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DRAUGAS 
Uba kasdieną išskyros nedėldlenius. 

PRENUMERATOS KAUTA: 

CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Pusei Metų S.uu 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai- 

ku skaitosi nuo užsirašyibo dienos 

ne nuo Naujų Metų. Norint permai- 
nyti adresą visada reikia prisiųsti 

lr 

senas adresas. Pinigai geriausia sių- 

sti išperkant krasoje ar esprese "Mo- 

nsy Order" arba Įdedant pinigus J 

registruotą laišką. 

"Draugas" Pnblishing Co. 
2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

Tel. Hoosevelt 7791. 

MeCams 

Pusei Metų 

$8.00 
4.00 

8UV. VALST. 
Metams . 90.00 

8.00 

Krikščionims Demcr 

kratams Minėtina. 

žalia Paryžiaus prastame 
sodžiuje 25 Rugpjūčio tapo 
palaidotas kunigas Garnier. 

Jis mirė eidamas 71 metus-; 
mažai kas tepribuvo jo laido- 
tuvėse. Tečiaus tas žmogus 
pasižymėjo daug ir labai gali- 
ma, kad ateitije jis bus gar- 
sesnis už pasaulio valdonus. 

Kunigas Garnier apie 1890 
metus pragarsėjo tuomi. kad 

Paryžiaus bažnyčiose organi- 
zavo taip vadinamus ginču 
pamokslus. Jis stovėdavo vie- 

noje sakykloje; tikėjimo prie- 
šas būdavo kitoje. Kunigas 
tvirtindavo katalikišku tiesę; 

priešas darydavo užmetimus. 

Pradžioje tat sekėsi; bet il- 

gainiu tikėjimo priešai, vieto- 
je daryti užmetimu, darydavo 
triukšmus. Paryžiuje tos rų- 

sies pamokslai pasiliovė. Jie 

dar daromi Ryme, bet tenai 

tikėjimui užmetimus jau daro 
ne tikras tikėjimo priešas, tik- 
tai taip-gi kunigas. 

A. a. Garnier gyvendamas 
tarp darbininkų ir su darbi- 

ninkais žinojo jų reikalus ir 

gynė juos. Prancūzijoje jis 
buvo tarp pirmutinių ir 

uoliausių krikščioniškos de- 

mokratijos įkūrėjų. Prancūzų 
darbininkai pasinaudojo jo 
užtarymu. Prancūzų didžpo- 
niai ir didžturčiai pasinaudo- 
jo tiek, kad kunigas Garnier 

jiems parodė, ko buvo nema- 

tę, daug tikrų darbininko rei- 

kalų. 

Kunigas Garnier yra kuro s 

dienraštį Le Peuple Francais, 
t/'y. Prancūzų Žmonės. 

Leidžiant tų laikraštį, orga- 
nizuojant krikščioniškųjų de- 

mokratijų, kovojant su tėvy- 
nės nežiurinčiu bet žiauriu so- 

cijalizmu kunigui Garnier 

daug sykiu teko būti didelia- 
me pavojuje. Galutinai jis 
tuos pavojus pergalėje. 
Jo mintį paėmė kiti. Iš jo 

sėklų užaugo galingi ir dide- 

liai naudingi daigtai. Jis pats 
apsitraukė nuo viešojo gyveni- 
mo ir užbaigė gyvenimų ra- 

mioje mažoje sodžiaus klebo- 

nijoje. 
Mūsų" pagarba jį lydi ka- 

pus, o musų maldos eina su 

juomi pas Amžinąjį Tėvų j 
dangų. 

Socijalizmas ir 
Vergija. 

X - 

Visais laikais be kitų daiktų 
socijalistams buvo prikaišioja- 
ma žmonių vergija. Buvo ra- 

šoma laikraščiuose ir skelbia- 

ma žodžiu, kad kuoindt kur- 7 
t 

nors socijalistai įgys valdžią, 
be kitų daiktų jie įves žmo- 
nėms vergiją. 
Tuomet mūsiškiai namie 

auklėti socijalistai tiesiog pie- 
stu šokdavo prieš tokius pri-j 
kaišiojimus. Girdi, kaip tai, 
juk socijalizmas toks mokslas, 
sulig kurio žmonėms ir nedir- 
bant turi gerai kloties ir lai- 

mingai gyventies. 
Bet šiandie pasirodo, jog tie 

prikaišiojimai buvo stipriai 
pamatuoti. Xes šiandie vergi- 
ja yra neatskiriama socijaliz- 
mo draugė. 
Po karo Europoje kai4mr 

įsigalėjo socijalistai. Kai-ku- 

riose šalyse jie per peilį pa- 
grobė valdžią. Ir pasirodė tas, 
ką pirmiau socijalistai mėgino 
atkakliai užginti. 

Patys socijalistai nedirba 

arba labai mažai. Bet kad jie 
galėtų jausties laimingi, rei- 

kia, kad už juos ir del jų kiti 

dirbtų. Gi tie visi kiti tai mi- 

nios darbininkų, kuriems soci- 
jalistai visuomet žadėdavo 

aukso kalnus ir linksmas die- 

nas. 

Šiandie socijalistai darbinin- 
kams vergiją turi įvedę Rusi- 

joje ir Bulgarijoje. Vergija ža- 
dama įvesti ir Vokietijoje. Tas 
žalis valdo socijalistai. Kuo- 

met jiems pavyks su tuo išmė- 

ginimu ten, tuomet jie pasi- 
stengs taip padaryti ir kitur, 
kur tik jie bus įgiję valdžią ir 

intaką. 

Rusijoje darbininkai milita- 
rine metodą paskirtaįs laiko- 

tarpiais mobilizuojami ir siun- 
čiami ten, kur jie labjausiai 
darbui reikalingi. 

Bulgarijoje vyrai darbinin- 
kai vieneriems metams pašau- 
kiami ton socijalistinėn vergi- 
jon, gi moterys—pusmečiui. 
:Bulgariją dabar nori pasekti 

ir socijalistinė Vokiečiu val- 

džia. 

Socijalistų vergija yra bjau- 
resnė už buvusię, senovėje bau- 

džiavą. Socijalistai pavergtus 
darbininkus, tiesa, apmoka, 
bet juos siunčia ten, kur patin- 
kama. Baudžiauninkai nebū- 

davo atskiriami nuo namiškių. 
Su socijalizmo vergais yra 

priešingai. Jie varomi ten, kur 

reikalinga dirbti kokį-nors 
darbiį, nežiūrint tolumo. Pri- 

statomi jie prie darbų kasyk- 
lose, dirbtuvėse, miškuose, 
laukuose ar kitur. Ir juos pri- 
žiūri kareiviai su užtaisytais 
šautuvais. 

Socijalistai teisinasi, jog tas 

reikalinga pokariniam patvar- 
kymui šalių. Bet to visa juk 
nereikia nei Anglijai, nei 

Prancūzijai, nei kitoms šalims, 
lur socijalistai neturi valdžios. 

Iš LIETUVOS. 

KAUNAS. 

Rug-p.jučio 1 d. (v*ia buvo "Šv. 
Zitos I)ra ugi jos'' visuotinamai 

nariu susirinkimas. Tarp savo 

programo punktų turėjo vienų 
nepaprastu iki tolei, būtent, 

"visos Lietuvos katalikių tar- 
naičių (mergaičių) suvažiavi- 

mo klausimas" ir "Tarnaičių 
darbo Įstatas Steigiamajame 
Seime." 

Xuo kai-kurio laiko čia yra 

"Kateckečių (tikybų mokinto- 

jų) ir vaikų darželių bei prie- 
glaudų vedėjų kursai." Atsi- 
randa labai daug norinčių įsto- 
ti kursus. 

Vaikams prieglaudų yra 

įsteigta gana daug, bet trūk- 
sta tinkamų vedėjų. 

Rugpjučio 9 d. Kauną par- 
keliavo Londono Lietuvių pa- 
rap. klebonas kun. Kaz. iMatu- 
laitis. 

Raktai ir Biblijos Studentai. 
Gavome laišką, kurį sulig 

autoriaus noro talpiname: 
Šv. Lukošiaus Evangelijo- 

je 11, 52 radau ̂ įpie išmany- 
mo raktą. Šv. Petras turėjo 
du raktu, kaip mes matyda- 
vom ant paveikslų. Aš noriu 

žinoti, ką tie du raktu ženk- 
lina? Ar su vienu negali 
dangaus durių atrakytif ^ 
O dabar kaipo Petro įpė- 

dinis yra popežius, tai gal 
jis turi tuos dangaus raktus? 
Ir toliaus sako: patys nei- 

nat, o tų kurie ėjo neleidot. 
Man išrodo, gal vieną raktą 
tegavo nuo Petro ir negal 
atidaryti dangaus durių sau 
ir žmonėms. , 

Meldžiu įdėti laikraštį 
"Draugą." 

Jos. Getchas. 

Šv. Liuko Evangelijoje 11 

perskyrime 52 eilutėje yra pa- 
rašyta: "Nelaimė jums teisi- 

ninkams^ kad pasiėmėte mok- 
slo raktą; patys neinėjote ir 

tiems draudėte, kurie buvo be 

eina." 
' 

v 

Teisininkai. 

V. Jėzaus laikais Palestinos 

žemėje, kur Jis gyveno, buvo 
dvi parizėjų rųšys: vieni vadi- 
nosi teisininkai, kiti—Rašto 

mokslininkai. Tos dvi rųšys la- 
bai maža kuo skyrėsi. Teisės 

vardu vadindavosi Šventasis 

Raštas ir Rašto vardu taippat 
vadindavosi tas pats Šventasis 

Raštas, kurį šiandie kai-kas 

vadina Biblija. Studentų žodis 
tuomet mažai buvo tariamas, 
bet nuolatai buvo vartojamas 
žodis mokintojas arba dakta- 

ras, reiškiantis tą pati, ką An- 

glų kalboje student. 

Kristus peikė tuos teisinin- 
kus ir Rašto moksli n® kus už 

ką jie neteisėtai savindavosi 

Dievo mokslo valdžią, nors 

Dievas jiems tos valdžios ne- 
buvo davęs. 

Rakto reikšmė. 

Žodis raktas Aramajų kal- 

boje turėjo dvi reikšmi. Jis 

reiškė prietaisą durims užra- 

kyti, bet drauge reiškė ir val- 

džią. Mokslo raktas reiškia 

valdžią ant mokslo; dangaus 
karalystės raktas reiškė val- 

džią dangaus karalystėje, gel- 
mės raktas reiškė valdžią ant 

gelmės.- 

Mokslo valdžia. 

V. Jėzus rupinpsi Dievo ap- 
reikštuoju ir liūdėjo, kad pa- 
rizėjai savinasi valdžią ant to 
mokslo negavę įgaliojimo nuo 
Dievo. Už tatai Išganytojas 
juos peikė, pažymėdamas, kad 
neteisėtu Dievo mokslo pasisa- 
vinimu nei patys j tą mokslą 

neineina, nei kitiems ineiti ne- 
duoda. 

Papeikęs parizėjus už netei- 
singą Dievo mokslo pasisavini-, 
mą už aiškinimą Šv. Rašto 

vien žmogiškomis priemonė- 
mis, be antgamtinės Dievo pa- 

gelbos? Kristus parodė, kam tą 
mokslo valdžią palieka, ir kam 
suteikia dievišką galybę ne- 

klaidingai suprasti bei skejfbti 
Dievo žodžius. 

Apaštalaus Išganytojas ta- 

rė: 4•Duota yra man visokia 

valdžia ant dangaus ir ant že- 
mės. Eidami tat mokykite vi- 

sas tautas krikštydami juos 
vardan Tėvo ir Stinaus ir 

Šventosios Dvasios, mokinda- 
mi juos pildyti viską ką pave- 
džiau jums. Ir štai aš esini su 

jumis visomis dienomis iki pa- 
saulio pabaigai" (Mat. 28, 
18-20). 

Tikėjimo mokintojų panie- 
kinimas. 

Sakydamas: 
< * Duota yra 

man visokia valdžia," Kristus 
• • 

^ 

pažymėjo, kad ir mokslo val- 
džia turi pareiti iš bendro val- 
džios šaltinio, būtent iš Dievo. 
Niekas kitas negali duoti val- 
džios ant dangaus ir ant že- 

mės. Sakydamas apaštalams: 
" 
Mokykite visas tautas/' 

Kristus perdavė jiems mokini- 
mo valdžią. Išganytojas labai 
rimtai įsakė žmonėms klausyti 
tų, kuriems buvo įteikęs mok- 
slo valdžią. 4'Kas jųs klauso, 
manęs klauso; ir ka3 jus pa- 
niekina, mane paniekina. O 

kas mane paniekina, paniekina 
tą kuris mane siuntė." (Liuk. 

10, 16). 
.Persiskaityt, pone lieteliai, 

savo laiško žodžius, tai aiškiai 
pamatysi juose paniekinimą 
tiems, kuriuos Kristus .siuntė 
mokinti žmones. Siųsdamas V. 
Jėzus žinojo, kad ne visi pri- 
ims Jo siųstuosius asmenis. 

Tai-gi Kristus kalbėjo: "O jei 
kokį miestu ineisite ir nepri- 

ims jus, išeidami jo gatves 
tarkite: Net ir dulkes prilipu- 
sias mums iš jus miesto nukre- 
čiame ant jus; bet žinokite tą, 
kad prisiartino Dievo karaly- 
stė. Sakau jums, kad Sodomai 

toje dienoje bus lengviau negu 
tam miestui." (Liuk. 10, 10— 

12). Meilingo ir lėto Jėzaus 

skaudus žodžiai parodo, kaip 
.didelė nuodėmė yra paniekinti 
tuos, kuriems Išganytojas Die- 
vo vardu pavedė tikėjimo 
mokslo valdžią. J tą baisią 
nuodėmę įpuola Biblijos stu- 

dentai nesijusdami. Jie taip-gi 
nesijaučia, kad stoja senų 

parizėjų vietą kovoti su Jėzum 
ir tiems, kuriems Jis paliko 
mokslo raktą arba valdžią. 

Kun. P. Bučys. 

(Pabaiga bus). 

L ATS. AM. PRANEŠIMAS 

LENKAI IŠNAUJO GRŪ- 

MOJA KARU. 

Rugsėjo 21 dienų Valstybės 
sekretoriui B. Colby tapo į- 
teikta Lietuvos valdžios pra- 
nešimas delei naujo įenkų 

grūmojimo karu po išsitari- 
mų Suvalkų Kalvarijoj. Val- 

džios pranešimas buvo toksai: 
"Kuomet Lenkų delegacija 

yra pareiškusi Lietuvos Dele- 

gacijai. Kalvarijoj, idant Lie- 
tuviai tuoj atitrauktų 

* 

sav«? 

karuomenę už demarkacijos 
linijos, kuri buvo nustatyta 
Gruodžio 9 dienų, Lietuvos 

Delegacija buvo pareiškusi, 
jog ji sutiksianti atitraukti, 
bet reikalaujanti, kad tarp 

Lenkų ir Lietuvių karuomenės 
butų sudaryta neutralė. zona. 

Lenkai atsisakė priimti tokį 
pasiūlymu ir Rugsėjo 18 die- 

nų vakare pertraukė derybas. 
Jie pareiškė, jog jie užpulsių 
musų karuomenę Rugsėjo 19 

dienų, nuo 6 vai. išryto." 
Pranešdama apie tat, Lietu- 

vos Atstovybė nurodinėjo, jog 
Associated Press žiniomis, iš 

Varšavos nuo Rugsėjo 19 die- 
nos sakė jau prasidėjo nauji 
mūšiai. 

Be to, Rugsėjo 21 dienų 
gauta iš Kauno nauja kable- 

grama nuo Balučio, išsiųsta 20 

dienuj: 
4'Ryt keliamės Vilųiun. Ad- 

resuokite viskų Vilniun. Lenkų 
fronte vakar Lenkų žvalgybom 
ruožte pietus nuo Seinų Len- 
kai mėgino artinties, bet at- 

mušti mūsiškių ugnimi. Naru-, 
ševieius pirmininkas Rietuvių 
delegacijos arbitražui su Lat- 
viais, šiandien išvažiuoja Ry- 
gon. 

'? 

v 
Lietuvos Informa- 

> eigų Biuras. 

P. GABRYS IR LIETUVOS VALDŽIA. 

(Tąsa.) 
Nors šie agitacijos, propa- 

gandos darbai turėjo labai 

didelę svarbą, nes rengė vie- 

šąją, opiniją jprie Lietuvos ne- 
prigulmybės, tečiau vien jos 
neužteko. Regėjo tiesioginio 
politikos darbo; pirmoj eilėj 
reikalingas tyuvo tas darbas 

Vokietijos valdiškose sferose, 
idant įtikinti jas visam jiem 
naudingume ir reikalingume 
Lietuvai neprigulmybės pripa- 
žinimo. Buvo tai nelengvas 
darbas. Žinome mes visi, koki 
buvo tikri norai Ludendorf'o,, 
Lietuvos užkariautojo. Jis 

svajojo iš Lietuvos padaryti 
militarę koloniją. 
Kaip ir kokiais keliais man 

pasisekė įtikinti diplomatines 
ir politiškas Vokietijos sferas 

reikalingume pripažinimo Lie- 
tuvai neprigulmybės, aš neaiš- 
kinsiu šiose siaurose laiško 

ribose. Nors vis tai aš atsie- 

kiau keliu asmeninių mano 

ryšių ir pažinčių, tečiaus rei- 

kalinga buvo kolektyve tauti- 

nė organizacija, turinti tulą 
autoritą ir visuomeninę sank- 

ciją. To atsiekimui reikėjo 
ar įj/uvykti Lietuvon ar tulųs 
veikėjus atkviesti užsienin- 

laisvon Šveicarijon. 
Apie vyKimą .Lietuvon ne- 

buvo k# nei svajoti.- I Cariška 

Vokiečių okupacijos valdžia, 
panaikinusi visą visuomeniš- 

kąjį gyvenimą, nebūtų leidusi 
tuomet jokio žymesnio tauti- 

nio apsireiškimo. Liko tatai 

viens išėjimas: atkviesti kelis 

žymesnius veikėjus Šveicari- 

jon. Nors ir tai buvo toli ne- 

lengva už-iuolis, reikėjo Įtik 
rint vyriausią Vokiečių val- 

džią Berlyne, lygiai kaip ir 

okupacijinę Ober Ost' o 

valdžią. Proga tam greit pa- 
sitaikė. 

Aš sumanęs buvau, kaipo 
generalis sekretorius Paverg- 
tųjų Tautų Sąjungos, įsteig- 
tos Paryžiuje 1912 m., su- 

kviesti Birželio 23-27 d., 1916 
m. Pavergtųjų Tautų kongre- 
są Lausannėį Vokiečiai, tikė- 
damiesi nukreipti tą kongre- 
są prieš Rusijią, apsiėmė iš- 

leisti po kelis atstovus iš jų 
užimi,ų šalių, k. a: Lietuvos, 

Lenkijos, Ukrainos ir t.- t. Aš 

prašiau, kad iš Lietuvos iš- 

leistų Smetoną, Šaulį ir Kai- 

rį, atstovaujančius žymiausias 
musų politikines sroves.Aš čia 

neišguldinėsiu visų smulkme- 

nų (norintieji ras jas "Vers 3' 

Independance Lituanienne?' 

pp...) to didei svarbaus musų 

tautai kongreso, tik pasakysiu 
tiek, kad tai tame kongrese 

pirma syk viešai, akyvaizdoj 
atstovų 23 pavergtų tautų, ta- 

po paskelbtas pasauliui obal- 

sis laisvos neprigulmingos 
Lietuvos. 

Po kongresui mes sudarėm 

j pradžioj Liepos mėn. Antrąją 
Lietuvių Lausannės konferen- 

ciją, kuri su viršminėta Pir- 

mąja (Gegužės mėn., 1916 111.) 
nustatė musų politikos orien- 

taciją ir reorganizavus mano 

įsteigtąjį 1911 m. Liet. In- 

formacijų biurą, įsteigė naują 

įstaig'ą Liet. Augšciausią Tau- 
tos Tarybą, kurią turėjo su- 

daryti atstojai Liet. Taut. Ta- 

rybą iš. Lietuvos, Amerikos 

ir Rusijos (žiūrėk protokolai 
I ir II* Lausannės konferenci- 

ją 1916 111.). Tikslas šios pas- 
tarosios įstaigos turėjo buti 

vedimas visos Lietuvių poli- 
tikos ir Liet. atstovavimas 

reikalui esant. Buveinė turėjo 
buti laisvoj ir neutralėj Švei- 

carijoj, nes pati Lietuva, tuo- 
met būdama Vok. okupacijinės 
valdžios prislėgta,negalė j o pa- 
keiti savo balso. Taigi visos 

politikos ir diplomatinis vei- 

kimas turėjo susikoncentruoti 

musų šveicariečių rankose. 

Nors Lietuva, Rusija ir Ame- 

rika buvo pasiėmę atsiusti 
sa^o delegatus, tečiaus tik iš 

Amerikos atvažiavo vienas 

klm. Bartuška, iš Šveicariečių 
man buvo priskirti kaipo ben- 

dradarbiai du jaunu Friburgo 
studentu': kun. Puryckis (da- 
bar ministeris užsienio reika- 

lų) ir kun. Daumantas Dzimi- 

davičius, kuriems nestigo ge- 
rų norų, tečiaus labai stigo 
prityrimo ir kalbų pažinimo, 
taip kad, galima sakyti,, visos 

agitacijos, propagandos ir po- 
litikos darbas gulėjo ant ma- 
no vieno pečių, .tik vėliau 1917 

metais, atvykus kun. Bartuškai 
ir kun. Olšauskui, kiek pa- 

lengvėjo. Stinga man vietos 

atpasakoti čion visų veikimą, 
visus memoir'us, deklaracijas, 
notas, protestus, paskelbtus 
L. A. T. T. vardu (tūli jų ta- 

po surinkti ir paskelbti rinki- 
nyj "Lituanie et la guerre 1, 
II III sąsiuviniai).. Aš nekalbu 
čion apie L. I. B. veikimų, ku- 
ris be savo organo "Pro Li- 

tuania" paskelbė šimtus -ko- 

munikatų, daugybę straipsnių 
Šveicarų, Prancūzų, Ispanų, 
Italų, Vokiečių Anglų spau- 
doj. 

(Daugiau Bus.) 
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DR. G. M. 6LASER l 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas 8140 So. Morgan St. 

Kertė 32-ro St, Chicago, I1L 
SPECIJALISTAS 

Moterifikų, vyriškų, taipgi ohro- , 

niškų Ilgų. 

OFISO VALANDOS: Nuo lt ryto 
lkl S po pietų, nuo « Iki 9 valan- 
da vakare. 
Nedėllomls nuo 9 lkl 2 po plet 

Telefonas Yarda 687 

i 

a- — m. * 

PRANEŠIMAS 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
Perkelia ofisą 1 People Teatrą 

1616 W. 47 Str. Tel. BouL 160 

Valandos: 1 lkl 3 po pietų. 
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Bes. 2914 W. 43rd Street. 

Nuo ryto iki plet 
Tel. McKinley 268 

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

Tel Canal 2118 
' 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. 63rd Str. 

* Tel Prospect 3466. 
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Resid. 1139 Independenoe BItiL 
Telefonu Vau Bnrea 294 

DR. A. A. ROTU, 
Romus gydytoja* te chirurgu 

Specialistu MoterlSko, Yjriikų 
Vaikų ir Tiri chronišku ilgų 

VALANDAS* 10—11 vyto I—i pt 
pletŲ 7—8 y*k. KedAlomii 10—11 4 
OfLsa*: 8554 8a Halsted Sk, Chlco«c 

Telefonu Drorer H9S 

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

Buk kirpėja, ki- 
rpėjai visur rei- 
kalaujami. Ge- 
riausias amatas, 
mes lfimoklname 

w | keletą aamal- 

čiy, prityrimas 
duodamas moki- 

nantięa. vieioa aiuarus. ov^ijaii* 

Kriaučystės Skyrius, mokslas už- 

ganėdina visus. 

MASTER SOHOOL 
100 N. State Str. 

Kampas Lake str. ant 4tų labą. J 

Ott. CHARLES SEGAL 
Perkėlė saro oflsa po num, 

4729' S. Ac'oland Aveniu 

Specialistas Jliovų, moterų tr vy- 
<rų ligų. 

Valandos nuo 10 lkl 12 lfiryto; nuo 

2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8rl0 

vakare. Nedėliomis 10 lkl 1. 

Telefonas Drezel 2880 

DR. S. NMKBIS 
LIETUTIS 

GYDYTOJAS 1B CHIRURGĄ* 
OtUu Ir Q/v«nlmo rltU 

SSBS So. HaUed Str. 

Ant Viršaus Universal State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 0 vak. 

Nedėliomis nuo 10 lkl 2. 
TetofMUS Ttnb 8844 

DR. S. BIEŽK. 
\ LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 

Res. 8114 W. 42nd Street 

W Tel. McKinley 4988 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgau Street 

OEICAGO, ELIiDIOn 
Telefoną* Yarda NU 

Valandos: — t iki 11 Ii ryto; 
I po pietų iki 8 rak. Ifedėlio- 
mla nuo 6 iki 8 rai. nktfft 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistai 

10801 So. Michlgan, Avenoe 
ImiMl. UL 

fmMDOSt t Ud i 

f J. P. WAiTCHES '[ 
ATTORNEY AT LAW 
LIETUVIS ADVOKATAS 
VAL. Vakarais 7 iki 9 

Nedėliomis 11 iki 1. 
4509 S. Ashland A ve. Chicago, UL 

Phone Yards 1058 
Žl H 
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Telefonas Boulevard 9199 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SSS1 8. Hateted 8tr. 
VALANDOS: 9—12 A. M. 

1—B; 7—8 P. M. 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lictuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave.t 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare. 
Residencija: 10538 Perry Ave.y 

J- - 8 iki 9 ryte, 5 iki 6 vak. 

S. D. LACHAWlti 
LIETUVY8 6RABORIUS 

Patarnauju. latdotuvAse ko plctaual*. 
Reikale meldflu atsiiauktl, o manoj 
darbu buatte uigonėdintl. 
2S14 W. 23 PL ChicafO, EOL 

N. OMMd 11M. 
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A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage 

RE AL ĖST ATE—INSURANCE 

European American Bnreau 
Siunčia Pinigas, Parduoda 

Laivokortos 

NOTARIJTJSAfl 
809 W. 35th Str, Ctdoago, DL 

Telepbo^® Bouleraid 611 
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