
LIET L'VIV fiATALIKT DEENRAsfriS 

BHn» kasdieną išskyras nedėldieuius. 

FKBJrCMKRATOS KAINA: 

CHIOAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Prenumerata raokasi iškalno. Lai- 

kas skaitosi nuo užsirašyme dienos ne 

nuo Naujų Mėty. Neria t permainyti 

adresą risada reikia prisiųsti ir senas 

adresas. Pinigai geriausia siųsti išper- 
kant kraseje ar exprese "Meaty Gr- 

der" arba. įdedant pinigus regis- 

truotą laišką. 

"Draugas" Pubhshing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI. 

"DRAUOAS" 

mietams .. 

Pusei Metų 
6UV. VALST. 

Metams .. 

Pusei Metą 

$«.«<) 
3.50 

. $5.00 
^. s.e« 

Telefonas MeKiitley 

Keleivis Garsus. 

Bostono soeijalistų laikrašti:* 
4 * Keleivis gąsdina skaityto- 

jus dviem daiktais: kunigais 
ir pažanga, .lis raso: "l ž ka- 

ralių stovi \ėo partija "Pa- 

žanga 
'* 

ir kunigų vadovauja- 
nii K ri kšė ion y s-demok ra tai. 

Tą didelę naujieną ]>-no (le- 

iružio leidžiamas ir p. Mieliel- 
v • 

šono redaguojamas laikraštis 

bruka skaitytojams, kuomet 

krikšėionvs demokratai nei 

sapnuote nesapnuoja apie ka- 

ralius. 
" Keleivis" tvirtina tą me- 

lą paėmęs iŠ "Lietuvos l ki- 

ninko." Abu tuodu laikraš- 

čiu yra pilnai laisvu nuo viso- 

kios doros ir gėdos. 
Ta pačia diena, t. y. 19 ko- 

vo metų dienraštis The 

Boston (ilobe štai ką rašo:^ 
Plead Guilty To Charge Oi 

Stealing Electricity. 

•J. U. Gegužis and Stanle> 

Michat'lson. pubPiRhers ot' tlu 

Lithuaniau \vevkly įunvspapei 

"Keleivis." pleaded guilty t* 

the i-hars^ «»t* laiveny ol 

eleetririty \vheii arrainged ii 

^ 
South Boston roui't yestmiay 
The cast* \vont over to .Api ii 

1 f oi' ilisposition. 

Tat reiškia: -J. <>. lieguzis ii 

Stanley Mirliaelson. leidėjai 
lietuviško savaitinio laikraseii 

•'Keleivis." tapę apskųsti ui 

elektros vogimą ir pašaukt 
vakar South Bostono teismai 

prisipažino kalti. Dalykas ta 

po nukeltas l balandžio. 

Socijalistiškos doros mokiu 

tojų pavyzdį gal Imtume ne 

minėję, bet nesenai "Ivelei 

vis'' statėsi doresnis už vien; 

t iesą, x nepavyz< lingą popežių 
Su žmonių garbe ponai t«e 

gužis bei Mieliaelson as ap 

seina negeriau kaip su žino 

nių elektra. Tik tiek, kad U/ 

elektros vogimą priseina pra 
buvot teisme, o už melo ras) 

Iną ant Lietuvos kriksėionii 

demokratų nėra kam sklisti. 

Ka<l redaktoriui atseina bu 

ti teisme apskustam už laieeir 

oi eleetrieity. tai gana nuobo 
dus ir erzinantis dalykas 
Tuomtarpu straipsnis parasy 
ti reikia. Na ir tapo parašytą 
l>uk krikščionys demokrata 

reikalaują is Anglijos, ka< 

duotų savo karaliaus gimin 
karaliauti Lietuvoje. Ant k< 

kilo išlies ?ocijaiistai pagležiĮ 
jei ne ant krikščionių demc 

kratų. 

Italai ir Vilnius. 

Iš Rymo atėjo du laikrasči 

I/Keonomista dTtalia No. 1! 

- sausio 2- d. dienraštis ir L 

Eeonomista delly Italia Mo- 

derną No. 4, sausio 29 d., sa- 

vaitraštis. Abiejuose yra atkar 
tūta tu pati koreajpondencija 
iš Vilniaus rašyta X6 sausio 
siu metų. 
Pirmiausiai rašoma, kad 

lenkai atidarė Vilniuje savo 
universitetą su didele iškilme. 
Buvo Ivriokavos vyskupas ku- 

nigaikštis Sapielia, Lwowo ar- 
mėnu arkivyskupas Teodoro- 

wicz, ministrų pirmininkas 
Paderewski ir pats Lenkijos 
viršininkas Pilsudski. 

Korespondentas sako, kad 
trūkstant tam universitetui 

profesorių, tapo parkviest i ar 
atsiųsti lenkai iš Lwowo ir 

i Kriokavos. Bet truko taip-gi 

j ir studentų. Todėl leista Įsi- 

| rašyti kareiviams lenkams, 

nereikalaujant, kad jie butų 
perėję žemesniuosius nioks- 

j lus, ir da-gi paleidžiant karei- 
vius iš stovyklų fronte. Tuomi 
labiausiai pasinaudojo žydai. 
Jų dabar yra SO nuošimčių 

! tarp Vilniaus universiteto stu- 
! dentų. 
i 

* 

Yra Vilniaus lenkiškame 

universitete ir katalikų teolo- 

i gijos fakultetas. I tą įsirašė 

j vienas studentas ir tas da-gi 
i lietuvis. 

Toliaus korespondentas pa- 

sirašantis vardu "Vjlnen<e?\ 
: t. y. Vilnietis, kalba apie eko- 
nominius užimtosios Lietuvos 

| reikalus ir tvirtina, kad lenkų 
| valdžia palaiko turtinguosius, 
o varguose palieka neturtin- 

| iią lietuviškų užimtojo 
krašto visuomenę. Jis rašo. 

I kad ilgos eilės žmonių lauk- 

(lamos ką nors pirkti sankro- 
vose keikia turtuolių valdžią 
ir lenkus. Duonos svaras esąs 

penki rubliai. Dvarininkai tu- 

rėdaini daug miltu duoda juos 
statydami sąlygą, kati žmogus 

1 už miltus halsuotii, kad tas 

f knistas priklausytų Lenkijai. 

Lietuvių prieglaudoms len- 

| kai neduoda nieko. Vaikai ne- 
| išmirė badu dėlto, kad kanau- 
ninkas .). Kukta, lietuvis, <u- 

i gebėjo gauti iš Kauno du ar 
j' 
tris vagonus matų. 

l'-nas Vilnense rašo, jog 
lietuvių viltis grįžti prie Lie- 

i tuvos laikosi tik tuomi, kad 

, lenkai nesutinka su lenkais. 

Sunkiausia atseina kunigams 
lietuviams. Daugelis tapo areš- 

I tuota arba išvyta. Nepritenka 
lietuvių kunigu bažnytiniems 

j reikalams.' Pereitą rudenį 
seminariją įstojo tik vienas 

! klierikas lietinis. Lenkų žan- 
• t . .. 

.darai kišasi i bažnyčios reika- 
lus ir })asirodo labai žiaurus. 

Xet vokiečiai valdžios ap- 

garsinimus Vilniuje leisdavo 

keturiomis kalbomis: lietuv*- 

kai, lenkiškai, baltgudiškai ir 

j žydiškai. Lenkai panaikino ki- 

; tas kalbas, palikdami vien sa- 

vąją. Lietuviškiems laikia<- 

čiams labai sunku gyvinti 
Vilniuje, nes cenzūra ir straip- 
snius išbraukia ir neduoda 

palikti tuščios vietos, kad ne- 

būtų žymu cenzūros žiauVu- 

inas. 

iŠ korespondencijos dvasios 
ir turinio lengva suprasti, 
kad lietuvio rašyta. Paduoda- 

mi tą turinį mes žymiai su- 

Švelninom autoriaus išsitari- 

mus. Bet neikoki švelninimai 

negali nuglostyti baisaus fak- 
to, kad lenkai užėmė mųs sos- 

tinę ir laiko ją. Xors su jos 
gyventojais jie apseitų kuošvel 
niausiai ir kupmandagiausiai, 
tai mums padarytoji skriauda 
duotu mums teise su lenkais 

apseiti, kaip su asmenimis 

mušančiais mums per galvą. 
Kol lenkai iš Vilniaus nepa- 

sitrauks, kol jie lietuviškai 

kai bu nė i u žemių mums negrą- 

žįs, toj jie bus didžiausi mus 
tautos/ priešai. 

\ 

VAKARIENBUTIS. 
Po ilgų prisiruošimų, po są- 

žiningo rengimosi, po didelių 
baimių, ar pasiseks, galų gale 
pasirodė scenoje lietuvių kal- 

boje misterija, arba V. Jėzaus 
i Kančios drama Sv. Jurgio sve- 

tainėje nedėlios vakare, kovo 
21 d., 1920 m. 

Prieš pradedant 

Pasitaikė, kad man reikėjo 

pasimatyti su kai-kuriomis* tos 
dramos rengėjomis. Nueinu 

svetainę visą valandų pirm lai- 
ko ir randu pilnų svetainę žmo- 

nių. Seimininkai stovintieji 
prie didžiųjų durių sunkiai ap- 
sidirba. Tikėtasi nedaug žmo- 

nių, dėlto tnečiaug asmenų pa- 
statyta atiminėti ženklelius nuo 
i neinančių, o čia svečių tik 

plaukia eilės be galo. 
Susėdę žmonės apsieina gra- 

žiai, bet apie 7:30 vai. matyda- 
mi, jog tuščių vietų nebeliko, 
pradeda kviesti lošėjus pradė- 
ti darbų: ima ploti rankomis. 
Tuomtarpu šeimininkės dali- 

na programų*;. 
• Ant programų 

pažymėta pradžia 8 vai. vaka- 
re. Kai-kurie sako kaimynams: 
"Paskaityk pirma programą, 
paskui plok." Programe yra 

r pastaba: "Del svarbumo ir 

šventumo perstatymo prašome 
neploti rankomis." 

Dešimts minučių prieš aš- 

tuntą pradėjo rinktis orkestros 

nariai; 3 minutos prieš aštun- 

tą dar nėra orkestros direkto- 

riaus. I\engėjos rūpinasi ar jis 
nepasivėlis, ar galima bus pra- 
dėti laiku. Sutarta pradėti. 

Įžanga. 

Pirmiausiai pasirodo p. An- 
tanina Nausėdienė Akademi- 

jos Rėmėjų Draugijos pirmi- 
ninkė ir vakaro šeimininkė. 

Mat vakarą surengė ta draugi- 
ja. P-uios* Nausėdienės iškalba 

\*isuomet padaro gerą Įsj)iidį 

publikai. Šiuo žygiu ir publika, 
spėju, padarė jai gerą įspūdį* 
nes šeimininkei, rengusiai va- 

kar.) malonu matyti, kad netik 

neliko nei vienos tuščios sėdy- 
nės, bet dar neištenka nei su- 

rankiotų iš visur kėdžių bei kė 

dėlių. Vienas nemalonumas bu-J 
vo tik iš to, kad orkestros artis- j 
tai gavo buti grūste susigrudę.; 
Pasveikinus svečius, pasa- 

kius gražią bet trumpų prakal- 
bėl^s pirmininkė pakvietė kun. 

Bučį, kad paaiškintų patį Vei- 

kalų. 
Kun. Būrys sakė, kad Chica- 

o-oje skirtumas tarp lietuvių 

ypatingai pasirodo šįmet trum- 

pai prieš Velykas. Vieni orga- 

nizuoja prakalbas apie 1> ties 

j dalykus, apie tų kas gvvuoliš- 
kiausia žmoguje, kiti susiren- 

ka atsiminti, apsvarstyti ir pa- 
gerbti didžiausiu už visus pasi- 
šventimą. Meilė yra augštesnč 
už kitus jausmus. Ji dar paky- 
la kuomet mylinčiam tenka 

kentėti ir tai kentėti už kitus 

už milijonų milijonus. Tai-gi 
nebuvo atsitikimo lygaus Kris- 
taus meilei ir pasišventimui. 
Kas Išganytojo kančią yra 

skaitęs Evangelijose ir kas jų 
matys ši vakar misterijoje, tas 

pastebės skirtumą. Čia yra as- 
menų visai neminėtų Evangeli- 
joje, čia Evangelijos mifiėtieji 

Rusai mus skriaudė, bet tat 

jau perėjo. Vokiečiai mus 

skriaudė, — bet ir tat jau pa- 
siliovė. Tik vienį lenkai mus 

tebeskriaudžia šiandien. Jie 

tebelaiko peilį įsmeigę mums 
širdį. Kas-gi gali kalbėti a- 

pie sutartį ar sugyvenimą su 

jais M Jiems rodosi, kad jie 
gali mus skriausti dėlto, kad 
mes mažesni. Kušinai rouusi 

taip pat. Pasirodys sykį ir len- 
kams jų gobštumo pasek n.ės. 

asmenys kalba žodžius, kurių 
Evangelijoje nėra. Evangelija 
aprašo Kristaus kančią ir Jo 

kankintojų veiksmus. Tai yra 
tikra istorija. Joje aprašyti 
atsitikimai kaip buvo. Misteri- 

ja parodo, kokį įspūdį tie atsi- 
tikimai padarė geriems žmo- 
nėms žiūrėjusiems atsitiki- 

mus ir girdėjusiems kas daro- 
si. 

Tie įspūdžiai neminėti Evan- 
gelijoje. Jie nėra imti nei iš ko- 

kių kitų istorijos raštų. Jie yra 
imti iš poeto širdies, išminties 
ir talento. Juos negali vadyti 
tikru istorijos liudijiwiu, bet 

juos negali priskaitvti nei prie 
pramanytų pasakų, yra savo- 

tiškos tiesos tame ką poeto šir- 

dis, mintis ir talentas įspėja. 
Poetas, kuris šį veikalų pa- 

rašė vadinasi Kobert.Hugh 
Benson. Jis priklauso prie gai- 
šiausių šiais laikais Anglijos 
raštininkų. Labiausiai yra ži- 

nomas pirm keliolikos metų iš- 
leistas jo veikalas "\VorldV: 

Master'' (Pasaulio Valdonas), 
šita misterija priklauso prie 
mažesnių Bensono veikalų, bet 
turi visas talentingo autoriaus 

ypatybes. 
šitų misterijų žiuri n t nau- 

dinga yra užmiršti svetainę ir 

miestų, o persikelti mintimis 

Jeruzolimų, Kristaus laikus 

ir įsivaizdinti, kad matome 

įvykstančius didžiausius pa- 

saulio atsitikimus, dėlto delnų 
plojimai ar juokai eia visai ne 

vietoje. 
Drama prasideda tuo laiku, 

kada Kristus vakarykščiu i 

prieš mirtį pavalgęs vakarienę 
išėjo iš namų. Jo jau nėra kam- 

baryje, bet Išganytojo balsas 

girdėtis už sienos. Y. Jėzus ei- 

na su apaštalais Alyvų Daržą. 
Kun. Bučiui pabaigus, kai- 

knrie bandė ploti*rankomis, bet 
atsiminė, kad nepritinka ir lio- 
vėsi. 

Orkestrą. 

Pas estradą visą dešinu p u s o 

svetainės trimis <*il<*'Jiii»s užėmė 

orkestrą. Smuikai, tie reiškiau- 

sieji muzikos instrumentai, už- 
ėmė pirmąją vietą orkestroje. 
Ivimbairio pijanas stovėjo tar- 

pe smuikininką. Toliau j abi 

pusi ėjo i'letos, klarnetai ir 

įvairiausios triubos. Orkestro- 

je buvo trisdešimts žmonių. .Ją 
vedė p. Roman A. (Jirvin, pro- 
fesorius iš American Conser- 

vatory o t' Musie. Artistai buvo 

jo mokiniai. Jie buvo atėję pri- 
sidėti prie to vakaro del dailės, 
ne del užmokesčio. 

Penktoji Čaikovskio simfo- 

nija kaip tik pritaikyta šitam 
vakarui. Jos andante praside- 
da liūdnais jausmingais akor- 
dais, kuriuos Įsimaišo aštrus 

garsai lyg Judošiaus riksmas'} 
tarpą Apaštalą maldos. Tik tie 

betvarkės ir neapykantos gar- 
sai greit paskęsta sutartinėje 
širdį pakeliančioje haruionijo- 
jos juroje. Orkestros vedėjas 
lengvai viską vedą nemosikuo- 
damas perdaug, bet visiems ar- 
tistams priduodamas dvasios ir 

kiekvieną įvesdamas bendrą 
tomi vainiką pačioje reikalin- 

goje vietoje. Orkestrai pabai- 
gus neiškentė' žmonės neploję, 
bet susigėdo ir paliovė. 

( 
1 

Prologas. 

Tik štai pro uždangalą pasi- 
rodo asmuo su juodais ilgais 
rūbais, su sandelomis ant basų 

koją su ilga ganytojiška lįzda. 

Tai,gydytojas. Jis išeina pasa- 
kyti susmilkusiems kas čja 
bus. • 

' 

j 
(Daugiau .Bus. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS' 

BONUS 

įimmmimmiiMHHHnmmmtiiimiim 

Daug žmonių kreipėsi 
" Drau- 

go" knygyną, norėdami gauti į- 
yairių "Gaspadiiiių-Yirėjų" arba 

aiškiaus sakant knygų, kaip ga- 

minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokią knygą turime. Ji 

vadinasi: 

"VALGIU GAMINIMAS" 
Jos kaina be apdarų .... $1.25 

su apdarais $1.50 
Taippat turime lutą labai gra- 

žią didžiai naudingą knygą: 
"MEILĖS GALYBĖ" 

Kaina su apdarais 75c. 

Kaina be apdaru 45c. 

Užsakymus siųskite šiuo adresu 

"Draugas" Publ. Co. 
1800 W. 46 Str., Chicago, 111. 

tMNminnitfMiiiiiiiiiiiMnitĖiiiiiiHiimTni 

JEIGU JUS MANOTE 
Pirkti "Uke" teisingai be 

apgaules. Mes duosime Jums 

geriausi paturima "negu kas 

kitas. Mes turime daug ūkių 
visokio didumo ir prekės, tu- 

rime su givuolius, Mašinoms 
Sodnais užsėtais Javais ir taip 
toliaus. Mes parduodam ant 
labai lengvų išmokešeių, mes 

imtis esame ūkininkai ir ant 

ukiu gyvenam. Užtai mes 

gvarantuojame žeme ir pope- 
rias norintis gauti geresni 
patarnavima. Visados rašyk 
mums pirma. Lietuviškai ad- 

resuojant. 

American Farm Land Co. 

Scottville, Mich. 

'' jjp."waitchFs j 
ATTORNEY AT LAW 
LIETUVIS ADVOKATAS 

434.' S. WOOI> ST1CBKT 

72G \V. IHth STKKET 
CHICAGO. t 

i HcKlnley 1320 | 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų akly 
tempimu kas yra 
priežastimi skaudė- 

jimo Kalvos, svaigu- 
lio, aptemimo, nor- 

votuma, skaudančius 

ir utsideguslus karščiu auių Kreivos atcys, 

katerakto, nemiegio; netikras akis indedain, 
J">aroina egzaminas Icktra parodantis ma- 

žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin- 
Rai. toli ir eiti matantiems pagelbeta. Serg6- 
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo- 
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. Ne- 

dėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland A v. 
Telefonas Drover 9660. , 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 
Roselande: 11901 So. Mlchlran Ato. 

TelelMUM Pnllman 314 ir Pnllm— 11M { 
ChicagoJ: 4515 So. Wood Btr. 

Tik Ketvergo rakake nuo 0:30 iki 7:001 

M- 

Telcf«naa Iardf '13. i 

\ 

Dr. A. B U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Marke t Btr. 

Pottsville, Fcona. 

Bu visomis ligomis priima nuo 

Nuo 8 iki 14 vai. ryto 

Nuo 1 Iki 8 vai. po pietų 
t Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

DR. J.SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Court 

Res. 1229 W. 49 Avenoe 

Telefonas Cicero 3656 

Ofiso Cicero 49 

t KALBAME LIETUVIŠKAI 
K 

ATYDA! ATYDA!, iAIiva::: 

Gavome iš Lietuvos visį pundiį 

"Kariškig Kalendoriaus" 
1920 METAMS. / 

Kas nori susipažinti su Lietuvos kariuomene 
ir jos 

darbais ir dvasia įsigykite šį kalendorių. 
Jame be kalendoriaus yra gražių eilių, rašinėlių, 

ko- 

vų aprašymų ir kitokių dalykų. 
Pirkdami kalendorių prisidėsime prie palaikymo ka- 

riški spaudos Lietuvoje. 
KAINA 50 CENTŲ. 

Formatas vidutinis; puslapiu 04. 

. 
"DRAUGAS" PUBLISHING CO., 

1800 WEST 46th STREET • CHICAGO, ILLINOIS 

Pagelbefcite lieto vai Pirkdami 

Lietuvos Pašto Ženklus 
Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 

Ženklai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai 
nu- 

sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, 
bet ir didesnę su- 

mą, pinigų vietoje. 
Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 

auk- 

sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon 
kartu su 

Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 

Iždinės stotyse. 
Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir G0 

skati- 

kų.. taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų 
sudaro auksiną). 

Parsiduoda po 25 centus už auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 

kaip už vieną dolierj markių nesiunčiame. 

Iteikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas eentro sek- 

retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS,, 
456 Grand Str., 

' 

Brooklyn, N. Y.. 

i1A5TEB^p5Y5TEn 
Vyrų ir Moterų Rubų Kirpi- 
mo ir Designing Mokykla. 
Musųs isteina ir mokymo budu jųs 

trumpu laiku išmoksite viso ama- 

to. 

Mes turime didžiausius Ir geriau- 
sius kirpimo, designing ir siuvimo 

skyrius, kur kiekvienas gauna geros 

praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose madinot 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvienų ateiti bile ko« 

kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa- 

sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig micros, vi- 

sokio stiliaus ir dydžio iš bet kuriom 

madų knygos. 

MASTER DESIGNING 

SCHOOL. 

J. F. Kasnieka, Vedfcjas 

190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų 

Tol. Droveiį 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENllSTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės 

{Telefonas Pullman 80 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS m 

CHIRURGAS 

Ofisas 117111 Ulchigu Ave. 

Adynou 8:8# ik^ 9 išryto — 1 iki) 
S po pietų — 0:89 lkl 8:8# vakare. 
Nedėliomis nuo 10 lkl 11 Išryto 

PRANEŠIMAS. 
• 

Dr. M. T. STRKOL'IS 
LJKTUVT8 

Gydytojas ir Chirurgas 
Perkele savo gyvenimo yl®t» 1 

Brlghton Park. 
2914 W. 43rd Street., 
Tel. McKlnley 268 

Ofisas: 1757 W. 47tb Si* 
(47 ir Wo«d gat.) 

Valandos: 10 ryto iki 2 popiety, 6:80 lkl 
8:30 vakare Nedėliomis 9 lkl 19 rytais. 

Tel. Boulevard 160 

J Telefonai Pallmaa. I 

Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistaj 
$ 10667 fio. MlffHgan, Aveone, 
j Fmlud. DL 

J VALANDOS i 0 Iki » vakare. 

K€€fc<€€K*€€««i€**€«€«<**€i« 

Dr. G. M. GLASER | 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32 ro St, Ohięago, JQL 

SPECIJ ALIOTAS 'n 

MoteriSky. Vyriškų, taipgi ctoro 

niškų Ilgy. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryte 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet,.nuo 6 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po pieL 

Telefonas Y arda 687 

.....i . .J 

ORBITA FAGMLBA 
Silpnybės, paeinančios nno persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenu 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vaitojant 

PAIN-EXPELLERI 
" Draugą BeiJuile" 

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančiu jiegii, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas L'aiu-Erpelleris ir del jusu^apsaugojimo, jis yra paženklintas 
m ubu vaizbaženkliu 

ANOHOH (ĮfcaX€lS) ^. 
' 

Je.igu ant pokelio uėravaizbažejaklio ikąjro, ,fcai jis nėra'tikrais ir jus. tokio 
neimkite. Visose aptiekose pb 85c. ir G5c. ' TAipgi galima gauti pas išdirbėjus :. 

TYAD. RICHTER & C0M 326-330 Broadway, New York 


