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BALTOSIOS GULBĖS.

Baltosios gulbės prįe mano lango,
Šįryt sulėkę sveikina rytų;
Laukuose tyli, žvanganti banga
Prabėgo žingsniu vis nesuvytus.
Baltosios gulbės — nekaltos dienos;

Kaip gera, miel« močiutės valioj —
Visada rytas, visada vienas,
Kur jau berasi tokią, dalelę.

r

Baltosios gulbės lelijoms šneka —
Šlaitais vis kukžda, juodbėriais žvengia;
Lopšelio dienos — kūdikio takas —
Neilgai spindi jaunystė brangį
Baltosios gulbės — vasara mūsų;

Malonus juokas nuskina žiedą,
Ir, štai, meteliai laistytu triūsu,
Senatvėn šuoliais nevyti rieda.
Baltosios gulbės — ruduo šarmotas;
Dažnai prakiurę debesys plauko,
Ir šiurpios šalnos palaidu plotu
Visi} apleistą neguodžia lauką.

Baltosios gulbės — žiemų baltoji,
Ateina viena su juodu šydu;
Ir užsimerkę akys rytojaus,
J r nauju kapu žemė pražydus.
Baltosios giilbės prie mano lango
Suėję šnekas, lelijoms plauko;
Lyg kų tai sako, žvelgia į dangų,
Lyg liepia būti po žalią: lauką...
Joninių. Papartis.

KODĖL NEPAŽJSTAM SAVO KRAŠTO?

Nuo neatmenamų laikų ten jo gyvybės išgelbėjimą. Tąsi
buvo statomi kryžiai, įvai- žmogelis iš Rozalimo parapi-j
rūs įvairiausi, kas ir šiandien jos, jo’vardų ir pavardę rei-j
dar daroma. Ten randama kry kale galėčiau paminėti.
žiu jau sunykusių ne tik me Šį kalnų esu nufilmavęs ju
dinių, bet ir akmeninių ir ge damuose paveiksluose ir kas
ležinių.
atsilankys į mano rengiamus
Šiandien ant to kalno gali vakarus galės pamatyti, kaip
ma priskaityti gal į kelis tūk šis garsus kalnas atrodo.
Garsus ir stebūklingas Kry
stančius didelių ir mažų kry
žių
Kalnas, bet ar daug ir pa
žių, ir kur laikas nuo laiko
vieni virsta ir nyksta, o jų čioj Lietuvoj yra jį žinančių?
vietoje dauginasi nauji it Labai mažai.
kas metas tas Kryžių Kalnas Jis apleistas, nežinomas, sto
eina didyn ir ilgyn. Gal nevie vi paprastose ganyklose, pie
nam ateis į galvų — kas ir vų ir dirvų tarpe, galvijai jį
kodėl ten tuos kryžius ir kry mina ir laužo kryžius, nėra jo
Demokratas bus naujas Vir
želius neša ir stato?
kios aptvaros ir t. t. O tų būginia vai. gubernatorius. Jis
Štai kaip yra. Kiekvienas tinai reikėtų padaryti — nerinkimuose sumušo republikozniogelis ištiktas kokio nors tik aptverti, bet ir gražiai jį
ną anti-Smitb’inį Brown’ų.
vargo, nelaimės, ligos — eina papuošti, užlaikyti,
ten ant to Kryžių Kalno. Sa- Į „
.
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Bet ar mažai mes turnue pa
ko, net per kiek kilometrų » v. . , . . .
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, ,................... ....
našių ir kitokių garsių ir in
žmones eina keliais ir jei di.
.
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;teresingų vietų, kurioms apra
delio kryžiaus neįstengia pa- v jt.
j , . ,
...
, , .
svti reikėtų labai daug laike
statyt, tai nors kad ir ma- . .
Paskutiniųjų amžių katalikai
...
v
,w
ir vietos?
ziausių nesą sulig savo išga
kankiniai.
lės ir aukoja, melsdamas Taigi, daugiau kreipkime
Prancūzijos laikraščiai su
Aukščiausio malonių.
; domės pažinimui savo tėvynės.
teikia žinių apie katalikų kanČia nors vieną atsitikimą
Jonas K. Milius,
paminėsiu. Buvo taip: Didžio
jo karo metu. kaip vokiečiai
WATCHES
(0 JEWELRY
okupavo Lietuvą, kokių ten
m
UI
priekabių ieškodami suėmė,
Š
suareštavo visai nekaltus tr»'
m
lietuvius įtardami kokiais ten
J
E
AVE
LR
Y
Laikrodėliai,
elektrikiniai
ir
paprasti
r
šnipus ir tuojaus juos visus Ilaikrodžiai, grandinėliai, žiedai, karoliai
gintariniai ir kitokie, auksinės AVaterman plunks
pasmerkė sušaudymui. Vienas
nos ir šiaip didelis pasirinkimas ĮVAIRUME ir
iš jų žinojo tų Kryžių Kalnų
KAINOJE visokių papuošalų moterim ir vyram.
ir perimtas baimės puolęs sa
RADIO. Vėliausio išradimo Radios ir Radiolos
vo kameroje ant kelių meldė
plačiai žinomų ir garsių Firmų< kaip
si prisižadėdamas, kad likęs gyStewartAYarner, Crosley, Grebe, Zenitli ir kitų.
MUZIKA f Įumball.piaųai, smuikai, armonikos,
,u tuojaus parvykęs jaųsĮatys
pučiamos11 Makognė^kos, gramafonai ir
tame kalne kryžių. Ant ryto
kitokie muzikališki instrumentai suaugusiom ir vai
jaus, paskutinioje valandoje,
kam.
pasmerktieji šaukiami iš ka
GAIDOS Visokiem muzikaliem instrumentam ir
lėjimo kamerų. Du sušaudo
dainavimui solistam bei choram. Gramafonam
rekordai
ir pianam rolės lietuvių ir kitom
mi, o šis vienas iššaukiamas
kalbom.
į kitą atskirų vietų dėl pas
Visos čia išvardintos ir neišvardintos
kirtos tam tikros komisijos
prekės (tavorai) pilnai gvarantuoti kokybėj (quaištardymui. Komisija išteisino
lity). Kainos 10 nuoš. pigiau kaip kitur.
TAISAU ir pertvarkau čia išvardintus ir tam
ir paleido namo, kaipo nekal- i
lygius daiktus, kaip laikrodėlių taisy
tą. Sis bėga, žinoma, kaip iš
mas, pianų tuning ir tam panašiai. Kaina žema,
ugnies su džiaugsmų ir tuo
darbas užtikrintas gerume ir pažymėtam laike.
jaus išpildo savo pažadų, tai
EXTRA Kalėdų dovanoms jau yra visokių daly
vra, pastato kryžių ir kas me
kų, dalykėlių tinkamų visokio luomo ir
amžiaus
asmenims.
Pasirinkimas didelis ir įvairus
tas tuom laiku ateina tenai pa
kainoje
ir
kokybėje.
simelsti prie Aukščiausiojo už
Perkantiems iš kitų miestų pristatau
skubiai ir saugiai. Reikalaukite KATALOGŲ.

ĮVAIRENYBĖS.
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<
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Jei mes rimtai po Lietuvų Kalnas, sakoma, nuo švedų
pctaižvalgysim, daug ko naujo karo laikų pasilikęs. Sakoma,
ir nepaprasto rasim. Dažnai ten buvę kapai žuvusių kare;
girdisi: “Kas čia toj Lietu- sakoma, ten švedai tik pagauvoj yra, ji maža, galima vie tus nelaisvėn žudę, kankinę
na diena apvaižiuoti“. Bet ir ten laidoję supildami di
tikrai pasakius, ar daug tarp delį kalną. Dar sakoma, kad
mūsų randasi tokių, kurie ti ten buvusi bažnyčia ir kokiu
krai pažįsta mūsų tėvynę būdu likusi užpilta, dėl to
Lietuvą, kad ir tų taip “ma šiandieninė kalno įžiūra, kur
žutę“? Galiu drąsiai sakyti, būvo patsai kalno kanburis—
kad iš šimto vargu vienas. viršus, dabar didelė įduba.
Tai mūsų “mažutei“ Lietu Del ko jis vadinamas Kry
vai paviršutiniai pažinti, rei žių Kalnu?
kia visų metų pašvęst, bet jei
jau kalbėt apie visiškų paži
nimų, tai tani reikėtų kur kas
dauginus nei vieno meto lai- j
ko.
Kitų šalių ir tautų dažnai
Per 30 metų
matome skelbiant, populiariDabar Victor Turi Geriausį Radio
zuojant mažos vertės dalykus
ir dažnai mes patys tais skel
Victor dezaino, Victor darbo
bimais suvilioti važiuojam, ei
— Nauji kiekvienu žvilgsniu.
nam lankyti, žiūrėti ir tos
Modernizuotas circuit, pritai
menkos vertės daiktais ar vie
kintas prie šių dienų broadcastinimo ir radio reguliacijų.
tomis gėrimės, stebimės, nors
Naujas Victor electro-dynaviskas ten tik iš kapitalo per
mic kalbėtuvas. Naujas pikiai
tekliaus sudaryta ir išpuošta,
matomas, superautomatinis tuir t. t. Ir tas kapitalų įrengi
ninimas,
išimtinai Victor.
Dešimt
radiotronų.
Nesuskai
mas raukia praeivio akį ir
toma
daugybė
naujų
pageri
neša šimteriopų pelnų.
nimų. Trys units, visos užda
Mūsų Lietuvoje yra taip
rytos, išimamos, perkeliamos
pat gražių ir įspūdingų vietų,
ir greitai sudedamos. Nau
jas
gražus ir parankus kabine
kad ištikro kiekvienų stebina
tas.
Veikimas kokio dar negir
ir sužavi, veik natūralūs gam
dėjote. PASIKLAUSKIT JO — IR PALYGINKIT! Rie
tos padarai. , Mūsų Lietuvoje
šučiu baigtas kabinetas, su gražiomis klevo panėlėmis—
yra tokių vietų, kokių kitose
gražiai pritaikinti venirai, 38^2 colių augščio, 27 colių
šalyse visai nėra ir jei žino
platumo ir 16% colio storumo.
tų kitašaliai — važiuotų di
VICTOR RADIO R—32, kaina $155 (be Radiotronų)
džiausios ekskursijos ir pavie
Speclalė demonstracija namuose, jei pageidaujamų.
niai.

Geriausi Pasauly Fongrafai

Paimkim, pavyzdin Kryžių
Kalnų esantį 12 kilometrų nuo
Šiaulių prie Joniškėlio vieške
lio, Domantų kaime Krjžių

R. MELIONAS

MARŪUETTE JEV/ELRY

Baltic America Line
Tarnauja keliautojams lygiai žiemų kaip ir vasa
rą. Ir žiemos laiku teikia kuogeriausių patarnavimų.
V-

.•

Į senųjų tėvynę parvykti yra indomu ir smagu‘I76*
vien vasarų, bet ir žiemą. Važiuok aplankyti Lietuvos
dabar, kada Kaune veikia graži Opera, visuose miestuo
se teatrai, paskaitos ir kitokie socijaliai ir šeimyniški
judėjimai.
Jtts dar lengvai galite suspėti parvykti į Lietuvų
Kalėdoms.
GRUODŽIO — DEC. 7 išplaukia laivas Lituania.

Tuoj kreipkitės į mus ir viską jums prirengsime
minėtam išplaukimui ir Kalėdas švęsite Lietuvoj.
Kas nori, kad išsiųsti pinigai pasiektų gimines Lie
tuvoj prieš Kalėdas siųskite per musų įstaigą. Išmokė
sime kiekviename Lietuvos pašte litais arba doleriais.

Visokiais reikalais kreipkitės laišku ar ypatiškai

PAUL P. BALTUTIS & CO.
REGISTRUOTAS NOTARAS

Chicago, III.

3327 So. Halsted St.
Telefonas Yards 4669

Mes Insurinani < Apdraudžiami
CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeanu pasauly. Ilplauklmal 15 New
Torko | Bouthampton kas Sereda vienu 18 milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA

AQUITANIA

o paskui sau žemi u ) Kauna.
Pamatykite Londoną pake
ly. Tai nrl Hertal | Londo
ną kas Pėtnyčią nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios
kleaoa laivakortės J abu ga-

CDNARD LINE

MAURETANIA

IU 18 New Torko J Kauną |26S
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 No. Michigan Blvd.
Chloago, III.

38

$

MES MOKAME CASH
U Z LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderiai j Lietuvų per Radio tiktai 25 centai

$65.00

Paskolos telkiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK

4639 S. Ashland Av. Tel. Yards 2470-2471
s/

ŠEŠTADIENIS,
Lapkričio 30 d., 1929 m.

kinių skaičių praeitam šimt sako, kad katalikai atšąla,
mety’.
kad nebėra kentėtojų nei šven
1827 metais Korėjoj už ti tųjų, kaip kad po Kristaus
kėjimų mirė 1,000 katalikų, o mirties. Ir dabar jie kenčia ir
keturiasdešimt metų vėliau nesibijo kentėti.
ten j»at žuvo aštuoni tūkstan Savaime užsideganti cigaretė.
čiai katalikų. Siame, Anamoj
ir Tokine nuo 1855 iki 1862 ir Neseniai Amerikoje, Iowos
nuo 1883 iki 1885 metų dau valstybėje, du chemikai užpa
giau kaip 40 tūkstančių krikš tentavo savo naująjį išradi
čionių buvo budelių nužudyti mų, savaime užsidegančių ciuž tai, kad nenorėjo kojomis Igarėtę. Pats principas jau bu
kryžių mindžioti. Prieš tris vęs 1881 m. vieno rusų chemi
dešimt metų Kinijoj stabmel ko atrastas. Tik jo išradimas
džiai nužudė apie 8,000 krikš nepaplito dėl neskanaus tų
čionių. O kiek katalikų nu cigarečių kvapo. Dabartiniai
kankindavo prieš Didįjį Karų išradėjai tvirtina, kad jų iš
Rusijos valdžia, sunku daT rastos cigaretės neturi tų blo
gų ypatybių.
apskaičiuoti.
Turėdami galvoj tik dalį Šiam išradimui numatoma
visų kentėtojų už tikėjimų, didelė ateitis pipkorių tarpe.
P.
matom jau 60 tūkstančių, o
kiek jų dar nesuskaičiuotai
Ypač pačiais paskutiniaisiais PATS SKAITYK IR KITU?
laikais visiems žinoma, kad
PARAGINK SKAITYTI
daug žuvo Meksikoj ir Sovie
“DRAUGĄ”.
tų Rusijoj. Taigi netiesa, kas

O
R. ANDRELICNAS, Savininkas
£
S 2650 West 63rd Str.
Chicago, III.
<
a MUSIC---------------- —RADIO O

VITAK - ELSNIC CO.

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais

_

ANTRA DALIS

124 N. LA SALLE St.,
BE

CHICAGO, ILL.

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

Kailinius (Fur Coats) ir Drabužius
Naujus Statome namus (Bldg. Construction)
Visokių kitų rųšių apdraudos (insurance)
Musū insurance (apdraudos) skyrius visuomet steng
sis suteikti teisingą 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 Underwriters ir taipgi po Bond (Kaucijos).

s. p. KAZVVELL & CO.
INSURANCE SKYRIUS

2839 W. 63rd St.

Tel. Republic 8899

I
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Šeštadienis Lapkričio 30 d., 1923

D R X O Q*'X B
Monparnaso

užkampiuose.

MEKSIKOS

PREZIDENTAS

LIETUVOJE
Niekur nėra Paryžiuj tiek
Katalikų. Veikimas.
j įstaigose, d) Kadangi našiai- prancūzų italų restoraniukų,
K. V.. C. Konferencija rug-r"* “"klėjinms prieglaudose kaip žinomam lotynų kvarta
sėjo 25 - 20 d. apsvarstė odidelių išteklių ir le — nuo senai mėgiamam
pmosius šių dienų klausimus' gyvenimui neįstengia jų ge- svetimšalių studentų rajone.
ir nustatė taisykles veikti at-;™“ Purengtij negu Seuna tai Čia siaurose įtartinose gat
sityje. Ne kartų teks tuos nupataria rūpintis velėse ir skersgatviuose glau
našlaičiais, stengtis juos ati- džiasi neturtingiausia ir kar
tarimus iškelti, daug sykių
duoti atskiroms katalikiškoms tu įdomiausia studentijos da
reikės prie jų grįžti, visados
šeimoms auklėti ir auginti. Vi lis. Tai čia šiam užmirštam
jais vadovautis daug ilgo lai
sus šiuęs reikalus vykdyti ir kampely, skambant baužo ir
ko pastangų padėti, kol musų
tvarkyti pavedama Lietuvos I gitarai šlykščiais balsais daigyvenimo sąlygose juos pasi
Karito Sųjungos Centro Val nuoja mulatai apie tolimas,
seks įvykinti. Vienus šių nu
karštas Havajų salas. Nakti
dybai.
tarimų spaudiname šiame nu
mis pasigirsta pusiau prikimę Paskual Oritz Rubio, kuris
meryje, kitus, išspausdinsime 4. Gailestingumas reikalin
gas sveikiems, bet daug dau šauksmai, meilės kalba, karts pastaruose rinkimuose išrink
vėliau.
nuo karto sušvytruoja peiliai tas Meksikos prezidentu.
1. Kadangi Vyskupo Palta giau jo reikia ligoniams. Šv.
prie pusiau apšviestų mažu
roko paskaitoj “K. V. C. ir Luko ligoninė yra įsteigta
Krikščioniškos čių viešbučių, praslenka ne mažiau žinomas Pikaso. Bet
svarbiausi jo uždaviniai Lie Labdaringos
aiškūs šešėliai, o giliuos žepublika gausiai lankanti pran
tuvoje” kuoaiškiausiai išdės Medės Draugijos, kuri yra at
susinesiradusi
šv.
Pranciškaus
Trei
niuos
rūsiuos
supasi
cuzų, italų restoraniukus, gi
tyti uždaviniai, darbai ir rū
rusios
poros
šėlstančiai
kau

liai skiriasi nuo kitų resto
pesčiai, tai K. V. C. Konferen čiojo Ordeno globoje, dešini
kiant
ksilofonui.
Kai
kuriuos
ranų ir kavinių lankytojų.
cija laiko tas mintis katalikų nes metų Lietuvos nepriklau
Himybės
ir
Šv.
Tėvo
Pijau.
rilsiuos
dar
P
aiMio
akcijos taisyklėmis ir prašo
arba peilio ašmens įdrėskimai Čia dažnai prieinama prie
Vyr. Valdybų su tos paskai- XI laimingam jubiliejui atliudija, kad užrašo autorius mirtinų susirėmimų ir net ditos turiniu taip K. V. C. sky minti statoma Kaune, Žaliaja yra Roman Rolanas arba ne džiuliu muštynių... Paryžiaus
rius, taip plačiųjų katalikiškų me Kalne ir yra pavesta Šv.
visuomenę supažindinti. — Elzbietos Seserų Kongregaci
Ar namu darbas raišu padarė
Tikrai, kas klausė tos paskai jai, kuri savo palaimingų dar
tos — ilgai jų atmins, o rim bų jau pradėjo.
tai jų skaitydamas supras ka Delei šios įstaigos svarbos
talikų veikimo uždavinius ir religijai ir tėvynei, ji, valdžios
Nepaisant kaip blogai jautiesi, turi
atsikelti, turi per visą dier.ą dirbti.
įgys noro juos vykinti. Ši pa ir žmonių remiama, yra laiko
Vienu budu gali užbaigti skaudė
skaita jau atspausdinta ‘“Tie ma būtina ne vien miestui, bet
jimą, vienu budu vėl liuosai dirbti.
sos Kelio” 10 Nr. Dabar no ir kaimui ir todėl K. V. G.
rima padalyti atspauda ir pa Konferencijos yra gyvai re
siųsti visiems^ K. V. C. sky komenduojama lietuvių aukinriams, kad^sii ja galėtų susi gumui, ypač kunuigų dėme
pažinti nįacioji visuomenė. K. siui, kurie ras tinkamus bū
Zinai kaip saulės šviesa įkaitina
kūną . . . kaip įsiveria į kūno celes.
V.. .C* - įkyriai tos paskaitos
dus supažindinti tikinčiuosius
Sloan's sveikas karštis tave susildins.
'paskyrius turėtų aiškinti susi
Dasieke skaudėjimo šaknis ... jį
su šia kilnia krikščioniškos
išvaro. Gauk šviežią bonką šiądien,
rinkimuose; tų pat privalo pa
35 centai.
daryti ir kitos katalikų orga meilės įstaiga, sužadins ją
nizacijos. Jei vietomis kartais gailestingumų ir aukingumų,
skrndžiamasi nežinant ką kad būtų galima šį įstaiga
Veikti, tai šioje paskaitoje baigti statyti.
paaiškės uždaviniai, o žinant
(“M. L.”)
uždavinius, beliks veikimu—
darbu vykinti juos gyvenime.

ka daryti

SLOAN’S Liniment

2. K. V. C. Konferencija su
si rūpino ir grynai religiniais
reikalais, kreipdamasi i ger
biamus bažnyčių klebonus, pra
šant, kad prie kiekvienos baž
nyčios būtų įsteigtos Šven
čiausiojo Sakramento brolijos,
kad kas mėnesį būtų skirta
bent viena valanda viešam
Švenčiausiojo Sakramento gai
tinimui, ir kad būtų sakomos
konferencijos apie ŠvenčiausĮ
Sakramentą. — Švenč. Sakra
mentas yra religinio gyvenimo
siela, taigi stiprėjant tikibi
niam gyvenimui, didėja ii
Švenč. Sakramento garbini
mas. Šiandien visų pasaulį
domina tarptautiniai katalikų
Eucharistiniai Kongresai. Apie ateinančią metų XXX eu
charistinį kongresų skaityto
jai ras žinių “M. L.” skiltyse.

3. Gailestingi darbai yra
kataliko būtina pareiga. — K.
V. C. Konferencija, atsižvelg
dama į gailestingų darbų bū
klę ir organizacijų Lietuvoje,
turėdama galvoje ją nepapras
tų reikšmę, nutarė: a) įvesti
gailestingu darbą savaitę pro
pagandos ir rinkliavų tikslu.
Jai nustatomas pastovus lai
kas — nno sekmadienio prieš
Visų Šventą Šventę ligi sekma
dienio po šventės, b) Gailes
tingus darbus stengtis organi
zuoti taip kad būtu galima
eiti prie visuotino elgetavimo
panaikinimo, c) Įtaisyti rinkkliavų dėžutes ir iškabinti jas
viešose vietose Lietuvoj ir nžsienyj gyvenančių lįetnvių

kriminalinė spauda raiba nuo apelsinų žievės, kiaušiniai,
tykiais, įvykstančiais italų morkos ii kt.
restoranuos: čia viens sub Brinndas lydėjęs Primo de
jektas smogė peiliu tokiam, Rivera, ironiškai nusišypsojo
tai čia antras suskaldė gal ir pastebėjo svečiui: *’Ar ne
vų kastetu kitam. Priežastys tiesa — pompeziškas sutiki
daugiausiai politinio pobū mas”... ir kartu įsakė nacio
džio. Ir suprantama darosi nalinei gvardijai demonstran
specifinė publika, keliant tik tus atstumti.
Vis dėlto, jei dalis daili
ras muštynes raibam ir įvairiautautiškam lotynų kvarta ninkų smarkios agitacijos yra
komun-stų įtakoj, tai žynr dale.
Tai publika — šių dienų ’iw nusiteikusi tiesiog anarE. Š
italų jaunimas suvedąs tarp c-lustiškai.
savęs sąskaitas toli už tėvy
nės sienų.

Prancūzijoj šiuo metu gy
vena apie milionas italų iš
kurių geras ketvirtadalis po
litiniai emigrantai. Dauguma
ją juodadarbiai ir angliaka
siai. Juos įvairiais būdais ap
dirbinėja komunistu lyderiai,
leidžia jiems savo laikraščius,
ruošia mitingus, susirinkimus,
steigia klubus. Kuomet į Pa
ryžių atvažiavo ispanų dikta
torius Primo de Rivera, teko
būti liudininku gana pikniP'škos scenos, ištikusios genero
lų ties pačią Triumf arkų,
įvaižiuojant jam iš Elisėjaus
j

laukų.

Visa ta plačiausia ir gra
žiausia pasaulio gatvė buvo
užtvenkta tankios žmonių mi
nios, kurios tarpe vyravo ita
lai.
Kuomet Primo

— Giliausia kasyklos uola
visame pasauly yra ties Orange Gonty, Kalifornijoj, turin
ti 2,440 metrų gylio.
— Iki šiol suskaityta 40,000 visokių musių lūšių.
— Ispanija kuprotų žmonių
šalis. Kai kuriuose kaimuose
7 procentai visų gyventojų yra kuproti.

Dovanos Kalėdoms
Kas nori, kad išsiųsti pinigai pasiektų jusų gimi
nes Lietuvoje prieš Kalėdas siųskit per mūsų įstaigų.
Išmokėsime kiekviename pašte Lietuvoje, ameri
koniškais doleriais ar Lietuvos litais.
Žinokite, kad suteikiame teisingas informacijas apie atitraukimų giminią iš Lietuvos ar kitą kraštų.

Padarome visokius legališkus dokumentus pirkinio
ir pardavime — įgaliojimus bei doviernastis.
Parduodame laivakortes ant visų linijų į Lietuvą
ir iš Lietuvos.

Parduodame ir mainome namus, farmas, lotus ir
kitokius biznius

Visokiais reikalais tuoj kreipkitės ypatiškai ar laišku
REGISTRUOTAS NOTORAS

PAUL P. BALTUTIS & CO.

de Rivera

karieta susilygino su ta mi
nia, joj kilo nepaprastas su
judimą,-, pasigirdo grąsinantys šauksmai, ore sušvytravo

— Kinijoj iš plonų cino la
pelių padirba pinigus, kuriuos
dovanoja dvasioms.

3327 So. Halsted St.

Chicago, Illinois

Telefonas Yards 4669

f Seniausi Agentūra Bridgeporte
IR

Pina Lieturiii Agentūra General Motor Products

Kalėdinės Dovanos
.Šimtai musu Kalėdinio Kliubo narių netrukus gaus musų ban
ko čekius. Tų čekių gavėjai jausis gavę Kalėdoms malonių dova
nėlę.

Visi musų Kalėdinio Kliubo nariai bus visiškai patenkinti, kad
jie pradėjo savo mažus taupymus, kurie per metus sudarė gražių
sumų pinigų, pridedant 3% už regulerišką mokėjimų.
Visi senieji Kalėdinio Kliubo nariai liks nariai musų Kulėdinio
Kliubo ir kitų 1930 metų.

Visi, kurie nesate išbandę taupymo budo per Kalėdini Kliubų,
prašomi prisidėti į ateinančių 1930 metų Kliubų, kad turėti tą smar
gumų, kokį turi visi to Kliubo nariai.

Tėvai prirašykit prie Kalėdinio Kliubo savo vaikus.
Jei to Kliubo nauda jums dar nežinoma, ateikite į musų Bankų,
o viskas bus pilnai jums išaiškinta.

Kapitalas Ir Perviršis
$400,000.00
Turtas Virs
$3,500,000.00

Šiuomi pranešu Ghicagos ir apylinkių lietuvams,
kad mes atidarom Oakland-Pontiac Agentūrų. Pardavinėsime Oakland-Pontiac automobilius, su kuriais tikimės
pasiekti plačią lietuvių visuomenę, nes lietuvių agentū
rų su dideliais karais yra daug, o su mažais labai ma
žai. O Pontiac pilnai atsako už save su savo dideliu mo
toru ir Fisher Bodv.
Keturių durų Sedan atvežtas jums prie durų $964.00.
Dviejų durų Sedan tik $864.00.

•

Pontiac turi Livejoy Sock Absorbers ir Spring Govers skuras. Viskas taip įrengta yra, kaip ir už du tūk
stančius dolerių 2 durų Sedan, tik reikia inešt $288.00.
Likusius net ant 18 mėnesių išmokėjimui.

D. KURAITIS

General Motor Korporacija atpirko Oakland Go. 1924-tais metais ir nuo to lai
to jau gerai pavarė pirmyn, įdėdami L. Head motori, Fisher Body ir visus kitus
įrengimus, kas tik geram karui reikalinga.
Atidarymas įvyks subatoj Lapkričio-Nov. 30 d. šių metų. Visi draugai kostomeriai ir'pažįstami kviečiami dalyvauti atidaryme ir pamatyt naujus karus.

Po Illinois Valdžios ir Chicago
Clearing House Priežiūra

METROPOLITAN STATE BANK
2201 WEST 22nd STR.,

CHICAGO, ILL.

Valandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.
Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.

Milda Auto Sales
D. KURAITIS SAVININKAS
806 W. 31 St.

Tel. Victory 1696

Chicago, III.
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Miestai ir miesteliai spar
čiai plečiasi auga. Žemės skly
pų ir namų da galima kaip
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS)
4601 South Aahland Avenue
I kur visai nebrangiai pirkti.
Telefonas Boulevard 7116
Ree. 6641 South Albany Avenue
Šių vasarų Lietuvoje nepap Kai kurie amerikiečiai parvy
Tel. Prospect 1930
rasti metai. Po visų Lietuvą kę apsižiūri, perka namus ir
Valandos 2-4, 6-6 Nedėlioj 19-12
visur javai gražūs, visi ūkiniu-i tuomi didžiuojasi. Ten daug
Rai taip pasitenkinę ir sako, progų da įvairiems bizniams.
Rea. tel. Van Buren
kad nepamenu tokios gražios Žinoma, pradžiai reikia turėti
vasaros,kaip šių metų.
vienų kitų tūkstantį dolerių ir
Tik kas bloga, kad pereitų puikiai galima pradėti. ImGYDYTOJAS tR CHIRURGAS
Šitas RCA Radiola,
žiemų buvo nepaprastas šaltis > kim, pieno pramonė puikiauSuite 308
1579 Milwaukee Avė.
kaip matote paveiksle į
Tel. Brunsulck 9614
ir veik visi sodai iššalo; di šia sekasi Lietuvoje. Jau ke
I Valandos; nuo 1 liti 7:96 vai. vak
džiausi sodai, kaip žiemų be li šimtai skyrių yra po visų
Į kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 1 vai
Kertė So. VVestern Avenue
j po pietų.
lapų juoduoja ir visa tai pa šalį su Įvairiais įtaisymais ir
Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2358 So. Leavitt St
darė didžiausius nuostolius. visur pasekmės geriausios. Žu
Mes esame autorizuoti dyTel. Canal 2380
Del to obuoliai Lietuvoje la vų pramonė da labai maža. Žu
Ofiso Tel. Canal 2118
Valandos:
2-4 po pietų lr 7-9 y. v.
leriai Fada, Sparton, AtwaNamų Te*. Lafayette 9191
Nedelioj pasai susitarimų
bai brangūs, 1 kilogramas nuo vieš Letuvoje yra taip geros,
ter Kent, Steinite, Philco,
1 lito ir 50c. iki 5 litų (tur kad sunku kur būtų kitoje ša
Hovvard, Zenith ir kitų radio
Ofiso Tel. Vlctory 6898
guje). ALi t, retenybė, kad už lyje ir rasti. Paprasčiausio
Rezidencijos Tel. Drezel 9191
kompanijų.
OFISAS
vėjose išlikę gyvos obelys ir dalyko — net šniūrų, virvių M
Duodame lengvus išmo
1900 S. HALSTED STREET
kiti vaismedžiai. Vyšnių, treš vijimo ir verpimo kaip ūkėjimus ir nerokuojame nuo
nių visai neteko matyti, gal kianis, laivynui, fabrikams ir
šimčių. Tūbos garantuotos
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
4193 ARCHER AVĖ.
visai niekur nebuvo.
krautuvėse raišiojimui reika
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
čieliems metams ir taip-gi
Valkų lr visų chroniškų ligų
Šiaip jau Lietuvoje viskas linga devynios galybės. Ar
patarnavimas metams dykai.
kas metai eina geryn ir tobu- čia reikia kokio mokslo ar ko,
Kas atsineš šį pagarsinimų, tas gaus $5.00 nuolaidos.
lyn. Kaip kuriose apylinkėse bet jokios išdirbystės nėra
VALANDOS:
1—3
po
piet,
ūkininkai taip gražiai užsive- tam dalykui Lietuvoje. Vis
7-8 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
Tel. Hemlock 8181
16-12.
dę, net radio namuose turi. kas iš užsienio vežama. Tik
Galvijų, arklių, karvių net vieno muito sumokėta apie
OFISAI:
gana gerų veislių turi užsiau 100,000 litų už šniūrų įvežimų.
LIETUVIŲ RADIO KRAUTUVĖ
1448 S. 49 Ct.
2924 VVashington
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
10-12, 2-4. 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
ginę. Keliai visur daug page Visoje Lietuvoje da nėra lie
2486 VVest 69 8treet
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451
Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p. į. I—9
rėję,
ypatingai Žemaitijoj. tuvio popieriaus sandėlio sa
3856 Archer Avė.
Chicago, III.
v, v. Nedėlioj susitarus.
Kaip kur vieškeliai taip geri, vininko, o kiek įvairaus pokad automobiliu važinėjom piero suvartojama Lietuvoje?
Gydytojas lr Chirurgas
iki 90 kilometrų į valandų.
Čia visų eilę galėčiau prira
REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI.
Nedėliomis
Tik Raseinių ir Šakių apskri šyti, ko nėra ir ko labai ma prieš Kristų ten buvo kalami, suptas vienoj pilyj. Norėda- [
Susitarus
Tel. Cicero 2888
j mas išmokėti samdytiems ka- 4910 So. Michigan Avenue
tyse gal blogiausia prižiūromi žai yra. Amerikiečiai į tai pinigai iš cino.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
keliai.
privalėtų daugiau kreipti dė Pinigams kalti vartodavoIbiams algas, jie liepė paTel. Kenvvood 5107
X — Spinduliai
DENTISTAI
mesio ir ten kelti savo kapi ne vienų kurį metalų, bet jų dirbti pinigus iš arklių
Ofisas 2201 West lind Street
Vai.: nuo 9 iki 11 vai., ryte;
Cor. 8o. Leavitt St T«L Caaal 6321
talus. Valdžia yra pasiryžus mišinį. Gryno aukso pinigai vadžių.
ADVOKATAI:
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
clja: 6640 So. Maplesrood
Pinigų
padirbinę
tojai
buvo
remt įvairiomis lengvatomis. buvo minkšti, greit nusitrin
Lvenue***^ Tel. Republlc 7868
šventadienio
ir
ketvirtadienio
Valandos 1'“-.* <7. — 9 v. u.
Sekantiems metams Lietu davo, dėl to prie jų primai smarkiai baudžiami. Graikijoj
DENTISTAS
Nedėlioj: 16 — 1B ryto
vos vyriausybė jau yra pada šydavo dar sidabro ar kokio juos užmušdavo akmenimis,
Ofisas: 4603 S. ASHLAND AVĖ.
ADVOKATAS
Tel. Blvd. 9459
rius amerikiečiams daug leng- kito metalo. Karo metu pritrū Egipto — nukirsdavo abi ran O P T E M I T R I S T A I
Tel. Canal 8287 Rea Prospect
11 Ho. La flnlle St., Room 2001
kas.
Romėnai
tokius
nusikal

Vai.;
9-12
prieš piet: 3-8:30 v. v.
kus
pinigų,
kunigaikščiai
iš

venvbių,
kaip
tai
—
vizos
da

Tai. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
Ofisas: 4458 S. CALIFORNIA AVĖ.
tėlius ištremdavo arba gyvus Tel. Lafayette 3315
Vakarais
leisdavo
naujus,
įdėję
į
juos
Tel. Lafalette 4484
lykai,
įvairūs
mokesčiai
dėl
1241 SO. HALSTED STREET
Vai.: 12-3 vai. kasdien
sudegindavo..
Prancūzijoj
ir
Tel. Victory 0562
daug mažesni kiekį aukso. Iš
amerikiečių panaikinama.
1 7-7 vai. vak. apart Panedėlio ir
Gydytojas ir Chirurgas
Taigi, kas da turi lietuviš to jie pasinaudodavo, bet žino Olandijoj pinigų padirbinėto- Examlnuoju akis lr prirenku akinius Office Boulevard 7042
Pėtnyčios
1821 SOUTH HALSTED ST.
kos ir patriojtiškos meilės nės imdavo nepasitikėti tais jus, paprastai, kardavo, o
2045 WEST 35th ST.
Rezidencija 6666 S. Arteslan Ava
JOHN B. BORDEN link savo tėvynės ir savųjų, naujais pinigais. Iš pradžių kartais virindavo vandenyj Nuo 9 iš ryto iki 6 vai. vakare
Valandos. 11 ryto Iki S po pietų
6 Iki B:>0 vakare
pinigai buvo lygūs — be jo ar svieste... Septynioliktame
tai visi pas savuosius!
LIETUVIS
DENTISTAS
(John Begdziunas Borden)
kių antspaudų ir užrašymų. šimtmetyje Rusijoj taip pat
J. K. Milius.
ADVOKATAS
4(45 So. Ashland Avenoe
Del to žmonės lengvai galėjo juos žiauriai persekiodavo:
Ant Zaleskio Aptiekos
105 W. Adams St. Rm. 2117
nukirsdavo rankas, pildavo
nuo
kiekvieno
pinigo
nuplau

KAIP
ATSIRADO
PINIGAI.
Telcpboae Randolph 8737
Perkėlė savo ofisą po numeriu
Tel. Canal 6222
ti gabalėlį. Kad to išvengtų gerklėn ištirpyto cino.
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Seniausiais laikais — prieš pradėjo juos dailinti ir ants
(“M. L.’*).
4729 S. Ashland Avė.
Tclepboae Roosevelt 9090
daugel tūkstančių metų — pauduoti. „ Kai kurių tautų,
Namie: S ikt 9 ryte Tel. Repub. 9600
SPECUALISTAS
DENTISTAS
žmonės mažai dirbo žemės, pav., lydų pinigai buvo ne ap Rez. Tel. Midway 6612
Džiovu, Moterų ir Vyrų Ligų
2201 WEST 22nd STREET
daugiau gaudė žuvis ir me vali bet keturkampiai. Norė^
▼ai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 94
(Kampas Leavitt St)
pietų: 7—8:88 vakare
džiojo. Tuomet ir pinigų ne darni pasinaudoti, karaliai iš
LIETUVIS AKIŲ
Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto
Nedėliomis II Iki 12
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nuo 1 Iki 9 vakare
buvo. Jei vienas žmogus pri leisdavo geležinius pinigus,
SPECIALISTAS
TELEFONAS MIDVVAY 2889
LIETUVIS ADVOKATAS
Oakley Avenue lr 24-tas Street
sigamindavo perdaug valgo padengę juos
Telef. Canal 1713-0241
Palengvins aklų Įtempimą kuris
plonu
aukso
2221 West 22nd Street
galvos skaudėjimo, Tel. Brunsvvlck 0624
Valandos:
2 Iki 4 p. p. Panedėllals esti priežastim
mųjų ar kokių kitų dalykų, sluoksniu.
Tel. Boulevard 1401
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuIr Ketvergais vakare
Arti Leavitt Street
= j mo, skaudamų aklų karštj. Atitai
tai jis išmainydavo juos su Popieriniai pinigai atsirado
sau kreivas akis, nuirau cataractuk
Telefoną* Canal 2552
Fhone
Armitage
2822
kitu žmogum į sau reikalin taip pat seniai. Jie kilo, tur
Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų
LIETUVIS DENTISTAS
regystę.
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va gus dalykus. Bet taip ilgai būt, irgi iš Kinijos, nes ten
1579 Milwaukee Avenue
Prirengiu teisingai akinius visuose
9-12,
1-5,
6-8:30 3343 SO. HALSTED STREET
atsitikimuose,
egzaminavimas daro Valandos:
kare. Seredomis ir Pėtnyčio negalėjo būti. Išsivysčius žem seniausiai sutinkami. Žmonės,
Sekmadieniais Ir trečiadieniais
mas su elektra, parodančia mažiau
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
pagal sustarimų
1145 MILWAUKEE AVENUE
dirbystei, gyvenimas pasidarė matyti, tais pinigais nelabai
mis nuo 9 iii 6.
sias Idai das.
7—9 vakare
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
painesnis. Pasirodė, kad rei tepasitikėjo, nes ant kiekvie
Seredos vakare uždaryta
k,„7“XS:
Tel. Lafayette 5820
Nedėlioj pagal sutartį
kia trečio dalyko, kuriuo būtų no popierėlio buvo užrašyta
Valandos nuo 10 ryto Ikt g va
galima išmatuoti dviejų mai tokie žodžiai, “popierinius pi Tel. Wentworth 3000
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
12 po pietų.
nomųjų dalykų vertę, tai yra, nigus laikyti lygios vertės su
(Juozas J. Grišius)
DENTISTAS X-RAY
IS RUSIJOS
Bez. Tel. Stevvart 819,1
reikėjo
pinigų.
Pirmieji
pini

4712
S.
ASHLAND
AVĖ.
4193
Archer
Avenue
metaliniais.
Nenorintiems
jų
ADVOKATAS
Gerai lietuviams žinomas pet 98
gai buvo kuo Įvairiausi. Pas priimti bus nukirsta galva”.
Rez. Tel. Lafayette 4365
metus kaipo patyręs gydytojas, ohlTel. Boulevard 7589
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
rurgas ir akušeris.
daugumų tautų pinigus atsto Tik tokiu būdu kinų valdžia
Telef. Boulevard 2809
Gydytojas
ir
Chirurgas
Boulevard 7589
RESIDENCIJA:
Gydo staigias ir chroniškas Hdavo naminiai gyvuliai, ver-1 sugebėjo įgyvendinti popieri
Res. Hemlock 7691 gasvyrų, moterų Ir valkų pagal nau
6615 So. Rockwell Street
6558
SO.
HALSTED
STREET
gai, žvėrių kailiai arba net nius pinigus. Pinigus dirbda
Telef Republie 9782
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prletalsua
geležies rūda. Tolimojoj Indi vo dar ir iš odos. 1124 m. po Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų
Ofisas ir Laboratorija
joj ir kai kuriose Afrikos Kristaus Venecijos valdovas
DENTISTAS
Ofiso lr Ras. Tai. Boulevard 6818
Netoli Morgan Street
vietose pinigais buvo laiko Mikolas savo priešų buvo ap4712 So. Ashland Avenue
ADVOKATAS.
1
mos druskos plytelės; Viduri
1025 WEST 18 STREET
OPTOMETRIflTAS
Vai.: Nuo 9 ryto tkl 8 vakare
52 East 107th Street
VALANDOS: Nue 19 — 19
nėj Azijoj — arbatos pakeTURIME dvidešimts tūks8464 80. HALSTED STREET
Kampu Michigan Avė.
nuo 6 Iki 7:80 vai. vakara
Phone Cicero 721
Tel. Pullman 6960 lr 6877
liai, o Meksikoj — kakavos į tančiij gražių Kūeioms plot- Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po
Tel. ofiso Canal 8118 Rea So.
pietų tr 6 Iki 8 Tkl. vakare
2238, arba Randolph 6809.
maišeliai. Žinoma, tokie pini-; kelių, kurias atsikreipę žemiau Res. 8201 8. VVALLACE 8TREET
Micsto Ofise Pagal SutartJ:
127 N. Dearborn Street
gai buvo labai nepatogūs. Jie j paduotu adresu galėsite gauLIETUVE DENTISTt
Tel. Vlctory 6279
Rooms 928 ir 935
greit sendavo, nykdavo ir ti. Plotkelės vrn įvairių spal
X-Ray
Tel. Franklin 4177
2137 S. CICERO. AV.'ciCERO. ILL.
juos reikėdavo pakeisti nau vų. Taipgi galite čia gauti ir
Valandos: 6-12 A. M. 8-8, 7-8 P. M.
Gydytojas ir Chirurgas |
Telaphoce Central 6924
jais. Del to jau labai seniai kon vertų. Su užsakymais krei LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Trečladlena pagal sutartais
žmonės prdėjo dirbti metali pkitės į
4631 SO. ASHLAND AVB.
Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių
nius pinigus. Iš pradžių tam
Tel. Lafayette 2025
Tel. Yards 0994
«at *
1801 South Ashland Avenue
tikslui vaitojo Varį, žalvarį,
ADVOKATAS
Rezidencijos Tel. Plaza 8298, J
Platt Bldg.. kamp. 18 8t 3 aukštas
sina, o vėliau — sidabrų ir
Ofisus Ir Akinių Dirbtuvė
Pastebėklt mano Iškabas
184 North La8alle Street
-VALANDOS:
Valandos nuo 9:89 ryto Iki 8:89 vaDENTISTAS
3265 S. Halsted Street
CHICAOO, ILLINOIS
auksų. Metaliniai pinigai ank
2334 So. Oakley Avė.
Nedėl.
nno
10 iki 11 dienų.
ėeredorale nuo 9:19 Iki 11 v.
Nuo 8:80 iki 6 vai. vah.
«n
Nuo 7 iki 9 vakara
Valandos
10
K Nedėlioj 10-12
Valandos:
nuo
9
ryto
Iki
9
vakare
ryta.
Nedėliomis
nėra
įkirtų
Chicago,
111.
atsirado, tur būt, j
ocal orrice; 1900 So. Union Ava sčiausiai
( Nuo 10 iki II dienų,
Nedėlioj:
nuo
9
Iki
12
dienų.
valandų. Room 9.
2-ras Ofisas 4191 Archer avė.
TeL Roosevelt 8710
Nuo 9 Iki I po pietų, iie.iiaU
Tel. Roosevelt 7791
Kinijoj, nes jau 2250 metųJ
4301 AltcnER AVENUE
Phone Ganai 9199
Tul. LuUyette 5820
▼ai. nuo ( Iki 9 vai. vak.

VASAROS ĮSPŪDŽIAI
LIETUVOJE.

Išginkite “Draugo” Programa Per
Radio Su Nauju Iš Musii Krautuves
Pirkte Radio.

y"

DR. T. DUNDULIS

$130.00

DR. A. L. YUŠKA

. A. A. ROTH

GENERAL RADIO STORE

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. S. A. DOWIAT

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. A. J. DIKSELIS

«. 1. UIS

I. P. Z. ZALATORIS

DU L NURKAITIS

DR. C. Z. VEZELIS

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. I. BLOŽIS

DR. R. G. CUPLER

JOHN KUCHINSKAS

DR. A. J. GUSSEN

DR. V. A. ŠIMKUS i

DR. W. F. KALISZ

JOSEPH J. GRISH

DR. J. A. PAUKŠTYS . DR. HERZMAN ^

DR.H.DARTON

J. P. WAITCHUS

DR. A. J. RERTASH

25 METŲ PATYRIMO DR. A. P. KAZLAUSKIS
JOHN SMETANA, 0. D.

DR. HELEN M. WISNOW

DR. MAURICE KAHN ;

DR. G. SERNER

F. W, GUERNAUCKAS

Broli Vlada

DR. F. A. ZUBAS

4
R

n

1927
1028

LIETUVOS ŪKIO APŽVALGA
1918 — 1928

fleMtadlenls Lapkričio 30 d., 3023

k a
3,033400
3,257,500

865,100
:*,1G8,3OO
1,457,500
1,800,000
5. Smulkaus kreditu draugijos.

—1923
lr reikia pripažinti, kad per
3,846,500
1924
10 metų niūsų nepriklausomy
Popierlo ir poligrafijos
4,846,500
1925
bės yra daug padaryta. Mūsų
gamyba
8,419,500
1926
kraštas jau turi beveik visi)
Kartono ir kartonažo garny
14,865,400
1927
reikalingų šakų pramonės ibos šaka — naujųjų laikų. rei
21,416,700
1928
*T. monių. Bet musų pramone)
skinys. Dabartiniu laiku Lie-;,. , ■ ,
. .
. ,
..
Tuo būdu visos kredito įstaigos per parodytų laikų iš
,
lieka dar platus laukas plestuvoj suskaitoma iki 12 to ti
viso indėlių turėjo:
tis.
po dirbtuvių.
1923
31,841,200
Paskutiniuoju laiku mūsų
Poligrafijos dirbtuvių Lie
1924
79,837,500
pramonės įmonės ėmė dėtis i
tuvoje yra 166; spaustuvių 38,
1925
79,352,100
| sindikatus, taip yra žinomas
tame skaičiuje viena “Spindu, 1926
84,965,300
,. „
, . , .
. onA degtines, alaus varyklių smhs” spaustuve turr apie 2001
■
,
dikatai, degtukų, lentpiuvių,
1927
132,157,500
darbininkų.
malūnų ir kitų. Jei tie sindi
1928
176,916,100
katai kuriasi tam, kad kovo
Pluoštinių padarinių
Iš šių lentelių matome, kad indėlių suiuqs visų rūšių
tų su užsienio konkurencija,
gamyba
Ši gamyba surišta su žemės kad tobulintų ir pigintų ga
ūkio gamyba. Jos dirbtuvių mybų, tai sindikatų kūrimasis
skaičius siekia 1,017, 1,000 jų pramonės išraidai nepakenks.
smulkios ir tik 17 vidutinių. Bet Įci sin<iikatai norėtų virEsant vietoj pakankamai ža sti vien tik didesnio pasipel
liosios medžiagos, toji gamy nymo iš vartotojo .priemone,
Be abejonės, jus siųsite pinigus savo giminėms, ar drau
bos šaka gali sparčiai plės tai jie mūsų pramonei gali
gams Lietuvoje. Musų Pinigų Siuntimo departamentas yra
tis. Panaikinus linų monopolį, suduoti smūgi, kas būtų labai
pasirengęs jums patarnauti. Atsiminkit, kad musų kainos
yra žemiausios.
pluoštinių padarinių gamyba nepageidaujama mūsų atsistačiusios pramonės ateities ir
MES SKAITOME TIK $10.30 UŽ 100 LITŲ
nuo 1922 m. pradėjo augti,
jos sėkmingos išraidos atžvil
jvalrūs fabrikai ir dirbtuvės
Tabokos fabrikų Lietuvoje giu.

(Tąsa) •

ŠVENTĖS JAU ARTINASI

Mes Parduodame Laivakortes i ir ifi Lietuvos.

1924 m. buvo 12, 1929 m. — Kreditas, Diskontas ir Pro
14. Jų produkcija nuo 237,000
testuoti Vekseliai.
klg. 1921 m. išaugo iki 1,074,Kreditas šių dienų tautos
000 klg. 1928 m. Pažymėtieji ūkiui turi pirmaeilės reikš
daviniai sako, kad fabrikų
mės. Nuo kredito būklės daug
produkcija vis auga. Jau ir
pareina krašto ūkiška veikla
dabar toji produkcija iškėlė ir kūryba. Pas mus kredito
problemų užsienio rinkoms
klausimas iki šiol buvo opus,
pasiekti.
nes buvo jaučiama jo stoka.
Pasiremdami visais šitais
Tačiau ir kredito srity paste
daviniais, galima pastebėti; bima paskutiniuoju laiku žy
kad mūsų .kraštas pramonės mi raida, kuri turėtų duot:
^raidos atžvilgiu neatsilieka teigiamų rezultatų.
nuo kitų panašios ūkiškosios
struktūros kraštų ir vidaus Lietuvoje reikalingų šaliai
pramonės gamyba gana spar kreditų teikia be Lietuvos Ba
nko kuris yra vyriausias šaly
čiai auga.
Mūsų kraštas, pasiryžęs pa- Į
rinkos ir kredito re
virsti per išėjusį laikotarpį I grdinotojas, dar 9 akciniai ir
privatinių
savarankišku ūkio vienetu, tu- ^
rivoHn*n asmenų bankai, 2$.
centraliniai
koperacijos ban'
rėjo pagrindo nerimauti, kad
jis galėjo pasidaryti per daug kai, 29 savitarpio kredito į
priklausomas ekonomiškai nuo staigi), 419 smulkaus kredito
stipresnių kraštų. Tas neri draugijų, jų tarpe 101 žydų
mas vertė ir tebeverčia kurti smulkaus kredito draugijų.
savųjų pramonę ir apsaugoti
Tos visos kredito įstaigos
jų muitais.
indėlių turėjo;

$107.00 j Lietuvą.

$118.50 19 Lietuvos
$181.00 ‘Rotind Trip’ (ten ir atgal) laivakortė
VISOS ŽINIOS MIELAI SUTEIKIAMOS — DTKAI

------- Jūsų Bankas —*—

DEPDSITBRS STATE BANK
4701 So. Ashland Ave.

Einamosios
Iš viso in
Termininiai -ir nesąskaitos.
term.
indėliai
dėlių
1923
28,104,700
2,312,900
25,791,800
1924
40,501,300
18,933,500
65,434,800
62,475,500
25,002,200
1925
37,473,300
1926
16,985,300
62,(i45,700
45,660,400
21,684,900
1927
99,228,20)
77,543,300
133,880,500
23,193,300
1928
110,687,200
Pastaba, šie skaitmens apima ir Lietuvos Banko ir Zemės Banko indėlius.

2. Koperacijos bankai.
Iš viso in
Termininiai ir nedėlių
term. indėliai
1,147,900
893,800
895,400
2,030,600
1,177,300
3,184,200
2,990,400
1,294,600
4,135,400
1,745,600
4,978,400
2,500,500

1923
1924
1925
1926
1927
1928

Eu.amosios
sąskaitos.
254,100
1,145,200
2,006,900
1,695,800
2,389,8*10
2,477,900

3. Savitarpio kredito draugijos ir banku namai.
Metai

1923
1924
1925
1926
1927
1928

Iš viso in
dėlių
1,958,300
3,663,300
3,936,500
8,017,100
10,895,100
13.383.000

Termininiai ir ncterm. indėliai
560,700
525,200
796,700
822,800
4,879,400
6,940,100

Einamosios
sąskaitos.
1,397,600
3,138,100
3,139,800
7,194,300
6,015,700
6,442,900

4. Taupomosios kasos.
Iš viso indėlių ir einamosiose sąskaitose turėjo:
Metais

1923
1924
1925
1926

Privatinių in
dėlių.
74.800
241,800
535,500
682.900

Valst. įstaigų
indėlių.
555,500
4,982,400
4,373,909
j,209,700

Iš viso

630.300
5,224,200
4,909,400
2,892,600

RUSISKOS

SULFURINĖS VANOS IR

ELEKTRIKINIS GYDY

MAS
Treatmentai visokių ligų, reu
matizmo, nervų atitaisymo, šalčio
ir taip toliaus,
su elektriniais
prietaisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.
Mineralinės,
sulferinės vanos
duoda didžiausių kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo
risokių ligų.
Moterų Skyrius atdaras Utarrtpkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.
Kambariai dėl pergulėjimo.

Geriausia vieta pirktis ge- ?
riausios išdirbystės Radio. Iš
lygas pritaikome pagal pirkę- [
jo norą.
i4

Elektros fikčieriai Atliekame

visokį elektros darbą.

A. F, CZESNA

Mūsų krautuvėj didis pasi
rinkimas ir kainos visiems pri- |
einamos.

t

1657 WEST 45th ST.
Kampas Paulina Street

I

Nuo 8 vai ryto iki 1 v. nakties.
Nedėliomis iki 2-.ros vai. po pietų.
Phone Boulevard 4552

u ■■■■■■■■■■■■
■ Reumalizmassausgėle Z
HeMkaakyklte sarę. skausReumatlsmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybe
tr dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mostls lengvai praiallna Primi
nėtas Ilgas; mum. Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėkavone. pasveiko Kaina (ėo per
paita Bfio arba dvi už $l.tl.
Dukart tvirtesnė 7to.
Knyga: "ŠALTINIS SVEI

KATOS" augalai, gydyties. kai.
na Ik oentų.

METROPOLITAN ELECTRIC SHOP
G. NAVADOMSKIS, Savininkas

2215 West 22nd St.

VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
Telefonas Pullman 5950 *
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairus
patarimai ir visi rašto darbai.

.

KLAIPĖDĄ
Laivais
-i ’ •. . '

'' ■' ■.j < .

Kampas Michigan Avenue

52 E. 107 St.

■ ■■■■■

KELIAUK | LIETUVA PER

Tel. Canal 2591

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS

South Halsted
CHICAGO. ILL

EUDEIKIO IŠTAIGA

.i

Geriausiai ir Mandagiausiai Patarnauja Laidotuvėse

BALTIC AMERIKOS UNIJOS

Metai

Metai

TURKIŠKOS,

Justin Kulis

CHICAGO, ILL.

Žemiausios Kainos Tiesiai J

1. Akciniai, bankai.

mūsų kredito įstaigose visų laikų pastoviai didėjo, o nuo
Kur mokslas niekinamas,
1927 m. tos sumos ėmė žymiai kilti ir 1928 m. pasiekė dar ten kyąBįaį laikomi galvonebuvusios pas mus lig šiol aukštos sumos 176 mil. litų.
Cray.
Šitame žymiame indėlių sumų augime, be abejojimo, didelę finis.
role vaidina ūkiškųjų sluoksnių pasitikėjimas vyriausybe ir
jos ekonomine politika.
Žmonės tada gražiai kalba,
(Bus daugiau).
kada tiesų sako.

'.j .

Kada tiktai jūs būnate laidotuvėse, kuriose Eudeikis patarnauja, jūs
tuojau galite pamatyti, kodėl tūkstančiai šeimynų Chicagoje ir iš apieJinkių miestelių pasirenka Eudeikio įstaigą laidotuvėms.
V.

KLAIPĖDA IR ATGAL

Jūs pastebit, kad Eudeikio įstaiga puikiausiai prirengia laidotuves ir
nuramina gimines ir draugus mirusio asmens.

Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuo
mi sučėdysite sau pinigų.
. Trečia klase ............................... $107.00
Trečia klase į ten ir atgal,
tiktai ....................................
181.00
Turistine trečia klase,
Main Deck ......................
129.50
Turistine 3-čia klase į ten ir
atgal, tik ..........................
216.00
Cabin . .............. ........................ .
147.50
“Revenue Tax ff Pagalvė “Head Tax” Atskirai
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant j Europą —
nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o j Ameriką nuo
Rugpiučio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidi
namos $7.50 vienan galan, o $12.50 j abu galu.

Mažos graborių įstaigos negali suteikti panašaus patarnavimo,
neturi įsitaisę tokių patogumų, kaip Eudeikio įstaiga.

nes

Eudeikio įstaiga turi koplyčią, gražius automobilius, didžiausį pasirin
kimą grabų ir patyrusius graborius.
Ir už tą visą geriausį ir mandagiausi patarnavimą laidotuvėse rokuoja mažiau, negu kur kitur. Ir tas pat patarnavimas yra teikiamas ma
žoms ir didelėms laidotuvėms.
,
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Nežiūrint, kaip toli jūs gyvenate nuo Eudeikio įstaigos, nuliūdimo va
landoje, mirus jūsų šeimynos nariui, visuomet kreipkitės j Eudeikj, čia
gausite greitą, gerą ir mandagų patarnavimą.

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

tiftABORIAI
Sekanti laivai išplauks iš New Yorko,

“Lituania” Dec.

7

I “Estonia” Dec, 21

Didžiojo Ofiso Telefonai: Yards 1741 ir 1742

4605-07 So. Hermitage Avenue
Del visų informacijų kreipkitės j vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LME
315 So. Dearbom Str.

Chicago, III.

SKYRIUS

SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue

1410 So. 49th Ct, Cicero, III.
Telephone Cicero 3794

Telephono Lafayette 0787

8201 AUBURN AVE.

Tel. Boulevard 3201

