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San Remo. 

Italijoje ant juros kranto y- 
ra nedidelis, bet labai gražus 
miestelis San Kemo, Nuo kitu 

Italijos miestų ji> skiriasi Šva- 

rumu. Visas pasaulis senai ži- 

nojo t ii miestelį, kad jame ne- 

paprastai gražus ir sveikas 

oras. Dabar tas miestelis pasi- 
darė garsus ir tuomi. kad ja- 
me pirm kokios dešimties die- 

nu užsibaigė didžiųjų diplo-j 
matu suvažiavimas. 

Ten buvo Anglijos ministrų! 

pirmininkas Lloyd George, j 

Prancūzijos — Millerand ir j 
Italijos Xitti. Pradžioje didie- 

ji ministrai išrodė beveik nie- 
ko neveikia, bet kas žiu, ar 
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taip buvo ištikrųjų. Paskui j 
per kelias dienas daug sutar- j 

ta. 

Leista prancūzų kariuome- 

nei pasilikti Frankfurte, kol 

vokiečiai ištrauks savo karei- 

vius iš apskričio Kuhr, kurį 
bolševikai buvo padarę savo 

respublikų. Sutarta kviesti Vo 

kietijos atstovus Belgijos; 
miestą Spa ir drauge su jais j 
sutarti, kiek Vokietija turės j 
užmokėti pergalėtojams atly- 
ginimų. Suvažiavimas busiąs j 
—•j gegužio. 
Amerikos pasiuntinys prie 

Italijos karaliaus atvyko i j 
San Remo tik antroje, t. y. j 
darbščioje suvažiavimo dali- 

ję, bet neturėjo sprendžiamojo | 
balso dėlto, kad Prezidentas 

nebuvo Įgaliojus. 

Lloyd George as, kalbėda- 

mas Atstovų Bute Londone iš-1 

reiškė džiaugsimi, kad susitel- C? L 7 

ke San Kemo talkininkai ga- 

lutinai susivienijo, kad buvu- 

šiejį tarp jų nes u sip 1111 ima i iš-! 

nyko, kad Versailles'o taika 

bus kuotik'riausiaį išpildyta. 
Iš apgarsintųjų San Kemo 

sutarties punktų nelabai gali- 
ma butų tikėtis to viso. Bet 

pergreita butų įtarinėti Ang- 

lijos ministrų pirmininką, 
kad Atstovų Butui pasakė ye- 
tiesų. Lietuvos valdininkai ga- 
li ofiėijaliuose pranešimuose 
rašyti netiesų, bet Anglijos 
ministrai neturi tiek daug lai- 

svės. .Jie nei nesapnuoja jos 
Įgyti. Tai-gi Lloyd George\> 
pranešimas Atstovų Butui rei- 
kia skaityti teisingas. 
Kadangi jis bet-gi nesire- 

mia viešai a])garsintaisiais dai 
gt.-.is, tai reikia spėti, jog pir- 
mutinė suvažiavimo dalis pa- 

darė patį didžiausią darbą, 
kuriuomi Anglijos ministrų 
pirmininkas džiaugėsi, t. y. 

prašalino nesupratimus, su- 

darė tvirtą talkininkų vieny- 

bę. • 

Ta vienybė nesikreipia prieš 
vokiečius. .Tie jau gana silpni. 
Jiems jau leidžiama patiems 

pasakyti, kokį atlyginimą jie 
gali duoti pergalėtojams. Sa- 

vo kalbos pabaigoje Anglijos 
ministrų pirmininkas išreiškė 

nepasitenkinimą Amerika. 
Lloyd George'as neminėjo, 

kad Suvienytos Valstijos šian- 
dien yra dideliai galingos, bet 

tą visi žino ir neminėjant. 
Nesusipratimų tarp Suvieny- 

tų Valstijų ir Anglijos yr£ la- 
bai daug. Jeigu tat mieste San 
Renio susidarė Anglijos, Pran- 

cūzijos ir Italijos vienybe, tai 

Suvienytai Valstijų diplomatai 
turi žiūrėti, kas iš to bus. Ja- 

ponija ir Meksika San Rėmo 

tarybose nebuvo. Bet ir tiedvi 

šalys prisidėtų, jei keno nors 
vienybė kiltų prieš Suvieny- 
tas Valstijas. 

Tai-gi Amerikos diplomatija 
nelabai gali džiaugtis tuomi 

kas įvyko San Renio. Kas žin 

ar nepriseis Amerikai ieškotis 
kur nors draugų, kad su jais 
sutarus Anglijos, Prancūzijos 
ir Italijos sutartis Amerikai 

nebūtų pavojinga? 

Airijos Vargai. 
* 

Prie viešai parodomų ir aiš- 
kiai pripažįstamu dalykų mus 
laikais dažnai prisipuinioju pa. 
šalinių žvilgsnių, apie kuriuos 

nepatogu šnekėti. 
Visi žino, kad Anglija siūlo 

Airijai vietoje laisvės nauji) 

konstitucija. Toje konstituci- 

joje akyvas yra (53 paragra- 

tas. Jis sako: 

"Esantieji įstatai palie- 
piantieji neteisėtas prisiekus 
arba neteisėtus surinkimus 

Airijoje neturi buti taiko- 

mi i'rymasonams. Xei kokis 

parlamentas Airijoje ne- 

įgali turėti galybės pa- 

naikinti arba susiau- 

rinti nei kokių t'rymasonų 
privilegiją arba egzempcijų, 
kuriomis jie naudojosi sulig 
teisių arba pasiremdami į- 
proėiuis." 
Tais žodžiais, kuomet jie 

tampa įtraukti konstitucijų, 
masonai gauna kuopilniausios 
laisvės ir nepaliečiamybės ne- 

pajudinama ir neabejotina ti- 

krybę. Kaip stipri bus Airijos 
konstitucija, taip stiprios bus 

iflasonų privilegijos ir egzemp- 
cijos toje nelaimingoje šalije. 
šitą konstitucijos projektų 

pavergtajai airių tautai rašė 

pavergėja Anglija. Ji, matyt, 

žino, kad pavergėjams nau- 

dinga yra turėti masonų pa- 

vergtoje tautoje, todėl duo- 

dant tai pavergtai tafttai par- 
lamentą, atimama iš to parla- 
mento galybė kovoti su niaso- 

nerija. .Masonų privilegijos ei- 
na tai|> toli, kad jiems valia 
bus naudotis tomis surinkimų 
ir neteisėtų prisieki] rųšiniis, 
kurios bus uždraustos kitų ru- 
siu žmonėms. 

Stebėtina, kad Amerikos lai - 

krašėiai, nors dauguma pri- 
jaučiu airiams, teciaus visai 

nutyli šitą paragrafą siūlomos 
airiams konstitucijos. Tas nu- 

tylėjimas parodo, kad maso- 

nerija daug Reiškia ir Ameri- 

koje. Šita laisvoji šalis papei- 
ka visas privilegijas, bet maso- 
nams skiriamų privilegijų paj 
peikti nedrįstu. 

. 

Senas Amerikietis ir 

Kinematografas. . 

Kas galėtų tikėti, kad žmo- 

gus galėjo gyventi Amerikoje, 
susilaukti 86 metų amžio ir 

nematyti krutamųjų paveiks- 
lų, arba kinematografo iki 

1920 metų? Teciau taip yra. 
Ir tas amerikietis yra labai 

veiklus, visiems žinomas as- 

muo. dalyvavę^ svarbiausiuose 
Amerikos bei pasaulio nuoti- 
kiuose. Tus žmogus yru kar- 

Lietuvos Atstovybės Amerikoje , 

Pranešimas. 

Delei pinigų siuntimo Lietu- 
von. 

Tarp Amerikos lietuvių yra 
įsigyvenęs paprotys siuntinėti 

pinigus Lietuvon paprastuose 
arba apdraustuose (regis- 
tered) laiškuose. Amerikoje to- 
kie laiškai daeina, dažniausia 

neprapuola, bet siųsti taip pi- 
nigai Europon nepatartina. 
Lietuvos Atstovybė Ameri- 

koje yra apturėjusi nuo Susi- 
siekimo Ministerio. Vald. Čar- 

neckio tokią telegramą: 

*(Praneškite lietuviams, 

jog pinigų siuntinėjimas pa- 
prastuose ir apdraustuose 
laiškuose yra draudžiamas.1' 

Lietuvoje yra valdžios nu- 

statytas tam tikras mokesnis 

už pinigų perlekiu?, o kas ne- 
nori to mokesnio mokėti ir 

siunčia paprastame laiške, tai 

rizikuoja, jog suradus, jo pi- 

nigai,kaip kokia kontrabanda, 
bus konfiskuoti. Per paštą tuo 

tarpu ir-gi negalima siųsti pi- 
nigų perleidus iš Amerikos sta- 
čiai Lietuvon, nes nėra nusisto- 

vėjusios pinigų valiutos. Lygiu 
budu nepatartina daryti kokie 
nors drat'tai i Europos bankus, 
nes dažniausiai šie drat'tai pa- 

silieka neišmokamais, % 

Tuo tarpu parsiuntime pini- 
gų padeda Lietuvos Misija, 

(Lithuanian Mission, 257 AY. 

TlstSt., N"ew York, N. Y.), ap- 
sibūdama parsiųsti' pinigus gi- 
minėms ir šiaip nuo karo nu- 

kentėjusiems.Todel kiekvienas, 
kursai norėtų nors mažiausią 
sumą pasieti, tesikreipia prie 
Misijos, bet tegul nerizikuoja 
siųsti laiškuose, nes pinigai ne- 
daeis. 

Delėi Pasportų ir Afidavitų 
Užvizavimo. 

Teko patirti, jog kai-kurie 

žmonės, keliaudami Lietuvon, 
tyčia atsisako užvizuoti savo 

pasportą arba afidavitą Lietu- 
vos Atstovybėje Washingtone, 
nenorėdami ar tai mokėti nu- 

, i 

statyto penkių dolierių mokes- 

nio, ar tai prisibijodami, kad 

negaus vizos. Jie pasitiki gau- 
ti vizą ar tai Paryžiuje ar Ko- 

1 

penhagoje ar Berlvne nuo Lie- 
tuvos atstovų. 
Šiuomi paakinoma, jog Lie- 

tuvos Atstovybė Amerikoje 
yra pranešusi visiem? Lietuvos 
atstovams kitose valstybėse, 
idant be žinios Amerikos atsto- 

vybės niekam nebūtų teikiama 
viza jų pasporto ir kad sutikus 
Lietuvos Atstovybei padėti to- 

kią vizą nuo visų butų imamas 

nustatytas mokesnis penki do- 
lieriai arba sulig kurso tiek 

frankų, markių ir tt., koksai 

butų kursas dienoj vizavimo, ir 
kad šie pinigai butų užrašomi 
Lietuvos valstybėj 11 eigas ir 

suteikiama apie tat žinia Lie- 

tuvos Atstovybei Amerikoje. 
J. Vileišis,. 

Lietuvos Atstovas 

Amerikoje. 

Kristaus Mirties Vieta. 

Jeruzolimoje ant Kalvarijos; 
kalno stovi Šventojo Grabo di- 

delė ir graži bažnyčia. A isi 

krikščionys tiki, kad ji tapo pa- 

statyta toje vietoje, kur V. Je- 
/.us numirė prikaltas prie kry- j 

žiaus ir kur Jis tapo palaido- j 
tas. Bet yra ir kitaip mintijan-1 
nų. Gyventi tarp krikščioniu, 

pačiam buti krikščionim, ir ma- 
žai težinoti pačius stambiuo- 

sius krikščionijos istorijos da- 

lykus, išrodo lyg negražu. Bet 

lietuviu kalboje apie tą raštų 
beveik nėra, todėl mes čionai 

parašysim nors keletą žodžių 
apie Kristaus mirties ir palai- 
dojimo vietą. ' 

Vardas. 

Lietuviai Kristaus mirties 

vietą vadina Kalvarijos kalnu. 

Tečiaus du apaštalai ir du 

apaštalu mokiniai, t. y. visi ke- 

turi evangelistai, aprašydami 
Išganytojo mirtį visai nesako, 
kad tai buvęs kalnas. Šv. Liu- 

kas tą vietą vadina grekiškai 
Kranion, t. y. kiaušas (Link. 

23, 33). Kuomet grekiškai rašy- 

dinolas Jokūbas Gibbons, Bal- 

timorės Arkivyskupas. 
Kol jis buvo jaunas, tada 

krutainieji paveikslai dar ne- 
buvo išrasti. Kada žn\onės 

juos išrado, Gibbons jau turė- 

jo daug svarbesnių uždavinių , 

negu vaikščiojimas i kinema- 

tografą. Jis jo butų nei nema- 

tęs, jei ne N. C. \\. C., 'kuris 

sudarė naują filmų seriją ir I 

norėjo ją parodyti kardinolui, 
klausdamas jo nuomonės. Tani; 
tikslui visi prietaisai tapo at-J 
nesti kardinolo knygyną* ket- 

verge 29 balandžio. Tada kar- 

dinolas pirmą kart pamatė j 
krutamuosius paveikslus. % 

Tada taip-gi pastebėjo esan-; 
tieji, kad kardinolas be ain- 

nrų galėjo skaityti -parašus ant j 
ekrano (drobulės), o jaunieji 
tam tikslui turėjo vartoti aki- 
nius. Kas per tankiai žiuri t 

krutamuosius paveikslus, tasj 
turi sergėti savo akis. 

tos Evangelijos tapo išverstos 
lotyniškai, Kristaus mirties 

vieta tapo pavadinta Kalvari- 

jos vieta. Cįtlvus lotyniškai 
reiškia pliką. Kalvarijomis lo- 

tynaivadindavo vietas,kur yra 
daug žmonių kiaušų. Evangeli- 
jos, paminėdamos Kalvarijų, 
arba Kranion prideda, kad ta 
viela žydiškai vadinosi Golgo- 
tha. Tas žydų' žodis mažai su- 

prantamas dabartiniems moK; 

slininkamsi Jie spėja, kad jis 
kitados buvęs ilgesnis, būtent 

(jol goatlia. Tuodu žodžiai reiš- 
kia žudymų vietą. 

Tų vietų, kur Kristus mirė, 
raštininkas Kutinus pavadino 
uolakaluiu. Iki šiol ngra\ žino- 

mų senesnių už Rutinų raštų# 
Kristaus mirties vietų vadi- 

nančių kalnu. Rutinas gyveno 
keturiais šimtais metų po Kris- 
taus. Nuo šeštojo šimtmečio 

daugybė raštininkų Golgotų 
vadina kalnu. 

Darant moksliškus išvedžio- 

jimus reikia saugotis pačiam 
savo minties įpročių. Pastebė- 
jus, kati žnionės per penkis ar 
šešis šimtus metų Kristaus 

mirties vietų nevadino kalnu, 
lengva šokti vienų žingsnį to- 
ivn ir sakvti, kad Kristus mirė * y , / 

ne ant kalno. Tas pasakymas 
butų visai nemoksliškas, nes iš 
savo galvos pridėtų tų, ko 

Evangelistai ̂ nerašė. Jie nesa- 

kė, kad Golgota arba Kalvari- 

ja esant kalnas, bet jie taip-gi 
nesakė, kad ji yra lygi ar žema 
vieta. Todėl mokslininkas at- 

sargiai ieškantis Kristaus mir- 
ties vietos negali atmesti nei 

lygumų nei kalnųj esančių šale 
Jeruzoliinos. 

Trys žymės. 

&v. Bovylas, rašydamas žy- 
dams laišku tuomet, kada dar 
daug buvo žmonių, mačiusių : 

Kristaus mirtį, sako, kad Jis j 

tapo nužudytas,anapus miesto . 

murų. (Žyd*. 13,12). Tie žodžiai i 

labai svarbu visiems ieškau- i 

tiems sužįnoti tikrųjų Jejaus . 

mirties vietų. - 

Šv. Jono Evangelija duoda 
ir kitą ženklą, parodantį kokio- 
je vietoje anapus miesto mūrų 
buvo Jėzaus mirties vieta, nes 

toje Evangelijoje parašyta, 
kad visai netoli tos vietos, kur 
Jėzus mirė buvo uoloje iškaltas 
naujas kapas. (Jon. 19, 20. 41). 

Kiti trys Evangelistai sako,, 
kad Kristų vedant žudyti vieV 
keliu ėjo Jeruzolimą Simanas 
Kirenietis, ir kad kareiviai jį 
privertė nešti V. Jėzaus kryžių, 
iki žudymo vietos (Mat. 27, 39; 
Mrk. 15,21. 29; Liuk. 23,26). 

Tokiu buchi turime tris žy- 
mes, iš kurių galime susekti 

Kristaus mirties vietą: a) ana- 

pus mūrų, b) sale vieškelio, c) 
netoli naujai iškalto uoloje ka- 

po. 

Jei Jeruzolimos miestas ir jo 
apylinkės iki šiai dienai butų 
likęs tokis pat, kaip Kristaus 

laikais, tai tais trimis ženklais 
labai lengva galima butų su- 
sekti Kristaus mirimo vietą. 
Bet Jeruzolimą ir jos apylin- 
kės mainėsi taip daug kartų ir 

taip smarkiai, kaip, gal, nei 
vienas kitas miestas pasaulėje. 
Apie Jeruzdhmą ėjo dau& 
smarkiausių karių, kurios vis- 

ką išnaikino. Nei žydų tautos, 
gyvenusios tenai Kristaus lai- 
kais neliko ant vietos. Gyvento- 
jai ten mainėsi po keletą kar- 

tų. Dabar Jeruzolimos apylin- 
kėse gyvena arabai. Miestas po 

kelis kartus tapo sugriautas ir 

atstatytas visai naujai. Buvo 

atsitikimų, kad akmens neliko 
ant akmens. 

Naujasis Mūras. 
' 0 

Senovėje žmonės apie mies- 
tus statydavo augštus ir stip- 
rius Inurus, kad priešams už- 

puolus lengviau galima butų 
ginties. Dabar to nedaro,'1 nes 
anuotos sugriautu visokiusi 

murus. Murai apie miestų sta- 

tyti neparanku dar ir deTto, kad 
miestui augant žmonės nesutel- 

pa senuose maruose, o negali- 
ma juos nukelti toliaps. Kris- 

taus laikais apie Jeruzolimą 
ėjo jau dveji murai ir anapus 
antrųjų žmonės jau buvo pasi- 
statę daug triobų. Matyt būvu 
reikalas statyti trečią mūrų ei- 
le dar toliaus nuo vidurio. Tą 
trečią eilę pastatėlį dešimt įlie- 

tų po V. Jėzaus mirties būtent 

43 metais. 

Šito Takto "nežinojo D-ras 

Paul llaupt, semitiškų kalbų 

profesorius John Hopkins'o 
universitete Baltiniorėje, Md. 
Profesorius apie Velykas šių 
metų laikė paskaitų Pliiladel- 

pliijoje Amerikos Filosofų 
Draugijoje ir tvirtino, buk da- 

bar katalikų ganbinamojiKris- 
taus mirties vieta nesant tikra, 

ties ji yra šiapus miesto murų. 

Profesoriui lengvai galėjo 
pasitaikinti Maida, nes antra- 
sis nniras, už kurio išvedė V. 

Jėzų prikalti prie kryžiaus jau 
senai sugriuvęs. Tiktai labai 

nesenai moksliniiikai atkasė iš 

[io žemių to antrojo muro pa^ 
matus. D-ras Haupt tyrinėja 
žydiškas, arabiškas ir kitų se- 

mitiškų kalbų gramatikas, bet 

jis neseka žinias apie' tai, ką 
mokslininkai randa bekasdami 

žemę tose vietose, kur įvyko 
lidieji praeities nuotikiai. 

v 

PABĖGĖLIAI TURI NAMUS 

ANT BALOS. 

Konstantinopolis. Maža'sala, 
Vfarnioro jūrėse, buvo Arneri- 
iOs Raudonojo Kryžiaus- pa- 
versta prieglaudą Rusijos be- 

aisviams./, Keturios salos 

Prince Krūvos buvo paskirtos 
lel pašeipos darbo; viena pa-- 
4yrta del Amerikos, kita, del 

Anglijos, trečia del Pranchikį- 
ios ir ketvirta <1*1 Italijos. , 

KLAUSIMAI IK ATSAKY- 
MAI. 

Apie teismą. 
* 

f 
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• Klausimas 3. Mano ma- 

melė. skaitydavo senę knygą, 
kurioje buvo parašyta: "Iš- 

degįs išėystys žemę ajrt pris- 
pasabijimo po Sudu Dievo." 
Ar iš to išeina, kad Dievas 

ant žemės po teismui sutvers 

kitus geresnius žmones. 

Gylienė, 

Atsakymas. V. Jėzus kalbė- 
damas apie pasaulio pabaigę 
pasakė, kad žvaigždės kris ant 
žemės ir dangaus galybės iš- 

irs. (Mat. 24, 29). Iš to moks- 
lininkai išveda, kad pasaulio 
pabaigoje žemė turės užsi- 

degti, nes susidužimas žemės 
ir žvaigždės turėtų sukelti di- 

delę ugnį. Žmonės jau senai 

pastebėjo, kad ugnis panaiki- 
na nešvarumus,* ypač 
mažus vabalus ir ligų perus. 
Ta i-gi daugelis žmonių spėja, 
kad pasaulio pabaigoje ugnis 
nuvalys žemės nešvarumus. 

Sena giesmė vadinama 
"Dies irae", dabar giedama 
gedulingose Mišiose, sako, kad 
"Jvelsis svietas iš pelenų." 
Tat nereiškia, kad taps sutver- 
ti nauji žmonės, bet tiktai reiš- 

kia, kad mirusiųjų kūnai kel- 
sis iš numirėlių. Kūno atsi- 

kėlimas iš numirusių yra ne- 

abejotina Dievo apreikšta tie- 
sa. 

A-pie sutvėrimą naujų žmo- 

nių Išganytojas nieko nekal- 

bėjo. Jei "kokis nors žmogus 
gyvu žodžiu sakytų, arba. 
.knygų, rašytų apie sutvėrimų 
kitų žmonių į>o pasaulio pa- 

įaigos, tai.tas rašymas arba 

sakymas neturėtų nei kokios 

vertės.' 

Atgaila. 

Klausimas 4. — Girdėjau 
vieny, kunigų sakant, kad ir 

didžiausias nusidėjėlis, gulė- 
k 

v 

jęs visų savo airižį didelėse 

kaltybėse, gali j)atekfi stačiai 

dangų nebuvęs skaistykloje, 
jei tiktai mirdamas padarys 
tikrų gailestį. Ar tai tiesa? 

A. Gylienė. < 

Atsakymas. Tikras gailestis 
'buva dvejopas: tobulas, t. y. 

iš Dievo meilės, ir netobulas, 
t. y. iš pragaro baimės. Jeigu 
žmogus turėjo it ikrą, bet neto- 

bulų gailestį ir mirė be išpa- 
žinties, tai jo dusia netik 

dangų neis, bet pragarų pa- 

teks. skaistyklą, arba čys- 

čių, eina dūšios nusidėjėlių 
turėjusių tikrų netobulų gai- 
lestį ir atlikusių išpažintį. Jei 

žmogus turėjo tobulą gailės- H 

tį, bet išpažinties negalėjo at- 

likti, nes kunigo neprisišaukė, 
tai ir be išpažinties išvengia 
pragaro. Negaliu tikrai tvir- 

tinti, kad jis išvengtų skais- 

tyklos, nes žinia, kad tobula- 

sis gailestis panaikina kaltę, 
bet nėra tikros žinios, kad 

panaikintų tos kaltės pasek- 
mes, kurias neikia atkelti 

skaistykloje. 

Skaistyklos nusidėjėlis gali Į^ 
išvengti,! nežiūrint nuodėmių 

daugumo ir ilgumo,' jei jis 
mirdamas turi tikrų gailestį* |jj 
atlieka išpažintį, priima Šv. 

Sakramentų ir gauna visatinį 
atlaidą. Paprastai kiekvienas % 

kunigas po komunijos suteikia f 

tų atlaidų kiekvienam ligo-*^ 
niui. Turbut ir tas kunigas, 
kurį tamista gilti ėjai kalbant 

apie nusidėjėlio patekimų- 
dangų be skaistyklos, buvo' 

mintijęs apie ligonį mirštantį c 

tuojaus priėmimo Jšv. Sa- 

[cramentų ir minėtojo atlaido. 
Kuri. P. Budys. 

* 

HAJJBJ^5Y5TEri 
Vyrų ir Moteli Sabų Kirpi. 
dm ir 0< liijiiit: Mokykla. 
Musųs istema ir mokymo 

budu jųs 

trumpu laiku fimoksit# vigo ama- 

to. 

Mes turime didžiausius lr geriau- 

sius kirpimo, designi^g ir siuvimo 

skyrius, kur kiekvienas gauna geroa 

praktikos besimokindamas. 
Visuose siuvimo. skyriuose mašinos 

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. 

JflASTBR DESIGHING 
SCHOOL. 

J. F. Kasuicka, Vedėjas 

190 N. ST^TE STREET, CHICAOO. 

Kampas Lake St, ant 4 tų lubų 

m a 

TeL Drover 7042 

, Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAfi 

Valandos: auo 9 ryto iki 9 vak. 

• Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

471J SO. ASHLAND AVENtJE 
arti 47-tos Gatvės 

1 

H » 

Dr* M. Stupnicki 
3107 So. Morg&a Street 

cmoAGo, iLLnrois 
Telefonas Yards 5081 

Valandos: — 8 iki 11 ii ryto/ 
i po ptetų iki 8 vak. Nedėiio- 

< mis nuo 6 lkl 8 vai. vakar*. 

4—L- _į 

DR. G. M. GLASER i 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. [ 
Kertė 32-ro St, ChJcago, III. 

SPECIJALISTAS j 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro- 

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

da vakare. 

NedėIiomi3 nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Yards 687 

B«» - 

m J. SfftNGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W« 13 Si 

Kamp. 49 Ooart 

Res, lltf W. 4f Arame 
Telefonas Cioero 1661 

Ofiso Cicero 49 

KtfiBAMB LIETUVIŠKAI 

^Dt.p.rz3llys 
Dentistaj 

10657 So. MMilgan) AT6BS& 
WwaiM<, m. 

ALANDOSi 9 Iki S rakm 

V. «?j 
ADVOKATAS 

' 

Ofisas DJdmtestjJ: 

j 29 Sonth La Safle Street | 
Kambarls 194 

TcL Ocntral 6S90 

j Vakarais, 812 W. 33 St. j 
TkI V«nte iMI 

» "* 
Telefonas Pullman C* 

DR. V. A. MAJOR 
GYDYTOJAS Ui 
OBDUJB6A9 

Ofisas 11711 Mlcfrttfaa At* 
Adynoi 8;U iki 9 lteyto — 1 lkl 
S po pietų — C:»t lkl 8:St Tąkare. { 
Nedėllomls nuo JĄ lkl 11 HrytO*._J 
f 

J. P. WA1TCHES 
ATTORNEY, AT LAW 
LIETUVIS ADVOKUia 
4MX S. VOOB JTRUT 
m w. įtth antarr 

ciucaoo. 

4tHH999tHHtHffWHt 

tttd. MS Sa. A*Įtart Btv. Of go. 
Telefonas HanMffc* 8*44 

M, 1 A, ROTU, 
\ Rosns fyOytoJai % oUrvsas 
•pecgallM Kotenflm, Vjriikų 
Vaiiąp Ir via* cfaioaliką U** 

ftoast^1114^ 
austed 

^^Ghlcaro 
VALANDAS: 10—11 «jrto K4 po 
io«Q T—• rak. KedttJomit 10—19 d. 

' -V '-Č "" ' 

, v > - f i v 
' 

; 


