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K. Bizauskas prekybos dery
boms su Anglija pirmininku,

KAUNA?r;r0Bi09 B, dollfosso pagelbinin
Uitis, buvusis IJetuvos atsto- j u.q IcVCMPĖ MIRTIES 
vns Washingtone, paskirtas KAo IdfCnUt RIIIllM 
atstovu į Londoną. Tą vietą 
jau užėmė nuo birželio 1 d.

VakarVIENA, birž. 13.
"iir vėl kesintasi prieš Auspi-itf 

Lietuvos delngacijo. prekybas . vi(,Soi „Hnirte-1 f., jos viešojo saugum
deryboms su Anglija pirmi-Į į Emil Feyą. 
ninku paskirtas Kazys Bisau-1 Arti Goetzendorfo su dina- 

skas, taip pat buvęs atstovu' mitu išardyta Vienos Budape- 
\Vashingtone, o vėliau Lundo- i sto bėgiai. Geležinkelio sargy- 
ne. I ha tačiau suspėjo sustabdyti

---------------------- I traukinį, kuriuo važiavo minė-

LENKAI VAIŠINA HITLE-1 ,as
RIO AMB ASADORiy

VARŠUVA, birž. 13. — Vo-

Geležinkelio suardymas įvy
ko tuoj po saugumo direktorių 
paskelbto įsakymo, kad gele
žinkelius saugotų be nuolati-

kietijos propagandos ministe- Ln^s sarP>b°s (‘ar kareiviai ii
ris čr. .1. Goebbels Šiandien !’’l*elbin8 ir n"5ant'!
atvyksta Varšuvą. Tai Jlit.lkiekviea, asmenj, kursjtana-

lerio specialus ambasadorius.
Lenkų vyriausybė nuspren

dė jį kuoiškikningiausia pasi
tikti, sveikinti ir vaišinti.

.Jis atvažiuoja čia lenkus 
supažindinti su naciizmu. Rui-

mai artintusi prie bėgių, ypač, 
žmonių neapgyventose vie
tose.

NACIŲ DIKTATŪRA

ŠV. PRANCIŠKAUS AKADEMIJOS STUDENTĖS ANGLIJA IR KAI 
SKOLOS

ANGLIJA NENORI
TI NEI PINIGAIS, NEI 

DAIKTAIS

WASHINGTON, birž. 13. 
Valstybės departamento sekre 
torius Hull atsakė Anglijai į 

1 pastarąją jos notą karo sko- 
: lų mokėjimo klausimu.
; . Sekr. Hull notoje nurodo, 
kad Anglijos vyriausybė 

į dingai kalba karo skolų k
9

Į mu.
Pirmiausia pažymi, kad An

glija privalo pilnai išmokėt 
j nustatytą skolų dalį, jei ne 
ri prarasti kredito teisių J 

' rikoje, kaip yra nūn 
j J cb n šono akte.

Toliau nurodo, kad jei j 

glij os skolininkai nemoka 
skolų, tas neturi nieko ben 
su Anglijos skolomis Amer 
ka. Anglijos vyriausybė j 
tas paskolas davė kitiems n, TREČIAMETES AKADEMIKBS STOJA j VIENU0LYNĄ

1-moj eilėj stovi — A. Petkiutė, Elizabeth, N. J.; B. Pa ckevičiutė, Homeslęad, Pa.; A\ KėklytA, Hartford, Conn.; A. ’ savu vardu ir savo inicia 
.lurgelaitė, Detroit, Mich.; M. Urbonaitė, Rochester, N. Y.; E. Bagdonaitė, Grand ftapids, Midi.'; M.‘Ješkelėvičiutė, Phila- 

•Lelphia, Pa.; J. Dauberytė, Du Bois, Pa.; M. Volteraitė, Pitts burgh, Pa. . . - . .
Sėdi — A. Stuekiutė, Elizabeth, N. J.; F- Šliakytė, Ke nosha, Wis.; P. Supernavičiųtė, Mahanoy City, Pa.; A. Pla- 

„tukaitė, Detroit, Mich.; A. Plarftaitė, Du Bois, Pa.; A. Bendo raitė, Detroit, Mich. ;>O. Blazevičiutė, Munhall, Pa. 
r--------------:---------------
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mingiausioj Varšuvos audito
rijoj jis skaitys paskaitų apie 
nacius. Po paskaitos Vokieti
jos atstovybėje bus surengta 
oficiali vakarienė.

Rytojaus dieną Hitlerio am
basadorius paxiarys vizitą Len 
kijos prezidentui Moscickiui, 
o prieš tai pagerbs nežinomą
jį lenkų kareivį, uždedamas 
ant kapo gėlių vainiką.

Paskiau matysis su marša
lu Pilsudskiu ir konfermos su 
užsienio reikalų ministerių 
Beitu.

Ambasadoriaus pagarbai 
bns surengtas valstybinis ban
kietas.

OLDENBURGAS, Vokie
tija, MrzT 13. —' ČTdėnburgo 
krašte vyriausybės įsakymu 
uždrausta bažnyčiose sakyti, 
kad nacių darbai, arba žygiai 
yra “nekrikščioniški,” arba 
“pavojingi.”

Sakoma, šis uždraudimas 
esąs reikalingas “tvarkos pa
laikymui.”

PIE.
• M « • • •»

PRO STRE
! LIETUVA GRAŽINA 

PASKOtf

MEDIKAI EINA SAVO 
TEISES

JAPONŲ VICEKONSULAS 
ATSIRADO

ŠANCHAJUS, birž. 13. — 
Japonų įsikarščiavimas stai
ga išnyko. Dingęs Nankinge* 
japonų vicekonfiulas Kuromo- 
to atrastas.

Per penkias paras Purporo 
kalnuose, kur yra Kinijos res-

AVASHINGTON, birž. 13. - 
Prez. Rooseveltas pasiuntė 
kongreso vadams nuosavą 
priešstreikinį planą biliui, ku- 
rf kongresas turi skubiai ap
tarti ir pravesti.

* Tas daroma atsižvelgus į 
grasiantį plieno pramonės dar 
bininkų streiką, kurs gali pra
sidėti šeštadienį.

Prezidento planas yra nu
kreiptas prieš visus streikus. 
Turi būt sudaryta taikos ma
šinerija ir darbininkai turi jai 
pasiduoti. Streikai npbns ga
limi.

Naujuoju bilium bus vaiz
džiau išaiškintas ‘ kolektyvio

1930 metais švedai Lietuve-

Im uNuy ioMP»NiJos;{7,T“;“iT.r'i

milijonų litų ilgąlaikę paskoląSUSIRŪPINUSIOS
NEW YORK, birž. 13. — 

Oro linijų kompanijų vadovy
bės daug susi rūpinusios, dėl 
įvykstančių katastrofų su ke
leiviniais lėktuvais. Per pra
ėjusius dvyliką mėnesių per 
tas katastrofas žuvo 31 as
muo.

Vadovybės ieško to priežas-

CLEVELAND, O., birž. 13. 
American Medinai associa

tion suvažiavime visu griežtu
mu paneigtas su/rtanymas, kad 
medikų praktikai turėtų būt

publikos įsteigėjo dr. Sun Yat- f , ... .’ . . dercjimosi klausimas.
šen kapas, pasistatytoj pala
pinėj jis išbuvo. Sakoma, jis 
ten nuvykęs pasidaryti galą. 
Jo protas rūkais apgaubtas. 

Japonų * autoritetai uždaroįvesta “naujoji tvarka, kad j . .
. . . ■ • t... :šį visą incidentą, o kinų anto-tarp gydytojo ir ligonio butų I ... 7 x

... ritėtai patenkinti, kad vieekon
tarpininkas.

Snvažiavimas nusprendė, 
kad tarp gydytojo ir paciento 
negali būt jokio tarpininko, 
kad pacientas turi pilną laisvę 
kviesti sau gydytoją tokį, koks 
jam yra tinkamas, kad tarp 
gydytojo ir paciento visados 
turi pasilikti tradicinis kon
fidencialus Santykis. Kiekvie
nas kvalifikuotas gydytojas ir 
priklausantis medikų organi
zacijai, neturi būt varžomas 
savo praktikoje.

Chicagon atvyksta du pran
cūzai lakūnai, Rossi ir Codos, 
kurie perskrido Atlantiką.

sulas atrastas.

SUIMTAS POLICIJOS 
VIRŠININKAS

Suimtas Evergreen priemies 
čio Viršininkas John Paller. 
Kaltinamas automobilių vogi-, 
mo sankalbin. Prisipažino.

Jį išdavė vienas areštuotas 
automobilių vagis, su kuriuo 
jis veikė.

ftio birželio m. 26 d. Chica
goj įvyks kelių valstybių mie-, 
stų policijos viršininkų suva
žiavimas.

ARKIME 
AS ŠAUKIAS

su tam tikrais procentais. Pa
skolos sutartį buvo numatyta, 
kad ją ir procentus reikės grą
žinti doleriais, tačiau nepažy
mėta kokiais: popieriniais ąr 
aukso. Artinantis pirmajai pa
skolos grąžinimo ratai, švedai

LONDONAS, birž. 13. — 
Nepaprastą sensaciją sukėlė 
anglikonų. Canterbury arkivy
skupo prakalba vienam susi
rinkime.

Pagaliau sekr. Hufl 
škia, kad ne skolintojas 
paduoti reikiamus skolų 
zijai pasiūlymus, bet .skolini] 
kas. <>«*
“ Žodžiu^ per visą amerikoni
ški notą taip ir driekiasi An
glijai nupeikiame, kad ji ne
pildo savo prievolių ir mėgi
na išsisukinėti nno skolų mo
kėjimo. 1

Tačiau amerikoniškoje no
toje yra pažymėtas Anglijai 
naudingas pasiūlymas, kad jei 
ji negali karo skolų mokėti

Jis apeliavo j Popiežių Pijų I pinigais, tegali tai padaryti 
XT, kad paskelbtų atšaukimą daiktais, kaip tai guma, s'kar- 
į> vi'sb pasaulio visų krikščio- įtf* įr kitais, ką Anglija daug
nių denominacijų bažnyčias,

norėjo iš Lietuvos afgiol gau. | kad -jos imtųsi dirbti taikos 
ti aukso doleriais. Jie aiškino,, naw^a’’ Pasaulio taika yra 
kad dabar popierinių dolerių rimtam pavojuje.

vertė yra nukritusi ir todėl

um ^Xp±d.u« I *turi n"o8toli’!-™iaa .“r« hitlerininkai niekinatarp kompanijų )ra daug kon- tnva rado> kad tokg Svedų aU irnv«IIIO
kurencijos, kiekviena didžioji j £kjnjmag yra nepamatuotas ir į , KRYŽIUS .
kompanija stengiasi įgyti grei- neseniai New Yorko biržoje v ,
čio rekordą ir tno būdu nn- Lietnva avėdama paskolos da- > .1 Tj”1’

ki'“- ’lį įmokčjo popieriniais dtole- k,e. ‘‘ "f™",. Klarpč-
Bet tai dar ne viskas. Kra-1 „„ jjj Jnagtinėae Ame <h>" “'P1"’“ P*'

ks plieno pramonės organizuo-, dsn« ’Pa"-1 rikos Valstybėse yra yiėointč
[džia kompanijas. (Vyriausybėjg legali valiuta.
nedraugingai atsipeša } oro| ____________ «
linijas. To priežastis, kad vy-

gamina ir kas J. Valstybėms 
yra reikalinga.

Amerika pirmą kartą daro 
tos rūšies sugestiją, kad pa
lengvinus Anglijai išsisukti iš 
nesmagios pozicijos, kad ne
praradus čia sau reikalingo 
kredito.

Rytoj Pittsburghe, Pa., įvy-

tų darbininkų suvažiavimas, Į 
kuriam galutinai bus išsprę
stas streiko klausimas.

riausyb|ės viršūnėse stovintie- 
Savo keliu plieno kompani- •'jj asmenys neturi šiose kom- 

jos stiprina kompanijų unijas,.Į panijose jokių interesų, 
atsiklausia darbininkų per bal-

SNIEGO PŪGA ANDŲ 

KALNUOSE

MENDOZA, Argentina, bir- 
13. — Andų kalnuose,

tvorius ir visas ktas vietas 
“hackenkreuco” ženklais ir 
įvairiais negražiais obalsiais. 
Šiomis dienomis Žardviečių 
kaimo, Pagėgių apskrities, ūki 
ninkai rado kaimo kapuose 
vieną paminklinį kryžių nute
pliotą “hackenkreuco“ ženk
lais. Apie tai buvo tuojau pra

LONDONAS, Jfrž. 13. 
Pati Anglijos vyriausybė dar 
nieko konkretiško nepareiškė 
kas link J. VaLstybių notos 
karo skolų reikale.

Tačiau politiniuose sluog- 
snirtose pažymima, kad Angli
ja šiais laikais negalinti mo
kėti skolą nei pinigais, nei 

Į daiktais.

• • • i Nežiūrint to, oro linijų va-
AimtU,na<^u TorTmniiu^tik |(k)Vyl*s Priemonių, kad tarp Argentinos ir Čilės, s>au-]neftta ^etoR policjjaį.

u- • . P ji- • I katastrofas su lėktuvais kuo- čia; baisi sniego pūga (J)lixar-,
menka darbininkų dalis 1 *•

NAIKINA POLITINES 
PARTIJAS

nori
daugiau sumažinti.

streiko. Kitaip į tai žiūri or- į 
ganizuotų darbininkų vadai.
Jie reikalauja, kad unijos bū-,J 
tų pripažintos. į __________

PARYŽIUS, birž. 13. —
PASIRAšfi TARIFO BILIŲ į... . x . . ..Vietos pašto mažųjų siunti-

SUSPROGO BOMBA 
PAŠTE

Idas). Svarbiausias vieškelis 
I užpustytas ir nepravažiuoja
unas. Vienatinis tarp abiejų

GATVĖKARIŲ LINIJOS 
BUŠAI

Ancher avė., tarp Cicero ir
kraštų susisiekimas tik oru te-, u£ kokios sata-
galimas. , veikti gatvėkarių

IWASHINGTON, biri. 13.- ni’,’kyr"U" ’"«P™go komb.
- ir tris asmenis sužeidė.

Prez. Rooseveltas pasirašė

_ ___ „ linijos busai, kuriais bus galiKOMUNISTŲ RIAUS6S maJraJiooti B„ transfttiais.

PARYŽIUS, birž. 13. — Ikišiol tame Archer avė. ' 
įvairiuose Prancūzijos mie-1 rnožė važinėjo Chicago ir Jo- j 

Bomba buvo įtaisyta sar- stuose šiandien pasireiškė ko-(liet Electric Co. gatvėkariai,kongreso pravestą igrifo H Ip.. . . - ’ ' -au >-
lių, kuriuo prezidentas autori- dinių dėžutėje ir buvo siunčia- munistų riaušės puolant faši- i imdami po 5 centus, šių gat- 

tarife VfllrJ mA Autorių ir Komnozitoriu ’ stus. Kai kur prieš riaušinin-1 vėkarių bėgiai išardomi Ir 

iššaukta raitoji policija, gatvė platinama.
zuo,jamas tvarkyti tarifą kaip mft Autorių ir Kompozitorių ( 
kraštui yra naudingiau. I dr-jos prezidentui. ku

SOFIJA, birž. 13. — Bul
garijos vyriausybė sudarė pla
nus, kuriais bus panaikintos 

rvisds politinės partijos. Kaip 
kiti kraštai, taip ir Bulgarija 
vyksta fašizmam

ORAS
CHICAOO IR APYLIN

KES. — šiandien iŠ dalies de
besuota; kiek šilčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI

VOLDEMARO ‘ PERVERSMO” 
PASEKMĖS

J. Rikselis

Memninkas Pranas Bagdonas ir Korregio
A. L. li. K. Federacijos nusistutyiuo. J. Ba-| 
niulis, atsakydamas “Kunigaikštytei S.” dėl 
padaryti) priekaištų Federacijai ir “Darbi
ninkui”, teisingai pastebi: • “Darbininkas”
taip Federacija turi teisės veikti lietuvių tau- . ----------
tos ir savo tėvynės gerovei taip, kaip jiems! ^esenu* įvyko labai įdomus 
atrodo tinkamiausia. Man rodos, kad nei Fe- Įjūrių kultūipje įvykis, to- 
deracija, nei kuri kita Amerikos lietuvių or-|^ “'^alinga via apie tai pa- 
ganizacija negali pašalinti kitų srovių žmo- ird°rmut>ii plačiųjų visuome
nių iš Vilniui Vaduot) Sųjungos skyrių veik
los. Ir kas svarbiausia, kad jie to nė nenori 
daryti”. Toliau J. B. cituoja Federacijos re
zoliucijoj, kurioj sakoma, kad visas Vilniui 
Vaduoti Sųjungos darbas Amerikoj, liečiųs 
katalikų visuomenę, dirbamas per Amerikos 
lietuvių katalikų veikimo centrų — Federa
cijų. Dėl to. p. J. B. “V-bėj” sako: “Labai 
gerai, net galima pasakyti, kad — labai pur 
ku, jei katalikai yra tuo pašiūrių daug drau 
smingesni ir daug geriau organizuoti, nega 
mes, kurie save vadiname vidurine srove, 
bet, mūsų paktų nelaimei, jokio autoritetin
go vieneto nesudarome ir esame tikrai ne

nę.

lėtų paveikslų išvyko Ameri 
kon. Su savo kūriniais vežėsi 
suvanojęs ir tų senų paveiks
lų visai į jį nekreipdamas dė*

n.' i , in įmunku {ui1. s i H. panko ncpal te-tn- tai lik rei
Į darbo ir Bagdonui pradėjo ki- kia stebėtis* Tur būt Lietuvai
Iti mintis, kad pataisyti savo'jis nso senai skirtas ir ten 
reikalus, paveikslų kokiu nors1 luimingai gyvens”... Tokia tai 
būdu parduoti. Jojo mintrs bu1 paveikslo istorija, kurį Bag-
vo, kad dalį iš parduoto -pa
veikslo perduoti Lietuvos me
no tobulinimui, nes sako, “tas 
paveikslas paeina iš Lietuvos, 
nors man daug darbo, rūpes-mesio, o vien tik ėmė su sa- 

Pranas Bagdonas yra gimęs vim, kad rektorius jam tai po- 
Lietuvoje, buvusiam Novo A- Į dovanojo.
leksandrovsko apskrity. Jau-j Atvažiavus Amerikon,. pra
neš dar būdamas pradėjo stu-i dėjus plačiau veikti tapyboje, 8įnaudos”'.'Su“ tokia mintim 
dijuoti tapybų. Baigęs vienų po keletos metų pasiįdomavo j atvyko pas vienų lietuvį 
po kitai meno mokyklas pla-į arėiau pažiūrėti į minėto semL Yeik^ ir prašė -ojo &iame Ja. 
čiai važinėjo po Busijų kaipo paveikslo tarinį. Susipažinęs įrbe paramos. Tas veikėjas pa 
tapytojas. Atvykęs Kaunan,
dirbo tapybos darbus rusų ka- 
tedrališkam sobore. Sužinojęs 
tuomet Dvasinės Seminarijos 
rektorius kum Girtautas (vė-

su senienų žinovais ir galimy- Į sifilė pave&slų dovanoti 
bėmis tokių paveikslų nuva- Lietuvos muziejui. Senelis la
lyniui, per didelį darbų ir ty 
rinėjimus, patariamas specia
listų, pasisekė viskų nuvalyti 

liau buvo vyskupu), kad ran- Į ir privesti iki tam laipsniui

donas dovanojo Lietuvos Val
stybės Muziejui, ir kurio šio
mis dienomis gavo padėkų. 
Muziejui kainuos daug darbo 
jp lėšų iki galutinai nustatys

nio ir lėšų jis kainavo, bet aš paveikslo autorių, nes teks su 
jau senas kų nors mene Lie ! juom Vokietijų ir Komų pa- 
tuvai duoti, tegu jaunimas pa • siekti. Tai ištikro fantastiška/ 

dovana: $250,000! Tegu ir de
šimts kartų būtų mažiau — 
vistik ne paprastas dalykas. O 
juk parodas lanko specialis
tai, žurnalistai meno kritikai, 
tat jei jie rašo spaudoje apie 

bai susijaudino ir ašarotom a- paveikslo vertę ir įdomumų,

Vakar trumpai paskelbėme, kad Lietu
voje susidarę “nauja” vyriausybė. Visai 
nauja jų negalima vadinti, nes ministeriu pi
rmininkas ir dauguma ministeriu pasiliko tie 
patys. “Senųjain” kabinetui atsistatydinau*;, 
matyti, norėta nusikratyti kelių ministeriu, 
kurie gal būt šiek tiek buvo įtarti kaipo 
prof. Voldemaro šalininkai.

Iš sudarytojo “kabineto sustato labiuu pa
aiškėja, kad p. Voldemaras rengė perveFs- 
mų sų vokiečių hitlerininkų pagalba. Iš se
nojo kųbin^to išėję ministeria? — dr. Zau
nius ir berods pulk. Giedraitis buvo vokiš
kos orientacijos žmonės. Min. Žilinskas ir Vi
leišis galėjo šiaip jau būti artimesni Volde
marui negu prez. Smetonai, dėl to jie į nau
jųjų vyriausybe ir nepateko.

Žodžiu, išrodo, kad p. Voldemaro “per
versmais” davė gerų progų vyriausybei ap
sivalyti nuo žmonių, į kuriuos vokiečiai ar 
šiokiu ar tokiū būdu galėjo turėti įtakos. 
Tenka su pasitenkinimu konstatuoti, kad tas 
“apsivalymas” laimingai įvykrf, nesudarant 
viduje didesnio politinio krizio, kuris šiuo 
momentu Lietuvai būt buvęs, pavojingas.

* Tačiau kelių ministeriu pasikeitimas ka
binete nereiškia, kad bus keičiama vidaus 
politikos linija. Vyriausybė pasilieka dviejų 
-vogerių — prez. Smetonos ir p. Tūbelio ko
ntrolėje. Diktatūra pasiliks ir toliau.

Nauji žmonės, įėję į vyriausybę, yra: 
užsienių reikalų ministeris p. Lozoraitis, bu
vęs atstovu prie Vatikano; švietimo ininiste- 
1 is prof. Juozas Tonkūnas, Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademijos rektorius; adv. St. Šilin
gas, teisingumo ministeris; krašto apsaugos 
— get. Šniukšta; susisiekimo inž. Juk ūba s 
Stan iš« uskas. Berods visi šie asmenys yra 
tautininkų • smetoninnrkų žmonės. Tpt, ir vi
nį krašto vidaus politika eis senąja vaga.

drausminga masė* ir — kas gaiviu, tai pro- *r katalikas, pasikvietė
tas”... (Mūsų pabraukta - “Dr.” Kad.'). >*»«*>“<» ir Seminari-

Labai retai tenka pastebėti inOaų idėjos J“8 rūmau,ie paveikslus
priešininkus prisipažįstant, kad jų srovės, tai1 *’ tal'’ *,ul tl da-

lykų numatomam Seminarijospalaidi barščiai. Nedaug jų tėr ir tie patys 
susiskaldę į mažas grupeles ir pakrikę, kaip 
žydo bitės. Tačiau pretensijų daug turi. Jie 
norėtų visai Amerikos lietuvių visuomenei di
ktuoti ir vadovauti, lštikro, patartina libera 
lams pirmiausia patiems savo lizdų susitvar
kyti, o tik paskui į kitų reikalus kištis.

RESPUBLIKONAI ORGANIZUOJASI

Respublikonų partija, gavusi didelį smū
gį 1932 metų rinkimuose, buvo gerokai su-, 
smukusi. Pastaruoju laiku iš visų jėgų sten
giamasi tų partijų gaivinti, stiprinti. Jos už
pakalyje stovi stambūs kapitalistai ir jų už 
laikoma spauda. Norima parodyti šio rudens 
rinkimuose, kad kraštas yra prieš preziden
tų Rooseveltų ir jo planus krašto gerovei 
gaivinti. Tačiau, mes manome, respublikonai 
ir jų rėmėjai šiuo kartu dar apsivils,. Daugu-; 
ma žmonių mano, kaip nuoširdžiai ir ener-| 
gingai p. Rooseveltas rūpinasi bedarbiais ir

PRISIPAŽINO

Brocklyno liberalų laikraštyje kilo daug 
rn.ru dėl svečių iš Lietuvos priėininiO\ir dėt

u r“:.-
A. Mitutis

MOTINOS ŠIRDIS
šeimoje N., kuri gyveno gražioje Vil

niaus apylinkėje, atsitiko nelaimė*, vie
nintėlis tus šeimos sūnus, kuriam tėvai 
davė vulių, įsipainiojo į nemalones pink
les, Politiškieji karšty to,jai sugebėjo ga
bųjį moksleivį jmvylioti ir įtraukti į jų 
nvanttirų reikalus. To visko sėkmė buvo 
tn, kad revoliucijos 1905 metais jis daug 
kuomi nusikalto. Tik skubiu pabėgimu iš-
i2'ibėjo nuo teismo — ištrėmimo. Ir, 

kaip vėliau tėvai sužinojo, jis pabėgo į 
Aiiii rikų. Tėvas, užsitarnavęs valdininką.-, 
betgi rūstus, ftuviškė, kad nno to laiku 
Pranulis, nebeesys jo sūnumi.

Nūn tos valandos senatvės ir liūdesio 
apsiitd ''i vai vieni snu gyveno, tik 
vim sh Hm dndėjiniū, kad tėvas savo Sir- 
«lyj< turėjo neifegydoHių žaizdų, kuri bu 
ĮK-i-tojimo čiuljs* jo gyvenimo jėgas ir 
greminu n, < .m ■ , :■

kad iš po dulkių uždangos par 
simatė nepaprasto gražumo pa 
veikslas. 1912 m. pervertęs vi
sus žymiųjų tapytojų veika-

kim paklausė: “Argi galima
taip padaryti! Kokiu būdu ga«
Įima tokį vertingų daiktų per
siųsti, kad nežūtų! O kų, sva
rbiausia — ar priims iš manęs 
kas jį! O kaip aš džiaugčiaus, 
jei tų galėtų įvyk inti 1” Sene-

muziejui. Baigus darbus, kun. 
Girtautas pasiūlė, ar jis nega
lėtų atnaujinti senus paveiks
lus .ir padavė keletu visai su
plyšusių, sunikusių ir visai 
sunaikintų paveikslų. Geriau
sias iš jų buvo išsilaikęs Kri
staus užgimimas: Motina Dic-

lus, negalėdamas rasti kokio • Įįs linksmas išsiskubino pasi
tartojo darbas ir ar origina-1 tarti su žeiaia> o gis veikėjaf 
las ar komiu, nuvežė i New susinešė su tam tikromis įstai-las ar kopija, nuvežė į Ne\v 
Yorko į Metropolitan Muzie
jų pas didžiausių senų paveik
slų žinovų Mr. Barows (the 
examiner), kad šis išaiškintų 
to paveikslo paslaptį.

Peržiūrėjęs nuodugniai, pa-
vo maitina Kūdikėlį, o Trys, Kakė, kad tas “paveikslas yra 
Karaliai su piemenimis ir gy-Į mažiausiai 300 metų senumo, 
vuliais klūpojo. Buvo skylėtas . nepaprastai gražaus darbo ir
ir vienur kitur visai juodas, 
veidai menkai įžiūrimi.

labai vertingas; galimas dai- 
’ ktas, kad tai Korregio origi-

Dar tuomet Bagdonas buvo nalas”. Jis buvo nuomonės.
vos 23 m. Parsinešęs jiaveiks- 
lų į savo dirbtuvę ilgai ’gal-

kad jis vertas tais laikais apie 
$250,000. Tų išgirdęs Bagdo-

gomis ir kuomet jie vėl po 
keletos dienų susitiko, viską? 
buvo pabaigta.

Staiga ateina žinia iš Wa 
shingtono, kad p. Balutis iš
važiuoja Lietuvon .ir paims su 
savim paveikslų. Bėgyje po
ros dienų paveikslas buvo pri
rengtas kelionėn ir pristaty
tas Konsulato buveinėn. Bet. 
kuomet reikėjo išvežtu iš me
nininko buto, beveik viskas 
žlugo. Kuomet senelis anksti

reiškia jis yra ko nors ver
tas. Garbė p. Bagdonui už to
kį garbingų žygį: iš kur pa- < 
veikslas paeina, ten jis ir grų- 
žintas, neataižiūrint kiek 
ištrauks P. Bagdonui iš ki!
Rėš ir rūpesčio pridarė.

Baigiant reikalinga pastebė
ti, kad Lietuvoje yra buvę ita
lų garsenybių originalai, todėl 
gali būti ir tas yra originsalas.

Vysk. Valančius Žemaičių 
Vyskupijos istorijoje rašo, 
kad Kražiuose buvo garsių i- 
tah) meisterių darbų ir labai 
vertingų paveikslų. Paveiks
lus dvarponiai nupirkdavo į 
bažnyčias. Kuomet Dvasinė 
Seminarija buvo Varniuose iš 
Kražių gimnazijos daug turto 
pateko į Varnius, taip pat ir 
paveikslų. Keliantis Seminari
jai į Kaunu, taipgi viskas per-

vojo kų padaryti, kad geriau dar smarkiau ėmėsi pa-
daibų atlikti ir kad gauti iš( veikslų valyti ir nesigailėjo lė- 
rektoriaus pasitenkinimų dar- šų tam darbui. Po to tas pa
bu. Įsitikinęs, jog negalės tin
kamai payeikslo atstatyti, pa-

vęi ksląs buv^o daugelyje paro
dų išstatytas ir spaudos kele-

krašto gerovės kėlimu. Jei ne jo energingi darė visai -naujų kopijų su | tų kartų įdomiai aprašytas.

žygiai, kažin kas būt atsitikę. Vargu žmonės 
benorės grįžti Į senųjų tvarkų, kuri privedė 
prie didžiausio ekonominio krizio. Rodos, kad 
nedaugiausia yra tokių, kurie norėtų, kad 
prez. Rooseveltas sustotų vykinęs savo plaž 
nūs. Greičiausia ir būsimuose rinkimuose!' 
kraštas išreikš pasitikėjimo savo vadui ir 
duos akstinų dar didesne energija vykinti 
savo planus į gyvenimų.

Jei respublikom) partija nori išsilaikyti 
nuo visiško susmukimo, ji neturi pasiduoti 
kapitalistų diktatūrai ir eiti prieš tuos da
bartinės vyriausybės planus, kurie yra rei
kalingi, kad gaivinti krašto gerovę.

Lietuvių R. K. Sųsivienynio 48 seimas 
šiemet įvyksta birželio 25, 26 ir 27 dienomis, 
Nebark, N. J. Kaį kurie Sus-mo apskričiai 
labai rūpestingai rengiasi į seimų. Tik chi-

nesukakus, o negailestingoji giltinė jau 
užmerkė jo akis, paliekant žmonų be tam 
tikro aprūpinihio gyvenimui, nes turtų, 
kokį turėjo, buvo išleidę dėl sūnaus mok
slo. 1

Tačiau, našlė N. nenesiniinė; ji buvo 
gan tvirta ir šurado sau užsiėmimų. Kiek-, 
vienų skatikų ji taupė dėl savo sūnaus. 
O. motiniškoji meile! kaip esi kilni ir 
šventa! Ištikrųjų, esi Dievingosios Meilės 
atspind ia, kurs viskų perkenčia ir viekų 
atleidžia. Tu esi toji brangenybė, kurių 
su savim pasiėmei po išgujinio iš Rojaus 
į šių ašarų pakulnę.

laikas ėjo skubiai, o motina, nreko 
negirdėdama nuo savo sūnaus, visgi ne
paliovė tikėjus, kad jis kada nors sugrįš 
prie jos. Sugrįš — gal sergantis ir ne
tarti*, gal ieškos prieglaudos ir ramybės 
toje Širdyje, kuri neperstčjančiai ir tišti-
krmiausiai plaka prie savo vaiko.

« => ♦

— Nevi Ik manęs, gydytojau, nes as 
jaučiu, kad artinasi man galas, — žila
galvė, prastoje trioboje, galinti ant senos

ryte užsikūrė krosu,, kad da j ke|t# j Kaun* Tokio b(jdu y. 
baigti Įpakavimo darbą, nety-, m mMyti| kad rek.
čia užsidegė siena ir kuomet (orius Run cirtinrtl,s ga,ėj-0

papiiilymais, nes nebuvo žino
ma kas kai kuriose vietose y- 
ra nupiešta. Rektorius tuo 
sumanumu buvo labai paten
kintas ir senų jį paveikslų-, ati
davė Bagdoilui kaipo visai ne
reikalingų jum ir bevertį dai
ktų.

Bagdonas pamatė, kad turi ne 
paprastų turtų. Teko už jį ne
kartų parodose riebiai apdrau 
dos somas mokėti. Senienų ri
nkėjai labai sukinėjosi, .norė
dami nupirkti.

Ivuomet Bagdonas finansi
niai

Kiek laikp pavažinėjęs poĮlvų neatėjo paveikslų parduo- 
Lietuvos dvarus ir piešęs ke- j ti, bet kuomet prasidėjo sunk-

atvykę gaisrininkai paleido 
vandenį, daug jo paties darbo 
vertingų paveiksiu nuo kemi- 
nių dujų susigadino, baldai ir 
šiaip pridarė daug nuostolių 
— šis paveikslas paliko nepa
liestas. Bagdonas verkdamas 
pasakojo po to, sako: “kaip 
sau norite taip, bet čia ste

užeiti kur Seminarijos sande
liuose suverstus paveikslus ir 
progai pasitaikius juos iškėlė 
aikštėn, kurių tarpe radosi ir 
dabar grąžintas Kaunan.

ŽYDŲ KARIUOMENĖ 
LENKIJOJE

buklas įvyko. Jei tame pačia
laikėsi gerai, jam ne į ga- me kambaryje mano tiek pa 

veikslų sugadinta, vandens 
tiek pripilta, o šis paveikslas

Varšuvoje susidarė pirma 
žydų kariuomenės dalis, ku
rios vardas yra “pulkininko 
Berko Jeselevičiaus legijonas’. 
Yra sava uniforma. Tikslas —

eagiečiai kažkodėl nedaug tesirūpina tuo, j bus liepos 1 d. Be abejojimo, jis bus gau-! rengti žydų jaunimų karo ta- \ 
kad daugiau atstovų pasiųsti. Mat, tolima ke- singas. Tikimųsi, kad suvažiuos visi dienraš-1 rnybai ir auklėti pulkininko 
borte ir Šulnio kuopos čia dar netvirtos. Būt | &o rėmėjai ir prieteliai, kad paremti sunkų,’Jeselevičiaus dvasioje, kurs y 

bet labai marlių spaudos darbų. Reikia ži- i ra buvęs Napoleono kariuome-
SuKęniO kuopos 

gerai, kari 49 seimas įvyktų Chicagoj ir tuo 
būdu sustiiirintų šios organizacijos veikimų 
vakaruose.

Dienraščio “Draugo” metinis piknikas

noti, kad liepos mėnesį sueina lygiai 25 me
tai, kai “Draugas” pradėjo eiti Wilkes 
Barre, Pa. Taigi nuo šio metinio pikniko pra
dėsime rengtis prie “Draugo” jubiliejaus pa
minėjimo.

nėję karininku, tarnavęs anų l 
laikų Prancūzijos kariuoin<- ' 
nės lenkų dalyse. Naujai da
liai vadovauja komendantas 
Maly. Ajr. V akas

kanapos, senutė, kalbėjo tuos žodžius gy 
dytojui, kurs užjausdamas jų, neapleido 
jos vienos.

— Tačiau, — atsakė gydytojas, guo
sdamas jų, — kaip ilgai žmogus gyvena, 
tol neprivalo prarasti vilties.

— Vilties! — pratarė senutė pusbal
siui. — Taip, ji tik viena išlaiko, žmogij. 
— Ir, atsigrįžns į gydytojų, ji toliau tę
sė: — Meldžiu pasakyti man teisybę! Dėl 
manęs, senos moteriškės, mirtis juk nėra 
baisi! Aš žinau, kad reikia mirti ir mano 
gyvenimo valandos yra jau -suskaitytos.

— Vrsi esame JHevo rankose, — at
sakė gydytojas ir užjaučiančiai jos {im
kis usė: — Ąr tamsta kartais neturi gi
minių, vaikų!

— Nieko čia neturiu,',— tarė ji ty
liai. — Tačiau, jei tamsta būtum toks ge
ras ir rnalonns man patarnauti, tai mels- 
čiaft tamstos jiašaukti prie manęs Tėvų 
Anzelmų iš Defiediktinų; malonėčiau su 
juomi pasikalbėti. -

v Ji, visa nusilpusi, nutiko, ir, dėdama 
išdžiūvusių rankų ant silpnos ir dreban

čios krūtinės, meldžiančiu žvilgsniu žiū
rėjo į gydytojų.

— Ištikrųjų, — atsiliepė gydytojas. 
— Tuojau nueisiu ir pakviesiu jį pas ta
mstų. Tik tuo tarpu niek no nesirūpink ir 
būk rami.

Tai taręs gydytojas išėjo, o ligonė su 
skaudančia šypsena, jį blykštančiomis a- 
kimis išlydėjo.

— Jis inan jau nieko nepagelbės! — 
atsiduso. — Aš noriai numirčiau, jei tik 
bent kartų galėčiau dar pamatyti savo'
sūnų. Tačiau, teesie Dievo valia!

• _ • * •

— Ar Tėvas Anzelmas neužimtas? — 
paklausė gydytojas, atėjęs į vienuolių gy
venimų.

Nesenas dar vienaolis, malonus, gau 
augalotas, mėlyoų perimančių akių ir skai
staus veido, mandagiai atsakė:

— Tėvas Anzelmas tik kų išėjo, pa
šauktas. O gal aš galėčiau atlikti tamstos 
reikalavimų. Finu kelių dienų atvykau 
iš Amerikos misijų reikalais.

— čia eina apie dvasiškų patarnavi

mų rr suraminimų vienos mirštančios 
nutės, — tarė gydytojas. — Man išrodo, 
kati ji ilgai negyvens; bile valandų ji ga
li mirti. Jos adresas yra: Mikalojaus gat
vė Nr. 5.

— Tuojau {atsiskubinsiu, pone gydy
tojau.

— širdingai ačiū gerbiamųjam Tėvui.
• ♦ •

P
Tnutipas vakaras baigėsi ir sutema 

palengva šešėlin© mažų grįtelę, į kuria 
įžengė vienuolis. Ir, kuomet jis stojo prio 
lovos, sergančioji su įtempimu į jį atsi
kreipė ir silpnu imi su tarė:

— Širdingai mū gerbiųmųjam Tėvui 
už triūsų ir pastangas; pi rūta negu Die
vas pašauks mane, aš turiu vienų prašy
mų.

— Meldžiu sakyti; noriai išpildysiu, 
jei tik bus galima.

— Eina apie mano sūnų, pratarė 
senutė.

Su tuo atsiminima jos veidas tuojau
H- ... ūki- -iM.Ktl nn'ri-i

to. (Bus daugiau)

_  - i
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Kūdikio Pirmieji Metai

Rašo J. P. Poška, M. D.

Iš MUZIKOS SRITIES
Rašo A. P. Stulga

— Esu neturtingas, kad į- bet ir fleitistas. Vieną kartą j tinęs prie dainininko p 
Git.ru yra gąna ano seniui i “^j"8 Pian«- ~ Baki Frana Berliozo mokytojas atėjęs pas jam: 

vartojamo, kaipo pilnai «to-1 Slmbertas; tat jis rašymai ko- jo tev» rr sako:
vartodavęs gitarą,

Gitano romansas

Kūdikio gyvenimas prasi
deda nną to laiko, kuomet už
simezga jo pati gyvybė. Pa

kis yra geriausiai auginamas 
kūdikis ir užauga sveikesnis 
ir stipresnis.

jutus savyje tę neapsakomai Žinoma, krūtimis valgydi-
svarbų momentą, motina pri- f namas kūdikis geriau auga ir

PIJANAS

valo daboti naują gyvybę taip 
pat kaip ir savo gyvybę. Jei
gu kas drįsta pakirsti tę nau
ją gyvastį, nepaisanti, kaip 
greit tpo užsimezgima, tas pa
pildo žmogžudystę, už kurię 
ir žmonės ir Dievas baudžia.

Nors kūdikėlio gyvenimas 
prasideda nuo užsimezgimo 
j° gyvybės, vienok jo metukų 
skaitlius skaitosi nuo jo gimi
mo dienos, kuomet jis savo 
monotonišku balseliu pasvei- 
pkina šį margę pasaulį. Moti
nėlė. išgirdusi savo kūdikėlio:

įve, u-u-ve,” staiga,

rs dalinai, užmiršta savo 
:ausmus^, ir šypsena ii” žin-l 

geidumu klausia: “Ar viskas! 
gerai? Ar sveikas kūdikėlis, 
nr sūnus dr duktė!” Mat, mo
tinai pirmiausia ir labiausiai 
rūpi kūdikėlio sveikatėlė. Ne
žinia, kodėl motina tiek daug 
rūpinasi savo kūdikio sveika- i 
ta. Gal būt dėl to,, ką T daug 
privargo benešiodama, ar dėl
to, kad tiek daug iškentėjo be- 
gimdydama. Motina daugiau 
rūpinasi apie kūdikį, negu tė
vas. Čia motiniška meilė pa
sireiškia pilnoje to žodžio 
prasmėje. Iš džiaugsmo rieda 
ašaros per veidę. Nauja siela, 
nauja gyvybė atėjcP j šį pa
saulį ! Motinyste didžiausias 
nuopelnas žmonijai, nes be 
jog žmonių rasė išnyktų nuo 
žemės paviršiaus. x

Ijaiminga ta motina, kuri 
turėjo gėrę progą prisirengk- 
ti prie šios svarbios gyvenimo 
valandos. Ypatingai labai 
svarbu, kad jos sveikata yra 
gerame stovyje. Sveika mo
tina dažniausiai turi užtekti
nai gero maisto dėl savo kū
dikio. Nerasi pasaulyje ge
resnio ir tinkaniesni-o maisto 
kūdikiui, kaip motinos krūties 
maistas. Užtai kiekvienas gy
dytojas pataria motinoms lai
kyti kūdikius prie krūties jei
gu galima Motinos, kurios 
valgydina savo kūdikius krū
ties maistu, geriau apsaugoja 

t kūdikio* sveikatą ir pačios 
greičiau atgauna savo sveika 
tą. Toks jau yra gamtos įsta- 
lvmas. Kartais pasitaiko, kad

utyse nesiranda užtektinai 
listo, bet vistiek yra geriau 

,egu kad visai nebūtų. Dėl 
mažumo maisto nereikia nu 
stoti kūdikį valgydinti iš krū
ties; jeigu neužtenka kūdikui 
maisto iš krūties, tai galima 
pabaigti karvės pienu tinka
mai atskiestu, bet niekuomet 
nereikia nustoti kūdikį imti 
prie knities. Jeigu neužtenka 
Iš vienos krūties, tai reikia 
duoti iš abiejų tuomi pačiu 
kartu. Labai svarbu yra žino
ti tai, kad krūtis, iš kurios 
kūdikis ėmė maistą, -paliktų 
visai tuščia. Jeigu kūdikis 
neišėmė viso maisto, tai po jo 
valgio, turi būt išspaustos 
arba išimtos. Nes niekas taip 
greit nesnsausina motinos krū
čių, kaip palikimąs pieno krū
tyse po penėjimo. Kiekviena 
motina privalo atsiminti, kad 

Į krūtimis valgydinamas kūdi-

sveikesnis užauga, bet moti
nai daugiau nemalonumo pri- 
seina panešti. Pirmiausiai yra 
tai, kad nuo kūdikio negali' 
pasitraukti ant ilgesnio 'lai
ko, o antra kartais krūtis su- 
plišinėja if esti skaudžios, 
ypatingai kuomet kūdikis ima 
maistą. Bet šį nemalonumą 
galima prašalinti. Po kiek
vieno valgydinimo reikia nu
plauti krūtis su “Borit Solu- 
jtion” ir uždengti su “Zeno/tu” 
ir *'(jaugė.” Apsaugojimui 
krūčių nuo infekcijos, arba 
užsiiožijimo, reikia vartoti 
“nipple shield.” Tokiu būdu 
krūtis bus sveikos ir švarios.

Motinos, besirūpindamos 
apie savo kūdikius, dažnai už
miršta apie savo sveikatą. 
Žinoma, reikia prižiūrėti kū
dikį, liet reikia neužmiršti to, 
kad tik sveika motina tegali 
užauginti sveiką kūdikį. Už
tai reikia žiūrėti, kad ir kū
dikis bujotų ir motinoR sveika
ta grįžtų.

Motinos, kurios maitina sa
vo kūdikius savo krūties mai
stu, privalo- prisilaikyti, mnž 
daug, šių taisyklių:

L Valgyti maistingą valgį: 
daržoves, vaisius, pienę gerti 
nors kvortą per dieną, sriubos 
ir gretinęs dažnai valgyti ir 
žuvies taukų (cod liver oil) 
imti nors sykį į dieną per 
viRą metę, išėmus tris (3) 
vasaros mėnesius.

2. Poilsis būtinai reikalin
gas. Motina privalo miegoti 
aštuonias (8) valandas per 
naktį, o jeigu galima numigti 
mpiet kokia valandą laiko.

3. Jeigu yra ką palikti prie 
{ūdikio, tai reikia išeiti pasi
vaikščioti ant tyro oro.

4. Reikia prižiūrėti, kad vi
duriai nebūtų kieti, nes tas 
atsiliepia netik ant motinos, 
bet ir ant kūdikio sveikatos.

L Kūdikis privalo bfiti val
gydinamas reguleriai ir vi
sad tuomi pačiu laiku.

6. Motina turi sužiūrėti, kas 
jei ir kūdikui kasdiena reika
linga, kad viskas būtų tvarko
je. Tš pradžios tas viskas yra 
apsunkinimas, bet paskiau 
kai pripranti ir išmoksi, vi
skas bus gerai.

Auginant kūdikį reikia tu
rėti daug kantrybės. Taipogi 
reikia išsidirbti tam tikrą die
notvarkę, kuri daug paleng-

— Aš mylėčiau, kad galė
čiau nupirkti dainininką ir gi
tarą.

Fratiz Gimberis, kuris yra 
parašęs*daugiau kaip 100 mi
šių ir kurio vardas skamba po 
pasaulį už parašymą Kalėdi
nės Giesmės ‘‘Tylioje Nak

ui — Visai ne. Bet jau būtų j tyj”, yra daug parašęs kūri- 
absurdas, nes jis jau yra tiek nių gitarai. 1818 m. prieš Ka

— Pone, jau daugiau nebe
galiu duoti lekcijų tamstos sū
nui.

— Dėl ko! Ar jis buvo tam-
A ’• .iaaZaaoY ė.- <ti įrankį ir vėliau buvo skai- štai nemandagus, ar apsileidęs

po Kristaus, buvo gobiausiasIlomaa tnrpe ‘f 1alk|i."' "i"’ m'“Ja” v,H,e8
gitaristas. Tada ir krikkėio-' «*«•"■*»- Jls ta,P raf«° gitą |inokt.t - paklauso tavas.
nys daugumoje vartojo gitarę, r»' kad ”eSdav<,ai » lov’ 
užtat ir Šiandie randama psai- «k“»‘»na'ian»« užmigdavo;

pabudęs skambindavo nauja?

bulintas įrankis. Ji bnvo la
bai populiari Graikijoje ir Rio-

Pijanas yra įvertinamas kai
po aukšto laipsnio muzikos į- 
rankis. Jis yra kaipo muzikos 
įrankių pamatas ir užtat la
bai išsiplėtojęs ir daugiausiai 
vartojamas. Pijanas kalba iš-r
kalbingiausiai. Savo septynio
mis oktavomis jis apima visą 
orkestros sąstatą ir vieno aš
mens dešimtim pirštų išreiš
kia tiek muzikos, kad orkest
rui taį pačiai muzikai išreikš
ti reikėtų gal šimto rankų.

l*ijauu galima imituoti ar
fą ir kitus instrumentus. Jis 
turi galę panašėti į daug įra
nkių. Be to, pijanas turi savo 
istoriją, savo išsivystymą ir 
išsitobulįnimą. Jis yra. savai- 
mi muzikos pasaulis.

Tat, pijanui priklauso tin
kamas užlaikymas ir tinkama 
pagarba. Nors šiame laikotar
py radijo kai kur užima jų 
vietą šeimoje, bet radijo lik? 
radiju, o pijanas pasiliks pi 
janu. Radijo, gal, mus kiek ii 
palinksmina, bet sykiu jjs mus 
ir palieka ten, kur buvome. 
Su pi.ianu kas kita. Pasimoki
nę, paskambinę pijaną, mes 
gauname geresnį savęs pasite
nkinimą ir kartu savęs pasi
tobulinimą.

1 ■■■ ■ ■
vins molinos darbą ir gelbės* 
kūdikiui įgyti gerus papro
čius. Prie gero jr sveiko kū
dikio auginimo daug patar
nauja gydytojas, užtai reikia 
visuomet "kreiptis prie jo, gau
ti ir pildyti jo patarimui. Jei
gu kūdikis įgauna gerą pra
džią, tai ir užauga sveikas. 
Jeigu motinos sveikata yra 
prižiūrima prieš gimdymą ir 
po gimdymo, tai ir motina pa
silieka sveika.

to

Z

m pozicijų 
taip pat ir akompanaviniui sa-.

moję dar priei krikSėionvMai'" lcngvam bat'it™0 b#ls”!-K 
laikos. Nerona. (<Myri» ^”dį"t

ščionybės priešas), 66 metais

ulėse minint gitarą. “Garbin
kit Viešpatį ant a f po s ir ant 
gitaros”.

Gitara buyo populiari Eu
ropoje, ypač karalių rūmuose. 
Ji buvo vartojama daugiau
siai akompanavimui. Jos va
rtojimas buvo daugiausiai iŠ 
siplėtęs Italijoje, Anglijoje, T- 
spanijoje, Vokietijoje ir kitur. 
Sekantieji gitaristai bnvo ir 
kompozitoriai: Bandelis,
Schnabelis, Gama, Sphor, Ba. 
uptmanas, Rosini, Verdi, Moh- 
leris ir daug kitų. Garsusis S. 
J. Bachas, kuris komponavo 
dėl lutos, jo veikalai buvo per 
rašyti pianui, smuikai, violon
čelei ir vėliau gitarai. Jeigu 
Paganini nebūtų griežęs stnui 
ko, jis vistiek būtų pasauliui 
žinomas kaipo gitaristas. Ka
da jis buvo užklaustas, dėl ko 
taip mėgsta gitarą, jis atsa
kė: “Aš mėgstu gitarą dėl jos Į 
harmonijos. Gitara yra mano 
nuolatinis kelionės draugas”. 
Būdamas mažytis Paganini 
skambinęs mandolina. Jo ori» 
ginališkumas kompozicijose 
smuikui rodo, kad jis £erai 
žinojo mandoliną ir gitarą. Jis 
yra parašęs daug gražių gitą 
rai kompozicijų.

Romantistas Karolis Maria 
von Weberis, kaip ir jo Taikų 
muzikai, skambinę gitarą. Jis 
akompanuodavo savų lengvam 
balsui, kas sudarydavo žavė- 
jantį.efektą. Weberis mėgo gi 
tarą tiek, kad jo surinkdavęs 
melodijas operomĄ

■ '>■ . i ...........

melodijas. Jis yra parašęs net 
keletą -tomų dainų gitaro ako
mpanimentui. Jo kompozicijo 
se yra didelė žymė gitaro įta
kos, ypač dainų akompanime 
nte. Jo nemirštamoji Serena 
da originaliai buvo ^parašyta 
gitaro akompanimentu. Taip 
pat jis yra parašęs orkestra- 
cijų, kuriose gitara užima sva 
rbią vietą.

Uector Berliozas. “orkestros 
tėvas”, savo muzikos mokslus 
giekė ant gitaros, ir tai buvo 
jo tik vienas iš daugbalsinin 
instrumentų, kurį jis skambi 
no. ^Būdamas dvylikos metų 
išgirdo gitarą, iš kurio gavęs 
inspiraciją, ir nuo . to laiko 
pradėjo domėtis muzika. Vė-

Kį TIK ATĖJO K LIETUVOS
Knyga apie lietuvį, kurį daugelio. skaito šventuoju:

Surašė virš. 40 įžymių autorių, kurių tarpo penki vys
kupai, valstybės prezidentai, ministeriai, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir 
Ganytojiški Laiškai.

Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie 

tuojaus pareikalaus.
Ct* nuplėfck:

••DRAUGAS“,
Stnnėlu *I.M 
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gabus, kaip ir aš.
Vėliau Berliozas pats pra

dėjo mokinti gitarą Paryžiu
je ir daryti pragyvenimą. Gi
tara buvo nuolatinis Berlioze 
draugas. Jis su ja vykdavo j 
keliones ir užėjus liūdnumams 
skambindavęs gitara. Berlio- 
■zas, kaijx) vienas iš žymiau
sių muzikos kritikų, gitarą 
laiko kaipo svarbiausi orkest
ros instrumentą.

das, J. Mobr, Obendorfo kle
bonas, atlankė savo vargoni
ninką, Gruberį,-kuris buvo ir 
mokyklos mokytojas. Klebo
nas parodė jam žodžius KalC- 
dinės giesmės ir prašė Grube- 
rio parašyti muziką. Gimberis, 
perskaitęs eiles, parašęs mu
ziką balsams ir gitaros akom
panimentui ir nunešė klebo
nui tą patį vakarą. Kalėdų
naktį, mažoje kalnų bažnytė-

Charles (lonnod, <lidy„i« Pr, i Si S1*
daina buvo pirmą kartą su gi-ncūzijos kompozitorius, turė

jęs tokį atsitikimą. Vieną ka-j 
rtą jam vaikščiojant pas eže
rą Neini, Italijoje, išgirdo tu 
lą žmogų dainuojant ir gitara 
akompūnuojant. Jis tiek susi 
žavėjo, kad, be mąstymo, pa 
sbko į tą pusę, kur buvo gii-

liau jis buvo ne tik gitaristas, dėt balsas — muzika. Prisiar-

Ar Važiuoji į Lietuvą ?
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau

go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais. 
Per “Draugo” agentūrą bile kada galite važiuoti į 
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:

BIRŽELIO 16 O., Cunard laivų 
linijos laivu “BERENGARIA”.

' I
Norintieji vykti su šiuo laivu, kuriuo vyksta 

ekskursija į IJETUVOS EUCHARISTINĮ KON- 
GRE&A, pradėkite ruoštis iš ankstą ir dėl visokių 
informacijų kreipkitės į “Draugą”.

Dabar yra geriausias ir patogiausias laikas ke

liauti per Atlantiko vandenyną ir aplankyti saviš

kius Lietuvoje.

taros akompanimentu.
Sunku yra išvardinti visus

muzikus-kompozitorius, kurie 
vartojo gitarą — akontpana- 
vimo įrankį. Vienas žymiųjų 
gitaristų buvo italas Mauro 
Giuliani (1780 — 1830). Beet- 
hovenas, išgirdęs jį skambi
nant, sakė: “Gitara, tai yra 
pati savai m i mažutė orkest
rą”. Mauro Giuliani buvo veik 
pats per save išmokės gitara. 

(Tęsinys 5 pusi)

NE NUSIMINKITE
Jūs galite gauti pas savo valgtlnfnką 
tam (Ikrų, TONIKĄ, kuris per Ilgą 
laiką buvo vieno (žymaus Gydytojaus 
preskrlpcija. Tai yra tikrai gera nau
jiena dėl vyrų ■— tik reikalaukite

Mėnesinis treatmentas už Dolerj —- 
pilnai garantuotas. Jeigu jūs nesi
jausite tvirtesniu, arba Jeigu ne bū
site pilnai patenkintas. Jūsų pinigai 
bus jums sugrąžinti.

2IS4 80. OAKEET AVĖ., Chicago. KI.
ui kurtuos atsilakite man knygą "ARKTVTRKUPA8

Vardas, Pavardė

Mano adreeaa

TO LOBE F
Miu M. Katiur of Brooklya. M. T. 

vrttea: “Bara aud Kranten ter the 
yūt < ooootte and toro oot ooly tart M 
yaondo kat fui u mueh tetter te ovory 
«ay. Bran ter yooyte ate doa’t aan te 
radau. Kranteli ia irandarfal to tory 
tte lyoteu tealthy. 1 teiną a aano 
■knis haow ter rra trted n maay 
Iktaąa kat oaly Krankta aomrorad aK 
yaryona.-* (May U, lt«>,

TO len tat BARLT and HARICLUS- 
LT, take a balt tenpoontul ot Kruachon 
■alte ln a <1«M ot hot vater te the 
moraliu totore’kraikini—don't min * 
mornteg—a bottle that lute 4 wnke 
Sekto-kįt a trlde—tet Knnotun Balte at 
any drlintore te America. It Bot Jo»- 
felly nttefled after the flret bottte— 
money baek

This delicious cheese food is
PIGESTIBLE AS M ILK 

ITSELFI

Paslėptas Velveeta's Švel
niam skonyj yra sveikata- 
saugojantlejl faktoriai vte 
seklų maistų. Vaikučiams 
labai geras. Vartoklt Kra- 
ft’s Velveetą... tankiai!

Git.ru
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PinSBURGH’ū Linuviį
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
P. 6. Bos 542, Bridgevflle, Pa.

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas

2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204

jaunas širdeles ir skiepyti juo- 
i se meilę jų tėvų šalelės.

Romos Ratai. Bažnyčiai rū 
pėjo ir rūpi jos vaikelių atei
tie, tat lietuviai, pažinę jos 
troškimų, savo doleriais stato 
ir palaiko tas liibkyklas.

tas gėrybes. Ne, neišsižadės 
Vilniaus Lietuvos sūnūs, nors 
baltojo etefio nkgai ir škauit

kad užsimegstų su juom drau- pasakė begalo įdomų pamok-
giški nuoŠiMūs ryšiai. slų upie Kristaus gailestingu- NAUJAS KLUBAS

Ič FMn PITKRIIR- kunigų išgamų, tet čionai pri 
™t(vl LivU Iii VvDUil Bidėjo lenkų politiškas tikslas,

GHO PADANGĖS
Kadangi šiai kolonijai ge

rai yra pažįstamas “Naujienų 
universiteto” studentas Povy- 
liukas, kuris nesąmonių ir plio 
vonių straijisneliais purvina ir 
juodina Romos KataL Bažny
čių ir jos kunigus, tai nepro- 
šalį bus šiek tiek apie jį pa
rašyti.

Povyliukas primeta Romos 
Katal. Bažnyčiai, kad ji pri
sidėjo prie lenkinimo lietuvių. 
Povyliuk, juk pats gerai ži
liai, kad Lietuva patekus rū

kad lietuvius lenkinti. Paste
bėjęs, tokių išgamų veikimų 
vyskupas Valuneius vųsomis 
savo jėgomis griebėsi ir nenti- 
ilstančiai darbavosi, kad tik
tai lietuvius apsaugojus nuo 
sulenkinimo. Kų vyskupas Va
lančius vienas nuveikė, tai 
šimtai tūkstančių tokių Povy- 
liukų ir jam panašių\būtų ne
galėję to nuveikti. Be vysku
po Valančiaus, kokia buvo di 
dėlė armija kunigų, kurie plu
nksna ir žodžiu lietuvius gai
vino. ' '

Povyliuk, rašydamas tokias •

Birželio 3 d. vaikučiai Šv. 
Vincento parapijos priėjo prie 
pirmos Komunijos. Labai ge
rai išlavinti' gabių Šv. Pran 
eiškaus sesučių.

Birželio. 3 d. Šv. Pranciš
kaus Seserų Vienuolyno rėmė- 1
jai surengė pramogų — card 
party ir bingo Šv. Pranciškau* 
Seserų Vienuolyno labui. Nota 
oras buvo labai karštas, bet 
svetelių prisirinko nemažai ii 
liks šiek tiek pelno.

Bingo šeštadienį vakarais 
sutraukia*- gana daug mėgėjų 
ir, kaip atskaitos todo, tie va
karai yra parapijai pelningi.

--------  _— __ , . . Birželio 9 d. pas mūs kle.. „ , - ... .. nesųmones, tiktai nori įuodin- * “
ųiį verguven, per.ilgus meths Kristaus Bažnyčių, bet ge V*^^J° iš Lietuvos atvy-
turėjo vergauti po sunkia ru
sų letena. Bevergaujant, nete
ko savo spaudos įr buvo lietu
viai verčiami rusų raidėmis 
naudotis. Sunki tai buvo ver 
guvė lietuviams ir stipri įtaka 
juos surusinti. Bizūnas ir ištrė 
mimai į Sibiru lietuvius kan
kindavo. Šiaudinis stogas tik
tai atrėmė ir išlaikė nuę suru
sinimo bangos. Rusai, maty
dami, kad jų bizūnas ir Sibi
ras neprivers surusinti lietu
vius, tat atsirado kitas prie
šas — lenkas, sn kuriupmi tu
rėjo susiremti. Atsirado išga-

kę svečiaL prof. yitkus ir ra
šytojas Babickas.

Teko niam su jais susipaži-

rai supranti ir žinai, kad mfl
sų lietuviai jau gerai pažįsta
ir aiškiai mato tuos, kuriems . .
.... - • t • i i nti ir pasikalbėti. Beklausantrūpėjo ir rupi Lietuvos dar x v ,.

bas. Povyliuk, parodyk kų nu
veikė tavo cicilikėliai ir ‘Nau
jienų universiteto’ štabas? Jie 
niekuomet neprisidėjo prie ko 
kio nors naudingo Lietuvos da 
rbo, bet, tiktai'ten norėjo įsi
brukti, kur sau pelnų turėtų 
Povyliuk, juk pats atvažiavęs 
jš Lietuvos stebėjaisi, kad čio 
nai Amerikoje tiek Romos Ka- 
tal. kunigai vargsta ir skurs-'

mų, kurių ir šiomis dienomis ta steigdami parapijines mo- 
netrūksta. Bet, kad Romos , kyklas. Steigdami jas, dažnai 
Katal. Bažnrilia. būt, mniste t turi sl)s;remti ir SMikiw 
čins lietuvius lenkinti, tai ti
ktai Povyliukas ir jam pana
šūs gali tokias nesąmones tau

žiai žeistų tautos kūnų if šie-, lo gerb. kau. Kemėšis. Gyvai 
ių.

Trečias ir paskutinis prabi- mų ir reikalų mylėti savo gi

, ir išseiniaučiui aiškinu Klav 
Pasisemti stiprybės kovai 

už savo teises ir pasidžiaugti 
Tėvynės laimėjimais, birželio! tižias darbas kartoti šio vyro 
10 d. apie 500 žmonių buvo nuopelnus mūsų tautai. Visa

uitąjį kraštų. Ragino sekti 
Kristų ir rodyti daugiau tolo

pėdos padėtį ir Vilniaus va-ii uncijos iš gyvenimo vėžių iš
davinio reikalų. Būtų bergž-i krypusiam artimui ir reikšti 
il'/lilv: /lni*liu< L' ii l’f/il i tSi/v į/uen .4“....1 — ’ ...<.1.1-.

Lietuva ir išeivija jį pažįsta, 
gerbia ir žino jo pasišventi
mų tėvynės gerovei.

k
Mes esame didžiai dėkingi 

svečiams iš Lietuvos už atsi-

supluukę iš visOs Pittsburglro 
apylinkės į Piliečių klubo sa
lę, South Side, pasiklausyti 
atvykusių nuo Nemuno kran
tų lduktųjų svečių: kan. Ke
mėšio, prof. Vitkaus ir p. B<*- iunkyniQ ir sustiprinimų inū 
bicko. Garbūs keliauninkai s'ij valios ir noro pasilikti lie

tuviais ir nepamiršti savo tau 
tos reikalų. Vilniaus pasų ii 

ženklelių išparduota už 33 do
lerius.' Vilimas

savo tėvynei meilę per maldų 
ir materijalę paramų.

Sekmadienio vakarų kun. 
Vaišnoras buvo atsivežęs į 
Bridgeville ir prof. Vitkų su 
p.. Babicku. Jaukioje, širdin 
goję nuotaikojeprabėgo kelio* 
valandos laiko. Gaila, kad 
malonūs sveteliai turėjo sku
bėti atgal į Pittsburglių poil 
siui, nes rytojaus dienų juos 
laukė trijų šimtų mylių kelio 
nė automobiliu į Kingston, Pa.

Braddock, Pa. — Moterėlės 
ir merginos Šv. Izidoriaus pa
rapijos susitvėrė klūbelį tiks
lu rengti visokias pramogas 
paiapijos nuudai.

Nespėjo susitverti ir tuojau 
surengė dnielę card party, ku
ri bus paiapijos svetainėje, se-] 
kmadienį, birželio 17 dienų,
3 vai. popiet. Losiantiems kor
tomis bus duota gražios dova-d 
nos ir taipgi dovana už įžan
gos tikietus. Kviečiam visus} 
atsilankyti.mums pateikė daug minčių, 

daug gražios ir turiningos me 
džiagos mūsų jausmams ir 
protui.

Kun. J. Misįus iš Bentley-
ville, Pa., taręs gražų įžangi wtst End pittsburgh. — 
nį žodį, sumaniai perstato pu Birželio 11 d. V. V. S. pirmi-’ 
blikai Lietuvos reprezentan ninkas. p. Pivoronas savo au

tomobiliu išvežė p Kingston,tus. firmas kalba p. Babie 
kas. Didelė enetgrja ir opti 
miamas trikšta iš^ kiekvieno 
jo sakinio. Tai nepaprastai į- 
dohius žmogus: gyvas, vikrus, 
elegantiškų manėrų, lakios 
vaidentuvės, artistiškos sielos, 
do širdį kutena kiekvienas 
švelnesnis muzikalis garsas; 
jo pirštų užgauta piano klevi 
ša išduoda kažin kokį pasla
ptingų aidų; ji domina ma
žiausias daiktelis, turįs šiokių

Birželio 10 d. įvyko L. R. 
K. S. Am. vietinės kuopos mi
tingas. Išrinkta atstovas į sei
mų kun. A. Jurgutis, kuris, 
jei kliūčių neatsiras, apsiėmė 
nuvažiuoti į Newark, N. J. sa
vo lėšom. V.

tų svečiu, net širdį džiugina, 
kad Lietuva susilaukė ir turi 
tokių išlavintų ir rinitų vyrų

Birželio 11 d. jie iškeliavo I tokių meniškų vertę. Pittsbur 
į kitų kolonijų. Cibukas gha« ilgai nepamirš šio sim

-------------------- , patingo jaunuolio.

SVEČIUS PALYDĖJUS
Visa mūsų tauta ilgisi Ge

dimino miesto. Sugelta širdimi 
ji mini savo kaimyno klastin-

Antras kalbėjo prof. Vitkus. 
Tui. tikras lietuvių Ciceronas. 
Jo kalba žavėjo klausytojus 
savo turiniu ir forma. Širdis 
džiūgavo, girdint iš lūpų ži-

Pa. pas kun'. J. Inčiūrų sve
čius iš Lietuvos: kan. F. Ke
mešį prof. B. Vitkų ir p. P.
Babickų. Tikime, kelionė ge
rai nusisekė ir gerb. tautos 
darbuotojai, pasigerėję kai- Kas iš paretini ų ir papuoši- 
nuotos Pennsylvanijos gamtos mų, jei jie tik erzina žmogaus 
grožybėmis, sėkmingai tęs pra pajautimus? 
dėtų darbų toliau. Svečius iš
leido kun. Vaišnoras ir kun.
Jurgutis. «-

Sekmadienį, birželio 17 d. 
Ims parapijos vaikučių pirmo-l 
ji šv. Komunija. Čia mokyto-1 
jauja gerbiamos Seserys Pran
ciškietės ir, matyt, nesigaili 
darbo nei laiko, kad padarinį 
šių iškilmę kuoįspudingiamjį 
Po šv. Mišių vist taps įi 
į škeplierius ir rąžančių?

Geg. 30 d. susituokė Pran
ciškus Tautkus su Agnieškai 
Ilabouski ir Valteris Raszew-| 
ski su Joanna Tautkiūte.

Ilgiausių ir laimingiausiųl 
metų abiem porelėm. “Tėtis”!

LllfOlil DAKTARAI:
Amerika* Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Dieve, padėk Jums laiuvin 
gai užbaigti savo maršrutų ir 
gerais įspūdžiais linksmiems 
grįžti į savo tėvų žemelę. V.

SVEČIAVOSI
Bridgeville, Pa. — Nuo 9 iki j---------------

gų puolimą ir liūdi dėl paverg- novo, kaųp sėkmingai vystosi U dienai birželio mėnesio pasiTcE I-Ar">cUc 
to Vilniaus’krašto. Kardo, per- Lietuvošjlkio..raida. Prof. Vi- [musu klebonų svečiavosi kan.
švara galima pasisavinti sve- tkus — Realistas. Sentimente^ RerrtėMs/Birželio 10 d. ge-' 
timų turtų, užčiaupti priešui pas jį magiau, kaip pas jo ke rb. profesorius laikė sumų ir

ti su nepalankiais, kurie prie • burn^ išniekinti jo šventoves,' lionės draugų, bet, savo rnož- 
šinasi steigimui tų mokyklų. ngra galimybės palenkti tu, labai patraukianti asmeny- 

kšti. Tiesų sakant, buvo ir iš; bet steigia tam, kad glausti'jQ pasiryžimų atsiimti išplėš- Į bė. Nereikia ilgos pažinties,

AR MAN
TARNYSTĖ SIELOMS gailestinguosius namus ant 

būtybės ir karakterio mūsų 
vhkiuolitj; atiduodam joms sa
vo našlaičius, senelius; pave
dant savo ligonius ir prašflm, .

ulbos atgaivinti nupuolu- ai8yTno>

skutiries kovos dėl gyvybės, 
tampa jos dėkingu globėju da
nguje; pasaulis, dėl kurio-ji 
savo nuošalume meldžiasi, su
žinos kada, jog dėl jos Dievo 
žaibas nekirto ir nusidėjėliai, 
be bausmės gyveno su. proga

i ,u

Pab

nystė yra tai tikr&s kelias li- 
nksmybėn, bet nieks to taip 
nejaučia, kaip mūsų vienuolės.

Jų tarnyba turi tęstis; turi 
platintis ir žengti pirmyn. Pa
šaukimų .ir daugiau pašauki
mų reikalaujam. Jaunos, drą
sios sielos turi pasiaukoti Kri-

LIBTPV1AI DAKTARAI: 

I c L LAFafctte *057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGĄ* 

X—SPINDULIAI 

3051 We*t 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedsie) 
Valandoa: nuo S Ik) 8 vai. vakaro 

Šaradomis lr nedAllomle pagal* sutarti

Visame šiame darbe viendo-l’dui i1’ darbui. Apgailestau-

(Tęsinys) '
Linksmybė gerų darant per 

viršija viskų; ir kas daro dau 
giau gero, ar galį daugiau nu
veikti kbip ištikima vienūolė? sttts. Jei Amerikos katalikai

Kadangi esame taip arti su- g»li prieš pasaulį didžiuotis 
sipažinę su jų darbais, nėra} Lt jokia kita sekta neptisilv- 
įeikalo smulkmeniškai išdės* |feins)» >,ra v,en to,
tyti jų veikimą žmonijos la
bui. Mes, katalikai, padarėm 
aukščiausio pasitikėjimo žing
snį, pavedę jųzauklėjiinui mū
sų vaikučių protus. Mūs kudl- buodamos mūsų labui, Užsimi-

Je žino, jog kuomet ji Nustoja 
mąsčiusi apie savo pašaukimų 
ji pildo savo dalį. Bažnyčia

jam tų visų tūkstančių sielų, 
kurios jaučia kvietimų, bet 
trūksta drųsos atsiduoti tam,

geraširdės vienuolės yra pasi- 
nukojusios tarnaut mūsų, ka

talikų, idealams.
Yra galima, kad, besidar-

zper jų žengia nuo pergalės į • *a*P brangu Kristui ir pri-
pergalę taip, jog net ir blogi 
žmonės pripažįsta ją, kaipo

duoda tikros linksmybės, 
Linksmos? Be' abejonės,

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS 

4204 ARCHER AVĖ.

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

Phone Hemlock 206L
DR. JOSEPH KELLA

Kuomet užpuolikai rengiu! tikinu, vienuoly Neisi,ninu-l „„ ^^lYenne 

kini, auganfieji berniukai ir r4ta !av6 ir geras ku. P?*' Valandos: 9 A. M. iki 8 P. AI.

galingą katalikybės armijų. ’ niėks flėfa linksmesnis už iš

mergaitės, jaunuolės — visi 
būna prirengti ir išauklėti. If 
ine* visi galime matyt, kaip 
gfažiai jos prisitaiko prie sa
vo užduoties.

:ina vienuolynus, kaip kad;ginus jas su nusiminusio™ 
rmos atlikinėja, bet niekuo- Į pran<>fįKjja> Fbrtugalija ir Me- moterim jiasauly,' kažin keno

Vienuolyne išauklėta mer-’pamokinimų, pavyzdžio, įkvė
psite, yra taį išskiriamas ko-

įnet neužmirš tas, kuris kada |įS-,^a rrtTf|f1s neseniai parodė, 
nors jautė jos prielankumų.
Nevienas kunigaH gerai žino, 
jog jo pašaukimas paėjo nuo į

Pasaulis gerai žino, jog tar-

JV1IIŪI DAKTARAI)

Nedėliomis pagal sutartį

skaičius būtų didesnis?
Rūtelė (Daugiau bus)

<

DR. VAITUSH, OVT.
UETTTVIS

Optbnirtrlfc*Oy Aklų Specialistas.. 
I'a.en»vlBs aklų Įtempimą, kuris 

•stl prležaatlttl aalvos skaudėjimo 
tv alsini o aklų aptemimo, aervuotu- 
mo, Skaudamų aklų karfttĮ, ati (also 
trumparesystę lr tollresyHte. PrlreS- 
S>'a tdtsinsui Aklnliiž. ViBuoss ataltl- 
klmulkio egzaminavimas daromas su 
•Isktri. parodančia m a žiau.m ia« *lab 
das. Specialė atyda atkreipiama f 
mokyklos valkus. KrelToa akys ati
taiso rijos. Valandos nuo 10 Iki t ▼. 
Nedalioj nuo 10 Iki lt. .Akinfų kai
nos per pusę plgUuz. kaip bjtvd Sir-

Td. CANuI 0257
Res. PROspect 0650

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH RAI,STED STREET 

Rezidencijų 6000 So. Arlesluu Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 

6 iki 8:80 vakare

7656

DfLF.G.WlNSKDNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St. 
Tel. CAN ui 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1440 SO. 40th CT., CICERO, ILL.
Utar.. Ketv. lr Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO | 
Panod. Sered. Ir Subat 2—9 vai.

Dienoms *Tel. LAPajettC 5793 
Naktimis Tel. CANai 0402

DR. A. J. JAVOS
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlfoje pagal sutarti

Office Phone
PROspect 1028

Kės, and Office 
235# So. Ijcavitt St

CANAL 0706

Office Tel. REPubiic 7696
Res. Tel, GROveblIl 0617

7017 S. F.URFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARtJLETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto| 
Nedėlfoj susitarus

mplimentm, koris rodo jau
nuolę mandagaus apsiėjimo ir 
augančią dorybėje. Nors šis 
Lohiplimentas yra išreiškia
mus mergaitei, jis yra supran
tamai atkreipiamas vienuo
lėms, kurių mokslo siateinft už
deda lyg kokią' antspandą ant 
mokinių rr išskiria juos iš visų 
kitų jiasauly jaunuolių. Vie- 
i mlyne išauklėta mergaitė y- 
in ta, kurį turi širdies klltil- 
ni.Į, aukštus idealus, švelnų A-

pimų ir maldų vienuolės, kuri 
prrmą syk pasuko- jo akis ai-1, 
toriaus linkui. Nevienas pa
klydusia, Kūris kada jminetė; 
savo tikėjimą nuo savo mir
ties patalo, žėngia dangun su 
aktu gailesio ant lūpų* kutį 
sesuo išmokino trečiam sky- 
riuje. Našlaitis, kurio gyveni
mą ji lipdo, pasilieka prieš jų
statula, ilgiau laikanti negu Į---------- ——<—
žalvaris', ligonis, prieš kurį ji1
vaikščioja, klupo gyvas seše- enuu^h^i «sti

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland AYe.

2 lubos
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo i Iki 4 
VAt P<5 pietų <r nuo 7 Iki 8:3h vai. 

vakaro. Nedėllomla nuo 10 Iki 12 
valandai dieną.

Te'efonas Mll>wa]r 288h

ori<» YM. CAfAnnet 6m#r
Rrs. Tel. DREx<-l ni»l

DR. A. A. ROTH
RumIh OydytOJaB lr Chlruryaa I

Moteriškę, Vyrišką, Vaikų ir 

vlšU šhfoniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas Slst Btreet 
Valandos: 8—4 popiet. 7—9 vai. vak. ' mi*u»r Daugely atsitikimu akys MO 
NedėlIomN Ir »ventądienlafls 10L—12 ’ ~

Office Fhone
'HKIii iiRld (A>14

is Dieviško Gydytojo, mato ‘ 
ir jausmingus dory-pio.^ jo pirmą įrodymų katali-1 
a savo lyties pavyz kų tikėjimo teisumų; dievobai-j 
iliui. pinigas, bet patenkintas sene ■

įsteigiame} Uk, kurj ji saugoja iki jo pa-}

r. ■

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
7850 Bo. Halsted Street

ROOM 210
V»l.; 2-4 lr 7-8 tai. vakar#

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHTRUttflA8

4631 SO. ASHLAIfD AVĖ. 

Tel. YAIVls 0991 
Rez.: Tel. PLAza 2400

Valančios:
Nuo 19-U v. ryto: 3-* tr l-» *•
Nedeidisutslg auo 10 Iki i2

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sundar by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4643 So. Ashland Avė.
OriSO VALANDOS:

Nuo 8 Iki 4 lr nuo I iki t Tak.
NedMlemls pagal sutarti 

Ofiso telef. BOrievard 7SM 

Namų Tel. PROspect 1*30

Tel. ROULevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Vai.; nuo 9 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartj

Tel, CANai 9122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavitt St) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 

v Nuo 1 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartj

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
* z

GYDYTOJAS Ir CHIRUROJ
2201 W. Cermak Re

Valandos 1—3 lr 7—8 vak’ 

Seredomls ir Nedėliomis pagal sutart] 

ItEŽIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Tclrfoiuis REPublc 7868

DR. J. RUSSELL
Lietuvis ChirurjraB lr Gydytojas

2515 IPEST 69th ST.

Of. ir Re*. Tel. HĖMlock 6141

Valandos:

2-4 popiet; nuo 6.8 vakarai*

talsontoM be aklųjų. Kainos plgiAu — 
kaip pirmiau 

114712 SOUTH AHH/.AND AVK.
Lte-

ldiobr CANaJ (1122

ŪR. KARL NURKAT
GYDO A* N 

Ir nklllI.IS-■Ak- nl.sakominunl
vai.: nuo 10—3 v. p p. 

Nedėtoje pagal sutarti
2201 W. 22nd Cermak Rd.

Office Tel. WentwortM 4180
Res. Tel. Hyde Park 3398

OR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

8PECIALI8T*
mr SOUTH HALSTED ST.

Valandos: 1 Iki 4 po pfstų. 7 Iki 8 Vak. 

Ugkyiua tfersdomg

orisn: Tel. LAFaycIte 4617 
Res.: Tel. HEMIock 6286

DR, A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

Rczhli-iiciJiM OriMM: 2656 W. 69th SL| 
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vilt

Seredomls lr Nadtilomls pagal sutartį!

DR. I. DUNDULIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVKNUE 

Tel. VIIl«lnta 6686 
Ofiso vai.: 1—1 lr 4—8 p. m.

NedSIlomls pagal sutarti

Tel. ori«n BOUfS'vanl 5918—14 
Res. VlCSory 234*

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 

756 W. 35th S’i-cct



14, 1934 D R A UU A S

RYTŲ PENNSYIVANIJOS ŽINIOS
GARSUSIS ŠALIAPINAS 

VIEŠĖJO KAUNE

>

ROBERT RAGINIS
Mirė turtelio 12 d. l'J’34 m. 

10:20 vai. .ryto. sulaukęs 20 
metų amtlaus. t.faifs CblcugoJ.

Paliko dideliame auliOdiuie 
motiną, tėvą, du brolius: Vla
dislovą Ir Vincentą ir gimine*.

Kūnas pašarvotas 0808 So. 
Campbell Ava. Laidotuvės (- 
vyks ScStadien|, birželio 18 d., 
iš namų 9 vai. bus atlydėtas i 
U/minio Panelės flv. Marijos pa
rapijos batnyčią, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos ut velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J iv. Kazimiero kapi
ne*.

Nuoširdtlal kviečiame visus 
gimluea draugus-ges tr pažys
tamus-mos dalyvauti' Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Tėvas Ir 
Broliai.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas. Telefo
nas REl’ublic 3100.

mutiniais mokesčiais pri siunta 
$85.%.

Širdingai dėkojame visi»m^ 
dalyvavusiems, ypač rengė
joms, kurios sunkiai dirbo, t
kud'surinkti tokia suma pini-. . __
gi). Sekančios pasidarbavo: O- IŠKILMINGA DIEVO KŪNO
na Marcinkevičienė, Marijona čl/CMTė
Mažukuienė, Ona liukauskie- dl Lili L
nė, Marijona Rakauskienė, Ma
rijona Šimkienė, Juzefu Ra- 
kauskiūtė.

Iš Treciojo skyriaus, Tewn 
of Lake, Chicago, p-lė Kalvai* 
tė prisiuntė $40.00 uždarbio 
bunco party. Esame dėkingo? 
p-lei Kalvaitei už surengimą, 
o jos mamytei už leidimą, sa
vo namo, taip pat visoms sky 
riaus narėms, pasidarbavu
sioms šio vakaro pasisekimui, 
ir visiems atsilankiusiems. 

Dėkingos
šv. Pranciškaus Seserys

Seranton, Pa. — šv. Juoza
po bažnyčioje Dievo Kūno šve 
ntė buvo labai iškilmingaį ap
vaikščiota. Procesijoj dalyva
vo keli šimtui vuikelių ir me
rgaičių. Na, o ką jau sakyti 
apie didžiojo choro giedojimą.. 
Išėję iš bažnyčios viens ki
tam gyrė choro nepaprastą 
giedojimą. Giedojo vieni vy
rai.

Garbė chorui ir jo vadui už 
tokį gražų pasirodymą, nes 
gražus giedojimas traukia 
žmones į bažnyčią.

Merginų choras girdėjuu ga

Visame jiusaulyjc plačiai ži
nomo*) prieškarinės Rusijos 
dainininkas Fiodorus Šediapi- 
imis per Sekmines viešėjo Kau
ne. Jis turėjo atskirą koncer
tą ir dainavo valstybės teatre 
dviejose operose. Jo pasiseki

\o daug naujų narių. Įtaigu*. uiatį tiek koncerte tiek opero- 
sios aštuntąjį skyrių mergai
tės persikėlė į merginų chorą. 
Dabar tikimės dar gražesnio 
giedojimo. Vienas svetimtau
tis man sakė: “I love to go 
to St. Joseph’s Church to list- 
en to the singing”. Taip ir aŠ 
manau. Naujai Apsigyvenus

se buvo tiesiog milžiniškas.
Tokios pasaulinės garsenybės 
norėjo pasiklausyti visi lietu- 
vos gyventojai.

laetuvos operos tėvas Kip
ras Petrauskas yra senas Ša-
liapino draugas, prieš didįjį i no ordino pirmuoju laipsniu.

vos kaimų gyvenimas, kurį jis 
mini su didžiausiu pasitenki 
nimu.

Lietuvos teatras Šaliapiuui 
yra tikra meno šventovė, nes, 
kaip jis pats sako, taip aukš- 
tai stovinčiam teatre, jam te
ko dainuoti tik pirmą kartą 
po dvylikos metų. »

Nežiūrint senyvo amžiaus 
Šaliapino balsas dar labai gra
žiai skamba, jo vaidybinė kū
ryba nepalyginamai įdedama 
kiekvienan dalykan. Įvertin- 
damUs Šaliapino nuopelnus 
Lietuvai ir menui, Lietuvos 
Prezidentas Antanas Smetona 
Šaliapiną apdovanojo Gedimi-

damas Čia netrukus vėl atsi- 
lankyti, į jam taip mielą ir, 
svetingą kraštą. Tsb.

ŽUVO NELAIMĖJE

Pranciškus Pa uga, 1409 S.J 
48th Court, Cicero, 111., užmu
štas geležinkelio jarde EI Cen
tro, Califomijoj. Graborius A.| 
Petkus rūpinasi parvežimu jų 
sūnaus kūno. Penktadieni, 9:30 
vai. ryte, kūnas bus parvežtas 
į Chicagą. J

IŠ MUZIKOS SRITIES

karą abu drauge dainavę gar
siame Petrapilio “Marijos” 
teatre.

Pittshurgho Žinios
ŠV. PRANCIŠKAUS 

AKADEMIJA -
Šv. Antano dienoje, birželio 

13> įvyko akademijos mokslo 
metų užbaigimo iškilmės. Kvo
timai prasidėjo birželio 7 d.

(Tęsinys iš «i pusi.) ' 
Jis yra parašęs kūrinių ne tik

Kas tiki ir su nusižeminimu ' kur gitara akompanuoja, bet
moka artimo naudai darbuo-, *r gitaros solos, kurias orkes

trą arba keli instrumentai a- 
kompanuoja.

Guidio Regondi (1822 — 
1872), kada interpretuodavęs 
gitara, tai nematant sunku bū 
daVę pasakyti, kokiu įrdnkiu 
jis skambina. Jis imituodavęs 

Nori būti įžymiu kataliku, 1 smuiką, lyrą, mandoliną ir

ties, daug linksmybės atras ir 
gyvenimo tikslą supras.

Kas iš prakilniųjų svajonių, 
jei menkniekiuose dar menkas 
esi!

svarbiausią vietą gitaro istori
joje. Nors gitara buvo atga
benta į jų kraštą, bet su lai
ku jt liko daugiafisiai išsipo- 
puliarizavus. Ispanai turi ge
rą muzikos kltfusą, ir jų dai
nos yra lengvos, melodingos. 
Jie yra visuomet linksmus dai 
nuodaini savo romantiškas dai 
neles. Sakoma, kad mažas skai 
čius yra ispanų, kurie nemo
kėtų gitara skambinti. Jie ją

Šaliapinas Lietuva labai su- 
sidontėjo ir čia nori pirkti sa 
vo jaunesniajam sūnui dvarą. 
Jis pats rengiasi ateinančią 
vasarą praleisti Lietuvoje. Y- 
patingai jam patinka Lietu-

Šaliapinas turi daugelio val
stybių aukštus ordinus, jų 
tarpe Prancūzijos, Anglijos. 
Belgijos, Italijos ir kitų me
ną aukštai vertinančių kraš
tų. Iš Kauno Šaliapinas išva-

A. u. Pranciškus buvo naSJ 
rys Raudonos Rožės klūbo, Ci
ceroj. Apie laidotuves bus pra 
nešta “Drauge” vėliau. Dėl 
informacijų pašaukite grabo- 
Hų A. Petkų, Cicero 2109.

katalikams netinKa ir to
kia spauda, kuri nors neštoj » 
atvirai į kovą prieš tikėjimą, lį 
bet ir negina tikėjimo, n. i

žiavo gegužės 27 dieną, žade- nesirūpina katalikų reikalais.

GRABORIAI:
——

sminimo progų. Pavargę po 
sunkaus darbo, jie ieško atsi . 
kvėpimo prie gitaros ir dai- i 
nėlių. Sakoma, kad Ispanijoje
“ateina vakaras ir prasideda 

vartoja prie įvairių pasiimk-! daina”.

£

Akademijos tikslas buvo au-1 į 
k lėti tik tas mergaites, kurios, 
pasiekusios skirtą amžių, ry
žosi stoti į vienuolyną. Bet da
bar toji tvarka žymiai pasi 
keitė. Skaičius mergaičių, la- Į 
nkančių akademiją, vien mok* i 
slo ir auklėjimo tikslu, kasmet 
auga.

Sulig naujosios pedagogiją® 
praktikų, mokslo metų bėgyje 
buvo reikalauta, kad akademi 
kės, atsakydamos į nustatytus 
klausimus, pareikštų savo nuo 
monę apie akademijos idėją, 
kursus, mokomąjį ir mokinių 
personalą, papročius, reikala
vimus, savo siekimus ir t.t. 
Asmeninio parašo nereikalau
ta. Klausimų eilėje buvo:

• 1. Kodėl pasirinkai Šv. Pra
nciškaus akademiją! Atsaky
mų sutraukia:

Dėlto, kad akademija lietu 
viską — 22 mergaitės.

Kad seserų Pranciškiečių 
vulania — II mergaičių.

Kad geriau prisirengus a 
teičiai — 10 mergaičių.

Kad katalikiška — 9 mer
gaitės.

Kad daugiau išmokti — 3 
mergaitės.

Kitos akademijos nežinojo«r
— 1 mergaitė. 4

Kud išpildyti motinos norą
— 1 mergaitė.

2. Kokį luomą manui j>asi 
rinkti baigusi akudeiniją?

Mokytojų profesiją — 37 
mergaitės.

Business — 4 mergaitės. 
Slaugių — 4 mergaitės. 
Nežinančios — 4 mergaitės 
Penkiolika iš minėtų mer

gaičių skaičiaus pasiryžo tap 
ti vienuolėmis mokytojomis 
Jų paveikslas telpa pirmam 
puslapy. A. M. D. G.

bet žemės daiktai tau meile
sni uz amžinuosius.

Čia nori dangun erti, čia 
vėl tik prapulties išvengti.

pianą. Prie to, jis yra parašęs į 

aukštos rūšies kūrinių gitarai.
Gitara dabartiniais laikais 

yra skaitoma kaipo Ispanijos 
instrumentas. Ispanija užima

NAUDOKIS PAGELBA IŠGANYMUI
Parsitrauk Tris Knygas 

Vedančias Tobulybes Keliu
Parašė Kun. dr. KAZ. MATUUĄITIS, M. I. C.

I knvga:
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, pusi. 224, audeklo 

aptaisais $1.25.
II knyga:

SIELOS TAKAI TOBULYBĖJ, pusi. 269, audeklo ap
taisais $1.25.

III knyga:
DORYBĖS, arba apšvietimo keiias tobulėjančioms sie

loms; pusi. 192, audeklo aptaisais $1.25.
Visas tris knygas sykiu imantiems atiduodame už $3.00 

Čia nuplėik

Gerto. ''Draugo” Administracijai:
' Siunčiu Jums t............. už kurtuos atsiųskite knygas:

KRIRTAU8 PATARIMŲ KELIAIS, audeklo aptaisais, $1.25 
8TKLO8 TAKAt TOBULYBES’. audeklo aptaisais. $1.25 
DORYBĖS, audeklo aptaisais $1.25.

Arba: Siunčiu $3.00 už kuriuos prisiųskite visas tris KUN. K. MA
TULAIČIO kny (f s s, audeklo aptaisais.

Mano adresas

— Vardas. Pavardė

Street

L

PADĖKA

V. J. Dangini Žengimo pa 
rapijoj, North Hide, Šv. Pran 
ciškaus ll rėmėjų skyrius Su
rengė bunco party balandžio 
21 d. Pelno liko $85.96. gu;

KARAS! 20 to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.

Durtuvu grsmtynė*. nuodingi gazaL lėktuvu paAovimas. artilerijos 
griausmai, žmonių- sprogdinimas Ir kilos karo baisybė* apraAyta W. 
T. 8CAWI<OW'O paraftytoj* ir I-Ja. premija Auaerkkojo apdovanotoje 
karo apysakoje

* DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ.”
(UOO. HAVE MfeiHUY OH Vai)

40* pusi (Iratflm tvfrtl apdarai. Kaina tik $1.319, su persiuntimu 
$136. Rerkakiuktla: ''Draugus". 2334 So. Oakley Ate.. Ctolcago, IlL

VENETIAN MONUMENT CO., Btt.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIKBt JAI

Specialistai UkoUcae Ir IMIrtl 
me visokių rūAlų paminklus ir 
grabnamlus.

Mūsų Šeimyna specializuoja > - 
me darbe per šešias kartas.

Veskite polinkių reikalu* tie
stai su pačiais išdirbėjai*

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE i

Vienos blokas | rytus nno 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA $011 
BELMONT 3486

Office: HILLSIDE 3866 
Viucent Roselli, secr.Alfred RoseM, pre*. •r

Visi Telefonai:

GRABORIAIi
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI OKABOBIAI

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla 
Reikale meldžiu atsIAaukti. o mano 

darbu bOsite užganėdfnti
TeL CANai 2516 arba 2618

2314 w. 23rd PU Chicago

1439 S. 49th Ct Cicero, DL
Tel. CICERO M21

SIMON M. SKUDAS
ORABORO Ir BALSAM GOTOJ A 8 

Patarnavimas geros ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas 5K)Xroe 3377

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS *

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Litnanica Avenue 
Chicago, 111.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIU GRABOUIta 
I’alaMoJa už $26.00 Ir aukMiuu 

Modernižka koplyčia dykaiU8 W. l»tli SL Tel. C'A.Nil 4174 
Chicago. 111.

I. J. Z 0 L P
GRABORIUR Ir LAtDOTCVIŲVEDĖJAS
1M6 Weat 4flth Street
Tel. I1OC let arti 5203—8411

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido* 
tuvėse <•< Pašaukite •••

RE Public 8340
5340 So. Kedzie Avė.

„ (Neturime sąryšių su firua 
tuo pačiu vardu)

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cioero 2100

TcL CICERO 2»4

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnus patarnavimas 
galimas ui $35.00 

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

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Bonlevard 4139

Tel. LAEayeMc *370

J. UuleviČiua
Graborių*

Iv
Us-MmiKiluiat

Patarnauja Chica
goj* Ir apyltakėje.

Didelė Ir grali 
Kaplydta dykai

40*$ Archer Are.

Yards 1741-1742 
LATDOJAM pigiau negu kiti

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUIOIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

J.J.fcrttUONfiS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius.

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui 
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side, 
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tria 
Koplyčias turiu savo, visos su vargo h 
Ambulance- patarnavimas dienę ar naktį.

PASAUKITE:

iOi:c J I0O

2SO6 West 63 rd Street



fl r ? a »
MOKSLO METŲ BAI

GIMAS
kad nebuvo užtektinai laiko 
įsigilinti į visus darbelius. Bu
vo matyt graŽausr rašto ir į- 
vairių pa veikslų. Viskas gra
žiai sutvarkyt^. Kiekvienas 
buvo kitaip sutvarkytas ir iš-

West Side. — Aušros Var
tų parap. mokyklos mokslo . . .

... ... .. . , . kabintas naujais dalykėliais,metų baigimo iškilmes,ir Imi- . 7 .
giantiems aštuntąjį skyrių di
plomų išdalinimas įvyks se- 
kmad., birž. 17 d., parapijos! 
salėj. Rengiama graži progra
ma. Tikimos, kad vestsaidie- 
čiai skaitlingai susirinks pasi
gerėti vaikučių gabumais.

Autingas
Vakar mūsų mokyklos įvy

ko autingas į Lincoln parkų. 
Su vaikais dalyvavo sesęrys 
mokytojos ir kai kurių vaikų 

» tnotinos. >
Grįš šeštadienį

Mūsų kleb., gerb. kun. J. 
Mačiulionis, dabar yra išvy
kęs į Rytus, (Tlionipffon, Con- 
nect.). Grįš šeštadienį, kad 
dalyvautų mokyklos mokslo

Vaikai dėkingi seselėms Kaži 
mierietėms už jų pasišventi
mų ir davinių progos tėvams 
pamatyti, kų jie veikė mokyk
loj per ištisų mokslo laikų.

Ateinantį sekmadienį, birže
lio 17'd., mokslo-metų baigi
mo proga bus mūsų mokyklos 
vaikučių vakarėlis. Gražus bū
relis jaunuolių gaus diplomus. 
Bus graži programa, suside
danti iš įvairių drilių, dainų 
ir vaidinimo. Visi kviečiami 
atsilankyti.

Viena, buvusių

PASIMIRĖ JAUNAS 
SPORTININKAS

GARAS ALEKSANDRAS I
KAUNE GĖRĖ LIETU

VIŠKĄ MIDŲ
Senesni Lietuvos žmonės dar 

ir dabar pasakoja visokių da
lykų apie buvusios Rusijos va
ldovus ir aukštus valdininkus, 
kurie lankydavosi Lietuvoje. 
Labai gražus pasakojimas yra 
ir apie Rusijos carų Aleksan
drų I, kuria Kaune valgė lie
tuviškus valgius ir gėrė lie
tuviškų midų.

Važiuodamas iš Peterburgo 
j Varšuvą Aleksandras susto
jo Kaune pailsėti ir pakeisti 
arklius. Jis buvo didelis mė
gėjas senų meno kūrinių ir 

I todėl nusprendė pasinaudoti 
(proga ir aplankyti Kauno be
rnardinų vienuolynų.

nupširdua. Vienuolyno viršini
nkas pagaliau sumanė svečią 
pavaišinti senu, apipelėjusioj 
bonkoj laikomu, lietuvišku n ii 
duni. Caras išgėrė vienų stam
bių, čierkų, kitų. O nuo 
trečios atsargumo dėliai susi
laikė.

— Omne trinum pertektum 
— tarė įsilinksminęs vienuo
lis, kurio žodžius laįsvai ver
čiant, galėtum suprasti “Die
vas trejybę myli”.

— Ponas koniandyriau, — 
toliau, tęsė vienuolis, — jūs į

K>njru

SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 1 D., 1934
BIRUTES DARŽE, 79th ir Archer Avė.

| f——— » - ® - - - i - r - ■ 1 1 ■ 1
turit išgerti trečių, nes pagnl’ųr;z^ nejaučia. Jų ištekliat svečiai grįžta j Klaipėda. Ryt nais popieriniais aptaisais kai-
šio krašto papročius, čierkų iš- dar ir dabar siekia geras su-, jie žada nuvažiuoti dar j Pa- na $3.00.
pilsiu už jūsų mundierio kal-,',naa pinigų, 
nieriaus. Todėl prašom geiti.Į Paskutiniųjų metų pasauli- 

Imperatoriuų norom — ne-nės prekybos balansas rodo, 
noroin išgėrė ir trečių čierkų

Pavalgęs vienuoliškų pietų.

langų.

kad ateityje galės neblogai Į 
įvairias valstybes eiti linai. J*

SKAITYTOJAMS
ŽINOTINA

Į išgėręs vienuoliško midaus,: Lietuvoje linų auginimu ank- 
i gerokai pailsėjęs ir pakeitė? sčiau daug kas domėdavosi.. Šventasis aitas, Senojo

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus ir Mal
dų, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.

metų baigimo iškilmėje ir iš- Robertas Raginis, 6808 S. Ca 
dalintų diplomus.

Jaunas lietuvis sportininkas gnito, vadinasi, jo asmens nie 
kas nežinojo ir jį laikė tik

Imperatorius važiavo inko- Į arklius Rusi jos imperatorius
• . »• • • • * »y x 1S — • —

Kur gauti Vilniaus pasų ir 
ženklelių

Kas vestsidiečių dar nėra -į- 
sigiję Vilniaus pasų ir ženk-*
lelių, gali jų gauti pas Tg. Sa 
kalų, “Draugo” redakcijoj. 
Pinigai už pasus ir ženklelius

keliais ■ Naujojo Įstatymo, su Valga-1 Viršminėtas knygas dar ga
lima gauti:____ _ .____ _ __ paskutiniausiais

y 'išvyko tųjiau į savo kelionę, i metais linų kainos smarkiai tekstu, Antras Tomas, plo- 
Kiti žmonės vėl pasakojo I krito ir todėl Lietuvos ūkini-.ina,p P«P^r»niais aptaisais kai-

kai tam pačiam carui labai,nku* atbaidė nuo jų sėjimo..**.00. 
patikdavo paprasti lietuviško- Lačiau, kaip iš dabartinių da-l Šventasis tas, Senojo ir 

vinių galima spręsti, po vie- Naujojo Įstatymo arba Testa- 
nų, kitų metų linų kainos vėl mento su \ ui gat' tekstu, Ket- į 

virtas lomas, kaino $4.00. i 
Šventasis Raštas, Senojo 

Testamento ITT. Psalmių kny

šiaip stambiu karo viršininku.
Tmpefatoriui visas senas bra
ngenybes ir pastatus parodei jo gaminio valgiai. Todėl jis 
vienuolyno viršininkas. Po ii-j net savo virėjų, turėjo iš Lie-

• - 1 ■ - ■ - « ‘ ' x x t V. . • w *

mpbell Avė., pasimirė užva
kar 10:20 vai. ryto. Prieš ke- (
Has dienas išsilaužė tris pirš
tus žaisdamas beisbolų. Susi- 
ž^idimas buvo mirtinas, nes'go ir nuodugnaus apžiūrėji-i tuvos atsigabenusį žmogų-, kū

Gi

“DRAUC 0” KNYGYNE
2334 SO. OAKLEY AVĖ., 

Chicago, Ill.

bus aukštos. Todėl Lietuvos ū- 
kininkus dabar atitinkamos į- 

vienuoliškų; jor. Tas pasakoja, kad caras staigos ragina vėl auginti ge-
antradienio ryte pasimirė nuo mo, viršininkas imperatorių ris dabar gyvena netoli Vilki

niskraujo užnuodijinio

Buvo pavyzdingas jannikai-
eina Vilniaus Geležinio Fon- k°pit°nu beisbolo ir fut- 
<lo iždan. Rep. bo,° tymu ankštesnėj mokyk-

______________ loj. Nesenai pasirodę lošda- - '
mas basketball Lituanica tv

inte, Dariaus - Girėno patnink- 
: lo fondo sporto vakare.

pakvietė kuklių 
pietų.

— Dabar kaip tik mums pie 
tų metas — sako vienuolyno 

tad gal sutik
sit, ponas koniandyriau, kar
tu užkąsti.

Caras sutiko ir netrukus jau

labai mėgdavo lietuviškų šin 
pinį ir labai dažnai jo klai}

ros rūšies ir švaraus pluošto 
linus. Paraginimas davė tei

si neda vo apie senovės* Lietuva j P-*arinJ vaisių: šiemet linais

ga, patarlių knyga, Eklezias 
tikas, Izajo pranašystė. Vertė 
ir Komentorių pridėjo vysku-

ir lietuvius.

NORTH SIDE ŽINUTĖS

Lietuvoje yra užsėta apie 56,- pus Juozapas Skvireckas, plo-, 
000 hektarų. Tsb

Kun. Petras Vaitkus, nau-:
jai įšventintas, kurio praeUlį ’ S^maldų Gi-
sekmadienj įvyko primicijom 
ftv. Jurgio bažnyčioj, ateinan
tį sekmadienį, birželio 17 die-

■ sėdėjo už stalo su kitais vie- 
Iškilmingos laidotuvės įv.yk* nuOliais. Vienuolių ir caro 

pasikalbėjimas bnvo labai

nų, 10:30 valandų ryto, laikys 
sumų ftv. Mykolo parapijoj 
bažnyčioj, 1644 Wahansia A- 
venue, Chicago, III. Visi gi
minės, pažįstami ir visi nort’i- 
srdieči ai’prašomi susirinkti ir 
išklausyti jo atnašaujamų šv. 
Mišių.

Tos pačios dienos vakarą,

mimo Pan. ftv. Mar. parapi 
jos bažnyčioje, kūnas bus nu 
lydėtas j ftv. Kazimiero kapi
nes. .

LIETUVIŠKOSIOS ENCI
KLOPEDIJOS PRENU 

MERATORIAMS

.Jau atspausdintos antras 
tomas Lietuviškosios Encikks 
pedijos ir išsiuntinėtas prenu-1 

7:30 valandų, įvyks mokyklos' nieratoriams. Kurie užsakė a i 
užbaigimo vakarėlis. Bns iš- (pdarytus tomus, gaus už sa-1 
pildyta graž ir įvairi progra-. raitės laiko. Prašom neatidė-1

Pranešimai

ŠIEMET LIETUVOJE 
DAUGIAU SĖJA 

LINįĮ
Prieš keletu, metų Lietuvo

je ūkininkai buvo labai susi-

BELGŲ AMBASADA KLAI
PĖDOS KRAŠTE

KLATPRDA, Eita. — Ge
gužes 25 d. į Klaipėdą atvyku
si belgų ambasada laivu “Par
tizanas” išplaukė į Juodkran-domėję bekoųu, auginimu ir 

pieno ūkio kėlimų. Kurie sti-,tų. Svečius į Juodkrantę pa-
Weat Side. — L. V. 24 kp. 

susirinkimas įvyks birz. 14 d.,
Aušros Vartų parap. svetainėj, Į spėjo bekonu?;, ir pieno ūkį J lydėjo uosto juriskonsultas, 
7:30 vai. vakare. Visi nariai i laiku ir tinkamai prižiūrėti, į dr. Jnrkūnas, ir užsienių rei 

Į privalote dalyvauti, nes susi-Į tie susikrovė gražaus pinigo kalų ministerijos sekretorius, 
ir šiandien joljips ekonominėsrinkimas labai svarbus.

M. Brazauskaitė, koresp.

BANKAS
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke -

HAISTED ETCHAHGE
HATI3HAI BAHK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL 

INSl R \NCE KORPORACUOS

DIDELĖ ŽINIA
ISkrauatome visą savo modelių 

aukštą lr sandėli po l/n kainos. 
$25,000 atakas turi bflti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis. 
Lengvais iftmokėjlmala ar cash. 

$150.00 Seklyči'ų setai

S29 45
*145.00 Valgomų kambarių setai

$29.45
*08.00 Seklyčioms kaurai

^19.50
*150.00 Miegamų kamh. setai

S29 85
Skalbimui mašinos

LAIŠKAS REDAKCIJAI

‘Draugo” No. 138 “Af ži
nia ir baigiantiems , išdalinti liejant užsakyti trečių tomųj ,,ote’. kertel‘si kad
diplomai. Visi northsidiečiai kuris dar šiais metais išeis iž!‘<mov^ stars P",fs (J’sk e
pasistengkite atsilankyti.

Northsl lietis

spaudos.
J. Kriščiūnas,

917 W. ?A St., Chicago, II!

M. 3. “GRI|»SH0LM” - 
KLAIPĖDOJ

A. Stanciką. Apžiūrėję Juod
krantę, svečiai nuvyko ir į 
Nidų, kur nakvojo, ftiandien, 
apžiūrėję Nidų ir Neringą,

PUIKIAI PAVYKO SVARBU

0
Elektrikinės letbmnės

Č89 5O■ v A
Geležinės lovos; visų dydžių

£395
Pilnos vatos matrosai

^4.95
•x12 vallokiniai kaurai virtuvėms

03-98
*50.00 gesintai pečiai

S28 75
*21.00 Inner spring matrami

Č8.95
šimtai kitų bargenų šiame di

džiuliame Išpardavime. Atsfminki
le didžiausių Ir puikiausią rakandų 
krautuvę Bridgeporte.

P-nas Josepli .loxaitis. vedėjas..

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE 00.

3621-23-25 South 
Halsted St.

Atdaro Antrad.. ketvlrtad. Ir 
šeštadleni’o vakarais Iki 10 vnl.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

f Metropolitan State Bartk Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5 

Panedėllo. 8eredos tr Pėtnyčlos
vakarais 8 Iki 9 

Telefonas C A Nai 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPuhlk- O«OO

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi 

eagos ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano 
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių; visokių rusių vyno ir 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilanku-
Birželio 16 d varde esanti de Guise, bet jų' lj0 mėn. 9 d, (ryte) š. m., lai- 8ieiDg'

sančios lietuvaitės. Prieš pora 
metų aš skaičiau Lili iau Gisli 
autobiografijų, viename “mo . 
vie magazine”; ji ten pareiš j ^vedų Amerikos Linijos mo 
kia, kad jųjų šeima kilusi iš j berniškas baltas motorlaivio 
Prancūzijos ir jų tikroji pa-ĮMGRiPStfDLM*’<kuris birže-

Wcst Side.
dienį, birželio 10 d., Vytauto 7:30 vaL vak- parap. salėj su sutrumpinę į Gish.
parke įvyko Gimimo Panelės *'r‘nkimas visų kolonijų ‘Drau Paskalų upie tų artisčių1 pĄ su lietuvių ekskursija, su 
ftvenč. parap. piknikas. Kn- go’ PiknikM tikietų platintojų ‘lietuviškumų’, jau. prieš kiek'kuria iš Ncw Yorko išplaukė 
dangi diena buvo labai graži, kT‘«*hW; kontestininkų. Bus metų, pradėjo leisti p. Jurge Į gegužės 28 d. 4 vai. popietų. 
tai žmonių suplaukė labai ' reBkanii pjknĮkui darbininkei Konis. Jis net gyrėsi, kad > j Antra ftvedų Amerikės Linija 
daug ir, kaip teko girdėti, li- n k,tJ PaR,tar,mai aPie ‘ Grau- vizituoja jį “Naujienose”, kuo' ekskursija į Ktaipėdų per Go

go didžiulį piknikų, kuris bus met atvyksta Chicagon. Kai thenburgų — Stockholm, ren- 
liepos 1 d., Birutės darže. I kurie net savinasi tas artistes, ’giama Liet. Ijaivakorčių Agc

Reng. ! esančias iš Penn. ir neva gi įntų Sąjungos Amerikoje, iš- 
minaitės p-lių Kiziučių, ku- į plauks tuo pačiu motorlaiviu 
rios žinomos lietuvių tarpe (M.'liepos mėn. 3 d. š. m. iš Pier 
Kizifltė darbavos prie Liet 97, gale West 57th St , New

Marąuette Pirk. — Sekma-
mingai atplaukė į KLATPfo- Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 

jums mandagiai.
Reikale esant, atsiminkite 

ZyJelį. '

NATHAN KANTER 
4707 SO. HALSTED ST. 

Tel.: YARds 0801

Realdenee Phone
En<l<'w(xxl 5S4O

P. CONRAD

BusfneHS Phone 
Englevvood 5S8S

MODERN PHOTO 
HTUDIO 
įrengta

Hollytrootl šviesomis
AUKŠTOS nu.šfES 

PAVEIKSLAI
Nutraukiame dieną ar 

vakare

420 WEST 63rd STREET
CHICAOO

RADIO Birželio 16 Dieną Ekskursija

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė. 

Chlca*o, UI.

Katrie perkate anglis Iš 
drglvertų, siųskite Juoa J 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglie, už mažiau 
pini'gų. PM-ahontse M. R. 
tiktai *7.00 tonas.

ko gražaus pelno. Piknike bn
vo graži programa, kuri susi
dėjo iš dainų, muzikos, šokių 
ir sporto. Turiu pastebėti, kad 
šiame piknike labai daug dir
bo įdėjo pats klebonas kun.
A. Baltutis ir visi darbinin
kai. ftiame piknike buvo trau- Malonu buvo praeitą sekma- 
kiami judamieji paveikslai, k a dienį klausyti turiningos pro 
rie buR rodomi ateinantį ru- gramos iš stoties WGES. Pro; 
denį parap. svetainėje. Paveik- gramą, kaip žinome, leidžia i 
sius ėmė A. Peldžins. Rap. savo pastangomis Progress’

------------------- į Furniture krautuvė. Patiko
maišyto kvarteto (A. Trilikai
tė, S. Rimkiūtė, V. Tarutis ir 
P. Pūkis) dainavimas. Buvo 
mergaičių duetas ir vyrų duo į 

tas; solo dainavo V. Tarutis. 
Iš kalbėtojų buvo J. P. Miller; 
ir adv. K. Gugis. Jis kalbės i? 
ateinantį sekmadienį.

. Klausytojas

KAS NAUJA WAUKE6ANE
Birželio 10 d., 2 valandą po

piet, mūsų mokyklos kamba
riuose suruošta vaikelių rank- 
darbių paroda. Visos sienos 
buvo nukabintos gražiais dar- 

“bais. Vaikai ir ypatingai tė
vai gėrėjosi paroda. Gaila tik,

Misijos Paryžiuje karo metu)
A. N

York, N. Y., 12 valandą die
ną. VPM.

Bridgeport
Hardware & Paint Corp.

Dideli ausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų ir 
visokių geležinių reikmenų su numažintomis kaino
mis kaip tai: sieninių popiėrų kainos numažintos vie
nu trečdaliu, negu buvo pirmiau, kurių turime 500 
skirtingų rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:
SPAR Vamish, galionai...........................
ir aukščiau. "
ALTVTNĖR maliavos galionas ..................... 9Rr
ir aukščiau. ®
3214 80. HALSTED 8T. Tel. Victory 7381

NEW YORK 

. I
LIETUVĄ mUiau 

kaip 8 dienos

FRENCH LINE 
‘ILE DE FRANCE’

Ezpress
Laivas

Platesnes tnformactjas teikiam Ir pardn.Mlnm laivakortes. 
Padarome visokius popierius Ir dokumentus. Jilnnčtam pinigus | 

LIETUVĄ

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

REAL ESTATE
1* metų tel-ingal pamainom* bianla.

RT SIPAtlNKITE IR REšfKFTE LIETUVI.

PERKAM 
LIETUVIŠ
KUS BONUS

POPIERI’OJAŠf ir PF.NTI thIAM
Atitekame viaua namų dablnt'mo 

darbu*. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — 5e.

. joseph auoaitis 
1808 g. 5«th Ari*. Cicero, UI.

Tel. Ijafayette «7I»

2608 W. 47kh STR., Tel. LAFAYETTE 1083 
--...... ■

Plg.ne Pmspeet 1354

EDWARO TROST
PAIMTINO and DECORATINO

HARI>WARE and PAINT STORE 
SI 11 W. 83rd Str.. GlUcagn


