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nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper- 
ka nt krasoje ar esprese "Money Or- 

de. '• arba įdedant pinigus regis- 

truotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

Telefonas McKinley 6114 

Netrukdinkime 
Gero Darbo. 

Liberalu Tautininku Seimas, 

buvęs Cliicagoje 8-10 Birželio 
19U) metu pagimdė tos pa- 

čios partijos organizaciją, ku- 
li pasivadino l'hieagos Lietu- 
viu Taryba. Tos pačios par- 

tijos organas ir tos Tarybos 
organas yra dienraštis "Lie- 

tuva". Ir p. Butkus, pirmi- 
ninkas. ir p. Evaldas sekre- 

torius yra uolus "Lietuvos" 

šalininkai. Tą dienraštį palai- 
ko visos draugijos prisidėju- 
sios prie Tarybos, nes tas 

dienraštis išreiškia ju mintis 

ir pažiūras. Jis padeda vy- 

kinti visą Tarybos ir jos drau- 

gijų politiką. Iš dienraščio tat 

galinio pažinti ir Tarybos dva- 

sią. Aklas butu tas, kas nesi-, 
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rupiniu jos patirti. Kuo slap- 
tesnį Tarybos tikslai, tuo la- 

biau ji rūpisis vengti žo- 

džiu. parodančiu jos sąryšį su 
dienraščiu "Lietuva." Jug 
šiandien nei vienam nėra gai- 
lies su juo susidėti. Bet fak- 
tai parodo, kati p. Butkaus 

Taryba ir liberalu "Lietuva" 

yra kuoarėiausiai susitelku- 

sios. Tik tie galį kitaip šn*•- 

kėti. kurie nori. kad žodžiai 

neatitiktu taktams. 

"Lietuva" dar prieš libe- 

ralu sefmą ėmė leisti šmeižtus 

prieš kataliku dvasiškiją. Li- 

beralu laikraštis >akosi neuž- 

kabinąs Bažnyčios, tik kuni- 

gus. Išeina, kad jis nori baž- 

nyčios be kunigo. Prusii Lie- 

tuvoje tarp lietuviu ir vokie- 

čiu liuteronu yra mukariu, ar- 

ba surinkimiliuku sekta. Tos 

sektos mokslo žymiausioji da- 
lis yra, kad krikščionija turi 

buti be bažnyčios, arba baž- 

nyčia be kunigo. Tai-gi niuka- 

rių mintis išreiškia dienraštis 

"Lietuva." Tokios, turbut, y- 
ra ir p. Butkaus Tarybos pa- 
žiūros. Taip bent turi minty- 
ti visi protingi žmonės, kurie 
žino, kad organizacijos dva- 

si.} reikia pažinti iš .jai prita-' 
rianeio laikraščio. 

l>udama partijinė organiza- 
cija ta Taryba 9 sausio 1!)20 

rezoliuciją, kad ji 
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pilname savo sanstatė yra 

centralis komitetas pardavinė- 
jimui Lietuvos Laisvės Pas- 

kolos Bonų Chieagoje ir apie- 
linkėjo. Po ta rezoliucija pa- 
sirašė p. Jobu P. Ewald. 

Bet jisai 3 gruodžio 1910 

metu girdėjo iš "Draugo" 
redaktoriaus, kati Chieagoje 
yra A. Liet. Rymo Katali- 

ku Vienybė, kuri pradžioje 
gruodžio mėnesio sudarė ko- 

mitetą Lietuvos Laisvės Bo- 

nams pardavinėti. 17 ir 18 

gruodžio Katalikų Vienybės 
Seimns ta komitetą pntvirti- 

'no. Dabar p. Butkaus ir Eval- 
do ''Taryba" aną, katalikų 

Vienybės sudarytąjį, komite- 

tą, matomai, nori panaikinti, 
pati save pasivadindama "pi- 
lname savo sanstate eent raliu 

komitetu pardavinėjimui L. L. 

Bonų Cliieagoje." 
Katalikai Lietuviai yra 

nuolaidus žmonės, bet muka- 

riais jie vis-gi nepanorės bū- 
ti ir dėlto po p. Butkaus Ta- 

rybos valdžia neis. Jeigu tat 

toj i 
'4 Taryba'' neatsisakys 

lošti centralio komiteto role 

ir jeigu tat jai pasiseks, tai 

to vaisins bus apverktinas. 
Tėvynei Lietuvai reikia, 

kad kuodaugiausiai bonų butų 
parduota. Norint t;) Įvykinti 
nuo perkančių negalima dau- 

giau reikalauti nieko, tik pi- 
nigų. Teeiaus P- Butkus su p. 
Evaldu reikalauja, kad kata- 

! likai ir pinigus duotų ir dar 
I prisirašytų prie mukarių. Tai 
v ra aiškus kenksmas Lietu- 

vos reikalams. 
Kol l)us žmonių, kurie fi- 

nansi nius Lietuvos veikalus 

išnaudos kaipo priemone savo 

partijos tikslams, tol mus tė- 

I vvnės finansai stovės silpnai, 
j 
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Lietuviai Komunis- 

tai Amerikoje. 

.Jau senai Imdavo girdėti, 
kad lietuviai komunistai, at- 

virai prijaučiantieji Rusijos 
bolševikams buvo labiausiai 

susitelkę Philadelpliijoje. A a- 

karykščiui prieš tris karalius 

tenai Apskričio prokuratorius 
(l)istrict Attornev) Kane iš- 

davė ištarmę ant p. Juozapo 
V. Stilson, "Kovos" redakto- 

riaus, kad ant jo uždedama 

paranka $10.000. Tečiaus 

Stilsonas nepasirodė. Jis nu- 

teistas kalėjimai! trims me- 

tamu už peržengimą teisės va- 
idinamos Kspionago Aet, iš- 

duotos kovo mėnesy je UH < 

metų. 

Juozapas Šukys ir K. Vidi- 

kas tapo nuteisti trims mėne- 

siams. Vidikas buvo ištrukęs 

iš kalėjimo ta pačią dieną, 
kada tapo suimtas. 

Pliiladelpliia Press girdėjo 
iš vietinės policijos, kad Stil- j 
sonas ir Vidikas tapo pasta- 
ruoju laiku suimti Cliie-agoje. 
Jeigu juodu ištiknijų suimti, 

tai juodu busią, beabejonės, 
greitai išgabenti iŠ Amerikos. 

K. B. Karosienė redaktoria- 
vo u/. Stilsoną ir Šukį tųdvie-1 
ju nėsant. Ji ."> sausio 19-0 111. j 
tapo paleista užstačius 1,000 j 
uolienų parankos. Ji visai 

neilgai išbuvo areštuota. Sa- 

koma. kad ją Amerikos vy- 
riausybė ^abesiant Lietuva. 

Amerikai i;*ai butu ir geriau, 
bet Lietuvai toki paukšteliai 
anaiptol nepageidaujami. 
"Laisvės", išeinančios Broo- 

klyn'e (> X. yra atspausdintas 
suimtu lietuvių komunistu 

laiškas nuo salos Kilis. Iš to 

laiško gauname patirti, kad 
bolševiku salą pateko: J. Bis- 

trus A. Makutėnas, J. K. Piuu- 

gis iš Eliza betli, Žinevycia iš 

iVTint'eM X. J. Baniimas iš 
I 
Lincoln X. •)., Jukelis, Krau- 

Icevyeia ii* dar vienas. Suim- 

tieji lietuviai bolševikai ra- 

šo: "Elgiasi su mumis ne 

bjauriai." Iš "Laisvės" X. 4 

gauname patirti, kad suimtas 
tapo M. Masvs Roehesteryje, 
X. Y. 

Įtarta yra ir pati 4'Laisvė." 
5 sausio 1920 jos redakcijoje 

j ir administracijoje buvo kra- 

ta. Prieš tą. kratą iš tos pa- 

ėios triobos išsikraustė viena 

šeimyna. "Garsas" tą kraus- 

tymą paminėjo. "Laisvė" jį 
išvadino šnipu. Įžanginiai 
"Laisvės'' straipsniai kas- 

dien visokiais budais kaitina 

Ame riko vyriausybę už gy- 

Demokratų Partijos Šventė. 
Visi skaitytojai senai žino, 

gal jau pradėjo ir užmiršti, 
kad užpereitą savaitę ketverge 
(S sausio) AVashingtone, D. C. 
buvo Amerikos «Demokratų 
Partijos šventė. Prezidentas 

neatvyko ją, del ligos, bet 

atsiuntė laiški} pilną reikš- 
mės. Buvęs u-žrubežinių daly- 
kų sekretorius AVilliam Jen- 

ningš Bryan pasakė progra- 

minę kalbtj. Abiejų partijų 
laikraščiai neliauja rašę, kad 

Demokratų Partijoje pasida- 
ręs skilimas, kad jos žymiau- 
sieji asmenys nesutinku tarp 
savęs. 

Įsižiurėjus j AVilsono raštą, 
įsiklausius Bryano kalbai ir 

abudu tuodu dalyku apsvars- 
tant tarptautinės bei Ameri- 

kinės politikos šviesoje reikia 
'pastebėti, kad Bryan'as su 

jAYilsonu sutinka pačiuose 
svarbiausiuose dalykuose, nu- 
statančiuose partijos ir Ame- 

rikos politiką. 

Abi partijos delsia. 

Juodu abu pripažįsta, kad 

Taikos Sutarties priėmimą ar- 
ini atmetimą turi atlikti pati j 
Amerikos visuomenė. Ta Wil- 

jsono ir Bryan'o sutartis paro- 
do. jog iš demokratų pusės 
nebus daroma pastangų Taikos 

Sutartį ratifikuoti Amerikos 

teisdavybės įstaigose. 
Demokratai rašo ir šneka 

prieš republikonus, republi- 
konai rašo ir šneka prieš de- 
mokratus. Pažiūrėkime, kaip 
abeji apseina su Taikos Su- 

tartim? Nuo to iaiko, kaip 
ta Sutartis tapo paskelbta per! 
ištisus penkis mėnesius re-j 
publikonai ją trukdė senate,| 
sustatinėdami savo j)ataisas 
prie jos. 1\ iekviena< vidutinio 

gabumo diplomatas, daug 
mažiau gabumų turėdamas tfžj 
senatorių Lodge arba Knox, | 
butų galėjęs tas pataisas sus-j 
tatyti su viena diena. Tečiau 

pataisų dalykas užėmė 150, 
dienu. Iš to demokratu laik- 

. 
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raštininkai teisingai išvedė, 
kad ivpublikonai tik delsia su 
taikos sutartim. 

Bot lapkričio pabaigoje re- 

publikonai savo delsimą užbai- 

gė. tardami paskutinį savo 

žodį. Po to demokratai per 

mėnesį su viršum tylėjo. Tylė- 
jimui pasibaigus du žymiau- j 
šieji asmenys pasakė, kad Tai- 
kos Sutarties pripažinimas 
priklausys nuo šalies gyvento- 
jų, kurio savo nuomonę pasa- 
kys prezidento rinkimuose. 

Tie rinkiniai bus lapkrityje 
15)20 m. Tat reiškia, kad de-j 
niokratai taikos sutarties pri- 
pažinimą atideda vienuolikai 

mėnesiu. Tat reiškia taip-gi, 
kad demokratai su tą sutar- 

tim delsia dusyk tiek negu re- 

publikonai. 
Kiekvienam išmanančiam y- 

ra aišku, kad demokratu ir 

republikonų kova už delsimą 
prie Taikos Sutarties yra te- 
atrinė kova. Kaip du aktoriai 
teatre šaudosi i kits kitą, pa- 

nimąsi nuo bolševiku, t. y. už 

komunistu areštavimus. Val- 

džios agentus "Laisve" vadi- 
na "užpuolikais," "ocliranka" 
ir kitais negražiais vardais. 

P-as A'. Paukštys net baugi- 
na vyriausybę rašydamas: 
"lėlininkai, norėdami apgin- 
ti sav0 turtą, savo leidžiamą 
laikrašti, galės kreiptis augš- 
tesnį teismą ir ten pareika- 
lauti teisybės." 
Kodėl ne? Teismas neužda- 

rytas nei vienam. Tik nežinia 
ar Brooklyn'o bolševikų 
''Laisvė" daug laimės jame. 
Ji tegu džiaugiasi, jei ją ne- 

pašauks teisiną tie, kuriuos 

ji bauginti. 

daro didelį įspūdį žiūrintiems, 
taip ir dvi didėsės partijos 
Amerikoje lošia ginčą, nors 

ištikrųjų sutaria kuogeriau- 
siai. 

Delsimo priežastis. 
i •- 

Pereitą vasarą republikonas 
senatorius M. McCormick rašė 

"Draugui" laišką ir tame lai- 
ške aiškiai pasakė savo min- 

tį, kad Taikos Sutartis, kaip 
,ji padaryta Paryžiuje ir įtei- 
kta Amerikos Senatui yra ne- 

tikusi. Kas tą sutartį skaitė, 
tas turi pripažinti, jog* sena- 

torius tiesą pasakė. 
Sutartis įveda. Viešpatijų 

Sąjungą, o Amerikos, visuo- 

menė buvo kariavus, kad į- 
vyktii Tautu Sąjunga. Ne vi- 

sos nei viešpatijos yra įleis- 
tos tą sąjungą, o tik kaiku- 

rios, nors Amerika buvo ka- 

riavusi už visų tautų sąjungą. 
Viešpatijos įleistos j Sąjungą 
neturi lygiu teisią. Anglija tu- 
ri šešis balsus, Amerika vie- 

ną. Amerika buvo kariavus 

už visų lygių tautų Sąjungą. 
Paryžiuje, arba geriau sakant 
Versaillese, padarytoji Tai- 

kos Sutartis netik nepaliuo- 
suoja pavergiu tautų, bet dar 

g varant uoja Japonijos viešpa- 
tavimą ant Korėjos ir Shan- 

tungo, Anglijos viešpatavimą 
ant Airijos. Tuomtarpu Ameri- 
ka buvo kariavus už visų lygių 
ir laisvų tautų sąjungą. 

*> 
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Senatorius McCormick 'as, 

rašydamas mažą lietuvišką 
dienraštį galėjo būti ir buvo 

atvirus. Buvęs Amerikos Val- 

stybės Sekretorius ir spėja- 
mas kandidatas prezidentus, 
kalbėdamas surinkime, turin- 

čiame tarptautine svarbą, turi 
buti atsargesnis. Teeiaus ir 

ir \V. J. Bryan S sausio pasa- 
kė: "Mus tauta paklojo 100.- 

000 -brangių gyvybių bei dau- 

giau negu dvidešimt bilijonų 
dolierių, kad pasaulis taptų 
tvirtas demokratingumu, o 

pamatinis demokratijos princi- 
pas yra dauguomenės teisė 

valdyti." Paskui jis nukreipia 
kalbą, prie naminių Amerikos 
dalykų, už kuriuos nieks ne- 

kariavo. Po nukrypimo grįž- 
damas prie pradėtojo dalyko 
Bryan as sako: "Demokratų 

partija negali buti vieno užgy- 
nimo partija. Ji privalo turė- 
ti konstruktyvi programą. 

Negana, kad ji pritartų tautų 
sąjungai, bet ji privalo turėti 
ir delegatų rinkimo planą ir 

nustatyti pakraipą, kurios tu- 

rėtų laikytis tie delegatai." 
Bryanas prie tų žodžių vei- 

kiai prideda paaiškinimu, kad 

Ameriką Tautu Sąjungoje ne- 

dali turėti kitokios pakraipos, 
kaip tik "absoliute neprigul- 
mvbė ir bešališkumas tarp 
Sąjungos narių. Mųs tautos 
balsas visuomet turi šaukti, 
kad butų lygi ir pilna teisybė 
tarp tautų, nes ji yra vienati- 
nis pamatas pastoviai taikai. 

l\s balsas turi pakilti ginda- 
mas apsisprendimo teisę ir 

skelbdamas brolybės dvasių 

taip visatiną, kaip visatina 

yra taika už kurią, mes stovi- 
me." Nors Bryan'as visus tuos 
žodžius ištaria lyg peikdamas 
republikonų partiją, bet išti- 

krųjų jie yra aiški ir aštri 

kritika tos sutarties, kurios 

pripažinimą demokratai atide- 
da iki rudens. 

Taip pat ir Wilsonas, neva 
kritikuodamas republikonišką 
Senato dauguomenę už Sutar- 
ties nepatvirtinimą, kaltina ją 
už tokius daigtus, kokių ta 

dauguomenė nepadarė, bet jo 
minimos kaltės yra pačioje 
penato nepatvirtintoje Sutar- 

tyje. „ 

Atmetus iš Wilsono ir Brya- 

' 

SKAITYTOJŲ BALSAI, 
t 
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Aš, Stanislovas Virkutis, at- 
sisakau skaityti liberališką, 
laikraštį' 'Lietuvą 

" ir meldžiu 

jos valdybą daugiau man nelei- 
dinėti paraginimų. Buvau il- 

gus laikus "Lietuvos" skaity- 
tojas, bet atsibodo man tie ne- 

švarus užsipuldinėjimai ant 

Krikščionių Demokratų visuo- 
menės ir ant katalikiškų laik- 

raščių. Kol 44Lietuva" buvo 

žmogiškesnė, galėjau ją skai- 

tyti. Pastaruoju laiku nebėr 

galima to pakęsti. 
Šitie yra jos šmeižtai ant ka- 

talikiškos visuomenės veikėjų: 
Lietuvos paskolos bonus su- 

rinksią nuo žmonių ir Lietu- 
vos valdžiai nesiųsią; prie Clii- 

caginio seimo neprisidėję. 
Dienraštį44 Draugą" kaltina už 

kokį ten Schnitzerį bankierį, 
kurio apgarsinimus pati "Lie- 
tuva" tol talpino, kol gavo. 
Kada krikščionys-demokra- 

tai rinko milijoną parašų pro- 
testui prieš lenkų žiaurumus ir 

Vilniaus užgrobimą, tada 
" Lie- 

tuva" liepė kunigams, kad tie 

paragintų tamsią minią raSy- 
ties po protestu. Sako, kunigai 
valdo tamsią minią. Berods čia 

neįžeidė musų vadovų, bet mus 

lietuvius, katrų centais pati 
44 Lietuva" išeina. 

Šitai aš, S. Virkutis, užsisa- 
kau Lietuvos valdžios paskolos 
boiią ant 100 dolierių ir mel- 

džiu gerbiamojo "Draugo" re- 
daktoriaus prisiųsti man infor- 

macijas. I ž 0 mėnesius apsi- 
imu išmokėti. Tas liberališkas 

laikraštis 44Lietuva" per savo 

šmeižtą ant Kr. Demokratų pa- 
ragino manė šelpti Lietuvos 

valdžią. Mes matom iš laiškti, 
kaip musų broliai šaukias mū- 

sų amerikiečių pagelbos. Anie 
sako: "musų širdys verk i'r ei- 
nam i kovą su priešais alkani 
ir nuogi: girdim, kad jus neno- 

rit musų šelpti." Dėlto ir musų 
laisvamaniai kenkia tame bro- 

'liškame darbe. 

Stanislovas Virkutis, 
1607 TV. Garfield Blvd.J 

Cliicago, IIL j 

CHICAGOS LIETUVIŲ' 
TARYBA. 

(Prisiųsta-. 

(Žiur. pastabi}: "Netrukdykite < 

Gero Darbo."). 

Sekanti Rezoliucija, iszneszta 

per ChicagolS Lietuviu Taryba 
susirinkime laikytam sausio 

9-ta, 1920: 

"Kadangi Lietuvos Laisves 
Paskola yra didelės svarbos 

Lietuviu Tautos gyvybei ir 

gerbūviu ir jos pilnas pasise- 
kimas bus tik tuomet, kuomet 

visu pažiūriu lietuviai dar- 

buosis bendrai, todėl Chicagos 
Lietuviu Taryba iszrenka spe- 

cijalna komisija sudarymui 
Chicagoje bendro Lietuvos 

Laisves Paskolos komiteto. 

Bet jei nepasisektu sudaryti 
bendra komitetą tai Clijcagos 
Lietuviu Taryba skaito sau 

už būtina pereiga darbuotis 

pardavinėjime Lietuvos Lais- 

ves Paskolos Bonu, ir prigel- 
beti savo gimtiniam krasztuj 
kovoje už gyvybe ir gerbū- 
vi." 

1. Chicagos Lietuviu Tary- 
ba pilname savo sanstatė yra 
centralis komitetas pardavi- 
nėjimui Lietuvos Laisves Pas- 

110 išsitarimų lukštus, o pasi- 
likus tik mineiii branduolius 

pasirodo, kad Taikos Sutartis 

iki šiol nebeužtvirtinta ' Ame- 

rikoje ir iki rudens nesusi- 

lauks užtvirtinimo dėlto, kad 

ji nepatenkina Amerikos žmo- 
nių. 

(Pabaiga bus*). 

kolos Bonu Chicagoje ir apie- 
linkeje. . 

2. Chicagos Lietuviu Tary- 
ba del pasekmingesnio įvykini- 
mo paskolos ir pasiremiant sa- 
vo instatu S. 5-P. 4., koptuoja 
tinkamus sziam darbui asme- 

nis. 

3. Chicagos ir apielinkesi 
kolonijos tveria Lietuvos Lai- 
sves Paskolos Bonu lokalius 

Komitetus. 

4. Visi tokia susitvėrė lokali 

komitetai dirba po kontrole 

Chicagos Lietuviu Tarybos 
pilnai prisilaikant padavadi- 
jimu Lietuvos Finansines Mi- 

sijos. 
5. Chicagos Lietuviu Tary- 

ba prigelbes suorganizuoti lo- 

kalius komitetus tose koloni- 

joje, iš kuriu ne ra atstovu 

Chicagos Lietuviu Taryboje ir 
kurios tokios pagelbos reika- 

laus. 

6. Komitetus kolonijose or- 

ganizuoja vietos Draugi j u at- 

stovai bei valdybos ir pavieni 
tėvynainei. 

7. Pradiniam organizavimo 
darbui Chicagos Lietuviu Ta- 

ryba iszrenka laikinaja komi- 

sija isz trijų savo nariu, at- 

stu va ujanczi u -minėtu kolonijų 
organizacijas. Ui kolonijose, 
kur nera Chicagos Lietuviu 

Tarybos nariu sineszama su 

vietos organizacijomis bei vei- 
kėjais. 

8. Lokalis komitetas suorga- 
nizuotas sziame susirinkime. 

9. Centras-atidėtas. 

10. Išdirbimui pliano Lietu- 
vos Laisves Paskolos Kampa- 
nijos iszrenkoma specijale ko- 

misija iš 11 nariu. 

Sekretorius Lietuvos^Laisves 

Paskolos Bonu S. Valanczius, 
c-o U XI VERS AL STATE 

BANK 8252 S. Halsted Street, 
Chicago, 111. 

(.Iiicagos Lietuviu Taryba 

Ben. M. Butkus Presidentas 

John P. Evaldas Sekretorius 
2554 West 69th Street 

( 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBA. 

Sekanczios dvi revoliucijos 
isznesztos per Chicagos Lietit- 
viu Taryba susirinkime laiki- 
ianie sausio 9ta, 1920. 
UŽGIRIMAS SUSIVIENI- 

JIMO LIETUVIŲ KAREI- 

VIU. 
'' 

Kadangi Susivienijimas 
Amerikos Lietuviu Kareiviu 

i 

kreipiesi prie Chicagos Lietu- 
ri u Tarybos, praszant u žg i rimo 
minėtos organizacijos, todėl 

Chicagos Taryba užgiria Susi- 

vienijimą Amerikos Lietuviu 

Kareiviu, ir szirdingai sveiki- 

na jo karžygiszka dvasia, besi- 

rengiant kovon už Lietuvos 

Laisve, ir vėlina Susivieniji- 
mui Amerikos Lietuviu Karei- 

viu geriausios kloties." 
UŽUOJAUTOS RESOLIU- 

01J A G EI? B. T. NARUŠE- 

VIČIUI. 

4'Kadangi tuli Amerikos lie- 
tuviu laikraszcziai pąsistenge 
pažeminti gerbiama lietuviu 

Tautos veikėja p. Tama Naru- 
szevicziu neteisingai primėtant 
jam bičiuliavimasi su rusai 

kolczakiniais, todėl Chicagos 
Lietuviu Taryba vienbalsiai 

iszreiszkia gerb. Tarnui Naru- 
szeviciui giliausia užuojauta 
ciel padarytos jam skriaudos.'' 

Ben. M. Butkus Pres. 
Joįn P. Evaldas Sekr. t 

Uždirbk 

*35 iki *50 
savaitę 

kirpejiai lr kriaučial yra rėlk&Iau* 
' 

jami visuomet, jie turi trumpas va- 

landas ir lengva darba. 

Mes galime jus lgmokyti šio darbo 

i trumpa laika dienomis ar vakarais, 

už maža kaina. Specijalis skyrius 

mokinimo ant siuvamu Power magi- 

nu. 

MASTER SCHOOL, 
J. F. Eoraicka Perdėttols 

190 N. State Str. 
Eamp. Lake Gat. 4 labos 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Dklmiestyj: 

60 W. \VASHINGTON STREET 

Kambaris 609 

TeL Central 647S 

Gyvenimas, 812 W. S3rd St. 

Tcl. Yards 4681 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas -3148 So. Morgan St/ 
Kertė 32 ro StM Chlcaęo, DL 

SPE.CIJALISTAS 
MoteriSkų, VyrlSkų. taipgi chro 

nišky ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 0 

iki 8 valandai vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Tards 687 

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

Komp. 49 Conrt 

Res. 1220 W. 40 Avenue 

Telefonas Cicero 366,6 
Ofiso Cicero 49 

kalbame lietuviškai 

Telefonas ralimaa »ou 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentūtas 

10657 80. Michifan, Avenue 
fturianil OL 

VALANDOM j B Ud 0 raktft. 

DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 West 22nd St. , 

Kampas S. Leavitt St. v 

Telefonas Canal 6222. 

Valandos 1—b ir 7 iki 9 vakare. 

Rcsidensija: 

3114 W. 42nd St. 
Telefonas AteKinley 4988 

Valandos:, iki 10 Išryto. 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Markei 8tr. 
Pottsville, Penus, 

Su visopiia ligomis priima nuo 

Nuo 8 iki 10 vaL ryto 
Nuo 1 iki S vai. po ploty 
Nuo 6 ilcl 8 ral. vakare. 

Telefonas Pullman <• 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS 03 
uumuiuas 

Oftme 11710 Mlehlgap Ate. 

Adynos 8:30 lkl 9 lAryto — 1 Ik! 
I po piety — 6:8* lkl 8:80 T%kare 
Nedėllomls nuo 10 lkl 11 liryto 

Tel. Drover 7043 

Dr. C. Z. Vezetia 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: buo 9 ryto iki 9 v&k. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4713 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

DR.S. NAMELIS 
LIETUVIS • 

dmTCtfAS Ol CHIRURGAS 
Ofiuaa ir Cyveaiino vUĄ\ 
3352 So. Halsted Str. 

Viilau(los: uuo a iki il ryto: nuo 3 ik 
4 po pietų: uuo 7:30 Iki »:*0 valiflri 

Telefonu* Ynnb SUl 
OCisaa: V* Vi So. A&Uland A ve 
VaL 4:30 iki 7 v.' valt 

^elefouuH Omp iMt 


