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Lietuvos Valdžia ir 

Amer. Lietuviai. 

Tenka girdėti nusiskundi- 

mų, kodelAmerikos lietuviams 

neduota teisės rinkti savo at- 

stovus Steigiamąjį Lietuvos 

Seimą. Tą nusiskundimą at- 

kartoja ir p. A. S., kurio strai- 

psnį talpiname. Tame straip- 
sni je tik pažymėjome, kad >u 

jo nuomonėmis nesutinkame. 

Šičionai išdylame savo pažiu-į 
rą plaėiau. Ją reikėtų vadin-j 
ti nebe pažiūra, o aiškia ir nie- 
kam neabejotina tiesa. 

Steigiamasis Lietuvos Sei- j 
iuas skiriasi nuo mitingo, 
kuri bilekas gali ateiti, šne- j 
kėti ir balsuoti. Steigiamasis! 
Seimas turi valdžią arba įu- • 

risdikciją ant tos žemės, apie 
kurią eina ribos, ir ant žmo- j 
n i u irvvenanėiu tose ribose. 

. . i 
Kuriamasis Lietuvos Seimas 

negali išleidinėti teisių nei įsa- 
kymu. pildytinų Amerikoje, j 
Todėl nuolatiniai Amerikos gy 

ventojai nėra Lietuvos Kuria- 

mojo Seimo rinkikai. 

Amerika yra žemė su savo 

ribomis ir turi savo Kongre-i 
są, kuris išleidinėja įstatus tos 
žemės žmonėms. Amerikosi 

gyventojai galį ir turi rinkti i 

atstovus i Amerikos Konsrre- 
• • • 

! 

są, o m* i Lietuvos Seimą. Kad] 
amerikiečiai žada paskolinti 
Lietuvai o milijonus dolierių,: 
tai dar nereiškia, kad jie turė- 

• i 
' i 

tų rinkti atstovus j Lietuvos 

Seimą. Jug airis paskolinęs de 

*imtį ar daugiau tūkstančiu 

dolierių lietuvių parapijai ne- 
turi teisės dalyvauti tos pa- l 

rapijos rinkimuose. Davimas | 
rinkimo teisių už paskolą bu- 

tų kiisus kapitalizmas. Toj 
Lietuvoje neturi buti. 

Bepig butų Amerikiečiams 

per savo atstovus išleidinėti; 
Lietuvoje žmonėms sunkias tei; 

ses, nes patys Amerikiečiai j 
butų liuosį nuo tų teisių Aiiie-i 

rikoje gyvendami. Jug Ame- 

riką nesiekia vykdančioji | 
Lietuvos valdžia. 

Amerika neturi pilnu ir tei-: 

sėtu sarašų apimančiu lietu- 

vius. Rinkimai be pilnu ir tei- j 
sėtu sąrašu patys pasidaro ne- 

teisėti. įlinkimų priežiūra tu- 

ri huti vietinės valdžios kon- 

. troliuojama. To niekas negali 
Amerikoje padaryti, išskyrus 
Suvienytu Valstijų vyriausy- 
bę. 

Suvienytu Valstijų vyriau- 
sybė amžinų dieną neapsiiutų 
netik patį prižiūrėti rinkimų 
teisėtumą, bet neleistų niekam 

organizuoti rinkimus t keno 

nors Kuriamą ji Seimą. Rinki-, 

mų teisė yra neprigulmybės 
teisė. Suvienytose Valstijose 
tiktai Suvienytos Valstijos tu- 

ri neprigulmybę ir tik jos ga- 
li daryti rinkimus savo teis- 

davvbės butus, nei ką kitą. 
Tas dalykas yra aiškus kaip 
diena. 

Lietuvos valdžia rūpinasi 
patenkinti visus teisėtus nnis 
norus ir padaro dar daugiau 
negu reikia. Delegacijoje da- 
vė keturias vietas Amerikos 

lietuviams. Tai buvo daugiau 
negu turėjome teisę norėti. 

Visai butu negražu, jei mes 

tą mandagumą dabar sunau- 
dotume savo teisėms daugin- 
ti. Juk tuomi pačiu sumažin- 
tume tėvynės lietuviu teises. 

Jeigu pintinėje yra dešimts o- 
b uolių dešimčiai asmenų, jei- 

gu vienas išima du obuoliu, 
tai jis netik sau neteisėtai 

naudą daugina, bet ir kitą 
skriaudžia; tai jis yra kaltas 

už ką vienam neliko nei vie- 

no obuolio. 

Amerikoje lietuvių yra pusė 
milijono; Lietuvoje keturi mi- 

lijonai. Jei prie dešimties 

tėvynės lietuvių pridėtume ke- 

turis amerikiečius, tai pusei 
milijono amerikiečių duotume 

tokias teises, kokios tenka mi- 

lijonui šešiems šimtams tūks- 

tančių Lietuvoje. Tie išvadžio- 

jimai parodo, kad Delegacijos 

pavyzdžiu negalima dauginti 
amerikiečių keisių. 

Lietuvos valdžia išdavė į- 

statymą, kad ir Amerikos lie- 

tuviai gali tapti Steigiamojo 
Seimo nariais. Tik reikia, kad 

juos išrinktų Lietuvos pilie- 
čiai. Kadangi Seimas atsto- 

vauja Lietuvos piliečius, tai 

suprantama, kad ne kas ki- 

tas, tiktai tie piliečiai ir gali 
rinkti atstovus. Jei Amerikie-j 
tis lietuvis parvažiuoja Lie-j 
tuvą rinkimų laiku, jis turi 

teisę rinkti atstovus. Jei jį 
išrenka, jis turi teise dalyvau- 
ti Kuriamajame Seime. 

Daugiau teisių amerikie- 

čiams duoti Lietuva nebūtų 
galėjusi, nors ii* butų geidusi. i 

Priėmėjoms Žino- 
tina. 

Danu- motinu miršta gimdanti 
arba trumpai po tu. daug kū- 
dikiu auga su i žeist a sveikata i 

* 
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deito, kad nėra kam protinau ! 

pagelbėti gimdančią moteriš- 

kę. T,-j suprasdamas l'hicagos 
sveikatingumo pirmininkas 
d-ras Jolin Robertson rūpi- 
nasi, kad priėmėju patarnavi- 
mas šitame mieste butu gere.s-1 
nis. 

Čionai yra Pirmoji Priėmė- 

ju Draugija (First Association 
o F Mid\vives ot* Chicago Ine.) 

Rytoj, gegužio ta draugija 
rengia viešą surinkimą svetai- 
nė ji» Turner Hali ant kampo 
U-tos gatvės (Roosevelt Hd.) 
ir \Vestern a ve. 

Surinkimas prasidės 8:30 

vakare. Prakalbą laikys I)-ras 

.John Robertson. J Ilinojaus 
valstijos Draugijos apsaugo- 

jančios nu0 aklybės atstovas 

laikys paskaitą apie kūdikio 
aki- ir apie priežastis galin- 
čias apjakinti gemančius kū- 

dikius. Prie tos paskaitos bus 
ir paveikslu. Kiti kalbėtojai 
šnekės apie kitus sveikatos 

reikalus, galinčius rūpėti mo- 
terų priėmėjoms. 
Draugija kviečia ateiti vi- 

sas Chicagos moterų priėmė- 
jas. 
Tą proga norime pasakyti, 

kad gimdančiai moteriškei 

svarbu yra turėti savo kalbos 

priėmėją. Teeiaus lietuvės 

beveik visai nemėgsta mo- 

kintis šito neapsakomai rei- 

kalingo ir gerai pelningo ar 

mato. Tai ženklas, kad mes 

dar vis nebesuprantame ap- 

Lietuvos Lietuviai ir Amer. Lietuviai 
Lietuvos Neprigulmybes Darbe. 

Kaip Lietuvos lietuviai dar 

gerokai prieš 1900 metus būda- 
mi savo tėvynėje dirbo musų 
tautinį susipratimo darbą, taip 
tie patys lietuviai persekioji- 
mo arba skurdo išmesti iš Lie- 

tuvos laisvąją, Ameriką, štuniė 
toliaus musų j>olitikmį ir tauti- 

nį atgimimą. 
Karės laike kaip vieni taip ir 

kiti įtempė visas savo jėgas po- 
litikiniame Lietuvos darbe. Ką 
negalėjo kalbėti, skelbti ir skli- 
sti s civilizuotam pasauliui Lie- 
tuvos lietuviai būdami po už- 

grobi kų ir slėgėjų kumštimi,itą 
padarė amerikiečiai. Tie patys 
lietuviai Lietuvoje ir Ameriko- 

je ėjo vienu kovos prieš viso- 
kius Lietuvos priešus keliu. 

Vieni kitų darbą papildydami, 
darydami vieni kitų politikos 
krypsnį, nekartą, sprendžian- 
čią intaką. Amerikos lietuviai 
visu karės laiku budėjo ir gynė 
Lietuvos reikalus. Davė gausią 
piniginę pagelbą ar tai tiesiog 
Lietuvos valdžiai, ar tai Lietu- 
vos badaujantiems gyvento- 

jams, karės belaisviams, mok- 

sleiviams ir užsieninei politi- 
kai. Tuos visus Amerikos lie- 

tųvių nuopelnus pripažino Lie- 
tuvos valdžią duodama ketu- 

rias rietas Lietuvos Delegaci- 
jos Taikos Taryboms Paryžiu- 

je narių tarpe. 
Amerikos lietuviai dalyvau- 

ja dabar ir toliaus Lietuvos 

pilnos neprigulmybės siekime. 
Deda 5 milijonų dolierių pa- 

skolą Lietuvai ir aš tikiu, kad 

sudės, ar jiems prielankus žmo- 
nės rinktų ar ne. Tai ne atski- 

rą žinoiiNi naudai darbas, bet 

Lieturus nepriyulmybės reika- 

las. 

Dabar Lietuva rengtasi prie 
labai svarbių žingsnių: Lietu- 
vos Steigiamojo Seimo. Rinki- 
mu dienos buvo balandžio 14 ir 

15, 19:20 m. Lietuvos Steigia- 
masis Seimas nustatys Lietu- 

vos santikius su kaiminėmis 

valstybėmis: duos valdymo bū- 

dą Lietuvai, sustatys Lietuvos 

konstituciją; nustatys santi- 

kius tarp Bažnyčios ir valsti- 
jos ir abelnai visus Lietuvos 

klausimus. Ar Amerikos lietu- 

viams las Lietuvos Steigiamo- 

jo Seimo klausimas nėra svar- 

biausi#/ J/* jus negalėtumėte 
padėti Liet tora i dirbti asmeniš- 
kai per saro alsioms Lietuvos 

seime, kaip dirbote Lietuvos 

I)(i e </a ei jo j e T a ikos Ta ryboms 

ParyžiujeS 
vlr nereikalinga jus u—A me- 

tiko* lietuvių intaku Lietuvos 

Steigianti!jame seime, kaip ji 
baro reikalinga karės ir Tary- 

bų laike? .1/- Amerikos lietuviu 

5 milijonų dolierių paskola 
Lietuvai neduoda jums teisių 

rupMiti savo tikruosius reika- 
lus. 

Chicagoje, kur yra 4(> tūk- 

stančiai ot'icijališkai užrašy- 

tų. lietuviu, o neoficijališkai 
yra daugiau, kelios dešimtys 
lietuviu priėmėjų' turėtų už- 

tektinai darbo ir pelno. Te- 

riaus yra tik kelios. Lietuvoje 
kiekvienoje parapijoje galėtų 
buti tokia išmananti ..moteriš- 
kė ir turėtų pelno užtektinai. 

Kaip vyrai iš Lietuvos važiuo- 

davo Ameriką ieškotis dide- 

lių pelnu, taip moterys Chica- 

goje išmokusios šito reikalin- 

go meno galėtų važiuoti 

Lietuvą pelnytis. 

Prancūzija savo nepaprastu 
atstovu prie Šventojo Tėvo pa- 
skyrė p. Charles Jonnart, ku- 

ris pirma yra buvęs Algerijos 
gubernatorium. Praneša La 

Presse iš AfontreaFio Kana- 

doje 2G bal. 1920 m. 

dalyvauti S teigiamą jam e Lie- 
tuvos seime, kontroliuoti Lietu- 
vos reikalus ir turėti paskolai 
užtikrinimą bei pasitikėjimą? 
Ar nereikalinga pakelti klau- 

simą Lietuvos Št. seime, kad 

per smukliorystę Lietuvos val- 
stybės pinigais įsteigti bankai 

butų rekvizuoti su visais jų pi- 
nigais ir paversti Lietuvos 

Valstybės Banką, kaipo Lietu- 
vos valstybės pinigais įsteig- 
tif 

Vienas asmuo prisisavino 
Voronežo Lietuvių Mergaičių 
ir Vaikinų giniinazijas, kurios 
buvo įsteigtos Lietuvių Centra- 
lio Komiteto n. n. karės šelpti. 
Kai kas padėjo j savo kišenę 

apie 100.000 rublių visuomenės 
sutaupytų pinigų. Pusantro 

milijono rublių gautu iš Tatja- 
nos komiteto Lietuvių komite- 
tui P. M. Yčas laikydavo savo 
vardu Petrapilio banke. Ar ne- 
reikia padaryti galas tokiems 
darbams?! Ir daug kitokių 
klausinių,kaip kad lietuvių vai 
džios uždraudimas rusų pinigų 
Lietuvoje ir supirkinėjimas tų 
pačių rusų pinigų Lietuvos mi- 

nisterių įstaigomis nuo žmonių 
už menkiausį atlyginimų. Vie- 

ton to, kad rusų pinigus Lieti> 
Ivoje pas žmones nacionaliza- 
vus primušant ~iietuvos ant- 

spaudų ir priklijuojant Lietu- 
vos pašto tam tikrų markutę, 
kaip yra padarę čeko-slovakai 
ir jugo-slavai su Austrijos kro- 
nomis. Dabar gi šimtais lietu- 

vių šeimynos ubagais paliko, o 
keli šmukleriai milijonus susi- 
krovė. 

Dabartinė Lietuvos valdžia 

ar užmiršo ar tyčia logikos nu- 

stojo nekviesdama Amerikos 

lietuvių Lietuvos Steigiamąjį- 
seimą. Aš manyčiau, kad re- 
miant ies augščiaus nurodyto- 

mjs priežastimis, Amerikos lie- 
tuviai turi tuo jaus pareikalau- 
ti iš Lietuvos valdžios, kad jų 

| rinkti atstovai tokiomis pat są- 
lygomis ir teisėmis butų dalei 
sti i Lietuvbs Steigiamąjį sei- 

mą. (Redakcijos nuomone Lie- 
iuvos valdžia neturėjo ir nega- 
lėjo daryti teisėtų rinkimų 
savo Steigiamąjį seimą Ameri- 

koje). 
Amerikos lietuviai, tai yra 

Lietuvos kolonija, nors sveti- 

moje žemėje ir valstijoje. O ko 

lonijos gyventojai turi tokias 

pat teises prie valstybės gyve- 
nimo, kaip metropolijos ̂ gyven 

tojai, priedermes nešdami sulig 
savo sąlyginio gyvenimo kolo- 

nijoje. Negalima čia rišti klau 

simą visai raidės laikantis. 

Musų lietuvių ir Lietuvos gy- 
venimas reikalauja visai ypa- 
tingų dėsnių ir teisių. Dabarti- 
nis musų gyvenimas negali bū- 
ti paremtas praeities teorijo- 
mis bei pasaulio tradicijomis, 
bet griežtai turi būti paremtas 
tikro dabartinio reikalo pama- 
tu. 

Trie to viso, iki šiolei esu 

pasakęs, pridedu, kad Ameri- 
kos lietuvių kolonija privalo 
turėti savo reikalams nuolatinį 
parlamenta, kaip kad buvo 

Ekzekutyvu> Komitetai!: 1) rū- 

pintis Amerikos lietuvių reika- 

lais, 2) padėti tverti Lietuvos 

neprigulmybę darant spaudi- 
mu ir intaką Lietuvos politi- 
kinį, ekonominį, tautinį ir soci- 

jalį gyvenimą. 3) Palaikyti 
nuolatinius santikius su Lietu- 

va palaikant tiesioginius santi- 

kius su Lietuvos atstovybe prie 
i Amerikos valdžios. Toksai Lie 

tnvos ir Amerikos lietujvhj ko- 

lonijos ankštus gyvenimas ne- 

tik kad nekenks Lietuvos Val- 

stybei, ibet anaiptoli atneš 

daug naudos politikiniame,1 
ekonominiame, socijaliame ir 

tautiniame Lietuvos gyvenime. 
Permatau štai kokį man už- J 

metimą del Amerikos lietuviu 
nedaleidimo Lietuvos Steigia- 
mąjį seimą. 
Lietuvos Steigiamasis sei- 

mas riša vien tik Lietuvos 

(Lietuvoje gyvenančių) gyven- 
tojų reikalus, o ne Amerikos 

lietuvių reikalus. 

1) Logikos žvilgsniu Lietu- 
vos valdžia turėjo pakviesti A- 
merikos lietuvių atstovus 

Steigiamąjį Lietuvos seimą, 
kaip kad yra davusi 4 vietas 
Lietuvos Delegacijoje Taikos 

Taryboms Paryžiuje. 

2) Lietuvos gyventojų reika- 

lų žvilgsniu yra tie patys Ame- 
rikos lietuvių reikalai, kaip ir 
Lietuvos lietuvių: a) Lietuvosl 
ukinininkai (kurie turi žemę) 
yra laikinai nuvykę Amerik-į 
ir vėl už kiek laiko sugrįš Lie- 

tuvą—šeimynos galva arba 

koks nors narys, b) Lietuvos 

bežemiai arba visokių profesi- 
jų juodo darbo darbininkai ir 

proto darbininkai (liuosų pro- 
fesijųO nuvyko Ameriką susi- 
dėti kiek pinigų arba politiški 
prasikaltėliai ir vėl sugrįsta 
Lietuvą, c) Politikos žvilgsniu 
kaip vieni, taip ir kiti eina tuo 

pačiu keliu. Dar daugiaus. Iš 

okupuotos Lietuvos vargiai kas 

galės dalyvauti Steigiamajame 
Lietuvos seime, o iš Amerikos 

jie galėtų atvažiuoti liuosai ir 

tarti galingą savo žodį. 
Amerikos lietuvių atstovai 

Lietuvos Steigiamajame seiuie 

padės dirbti, o nedykaus. Juos 

užlaikys Amerikos lietuviai. 

Ir tokiu budu bus Lietuvai dve- 

jokišką pagelba: darbininkai 

ir pinigai. 
* Paduodamas šį sumanymą il- 

gai mąsčiau, bet negalėjau juo 

nepasidalinti su Amer. ir Lie- 

tuvos lietuvių visuomene. Nu- 

manau, kad tai bus nauja našta 

Amerikos lietuviams. Bet k;j 

darysi, kad norime sulaukti 

'pilnai nepriklausomos Lietuvos 
ir gerai sutvertos, tai turime 

dirbti ir nešti sunkią naštą ne 

vienus dar metus, nes valstybė 

nešoka, kaip kiškis iš užkru- 

mio, bet dygsta, auga, žydžia ir 

atneša prinokusius vaisius. 

Jeigu norime vaisių, tai tu- 

rime sunkiai ir sunkiai dirbti. 
A. S. 

KLAUSIMAI III ATSAICY 
- MAI. 

Vienas ganytojas. 

Klausimas 1. Bažnyčioje 
girdėjau .skaitant Evangeliją, 
kad bus vienas a vynas ir vie- 

nas ganytojas. Tai-gi ar bus 

tokių laikų, kada visi ,v"iio- 

nės taps katalikais? 

Gylienė. 

Atsakymas. Kristus kalbėjo 

Apaštalams tada, kada 

pasaulis buvo pasidalinęs j 

žydus ir stabmeldžius. Išga- 

nytojo žodžiai apie vieną Jo 

avių būrelį ir vieną jų gany- 
toją reiškia pirmiausiai, kad 

tikrąjį Dievo tikėjimą taps' 

priimti tie, kurie yra buvę 

i stabmeldžiais, lygiai su tais, 

| kurie buvo žydais. Abejų bus 
vienas ,a vynas, t. y. avių įbu- 

| rys, ir vienas ganytojas. - 
. 

Antra tų Kristaus žodžių 
reikšmė vra ta, kad visos Die- 

i 
" 
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vo avelės, t. y. visi tikintieji 

žmonės, turi sudaryti vieną 

draugiją, kuri čionai yra pa- 
vadinta a vynu (senoviškai avi- 

nyčia). Jos viršininkas, arba 

ganytojas, turi būti vienas. 

Todėl klysta, kurie Sako, buk 
Kristus pripažinęs visus tikė- 

jimus. Ne, jis pripažino tik 

vieną Dievą, ir vieną tik meili- 

ju draugiją, kurią jis 'porą 
kartų pavadino Bažnyčia. 

1 

Kaikurie iš minėtųjų čionai 
Kristaus -žodžių išveda, kad 

jis pranašavęs visų krikščio- 

nių suėjimu j vieną Bažnyčią. 

Negalime tikrai tvirtinti, kad 

tokia mintisJo žodžiuose buvor 

nes kitoje vietoje Jis pasakė: 
" Reikia ir atskaloms buti; tik 
nelaimė tam žmogui per kurį 

papiktinimas įvyksta." 
Veikiausiai taip bus: per il- 

gus laikus bus žmonėse klai- 

datikių ir atskalų, bet užeis 

laikas, kada visi tikintieji su- 
eis vieną Bažnyčią 'po vienu 
ganytojum. Nežiname ar ilgas 
ar trumpas bus tas vienybės 
laikas, bet jis pasibaigs ir vėl 

įvyks suskilimas žmonėse. Iš 

to kils nelaimės, minėtos Šv. 
Jono Apreiškimuose. 
Toki# budu bus įvykę visi 

šv. Rašto žodžiai: ir apie vie- 

ną ganytoją, ir apie atskalų 
nuolatini buvimą ir ame di- 

*. C JL 

džiąją karę -tikinčių su neti- 

kinčiais pasaulio pabaigoje. 

Klausimas 2. Ką reiškia tas 

žodis dangus ir žemė ir pože- 
mės dvasia? Ar vra po žeme 

kokiu nors dvasių? 
Gylienė. 

Atsakymas. Žodis dan- • 

gus turi keletą reikš- 

mių. Pirmutinė reikšmė yra 

gamtinė. Ji dangum vadina 

mėnesi, saulę, žvaigždes ir ki- 

tus didžiuosius kunus skrajo- 
jančius neapsakomai dideliose 
erdvėse. Iš to viso išskiriama 

yra tiktai mūsų žemė. 

Antra reikšmė žodžio dan- 

gus yra amžinoji laimė ten- 

kanti žmogaus dusiai po mir- 

ties. Kadangi ta laimė džiau- 

giasi daugybės dusių ir ange- 

lų, kadangi meilė vienija juos, 
tai dangus yra laimingųjų ne- 

mirštančių dvasių draugija. Ji 
kartais vadinasi Linksmoji ar- 
ba iš lotyniško triumfuojan- 
čioji Bažnyčia. Jos saulė, švie- 

sybė ir laimė yra Dievas. 
Žemė reiškia trečiu didžiąją 

planetą, kuri sukasi apie sau- 

lę. Ant žemės gyvename mes. 
Požemis ir požemio dvasios 

vadinasi dūšios mirusių ne- 
; 

dorų žmonių, praradusių dan- 

gų. Trie tų priklauso taip-gi 1 

blogieji angelai, paprastai va- 

dinami velniais, kipšais, šėto- 
nais ir kitokiais vardais. Po- 

žemis kitaip vadinasi praga- 

ras. Katalikų rastai beveik 

niekada nevadina pragarą po- 

žemiu. Tą žodį labiau varto- J 

ja protestantai lietumi. 

Šventas Povylas Pilypiečiams 
rašė, kad V. Jėzaus vardą ta- 

riant priklaupia kiekvienas 

kelias: danguje, ant žemės ir 

požemėje. (Pliil. 2,10) Tais 

žodžiais apaštalas išreiškė 

mintį, kad visi geri ir blogi 
sutvėrimai, danguje, ant že- 

mės ir pragare garbina Dievo 

sunų norėdami arba nenorė- 

daiiii. Spėju, kad tie Šv. Po- 
1 

vvlo žodžiai tamistai davė 

progos parašyti šitą užklausi- 
mą. 

Kun. P. Bučys. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

DR.S.NAIKEL1S 
LIETUVIS 

' 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' 

Ofisas lr Gyvenimo vleti ; 

8252 So. Halsted Str. 

Ant Viršaus Universal State Bank 
1 

; Valandos nuo 10 iki 10 ryte: nuo j 

2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliorais nuo 10 iki 2. 

Telefonas Yards *8M 
' 

Vynj ir Moterę Knbg Kirpi- 
mo ir Designiog Mokykla. 

t 

Musųa fctema tr mokymo 
badu jųs 

trumpu laiku iimoksite 
viso ama- 

to. 

Mes turime didžiausius ir geriau- 

sius kirpimo, designing ir siuvimo 

skyrius, kur* k'lėkvleuas gauna geros 

praktikos besimokindamas. 
Visuose siuvimo skyriuose mažino* 

varomos elektros jiega. 
Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko« 

kiuo laiku, dieną, ir ar vakarais, pa- 

sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vN 

šokio stiliaus ir dydžio iŠ bet kurlda 

madų knygos. 

MASTĖS DESIGOTNO 
SCHOOL. 

J. F. Kasnicka, Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAOO. 

Kampas Lake F t, ant 4-tų lubų 

TeL Drover 704J 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vale. 

Seredomis nuo 4 lyg: 9 vakare 

4713 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

' * 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morg&fi Street 

CHIOAGO, ŪjLDTOIS 
Telefonas Tanb 60*3 

Valandos: — 8 iki 11 Ii ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio- 
tais nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

m 

DR. G. M. GLASER I 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Cbicago, 111. 

SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgri chro- u 

niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo. 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan- 

da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Yards 687 

-i. 

DR. J. SHIHGIHAN 
/ Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 8t. 

Eamp. 49 Coort 

Res. l!M W. 49 AventM . 

Telefonas Cicero S6BC- 

Oflso Cicero 49 
v 

u*tu\mv LIETUVIŠKAI 

Sit-viJ. . TalefMM Polbaaa M»< 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistai 

10057 80. Michlgati, ATOm 
« EUaelaad. UL 

\ VALANDOS: t Iki 9 vakar*. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmieotyj: 

29 South La Salle Street 
Kambaris S24 

Tel. Central 8390 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tcl. Yarda 4681 S 

I f 
Telefonas Pullman <• 

DR. W. A. MAJOR. 
OTB1TOIA8 U 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 ftffttfllgan Are. 

Adynos 8:St iki 9 Išryto — 1 iki 
S po pietų — <:>• iki S; 19. vakare. 
Nedėliotais nuo !• Iki 11 Orytd 

J. P. WATTCHES 
ATTOENEY AT LAW 
LIETUVIS ADVOKATAS 

454* 8. WOOD SfKBBT 

726 W. 18th STRKET 
CH1CAGO. 

McKlnley 4320 

lestd. 988 60. Ashland Blr. Chleago. 
Telefoną* Hajmuket SftM 

M. k. L BOTU, 
Rusas gydytojas ftr chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chnmUkų Ugų 

Jftaas: **54 So. fialstėd ŠLK CfetoafO 
Telefonas Drorer M98 \ 

VALANDĄ8: 10—11 ryto f—S po 
lietų 7—s mk! BMkmp 1#—lt «. ^ 


