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Ispanai griežtai kovoja prieš radikalizmą
LENKIJA PROTESTUOJA PRIEŠ PRA

NCŪZIJA DEL NAUJO PAKTO
Austrija tik paskolomis gali atmokėti 

savo skolas
PRANCŪZIJOS PARLAMENTE YRA SU- 

MANYMAS NUSIKRATYTI KARAIS

ISPANUOS VALSTYBĖS 
VYRAI SMERKIA RADI

KALIZMĄ

LENKAI ATSISUKO PRIEŠ 
PARYŽIŲ

PARYŽIUS, liepos 16. — 
į Dėl naujo Prancūzijos pada
ryto draugingo ir pasitikėji
mo pakto su Anglija lenkų vy
riausybė sukėlė aštrų protes
tų prieš Prancūziją. Lenkijos 
užsienių reikalų ministeris Za- 

Pasukti į leski’s pareiškia, kad Praneū- 
reiškia zija tuo būdu išduoda savo vi

sas sųjungines valstybes Eu
ropos žemyne.

Lenkai nė kokiu būdu ne
gali suprasti, kad j tų pasiti- 

valstybės vyrai smerkia įsi- j kėjimo paktų kviečiama rr Vo-

MADRIDAS, liepos 16. — 
Visoj Ispanijoj gyventojų ta
rpe ima reikštis smarkus są
jūdis už tautos pasukimų de
šinėn pusėn, kadangi jau per 
daug nukrypta į kairę ir kra
štui gresia pavojus, 
atgal dešinėn pusėn
nusikratyti nelemtuoju radika 
lizmu, kurs trumpu laiku kraš
tų pradėjo vesti j pragaišti.

Visi protaujantieji ispanai 
vvrai

kietija. O juk šios pastarosios 
tikslas buvo ir vra suardvti

SUMANYMAS NUSIKRA
TYTI KARAIS

Pierre De L. Boal, kurs jau 
senai yra J. V. diplomatinėje 
tarnyboje, paskirtas J. V. pa
siuntinybės Kanadoj sekreto
riumi.

PARYŽIUS, liepos 16. — 
Prancūzijos parlamentui įduo 
tas rezoliucijos formoje su

manymas prie žinomo Brian- 
do—Kelloggo pakto prisegti 
priedų. Pareiškiama, kad val
stybės negali skelbti mobiliza
cijų ir negali vesti karų be 
gyventojų atsiklausimo. O tas 
atsiklausimas — tai visų gy
ventojų referendumai, kuriuo
se turi lygiai dalyvauti vyrai 
ir moterys. Du trečdaliai bal
sų nusprendžia klausimų.

Šio sumanymo autoriumi y- 
ra atstovas L. Abrami’s, bu- 
vusis karo pasekretorius.

CHICAGO JE

REIKALAUJA LIKVI
DUOTOJO

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ŠIEMET LAUKIAMA GE
RESNIO SODŲ VAISIŲ ' 

DERLIAUS

SAVOTIŠKAS KELEIVIS
BAGUSLAVIŠKIS, Ukme-

Gook’o apskrities advokatas 
kreipės vyresniajin teisman.
Reikalauja, kad Stevens vieš
bučiui būtų paskirtas likvi- 
duotojas. Viešbučio valdyba, <hj vaisių derliaus, kaip teko J kais į dide‘le barzda. Eidamas 
rodos, gerai veda reikalus, bet iš žemės ūkio rūmų specialis- i jįs nieko neprašo, jei kas ką 
už 1929 ir 1930 metus mokės- tų sužinoti, laukiama geresnio J pasiūlo — neatsisako, bet pa
čių nemoka. O šių yra graži negTX pernai. Tačiau šiemet jirna tik tiek, kiek tam kartui 
suma — daugiau 700,000 do- atsirad labai d, godo Ren reikalinga. Šitas keleivis nepa 
lenų. - • - . n v. , „

rgės aps. Neseniai čia buvo 
atėjęs retas keleivis, tūlas Ši
rvys, ilga miline apsivilkęs,

Šiais metais vaismedžiai pe-
V T • . , , l-’J0} uuuuc auiiminrn,rzydejo gana gerai, todėl so-;,, . . ,7 I klumpėm apsiavęs, ilgais plau

IŠSIBAIGĖ ŠELPIMO 
FONDAS

prastai gerai skudučiu skudu
čiuoja įvairias lietuviškas dai
nas. Groja tik tada, jei dide-

... . . , snis klausytojų-skaičius susi-artimiausiu, laiku bus sausas i ,, ... , ! randa.

kėjų, kurių seniau tiek nebu
vę. Kadangi kova su jais dar 

- nėra pilnai pravesta, tai, jei

KARO VETERANAI 
NERIMSTA

RADO, KAIP DIRBTI 
AUKSĄ

. WASHINGTON, liepos 16.
— Tarp susirinkusiųjų prie
šais valstybės rūmus karo ve-' 
teranų kilo suirutės, kada po
licija areštavo jų vvriausiąįį, , , .i -.ir , • , , , . mus matant vvnausvbes pas-vadų Waters ą ir keletu 30 j . r
padėjėjų.

MADRIDAS, liepos 15. —
Laikraštis Libertad praneša, 
kad chemikas inžinierius rado | Cook’o apskrities šelpimo 
priemonę gyvąjį sidabrų pa- Reikėjas yra Washingtone. Jis 
keisti auksu. Darė jis bandy- nori gauti iš vyriausybės pa-

Chicagoj išsibaigė valstybės' oras’ sodri vaisiai gali daug 
legislatūros skirtas bedarbių i nukentėti. Kovai su kenkėjais 
šeimų šelpimo fondas Ir to- j kiekviename apskrityje yra 
mis dienomis bus uždarytos įšvirkštų, kurie duodami 

ūkininkams naudotis nemoka-

SPECIALISTAI DIRSES 
RUGIAIS PAVERSTI

'šelpimo stotys.

skolos.

mai.

SPARČIAI STATOMA 
SKERDYKLA

kirtam ekspertų komitetui.

Areštavimas įvyko, kada Gyvąjį sidabrų pakeitė a.u-

Prancūzijos sąjungų su Len- Airijos buvo uždrausta

vVaters’as su gausinguoju ka- kso milteliais. Darbas atsiėjo į 
ro veteranų būriu įsiveržė va- apie 300 dol., o aukso gauta 
lstybės rūmų portikan, kas po- vertės apie 725 dol.

PILACKAS IŠSITARNAVO 
v PENSIJĄ “

kija. Ir Vokietijai tas puikiai

AUSTRIJA FINANSIŠKAI 
YRA BEJĖGĖ

vyravusį radikalizmą ir ieško 
priemonių juomi atsikratyti.

Ispanų radikalizmą smerkia 
visos kultūrinės ir profesijo- 
nalų organizacijos ir sųjun- i sekasi, 
gos. Jų vadai pareiškia, kad1 
religiniai persekiojimai ne tik 
smerktini, bet pačiai respubli
kai labai kenksmingi. Ir kas -------------
varžo laisvų Katalikų Bažny-! VIENA, Austrija, liepos 17. 
Čiai ir katalikams veikimų, tas j— Ši respublika finansų at- 
nori tautai ne ko kita, kaip žvilgiu yra tiek nelaiminga, 
lik negerovės. į kiek yra nelaimingos Vengri-

Visam krašte įžymiųjų ka-į ja, Bulgarija ir Graikija.
talikų veikėjų vadovaujami 
gyventojai daro susirinkimus 
ir reikalauja, kad centro vv-

Bet Austrija daugiau už a- 
nas kitas giliukinga. Ji gavo 
42 milijonus dolerių paskolos,

riaugvbė išsiveržtų iš radika-i kad galėtų atmokėti skolas. *Be 
lizmo žnyplių ir gTųžintų kra-' naujų paskolų negali skobj mo
štui visiškų laisvę ir laimę.

FAŠISTŲ VADAS 
TILŽĖJE

keti.
Tos rūšies būtis negali il

gai tęstis.

DE VALERA LONDONE

Policija po to įsakė vetera- i 
nams pasišalinti ir užimti vie- J 
tas atokiau nuo rūmų. -Vete
ranai neklausė ir reikalavo 
paleisti areštuotų vadų.

NEGREIT BUS IŠKELTAS 
LAIVAS

PARYŽIUS, liepos 16. — 
Ekspertai rado, kad pasken- 

' dusį prancūzų karo laivų 
Pranešta, kad į policijos “Promotbee” ims ištisus me- 

nuovadas sušauktos policijos tus laiko iškelti į vandens pa- 
atsargos. Yra baimės, kad ve. Į viršių. Ir tai bus labai pavo- 
teranai priešinsis policijai. 1 jingas darbas.

VISIŠKOS BLAIVYBES 
REIKALAS

PANAIKINO SKOLAS IR 
NUTRAUKĖ BIZNI

Žinomas lietuvių veikėjas 
Simas A. Pilackas 21 metus 
virš tarnavo parkų policijoj 
kaipo polieijantas. Liepos 16 
d. iš, tarnybos išėjo. Dabar 
gaus pensijų. Reikia pažymė
ti, kad' p. Pilackas jam uždė
tas pareigas uoliai ir sąžinin
gai ėjo, už kų gavo pagyrimą 1^ lapkričio l d\ 
ir padėkų.

Į Gustonys, Panevėžio apskr.
1 Pažvibų kaimo du ūkininkai 
[stebina kaimynus savo “išra
dimu.” Jie sako, kad perei- 
i tais metais tyčia pasėję po pu-

.. .. .~ , sę hektaro gryniausių dirsių,Šiauliai. Sparčiai eina be-. ° v
1 J- L- J. T. -t , A ls kurių dabar visi mato zy-konams apdirbti fabriko statv- ,. v- •, ‘ dmems puikiausius rugius,ba. Sienos tau išvestos. Tie-' . . . .. .. x .. . „. . , , Klausiami, kokiu budu jie taisiami balkiai, statomos geg-i , . , , v. , , .. . . . , ‘" padare, nuduoda žiną labaines ir dengiamas stogas. Greit ,. , ,. ,. •, .1 svarbių paslaptį, kuri esantibus pradėti fabriko vidaus 1- L. , , m w.r ; šio to verta. Tačiau ne visirengimai. Iškastas artezinis šu 1
linvs per 150 metrų gilumo. i pasakojimams tiki ir kai kurie

Prie statybos nuolatos dabar Į 
dirba apie 100 darbininkų. Ne 
laimių iki šiol jokių nebuvo. 
Skerdykla galutinai bus baig-

NAIKINAMOS PIKT
ŽOLĖS

IŠVAŽIAVO SUSIPAŽINTI 
SU KITŲ KRAŠTŲ 

TEATRAIS

mano, kad tuodu ūkininkai juo 
ko dėliai vietoj dirsių pasėję 
geriausių rugių ir dabar juos 
rodydami mulkina lengvati
kius “ savo paslaptie:'". 0 
smalsuolių daug yra, kurie 
nepamano, kad iš dirsės rugį 
padaryti tiek pat galimybių 
tėra, kiek iš vilko lakštingalą.

Cook’o apskrities miškeliuo
se naikinamos piktžolės, ypač

BERLYNAS, liepos 17. —
Vakar Tilžėje vokiečių fašis-’ 
tų vadas TTitler’is sakė poli 
tinę prakalbą. Apie 30,090 bės prezidentas de Valera. Jis Į 
žmonių jo klausėsi. Tai parla-1 tarėsi su Anglijos ministeriu: 
inento rinkimų kampanija. ! pirmininku MacDonald’n tiks-

------------------- i bi išlyginti kilusius tarp abie-
AUKSO GAMYBA ALAS- jų kraštu nesusipratimus. Tas 

koj Didėja būtinai reikalinga padaryti
------------ -- prieš Įvyksiančių Kanadoj Bri

SEWART), Alaska. liepos tų imperijos ekonominę kon- 
16. — Dnvsono (Yukon) auk-, fereneijų.
so kasyklose praplėstas dar-! ---- t--------------
bas. Daugiau aukso bus pa- j 
gaminta.

LONDONAS,'liepos 16. — 
Čia lankosi Airijos vyriausy-

PHILADELPHIA, Pa., lie
pos 16. — Čia įvyko Amerikos 
katalikų visiškos (pilnos) blai 
vybės unijos suvažiavimas. 
Vietos arkivyskupijos vysku

pas pagelbininkas O’Hara’s 
suvažiavime pareiškė, kad ka
talikų blaivininkų veikimas y- 
ra religinis veikimas ir jis nie
ko bendra neturi su
jaučia krašto pcohibicija.

8 NUŽUDYTA

KARDINOLAS LAURI’S 
PAS POPIEŽIŲ

VATIKANAS, liepos 15. — Į 
šventasis Tėvas Pijus XT sn-'

CLANTON, Ala., liepos 16. į taip vadinami konadiški da- 
— Valgomųjų daiktų pardhio- giai. Tuo užsiima keli šimtai 
tuvės savininkas W. Little-. bedarbių. Piktžolės arba nu- 

i john ’as panaikino apie 4,000 Į kertamos arba apariamos.
dolerių skolų ir uždarė par- j _____________
duotuvę. PATS BAIN’AS LIUDYS

Jis sako, kad tiek jam yra 
skolingi apie 300 žmonių. Gal 
jie neturi pinigų ir negali at
silyginti. Jei taip, tai negali-u gyvuo-. .. ma iš ju ne reikalauti.

PRIEŠ POLITIŠKAS 
PRAKALBAS

WASHINGTON, liepos 16. 
— Vakar senate pasmerktos 
įvairios politiškos prakalbos, 
kurios rekorduojamos ir kon
greso rekordus. Šis smerki
mas padarytas taip pat poli
tiškomis prakalbomis.

9 ŽUVO KASYKLOJE

TOKT.TO, liepos 17. — Tarp teikė audienciją Jo Emin. ka-! ,RTO DE JANETRO, Brazi- 
Barbino ir Mančuli, Mandžiū- rflmolni T nuri, kurs tnrptnu- Ii ja, liepos 17. — Morro Vėl- 
rijoj, plėšikai užpuolė trauki- tiniam Eucharistiniam kongre bo kasykloje, Minas Geroes! Chicago majoras Cermak’as 
nį. R asmenys nužudyta ir ke- se Dubline buvo popiežiaus at-1 provincijoj, ištiko sprogimas. I ilgesniam laikui išvyko į sa- 
liolika sužeista. - stovu. ' 9 darbininkai žuvo. vo vasarnamį, Antiocb.

Švietimo ministerija nuo bi
rželio 17 d. komandiravo į už
sienį valstybės teatro direkto
rių Olekų-Žilinskį. Jis aplan
kys Vokietiją, Prancūziją, Au
striją ir Čekoslovakiją, kur

SUVALKIJOJ RANDAMA 
• GINTARO

Kalvarija, Marijampolės a- 
pskr. Šleinų km. flkin. Bar
kausko žvyro duobėj randama

. . nedidelių gintaro gabalėlių ir
snsipažins su t, krašt, svar- j sūakraenėjūsifl jvairil) jflrM 
blausi, teatn, akio, adiuims. ir 8an8nrao8 1925

m. Marijampolėj vienas mo
kytojų seminarijos mokinys 
rado keliolikos gramų svorio 
gintaro gabalėlį upelyje, te
kančiame pro seminariją.

Keturvalakių (Vilkaviškio 
aps.) mokyklos mokinys rado 
Rausvėja gintaro apie 409 gra

. Gracijos ir meno dalių sutvar- 
Pranešta, kad šią savaitę kymn

uždarytų 12-os bankų patsai 
buvusis vyriausias vedėjas 
Bain’as liudys teisme ir mė
gins išaiškinti, kad jo vedami 
bankai buvę gerajam stovy. Į- 
rodoma, kad jo bankai toli

(

LIETUVIŠKAS TABAKAS 
VILNIAUS KRAŠTE

SUŠAUKIA MONETARINĘ 
KONFERENCIJĄ

WASHINGTON, liepos 16.'TrieS uždarymą jau buvo 
— Remiantis Lozanos sutar- nes,1’Prūs- 
timi, T. Sąjunga sušaukia pa
saulio monetarinę ir ekonomi
nę konferenciją. Konferencija i 
įvyks Ženevoj ar Londone spa 
lių mėnesį.

Galimas daiktas, kad J. Va
lstybės negalės dalyvauti, jei 
karo skolų mažinimo klausi
mas nuolat bus Europoje ke
liamas.

SUIMTA PLĖŠIKĖ

Policija suėmė jauną plėši
kę, kuri keletą valgyklų api
plėšė. Kartą sakėsi, kad ji y- 
ra Mrs. Foster, tai kartą, kad 
Mrs. Maber.

4 SUŽEISTA

Monroe ir Wells skersgatvy 
susikūlė automobilis su gais
rininkų troku. 4 asmenys su
žeista.

-

;• “Vilniaus Rytojus” rašo, 
kad šiomis dienomis Vilniuje 
pradėjo eiti naujas ekonomi- 
kos reikalams skiriamas lenk, m” aTO™ P*™’; kuris
laikraštis (Przegląd Gospo- 
darezy Ziem Polnocno Wscho- 
dnichy, kuriame įdėtas straip
snis apie tai, kad Vilniaus 
krašte labai esąs rūkomas lie
tuviškas tabakas.

mokyklos muziejuje. Gal jo 
rastų ir daugiau, bet vietiniai 
gyventojai retas tepažįsta gi
ntarą ir radę palaiko papras
tais akmenimis.

NELEIDO “PAVASARININ
KŲ” KONGRESO

Vyriausybė nedavė leidimo 

sušaukti “pavasarininkų” ko

ngresą, kuris buvo numatytas 

liepos mėn. 9 d. Kaune.

NORI PRIPAŽINIMO
SANTJAGO, Čili, liepos 15. 

— Socialistų menševikų vy

riausybės diktatorius Davila 

deda pastangų, kad1 valstybės 

pripažintų jo vyriausybę. Jis 

už tai žada kai kurių konce

sijų.
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DIENOS KLAUSIMAI

KODĖL NE ALFREDAS SMITH?

Demokratų partija turi daug žymių žmo
nių, kurių patsai žymiausis yra buvusis New 
Yorko valst. gubernatorius Alfredas Smith’. 
Angliakasio kūdikis savo gabumais ir ener
gija pasiekė krašto politinės viršūnės.

A, Smith taip gabiai ėjo gubernatoriaus 
pareigas, kad 1928 metais demokratų seimas 
jį nominavo savo kandidatu į valstybės pre
zidentus. Tuomet pasipylė iš protestantų pu
sės didžiausioji netolerancijos propaganda. 
Ji buvo plačiai organizuota ir taip nešvari, 
kad ja drovėjosi net šviesesnieji protestan
tai. Tos propagandos eigų, davinius ir atvaiz
dus p. M. Williams išleido atskiroje knygoje 
“The Sbadow of tbe Pope”, kuri pasiliks 
amžinu dokumentu protestantų netoleranci
jos Amerikoje.

Respublikonai tuomet laimėjo. Alfredas 
Smith nenusiminė. Jisai, partijos opozicijoje 
stovėdamas, aiškiai nurodė valdžios daromą
sias klaidas ir davė patarimų, kaip iš dabar
tinės suirutės būtų galima išeiti. Alfredas 
Smith buvo dabartinės valandos žmogus; jam 
lygaus nebuvo. Demokratų seimas priėmė be 
pataisų jo senai skelbiamas doktrinas ir iš jų 
sudarė savo programų.

Seimas, priėmęs Smitbo programų, turė
jo jį rinkti ir savo kandidatu j valstybės pre
zidentus. Deja, jie to nepadarė! Bene jie tū
rėjo geresnį žmogų už Alfredų Smithų? Ne, 
geresnio jie neturėjo, bet visgi A. Smitho ne
rinko. Kodėl?

Plačiosios visuomenės simpatija demo
kratams savaime aiški. Dabartinė politinė 
krašto būklė ir demokratų paskelbtoji pro
grama atidarė jiems kelių į laimėjimų. Toli 
matantieji demokratai politikai vienok aiš
kiai suprato štai kų: jeigu Alfredas Smith 
bus jųjų kandidatu į prezidentus, jie nelai
mės — protestantai turi užtektinai galios ir 
dar daugiau neapykantos prieš katalikus, kad

leistų žmogui katalikui užimti valstybės pre
zidento vietų. Kų reikėjo daryti? — Ar rink
ti kandidatu į prezidentus Alfredų Smithų ir 
prakišti rinkimus, ar ieškoti protestantams 
priimtino žmogaus ir laimėti rinkimus? Vi
sai natūralu; jie išsirinko antrųjį sumetimų: 
kandidatu į prezidentus nuskyrė Franklinų 
Roosevelt, kad per jį paimtų valstybės vairų 
į savo rankas.

Pravartu visgi čia konstatuoti keletas 
faktų. Naujosios Anglijos Mass. ir Conn. val
stybės, kurios nuo seno pasižymėjo sųvo kil
numu apšvietoje, tolerancijoje, stovėjo sm 
Alfredo Smitho bloku iki galo; dalinai čia 
gal būta įtakos ir senatoriaus D. Walsh. An
tra, New Yorko miesto majoras Walker, ne
paisydamas skaudžiausių pasėkų, kad gali 
būti netrukus prašalintu iš. užimamosios ma
joro vietos, viešai pasisakė už Alfredų Smith. 
Reiškia, esama ir amerikiečių, ypatingai ka
talikų tarpe, sūsipratusių žmonių, kurie savo 
principų ant kompromisų nemaino.

Kokia gi galutinai išvada iš šių mūsų 
politinio gyvenimo davinių? Ji labai aiški ir 
tiktai aklas josios nesuprastų — protestan
tai susiorganizavę, galingi; protestantai sto
vi nepalaužiami už savo principus, kurių nie
kuomet neatsižadės; protestantai remia sa
vus ir tiktai saviems jie leis žengti pirmyn; 
protestantai mums lietuviams čia davė tokių 
pamokų, kurios milijonais dolerių nepirksi. 
Žinoma, jų nekultūringumo ir netolerancijos 
mums nedera sekti, ties visa, kas bloga, yra 
smerktina; bet mokinkimės iš jų savygarbcs 
įsisųmoninimo.

Ar daugelis mūs lietuvių tų pamokų su
pras ir sugebės ja pasinaudoti? Dieve, duok! 
Laikas, jau laikas mums lietuviams katati

LRKSA 46 - 47 SEIMAS
(Tęsinys)

Paskatinė diena
Seimas užsitęsė 5 dienas.

Pasirodė, kad norint visus or
ganizacijos reikalus ir kuopų 
sumanymus smulkmeniškiau 
apsvarstyti, penkių dienų ne
užtenka. Šiame seime daug į- 
nešimų visai nekeltų, kiti iš
kelti tuoj atmesti, nes nebuvo 
kada jų svarstyti. Tiesa, dau
guma kuopų įnešimų, kurie 
jokiu būdu nesutaikomi su or
ganizacijos konstitucijos dės- 
niais, visai nepraktiški. Dėl, “k5'rlUS galėa’ pr“e5;

tybių Prezidento rinkimai,.
nuo kurių šiek tiek paeina šio I

7”. . . (krašto materialinė gerovė, L
beimąs, plačiai apsvarstęs i . « . . ,v-. r i..r?L;BKSA Seimas pasisako vieno20 Year Payment Life , *20‘ v ,» , . v. .

v n j s. , . .svarbiu klausimu, kuris siaisYear Endowinent,’ ‘Endow-, ... . ’ ..., . .... , . . . . laikais yra pats atkakliausias,
ment at age W), taip pat ‘Vai
kų Endowment’ ir ‘Paid up’ 
skyrių įvedimo reikalų, prin- 
cipialiai priima p. aktuaro R. 
Merriman planų,' autorizuoja 
Pildomųjį Komitetų prirengti 
ir papildyti tinkamoje formo
je ir tvarkoj reikalingus strai-

Kadangi prohibicijos įstatv 
mas nė kiek nesumažino gir- į 
tybės šiame krašte;

Kadangi praktika parodė, j 
kad žmonių bląivinimo darbas 
negalima įvykinti įstatymų ke1 
liais ir policinėmis priemonė-į 
mis, dėl to Sus-mo Seimo da

psmus ir paragrafus, liečia®- > . . . , » . .y,v. , , . . , . įlyvMU pasisako uz visiškų pročius apdraudos skyrių konsti-
tucijoje. Prieš įvedant tuos

HĮĮ

Kum. Pr. J. Vaitukaitis

ŠVENTOJI BRIGIDA

(Pabaiga)
Kai Brigida nulenkė savo galvų, kad 

baitas velionas būtų uždėtas ant jos gal
vos, savo rankos pirštais palietė medį 
šventojo altoriaus, ant kurie buvo laiko
mos šv. Mišios kas dienų ir sausas medis 
staiga išleido žalius lapus, o jos veido 
biaurutuas dingo, akys atgavo pirmykštį 
žydrumų ir malonumų, skaisti, balta vei
do oda daugiau nebebuvo susitraukusi, 
vėl grįžo į buvusį gražumų ir skaistumų. 
Naujai atgimusi, būdama graži ir skaisti, 
Brigida jautėsi laiminga ir save aukojo 
Dievo tarnybai.

Sakoma, kad Kildare’o vyskupijų pe
nktame šimtmetyj įsteigė Šv. Konlutas,

to kuopos, paduodamos į sei
mų įnešimus, turėtų nuodug
niau juos apsvarstyti ir žiū
rėti, kad jie neprieštarautų 
konstitucijai, su kurios nuo
statais negalima prasilenkti.

Šiame posėdyje išklausyta 
sveikinimų, užbaigta rinkti 
konstitucinės komisijos, iš
klausyta skundų ir apeliacijų 
komisijos raportai. Apsvarsty 
ta ir priimta kai kurie kuopų 
įnešimai.

Iš kuopų sumanymų tik šie 
tepriimti:

1. Seimui vietų skiria pats 
Seimas (iki šiol skyrė Pildo
mas Komitetas).

2. Sekantį 48-tų Seimų nu
tarta laikyti Newark, N. J.

3. Organo Redaktorių ren-

ti kuopoms’ laiškais ir plačiai 
paskelbti per organų”.

Rezoliucijų komisijos narys 
L. Šimutis perskaitė rezoliu
cijas, kurios vienbalsiai pri
imtos. Rezoliucijos tokios:

I
LRKSA 46—47 Seimas, nu

taręs uždėti vainikų ant a. a. 
kun. Burbos kapo, kuris yra 
pirmosios Amerikos lietuvių 
kolonijos, Plymouth, Pa., ka
pinyne, pažymi:

Kadangi a. a. kun. Burba 
buvo pirmas Amerikos lietu
vių tautinės sąmonės kėlėjas

hibicijos įstatymo atšaukimų 
ir apie tų nusistatymų prane
ša Prezidentui, respublikonų

Norman Whitaker, žinomas 
kaipo “the fox,” Brooklyn, N. 
Y., suimtas sųryšy su nušmu-

ir demokratų partijų kandida- į geliavimu $104,000, kurie bu
tams į prezidentus, senato ir vo išmokėti, kad kidnaperiai 
kongreso vadams ir spaudai. Į grųžintų pagrobtųjį lakūno

III.
LRKSA 46-47 Seimas, iš- 

klausęs Amerikos ukrainiečių 
organizuotosios visuomenės at 
stovų nuoširdų sveikinimų, 
mato reikalo kreipti Ameri-

Lindbergh’o kūdikį.

girnų, vaišingumų ir malonų 
priėmimų.

VII.
Žinant, kad 1933 m. Chica- 

kos lietuvių visuomenės dėme1 S°je įvyksta Pasaulinė Paro- 
sį stengtis sudaryti ir palai- da to miesto 100 metų sukak

ties proga, LRKSA 46-47 Sei
mas iš esmės pritardamas A-

kyti artimus santykius su tos 
draugingos ir prietelingos ta
utos visuomene ir bendradar- merikos lietuvių nusistatymui 
biauti, turint galvoje istori- tojo parodoje dalyvauti, įgai nius lietuvių-ukrainiečių rv-1 lioja A. Sutkų ir L. Šimuti 

gyvu sodam, o yp« per spau- Įsiu8 vi|niaus at. atstovauti Sus-mų parodos lie 
tuvių komitete, kad moraliai

klausomos valstybės įsteigimo 
klausimų.

.............. w vadavimo ir Ukrainos nepri-Kadangi jrsai pirmas dėmėsi

kams susiprasti: vienas kito nepaneigti, bet; ką Seimas. Iki šiol rinkdavo
Pildomas Komitetas.

darbo atskirti lietuvius nuo le 
nkų parapijų ir steigė grynai 
lietuviškas parapijas;

Kadangi a. a. kun. Burba

paremti tinkamai atstovauti 
mūsų tautų reikšmingoje pa
rodoje.

kaip akmeninė siena—pajėga stoti į gyveni- { 
mo kovų ir visados, visur ir visame savo žmo-j
gų, savas įstaigas, laikraščius ir organizaci-: ^P- įnešta pataisa,

jas remti; visa kas lietuviška katalikiška au
ginti į stiprių pajėgų; savo principų neatsi- 
žadėti, į kompromisus su jokiais mūsų tiky
bos ir tautos priešais neiti, bet visuomet va- ... 
duotis šiais senais lietuviškais dėsniais —,nelaukti 15 dienų po nusiun-Įbos pastangas mūsų tautinei 
“visi už vienų, vienas už visus”— gerai at-Į^mo į Centrų . ir ekonominei gerovei, šiais
menant mūsų senuolių aukso mintį “vienv-i Konstitucinė pataisa.j ji i “Kad bile narys-narė galė- 

’tų persikelti iš vieno į kitųI
i skyrių be jokio įstojimo mo
kesnio, išskiriant 25 centus už 
naujų narystės liudymų”.

'6. Suvargusių narių reikalu 
priimta tokia rezoliucija:

Seimas, aptaręs narių ne
galinčių užsimokėti mokesčių, į LRKSA lietuvių jaunimų,

bėję galybė!’

PASTABĖLĖS

“N—nos” labai išsigando. Tik pamany- 
‘ kit, Elta pranešė Lietuvos laikraščiams, kad

Kadangi LK&SAA6-47 Sei- Šios rezoliucijos perspausdi
4. Į konstitucijų primta ši buvo vienas pirmųjų LRKSA nias trykšte Jurgio Washing-• narnos iš “Garso”. Reikia pa 
5 kp. įnešta pataisa: steigėjų, kuris daug energijos ton® 200 sukak-i žymėti, kad antroji rezoliuci-
“ Jeigu narys tampa suspenlir darbo įdėjo šios organizaci-f to nutariama šį Ja (prohibicijos klausimu) į-

. ... . • . ... . . C? Z  ~ — — 1Z   -~Z . /"I Ta 4* r* ė/A Ir nduotas, o po užsimokėjimo kp. : jos ir visos išeivijos gerovei— 
sekretoriui, kad nuo tos die- j Dėl to, Seimo atstovai, gi-

Seimų nutarimų ir rezoliucijų dėta toli gražu nepilna. Rezo-
knygoje ir organe “Garse”

nos vėl būtų pilnas narys, o į liai įvertindami a. a. kun. Bnr vadinti: “LRKSA 46-47 Sei

“Draugas” finansuojųs kap. Dariaus skridi
mų per Atlantikų! Juk tai skandalas “dides
nis” už Lindbergh’o kūdikio pagrobimų! Bet pataria kuopoms ir apskritims 
“N.” redaktoriui patariame nusiraminti. To- steigti fondus, iš kurių būti)
kio “skandalo” tikrenybėje neįvyko. “Drau
gas” kap. Dariaus ir lakūno Girėno skridi
mų per Atlantikų rąfnia, bet vienas finansuo
ti neapsiima. Yra progos ir socialistų laik-1
raščiui prisidėti. O jei nori ir vienos “N-nos” riaus reikalu priimta ši rezo- 
tefinansuoja. “Draugas” nepavydės. liucija:

galima padėti bedarbiams už
simokėti į Susivienymų duok
les”.

7. “Life Insurance” sky

tricijus. Šv. Brigida jį pažino ir gyve
nime didžiai jį gerbė. Įvairiuose tikybos 
dalykuose ji susirašinėjo su šventuoju Ai
rijos apaštalu ir nuo jo ji gaudavo bran
gių patarimų, kaip globoti vienuolynus ir 
kaip tobulinti sielų. Šv. Brigida turėjo 
apreiškimų, kuomet Šv. Patricijus mirs; 
ir ji nusakė jo mirimo dienų ir valandų. 
Mirus, Šv. Patricijui, ji parašė gražių 
poemų jam pagerbti.

Metams slenkant, Šv. Brigida tapo 
labiau žinoma ir plačiai pagarsėjo dėl 
savo šventumo. Savo gyvenime ji įsteigė 
keletu vienuolynų seserims, įkūrė daug 
mokyklų vargdienių vaikams ir visur plė
tė labdarybę.

Šv. Brigida mirė 523 metais. Po mir
ties, netrukus ji buvo kanonizuota. Ji 
taip pat tapo paskelbta Leinsterio glo
bėja. Ji pelnė, kad vadintų jų, lygiai kaipo padavimai sako, būk dideliems jo dar

bams daug gelbėjo ir Šv. Brigida, ten Šv. Patricijus, visos Airijos globėjos var
pai įkurdama vienuolynų, kurio vienuolės J du, nes airiai katalikai prie jos yra die- 
yra pagarsėjusios dideliais nuopelnais i votai prisirišę ir jai atsidavę. Pas ai- 
Katalikų Bažnyčiai ir Airijos gyvento- Į rius, mažai kur randksi, kad jų šeimos 
įįamo.

Airijoje taip pat darbavosi Šv. Pa- ar patvirtintos Brigidos vardu.

ypatingais laikais, kada visų 
frontu varomas nutautinimo 
darbas, kreipia visų Sus-mo

mas, įvykęs Prezidento Jur
gio Waskingtono 260 m. gi
mimo sukaktuvių metuose.” 

V.

liucijoj, kuri buvo skaityta 
seime, buvo pažymėta, kad 
proliibieijos įstatymas nesuina 
žino girtybės, o padidino, kad 
jis demoralizuoja jaunimų ir 
jį pradėjus vykdyti krašte žy-

Seimas reiškia nuoširdžią ^iai padidėjo krimrnališkų
kuopų ir visų narių dėmesį padėkų Wilkes-Barre, Pa. mie 
eiti tuo keliu, kurį yra nusta-! s^° vyriausybei už malonų ai-
tęs išeivijos pijonierius kun. 
Burba, ypatingu rūpestingu
mu dirbti religinio ir tautinio

nusižengimų skaičius. Be alio
jo jimo, “Garso” redaktorius 
į tai atkreips savo dėmesį. 

Priėmus rezoliucijas buvo
stovų priėmimų, sveikinimus, 
taip pat dienraščiams, kurie
taip gražiai, palankiai ir pla-, sva*stoma, kur laikyti kitų 

įsųmoninimo darbų, traukiant aprašė LRKSA 46-47 Sei-1 sein* Buvo keli kvietimai. L.
mo eigų, nutarimus ir pramo- i &*mutis pakvietė į Chicagų,

rengiant tinkamas paskaitas, 
kooperuojant su kitomis lie-

gas.
VI.

J. Šaliūnas pasiūlė Nevrark, 
N. J^ Kaunietis Connecticut

tuvių katalikų tautinėmis ir 46-47 Seimo atstovai reiškia i Leneckis Worces-
nuoSirdžų padėką gert. kun. iter’ Mass; 0 «<»plil«bw-Bal- 
J. Miliauskui. šv. Trejybės I t"n®re’ Md- Chlc’«a «aTO 36 
par. klebonui, Sus-mo 4-tai >to”> ° Newark’ K J' virS 

Turint galvoj, kad šiais me- apskričiai, jos valdybai ir ko-'
tais įvyksta Jungtinių Vals- misijai už gražų Seimo suren- i

visuomeniškomis organizacijo
mis.

40.

(Daigiau bus)

Airijos gyventojai didžiai gerbia šve- į skirtas tik bandoms ganyti ir jis jau dėsnius. Jis išleido vaikų į mokytojus. 56
ntųjų, turėjo ir turi didį į jų pasitikėji- j buvo nebemažas vaikėzas, kai užsidėjo 
mų visame. Jai gyvai dar tebesant, sako- į pirmus batus. Beganydamas mokėsi. Tik
ma, kai Leinsterio karalius buvo skait
lingų priešų užtiktas, jis atsikreipė į Šv. 
Brigidų, kad jam pagelbėtų. Ir staigas 
perversmas įvyko priešų kariuomenėje; 
jie tapo visiškai nugalėtu

Kad Šv. Brigida buvo didi Šventoji, 
aišku iš to, kad jos šventumo garbė pra- 
plito po visų Europą ir bažnyčios buvo 
statomos jos pagerbimui.

Šv. Broganas eilėmis parašė Šv. Bri- 
gidos gyvenimų, kurs buvo tikrai angeliš
kas. Katalikų Bažnyčia kas metais mini 
jos šventę vasario jrruis) dieną. Ji yra 
didi Šventoji Airijoje ir airiai katalikai 
jų gerbia taip, kaip niekas kitas pasauly.

vėliau, jau būnant mokytoju, jam pavyko 
savo mokslų tiek papildyti, kad galėjo 
įstoti į Vienos ir Leipcigo aukštesniųsias 
mokyklas. Jis tapo didžiausias slavų is
torikas ir filosofas. Tas jį privedė paga
liau prie politikos. Jis tapo atstovu ir 
Įiartijos vadu, bet vadu Čekų “realistų” 
partijos, kuri nepritarė jaunųjų čekų 
“ihnsionistinėms” nepriklausomybės idė
joms. Jis buvo senas, skeptiškas vyras 
kai prasidėjo karas ir tik todėl jis, kurs 
niekada netikėjo čekų valstybės reahvnu, 
jis tampa sųkalbininku karščiausiu^ jau
nystės kupinu agitatoriumi kūrėju ir pa
galiau savo tautos galva

Theodora Kaaavyk
CEKOSLOVAKUOS PREZJDENiTAS 

— KALVIO SŪNUS

Slovakų kaimo kalvio sūnus. Jis neži
nojo, kad daugelis sūnų kaip tik iš kal- 

Į neturėtų bent vienos dukters, krikštytos 1 vio dirbtuvės gaudavo politinio pasise-

f

ŠVEICARIJOJ BASTĖSI VALKATA, 
DABAR VALDO ITALIJĄ

Tėvas buvo kaimietis, paprastas kal
vis ir būdamas įsitikinęs socialistas, į- 

kimo maršalo lazdų. Jis manė, kad esųs skiepijo vaikui soeialistinės evangelijos

liros buvo pirmutinė jaunuolio alga.
Dantimis grieždamas, jis apleido lai

ke pirmųjų atostogų Italijų. Šveicarijoj 
bastėsi kaip valkata, prašydavo išmaldos, 
nakvodavo patiltėse, uždarbiaudavo kai
po mūrininkas porų skatikų tam, kad 
vakarais galėtų lankyti Ženevos univer
sitetų, kur išmoko anglų, vokiečių, rusų, 
prancūzų kalbų. Visų niekinamas buvo 
palaikytas anarchistu ir ištremtas. Vėl 
buvo Italijoj mokytoju, vėl iškeliavo kai
po darbo sekretorius į Trientų, vėl buvo 
išsiųstas; jis patraukė į Lybijos karų, 
tapo dar aršesniu socialistu, trejus me
tus išbuvo vyr. “Avant” redaktoriumi.

Tada atėjo Did. Karas. Jis pateko 
į apkasus, į ligoninę iš ten išėjo didžiau
siu nacionalistu. Jis tapo laikraščių stei
gėju partijos steigėju. Tapo juodmarški- 
nių vadu, ėmė Romų—tapo Duče, suvar
žytos tautos diktatoriumi — šiandien di
dis valstybės vyras, tikros politinės išmin
ties •

Benita Hfassolimi

av
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Pirmadienis, liepos 1fi <1,1932

Dantų ir burnos higiena
Rašo Dr. P. Atkočiūnas, 1446 So. 49tli Ct., Cicero, 111.

Dr. P. ATKOČIŪNO KALBA, 
PASAKYTA IŠ RADIJO 
STOTIES WGES PER PEO- 

PLES FURNITURE CO. 
PROGRAMĄ

(Tęsinys)

Aiškumo dėliai čia pažymė
siu ligas, kurios apsireiškia ar 
tai dėl blogų dantų ar iš prie
žasties jau užnuodytų dantų 
nepavyksta ligonius pagydyti.

•k

Akių ligos
Dr. Gardner iš Mayo klini

kos, kuri yra gerai lietuviams 
Įioina, pažymi, kad sąryšys 
rp užnuodytų dantų ir akim 

ligų yra gerai patirtas klini
koje bandymais. Užnuodyti 
dantys apie šaknis, kad ir ne
turi simptomų, tačiau sukelia 
akių uždegimus, akių nusilp
nėjimus ir akių raumenų pa
ralyžių. Nuodai iš užnuodytų 
dantų pasiekia akis, jas nuo
dija ir tuo būdu atsiranda

tori

mas ir paralyžius. Taigi, kad 
pagydžius akis, kurios nesvei
kos iš priežasties prastų dan
tų, reikia pirmiausiai praša
linti dantų užnuodijimus, nes 
tuomet išnyksta Bakterijų ir 
nuodų versmės, kurios kenkia 
akims (Reikia suprasti, kati 
ne visos ligos yra iš priežas
ties blogų dantų; gali būti 
daug kitų priežasčių;- jas reik 
surasti)._

Odos ligos

Keletas odos ligų rūšių pa
sireiškia iš priežasties infek- 
tuotų dantų. Šimtai įvairių 
ligų paliečia odų. Dalis odos 
suirimų gali būti priežastimi 
vieno išgedusio danties. Daž
nai pasitaiko, kad vieno blo
go danties prašalinimas panai 
kiną odos ligų, nežiūrint, kad

sioginiai gali pagelbėti žmo
gui atgauti sveikatų.

Sąnarių ligos

Iš priežasties užnuodytų, in- 
fektuotų dantų, kartais žmo
gų apsėda sąnarių liga. Skau
duliai pasireiškia tai kojų, tai 
rankų, ar sprando sąnariuose. 
Dr. Hench pažymi, kad ypa
tingai viena sąnarių ligų rū-

I

D A K T A R A I:
p r i n g į g;

šis (ohronic infecious artbri- 
tis of the non-septic type) rei
kalauja prašalinti užnuodytus
dantis ir šiaip nuodų lizdus, OftaM Tei. Grovehiii 0<17. 
kad sugrąžintų ligoniui svei
katų. Iš sąnarių liga sergan
čių žmonių 50 nuoš. sergan 
čiųjų, kurie ieško pagalbos 
Mayo klinikoje, yra paliesti 
minėtos ligos rūšies.

(Bus daugiau)

Ofiso ir Rez. Tol. Boul. 5913. Ofiso ir Roz. Tol. Boul. 5914
Tek Orovehlll 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marųuette Road 
Vai.: 2-6 Ir 7 9 P. M. Ket. 9-11 A.M. 

Nedėlloj nusitarus

' DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35th Street (Kamp. 35th ir Halsted St.)
Vai.: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vak, 

Nedėlloj susitarus
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus

ORO ELEKTRA IR PERKŪNIJA
Atmosferos (oro) elektros kūnijos debesų pusė būna ne- 

reiškiniai kol kas labai piažai• aukštai, vidutiniškai pakyla a-
teištirti. Tie klausimai aiški
nami pakol ne visiškai tvirtais 
įrodymais, nors, tiesą sakant, 
jau labai daug patirta ir iš
aiškinta.

Elektros kiekis ore, iš ty-

pie 1500 metr. Virš perkūni
jos-debesų, 7000 — 9009 m. 
aukštumoj, visada galima ra
sti plunksniškų debesų, kurie 
gerokai aplenkia apatinius. 
Dažnai galima pastebėti, kaip 
iš paprasto kamuoliško debe-rimų pastebėta, visą laiką ki 

nta, ypatingai žemutiniuose j šio susidaro didelis perkūni- 
sluoksniuose, aukščiau pašto- Į jos debesis. Tai įvyksta taip.- 

vandens garai atmosferojevesnis elektros kiekis. Oro įši- 
limas ir atvėsimas ir jo drėg
mės pakitėjimas laikoma sva- 

keletas daugiau prastų dantų rbiausiomis elektros kiekio 
randasi burnoje. Aiškiai tai J svyravimo priežastimis. Tas 
galima suprasti, kad prašali- svyravimas arti žemės pavir- 
nimas nuodų pagerina bendrą j šiauš pasireiškia gana taisyk-

akių uždegimas, nusilpnėji- ligonio sveikatą; net ir netie-

GRABORIAl:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėms pa
tarnauju geriausia 
Lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lž- 
dirbystėa

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4688.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

liūgai laike paros ir laike me- 
! tų. Iš ryto ir vakare būna ele- 
I ktros daugiausia, o naktį ir 
' dieną — mažiausiai. Žiemą e- 
lektros ore esti daug mažiau, 
nekaip vasarą. Yra ir nepe
riodiniai elektros pajėgumo

smarkiai ima trauktis, tirštė
ti, nuo ko kamuoliškas debe
sis smarkiai auga, didėja, vi
rsdamas perkūnijos debesiu.

Tokius debesius lydi žaibai, 
griaustinis, smarkus lietus ir 
kruša i( ledai).
Žaibus mes laikome svarbiau-
šia perkūnijos dalimi. Jie su- ' Boulevard 7589 
sidaro įkaitus oro dalelėms,
gulinčioms elektros iškrovimo 
kelyj.

Tel. Lafayette 5798

DR. A. J. JAVŪIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutarti

DENTISTAI
Fhone Boulevard 7142

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

TeL Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIST A S

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo * iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakare 

8eredoj pagal sutarti

Tel. Canal 6267 Rea Proepect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Residenctja 6666 So. Arteslan Ava
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 

t Iki 8:80 vakare

Tel. Canal 6744 Rea Republio 6856

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETItlKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdiena nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomls tik
iškalno susitarus 

Ofisas. Laboratorija ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Žaibus mes laikome svarbiau

Tel. Ofiso 4069 R si 9*41

DR. A. 6. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 Iki 4 lr nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Rezidencija:

8904 — 71st Street 
Nedėllomls tik susitarus.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2408 WEST 68 STREET
Kertė So. Westam Avenue 

Tet Prospeot 1621
Rezidencija 2359 So. Levgltt 

TeL Canal 0706
Valandos: 1-4 po pietų lr k .g Tl 

Nedėlloj pagal susita»4e»ų

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me Ulaldų nžlalkymsl 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Atiko

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai 
718 W£ST 18 STREET

TeL BoeeeveM 7MS

DR. S. A. DŪWlAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLA/JE 
Tai.: 7 iki 9 v. v. išskiriadl Seredot 
lr Pėtnyčios, kuriomis dietųemie jie 
bus.

2924 W. WASHINGTOr 3LVD. 
Kitos vai. ant Washingt««4 Bulvd. 

4:30 — 6:30 kasdlA* 
Telefonai: Kedzie 2460 — 4461, arba
Cicero 660. Rea. tel. Cicero 2888

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavltt St. Tet Canal 6122

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 
Teleplione Republic 7868 

Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj: 10—12 ryto.

Rez. Hemldck 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T I S T A S 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE' 
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų

2 Iki 4 lr • iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 16 Iki 12 ryto 
Telefonai dienų lr naktj 

VIROINLa 9626

(potencialo) svyravimai suriš-, 1} vingiuotfeii (lauižtini:li
ba zigzaginiai). 2) plintantie-ti su vandens geru kiekiu at-1Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale .meldžiu atsišaukti, o mano mosferoje. Elektra paprastai
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 8616 arba 2616 
2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
TEL. CICERO 6027

Telefoną* Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, III.

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

1650 WEST 46th STBEĖT 
Kampa* 46th lr Paulina Bta 

Tel. Boulevard 6102-4412

Nulipdimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai lr pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia] ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didiiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir ui tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofise*

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

-5 A

ji ir 3) rutuliniai (kamuoliš- 
yra dviejų rūšių: teigiama ir W) pLrmie-

žniausiai baltos spalvos. Vin
giuota linija susidaro dėl to, 
kad ne visi oro sluogsniai ele
ktrą vienodai lengvai ir ne 
vienodu greičiu praleidžia.

Kai vienodai nušvinta visas 
perkūnijos debesys ramiai iš-

neigiama.
Būna laikas, kai atmosfera

netenka elektros pusiausvyros, 
bet toji pusiausvira grąžina- 

.ma, kai dideliais kiekiais žai
bų ir perkūnijos pavidalu iš- 
sikrauja elektra į žemę. Stato
mi perkūnsargiai kaip tik lr 
atlieka tą iškrovimo darbą į 
žemę per vielą, vieton to, kad 

‘leisti tai smarkiai elektrai pa
pulti į trobą ir ją uždegti. 
Tas didelis skirtumas elektros 
susidariusios ore, kuri yra žy 
miai didesnė iškrovimo metu 
už žemės elektrą, galima pa
aiškinti tuo. Vandens garų 
dalelės, kurios visada prikrau 
tos neigiamos elektros, suda
rydamos debesis, jungiasi į la
šus, kurie, naujoms vandens 
garų dalelėms jungiantis, nuo 
latos auga ir didėja. Papras
tai elektra laikosi įvairių kū
nų paviršiuose, todėl kuo di
desni susidaro vandens lašai, 
tuo daugiau tos elektros debe- 

f syje sutelpa. Jame susirenka 
j milžiniški elektros kiekiai. Ir 
kai elektros prikrovimo kiekis 
tarp debesų ir žemės arba ta
rp dviejų debesų pasiekia tam 
tikrą didumą, elektra išsikraų- 
ja ir elektros pusiausvira tarp 
žemės 'ir atmosferos vėl grą
žinama. -

Pusiausviros grąžinimo me
tu gaunasi žaibai ir trenks
mai, vadinami perkūnija. Pe
rkūnijos reiškiniai jau gana 
gerai ištirti. Perkūnijos lizdą 
sudaro perkūnijos debesys.
Jis panėši savo pavidalu į 

kamuoliškus debesis, bet savo 
didumu skiriasi nuo jų — jie 
daug didesni ir storesnį. Bū
dami stori, jie nepraleidžia 
pro save saulės spindulių, nuo 
ko apatinė jų dalis mums ro
dosi tamsiai pilkos arba be
veik juodos spalvos. Tokiam 
debesini artėjant, ima daugiau 

j ar mažiau temti. Apatinė per-

sikraujant elektrai — tai pi i 
ntantieji arba plokštuminiai 
žaibai gaunas nuo jų tolimos 
pašvaistės, kas rodo, kad už 
kokių 400—500 klm. esti per
kūnija.

Rutuliškieji žaibai šiandien 
yra dar no visai ištini. Jie 
būna įvairaus didumo ugnies 
kamuolio pavidalo. Toks ka
muolys, krisdamas žemėn, ka
rtais nieko pikto nepadaro ir 
pranyksta žpmėje, bet kartais 
sprogsta nepaprasta jėga, nai
kindamas visa ką patikęs

Žaibas lygi griaustinis, ar
ba griausmas, kitaip sakant — 
trenkia perkūnas — griauja. 
Griaustinis yra garso reiški
nys. Jis pasigirsta visada tru 
pūtį vėliau, „negu pamatome 
žaibuojant. Griaustinio atsira-

Tel. Cicero 1260

DR. GDSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14tb ST. Cicero, UI.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomla 
2420 W. Marųuette Itd. arti Western

Avė. Pitone Hcmlock 7828 
Panedčliais, Seredomis ir PStnyčiomia 

1821 So. Halsted Street

Tel. Cicerą 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49tb CT., CICERO
Vai.: 10-12 ryto; 2-6 lr 7-9 vakar.

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, OPT.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tet. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvienų dieną, nuo 8 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Ltarninkais 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3305

DR. M. T. STRIKOUS
> Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas? — 4645 S. Ashland Avė.

Chicago, Iii.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

8 vak. Nedėliotais pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tet: Prospect 1930

A. L DAV1D0NIS, M. D;
4910 SO. MICHIGAN AVENUE) 

TeL Kenvvood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

TeL GrovehlU 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 9-H ryto 0-4 lr 7-9 vak. 
Šaradomis po pietų lr Nedėldlenlaįe

tik euMtarae
S422 V. MARQUETTH ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wcntworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
TeL Yards 0994

Ofiso Tel. VICTORY 8687
Ot lr Rea Tel. HEMLOCK 2174

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija 
6504 S. ARTESLAN AVĖ. 

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-» 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 pc 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak 
šventadieniais pagal sutarimų.

Palengvins aklų Įtempimų, kuris 
Bsti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmio, nervuotu-

dinms niškinamas tnn knd pi- m?’ 8kaudam» ak‘i kar^i- Nuirau ūmias Rl. kliųimoS tuo, KuCl, ei , jataractus. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.nant žaibams, oro masės, gu

linčios jiems ant kelio, labai 
greitai įkaista ir įkaisdamos 
smarkiai išsiplečia, o paskiau 
taip pat vėl smarkiai aušta ir 
labai traukiasi.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
<ias klaidas.

Speciaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATKTAISO I TRUM 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 

Garo greitis, palyginus su ^augellų įtikimų akys atitaisomos 
v . - . be akinių. Dabar kainos perpus piŠviesos greičiu, yra mažesnis, Kesnės- negu buvo. Musų kainos pi 

... ” . I gemės, kaip kitų.
todėl griausinį mes išgirstame
vėliau, nei pamatome žaibuo
jant. Triukšmingi ir pertrau
ktieji griaustinio tratėjimai 
susidaro todėl, kad 1) oro ma
sės, per kurias išsikrauna ele
ktra, nelygiai nuo mūsų nuto
lusios. 2) iškrovimo jėga ne 
visur lygi ir 3) todėl, kad oro 
tamprumas, būdamas įvairio
se vietose kitokia, garso ban
gas paduoda nevienodu grei
čiu.

K. Krulikau

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

OflMfl Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kimpu Halsted 8t. 

Valandos: nuo 19—4; nuo I—t
MadėUttmla: ana ii ikt 1L “

bSlMi

Rezidencijos Tel. Plaza 8294

■ VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 liti 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dienų

DR. CHARLES SE6AL.
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10---12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai.. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

NEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauokaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3429 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 Iki 13 ryto, 7 iki 9 vakare 

U Laru. Ir Ketv. vak. p-r*1 tetarti

SKAITYKITE IR PLATIN- 
»KITE “DRAUGĄ”

A

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel Stewart 819’

DR. H. BARTON ,
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakart

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 919! 

Jei neabslliepia šaukite Central 746

DR. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurge 
Specialistas moteriškų, vyris 
kų, vaikų ir visų chroniškų

ligij.
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street 
Vai: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 ▼. v 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Tek Hemloek 9709

Rea Tel. Proepect 08lt

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

Ofisas 6166 South Kedzie 
6416 So. California Ava ' 

M* U H. t TMrtlfl Ketv
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LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL.
Radijo stotis A. J. J. <

X Liepos 10 d. cicerieČiai 
šauniai pasirodė “Draugo” 
piknike, Birutės darže. Dau
giausiai pasidarbavo Labd. 3 * 
kuopa. Ji vedė “ice cream par 
lor”, vadovaujant p. K. Sriu- 
bienei, kuopos pirm. Labd.
daugiausiai padarė pelno. ‘ Ice , 49th Court.
cream parlor’e’ dirbo: K. Sriu 
bienė, S. Petkienė, M. Časie- 
nė, EI. Petkiūtė, Stasė ir Zo
sė Tekoriūtės, E. Misius ir J. 
Vilkas.

Prie sūrių dirbo A. Rabača- > persikeliant gyventi iš vie- 
uskas. Inos vietos į kitų.

U. Barauskienė.
Anglickas, linksma užeiga, 

ant 14th ir 50th Avė., nuvežė 
ir parvežė visus pikniko dar-

Prie tikietij buvęs “Drau
go” agentas J. Mockus. Prie 
“geito” dirbo ir darže viršai
čiais buvo šie: P. Antanaitis, 
B. Kelpša, A. Dndonas, P. 
Stanislovaitis, P. Jankaitis, 
M. Dumbrauskas, J. Vileaus- 
kas, J. Grybauskas, J. Griga- 
laitis, J. Stankus ir P. Išga- 
naitis.

Prie saldainių darbavos E. 
Šulgaitė, B. Kucienė ir R. 
Stulgienė.

Ciceros “vengras” turėjo 
net savo kapelijų, kuri ištisų 
dienų griežė žemaitiškus ir 
dzūkiškus šokius. Muzikantais 
buvo: V. Kember, P. Kember, 
A. Bindaravičius ir V. Sinkus. 
Vengrui gelbėjo dirbti “Drau 
go” agentas V. Šematulskis,
J. Barauskas, M. Sriubas ir
K. Stulgis, kuris vengrų nu
vežė ir parvežė.

Labdariij 3 kuopos valdyba 
dėkoja savo nariams už gra-

gyvena. Tiems žmonėms ne-
taip baisu tas viskas pergy- Ot, mūs kolonijos lietuviškų 
venti, nes jie vis kų nors kil- i bolševikų kultūra, pažanga, 
naus, gražaus ruošia, vis ką j Neužilgo jie negaus nė vietos 
nors dirba. i piknikui surengti.

Vasarų jau įvyko keletas į Birželio 26 d. Šv. Jono pa
žų pasidarbavimų “Draugo ’ | piknikų, kurie pasižymėjo gra|galpinė draugija turėjo pikni- 
įiiknike. Visiems ciceriečiams į žia tvarka. Nuvykęs žmogus į kų’ Įvairūs bolševikai, negalė- 

I katalikų surengtų piknikų, ja- J darni kitaip katalikams paken 
prisidėjo uties kaip vienoje'šeimynoje. įfeti, nes lietuviai skaitlingai 

Visi ten viens su kitu juokau- įtrokais važiavo, jų agentai, 
ja, žaidžia, dainuoja ir gra- j pasamdę žydelius, sunešę su- 
žioje lietuviškoje dvasioje lai j pirktus kiaušinius, davė įsa
kų praleidžia. Jauties be galo kvmų katalikus jais apmėtyti. 

Sakalas, taip pat valgomų dai I patenkintas ir lauki kito pa- Bet žydeliai nedurni: sveikus,

valio!
X Šie biznieriai 

prie “Draugo” pikniko dova
nomis :

Paul Putrim, bučernę ir gro 
sėmę, 1436 S. 49th Ct., John

ktų krautuvė, 1543 S. 50 Av.
Ciceros duonkepiai Pr. Mi

liauskas ir J. Kaikaras, 1425
S. 49th Avė.

Navickas, bučernė ir groser- 
nė, 1301 S. 50th Ct.

Jonas P. Baubkus, 1300 So. 
19th Ct.

Petras Juknis, užeiga, 4920 
W. 14th Street.

J. Kiserauskas, lietuviška 
aptieka, 4847 W. 14th St.

J. Patrabas, grocery storas, 
1538 So. 50th Ct.

N. Kazlauskas, 1320 S. 49th 
Avė.

J. Karpius, 1300 So. Cicero i Garbė mūs varg. ir chorui, į n£Sj
tra ll.nJ __ 1__ _a_ •__ _Ave
J.Slimieliauskas, valgomųjų 

daiktų krautuvė, 1417 S. 49th 
Court.

J. Grigas, puiki grocernė.
J. Samoška, linksma užeiga, 

1442 So. 49th Ct.
And. Žvalauskas, puiki gro- 

semė, 1505 So. 49th Ct.
A. F. Pocius, laikrodininkas 1

4930 W. 14th St.
Mr. A. Todesko, ice cream

parlor, 1449 So. 50th Avė.

glij kalba kad ir trumpai, bet 
aiškia įžanga apsakė svetim
taučiams, kur yra toji Lietu- 

Cbarles Bakery, 4902 West j va, kokie jos kaimynai, kokių 
|4th St. garsių žmonių buvo ir yra lie- šeštoku per ilgus metus dar-

J. Rubis, bučernė ir groscr- 'tuvių tarpe ir tt. bavosi prie Aušros Vartų pa-
nė, 1308 S. 49th Avė. Jis su Į Po gražios klebono kalbos ■ rapijos kūrimo ir josios palai- an^roRe
visft šeimyna atvyko į “ Pro u- , choras padainavo Lietuvos 1 kymo. : nese.

piknikų. himnų, septynias patrijotiškad Jurgis Bartašius seniau lai-l Pažįstamas

Home Service Laundry, 35- 
29 Sunnyside Av., Brookfield, 
Illinois.

Ted. Stanis, bučernė ir gro- 
semė, 4828 W. 15th St.

J. Bočiūnas, bučernė ir gro- 
sernė, 1501 S. 49th Avė.

S. Bukauskas, krautuvė vi
sokių daiktų, 4938.W. 15 St.

H. J. Titkus, hardware, pa- 
ints, oils and glasses, 1421 S.

P. Daukša, kuris iš Ciceros 
persikėlė Į South Side (6602 
S. Fairfield Avė.), nuvežė ir 
parvežė visus piknikierius.

P. Daukša visiems patarnau

bininkus.
X Labdarių 3 kp. susirinki- berniai surenSė kok> tai tarI>- 

tautinį piknikų. Suvažiavo vi
sokie beždžionžmogiai.

mas įvyks šiandie, liepos 18 
d., 7:30 vai. vakare, Šv. An
tano parapijos mokyklos kam
bary. Visi nariai kviečiami a t 
silankvti.

TORONTO, KANADA
Iš. lietuvių katalikų gyvenimo

Nors žmonės pergyvena di
džiausių bedarbę, sunkius lai
kus, tačiau, su Dievo pagalba, 
nenupuola į galutinų nusimi
nimų ir viskų su kantrybe per

rengimo. i gerus kiaušinius nusinešė na-
Garbė Toronto lietuviams 'm0, o tik vienų, kitų panau- 

katalikams, kad moka gražiai, dojo “karžygiškam” darbui, 
kultūringai vasarų praleisti. Dabar žydberniai didžiuojasi,

Radijo programa kad vienai motęrei drabužį su
Daugelis sako, kad vasara, : teršė. Štai, Maskvos kultūra, 

tai tik maudytis ir pavėsiauti. ’ Protaujantis žmogus turi ša- 
Bet pas mus'visai kitaip. Jau-pintis nuo tokių žmonių, ku- 
nimas ir maudos ir ^veikia . rie elgiasi kaip bepročiai. Dau 
Štai, liepos 8 d. iš “Daily'gelis jų veda tokį gyvenimą,
Star” stoties CFCA Toronto kad tikrai panašus į gyvulio:
lietuvių katalikų jaunimo kuo žmonas su vaikučiais Lietuvo-' kė laivakorčių agentūrų, pas- 1 
pos Švyturio choras, veda- je palikę, o č.ia ardo kitų žmo- kui viešbutį emigrantams iš 
mas Q. Pikutvtės (jos pastan- nių šeimyninį gyvenimų. Tik-
gomis), davė visų pusvalan
džio dainų programų.

kad ryžosi pirmų kartų visam 
pasauliui pasirodyti. Kanados 
lietuviai pirmų kartų išgirdo 
lietuviškas dainas per radijų, 
ir didžiavos, kad ir Kanadoje 
lietuviai katalikai dirba gra- 

įžų, kultūrinį darbų.
Garbė ir vietos kleb. kun. 

P. Garmui, kuris prieš prade
dant dainas ir lietuvių ir an-

liaudies daineles. Kiek teko 
girdėti daugelis svetimtaučių 
gėrėjosi lietuvių dainomis. 
Širdingai ačiū varg. O. Piku- 
tytei, choro vedėjai už atliki
mų tokio kilnaus, kultūringo 
darbo.

Brangus jaunime! pažink vi 
sų savo kolonijos jaunimų ir 
visus priešus, kurie, kaip vil
kai, stengiasi iš katalikiško 
jaunimo išplėšti kilnus idea
lus, ir perša ištvirkimų ir bol
ševizmų. Ar galima dėtis su 
Toronto bolševikais, kurie yra 
amžini lietuvybės ir kataliky
bės priešai. O pažvelk Į Toron 
to bolševikų veikimų. Vasarų, 
ar žmoniškai jie elgiasi. Štai, 
nesiprašę nuvyksta kur į par
kų, pradeda trukšmauti ir sa
vininkas tuojau išveja. Tai 
vėl sulindę į žydelio trokų va
žiuoja į kokio bolševiko ūkį. 
Bet ir ten kartais nėra ramu
mo ir žmoniškumo.

Liepos 3 d. lietuviški žyd-

Roseland, IU.— Liepos 18
tol, kol kraujas nepradėjo'd’ 7:30 vaL vak Visų Šven- 
plaukti. Lietuviai, prisilakę Par- bažnyčioj prasidės
svaiginamųjų gėrimų^ virto novenos ^nos- ®ai^‘
žvėrimis ir peiliais ėmė svei-jsis iSkilnūngais Mišparais ir 
kintis. Ūkininkų gyvenamųjų ^procesija, liepos 26 d. Vaka-
namų duris, stalus sulaužė, šei 
mynas išgųzdino. Paskui jų 
idėjos biznierių turkų už na
minio alučio pardavinėjimu I IŠPažintis bus klausoma ry- 
policija suareštavo. Taip ir tais ir vakarais. Visus kvie- 
baigės tarptautinis piknikas—
kraujuose. Vienus kruvinus 
policija nugabeno į ligonines, 
kitus su peiliais į kalėjimą.

ri paleistuviai.
Na, ar tai nesupuvę žnio-

Lietuviai katalikai, kur ne
gyventume, stipriai stovėkite 
savo eilėse ir tokiems žydber- 
niams pasakykite: šalin iš mn 
sų tarpo!

' V. Vaikas

NEW YORK.
Mirė senas veikėjas

Liepos 8 d. mirė senas šios 
kolonijos veikėjas Jurgis Bar- 
tašius, kuris sykiu su kun.

CHICAGOJE
KUN. PR. J. VAITUKAITIS 

PASKIRTAS Į NAUJĄ 
VIETĄ

Sugrįžęs kunigas Ignas Al- 
bavičius iš kelionės po Lietu- 
vų, kur atitaisė sumenkėjusių 
sveikatų, dabar Į savo rankas 
vėl paėmė vesti Dievo Apvaiz
dos parapijos reikalus, o ku
nigas Pr. J. Vaitukaitis, lig 
šiol ėjęs parapijos klebono pa
reigas, dabar Jo Eminencijos

Brangiausias pasauly <<aly-Jahai maži, tOi juos pavy-
kas yra radiumas. Jis parduo ko surasti tik(aj moderniniais 
damas ne kilogramais ir nej|a|)ai itipriaia mikroskopai#. 
gramais, bet tik miligramais' jje ,urj ap8krjtą k (or.
(tūkstantinė gramo dalis). mikrobai tinkam08e

T lli«ramas radiumo ka5tu°X aplinkybėse veisiasi labai gre-
Jurgio Kardinolo Mundelemo | šiandien apie 560 — 600 litų.>. '
tapo perkeltas į Šv. Kryžiaus Vadinasi, gramas apie 560— 
parapijų (Town of Lake). Į600 tūkstančių litų. Tuo tar

pu gryno aukso gramas kaš
tuoja tiktai 6 litai 66 centai.
O brangiausio akmens, brili- 
janto, gramas kaštuoja nuo 5

Ir gerb. klebono kun. Alek
sandro Skripko dėka kun. Pr.
J. Vaitukaitis dabar išvažiavo 
dviem savaitėm vakacijų, kad •’
atsilsėti ir prisiruošti sėkmin- tūkstančių litų. Prieš
gani darbui naujoje vietoje.

NOVENOS PRIE ŠV. ONOS

rais be kitų pamaldų bus sa
komi pamokslai ir duodama 
palaiminimas Šv. Sakramentu.

čiu naudotis Dievo malonių 
dienortiis.

Kun. J. Paškauskas,
klebonas Vienam gramui radiumo ga 

uti reikia suvartoti: 500 tonų 
įvairių chemikalijų (visokiii

------------ i rakščių ir tt.) 1000 tonų ak-
Šiuo norių, išreikšti padėkų ’mens anglies kurui, 10,000 to- 

visiems mano darbo “Drau- įni} distiliuoto vandens. Dar- 
go” konteste rėmėjams. Pir- lbams atlikti reikia apie 150

PADĖKA

miausiai tariu ačiū p. M. Vai- 'prityrusių darbininkų, kurie m®’ — vieno restorano savi-
čiunienei, Moterų S-gos cent- turi dirbti apie mėnesi laiko. ninko šuo ikando 3^ 1 veid^ 

ir veide pasiliko retys. Nuken- 
tėjusis padavė šuns savininkų 
į teismų ir laimėjo 1,500 fran- 
kij civilinio ieškinio, nes, teis
mo nuomone, jis jau nebegalįs 

panašumo į Hindenburgų 
sau ęasidaryti profesijos.

ro raštininkei, kuri ragino, .Gautų tokiu būdu medžiagų 
kad aš smarkiai dirbčiau, ne- 1 turi dirbti dar apie 5 savaites 
pasiduočiau ir kad garbę Ci- mokyti, brangiai apmokamai, 
c«ron parveščiau. Ačiū mūsų chemikui, Po to, kol radiumas
dvasios vadams: kleb. H. J.
Vaičūnui ir kun. F. Juškevi
čiui už didelę paramų ir pa
tarimus. Ačiū visiems biznie- 
riams ir profcrijonalams 15' 6tai da ko Niurnas toks 
Ciceros ir iš Chicagos, kurie Dabar daro visokį,
rėn.5 mane, kiek tik galėjo, ‘y™’ bandymų jo garny- 
Padėka visoms draugijoms ir ^ial Papiginti, 
visiems pavieniams, nes jų pa 
rama daug padėjo man atsie
kti tikslų, kurio aš siekiau.

Dar kartų ačiū visiems ma-

Lietuvos netoli uosto. Kada 
imigracija buvo Sustabdyta, 
jis ėmėsi graboriaus biznio ir 
kitokių užsiėmimų. Mirė ne
suk rovęs turtų, nes buvo ge
ros širdies žmogus, o tokiuose 
bizniuose su mūsų žmonėmis 
didelio turto nesukrausi.

Laidotuvės įvyko 11 d. lie
pos. Trejas šv. Mišias atlaikė 
šie kunigai: kun. J. Navickas, 
laikinai ūžimus vietinio kle
bono kun. Šeštoko vietų, kun. 
K. Paulionis, Apreiškimo par. 
klebonas, ir kun. J. Aleksiū- 
nas, Karalienės parapijos kle
bono pavaduotojas. Kun. Na
vickas pasakė gražų atsisvei
kinimo žodį. Velionis palaido- 

Kalvarijos kapi-

no rėmėjams, kurie rėmėte AKMENS ANGLIS — MIK- Sprendžiant iš to, kaip stip- 
mano darbų “Draugo” kon- 
teste.

Ona Rašinskienė

ROBŲ DARBAS

MARGUMYNAI
KODĖL RADIUMAS 

BRANGUS

: Pastaruoju laiku yra ištir- 
, ta, kad akmens anglis tai tam 
■tikrų mikrobų darbo rezulta
tas. Kitaip sakant, akmens an 
glis yra kilusi ne vien tik cho 
mine, kaip ankščiau manyta, 
bet biochemijrio proceso dėka. 
Akmens anglies mikrobai yra

dešimts metų radiumas buvo 
dar apie dvigubai brangesnis. 
Jis atrastas apie 40 metų tam 
atgal ir šiandien vartojamas 
daugiausia vėžio ir kai kurių 
kitų ligų gydymui. Radiumas 
leidžia iš savęs akia nemato
mus spindulius, kurie gydo. 

Kodėl gi radiumas toks bra
ngus? Medžiagos, iš kurio jis 
gaminamas, yra daug įvairio-! šimtų milijonų metų. 
se šalyse. Ta medžiaga vadi
nama uranitu. Bet grvno ra
diumo toj medžiagoj yra taip 
maža, kad dažnai, apdirbus 
kelis šimtus tonų medžiagos, 
gaunama tik vienas gramas 
radiumo!

visiškai paruošiamas vartoji
mui, išeina dar apie keturi mė ls 
nėšiai.

Aukštadvaris, Trakų apskr.

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ 
PER „DRAUGO” Agentūrų

Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, va
žiuokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite 
greitų ir gerų patarnavimų. “Draugas” parduoda laivakor
tes visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus 
kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimų nieko 
neskaito — patarnauja dykai.

Liepos 23 d. “Draugas” rengia ekskursijų laivu UNIT
ED STATES vandens keliu j Klaipėdą.

Šie laivai išplaukia iš New Yorko šiomis dienomis: 
Liepos—July 22 d.—PARTS

” ”23 d.—UNITED STATES
”28 d.—BREMEN.

Visais kelionės reikalais kreipkitės į:

itai. Jie milijonus metų išgy
veno didžiausiose žemės gel
mėse. Kai kurios jų rūšys švie 
čia labai gražiomis spalvomis.

Seniau buvo manyta, kad 
ruda anglis skiriasi nuo juo
dos akmens anglies tik savo 
amžium, kad ruda anglis po 
šimtų tūkstančių metų irgi 
virs juoda akmens anglim. Ta 
čiau dabar pastebėta, kad ru
dų anglį gamina visai kita mi
krobų rūšis. Be to, ruda ang
lis yra kilusi iš kitokios me
džių rūšies.

Nesenai atrastos bakterijos 
ir uolose. Manoma, kad šitų 
bakterijų amžius siekia daug

“ANTRASIS” HINDEN- 

BURGAS

Švėicarijoj, Zuriche, yra la
bai išpopuliarėjęs vienas dar
bininkas, kuris nepaprastai y- 
ra panašus į maršalų Hinden- 
burgų. Jis labai mielai pasi
rodo turistams, iš kurių už 
pasižiūrėjimų ima pinigus. 
Tuo būdu jam kai kada pasi
seką gerokų pinigų užsidirbti.

Šį pavasarį jį ištiko nelai-

DĖL VAGOS ŽEMES 
BYLINĖJASI

riai čia žmonės gina žemės sa

vybės teises, išeitų, jog ji bū
tų turtingiausia auksu. Pav., 
Mockonių vienk. du ūkininkai 
dėl vagos žemės, kuri jų že
mę skiria, bylinėjasi jau iš 
prieškariniij laikų. Besibylinė
dami abu prasiskolino, bet vie 
nas kitam nenusileidžia.

IŠPARDUOS SVETIM
ŠALIŲ DVARUS

Lietuvoj yra keliolika sve
timšalių, kurie pagal žemės 

reformos įstatymų jau turėjo 
išparduoti savo dvarus ir iš
važiuoti. Didžiausias iš tokių 
yra Prancūzijos pilietis gra
fas Šuazelis, kuris apie Pla<
telius turi. apie 15 tūkst. 1 
žemės. Žemės reformos val- 

| dyba yra nutarusi jo žemes 
išskirstyti sklypais ir išpar
duoti, nes jis pats to nepa
darė. Vėliau bus panašiai lik- 

|viduotos iki kitų svetimšaliu
I Xj žemes.
i_______________ _____

JOHN B- BORDEN
(John Bngrtzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Roovn 906 Tel. Pearborn 7966

Valandos' P ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais Ir Ketvergals 
— 6 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel Tjifayette 7897

Namų Tel Hyde Park 8896

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVI 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo va 
Tel. I.afayette 6393

160 N T.A SAT.T.E ST—pairai nutari

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VAMjEY 
pitonucTs 

Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių. 

4644 80. PAUI.INA STREET 
Tel. Roulevard 1389

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMO STATYMO KONTRAK- 

TORIUH
6504 S WASHTENAW AVĖ.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žierus, laikradžius, radios. 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projee- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, III. 

Tel. Hemlock 8380

Jei manai pirkti automobllj, ateik 
pae mm pirmiau, nca mes užlaikome 

I vieną Iš ąertaushj rūšių automohi- 
I liūs — 8TVDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirlnkl- 
| mą vartotų karų labai prieinamą Ir 
| nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
44»3 ARCHER AVENVE 
Telephone lAfayette 7189

S -


