JPrirodymui duo - 
Idama atsitiltiinas - -Lietuvoj

L

ŽIEMA JAU UŽ DUBU IR ŠALTIS PRADEDA 
ĮVEIKTI KOŽNį’VARGDIENĖLĮ.,, 
Atvykęs is Lietuvos Emigrantai,‘ ■ paakoją,. 

kad su atsiąstais iš.Amerikos “čekiais” žmonės 
tur po keletą kartą’ važinėt į bankas iki kol ap~ . 
maino juos ant pinigų. ,

' Nevarginkit saviškių su “ Čekiais, ” bet siųs
kit jiems grynus pinigus per visų užtiketą Banką.

THE BRIDGEVIUE TRUST COMPANY
BRIDGEVIĘLE, PA

PO sekančių kursu: 
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, .....$10.75 
... 21.20
..31.65 
.. 42.10

>. * 52,50
kurso bus nusiųsti gryni pinigai,
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, . 600 Litu 
700 ” 
800 ” 

.. 1,000 ■
2,000 “

.$62.90

. 73.30
83.70 

104.00
200.50

100 Litą
•200
.300 - ”
400 •* ■ ■■
500 ”

.kaip čia yrą pažymėta, o jūsų gimines gaus pa- ‘ 
kvietimą—kun paimt pinigus.

Apdovanoję saviškius, ant Kalėdą,, nepaliau- 
kit šelpti juos ir tolinus, nes. Lietuvoje vargas.. *

Siunčiant pinigus reik adresuoti:

T® BRIOGEVILLE TRUST COMPANY
BRIME^LE, > a
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nuolataM kyšių duodąs ir .kyšių ėmėjai tūrį pasiten- 
kinti tuo ką gauna. Sukčius visad yra savo draugą 
kilpose; • -

/ » • •

“Tas teisybė,” tarė užveizda, “teikis, guber
natoriau, pasakyti, ką jiem darysime. ”

Tada Sančo tarė:

4 ■ Tu laimėtojau, ar suktai ar teisingai laimėjęs^ 
duok šimtinę savp draugui; Be to duok štai trišde- 
šiiūt auksiną biedniems* Tu šimtinės gavėjau, tuoj 
išsinešk iš mario salos ir per dešimt metą Čionai nė- 
pasirodyk.” . 1

Gubernatoriaus paliepimas tuoj buvo išpildytas. 
Toliau bejojant gųbematorius Saųčo tarė: 
“Ne aš būsiu, jei Juos kaziminkų urvus nopa- 

naikinsiu^ Aš tikiu,. kad iŠ' jų kįla daug; pikto.”
“Būtu geru daiktu tarp padaryti/’ tąre vienas 

-karininką.
naikinti, štai šičia yra vieno galingą drdMūno ur- 
vas, kur didikai renkasi kazip.oti. Ir į šitą urvą 
galvažudžiai ir plėšikai nesilanko* Todėl bajorą ur- 
vąJįūt verčiaupalikus?* ♦.. . ®

‘1 Apie tur reikės dar patyrinėti ir pasvarstyti/’ 
tarė gubeinatoriusi . • ;. - . ' . - • -
'^Įūo tarpu -vienas .policistiis atvedė už sprūdo 

nusitveręs jauną vaikiną*. $olmištas tarė: • .. _ •? -
? ‘- Guhmnatpriau, šK vaikinąs ėjo ptiešąfe nite* 

1 Kai tik jis pamate mane, tat atsisuko dr pąmhidn 
i taip bėgti, kad, jo kulnys mfeį į dugninę.. Tiį aš 

. 1 yijauK.‘ M jo kūju' nebūtą užktiuvūš ir jis imbūtų 
parpuolęs, lai aš jonebūČ’ pagavės. Kadangi jis 
taipMgo mm tai jis ką nors, pikio ym padu/
)įs.” ‘ k • T \ " ? " ’

: Gubeiiiatoriū^ tarė:' * .* z
’ V Kodeinu jauąįkmtų įeguįuiM ‘̂ 
į “ Pone gįbbmutamn,” atsyr 
būgnu tik tėdol,. kad išveągtjį 
nią, nės poĮicMąl tuvi 
i^įausineti/s. :

*

fl’ n

i

“Tai luAposaujU ’ * tarė gubernatorius. “O kad . 
aš tave pasiųsčiau šią naktį cypėn miegoti? ” 

“Greičiau mane karaliimi padarysi, negu ini- 
versi kalėjime miegoti, ” tarė vaikinas.

“Kaip tai nepriversiu, ” tarė SanČo, “aš guber
natorius?*

Gubernatorius mane gali uždaryti kalejiman, 
:bet.priversti miegoti’ ten negali?’ *

. “Tai tu vėl špo’sauji, ‘ - tarė Saneo. “šiuo kartu 
liepiu tave paleistą b et žinok, kad atsargiau šposam. 
tum bu mažesniais valdininkais? ’ ’ .

BeMiaujimt toliau du policistu atvedė prie gm 
bernatoriąus Sančo merginą. Jiedu sakė, kad mer- 
įgjna esanti nepaprasto gražumo ir keistai apsirėdžiu
si. Gubematorius Šančp paliepė liktarini pašviesti 
jos veidą, nes jau visiškai buvo sutemo. Saneo pa- 

fai visu nepyto iŠ. tai gražiosBetto-
bau betyrinėjant pasirodė, kad p su kelnėmis ir su 
Icardu. Meilina šitaip verkdama tarė:

. “Aš nesu nei vagilka, nei valkata. Aš esu pa-. 
doraus tėvo duktė. |itriu ir brolį. Bet manb te- 

‘vas neleidžia nei manęs, nei mano .brolio' į svietą. 
Namie turime koplyčią, ktir atliekahte visus dvasi
nius įkaląs,, tai niekada neturiva progos, pasaulio , 
pamatyti* . M vąkarą persirūdę norejova, tėvui mie- ' 
^aąįpa©m|kščiotiirpakliuvova?’ 
patogluį•'•jog- pamislijo, kad būsią, gerai už jo iš- 

savū’ibiktūrį, nes jam rodesh kad nei vienus 
■jahdkąįtis negali lakuotis pergerti dek gūberfartu- 
riaua duktm®* ■. J - ■ į, ■/
- rBituOBu baigūsltą-vakarą.kėlioiiū po salą.. IV 
rivieją dįoą, kaiįi vėliną pamatymam baigėsi guber- 

■ natm^stė ir griuvo jo viši gori pieimi,. sumanyti ua* 
įląbiuv’ ’ . p -
utoriūs Santo pašakCs kmFjų paahįjl* ; 

□tomais ir paleido. \
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o eis sykiu su mus tautos aidais ir 
sykiu su jais’pasiliks.

Naujas pirmininkas J. Kuzas. 
Nereik apie jį bemintyti, ues tai 
tokiems reikia vyčiams ir būti, im
ti nuo jo gražų pavyzdį, ne rūsčiai, 

' ne su puikybe, tilt su linksmu, vi*

^f^g^d^^^iiąa'triusopąd^’

i “

kfcip puikiai-išalavinęsL Tąko m- 
tjft Moipslloj lotoą 1& grafl* 
džio veikalu “Balau kiltie, m- 
sas nekelsi?’ Ar kas gali sakyt, 
kad nebuvo puikus lošimas, arkas 
gali sakyt kad. neišslavinč^gerai? 
Gražu pamatyt kaip kitas gražiai 

‘ką nors padaro arba veikia. To*

DRAUGIJOS IR KUPROS

verdiR

įHubs, mosikuodamas rankomis 
ii Kišto skaityti.: Grigaitis jut-? 

r ■ ^akydamas į vieną jo klausimą 
t . tarp kitko pažymėjo^ kad ko- 
h munistų tarpe yra nemažai to- 

Mųj kurie pasižymėję vagystė- 
'' > Ws*' aFose aesrB- 

’' žįpse darbuose. Tuomet Ple- 
«b ‘klausia, kode! socialistai 

ko savo tarpe tokį narį kaip 
Reviacką, kui'sAVorcesteiy. tu*. 

■■ lo fondo nuvogęs $1,000.00. Tą 
> sakydamas ranka rodė į “Ke

leivio” štabo narį Neviacką.
_ Nėviackas pasijuto kaip ant ža
rijų. Lūpa pradėjo virpėti, pa- 

: šokęs sušuko: “Tu pats vagis! 
Arnėtumunšainę (nenugirdau 
kokios sake gaspadinės) jš klo
zeto išvogei ir buvai klozete už
darytas. Tu .Gravio1 pančekas 

“pavogei; tu sukčius, žulikas ir 
• t. t. Plepys elar kaž-ką sake, 

Nėviackas su triukšmu per krė.- 
slus puolė prie Plepio ir sukda- 

. maS kumštį apie jo nosį, šaukė.: 
/ ‘ Sakyk tu man, ką aš tau pa
vogiau^ ką aš pavogiau, sakyk! 
o-jei ne tai tuoj aš tau snukį.sū-

i

v

1»

{■k '

dėjęs,‘‘Keleivio” bosas Jurgis 
Gegužis pašoko ir sušukęs, 
“Džyzus Kraist” muštynes! 
Bėgsiu policmond pašaukti, su- 
leštysiu” ir dūme pro duris.

- Už valandėles, sugiiJžp, nė su 
policmomi, bet su savo broliu 
.Vincu. T uom tarpu ir triukš
mas aprimo, nes atsiradūs.dau- 

. "giau Plepio - protektorių \ Nę- 
’ viackas pasitraul<ė;paMkęs Plę- 

' pio ‘‘snuki” eielybėj. Vėlję- 
sės atsakinėjimai į .klausimus. 
Pasibaigus ir visiems . sukilus 
skirstyties, Nėviackas tvirtino 
savo' draugams, jog jis pasiga;

' vęs kur Plepį jam snukį sudaū-, 
žysiųs. ■ Draugai patarė rytoj 
išimti varantį ir sureštyti už 

Mkprtlglmmą, bet N. žadėjo pats 
jį pamokinti. Ir pradėjo gar*, 
šiai komplimentus Plepio adre
su siųsti, k. t. komunistij par
šas, latras, bomas ii1 k. Tuo- 
ęet vienas komunistėlis pareįš-

•liai įrodyti.; Tuosyk Nevjąękas 
-puol< ąjit’ jųdr sį^įoą
mr kumščiu užsimojo. Taupa- 
sako? .“Jei'nori milutis,, tai bį- 
me lauk.”«—- atsakė
N. Ir pasileido krepais ženųjn, 
o visa publika ’ paskui ’ juos. 
Apačioje abu vienas antrą va
dino ant gatves kumštimis pa- 

■ argumentuoti^- bet- nei vienas 
net kitas nedrįs® eW? Taip ir 
paliko “failas’1 neužbaigtas.

Palyginkite šį mano prakal
bų aprašymą su anuo “NaujieJ. 
nose” tilpusiu aprašymu apie 
Herbačausko prakalbą Šiau
liuose. Prie mano aprašysiu 
nereikia nieko chaininti, neiki- 
taip vadinti, neš iš. pasielgimų 
ir žocližų mato, • kas ko verbas. 
O ar tai pirmas toks ■‘kultū
ringumas” prakalbose tų, lm- 
ri&“klerikalus’’cliaminair -vi* 
saip kitaip pravardžiuoją? Re
toj kolonijoj lokių #‘teatrų” 
nėra įvykę.
.Ar tai socijalistų clianuni- 
mas “klerikalu” nėra! vagies

. ■ - 7 ■_ . „

šauksmas laikykite , vagį? ;

rąstą' iš: Šatu: aldd^ ;f o tuomet 
mątyši, jkaip galėsi išimti kris
lą iš savo brolio.akies?’• j '

** •

So. Bostonietis

CLĖVELANp, OHIO.
___ ' y . ’ • ' , ■

Jaunimo darbudto.
_

Kiekvienas savininkas, turėda
mas bent kokią nuosavybę, atėjus 
metų pabaigai daro savo metinę 
atsakitą. Palyginu ir mūsų jau
nimą močiutę po globa L. Vyčių 
organizacijos vardu ir jos vėliava, 
atlikinėja taip pat panašų darbą.

„.Gruodžio 10 d. š. m. L. Vyčių 
25 kp. laikė prieŠmetinį susirin
kimas, kur buvo išduotą visų me
tų bėgio iš nuveikta darbų Čia ka
talikiško jaunimo. Antras, tai dau
giausia jaunimas, susirūpnięs bu
vo, kreipė domę į naujos valdy
bos rinkimą dėl ateinančių 1924 
metų. ' Jau prieš susirinkimą ne- 
kurie nariai lįg nuliūdę viens ki- 

no .sakydami: Šie metai pra
bėgo laabi pasekmingai, bet kas
•bus su ateinančiais? Mat per pe m didėlis mylėtojas L,. Vyčių or- 
ręitą Vyčių, vajų buvo daug jau- ganizaeijos, labai' daug darbavos 
mimo sutraukta. į vieną bendrą bu- tarp Vietinio jaunimą, mes tikimės 
irelį ir visi buvo užsimokėję duok- bad ir ant toliau jis bus 
les, bet jaunimas opūs, kartais ir žvaigždė savo sielo je nuo aukščiau-

ti pakol įsideplni į jo širdį tą tau-Į tas čia gimęs ir augęs Tr. Bartai- 
tyčbės meilę ir tikrą įrankį paduok Įkas nors į valdybą nepateko, bet 

■ di į jo jauną dvasią kad jis pamy-. yra viltis, kad jis rankų nenuleis, 
lėtų ant visados; Tatai mūsų iš- |į< 
eivijos jaunieji daug kreipė do
mės’kad tas vadžias palaikyti stip
riose įlankose ant visados. Kada 
.viską apkalbėjus mūs teip gerbia
mas. pirmininkas J. Sadauskas 
pranešė -kad šis susirinkimas pri
puola pį'iešmetinis ątidąras naujų- liojančiu lietuvišku'veidu prielan- 
•kandįdatų į valdybą rnildmas. Vi- kiai prabilti * Finansų, rast. A; 
si/triukšmingai. ploja rankas kad - Buknys apsiėmė laikyti kandida-

senoji valdyba pasitiktų.
Iandėlės pirm. J- Sadauskas apsi
ima palaikyti kandidatūrą. Visi 
džiaugias kad tai vėl mūsų jauni
mas turės energingą ir drąsų pir
mininką.

Vieė-pirmininkas Pi’. Bartnikas 
padavė atsisakymą nuo savo pa
reigų. Tas vėl negauna nė pusi* 
aiškinimo pageidaujamas pasilikti, 
Pastarasis' palaiko kandidatūrą, 
bet nori kad dar vieną pridėjus 
rinkti iš trijų. Gi tuom tarpu ki
emą čia labai įžymus ir .brangus 
jaunikaitis visų mylimas, senas 
pirmininkas J. Krizas; Perstato jį 
į pirmininkus. Tas dėl laiko siu- 
Vrumpinimo palaiko trecią kandi
datūrą. Balsūs perskaičius, kitaip 
pasirodo y J. Kuzas lieka pirminin- 
kas, J. Sadauskas viee-pirminin- 
kas... (manyta buvo kitaip). Rei
kia pasidžiaugti iš J. Sadausko. Jis

tūrą, bet jo vietą užėmė p. Ūselis, 
A Bakm'Ajo pageibininkis. Kaip 
vienąs taip ir antras yra brangūs 
čia mūs nariai. Jfutarim&jrašti* 
ąinkė Ą. Baltrušąitė likosi ta pati, 
kas-gi ją galį paleisti, taį mūsų 
turtas. Jas gražūs pavyzdžiai duo
da mūs kuopai stiprumą, jos ge
riamas tėvelių, pavyzdys meilės 
tautos. Jos apdovanotas gražu
mas ir užsilaikymas, tautos papuo
šalas. , Iždininkas A, Jakštaitis, 
stiprus Šulas, tai tik tokį darbą ir 
reikia tokiems patiektu jis visuo
met galvą guldo liž L.- Vyčius. 
Tvarkdarys St. Palšis.

Yra permatoma kad mūsų kuo 
pa ateityje nei silpnyn, bet žengs 
pirmyn, duodama net kitoms 
gražų pavyzdį.

Linksma džiaugtis kaip yra mei
le, vienybe, kur tarpininkauja 
tautybės. įsimylėjimas sieloje. 
Nors atsiranda tokių kurie krečia 
juokus, neva pajuokia L. Vyčius. 
M-M- . ; S-S'

. MONTELLO, ,MASS.

Montelloj veikimas niekuomet 
nenustoja, o ypač jaunimo L. Vy-

ra pusėtinas būrelis, bet ne visi 
atjaučia lietuvių'tautą. Mat čio
nai augę, nėra ko stebėtis iš tokių, 
kuriem rūpi tik eiugamaš. Pažiū-

lW
vokime * į Worcefiterio jaunimą dėl būtų ueprošalį kad kottog et# 

tų į šal^ o visi pjie*<ktį» statut

lUtftjft Senbernio
’'i a;j —.... — • .

’ .. ■f ' - 
U. •Vyčių kp.-laike, savo nic*

tipį susirinknną gruodžio 18 df 
1023 m. Atsilankė skaitliuga<
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Trumpiausias kelias į visas dalis i 

LIETUVOS
Išplaukia, kiekvieni}.- savaitę su < 

• musų laivais de lux ■ 
“Albert Malin” “Deuisclilanit” 

"Resolute,” “Meliance”
Kurie veža I, II ir III klesa pa- 
sažierius ir populiariSki laivai 
“Mount Clay,” ‘Cleveiand,’ “Han
su,” “Thuringta” ir “Westlilialia" 
Su cabin ir III klesa.- Geras man- 
dagusi patarnavimas, ptiikijs kam

bariai, puikios apystovos. 
JULIUS BOTTENBERG 

260 Hanover St., Boston, Mftss. |
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r GERA ŽINIA STO- ' »
ROMS MOTERIMS

I ' Nemo kildinantis gorse- 
Į tas No. 333 yra labai pi- 

‘gus, drūčiai padarytas, ir 
tiktai 53.00. Adresuokite:.

■iNemo .Hvgienic-Fashion laOitute a Į; 120 E. 16th Sc.< NcwYork (Dept.S,) *

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
. ŽENKLAI. ' .

Ilgų metų rpraktikęs artistišką 
mūsų darbą liudija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų delei ražy-’

H kad jie*nebiją jd, nes-ką ? X ’ \ •

^ie pasakę, tai galį dokumentą- i^Pleasant Si, Lawrence, Mm*
TT"

Piet. Amerikoje,, žvilgsnis į jos seeįales problemas ir 
darbus. • Drįstu sakyt pirmių pirimausią, kad ievy- 
niosdešimiąsmuošimtis Pietų Amerikos žmoiiįii, gal 
būt išdidesnė dalis nėkųriose vietose, yra katalikai 
ir palyginant- geri. Gili konstitucija piru tame savo 
punkte pripaižysta Bažnyčios tetses-ir jos padėtį, Bra
zilija neturi .unijos su Bažnyčia, bet bažnytine liuo- 
sybe. yra plati ir nevaržoma. Kad pasinaudojus ši
ta proga visos pastangos yra dedamos, kad turėti 
atigštaį’išlavintų kunigų, Latiniškos Amerikos Pon- 
tifikallšką Kolegiją Romoje pastate Gili kunigas, 
Monslgnor Ėyzaguirrė 1858 metais, prieš įkūrimą 
ispanų,' amerikonų ir kanadiečių kolegijų. Ten pl’i- 
sirengū daug gabių kunigų terp kurių keletas ir vys
kupų įvairiose Tespublikose ir dabartinis arkivysku
pas kardinollis Albiiąuerųue. ■

‘ Si padėtis kilo iš itgos -ir■ garbingos tradicijos. .
Nepriklausomyliės išgavime 1810 metais daugiausia iM^siiiį jubiliejtj savo karjeros, mišios bum laiku* 
pasidarbavo geri katalikai ^ir verta atsimint, kad J 
’&Tiiggįns ir Šan.Martin, ’išliuosuotojai Argentinos 
■Gili h.' Peru padėjo savo kardus ant Panelės Šven
čiausios Garinei* altoriaus, kuri buvo išrinkta Armi
jos Globėjau kad parodžius kaip jie kovojo ne tik už. 
liuo^ybę, bet- ir už tikėjimą, Pirmos koiistitiieijjbs 
buvdir-gi (licltunoje katalikų darbai. Gili kunstitųck 
ja IŠ33 metų, kuri buvo- kaipo modelis (pavyzdis) 
dėt kitų respublikų, inspiruota buvo BeUo atsižymČ*. 
■justą ir religingo žiimgatis, kuris bė abejonės yrą vie-. 
mas garbmgiai^ių dldvyiTų'Nątijamu Pasaulyje.

>■ -Pietines Amerikos Istorija yra pilna žymių yią>. 
dų. Garėta Morenoj hĮimador'respnblikos^'.piwden* 
tas, yra vienas iš-plačiausiai žinomų M jo nępapyas* 
tos koinbiiigcijos mokslo ir religingumo. 'Francijojo 
Išąuklętaš, gilūs štiftUntas politikas Ir gaintos moks
lų/-jis savo šiilj'valdė per du terminu, kurie atslžy- 
.iul kąlpo geriausi ir- jn'o’duktiugiąusi šios, šalies isto*’ 
rijoje, Jį palygina sirMandijos DaitM G’Gonneik 
bet gu/būt km! jis.-rfekuriuosą .dalykuose pralenkė 

•O ’Coųnėll ’į. r MoroĮib* dideliurteliginguĮpu užsilnm; 
k& aštrų pęi’seklojliną iš slaplųldTaugijij puses ir jiš 
tnirč nuo masonų rąiikos, ’ Ktnimt -umnon po uplaii? 
kymo Ryonruuisiojo Sakramentu vienoju bažnyčioje

Louis R. Ramirez. S, X A

X

Pietų Amerika ligšiol dar nesuprasta. Žinoma, 
yra sunku suprast ir asimiliuot per trumpą laiką ša
lies idėjas Ir papročius,t ypatingai tokio konųilikuo- 
to ir įvairaus krašto kbip latiniška-Ameriką;; ■ Pa
prastai keliauninkas net nei nesupranta ispanų kal-

- , dqs; jo greitas Įspūdis, gautas en passimty berašant 
nėtenka dalies savo aiškumo ir jis yra tankiai apja- 
bintas religinių prietarų. Per paskutinius kelis me
tus Jungtinės Valstybes daugiau doinavosi. reikalais 
savo Idiimynių respublikų, mėgino sutveri draugiš
kus santikius. Tikimės, kad ateityje bus didesnis. 
sus'ipiatimaKS .tąrp šių dyiejų kraštų. . Jaunos‘vals
tybes,; ispaniško kraujo yra skirtos dideliai ateičiai 

i dėlei jų gamtos turtų, rimtos kultūros ir tvirtų koiP 
^titucinių valdžių. Keletas Siaurės 'Amerikiečių pra-

- i-Veda pilnai suprast šiuos dalykus. Bet .dar iiirįme 
pripažint, v^s-gi, kad Pietų Amerika yra neatrastas

. kraštas. Padarytume abelną nusistebėjimą'sakyda- 
mi kad Brazilija didesne (žemės plotu) už Jungtines 

, Valstybes, .ii-, „kaip yra ex-Sekr<‘torims Gulby, 
J kati Golon teatras Bitėnus Aires’e’pid'ygiuant su Męt- 

_ tbpolitau Opera Huuše yra dąug gražesnis. Pastara* 
jįjį opera prieš Btrnnus Aires teatrą atrodo- tik-kaip 

| gveitui pastatytas tenMis privįnęijps mkvslely. Kur. 
rusime pį*o feso rių Komaniš kos kalbos, ’kti r is galėtų 
išvardint du am tris iš guriausią rašytojų Brazilijoję, 
Apgenint?ju -ar <‘ill I Taigi dar nėi šitiė mokslinnkai 

. noatmndą Pietų Ameiūkpj tūrių, ... . \
i Sakykime viešai, kad .pageMnuiat^’iuM-jaiit*' 
jnesnių .■simtiIdiy,šivJhtt^g(ftęinĮs 'Vklstybrmimt l$ad 
jiąsinaudojiIstoM Šalies patylimų; IĮapsimainius

| t _ ' * *k. » ■ v' i ' “£ ** i ‘ • i i-

....................... sunųkunti- 
lesnius 
šttįis liūs

' ’yčios
Vi'’.

. - —v<- ‘

■' k

[?S.

Uis, -Rns* idncšfr 
w y pat ingiu norėt up 

■ftiaur. A rimrikds kat f Į 

\daugiau, kaip tik trim?

- - * -

\
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trijų vyrų. Tai buvo piriną pėtnyeia rugpiūčia 1875; 
jiš buvo prie šv. Komunijos tą patį rytą šv. Domi
nyko bažnyčioje. Jo paskutiniai žodžiai atleido’ savo 
nužudytojainš “Dios no- muere,” — ‘‘Dievas nemirš
ta?’ Didis principas jo religijos gyveninio buvo, 
“Liūosybė ir liberališkumas dėl visų, tik ne dėl blo
go. Dabar Dkiiador apvaikščios 50 metų kaip Šita 
Respublika pašvęsta Saldžiausios Jėzaus širdies glo? 
bai.
- Tarp daugumo , garbingas vietas užimančių ka- 
talikų, gimusių Brazilijos Respublikoje, gal nei vie
nas nėra įdomesnis už jiolitiką ir internaeijonalistų 
senatorių Ruy Barbosą, kuris nesenai mirė. Jis bu- 
vo Hagos KonfėVeneijos /sensacija,' prieš didį karą, 
ells mažas, plonas, beveik nežinomas galėjo visokius 
juridiškus jdausimus gvildeni bet kurioje moderniš
koje kalboje." Kada senatorius Barbosa apvaikščio-

Į LIETUVĄ ANT DIDŽIAUSIO IR GRBIČIAU8IO 
LAIVO PASAULY PER SOUTHĄMPTOH’Ą.' 

IRBREMEN’Ą. ’ ,

vynę Šią žiema, parenk* 
. Kada važiuosit į savo te

ki te-jūsų kelionę ant 
vieno iŠ dideliu Suvis* 
nytų Valstiją LinilU 
vi}. Keliaukite ant tvir- 
čiausla jumį Milžino—S.

. S. LEVIATHAN — di- 
džiausiąs įr puikiausias 
laivas pasauly ir jus 

’ gausite linksmumų, ku* 
—rloTriekadoff'neuŽrairžit;^ -

f Suvienytą Valstijų Valdžios Laivai siūlo jums greitą ir smagią 
, I kelionę. Dideli kambariai, visokios vuSies patogumai, atskiri Wjtf 

bariai poroms Ir Šeimynoms^ didėli pBSiviilkisčio.jiinui deniai, rukymhjs 
kambariai, socialūs salės, daug įvairių ir gerittMSitj vaTgią padaroma* 
patyrusių virėją, tarną mandagus patarnvimas ir po globa Suvienyt® 
Valstijų Valdžios per vis® kelionę. ' *

■Rašykite dėl aprašomos knygutes, atspausdintos Jus® kalba Ir iki*

UNITED STATES L1NES
75 Statė Street, Boston, Mass.

Lokaliai Agentai visuose miestuose^ . -

Valdantieji Operatoriai dėlx ,
UNITEDt STATĖS SHIPPING BOARD

t

TX * • •

Kas .pasiijs pinigus dabar, ' 
tai jūsų giminės gaus juos ant 
Kalėdų, o jūs gausite labai pui
ku, speciališkai pieštą dėl Bab 
tie Statės Bankos, • kalendorį.

• ‘ '• j

Siunčiame pinigus į Lietuvą, 
Rusiją, Lenkiją,ir į visas pa- 
'šaulio dalis, — doleriais ir li
tais.

Parduodame laivakortęs ant 
visų linijų-

Priimame 'pinigus taupymo 
sąskaitoje už kuriuos mokame 
4 nuoš./priskaitant prie sumos 
kas mėnuo.

Baltie Statės Bankas yra vie
nintelis Lietuvi ų Valstybinis 
Bankas rytuose, todėl mes pa
tariame' kožnam Lietuviui, 
kreiptis visokiais pinigiškais 
reikalais į BALTIC STATĖS 
BANKĄ, kur gausite teisingą 
ir draugišką patarnavimą..

Bankas' atdaras kas diena 
nuo 9 iš ryto iki 5 vai. vakare, 
p subatomis iki.7 vai. vakare.

LLOYD
LAIV^KOBTiS

• . ' i •

į, ir IS vis® dalią, ; ■
LIETUVOS per BREMEN’Ą

Naujais, patogiais laivais« 
ALUNęHEN-STUTTGAR.T^COLUMBW

ii,- parankiais vienus ltlesos laivais, ■ x 
. Gerai pataisytas 3 tiesos keliavimas są J'
i atskirais uždaromais 'kambariais ’ del-Sk 
ir 4 keliauninkų. :

Išplaukia Kas Savaitę.
Lietuvos valdžios .autorizuota linija, 
Laivakorčių ir kitų paaiškinimų klaus^ 
kitę .vietos agento arba pas - ’ '

NO1LTH GBRMAN LLOTD
192 IVasliingtan^ S t, Boston* Mastf,

( !

X,

i
1

tuos lauko, mieste Ilio; jis prakalbau pasakė taip 
karštai, krikščioniškai, tarsi koks klasikas. Buy 

Jllarhosa visuomet buvo tikras katalikas. Kad iš var
dinus svarbesnius •katalikišktis mokslininkusi rašy-- 
tojus h* valdytojus įvairiose Pietinės Amerikos res- 
pnhiikose, tai pižimtų per daug'vietos,- tad mes tik’ 
ludis?xnimrnėsime,, Peru šalisjyra>vadinama Aveniujn - 
jlkutinė,. ji garbina mergelę Kožę iš Dtmos, it Šv. 
Torilio iš Mogrobejo. Čili Bažnyčia buvo laiminga 
po vadovyste garbingų Mgt* Balits, t*apos:
neklaįdingumo ginėjo Vatilvuno Taryboje, ir Mgr. 

‘ Raymund Aįgd. J ara, kuris kaip- yya išsitaręs vi<- 
■nas Mogus, iiiitų iškalbingunm karalius, jeigu hutų 
1‘rąnebzas..- Js atrodė kaip’mtujas Krizostomas, ka- ; 
da jis sujudino galybes žmonių als’danldnsias Bucluv- 
ristijos Kongrese Londone, Lourde ir kituose svar- 

■ biriose susirinkimuose Itrdi.[oje ir Ispanijoje,
- - . ’ - - _ ' . —1**' ‘ '

? • Tai buvo vyskupas Jarai kuris per tų periodų 
kada šantikai tarp Peru ir Cit i buvo' blogiausi, niK 
•vnžjuyn j Ūmų taikos jnisija, kalbpjo ten katedro
je, dh’kailiu buvo pertraukia gausiais, aplodismigū 
Uis Peruvijos klausytojų, ilarmpnija. tirpo sugrųžln- 
tu i|V miestas Linmpadovanūjo jam aiiksinį medalį.

•didžiausiuiu išėsto# į jįfš^e.ir jiš buvo perdurtas \

■ L

. v
s

Jt.

7<

i
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> AK JLIA'OJ'K atsiimti: GEMK
) ■ NŪS Į AMERlKAf
I 2629 Lietuviai atvažiuos, į čia žį 
» _ trLetfį. • x
) Leisk mustj raštinei Kaune pa* £
! gelbėti Jusą giminėms išgauti pas- k ,
i Portas ir vizas ir tinkamai juos • 
| prirengti į kelionę.
ii Nereikia raukti dėl vietos; tu- j 

raitiems Cunavd linijos laivakor-
i tas. Gunare! laivas - išplaukia iž 
Europos kas kelintą dieną. Gnnnrd 
laivakortės yra. geros kelionei, ant 

BEBENGARIA ir 
MAUIIETANTA, greičiausia jūsų

> kelione tarp Lietuvos ir Amerikos,
i Dėl smulkesnių iufonnacijŲ/ 

r malonėkite susižinoti su musu 
1 nėję.. *
UUNARD LINE, 
126 Stata st., 
Boston, Mass.

1/1
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t '": T.11:Y/ "r ' ... ' ''.’.r.rju1-' ■ "
SERGA N C I O S M O T ESO

* ■' ■.; aVBVĄTSiMr . \
nį\ (Jedvmlos iĮžttto svenmfeį šimtams ntnJto^|oih|

•torą, kartės buvo nelaimingos is> pvieiastivš tūta mmterBkų W 
MOTKldĮ TONlKAS-^-Snstrpfina Kruujiį, nervus ir Mtajrtią «SF* 

temą ir rėguliuoju .jojo veikimą; KAINA-?-*“ “* 
ANl'ISIįVTTKON-“S velku tos Miįtaltąl puslmusgojimul, retkitingt 

sĘStltmiid motetai, KAINA-*—■*
^GVVASiTKŠ EMNimW6-ŠtPlnrtai»k<a vaistas

vyrą ie mviery. _____
ŽOLINIS LPHt5IĖNTA8*«Gei'ns trinimaš nuo Vhmkhj

KAINA H-i f. *» ftMH »».<»» į- t-šri *.»»■» t 4 , gVM • *»^>**ŠJ SHlfg ,
,Vid vaistai pHsmėiaml paštą aptaisam!

aų aptiekime u^luikmnaRlhifta įval&M&dti&ų
fuinų. TIKRA LIKTUVItKA etatą p*ktabk»V*’ “
GOOIAYILL DRUG UOMI'ANY, D)13 J<Mk C*W*U M*, D»ttolt. Mk*__ _— — .... ,

• BALTIC STATĘS BANK
294 8-th Avė.' kamp. 25tli St,

- NewltdifeN!.X

.(Adv.)

ftlOTERIMS IR MERGINOMS!
fpl Jį,< („rft (leltotun pUtei p gal Jin ub-Ad yr.i jurtai 

Ar UąsUuuĮijil JĮudii ar ĄuVa><< |«taJ 4. ar A,.’ •
Įta Uuudnin. A h’flot nežiurtą k»Uv'si upalnb jie ūrtuftj. ne’rii'. 

- vkisUutvHiš samųidnU: Jn aiaVami!

KiVftituinKtK AirirbitaMt į *,«».
W’ktns j ar gal tai.’Mt triaujui nnOkftta. viraėk-’ltH
lite tlPclrtk ka<l neAraricP. sta-taUt joti awiz .

TOtytoM %ont«l ih ’in.ieųtįRį ildęi nlcŽiJjiuiJ
...galit® vln-'i iri muiiosMc ■

NVMkvkU niusu ž^ižiut, XW«Wi W. MM U T.tri «' jvr- • 
rliiųtfe Ir tanu- jr.1

tunita. I«'ki lik ha<l,i esate iuudoitta.bailiua 
gauti aptieki*'. - *

Kad.

/ . Vertė Milda Banguolė;
i rhitnfmtA • • ’ .'
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Statančia iv spaudos 
platiniMc* tBkSaAi^'vos gy* 
vuo'ia? ^imtoš .fojygos guli lenty- 
noso, platinasi sapnininkai h’kiti 
šlamštai?’’ Mes galime'ii privalo- 
mosavo spaudų pakeiti ir sustip
rinti. XTisiėriis čia paminėtiems 
^paudos/pric^tiliams' tariu’ didžios 
padėkos ir-pagarbos žodžius.

Kuh. P.Kasčiukas.

HUDSON1<MA,SS.1 ,
įg t • . f i,o ■ ■ Ū

Čia darbai hiskį stimažėo,' ,het 
abelnai imant - dar neprasčiausia- 
eina. Dar veik visoše šapose pil
ną laiką dirba. Bedarbių teipgi 
nesiranda. Šio miestelio lietem 
laisvamanių Šiomis dienomis pra
dėjo jau’paskutinis prbtas apleis
ti. Visokių šlamštų skait jonas ma
tyt pagrMthia jų proto banlputi-

-i

iu

i 

fr

ra proto stovis bosą alisvamanin, 
tai tegul imsiskąito “Keleivi” ^0.
17 ir “ Kandarą ’ ’ No., 49 š. m.

"Pakeleivis.

HUDSON,, MASS,
\ ’'£^.V. • -

. -LDB. 56 kuopos'metinis suširin- 
i* kilpas bus* nedėlioj,J gruodžia s30 

d.-, 1923 m, pas, kuopos, narį,j). 
Stąnt, 33a HougMon'Sk Prašokto 
visų nariu susirinkti 2 vai; po pie- 

7Teip-gi joū’kas 110 retą prisi-| 
T rašyti prie mūsii garbingos orga- 
. uizacijos^tai prašome ateitų .Dar.. 

kartą' prašome visą nariu tą dieną 
būtinai susirinkti; nes bus reiikk ' ?

. » - ■* * i

l ma‘nau ja valdyba ir '.visos kuopos ■ 
bus išnaujd pertvarkytas“ veiki-: 
mas. ..<••. . ,

. ■ LDS. 56 kp, valdyba/
J- /—■ ■* •

S* • ; 
,: fe-rr ■

»

i 
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t

, SHENAttDOAH, PA.
J \ . .' -_____

t , ff&itšiai parėmė šv. Kazimiero
• \ kauniškę draugiją.

.• ■» a j?.,;- —— ■ ■

Susj^ttkb'kRyižR žmoirems išda- 
inti vf&tifn kalėdinių' ptksv cikinimų 

7_ geM), ,w.’& NoH)u.tas.už $Į6ik 
. gei?b.“ kyn. J,’ yalaneiūnas iš 'Ui- 

raijdvdM Pa. itž $tlO,'.jjerb5 luitu. 
X Katilius ’ iš MinergVille. Pa..'už 

' 6'8’ dol., gdrb. ežvinskis už.
iiiiriiblts iš Phila.c 

rol'b. kutu 1-. Česna-.i!* 
-.$16, ’ Be to įsirašė šie 

'd$r amž. nariai r 1) 0. Karpaviėie- 
nė $35,’2) .Tieya Balitie-nė $35j .3) 
A, Balita .$35.14) J« Barkauskas 
$100, garbės narys, .&) Ona K va l- 
kauskiutė $35. 6) X Sabacienė 
$35, 7-Y J. Juškdienė $35,. 8) A. 
Kanltevieienė $35,- 
riukštienė $35,' .10) Ailtanas Vaš- 
ėyla $35, 11) A. Narkevičius $35, 
12). M. Rindeikienč $35, -13) M. 

t Ivanuilie^-ieiėne $35, 10 metinių.
- -Ivi visi mes iaip uoliai platint ume 
spauda, kaili .yjišmlnėt'' kunigai-

. tai'greitu laiku uiusij spauda-užr- 
"imtų tinkamą vietą. ■'(‘liieagdje 
‘Teaugo” namuose yru dkuk šy., 
,I<az. dr-jps leidiintj. knygų ir jos 
lėtai -perkamos. Tokiai 'daugybei 
lietuviai tiek'knygij, tai kaip ge. 
ram pypkoriiii’ žiupsnis tabokos. 
Bot mes visi, visur i r viską nerau
gini lietuviškai atliekame, • užtad

- ,,— ■ _ - - :• • .- T-..---- ~ ■ ■■    • ' ‘

r
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VIETINĖS ŽINIOS
SUSIRINKIMAS ĮVYKO.

',—■ •
£v. Kazimiero. Draugijos 

Kaune susirinkimas buvo ket
verge vakare, gruodžio 20, jio- 
Tiažftytinėje-isvetainėjŠ.. ■ ’ 
\ Narių atsilankė nemažai, bet 
ir tai nevisi.
, K vilos atsiųstos iš Lietuvos 
buvo išdalytos garbės ir anižb- 
piems nariaiiis,'. bet. daug'tų 
kvitų pasiliko neišdajintij. delte. 
kad’nariai neatsilanke.

Buvo iššaukti agitatoriai dei 
katalikiškos i spaudos platinimo 
per susirinkimų ii’ kiekvienas 
išdavė raportų iš nuveikto dar
bo ir prižadėjo visi uoliai pasi
darbuoti ateinantiems metams 
narių prirašinėjimu. Prie, agi'- 
tatoiių prisirašė da dvi narės 

Marijona Kilniūniiitė ir A- 
nielė' Grabijolienė. Dabar yra 
net* 24 agitatoriai ir. galima, ti
kėtis gerų pasekmių dėl šio 
gyriaus ateityje. . : ■

Atnaujino savo mokestį deį 
ateinančių metų sekantieji rae- 
tinųU nariai: Tarnas dakąvonis; 

, Kazimieras Bapranavičius, O- 
na Adomaitienė- užrašė savo 
dvi giminaites Lietuvoje, Juze
fą (hidaitė. Antelė Grahrjolie- 
ne ir Aleksandras Ivaška.

4’aipgi.prie progos kviečiu 
visus kurie da nepiiguli prie 
šios ilTaugijos. tuojaus prisira- 
švti. o metiniai nariai malonė-• L . .

K* kilt' atRRių mti savo mokose ras 
(lel atėmaiieių nietij; .

Po naujij motu tikimos ^n- 
šaiikti IdUj-siTsirmldinį.. .

Sekretore.1 
į .

-■ .LbKS.-’New Yarl«>' ii- N^ 
r r- s

JfMVsĄgr t^hkrieio metikisymw 
^HiViJnasįjyyks sausio; 2Q^dų 
1924^M,*l5nių vaU poi pietų, šSt 
Jurgio Mr-jos svetainėje, *,18G 
Neiv Yiotk  ̂Avė., Neivark, NL ,L 

Biogūs penmirEČiai/kadąn- 
gį šis'«viršminėtas sitvažiavi- 
mas vrii metinis, kur bus rėn- 
kiynia idilija apsta’ieįo viUdyHa; 
bus daromi naiijKplenai 19'24- 
|iems metams ir namo reikalai 
bus -apkalbimt Tai-gi gėrb- 
kuopų pbašome prisiųsti atsto
vų kodaugiausia su goriausiais, 
sumanymais.’ Katros kuopos 
iš svarbios priėžastįes negalė- 
tūniėte atstovų prisiųsti, tai 
nors raštiškai prisiųskite savo 
sumanymus, i Meldžiame nesi-

* ■ i * ► - -

vėluoti,'
f 

I Ą

4. - ** • -i
: PRANEŠIMAS.

; A. >. M TK?- Mot. Sųjungos 
Mass. ir Maine valstijų apsjvri- 
eio metųiis snv'ažiayimas įvyks 
6 cL’sausio^ 2;' |ak -pa pietį}, 
Cambridge,; Mass,, Windsor St. 
Visos kitopos. nuoširdžiai p2a- 
ąT^Tp?S^ti^6®Ė^asiai’ 

delegačių į šį suvažiavimų, ,ne‘s 
bus labai svarbius.. Bus daug’ 
visokių raportų nnp delegačių 
ir jrinkimas' valdybos ateinan
tiems metama. Pageidaujama 
kodaugi auęia veiklių sųjuhgie- 
čių į šį. šuvažiaviųisb...

. y* Južg-T. Vaitkienėj 
?-4psk. Piminijriiė.

•y. -A'
Eietuviii; Ba^biniųkųKoope- 

iatyvės ^jadgoaš Naujosios 
Anglijos’ apskr. pusniet|nis su
važiavimas 'įvyks ■ Sausio .(Jau- 
nary b 13^ d., 1924 m. 1 yal,^ą 
pietų j Lietimų' Jsyiio. „KaUlil 
kų Nekalto. Prasidėjimų Paųps, 
Marijos . parapijos- bažnytinėj- 
go| 
E

B B B ■ t£ 
B K - 
H B 
B- ■ •IB IK 
■B • g B 
pH 
O ■ 
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a .

PRANEŠIMAS.

b. Vyčių 17 kp. stato, gružai 
veikalą “Pražydo Suvytusios 
'Gėlės.’’ . Bus atvaidintas sau- 
šio.13 d.’, 1.924 ra., pobažaiyti- 
nėj .svetainėje^ Pradžia 7:30 
vakare. ’ ;

r
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v'

A*

- <F,

y y PrihL P. J. 'Kyrids,
■ * Rašt. X Sereika? <

t . ■

^>l'',''j.lf'L-*u^LLą-uiillaj ', i1., nr1.1.1,.'.,. ix.,iy—c
$abįjr, 43£ .^inttedl’ St. * Chm-: 
brid^Maš^ , ' t

•• M. M«3KMįa^
J. V. Smilgis, raštminkbu

.  . " '?•■ " * 
*........ ■......■/. t.. .^Mįjufcx - V -' ■ -' r I

South Boiton 3072—R. 
Tek; So.* Boston 1912—W.

S.BARJJSEVIČ1US 
LietuvKkfi.sGrM)orhąt„ biilsuinuoto- 
jas, Reni Estate: iv Pnbtie Notaras.’ 

343 W, Broadway, 
South Boston, Mass. , 

Residenęiju: 237 D St., So. Boston.
'* , .< ■ .1 ...' .(■ -:
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Tel. Vnfversit# 1957-t-R. namų. 
Telet University 1857—W ofiso 

AOOMASOWIRKA 
suiuduvuo siaBxhit

Pagrabus atlieku gerai ’v pigiai. • 
^innfvfeiiodit yisur, Įjžlaikbij ąu- 

; tojnobllius. Vieta atdara dieną 
, fr»nakti.*

; ’ 883 <«*MBRTDGE STREET 
;. J Cambridge, Mass. .

" l1,;' ' I "-""

. • , .. . ... '. c *
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F. J, KALINAUSKAS
■ ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston,
Tol S R CM 41 

ir A

1 GrmtfMO VIŠTA: •
275 LOU’ELE AVĖ., NEWTONVHXE, IfĄSS, 
- 4TeI. W. Nevton 1463—W.

f ^R$WXJ0XfK PEČIUS
jau vartotas,, bet visai diir getas. 
Parsiduoda'. labai pigut i.. Kam 'rei
kalinga tai midoliėkif«* atsišaukti; 
120 Bowen St., Są/ Bulton, Mass. 
(ant antrij luitą). ' * t ' (29)

:        —g-.—

- BUNKER HH.I.—CIIARLESTOAVN'. 
—- 15 kambariu, 2' SeUnyūu narnas, niu- 
(opia? piufnjdnff, guzas geram stovyje. 
Lengvai ginimtma’ 70 doL mi*n. tiktai 
už S.\8WM 'Kreipkitės pas C. M. 
<T,1FEŪRD, rodomu Sq., .lmrrliester, 
Mass. Tel, Doreliestor Kilk). : ‘

ji
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| j<P. L«RS 00.1 
$ Pluinbhig, Hcating’ and Gus & 
| . JFitting į f.g .Visi Užsakymai išpildomi greitai h ĮjfĮ p įrridiiHmutt kaina, ’ * * gg 263 liomltin StrcH, • g 
&,Mcetinfi ll<'ni.se Hillt IiorcItfHtcr & g Tek link WVRek (Iimiite 2U31 -.M g
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DAILVS lįkVEiKSBAI KURIUOS 
PATUKO FoTOGTUVI’AH

JPGIS STUKAS
. 453 WĖST BR0ADWAY, 
į - . Soiith Bostort, Mass. ' \
Padarom didelius paveikslus', T’ž* 
| laikom, visokios rūšies rėmus.- 
ĮToleplTonas: Soujli Boston iii-1—,T.

t • • • r >

1 VIENINTELIS

UEJUHŠHS SAI

__ _____________
Tel. Si B. 2805—R,’ ’ ĮB

IETUVrSm^rt^ 
OPTOMEIRISTAS

* * .■>< * ■‘£5’

Išegzii minuoju ūkis, priskiri u aki- c 
nm«f Kreivus ?tkį a ntlf losi t m i i‘ !l m- T 

blijopiškose (aklose) .akyse sugią-© 
ginu Šyiesą tinkamu Talku. «K . ©

J. L. Pasakantis, O. D. |

447 Brofuhvay, So, Boston, Mass. g; 
s©@ffi©esffi©®©®©©©^

r visokių žoIių, BaIdiųt - žiedų'-ir tt.
* * 1 . * * ■* 1 f' i

’ Palangos trejanlja 50&, puplaiškiai 25
■ Eamunėliaį 20&, Liepos žiedai 15c.,* 

Parušaiiėtus 20c.-, Senėsą ankštokus <lel 
vidurią Iludsayfaio 10c., Pelines ,15c., 
8016$ nuo nervą įšgąsljęs, bem|ges,. gal- 
ros skaudėj ima ii* ausyse'ūžimo 75c,,. 
nio reumatizmą §O&,?nuo strėnų skau- 
člejimo 50c., kaduglą uogą svaras 23c. 
Visokios žoles yra pakeliuose ,su lietu-

*w » . - Si*-, ui.

1 f'v

J

Į m S<k Biitoa Stt

y.MAGDONai,M.D. į|: tfa«»a wrtkoJB«i
H . Ofiso V’Arjkwi>oe: 
f i Bitais iki 8 vai. Po pietį <W x-*€ 
|| Vakarai! nuų G iki U* : 
‘ į 6H< BrosdwAy, Ro. Botte <

■antttti

: - (flwmas)
D >A K T’I o A S

t . ., *

,TeĮ Brookton 5112—W. 
(Ktlrilptm Rroiul Rtreell

705 Main Si., Mentolio, Msm.

-------------------.--------------- --- --------

| , ■ Tek So. Boston |2t'
ffi LDBTUVTS DANTISTAI 

i BR. B V, CASPER
S (KASPARAVIČIUS)’
S J>.lWoid.ptskGIS ofisą po Miį.. -

įfi ŪįiaG Valaniog; • 1
a Nuo 10 Iki 12:8O ryte ir rSG T dKT 
$ Iki 6 Ir nuo 0180 Iki ff v, vai*
8 Ofisas uždarytom aubatos valArsk Z 

.© ir ncdUilomifl. £
i .• . .i '

lt Metų South Bosinio .

BAUIONE-
AKTŲ SPECIALISTAI 
B09a W..BROADWAY

I-Tel. So. Boston 4000 S
BR J, C. LAMDŽHK Į

MBTUVIK GVUiTOJASf 
CHIRURGAI. {

50« BE0ADWAY, u
ttOUTH BOSTON, MAS1. ‘ į 
(Kampas G JJt. Ir BrouauFiiyt ! j

VALANDOS f 0—31, 2—7—fe S

—---------------------- ;—:------------- —,—»...
blD. LIET. KuN. KEISTUČIO 
DU-JOS VALDYBOS ADjJtEHAT 

BOSTON, Mm
PffifzimTNEAs’^VincflB Zaleckai, 

81 ajjjreer St, So. Bosite*. Mai* 
VICEURfRM. *— Antanas Pūstelia, 

148 Bowen St., So. Btgton,
PROT. RA’AT. — Antanas Mhęėjcau?/ ■ 

450 H "7-th' S t, So. Boston,
FIN. RAST. — Jiiusapas Vlnfevhąujį** 
._ i 900_Hl'B-'way, So. - '

— Audrius’ZjlkHl.e r
307 E. 9-th St-., So. Borto i, .Skitį 

^lARSALKA •— Aleksandra Jurlmok^.*, - 
,' .115 Granite St, So.'IMto^ 3Xa‘A

D. L, k. KetetniSj etr-ja Ulių n- uf 
ziniua’ Būsirlntdmus kas pirmą n’ *£.< 
‘U?til klekino mėnesi*1 po No. "')« 
Kasliington, St,, Boston,- M.km. 3;» v. n>> 
pietą. • Ateidami įrangą ir bftąją n»* 
rią su savim auivesKlto* ®sle to* 
jos prlrafytl.

. %J_giŠkais nurodymais kaip anuos vartoti.
*5» A.'l > »iiX«hrji^T4«\v^K?I A,4 ■'f'*

„___ __________ i vari
žoliiį^at1Sog^ddn&fi^eĄiilWt(te^i,- 
llalclą knyga, “Aukso Altorėlis/’ Tilžės 
spaudimo, prasta apdaru 75c., sku’rinin 
$1.50, celuloido apdaru $1.50 u "V’atnĮ- 
kėlis,’’ skuros apdaru $1.25 • Kantiškos 
$1.50; Gyvenimas šventą ją,. apdaryta, 
FUOO. ■ ' ...

Vaistai -nuo kosulio Ir Asthmos $1.75 
už bonkutę. UŽ prisiutimą rokuojame 
10c. viršaus ant kiekvieno $1.00 vertės. 
Rėikalaujivne agentą visose apygardo
je. . ' • *..

M..ZUKAITIS,
449 Eudson Avę.. Rochester, N.'Y

jSu. 15 y S ir<>li^5uT)~

LIETU VYS DANTISTAS g

A. L KAPOČIUS I 
^251 Broadway, So. Boston |

< (“Keleivio” name) ’ . © ■ 
Ofiso Valandos : nuo B iki 12. nuo g; 
1:80 iki G ir nuo G;30 Iki 9 vakare,.© 
Sefedomis. nuo 9 iki 12 vai. dienų g 
Suimtomis nuo 9 iki G yttk, Nedė g 
domis nito 9 iki 12 (pagal sutartį? -ffi

©©©©©^ffiffiSQ®©gS©ffieS^ffiffi€3©®€3(&«a

k

. . , Tel. Mala 2483

6E0BGE H, SHIELOS
' A D V Ck K A T A S ' 

811-812 Ojd South Building
, , 284 Wąshlngton. Stree't 

BOSTON, MA’SS.* . ‘
Valandos : 8 -A, M. 11d 5 :80 P. H. 

Ovvėnimo vieta
1(J WmrHBo? Stbeet, Easi Bostoit 

TeL Eait Boston -152—J,

’ ANTANAS F. KNĖIŽYS 
kuris lanko ŠulTolk ■ Teisią mokyk
lą ir užsiima Real Estą te pardavi- 
nėjinnf, būna mąno ’nflse -kasdieną 
nuo’ 3 Iki .5 valandos po pietą išsky-' 
rus šventadienius. Lietuviai,. l<ad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga

ili? kreiptis vi vairiais' reikalais pas, 
Uuuįė. Ė. Kneižib Mtesas/yra: 

tdkk; 30S -E>Ni'hth Streetį Tel. ^o.» > 
jBo'ston 
r ■

■hj' - .flli".',BĮ ’ i
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LIETUVIĮ FO R N1Č l| BENO ROV E 8
' ■' ■ Užlakome visokiiis na-» Įg.

mu foi’ničius. Parduok
.*■ . r; •• '-yp •.'... .■ ■Ju

dame ant išmokęjinio ir E 
pristatome į kitus Adės. -8

• ■ ■ ; , 1 
tus iu teipgi perkraus- M

’ * r ' - >

tom fornįeius iš. vienos 

vietok iddt(L
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KASIERIUS

1

LITHVANIAN FURNITURE COMPANY g

268 West Broadway, South Boston, .Mass. ““
_ Telephone S. B. 839—W.
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Bus muzika,, šokiai, visokių valgių, gėrimų.
įžanga vyrams 50c., motėrims SO. centų,
Tai-gi, kaipo pirmame, nepaprastame tuojaus po Adven

tų baliuje, kiekvienas, kuris myli pasišokti yra priederme 
, atsilankyti tan balium Taisykite kojas, čeverykus, nes. šokių 
bus visokių.

Kviečia visus D<jos KOMITETAS,

-—-—■—— . .. ją
Užtaikome visus nnujmisius lietuviškus; rekordus ’rfį 

f ir pianą volelius pagamintus geriausią lietuvią dui- J!į ■ 
. nininką. kompozitoflą, inązlką ik monologisbj/ Iš ki- į\; ; 

L , tą miestą kreipkitės' laiškais, pažyiupd^ntbib relkiv- $ 
Į Tiuij’ftte: grumafenuj, lietuvišką rekordą ar lietuvišką R 

player pianams notą (roUs^ Prisląsk 2c; štampą tlel f*', 
kntalogm Musą ldmiituveje užlaikome ’čeveryką vy- 
.rauK moterims h\ vaikams, padarytą iŠ.geros sku- Jį. į 

I • ros Ir kalt jaustą mddą. Turime, daugybe vyrišką'Vū- $ 
I hą, kaip tąi; keputlą,? skrybėltą, mnrškinią, kalule- >%
į rltį, naktalžą Ir dtiągybę kitokią daiktą, ^Visuomet G?

gausite gerą pa turim vinub ■’ ‘ W
' ■ * f

GEO. NBĄSILIONIS į |
■ J 233 West Broadway > ’ South Bostonį Mass. j
S? .. Teieplume Šoutll Boston 1456-441,

ŠTAI KAME DALYKAS!. ' ■ ’ 4-«
Kad mes padirbant overeont’ą dėl krautuves, kurios savininkas pasta- 

’ tęs Į langą pamarkiuoja. $49.iH) o kaip žmogus ateina.pirkti,-tai pardavė
jas pasako karStą prakalbą ir paima $22.00 daugiau kaip tildai tas 

-overeoat’as yra vertas. Tatai mės nutarėme nieko nesakyti o overkotą 
ant orderio padaryti tik už ,$27.00. ir kam tik reikia, tesikreipia, pas:

MALINIONIS—BARANAUSKAS '
320 Harrison Avė.—No. 1 Oneida St,, 3.d floor, Boston, Mass.
- '■ ' ' Tel..Beadt23ok „. _ ■

Offiso.' valandos; S A, M. iki 6 P. SL Suimtomis 8l00f A N» jM .1 .§* ®i«.

....  . ------- .;■ .■ .    *;

W, JONO SV. BL. 
DSAUCYSTfiS VALDYBOJ 

ADRESAI.

; PIRMININKAS —
. 230 Gold $t, S>X 'Boston, SUis& 

ViCE-PIRM. j— Kazya Ambrom,
482 B. 7-Lh St., So. B?Steu, Mc«l 

įPRQT. RAST. —'Julius Suviekas,
111 Bowen St, Šo. Bestom Munį 

m. RAŠTININKAS — << SvagŽiM
171 W. 5-tU St,, So. Boston, Mum, 

KASIUSIUS — X Naudžlmins,
S83 E. Broad’.vay, S, Eęetun. MaM. 

MARŠALKA — J. Kalkis. ;
I Winfleld St,.So, Boston, 

Draugija laiko susirinkimus k« 
uedątdleul Kekvlen t jh ėueelo, 2-rj v*J, 
po plotą Bt. Petro rurapisOK 
B* Ssmth Btų. LVVh Boefca, Mam
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pidžituis|a iv geriausia lie-Y 
tuvuj. t^everyką.' krantuvd, Stky 

kurioje turime lA-k 
. bai.daug gatunkij ir pagtdM 

visokhj: preMd ^'vėryką. To- H 
- dėl noredaimisumažbdi tuvo-x 

? 'iirą, mnimykiavom kainą‘.ro-X 
Tliyn ant labai dawgjevery-.fi 

.ką, kad greičiau.dšpmdiudi.T 

kviečiam viktis almlahkyti ir; porsitUxvMr <j nW *

Teleplione SouthJBorton 352ft 
Namu Telefonai. “^splumtU <>870 
J ADVOKATAS

.• J. i .i.   i'” 'i "■ j ’ " . i **-■ .i'‘ : mu .^iT“ .

\ iV. ELZBIETOS DRAUGUOB 
KARTPOBU, aONMKOTIODt 

VALDYBOS ADKM-
* ■ iHir ■! ■»"■*• «'

Eltb. MtelnimSį pirmininkė
44 Cednr St, Hartford, (Joms* .

O, Lablekien?, vIce-pirniloInkL
80 Ęheldon Street, Hartforu* Cmiu 

p, imblėku-ne, namiuke,
44 Mudlson 8t. Ihrtford, CcuK 

Marijona Katkftu^’ontė, fln. rašdoluir* 
m Atlautie St, Ha-4torA OoMk 

R* Fuadzteu^ prot rRUtSilnH,
19 IValęott St, Hurttord, IW 

šio* draugijos Busfrlnkln^t btįmi bM 
antrą nedėldleul klekdam mėMM* 
balnytlnSJo salėj*,

: iįT£^H££GX1Ed5£ioi. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS AmiH

■ ___ JL—
PIRMININKAS m. n 

3i4u atą su *iyi. Skx
VICH-PIRM. - & SieM*.

. 440 R 0-th St, M *M»
PBOT. RAšT, —• A. Jannfcata, 

1426 OgkUflbtft Rd„ S. Bart**, WaM 
TO, RAST. — K 'MilkH .A- 
š.. *»E. !-a st, b. *Mt«w . 
IŽDININKAS - L.

...  St, «•»> 
mmp ** p, - 

& Fbth St, 8».
ĮGIJUS uuraiM rtllMto 

Br.'*dwit BMMk Mto 
»m «tijdHnNwttw taftų W 

i W«l klekvl^n* 1 MM
j 4M1. p«rt®iį* 4»

. - pm st, afejkMrtęft, Mm*.

' ■ ■ ‘r ■ - ’ t

.*s. .

SUSIRINKIMAS.
„ .• - . ■ -■ . X

' Lietuvos Vyrių 17- kp, mėne
sinis .susirinkimas įvyks gruo- 
Wo-'30< U 4 vai. po pietų savito-, 
se kambariuose, Šis susirinki- 

Linas labai svarbus, Todėl kiek- 
vienas narys liutinui turi butu 
1-urlin thiug dalylpĮ apsvarsty
ti ktisdinfc veikinio. Teip^’i 
buk retitatfar valdyba ateinam 
tiems.metams. - ’ "

ftf Vtf vnklIri yyllIUJln/ 
, UlTUViS ADVOKATAS 

.Malffti du Unlvėraitėtu * 
Cleęnėll .untversity su A, B. 
B Wiv, stt-tO.

_ ^DAl^IiįliąO!<NAME'7’ 

H6 W. Broadway, So. Boston. 
(antro* lubou)

..... ......... »- • y 

V:-/š:^'-/»R.:L.GOhDfiN <-
Bostone: 99 Green Street Roxbury:16 0rawford St, - 

. <*»« V-y S^I IW.
y Ajmrt pMnyėl«aJr*,nwttMleuio „ » u. () I vaL vakaro apkrt 

. f » *ftk|riV « ' ’ pėtatos fr bedšl^enio'■ vakarą.
- Telefons^ JTjiymĮii'kpt r^SS. . Telefonas Tiosbury 0131. '

KAttu, MvaVr': la&NttŲ m Enmtviv 'kAr^M '
£ . ... :. \. V. _____ , ..r .-., .7. . .

RENGIA LIETUVOS DUKTERŲ IR SUNŲ DRAUGIJA 
; - * , .AJajnbridge, Maš& - ‘ ' f; ’ * .

NAUJŲ METŲ DIENOJ 1924
CYPRESHALL

40 PROSPECT STREET, >■ r CAMBRIDG^, MASS. 
y / PrEwidfe 2 tat po pietų ir tęsis iH ll;30;vai,

^Visi atsiMl^ldt, nea ti bįitij,
tad irW,Mua Mu^kantiu Ms gėri ir gri0 jwiglišku»
ir lietuviškus ^dus.. -fi. bus valtfiį it <?

P. & iš ld-Hi;miestai vižiuo.tftnL Išllnldt ant.; CENTRAL' P. & B ldtty mr^tajvažiuojant* lšll$dt ant.; VjfiNTRAL 
SQUARH Tnojaim ir mtBįnė. - ’- J

* <- “ •' • X • 7<r-

•>
s

s.ei’nRsimfš su-geriausiu pūtmmnviiHa 'įmautas patailan- l
ti. -. '■. I. •'■ ■ -■ • - • ■ •. .'.
TRIB TO VžiiAlkOME XR DEV-GOOF 

KODIS SHOE STO’’* 
ST? W. Broudrcay, *

K

T- ’

.■>
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