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STREIKAS
Streikuoją vežėjai Minneapoly 

nori generalinio streiko
Chicago Motor Coach kom

panijos tarnautojai streikuoja 
ir kompanija ignoruoja jų 
streikų. Kompanijoje dirba 
apie 1,200 darbininkų, kurių 
dauguma, kaip sako kompani
ja, priklauso kompanijos uni
jai ir neužjaučia streikinin
kams. Nėra tikrų žinių, koks 
skaičius išėjo streikan, gana 
to, kad autobusai važinėja po
licijos apsaugoje.

Streikuoju autobusų tarnau
tojai priklauso Amalgamated 
Association of Street and El
ectric Railway Employes of 
America, šiai organizacijai 

priklauso Chicagos gatvėkarių 
ir viršutinių geležinkelių tar
nautojai. Kadangi Chicago 
Motor Coach kompanija savo 
streikininkus ignoruoja, pasta
rieji šaukias gatvėkarių ir vir
šutinių geležinkelių tarnauto
jų pnijų pagalbos. Jie nori, 
kad šios unijos taip pat su
keltų streikų/ *

Šis svarbus klausimas pa
duotas
Assoc. of Street and Electric 
Railway Efcn-ployes of Amer
ica prezidentui W. D. Mahon, 
Detroit, Mich. Tuo būdu sie
kiama sustabdyti Chicagoj 
tran8portacija.

Gatvėkarių ir viršutinių ge
ležinkelių tarnautojai neturi 
jokių nesusipratimų su savo 
kompanijomis. Ir jei jie strei 
kuolų, tai tik dėl simpatijos 
aniems.

Chicago Motor Coach kom
panijos tarnautojai unistai 
streikuoja, kad kompanija pa
naikintų nuosavų unijų ir pri
pažintų tik viebų streikininkų 
unijų. Nori dar, kad kompa
nija priimtų atgal darban se
niau pašalintus 25 tarnauto
jus, kurie būk paleisti už jų 
veikimų unijos gerovei.

MIINEAPOLIS, Minn., 
rugp. 20. — Streikuoju trokų 
vežėjai yra parengti balsavi
mui —i išrinkti savo atstovus 
kolektyviam derėjimuisi. Ta
čiau prieš tų balsavimų, kas 
įvyks federalinio darbo boar- 
do priežiūroje, vežėjų vadai 
sugalvojo, kad visam mieste 
būtų/ paskelbtas generalinis 
visų unijų darbininkų strei
kas 48-ioms valandoms. Jie 
sako, kad tai būtų naudinga 
streikininkų naudai demon
stracija.

Minnesotos Darbo federaci
ja turi metinį suvažiavimų. 
Tad generalinio streiko suma
nymas įduotas šiam suvažiavi
mui ir laukiama jo sprendimo.

IEŠKO RIAUŠIŲ KAL- 
T1M1MKI

HITLERIS LEIDŽIA SU3R0 SAKTYKifll MARIJONŲ VADAS siANDIEN PRASIDEDA MŪSŲ
ATSISAUKIMUS

BUS DAUGIAU PRAPLĖ
STAS NACIZMAS

BERLYNAS,' ' rugp. 20. — 

Vokietijos diktatorius ir vo
kiečių tautos vadas Hitleris 
išvyko į Bavarijų. Prieš iš- 
vyksiant jis paskelbė du atsi
šaukimus į gyventojus. Vienu 
dėkoja gyventojams už reikšta 
pasitikėjimų. Pažymi, kad ar
timoj ateityje visas kraštas 
bus “sunacizijuotas.” Kitu gi 
atsišaukimu jis nurodo, kad 
krašto apsaugai bus palikta 
tik viena nuolatinė kariuome
nė — “reichswehras.”

HITLERIUI PRIPAŽINTA 
DIKTATŪRA

BERLYNAS, rugp. 20. — 
Vakar Vokietijoj įvyko plebis
citas ir dauguma gyventojų 
pasisakė už kanclerio Hitlerio 
diktatūrų.

Oficialėmis žiniomis, 38,279,- 
514 vyrų ir moterų padavė 
balsus už Hitlerį. Prieš jį pa-

SUSOVEIAIS UETUVOJE
ŽADA PABOTI KELETĄ 

SAVAIČIŲ
KAUNAS. Marijonų vy

riausias vadas kun. A. Ciko
to atvyko į IJetuvų daryti 
kanoninio atsilankymo marijo-

MANDŽIOKUO NESUTA
RIA SU MASKVA DĖL 

GELEŽINKELIO
ŠANGHAJU8, rugp. 20. —

Žiniomis iš Harbino, Mandžifi- 
kuo vyriausybė nutraukė visus
santykius sų sov. Rusiin >r j nų vienuolynams. Lietuvoj jis 
metė šalin vedamas etery ir pabus keletu savaičių, 
dėl rytinio kinų geležinkelio.

{KALNį SUDAUŽĖ 
LĖKTUVU

LONDONAS, rugp. 20. — 
Amerikiečiai lakūnai G. Pon<* 
ir C. SitBelli, kurie gegužes 
mėnesį iš New Yorko perskri
do Atlantikų skrizdami į Ry
mų, sudaužė savo lėktuvų } 
kalnus Vali joj. Abudu išliko 
nesužeistu

Jie iš Rymo skrido į Airiją 
ir iš tenai planavo skristi at
gal į Ameriką per Atlantikų.

Ant Airijos jūros jie įskri
do į tirštus rūkus. Bijodami 
paklysti, jie pasuko atgal į 
Vai i jų, kurių buvo praskridę.

LAIMINGAI NUSILEIDO Iš 
DAUSŲ

VEIKIMO CENTRO KONGRESAS
Jo Eksc. vyskupas Schrembs

dalyvauja
SUVYKO DAUG^ ŽYMIŲJŲ LIETUVIŲ 

VEIKĖJŲ
CLEVELAND, Ohio. — Šį 

rytų 9.-30 vai. Amerikos Lie
tuvių R. K. Federacijos 24 
kongreso atstovai ir daugybė 
svečių renkasi į šv. Jurgio 
bažnyčių išklausyti iškilmingų 
šv. Mišių, kurias laikys pats 
J. E. Clevelando dijocezijos 
vyskupas Juozapas Schrembs,

MARIBOR, Jugoslavija,
rugp. 20. — Belgas mokslinta
kas Max Cosyns su savo kole- ’Jįj .r . 7 i i/ v . t didysis Amerikos katalikų
ga N. Vanderlist šeštadienį or-

įganizuotos akcijos judintojas.
aklai uždarytoj gondoloj su mie|ai gntikl> dalvva|lt,
balionu iškilo i stratosferų ša-1 . ... . ' ,7 'musų veikimo centro — Fede-lia Bnuseho, Belgijoj, moksli- J • • , . * ™, ! racijos kongrese, nes su Fede-skais tikslais.

Dausose juos pagavo smar
kaus vėjo banga ir atnešė net 
į Jugoslaviją, kur jiems pavy-

racija yra gerai susipažinęs, 
jai davęs savo pritarimų ir pa 
laiminimų, pats išreiškęs norų, 
kad šių metų Federacijos kon-

PONTIAC, I1L, rugp. 20. — 
Valstybės autoritetai veda tar
dymus, ieško įvykusiųjų refor- 

spręati Amalgamated matorijoj (kalėjime) kalinių 
riaušių kaltininkų. Riaušių 
metu vienas kalinys užmuštas 
ir 27 sužeista. Tarp sužeistų
jų yra keli kalėjimo sargai.

Riaušininkai sudegino ka’P- 
jimo spaustuvę ir padarė daug 
kitų nuostolių — viso vertės 
apie 100,000 dol.

Riaušės pasireiškė susikovus 
dviem kaliniam basebolės ž?.is- 
mavietėje. Kada sargai juos 
perskyrė, tada visi kiti kali
niai užpuolė sargus. Susib'go 
daugiau sargų ir kalinių.

Refonnatorijoj ’ yra apie 
2,(XX) kalinių. Iš jų apie 1.000 
dalyvavo riaušėse.

MOKESČIAI OŽ PAJAMAS
A LB AN Y, N. Y. - rugp. 20. 

tilimas daiktas, kad Chica- — Šios valstybės legislatūra

go susilauks streiko, jei atvy
kusiam federaliniam taikinto
jui nepasiseks Motor Coach 
kompanijos sutaikinti su strei
kuojančiais tarnautojais.

ŠELPIAMI DARBININKAI 
SUKĖLĖ RIAUŠES

pravedė įstatymų, kūrino no
rima išgauti daugiau mokesčių 
iš žmonių. Vieno nuošimčio 
mokestis skirta už pajamas, 
kad surinkus per metus apie 
14 milijonų dolerių viešosioms 
mokykloms.

duota 4,287,808 balsai. Apie Ieškodami vietos nusileidimui 
900,000 baliotų rasta nepažy- ; netoli Nlewport smogė į vienųmėtų.

Plebescito daviniai nėra 
siurprizas, kadangi numatytai 
Hitlerio laimėjimas. Šiandien 
jis yra ne tik tautos vadu, bet 
ir valdovu sujungus krūvon 
kanclerio ir prezidento ofisus.

kalnų. Pasibaigė kelionė oru.

PASIŲSTAS SAUGESNĖN 
VIETON -

ATLANTA, Ga., rugp. 20. 
- Apie 40 kalinių iš vietos fe
deralinio kalėjimo išvežta San 
Francisco įlankos salon, kur 
yra federalinis kalėjimas ir iš 
kur pabėgimas nebegalimas. 
Tarp išvežtų kalinių, saldoma, 
yra Al Capone, Chicagos smur 
tininkų vadas.

ITALIJOS KARIUOMENĖS 
MANIEVRAI

VOKIETIJOJ ĮSTEIGTA
JAVŲ OKIO SĄIUNGA
©ERLYNAS, rugp. 2a — 

Vokietijos žemės ūkio ministe- 
ris išleido įstatymų javų ūkiui 
tvarkyti. Įstatymui vykdyti 
kiekvienoje apygardoje stei
giama ypatinga javų ūkio sų 
junga. Ši sąjunga turi sutvar
kyti, visų javų ūkį, kad vyriau
sybei būtų lengva orientuotis, 
kiek valstybėje turima javų ir 
kaip kraštas aprūpintas duo
na. Sąjunga sutvarkys ir pri
žiūrės javų pardavimų, suvar
tojimų ir nustatys javams kai
nas.

Sųjungon turi įgroti visi 
ūkininkai auginą javus, malū
nininkai, javų ir miltų pirk
liai ir visi duonkepiai ir due 
nos pardavėjai Jei bus rei
kalo, atskirose vietose

ko laimingai nusileisti kornų gresas būtų jo vadovaujamoj 
laukuose. Visi moksliški i n- i vyskupijoj.
strumentai su įrekorduotais I —i--------------
stratosferoj
sveiki.

daviniais išliko

Belgijoje manyta, kad jie 
yra žuvę, nes negauta nuo jų 
žinios per radijų. Cosyns sa
kosi, kad jie siuntė žinias. De
ja, siunčiamas bangas naikino 
austrų ir vokiečių radijo sto
tys.

Jie buvo iškilę apie 53,000 
pėdų.

120 JAPONŲ ŽUVO 
POTVYNIUOSE

TOKUO, rugp. 20. — Dide
li potvyniai pasireiškė Y&lu 
klony. Žuvo apie 120 japonų. 
Sunaikinta apie 700 gyvena
mų namų. Ir nuolat lįja.

URUGVAJAUS PREZIDEN
TAS BRAZILIJOJ

RYMAS, rugp. 20. — Itali
jos kariuomenė pradėjo dide
lius manievrus, kuriuose daly- J įsteigta javų ūkio sąjungos Į Paulo, 

vauja apie 100,000 kareivių. į skyriai. Sąjungos centras įgs 
Maftievruose aktyviai dalyvan Uotas, reikalui esant, išleisti 
ja premjeras Musolinis ir į įvairius valdiškus įsakymus, 
dauguma jo ministerių.

RIO DE JANEIRO, Brazi- 
Ii ja, rugp. 20. — Urugvajaus 
prezidentas 0. Terra atvyko 
čia su vizitą. -Viešės penkias

bus 1 dienas, o paskui vyks į Sao

KIAULIŲ EKSPORTAS Iš 
KLAIPĖDOS

MILWAUKEE, Wis., rugp. 
20. — Keletas šimtų darbinin
kų sukėlė riaušes prieš “fede- 
ral emergency” pagalbų Lin
coln parke. Išblaškyti su aša
rinėmis bombomis.

HAVANOJ BOMBOS

Tarp ko kito, sąjunga gali nu
statyti kiekvienam ūkininkui, 

ŠIAURĖS LIETUVOJ UŽDE kiek jis privalo parduoti javų;

RĖJO SODAI nustatyti minim&lines ir mak 
simalines javų ir duonos kai-

HAVANA, rugp. 20. — Su
sprogdintomis dviem bombo
mis sugriautos dvį parduotu
vės. 2 asmenys žuvo ir kelio
lika sužeista.

KAUNAS. — Kaip prane- nas. 
žarna iš šiaurės Lietuvos, Šiau
lių ir Biržų apskr. kaikuriose Niles Center policija suga- 
dalyse šiemet ypatingai užde- vo du .jaunus automobilių Ta
rėjo sodai. gins.

KLAIPĖDA. — Įsikūrus 
Klaipėdoj sovietų prekybos 
atstovybei kiaulių supirkimas 
ir eksportavimas eina spar
čiai. Per savaitę išgabenama 
po 12 vagonų kiaulių. Mano
ma, kad klaipėdiškiai galės 
parduoti visas eksportui ski
riamas kiaules.

Pirmasis kongreso posėdis 
prasidės tuoj po pamaldų. Pi r 
marae posėdyje bus išrinktas 
prezidiumas, išklausyti sveiki 
nimai, centro valdybos rapor
tai. Antrame posėdyje dr. A. 
Rakauskas, Federacijos pirmi 
ninkas, ir kun. J. Simonaitis, 
laikinas Kunigų Vienybės 
pirm., skaitys įdomius • I- 
ratus, kuriuos perskaičius, bus 
vedamos diskusijos.

Vakare parapijos salėj bus 
gražus koncertas, kurį išpil
dys vįetinės jėgos ir atvykę 
svečiai vargonininkai, solistės 
ir solistai. Koncerto programų 
tvarko muzikas Vincas G r ei J 
čius, šv. Jurgio par. vargoni
ninkas.

VYRIAUSYBE PRIEŠ 
PROFITERININKUS

MIRĖ “SPEAKERIS” 
RAINEY

WASHINGTON, rugp. 20. 
— Visam krašte pasireiškia 
valgomųjų produktų brangini
mas. Šių produktų prekvbinin 

ST. LOUIS, Mo., rugp. 20. kai ir parduotuvintakai tai 
- De Paul ligoninėje nuo plau<**r0 didesnio sau pelno sume- 
čių uždegimo mirė kongreso1 timais.

žemesniųjų rūmų pirmininkas 
(speakeris), demokratas, Hen
ry T. Rainey iš Illinois valsty
bės, 72 m. amžiaus.

K»d sugriauti šį smerktinų 
žmonių išnaudojimų, prez. Roo 
sevelto vyriausybė planuoja 
naujosios santvarkos vykdyto-

Krašto demokratų partijn jus autorizuoti, kad jie imtųsi
neteko žymiaus vado. Iš Wa- 
shingtono praneša, kAd nauju 
rūmų pirmininku, mątyt, bus 
išrinktas rūmų demokrr.lų at« 
stovų vadas J. M. Byrns.

kontroliuoti maisto produkci
jų, paskirstymų ir kainas.

Tai geriausia būtų priemonė 
apdrausti' žritones nuo profite- 
rininkų.

CARROLLTON, III., rugp. 
20. — Mirusio “speakerio” 
Rainey laidotuvės įvykR tre
čiadienį. Laidotuvėse dalyvaus 
ir prez. Roo sevėl tas.

DIDĖJA LINŲ IŠVEŽIMAS

ŽYDAI PRIEŠ N ACIIZMĄ
ŽENEVA, rugp. 20. — Pa

saulio žydai turi čia konferen
cijų. Dalyvauja iš 25 įvairių 
kraštų šydų atstovai.

Aptariamas žydu stovis vi
suose kraštuose. Kai kurie 
atstovai reikalauja, kad dar 
daugiau visam pasauly dirbti 
už ekonomiškų Vokietijos boi
kotų, taip kad Hitleris su savo 
patarėjais iš tikrųjų pajustų 
prieš save nukreiptų sąjūdį 
dėl žydų persekiojimo.

KAUNAS. — Muitinių ži-' 
n tam i s iš Lietuvos išvežta li
nų: balandžio rpėn. 9 vagonai ; 
gegužės mėn. 12 vag.; birželio 
mėn. 11 vagonų.

ATVYKO KUN. DEKSNYS

BIRŽAI. — Į Biržus jim at 
vyko naujai paskirtas vikan 
kun. A. Deksnvs ir pradėj > SU 

ti pareigas.

ORAS
CHICAGO IR APYI 

KĖS. — Šiandien rytų nu 
tomas lietas; kiek šilčiau.
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IENI MEHATO8 KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
ns — $8 00 Pusei metų — *8.5«; Trims uėuualams 

f}.00; Vienam menesiui — 76e. Kitose valstybėse
serais Metams — 17.80: Pusei' melų — *8.08. 
— .8*c.

telblmų kainos prlstunCiamos pareikalavus, 
įdradarblams Ir korespondentams raštų negreitus,

•e*rušoma tai padaryti Ir nvprlslunClama tam tlks- 
>a8to tenklų.

įtorfua priima — apo 11:80 Iki 11:88 vaL

: Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vak popiet.

I kyklas. Į aukštąsias valstybės mokyklas pri* 
Į imami tik vieni naeiai jaunuoliai. Ne naciai 

negali tikėtis gauti, bet kokį valstybinį užsiė
mimų. Visos valstybinės vietos tik naciams 
užtikrintos. Tos rūšies sistema vykdoma tr 
sovietų Rusijoj, kur viskas tenka tik komu
nistams, o kitiems — nieko.

Kan. F. Kemėšis

Lietuvybės Išlaikymo Reikalu
1. Neskaitlingai lietuvių tau- nų tauta. Tos teorijos prisilai 

tai, nesenai atgavusiai nepri- j kantieji žmonės pageidauja, 
klausomybę, didžiausios turi i kad visi ateiviai galiniai grei- 
svarbos klausimas, ar milionas į tai nutaustų, t. y. pamirštų su-, 
su viršum jos išeivių išlaikys] vo kalbų, papročius, būdų. Jie 
savo tautybę, ar‘ išnyks kitų > nemaža ta kryptimi ir veikia,
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Hitlerio vadovaujamų nacių mokslas yra 
perdėm persunktas pagoniškomis doktrino
mis. £$ias savo smerktinas doktrinas jie per-11
duoda jaunimui. Jie nori, kad ir katalikų 
jaunimus persiimtų jomis. Jie mokina, kad
narionalsocializmas (naciizmas) yra ne vien Į SQg iįetuvįų tautos bei Valuty-
politinė filosofija, bet ir religija. Ir tai ne l>ė8 ateitis, ypač tautinės lietu-
bi kokia ta religija. Tai, girdi, nauja ir “tik- vių kultūros ateitis.
ra“, kuri, esu, gimusi iš kraujo ir žemės, .
aordiko dvasios ir arijono sielos. Oyvuojan-' au inl° lB 1 1 11,10 P10 e' 

mų apsunkina visa eilė neigia-

Amerikos tautų jūroje. Nuo tol vadindami į tų ameiikonizaei- 
juk žymia dalimi pareis ir vi- jos darbų.

Tačiau tokia “katilo teori 
ja“ kaskart vis mažiau betų-

eios religijos, katalikų ir protestantų, turi (
būt išnaikintos. Bažnyčios, anot nacių, yra ...

... , . , - .... .. . . i pastaraisiais laikais ima pasipriešingos valstybei, girdi, jos silpnina vai- „ . <>

mų veiksnių. Mūsų tautoje tik

ri šalininkų. Galima drųsiai 
teigti, kad visi protingesnieji 

kilnesnieji Amerikos žmo
nės ateivių amerikonizavimų
supranta visiškai kitaip, bū 
tent taip, kad Amerikos atei- 
\iams bei jų vaikams būtinai

NACIIZMAS IR KRIKŠČIONYBE

stj'bės autoritetų.

IK KKUL8CiUJtXBE •
-•-it ‘U1 • i . > ,.

............................( Kii itiu rliAvin ivulziui «nnnrJ 11

. -O nacių partijos programoj tarp kitko 
štai kas pažymima:

C£V'ėra tokių dalykų kai kad sųžinės, ar- 
įpinties laisvė. Valstybei priklauso visa

reikšti žymus susipratimas ir 
tautinė savy gar ba. Nemaža mū
Sų tautos dalis, kaip Lietuve-' reikia įi"">kti K*™1 .“S1'! k»Į- 

bų, pažinti šios šalies gyveni
mų, bet kad jiems nėra jokio

je taip ir išeivijoje dar ir da
bar tebenešioja dvasios vergi
škumo žymes. Lietuvoje dar ne

Netolimų praeitieų dienų įvykiai sa>«MXHl|Bn»yW4tl visas mintis ir‘už visų gy ve- i pelenai pradėta kratytis sve-
tė Europą. Kruvinasis nacių partijos “ yaly-
Dias Austrijos kanclerio Dollfusso ; . * yru v 
•jnas ir Vokietijos prezidento ilindenburgo mi- j ’
■rtis vos neištrenkė Europos iš politinės pu 1

ninujį Kas galvoja kitaip, negu valstybė, tas įtakomis ir ieškoti

yra valstybės priešas...

Švietimo reikalas priklauso tik valsty-
aiausvyros. Podraug ir krikščioniškas pasau
lis turėjo ne mažai susirūpinti. Ne dėl karo 
galimybių, bet dėl “naujo pagonizmo“ są
jūdžio Vokietijoj. Šio sąjūdžio pajėgos yra 
J ažnyčiai labiau pavojingesnės už karų ir už 
btivusį Martino Liuterio surengtų sukilimų 

i^jriėš Bažnyčių.

bei. l^ęi tėvai, nei Bažnyčia negali savintis

tautos kūrybai savitų kęljų. 
Tik jaunoji karta rimtai pano
ro būti savo krašte šeitninin- 
kė. Nenuostabu, kad ir išei-

vaikų. Kiekvienas žmogus yra valstybės sa- viuose> tautinės savygarbos ne 
turėdami daugelis bėga nuo 
savo kraujo, paniekina ir pa
miršta savo kalbų, keičia savo 
pavardes (net ir trumpas ir 
lengvai ištariamas).

rastis. Jis ima priklausyti valstybei kaip tik 
užgenia ir liekasi nacionalsocializmo nariu. 
Iki paaugsiant jį reprezentuoja valstybei jo 
tėvai. Taip pat tėvai garantuoja, kad jie su
teiks vaikui nacionalsocializmo auklėjimų ir 
švietimų. Jei tėvai elgibs priešingai, valsty-! 
bė turi teisę atimti nuo jų vaikų“.

reikalo paniekinti ir pamirš
ti savo gimtųjų kalbų ir pa
pročius. Kalba ir papročiai ta?
'didelis kultūrinis turtas. Kas
jį praranda, daro savo dva- , .
šiai begalintus nuostolius. A-1 . f.' 'y^tipas J. Sehreutbs šiandie Šy. Jut-

. . • , , i gio lietuvių bažnyčioje Clevelande laure iškilmingąsias sv.
menka neturi pageidauti, kad jfigįag atidarant A. L. It K. Federacijos Kongresų, 
jos piliečiai mokėtų ir vartotų i 
tik vienų anglų kalbų. Kas gre
ta anglų kalbos galės dar va
rtoti ir savo tėvų kalbų, to 
dvasia ir protas bus bent du 
syk turtingesni už mokančio
tik vienų kalbų, nes juk jam 

j Didysis Karas ir po jo įvy-j j)US prįeįnania vjsa dvasinė kū 
ryba ne vieno, bet dviejų, o
gal ir daugiau kraštų.

Kone kasdien tenka skaityti laikraščiuo
se, kaip šiandien naciai Vokietijoj spaudžia ‘ . kęs ateivystės suvaržymas, at
katalikų kunjgus ir kovoja prieš katalikų Vokietijos katalikų vyskupai energingai kirto mūsų brolius amerikie- 
jauninio organizacijas. Apie tai' vos menka , kovoja prieš šį nacių pagonizmų. Jų kova £įU8 nuo Lietuvos artimesnės
dalis žinių paduodama pasauliui. Niekam nė
ra žinoma, kas ten ištikrųjų veikiasi. Vokie- 
čių spauda yra pažabota ir ji perdėm cen
zūruojama. Vokietijos gyventojai yra maiti
nami tik vįena nacių propaganda. Tikrieji 
faktai apie įvykius slepią^^^Jcd kokia £ilc- 
įesnė žinia pakliūva į užsieni, tai tik slaptu 
keliu. t ..

Londono laikraštis Times pareiškia, kad 
‘ Vokietijoj šiandien nėra jokios laisvės ne tik 
spaudai it žodžiui, bet ir už mažiausius ir ne- 

, kalčiausius protestus suimami ir su jais 
žiauriai apsieinama. Katalikų jaunimo orga
nizacijoms konkordatu garantuota laisvė. Na
cių jaunimas prie kiekvienos progos puola 
katalikų jaunimų. O kuomet šis mėgina gin
tus, traukiamas tiesom

Vokiečių katalikų jaunuolis šiandien sto- 
5 į kryžkaly ir nebežino, kuriuo keliu jam vy
kti. Prisijungti prie nacių ir palaipsniui iš
sižadėti šv. tikėjimo, reiškia turėti pasiseki
mų valstybėje. Pasilikti gi ištikimu Bažny
čiai, reiškia laikinojo gyvenimo pražūtį. Na
cini savo pragaištingas idėjas įneša net į mo-

yra sunki jiems; yra reikalinga svetimų kraš
tų krikščionių pagalba. Tik kitų kraštų žmo
nių opinija galėtų sėkmingai palaužti nacių 
pagoniškų sąjūdį. Tas yra ne vienų katali-

įtakos.
Pėminėtina čia ir tai, 

iš Lietuvos daugiausia emig
ravo tais laikais, kada mūsų

»♦!/

kų darbas. Prieš nacių skleidžiamų' pagoniz-j tauta kentė rusų, priespaudą: 
’iųd tūri pakilti visi krikščiofrys — visad 'krik
ščioniškas pasaulis, ir žydai. Nės ’lygiai vi
siems yra pavojus.

Tikrai yra kuo susirūpinti, jei vokiečiai 
taip aklai dievina savo diktatorių, žinomų 
mažamokslį ir beširdį Hitlerį, kurs‘ šiemet 
įvykdė kruvinąjį šeštadienį. Jis įsakė išskers
ti visų eilę artimiausių savo draugų ir pata
rėjų, kad jie nesipainiotų jam, kada jis aukš
čiausių valdžios viršūnių ir, tai atsiekęs, pra
dės atviriau kovoti prieš krikščionybę. Ste
bėtini tie vokiečiai. Sakosi jie giliai kultū
ringi, bet tikėjimo atžvilgiu susmukę ir ly
gūs yra aziatams bolševikams. Vokiečių tau 
ta pasirinko vadą, kuris nuves jų kur į rais
tus ir lenai jų pražudys. Negalima juk is 
krikščionybės tyčiotis, arba prieš jų kovoti.
Tai liudija pragyventi žmonijos amžiai.

taigi nebuvo k|m planingai 
emigracijos reikalų tvarkyti. 
Mūsų išeiviai pasipylė po vi
sas Am. Jungtines valstijas, 
(iš viso apie ^500 vietose), 
niekur nesudarydkmi žymesnės 
daugumos.

2. Amerikos tautybių teori
ja. Dedant pastangas išlaikv-

Savaime suprantama, kad ši 
kad i antroji pažiūra yra daug kil

nesnė ir teisingesnė už anų ka
tilo pažiūrų. Ji geriau supra
nta ir įvertina ir ateivių tau
tų idealus o*5.taip .pat ir pa
čios Amerikos reikalus.

Tos pažiūros prisilaikydami 
ir mūsų išeiviai galėtų čia nu
statyti sau garbinga ir Ame 
rikai naudingų ateitį. Kokia 
gi būtų ta ateitis?

Amerikos lietuviai turėtų 
tik Sutapti su Amerikos tau-

ti Amerikoje savo tautinę gv- (ta, kad ji būtų jiems visiškai 
vybę, reikia žinoti, ar tokios sava: kad jie pažintų visiškai 
pastangos bus suderinamos su gerai jos kalba, papročius, ko

nstitucijų, teisinę tvarkų, in
stitucijas; kad pataptų ištikl-

kilniais Amerikos idealais. 
Tiesa čia vra nemaža žmo

nių, kurie į Ameriką žiūri ’inais jos piliečiais, kad aktm 
kaip į katilų, kuriame verda gai dalyvautų jos gyvenime ir 
visos čia atkeliavusios tautos.
Gauta iš to katilo košė būsią-

veikloje; kad netiktai neatsi
liktų nuo kitų piliečiu, bet hfl-

r

dvasiniam taip ir materija- gynė savo vaikučius nuo rusi 
liaiu -šaJies gyvenime. '{ ' i-

Tačiau, iš antros pusės, A-
merikos lietuviai nepamirš ir 
savo tėvų žemės bei jos kal
bos ir papročių. Jeigu Ameri
kos gyvenimo reikalai bei są
lygos ir suims didumų laiko 
ar jėgų, jei ir anglų kalba bus 
dažniau vartojama viešame ir 
privačiame gyvenime, tai bet
gi lietuvybei ir lietuvių kal
bai turės būti palikta pakan
kamai garbinga ir svarbi vie

fikacijqs, tai)? ir čia, išeivijo
je, lietuviškus židinius ir lie
tuvių kalbų išsaugos ne kas 
kitas, kaip lietuvės motinos.

Tačiau stipriausia lietuviš
kumo tvirtovė bus Bažnyčia. 
Ji juk ir motinų auklės ir sti
prins. Ji bus sargyboje žmo
gaus sielos ir širdies nuo jo 
kūdikystės iki karsto lentos. 
Jeigu pirmasai kūdikio pote
rėlis bus lietuviškas, jeigu jo 
maldaknygė bus lietuviška,

ta, kad jaunosios kartos, iš jeigu lietuviškai jisai prieis 
priė šv. Sakramentų, jeigu 
vėliau per visų savo gyveni
mų bažnyčioje jisai tik lietu
viškai melsis, giedos, klausys 
pamokslų, jeigu jo dvasios tė
vas kalbins jį dažniausiai lie
tuviškai — tada lietuviškumas 

1 savaime įaugs į jo sielų ir krau 
jų, ir užims tenai dominuojan
čių vietų. Jeigu ir su visu jį 
apsupančiu pasauliu Amerikos

mažens jos išmokusios, per vi-* 
sų gyveninių jos nepamirštų 
ir kartkartėmis jų vartotų.

Toji garbingoji lietuvių ka
lbai vieta bus tėvelių namai, 
bažnyčia ir mokykla.

Pirmieji kūdikio žedžiai lai 
būnie lietuviški, pirmoji kal
ba, kurios jis pramoks — te
būnie lietuvių kalba. Motinos
turi garbingiausį uždavinį, ku- lietuvis^tonversuos arfiglų kai
rį tik jos ir tegali atlikti, bū
tent,: įkvėpti kūdikiui iš ma
žens lietuvių kalbos meilę ir 
pažinimą. Kaip anais sunkiais 
priespaudos laikais motinos 
lietuvės išsaugojo šiaudinėse

i nti tfoji nauja stipri ameriko-' tų net pirmose vietose kaip pastogėse lietuvių kalbų ir ap-

ba, tačiau jeigu su savo Kū
rėju jisai visada susisieks sa- 
\ o tėvų kalba — lietuviškai — 
tai ir bus tikriausiai garanti
ja jo lietuviškumui išlaikyti

(Daugiau bus)

EMILIJUS
ABBA SAVO SŪNAUS PERSEKIO 

TO/A3
rr-

E. Rude’s kurti mano vaitojimams ir prašymams. j LIUCIJUS: Taip pat ir aš. šiuo regi- grobtas, ir nežiūrint labai rūpestingo ty
LIUCILIJUS: Nurimk, drauge, ir tu- i niu buvau sujaudintas. į rinėjimo, negalėjo jo surasti.

• ix±i ir__ ___ it-___ ’ TPvrTr t fttc«. j:

(Iš vokiečių kalbos vertė J. Navickas) 

iTęsinvs)
Balsai iš lauko: Tegyvuoja Emilijus! 

(Balsai palengva tolumoje nutyla).
EMILIJUS (vaikščioja po scenų nu

liūdęs ir susimąstęs): Liucilijau, šios daž
nos šventės nuvargino mane.

UUCILUUS: Man rodos, kad tu per 
daug pasiduodi skausmui, o vųiatingai šin- 
mi» dienomis tu visai netekai ramybė*.

EMILIJUS: Kaip galėčiau užmiršti

rėk viltį 1 Mano širdis man sako, kad dan 
gus negal neišgirsti.

EMILIJUS: Tu, kuris kalbi man a- 
pie ramybę ir viltį, pasakyk man: gal ži
nai kų nors nauja apie mano sūnų?

LIUCIJUS: Taip daug nesijaudink!.. 
Sėskim ir ramiai pasikalbėsim (abu sė
dasi).

EMILIJUS; Atsimenu aš tų dienų, 
kui ns su kardu rankoje, apsivilkęs šar- 
vais ir užsidėjęs šalmu, stovėjau pasiruo
šęs su savo legijonais, kad ištraukti į 
rytus, ir kuda aš paskutinį kartų apka
binau ir atsisveikinau savo mielų Valeri
jų, ji atnešė jį, dar dviejų metų kūdiki, 
ir padavė man atsisveikinti. Paėmiau aš

Galite eiti namo; nš bu i jį, prispandžiau ir pabučiavau į kaktų;
Romos prefektu turiu pasikalbėti apie 
labai svarbius dalykus.

LIUCIJUS: Šie prisiminimai dar la
biau didina tavo širdies skausmą.

KAULIJUS: Sugrąžink man sūnų ir
aš vėl būsiu laimingas ir patenkintas.

LIUCIJUS: Tu esi teisingas ir gar
binga tėvas, kad išgirstų tave dievai.

mylimas kūdikis nusijuokė man... O šis 
juokas niekados neišnyks iš mano šir
dies l., Ašaros byrėjo man iš akių; aš per

EMILIJUS: Ta diena buvo paskuti- I LIUCILIJUS: Dėlko jis apie tai tan 
nė mano gyvenime džiaugsmo diena. Nuo | anksčiau nepranešė.
mano iškeliavimo praėjo metai ir aš bu
vau laimėjęs virš dvidešimties mūšių, 
kaip aš pirmų kartų gavau neramių ži
nių, bet tuojau iš tavo laiško sužinojau 
apie savo žpionos mirtį. Tai buvo per
kūno trenksmas iš giedro dangaus. O kad 
Romos garbė būtų buvus žaislas, būčiau 
tuojau padėjęs ginklus, grįžęs namo ir 
rūinęsis sūnaus auklėjimu. Virgilijus pa
siliko vienui /Vienas Romoje, našlaitis.

Aš tuo tarpu rašiau draugui Brutui 
ir juo pasitikėjau. Kaip globėjas jis tu
rėjo man apie jį suteikti žinių ir jį auk
lėti. Tada aš pasitikėjau savo draugu ir 
buvau tikras savo sūnaus gyvenimu.

LIUCILIJUS: Ar niekad negavai tu 
nuo jo žinių? '. .

EMILIJUS: Brutus rašė man laikas

EMILIJUS: Gal tikėjo, kad Ši žinia
mane labai sugraudins, ir kad Virgini- •
jus dar bus surastas. Ši žinia padarė man 
tokį skausmą, kati aš jį būčiau tikrai už
mušęs. Bet Brutas vis dar nesirodo.

LIUCILIJUS: Nežiūrint to aš pats 
jo ieškau ir įsakiau jį surasti.

EMILIJUS: Gal svarbūs reikalai 
šiam momente laiko jį toli nuo manęs... 
Jis vienas galėtų išaiškinti Virginijaus 
prapuolimą. .

LIUCILIJUSū Ar jis savo laiškuose 
nit ko apie tai nerašė.

EMILIJUS: Nieko kito, kaip kad jis 
prapuolė maždaug jau prieš vienuolika 
metų.

LIUCILIJUS: Paslaptis yra gili ir 
jų atidengti gali tik vienas laikas. Kad 
jis tau taip vėlai apie tai pranešė, ir taip

lyje galima. 4
EMILIJUS: Kų tu manai? 
LIUCILIJUS: Kad kas kartais daro

ma atsitiktinai, nėra atsitiktinai.
EMILIJUS: Paaiškink; aš tavęs ne

supranta.
LIUCILIJUS: Kartais geriausi mūsų 

draugai yra didžiausi mūsų priešai.
EMILIJUS: Bet Brutas!...X. — *

II SCENA.
Mucijus ir buvusieji.

MUCUUS (nusilenkia ir paduoda
Liucilijui pergamento ritinį): Romos pre
fektui. ,

LIUCILIJUS: Kas tau jį davė? 
MUCIJUS: Nepažįstamas. 
LIUCILIJUS: Ar jis tau nieko ne

sakė?
MUCIJUS: “Sį raštų atiduok prefek

tui“, pasakė ir dingo tamsoje.
EMILIJUS (Davus, Emilijui ženklą,

Mucijus išeina): Gal kas gero?
LIUCILIJUS: (ištiesia ritinį): Pažiū-gaįėjau save, atšiskyrian'nuo šios myli- , nuo laiko, bet jis,; kaip man rodos, slėpė 

mos sielos, šokau ant arklio tr nujojau, teisybę. Po vienuolijos metų nuo Valari- Į pat dabar nepasirodo, kad tau prisiekti, j rėsim. “Sveikinimų prefektui Liucilijui. 
Mis atsiskyrimas būtų sudraskęs mano ši- ] jos mirties, kai aš garbingai ir triuml’uo- Tas kelia manyje didelę abejonę. ' Taip uoliai ieškota* prokonsulo Emilijaus

EMILIJUS: Bet tuo tarpu dievai yra , drųsoi*.

rdį, bet viltis, kad aš ant visados apvai- , damas grįžau į tėvynę, Brutas man pra 
nikuotas laurais, grįšiu pri? jų, davė man nešė, kad prieš keletą mėnesių po motinos

EMILIJUS: Ar tu abejoji Bruto iš
tikimybe?

simus jau vienuolika metų kaip vergau
ja patricijaus Kalpurnijaus namuose“.

(Daugiau bus)

^8* ---- ----- - . ------

mirties, sūnus buvo nežinomos rankos pa- 1 LIUCILIJUS: Visa yra šiame pašau

- - ...

I%



DIIQIIf1Q ęiNTYtlll savo pasikalbėjimus su žy-
nUOIJUd O Ali I I MAI raiai8 Lietuvos žmonėmis. Esą,

~ . Milšteinas Lietuvoje matęsi*
nalistų ekskursija į SoT.et, artima, m. ml-
E»S‘j» ir gužus, platūs stra.p- ni8teriais gv .
sniai laikraščiuose dar labiauI Uetuv08 iUrj

abi valstybes suartino ir vi- , . ... ^. . . ». iną. <J o misijai Kaune, esą,snonienei davė progos pažin- .... _. x _ .. , teikiama dideles reikšmės.
« Soviety Rusijos gyvenini,, ,donlu .j. kod k
Dabar Lietuvoje laukiama So- .' ,, , : tys lenkai skelbia, jog netru-vietų žurnalistų apsilankymo.*. . ... . ? ...,. x , .n. sus tarp Lietuvos ir LenkijonŠiuos santykius dar labiau , . .. .. ..... . bus atnaujintas pusto susisie-sustiprina rugpiučio pirmomis , . *,•, «*,. . , .. . , T . • kimas ir, kad ryšium su arti-dienomis buvęs oficialus Lie-, . . , . T • ,; . . ... . , 1 įmausiu laiku, tarp Lietuvos
tuvos užsienių reikalų minis- . T ... . , . w.. T , 'ir Lenkijos įvykstančių san-terio Lozoraičio apsilankymas ... , ... ,r ’ .c . . _ .. . r ... . . , tykių atnaujinimu Milšteinas
Sovietų Rusijoje. Mimsterlo , . . . . , T .... . . ~ . busiąs paskirtas Lenkijos at-nuvykimo proga, visa Sovie-’ ,. , □ □ , v stovu Kaune,tų spauda dar daugiau rašo a-
pie Lietuvą ir vertina tradi- Ištikrųjų tai šios žinios yra 
ciškai nusistovėjusius tarp a- & piršto išlaužtos ir neturi jo- 
biejų kraštų draugiškus san- kio pagrindo. Milšteinas iš Lie 
tykius. Kaip žinome, ministe- tuvos per Klaipėdą ir Pagė- 
ris Lozoraitis Maskvoje su gius išvyko į Vokietiją, o ne 
Sovietų Rusijos vadovaujan- ' per administracijos liniją į Vi- 
čiais vyrais svarsto Rytų Lo- toią* Taip pat Milšteipas su 
karao ir Pabaltijo valstybių Lietuvos Prezidentu Smetona 
sąjungos įkūrimo klausimus. , visiškai nesikalbėjo. Jis į Lie- 

. ■ ■ . .. (tuvą buvo atvykęs tik Pales-

GANDAI APIE SUSITA • ! Milšteinas yra žydas. Milštei-
DIMA 011 I EMITIIA f nas Pa<^ar^ mandagumo vinim^ uU LlIvKIJA zjtą, kaip diplomatas, Lietu-

---------- vos užsienių reikalų ministe-
Paskutiniuoju laiku Lietu- rįuį Lozoraičiui.

voje lankėsi buvęs Lenkijos I . . _ ,v . .
ministeris pirmininkas pulk.! Ll^ šl°l lS lenk* PU8es Lie- 
Prystoras, lenkų atstovas Pa- tuv°je j°kil> svarstytinių Pa
ryžiuje Milšteinas, lenkų žur- EiQlylru> d51 abie™ kraštl*

I nuilstai ir kiti, kurie davė pro ^tvarkymo nėra gau-
_ _ ta. . Tsb.

Ona Fihelichienfi, viena įžymių Cleve 
lando moterų - veikėjų, Federacijos Kon 
greso Rengimo Komisijos pirmininkė’.

J. E. vyskupas pagelbininkas J. McFadden, dalyvavęs 
iškilmingose A. L R. K. Federacijos Kongreso atidarymo pa
maldose šv. Jurgio bažnyčioje. 7 dienos 1 LIETUVA

Aukščiau rodomais Greitaisiais Garlaiviais 
Ekspresiniai traukimai prie pat laivų Bremen ir 
Europa Bremerhavene užtikrina patogią kelionę 
į Kauną.

Iškilus Baltijos valstybių są Lietuvai pilnai suprantaiftos 'tllSL-YUlų įieprmmueuHiyoe. ra, 
jungos kūrimo reikalui,'ir Lie- tokios lenk, intrigos. Juk La- AnUmuoju laiku Soviet, Bu-' 
tuvai pirmajai padarius tuo akija visados stengėsi supjn- »'Ja. , , augo su Bram uzija, y- 
klausimu pirmuosius žygius/ dyti Lietnv, su jos šiaurė, ra sumaniusi vatoamg B, , 
kaip ir reikėjo laukti, lenkai kaimynais. Tiesa, kai kada Le ^.™o, kuriam Lietuva taip 
ir vokiečiai visomis keturio- akijai tas dalinai ir pavykda- pa elkla 58 8Tar “• 
mis suskato rūpintis, kad tik vo? tačiau tai būdavo neilgam. Iš Lietuvos pusės irgi visa- 
toji sąjunga nebūtų įkurta. Latvija ir Estija taip pat su- dos geri santykiai su Sovietų 
Mat, jie suprato, kad Baltijos į pranta, kad ir jų nepriklauso- Rusija buvo palaikomi. Lig 
valstybių sąjunga bus stipri, mybė nėra stipriai garantuo- šiol Lietuva jokiais savo Žy- 
atrama Vokietijos ir Lenkijos' ta. Todėl ir joms čia yra kaip giais su Sovietų Rusija pasi- 
užgaidoms, tik pats patogiausias laikas rašytų sutarčių nesulaužė

„ . dėtis drauge su Lietuva ir be-j r,, .Xl ... . .. . , ..
Taip pat neseniai Rytų Eu* I , ... . ... Ūkiškieji santykiai tarp šių

ropoję iškylo daugelio valsty-, . . J ° . abiejų valstybių visados buvo
biu taikos pakto sudarvmo “P”0™’- ° lok a'" uzpu0" geri. Paskutiniuoju laiku So-

* * . kais pirmoje eileje visoms • x x» •• * j -u*xiklausimas. To pakto svarbiau-1,-. , , , . . i vietų Rusija net veda ukiškatr ttnms valstybėms yra ne kas1 , , T. . , ...siu punktu turėtų būti Balti-' . , . '... .... . i derybas su Lietuva, pažadėda-
jos valstybių nepriklausomy- p,,.|j'a ' ma Lietuvoje pirkti gyvulių
bės apsaugojimas. Tiek vokie- •*' ' ir ūkio gaminių ir net išplės
čiai, tiek lenkai, jau ir anks- Reikia manyti, kad tiek La- ti savo prekių tranzitą per 
čiau šiam apsaugos klausimui ^v'.ia» tiek Estįja ir toliau Lie- Klaipėdos uostą, kurį Sovietų 
iškilus, delsė ir galutinai at-1
sisakė Baltijos valstybių ne- ' 
priklausomybę garantuoti. Sa- • 
vaime suprantama, kad taip; 
elgdamiesi ir lenkai ir vokie- Į 
čiai aikštėn iškišo save prieš j 
Baltijos valstybes nukreiptus 
siekimus. Tačiau jie gerai su
prato, kad įsikūrus Baltijos 
valstybių sąjungai jiems bus 
neįmanoma savo kryžiuotiški 
vyliai įgyvendinti.

Paskutiniuoju laiku lenkai j 
padarė keletą žygių, per ku
riuos Estiją ir Latviją bandė 
atkalbėti, kad jos abi neprisi
dėtų prie Baltijos valstybių 
sąjungos, kurį Lietuva pirmo
ji konkrečiai iškėlė. Tuo tiks
lu liepos pabaigoje Estijon ir 
Latvijon buvo nuvažiavęs It 
lenkų užsienių reikalų minis- 
teris Bekas. Po jo pasikalbėji
mo su latvių ir estų valstybės 
vyrais, lenkų spaudoje paskli
do daug garnių, esą, Estija ir 
Latvija atsisakančios toliau 
kalbėtis dėl Lietuvos iškelto 
sumanymo. Tačiau ištikrųjų 
pasirodė, tai lenkų pastangos 
tiek Rygoje, tiek Taline, buvo 
visiškai nevaisingos ir kad 
Latvija ir Estija yra palankios 
tiek Baltijos valstybių sąjun
gos įkūrimui, tiek Rytų Eu
ropos taikos pakto sudarymui.

Taipgi reguliariai At
plaukimai gerai žino
mais kabintnlaia gar
laiviais. COLUMBUS 

DEUTSCHLAND 
HAMBURC 
NE W YORK 

ALBERTBALLIN

Patogus geležinkeliais 
susisiekimas IA Bre
meno ir Hamburgo

fnformacIJu klauski
te pas - vietini agentu 
arba

HAMBURC-AMERICAH LINE 
NORTH CERMAH LLOYD

130 W. Randolph St., Chicago ■ -

SKAITYKITE Nlgbt and Mornlng
Promote a CUan,HeaUhy Condition
Jet akys suerzintos vėjo, dulkių ar 
saulės, vartokite kelto lažus Marine. 
Palengvina, stiprina Ir atnaujina vie
nu sykiu. ■ '.s .
Salelorlnfantar Adult. AtallDruggiats. 
Marine Cempany, bept^ H. 3., ChleeĮn

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 
LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chičago, BĮ. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Ghicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS*’, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis Žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me
tams $2.00.

| “VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, III. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. Laidžia Lietuvių Universalis Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Padarytas Iž rinktinių 
Ir Šaknelių, suplaktas ) 
kiautinių, alyvos, uksuso 
grietinės tlrltumg lžsklrtl- 
nu Kraft Mlracle Whlp 
bildu.
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Redaktorius

y n r A v n a s Antradienis, rugp. 22 d., 1934 
1 1 n -t į..........

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,

WATEKBUBY, CONN.

KLIERIKAMS IŠLEIS
TUVĖS

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
Administratorius

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,

WATERBURY, CONN.

Aukos progos lavintis sveikatoje. Jei basketholininkas (tokiu buvo fordukas išlaikys, kol sugrįš nnališkas vardas — Decency
Pastaromis dienomis kun. P. gu nori ilgai ir laimingai švie-J ekspertu, kad net Ripley be- į VVaterbury? Sykį net savo Legion, arba Padorumo Legi-

Oesna ii Mahanoy City, Pflu, siu veidu ir linksma širdimi lieve it or not parašė-apie jį,! tikruoju raktu negalėjo jo xlu- jonas, mūsų* klebonas senai, se
ir Kubai&ų šeima iš Huntley, gyventi, pratinkis bovlyti. Ku' kai buvo Washington Collegę. rų atidaryti. Su tokiais fordu-’nai tą darbą vykino, nes jis su
IU., kolegijos knygynui prisiu rie lietuviai sveikiausi visa- Į Maryland, kur mokinosi ii įkais atsargiai

— Pereitą sa , „ . . ..
vaitę kolegijoj buv« suruoštos ntė gauaų k idoinų khygų rin-nw Waterburyj? Ogi visi be? Juozus Aleksandravičius). Eta

kū»į. - i m
Kolegijos vyresnybė nuošir

džiai dėkoja gerb. Rėmėjams

visos, kurie bovlina. Man tę- 
ko tai senai patėmyti. Užtat 
įsirašyk tuojau prie kūnų

klierikams išleistuvės, kurio- 
mis mokytojai ir studentai gra 
žiui išlydėjo klierikus, aplei- 
uziančius savo “Alma Mater”.
Jose dalyvavo kun. K. Urbo- gaK 
iiuviČius ir kun. J. Vaitekūnas, 
kuriuodu pėsakė gražias kal
bus ir palinkėjo klierikams ge

į už prisiųstas dovanas - kny. j nors bovling ratelių. Jeigu pri 
klausai prie vyčių, studentų, 
Šv. Vardo, 48 klubo, ar kokio 
nors kito klubo, įsirašyk ir 
eik visą šią žiemų bovlyti,

sys Giraitis iš Hartfordp irgi 
veda BKO vieną teatrą. Ma
tytį, lietuviai visur savo ga
bumus rodo.

Mano žodis vaterburie&ams 
kaslink ‘Decency Program'

vedėju Jonu Kairiu atsargiai 
i rinkdavo paveikslus lietuvia- 

Bet jie vieni negalėjo su-ms.

tvarkyti viso movies biznio. 
Reikėjo, kad visi katalikai pri
sirašytų prie to legijono ir žiū 
rėtų tiktai į švarius (deeent) 
paveikslus, kokie teberodomi 
šv. Juozapo salėje nuo pat-pra

(Tęsinys 5 pusi)

Teko prieš kelias savaites 
leisti atostogas vakarinėse šios 

Musių pasėkų naujoj darbo 5alws valstybėse, kur pastebi
dirvoj. jau kokios nelemtos sausros

liai Dulskiai, buvę penki bro
liai waterburiečiai, kurie ge-

. , , . ° > riausiai bovlindavo ir sudary-
purnutys, kad nereikės lauky- br#|. rate|į . Cle.
tis pas daktarus. Aš žinau, , , ... ........ ... velande yra ir daugiau vater-

Jau visi gerai žino, nes bu
vo rašyta ir bažnyčioje aiškio- 

Be to, Clevelande dirba bro-1 įa> kas mi yra Padorumo Le-

f M1TUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI:

gijonas, arba Decency Prog- 
ram. Tai liečia, kaip atsime
nate, judamuosius paveikslus, 
arba indecent movies. Vater- 
buriečiai lietuviai, o ypatin- 

i gai mūsų jaunimas mėgstaPaskesniomis dienomis dide- Pabaigė ūkininkų sėjas ir kaip! *a , ga , kiek ir sugadinsiu lietuvių, bet aš per
enė klierikų dalis jau galuti- ^ie nuožmiai nukentėjo dėl . tarų s a mų įznj i kad su vįBaįa SUsipa- Į movies. Tai faktas, nes aš per
nai apleido kolegiją ir išvyko lwtaus sto os- Kur ti važiuo- J1“Ub * blr*b. lgonių’ nes. žinti. Jei kuėmet susipažinsiu, • tris metus tai patėmijau. Mie
]>as savuosius atostogoms. Pa- j 31 V1SU[ matosl Se toni’ P?ru' » er uryj “J*1.. &Ug yM,tai ir apie juos šį-tą parašy-'ste rodoma daug paveikslų,

1 ’ davę plotai, sausrų nudeginti, tokių, kūne nebovlma. r
Parvykus gi į Rytų pusę,' gv. Vardo draugijos

iš važiavimas

siu.si svečiavę, jie stos į naują Tė 
vii Marijonų seminariją, kuri i
šį rudenį atidaroma Hinsdale, matėši visai kitapusiška per-į 
]įį mama. čia viskas žydi pilnoj

g Klierikams išvykus, kolegi- Bav0 grožybėj, Hetaūs gauna-' 
ja netenka daug bi angių ir uia ka« antra ar trečia diena-
mylimų draugų, kurie daugiau į‘“akX' »>«»ir lijo,1 riantia,
šia vadovavo įvairiems kolegi- lUb kartaib P^ti l vakaių bet dalvvavo aražaus iauninia I Kiamėgt 
jos veikimo skyriams įr pri- Pu^ 11 ten suteikti vaigsams
davė nemaža gyvybės dvasios. Į ūkininkams paguodos, kurios
ll o, laika truks iki galutinai ilaukia «au ir «avo derliams. ViC^‘ uiuupia-
. 7 . 9 . g._ Kalbama iov kurie inžinie-1 kuo graziausiai atllko 3au‘ brohams;
įstengsime savomis jėgomis Kalbama, jog kūne įnzinie ( senesniu in
^ėl susitvarkyti ir toliau sek- 1 ^a^ sena* bando išrasti tam ( annnnistai naimiri.

,. y, ’ tikrus anaratus kurie reikalui ^°’ du armonistai paįvairtiningai varyti užbrėžtų prog- tdtnis aparatus, kūne reikalui! p0,

Rugpiūčio 12 d. įvyko me
tinis šv. Vaido draugijos iš- j Treasury Balance laimėjo gra- 
važiavinms Blažio ūky prie žią apvalę, dar nevartotą, tūk- 

Gerai Petrai. Džian- 
bet dalyvavo gražaus jaunimo 1 giauiės, kad, tur būt, būsi pi- 
Blažio ūkis didelis, visiems' rmutinis lietuviškas milionie-

i kurių tarpe yra gerų ir bloges-
--------- - , nių ir kartais net labai blogų.

Petras Lazdauskas tokį gi- ‘ Kaip išlaikyti savo žodį Pa
liuką turėjo, jog aną dieną iš dorumo Legijonui ir tebesilan 

kyti į movies, kuriuos taip 
mėgstate? (

Pirm negu atsirado tasai fo-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

IMI KO. lllh OT., CICERO, ILL 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. II—9 vai. 

8147 KO. UALMTED BT., CHICAGO 
Paned. 8ered. Ir Subat. S—• vai.

Dienoms Tel. VAPajette B7M 
Naktimis TsL CANal 0403

DR. A. J. JAVOIŠ
Offioe: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 ne S popiet, T Iki • vak. 

Nedėlfoje pagal sutarti

Office Tel. REPubllc 74N 
Ree. Tel. GROvehUl 0417

7017 S. FA1RFIE14) A VE.

DR. J. J. SIMONAITIS
HM W. MAKQUE1TE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 8-12 ryto 
NedėlfoJ susitarus

Tel. CANal #1*1

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1081 SOUTH UALKTED STRKET 
Rezidencija 4000 80.

Valandos: 11 ryto Iki 4 poplot 
t Ukl 8:80 vakare

Tel. LAFayette 7060

DR. F. C. WINSKUN AS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.: S—4 Ir 7—8 vai. vakaro

Res. 2136 W. 24th St /
Tel. CANal 0403

Office Phone
FROapect 1038

į.-t engsime savomis jėgomis 
<-l susitvarkyti ir toliau sek- 

n liūgai varyti užbrėžtą prog
ramą.

Kun. A. Markūnas, kurirf la
nke vasarinį mokslo kursą De 
Paul Universitete, Chicago, UI. 
šiomis dienomis grįžo kolegi-
jom ' . - . j

Sykiu su kun. Markūnu De 
Paul Universitetą vasaros me 
tu lankė ir kitas Marianapolio 
Kolegijos mokytojas, E. An- 
drulonis, kuris gilinosi anglų 
kalboj, kurią dėsto kolegijoj.-

Gauta žinia, jog Tugpiūčao

užteko vietos. Sporto olimpia- liūs, bet nepavydėk ir savo 
pasakyk paslaptį, 

kaip laimėjai. Kitą savaitę, 
jeigu Petras pasakys, tai ir

užėjus “pagamintų” lietaus. I““ linksmom pol aš visiems pasakysiu. O gal
Tokiam išradimui dabar kaip ko,a daiaelėm- GarW J18 la,rafJ° dėI,°- kad Sra!lai

sijai, kuri pasidarbavo iš va- su choru ir vyčiais darbuoja-tik laikas. Jojo išradimą rei
kėjo kielę galima pastūmėti. 
Toksai išmislinčius ’ jau per 
nakt taptų turtuoliu.

A. J. M. (L. K.).

leh UUayette SMT

DR.A. RAČIUS
GYDYTOJĄ* tr CHIBVAOAa

X—SPINDULIAI
3051 W«rt 43rd Str.

(Prie Archer Avt. netoli Kedste) 
Vateadoe: sos I Uct » vai.

■nredomls Ir nedMlomla 
sutarti

-------- 1 J v
Ros. and Office 

8SfiO So. Leavltt St.
CANAL 0704

ziavmnn. si, visus parengimus lanko,
’ gražiai lietuviškai kalba. O

TeL CANal 4188

* DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt 8t) 

Valandos: Nuo 9 Utį 18 ryto
Nuo i Iki 8 vakaro 
Berodo] pagal sutartj

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN and BURGBOH

2403 W. 63rd St., Chicago
OFTICS HOURS:J to ( Md 7 to » r. K 

Suaday by AppolnUnent

EXTRA! EXTRA!! 
ECTRAHl

Waterbury, Ocnn. — Vyrai-
15 d. Žolinės šventėj Mariam- waterhuriečiąi, pasakysiu jums 
polėje, Lietuvoj, į kunigus į- naujieną: Šv. Juoza-
švęatas kitas jaunuolis Mari- P° Bovvling Alleys atsidaro už 
jonas — kun. V. Čižauskas,1 kitos savaitės pilnoje savo ga- 
kuris šiuo metu niokosi lietu-' b beje. Vedėjas Jonas Kairys 
vių kalbos Lietuvoje. ir įsteigėjas klebonas kun. Va

lantiejus laukia jūsų ir nuo-

PINIGAI DEL BIZNIO

\'»\|| lU.INES PASKOLAS 

OLODAME ĮSTAIGOMS j

IPMIA.VUES JL BEKOIUM

ISAISTED EZCHAN6E 
NATIONAL BANK

Halstcd St. ir I9th PI. 
Narys FEPGRAL 

iNsI KAM E KOKI’OHAl ĮJOS

i t

širdžiai kviečia lietuvius vy- 
rus-vaikinus — jaunimą ir me 
rginas; vienu žodžiu, visus, 
nes mes norime jums teikti

NE NUSIMINKITE
JOa galite gauti pas savo valstinfnks 
tam tikrą TONIKĄ, kuris per ilgą 
laiką buvo vieno (žymaus Gydytojaus 
preskrtpclja. Tai yra tikrai gera nau
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite

Nusa-fone

Veikiančioji komisija ir ku
nigas Gauronskas šiuo dėkoja.
Blažiams, kurie turėdami tokį 
gražų ūkį nepasigailėjo sodo, 
bei trobesių Šv. Vardo draugi
jai.

Be to, ši draugija varo gra
žų spaudos darbą ir “Hoty , v... .. ... .xT r, „ x- , - 'Kitą savaitę tikrai sužinosiuName Bulletin e ’ ir anglų lai- i _______
kraščio ‘ Waterbury Democrat’

gal laimėjo jo gražus, raudo-1 
nas veidas, ar darbas prie New 
York, NewtHaven aųd Hart
ford Railroad kompanijoj? O 
gal dėlto, kad jisai buvo ope
retėse ‘leadinę man’, arba vy- 

(čių basketbolininkų vedėju?

skiltyse. Dr-ja eina kas mėnuo 
prie šv. Komunijos.

Šv. Vardo draugijos nariai 
laikykitės! Gal kiti juokiasi iš 
jūsų mėnesinės Komunijos, bet 
atsiminkite: vieną dieną jūs 
už tai būsite amžinai laimingi, 
nes Komunija geriausiai ap
saugo nuo kasdieninių pagun
dų.

Visi jaunikaičiai, kurie nori 
būti geresniais Viešpaties prie 
teliais, rašykitės šion draugi
jom

Atostogauja

Kuomet vieni pas mus at
važiavo savo atostogas pralei
sti, tai kiti išvažiavo. Vienas 
iš tų — tai šerifas Jenušaitis 
sū savo šeimyna ir Antanas 
ZubraB (A and P kompanijos 
vedėjas) išvyko net į Atlantic 
City! 0, vyrai, wliat’s the mat- 
ter with Quassapaug? Bet ir 
nepavydžiu; sykį ir aš buvau 
Atlantic City, ir žinau, kad

DR. A. P. GURSKIS
•

DENTISTAS 
4204 ARCHER AVK

corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 y. ryto iki 8 v. vak.

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 

Nedėliomis pagal sutartį

Tel. CANal 0128

DR. S. BIEžlS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W- Cermak Road

Valandos 1—I Ir 7—8 vak. 
Soredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. C&lifornia Ava.

Telefonas REPnbUc 78M

DR. STRIKOL’IS
GTDYTOJA8 IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė,
OFISO YALAHDO8:

Nuo S Iki 4 Ir nuo t Iki 8 rak. 
NedėUomla pagal ratartl

BOCIevaat 7SSS
Namų TeL PROaseot 1880

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVI8

OFTOHETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvina aktų Jtompintą, karta
gera ten atostogauti. Pasige- •“»<>• skaudėjimo.... , oalglmo aktų aptemimo, nervuotu-dome šerifo ir Antano. Štai, tmo- skaudamą akių karfti. axiuuo 

’ i trumparagyatj ir tollrsgyatą Prlron- net “VVaterbury Democrat”! teisingai akiniua visuose auiu- 
kimuose egzaminavimas daromas su

spėja, būk šerifas išvyko ten 
politikos atostogų imti ir nu-

Studentai Urbonas, Vilčiau-, įkratyti visokios politikos bei 
Mėnesinis treatmenta- už Doleri " ^«s, broliai Ignotai iš Maria- Į šerifystės — korto darbų. O 
jausite ”m«n?^arKigi0nenM:lnaP°Iio kolegijos, Thompson, Į delko Antanas ten išvyko, tai

Gerkit ir Reikalaukit

bus tom.1 su<Vr<Sntita*’ J°"ų 1Conn., atostogauja. Pažiūrėjęs, aišku: jis dirba Atlantic and
j i JŲ veidus, tuojau pažinsi, I Pacific kompanijai. Kur dirba 
I kad visi eina į lietuvių lietu
į viską kolegiją, nes tenai svei

elektra, parodančia mažlauetae klai
da*. 8peclalė atyda atkreipiama | 
mokyklos vąlkua Kreivos akye ati
taiso m oa Valandos nue 16 Iki 8 v. 
NedėlfoJ nuo 10 Iki 12. Daugely at- 
ettlklmu akys atitalaomos be akinių. 
Kaino, pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea.: Tel. HEMlock 0284

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 8OM W. 0Mb St.
Valandos: 10-J8 Ir |-8 vai. vak. 

Ssrodomla Ir Nedėliomis pagal sutarti

TeL BOULcvard 7048

DR. C. Z. YEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 8 Iki 8 vakare
Šaradoj pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ABCHEB AVENUE

Tel. VIBglnla 0084
Ofiso vzL: 8—* Ir 4—8 p. m. 

Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytoja*

2515 WEST 69th ST.
Of. ir R«. TeL HHMlock 6141

Valandon;
2-4 popiet; nuo 6.8 vakarali

Tel. Ofiso OOULevard 5818—14 '
Rez. VICtory 8843

ŪR. A. J. BERTASH
Oftoo vai. nuo 1-8: nuo 4:84-8:84 

756 W. 35th Street

Office Tek Wentvrorth 4814

Rea. Tel. Hyde Perk 8841

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ UOŲ 

8PECIALI8TB
6900 SOUTH HALSTED ST.

g
•u»a s pu t ‘htajd o« p pn I įsopaaiag 

a u—ų>

Viaeee A ližėse 

Mutual Trijų 

8 vai gidžių 

KentdSeky 
Bourboe

ir
Llrtuviikee

Degtinis

Mutual LiquorCo.
17<I7 S Halslcd St.

Tel. YARDS 0808

ka gyventi, ramu, patogu mo-
Į kytis.

Klierikas Vincas Saukas iš 
šv. Bernardo seminarijos, Ro- 
cbesterio, N. Y., taip pat ge
rai atrodo ir per vasarą, kaip 
ir praeitas vasaras dirba ant 
katalikiškų kapų. Jei neklys
tu, už dviejų metų bus kuni
gą*.

Juozas Aleksandravičius (se 
nas ekspertas — hasketbolini- 
nkan) parvažiavo iš Cleveland, 
Obio, kur jisai turi gerą dar
bą RKO teatre, kaipo vedė
jas. Jisai pasakoja, kad ten 
jam sekasi. Jo geras draugas 
irgi nepaprastas ekspertas —

ten ir atostogauja; šią vasarą' 
prie Atlantic, o kitą vasarą!
vyks prie Paeihe. Vyrai, PW- Mfakių. Ek.pertas tyrimo a- 
važiuokite sveiki, ne« bovling,kįų įr pritaikymo akinių, 
alleys atsidaro ir jūs, kaipo'
ištikimiausieji, Šv. Juozapo pa 
rupijos bovleriai turėsite “ple- 
nty” šią žiemą kompeticijos, 
nes abu daktarai AukštakalĄ1 
niai, dentistas Selenas, detek
tyvas leitenantas Matas Bala į 
nda. ir viki kunigai ncrymau 
ja-

ezre

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Gertrūda Miknaičiūtė atoe 
togoms išvyko į Aslibury Pa
rką, New Jersey. Ji yra City 
Court VVaterbury raštininkė. 
Be to, yra gera bridge lošėja. 
Tik mums rūpi, ar Gertrūdos

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETĘISTAS

1801 S. ASHTJiND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Boom 8.

Phope Ganai 0523

DR. CHARLES SEGAL
OFTflAfl

4729 So. Ashland Avė.
S lubos

CHICAOO. ILL.
OFI8O VALANDOS:

Nuo 10 lfcl 18 vai. ryte. nuo 8 Iki 4 
V»l. po pietų fr nuo 7 Iki 1:30 vai.
vakaro. NedlUomle nuo 14 Iki 18 

valandai dienų.
BODiray 8SM

OflMO TeL CALumet MOS 
Tel.

Res. Phone 
ENGI< wo«xl 4441

Office Phona 
TRIangle 0044

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir .CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street

ROOM 214
VaL: 1-4 k I-l vaL vakaro

DREzel eiti

DR. A.A.RŪTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriikų, Vaikų iv 
visų chroniikų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31et Street 

Valandos: S—« popiet, 7—4 vai. vak. 
Nedėliomis Ir iventadlenUh 14—It

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Iv CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVK. 
Tel. YAILto 0444 

Raa.: Tel. PLAza 8400 
Valandos:

Nuo 14-18 v. ryto; 8-8 Ir T-l v »
Nedtldlanlale nuo 14 Iki 18 dl«nų
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VIETINES ŽINIOS
tSdlttS SV. KAZIMIERO SESERŲ VEMOHNE
Švenčiausios • Dundės Dan

gun Ėmimo šventėje 6v. Kazi
miero Seserų Vienuolyno kop
lyčioje, po šv. 'Mišių, įvyko iš
kilmingos Įžadų padarymo ir 
i Naujokynų priėmimo apei
gos.

Pirmuosius įžadus padarėt

GARBINGI SVEČIAI STU- SVEČIAI Iš DETROITO 
DENTŲSUS1RINKIME Savaitę laiko Clevelande vie 

' šėjo iš Detroito Mieli., buvę!
_____ , Rcchester. N Y. Antį a eieVelandieeiai veikėjai M. ir
Detroit, Mieli.; Katarina Met-p1!®"’ ^o ftv* Jurgl° _par* ’o. Šimoniai. Senesnieji Cleve-
rikovieiūtė — S. M. Petrą is'plJOS 8Udonl,l kuoP°* mene8b | landiąčiai ir šiandie prisimena 

ims susirinkimas, pirmininkau- 
į jaut veikliam ir energingam

Worcester, Mass.;Adelė Agur-iDlt< SUMr.lI!kinia^ Piruuninkaw didelį jų darbavimųsi.
kytė — S. M. Bartolomėa iš Matas Šimonis į Clevelandų, , ,. _ i pirmininkui Bernardui Rumbu! OTUIU
Plnladelphm, Pa.; Pranciška Susirinkim(. da|yvav0 y. atvyko ii Chicagoa l'JOi .ne
Dabulskaitė — S. M. Corona- 
ta iš Roselaiid, 111.; Elena Sta 
kauskaitė — S. M. Generosa

20DIS VATE R.SU- 
RIEČIAMS

dukteris. Clevelande viešėjo M AMO 
pas sesutę Grigalienę, Žilinga- 
vičienę ir Svogerį, peš drao- (Tęainys jg 4 pusI.; 
gus Masilionius, Štaupus, La
pinskus, Glugodus ir daugybę Aižios. Ateik į mūs salę ket- 
kitų draugų. Gailisi, kad ne- ver8a*s (popiet nuo J iki 5:30 
galėjo visų kvietimų išpildyti, vakare nuo 7 iki 9:30) ir 
nes neturėjo gana laiko, vos sekmadieniais nuo 2 popiet iki 
vienų savaitę. Apsilankymas ^:30 be perstojimo. Be baimės 
Mato Šimonio su šeima prisi-' visus paveikslus ma-
luena graži praeities darbuo- ^laikyti savo prižadustg. pola Padorumo Legijonui. Be to,

paremsite savo parapijų.
tais. Leonas Cerenka tuojau 
prirašė prie Šv. Jurgio parapi
jos ir prie parap. choro, kurs' 
buvo vedamas S. Kimučio, ir 
prie Teatrališko choro. Ir ne- 

traitis’ir prof. J. Žemaitis, ku i P°‘'«° Prad«W darbuotis, rin 
rie tuo tarpu vieMjo gražiame ktl ,lau*‘ atv5,ku’ias iž Lie
Bocheateryje, Abu svečiai pa. Į‘«v«s mergaites, vaikinus. Tm Federacijo6 Kongreso Rengi-
sakė gražias kalbas studen- lr“Pu 'uiku prisiręsė prie L. R. t no Komisijos automobilių pa 

K. S. A. 50 kuopos, kurioj ra
do dirbant T. Montvilų, K.
Žilinskų ir kitus, bet kuopa 
nariais buvo neskaitlinga. Se
kančiais metais Matų išrinkus 
finansų sekretorium, visa dar
buotė krito ant jo pečių. Jis 
prirašė 50 narių ir dažnai na
rių mokesčius turėdavo išrin 
kti namuose, nes žmonės at 
vykę iš Lietuvos nebuvo susi-

si kuoĮios nuriai ir daugelio 
.'draugų.

Į susirinkimų atsilankė Wo-
Sesuo M. Krizanta, S. M. Do-'’' rcester, Mase. šv. Kazimiero 

....... S' AP°baa™ |J. parapija k)ebonas kun. J. Pelora, S. M. Kristianu, S. M.1 
Liguoria, S. M. Asumpta, S.’- 
M. Paulisa, S. M. Liliosa, S. 
M. Anacleta, S. M. Rozana, S. 
M. Leonarda, S. M. Almarita, 
S. M. Gratia, S. M. Adelma, 
S. M. Maris ir S. M. Marga
rita.

kaitė 
Worcester, Mass.

Dėkojame Šv. Andriejaus pa 
rapijos Pliiladelphia, Pa., kle-' 
bonui kun. J. čepukaičiui už 
iškilmingų apeigų atlikimų ir 
tai dienai pritaikintų pamoks
lų, taipgi kun. J. Jakaičiui už

Jurgis K. Venalovaa, žymus 
Clevelando lietuvių veikėjas,

turiningų pamokslų, o už ma- 
Vienuolijos abitų priėmė: Bo1 ionų atsilankymų gerb. pra’.o- 

leslova Lždavinytė — S. M. tui M. Krušni, kunigams: A. 
Amabilis iš Worcester, Mass.;1 Skripkui, A. Petraičiui iš Wo 

Iena Dabravalskytė — S- M. rcester, Mass., J. Bakšiui iš 
Roman^iš Philadelpliia, Pa.; Rochester, N. Y., I. Albavičiui, 
Julijona Salasevičiūtė — S. 1 J. Raškauskui, A. Baltučiui, 
M. Ambrosina iš Wo rcester,1 y. Kulikauskui, P. Vaitukai- 
Mass.; Stefanija Girniūtė čiui, J. Kloriui, A. Linkui, A.
S. M. Mikalina iš Chicago Hei- Martinkui, J. Mačiulioniui, J. Ml- a

studen
tams.

Taipogi kalbėjo ir parapi
jos klebonas kun. Jonas Bak
šys, Studentų ir Profesijonalų 
Sųjungos seime išrinktas Ga
rbės Nariu. Visi studentai 
džiaugėsi, kad jų dvasios va 
das buvo taip gražiai pagerb 
tas. Toji garbė jam tikrai pri
klauso, nes kun. Jonas Bak
šys visuomet nenuilstančiai di
rba su studentais ir su visa

rado ir kongresinių vakarų 
pramogų tikietų tvarkytojas.

pažinę su draugijų reikšme 
bei susirinkimų lankymu.

Senesni nariai atsimena, kad 
Matas buvo pirmame fronte, 
kuomet pradėta tverti jaunimo 
draugija Lietuvos Vyčių 25 
kuopa. Pirmame susirinkime 
įsirašė 16 narių, kitam 50, tre- 

♦ I čiam 30. Už 6 mėnesių jau bu

ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimas šiuo 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai, kada Dievas leis jį išvys
ti šventuoju paskelbtų.

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupo 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios knygos:

I ARKIVYSKUPAS JURGIS

ghts; Ona Simonaitytė — S. šaulinskui, S. Petrauskui, J 
M. Tomasina iš Brooklyn, N.
J.; Adelė B urduly tė — S. M.
Edvardą iš Scranton, Pa.; O- 
na Zaikytė — S. M. Celina iš 
Boston, Mass.; Stefanija Gri- 
taitė — S. M. Aleksandra iš 
Chicago, III.; Paulina Navic
kaitė — S. M. Lamberta iš

Buvo rodoma Studentų ii 
Profesijonalų Sųjungos seimoViliui ir klierikui P. Mačiu

lioniui.
Nuošii^us aėkui'visiems sve j žiais paveįks|ais. yisi seimo 

čiams, seselių giminėms ir mn-1 dalyviai nepaprastai džiaugia 
sų geradariams, nes savo at ] si Tėv]} llarijonUj ypa5 knn 
silankymu padidino šventės* Ur. Nav;eko ir kun. jakaiCl0 
iškilmes ir mūsų džiaugsmų.

Šv. Kazimiero Seserys

“movies”.

DAINUOS ŽYMŪS DAI
NININKAI

P. llertmanavičius, 1314 W. 
33rd str.

P-a Aleksynas 
Brighton Parke — “Holly- 

\vood Inn”, pas Chepulį, Ma-
Šiandie 7 vai. vakare, pas 

tangomis Peoples rakandų iš 
dirbystės kompanijos krautu-' roZo kepykloje/ Pietkcwiczių 
vių iš stoties WGES įvyksta įr pas aTiv. Žurį. 
i eguliarė antradienio radijo 
programa, kurioj dalyvaus ke-
lėtas žymių dainininkų, muzi
kų ir kalbėtojų. Taipgi ir Ča- 
lūs Kepurė. Todėl, kas norite 
tikrai maloniai valandėlę pra
leisti, nepamirškite užsistaty

į rys ir Jonaitis, kArie turi 
•‘North Dairy Co., 'aukojo dido vo 225 nRrhh Cia šin,onis bu 

studentų bose.. i'***" llaug llarbo' Jis bu'lę sumų pinigų
, bąli tymui. Visi studentai ta- Visi džiaugėsi gra' ... ... ....na jiems nuoširdų aciu ir pa 
sižadėjo visur ir visuomet gar
sinti North Dairy Co., kuri 
yra tikrai geriausia ir švariau 
šia pieninyčia. Neužmirškite, 
Rocbestcrio lietuviai, jog No-širdingumu ir malonumu, kokį 

parodė visiems Reinio daly
viams. Kitais metais labai su
nkumus sulaikyti visus kuo
pos narius nuo seimo, nes visi 
nori nuvažiuoti ir pamatyti 
Marianapolį.

Rocliesteriečiai studentai 
taipogi džiaugiasi sužinoję, 
kad du jų kuopos nariai vėl

North Sidėje — pa.< A. Ba- išrinkti į Studentų ir Profe- 
cevičių, Čepukų. i sijonalų Sąjungos Centro Vai-

Melrose Parke — Metriko 1 4ybų: Pirmininku Jonas 
krautuvėje, Broadway ir Lake Morkūnas ir finansų sekreto- 
str.

Marąuette Parke — Narvi-
ti savo radijo ant šios stoties; do kepykloje, 2424 69th st
minėtu laiku. Rap. XXX.

LEIT. VAITKAUS ATSI
SVEIKINIMO BANKIE- 

TO BILIETAI

Kartano vaistinėje, 69th ir 
Rockwell. e-

Bielskio vaistinėje, Marąue
tte Road ir Artesian. •

rinmi — Izabelė Rovaitė.
Aį mėnesį studentai turės i

“sausage and corn roast” Eis- 
mont’s “Royal Hille”.

Dabar visu smarkumu eina 
studentų teniso turnamentas. 

Studentų rėmėjai Ignas Kai-

rth Dairy savininkai yra ver
ti paramos. Bąseball žaidimai 
įvyksta kas sekmadienio rytą 
— Aljo Field, Hudson Avė,

Sį rudenį musų parapijoj 
studentai ruoš metinę šventę. 
Tikimosi turėti garbingų svo 
čių, k. a. miesto majorų ii 
daugelį kitų. Į šventę bus kvk 
Čiami tėvai ir draugai rėmė 
jai. J- C. M.

vo valdybos . narys, choristas, 
teatrų rezisorius, mokytojas.

Taipgi padėjo suorganizuo
ti Tautos Fondo 22 skyrių, kn 
riame daug darbavosi bonų ir 
ženklelių platinimu. Sykiu da 
rbavosi L. Runta, B. Banis. 
Tie laikai yra atmintini.

Matas Šimonis vedė 1920 m. 
sausio mėnesį Onų Matulaičiū- 
tę, kuri buvo clevelandietė vei-! 
kėja. Buvo Moterų Sų-gos 26 Į 
kuopos narė ir raštininkė, pri-J 
gulėjo prie visų jaunimo or
ganizacijų. Buvo choristė • į 
menininkė, daug buvo pasidar 
bavus lietuvių tarpe ir plačiai J 
visiems žinoma. /.

Šimoniai turį dvi gražias

MATULEVIČIUS0

Knyga parašyta ne vieno 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė, 
su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina >1.90, dar 
galima gauti.

Duosiu jums pavyzdį, ko
kius paveikslus galima beveik 
už pusę kainos ir be baimės 
pamatyti. Praeita ketvergų 
buvo Leo Carrillo in Rače 
traek, su Mickey Mouse, Ala- 
rch of the Tears, Naujienomis 
— News, Clyde Beatty Šeriai 
Lošt Jungle ir kitų shorts. 
Kur jūs rasite geresnį progra
mų. Man dažnai teko matyti 
pa veikslus Šv. Juozapo salėje, 
bet lietuvių mažai ateina; dau
giau svetimtaučių. Kodėl lietu
viai savųjų neremia? Yra lie
tuvių, kurie ne tik neremia 
lietuviškų įstaigų, bet dar ve
ngia pačių lietuvių, tuokiasi 
su svetimtaučiais ir t.t. Ypa
tingai lietuvaitės, kurios an
gliškai sakant beautifnl bi it 
dumb. Lietuviai, susipraskime.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBTAI

BpeotaUMal Ukallme b IfcHrM- 
rfižlų paminklui b

Mflsij Šeimyna specializuoja Sta

■u pačiais Išdirbėjai*

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
dldžlullg vartg

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PElfSAOOLA >011 
BELMOMT MU 

, Office: HIUjSIDB SMk
Vlncent Roselll, secr.

VENETIAN MlffiNT CO., INC.
Iidbbėjal aaUtomta HUtes Paminki*Ar “ — -

Didžiausia paminki* dlrbturk 
ChicagoJ

GRABORIAI:

Iškilmingas bankietas, ku
riame leitenantas Feliksas Vai 
tkus atsisveikins su chicagic- 
čiais, prieš pasileisdamas į pa
vojingų transatlantinę kelionę Į 
Lietuvon, įvyks penktadienį, 
rugpiūčio 24 d., Chicago Bea- l 
ch viešbutyje, 1660 Hyde Park 
Blvd., prie pat ežero kranto.

Iškilirtės bus atžymėtos spe
cialiu programų, kalbomis ir 
muzikaliais numeriais. Bilie
tai yra $1.50 asmeniui.

Bilietus į bankietų galima 
ganti sekamose vietose:

, “Draugas”
“Naujienos”
Justinas Mackevičius, 2324' 

S. Leavitt str.
Metropolitan State Bank, 

Cermak ir Leavitt streets
Cicero kolonijoje, pas K. PA 

Deveikį
Roselande J. PučkoriiĮ 

ir A. Narbutų.
Town of Lake — Wm. J. 

Kareiva, 4644 So. Paulina st.į 
ir pas Kenčenų, Stakauskų, 
Kriščiūną ir Pierzvnskį.

Bridgeporte pas Progresą 
Fomiture Co. I

Važiuojam!
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į 

senųjų Europų. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj 
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens 
metu, žino, 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 kuljtūrinį ir vi
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingos dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių 
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

(Hicaflo ft

Buvlri 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iž dirbtuvės b 
taupykite pinigus 

o
Mes atlikome darbų daugeliui žymes

nių Chlcagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Graod Are.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykail

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hefmitage Avenue

LACHAVVICH 
IR BONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoptglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu bosite užganėdinti 
TeL OANal U1B arba MIO 

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 8. 49th Ck Cicero, HL
Te». ČIOBRO IMI

Telefono YARdi 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Litnanica Avenae 
Chicago, I1L

SIMON M. SKUDAS ANTANAS PETKUS
GRABORIUS b BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus 
718 West 18th Street 

Telefonas MONme ŽŽ17

J. F. RADŽIUS
Ina

LIETUVIŲ GRABORIU8 
Palaidoja už 9>5.00 Ir aukžClau 

Modernlika koplyčia dykai 
MS W. IMth 8L TeL C Akai 9174 

Chloago, I1L

Z 0 L P
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDRJA8
1846 West 46th Street 
Tel. ROUIevard HlB

GRABORIUS
Koplyčia dykai

1410 SO. 49th C0URT
Cicero, Illinois

Phone Cicero 2109
>■-■■■ na., i .... ■■■ ■ rrsf f,

TeL ČIOBRO 214 ‘

SYREWICZĖ
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už f 15.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, IU.

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangutno laido
tuvėse ••• Pasaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Ave^l
(Neturima sąryšių su firma l| 
k tuo pačiu vardu}

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

TH. LAFayette SS7S

J. i hikvlčhis
(imlu irtusIIP

Hal.vuiMotoJa*

Patarnauja < htr-a- 
gojs If kkAJs

Didelė Ir r i>i 
KoplyCle <1. kai

Ar. b«.r ArSu



CHIGAGOS SIMFONIJOS ORKESTRĄ SUŽAVI 
AMERIKĄ LIETUVIŲ KORINIAIS

LIETUVIŠKOS MUZIKOS 
TŪKSTANČIAI KLAUSĖ

SI PASAULINĖJE PA
RODOJ IR NAMUOSE

šauska.s ir A. Vanagaitis sa- 
i turtinai sudainavo pritariant 
Į orkestrai.

Suktinis, Klumpakojis, Noriu 
miego

s “Muzika, tu esi kaip žmo-j A„t sekėSuktinis, Klu- 
gaus širdis !” Vyd4“3 ;.npak»jis ir Noriu miego, ku- 
’ Daugiau kaip 5,000 klauso-' rluos šoko lietuvių vaikai, 
vų, virš 3,000 lietuvių, Swift1 griežiant visai Chicagos Sinv 
aikštėje, Pasaulinėj Parodoj ir fonijos orkestrai ir akordi- 
pusė miliono per didžiųjų' nais Labanauskui ir A. She- 
AVGN radijo stotį gavo pro- metui. Vaikučių šokiai taip 
gos sekmadienio vakare pasi-1 publikai patiko, kad aplodis- 
klausyti lietuvių kompozitorių nientais reikalavo pakartoti 
kurinių, kuriuos išpildė paga-' Dėliai stokos laiko negalėjo 
rsėjusi pasaulyje Chicagos si- to padaryti.
mfonijos orkestrą, diriguoja- Į Erie PeLemarterį per lie- 
ma Erico DeLamartero. Pro- tuvių šokių numerius pavada- 
gramoj taipgi dalyvavo tau- vo adv. A. Olis.
lietė, Chicagos Crand operos Atsižvelgiant į šio lietuviš 
dainininkė, Barbora Darlys. kos muzikos vakaro pasiseki- 

Naujalio “Ruduo” pirmas mų, į faktų, kad tai pirmų ka- 
8 valandų estradoj pasirod- rlų Amerikoj simfonijos orke- 

orkestros vedėjui, Eric stra išpildė lietuvių kompozi-žius
De Lamarter, radijo stoties 
pranešėjas anglų kalba paske
lbė, kad pirmuoju numeru bus 
Naujalio simfoninė poema ‘Ru 
duo’. Kai iš šimto įvairių in
strumentų pasigirdo sutartini 
tonai, atmosferoj suvirpėjo į- 
vairūs akordai, kvepiantieji 

’ Lietuvos aromatu. Lietuvių 
klausovų širdys taip pat vir
pėjo džiaugsmu ir pasididžia
vimu.

Toliau sekė Jokubėno ir 
Kamavičiaus kūriniai. Joku
bėno “Simfonija viename ju
dėjime” vaizdavo ultrų - mo
dernizmų muzikoj: diskordai 
liejosi tam tikroj melodijoj. 
Kamavičiaus kūriniai: “Kar
žygių maršas”, “Undynių šo
kis” ir “Raganių šokis’’ 11- 
kaf skambės klausovų ausyse, 
ypač “Raganių šokis”.

. both nineteenth and twenti- 
eth century methods of musi
cal approach . Naujais’ aym- 

jpbonic poem, “Autumn,” was 
followed witfi g symphony in 
one movement /by JoKubenas. 
Tbis, ip tum gavę place to 
Karnavičius’ suite, dra^n 
from operatic material, and 
consisting of three dance 
movements.

JSumbers \in contrast 
The fist and third numbers 

belong to an earlier school of 
compositiori. Karnavičius mav 
have a raore compact sen&e 
of ,form than the composer 

(of ‘\Autumn,” yet on the 
other hand the re is a marked 
talent for the invention and 
the development of thematic

.L-i i .mD n A t? n a r •\nrrugp. 22 d., 1934

Chicago Herai d and Exami- j 
nėr Glenn Rillard Gunn apie 
lietuvos mufikos vakarų pra
ėjusį sekmadienį, pasaulinėj 
pafadoj šiaip rašo:
LITHUANIAN MU8I0

INTBIOUES CRTTIC

Lithuanian Day at the fair 
produced, aroong other inte- j 
resting maaifestations of a 
culture of which we know lit- 1 
tie, an entire program of * 
symphonic music derivingį 
from that išountry.

The Chicago Symphony or
chestra, under ĄSric DeLamar- į 

whįch proved a diffij 
one. Far the music ųf j 

Lithuania is advanced, a so- 
phisticated amd not neeessa- 

tmateriat to be admired in rily national expression. Thus1 
Naujalis’ tone poem. The lat-įthe one-movement symphony 
,ter is an agreeable addition to by Jokubenas proved a mo-

ter^
cult

L A B O R DAY
DRAUGO
MIMIKAS

Rugsėjo - SeirtJĮbi 1334 m.
VYTAUTO DARŽE,

115-tos gatvės tarpe So. Crawford ir Cicero Ave’s -
that catalogue of studies in 
musical ethnology in which

dem and mąrkedly individual
work, filled with thematic national elements in Lithuai reikalu, kurios įvyks sekma-

eastem Europe has been es- ideas of originality, couched
pecialy prolific. in a polytonal idiom that sug-

nian music as these were ex- dienį, rugpiūeio 26 d. Ford • 
pressed in the Victor arrange- Lansing Airporte, o taipgi re-

If Naujalis’ tome tone-poem j gested neither Stravinsky or|ments, again because a single ngiamo bankieto pagerbimai 
is pleasing, Jokubenas’ sym-. Miaskoįvsky on thė east noTįhearing hardly suffices for F. Vaitkaus, kuris į-vyks pen-torių kūrinius, kad J. Olšaus

kas važiavo į Lietuvų parvež-j pįony įg powerful. Written i Hindemith on the west. Nei
ti gaidų, rengėjai nusipelnė ;jn tEe modemist’s athletic' ther. was it a reflecllon of 
garbės. Lietuvių tauta pašau- manner, with short, acroba- S Lithuanian folk-music such
lio akyse pasirodė stovinti ša
lę kultūringųjų tautų. ceeds nevertheless with an un- 

Bendrai imant šis lietuviš-1 dereurrent of feeling that 
kos muzikos vakaras Pasauli-, uiodernist composers are by

such a task. If one thought to, ktadienį, rugp. 24 d. 
discover a preponderance of j Ciceros lietuviai-ėš, kviečia- 
we8tem influence, that was i rni kuo skaitlingiausiai atsila.

tie themes, the symphony pro- as the program offered later udue to an occasional sugges-
in settings by Victor. tion of Bohemian melodic in-

1A Summer series with Ii- fleetion in the folk-songs. The 
mited rehearsal time was not waltzes I thought rather Teu-

vimas ir nustatyti planai toli
mesniam veikimui politikoje.

Malonėkite atsivesti naujųj 
narių. ‘ V&ldy

ARKLIAI 1 DANIJĄ

KLAIPĖDA. — Danų gar
laivis “Douro” šiandien iš 
Klaipėdos uosto išvežė į Ki

nėj parodoj visais atžvilgiais j110 means unanimous in con-1 the happiest setting for this tome.
šimtų sykių buvo reikšminges- .triving either to possess orj serious work and, since T am; rpjje onjy B0i0įst not a meni
nis. neeu Jurcrelionio kermo- stimulate. The workman-; convinced that it is ivorth’Įj^. of ^he ochestra to take

nkyti į susirinkimų, kuriame 
sužinosime daug mums nežino
mų dalykų apie Lituanica H-jppnhagų 256 visokių rūšių ark- 
o taipgi nutarsime, kokiais ga . jjua 
limais būdais galėsime prisi
dėti prie minėti} iškilmių. <1

Informacijų bei tikietų rei
Sius rugp. 5 d. Lietuva gavo ( shiP throughout the work is j kbowing better, I hope that' part in theRe Summer concerts balais kreipkitės prie skyriaus 
tiek kultūringoje tautoje pub- the finest ąųality, and it? Dr. Stoek or Dr. DeLamarter j jg Barfoara Darlys, of the’ 
likacijos, kiek nebūt galima už ' strttetųre is both well balanced. wiH repeat it during the for- .Chicago Opera, who appeared! 
tūkstančius dolerių pasKieisti? an<l 8tronK-It makes no m°re; thcoming Winter series of flg įnterpreter of a song by 
Koncertui prasidėjus netik, f directly than in most twen- j subscription concerts. Vanagaitis. Tbis proved a
kaip viršui sakiau, didžiulės I rieth century works an attem-Karnavičius was the next-R|aįejy an(j thougtful melody šiuomi kviečiame tamistų 
aikštės visos sėdynės buvo už 1 P* at oratorical persuasion. unknown name on tbis pro-|of 8įmpie appealing beau- • atsilankyti į labai svarbų Lie- 
pildytos, bet ir tiltu vargiai does, however, hew to its gpam of novelties. This pupit^y M-iss. Darlys sang it with tuvių Demokratų Lygos susi-
buvo galima pro minių prasi-, own line ęnviabk con- of Rimsky-K<>r8hkow sbowed undefstending and ad- rinkimų, kuris įvyks ketvirta?

P.COHRAII
FOTOGRAFASthe pirm. K. P. Deveikis, 1518 S. I .Ule | ’ I Atsidarė nuosavą, mo-

48th Court. dėmUką studto su Hol-
lywoo<l ėvlftsomls.

490 WEKT SSril ST. 
EiiRlcrcood BS4O—5JM4S

Uteniškių Tarulis

sistency and intereftt, and the |}je knowledge‘^ of orchestrai 
jWork may justly be placed resource that ^one expects 
(alongside the fine examples Į froin guch a įschooling. He 

Nedaug kontrasto pasirodė tinėj0 kūrinius, kompozitorius of eontemporary writing liag created a new expression 
svetimtaučių kūriniuose, kurie jr programos dalyvius. Publi- which *he Chica&° Symphony jn at ieaRt onė'"of the move- 
buvo įterpti, būtent Wagnerio koje matėsi ir didžiosios Chica

.Meditation iš Thais ’ ir Ri- gOg anglų spaudos korespon

mušti.
Pastebėtina radijo anaunce- 

ris, kuris labai aiškiai persta-

mirable vpcal display

Pranešimai

gio “Heart WoundR”. Lietu
vių kompozitorių kūriniai pa
ralele ėjo su pasaulinių garse
nybių muzikos pijonierių kū
riniais.

Antroji dilia lietuv.akcsaė
Komp. George Victor paruo

šė orkestracijai rinkinį 10 lie-1 
tuviškų dainų, kurias orkest-' 
ra antroj programos daly la- i Daily NewsM Eugene
bai girtinai išpildė; taip pat stinson rašo: “First Ali Li- 
ir Margutis polkų. V isai kas tkunnian Concečl in V. 9. Oi- 
kita išrodo, pavyzdžiui, “Kas at Warld’s Fair,> (šis 
subatos vakarėlį , kuomet jų antgalvis įdėtas per visų pus- 
groja simfonijos orkestrą. Dai ]apj). 
nose mes turime begalinį nin ‘

dentai, muzikos kritikai.
Andrius šnipas

ANGLŲ SPAUDA APIE 
LIETUVIŠKOS MUZI

KOS VAKARĄ

so cousistentiy seeks to accu- nients of the fruite which re- Į Cicero. — RugpiūZio 22 d.
regular, presented him. This was the' įvyksta labai svarbus minėto 

I f irs t divigion of the work, en-
1 titled “Wariors’ March.”

itsmulate during 
ivinter seasons

Orchestra Wins Praisc.

. i

skyriaus susirinkimas Sheme- 
tų salėje, 1500 So. 49th Avė. 

Mr. DeLamarter eondueted < is evidently impoasible. Susirinkimas šaukiamas la- 
this more serious lialf ot the a|tempt a Jefinition of the kūno F. Vaitkaus išleistuvių
program with much force and Į _ ......... - ----------
crispness, and his hard-wor- Į
king men followed him in 
splendid performances of 
Beores by no means simple 
to perform.

The lighter music which 
followed after the intermi- 
ssion was not in every res- 

i pect so strikingly executed.
Būt it was tremendously en- 
joyed and in large part it

NAUJAS MUZIKALIS 
INSTRUMENTAS

1935 METŲ MRADIMAB

dienį, rugp. 23 d., Lietuvių 
auditorijoj, 8 vai. v. Šiame su
sirinkime bus planuojama su
rengti didelis Lygos išvažin-

JOHN B. BORDE?'
Lietuvis Advokatas 

2201 W Cermak Road
- (West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
ValanttSa Kasdien nu6 > Iki C 

Panedėlk), Seredoe Ir Pėtnyėlof
vakarafo 6 Iki 9 

Telefonae C Alfai 1178
Namai: 6459 S. Rockwell St. 

Telefonas REPubHc »«O0

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

ChlrMO. IU.

t Katrie perkate anglie 18 
dralverlų. elųiklte Juoe Į 
CRANE 'COAL CO. (Kosite 
geresnes anglis, ui maliau 
plm'gų.

POPOERUOMM Ir PENTUOJAM

Atliekame visus narni) dabinamo 
darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1914 m. popleroa rolė — 6c.

JIOSEPE AUGAITM 
1608 8. 6Otb Am. Cicero, HL 

Tel. Lafayotte 6719

žibalinį turtų! x 
Barbora, Darlys artistiškai

dainavo
Komp.\ Vanagaičio “Ilgėji

mas” ir “Mamytė” Barboros 
Darlys, Chicagos Grand Ope- 
ios solistės, buvo labai gražiai 
išpildyta. Ji į tas dainas buvo 
įdėjus savo sielų ir žavėjo 
klausovus.

George Victor surinktos va
irus “Plaukė Nemunėlis”, 
“Siuntė mane motinėlė”, “Ar 
oš tau sesė nesakiau” ir “Ty- 

rl ' ii Nemunėlis teka” orkestrą 
taip pat gražiai išpikdė.

‘Kur Nemunas ir Dauguva*, 
solo, pats sau akompanuoda
mas kanklėmis, padainavo J.

The Lithuanian concert gi- consįf,ted of folk music which 
ven by the Chicago Sympho-1 was af, agreeabie a/it wa8 na-

tive. The orchestrations were 
the work of George Victor,

ny lašt night at the Swift 
Bridge of Service was the'
first programa in America, it wbo bad compiled three sepa- 
is helieved, ever to be devo-|rate arrangement8 of Lithua-
ted entirely to the music of 
this) interesting sector of the 
Baltic shoreland.

Lithuanian music is scarce-

nian fnlk-songs, waltzes and 
folkdances. The lašt sėt waR 
to the delight of an immense 
audience by a group of yoūth-

ly known as such in the world fui Lithuanian-Cbicagoans.
at large and Eric DeLamar
ter’s program coud do no
more than give an initial view 
of the field with a gesture 
both wise and welcome. He

Barbara Darlys lifted a so
prano voice of exquiaite qua- 
lity in two songs by Vanagai-1 
tis. Juozas Olšauskas and An- Į 
tanas Vanagaitis were heard

incloded both folk music and in music for accompanlment
later developements in the 
symphonic form in his selec-

by the zither-like Lithuanian 
kankles. Antanas Labanaus-

Olšauskas. Tų dainų mes ne- tion of material for lašt night. kas and Alex Shemet joined
sykį esame girdėję jį dainuo* 
jant suruoštuose vakaruose.

“Per laukelį jojau” ir “At- 
skrend sakalėlis” duetu J. 01-

The more serious half of 
the eoncert came at the begin- 
ning, when three well contras- 
ted works gavę a glimpse of

forcea in music for accordi- 
enists. And so a most delight- 
ful evening came too early tb 
an end.

Perduoda rekordus taip 
aiškiai, kaip kad girdite 
per radio. įDabar kožnas 
gali turėti namuose tokių 
muziįęų, kokios tiktai nori 
ir, kada tiktai nori.

Tokio tobulumo ir aiš
kumo pirmiau nebuvo ga
lima pirkti nei už tūkstan
tį dolerių. DABAR tokia 
naujas instrumentas parsi
duoda už £89.00 
sykiu su radio ir 6-šiais 
naujais rekordais, lengvais 
išmokėjimais. Senų radio 
priimame mainais.

' - r. >
..._ ■ «

ii " , n oi... • ..
I \ U’

’if ■-. V tlll.i "(III .1 litu t.. • m. j. '

Mfe'

> }s< i< ,

r 4h M5

ursi* IIklijO?

Jds.1. Budrik Ine.
f

3417-21 So. Halsted St.
Tel. BOUlv. 4705-8167
ar r •- , • .. . ’L

Budriko ldrila Programai—
WCFL 970 K., nedėliomis, 1:00 iki 1:30 vai. po pint. 
W A A F 920 K., nedėliomis, 1:30 iki 2:00 vai. po piet. 
WHFC 1420 K., ketvergais, 7:30 iki 8:30 vai. vakare.

NAUJAI ATSIDARĖ

KAUNAS TAVERN
3201 Lituanica Avenue

, kampas 32-ros gatvės
IZIDORIUS NAUSĖDA, sayininkas

Importuoti gėrimai, užkandžiai, ir “valstybinė” iš Lie
tuvos. Mandagus patarnavimas. Prašom užeiti pas mus 
į “Kaunu”.

ALEX ALEŠAUSKAS and SON
Furniture and Pian 

Movera
\ Seniausias Liet u vii 

Moveria Chicagoje 
7100 80. TAI.MAa ST

7194 80. ROCKWBLL f 
Tel. REFnMic 60M-4O5

Mes parduodam anrtla 
mlaualom kainom. PocaK
tas M. R. |7.OO tonas.

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

INSURANCE 
NOT ART 

PUBLIC

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 

2608 WEST 47th STREET . Tel. LAFayette 1083
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