
T im viiT KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Kiną kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENOIFHATOS KAD*A: 

CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Pusei Metų S.UU 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai- 

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 

n© nuo Naujų Metų. Norint permai- 

nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 

senas adresas. Pinigai geriausia sių- 

sti ifiperkant krasoje ar esprese "Mo- 
* 

ney Order" arba įdedant pinigus J 

registruotą, laišką. 

s'Draugas'' Pnblishing Co. 

2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

Metams ... 

Pusei Metų 

$8.00 
4.00 

SUV. VALST. 

Metams . $6.00 
S.00 

Didžiųjų Apaštalu 
Kapai. 

Jau keturi šimtai metų 

kaip katalikystės priešai, no- 
rėdami mus paerzinti ir ne- 

išmanančius nuo Bažnyčios a- 

titraukti, sakydavo ir sako, 
buk šventieji Petras ir Povy- 
las niekuomet nebuvę Ryme, 
buk dėlto Rymo vyskupai ne- 
turi teisės vadint ies S v. Pet- 

ro įpėdiniais. 
Krikščionijos istorijoje tuo- 

du apaštalu daugiau reiškia 

negu Gediminas ir Vytautas 
Lietuvoj istorijoje. Juodu ne- 

abejotinai mirė, bet klausimas 
kur l Mokslininkai tyrinėjan- 
tieji praeitį sako, kad žymaus 
veikėjo mirties vietai pa- 
rodo įvairus dvasiniai ir me- 

džiaginiai palaikai. 
liyme tokiu palaikų yra ga- 

lia daug. Ten liko medinė iš- 

pjaustyta kedė, ant kurios sė- 
dėdavo šv. Petras laikyda 
nnis pamaldas. Ten liko auk- 
sinis paveikslas įlietas stik- 

lo dugną reiškiantis Aiozės ir 
šv. Petro uždavinių panašu- 
mu ir turintis parašą ••Pet- 

rus." Paties šv. Petro laiš- 

kas Kapai lok i jos ir kitoms A- 

zijos bažnyčioms yra rašytas 
tų laikų Babilonijoje, t.y. liy- 
me. Klemensas buvo ketvirtas 

Rymo vyskupas. Vyskupu jis 
tapo nepilnai '20 metų pu šv. 

Petro mirties ir sako, kad Pe- 
tras ir Povyias mirę liyme. 
Tame mieste yra ir jųdviejų 
kapai. 

Tai-gi netrūksta ženklų ir 

žinių, kad du didieji Apašta- 
lai, ypač* šv. Petras tapo nu- 

žudyti liyme už Kristaus ti- 

kėjimą. Bet mokslas prie es- 

ančių prirodymų mėgsta pri- 
dėti naujų, jei jų randa. 
Profesorius Marruelii (skai- 

tosi Maruki) bekasinėdanias 

žemes, kuriose yra senovės 

liekanų, 11) t") užpakali je šv. S e 

bastijono bažliyč. rado seną 

sieną su paminėtais šv. Petro 
ir Povylo vardais. Siena ii 

parašas buvo iš pačių -eniau- 
vin krikŠčioii'j-^ laikų. Itali- 

jai t pasaulio karą isivėlus 

mokslo ieškinėjimai turėjo 
liauti*. Mokslininkas galėjo 
pradėti savo darbą tik karei 

pasibaigus. Šįmet jis už nvnė 
tosios sienos rado laiptus. 
Laiptai vedė i viskas 40 pėdų 
pločio. Ant viškų sienos tri- 

jose vietose dar galima pers- 
kaityti šv1. Petro ir Povylo 
vardus. Gale viškų tapo at- 

kastas apvalus angštas kam-, 

barvs. Jame, matomai, buvo 
• v ( , 

palaidoti Šventųjų Petro ir 

Povylo lavonai. 

Pirmųjų apaštalų laikais 

Rymo krikščionys kiilbėdavo 

grekiškai. G-rekų kalboje ang- 

Vargšas darbininkas beklau- 

sydamas ir beskaitydamas 
kasdien tokiu bauginimų pri- 
sipildo baimės, nerimasties; 
visur mato vien tik savo prie- 
šus. Jam ima rodytis, kad tik 

agitatoriai jam bus vienatinė 

pagelba, kad jie vieni išves jį 
iš baisių žabangų. .Jis ir sako: 
"Štai aš jusų su kunu ir dū- 
šia/' O agitatoriai jam sako: 
"Ne mes tave išgeibėsinie, bet 
tu pats. Imsi ginki# rankas 

ir klosi visus savo priešus, ku- 
rie tik stovės tau aut kelio." 

Darbininko akys žėruoja. Jo 

širdis smarkiai plaka. Jis jau 
pasirengęs prie baisaus dar- 

bo. 

Bet ne visus darbininkus to- 

kios agitacijos apkvailina. Yra 

jii šaltai mastančių ir rinitai 

svarstančių savo reikalus; 

kliūtis, stovinčias ant kelio; 

priešus, trukdančius jo gero- 

vę. 

Svarstydamas jis mato, kad 
ne visi, kuriuos jam agita- 
toriai rodo, kaipo priešus, y- 
ra jo priešai. Jis siuinka tarp 
jų labai daug savo prietelių. 
Jis apmąstydamas suranda, 
kad ir kliūtys, trukdančios jo 
gerovę, gali buti prašalintos 
ramiu budu, nežudant kitų. 
Pavyzdžių nereikia ieškoti 

pas svetimus. 

Lietuvos krikščionys darbi- 

ninkai, susispietę Darbo Fe- 

deraciją, ramiu keliu, nors ne 

šuoliais, bet eina prie savo 

gerovės. Jie steigia skaityk- 
las ir šviečiasi, leidžia savo 

laikraštį "Darbininką", turi 

sušelpimo kasas, turi savo ko- 

mitetus, kurie darbuojasi įvai- 
riais reikalais, o tarp tų ir pa- 
rupinimu samdytis žemės. Ji° 
išsirinko pusėtiną burį atsto- 
vų Lietuvos St. Seimą, o tie 

dirba, kad butų išleisti įstaty- 
mai, darbininkams prielankus 
ir padedanti jiems ramiu bu- 
du prieiti prie savo gerovės. 

Lietuvos Darbo Federacija 

štas įdubimas vadinasi kym- 
bos. Iš to žodis katakumbos, 
reiškiantis kapą sale nedide- 
lio iškalto uoloje kambario. 

Katakumbų tat vardas atsira- 

| do tais laikais, kada tapo pa- 
laidoti apaštalai sale iškaltų 
minkštoje Rymo uoloje siau- 

rų vietų, kuriose krikščionys 

laikydavo pamaldas naktimis, 
slėpdamiesi nuo persekiotojų 
stabmeldžių. 
Dar reikia pridėti, kad mi- 

nėtų apaštalų lavonus krikš- 

čionys įvairiais laikais kilno- 

jo iš vietos vietą apie du 
ar tris kartus. Dabar jųdvie- 
jų kaulų likučiai ilsis šv. Pet- 

! 
ro bažnyčioje Vatikano kalne 
sidabriniame paauksintame 
grabelyje po didžiuoju alto- 

rium. Tas grabelis paskutinį 
karti} tapo atvožtas pirm ke- 

lių šimtų metų. Nuo 16-jo 
šimtmečio jį paliečia tik tiek, 

1 kad dulkes nuo viršaus nuš- 

luosto. 

Lietuvos Darbi- 
ninkai. 

Ištikrųjų, kokis nepaprastas 
skirtumas tarp darbininkų. 
Vieni neramus, nekantrus, 

lyg karštligės apimti, klejoja. 
Jų smegenis nuolatos degina 
visokios karštos, kerštingos a- 

gitaeijos. Nuolatos prieš jų a- 

kis statoma kokia nors šmėk- 

la. 4'Štai—sako—ve kunigai, 
krikščionija, tave, darbininke, 

monija, tave nori pasižaboję 
laikyti, iš tavęs pelną turėti; 
bėgk nuo to visko, eikš prie 
mus. Mesk tikėjęs Kristaus 

Mokslą, o intikėk i mūsiškį. 
Štai čia tave vėl valdžia ma- 

no smaugti, tau liuosybės ne- 

duoti, tave surišti, supančio- 
ti; čia darbdaviai nori tavo 

kraują, lyg dielės čiulpti..." 

Bolševikai ir Liaudis. 
Paliuosuotuose iš po Lenkų 

jungo Lietuvos plotuose dar- 

buojasi Lietuviai bolševikai. 

Jie nori užvesti tenai rusišką 
tvarki. Kaip girdėti darbas 

jiems nelabai sekasi, Simpati- 
jų tarp plačiosios žmonių mi- 
nios neturi. Randa šiek tiek 

jiems pritarančių, tarp nukrik- 

ščionėjusių Lietuvių, tarp ne- 
kuriu šovinistų Lenkų ir jaunų 
Žydų Trockio bei Lenino sėb- 

rų. Jei bolševikai žiūrėtų 
žmonių valią ir troškimus, tai 

turėtų atsisakyti nuo savo 

svajonių. Bet jie to nežiūri. 

Susiradę pusėtiną buri viso- 

kių nenuoramų ir padaužų, jie 
prievartos ir kruvinos revo- 

liucijos keliu veda savo tvar- 

ką. Jie Lietuvoje bandė taip 

daryti, bet nepasisekė. Bando 
dabar prie to rengti apkvailin- 
tus darbininkus ir nekuriuos 

kareivius. Visur varo smar- 

kias agitacijas. Savo agitaci- 
jos literatūrą ir lapelius mai- 
šais mėto po visus Lietuvos 

pašalius. 
Vilniuje bando bolševikišką 

tvarką užvesti Aleksa-Anga- 
rietis ir Serbentą. Jiedu kvie- 

čia mitingus ir aiškina bolše- 
vikiškos tvarkos gerumus. 

Žmonių sueina mažai. Ateina 
ir Lietuvių kareivių. 
Viename tokiame mitinge 

vienas Lietuvis kareivis pa- 

prašė balso. Jani nedavę kal- 
bėti. Jis užprotestavo ir su di- 
dele dauguma susiėjusių ap- 

leido salę. Pasiliko nedaug. 
Tarp jų liko ir du kareiviu. 

Vienam jų pasisekė gauti bal- 

są ir jis Aleksai-Angariečiui 
bei kitiems bolševikams paro- 

dė, kad jie yra Trockio ber- 

nai ir samdyti agentai. Paro- 
dė, kad Lietuviai nenori bol- 

ševikiškos tvarkos, nes ji ve- 

da paskui save vergiją. Lie- 

tuviai nori valdytis patys. 
Xei kiek nereikalauja, kad 

jiems kas primetinėtų sveti- 

mas, negeidžiamas tvarkas 

ir vestų Lietuvi) po intekme 
kitos valstybės. 
Be to, Lenkams apleidus 

Vilnių- ir.ėjo jį Lietuvos ka- 
ruomenė ir bolševiku. Buvo 

» 
_ 

*• 

tada Lietuvos komendan- 

tūra ir bolševikų komisaras. 

Prie Lietuvių komendantūros 

prisigrūdę žmonių su visokiais 
reikalais galybių galybės, 
prie bolševikų komisarijato | 

turi savo išsilavinusius žmones 

-instruktorius, kurie yra siun- 
čiami kur tiktai reikia kokia 

nauja įstaiga užvesti, arba e- 

santi sutvarkyti ir pagerinti. 
Toki darbininkai, taip pui- 

kiai darbuodamiesi, pasekmin- 
gai kelia savo gerovę ir pri- 
sideda prie kėlimo visos šalies 

gerovės-ir kultuęos. 
Garbė tokiems Lietuvos dar- 

bininkams! Jie, tai tikri Lie- 

tuvos sunųs. 
Reikia tikėtis, kad jie iš to 

kelio neiškryps ir bolševikiš- 

koms ir kitokioms svajonėms 
keli.-i Lietuvą, užkirs. Jų rim- 
tas ir pasekmingas darbas a- 

tidarys akis apkvailintiems 
jau darbininkas ir ištrauks 

juos, iš po žydelių intekmės. 

LAIŠKAS REDAKCIJĄ. 

Malonėkite duoti vietos skil- 

tyse savo gerb. laikraščio se- 

kančiam pranešimui. 
Kanauninkas Kazimieras 

Prapuolenis, permainęs gyve- 
nimo vietą Romoje prašo ad- 
resuoti jam va kaip: 
40 Lungotevere Parnešina 

Roma 29. 

Su pagarba 
K. Prapuolenis. 

vienas kitas. (O bolševikų ko- 

misaras skelbė save vienatine 

Vilniaus valdžia). Tai rodo 

aiškiai, kur yra nukrypusi, 
plačiųjų minių simpatija. 

Vilniuje yra susiorganizavu- 
sios kelios krikščioniškos dar- 

bininkų draugijos. jas prigu- 
li, kaip matyti iš laikraščių 
apie 20 tūkstančių asmenų. 
Tos draugijos, matydamos, 

kad krikščioniškoji pusė vado- 

vauja Lietuvoje, ir-kad joje 
viskas tinkamai demokratin- 

gai tvarkosi, ypač kad daug 
krikščionių darbininkų išrink- 
ta St. Šeiniu, išreiškė, jog jie 
mielu noru rėms Lietuvos val- 

džių. -c x 

Toliaus, netiktai Vilniaus 

gyventojai nesimpatizuoja su 

bolševikais, bet ir visų Lietu- 
vos plotų, buvusių po Len- 

kais, gyventojai tolymi yra 
savo dvasia nuo bolševikų. O 

jie arčiausia su bloševikais gy- 
veno ir gyvena. Su jais jie 
gerai yra jau susipažinę, bet 

bolševikų tvarkos visiškai ne- 

pageidauja. 
įveiktų, rodos, Lietuviams 

bolševikams susiprasti, kad 

jie yra nepageidaujami ir ne- 
laukiami šeimyįlinkai.. Jiems 

reiktų nemindžioti žmonių lai- 
svės. Jie turėtų eiti sau ten, 
kur jų nori. (Jei tik yra to- 

kia šalis, kui jų tvarKos kas 

norėtų). 
Aišku, jei bolševikai Lietu- 

voje imtų viršų, tai tų padarys 
tik prievarta ir su rusų pagel- 
ba ir galės laikytis, tik ru- 

sams remiant. 

Lietuvių tauta jų nenori ir 

nenorės. 

V. K. 

L. ST. SEIMO DARBAI. 

Nevisi žmonės turi savo 

namu. Daugeliui lai prisieina 
gyvenamą vietai samti) tis pas 
kitus. Kad lame dalyko neišei- 
tu nesusipratimu ir skriaudų, 

yra išleidžiami tam tikri Įsta- 
tymai. Ir St. Seilins toki įs- 
tatymą — "Nuimi, butų ir 

kambarių samdymo miestuose 
ir miesteliuose"• — svarsto ir 

stengiasi išdirbti ji kogeriau- 
sia. 

Svarstomas įstatymas apie 
išieškojimą rekvizicijų liku- 

čių už 191J) ir 1020 m. Tie li- 

kučiai siekia beveik pusės to, 
kas reikėjo-gauti. Daugelis iš- 

sisukinėja įvairiais budais nuo 

rekvizicijų. Paskirta bausmė 

už neatidavimą iki Rugsėjo 
111. O jei neatsiteis kaltoji iki 

Lapkričio, tai jie negaus jo- 
kio atlyginimo už rekvizicijas. 
Svarstomas teismo įmokes- 

nitį įstatymas. Po išaiškinimų 
ir nekuriu ginčų tas įstatymas 
antruoju skaitymu priimtas. 

Oia Žydas Fridmanas daro 

pranešimą apie Žydų skerdy- 
nes 

' 

Lendvarave. Skerdynę 
surengė Lenkų kareiviai. Len 
kai vieną kartą užldup^ Žy- 
dus besimeldžiančius sinago- 
goje ir išvarę prie sunkaus 

darbo. Jis siųlo, kad seimas 

išrinktų komisiją -tą dalyką iš- 
tirti. Dauguma priima pasių- 
lymą sudaryti komisiją iš 

Seimo ir valdžios atstovų. 
Lenkas Liausas gina Lenkus. 
Svarstomas žemės reformos 

įvedamasis įstatymas. Sis įs- 
•ratymas išdirbti yra laba- sun- 
ku. Jei jis dabar ineitų galėn, 
tai jau nusavintų apie 100,000 
dešimtinių. 
Išklausęs įvairių nuomonių 

Seimas antruoju skaitymu įs- 
tatymą priima. » 

Nuolatinis ir baisiai įtemptas 
darbas dideliai nuvargino Sei- 
mo atstovus, ypač tuos, ku- 

riems prisieina daug dirbti 

įvairiose komisijose. 

NAMŲ PATARNAVIMO 
SKYRIUS. 

Amerikos Raudonojo Kry- 
žiaus Naipų Patarnavimo 

(Home Service) skyriaus dar- 
bas dviejopas. 

Pirmiausia, įsteigtas prižiū- 
rėti S u v. Valstijų karininku 

ir jurininkų šeimynas. Sky- 
rius užsiėmė šeimynų sveika- 
tos ir gerovės reikalais; pa- 
gelbėjo joms atlikti visus rei- 

kalus, su kuriais neapsipaži- 
ne; atnešė joms žinių nuo ka- 

reivių ir jurininkų; daugelį 
sykių davė pinigišką pageli 
bą, kuomet per kokią nesupran 
tanią klaidą paskyrimai buvo 
sulaikyti. 
Kuomet karė pasibaigė, 

pasirodė, jog tas darbas ne- 

užbaigtas. Ex-karininkai 1 ir 

tie, kurie pasiliko kariuomenėj 
reikalavA kokio nors tarpinin- 
ko del susisiekimo su šeimyna. 

Namų Patarnavimo Sky- 
rius pagelbėjo kareiviams 

kaip apsirūpinu užsiėmimų 
n k k i n imu. t 

Suprasdami Riudonojo Kry- 
žinis veiklumą ir įtekmę Sia- 
ce darbe, karės ir laivyno 
departamentai prašė jo tgst 
darbą ir toliaus. 

Namų Patarnavimo Sky- 
riaus taikos programas reiš- 

kią, jog bile skyrius Ameri- 
kos Raudonojo Kryžiaus, ga- 
lės ateityje, jeigu nebus kitų 
agentūrų, užsiimti tuo darbu, 
patarnaut netik kareivių šei- 

mynoms, bet ir civiliškiems. 

Tas iniins piniginišką pagel- 
bą, motinų pensijas, vaikų 

gėrovo, mokyklų lankymą ir t. 

t. 

"Namų Patarnavimo sky- 
riaus darbas platus . ir įvai- 
rus," sako Fredo riek C. Mun- 

roo, Raudonojo Kryžiaus ge- 

noralis direktorius. 

Šeimynos gauna pageli nušo- 
kančiuose dalykuose: 
Finansų lokundoso; pirlo- 

liavimo; kaip laikyt vaikus 

mokyklose; skyrius šelpia pa 
žeistus vaikus; apuašlintas ar 

apleistas motinas; tarnauja 
benaminiems, nemokintieins ir 

įduoda patarimus nekalban- 

tiems angliškai. 
Jeigu kada nors reikalinga 

pagelba, nueik arčiausį A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
skyrių. Išpasakok reikalų. Ta- 
vo prašymas bus konfidenci- 
jaliai laikvtas ir"pagelba duo- 
ti 

Seimas buvo bepradedųs 
mastyti, apie pasilsį per kokį 
mėnesį laiko. Bet aisiradus 

naujiems reikalams, Lenkams 

pasitraukus iš Vilniau-* ir ki- 

tų Lietuvos teritorijų. Seimas 

pasiliko da dirbti toliau. 

Pakilo net balsų, ar nepra- 
dėti svarstyti apie kėlimu 
Seimo ir valdžios i Vilnių, bet c t/ 

kolei kas viskas stovi. p»'seno- 
vei. V. K. 

1 

PRANEŠIMAS.! 

Ligšiol daug laiškų Lietuvos 

Vyčių organizacijos reikalais 

buvo siunčiama'mano vardu. 

Šiuomi primenu,, kad orga- 

nizacijos reikalais laiškų ar 

šiaip kokių siuntinių mano 

vardu nesiųsti. Kuo 15-tos die- 
nos Eugpjučio "Vyčio" re- 

dakcijos ir administracijos ve- 

dimas pereina kitų asmenų 

priežiūrų. 
Matas Zujus, 

4' 
Vyčio;' redaktorius 

Administratorius. , 

P. S. Lig Seimo ir susitvar- 

kymo naujos centro valdybos, 

"Vyčio" red. ir adm. adresas 
bus: 901 W. 33rd Str., Chiea- 

go, Jll. Šiuo adresu dabar rei- 

kia siųsti visa, kas rišasi su 

"Vyčio" redakcijos ir admi- 

nistracijos reikalais. M. Z. 
. ,**« ' 

•, r.2% 
' V e' 

, >!.• 
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IŠ LIETUVOS. 

ŠVĖKŠNA. 

Aš našlė, nukentėjusi per 

karę. nuo Vokiečių. Turėjau 
namelį Kvėdainon einant. 

Mūšiams ištikus uždėge mies- 

telį ir taippat mano namelis 

sudegė, tik beliko vienas pe- 

čius. Nebeturėdama kur begy- 
venti parėjau j8vek3n$. Iš 

to išgąsčio ir rupesščio neži- 

nau kas pasidarė. Kojomis ne- 

begaliu vaikščioti. Ar tai reu- 

matizmas ar paralyžius. Turiu 
2 kudikiu: vienas o metų, an- 

tras (i metų. Būdama ligoje su 
mažiais vaikais negaliu būti 

nei vienos dienos be tarnai- 

tės. Maitinimas ir užlaikymas 

jos taip-pat ir nuomos išmo- 

kėjimas apsieina labai bran- 

giai. Po vyro mirties turėjau 

pinigų, bet tuos išleidau. Da- 
bar nebežinau kaip versties, 
neturiu giminės nei kokios pa- 
šei pos negavau ir negaunu. 

Tai-gi kreipiuos nužemintai 

ir nuoširdžiai prie Amerikos 

Lietuvių. Paaukolįt man nors 
niaž.i dalelę. Mano mieli bro- 
liai ir sesutės, pasigailėkit 
manęs našlės ligoje su mažais 
vaikais. Atrasite didelį užmo- 

kėsiu prie Visagalio Dievo. 

Ant to viso pasirašys liudi- 
ninkas ir vietinis Kanaunin- 

kas, žinantis mano padėjimu. 
Su pagarba Marijona Ber- 

notienė fiš Švėkšnos. 
Pilietis Žvėkšnos miestelio. 

S. Serafinas. 

K. Žukas. 

Kun. J. Macejauskas. 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 

VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Sheboygan, Wis. 
Pirmininkas, Bubnis1 juozas, 

1426 So. 10 Str. 

Vice-Pirm., Daugirdas Jonas, 
1117 N. 12 Str. 

Pirmas Rast. Vincas Ragaišis, 
J o3G Eric A ve. 

Antras Rast. Dvilaitis Juozai, 
1120 Alabania Avc. 

Kasiems, Simaninas Jonas, 
228 So. 14 Str. 

Organo Rast. Ermalas Ignas, 
1717 Eric Avc. 

Pinigų prižurėiojai Virbickas A- 

domas, Bila Jurgis. Maršalka 

Kaminskas Jonas. 

Švento Juozapo draugystės mi- 

lingai atsibuna kas pirma nedėlia 

po piinini dienai mėnesio. 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti "Draugą" arba paduoti 
jį apgarsinimą, af kokį spau- 

dos darbą, kreipkitės prie p. 

A. Valančiaus. 

1511 S. 49 Court 

Pas jį galima gauti malda- 

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

Paklydėlio Kelias 
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis. 

Parašė 

Vystanti šakelė 
Kaina 15c. 

Veikalėlis neperdidėlis, 
lengvas sulošti, gražaus ir 

rimto turinio. 
Norėdami v gauti Adre- 

suokite: 

"DRAUGAS" PUBL. 00. 

2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, 111. 

rallmjus UšĄ 

Dr. P. P. ZALIY& 
Lietuvis Dentistas 

10801 S6. Mięhigąn, Avenue 
Bl. 

VALANDOS: • IU 0 rm/fmr*. 

Išmok Gerą Amatą. Už- 
dirbk $35 iki |75 Savaitėj 

Buk kirpėja. Ki- 

rpėjai visur rei- 

kalaujami. Ge- 

riausias amatas, 

mes išmokiname 

t keletą savai- 

čių, prityrimas 
duodamas moki- 

narį ties. Vietos atdaros. Specijalts 
Kriaučystės Skyrius, njokslas už- 

ganėdina visus., 

MĄSTER SOHOOL 
100 N. State Str. 

Kampas Lako str. ant 4tų labą. 

; OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo of'^a po nam. 

4729 S. AzIUand Avenue 

Specialistas džiovų, moterų Ir vy- 

rų ligų. 
' 

Valandos nuo 10 iki 12 iSryto; nuo 

2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:80 

vakaro. Nedėliomia 10 iki 1. 

Telefonas DrezeI 2880 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užgonėdintL' 
2314 W. 23 PI. Chlcago, m. 

TeL Ouul I1M. y 

1 P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 
LIETUVIS ADVOKATAS 
VAL. Vakarais 7 iki 9 

Nedėliomis 11 iki 1. 

4509 S. Ashland Ave. Chicago, m. 

Phonc Yards 1053 
* 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLDIOia 
Telefocuu Yardi 50 JI 

Yalandoa: — 8 iki 11 Iš ryto; 

K po pietų iki 8 rak. Nedėlio- 

mia nuo 6 iki 8 raL rak&r*. 

PRANEŠIMAS 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
Perkelia ofisą | People Teatrą 

1616 W. 47 Str. Tel. BouI. 160 

Valandos: 1 iki 3 po pfetų. 
6 iki 8 vak. NedėL 10 iki 12 ryte. 

i Res. 3014 W. 43rd Street. 

Nuo ryto iki plet. 
Tel. MeKinley 26S 

DR. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
OfiBAB Ir O/vealmo vtet* 

8252 So. Halfted Str. 
Ant Viršaus Univcrsal State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomia nuo 10 iki 2. 

Tel«foua» Tąrdi I5M 

T«L Dro*ar T9it 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto lkl S rak. 

Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4712 SO. ASHLAND A VENDE 

arti 47-tos Ostrča 

I*"" - 

I tcI. Pullman 342 ir 3180. 

! Dr, I. L MAKARAS 
[ Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

10900 Michigan Avc. Rosclaudo 
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 

6:30 iki 8:30 vak. 

Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Oflsaa DidmlestjJ: 

29 South La Salle Street 
Kambarls 824 

TeL Central l|N 

Vakarais, 8X2 W. 33 St. 
TeL Y arda M81 

Resid. 1189 Independence Bhd. 
Telefonas Vau Boren 294 

DR. A. A. ROTH, 
r Rajas gydytoju lr chirurgu 

BpedjAllsUa Moterl5kq, Vyriškų 
Vaiku ir vi«) chrootfkų ligų 

VALAHDA8: 10—11 ryto 1—I po 
pietų T—9 nk. HodėUomla 19—19 A* 

OIIsm: Stft4 80. HtfStod Bk, CUoago 
Telefonu Drorer M9S 


