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Lsnkai tijo didžiojo bolševiku 
lygio, 

Italija nori Rusijos Mečiu. 
k LENKAI BIJO DIDŽ'OJO 
/* BOLŠEVIKU ŽYGIO. 
K 

fį* Paryžius, sausic 28 d. —I 
^Lenkai yi'a vienvalinėj bai- 

mėj didžiojo bolševikų ofen 

"""šyvo. Sovietinės valdžios už- 
sienio reikalų komisaras Ci- j 

j ceri n porą kartų yra pasa- j 
^ kęs, kad Trockio kareivijosj 
^ 

tuoj aus atsisuks prieš len- 
r kus, kai}) tik jos apsidirbs 

s,u Denikinu ir Kolčaku, jei 
lenkai nesusitaikis su Mas- 
kva. Šitas vre pavojus vakar 

i privertė lenkų užsienio minis 
ten Pateką kreiptis į amba- 
sadorių tarybą.' 

I Kiek iš lenkų misijos ga- 
lima matyti, Patek grieštai 
pareikalavo žinoti, kokia iš 

tikrųjų yra talkininkų poli-i 
tika su rusais — taika, ar 

kare. Patek sako, kad talki- 
ninkai turi gelbėti lenkams, 
jei jie mano kariauti su bol- 
ševikais. Lenkai patys tik^i 
vieni sumušti bolševikus ir 
prie tam tikrų aplinkybių 
norėtų užbėgti sovietinei i 
valdžiai už akių, išeidami j 
dideliu ofensyvu apie pava- 
sarį. Bet tam tikslui būtinai 

} reikia, kad 500,000 dabar 
įginkluotų lenkų kareivių 
butų geriaus aprūpinti dra- 
bužiais, šoviniais ir daiktais. 

Antra vertus, jei talkinin- 
kai nori taikytis, tai lenkai 
nenori viso sunkumo paneš- 
ti patys vieni. Jie gali ir pa- 
darysią taiką patys vieni pa- 
togioms sau išlygomis. Yra 
manoma, kad sovietine val- 
džia labai trokšta susitaiky- 
ti. 

Ministeris Patek dabar 
yra Londone svarbiu reika- 

lu; nesunku atspėti, kad jis 
tariasi su Anglijos valstybės 
k» rės sekretoriumi Winsto- 
nu S. Churchill ir kitais 
nesuderinamais bolševikų 
priešais apie pienus prieš 
bolševikus. Iš didžiųjų val- 

stybių Anglija ligšiol paro- 
dė didžiausią neapykantą 
Leninui. 

"Aš esu taipgi įsitikinęs," 
pasakė vyriausis lenkų tai- 
kos delegacijos raštininkas, 
"kad sovietiniai agentai ve- 

da nuolatinę kovą prieš mus 

vakarinių šalių laikraščiuo- 
se. Franeuzų ir anglų laik- 

I rašciuose aš patėmijau vien 
' 

valinius nurodymus į lenkų 
kareivių neprisirucšimą ir 

jų beveitingumą, į varšavir 
nes valdžios nepastovumą 
ir jos nusiminingą ekonomi- 

nę padėtį. Iš kur tokie pra- 
nešimai galėtų ateiti, jei ne 

nuo vokiečių, ar bolševikų? 
Didžiuma jų kila vokiečių 
laikraščiuose ir iŠ ten yra 

perkeliami į Franciją ir 

Anglija. 

ITALIJA NORI RUSIJOS 
KVIEČIŲ. 

Rymas, sausio 28.cl—Nu- 
tarimas atnaujinti komerci- 
nius ryšius su rusų koope- 
ratyvėmis draugijomis yra 
skaitoma didele Italų per- 
gale. Atstovų butas nesenai 
priėmė įnešimą, patarianti 
padaryti šitą žingsnį, taigi 
dabar tas nutarimas čia 
skaitoma to įnešimo pasek- 
me. Italai pirmiausia, vado- 

vaujasi abeli^je politikoje 
sveiku protu, kas padaro 
juos priešininkais tokių sen- 

sacingų apsireiškimų, kokiu 

yra pareikalavimas kaizerį 
išduoti. 

Antra priežastis yra sočia 
listų užuojautoje Lenino vai 
džiai ir nebolševikų demo- 
kratų manyme, kad bloka- 
dos nuėmimas geriausiai pa 
gelbės pakeisti Lenino val- 
džią t1'V ra i demokratine ats- 
tovaujamąja valdžia. Tre- 

čia-priežastimi yra noras 

naudotis Rusijos išvežimais. 
Tas yra matoma, kad ir iš 
to, jog Italijos valdžia vis 
Gar pardavinėja kviečius 
žmonėms už mažiaus negu 
ji perka jucs ir kad visas fi- 
nansinis nedateklius už 
1919-1920 m. susideda iš 
sumos prapirktos ant k'vie- 
čių. Tas reiškia, kad jei bu- 
tu galima gauti kviečių už- 
vienyje ta k^ina, kuria jie 
yra pardavinėjama žmo- 

nėms, tai ateinančiais metais 
valdžia galėtų sudurti ga- 
lus su galais. 

ITALAI NENUSILENKS 
SLAVAMS — SAKO 

LAIKRAŠTIS. 

Rymas, sausio 28 d. — 

Giomale d'Italia sako. kad 
draugingi santikiai su Ju- 
goslavija yra pageidaujami, 
bet pageidavimas nesiekia 
taip toli, kad galima butų 
daryti pasišventimai adria- 
tiniame klausime. Italų eva- 

kavimas Adriatinio pakraš- 
čio ū' slavų pajiegų įsteigi- 
mas strateginės pozicijos, 
girdi, butų pavojinga Itali- 

jai. Toliaus sako tas laik- 
raštis : \ 

'Italija sumušė baisią mi- 

litarinę Austrijos imperiją 
ir paliuosavo prispaustus jos 
sunus. Jei jugoslavai nesu- 

pranta, kad jiems bus ge- 
naus laikiusis su Italija ir 
nori kovoti su mumis, tai jie 
yra apjakę kvailiai ir jie 
gailėsis šito savo atkaklumo. 

"Italja apturėjusi viršų 
prieš kroatus ir slovincus 
jokiu budu neklupsciuos 
kurie iki vakar buvo įtiki- 
mais Hapsbur^ų vergais". 

| Eroplenas su pritaisytu šautuvu. 

Jugoslavai j 
atmeta . j 

pasiūlymą. 
I 

I Paryžius, sausio 28 d.—! 
|Jugoslavų atsakymas i tai-; 
kininku ultimatuma Adria-' ** 

i timame klausime yra aiš-: 
kum atmetimu Italų pasiū- 
lyto nusileidimo. Atsaky- 
me, sakoma, patariama nau- 

jas susitaikymui pamatas 
pagal prezidento Wilsono 
pasiulinimą. | 

Jugoslavų atsakymas bus 
tuojaus perduotas ambasa- 
dorių tarybai,' kaip tik jis 
būs perrašytas ilgaraščiu. 

ERZBERGERIS BLOGA- 
ME PADĖJIME 

I 
i 
j Bėdinas, sausio 28 d. — 

; Stovis vic.vpremiero ir fi- 
; nansų ministerio Mathias 
Erzbergerio, kurį panedėlyjj 

į pašovė buvusis aficieris O lt-; 
wig von Hirschfeld, šian- 

dien buvo truputį blogesnis. 
Jis neturėjo karščio, jo tem 

peratura stovėjo ant 98.6 
Fahrenheito. bet pulsas bu- 
vo 120 ir jis labai silpnas. 

Ištyrus žaizdą su X spin- 
Idūliais, pasirorlė kad kulka 
kietai įstrigusi mentėn. Šian 
dien bus daroma kita kon-1 

sultacija. 

ANGLIJOS SOCIALIS- 
TASMS NĖRA PASPOR- 

TU RUSIJON. 

Londonas, sausio 28 d.— 
Valdžia atsisakė išduoti 
pasportus Rusijon James 
Ramsay, Mc Donald'ui ir 
Chas Roden Buxton'ui, ku- 
riuos tarptautinis socialistų 
kongresas Berne paskyrė de 
legatais. Atsakymas duota 

ipo premiero Lloydo George 
j pasitarimui su Italijos pre- 
Imieru Nitti ir Franci jos pre- 
Įmieru Millerandu. 

PRIEŠINASI KARINIAM , 

LAVINIMUI. 

Washington, sausio 27 d. 
iRepublikonų vadas Mondel 
i kalbėdamas bute pasiprie- 
j šino visuotinam kariniam 
'lavinimui. Jis sako, kad to- 

kią sistema kaip yra propa- 
nuojama, pirmus, metus at- 
sieitu $1,000,000, o paskui 

''po $7,000,000 kas metas. ! 

Chinų laivai grū- 
moja kare portu- 

galams. 
San Francisco. sausio 

28 d. — Kantono ci srilė 
valdžia pasiuntė penkis 
garlaivius į Makao, reika- 
laudama, kad nesenai por- 
tugalų išvestas damas ant 
Chinų žemeb priešingai su- 

tarties teisėms ^utų tuojaus 
išardytas. 

Portugalų valdžia Makaoj 
apskelbė karės Stovį ir pa- 
siuntė 200 kareivių. Chinai 
gyventojai apleidžia Makao 
dideliais būriais. 

Makao yra pajūrio uos- 

tas, kuriame yra apsigyve- 
nusių portugalų ant pussa- 
lio kantono upės ištakoj, 
apie per 40 mylių nuo Hong 
kongo. Jis užima apie 21 
ket. mylios plotą. 

POLICIJA APRŪPINAMA 
KULKASVAIDŽ1AIS IR 

ŠAULIAIS. 

New York, saus. 28 d.— 
Šiandien buvo paskelbta, 
kad New Yorko policija 
riaušėms ir didelėms suiru- 
tėms malšinti orpanižuos 
pulką iš 1000 šaulių su ke- 
turiais kulkasvaidžiais. 

iviaz-daug 4U0 vyrų busą 
visuomet pasirengę veikti. 
Eidami sargybą bėvės plie- 
no šalmus. Pulkas bus ren- 

kamas iš tų, kurie buvo už- 
juryj; 1,500 jų jau dabar 
yra policijos skyriuje. 

ČEKO-SLOV AKIJA PLE- 
NUOJA KARIUOMENĘ IŠ 

149,000 VYRU. 

Praga, sausio 28 d. — 

Čeko-slovakų valdžiai va- 

kar paskeloė karuiomenės 
šaukimo projektą, nustatan- 

tį kariuomenę taikos laikui 
susidedančią iš 8,000 aficie- 
rių n* 141,000 kareivių. 
Užreiškimeprie to projekto 
pasakyta, kad atsižvelgiant 
į tai, jog ketvirta dalis mi- 
lijono žmonių nėra čekais, 
negalima nei manyti apie 
liuosnorių milicijos sistemą, 
nes tokiu elementu negali- 
ma pasitikėti kliūčiai išti- 
kus. 

Bolševikai 
paliuosavo 

amerikiečius 
Vladivostokas, sausio 28. 

| Sulig ištikimu pranešimu 
i Įeit. pulk. Blunt, chicagie- 
jtis, iš Amerikos gelžkelinės 
i tarnybos korpuso ir jo par- 
tija tapo paliuosuoti bolše- 
Ivikų ir perduoti čekams. 
Partijoje yra gelžkeliniai 
pageJbininkai ir kelios Rau- 
donojo Kyržiąus slaugės. 

I 6000 Amerikos * kareivių 
| esančių Sibire anksčiausiai 
bus ištraukti apie kovo 1 d. 

I DAR ITALIJOS GELŽKE- 
LIŲ STREIKAS TĘSIASI. 

Rymas, sausio 26 d. (Pa- 
vėluota). — Nežiūrint gelž- 
kelių darbininkų streiko, 
šalies judėjimą palaiko ori- 

įnė pačtos tarnyba ir maži, 
j bet nuolatiniai traukiniai 
|visomis didžiomis linijomis. 
|Padėtis apskritai nepersimai 
įnius, nors kainos nekuriu 
maistu pamaži kila Rvme. 

i i 

Valdžia ir streikininkai 
statistika parodo savo tei- 
sybę savo pusėj turint. Val- 
džios ikaitlinės parodo, kad 
dabartine n^okestis didžiu- 
mos gelžkelių darbininkų 
daugiau kaip tris kartus di- 
desnė už buvusią pirm karės. 
Streikininkai gi Šveicarijos 
statistikos biuro skaitlinė- 
mis atsakė, kad pragyveni- 
mo brangumas Italijoj nuo 

1914 m. pakilo 50 nuošim- 
čių. 

Sabotažo atsitikimų ne- 

daug, streikininkai apskri- 
tai elgiasi puikiai. 

Gelžkelių streiką apskel- 
bė rytmetyj, sausio 20 d. 
gelžkelių darbininkų sindi- 
katas (unija) turintis sėdy-j 
bą Bolognoje. Jis yra stip-j 
riausias Tuskanijoj, turi n-1 

tis apie 30,000 narių. Sako, j 
kad Į uniją paveikė ugnin-j 
gi žodžiai anarchisto Enri-i 
cos Malatestos, kuris nese- 

nai sugrįžo iš Londono. 

Penkios kitos gelžkelių or 

ganizacijos protestavo prieš 
streiko skelbimą ir prašė 
savo draugų susilaikyti nuo 

jo, b* s jų prašymas nuėjo \ 
niekais. t 

Estonija ir Sovietai 
susitaikė. 

95 migs, vengru balsavo 
už Karalių. 

ESTONIJA IR SOVIETAI 
SUSITAIKĖ. 

Londonas, sausitf 28 d.— 
Taikos sutartis tarp Estoni- 
jos ir Sovietinės Rusijos bus 
pasirašyta šiandien, kaip 
pranešama iš Rygos Exchan 
ge Telegraph kompanijai. 

Sulig šitomis žiniomis, Es 
tonija sulig sutarties turi 
gauti 16,000.000 rublių auk- 
su, koncesijas vedimui geiž- 
kelio iš Revelio į Maskvą, 
medžiagą vedimui linijos ir 
300 garvežių. 

95 NUOŠ. VENGRU BAL- 
SAVO UŽ KARALIŲ. 

Budapeštas, sausio 28d.— 
Yra apskaityta, kad nedė- 
lios ir panedėlio linkimuo- 
se monarchistų balsai pada- 
ro 95 nuošimčius visų balsų. 
Dabar lieka tik pasirinkti 
karalius. Kam ta laimė teks, 
dar nežinia, bet spėjama, 
kad bus jieškoma jo tarp 
Habsburgo princų, europi- 
nių karalių šeimynose ir 
tarp Amerikos daugiam ili- 
jonių. 

Vaclovai šaukusieji strei-j 
ką paduoda tam šitas prie- i 
žastis: viena, valdžios ža- 
dėtoji aštuonių valandų die 
na nebuvo visur priskaito-i 
ma; ir antra mokamosios I 
algos nėra užtenkamomis, j 
Minimalė sindikato reika- 
laujama alga 5.400 lyrų j 
(normaliai $1 $80*) metanas! 
neišlavintiems darbinin- 
kams. Šita mokestis yra lygi 
algai raštininkų ir užiman- 

čių žimesnes vietas samdi-j 
ninku ministerijose ir 25: 
nuoš. augštesnė už atlygini-i 
mą daugeliui augštesniųjų j 
mokyklų mokytojų. Ta; 

pati minimalė 5,400 lyrų į 
mokestis yra reikalaujama: 
stenografams. 

2,000 SUOMIU IŠSIREN- j 
GĖ PLĖSTI. 

Archangelskas, sausio 28' 
d. — Šiaurinis rusų prane- 
šimas išleistas utarininke 
sako: 

2,000 suomių su mašini- 
nėmis kanuolėm|is ir ilga i 
virtine vežimų \ežamų ark-! 
liais ir briedžiais susispie-1 
tė pasienyj arti Pečengos;j 
didesnėji būrio dalis liej)i«- 
ma nuėjo ant Pečengos ir j 
jau perėjo rubežių. 

Pasienio kaimų gyvento- 
jai išsigandę bėga prieglau- 
dos jieškoti Norvegijon. Me 
nama, kad suomiai traukia | 
Pečengos vienuolino plėšti, j 

Pečengos rpygarda yra j 
šiaurinėj Suomijoj, kur upė! 
tuo patim vardu inpuo- 
la į Ledines juras, truputi j 
ryttis nuo norvegų Tromsoej 
apskričio. 

BOLŠEVIKAI ATVARYTI 
NUO LATVIJOS. 

Kopenhaga, sausio 28d—| 
Sulig latvių oficialiu prane- į 
Šimu, privedamu čia apturė- 
tose iš Rygos žiniose, lat-l 
vių kariuomenė paėmė Gu-j 
ziną, paskutinį miestą ryti- 
nėj Latvijos dalyj, kurį bu- 
vo užėmę bolševikai. Paim- 
si daug karės medžiagos ir 

2000 belaisvių. Bolševikų 
jiegos latvių fronte, traukia- 
si i rytus; daugelis burių li- 
kę išnaikinta 'paskutiniuose, 
susirėmimuose. 

ILGAS KREDITAS DUO- 
DAMA VOKIETIJAI. 

Bernas, Šveicarija, sau- 

sio 28 d. — Tarybos Zuri- 
ehe tarp vokiečių atstovų ir 
sindikato, susidedančio iš 
portugalų ir braziliečių fir- 
mų ketina tuojaus užsibaig- 
ti, ačiu kurioms Vokietija 
gaus dideles apštis Barzili- 
jos nedarytos medžiagos ir 
maistų. Nupirkimas bus pa- 
lengvintas ilgo laiko kredi- 
tais suteikiamais vokiečių 
sindikatui. 

MEZGAMOJI DIRBTUVĖ 
PUSIAU DALINSIS PEL- 
NU SU DARBININKAIS. 

Wakefield, Mass., sausio 
28 d. — Winship, Bolt & 
Co., Harvard Knitting dirb- 
tuvės savininkai, dirbantieji 
skalbinius šiandien apreiš- 
kė pieną, pagal kurį kompa- 
nija ir jos 1200 darbininkų 
dalinsis lygiomis pelnais, ar 

grynais nuostoliais kas me- 

tai. Darbininkai paskuti- 
niais metais gavusieji 15 
nuoš. bonų sutiko priimti 
šitą pieną. 

SIUNTINYS POTAŠO IŠ 
VOKIETIJOS. 

Philadelphia, sausio 28 d. 
Po trijų ar keturių metų pir- 
mas siuntinys potašo pasie- 
kė šitą nuostą tiesiog iš Vo- 

kietijos šiandien; atėjo nor- 

vegu laivu Tungus iš Ham- 

burgo. Inkrova apima 3.000 
tonų. Tungus plaukė 31 

dieną. 

Šiandien ir pėtnyčioj da- 
linai apsiniaukęs; šiandien 
šilčiau. 

Saulėtekis, 7:00 vai. ryto; 
Saulėleidis, 5:01 vai. vak. 

Chicagoje ir 
Apielinkeje. — 
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KUOM IR KAIP ŠELPTI LIETUVĄ. 
Musų tėvyne Lietuva wšiandien jau ne-| be kokis "Dievo ir žmonių užmirštas už- kampis , bet šalis, garbingai žengianti j j visišką laisvę. Lietuvos žmones šiandien jau nebe vergai ir pastumdėliai, bet liuosi 

piliečiu tikri laisvos gimtinės šeiminin- kai. Šiandien jau neginčijamas faktas,1 kad Lietuva pastojo į eiles kitų pasaulio valstybių, kaipo lygi su lyg;omis, kaipo nauja nepriklausoma respublika. Lietuva 
iškėlė nepriklausomybės vėliavą, ją ir lai-| kys ir visiems $u tuomi anksčiau, ar vė- 
liau prisieis ir prisieina jau dabar skaity-1 tis. — Didžiuma Europos valstybių Lietu- 
vą jau pripažino. 

Šiandien Lietuva intempusi visas mo- 
rales ir materiales pajiegas stato sau nau- 
ją gyvenimą, stato naują laisvos, clemo- 
k'-atingos ir nepriklausomos respublikos rū- 
mą, kuriame hutų linksma gyventi visiems 
Lietuvos vaikams. Lietuvos liaudis jau 
niekam nebevergaus ir nepakęs vergijos; 
laisvoje Lietuvoje. 

Bet to šviesaus rumo statymas yra ne-; 
lengvas ir nepigus darbas: to rumo plytos 
yra krauju ir prakaitu sulipdomos. Tat' 
skubinkite'talkon visi, kam brangus'tau-į 
tos idealas, kam rupi nuvargintos Lietuvos: 
gerovė. Stokite visi, kas neišsižadėjote 
lietuvio vardo, kuriuomi šiandien nesigi-: 
riant galima didžiuotis. 

Lietuvai reikalinga visokeriopa pa- 
galba: piniginė, technikos, sanitarė, milita- 
rė ir t.t. 700 tūkstančių Amerikos lietuvių 
tik piršto pajudinimu lengvai lą pagalbą! 
gali duoti ir be abejonės duos, nors pono, 
Paderewskio ir kolčakininkų agentai iš kai- 
lio išsinertų. Tik nemėginkime kalnus griau | 
ti, bet pradėkime nuo mažo ir nepailstaniai ( 

varykime planingą darbą. Visas mintis, 
visas pastangas ir darbus turime koncen- 
truoti apie tą didžiąją idėją, kuri šian- 
dien-vykdinti mums tenka. Mums tenka 
garbė kurti nepriklausomą, demokratinę j 
Lietuvos respubliką; mums tenka Lietuvos! 
valstybę pastatyti ant tvirto ekonominio į 
-pamato. Bet štai dabar jauna Lietuvos 
respublika kenčia finansines sunkenybes, 
ir iš niekur kitur negali gauti tikros pagal- 
bos. Lietuva dabar kreipiasi į skaitlingas 

Amerikos lietuvių kolonijas prašydama 
paskolos. 

Pirmosios paskolos dienos parodė, kad 

ji lengvai Įvykdoma. Bet šį Kartą aš ne 
apie Lietuvos paskolą noriu kalbėti, As 
noriu akymirksniui atkreipkti patriotiškų Amerikos lietuvių domą į narsiųjų Lietuvos 
kareivių reikalus, kurių didvyriški darbai 
patys už save iškalbingiausiai kalba. Man 
nekartą užeina mintis, kad'. kiekvienas 
Amerikos lietuvis žingeidauja, kaip-gi tie 
Lietuvos gynėjai, kareiviai gyvuoja, kaip 
jaučiasi, ar jiems ko netrūksta. Taip, ger- 
biamieji, Jusų tėvynės gynėjai, karei- 
viams šio-to stinga. Labiausiai jiems stin- 
ga širdingos užuojautos, prijautimo jų pra- 
kilniame darbe. Lietuvis kareivis tai sar- 
gyboje būdamas, tai apkasuose ginklus 
šveisdamas labai tankiai mini amerikie- 
čius. Sako: "ofc kad An^riks atvažiuotų, 
tai mes paliokams tokių štukų sugalvotu- 
me, kad jie beregint "do liasų" susmuktų". 
Firmajam kareiviui antras pritaria: "Žino- 
ma, bet gal amerikiečiai nieko nežino, 
gal mislija, kad Kaune vietoje Žukausko 
sėdi Hindenburgas su Trockiu ir geria 
konjaką". Girdėdamas tai puskarininkae 
Duda neiškentė nepridėjęs: — "Šia tau ir 
nežinos! Tik amerikiečiai, sako, labai pra 
lobę, gal jau j ponus pavirto. Mes neturim 
tabako nei parūkyti, o amerikietis, nebi- 
jok, cigarus sau puškina." 

Lietuvos kareiviu labai rūpinasi kiek 
galėdamos ir Lietuvos valdžia ir visuomenė, 
pajvyzdžiui "Kareivių prietelių draugija". 
—Kaune ir įvairus moterų komitetai. Bet 
musų kareiviui netaip jau linksma iš sa- 
viškių ką nors susilaukti, kiek graudu ir 
linksma susilaukti širdies žodelį iš užjuri- 
nių brolių lietuvių. Ir nėra, rodos, nei vie-1 
no Amerikoj lietuvio, kuris neturėtų gimi- 
naičio Liet. kariuomenės eilėse. 

Todėl prie šios progos skaitau sau už 
pereigą kreiptis su keletu paaiškinimų į 
visas tas Amerikos lietuvių organizacijas, 
kurios savo uždaviniu stato rupinties ka- 
reivių reikalais, 

* 

ypatingai į Raudonojo 
Kryžiaus organizaciją, kuri jau suspėjo 
šiame svarbiame reikale pasižymėti, net 
laivą su įvairiomis reikmenimis Lietuvon 
pasiųsti. 

Nepasiliks užpakalyje, manau, ir besi- 
formuojanti "Liuosybės Sargų Sąjunga". I 

Dažnai statoma klausimas: kokiu bu- 
riu Lietuvos kariuomenę ir jai geibstančias 
įstaigas genaus šelpti, ar pinigais ar reik-! 
menimis? Patarčiau — ir pinigais ir reik-' 
menimis. Teisybe, pašalpa pinigų formo- 
je daug patogesne iš visų atžvilgių: leng- 
viau ją surinkti, lengviau ją nusiųsti, pato- 
giau ir tiksliau ją galima realizuoti pačio- 
je Lietuvoje. Už tuos pinigus daugelis 
reikalingų reikmenų galima pirkti pačioje 
Lietuvoje ir net pigiau, negu čia Ameriko- j je. Galop šelpėjai gali visados nurodyti,1 
kad už prisiunčiamus pinigus butų tas 
arba kitas dalykas nupirktas, taip 
arba kitaip suvartotas. Žodžiu — pi- 
niginė pašalpa yra pamatinė ir tikslingiau- 
sia. Apie tą pati kalbama ir ką tik gau- 
tame iž L. R. Kr. pirmininko Dr. R. Šliupo 
telegrame. 

Vienok rinkimas ir siuntinėjimas rei- 
kalingų kareiviams, sanitarėms įstaigoms ir 
Įvairioms prieglaudoms įvairių reikmenų 
nenustoja savo svarbos ir tai štai delko: kai 
kurių reikalingų daiktų Lietuvoje nei už pi- 
nigus nenupirksi, arba jei ir pirksi, taKne-i 
pasidžiaugsi. Antrą vertus, čįa Amerikoje 
nekuriu daiktų galima visai pigiai gauti ar- 

ba ir tiesiog dovanai iš žmonių gauti, nuo 

ko butų neišmintinga atsisakyti. Gau" 

1 Pastabos-1 
| Išvados. | 

Atminimui kojoje žuvu- 
sio viršilos Jono Požemecko 
jo draugas kareivis talpina 
"Kar. ž". sekančias skau- 
džias, bet gilios reikšmės ei- 
lutes : 

"Tu kovotojau tėvynei 
Kūrei laimę ateities 
Ir aušroj naujos gadynės 

, Puolei prieglobstin mirties. 
Į "Karšta plieno kulka už- 
migdė tėvynės kovotoją... 
Galva, kuri gyveno prakil- 
niomis Lietuvos iš amžių 
vergijos išliuosavimo minti- 
mis, cjabar bejiegiai sukniu- 
bo į smėliuotąją žemelę, ku- 
rią apliejo srovelė rausvo 
lietuvio kraujo... Tėvynės 
kovotojų eilėse jau trūksta 
vienų gailingų rankų, jau 
priešas džiaugiasi, kad jam 
pasisekė užmigdyti amžinu 
miegu vieną narsiųjų tėvy- 
nės gynėjų. 

"Lai draugo mirtis palie- 
ka mumyse galingą keršto 
ugnį, o pergalė bus mūsų.— 
24. XI. 19. Karo laukas".... 

Palanga privienyta prie 
Lietuvos — pastebiama "P. 
L. B." Vokiečių spauda pra- 
nešanti, kad "lietuviai pa- 
rubežio kareiviai apstatė 
Palangą". Iš to išeina, kad 
Lietuva ir Latvija susitarė 
sulyg to, kad Mažeikių stotis 
pneina prie Latvijos, o tuo- 
mi ir visas gelžkelis: Lie- 
pojus-Mintauja. Už tai Lie- 
tuvai tenkąs Palangos aps- 
kritys. 

Aiškus dalykas, k? d Bi-j rutės miestas jokiu budir 
negalėjo patekti latviams, 
bet Mažeikiai irgi negali 
būti atkirsti nuo Žemaitijos 
kuno... 

Lietuvos Laisvei Paskola. 
|J. Tverkite tuo jaus paskolos 
\ Stotis. 
] 

Jkisioi dauguma kolonijų 
jau yra sutvėrusios vietos pa- 
skolos stotis- Kaip kur, kur ne- 

galėta susitarti, liko sutverta 
net po dvi stoti. Tegul jau bus 
ir taip. Iki vasario 1-mos die- 
nos velytma, kad stotįs jau vi- 
sur butu nusitvėrusios. 

Per visa vasario mėnesį vi- 
sose kolonijose turi huti ener- 

gingai varomas darbas. Kiek- 
vienoj kolonijoj kas savaite 
tur but suruošta mažiausia pc 

I du, o kur galima ir |x> ketu- 
ris mitingus- 

Vasario mėnesyje Lietuvos 
Misijos nariai kiek atspės, at- 

silankys Į visas didesnes kolo- 
nijas, o kur patįs negalės, bus 
Lietuvos Misijos, parūpinami 
kalbėtojai. Todėl visur, kur nė- 
ra *dar susitvėrusių stočių, tver 
kit jas ir praneškit Misijai', j 
kuomet ir kokiomis dienomis 
žadama daryti vietos mitingai. 
O kur stotįs jau yra, ten pra- 
dėkite jau tuoj pinigai rinkimą, 
neatidedami ant toliau. 

II. Siuųtimas pinigų Lietuvon. 

Daug kur jau buvo aiškina- 
ma, kaip tai svarbu greičiau 
pinigai pasiųsti Lietuvos val- 
džiai- Buvo nurodoma, jog yra 
už clu mėnesiu neapmokėtų al- 
gų valdininkams, kareiviams, 
jog Lietuvos žmonėms valdžia 
negali sumokėti už rekvizuoja- 
mus nuo jų grudus ar malkas 
ir tt. Pinigai reikia siųsti tuo- 

jaus, kad valdžiai nlepriste'itųj 
netikusiomis išlygomis skolin- 
tis pas svetimų šalių piniguo- 
čius. 

Todėl surinkus pirmus pini- 
gus, Lietuvos Misija per Ame- 
rikos bankus jau persiuntė j 

du milijonu auksinų. Nemanau 
kad viešai reikėtų aiškinti, ko- 
kią dieną, kokiu kursu, per ko- 
kį banką Lietuvos Misija yra 
tuos pinigus išsiuntusi. Lietu- 
vos Misija, kaipo valstybės 
įstaiga, perdaug jau save že 
mintų, jeigu ji į panašius už- 
klausimus atsakinėtų. Lietu- 
vos Misija tur tam tikrus do- 
kumentus, kurie savo laiku 
kaip Amerikos Lietuvių parink 
tojo Paskolos Komiteto narių, 
taip pačios vyriausybes bus pei 
tikrinti. Tūlas gali patarti — 

atsiranda juk tokių finansistų 
•— kad geriau tuos pinigus 
čion bankose padėjus ir palai- 
kius juos, kaipo užstatą, kad 

galėtume savo pinigus išleisti. 
Taip, butų tad galima laikyti, 
jeigu valdžios pinigų nereikė- 
tų ir j-eigu šių pačių pinigų bu- 
tų kokį tūkstantį kartų dau- 

giau. Lietuvoje kursuoja voki.: 
kųjų markių ir kitos vertės pi- 
nigų mažiausiai ant vieno bi- 

lijono markių (auksinų.) Kac. 

pakeitus visus tuos pinigus sa- 

vo valiuta, reikia turėti ant to 
kios maždaug sumos padengi- 
mo. Argi su tais ckiejais mili- 
jonais auksinų galima pradėt 
svarstyti apie tokį padengimą. 
Musų valiutos padengimui pri- 
sieis paimti didesnė paskola ai 

tai Anglijoj ar Amerikoj — 

žingsniai jau daroma, — c 

šiais smulkučiais nieko nepada- 
rysi. 

Todėl patartina, kad visoj; 
paskolos sto js ir ypatos ar bei. 
drovės, kurios jau yra surin- 
kusios pinigų, kad tuoj siųstų 
pinigus Lietuvos Misijai. Ly- 
giu budu visos bendrovės, ku- 
rios jau yra pasižadėjusios 
kiek sumokėti, prašomos vei- 
kiau užsimokėti,, kad butų ga- 
lima pinigai pasiųsti Lietuvon. 

Pagaliau yra anarchistų ne 
t 

skaitau labai svarbiu ir naudingu dalyku 
kad tam tikri daiktai butų siunčiami tie 
siog kareiviams j rankas mažų dovanėlii 
pavidale, atskirame pakete su vardu, dai 
gi ir adresu su aukautojos ar tukautojo 
Geistina butų, kad tokiuose pakeliuose bu 
tų siunčiama keletas nosiniukių, rankšluos 
tis ar pirštinaitės,cigarėtų dėžute, ar tabaki 
pakiukas, siūlų špuliukė su špilkele ir ada 
ta, laiškams popieros su marke, šukos a 

peilukas. muilo gabaliukas ar tam panašiai 
Panašų* daiktai kareiviams yra brangesn 
už pinigus. Tokios dovanėlės labai gera 
atsilieptų ant kareivių upo, jų dvasia mora- 
liai sutvirtėtų. 

Beto, dar reikalinga žinoti, kad Lie- 
tuvos kariuomenė dėvi amerikonišką vir- 
šutinę uniformą, ko pakankamai neturi* 
kad kavo ligonbučiai ir patys kareiviai ne 
užtektinai aprupfjiti skalbiniais. Todėl 

j-okie reikmenįs, kaip: pusbačiai, viršutinė 
garnitura, apsiaustas ir Kepure, diržas, b re 

j^ento ar Kitokios medžiagos, kareiviški mai 
iiukai, nerti šiltmarškiniai, kapišonai, ne- 
permerkiami apsiaustai, žalsvi viršutiniai 
vasaros marškiniai, čebatai ir tufles ligo- 
niams, skalbiniai apatiniai ir kitoki daly- 
bai, kaip paprastos spektylos, dviračiai ir 

p. — vis Lietuvoje ypatingai brangina- 
ma, ir yra rinktini čionai, tik, žinoma, jei 
pasitaiko prieinama kaina, arba dovanai. 

Dalykas ganėtinai aiškus. Dugiau! 
calbeti neprisieina. Reikalingas tik pasi- 
šventimas, nes Lietuvos reikalai šiandien 
/ra labai svarbus ir labai dideli—Lietuva 
)er vienus metus turi padaryti tą, ką kitos 
ialįs dešimtmečiais gaminosi. 

I darln, tat, vyrai ir moters, ypatingai 
moters. .. Povilas Žadeikis. 

L. A. Majoras. 

tik iš kairiojo šono, b&t ir iš 
dešiniojo. Dažnai pasakoma, 
jog šiai valdžiai negalima duo- 
ti pinigų,—nes ja nepasitikima 

1 ir todėl rekomenduojama sta- 
čiai siųsti pinigai įvairių parti- 
jų reikalams. 

Tad juk ne valstybinis dar- 
bas. Taip juk valstybės neužlai 
kyši. Belaukdami geresnės val- 
džios, tekie patarėjai gali ne- 

susilaukti ir apskritai lietuvių 
valdžios, o gal tik senuosius ri: 
sų valdininkus, o gal" lericus ar 

vokiečius. Suč°lpdami aabartės 
Lietuvos valdžią, r^s šelpiame 
apskritai Lietuvos valstybės 
idėją, mes palaikome Lietuvos 
nepriklausomybę. Argi jau yra 
priešų ir prieš ją? 

///. Ingaliojimų klausimas. 

Gana tankiai į mus kreipia- 
,i įvairus pavieniai ir stotįs rei 
kalaudami ingaliojimų pardavi 
lėti Lietuvos bonus- Mes jokių 
nga Rojinių pa vieniems negali- 
ue duoti. Tuomet juk tūkstan- 

čiai subskripcijos rinkėjų turė- 
tų užsistatyti kaucijas, juk mes 

.\ew Yorke būdami, negalime 
>ažinti žmonių, kad jais pilnai 
>asitikėti. Mes tik visoms sto- 
tims, kurias sudaro kolonijų 
organizacijos pasitikime, iŠ- 
iunčiame subskripcijos knygų 

;e, guzikėlius ir visokias infor- 
nacijas. Gi stotįs rinkėjus jau 
įuo savęs ingalioja, nes jos pa- 
lįsta vietinius žmonės, ir -už 
juos atsakn. 

Mes gi atsakome tiktai tuo- 
met kaip stntįs prisiunčia pini- 
gus ir subskrįpciių duplikatu?. 
kiekvienas įmokėjęs pinigus 
už bonus, kuomet tik jie buna 
centran prisiųsti, gauna paštu 
kvitą su Misijos iždininko kun. 
J- Žiliaus parašu. Ta kvitą liu- 
dija, kad Lietuvos Misija pini- 
gus gavo, ir kad bus išsiųsti bo 
nai. Supraskite gerai, kad mi- 
sija atsako prieš Lietuvos valf 
džią. Gi kolonijų stotįs yra tilc 
pagelbininkės misijai, Misija^ 
negali atsakyti už stočių dar- į 
bus. 

\ 

IV. Tvarkos reikale. 

Misijos knygvedžiai prašyte 
prašo ir reikalauja, kad kas nei 
siųstų pinigus ar U. S- bond- 
sus Finansinei Misijai, būtinai 
ant tokios pat sumos tame pat 
siuntinyje turi buti ir subskrip 
cijos dupjikatų. Ant kekios su- 

mos buna siuntinyje pinigų ar 

U. S. bondsų, aut lygiai toki 
pat sumos turi buti ir duplika- 
tų. Kitaip raštinė negali tuos 

duplikatus intraukti į knygas, 
nes nežino kame klaida, kuris 
duplikatas nėra geras. 

[SEI VIS 
MUZIKA.LE DRAMA. 

Iš DVIEJŲ VBIKMIŲ 111 DVIEJŲ PAVEIKSLŲ 
ŽODŽIUS IR MUZIKU I'ARASE STASYS ŠIMKUS. 

(TąsA). 
% 

MOTERĖLĖS: 

Gert ir valgyt visko turini, 
Tik vaikinu laukiam, žiūrim; 
Anksti ar vėlai. 
Visad, viskas mums gerai. 

(I'isi susikabinę šokit). 
Anksti ar vėlai, 
Visad, viskas mums gerai. 

MA f KIS: 

Viena perka pirštinaites, 
Kita Šilta kepuraitę, 
Trečia prie sirdks, 

1 Ketvirtai! orie šalies. 

MOTERĖLĖS: 

Visko, visko, visko turim, 
Tik vaikinu laukiam, žiur«m: c 

Anksti ;u* vėlai, 
Visad, viskas mums gerai. 

i 

(I t si s'įsikabinę šoka): 
Anksti ar vėlai, 

i Yisftd, viskas mums gerai. 
{ Pasigirsta skambutis; visi 

sustirsią 1 kioj pozoj, kokioj 
užtinka skambutis). 

j (il Z U'" \"Ė. Guzas (keletą; 
j akimirksnių—tyla). 

M A1K l S. vJMaikiš pavirsta 

iš Huto — į pelę! (Vikriai 
per langą iššoka). 

Sccna 7. 
( Rauplicnč ir Barškalienč 

apsimeta nuliūdusiomis, nieko 
nekaltomis. Gužiene atidaro 
duris; įeina GUZAS, suodi-1 
/fd?. suvargęs, rankoje krep- 
šiukas velgiui įsidėti). 

GUZAS. Kas čia pas ius 
per triukšmas girdėtis? 

GUŽIENĖ. £\Tieko, širde- 
le, y štai kaimynės dejuoja, 
skundžiasi apie savo vargus. | 

BARŠKALIENĖ. Taip. 
kaimyne, mano vyras sirgu- 
liuoja ir štai rupi, širdį skau- 
da, kad tik jį Dievas sveiką 
laikytų. j 

RAUPUE^E. ir maniš- 
kis kvaksi, tai namie viet vs 

nerandu, rupi, kad tik pagytų. 
GUZAS- Nugi ir many ko- 

sulys štai kamuoja, vis sun- 

kyn ir sunkvn (koso). 
i iUZIENĖ. (Glosto, vy ui).. 

O, tu v mano širdele. 
BARŠKAUENĖ (į Gusie 

nę). Tai ką darysi, sesute, 
jeigu jau negali skaurados pa- 
skolinti, apsieisiu ir be jos. 
(Išeina). 

RAUSLĮHįNĖ (f Gužienę). 
Ką-gi darysi, kaimynėle, jei- 
gu ir tavo pibnas da nesuru- 

go, tai savo seniui kit-ko' pa- 
duosiu. O jis taip mėgsta rū- 

gusį pieną. (Išeina). 

Scena 8. 
(Guzai: ir Gužienė). 
GUŽIENĖ. Ar daug, šir- 

dele, šiandie peidės parnešei? 
GUZAS (krepšį deda ant 

stalo, atsisėda, iš ančio iš- 
ėmęs, duoda Gužienei pini- 
(jus). Ketur; ^ka. dolerių, dū- 
šia. Sunkus < _wo darbas, ko- 
sulys trukdė (koso). 

GUŽIENĖ- J .u tu visai i>u- 

liurbėjai. Kosulys! Padirbk 
da~bą, mskui sau g'ali kosyti. 

Su tokia peide daugiau man 

negrįšk. 
GLZAS (glosto ją). Ne- 

l pvk, dusia, kita savaitę dau- 
Igiau parnešiu. 

GUŽIENĖ- Tai žiūrėk. 
| Štai šiandie reikia svečius 
priimH—ir po tavo peidčs. 

GlJoAS. Kį darysi, reikia, 
tai reikia. Pradėsiu ir nak- 
timis dirbti.' 

GUŽIENE. Aš manau, kad 
ant naktų dirbant bus tau 
sveikiau- Tai jau nepykstu. 

GUZAS. Žinai, dusia, ten, 
da buvo likę ant .šaknų, pa- 
duok šian, tas dulkes nuplau 
siu. (Koso). 

GUŽIENĖ, Kad ja bala ta 

mūsų katę, t-ki išdykus! Š 
kinėja, varto viską. Štai vai, 
nesenai užšoko ant lentynas, 
parvertė ir paliejo visa-visą nu<: 

šaknų- Jau aš jai biaurybei 
kada-nors tik duosiu! 

GUZAS. Et, paliejo. tai, 

apsieisiu. \ Atsistoja), Eisiu 
apsiprausti. (Išeina). 

Sceno 9. 
(Gužiene viena, vėliau 

MARIUTĖ). 
GUŽIENĖ (tvarko butą). 

Vaje, vaje, jau sutemo, tuoj 
pradės rinktis, o da šio-to man 

reikia ruoštis, o tavęs nėr, 
aš tave pamokinsiu! 

MARIUTĖ. Aš tėteli?, tik 
ka iš darbo. 

GUŽIENĖ. Iš darbo. Grei- 
čiau štai ruimus tvarkyk, tuoj 
reikės vakarienę duoti; pra- 
dės rinktis ir svečiai. (Išei- 
na)- 

Sfciui 10. > 

(M a rintė viena)- 
MARIUTĖ (nusiima skr\-1 

bėlę, sėda prie stalo, mąsto). 
Oi geriau man buvo ten žą- 
seles ganyti, negu čion pasi- 
purusiai vaikščioti. Taip se- 

nai tai buvo. o taip aiškiai 

viską pamenu. Pagrįš iš lau- 
ko Antanukas — vis parne- 
ša man pundą gražių gėlių. 
Nuskriaus kas mane — jis 
vis užsistodavo. Ką jis da- 
bar veikia? Jis dabar turbut 
didelis ir gražus, gražus vy- 
ras! Jonas iek daug apie jį 
pasakoja. Viską pamenu, bet 
dainas laukuose skambančias 
ypač- (Ussimgsto; dainuoja): 
Aš augau pas tėvelį, 
Tarp devynių brolelių, 
Jie man aptvėrė rutų darželį } 
Po seklyčios langeliu. 

Oi sėdžiu po langeliu, 
Oi žiuriu pro langelį, 
Oi džiūsta, vysta žalios ru- 

[ teles 
Žaliam vyšnių sodelyj. 

Ar nuo šiaurių vėjalių. ^ 
Ar nuo šaltų raselių, 
Ar nuo mergelės tns vargdie- 

[nėlės 
Graudižiųjų ašarėlių. 

(, Itsikelia, vaikščioja). 
(Dus daugiau) 



V. SriovUį kivirčai ir 
polemika- 

L'er laikraščius dažnai reika-- 
lujarna, kari Lietuvos Misija 

atsakytų tai j vienų, tai j 
kilų klausinius, tarsi laukiama 
kad Misijos nariai įsileistų į 
p .leniiką su vienu ar kitu lai- 
kraščio redaktorių. 

Didžiai gerbiamieji Ameri- 
kos veikejai! Paliuosuokite jųs 
mus nuo to darbo, ir žinokite, 
kad mes nieko neatsakinėsime,' 

* 

ncA'š %&l fe&ip kada ir kkti u>- 

I retume. 

Lietuvos Misija absoliučiai nc 

gali ir nenori kištis j Ameri- 
kos srovinius ar partijinius ki- 
virčus. Lietuvos Misijai visi 
Amerikos lietuviai yra lygiai 
brangus ir ji tvirtai tiki, kad 
tikra jų meilė prie Lietuvos ir 
tikras supratimas Lietuvos rei- 

kalų apsaugos, juos nuo paklai 
dų, jeigu kokios yra daromos. 

Liet. Mis. Inform. Skyrius> 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje j 
KENOSHA, WIS. 

j Sausio 28 d., "Birutė" laikė 
paprasta susirinkimą. Apsvar- 
sčius tlr-jos reikalus, A. Kve- 
daras, rast. perskaitė atsišau- 
kimą nuo Liet- Gelbėt, dr-jos 
valdybos. Atsišaukimas vien- 
balsiai priimtas ir nutarta pa- 
aukaut $10.00 iš isdo. Taipgi 
buvo padaryta netoli $40.00, 
kurie nutarta pasiųst abiem 

fondam, t. y. Liet- Gelbėt dr- 

|ai ir L. R. K. A. Birutiečiai 
Neužmiršta savo brolių, ginan- 
čiu Tėvynę nuo priešo- 

Šienlis dienomis atsidarė va 

karinė mokykla, kurią lanke 
nemažas skaitlius mokinių. 
Smagu yra matyt, kad lietuviai 
stengias suaugę gaut sau rei- 
kalingiausio dalyko — mokslo 

Visi yra užganėdinti mokyto 
jum p. Prcčinausku iš \Vauke- 

gano. Lietuviai ir lietuvaitės, 
kurie norėtų lankyt šią moky- 
klą, .atsilankykite seredos ar 

petnyčios vakarais j Šv. Petro 

par- mokyklą. Yra priimami 
visi be skirtumo pažiūrų. 

A. Kvedaras. 
300 N. Chicago st. Kenosha, 

Wis. 

PITTSBURGH, PA. 

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
36-to skyriaus Atskaita. Ntii. 
susitvėrimo skyriaus, tai yra, 
nuo rugsėjo 20 d., 1919 m., iki 
sausio 1 d., 1920 m. 

Surinkta sekančių ypatų h 

.draugijų. ; 

PIRMUTINIS LIETUVOS REGINIŲ RINKĖJAS 
IR LEIDfiJAS 

FOTOGRAFAS JOKŪBAS SKRINSKAS 
MARIJAMPOLĖ, BAŽNYTINĖ GATVa, | 

FIRMA GYVUOJA NUO 1904 METŲ 

Pranešimas 
Visam pasauliui yra žinomas didysis karas, bet tik iš laik- 

raščių. Ir nerasime nei vieno žmogaus, kuris ęiletų įsivaiz- 
dinti, kiek žalos yra padaryta Lietuvai karo metu. 

Užtad laikau sau garbę, pranešti gerbiamiems tautiečiams 
kad visos Suvalkijos reginius baigiu rinkti (Dalinai Kauno 
gub). AŠ rnanau, kad rasis Lietuvos tautiečių, kuriems yra 
brangi Tėvynė NEPRIKLAUSOMOJI LIETUVA. Ir malo- 
nes pamatyti baisaus karo pasekmes. Kiurii žydėjo prieš kar-j 
kaip rožė, dabar-gi rogsančius lig bočių tvirtovių griuvėsius. 
Apart šių reginių, turiu surinkęs šiaip įvairių serijų, būtent: 
miestų gatves, bažnyčias, išlikusias sveikomis, minias žmonių 
einančias \ ir iš bažnyčios, laukų darbai, jomarkai, vestuves, 
Šešupės ir Dovinės reginiai, Nemuno puikiausios vietos, baku- 

1 žės, typai ir tt. ir tt. Visus reginius sutvarkęs rausiu apie 30- 
40 serijų. Kiekviena senja susidės iš 10--20 reginių, tokiu budu 

1 galėsiu išleisti nuo 300-800 atskirų reginių. Siam darbui pasi- 
ryžau ir nežiuvėjau, kad taip kritišku metu, man skaudžiai 
kainuos. Bet tik stengiausi, kad puikių-puikiau3ias surinkčiau 
serijas. Ir tiesiog galiu pasigirti, nes pats sau negalėjau daieis- 
ti ir padėkot savo šešiolikos metų praktikai, kad kada nors 
galėsiu surinkti tokio gražaus istoriško turinio reginius. 

Pirmutinė laida 1, 2 ir 3 serijas jau galima užsisakyti, Ma- 
žesni užsakymai kaip viena pilna serija, nepriimami. Užsisa- 
kant reginius reikia paduoti redakcijon kuoaiškiausis adresas. 
Užsakymo orderis vien tik SERIJOS KO. (Be jokių išvardi- 
ni rnii apielinkės). Norintieji užaisakjii reginius, privalo siųsti pinigus redakcijon ne dalimis, bet visua kartu. Už ilgį kelionę siunčiamųjų reginių, redakciją arbį leidėja prašau nekaltinti. 
Nes dabar ne expre.sinia laikas. PASTABA: Nukentėjusios vietos pažymėtos kryžučiu (x). Visi reginiai ne cmkografiško leidimo, bet Fotograiiško, užtari ir kaina brangoka. 

ATSKIRAS REGINIU 
PAVADINIMAS. 
SERIJOS NO. 1. 

1, Priertų Bažnyčia, 
2, Prienų Yikarijatas, 
3, Prienų klebonijas skal- 

bėjos, 
4, Prienų abeinas reginys, 
5, Kapinyno vartai, 
6, dalioji gatvė. I 

7, Pervažas pci Nemuną. 
8, Prienų malūnas, 

f 9, Žuvininkų prieplauka, 
10, Tiltas per Nemun.7, 
11, "Nuotakų kalnas", N 
12, Bakūžė ties Mielupiu. 
Kaina pirmosios serijos 

3 dblariai. 
SERIJOS NO. 2. 

Pakuonio.ir Garlcvos reginiai 
t, Pakuonio Bažnyčia prieš 

, karą, 
2, Pakuonio Bažnyčia po 

karui. 
3, Pakuonio klebonija, 

1 

4, Pakuonio gatvė. 
5, Kapinyno •patvė, 
6, Garlevos Bažnyčia prieš 

karą, 
7, Garlcvos bažn. po karui, 
8, Garlcvos pataisymai. 
9, Bažnyčio-. šonas, Kauno 

link, (x) 

j to, Garteva, Marijampolės 
1tnTc, (x) 

i t f, Liuteronų ktrkc, 
! Kaina antrosios serijos 

$2.75 
SERIJOS NO. 3. 
Šilavoto ir kili reginiai 

1, Šilavoto Bažnyčia prieš 
karą, 

2, Šilavoto Bažnyčia po 
karui, (x) 

3, Igliaukos Bažnyčia po 
karui. (x) 

4, Skriaudžių Bažnyčia, 
5, Plutiškių Bažnyčia, 
6, Birštono Alėja No. i, 
7, Birštono Alėja No. 2, 
8, Vargšų bakūže, 
•), Mažažemio bakūžė, 
io. Nemunas pavasary j, 
7 r, Linų minikai, H 
Kaina trečiosios serijos I 

$2.75. Į 
Taip-pat ruošiu antrą laidą, 
4, 5 ir 6 serijas, 

Serijos Xo. 4, Marijampo- 
lės reginiai, 

Serijos Xo, 5, Kalvarijos 
ir Liudvinavo reginiai, 

Merijos \"o, 6, Virbalio re- 8 
triniai. 

.Mvito Bažnyčios ir Ky- 1 
bartų griuvėsiai, 

Apie laida ir reginiu pavadininui 4, 5 ir 6 serijų, savo lai- 
ku bu pranešta gerbiamam laikraštyj. ,Sia pagarba, 

FOTOGRAFAS J, SKRINSKA'S 

Draugija A. P. L. A, 4-ta kp, 
?100.00 

i.Vaiurija Lietuviu Piliečiu 
...' 

" 

100.00 
Per I olt-kforius surinkta: 

i Franą Pikšrį 143.00 

Antaną Žemaitį .... 167.00 
P. Laukevičių 77.00 
Jur£į Kelkį 53.00 
J. Svaldenį 38.00 
J. Belskį 35.50 

|j. Krakauskį 20.00 
| J. Paleckį 11.00 
j. Virbicką 2.00 
P. Tupia 2.00. 

Už Baisiklį su iškiimėjimu 
75.00 

Viso įplaukė... .$853.88 

Viso įplaukė.. $853.88, 
Pasiųsta į Centrą, spalio 27 

d 500.00 
Gruodžio 31, 300.00 

Viso labo pasiųsta į Centrą 
800.00 

Skyriaus išlaidos: 
Baisiklio išlaidos 12.00 
Stampos knyga, popieris 11.40 
.Drapanų siuntimas .... 7.91 

Viso labo išmokėta skyriaus 
•išlaidoms 31.31 
! S tusio 1 d. 1920 m. Vardu 
Įskuistančių musų brolių, sese- 
rų ir senelių Lietuvoje visiems 
auL'.utojams ir aukavusioms 
Draugijoms tariame širdūigą 
aėui. 

J retuvai Gelbėti Draugijos 
36-tas skyrius. 
Pranr.s Piksris, pirmin nkas. 
Antanas Žemaitis, raštininkas, Jos. J. Paleckis, Iždininkas. 

1 P. S. Viršminetų aukavusių 
narių vardų ne'talpiname, n^s jųjų vardai buvo pagarsinti 

Ipirmiaus "Lietuvos" dienrašt. į Franas Piksris. 
1331 Penn A ve. 

ANSONIA, CONN. 
Sausio 18 d. čia įvyko su- 

sirinkimas Lietuvos pasko- 
los reikalu, kurį sušaukė 
kol-kas atstovai nuo šių dr- 
jų: Šv. Antano Dr-ja, L. 
Politiškas Klubas, Šv. Ka- 
zimiero Dr-ja, SLA. 66 kp.; 
L. D. Sąjungos 43 kp., 

Valdyba likos išrinkta iš 
šių ypa&: pirm. — K. Lo- 
dą, vice-pirm. — V. Šauklis, 
seketoriais—A. Gudžiunas, 
—V. Bačkis, iždin. — T. 
Čepilnskas, globėjais — P. 
Loda, A. Stasunas. 

1 Buvo laiškas skaitytas nuo 
Lietuvai paskolos centro, 
kuriame pranešama, kad 
Lietuvos misija pribus j An- 
sonią. Išgirdę tai visi nu- 

sidžiaugė ir nutarė Misijos 
i priėmimui paimti geriausią 
j svetainę, Opera House, su- 

rengti koncertą ir pakviesti 
nekuniuos miesto 'viršinin- 

jkus. 
| Šv. Antano Dr-ja jau pa- 
! skyrė iš savo iždo pinigu 
$500.00 pirkimui Lietuvai 
paskolos bonų; kitos drau- 
gijos turės paskirti kelis 
kartus didesnes sumas pi- 
nigu, norėdamos šitą drau- 
giją prašokti. 

Ansonsiečiai visuomet 
veikdavo išvieno tai ir pa- 
sekmės būdavo geros. Da- 
bar taipgi dirbkime visi iš- 
vieno: pirkim visi Lietuvos 
paskolos bonus, kas tik gy- 
vas. 

Musų lietuvių praeitis liu 
dija tą, kokia mus laukia 
ateitis. Jei mes pažiūrėsi- 
me į laikus, kada Lietuva 
valdėsi pati, kada visa vai-, 
džia nuo mažiausio iki di- 
džiausio buvo lietuviška,— 
tuo kartu Lietuva visais 
žvilgsniais stovėjo augš- 
čiau už savo kaimynus. Bet 
kada Lietuva neteko liuosy- 
bės, tada užstojo tamsybės 
1 oil-'oi rnroHpin lietuviai virs 

ti vergais, baudiianinkais. 
Per tuos vargus, nelaimes 

;musų tėvynė pradėjo žengti 
prie laisves ir šiandie atėjo 
valanda, kad turime laisvą 
Lietuva. Bet laisvei yra 

j daug priešų. Musų uidžiau 
siais priešais yra lenkai už- 
ėmusieji Lietuvos sostinę, 
Vilnių. 

j Taigi Lietuvos laisvę ap- 
ginti, ypatingai lenkus iš 
Vilniaus ištarabanyti reika- 
lingi kareiviai ir pinigai. 
Į kareivių eiles stoja Lietu- 
įvos sunųs. Turėdami ti*uku 
mus visoms pusėmis, dabar 
jie šaukiasi amerikiečių pa- 
galbos per' saivo atstovus, 
kad paskolintume pinigų. Ir 
kas gi jų šauksmą išklau- 
sys, jeigu ne mes, sunųs, 
dukterys Lietuvos. Ir iŠtik- 
rųjų, kas do sunus ar duk- 
tė butume? 

Yra manoma, kad Anso- 
nijoj nebus to lietuvio, ku- 
ris liktųsi nepirkęs minėtos 
paskolos. 

Spaudos komisjos narys, 

J. Marčiulionis. 

KENOSHA, WIS. 

j TMD. 119 kuopos stovis 
kaip ir miręs; nors valdyba 
yra darbšti... be nariams 
neprijaučiant tai draugijai 
ii* valdyba neturi pasekmių. 
Kuopoje narių yra 64, užsi- 
mokėję už ?919 m. tik vos 
23 nariai, kiti net neateina 
savo raštus atsiimti. Todėl 
turiu garbę pranešti viešai, 
kad kiekvienas narys gaus 
atvirutę, raginančią būtinai 
ateiti į susirinkimą vasario 
1 d. Schlitz Hali 3 vai. po 
pietų, nes bus renkama val- 
dyba naujiems 1920 m. Jei- 
gu niekas neateisite... at- 
minkite, jog ir mano ypata 
nėra prirakinta; aš tada sta 
!tau kryželj ant visados. Čia 
neprošalį bus pasakius, kad 
Centro Valdyba, išaukavo 
ižde sudu s narių centus, 
"Lietuvos ^įikalams", o da 
bar vėl kaip elgeta maldau- 
ja paramos nuo narių; bet 
nariai atsisako, nes jie nie- 
!ko negauna iš Centro. 

Kodėl L. D. L.* D. duoda 
kas metas raštus? O T. M. 
D. ne! 

Kaz. Brazevičius, Sekr. 

L. G. D. 

Pagal raporto komisijos j 
L. G. D. pas iždininką Dr. 
J. Kulį ant rankų yra pi-j 
nigų: 

1 $3,455.171 
2. So. Chicago, 111. Liet. { 

Jaun. Pašilk. Klubas, per p. j J. Trijonis 10.00 
3. Thorp, Wis., per p. F. 

Mikolainis 4.00 
4. Cicero, 111. Skyr. 6., per! 

p. K. P. Deveikis .. 115.00 
5. Chicago, 111. Skyr. 47, 

per p. D. Žutautas.. 82.69į 
6. Seatle, Wash. nuo Ant. j Kaunas, per J. Martinai- I 

tis 5.00 
7. Thompsonville, Conn. 

Skyr. 48, per p. J. F. Ma- 
koveckas 31.00 

8. Duluth, Minn. (našlai- 
čiams Lietuvos), per p. Jur- 
gis Sutkaitis 24.00 

9. Duąuesne, Pa. Skyr. 
69, per p. J. M. Pozhars- 
kis '. 200.00 

10. Chicago, 111. Skyr. 17, 
per p. A. Bugailiškis 142.14 

11. Grand Rapids, Mich. 
Skyr. 51, per p. M. A. Šniec 
kus 28.70 

12. > Waterbury, Conn. 
Skyr. 44, per p. Dr. S. Sa- 
Ipranas 15.00 j 
i 13. Maspeth, N. Y. Skyr. 
56, per p. J. Beleckas 50.00 

Į 14. Minneapolis, Minn. 
'Skyr. 13, per p. M. J. Bie- 
ža 211.91 

I 15. Chicago, 111. Skyr. 1, 
per p. J. J. Palekas 232.15 

16. Auburn, UI., per p. F. 
Mažeika 53.00 

| 17. Chicago, 111. Advok. 
|K. Gugis 15.00 

Viso $4,674.76 
Gerbiamieji Nariai ir Rė- 

mėjai L. G. D., kaip matot, 
labai mažai betrūksta prie 
antros pusės $10,000.00 Ka- 
lėdinės. Yra dar skyrių, L. 
G. D., kurie dar neprisiun- 
tė Centran. Meldžiame, tat, 
Gerb. Skyrių, lygiai ir tųjų 

'klubų, draugysčių ir kuopų, 
j kurios aukavo L. G. D. ir j 
dar ikišiol neprisiuntė Cen-j 

I tran, kad malonėtų prisiųsti, i 

'nes būtinai šiame mėnesyje 
reikia pasiųsti ir antrą pu- 
sę — $5,000.00 Kalėdinės. 

Dr. A. L. Graičunas. Sekr. 

Influenza. 
Grįžtančioj i liga, taip vadinama influenza, yra laba' pavo- 

jinga. Apsaugok save ir savo šeimyną apsaugodamas savo svei 

kaią. jpirmi zenkiai tos ligos yra karstis aKių, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, galvos ir rumeuų, asi- 

tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimą arba 
•pirmą pagaibą mes jpatariarue vartoti seKdiicias gyuuoics. 
skalaukite gerklę ir nosį su Severos Antisepsoiių, vartodami 
vieną alį ir tris alis šilto vandenio,Jeigų kartais jaustumei šaltį 
arba karštį, imk Severos Plotkeies nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol viduriai neprasiiiuosiuos: 
Redykis ir dengkis šiltai: Jei nejausi nei kiek geriau į vieną 
dieną, pašauk daktarą ir laikykis prieš tą įsakymų: šio? gyduo- 
les <prig ^lbės jums atsilaikyti prieš tą epidemiją, todėl jus pri- 
valote visuomet kas turėti ,po ranka: Parsiduoda visuose vais- 
tinėse, sekančiomis kainomis: 

Severa's Antisepsol 35 centai ir 2 centai taksu: 
įSevera's Cold and Grippe Tablcts^o centų 11* 2 taksu: 
Severa's Balsam for Lungs 25 ir 50 centai ir 2 ccnt taksu: 

Jeigu negalite gauti pas savo vaistininko; reikalaukite tiesai iš 
W. F. SEVERĄ CO , CEDAR RAPIDS, 10WA. 

DIDELES PRAKALBOS IR KRUTAMIEJI 
PAVEIKSLAI. 

j vyks PETNYČIOJE, SAUSIO-JAN. 30 d., 1920 m. 

MILDOS SVETAINEJE, 3142 S. Halsted St. 
Prasidčs 7:30 "valanda, vakaro. 

Kalbės Dr. Prof. Rccd, Dr. Jcsse \V. Brookas, lietuviš- 
kai Dr. A. Zimontas ir Dr. A. L. Graičiunas ir bus rodomi 
žingeidus ^ .g'yb 

KRUTAMIEJI PAVEIKSLAI 
Tautiečiai Lietuviai! Nepraleiskite šios progos, nes tokiu 

prakalbų negreitai tegausite girdėti: 
'Kviečia Komitetas: 

LIETUVIU KORPORA 
CIJA VALDŽIOS 

GLOBOJE. 
Korporacijos ofisuose atliekame 

sekančius reikalus: 

1) Siunčiame prekes- 
tavorus Lietuvon ir 
kitur; 

2) Persiunčiame pini- 
gus į Lietuvą ir ki- 
tas šalis; 

3) Važiuojantiems Lie- 
tuvon parūpiname 
pasportus, laivus, a- 

fidavitus ir t. p. 
4) Vedame žemes ir 

turto reikalus Lietu- 
voje ir čia; 

5) Sujieškome gimines 
Lietuvoje; 

6) Suteikiame informa- 
cijas laiškais ir ypa- 
tiškai be atlyginimo. 

Turint svarbių reikalu visuomet 
kreipkitės prie: 

Baltic 
Consultation 

Rureau 
.05 W. MONROE ST. 

CHICAGO, IL. 
S uite 1508 
Telefonas Majestic 8347. 

Valandos nuo 9 iki 6 
Nedėliomis nuo 10 iki 2 

f Telcphone Yards 1532 : 

I DR. J. KUUS 
• LIETUVIS \ 
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į I Gydo visokias ligas moterų, vaiku ir vyrų! 
\ Specialiai gydo limpančias, senas ir I 

paslaptingas vvnj ligas 
j 3259 S. HALSTED ST., CHICAGOJ 

Pranešu Visiem 
*£ad Salute Stomaoh Bitters yra pri- 

pažintas WaBhlngtone, D. C. už tikrą 
ir geriausiu gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedlrblmą neskanaus atairugi- 
ino neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Balutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, algi, kurie Jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.59, Ž 
bonkoi $3.00, 4 bonkoa, $5.£5, 8 boi- 
kos $7.60 ir 12 bonkų $14.00. 

Balute Bitteris įs šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, o 

Jeigu negali gauti, ta prisl* 1 
money 

orderiu pinigus, o męs gavę pinigus Ir 
užsakymą kiek relkalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamlstų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųafcit 
tikrą lr aiškų savo antraSą Ir raBrkU 
tais: 

SALUTE MANUFA6TURE 
P. A. BALTRANA6 CQ„ 

618 W. 31«t 8t., Chlcago, IU. 

Sevcros Gyduoles užlaiko 
seunynos sveikata. 

Kosulys 
yra tai vienas lymptoraai, kuri pa- 
prastai draugauja portaliniams, (Ti- 
pui ir tokiem* neimagumams, kurie 
užgauna kvėpavimo triubcles. Toki- 
ame atvėjyje reikalingas vaistas, kurs 
nevien apmalšina uždegimą, bet kartu 
sulaiko iritacija ir kosulL Rasi, kad 
nčra nieko goresnio už 

Severa's Balsam 
for Lungs 

(Severos Balsamo Plaučiams) kuris yra 
gerai žinomas nuo 1881 metu, kaipo 
vienas pasekmingiausiu vaistu nuo 
perSallmo. užkimimo ir kosulio, ypa- 
tyngci jeigu kosulys paeina nuo kvė- 
pavimo triubtliu uždegimo, i? priežas- 
ties spazmodiiko sraaugulio arba in- 
fluenzos. Kainos: 35 ct. ir 1 ct. taksu, 
arba 50 ct. ir 3 ct. taksu. Parsiduoda 
visur aptiekose. 

I Soverda Lletuviikas Kalendorius 
1929 metams duodamas dovanai! Pa- 
prašyk nuo savo aptiokoriaus. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, !OWA 

GARSINKITĖS 
"LIETUVOJE", 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondsus pilna parašytąja ^ ijj 
verte, ir Laisvės Bondsus pilna pinigine verto. 
Atneškite arba atminėkite t i r> o KnvuvmĖ c r>f\ 

Atdara kasdien nuo 9—6 SACKH&IM & CO 
Utarninkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVENŲE, 
lr Subatomis 9-—9 tarp Pauina ir Wood 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
ANT DUBU. LENTŲ. REMU IR STOGAMS POPIEHIO 

Specialiai: Maleva malovojimui Btubų iš vidaus, po $1.50 i:ž galionu į 
CARR BROS. WRECK1NG CO. , 

3003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL. [ 

EXTRA! EXTRA! * 

Visiems žinoti, kad Jaunų Vyrų Lietuvių Drargiškas ir 
Pašalpos Kliubas, rengia dideli J 

Koncertą, Prakalbas ir Salių Į 
NEDELIOJE, VASARIO—FEBRUARY i iJtENA, 1920 m. ] 

M. MELDAŽIO SVET, 2242 W. 23rd Placc 
Duris atsidarys 5130 vai, Pradžia 6:30 vai. Inžanga 35c yp, { 
Kviečiame be skirtumo jaunus ir senus atsilankyti, nes galėsi- * 
te išgirsti daug ko naudingo. Programą išpildys gabus Chicagos 1 
dainininkai. Dainuos Chicagos Liet. Komunistų Vyrų Choras, * 

Sietyno M, Csoras ir komunistų "Pirmyn" mišrus Choras. Kai- jį 
bės L. Geležėle temoje: f'l\ą veikia KoAiunistai ir už k1} jie J 
yra persekiojami", ir kiti pamarginimai. Kviečiame vi us, o * 
tikrai busite užganėdinti. KOMITETAS. 1 

Mokinkis Angliška i Namie 
LENGVA IŠMOKTI 

28 Lekcijos Buvo $10. Dabar $3.00 
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS. SUGRAŽINSIME JUM PINIGUS. 

Nora geresnio budo už ši kursą, išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausius būdas išmokti vipą. 
anglų kalbą, namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu budu. kad mokinys netik, gali, bot turi 
viską atminti. Jos perstato dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- 
singumas kiekvienos'eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi j mokinto mintį su 
tokia spėka, kad jis nekelia akiu nuo lekcijos, kolei visko neišmoksta. Išta- 
rimas anglišku žodžiu ir vertimas lietuviškon kalbon taipgi yra praktiškas. 

sis kursas susideda iš 28 gražiai atspausdintu aut gcro.i popieros lek- 
cijų. Pirma lekcija susideda iš 8 dideliu puslapiu — visos kitos iš 4 didelių puslapių. 

štai ką. mūsų mokinys sako apio mūsų kursą, išmokęs angliškai: Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jum6 padėką, už jusų atsakantį mokinimą ir populidrišk^s lekcijas jusų metodos. Jusų mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi, ačių ir už konsulą* ciją, (patarimus)'. Jusų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta pagarba, JOSEPtl KIJAUSKAS. Norristown, Pa., July U, 1917. Turimo šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėję po $10.00 už kursą, yra taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tami*ta. mo- kėdamas dabar tik $3.00 už tą kursą.. Bet. užsirašyk tuojaus — dabar. Vėliaus gali buti pervėlu. Atminkit, męs turimo tik 150 šių kursų po $3.00 kiekvienas. Po to ir vėl bui po $10.00 kiekvienas kursas.' Taigi' buk pir- mas. Siųsk $3.00 šiandien, idčk markių už 15c. dėl iškašių pr i siuntimo kurso. Tainista nieko nerizikuoji. Jeigu nepalik*, prisiųsk lekcijas niurna atgal už trijų (3) dienų po jų apturėjimo mes sugrąžinsime pinigus šis kursas yra vienas $30.00. Musij kaina tik $10.00. bet ta mist a dabar turi Progą, gauti ji už $.>.15 su markėmis. Naudokis šią pro.Ti, Prisiųsk pini* gus šiandien, 1 žtikriname, kad nesigalosite. Pinigus siusk "Mon< v Oru riu" šiuo adresu: 

?*r» TTtrr»n?iT 
L. BEN. WAITCHES 



Vietines Žinios 
186 MIRĖ NUO INFLUEN- 
ZOS IR PNEUMONIJOS. 

Sveikatos skyrius praneša 
kad per paskutines 24 valan- 
das nuo pneumonijos ir influ* 
enzos numirė 186 žmonės. 
-Naujų susirgimų influenza bu- 
vo 1,578, mirė 96, o nauju 
susirgimų pneumonija buvc 
360. nurnirė-gi 90- 

Sveikatos komisininko padė 
jėjas Dr. Gottfried Koohler sn 

ko, kad pasidauginimas skai- 
čiaus mirčių nuo dvynligės yra 
natūraliu dalvku skaitliui su- 

sirgimų padidėjus. 
I)r. O'Neill priduoda svarioj 

skiepams nuo pneumonijos 
jis sako, kad surašas parodo 
jog nei viekas tų, kurie buvo 
skiepinti pernai, šiemet nesu 

sirgo pneumonija. 
Maistų inspekcijos biuro.per 

dėtiniui James Kilcourse pareį 
katavus, majoras Thompson 
atėmė leidimus vienai valgyk- 
lai ir dviem pieninėm. \ algyk- 
la buvusi nesanitari, o pieni- 
nės nepaklausė naujo prisako 
kad pienas butų pasterizuoja- 
mas ne 145, o 155 laipsniai: j 
karščio. 

VAKARIENĖ PAGERBI- 
MUI KOMP. MIKO 

PETRAUSKO. 
Utarninko vakare, sausio 

27 d., 1920 m., birutiečiaij 
surengė puikią vakrienę pa-i 
gerbimui kompozitoriaus i 
Miko Petrausko. Žmonių I 

prisirinko pilnutėlė "Mil-! 
dos" svetainė, apie du šim- 
tu svečių. Dar tokios pui-; 
kios ir kųr taip daug žmo- 

nių dalyvautų vakarienės, 
turbut, ant Bridgeporto dar,' 
niekuomet nebuvo. Kai šei- 
mininkės rengė užkandžius,! 
jaunieji turėjo nemažai lai-i 
ko pasišokti. * 

Užkandus prasidėjo pro- 

gramo dalis. — P-s Uktve- 
ris apibudino svarbą darbo j 
g. M. Petrausko. | 

Antras kaioejo par,s 

komp. M. Petrauskas. Jo 
nuomone, tai dabar Bridge- 
porto negalima pažinti, ne3 

per tuos dešimts metų daugi 
atmainų įvyko. Vienu žo- 

džiu, lietuviai, sukulturejo, 
subrendo. P-s Jurgelionis 
apibudino gerb.' Petrausko 
veikimą ir prisiminė šiek- 

tiel: iš darbuotės jo jaunų 
dienų. Paskiau sekė muzi- 
kalė programo dalis. P-lė 
Norkevičiutė, — savo skam- 

biu, kaip lakštingalos bal- 

seliu, grojant pianu, — pa- 
dainavo. Publika jai, resa, 

nepasigailėjo aplodismentų. 
Paskutinę programo dalį at 

liko birutiečiai. Dainavo 
iš "Išeivio" "Sudiev' Lietu-! 

va, man linksma buvo" -- 

daina labai atatiko vakaro 
tikslui. 

Abelnai imant, vakaras da 

re puikų įspūdį, nes ant vi- 

sų veidų matėsi kokis tai 

nepaprastai pakilęs upus. 
Tiesa, nekjrie buvo ir per 

daug linksmus. R. G. 

TOWN OF LAKE. 
Gvardija Didžio Lietuvos 

Kunigaikščio I ytanio laikė 

savo metinį susirinkimą sausio 
d., Šv. Kryžiaus parapijos 

svetainėje- Besvarstant drau- 

gijos reikalus, nepraleista nei 

Lietuvos Paskolos Bonų parda 
vinėjimo reikalas. Gvardijos 
D. L. K. Vytauto atstovai nuo 

Susivienijimo vietinių draugi- 
jų paaiškino, kad buvo sušauk- 
tas vietos lietuviu viekas susi- 
rinkimas sausio 19 d., j kurį 

susirink'*) gražus bu r J1's tėvy- 
nainiu. — iš įvairių draugys- 
čių Katalikų Vienybė- ir taip 
lietuvių- l'j išsireiškimo, kele- 
to ve'kėjų pasirodė, kad visi 

yra pasiryžę Šitą šventa tautos 

darbą remti; taipgi liko nu- 

balsuota, kad nesivadovauti nei 

partijomis nei jokiomis orga- 
nizacij mis, o tik veikti kaipo 
lietuviai. Tapo išrinkta valdy- 
ba sudarymui bendros L.P. Bo- 
nų stoties, ir taip visi pasiža- 
dėjo darbuotis linkui Tėvy- 
nės labo- — Toks buvo rapor- 
tas buvusių ant to susirinkimo 
narų. i 

Yienas-kitas prašo balso ir 

prisimena, buk girdėjęs, kad 
Katalikų Vienybės 5-tas sky- 
rius turėjęs susirinkimą sausio 
21 d., kur sudarę kitą stoti. 
Kadangi susirinkimas atsibuvo 
prie uždarytų durų, reiškia 
slaptas, kur buvo leidžiama tik 
su tam tikrais prisiųstais laiš- 
keliais, todėl nieko aiškaus ne- 

žinoma. Bet pasirodo, kad an!) 
minėto susirinkimo buvę pa- 
kviesia pora. Sako, ten tris kar 
tus buvo balsuota rankų pakė- 
limu ir visus trįs kartus nubal- 
savo laikyti-es prie išrinkto vi- 
suomenės komiteto, reiškia, 
veikti visiems bendrai, išimant 
prof. kun. Bučį ir p. Y. Stan- 
čiką. 

Sumanė dar cartą išdalinti 
korčiukes, ant kurių reikėjo 
ką tai parašyti. Korčiukes su- 

rinkus, užreiškė, kad jau rei- 
kia antrą st-oitį tverti; nepaisant 
sukviestųjų prieštaravimo. 

Visapusiškai apkalbėjus ši- 
tokį nenaudingą nei Lietuvai, 
nei mums pasielgimą gerb- 
prof. kun. Bučio ir V. Stanči- 
ko, pasirodė, kad bent šiame 
reikale tas visiškai nepageidau 
jama ir todėl Gvardija D.L.K. 
Vytauto, prie parapijos Šv- 
Kryžiaus, Tovvn of bake, nu- 

balsuoja virš 200 balsais (vie- 
nas prieš), kad gerb. prof. kun. 
1 Jucys ir p. V. Stančikas duotų 
musų kolonijai šventą ramybe, 
nesikištų į vietos lietuvių veiki- 
mą ; lai nekliudo, kas nori ar- 

ba kas veikia vietos žmonių ge-i 
rovei arba Tėvynės ir Tautos | 
reikalams. 

Gvardija D. L- K. Vytauto 
taipgi r .įtarė paimti LLluves 
Paskolos Bonų už $500.00, ne- 

atsižvelgiant, kad metai atgali 
aukavo Lietuvos1 sušelpimui 
viršy $300.00, 0 mėnuo atgal 
— virš $150.00 tiems patiems 
reikalams. Taip-pat nepamirš- 
ta ir Amerikos Lietuvių karei- 
vių, kurie žaia važiuoti ginti 
Tėvynę, — ant jų vakaro, br 
siančio vasario 14 d., paauka- 
vo dovanų $10-00. 

Gv, D.L.K. Vytauto. 

MELROSE P ARK, ILL. 
Sausio 25 d. Kornp. "Kau- 

nas" rodė paveisklus iš Lietr- 
vos; publika, matydama Lietu 
rėjo sumesti aukų Lie uvor» 

šauliams. 
Aukavo sekančios ypatos: 

M- Janušiauskienė .... $2.00 
Ant. Butk-.is 2.00 
J. Musneckas 1.00 
j. Kobei i s 1.00 
St- Pabijauskas 1.00 

Smulkių aukų 11.75 
Viso $18.75 

Aukos pasiųsta Lietuvos Mi 
sijai, kun. J. Žiliaus vardu per- 
siuntimui Lietuvos šauliams. 

M. Truska- 

I SUĖMĖ PABĖGUSIĄ PAČ-I 
j TOS STOTIES VEDĖJĄ. 
į Buvusi pačtos stoties vedė-1 
I ia Franklin Parko Irene Eli 
[zabe'th McAuliff ir Merrill B 
»nks, kuris cfvi savaitės tam ar j 

jgal išbėgo su ją, vakar sugrį- 
Ižo Cliieag'on su valdžios agen- 
tais, kurie užvakar suėmė juo> 
Cievelandc. Jie bus kaltinami 
už pasisavinimu valdžios pini- 
gų ir gal už peržengimą 
Manno akto. 

Miss McAuliff ir Inkš ap 
s i stojo Iuiclido viešbuty i, Cle- 
velancle, kaipo pats su pačia. 
I f. P. \Yilsoa Abudu nešiojo 
deimantus, kuriuos, kaip jie 
prisipažino, pirko už dali 
$13,000, kuriuos jie išsinešė i.v 
Franklin Parko pačto stoties. 

Bridgeport. 

Pėtnyeioje, 30 sausio Mil- 
dos svetainėje, 3142 S. Hal- 
stecl St., įvyks prakalbos ir 

Utaminko vakare, sausio 
dės 7:30 vai. vakare. 

Lietuviškai kalbės gerb- 
Dr. A. L. Graičunas ir Dr. 
A. Zimontas; angliškai, Jes- 
se W. Brooks, Prof. Reed ir 
Dr. Johnson Mayers. Beto, 
bus dar rodomi labai indo- 
mųs krutami paveikslai, o 

pertraukose dainuos garsas 
dainininkai. 

Visiems lietuviams reikė- 
tų atsilankyti kuoskaitlin-' 
giausiai, nes čionai bus la- 
bai daug kas pamokinančio. 
Lietuviški kalbėtojai aiš-Į 
kins svarbiausius dalykus 
apie Lietuvos padėtį šiuo- 
ju laiku; angliški kalbėto- 
jai taipjau nurodinės apie 
moksl.i ir tikėjimą. 

Prakalbų rengimo pirm., 
J. Vaitulis. 

LAIŠKAS LIETUVOS 
LAISVĖS VARPO 

KOMITETUI CHICAGOJE. 

Gerbiamieji! 
Čia prisiunčiu jums auka j 

už savo sunų, kuris aukauja' 
savo gyvastį del Lietuvos Lai.' 
vės. Gavau žinia iš Lkiuvos, 
kad mano sunus Aleksandras 
Venckus, pradžioje 191() m. 

savanoriai pastojo Į Lietuvos 
kariuomenę, budrmas vos 18. 
kos metu amžiaus. Man labai 
linksma, kad mano sunaus gis* 
lose priderančiai veikia manu 

patrijotiškas kraujas- Todėl 
prie pirmos progos, noriu pa- 

siųsti jam taip labai puikų ir 
patrijotišką Lietuvos Laisvės 

Varpo garbės ženklą ir tuom 

papuošti savo sunaus karžy- 
giška krutinę. 

As manau, kad šiame mo- 

mente ir maža auka yra' svar- 

besnė, negu ir didelė, bet vėlai; j 
Kadangi esu l ilpnos sveika- 

tos, todėl pats už save šį kartą 
Lietuvai aukoti negaliu. Kai[ 
pradėsiu dirbti, tada kiek galt 
damas, paaukausiu. 

Su pagarba, 
Pranas J 'cnckus, 

'Burtis, Orcgoti 

LIETUVOS L. P. BONU 
REIKALE. 
Bridgeport. 

L. L. P. Bonai parsiduoda: 
1. "Lietuvos" Admin. — 

3253 80. Morgan St. 
2. Universal State Bank 

—3252 So. Halsted S'. 
3. T. M. Šatkauskas — 

3423 So. Halsted St. 
4. J. Martinkus — 3324 

So. Halsted St. 

SUSIVIENIJIMO LIETU- 
VIŲ KAREIVIŲ 

2 kuopos susirinkimas atsi- 
bus sausio 30 d., 8 vai. vak. 

Apveizdos Dievo Parapijos 
svetainėje, — tarp 18 ir LTnion 

gatvių. Visi nariai malonėsite 

atsilankyti ant viršminėto su- 

sirinkimo- Apsvarstymui turim 

daug svarbiu reikalų- Malonė- 
kite neapleisti šio susirinkime 
nei vienas. Nuoširdžiai kvie- 
čia. Valdyba 

PARSIDUODA PIGIAI. 

Didelis lotas 2<S pėdu pločio 
ir 125 pėdu ilgio ; suros, ciman 
tiniai said\vokai ir gatvės iš- 
grįstos ir apmokėta, tikrai ver- 

tas $1,000 greitu laiku savinin- 
kas išvažiuoja ant fantui turi 
1 irduoti šia savaitę mažiau1 
kaip pusę kainos, lotas randasi! 
Brightou Parke, labai gražioj 
vietoj. , 

120. akrų fanna išdirbta 70 

akrų po plūgų ir užsėta 35 ak- 
rai dobilais ir 35 akrai suarta 
ir prirengta ant pavasario so- 

dint kulbėms ir kitiems javams 
ir apie 50 akrų miško ir gany- 
kla per kur teka puikus strie- 
aunus upelis, pilnas visokių 
žuviii. Žemę yra labai derlinga 
molis su juodžemiu ir visa lygi 
prie puikaus pavietavo kelio. 3 

mylios nuo Lietuviško miesto 
\Yoodboro, YViso aisin, moky- 
kla tik pusę mylios. Pora gerų 
arklių vertės $600. 6 melžamos 
karvės ir 6 priaugančios 0 
kiaulės, apie 50 viš.ų, visokį 
reikalingi farmiški įrankiai ir 
mašinos, visokių javų bulbių 
it šieno užtektinai dėl maisto 
ir ant sėklos, geri 5 budinkai. 
Parsiduoda viskas greitu laiku 
lik už $6,500. iŠ priežasties se- 

natvės dabartinio savininko, 
šita farmą yra tikrai verta dvi- 
gubų pinigų. 

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 

(klauskit J. Zacker.) 

"FLU JAU ČIA, BET NE- 

IŠSIGĄSKITE. 

Bukite ramus! Atminkite 
garsu Commodore Perry išsi- 
reiškimą po mūšio prie Lake 
Frie 1813: Mes sutikome prie- 
šą ir jis yra mūsų. Tai yra len- 

gvu sutikti ir pergalėti, jeigu 
jus numanote kaip ta padaryti, 
reikia dideli? atsargumo idant 
išvengti visų priežasčių vedan- 

čių ir visuomet laikyti vidurius 
tvarkoj su pag«lba T r i nerio 

American ElL\er of Bitter 
\Yine. Trinerio gyduolės netik 
išvalo vidurius, be'i taipgi su- 

stiprina visą kuną. Kitos labai 

puikios gyduolės šiuose dienus 
se influenzos epidemijos: Tri- 
nerio Angelica Bitter Ton i c, 
kuris priduoda stiprumą ir gy- 
"ingumą visam kūnui. Trinerio 
Cough sedativ kuris greitai 
prašalina kosulį- ir Trinerio 

Antiputrin, kuris yra labai pui- 
ku? gerklės skalautojas ir no- 

r.ies (nosiai, sumaišykite viena 
dali su keturiomis dalimis van- 

denio, drungno).' Kiekvienas 
vaistų pardavėjas užlaiko savo 

sandelyje, Trinerio gyduolės 
arba jis gali jums parūpinti, 
tik reikalaukite Trinerio' Jo- 
seph Triner Company, 133.V 
43 So. Ashland Ave. Chicago, 
111. (apgar.) 

REIKALAUJAMA "FOUNDRY WORKERS,, — 50. 

PASTOVUS DARBAS. TAIPGI REIKALAUJAME LE- 

BERIU IR KITOKIU FOUNDRES DARBININKU. 

KREIPKITES PAS: 

EMPLOYMENT DEPARTMENT 

68 W. HARRISON STREET. 

REIKALAUJAME 50 "GREY IRON MOLDERIU", 
DIRBTI ANT "FLOOR" IR "BENCH". DIDELIS UŽ- 

MOKESTIS. NERA NESMAGUMU. PASTOVUS DAR- 

BAS — 6 DIENOS SAVAITEJE. UŽMOKESTIS KAS 

SUBATA. KREIPKITES PAS: 

EMPLOYMENT DEPARTMENT 

68 W. HAURISON STREET. 

| PARSIDUODA IJUKERNE 
IR GROS E K N E. 

'M"ha parduosiu vienus tik fiks- 
verius viena aisbaksa. Aisbak- 
ras geras ir didelis 8x12, kam 
tokie daigiai reikalingi matanc 
kitę atsišaukti. J. Naudžiūnas, 
40(>4 So, Artėliau A ve.. 

McKinley 1604. 

GELEŽINIAI TA VORAI 
IR PENTAS 

Parsicluoda geležiniai tavo- 
rai ir pentas iš priežasties kad 
savininkas turi kraustitis grei- 
tai. Gera proga norinčiam eiti 
i panašų biznį, Klauskite, 
"Lietuves" cfir^e 

3253 So. Morgan St. 

GERA-PROGA JAUNA- 
VEDŽIAMS. 

Pigiai parsiduoda Naminiai 
Rakandai (E t ninai) arti Lie 
tuviškos Hažnyčios, Iiri^hi-. i, 

Parke, puikus rūmai del pagy- 
venimo ant an'lro augŠto (llio- 
ro) visi daigtai nauji ir geri, 
priežastis pardavimo, išvažiuo- 
ja i kitą mi-ssta. Kreipkitės pas:j 
E Stasulj. 4438 So. Eairfield, 
Ave, Tel. McKinley 5(M8. 

Reikia Pališeria ir Pagelbi- 
ninku, prie rėmu darbo. Atsi- 
šaukime pas Mueller Bros. 

2641 West Polk St., 
✓ 

GROSERNE IR BUČERNE. 
Parsiduoda bučerne ir groser- 
ne, laibai geroj vieto, puiki pro- 
ga lietuviui, nes šioji apylinkė 
apgyventa lietuviais. Atsišau- 
kite pas savininko: 

Ludvik Grudzki, 
1857 North A ve., 
"" ■ -« 

DIDELIS BARGENAS. 

parsiduoda ant dviejų lubų ply 
tų namas 4x4 kambariai, vis- 
kas, geriausiame stovyje, augš 
tas l)eismontas. Namas prieš j 
pat mokykla, netoli 2 ga'tvėka- 
rių linijų. Parduosiu pigiai,kai- 
na $6,000, parduosiu už $4,500 
Savininkui reikalingi pinigai. 
Namas prie: 926 \Yest 36th St., 
Savininko adresas 

S. Roth, >. 

4535 So. \Yallace St., 

PERKAM IR PAR- 
DUODAM. 

Ar turi Nama, Farmą, Lotą ar 

kokią Biznį ant pardavimo ar 

ant išmainymo ant ko kito? 
Teipgi jei nori pirkti Najmą, 
Lota, Farma ar kokia Bizni, S,' o u 

męs turime daugybe gerų Bar- 

genų visuose kraštuose Ameri- 
kos, Chiragtaj ir kituose mies- 
tuose. Mes greičiausiai nuper- 
kam ir greičiausiai parduodam 
Ateik ar Rašyk, 

Liberty Realty Company 
3416 S. Wailale Street 

Chicago, 111. 

Persikėlė iš 
1652 W. VAN BUREN 

STREET 
i 

1620 W. 12-TH STR. 
kamp. Marshfield Ave. 
Jis yra ofise nuo 10 ry- 

to iki 8 vai. vakaro. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 m-t.j kaipo 
patyręs' gydytojas, chirurgas ir akušeris. 
Gydą aitrias ir chroniškas ligas vyt.,, mo- 
terų ir vaiku, pagal naujausias metodas. 
X l<ay ir kitokius elektros prielai-u?.. 

Ofisas ir lalioratoriia: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli Fisk Street 
Valandos: nv.o 1C—12 pietį) ir C—8 vakare 

Telefonas Canal 2110 

Cyv.: 3112 SO. HALSTED CTREET 
Valandos: S—9 ryto tikl.-.i 

NESTREIKUO'.CITE! 
Kam dirbti kitam jei- 

gu gali buti pats sau po- 
nu. išmokdamas barbary- 
stės amatą. į trumpą laiką 
Tas amatas tai pravers 

net jeigu grižtumei } 
savo tėvynę. Del platės- 
niu žinių rašykite pas: 

NOSSOKOFP'S INTERNATIONAL 
DARBER SCHOOL 

1202 Penn A ve. Pittsburgh l'a 

John Kuchinskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. II.L. 
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: » iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lot? ar- 
ba Fa r mg. ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortsočių, ant 
lengvų sąjygų. 
\Yest. Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Br»n- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt. K Tel. Canal 2552 

Phone Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UžSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: S iki 12 ir 4 iki 0 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 

KENTĖJO 10 METU 
VIDURIŲ ŲGA. 

Dabar sveikas. Turi gerą 
apetitą ir viską valgo be ma 

žiausios baimės. 
Aš sirgau per ilgą laika. Tu 

rėjau pritvirtini, Užkietėjimą, 
katarą ir iktokius skausmus ir 

kentėjimus. Mėginau visokias 

gyduolės, ėjau prie geriausių 
daktarų, bet niekas negelbėjo. 
Pagaliau aš tai nusilpau, jog 
negalėjau nieko dirbti ir ma- 

no nervai taip pairo, jog nega- 
lėjau miegoti. Likau be vilries 
ir nežinojau ką daryti. Bet kas 
kokiu budu man teko išgirsti 

į apie Šv. Bernardo gyduolišką 
| žolinę ir gavęs aš pradėjau ją 
gerti. Į trumpą laiką aš pasi- 
taisiau, ir dabar jaučiosi svei- 
kas. Ta žoline manę išgydė. 

Todėl jeigu kas nors ligą ski 
lvio, inkstų arba viduriu tegul 
geria gyduolišką Šv. Bernarde 
žolinę. Ji turi labai priimnu 
skonį ir pagelbsti labai greitai. 

Siųsk $1.12 už vieną pakeli, 
arba $5.00 už 6 pakelius šiuo 
adresu: St. Bernard Gardens. 
D-22 Ne\v Orleans, La. ir jie 
prisius jums su paaiškinamais 
kaip sutaisyti ir kaip gerti. Pi- 
nigus grąžisime atgal jeigu ta 

žolinė jums negelbės. Tssimoka 

pabandyti. 

DR. I. E. M AK AR ] 
I.IETU\'IS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Roselando: 10900 Michigan Ave 

Telefonas I'ullinan 34J ir 3180 
Chic. ofisas: 4515 S. VVood St. 
Tik Ketvcrgo vak, nuo S iki 7 

i Telefonas Yards 723 

Phonc Ca«a1 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvos Dentistas 

Valandos: f):30 iki 12: 1 iki 8 vak. 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. TLL. 

Phone Yards 2544 
DR. S. NAIKELIS i 

LIETUVIS J 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

Of: ir £yv: vieta 3252 S. Halsted StJ 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30j 
To\vn of Lake 4712 S. Ashland Ave.l 

Vai.: 4:30—7:00 P. .M. 
Phone Drover 7042 I 

I'IuiiK-s: Vanls 155—551 
Residence l'honc Drover 7781 

IF.A. JOZAPA1T1S, R.Ph. 
; DP.UG STORE—APT1EKA 

Pildome visokius receptus 
3601 S. HALSTED ST. CHICAGO 

Dr. S. Biežis 
/ LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street i 

Kampus S. Leavilt St. 
Telefonas Canal 6222 

Vai: 1 i'.a 5 ir 7 iki 9 vai. vak. 
Gyvenime vieta: 3114 \V. 42nd St. 

Telefonas McKinley 4938 
Valandos iki 10 ryto. 

Telefone Yartls 3654, AKUšERld\ 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko- 
Icvij); ilgai praktika- 
vusi Peunsilvanijos 
hospitalėsr, Pasekmių 
pci patarnauja prie 
gimdymo. Duoda rodi 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
5113 S. Halsted St. 

(ant antru lubų) 
CIIICAGO, 1LL. 

1 

Nuo 6 iki 9 rvto ir 
Nuo ikt 9 ryto r 7 iki vėlai vakaro | 

Telephone Lrovcr 7042 

DR. C. Z. VEZELIS j 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: rmo 9 rvto iki 9 vakare \j Kcdėldieniais pagal sutarimą 
į 4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos gatvSs 

Plione Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA ! 
DBNTISTAS ! 

Naujieną Namo j Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 0 vakarei 
1739 S. HALSTED ST CHlCAGf j 

DR. JOHN ORPE 
gydytojas;.7 .- ♦,jrga'» 

1637 W. 51ma ir ka-- darsbfield 
Vai.: iki 9; ir n V. ik. S 

Telefonas Pr '.\"7 

Dr. G. M. G aser 
TELEFONAS YAHPS 687 

3149 S. MORGAN S'i\ Ic.-rtė 32ro~ 
Specialistas Motc; i.-!v i. Yyilškų 

ir Chroulšk'.i Ligą 
Valandos: 9—10, 1-—J j>o pietų 

6—8 vak, Ncdi'-I, '—1. 
Praktikuoja jau 28 motai 

DR. M. T. STF"""US 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofias: 1757 W. 47 St. Bouio* ard 16(i 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 2 po plet ir :31 

iki 8:30 v ak, Nedtl, 9 iki 12 il>na 
Kamai: 2!>14 \V. 43 St McKinkv/ 2f.rr 
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