mKAS

O

BlfA ANTBADIIMIAIS i|

BįMihimiu syvMooė o«o*nas
•> M

KAXKA i

«

t| NANJP METĮJ
-Miramo0 BMriOoMm
r immm

jv. Tėvas Ragina Visu* $ri
Ačktai* Grįžti Tilo^aii
Kristaus Bažnyčion i
ROMA. — Efcxo vy
EKMAUJA $HI ttHJl Mntarybos
1500 matų

l)ro?axšy» TAvml
jng xi išleido enciklikų, 1
m Popiežius ragina v
WAHHINGTON
t
B
U^
sfaėmiikins, protestantai
i
.
.
New Yorko ir Chicągoa lab- kitu* grįžti prie Rom<wl
vėl Nau ji atėjo Metai,
daringii organizacijų vadai taliki) Bažnyčios, k*d^
^vH gyvenimo verpetai
pridavė* Jungtinių Valstijų šaulyje susidarytų viris
— Renatui statistikas ir reika-l vide ir rimas ganytojai
ką jie geto^lemk mum* l
Jauja nevilkmamai iš vald- Lšventasis
, „. _ Tėvo* ypač
_ .’
ko* bndaii, dangimiriai trokšti ?
žiną iždo skilti O milijonų gina grjštFvienvbėn at^
toimių kupetą parblokšti t #
dolerių bedarbių gelbėjimui tusių 16-tmn ir 17-am it
Mliuommti nuovargų,
šios žiemos sezone. Jie nu- mečiuose pasekėjus.
\
teagt sunkiųjų pereigą?
rodo, kad viemųe Illinois’
M ir l^hiaicdąi paritttengsų
valstijoj randasi 1,1<WW KAUNAS.-šionris
pto* gy vytimo neišvengsi, ‘
bedarbių, kurių dauguma; nomis
___ Igliaukos klebeni
k merai gal skirtingi bus,
būtinai turi būti aprūpinta
dienas pashgęsmiržL
t vis
pats’ paliks Jungus. ,
darbu, ar pašalpa. Gi imant JGre ^it, Šitiek^ M.
d nesikeis jo prigimtis,
visas Jungtines Vnlriijas ra- > Afarijumpolėj Marita
t fa** pačiu* vargus nuties,
rime kelis milijoims, kiiricjviemiolrie mie MariS
uidami laimingą metų,
neturi nei valgio nei drabu gimnazijos prancūzų kai
ikeiririm savo būdą statų,
žių. Atskiri miestai sten mokytojas A. Si viekas, j
klriškim* šiiflvje meile
giasi savo JjodarbiUs Šelpti, L C.
fcai&hi pagiežos peilį,
bet lie tederate* valdžios pa
hmaidm Vargo snkury.
galbos pašalpas turės sulai &čtrfrit, jfički — Majoj
J, K.
kjmri ir metai bus geri.
kytu nes daugelis miestų ir Krank Mnrpby išleido J
gi bankrotoja.
tvarkymą, kad komimįs
ir kiti gali kalbėti kiek S
nori gaivėsė apie dabartį
VnfCTf l-ta.
Šalies tvaikų ir jie
|policij<* trukdona uaM
tuojaųn.
— Tarptautinis
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■TVWH^. i f^Mvnl

m

litJI METAI

1* - «

KUN. JONAS ŠVAGŽDYH, Šv. Roko įriftp

rėžai <vo kleboną pagerbt i, gausio 3 <, 1
vakarienę.
i

Jonas Svagždys nnlsų išeivijoj yra pi
iH<i|aa,jArlinMis ir gerbiamas* Ji« y m tikai* £
vada* iOfvtte. Daugiausia jh djrbo U &.
rijoje MUntes (Vntro valdybw, apskritie* v
komiai j<w.
JiV?Hnfrri

OMO SAVAITE

MII UI

jm^nis ir nu*

pu. T r—4,

nwtoiwn-

parapijog kleboną* kum Jo įvesti aštuonhį valandų dar
tų n* suraminimų.
nas Ambona minėjo kuni bo dieną ir penkių dienų
Kum J. ftvagždys lieklf'Ix>naudamas nepastatė dide gavimo 30 metų aukfcktuve*. darbo savaitę, kad sumaži liūs, reikabmjaatžB įvesti 5
H A, Šv, Jurgio parapija*
dienų darbo savaitę. Šį bi- ■
Bfdėje, Bridgepori.^Conn. lių iritlro bažnyčių, bri jis labai daug jų yra pastatęs 11 vai. rytą {vyko iškilmin nus nedarbo.
lių indomno ir remia Csnt- Sekmadienį, sausio 3. IflB
Žmonių širdyse.
ga Stirna, kurią laikė pats
Dalyvavo ribų Conneeticut
ralinė Darbininkų Unija. Šv. Roko lietuvių pnrapira
aįakrities kuopų atstovai.
Tik prisižiūrėkime į parapiją) kiek jis yra žmonių kun. J. Ambofas. Pamoks
Darbo Federacija ir kitos įvyks nepaprastai svarba
TWdį pradėjo apskrities grąžinęs prie Kristaus Bažnyčios. Jis ir prie didžiau lą sakė kun. Dr. J. Navic
darbininkų
organissacijos. ir reikšmingas jubiliejui
sio atšalėlio mokėjo prieiti, jo širdį suminkštintu ir iš jo kas, AI,T. C. •
pirmrilinkaa J. Bernotas.
Taipgi
reikalaujama,
kad šį Tą dieną klebonas‘'kun. ji
Vakare įvyko avI iškilmių
padaryti uolą Kristaus kareivį.
PESHAVVAR,
Indija.
bilių priėmus, butų panai ŠvagŽdys minės savo 25 HM
Suvažiavimas praėjo gragos pamaldos, kurių metu
Daugiausia jis yra nukentėjęs nuo tokių žmonių, ku pamokslą pasakė kun. AL Indijos gyventojai vėl pra kintas (’ivil Seivice įstaty tų kunigavimo miknktnvJ
žibje nuotaikoje ir labai gy
dėjo nerimauti iv Anglu mas iv gulMunatorius tūrė Sukaktuvių minėjimas paq
vai. Pteridiumą sudarė J. rie. anot šv. rašto, buvo kaip pabaltinti graliai. Bet po Pankus.
Bernotas (Waterbury) — kiek laiko ir tie, kurie jį yra įžeidę, susiprato, ir Įmina
Iškilmėse dalyvavo kuni valdžios ir tvarkos neapy tų teisę skirti reikalingą ridės U vai, iškilmingocnra
te
savo
klaidas,
jas
atita
’
se
ir
liko
užgrūdintais
Kristaus
pirm., Št. šrupšas (Hart
gai Ig. Abromaitis, Liutkus, kanta kasdieną didėja. Virš darbininkų skaičių tik iš e- šv. našiomis, kurias atn®
ford) — rice
vice pinu.,
pirm., B,
B. Ali
Ali- Bažnyčios darbininkais.
A’.nškelis, Cibulskas, V, Kat- 500 gyventoją turėjo kruvi snneių liedarbių. Tokis įs šaus jubiliejatas kun. Ji
ną susirėmimą su anglu po- tatymas siūloma priimti me ŠvagŽdys.
Jam asistnd
čiūnienė (Ne\v Britam) —
Trumpame straipsnelyj atpasakoti kun. J. švagždžio, kariškas, J. Vatantiejus, J. . ..
tams
laiko,
bet
laikui
suė

rašt. Centrą atstovavo sek asmenį mano plunksna neišgali. Žodžiu, jis‘dirbo visoserKripas. Kazlauskas. Dr. J.''^eW kuriame 8 asmeny s
kun. F. Nurimtas. Cambriffl
jus,
jei
pasirodytų
reikalas,
tapo
nušauti
ir
50
užeisiu
ginus lietuvių parapijos vį
retorius J. B. Ijaučka.
Navickas ir J* Bakšys iŠ
mūsą katalikų išeivijos organizacijose.
i gubernatorius tam tikra, dekaras ir kun. J. Skalandų
Roeliester, N. Y.
J naują kitiems metams
L. B K. organizacija yra pergyvenus daug visokių Gerb. sukaktuvininkui lin PLEšIKAl SUMUSf:
deracija turi teisę pratęsti vietinis vikaras.
valdybų, išrinkta: P. Tuto- vargelių, ir jai sustiprėti ir susitvarkyti visuomet yra
ant toliau. Jei šis kilius Pamokslą pasakys kun. W|
raitia' pirm, ir organizato padėjęs kun. Jonas švagždys. Jis yra buvęs pirmas ar kima geros sveikatos ir ilgi) HEADINGO KUNIGĄ
>ua priimtas, tai daugelis Urbonavičius. Laike. miŽi^
reikšmingų metų...
rium, V. Vaznis - viee-pir ba pirmose eilėse.
bedarbių inliečių bus pašau giedos choras* p. Šokui vm
mininkų, B. Aličiunienė —
dpvaujant ir vargonuojant
READING. Afa««. — Gr. kti prie valstijos darbia
Rodos. 1017 mot. jis buvo deleguotas į Pietinę Ame
rašt., S. Cibulskas — ižd.
Po mišių jmlainnninmjri
15 A, vakare, du jaunu vai
Suvažiavimas nutarė įvyk riką. Jis nttvĄ’kęs ten organizavo it rinko mu>ų brolius
kiniu prie Kirig ir AVobum
šv. Sakramentu. •
dytrphti)vajų, sudarant i 'ieną avidę — Kristaus Bažnyčią. Padirbėjęs PiettPietigatvių
sulaikė
p-ią
Shepardturiningą maršrutą. Šis dar- n^c Amerikoje grįžta į šiaurės Ameriką ir vėl dirlia mftU a k ar i c n ?
G
®pn
ir
atėmė
iš
jos
krepšeli
baa bus pradėtas sausio 24 slI ^T*1*
West Virginia minkštos
6 .vai. vakare, imrapOT
su $7.00 ir iteliego.
<L nuo New Britam, Conn. Į
štai kaip įvertina kun. Jono švagždžio dariai Pieti anglies kasyklose darbinin
salėje įvyks Šv. Roko įmmrb
Pb posėdžio bridgeportie-’inės Amerikos lietuviai darbininkai:
kai dirba tik po dieną ar dvi Kun. Fallon, šv, Agnės
pijus parapijiečių surengi
Čiai atstovus pavaišino va
savaitėje. Gyvenimas pasi pįąrapijas klebonas išėjęs į- IVASHINGTON, B C.— vakarienė savo mylimų ų
“Didžiausia Padėka (lerb. kun. J. Švagždami.
karienės užkandžiais. 6:30
darė nepakenčiamas ir ap- mesti laiškus užgirdo riks NopaiKydami T’autii Sąjun gerbiamą kleboną pagerink
gos ir didžiųjų valstybių pa ims itvtaoindirdluhraETA|
t|dr vakare įvyko viešas paLietuvių Katalikų Apšvietus- Drujos 1-mo skyriaus skaitliuojriina, jog toje apie- mų. Bėgo gelltėtį. Nubėgęs
? gebėjimas LDR. ir “Dar- nariai, susirinkę 20 d. s]xilių, išreiškėme jums brangus linkėje. neskaitant jau suau- Tado du jaunu* plėšikus, kir sipriešinimo. japonai Alun- Rengėjams vadovauja »
gūsių žmonių* vien tik maŽibrie puolėsi kunigą mušti, džurijoj pradėjo nuo senai nas ir energingas rikaS
bariuko*’ reikalais. Be nt- dvasios vadove* viešą padėkos žodį.
pienuojamą ‘didelę parodai’ kun. J. Skalandis.
’i
stovų atrilanč ir BridgeporNors neilgai mes turėjome džiaugtis su Jumis, klau- kūdikių 100.000 tuoj išmirs’Fertienkę kimigą plėšikai
to WB. prieteliai. Vakarui svti Jusij pamokinimų kaip mylėti Tėvynę Lietuvą, kaip Wudei iŠ idekur nesulauks1 pabėgo, viena* |Mdiktanns užimti Cliiuc1iow, svarinus Girdėjau* kad vakario™
punkto AlandŽurijoj. kur mu
vadovavo Antanas Veleč- siekti prie doros ir apšvietus ir tt. Neilgai su mumis reikalingos pagalbos.
savo skrybėlę.
je toastmastėriu bus kun. ■
kouceiitiisitii
regūlinre C’hi- Urbonavičius.* ALRK. M
kia. Kalbėjo Conn. apskri gyvenai, bet per tą trumpą laiką pamylėjome Jus taip,
kariuomene,
*
deraeijoH ga&fia pirmi^jj
ftar naujas^ pirmininkas P. kad skaudu buvo Jūsų netekti.
nikus nupintas iš Jiisų vargi), prakaito ir sielvnrtij tėvy
Totoraitis ir Centro siekreTiya tuksiančiai japoim kax. Kaip baL\včiojc,w|
Negalėdami nieko kito padaryti, susitaikome su liki nės labui, fteriliks ainių ainiams t
kareivių
sekmiugai perėjo! ir vakarienėje dalyV
torha J.
LauČka. Pro- mu ir velijame su Aukščiausiojo pagalbu laimingai gy
UŽ ‘‘Aušros** 1-mą skyrių
Pr.
ptmiuiwAw.
grmiMI paįvairino vietos var venti toj šalyj, kur tūkstančiai mūsų brolių laimingiau
Lute užšalusią upę. i^mivež-Į daug s\vMų kunigų ir u
(hmi (laugA’lię amimkijoe irsauliešią.
gMriatakaa p, Stepouayi- UŽ milą grvemu. Gal Visagalis suteiks mums laimę dar
" Jomum B FdM sekreicrtior.
yisus karui reikalingus pa4 Šv. Roko baŽmFčkda
ėta, kuriam akomponuo- kartą pasimatyti laisvoje teyyneje Lietuvoje.
Berisi), Argentina, Spalių 20, 191&”
Amorifote konou-jdam prio AmcijmtvAs, ojl
p.> Amelia Pctruške(Mi Argentiniečių padėka kun. J. ftvagždžini tilpo. buklu*.
Daug gerinamas dvasios Vadove! Karštas Tėvyiiaiknr HR
viėįtttė
Hm jnkėčiutė ni! Tikrosios apŠvietos nešėjau! Velijame Jutus aveį- uJbiri>ininko*rNo, 6,191^ m.)
J.< las Mukdene parirehgpi ja* rųpljoa
Mes gi tokiam brangiam ir mylimam vadfti linkime įl- jxamw įteikti protesto no-.vakarimĄ 20 V^riarter *
bdrii gnriHai padainavo ke* kafos ir ištvermės darimojanties tarpe tikrų sūnų ir dukta
IMcaidte.
kių 4Ainriių«
I fėųų Lietuvos. Tegul amžinas, nevyatanti* garijfe vM* gia®riM®Wį
. ;
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A*u binufv inJieuiinkitfi
nudėta muHinių.

Gruodžio 1B d Namie** tažfcyčk* Jtymftii inmdjnj
vieno <*enta monetas. Vienoj KAUNAS.-- lapkričio 20 KAUNAK NI.24.V
o
teirine buvo
tavo HngUna- rektoriuj km'Gmhvičius. pusėj UetUVOH vytis, 'kitoj
čio
taikos teisine
M TEISMO
Idarytas naujas tilta lapkri-<k Berlyne numatome* su vo šiame tribunolo tavo n
.—-----rinejama kam V iMg i r d o
— Lenkų aras. Viso rasta kiečiais derybos dėl 2 mili* nčjanm buvusių ĮMilicinu
lariiot teismes padidino
*lį*T*\
Naumiesčio klebono ir kuin
Turdi
" reMioriKiteMHtt»***i*&w
Tta numetu.
jonų litų; kuriuos Ktaiįyc* Liūdo Tijūnėlio ir J* Sitų
" - * tas, kaip giliausioje Lietu P, Žilinakįo, Ntumdeario vi KAIĮIAmifiH. - Lap
dos knisto piliečiai dar kaus utaliaėine byla. Tijū
vi tfrvipimį ^accuac^
kričm 25 d. kįpunaline pu* M
vos Upėje, be jokių atamų karo bylos.
I’iduį Kiffij
t nėly buvo pripažintas kai*
j Kaip TMunename, už
v: ju2T.r*
statybai išleista Lapkričio 28 d. Kapim- lieija tardė md« jjTriarai
MERGELRS” BUVO hlraudimo taupymo įstalkaą tas, kad, vidums Joniškio
^Jtacuac/* **Ryto** <apie
—* *
MG,(MX) litų. ApfctlrF- pieta teismas pasiuntė vyk- tį dvi paskęjisįi ‘•Krintu*^
nuovados pultėbunko įsueiVokietijoje*
1504
VokiHijoje.
įsakomajam redaktonm p.Jję
iškilmių dalydaijdytt }>rukuraturai bausmę Taikua
Matyt,
gas ir bendrui veikdamas su
imi Jukutautaui tavoj|^T0 ^tavierii į ftMriropo- kun. Kupriui ir V. Prano’ tad LiHuv<w4|tatmiiikai y.
hOMGNISTŲ
VILTIS
”
kitu,
IMI m»t vasarm 1 die
tni iškelta baudžiama by- į|m» rerioraną, kur draugiš- jkunui. Kūli, Kuprius teis- m febai imdMfei į infUų a> jkhnnis diemimiš piL !*.» VMMYTA LIETUVOJ na, Žeimelio miestely sulak
į Kaimo 1 nuov. taiko# koje
* nuotaikoje praleido ke-gum nutaurias 125 dokrinH cUltaus, karį* Imtam nėr* amerikietis, Irtikimii gyve
kč Oną Židonienę, įtariamą
nant w Kaune, Vjrtriifa pro*
'jas pernai sausio mlta lėtą vamndtp
o Pranckunas — $75, o jurtai diM
apeito, priieljąi pjaunšė. Kauno k<HHendimtfls už pitvogus kelis pagalvius, ir
dieną nubaudė L. Jokit*
nmimukėjUis pirmasis bus ■Kristų—karulių,,
dare komunistų sporto sąjun versdamas ją prLsipaŽhiti
įką 7 paromis arešto ir
PER8IPILBŠ MIL
tmnriinč po kad vieną vakarą apie 22 v, gą ** Viltis.** Jo* valdybosi kalta, mušė ją gumine Inta
laikomas arešte 2 men, 3 sa [ Taip tiri
,
|0ū litų pinigine bauda arrito Pane Vytauto prifcty Ik* *izokar*
KYKLA8
vaites, o antrasis — 1 nivn. licija tardė
rorioranu pHe jo priėjo narius anotavo ir nubaudė; per |K‘cius, nuganą ir Štai*
dar dviem savaitėm areš*
m«ų.
3 savaites. Kun, Matulevi vėžio
nis, ir už tiri šmulių apydvi jam nepBŽįriaiims įimto? įM)
**Bytas’* tuo taikos tei- NEVABftNAI, teisių ap; čius iš 8ve<tab nuteistas 10
rilkės, kurios jį užkaltam ir taudos. Išriškinta, kad nu*‘ gardus teisimi nutaustas 3
Maso sprendimu tavo mum* Paskelta valsčiuje būtiną mėin kalėti, ptavf vyr. tri
.vjrJlJF^rAN
pakinta.
Jo įgaliriiufe pradžios mokslą, pempildč
prašė imvaUinti. Jta.tuV lietoji draugija slaptai vare> mėnesiais kalėjimo.
bunolui kasacijos sktuidą.
komuiririilką priešvaMybin į ,hun tame 4Murbc>f* laidė*
Fjma advokato padėjėjus d- fltokykta šitam miestely
PAP1LIŽ?
—*
jęs kits polichrinkns, Joms
r, pa Pn V. BauUnaitis jmtei- dviejų komplektų mokyklai
Ilgai rk
es Xuč|m1io tom ntaėrižkčm u&jo į ra** darbų,
Kluckas, kuris mušamai mo
Sudegi
m
I
i
U
umu
diWurČ.
Miž j^eMąeijoH skundą Kuu- tenkakntigta kaip UJO mo*
taiiw*per f
iąsėnaaMU tormią **LokartmM ir ton su
BALTA F4O4 P4FI- teriškei, kad ji nerėktų ir • /
[į» apygardos teismui, pra- kinių, Batonėlių vieta kom
Jbię^jiltar’l
pHvmrgd
kad fei riksmo negirdėtų kL
Rokiškio
niiestely,
Kama

įcĮydamaa L. Jokutaūską įš* plekto — apie 10. Mokyto
jį ukinifikai važinėdami, Apie 21 vuL nWhiirt“hĮ&K
jų
gatvėj.
Išeita
Vitiokuiį
ji, ranka užriaujye burną.
KjStantL
Šiemet apskrities savivaldy migf jie iš?jo. Tadu mote*
jams teks gerokai padirbėti.
Nors moteriške ir verkda
sųdege
gj
’
vetmmas
namas,
jp Ijapktičm 20 d, Kauno abe vietoj jo takde didelį riskit pnid?jo prttMyti, kad UAPlMį kiaulių ąps, Ama
tikinof kad ji ntatttį kai.
^jk*gardes teismas atmetė KUNIGŲ IB STUDEN kuriame buy«> įrengta sal geležies Ndono tiltų, Jis y* ja Užeitų" ta JaK 1 Idmp Jis riant Purvių kmrno takus į
r *d-ro Pr. V. Raulnraičio ape- TŲ BYLOS LIETUVOJE dainių dirbtuve, sU visą me tu aukštai išeita ; jp ga* sutiko ir jos jį mtaedr į arimų su pulku pupm^’ ta ir kad dvi silpnumo nega
džiaga ir saldaimums dirbti lUose reikalingus pylimus vienų butų, kur ir mkwj<x vanių buvo atskridusi viena linti ne eiti, ^teisyh's sur**
E* nacijos skundą ir pūkute
imi** ją vistiek verste verte,
įrankiais už 6000 litų ir jo žemes atv^Mipylė Ūkinin
fe Kauno t nuov, taikos toisėVita iš merginų iš jo kiŠ<» ‘ Imlta variui, kurios tik gal*
KAUNAN. — Lapkričio
kad
eitų ir atneštų padus-.
2
fotografuotini
paviljmiai
jo sprendimą, būtent, “Ry- menesio paskutinėse
_
kai. Dabar važiupdątni nes ištraukė 15M dolerių, ta kiek juosva. NėjmpW
dienokas.
Nurodžius jai, kad ji
f to atsakomąjį redaktorių
kriminalinė policija areš- su dekoracijomis ir baldais, džiaugtai turį amžiną tiltą.
kurie btivo surišti dviejuose tąją varną be artojų matė ir
esanti nėščia, ji tavo nuvež
į p. L. Jokubauską nubaudė^ tavo ateitininkę medikę tVi taip pat už 6000 litų. Viso
atskitttta |mkeliu<M(‘. IŠ- keliu ėję žiiMHiės, .
ta pas gydytoją SąlUmmiai*'?
» 'neini mėnesiu pastato ka- talijų Kudirtaitę. studentą nuostolių padalyta 12/MM) lt.
RADO ŠENOVES
ti-aukę pinigus meiginu.s ta
t C, kuri konsfantavo, kad ji
I Įėjimo.
PINIGŲ
J. Žemaitį ir Kudirkaites se
bego. Krim. policija išaiš- Gilitirai pgddrĮ 42,000 LUų
esanti tikrai nėščią 5 mėn.
nttoMitt.
darbavos valse.. Jonučių
sUtę Aleksandrų. Pas juos
kiuo nusikaltimą. Toliau
ir Ital ant jos kūno nuo mu
visus padaryta kratos. Taip kaime sudegė Ruseeko kluo VUKA^ŠKIS. — Lap kvotą vedant, išaiškinta,
vauj-in TILTAS
šimo
yra linsios mėlynos Žy
pat areštuotas adv. R. Galia-Inas su javais, padargais ir kričio 17 d. Kumečių kaimo kur buvo paslėpti pinigai, Sinmo valsčiuj, Gražulių
mes. Galų galt* ji nors ir
į
Per Nevėžį ties Raudon- itališkas ir riud. J. Linkevė ? mašinomis. Nuostolių 5850 ūkininkas J. Kregždys, ar- 1504 doleriai rasti tr grąžin kninm g.vventojo Aut Dra- vėliau, negu reikėjo, iš da
gužio sudegė trobesiai: gy
? damas diry| 30 cm. gilumoj ti nukentėjusiam.
£ dvariu buvo iškilmingai ati vius. Jie visi kaltinami litų.
venamas nainas, kluonas su bokles tavo imĮtata Ta
pčiau tada apie tą uŽy|į° aujavais ir akseline\mašina- ir
“Š=5=SP
VIENAS KUNIGAS ML molinis tvartas. Nuostolių
iMu. ’.^ojo aukštesni organai, ku
?
inn,v rie poIicininkUM ištraukė į
BE, O KITA NUBAUBB
padaryta 7000 litų.
kiaulių įmesto* ViŠinskoi"p1 teismą. TijūneHs už tai ga- *
Spauda pnineša, kad lap gat., apdegė Kdmaiio saldai vo 3 inen., b jo “sandarbikričio 26 dieną mirą Darbe* nių dirjrfuyė iy lįįdęlnvmię- ftinkaš** niurkus 2 mėn. are
tu- .•
. J<5 ■ .
nų
klėlionus kum J.*Matiile- nes krautuvė. Nuostolių što. Tačta! jie tuoapretart
;
vičius. Tuo pačiu metu Rie padaryta už 35,000 litų.
mu buvo nepatenkinti ir jta
tavo
taikos
teisėjas
Darlie*
davė vyriausiam tritatalui
4
nų vikarą kun. Jta nubau Gtuszdžių valse., Dargai a|M»1iaėijos skundą.
: -i
dė sumokėti 1000 litų arba čių kaime sudegi“ Liikio tro Teisinas atsižvelgdamos ?
atsėdėti arešte. Klelmnas
besiai, gyvuliai ir kiti daik tai. kad jie nėra inteligen*Jį
gal būt laiiningiausis nuėjęs tui* Nuostolių SIMM) litų.
tai, išauklėti žmonės, paskir*
tą bausmę jiem sumažino li
amžinybėn.
L
gi 3 savaičių arešto kiekviė*
Aįjol ionija Trnmpakojy*
»
BAŽNYČIOS STATYBA te, gyvom Giedraičių valse., oam. Sumuštosios nioteriŠLaninikancų kaime, iš kerš ke civilinis ieškinys paten
MAŽEIKIAI. Ua vasarį to padegė Kosto Lamai laus- kintas 190 litij. Jos pusę
pradėta statyti didele mūri k<> trobesius. Sudegė kloji teisme atstovavo pris. adv.
nė bažnyčia jau ligi stogo mas. tvartas ir svirnas. Nuo \. Tumėnas.
pastatyta.
Norėta šiemet stelių padare 5000 litų.
k
AIKRAšctAI tankiai paskelbia atradimą paslėpto
baigti sienas ir stogą užden
&
gti,
bet dėl lėšų stokos sta
turto apie šimtų metų atgal.
Ki'otc <L~l paskaitos.
tyba nutraukta ligi pavasa
rio.
Žmones, kurie įnislčpč šiuos pihigus visuomet tikėjos juos
r*
KAUNAS,
20
1

■

\

1 ■■■■ ■ ■.h.

.

Užkastas Turtas
Yra Pražuvęs Turtas,

VĖLUVOS IB ORGAMIZAcuy ŽENKLIAI

14

atgauti... bet jie niekad neatgavo... buvo jiems pražuvę am

> ■

žinai. Jie ne tik save apgavo bet ir savo Įpėdinius.

d. buvo iškviestas į krimina
le policiją ir joje kvočiamas
“usfitia** korporacijos pir
Vienas Kauno kiiųiejas mininkas, stud. J. Totorai
sirgęs tuberkuliozu. pasiry tis. Kvotė dėl skaitytos
žo pasigydyti naujai išmė Kaišiadoryse. K VU susirin
gintu bildu — badavimu. kime, Įiuskaitos “Kristus Taip jis gydytojo priežifi-! Taikos Karalius.”
roj, kaip teko sužinoti, ba
dauja jau 37 dieną, Minta Ne kiekvienas gali pada
tik skysčiais.
ryti ką nors nepaprasto, bet
Budinija 37 dienų.

i

Dabartiniuose laikuose liuesu pinigų cirkidiacija. yra biz
.4

nio gyni gitai. Tinto slėptai apvagia netik savo miestą

ir šalį, bet save ir savo šeiminių. Norėdamas padidint savo
sauguiniįr tik numažina.

Šiandien saugumas dėl musų visų remiasi ant dirbančių
r*

pinigų. Pinigai geriausia dirba kuomet padedi juos Į tvir

•kiekvienas gali nudirbti pa
Kauno sunkiųjų darbų prastą darbą nepaprasta nu mwi «p«daljM lt Un aMtv*r*k
Uk*. Deri** artteHtei KiUbm Mm*
kalėjime pakeistas maisto dvasia. — Booker Vfasbing-f
M. A MOmMAS
davinys, Silkių it aliejaus ton.
kaliniams visai neduos; leis
ta duoti saldžių, darkovių ir
mėsą su riebalais pakeitė
pieno produktais.

tas bankas kur tarnaitė pramonėstgeravei jūsų mieste.
Padekite savo pinigus į tvirtas Bostono Bankas. Kada jū

sų pinigai dirbs dėl Bostono, jie dirbs dėl jūsų namų ir

dėl dusų.

I

Boston Chamber of Commerce
u

inrWWi

*

KAUNAS. — Naujus (i
vagomis padirbti geležinke
lių valdyta užsakė vokiečių
firmoje *‘Wumag*? Goerlitze. Mat, tu firma, pigiausiai
apie rinū tuos vagomis pada
ryti — |M» MOOO litų kiek
vieną. Visi vagonai ta ke
leivių,
.. '•

V; S. Knro

VMmI»*U tate.4ah« «aMh *tt *W
IKI UtormvbU kr«U0klt«rt I McwU»W*

DlBBIJflKKlS

HKAUttlOIH

■
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Yorko, dar prieš parapijos davo į visa* puse* (net į
organhavimą, gyvavo &v.ĮKew Y-orką-) lietuvių kataliIridoriaus draugija, kurio*1 kų išpažintie* klausytų (9
Kalėdas, kaipo K
tikslu buvo remti mūsų pa- piij* ’
rapiją ir jungti visu* lieta-i 1878 m. newyorkiečrai lie- gimimo paminėjimą,
vius į vienybę. Kiek vėliau, tūriai padeda yįąta* lenkų kų Bažnyčia švenčia
Šv. Stanislovo parapijai “nu
ten pat atsirado Av. Jono.*
“  džio 25 d. jau nuo k
pirkti bažnytinę savastį Al- Šimtmečio, Pirmieji 1
draugija.
vokie Čionybės apaštalai, sega
Aušros Varių parapija bu gemeiner Verein
mi staiga išnaikinti
vo viena iš didžiausių Ame čių organizacijos vardu. (10 stabmeldiškus
papro
rikoj lietuvių parapijų. Bet —11 prij*
buvo privemti dalį tų j
laikui bėgant, miesto vald 18T9 Mikna Tvačauckas piočių ir Švenčių palikti,
žia šią dalį, pradėjo gerinti. išleidžia New Yorke pirmą teikiant joms tik kitą, k
Leido statyti didesnius na ją Amerikoje “Lietuwiszką šČiopišką, prasmę,
mu* ir Čia pat prieš bažny Oazietą** (16 <t rugpjūčio eilėj tat liečia Kalėdas, h
Ho* Švenčiamos tuo ii
čią ym didelia, piečius iš (13pąl^
kur prasideda garsusis Hol- 1881 New Yorke Algemeir kada senovės romėnai Iv$
land tunelis, kuriuo kiekvie nėr Veprių, vokiečių katali davo “brutalia”
;
ną dieną tūkstančiai auto kų organizacija savo visati gimimo Šventę. Todėl pi
mobilių ir kitokių vežimų niame susirinkime vienu įvairias tautas iŠ stabmd
važiuoja į New Jersey vals balau nutari* bažnytinę sa Stės laikij yrą užsilikusių
tijos pusę. žinoma, toki pa* vastį atrašyti lenkų lietuvių šokių kalėdinių prietarų
dėtis pastūmė lietuvius iš sa Šv. Stanislovo parapijai, papročių, nieko bendra
vo būklės ir jie kraustėsi to* ^^haši^^butu irJietu* krikščbnybe neturinčių.
\ ,J
liau miestan,—bet Jclebonui, Kaq užrašuose hutų ir ueui-|
vių vardas, prasidėjo ęrgč-1 Ypač~ daug visokių priofc
turint gerų draugų iš sve
'"tų iš stabmeldystės
laitaj._J
_
i*timtaučių pusės, parapijos liai, kurie, daug perididinojrti
sekančiais metais, kada, ra pas rytų slavų tautaĮ^^
reikalai eina geru keliiL
Brooklyno lepkaį įšsibodėju kbi kuriose vietose iikingH
■f. ■

NAUJAS LAKŠTAS
Jis atėjo prie mano stalo su drebančiomis lupomis--„
Užduotis atlikta,
“Bmiigus mokriojau, aš noriu nauja lakštą,” jis sakė;
“Aš suteršiau šitą.”
Vieton dėmėto ir suteršto lapo,
AŠ daviau jam naują visai be dėmės.
\___ Ir. žifirėdainks į jo liūdnas akis šyptelėjau: -______ _ ’
“Alano vaikeli, dabar geriau
Aš ėjau prie sosto su drebančia sielai
Sena* metas atliktas.
h “Brangus Tėve, ar Jūs turite man naują lakštą?
Aš suteršiau Šitą.”
Jis paėmė seną lakštą, dėmėtą ir suterštą,
Ir davė man naują visai be dėmes.
Ir, į mano liūdną širdį šypterėjo:
’’ “Alano vaikeli, dabar geriau daryk!”
Vertė Kazy* Adna.

R W< AUttO* VAITU umeu

Šiuo laiku parapija tur

kun. J. Dutkevičiip. lenktis, gūdūs, rusus. T*fl
P, Švč. Aušros V artų Parap., gražią, su Aušros Vartų Sv lietuvio
<14—15 pri.).
[kadi jeigu kas Kalėdų ryw
Panelės paveikslu, geram New Yorko lietuviai, kad anksti kelia, tas visą gyv
25 m. Sukaktis, New York City stovyje, bažnyčią,'Tūsj, gra- pasekmingiau pasidarbavus, mą būna vikrus ir judru*!

žią svetainę, kur parapijos suorganizavimu savo giynatnušauti kiškį per Kali ’
ir draugijų rengiami vaka ietuviškds parapijos, įkuria] reiškia laimę ir pasisek
Gal daugiau negu 50 me . Po 4 metų tokio vargingo rėliai ir pasilinksminimai.
barniai ir vaidai, kilę Kūčių
■fsr
tų atgal,pirmieji New Yor-j gyvenimo, parapijonai, su Taipgi turi gerą kleboniją, “Šv. Traieės lietuviškom parapijo* draugiją.” 1884 m. dieną, yru blogas ženklas;
ko lietuviai jau būrėsi į klebonu prišaky sumanė ir o skolos, po tiek vargo liko
jeigu Kūčių dienos rytą
MOKSLO ŠUKES
draugijinį gyvenimą. Tais nupirko
* * ~2 *lotus
1 po No. —
569- vos... 11,000 dolerių. Čia pradžioje ji turėjusi apie
namus užeina vyras, reiškia
laikais buvo atvykęs kuru 590 Broome Št Užmokta reikia dėkoti klebonui, ge 100 narių—vynj. (15 psl.).
laime,
jeigu moteris
n**”
1884 m. 25 d. spalių M.
Kryžius yra išganymo, tame, pasidaro didžiausia Dr. Varnagiris ir laikė pa už juos 28,500 dolerių. Tuo- riems parapijonams, kurie Tvarauckas pradeda leist laimę; kas Kūčių dieną lin
maldas Kapucinų bažnyčio
dėjo pastangas, kad Dievo
ženklas, neapkainuotas ž#n- mūsų neprietelis,
ksmas, tas bus linksmas ri- j
je (Pitt St.) lietuviams ir bažnyčia, kuri kaštavo apie namas būtų palinosuotas New Yorko mieste “nedėlikiša mūsij atpirkimo ir rnū-.
A1 gyvenimą ir tt.
lenkams, bet kiek vėliau, lie 75,000 dolerių ir vasario m. nuo svetimos globos. Ir jei nę gazĮėtakę” — “Uniją”
sų tikėjimo
nes ant kry Po potvynio, Dievas prie
ėjusią
iki
25
d.
balandžio
Viena iš iškilmingiausių'
žiaus Jėzus Kristus mirė męs Nojaus auką, palaimino tuviai nuo lenkų atsiskyrę 1911 metais buvo iškilmin- gu Dievulis duos, būsime 1885 m... Atvykęs kun. Kon Kalėdų švenčių pas slavuąj
Tuomet dauguma lietuvių gai pašventinta. Reikia at- sveiki, tai netrukus ir tie
dėl mūsų nuodėmių. r Krikš-; jį ir jo šeimyną ir prižadėjo
čius 1885 m. iš Baltimorės ir pas mus yra Kūčios.
daugiau nebebeusti putri persikelė į Brooklyną gyve- riminti ir tą, kad tais lai- paskutinieji mūsų rūpesčiai klausytų išpažinties is pra
Čionys gerbkime kryžių.
standžius danguje pirmar&
niu. Savo prižadėjimų pa nti ir ten pradėjo organinio kai* «i takia skolos našta bus nukamuoti, jei tik ger šęs New Yorko arkivyskupe žvaigždei, kuri turi simbolu
ti gnm ai lietuvišką parapi buvo sunku. Daug manė, biami parapijonys, kariai su
Kas atlieka kryžiaus ke- tvirtinti Dievas parodė ant
3?* .... i .
...
. kad parapija
~ neižsilaikys
7 7 , Jir klebenu ranka rankon dirbs leidimo aprūpinti lietuvių zuoti Betliejau* Žvaigždę*
H»yti dangau* įvairių spalvų juo
dvasios reikalus, (psl. 16). visi šeimos nariai sėda pri«3
buvo netekę Vil- Vienybėje yrą galybė.
nesuskaitomą daugybę atlai sta, kurių vadiname Laumės Likę New Y-orke lietuviai
“New Turko šv. Traicės bendros vakarienės, kurio^H
manė, kad mūzų pasJ.
juosta, vaivorykštė. Ką tas neturėdami šių dienų susi
dų sieloms skaistykloje.
pavapijos draugiją” su li metu dalinasi plotkele. šit 3
siekimo patogumų, kad .da tangos nueis niekaip Pa
parodo, Niekų kita, kaip tik
kusiais kun. A. Vamagirio jiaprotys paimtas
sigauti į Brooklyną, suma- , vyzdžiui, 1910 metais buvo
Šventas Augustinas, norė Dievo gailestingumų,
laikų pinigais prisidėjo prie stabmeldystės laikų, bėt pa«
ne vietoj savo dvasios reika-, surengtas bazaras. Bazaąas
damas save padrąsinti, kas
Kazy* Adau. lūs aprūpinti. , Tuomi pat tikėsi 5 dirata ta pelno 11*
brooklyniečių darbo ir nuo katalikus turi visai
link pasiekimo dangaus sa
fo taiko iki 1903 m. new- prasmę, būtent, reiškią suair
laiku kun. J. šeštokas persi Į ko vos... 37 doleriai su een
kydavo: “Jei ta* ir ta galė
■A
yorkiečių lietuvių dvasiniai broliavimą ir meilę.
AR GIRDĖJAI, KADA kelia tarpe vietos lietuvių tais. Bažnyčios statymas
jo, kodėl aš negaliu.*’
Nesenai
iš
spaudos
išėjb
reikalai buvo aprūpinami Kai kur yra užsilikęs pri*3
ir, vyskupui leidžiant, 1906' buvo nepaprastai- .keblus,
NORS ŽODŽfVS:
|m. gntX
nehuvn
i.
lietuvių kunigų iŠ Brookly- taras, kad prie kūčių stalo ||
Nešiok rožančių! Popie
n*o.
Brooklynan persikėlė turi susėsti porinis asmenų .3
Loja Aušros Vartų pampi-iS kur *> «”*«■ B<*P*™' *
žius suteikę daugiau negu apykaklė — collar
{ja.
Organizuojant
parapi>
taip
^5,
tad
žingsnis
Kronika.
’
’
Praeitu
bruoir Šv. Kazimiero, draugija skaičius; neporinis asmenų i
{j?šimtą metų atlaidų tiems,
batas — boot
t buvo daug vargo nadc-t., Po žingsnio fjoihe pirmyn ir žuo^^paduodamn išimtinas su savo mitingais, psl. 17).
ją buvo daug vargo padėta
skaičius reiškiąs, kad viena* j
kurie visados turi rašančių guzikas — button
šiandie skolos turime tiktai tik “iš kun.vA. Miluko pas 1885 m. 2 d. liepos prade iš esančių asmenų kitų Kanes
nebuvo
nei
bažnyčios
iei
su savim.
kaklaryšis — nektie
klebonijos. Kunigas gyven mažą dalelę, Koki buvo sta kaitų” dalis apie New Yor- da eiti “Lietuviszkasis Bal lėdų- nesulauks. Yra žino- J
—-ooo----kišenė — pocket
ką 1868—1893 metais, paim sas” turiu “Lietuvos Mylė nitf, kurie šiam prietarai |
davo ten, kur buvo galimo. tant bažnyčią.
Jei turi tvirtą tikėjimą, kojinė — soek
tas
iš “Amerikos Lietuvių tojų” — Rėdytojas Jonas
Pamaldas laikydavo ten Dviem metams praslinkus,
taip aklai tiki, kad pasikvio į
viską nugalėsi; jei turi mei sermėgt—frock, coat
Kronikos.
”
Szliupas, Naujame Jorke čia iš gatvės pirmą pasitai- J
kur buvo galima gaut pa . buvo nupirkta klebonija,
------------ O—-------lę, žmones valdysi.
skepetaitė—liandkereliief
(psK 18).
rankią vietą. Šimkūs buvolDominie St., užpakaly baŽkiusį žmogų, kad tik būtų '
Jų Vartoji-maa Sukinyje'. tuomet lietuviams laikui. I nyčios, kur buvo galima pra 1868 metų rudenį lietuviai 1885 metų pabaigoje—Ad porinis skaičius.
Yra daug geriau turėti
Jdėti geriau tvarkytis. Orga- išeiviai atvyko Amerikon (5 vente kun. A. Varnagiris at Po kūčių merginos trati- i
aukštus idealus ir bandyti Vaikai žaidė gatvėje be Parapijos organizavime
pusi.)
vyksta New Yorkan, kad
vizuojant parapiją, buvo suklebonui kun. J. šeštokui:
___
juos pasiekti, negu neturėti sermėgų.
“
1869
m.
sausio
mėn.)
S.
padėtų
“Šv. Traicės lietuvi ko iš po staltieses ten paJį*
' organizuota Šv. Kryžiaus
jokių idealu ir bile kaip eiti Kareiviai dėvi ilgus ba daugiausia padėjo A. A. Si- J
Bruožis, su kitais draugais škos parapijos draugijai” to šieno šiaudus. Jeigu pa- ;
bažnytinė
draugija,
kuri
ir
tus.
monas Lisauskas. Jis buvo
per gyvenimą.
atvežtas iš New Yorko dirb pastatyti “pirmą lietuvišką sitaiko žalias, reiškia mergi
Mamytė įsiuvo guziką į jo pirmutine ir, taip sakant ‘•po šiai dienai gyvuoja. Si ti prie tiesimo Philadelphia
bažnyčią.” Pabuvęs Čiake- nta, ateinančiais metais ište* .»
draugija labai daug prisidėmarškinius.
geriausia
pagalba
tokiame
Sūnau. jei visiems norės
ta _
Reading gelžkelio Sha- , menesių
ir veltui pemė- kės; jeigu šiaudas sausas, \
24----- Darbininkas
_
.1
įtikti pasaulyj — būsi jųjų Vaikas visados užsirišk sunkiame darbe. Kiek vė jo prie palai^mo parapi-;1™11^ e‘ l1869
m.1*. P*ya«a- ginęs su “S
Šv.
800.?
v- Traices New reiškia turės laukti dar kė- j
kaklaryšį.
liau
savo
darbu
prisidėjo
A.
>
vergu.
jos.. Vėliau nuorganizuota1^
^rko MuviŠkos parapijos lėtą metų.
Turtuolio kišenė buvo A.' Dragunaitis ir Brigaitis.
Ragaišis
abudu
iš
Vištyčio,
dmiįnrtė*
”
pagalba
surinLK-K.SA, 10b ap., kun irgi
Iš visų dovanų, ką Dievus tuščia.
Suorganizavus parapiją daug prisidėjo lietuviams pėstį atėjo iš New Yorko į fcfį reikalingų IMų šventynei Šv. Jurgio parapijos svotaimums suteikė, kalba yra Ryte Jonukas nerado sa neturėta nei bažnyčios neį laikytis prie savo tautos ir Danville, Pa. (5 pet).
pastatyti...
pamatyti... Arkyvyskupas, nėję... pamaldas laikydavd
’
*. •»... 47 .»w»
brangiausia. Su ja, žmogus vo kojinės.
ištyręs, nemato gali- klebonas kun. M. Juodišitia ;
klebonijos. Per 4 metus pa l>ažnyčios. Toliau, buvo su 1872 m. kum A. Strapini- hikalį
Kunigo
apykaklė
yra
at

gali’ išreikšti sielos troški
•
maldos buvo laikomos Šv. organizuota Aušros Vartų kas, ex-marijonas, atvyksta mybė* lietuvių parapijai iš- (psL33).
1889
m.
atvyko
Nev?
Yor*
mus ir jausmus. Dėkokime bulai atsukta.
Teresės bažnyčioje, Rutger draugija, vėliau perorgani iš We»tahe*terio (dabar atlaikyti ir įduoda leidimo
kan iš Škotijos, kur Gla^o* ■
Dievui už tokią galingą je- Moterys vartoja mažas Henry’ St. Čia ačių vietos zuota į Amžino Rožančiaus Bronx. New Yorko mtaato jo* kurti.:. (19 pel.)
skepetaites.
klebonui buvo leistą bažny draugiją, kuri ir po Šiai die* dalis, kur gyveno prie Mv. 1886 irt# Joninėse 24 d. wo apykardos geležies dtabKazy* Adna. čios rūsyj garbinti Dievą lie
——ono----mi gyvuoja. Vėliau atsira Raimondo bažnyčios) vie birželio New Yorko lietu tuvese miltus dirbo, Juozu* j
.
Viena tik valandėle dan
tuvių kalba. Tie 4 metai do Moterų Sąjungos kuopa, nuolyno, Šenadorin... (8 p,). viai, “XM Bako” leidė šeštokas (psl. 54).
giškos linksmybės vertesne
tai buvo nepaprasto stisikau Lietuvos Vyčių kuopa ir ki
jams
“Lietuvę* Mylėtoyra už viso pasaulio džiaug
vargo ne tik tos idėjinės ir .bažnytinės 1875 Kew York© per Nau jam*,” ly. Kazimiero Drpitno metai,
S
jus
Meta*
įkuria
pirmoji
smus.
klebonui, bet ir patiems pa* draugijos.
jai taipat Šv. Traicės para ,48*riirtlM .rita d* karto* >• f
enrf, Dr. Y. MytatlamoPntlne r*dafv*
grynai ItetaviSka organiia---------------Mmm llftratttroa motai**, rlmiomeirfo rapijonams buvo.
Reikia
pijos draugijai susitarus ir mfeta 1< FtaLdHrifc tarmto **
»ki»dMBliknjo KjnrtnliM ttMM*trw»btW
Organizuojant parapiją,
“Šalinkis nuo pikto; ge Irminorini*
komisija* išrinkus iškilmin •ąrivota tkietai. Kris* T»htnroM
fairnalon >ra rtldfttamliu', atsiminti, kad tais laikais
netoli
bažnyčio*
apsigyvenu

miero
draugija
(8
p«L).
rfeMMMta*.
Homhraotai
ir
tttonm
i m .
nebuvo
nei
suWay,
nei
til

rai daryk; ieškoki© ramy
gai minėjo jvedimo Lietu M4U0MI 11 IK,
sių
lietuvių
buvo
apie
70
šri
VtaMlMr
1876 įšvęsta* į kunigu*] von krikščioiujo* 500 sukabės.** įsidėmėtini psalmės t« vflabmityU
tų, nei kokių kitų šių ImkiL M
k ktor mfoa* U 1H., puta
j
patogumų,
tat
surisiekimas
^^
"tMtttto"
kaina
Uetmraja:
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uAužra’ rašo:
nas. Ir —Bgšk>l beveik dar
KAIP JVAMMM
TnikoK organmvimu paniekas Lietuvoje negavo iu
uauly daug te amrirūpinęs Prieš šešta mėnesius iš Lie tų emigrimtų* jokios žinios
KNHM'ŠUTMŪAMIAM*.0. AMOdATTOM 0FLABO*
Čra netrūksta nei planų, nei tuvos emigravo į 88SR apie
net tėvai, nei mylimieji.
projektų. Atrodo, kad vi- 300 žydų, beveik vien jauni- nei draugiu... Jei vieni ant
rimo
fflrftuM, taria 3, 1M fe
** tarptautines Įstaigon su um Išvyko, nustodami ri tėvai ir sulaukė imgriiau
Jtatef Ortobtr aiMT. astMrMM
'autų Sąjunga pryžaky jau Lietuvos pilietybėj taigi ir iš savo emigravusių vaike
PRMNUMfeULTtM KABU :
•mcBienou ju.t»b:
KM
dvylikti metai organizuoju tesės grįžti į Lietuvą, laišką, tai tesij tik tiek RUfcloiy mteata..
„ J1J.j,,,
»,»<»,•»
'taMiriakti Jtibtauki*,
Europoje taiką. TjK deją* Jiems išvykstant, Lietuvos rašyta: °Esu sveikas. Dnutie cm* per nėek yeeriy. .$2X0 Vtaa kert
tartMr. ,!£.Wt
|
tą dar nesamą taikos ratą žydų visuomene smarkiai gmnūegaliu parašyti.*?’
a «MM per m mriy... .feto UWeoy » kert earaltO mum
yra kaišiojami įvairių Įvni- ginčijosi dvi to; rivurĮkalln* Ir vėl jaudinasi Lietuvos
DARBININKAS
rimisi imgalini. VielUlB iš nčyi imsilikti Lietuvoj (šių Žydai. Kai kurie tokių ete
WB8T BkOADVVAT
SOUTH BOSTON, MA3S.
tokių didelių pagriiųyra iv- pusėj buvo ir, **Jidiš? ftfi grantų tėvai jau rengiąsi ir
TVLVPHONK SOUTH BOSTON Ofe)
fiMMi tatitapti m jo tautj«fe ir rita «ta ai tatai ta*
ttttw sukilusių hūnų isla me**L o kiti kursto einignm panąddas sinagogose* už sa
vykti į Wiritaftta» W Atvyta Amoritaų rife *taM«
mas. Prieš kiek laiko kilo ii (tarp šių buvo antrasis vo kaip į vandenį dingusius
mintis atitinkantis pugrin* Kauno žydų d i e n r aš t i s; vaikus užpirkti..,
(te maganfauoti Europą i *ftI>olksbiat/* Tų ginčų re*
atvyko Ittf
ir Mt miaudm iMaam
M 3to
sąjungą. Toji sąjunga yra zidtate gal dalis buvusiu pa* ROMA. —■ Italijos Dikta
bttvo
1 tr. Moko parapiją,
knr 'uri ibi feioąlMfKi
Žinoma PaiH’Uropos jmtdu sim»šusių (‘migruoti vis dėl torius Mųssolini išleido įsa- .
Mtbonstt>.
ir jos didelis proimgandis- to atsispyrė tai pagundai, iv kymą uždrausti prie visų
Ta, raraia žodimd* fctjMUMkoU- km.
fatąribų bmft
tas yra jau visiema Žinomas pie 3Ū0 tačiau (‘iiiigĮUVo, Jau darbų dirbti viršlaikius.
Šv, Tėvus Pins IX paruošė dar naują cmdklika. »ako
Toa Mm tausot žhfeia feMh jofcb «wratt’
grafas Condenbove-t-aleigT. dvejetas menesių praėjo, kai Tuo norima sumažinti nehgttmBcineniška^ jas turinys dar nepaskelbtas, bet tikslas mo ąpte j© omenį. Reikia > amfeHtaii pąM, M frartfeiM >
Jis
yra
ir dar nergzistuojun
___
________
____ _ J emigravo imskutinis m‘k^»darl)ų.
į_
jau žinomas. Toj enciklikoj Popiežius pageidauja visit, pte#w gabvmua ir
jafemiiftą WĘį.
W
Jam. cioą Paneuropos srijungoš ĮĮM^TįHK! ------- “—— ------------ —
^irikščionin vienybes, kad įvyktų viena avjile ir vienas
Kta n*r» gtaUjąi jo vi«i®O pamota^ ir žMjari
pirinininkas,
so ir Stalino ekonominė pro raudonąjį islamą, leidžia br*
įnmytojas. Kadangi Kristus yra kelias, tiesa ir gyvent aą yratalbn? Tar btt Bita torio imogaro ryM»
Htirij*
as, tai guli tebūti tik vienas kelias, viena tiesa ir vieno- kolorijOto, kap MMtą rtttUaodtoęa jo talentinga ištalbn ir ne»n- Labui _ aktuolus kfcwmw; grama, Ji sudaro didelį ganizuotis lx>lševikų politi
„A:
___
__ Alar į būsimų Paneuropą tur;pavojų kultūringam jmwii- nėms ir prekybinėnis atsto
tikras gyvenimas vedąs Į laimingų amžinybę ir tas V ,
.--rh&as yra Kristuje. Taigi netikslu eiti nevienodais ke- pratariu tadavinyt—poftoti pubHta ūpą* Tm vifuomot pavyk- Įeiti Rusija, ar ne. Kaip liui ir pačiai Rusijai, Jei vybėms, kurios, kaip ne kar- ’'
Ais, išpažinti nevienodą tiesų ir gyventi skirtingus gy- ite, nei rtiiri* tik pramfti kad kalbia tam. iva<šdy», tuojau klau dėl visos Paneuropos san gu tos programos būtų įvy tų buvo įnulyta, yra ne kas
veniimts, kad eiti drauge su Kristumi. Iš to išvada, kad sytojai patilai*) iWyu., patipuotta iyP*to kr lionkato potiroafia tvarkos ir kitų jos reikalų kintų nors dalis, tai Europa kibu kaip Komhiterno at
4 visi krikščioniški tikėjimai turi jungtis į vieną, tikrų ka- išgurti ką uors labai įdomaus, ar juokingo, ar žavšjančio. Ir nie plačiai kalba jos ikvė|>ėjas taptų nelaimingesnė, nėtur- stovybės. Blogiausiu tilo
. talikų tikėjimą. Tas paliečia visų pirma- susijunginių ry- kad neapririnka. Atidaro bumą, ir plaukia valdinga kalba, tar Coudenbov<»-Calergi, taip ir tingesne ir alk’anesne. Dem atžvilgiu pavyzdį yra davu
£ tinęs pravaslavk bažnyčios su katalikiška.
tum tyki, numinanti dainą. < Bodfe joo turinį seniai kur gūdi* šiuo klausimu jis pasisako pingas laivo tik įspėjimas, si Vokietija. Pradedant ne
laiminga jai ir visai Euro
Kun. Lord, buvęs Harvardo profesorius, dabar (les- jai, jb ufclšptu kažkor giliai rioM tik rtikM* tam luta jarnmfe aiškiai ir griežtai. Kąip tik’ bet Europa jo? nesuprato.
tuo
klausimu
‘
šiomis
(/ieno

gt- tąs istorijų šv. Jono Seminarijoj, Brightone, gabiai tą ištraukti. Ir tam. taagšdyi, tas žavėtojas talbštojaa, lyg ištrau
Raudonasis islamas tą pai Rapalo sutartim; ji ir
toliau tebegyvuoja bolševi
B dalyką išdėstė per radio Stkmadieny, Gruodžio 27. Jis ki tau žodį iš bnr»M. Tokių talentų, mažai kur raudama. Ar gi mis jis yra išbudęs knygą
kryžiaus karą su Vakarine
prancūzų
kalba.
Ten
jis
istoriškai įrodinėjo, kad pravoslavų tikėjimo skirtumas nebūtų pogeidautiaa, kad tas auktiųio kaltotojta sutiląutaų dar
Europa veda trims frontais. kams. Ji pretenduoja būt
>:■ yra netoks jau didelis, kad sudarytų neįveikiamas kliu- auksinio jubūijau*?
--------- aiškiai ir kategoriškai pasi Idėjiniame fronte bolševi ryšiu tarj) Rusijos ir Vaka
gė, tis susijungti su Katalikų Bažnyčia. Didžiausių kliūti
Prie to reikia pridMi, kad tam. taagšdys turi tafontmgą sako prieš Rusijos inkorpo* kai deda dideles jmstangas rų, o tuo tarpu savo nugara
£■- Atidaro jų nepripažinimas šv. Tėvo Bažnyčios galva. Bet
teševikamj
raciją į Paneuropų. Jo nuo- komunistų ėvangelijos pro pasitarnauja
t kadangi, išnykus carams, Rusijos pravoslavai neteko sa- der»eijo« PimiainkM. Tokiam brangiam darbeatejfe ir įiyiaiam mone, jeigu dabartine Rusi pagandai ir organizavimui tiltu į Europą, Tuo ravo
ja Įeitų į Paneuropą, tai sų*
vo bažnyčios galvos, tai jiems būtų loginga glaustis prie vkimraiMaiM mnų iieiriia liaki dar UfO Mniįfea.
K.
neramumų, kurie per pilie flirtu su MŠevikaįs vokie
F; Katalikų Bažnyčios galvos, kitaip jie negalės išlaikyti
junga liūtų pasnierkta mir
tinius karus turi paruošti čiai norėjo pagąsdinti Pran
L netik vieiiodmno savo tųieigose, bet ir pačios tikėjimo es- ja, kol visas biznis neužsi- ko darbo pakankamai tai vi: čiai. Pas jį apsilankiusiam
cūziją ir kitas vafetybee, bet
[ naės. . Katalikų. Bažnyčia daro pravoslavams visus pa- buigs galutinu Rusijos sil* si gerai žinome, betJkad duo Rygos ‘^egodiiia” kuras- laimėjimą bolševikų idea toji jų politika yra klaidin
lams, Iš kitos puses, priJ' lengvinimus susijupgti, palieka jiems savo ceremonijas bankrūtymu, jei rusų tauta nos turi tik komisarių, vadi pondentni tuo klausimu jis
menąs vergijos laikus pri- ga ir jos tokieciamk greit
j* ir visą 8iLsityark^iną» prie kurio jie amžiais yra pripra- laiku ueuusikratys bolševi
nasi, purante nteimčit yra plačiai, jjasisakes.. Ir verstinas darbas ir alkstaii- teks gailėtis. Taip wynpr»r .
taip Europa su Rusija būtų
K Aą, Reikia jiems tik atsižadėti politiškos puikybės, o tos kų jungo.
tauja. Paneiirdpoa idėjos
Rusijoj gyventojų, tai ir ži
Čio$ tautos maži gyvenimo
peukius kartus didesnė už
r 1 jpuikybes ragai jau gerokai aplaužyti bolševikų persekib- Komunistai pyksta, kai
pareikalavinuū leidžia bol kūiėjaa dėl santykių su bol
nome. Kadangi 40 milijo
Europą be jos. Taigi Paujimu.
ševikais.
jiems prikišaina, kad tikėjiševikams numušti prekių
r
Su protestantais jau daug sunkiau susijungti Ura nid panaikinimas suardys jų nų žmonių sudaro .tik apie europa su Rusija susidėtų iš
f jau reikia |a*rtvarkyti visas jų tikėjimas, atstatyti ku- pačių viešpaiavinuL Jie sa du nuošimčiu viso pasaulio dviejų dalių; Iš vakarines kainas ir fuo būdu konkuruo
F.< nigystės sakramentą ir pašalinti esminę herezija arba ko, kad negąsdinsią žmones gyventojų, jšskjTiis Rusiją dalies, susidedančios iš virš fi su Vakarine Europa. Daklaidatikystę, kurios jie prisilaiko. Bet šv. Tėvas kalba cyščium ir pragaru, nes pra< tai išeina* kad du nuoširn 20 valstybių, kurių kiekvie bar jie numušė kainas tik
L ir į juos, šaukdamas eiti tikruoju keliu. Ar jie paklau- garą nišai jau turi ant že eiu ne-bolševikų badauja, o na turi savo atskilų politinę žaliavai ir žemės ūkio pro ALRK. Federacijos Nau
sys, ar ne. tai jų atsakomylx“, liet Popiežius savo paĖrei- mės, pasidėkojant bolševikų tik pusantro nuošimčio bol ir ekonominę struktūrą, ir duktams ir pradeda kovą su jos Anglijos apskrities ka
' gas atlieka.
K. nelaisvei. Apie rojų ir be- ševikų turi duonos. Tuo bū rytinės dalies, keturius kar- Vakarienes Europos pramo- talikų 7-tas Seimelis įvyk
du skaičius turinčių duonos tus didesnės savo plotu už ne, didindama nedarbą ir vasario 22 d., 1932 m., Lie
reikalinga minėti, nes pas
tuvių Rymo Katalikų Sv.
komunistus jo nebuvo ir ne- Rusijoj yra mažesnis negu vakarinę ir turinčios vienti bendrą ekonominį krizį.
badaujančių kitose šalyse są politinę, ekonominę siste Karo fronte darbas dar Pranciškaus parapijos sve
bus. Bet užtai reikia turėTokios tai išvados iš garsio
nėra prasidėjęs. Bolševikai tainėje, 94 Bradford Si..
ti milžinišką raudonų itrmi-1
mą.
sios “piatilicjkus.” Dar
smarkiai ginkluojasi ir kar LauTeįice, Mass.
ą, kad. jį darbininkus tame
daugiau tokių “piatiliet- Dauguma europiečių žiūri tu provokuoją taikų, kaltin Visos Naujos Anglijus ka
pragare laikytų.
kų/’ ir Rusijai gresia ne tik į Sovietų Rusiją kaip į pa darni buržuazinį militariz talikiškos organizacijos, imi*
Bolševikai
dar
vis
tvirtikū

ina iš anglų laikraščių,
Bolševikų “piatiiietka
badavimus, bet tikras badas prasto tipo valstybę, tik su mą. Viena ranka jie kala ‘rupijos, imšelpinės draugi-,
kiek kitokia konstitucija.
kad. smunka, tai smunka. A ric turi korespondentų pa na, kad sovietijoj žmonėms
ginklus, o kita ranka spauJjos. kuopos, chorai, rateliai
Dabar
suprantame,
kodėl
kapitalistinėgerai.
Girdi,
kapitalistinė

Je
čioj
Sovietų
Rusijoj.
merikos laikrašti u i n k a i.
Bet klausimas yra ne konstux*p jų ir žydai, (paprastai tie faktai yra kvaili, tai jau se valstybėse badauja apie bolševikai nedrįsta ’pashįst titueijojc, o jos skirtingoje dos iirr aukso pagalbi kasa- ir kitos išsirinkite kuodangeriausiai pain formuot i), čia ne laikraščių kalte, tik 40 milijonų žmonių, o Rusi nė vienos divizijos į japonu kultūroje ir viso gyveninn si po Vakarų civilizacija. Ir ginusia atstovų į Seimeli,
paduoda vis daugiau žinių pačių komunistų, kad savo joj darbo ir duonos esą pa- frontą. Visa raudonoji ar santvarkoje. Ja yra suku atsitiks taip, kad lemiančią:Šitas Seimelis bus labili
apie svietų ekonominės re- nevykusia tvarka tokius fak kankamai. Kad ten veigiš- mija reikalinga namie. E ręs bolševizmas, kuris iš es valandą Vakarams neišteks svarbus, nes kun. K. Urbumes yra priešingas mūsų jėgtj kovai su virstančiais iš* navičius, Federacijos apakti
formos žlugimą. Rusų tau- tus pagamina. Ir vėl negaties Dvasios Vadas ir Oeilt
kultūrai ir pasistatė sau tik rytų raudonaisiais.
ta didelė ir žemė turtinga, įima pasakyti, kad noras suslu ją sugriauti. Tas rate į Tuos taip greit dabar sta ro garte pirmininkas ir
bot reikėjo nelaimes, kad ji naudoti tuos faktus sovietų
rų civilizacijos sugriovimas tumus fabrikus bolševikai kun. P. J uras daug ruptopakliuvo į avanturistų rau nenaudai būtų jau tokia
tai savo rūšies bolševikų te greit galės štunilitarizuoti ir si kad Seimelis pavyktų*
kas, kuriems daugiau rūpi k vaiki priemonė. Man roTai
ne
paukštis
atplasimja,
gma, kurios mokama visi vietoje žemės ūkio mašinų Visą Seimelio tvarką vėliau
Rusiją nualinti, negu atsta dos, kad pastangos išpuro
Ne
mašinos
sukas
ratai,
—
O kad iv bolševikui dyti įMŪševikų klaidas visai
rusų jaunuomenė. Tos bol- manufaktūros ir būtiniausių praneš kun. P. J uras. Vi
tyti.
Tai
ateina,
atduloja
ševistinėS religijos pagriu- dalykų jie pradės gaminti sais Seimelio ivikalais krai*
Turėtų gerų norų, tai jiems nėra kvaila priemonė. Juk
Vyt
senųjų
Nauji
Metai.
lai gili neajiykanta vakarų šautuvus, tankus ir kitas pkltes imis kuu. P. Jutą, 91
trūksta suimununo, nes ima tuo būdu ĮM‘i*spėjama darbi
Bradford St., LawrėUce,
Europos kultūrai, juipro karo priemones.
si ne savo darbo. Jų spe- ninkai prieš didžiausiu^ pa
N^upruri ką jie lemia,
Alass,
Prieš ekrazitu ir mirties
čianis ir paŽiūmhis. Toji
euilylie ir pirmaeilis tikslas sauly išnaudotojus.
N.eįspė< ką jie žada;
neapykantos
i^Iigiju
įteitį
spinduliais
aiJsiginklavusius Primename, kad ‘mgšiit
naikinti tikėjimų. Ek<>- Bet bolševikai ir patys
'Ar kraūjuotma murdys žeiųę,
į Rusiją tokias gilias šaknis neatsilaikys jokia civilizaci žarijos, draugijos ir tt, siųs
atominė reforma tai tik pri jau prisiRŽįsta; kad “piufi*
Ar žmones gramzdins į įžadą. '
t
ir išleido tokias nuodingas ja. Europa to nenori supra- damos atstovus į Seimeli tu*
dečkas. Jų garsioji “pinti- lietka“ ne taip jau tobulu.
ataugas, kad tik vaikai gali sti ir padedu bolševikams ri įduoti įgaliojimus su vai
lietka” tai tik drąsus blio- Girdi, ir tą planą įvykdžius
Tu lietuvi, katalike,
Ištikėti į greitą bolševizme statyti tuos fabrikus. Tuo dyte ir vietos klebono pa
fas. kuris jau virsta juokais. per keturis metus, Sovietų
Nebijoki laiko mouų,
K
Bolševikaips tokia kritika Sąjunga dar nepasieks auk
galą. Vakarinėje Europoje aklumu serga ir daugelis rasaia.
Te jis raukia savo plikę,
nelydima
jokio saiko netu vairi;.nes vyrų. Tikėdami Fi*deravijos aRkritw vaV
v labai nepatinka ir .teikia* štą pramouęs huRuį, To*
Nelaikyki jo valdomu
'
rinti diktatūra Rusijoje ga daug laimėsią; jie sudari su dyba:
K inųosius
Įniįutdim jų nepasisekimo dvi dabar gaminama kitas
Drasios Vinte kum
K /aktus jie vadina “kvailio- Rakių metų planas, kuris
. Dievas vienas vira valdo.
li išritrikyti ilgus metus ir bolševikais prakybos sutar
£ ima uD-ka
Rankoj* Jo laikų verpetai:
ten diktatoriai gali užmesti ei j duoda, jiems pinigus ir • u
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pakaito& Dabar narės mokinasi to nistrantai.c,
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?,fc I. C., o vakare kun. K. prakalbos įvyko 20 dieną
gruodžio. Klausytoją buvo das, oigmnzatonms e -K |eĮ(Įįnvje. noiįdama ap*|črausios gruod. men. 13 d., įvyko klaida, nes nevisi bu
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įjMimakslą sakė kun. V. Pui- ta auką $20.00 dėl suvargu
683 Brood lt.
6 >??*• \ |lius, paduoda didelėmis rai I girnas. Programo ir vaka- biausių valdybos nariu, ku
IfĮ&kas, vakare — kun. Dr.
rnfkas
kuris
grn.iai
al
(demis
žinutę:
**
Keturių
v,ai-Įro
vedėju
buvo
p.
B.
DapHARTFORD,
COlOf.
rie
visuomet
sergsti
draugisią šeimyną, kurios sušelptą
ĮIku motina, Ona' —
•
*
.........
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Valatka,! kienė. P*le S. BukŠaite pa-.*!°s tnrtą, tai iždininko ir iž
Miuja lietuvių grOomi ..
Korespąndeutą išrinktasl1 ęgįtio pasiimti Kalėdinių|4ainavo
“----Našlaitė. ■»< pianu globėjai. Atitaisydamas,
------------—
-1
ir bučetni
kalbėjo “Dar
I
i
i
I
i ------ 1 <■ r ■rl.ll.u.*_—-Į bose gražiai
kelinti metai
..... kad
...... ........
-".Užlaikome geriamų ir'švariausi
vaikams zabovėlią. Teisme! akompanavo p. Pranaitė. pranešu.
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iii Įo ne Ona vardas. Ji nėra ti-ĮDailydienė padainavo kcle- su Intai lengvu mėnesiniu
DKikesčiu. Daugiausia tas|
•„
lietuviai binnieriai. kurie
f kinti moteriškė, . liet pirmos! tą dainą lietuviškai. Po to,
A*
IrūŠies laisvamanė,ir turinti Į suvaidino reikalą “šventos Išdaryta jaunuomenei, kad Ieiko ^14* Suviri 90
pasižymėjo duoshumu. Ją
kiekvienas
jaunuolis
galėtą
moritoj
UvorroitahdtovH*
***
į W t MCA STRIKT,
—
įdu
vaikui
o
ne
-Pas|Ąkvi&^i
Kankines
Mirtis.**
Vardai traukos tilps spau
priklnnnyfi. Ateikite jun-j**
į
BALTUtORR, MD.
doje vėliaus.
Reporterė. W. LYNN, Mm — Lie-|minMąmoteriškę rasti daik-| Trijų vrikmną tiugedi ją. Į.
•
*
w DF ^WwAwWliJ*WHRr
toto
pstsmaajn gerai ir
tuną jauninw<<Tcatj!aii8”Įtai parodo, kįdnę vaikui Dukterų draugija dažnai
Hftek jCtm T.y-100-jw doierfą.
Į pasirodoįvairiiua
veikaiiifbrnmriifts.
totoitct wH<kėriiiiht
IITMnaiwuiA
<iii
vaiIta- Bite platesnei
platesnes informacijas.
KKjLXbS,
> __
Putrom* nar«o*s.
Lapkričio 22 d. paBtango- foteliswv|^ti|Aąbov€W«.
— Stmth fOŠB.
Tfaip pa-pnitai bedicViniĮlafa ir visuomet turi didelį]
Z^rijosr
mis miteą kleh. kun.
J, veikalą ^KWa ir
an

KOLONUOSE

DAYTON.O

E, INItMft
MASS,

Rldilva, n. Ui

Wh,8t -^r,S -Msta tr

■

^1^

HARTrlHHJ, GONN.

/

• -

.■

... •...

'

HARTFORD, CONN.

L WORCESTER, MASS

IEŠKOMAS

DETROiT, MICH.

|l,

m

ii

JBHAS GREBUAUGKAS

ĮtĮjyįTfl
Kl

V | R G 0 N I N I N KAS

BJBBT1

KXB

MKUilUK

į Girdėjau, kad tvii bus netik dėjau ir aš apie taį ir sako,
nax, ntuiigy vriięs bajore*, ieš
Įgrežūs ir linksmi šokim, bet kada parankiausias laikas
ku turtingus pnn<M ir ji* dar
[ir daug juoko pndoris atėji darimi; jie skaito medžių la
Saurto I, 7 v* vate
negavęs penugm, jau viaij
Pinmidknio rytų, 5 vai. [ntsisveikinti ūmieji imdai ir pus gulėdami po jais.—Tik rupijoj salėje NorwpM0
pa&dų dėl aUiteisimu savn
mirė
Įdul. dauginu šikjsu bus* Dar- rų tiesti, sakai, ir jeigu hoH
dnlietės, kuri. S, ;
skolų* Vėliau ytea jo svuCGirdvainaitė), gyvedgi, pamatysim lietuvių tau- pamatyti bajorų, nueik į va vadovaujant perstai
jonrs išeina į aikšte ir jis ėienė
'
kuris y m InUtk karų uVanwtlėtk>», M kurį vai rijos Magdalenos gy
Tų pačių diėįių 4-tų vai lugnuna nei Imonns, ne no X07 W, bth St VelionėĮtEdių
sirgo trimųniL BMmodi* grote. Tėvelis įiu sakė dina Lietuvos Vyėių teatro
&
X
tPHrme nmtetystre Sakra- kraičio, Pamatysite apsu*
Kurie matė kartų,
kraujas kojoje pakirto imB, kad jKi:uruoŠtilm. tai megėjak O, žinai, kad jie kartų noii pamatyti.
šv. Petro tažnyėnue Ka-|
MortUo si krte piršlius žydų ir rigo
|(g
lėdos praėjo žvhiUL lm^JBn)nisl|tva KeHikaįtė, gyv nųf kaip jie deda visas pas* jos gyvyte Jį buvo mtVeŽdvM ei»įme į balių. Nepą visn«^4 l^noHna
ta į ligonine ir.jai nupjautahniršk, Maryte!
kiij/tad ir dabar matysi ba
ūių daiųę ėja prie ftv. Bak- 138 Bowen st, So, Boatom
langas bujoki apvesdinti, o
mmentų. gausiai lankęsi Miw. Naiyavedžiai apaigy genis Motiejus migtei įpir koja, oėt gyvbea ncišgidbe-b
j^fikro bus linksmas ton- jo SudnW, vM
reikšmėj, Dargi bus ir tuo j
* *
per vfaan devynias ftv. Mi* veus Nmvark, N. J.
urna jiarepijos naudai.
štų lentų su įmuvui apšven
. Į Imlius jics ringėjai stengia
reikalas
reikšmingas,
kad
jįj
šte* Bažnyčia, altoriai ir
Paliko didrtimne nuliudt-Lj patenkinti atšihmkuiste
rengimu šio vakaro r
tinti.
Brtiiėjauš kūtelė atrodė Gruodžio 31 d„ 4 vai. po Vienu ž<xlžiu veikalas .yiu. me dukterį ir žentų p. K |įud visi pamirš? kokias ne TŽisemoja įgudęs mfeoriu8‘
. B. Mučltt.
-...............Be
. to, tais “ *vf- 1 “J* Ma^4<*J
gražiai.
K,. Gu-I malonins įspūdžius pašilių »•
pietų įvyksta vaikų-mergai- įdomus ir vertas kiekvienam Grigą, dvi seserį.
kalto Prasidėjimo draui
nuuiskiėnv ’ir*!*. ihišbvičie-|ksininę domi ir gražiai pvu- <ražiij dainų, kurias sudai
Prie Kalėdų'iškilmių pri ėjų mėnesinė išimžintis.
pamatyti.
nuos visų mylimi dainiiiiuTuū paeik laiku įvyks čia jmžymėjau tik dalį Šio nų.
sidėjo dar chorųgrate gie
Įdėtą gyventi Naujus Metus. Cttir bei daiuininkįs. Dai Sausio 3, parapijosgišb
Mėtą Imiktuves įMarijos Vaikeliu mėnesinės: veikalo, o viskų kitų savo a- Vėlianė prtkhuise prieke-L
dojimai ir klierikų asisia.
nuos p. A. Gmbijoliutė, p. mokyklos vaikai, sa
kymis
.jmmatystee
atėjų
’
saulete katalikišicą draugijų
ketvirtadieių, 31 dieną D, AMeckaitė ir p. J. totą* mokytojoms vadovm
v.ta.,». ,.1-ta.i.iin.ui.
šio
”
3
dienų.
WH,1
kuopk
Jibin
’
o
di-krnodŽUL
1931 m„-7:39 vak iiėlis, akompanuojant vatg, seserims mokytojoms
Marijos vaikelių draugija
Vakaro
bus
klausomu
mt
Kurie
ateisite
užtikrinu
dėlė pampijim ir kitu kuH^W< Parapijos salėj, 492 į). M, KaiiMiuskui. Jau daug dovanjant, perstatys ;
turėjo metinę programą,
augusi
ų
žmonių
išpažintis
jttsigiulvsite^ nes juoko bu* turinių ir labdaringų jstai^r^
Batone* Įžmi* sykiu jie mus palinksnrino veikalų, Kiekvienagiu
kuri laimi nusisekė.
----prieš Naujus Metus,
iki aiišų*
,
Pufpel6 *mt rėmėia
' l$a hibai pigi, nes visi išleido pijžiuis, žavingais balse tis pamatyti prašomai b
■
/ : *. .
. Į daug pinigų prieš Kalėdas liais, dėka išlavinimui p; M. tą įš aukai® jaigytn
_Gruodžk» 2? durnų 9:;M)
turėjo
blaivių
gėrimų[dovanoms.
Naujų Metii diena, yra,
Karbausko,
nenmlstauėiovid, vak, Kv. .Tono Kv. dniu- “
-...... -.......
dirbtuvėlę -rč^tmdey Butt-r .yrvrains 4^ u nioferlmsj^f
a
šventė. Kiekvienas katali
Sausio H, Įųtrapijm
darbuotojo
šioje
sryfyjo.
gijos nariai aHtemkė iš
šv. Jono B B. draugftoslW
Mirdami^ |mhkojm
kas
privalo
išklausyti
.
,
___
!
oe.
Taigi,
Baltrau,
Jui
’
rengia
nepaprartim
Kas tik norite pasijuok*!
klausyti savo intencijai šv
mišių, Toje dienoje, nore inetinis balius įvyks Naujų višų biznį ir namų duktyiviĮ^į g^bk į pora, kad nors ir ir linksmai praleisti žiemos Cyprns svetainėje, 40IM
mišių, šv. nrišių auką atna
[Barbarų ir ateikite, visi , • vakarų, nueikite, sekmadie pect SK> Carobiidge, Mte
penktadienis, pasninko nė Metą dienoj, mmrio 1, 19Žž ir žentui p. K. Grigui.
šavo* kun. Jėnkus. Daug na
ra. Šy. Fetro Ijėžnycioje Bv« Kv, Petro lietuvių jmrąpijas Baidote ėti .įvyks ketvir
Kikilh, nio vakare, sausio 3 cl,, 1932, Pelnų skiria para
rtų ėjo prie Av. Šakrameu*
mišios bus sekttneįomis va svetainėje, 492 E. 7th St dienį, giumlžio JI (L, 9 vai.
7130 vai, vakare į bažnytine Jaunieji nepraleiskite, pi
tų*
liu idoini s: 0« 7r30, 8;‘J0 Pradžia 4 v, po pietų ir tę rytų. $v. Betj’o lietuviu
PAJL17F77? svetaine, o tikrai nesigailė gos ateikite pasišokti.
9 :30 ir 11. Vakare 7 vai. bus sis iki vėlumos. G rajis An? lįžnyėi-oje bus {įasvoMtas josi
site.
...— -—\
i ii koma Av. Valanda.
tanelio orkestrą. Gera pro kūnas ir už jos vėle atlaiky-l —Ei t Mikai, ar matei, ka Lauksimi* visų.
Sausio
10, LDS. 8-ta J
-------ooo- da nore “panie šlakcie f
ga. isiems linksmai praleis ta trejos, šv. Mište.
parapijos salėję turė« f
Naujų Metų, du pirmu di ti Naujų Metą dieną;
Nulludusitaus p. E. ir K KųNe brolau*, tai jini ne.
REORGANI- žu vakarą. Vaidintojai
džiuliu įvykiu niusii apylin Be to, į balių atėję, jautri Grigams ir Duseviėienei nu- Net nebežinau kas per su PŪKUOJA
net iš South Bostono., -V
kėje yni; kun. Jono Švagž-Įįv jaunos, nuo 16 iki 20 me škiaine nuoširdžia užuojau tvėrimas tas tavo, kaip tu jį
ateikite pasižiūrėti.
džio 25 metij kunigavimo Į tu amžinus, galėsite prisira*ten pavadinai t... Cha, cha ZUŪTI UŽDARIU FEDEta.
Jubiliejus ir chorų kontesti j Syti prie šios draugijos be
kiia. Nagi, tai toks žmogus,
nis koncertas.
j įstojimo mokesties. o per 20 KUR LTUKSMAl SI f kaip ir mes, tik skiriasi, sn- RAL KAMAI BANKA falo leiŠtrauks, bet pa
bankoje, jo bizniSkam į
[mėtį galės įstoti už pusę nio
vapėti .napjps įvo papročiais. Nes kaip ki
stiprinimui.
lti žmonės dirba išsijuosę vdMŠ-TPSl
VARNALĖŠOS I kesties. Kviečia
- (Gruodžio 28 d. Bostone įįsavų, jis sako, kad per šilta
Kiek teko girdėti, su
—
Mama!
.
Jau
Nauji
M(-|dirbti,
p kaip užklumpa ni vyko uždaryto Federal Na kusieji tokį planų
1*1*1t«> **<MI**te
I>l
rtW
| I
tional Banko buvusiu* .virsiSausio 3 d.. 1932 metais,
I
tai
visai
arti
ir
aš
norėciauH
110
iv
viskas
supūna,
tai
to

ninku ir šerininkij pasitan- nutarė tam tjkroite k
PRAKASIMAS
1. J. WEST, M, D. bažnytinėj salėj, 7:30 v. vajuos labui linksmai sutikti te rūgaja, kad per trumpa inus. Banko prezidente pa mis atsiklausti visų depfi
kare, Lietuvos Vyčių 17-ta Dr. J. Repshi’s laikinai —sako,mamai-įbuvo nisara. Kitaip jie va•'■;
LIBTLJVIS
siūlė pltuių bankų- rebrgnte torių ir gauti jų prita
Algi’do kuopa perstatys h- persikėlė į naujų vieta. Prie
tek — Ttugigvaikeli. Nau viliasi, bajorais, ir gyvena žuoti ir atidaryti. Jis nu^ 5ŪP iMisiprieŠiiumų*
ąV&rrNM ir OBŪHJjtGlU
bfLL įdomių-juokingi veiks* tetU persikėteoį sudegė
ji Metai, visada reikia su raugimisiaų tik savo is seno jiudė, kad bankas galės būti
]*'
V * 1 & n d o sV"'T
mų komedija *‘Vūmąlėte.,y namas.
iręs-garsia garbe.—A, a. girĮ Nuo 2 iki 4 d,, nuo 7 iki 8 vak.
^atidarytas Ir pradės veikti Tai. 80. Boston Mfe
Bių komedijų inuiisė jaunas Dabar jo ofisas randasi tikti, lj^sn^M;g^|iaį fai
buria
per
visus
metus
links

[ m OėRhraA BGūlevard
i
tik su depozitoriu pageliai ir
rašytojas p. Bičiūnas, 1930 15
St., arti GentraI Sq.?
Lietuvi* Dt&tirtM
[ DVRCHBSTER, MAŠS.
ĮVAIRIŲ DRABUŽIŲ
ma,
Aš,
atsintenu,
kada
dar
pritarimu.
Jo
planas
ym,
metais
Lietuvoj,
it
Bostone
Cambridge, Mass.
s
;]
KRAUTŲVB
mes buvome toki jauni kaip |
jfcad kiekvienas depozitorius,
į
Telefonas Talbot 0847
bus pirmą kaitų vaidinama, j
jds. tai bent į»silinksnrinda s
kurio pinigai yra uždaryta* 251W. Broodvmy, lo, 3
PAUL’S MEKS
ši komedija vaizduoja lie
Ą
vome.
Budnto,
kad
surengs
REIKAUNGA
nie banke, už ketvirtadalį Ofiso valandos nuo 0 irt 12, mt*
tuviškas piršlybas, kaip se
SHOP
patyiv operatoriai dirbti prie vy* L. Vyčiai ballif, tai bent yra ,
I savo pinigij paimtų banko 1:30-6 Ir nuo <5:30—0
iĮriškij siutą, taipgi, kriaučiai gy« UŽ kų ir nuėiH.
Taip įsi |- 466 W. BR0ADWAY
jŠerŲ ir taptų banko dalįniu- Seredomle uao 0—12 vaL
Te!.
8.1.
W.
Sutartomis nuo 9 Iki 0 vai vata
IBAMTIBTAB
Įvemuiti Bostone arba apylinkėj, smagini, kad Besinori ir svi*- =
(tari)* F Ir Dorchestcr Sts.)
ku, o trys ketvirtadaliai jo Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. <
|
South
Boston,
Mass.
į
Dickėnnan & Co., 1125 Wa
Oho! Tai | Užlaikome vėliausios mados vy-| indėlio butų liuosi komercia (pagal atitarti)
KM. V. GASPER KAZ. J. HUMUSUS i ĮLouii
I shingtoii 8t, Borton, Mms. G31 tainės apleisti.
I
riekus
drabužius,
Gražiausias
skry-J
bent
laikai
būdavo.
—
Bet.
(KASPAAAVIėm
ADVOKATAS
jiniam bizniui. Supranta
s liėles. Posmas visko plšiau pirksit |
Manjoje
* ‘ Darbininko ’ * Name
mama, štai aš turiu plakatą | SarinW^3 POVILAS LIRAS l ma, kad nauji šėriuinkai sab 086 B* Broadwėy, > Bfeton.
(antros ttiboa, Koont l)
AGRAMOMAS
kuriame yra graži lietuviš
1 vo tris ketvirtadalius kapi366 Bmdw»y, So. Borton.
OftMrrtmUH.* ...
KE VJENNTOJS
Į Na# f Iki 12 TVte ir iMtei Itfe fid
ka dainelė. Ten rašo, kad
i
Peter
J.
Kusavičiuš
kam
reikalinBostono
Ofisas:
B Ir »»• • iki 8 vii vikare. Ofb
|
gas
kreipkitės
498
E.
7th
Street*
89 Statė Street, Jtoom 63
ir šiemte L. Vyeiai rengia
; *m v*terytq# artMttee vakarti* tr
DAKTARAS
L Ii ■ Ml T II South Borton. M&ss.
Tel. Hubbard 9396.
Prisiekęs Advokates
Ttt. B. B. 290S-R.
labai
linksmą
balių.
Taigi,
'rtftte* dm^ėMar^ėk..
Gyvenimo: $3 Rooemout Street.
Bet nta molo HVt
LIETUVIS
ipacklybėje
Dorcheeter. Miss.
Marytis aš irgi mariau tn
JUOZAS
B.
GAILIUS
imant Širdies, rusai
garsinimą ir tikrai žinau,
Kepene, Pilvo, Intoj*!, Sto
0PL0METR1STAS
pos Patrūkimo, Rewn*>
ISegtaralnuoju akis
A, J. WHEIAN kad tenai Ims labai linksma. Veda visokias provas. Daro vi
, Usmo Ir visokias Kn«M

VIETINES ŽINIOS
ŽJKlttB i

010

lte

HtH*l.(W<M

H.»H>l

hW*te

A. t. AAPOHK ’

sus legaliu* dokumentui.

ALIUS
< U.

BėogU Uamrid^’tus Lietum Dukterų ir Sūnų Draugyste
Naują Metą Dienoj, Prtįr&oje

STKAM HEATING
]
]

202 N Si. Tel. S. Boston 3838-M

1 D. SAUSIO-JAN., W32

K. J. VIESULU I
| AGENTŪRA

T

« riOSTlOT «T., CAMBKIDGS, MA88

BaUite pnuidie 4 vai. po piet ir traukeis iki v^Irt aaktiM.
[ GHRBLAMlMI V'ISUOMENE:— Lietuvos Dukterą ir Suuą
; DrtUig^ste visados sun'Ugia puikius Imlius ir visi afsihakiusie
i ji būną patenkinti, šimet Specialiai prie Buliaus esame prisir reiigt. Bes laukiami daug svečią. Valgių ir saldžią gėrimą
’ ] bus iTakankziniai. Orkestrą viena iš geriausių visoj aiHelinkej:
j ] BERT <)RR1S and his MUSICAb REVIEWERS iŠ Broekton,
; » Mase. Todėl neiMnnitikite, kad 1 d. Sausio, Naujų Metą Diei ; noje bu* puikiausia balius ir vist fuoti ir jauni-A-ietiniai ir iš
l r apivli^kfes prašomi atsilankyti. Ninngunip turėsite kupinai,
p
|žtnpca: Vyrams —'50<?: MoUTiins — 35c.
,’*'* MIOuojnnt j Balių iš kitur, reik išlipt ant Central skvero.
i netoli ir svetaine.
Kviečia KOMITETAS.

J

DR.J. LAKDZ1US-SEYM0UR
LUrriH IS GYDYTOJAS m CUlftUIiGAS
U/tto (tiirtaM Ir krottUhui lt$w vyrų, moterų ir valkų. Vartoja
N-Kay MįMihitAl, Utyrtmul vhlurių If plaukų ilgų- Ktoamteuoja

kruaJų.

15 metų praktikos.

<»’ISO VAUmbCm: 2-*4 W'3 7 S:00 vuji.
E
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i
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]
j
i
<
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j

j FAUDUODAM LAIVAKORTES |
Į | Ir iA LIETUVOS per visa? Unija*]
J SIUNČIAME PINIGUS ILIetųvų
j*
Litais Ir Doleriais-

i

Apdraudiiame Namus nuo'
Gaisro ir k«s reikalinga.
Parkam Lictuvo* Bonu*.

Įj
[I
|l

(“DAimiNlNKO" NAME)

Į

į I N6 w. Bro*dway, 80. Morton.

!

“BLUE ODAI”
Tai (tetarti rtrtM te irt

I

iBpi <<» • mdm

|
I

4H B. BB0AdWAt.

Tel. S, B. am

90WM1OBTOM* MAM

lEAKU MORTGIČIAUS

Tai. * >. 04il.
PU J. KAUMAUSKAS
AOTOMATAS
Room X

I
|

Gyvenimo vietai (^Central St,

I BAtaeiMk witffMM£
I
CtAL CMPAIt
B

" ▼wa*ilWaIrt TT

• MIWWVM«i

|tW® -BffBIMUfB/i. WwWwl W

Prof. A. iidunBYito*

KIKAIAUA $3*
MORTGIČIAUS
clel trijų šfciinynų namo.
Uendų gaunama $125 i menesį.
—Gera proga—
Kreipkitės pas
K. J. VlMinkOB AG1KTURA
“Darbininko Name**
366 W, Wrū*4W>
S®. Boaton
Tel. So. Boston 0620

Hudeon, M«<t

Tel HWhott A*

J. L. PAŽAKARN&, O. D*

447 Broadway» Sd«tb Itrton

Nori gaut $6000 ant pirmo morst*
cio. Namas Borchestei^-. Rvndu
jeiua $130 j mencsj. Namas vt-r.
tas $15,000.
..

414 Broadw*y» Bd. Btetoa.

te u4***W«* *mvq l«h>ratorl}oj. Sutelkia ištari

mų laUtaUa kK»r

Padekite savo pinigus ant
MOlTGieiŲ

NumaiintoB kainos

priskiria akinius
kreivas akla atltle-l
kinu ir ambUjotUBkošt (aklose) skyaa iti«rs«nalvl»sa tinkamu laiku.

817 B St. (kampas Broadvay)
South Boston, Man.
Telefonas: Šou Boston 2732
Namų; Tilbot 2474

1

MUZIKOS MOKYKLA i
gMUIKA-PIANAS
J
I
i
'

Lekcija* duoilntaoa privaliai kaip
majtems taip Ir tmauguslema ralig
programa Muzikos Konservatorijų.
Famokos aiškinamo* lietuvių
kalboje.

16 Huntington Avė.,
Bodindile, Mm. '
Tel. P-kivay 5953AV.

j
\

u

UtUTii DM

(GALlNATJBtAM)

414 Bro*dvrhy, 80. IssUs
Otttet atdaro* rtte 1C11# « nl
nrto, n*n i M1M Adrt 0 ftw k
ė w • iki > vaitot*,' fcratrt*

I

UR. SUSAM GLODIEHES
. (CTRUY)
Lietuvė Dantistė
V«land«:9^fr7~!l

; 678 MAmcmmBTts
.
(Central Skvn^)

GIGe* Trteptom Ukivetrtty iw
RMTeL L’alrenHUrl*:

OAMBBIMB, BtAM,

Dr.Grai|,327iZr'^ J
AntiadteafeH botvirtfr d
dietiAis ir Mtedtaiftii 10—121
te, 2—5, T—4 vakar*; atkaaNI
olai* 10-12 tiktaL
, tfii.i ii l' VįiaMuiii nVir.iiiieg • •Vii ~ • i TAiitMte

Tel. Univorsity 7H8S

IftUil DCttlHt! M II
JUM HCrtmBf Ik*
(MHira) .

Mu. fMuMt A-A «»-*"■

įįl Įiiiil.iillHlliilflliiiAi*l|iiilil

muilui■ i. ■'[» Hiii«rn^MiMw.Mib^T. nfiįi

mm ĄWHMfA jį !flM

'
BALKAMVOTtMAB
Vmtr*b«a
tetai Ir pifial.
Kala* vlęaoda Ylwr. V teta atdara
titeo* ir naktį*

am

I pWMlllWlllUllWll »*lll0iniHl(>»lllllAJ»*M***r**H»4*w*<sl

PatarSmtt velhti

Pasitarimas tikrai apsaugos MS
nelaimių, Išlaidų Ir kiinCių. _

15 I*, st, irti Crtiirel >0-

«MK

Tel. University 9466

Nervų, Odos ir KraniUaus.'
^abiejų lyčių ligas.

M Intcrvate

MoateRo, BmA

I. A, ĮAUTIU

luripmi

DAURIUIXKA8
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DIDŽIOJO NEW YORK O IR NEW JERSEY
mm, n. j.

to, ką lankantis Amerikoje*
.JįAUS ŠELPIMAS IR AME- p-nbi
E.- Vileišienei lietu-l
OS LIETUVIAI KATALIKAI riai katalikai yra sudėję

TiMbM*: ITAGG

M. UUS L ffiNfflS

TAL1MDOB:
Nm S-ll M nrt*, S-« rtfc.
mitom

n A NTĮ8 V A. S
Vytauto (Meno
arba ką atskiros katalikų “ Pirmoji KtrifAu Naktin.”
X—BAY
Kavalierių*.
_____________
11OOX1T J, JIT.
m*m____
> thmvm
: mmim*___
9—itn
. ne kartą teko rašyti, siminti, tik tvirtai partryžti organizacijos pačio# yra
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