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Majorui A. Cermak’ui yra vilties išgyti
ETIOPIJOS IMPERATORIUS PASIRY

ŽO VERGIJA IŠNAIKINT!
PROSŲ MENO AKADEMIJA 

PRIEŠ HITLER’Į

|p iš kitų Rusijos miestų 
“negeistinieji” pašalinami

■, '

-

i

UŽ VERGIJOS PANAI
KINIMĄ

IŠ KITŲ MIESTŲ GYVEN
TOJAI PAŠALINAMI

LONDONAS, vas. 16. — 
Etiopijos imperatorius nuspre

MASKVA, vas. 17. — Iš šio 
miesto, Petrapilės ir Cliar-

ndė savo krašte vergiją, išnai- kovo bolševikai jau pašalino 
kinti. Kadangi su saviškiais daugumą “negeistinųjų” žino- 
valdininkais negali to atsie-niu. Jiems atsakyti pasai, 
kli, imperatorius kovai prieš
vergiją pakvietė anglą Halpe- 
rtą iš Londono.

Etiopijoj (Abisinijoj) vergi
ja savo šaknis giliai suleidu
si, tad nelengva ją išnaikinti.

PAREINY FAŠISTŲ PO
LICIJA STIPRINAMA

Dabar imtasi “negeistinuo
sius” varyti iš pramonės cen
tru: Kuzneco, Magnitogorsko, 
Stalingrado, Baku ir Nižnio- 
Ncvgorodo.

Dešimtims tūkstančių žmo
nių atsakomas darbas ir mai
stas. Turi eiti, kur akys veda.

Italijos generalis konsulas Pbiladelpbijoj Margotti at
žymi Italijos vyriausybės skirtu medaliu Temple universite
to, Pbiladelpbijoj, prof. dr. Chevalier .Jaekson’ą.

VATIKANO PINIGAI
ŠVENTŲJŲ METŲ 
. ' ATMINČIAI

JAPONUS PAGAVO KARO 
ŠILTINĖ

CHICAGOJE

SEXT0N MAJORO 
VIETOJE

Chicagoj majoro pareigas 
laikinai ėmė eiti miesto advo
katas Sexton. Jei majoras il
giau sirgs, miesto taryba iš, 
įinlA laikinąjį majorą.

ŠELPIMO IŠLAIDOS 
DIDĖJA

PREZIDENTAS ELEKTflS ROOSE-
VELT'AS IŠVYKO Į RYTUS

» ■
Pasikėsinto jas sakosi jis neigia 

valdovus, prezidentus

CERMAKUI YRA VILTIES sakė prakalbą. Po to prie jo 
IŠGYTI prisiartino Cbicagos majoras

- Cermak’as ir kiti. z
MIAMI, Fla., vas. 17. — Staiga iš suolų pusės imta 

Vakar vakarą iš ligoninės [ šaudyti į prezidentą elektą. 
pranešta Cbicagos majoras A. Majoras Cermak’as sukniubo. 
Cermak’as. turėjo 100 1. karš- Pasireiškė pasiauba. Preziden-

Cook’o apskrity, ir Chica
goj, šelpimo išlaidos kas kar
tas didėja. Pereitais metais :čio. Kol kas jo gyvasčiai nė- te elekto šoferis ėmė važiuoti 

daugiau kaip 45 milijonai dol. į ra pavojaus. Neįvyko svarbios Kili ėmė šaukti, kad sustotų, 
išleista. Šiemet, kaip praneš-į atmainos. Rytą ir popiet kiek nes Cermak’as ir kiti keli as- 
ta, bedarbių šelpimui bus rei-1 miegojo. Tačiau yra baimės, menys pašauti, 
kalinga apie 80 milijonų dol. kad neįsimestų plaučių užde*

šias išlaidas apskritis pa
dengia paskolomis. Ateis lai-

girnas. Šalia plaučių kulka 
perskrodusi plėvę. Operacija,

kas, kad šias skolas reikės,iš- ka<1 kulką, atidėta.^
i mokėti mokesčiais. Tai nebus į-------------------
(juokai. | PASIKĖSINIMAS PRIEŠ

PREZIDENTĄ ELEKTĄ

BERLYNAS, vas. 16. — 
Kanclerio Hitler’io įsakymu, 
Pareinio policijai paskirtas 
naujas viršininkas — fašistas. 
Policijai įsakyta komunistams 
veikimą suvaržyti.

MENO AKADEMIJA PRIEŠ’ 
HITLER’Į • 16.

TOKIJO, vas. 16. — Visą 
japonų kraštą yra sužnybusi

1893 METAIS MAJORAS 
NUŽUDYTAS

KABINETAS PASILIEKA

BRIUSELIS, vas. 16. — 
Belgų karalius nepatvirtino 
ministerių kabineto atsistaty
dinimo. Jis patarė kabinetui 
pasilikti savo vietoje.

PERUVIEČIAI GAVO 
PASUS

BOGOTA, Kolombija,
16. — Kolombijos vyriausybė 
įdavė Peru atstovybės perso
nalui pasus ir nuo atstovybės 
namų priešakio nuplėšti Pe
ru respublikos ženklai.

BERLYNAS, vas. 17.,—
Prūsijos meno akademija rei
kalauja, kad fašistų vadas Hi- jdaliai. Vietoje medalių
tltr’is hutų pašalintas iš ka
nclerio vietos.

KARIUOMENĖ KOVOJA 
SU DARBININKAIS

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
vas. 16. — Darbininkų sukili
mai iš Cluj persimetė į sos
tinę. Geležinkelininkai čia ė- 
mė pulti geležinkelių dirbtu
ves, kurių apsaugai iššaukta 

j kariuomenė. 24 kareiviai ir
vas. darbininkai sužeista.

5 DARBININKAI ŽUVO

KAUTYNĖS VYKSTA

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, vas. 16. — Kolombiečių 
kariuomenes kautynės su pe- 
ruviečių kariuomene vyksta 
Letieia srities apylinkėse. Ta 
ir kita pusė praneša apie sa
vo laimėjimus.

VATIKANAS, vas.
Šventasis Tėvas Pijus XI nu-, karo šiltinė. Karo ginklų ir
sprendė, kad Šventųjų Metų amunicijos. dėtuvėse darbas
atminčiai nebus dirbami me-1 padidintas. Šerų kaina biržo-

, r . Tru . .. . . , Į spalių men. 28, 1893 m. Jj nu bus se puola. Ultra-patrųotai ske- L _ . _. . ..
nukaldinti Vatikano miesto lbia apie karo pavojų. Japonų 
specialūs pinigai. Ant vienos universitetų profesorių sąjun- 
pinigo pusės bus kryžius suga paskelbė pareiškimą. Rei
sinis liturginiais žodžiais: “O.kalauja, kad Japonija išeitų 
Crux avė spės uniea.” Ant Į iŠ T. Sąjungos.
kitoą- pusės — Šventojo Tėvo
atvaizdas ir apačioj žodžiai: MUSSOLINI PRIEŠ
“Pius XI Pontifex Maximus PRANCŪZIJĄ
Alino XII.”

NORI UŽKRAUTI MOKES
ČIUS ANT KATALIKIŠ

KŲ ĮSTAIGŲ
SEATTLE, Wasb., vas. 16. 

— King apskrities turtų įkai
notojas paskelbė, kad jis skirs 
mokesčius 40-iai mokytojų re-

TRIESTB, Italija, vas. 16. zidencijų, privačių akademijų 
— Aliejaus refinerijų kompa- iš slaugių namų. Šios įstaigos 
nijos įstaigoj susprogo oksi- yra katalikiškos. Tuo svarbiu 

geno kubilas. 5 darbininkai reikalu kreiptasi į valstybės 
žuvo ir 6 sužeista. legislatūrą.

APAŠTALIŠKAS DELEGA
TAS JAPONIJAI YRA 

J. VALSTYBĖSE

SAN FTIANCTSCO, Cal., va
sario 15. — Šiomis dienomis

Keikia laukti oficialaus ka- atvyko Jo Ekscelencija arki-
ro paskelbimo.

PALEISTAS OLANDIJOS 
PARLAMENTAS

lika katalikij misijų vienaty. 
Jas sudaro: Tokijo arkivysku
pija, 3 arkivyskupijos ir 9 pre 
fektūros. Visose vyskupijose ir 
prefektūrose dirba apie 300 
kunigų, o jų tarpe yra 60 ku
nigų japonų.

Kunigų japonų ateitis nu
matoma labai džiuginanti. To
kijo kunigų seminarijoj yra 
70 japonų auklėtinių. Kitose

Apie prieš 40 metų Chica
goj nužudytas miesto majo- 

,ras C. H. Harrison. Tai įvyko

i šovė 30 namuose nuėjęs ten' ir 
j vidų įleistas P. Prendergast, 
nepilnaprotis. žmogžudys pa
kartas.

ĮSIGAVO Į NAMUS

(Vasario 13 d. prieš pusiau
naktį dienraštį “Draugą” 
spauzdinant parėjo žinia iš 
Miami, Fla., apie įvykusį

Prez. elektas liepė šoferiui 
sustoti. Jis liepė sužeistą Cer- 
niak’ą įnešti į savo automo
bilį ir tuoj dumta į Jackson 
Memorial ligoninę. Ten patir
ta, kad majoras pavojingai į 
dešinį šoną pašautas. Kulka 
įstrigusi giliai. Kulkos išėmi
mas atidėtas, kol atvyks jo 
namiškiai.

Prezidentas elektas iš ligo
ninės nulydėtas atgal laivan,ten pasikėsinimą prieš pre-1, , . ’V, {I, |knr pernakvojo. Vakar rytązidentą elektą Roosevelt ą. .. , , . v . . ,._ ..... . . • „ 3ls aplanke pašautuosius ligo-Tuojau jdeta apie tai “ex- ninėje ir specialiu traukiniu 
išvyko į rytus.

KITI KETURI PAŠAUTI

HAGA, vas. 16. — Olandi
jos karalienė paleido parla
mentą ir naujus rinkimus pa- 
skvrė balandžio mėn. 26 d.

IRAKE DIDELI LIETUS

tra” žinia, deja, ne į visas 
kopijas ji pateko).
MIAMI, Fla., vas. 16. — 

Vakar vakarą šio miesto pa
jui io parke kesintasi nuzudy-

“““ ti prezidentą elektą Roosevel-
1 lėšikai įsigavo Mrs. Eva jįg įgjiko sveikas. Tačiau 

Eblver, našlės, butan, 6014 Me- pavojįngai pašautas Chicago 
ROMA, vas. 16. - Italijos ave; sunso našlfr .1°S(majoras A. Cermak’as, kurs 

premjeras Mussolini pareiškia, ' Pa^obė’^daugiTu ,tU° met“ SU prezidentu elek*
kad Prancūzija savo sąmoks
lais Europoje nesutikimufe pa- sine§dino 
Įniko ir didina.

1,000 dol. įvairių daiktij ir iš-

BEDARBIAI SUSIKRAUS 
TĖ Į MIESTO RUMUS

MOKESČIŲ SĄSKAITOS

Cbicagos gyventojai šiai 
dien ar rytoj gaus per paštą

tu kalbėjosi. Pašauti dar kiti 
4 asmenys. Iš šių pastarųjų 
viena moteriškė taip pat pa
vojingai.

Pasikesintojas suspėjo iš re
volverio penkias kulkas pa
leisti iki susirinkusieji jį par-'

MIAMI, Fla., vas. 16. — 
Kėsinantis prieš prezidentą e- 
lektą be Chicago majoro Cer- 
moko dar šie asmenys pašau
ti:

Mrs. J. Gili iš Miami; Misa 
M. Kruis iš Newark, N. J.; 
\V. Sinnett, New Yorko pollc- 
monas, ir R. Caldwell iš Mia
mi. Mrs. Gili mirtinai pašau
ta.

SEATTLE, Wasb., vas. 16. 1^31 metų mokesčių sąskaitas J bloškė. Vos išgelbėtas iš mi- •
_ Daugiau kaip 2,000 bedar- Nuo mokesčių didumo priklau nios ir laikomas vietos kalė-
bių vakar suplūdo į miesto SYS ar jie normaliai bus mo- Ijinie. Pasisakė jis yra Joseph 
rūmus ir pranešė, kad jie jų kami. Zangara, ateivis iš Italijos, 33

m. amž. Jis neigia visus val-neapleis, kol negaus reikalau 
jainos pašalpos.

MUŠTYNĖS MIESTO 
TARYBOJE

PASIKESINTOJAS YRA 
ANARCHISTAS

vyskupas E. Mooney, apašta- 
Jiškas delegatas Japonijai. Jo 
! Ekscelencija vyksta į Romą.
[Aukštasis svečias pasakoja a- 
pie Katalikų Bažnyčios pažan- seminarijose — apie 250. Na-

LOS ANGELES, Cal., vas. 
16. — Šio miesto tarybos po
sėdžio metu raudonieji gaiva
lai sukėlė riaušes ir mušty
nes. Visas kambario vidus su-

NAUJI PAŠTO NAMAI

Nauji pašto namai bus vi
siškai Užbaigti tik ateinantį į 
rudenį. Kainuos apie 22 mili 
jonai dolerių.

KAS UŽIMTŲ MAJORO 
VIETĄ

dovus ir prezidentus.
Zangara sakosi, kad jis prieš

keletą dienų atvyko į Miami 
tikslu kėsintis prieš Roosevel- 
t’ą. Čia jis nusipirko pigų re
volverį ir laukė progos, kada 
prezidentas elektas laivu grįš 
iš jūros. Jis patyrė, kad pre
zidentas elektas parke prakal-

BASRA, Pakas, vas. 16. — 
Dideli lietūs Irako pietų da
lis pakeitė ežerais.

gasaki vyskupijos vyskupu y- 
ra japonas

Arkivyskupas Mooney paei
na iš Clevelando vyskupijos.

, . ... . ,. .Kunigu įšventintas Romojkrikščionių ainiai, sako arki- i1(Wn . . . ., 4 ’ U 909 metais. 1923 metais pas-
ir frolr n o 1 *

'kirtas į Amerikos kolegiją Ro

gą tolimuose Rytuose.
Japonijoj yra apie 100,009 

katalikų japonų, kurių apie 
60,000 yra 16-ojo šimtmečio

vyskupas.
Pirmasis apaštališkas vika- 

rijatas Japonijoj įkurtas 1865 
m. Šiandien Japonijoj yra try-

rr.oje. 1926 m. pasiųstas į In
diją apaštaliniu delegatu, o 
19,31 111. — į Japoniją.

Išaiškinta, kad jei Chicago saky><- Ten susirinks daug 
naikintas. Daugiau kaip 20 a- majoras Cermak’as nepergy- įžmonių ir jam bus geriausios 

\entų žaizdų, tai turėtų būt Pr0K0S sav0 piktą darbą at
renkamas naujas majoras. Jei pkth
jis ilgesnį laiką sirgtų, alder- Prezidentas elektas paskirtu 
monų taryba iš savo tarpo tu- i®iku automobiliu atvyko į 
retų išrinkti laikiną majorą. Park$- Jį bitu automobiliu ly

dėjo detektyvai. Sustojo ties

AVASHINGTON, vas. 17. — 
Žiniomis iš Miami, Fla., pa- 
sikesintoją prieš prezidentą e- 
4ektą Roosevelt’ą J. Zangarą 
policija vadina anarchistu. Vy 
riausybės agentai Hackensa- 
ck’e, N. J., išklausinėja žmo
nes, pas kuliuos jis gyveno ir 
iš kur išvyko į Floridą. No
rima rasti, ar jis veikė vie
nas, ar gal turėjo sėbrų, gal 
buvo sąmokslas padarytas.

Apie Baltuosius Rūmus su
stiprinta apsauga.

si ienų sužeista.

MINĖTOS 11 METŲ 
SUKAKTUVĖS

NEW YORK, vas. 16. — A- 
ną dieną Ellis saloje minėtos 
11 metų sukaktuvės, kaip ten 
pradėtas 5v. Mišių laikymas 
ateivių ir deportuojamų ka
talikų naudai. Per 11 metų

DAUG SĄJAUSMO 
TELEGRAMŲ

ORO STOVIS orkestro platforma, kur buvo 
sudrinkę įžymieji piliečiai.

MIAMI, Fla., vas. 16. — 
Sužeistas Chicagos majoras 
Cermak’as gavo daug, ypač. iŠ 
Chicagos, daug sąjausmo te
legramų. O prezidentas elek- 
tas — sveikinimų, kad išliko

CHICAGO IR APYLTN-Riešais platformą visi suolai 
KĖS. — Šiandien debesuota; buvo žmonių užimti. Preziden- 

saloje laikyta 561 šv. Mišios, numatomas lietus, ar sniegas.'tas elektas iš automobilio pa- gyvas ir sveikas. 
I
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kėsinantis nužudyti valstybių galvas, turėjo 
politinį pagrindą. Daugumoje atsitikimų bu
vo nepilno proto žmonių aktai, prie kurių 
ir šį pasikėsinimą atimti p. Roosevelto gy vy
bę reikia priskaityti.

Kultūringoji Amerikos visuomenė džiau
giasi, kad nepavyko bepročio baisus suma
nymas nužudyti žmogų, kuriam kraštas pasi
tikėjo ir valdžios vairą. į jo rankas pavedė. 
Tuo būt užduota skaudus smūgis demokra
tijai ir visam civilizuotam pasauliui. Reikia 
tačiau gailėtis, kad dėl bepročio akto turė
jo taip skaudžiai nukentėti šio miesto galva 
p. A. Cermakas ir kiti.

ĮŽYMUS PASAULIETIS KATALIKAS

DIENOS KLAUSIMAI
BEPROČIO DARBAS

Visą, kraštą sujudino žinia, kad anarchis
tas Giuseppe Zangara užvakar, Miami mies
te, kėsinosi nužudyti prezidentą, elektą Fr. D. ( 
Roosevelt’ą. Sis biaurus anarchisto užsimo
jimas savo tiesioginio tikslo nepasiekė, ta
čiau skaudžiai sužeidė Chicagos miesto ma
jorą, Ant. Cermaką ir dar keletą kitų. Prezi
dento eiekto šoviniai nepalietė.

Šis įvykis yra baisus visais atžvilgiais. 
Jis parodo, kad yra žmonių, kurie naudojasi 
laisve drauge su visais žmonėmis, tačiau jie 
turėtų būti kalėjime už grotų, arba bepročių 
namuose. Jie pavojingi visuomenei ir jos tva
rkai.

Tuoj po pasikėsinimo nušauti p. Roose- 
veltą, atsirado daug visokių spėliojimų. Vie
nį sakė, kad tai bus padaryta politiniais mo
tyvais vaduojantis, kiti kitaip manė. Gal Zan- 
gara ir atstovauja kokią anarchistų grupelę, 
tačiau vargu galima priduoti pasikėsinimui 
bent šiek tiek platesnę reikšmę. Greičiausia 
bus to paties bepročio sumanymas, kuris dėl 
t», žinoma, savo gyvybe .atsakys.

Prezidentas tiektas p. Rooseveltas pre
zidento vietą užims tik kovo 4 d; Dėl to jis 
dar neturėjo progos nei savo gabumo, kaipo 
krašto vairininkai,-parodyti, rei savo politi
niams priešams įsipykti, nei asmenišku prie
šą pasidaryti.

Pasikėsinimas nužudyti valstybės galvą 
yra ne naujas dalykas. 1865 m., bal. 14 d., 
nušautas garbingasis Jungtinių Valstybių 
prezidentas A. Linkolnas. 1881 m., liepos 2 
d. prezidentas .McKinley. 1881 m. Rusijos ca
ras Aleksandras II. 1894 m. Francois Sadi- 
Carnot, Prancūzijos prezidentas. 1914 m., bi
rželio 28 d. Austro-Vengrijos kunigaikštis 
Ferdinandas. 1928 m. Meksikos prezidentas 
Obregon. 1932 m. Prancūzijos prezidentas 
Paul Doumer ir Kubos prezidentas elemente 
Vasųues Bello.

Ne visi šie baisūs įvykiai, nužudant ar

Vasario mėn. 7 d. Ženevoj nuo plaučių 
uždegimo mirė Įžymus Vengrijos katalikas 
valstybės vyras ir T. Sąjungos atstovi} deka
nas, grafas Albertas Apponyi, 86 m. amž. 
Jam mirštant šalia jo buvo žmona ir jųdvie
jų sūnus. Po gedulingųjų pamaldų Šv. Juo
zapo bažnyčioje, lavonas išlydėtas ,į Vengri
ją. Tenai įvyko valstybinės laidotuvės.

Tarptautinės nusiginklavimo konferenci
jos pirmininkas A. Henderson pareiškė: 
“Grafui A. Apponyi mirus, T. Sąjunga ne
teko ištikimiausiojo draugo.” Ištikrųjų, de
šimts dienų prieš mirsiant velionis Vengri
jos sostinėje Budapešte sakydamas prakal
bą karštai T. Sąjungą gynė. Jo niekas nega
lėjo nuo T. Sąjungos atitraukti. Buvo auga
lotas — 6 pėdų ir 6 colių aukštas. Nežiūrint 
senatvės — kupinas energijos. Jis norėjo nuo
lat dirbti, daugiausia taikos reikalais.

Buvo Austrijos imperijos kanclerio gra
fo Jurgio sūnus. Iš pradžių mokslus ėjo jė
zuitų kolegijoj Kalksburge, o paskiau — Vie
noj ir Budepešte.

Velionis buvo,tikrai įžymus pasaulietis

Kun. A. Petrauskas, M. I. G.

Prote
Tarybos rinkiniai

Konferencijos nutarimams vykdyti 
būtinai reikalinga buvo išrinkti kokį nuo
latinį ar tai Komitetą, ar kokią kitokią 
organizaciją, kuri Lietuvos vardu galėtų 
tartis su vokiečių ir su kitomis valstybė
mis. Nutarta tam reikalui išrinkti iš 20 
asmenų nuolatinį Komitetą ir pavadinti 
jį Tautos Taryba. Taryba bus kaip ir lai
kinoji Lietuvos Vyriausybė. Ji rūpinsis 
visais atgyjančios valstybės reikalais.

Į tąją Tarybą įėjo doriausi ir veik
liausi, koki tik tuo metu Lietuvoje gali
ma buvo surasti, žmonės. Tarybos prie
šakyje pastatėme p. Antaną Smetoną, ku
rio vardas buvo lietuviams gerai -žinomas. 
<Jis visų buvo laikomas rimtu ir išmin
tingu vyru. Nieks todėl jo kandidatūrai 
Nekėlė jokių j riekaištų. Išrinktas kuone 
vienu balsu.

Nedaug turėjome vargo ir su kitais 
Tarybos nariais. Fjo viskas sklandžiai, 
kaip ant sviesto! Norintiems dirbti niek3 
nepavydėjo stoti į pirmąsias eiles ar jis

Sveikata - Brangus Turtas
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kaJ mu

sų dienrašty dr. Įtaikus veda Sveikatos Skyrių. Jis 
telkia profcsijonalliis patarimus skaitytojams ir mie
lai atsakinėja | klausinius sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudelis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
Mos:

1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Račkul, 3031 W. 43rd St., CTtlcago, 

Illinois.
2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa

vo vardų, pavardę ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

S) Jei k.ausliao ir atsakymo negalima butų dė
ti i laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Ui tat visada reik pridėti pašto ženkelj už 3 centus.

TYMAI ARBA JEDRA

Tymai yra viena iš labiau
siai limpamųjų ligų, todėl re
tas lietuvis išliko ja nesirgęs.

Kas sykį jau persirgo ty
mais, antru sykiu nesirgs.

Kūdikiai pirm šešių mėne
si)} amžiaus tari gimtą imu
nitetą, taigi iv jie yra liuosi 

nuo tymų. Bet kai kūdikis 
persirita šeštąją mėnesį savo 
amžiaus, tada jau labai reik 
daboti, kad neužsikrėstų ty
mais. Juo jaunesnis vaikas, 
tuo sunkiau jis tymais serga 
ir liga daugiau žalos padaro.

Mirtingumas nuo tymų pas 
kūdikius pirm dvejų metų a-
mžiaus yra labai didelis.

Nuo užsikrėtimo iki blusi-

WINE AND BEER
A

DRA M. RAČKVS 
3031 W. 43rd St. 

Clilcago
Tel. Uafayctte 3037

F**®
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'>

Po to oda nušiumpa-nupleis- 
kanuoja. Po poros savaičių 
vaikas pasveiksta, jei kas 
nors neatsitinka.

Lietuviai mano, kad tymai 
yra menkutė liga. Toks many
mas yra klaidingas. Lietuvoje 
kasmet nuo tymų miršta apie 
1000 vaikučių; 1925 metais

O

Amerikos Bamum cirko gyvulių skyrius padidėjo dviem 
žebrukais (dvynai). Cirko komedijantai juodu praminė vieną 
“Wine,” kitą “Beer.”
—------------------- - --------- :------------------:----------------------mų pradeda smarkiai nykti, mo. Mano vienų metų berniu- 
liesėja, taip sakant, jų tuber- kai rados koksai raudonumas 
kuriozas pasidaro aktyvus, i ant abejų žandelių, rados užu 
Gan dažnai pasitaiko, kad po'dviejų mėnesių po gimimo.

mirė net 1527’ vaikai. AnierL tuberkulioziniai vaikai'tą sykį pragaišta, ir vėl M
koje vaikai auga geresnėse sų- gauria ^gydomą tuberku- randa. Visokiom mostimlW 
lygose, dažniau gauna gydy- 1,ari ™»Wdą, o kas gauna
tojų priežiūros tad jų mir-1tnUrkullart (sve
tingumas nuo tymų yra žy-«eniI Poveles uždegimą), tas saldžioji votis; jam labai įdė
miai mažesnis. O visgi ir A- tun nurtl’ nes tar‘a ^an nėra žti, kitą sykį apsidrasko lik 
menkoje nemažai vaikų mir- P^^lbos. Po tymų neretai vai i kraujų žandelius. Nuoširdžiai

pėm, nieko nemačyja 
šneka, kad tai

Vieni
“aazinia” ar

šta nuo tos ligos. 
Tymai savanni

(ka; gauna širdies ligą. Pasi-'prašyčiau pono daktaro pata-
F. R.

nių cinkų pasirodymo pereina
nuo 10 iki 14 dienų. Apie pe- iriai taip pat pavojinga silpno 
nketą dienų prieš išbersiant, sudėjimo vaikams, ypač tiems, 
pasirodo sekantieji simpto- kurie yra paliesti podagros, 
mai: vaikas sloguoja, čiaudo, kuriems dantukai sunkiai dy- 

katalikas. Jis visokį katalikų veikimą tiek Log^ akys bijo šviesos. Tuo'go, kurie sirgo vasarine liga,
Vengrijoj, tiek Ženevoje kaistai rėmė ir pats motįna daro klaidingas arba kurie buvo tuberkuliozo
visados veikime dalyvavo. I ries kaią Austi i-j Įgva(jas: spėja, kad vaikas paliesti.
jos Vengrijos imperijoj jis dirbo aukštose gcrga nuo peršalimo ir duoda! Po tymų dažnai susidaro 
valstybės vietose. Taip pat ir po karo. jam nu0 slogų, kas gali pa -komplikacijos. Labai

_ . .įtaiko ir kitokių komplikaci- rimo. nėra labai1. .... . , ,. , :'.. .. . - TJ, jei ligonis nebuvo tinka-1 .npavoiinga liga augesniems vai i . , , Atsakymas P. R.: — Per-, , , ... . . vai gydomas. . ,,, ,kailis, bet kūdikiams pirm 'stiprus muilas, negeras “tal-
dvejų metų amžiaus tymai y- Turint omenyje galimas ko- eum powder”, šiurkštūs dra- 
ra labai pavojinga liga. Ty- n.plikacijas pas tymais serga- budai, nuolatinis drėkinimas 

ličius vaikus, į tymus reik;veiduko seilėmis ir vandeniu 
žiūrėti kaipo į rimtą ligą. Ri- ir užvis svarbiausia tai kas 
zikuoti niekad neapsimoka, nors negero kūdikio maiste, 
Sergantis tymais kūdikis, pri- tai dažniausios priežastys kū

dikio veiduko niežėjimo ir nu- 
šašimo. Surask priežastis ir 

sunkių antrinių ligų. Labai jas prašalink, tai kūdikio vei- 
daug tėvų, kurie nepaisė kai 'rinkas pasveiks. Jokių rnosčių. 
jų vaikai tymais sirgo, vėliau!be gydytojo nurodymo kūdi- 

teko būti parlamento atstovu, keliais atv ė- i <Įaryti daugiau ligoniui žalos J vaiką tridb-gatttta ausų .užde- ; kentė širdgėląį. ir sąžinės grau- kjųj, ant; veiduko netepk, nes 
jais ministerių. I o karo buvo planuojama jį neį gero. Tymų išbėrimui pra- girną, ausi} būgneliai prakiū- jžiiną.
pakviesti į Vengrijos regentus. Bet jis nebu- 'sije<]a pirmiausiai už ausų, ra ir, jei ausis negydoma, tai ----------------------
vo militanninkas. paskui apima veidą, pereina daug vaikų palieka kurčiais.

Nors buvo aristokratas, mirusis A. Ap-1an| stuomens ir nusidrėkia ant Po tymų, labai kabinasi plau 
pony! demokratiškai gyveno. Jis nenorėjo kojų įr rankų. Sykiu su išbė-'čių

riau g

įgultas, jei persirgęs
puoštis medaliais ir dekoracijomis. Reikalą-Į rj,nu pakjla didelis karštis,,tymais vaikas nespėja greit 
vo, kad tiek jo, tiek jo šeimos narių niekas per g_.t dienas ligonį ne- [sustiprėti. Po tymų, labiausia 
netituluotų. Jo pastangomis po karo enKri- apleidžia. jeį neatsiranda ko-!reik bijoti, kad vaikas negan
ioj įvestos nemokamos valstybinės pradžios ra.t nors komplikacijų, tai kė-*tų džiovos. Vaikai, linkę prit.
mokyklos.

Velionis keletą kartų buvo aplankęs A- 
meriką. Svečiavosi pas prezidentą Roosevel- 
t’ą, o paskiau pas prezidentą Taftą. Žemes
niuose kongreso rūmuose jis kartą buvo pri
imtai ir sveikintas. Taip pat buvo arti susi
pažinęs su Jo Eminencija kardinolu Hayes, 
New YoTko arkivyskupu.

1923 m. Šv. Stepono vengrų parapijoj, 
Nevv Yorke, buvo surengta vakarienė, kurio-

buvo šiokių ar kitokių nuomonių. Rinki
mai todėl neužėmė daug laiko.

Nuostabu, kad net žinomieji visuose 
rinkiniuose rėksniai ir trukdytojai — so
čiai demokratai ir kiti kairieji šioje Kon
ferencijoje valdėsi save labai padoriai. 
Jei ne dr. Damaševičius it kokis tai Kve
daras, tai visiškai nebūtų buvę kam rin
kikų nė prajuokinti savo vaikiškais su
manymais. Dr. Damaševičius, pavyzdžiui, 
vienam iš prezidijumo pasiūlius, ar ne
vertėtų pasiųsti sveikinamoji telegrama 
Šv. Tėvui Benediktui XV, kuris tiek daug 
Lietuvai buvo gero padaręs, paskelbda
mas visame katalikų pasaulyje Lietuvos 
dieną, Dr. Damaševičius neiškentė nepa- 
rodęs savo ilčių Katalikų Bažnyčiai ir 
mums visiems katalikams savo draugams. 
— “Kam, girdi, popiežiui mušti telegra
ma, geriau bus ją niušus Leninui, kaip 

’ darbininkų užtarėjui.” f
1 žinoma, tokiu savo projektu jis nie

ko daugiau nepešė — tik visus gražiai 
prajuokino. Vis dėlto šv. Tėvui telegra
mos, kiek atmenu, rodos, dėl kokių tai 
priežasčių negalėjome pasiųsti. (Gal kly
stu).

Baigiant Konferenciją, jos pirminin
kas — p. Kairys pabrėžė savo atsisveiki

tvirtoje dienoje išbėrimai pra- tuberkuliozo, prieš suslrg

valo būti gydytojo priežiūro
je, taria galima bus išvengti

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausimas. Gerbiamus

tai gali jam pakenkti. Mėgink 
gydyti štai kaip:

1) Mazgok veiduką tik su 
[“clive oil” arba su “Men- 
en’s Baby Oil” ir niekad ne-

I^ Įvilgink veiduko su vandeniu.
no daktare Račkau. — Aš, P. j 2) Kas rytmetį ir kas vaka- 
R., Draugo skaitytojas da-, ra aptepk niežtančias vietas 

su “Lassar’s pašte.”žnai skaitau pono daktaro pa 
tarimus “Drauge.” Nuošird-

deda nykti ir karštis nupuola, šiar.t, jautėsi sveiki, o po ty- žiai prašyčiau tamstos patari-

je dalyvavo kardinolas ir velionis Apponyi. 
Tos vakarienės metu kardinolas iškėlė aikš
tėn štai kokį nepaprastą įvykį:

Tas įvyko' prieš pastarąjį karą. Kardi
nolas Hayes dar nebuvo nė vyskupu. Vieną 
rytmetį jis laikė šv. Mišias Šv. Patriko ka
tedros koplyčioje, Nevv Yorke. Mišių metu

staiga susirgo berniukas tarnaitis ir pasiša- 
i lino nuo altoriaus. Tuojau iš tikinčiųjų tar

3) Rankutes parišk su rai
kščiais taip, kad jos būtų gan 
liuosos, bet kad nepasiektų 
veiduko draskyti.

4) Jei viršminėti gydymo 
tada vežk

kūdikį pas gydytoją. O jei

po pakilo augalotas nepažįstamas vyras, pri
ėjo prie altoriaus ir tamaičio vietą r žemė.1 b ūdai negelbėtų,
Pasibaigus Mišioms sužinota, kari tai grafas i
Albertas Apponyi. Tuo metu jis lankėsi Nevv gelbėtų, tai malonėk pranešti 
^O1’l<e’ “Draugo” Sveikatos Skyriui.

nimo kalboje tų ypatingą darnumą ir vie
ningumą nuomonių derinime, kas turėjo 
būti geru ženklu mūsų ateičiai. Tiesa, 
tas vieningumas ilgai mums ir vadovavo. 
Jis padėjo išgauti nepriklausomą tėvynę. 
Jis padėjo nugalėti tokius gau. ingus iš 
visų pusių puolančius mus priešus. Ir tai 
ne bet kokius priešus! Vokiečių geležinę 
galybę sutriuškinti ties Radviliškiu! Len
kas sukulti ties Giedraičiais! Bolševikus 
išguiti iš tėvynės, kurie jau diktoką ^lo
tą buvo jos užgrobę!

Vienybėje galybė

Išrinkti Tarybą išrinkome lengvai, 
bet kas tolinu’ Vokiečiai, leisdami dary
ti Konferenciją ir rinkti Tarybą, visai 
nemanė, kad toji Taryba norės kištis Į 
Lietuvos valdymą. Jie manė ją padaryti 
aklu kaizerio vyriausybės įrankiu, kuris 
padėtų greičiau Lietuvą prijungti prie 
Vokietijos kaip vieną iš daugelio Vokie
tijos provincijų ar štatų.

Man rodėsi, nėra reikalo čia minė
ti tas visas intrygas ir bandymus iš vo
kiečių jni'-ės prisivilioti lietuvius j užsta
tytus mums siųstus tai bendros kariuo
menės, tai bendros monetos, tai bendro 
pašto įr t.t. pavidale. Apie tai juk tiek

jau buvo rašyta visuose lietuviškuo e lai
kraščiuose tuoj po karo ir vėliau.

Tarybos buvo nuopelnas, kad nesida
vė lengvai suviliojama. Nenusigando vo
kiečių gąsilinimų, nepabūgo neaiškios mū 
sų valstybės ateities, bet dirbo ir dirbo 
atsidėję visi jos nariai išvien^ kol ilgai
niui supratę vokiečių vylingą lapė.; pėdų 
mėčiojimą, nieko nepaisydami 1918 me
tais vasario 16 dieną visų Lietuvos pilie
čių vardu paskelbė visam pasauliui Lietu
vą esant nepriklausomą laisvą valstybę!

Garbė musų Tautos Tarybai už tąjį 
drąsų žygį! Jis privertė netrukus ir vo
kiečių kaizeri pripažinti mus laisva val
stybe, nesusijusią jokiais ryšiais nė su 
Vokietija, nė su kuria kita valstybe. Pa
skui, vokiečių kaizerį noromis ar nenoro
mis turėjo sekti ir kitos Europos bei ki
tų pasaulio kraštų valstybės.

Tokiu būdu Lietuva, mūsų brangioji 
Tėvynė, tiek,metų niokota, varginta, sve
timų naudo!a, pagalios pakilo iš vergu
vės ir atsistojo šalia pasaulio laisvųjų 
šalių!

Iš nieko sukurti valstybę! Nualintai, 
apiplėštai šaliai atstatyti savo ūkį bei 
finansus, kurių, tiesą sakant, Lietuva
kaip ir visai buvo neturėjusi — tai ne

menkas dalykas! ’
Tai visa tačiau padaryta, o puria 

ne kas kitas, tik toji glaudi vienybė, k 
rios užuomazgas jau Vilniaus Konferen^ 
cijoje visi pastebėjome. Jos tai nuopel
nai!

’ Vai, kad Viešpats būtų davęs tai vie
nybei labiau mumyse įsišaknyti ir ilgiau 

keliančiąsi iš numirusių mūsų Tėvynę 
valdyti! Šiandie ji atrodytų no taip, kaip
kad- regime!

Matyti, neužsipelnę buvome iš Dievo 
tos malonės. Neilgam teko tos vienybės, 
kuri pradžioje taip gražiai buvo pasiro
džiusi. Vos pai gūžėjo iš Rusijos mūs bas- 
tūnėliai, ramybės ieškotojai, “ant ga

tavo” tykojantieji, kaip žmonės sako, be
matant prasidėjo partijų partijos, vaidai, 
nesantaikos, šmeižimai vieni kitų, intry- 
gos, apgaudinėjimai... Ką vieni pastato 
— kiti griauja... Net tie patys žmonės
kaip atsimainė!...

Ne dovanai lotynų patarlė sako: Ho- 
nores mutar.t mores (garbė gadina žmo
gų)!

Brangioji vienybė! grįžk atgal į mūs 
Tėvynę, tada ir “valio” iš mūsų krūti
nių linksmiau skambės!..,

(Daugiau bus)

Afrikai
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Detroito ie tuviui
SergaWEST SIDE

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS 15-KCS METŲ 

PAMINĖJIMAS

Bengia Lietuvos Vyčių 112 
kp. ir Šv. Antano parapija se- 
kinad., vasario 1!) d., Lietuvių i 
svetainėje, prie 25-tos ir Ver
nui’ 11 y. Bus atvaidinta “Ko
va už Tėvynę”; kalbės gerb. 
kun. T. F. Boreišis ir Detroi-

• to universiteto teisių skyriaus 
studentas E. Kundrotas. Po' 
progranio bus šokiai abejose 
svetainėse.

Įžanga j vakarų 40c.; vien 
j šokius vyrams 35c., nio-

■Bi> 30c. Pradžia lygiai 5:30 
v a k.

Kviečiame visus Detroito 
lietuvius atsilankyti j šį Lie
tuvos nepriklausomybės 15 me 
tų paminėjimų, kuris bus gra
žus ir įvairus. Atsilankę pa
matysite gražų veikalų “Ko
va už Tėvynę”, kaip Lietuvos 
žmonės brangina savo tėvynės 
laisvę, kaip tėvai siuntė savo 
sūnus, dukteris ir patys ėjo 
kovoti už tėvynės laisvę. Po 
lošimo išgirsite dainuojant L. 
Vyčių 102 kp. abu chorus, ve- 
darnus varg. J. A. Blažio. Dai 
nuos gražias, tai dienai pri
taikintas dainas. Po progra
nio visi linksmai pašoksime,j 
kaip kas norės: lietuviškai, ar 
angliškai.

Kviečia visus atsilankyti 
Rengimo komisija: K. Samso
nas, J. Kulikauskas, A. Eka- 
vičius, A. Vilčiskas.

L. VYČIŲ 102 KP. MERGINŲ CHORAS

Vedamas muz: J. A. Blažio. Vidury sėdi gerb. kun. I. F. Boreišis, Šv. Antano parap. 
klebonas. Choras dainuos Lietuvos Nepriklausomybės 15 metų sukaktuvių paminėjimo 
vasario 19 d., Lietuvių svet. Kun. L F. Boreišis pasakys patrijotinę kalbų.

ir Forest, bus visų tautų pa
roda. Sykiu, toj pačioj svetai
nėj, bus maisto- ir namų sta
tymo paroda. Viskų daroma 
sykiu, kad atsilankę žmonės 
viskų sykiu pamatytų. Paro
da tęsis per 8 dienas.

Lietuvių grupę atstovauja 
iš Cosmopolitan Club komite
tas: pirm. — M. Širvaitienė, ’ 
pagclb. — E. Paurazienė, pa
rodos tvarkd. AV. C. Stanton,

' programo — E. Paurazienė, 
itikietų — J. AV. Carson, gra
žuolių rinkimo — Mrs. Pow- 
ell ir M. Širvaitienė.

Komisija atsišaukia į lietu-

JUOZAS A. BLAŽYS

LAUKIAM PUOTOS

Prie sukaktuvių puotos šau
niai rengiamasi

Visur girdisi kalbos; visi 
žada dalyvauti gerb. kun. I. 
F. Boreišio 12 m. klebonavi
mo sukaktuvių iškilmėse, va
sario 26 d., Lietuvių svet.

Sekmadienio rytų per sumų 
pasižadėjo pagiedoti gražia
balsė dainininkė Stasė Grei- 
čienė iš Cleveland, O. Žadėjo 
atvykti veikėjai Štaupai, kun. 
A. Karužiškis iš Cleveland, 

i O.; tikimos ir daugiau svečių. 
Puotos visas pelnas eis Šv. 
Antano parapijai. Tikslas gra-

Kalbėjo: Šv. Petro parapi-j Pereito susirinkimo nutari- 
jo- klebonas kun. V. Masevi- m is perskaitė rast. M. Aukš
čius, mokyklų inspektorius čiūnienė. Nutarimai priimti.
Mr. AVilliams, Mr. H. Stoll, Už.irašė nauji atstovai:
Register of Deeds ir adv. p. Sus-mo 190 kp. pirm. — M.
Uvickas. Visų kalbos buvo a- Juocnukis; Liet. Dukterų dr-
pie Lietuvos laisvę. Ypatingo jos - P. Bandzienė; Mot. S- B“riving ligoninėj. Jai alsi. 
.įspūdžio darė publikai kalbos gos, .4 kp. _ M. Varnaiti!, toj. .
|kun. V. Masevičiaus ir adv. Socialici.jos — V. Cepelionytė.
iUvicko. j Kun. J. Čižauskas patiekė ’ Nepavyko įšmugeliuoti

Gražias apie Lietuvų eilu- žinių iš dienraščio- “Draugo”
|tes padeklemavo Ūsorių Juo- administracijos.
(aukas ir J. Vaitkus. I P Medonis pranešė
I Porų duetų išpildė p-lės S. t“ Draugo” platinimų, 
i Bukšaitė ir A. Juocnukaitė. I Nutarta rengti vakarų drau

Serga Jurgis Kulbauskas. 
tiuli Dievo Apvaizdos ligoni
nėj. Jam padaryta operacija 
ant apendikso.

Marijona Barkauskienė yrą

į Publikai patiko duetas “Vii- gij°s naudai. Į komisijų jei-, 
niaus kalneliai,” dainininkėms na: J. Usaris, S. Bukšaitė iri 
teko pakartoti. 'A. Širvaitis.

Solo porų dainelių padaina- ' Knygyno tvarkytojai prane 
vo p. A. Šatulaitienė. kad knygynas gyvuoja ge-

Solo padainavo muz. J. Či- rai ir vis gaunama naujų kny- 
žauskas. Jis buvo publikos iš- S1!-
šauktas pakartoti. Nutarta skaitytojams leisti

Solo art. M. Cižauskienės knygas neštis namo, liet ne
tiek sužavėjo klausytojus, kad gražinus po dviejų- savaičių
net tris kartus buvo iššaukta 
į scenų.

Detroite suareštuoti trys 
šmugelninke.i. Jie orlaiviu iš 

apie Kanados į Eagle airport bu
vo atgabenę lietuvį Gunson.

Gunson imigracijos viršini
nkams sakėsi gyvenus Mont- 
real ir AVindsore nuo 1922 m. 
Už įšmugeliavimų į J. A. V. 
davęs $65. Detroito Ž edi?s

lius baudžiama pinigine baus
me. Knygas išduoti ir priim-

bučius su pinigais krūvon su
šaukti nėra tam tikros įstai
gos ar asmens. Šaukime tokio 
visuomeniško mitingo tamis- 
tos tokia pat pareiga, kaip 
mano; nieks nėra įgalia vęs. 
Kadangi iki šiol nieks nedrį
so skirti laikų ir vietų dėl to

Patrijotiškų vaizdelį putiko kun. J. Čižauskas.
totė ir Dukrelė” išpildė M. I Pageidaujama, kad i sekan- 
Aukščiūnienė ir Stasytė Novi- .M D. K. S. R. dr-jos susirin- 
kaitė. “Motutė ir Dukrelė” atsilankytų Darbininkų
buvo tautiškuose rūbuose, kas 
darė publikai gražaus įspūd
žio.

Duetų “Lietuva” išpildė J.

Są-gos kp. nariai.
Susirinkimų uždarė pinu. J.

Usaris.
M. Aukščiūnienė, rast.

h- •___ v, ... . . ir M. Čižauskai. Čia taip patKio visuomeniško suėjimo, lai i . ... 1 1
ko taip mažai beesant, aš drį
stu siūlyti, kad visi turintieji j 
gerų norų ir dolerių lietuviai;' '

negreit buvo paleisti nuo sce
nos, nes dainos visiems pati-

sneitumėin į Lietuvių svetai- i 
nės skiepų, vasario> 20 id., 7:30 
vai. vakare. Ten suėję gausi-Į 
me reikalingas informacijas;' 
pasitarsim, susiorganizuosim...

vi lis, prašydama, kad jei kas 'šv. Antano parap. vargoninin- Pnsiren8slJn® prie auction 
. -it- v • • . __- Sale.” A tsiminlzimoturi kokių gražių mezginių, ar 
taip kokių išdirbinių, prašo
mi priduoti viršui suminėtoms 
narėms. Dalykai bus saugiai 
padėti ir prižiūromi, kad ne
prapultų. Jei lietuviai turės 
gražiai išpuoštų būdų su lie
tuviškais išdirbiniais, garbė 
bus visiems.

Taip pat, bus ir tautų pro
gramai. Lietuvių programėjis 
įvyks penktadienio vakarų, va 
sario 24 d. Progranio priren-

kas, L. Akyčių 102 kp. chorų 
mokytojas. Jo rūpesčiu bus 
išpildytas muzikalis progra
mas vasario .19 d., Lietuvos 
nepriklausomybės 15 m. suka
kties paminėjime.

LIETUVIŲ SALĖS REI
KALU

sale.” Atsiminkime, kad esa
moji salės valdyba neturi jo
kios legalūs galės visuomenę 
kviesti ir kitų grupę organi-1 
zuoti: tas yra mūsų reikalas. I 
Vien gerais norais čion nieko' 
nepadarysime. Tik turintieji 
buosų dolerių lietuviai gali 
lietuvių kontrolėje salę grųži- 
nti. Gerbiamas p. Karpšelis Ir

Dainininkams akompanavo 
muz. J. čižauskas ir kun. J. 
čižauskas.

Giliai jaudino žiūrovus vai
zdelis “Vytauto Dvasia”, ku
rį išpildė gabūs vaidylos: J. 
Novikas, Belickas, Zagreckas 
ir Pošius.

Kelias daineles
Šv. Jurgio parapijos choras, 
vedamas muz. J. Čižausko.

Choras baigė programų Lie 
tuvos himnu.

Po programo tęsėsi šokiai.
Šiame vakare lietuviai pa

rodė savo patrijotizmų skait-

KATALIKIŠKOS SPAU
DOS RĖMĖJAI

Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
Keletas metų atgal įžymus Gydyto
jos Specialistas išrado kombinaciją, 
vaistų, kurie darė stebuklus dėl li
gonių, kurių organizmas buvo sugle
bęs ar tik vietomis arkyvus, ir ku
riems reikėjo daugiau kaip tik pap
rastą toniką, ši preskripcija dabar 
yia pardavinėjama visose Vaistiny- 
čiose tik už Dolerį už pilno mėnesio 
treatmentą. Jeigu po dvidešimts die
ną} jus nebusite užganėdintas, jūsų 
Doleris jums bus sugrąžintas. Eikite 
į NITGA-TONE — žiūrėkite, kad ant 
laibelio butų užrašyta

Nusa-Tone
Save m Usiaą 
Scu/e inTkiųiną

Nauji dien. “Draugo” skai
tytojai J. Zuras, M. Aukščiū- 
nas ir Jos. Liepinaitis, Depu
ty Sberiff Countv kalėjime, 
Del roite.

Prenumeratų atnaujino A. 
J. Petkus, (laiko valgomųjų 
daiktų krautuvę) ir J. ,Medi-

padainavo nis
Plunksnos darbininkės

J. Medinienė, M. Aukščifl- 
nienė ir B. Petkienė yra bene 
vienos iš gabiausių plunksnos 
darbininkių mūsų kolonijoj. 
Darbščios veikėjos ir katali-

BAKING 
POWDER 

ŠAME PRICE

AS42YEARSAG0
25 ounccs •-254

MILLIONSOF POUNOS ŪSE 
av OUR COVERNMtNT

Buy g lovos with what 
it savos

Nereik mokėti 60c. ai 
dantų most J. Liaterins To- 
oth Pašte gaunama po SSo. 
Tomyk, kaip gerai JI Tei
kia. Ją. vartotadamae per 
eaetua sutaupai |>.00.

LI5TERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c
10 PIECE COSMETIC 

SĖT $1.97
Tilta ta a Pamotu Vlvanl 8et and In- 

aludea fare l»wiler, Ronee, 70c.
Tlaaue Cream J1.00, Oepllatory |t.00. 
Pačiai Antrinami *1.75. Bath Salt 1.00, 
Tollfit tvatar 11.15. Pcrfume »2.75. Brll- 
llantlne 75c, Skln Whltcner 76c. Totai 
Valua »1«.OO. apačiai prlca. »1.»7 for all 
tan placea to Introduca tiria lino.

Vardas .................................
▲dreaas ................................
Siunčiame per paitą COO 

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bes Vaa M0-3th Avenue. New York

kiškose organizacijose. Visos 
lingu atsilankymu. Matėsi pro yra M’ S’ 54 kW0S valdybos 
fe.'ijonalų ir biznierių. Buvo nar®s

iš Šv. Antano

visi galintieji finansiškai pri
sidėti sueikime į Lietuvių sa-11 • <J • "•

vasario 20 d., 7:30 vai. va.'i“ ..
v__ Tx __ v . , Petro parapijų.

i Vakaro rengimu daug dar-
. . . . „ . bavos kun. J. Čižauskas ir ko-pasirengę prie “auction sale,” n>-linguoti be mokesnio.

Vienas iš valdybos

Vasario 10 d. “Drauge’
Detroito Žiniose p. S. Karp- 
šelis gana rimtai rašo “Salės 

gimė darbuosis E. Paurazie- Reikalu.” Ten atsiliepiama į 
nė, tikietus pardavinės ir lie
tuviai. Patartina tikietus iš 
lietuvių pirkti, nes už parduo 
tus tikietus bus duodamas 
nuošimtis.

Išlaidų pasidarys, o lietuvių

kare. Iš svetainės užvaizdos; 
visus veikėjus “kad būtumėm |yra gautas leidimas tuo laiku

ir

Žmonės atjaučia. Sekan- grupė pinigų neturi. Tai le
me “Draugo” numery pa

rašysime apie tai plačiau.

kad salė netektų svetimtau
čiams.”

Bendrovės valdyba yra pil
nai informavusi savo šėrinin- 
kus kas link finansinės bend-

Susituokė
Vas. 12 d. per sumų kleb. 

kun. I. Boreišis surišo mote- 
v rystės ryšiu M. Kalaušiūtę su 

P. Rubiku. Kadangi jaunoji 
priklausė Vyčių kp. ir darba
vosi, taip pat buvo choristė, 
tat Vyčiai, palydint jų į mote
rystės luomų, gražiai išpuošė

šoms padengti turi kitu būdu p ovės padėties. Šėrininkai, kai 
surinkti pinigų. .po organizacija, neranda gali-

Lietuviai, eidami į niybės iš skolų išeiti, bendro-
•• i,..... -v f8, į'vė priversta pasiduoti likimui,
įsigykite tikietų iš anksto iš o . P. .• - . ... . Sulig dabartines čion nuosa-virsiu suminėtų asmenų iri .. ,_1Tiv . r*-1 -r-r -p, , • v. v y bių padėties, salės namasAVest Side iš V. Bendoraicio. .nevertas esamų skolų. Kadangi 

Bus renkama tautos gražuo- pirmasis marginius išstato į 
lės. Pageidautina, kad ir lie-į “auction sale”, numatoma, 
tnvaitės dalyvautų gražuolių kad bus galima pirkti už daug 
konteste. Detroite yra gražių mažiau, negu pirmasis morgi-

EAST SIDE
GRAŽIAI PAMINĖTA LIE
TUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS SUKAKTUVĖS

Vasario 12 d. šv. Jurgio 
parapija minėjo Lietuvos ne
priklausomybės 15 m. sukak
tuves.

10:30 vai. ryto kun. J. či
žauskas laikė gedulingas pa-

bažnyčių. Vestuvių iškilmių lietuvaičių, kurios gali laimė- čins. Dabartinė salės bendro- mak^as žuvusius Lietuvos
puota buvo pas jaunosios tė-.ti visų tautų gražuolės garbę, ve, būdama bejėgė iš skolų
vėlius.

Laimingo ir gražaus gyve
nimo.

Visi padėkime toms veikė

ALL NATIONS EXP0- 
SITION

Sykiu ir llth Annual Food 
and Better Homes Show z

Nuo vasario 18 iki 26 d., 
Convention Hali, Woodward

joms, kurios darbuojas šioj 
tautų parodoj. Darbas didelis 
ir atsakomingas. Viskų gra
žiai atlikus, lietuvių vardas 
pagarsės. Tat, kas kuo gali, 
tuo prisidėkime. Daiktus gali
ma įduoti Ir visa sužinoti pas į 

pinu. M. Širvaitienę, 9258 Ca- 
rdoni avė.; Tonnson 6-2582.

M. M.

išeiti, viešai yra pranešusi vi
suomenei apie pardavimų iš 
varžytinių vasario 24 d., 1933. 
Į varžytines gali stoti bile kas. 
Abejojama, kad mūsų tarpe 
bent vienas individualiai kas 
interesuotusi ta salę paimti. O 

Išvarini, kad namas kliūtų lie
tuviams.

Iki vasario 24 d. laiko ma-

karius ir posakė grandų pa
mokslų.

Bažnyčia, rūpesčiu sesučių 
pranciškiečių, buvo fiapuošta 
gedulo šydais ir Lietuvos bei 
Amerikos vėliavomis.

4:30 vai. popiet parap. sve
tainėje buvo įdomus progra
mas.

Vakarų vedė kun. J. B. Či
žauskas; trumpa kalba jis a-

žai. Visuomenės veikėjus, ga- tidarė vakarų.

jmisija: J. Čižauskas (jis su
rengė programų), K. Petrokas, 
į P. Medonis, J. Kasevičius, M. 
Juocnukis ir M. Aukščiūnie- 
nė. j*-’,

Taip gi gražiai pasidarbavo ' ,0TU* 
parapijos komitetas ir sesutės 
pranciškietės, papuošdainos 
bažnyčių ir svetainę, už kų ši
rdingai joms ačiū.

Kapsų Aguona

KATALIKŲ SPAUDOS RĖ
MĖJŲ DR JOS SUSIRIN 

KIMAS

D. K. S. R. dr-jos susirin
kimas įvyko vasario 7 d., Šv. 
Jurgio parap. kr.vgvne.

Susirinkimų atidarė pirm 
J. Usaris.

Pavyzdingi
Jurgis Vaškevičia užsisakė 

“Studentų Žodį”. Vaškevičių 
sūnus Juozas, 14 metų amž., 
mokosi Šv. Marijos kolegijoje, 
Thompson, Conn. Vaškevičiai 
turi tik tų vienų sūnų; savo 
vienatinę ‘dukterį išleido į vie
nuolynų. Tėvai dabar gyvena 

Detroito žiedas

Tub Baths 30c. Steam 33c
Cllfford 3214

THE ALFRED 
• Rusiška ir Turkiška Pirtis
Atdara dienoms 9 ryte iki 12 nakt)

Seredoms tik Moterims
J. lloscnfrkl prop. 572 Alfrcd St.

Pbone Lafayettc 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

giimmiiiiiiiiiiiimimimiittiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiimiiiiiiimiiiiiiitiiiiii 2

DR. J. B. RYDZAUSKAS
LIETUVTR GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(lydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo įrankius: Elektros 
Lempas. ArtlflcialiSką 8aulės Šviesą, Dlathermlą, Sinusoidei Ir 11.

Bandau kraują, ftlapumą ir t L Prieinamą kaina. 
RpeciallSknmas: Ligos moten, ir Ilgos vidurių, nervų Ir reumatizmo. 

Valandos: 10—2 dieną Ir 4—S vakare.
12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroft

Telefonas dieną Ir naktį: TOWN8END «—KSOO ____lumimimiuiimiimmmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiimi'*
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DETROITO 
ŽINIOS

bis eiglit Rytinu Kingą v ili kad kas iš choro priklausys, Trečias dalykas, kun. Mase- rupijos,
blow their borus and beat kitos parapijos Vyčių draugi- 'virių vadina “Brolyti”. Su- Mūs pa

kur yra toji kuopa., už paskolinimų kėdžių, Liet. 
parapijoj iš viso nėra 300 i Vyčių 102 kp. už paskolinimų

RŪPINASI KUM. A. STRA
ZDELIO SUKAKTIMI

Sekantį ketvirtadienį, vasa
rio 23 d., 8 vai. vakare, Pro- 
vidence ligoninės puošnioj au
ditorijoj įvyks rėmėjų nepa
prastai įdomus ir gražus pa
rengimas.

Komisija pp. ’ McCann, J)o-j\Vitb pretty surroundings, 
nabue ir McClellan sako, kad good music and a good floor, 
šis vakaras viršys visus buvu-iyou are bound to enjoy your- 
sius programos šioj įstaigoj.1 self. So reserve tbat night for

Bus “Style sbow” (naujau-Įtins particular dance. The 
šių moteriškų parėdų). ballroom is located at Oak-

Muzikos dalį išpildys dalu land and the mile road*

their drums till our feet are'jai, turi iš choro išeiti. Dve- prantama, kokio stono žmonėm 
so v/eary you’ll dance on your jose vietose negalima tarnau- taip kunigu sveikina: drauge, 
tliumbs. Poeticf Ali būt wait ti.
tiil the niglit of tbe danee.
Tbe ligbts viii be diurmed to 
a stary efl’ect. Tbe boys vrill 
slrike up a dreaniy valtz.

itb a beautiful maiden pirmiau, kada tik būdavo
your arms v ont vou get po- iyvčių balius arba piknikai, 
et .c yourself? Būt wby argue. tik buvo jų piakatai pri-

Bet kas padaryta iš to at
silikimo. Išvesta, kad kun. 
Masevičius t sus baisiai prie
šingas Vyčiams, bet nepasako,

Tbe “come-in” tax vili beM. Čižauskienė ir p. Marin
ti t. Po programo bus šokiai.
Grieš Del Delbridge Radijo o- 
rkestras.

Įžanga nepigi, bet, kiek gi-,
nlėti, visa eilė lietuvi, žada ‘ *«t side, iVom all around the 
dolvvauti. Busiu aš

tbe usual tvo bits. Dancing 
vili begiu at nine and lašt 
until one o’clock. So come ve 
from the east side, from the

tovn. Tbis is really soniething

imti, bet bažnyčioj kvietė sa
vo žmones atsilankyti. Bet da
bar to negalima daryti, už tai 
kad kaip tik mūsų jaunimas 
ten nueina, jam neduoda ra
mybės, bet vis lenda, kad pri
sirašytų prie choro. Reiškia, 
palikt savo chorų ir ten eit. 
Man tas dalykas buvo praneš
tas mūsų cliorisčių Cheinistės, 
Šimkutės, Gregutes ir kitų. Ar 
tai doras darbas taip daryt? 
Aš ne Vyčius/ kaltinu, bet 
tuos, kurie taip daro. Iš to-

brolau, -bet geras katalikas to 
nedaro. Ir toliau sako, kad 
reikės apsiplauti rankas. La
bai nedailus išsitarimas prieš 
kunigų. Matyt, kad ten gera 
nevelija.

Baigdamas noriu pranešti 
visiems, kurie į šį dalykų in
teresų turi. fev. Petro parapi
joj yra jaunimo klubas ir Li
teratūros draugija. Turi drau-

žmonių, bet mes patenkinti 
tuo, kų turim ir stengiamės 
kitų neužgauti.

Amerikos ir Lietuvos vėliavų, 
taip pat meigaitėms tos kuo
pos už patarnavimų tų vaka

Balandžio 11 d. sueina 100 
metų nuo kun. A. Strazdelio-

SPORTAS
j to look forvard to. Will I be kio darba neišeina g*>ras> ne9 
seein you thar? ! kiekviena parapija turi savo

Your annoucer bas been
The Mic.

reikalus.

gijas, kurios, savo parapijoj kus jg choro išeiti, jų įdėjome 
vertos remti. Bet kaip išeina 1 
į kitas parapijas, į kitas dr- 
jas, aiškus dalykas, kati sa
vas apleidžia ir neremia. 6 v.
Antano parapijos Vyčių kuo
pa dirba dėl tos parapijos, 
mūsų draugijos — dėl mūsų 
parapijos. Ii am kištis į daly
kus kitos parapijos Kam už- 
kafeinėt kunigų, kad jis kalba 
kur užprašytas. Kur teisybė?

Žmonės kituose miestuose, 
skaitydami tokį dalykų gali

Kun. Vincas Misevičius rę. (tautiškuose rūbuose), taip Strazdo mirties, o balandžio 
Redakcijos prierašas Korė- I*1®1 visain E“* Sid^ “erKai-! 4 d. — 170 metų nuo jo gimi- 

KpoBdMUi imtam, įtarti** k,lrios W“i Tai sukakčiai paminėti y

kokius nors įvykius suminėti
au tais įvykiais surištus var
dus. Kadangi “Pervervytė” 
korespondencijoj nebuvo J te
ini nė ta nei choro vardas, nei 
to asmens vaidas, kuris rei
kalavo kai kuriuo.? dainimin-

'tų vakarų pasidarbavo; muzi-įra sudarytas tam tikras komi-
kantam irgi noriu ištarti pa- tetas, kuris renka aukas ir no- 
dėkos žodį. Iri jam pastatyti paminklų.

Prie užkandžių darbavos Ir 
aukojo sekančios: A. Blazavi- 
čienė, J. Blamvieiūtė, Petrau-

Ta proga dar norima Kama
juose pastatyti jo vardo naš
laičiams vaikams prieglaudų,

Y.L.C.

lt has been quitc some time 
sinee tbe aflairs of tbe St. 
George’s Y. L. C. bave been 
ballyhooed. Būt with a new į

Iš ŠV, PETRO PARAPIJOS
PAAIŠKINIMAS

kad
tokį

Kitas dalykas. Išverčia kai
po bloga padaręs kun. Mase
vičius, kad kalbėjo K. of C. 
anglų susirinkime. Verta 
džiaugtis, kad yra lietuvis, 
kuris gali tarp' svetimtaučių 
kalbų sakyti. Tam susirinkt- 
nie buvo kun. Vilkutaitis; taip

Yra labai nemalonu, 
year, new activities, and nev1 kunigas turi atsakyti į 
officers its time some of our,dalykų, kuris buvo patalpin- pat buvo ir vienas Vyčių na-
doing be broadeast.

During tire January meet- 
ing tbe annual eleetion of of
ficers took place. Practically 
tbe entire directorate vas re- 
placed. Jack Klausing vas e

j tas “Drauge” vasario 10 d. 
j “Pervervytė” rašo apie kokį 
ten “tūlų asmenį ir jo chorų.” kiau. Ar tai bloga padaryta? 

Tas asmuo yra kunigas Ma- Už k« aS > persiu? Ir kam 
svvičius, Šv. Petro parapijos tok! ,lolyl<» išversti blo"a Pa' 
klebonas, Detroit, Mich. Tasįžu™’ Aš dažnai kalbu ta? 

leeted president. Jack is not! aprašymas yra neteisingas. Rve^m^au^’
a youngster anymorė (tliougb Kun. Masevičid! buvo piane-.tuose miestuose ir labai ne- 
piease don’t think tbat he is šia, kad dvi mergytės iš Šv. jdadu’ ^ad vardu man
a bevhiskered grandpa) būt Petro choro prisirašė prie Vy- das prikaišiojama. Ar ga
hi? beari and soul are štili’čių, Šv. Antano parapijoj, 
vitli tbe younger generation’jKun. atėjo į choro mitingų ir 
and lie is right at home vith Į paklausė, ar tai teisybė, kad 
any group of sveet sixteens. jiš Šv. Petro parap. nuėjo į 
He is an ardent sport fan, a šv. Antano parapijų. Jam bu- 
good organizer, a tirele.-s vor-'vo atsakyta, kad taip, bet tų 
ker and personally I tliink mergaičių, kurios nuėjo į Šv. 
veli fitted to lead Ibis club. Arttano parapijos Vyčius tame

The vice-presidency vent to sus-me nebuvo. Nebuvo jokių
Miss Monica Širvaitis. > Sbe 
has been taking active lead- 

ership in tįie acitivities a- 
round here for only a year or 
so, būt has produced results 
on every occasion. I feel cer- 
tam that Monica vili prove 
to be a vorthy assistant to 
our new president.

Our secretary for the com- 
ir.g year is Miss Amelia Hav- 
ris. Sbe has been in our midst 
ginče lašt summer and is tliere 

’ fore more or less a stranger to 
tbe parish. Būt baving served 

on several cominittees vith 
ber and baving observed lier 
tirele « efforts, i feel šute tbat 
sbe vili discliarge ber office 
in a pleasant antį cfficient 
man ne r.

John Kasė kept “bis fing- 
ers in tbe soup” by being e- 
leeted treasurer. He vas the 
secretary during ’32.

Nov for our doing,’-, I^ast 
Saturday night, ve lield a 
dance in tbe school hall. Tbe 
crovd vas just big enough to 
be sociable. Tbe Rythm K ings 
snpplieil enough melody to 
piease everyofie. Ali in all, a 
good time Mas liad by everv- 
body. »

Bot on Sat.-Fcb. 25 ve are 
Spon.Mit'1,1 .'i 'bllli'i' 1 I ■
ĮKIŠ l>\LU.’< »« 'M. W!ml a 
nice big-siuooth <lance floor
the baliioom has. Ace Hy and

visai nemanydami, kad tai lie 
čia Šv. Petro parap. chorų ir 
net pati gerb. klebonų kun. V. 
Masevičių.

VIKftA PADĖKA

skienė, M. Urbonaitė, (šios išleisti naujų Strazdo dainų 
ntrės visų tautų klubo) M. j leidinį ir surašyti plačių jo 
Stankienė, M. Sirvaitienė, Mrs. bijografijų, kur būtų kaip rei- 
Garson, Mrs. Powell, Mrs. T. kia nušviesta to didžiojo mū 
Maita. Sų liaudies veikėjo asmenybė

Taip pat dėkoju visai pub- 'įv išaiškinti įvairūs nepainu 
likai, kuri taip skaitlingai at- tuoti priekaištai. Taip kai be
silankė. Vienu žodžiu, esu dė- no kažin kuriais sumetimais 
kiaga kiekvienam, kuris bent tvirtinama, kad kun. Strazdc-

Negaliu atsidžiaugti aOmi- f**** B. miręs ir buvęs palai.
prie šio vakaro, [nešvęstuose kapuose. Tutngumu Lietuvių vakaro, kuri? 

įvyko sausio 28 d., Interna
tional Institute.

Elzbieta PaanuūtnS, 'pil Kamajų bažnyčios
Lietuvių atstov? ve yra visiems prieinaiųf jo 

mirimo metrikai, kur aiškiau-
Todėl šiuo noriu išreikšti ( Širdingai dėkoju visoms, ku- sįftį parašvte, kad kun. Straz-

parnanyti, kad kun. Masevi- širdingiausių padėkų, pirmiau rios laike mano ligos mane'delis mirė aprūpintas šv. Sa- 
siai “International Institutui, lankė ligoninėje ir sugrįžus į kramentais ir palaidotas Ka- 
vakaro vedėjai Mrs. W. Al- namus; taip gi sųjungietėms ir majų parapijos kapuose, 
vord, kuri davė man progų Liet. Dukterų narėms, kurios Į----- —--------- —---------------

cius yra aršiausias priešas 
lietuvių ir Vyčių. Ir atrodo, 
kml tas koresp., kuris tokį ne
pritinkamų dalykų pakėlė, no
ri tokių mintį kitų miestų žino 
nėms įdėti. Toks dalykas duo
da mūsų tikėjimo priešams 
progos pasinaudoti. Dėl tokių 
dalyki) traukiasi šalin nuo ka-

suruošti šį lietuviškų vakarų, tmolat mane lankė ir teikė orą
programo dalyviams: muz. A. 
IAukštakalniui ir sūnui Juo
zui, pianistėm T. Bukantaitei 
ir E. -lackievicz, dainininkui

žiu dovanelių bei gėlių.
Bronė Bruškauskienė

Suna'kinamas Peršalimas 
sn Nebrangiu Vaistu

rys V. Zimnickas. Pasakyta, • fc-JIkystės, nes sako, kam man 
kad aš tuo žmonių nenupei- prigulėti, kad tarpe jų nė

ra sutikimo.
Man atrodo, kad Vyčiai A 

paprašytųmerikos paprašytų Detroite 
kuopos, kad nors teisingai da
lykus nušviestų, nes iš tokių 
neteisingumų ir užmėtinėjimų

J. Valiukui, kalbėtojui adv. 
U viekui, muz. J. Blažiui, L. 
Vyčių 102 kp. šokėjoms ir vy
rų chorui — (Glee Club), muz. 
J. Čižauskui, akomp. kun. J. 
Čižauskui ir Šv. Jurgio parap. 
chorui, taip pat kun. J. C'i- 
žauskui, kun. I. Boreišiui ir 
kun. V. Masevitiui už garsi-

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Drauge” i> 
remkite visus tuos pro 
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

"Mano trijų metų sūnus m-irfco di
deliu peršalimu. Ai ištepiau Pain- 
Expelleriu au alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. Sekantį rytą peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Aš 
rekomenduoju Inkaro Pain-Expelle- 
rį gydymui nuo persišaldymo, skau
damu muskulu, sustirusių sąnarių ir 
geliamų kojų pėdų.”

«. D.
Travis, Staten Island.

PAiN-fXPELLER

nieko gera neišeina. Detroit!11’“1^ vakaro bažnyčioj, Ma-

liūtas dalykas, kad Vyčių tar 
pe yra toks pasielgimas.

Vyčiai pasigyrė su 300 narių. 
Tegul būna ir 1000. Nėr ko

fui Šimoniui už gražus apra- 
ir garsinimų laikraš-svilins

palydėti, tegul būna tos pa- čiuose, grab. -K. Stepanauskui

VAŽKRUANCiy Į UETOVį 
DĖMESIUI

AI A

Kas mano SĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

rankų pakėlimų ir nei vienas 
narys neišėjo iš mitingo. Kun. 
Masevičius aiškiai pasakė,

MARIJONA 
JURGELIENĖ 

Po tėvais Staakaitė

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

t
ADOMAS

CABAT0R0NAS
Mirė Vakario 14 d.. 1933 m. 

County ligoninėje. fcUlo ift Za- 
ranų apskričio, Dukfttų parap,, 
šakešklų kaimo.

Kūnas pašarvotas Uudeikio 
koplyčioje.

Laidotuvės (vyks £eštaxttenį. 
Vasario 1S d., iš koplyčios 8 
vai. bus atlydėtas j ftv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioj Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j .šv, Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-nins dalyvauti šiose lalę 
dotuvėge.

laidotuvinis patarnauja gra- 
borius Evdelkls. Yards 1741.

Mirė Vasario 16 d, 1933 m., 
2:45 vai, popiet pusamžiaus. 
Kilo iš Tauragės apekr., švekš- 
nlų parap., Kuraičių kaimo. A- 
me.rikoje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Jurgį, 2 dukterie Leokadi
ją ir Oną, seeerj Petronėlę, 
ftvogerį Joną Vegrus, freogerlią 
Marijoną Jurkienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 Ao. 
Hermitage Avė. laidotuvės į- 
vyks Pirmadienį. Vasario 20 d. 
iš Eudeikio koplyčios 8 vai. bus 
atlydėta Į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus .nulydėta Į 
šv. Kaži'.idero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažyu- 
tamiis-ma3 dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Uuktery**
Kesuth, švugerts, švugoi'ka ir gt- 
mtnės.

Lal<fc>tuvėms patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Yaęds 1741.

BILLY'H UNCLE

MAGDALENA JUSKIEWICZ

Mirė vasario 14 d., 1933 m.-, 10:50 vai, vak. 55 me
tų amžiaiis. Paliko dideliame nuliūdime vyrų Vincen
tų, dukteris Elena ir Zofijų, sūnus: Feliksų, Motiejų, 
kun. Pranciškų, Leonų ir Bronislovų; žentų Juožapų 
Talmont, marčias: Agnietę, Marijonų, Jean ir Broni
slovų; seseris Praksedų Kozlovvski ir Marijonų, bro
lį Juozapų ir anūkus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4427 S. Gali lomia Avė. Laidotu
vės įvyks ^esladienj. Vasario 18 d., iš'namų 9:30 vai. 
bns atlydėta į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės sic-’ 
lų. Po pamaldų bus nulydėta į ftv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir 
pažystaHTtts-mas dalyvauti šiose laidotuvė:«.

Nuliudt;: Vyras, Dukterys, Sūnai, žentai, Marčios, 
Seserys, Brohai Anūkai ir Giminės.

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija j Pasaulinę 
Parodų Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šių parodų ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame- 
rikų pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai- bus su
teiktos.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus.
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Prašau Į Mano Kampelį
Rašo prof. Kampininkas-

Nežinau, ar tik Čikagoje, ar Piano durnas razumas negali turėsime.

nėra pieno, žodžiu nieko nėra.
— Ate, tavorsčiau, nors bis- 

kutį turėk kantrybės. Po pe
nkmečio (piatlietkos) visko

visoje L'nkulio Šamo karulys-'išnešti, būtent, kodėl tie “du- — Ne, ne. Bėgu tuojau ir 
tėj, dabar įeina į madų razum-' rniai,” kai jie sutaria kų nors skandinuos. Po penkmečio ga
nus žmones durniais paversti.' apiplėšti, iš durnumo, neišbi Įd ne vandens upėje nebūti.
Ypač tai daroma su jaunai- ga į laukus, nelaipioja po ine- -----------
siais. Aš jau nesiimu net su-1džius, arba mieste nesikapsto — Klausyk, Ena, — sako
skaityti, kiek pastaruoju eėsu, ipo telefonu stulpus, nelenda motina, — nesuprantu, dėl ko 
mano razumu, sveikų jaunyk- po armabilais, strytkariais, tu nori, kad tavo vaikinas bū- 
lių-plėšikų durniais padaryta. 11 reinais, no; jie kitų, apiplėš, t U su ūsais ir barzda? 
Susidaryti gengę, annabilų pa kitų. nušaus, mergaites prisi
vogti, bankų ar štorų aprabin- 
ti, policmonų ar šiaip nekaltą

kalbins ir jas išsivežę Į už-
miestį išniekins, bet niekada veido.

žmogų nušauti, arba kitokį kri savęs nenusišaus, nenusižudys.
minalnų darbų atlikti reikėjo 
razumo, ar ne? Ale kaip tik 
kuris plėšikų galvažudžių pa
tenka į policijos rankas, atsi
sėda korte prieš džiurę, žiūrėk,

Plione PULLMAN 0856

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 
30 Kast lllth Street 

Prie Y. M. C. A., Roseland

DR. A. 6. RAKAUSKAS i
Perkelia savo ofisų iš 

Kenoshoa į Chieagų 
Pradės savo praktikų apie 

VASARIO 25 D. 
Galutinos informacijos bus 

paskelbta vėliau

Mamut, argi nesupranti, ū- ros kūrinius. Ir mes ne visus 
sai ir barzda uždengia pusę Svetimus kūrinius turime smo-

Patys darykit iš to rokundas.

PRAŠAU NESIJUOKTI

Praėjus pro šalį dviem mer
gaitėm, Magdė Usotienė sako 
savo kūmutei.

Negalėdamas pakęsti Stalino
tuojau imama čiupinėti jaunuo karalystėj darbininkų “ro-' kaip du vandens lažu. 
lio galva ir raportuojama, kad: jaus’ vienas tavorsčius tekinas 
as galvažudys, kada atliko bėga linkui Maskvos upės. Pa 
mogžudystę, buvo pusdurnis matęs kitas tavorsčius pastoja Ramutė, net giminės, ti- 

arba visai darnas. Senesniais kelių ir klausia: ^<as ^tazlienis eina i
čėsais, rodos, nebuvo girdėti _ Nu, tovarišč, kur ta5p, t!i Pac1^ blutl saP-“ 
tokių triksų. Tačiau, kadangi bėgi?
mokyti žmonės-profesoriai da-
žnai randa kriminalistus, kai 
jiems tik elektros kėdė pakvi
mpa, durnais, tai man nėr kas

ti.

daugiau

— Bėgu i upę pasiskandin-

Dėl ko ?
(1 yveiiimas nebepakenčia-

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

49th et. Cicero, III.
Ir Pėtnyčlomls

H4« So
Utar. Ketv,

10 — 9 vai.
8147 S. Halsted St. Chicago
Paned., Sered. ir tiubat. 2 — 9 vai.

Phone Boulevard 7041

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE S05T

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St 

(Prie Archer Ava netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 1 Iki 8 vai. vakaro 
Seredomls Ir nedėliomis pagal

sutartiee

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6147 WEST 25th STREET
Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak. 

Tel. CICERO 662 
Ir

W. \VASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant \Vashington Blvd.

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai; Kedzie 2450—2461; arba 

Cicero 66.1. Rez. tel. Cicero 2888

Tel. Ofiso ir lies. Groveliill 0617 Office Phone
Res. 6737 S. Aa-tesian Avė. Prospect 1028

Ati. Mes turime panaudoti 
svetimųjų literatūrų, kad ga
lėtumėm sukurti savo. Kai 
mūsų dabartiniai literatūros 
specai sunaudos geriausių jų k i 
tataučių literatūrų, tada jie pa— Lys;n, Meri, ar tos mer 

aitės seserys? Abi panašios, su^urti tų savo. Jų kū
riniai tada bus daug vertesni, 
nei dabar. Mūsų besimokantis 

Are :<ur tau, — atsako ;jaąinįmas būtinai turi perskai
tyti visus literatūros šedevrus.

LIETUVOJE
(Musų korespondento).

Viena iš dviejų: arba turi mo
kytis svetimų kalbų (mat tie 
kūriniai parašyti svetimomis 
kalbomis), arba reikia duoti 
gerų tų kūrinių vertimų.

Deja, mes veržiamės tik sve 
timuo.dus šlamštus, o ne še-

Tel. Canal 1121

DR. 6. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 
SeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 >-yto iki 8 vakare

Tel. Cicero 1260

DR.GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, 111.

X—RAY

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 \Vest Marųuette Road
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

Res. and Office 
2859 So. Leavitt St-

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSIC1AN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

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

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES .
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį 
Rez. 6456 S. MAPLEVVOOD AVĖ.

Tel. Canal 0257 Rea Prospect 6659 Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residenclja 4600 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
4 iki 8:30 vakare Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR.A.A.ROTH /
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted Sk 
Kampas Slst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 1—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10--lf

i ------------ -*-
Ofiso TeL Vlotory <687

Of. Ir Rez. T«L Hemlock 2274

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

šnekėti. Tik vienų litas. Nėra duonos, nėra mėsos, šūkis: remkime visa tai, kas devrus. Palyginkime “Naujo 
Žodžio” leidinius, — gal tik 
vienų kitų geresnį kūrinėlį ra
sime. Visa kita — svetimieji 
šlamštai. Prieš juos ir turėtų 
būti nukreiptas mūsų dėme
sys. Juos turime vyti iš mūsų J 
tarpo. Turime drausti jaunimų 
imti juos į savo rankas. Ture

GRABO R I A b

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SUNŪS

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
dėl, kad priklausau
prie grabų išdirbys- 
tėa

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 8174 
SKYRIUS

8238 S. Halated St _________
tol victiry *•.. n3g

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

sava. — Verčia šlamštus

Ir pas mus, kaip ir kitur, 
vis labiau ima vyrauti šūkis 
“Bemkim? visa tai, kas sava”, 
Žmonės pradeda suprasti, kad 
saviesiems reikia padėti, rei
kia pirkti pas savuosius, pirk
ti savo krašto gaminius, pa
imti į savo rankas prekybų,!įdaryto tem tikra ko- 
pramonę... misija, kuri ir prižiūrėtų ver

1439 S. 49th Court, Cicero, III.
TEL. CICERO 5927

šis obalsis persimetė ir spau

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubum Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

Dp. C.K. Kliauga
DENTI8TAS 

Utarnlnkaia, Ketvergals ir Subatoml* 
2120 W. Marųuette Rd. arti Western A Ve. Pbone Hemlock 7828 
Paned. 1 lala, Seredomls ir FOtnyčiomia

1821 So.

AKIŲ GYDYTOJAI!

DR. VAITDSH, OPT.

Plione Canal 6122
DR. S. BIE2IS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—S ir 7—8 vak. 

Seredomls ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

STANLEY P. MAŽEIKA
Graboriua ir Balsamuotojas

Turiu automubilius visokiems j kraštutinumo. Mes turėtumėm 
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, BĮ.

dos sritim Mat norima atsikra- tiektų nemokantiems svetimų 
tyli svetimosios literatūros,- kalbių mūsų tautiečiams. Ver- 
kviečiama plikti tik savo ra- tėjai, prieš versdami, norimus 
šjtojų kūrinius, imama smer- versti svetimuosius ' kūrinius 
kti vertimus. Čia jau prieita

tėjus, kad jie pasirinktų ge
riausius kūrinius ir juos pa-

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. SUZANA A. ŠIAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7887

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET/ 

Tel. Boulevard 6801—8418

Tel. CICERO 194

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už |S5.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.

tada patiektų komisijai, kuri 
ir nuspręstų, ar tas veikalas 

imti pavyzdžiu japonus. Jie pa verstinas į luūsų kalbų, ar ne. 
sisavino iš europiečių vi:a ge- jada būtų visuomenė apsau- 
riausia. T aip pat išsivertė ir g^ta nuo visokį šlamšto, o 
geriausius mokslo ir literatu-j turgtŲ geriausio dvasinio mai

sto. Skundžiamasi mūsų visuo 
menės bukumu — nesidomėji- 
mu knygomis. Geros knygos 
eina ir eis. Jas visuomenė skai 
to dabar ir skaitys, tik reikia 
jai patiekti genį knygų, o ne 
šlamšto — šiukšlių.

i ’
Vainibutas

♦ I Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS hr vėl Metebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už ankstos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko ucrokuojamc už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiaasį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Palaukite SUDRIKI pirui negu kvrip- 
ritės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisą.

4605-07 South Hcrtnitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

J. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

| Republic 3100

25861.63rd Str.

CHTCAGOJE 

TOWN OF LAKE ŽINDTĖS

Tel. Lafuyette 2672

J. Liulevičius
Graborius

ir
I laibam uol ojas

kčjc.
Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

Town of Lake. — Vasario 
14 d., County ligoninėj po su
nkios ligos mirė Adomas Ca- 
haioronas.

Kūnas dabar pašarvotas Eu- 
deikio koplyčioj, 4605 S. Her- 
mitage Avė.

Laidotuvės įvyks Sukatoje.
Patarnauja cm- Vakario 18 d.,-B vai. į Šv. Kr\ 

nagoje ir apielin- 1 J
žiaus parap. bažnyčių, o po
pamaldų į Sv. Kazimiero ka-

4002 Archer Avė. i P^eS.

Kapitonas 
Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER M s NEMI RINT

RASP fZsIsFN^n S<()S ir NEIAGYDOMOS JOS YRA 
Sperlflliškfvi gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas iigae. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per duugel| metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo ti valandos ryto Iki 1 
valandai Ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
42V0 UEB’r aooi ST, kampas Aeeler Avė. Tel. Crswford 6473

Palengvins akių įtempimą. kuris 
»etl priežastim galvos Skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuirau Ir Ketvergals.

trump4 regysto Re,. Tel. Hyde Park s3>6
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
ztsitikimuoBe, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
naz klaidas.

8peciaiš atyda atkreipiama ran^,. 
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUK
P4 UAIKĄ BU NAUJU IŠRADIMU 0,180 val<ndo'’: nu0 « M « t nuo 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos * * TaX
^“"^lnnig?Bb^o.kSS^ y/SS 5!" 0080 M.JlBS2vard 7820

kaip kMq. ““m* Ramų Tel.i Prospect 1280

Ofiso vaL kiekvieną dieną nuo • Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-2
nuo 4 iki 8 vaL vakare litarninkais vak. Antro Of. vat: nuo 8-4 po 

piet Utarn. ir S ubą t. nuo 2-2 Va*. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. M. T. STRIKOL'IS/
GYDYTOJAS IR CH1KLRGAS

. OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ..

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0936

4712 S. ASHLAND AVI. 

TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALI8TAB

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halated St 
Valandos: nuo 19—4: nuo 9—t

MsriAHnmGr nwn 1Z Iki t*.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

5KZ

DR. JOHN SMETANA,

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, Iii.

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
' Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę 

vietą
S326 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 848»

- DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki I po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 19 iki 12 dieną

TeL Grovehill 1696

DR. A. L. TUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
V4l.: 9-11 ryto 9-4 lt 7-9 vak. 

Seredomls po pietų Ir NedėldienBU* 
tik susitarus

1429 W. MARQUETTE ROAD

Rea Phone 
£nglewood (441
Went»ortM 1999

DR. A. R. McCRADE
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAM 

6558 S. HALSTED STREE®
tai.: 1-4 ir 7-9 vai. vakari*

Office Phone 
Wen«wortA t«M

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numerio

4729 SO. ASHLAND AVI.

SPECUALISTAS
Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 

VnLs ryto ano 19—11 nuo 1—4 pa 
plotų: 7—1:19 vai. vakaro. 

Nedėliomis 19 iki II
Telefonu Midway 2880

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE Tel. Lafayette 7875

DR. DA VU) V. EFFRON
PHYSLC1AN & SURGEON

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNffi
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Platt Bldg., knmp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėk it mano iškabas.

TeL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Cldrurgu 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

nuo 9:30 ryto iki
. NMėliomis nėra Ofisas ir Rezidencija

Valandos nu 
8:30 vakaro
skirtų valandų. Room 8. ) 4458 S. California Avė.

Phone Canal 0523 Valandos: 2-5 po piet. 7-9 vak<

Tel. Ofiso Boulevard 5913-14 
Rez. Victory 2343

DR. A. J, BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofisų vai.: nuo l-8; OUO 6 50-8.30



6 ?< nktodienis, vasario 17, 19?^

V. STANCIKAS PUSMILIIONINKAS
A. GILIENE PASIEKĖ 100,000 BAISŲ 

SKAIČIŲ

“Draugo” kontestininkai j K. fterpetis,- 1710 N. Girard

METINIS ŽMOGAUS BALANSAS

vėl pradėjo smarkiau darbuo- st., Chicago, III.......... 130,970
tis. Sniegas ir šalčiai biskutį Į A. Gilienė, 3131 Emerald i 
buvo sulaikę veikimą, bet ne1 Avė., Chicago, III. .. 101,145 L . 
daug. Šiandien vėl keletas ko- Į P. Fabijonaitis, 2231 W. 23 1
ntestininkų pasivarė pirmyn. PI., Chicago, III.......... 89,857

V. Stancikas šiandien pa-i V. Mandraviekas, 815 — 45 
siekė pusę milijono balsų skai- st., Kenosha, Wis. .. 71,000
įčių ir stipriai varosi pirmyn. | O. Kašinskienė, 1639 S. 50th
Jei ne, tai P. Labutis būtų Avė., Cicero, III.......... 59,708
pralenkęs, nes užpakalyj ir A. Janušauskas, 1233 S. 49
tik laukia progos, kad pagali- Ct., Cicero, III..............57,150
tų Stanciką miegant. , M. Misiūnas, 245 W. 108tli

A. Gilienė įsivarydama j sh, Chicago, III............. 53 300
106,000 klubą padarė didelę F. A. Condrot, 1706 E. Mav- 
pažangą ir pralenkė P. Falu- omensing Avė., Philadelpbia, 
jonaitį.

Baigiantis ar pasibaigus nie kasarabatos! Judraus liežuvio 
tams, daromi visoki balansai, savininkams ši naujiena neat- 
Nagi pamėginkim sudaryti ka- rodo itin linksnis, 
sdieninio, paprastojo gyveni
mo balansą. Pasidairyki m, ką 
paprasčiausias pilietis veikia
per 365, 366 metų dienas. 

Pirmiausia pradėkim nuo va 
Juk, rodos, mes baisiai

daug visokių gėrybių ir nėgė-
rybių kemšame ir kemšame 
kasdien. Vienas kita-, be abe
jo, vaizduojamės nemažutę ga

li kiek reikia jėgos visoms 
mūsų aukščiau suminėtoms gė 
rybėms suvalgyti! Vienai sriu

jtn tėvai leisti savo vaikams 
‘taip išdykauti.

Ar nebft'ų gražiau tokiems 
paminėjimams surengti gra
žius pasilinksminimus, be na- 

!(minės ir ne ilgesnius, kaip iki 
12 vul. nakties.

Gaila mūsų jaunuohienės.

BOXING NEKIS
Šį vakarą vasario 17 dieną, 

8 vai. vakare, Aušros Vartų 
klebonijoje įvyks susirinki- 
iiias, į kurį kviečiami šie as
menys: J. Petkus, G. Petru-

mą buvo įsuktas į ratą ir mir
tinai užmuštas to malūno mo
toro girnų prižiūrėtojas, Ra
polas Gelumbauskas, 25 metų 
v v ras.

tų. Tai vienam kartui, o me
tams šis kelias išeis apie pus-

...... , .... antro kilometro. Dar dvigubaiĮvijų kaiminę, kurią taip sau , ... . .... ,. ... . 1 tiek reikia pridėti kitiems va -sudorojome kiekvienas per me 
tebus... Ir smarkiai klystame! 
Vidutinis mėsėdis per metus

bai supilti į burną turi šauks- Jl* nG,anko gražh* nu",s Para“ 'tis, C. Sl.edwill, B. Winika 
tą kelti bent dvidešimts cen- PUOŠ parengimų, dėl to gęsta tis, J. Zajauskas, F. Meškau- 
timetrų ir šitą darbo kelią su-^10 hetuvyb*> nyksta Pa-'skas, F. Bockus, V. Kukeckus, 
keliauti bent dvidešimts kar-'ga,ba Savo tavdia™- !f. Ketter.

Atvyko į Kauną p. Gustai- 
tvtė-Zilinskienė, dvaro savini
nkė, ir viename viešbuty neti
kėtai mirė. Prie jos buvo ras-*
tos revolveris su keliais šovi
niais.

Kaimynas Rev. J. Mačiulionis

’0WN OF LAKE ŽINELĖS PRANEŠIMAI
gimus. Tada šitoks rankos su-' 
keliautas per metus kelias pa- ! 
sieks maždaug profesoriau?

X Nesenai buvo suruošta; 
Šv. Pranciškos Rymietės, mo- 
terų-merginų draugijos 20 me-

tm,vartoja u.fsos jaučio kut- piwaM() slrotosf„rinj ' |t<! jubiliejinis balins, kuris la-
T’ 1 / 1 O I • I T» TOIOA Ir 1 11 1 ZVlT t * • 1 1a.»• I s--*--.-1 - .1 „ _ . ~

GHICAGOS L. V. “DAI
NOS” CHORO SVARBI 

REPETICIJA
virtadalį ir pusę kiaulės! Ne
taip jau baisu? Pusryčių

1? * ............. ^7. popiečių kavos mėgėjai pieno ", .Pa............. ....................... 45,500 * 1 . V H alpime;tam reikalui per metus suvar

Kojos per metus palipa apie 
100,000 laiptų. Juk tai toks 

iznio 'rekordas '(kelias, i
bai gerai pavyko, nes 
teigiamu rezultatu.

davi Penktadienį, vasaiio 17 d

A. Valančius taip pat sma
rkiai varosi, gula ant A. Stu- 
lginsko, idant jį pralenktų.

A. Gubysta, F. A. Condra- 
tas, V. Mandraviekas ir kiti 
taip pat kįla aukštyn.

V. Stancikas, 1706 W. 47th

• v • n v r\ i vCillI i “1 IV Ct I UI Į M l III“ v flllVill * I J • i • nl i • i •A. Bacevičius, 18o0 M aban- , daugiau kaip 2 kartu ilgesnisno loja tiek, kiek karve jo duoda y „ , . , . ®.šia Avė., Chicago, III. 33,<50 . ., , 11z Tūvero«tn imi™ ....per vieną savaitę, o kavos —
Paul P. Petrauskas, 14 John (jk porofj k#VM krflnlelh; der. 

soti ,st„ Binghamton, _ ,,,, Dideliam kavos, kasdieDi.
’ *................................ 24,507 n-K niokkos, mėgėjui tenkaniokkos,
J. J. Aukškalnis, 1354 Har- pridėU vicno kavos krlV

rison st., Gary, Ind. 22,750 
Ona Aksomaitis, 100 ITar-

si., Chicago, III. 511,455 mon Avė., Detroit, Mi-
P. Labutis, 917 W. 34th st.,'cliigan .'. 18,634

mėlio derlių. Cukraus pasisal
dinti per 366 dienas visiškai 
pakanka vienos cukraus gal
vos, druskos suvartojamas tik

Chicago, III................. 494,893, Pr. Žebrauskas, 2253 S. Oak-
A. Švilpauskienė, 103 N? 20 ley Avė., Chicago, III. 17,350

Avė., Meluose Pk„ PI. 341,435 J A. Gubysta, 4355 So. Mozart ^joa'pirščiukas. Vi-
S. Balčiūnienė, 2212 W. 23 Avė., Chicago, 111. .. 17,350

st., Chicago, III.......... 310,500 { J. Motikaitis, 1305 S. 51 st1

I vienas kilogramas, o pipirų ir 
kitų būtinų prieskonių — vos 
pilnas siuvėjos pirščiukas. Vi
sa metinė sriuba vargu pripil-

.. .. , . . , , ijvvks svarbi “Dainos” choroDaliaus nuvykimui dantavo-i * .. .. , . . .. . . v T t , i repeticija. Visi choristai irsi visos nares, ypač J. Luko-1 , . , , . .. . , . .. ... . ... choristes kviečiami būtinai at-
už Everesto kulno aukšti), „ž I8'.™1'.' -T b"V° komlS'J°’
kuri kiekvienas žmogus is tei-, ,T ... .z X Nesenai įvyko įskilnnn- .....sybes turėtu gauti olimpini! ... .... . to, kuris įvvks ateinanti sek-j r t • A gedulingos laidotuves a. ' .medau. Ir per visas tas 366 T . .. . , ... madieni, vasario 19 d., Lietu-v. ,. , , a- Jurgio Marcinkevičiaus. . , ,.A ..dienas musų sirdis suplaka 35 T ,, , v , viii Auditorijos naudai.Per pamaldas bažnyčia buvoi .... ..., * Repeticija įvyks punktua-pilna žmonių. ' . n , , ,, , .... .Imi 8 vai. vakare, Mark White 

. A. a. Jurgis gyvendamas Square svetainėje, 29th ir Kai
čia turėjo plačią pažintį ir sted Str. Prašomi nesivėluoti. 
daug draugų ir Šv. Kryžiaus j ieva Lukošiūtė, rašt.

šliaukyti, nes turime sėkmin
giau prisirengti prie koncer-

milijonus kartų...

CHICAGOJE

MARŲUETTEPARK
ŽINUTES

“PASIRINK SAU KAS 
GERIAUSIO”

Specialus Pasiūlymas:

5 Svarai “BURLEY 
BEST” Tabako

$1.00

Kentucky Burley natūra
laus lapo rūkymui tabakas 
Del pypkės, cigaretų ar krau( 
tymui. Pats gerumas. Skanus 
ir malonus. Neturi kemikalų 
ar kitokių netyrumų. Nėra pa
gražintas, nei dekoruotos dė
žės, tik daug pačio pagrindi
nio gerumo. 5 svarai padarys 
50 didelių maišelių dėl rūky
mo arba 40 susukimų dėl kra
mtymo. Tiesiog iš augintojo. 
Atsiuskit mums $1.00 ir mes

„ „ . dytų vieną vonią, o duona,
S. Staniulis, 6651 S. Talrnan Avė., Cicero, III.......... 16,409 , . • • , i - •I , sukepta i vieną kepalą, visai

Avė., Chicago, III. .. 232,000 V. Gaižauskas, 148 E. 107th ... , . .. ’ , . , „ ’ ’ gerai sutilptu ant paprasto a-A. Stulginskas, 1628 So. 50 St., Chicago, III.
Avė., Cicero, III. .. .. 223 935 i A. J. Sutkus, 1007 8th St., 

A- Valančius, 1226 S. 50 th AVaukegan, III............. 9,508

1 Q x v x x
’ ’ 0 pvalans namų stalo. Kasdieni-

TĖVELIAI, TĖVELIAI

parapijonu nuo parapijos įsi-! --------- ------
kūrimo. Buvo labai dosnus vi-! Bridgeport. — Šv. Pranciš- 

, šokiems kilniems reikalams. jkaus Rėmėjų 1 skyriaus su- 
I Velionio žmona, Stella Mar- “hinkimas įvyks ši vakarą,
! cinkevičienė liūdėdania savo ^v- ’hirgio parap. svetainė je, i tuojau prisiųsiu! Jums 5 sva-
'mylimojo vyro, dėkoja visie-

Ave., Cicero, III. ... 
S. Stašaitis, 1413

Ct, Cicero, III. ...

nėms mūsų suvartojamoms da
ržovėms augti užtektų vos dvi

Vasario 18 d. vairam teko. ms> k"™ TC’ioni,,i suteikS P*" /J 
eiti 71. gatve. Prie vieno ‘skers-,sk:1,ini I»to™avin«b Rap

7.30 vai. Kviečiame visus da 
yvauti. A ra rengiamas bun-

Valdyba

rų pkg. Burley 
BACCO.”

“BEST TO-

,’95:fc,,,P_\’..Vai?k.aUSkal. .4242 S°->Sin>ts kvadratinių metru.
šioj pat žemėj gražiausiai ga
lėtų išgyventi ir tie vištų pul-

S. 481 h Mapleivood Avė., Chicago,
137,750 III. 9,002

gatvio namuos išgirdau nepa
prastą niergelių-vaikinų šauk
smą. Nebuvo tai dainos, tik 
staugimas ožio balsais. Kas

20 Ward Lith. Political and
KAS GIRDĖT WEST SIDF Benefit Club rengia smagų

_______ metinį balių su įvairiais pa-

Škotijos Lietiniai
, X Vasario 7 d. ponia Vir-

Tonvzm™ r u i ♦ n 'kai, kurių kiaušinius sudoro- —' Pamaniau> nes -iau bu- bickienė minėjo metines vyro
Londono Uetuvtų R. katalikų;Vo 12 valanda nakties. ^lirties 8ukaktuves. Is „t0 už

Tiesą sakant, tų “pulkų” tik Ant rytojaus sužinojau, kad,Prašyti svečiai išklausė šv. mi- 
viena galva, nes viena pati j ten buvo jaunos 'mergelės gi-,š’lI už velionio sielą. Pietums 
višta, ne labiausiai stengdama mimo dienos paminėjimas, kad svečiai susirinko į p. V irbic- 
si, gali patiekti pakankamai sekmadienio rytą apie 6 vai. kienės namus. Čia visi buvo 
kiaušinių vienam žmogui per silpnos mergaitės buvo velka- pavaišinti. Prieš valgį dar pa-i

parapija

Londono lietuvių R. katali- 
V V. S-GOS GLASG0W’O hų parap. spiečia 14 religinių 

SKYRIAUS VAKARAS 'ir tautinių draugijų. Metinis
----------- i parapijos susirinkimas buvo

Koncertas su vaidinimu ir sausio 8 d., kuriame paaiškė- 
kitu kuo buvo sausio 22 dieną jc, kad pernai buvo 644 svarai 
Blaivybės draugijos salėje, sterlingų 15 šilingi) ir 7 pensai 
Vaidinta 3 veiksmų drama pajamų — arba tik 13 šil. 6 [bičiuliams šis kieįris didėja

marginimais, vasario 19 d., 
Geo. M. Černausko svet., 1900 
S. Union Avė., 6 vai. vakare. 
Įžanga 25c. Peter Lapenis

RATAS UŽMUŠĖ DAR
BININKĄ

Akmenės miestely (Mažei
visus metus! Gėrimai per 52 mos į automobilius ir išvežio- ,siinelsta už velionio sielą. Aisi kių apskr.) J. Zabidos nioto- 
savaiteš sudarytų dvi viduti- Ijainos į namus.
nes statines. Žinoma, lašiuko Jaunimo buvę dvidešimt a-

“Ugninis ratas.” Pagal j>apro- pensais mažiau kaip užpernai. Lagei kiekvieno “troškulio”,s’"env 0 ls^rę. apiG penkls
. .. .... . . Ix ° ' ’or-n 11 nnn o Tiamirinc

ti, už įėjimą neimama mokės- Rinkliava bažnyčioje (savoje) dydį; tačiau, ir kraštutiniau- 
siu atveju, didžiausiam lašo 
mėgėjui visiškai pakanka vy
nuogyno, kuris sutilptų mažiu- 
kame kambarėlyje.

Tad galime drąsiai pakeis
ti nuomonę apie save: mes 
kiekvienas, iš tiesų, nesame 
tokie baisūs smakrijos, kaip 
kad kartais įsivaizduojame.

Ir vis dėlto ir tuos niekus, 
kuriuos suvartojame, pasiga
minti reikia didelio vargo, y- 
pač šiais laikais. Mokslininkų 
ištyrimais, net griežimas va
dinamas sunkiuoju darbu, taip 
ir šeimininkės visa namų apy
voka. Vien savo virtuvėj per 
metus ji subėgioja daugiau 
kaip 2 kilometrus! Vadinas,

Cio, bet prašoma stambesnė davė 116 sv. sterl. 13 šil. 6 p., 
(ar šiaip, kitais kartais) sida- užpernai tik 107 sv. st. 16 š. 
brinė auka; vadinas, įeidamas 5 ji. Iš pajamų užlaikoma baž- 
paankoji sidabrinį pinigą (3 nyčia, (pernai pagrindinai va- 
pensai, šilingas ir t.t.). lyta, pagražinta), kunigo ir

Platina Vilniaus pasus varganininko algos. Dar para- 
pijonys siunčia kas savaitę jmi 

V. V. S-gos Glasgow’o sky- l svarą sterlingų kunigui Ma
rius platina Vilniaus pasus, tulaičiui į Lietuvą (serga), ku- 
Tuo ypač darbuojasi J. Pece-*ris ten yra klebonavęs 26 me- 
ii°* i tu? (dabar klebonas — V. Mar

gaUonus naminės.
Baisu pamintyti, kaip drįs-

INSURANCE

NOTARY
PUBLIC

svečiai buvo patenkinti, nes riniam malūne per neatsargu 
Virbickienė yra įžymi virėja, --------------- - ■ ■■ ■

Buvusi JOHN R, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7860 

Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
West Side: 2151 W. 22ud St.

Panedėllo. Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republlc 9600

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

lMOOTGAGE BAMKERS i

PERKAM 
Lietuviškus 
. BONUS

1NDEPENŪENT TOBACCO 
GROWERS ASSOCIATION
207-8 McClure Bldg. 

Frankfort, Kentucky

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
viena ii geriausių ruSlų automobi
lius — BTUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėJi savo stiprumu ir grražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

«4M ARCHER A VE NU E 
Telephone Lafayette 7199

zonas). Išrinkta parapinė val
dyba (su tuo pačiu pirminin
ku), revizijos komisija ir ko- 

Jvaip rašo I. D. , kun. J- ritėtas (beveik tas pats) bei 
Petrauskis kalbėjo ragindamas oj.olektoria; „ (renką. i§ pa. 
visus lietuvius išeivius pusi- rapijiečių mokesčius), 
dėti, kiek kas gali, prie atva-1
davimo užgrobtojo Vilniaus Lietuvio kunigo pamaldos
krašto Mossend’e jx> pamaldų Škotijoje

Kun. J. Petrauskis kalbėjo 
apie Vilniečių kongresų

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

Geriausia kaina — Cash užNAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras sutelkia patarimus na-,
mų savininkams reikale nesusiprati- iReal Estatc Gold Bonds, mor- 

— mų su rendaunlninkais. Maža narinė i
x:4„™ mokestis. Ekspertų patarimas visose gičlUS ir CertifikatllS depozi-energlJOS jau Vien Sitam maz- narnų savininkų ir rendauninkų rel- 

mymško) Bellshill ‘Sąjungos’ Drauge”, — kurioje koloni jo- Į možiui padedama nemaža. 0,, kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai.

(Britanijos L. R. K. Darbinin- je kuomet įvyks “Pamaldosi&tfii, kalbėli, pasirodo, reikią1
visai maža energijos. Vienas

bažnytinėje salėje, kur (kai- paprastai skelbiamos “Išeivių

kų, jos vardu leidžiamas, da- bus” — toks skyrelis tame 
bar Britanijoje vienintelis, sa- laikraštyje spausdinamas nuo 
voillnis laikraštukas — “Tšci-' senni pačioje pirmoje pirmo 
vių Draugas”) kuopa suruošė puslakščio vietoje.
vaidinimą vieno angliakasio Biznierių akelbimBi
parašytos pjesės — “Pakula.” Jaisiais, paprastai, gyvena

Mirė. laikraščiai. “Išeivių Drauge”,
.. _ . ibe lietuviškos kepyklos Mosse-6a metų Petras Virbickas . , . . ... . .n<l e skelbimo, matomi tik lai- 

GJasgovv o i>- Ona Bungienc dotuvjų įstaigų ir reikmenų 
Mossend’c. Palengva retėja Į(r,c lietuvių firmų). Mat, ne- 
ftkotijos lietuviai, nes imigra- taip, kaip Siaurės Amerikos 
cijos ųiėra. Jungtinėse Valstybėse. Škoti-

amerikietis mokslininkas ap
skaičiavo, kad žmogus, kuii» 
nuolat kalbėtų ir kurio balso 
energiją paverstume šiluma, 
gautų “malti” lygiai 1200 va
landų, t. y., visą penkiasde
šimts dienų ir naktų, kol su
darytų tiek šilumbs, kad galė
tų išvirti nors vienas puodu-

Plet Jžymųs ųamal origlnalio Ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chica- 
goje.

UANDLORJM RŪRE A C OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Plvlslon St.

Tel. Armitage 2961—2962 
Męs esame Jau Muo adresu vlrž 40 m.

tų. 134 North La Šalie 
Room 316.

St.,

udasas

joj nėra daug lietuvių vertel
gų ir profesijonalų.

Arėjas Vitkauskas

Parsiduoda pirmas morglčtus $1000. 
$6.00 nuožlmčlala. 2 gyvenimu mūri
nis namas po I kamb. AtaIAaukite,
3301 S. Halsted St. j aptieką, 

r. SHYMKUS
CASH U* JURŲ SENA A UKSĄ. 

Mes mokame augMIusta kaina už
sulaužytus senua aukso dalktua dan
tų tlltua dantis, laikrodėlius, lom
bardo tikietus.

ROMH REFINERS,
Knan<-r nidg. ė No. IVahash Avenuo
Kambarys 600

Parsiduoda pigiai Stark pianas, 
bench ir notų kabinetas 945.00. Tei
singas pasiūlymas nebus atmestaa A- 
tslžauklte:

ANTANAS YABLONSKIS, 
820 East 67 Street

TEL. FAIRFIELD 8889

Reikalinga Gaspadinė
ant fanuos. Ne tiek mokestis, 
kiek geras gyvenimas įverti
ntas. 2 šeimynoje. Rašykite
P. Matas, R No.l, Eden,

Wisconsin

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per #| vestuvių snzo- | 
nų, kurie fotografuo
sią mflnų Studijoj.

Reikale esint tele- 
fonuokite Englewoo<l 
5840

P. CONRAD 
A023 So. Haloted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.

The Most For Your Money
hy

PEOPLES COAL CO.
2 tons or tnorc

III. Lump................... $5.50
Ky. Mine-Run ......... $5.20
W.V. Pocahontas M.R. $6.50 

Tel. Pullman 5517

TUMONIS COAL CO.
Offers an attractive 
February Bargain

Genuine Pocahontas 
Mine Run 50% coarse

2 to 4 tons................$6.50
4 tons or more .. .... $6.25 
Tel. PULLMAN 8296-8092

j ---- U... . __ .--- i............................................................................................................. ... nesą , įmA, Su iiiiii i .. I.

Mes Mokame Cash
$82.50 už £100

L. KAUFMAN & 
COMPANY

134 N. LaSalle St. 
priešais City Hali 
Kambarys 610

5332 S&LONG Avė.
tkic Moa.

Kiekvienas Tardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės } Grane Coal 
Kompanijų, ten jua gausite ge
riausias anglis Ir už mažesne 
kalną negu kur kitur.

Green Valley geriausios au
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas .........$8.50
Pocahontas lumps ....$900 
Summer Creek lump ..$8.00
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