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Eina kasdieną išskyrus nedėl dienius. 

FREISTMEKATOS KADYA: 

CHICAGOJ m UŽSIENYJE: 
Metama .. $8.00 
Pusei Metu • .Ka> •x*> • • •*•0® 

BUY. VALST, 

Metams $6.00 

Pttsei Metų , 
3.00 

Prenumerata mękasi iškalno. Lai- 

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 

ne nuo Nauju Metų. Norint permai- 

nyti adresą visada reikia prisius* ir 

senas adresas. Pinigai geriausia, siu- 

sti i3perkant krasoje ar exprese "Mo- 

ney Order" arba Jdedant pinigus J 

registruotą laišką. 

* 'Draugas" Publishing Co. 
2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

Dailininkas Jonas 

Šileika. 

Šitą 
'* 

Draugo'? numerį kai 

kas galėtų pavadinti Šileikos 
numeriu, nes ir dugninis 
straipsnis kalba apie tą daili- 

ninką ir redakcijos pastaba ir 
dar vienas straipsnelis ir du 

artisto portretu telpa šiandie 

'*Drauge." Xe vienam gali už- 
eiti klausimas, iš kur tokia 

"Draugo" malonė ant Šilei- 

kos? 

Atsakymas labai trumpas ir 
aiškus: Šileika yra tikras dai- 

lininkas Lietuvis. Kas naudos 

daro Lietuvai, tam tarnauja 

"Draugas." Kiekvienas rim- 

tas dailininkas Lietuvis yra 

naudingas Lietuvai. 

Tauta turi susipažinti su sa- 
vo dailininkais, todėl "Drau- 

gas" įprašė p. Šileiką, kad jis 

pats aprašytų <avo gyvenimą. 
P-as Šileika gynusi. Beveik 

verste reikėjo jį priversti, bet 

galutinai tą padarė ir gerai 
padarė. Skaitytojai patys gali 
matyti, kad jisai yra ne vien 

gabus talentuotas artistas, bet 

taip-gi ir gerai rašo. 

Šileikos meno veikaluose 

mums teko matyti ne vien pil- 
nas technikos sunkenybių su- 

valdymas bet labiausiai bran- 

gi, ir vieniems tik prigimties 
artistams tekusi ypatybė ma- 
žus daiktelius ir didelius daik- 

tus parodyti gražiai nesugadi- 
nant jų tikrosios išvaizdos. 

Toji talento žvaigždelė žiba 

iš prastuėio balto nuometo Že- 
maitės portrete ir iš mėlynos 
jekės. (iražiuose staltiesės 

mezginiuose galėjo l>uti tyėia 
įdėto meniško pagražinimo, 
bet nuomete ir jekėje estetiš- 
kas plataus lygaus daikto sa- 

kioji mas galėjo įvykti tiktai 
% 

savaime, dailininkui nemintt- 

jnnt apie tai. o vien tik pasi- 
duodant savo įgimtiems grožės 
jausmams. 

Šileika yra portretistas. Že- 

maitės dvasios ypatybes gali- 
ma butu visas su pasa kot i iš jos 
veido nuo Šileikos darytojo 
portreto. Teisėjai pripaginusie- 
ji dailininkui dovaną už tą 

portretą neapsiriko. 
Senos moteriškės portretas 

yra daug lengviau gerai pada- 
ryti negu jaunos. Žemaitė yra 
gena, p. O. Pocienė yra jauna. 
Mums teko vieną sykį ma- 

tyti p. O. Pocienės portretas, 
bet iš jo negalėjome .spręsti ar 

p. Šileika lengvai pereina ir 

sunkiausiąjį protrotistu taką, 
nes p. Pocienės portretas, kiek 

numanomo, yra darytas plaka- 
tiniu budu. t. y. parodos tik- 

slams, kad lengviau galima 
butą platinti litografijas nuo 

jo. iš tokių portretą mažai ką 

galima spręsti apie artisto ga- 
2r 

bumus, nes tie portretai yra 
daromi greitai be užtektino 

įsižiurėjimo. 

Chicagiečiai Lietu- 

viai prieš Lenkus. 

Kitoje vietoje spausdiname 
pranešimus apie didelius susi- 
rinkimus Įvykusius Chicagoje 
ir Cicero'je kaip tik atlėkė ži- 

nia, kad Lenkai užpuolė Lie- 

tuvių karuomenę. 

Abiejuose susirinkimuose 

buvo karštų kalbų ir abiejuose 
išnešta vienokio turinio nors 

ne vienokių žodžių rezoliuci- 

jos. Abiejose pažymima, kad 
Lietuva niekuomet nepripažis 
svetimos tautos viešpatavimo 
ant savęs, ypač Lenkų. 
Tokios rezoliucijos ir susi- 

rinkimai yra keleriopai reika- 

lingi. Del jų mes sustipriname 
savyje tėvynės meilę, priešams 
parodome savo pasiryžimą pa- 
dėti tėvynės Lietuviams, užsi- 

pelnome pagarbą svetimtaučių 
ir dar padarome tėkmės ant 

valdžios, kad ji sustabdintų 
perdaug įsibėgėjusius Lenkus. 

Abiejuose susirinkimuose ta- 

po paskirta po keletą asmenų, 
kad išrinktų tam tikrus dele- 

gatus AVasliingtoną pasišne- 
kėti asmeniškai su Prezidentu 

ir Valstybės Sekretorium. "Re- 

zoliucijos yra geras daiktas, 
! bet jos nemoka pasiteisinti, 
jei kas joms užmetimą pada- 

j ro, arba paaiškinti, jei kas ne- 
suprantama. Todėl reikia nu- 

| siųsti j AVasliingtoną gyvų 

žmonių, kad jie pasikalbėtų su 
asmenimis vedančiais šios ša- 

j lies politiką. 
Parinktieji susiėjo Rugsėjo 8 

d. Sv. Jurgio parapijos svetai- 

I nėjo ir tenai išrinko tris dele- 
gatus: kun. Vaičiūną, p-nią A. 

Xąusėdiene ir p. Joną Poška, 

i K a Ja™ e gaus žinią iš Xe\v 

j Vorko ar \Vasliiugtono, tada 

nuvažiuos i Wasliington'a, ten 
. . 

i susieis su delegatais iš kitų 
miestu ir nueis pasikalbėti su 
Prezidentu AVilsonu. 

Jeigu pasirodytu, kad prieš 
i pabaigą Šios savaitės Lenkai 

susitaikytų su Lietuva del ri- 

bų, tai, žinoma, delegatams ne- 

j reikėtų važiuoti. Bet kuo la- 

; biau mes Amerikiečiai esame 

j pasirengę padėti tėvynės Lie-j 
tuviams, tuo lengviau musu 

O * 

j broliams eina derybos 
su Len- 

kais. - 

Jau parėjo žinia, kad prezi- 
dentas paskyrė audijeneiją Se- 

redoje, Rugsėjo 1.") d. Todėl de- 

legatai turi rengtis kelione. 
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MOKSLEIVIŲ EUROPOJE 

GYVENANČIŲJŲ DOMEI. 

Sulig šių metų Tautos Fon- 
do Seimo nutarimo šelptini 

moksleiviai, gyvenantieji ne 

Amerikoje, bus aprūpinami 
pašei pa iš Tautos Fondo.. Dr- 

gija ''Motinėlė" savo globoje 
turės studentus amerikiečiu*. 

Visi todėl prašymai svetur 

gyvenančiųjų moksleivių |>er- 

duoti yra Tautos Fondui. 

Kun. M. A. Fankus, 
i 1 Motinėlės71 rašt. 

?. S. Kiti laikraščiai malo- 

nės perspanzdinti tą praneši- 
mą. 

KAS YRA SVEIKATA? 

Sveikata ne tiktai paliuosa- 
vimas nuo ligų. 
Sveikata ne tiktai užtenka- 

ma energija. 
Sveikata reiškia savastį su- 

laikytų stiprumo ir energijos 
pajiegų. 

Sulaikytos pajiegos reikalin- 

gos nepermatytiems gyvenimo 
atsitikimams. 

JONAS ŠILEIKA. 
Autobiografija. 

I Girniau Juodagonbi ^ime, 
Dobravalės (dabar Lekėčių) 
valsčiuje, Naumiesčio apskri- 
tyje, Suvalkų rėdyboje. Tėvas 
mano laike šios karės mirė. 

Jis buvo ūkininkas Vincas Ši- 

leika, Jurgio Šileikos sunūs. 

Jo tikras brolis Jonas Šileika, 
o mano dėdė gyvena Buižiuo- 

se Plokščių valsčiuje. Antras 
mano dėdė Jokūbas Šileika 

apie 25 metai kaip atkeliavo 

Ameriką, ir nežinia kur din- 

go. Jis tarnavo caro gvardijo- 
je, Preobraženskam pulke; su- 

grįžęs iš karuomenės tuojaus 
išvažiavo Amerikon ir nuo to 

sykio mes nuo jo nieko negir- 
dėjome. Atvykęs Amerikon 

vieną laišku tėviškę parašė, 
kad laimingai ši*i šalį atke- 

liavęs ir daugiau nerašė. Jo 
tėvai, o mano diedeliai, nesu- 
laukdami jokios žinios nuo sa- 
vo mylimo sunaus dideliame 

nuliūdime gyveno ir jau se- 

niai abudu pasimirė. Mano 

diedelis Jurgis Šileika buvo 

vyriausiuoju audėju arba, kaip 
jie tuosyk vadindavo, "atko- 

čium" Dambravičiaus audiny- 

čioje, Pavilki jo dvare. Jis save 
"makaninku" vadindavos ir 

tankiai savo žmoną, mano bo- 

butę, kritikuodavo kaip Ui dro- 

bę arba pakulinius ausdavo. 

Mokėjo skaityt ir rašyt lietu- 
viškai ir lenkiškai. Bet pasira- 
šinėdavo visados "Jerzy 5Szy- 
lejko." Girdavosi, kad tik jis 
vienas iš visos audinyčios au- 

dėjų peršokdavęs per Pavilki- 

jo dvaro statinius. Ištiesų jis 
buvo labai augalotas vyras. 
Dambravičiaus audinyčias la- 

bai girdavo ir sakydavo, -kad 
Dambravičius už staldengtes 
gaudavęs Londone ant paro- 
dos auksinių medeliu. "Stal- 

\ 

dengtės atsižymėdavo savo or- 

namentų gražumu ir platumu. 
Susiuvimo per vidurį jokio ne- 

būdavę. Staklių šiaudyklė pati 
vaikščiodavo. Staldengtės taip 
būdavo plačitos, kad negalėda- 
vę su vienu sieksniu išmest. 

Pamenu, mano diedelis turė- 

jo labai gražią tabokinę. Ji iš- 
rodė labai sena ir jis didžiuo- 
davos ją turįs. Kiek pamenu, 
tai buvo jam Dambravičiaus 
suteikta dovana. Jis man ma- 

žam duodavo ją pačiupinėt. 
Dabar atmenu, kad tai buvo 

labai puikiai išdrožta: vienas 

žydas šokdina mešką su virve 

pasikabinęs už meškos nosies, 
o kitas žydas, ar šiaip žmogus, 
bubną muša, rodos ir smuiki- 

ninkas dar buvo, to nepamenu. 

Vieną kartą atvažiavo Za- 

pyškio klebonas J urg. Kolyta- 
Jis ir mano diedukas abudu bu- 

vo Jurgiai ir abudu buvo ta- 

bokiai; taigi ir besivaišindami 
taboka pamatė viens kito ta- 

bokines. Klebonas užsipuolė 
mainyt. Po ilgų dervbų galų 
gale ėmė ir sumainė. Mano 

diedelis gavo nuo kun. Koly- 
tos sidabrinę tabokinę, o jis 
klebonui atidavė savo "Smor- 

gonės Akademiją," taip tą sa- 
vo tabokinę mano diedelis va- 
dindavo. 

Daug atsiminimų turiu vien 
iš kūdikystės laikų, viską čia, 

beabėjo, negaliu sutalpįti. Jei- 

gu kokius gabumus piešime tu- 

riu, tai, beabėjo, ju#s paveldė- 
jau nuo savo gabaus diedelio, 
tėvuko ir savo mainos, kuri 

yra puiki audėja ir atsižymi 
labai puikių spalvų suderini- 

mu. Mano mama yra Marė 

Baltrušaieiutė iš Mockabudžio 

kaimo, (vadina Girniais) Zy- 

plebudžio valsčiaus, arti Luk- 

šių. Šakių apskričio, Suvalki- 

joje. Mažas būdamas nuva- 

žiuodavau jos tėviškę pas sa- 

vo dėdę Domininku Baltrušai- 

tį (Girnių).Tenais man ma- 

žam labai patikdavo, nes lau- 

kai labai lygus ir labai to- 

li būdavo galiu matyt, arba 

kaip tlabar aš vadinu puiki 
yra perspektyva apie Lukšius. 
Nueidavau ir pas savo po- 

dę — dėdienę Kuprių kaimą 

pas Kastulę Dailidienę. Ji ma- 

ne labai mylėdavo ir labai vi- 
sakuom vaišindavo. Visgi ly- 

guma man greitai nusibosda- 
vo ir ilgėdavaus Nemunėlio. 

Per Zyplių girias, per Rudši- 

lį vėl važiuodavau Panemu- 

nę, kur ištikro man buvo 

linksma augti. Kas nepažįsta 
Nemuno krantų, tas turi tenai 

pagyventi. Šlaitai, riešutynai, 
upeliai, karklynai, giria, Ne- 

munas, laivai, troptai — sie- 

liai, kalnai ir pakalnės, žaliuo- 

jančios ir visokiomis parvo- 
mis žydinčios pievos, siūbuo- 

jančios javais dirvos-kas gal 
aprašyti tuos įspudžius, po ku- 
riais augau. Dar mažas būda- 

mas pradėjau su paišeliu pieš- 
ti. Mokykla buvo toli, už trijų 
viorstų, taigi namieje mano 
velionis tėvukas ir mano po-' 
džius — dėdė Jonas Šileika, 
kžį gyvena Plokščiuose, mokin- 

davo skaityt, rašyt ir ,piešt 
nes podžius Jonas labai pui- 
kiai piešė ir mane mokindavo. 
Vienuoliktus turbut metus jau 
eidamas įstojau pradinę Mi- 
kytuose mokyklą. Bet už tai 

jau mokėjau 
4 4 maskoliškai" 

su blogu akcentu skaityti, bet 
nieko nesupratau/ kg, aš skai- 
ėiau. Atsimenu kaip mane pir- 
mą kartą tėvukas nuvežė i pra- 
dinę mokyklą. Tėvas pasakė 
mokytojui, kad jau aš esu mo- 

kytas, tai tas 2>ačlav6" nlas- 

koli.skvi'knygą, atvertos lie- 

pė balsu skaityt: ''Kui želie- 

zo, poka goriaco," aš, žinoma, 
gerokai perskaičiau, bet su la- 
bai blogu akcentu. Ki — ki — 

kr, prunkšt, prunkšt, vaikai 

saujas kaip išgirdo mano skai- 

tymą. pradėjo juoktis. Aš, ži- 

noma,' labai susigėdau, maty- 
damas, kad jie iš manys juo- 
kiasi. Piešimas man labai sek- 

davosi ir nekartą mokytojas 
už tai mane girdavo. Tankiai 

padirbdavau kitiems savo 

draugams piešinius, nes jie ne- 

galėdavo. Užbaigęs mokyklą 
išvažiavau su tėvu sutikimu 

pas savo giminaitį kun. Balt- 

rą Moleikaitį Ameriką. Čia 
su jo pagelba Įstojau Lenki] 
kolegiją Detroit, Mieli. Bėgy- 
je keturių metų Lenkai kole- 

gijos mokytojai patėmijo ma- 
no gabumus piešime ir patarė 
man važiuot i Lenku Bailės 

C c 

Akademiją Krokavą. Žino- 

ma, kaip visur, taip ir čia Len- 
kai gerai mus visus Lietuvius 

įžeizdavo už lietuvystę. Vienri 

(kartą visi Lietuviai sustreika- 
vo m ir daugiau jau aš Lenkų 
kolegiją negrįžau. Valparaiso, 
Ind. kolegijoje dar pabuvau 
melus ir įstojau Chicagos 
Dailės mokyklą Art Institu- 

to. Art Institutą pabaigiau 
keturius metus ir gavau tris 

"Honorable Mention" paliu- 
dijimus. Vienas paliudijimas, 
apart "Honorable Mentiou" 

teksto, dar šitokį prierašą tu- 
ri: "Special lionor issued by 
the autherity of the Faculty." 
Buvau priimtas aut konkurso 

paskutiniais' metais Art Insti- 
tute besimokinant Amerikos 

Dailės Akademiją Romoje I- 

talijoje.- Bet del tam tikros 

priežasties buvo pasiųstas j 

Romą Mr. "VVolff iš Philadel-- 

phijos. Tada profesoriai Art 
Institute patarė man yažiuoti 

Europą. Buvau Paryžiuje, 
Muncliene, Viennoje, Krokavo- 

je ir Maskvoje. Muncliene stu- 

dijavau Karališkoje Dailės A- 

kademijoje (Koenigliclie Aka- 
demie der Bildenden Kunste) 
tris metus. Mokinausi su Se- 

kančiais dailininkais profeso- 
riais: Amerikoje Vanderpoel, 
Freer, Betts, Vallcott ir ki- 

tais. Europoje, Vokietijoje: aš 
skaitausi mokiniu Hermann 

Groeber ir Carl von Maar. 

Maskvoje 1915 metais dirbau 
su architektu — dekorato- 

rium Ščusevu prie pastatymo 
Maskvos — Nikolaevsko gelž- 
kelio stoties. Man buvo paves- 
ta nupiešti laikrodis j stoties 

bokštą. 1915 metais atvykau 
Ameriką. Priguliu Chicagoje 

prie Chicagos Dailininkų 
Draugijos (Cliicago Society of 

Artists) ir neprigulmmgųjų 
Dailininkų Draugijos (Inde- 

pendent Society of Artists).; 
Taipgi Lietuvoje dalyvavau 
keliose Lietuvių Dailininkų 
parodose Vilniuje ir Kaune. 

Žymesni mano veikalai yra 
sekantieji: Portretas Monsig- 
nor Francis McGuire Albany, 
N. Y. jo paties nuosavybė. 
Kun. B. Moleikaičio tėvas ir 

brolis portretai jo nuosavybė. 
Albany, N. Y. "Žemaitė" — 

Lietuvos Rašytoja "Joseph 
N. Eisendratfr" dovana $200 

dolierių Cliicagps Dailininkui 
parodoje Art Institute, mano 

paties nuosavybė. Rašytojo 
Juozo Šerno portretas A. 01- 

ševskio nuosavybė Chicago. J 

"Pelenių kapinės" poeto 
Maironio nuosavybė, Kaunas*,j 
Lietuva.M. \Y. Bučinsko por- 
tretas jo paties nuosavybė, 
Brooklyn, X. Y. Taipgi jis turi 
ir dekoratyviškas afišas Lie- 

tuvos dievaičiu: Perkūno, Pok-i 

liaus, Patrimpo ir Kryvių—I 
Kryvaičio degančio aut laužo. 
Portretas ponios F; Po , | 
jos pačios nuosavybė. Apie 40 
mano paveikslų yra likę Mun- 
cliene ir kažin ar juos kada 

galėsiu gauti ar ne. Maskvoje 
turiu apie .10 paveikslų iš Uk- 

rainos. Lietuvoje, kuriuos pa- 
dariau visą serijų "Nemuno 

krantų" 1013 ir 1014 metais j 
Vokiečiai paėmė iš tėviškės ir 

išgabeno j Vokietija. 

Paskiausieji mano veikalai, 
afišos: ponios Onos Pocius ir 
Lietuvos Laisvės Paskolai. A- 

par-t lo daug yra mano veika- 

lu išsimėčiusių tarp pažysta- 
mu ir draugu kaip Amerikie- 

čių taip ir Lietuvių. 
* 

Taipgi viens prie mano 

svarbiausių veikalų priguli 
ponios Seipp portretas jos 
dukters nuosavybė. 

Mažai dar nutepiau paveikslu, 
bet sąlygos, po kuriomis te- 

piau tuos paveikslus, nevisuo- 
met buvo pakenčiamos. Jeigu 
sveikas busiu? daugiau dar nu- 
tepsiu. 

Ars longa Vita brevis. 

Jonas Šileika. 

PRAKALBOS 

Jono šeškausko, atstovo Gai- 

lestingųjų Asmenų Draugijos 
iš Kauno. 

Sekmadienyj, Rugsėjo 12 d., 
So. Chicagoje (prie bažnyčios 
po mišię). 

iPirmadienyj, Rugsėjo 13 d., 
Town of Lake, p. Elijošiaus 
svetainėje, 7:30 vai. vak. 

Antradienyje, Rugsėjo 14 d., 
Nortli Sidėje, mokyklos kam- 

baryje, 7:30 vai. vai. 

TreČi&dianyį Rugsėjo 15 d., 
West Pullmane, 7:30 vai. vak. 

Penktadienyj, Rugsėjo 17 d., 
West Sidėje, parap. svetainėje, 
7*:30 vai. vak. 

PRANEŠIMAS. 

Viešas susirinkimas tapo 

atidėtas, dėlto, kad mažai žmo- 
nių susirinko, iš priežasties lie- 
taus ir perkūnijos kuri elektrą 
nutrenkė. Tai-gi kurie prijau- 
čiate tvėrimui vienintelės pa- 
našios korporacijos, maliavoji- 
'mo šepečių (Brush) malonėki- 
te susirinkti nedėlioj, Rugsėjo 
12 d., 1920 m., 7:30 vai. va- 

kare Liuosybės svetainėn. 

Kviečia visus išradėjas 
Stan. Gasparaitis. 

Įžanga dykai. (Apg.) 

S. D. LACHAWICZ 
LIETCVYS GRABOItlUS 

patarnauju, lafdotuvrtoe ko pigiausia. 
Heikalo meldžiu atsifiauktl. o mano 

darbu tiuslte užgonėdintl. 
2314 W. 23 PI. Chicago, Iii. 

TcL OunsI lllf 

Tel. r»ro*«r 704? 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEKTIFTAS 

Valandos: suo 9 ryto lkl 9 rak. 

Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4718 SO. ARHLAHD AVEWTF 

arti 47-tos Gahic 

Resld. 1139 Independente Iil\d. 

Telefonas Vnn Barčo 294 

OR. A. A, ROTH, 
H ami |T7dtlo}M Ir **Wrurtrn* 

8f>ecIJa1trt«rt Wow*Wk»>, VyrtSkg 
YaJkg ir visų chronišku Hjfg 

V ALA HD AR: JO—11 ryto J—* pt 

pletij 7—S t*JL VedAliomla ll>—!• 4 

Ofisai: *354 8o. Halsted SU, Ohloajrr 

Telefonam Drover 099S 

r Kiekvienas namas turintis 
Elektros švies* tnri turė- 

ti Elekfrikinį Prosą. 

Elektros Prosai 
Ant Mažų Mokesčių 

Gali nusipirkti Elektros prosą ant mažų išmokesčių jei- 

gu esi kostumieris Common\vealth Edison Kompanijos. 

Su pagelba Elektros Proso prosavojimas yra lengvas ir 

darbas atliekamas daug gražiau. 

Taupyk Laiką, Jiegą ir Drabužius 
Nusipirk Elektros prosa< Šiandien ant lengvų mokesčiij 

dabar gaunamas. Didžiausias pasirinkimas visoj Chlcagoj. 

Visi išdirbiniai dabar gaunami, šionais rašte Elektros / 

Protą, kuria galimas vartoti visiems dalykams. 

FEDERALIĄI Kuponai DYKAI su Kiekvienų Pirkimų 

Išmok U 'atą. Už- 
dirbk $35 u "avaitėj 

Buk kirpėju. Ki- 

rpėjai visur rei- 

kalaujami. Ge- 

riausias amatas, 

mes išmokiname 

J keletą, savai- 

čių, prityrimas 
duodamas moki- 

nanties.- Vietos atdaros. SpecIJalis 

Kriaučystės Skyrius, mokslas už- 

ganėdina visus. 

MASTEIt 6CHOOL 
180 N. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tij lubų. 
r 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 

Specialistas džiovų, moterų lr vy- 

rų ligų. 

Valandos nuo 10 Iki 12 iSryto; nuo 

2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:St 

vakare. Nedėliomis 10 Iki 1. 

Telefonas Drezel 2880 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisu EMdralettyJ: 

29 South La Salle Street 
Kambarfti S14 

TeL Gentimi ««•• 

Vakarais, B12 W. 33 St. 
TeL Yarda 4081 

PRANEŠIMAS 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą f People Teatrą 

1616 W. 47 Str. Tel. BonL 160 

Valandos: 1 iki 3 po pietį;. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2014 W. 43rd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
TeL McKinley 263 

Dr.MStupnicki 
3107 So. Morghb otreet 

CHICAOO, ELLOIOIS 
l'elcfoiitK V»rdn &0&2 

Y&lMldOs: — 8 tk' 11 Ifc rjto; 

5 po ptety Iki n rak. ?Tcdėl!o- 
mla nuo 6 Iki 8 Tat rakurt. 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS • 

Oflnaa Ir O/venlmo viot* 

*252 So. Halsted Str. 

Ant Viršaus Unlvcrsal State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 

2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 0 vak. 

Nedėliomls nuo 10 iki 2. 
Tolrfona* Ynrrt* MM 

Telefonas BonleTard 0199 - 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS, 

3331 S. Halsted Str. 

VALANDOS: 9—12 A. M. 

1—6; 7—8 P. M. 

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

Tci Cannl 21 i S 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. GSrtl Str. 

Tcl I'rospoct 34CG. 

DR, 6. M. SLASER 
c •„ : 

Praktikuoja ^9 metai 
Orisas 3149 So. Morgan St. 

Kertė 32-ro St., Cblcago, DL 
SPECIJAUSTAS - 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro- 
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo lt ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan- 
da vakare. 
Nedėliomls nuo 9 iki 2 po plet 

Telefonas Yarda 687 

A. PETRATIS S. FABIJONAM 

A, PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

R KAI j RSl'ATK—INSURANCE 

Enropean American Bureau 
Siunčia Pinigus, Parduoda 

Ijuivokortcs 

NOTAKUUSAS 
809 \V. 35th Str. Chlcago, II1. 

Tclcphone Boulcvard 111 


