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tų, kurie dar svyravo ir abe fai—Henri Bergson, Emile šros spindulių. Katalikų Fejojo, nes ji žinojo, jog vienin Boutroux ir Henri Poincare, deracija jau turi apie 21// mitelis kelias, vedus į žmonių ši sutriuškinę pozityvizmų, dete- lijono organizuotų katalikų,
rdis yra meilė be jokių rezer- rminizmų ir scientizmų. 0 da- profesinė ūkininkų (katalikų)
vų ir be jokių prietarų. Šių Į bar didžiausiais katalikų filo- draugija turi apie 1 milijoną
1915 metais, Chicagoje įsikūrė A. L. K Spaudos Draugija.
dienų žmogus pavargęs nuo sofais yra — integralinio re-ūr katalikų darbininkų organiJi gyvuoja ir šiandien.
chaoso
ir nuo alizmo kūrėjas Mauriee Blon-' zaeija — apie kelius šimtus
Spaudos Draugijos tikslas yra platinti Amerikos lietu-, moderninio
.
.

,gaus gyveninių. Tie vaistai jau buvo nuostojusi plakti. Į
žymiai geriau, kaip visi kiti, leidus jai į gyslas tų vaistų,
didina širdies veikimų. Iš pra širdis atgijo ir moteris buvo
džios buvo padaryti bandy išgelbėta.
mai su gyvuliais. Bandymai Išradėjas Jagadis Bose, jau
pavyko gerai: užnuodytam pagarsėjęs medicinos srity, ža
gy vuliui buvo įleista po oda ka lapkričio mėn. atvykti į
tų vaistų ir jis atgijo — šir Europų ir laikyti paskaitų
vių tarjMj apšvietimų tautiškai — katalikiškoje dvasioje. Tuo svaigu ngo triukšmo čia ra- dėl, eklektikos Jacąue s Cheva-į tūkstančių.
tikslu Spaudos Draugija leidžia tikybinio, tautinio ir moks-, ° raiyy ’s ir tvirtų gyveni- her tomizmo vadai Jacąuesj Taigi katalikybės atgimi- dis vėl pradėjo plakti. Vėliau apie savo išradimų. Jis tvir
į mas Prancūzijoje — nieko ne- buvo padarytas bandymas su tina, kad jo išrasti vaistai tu
linio turinio knygas, remiu ir platina lietuvių katalikų laik-Lmo pnnClp^’ kurie
pa* Maritan ii Sertil Lange.
raščius rūpinasi apaštalauti perspaudų Amerikos lietuvių ^ ia
r^°'re’.galin^ ats** Ir visuomenės, Jr gamtos, beginčijamas faktas. Bažny viena moterimi, kurios širdis rės didelės reikšmės
.
r
laikyti prieš visas dabarties ir matematikos, ir istorijos čia nuo valstybės čia atskil
1030 metais Spaudos Draugija yra numačiusi išleisti la-'61 ' ftC^0S žuvingąsias pa moksluose katalikai turi labai ta: ištisa eilė įstatymų .yra
JEWELRY
VVATCHES
imi moksliškai parašytų, storų, apie 500 puslapių knygą:,8}111 as ir Prie& visus sukčiau- didelių garsenybių. Religijos išleista katalikams varžyti,
“Jėzus Kristus”; parašei gerb. kun. prof. Pr. Bučys, M. I. C. į8niS Puuus.
Imokslo vadais čia yra L. de bet daugelis visų įstatymų gu
Jos kaina bus $2.50. Taipgi numatyta leisti ruošiamųjų spau-L ian
ata įkybė tarpsta Grandmaison, Pinard de Bou- Ii tik archyvuose ir netaikomi
don knygų: ‘‘Sielos Takai Tobulybėn”. Ji turės apie 250ilr ^iprtJaos atgimimas pi- llay, Lagrange.
gyvenimui. Palengva čia kata
JEAVELRY Laikrodėliai, elektrikiniai ir paprasti
puslapių. Jos kaina bus $1.50. Yra pasiūlymų Spaudos DrauJrmiau8ia Pras^ėjo literatų ta-’ katalikai Čia sustiprėjo da-Hkai įgyja vis daugiau ir dau
laikrodžiai, grandinėliai, žiedai, karoliai
gijai ir daugiau knygų išleisti, bet nežinodami, kiek mus rpe‘
„
šimtmečio Vę neginčytinų autoritetų vi- Pau teisių. Svarbiausioji čia
gintariniai ir kitokie, auksinės AVaterman plunks
poetas Charles Beaudelaire — soms mokslo ir gyvenimo sri- katalikybės atgimimopriežas
nos ir šiaip didelis pasirinkimas ĮVAIRUME ir
Tamstos paremsite, laukiame nuo Jūsų palankaus žodžio.
KAINOJE visokių papuošalų moterim ir vyram.
pirmasis šio katalikybės atgi- tims ir pradėję kurti tikrų ku- tis — katalikų kūrybinis, ii
Dailiai išleisti knygų, yra didelis darbas ir daug kainuo
RADIO.
Vėliausio išradimo Radios ir Radiolos
ja. Nežiūrint to, Spaudos I>raugija yra pasiryžusi atiduoti mimo pranokėjas poezijoje. Itūros ir civilizacijos vertybių. drąsus ir savimi pasitikįs nuplačiai
žinomų ir garsių Firmų, kaip
savo nariams visas spausdinamas Spaudos Draugijos knygas Jis turi dar per daug aistros, Katalikai čia ne vien ginasi siteikhnas. Bet tas dar nesą1
Stewart-Warner, Crosley, Grėbė, Zenith ir kitų.
bet jis vienas pirmųjų pajuto jr puola, bet jie jau vadovau ko, jog čia nereikėjo kovoti,
MUZIKA
Kimball pianai, smuikai, armonikos,
K1 uždarbio.
tų
šiurpulingų moderninio ja daugeliui sričių. Prancūzų gintis ir pulti. Tik kūrybos ir
pučiamos Saxogrieškos, gramafonai ir
Jeigu gerb. Tamstos norite stoti į katalikiškos spaudos
kitokie niuzikališki instrumentai suaugusiem ir vai
žmogaus padėjimų, pirmas iš-, Akademijos narių dauguma1 meilės principai pas juos ūžė
apaštalus, jeigu nuoširdžiai norite paremti Spaudos Draugijų,
kam.
sigando atsivėrusios bedugnės,— katalikai. Iš 6 per didijį,mė pirmųjų vietų. O statant
— įsirašykite į jos narius, jnešant metinę duoklę $2.00 sta ir pašėlusio chaoso — ir pir- karų buvusių maršalų, 4 buvo visados reikalinga ir daug kų
GAIDOS Visokiem muzikaliem instrvunentam ir
dainavimui solistam bei choram. Gramačiai į Centro Valdybų, o gausite Draugijos Įstatus, teikiamą mas išgąstingai pagalbos ėmė praktikuoją ir vieši katalikai,
sugriauti ir išsprogdinti jau
fonam
rekordai
ir pianam rolės lietuvių ir kitom
sias lengvatas ir už $4.00 knygų. Laukiame Jūsų atsakymo. šaukti. Paskui jį sekė nelai-. šventųjų gyvenimas rašo di
kalbom.
lavonu virtusias gyvenimo fo
Spaudos Draugijos Centro Valdyba:
Visos čia išvardintos ir neišvardintos
dingasis Verlaine, demoniš-' džiausieji šių dienų rašytojai rmas.
Pirmininkas Kun. D-ras K. Matulaitis, M. I. C.
prekės
(tavorai)
pilnai gvarantuoti kokybėj (quakasis Rimbaud. O šių dienų i—. įr §įe hagiografijos šedevKatalikybė Prancūzijoje ap
lity).
Kainos
10
nnoš.
pigiau kaip kitur.
Vice-pirm. Leonardas Šimutis, “Draugo” redaktorius.
didieji poetai
Paul Clau-, raį plinta, po plačiąsias mases siginklavusi praeities laimėjiTAISAU
ir pertvarkau čia išvardintus ir tam
Kasininkas J. M. kun. F. Kudirka, M. ProAįincijolas Am. del, [Francis Jammes ir Louis sulaukdami iki 150 laidų. Pli- inais ir modeminiais mokslo
lygius daiktus, kaip laikrodėlių taisy
I. Raštininkas Antanas Peldžins.
Mercier jau spindi tikrąja re n|a jaa jr kktųlikybės moks- ir kūrybos ginklais užėmė ga
mas, pianų tuning ir tam panašiai. Kama. žema,
II. Raštininkas Pranas Gudas.
darbas užtikrintas gerume ir pažymėtam laike.
ligijos dvasia ir nebežūsta sapopuliarizacijos veikalai — rbingų vietų dabarties gyveni
EXTRA Kalėdų dovanoms jau yra visokių daly
vo pirmtakūnų šiurpulingose spausdinama jau 100 tomų a- me.
Ji nedingo ateizmo ir
kų, dalykėlių tinkamų visokio luomo ir
kryžkelėse.
SPAUDOS DRAUGLIAI
pologetika, skiriama visuome- indiferentizmo potviny, bet amžiaus asmenims. Pasirinkimas didelis ir įvairus
Beletristikos srityje pirmie-; nei> “Bonne Presse” leidžia- vėl prisikėlė ir sušvito nuos
2334 So. Oakley Avė.,
kainoje ir kokybėje.
ji katalikybės spinduliai buvo 'mų, populiarių romanų tiražas tabiu didingumu ir skaidru
Chicago, III,
Perkantiems iš kitų miestų pristatau
skubiai
ir
saugiai. Reikalaukite KATĄLQGŲ.
didelio maštabo romanistai
pasiekia iki 2 milijonų egze- mu.
Gerbiamieji:
J. Keliuctis.
galvotojai Paul Bourget ir mpliorių. Visuotinai susidoPrisiunčiu $2.00 nario mokestį už 1930 metus ir
Mauriee Barres. Juodu prade- mėta viduramžio filosofija,
prašau prisiųsti man iki
flirtų f^ųlėdų, Jūsų leidžia
Indijos mokslininkui Jaga
jo naujų epochų prozos meno krikščioniškuoju menu-ir relimų knygą) už $4.00 šiuo adresu:
(lis Bose pavyko iš vienos Iii
R. ANDRELIONAS, Savininkas
turiny. Ir šiandie jų pėdomis gjne mistika. Nuoširdžiai pra
Chicago, III.
Vardas
eina Henri Bordeaux, Bazin, kukuojančių inteligentų skai malajų kalnuose augančios žo- o 2650 West 63rd Str.
Louis Bertrand, Mauriac, The- čius nuolat auga. Paryžiuj is-i’^rpngari’lntl vaistų kuriuo <
—RADIO o
MUSIC
Adresas
,rive, Charles Silvestre, Emile'einąs gTynai religinio pobūd-i8*"™ UM* P3'1^1 žrno- tt

SPAUDOS DRAUGIJOS CENTRO VALDYBOS
PRANEŠIMAS

R. ANDRELIUNAS

MARŪUFTTE IEWELRY

Jj

Bauman ir d. k.
jį0 dienraštis “La Croix” tuKritikos, meno ir literatu- rj 500,090 prenumeratorių, o
ros istorijoje žymiausiais ka- katalikų savaitraštis “Le PaValstija
talikų vadais yra Henri Bre- lerin>» _ §00,000. Bet plačiųmond (kritikas ir literatūros
visuomenės masių katalikyPASTABA: čekius rašykite pirmininko vardu: Rev. C. istorikasĮ ir Emile Malė, vie- bėg dvasia dar neužkariavo, ji
Matulaitis. Gyvus pinigus siųsdami, laiškus apdrauskite.
nats didžiausių dabai- meno i s- tvirtai įsigalėjo šviesuomenės
torikų.
tarpę. Politikoje čia katalikai
Filosofijoje pirmuosius le- dar silpni, nes išsiskaidę ir
dus katalikų minčiai atgimti dar tinkamai nesusipratę: bet
pralaužė ne katalikai filoso- ir šioje srityje jau spindi au-

Miestas

Katalikybės Atgimimas
Prancūzijoje

$

Prancūzija iki šiol, ypač Imas Prancūzijoje prasidėjo
pas mus, buvo laikoma ateiz tik tada, kai katalikai pirmo
mo ir rafinuoto ištvirkimo ša je eilėje susirūpino kuriamuo
limi. Manyta, jog čia/ per iS- ju ir statomuoju darbu. Kol
tisų šimtmečių eilę tiek didin-i jie eikvojo savo geriausias jė
gai spindėjusi katalikiškoji ci gas tik apsigynimo ir puoli
vilizacija dingusi amžinai. Bet mo reikalui, tol jie buvo silpšiandie čia atsiskleidė naujų ni. Bet kai su drąsiu kūrybi
horizontų.

iš griuvėsių
ir užima garbin/
gų vietų modeminio gyvenimo
puotoje. Ji vėl žavi ir gaivi
na tiesos, grožio ir gėrio pa
stigusias sielas. Ji, moderųiškiausiais ginklais apginklavu
si savo ištikimuosius, užima
*
pozicijų po pozicijos ir tvir
tais žingsniais nuolatos žen
gia pirmyn. Ji nieko negąsdi
na. Ji nieko negriauna. Ji tik
stato. Ji tik skleidžia naujų
tikybos ir meilės spindulių. Ji
neina rusų inteligentijos ke
liu, kuri, norėdama kų nors
gero padaryti, pirma susirū
pina viskų kas yra išgriauti
ir išsprogdinti iš pat pagrin
dų.
Tikras

užsimojimu pradėjo kurti
tikrų kultūros ir civilizacijos
vertybių, tada jie užėmė gar
bingų vietų modeminio gyve
nimo horizonte ir tapo nenu
galimi ir nenuveikiami. Tada
visi geros valios žmonės, ku
rie tik brangina kultūros ir
civilizacijos vertybes turėjo
prieš katalikybę kaip neišsen
kantį gyvybės ir kūrybos šal
tini nulenkti savo galvas ir
užleisti jai tinkančių vietų.

Katalikybė keliasi niu

Katalikybė čia nieko neno
rėjo atstumti. Ji su ištiesto
mis rankomis, su meilės ku
pina širdimi pasitiko visus pa
klydėlius, grįžtančius į savo
tikrųjų tėvynę. Ji neišsigan
do ir tų, kurie buvo moderniš

katalikybės atgimi- kiaušiai? rūbais pasipuošę ir Į

I

Kalėdos Netoli!

Išėjo Iš Spaudos Nauja

Ateinant Kalėdų šventėms, kiekvienas galvoja kę
savo giminėms, esantiems Lietuvoje, pasiųsti dovanų.
Geriausia ir brangiausia jiems dovanų - Litai ar doleriai

KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS’

Dabar jau laikas pinigus siųsti į Lietuvę, kad gau
tų Kalėdų šventėms. Siųskite pinigus per “Draugę”.

.■

-

t

»'

•

•

— Parašė —

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
I

Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva
sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1.
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie
bendrąsias priemones tobulėti.
Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug naujų
dalykų apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasią,
sielos takus etc. Antroje dalyje rasite apie žmo
gaus būdą, temperamentus, pašaukimus etc. Tre
čioje dalyje yra nurodyta dvylika tobulinimosi
priemonių.
Knyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid”
aptaisais. KAINA VIENAS DOLERIS.
Rašykite:

“DRAUGO” KNYGYNAS

“Draugas” siunčia pinigus: perlaidomis, draftais,
čekiais ir telergamomis.

Pinigų siuntimo skyrius adaras kasdien nuo 8 vai.
ryto iki 8 vai. vakare.

DRAUGAS PUB. CU.
2334 So. Oakley Avenue,
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III.
as
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TRISDEŠIMTASIS EUCHARISTIJOS KONGRESAS.
KARTAGINA.
Viai žino kaip 1926 m. sujj

v41iau ir'

dn pasaulis dėl 28-tojo Eu- tuKs HlP°nos ysltuPuli Kartaginos, kovojo su atscharistijos (Švenčiausiąjį Sa
kalomis bei erezijomis, kurios
kramentu pagarbinti) Kongre
vargino Afrikos Bažnyčių ket
so, kurs buvo Amerikoje Chi
virtame ir penktame šimtme
cagos mieste. Lietuvą ten at
čiuose.
stovavo a. a. arkivyskupas
Šv. Augustinui pasenus 429
Jurgis -Matulevičius. Puikiai
m. Vandalai užkariavo Afri
pasisekė ir pernykštis 29-tasis
ką ir Kartaginą ir 430 m. ap
Eucharistijos Kongresas Aus
gulė Hiponą. Apgulimo metu
tralijos mieste Sydney. Atei
mirė ir šv. Augustinas. Van
nančių metų (1930) pavasar
dalai tą kraštą valdė iki 534
rį 30-tasis tokis jau Kongre
m. ir smarkiai viską apardė.
sas bus daug arčiau, būtent,
Bet 698 m. užėjo dar dides
Kartaginos mieste gegužės mė
nesį. Diena dar nenustatyta. nė nelaimė: Afriką užkariavG
Ne visi Lietuvos žmonės žino arabai. Žydinčią šalį jie pa
kas ta Kartagina ir kur ji y- vertė smiltynais. Iki 1053 m
ra, todėl apie jų čia paduodu beliko vos penki vyskupai. Il
gainiui jų. nebeliko visai. Sukiek žinučių.
Toli prieš lietuviams apei-1 ®T*OVO ir Kartagina. Jos griu
gyvenant prie Nemuno ir į jį v4,ius vė> apnešė smiltimis
įtekančių upių, prie Tarpže-j Po kelių šimtų metų aramio jūros, rytuose į šiaurę nuo bus užkariavo prancūzai. Kar
Žydų Žemės gyveno jūreivių į taginos jau nebuvo, bet netauta, kuri vadinasi Fenikija. toliese buvo išlikęs Tunis.
Besikilnodami po įvairias jū- į Prancūzai tą savo provinciją
ras, fenikai atvyko ir į Afri- | ir vadino Tunisu. Popiežius
kos šiaurę. Ten, maždaug, ties I Leonas XIII 1884 m. atnaujiSikitijos sala jie rado tinka no Kartaginos vyskupiją, pir
mą uostui vietą, įkūrė miestą muoju jos ganytoju paskirda
ir jį pavadino Kartagina. Il mas kun. Lavigerie, kurs pas
gainiui Fenikijos jūreiviai už kui už didelius nuopelnus kar
valdė didelį žemės plotą Af dinolu tapo, nes įkūrė vie
rikos šiaurėje, sudarė galingą nuoliją, kuri ėmėsi uždavinio
valstybę ir Kartagina buvo kovoti su vergų pirkliais Af
rikoje. Arkivyskupas Lavige
tos valstybės sostinė.
Nėra tikros žinios, kada rie pastatė gražią katedros
Kartagina įsikūrė. Vieni sako,'bažnyčią ant kalvos Byrsa, t.
;t
kad 8 ar 9 šimtai metų prieš y. toje pačioje vietoje, kur
Kristų, kiti, kad 16 amžiuje senovėje, Kartaginos valsty
prieš jam užgemant. Netoli bei stipriai esant, buvo patys
Kartaginos atsirado kita^Suė svarbiausieji jos sostinės tro
sta s, kurį senovėje vadindavo besiai.
Tunes, o dabar Tunis. Karta Kunigas Delattre nuo 1880
ginos valstybę Romos žmo m. pradėjo atkasinėti iš po
nės vadindavo Tunais. Per ke smilčių senovės Kartaginos
letą šimtų metų ėjo smarkūs griuvėsius ir rado labai daug
karai tarp Romos ir Kartagi įdomių dalykų. Jo radiniai,
nos valstybių. Pagaliau 146 kurie liečia senovės krikščio
m. prieš Kristų Roma įveikė nių gyvenimą, sudėti naujoje
Kartaginą, ją sugriovė ir jos katedroje.
valstybę pavertė savo provin Kartaginos arkivyskupijoje
cija.
dabar yra apie 35,000 ar 40,Šimtui metų praėjus, būtent, 000 katalikų. Jie įsimaišę į
44 m. prieš Kristų, Romos 1,600,000 musulmonų. Tuniso
žmonės atstatė griuvėsius ir mieste yra apie 185,000 įvai
juose apgyvendino savo žmo rių tautų ir tikybų gyventojų,
nes, palikdami miestui seną bet daugiausia arabų. Karta
Kartaginos vardą.
ginos griuvėsiai daugiau kaip
Kristui užgimus ir į dan 10 kilometrų atstu nuo Tuni
gų įžengus, krikščionija la so. Georgrafine Tuniso ir
bai greitai plito. Nėra tikros Kartaginos padėtis yra 34
žinios, kada pirmieji krikščio šiaurinės platumos laipsnių,
nys atvyko į Kartaginą, bet netoli 10 meridijano į rytus
yra žinių, kad 180 m. ten nuo Grinwich (sk. Grinvič).
dviem atvejais liejosi krikš Patogiausias važiavimas iš
čionių kankinių kraujas.
Lietuvos yra per Prancūzijos
Apie penkiolika metų po miestą Marsiliją (Marseilles).
to Kartaginoje gyveno garsu
K. P. B.
sis krikščionių raštininkas
Tertulijonas. Jis 197 m. rašė,
PLOTKELES.
kad krikščionių Kartaginoje
Ir Afrikoje buvo visur pilna.
Jau Kalėdos čia pat. Dau
Ir tikrai, tuo laiku Kartagi.
gelis plotkelių išnešiotojų no
nos vyskupas Agripinas buvo
ri gauti
paskutinę valandą
sukvietęs pas save Afrikos
plotkelių. Aišku, tada visiems
vyskupus Santarybon. Jų su negalima suspėti pagaminti
važiavo septynios dešimtys. Gerbiamieji, malonėkite šiuo
Kartaginos vyskupas būdavo reikalu paduoti užsakymus
kitų Afrikos vyskupų vadas. kiek galint anksčiau.
249 m. Kartaginos vyskupu
tapo didis Bažnyčios Tėvas Rašykite:
šventasis Kiprijonas, kuriam
BROLIS VLADAS
už jo ištikimybę Kristui 258
2327 W. 23rd PI.
m. galvą nukirto.
Ketvirtame šimtmetyje Kar
Chicago, III
taginoje kokį laiką gyveno
Tė- Remkite tuos Profesionalus
vas ■— šventasis Augustinas. ir Biznierius, kurie garsinasi
Tiesa, jis tuomet dar nebuvo dienraStyj “Drauge”.
kitas didysis Bažnyčios

ventoją turėtų net 1,600,000. tės dienose kartuvės buvo išMetropolitinis Bostono diM- statytos ant šio lauko, kaip ir
triktas susideda iš 38 mies plakimo stulpas. Niekur kitur
Kuomet tūkstančiai garsiau tų ir miestelių, turinčių ats “mėlynų įstatymų” taip už
šių pasaulio mokslinmkų ne- ,kįras
va|(J.jas.
laikydavo, kaip čionai, žmo
senai susirinko Bostone, kad ji yra tik keli iš tų miestų: nėms draudžiama vaikščioti
išaiškinti naujas fiziologijos Rytų Bostonas, salelės sujung šventadieniais. Prieš revoliu
teorijas ir diskusavus gyveni tos su pačiu miestu purvą- ciją buvo luvinimo vieta ko
mo ir mirties problemas, Ma- žais ir tuneliu; Cbarlestown, lonijų kareiviams. Tuoj po
ssacliusetts sostinė ir seniau kur randasi laivynas; pietų revoliucijos dideli susirinki
sias Amerikos pūritanų mies Bostonas su savo “Marine” mai čionai buvo laikomi.
tas vėl tapo J. A. Valstybių parku, “Aųuarium” ir DorSkersai Charles gatvę, nuo
intelektualiu centru.
cbester Heights, kur senovės Common, randasi viešieji dar
Kuomet Bostonas tapo įs dienose kolonijų pulkai išvi žai eu daug fontanų ir pamin
teigtas, jis buvo tikybinės jo anglų kareivius iš miesto; klų.
neapykantos tvirtovė. Pirmie-,) Rozbury, kur net iki šiai die
Faneuil salė, prie Dock Sqji kvakeriai gyventojai čia nai randasi įvairių istorinių
uare, pastatyta 1740 m., sena
buvo pakarti. Čia buvo tvirto vietų; Brookline, Cambridge,
turgavietė ir didelė svetainė,
vė minčių nepriklausomybės Somerville, Chelsea ir daug
sykį buvo vartojama susirin
ir revoliucijos. -Čia netik ra kitų.
kimams. Čionai garsūs Webganystė prasidėjo, bet pirma Bostonas turi puikią transster, Phillips, Everett ir kiti
Amerikos mokslo įstaiga įs portacijos sistemą, su oran
laikė prakalbas ir, gal, todėl
teigta (1626 m.), tai Harvard iškeltomis ir požeminėmis
vadinama “laisvės lopšys”.
universitetas, kurio konserva- linijomis, tuneliais ir gatvetiškumas net iki šiai dienai karais. Visos linijos sujung Boston’o viešas knygynas
prie Copley gatvės turi su
gyvuoja. Bostonas yra lopšys
tos.
virš milijoną knygų ir yra
liberalinų Amerikos minčių.
Įdomios vietos.
vienas didžiausių šioje šaly
Jis buvo tėviškė “Mather
dinastijos”, garsių pūritanų “Boston Conunon” yra is jeBoston’o dailės muzėjus už
Incrrease ir jo sūnaus Mather, torinė vieta, kur įvyko labai
kurie turėjo didelę įtekmę daug miesto socialių ir po ima antrą vietą šioje šalyje.
Boston’o ir Naujos Anglijos litinių permainų. Bostono pfl- (Metropolitinis Muzėjus Ne\f
socialiame ir politiniame gy ritanai-statytojai paskyrė da Yorke stovi pirmoje vietoje).
Arnold Arboretum turi su
venime. Bostone gyveno du lį žemės, iš 50 akrų, kaipo
garsu revoliucijos didvyriu: viešą lauką, kur žmonės ga virs 200 akrų visokių medžių
John Hancock ir Samuel ’A- lėjo susirinkti. Tą lauką pa ir krūmų. Puikiausias me
džių muzėjus Amerikoje.
dams ir garsūs amerikiečiai vadino “Boston Conunon”.
Hawtborne, Emerson, Ilolmes, Vienas dailiausių paminklų Bostone jr jo apielinkėj yyra “Revoliucijos” pamink ra labai daug visokių isto
AVhittier ir Tboreau.
las, kuris pažymi Bostono ro rinių vietų ir vietelių. Net iki
Šiandie Bostonas.
s
Bostonas randasi ant pieti lę Amerikos nepriklausomy šiai dienai stovi sena kampi
nė knygų krautuvė, pastaty
nio kranto Massachusetts j- bės kovoje.
lankos. Gyventojų turi apie Miesto susirinkimas (town ta 1712 m., kur “Šeštadienio
780,000. Jeigu skaitytume vi ineeting), kuris gyvavo Nau Kliubas ’ ’ susirinkdavo. Čia
są apielinke iš dvyliką my jos Anglijos dalyse, prasidėjo buvo susirinkimo vieta tokių
lių nuo State House, tai gy- “Boston Common”. Raganys 'garsių amerikiečių, kaip E

BOSTONAS.

katalikas. Tikrąja tikybą šv.
P**"

Jj

ŽALVARINIAM

BASANAVIČIUI

(Karo Mužėjau s sodelyje
Lietuvos patriarko daktaro
Jono Basanavičiaus statula
padaryta iš tūtelių šovinių,
iššaudytų kovojant dėl Lietu
vos nepriklausomybės).
Didvyriams pats likimas lemia
Tautos sargyboje budėti —
Iš jų darbų jėgas sau semia
Norį tėvynei padirbėti.

Ir pats likimas progą teikia
Įamžinti didvyrių vardą —
Jų naudai, rodos, laikas veikia
Ir pergalės įduoda kardą.
Lietuvis milžinas barzdotas
Senovę mūsų atstovavo,
Kai laisvės kelias buvo klotas
Erškėčiais, kai tauta vergavo...

Tautos vadovas be svajonės
Atgauti laisvę neužmigo —
Nelaukė tautai jis malonės,
Ir nors ten visiems įsimigo...
Po persekiojimų išėjus
Tauta į platų laisvės kelią,

Prieš bet kuriuos siaubūnus vėjus
Kovos papartį drąsiai kelia!

Ir kai svajonės virto kūnu,
Kai stojosi tai — kas svajota,
Kas su dievu senu Perkūnu
Širdyse buvo iškovota —
Tuomet tauta, tą atsiminus,
Kuris sapne jos laisvę matė,

Iš mūšių vario pagaminus
Paminklą amžiną pastatė!

Dabar visi, pasaulis mato: ‘
Paminklas — simbolis idėpos:
Tauta sau buitį atsistato
Iš po kovos
tautų kūrėjos.A

Tautos didvyris žalvarinis —
Įkūnytas svajotas siekis;
Vadovas mirė, bet krutinės
Bus įkvėpėju mums vis tiek jis!
Arėjas (Leonas) Vitkauskas,

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeane pasauly. Ilptauklmal iŠ New
Torko } Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA

AQUITANIA

• paskui saužemiu } Kauna.
Pamatykite Londoną pake*
ly. Talpri tiesiai { Londo
ną kas Pėtnyčie nauji, alleJu varomi laivai. Trečios
Ūmos laivakortės } abu rtu

CUNARD LINE

Geriausiai ir Mandagiausiai Patarnauja Laidotuvėse

MAURETANIA

lb IS New Torko | Kauna f >•>
ir brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del
kitų Informacijų klauskite bile
Cunard agento, arba rąžykite
tiesiai pas:
346

EUDEIKIO IŠTAIGA

No.

Michigan

Chicago,

Blvd.

m.

Kada tiktai jūs būnate laidotuvėse, kuriose Eudeikis patarnauja, jūs
tuojau galite pamatyti, kodėl tūkstančiai šeimynų Chicagoje ir iš apielinkių miestelių pasirenka Eudeikio įstaigą laidotuvėms.
Jūs pastebit, kad Eudeikio įstaiga puikiausiai prirengia laidotuves ir
nuramina gimines ir draugus mirusio asmens.
Mažos graborių įstaigos negali suteikti panašaus patarnavimo,
neturi įsitaisę tokių patogumų, kaip Eudeikio įstajga.

Grasi Pasaily Fmografai

nes

Eudeikio įstaiga turi koplyčią, gražius automobilius, didžiausį pasirin
kimą grabų ir patyrusius graborius.

Per 30 metų

Dabar Victor Turi Geriausį Radio
Victor dezaino, Victor darbo
— Nauji kiekvienu žvilgsniu.
Modernizuotas circuit, pritai
kintas prie šių dienų broadeastinimo ir radio reguliacijų.
Naujas Victor electro-dynamic kalbėtuvas. Naujas pilnai
matomas, superautomatinis tuninimas,
išimtinai Victor.
Dešimt radiotronų. Nesuskai
toma daugybė naujų pageri
nimų. Trys units, visos užda
rytos, išimamos, perkeliamos
ir greitai sudedamos, gau
jas gražus ir parankus kabine
tas. Veikimas kokio dar negir
dėjote. PASIK LAUSK IT JO — IR PALYGINKIT! Rie
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panelėmis—
gražiai pritaikinti•venirai, 38^ colių augšcio, 27 colių
platumo ir 16% colio storumo.
VICTOR RADIO R—32, kaina $155 (be Radiotronų)
Specialė demonstracija namuose, jei pageidaujamą.

VITAK - ELSNIC CO.
4639 S. Ashland Av. Tel. Yards 2470-2471

Ir už tą visą geriausį ir mandagiausi patarnavimą laidotuvėse rokuo
ja mažiau, negu kur kitur. Ir tas pat patarnavimas yra teikiamas ma
žoms ir didelėms laidotuvėms.

Nežiūrint, kaip toli jūs gyvenate nuo Eudeikio įstaigos, nuliūdimo va
landoje, mirus jūsų šeimynos nariui, visuomet kreipkitės į Eudeikį, čia
gausite greitą, gerą ir mandagų patarnavimą.

J. F. Eudeikis i Co.
GRABORIAI

Didžiojo Ofiso Telefonai: Yards 1741 ir 1742

4605-07 So. Hermitage Avenue
SKYRIUS

SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue

1410 So. 49th Ct, Cicero, III.
Teto»hone Cicere 3794

Telephone Lafayette 0727

8204 AUBURN AVĖ.

Atdara Uturninko, Ketvergo ir Subatos vakarais

I

Tel. Boulevard 3201

i

4
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Šeštadieuls, Lapkr.' 23 d. 1929
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Midway siu
merson, IIawthorae, Holmes, nų dirbimas. Yra suvirš 4,-lauti nekvotinio stovio ir į- *•*
Longfellovv,
Wlūttier, 300 industrialių įstaigų su a- važiuoti į J. A. Valstybes be
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
Ofiso Tel. Victory 2687
Telefonas Boulevard 1010
imigracijos vizos. Bet natūra Agassiz, Thoreuu, H. B. Sto- pie 179,000 darbininkų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 South Aahland Avenue
Of. Ir Rea. Tel. Hemlock 2874
224 leidinių spausdinama liz.uotas Kanados pilietis, gywę ir John Fiske
Oakley Avenue ir 24-taa Street
Telefonas Boulevard 7120
Res. <641 South Albany Avenue
TelM. Canal 1711-9241
Bostono metropolitinėj da-j Bostone ir 21 leidinys sveti- (vendanias netoli sienos, dabar
Tel. Prospect 1930
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais
ly yra suvirš 200 universite- mose kalbose.
negali atvykti į darbų j J. A
Valandos 2-4, 4-S Nedėlioj 10-13 | Ofiso Valandos; • Iki 12. 1 Iki S
Ir Ketvertais vakare
dieną, ir 0:10 Iki 9:10 vakare
Bostono istorija.
‘Valstybes, kaip pirmiau bu8188 S. HALSTED STREET
tų, kolegijų, normalių ir techAntras ofisas Ir Rezidencija
I 4608 S. ASHLAND AVĖ.
Rea tel. Van Buren 6813
nikalių mokyklų, 'muzikos ir Bostomis Savo vaizdų gavo davo. J. A. Valstybių Vy- Phone Armltage 2822
1504 S. ARTESIAN AYE.
Netoli 40th Street
Chicago. IU.
nuo
Bostono,
Lincolshire,
An'
riausias
Teismas,
balandžio
8
Ofiso
Vai. Nuo 0-12 rytais: nuo 7-»
dailės įstaigų ir privačių movak. Antro Of. Vai.; Nuo I-O po
kyklų. Taigi svarbus mokslo glijoj, iš kur atvyko čia į-Į d., 1929 m., nutarė, kad natupiet: Utarn. Ir Subat. Nuo 2-9 vak.
Šventadieniais, pagal sutarimą.
centras. Tarpe garsiausių mo tekmingiausi žmonės. Pūrita- ralizuotas Kanados pilietis ne
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1145 MILVVAUKEE AVENUE
12 Iki 2 Ir 6 Iki 8 P. M. Sulte 300
1570 Milvvaukee Avė.
kyklų turime Harvard univer nai po vadovyste John Win-' Naturalisuotas kanadietis ne- Valandos:
Seredos vakare uždaryta
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Tel. Canal 6760
Republic 8400
I
Tel. Brunsrrlck 0034
Nedėlioj pagal sutartį
sitetų, seniausių kolegijų J. A. tlirop apgyveno Bostonų 1630 gali pereiti Kanados sienos,
I Valandos; nuo 3 Utį 7:30 vai. vak
Ofisas 2403 W. 63 Street
Valstybėse: Massachusetts In m. Pirmiausia atvažiavo tik įeiti į J. A. Valstybes darbo
Į kasdien. Nedėliotais nuo 1 Iki 3 vai.
Kertė So. Western Avenue
Tel. Wentworth 3000
į po pietų.
Tel. Prospect 1028
i ieškoti, arba dirbti.
stitute of Technology, pirma 200 žmonių, vėliau 2,000.
Rezidencija 2350 So. Leavitt St.
Rez.
Tel.
Stewart
8191
P.
L.
I.
S
technikalė mokykla J. A. Val Nuo pat pradžios pūritanų,
GYDYTOJAS,
Tel. Canal 3330
CHIRURGAS
Ofiso
Tel.
Canal
311*
Valandoa: 2-4 po pietų ir* 7-9 v. v.
stybėse ir moterų kolegijas kunigų įtekmė buvo galinga. * .
Namų Tel. Lafayette 0006
IR OBSTETRIKAS
Nedelioj pagal susitarimą
Bažnyčia ir valstybė buvo j
Radcliffe ir Wellesley.
Tel. Victory 6279
Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas
Gydytojas ir Chirurgas
1
viena. Valdžia buvo ’demokra- i
Industrialis Bostonas.
vyrų, moterų Ir vaikų
Ofiso Tel. Vlctory <898
6558
SO.
HALSTED
STREET
tinė,
’
ji
laikydavo
savo
mies
Bostonas yra vienas svar
Rezidencijos Tel. Drezel 9101
DARO OPERACIJAS
OFISAS
LIETUVIS
AKIŲ
SPECIALISTAS
to
susirinkimus.
Vai.:
2-4
ir
7-9
vai.
vakare
biausių komercialių ir indus
Ligonius priima kasdieną nuo
: i1900 S. HALSTED STREET
Bostono nepriklausomybės
trialių centrų. Vienas svarpietų Iki 8 vai. vakaro.
[
MAMAI:
Nedėliomis ir seredomls tik
Ofiso Ir Ree. Tel. Boulevard 6013
biųjų uostų. Jo svetima pre- dvasia pirmiausia pasirodė
iškalno susitarus
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
|
4193 ARCHER AVĖ.
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
kybą užima šeštų vietų Ame- 1690 m., kuomet gerai orgaOfisas ir Laboratorija
Valkų ir visų chroniškų ligų
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
rikos uostų tarpe. Pusė žalios nizuotas sukilimas žmonių
i
Valandos;
prieš
pietus
pagal
sutarti
Ir X-RAY
3265 S. HALSTED STREET
8404 ŠO. HALSTED STREET
Ofisas 3102 So. Halstei St. Chicago
\Namuose 2-4 pe piet, ofise 4-8 v. v
vilnos Įgabenama į J. A. Vai- prašalino naujų gubernatorių,
Valandos 10-8. Nedėlioj 10-12
arti Slst Street
2130 WEST 22nd STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki S po
pietų Ir 0 iki 8 vai. vakare
stybės per Bostonų. Yra pir iuri paskyrė Anglijos kara- 2-ras Ofisas: 4191 Archer Avė.
CHICAGO
! balandos: 19-11 ryto, 3-4 po piet,
Ree. 8201 8. WALLACE STREET
Tel. Lafayette 5820
7-9
vak.
Nedėliomis
Ir
šventadieniais
Tel. Hemlock 8161
mas žuvų uostas Amerikoje. įus. 1770 m. įvyko garsus
10-12.
<<
massacre
Tel. Lafayette 6798
Apie 150,000,000 svarų žuvų Boston’o
cova
tarpe
miesto
gyventojų
kasmet parduodama.
OFISAI:
Kitos svarbios industrijos ir britų pulkų, apsistojusių
1446 S. 49 Ct.
2924 Washington
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
2435
West
69
Street
mieste.
Samuel
Adams
tapo
yra, — čeverykų ir batų, spaus
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2461 Vai: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak..
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 4—9
dininio, knygų apdarymo, lie- vadu revoliucijos kovos Bos- j
v, v. Nedėlioj susitarus.
Office; 4459 S. California Avė.
jinyčios ir mašinšapės, mote tone. 1773 m. įvyko garsi “ar- '
Nedėliojo pagal sutartj
Gydytojas Ir Chirurgas
rų ir vyrų drabužių, mėsos batos partija”, kuomet t,ryg
REZIDENCIJA
pakavimas, elektrinių mašine laivai su arbata, už kuria BoNedėliomis
4729 W. 12 Pi.
rijų, guminių prekių ir pia- stono žmonės atsisakė užmo- į
Naujas MAJESTIC Model 91
Tel. Cicero 2888
Susitarus
4910 So. Michigan Avenue
keti taksus, buvo sunaikint’ i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Kenwood 5107
Bostono uoste. Arbatų sunai
X — Spinduliai
Kaina
S1
16.00
be
tubu
ADVOKATAIDENTISTAI
Ofisas 2201 West 22nd Street
kino žmonės apsirengę kaipo
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6333
Mohatvk indijonai ir Anglija
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
Rezidencija: 6649 So. Mapletvood
Nauji pagerinimai padaro tų, kad Majestic yra ga
uždarė Boston’o uostų.
Avenue
Tel. Republlo 739*
šventadienio ir ketvirtadienio
lingiausias ir parankiausias radio. Visiškai jokio ūž
Valandos 1 — t š 7 — * v. r.
Pesergėjimo
kelionė
Paul
J
DENTISTAS
Nedėlioj: 19 — 1* ryto
ADVOKATAS
imo, Majestic yra humless. Gražus pažiūrėti, malonus
Kevere,
pabėgimas
John
Hanį
11 So. La l»alle St., Room 2001
Ofisas: 4GOS S. ASHLAND AVĖ.
paklausyti.
Ttl. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
OPTEMITRISTAI
Tel. Blvd. 9459
eock
ir
Samuel
Adams,
C
or
i
Tel. Canal 9267 Rea Prospset
Vakarais
Vai.; 9-12 prieš piet; 3-8:30 v. v.
1241 SO. HALSTED STREET
cord, Lexington, Bunker Hill
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ.
Tel. Victory 0562
Tel. Lafayette 3315
Tel. Lafalette 4184
ir Rorchester Heights kovos,
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir
•t"
Vai.: 12-3 vai. kasdien
.-JJi>
. buvo svarbus punktai revoliu
Gydytojas ir Chirurgas
cijos kare, netik Bostono is
Examtnuoju akis ir prlrenku akinius Office Boulevard 7042
JOHN B. BORDEN torijoj.
1821 SOUTH HALSTED ST.
>'
2045 VVEST 35th ST.
Rezidencija
<600 S. Arteslan Avė.
(John Bagdžiunas Borden)
with tbe
Tubea
Po karų, vietinė valdžia su
Nuo 9 iš ryto iki 6 vai. vakare
Valandos. 11 ryto Iki 8 po pietų
8 Iki 8:89 vakare
formuota, miesto susirinkimai j
ADVOKATAS
LIETUVIS DENTISTAS
105 W. Adams St. Rm. 2117 vėl buvo laikomi ir John,
4645 So. Ashland Avenue
Telephone Randolph *737
Hancock buvo išrinktas pir- į
Ant Zaleskio Aptiekos
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. mu gubernatorium.
Perkėlė savo ofisą po numerlti
Tel. Canal 6222
Prieš naminį karų Bosto- i
offers Etciusivtty this ‘
Tetaptose Roosevelt BOSO
Namie: 8 Iki > ryte Tel. Repub. >800 nas
buvo vyriausia vieta
4729 S. Ashland Avė.
priešvergijos judėjimo. Čio- ‘
SPECIJALISTAS
DENTISTAS
nai 1931 m. Wiliiam Lloyd
Džiovų,
Moterų Ir Vyrų Ligų
2201 WEST 22nd STREET
Vai.:
ryto
nuo 10—12 nuo 2—4 0g
Garrison įsteigė savo žurnalą
(Kampas Leavitt St.)
1Uni forui
pietų: 7—3:39 vakare
LIETUVIS ADVOKATAS
LIETUVIS AKIŲ
“Paliuosuotojų”,
nepaisant
Valandos* Nuo 9 iki 13 ryto
A m plif HMthtn
Nedėliomis 19 iki 13
nuo 1 iki 9 vakare
TELEFONAS
MIDWAY 2889
x A 6itom«it>c<»lly
SPECIALISTAS
prieštaravimą konservatyvių•
2221 West 22nd Street
at
3ny
pot*it
o
n
i ra
Palengvins aklų Įtempimą
kuris
klesų.
Arti Leavitt Street
tise !>»»>!
eetl priežastim
galvos skaudėjimo, Tel. Brunswlck 0624
Tel. Boulevard 1491
Tikybinės neapykantos vie-i
Telefonas Canal 2552
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, Skaudamą aklų karštį. Atltaiiu kreivas akis, nuimu cataractua
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va tą galų gale užėmė nauja'
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
dvasia.
Šiandien
Bostone
ka-1
LIETUVIS DENTISTAS
regystę.
kare. Seredanūs ir Pėtnyčio
Gydytojas. Chirurgas Ir Akušeri*
1579
Milwaukee Avenue
Prirengiu teisingai akinius visuose
talikai
sudaro
didžiausią
'
1-6,
6-8:30
mis nuo 9 iki 6.
3343 SO. IIALSTED STREET
atsitikimuose,
egzaminavimas daro Valandos; 9-12,
Sekmadieniais Ir trečiadieniais
skaičių.
mas au elektra, parodančia mažiau
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

DR. R. C. CDPLER

DR. M. T. STRIKOL

DR. S. A. BRENZA

DR. W. F. KALISZ

DR. T. DUNDULIS

DR. J. P. POŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. RAČKUS

DR. H. BARTON

DR. A. L. YUŠKA

DR. G. SERNER

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. BERTASH

DR. V. S. NARYAUGKAS

KAINOS SUMAŽINTOS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. S. A. DOWIAT

A. L. DAVIDONIS, M. D.

A, A. OLIS

DR. S. BIEŽIS

DR. A. J. DIKSELIS

POIVER DCTECnON

OR. P. Z. ZALATŪRIS

DR. K. NURKAITIS

DR. G. Z. VEZELIS

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. G. I. BLOŽIS

WONDERH1L llMPROVEMENI

JOHN KUGHINSKAS

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. J. GDSSEN
pagal sustarimą

įlas klaidas.

JOSEPH J. GRISH

Pajamų taksai.

KLAUSIMAS — Esu J. A.
Valstybių pilietis ir ketinu
ADVOKATAS
važiuoti Europon aplankyti
4631 S. Asldand Avė. (2 lubos) tėvus. Užsimokėjau savo tak
Telef. Boulevard 2899
sus už 1926 m. bet ne už 1927
RESIDENCIJA:
6516 Se. Rocktvell Street
m. ir 1928, m., Kaip aš galiu
Telef. Republic 9728
įrodyti, kad man nereikėjo
taksų tais' metais mokėti?
S. F. Flint, Mich. i
ADVOKATAS.
52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 6959 Ir 9377
Miesto Ofise Pagal Sutartj:

127 N. Dearbora Street
Rooms 928 ir 986
Tel. Franklin 4177

ATSAKYMAS — Pajamų >
taksų įrodymus reikalauja tik ■,
nuo ateivių o ne nuo J. A.
Valstybių piliečių, kurie vyk
sta užsienin.
________
ii
gali reikalauti nekvoti

7—9

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Central

<928

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS
184 North LaSalle Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo trfi Iki 6 vai. vak.
orai Office; 1900 So. Union Ava.
Tat Roosevelt 8710
VaL nuo 9 Iki 9 vai. vak.

i

KLAUSIMAS — Esu natų-|j
ralizuotas Kanados pilietis. Ar J
galiu važiuoti-į J. A. Valsty
bes be imigracijos vizos?
A. C., Montreal, Canadn. i j
ATSAKYMAS — Tik vie-.

tiniai kanadiečiai gali reika-J »

,/U

DR. J. A. PAUKŠTYS

DR.HERZMANj

DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avenue
Bez. Tel. Lafayette 4365

IS susuos

Boulevard 7589

0R MCTII DATVDIUft

's

Pritaikyme akinių

Model 91
Kaina buvo $137.50 dabar

RoB Hcm,ock 701

25 METŲ PATYRIMU ŪRi Ai p, KAZLAUSKIS
dėl

visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

OPTOMETRISTAS

yai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

$116.00

Phone

Ekspertas turimo aklų Ir pritaikymo
akinių

1801 South Ashland Avenue

3417-21 S. Halsted Street
TeL Boulevard 4705

721

LIETUVE DENTISTt
X-Ray
1137 S. CICERO. AV. CICERO. ILL.
Valandos: 9-12 A. M. 2-8. 7-9 P. M.
Trečladlena pagal eutarkna

T’

Jos. F. Budrik Inc.

Cicero

OR. HELEN M. WISNOW

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

nio stovio.
Telephone

vakare

kios^^'k čVyda atkre,piama moky* Tel. Lafayette 5829

(Juozas J. Grišius)

J. P. WAITCHUS

a, ŠIMKUS

dr. y,

Platt Bldg.. kamp. 18 8t. 1 auki
Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:89 ryto Iki 1:8* va
karo. Šaradomis nuo 9: *9 Iki 11 v

ryta. Medė! lomia nėra skirtų
valandų. Room *.
Phona Canal •■**

Gerai lletuvlama žinomas per 3*
metus kaipo patyrę* gydytojas, Chl«
rurgas Ir akušeris.
Gydo
pasvyru,
jausius
elektros

staigias
tr chroniška. U*
aieterų Ir vaikų pagal nau
metodus X-Ray Ir kitokiu*
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli

Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 13 pietų »
nno 9 Iki 7:30 vai. vakara.
Tel. ofiso Canal 3119 Rea. So. ■kon
2238, arba Randolph <809.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND A VE.

Tel. Lafayette 2025

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vakare
Nedėlioj: nuo 9 Iki 13 dieną.
4301 ARCHEIt AVĖKITE

Tel. Yards 0994
Resldencijoe Tel. Plaaa 329*

1

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 13 dieną.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 19 iki 13 dieną,
■«* 1
Nuo 1 Iki
po pistų.

l

U

• 4
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LIETUVOS ŪKIO APŽVALGA

",

griauti, mašinos išvežtos. Da- Klaipėdos krašto, dabar yra ,Tokių kombinuotų įmonių yra
—X ’ • _ J
.•
1 1*
*1 •
V
1
• rvAn
.
bartiniu
metu tie
odų
fabrikai
875,000 ha miško, kurio 828,- 69. Yra 5 degtukų fabrikai.
1918 — 1928
atstatyti. Stambiųjų įmonių 500 ha priklauso valstybei.
Mineralų apdirbimas
yra dvi — jose dirba po 300 Rūšių žiūrint, pušynai suda
(Tąsa)
Alaus gamybos šaka dabar, darbininkų (prieš karų tose
ro 27 nuoš. viso ploto, egly Šios pramonės šakų Lietu
kaip
ir
prieš
karų,
užima
žy

Kaip matome a t skini tu
įmonėse dirbo 1,000 darbinin- nai — 35 nuoš., beržynai — voje yra plytų, kalkių, stiklo
mių
vietų
Lietuvos
gamyboj
pramonės šakų gamyba didė
•kų). Vidutinių įmonių su 50— 11 nuoš., drebulynai — 13 ir durpių gamyba. Neokupuoja, o taip pat ir didėja jų va ir jai tenka ieškoti (užsieny į 70 darbininkų yra 8. Visos nuoš., elksnynai — 4 nuoš., ų- toj Lietuvoj yra apie 180,000
rtojimas, kas šalies gyvento rinkų.
kitos įmonės yra smulkesnės. žuolynai — 1,5 nuoš. ir kitos ha durpynų ir pelkių. Apie
Lietuvoj yra 82 saldainių
jų gerovės atžvilgiu yra labai
Lietuvos odų fabrikai prieš miško rūšys — 5,5 nuoš. Ra du trečdalius viso šito ploto
dirbtuvių, jų tarpe gana sta karų patenkindavo ne tik vie cionaliai miškų ūkį vedant užima arba menkesnės rūšies
teigiamas dalykas.
fabrikų; Pav., tinės rinkos reikalavimus, bet
Iš pramonės įmonių Lietu mbių saldainių
I
vienais metais galima eksplo ir negiliais sluogsniais durpy
viena
to
tipo
įmonių
turi
su
voje daugiausia yra maisto
jų prekės buvo parduodamos atuoti ligi 8,000 ba miškų plo nai, arba kad ir geros rūšies
viršum
200
darbininkų.
Vie

produktų gamybos įmonių.
Latvijoj, Rusijoj, Lenkijoj, to, arba apie 1,800,000 kietme- ir geni sluogsnių, bet nedide
nok
kalbamo
tipo
fabrikams
Tarp jų malimai užima pir
Vokietijoj — net ir Prancūzi trių.
li plotai. Tie durpynai yra ar
mųjų vietų. Malūnų Lietuvoje žaliųjų medžiagų priseina da joj. Tos įmonės stengėsi grą
ba gali būti naudojami tiktai
Lietuvos miškai yra ne vie
1924 m. buvo 1.151 (jų tarpe linai persisįųsdinti iš užsienio. žinti savo senąsias rinkas,
vietos ūkių reikalams —■ ku
193 garo, 443 vandens ir 515 Kitos tos grupės įmonės, pav., bet šiuo metu jos sumažino noj vietoj ir tuo būdu ne vi rui arba trąšoms. Bet yra ir
vėjo) su bendra 2,598 II. P. makaronų fabrikas nejaučia savo darbi}, iš ko galima sprę si jie duoda sąlygų platesnei didelių durpynų plotų, kurie
racionaliai eksploatacijai.
variklių jėgų. 1928 metais jų to trūkumo.
sti, kad joms dar nepavyko
pilnai tinka stambiajai pra
Nemaža
reikšmės
turi
taip
buvo jau 1,493, arba netoli l’/o
Ališko medžiagų apdirbimo monei naudoti. Lietuvoj yra
to pasiekti.
vietos,
taip
užsienio
rinkai
ir
i
tūkstančio.
Kitos tos grupės įmonės — įmonėse žymiausių vietų uži devyni didesni durpynų masy
1923
m.
netoli
Kauno
pasta- muįj0> žvakių, šerių ir ragų — ma lentpiūvės, kurių bendras vai, kurių mažiausias. turi
Lietuvos malūnai kol kas atyti
pirmieji
Lietuvos
Saldy aptarnauja kol kas, ir tai ne- skaičius 1924 m. ‘257, o 1929 1.010 ba, o didžiausias 4,000
ptarnauja vietinę rinkų, liet
technikos atžvilgiu jie jau ir tuvai, apie kuriuos buvo jau p[taai| tiį vietinę rink,
m. — 271. Stambiųjų, turin (iš viso apie 20,000 ba plotas)
dabar gali dirbti užsienio rin- minėta. Jie taip plačiai iren
čių daugiau kaip po 25 darbi ir kurių gilumas siekia ligi
Miško medžiagos ap
koms, tuo labiau, kad daug gti, kad didžiųjų Lietuvos ek
ninkus, yra 14. Vidutinio di 8—9 metrų, o vidutiniškai iš
dirbimas
malūnų senąjį įrengimų keičia j sP°rLui skiriamųjų gy vulių da- ,
dumo — turinčių darbininkų eina nuo 3 ligi 5 metrų geros
nauju-tobulesniu. Visoj Lietueksportuoti į kitus kraštus,! Nors karo laiku ir labai bu- nuo 10 iki 25 — yra 56, o vi durpių
medžiagos gilumo.
voj yra apie 70 spirito ir de-; ^a^P° gatavus mėsos ir kt. Vo nuterioti miškai Lietuvoje, sos kitos — smulkesnės.
Vien šitie durpynų masyvai
^bet vistik jie: užlaikė visų sagtinės gamybos įmonių. Tarp produktus.
gali duoti apie 200 mil. tonų
jų yra ir 40 kombinuotų su ki č’ia reikia pažymėti, kad be v0 didelę reikšmę krašto ū- Lentpiūvės dažnai kombi
to, miesto valdyboms priklau kiui.
nuojamos su kitomis įmonė sausų durpių. Tuo tarpu eks
tomis pramonės šakomis.
Neokupuotoj Lietuvoj, be mis — dažniausiai malūnais.1 ploatuota du didesni masyvai
Spirito varyklos yra priva sančių skerdyklų Lietuvoje yra
25.
čios, bet degtinės verslamonė
yra valstybės monopolizuota. J
Gyvulių produktų apMetinė produkcija 1924 m. I
dirbimas
siekė apie 18 mil. laipsnių ir i Pirmų vietų šioj grupėj už1928 m. apie tiek pat.
įima odų apdirbimas. Odų ap, Lietuvos alaus daryklų yra įdirbimo įmonių yra 139. Jo
14. Jų didelių, su daugiau centras — Šiauliai — dar
kaip 50 darbininkų, yra 4.6 prieš karų buvo plačiai pa- į
THE FADA LINE IS COM PLĖTĖ
turi nuo 30 iki 50 darbininku, garsėjęs. Karo ir okupacijos'
kitos smulkesnės. Viso įmo laikais kalbamoms įmonėms j
nių produkcija siekia apie 14,5 buvo padaryta didžiausių nuo
stolių, nes rūmai buvo išmil. litrų.
1

adaRadio

Lietuvoj yra 3 stambiosios
metalų dirbtuvės. Jos visos
veikė ir prieš karų. Karo me
tu buvo sugadintos, bet dabar
pataisytos ir veikia kiek siau
resniu mastu negu prieš karų.
Tos 3 dirbtuvės turi 650 dar
bininkų (prieš karų jose dirb

ninkų). Jų mašinų jėga siekia
apie 2,000 II. P. Kalbamose
dirbtuvėse daugiausia gami
nama vinys, sraigtai, viela,
grandiniai, įvairios pakinktų
padargai. Tie dirbiniai gami
nami ne tik Lietuvos rinkai,
bet ir Latvijai, Estijai bei Ru
sijai.
(Bus daugiau).
Girdėti, naujasis Aleksoto
tiltas bus atidarytas ateinan
čiais metais ir, susisiekimo ministeriui inž. Vyt. Vileišiui su
tinkant, būsiąs pavadintas Vy
‘R.
tauto Didžiojo tiltu.

Geriausia vieta pirktis
riausios išdirbystės Radio.
lygas pritaikome pagal pirkė
jo norą.
Elektros fikčierial Atliekame

visokį elektros darbą.
Mūsų krautuvėj didis pasi
rinkimas ir kainos visiems pri
einamos.

o

METROPOLITAN ELECTRIC SHOP
G. NAVADOMSK1S, Savininkas

2215 West 22nd St.

Tel. Canal 2591

KLAIPĖDĄ

Namus (nuo ugnies ir vietros)
Brangenybės (Auksinius ir Diamontus)
Automobilius ir Trakus, (visose srityse apdrauda)

Laivais

Langus

Kailinius (Fur Coats) ir Drabužius
Naujus Statome namus (Bldg. Construction)
Visokių kitų njšių apdraudos (insurance)
Musū insurance (apdraudos) skyrius visuomet steng
sis suteikti teisingų ir greitų patarnavimų. Taipgi pa
gelbės sutvarkyti jūsų insurance (apdraudos) reikalus
be jokių kaštų ir atsakomybės tamstoms.
Mes atstovaujame sekančių kompanijų: Royal Insu
rance, Aetna Life and CasualtyCo. ir kitų kompanijų,
kurios yra priežiūroj Illinois valstijos. Esame nariais
Board of Undenvriters ir taipgi po Bond (Kaucijos).

BALTIC AMERIKOS UNIJOS
Žemiausios Kainos Tiesiai Iv
S

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase ........................... $107.00
Tręčia klase į ten ir atgal,
tiktai ................................’ 181,00
Turistine trečia klase,
Main Deck ...................
129.50
Turistine 3-či.a klase į ten ir
atgal, tik .......................
216.00
Cabin ........................................ 147.50
“Revenue Tax ir Pagalvė “Head Tax” atskirai
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą —
nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo
Rugpiučio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidi
namos $7.50 vienan galan, o $12.50 į abu galu.

s. p. KAZWELL & CO.
INSURANCE SKYRIUS

Tel. Republic 8899

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
Pasirenkant dėl savęs naujų radio arba norėdamas išmainyti savo senų radio
Jus beabejonės norėsite susirasti radio, kuris teiktų nuolatinį pasitenkinimų už
prieinamų kainų.
FADA budavojo radio priimtuvus ir kalbėtuvus geriausios rūšies per visų me
tų eilę. FADA nuo to laiko kaip tik kompanija buvo suorganizuota visų savo ener
gijų pašventė vientik išdirbimui radio aparatų ir iki šiol dar nebuvo prisidėjusi prie
jokios kitos išdirbystės.

VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITGHES BROLiy RAŠTINĖJE
52 E. 107 St.

Metalų apdirbimas

Kampas Micbigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
F
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairus
patarimai ir visi rašto darbai.

BALTIC AMERICA LINIJOS Laivų populiaru
mas Lietuviams tarpe priklauso ne vien nuo to, kad
jos laivai eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to,
kad pasažierams teikiama geras maistas ir patar
navimas.

BRIDGEPORT FURNITURE COMPANY

įtaiko sau už garbę atstovauti tokius nugštos rūšies radio specialistus-išdirbėjus
FADA eilėn įeina stalo modeliai. Konsole modeliai su įbudavotais Dy namie
kalbėtuvais, magnetiškais ir dynamiškais kalbėtuvais. Pirkdami pas Bridgeport
Furniture Co., visada gausite geras išmokėjimui sąlygas ir patenkinantį patarna
vimų.

E39

MES MOKAME CASH
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko,

“Lituania” Dec.

Krautuvė atvira vakarais dėl patogumo dirbančių dienomis.
KAINOS NUO $60 IKI $165

$65J

7

I “Estonia” Dec. 21

Paskolos teikiamos ant Real Estate

Del visų informacijų kreipkitės į vietos agentą atba

KAUFMAN STATE BANK

BALTIC AMERICA LINE

124 N. LA SALLE St.,

3224 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILL.

CHICAGO, ILL.

315 So. Dearborn Str.
S
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davo su viršum 1,000 darbi

KELIAUK Į LIETUVA PER

Mes tanam (Apdraudziam)

2839 W. 63rd St.

netoli Kauno ir vienas šiau
rės Lietuvoje. 1924 metais
šiuo pramonės keliu gauta apio 70,000 tonų, o 1928 m. apie 100,000 tonų sausų dur
pių, kurios buvo naudojamos
kai kurių pramonės įmonių jėgai (kurui).
Plytnyčių 1928 m. buvo 135.

I

Chicago, III.
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