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IR VILNIAUS LIETUVIAI SUSIRŪPINO PAVARDĖMIS

Pavardžių atlietuvinimo klau bar tegalima tik neleisti gry
simui Nepriklausomoje Lietu nai lietuvišku pavardžių to
voje iškilus, Vilniaus krašto liau gadinti. O sugadinimų
lietuviai tuo ypatingai susido skutiniaisiais metais jau yra’
mėjo. Per savo spaudą jie tik labai daug. Metrikus berašant
ir linki, kad tas darbas būtų labai daug gražių lietuviškų
atliktas sėkmingai ir kad duo pavardžių jau perverstos len
tų gerų vaisių. Vilniaus Ryto kiškomis, kurios tačiau, savo
jus pastebi, kad “jei šitoksai kilmę dar aiškini rodo. štai:
reikalas pribrendo Nepriklau Gruzdys, Gaidys, Žemaitis,
somoje Lietuvoje, tai juo la Žemaitėlis, Lazdinis, Pu
biau jo svarbumą supranta Jakubėnas, Pirštelis, GalatilSfe1WlWillWWBB
iiiHHIWHIWI]|lllWl jura :x
Vilniaus krašto lietuviai, su ku tis ir eilė kitų knvgosna įi
rių pavardėmis atsitinka irgi šomi: Gruždž, Gojdž, Žemoj#,
visokių keistenybių. Pavardžių Žemajtel, Loždžin, Eukianiee,
lietuviškumo reikalu lietuvių Jakubianiec, Pirštel, Golotj
gimnazijos direktorius M. ši lec ir kt. Vilniaus krašto lif
kšnys net skaitė paskaitą, ku tuviai taip pat turį ypatinj
rioje iškėlė ypatingą reikalą Į dėmesį kreipti į lai, kad. bažsaugoti savo pavardžių gry nytkaimių vargoninkai nebenumą Vilniaus krašte, kurios rašinėtų į metrikų knygas pa
paskutiniuoju metu lenką įvai
vardžių savotiškai jas perdirb
Viršuje atvaizduojamas brolių AVright padirbtas pirmasis lėktuvas — pirmoji sunkesnė ’’ni Ka<6nanios- Pavardės, kudarni, bet kad užrašytų jas
už. orą skraidymo mašina. Tai buvo prieš 30 metų. Tas lėktuvas svėrė 728 svarus ir galėjo r'os
sugadintos, atlietuviskristi apie 30 mylių per valandą greičiu. Apačioj yra matomas naujovinis lėktuvas, kuriuo nti Vilniaus krašto lietuviams taip, kaip tikrai lietuviškai
vežami keleiviai ir jo skridimo greitis apie 180 mylių per valandą.
šiuo metu nebeįmanoma; da- jos skamba.

VIENA, Austrija, gr. 23.—
Austrijos vyskupai išleido ga
nytojišką laišką. Vyskupai <lenuneijuoja skleidžiamas įvai
rias klaidingas doktrinas apie
valdžios formą. Vyskupai ra
gina tikinčiuosius remti šian
dieninę Austrijos vyriausybę
kuri dirba, kad Austriją pa
keisti tikrąją krikščioniškąją
valstybe, remiantis popiežių
enciklikomis.
Vyskupai smerkia hitleri
ninkų propagandą, terorą ir NAUJAS ARKIVYSKUPIJOS
VOKIEČIŲ AUSTRŲ GINČAI KLIUDO ruif ArOlE CHICAGOS KARDINOLO
visokią apmaudą. Ragina ka
LAIŠKAS
. KANCLERIS
KATALIKU
L.mV.MVlVJJE
KATALIKŲ VIENYBEI
VIENYBEI
talikus, ypač jaunimą, kad jie
neklausytų skleidžiamų kurs
Kaip kas metai, taip ir šif
BOSTON, Mass., gr. 23. — (VIENA, Austrija, gr. 22.— čias šios organizacijos unijas PRIEŠ PULASKIO GATVĖS
tymų prieš valdžią.
męt Jo Eminencija KardinoBostono arkivyskupijai kancle Vokietijos .nesutikimui su Aus- pagrobė savo kontrolėn hitle
VARDĄ
Austrija ilgus amžius buvo
j.las Mundelein, Cbicagos Ar
riu paskirtas kimi -P. b. Phe- Wjft*'"deT pastarosios neleidi rininkai, -tai Austrijos kuopos
KUBOS STUDENTAI
ir turi liktis krikščioniškojo
kivyskupas, išleido šv. Kalėdų
Cbicagos miesto taryba
tikėjimo pamatas, vakarų kul lan. Buvęs kancleris kun. E. A. mo hitlerininkams vesti savo nuo anų visiškai atskilo.
PRIEŠ VYRIAUSYBĘ
proga laišką. Gražiai aprašo
Minėta organizacija
nėra Crau’ford avė. pakeitė Pulastūros centras ir Europos tai Burke paskirtas į Jamaica propagandą skaudžiai atsiliegimusiojo pasaulio Atpirkėjo
pia į kai kurias abiejų kraštų grynai religinė, tad hitleriniu kio vardu. Išilgai Crawford
HAVANA, Kuba, gr. 23. — kai bastijonas, pareiškia vys Plains parapiją klebonu.
begalinį nusižeminimą, Kalė
katalikų organizacijas, kurios kai gavo progos paimti ją sa avė. gyvenantieji verslininkai
Keletas šimtų Havanos vidu kupai.
dų šventę ir šios šventės dva
EPISKOPALAS PERĖJO
seniau vieningai f Ii rijo ir sie vo kontrolėn. Po karo ji padi kreipės teisman, kad gauti
rinės mokyklos mokinių sukė
sią.
dėjo iki 30,000 narių. Jai pri “injunetion” prieš to vardo
kė vieno ir to paties tikslo.
KATALIKYBĖN
lė demonstracijas priešais pre 1 NUBAUSTAS, 4 IŠTEI
Suskilo vokiečių austrų ka klauso l>e studentų dar ir į- pakeitimo vykdymą.
zidento rūmus. Reikalavo, kad
SINTI
JUBILIEJAUS MISIJŲ
NEW YORK, gr. 23. — Ka talikų organizacija vardu “Ko vairių profesijų vyrai, kaip
prezidentas San Martin atsista
Verslininkai pareiškia, kad
PASISEKIMAS
tydintų. Kareiviai išblaškė de
LEIPCIGAS, gr. 24. — Dėl talikų Bažnyčion priimtas bu nfedernota katalikų vokiečių tai gydytojai, juristai, žurna išilgai Cravvford avė. 7G nuoprotestantų studentų unijų sąjunga’’, įkur listai, valstybės valdininkai ir I šimčiai nekilnojamų savasčių
monstrantus.
Vokietijos parlamento rūmų vęs episkopalų
Cbicagos arkivyskupijos lai
dvasiškis
('ari
W.
Rothe.
ta 1865 m. Vokietijoj veikian- profesoriai.
Paskiau sutndentų delegaci padegimo vyriausias Vokieti
i savininkų yra priešingi vardo kraštis. The New AVorlri pra*
ja nuvyko j prezidento rūmus jos teismas nubaudė mirties
Į keitimui. Jei dauguma nesu neša, kad Kardinolo MundeDRAUGIJA BAŽNYTINIAM
IŠLYGINO SKIRTUMUS
ir asmeniškai reikalavo, kad bausme olandą komunistą Ma
KALTINIMAS PRIEŠ
tinka, tad gatvės vardo kei leino jubiliejaus vykdomos šv.
MENUI
REMTI
jis pasitrauktų.
rinus Van der I.ubbe. Kiti 4i
FORDĄ
timas neįmanomas.
misijos vyskupijos parapijų
PARYŽIUS, gr. 24. — Pra '
išteisinti.
bažnyčiose turi didelį pasisePALEIDO KARININKUS
AVARHINGTON, gr. 23. — neša, kad Prancūzija paga-j Lietuvai esant priklausomai MAJORO SU GUBERNA j kimų. Ne mažas atšalusiųjų ti
Amerikos darbo
federacijos linu sutarė su Anglija nusi- nuo kitų valstybių, jos menas
S. INSULLIS APELIUOJA
TORIUM GINČAI
kėjime žmonių skaičius grįžRIO DE JANEIRO, gr. 23.
prezidentas W. Green iškėlė ginklavimo konferencijos at- 1 negalėjo klestėti, nes nebuvo
---------ta atgal Bažnyčion ir per da— Brazilijos prezidentas Var ATĖNAI, Graikija, gr. 24.- kaltinimą prieš automobilių gaivinimo reikalu. Abi valstvĮtam palankių sąlygų. MuzieTarp Cbicagos majoro Ke-'rOmą atgailą susivienija su
gas prieš Kalėdas paleido iŠ S. Insullis, kuriam graikų vv | gamintoją Fordą.
Pareiškia, bės nusprendė priešintis pre- I jus, meno galerijas, koncer- llv ir valstybės gubernato- 1 savo Atpirkėju.
kalėjimų visus karininkus, nu riausybė įsakė sausio m. 31 d. kad Fordas peržengia automo mjero Mussolinio reikalnvi- į tus tada atstojo bažnyčios. O riaus Hornerio vyksta rimti i
_______________
baustus už Sao Paulo sukili apleisti kraštą, padavė ape bilių pramonės kodą kolektv- mui, kati padaryti reformas'ir dabar naujų bjažnyčių sta- ginčai. Majoras nori, kad h J BUS MAŽESNI MOKESČIAI
, tyha leidžia pasirodyti su savo gislatūra pripažintų Chicagai j
mus prieš vyriausybę ir įsakė, liaciją vyriausiajai graikų vai vio darbininkų derėjimosi rei T. Sąjungoje.
----------meniniais gabumais architek savarankų veikimą svaigiųjų [ Vyriausiasis Illinois valstykad jie visi būtų atgal grą stvbės tarybai.
kale.
NUO GALVOS SKAUDĖ tams, tapytojams. Todėl lmžžinti kariuomenės tnrnvbon.
gėrimų kontrolėje. O guberna- bės teismas pripažino teisėtais
JIMO
SOVIETŲ VĖLIAVA ĮTEK krikščionys davė sumanymą,
nytinis menas globotinas, rem torius tam griežtai priešina
valstybės pardavimo mokes
tinas; jam remti sudaryta dr- si. Sako, kad visoje valstybė
TA ŠVENTAJAM TĖVUI kud ji, vėliava, būtų nuvežta
DAR DAUGIAU VARŽOMI
čių įstatymą ir 20 milijonų
MTNNEAPOLTS, Minn., gr. ja, kurios valdybon išrinkti
Romon ir įteikta Šventajam
ŽYDAI
je svaigiųjų gėrimų kontro dol. bonų laidą, bedarbių šel
23. — Amerikos medikų drau žymūs menininkai.
ROMA. — Nesenai Švento Tėvui. Taip ir padaryta.
lė turi priklausyti valstybės pimui skiriamą.
Popiežius suprato aukotojų gijos žurnalas praneša, kad
BERLYNAS, gr. 23. — Prū jo Tėvo Popiežiaus Pijaus XI
komisijai ir apie tai negali
Gubernatorius Ilorneris sa
sijos vyriausybė uždraudė žy audiencijoje buvo kinų maldi intenciją, bet. liūdnu žvilgsniu Minnesotos universit£lo—rrtėdiPAKEITIMAI
būt dviejų nuomonių.
ko, kad valstybė ateity si
dams būti pradinių mokyklų ninkų grupė. Popiežius, žiūrė žiūrėjo į tij kai kraujas raudo cinos prof. dr. Diehl išrado Laikraščiai praneša, kad Lie
Jdomn, kaip baigsis šie gin mažins abclnus imamus m«
ną jmpartį, kurs buvo sutep sėkmingus vaistus nuo galvos tuvos vyriausybė savo atsto
boardn nariais, nepaisant to,
damas į susirinkusius, staiga
kesčius.
tas sopuliais, piktadarystėmis skaudėjimo gaunamo nuo per vybėse užsieniuose į vesiant i čai.
kad mokyklose būtų ir žydų
pastebėjo jų tarpe raudoną vė
ir Bažnyčios jiersekiojinm Ki šalimo.
vaikų.
įieįėa/.n pakeitimų. Pirmiausia NORI STATYTI TERMINAliavą, ant kurios dugno buvo
UŽDRAUDĖ IŠVEŽTI
nijoj. Tačiau Jo Šventenybė
pasitrauksiąs iš valstybės tar
sovietizmo simboliai — piautu
LĘ
STOTJ
veikiai pamatė, kad ta bolševi
GALVIJUS
AUKSO STANDARDO
JAPONAI SUSILAUKĖ
nybos ministeris Maskvoje p.
vas, kūjis ir penkios žvaigž
DUBLINAS, gr. 24. — Aį
kų vėliava yra apsiausta ap
NUSTATYMAS
SOSTO ĮPĖDINIO
Baltrušaitis, o į jo vietą ski Yra sumanymas šalia Rnndės. Ką tas reikštų? Ar gi tai
linkui kai sniegas baltomis ki
riamas atstovas dr. šaulys. Į dolph gatvės, arti Michigan lija žymiai sumažino gal
bolševikų demonstracija? Ne,
ilftportą iš Airijos. Airijos
nų katalikų akcijos vėliavo WASHINGTON, gr. 23. —
TOKIJO, gr. 23. — Japo
Vokietiją Imsiąs paskirtas žy avė., pastatyti terminalę ke
tai giliai apgalvota krikščio
riausybė į tai atsakė visiš
mis, o tas reiškia gilų žmonių Prez. Rooseveltas laikinai ap
nų imperatorienei gimė sūnus
mus užsienių reikalų ministe leiviniams traukiniams stotį
nių duoklė.
galvijų išvežimo j Angliją
tikėjimą ir nepalaužiamą jų sidirbo su sidabru. Susirin
— sosto įpėdinis.
rijos valdininkas.
ir
tuo
būdu
panaikinti
ketu

ši raudona vėliava priklau viltį. Ateis laikai, kada ši di kus kongresui, kaip spėjama,
draudimu.
rias
atskiria*
mieste
geležin

sė negausingai kinų komunis delė kinų tauta nugalės visus prezidentas pasiūlys kongre — Liet. Raudonasis Kryžius
BELGAI GINKLUOJASI
BRIUSELIS, gr. 23. —Bel tų grupei, kuri savo nelaisvė sunkumus, nusikratys priešais sui perkainoti auksą dolerio kasmet skirs 1,000 litų tokiam kelių keleivines stotis.
WARTIINGTON, gr. 23.

VATIKANAS, gr. 24. —
J kardinolų kolegiją ir kitus
Bažnyčios prelatus Kalėdų
šventės proga Šventasis Tėvas
Popiežius Pijus XI kalbėda
mas tarp kitko pareiškė:
“Tiems visiems, kurie linki
pasaulini gerovės, taikos ir
vienybės ir abelnojo visai pa
saulio krikščioniškai šeimynai
gero, mes patariame ir ragina
me:
“Jie privalo melstis ir mels
tis ir nuolatos melstis.”
Šventasis Tėvas sako, kad
žmonija ikišiol tik per daug
kalbėjo ir mažai veikė taikos
ir ramybės reikale.

.iau

gų parlamentas pripažino 53, je laikė pagrobtą ispaną misi- ir galų gale per audras pa pagrindui.
litaratnros kūriniui, kurį tam
Naujos stoties pastatymas Prez. Rooseveltas šiandien
jonierių
kun.
Avito.
Nuo
ko

789,000 dol. krašto ginklavi
sieks šventos tiesos pricplau
tikra literatų komisija pripa atsieitų apie 19 milijonų do- , sirašė apie 50 pramonės
munistų
ji
atimta
ir
kinai
kri
ką.
lerių.
dų.
muisi.
PLATINKITE “DRAUGĄ” žins geriausiu.
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eK IUG X S
savo sėbrais įsisteigė kažin kokį biurų. Už
tų biurų jau kartų lenkų valdžia norėjo Pap
ifietna kutsdivn, įsakytus aekinaillvniuH
lauskų ištremti iš Lenkijos, nes esu davinių,
l’HEM M KltATlIS KAINA: Motum* — $6.00, l’unei melų — $3.50; Trlintt mėm-uiums — $2.00: Vienam
kad per tų biurų eina baltųjų vergių pre
lUėneHiui — 75c. Euru po ju — Metama $7.00; Pusei mo

“DRAUGAS”

tų — $4.00. Kopija ,03e.
Skelbimų kuinus pilaimu i'unius parclkuluvua.
BendradarbiuuiH Ir kuiuspoiulunl.una raštų negrųŽlim, jei neprašoma tai padaryti ir įiepnVtiunOiuniu tam
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
kasdien.

kyba...

SVEIKIAUSI AMERIKOS VAIKAI

SVEIKATA - LAIMES ŠALTINIS
Rašo Dr. A. G. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas,
Chicago, III.

Taigi, matote, kas beliko iš “garsiojo”

VARICOSE VENOS
Antrus gydymo būdas yra
----------oĮHuacija. ►šiam atsitikime iš
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
Dumi yra žmonių, kuriems imama venų dalys arba užri5 vai. po piet.
tenka nusiskusti ir negaluoti šuniu taip vailiuama didžioji
iš priežasties varicose venų. 'suplienous vena arti įtakos.
f#
PASTABĖLĖS
“DRAUGAS”
Gan didelis nuošimtis iŠ jų ar ! Karta vena išimta, liga vra
L1TIIUAN1AN DAILY FR1END
Kalėdos, Kalėdos, liet Į»o Kalėdų tos pa anksčiau ar vėliau susilaukia ' pagydyta. Bet, vartojant šį I
l’ublished Daily. Except Sunday.
Bet komplikacijų, šios komplika-1 būdų, ligoniui tenka susidurti |
SUBSCKIl’TIONS: Ono Ycar — $6.00; Six Mouths čios bėdos — sako lietuvių priežodis.
— $2.50; Tliree Months — $2.00; One Alontli — 75c.
\t
vis dėlto — tie. kurie per Kalėdas stengėsi cijos yra atsivėrimas žaizdų su didelėmis išlaidomis, gili-j
Europo — One Year — $7.00; Šix Months — $4.00;
Copy — .03c.
kojose
arba
kaip
daugelis
liešinimu
daug
laiko
iki
žaizdos:
atsinaujinti Kristuje, jie sustiprėjo dvasioje,
Advertlsing in “DRAUGAS" brings best results.
Advertlsing rates on uppllcation.
tuvių issireiskia, kojos pra- sugįja, o joms sugijus, pasi“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Cliicago šiandien džiaugiasi, liet tie, kurie Kalėdų kiūra. Šis prakiūrimas įvyks-' iįeka ant kojų dideli randai.
laukė tik materialiniais sumetimais, jas šve
Iš pusės milijono J. A. V. jaunimo abiejų lyčių, priklau
ntė tik tam, kad prisivalgyti ir prisigerti, ta, paprastai, ties labiausiai
Moderniškas — naujausias,
išsiplėtusia
vena.
Atsiveriant,
sančių
4-11 klubui, gydytojų pripažinti sveikiausiais šie trys:
nieko daugiau nelaimėjo, kaip tik galvos
geriausias ir patogiausias bū- Clista Millspaugli, iš Mount Pleasant, lowa; Glenn L. Sker
DIENOS KLAUSIMAI
žaizdai ar žaizdoms kojose,
skaudėjimų.
gan dažnai pasitaiko pačiai dus pasigydyti vericose venas \vood farmerukas iš Larned, Kansas; ir Sbirley C. Drew iš
yra su pagalba tam tikrų vais- j fray^tte, Mo.
• ♦ •
KUR DINGO PLEČKAITIS IR KO.?
venai trūkti. Tai įvykus ne
Dariaus - Girėno paminklo lomias auga. kartų nuteka nemaža kraujo, tų. Šie vaistai yra įleidžiami
varžymas būtų Amerikai kaJ
Daug žmonių teiraujasi, kur dingo garsus Jau turima virš keturių tūkstančių dolerių. ypač jei trūkimas įvyksta di bei įšmirkščiami į išsiskėtusia
tustrofa. Tai būtų aukščiau, įvenų. įleisti vaistui turi t<
ta
Lietuvos socialistu šulas J. Plečkaitis ir jo Reikės sukelti bent dešimts tūkstančių. Taigi desnės venos kamie
lene. Žaizda, i
. , ...
iv. i.. : /<i.:
.
r
. .
,• i —• .vpatvbę, kad jie panaikina su
Cliicagos
dienraštis,
I sios ir °griežčiausios rūšies divisa socialistu anantiūristų kompanija? Tal dar neįpusėjome. Pasistengkime, kad dar vietoj gyti, nuolatos
didėja
lutos didėja.
. .
.................... ... Didvsis
..
.....
ktatūra, kokiu dabar randasi
,, ...
kos spaudos biuras apie jį praneša:
greičiau fondas augtų, nes būtų labai gražu Nelengva yra tuomet pasigy- gedusios venos takeli ir tokiu rp.tribūne, siomis dienomis ve- \ okietijoje, Rusijoje
ir musų
būdu
vericose
vena
vra
įsgv1
,
.
.
.
,
Kaip žinoma, buvusia seimo narys Jero jei ateinančių vasarų jau paminklų pastaty- dyti. Tik rūpestingas, ilgas ir
nd• būdasI
” da kontestų,
kuriame
iš
Y.
• • .
" pačioj Lietuvoj, kur valdžios
nimas Plečkaitis savo laiku pagarsėjo viso tumėnie. Tik bent šiek tiek daugiau padirbė nuolatinis gydymas po sųžinin-Į dvta. Ši pasigyitymo
vosukių piešinių reikia iši isti j cenzi-iravaržo žmonių raštų ir
kiais avantiūriškais nuotikiais. Po gruodžio kime ir nė nepajusime, kaip tikslo atsieksime. go gydytojo priežiūra, duoda yra saugus, duoda gerus re įvairių pasaulyje pragarsėju-; ka|j
zultatus. žmogui nereikia. kęs- 'šių lakūnų vardus, loakūnų va-1
17 d. perversmo, su keliolika Lietuvos pilie
vilties ir galimybės pasigydytį operacijos baime, jokiu zv-1 . .
, . ...
čių jis pabėgo į Lenkijų ir su lenkų pagalba
J. ‘ • rdi.i tarpe randasi
Stepono Da Žinoma, sjMiudai turint pilIšrodo, kad tautininkai, kurie per daugiti. Tokiuose atsitikimuose pa . \ . ’’ .
griebėsi kovoti su tautiškųjų Lietuvos vy- metu valdė SLA., šių organizacija turės pa-Įsidaro nemaža išlaidų, kurias niių bei randų ant kojų nepa riaus ir Stasio Girėno vardai'11* lnisvV ir«'1
vyrauja nelieka,
nereikia
gaišuoti
nuo
iTokiu būdu mūsų garbingai
valdžios jianieka,
riausybe. Jis, o taip pat ir jo žymiausi pa- I j4»įsti iš savo rankų. Maža socialistų grupelė I paimti šiandie yra nelengva.
s
v
darbo
ir
atseina
net
kelis
'Įėjėjai Paplauskas bei Ancevįčius, už lenkų iniu viršų. Sunku net suprasti dėl ko taip Ne vien negalavimas ir bai
‘žuvusieji lakūnai jau pripaži-!
ir šlamštai. Paimkime,
.
u^įtarnav pasau. i pavyzdžiui, įvairius bolševikipinigus leido laikraštį “Pirmyn”, organizavo yra. Gal būt bus dėl to, kad iš vadinamos mė, kad neprakiurtų kojos a-i kilisi pigiau negu operacija.
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atentatus ir kita. Tačiau netrukus ir jų tar tautininkų srovės tik skeveldros beliko. Jie teity,
bet taip pat ir ekonomi-i.
...
.
.
;‘vJe pragarsėjusių lakūnų va iškus laikraščius ir, ypatingai
i prieš rinkimus pereitais mepe prasidėjo nesutikimai. Savo autoritetui tarp savęs piaunasi. Kuomet du pešasi, tre imi žvilgsniu kenčiantiems
'.
,
rdų ir į jų tarpų priimti.
...
i
na,
vaistu
įleidimą
pakartoĮ tais, vadinamus Hearst laikrapakelti, Jeronimas Plečkaitis norėjo suspro čias naudojasi. Visada taip buvo ir bus.
nuo varicose venų patartina i.
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'jus,
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Jeigu
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šėiu< Bet, jeigu šlamštams
gdinti Vokietijoj traukinį, kuriuo tuometinis
gydymosi reikalų n<*atidelioti.
,
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įvairios katalikiškos orgaiu... .
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, , 'ra gydoma operacijos bildu, ir
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ministeris pirmininkas A. Voldemaras vyko
Visiems juk yra žinoma, kad
. '
. .
racijos tariasi, ar nebūtų ga duodama pilna laisvė, lygiai
Laisvamanių “ V-bė” praneša, kad ?į jos
j
’1OS kibirkštį užgesinti užtenka ir vėliau kitoj vietoj vericose> vekįtQ
Pas,aulinėje Pa. pat kilniems, teisingiems, žmo.
iš Ženevos. Atentatui nepavykus, J. Plečkai
jau
galima
įeiti
per
priekines
ofisą
‘ ,
!lašo vandens, bet iš tos kibir- "a Pas,re,skia’ l,-on,ul tlkra’'rodoje turėti Katalikų Bažny-!ni‘l laikraščiams irgi duodatis vokiečių teismo buvo nuteistas 2 metus
Mat,
ligšiol
lyg
į
“
speakeasy
”
tik
per
1 kšties kilusiam gaisrui, kar-;* Įa nt lna onu, ’uomet pnts ’čios parodų. Sako, tam tikslui !1!ia pHna teisė platinti teisy8 mėnesius kalėjimo. Po to pabėgėliai visai
kalines jos ponus tebuvo gulima pasiekti.
lakis stovi kita operacija su i
pakriko. Vieni nuėjo tarnauti į lenkų politi
būtų galima turėt atskirų na bę, atsakinėt j melus ir remti
tais
nei
kelių tūkstančių kibi
Taigi
ir
čia
progresas
drauge
su
prohibici'naujomis
didelėmis
išlaidomis
i
nę policijų, kiti, jau Paplausko vadovauja
I mų. Rodos, kad tai būtų labai visas kilnias mintis. Todėl, da
rų vandens neužtenka.
jos panaikinimu.
ir
naujais
ant
kojų
randais.
mi, platino Nepriklausomoj Lietuvoj nelega
neišmintingas žingsnis. Kad lant inis sjiaiidos padėjimas yPadidėjusias bei vericose ve
jĮ.
Negana
to,
antra
operacija
ga

lių, literatūrų.
Katalikų Bažnyčia
švenčia ra išsirinkimas mažesnio bloInas gvdyti vartojama trys ski
“Tėvynė” praneša, kad į jos raštinę at-]rtingl Mdai 1.il.11,įalwia; |ig0. li būt taip pat ne paskutinė. šiais ir kitais metais keletu ;»°Eduardas J. Kutaitis
Kai Jeronimas Plečkaitis, iškalėjęs InsAtsakymas M. L. iš Racine, didelių ir garbingų sukaktu Į
terburge jam skirtų bausmę, grįžo į Vilnių, s,lankė p. J. Sahnnas ir sako: “Pasikalbėjus nis pagu|don,a |ovon> tai,, kad
su
p.
Haliūnu
patirta,
kad
ir
mūsų
kaimyn,
kojos
yra
#uk8fiau
negu
g,,.
VYis. — Aukščiau tilpęs mano \ iij, vis tik būtų pažeminimas DARIAUS - OIR±NO PA
su juo niekas nebesiskaitė. Lenkų valdžia po
MINKLO FONDAS PA
Holovkos nužudymo vadinamus plečkaitinin- katalikų Susivienijimų via palietę tie Imtys jva. Tuomi duodama progos ve-'straipsnio V'ericose Venos pi- Bažnyčios lyginti Jų su kitoAUGA
kraujui grįsti prie širdies I Iniausiai atsako į tamstos kinu I mis protestantų organizacijokus taip pat nustojo rėmusi. Ir taip pats rea ekonominio kiizio sunkumai, kaip .ir mūsų
lusis gyvenimas plečkaitininkus numarino ir įSusivienijimų. Maloniai su p. Šaliūnu pasikal-1 jįuosak xuoiatos išsituštinda-. sinių. Tikiu, mano patarimu ir omis, kurios reikalingos tokio
beta įvaiiiais visuomeniniais reikalais . Įdo-jina vena furį galimybės atgau , nurodymu kaip geriausia, ve- sensacingo garsinimosi. Tokia
Vilniui Vaduoti Sąjungos
išbraukė iš politinio gyvenimo.
Kew Britain, Conn.
Dabar Jeronimas Plečkaitis gyvena Var niu butų žinoti, kokie ekonominiai sunkumai p savo sienelėms tona, nes ne- ricose venas pasigydyti, mokė- religinė Įinroda atrodo ne kas !*k.'1
kita, kaip tik pagarsinimas — IMr
Jana^uniūtę prisiuntė
šuvoje ir tarnauja pas vienų aukštų lenkų musų Susivienijimus slegia. Ar intormuojami Įjgra kraujo slėgimo, kurisjsite pasinaudoti.
venų
biznio”. O Kata- ^ar’au>5 - Girėno paminklo folojimas
enų sieneles
sieneles tolesniaį
tolesniaį temptemp 1------------------ I ieškojimas “
finansų ministerijos valdininkų... namų prie apie tai šių organizacijų nariai?
ndui ............................. $25.00
tų. Kad toji venų norma pa Kiekvieno kataliko turi bū-Jikų Bažnyčiai to nereikia.
vaizda. Jis gauna per mėnesį 280 zlotų (apie
Ligšiol buvo .... $4,250.13
300 litų). Ancevičius baigė Krokuvos univer
--------- —
“Dirva” pastebi: “Mes visi džiaugėmės silaikytų, priskiriama dėvėti ti didžiausias rūpestis, kad bū i
Dabar viso .... $4,300.13
sitetų ir mėgina verstis advokatūra, tačiau atgavę tautos laisvę, o Grigaitis po senovei pasiduodančios (elastie) pan- tų stipri katalikiška spauda, Daug kalbama apie laikraŠjam ne kažin kaip sekasi. Tačiau Ancevičius skelbia internacionalizmų ir smarkiai šaukė čiakos. Nors yra nepatogu ir kad ji pasiektų visus tikiu- čių cenzūros įvedimų AmeriKas daugiuu?
galutinai save laiko lenku, apsigyveno Vil ‘Lietuvai nei cento!’ tada kada jai reikėjo šiuo būdu ligonis neišgydomr, čiuosius ir kad nekatalikiško- koje. Tą dalykų manoma net
niuje ir mano puikiai įsikurti...
pagalbos, o Lietuva nebuvo paversta socia- bet vienok suteikiama jam ; ji spauda būtų išmesta iš ka- aptarti ateinančiam Kongre
talikų tarpo.
se. Žinoma, toks spaudos su
daug palengvinimo.
Paplauskas gyvena Vilniuje ir su kitais listiška pagal Grigaičio noro”.
socialisto Plečkaičiu organizacijos, savo laiku
norėjusios Lietuva prie Lenkijos prijungti.

NUOMONĖS

GARSINMTĖS “DRAUGE”

KAUNAS - KAIP JIS UŽRA
ŠYTAS ISTORIŠKUOSE
RAŠTUOSE
Kauno būklė, jo įstaigos ir įmonės bei
jų vystymasis

Į r.), 1 vielos, vinių straigtų dirbtuvė
(450,000 r.), 8 nauginiams išdirbiniams įmonės (GODO r.), 1 iiialūnunis girnų gami
namoji įmonė (2400 r.), 2 chemiškos dirb
tuvės (5000 rublių), 2 degtukų dirbtuvės
(3G,0()O r.), 7 spaustuvės ir litografijos
(14,000 r.), 7 įmonės dirbtiniams mineiališkiems vandenims gaminti (10,000 r.),
5 fotografavimo įstaigos (7,(MM) r.), 3 ve
žimų dirbtuvės (2,(MM) r.), I muzikos in
strumentų dirbtuvė (2,500 r.). Tai purodo
Kauno pramonės būklę.
Nuo to laiko Kaune buvo jau savai
tiniai turgūs, ir būdavo nuo birželio m.
29 d. iki liejios m. 12 <1. mugė.
Kauno miesto ženklas tuo laiku bu
vo šis: žydrame lauke, prie dviejų upių
Dirbtuvių, fabrikų ir pramonės įmo susiliejimo — Kauno Įiaminklo 1812 me
nių Kaune 1893 metais jau buvo: 1 muilo
tams atvaizdas.
virimo įmonė (su 30,(MM) rublių siekian
čia apyvarta), 3 odų dirbtuvės (1800 rub Kaunas — kaip jis užrašytas istoriškuose
dokumentuose
lių), 2 guriniui malūnui (15,500 rub.), 5
lentpjūvės (50,(MM) rub.), 1 įvairių vijimo
Kaimo upskrities plotas, Strielbickio
įmonė (G,500 rub.), 4 tabako fabrikai nurodymu (1889 mt.) lygus ,3,534.2 ketv.
(80,(MM) rub.), 3 bravorai (.315,(MM) rub.), varstų ir sudaro daugiakampį, ištemptų
3 medaus virimo įmonės (310 rub.), 1 mie nuo šiaurės į pietus. Apskrities žemės |>olių dirbtuvė (1800 rub.), 2 špyžio liejyk dirvį sudaro molis ir smėlis su diujiinės
los (75,200 r.), 1 kalkių gamykla (1200 medžiagos tarjisluoksniais: Nemuno kra

molio. Bar Kili valdas nurodinėjo sieros
ir druskos sultinius arti Jonavos mies
telio ir apie J’onevietiko dvarų prie Ne
vėžio lųiės; ujiėse yra kulkiniai akmenys,
kurie turi suukmenėjusių gyvūnų liekaių; piic Kauno miesto jm> viršutiniu mo
lio sluoksniu buvo rasti mamonto dantys
ir prieštvaninio elnio ragai. Apskrities
dirva dalinai moliuotu, dalinai smėliuo
ta, ypatingai pagal Nemuno krantų. Ap
skritus lyguma visur nuklota vadinamais
erutiškais didakmeniais, |>adulinumu
į
tris dalis: Dubysos, Nemuno ir Neries li
pių — ir yru kiek aukštesnė tiktai kai
kuriose viltose, būtent: pačiame Kauno
mieste Žaliujame kalne (365 pėdos abso
liutiško aukštumo), jirie Pašilių kaimo
(433 jhI.). Nemuno upės sistema teikia
apskričiai daug vundens, pats Nemunas,
kuris savo dešiniu krantu buvo Kauno
rėd. riba, o kairių — Suvalkų rėti., duo
da vandenį Kauno apskričiui per 125 ki
lometrus; jo platumas 175 iki G25 metrų,
gilumas — nuo 3 iki 12 pėdų. Svarbiau
sios jame sustojimo vietos Kauno apskri
ties ribose buvo: Kaune ir Seredžiuje. Vi
sos kliūtys laivams plaukti nuo senui bu

nte pasitaiko gintaro pėdsakų ir iypdybos

vo laipsniškui pasalinamos, bet tiktai nuo

žydų ligoninė, kariškoji ligoninė; dvi scnelių priegluudos; G vaistinės, G vaistų
sandėliai, 4 banko kontoros, 9 draudimo
kontoros, smulkaus kredito bankas, 19
viešbučių, G9 restoranai ir traktieriai, 4
gardumynų kepyfcto*, 14 vyno ir kitų gė
ralų užlaikymo vietų, G vietos urmu par
davinėti svuig?y®4ius gėrimus, 33 aludės,
G užvažiavimo namui.
Buvo šios mokslo draugijos: medici
nos draugija, draugija skaitymo mėgėjų
(jos likučiai iki mūsų dienų išlaikė ir vadinamų Viešąjį lietuvių knygynų- dabar
esantį prie Gamtos Tyrimo stoties Yilniuus gatvėje, netoli bažnyčios) ir žemės
ūkio draugija. Buvo du klūbui.

(Tęsinys)
Be 10 stačiatikių šventyklų, tuo laiku
Kaune buvo 8 katalikų bažnyčios I “be
ndros tikybos” žmonių šventykla, 1 J i lite- ;
ronų kirkė su mokykla prie jos, 1 bup- i
I
tintų, 4 sinagogos su keleriomis bendruo
menių užlaikomomis mokyklomis ir su
20-čia maldnamių; du katalikų vienuoly
nai: moterų — benediktinių ir kotryninių
ir vyrų — bernardinų. Tuo laiku buvo
^statomu dabartinė įgulos bažnyčių.
1893 metų sausio mėn. 1 dienai mok
slo įstaigos Kaune buvo šios: vyrų ir mo
terų gimnazijos, katalikų dvasiškoji se
minarija, amatų mokykla jirie vaikų prie
glaudos, dvi parapijinės mokyklos su j«muinomis mergaitėms, 1G pradinių moky- ,
klų, ž.ydų mokykla — talmml-tora, 2-jų
klasių žydų pradžios inokykla, 3 privatiškos žydų mokyklos, viena trijų klasių,
o dvi — po dvi klusi. Be to, jau buvo te- atras ir šios ligoninės: miesto ligoninė ii*

pereito šimtmečio 80-tų metų tie darbai
buvo dirbami sistemutiškiau; Kauno aps
krities ribose šiek tiek sutvarkytas dug
nas, Kaune padaryta krantinė — uostas,
' išimti akmenys ir kartys ir pustatyti nurodomieji ženklai. Kauno apskrities ribo
se Nemunas turi įtakas: 1) Strava, 2) Va
jų, 3) Provėnų, 4) Nėrį (apskrityje teka
per 47 varstus), kuria pluukioti laivams
kliudo tai seklumos, tai krūvos akmenų.
Nėries platumas — nuo 125 iki 150 metrų
(nuo 50 iki GO sieksnių). Nėrii s ir Nemu
no santakoje stovi Kauno miestas. Hie Ne
muno įtakai; ~>) Nevėžys (apskrityje —
80 varstų), su stačiais, staigiais, smėliuo
tais krantais, vietomis apaugusiais miš
kais; platumas — 15 -- 30 sieksnių, gi
lumus --- l — 7 pėdas (prie įtakos iki 12
j>ėdų; laivų plaukiojimui tinka, tam tikkliudo malimai; iki Babtų miestelio
garlaiviai kursuoja ir dabar; prie tos li
pęs — Kėdainių miestelis. Nevėžio įtakai
Landa, Dotnuvėlė, Hiušvė ir Obelė, G) Du
bysa, kuria galima pavasarį plukdyti sie
lius; jų sujungus su Venta ir Vinilą vos
jicrkusti, darytu ajK'iti Vislos ir Nemuno
žiotis ir betarpiškai, pasiekti Baltijos jū
rą.
(Daugiau bus)
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lių prekes, daugiuu reikalau

LIETUVOS GYVENIMAS

ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS
KNYGAS

jamos. Savo kokybe vargu vo

DAKTARAI:

LIETUVIAI

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

kiečių prekės būtų blogesnės,
TeL OROvuhUl 15»&
nei kitų šalių prekės. Nors.
PRADŽIOS MOKYKLŲ MO bruktu A. Smetonos rustų vi
čia esama įvairiausių nuomo
DENTI8TA8
KYTOJŲ BŪKLĖ
si tomai. Vadinas, mokytoja
nių. Vieni mėgia labiau vokiš
1418
KO. 4 Iii h CT., CICERO, IH|»
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ms už jų sunkų darbų moku
I
Ctar..
Ketv. Ir Pėtn. 10—8 vai.
kas, kiti angliškas, treti pra
Vai.: 8-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Jėzus Kristus II to
1 9147 KO. HALSTED KT., CHICAGO
Prudžiof mokyklų mokyto- skatikus, tueiau ir tuos išplė
Seredotuls po ptotĮj^Nedėldlonlai ;
g#r#<L „ gubaL
ncūziškas, ketvirti amerikieti- mas $2.00 (su kietais apjai dubai* tegauna per 17 do šiu.
8429 W. MAIMJIJET’IK ltOAD
'_______________________________ _
škas, dar kiti — kitokias l>f<?-1 tuisais $2 50)
t
lėlių mėnesiui. Pragyventi už
Vasurų (paskutinėmis biržoDienoms Tel. LAFayette 6799
kės. Vis dėlto daugumas var
Naktimis Tel. CANal 0402
Katalikų Tikyba I totenka. rl aeiau iš mokytojų rei |įo mėn. dienomis) visi mokytotojų sako, kati vokiškosios
Tel. LAFayctlc 70..O
mas ................................ 85c
kulaujama, kad jie seklų tiek | tojai gavo iš Jj. T. D-ro J.
prekės esančios žymiai bloges
Šventoji Dvasia 111 to
bendrųjų,
tiek pedagoginę Basanaviėiaus vardo mokytojų
nės, nei kitų šulių prekės. Ta
. t
Office: 2643 W. 47th Stre<
mas ................................. $1.25 į
spaudų, pirktų ir pirktų kny- s-gos skyrių raštus, kuriais
Vai.: 2 iki 6 popiet. 7 iki 9 raK
čiau dėl jų pigumo vis dėlto
Nedėlioję pagal sutarti
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
gas. Dažnai net jiems iš algos mokytojai kviečiami dėtis j
nemažai vartojamos ir vokiš “DRAUGO” KNYGYNAS
4140 Archer Avenue
išskaitoma visai eilei tam tik- minėtų sąjungą. Atsisakiusius
2334 So. Oakley Avė.,
\Villiam J. Filbert, naujas kosios. Taip, metalo dirbiniai
Offi.sc Tel. REPublJo 7890
Vai-:
1—4 Ir 7—9 vai. vakare
ros krypties laikraščių premi- ar nutylėjusius laikysiu s-gos
Red. Tel. GROveliUl 0817
vokiškieji
prastesni,
tačiau
Chicago, III.
United States Steel korpora
Res. 2136 W. 24th St.
0917 S. WASHTEKAW AVĖ.
nieratai. \ udinus, musų moky- ir jos ideologijos priešais, (ii-į
cijos finansų komiteto pirmi cheminiai — ne.
Tel. CANal 0402
tojus negali užsiprenumeruoti rdėti, iš aukščiau buvęs padi-l
Vokiškųjų prekių pardavė
ninkas.
LIETUVIAI DAKTARAI:
laikraščių tokių, kokie jam lituotas dar griežtesnio turinio I
GYDYTOJAS Ir CHIRUGA3
jai K u uno ir visos Lietuvos
patinka,
o būna priverstas panašus raštas ir isakvta na-i.
. , v.
I
2423
U. .MARUI LITE KOAD
Rw. and Offi'ce I
! Office Photo
1
‘
. i*
\ 1 “ /
I kvepia. Ir, žinoma, noroms ne-'
Tel. LAFayeltc 3067
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 rytg
žydai atrodo nesolidariais vi8869 Ko. Leavlit St.
PROspcvt 1028
prenumeruotis tokius, Kokių daryti nuorašas ir išsiuntinė-|
Nedalioj susitarus
pasaulio žydams.
CANAL 0708
nori jo načalninkai. Kitokie ti mokytojams. Tačiau skyriai. noroms i tų sųjungų turės dėi
i • .
v.
v v i tis, kadangi atsisakyti tai vis
Phouo CANal 6122
ms laikraščiams prenumeruo darydami
to rasto nuorašų, zy-l ’
°
J
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
STATOSI
NAMUS
X—SPINDULIAI
tis jau nebelieka pinigų. Taip mini jį sušvelninę, tik šiek tiek, kų ir vieta rizikuoti. Juk

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. L, YUŠKA

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. S. BIEŽIS

PHYSICIAN and 8URGEON

pat, jei kuris nors vyriausybės tiek palikę “pipirų”. Turint
narių parašo kokių nors kny galvoj, kad prie minėtos sųgų, tai mokytojai būna varu jungos priklauso švietimo virverčiami lų knygų įsigyti. šūnės, labai lengva suprasti,
rr
Taip, visiems mokytojams į-kuo tasai raštas mokytojams

tada mokytojas galės netekti
Akc. “Pažangos” li-vė Kau
tarnybos. Turint galvoj pas ne statosi namus. Visos tau
mus esantį mokytojų jiertek- tininkiškos organizacijos siūlo
lių, visi savo vietas saugo. Juk tos bendrovės akcijų. Siūloma
kur gi tada mokytojas dėsis, daugiausiai valdininkijai bei
kui neteks tarnybos! I i nacių ,gjajp pasiturintiems. Nepirkti
įmonių pas mus tėra visai ma šiųjų akcijų asmenų vardai ir
GRABORIAI:
ža, ir tos turį tarnautojų pa pavardės įtraukiamos neištik,
kankamai. Šituo žygiu norima mųjų tautininkams sųrašan.
Telefonas YAIlds 1138
LACHAVfCH
likviduoti visas kitas mokyto Bent taip atrodo klausantis
jų sujungus. Ar tai bus sveika akcijų platintojų žodžių. Teko
IR SŪNŪS
Graborius ir Balsamuotojaa pačiai L. T. D-ro J. Basana girdėti, taip ir daroma.
LIETUVIS GRABORIUS
vičiaus vardo mokytojų sąju
Patarnauju laidotuvėse kaoplglausla. Turiu automobilius visokiems
Ofiso Tel. CICERO 40
Reikale meldžiu atsIAauktl. o m&no
ngai, parodys ateitis.
darbu busite uiga.uėdlnt.1
reikalams. Kaina prieinama.
lle/.. Tel. CICERO 3059
Tel. CANal 2516 arba 2518
3319 AUBURN AVENUJC
2314 W. 23rd PI., Chicago
APSKRIČIO NUKERAI
Chicago, BĮ.
L439 B. 49th Conrt, Cicero, III.
Buvęs Cicero
“Lietuvos Aidas” kas šeš
miestelio pir
TIL. CICERO 5917
mas Sveikatos, I
tadienis ėmė leisti taip vadi

STANLEY P. MAŽEIKA

' jos. SHINGLMAN, M. D.

3051 V/est 43rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kedrle)
Valandos: nuo 2 ik, 8 vai. vakaro
SeredomlB ir nedėliomis pagal
■u tartj

DR. J. W. KADZEWIGK

4645 So. Ashland Avė.

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
8859 KO. UEKTERN AVK.
Chicago, UI.
UOlIevard 7589
Kės. HEMIock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENT1STAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakaro

ANTANAS PETKUS

i DR. J. SZDKIEWICZ

SIMON M. SKUDAS

J.J.BAGDONAS

A ..

GRABORIŲ

{STAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

ŽYDAI IR VOKIEČIŲ
PREKĖS
Kui kitur žydai energingai
boikotuoju vokiečių prekes,
Kauno žydui tni daryti nė ne
mano. Mat vokiečių prekės,
, būdamos pigesnės už angliš
kus, prancūziškas bei kitų ša-

REZIDENCIJA

6631 S. Galifornia Avė.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Telefonus

ltEPubUo

7888

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak.

Tel. CANal 0257
Res. PROspvct eea*

Nedėliomis pagal sutari)
Ofiso telef. BOUIcvard 7820

DR. P. Z. ZALATORIS

Namų

1930

tel. PROspect

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 KOLTU KALSTEI) KTKESZN

rvczidcuctja 6000 So. Artesla« svet,
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

Tel. BOUIevard 7042

« lkf 8:80 vakare

DR. G. Z. VEZEL’IS

Ofiso: Tel. CALumet 40.49
Res.: Tel. UEMIoek 0286

DENTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.

DR. A. G. RAKAUSKAS

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St
Ofiso valandos: 1-4 Ir (-8 vai. vsJfn
Iteakleuvijoe Ufteaa: 2856 W. 69Ut Kfc

Tel. CANal 8122

Valandos: 19—13 ryto

DR. G. I. BLOŽIS

8eredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DE N TĮSTAS

2201 W. Cermak Road

DR. T. DUNDULIS .

(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 13 ryto

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nuo 1 iki S vakare

<142 ARCHER AVENUB

8eredoj pagal sutartj

I.J.ZOLP

Didžiausia ir Seniausia

vak.

Valandos 1—3 ir 7—I

DR. M. T. STRIKOL'IS

DR. A. J. BERTASH

tačiau niekur nėra nė žodžiu1
užsiminta, apie Panevėžio Vy-1
; skupą K. Paltaroką, nei apie ;
įkilus dvasiškius. Mat “Lietu-į
vos Aidui” vyskupas tai vi
sai nežymus asmuo, kurio nė
paminėti neverta, o jau apie
vyskupo fotografijos įdėjimų
ii kalbos būti negali. .Šitoks
vienašališkumas gana keistai
atrodo. Jei šitaip elgtųsi, sa
kysim, “I sietuvos Žinios”- —
būtų nieko nuostabaus. Tačiau
“Lietuvos Aidas” dedasi ka
talikišku laikraščiu. Šitoks ka
talikiško laikraščio elgesys vi
sai nesuprantamas.

2201 W. Cermak Roąd
Seredouiis ir Nedėliotais pagal suta

riuH"Vi'r>l"laik.'J Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14
namus apskričių numerius. Pi
Phouo BOUIcvard 4139
tų. garbės ofilies. VICtury 2343
sų per 10 me
rinas toks numeris buvo skir
tų) yra gerai
Clcerfečiams
tas Panevėžio miestui ir ap
žinomas
per
skričiui, kitas Rokiškiui, tre
756 W. 35th Street
27 in<tmE-l>uGRABORTUS
bar
speciali
čias Ukmergei, ketvirtas Za
zuoja gydyme Ofiso vai.: nuo 1-1; nuo 8:30-8:30
Musų patarnavimas
Plaučių,
Šir
visuomet sąžiningas Ir
rasams,
penktas
Utenai
ir
t.t.
GRABORIUS
nebrangus nes neturi
dies Ir Reu
me tUaldų užlaikymui
Žodžiu, kiekvieno šeštadienio
matizmo ligų. Office Thone Res. 6107 S. Franclsco
Koplyčia Dykai
skyrių.
'l’rospect 2230
Phone Grov. 0951
Valandos:
4830 WEST 15th STREET numeris vis apima kurio nors
JO iki 12 vai. ryto; nuo 2 iki 4
Nanja, graži ko
kito apskričio kraštų. Suma Nuo
Cicero, Blinois
vai. popiel ir 7 iki 8 vai. vakare;
fiventadi'enlais pagal susitarimų.
Tol. CICERO 2109 ir 859-J, nymas būtų labai gražus. Juk
plyčia dykai.
PHYSICIAN and 8URGEON
' 5058 KO. ASHLAND AVĖ., Chicago
4930
West
13th
Street
tada
visi
“
L.
A.
”
skaitytojai
I
Hours: 2 to 6 - 7 to » P. M.
3307 Auburn Avenue
tsunday by Appolntment
gauna progos pažinti visą Lie
CICERO, ILIj.
GRABORUia IR BAIjSAMUOTOJAS tuvos kraštą,
pasiskaityvlami
Patarnavimas geras Ir nebrangus
GRABORIAI:
šeštadieninį “Lietuvos Aidą”.
718 W. 18th St.
Tel. MOMrae >877
Mat retas kuris tėra atlankęs
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VED&JAS
Tel. LAFayette >572
visas Lietuvos apskritis. Kiti
1646 WEST 46th STREET
J.
Liulevlčius
dažniausiai nė savo apskrities
Tel. BOClerard 6203—8412
Graborius
gerai nepažįsta. Tačiau tas
ir
Tel. CICERO 201
ft&lsamuolojas
supažindinimas labai keistai
Patarnauja ChlSYREWICZE
cagoje Ir aplella- atliekamas. Dažniausiai įdeda
GRABORIUS
kėje.
ma fotografijos įvairių “tau
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
Didelė Ir graži
galimas už (26.49
tiškų veikėjų”, aprašoma tam
Koplyčia dykai
KOPLYČIA DYKAI
1344 R. 50th
va Cinam. Tll.
4082 Archer Avė. tikros organizacijos ir viskas.
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
Štai, Panevėžio miestui ir ap- į
I skričiai skirtame n-ryje pilna'
savo rūpesčius. Pašaukite:
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
įvairių “veikėjų” fotografijų,'

A. MASALSKIS

GYDYTOJA& Je CH'^VIKUI

OFFICE HOIJR8:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

Phone GKOvehlll 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekinad. susitarus

J. F. RADŽIUS

Ino.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už (26.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
888 W. 18tb St.
Tel. CANal 8174
Chicago, III.

2403 W. 63rd St., Chicago

TeL

ŽVAIROS
Res. Phone
ENGlcwtx>l 6641

VIRgiuia 0036

DAKTARAI;

Office Phone
1111 angle 0044

DR. A. R. McCRADIE i

Ofisu TeL VICtorj 6899
Res. leu DuEaei 9191

DR. A, A. ROTH

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

liuaaa Gydytojas ir Chirurgas

7650 So. Halsted Street

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
visų chroniškų ligų.

vai.:

ROOM 210
2-4 tr 7-9 vai.

vakare

ife

Ofisas 3102 So. Halsted SU

DR. CHARLES SEGAL /

Kampas 31 s t Street
Vai.: 19—11 v. ryto, 3—4. 7—9 y. B
Nedėliomis ir ėveutadieniaia 10—

n

OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

Tel. R E P. 3100
2506 W. 63rd St.

2 lubos
CHICAGO. ILL.

DR. MAURICE KAHN

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 t,U 13 vai. ryte, nuo 2 iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nodėliotnis nuo 10 iki' 12
valandai dienų.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

l'eielouaa MIDway 2880
Offloa;

PROspect 2011

EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modemišką,
elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLI0 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
(Neturime sąryšių sn firma tuo pačiu vardu)

lcl. YA1UU V99 4
Rc».: Tel. PLAza 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. t/lu; 1-3 Ir 7-9 v. 9k
Nedcldieniais nuo lt iki 12 dlon«

Res.:

BEVeriy 0081

Dr. JOHN F. RUZIC

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAIGHICAGOJE

4631 SO. ASHLAND AV<

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 West 63rd btreet
▼ai.: I to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Hekmad. pagal sutarti
Ryto vai. fiv Kryžiam. Ligoninėj
Chicago. tll.

Phone: HEMIock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

Skaitykite «r platinkite
dienraštį “Drauge” it
re n iki te Vhus tuos pro
fesionalus ir biznierius^
kurie garsinasi jame.

U

NISSIG,
Specialistas
Rusijos

GTDO V1HA8
VYRU IR 8IOIEHU
PER 28 M RTF#
MKĮTLItIMB
KAIP LIGAN
’t'yjsIKF.NFLl^KlOS
Ir NEfUGVIiOMDH
JOS YRA

RpecIaltMkal gydo (|MM pilvo, plaučių, tnkutų Ir pu*lėa, užniiodljlmg MH
jo, odo«. Ilga., žalrdan, reiimatlimų. galvo. nkamiinuR, HkausmuB nuga
roje. konėjlmg. gorklėa gkaudėjlmg Ir p9»laptli.ga» hgak Jel»u
“J"
galėjo Ju» Iftfc-dytl. ateikite čia Ir persitikrinkite kg Jis Jums gali pa9he
ryti. Praktikuoja per daug-IJ metų Ir Ižgydd tūkstančius ligonių. l
mas dykai.
OFIKO VALANDOS: Kasdle nuo 19 valandos ryto IMI » ’
valandai Ir nno (—I valandai vakare Nedėtomis nuo ii 109 iki 1
|
<309 WK8T M<h ST.
» .r^pa* Mcir-r
1 ei. ( HA.fned

B H T TT O X R

Antro Jiehh, gruodžio 26, 19?3

Dainuos radijo žvaigždė, Ge
įdomauja koncerto programa.
Ypatingai laukia nežinomojo novnitė Sidiškiūtė - Giedrai
tienė, Ambrozaitė, Niamoniūkvarteto.
Koncerto rengimo komisijos tė, p-lė Kriaučinnintė, Antanusistatymas yra — padaryti 'nas Ciapas, specialus kvartevakarą kuo sėkmingiausiu. Ti- tas, trio, duetas ir kiti. Grieš
kietų kaina visai pigi; pasi- graži muzika. Bus ir “čalis
rūpinkite jų įsigyti iš anksto. Kepurė”. Kalbės Dr. StrikoVisi kviečiami atsilankyti ir lis. Bus visa eilė kitokių paprašomi nesivėluoti, nes kon marginimų. Todėl nepamirškit
certo programa prasidės lygiai pasiklausyti.
5:30 vai. popiet. Po koncerto
DVASIŠKO TURINIO
bus šokiai. Grieš Virginian
KNYGOS
Ambassadors orkestrą.

C H I C A G O J E

Pertikrinti knygas užsikvietė pas save kuopos iždininkė
į S. Balčiūnienė sausio 7 d.
Baigiant susirinkimą, visos
I užsibrėžė ir sekančiais metais
IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKI veikti gražioje vienybėje ir
lankyti skaitlingai kuopos su
MO
sirinkimus.
Ta pati.
Gruodžio 12 d'., Moterų Sągos 55 kp. priešmetiniame su Westsidės lietuvių darbuo
Bronius Lenkauskas,
sirinkime aptarta daug svar tojas
5801 S. Sangamon St., staiga
Muziku
bių ir naudingų reikalų.
susirgo. Pašauktas Dr. F. C.
Susirinkimas buvo skaitlin
AVinskūnas suteikė medicinos
gas, tas rodo, kad narės inte
pagalbą.
resuojasi kp. veikimu.
Dieve, grąžink jam sveikatą.
Išklausius visų eilę raportų,
X
PEOPLES FURNITURE CO.
eita prie naujų
sumanymų.
Visų pirma
nutarta turėti APIE “GENOVAITĖS”
Iš Chicagos gyvulių parodos. K. Sheldon iš Oneonta, N. Kalėdinė ir Naujų Metų radijo
savybės vakarėlį, gruodžio 31
KRITIKUS.
programa. Dainuos įžymūs
Y., su trimis ėriukais — čempijonais.
d., 't. y. sekmadienio vakare,
dainininkai. Keletas jų dar
laukiant Naujų Metų. Vaka
Kuomet vaidintojai — mė čiu”, vien tik dėl to, kad Stan šiame koncerte — šokiuose,
negirdėti per radijo
rėlis įvyks pp. Jasnauskų na gėjai daro scenoje klaidas, yra cikas sugebėjo sutraukti gau- nes tai bus vienas gražiausių
mo buv. krautuvėj. Kad būtų dovanotina, bet kai patys “kri sios publikos.
koncertų, kokio Cbicagoje dar Šiandie 7 valandą vakare iš
daugiau įvairumo, vakarėlis tikai — recenzentai” ima ple Geriau būtų, kad “Kriau- nebuvo. Programoj dalyvaus stoties WGES, išgirsite nepa
užvardintas “Hard time dan- pėti nesąmones laikraščiuose, čius” lopytų kelines, o ne re- įžymiausieji lietuvių solistai - prastai gražią ir įdomią ratlitai yra neišmanėliai.
cenzijas rašytų.
&pWn. dainininkai. Dainuos solo, du- jo programą, pritaikintą Ka
ce” ((sunkių laikų šokiai). Ko
Tokiu ypatingai pasidarė
---------------etas ir kvartetas. Jų gražios lėdų šventėms ir ateinantiems
misijon įėjo: J. Klikunienė,
“Kraučius”, kuris “Naujie VISI KALBA APIE K. PA- dainos ir harmoningas daina- Naujiems Metams. Programa
O Budaitienė, pagelbėti apsi nose” bandė pasirodyti daug
ŽARSKIO KONCERTĄ
vimas publikai tieks daug ma susidės iš tam tikslui pritai
ėmė E. Karlavičienė. Vakarė- žinančiu. Matyt, tas žmogelis
; lonumo.
_______
kintų dainų, muzikos, juokų,
ly dalyvaus visos
narės su neturi dargi principalio supDabar nėra kitos kalbos,1 Teko girdėti, kad daugelis kalbų ir sveikinimų.
savo šeimomis ir kviesti sve- j ratimo apie scenos veikalus, kaip tik apie sausio 7 d. Mat,1
TV* •
I
ciai.
j juo labiau apie “Genovaitę,” tą dieną buvusioj Meldažio
Kitą vakarą nutarė turėti nes jis šį veikalą pavadino t ra svetainėj įvyksta didelis dai
ŠIRDINGI LINKĖJIMAI
parapijos salėje, pradžioje ga gėdija.
nininko K. Pažarskio koncer
vėnios. Vakaras bus įvairus
Paskui jis kaltina Z. Bajo tas.
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
su perstatymu ir muzikale pro rūnaitę, kad būk ji nesugebė Be abejo, Chicagos lietuvių
grama. Pelnas bus pusiau su jusi sugraudinti jo ir kitų triu visuomenė ruošiasi dalyvauti
Budriko Krautuve Linki Visiems
parapija,
kšmadarių, kurie laike vaidini
Lietuviams Kostumeriams ir Radio
Komisijon įėjo; Aitutienė, mo kvatojo.
Aitutytė, Karlavičienė, ŠturZ. Bajorūnaitė, kaipo paty
Klausytojams
mienė ir Sakalienė.
rusi lošėja, labai gerai atliko
Ant galo pasidžiaugta šių “Genovaitės” rolę. .Jos, ir bumetų gražia kp. darbuote, gta dėlių vaidinimu bene geriaužiu kuopos narių tarpe susi- šiai publika gėrėjosi, o kvato
klaus'tmu — vienybe. Po to ei tis visai nebuvo iš ko. Kaip ži
ta prie rinkimo
sekantiems noma, publikos buvo daug; na,
metams valdybos.
o iš daugelio buvo ir tokių,
Dvasios vadu vienbalsiai už kurie atėjo jau gerai pasiso
Nauja 1934-* m. RADIO ir
girtas gerb. klebonas kun. .T. tinę “šviežienos”, gi tokiam
VICTROLA krūvoje. Oro
Mačiulionis; pirm. taipgi vien atvėjuje jų burnos juokėsi au'balsiai išrinkta S. Sakalienė,!I tomatiškai; juo labiau tokiam
ja rekordine ir radio.
Naujas Elektrikinis
pirm. pagelb. toji pati M. Ai-1 individui, kaip “Kriaučius,”
PROSAS
tom $39.50
tutienė, finansų rašt. O. Dob- kuris tyčiojosi iš religinio vei
Išrastas palengvinimui
rovolskienei atsisakius dėliai kalo -turinio ir nepakentė mal- i
prosinimo
drapanų. Pri
rHILCO 1934 RADIOS
stokos laiko ir naminivj reika-, dos žodžių.
dedamas prie Skalbamos
mašinas.
p° $22.50
lų, jos vieton išrinkta jauna, Į Mūsų publikoj ypatingai da$19.50
gabi Irena Aitutytė. Iždinin- žnai tenka išgirsti idiotiško
ZEN1TH 1934 RAMOS
Naujas Hoover DULKIŲ
kė taipgi užginta toji pati S. triukšmo per vaidinimus arba
6 tūbų
VALYTOJAS. Didelio
Balčiūnienė, iždo globėja toji koncertus. Gerai atsimenu pas
«
$32.95
saizo. Nikeliuotas ModeI
pati M. Jasnauskienė, tvarkos kutinį Babravičiaus koncertą,
541. Garantuotas per Hoo
PAKVIETIMAS
MIDGET RAMOS
žiūrėtoja toji pati O. Budri- Kuomet šis genialus daininin
ve r Co.
Ui
Širdingai kviečiu visus Chi
kienė.
įkas dainavo ariją iš “Sadko”,
po $9.95
cagos
ir
apielinkinių
miestelių
Nutarta pertikrinti kuopos publikoj atsirado pora gerai
lietuvius, draugus is senus pa
finansinį stovį ir finansines įkaitusių nuo “munšaino” vy- žįstamus atlankyti mane mano!
kuopos knygas su
Centru, rūkų, kurie pradėjo nei iš šio biznio vietoje. Užlaikau dide
Prie valdybos darinkta komisi nei iš >to kvatotis. Vienas net lį pasirinkimą. Visokių degti
visokių rūšių vyno ir
ja iš Karlavičienės, Sinevičie- garsiai išsireiškė, kad jis ge nių;
alaus. Pristatome aludėms.
riau padainuotų už daininin
nės ir Klikunienės.
Dovanos visiems atsilankuką Babravičių. Matyt ir tuo siems.
Rakandų ir Radio Krautuvė:
Jewelry Krautuvė:
met tarpe -tų triukšmadarių bu
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
3417 S. Halsted St.
3343 S. Halsted St.
vo “Kriaučius.”
Nuo Sustingusių Sąnarių
jums
mandagiai.
Nielraa taip nepadarys lanksčiais lu
Pagalios, šalia visų jo retų Mirtin<u>iut. įkandamas Mnariut,
kaip geras, vikrus iiiitrynitnai su
Reikale esant, atsiminkite
GRAŽUS RADIO PROGRAMAS:
ANCHOR Psin-Eapelleriu. įtrinkite
cenziškų nesąmonių,
kokias
užtenkamai Pain iEapellerio Ir aptilkite
žydelį.
Nedėlioję,
W. C. F. L., 970 k., 1 vai. popiet.
flaneliniu bandažu. Pačiais hlofiauMiit
tik “Naujienos” gali talpinti,
atsitikimais atrinkite Pain-EzpeUtriu
vakartis ir rytais iki palengvčs.
Kriaučius pasirodė nepapras NATHAN KANTER
Pain-Eapellerit yra labai persisun
kiančiu per od» ir jus galite patirti su
kokiu greitumu varomas skausmas lauk.
tai pavydus, nes jis “komple4707 SO. HALSTED ST.
Visose vaistinčae kaina 35c. Ir 70c.—
KALĖDŲ KOLUMBIA IR O-K
skirtingo didumo bonkutčs.
mentuoja” p. Stanciką ‘šauTel.: YARds 0801
Tiktai tikrasis turi Inkaro valibaienklj.

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,
WĖST SIDE

i

RADIO

;

Jis, I, Iitt

PAIN-EXPELLER
NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEI
KATĄ
NUOA-TONE sutvirtina
visokius
organus žmogaus sistemoje, pataiso
apstlU, sureguliuoja virškinimo apa
ratu Ir vidurius. Sutelkia nauji) spė
kų raumenims, nervų ststdmal Ir pa- i
daro Ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti1
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ga
ru vaistų pasirodys tiktai j keletą
dlunu po vartojimui.
NUGA-TONE parduodamas visose
vąlatlnyčlose. žiūrėkite kad gautu
mėte tikrų NUGA-TONE, neprlltnkl- |
te pavaduotojų.

Apeigos R. Katalikų Baž
nyčios. Parašė Gerutis .. 59c.
Apsvarsty. Knygelė pareng
ta iš Tėvo Kaz. Kapucino pa
mokslų. Kaina ................. 5c.
Dievo Akyvalztloj.
Vertė
Byrąs. Kaina ................... 30c.
“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III.

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Karnas

Apie Tai Kas Brangiausia.
Parašė K. V. Kaina......... 5c.

TUMONIS COAL GO.
12132 UNION AVĖ.

Metinės Mirties
Sukaktuvės

Chicago, III.
Phone PULlman 8296

Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos
SIMEONO Wm. ŽIBO

Res. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

Persiskyrė su Šiuo pasauliu Kil
čių dieną, gruodžio 24 d.. 1932
m., sulaukęs pusakužio. Kilęs
ift Nemakščių parap.. Smeltynių kaimo, Raseinių apskr.
Paliko dideliame nubudimo
moteri Prancišką. dukte>ri Mo
niką. tris silnus-:
Bronislovą,
Vincentą ir Petrą, brolius: An
taną ir brolienę ir Juozapą švo
gerj Joną Butkų; o Lietuvoje
aeserj Moniką ir švogerj Petrą
Zubrecką. Taipgi gimines Ir pa
žystamus.
Liūdnai atminčiai mūsų bran
gaus vyro ir tėvelio bus laiko
mos šv. Mišios Aušros Vartų
parap.
bažnyčioje.
seredoj,
gruodžio 27 d.. 1933 m.. 7:45
vai. ryto. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažystamus
atsilankyti j pamaldas, •••> pas
kui | namus po nuni. 2222 \V.
28rd Place.
Mes Tave Milsu Brangusis
vyre Ir tėveli niekuomet neuž
miršime. 'fu pus mus jau nebesugrjši, bet mes anksčiau ar
vėliau pas tave ateisime. Ijuik
linus ateinant!
Nullude liekame, Moteris,
Duktė Ir Kūnai.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.
Chicago, III.

TEIi. REPUBUO 8402

Katrie perkate anglis Iš dralverių. siųskite juos j URANE
UOAL CO. Gausite geresnes
anglis, už mažiau pinigų.
Pocahontas M. R. tiktai $7.00
tonas.

PEOPLES GOAL GO.
Visados garantuojame ko
kybę ir teisingą vogą.

PARDAVIMUI PIGIAI

Yardas ir ofisas:

Siūtai, overkautai ir įvairūs
stvgu muzikos instrumentai.

12132 SO. UNION AVĖ,.
Tel. PULlman 5517

FRANK KUZMARSKIS
(prie Archer Avė.)
Telefonas LAFayette 1347

West Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš

JOHN B. BORDEN

Peoples Coal Co.

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

I, 2, or
4 tona
.3 lons or more
M. R.............. 17.75
$7.25
M. R......... >5.75
$5.45
.......... $4.75
$4.25

Telefonas KTAte 7640
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet

Poehy
Kent.
I.ump
Black Ilsini
Egg ......................... $8.50
Liiimp ................... $8.75

2201 W. Cermak Road
Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčloc
vakarais C Iki 9
Telefonas CANal S122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarninko, Ketvergo Ir Subatos
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas ItEPnbJc 9000

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

$8.00
$8.25

PERKAM

' d?ll 1 blI WICZ č- (o- ►

Lietuvišku

[M0RTGA6E RAHKERS

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
L A f VA K OR C I Ų

AGENTŪRA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TKIHTNOTJMI7 PAMATUOTAS BIZNIS

2668 WEST 47th STR.

Tel. LAFayette 1083

Mes pakartotinai kreipiame jūsų atyda į įvairų patar
navimą, kutį mūsų įstaiga teikia:
Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, vandenio
bilas ir morgičių kuponus.
< Išrašom apdraudas ant namų, langų ir automobilių.
Darome pirmus morgičius ant narni).
Parduodame Money Orderius.
Darom kontraktus pirkime ir pardavime..

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO.
O. A. SUKYS

W. M. ANTONISEN

3320 S. Halsted Street

Tel. Yards 5215

REKORDAI TIK PO 60c

A. F. CZESNA’S BATHS
TFRHIŠKOR, RI NISKOR srTTFRIltM VANOS IR EI.EKTROR
TREATMENTAI
švediški mankštlnlmal Ir elektros masažas
Treatmental visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
Ir taip tollaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
Mlnerallnėe, culferlnėe vanos dunda didžiausių kraujo ctrkullacljų. kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių Ilgų.
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utarnlnksls nuo I Iki lt vai. naktie*.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St.

Tel. Boalevard 4552

O tortą Ir Kūtele. Kun. H. J. Rtruckus, Tenoraa
Ateikite čia Jua Ištikimieji Ir O tu pal. Kalėdų Naktin
Šventoji Naktin Ir O Ištikimoji pušis. Tėvynėn Kalėdų glen.
EI. Kalėdos Ir Kalėdų Pasveikinimas. Ona Biežlenė Ir R.
Gerlenė.
14051 - Šventa Naktis Ir Kai Jau Kristus gimė. Jonas Rutenan,
baritonas.
14109 * Rami Naktin Ir Tyliąją Naktį. Truhedorlų Kvartetas.
14110 - AventoJI Naktis, ptrma Ir antra dalia Trubedorlų Kvart.
14141 • Oul šiandiena Ir Rvelkas Jėzau Mažlauslaa. Jonas Butėnas.
24022 - Linksma Olestnė ir Rvelkas Jėzau gimusia. Mlšras kvart.
24023 - Oul šiandiena Ir Atsiskubino BetlėJun. Mlšras kvartetas.
24105 - Tyliąją Naktį Ir Angelai gieda danguje. Petras Petraitis.
4002 - Darius - Girėnas Ir Knretvellal. R Rimkus Ir E. Sadauskaitė
3000 - Varpelis vairas Ir 21 Metai kalėjime. R. Rlmkua
3001 . Daktaro daina Ir 7 pačios. 8. Rimkus Ir Budriko Akord-sl.
3003 . Meilės Karalaitės Ir 4 Ratai. K. Pažerskls Ir BudrlkoAk-ts1
3003 - Dzūkų polka Ir Lietuvių Radio metodljos. Budriko Ak-tai.

14024
14025
14024
14050

•
•

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)
) Laikrodininkas, Auksorius
ir Muzikalių Instrumentų
Krautuvininkas
DVI KRAUTUVĖS
Abiejose dldellausts pasirinkimas
žl«du. deimantų,
visokios rūšies 3
laikrodžių Ir muzikalių Instrume
ntų. Taipgi taisome visokius laik
rodžius. muzikalius Instrumentus
Ir akinius pritaikome.
Tnrjs 24 metus patyrimo

4216 Archer Avė.
Tel. Lalayette Sėt7

2049 W. 35th St.
Te\ Lalayette .1815

