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Pinigai. 
Lietuvos, Lenkijos ir Vokie- 

tijos pinigai yra taip vadinamo 
vokiško didumo. Auksinis tu 

saliu pinigas yra keturis kar- 
tus mažesnis už aukso dolierį. 
Jfinlandijos, arba Suomijos, 

Italijos, Belgijos, Graikijos. 
Šveicarijos, Ispanijos ir Pran- 

cūzijos taipgi yra vienoki. Jie 

yra taip vadinamo lotyniškojo 
didumo. Tu saliu auksinis pi- 
nigas yra penkis kartus mažes- 
nis už aukso dolierį. Anglijos 
pinigai yra visai savotiški. Jų 
pinigas vadinai sterlingu >va- 
ras ir yra daugiau negu ketu- 

risyk didesnis už dolierį. Savo- 
tiški buvo Rusijos rubliai ir 

Japonu jienos. šitų didumas 
buvo netoliese lygus ir vertas 

truputi daugiau negu pusę do- 
lierio. Savotiški yra pinigai 
Olandijos arba Niedei landų, 
Skandinavijos saliu, t. y. Šve- 

dijos ir Norvegijos, savotiški 

taip-gi Austrijos ir Vengrijos. 
Kanados, Meksikos ir Suvieny- 
tu Valstijų dolieriai sudaro sa- 
vo pinigine rūšį. 
Vokiečiu markės ir Lietuvos 

auksinai vėl eina pigyn. Pane- 

dėlyje, balandžio 12 <i. ju Šim- 

tas buvo lygiai du uolieriu, pa- 
nedėlyje, balandžio li) d. buvo 

tik $1.0."). 

Lenku markė t rupiu pa- 

brango: pereitos savaitės pra- 
džioje ju šimtas buvo 70 centu, 
šios savaitės pradžioje buvo To 
centai. 

Lotyniškojo iiiduii'O piniguo- 
se pastoviausi yra Šveicarijos 
traukai.Kaip buvo, taip ir liko 

už dolierį 5 frankai 52 santi- 

mai. 

Prancūzų frankai pagerėjo: 
praeitos savaitės pradžioje už 

dolierį buvo l(j f r. i)2, šios sa- 
vaitės pradžioje už dolierį ly- 
giai 10 frankų. 
Su Italijos pinigais tebėra 

bloga, nors ir jie eina geryn. 
JBalandžio 1- d. už dolierį buvo 
26 lyros 50 eenteziniu, balan- 

džio 19 d. buvo tik 21 lyra 70 

eenteziniu. 

Anglijos pinigai ši savaitę 
stovėjo beveik ant vietos. L ž 

svarų sterlingu balandžio 12 d. 
davė $3.94, o balandžio 19 <1. už 

šilutį svaru sterlingų davė 394 
dolierius ir 75 centus. Tai reiš- 

kia, kad Anglijos pinigai per 
savaitę pabrango 75 centais 

ant šimto svaru sterlingu. An- 

glijos pinigai pasitaisė dėlto, 
kad iš Londono atvežė Xe\v 

Yorkų aukso transportų ir pa- 

dėjo Morgano banke Anglijos 
reikalams. 

Kanados dolieriai truputį 
pablogėjo, nes mainant 1000 

A. ierikos dolierių bal. 12 d. 

daT*ė 1087 dol. ir 50 centų Ka- 

nados pinigais, o bal. 19 d. da- 

vė 1090 dolierių, reiškia, Kana- 
dos pinigų tūkstantis dolierių 
per septynias dienas atpigo 
pustrečio dolierio. 

Pereitu savaitę nębuvom 
pranešę apie pinigų stovį, nes 

tada kas žin kas buvo pasida- 
rę biržoje; kai-kurių šalių pi- 
nigai buvo netikėtai nupuolę, 
Vokietijos pakilę. Tai buvo 

suirutės ženklai. Dabar 

tat jau perėjo, tik nežinia kaip 

ilgam. 
Čia paduotos kainos tinka 

tiktai didelėms sumoms, t. y. 

mainant 23 tūkstančius dolie- 

rių. Mainant mažesnes sumas 

bankai turi teisę labiau žiūrėti 

savo naudos, tik neperdaug. 

Žmogžudystė 
Bažnyčioje. 

Tlioinas W. Simpkin, nese- 

nai pabėgęs iš bepročių namo, 
nedėlioje 18 balandžio nušovė 

daktarą James Wright Markoe 

gražioje ir turtingoje protes- 

tantų Episkopaljj bažnyčioje 
Xe\v Vorke prie 15-tos gatvės 
ir Stuyvesant rinkos. 

Tas atsitikimas yra beabe- 

jonės liūdnas. Jis parodo, kad 

Suvienytose Valstijose bepro- 
čiai yra neužtiktinai prižiūri- 
mi ir deltb žmonėms yra pa- 

vojaus nuo jų net ir bažnyčio- 
je- 

Laikraščiai praneša, kad 

žmogžudys nušautojo kol gy- 
vas nebuvo matęs nušautojo 
žmogaus. Tat reiškia, kad 

žmogžudystę padarė ne pagie- 
ža. Nei pinigų troškimas ne- 

buvo tos žmogžudystės prie- 
žastim. žmogžudys nebandė 

griebti tų pinigų, kuriuos dak- 
taras Markoe rinko bažnyčio- 

Stebėtina, kad beprotis iš 

beprotnamio pabėgęs galėjo 
gauti revolverį. Stebėtina ir 

tat, kad jis yra ne Amerikos 

pilietis, tik Anglijos pavaldi- 
nys, kad pataikė nužudyti žy- 

mų gydytojų, baigusį savo 

mokslus Vokietijoje, turėjusi 
įtekmės ant vieno labai stam- 
baus Amerikos finansisto, ku- 

rio orijentacija svyruoja tarp 
prielankumo Anglijai ir tarp 

pakrypimo priešinga pusę. 

Žmogžudystė įvyko tuo laiku, 
kada Anglijos ir Amerikos 

santikiai įtempti beveik iki 

| trūkstant. 
žmogžudystė pateks teis- 

: mų. Bot žmogžudys yni ang- 

| las. Anglija labai užtaria už 

savo pavaldinius. Ji žiūrės, 
kad Amerikos teismo ištarmė 

nebūt ii anglui perskaudi. Ji 

turės pamatu reikalauti iš- 

tarmės minkštumo, nes žmog- 
žudys. yra buvęs pamišėlis. 
Bet žmogžudžio daagtuose ra- 
sta daug bolševikišku rašinių. 
Tai Amerikos teismas gal jį 
žiūrės veikiau, kaip bolševi- 

kų. Mokėjimas per du metu 

pasislėpti nuo policijos rodo 

veikiau gudrumu negu proto 
pamišimi}. Todėl šita žmogžu- 
dystė, nors išrodo maža, gali 
virsti kibirkštim, nuo kurios 

kartais užsidega daug daigtų. 

Degančios medžiagos yra 

daug: tai nesutikimai tarp An- 

glijos ir Amerikos. Priešingai 
žiūrėti i tą žmogžudystę labai 

lengva. Visiems taikos šalinin- 
kam?: reikia tikėtis, kad Su- 

vienytu Valstijų politika ir 

teismas parodys -tiek suma- 

ningu m o ir išminties, kad mo- 

kės nuo šitos žmogžudystės 
atimtį visų politikų jos kenks- 

mingumų. Jei Anglija apsiims 
atlyginti nabašninko šeimynai, 
tegu jį pati teis savo dezerte- 

rį už žmogžudystę. 

Bažnyčios Atidalinimą nuo Viešpatijos 
Oficijales Ištarmės. 

Daugelis laisvamanių bando 
katalikus griebti už nosies ir 

vadžioti savo nustatytais ta- 

kais. Kaikurie katalikai tam 

pasiduoda nežinodami oficija- 
liai nustatytų savo tikėjimo 
pažiūrų tuos daigtus, ku- 

riuos laisvamaniai giria turė- 

dami 
' 

slapčių tikslų. 

Mes jau rašėme koki buva 

laisvamanių tikslai, kada jie 
skelbia Bažnyčios atidalinimų 
nuo viešpatijos. Laisvamaniai 
bando žmonėms įkalbėti, buk 

"Draugo" skelbiamosios pa- 
žiūros yra jo redaktoriaus as- 

meninis dalykas. Tečiaus taip 
nėra. 

Grigaliaus XVI ištarmė. 

Keturiasdešimt metų prieš 
kuu. Bučiui gimsiant I įan- 

euzijos laisvamaniai jau skel- 
bė Bažnyčios atidalinimg, nuo 

viešpatijos. To skelbimo pa- 
klausė ir kunigas Fel. de La- 

mennais. Jo pažiūras pasmer- 
kė popežius Grigalius šešiolik- 
tasis 15 rugpjūčio 1832 m. en- 

ciklikoje "Mirari vos." 

Toje enciklikoje parašyta: 
"Ne linksmesnių tikėjimui ir 

pasauliniai valdžiai pasekmių 
erai ima tikėtis is noro tų? ku- O 

rie geidžia atidalinti Bažny- 

čią nuo viešpatijos ir nori su- 

trauk int i dvasinės bei pasau- 

linės valdžios sutartį." Griga- 
liaus XVI-jo žodžius ir mintį 

atkartojo Leonas XIII encikli- 

koje "Immortale Dei" 1 lap- 

kričio 188.) m. 

Syllabus. 

| Minėtam popežiui mirus už- 

stojo jo įpėdinis Pijus Devin- 
tasis. Prancūzų laisvamamija ̂ 

nesiliovė per laikraščius ir ki- j 

tais budais skelbusi įvairių j 
klaidų. 8 gruodžio 1864 m. Pi- 

jus Devintasis apgarsino sų 
raš$ aštuoniasdešimties klai- 

| dų, kurių katalikai turi sau- 

gotis. Tas sijrašas vadinas'. 

"Syllabus." Jis labai nepati- 
ko laisvamaniams, nes išvedė 

aikštėn stambiausias jų klai- 
das. Tarp tų pažymėta 5a-tu 
numariu yra klaida: Reikia 

atidalinti Bažnyčių "nuo vieš- 

patijos, o viešpatijų nuo baž- 
v* 

„ f y 

I nycios. - 

Pijus X. 

Prancūzija savo šalies/ val- 

džioj įteikė laisvamaniams. Tie 
i norėjo įkūnyti Bažnyčios pas- 
merktasias klaidas. 11 vasa- 

rio 1906 m. Šv. Tėvas Pijus 
Dešimtasis rašė prancūzų dva- 

siškijai ir šiaip katalikams: 

"Mes, turėdami iš Dievo augš- 
čiausią autoritetą, atmetame 

ir pasmerkiame išleistąjį įsta- 
tą, kuris Prancūzijos Respub- 
liką atidalina nuo Bažnyčios. 

Tą darome del augščiau išdė- 

tųjų priežasčių, nes (tas įsta- 

tas) didžiausiai įžeidžia Die- 

vą, iškilmingai atsižadėdamas 
Jo ir skelbdamas principą, 
buk respublika turinti būti 

bc^ jokios religijos; taip pat 
ir dėlto (pasmerkiame tq, įs- 
tatą), kad jis laužo gamtos ir 

tarptautinę teisę .ir viešų su- 

tarčių ištikimybę, ir dėlto kad 

priešingas yra Dievo įstatams, 
ir giliosioms išminties prie- 
žastims ir Bažnyčios laisvei; 
ir dėlto kad griauja teisybę 
prispausdamas daugeliu gerų 
budų įgytą tą teisę, kurią ir 

pati sutartis buvo patvirtinus; 
ir dėlto kad įžeidžia Apaštalų 
Sosto rimtybę ir mųs asmenį 
ir vyskupų visuomenę ir dva- 

siškiją ir Prancūzijos katali- 

kus. 
'' 

Modernizmas. 

Dvidešimtojo amžio pradžio- 
je nuo katalikų atsimetė nau- 

ja erezija. Ji vadinosi moder- 

nizmu. Nors tą erezija veikiai 
nudžiuvo ir šiandien jos be- 

veik nėra, tečiaus reikia at- 

siminti, kad tarp kitų tos ere- 

zijos klaidų buvo taip-gi Baž- 

nyčios atidąlinimas nuo vieš- 

patijos. Ta erezija tapo pas- 
merkta 7 rugsėjo 1907 metų. 
Tarp kitų modernizmo pas- 
merkimo priežasčių yra ir ta, 
kad modernistai tvirtindavo, 

jog "reikį atidalinti viešpa- 

tiją nuo bažnyčios, kataliką 
nuo piliečio. Todėl kiekvienas 
katalikas, būdamas pi- 
liečiu, turi (anot modernis- 

tų) teisę ir priedermę panie- 
kinti Bažnyčios autoritetą, jos 
troškimus, patarmes ir įsaky- 

mus, paniekinti net ir perspė- 
jimus, vien tiktai žiūrėdamas 
to kas jam išrodo naudinga 
viešpatijai." 

Klaidos blėdingumas. 

Tos modernistų .pažiūros 
klaidingumas geriausiai maty- 
ti iš pavyzdžio. Jeigu Rusijai 
išrodo naudinga atimti iš lie- 

tuvių teisę spausdinti knygas, 
tai Rusijos ministras neturi 

žiūrėti Dievo nei Bažnyčios 
balso draudžiančio skriausti 

pavergtąją tautą. Jeigu Lenki- 

jai naudinga yra užgriebti 
Vilnių, tai lenkų ministrai ne- 
turi klausyti Dievo ir Bažny- 
čios draudimo užimti svetimas 

žemes su jų miestais. 

Seniai žinia, kad Anierikoje 

yra lietuviu, kuriems nebrangi 
nei tėvynės laisvė, nei jos žė: 
mės čielybė, jei tiktai jie Lie- 

tuvos skriaudomis gali visuo- 
menei įbrukti vieną kitą lais- 

vamanišką klaidą. Tegu Lie- 

tuva neteks tos moralės para- 

mos, kurią galima gauti iš tri- 

jų šimtu milijonų katalikų, jei 
tiktai • laisvamanija pasi- 

džiaugs., 

Lietuvos laisvamanijai ačiui. 

Paryžiuje Lietuvę atstova- 

vo vyrai viešai nepil- 
dantieji Dievo įsakymų, užsi- 

gynu.sieji savo krikšto ir ku- 

nigai nelaikantieji mišių. Ko- 

kį įspūdį tat padarė Foch'ui, 
nuo kurio prigulėjo demarka- 
cijos linija tarp lenkų ir lie- 

tuvių? Atsakymas aiškus: Vil- 

nius su Švenčionių bei Traku s. * b 

apskričiais ir Seinai teko len- 

kams, o Tilžė su Stalupėnais, 
Eitkūnais, Pilkainiu ir Ragai- 
ne teko vokiečiams! 

Laisvamani j a laimėjo Lietu- 

voje, bet kg, laimėjo Lietuva? 

Mokyklos atidalinimas nuo 
bažnyčios. 

j 

Popežius Pijus IX encikli- 

koje "Quanta Cura" 8 gruo- 
džio 1864 m. pasmerkia soci- 

jalizmo' pažiūrą įtvirtinančią, 
buk tėvai tik tiek turį teisės 

ant vaikų, "kiek gavę iš vieš- 

patijos, ir buk vien viešpati- 
jos uždavinys esąs auklėti 

j jaunuomene. 
Iš tos pažiūros 

socijalistai išveda reikalą at- 

stumti Bažnyčių nuo auklėji- 
mo. Todėl socijalistai nutyli, 

ką naudos yra padarę moks- 

lui ir auklėjimui kunigai,- vie- 

nuoliai ir vienuolės, o tik rei- 

kalauja atitolinti dvasiškiją 
nuo auklėjiiųo. Tų socijalistų 

taktiką Pijus IX 1864 metų 

pabaigoje smerkdamas sako, 

kad visa socijalizmo viltis y- 

ra • jaunuomenės sugedime: 

"omnemąue spein in ipsius 
inventutis eorrnptela collo- 

j carunt." (Denz. Bann 12-ta 

' laida n. 1675). 

Tarp Syllabo klaidų ketu- 

riasdešimt aštuntoji yra: uKa- 
talikai žmonės g'ali pri- 
tarti tai jaunuomenės auklėji- 
mo sistemai, kuri yra visai 

atskirta nuo katalikų tikėjimo 
ir nuo Bažnyčios valdžios, ir 

kuri..težiūri tiktai gamtinio 
mokslo ir žemiško yisuomen<"s 
gyvenimo arba išimtinai, arba 
vien labiausiai." 

Augščiau minėtoje savo en- 
ciklikoje "Imsnortale D ji" 

Leonas 7 J1I 1 lapkričio 1S85 
m. ra?ė: " Visuomenės labui 

ir tat naudinga, kad (katali- 
kai) protingai prisidėtų prie 
viešpatijos valdymo: ir tame 

labiausiai rūpintųsi bei pada- 
rytų, kad butų įvestas užtik- 
rinimas jaunuomenei tikėji- 
mo ir gerų įpročių išlavinimas 
tokiu budu, kokis tinka krik- 
ščionims. Nuo tų daigtų dau- 

giausia pareina kiekvienos 

viešpatijos laimė." (Denz. 
Banmvartli XII ed. n. 1882). 
Tėvynės nuostolių dar ne- 

gana besočiams laisvama- 

niams. Jie agituoja Chicagos 
ir kitų miestų draugijose, kad 
tos darytų rezoliucijas atida- 
linti Lietuvos • valstybę nuo 

Bažnyčios ir Bažnyčią nuo mo- 

kyklos. Katroms draugijoms 
labiau rupi patikti laisvama- 

nių agitatoriams negu pasitar- 
nauti Lietuviai ir savo tikėji- 
mų pagerbti, tos tegu tvirti- 

na socijalistų ir laisvamanių 

pakištas iš svetimų tautų pa- 
siskolintas rezoliucijas. Bet tos 

draugijos turi žinoti, kad jos 
priimdamos popežių kelerio- 

| pa i pasmerktas rezoliucijas 
paliauja buti katalikų draugi- 
jomis. Priimti popežiaus pas- 
merktą rezoliuciją eiti išpa- 
žinties ir nepasisakyti tos pas- 
merktos rezoliucijos priėmimo 
yra taip pat šventvagystė, 
kaip nepasisakyti kitos mirti- 
nos nuodėmės. 

Norinčius 
, 
kenkti Lietuvai 

ir Katalikų Bažnyčiai įmes ne- 
sustaibdisime. Šitas straipsnis 
tapo parašytas tik tam tikslui, 
kad darantieji žinotų ką daro, 
o nesiduotų apdumti apgavi- 
kams. 

KLAUSIMAI IR ATSAKY- 
' 

MAI. 
Bažnyčios Įsakymai. 

Klausimas. 15 mažens moki- 

nomės, kad Penktas Bažnyčioj 
įsakymas yra: "Neimk šliubo 
ir nekelk vestuvių uždrausto- 
se dienose," o dabar čia mus 

mokina, kad tas pats Penktas 

Bažnyčios įsakymas yra "De- 

šimtinę Bažnyčiai atiduok." 

Meldžiu paaiškinti. J. Zagunis. 

Atsakymas. Bažnyčia neturi 

•teisės mainyti Dievo įsaky- 
mų, ibet ji turi teisę mainyti 
savo įsakymus. Tose šalyse, 
kur Bažnyčia yra senai įsikū- 
rus ir turi mantos likusios' iš 

praeities, tenai nėra didelio 

reikalo davinėti Bažnyčiai de- 

šimtinę. Todėl tenai žmonės 

yra paliuosuoti nuo dešimti- 

nės įsakymo. Tada mokinant 

Bažnyčios įsakymų penktąjį 
išmeta, o pirmąjį padalina 
pusiau, antrąją pusę pavady- 
daini antruoju įsakymu. To- 

kiu budu antras -vadinasi tre- 

čiu, trečias ketvirtu, ketvir- 

tas penktu, 
Amerikoje lietuvių.katalikų 

bažnyčios yra taip nesenai pra 

sidėjusios ir 'taip mažai nau- 

dos turi iš praeitės, kad ne- 

begalima yra paliuosuoti žmo- 

nes nuo penktojo įsakymo, to- 
dėl čia Amerikoje kalbama a? 

pie priedermę duoti dešiintmę. 
Lietuvių Katalikų bažnyčios 
senovės turtus buvo pagriebęs, 
globoti caras. Mikalojus I. Di- 

<3ęlę dalį jų jis išpaišino Kry- 
mo karėje, bet buvo likę keli 

milijonai. Dabar bolševikai at- 
ėmė ir tuos. Todėl ir Lietuvo- 

je priseis atgaivinti penktąjį 
Bažnyčios įsakymu. 

Kun. P. Bučys. 

VELYKOS. 

Klausimas. Kodėl mes ka- 

talikai neturime pastovios 
dienos Velykų .šventei, kaip 
yra pastovi diena Naujiems 
Metams? Velykos netik kilno- 

jasi iš dienos dieną, bet kar- 
tais ir iš mėnesio mėnesį. Ai- 
tai nėra ženklas, kad ir Kris- 
taus atsikėlimas iš numiru- 

si ų, kurį Velykos švenčia, y- 
ra melas? Meldžiu atsakymo. 

Kazys P. Miškinis. 

Atsakymas. Ne vienokis yra 
laiko padalinimas. Vieni žmo- 
nės laiką dalina pagal saulės, 
kiti pagal mėnesio. Saulinis 

laiko dalinimas sudaro me- 

tus, nes metai trunka kol že- 

mė bėgdama apie saulę aplin- 
kui sugrįžta tą pačią vietą. 
Saulės metai yra dalinami 

(Ivyliką pastoviu mėnesių, ku- 

rių ilgumas iš kalno pažymė- 
tas. Tiktai vasaris mėnuo kas 

ketvirti metai buva viena "die- 

na ilgesnis, bet dr tai ne vi- 

sada. 
/ 

Kitas laiko dalinimas nepai- 
so saulės, bet žiuri kol mėnu- 
lis grįžta. Mėnulio mėnesiai 

visi 'vienokio ilgio, bet jie yra 
trumpesni už tuos mėnesius, 
kuriuos yra padalintas sau- 

lės metas. Suėjus dvylikai mė- 
nulio mėnesių dar nesibaigia 
saulės metai. Kad nepasida- 
rytu didelio skirtumo tarp 
saulės metų ir mėnulio metų, 
tai prie mėnulio dvylikos ne- 
neši 11 kartais prideda trylik- 
tą mėnesį. Nuo pridėjimo ar- 
ba nepridėjimo to mėnesio kil- 

nojasi pradžia mėnesinių me- 
tu kartais ankščiau kartais vė- 

liau. 

Kalėdos Katalikų Bažnyčio- 
je yra švenčiamos sulig sau- 
lės metų; dėlto Kalėdų diena 
visada pastovi. Taip pat sulig 
saulės mėtų švenčiamos yra ir 
mažesnės šventėj: Nauji Me- 

tai, Trys Karaliai, Orabnyčios 
ir t. t. Velykos yra švenčia- 

mos sulig mėnulio metų. Del- 
io Velykos visuomet buva pil- 
natije ir visuomet tas pilnatis 
buva pirmutinis pavasario 
pilnatis. Kalėdos nesilaiko sa- 
vaičių ilienų, Velykos visada 
laikosi nedėlios. Ta i-gi ir Ve- 

lykos turi savo pastovumų, -tik 
tas pastovumas nesilaiko sau- 

lės, o laikosi mėnulio ir nedėl- 

dienio. . 

Daugelis švenčių priklauso 
nuo Velykų. Tos yra: šeštinės, 

Sekminės, Dievo Kūnas, Pe- 

leni] Diena ir kitos mažesnės. 
Kristaus, atsikėlimo tikru- 

mas nepriklauso nuo dienos 

paskirtos tam atsitikimui pa- 
minėti. Šv. Jono Auksaburnio 

mirties dienų vieni katalikai 

švenčia 14 rugsėjo,' kiti 27 

sausio. Nejaugi iš to galima 
įšvęsti, kad Šv. Jonas Auksa- 

burnis tebėra nemiręs? Jis mi- 

rė, ir aiškiai žinia, kad mirė 

14 rūgs., 407 m. Bet 'tai dienai 

jau buvo paskirta Šv. Kry- 
žiaus į^aaugštinimo šventė, to- 
dėl Šv. Jono šventė tapo per- 
kelta liuosų vietų. Šventės 

nereiškia, kad jų minimasis at- 

sitikimas yra įvykęs ta pačia 
diena, kada yra jo šventė. 
Kartais atsitikimas ir šventė 

sutinka,, kariais nesutinką. 

Kas kita kalendoriuj kas kita 

istorija. 
Prirodymus, kad Kristus 

j ikrai kėlėsi iš numirusių ta- 
•mista galiv' .rąstiv''|)raugo 

" 

Velykų numarvje 1917 metų. 
* 

Kun. P. Bučys. 

nA5Tft^p5Y5TEn 
Vyrų ir Moterų Rubų Kirpi- 
mo ir Betigning Mokykla. 
Musys istema ir mokymo 

budu Jųs 

trumpu laiku išmoksite viso ama- 

to. 

Mes turime didžiausius ir geriau- 

sius kirpimo, designlng ir siuvimo 

skyrius, kur kiekvienas gauna geroi 

praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose marinos 

varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko- 

kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa- 

sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi- 

sokio stiliaus ir dydžio iŠ bet kurioj 

madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SOHOOL. 

J. F. Kasnicka, Vedėjas 

190 N. STATifl STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St„ ant 4-tų lubų 

Tel. Drover 7043 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak, 

Nedėliomia pasai sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVEJfUE 

irti 47-tos Gatvės 

J03EPH C. WOLON 
Lietuvis Advokatas 

19 BO. LA BALLE STREET 

GyTeolrųo Tel. Huznboldt 97 

?siarei3 2911 W. 22-nd 8tre«t 

Tel. RockrreJl «99 

CHICAGO, rLL. 

P Telefonai PoIImao 

Dr. P. P. ZALLYS 
5 Lietuvis Dentistat 
k 10657 9o. Michlgąn, Ąvenue. 
|į n—fliinii OI. 

fl VALANDOS: 9 iki 0 Ttkve. 

Dr. M. Stupnicki 
N 

3107 So. Morgan Street 
GHIGAGO, HiLDTOIS 
Telefoną* fiOSa 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
6 po pietų Iki 8 rak. Nodėllo- 
mis nuo 6 Iki 8 vai. vakare. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja >8 meta! 

Ofisas 2148 80. Morgan SL 

[Kertė 82ro St., Chicagp, X1L 
8PECI JAUSTAS 

MoterlSkų. Vyrižkų, taipgi chro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po ęiet, nuo 0 

iki 8 valandai vakare. 

ĮNedčliomia nuo 9 iki 2 po piek 
Telefonas T arda 687 

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

Kamp. 49 Coart 

Res. 1229 W. 49 Avenae 
Telefonas Cicero 365C 

OfLso Cicero 49 

KALftĮm MOTIlViaiTA! 

S. D. LACHAWICZ 
Lletuvya Graborlus patarnauju, laido* 

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at- 
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti. 

2814 W. 23 PL Chicago, Dl. 
TeL Oual HM. 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisai lr Gyvenimo vlot* 

8252 So. Halsted 8tr. 
Ant Viršaus Un i verbai Sfate Baiik 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: n«o 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Telefoną* Yards S544 

PRANEŠIMAS. 

Dr. M. T. STRKOL'IS 

'f. 
VYllAI IŠMOKITE BAlt?ASKtTYSTIES. 
Divna ar yakarals. Uždirbkite laidelius 

' 

; 
pininifus po ke|etoa~r. savaičių^ Darbai pa- . 

rūpinami. Sapos laukia dąrblillnk<j.- Atva- 
žiuokite ar rašykite. Dept. yV. 

Moher Barber/. Čollece j 
• 

,, 

105 S. WcUi 84r. CUmi*. jįJ 


