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HAVANA, rūgs. 9. — Ku
bų valdančioji junta (komisi
ja iš 5 asmenų) seržantų Ba
ltistų paaukštino pulkininku 
ir paskyrė vyriausiuoju kariuo 
menės vadu.

Tada naujas “pulkininkas” 
per radijų pakvietė atšalintus 
iš kariuomenės karininkus, kad 
jie grįžtų j savo vietas.

Karininkai nesutiko. Jie pa- 
įeiškė, kad juntos priešaky y- 
ra Sergijo Carbo, žinomas ko
munistas, o kariuomenė suso- 
vietinta taip, kaip Rusijoj — 
kariuomenės vadovybėje yra 
eiliniai kareiviai.

Tokiai kariuomenei nėra ga
limybės vadovauti, pareiškė ka 
rininkai.

Pačioje juntoje kilo nesuti
kimai. Yra reikalingas koks 
nors laikinasis prezidentas. 
Kiekvienas juntos narys nori 
būti tuo prezidentu.

MADRIDAS, rūgs. 9. Ispa
nijos premjeras Azana su sa
vo visais kabineto nariais at
sistatydino, kada prezidentas 
Zamora pareiškė, kati jis ka
binetu nepasitiki.

AUSTRIJOS MINISTERIŲ 
TARPE NESUTIKIMAI

KUBOJE PUOLAMI AMERI
KIEČIAI

HAVANA, rūgs. 9. — J. V. 
ambasadoriui Kuboje praneš
ta, kad Ceinfuegos mieste ku
biečiai užpuolė ir apiplėšė J. 
V. konsulato namus.

Taip pat iš Matanzas pra
nešta, kad tenai užpulti ameri
kiečiai.

BOLŠEVIKAI APŠAUDĖ 
LENKŲ LĖKTUVĄ

Kruetgen, demokratų vadas, paskirtas Chicagos pašto viršininku.

ŠIANDIEN ĮVYKSTA ŠARKIUI 
PAGERBTI VAIŠES

Šiandien vakare Midland 
klulie, 172 W. Adams gat., į- 
•vyksta Jack Sharkey pagerbti 
bankietas. Šiame liankiete vi
si Chicagos lietuviai turės pro 
gos susipažinti su mūsų gar
siuoju kumštininku ir palinkė
ti jam, kad jis nugalėtų savo 
oponentų, King Levinsky, 
penktadienio vakare, rūgs. 15 
d., White Sox parke.

Dalyvaus visi C'hieagos pro
fesionalai, biznieriai, sporti
ninkai ir daug kitų lietuvių.

1. J. V. naujas skraiduolis Minneapolis; andai jis įleistas į vandenį Philadelpbijoj. 2. Sharkey pagerbti bankieto 
N R A administratorius Johnson sako prakalbų Chicagos pasaulinėj parodoj. 3. Ernest i J<ornįtet^ sudaro: Liet. kons.

i- KOMUNISTAI PRIEŠ NRA

VIENA, Austrija, rūgs. 9.— 
Austrijos ministerių kabinete 
kilo rimti nesutikimai fašistų 
klausimu.

BANDYMAI SU BEŽDŽIO
NĖMIS

NEW YORK, rūgs. 9. —
Šio miesto komunistai kovoja 
prieš NRA. Tai nėra juokai. 
Gerėjantieji laikai yra komu
nistams mirtinas smūgis.

NRA vykdytojas G. Whalen 
gavo grasinimus.

LIETUVOS ARKEOLOGIJOS ĮDOMYBES

ST. LOUIS, Mo„ rūgs. 9 — 
Medikaliniai autoritetai, neįs
tengdami rasti- priemonių 
prieš “miegamųjų” ligų (en- 
cephalvtis), pradėjo daryti iš
bandymus su beždžionėmis. 
Nežinia, ar tas duos teigiamų
jų sėkmių.

PIENO KLAUSIMAS ATI
DĖTAS

SUDUŽO 3 KARIUOMENĖS 
LĖKTUVAI

Rugpiūčio 25 d. Kaunan su
grįžo arkeologas pik. Tara
senka, kuris vadovavo Velykiš 
kių piliakalnio kasinėjimams. 
Tas piliakalnis yra Zarasų 
aps., Dusetų valse., Velykiškių 
km. Rugp. 21—22 d. kasinėji
muose dalyvavo ir pro f. E. 
Volteris. Piliakalnio kasinėji
mai užtruko nuo rugp. 14 iki

N[EW YORK, rūgs. 9. — 25 d. Jau iš seniau buvo tvir-
Septyni kariuomenės lėktuvai i tai įsišaknijusi nuomonė, kad 
iš Dayton, O., vakar skrido į'piliakalniai tėra buvusių pilių

VALSTYBĖS IŠLAIDOS 
AUKŠTESNIOJO MOKSLO 

ĮSTAIGOMS

j A. Kalvaitis, kun. A. Yalan- 
I čius, Al. Kumskis, J. Brenza, 
P. Šaltimieras, L. šimutis, dr.

KAN. V. JURGILO 50 METŲ 
KUNIGYSTĖS SUKAK

TUVĖS

Valdžios gimnazijos šiemet 
iš valstybės iždo yra paskirta 
3,357,938 litai ir aukštesino- 
ms privatinėms mokslo įstai
goms šelpti 960,00 litų, iš viso 
valdžios gimnazijoms ir šel
piamoms aukštesniosioms mo
kykloms — 4,317,988 litai. Kau 
no konservatorijai išlaikyti

METELIAI, Alytaus apskr. 
— Rugpjūčio 13 d. vietos kle
bonas, kan. Vincentas Jurgi
tos, minėjo savo kunigavimo 
50 metų jubiliejų, arba, taip 
vadinamąsias, sekundicijas.

Kan. Jurgitos gimė 1861 m. 
sausio 2 d. Vaitiekupių kai 
me (Sintautų valsč. Šakių 
apskr.) iš dievobaimingi) ūki-

Mitchell stotį, Long Islande. 
New Yorko apylinkės buvo

— apsigynimo — vietos. Vely
kiškių kasinėjimai davė pirmų 

rū- 'pavyzdį laidojimo piliakalnių [knygų leidimo, arkeologijos, 
egzaminų ir mokslo priemonių 
tikrinimo komisijoms — 171,-

paskirta 329,859 litų. Kauno ninku, kurių giminė yra da- 
meno mokyklai — 218,076 lt., vusi vienuolikų kunigų, jų tar

WASHINGTON, rūgs. 9. —
Žemės ūkio departamentas pie 
no kainos Chicagoj klausimo
svarstymų nutraukė. Stengsis I----------------
surinkti daugiau informacijų į REKORDINIS SKRIDIMASt
iš kompanijų ir vartotojų.

nugrimzdusios tirštuose 
kuose. |ir atidengė Aukštaičių piliakal

Iš 7 tik du lėktuvai pasiekėpaslaptį. Ties tais piliakal- 
tikslų. Kiti trys sudužo. Lakū-,«>ais visi ieškojo laidojimų vie
nai su parašutais nusileido. O 
du lėktuvai verstinai nutupė.

RASTI UŽSIMUŠĘ

v_ WASHINGTON, rūgs. 9.

pe du jubilijato broliai. Bai
gęs Seinų dv. seminarijų, 1884 
m. sausio 6 d. buvo įšvęstas

900 litų, lietuvių kalbos žody- kunigu ir paskirtas Gelgaudiš 
no redakcijai — 97,904 lt. ir 
stipendijoms — 842,050 litų.
Tuo būdu iš viso aukštesniojo

tų (kapų), be>t niekas iki šiol 
jų, tokio pačio senumo, kaip 
patys piliakalniai, nebuvo atra 
dęs. Dabar tik paaiškėjo, kad'mokslo įstaigoms laikyti šie-
kai kurie piliakalniai buvo pi
lami ne gintis, bet ir nurnirė-

met iš valstybės iždo yra pas
kirta 5,977,768 litai. Praeitais

6 J. V. jūros lėktuvais padary-! Harns laidoti. Laidodavo sude- metais šiam reikalui buvo skir
tas rekordinis skridimas. IšI

PORTLAND, Ore., rūgs. }0. Norfolk, Va., tais lėktuvais be 
Trys šio miesto jauni vyrukai sustojimo nuskrista į Pana-

VARŠUVA, rūgs. 19. — prieS keletą dienų i?^° PahanlnK)S Pprkas^
T. , , , . . . ’ . <ivti, kad užlipti Jeffersono lių.jenas lenkų keleivinis lėktų- , . .įkalnan. Ten juos užpuolė sme

go pūga. Buvo susirišę virvė
mis ir visi trys įkrito į vienų 
gilų plyšį. Vakar rasti jų la
vonai.

apie 2,.950 my-

CHICAGOJE

18 pakliuvo sovietų Rusijos 
)usėn Baranovičių apylinkėje. 

Bolševikų pasienio sargyba jį 
apšaudė. Laimė, kad nepatai
kė.

I
UŽ NEPALANKŲ ATSILIE

PIMĄ APIE HITLERĮ

VARGAS SU ANGLIŲ PRA
MONĖS KODU

1

ŽUVO DARBININKAS

LOCKPORT, III., rūgs. 10. 
— Texas Oil Co. sandėly sus
progo milžiniškas kubilas. Žu-

ginant ir tosudeginimo lieka
nos, kol nepaaiškėjo Velykiš
kių piliakalnio paslaptis. Kšivi 
ckio buvo manoma, kad tai e- 
sų atmatų krūvos. j

(Velykiškių piliakalnio iška
senos yra artimos ir tos pa
čios kultūros Kovsavoro pilia
kalnio ties Smolensku ir Budų 
piliakalnio ties Minsku iškase
noms. Tas patvirtina prof.

ta 6,057,054 litai.

NELAIMĖ

BERLYNAS, rūgs. 9. —
Teismas nulmudė keletu asme
nų kalėti už tai, kad jie nugirs
ti nepalankiai atsiliepiant a- 
pie kanclerį Hitlerį. Vienas jų 
nubaustas net 5 metus kalėti.

VIEŠOJO NAUDINGUMO 
KLAUSIMAS

AYASHINGTON, rūgs. 9. — 
Kraštu vyriausybė planuoja 
NIRA žinion paimti visas kraš
te viešojo naudingumo įstai
gas ir, jas patvarkius, ' skirti 
žemesnes ratas. . ,

EHkl*

WASHINGTON ,rugs. 9.— 
Anglių kasyklų savininkai ne
galėjo padaryti savo pramonei 
kodo. Už juos tų darbų atliko 

i NRA administratorius John
son. Dabar prieš tų kodų pro
testuoja be jų dar ir darbinin
kų vadai.

MIRĖ NUO PIRŠTO 
ĮKANDIMO

BALTIMORE, Md., rugR. 9. 
Mirė miesto ligoninės slaugė 
L. .Garrison, 44 m. amž. Rugp.
5 d. viena ligonė įkando 
rankos pirštų.

vo darbininkas T. Brigga, 26|Mgog nuoraonę, ka<1 lietaviai
m* am : gilioje senovėje gyveno daug

toliau nuo dabartinės Lietuvos 
į rytus ir į pietus.

Velykiškių piliakalnyje eks-
PIRKS GRAFŲ ŽEMES

Klaipėdos uosto direkcijos 
įpirm. inž. Visockiui per anglų 
skautų sutikimų įvyko nelai
mė. Nuvykęs sų kitais sve
čiais į “Calgarie” laivų, jis 
paslydo (tų dienų lijo) ir išni
ro sąnarį. Dabar jis guli Klai
pėdos R. Kryžiaus ligoninėj.

SUMAŽĖJO ŠELPIAMŲJŲ 
SKAIČIUS

Pranešta, kad rugp. mėnesį 
, Cooko apskrity šelpiamųjų 
žmonių skaičius 9.5 nuoš. su
mažėjo, palyginus su liepos 

Tačiau per rugpirttį 
sumažėjo

mėnesiu
išlaidos
nuoš.

vos tik 3

SPAUDOS PARODA

Palangos kurortai praplėsti surink(a <lfttlKjan kaip
■S grafo TiSkevifiaus norima |n0|) j5 kurių svarWa„. 
nupirkti purk, »u rūmais. Ta- Riaa yra deginimo Uapas ,g 
fiau už visa tai nori gauti 3 pinnojo ,jetawa ge,ežieR
n"L ht’- riodo (I—m amž. Kristui gi-

Grafas Šauzelis turi. apie mus). Kasinėjimams padėta 
10,000 ha. Tos žemės jam, kaip daug darbo. Ypač sunku buvo 
prancūzų piliečiui, buvo palik- išsaugoti sakytųjį kapų, ypač, 
tOR pačiam parduoti ligi nusta kad iš 23—24 d. užėjo smarki 
tyto termino, bet jis žemių ne- audra. Rastieji daiktai kol kas į 
pardavinėja, todėl dar šį rude palikti vietos ūkininkų ir Sau 
nį daliai jo žemių norima pa- lių priežiūroje.

jai daryti varžytinės ir tuo būdu Apie šiuos kasinėjimus bus
I-parduoti kelis šimtus ha. išleista plati monografija.

Rūgs. 3 d. Tauragėje buvo 
atidaryta Lietuvos perijodinės 
spaudos paroda, kurioje buvo 
išstatyta visi Lietuvoje leidžia 
mi ir daug jau nebeleidžiamų 
laikraščių bei žurnalų. Paro
dų ruošė keli perijodinės spau 
dos kolekcijonieriai.

Šio pasireiškimo niekas ne 
gali išaiškinti.

KIEK MOKESČIŲ NESU
RINKTA

S -
Cooko apskrity ligšiol nesu

rinkta mokesčių:

Už 1928 metus — 17,809,- 
028 dol.; už 1929 — 47,910,510 
dol.; už 1930 m. — 74,535,873 
dol., i,r už 1931 m. — 83,334,- 
756 dol.

Poška, T. Zuris ir M. Pavilo- 
nis. Šis komitetas didžiausiu 
pntuzijasmu darbuojas, kad šis 
lietuvių vakaras būtų vienas 
smagiausių ir sėkmingiausių 
Chicagoje.

Tie, kurie negalėsite daly
vauti liankiete, galėsite atvyk
ti vėliau į šokius, kurie prasi
dės 9.-30 vai. vakare. Įžanga į 
šokius bus 50 centų. Gros pa- 
rinktinas orkiestras per vaka
rienę ir šokiams.
Visi lietuviai kviečiami atsi

lankyti. Nepraleiskite šios pro 
gos, kad pasisvečiuoti su Jack 
Sharkey, lietuviu, Amerikos 
čempijonu, kurio vardas skam
ba po visų pasaulį.

Komitetas.

kio vikaru; iš ten po puspen
ktų metų perkeltas į Šunskus 
ir 1890 metais į Metelius. Me
teliuose, devynerius metus vi
karavęs, nuo 1899 metų lig- 
šiol klebonauja, drauge eida
mas ir dekano pareigas. 1925 
metais pakeltas garbės kanau 
ninku.

Kan. Jurgitos iš jaunų die
nų gerai yra supratęs, kad, 
norint vesti kitus išganymo 
keliu, reikia pačiam būti ap
siginklavusiam kunigui reikia 
momis dorybėmis. Ypač mal
dingumas puošia visų jų gy
venimų. Už tai nuoširdžiai jį 
myli ir gerbia ne tik parapi
jiečiai, už tai ir Dievas lai
mina jo darbus.

KAI KAM YRA BAIMĖS

Iš Washiiigtono pranešta, 
kad tenai planuojama paimti 
vyriausybės žinion Chicagos 
sanitarinį distriktų, atlikti rei
kalingus pagerinimus ir grų- 
žinti tik surinkus įdėtas į vi
sus projektus išlaidas.

Šiam distriktui reikalingos 
didelės sumos, kurias norima 
pasiskolinti iš vyriausybės. Ši 
nenori duoti paskolos, kuri bū
tų tik’ išeikvota.

Kai kuriems politikieriams 
yra daug baimės išgirdus apie 
tos rūšies planus.

NERANDAMI LAKŪNAI

Anų dienų iš Indiana vals- 
I tvbės per Michigan ežerų į 
• C'hicagų autogiro lėktuvu skri- 
I do du lakūnai Manning ir Otto 
, ir nežinia kur dingo. Su jais 
lėktuve buvo dar ir Miss M. 
Gerard, 22 m. amž., iš River 
Forest.

IŠMESTAS LAVONAS 2 ŽUVO, 5 SUŽEISTA

Ties Cooko apskrities ligoni-
, ne Wood gatvėje nežinomi 

tarė vi™, ii svarbesniųjų tryR autonK)bi.
gatvių, būtent, dabartinę Skuojįo naAauto žudiko N. Muacato, 
do gatvę, pavadinti Dariaus ir 28 m. amž., lavonų ir paspru-

Yliakių valsčiaus taryba nu- Western avė., ties 159 gat., 
susikūlė du automobiliai. 2 as
menys žuvo ir 5 sužeista. A- 
bu automobiliai sutriuškinti.

* Vi
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Girėno vardu. ko. PLATINKITE “DRAUGĄ »«
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Pirmadienis, rugsėjo 11, 1933

PULKIM ANT KEUŲ” 100 METŲvyko pas jį prašyti, kad sustabdytų ka- 
ro žygį ir nelietų bereikalingai žmonių 
kraujo, išdidus turkų vadas atsakė: “Ma
no kardas, Allaehui liepiant, turi šešėliu 
pridengti visų pasaulį“...

2. Iš tikrųjų, tarsi kokią jūrų banga, 
nesulaikoma turkų kariuomenė ėjo per 
Vengrų žemę viskų, Ikardu ir ugnimi nai
kindama stačiai į Viennos miestų, Euro
pos širdį, pasiryžusi jį nušluoti ir krikš
čionis į nelaisvę paimti. |

Nedidukė Austrų kariuomenė, nega
lėdama pasipriešinti turkų jėgai, traukėsi 
nuolatos į šalies vidų, artyn prie sosti
nės. Sostinėje darėsi didžiausias sumiši
mas. Kas galėdamas bėgo iš miesto ir 
ieškojo kitur saugesnės vietos. Net pats 
ciesorius Leopoldas apleido savo sostinę 
ir pasitraukė kiton vieton.'Rodės, Vie- 
nnai parėjo paskutiniosios gyvenimo die
nos. Priešų kaip maro, o gynėjų mieste 
telikosi apie 10,000 kariuomenės ir civi
liai piliečiai. •

šv. Tėvas Inocentas XI ir ciesorius 
Leopoldas, jausdami pavojaus didumų, 
kreipėsi į visas Europos krikščioniškas 
valstybes, prašydami pagalbos. Itin jų a- 
kys buvo atkreiptos į mūsų jungtinės vals
tybės galvų — į karalių Jonų Sobieski, 
plačiai pagarsėjusį kovose su turkais.

Jonas Sobieskis ne kartų turkams da
vė save pažinti. Jis juos supliekė 1667 m. 
ties Podbaicais, o ties Chocimu 1673 m. 
antrų kartų sukūlė galingų turkų armijų.
,(Pirmų kartų toje vietoje turkus buvo 
sumušęs jungtinės mūsų kariuomenės va
das — Jonas Karolius Žolkievskis 1621 
metais).

Taigi jis buvo dabar itin laukiamas 
į pagalbų, kaip mokovas turkus pliekti.

Jonas Sobieskis būdamas geru mu
šeika, buvo kartu ir geras'Dievo bei 
Marijos garbintojas. Jausdamas visų ka
talikų tikėjimui pavojų, jei turkams pa
sisektų nugalėtojais išeiti iš šio karo, nie
ko nepaisydamas, renka kiek galėdamas 
kariuomenės ir vyksta į pagalbų apsiaus
tajam Viennos miestui.

3. Savo jėgomis nepasitikėdamas, o 
laukdamas iš Dangaus pagalbos ir palai
minimo, Jonas Sobieskis, vyksta pirmiau
siai į stebuklais pagarsėjusių Marijos 
šventyklų č’enstachovoje ir ištisų dienų 
praleidžia čionai melsdamas Marijos pa
gal bos sau ir visai krikščionijai. Tai buvo 
1683 m. liepos 25 d.

Vykdamas į mūšio laukų dalyvauja 
iškilmingose pamaldosei Krokuvoje kara
liškoje Vavelio katedroje ir čionai gauna 
jis paties Šv. Tėvo atsiųstųjį kardų, kaip 
ženklų, kad jis skiriamas krikščionių gy
nėju.

Taip susistiprinęs Jonas Sobieskis, 
Bažnyčios laiminamas ir pavojuje esan
čiųjų laukiamas, su 34,006 kareivių drų- 
siai leidosi į šventųjų kovų.

Rugsėjo 19 d. pagalios mūsų kariuo
menė susijungė su austrų kariuomene.

Naktį iš 10 į 11 rugsėjo iš Plikakalnio 
(Kahlenberg), kuris yra šalia « Vie
nos penkiais anuotos šūviais duota sup
rasti mieste apsiaustiesiems, kad pagal
ba jau atėjo ir kad bematant prasidės mū
šiai su priešais.

Mieste padėtis buvusi labai sunki. 
Turkų šūviai kasdien vis mažino apgynėjų 
ir taip nedideles eiles, prie to dar prisime
tė visokios ligos: diarija, tifus ir kt., ku
rios vėl daugelį paguldė į patalų arba 
ir visiškai į. kapus nuvarė. Šoviniai jau 
beveik visai buvo išsibaigę, maisto trū-

lAelna k&ttdivn. rtakyrua ttekniailleniui*
PRENUMERATOM KAINA: Metama — M.00. Pu- 

**4 metų — 13.50; Trimn mėnesiams — $2.00; Vienam 
ai 4a eolui — 7 5c. Europoje — Metama >7.00; Pusei ms- 

— >4.00. Kopija .03c.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų ne*rų- 

Mna, Jei neprašoma tai padaryti ir nepn'siunčiama tam 
ttkalul palto lenkių.

Redaktorių* priima — nuo 11:00 iki 13:00 vai.
kaedien.

Skelbimų kaino* prisiunčiamos pareikalavus.

X Ketvirtadienį, rugsėjo 11 
d., 7:30 vai. vakare Eedera- 

Sekmatlienį, spalių 1 d., ŠŠ. cijos ekstra susirinkimas, mo- 
Pelro ir Povilo bažnyčioje pra- kyklos kambaryje. Visus, ku- 
sidės astuonių dienų misijos, riems rūpi savo draugijos ir 
Jas duos garsus misijonierius, parapijos reikalai, prašoma 
Tėvas A. Petrauskas, M. I. C., atsilankyti.
kuris savo gražia iškalba ir X SŠ« Petro ir Povilo para- 
gausiai turiningais pamokslais pijos»mokyklojc, vaikų moky- 
traukia prie Dievo klausyto- mas jau prasidėjo. Tėvai, ku 
jus. rie supranta, arba bent, nu-

Rockfordo ir apylinkės lie- mano kokį svarbų vaidmenį 
tuviai turėtų susiįdomėti ir vaidina šioji mokykla šeimos 

pasinaudoti šia gera proga da- ir visos parapijos gyvenime, 
lyvauti misijose. Reikia su- noriai ii- mielai leidžia sava 
tvarkyti šeimų ir savo kasdie- vaikelius į jų, ir net svetini- 
ninius užsiėmimus taip, kad taučiai naudojasi ta išganinga 
kiekvienas galėtumėte daly- proga. .Tiktai mūsų kai kurie 
vauti misijose ir naudotis Die- ,lietuviai tėvai, ar tai dėl sto- 
Įvo malonėmis apsivalydami iš kos supratimo, ar tai dėl ne^ 
Inuodėmių, įeidami Dievo ma- rangumo, ar tai dėl klaid« 
Įlonėn ir įgydami reikalingus gos savo pažiūros siunčia savai 
I atlaidus. vaikus į kitas mokyklas, o ne-

Misijos reikalingos visiems, sinaudoja savaja lietuviška, 
iiies kiekvienas esame šį, tų skriaudžia save ir savo vai- 
1 Dievui kaltas. Misijos reika- kus.
i lingės mokytiems ir geriems, X Praeitame šeštadienį, ru- 
Įkad taptų dar mokytesni ir gsėjo 2 d., ryto su ekzekvijo- 
| geresni, nes nėra tokio žmo-jmis ir šv. Mišiomis įvyko a. 
gaus, kuris viskų žinotų, ir a Teofilės Misevičienės laido- 

į kuris negalėtų būti dar gere- tuvės, iš HŠ. Petro ir Povilo 
jsnis. Misijos reikalingos pa- bažnyčios velionė didelės mi- 
,prastiems ir vargdieniams žmo nios nulydėta į Šv. Marijos 
nėms, kad jie geriau supras- kapines. , J
tų kantriai Dievuje nešamų X Šeštadienio vakarų, rug- 

1 vargų ir sunkenybių vertybę sėjo 2 d., mūsų garsusis pie- 
bei svarbų. Misijos, ypač rei- Sėjas, K. Karvelis ir muzikė 
kalingos sunkiai nusikaltusiam bei solistė L. Puidokaitė ŠŠ. 
žmogui, kad jis paragintas Petro ir Povilo bažnyčioje pri- 

■ į Dievo žodžio įtekme, grįžtų iš ėmė Moterystės Sakramentų.
Į klaidingojo į atgailos kelių, j Liudininkai buvo O. Karvelv- 
atsiverstų prie Dievo ir būtu ,tė ir S. Ivanauskas. O sekina- 

. amžinai laimingas. K as dienio vakarų, rugsėjo 3 d.
---------------- K. Domeika ir Elz. Dantaitė,

ŽINELĖS taip pat, ŠŠ. Petro ir Povilo
---------- bažnyčioje tapo surišti neiš-

X Trečiadienį, rugsėjo 13 rišamu Moterystės ryšiu. Liu- 
’įd., 7:30 vai. vakare, Mokyk- dininkai buvo M. Budrienė ir 
’! los Rėmėjų, mokyklos kamba- A. Domeika. Abi poras suvin- 
' i ryje, mėnesinis susirinkimas, čiavojo vietinis klebonas. R-is,

MISIJOS
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Kam teko būti Ryme ir lankytis Va
tikano rūmuose, tas, be abejo, pastebėjo 
vienoje didžiulėje salėje tarp daugy bės Į- 
vairiausių paveikslų vienų itin didelį pa
veikslų, užimantį visų beveik sienos aukš
tį — nuo grindų ligi lubų, kame atvaiz
duotas genialaus artisto ranka mūšis. Ar
ba bus geriau j>asakius, mūšio užbaiga. 
Nugalėtojas, apsuptas iš visų pusių savo 
garbingųjų palydovų, lydimas viso miško 
savų ir atimtų iš priešo vėliavų, tarp svei
kinančių jį minių įjoja didingai Į atva
duotų iš priešų rankų miestą!

Tasai paveikslas nėra svetimas mums 
—lietuviams. Jame mes regime įvykius 
labai artimus mūsų širdžiai. Artimi 
mums: ir artistas, kuris jį yra piešęs; ir 
karo garbingasis vadas; ir ]>ati karo idė
ja. — Tasai paveikslas pieštas yra seno
sios Lietuvos piliečio — nemirtingojo Jo
no Mateikos ranka. Vadas, išdidžiai įjo
jus į išvaduotų miestų — tai mūsų jung
tinės Lietuvos-Lenkų valstybės galva — 
karalius Jonas Sobieskis. Karo idėja — 
tai katalikiškosios akcijos darbas — išva
davimas Austrų ir viso katalikiškojo pa
saulio iš gręsiančio pavojaus patekti į 
musulmonų nelaisvę.

1. Katalikų Bažnyčia, kaip ir jos 
Šventasis įkūrėjas — Jėzus Kristus, nuo 
pat savo pradžios eina sunkiu erškėčiuo
tu keliu. Nerasime beveik nė vieno šimt
mečio, kuriame ji nebūtų turėjusi priešų 
ir nebūtų gresę jai šiokį ar kitoki pavo
jai. Neminint pirmaisiais amžiais išken
tėtų persekiojimų, kurie krikščionių krau
ju nulaistė Rymo, Persijos ir daugelio ki
tų valstybių teritorijas, persekiojimai tę
siasi raudona gija per visų Bažnyčios gy
venimų. Ne visuomet gal lygiai kruvini, 
ne visuomet gal tokioje pat išvaizdoje, bet 
jų niekuomet mūsų Motinai Bažnyčiai ne
trūko ir netruks.

Vienas iš pavojingiausių Bažnyčios 
priešų šešioliktame ir septynioliktame 
amžiuje buvo įsigalėję Azijoje ir pas
kui persimetę į Europą mahometonai, t. 
y. Mahometo sekėjai. Jū šūkis buvo: vie
nas tebėr visagalis Viešpats, kurio var
das'“AUach.“ Jam tad vienam turi būti 
paklusnas visas pasaulis. Jo pasekėjų pa
reiga eiti jam į talkų ir priversti visų pa
saulį jam tarnauti. Kad sėkmingiau tų 
tikslų galėtų pasiekti, musulmonai—ma
hometonai skelbdavo vadinamuosius “šve 
ntuosius karus“ netikintiesiems į Maho
meto mokslų. Kas tokiame kare žuvo, tai 
tam žadamas rojus. Sufanatizuoti šio 
mokslo išpažintojai kas gyvas verždavosi 
į kovų su “ netikianeiaisiais ”, suprask — 
krikščionimis. Kovos būdavo be galo kru
vinos ir žiaurios. «

“Šventosios kovos“ mahometonams 
padėjo užimti trumpu laiku visų Aziją 
ligi Juodųjų Jūrų, Europoje Balkanų pu- 
Biausalį ir dalį Vengrų valstijos, Jiems 
to neužteko — jie nuolatos veržėsi tolyn 
į Europą. 15 to kildavo nuolatiniai karai 
su tomis tautomis, kurios pastodavo 
jiems kelių. Pirmoje vietoje jiems truk
dė pasiekti savo tikslo jungtinė mūsų sc- 

. novės Lietuvos-Lenkų vaistyta, Vengrų 
. žemė ir Austrija. Taigi jie rengėsi būti
nai šias tautas nušluoti, o paskui nieko 
nekliudomi leistis tolyn į Europą: į 
Italiją, Prancūziją, Vokietijų ir kitur.

1683 metais surengę didžiulę, kaip a- 
niems laikams, kariuomenę iš 300,000 ka
reivių, vadovaujant gabiam ir patyrusiam 
vadui Kara Mustafa, leidosi per Vengrų 
žemę tiesiai ant Austrijog sostinės — Vie
nuos. 1

Kara Mustafa buvo tikras, kad kovų 
Uimėsiųs. Kada Austrų pasiuntiniai at-

gybę narių: taip draugijos vei 
kimo pačių pirmųjų metų vi- 

1 duryje narių skaičius pasie- 
I kė 100 žm., o metų pabaigoje 
— 134. Draugija įsigijo plačių 

i bibliotekų, savo butų (Michai- 
' lovo pr. Račo namuose), iš
leido eilę leidinių, daugiausiai 
'atvirukų, išsirūpino leidimų 
' turėti savo ženkliukų žetonų, 
į o vėliausiu laiku ėmė net lei- 
: sti dr-jos biuletenius vardu 

‘ ‘ Kovno-Iisperanto ’ ’.
Beveik kiekvienų penkta

dienį draugijoje vyksta vad. 
valdybos “eiliniai“ posėdžiaiJ 
dalyvaujant draugijos nar'u^ 
nis; tuose susirinkimuose skai
tomi pranešimai apie esperan
tininkų judėjimų, kalbama ta 
kalba ir svarstomi visuome- 

įnės reikalai. Be to, eiliniuose 
. Į posėdžiuose neretai daromi 

į koncertai, ir atliekami daly
kai daugiausiai Esperanto ka
lba. 1910 m. sausio 21 dienų 
draugija suruošė didelį konce
rtų, kuriame dalyvavo garbin
gi asmenys ir iki 200 žmonių 
svečių.

1911 m. pabaigoje draugi
jos narių skaičius pasiekė 146 
žm., tame skaičiuje 9 amžini, 
1 garbės narys (pats kalbos 
autorius), apie 100 tikrųjų ir 
kiti nariai svečiai. Nario mo
kestis nustatytas pagal įsta
tus l rublis svečiams, rubliai 
tikriesiems ir 30 r. amžinio- 

(Tęsinys 3 pusi.)

Rugsėjo 12( d. Jonas Sobieskis Plika- 
kalnyje išklausė šv. Mišių, per kurias pats 
karalius patarnavo ir priėmė šv. Komuni
jų. Po to paliepta buvo kariuomenei Die
vo ir Marijos vardu pradėti apsigynimo 
mūšį.

Kas galėjo tikėtis, kad, sulyginti su 
turkais, mažytė krikščionių kariuomenė, 
pajėgs atmušti žiaurų priešų nuo miesto 
ir išgelbėti apsiaustuosius nuo mirties, o 
miestų nuo sunaikinimo? Ko žmonės ne
gali, Dievas padeda.

4. Turkai, išvydę prieš save tų, kuris 
gerai žinojo visus turkų karo būdus, ir 
tiek kartų juos buvo smarkiai sukfllęs, nu
sigando. Akiplėšiškumas ir drąsa, su ku
ria jie ligi tol puolė krikščionius, juos ap
leido. Jungtinei krikščionių kariuomenei 
juos puolus,/jie pradėjo trauktis ir paga
lios visiškoje panikoje, t. y. visiškame su
mišime pasileido bėgti kur kurio akys ne
šė. Jonui Sobieskiui ir krikščionių kariuo
menei teko dideliausias grobis — visa 
turkų gurguolė su daugybe visokių gery
bių, kurių turkai kelyje į Viennų buvo iš 
krikščionių prisiplėšę.

Skaitykite ;r platinkite 
dienraštį “Drauge” ii 
remkite v:sus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

kruvinos kovos, kada krikščionių likimas 
kaip ant siūlo kabojo ir, jei ne Marijos 
pagalba ir mūsų garsių protėvių tikėji
mas, šiandie, Dievas žino, kaip būtų atro- 
džiusios katalikų šalys?...

Minėdami tas sunkias valandas, pa
dėkokime ir mes Marijai už Jos nuolati
nį rūpinimąsi savo vaikų likimu ir imki
me pavyzdį iš mūsų senuolių to gyvo ir 
veiklaus tikėjimo, kuris Dievo garbei nie
ko nesigailėjo, net savo kraujo ir gyvy
bės 1...

Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

kų nugalėtojo įžengimų į išvaduotąjį mies
tų amžiams paliko užhrieždamas jį ant 
audeklo.

Popiežius, padėkodamas Marijai už 
suteiktųjų krikščionims pagaliui, paliepė 
Marijos Vardo šventę įdėti į kunigiškus 
poterius ir į šv. Mišias.

Taigi jau 250 metų prabėgo nuo tos
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JACK SHARKEY PASIRUOŠĘS 

KING LEVINSKY NUGALĖTI

ŠIANDIEN GERIAUSIOJ 
FIZINĖJ PADĖTY IR 

JAUČIASI GERIAU 
NEGU BILE KADA

ir “lippy”, visi tikrai žino, 
kad šiandien Sharkey dur vis 
yra vienas iš pirmaeilių kumš-

------------ nes kumščiavusi tik su stip-
Atvažiavo — pamatė ir nu- liausiais kumštininkais ir kad 

galėjo. 'J’aip bus ir su mūsų už šias rungtynes gaus $25,000 
čempijonu Jack Sharkey. At- su teise 40 nuoš. gryno nuo 
vyko Chicagon trečiadienio įplaukų. Keli kiti kumštiniu 
rytų, buvo pasitiktas publikos, kai yra gavę tokį atlyginimų!

Kumštynės rūgs. 15 

Su King Levinskv Sharkev

Prašau Į Mano Kampelį
Rašo prof. Kampininkas-

> ru abejonės. Ar turite kokių* 
kaltę švelninančių įrodymų.

— Yes, you hanior, — atsa- 
* kė Ožianosis. — Nuo to mat

le I E T U V I A I DAKTARAI:
Amerikai Liet. Daktarų Draugijos Nariai

PRAŠAU NESIJUOKTI ,sotins turi misteikų. Atvyktų rašo mano kambarys priviso
jis į Čikugų ir pamatytų, kad 

Subatiškiai ir palėvėniečiai,1 baltiesiems lietuviškiems bul- 
piknikuo.se ar vakaruose, šo-įšavikams juodųjų kvapas la

bai tinka; ne tik tinka, bet 
nuoti, kaip dainuoja dabar se- laikomas it kokiu perfiūmu. 
nam krajuj jūsų giminiečiai: j Baltieji lietuviški balšavikai

jtininkų. Jo tekinas tai lodo, kdulnį polkas, galite taip dai

kurių tarpe matėsi ir daug
lietuvių. Po trumpų pasisvei
kinimu nuvyko į Ktlgetvater 
Beaeh llotel, kur apsistojo su «usirems \Vl.ite Sox parke, pe- 
savo žmona. nktadienį, rūgs. 15 Be abejo,

Sharkey išeis laimėtoju. Nu- 
savo tieniiav imo’ gU|(-,.j,.s King Levinskv, jis ga-1 

\ isi, ku- į-s >sĮoĮį prįe5 kitus kumšti-Į 
įie jį mate, įsitikino, kad King ninkiis, jr juos nugalėjęs gaus 
Levinskv m i jokiu bildu >Slia |prog^ V(-q s{otį p|h.j ėenipijo-!

nų ir atgauti pralaimėtų čem- 
pijonatų. Visi mes linkime j 
Jack Sharkev atgauti tųjų ga

■ -iir

Sharkey 
ha i s Trafton’s gvm.

rkcy nenugalės. Sharkey tų 
dienų svėrė 201 sv., tai ge
riausias jo kumšėiavimos svo
ris. Be to, pasirodė, kad .Į,s'ib<‘ 
yra stiprus, vikrus ir pilnas 
entuziazmo; žodžiu pasirengęs 
kovai.

Kas girtas, ne bagetas — 
Tas ir dvės, ne turės.
Saulė leidžias pro girelę,
O bernelis pas panelę-.
Tos mergaitės, kaip žyvlau- 

kos,
Kur nešioja kirptus plaukus. 
Visų naktį prastovėjo,
Į svirnelį neįėjo.
Oi merguže, graži, graži, 
Ištekėsi tu pamaži. 
Mergužėle, graži, meili,
Ant tau žiūrint varva seilė. 
Žydų miestan vežė stačių, 
Žydas rėkė: vežk ir pačių. 
Tas bernelis labai slaunas. 
Kur ant pečiaus kojas aunas.

čia su juodaisiais vakaruškas 
■ rengia, sykiu piknikauja, šo- 
į ka, valgo, geria.

Garsus suomių lenktyniuo- 
tojus Nuimi paryčiu bėga Hel
sinkio gatvėmis, kiek tik jo 
kojos neša.

— Kur gi taip bėgi? — pa
klausė Kurmį jo draugas, taip 
pat žinomas suomių bėgikas 
Lehtinen.

— Veju vagį, kuris nučiupo 
i man paltų, — tarė sustojęs 
Nurmi.

BAIGIASI RUGiAPIŪTĖ

blakių.

“Allegheny Avė. ir Tilton 
St. įėjus į Gedimino
tuojau metasi i akis klubo re
umatas.’

Ufi.su: Tcl. C'ALumet 4030 (
Reti,: Td. HEMlock #28#

DR, A. G. RAKAUSKAS
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3147 So. Halsted St.
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Klimų, ofisu.-,: 2#5tt W. fltflli St. .

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

141# SO. 4Uth CT., CICERO, ILD.
Itar.. Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai 

3147 SO. HALSTED ST., CHlCAGffc 
l'aned., Servd. ir Subat. 2—9 vai.

Valandos: 10—12 rytu
(" 1 icHĮ/b(‘ ). Screduuiis ir Nedėliuuiis pagal sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI: Td. LAl-uyctlc 7050

Tel. LAFuycllc 3057

DR. A. R AČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.
(l’rle Archer Avė. netoli Kedzle) 

Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredoiuia ir ncdėlioiuia pagal 

sutarti

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Td. CANal 04U2

Tcl. HEMlock #151

DR. V. S. NARES 1
(Narya-uckas)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2420 \V. MARQLETTE ltOAD

Valandos:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rez. #45# S. MAPLEWOOD AVIS.

Tcl. LAFayottc 5703

Office 1’liorio
I’HOspeet 1O2S

Res. and Office
2350 So. Leavitt St. 

CANAL 070#

Tikras lietuvis
Anglų laikraščiai, ypač Chi- j. 

cagoje, nes jis Cliicagos ra- 
porteriams nepataikauja, rašo 
vienaip ir kitaip, kad jis yra 
pagyrūnas ir t.t. Bet netiesa. 
Baporteriai gali kažkaip jį 
vadinti: “gabby”, ‘talkative’

Alytaus apskrityje 
ur jau matosi nekirstų ru

gių. Padeniurklinijyje visur 
rugiai nukirsti ir jau baigiami 
vežti į kiliulius. Ūkininkai la
bai patenkinti geru derliumi ir 
palankiomis oro sųlygomis.

— Bet aš einu iš anos pusės 
ir jokio vagies nepastebėjau.

Clevelando “tautiškoj” ga- «iau sen*a* Pra*
zietoj kaž kokio pisorio įdėta ~ atsakė šypsodama-

' artikulas apie žmogaus kva-|Sls ^U1I1U’
mažai p.L Sako, kad “Lietuvis ne

puikiausiai jaučias Žydų si
nagogoj (kibą tas pisorius ei-

Praėjusių savaitę mano kai
mynas Tanias Ožianosis pate

na į žydų sinagogų poteriauti i Leil.-i. la'ogė \ abalaieių
— prof. Kanip.), o “juodųjų 
kvapas netinka baltiesiems”.

Apie juodųjų kvapų tas pi-

KAUNO ESPERANTININ
KAI PRIEŠ VIRŠ 30 METŲ

G R A B O R I A I:

matrasų ir dėl to atsidūrė kor
te. Nuvykau ir aš pasiklausy
ti keiso.

— Kad jūs pavogėte matra
sų, — sako teisėjas, — tai ne-

Pluinc GROichill 0027
Valandos: 2-4; 7-3 P. M. 

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

#809 80. VtESTERN AVĖ. 
Chicago, Iii.

DR. J. J. KOVVARSKAS
I’HYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 tu 9 I*. M. 
Sunduy by Appuiutiuent

I.

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.; 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Office. 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

BOllcvurd 7589
Rcz. HEMlock 7UU1

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DR. M. T. STRIKOL’IS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.

Tcl. Of. ir Res. GRGvchld O«17 
0917 S. WASUTESAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
24X3 W. MARQl EiTE KOAD 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlioj susitarus

D E N T I S T A S

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Tcl. Ofiso BOClevard 5913—11 
Rcz. \ R tory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street

Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 6:30-8:30

Nuo
OFISO VALANDOS: 

i iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Ncdėliomis pagal sutartį
Ofiso telef. UOLlevard 7820 

KiOkinj tcl. l’ROspcet 1030

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
ms nariams. Draugija turi kny 
gų sandėlį pardavinėti vado
vėlius ir spaudos kūrinius Es
peranto kalboje (jo apyvarta 
siekia 400 rub. per metus); 
be to, prie Zavadskio knygų 
sandėlio įtaisytas kaip ir sky
rius Esperanto literatūros sa
ndėlio. Už 1910 m. valdyba iš
leido spausdintų apyskaitų a- 
pie draugijos veikimų, o pas
kui vietiniame laikraštyje 
“ Sievero-Zapadny j Telegraf” 
(‘Šiaurės Vakarų Telegrafas’) 
gana dažnai pasirodo įvairūs 
straipsniai, pastabos ir skel
bimai apie draugijų ir apskri
tai apie esperantininkų judė
jimų, kuris vis labiau ir la
biau plečiasi pas mus ir Va
karų Europoje.

Kaip matosi iš užrašų, espe
rantininkai Kaune buvo veik
lesni (stipresni) prieš virs 
trisdešimts metų, kaip dabar. 

.. Arėjas Vitkauska3

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotu vėre kuoplglauala. 
Reikale meldilu atsišaukti, o mano 

darbu bualta užganėdinti 
TeL CAKal 2515 arba 2K1«

2314 W. 23rd PL, Chicago

lt

1439 S. 49th Court, Cicero, Ih
TSL. CICERO 5937

Pitone BOClevard 4130

A, MASALSKIS
GRABOBIUS

Musų patamsvlmaa 
visuomet jąiinlngas Ir 
nebrangus nes neturi
me Išlaidų nžlallcymul 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

I.J.Z OLP
GRABORIUS r R LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STBEET

Tcl. BOClevard 5203—#418

Tol. CICERO 204

SYREVVICZE
GRABO RIUB

Laidotuvėms ptinaa patarnavlmaa 
fallmaa nž |J5.0# 

KOPLYČIA DTKAJ
1344 S funh Ava.. Girtom. TP

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graboriua ir Balsamuotojas 

Turiu automobilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUKN AVENUE 

Chicago, HL

J. F. RADŽIUS
Įnc.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau 

Moderniška -koplyčia dykai.
««8 W. 18th St. Tcl. CAMal #174 

Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GBABOBIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STBEET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BAL8AMUOTOJAS

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St
Tel. KIONroe 3377

G R A B O R I A I:

Tcl. BOClevard 7012

DR. G. Z. VEZEL’IS
D E N T I S T A S

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Sercdoj pagal sutartį

Phouc CANal #122

DR. S. BIEŽIS J
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

Scrcdomis ir Nedėlicvuis pagal sutartį 

REZIDENCIJA
6631 S. Caldonua Avė.

Telefonas ItEPubllc 78#8

Tcl. LAFayette 3572

J. Liulevičius
G ra bortas 

Ir
Balsam uotojaa

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aplena- 
kije.

Didelė It graži
Koplyčia dykai

4099 Archer Ava.

Tel. IlEPubiic 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo. Nežiūrint 
kur gyvenate mūsų vpatiškas, ištikimas patarnavimas 
visuomet prieinamas už Naujų Žemesnę Kainų. Kiekvie
nam pagrabui mūsų koplyčia su vargonais dykai. Nu
liūdimo valandoje nepamirškite mus pašaukti. Rep-ublic 
8340, mūsų patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 S0. KEDZIE AVĖ.

(Neturime sarySlų su firma tuo pafilu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088 

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING Cū.
INCORPORATED

Henry W. Beckee
(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

TcL CANal #122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 

Scrcdoj pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VlRguua 0036

Tcl. CANa. 0257
PKOspeet M59

DR. P. Z. ZALAT0R1S,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija ##OO So. Artenian Ava, 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 

6 iki 8:30 vakare

Tcl. GKOichlU 1595

UK. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Scrcdomis po pietų ir Nedeidiemaia

tik susitarus
2422 \V. ji.Uiui.LliE ROAD

1 VAliŪS DAKTARAI:
Res. Plione

E.-uivhgOii o#41
Office Phone 

. r..\ ■ u orui soOO

BKONISLAVA 
MAKKCNAlTfi •

Mirė Rugsėjo 7 d.. 1933, 6:45 
vai. vak. 19 melų amžiaus. 
Gimus Chieagoje.

Paliko ilidclianii- nuliudin.e 
motinu Mūrijome. tė\.-) Joną. 
tris brolius Kol.-slavą., Kons- 
tanllnr) Ir Alberti)., dvi seseris 
Rladislavi) ir Julljoni), tetas 
Oni) Shushl- nę tr Sofija Uogie
nę, dėdę Juogapt) .Malinausko, 
krikftto-niotini) Morlą Jasienę, 
krikSlo-lfva PranciAkij Žukaus
ką ir gimine-s.

KGiias paėorvolas 1309 So. 
50th Ct.. Cicero, III.

Laidotuves įvyks l’lrniadlen). 
Rugsėjo 11 d. iš narni) 8:00 
vai. bus ai lydėti) į iv. Antano 
para p. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nė# aleli). Po pamaldų bus nu
lydėta j iv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę Motina, Tėvas, Bro
liai, Seserys, Tetos, Dėdė Ir 
Krikšto-tisai.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius A. I’etkus. Telefonas Ci
cero 2109.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin- j 
tomis kainomis už' aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis*
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
VobO bo. Halsted btreet

KUOM 210
vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Parkele oavo ofise numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUAL1STAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
Val.s ryto nuo 10—13 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8.30 vai. vakare 
Nedėlioruis 10 iki 12

Telefonas MIDway 2880

Office; Res.:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd btreet
Vai.: 3 to 4 Ir 7 to » P. M. 

Ketv. ir Sekmad. pagal sutartį 
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago. 111.
Phone: HEMlock 6700

Oriso Tel. VICtory «8«3
Re*. Tel. DRExel *101

DR.A.A.ROTH .
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Specij austas odos ligų ir 
veneciškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliotais ir šventadieniais 10—13

OR. MAURIGE KAHN '
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVB.
Tcl. YARds 0904 

Rcz.: Tcl. PLAza 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto: 2-8 ir 7-9 v. r. 
Nedėldleniais nuo 10 iki 12 dieną

Phone PROspect 1024

DR. C. E. FITZGERALŪ
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2456 WEST 69th ST.
VALANDOS:

1—4 ir 7—9 vai. vakare 
Nedėll-oje pagal sutartį

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kars

G WISSIG,
Specialistas U 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR Moic.KV PF.R 3« METUS NESIUM** 

KAIP USMISEMfiJUSIOH Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speclallftkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslė#, užnuodljlnu) kra*- 
Jo, odos. Ilgas, žaizdas, reutnatismų, gaivos skausmus, skausmus ouaa* 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ae» 
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką jis jums gali pa4a> 
ryti. Praktikuoja per daugelį metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Pata»l« 
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo i—S valandai vakare. Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 vai. 

420U WK8T 2#tb S7". kampas Keeler Avė. TeL CRAwfovd UK

piknikuo.se
Ufi.su
piknikuo.se


C H I C A G O J E
CHICAGOS FEDERACI

JOS APSKRITIES SU
SIRINKIMO

SVEČIUOSE PAS DR. IR 
P-NIĄ RAKAUSKUS

Praėjus Federacijos kongre
sui, vienę gražų šeštadienio

kun. A. Lipnicką, kuris kon
gresui patiekė taip gražų re
feratų. !'••<*!

Viešėti pas pp. Rakauskus' 
yra ypatingai malonu. Jie nuo 
širdūs, svetingi. Svečias

Gyd. Fitzgerald turi ofisai DAUG PIRMAMEČIŲ AKA
ir gyvena 2456 W. 69 St.

Kaiminka

PADĖKA

Pirmadienis, rugsėjo 11, 1933
Pirmamečių akademikių re

gistracijoje tautų nuošimtis 
žymiai pakitėjo. Keturiosde- 
šimtvs penkios yra lietuvių 

Šv. Kazimiero akademikės'tėvų, o trisdešimts svetimtan 
vukar (8-tų dienų) savo kop- tės. Butkiūtė Prane
lyčioje pradėjo mokslo metus.

DEMIJOS ATIDARYMO 
AKTE

Fed. Chic. apskr. susirinki
as įvyko rugsėjo '6 d., Aušros ] vakarų teko būti svečiuose pa 
arti} parap. mok. kambary. Idr. ir ponių Rakauskus: pra- 
•Kadangi nesusirinko visi Į leisti keletu' malonių valandų 
raėjusio Fed. kongreso at-jjų gražiam, moderniai jreng- 
,ovai ir nesugrįžo išdalinti tam bute.
karo tikietai, pranešimas ne l Jaukioj Rakauskų pastogėj, j 
įvo daromas. po tikrai geros vakarienės ir'

taip inteligentiškam, jų kvie- e 
stų, būryj svečių laikas grei-Kalbėta apie Spalių 9 pa-

įejima. Nutarta paminėjimų, . . v. .»* . , . .... . . , tai bego. Dalyvavo: svečias ,smgti atskirai kiekvienoj ko- " • .... ! Lietuvos kun. A. Lipmckas,
**0^’ kun. Stonis, iš Patterson, N.

, Kad geriau prisiruous spalių vietinis klebonas kun. A.
ir kad užbaigus praėjusis Baltutis, kun. T. Albavičius, 

pngreso darbus nutarta San- “Draugo” red. L. šimutis su
žmona, A. R. Dr. centro rast 
Galnaitė, muz. J. Sauris

Nuoširdžiai dėkoju dr. S.
Biežiui, kuris per 8 minutas 'Septyniosdešimts penkios pir- 
išėmė man bloguosius tonsi-'inametės (Freshman) taipgi ! 
lūs. Tur būt, tai bus tos rū-' dalyvavo tame pasišventimo 
šies operacijos greitumo reko-Įakte. Nuo šios dienos naujo- 
rdas. Be blogųjų tonsilų žv-jsios turi teisę vadintis aka- 
miai smagiau jaučiuos. Tad demikės.
nuoširdžiai patariu tonsilus • gventose Mižiose du gį,ntaj | iki Šiol neįgiję mokytojo cenzo 

šilavos atlaidai. Mūsų bažny- nusikratyti vraems, kūne yra aštuoniolika studenčių dėjojprad- mokyklų mokytojai esu 
ant altoriaus savo pasiketini- j atleidžiami, tačiau padavę pra-

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P, ŠVEN. PARAPIJOJ, 
MAROUEHE PARK

X Rugsėjo 8 d. prasidėjo

TIK 20 NECENZUOTŲ 
MOKYTOJŲ

KNYGOS
Parašė

Kun. Dr. K. Matulaitis, M.I.O.
Dorybės $1.00

J. E. Vyskupas Petras Būčys
Katalikų Tikyba I to-

j mas ...................................85c.
1 Jėzus Kristus II to
mas $2.00 (su kietais ap
taisais $2.50)

Šventoji Dvasia III to-Švietimo ministerija kasmet
pamažu mažina necenzuotų mo ! ” ' op. . tmas •••••••••••••«•••• i.zo
kytojų skaičių. Ir šiemet visi Draugo” Knygyne.

2334 S. Oakley Avė.

čioje yra Šilavos Šlovingosios (jautrus nusišaldymui ir daž- 
Šv. Panelės paveikslo tikroji na* ser£a ta bjauria liga. Ge

rai žinau, kad daug mūsų tau
tiečių kenčia dėl tonsilų suge
dimo. Ir aš visai be reikalo 
6 metus kentėjau. P. Jurgėla

i nepaprastų apskr. susirin- 
iU rūgs. 14 d. Tat visi pa-

nusieji tikietus nepamirškit: žmona ir p. Čepulienė. Kal
ios surinkti ir gražinti — bose leistasi į praeitį ir įdo

miai diskusuota dienos klau
simai; prisiminta ir dr. stude
ntavimo laikai.

Kada dr. Rakauskas dar bu
vo studentu, jis buvo su mu
mis, buvo artimas katalikų vi
suomenei ir jos veikimui. Ga
bus rašytojas, mūsų spaudos 
rėmėjas, bendradarbis. Nors 
jis sėkmingai praktikuoja sa
vo mėgiamoj medicinos pro
fesijoj, vienok yra tuo pačiu 

i žmogumi: ištikimu, artimu ka- 
italikų visuomenei ir jos veiki- 
miui. Federacijos 23 kongresas 
tai pastebėjęs išrinko dr. Ra
kauską ne vien kongreso ve
dėju, bet ir centro pirminin
ku. Vakarieniaujant tik suži
nota, kad naujai išrinktas Fe
deracijos Centro pirmininkas 

jdr. A. G. Rakauskas vaišina 
; garbingąjį Lietuvos svečių

nigus ar tikietus.
Kalbėta apie Vilniaus Vada: 
ano ženklelių platinimų. Že
beliai bus platinami minint 
ilių 9 d.

Į Marijonų Kolegijos Rėmė- 
7 seimų atstovais' išrinkta 

e: J. Šliogeris, R. Andrei i ū 
is, P. Vaicekauskienė, Z.
edvilas ir O. Budrikienė.

Korespondentė

jį AR NESVEIKAS?
Paaitorkit su Dr. Ross, dykai Į 
apie savo ligų ar silpnumų.

Vėliausi Ir geriausi' 
gydymai išgydymai, 
įvairių kraujo ligų. 
reumatizmo, inkstu, 
pūslės, urinarlų Ir, 
vi'sų užkrečiamųjų 
Ilgu. Taipgi speciali 
gydymai sugrąžini
mui energijos ir stl-' 
prumo be laiko nu- 

■dpusiems asmeninis Ir lytiniai 
■lipniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kviečiami 
ateiti dėl sveikatai naudingų in
formacijų. kurios bus suteiktos 
dykai be Jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos Ir 
▼lalems prieinamos. Galima susi
tarti dėl lengvų Iftnriokė.iimų. kad 
kiekvfenam nesveikam žmogui duo 
11 progos ISsigydytl ir tapti sveiku.

DR. R. M. ROSS
MTfKIMAS SPECIALISTAS

35 South Dearborn Street
impM Monroe Str., Chicago. III.
Ikite elevatorių iki penkto aukft-
. Priėmimo kamb. B06 dėl vyrui
608 dėl moterų. Valandos; 10a., 

B), ikf 5 p. m. Nedėitomis 10 a.
iki 12 vai. Panedėlials. Seredo- its ir Subatomis nuo 10 a. m. iki

p. m. Ofisas 30 metų tame pa- ’ 
įme name.

su

kopija. Tų paveikslų gražiajai 
mūsų bažnyčiai padovanojo pa 
rapijos įkūrėjas ir dabartinis 
mūsų klebonas kun. A. Bal
tutis. Tai graži Lietuvos tra
dicija — garbinti stebuklin
gus Lietuvos paveikslus.

X Marąuette Parke mažai Pa^pjjos talkininkai gero
matosi apžėlusių vyrų:' mat, Pas*var(‘ pirmyn. Po tri

jų dienų atostogų, pasilsėję, 
šiandie vėl pradėjo darbų. Jie 
sauifidujud

Iš WEST SIDE KOLONIJOS

juos nuskuta barberiai, arba 
ir patys tai padaro. Bet man 
rodos, kad dailiausiai plaukus 
kerpa Kraukis Dmktaini«isalas luhas ir sienas’ nea at<'1- 
(2354 W. 68 Str.). Jis taip r‘ar*i “Padienį, rugsėjo 17

mus: Kristui save pašvęsti; 
prie Kristaus artimų vesti; ir, 
Kristaus tiesų pasauliui nešti.

Po Mišių gerb. kun. Petras 
Katauskas studenčių pasike- 
tinimus dar glaudžiau sumetė. 
Jis pabrėžė: ‘‘Mokslu labiau 
suprantame apreikštasias tie
sas; supratę ir pažinę jas pa
mylime; pamilę, tai tiesai tar 
naujame. Mokslinis gyveni
mas, tai laikas išvystymo tie-

šymas, kad jiems dar viene- 
riems metams atidėtų cenzo 
įsigijimo terminų. Esu nusta
tyta tokii^ prašymų patenkinti 
tik apie 20.

SAVANORIUS APRŪPINS 
MIŠKU

pat yra geras parapijonas 
“Draugo” skaitytojas.

ir

Neseniai dr. Biežis padarė 
tonsilų operacijų kap. Jurgė- 
lai, o kitų savaitę tokių pat 
operacija padarė jo sūnui Ri
mgaudui. Operacijos padary
tos Šv. Kryžiaus ligoninėje.

PAGERBĖ GYDYTOJĄ IR 
JO ŽMONĄ

pniųdsi ėzKjisud kurių principų laikyda- 
mies pelnome būsimam gyve- 

inimui laimę.”
d., Aušros Vartų parapijos sa
lėje įvyksta Marijonų Kolegi
jos Rėmėjų Seimas. Virtuvė 
jau išvalyta ir sutvarkyta. 
Darbų atliko Fr. Malakauskas 
ir Fr. Remeikis.

KUR ĮSIGĮTI SHARKEY 
PAGERBIMO BANKIETO

TIKIETUS

Blogas Skonis Burnoje
Yra (rodymu, kad negerai veikla vie
nas ar daugiau svarbiausių organų. 
Gal virškinimas yra negeras, apetitus 

'blogas, silpna eliminacija, viduriai ne 
'reguliarus, nenatūralus miegas, ner- 
ivtšknmas. Ir 1.1, viskas tas parodo 
I reikalinmfrva gero ir Uk-o Tnnll-n

Nuža-Tone
ll

buvo rekomenduojamas Gydytolaua 
Specialisto kaip tik tokiame nesvei- 
kavlme. Nl'GATONE Į pastebėtinai 
trumpą laiką pataiso sveikatą ir at
veda organizmą prie natūralaus sto
kit). Nekanklnkitės patys ir nekun- 
klnkite savo draugų. Nueikite pas 
savo vaistininką Ir už Vieną DolerĮ 
nusipirkite mėnesiui treatmentą — 
NUGA-TONE parduodamas su pilna 
garantija, po dvidešimts dienų grą

žinsime pinigus. Jeigu busite neužga
nėdinti.

Bronislava ir Ona Paulaus
kaitės neseniai buvo sukvie- 
tusios daug svečių iš Marąue
tte Park’o ir kitų kolonijų 
pagerbimui gydytojo Fitzge
rald ir jo žmonos.

Dr. Fitzgerald yra vedęc- 
lietuvaitę S. Paulauskaitę, gi
musių ir augusių Town of 
Lake, baigusių Šv. Kryžiaus 
parap. mokyklų ir Lindbloom 
high school; taip pat slaugių 
mokslų ir praktikavusia Eva- 
ngelical Deacones ir County 
ligoninėse.

Gydytojas Fitzgerald vrn 
baigęs Kansas universitetą 
mokslo bakalauro laipsniu, pa 
skui Illinois universitete ga
vęs Doctor of Medicine laips
nį.

Tikieto dėl Sharkev Pager
bimo Bankieto kuris įvyks šį 
vakar, 7.30 vai., Midland Klu
be, galime gauti sekančiose vie 
tose.

PRAEITIES PABIROS
Rašo Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

Karo kapelionai
Kadangi rusų kariuomenėje buvo dau 

tusia pravoslavai, tai jų dvasios reika-
aprūpinti, kiekvienas pulkas turė- 

.vo savo šventikų. Katalikų būdavo ne 
r daugiausia, todėl jų dvasios reika 
is vyriausybė skirdavo tiktai vienų
įų kapelionų visai karo apygardai. Ka
rėtai kur galima buvo rasti kapelio- 

su padėjėju. Toksai katalikų kunigas 
kapelionas, būdamas visai karo apy- 

rdai tiktai vienas, tai, žinoma, pato- 
tusia vieta jam būdavo apsigyventi ne 
r kitur, kaip ten, kame apygardos vy
kusias štabas buvo.

Man teko eiti pareigas Varšuvos ka- 
apygardoje, kuri apėmė visų vadina-

“Kongresovkų”, išskyrus Suvalkų 
rijų, ir Volinijos dalį. Tokiu būda 

apygarda buvo apėmus daugiau, nei 
limtį gubernijų. Nors šiame krašte gy- 
įtojų daugiausia katalikų, tačiau ka
imenėje katalikų būdavo ne daugiau,

kaip kitose apygardose. Mat, Rusai vie
tos gyventojais nepasitikėdavo, ir bijoda- 
vosi didesni jų skaičių čionykščiuose pul
kuose palikti, kad kilus kokiems nesusi
pratimams, nepanorėtų jie eiti išvien su 
sukilėliais. Taigi mūsiškius jaunuolius 
siųsdavo ten kur į tolimų Rusijų ar į Si- 
byru ar į Kaukazą, o čion — į Lietuvą, 
Lenkiją, I^atvijų, Suomijų — atsiųsdavo 
rekrūtus iš vidurinės Rusijos kur nuo 
Volgos ar Kazanės totorius ar kitokius 
kokius, kurie su mūsų žmonėmis negalė
tų nieko bendra turėti ir kilus kokiems 
maištams, kad nesigailėtų durtuvu ar šau
tuvu nepaklusniųjų žudyti. Tokia jau bu
vo Rusų vyriausybės politika: vienus siun
dyti prieš kitus ir tokiu būdu visus val
dyti. ’ ' n

Varšuvos karo apygardos kapelionų 
nuolatinė gyvenamoji vieta buvo Varšu
va, kur karo kapelionų žiniai buvo pa
vesta šv. Pranciškaus puiki senovės baž
nyčia ties Zakročimo ir Pranciškonų gat
vėmis. Kapelionų, kaip jau esu minėjęs, 
visoje apygardoje būdavo tiktai vienas. 
Atsižvelgiant vis dėlto į tai, kad Varšu
vos karo apygarda yra grynai katalikiš
kame krašte, kur gali atsirasti daug dau
giau reikalų nei kur kitur, leidžiama bu

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kai'nas, taip aukštai, kad žmo
nėms sunku bejpirktl. o lietuvių 
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj 1 
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuoktt tuojaus, 
gausit daug pigiau negu kur kitur — 
Telefonas

REPI BIJC 8402

Miškų departamentas išsiun ‘ 
tinėjo visoms miškų urėdijoms 
aplinkraštį, kuriuo pavedama 
surinkti žinias, kiek kurioje 1 
urėdijoje yra miško, kuriuo bū 

savano-

Skalbyklos
Tbor, Maytag, Apex, Pri
ma, \Vestinghouse, Easy 
Washer.

Bud riko krautuvė užpir
ko daugybę mašinų kol kai
nos nebuvo aukštos ir da
bar parduoda už žemas kai
nas.

1 x tų galima aprūpinti 
rius.

LIETUVIAMS GERA PROGA 
Ant rendos Storas ir 6 kambarių 

fintas. Storas tį/ka dėl bučernės ir 
grocarnės arinf'kltoklo biznio. Renda 
pagal sutarties. Flatą atiduosiu ui

Draugo ofise 2334 So. 0ak-!p,,8ę kaln°8 tan? kur‘”prt* Iui Ųifcu V* ac, HU. uan. l)urėtl natną Vieta graži, arti Doug-
ley Avė., Tel. Canal 7790. 

Metropolitan State Bank,
2201 W. Cermak Rd.

Naujienos ofise, 1739 So.
Halsted St., Tel. Canal 8500. 

Jos. F. Budrick’s, Ine., 3417
-21 Halsted St.

People's Furniture Co., 2538
-40 W. 63rd St., ir 4177-83 Ar
cher Avė.

A. Saldukas, Real Estete, 
4038 Archer Avė.

Bruno’s Barber Shop, 10746 
So. Michigan Avė.

REMKITE KATALIKIŠ
KĄJĄ SPAUDĄ

las Parko. Atsišaukite;
3241 OGDEN AVĖ.

Vanbnren 0018

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie Stote St.
Tel. Pl'LLman 6050

Ketvergo vakarais nuo 7 Ikf 9 
4600 S. W(xxi St. LAFayette 6.183

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefonas STAtc 7660 

Valandos 9 rvte Iki 6 nopi»t
2201 W. Cermak Road

Panedėllo. 8eredos fr Pėtnyčloa 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas CANal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo ir Subatoa 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas REPublc 0600

NEPRALEISKITE PROGOS 
Ant pardavimo restaurantas su a-

1a‘is bizniu. Biznis labai geras ir se
niai išdirbtas, esu priverstas apleis
ti. Priežast) patirsite ant vi'etos.

Atsišaukite-
3457 SO. HAI.STED STREET

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus ir pri
statau Anglis už pigiausias kainas. 
Pašaukit I.AFayette 8080

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

INSURANCE

NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

Naujos elektrikinės skalby
klos vertės $75 po

*39.00
Skalbyklos $60 vertės po

*29.00
Skalbyklos vertės $90 po

*49.50
GALIMA PIRKTI 

MOKANT PO ji į
SAVAITE

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVA K O R C I Ų AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 W.ST 47th STR. Tel. LAFayette

vo čionai kapelionui turėti dar savo pa
dėjėjų — vikarų, kuris taip pat turėdavo 
būti Valdžios patvirtintas.

Vyresniuoju kapelionu Varšuvoje bu
vo jau bebaigęs savo tarnybų apysenis 
kunigas Pranciškus Bilskis. Kadangi daž
nai pasitaikydavo norinčių prieiti išpažin
ties lietuvių kalba, ne tik kareivių, bet 
ir šiaip piliečių, atvykstančių čion viso
kiais reikalais iš Lietuvos, tai padėjėjų 
jis visuomet rūpindavosi turėti lietuvį ku
nigų. Prieš mane buvo lietuvis kunigas 
iš Mohiliavo vyskupijos — kun. Dirgėla. 
Šiam išvykus į Sibyrų užimti tenai karo 
kapeliono vietų Užamūrio karo apygar
doje, jo vietų reikėjo man užimti.

Taigi, Varšuvoje mes buvome du ka
ro kapelionai: kun. P. Bilskis — vyres
nysis ir bažnyčios rektorius, ir aš, kaip 
jo vikaras ir padėjėjas. Abudu gyvenome 
prie šv. Pranciškaus bažnyčios. Jis sam
dytame bute, prie Zakročimo gatvės, o 
aš valdiškame bute — kapelanijoje, prie 
pat bažnyčios, dar nuo tėvų pranciškonų 
likusiame name.

Visi kariuomenės katalikai priklausė 
Mohiliavo (Peterburgo katalikų) arkivys
kupo valdžios. Ir šv. Pranciškaus bažny
čia, nors ji buvo Varšuvoje, tačiau buvo

priskaitoma prie Mohiliavo arkivyskupi
jos, kiek ji buvo paskirta kariuomenės rei
kalams. Tuo būdu ir mudu su kun. P. 
Bilskiu huvova kaip ir Mohiliavo arkivys
kupijos kunigais ir su visokiais reikalais 
į tenai turėdavome kreiptis.

Tas mudviejų nepriklausymas Varšu
vos vyskupo valdžiai padėjo man išrū
pinti Varšuvos lietuvių kolonijai leidimą 
turėti savų lietuviškų bažnyčių ir savas 
lietuviškas pamaldas bei pamokslus. A- 
pie tai tačiau paskui pakalbėsime.

Rusų traukiniai

Sykį gavęs paskyrimų, nebuvo ko il
gai delsti ir laukti. Taigi susirankiojęs 
savo, kokius turėjau, daiktelius — vienus 
jų, kurie buvo mažiau reikalingi išparda- 
viau, žinoma, pamestinai, kaip paprastai 
tokiais atvejais esti, o kitus, kurie rodės 
bus dar sugadūs, sudėsčiau į ryšuliukus, 
kad galėčiau pasiimti kartu su savimi. 
Atsisveikinau su savo mylima Marijam
pole ir marijampoliečiais, su kuriais iš
gyvenęs buvau ištisus šešerius metus, ar
timiausio savo draugo lydimas pasileidau 
per šeštokų stotį į Varšuvą, kur buvo 
nuolatinė Varšuvos apygardos karo kape
lionų gyvenamoji vieta.

1083

Leidėjiai Lietuviškų Radio 
Programų.

Nedėldieniais: 8 vai. ryte 
ir 1 vai. po piet. iš W.C.F.L 
970 k., ir 1:30 vai. po piet, 
W.A.A.F., 920 k.

Rusų traukiniai, nežinau, kaip da
bar, bet tuomet buvo skirstomi į tris kla
ses. Pirmosios klasės vagonai būdavo pui
kiai išpuošti ir be galo brangiai už juos 
reikalaudavo mokėti. Jie būdavo skiria
mi turtingiausiems važinėti. Antrosios 
klasės vagonai jau būdavo daug prastes
ni ir daug pigesni. Jie būdavo vartojami 
ne tiek turtingai, bet vis dėlto dar po
niškai publikai važioti. Paprastiems gi dar
biniams žmonelėms ir visiems kitiems, 
kaip žydeliams, mokslus einančiajai jau
nuomenei, ubagams ir panašiems plikiams 
skiriama buvo trečioji klasė. Save gerbiąs 
ponas šia trečiąja klase nevažiuodavo, tai 
būtų pažeminimas ir negarbė. Teisybę pa
sakius nešvarumo rusų trečioji klasė, tai 
tikrai buvo nešvari. Grindys prispiaudy- 
tos, suolai dulkėti ar net sutrempti, pur
vini, tabako — machorkos prismardyti. 
Nerūkantiesiems vagonai būdavo kiek 
švaresni, bet šių mažiau būdavo ir ne vi
suomet būdavo galima į jį patekti.

Bus daugiau)
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