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Nusiginklavimo konferencija nutraukta
RAGINA ŽMONES PRIE GAILESTINGUMO DARBU

LENKAI PERSEKIOJA IR ŽUDO UKRAI
NOS VALSTIEČIUS

’MONTREAL, Kanada. —ilgia j neturtėlių būtį.
Quebec’o (Kvebeko) provinci-1 Vienatinė priemonė nusikrajos katalikų vyskupai paskel- tyti tais blogumais yra žmobė bendrąjį ganytojiškų laiš- nėms persiimti krikščioniškais
kų į tikinčiuosius.
(dėsniais. Reikalinga lavyba
Vyskupai už šių dienų blo- j gailestingumo ir taupumo doguosius laikus kaltina didžių- i rybėse. ,
jų turtų sukrovimų į nedau Bc kitko vyskupai giria at
gelio žmonių rankas. Tie žmo- gal į ūkius grįžimo judėjimų.
nės prabangoje gyvena. Ši; Nes miestuose ir pramonės ceprabanga jau kliudo ir kitus į ntruose gyvenimas nepakenluomus. Turtingieji neatsižve- čiamas.

Vengrijoj užtiktas komunistu lizdas;
41 suimta
KONFERENCIJA NU
TRAUKTA

LENKAI SPAUDŽIA
UKRAINUS

ŽENEVA, liepos 24. — J. SANOKAS, Lenkų valdoma
Valstybių, Anglijos ir Pran Ukraina, liepos 23. — Tarp
cūzijos atstovai vakar priėmė ukrainų ir lenkų valstiečių pa
savo padarytų rezoliucijų ir skleista gandai, kad Varšuvos
nusiginklavimo konferencija ponija Ukrainoj grąžins seno
nutraukta.
vės baudžiavų. Liepos 1 d. Ta
BYLA UŽ VAIKŲ
KOMUNISTŲ SPAl
Prieš rezoliucijų balsavo ško apskrities Valstiečiai tad
VĖS BYLA
MOKYMĄ
Vokietija ir sov. Rusija. O Ja- pradėjo bruzdėti. Neužilgo vie
ponija ir Italija sulygintai už|nur ir kitur sukelta demons1. Kai kurie karo veteranai Washingtone gauna geležinkelio tikietus grįžti į savo tė
Kariuomenės teisme buvo
“Vilniaus Rytojus” rašo,
rezoliucijų.
tracijos prieš vyriausybę
viškes. 2. Vernon, Ind., praūžus tornadui (vėsului). 3. SenesiĄzsis milijoninkas Rockefeller’is kad šiomis dienomis Ašmenos sprendžiama Katino ir KauRezoliucijoje pareikšta, kad
“Maištininkus” malšindama
taikos teisėjas nagrinėjo bylą į kaitės byla. Kaip žinoma, šių
didžiosios valstybės sutaria policija 5 jų nužudė ir daug MIRĘS BUVUSIS PORTU
AGENTŲ VEIKIMAS
buvusio mokytojo Nikodemo
pradžioj krim,. policija
mažinti apsiginklavimų. Tuo
GALŲ KARALIUS PA
sužeidė. Paskelbta karo stoa • 4a
i k -# ! Jasiulionies ir Bronės Mase- Šiaulių g. Kaune surado ‘Spareikalu ir toliau diplomatiniu vis Dabar karo teismas tris
LAIDOTAS
a
Ple
«
U! lytės, kaltinamųjų be leidimo'rtako’ spaustuvę, kurioj buvo
keliu bus vedami pasitarimai. U
maištininku^” 2- ukrainus ir
pa are rei us
ox ežero į mokinug vaikug lietuvi§kai, spausdinama komunistų atsiNUŽUDYTAS POLICO rudeni nusiginklavimo klau
LONDONAS, liepos 23. —1
1 lenką, nubaudė mirties bausapym-ese
La
e
aps rity.
kaime>
gud
šaukimai. Vedėjais buvo KaMONAS
simas T. Sąjungoje bus svars
Daugiau
kaip
20
asmenų
areĮ
inspekt
^
i
tinas
su Kaukaite. Juodu Ka
Miręs
buvusis
Portugalijos
ka
■me.
i
f rT
tomas. J. Valstvbiij sumany
ralius
Manuelis palaidotas
rius, pasikvietęs liudininku ' riuomenės teisimas nubaudė po
Nežinomi trys jauni vyrai štuota.
mas visoms valstybėms vienu
AVeybridge, Surrey, kur palai
VENGRI 101 SUIMTA
valdiškos Biliuose mokvklos 12 metll sunk- darbli kalėjimo.
trečdaliu nusiginkluoti pripadoti kiti jo šeimynos nariai. nužudė nušaudami Dolton mie
GAL VYKS I EUROPĄ
41 KOMUNISTAS
mokytoją. Esą Nikodemas Ja
žintas tik pagrinde.
Už velionio sielą buvo lai- stelio policmoną H. Koelincke,
siulionis vaikus mokęs lietu SVETIMŠALIŲ NEPRO
Konferencija vyko apie G BUDAPEŠTAS, liepos 23. 'komos aukštosios gedulingos kada jis juos sulaikė ir norė Cbicagos majoras Cerma,TEGUOS
viškai, o vietos kaimo gyven
mėnesius. Kada pamatyta, kad — Vietos policija paskelbė, | Šv. Mišios AVestminsterio ka- jo pristatyti į miestelio poli k’as ir keletas jo namiškių iš
toja, Br. Maselytė, jam gelbė
pastangos yra tuščios, kad kad ji pagaliau susekė vyriau- tedroje. Pirmininkavo kardi- cijos nuovadą.
AVashingtono gavo pasus vy
Piliečių apsaugos dep—tas
ja vusi.
dauguma valstybių griežtai šių j į komunistų lizdą, iš kurio uolas Bourne. Jo Eminencija
išsiuntinėjo visiems apskričių
Tą pačią dieną ryte šis po- kti į Europą. Vyks ten svei
Taikos teisėjas išnagrinėjęs virHninkams aplinkraštji ku..
stovi už J. Valstybių sumany- buvo skleidžiama pragaištinga , suteikė ir paskutinę absoliucikatos atgauti.
licmonas pašovė vienų įtaria
bylų kaltinamiesiems kaltės riame nurodo, kad darbo lei
mą, o tam Prancūzija ir An- valstybei propaganda.
, jų1 į$
mąjį.
Tad,
matyt,
jam
už
tai
nerado ir abu išteisino.
glija priešingos, akių apdūmi- Suimta 41 komunistas. Jų i
------------------SPROGIMAS SUKĖLĖ
dimai būtų išduodami pirmoj
mni padarvta rezoliucija.
i tarpe ir vyriausiasis vadas E., AIŠKINAMOS KALINIAMS atsimokėta. Taip spėja polici
eilėj saviems specijalistams,
GAISRĄ
ja.
KATALIKŲ TIESOS
-----------------. S. ITollenbergas, kurs 1923 m. i
LIETUVIS KUNIGAS AP į bet ne svetimšaliams. Ligi šiol
Trys įtariami sugauti.
AIRIJA PRIEŠ ANGLIJĄ buvo nubaustas mirties baus-'
GYNĖ DISERTACIJĄ
svetimšaliai, pav., spirito va
Dviejų
aukštų namuose,
-----------me, bet paspruko.
, BALTIMORE, Md., liepos
lytojai, buvo užėmę beveik vi
3833—37 Lawrence avė., išti
43 MILIJONAI PRA
23. — Katalikų Tiesos gildi
OTTAAVA, liepos 23. — Bri
---------------------Šiomis
dienomis
Vilniaus
usas vietas.
ko kažkoks sprogimas ir kilo
GAIŠINTA
tų imperijos ekonominei kon- PRŪSIJOJ LEISTOS NEPO- jos nariai pasaulininkai vie
niversitete,
teologijos
fakulte

gaisras, kurs padarė apie 10,ferencijai airių atstovas pra-l LITINĖS DEMONSTRA- tos kalėjimo kaliniams kas se
te apgynė savo disertaciją te- i KQK1A PLYTŲ KAINA V
000 dol. nuostolių.
kmadienį aiškina katalikų ti- j Buvusiojo bankininko Bainešė, kad tarp Airijos ir AnCIJOS
.... i ologijos daktaro laipsniui gau :
kėjimo tiesas. Pirmajam su- n’o ir jo sūnų byloje kaltingi i jos vyksta ekonominis ka
ti kun. Kazimieras Gečvs. Di-1 Pradžioje birželio mėn. rinATŠAUKĖ JSAKYMĄ
ras, ir kad Airija nenori jokio BERLYNAS, liepos 23. — sirinkime aiškinimų klausės tojas pranešlė, kad Bain’o ba
-----------sertacija buvo parašyta lenkų koje pasirodė pirmosios šių
nkuose pragaišinta apie 30 mi WASHINGTON, liepos 23. (kalba, tema “Blaivybės bro- metų gamybos plytos. Be to,
“biznio” turėti su Anglija. Vidaus reikalų ministeris ba daugiau kaip 900 kalinių.
lijonų dol. šorais, fonais ir — Iždo departamentas atšau-Gijos žemaičių diecezijoj 1858 J nemaža plytų dar likę neišparonas W. von Gavi paskelbė,
morgičiais ir 13 milijonų do kė savo įsakymų, kad karo ve
KOVA DEL OPIUMO
BOLIVIIA REIKALAUJA kad Prūsijoj yra leidžiamos
1864 m.”
rdnotų iš praeitų metų gamy
lerių
indėliais.
PAJAMŲ
KARO
; neturinčios politinio pobūdžio
teranai apleistų viešuosius na
bos ir apie 1 ir pusė milijono
-----------' žmonių demonstracijos, spormus ir tuščius žemės sklypus.
MIRĖ KNYGNEŠYS
' likusių neparduotų pernai įTOKIJO, liepos 24. — Aiš
PARDUOS SAVASTIS
VAL PARAIKO, Čili, liepos tų kuopų vaikštynės ir religiVeteranai pasilieka savo vie
, vežtų iš Latvijos plytų. Taip
VAIŠNYS
kėja, kad japonų kariuomenė
23. — Žiniomis jš La Paz, Bo^nės procesijos.
tose.
,Kauno rinkoje plytų sindika
ne veltui veržiasi į Jebol pro Cook’o apskrities advokatas
Ii vi jos gyventojai reikalaujat------------------Plioplių kapuose palaidotas to plytų tūkstantis su prista
kreipės į apskrities teisėją
savo vyriausybės, kad ji pa- APIE 20,000 DARBININKŲ vinciją, Kinijoj.
DU SUIMTA
dar vienas knygnešys, Kazim. tymu į statybos vietą pardaskelbtų karą Paragvajui dėl i
Toj provincijoj auginama di gauti nuosprendį parduoti vi
STREIKUOJA
Vaišnys, palaikęs santykius su vinėjama po 125 — 130 litų.
ginčijamos Cbaco srities.
deli plotai aguonėlių, iš kurių sas savastis tų, kurie nors da ROCHESTER, Minn., lie-Įdr. Kudirka ir dr< Kauku, taip
MANCHESTER, Anglija, dirbamas opiumas. Japonai lies 1930 meti] mokesčių neuž pos 24. -— Del rastų dviejų pat veikęs drauge su dideliu
IR TVEREČIUJ DAINŲ
VOKIEČIU PRINCAS
liepos 23. — 20,00 darb. su nori, kad iš to gaminamo ir mokėję.
jaunų merginų lavonų palei Į pątrijutu ir knygnešiu BilvieŠVENTĖ
streikavo medvilnės gaminių paųduodamo opiumo žymi da
VIENOJ
Zumbro
upę,
Plainview
prie-jėių
klebonu.
Prie
jo
kapo
paTeisėjas jau paskelbė rei
dirbtuvėse. Tai protestas prieš lis pajamų tektų naujai Man- kalingą nuosprendį.
miesty suimti du vyrai. Jiedu , mokslą pasakė Pilviškių de- Paskutiniuoju metu Vilniaus
VTENA, Austrija, liepos 23. atlyginimo mažinimą.
džiūrijos valstybei.
pasisakė, kad jos prigėrusius, kanas, kun. Švilpa.
krašte, ypatingai lietuvių ap
— Atvyko buvusia Vokietijos
To visa gražiuoju buvo pra
gyventose parapijose, lenkai
IŠ VIENO KALĖJIMO
sosto įpėdinis. Kalbama, kad
SUKILĖLIAI STIPRŪS
šoma Jebol’o gubernatoriaus.
pradėjo ruošti vadinamąsias
ESKIZŲ PARODA
I KITĄ
NUŽUDYTAS PAŠERIFIS
jis įveltas į kaž kokį sąmoks
Kada tas nesutiko, japonai nu
dainų šventes. Į tokias vietas
lą.
SAO PAULO, Brazilija, lie- sprendė provinciją užimti.
Iš federalinio kalėjimo po Pietų miesto daiv nežinomi i Šiauliai. Vietos kraštotyros i lenkai atvažiuoja su savo cho'pos 24. — Vietos sukilėlių va7 metų paleistas plėšikas L. žmogžudžiai nužudė automobi-;d-ja greitai ruošia eskizų, se- rais ir vaidintojais ir kviečia
MANAOUA, Nikaragua, lie dai paskelbė, kad jie turi apie
Trys plėšikai iš čekių ir pi Berardi ir tuojau paimtas j liu važiavusį pašerifį, vyriau- jnovės piešinių, skulptūros ir!publiką. Lietuviams pavilioti
pos 23. — Skelbiama, kad šio 50,000 apginkluotų kareivių, nigų keitimo ofiso, 5161 No. Joliet’o kalėjimą, kur turės siąjį kriminaliniam teisme kel-'kitų meno šakų parodą, kurio--jie sudainuoja vieną kitą dalkrašto sukilėliai nužudė tris Pranešė, kad revoliucija bus Į Ashland’ avė., pagrobė 2,270 būti nuo 10 metų iki gyvos tuvų operatorių, J. A. Werne- je bus atvaizduota mūsų se- Į nelę lietuviškai arba paruošia
britus.
1 vykd'oma.
dolerių
r’į, 28 m. amž.
novė.
-lietuviškus vaidinimus.
galvos.
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kata, protas ir kūno stipru Senesni žmonės menkesni už
mas natūraliai pradės silpnė jaunuosius, nes jie mažiau vai
ti. Tai klaidingas manymas. go. Atsiminkite, kad sveika
Senatvė turi būti linksma fi-'senatvė priklauso nuo žmoRašo Dr. P. Atkočiūnas, 1446 So. 49tb Ct., Cicero, III.
ziologiška permaina. Senatvė gaus užsilaikymo jaunystėj.
Vidurių ligos
iš priežasties užnuodytų dan- turi būti linksmybės ir ge įė Visi norime ilgai gyventi ir
jimos laikas.
Dr. Bargen, Cpok ir kitų , tų.
sveikai gyventi. Jei tik laikyEinant senyn žmogui rei
bandymai įrodo, jog keletas
įsimės’ sveikatos principų, gra
kia pasirinkti lengvesnis dar žiui pasensime.
vidurių ligų rūsių paaireiSkia
u
. kai tai
bas, bet tokis, kuris reikalauja
iš priežasties esančių dantyse inkstų
įr
PUS
ne tik fiziškų, bet ir protiškų
ir tonsiluose infekcijų. Vidu.
, .... .
i.
.
„
.menis. Viename atsitikime pa įėtru.
nU ligos, kunos paliečia žmo- , _, ,
,
.. .
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“D R A U G A S”

nominavo kandidatu Massilon, Ohio, majorų
Coxey. Viceprezidentu numatytas Waters,
kurs vadovauja karo veteranų ekspedicijai
Wasliingtone.
League for Independent Political Action.
Šios partijos vadu yra J. Dewey iš New York.
į
Jis stovi už viešųjų visuomenėj naudos įstai
gų kontrolę, už pilietinę laisvę ir nusigink
lavimų. Šios partijos kandidatu į prezidentus
yra socialistų partijos kandidatas N. E. Tliomas. 1928 m. jis gavo apie 250,000 balsų.
Komunistų darbininkų partijos kandida
“J181’ “‘‘T” Sk<ut>'nias
tu yra Foster. Prieš 4 metus ši partija gavo gų, skaitoma ypač sekančios:
®
,
.
.
»
5
x
I
operacijos,
kol
buvo susekta, gerų knygų daug duoda gero
apie 50,000 balsų.
—
“chrome intectious gastrito s, , ,
,
.
,
.
®,.A. . .kad priežastimi tos ligos bu- ir neleidžia per daug rūpintis
Socialistų darbininkų partija 1928 m. ga ,
chronic uleerative colitis, ir i
. „ , , .• , ,
™ i- i
vo intektuoti dantys. Po kiek- visokiais mažmožiais. Senas
vo 21,603 balsus. Šiemet jos kandidatu yra
focal gastntis . Sųrysy su is i .
..
, , .
, . . .
J.. . 'vienos
operacijos,
tokiame
at- žmogus visuomet rūpinas. Jau
V. Reynolds.
gedusiais dantimis ir vidurių
_.
.
.
.
. ,
.
vejuje, akmenis inkstuose vėl nesni turi tai žinoti ir visuo
National-partija suvažiavimų turėjo ln- &
ligomis, daroma įvairūs ban
Ispanų respublikos valdžia,
pasikartodavo. Bet kada buvo met juos stengtis palinksmin
dianapolis mieste. Kandidatu yra J. Zahni.
dymai ant mažų gyvulių ir
pašalinus nuo sosto karalių
prašalinti žalingi dantys, ak ti.
Visuomet reikia kviesti
Kaip matome, nė viena šių partijėlių nė
neabejotina, jog ateityje dau
Alfonsų, visus karališkosios
menų augimas inkstuose dau juos prisidėti prie jaunesniųjų
kokiu būdu negali užimti anų dviejų didžių
giau bus sužinota bendravišeimos turtus sukonfiskavo.
giau nepasireiškė.
pasilinksminimų. Klaidinga, ir
jų partijų vietų.
Įmas tarp kliaučių vidurių li
Buvęs karalius niekad negalės
net baisu, manyti, kad jei žmo
gų ir infektuotų dantų.
Tat žymėtina, kad netikę,
pareikšti į tuos turtus savo
VIENAM MILIJONUI DARBAS
gus sensta, tai jau jam nėra
užnuodyti dantys yra priežasŠirdies ligos
pretenzijų, kadangi Ispanijoj
vietos tarpe jaunesnių.
.
. .
Sunku net įvertinti sveikų' timi daug įvairių ligų. Mat,
J18 yra paskelbtas tėvynės įsKadijo taip pat teikia dziau , ..
o
,
.....
Amerikos legijonas n įtos oiganizaci jdan^ svarbų normaliam ir i nuodai ir bakterijos iš užnuo. . .
, . daviku. Sukonfiskuoti turtai
gsmo,
ypatingai
tiems,
kurie
_.
.
....
jos prieš tris mėnesius pi a ėjo vi»am ras e gVGįkam §įrdįes veikimui. Da-idytų dantų patenka į krauja,
..... . J .
perėjo i respublikos nuosavvkampanijų rasti darbų milijonui bedarbių, v
gerai
negird,
ir
kurni
akys^
Tų turtų
karališkor
č
J
,znai infektuoti dantys nuodi- kuris jas išnešioja po visų kū
susilpnėjusios.
•.. ...
„.
,, .
,
Tam tikslui buvo sudaryta
krašto
komisija.
1.
,.
,
.
J
’ | ja svarbiausį gyvybes organų nų. Tos bakterijos ir nuodai,
,.
v
.... i Ji pilis pačiam Madride ir keDaugelis senų žmonių labai i,.
.,
.
Visose krašto dalyse imtasi intensyvio darbo. — širdį. To sėkmė — širdies į patekę, ar susimetę, į kokį
.
.
.
bos pilys jo apylinkėse ir kiir vpatm-1.
T
..
. ,
...
Kampanija užbaigta liepos mėn. 1 d. Minėta ligos. Apie 45 nuoš. širdies Ii-: nors kūno organų, sukelia li niegsta. . simpatijas
. 1
.
... Jose Ispanijos vietose, turtin
... .
.
.
komisija paskelbė, kad daugiau kaip vienam gų sergančių žmonių yra iš •' gų. Tie nuodai naikina orga- gų priežiūrų, tačiau nereikia
. .
gas pilių įrengimas su daugev
, ,
,
- i Ji lepinti, ei serga, tada jau
milijonui bedarbių rasta darbas.
.
. .
d I bu meno dalykų, paveikslai,
priežasties infektuotų dantų nų, sis netenka normalaus vei-l
'
New Yorko valstybė yra pirmoje vietoje. ir tonsilų. Širdies ligos taip kimo, tada ir pats kūnas pra reikalinga gera priežiūra.
j gobelenai, baldai, indai ir t. p.
Visi, ne tik seni, bet ir jauTenai 79,427 bedarbiai gavo darbų. Paskui yra įsiplėtę, kad ligų tarpe deda silpnėti. Todėl suprantaMadrido karališkoji pilis
Califomia, o trečių vietų užima Illinois’o užima veik pirmųjų vietų.
ma, kaip svarbu yra užlaikv- n*’ tur* suPrast‘> kokių svar paversta nacionaliniu muzie
valstybė. Šioj pastarojoj 67,143 bedarbiai ga Infektuoti dantys sukelia ti dantis sveikais, gendančius i b'» lol« žmo«“"8 gyvenimo jum. Jų leidžiama apžiūrinėti
vo darbų.
net abortus. Viena jauna mo- greit taisyti, gydyti, o nepa- lošia poilsis, kai žmogus yra ispanams ir svetimšalidms.
Kaip ilgų laikų gauti darbai užtikrinta, teris (apie 31 m. amžiaus) taisomus ištraukti ir tuo būdu pavargęs. Jeigu laiku žmogus į Tik nedidelė tos piHes dahs
komisija nerekorduoja. Būtų' įdomi kita kam nukentėjo net keturis abortus prašalinti daug įvairių ligų. pasilsės, jis išvengs daug ligų. rezervuota, kaipo oficiali rezi
panija, kad patirti, ar dirba tie visi darbi
-------- —'
---- ‘
| Ypatingo demėsio reikia dencija, ispanų respublikos
ninkai, kuriems rasti darbai.
ir fiziškai veiklūs sulaukę 86.kreipti į senų žihonių drabu- prezidentui. Cių prezidentas
Jei tas vienas milijonas bedarbių nors
metų. Tat negalima sakyti, jvalgį ir fiziškų mankštini- rengia oficialius priėmimus,
per vasarų turėtų darbų, žiūrėkis, kiek gero
j ^ad
žmogus pragyvenęs tani' mos .Kuomet žmogus sulaukia j bet gyvena savo privačiuose
Visi
žmonės
su
baime
žiūri
tikrų metų skaičių yra senas, 40 metų, jo kūno šilumų su- jnamuose- Per respublikos prevės būtų grųžinta.
į
senatvę. Jauni nenori pasėli-Qydyto^ parei§kimas, kad se niažėja ir dėl to fiziškas man- zidento priėmimus vartojami
Amerikos darbo federacija tuo tarpu
ti, seni bijo1 nesveikatos ir nu numas priklauso nuo jo krau
kštinimas reįkalingas. Dėl to seid karališki indai. Stalų puo
skelbia, kad praėjusi pavasarį, tuo pačiu lai
silpnėjimo. Giminėms rūpi,
jagyslių, ar nebus tik geriau- reikia kasdien pavaikščioti la- ^a gražios karališka karūna
kotarpiu, kada ėjo darbo radimo kampanija,
nes jiems tenka prižiūrėti ir siąs senatvės
išaiškinimas. ūke, nepaisant koks būtų o-, pažymėtos lėkštės ir tokiais
visam krašte laikai blogėjo. Visur dešimtys
užlaikyti senus, nežiūrint,
kad žmogaus amžiug
ras. Tačiau pavojinga yra vai- Pa^ karališkais ženklais padatūkstančių darbininkų buvo paleidžiama.
tai jiems malonu, ar ne, ne- priklauso nuo jo arterijlJ ^ls.
kščioti iki nuovargio.
bintį auksiniai peiliai ir šaTaip būta ir šios vasaros pradžioje. O minė
žiūrint, kad seni žmonės labai temos padėties. Ankstyvas suT
,
..
.
,.
...
:
kūtės. Po perversmo ispanu
tos federacijos prezidentas W. Green’as pa
apsunkina jų gyvenimų. Ka i kietėjimas kraujagyslių paei Reikia vengti greitų tem- ’ respublika ekonominės krizės,
reiškia, kad jei tokiu tempu darbjninkų pa
dangi senatvė visus interesuo na nuo nukreipiamų užkrėti peratūros atmainų, nes, seno
. .kaip ir visas pasaulis, slegialeidimas tęsis, ateinančių žiemų krašte bus
yra silpna kraujo'
.
....
ja, nebus pro šalį pažvelgus mų, netinkamo valgio, rūpes žmogaus
. , ..
..
, ,
. , _ ima, vengia
nereikalingų retrylika milijonų bedarbių.
cirkuliacija. Drabužis turi bu-.
. . . .v, ., . .
truputį į senatvę.
čių ir tt.
.....
...
o
v
i prezentacinių išlaidų ir, kur
Kas galės šį milžiniškų bedarbių skai
;ti tinkama šiluma. Seno znio-|,.,
...
..
.
,
. . , _ įtik galima, apsieina ir su sečių išmaitinti.’ Tai klausimas, į kurį galėtų Kas yra senatvė, labai sun Daugelis žmonių mano, kad Saltame
ore, kambary turi bu-;
,
,
nos neapkenčiamos monarchiatsakyti tik viena krašto vyriausybė. Bet ji ku išaiškinti.
pergyvenę
tiek
ir
tiek
metų,
,
, ---- — ---- ------ ti tinkamo silumo. Seno zmo- Į.
. ., .
T ..
tokiais dalykais neužsiima. Ji užimta dau Kai kurie žmonės seni, su- j jau esu pasiekę paskutinį gy- į gaus kūnas nereikalauja tiek J°&1 .t?8’ * Madrido ka'
laukę 60 metų, kiti protiškai į venimo lapų ir tiki, kad svei- i kuro, kiek reikalauja jauno, ir&.1 °S
168 muĘie^ renkagiau politika, kaip krašto gerove.
1
t'-e
,
j
j
i m retesm meno ir 18tonmai

Dantų ir burnos higiena
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DIENOS KLAUSIMAI
TREČIOSIOS POLITINĖS PARTIJOS

,

v

KAS VEIKIAMA SU ISPA
NUOS BUV. KARALIAUS
TURTAIS

v

T„

Šiemet krašto prezidento linkimuose be
dviejų didžiųjų politinių partijų — respubli
konų ir demokratų, dalyvaus dar ir keletas
trečiųjų partijų. Šios yra gyventojų mažu
mos partijos. Kai kurios jų dalyvavo jau ir
1928 metų rinkimuose. Kaip anais metais,
taip ir šiemet jos pasitenkins nykiu balsuo
tojų skaičiumi. Visgi jų vyriausias tikslas
yra pakenkti didžiosioms partijoms ir tuo bū
du reikšti prieš jas savo protestų.
People’s National Independent Party,
partija savo programa atsišaukia į karo ve
teranus. Griežtai priešinasi respublikonams,
deag^ratams ir socialistams. Ji nusistačiusi
už’: Wfeų Dievų, vienų, religijų, vienų kraštų,
vienus įstatymus, vienus finansus, vienus mo
kesčius, vienų kalbų, vienų viešųjų mokyklų
ir vienų balsavimų. Anot šios partijos neturi
būti krašte gubernatorių, atskiriu valstybirj
įstatymų, jokių valstybių legislatūrų. Turi
būti viena centro vyriausybė ir visi krašto
piliečiai turi būt centro vyriausybės šėrininkais. Kandidatu į prezidentus yra išradėjas
David Sherman Beach, o į viceprezidentus —
Frank Owen Lowden.
Probibition partija kandidatu į preziden
tus turi buvusį kongresmonų Upshaw. 1928
m. ši partija gavo 20,106 balsus.
Liberty (laisvės) partijų sudaro ūkinin
kų — darbininkų, pažangiųjų ir socialistų
menševikų partijos. Be to, jai priklauso mo
netarinė sųjunga ir ūkininkų unija. Kansas
City turėjo suvažiavimų. Kandidatu į prezi
dentus nuskirtas Webb iš Kalifornijos. Prieš
4 metus jis ir gi buvo ūkininkų — darbinin
kų partijos kandidatu. Gavo 6,390 balsų. .
Ūkininkų — darbininkų partijos ekzekutyvis komitetas išsižada Webb’o kandidatū
ros. Šis komitetas Omahoj turėjo posėdi ir
nusprendė, kad Webb yra Hoover’io šnipu ir
G. Budreckas—Banguolis

GYVENIMAS - MOKYKLA
(Tęsinys) K
Kiekviename reikale ir kiekvienu at
veju — gyvenimas — mokykla. Jeigu
baigtumėni ir aukščiausius mokslus, bei
nebūtumėm susipažinę su gyvenimo pap
ročiais, su pačia praktika, tai mums ir
teorijos žinios mažai tegelbėtų. Praktika,
pats susipažinimas su gyvenimu — tai
yra geriausias mokytojas, gyvenimo kel
rodis Teorija gyvenime be praktikos, tar
si dulkės, kurios yra vėjo lengvai blaš
komos.

Mes, būdami gyveninio mokiniai, tai
torime' mokytis visuomet ir visur, kur
'tik pasitaiko gera proga. Viena gyvenivalanda gali daug išmokyti, todėl ir
Salomėja Neris, brangindama laikę, visus
Įltviečia taupyti laikų:
“Mūsų dienos — kaip šventė,
Kąip žydėjimas vyšnios. ,
Tad skubėkim gyventi,

Nes praeis — nebegrįs jos’’.
Gyvenimas yra nemaža pagimdęs ge
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SENATVĖ

DARO MEDALĮ VYČIŲ TĖVUI

gerbti Vyčių organizacijos tėvų—kūrėjų My
kolų Norkūnų. M. Norkūnas yra daug metų
Vyčių Naujos Anglijos apskrities suva pašventęs Vyčių obalsiui. Nors dabar sulaupasenęs, tačiau seku
žiavimas jubiliejinio seimo proga nutarė pa- kęs senatvės, pražilęs

nijų, didvyrių ir taip pat žymių artistų.
Jis yra buvęs pirmas ir paskutinis jų mo
kytojas, o skausmai, sunkios gyvenimo
sųlygos ir vargai — pamokos. Jie yra
geriausieji pavyzdžiai, kurie savo gyve
nimu parodo, kad ir jiems yra buvęs gy
venimas — mokykla.
Jonas Kristijonas Andersen ’as, žino
mas ne tik Danijoje, bet ir visame pasau
ly, išugdė tokį savo talentų ir surado sa
vo tikrųjį pašaukimų, patyręs da<ig gy
venimo skausmų ir vargų. Jis dar būda
mas visai jaunas, turėjo dirbti gelumbės
fabrike, o tik naktimis galėjo mokytis.
Norėdamas mokytis, turėjo knygas nuo
kitų skolintis. Bet jis nepasidavė likimui,
kad jį, kaip tų K. D. Balmonto apdainuo
jamųjų valtelę, pačios bangos valytų:
“Aš mačiau vaiduoklį laivų su vrėju vienunu:
Puošė jam vainikas iš smaragdo
akmenų.
Neturėjo jokio irklo savo rankose
jisai.
Pačios bangos bangužėlės varė lai
vų jo laisvai.,T
Andersen’as, vos laukęs 14 metų, iš

vyksta laimės ieškoti. Bet laimės niekur
nesuranda: visur kova, skurdas... Po kiek
laiko jį priima Kopenhagoje artistu. Ne
tekęs balso, vėl turėjo palikti Kopenhagų ir toliau keliauti laimės ieškoti. Tada
jis vieno seno poeto dėka per “aspero ad
astra’’ baigia gimnazijų ir pagaliau uni
versitetų.
Andersen’ui tie jo patirtieji skaus
mai ir vargai — buvo pamokos. Taigi
tos jo sunkiosios jaunystės gyvenimo die
nos paliko savo pėdsakius, kurių pagal
ba jis galėjo užsipelnyti garsaus pasauli-'
nio rašytojo, pasakų kūrėjo vardų. Patsai
daug patyręs iš gyvenimu, dabar gaiėjo
labai gražiai tai atvaizduoti savo pasa
kose, kurias ir seniai ir jaunieji su ma
lonumu skaito. Skaitydamas jo pasakas,
rodos, gyveni tuo pačiu gyvenimu, kurį
jautė rašydamas tas didis rašytojas; ro
dos, keliauji po tolimus, nežinomus kraš
tus, laipioji kalnų šlaitas, debesų apsup
tas, kur šokinėja kf^nų žvėrys ir iš kal
nų ritasi čiurlendamas vanduo; rodos, lan
kai užburtas pilis su gražiomis kunigaikš
tytėmis, kenti su vargstančiais tuos pa
čius skausmus, juokiesi kartu besidžiau

dalykai.
kiekvienų jų žingsnį.
Kad jaunimas daugiau turėtų panašių Netoli Madrido esančioj EI
Pardo pily yra turtingiausiais
Norkūnų.,
20 metų jubiliejaus Vyčių seimas šiemet
(Tųsa ant 3 pusi.)

giančiais. Tuojau, rodos, kitur nusikraustai, tada tik norisi pasakyti Petro Vai
čiūno žodžius:
“Keliai, kelužėliai, kur dingstat už
šydo,
Akių palydėti, sapnų nuauksuotif
Gal sakot, kad kažkur palaima pra
žydo?
,
Gal kviečiat audrom paalsuoti/”
Andersen’as būtų visai- kitais keliais
nukeliavęs, jei^u ne tie jo patirtieji skau
smai ir vargai. Jis, keletu centų turėda
mas kišenėje, palieka savo gimtuosius na
mus ir keliauja į plktųjį pasaulį laimės
ieškoti. Jam keliai erškėčiais nukloti, bet
jo tvirti užsimojimai visa tai nuo kelio
nušluoja: jam keliai po kiek laiko pasi
daro adari. Taigi ir Andersen’ui gyveni
mas buvo mokykla, o vadovėliai — pa
tirtieji vargai, skausmai ir išbadautos die
nus. Jeigu Andersen’ui nebūtų gyveni
mas buvęs mukykla ir jį nebūtų paniuki
nusi, tai šiandie jo vardas būtų buvęs vi
sai nežinomas, kaip paprasčiausio kaimo
žmogelio, kurio vardas kartu miršta su
jo kūnu. Bet jį gyvenimas ypatingai iš
mokė ir į jį paveikė. Todėl jis paliko ge

riausiu pavyzdžiu, kad gyvenimas — mo
kykla, kad jis ugdo genijus.
Taip pat ir Vytautui, didžiajuni Lie
tuvos kunigaikščiui, gyvenimas yra davęs
daug patarimų. Jis, nenuleisdamas ran
kas, kovojo už Lietuvos laisvę, Lietuvos
teises ir jos nepriklausomybę. Jo širdis,
kaip K. D. Balmontas sako, dėl tėvynės
“daug kamavosi, daugel kankinosi.” Nors
keletu kartų buvo neilgam praradęs tė
vynę ir pats priešams patekęs į nelaisvę,
bet tai buvo pamoka, kaip kitų kartų rei
kia kovoti su priešu, kokios taktikos lai
kytis. Taip pat tvirtina ir Vendell Phil
lips: “Kas gi yra, teisingai tariant, pra
laimėjimas / Niekas kita ,tik pipna proga
prie ko geresnio”. Vytautui kryžuoeių
ordeno gudrybės ir Lenkijos karaliaus
klastos —tai geriausieji pamokymai, kaip
jis turi su priešais draugauti. Marienbur
go ir Krėvės kalėjimų tvirtos sienos—tai
amžinai deganti jo krūtinėj keršto ugnis.
Visi jo patirtieji skausmai iš priešų ugdė
jame nepalaužiamų galiūnę dvasių, u jo
kalėjimuose kankinimai — didino pyktį,
tarsi ugnelę, kuri kurstoma vis didėja.
(Bus daugiau)
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aukščiau sporto ir kitų pana apseinama be klebono Simo
šių dalykų; jis gyvena sielos naičio. Visur, kur tik yra di
grožiu, arčiausiai susijungda desni tautos labui parengimai,
Grovehill 0817
mas su bažnyčia, jos dvasia visur jį matome pirmose ei Ofisas Tel. Res.
Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5914
Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913.
6737 S. Artcsian Avė.
kur juos klebonas pakviečia
TeL
Grovehill
0617
į parapijos reikalais, visuomet ir ritualu. Todėl ir mėgėjų to lėse.
Mūsų kolonijai tenka dide
Į eina su energija, ūpu ir didfc- kiai atsakomybei labai mažai
756 West 35th Street (Kamp. 35th ir Halsted St.)
lė garbė turėti tokį vadų, ku
KUN. J. SIMONAITIS,
gydytojas ir chirurgas
' liu pasiryžimu, nes iš mokyk- randasi. Visur, kur šalę choro
Vai.: 1-3 ir 6:30-8:30 vai. vak.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
2423 West Marųuette Road
veikia kita kokia jaunimo dr- ris visa širdimi ir siela yra
Nedėlioj susitarus
Nedėlioj susitarus
Elizabeth’o, N. J. lietuvių pa-1 los laikų su juo dvasiniai suVai.: 2-6 Ir 7 9 P. M. ICet. 9-13 A.M
pasiaukojęs
Elizabeth
’
o
lietu

Nedėlioj nusitarus
rapijos klebonas, 10 metų ku-'siję.
Gražų daro įspūdį Šv ja, taip yra. Su choru klebo
vių parapijos labui. Užtat nie
Res. 9865
Tai. Canal *217 Rea. Prospeot 8659 Tel. Ofiso 4050
nas
kum
Simonaitis
taip
pat
nigystės sukaktuvių proga. . Vardo draugijos lietuvių ei.seko stebėtino, jei lietuvių pa Tol. Lafayette 5793
■ na, kuomet tie jauni vyrai or arti susijęs, arčiau negu koks
(Tęsinys)
kitas kunigas. Matyk, jis di rapijos parapijiečiai surengė
ganizuoti sustoja.
5815 — 6th AVENUE
Gydytojas ir Chirurgas
delis muzikos mėgėjas ir ge didelį jam pagerbti bankietą.
“Liberty Boys’’
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak. 1821 SOUTH HALSTED STREET
Altoriaus berniukai, choras
KENOSHA, WIS.
rokai praktiškai su ja susipa Rožančiaus draugija per du
Ofiso vai.:
Taip pat, gražiai yra orga žinęs. Choras, jo nuomonę a- mėnesius darbavosi, kviesda Office: 4459 S. California Avė. Rezidencija 6691 So. Arteslan Avė.
Negi gali visas jaunimas su
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pistų
Nedėlioję pagal sutarti
Rezidencija:
tilpti į minėtas draugijas. Na nizuoti altoriaus berniukai, pie giedojimų ir dainavimų ma kitas draugijas ir pavie
4 iki «:>• vakare
3904 — 71st STREET
žmones
spe,
kurių
yra
virš
šimto.
Choras
tūralūs dalykas žmonės spėNedėliomis tik susitarus.
Parapijiečiai
priima su didele pagarba, nes nius asmenis.
čiasi į grupes sulig savo įsiti- j taip pat gerai sutvarkytas ir kai kurį laikų jis pats yra tų taip pat širdingai priėmė kvie DENTISTAI
Tel. Canal 67(4 Res Republio 6854I
kinimais. Taip yra ir mūsų į vis nariais didėja, tobulėja, chorų vedęs, mokinęs, su juo timus dalyvauti iškilmėse.
jaunimo tarpe. Nesutilpdamas! Kadangi, kaip minėta yra vi- giedojęs ir koncertavęs. Dėl
Daug svečių buvo ir iš to- Phone Boulevard 7042
Gydytojas ir Chirurgas
savais įsitikinimais į paminė-.sa eilė jaunimo draugijų, tat to choras nusimano apie savo J limesnių vietų,
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
Ofisas 2403 WEST 63rd STREET
IR OBSTETRIKAS
tas, surengė kliubų pasivadin- i į jas patenka ir choro. Tas ne klebono autoritetingumų mu-Į
Kertė So. Western Avenue
Parapijonas
Tel. Prospect 1028
D
E
N
TĮSTAS
darni “Liberty Boys.” Tam duoda narių skaičiumi chorui zikoje. Retas klebonas choro |
Gydo staigias ir chroniškas ligas
--------Rezidencija;
2359 So. Leavitt St.
4645 So. Ashland Avė.
vyrų, moterų lr vaikų
,
ubui priklauso virš šimto! sparčiai žengti pirmyn. Daly
Tel.
Canal .0706
tarpe (neskaitant kaipo dva KAS VEIKIAMA SU ISPA
DARO OPERACIJAS
Arti 47 Btraet
Valandos: 2-4 popiet ir 7-9 vaL vak.
vių ir tai veik visi buvę pa-• vavimas keliose dr-jose, nega- sios vado) turi tokių gilių, NIJOS BUV. KARALIAUS
Ligonius priima kasdieną nuo
Nedėlioj pagal susitarimą.
pietų iki 8 vai. vakaro.
rapijinės mokyklos mokinai, j Ii būti sėkmingas, nes negali teisingų ir širdingų pagarbų,
TURTAIS
Nedėliomis ir seredomls tik
lškalno susitarus
Kliubas gerai žinomas svetini-. tinkamai atlikti visų pareigų, kaipo muzikos autoritetui. Ta
lT«l. Canal 6132
I
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
taučių tarpe, kaipo lietuvių' Iš minėtų draugijų choro na- garbė priklauso kun. Simonai(Tęsinys iš 2 pusi.)
2130 WEST 22nd STREET
sporto kliubas ir praėjusiais • rių paregos yra sunkiausios, čiui ir jų turime jam pripa- Į-pasauly gobelenų rinkinys.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
CHICAGO
D E N TĮSTAS
4729 WEST 12th PLACE
metais buvo laimėjęs Elizabe-1 nes jie visuomet turi viešu- žinti. Neveltui Kunigų Vieny- į čia yra 414 gobelenų, kai ku2201 West 22nd Street
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoė
tli’o bolės ristikų kliubų tar-pnoje pasirodyti ir nesti didej. saV() tarpe muzikos rfe iš jų yra nepaprastai reti
ir I’ėtnyčios, kuriomis dienomis jis
(Kanapas Leavitt St.)
bus.
Valandos:
Nuo
9
iki
12
ryto
pe pirmų vietų. Tas jaunimas lę atsakomybę už savo veikiir
ir brangūs. Jų kaina milijoni
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Nuo 1 Iki 8 vakare
Kitos vai. ant Washington Blvd.
Seredoj pagal sutarti
yra vyresnio amžiaus, suside- mų. Tai grynai idealinio jau- Vargonininkų Sųjungos dva- nė. Manoma, kad gobelenai
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4:30 — 5:30 kasdien
dųs vien tik iš vyrų ir jei tik nimo susibūrimas, kuris stovi sios vadu.
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
X—Spinduliai
bus palikti šitoj pily ir kad ji
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
Ofisas 2201 West 22nd Street
bus paversta gobelenų muzie Boulevard 7589
Benas
Rez. Hemlock 7691 cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122
G R A B O R I A
jum.
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Matydamas, kad choro pra Netoli Segovijos esančios1
Teleplione Republic 7 868
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
LACHAVICH ktikose buvo nuobodu, susita Riofrio ir La Granja pilys pa ;
DEN TĮSTAS
Nedėlioj: 10—12 ryto.
ręs su muz. Žilevičių prašo pa vestos mokinių vasaros ato-1
4142 ARCHER AVENUE
4712 So. Ashland Avenue
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR SŪNUS
bandyti
organizuoti
benų
nors
Valandos:
11 ryto iki 1 po pietų
CHICAGOJE
stogoms. Kitos pilys, kaip
Vai.:
Nuo
10
ryto
iki
8
vakaro
2
iki
4
ir 6 iki 8 vai. vale.
LIETUVIS
GRABORIUS
iš choro narių. Darbas prasi pav. dvi netoli Sevilijos pa
Laidotuvėms pa
Patarnauju
laidotuvėse
kuopigiausla.
tarnauju
geriausia
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
dėjo greit. Sėkmės buvo to liktos keleiviams apžiūrėti.
Moterų ir Vaikų ligų
Lr pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Telefonai dieną ir naktį
X-llay
darbu busite užganėdinti.
kios, kad, kelis kartus persi Vienam buv. karaliaus dvare, Tel. Cicero 1260
todėl, kad priklau
Specialistė
Tel.
Rooeevelt
2516
arba
2614
VIRGINIA 0036
sau prje grabų *13organizuodamas, benas savo bus įsteigta meno mokykla su
dirbystės.
2314 W. 23rd PL, Chicago
4145 ARCHER AVĖ.
OFISAS
nariais tiek išaugo, jog reikė- tapybos ore skyrium. Kitos
Tel. Grovehill 1595
LIETUVIS DENTISTAS
668 West 18 Street
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337
Teief. Canal 4174 1439 S. 49 Court, Cicero, UI. į jo jį vadinti atskira, parapijos
kasdien
nuo
10
v.
ryto
iki
9
buv. karaliaus šeimos nuosa VaL:
Ofiso vai. kiekvieną dieną »uo 9 Iki
SKYRIUS: 2228 S.
vakare
TEL CICERO 6927
vienata — parapijos benu. vybės bus panaudotos įvairie Nedėliomisvalandai
Halsted Street, Tol.
ir Seredomis susitarus 12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Victory 4288.
4 iki 8 vai. vakare Utarninkais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šianuien tas benas su parapL- ms socialiems, mokslo ir svei 4847 W. 14th ST. Cicero, Iii. nuo
ir Ketvergais.
Telefoną* Yards 1138
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
ja turi sudaręs tam tikrų kou- >kato8 tikslams. Nepamiršti ir
Rez. Tel. Uytle Park 3305
Seredomis po pietų ir Nedėldieniais
Phone Boulevard 4139
tik susitarus
tiaktų, sulig kurio parapija J žurnalistai. Viena nedidelė pi2422 W. MARtJUETTE ROAD
Dr.
C.K.
Kliauga
už jos parengimuose griežimų j Hs busianti atiduota žumalisDENTISTAS
Graborius ir Balsamuotojas
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis
dykai
teikia
benui.
tam
tikrų
,
tų
žiniai
ir
čia
būsią
į
steigti
Res. Phone
2420 W. Marųuette liti. aru Westera
GRABORIUS
Lietuvis
Turiu automnbilius visokiems privilegijų. Lenas taip sekini- į 8enų žurnalistų poilsio namai,
Avė.
l’lioue Heuilock 7828
Englewood 6641
Office Phone
Pnnedėllais, Seredomis lr Pėtnyčiomla
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
liusų patarnavimas
Wentworth 3000
Wentworth 300u
reikalams.
Kaina
prieinama.
1821
So.
Halsted
Street
ofisas:
—
4tt45
b.
Asiiiauii
Avė.
visuomet sąžiningas lr
ngai žengia pirmyn, kad, bejBuv< kara]iaus dvarŲ žemg>
Chicago, Iii.
nebrangu* noo neturi
3319 AUBURN AVENUE griežimo per radijų, jau pa-(kaį kur išnuomota, o kitur į
Urmo vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
mo Išlaidų ailalkymal
Tel. Cicere 6756
8 vak. Nedeliouus pagal sutartą.
•kyrlą.
Chicago, III.
sirašė kontiaktų su Lake lio-< sfeįgti valstybės valdomi ū
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų
TeL:
Prospect
1989
Nauja, graži ko
pateong vasalinio resorto ko-'kiai Tiea Madridu esųs buv.
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
plyčia dykai.
nipanija griežti per visų vasa- karaiįaus parkas atiduotas
DENTISTAS
rų. lr šiandien elizabetiečiai Madrido miestuL
3307 Auburn Avenue
1446 S. 49th CT., CICERO
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Ofiso Tel. VICTORY 2627
nuvažiavę ten pasimaudyti, la
Vai.: 19-12 ryto: 2-8 lr 7-9 vakar*
VEDOJAB
OC. Ir Rea TeL HEMLOCK 22’. I
41919 SO.'MICHIGAN AVENUE*
bai
nudžiunga
radę
griežiant
1650 WEST 46th STREET
TsL Kenwood 6197
AKIŲ GYDYTOJAIS
savo
benų.
Beno
nariai
labai
Valandos:
Kempes 4<tb lr Paulina 8ta
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
LIETUVIS^ GRABORIUS
dėkingi klebonui už padavimų
3133 S. HALSTED STREEl
Tel. Boulevard 6203-8411
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart
šventadienio
lr
ketvirtadienio.
Antras ofisas ir Rezidencija
Didelė graži koplyčia dykai
Nulludimo
valandoje
kreipkitės tokios svarbios minties — or
6504 S. ARTESiAN AVĖ.
718 WEST 18th STREET
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai lr pigiau negu ganizuoti benų, kurio dėka tas
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7 »
Tel. Roosevelt 7532
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 pv
jaunimas šiandien turi progos
ADVOKATAS
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 va n
iš to duonų valgyti ir, laikui
Mieste Ofisas;
šventadieniais pagal sutarimą.
Gydytojas ir Chirurgas
liūdni 804
bėgant, gal likti tikrais to a- 105 W. Alonroe St.,
Phone State 4(į 90
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
mato amatninkais.
South Side Ofisas
Tel. Wentworth 3000
35th St., neto.! Halsted St.
TeL
Yards
0994
Be realių dalykų gerb. kle- į75< W.Phone
LIETUVIS AKIŲ
Boulevard 5913
Rez. Tel Stewart 81>J
bonas nepamiršta ir grynai!__
Rezidencijos
Tel.
l
’
laza
2299
SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris
dvasios reikalų. Buvo ruošia
VALANDOS:
esti priežastim galvos skaudėjimo,
Nuo 10 iki 12 dieną
'svaigimo, aklų aptemmlo, nervuotumos jauiiimui rekolekcijos, k u
LIETUVIŲ
Nuo 2 iki 3 po pietų
Gydytojas ir Chirurgas
mo, skaudamą akių karšų. Nuimu
Nuo 7 iki 9 vakare
rios lankė iki 700 jaunimo. Ar
(John Bagdziunas Borden)
mtaractua. Atitaisau trumpą regystę
N eilei, nuo 10 iki 12 dieną
6558 S. HALSTED STRELl
GRABORIŲ ĮSTAIGA
ir tolimą regystę.
ĄDVOKATAS
tai ne imponuojantis skaičius Ž
Prirengiu teisingai akinius visuose
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakai ■
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
Tai vis sėkmės lietuviškosios 105 W. Adams St., Rm. 1642 įsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau
Telephone llandolph 6727
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
sias klaidas.
mokyklos, kurios labui dides
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
2151
22nd St. 6 iki 9 vak. Specialė atyda atkreipiama moky
Ofiso: Tel. Victory 6893
nę dalį savo sveikatos, ener
klos vaikučiams.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Telephone Rooeevelt 9090
nuo 10 ryto Iki 8 vaka
Rez.: Tel. Drexel 919i
gijos ir laiko aikvoja. Nors Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600 re.Valandos
‘Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Nedėliomis pagal sutarti.
4729. SO. ASHLAND AVĖ. Jei ueatslliepia šaukite Central 74'-k
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
jis čia gimęs, augęs, bet ge
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
?Ą LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU,
SPECIJAL1STAS
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
□augelių atsitikimų akys atitaisomos
riau supranta ir įvertina lie
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
be akinių. Dabar kainos perpus pi
tuvių tautinius reikalus, negu
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po Rusas Gydytojas ir Chirurgu:
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
pietų: 7—8:30 vai. vakare.
gesnės, kaip kitą.
kai kurie Lietuvoje gimę ir
Nedėliomis 10 iki 12
ADVOKATAS
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
Specialistas moteriškų, vyris
4712 S. ASHLAND AVĖ.
augę,
todėl
ir
mokykla
jam
Telefonas
Midway 2880
Miesto Ofisas 7 7 W Washlngton St.
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
kų, vaikų ir visų chroniškų
905
Tel Dearborn 7966
Tel. Boult^ard 7589
brangi. Katalįkybės jaunimas Room
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
ligą.
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
nenustętų vaikučiai ir svetim Vakarais: Utarninkais lr Ketvergais
HEMLOCK 1161
Ofisas 3102 So. Halsted St.
sitės kur kitur.
Tel. Yards 1829
— 6 iki 9 vai.
taučių parapijines mokyklas
Kampas Slst 3treet
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7237
Vai: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. v
eidami, tuo daug mažiau būtų
Nedėliomis lr Sventadtenlals 10 Ik
Namų Teb Hyde Paris 1395
jam ir parapijai vargo, bet
LiETLViS AKIŲ SPECIALISTAM
(Naryauckas)
Tel. Hemlock 8700
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
jis gerai supranta, kad ten
Res. Tel. Prospect 0610
2421 West Marųuette Road
lietuvių vaikai ištautęs ir am
VALANDOS:
JŪSŲ GRABORIUS
9 iki 12 ryto, 7 iki 3 vakare
žinai nuo savo tautos atsitrauADVOKATAS
x
Utarn. ir Ketv vak. pagal eatartl
••
. DidysisjAOfisas
*
Ofisas
Ir
Akinių
Dirbtuvė
ks. Tų jis gerai jaučia, ir to- 62 k. 107 st. prie michigan avė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4605-07 South Herraitage Avenue
756 WEST 35th STREET
dėl nesigaili savo pasiaukaviTo' Punm>n S9o(>—8877
Ofisas 6166 South Kedzie

D A K T A

LIETUVIAI AMERIKOJE

ELIZ ABETH, N.j.

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. G. Z. VEZELIS

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. RAČKUS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. G. I. BLOŽIS

DR. S. BIEZIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. GUSSEN

DR. A. L. YUČKA

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. M. T. STRIKOLIS

DR. A. R. MCGRADIE

DR. ATKOČIŪNAS

I. J. ZOLP

A. L DAVIDONIS, M. Oi

GARSiKINTES
“DRAUGE”

S. M. SAUDAS

DR. J. P. POŠKA

DR. VAITUSH, OPT.

CHARLES P. KAL

4 Seniausia ir, Didžiausia

DR. MAURIGE KAHN

DR.H.BARTON

JOHN B. BORDEN

DR. CHARLES SE6AL

W.

DR. A. A, ROTH

A.A.SLAKIS

DR. G. SERNER

Eudeikis
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

J. P. WAITCHES

mn
iannimn gerovei.
izprnvpi
1110 jaunimo

4600 a Te
WOOD
ST.—Ketvergo
vzk.
, Lafayette
6393

Visuomenės dirvoje irgi ne- 1#0 N

.

,uUrtl.

DR. V. S. NARES

DR.B.ARON

Kampas Halsted Bt.
Valandos: nuo 19—4; nue

MedėUamls: BUO II Ud 1L

SKAITYKITE IR PLATIN
Res. 6425 So.
KITE “DRAUGI”
^Val.: 3-4, 7-9 v.

California Avė.

v. Išskiriant Ketv.

Pirmadienis, liepos 25 d

DRAUGAS

Stati tiesi kakta rodo kūno'<1°, kad“ žmogus nėra visiškai nomis šviežiai sumaltų miltų Ten po dešinę pasimato koleir valios tvirtumą, bet taip sveikas.
j ir naminių farmeriškų lašinių, gijos rūmai ir ten pat farma.
pat užsispyrimą ir neramų bū-j Akių spalva maža turi ry- ' Taipgi galima gauti diktų par
per Marl)Onu Fanui eina
didvsis “hhrh sneed road“
Žemės tvarkymo departame dą. Retai joje slepiasi ,aukŠ- • šio su žmogaus charakteriu.1 šiukų.
ta išmintis, tai daugiau esą Mėlynas akis ir gelsvus plau-1
1 didysis
y
8
P
P-nas Zacharevifiua, Spulkos ntas turi 14 triobėsiams neiš
Orderius galima paduoti per kuriuo visi įdomauja.
ŠV. ONA
stati kakta viršuj baigiasi ap- kus turi indo — germanų ranotaras, pažymėjo, kad Spul- ardytiems kelti mašinas, ku
“Draugą’’ telefonuojant Roo- ___________________
veiklumo žmonės. Jei tačiau 8^- Tačiau kiekviena rasė turias
paskolina
besikeliantiems
ka nekuomet taip gerai ne
sevelt 7790. Orderiai išvežioiš kaimų j vienkiemius ūkini valiai, ji rodo mąstytoją. Dau į ri tam tikrų būdo ypatybių, jami pirmadieniais ir ketvir
stovėjo, kaip šiais metais.
Wm. J. Kareiva
gumas išradėjų turi tokias ka- 1 Šiltų kraštą žmonės turi ruP-nas Evaldas paaiškino, nkams. Su tomis mašinomis, I
Savininkas
D81 geriausios rųštes
ktas. Pailgas veidas su smai-((kiS akis, yra gyvi, judrus, tadieniais. Orderius galima
triobėsj
stipriai
surišus,
neišĮ
kad per praėjusį pusmetį Spul
ir patarnavimo, šau
pasiųsti ir laišku, adresuojant
liu
smakru
turįs
truputį
pirŠiaurės
kraštų
—
dažnai
mėkit.
ardytą perkeliama iš vienos
ka paaugo ant $40,000.
OREF-N VAI.LEY
myn pasidavusią kaktą rodo j lynas. Įdomus liaudies posa- Mariau Farm, Hinsdale, III.
PRODUCTS
Toliau iš valdybos praneši-1 vietos į kitą, žinoma, jeigu nėOiselis šviežių kiauši
smulkmenišką
žmogų.
Nelygi,
kis
apie
akis
:
pilkos
akys
—
Norint
važiuoti
į
farmą
aunių, sviesto ir sūrių.
mų paaiškėjo, kad . kai kurie i ra kalnuota vieta. Praktiškai
4644 SO. PAULINA STREET
kaulėta
kakta
rodo
žmogaus
gudrios
akys
;
mėlynos
—
iš'
tomobiliu
paimti
Ogden
Avė.
bankų sprogimais išgąsdinti
i.,o^--------! vartoti triobėsiams .perkelti
Tel. Boulevard 1389
bėao ir Soulkon ištraukti ui- mašinas ūkininkų besikelian- ; palinkimą prie vaidų o kiek tikimos; rudos — klastingos;'įr važiuoti iki Hinsdale. Ten
F
. vjenfcjerniUg nepasireiš- ( aptukusi kakta rodo nerangi) juodos — tamsios, neaiškios, j susirasti Madison St. ir vanigų. Tokiems buvo aiškina
Tel. Hemlock 2323
kė didelis norasvartoti. Su
Karpuota kakta reiškia'Flegmatiški (lėti)žmonės ' guotį į pietūs iki 63rd gatvės,
ma, kad bankų ir Spulkų biz
tais keltuvais per 1927 __ 1931 8a'^’ nepasitikintį charakterį, turi tingias, lėtai judančias a- j___________________________ ~
nio vedimo būdai vra visai
,. .. . .ir ,baime
. . dėl Spulkų
o „ im
nerkelta
NAtoŲ STATYMO KOMTRAK
skirtingi
pergelta anie
apie 650
oou besikenešike- Kaktos raukšlės dažnai paei- kis. Vaikai, žingeidūs
»mnnė« ir mėg-'
TORIUS
liančiu į vienkiemius ūkininku na nuo žmogaus užsiėmimo ir^tą plepėti žmones žvalgosi
saugumo yra nepamatuota.
6504
S.
WASHTENAW
AVĖ
amžiaus. Stačios raukšlės ka- j judriai, plačiai atvertomis atriobėsius.
ktoj susidaro nuo dažno pyk- kitais aplink.
Platesnius susirinkimo ir
Spulkos stovio aprašymas til REMONTUOS ĮGULOS 'čio, gulsčios — nuo mąstymo,
Tankūs, krūmuoti antakiai
ps vėliau.
rūpesčių. Įtemptas galvojimas rodo žmogaus jėgą ir valios
Užlaikome naujausios ma
BAŽNYČIĄ KAUNE
Ten buvęs
, padaro stačias raukšles aukš- i tvirtumą. Reti, skysti anta-dos žierus, laikrodžius, radios.
čiau nosies. Linksmi žmonės kiai rodo žmogaus silpnumą,
I taipgi elektrikinius laikro
Aušros Vartų parapijos baž RAGINA SUSIMAŽINTI • Įgulos bažnyčią Kaune re dažnni neturi stačių raukšlių. ryškiai išlenkti — karštą, judžius, movie cameras, projecmontuoti galutinai nusistatyta
nyčioj dabar eina novena prie
drią dvasią. Aukštai iškelti
torius dėl judomų paveikslą
ATLYGINIMUS
Akys
į dar šiemet. Mat, bažnyčios viŠv. Onos. Gražiai pritaikintus
antakiai rodo išdidų žmogų,
rodymo. Kainos labai nupigin
idus jau gerokai nublukęs, be
pamokslus sako misųonicrius, NICW Y0RK> ,iepoa 23
Akių didumas turi būti pa- ulsti — proto galią, bet taip
! tos.
tavas A. Bublys, Kenoshos lio Mjegto majoras WaIker>iss per tO’ yr,a ka™lza1’ kurle kns^a- |gal galvos didumą. Normalios, pat jausmŲ šaltumą. Tankūs,
2650 W. 63rd St., Chicago, III.
v. imi
sužeisti atėjusius į ba- , pavjr£įun pasidavusios akys ant aki ii padribę antakiai ro- į Gražus naujas Radio
tuvių klebonas. Tas pamaldas radijo vakar ragino visus šio
Tel. Hemlock 8380
svetimoms kai- do žmogaus palinkimą kitus Į pagauna tolimas sto
uoliai lanko moterys ir mer miesto darbininkus ir tarnau znvcią žmones, Tg. bažnyčios r0(j0
remontui netrukus žada pas boms išmokti. Labai judrios
ginos.
'
niekinti ir pajuokti. Aukštai! tis, 10 tūbų
tojus, kurių yra apie 147,000, kelbti varžvtines.
Taipgi matyti ir iš kitų pa kad jie savanoriai patys su•Į akys rodo dvasios nepastovu- virš akių esą, trumpi ir ryš- i
Imą. Kito žmogaus akys atrodo kūs antakiai rodą žmogaus gu- Į
rapi jų atsilankiusių. Tik vy-1i .mažintų savo atlyginimus a039.00
SODAI PILNI VAISIŲ
šokinėjančios, sako, tokiems drumą, veidmainiškumą.
rų, vaikinų ir jaunimo. Pašte-1 pįe 9 nuoš. sekančiais metais,
Jei manai pirkti automobilĮ, ateik
į
beta, kad Aušros Vartų par.
maža galima pasitikėti. Drėg- į
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
Jis pareiškė, kad verčiau
vieną, iš geriausių rūšių automobi
Lukštai, Šakių aps. šios aaltoriaus vaikeliai neregulia
nos ir gyvai blizgančios akys !
lius — STUDEBAKER,
kurie yra
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.
riai tesilanko arba visai neat- yra gauti mažesnį atlyginimą, pvlinkės sodai pilni vaisių. O- į rodo žmogaus sveikatingumą.
Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą ir
silanko patarnauti prie alto- negu jokio. Nes be atlyginimo buolių ir kriaušių kiek mažiau,
3417-21 So. Halsted St.
nebrangia kaina.
miestas. turės ban-jbet vyšnių — labai daug.
liaus. Tikimės, kad iki Šv. mažinimo,
.
. Pa.- Mažos
. . akys su retais blaksMarijonų Farmoj dabar ga
MIDLAND MOTOR SALES
atlyginimo
stirna-1 šarinių
šiemet tienais
-—
--- ---- -■ runkelių
- -.......... r plotas
r------ --------» reiškia nesubrendimą.
Tel. Boulevara 8167
Onos šventės visi taps uoles- rfimmn Šiuo
OolrA
ly.L.r,
1
_
•
1
•
_1*
1
•
•
_
1
2
___
4492 ARCHER AVENUE
žinimu, sakė majoras, įmes- dvigubai padidėjo, palyginus i Tamsūs lankai apie akis ro- Įima gauti papigintomis kai-i
ni novenų lankytojai.
Telephone Lafayette 7139
, V». .
, .
’
'
tui bus sutaupyta apie 26 mili- su pernyTkščiais metais, nes
<♦>
<♦:
<♦>
<♦>
<♦> <♦>. .<♦>
! jonai dol.
dažnas jais šeria karves. Ta
ŠĖRININKŲ SUSIRIN
čiau cukriniams runkeliams
KIMAS
APSAUGA FAŠISTŲ
mažai tekreipiama dėmesio.
TRIOBĖSIAMS KELTI
MAŠINOS

C H I C A G

JOSEPH VILIMAS

R. ANDRELIUNAS

T-mi.s*.

Jas. F. Mik, inc,

KAINOS PAPIGINTOS

20% ant

Jys Sutaupinate

VADUI

Briclgeport.— Praėjusį pen
ktadienį, Lietuvių auditorijos ai-a T
tt i mažojoj salėj Įvyko Keistučio
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nausiasig fašistų partijos va KAIP Iš ŽMOGAUS VEIDO
PAŽINTI JO BŪDĄ?
idas Hitleris. Kancleris von
P-nas Evaldas, spnlko, Bek. papen,as įsak.
Hdjai ka(,
retonua, pripažino, kad šinĮj; dnohĮ reikaiinw Hitler’iui
Kakta
metų šėnmnkiĮ susirinko dau apsaugą.
Manoma, kad aukšta kakta
giau, negu bet kuriais metais
yra išminties ženklu, tačiau,
praeity7. Re abejonės seniau ŠEŠTADIENIAIS IR SEK kaip tyrinėjimai parodė, nevi
nesilankantieji, dabar atėjo įMADIENIAIS KAUNAS
sai taip yra. Galima skirti tre Į
domaudami, kaip spulkai klo
jopos išvaizdos kaktas; savo į
IŠTUŠTĖJA
i'
jasi šiais depresijos laikais.
viršutine dalimi pasidavusios £
Bet visvien tai tik maža da- Vasaros metu šeštadieniais j užpakalin, stačios kaktos ir
lis sciininkų tesusirinko, nes dr sekmadieniais Kaunas sma- truputį pasidavusios priekin
parok p-no Evaldo, jei visi rkiai ištuštėja. Daugelis išva-'Pirmosios, daktaro Ungevitte
šėrininkai susirinktų, taį ne zmeja į užmiesčius, panemu-1 rio nuomone, reiškia gyvą vai
sutilptų nei didžiojoj salėj.
nes, Kačergynę, Kulautuvą, zduotę, minčių gausumą ir IiŠėrininkai iš valdybos ra- j Kretkampį, išvaikščiojo į mau- nksmą būdą. Bet dažnai baiportų sužinojo smagių žinių, dykles ar į ąžuolyną.
lumą ir staigumą.

MARGUMYNAI

Skalbimol
ŪKSTANČIAI HOME CRYSTAL kostumerių rado sma
giu ir ekonomišku dalyku naudotis HOME CRYSTAL
De Luxe Cash and Carry Patarnavimu. Jie žino iš plataus ir
malonaus patyrimo, kad HOME CRYSTAL Cash and Carry
Patarnavimas yra taikomas patenkinti net daugiausia reika
laujančius.

T

K.iip tik jus privažiuojate prie gražaus įėjimo, jus pasitinka
uniformuoti patarnautojai, kad priimti ar pristatyti jūsų
pundus. Jums nereikia net išlipti iš automobiliaus, jei to ne
norite.

Pabandykite HOME CRYSTAL De Luxe Cash and Carry
Patarnavimą—jums jis patiks. Jums nebus mažiausio keblu
mo atvežti ir atsiimti savo pundus.

“JŪSŲ PATARNAVIMUI’

Mes randamės patogioj vietoj greta Western Bulvaro, kas
padarys lengviu ir maloniu dalyku jums sutaupinti per metus
daug dolerių.
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JUSTIN MACKIEWICH

Jeigu pageidaujate prittatymo patarnaoimo. mutų užtikitnų trakų gurguolė yra visuomet jūsų patarnavimui.

4204-22
W«»t«rn
Ava.

S.

MORTGAGE BANKER IR

A
7

Ali Phonati
LAFayatto
•700

D. K. L. GEDIMINO BUILDING AND LOAN ASS’N
Ofisai persikėlė iš 2342 South Leavitt Street i naują ir didesne ir moderniškesnę vietą Į 2324 SOimi LEAVITT STREET, KAMPAS 23rd PL.
Patarnausini’ savo bizny taip, kaip ir pirmiau. Specialiai dabar patamaujam
MORGlf'IĮ REIKALAMS. Perkam ir parduodam morgičius, skolinant ant pirmų
morgičių.
,
Katrie turite pirkę morgičių iš uždarytų bankų kreipkitės į mūsų ofisą, mes
esame pasirengę ir turime tam tikrą sistemą iškolektuoti nuošimčius ir sumą.
Spulkos Serija prasidėjo nuo Liepos 1, 1932, dabar galima prisirašy ti ir visi
mokesčiai spulkos narių mokama virš minėtam ofise.
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"The Pride of the Houseuiife"
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Justin
Mackievvich
2324 South Leavitt St, Canal 1678-1679
Chicago, Illinois
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