
Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. nXINOIi» 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — S lkl 11 15 ryto 
po pietų 5 iki 8 Y*k. Nedėliomia 
ofisas uždarytas. 

PRANEŠIMAS. 
orisaa Dr. O. Ii. Cilaser pe> 

reina J rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami lr draugrai aplaikys 
apžiūrėjimą lr ffydyma kaip lr 
nuo patiea Dr. G. M. GLaser. 

S149 So. Morgan Streec 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

iki S po pietų, nuo & iki 7 vak. 
Ned nuo 19 iki t• po pletij. 

Telefonas Tartis 087 

DU A. L, YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

TeL C anai 2118 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po plat. 

5 iki 7 vai vakaro. 
Rez. vai.: 2 iki 4 po piet;}. 

4193 Archer Ave. 
Tel. Lafay.ette 0098 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Avenue 
Telef. lafajette 414* 

Vaai>4os: 9-11 rytais, 1-1 po 
pietų Ir 7-S vakarais. Nedėldle- 
nlals tiktai po pietų S lkl 5 t oi. 

OR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

4631 8* AshJand A v e. 

TeL Y&rd* 994 
TeL Yards 0994 

OFISO V AL.: 
8—10 r. ryto, 1—3 ir 7—9 v. r. 

Nedėliomis; nuo 1# ▼. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

Kezid. tel. Van Burea 0294 
Ofise tel. Boulevard 9598 

Dr. A. A. ROTH 
SH8A8 GTD1TOJAS it 

CHIRURGAS 

specialistas Moteriškę. Tyrink v 
falkg ir vis g chroaJ&ki] 11d). 

Ofisas: 333o S. Bal>ted St. 

Vai.: 10—11 ryto: 2—1 po 
plet 7—8vak. Ned. 1#—II d. 

R«& 11*9 Independenca Blvd. 
Chicago. 

ŪK, S. NAMELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2344 

5252 Soutb Halsted Street.. 

Ant vlr&aua Tuirer. State Bank 
FaJandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

f—4 po pietų: nuo 7—9 rak. 

Nedėllomis nuo 10—2 
Ooflsaj ir .gyvenimo vieta: 

Te' Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelas 
LEETTTTS DENTISTA8 

5712 SO. ASHLAND AVEJTUK 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki y vak. 

Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelį savo ofisą po num. 

3241 — 43 So. Hai»ted Street 

Naujame Jociaus Rest. 2 labg. 
Priima Ligonius nuo t-12 A. SL 

t-a r. m. 
rel. Boolevard 7179 
Rezidencijas TeL Fairfai 5574 

Dr, J. SAVICKUS j 
Naprapath 

Telefonai Pullman 3335 

10901 So. Michig-an Avenue 

Vai. nuo 9 ryto iki 2 po piety 
Telefonas licpublic 1433 

1600 W. "Garfield Blvd. 
žiaur: v ak: kampas 55 ir 

A>hland Avenue 
Vai. Nuo 4 Iki 9 vai: vakare 

Kuprapathia del Sergančiųjų kas 

buty geriau, operacija ar Naprapa- 
thia? Jei tamstą ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mC-ginti operacija ar 

Neprapathia tad tūkstanti kartų ap- 

simokės ištirti abu gydymo budu, Na 

prapatbia prašalin ligos priežastį, o- 

peracija prašalina ligos apsireiški- 
mas, bet paliekta ligos priežastis 
Naprapathia reiškia ant visados pa- 

gydo. Chirurgijos budu esti taip po 

pirmos operacijos, tuoj seka antra 

ir trečia: Yra gerai suprantaana kad 

sekame operacija ir trečioji yra 

daug sunkesnė ir pavojingesnė 15- 

Iaikyti ir tuom kart ligonis liekta 

neišgydytas. 

Itemkite tuos kurie garsina-/ 
si '* Drauge" I 

IŠ JAUNIMO DARBUOTĖS. 

Vakarai. — Raportai. — 

Sportas. 

"V^aukegan, 111. — Gruodžio 
(i d. L. Vyčių 47 kuopa laikė 

mėnesinį susi rink i 1114. 
' Prie kuopos prisirašė, A. 

Remeikratė, Ant. Gustas, J. 

Kundrotas, Ivaz. Kasiliauskas 
ir Ant. Junčius. 

Raportai iš literatiško ̂ sky- 
riaus ir sporto sekcijos buvo 

priimti ir užgirti, nes jie daug 
veikė. Literatiškoji komisija 
rengė du vakaru — koncertą 
&v. Baltramiejaus draugijai, 
teatru kuopos naudai. Sporto 
sekcija, daugiausia veikė 

basketball žaidime. 

Kaz. Xavardauskas išdavė 

raportu iš paskutinojo Vyčiu 
surengto baliaus. Raportai pa- 
rodė jog liko gerokas pelnas. 

Toliau sekė raportai dele- 

gatų kurie -dalyvavo Apskri- 
čio seime. Sekanti išdavė ra- 

portus: F. Bujanauskas, J. Ja 

kutis, S. Dociutė, L. Zupkiu- 
t<* ir J. Rūkantis. Daug įdo- 
miu dalyku apie seimą buvo 

išreikšta. Visi nariai buvo tuo 

visu patenkinti. 
Vytės savo sporto sekcijoje 

dar nėra daug nuveikusios, 
bet su šiuo mėnesiu žada gau-§ 
t i mokytoją, kad jas išlavintu 
basketball ir kitus žaidimus 
žaisti. 

Gruodžio 30 d. Vyčiai ren- 

gia Xaujų Metų sulauktuviu 

vakarą su vakariene. Tikietai 

NAUJI ŽEMLAPIAI IS 

LIEjTUVOS. 

Dideli, aiškus, gražus. 
Nurodyti Lietuvos gelžke- 
liai (platieji ir siaurieji), 
pleulai, miesteliai ir bažnyt- 
kiemiai. 

žemlapio kaina 45c. 

Su prisiuntimu 50c. 

Reikalaukite Draugo Kny- 
gyne 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, 111. 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUTIS AKIU SPECIALISTAS 

Palengvins visy 
akių tempimą 
kas yra priežas_ 

1 timl skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo- 

tumą, skaudančius ir užsidegusiu; 
karščiu akių kreivos akys katerak- 
to, nemiegio; netikras akis lndedam 
Daroma egzaminas elektra parodan- 
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri- 
taikomi teisingai, toli ir eiti matan- 

tiems pagelbsta. Sergėkite savo re- 

gėjimo ir vaikus einančius mokyk _ 

lun. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro" 
Nedėliomis nuo 10 iki S vai. vakare. 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 
, 

AH GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika- 
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklaurk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 So. Ashland Ave., kamp. 
18-tos gatvės 

x 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 16 lr 17 

Ant viršaus Platt's vaistinyčioa 
Temyk mano parašą 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 

Res. Tei. Cicero S654 
Ofiso TeL Cicero 49 

OR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Conrt 

N. £. Cor. 49 Court lr 1S Str. 

ant viršaus vaistynyčios. 

jau gatavi ir visi kas tik gali 
yra kviečiami (atsilankyti. 

Užbaigus susirinkimą, pra- 

sidėjo diskusijos tarp J. Bu- 
kančio ir J/Jakučio, kaslink 

krutamu jų paverksiu, ar jie y- 
ra reikalingi, ar ne. Bet ka- 

dangi buvo vėlus laikas, disku- 

sijos paliktos užbaigti sekan- 
čiame susirinkime. 

Korespondentė. 
LIETUVIAI PIRMOJ VIE- 

TOJ. — REIKALAUJA 

LIETUVIŲ KALBOS 
MOKYMO. 

Gary, Ind. — Gruodžio 8 d. 
vakare buvo sušauktas visu 
tautu (jlary gyventojų susi- 

rinkimas, viešojoj mokyk- 
loj (public sehool), ben- 
drai pasitarti pradinės moky- 
klos reikalais. Milžiniška salė 
buvo prisirinkus įvaikių tau- 

tij žmonių. Kiekvienos tautos 

žmonės susėdo į vien;} vietą— 
būreliais, paklausyti progra- 
mos, o paskui taipat kiekvie- 
nos tautos žmonės ėjo Į jiems 
nuskirtus kambarius pasitarti 
su mokyklos pasiuntiniais mo- 

kinimo reikale. Čia buvo gali- 
ma daryti bile kokie ant mo- 

kyklos užmetimai, kuriuos, jei 
tik galima, mokykla stengsis 
pašalinti. 

Iš visų geriausia pasirodė 
lietuviai. Lietuvių į susirinki- 

mų atsilankė beveik pusė tiek, 
kiek visu kitų tautų paėmus 
kartu. Todėl lietuviai, viršy- 
dami skaičiumi visas kitas 

tautas, gavi; progų, pareika- 
lavo. kad viešoji mokykla pa 

sirupintų Jietuvį mokytoji}, 
kuris nors vakarais galėtų 
dėstyti lietuvių kalbų, kaip 
mažiems taip ir užaugusiems 
lietuviams. Šitų reikalavimu 
pirmiausia pakėlė gerai žino- 
ma veikėja p. Šmitienė, Dr. 

Smito moteris* Paskui ir ki- 

ti, kiek galėdami, nurodė lie- 

tuvių klasių reikalingumų. Y 

pa<- Dr. A. T. Šmitas, kuris 

yra mokyklos nuskirtas savo 

tautos žmonių pirmininku, dė- 

jo visas pastangas, kad išga- 
vus lietuvių klases. Mokyklos 
pasiuntinys 'pilnai neužtikrino 

y 

ta prašymų išpildyti, bet jis 
pilnai sutiko su lietuvių rei- 

kalavimu ir išreiškė savo nuo- 

mom;, kad turbut bus duotos 

lietuvių kalbos klasės. Jis pri- 
žadėjo pasitarti su mokyklos | 
direktoriatu tame reikale. Šia- 
me susirinkime lietuviams'kai 
bėjo Dr. Šmitas ir vienas mok- 
sleivis iš Yalparaiso. AbujJu 
kalbėtoju trumpai nurodė vie 

nybės ir lietuvių klasių svar- 

bų. 
Šis tai vienas Gaiy lietuvių 

pavyzdingas pasirodymas sve- 

timtaučių tarpe. Dr. Šmitas ; 

daug* prisidėjo prie prašalini- 
ino partijinių vaidų, nesusi- 

pratimų lietuvių tarpe ir dau- 

giausia jo pastangomis lietu- 
viai atsistojo pirmoj vietoj sve 

timtaučių tarpe. 
Apie metus laiko atgal, čio- 

nai įsteigia '* Amerikos Lietu- 

vių Politinis Kliubas" (Ame- 
rican Litliuanian Political 

Club), šito kliubo užmanyto- 
ju buvo Dr. Šmitas, kuris pa- 

sitaręs su vįenu vietiniu lie- 

tuvių darbuotoju, nurodė lie- 
tuviams to kliubo svarbą ir 

paskui .daug lietuvių sutiko į 
j j įstoti. Šio kliubo valdyfcon 

jėjo sekanti' asmenys: pirm. —1 

Dr. Šmitas, pag. Žukauskas? 
rast. — Oeplikas ir ižd. — 

Gedvilą, gerai žinomas katali- 

kų veikėjas. Kliubo direktoria 
tan įeina Žukauskas, p. Šmi- 

tienė, Dr. Šmitas, Gedvilą, p. 
Z. Gedvilaitė ir Lekarauskas. 
Labai smagu pažymėti, kad 
direktoriatan yra įėjus ir p. 
Z. Gedvilaitė, kuri yra čia gi- 
mus ir augus. P-lė Gedvilaitė 

jau nuo senai pasižymėjo sa- 

vo veiklumu lietuviu tarpe. J 

yra labai daug pasidarbavus 
netik vietos lietuviams, bet ir 
Valparaiso Universiteto lietu- 
viams katalikams mokslei- 

viams, padėdama jiems vaidin 
t i veikalus ir išparduoti į va- 

\ | 
karus tikietus. Butų gera, kad 

daug butų tokių mergaičių 
veikėjų. 

Sekančiame sekmadieny į- 
vyks to kliubo svarbus susi- 

rinkimas, kuriame bus renka- 
ma nauja valdyba. Linkėtina, 
kad valdybon butų išrinkta, tie 

patys \ asmenys, kadangi jie 
labai daug pasidarbavo kliubo 

suorganizavime ir jo iškėlime. 

Gariečių draugas. 

MIRĖ ŠV. KAZIMIERO DR 

JOS NARYS. 

Buvo tikras patriotas ir uo- 

lus katalikas. 
i 

Bridgeport, Conn. — Mirė 
a. a. 6v. Kazimiero Dr-jos 
Kaune, amžinasis narys, Kazi- 
mieras Butkus. Rugsėjo mėn. 

jis įsirašė j šv. Kaz. Dr-ją 
ir l)uvo tuomet sveikas ir link -1 
smas. Jis ketino Lietuvon va- 

žiuoti ir ten tarp savųjų gv 

venti ir dirbti. Čia buvo pil- 
nas uolumo ir rėmė visus Baž- 

nyčios ir Lietuvos reikalus. 
Buvo geras ir pavyzdingas ka 

talikas. (Jalla jo šeimynėlei, 
gaila parapijai ir visiems Šv. 
Kaz. Dr-jos nariams. x 

Šiuomi reišku a. a. Kazimie- 
ro Šeimynėlei gilios užuojau- 
tos jausmus ir maloniai pra- 
šau visų šv. Kaz. Dr-jjos na- 

rni Amerikoje ir Lietuvoje 
pasimelsti už dusią a. a. Ka- 
zimiero. Gailestingas Dievas 
tesuteikia jam amžinąją lai- 
me danguje. Ištikimasai su- 

nau, Bažnyčios ir Tėvym*s, il- 

sėkis Viešpatyje. 
Kun. P. Kasčiukas. 

(i arsusis generolas Grant 
a ienas krfrtę, girdėjo i>egrQ, be- 

simeldžiant šitaip: "Viešpa- 
tie, mes dėkojame Tau už at- 

siuntimu generolo Butler. Jis 

yra į mumis panašus. Xors.jo 
oda balta, bet jo širdis juo 
da." 

LAIŠKAS IS LIBTUVO$. " 

—— 

Apvogė Pievienų bažnyčią.. 
r*, h 

Juozas Kesminas, Racine, 
Wis., gavo laišką iš savo gim- 
tinės, kuriame tarp kitko ap- 

rašytas liūdnas atsitikimas. 

Naktį, iš 16 d.'rugp. šiii metų 
apvogė Pievienų bažnyčią. 
Piktadariai perxlangą įlindo į 
bažnyčią,, įlipo į sakyklą, per" 
sakyklos duris įsibriovė į .za- 

kristiją, paėmė visus-bažny- 
tinius indus, ir taipgi prie 
mišių kunigo aprėdalus, 'palik- 
ta tik suviniota viena gedu- 
linga kapa. Piktadariai dar 
nesusekti. Nuostoliai siekia 

200,000 litų. 
Kadangi Pievienai nėra nei 

miestas, nei miestelis, bei tik 

prie kaimo bažnytinėmis ir te- 

nai jokių tolimų ateivių ne- 

atsil^Jiko, tai galima manyti 
kad piktadariai buvo artimi 
žmonės. 

Parapijonai Pievienieciai su 

dėjo reikalingu sumą pinigų 
ir bažnytiniai daigtai nupirk- 
ti nauji. 

.Tokios naujienos iš Pievie- 

nų padangės. 

PLAUČIŲ UŽDEGUSIAS. 

Staigiai susirgus kada jau- 
čiama šaltis aiiba ^ tuoj kaiš- 
tis uždega, burna parausta, 
kvėpuoti sunku, krūtinėj skau 

smas, tai jau tikras ženklas 
kad plaučių uždegimu serga. 

Kadangi ji yra labai pa 
\ ojinga liga tai tuoj turi kreip 
lis gydytojo pagelbos. Pląu- 
čių uždegimu sergantis pra- 
deda daug seilioti tęsaneio- 
mis ir raudonomis seilėmis, 
(maišytomis su kraujais). La- 
bai sunku' kvėpuoti ir jeigu 
negali gulėti ramiai > tad pa- 
tartina paduškomis apkam- 
šius leisti ligoniui sėdėti. Kar- 
tais klejoja, tad reiki& prižiū- 
rėti kad nelaimė neatsitiktų. 

Karštis paprastai mainosi, 
gal ir didinasi iki 7 ar 9 die- 
nai (vadinama krizizu) ir 

jeigu ligonis pergali šį krizi- 

zjj, pavojaus jau nėra ir tuoj 
matyt gryžimas sveikaton. 

Žmogus susirgęs plaueių už- 

degimu turi tuoj gulti rami?.i 

vėjingame kambaryj, kur nė- 

ra jokių nereikalingų uždan- 

galų. kuriuose ligos gemalai 
galėtų užsilaikyti ir reikia 

kreiptis gydytojo pagelbos. 
Seilės ir t. t. turi buti po už- 

dangalu laikomos ir tuoj su 

deginamos. 
Kadangi ši liga taip pavo- 

jinga ir limpanti, ligonio pri-j 
žiūrėtojas privalo , bebūnant 

kambary dėvėti aprėdalą, kurį j 
galėtų lengvai nusimesti ei- 

nant iš to kambario prie Šei- 

mynos, ir būtinai nusiplauti 
rankas. Indai ir stotkos ligo- 
niui privalo .būti atskiros ir 

plaunamos atskirai. 
Foreif^n yLanguage Inf. Service. • 

susti, 
Vokiečiai^ ir drauguose ir! 

priešuose sukelia nuostabą. Po ! 
karo jie neteko daugelio gele-! 
žies rudos kasyklų, anglių ka- 
syklų, kone1 derlingiausių že- 
mės- plotų, žymios dalies pre- 
kybos laivų; visa šalis apsun- 
kinta susčia kontribucija 
nemano pasiduoti nusimini- 

mui. Žinodami, Kad prarastu 
turtų neatgaus, nebent ginklų 
jėga, ko dabar negali padary- 
ti, jie visą domę nukreipė 

I prekybos ir 'pramonės pusėn. 
Tame jie nuostabus. 

Vokietijos valdžia nors yra 
baisiausiame piniginiame pa- 

dėjime vienok surado budą. per 

pastaruosius keturis metus 

duoti pirklyiįtos laivų kompa- 
nijoms 180 milijonų dolerių 
paramos pastatydinti kuodau- 

giausia laivų. 
Tikslas atsiekta. Vokiečių 

laivai gabena iš visur^ žaliiy 
medžiagą, dirbtuvės sparčiai, 
ir pigiai1 dirba. Jų išdirbi- 
niai vokiečių laivais išvežiok 

jami į visas puses. Tame Vo-. 

kietijos gyvybė ir stiprybė, i 

Amerikos visuomenė turėtų 
studijuoti Vokietiją. Nuo jos 
galima daug dalyką išmokti. 

Gen. Publ. Serv. į 

SKAITYKITE Hfc PLATINKITE 

"DRAUGĄ", ęURIO ElAINA, TIK 

^6,00 VISAM METUI, PO VISĄ 
PASAULĮ. 

Išdirbėjai ir 

importeriai' ge- 
riausių armoni 

kų visam pa- 
sauli J už žemes 
nes kainas negu 
kitur. Katalogai 
dykai. 

! Rašykite Angli&c&i. 
R U ATT A SERENELLI 
817 Bluo Island Ave. 

Chicogo, 111. 

LIETUVON PER 10 DIENU 
Vieniutėlis vandeniu kėlias Uetu- 

! von per Southąmpton ant Milžinų 
; laivų AQ€lTANIA MMJRETANIA 

45,647 tonų 30,704 tonų 
BERENGARIA 52,022 tonų 

Apleidžia New Y orką. kas Utarnln 
ką Greitas persėdimas South amp- 

tone: Lietuviai ypatlfikai lydėti 
Į Piliavą (2 Vb. $150:00) 

(3 kl: $106:50) 
Karės taksai atskirai 

KELIAUNINKAI IS LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
i Southamptoną ir ten persėda ant 

Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė: 
Greičiausi laivai pasaulyje: 

Informacjaa kasliak kainas Jr rei- 
kalingus dokumentus del iskalno 
apmokamų keliauninkų galite gau 
t i nuo blle agento: Pareikalauki- 
te: Yra vienas fusų mieste arba 
sfrielinkėj: , 

Tel. Lafayette 4293 

PLUMBING 
i* ; 

Kaipo lietuvys, lietuviams visa- 
dos patarnauju kogeriausla. 

M. YTJSKA • 

^ 3228 W. S8-th Street 

fciN i a ų"k ū b s Atl 
Siunčiant Lietnvon. 

Už 50-^Litu $ 5.50 
" 100-" $11.00 
" 200—99 $21.75 
" 300—" •. $32.50 
" 400—.... $42.85 
" 500—" $53.50 
" 600—" $63.45 
" 700-" ^ $73.75 
" 800—" $83<85 
" 900—" .- $9180 
" 1,000—" $104.45 
CENTRAL MANUFAGTORING 

DISTRICT BANK 
1112 W. SSth Str. CHICAGO. 

Tartas virš $7,OO0,OOO.Qt 

rei. Kanuolpu 47&tt 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumlestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

19 South La Salle Street 
Room 1303 

Valandos 9 ryto iki 5 po pietų 
j Namų Tel. Hyde Park 3395 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Ofisas' Didmiesty]: 
29 South La Salle Street 

Kambarls 530 
Telefonas: Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

_ J. P. WAITCHES 
La wyer 

LIET C VIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 511-127 N. Daubom 
Street Tel. Dearborn 60M 
Vakarais: 10738 S. Wabash Ato. 
Roseland Tel Pnllman 6ST7 

Valentine Dressmaklng coiiege 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Seeley 1643 

Moko Siuvimo, Patternų kir- 
pimo, De6lgrning bizniui ir na- 

mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at- 

•nokėjimais. Klesos dienomis lr 
vakarais. Reikalaukit knygelės 
Biznio ir Naminiai kursai 8krybf 
iių Taisyme. Norint informaciją 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

Telefonas ¥ artis lis# 

STANLEY P. 

MAŽEIKA 
GRABORTUS IK 

Balsamuotojas 
^ Tūrių automo- 
bilius visokiems, 
reikalams. Kaina 

prieinama. 
3319 Auburni 

Ave. Ohicago. 

i Telefonas Boulevard 4139 J 

A. Masalski* 
Graboriua j 

Patarnauju lal-J 
dotuvėae ves-j 
tuvės© krikl-j 
tynoM Ir kituo-J 
se reikaluose^ 
Kainos priilnftH 
moa 

3307 Auburn Avė. Chicago i 

J.WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
Automobiliai Tįsiems reikalams 

4055 W. 22-nd Str. 2146 W. 11 PI 
Tel. Canal/ <545 TeL Canal Olil 

I S. D. LACHAWICZ gjl 
| LIETUTIS GRABORIUS 
1*2314 W. 23-rd PI. Chicago, fll) 
j Patarnauja laidotuvėse kuopl- 
[giausla. Reikale meldžiu atsišiu-; 
;kti, o tnano darba busite užga> 
nėdintl. Tel. Canal 1271—2199 

"DRAUGO" kalendorius dviejų spalvų. 
"DRAUGO" kalendoriuje pažymėtos šventės ir. pasninkų dienos. 
"DRAUGO" kalendorių puolia gražus Lietuvos vaizdeliai. 
"DRAUGO" skaitytojai ir naujai užsirašantieji dienraštj metams ar pusei metų kalendorių gauna dovanų. | 

Perkant Kalendoriaus Kaina 25c. 
Adresas: DRAUGAS PUBUSH1NG CO. 

. į 
2334 South Oakley Avenue ' CMcago, Illinois. 


