
LIETUVIAI AMERIKOJE 
KENOSHA, WIS. 

Iš Vienybės Dr-jų veikimo. 
Kad atsiranda Dr-jų Vieny- 

bėj vienos dr-jos atstovas, ku- 
ris. išduodamas raportą savo 

draugijai, sako. kad toj Vieny- 
bėj nieko nematys gero, apart 
išrinkimo komisijos pardavinė- 
ti Lietuvos paskolos bonus, tai- 

gi neprošali l)us pranešti vi- 

suomenei šį-tą iš Dr-ju Vieny- 
bės veikimo. Tegul visuomenė 

spręs apie taip gerai matantį 
tos dr-jos atstovą. 

Gegužio mėnesyj, 1919 nu 
buvo sutverta Dr-ju Vienybė. 
Ton vienybėn išrinkta po tris 

I atstovus iš kožnos katalikiškos 

draugijos, būtent: iŠ Šv. Petro, 
L šv. Benedikto, Šv. Onos, S. L. 

R. K. A. 22 kuopos, "Birutės" 
dr-jos, Liet. Vyčiu 3S kuopos, 
Darbininku Sąjungos 80 kuo- 
pos ir Labdaringos Sąjungos 
kuopos. 
Pirmame susirinkime išrink- 

ta valdyba ir užsibrėžta dar- 

buotiem daugiausia brangios 
mušu tėvynės, Lietuvos, labui, 

ir naudai tu draugija, kurios 

priklausys prie tos Vienybės. 
Birželio 15 d., 1919 m., bu- 

vo pirmas darbas, t. y. iškil- 

mingas priėmimas kareivių, 
sugrįžusiu iš Dėdės Samo tar- 

nystės. Buvo surengta vakarie- 
nė su visokiais pamargiuimais, 
pakviesta žymiausieji miesto 

valdininkai, k. t.: miesto ma- 

joras. kurs pasakė ilgą ir gra- 

žią prakalbą, išaukštindama? 
lietuvius ir paskui' il- 

gą straipsnį parašė angliškus 
laikraščius. Ineigą buvo 22.65, 
išlaidu $66.03. Skolos nuo mi- 
nėto vakaro pasidarė $43.9S. 
Kad padengus tą skolą, birže- 
lio 28 d.. 1919 m. buvo sureng- 

tas piknikas, kuriame inėjo 
$181.25. Išlaidu buta $149.99. 
Tat pelno, liko $31.86. Atmo- 

kėjus tuos $31.86, dar skolos 

liko $4.Ui. 

Liepos 4 d., 1919 m., miestas 

pakvietė lietuvius dalyvauti 
a p vaikščiojime. lž pasižymėji- 
mą lietuviai gavo dovaną, [n- 

eigu buvo $13.75, o išlaidu 

$129.60. Skolos pasidarė 
$115.85. Kad atmokėti taip di- 

delę skolą, buvo surengtas an- 
tras piknikas, kuriame ineigu 
buvo $215.44, o išlaidu $132.35. 
Pelno liko $83.09. Skolos dar li- 

ko $35.92. Kad atmokėjus pa- 

skutinę skolą, rugpjuėio 31 d., 

1919 m., surengta vėl piknikas, 
kuriame inėjo $118.65. Išlaidu 

laivo $91.25. Pelno liko $27.40. 

skolos dar liko $8.52. 

Pastangomis D r-j u Vieny- 
bės buvo pakviestas p. Česnu- 
lis. Auk 11 surinkta ir pasiųsta 
Lietuvos Raud. Kr. rėm. Cen- 

trą ii $04.2"): 

Spalio 12 d., 1910 m., sureng- 
ta balius. Inėjo $108.59: išlai- 

du buvo $70.00. Pelno liko 

$29.f)9. Tada atmokėta užsili- 

kusi skola—^8.58. 

Praeito balandžio mėnesį, 
kada buvo renkami parašai po 
peticija, lėšų pasidarė $5.30. 

Atsikreipta i draugijas, bet 

draugijos nutylėjo. Tad Drau- 

gi j Vienybė ir tuos $5.30 at- 

mokėjo ir dar ižde liko $10.85. 

Lapkričio 3 d., 1910 m., pa- 

sižadėjęs buvo atvažiuoti gcrb. 
kun. .J. Laukaitis. Bet, ant ne- 

laimės, pakviestas Tarybų su- 

sivažiavimu. pas mus neatva- 

žiavo. Padaryta apgarsinimai: 
I>r-jų Vienybė ir už tuos už- 

mokėjo $2.15. 
Nutarta padėti po stiklu mie- 

sto >ulcikt;j dovanu. Užmo- 

kėta $1.40. 

Išgirdus, kad prasidės Lictu- 

radviil.1. 1>J jy Vienybė 

greičiausia pasistengė suorga- 
nizuoti komitetą pardavinėti 
bonus. Iždininkas pastatytas 

po 2,000 dol. kaucija. Padary- 
mas poperų atsiėjo $1.00. Da- 

bar Vienybės ižde dar yra 

$12.30. 

Lapkričio 18 d., 1919 xn., lai- 

kytame susirinkime nutarta, 
kad prasidėjus Suv. Vai. cen- 
zui, raginti visus lietuvius už- 

sirašyti lietuviais. 
Gruodžio 27 d., 1919 m., su- 

rengtas maskinis balius. Inei- 

gų buvo $74.66, o išlaidų $70.00. 
Pelno liko $3.71, tat ižde pasi- 

[darė $15.01. 
Pertaisyta, kaip dabar yra, 

Lietuvos vėliava. Užmokėta 

$5.00. Lietuvos paskolos rašti- 
ninko knygos ir susižinojimas 
su Lietuvos Misija $2.75. Tai- 

gi ižde lieka $7.26. 

Draugijų Vienybė Lietuvos 

paskolos reikalu darbuojasi 
kiek galėdama, kad tik geriau- 
sia pavyktu. Tėmija Centro 

pranešimus. Be to liko padi- 
dintas stoties komitetas: atsi- 

šaukta visas KenoshiauS or- 

ganizacijas, kad išvieno dirb- 

tume taip svarbiame darbe. 

Tai tokia yra Katalikiškų 
Draugijų Vienybės kelių mėne- 

sių darbo istorija. 
Sausio S <L 1920 m„ buvo 

Lietuvos Vyčių 'Mi kuopos me- 
tinis susirinkimas. Išduota 

praeitų metu atskaita. Pasiro- 
dė viskas geroje tvarkoje. Iš 

priešmetiuio susirinkimo per- 
rinkta valdyba. Paliko visi se- 

ni, tik vienas iždininkas, atsi- 

sakius Petro Dešrio vietoj, iš- 

rinktas P. Jankevičia. 

Pirmininkas, S. Gadeikis, už- 
imdamas vietą ant antrų metu, 
pasižadėjo dvigubai daugiau 
darbuoties, nors ir praeitais 
metais daug darbavosi. Vei- 

kiant valdybai, linksmiau veik- 
ti ir visam jaunimui, o dar- 

bo daugybė. Dvigubai links- 

miau butu veikti, kad vi- 

sas Kenosliiaus jauni- 
mas susispiestu po Lietuvos 

Vyčių vėliava ir išvien dirbtų 
tėvynės, Lietuvos, ir brangios 
Bažnyčios labui. 

J. Trakšelis. 

KENOSHA, WIS. 

"Lietuvos" dienraščio lu 

muii. iš Kenosha, Wis. tilpo 
korespondencija, po kuria pa- 
sirašė Vietinis. Jis savo kores- 

pondencijoj pirmiausia užsi- 

puola ant katalikišku draugijų 
Vienybės. Rašo: 

"Keletas mėnesių atgal susi- 
tvėrė katalikišku draugiją Vie- 

nybė (prie Centro K. Y. nepri- 
klauso), kurios tikslas yra dar 

buoties kat. tėvynės, Lietuvos, 
naudai, (iražus tikslas, tik rei- 

kia sumaniai vesti, bet pažiū- 
rėkim kas ten daroma: susirin- 

kimus laiko 2 kartu mėnesyje. 
Butu galima daug gero pada- 
ryti tėvynei, bet dabar, užuot- 

gero, daro blėdį. 
Teeiau Vietinis nepaaiškina, 

kokių daro blėdį. Blėdimi jam 
9 

gal atrodo tas, kad Katalikų 
Vienybė sudarė komitetų par- 
davinėjimui Lietuvos Laisvės 

paskolos bqnų, kuris jau pla- 
ėiai varo darbą.'' 

Toliau rašo: "Diplomatams 
trūksta gerų norų." Gerus no- 
rus Vietinis, turbut, priskaito 
prie susidėjimo su bolševikais, 

[kurie priešingi yra Lietuvos 

Laisvės Paskolai ir veikia Lie- 

tuvos pragaiščiai. Po to rašo, 
kad, "renka žinias apie šmeiž- 
tus ant katalikų po dirbtuve^, 
gatves ir šokius/' Tai-gi Ka- 

1 tuliku Vienybės užduotis yra 
proiesluoli prieš visokius šmei- 

žimus ant katalikių dr-jų. Jei 
vienas asmuo, su savo pasekė- 
jais, 111 šmeižtų nebarstytų, tai 
niekas jų ir nerinktų. 
Rašydamas apie liberališko 

varpo iškilmes saku, kad »J*. 
J ūsas pranešė, jog* A. Kveda- 
rus baisiai apšmeižė katalikus. 
P-as A. Kvedarai netaip ka- 

talikus išniekino varpo iškilmė- 

se, kaip po iškiliiLij. Susiėjęs 
kur lietuvį žmogų kitos kalbos 

neturėjo, kaip tik: "katahkai, 
klierikalai subėgo *ant varpo iš- 

kilmių, sunešė tokias dideles 

aukas... O tie vyeįai nuskurė- 
liai lenda, siūlosi aukų rinkti ir 
t. t" 

Kataliku Vienybės susirinki- 
me buvo pakeltas klausimas 

apie tuos šmeižtus. Nutarta pa- 
siųsti "Birutės" draugijai 
protestą., kad jos narys katali- 
kiškos draugijos raštininkas, 
taip elgias su katalikais. Ir tai 
daro kuris aukų rinkime vado- 

vavo. 

Ant galo rašo: "visa maši- 

nerija yra atsukta prieš žmo- 
nes, kurie dirba Lietuvos la- 

imi." 

Tegul prircMo Vietinis, kada 
Katalikų Vienybė dirbo darbij 
tėvynės nenaudai. Priešingai 
su didžiausiu pasišventimu dir- 
ba tėvynės labui. O Vietinis 

kuo gali pasigirti t Nebent tuo, 
kad surengė liberališko varpo 
iškilmes. 

Keikia pažymėti dar ir tas, 
kad baigiantės Varpo iškil- 

mėms p. A. Kvedaras išėjo ir! 
. 

paskelbė koki ten tautininku 

koncertų, kurio pelnas skiria- 
mas kokiam ten "tautiškam 

namui." Bet vėliau ̂ pasirodė, 
kad koncertas buvo ne tauti- 

ninkų, tik soči jai istų, kurie no- 
ri pastatyti sau namų ir [>ava- 
dinti lietuviu tautos namu. I>*>1 

' 

« 
. 

i 

jei jie ir pastatytų namų, tai 
tas namas nebūtų vertas va- 
dinties ''Lietuvių tautos na- 

mu." Jaiu geriau tiktų 
" Lietu- 

vos neprigulmybės priešų na- 
mas," nes tie visi vadai yra di- 

džiausi Lietuvos neprigulmy- 
1 

bės priešai. 
K. Vienybės Narys. 

VALPARAISO, IND. 

Iš moksleivių veikimo. 

A. L. lt K. M. S. II kuopa, 
man matosi, yra viena iš veik- 

liausiu kuopų musŲ Susivieni- 

jime. Be to ji gali didžiuoties 
ir nariu skaičiumi. 

Šiemet kataliku moksleivių 

šioje mokykloje yra daug ir vi- 
si priklauso prie minėtos kuo- 

pos. Kadangi kuopa susideda 
iš veiklių narių, tai ir veikime 

pasižymi. Apart laikomų susi- 

rinkimų, kuriuose bu va išpildo- 
mom gražios programos, rengta 
vakarus apylinkių lietuvių ko- 

lonijose. 
Vienas iš panašių vakarų 

įvyko pereitą nedėliy, sau- 

sio 25 d., 1920111., Indiana IJar- 

bor, Ind., Ivano, svetainėje. 
Pradžia 7 vai. vakare. Vieta 

harboriečiams gerai žinoma. 

Apie Kalėdas ir Naujus Me- 
tus buvo atvažiavęs p. Šivic- 

kis, kuris Antrai kuopai daug 
suteikė prakilnių minčių. Taip- 
gi lietuvių ldesoje pasakė'gra- 
žiu prakalbų apie lietuvių lite- 

ratūrų. 
Kuopos Koresp. 

RĄCĮNĘ, WIS. 

Tautos Fondo 79to skyriaus 
Kaiėdinįan i'ondan aukas su- 

rinktas laike prakalbų 28 d. 

gruodžio, 1919 m., aukavo se- 

kančiai : 

Po 5 dol.: 

A. Tvirbutas, D. Jackus, Ii. 

Karpavičius, A. Smanavįčius, 
8. Jurgaitis ir A. Šūksnis 6 

doh 

Po 2 dol-.: 

0. A.- Nevaliutė, P. Juška,-P. 
Karaliūnas, J. LazdauskaS, V. 
Balanas. 

Po 1 dol.: 

P. Audrejauskas, J. Tomu- 

Įevieius, A. Liutkavičia, A. Go- 

bis, K. Šapalas, A. Žvinis, J. 

Česnauskas, A. Oėga, T. Ra- 

manauskas, P. Kontvainis, J. 

Kleba, P. Yenckevičia, K. Tau- 

jėnas, P. Buda, A. Vainutis, 8. 

Urbonas, A. Karaliūnas, T. 

Petkienė, M. Lukienė, L. Na- 

vickas, M. Dirgis, P. Kovėra, 
K. Baglonienė, J. Ragausnąs, 
B. Moekaitė. 
Smulkių auk n — !)0c. viso (>3 

dol. 90c. 

Racin'o lietuviu kolonija 
nors nesumažėjo, bot pažvel- 
gus T. F. 79to sky. surinktas 

aukas praeityje, pasirodo vi- 

sai smulkios. Nors Tėvynės 
reikalai neikiek nesumažėjo, 
bet aukų rinkimas nuolat nia- 

žinas. Ir šita aukų suma tapo 
surinkta tik prakalbų laike, o 

po namus rinkikų kol kas nebe- 
turime ir įš pasižadėjusių na- 

rių mėnesinės nėra kam išrink- 

ti, o susirinkimus labai ma- 

žai tesurenka. 
Prie progos turiu išreikšti, 

nuoširdų ačiu geri), kuu. A. 

Daugiui, iš Wilwa#ee, Wis.. 

kuris minėto -skyriaus valdy- 
bos kviečiamas atsilankė su 

pfakalbomig ir savo turtingo- 
je kalboje plačiai išdėstė da- 

bartinį Lietuvos padėjimą, iš- 
rodė Tautos Fondo nuveiktus 

ir veikiamus darbus ir nurodė 

reikalą dėti tąjį T. Fondo. 
Prie T. F. skyriaus prisira- 

šė p-lė O. Novaliutė i« Mihvau- 

kee, Wis. 
J. Kesminas, skvr. rašt. 

- CICERO, ILL. 

Šioje kolonijoje gyvena Kat. 

Vienybės ii. skyrius. Sausio 4 

d., susirinkime buvo išrinkta 

nauja valdyba, kurion inėjo: 
Kini. H. J. Vaičiūnas — dva- 

siškas vad., 
~ Juoz. Mockus 

— pirm., A. Valančius 
— pirm. 

pagelb., T. Strėlčiunas 
— nut. 

rašt., P. Petrauskaitė, .— fin. 

j rašt., V. Kavaliauskas 
— ižd. 

A. Kavaliauskas ir šlekienė 

iždo glob., J. Tupeikis 
— mar- 

šalka. 
Jul. Šliogedris ir P. Pet- 

rauskaitė, korespondentai. 
Susirinkimai buva paskuti- 

nį sekmalienį kiekvieno mėne- 

sio po mišparų. 
Vytis. 

REIKALINGOS MERGJNOS 
Del ftiteresingiausio 

Darbo 

Pasauli,j 
Darbas 

s Pastovus 
Užmokestis 

Gera. 

Tu patarnauji publikai, bet iš privati,šku ofisu kurie 

randasi visose dalyse miesto.' 

Mokam;), kuomet mokiniesi prie Ideal Training 
De- 

partmente, MII W. Wasliington Street. 

Atsilankykite, rašykite arba telefonuokite Offįcial 

300, .reikalaujant Booklet K arba nuvažiuokite arčiau- 

sia prie nanui telefono stoti ir pareikalaukite pilnų in- 

formacijų. > . 

CH1CAG0 TELEPHONE COMPANY 

Užsirašyk Lietuvos Laikraštį 
"KARIŠKIU ŽODIS". 

Išeina karta i savaitę Kauno. Yra 8 puslapių ir yra leidžia- 

ma*'Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome sektmti ingalio- 

jima Ui laikrašti užrašinėti Amerikoje: 
K. Ą. M 

(ioneralis šlubius 

Literatūros Dailus 

Uniodžio lSi, 13IU ui. LIET. I'REKYBOS BENDROVEI, 
No. 137 

Kaunas ĮJoston. Mass. 

.šiuomi įgaliojamo "Lietuvių Prekybos Bendro- 

ve" Amerikoje rinkti prenumeratą "Kariškų Žodiio" laikraš- 

čiui. Kainu Amerikoje metams 48 auksinui, pusei metų 24 

auksiuiii...., . / 
- . 

( Parašus Kapitonas Ruseckas 

(ieneralio štabo Literatūros Dalies veršininkas. 

(Tarasas) Vyrcsn. leitenantai Steponait 
' Kariškiu Žodžio" Redaktorius. 

Todėl visi Amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir paremkit 
Lietuvos narsiąją kariuomenė kuri kovoja už mušu tėvų šalį. 

l'risiųskile mums $2.00 ii- savo adresą ir gausite "Kariškių 

Žodį" per visus metus. Prisiųskite $1.00 gausite per šešis 

mėnesy us. 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ x 

120 Tremont St., Ęoston, Mass. 

PINIGAI SIŲSTI LIETUVON per 

Lietuvių Prekybos Bendrovę 

YRA IŠMOKAMI 
Šiomis dienomis gavome sekantį laišką iš Lietuvos ku- 

ris parodo, kad pinigai Lietuvon nueina. 
'' 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas'' 

lvaunas, Laisvės Alėja, 66, 

Gruodžio 13 d., 1919 iu. 

' Lietuvių Prekybos Bendrovei Amerikoje, 

Boston, Mass. 

Gerbiamieji:— • ....... 

Taiuistų Bendrovės visus pristatytąsias perlaidas 
Bankas išmokė j 6. Pilna už perlaidų atskaitą Bankas 

netrukus pristatys. 
Su pagarba, 

(Parašas) A. Prusus, Direktorius,-' 
f Julius D. Kaupas, Sekretorius. 

Jeigu ir Tamsta nori greity pageltai suteikti fsaviškienis I4c- 

tuvoje tai tuojau s rašyk ant žemiau paduoto adreso įr g^usi pii- 
I nas informacijas kaip pigausiuipa,siųsti pii)igųs Lietuvon.. 

Lithuanian Sales Corporation 
120 Tremont Str., Boston, Mass. 

J. P. WAITCHES 
ATTOBNEY AT LAW 

IJETUViS ĄPVOBįAJAS 
4642 S. WOOD STREET 

CHICAGO. 

DR. S, NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OflBa3 Ir Gyvenimo vloi i 

3252 So. Halstcd Str. 

Valandos: nuo 9 iki 11 ryte: nuo 2 iki 

4 po pietų: nuo 7:30 Iki 9:"iO valcnre 
Telefonas Vardu 2544 

Ofisas: 4<'l2 So. Asklaiid A ve. 

Vai. 4:30 Iki 7 v. vak. 
Telefoną* Drover 7042 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezetis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 0 vuk. 

Nedėlioinis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUEj 
arti 47Hos Gatvės 

Telefonas Pullman 84 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJĄS IR 
CHIRURGAS 

OfUa* 11719 Hichl^an Ąve. 

Adynoa 8:30 Iki 9 ifiryto — 1 11(1 

2 po pietų — 6:30 iki 8:30 vakare. 

Nedėliomls nuo 10 lkl 11 išryto 

DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 West 22nd St. 

Kampas S. Leavitt St. 

Telefonas Canal 6222. 

Valandos 1—ir 7 iki 0 vakare. 

Rcsidensija: 
3114 \V. -1211(1 St. 

Telefonas Alolvinley 4988 » 
Valandos: iki 10 išryto. 

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

K&mp. 49 Court 

Ros. 1220 W. 40 Avemio 
Telefonas Cicero 3666 

Ofiso Cicero 49 

fEĄI<RAMF« LIETUVIŠKAI 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 
Botcloade: 10900 S*. JflehljfBii Aie. "I 

Telef«ma Pnllman 34* Ir PoJInaa S1M 

ChicagnJ: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketverto rudake ąuo 5:30 Iki 7:04i 

. 
Telefonas Tmrd* TtS. 

SERGĖKITE SAVO AKIS 

r Smetonos poraf pHtn'ktnti nU'n'M 

J bUS PSllCii^. V #i*l" > U '«»• •( tiu. y, 

> Kuomet tų kenti nuo galvos skau- 

| dėjimo, kuomet raidės liejasi i kru 

> vv, Kuomet skaitai ar siuvi ar ia- 
* šai, tai tuomet yra ženklas, k;xd 
> reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą, už prieinamą kaina 

uet taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamos dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios luobos virš Platt'o aptiekos. 
Kambarin 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykife mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 

vai. vakare. Panedėliais, Scredo- 

mis ir Petnyčiomis. 

ANT PARDAVIMO. 

rarsiduoda grosepiė geroj lietuvių 
apgyventoje vietojo biznis labai ge- 

rąi eina, Pardavirno priežastis savi- 

ninkas išvažiuoja { kita miestą, jei 
kas norėtu galima sykiu ir namu 

pirkti: Atsišaukite šiuo antrašu: 

A. Gedrimas, 
So. Wqeil St. GUJęago. 

FAHJMA. A*T PARDAVIMO 
116 Akrų su gerais . budinkais ir 

mašinerijomis. Kaina $70.00 už akrą. 
Mane, savininką, galite matyti -ypa- 

tiškai Chicagoj iki.27 dienos šio mė- 

nesio nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare. 

Nedėlioj per visą, dieno po šiuo adre- 
su: 

1350 W. llii frĮieel 
Cliicago, IU. 

Po 27 dienai rašykite ant farmos 

adresji: 
J. ŽIEDAS. 

1 
• 

BW .Šfo. 2 

Edgewood 111. 
J'- J .-Ii I; 

riflSTEB 5T5TEF1 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi- 
mo ir Desigmng Mokykla. 
Musys istema ir mokymo budu jųa 
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 mažiuos 
varomos elelyjros jiega. 
Kviečiame kiekvieną, ateiti bile ko- 

kiuo laiku, dieną, ir ar vakarais, pa- 
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

»->~t>rns daromos sulig mieros, vi- 

sokio „uliaus ir dydžio i§ bet kurioj 

madų knygos. 

MASTER DESIGNING 

SCHOOL. 
J. F. Kasnicka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET. CH1CAGO.' 
Kampas Lake St., ant 4-tu lubų 

Telefonu Paliautu 8M| 
Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentista* 

10657 80. MlchJgon, Arenue < 
Prtrlim* 111 ( 

VALANDOS: 8 Ud 9 nkan. 

S. D. LACHAWICZ 
Llctuvys Graborius patarnauja, laido- 

u viso ko pigiausia. Reikale meldžiu at- 
sišaukti, o mano darbu bųalte uigatiAdintt. 

2314 W. 23 FL Chica*o, III 
TeL Ouul tlM. 

PRANEŠIMAS. 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIETUVIS 

' 

Gydytoju Ir Chirurgu 
Perkele savo gyvenimo vi et* J 

Brighton Park. 
2014 W. 43 r d Street.. 
TeL McKlnley a«» 

Ofiuati: 1757 W. 47th SL, 
(47 Ir Wo«d gat.) 

Valandon: 10 ryto iki 2 po pietų. 6:30 iki 
8:30 vakare NedėUomto 9 iki 12- rytai* 

TeL Boulovard 160 

Dr. M. Stupnicki 
3109 Sq. Morgan Str««t 

CHIOAGP, JLLpIOIS 
TclefooM ard» &0SS 

Valandos: — 8 iki 11 18 ryto; 
6 po plotų Iki 8 vak KodAlio- 

mia nuo 5 Iki 8 vai. 

Dr.A.BURKE . 

(Lietuvis) 
418 W. MvM Btr. 
PottsviUe, Penu. 

Su visomis Ilgomis prilota nuo 

Nuo 8 iki 10 Tai* ryto 
Nuo 1 iki 3 ral. po pl«tq 

v 
Nuo * Iki S vai. vakar*. 

! V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS j 

Veda Bilas Visuose Teleroooee 

O Ub*P DkfoaiestyJ: 
69 W. ,WASHDrGTON STREET 

Kambaris 609 

TcL Central 5476 

Gyvenimas, 812 W. 33rd ijit. 
Tcl. 4661 i 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja. Z* nutąl 

Ofisas 8148 S?. Morgau SU 
Kertė 82 ro St, Gbioafo, DL 

SPECUAI4STAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi cUro 

niSkų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryta 
Iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo f 

iki 8 valandai vakaro. 
Nedėliotais ąųo 9 iki 2 po »iet 

Telefonas Tardė iii 

JOSEPH CWOLON"7 
Jetuvis Advokatai 

U BO. LA B ffTBPBT 
Gyr^nlmo TfJ. HumboUt V 

Ttkvtli «m W. Il-nd Btrtrt 
Ęocįa^u I9M 

ęHICAOO, ILL. 

Reskl. So. Aj&Jaad Bir. ęMflftgo. 

Telefonas Haymarltef 3544 

DR. A. A. BOTU, 
Rusas gydytojus ir chirurgas 
$pecUal*«*as HotrrliKy, tyriNm 
v*#s«i ir yfrį ifetnflte JĮp 

vAUtrnMi m-41 T#o J—i po 

pletu 7-S Y«k. 
^ fl 


