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Jo Kksc. vyskupas Sheil,
Cliibagbs aridVyšttupijOs vys! i i
Papasakos daug įdomių dalykų
pas pagelbiiiinkas,' paduoti i
TVASHINOTON,’ . spal.
RYMAS, spal. 1.' -y Italijos
ii ; ; r, f. ,
*
'1.
į’’ I Vi » į m ! .
T. ’ interesingus skaitmenis apie
apie Rusiją ir Lietuvą;
vyriausybė griežtai nuginčija , 1VASH3NGTON, spal. 1. — Vyriausiasis teismas susirinSAN FRANCISCO, Cal., Chicagos k&tąlikų jaunuolių
Kita telegrama apie vysku plačiai paskelbtų žinių, kad Atsistatydinęs NBA admini- ,ko seeijon. Teisinąs šį kartų
(“Draugui” telegrama)
spal.
1. — Šiandien, čia prasi organizacijos (Catholic Yęutb (
po Matulionio atvykimų pri būk Italija sudaro militaripę, stratorius Johnson Šiandien turės išaiškinti ir .spręsti visų
- KLIZABKTH, NkJ., spal.
dėjo Amerikos Darbo federa Organizatiųn of Crpęųgo ysiųsta kun. Matulioniui, M.I.1. — Vyskupas Matulionis at C., “Draugo” administrato politinę ir ekonomine sąjun Atsissveikįno su keliais šimtais eilę svarbių dalykų ryšium su cijos 54-asis metinis suvažia C.Y.O.) nuveiktų darbų per
šio biuro tarnautojų. Dėl gi- vykdoma naujosios santvarkos
gų su Prancūzija.
važiuoja Amerikon. New Yor- riui. Štai ji:
vimas. Per suvažiavimo ati vienerius me|us. , Vyskupas
Tokia žinia Ue tik neteisiu-i lauš susijaudinimo negalėjo programa
, •' r ’ •
r•
. *> »
darymų kalbėjo federacijos pareiškia, kad |C.Y.0r .sušeljiė
ke bus trečiadienį, spalių 3 d.
Daug kas nori, kad NRĄ
THOMP-SON, Cunn., spaL ga, bet ir nelogiška, kadangi baigti prakalbos,
prezidentas W. Oreen. Jis pa tūkstančius apleistų bernaičiu
Vyksta švedų, linijos laivu
būtų visiškai panaikinta. Su
1. — Vyskupas Matulionis, fašistų režimas nieku būdu ne
Savo prakalha Johnson sa
reiškė, kad federacija šian Chicagoj ir pagelbėjo jieips
Kungsholm; Kun. Mikšio yra kun. Mikšys liūs New Yorke gali priimti paskolos* su to
ko, tas viskas yra priešinga
lti, kad jis pergyveno daug
atsistoti ant tiesaus kelio.
dien susiduria su
: didžiausiai tirr
lydimas. Po priėmimo vyksta trečiadienj. Iš ten vyks į kio^ rūšies mokamuoju pro karčios kritikos, kuri buvo ne* konstitucijai. Daug kas kovo- • v . .
svambiausia problema. Tas
Nežiūrint C.Y.O. ta kitų or
P"““0"*’ kodu8: ,
Marijonų kolegijon, Thomp- Thompsoną. — Kun.1 Navic centu, kas galėtų sudrumsti atpelnyta, tadangi NBA prin- j
yra didelis nedarbas. Krašto ganizacijų veikimo ir visų ga
liros pastovumų.
elpąi yra triaingi ir jir bu.
.r k.ta»
ta
soau-^— Kun. Simonaitis.
kas, M.I.C. x ; : ' . i •
vyriausybė yra daU^ kų pada limų pastangų, greitų vasalu
•i?
Italija pagaliau nė nereiks- yykdomi,.neatsižvelgiant į prie teismas paskelbs galutinų nuorius nedarbo mažinimui, ta visvien tūkstančiai bemini i
sprendį.
les, ku Šųpuojimtį».‘
5'T»*"WįL.
čiau nedarbas siaučįa visam našlaičių dažniausia nakvojo
bo batą
dapgi ) tu < vy
’ Jis aukštins) Muro tarnauto
krašte. Vyriausybės pastango- ir miegojo parkuose, pateikia
gali gauti viduje (naipta)jų ištikimumų jam ir visai
“T{' bii8i apiiį ‘4 Įnilipona| darbiniu vyskupas. • ‘ :' ’ ' ; - Į J
J»i
Tais ir kitais klausimais N RA idėjai ir už tai nuošir
ii sraHU*
, C.Y.O. daugiausia užsiima
I it i
vyksta pasitarimai tarp abie džiai dSkojri.i V
atletiniu aktyvumu ir tuo b1'i• i
•‘ .
WASHINGTON, spal. Į —
Prezidentus nepalietė mone jų valstybių, bet jie yra Ubai
du pas save patraukia tuos
neturi darbo.
HELSINKIS. _ Pabaltijo
Prez. Rooseveltas vakar vaka tarinės sistemos, tik peikė
Anot prezidento Oreen, yra (apleistuosius. Žios rūšies ak
re kalbėjb pef UEjiijų. Jis pra krašto bankininkus, kuriems
——u_
■
tyvumas kūnljįalnis |i|ė’a’',-ti
tik viena prięrrionė sumažinti
nešė visam kraštui', kad naujo trūksta- patriotizmo ir kurie
tų bedajrbaų arinįjų, Tai prię* parengimui, Dėt pirmoje vie
ji santvarka turį .būt vykdo-' neturi boto' prisidėti prie kra^
toje jaunuolių karakterio išr
mon^ senai jo pųties, prezi
ma. Tas yra bųtinps .dalykas, sto gaivinifno ii* gefdvės grųtymų
del^mnferefič^rJi
metu
dirbimui ir užgrddenimui. Ir
W AKMI NOTONJ spak X —
dento Oreen, buvp siūloma.
lkišįęl jųų padaryta gpra pa Žinįtno. Mūšų bankininkams
_ ______
. 0
į Kad sustakdiips doJtovėsi paešis darbas yra sėkmingas, nes
.visose
pramonės
šakose
žanga ią tuq keliu tupi ,įūt nurėdė, kaipo pavyzdį, Angli
padarytų, nutarimų. Suomijos Tai
’
•
’
*)
’
.
'
*
'
1
*
’
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'
‘
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.
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M A S K VA, spal. f.’
Lap
jaunuoliai iš prigimties Į ra
žengiama krašto gerovės link. jos bankininkus, kurie dbUg kų kričio mv 10 d. komunist ų par- Hmų ir piktadarybių plitimų, prQgreaį8tų partijos vyriausio darbo valąųdų suma|inįnias.
4ųrt būt, įvestos religinės pa- organų ^ftelsingin Sonamat” Visur reikalinga įvestį 30 va atletinės veiklos mylėtojai.
Praeitais metais, sakė pre padarę savo kr Aštri geroVėi/
tna
turės
rinkimus.
Bus
fpn*
mokris visose krašto' mękykloi i>
landų savaitės darbas. Tuo , C.Y.O. vienerių metų dar
,
<.
L
t
i
rm
zidentas, naujosios santvarkos
Taip , put karčiais žodžiais kanu atstovai visų sovietų koų
būdu darbas būtų plačiau pa- bas &aip skaitmenimis atvaiz
programai daug kliudė pasi atąiliepė į, tuos laikraščius, gresan, kuris skaitosi bolševi,,
skirstyths ir keletas milijonų duojamas:
reiškę darbininkų ątppkai. kurie apraudoju ne dųugelio kų parlamentu.
susitari* bėdatbių gautų progos kiek :20,450 bernaičių gavo meiliL/Jojfiksoęlepcija kalbėjo Kra
Iki šiol tik keH AtiiJiįb^il
-^suprantamas,
Tad prezidentas paskelbė, kad privilegiruotų asmenų siauro
nb^s dirbti, kad pasidarius gy kalę pagalbų. ‘ 1 . ......
, kratyto, vyriausybė sjelpj, kad jo supratimo laisvę iy puola m unistų turėjo teisę (fųiyVųų* što ’Katąlikių Moterų- tarybos ... iii «
1,344,000 valgių išdalintu
susitarė, venimų.
BUVaži avimė, įkurs čia vyksta.
,.ršiuose
į.
Vi -•o '•Tl-'Uididžiosios pramonės grupės vyriausybę užuot gelbėjus jai. ti
- ‘ rinkimuose.
Dana r
v ■ \ ’t * i .
i »>;* v •, 1 •* A
‘bendrų užsiė
turi,
sovietų vyjiadsybė šį taishOb
Be to, prez. Oreen padavė C.Y.O. namuose, i
padarytų paliaubas su didžio ■ r * ; ’. :. f - 1 < < • , "| •
Prezidentas pakartojo, kad
1,416 bernaičių suteikta glo
nįų politikos interesų kad visų eilę kitų sumanymų, kusiomis darbininkų grupėmis.
tųjų skaičių padu&na iki' 10
trumpu laiku negalima atsiek
glaudesnis, kaip iki šiolei, riuos suvažiavimas turės ap ba.
Abiejų pusių, atstovai bus su
ti kraštui gerovės. Tačiau jau
100,000 valandų sunaudota
I bendradarbiavimas toje srity- tarti.
kviesti krūvon ir bus padary
- - :: r
VATHCASMię A Mpftl L
b^ a^jo, . kiekvienai įŠ jų : - -i i • - s..1 r ~
šiandien kaip darbininkai, taip
jų globojimui.
1 ’
.i
ta taikina taikos sutartis, kurį
investįntaų bijbjuiHj. dolerių ka* kurie yra ištikimi komunizmui Dono Piceno,rltalijoj, mirė kar bus naudingas. Mes manome
100 svarbesniųjų kirUrgimų
apims atlyginimo, valandų ir
pitalaš yriu aįjdratasti daugiato, ir kurių daugejig kovoja, net Sinclair Morų apaštališkos ant- kad trijų Pabaltijo valstybių
darbų atlikta ligoninėse.
darbo sųlygų problemas.
prieŠ savo tėvuą. Bolševikų spaudos vyriausiojo tribunokaip įiia'h^S -J J
575 bernaičiams apmokėtas
mokslo pagrinde yra “ddri^u-, įo t^iaėjasj - Velionis turėjo 84 sąjungos atžvilgiu galima nu
Prezidentas
nereikalaus,
mokyklų lankymas.
sistatyti su simpatija ir su
sias” dalykas negerbti Ir ne- m amžiaus.
». ; G n
kad ta sutartis veiktų visais
8,750 bernaičių prižiūr t i
supratimu.”
klausyti savo tėvų.
,
j
■ ■ ■
i------j,#*yXRBSrt'XS, jpal. I. jlaikais, bet tik skirtų laiko
Švedų partijos vyriausias Šiandięiv ataugu a|*fatą|yaino dantys.
Ną, ir nori' bolševikai, uA?<WJ©NCTOfr PALIKTA
tarpį. Negalima visiškai pa
300 bernaičiai boksininkai,!
organas “Hufvudstadsbladet” Rumunijos tainistėrių< kabine
jiems gerai sektųsi valstybės
naikinti streikų, kuri yra tin
'* .r r. ? < f
valdyme.$‘ 4 Teisėjas Prystalskis atsisa vedamajame straipsnyje pla tas, kuriam pirmininkavo Ta- buvodeviečiami į parapijų reuj
kamiausia priemonė darbinin
čiai kalba apie pasiektų susi- tarescn. Atsistatydinimo prie giamuR vakarus h* už tai bkri
Kun. Adomui Ješkevičiui.
panaikinti išduotų Minjunokams kovoti už geresnę buitį.
apmokami.
< '
vakar padaryta apen
tsriinų ir pažymi, kad derybos žastis nephduota.
tion” busų kompanijai prieš
Tačiau galima streikus sustab
DAUGIAU
1,450 bernaičių parūpint
įgavo ypatingos Reikšmės to
dicito' operacija ftv. Kryžiaus
streikuojančius šios kompani
ISMOKGTŲ B)
dyti per skirtų laikotarpį, ka
reikalingi drabužiai.
ligoninėje. Operacijų darė dr.
dėl, kad iflictatyvų į savo ran
NAUJA LIETUVIŠKA
jos unistų vadus. Tačiau , jis
da yra vykdoma krašto pra
5,000 jų lankė atostogų mo
A. Jovaišas. Ligonis sveiksta
kas buvo pasiėmusi Lietuvos
NEW YORK, spal. 1. -+■ pripažino etrctkininkuns ra
monės atstatymo programa,
OPERA
kyklas.
ir tikimės, kad greitu laiku
vyriausybė. Laikraštis dar pftB. R. Hauptmann yra kalėji mų pikietavimų. t
fti taika yra reikalinga dau
100 bernaičių mokėsi š\ č.
sugrįš atgal į Aušros Vartų me, bet prieš du metus išgau
brėžia, kad parafuota sutartis
giau civilizuoti pramones civi
KAITNAB.
—
Jaunas
mūsų
(Vardo tekniškoj mokykloj, k u rj
parapijų darbuotis dar ilgus
yra labai svarbus Žingsnis į
ti iš lakūno Lindbergho pini PUOLC SADUNĄ; 4 ŽUVO
lizacijų, sakė prezidentas.
kompozitorius
Autanas
Račiū

yra įvairių teknikos dc
metus žmonių gerovei.
Pabaltijo valstybių sąjungos
gai skleidžiami New Yorke.
Toliau prezidentas pareiškė,
nas baigė rašyti opėrų Trys ketverių metų kursai.
Com Rxcbange bankas, kurs
kad jis vrn priešingas grąžin
ST. JAOGB, I1U spal. 1. -r idėjos įgyvendinimų.
8>l
Talismanai, kuriai libretto pa
ŽUDYNES VYKSTA
turi
m
i
ėste
73
šakas,
gavo
pen
ti kraštui tų laisvę, pagal ku
Penki i plėšikai nžpuęlė šaita Suomijos konservatyviosios ruošė Kazys TnČiūra. Operos
PRAHA, rūgs. 29. —
KUBOJE
kis banknotus, priklausančius nų . Žuvo saKuno tarnautojas, koalicijos partijos organas muzika grynai lietuviška, pa
rios per ilgus metus laisvi
kai surengė iškilmes. Pai
Lindberghui. Detektivai šuge- vienas pašalinis vyras ir <ta “Uusi Suomi” irgi palankiai sinaudota jai liaudies moty
žmonės palaipsniui buto regitas kariuomenės stiprumas.
HAVANA, spal. 1. — Nuementnojami ne daugelio privikė, kad vienų banknotų banko plėšikai Kiti trys plėšikai pa atsiliepia apie pasiektų susi vais. Dabar su šia opera su
vitase viena politinė partija
Buvo paradai. Čekoslovakija^
eentran pristatė šaka iŠ Ti spruko.
legirnotų asmenų tarnybai.
tarimų. Laikraštis, tarp kitko, sipažįsta mūsų nutaikai, o ne
surengė demonstracijas, koužlaiko apie 150,000 karei njJ
Aš stoviu, sakė prezidentas,
mes aikštės. Ieškomi tų bsnk
pareiškia,, kad susijungusios trukus autorius įteiks jų val
rios pasibaigė kruvinomis
L vn■
už erdvesnę laisvės definiciją,
botų skleidėjai.
Teisman /įtraukiama > 16-ka trys Pabaltijo valstybės suda stybės teatrui. Kiek girdėti,
riaušėmis. Keletas asmenų nn
-i—i
sulyg kurios mes šiandien žy
pieno pirklių nii nešvarumus ro veiksnį, į kurį negalima ne mūsų muzikai Šių operų vertižudyta, 1 *.t ,■', t
. .
L _______
giuojame j didesnę laisvę, į
Apskrities kalėjime norėta parduodant pienų, -co;,M
kreipti dėmesio sprendžinnt na Jatau teigiamai
didesnę vidutinio piliečio ap Policija išblaškė studentų nunuodlnti ‘vienų kalinį, kad
(CniCAOO IR APYLIN1
Rytų Europos ir Baltijos jū
saugų, kokios dar nebūta šio radikalų grupės demonstraci jis teisme negalėtų liudyti SKAiman IB FLATlk ros likimų- Rygos sutartis su tu stabilizuoja padėtį toje Eu KĖS. — Šiandien iš dab*'<i
krašto istorijoj.
jų Ca maguey kapuose.
prieš savo sėbrus.
debesuota.
stiprina tas valstybes ir kar- ropos dalyje.
' KITB *tDBAXTBĄH
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SAKO, SĄJUNGA SU PRAN JOHNSON
f NRA:
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AMERIKOS DARBO FEDE
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«*S
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kratų nieko nerado/ tad pra doja žmonėms kahklatiy "kurių
dėjo kaltinti ųž oficialų susi šiurpu ir klausyti. Mušimi*}

BA&lAlIftKl

rašinėjimą ąų r kunigais! j r ui1 tai gyliai paprastas dalykas,
Papildomomis “Tfcb.” žiniomis, Lietuvos
ryšius su būržuaaija.
bet kaltinamus nurengia nuo
l«.oo.
— Ji
sijoj
yra
šimtai
tūkstančių
ka

šaulyje
.
N
/U
u
li
juntam mėnesiui
'resyfctotot Antanui Hmeton
gai ir įstumia į tamsų labai
at M Metama
ūsef ^etųĮ*— ll-jO'.
Tardymo metu Išsėdėjo ka
lėjimų.
lėr^ }ai]| plėstas žmo] „
lilirtių
įšvakatjėtseįla
i
kurios
1
lpe<
šaltą kambariuką ir ten laiko,
'Hi
»<jį£a1|M>s Ifriajupčlamos parėlkalasųa
aip Sovi^ RusĮie
įjįto yietpsejl it jegijlii, ągentai MnM somomis
Ten joks žmogus nei vienai Įėjime 11 mėnesių ir buvo tar kol žmogus labui sustingsta
u buvo 'vatĮinajyA dienui neapdraustas nuo sua dytas 24 kartus, po to GPU jr|
Vietoj j gyvėi0jų V||nybę ir
Įjįrtuvfj ojei. ,
ligi sąmonės netekimo. Ištrau
nuteisė dešimčiai metų konce
turi sudarė
tautinius
jausmus.
Kai
kur
jie
su
ašarinėmis
reštavimo.
Uždarytieji
GPU
kia ir vė! tardo ir vėl kiša į
priima — nuo Ilsėt Iki lįsti vai
ntracijos stovyklon — į Solo
bombomis
bombomis bandė
banae išsklaidyti
issKiaiuyti įį iškilmingus
įskilnnngus pop< uknisteriją ir visai savistoviai kalėjimuose galima skirti
t
tą šalttj vietą. Tas negelbsti,
Ibim&i sekančiai dienai prUpuuzų,iki
.............
............. tjof krišto •sėdžiu it susirfkkūtdug
[rfyvedtoji
jos —ikė. t^iįmirtieis dekretus ir dvi grupes. Pirmoje visi tie, vkus.
tai po to kišk į tokį pat uivų
B vai. popiet.
asmenų sąrašus vie- kurie reguliariškai pefsekiojuSolovkuose vyskupas Matu nepaprastai karštų, kur žmc
imti j ’
k Tačiau visam pa mi, tai dvasininkai (ypač ka lionis išbuvo 1 metus 9 mėne
dit kauktribse pietose jie įsHabmljo hackei
gus greit visai netenka sųinn
(•
lely tai Įdarbas sudarė labai talikų kunigai),1 parapijų na sius prie miško darbų. Po toi°-g
kiėuco Wėiiav»Bj
Visu siu
ž >
krėucJ
vėl ia vas. JTačttU
.Tačiau Visų
siu Matfbaiii
barbarų žy
Ištraukia ir jei nesako
blogų
įspūdį,
tada
jie
pakeitė
buvo
nugabentas
Petrapiliu
iv
gius pranešė jų biaurūs darbai Klaipėdos
riai, ūkininkai, darbininkai, tu
kaip jie ilori vėl kišk atgal.
LlTlIUANIAN DAILY FRIEND
tų
budęlįų
,va\dų
ir
pavadino
uždarytas
I)PS
(vienutėj
kame
miesto, kapinėse. Čia žuvusiu už LįeUuvpe lai-,
rėję vyriškos drąsos pasakyti
Galų gale įkiša į tokį tamsų,
K
,1*i J♦
7 *' ‘ i ‘
Gtyj.- Ttuua paį įtaiga, |u
Publlahei pallr. Kacept: Sumiay.
roj)
ir
kalinamas
už
tai,
kad
svę kap? gėlės j išrautos,* papuošalai sunai
tiesą akysna anksčiau buvę įšerną, siaurą ir neplatų, pasa
ioW Ode teaj» U. >».##; flfcc Uthtfe kinti ir biaurių barbarų ranka ryžosi liet pa tafis pat veikėjais, nk Skirtu
Solovkuose
būdamas
pildė
ku

vairfls socialistai arba kurie
kytum, duonkepį pečh), kur
sto ttonths — >1.00; Onė Month — tie.
mas tame, kad GPU viešai ne jtafiami kontrevoliucijoje (va nigo prievoles. Už tą buvo nu
— One Tear — >7.00; 8ix Montfas -> >4. M:
minklų
išversti,
tačiau
jo
neįveike
paliko.
bei pasiversti, nei pajudėti nė
.OSc.
t s
i
»
r
»
Kai guriose Įkito&Į krašto fiątoft hitle skelbia np-Žudytųjų^ o visa da dinasi, nori nuversti bolševikų įteistds vieniems metams izolin ra galimumo ir gyvas lyg gra
A4r*rUato« ttt ėDRkix<itf»| |tfo«a Mat i tetai* i J t I 1
rininkai smala apypyle gražius -papuošalus. ro' slaptai, sakytum, tyliau ir valdžią) ar susižiną su užsie cijos kameroj — sunkiausia be Užkaltas. Oro greit nelieka
44vertiala* ratea on appllcatlen.
’
. ..
*i»4UaA8” 2884 fl. Oaklef Are., Chioago Šiais- barbarų “žygiais” nepaprastai pasipi paslapčiau. .. -.
niais. . Antroji grupė kalinių bausmė kalėjimo režime. Tuoj ir žmogitš dustd. Ištraukę pa
ktino Klaipėdos visuomenė. Tuo labiau, kad
Visi Sovietų Rusijos gyven-iyra patys bolševikai ir šiaip buvo išsiųstas j Svirskij La- laiko, duoda atsigaivinti ir vėl
i«irfci »• i ii ■■■■■ »..............
i rfnetl b<m
jie savo biaurius darbus vykdė net amžinos tojai ir net patys bolševikai jų valdininkai. Vieną dienų a- ger, 24b klm. nuo Petrapilip — ten kiša. Kai tie pergyvėftę
DIENOS KLAUSIMAI
ramybes vietose — kapuose. Klaipėdos kraš nepaprastai bijo šitos k rauge- reštuoja, pagal iš anksto nu prie Murmaho geležinkelio, šias kančiak žmonės fflip pa
to direktorija paskyrė 2000 litų atlyginimo rių įstaigos. Mat, jie turi tei statytų planą, direktorius, pd šiaurėj. Čia prie sunkiųjų dar- sakojo pergyvenimus, tai, ša
v
VYSKUPUI T. MATULIONIUI
tam, kas nurodys žuvusių už Lietuvos laisvę sę sušaudyti kiekvieną žmogų, kiek laiko geležinkelininkus, bų dirbo pusantro mėnesio, o'kaO> gįurpas tiesiog krato, prie
n J. ,
ATVYKSTANT
paminklų išniekintojus. Šiuos biaurius niekšų nežiūrint jo padėties ir uži tai fabrikų darbininkus, tai po to vėl išsiųstas į Maskvą. ko priėję tie sužvėrėję žmonės,
> LT' 4 -f ’
------------. ;
darbus smerkia nėt padorūs ir tolerantingi mamos vietok.' Tai armija ti kolchozų vedėjus paskūi vėl
Kun. Ladyga papasakojo, kurie skelbia laisvanianybę,
. S i Myt įžengia į Dėdės Šamo žemę tarp- Klaipėdos vokiečiai.
kriausių budelių, kurie mili- kokią nors profesiją, kad žmo kaip jis klebonavo iSatanove ir bedievybę.
tiM»|iniai žinomas žmogus ir mums, lietuviams,
januk žmonių iš šio pasaulio nes' ir valdininkus įbauginus Jaroslave. Buvo apkaltintas
rTTT T
Ne ,ik mflsiįUiaj kai kurie
kibai brangus svečias — J. E. Vyskupas TeoSLA KĮLA PE&TYNiA
išskyrė. Jiems leistos visos ir jie nuolat jaustų ant savo šmlitnėjiniu (visus kunigus P«|iskant? aakiči,u aprašytas ka
iilius Matulionis, apie kurį savo, laiku pla
4 —i______ _
' ■ i ; • •'
priemonės ir jie neatsakingi galvos geležinę Sovietų vald prastai apkaltina šiuo nusikal
nčias, jas ,pergyvena šimtai,
Vadinamąjį
tautininkų
(
“
tautiškąjį
’,’)
tai rašė viso pasaulio spauda. ;
,
už nieką. Dėl to jie taip žiau žios vykdomojo organo GPU tiniu).; Charkovo teismas jį nu
tūkstančių ir gal milijonai aįmo,
Susivienijimų — §LA praėjusiame seime už riai kankina žmoneš, kaip pra ranką.
FhkBjusį pavašatį A. L. B. K. Federaciteisė 4 metams sunkiųjų dar nių., Štai, kentėjęs bolšeVįkų
valdė socialistai ir savotiškai pradėjo janje ėjusiame numery skaitėme.
• * •
bų, kalėjimu. Bausmę atlikti kalėjimuose vienas užsienietis
centro valdyba nutarė pakviesti Ameri1
: j > 1
iii
šeimininkauti. Anot “S-ros’’, socialistas BaIfott1 garbingąjį Vyskupų - Kankinį. Šiam suGPU veikia, keliomis kryp “Righs Yehtnesis” 44 nr. buvo išsiųstas į Vologodską, J. Douillet, taip aprašo pavo
gočius, SLA pirmininkas, rašinėja į, kuopas
dar patiekia kai kurių žinių kur yra katargos kalėjimas. knygoje “Maskva be-kaukės ‘
[ fnaflymui pritarė ir Kunigų Vienybės centro
laiškūs, pašvęstus ne organizacijos reikalams, timis, Tai po|itinių pažjūrų
apie J. K. vyskupą Matulionį Režimas ten labai kietas. Visi panašius kentėjimus, kur 36
t valdyba.- Federacija ;norėjo, kad >
už “pažangiuosius”, jų spau- kontrolės įstaiga, kuri. veda
kteČias kttyklų į įJs‘ kotfgresąj 9#Uri
ir kitus areštuotus kunigūs.
kaliniai ten sėdi atskirose ka- valandas kankipo žmogų: ‘Tai
Dėl to vadinamieji tautininkai neva koyą prieš tuos^ kurpe
ClėVęlhh'd, Oltlo. TakUti J. E. Vyskūpae
J. " F. vyskupas Teofilius, merose, taip kad savo tarpe buvo, jis rašo, sausio mėnesį,
nori, kenkti bolševikų, valdžiai.
l iti. i . i • i . i . . - i i i
tolioms nesuspėjo. Nors kongreg
Jie, turi labai,daug šnipų, kūr Matulionis yra baigęs Daugav- negali susitikt’, tik pusantros kada dar smarkiai šalo. Tanidienraščio
praūešlriiti,
SLA
nūBteČib it flesulattkė, tačiau nuta
rie apie viską, šnipinėja , ,ir pilio realinę mokyklą, Pettapi ar dvi valandas garniu kartulgį^jį būvo tikra akmeninė dė
arre, Pft: ūpylinkėšd pfadeda
diiai ir, kiek galima, iškilmingai
GPU praneša. Taip jie išpro jlio dvasinę seminariją ir įsVėh pasivaikščioti.
, i t i ?Kitu
i *j ■ metu sto že, be langų, pusantro metro
kad sustabdyti' šočiplistų žy-' vokuoja žmones, kad galėtų j tintas kunigu 1900 m. kovo 4. ruošė mūruose viešpatauja ka- ilgumo ir metro platumo... To
tr vėllūu atvyks. Ryt? svečias j
centrą iš*
;W«*« ii Pitts juos nuŽudvii'. Be to, jie tūri Petrapily. Vikaravo VaraklaVflfke. Jį pasitiks Kttnigų Vien
ylą. Valgis blogas: duoda je dėžėje ant grindų buvo iki
neleisljį* įgyvendinti socialistų viešos policijos, kariuomenės, 1niuose (Latvijoj) ' ir išbuvo j šmočiu
’iŪKą duonos per ’diėhą ir kelių ’ vandens... Kad žmogus
racijos ir kiti katalikų veikėja
e
naujų*
wrtuttyjWel Velk ės i ą.
Stdtkiftš Vvskitpą Kartkiti£’Vieo4r Ii
tardytojų kadriis, kafėjunu?. BiMvoj (taip pat Latvijoj; kartų kiek sriubos, kuri paga galėtų gy venti, jam duoda ge
• . - .
•• > ’ stovyklas
■'n' , ,4! lzlfrtv-ittn
Uifl minta iš kokios sushilrdusibs1 rti karšto vandens. Eidamas į
nariai trauksią valdybą į teis- ,koncentracijos
8 UIA, Visuomenės vardu.
metus,' no nSin
nuo 11910
ir klėbottū *9 mptns'
iJV- teisintis, linriuosė teisėjai, kal metų iki šiol klebonavo Petra žuvies.
tą vietą!, žmogus' turi nusire
į" n, J. F. Vyskupas T. Matuliui
jo
dari£
1
bėddš
shf
-bolševikais,
pily ’-A- šv. Jėzaus Širdies baž
Blogai būvo maitinami So ngti, nusiauti ir Tikti su vie
aIv
tinamam
nedalyvaujant,
bau

grįžo prieš apie metus laiko. Jiį
siapie seime(1930*Dio
rC tuvų drauge su kitais devyniais’
džia. Koks to teismo “teisiu nyčioj prie Nevos' Vartų. Pir vietų Rusijoj kalėjimuose zii nais marškiniais. Visą laikų ji i
t .
. ___
žmetė. su pollcųo< prų|allA.'Viert
gumas” galima spręsti iš to, mą1 kartą areštuotas 1923 m? koncentracijos lageriuose grį turėjo stovėti, o pavargęs sė
I
kiti įsis^ippino. ,Ai- tiJ^ ftęprįsęis
kovo 4 d. kartu su vyskupu žę kunigai ir kiti žmonės.. Bet stis į šaltą, kaip ledas, vande
į.. y-’f-Mi W>■ll'ČP'f?* vmtosn su
,aU
kai ana,s lne kad ten niekas, tur būt, nie
Cėpliaku ir nuteistas 3 me tai , dar nėra pats sunkiausias nį, kurs apsemdavo visų jo kū
S' «.Hw darby kalėjluHioso. ,f,į
?ta su bofevikai* 7> #«. kartu kad hebuvo išteisintas ir į dvi
tams kalėti. Maskvoj kalėjime dalykas, kaip (sužinosime, ko ną. Jokio maisto neduodama’’.
į.-.B«*ausl0 reikalo, nes jię niekam blogęU) nes 8Wia|istai savo rankose tn- tris valandas* jie padaro apie
išbuVo 2 meiib "o po to buVo kiais Imdais juos kankino tat-. Toliau raSo> kad po tJ netru.
yme sarę gyvenine Mm padaręs. Ta-P-M’ įtfUS&k acijoa vair,. DM to peštas bus 2,000 pasmerkiamųjų sprendi
žinoma, kuf. tasai’žmdgus ^
dvxla.nL Suareštuoti,
Suareštnoti. .žinoma.
mų. Tai savaime aiškų, kaip paleistas. Buvo teistas už prie dydami.i
......
. ... f?n?l didesnės, ) gal būt ir įdomesnės.
Tos kftygoš 170—472 pusla
sako J. Doullet, kad čia nieke šinimusi bolševikų valdžiai, neprisipažino ir negalėjo priĮgae, kad jrs nei sūvo1 pašaukimo, nei
<
$
•
sipaiiiiti
jiems
primetamuose
kad
atsisakė
išduoti
bažnyčios
piuose tas žmogus Sat baises
visiiikiU iittfci'tdlėjilpa- bendro nėra su teismo sąvoka.
liturgiškus
indus
ir
atsisakė
išgalvotuose
kaltinimuose.
Kai
Kiek jie žmonių kankina gali
nių vaizdų aprafcoj kaip viėną
pasirašyti
raštą,
kad
atiduoda
r'S
UHtL
po
ma spręsti iš teisino greitumo.
gruziną kankitio:
kalejjųus
’
ijr
už|aMii|
Jiujfipren
bažnyčių
bolševikams
ir
vė

ir štai tas pats autorius, sėdė1
liau iiuo jų huomotų.
dė ilgoms ir sunkioms baus “Visai, nurengę, nuvedė ma
jęs ilgai bolševikų kalėjimuo
si Kėtuviai norės jį pamatytį ir, iš jo lūpų r
ttl-- i- j »-n«’
u-u _
Antrų kartą Ekscelencija a- mėms. Kai kuriuos gi labai ne į rūsį. Po to įstūmė į tam
*
UU Viri, ',
•
ir
kiūPpabl'Aze, kad NRA pasiliks, kad yra gyse,
sako,
kad
i
kalėjimą
pė?
!
re
5tuotas
1929 m. lapkričio 24 sunkiai kankino. Pasirodo, kad sų koridoriui kurio gale buvo
? ’►>. Vfts’&ftpfes darbdaviams tartis su darbininuž fodpmėjimų Lietu- bolševikų GPU (tai šnipus ii keletas laiptų į rūsį. Čia grin
»sveikiname Brangųjį Sve- .gaiš ij tuo būdu išvengti g* ’’
kurių naktį atvarydavo nuo 1500 iki į 4.
tj, palinkėdami sveikatos į/ jpalonitn 'pralfei- keflČfe visi: darbdii&iUd
ir vi- 2000 naujų suimtųjų. 0 reikli į vos labui —- tųks buvo bolŠe- politinės policijos nacius tafn dų vietoj huvo įdėtos grotelės
*ti keletą mėnesių apaūrfkiečių tarpe.
'f ,sA« krantas.
turėti galvoje, kad ^Ovietiį Ru- | vikų viešasis kaltinamas. Per vadina) tokias priemones nau:oys 3 pusU
------------------------- ą - ■ .n . miilč—lyi ■
.............. ..
. .ijiA-i
<baifia .<
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.> . ...
Ilelna kasdien, iBskyruS aekmadteCilua f

ttSHnjMBRATO8 KAINA
rusei metų

J. Atnerlkoa Vaistyto***!
60: Trltna mėnesiam*
76c.f M»»e HUlaty btAa
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mėnesiai. Tik nuolatinė mintis apie ėflVd padarė tvirtą paširyžinią daugiau niekur
aukštą idealą sulaikė nuo Važlūrituo na neiti. Bet kur tau. Kitą progą Jurgis bu
mo. *J>i7lelis nuobodumas, neramumas Tieš* vo vadas pasivaikščiojimo.
patavo Jurgio sieloj. Kaip gerai jabl būtpytt T
Sviedinio Hezonas jau buvo pasibai
vo namie! Kada tik norėjo, tada išėjo, gęs. Jurgis nelabai domėjosi futbolo spor
(Tęgftiys)
pasilinksmino, pasidžiaugė. Kiek liko tu, bet, progai pasitaikius, pamėgindavo.
.-i
mirsiu, jeigu Man nedtfoa tfi- draugų ir pažįstamų! Kam jis apleido na- Tai buvo rudens melu. Išėjęs iš mokyk
tnus ir važiavo čia, kur tiek regulų, kaip los Jurgis pamatė, kad studentai spardo
gP.
? — .O ne, visai ne. Matysi, kaip tu kalėjime! Kur tik nepasisuksi, visur turi- futbolą.,.............. • „ ...,
.
...
būti tyla; Anksti keltis, devintą valandą
Atprasi nao rūkymo.
— Eli, duokite man, aš irgi paspūrPrabėgo keli mėnesiai, kol Jurgis nu- gulti. Studijos sunkios. Profesoriai nela dysiu.
< ». ’
'
bai paiso. Ląikul bėgant, biskį po biAį
prato nuo savo mylimų papirosų. , .v<
Numetė Jurgįui futbolę, kad spirs!
Vakarui atėjus 51 valančią Jurgis bū pasidavė visiškam jiasitenkininuri.Tiesiog į langų/ Irčiau rai perėjo.
—- O, Jurgi, gal nori eiti pasivaikš
rėjo galt. Tai buvo jo sa,džiausiąs mle— Va, jau ir penki doleriai! Galas tų
sušuko Petras.
fas, kokį turėjo per tris metus. Bet sun- čioti !
fulkolę! Pirmų kartą ir taip atsitiko.
— Kur! Apie ežerą?
' Iriausias dalykas buyv — keltis pefdttų
Metė ir ndejo į vidį pasitarti stt dlrefetoN<u Keli nusitarėme ir gūvome jei- riifc-rip apie pltĮaijyf^ nuostolį. x k L
Valandų ryto.• Paprastai, namie keldavosi
jį
. * ■» *
. ♦
.c*.
dešimtų arlm vienuoliktų. Čia jau dRbriė dimą. Nori eiti sykiui
—»1
Kvo
toli,
tud
gėrvh
Jurgini
tekėsi
atmaina. Nors ir uenorouis visgi Juftftfc1 -ji* —Ir dar,Uaįp! Bet Jtur eisime^
mokslas. Jh i kvotimai buvo dąug leng
atsikėlė. Kn gi . mogus* pudstyilL
V*
pažibti tiaėjdS
vesni, ir prtfMoriai palankesni! Hykį per
Jurgis buvo paskirtas į
JIfon tiesiauarbU'’ui|j|J^|A
|
triįgononietri»a4ptti!»kų Jurgis buvo pa-'
Tiiv„ giliuką.-, l.ml puskjrt
tų skyrių, — atsiliepė habna'nao įįĄ-J
— PakvėprtffeĮlk tvfrh otų ir pttfnrt šauktas išrišijibatematikos užduotį.
— Išrišk tą uždavinį ant -Alentos,
mojo stalo. — Paprastai visk būigę-glki- tirsime Įvairesnių rėginią.
. .Tur.v
gi,
—
tarė
profesorius.
Jurgiui nelabai patiko pasivaikščio
naziją, sftifrinmi tik į penktą įkyrių.
Jurgis rišo problemų, o tuo tarpu
• 3ual;u> buvo Jurgi i pirmieji keli jimas. Namo grįžo nepatenkintas. Tat
*

•• •

Į

profesorius aiškino ir taisė kito studento Viskas kuo puikiausiai Tik reikėjo ne
paklaidas.
laimės. Bonka nukrito'ant prefekto kam
— Ar jau ršrišai!
bario lubų. Bildesys galėjo mirusius pri
— Taip, tėveli.
kelti. Nors, rodos, prefektas tyliai užlipo,
— Negerai padaryta. Rišk pūgai tri bet visi jau saldžiai miegojo, lig kad nie
gonometrijų.
ko nebūt neatsitikę. Ant rytojaus, pasi
— O, teisybė... Aš rišau pagal arit sakius prefektui, kad vakar linksminomės,
metiką, o čia reikėjo pagal matematikų.
visi gavom bausmę.
t
/• ♦
•
ra . • ’
Laikas greit bėga'VienAs,. Hu> tfyb
mėnesiai ir jau “Dėkotiės Diena”. Kote-i
Kalėdos. Visi išvažinėjo, išskyrus tuos,
gijos papročiu, tų dienų visi studentai pa-« kuriems namai labai toli. Jur&ia taip pat
silieka mokykloje. Daug svečių susiren pasiliko. Atostogų laiku valia buvb stu
ka, pasisvečiuoja. , *
r-dentams rūkyti. Alų Jurgiui tai buVo ro
— Ką jūs sakote, vyrais Jį vakarą^ jus. Keturi cigarai vienartie kišeniuje, pa
miegamųjam kambary iškeikime balių. Aš kelis papirosų kitam, o bnrftoj ilga pypkė,
iš namų gavau dėžę su prikimštu ^kala iš kurios ritosi dūmų kamuoliai. Jurgis
kutu. Manau, jūs irgi ką fiofs .^e.
jH*r tuos dūmus beveik nieko negalėjo
.j — Ir dar kaip, — trišakė Petrpp. —j matyt! Klausos sau radijo, o karts nuo
,Aš ganau įvairių vaisių. Be
J|t7,a.< karto ir saldainį suvalgo. Atėjęs Kazi
snko^ką^ tėvai jam daug gėtlmo^*- so- mieras šaukia Jurgį į jo kaihbarį, nes,
11;. xTi /
, ...
; i . jJį
’ esą, iš namų gavęs dėžę cigarų.
ar krisiu te Imlių? • Į . Įl >
Gerai einu — tarė .Jurgis. Kazi
-y-vjžtSonia, — vienbalsiai Visi atsakė, miero cigarai buvo trys už penktuką. Sti
svalundžio po užgesinimo švie- prūs!
sų, blankintais apsidengę, lyg koki indtjonai, baliayoja, maloniai šnekučiuojasi.
(Daugiau dus)
*>k-
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Suomijos Studentų
Priešalkolinis Veikimas
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Sakoma, kad R. ^Vagneris
Suomijos studentų priešal sąjungos darbas. 1932 m. są buvo susidomėjęs skandinavų
kolinis judėjimas turi nemažų junga pradėjo leisti “Alkobo- mytologija — pasakomis apit
savo praeitį. .Jau 1SS6 m. bu lljcysymys” (alkolio klausi dievus ir sulig tų pasakų yra
vo įsteigta Studentų Abstine mą), kuris tuo tarpu per me parašęs žymių operų. Vokiečių
ntų Sąjunga (Ylioppilaiden tus pasirodo tik du kartus. Šio pasakos yra paremtos ant šia u
Rait.tinsyhdistys), kuri, tai sti laikraščio tikslas yra moksliš riečių ir švedų mytologijų ir
.'priau tai silpniau veikdama, kai tyrinėti alkolio klausimą senovės frankų — bulgariškų
stengėsi įnešti į studentų gy ir tyrinėjimų vaisius supran istorinių padavimų. Tas davė
venimą naujos dvasios. Ji rū tama forma perteikti patiems VVagneriui medžiagos parašy
pinosi taip susitvarkyti, kad gyventojų sluoksniams.
ti keturių operų vienatos ra
praktiškai galėtų realizuoti
Studentų priešakoliniam da tą. Sakoma, kad šis darbas
blaivios visuomenės idealą. Iš rbui tarnauja keturius kartus ėmęs apie dvidešimts aštuonis
antros pusės ji nariams suda
per metus išeinąs studentų lai metus.
r r J. S
rė progų teoretiškai susipaži
Viena tų operų yra pavadin
kraštis “Raitis Ylioppilas”
nti su alkolio klausimu ir, be (Abstinentas Studentas), ku ta “Reino Auksas”, kurioje
to, veikliai dalyvauti priešalik»
.
ris Helsinkio ir Turkų sąjungų perstatoma apie aukso radimą
koliniam visuomenės darbe.
4—
-rrReino
upėje,
bet
tas
auksas
nariams
duodamas nemoka
riką; atima nuo jo ir galingąjį ja pasiryžimą kovoti prieš Va bet taip įvyksta; Hagenas jį išsiimtų;iš- ąudogusio
Šio amžiaus pradžioje YRY
mai. Be to, kiekvieną pavas- duodąs nepasisekimo tam, ku aukso žiedą. Alberikas, atiduo- lalą. Brynhilda, užpykinusi tė- nužudo.
enų tą-aukso žied^.Tadk’Rfet*
- taip trumpai minėta sąjun
rį aukštesniųjų mokyklų abi ris jį turės, arba bus jo savi damas žiedą, prakeikia, kadlvą neklusnumu, liekas nubauNužudytą Sigfridą gabena i uas pakyla,’ižliėdailikV.tą vie- (
ga vadinasi — buvo viena pa
turientams siunčiamas “Vall- ninkas. Operos pradžioj vaiz jo dėvėtojas turėsiąs mirti. J stu ugnimi. Scena, vaizduojanrūmus, o Hagenas taikosi vogtarpu sirenos atgatl- čių stipriausių studentų orga
duojama Reino upės pakraštis,
solakki” (Studento kepurė)
Po
to,
milžinai
ateina
pas
ti
Brynhildą
liepsnose,
daro
ne
tinai
nuimti
nuo
jo
rankos
fą
savo
šaugojfcniąjį
’ auksą,
nizacijų. Jos dėka 1903 m. stu
kur sirenos saugoja esantį ja
leidinys, kuriame atvaizduoja
dentai nutarė prašalinti iš sa
me nepaprastąjį auksą. Pas Votaną reikalauti užmokesčio paprastą įspūdį. Votano atsi misterišką aukso žiedą; jam ku^į Alberfldas buvo iš jų pamas studentų priešalkolinis da
vo namų alkolinius gėrimus.
jas ateina Alberikas “nykštu- už nupus ir sutinka atiduoti sveikinimas ir Ugninė Muzi- nepavyksta. Netikėtai atvyks- įsavinęs. Tuomi ir baigiasi
rbas ir patariama apie įvai
ta jo mylimoji Brynhildė; ji Pasfika- Turint progos, verta
Tuo pačiu metu sąjunga atli
kų” žmonių rasės princės. Be- , Jani deivę Freją už tiek auk- ką yra neišreiškiamo grožio.
rius studijų reikalus. Tas lei
ko kitą didelį darbą: jos nažaizdamas su sirenomis, iš ne- s0» su kiek butų galima ją aliepia sukurti laužą ir ten su šias operas pamatyti, ypač paOPERA “PRIETEMA”
dinys, YRY leidžiamas, pra
,’**'»/*
riai daukelvje krašto aukštes
deginti numirėlio kūną. Užkū sigerėti AVagnerio muzika.
tyčių užtinka auksą ir klau pipilti. Nuo to laiko praside
dėjo
eiti
1929
m.
—
Iš
kitų
i i
niųjų mokyklų įsteigė abstine
šia jų, kas tai yra? Jos jam da Alberiko užkeikimas. Mil Ši Wagnerio opera taip pat rus ugnį, ji pasiima nuo lavo
sąjungos
ledinių
reikia
pami

ntų draugijas. 1900 m. šios
Nesivartyk nemigo' nakti
pareiškia, kad šis gražusis au žinai besivaržydami už auksą yra misteriška, surišta su Rei no žiedą ir užsimauna sau; už
nėti
šiais
metais
pasirodžiusį
pradeda
žudytis.
Valalos
rū

no
Aukso
pasaka.
Čia
jau
tas
draugijos susijungė į Mokslus
ksas esąs ypatingas: kas iš jo
šokusi ant savo žįrgo greit mis, bet susitelk dvasią, j kilk
Einančio Suomių Jaunimo Ab “Vuosikirja” ir vokiečių kal pasidarysiąs sau žiedą, galė mai pasilieka Votanui. Tuom aukso žiedas randasi pas Bry- įjoja į ugnį šaukdama į Reino mintimis pas tą, kurio ,yra ir
stinentų Sąjungą (Suomen 0- ba šiaurės studentų abstinen siąs valdyti visą pasaulį, bet tarpu, dievaitis Perkūnas iš nhildę. Heganas, norėdamas mergaites — sirenas kari jos diena, ię naktis?, ir kiekvienas
kurinyą. t
, ;
piskėlevau ‘Nuorison Raittins- tų kongreso protokolą.
su ta sąlyga, kad jis negalė orarykštės nuo debesų iki rū gauti žiedą< užduoda Sigfri■
.1
.
*
,
lutto, SONR).
"'
.
Sąjunga paskutiniu metu rū siąs mylėti. Būdamas negra mų pada-ro tiltą, juo suleidžia dui magiško gėrimo ir tas a—.......... . >—" —
.......... .
į rūmus įvairius dievaičius ir tima nuo jos tą žiedą. Už tokį
Nemylimas įveiktas —..
pinasi
sutvarkyti
Helsinkio
žus
garbės
troškėjas
ir
žiau

Pirmaisiais metais po Did
Valgo Viską
deives. Tame momente girdisi pasielgimą, Sigfridui nuvykus
PINIGAI DEL BIZNIO P-nas Dabar
žiojo Karo YRY veikime pa Universitete priešalkolinio mo rus, Alberikas pasinaudoja šia
J. K. 18 MonTreal, Canada ra8d,kad jam daug pagelbėjo
kvmo ir alkolizmo tyrinėjimo proga: pasisavina sau auksą graudingas sirenų vaitojimas, pas Reino upę, sirenos jam
stebimas aiškus
apmirimas.
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
.• i
apgailestaujant
prąrastąją
bra
pareiškia,
kad
jis
turėsiąs
mi

KOMI HC.INT.S PASKUI \S bejaučia pilvo sięausmų. Tai. nėra
Tik nuo 1923 m. sąjunga ima paskaitų šąrašą. Komisijoj ka ir čia jam prasideda nesma
mokamas liūdymas, jis buvo atsiųs
ngenybę — auksą.
rti. Nors Sigfridas netiki joųis,
tas lluosa Jo valia. Daug kitų pra-,
profesoriai su stu- gumai.
DUODAME įstaigoms
vėl gyvai veikti, išbandydama rtu dirba
neSa panaftius rezultatus. ' NUOA‘ • J •.
Xe *
*
TONE, vartojama metų mefais kaijj
dentais
ir
šiapjau
žinomas
al.Kitoje
operos
scenoje
vaiz

Operoje,
kaip
ir
kitose,
WaKEMIANTIES JŲ BEKORDl pagelba malihio 'sistemai. Tai yra
naujas darbo formas. Taip,
daktaro* .receptas -ir turi | gydqolįes.
kolio
klausimo
speciąlistas.
duojama
dievaitis
Votana
su
gnerio
muzika
yra
įdomi
ir
įpav., vasaros atostogų metu rę
kurios Aidina malimo organi) veik
HAISTEO
EXCHANGE
'
mę. Jei jūsų apetitas prastas arb^
jo
žmona
Erika
ant
aukšto
kad
SARIĖaminėtina,
vairi.
Jis,
kaipo
operų
specia

ngiamos po kraštą kelionės,
turi vargo su nematfmji — pamė
’» 1 ’ ' ; t f > : ’ •» > r. • »
gink‘t« NUGA-TONE; Pajusite nauda
kurių tikslas paruošti blaiviai jai priklausančios organizaci kranto ir žiųrįnčįųs # jų gra listas, pavartoja, tam tikras
Į keletą dienų. 'Mos žinome, kad paNATIONAL
BANK
tarsit ir > kitam. Mėnesio trytitoėhtai
I
d
II
žius
rūmus,
kuriuos
jiems
mi
jos
veikliai
dalyvauja
visame
muzikos
tonacijas,
temas
kiepraneša
kultūraiJ ’ dirvą;
mokslo metu
Halsted St. ir 19th PI. už Viena Dolerį. Parduoda visi ap*
I I “i e
tiekoriai su garantija gražinti pini
Atmaina ofisų valandose.
lankomos aukštesniosios mo Suomijos priešalkoliniame da lžinai , statė. Susirūpinęs auk- kvienain karakteriui. Šio rau
gus, Jei būsit ne-patenklnti. NepriNarys FEDKRAl.
Dabar
valandos
šiokios:
su, kurį jis buvo pažadėjęs Į zikos mistro operos yra įdokyklos ir kariuomenės dalys. rbe.
i INSI KAM E KORPORACIJOS '""nuo! užkietėjimo imkit—UGA-SOP
— Idealų LiuoauotoJa vidurių 26e
Narių skaičius kasmet auga.
Nors ir toli stovime nuo sa Frejai, jaunystės deivei, kai- mios pasiskaityti, o pasiskai
ir 50c;
' '
1 ' '
£/>***<
•t ! f t
1932 m. gale sąjunga turėjo vo darbo tikslo — kultūrin po užmokestį už rūmus, Vota čius galima turėti daug malo
nas planuoja, kaip išsisukus iš numo jas girdint ir matant į 2403 WEST 63rd STREET
565 narius.
gos abstinentiškos suomių vi
Nlght and Merning
1930 m. Turkų Universitete suomenės, tačiau esame tikri, nemalonios padėties. Ugnies scenoje.
Kampas Westem ir 63rd St.
MNE Promote a Cltan,
Healthy Condition
■■■
1
. ...
•• ■
Telefonas FROspect 1133 ‘
taip pat įsikūrė studentų ab- kad mūsų darbas yra naudin dievaitis Dogas pataria Vota
Opera “Valkyre’’
Jei
akys
suerzintos
vėjo, dulkių ar
nui pavogti auksą nuo Alberi
Panedėlio,-Utarninko,
Ketversaulės;
vartokite
kelfa
laim
Murinę,
.
stinentų organizacija — , Tur- gas, nes idealas dėl kurio ko
stiprina ir atnaujina vieŠi Wagnerio opera yra iš go ir Pėfavčios vakarais nuo
kų Studentų Abstinentų Są vojame yra didelis ir jam pri ko ir tokiu būdu aprūpinti ir
7 iki 9 vai.
sutvarkyti savo reikalus. Lo-1 ‘‘vienatos rato”; kuri rišasi
junga (Turku Ylioppilaitten klauso ateitis.
gas ir Votanas iškeliauja ieš ' su “Reino Aukso” pasaka. 0Raittinshdistys, TYRY). Jos
Išvertė J. Vinkelis
koti Alberiko su auksu. Čia petos scena prasideda vaizduc
veikimas, nors tomis pat for
2 E. 103rd PLACE
vėl prasideda dar didesnis su jant didelę audrą girioje, šig
momis pasireiškia, kaip it
Kampas
State ir 103rri PI.
mundas randa prieglaudą na
sipainiojimas.
J
YRY, bet iš pat pradžių pasi
Telefonas
PULlman 5950
Nauja scena parodo Alberi muose, kur jis suranda savo
Kas popietų nuo 3 iki 6,
rodė gyvesnis, ši sąjunga greit
Ką tik išėjo iš spaudos
ką su auksu. Jis pasidaręs iš- seniai žuvusią seserį SiegllnSeredomis iki 9 vak.'
tapo viena iš stipriausių stu
Novena, prie Sv. Antano ijic. j “nykštukų” iŠ to aukso da- dę. Ji papasakoja jam apie Subatotnis visą dieną iki 9 v.v.
dentų organizacijų. 1932 m.
Novena Neperstojant-ios Pa-I'“’ pa-’i<Hrb<Hnę« tokio kepo- magišką kardą, kuris esąs įgale sąjunga turėjo jau 131
raitę, kad ją užsimovus žmo smeigtas į didelį medį ir kad
narį, t. y. 27,5 nnoš. iš viso galbos.................................. 10c
niekas jo iš ten negali ištrau
Novena prie Šv. Teresėlės, gus lieka nematomas.
studentų skaičiaus.
Lietuvis Advokatas
Toliau vaizduojama, kaip kti kaip tik galingas didvy
Kad baigę studijas ir išsi Mažos Gėlelės antroji laida 10c
dievaičiai Dogas ir Votanas ris. Sigmuntlas, pasitikėdamas
2201 W. Cermak Road
skirstę po visą kraštą studen
Daugiau imant, duodame
eina ieškodami aukso pas Al- savo jėga, ištraukia kardą. Po
(West 22nd St.)
K tų abstinentų sąjungų nariai
nuolaidą
beriką. Alberikas, užsidėjęs y- to, Sigmundas turi kautis. Jo (Metropolitan State Bank Jotame)
ir toliau galėtų kartu dirbti
Valandos Kasdien nuo > iki I
Padarytai
*8
rinktinių
patingą aukso kepuraitę, pa kardą perkūnas sudaužo.
Panedėilo, Seredoe ir Pėtnyčioe
galima
gauti
priešaJkolinį darbą, o iš antros
vakarafe < Iki #
ir Šaknelių, suplaktas |
Kitas
aktas
turi
ypatingai
siverčia į baisūną, bet Vota
Telefonaa C Alfai 1176
“DRAUGAS” PUB. CO.,
klausinių, alyvos, uksuso
pusės kad dar labiau sustip
grietinės tlrfitumg Uskirtigražio,
muziko.,
Valkyro.
paj
Ham(U;
st
nui pasiseka atgauti tą kepu
2334
So.
Oakley
Avė.,
nu Kraft Miracle Whip
rintų tarpusavio ryšius, 1931
Teterooo kef„mk moo
raitę ir sykiu įgazdina Albe- .įrodymas ant kalno, vaizdui) ,
Chieago, III.
būdu. .
m. įkuriama Akademinė Abs
tinentų Sąjunga (Akateeminen
Raittinss seura, — ARS). Jos
organizavimas šiandien
dar
T POCS HE
nėra baigtas.
mc
Visos trys paminėtosios or
ganizacijos — ARS, YRY,
TYKY — 1932 m. sudarė Suo
mijos Akademikų Abstinentų
Sąjungą (Suomen Akateemi
nen Raittinslutto, SARD). Ji,
rūpindamasi duoti tinkamų
veikimo formų studentų abs
tinentų sąjungai, perėjo į nau
ją veikimo sritį, būtent: ėmė
leisti priešalkolinę literatūrą
ir palaikė santykius su užsie
niu.
Priešalkolinės literatūros lei

25 METU JUBILIEJAUS
PAMINĖJIMAS
LAPKRIČIO - NOV. 18 D., 1934
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 South Halsted Street
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ROSELANDO OFISE:

NOVENOS

JOHN B. BORŪEN

dimas iki šiol yra svarbiausias
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Antradienis, spalių 2 d., 1934
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Redaktorius

ŽINIOS

KUN. JONAS KRIPAS,

46 Congress Avenue,
WATEltBURY, CONN.

1

- --------------- -

Administratorius

JUOZAS DUBAUSKAS,

312 Highland Avenue,
WATERBUKY, CONN.

ingai ar klierikai, kiti - gi stiprių jėgų, tačiau reiškiama gijos dvasios vadų. Jisai kai-1 Visockis iš Prospeet, Vincas kstakalniu teko lankytis Bos-, sisekimo Darbininkui .
brangūs ir artimi jos gerada vilties, jog pavyks šį trūku bės apie studentų reikalus. Tu Vyrturys ir vaistininkas Adoi Į tono ir Woreesterio apylinkėj. Į Nuvykę pus kun. Petraiti,
riai bei rėmėjai, kurie maty mų atsakančiai užpildyti.
rėsime ‘movies’, kuriuos trau fas Sebrinskas. Jei minėti lie- ! Užsukom į “Darbininkų”. Gi- Woreesteryj, pataikėm į purudami būtinų reikalų pasišvenFutbolo reikalus šįmet tva kė Morkųnas per seimų. Pa tuviai leidžia pinigus palai- j rdėjoni linksmų žinutę, kad pijos vakarienę. Salė buvo pil
Rytinių Valstybių Kolegijos
dirba Dievo ir tautos gar- rko ųiokytojas J. Rakauskas, rodys ir daugiau įvairių nuo kynlui radijo valandos, tat į “Darbininkas” mano nepasi na žmonių. Buvo dainų ir gra
kuris lankydamas kolegijų traukų. Ta proga studentai pi turime juos ypatingai remti. Į duoti VVaterburiui, nes žada žių kalbų. Smagu matyti lietu*
Rėmėjų seimas įvyks spalių »>vi.
Lietuvių radijo valandos va- Į organizuoti lietuvių radijo va vius gražiai veikiant su savo
mėnesyje 28 dienų - sekma-' Mokytojų skaiciun šįmet pri (Šv. Pranciškaus, Loretto, Pa., rmų kartų sulos vieno aktu
dienyje, Kristaus Karaliaus > kaityta kun. K. Urbonavičius kurių baigė) pats dalyvavo kun. Kripo parašytų komedi- dai, dalyviai ir rėmėjai! Svei- landų. Gražus sumanymas, pa- klebonu.
šventėje, Kolegijos rūmuose j
Jonas Kmitas, kun. J. Vaš- šiam sporte ir dabar šį prity jėlę “Tėtis rašo gromatų į 'kinam už tokį gražų darbų, o
LIETUVIAI DAKTARAI:
krajų”.
i ypatingai prof. Aleksį, kuris
kevičius, M. 1. C., kun. P. rimų naudoja kitų naudai.
Marianapolyje.
AMERIKOS
LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Tėvai, rūpinkitės, kad jūsų taip gabiai veda. Tęskite tų
A. Miciūnas (L. K.)
Kadangi šiais metais suka Skruodenis, M. 1. C. ir lz. Va
1 nka 25 metai nuo Tėvų Mqn- rnaitis.
vaikeliai - studentai įsirašytų gražų kultūros darbų, o mes,
Tel. CANal 0257
Res. PROMpeet 4459
eiliniai,
remsime,
kiek
galėsi

j į Studentų dr-jų. Būdami na
jonų vienuolijos atgaivinimo,
Kun. Urbonavičius moko lie
riais jie labiau prisiriš prie me.
DENTISTAS
tai per šį seimų Marianapoiy- tuvių literatūrų kolegijos sky
1444 SO. 49U> CT., CICERO, ILK.
mokslo ir knygų. Studentams
' je bus ši garbingoji sidabrinė riuj. Gerbiamasai mokytojas
Utar., Ketv. Ir I'ėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Šiomis
dienomis
susivedė
>147 80. HALSTED KT., CHICAGO
reikia
kuolabiausia
su
studen
25 metų sukaktis tinkamai pa plačiai susipažinęs su šia ša
1821
SOVTH H.1LHTED STREET
Paned. Sered. ir Kubai t—9 vai.
• minėta. Ryto 9 valandų bus ka; pats būdamas gabiu poe Watsrbury, Conn. — Prade tais draugauti. Jie daug ko šios lietuvių porelės:
Reaidencija 4400 Wo. Arteslan A»ed
Jonas Lutkus su Elena Je- Dienoms Tel. LAFayette &79S
Valandos; 11 ryto iki 8 popiet
į atlaikytos iškilmingos pamal tu ir rašytoju įstengia įdomiai dant pereitu penktadieniu vėl turi bendra ir bus įdomiau toNaktimis Tel. CANal 0403
sutis.
Šliūbų
davė
jaunojo
broprasidėjo
lietuvių
kalbos
kle
1
kiems
dažnai
sueiti,
kurie
gai

6 iki 8 v. vakare
dos.
ir nuodugniai mokiniams mo
i
su studentų kambariuose, se- voja apie tuos pačius dalykus. į lis, kun. dr. Pijus Lutkus, M.
Posėdžiai prasidės 2 valandą kslo klausinius išdėstyti.
S., LaSalette kolegijos profeTel. LAFayette 7 650
noje mokykloje. Pamokos bus
popiet, kad visi gerb. Rėmėjai
8v. Vardo draugystės
Kun. Skruodenis dėsto tikyOffice: 2643 W. 47th Street
šorius.
Jam
asistavo
kun.
Gau
leidinys
ir Prieteliai galėtų suspėti. bųf su kuria gerai susipažinęs. kas penktadienį vakarais nuo
Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak.
ronskas —'diakonu ir kun
7
vulandos.
Visi,
kurie
nori
Nedėlioję pagal sutarti
Seimui pasibaigus, bus su|ei- Be šių pamokų, eina kolegiIr vėl, ka'.p 'ir -..as mėnesį,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Kripas
—
subdijakonu.
,
. ,
pramokti skaityti ir rašyti, vi išėjo “Holy Name Bulletin”.
j ktas iškilmingus palaiminidias jos ekonomo
Office Tel. REPublic 7«M
pareigas ir tvar.
.
4140 Archer Avenue
Albertas Enemaitis iš Nau Ree. Tel. GROvchiU 0017
.ko ,.
iiši,
o
ypatingai
High
Šelmei
.* Šv. Sakramentu.
Vai.:
2—4 Ir 7—9 vai. vakare
Viršely
atvaizduoja
Marianakitus svarbesnius kolegijos ’
. .
. v. .
7017 8. FAIKFIEI.D AVĖ.
gatuek su Ona Patašiūte iš
Rs- Visos Rėmėjų kuopos nuo-f reikalus.
Į s^u en^ai'®s’ kviečiami lanky polį. Yra įvairių straipsnių ir ”
Bes. 2136 W. 24th St.
Šliūbų davė kun
Tek CANal 0403 lį širdžiai kviečiamos skaitin i Kun. J. Vaškevičius, nese-’^ pamokas. Nieko nekainuo.-. eilių. Visi rašytojai lietuviai'
Kripas.
2439 W. MARfJLEl’TE ROAD
s giųuaiai dalyvauti šiose iškil- j niai atvykęs iš Romos dėsto ^5^. 18tl ^ei nau<^inŽa^ &a pra- jaunuoliai. Viskas rašoma an
,
...
T
.
..................
Ernestas
Pakulis
su
Juze
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
■K7-.
...
....................... leisit. valandų
besimokinant ,glų kabioje. Biznieriai jame . ..
Res. and Office
Office Phone
..... . .
, ,,
S mėse. Visos kuopų valdybos y- prancūzų ir anglų kalbas ir.
.
VaL 1-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-11 ryto PKOspect 1028
2930 So. LoavlU 8U
.
....
,
Jonikas.
Šliūbų
davė
gerb.
kle
NedėlfoJ
susitarus
Jtųvių kttlbos. ,
J ra kviečiamos paruošti savo kuriuose skyriuose tikybų. Ku-į,?1^»
garsinasi. Iš kun. Gauronsko,
CANAL 0706
bonas.
Jaunuoliai,
jąuiiūdlės
domė
kuris
jį
redaguoja,
sužinojau,
.a^ysĮęŪta^ųd sei- j nigas Juozas yra prieš kelis
i-1 «*v G i ' )
'
Neužilgo apsives Jonas Vili Tel. CANal 0122
kitėtumjūs senų; gražia kalba1 kad spausdinamu 1(RK) 'ėgz’.
me
būtų
galima
sužinoti,
kiek
metus
lankęs
seminarija
Montj, . / » «.»Y . .
,•
‘ Si .* ’ ’ 3/ * * V
*e«vĮ
uaman Kai kurie straipsniai, ištįkrų- mavič.ius iš Oakville su Patri-J
PHYSIC1AN and SURGEON
U kuri kuopa pasįdųrbavo k’ole- » reąleje,
Kanadoj, .kaine afrty- Inikiųm pavyzdį js lj|huanii
eija Jesulailyte.
’
t  jų teikia garbės lietuvių jau-1
DENTISTAS
2403 W. 63rd St., Chicago
; gijos gerovei ir kiek prisidėjo mai HaAųiažine* feu 'jirancūzų Cathortc-Crušadera, 'kurie tu
Visoms
porelėms
linkini
kuo
OFFICE HOURS:
2201 W. Germak Road
{ prie pereitų metų •seimo- nuta- kalbh: Todėl jų dėstyti {jam ri savo klubų Bristole. Jie, be nuoliams. Kad ir straipsnis n geriausios laimės.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
(Kampas Leavitt St.)
Sunday by Appointment
F rimo — sukelti tiek pinigų, lengvai sekasi, nes įsteigia bažnyčios, be lietuviško kuni pie College Foofball. Net ''
Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto
| kad būtų galimu sudaryti vie lengvai pritaikinti teoryas, go - vado, patys susiėjo ir nu “Waterbury American” kas
Nuo 1 iki 8 vakaro
tarė mokytis lietuviškai. Da- mėnesį savo laikraštyje pers j Šiomis dienomis su dr. Aunur Stipendijų neturtingam stu kurių iš knygų mokomas
Seredoj pagal sutarti
DR. STRIKOL’IS
• I1
šįmet sušilau- bar s>’ki i savaitę kun. Kar- pauzdina visas jo žinutes. Svei
dentui. Toksai stipendijos įkū Man
Tel. I.AFajcUc 3037
GYDYTOJAS ir CHIRURGA8
rėk CANal «1»
rimas kaip tik būtų gražus šių kė U k|td
išsilavinksio lonas iš New Britaino nuva-1 kinam kun. Oauronskų ir visu
4645 So. Ashland Avė.
.
garbingų* sukaktuvių paminė
lt. ^arnaičic: — žiuoja ir jie labai gerai mo- bendradarbiu
GYDYTOJAS
ir
CHIRCHGAS
OFISO VALANDOS:
jimas. v j
* rLUi U
; k^rs tįsose srityae 'plačiai ap- kinasi. Mes, vatėrburiečlai, tu
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak.
L. l‘ P. Dowling League
X—SPINDULIAI
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Nedėliomis pagal putart)
Kun. Vincas Puidokas, j sįpažinęs
ir sui ba rim irgi pasinaudoti ta proga
West 43rd Str. z
L. I. P. (Litlnianlan Inde (Prie 3051
Ofiso
telef. BOUIevartl 7820
Archer A.ve. netoli Kedm'e)
2201 W. Cermak Road
R. V. apskrities pirm. j viską vaizdžiai išdėstyti. Var ir lavintis savo tėvų kalboje.
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
pendent Po/itieal Club) pra
Namų Tel. PRO^xx-t 1980
Seredomis ir nedaliomis pagal
Valandos 1—S ir 7—8 vak.
naičio tėviškė BrOoklyn, NĮ Y.
Studentų Bowling League
sutartį
dėjo savo bovlįngo sezonų sa
Seredomls
ir Nedfillomis pagal sutarti Tei. BOCLevard 7042
Jis yfa išėjės aukštesniuosius
atgarsiai,
60 bovleriais. Lyga stipri kaip Ofiso Til.: LAEayette 3660
REZIDENCIJA
mokslus, buvęs Prancūzįjoj,
Hez. Tek: VIKginia 0C69
Anų vakarų buvo nepapras ir pernai. Žaidėjai visi lietu
6631 S. O&lifomia Avė.
Šveicarijoj ir aplankęs kitais tas susirinkimas, studentų ii viai prot'esijonalai bei biznie
DENTISTAS
šalis. Kolegijoj 0£sto> aųg^ų studfenčių, kptiĄ nbrėjo .Irtf,ri&£ Komisijoj yEa- SėųijFas JeTelefonas REPublic 7M8
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4645 So. Ashland Avė.
Marianapolis. —. Rugsėjo 23 kalbų ir mątwnat|kVfcfevo'pĄė ti.
Pernai• ip
užpėtoiaL
t
is pifcn; Lliapųty (Ka
4143 ARCHER AVEME
Ofiso: TeL LAFayette 4017
arti 47tb Street
d. kilto. J.' Vaškevičius, M. I. mokas puošia įvairiais įspūd-; labai stiprių lygų. Šįmet, ma zys) Lasky rašt. ir J. Stokes
Kampas Francisco Avė.
Vai.: nno 2 Iki 8 'vakare
Rea.: Tek HEMJock <3M
Seredoj pagal sutarti
, JC., laikė savo; primicijas tė- ,• žiais, kurie kaip tik- tinka su tyti, irgi turės, dar gal net sti kasininkas. -Komisijoj taip 'pat
viikėj, Newark, ]$. J. Primici- dėstomaisiais klausimais.
presnę. Vadinsis Lithuanian yra 10-ties tymų kapitonai. Pi
■ i
. : GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
jo»e iš Marianapolio Kolegi Marianapolio Kolegija netfeį Catholics’ Studentą’ Bowling rmų bolę mųnetė klebonas kun.
4142 ARCHER AVĖ.
jos dalyvava gerb. direktorius ko brangaus, tėyo ir;mokytoj4 League. Jau turi'daugiau 40 J. J. Valattiejus ir L. I. P.
Ofisu valandos: l-4-lr.(-9 va L vak.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
C.^asmenyT tokių, kurie nori bovlyti. Bov- klfibo pirmį T. Matas.
ReaidenUJoa Ofisas: 2O&« W. Mth Hk
kum dj-įjl. Navickas, M. 1. C., kun. Hiski,o,
2515 WBST 69th ST.
Valandos: 10-12 ir S-i vai. vak.
studentai P. Nevulis ir K. je. Kun. dr. Blskis Šiuo metu lyti pradės spalių 7 d. 2 vai.
DR. VAITUSH, OPT.
Sersdomls Ir NedUiomls pagal sutarti Of. ir Rez. TeL HEMlock 6141
Pirmų vdkarų ūpas būvi
Orimas j m .
mokytojauja naujoj Tėvų Ma; popiet, Šv. Juozapo Bowfįng kuogeriaūsi|i6.
LIETUVIS
o
»V a Ii a n d o s :
octometricai.lv akiu
rijonų
seminarijoj,
Hinsdale
Didelis parapijiečii? skaičius
SPECIALISTAS
alleys’ėse. Visi studentai-ės
2-4
popiet;
nuo 6-8 vakarais
Pereitų savaitę “lueky nu
Palengvina akly (tampim*. k
tų dienų atsilankė kad pager 111. Kun. B iškiš visgi palike kurie nori su mumis bovlyti merį” turėjo Jonas .Lesūnai aotl prietaatlml galvon akaudėjimi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
svaigimo akių aptamlmo. narvu
» J
j •,
btų kitų parapijos narį, kuris gražių įspūdžių ir atmininiu ypatingai kurie pernai ir užr tis; * wlaimėjo
mo. skaudamų aklų karių, atl
4157
ARCHER AVENUE Office Tel. Wentworth 42>8
doletį. Kas hns trumparsgystų Ir tollregyat«. Prl__
Tek VERglnla OOU
Dievo padedamas-įstojo aukš kurie ilgai pasiliks studentų pernai su mumis bovlino, kvie next? Jonas Vaitukaitis pada g(a
teisingai akinius. Visuose atsli
Res. Tel. Hyde Park 8888
Ofiso vai.: 2—4 Ir 4—1 p. m.
Ūmuose egzaminavimas daromas TO
NedSUomls
pagal
sutarti
tos kunigystės luoinan. Gerb. omenyje.
parodančia mažiausias klai
čiami tuojau įsirašyti ir ateiti! rė high th^ee, K Mazaika iš elektra,
das. 8pecialė atyda atkreipiama |
Piimicijantui iškilmingoms šv.
Marianapolio studentų skair
mokyklos valkus. Kreivos akys atlSusirinkime išrinkta komi Naugatuck padarė liigh single talsomoa
Valandos nuo 10 Iki S V. Tel. Ofiso BOULevsrd 591! -14
Miliotns asistavo kun. D. Bra- čius šiais metais žymiai padir sija, kuri sudarys teises (nii
NedClfoJ nuo 10 iki 12. Daugely at- Res. VICtory 2349
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
slUklmų akys atltsimmon be
Lietuvių radijo valanda
.... * I
dley, O. S. B., Newark, N. J. dėjo. Tai yra malonus reiški- les).• Komisijoj
8PECIALI8TS
Kslnon
pigiau
kaip
pirmiau.
yra adv. Ba
Waterburio
ir
apylinkės
lie
6900
SOUTH
ILALSTED ST.
4712
80.
A8HLAHD
AVĖ.
— dijakonu ir kun. J. Valan- nys. Nors ir sunkūs depresi landa, J. Dubauskas*kun. Kri
Phone Boulevard 7589
' tiejūs, Waterbury, Conn., — jos laikai, kolegijų daro pa pas, J.
Ofiso vai. nuo 1-2; nuo 4:10-8:10 Valandos: 1 Iki 4 pe pfstų. 7 Iki 8 vak.
Jaižfe tuviai džiaugias- lietuvių rad*
756 W. 35th Street
subdijakonu. Pamokslų lietu žangos ir lietuviai susipranta minaitė, Maeejauskaitė ir P jo programa, kuri būna šešta
viškai pasakė gerb. kun. Na ir siunčia savo sflaus savon Stok na. Pas Pricevičius jau dieniais. Vadovauja prof. A.
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
vickas, M. I. C., o angliškai liėtuviŠkon įstrfigon. Jeigu pa įvyko komisijos susirinkimas Aleksis. Programos darosi vic
Pritaikyme
akinių
dėl
viso

kun. Koehlhoffer, 0. S. B., Ne- tys apsidairysime, pastebėsi-- Beje, turime ir iš Oakville ke įvairesnės. Garbė lietuviams. kių akių. Ekspertas tyrimo aOfl-o TeL CAIsmcl 8893
Mes. TH. DREiel 9191
wdrk, N. J., buvusi* ptimlci- me, jog daugelis mokyklų dėl lis jaunuolius, kurie su muinii Sykį chorą* labai gražiai pa kių ir pritaikymo akinių.
dainavo
Sasnausko
“
Karvelėlėšų trūkumo buvo priverstos bovlys.
janto mokytojas.
• ‘ i ♦ i ."tl M
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OFISAS
Ii”. Koinp. Aleksis gauna
Iškilmėse dalyvavo taiposgi uždaryti savo duris, lietuvių
4729 So. Ashland Avė.
t.v. Studantų Fall Froiic (tokių) dąug laiškų - komplimentų ir
8 lubos
Rusas Gydytojas Ir Chlrnrgas
kun. Vaškevičiaus motina, bro gi išsilaikė ir dideliais žings
CHICAGO, ILL
Moteriškų,
Vyriškų, Vaikų iš
prašymų padainuot naujų dailis Kazimieras ir sesuo Ona. niais žengia priekin.
.
'
OFISO
VALANDOS:
rišu chroniškų ligų
Tam pat aua'.rnikime nutar-V,^ ir
kvarWa,
Nuo 10 Iki 18 vai. ryte. nuo 2 11d 4
Futbolininkai mankštinasi
į
Fakulteto Dapildymas
ta šokių vakarų rengti Šv. Juo ir orkestrą Young Melodiant*
▼al. po pietų fr nuo 7 Iki 8:10 vaL
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Šiais metais įvyko Mariana Artinantis .futbolo sezonui,
vakare.
Nedtllotnts
nuo
10
Iki
18
Kampas 31st Street
zapo parap. salėje lapkričio 10 pagrojo naujų veikalų. Gražio*
valandai dienų.
polio kolegijos fakulteto dapil- marianapoliečiai irgi subruzdo
Valandos: 1—4 popfet, 7—9 vai. vak.
d. (Armi«tice Eve.) G re s taip'pat polkos - vateai, kaip
0PT0MBTRI8TA8
MIDvray 2880
NedCllorais ir Šventadieniais 10—12
dymas. Per paskesniuosius me ir imasi mankštintis ir mėgina
Black and G oi d orkestrą, kuri “Mylimoji”, “Saulei nusilei
tus, kolegija susilaukė dides įgyti tani sportui reikalingas
1801 8. ASHLAND AVENUE
grojo Q L. C tDienoje. .Komi jžiantt^ “Varpeliai” ir kt.
nės pažangos ir sutraukta kas taktikas.
Platt Bldg., kamp. 18 st.
Offfce Phone
Res. Phone
sija išrinkta, tik i eta i atspaus
2 aukštas
Neturime patupėti tų biznie
TRlanale 0844
KNGtewood MII
kart žymesnių mokytojų, ku Naujų Mtudenlų tarpe ran
dinti ir pardavinėjami. '■ -i >
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
rių, kurių skelbimai teikia pa
rių vieningas darbavimųsis dasi daug medžiagas, todėl yPastebėkit mano iškabas
4631 SO. ASHLAND AVI.
daug kuomi pakėlė šios įstai ra vilties, jog Marianapolis šį Studentų vakaras - teatras rainos lietuvių valandai, bū Valandos nuo 9:30 ryto iki
TH. VARiU 8994
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8
tent:
Bragsco
Bottling
Uo.,
met
šioj
srity
j
gerai'pasirodys.
Res.:
Tel. Pl.Aza 2400
Neužilgo manome pakviesti
gos vardų bei vertę. Vieni prc
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
7850
So.
Halsted
Street
Valandos;
fesoriai yra pačios Marijonų Išvykus dabartiniams klierika- kun. J. Balkūnų iš Maapetn, Brooklyn Baking Co., Joe’s skirtų valandų. Room 8.
ROOM 210
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 V. v.
Kongregacijos auklėtiniai, ku-juis, kolegija neteko smarkių ir į L. Į, dabartinį Studentų drau- Tire Shop, Dr. Colney, Vincai
Phon® Ganai 0523
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakaro
NedHdlealals nuo 10 Iki IS dtaaų
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DR. A. J. JAV01Š

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. 6.1. BLOŽIS

BR. A. RAČKUS

KUN. VAŠKEVIČIAUS
PRIMICIJOS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR.S.B1EŽIS

DR. C. Z. VEZEL'IS

DR. V. E. SIEDLINSKIS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. J. RUSSELL

ir

Ofi.T'mJNDU^

DR. SUSAM A A. SLAKIS

DR. A. J. BERTASH

25 METŲ PRITYRIMO

l

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A. RŪTH

DR. JOHN SMETANA r

DR. MAURICE KAHN

DR. A. R. MČCRADIE

n w a tt rt

Antradieni*. spalių 2 d.4 1934
IB KALA J IMU, 6NIPŲ IR
VBROIJOB AALIE3

šoninės sienos, liet taip, kad.va&aa. Ir vėl pasikartojo ta
• .
i a 4 •v4** ' * * 1 •*. - - * ♦ -- - — —* —
galėtų matyti išėjimų į kori pati scerla.

T rt

-r-

VARDAN VARGONININKŲ LIETUVIS LAIMĖJO BĖ
™ AJUNGOSr
GIMO ČEMPIJONATŲ

UUIII

III II

|»**

u*

ko 11 atstovų ,o iŠ Estijos 12. juje, apžiūrėjo Vytauto Did
Taip pat konferencijoje daly J žioju muziejų, ir Petrašiūnų
vauja apie 10 Lietuvos atstu-j Bituko plytų fabriką. Konfo
Vų. • .' '
;
retteijoje dalyvauja ir KlaipVr
Atvykusieji Latvijos ir E»- dos kelių atstovai. I
rijos atstovai Lietuvoje buvo
labai iškilmingai surikti i.
PLATINKITE “DRAUGĄ”
priimti. Jie apžiūrėjo visą ei
lę Lietuvos plentų, kelių, vie
škelių ir tiltų,

dorių, kurį kų tik buvo pra
“Nelaimiiigoa bukos ėjo vio
■T Trety7 ■;», -r h
ėjęs. Tada jum prasidėjo bai
S.
(Tęsinys nuo 2 pusi.)
na jx> kitos”, — jmsakojo lo- H .
Liūdini žinia |8 Lietuvos pra Toronto, Ont. —Alfis £ižis
šioji naktis.
Haū gruzinas. ‘‘Aš, suskaičia
8U 20 cm. protarpiais. J čia pa
Čekistas su revolveriu ran vęs jų 17, netekau sąmonė*. nešė apie ūmų mirtį kompozi lietuvis jaunuolis, 20 metų, šį
kliuvęs ptleš save pėstebijaU
koje atsistojo nišoje, kuri bu Atsipeikėjęs pamačiau, kad aš toriaus prof. Juozo Naujalio met laimėjo Ainateur Atletie
lavoną, kurio pakaušyje matė
vo sienoje du žingsniai nuo iš vėl tardytojo kabinete. Dar ir yjiatitigai sujaudino Ameri Union of Canada bėgime čemsi Šaunamo ginklo jMularyla
ėjimo. Koridoriuj užgesino tebebuvau nuogas, su grandi kos Lietuvių K. K. Vargoni pijouatų, auksinį medalį ir kožaizda. Lavonas gulėjo sudri
šviesų, ir čekistas atsidūrė ta
ntestą į Australiją.
nėmis ant rankų. Tardytojas ninkų Sąjungos narius, su ku
bęs, Veidu į groteles. Iš jo žai
Alfis gabus mokinis šįmet
msoje. Tuo tarpu rūsys buvo matydamas, kad aš atsipeikė riais velionis palaikė tampriau
Konferenciją atidarė Lietu
zdos pamažu sruveno kraujas.
aiškiai apšviestas^ Užviešpata jau, prisiartino ir man tarė: sius ryšius, kaipo Sąjungos baigė Central Teolinicąl school vos susisiekimo ministeris inž.
Parodę šį vaisdų, mane pers
vo tyla. Kitame koridoriaus ‘‘Dabar, kai jūs jau matėte, veikėjas. Todėl, vardan Sąju Aircraft skyrių su pirma do Stanišauskas, kuris primine,
ZENONAS LEKU
pėjo, kad aš pagalvoti teturiu
Persiskyrė so Mluo pasauliu
gale pasigirdo triukšmas. Ka kas jūsų laukia, jus paskutinį ngos, reiškiu giliausių užuo vana.
kad asmeniškas trijų Daba.
tik 24' vai.
rugsėjo 2a d., 6:10 vai. vak.,
Nuo pat mokslo pradžios tės kraštų įvairių kultūros sri'
žin kų stumdė, kaip prieš mi kartų papuoš ir kol kirpėjas jautų ir kviečiu visus narius
1934 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Tauragės apSkr.,
Kitą naktį gružinas, baisiai nutę stumdė ir jį patį. Pasi
prie
vienintelio
dabar galimo dalyvavo sporto bėgime ir yra čių darbuotojų sbsipažinilnas.
Kaltinėnų parap, Mllaičių km.
jus kirps, turėsite laiko ap
Amerikoj išgyveno 35 metus.
susijaudinęs, pasakė paskutinį rodė su ilga, žilu barzda senu
patarnavimo
velioniui, t. y. gi daug laimėjęs dovaną; turį 19 turi padėti vieni kitus geriau
Paliko
dideliame nuliūdime
galvoti savo būklę”. Per 15
moterį Domicėlę po tėvais KazsudU'u. Tariau austant jis su kas ir tuo momentu, kada jis
lios maldos už mirusio sielų. auksinių medalių Junior Atle- suprasti ir turi pagreitinti
maitę. dvi dukteris Vlolet Ir
min. mane apkirpo, aprengė
sūnų Walter. t bro
grįžo nuskustas, apšlakstytas laipteliais leidosi žemyn, su
Prašau Sąjungos provincijų tic Champion, 12 sidabrinių (glaudesnių politinių ryšių už’ Florence,
lius Aleksandrų. — brolienę Ma
ir net kvepalais pašlakstė. Į
rei loną. Vladislovų — brolienę
kvepalais, nešinas pilnas kiše išgąsčiu žiūrėdamas į pririšsukviesti muzikus, sutikus pro Canadian Legion Sport, Ceran i uomazgų. ftia proga ministe
Cobstance, Vieto.r — bro llenę
tardytojo klausimų: “Kų, ai
Helen, 8 Svogerius Joną. Maaenes, jmpiioao. Padalinęs juos t» pri« Hienom Smogų ir į groto, pasakysitef_ atsakiau
vincijos dvasiškijai, pirmadie wall Champion ir 10 taurių. Iris priminė glaudesnių politi
llauskų — ftvogerkų Rozalija,
Antanų AltutJ — ftvogerka Mair mums, jis j»pasakojo ma- les po jo kojomis, pasigirdo šfl
nį,
spalių
8
d., patogiausioje
Alfio
tėveliai
yra
geri
kata-lnių
santykių
ir
šioje
konferenrcijonų, Povilų Vllėlanskų 8prl“Ne”. Gruzinas mums pasa
ngfield. 111., dėdę į'r tėtį jus
žam>7 politiškų kalinių būre vis, ir senukas su pramuštu
susivažiavimui bažnyčioje su likai, priguli lietuvių parapi- ei joje atstovaujamų valstybių
tinų ir Jadvygų JakawiCa, dė
kojo, kad jis tada nevisai aiš
dę ir tetų Jurgį ir Alenų Jakaliui, ‘kurs laikėsi atskirai nuo kiaušu parvirto veidu į gro
rengti iškilmingas egzekvijas jai ir dalyvauja visam lietu sąjungų, Šiais laikais toki glau
wicz ir gimines, Lietuvoj broli
kiai suprato, kų pflts kalbėjo:. v
Stanislovų, seserį Juzefų Ir gi
kitų nusikaltėlių, kas su. juo teles. Čekistą*, palikęs savo
...... _ , ...
uz velionio sielų. Iskumese tu- vių veikime.
dūs ryšiai ypač yra reikalingi
mines.
jis jautėsi toks nukankintas;: _
.
,
Kūnas
pašarvotas
randasi
buvo atsitikę. Kai jis tardy nišų, išėjo žingsnį į priekį, kad
retų imti dalyvumų visos aVietos anglų spauda, ypač trijų valstybių sunkiomis au
6558 So. Green St. Telefonas i
jo jausmai buvo tokie atbukę
Englėvrood 0 99 5.
tojui atsakė, kad atsisako iš įsitikintų, jog žmogus tikrai
Laidotuvės įvyks aeredoj spa
“Gerai, atsakė tardytojas, aš pvlinkės muzikai bei muzikos “The Evening Telegrftm” pla komis iškovotai nepriklauso
lio 3 d.. 8 vai. ryto 18 namk
duoti pasislėpusius, šis pašaU- nebegyvas, ir šypsodamasis pa
mybei išlaikyti ir savo tauti
mylėtojai.
čiai
rašė
apie
čeinpijonų.
į fiv.
Jurgio parapijos bažny
Į jums dar duodu 24 vai. pagalUe
L |.I»
.... itokiomis
AL..:.. žvelgė į gruzinų.
čių, kurtoje atsibus gedulingos
kė gargus, I Ir
'jį su
nei kultūrai išplėtoti.
pamaldos už velionio sielų, o 18
! voti, gal jūs tfcda ir geriau
Lai Visagalis teikia amžinų
Rūgs. 22 d. išvyko į Austrą
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
Konferencijai pirmlninkau
pat ceremonijomis nuvedė į tų' po to jįs vėl pranyko nišo- kai kuriuos dalykus suprasi
miero kapines.
šviesų tam bažnytinės muzikos lij'ų ir ten praleis apie 3 mė
Visi a. a. Zenono Lėkio glja Lietuvos plentų ir vandens
patį rūsį. Jam ant rankų už-'je. Ir vėl pasigirdo triukšmas., te. Iki netrukus paslmaty plrmtaknnui.
mi'nės, draugai ir pažystaįnl enesius. Dalyvaus bėgimo kon
kelių direktorius inž. Gabrys.
sat ncoSirdžiai kviečiami daly
movė grandis ir pririšo prie ėjo jauna moteriškė, beveik siaut”.
teste.
vauti laidotuvėse l.r sutelkti jam
Kun. J. Simonaitis,
Konferencija svarsto kelių, ti
paskutinį patarnavimų Ir atslLinkime jam ir ten laimėti
sveiklm’mų.
Taigi,
po
to
gruzinas
ir
atė

Amer.
Liet.
R.
K.
Vargon.
ltų ir autotransporto klausi
i Na, dabar prieiname prie
Nuliūdę Ii kame: Moteris, Du
čempijonatų.
E. Narušis
kterys, Sūnus, Broliai, Brolie
jo
pas
mus
nuskustas,
kvepa

S-gos
Centro
JJvdsios
Vada*
mus. Šiems klausimams apta
'klausimo išlukštenimo. Kaip
nės, svogerlu’ s ogerkos. Dė
dės, Tetos ir OJ.ttinė*.
rti konferchcija išrinko atski
matote iš minėto fakto, šisai lais paįlykstytas. 24 vai. jam
Laidotu v-'sc patartauja gra
Drožia Leonas Lievša
ras komisijas. Konferencijos
' šluotkotis mosuojamas čika- duoto poilsio greit prabėgo. rnyboje ir jau betrūko kelių
bo rlus S. P. Mače ka. Tfetefonas
YARds 1138.
dalyviai lankėsi karo muziu»C
u 4 • -.i
Įgiečianis. Ale, ne visiems. Man Jis mums prisipasino, kad jau mėnesių iki pensijos ištamanerf luūsri D j jj0IUUj ąf neatsiras supratly- silpsta jo paskutinės jėgos ir vinio. Tuo jį suima ir išsiun
lazdų randa. Štai, susiieškojau i
studentukas, kuris pa- nežino, ar įstengs ištverti pas čia ilgiems metams sunkiems
drūtą pagalį ir ketinu išdroŽt į nor^fų įgyt informacijų apie kutiniame tardyme. Kai atėjo darbams. Valstybei, vadinasi,
BROTHERS, INC.,
šluotkotį tokį, kuris, gal, pa Studentų Sąjungų, ir kuris su jį išvesti, kojos jau jo nebe nereikės mokėti pensijos
ir
FAH1HKI.9 DtBBtJAI
Jau
treti
metai,
kai
Pabaiklausė.
Sargai
jį
nešte
išnešė.
turi
nemokamą,
darbininkų.
rodys čikagiečiams, kad jie gebėtų parapijoj įkurt kuopų
Specialistai IškAllnic Ir iMirMme visokių rūšių (Nimink'ių Ir gro
vija ir Estija derina savo saukur kas labiau atsilikę nuo ry- arba patiekti mintį savo kle-. Nuo to laiko aš jo daugiau ne
tina mIii.
Mokslas turi tarnauti tikė tės valstybės — Lietuva, Lattiečių ,viejion|e svarbiame pu bonui. Daug Čikagoje yra mo bemačiau”.
Mūsų šeimyna «peciallzuoja šia
jimui geriau pažinti.
skelių bendrus reikalus. Tam ;
me darbe per šešias kartas.
Tai
aprašymas
tų
baisybių
nkte.
kslą einančio jaunūno, bet tas
Be tikėjimo nėr išganymo. tikslui jos šaukia šių valsty-!
Veskite paminklų reikalas tie
jaunimas
greičiausiai dedas labai mažos dalelės. Dar kar
Tuojau sukaks trys metai
siai su pačiais išdirbėjai*.
bių
sauskelįų
tarnybos
atsto

Kam dievobaimingos kalbos
nuo tos gražios Kolombo die prie kitataučių; Būtinas reika tų galiu J3<biW‘4?-Ud sunku
vų konferenciją. Pernai ir už
ir
stačiai
negalima
aprašyti
tų
Į
nepatinka, tasaj aiškiai paro
nos, kai į Marianapolį šuva las sukoncentruoti mūsų jau
pernai tokios konferencijos bu I
visokių kankinimo būdų, kaip do, kati nemyli Dievo.
žiavo s|udentai-ės tikslu įkurt nimų lietuvybės apsaugoje.
vo Taline ir Rygoje. Šiemet
pasakojo Įiergvveflę tas baisy
J ’ <j:I •* * ;
naujų didelę “susaidę”. Tai ž Ranka
pavargo, užteks dro- bes kunigai, kokias bolševikų
Ne veltui pasakyta; Kaipgi rugpiūeio 22 dienų iš eilės tre
Vienas blokas | rytus ubo
buvo pradžia mūsų Amerikos žinėt. Kitų • kartų pridrošiu
GPU vartoja kalėjimuose prieš 'getas yra Dievūs tiėms, kurių čioji konferencija prasidėjo
didžiulių vartų
11
Lietuvių Katalikų Studentų ir daugiau skveldrų apie šį-tų iš
Kaune.
Iš
Latvijos
jon
atvvširdis tikra.
žmones.
Pnofe.«i.joftąlų Sujungei*; Ir po mūsų visuomeniško gyvenimo.
Jei taip tektų kentėti mažai
šiai dienai toji organizacija
Trys telefonai!
Lauksiu, ar neatsiras kas dalelei žmonių, tai Vienaip ai
gyvuoja. Kiek atmenu, rodos, nors reikalaujantis informaci
Res. PENSAOOLA MII
kitaip pagalvoju* tylėtum, bet
BELMOKT S4S&
dvi mūsų mokyklos turi pa' jų apie A. L. K. Studentų ir
1 Office: HIIJjSIDE X8«5
kai ten šimtai, tūkstančiai Ir
Alfred RomIII, praa.
sų,Yjž- tos **tfukaidės” kuopfts. Profesi jonai ų Sąjungą. KreipVlnoent Raselu, aeer.
milijonai perkentėjo ir kenčia,
Centras Mdrlanapoiio kolegi-. kR6s šiuo adresu: Vincas Sa tai nešmoniška* darbas, kuris
joje, o kita kuopa Šv. Kari
Miriau Hills Seminary, Šaukia*! dangau* keršto. Kon
ORABORIAI:
Hinsdak. III.
miero Akademijoje.
centracijų stov/klose žmotdų
Didžiausia paminklų dirbtus*
CUicagoJ
LAOHAWICH Telefoną* YABdi 1188

A.

"f*

A.

ŠLUOTKOTIS

BALTUOS VALSTYBIŲ
SAUSKELIŲ KONFE
RENCIJA KAUNE

MOUNT CARMEL ~
KAPINĖSE
|

HILLSIDE, ILLINOIS

VENETIAN MOMJMENT CO., INC.

jbaa,

Važiuojam!
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į
senąją Europą. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlantiką nepatogu, kad Lietuvoj
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens
mėtu,‘žinb, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kpltūrinį ir vi
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.
•
Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingu* dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

\
,*T

Mago n

tuirtiftgamas neparastas ir į
tai visai, sako, nekreipia jie
dėmesio.

Vienas kunigų koncentraci
jos stovykloje kasdien sil ki
tu likimo draugu turėdavo pa ,
mešti 240 kibirų vandens, nors
ptelias į vandenį buvo daugiau
ketvirtadalio kilometro. Kai
pečiai buvo labai nugriaužtl,
tai jie skundėsi negali to dar
bo dirbti, tuomet jiems atsakė
arba dirbkite, jei norite gauti
“pajokų” (maisto davinį) ar
ba galite nedirbti, bet ir val
gyt negausite. Taigi sunkiau-,
šiai sirgdami, nepajėgdami 4en
žmonės turi dirbti, nes kitaip
negaus nei to labai menko inai
■to.
Kaip buvo sa'kyėa, ten kalė
jimuose pilna visokių žmonių,
pradedant kontrevoliucijonieriais, kūlokais (taip vadina ūkininkus) ir pa/iais komunis
tais, kurie taip pat be pasigai
lėjimų grūdami, kankinami, su
nkiausius darbus dirba ir su
šaudomi. Už tat ten labai iš
siplatinęs priežodis, — kas ne
buvo areštuotas, tas nėra tik
ras sovietų pilietis. Pasakoja
tokį dalykų, kad vienas gel*.'
žinkelietis sąžiningai dirbęs ta

■ovlrž 50 metų prityrimo

------ o-----—

Pirkite tiesiai U dirbtu rėa ir
taupykite pinigus

B«S atlikome darbų daugeliui iybUOalų Chleagoa Lietuvių.

527 N. WESTERN AYE.
arti Orand Are.

IR S0N06
LIETUVIAI ORABORIAI

ORABORIUS
Tariu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3314 W. 33rd FL, Ohicago
8310 Litoanica Avenue
Cbieago, 111.
1439 8. 49th Ct Cicero, &L
Patarnauja IgldatavAse kaoplgtausta
Raikai* meldžiu atalftauktl. o mano
darbu būsit* užganėdinti
TeL GANal Ml* arte ŽB1C

TeL CICERO 5»a7_________
To . LAFayctte 3572

J. Liulevičius

SEEIey 6103

Gra bortus
•
Ir

!O, Illinois

įtaisanti A,Sojas

Pstamaojn Clilcagoje ir apylinkėje.

,

Vili Telefonai:

Yards

1741-1742

Didelė Ir graži ..
Koplyčia dykai

r

Ambuldnce Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

I F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

I.J. ZOLP
ORJLBORIOB H LAlDOTUviŲ
VKDftjAS

Tol. ftODlerard 5903—*413

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangiimo laido
tuvėse...
Pašaukite
•••
*
S •• •. V

REPublIc 8840

GRAB0RIU3
Koplyčia dykai
1410 80. 49th COURT
Cicero, Illinois
Bhone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS
,
3307 Lituanica Avė.
tel. Sonltranl *139

SIMON M. SKUBĄS
ORABORIUS tr BAUIABUOT'> i a R
Patarnavimas gsraa Ir nebrangus

718 West 18th Street
Telefonas MOMroe 3377

J. F. RADŽIUS .
Ine.

5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime Rųryšių eu firma
tuo pačia vardai

Y

ANTANAS PETKUS

4092 Archer Are.

1646 West 4«th Street

UUDOMM PIGIAU NEGU KITI

STANLEY P, MAŽEIKA

LIETUVIŲ ORABORIUS
Palaidoja už »7S00 ir aukžltan
Mod.rnliUA koplrtia dykai
MA W. Mth SL Tel CAKSI 4174

Cklcago. UL

.

.P-hQ-43.A *
*

Antradieni

NAUJA KNYGA

Tikietai platinami visu smn

ARKIVYSKUPAS JURGIS' VOKIEČIŲ PRASIMANY

MEDŽIOKLĖJE NUŠOVĖ 6

MATULEVIČIUS. Labiau ir j
MAI r.
5rkuinu; galima gauti pas Aę;
GYVENTOJAMS JKYRĖJUPašaukimas
i
Dvasinį
ro klfibo narius, J. Mickehūlabiau auga pašitikėjimaB šiuo
————
, ' SIUS SERNUS
Luomą”'
M šventu vyru, mūsų mylimu tau KAŲNAB, rr Hąfy^yje
ną
ir
dr.
J.
P.
Pošką.
ginoms, kurios buvo įdėjusioe
Parašė ir išleidę | ’^Į tifeČiu. Nebetoli gal ir tie lai Pabaltijo' trijų. y^riMJtų «
'KAUNAS, Liet. ~ Vilkijos
Komitetas nuoširdžiai kyienemaža triūso ir pasišventimo.
Kun.
Pr.
J
Vaitukaitis
kai, kada Pienas leis jį išvys- tarties pafcii*ašyl»ū,' kai kuri apylinkės miškuose, žemės
Skyriaus valdyba yra dėki čia visur, o ypač jaunimą, skai
je užsienio spaudoje pasiro
ūkio ministerijos rezervatuo
nga visiems prisidėjusiems ir tlingai atsilankyti į šią angli Knyga 95 puslapių įtalpos ti šventuoju paskelbtą.
Kiekvienom
įdomu
pažinu
‘
“
>1k«4Jfiįm
škai vadinamą: “Pkrashute
se, žemės ūkio ministeris J.
Spalių 9 dienos renginio ko pasidarbavusiems. Taipgi dė
’ L '
ck
ir
gražiai
iliustruota
šventųjų
JumpersyParty”.
h
Aleksa suruošė didelę medžio
to
garbingo,
Viiniaue
vyskupe
ta
‘
*
vadinamieji
spermine
kl
koja
iš
kitų
kolonijų
atsilan

misija stropiui ruošiasi pami
gyyeuiii.aRjbj sužinosime ii *■'"*■> MutntiejV Vi)mpi*'
‘ Bus gera muzika. Atsilan- paveiksfc^š.1’RfiriMs
klę, kari puikiai* pbvyko. Me
nėjimui, kuris įvyks MeKinley, kiusiems sveteliams.
niais
vitfelj&is
.įfcj
25t
cpbiii,
j kiusieji galėsime pasigrožėti
džioklėje buvo nušauta 6 šer
neseniai išėjusios knygos:
Klaipėdos dttsStną. Tal-iao
parke. Visos kolonijos turi
vieną imant, dar reikia pridėti j -‘ARKIVYSKUPAS JURGIS tle8"4 108 il,lios >'ra (* PY1
programa,
pasišokti
ir
tuomi
nai, 1 lapė ir 2 ožiai.
atsiminti, kad paminėjimas y- Grigalaitienė jau pradeda
už persiuntimą, 5c.; o gražiais
’ • ‘ ‘ * i' ‘"-i .
MATULEVIČIUS
”
voki8lnj
?
J
«
t
>
">»
pačiu
pagerbsime
ir
paremsiApylinkės
gyventojai me
ra bendras. Todėl visi lietu sunkią ligą nugalėti, nes kas
audeklo viršeliais 50 centų.
me
savo
jaunimą.
Knyga
paraSvta
'
ne
vieno
{ia
”
”
W
*»
8varh
"'
kad
džiokle labai patenkinti, nes
viai turi suvažiuoti. Čia bus dien eina sveikyn. Laukia jos
Reikalaukite:
žmogaus, bet daugelio mūsų > ir E8ti> Klaipėdos krai
Kom.
vardu,
dr.
J.
P.
Poška
šernai jiems šią vasarą buvo
dainų, kalbų ir kitokių pama- pasveiksiant šios kolonijos vei
Lietuvos
profesorių,kunigų.
i
ra5
^
apvcialiu
,
kla
“
8
b<>
DRAUGAS
PUB.
00
,
padarę daug nuostolių. Me
rgiuimų. Dainuos L. V. “Dai kėjąi, o labiausiai namiškiai.
2334
So,
OOley
Avė..
<
.
tnokytbjų. Knyga yra didelė, "M ‘ada atrodytų, kad Kl
džioklėje dalyvavo daug auk
nos” choras, K. Sabonis. Kal
Pranešimai
eu
stipriais
kietais
viriais,
su
PM™
kraSto-likiiaap-dpp
i
Arba
pas
patį
Autorių
štųjų stočių medžiotojų.
bės pralotas Krušas, Fed. Ce Gaubis pradėjo naują klasę
t . .Tik
persiuntimu kaina S1.90, dar
Pasitn»gu£
ntro dvasios vadas, dr’ Ra moterų Dainos mėgėjų priren Federacijos apskrities su
8801 Saginavv Avė.,
galima gauti.
Iuv‘’8 "k“™-* j-Mli «>»
kauskas, Fed. Centro pirm., gti Pranciškų pokyliui, kuris sirinkimas įvyks spąlių 3 d.,
sterijoje sužinota, kad snti
Rašo A<
Stulga
kun. Milukas ir Ant. Kalvai įvyks spalių 7 d. parapijos sve 8 vai. vakare, Aušros Vartų
U
’
i>
“
DRAUGAS
”
,
;
tyje
specialiu klausimu irai
tainėje.
Raporteris
tis, Lietuvos konsulas.
parap. mokyklos kambary. Vi
, 2334 So. Oakley Avė., J tas tik Vilniaus ginčas.
Mūsų sostinė Vilnius * vi
si atstovai, kolonijų veikėjai,
; .jOhicago, III.
► J
; ______________ J .
adij. dai- 4*
siems mums rūpi. Todėl turi
gerbiamoji dyasiškija prašomi
ii j Bps ir
; Niekas nesigaili, paklausęs
me kreipti dėmesio, kad išVa-j
susirinkti ir aptarti svarbius
d j ribiniu > K visų nuodų , greičiausiai į įspėjančio nuo‘pikto. Bet dau
davus jį iš lenko gruobonio ir
bėgamųjų dienų reikalus. Spa
miias leid- galima užsikrėsti paleistuvys gelis pirštus kramto,, neatPAtftAAIUTNINKŲ VA
prijungus prie Lietuvos. Len
lio .9, fęngįmo komisija praneš,
į įšdirbys- tės nuodąis,.„n..., H ? {kreipę dėmesio
yčKjanKARAS
kai daro daug žalos, nutautin
kas daroma, tos dienos pami
i dvės. Pro
dami trečdalį mūsų .lietuvių.
nėjimui. Taip pat bus svars
ji. A. Kru
Argi galima. į tai rąmiąi žiū Mūsų jaunimas organizuoja toma kiti svarbus reikalai, s
rėti? lįęi joks darbas nenuei si ir visu spartumu žengia piT
',
Valdyba
na veltui, jei tik daromas drą rmyn. Greitu .šuoliu žengia pi
PLATINKITE “DRAUGĄ1
rmyn ir parašiutninkų pager
siai ir tikrų' įikšišventimu.
Cicero, -y Visi Cicero lie|ur
Rengimo komisija bimui, vakaras, . kuris, įvyks viai, , kurie turi aukštas vanJS
»
ANT RFNDOS. It
— fcie^vių
i -. ti 1 l it i 1L. .
, dens bitas, atsįąeškįte į Cicero
j!
ma
šešių kambarių!
laikrasč:
,
į
įtaisymais
Datas su|
[Town Hali antradienio, spaliu
lį’dien- apšildymu, refrigėral
, Vidifihtėlis Amerikos lietuynj
2 d., 8 vai. vak. Lietuvių Inptu
radžius. Renda pigi. J
raštus, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., G
provement klūbas, kaip jau
žinote, visuomet darbuojasi yi
to*0“; Lietuvių
J.L, hčdJlU.
DAIįBI
J9k. Juozapa Darbininkų Sąjdn- —L,
-> , ----- , -,
d., parapijos'' svetainėje įvyko
suomenės labui,; ypač gina lie...
goa.
organas,,
išeina,
dukart
į
savaitę,
366.
W.
Broad1
'
PjkjEMKDJ'mAK
graži pramogą. Tai buvo ‘birt-'
i tuvių tiesas. Klubas ir Cicero
way, So-. Boston, Mass. Metams ^4-.00.- Pusmečiui $2.
Pa iešką u šokančių asmenų:
go’ Šv. kazitnieĮO . ^\l^ad^m|Tax-paye,rs coupojl, tyrės su GARSAS”,’^ R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. , Vincą Dombliauską, Nevedis
jos Rėmėjų f2 skyriaus.. Žino-:
miestuko yaldžia bendrą susi
Street, Wilkee Barre, Pa. Kaina $2.00 mėtoms.
kaimo, Kapmiesčio miestelio.
nių buvo pilna svetainė, tarp
LAIVAS'^,
savaitinis
Tėvų
Marijonų
žurnaląs,
2334
So.
OakSeiūilJ aįfek.'ir Viktorijos Sirinkimą. Tąme , susirinkiipe į
ley
Ave^,-Chicago,
Jlliaois.
Metams
$2.00.
,
budiūfės,
Tllęciškių kaimo,' Ka’
kurių matėsi gražus būrelis ir
bus reikalaujama valdžios, kad •
STUDENTŲ ŽODIS’’, A. L. K. Studentų organizacijos žur- pmiesčio*
Reinių ap; Pas Budrikę! didelis pasi
iš kitų kolonijų.
, vanrįęns^ biloą. būt numažintos,
nalas, 306 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams -skr. GitAsiaii,'katf VĮtSipinlti rinkimas
'
Žmonės tikrai gražiai ir nau
' ne^ ypą.per aukštos. Atsineš
$fc0fc'.rf k
H 2
M Į•\
‘ C? f
j i • V asmenis" KyyįbH. 'OTieagoje.
^jlco, Zenith, Crosley,
dingai praleido keletą vitanA”, A. L R. K. Moterų Sąjungos mėnesi- P'^ttu dUtauktU •
kite senas ir d^b^rtipes van- MOTERŲ
I C A Victor, Westinghouse
uis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., C’hicago, III., Me- . *<*rųtocĮ8 Janušauskiuta ( >
dų ir daugelis laimėjo dova
defts bilap,, , , <.
i-ladios, kainos daug pigestoms $2t00. /
j >Į /
r.f
<7-u f n ><,.
.
nėlių. Vis tai įvyko dėka ener
Ą. F, .Pocius, klubo pirm.
bėš kaip kitur.
VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S.- Wood H ■ ■’JįjSSi
gingoms moterėlėms bei meri»
;l PHILČO ' r
Cbicagp, lltr Metams $L80. >
!hV
h < < l
> . ■
I.V’iJjV j
i }•* toj r
Lietuvių Moterų Piliečių Ly AMERIKA” ^ayaitrašris. Leidžia Lietuvių Universalia Bijo- - ^Ait»Avnkci
rivdjij
^18-OOu
gos pupirinkiipas pereįtų tre
;.tW Įnc.. Kaina metams $1.50. < 423' Orand Street, biehtoįs
f..;/
Brooklvn, N. Y.
• I-*- 'afcš 8 'kamlMHų. JūrAto 'v*nd«fta DABY GRAND
čiadienį neįvyko UčI blogo v
MOS
—— +
ro. Susirinkimas įvyks ppalių
3 d., Fellpwship Housę^ 83i
W. 33rdlPlaęe, 8 vąl. vak. Visps suinteresuotos moterys
kviečiamos atsilankyti ir. įsi
AtEldar6 DUOMH’iio
rašyti į Lygą Dygoj nedaro
dertiiftkq. sttidio sa Mol-'l
lywood ftvlAsoopta. ' , į
ma skirtumo dėl pažvalgų,bęi
«a WEST
8T
partijų. , , ,
...
Grej|u laiku prasidės dykąi
Pro delną žiūrint
' kov iš - Polski rr
pilietybės ir anglų kalbos pa
Crane Qwrf Čo,
Ail
, . ’ •
ik [gyvuoju tavoru.
mokos.
Į
klubą
priima/nosį
ną
r
Čikagos polak a, - ,<labar» _
5332 So. Long Avė.
rėš
nuo
18
m.
Mokestis
10c
j
smarkiai dūsauja, kam randa- •, ,.
mėnesį.
si sviete žmonių, kurie jų“do_ AJe kur
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i ‘ įjuos boikotuoją,
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Vienas Poščios kupčius, tiū- Įsistatė nuosavą 1
vykęs į Buenos Aires, Argen-j “Tai ktlkiąvž;
tinoj, dideliam vietos laikraš- usluga fAar6dcnH
ty “Diario” išskaitė, kad: dūsauja polak’ai
“Rytoj 9 vai. ryto, vietos pafiašauR praeita
šventykloj bus lenkų naRožen- vyko ir Belgijoj.
• stva paminėjimui nežmoniško klausus, kas nuki
nužudymo 13 polak’ų per po- tų vaikai atsakė
gromą Vkrajinoj.” 1 ' ’ •—:

nacto

, .. .

• Diano redakcijoj gavęs
adresą, kupčius nusiskubino į
šventyklą. Randa, kad tai naujai pastatyta žydų sinagoga,
* Susitikęs pirmąjį argentinietį, sakomas kupčius paklausė,
ar tai ši yra polak’ų Sventykla! Argentinietis nuostabiai
pažvelgė į knpčių.
. xtai,
• ponas nežinai
xi ••T
— Kaip

Juk tai polakov

argenietis.

— Vyrai, kuru
tis, visados ilg
svarsto, — sako
Šaitis savo mergi
tytei.
— Žinau, —
drąitytė, — kur

Telefonas B-oulevard 8167
, Katna perkata ,an»lta U
dr&hrertų. alųaklte Jooa
j
CRANE COAL. CO. Oattatte
rareenas anrlla. ui mažiau
plnfm-

Ramygalos Aido klubas lai
kys susirinkimą antradienį,
spalių 2 d.,* J. Barausko sve
tainėj, 8 vai. vakare. Kviečia
mi skaitlingai susirinkti.

A

nrSURAHOE

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ

Prašau nes

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo povimo.
Reikalaukite visi ir visur* AMBROSIAN
ragavu
BEER.

šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

MOTARV
PUBLIC
.

\

f t

PERKAM

LIETUVI*
KUS BONUS

'■«

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ

REAL ĖST ATE

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WBBT 47th STREET

Tel. LAFayette

1083

Ramygalietis

ALEX ALE&AUSKAS and SON

Senatvę svarsto,

Furniture

lr n«apsiienija.
-

'R .
r
V?
f Kaip baisu
— Kokių polak’ąt,— pa- primadona pašte
klausė kupčius.
nebegali dainuot
— Kaip tai kokiui — nūs— Bet dar bai
tebo argentinietis. — Pola- to nepastebi!
šventykla.

, Bridgepcrt.
Draugija SaIdžippąios Širdies Viešpaties
Jpzaus laikys mėnesinį susiri-;
nkimą spalių ,2 d.,< 7:30 vąj
vak , Chicagos Lietuvių Audi
torijoj. Kiekvieno nario atvy
kimas būtinai reikalingas, nes
bus renkami darbininkai dėl
baliaus. Be to, bus svarstoma
daug kitokių reikalų draugijos
labuj.j
Valdyba

Urmu
wbolesa1e parduoda ir pristato į alines kom
panijos dalininkas ir atstovas

Radijo klausytojai grožėsilietuvių radijo programa, ku
ri bus šiandie, 7 vai. vakare
iš stoties W0E8. Kaip kas an
tradienį, taip ir šiandie, pro-
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3225 So. Lituanica Avė.
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Moveria Chicagoje
7100 80. TAl.MAV ST

7I2A K4>. I!(KKWn,l, KT.

t.i

M«»
T_

***** *•

**

1

uo<Um

*•

mltuatom kklnotn. Pnrahontu M. R 17.00 loma.

