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Lenkų Triukšmas. 

{Sekmadienyj. Rugsėjo 5 d. 

Lenkiu kaltino Lietuvius, kam 
susideda su Vokiečiais. Tele- 

grama iš Yaršavos sakė, kad 
Lietuviams padedą ir Angiai. 
Trečiadieny j, l\ugsėjo S d. te- 

legramos iš tos pačios Yarša- 
vos jau Anglu neminėja, nes, 
turbut, gavo pagrūmoti iš 

Londono, bet kaltina Lietuvius 
už sutartį su Ruzais ir Vokie- 
čiais. 

Gana keisti Lenkijos pony 
žodžiai: "Russian bolslievik 

minister of var and marine 

lias ordered soviet troops to 

lielp tlie Litliuanians to 

drive tlie Poles out of tliat 

country. Tlie latter, liowever, 
eontend tliey liave noi crossed 
tlie demarcation line fixed by 
tlie allies." Tie žodžiai reiškia: 

Rusijos bolševikas karo ir jur- 
eivijos ministras Įsakė sovie- 

tų karuoinenei padėti Lietu- 

viams išvyti Lenkus iš tos ša- 
lies (t. y. Lietuvos). Pastarie- 

ji (t. y. Lietuviai) teeiaus 

tvirtina, kad neperėję demar- 

kacijos liniją, kurią buvo nu- 

tiesę talkininkai." 

Šitame Lenkų rašymo žy- 
mėtina du dalyku: 1. Bolševi- 

kai žada padėti Lietuviams iš- 

vyti Lenkus iš Lietuvos. Tai 

ne naujiena. Kol bolševikai ne- 

išvijo Lenkų, tol Pilsudzkic 

legi jonai laikė užėmę Vilnių. 
Teeiaus bolševikai tą padarė 
be sutarties su Lietuviais ir ne 

iŠ meilės Lietuviams, o tik dėl- 

to, kad Lenkai veržėsi bolše- 

vikų žemes, kaip buvo įsiveržę 
Lietuvos miestus ir kaimus. 

Lietuvos karuomenė turėjo 

pasirodyti ties Vilnium Rug- 

pjuėio -4 d. Šiaip bolševikai 
nenorėjo išeiti iŠ mus sostinės 

, Bet mus karuoinenoi pasiro- 
džius, bolševikai iš Vilniau? 

pasitraukė geruoju. Tuom tar- 

pu Lenkai iš Seinų geruoju ne- 
sitraukė. 

P-as Pilsudzki yra tokis jai 
sooijalistas kaip ir p. Trotzki 

Menas vaido Lenkiją, kita: 

Rusiją. \"ii»iu\s geruoju pasi 
traukė iš Lietuvos miesto, ki 

\ tas geruoju nepasitraukė. Iš 

vadų iš to mes nedarome. Te 

gu jas pasidaro patys Lenkai 
2. Toliau telegrama iš Varša 

vos sako, kad Lenkai sučme i 

Lietuvos oficieriu (karininku 
ir 200 kareivių. Ta pati depe 
ša iš Varšavos praneša, ka< 

Lietuviai neperžengė talkinin 

kų nutiestą demarkacijos lini 

ją tarp Lietuvos ir Lenkijos 
Tai reiškia, kad tuos 200 v y n 

Lenkai paėmė Lietuvoje, per 
žengdami demarkacijos liniją 

kurią buvo talkininkai nusta 

tę. 
Tokis Len k pasiel gi ma 

yra aiškus ženklas jų imperija 
lizmo norinčio praryti kaimj 

ng. Tokį bjaurų pasielgimu 
reikia kuomi nors apdangsty- 
ti. Lenkai gerai moka tą melo 

ryšį, kurią jie patys iš prancū- 
ziško vadina ̂blaga. Jųjų tat 

pasakymas, buk Trotzkis lie- 

piąs sovietu karuomenei padė- 
ti išvaryti Lenkus iš Lietuvos 

yra ne kas daugiau tik ta bla- 

ga? apdengianti negražų Len- 

kų apsiėjimą Su Lietuviais. 
Lenkai nematė Trotzkio įsa- 

kymų, nes jis jų nei neišleido. 
Bet Lenkai matė, kaip Trotz- 
kio armija išvarė juos iš Vil- 

niaus. To Lenkams užteko, 
kad drąsiai skelbtų, jog sovie- 

tų armijai liepta Lenkus išvy- 
ti iš Lietuvos. Mes tikimės, 
kad Lietuvos armija tą pada- 
rys ir viena. 

Kadangi p. Pilsudzkio logi- 

jonai su Lietuva apsieina blo- 

giau negu Trotzkio bolševikai, 
tai visai nestebėtina butų Lie- 

tuvai pradėti ofensyvą prieš 
Lenkus ir gerai juos pamokin- 
ti. Bet Lietuva taikos reikalus 

stato augšeiau už savo teisėtą 
pagiežą. 
Dėlto Lietuva ir negali bū- 

ti išvien su Lenkija, Rad Len- 

| kai nori svetimas žemes už- 

grobti, o Lietuvių norai tam 

priešingi. 

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KOMITETAS. 

Nukentėjusioms del karo šelpti 
Didžioji g-vė Xo. 30 

Vilnius. 

Liepos 28 d., 1920 m. 

Jo Malonybei 
Uerb. Kun. Deksniui. 
Šiuo Lietuviu Centro Komi- 

tetas nukentėjusiems del karo 

(šelpti turi garbės pranešti jog 

j iš Tamstos yra gavos aukų per 
J. E. Žemaičiu vyskupą Pran- 

ciškų Karevičių 50(H) auksinu, 
iuž kuriuos Centro Komitetas 

| vardu šelpiamųjų našlaičių ir 

'varguolių persiunčia širdingų 
r'aciu." 

Komiteto pirmininkai 
Kan. Kukta. 

Sekretorius 

Kun 

(Pavardė neįskaitoma). 

Iš D-RO A. RUTKAUSKO 

DARBUOTĖS LIETUVOJE. 

Norisi pareikšti Amerikos 

! labdaringiems Lietuviams, 
kad D-ro A. Rutkausko dai- 

i buotė Lietuvoje kristalizuoja- 

jsi j sujungimu visokios lab- 

Įdarybės per S v. Vincento ii 

' Paulo pavargėliams šelpti vy- 
riausiąją valdybą, kuri bus 

ten, kur bus Lietuvos valdžia: 

dabar Kaune, vėliaus Vilniu- 

je. Turtas, amatų mokyklos, 
ūkės, prieglaudos ir auklėji- 
mo intekmė paremta krikščio- 
niško mokslo dėsniais ir dar- 

bas bus Lietuviu kataliku vai 

džioje. 
šv. Vincento a Paulo drau- 

gijos vyriausioji valdyba but 

[.(Kaune Ožeskienės g-vė No 

, 
12) išrinkta ir nejudinamoji 

i turto, visos draugijos vardu 

v£alės prasidėti pirkimas. X, 

SPAUDOS DRAUGIJOS 

VALDYBA. 

-! Pirmininkas Kun. P. Bučys 
! 2634 W. Marąuette Road 
i j Chicago, 111, 
- Vice-Pirmininkė M. L. Gu 

1 rinskaitė, 3347 Auburn ave, 

Chicago, 111. 
- Sekretorius Kun. V. Kulikaus 

kas, 2327 W. 23-rd pl., Chi 
i cago, 111. 

Iždininkas Kun. F. Kudirka 

, 2327 W. 23-rd pl., Chicagc 
111. 

; 

Iždo globėjas, I. Nausėdas, 91' 
sl W. 33-rd str., Chicago, H 
-: ir Bacevičia, 1726 Girard St 

1 

Chicago, UI. 

MOKYKLA. 

Viso pasaulio žmonės suda- 
ro vieną didelę šeimyną, ku-. 

rios tėvas yra Dievas. Žmo- 

nės-gi tos didelės šeimynos, 
sulig išvaizdos savo kuno, 
kalbos ir budo, dalinasi ra- 

ses ir tautas. Ir iš čia turime 

juodukus, raudonveidžius, bal- 
tuosius ir tt. ; 

Kalbų skirtingumas padali- 
na žmones tautas ir kiekvie- 

na tauta savotiškai kalba. Ir 

taip: Lietuviai kalba lietuviš- 

kai, Vokiečiai—-vokiškai, Ang- 
lai—angliškai. Jokis sutvėri- 

mas pasaulyje neturėjo ir ne- 
turi tokio lengvo budo savo 

minčiai išreikšti, kaip žmogus. 
Tad-gi, žmonių tautos, naudo- 
damos protu bei kalba, tobuli- 
nasi ir žengia pirmyn moksle 
ir išradimuose, kurie palengvi- 
na žmonių gyvenimą. 
Kiekviena išmintinga tau- 

ta rūpinasi įkurti užtektinai 

mokyklų jaunajai gentkartei 
išlavinti. Nelaiminga-gi Lietu- 

vių tauta, vergaudama per il- 
gus amžius K ūsams, Vokie- 

čiams ir Lenkams, neturėjo sa- 
vo mokyklų nei mokytojų, o tu- 

rėjo pasitenkinti tuomi, lvij 
persekiotojai suteikdavo. 
Bet-gi ir tas laikas ant galo 

atėjo, kad Lietuvoje viskas 

virto kitaip ir, kaip girdėtis, 
šiandie Lietuvoje lietuviškos 

mokyklos su skaitlingais mo- 
kinių būriais kaip grybai po 
lietui dygsta. Galime tikėtis, 
kad Lietuvių tauta greitoje at- 

eityje pavys kitas apšviestas 
i tautas. 

| Čia-gi, Amerikoje, netik 

kad nieks nepavydėjo ir ne- 

draudė mus nuo mokslo, bet 

raginti ragina prie ,jo. Čia stei- 

gia mokyklas valdžia, vienuo- 
lijos, parapijos, korporacijos ir 
pavieni asmenys. 

Lietuviams, gyvenantiems 
Su v. Valstijose, yra daugiau- 
siai žinoma parapijinė mokyk- 
la ir viešoji, taip vadinama, 
"public school." Kas nenori 

leisti savo vaiko parapijinę 
mokyki;), tas yra priverstas 
leisti viešąją. Tad-gi neišmin- 

tingą išsikalbėjimą "nereikėjo 
man mokslo, nereikės nei ma- 

no vaikui''—noroms-nenoroms 

turi užmiršti. Kadangi tėvai 
savo vaikus priverstinai turi 

leisti i kuria nors mokykla, tai *• •/ C 7 

neprošalį bus čia parodyti, 
! kuri mokykla vra mums Lietu- 
i . . 

jviams katalikams naudingesnė, 
ir kuri.j, mokyklą Lietuvis 

katalikas privalo savo vaikus 
siusti. 

Viešoji mokykla ir parapiji- 
nė mokykla—tai yra apšvietos 
įstaigos, kurios suteikia mok- 
slą ir apšvietą lankantiems jas. 
Viešoji mokykla skiriasi nuo 

parapijinės tuomi, kad joje 
vaikai mokinami yra vien tik 

# % 

" / 

pasaulinio mokslo, o parapijinė 
je mokykloje, apart pasaulinio 
mokslo, kiekvienas yra moki- 

» namas taip-gi tikėjimo dalyku. 
, Tikėjimas-gi yra žmogaus gy- 
venimo pamatas. Todėl žmo- 

r 
gus nors šiek-tiek turi pažin- 
ti savo tikėjimą. O kaip-gi pa- 
žįs savo tikėjimą, jei* niekas 

jam apie tikėjimą -nekalbės ir 

neaiškįs. Kas nori buti atsa- 

kančiu gydytoju, tas rūpinasi 
medicinos mokslą nuodugniai 

. pažinti ir išmokti. Kas nori 

} tapti geru advokatu, tas rūpi- 
nasi dieną ir naktį susipažinti 

. kolabjausiai su. įstatymais ir 

. teisėmis. 
* 

Kas-gi nori buti ti- 

kinčiu žmogumi, tas turi pa- 

,, žinti, išmokti ir turėti supra- 
i, t imą apie tikėjimo dalykus 

Tad-gi nestebėtina, kad yra 
7 žmonių ir tokių, kurie išgirdę 
.. vienę, kitą bedievišką prakal- 
, bą, meta savo tikėjimą ir sto- 

ja eilėsna ar tai biblijistu, ai 

tai socijalisty, ar kitokių. Nes 

jie nepažino ir neišmoko savo 

tikėjimo, o turėdami menką, 

supratimą, visai jį metė, kaip 
nereikalingą dalyką. 
Nei kiek nereikia Stebėtis ir 

tais jaunuoliais, kurie baigę 
viešąją mokyklą ir nepažinę 
savo tikėjimo jį atmeta. Tikin- 

tieji ir kalbantieji lietuviškai 
žmonės sudaro branduolį niusų 
tautos. Tad-gi, tikėjimas ir 

kalba yra mokinamu tiktai pa- 

rapijinėje mokykloje. Panai- 

kink tikėjimą ir kalbą, tauta 
išnyks pati savaime: nereikės 
jos vaikų nei retežiais apkalti, 
nei prieš juos šautuvus staty- 
ti. Kam rupi dora, kuri prilai- 
ko pavienius asmenis ir tau- 

tas nuo supuvimo ir pakriki- 
mo, kam rupi mūsų jaunosios 
gentkartės likimas, tas aiškiai 
ir suprantamai pasakys, kad 

parapijinė mokykla yra ap- 

š vi etos įstaiga. Ji jaunimui pa- 
rodo taką dorą ir išmintingą 

gyvenimą, ir prirengia šaliai 

atsakančių piliečių. 
Cieri piliečiai niekada neat- 

sisakė remti tėvynės ir savo 

tautos reikalus. Ir dabar, šia- 
me momente, pasirodo, Jog tas 
tautos branduolys, Lietuviai 

katalikai, pirko ir perka Lie- 
tuvos bonus, rėmė \)ir remia 

Tautos Fondą,—netik pavie- 
niais dolieriais, bet ir šimtinė- 

mis. Užteko kam nors pakal- 
bėti apie Lietuvos vargus, jau 
Lietuvis katalikas ir traukia 

dolierius iš kišenės. Nutolusios 

nuo tikėjimo Lietuvių srovės 
toli nėra taip duosnios. 

Tad-gi, jei norime, kad mušu 
tauta stiprėtų, augtų ir plėto- 

tųs^ tai pirmas ir pamatinis 
dalykas yra paiaikyti parapiji- 
nes mokyklas. Ne kitur, tik 

parapijinėse mokyklose turėtų 
rastis visas musų jaunimas. 

Protingieji žmonės jau, su- 

prato svarbumu ir naudingti- 

Jiuj. parapijinių mokyklų, tad- 

gi musų parapijinėj mokyklos 
šiandie taip pripildytos lan- 

kančiai kad prisieina ir kam- 
barius dauginti ir naujas 
mokyklas statyti. Tad-gi, aiš- 

ku, kad beveik visas musų jau- 

nimas, su mažais išėmimais, 
lanko parapijines mokyklas ir 

jose įgyja tikrą apšvietą, ti- 

kėjimo pažinimą ir lavinasi 

doroje. Taip gražiai ir pasek- 
mingai išauklėti žmonės para- 

pijinėse mokyklose, galima ti: 
kėtis, kad dirbs tautos labiu 

ir žmonių gerovei. 
' 

Parapijinė mokykla turėtų 
buti remiama kiekvieno žmo- 

gaus, kuris velija gerovės savo 
tautai. Nes parapijinė mokyk- 
la yra musų tautos tvirtovė ir 

gimtos kalbos, sargas. Lietu- 

viai krikščionys suprato 1110- 

kvklu svarba tad-gi šiandie 
* « * t 

~ 

beveik prie kiekvienos parapi- 
jos randasi ir mokykla pilna 
mokinių po vadovyste vietinio 
klebono ir seserų mokytojų. 
* Tad-gi, ne kam kitam pagar- 
ba priklauso kaip tik Lietu- 

viams katalikams. Aš čia ne 

tuščius žodžius briežiu, bet tik- 
tai apie faktus kalbu. Tad-gi 
kas to nemato, tas teat^imer- 

kia ir pažiūri milžiniškus 

murus, tukstaneius mokinių, 

lankančių parapijines mokyk- 
las, o supras kame tautos ga- 

lybės branduolys gludi. Kam 

rupi šiandie tauta ir jos li- 

kimas, kam rupi jaunosios 
gentkartės ateitis, tam turi rū- 

pėti ir parapijinė mokykla. 
Jis ją turi remti morališkai ir 

medžiagiškai ir jis turi jon 

siųsti savo vaikus, kad jie iš- 

moktų lietuviškos kalbos, pa- 

žintų prabočių praeitį ir pamy- 
lėtų savo tėvynę. Kas-gi siun- 

LAIMĖ NAMUOSE. 

Mažas vaikutis bėgdamas 
mokyklon užbėgo pas savo 

draugą, su kuriuomi drauge 
bėgdavo mokyklon. Kuomet 

jojo draugas jau buvo apsi- 
rengęs ir motina apkabinus 
pabučiavo jį, sakydama "Su- 
diev," tuomet mažas vaikutis 
tarė: "Ir mano motina mylėtu 
mane, bet ji visuomet užsiė- 
mus — neturi laiko.'' 

Kiek mes rasime mažų vai- 

kelių, kurie trokšte trokšta, 
kad juos motinos pamyluotų, 
paglamonėtų, pabučiuotų, bet 

vargšeliai nesulaukia, nes jų- 
jų motinos perdaug 

" užsiė- 

musios — neturi laiko." Per 

dieną motinos paskendusios 
namų darbuose, o vakare pa- 
vargusios nuo dienos darbo ir 

nesijaučia taip, kad su savo 

vaikučiais galėtų meiliai pa- 

žaisti. Tokios motinos pašven- 
čia savo gėrusias nenuvargin- 
tas spėkas namų bei kitam 

darbui, o nuvargintas dirgs- 
ni uotas, nemeilės bejausmės 
spėkas kūdikių auklėjimui. 
Ji neturi, gyvumo, nei meilu- 

1110 *nei noro žaisti ir pamoky- 
ti savo kudikius, ,nes ji pavar- 
gus, nusikamavus. 

Motinos, kurios daugiau rū- 

pinasi įvairiais darbais, kie- 

ininėjimosi, pasilinksminimais 
bei kitokiais dalykais, < negu 

vaikų gražiu, pavyzdingu, do- 
ru auklėjimu, neišauklės ge- 

rai savo kūdikių. Nes tokios 

motinos visuomet pavargusios, 
o būdamos pavargusios, auk- 

lėja savo kudikius šiurkščiais 

barniais, mušimu bei keiksmu. 
Kodėl neauklėti tuo* brangius, 
nekaltus kūdikėlius meiliu, 
doru, rinitu budu bei gražu- 
mu? Gražumu meiiumu grei- 

čiau išmokysi savo kudikius 

bei beaugančius paklusnumo, 
nuolankumo, gailestingumo ir 

kitokių dorybių. Reikia tik at- 

sikreipti jaunuolio gražiuo- 
sius prigimties patraukimus, 
o nusistebėsi pamačius kaip 
greitai kūdikiai atsakys vi- 

sus reikalavimus. 

Priverstinas darbas, pri-j 
verstinas paklusnumas nekuo- 
met neatneša gerų vaisių. 

Pai)rotys valdyti žmones pri- 
verčiant juos elgtis, sulig sa- 

vo noro, barimas bei mėgini- 
mas priversti savo draugus, 
savo darbininkus, savo 'arti- 

muosius daryti sulig savo nuo- 

monės, yra paprotys priešgi- 
nystės ir bandymas valdyti vi- 

sus, yra pražūtingas dalykas 
minties sutarmei. 

Tas • pasielgimas iščiulpia 

žmogiaus energiją, sužeidžia 

dvasią, ir pagimdo barnius su 

tais, su kuriais gyveni arba 
susitinki. 

Meilė ir gražumas yra ge- 
resnis įrankis. Jis plačiau žiu- 
ri ir permato dalykus prakil- 
nesnius ir tinkamesnius. Mei- 

lė bei gražumas pagerbia tie- 

s£ bei jausmus kith žmonių. 
Meilė nebando pataisyti 

klaidas ir mainyti nepagei- 
daujamus apsireiškimus, at- 

kreipdama dome tuos daly- 
kus, bet ji juos nustelbia. 

Meilė prašalina visus suge7 
dimus bei negeistinus apsireiš- 
kimus iš prigimties, taip kaip 
saulė prašalina tamsumą iš 

čia i savo vaikus nekatalikiš- 

kas ir nelietuviškas mokyklas, 
tas menkas Lietuvis, o dar 

menkesnis katalikas. Gal jis 
ir norėtų vadinti save tautie- 

čiu, bet reikia žinoti ir šupra-. 

sti, kad ne tas tautietis, kuris 
siunčia vaikus svetimtaučių 

mokyklas, kur apie gimtinę 
kalbą, ir tautų nėra jokios kal- 

bos. 
» . Kun. A. Briška. 

;. 

kambario, kuomet pakeliame 
lango uždangalą. 
Jeigu keno namuose randa- 

si koki barniai, nesutikimai, 

tai lai jie įsileidžia meilę bei 

gražumą savo namus, o pa- 

matys kaip greit pranyks iš 

jų jų tarpo visoki nesutikimai, 

o užviešpataus ramus ir gra- 
žus gyvenimas. Ji permainys 
namų atmosferą ir pripildys 
juos nauja dvasia. 

Lai simpatija, gražumas bei 

gerumas užima vietas barnių, 

piktžodžiavimų, o pamatysit, 
kad namuose pasidarė stebėti- 

ną permaina. 
' 

Geraširdystė, pagyrimas 
kartkartėmis sušvelnins širdis 

ir sielas net ir šiurkščių žmo- 

nių. 
Meilės 4akai—yra takai lai- 

mingą, ramų ir linksmą gyve- 
nimą. 

J. P. Poška. 

IŠ MAŽOSIOS LIETUVOS. 

Mažosios Lietuvos Lietu- 

viuose tautinė sąmonė išlengvo 

atgyja. Veikiame už tai, kiek 
tik galime. Leidžiame ir du 

laikraščiu "Balsą," ir "Ryto- 
jų." Pradėjome ir "Kytojų" 
kasdien leisti, bet turėjome su- 

stoti, .kadangi nebeis valiojome 
vis pristatyti ir pristatyti. Pi- 

nigu musų žmonėse yra, rods, 
daug. Ypačiai karo metais 

daugis labai praturtėjo. Bet 

deja, kad tarp jų dar nerasi 

daug susipratusių. Mieliau Iei- 

xdžia pinigus i kitus dalykus, 
tik ne tautiškus, ne j laik- 

raščius. Visur, gi ir nuo Vo- 
kietijos atskirtame Mažosios 

Lietuvos krašte, dar labai vei- 
kia vokiškumo ir vokietinimo 

įtaka. Sunku yra musų Lietu- 
vius iš jo raugo išvaduoti. Vi- 

sur mums daroma baisios kliū- 

tys. O vis-gi turime kovoti, ne- 

galime atleisti, kad ir kas žin 

kaip butų. 

Kreipiamės Amerikos Lie- 

tuvius ir prašome mums pa- 
dėti. Labiausiai prijaučiančia 
dvasia ir pinigais. Žinome, kad 
ir Amerikos Lietuviams nėra 

lengva kovoti] už savo. Bet mes 

ir neprašome dovanai. Tik 

prašome, kad musų laikraščių 
pirktuniėte. Tamstos mokėsite 

už vieną numerį 10 centų. Pas 

jus gal ir ne taip didis pini- 

gas,—pas mus jis aukso sve-i 
ria. Tamstų labai prašome, 
mums parūpinti vietų, gal ko- 

kią generalinę, kurios arba ku- 
ri Amerikos Lietuviams par- 

davinėtų savaitraštį 4'Ryto- 

jų," Duodame 40 nuošimčių 

pelno. Kiekvienas numeris yra 
16 puslapių storas ir sale viso 

kito kas savaitę suglaustinai 
praneša apie musų tautinį ir 

politikinį judėjimą. Kiek eg- 

zempliorių 
'' 

Rytojaus7 
7 Ame- 

rikoje kas kartą parsiduos, su 
tiek Amerikos Lietuviai pa- 

šelps Mažosios Lietuvos Lietu- 

vių tautinį ir politikinį judė- 

jimą5 kadangi ''Rytojus" ne- 
leidžiamas pavienio žmogaus 

savo naudai,' bet Lietuvfį 

Spaudos draugijos visuomenės 
naudai ir gerovei. 

Tai-gi malonėkite Tamstos 

mums atrašyti, ar galima ir 

kurias vietas turėtume kreip- 
tis arba tuojau po .kiek "Ry- 

tojų" jas nusiųsti. Prašome 

Tamstų savo laikraštyje Ame- 

rikos Lietuvių domę Kreipti ir 

Mažosios Lietuvos Lietuvių 

judėjimą ir "Rytojų," kad 

jį pirkdami ir skaitydami jie 
mus šelptų. "Rytojuje" pra- 
nešama ir apie Amerikos Lie- 

tuvių judėjimą. 
"Rytojus," 

Tilsit, Holie Str. 59. 

Lietuvos Misijos Adresas: 

257 West 71 str., New York, 

Išmok Gera Amatą. Už- 

dirbk $35 3d $75 Savaitėj 
Buk kirpėju. Ki- 

rpėjai visur rei- 

kalaujami. Ge- 

riausias amatas, 
mes lfimoklbame 

r 
ketot* savai- 

čių* prityrimas 
duodamas moki- 

nanties. Vietos atdaros, epecijana 

Krlaučystės Skyrius, mokslas už- 

ganėdina visus. 

1CASTER SCHOOL 
100 N. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4ty lubų. 

DU CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num, 

4729 S. Ashland Avenue 

Specialistas džiovų, moterų ir vy- 

rų ligų* 

Vala&dos nuo 10 iki 12 iSryto; nuo 

2 iki 5 po pietų; n!uo 7 iki 8:89 

vakare. Nedėliomls 10 iki 1. 

Telefonas DrezeI 2880 

S. D. LACHAWICZ 
LEETUVYS GRABORIU8 

Patarnauju, laidotuvėm ko pigiausia. 
Reikale meldžia' atsišaukti, o mano 

darbu busite užgonėdlntl. 

2814 W. 23 PI. Chicago, DL 

TeL OuiaI 11M. 

J. P. WAUCHES 
ATTORNEY AT LAW 
LIETUTIS ADVOKATAS 
V AL. Vakarais 7 iki J 

Nedaliomis 11 iki 1. 

4509 S. Ashland A ve. Chicago, DL 

Phone Yards 1053 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHIOAGO, fLLOIOtt 
BetoCouar Tarta MM 

Valandos: — 8 Iki 11 U ryto: 

I po pietų iki 8 nik. Nedėllo- 

mia nuo 6 iki 8 ruL vakara. 

m. S. NAIKUS 
LĮETCTIB i 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Ofisu ir Qyv«nlino riet* 

sau 80. Hakted «tr. 

Ant Viršaua Universal State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 

2 iki 4 po pietų: nuo 7 Iki 9 rak. 

Nedėllomia nuo 10 Iki S. 
Tetef«na Iwdi MM 

Telefonas Bonlevard >1H 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8*31 8. Halstod Str. 

VALANDOS: 9—12 A. M. 

1——6; 7—8 P. 1L 

DR. s: BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 

Tel. C anai 6222 

Res. 8114 W. 42nd Street 

Tel. McKlnley 4988 

Dr. A. L. Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Canal 2118 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyveninias 
2811 W. «3rd Str. 

Tel Prospect 3466. 

DR. G, M. 6LASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 8140 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Chicago, HL 

SPBCIJALISTAS 
Moterifikų, Vyriškų, taipgi cfcro- 

i nlškų ligų. 
OFISO VALAND08: Nuo t* ryto 
iki S po pietų, nuo € iki 8 valan- 

da vakare. 
NedėHomls nuo 9 iki 2 po plet. 

s Telefonas Tarda €87 

A. PETRATIS 
, 
S. FABIJONAS 

A. PETRAT1S & CO. 
Mortgage Bank 

KKAL ESTĄTE—lICSURAirOE 

European American Bure&u 
Sįun&a Pialgus, Parduoda 

LaJvolcortes 

NOTAKUtTfiAS 

809 W. 35tfc 8tr. Ohicago, BĮ. 

Telephooe Boolevard 611 


