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DĖKIME KAD IR 

PASKUTINI DOLARJ ANT 

LIETUVOS AUKURO. 
♦ 

THE FIRST L1TIIUANIAN NEVVSPAPJER IN CENTRAL AND 

WESTERN STATES. ESTABLlSHED S893. D A 1 L Y 

V '* 

STOKIME Į 
LIETUVOS APGYNĖJU 

EILES. 

SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS VIDURINĖSE-VAKARLV.SE 
VALSTIJOSE. INSTEIGTAS 4893. 

Vladivostokas revoliucio- 
nierių rankose. 

Talkininkai svarsto tarybų 
pasiūlymą taikos. 

VLADIVOSTOKAS REVO- 
LIUCIONIERIŲ 

RANKOSE. 
* Wa#hington, vas. 3 d. —j Antra revoliucija atsitiko si 

biriniame uoste Vladivosto- 
ke, per kurį Amerikos eks- 

į pedicijos kareiviai grįžta j 
namon. i 

Maj. gen. G ravės telegra- 
moje datuotoje sausio 31 d. 

v ir apturėtoje čia karės sky- 
riaus šiandien praneša, kad 
sukilimas yra grynai vieti- 
nis ir kad revoliucionieriai 
valdo miestą. Talkininkų 
kareiviai patroliuoja gatves 
apsaugodami piliečius. 

Revoliucionierių paskelb- 
toji platforma stoja prieš 
naminę karę Sibire ir už pa- 
darymą galo svetimšalių ki- 
šimuisi į Sibiro reikalus. 

TALKININKAI SVARSTO 
BOLŠEVIKU PASIULINI- 

MĄ TAIKOS. 

Londonas, savario 3 d. — 

Gauta patvirtinimas, kad 
lenkų valdžia drauge su tal- 
kininkais svarsto tarybų 
Rusijos premiero Lenino, 

/ užsienio ministerio čičerino 
ir karės ministerio Trockio 
pasiulinimą taikos žmonių į 
komisarų vardu. 

Pasiulinimas, kuris buvo 
bevielineje telegramoje ap- 
turėtoje iš Maskvos pereitu 
savaitę, kviečia gražuoju su- 

taikyti visus ginčus ir neuž- 
baigtus klausimus tarp Len- 
kijos ir tarybų Rusijos. 

Lenkų užsienio reikalų 
ministeris Stan. Patek, kuris 
nesenai buvo Londone ir tu- 
re jo pasitarimą su Anglijos j 
ministerių pirmininku Lloy.dį 
George, ketino pribūti Var-! 
šavon nedėlioje. , 

Bus pavesta nutarti Lenkų 
seimui. 

Čia yra manoma, kad tal- 
kininkai pritaria lenkų susi- 
taikymui su tarybų Rusija, 
bet, kaip lenkų ministerisj 
čia Sapieha sako, visas da- 
lykas busiąs pavestas nu-j 
spręsti lenkų seimui, kada{ 
jis išgirs apie pasekmes Pa-; 
teko pasikalbėjimų Londone j 
ir Paryžiuje. 

Sapieha sako, kad lenkai; 
neturi noro pulti ant tarybų 
Rusijos, nors jie mato reika-j 
lingumą laikyti stiprią apsi- j 
gynimo poziciją. Jo nuomo- 

ne teritorinės kliūtys negali 
kenkti taikos padarymui. 

Sulig Reuterio telegrama 
iš Danijos sostinės, bolševi- 
kų atstovas, Maksim Litvi- 
nov, pasakė Anglijos dele- 
gatui, James O'Grady, su 

kurio jis veda tarybas Ko- 
penhagoje kas del apsimai-į 
nymo belaisviais, jog taika 
tarpe tarybų Rusijos ir talki. 

ninku valstybių yra svar- 

biausiu dalyku vaizbos san- 

tikiams pracleti. 
Jis sako, kad užsieninė 

vaizba visai negalima, nes 

Rusija yra priversta vesti 
karę ir gelžkeliai reikia tu- 
rėti liuosi kareivių ir karės 
dalykų pergabenimui. 

Sutartis padaryta Pary- 
žiuje tarp augščiausios tai- 
kos konferencijos tarybos ir 
centralės msų kooperatyves 
draugijos liečia tik dalį Rusi 
jos užsienio vaizbos, kaip 
pagal telegramą Litvinovas 
pasakęs, ne3 tokie daiktai, 
kaip gelžeklių medžiaga ir 
mašinos yra už kooperaty- 
vui draugijų veikimo ribų. 

Beto, kooperatyvių drau- 
gijų delegatai, kurie nebuvo 
Rusijoje daugiau kaip me- 

tus laiko, nežino, ko ta šalis 
reikalauja. Taipgi sakoma, 
kad kooperatyves draugijos 
yra nustoję gerą vardą tary- 
bų Rusijoje, nes jos prista- 
tydavo daiktus Sibire adm. 
Kolčakui, o pietų Rusijoj 
gen. Denikinui. 

deportavimo BYLCS I 

NAGRINĖJIMAS PRA- 
SIDĖJO. 

Tombstone, Ariz., vas. 2 J 
d. — Bisbee departavįmo 
bylų nagrinėjimas prasidė- 
jo šiandien, šitos bylos pra- 
sidėjo iš to, kad liep 12 d., 
1917 m. iš Bisbee, Ariz. ta- 
po deportuota 1,186 strei- 
kavuiseji vario kasėjai ir 

jų šalininkai į N. Mexicos 
pustynes. 

Kaltinama daugiau kaip 
200 žmonių, tarp jų yra 
daug įžymių Bisbee's ir apie 
linkės žmonių — kasyklos 
vedėjai, superintendentai j 
ir formanai, bankininkai, 
biznieriai ir profesionalai. 

Deportavimo laiku šeri- 
fas Wheeler tvirtino, kad 
visi departuojamieji yra ai- 

doblistai, bet darbo sky- 
riaus sekretoriaus Wilsono 
paskirtas komitetas rado 
tarp jų vertelgų ir nuosavy- 
bę turinčių toje apygardoje 
nuo ilgų metų. 1500 gink- 
luotų vyrų suvarč streikinin 
kus ir jų šalininkus į žai- 
džiamąjį daržą ir visus 
iškvotę, paleido tik tuos, ku- 
rie pasižadėjo grįžti prie 
darbo, o likusius suvarė 

kaip gyvulius į prekinius va 

gonus, apstatė juos sargyba 
ir išvežę į 'pustines Herma- 
nas, N. M. paliko. Liep. 14 
d. Suv. Valstijų kariuome- 
ne nugabeno tremtinius į 
stovyklą Columbus, N. M. 

ir ten jie pasiliko kelias sa- 

vaites. Begaudant streikinin 
kus Bisbee'je tapo užmušti 
du darbininkai ir vienas še- 
rifo padėjėjas. , 

Pienuoja nauja 
susivienijimą.! 

Paryžius, vasario 8 d. —j Iš Brukselės telegrama laik-, 
i'raščiui Excelsior sako, kad 
1 paskutinėse konferencijose; "Y prese svarstoma klausimas j 
susivienijimo Francijos, An-' 
glijos ir Belgijos apsigyni- 
;mo tikslais. Belgijos valdžia 
parašiusi ir pasiuntusi 
Francijos valdžiai pieną i 
bendram apsigynimui, jei j 
ateityje vokiečiai užpultų, j 

NĖRA SUSIJUNGIMO 
PRIEŠ LENKUS. 

VaršavGj sausio 31 d. į 
I(Pavėluota). — Pagal ne-j 
pilną tekstą apturėtą Kro-: 
kavos telegramose, vėliau- j 
sis bolševikų pasiulinimas1 
taikos sako, kad tarybų vai-i 
cižia nėra.dariusi jokių su-; 
tarčių su Vokietija, ar kito-1 
mis šalimis kas del bendroj 
veikimo prieš lenkus. 

m L I 
Tarybų pasiulinimo teks-' 

te sakoma: 
"Tarybų tarptautinės po- 

litikos principai padaro to-1 
kią sutartį negalimu laiktu." 
Toliaus priduriama, kad nė- 
ra tokio teritorinio ar eko-! 
nominio klausimo, kurio ne-j 
galima butų išaiškinti susi-i 
tarimu ar bendrais nusileidi j 
mais, kaip sakysime Estoni-| 
jos atsitikime. 

/ 
Kas del Lenkijos priklau-j 

somybės nuo talkininkų, tai: 
notoje sakoma: "Tarybos ži! 
no, Jf;ad koaliciniai Chur-| 
chillo ir Clemenceau',o agenj 
tai yra bandę privirsti Len-į 
kiją stoti pragaištingon ka-j 
rėn." Toliaus priduriama, 
kad tarybų veikimaš nepri- 
klauso nuo politinių ir ka- 

rinių veikimų ir kad ji yra 
remiamas neatmainomais j 

tautinio apsisprendimo prin 
cipais. 

Notoje sakoma, kad jei! 
lenkai sutiks tartis taikos] 
klausime, tai bolševikai ne- 

pradės karinių žygių į vaka- 
rus nuo linijos einančios 
per Drisą, Polocką, Boriso- 
vą ir Ptyczą, ar ukrainų 
fronte. 

BAISUS ŽEMĖS DRĖBĖ-1 
J1MAS PAŽYMĖTA 

CHICAGOJ. 

Chicago, vasario 2 d. —' 

Šiandien Suv. Valstijų val- 
džios seismografas (instru- 
mentas atjaučiantis žemės \ 

drebėjimus) Chicagos Uni-! 
versitete pažymėjo baisų i 
žemės drebėjimą, smarkes-1 
nį už tuos, kurid nesenai at-' 
sitiko Meksikoje. 

KoTrioj vietoj ir kokioj pu 
sėj tie žemės drebėjimai at- 
sitiko negalima buvo suži- 
noti. Valdžios viršininkai 
laukia kablegramų, ar tele- 

gramų apie šituos drebėji- 
mus. %eorgetowno universi-1 
teto žinovai apskaito, kad! 
šitas žemes drebėjimas tu- 

rėjo atsitikti už 3,000 iki 3,' 
800 mylių nuo "VVashingto- ; 

no. 

M SŠINA SURAŠŲ SKIRSTYMUI. 

Šita skirstomoji mašina 
į valandą 24,000 kortų 12 
sis skyrius yra paklaidoms. 

cenzo biure gali suskirstyti 
įvairių antgalvių. Trylikta- 
Pav. Jan pauola karta. 

kuri parodo žmogų esant amerikiečiu ii gimusiu sve- 
tur. 

Aigiptinio klausimo 
Išrisimas negalimas 

Kairo, sausio 29 d. (Pa- 
vėluota). — Galutinis vi- 
konto Milnerio vadovauja- 
mos misijos išrišimas aigip- 
tinio klausimo yra negali- 
mas, nors anglų partijos na- 

riai yra surinkę didelę dau- 

gybę žinių apie čia esančią 
padėtį. Žmonių sujudimas 
pasiekė tokio laipsnio, kad 
misija beveik negali tartis 
su aigiptiečių atstovais. 

ŠVEICARIJOS LAIKRO- 
DŽIU PRAMONĖ 

SVYRUOJA. 

Bem, vasario 2 d. — 

Kiek galima matyti iš kal- 
bų čia laikomame Šveicari- 
jos pirklių ir pramoninkų 
kongrese, tai yra re'kalin- 
gas valdžios Įsikišimas iš- 

gelbėjimui Šveicarijos laik- 
rodžių ir laikrodėlių pra- 
monės nuo neišvengiamos; 
katastrofos, kįlančios del 
netikusios valiutos padėties. 

Visos vaizbos šakos yra 
įvairiai paliečiamos dabarti- 
nių sąlygų. 

Buvo siūloma pratęsti lai- 
kas firmoms blogame padė- 
jime skoloms atmokėti ir pri 
imta rezoliucijos, prašan- 
čios, kad federalė taryba pa 
duotų sumanymą tarptauti- 
nei koferencijai šaukti pa- 
siekimui susipratimo valiu- 
tos klausime. 

SLAVAI UŽPUOLĖ 
ITALU LAIVĄ. 

Rymas, savarip 3 d. — 

Pranešama čia, kad Dalma- 

tijos pakraštyj ties Trau 
miestu tapo užpultas italų 
laivas Danunbio ir laivas 
buvo priverstas nuimti Ita- 
liio.- veluką. Sakoma, kad 

pasažieriai ant laivo buvo 

įžeisti ir keli sužjsti laike 

užpuolimo. Šitas praneši- 
mas sukėlė nemažą sujudi- 
mą; panašus atsitikimas bu- 

vo Spalatoje ir kituose ryti- 
nio pakraščio miesto. Laik- 
raštis Giornale d'Italia ragi- 
na valdžią reikalauti pritai- 
kymo londoninės sutarties. 

I NUMOJAMA I GALIMU- 
MA PERTRAUKIMO DI- 
PLOMATINIU RYŠIU SU 

OLANDIJA. 
i 

4 .~ 
Paryžius, vasario b \i. — 

j Sulig laikraščiu Petit Pari- 
jsien, netrukus bus prireng- 
1 tas talkininkų atsakymas j 
■ Olandijos atsisakymą pa- 
klausyti talkininkų reikala- 
vimo išduoti buvusi impera- 
torių Vilių. Laikraštis sako, 
kad nota, nors apskritai, su- 

| kalbama Vokiete j«ijf bet 
i Olandijai vėl atsisakius, im- 
sis net tokių priemonių, kaip 

! pertraukimas diplomatinių 
ryšių, ar blokavimas laivy- 
įnu Olandijos uostų. 

Ambasadorių taryba šian 
dien svarstė Olandijos at- 

sakymą reikale išdavimo bu 
vusio imperatoriaus. Ištisai 
kalbėta apie talkininkų ren- 

giamo atsakymo išlygas ir 
toMaus jos bus svarstoma se 

kamame tarybos susirinki- 
me pėtnyčioj. Vienok ir tuo- 
met nemanoma prieiti prie 
nutarimo, kadangi reikia at 
klausti įvairių užinteresuo- 
tų valdžių. 

UŽSIENIO PINIGAI DAR 
PUOLA. 

New York, vasario 3 d.— 
Užsienio pinigai vėl smagiai 
nupuolė šiandien, .^nglijos 
svaras nupuolė iki $3.33; 
Francijos frankas iki 14.44, 
Belgijos frankas iki 14.50. 
Italijos lira iki 17.52 skai- 
tant Suv. Valstijų doleriui. 

Vatinis turgus taipgi smar 

kiai nupuolė. 
Aukso išvežta į Pietinę 

Ameriką $17,000,000. 
Anglijos žinovai turi susi- 

rinkimą Londone. 

ČEKOSLOVAKAI SIUN- 
ČIA ANGLIS IR CUKRU 

AUSTRIJAI. 

Washington, vasario 3 d. 

Sulig kablegrama šiandien 
apturėta čia čekoslovakų in- 

formacijos biuro, čekoslova- 
kų respublika sumažinimui 
maisto ir kuralo stokos Au- 

strijoje. pasiuntė viso 30, 
000 tonų cukraus ir kas mė- 
nesis siunčia po 510 vagonų 
anglių. 

Laukia Greito Susitaikymo 
Latvijos su Rusija. 

I 

Dorpatas, vasaiįo 1 d., 
per Londoną vasario 3 d — 

išreiškiama didelė viltis, 
kad netrukus Latvija susi- 
taikis su Rusija, ačiu kam 
atsidaris pirklyste per Lie- 
pojų. Yra abejojama, kad 

j bolševikai bandytų atimti 
i Daugpilį iš lenkų, kadangi 
jie tikisi, kad tas uostas bus 

i priskirtas latviams. Visos 
latvių tarybos su rusais ve- 

; damos slapta ir paskyrimas 
šitų uostų nėra žinomas. 

i • 

įVOKIEČIAI DREPA DEL 

j TALKININKŲ NOTOS. 

Berlinas. savalio 3 d. — 

Kol talkininkai neinteiks vo 

[kiečių valdžiai surašą "žmo- 
rf lų, kaltinamų laužyme ka- 
ires laiko įstatymų ir papro- 
čių," vokiečių viršininkai 
neturės ramumo. 

Dabartinis netikrumas kas 
del to. kaip žmonės žiūrės 

:i surašą kuomet jis bus pa- 
skelbtas ir kuomet valdžia 

j turės prisipažinti, kad ji pri 
versta versailinės taiy.ok sv.-j 
tartimi areštuoti šimtus vir-1 
šininkų ir kariuomenės va-l 
dovų ir perduoti juos talki-j 
ninkams teisti, toli gražu | 
viršija baimę naujo sparta- 
kų sukilimo. Kiekvienas jau 
čia, kad reikalavimas išda- 

,'vimo šitų vokiečių gali su- 

kelti namine karę, bekurs- 
tant monarchininkams ir 
plačiosios Vokietijos šalinin 
kams. 

DARBININKU MUŠEIKA 
NUŠAUTAS. 

j Chicago. 111., vasario 4 d. j 
įSvarbiausis Chicagos mu- 

šeika, katrą buvęs nuteistas! 
!už žmogžudybę, garsus sa- Į 
ivo .dalyvavimu streiklaužy- j 
:steje, Maurice Enright, va-į 
kar pusiau septintą valandą; 
vakare tapo nušautas, jam! 

'sustojus su automobiliu ties 
savo namais prie 1110 W. 

| Garfield blvd. 
! * 

: Penki vyrai juodame au- 

įtomobiliuje užleistais lan- 

gais pradėjo šaudyti į jį pir- 
ma negu jis suspėjo išsi- 

|traukti savo revolveri. Iš! 
Į penkiolikos paleistų Į jį šu-i 
jvių, vienuolika pataikė. Pa-i 
jčiai su riksmu išbėgus pas' 
i jį, jis buvo negyvas. 

SPĖJAMA PERMAINA 
AIRIJOS VALDOVU. 

t 

Londonas, vasario 3 d.— | 
j Kaip pianeša Daily Mail 

j laikraščio dubliniškis korės-' 
pondentas. Dubline atvirai į 
kalbama apie vyriausio Ai- J 
rijos sekretoriaus James Iani 

<Mc Phersono galimą atsista-' 
jtydinimą; su šituo gandu 
! taipgi surištas Airijos vice-' 
karaliaus lordo French var-; 

'das. 

BOLŠEVIKAI EINA ANT 
ODESOS. 

i 

Londonas, vasario 3 d. — 

Oficialis pranešimas Angli- 
jos karės raštinei iš Odesos, 
datuotas vasario 2 d. sako. 
kad bolševikai paėmė Niko- 
lajevą ir dabar eina ant 

: Odesos. Viltis atsilaikyti 
I prieš juos abejotina. 

JANKIAI GAUNA 3,000 
MARKIŲ Į MĖNESĮ. 

Coblenz, vasario 3 d. — 

Pinigu kurso kaina apmo- 
kant Amerikos kareiviams 
algas užimtose teritorijose 
tapo nustatyta ant 100 mar- 

kių doleriui, tokiu budu ka- 
reiviai gauna vietoje $30.00. 
3000 markių Į mėnesi. Tai 
yra daug daugiau negu Cob- 
lenzo vokiečių viršininkų 
alga. 

BOLŠEVIKAI UŽMOKA 
ESTONIJAI $7,500.000. 

Dcrpatas, vasario 2 d — 

Pagal pasiliekamą sutartį, 
po kunVyra paši'.ašę Est<»- 
nija ir tarybų Rusija, Esto- 
nija gauna 15,000,000 rub- 
lių auksu ($7.500,000 nomi- 
nale vertė) ir yra paliuosuo- 
ta nuo visokios atsakomy- 
bės už rusu imperijos sko- 
las. 

BOLŠEVIKAI PASIEKSIĄ 
PACIFIKĄ. 

Paryžius, vasario 3 d. — 

Buvusis čekcoiovakų vadas 
rytuose ir vienas adm. Kol- 
čako kariuomenės koman- 
duotoji! gen* Gaida pasakė, 
kad, jo nuomone, visas Si- 
biras iki pat Pacifiko van- 

denyno pateks į bolševikų 
rankas. Ten nėra tvirto ele: 
mento, kuris pasipriešintų 
jiems. Japonai pasitraukė į 
Čitą, rytinėj Irkutsko pusėj, 
;š ko matyti, kad jie negins 
Baikalo ežero linijos. Nors 

Tokioj yra stipri militaristų 
partija, kuri prielanki įsi- 
veržimui, bet atrodo, kad 
visuomeninis sentimentas ja 
sumuš. 

INFLUENZA IŠTIKO 
MEKSIKĄ. 

Mexico Miestas, vasario 
3 d. — Infuenza vėl pasiro- 
ėd Meksikoje epidemijos 
formoje po didelio jos pus- 
tijimo 1918 m., kaip neofi- 
cialiai skaitoma, pasimirė 
nuo šitos ligos keli šimtai 
tūkstančių. Daugelis susir- 
gimų atsitiko šitame mieste 
ir 60 kareivių taipgi susirgę. 

^ Chicagoje ir 
Wl95" Apielinkeje. — 

Šiandien ir ketverge iš- 
dalies apsiniaukęs; ketver- 
ge šilčiau.^ 

Saulėtekis, 7:00 vai. ryto; 
Saulėleidis. 5:08 vai. vak. 
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REIKĖTŲ MUMS UŽSILAIKYTI 
RIMČIAU. 

Lietuvių tauta pergyvena sunkiausiai savo istorijos periodą, šioje visasvietinė- je karėje Lietuva ir lietuviai daugiausiai nukentėjo nuo pražūtingos audros.—Nors didžioji audra praėjo, tečiaus lietuvių kan- čios ir skurdas nepasibaigė. Dabar pusė .Lietuvos—su sostine Vilr.iumi — randasi j po nuožmių lenkų letena. Lankai visokiais; budais persekioja musų vientaučius ir slo-į gina lietuvių kalbą ir papročius. i 
Iš kitos pusės — pačio j£ Lietuvoje siaučia skurdas ir įvairios rūšies nedatek- liai. Dešimtimis tūkstančių kūdikių, mo-į terų ir senelių kenčia alkį ir šaltį. 
Galop, dūkstančiai lietuvių, tarpe kuriui randasi daug moterų ir vaikų, vis vargsta ; plačiosios Rusijos užkampiuose. 
Tokiu budu, musų vientaučiai Lietu-, 

voje ir Rusijoje margus vargsta, kančias! 
kenčia.. Lietuvių tauta, nors pradžiugintai delei paskelbtos nepriklausomybės, bet,! 
spaudžiama priešų ir kęsdama visokeriopa I 
įieaaieKiių, yra labai susirupmusi ir nuliu-' 
ausi, Ji koncentruoja tik savo pajiegas! 
atsilaikymui prieš priešus ii"parnešimui vi-, 
su smūgių su viltimi ant šviesesnes ir ge- 
resnes ateities. ; 

Amerikoje gyvenantįs lietuviai; kaipo1 
dalis tos nuliudusios lietuvių tautos, pri-, 
valo rimtai žiūrėti į savo vientaučių likimą i 
užjūryje — privalo vaclovauties tais pa-i 
ciais jausmais ir troškimais, tomis pačio- 
mis mintimis. Jei mums apeina dabarti- 
ne musų Tėvynės ir Tautos padėtis ir liki- 
mas, tai mes jokiu budu negalime žiūrėti 
i:tą visą per pirštus, — svarbiausia, mes! 
privalome rupinties tinkamiausiu išrišimu! 
Hetuvos ir lietuvių klausime Ne laikas | 
mums šiame kritiškame del musų tautos i 
laikotarpyje linksminsies ir .smaguriauti. 
Juk ar galėtų h'nksminties ir dainuoti nor- 

malės sąmonės žmogus, jeigu iis žinotų, 
ltad kitame kambaryje kankinas* arba ran- 

dasi didžiausiame nuliudime jam artimas 
giminaitis ar draugas?—Tokiame pat są- 
ryšyje yra Amerikos lietuviai su savo vien-^ 
taučiais Tėvynėje. Jei Tėvynė ir mums 

artimi žmorės ten kenčia skurdą ir liūdi, 
tai ar galime mes čionai linksminties? 

Šiose dienose tapo mums perduotas 
laiškas, kurį rašo Telšių gimnazijos direk- 
torius savo pusbroliui. Aprašydamas apie j 
rengimąsi prie vestuvių, štai ką jis, tarp ko Į 
kito, pastebi: 

"Jokio vestuvių pasilinksminimo ne-| 
bus, nes linksminties šiokia laiku, kada mū- 

sų broliai lieja kraują už laisvę, butų sta- 
čiai prasižengimas". 

Taip, linksminties šiame kritiškame 
del musų tautos momente — tai prasižen- 
gimas prieš visus kilčiausius principus... 
Dabar mes privalome užsilaikyti rimčiau... 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĖ. 

I. i autos čvente jau artinasi. 
Vasario 16 dieną š. m. sueina lygiai du 

metu, kaip Lietuvos žmonės, sutraukdami 
by kokius ryšius su kitomis valstybėmis 
(Rusija, Vokietija, Lenkija), yra paskelbę 
visą Lietuvių Tautos apgyventą kraštą, kai- 
po laisvą ir nepriklausomą Valstybę. Lie- 
tuvos vyriausybės įstatymu yra nutarta kas- 
met apvaikščioti šią dieną kaipo Lietuvos 
Tautos šventę. Pernai visoj Lietuvoj, įvai- 
riuose mieocuose, miesteliuose ir sodžiuo- 
se, buvo tą dieną daromi susirinkimai, va- 
karai. spektakliai ir t.t. Buvo svarstoma tos 
šventės svarbumas, buvo minimi visi musų 
paskutinių laikų (laimėjimai, buvo daromi 
nutarimai, kas reikia daryti toliau, kaip tik-] riau ginti Lietuvos nepriklausomybė. 

šiuomi yra i liečiami ir visi Amerikos 
lietuviai prie tautos šventės apvaikšeioji- 
mo. Diena tos šventės jau artinasi ir svar- 

bu, idant visi Amerikos lietuviai ir lietu- 
ves supiastų tos šventės svarbumą ir reikš- 
mę Lietuvos valstybės tvėrime. 

Ii. Kas buvo nutarta 18 Vasario 1918 m. 

Didžioji Lietuvos dalis pateko Rusijai 
pabaigoje XVIII šimtmečio ir iki šio pasau- 
linio karo, apie 120 metų, kentėjo ant savęs 
tos valstybės jungą. Prūsų Lietuva kentėjo 
po Prūsijos Vokiečių valdžia kelis šimtme- 
čius; Suvalkų gubernija nors ir buvo po 
:a pačia Rusijos valdžia, bet lenkai vis kė- 
sinosi ją prisisavinti. Nešdami svetimų 
valstybių jungą, Lietuvių Tauta neturėjo 
savo atstovybės, kuri galėtų pratarti visos 
Lietuvos vardu. 

Vieną syki 1905 m. sušauktas Vilniuje 
įvairių atstovų seimas buvo išnešęs reika- 
lavimą, kad Vilniuje butų sušauktas demo- 
kratiniu bud u seimas, kursai ir valdytų vi- 
są kraštą, bet rasų valdžiai įsigalėjus, tas 
balsas bavo vėl užgniaužtas. Užėjus šiam 
karui, buvo susidariusios iiėtuvių Taiybos 
tai Šveicarijoje, tai Rusijoj, tai Amerikoj, 
kurios kGle klausimą Lietuvos nepriklauso- 
mybes, teeiau vyriausiuoju Lietuva* atsto- 
vybės 'orgar.a liko apšaukta Lietuvos Tary- 
ba, kuri buvo išrinkta Rugsėjo 18-Ž2 dien. 
1917 m. lietuvių suvažiavime Vilniuje. Ten 
buvo susirinkę iš įvairių apskričių ir vietų 
iki 240 atstovų, kurie iš savo tarpo išrinko 
dvidešimts narių, kurie ir sudarė Lietuvos 
Tarybą. 

Tuo laiku Lietuvoje, kuri buvo užims 
ta vokiečių kariškos valdžios, vokiečiai ne- 

prileido daryti by kokių rinkimų ir todei 
prisiėjo pasinaudoti tik tomis teisėmis su- 

vadinimui to suvažiavimo, kurios okupaci- 
jos valdžios buvo leistos. Visa galybė bu- 
vo vokiečių rankose. Susirinkę iš viso kraš 
to atstovai išdėstinėjo.- vokiečių valdžios 
bjauriausius darbus, pie">3 vaizdus nežmo- 
niškiausio pasielgimo tos valdžios su žmo- 
nėmis, bet neturėjo kitos galybės, kaip tik 
reikšti savo nuomonę. 

Buvo išrinkta atstovybė, bet ji neturė- 

jo jokios teisės by ką nors žmonėms įsaky- 
ti, neturėjo lėšų, kad galėtų žmonių kan- 

t> i* T\TW on VBJf^MWW 

Pastabos- 
Išvados. 

Visa "Polska" esanti su- 

mobilizuota naujai karei 
prieš bolševikus,—taip pra- 
m r.ana iš Varsavos į. Ko- 
penhageną sausio 25 cl. Len 
kijos valdžia pasirašiusi po 
mobilzacijos paliepimu. Len 
kijos "galybe" susidedanti 
iš 22 divizijų, apie 240,000 
k ar. 

Į 
Lenkai pasitiki, kad jiems 

pagelbes kovoti fvanzucai. 
Varšavoje skelbiama, kad 
Leninas su Trockiu prirengę 
500,000 kareivių užpuolimui 
ant "rzeczypospolitej"; pir- 
miausiai raudonieji užpulsią 
ant Vilniaus. 

Abelnai, Lenkijos vadai, 
su pp. Pilsudskiu ir Skulskiu 
priešakyje, yra įsitikinę, 
kad kavė tarp Rusijos ir 
Lenkijos neišvengiama... ži- 
noma, tokia kare paliestų ir 
Lietuvą... 

Iš 500,000 austrų-vengrų 
belaisvių, kuriuos rusai buvo 
pasiuntė Sib^rijon, žuvę nuo 

įvairių epideminių ligų 375, 
000. Tai tiesiog padrebinan 
tis dalykas. Likusieji apsi- 
saugoję nuo mirties tik pa- 
dekavojant japonų, ameriko 
nų ir anglų gydytojams, ku- 
rie buvę išskirstyti po įvai- 
rius miestus palei trans-Si- 
Lerijos gelžkelį. Nemažai 
pagalbos suteikę ir chinų 
gydytojai į rytus nuo Bai- 
kalo ežero. 

Reikia manyti, kad abie- 
jose pusėse žuvo nemažiau 
milijono belaisvių. — Kaip 
pavadinti šitą apsireiškimą? 

Saugokis medinio alkoholie 
ir negerk jo, jei nenori atsisvei 
kinti su akių s vieša ar net ir su 

gyvastimi- 

Iš Amerikos Lietuvių 
Tautinės Tarybos 

Raštinės. 
f 

! Posėdis Sausio 27: Prane- 
šimai Tairybon: 4-rių Tautų 
Lyga perduoda nuorašą savo 

rezoliucijos, inteiktos Budų ir 

Įmenių Komisijai (Committee 
on W,ays and Means), .protes- 
to teikimui paskolos Lenkijai, 

(kuri ta paskola naudos Lietu- 
(vos. Ukrainos ir kitu tautu 
j 

v 

smaugimui. 2) Lietuvos Misi- 
jos Pirmininkas, p. Jonas Vi- 

leišis, yra kvietęs Lietuvos Yal 

stybės Bonų Pardavinėjimui 
pirmiaus išrinktąjį 12-kos di- 

rektoriatą susirinkti Sausio 29 
d., nuo 8-nių vakare Lietuve* 
Misijos bute, 257 West 71 st 

Street, Ne\v York City, kuria- 
me susirinkime i/r musų Tary- 
bos esantis atstovai turi buti. 

3) Jneina kopija rašto užvar- 

dyto: "Relief of European Po 

pulatious-Hearing before the 
Committee on Ways and 
Means House of Representa- 
livcs'', kuriame yra liudijimas 
n Waiier M. Chancll r ir me- 

morandumas p- Jono Vileišio 
kas lytisi Lietuvos medžiaginio 
nu'kcntėjimo karės metu ir rei- 
kalingumo Lietuvos neprigul- 
mvbę pripažinti. 4) Jneina vi- 
sa eilė pranešimu iš Lietuvos 
Misijos: a) Misijos nusistaty- 
mas Amerikoje, b ) pasimaty- 
mas su p. Lansingu, c) Lietu- 
vos atstovybės įsteigimas, d) 
Atstovybės užduotįs. Tie prane 
Šimai bus spaudon dėti. 5) Pra 
nešimas iš p. Caldwell apie Če- 
ko-Skivakų sumanymą, palei 
kurį tap«; išspausdinta ir tarpe 
jų tautiečių Amerikoje išpar- 
duota apie $40,000,000 vertės 
popierinių tos šalies, pinigų, ir 
kad tokis būdas galimas Lietu- 
vai panaudoti. 6) Lietuvis ko- 
respondentas iš Paryžiaus pra 
neša pridėtinas žinias apie lik- 
vidavimą Lietuvos Delegacijos 

Li^ĮL^Į!1' 

—-—* ■ > 
— 

Taikos Konferencijos sekan- 
čiai: ''Delegacija prie Taikos 
Konferencijos, savo pilname 
sąstate, oficialiai užbaigė gy- 
vavimą nuo Gruodžio 1, 1919. 
Už poros dienų poįam tapo 
baigta vesti likvidacijos darbas 
ir išvažavo Kauną likusieji lik 

vidaciniai nariai: T. Norus ir 

B. K- Balutis. Pasiliko delega- 
cijos iždininkas Prof. Bielskus, 
kuris turėjo likti -dar kelioms 
savaitėms savo privačiais pro- 
fesoriniais reikalais ir suvedi- 
mui s?.v3 apiskaitų. Delegaci- 
jos vietą užėmė reguliarė atsto 

vybė, kaip ir kitose šalyse. At- 
stovu pasiliko p. O. Milošas 

laipsnyje "cbairge d'affaires'', 
o prie jo sekretoriumi kun. J. 
Dobužis. Delegacijos nariai iš- 

į važiavo likvidavę visus stam- 

biausiu^ reikalus: išėjo laivai 
(paskutiniai) su prekėmis; iš- 
siųsta 30 garvežių Lietuvon, 
kurie labai buvo reikalingi; 
grąžinami taipgi kareiviai Lie-' 
tuviai buvusieji Francijoje iri 
risi Lietuviai belaisviai ir. civi-į 
liai, pakliuvusieji karo laikui 
Francijon, — arti 1,000 žmo- 

nių iš viso. Šitie stambus 'ir( 
daug triūso reikalavusieji dar- 
bai yra visi užbaigti. 7) At- 
stovai iš pasimatymo su p.i 
Hoover, būtent p. Villmantas,| 
praneša sekantį: p. Hoover,į 
praneša, jogei, sulyg jo žinių, 
Lietuvoje pašalpos dar daug ir 
ilgokai reikės. Kada tuomtar- 

pu Amerikos šelpimas likviduo-j 
jasi, galima butų patiems lie-1 
tuviams šita reikalą čionai pa- 
imti, o p. Hoover visuomet sa- 

vo patyrimus ir įmones lietu- 
viams priteiks. 8) nuo 4-rių 
Tautų Lygos atstovas p. Jan- 
kauskas praneša, jogei, nežiū- 
rint lenkų pasalingos agitaci- 
jos, skleidžiamos Eulropoje bei 
vyliugingų žinių teikimo pa- 
saulinimams laikraščiams iš 
Varšavos, tarpe Latvių ir Lie- 
tuvių, sulvg vėliausių pas lat- 
vius gautųjų žinių, duruoja 
kuogeriausi santykiai ir ben- 
dras darbavimasi. 

čias pamažinti, neturėjo spėkos, kuri butų 
galėjusi jų nutarimus paremti, bet ji turėjo 
teisę kelti protestą prieš vokiečių žiauru- 
mus ir kalbėti vardan viso krašto apie jo 
siekimus. Toksai žodis ir buvo pasakytas 
Vasario 16-tą dieną. Šių metų Vasario 16 
dieną sukaks lygiai du metu, kaip Lietuvos 
Taryba, kaipo vienatinė visos Lietuvių tau- 
tos atstovybė, vaduodamasi apsisprendimo 
teise ir žmonių balsu yra pareiškusi visoms 
valstybėms, jog nu j šio laiko ji sutraukė 
visus valstybinius ryšius su kitomis valsty- 
bėmis ir skelbiasi kaipo liuosa ir nepriklau 
soma valstybė, kurios valdymo formą ir vi- 
sus svarbiausius vidaus reikalus, o lygiai 
ir santikius su kitomis valstybėmis turės 
galutinai nustatyti Lietuvos Steigiamasis! 
Seimas, sušauktas Vilniun visuotinu, lygiu. 

slaptu ir betarpiu balsavimu. 
Tokia tat buvo išnešta forma Lietuvos 

nepriklausomybės apskelbimo, po kuria yra 
pasirašę visi 20 Lietuvos Valstybes Tary- 
bos nariu: Dr. J, Basanavičius, Banaitis, 
Bizauskas, Biržiška, Dovydaitis, Step. Kai- 
rys, P. Klimas, D. Malinauskas, Kun. Mi- 
ronas, Stan. Naiaitavičiug, Kun. Petrulis, 
Kun. Šaulys, Jurg. Šaulys, Jok. Šernas, 
Ant. Smetona, Jonas Smilgevičius, Kun. 
Staugaitis, Al. Stulginskis, J. Vailokaitis 
ir J. Vileišis. 

Atsimenu, pasirašę po šios rezoliuci- 
jos, visi nariai atsistojo ir pasižadėjo am- 

žinai ją ginti. Plunksna ir rašalinė liko 
Pavesti d-rui J. Basanavičiui į Lietuvos 
Muzėjų. 

(Bus daugiau) 

Nutarimai: 1) Reikalinga 
dabar steigti publikacijos biu- 
rą, ir tame reikale bendrai veik 
ti su Lietuv-cs Misija; teikimui 
žinių ir padėjimui Lietuvos M i v/ 
sijai paskirta nuo Tarybos ko- 
misija: p. Y. Daukšys ir p. !*• 
Žiuris. 2) Lietuvos Yalstybės 
Bonų Pardavinėjimo komiteto 
susivažiavime, Sausio 29, 1920 
būtinai Talrvbos išskirtiems at- 

stovams dalyvauti. 3) Protes- 
to rezoliucija priešais Lenkijai 
teikiamąją Lietuvos žavinimu' 
paskolą paskirta sustatytojas 
p. Jankauskas. 4) 4-rių Tautų 
Lygos koncerte, kuris atsibus 
Yasario 15, 1920, Manhattan 
Opera House, 34-ta gatvė ir 
8-1 a Avenue Ne\v York, nuo\ 
2:30 po pietų, būtinai lietu- \ 
vianls paremti, kadangi tai ben 
dras reikalas ir šauni propa- > 

pandos įmonė. 5) Išvažiavus \ 
Europon Lyąos atstovams, da- \ 
rinkta Lietuvių atstovybėn šie' ! 
V. Daukšys ir P. Žiuris. 

J- O. Sirvydas. 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Tarybos Sekretorius, 120 
Grand St., Brooklyn, X. Y. 
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Iš Lietuvos. - 

KAUNAS. 

Vakarėlis Karo ligoninėje, 
Lapkričio 30 d. paguosti su- 

žeistiemsiems kariškams Karo 
ligoninėje buvo suruoštas kon- 
certas vakarėlis, fortepijonu 
skambino pianistė p. Dirvian- 
ska.itė; švelnių, maloniu daina 
vinių žavėjo klausytojus p. 
Nezabit. Galaunienė. Ypač 
malonaus įspūdžio darė liau- 
dies dainos. Paskui buvo de- \ 
klamacijos ir vaidinimas. Sa- 
lė buvo išpošta tautiniame sti- ) 
liuje. 

Aplamai reikia pastebėti, 
jog karo ligoninės valdyba stro 

piai rūpinasi sužeistųjų kariš- 
kių dvasios reikalais. Ligoni- 
nėje įtaisyta knygynėlis, be u, 
4 kart Į savaitę esti skaitymo^ 
bei 'rašymo pamokų. Dabar gi \ 
surengė ir gana turiningą va- 1 

karėlį. Musų jaunimui be abe- 
jonės labai malonu matyti, jau 
sti, kad visuomenė iais rūpina- 
si, užjaučia; tai žymiai susti- 
prina jų dvasią. Galop, tokrc 
tautiniai vakarai įskiepijo, ka- 
riškiams ir musų meno meilę 
bei pamėgimą. Užtat visiems 
gerb. (rengėjams, artistėms bei 
artistams reikia tarti gilios pa- 
dėkos žodis už jų triūsą bei ru- 

pinimos sužeistaisiais musų bro 
liais. 

/. Buivyciis. 

MUZIKALE DRAMA. 
Iš DVIEJŲ VEIKMIŲ IR DVh'JŲ PAVEIKSLŲ 

ŽODftfUS iR 1IUZIKĄ PARAŠE STASYS ŠIMKUS. 

(TĄ3A). 

1'AVJiĮKSLAS pirmas. 
( diria. Šauliai prie ugnies si L- j 
įlosi, dainuoja. Atsitinka da- 
bartiniame laike,- Lietuvoj). 
Y K! K! ANTYS ASMK.VYS: 

S Tie i alis, ko ir pirmoj veik- 
iu r j. 

Kareiviu daina. 
I 

V,'(\ Lietuvos kareivėliai 
Niekad nedejuoja, 
Ylf.ad greiti, visad '.iksi»i 

• i San dai na h dainuoja. 
Mar.š, marš. kareivėliai, 
Mav>. r.v-ir> dobilėliai, 
I pri^š^ pirmyn, 

; yirni.n. pirmyn! 
• :4 i 1' 

'Lietus H ja, dargano'.a, 
Ar giedri dienelė, 
Marei rli/nis viskas tinka, 
Skani1)., m dainele. 

Ma> š marš, karuiv'lfoi, 
Marš, marš <!ol>il?Įiai, 
| j-rk-ša pirmyn, 
Pirmyn, 'pirmyn! 

McrgtuC-'ės numiis myli: 
Kepures dabina. 
Toli yli, graudžiai verkia, 
MeiHni a| kabina. 

Marš, marš, kareivėli 
Marš. marš dobiliniai, 
Į pr\ ša pirmyn, 
Pirmyn, pirmyn t 

VADAS: (I du šauliu) Lau- 
rinaiti ir Naujokai, judu eikl- 
ia žvalgytis, kad mus priešai 
čion išnetyčių neužkluptų- 

DU ŠAULIAI: Gerai, klau 
sonie (išeina)., 

VAI )AS: (\ biirį) O jus va- 

landą-kitą galite pasilsėti,! 
juk ."ciunia darbo turėjome su! 
tais paliukais. Mudu štai. se-j 
nesni, čia saugosime. (Šauliai 
vuiįttla kas~kur). 

AMERlkp\AS: i ̂ išeida- 
vo, bra, Amerikoj kai-kada pa- 
siperti, bet niekam savo amžvj 
nėsu tiek Įkirtęs, kai šiandie 
pali •kams. Brolyti, net ant šir- 
dies saldu. 

VADAS: Ar ir dabar nesi- 
gaili iš Amerikos sugrįžęs? 

AMKKtKC)XAS: Kas tau. 

Pirma da kiek abejodavau, o 

dabar, kai parako paragavau-- 
P ras desėtku metų, r 'dos, ša- 
lin nukrito, u u (šraiši j dur- 
tuvu). 

VADAS: Taigi, daug kas 
žmogui atsitinka visai nc taip, 
kaip manai. Aš pats stebėda- 
vausi, negalėdavau suprasti, ko 
tie jaunieji taip nerimaudavo, 
o dabar, mat, ir patsai šautu- 

vą paėmiau; jų jaunas kraujas 
pirmiau, mat,,nujautė, kas ar- 

tinasi. 

AMERlfeONAS: Kokis tau 
skirtumas? Pirmiau buvai va- 

das ir dabar esi vadas. Pir- 
miau su būriais slapstydavai- 
si ir dabar. Man tai kas kita. 
P>et ką. reikia — tai reikia, ką 
čia tie parkos mums ant spran- 
do karstysis! 

\ ADAS: Nebijok, br iau, 
jeigu jau net mudu šautuvus 
paėmėme, tai žinok,'gyvais jie 
čiavnepasiliks, jeigu pasiliks,— 
tai maistui juodvarniams ir 
Lktuvos sodžių šunims ant mė 
sos ! 

AMKRiKONAS: (l'aunjS' 
lCs). Noigi ne. gyvais Lietuvoj 

jie nepasiliks! (Abudu šautu- 
vais pasiremdami vaikščioja). 

ANTANAS: (Arti gulėjęs, 
atsisėda) Miegas neima, neži- 
nau, kas t.nii. 

VADAS: Perdaug, matyt, 
vakar paliokų nudžiovei; vai- 
dinasi. 

i ANTANAS: Et, jeigu ne.bi 
jau aš jų gyvu, tai gulinčių da 
mažiau. Rupi, kad mums be- 

miegant gaujos tų poniškų šu- 
nu musu sodžių vel neužklmv 

i 
tų. 

AMERIKONAS: (l'isiga- 
vęs) Perdaug rūpiniesi, greit 
pasensi. Yra čion ( rodo i J 'adą 
ir į save) truputi už tave senes- 

niu, jiems palik rūpintis. 
ANTANAS: BcreikaJo. dė- 

de, užsigauni, aš mačiau, kad 
jųs narsus. Žinai, aš savo drau 
go J. n kurį kadnisi, pameni, 
išlydėjome j Ameriką, motina 
ir sužiedotinę, žadėjau saugoti, 
kaip savu aki. jeigu joms kas 

atsitiktų — sunku man butų 
pergyventi. 

AMERIKONAS: {Piktai) 
O kas jis čia tokis! Amerkoj 
gal sau ulevoja, o mes čia jam 
mergas saugosime? 

VADAS: Neapkalbi nčk, 
brolau, Jono, jis net-kis. 

AMERIKONAS: (Į l'adu 
rugodamas) Tai tu vis kaltas. 
\'cdei^ vedei jaunus vyrus per 
rubežių, o dabar, kai reikia ka- 
riauti, tai seniai einam. 

VADAS: \'isi mano vyru- 
kai, kurius tik išvedžiau ten, 
geri yra žmonės. Jei ne šiandie, 
tai ryt, jie sugris pas mus, su- 

grįš gal kaip tik sunkiausioj 
v a landi; j mums pagelbėti. 

AMERIKONAS: Nugi aš 
nieko, tik tegul grįstu. 

ANTANAS: (/ I 'adą ) Ži- 
nai ką, dėde? As tau atvirai 
prisipažinsiu: man daugiausia 
parupo, tai tas būrys musu ka- 
reivių.: ką siaučia, kaip vanagai 

[. visa apskritį. Šiandie čia, 
rytoj kitur, kaip nematomos 
dvasios puola priešą ir naikina. 
(Nusiminęs) Taip man norė- 
tųsi j 11 buryn st t i 

VADAS: Et trokšti garbes. 
Musų burvj esi reikalingesnis, 
negu ten. Vieni mušu jau 
SLiii, kiti neprityrę, jus tat. keli 
jauni, ir esate viso būrio šir- 
dis. 

AMKKlKOXAS: IMnniaus 
negu į tų velniuku burį įstosi, 
pasirūpink marškinius, ka kul- 
kų nebijo. Jie visi tokius marš- 
kinius turi, užtat ir drąsus \ 
taip. 

i 

Scciut l- 

(I neina Ž V AUGAI V. 
1. Ž\ AI GAS: Didelis bu-vj 

rys priešu slenka nuisų -o- ^ 
dilaus link! 

2■ 7.\ ALGAS: Į u, rodos, 
dešimts kartų daugiau, negu 
v::kar buv >. 

(I3us daugiau) 



Lietuvos Laisves Paskola, 
(Tąsa iš No. 26). 

} Kolonija, Raštininko Pavardė, Adresas. 
Ansonia, Conn.—A. Gudžiunas—95 I iiberty St. 
Amsterdam, X. \ .—J. Luksis—10 Swan St 
Athol, Mass.—T. Gailumas—48 Exchange St. 
Akron, Ohio—M. Kerbelis—130 \\*ooster St. 
Baltimorė, M d.—J. Aly tas—539 Cuiunihia A ve. 
l»altimore. M d.—J. Pautieniu"* —.joti W\ Fayette St. 
Bridgoport, Conn.—K. Baltušytė—1&5 R. R. A ve. 

Bridgeport, Conn.—A.Sapiega—341 Myitie Avc. 
Brighton, Mass.—Anicetas Baužinskas—50 \Vextord St. 
Brooklyn, X. Y.—l1. Norkus—120 (iran<l St. 
Brooklyn, X. Y.—J. '1 amusonis—458 Grand St. 
S. Boston, Mass.—A. Navikas—242 \Y. Broadvvay. 
Braddock, I'enn.—M. \ it artas—9 37 W ashington A ve. 

C h krago, III.—P. Baltutis (visu kom. sek)—3261 S. llalstcd St. 
Chicago, 111.—A.Garuckas—3230 Auburn A ve. 

Chicago, 111. (Ap. Dievo par.)—J. Macas—1962 Canalport Ave, 
Chicago, 111.—M. Panavas—1902 W. 47th St. 
Chicago, Iii.—Draugas—1800 \Vi 4bth St. 

Cfyicago, (11. (Aušr. Vartų)—J. Simanavičius—2344 \\\ 231-1.1 St. 
Chicago, 111.—iŠ. Valančius—3252 S. Halsted St. 
Chicago, Iii. (Nortli Sidej— J. Sloksnaitis—2033 St. Paul Ave. 
Chicago, 1U.—J. Enčeris—4403 S- Mozart Ave. 
CleVland, Ohio,—K. A. Karpavičius—7907 Superior Ave. 
Clevoland, Oiiio—iMrs. Ona Mihelich—5514 St. Clair Ave- 
Carrtbridge■, Mass.—Z. Tamošiūnas—99 Moore St. 

Cicero, III.—J. Gri'bauckas—1331 S. 49th St. 
Colurn'bys, Ohio—Mrs. L. Masokienė—1823 S. 7th St. 
Detroit, Mich—K. Gervilis—206 Cardoni St. 
Elizabeth, X. J —P. Zalskas—228 Firot St. 
liaston, Pa.—-J. Skirmaitis—134.2 Pine St. 
Frackville, Pentį.—J. Bankieta—JP. O- Box 326. 
Gardner, Mass.—M. Stakėnas—49 Limerick St. 
Grand Rapids, Mich—I). Greičaitis—1534 (juarry Ave. 
Hartford, Conn.—J. Labeckis—194 \Vard St. 
Haverhill, Mass.—K. Vencius—38 VVilson St. 
Harrison, X. J.—-K. .K. Mečiofias—326 John St. 
Jersey City, N. J.—<J. Skarolis—45 Colget St 

Kingston, Penn.—A Sodeika—234 Slocuiu St. 

Kenosha, \Y.is.—<S. Gedeikis—39 N. Fulvvard St. 
Long Island City, N. Y.—J. Šidlauskas—281 Jackson Ave. 
Lovvell, Mass.—X. Radzavičius—P. O. Box 693. 
Levviston, ?ie.—P. jasiunas—P. O. Box 280. 
Sioux City. Iovva—J. Biliūnas—210 College Ave. 

Manchestcr, X. H.—J. Žukauskas—141 Mąnchester St. 
Montellc, Mass.—D. Kiela—3 Ridge «St. 
Minerr- Mills, Pa.—P. Dovrdas—6 \V. Sheridan St. 
Melrose l'ark, 111.—R. Strzyaeckis—A. I*. O. 1312. 
Nevv Britain, Conn.—Jieva 1'azlauskaitė—262 Fair\ie\v St. 

La'.vrence, M***—], A. Kriviutė—53 Erook St. 

Lincoln, X. H.— K. Mickumi—P. O. Bux 292. 
Xe\vark, X. J.—Rapainis—31 Wanvick St. 
Xorwood, Mass.- 1. Jurenienč—2oAustin St. 
Nortliampton, Mass.—A. Subačius—73 Main St.. Florcnee, Mass. 
Xcw Phi«ladclphia. l'a.—A. Gudaitis—įSilver Creek, Pa. 
Phtladclphia, Pa.—Ona Unguraitė—241 Federal St. 
Paterson, N- J.—Pranė Venckaite—74 Lafayctte St. 
Pittston, Pa.—Kun. J. Miliauskas—64 Church St. 
Rochester, N. Y—'A. Žiemis—577 Hudson Ave. 
Roseland, 111.—j. Ramanauskas—10722 Prairie A ve. 

Raeine, \Vis.—M- Kasparaitis—1204 111 uif Avc. 
.Scrantou, Pa.— K. Kumpikis—2330 Fiftli Ave. 

Springfield, Mass.—:P. Gr.'.conis—27 Hebron St. 
Seattle, \Vas1'.—-A, Kal/aitis—81 X. Wasliuigton St. 

Torrington, C01111.—A. Grigailiunas—89Washington Ave. 
Trenton, X. J.—J- Bačalis—727 William St. 

Tilden, I;l.—J. Machis—Tilden, 111. 
Tarriffvillc, Conn—J, Leonavičius—Box 88. 

Thompsonville, Conn.—Y. Bail i s—20 Whitworth St. 

ThompsonviHe, Conn.—J. Makoveckas—51 Pleasant St. 
Utica, X. Y.--Kun. P- Vanagas—425 Lafayctte St. 
Worcester, Mass.—J. Baltraniaitis—45 Milbury St- 

Westfieild, Mass.—P. Samulevičius—12 Casimer St. 

\Vestfield, Mass.—K. Adomaitis—119 P- O. Box. 

\Vilkes-Barre, Pa.—J. Stulgatis-r-140 S. Mcade St. 

Wateribury, Conn.—V. Stankevičius—756 Bank St. 

j 
Delei informacijos praneša- 
me, kad misija dalyvaus se- 

kančiose vietose: 

Sausio 31 d. New Britam, 
Conn. 

Vasario 1 ir 2 d.d. Wa-j 
terbuiy, Conn. 

Vasario 3 d. Hartford, 
Conn. 

Vasario 4 d. Ansonia, 
Conn. 

Vasario 8 d. Worcester, 
Mas$.' 

Vasario 12 d. Cleveland, 
Ohio. 

Vasario 13 d. Detroit, Mich. 

Vasario 13 d. Akron, O. 
Vasario 15-20 Chicago, 

111. 

Apart to prakalbos įvai- 
riose dienose atsibūva įvak 
riose kolonijose. Kalba įvai 
rus kalbėtojai veikėjai. 

šlilipĮlŠIl; 
v •■ .'■■■ _ 

':> 

BURE^U 
INC^ 

Musu Atstovas Veža 
i Pinigus Lietuvon 

.ii, 

Pinigai bus parvežti Lietuvon Doliariais ir ten per Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Banką 

BUS IŠMOKĖTI MUSŲ KOSTUMERIŲ GIMINĖMS, 
KURIEMS PINIGAI SIUNČIAMA. 
nor^e Sūriausiu budu, greičiausiu laiku nusiųsti pinigų 

savo giminėms, tuoj aus 

Siuskite pinigus moucy orderiu ant vardo ^altit Consultation Bureau. 
A J EIKITE MUSŲ CENTRALIN OHaAN 

Dienomis nuo 9 vai. ryto iki 6 valandos vakaro. 
Nedėlionjs nuo 10 vai. ryto iki 2 valandom po pietų. 

— ARBA — 

nuo 7 valandos iki 9 valandos vakarais, sekančiai: 
UTARNINKE, TOWN OF LAKE, 

Ežerskio svet., 4600 S. Paulina Street. 
SEREDOJE, BRIEGEPORTE, 

"Lietuvos" svet,, 3249 S. Morgan Street. 
KETVERGE, WEST SIDĖJE, 

} Meldažio mažoj svet., 2244 W. 23rd Place. 
SUPYTOJE, ROSEIANDE, 

Bioliu Strumilų mai.oj svet., 158 E. 107th Street. 
Šiose vietose priimsime pinigus persiuntimui Lietuvon. Taip- 

gi, suteiksime informacijas apie važiavimą Lietuvon. 
, 

i BALTIC CONSULTATION BUREAU 
» 

j 105 W. Monroe Street 
j TELEFONAS MAJESTIC 8347. CH1CAGO, ILLINOIS. 

Darbo Sutvarkymas. 
Lietuvos Misija yra pada- 

linus savo ofiso darbą į 
šiuos tris skyrius: 

1. Lietuvos Laisves Pa- 
skola. 

2. Lietuvos Militarė Misi 
ja. 

3. Lietuvos Šelpimo Sky- 
rius. 

Lietuvos laisvės paskolos 
skyrius rūpinasi visais rei- 
kalais delei užtraukimo nuo 

Amerikoje gyvenančių lietu 
vių ir organizacijų paskolos 
ant 15 metų ant 5 milijonų 
dolerių. 

Lietuvos Militarė Misija, 
vadovaujant majorui P. Ža- 
deikiui, rūpinasi. įgyti vis- 
ką, kas Lietuvos komisijai 
yra reikalinga, o labiausia 
paraginimu laisvanorių, ku- 
rie tiktų stoti Lietuvos ka- 
riuomenėn. 

Lietuvos šelpimo skyrius 
tarpininkauja tarp Ameri- 
kos lietuviu ir Lietuvos pri- 
imant laiškus, siuntinius, pi- 
nigus pasiuntimui Lietuvon, 
lygiai apsiima persiųsti Lie- 
tuvos vyriausybei, įvairioms 
organizacijoms, partijoms 

j surinktus Amerikoje aukas 
ir kitus siuntinius. 

Prie Lietuvos Misijos yra 
įtaisyta bendra raštine, kny- 
givedyba arba buchalterija 
ir informacijų skyrius. Rašti 
nei užveizdėtoja yra p-lė 
Marijona Kižiutė, jos padė- 
jėja p-lė. Marijona Radze- 
vičiūtė ir raštininkė p-lė 
Pranė Venckaitė. 

Vyriausiu buchalterijos 
vedėju yri p. Juozas Valiū- 
nas, jo padėjėjais p. Jakai- 
tis, p-lės Alena Alyčiutė. 

Informacijų biuro vedėju 
yra p. r. Morkus, kūnam pa 
vesta priveizdėjim^s visų 
talpinamų nuo vardo Lietu- 
vos Misijos raštų, parūpini- 
mas kalbėtojų ir nustaty- 
mas maršruto prakalboms. 
Be to prie Lietuvos Misijos j 
yra ekzekutyvė dalis, kurios 
vedėju yra p. J. Matulaitis. 

Kasydami raštinėn ir no- 

rėdami greilai gauti atsaky- 
mą, galima nurodyti prieša- 
kyje laiško skyrių, į kuri 
kreipiamosi, tuomet bus grei 
čiau reikalas atliktas. Bet 
šis tai ne būtinas reikalavi- 
mas. 

Lietuvos Misijos informa- 
cijų skyrius. 

į* 

p Pliono Boulcvard 2160. 

f Dr. A. J. Karalius 1 
§ UžSlSKNJiJUSIOS K 

ji LIGOS g 
g Valandos: D iki 12 ir \ iki 9 § 

vakarais. 5 

11 3303 So. Morgar St. j? 
Chicago, 111. 

&Č1 L-^-ii-a-auco +&a-a-t±nfrtt 

Income Tax 
Taksos nuo uždarbio. 

Jas reikia tuojaus mokėti 
apie jas tuojaus reikia iš 
pildyti tam tikras blankas. 

Apsisaugok, kad nepakliū- 
tum po bausme. 

Apsaugok savo ki.šenių ir 
žiūrėk, kad neužmokėtum 
taksų perdauk kiek tau 
gal nereikia. 

KREIPKIS TUOJAUS PAS 
ŽINOVUS 

Lithuanian American 
Information Bureau 

Vedėjas p. VLADAS NOR- 
KUS yra gul-but vienuti- 
nis lietuvis Chicagoje, ku 
ris žino nuodugniai visas 
teises ir kriukiukius kas- 
link taksų nuo uidarbio 
(income tax), kaip tik lai 
ku dabar ateina pagelbon 
visiems lietuviams tų tak- 
sų reikale. 

Biznieriai ir visi, kam tik 
reikia mokėti taksas, tuo- 

jaus kreipkitės j p. Vladę 
Norkų, federalių taksų ži- 
novą, kurs yra vedėjų 

Lithuanian American 
Information Bureau 

3114 S. Halsted Street 
Chicago, 111. I 

lonn 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CIIICAGO. ILL. 
Telephono Ontral 3€>81 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakaro, 
Subatomis: 9 iki 1 po piety 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotjj. ar- 
ba Farmgi ir padirbu visokius 
Legaližkus Dokumentas. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgečių, ant 
lengvų sąlygų. 
West Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Enn- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET. 
Cor. Leavitt. * Tel. Canal 2552 

ITdephone Yards' 3654, AK-l'SE&KA 1 

f 
Mrs. A. 

jMichniewich Į 
Baigusi Akušerijos ko-J ; 
legijį; ilgai praktika-J vusi rennFilvauijps! 
hospitalčst, Pasekmių j 
«:.i patatrnuja priet 
-•itm'ymo. Duoda rodi j 
v iaokii.»i ;i(?osc motei 
•iu s ir mer^Hnoms. J 
311^ S. Halsted St.j 

(i.-it antrų lubų) j 
CIirCAGU, 1LL. J 

Nurt 6 u'< 9 ryto iri 
j Auu 6 iki 9 ryto r 7 iki vėlai *mkaro 4 

Amerikos Lietuvių $i 

1 MOKYKLA! 
JL Mokinama: augti kos ir Hctuv; jkos kai- A 

y bų, aritinctikcj, knygvedystfis, stcnogra- T 

J fijos, typcwriting, pirklybos leisiu, Suv. 
i Valst. istorijos, a'iclnos istorijos, geog- y 
Y rafijos, politinės ekonomijos, pilietustė.% T 
X dalliarajystčs. •} 
•j" Mokinimo valandos: ni.o 9 ryto iki 4 

Y vai. po piclu. Vak. nuo G iki 10 vai. .. 

i i 
i 3106 SO. IIALSTED L'iREET i 

CHICAGO £ >[< •» 

DIt VOITUSH, O. D. 
Lietuvis 

Akiu 
Specialistas 
Palengvjs akių jterapjuią. Kas yru prie 
žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių ir 

užaugusus karščių akių krtivos akis 
katąrakto, nemiegė trumparegystė, to- 

liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- 
rodintis mažiausias klaidos. Speciale 
atyda atkreipauio j mokylclos vaikus. 
Teisingiai prirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppelieimuro Storo 
Kampas Ashland Avė. Tel. Drover 9C60 

j l'radėlc Naujus Molus su tobulu akiu rtcc- 

įjimu, taip, kad nieko .ncpraleiatumči per vinis 

j indus, kas lau gali Imti naudinga. Tolirrgystė 
prašalinama. I'asitarkite su manim priiį ei- 
nant kur kitur. Egzaminacija DYKAL 

Girai pritaikinti akiniai praįalins akiu jr 
Kalvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
rcgystS piaįalinama, j-.asitarkilc su manimi. 

JOKN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. ASHLAND AVE., CHICAGO 
Kampas 1 K-tos gatvės. 

3-čios lubos, viiš Flatt'o aLiickou TOtny 
kilu j mano parašų! 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vak. 
ledeliui. nuo 9 vai. tr> iki I- wl. dicnyj. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURTI. LENTŲ, RĖMU IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojimui stuby ia vidaua. po $1.50 už galiou^ 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3009 SO. IiALSTED STREET CHICAGO, 1LL. 

AS ADOMAS A KARALIAUSIĄS 
SEKANČIAI KASAU 

AS labai sirgau per 3 metus, nuslabntjęs pilveli* buvo. Dispepsija, revirinimas pilvelio, nuslubni'im**. Kraujo, inkstų, Nervų ir abelsas s[ikų nustejiau viso kuno, Ir buvau nustoję* vikies, kad begyven- siu. Visur jiejkojau aau pagelbos. esigailijau visoje Amerikoj ir už rubezių. bet oiekur negavau savo 
sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, Kraujo valytojo, Nervate04, Inkšti] ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui mtnC'os gyduolės, mano pilvas pradėjo atsigauti, stiprit, gerai dirbt Kraujas išsivalė. Nervai imi stipriai dirbt Inkstai auigavs. Reumatizmas (ranyko, ditgllai neb^tdi po krutinę. Vidurių ritimas išnyk# po užmušimui visų ligų. Bi- 
gių 3 atineslų išgerdavau kas savaiti po buteli Sa- 
bstw paveiksle oami ria • »r>W įUrt-— 1— 

cuenos ir nakties. Da- bar iauciuos smagiai ir esu linksma* ir 1000 lykly džkoju Salutam mylisttj geradij lstei ir linkiu ri-šienu savo draugams ir paiįsttmlema iu tokiais atsitikimais patariu nuoSIrdiia) kreiptis prie Salutaras: 
SALUTARAS CHEMICAL IN8TITUTION. J. BALTRENA8. Prof 

1707 So. Halsted St.» Phone Cana 6417 Chicago, llllnola 

TYlUŠIaTDRABuSnrSAKS^^ 
Teisingos Kainos. 

džganedinim&s gvarantuotas 
Vyrų Ir vaikinų siuati Ir overkotai, padaryti ant orderio, bot neatimti laiku, rSUauBlų stalių lr konservatyviakų modelių $20.00 Iki 446.00. Vyrų lr jaunų vaikinų biutal lr overkotai nuo $16.00 iki $28.60. Vyriškos kelinės $3.00 ir augšCiau. Vaikų siutai nuo **.00 ir augščlao Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kai. -s dar neatijo. Męs turime daug klek apdėvėtų siutų lr o^erkotų nuo $8.60 ir augttlaii FuJl dress, tuxedo, frakai ir tp. nuo $10.0U lr augšClau. Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai pc pietų. Subatomis iki 10 valandai vakaro.Insteigta 1902 

S. GORDON 
1415 SO.' HALSTEO 8TREE7 

Gerklės skaudėjimas, diegliai kruti* 
uėje, įnfiuenzos, pasirodymo žtukiai. 

IStrink gerklę ir krutinę su 

PA!H-£XPELLERIll 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. Neaj>silei*k taip, kail tavo pagaugas Šal- 
tis ifisivystytu i pleurisę, pneumoniją, influonzą ir i kiloki&a pavojingas ligas. 

Nusipirk Šiandien? sau parankiausi oje aptiekoje Pain-fttpcllcrio. J}5c. ir 
butelis. 

Tikrieji turi musu voizbnicnkli 

.J, (KARĄ ^ 
Nepriimk kitokiu pamainyuiu arbn 

pamėgdžiojimu. 
F. AD. RICHTER d CO. 

326-330 Broadvay Nsw York 

KOSULYS 
po kosulio paprastai seka influenza ir gripas, už- 
kimimas kaklo, bronchitis ir mėšlungiškas kosu- 
.lys. Tai labai nemalonus apsireiškimas ir todėl tu- 
rėtų buti kaip galima greičiau prašalintas, idant 
suteikus palengvinimą sergančiam. 

SEVERA'S 
BALSAM FOR LUNGS 
(Severos Balsamas Plaučiams) yra labai patarti- 
nas nuo kosulio ir panašių nesveikatingumų. Nes 
jis gydo patinusią ir suskaudusią gerklės odą, to- 
kiu budu prašalina skaudėjimą gerklės, padaro 
alsavimą lengvesniu ir sumažina kosėjimą. Jis turi 
priimnų skonį, ir yra malonus imti kaip vaikams, 
taip ir suaugusiems. Pamėginkite jį. Kainos 25c ir 
50c, lc arba 2c mokesčių. 
Gripas (.slogos ( yra maž-ko 

^ koBdieninis apsireiš- 
kimas. Jis ateina visai netikė- 
tai ir Yisai nesiskubina žmogų 
apleisti. Labai stiprios gyduo- 
les 

_ 
yra reikalingos idant ji 

prašalisus ir ios yra Severa's 
Cold and Grip Tablcts (§ovtr©s 
Pastylės nuo peršalimo ir gri- 
po) ateina žmogui j pagelbą. 
•los yra patariamos nuo influ- 
enzos. šalčio ir gripo. Pamėgin- 
kite jas. Ęaina 30c. ir 2 centai 
kares mokesčiu. 

j Užkimimas \rd ap 
Mreiskimas 

| pagavimo Šalčio. Jis yra netik 
nemalonu bet kaip kada ir la- 
bai skaudu. Skalaukite gerklp 
su Severa's Antiseptol (Soveros 
Antiseptolius) kuris išgydo sk- 
audančias vietas ir palengvina 
skaudėjimų. .Iii; taipgi pravalo 
but vartojamas suvilgislmui no- 

sies< sumaišius su vandeniu. Mė 
gink ji. Kaiua 35c ir 2c mok. 

T inim^ntas llvival° ras" Linimemas tjg kiovleuoic 
šeimynoje. Tetai diena pr eina 
kad jo nereikėtu. Severa's Go/h 
ard Oil (Sevoro3 Gotbardiškae 
Aliejus) yra vienas iš ge r iru- 
siu gyduolių suo tokiu ligų, 
kaip reumatizmas, galvos ekau- 
dėjimas, vienu žodžiu, kur lini- 
memas Kali pagolbeti. Kaina 
3(Jc. ir 60c. I! ir 3c mokesčių. 

p : labai"tankiai fritvirtmis yra priežasti- 
mi daugelio ligų. Kaipo simp- tomas paprastai pasirodo prie kiekvieno susirgimo ir todėl vi- duriai visuomet privalo but re- guliuojami vertojant Severą'* Balsam of Life (.^everos Gyva* ties Balsamas), kuris visuomet prigelbsti net kitoms gyduo- Joms sutvarkydit vidurių. Kai- 
na 83c ir 5c mokesčiu. 

Strėnų dieglys 
žmogų visa' suvarginu prisieina 
žmogui sirgti ir kartais nustoti 
darbo. Kaipo taisyklė, ši liga 
paeina nuo inkstų ne3vekatin- 
Klimo. Prašalinkite tų nesvei- 
katingumą vartojant Severa's 
Kidney and Uver Remedy. (Se* 
voros Gyduolė nuo Inkstų ir Ke- 
ponų). Jųs patįs pamatysite, ko- 
kie* tai puikus vaistai nuo inks- 
tų ir pūslės ligų. Kana 75c ir 
$1*5 ir 3 i»rba 5c nidkesCių. 

Grynumas Kraujo 
yra būtina sąlyga musų svoika- 
tos. Jeigu kraujas yrj, nogrįnas, 
silpnas ir be spalvos tas atsllft 
pia ant viso kuno sistemos ir 
jums rekalingas tonikas. Imt 
Šcvcra'« Blood Purifier (Seve- 
rus Kraujo Valytojas)* kuris 
prašalina visokias isplias ir spuo 
gus, kurie paeina nuo negryno 
kraujo. Kaina $1.60 ir 5c mok. 

— 

Scvcros šeimyniški Sutaikymai yra užlaikomi visaip vajstjujnluili. 
•Ju kariais ji.is negaletumėte gauti ko nors imu savo virtinio vaistiniu- 
ko, kreipkitės tiesiog pas mus prisinsdami atatinkamą sumą pinj"Ų ?r 
mes jums prisiusimu į pat namus. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS. IOWA. 
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PADARĖ PRADŽIĄ. 
* 

Subatoje sausi<» 31 d. Šv. Ma- 
Ictiso Draugyste" laike savo mo- 

linį susirinkimą p. \Vood'iiano 
i> v e t ai n.-j |>rie 33- **ios ir Linu- 
!'<> apsvarstiiuni draugijos bė- 
gančių reikalu prieita pire Lict,u- 
,Vos Laisvės Bonų pardavimo klau 
simo. Pasigirdo įvairių nuomo- 
1,1 Vf kas link klausimo už kiek 
Draugija turi nupirkti Lietuvos 
Laisvės Bonu. Butą daug gražių 
nuomonių, kaip me? galime pa- 
gelbėti Lietuvai pergyventi kritiš- 
kas valandas, ir i'laikvti taip 
brangiai nupirktą ir Lietuvos jau-j 
nimo krauju palaikomą. Lietuvos : 

Laisvę. Taigi, kad pagelbėti Lif-| 
tuvai atsiginti nuo priešų šv.' 
-Vfatonšo Draugija nutarė nupirkti , 

Lietiivos Laivsės Bonų už S500, 
Amerikos Laisvės Bonais. 

šv. Mateušo Draugija padarė 
puikią pradžią, paimdama Lietu- 
vos Laisvės Borų. Yelitina, kad j 
ir kitos Draugijos bo< kliubai 

taipgi nupirktų L;etuvos Laisvės 
W 

v T I 
Eonų kiek tik kuri išgali. Nes 
reikia atminti, knd tie pinigai' 
paskolinti Lietuvos Valdžiai nie- j 
kados nepražus. Lietuvos jau 
niekas n c be pa vergs! \'ors ir ligi 
paskutinio kareivio prisieitų ko- 

voti. .ietuva taip brangiai už-, 
mokėjo už laisvę, už savo \c- , 

priklausomybę, ir jau mto jos 1 

nesiskirs patol. pakol lietuvio į 
gyslose lietuviškas kraujas tekės. į 

Jokios baimės negali buti apie 
saugumą šios paskolos. \ isi, kaip 
pavieniai, taip ir įvairios draugi- 
jos bei kliubai turi pirkti kiek 

tik išgali Lietuvos Laisvės Bon". 

Jeigu mes Amerikos lietuviai ga- ( 

lojome išpirkti Suvienytų V aisti- Į 
jų Bonų už apie penktus deširp- 
ti milijonų dolerių, tai jau sa- 

vo Tėvynei Lietuvai turėtume 

nesibijoti įpirkti bonus. Juk tai 

visų idealas per amžius buvo, 

kad kaip norint išsiliuosuoti iš 

vergijos. Ir dabar jau syki pa- 

Sillir.osavę nebeturim leisti Lai s- 

*▼» yrYVyV¥Vv MM 

vci xn t i. 
f i aigi viso^ d raugijos bei kliu* 
|i>J pirkite kas tik kiek galite Lic 

Įtin'os Laisves Uonų, o Lietuva 

Įisfaikys savo fiepriklausomybę, u 

atsietos ant tvirtų kojų. Pesekit 
vis'Sv. Mateušo Draugiją, ir pir- 
ki t kiek tik išgalit Lietuvos Lais- 
vės Iionus. per tai Lietuvai bus 
duonos. 

V. M. S., Ra.vt, 

NUO I8-TOS GATVĖS 
KOLONIJOS. 

Lietuvos Bonu Reikale. 
Sausio 27 d. š. m. j vyko susi- 

rinkimas Apveizdos Dievo para- 
pijos svetainėje tikslu sutvėri- 
mui vietos komiteto, arba sto- 
ties pardavinėjimui Lietuvos Pa- 

skolos l»onų. Šitas .pirmas susi- 
rinkimas pavyko labai gerai, nes 

visi Lietuvos piliečiai-patriotai 
rėmė Lietuvos Paskolą ir visi 

yra pasirengę karstai ir nenuils- 
tančiai darbuotis musų Tėvynės 
Lietuvos lai ui pardavinėjime 
Lietuvos Paskolos Įlomi. Siame 
susirinkime tapo suorganizuotas 
vietos komitetas: išrinkta valdy- 
ba iš sekančių ypatų: 

Pirmsėdis, Jonas Kazlauskas. 
716 West ic)th Place: rašt.. Pet- 

ras Jakubonis, 733 Wcst iQth 
St.: i/din.. Jonas Kastenas. ^>63 
\Vest 18-th St. 

Stoties vieta Lietuvos P>onams 

pardavinėti išrinkta prie Jono 
Kastero, iždininko, 663 \Vest 
i8tb St. Sekantis susirinkimas 
nutarta laikyti ketverge, vasario 

5 d.. 8 vai. vak.. D. Žemaičio 
svetainėj, prie Union ir 18-tos 

gatvių. 
Visos pagodotos draugijos, 

kliubai, kuopos ir visos organi- 
zacijos šioj kolnijoj rinkite at- 

stovus savo susirinkimuose j 
vietof komiteto susirinkimus. 
Tas yra būtinai reikalinga pasek- 
mingesriiam darbo sutarimui. 

Taipgi pa\ ieniai ^Lietuivos)'piliečiai 
ir pilietės esate kviečiami lankyti 

Bfl 

Infiuenza. 
Grjžtančioji liga, taip vadinama infiuenza, yra labai pavo- 

jinga. Apsaugok save ir savo šeimyną apsaugodamas savo svei 
katą. Pirmi ženklai tos ligos yra karštis akių, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, gJvos ir rumeuų, ašl- 
įis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimu arba 
pirmą pagalbą mes patariame vartoti sekančias gyduolės. 
Skalaukite gerkle ir nosį su Severos Antisepsolių, vartodami 
vieną alj ir tris alis šilto vandenio,Jeigu kartais jaustumui šaltj 
arba karšti, imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol viduriai neprasiliuosiuos: 
Redykis ir dengkis šiltai- J oi nejausi nei kiek geriau Į vieną 
dieną, pašauk daktarą ir laikykis prieš tą įsakymų. Šios gyduo- 
lės prigelbts jums atsilaikyti prieš tą epidemiją, todėl jus pri- 
valote visuomet kas turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais- 
tinėse, sekančiomis kainomis: 

Sevcra's Antisepsol 35 centai ir42 centai taksu: 
Severa's Cold and Grippc Tablets 30 centų ir 2 taiesu: 
Severą's Balsam for Lungs 25 ir 50 centai ir 2 cent taksu: 

Jeigu negalite gauti pas savo vaistininko; reikalaukite tiesai iš 
w. f. severa co., cedar RAP'.DS, iowa. 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondsus* pilna paradytąja ĖL U 
verte, ir Laisvės Bondsua pilna pinigine verte. §\%9u ■ 

*SSVi' J- G. SACKHEIM & CO 
Utarninkala, Ketvergais 1335 MILWAUKEJE AVENŲE, 
Ir Subat.omi3 M tarp Pauina ir Wood 

Davis Square Teatre, 4607 S. Ashland Av. 
I iii s rodomi krutantieji I 'a veikslai 

" 
su Matei Normand 

Nekokie krutantieji paveikslai dar nebuvo padaryti, su taip 
labai pritraukiančia išžiūra, kaip "M1GKKY": \o> e 1 o ir ;ingei- 
dumas šitų paveikslų ištikro yra pažymėtinas. Nelaimė, kuri 
čia pat yra išvengiama per vieną .plaiuką. Šiurpuliai ima žiu- 
rint iV kiekvienas veiksmas vis žingeidesnis ir 'geresnis negu 
įpirmasis. Atsilankykite ir pamatykite šitą >puikų paveikslą. 

j vietinio komiteto susirinkimus 
kuoskaitlingiausiai. lik visi 

išvieno sukruskinie su ipasišven-! 
timu 'prie darbo už Tėvynę, o 

I pamatysime, kaip greitai išvysi- 
I ine laisvą ir neprigulmingą. 

P. Jakubonis. 

WEST SIDE. 
j Kai,p kitose kolonijose, taip ir 
čia lietuviai užimti tautos rei- 

j kalais. Nors musų kolonijoje! 
^ nedaugiausiai lietuviu, bet visi j 
i darbuojamės isvieno Lietuvos i 
Ilabui. Cia yra 15 pašelpimų drau į 
K'ju 'r 3 pašeljpiniai kliubai. I»o 

1 jų yra dar šiai'p kelios kuopos, 
1 kurios darbuojasi kiek galėda- 
j i^ios. Yra susitvėrusi Westsidės 

jlituvių draugijų taryba, turinti 1 

^ pasistačiusi savo tikslu remti vi- 
sus gerus darbus; ji palaiko do- 

| rą ir apšvietą tarpe šios kolonijos 
lietuvių. Aną dieną buvo su- 

JšatVktas minėtos tarybos susirin- 
kimas. kur atėjo delegatai nuo 

I vienuolikos draugijų: susirinkimo 

I tikslu buvo apkMbėjimas Lietu- 
vos Laisvės Bonų pardavinėjimo. 
| Pardavinėjimui L. L. Bonų šio- 

jje kolnijoje tapo išrinktas komi- 1 

.tetas sekančiai: pirm., Jonas Ta-1 
įmošiunas: rašt., 1 >r. Linkauskis; 
įkas.. Jonas Krotkus. Jonas Krot- 
įkus yra gerai žinomas visiems 

jNvcstsaidiečiams kaipo geras ir iš 
■ tikimas vyras. A. Jorudas. 

Town of Lake. 
Šktomi pranešu, kad Amą-lga- 

jinated Meat ('uiters and Butclier 
\Vorkmen of Xotrh America lie- 

tuvių _75 lokalas turės savaitini 

susirinkimą ketverge, vasario 5 
d.. 8 val.'vak., p. Ežerskio svet., 

I 
'64-tą ir S. Paulina gat. Nariai— 
narės ir norintieji .prisirašyti csa- 

' te kviečiami atsilankyti. 
Mėnesli es duokles galima už- 

mokėti kas vakarą šiose vietose:! 

4539 S. Marshfiekt Ave. ir 3249 
S. Malsted gat. Visi lietuviai 

pri'gulintieji ]>rie lenkų lokalų 
privalote persikelti pas lietuvius, 
nes lankai daro mums didelę 
skriaudą siųsdami musų pinigus 
Lenkijon, kur patys lenkai pa- 

vartoja prieš musų brolius lie- 

tuvius. J. P. Parkauskas, 
25/ lokalo rast. 

Paskutine Proga Matyti 
Krutami Paveikslai iš 

Lietuvos. j 
! Bridgeport. VASARIO o d. 1920 nu, 

MTLDOS SVETAINE.T (ant 3čiu lubu) 
3142 So. Hal^ted St. 

VASARIO 6 d. 1920 m.. 

ALLJIšIAUS SVET. (Town of Lake) 
So. Wood St. ir \V. 4«th St. 

prasidės 8-tą vai. kiekviena vakaro. 

| 40 nuošimtis skiriama Lietuvos Qi'au 
| liams krutamus pav. išdirbystės Rodis 

j faunas kompanija. 
Prez. V. K. Puodžiūnas, 

Seki. M. Truska. 

7 

PIRK PIRK PIRKi 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų * j 

I I T T IIII A Laisva Nepriklausoma j L S L I U V A Demokratiška Respublika i 
: i 1 

..... ♦ Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių). j 
# # # j skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimti, jį metus. 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai j Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: 

į 257 VVEST 7lst STREET NEW YORK CITY | 

P A 
ALEKSAS DAPKUS. 

paeina iš Kaune £ub. Raseinių 
aps. Stuksiu par. k<<imo Balandžiu. 
Mirė vasario 2 d., 1920. Laidotuvės 
atsi-lui4* vasario (> d. 8 vai. ryte. 1> 
n: mų 163 X. Xe\vule st. Keuosha 
\Y>ls. i šv. Petro Bažnyčią. Vėlio- 
nis ,1jiivo 4^ metų amx;aus. (limi- 
nes ir pažįstamus kviečiame atva- 

žiuoti i laidotuves. Pasilieka dide- 
liame nuliūdime moteris Marijona 
ir samus Juozapas. 

A. A. 

A. A. SZCUKAS. 

A. A. Pranciškus Szczukas, 58 metų 
imžiaus mirė vasario-Feb. 3 d.. 19?v< 
n. Paliko dideliame nuliūdime mote- 
•j Iną, Lukteri Oną ir Konstancija; 
;unų Vincą ir seserę Ona Gegzniene. 
\merilcoj iš gy'vęno 17 metu. 

Velionis paėjo iš.Suvalku Gub. Pu- 
iivonių parapijos, Vilkaviškio gimi- 
nus. Laidotuvės a'sibus Pėtnyčioje. j rasario-Peb. 6-tą d. 1920 m., 8:30 ryte, 
š namu 833 \\\ 33rd PI., \ šv. Jurgio 
jažnyėia po pamaldų j vv. Kazimiero 
capines. Gimines ir pažinstamus kvie- 
čiame dalyvauti laidotuvėse. Laidotu- 
vėmis r lipinai s visiems gerai žinomas 
;raborius S. P. Mažėika. 

LIETUVIŠKA PARkDŲ 
KRAUTUVE 

JIHN K. RODIVIGZ 
Buvusi iki šiol 

4513 So. Wood St. Chicago, UI. 
Persikelia i Kitę Vietą 

•1 711 W. 47 St.. Chicago. UI 
Kviečia visus atsilankyti. 

ANT PARLAVIMO. 
Lietuviu apgyvento Jų kolonijoje, 

parsiduoda šešiais kambariais medi- 
nis namas su 50 pėdų lotu, 8420 Ker- 
foot Ave. Gat ės ištaisytos. Kaina 

53.200.00, dali jmokėti, likusia dali ra- 
tomis. 

GEORGE BRINKMAN, 
S000 So. Halsted St., 

KAS RALOTE PINIGU*? 
Vasario 2, pamečiau pinigus ant gat- 

vės ar karo. tarpe 32»r®B ir 79tos gat- 
vių. Radėjas gaus gera dovaną, mel- 
džiu pranešti P. V. J. \ 

330!) So. Union Ave. Į 

REIKALINGAS PLOVĖJAS. 
Reikalin-as patyręs automobiliu plo- 

vėjas. kad galėtų naktimis karus ru- 
niti. Uždarbis geras. Atsišaukite "The 
Curtis Garage, 26 N. Curtis St., Chi- 
cago. 111. (Klauskite L. Frymont). 

(BELGAI GERI ŪKININKAI.) 
Gerai žinoma kad Lietuvos dvari- 

ninkai., gabiaudavo v-islinius gyvu- 
lius iš Belgijos. Musų paviete (Oceana 
County) netoli Hart. yra daug belgų 
apsigyvenusių, ant gerų žemių; jie 
suaugina daug gerų Gyvulių, gerai jdir 
ba žemę, sutaiso geras triobas, o ka- 
da jų žemele p laisva, tai dau- 
gumas rengiasi j tėvynę, ir pri- 
duoda mums gerai jtai-. 's farmas 
ant pardavimo, ant jų dideliu farmų 
nėra sunku padaryti j metus po $3.000 
iki $5.000; tai yra gera proga jgyti ge- 
rai jtaisytas farmas. Toj apylinkėj jie 
turi pabudavoję didelę plytų bažnyčia, 
išmokėta, taigi atvažiuodami pas mus 

neapsigausit, tik pareikalaukit farmų 
katalogo, o sulaukus 'pavasario, pradė- 
kit ir jus su mumis augi t ko daugiau- 
sia javų kad. pergalėtume brangumą 
maisto, pas mus neklaidų atvažiuot, 
nes gelžkelis ateina j pat musų kai- 
mą. 

M. WALENČIIJS- 
Box 96 Hart Michigan. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

EXTRA! 
Iš priežasties mirties mano 

žmonos, parduodu pigiai pro- 
pertę, del aprūpinimo vaikų. — 

3220-3222-3224' S. Morgan St. 

MERGINOS, 

NUO 1(1 METU IK SENESNilOS. I'*• 
STOVUS DARBAS. 

PRIE LENGVAUS. SVARAUS DIRB- 
TUVES DARBO. 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS. PA- 
GEIDAUJAME, KAD BUTŲ LIETU- 

VAITES. 

VALANDOS NUO 7:30 IKI 4:30 

IKI PiETIJ SUBATOMIS. 

$14. I SAVAITE BESIMOKINANT. 

ŠMOTUKAIS $10 IKI $35. 

ATSIŠAUKITE 

SU PERI N T ENDENT'S OFPIC E, 

SANVYER BISCUIT COMPANY 

M4M049 \V. HARRISON. 

REIKIA VYRI.'. 

Prio abelno dirbtuvės darbo. Pasto- 
vus darbas. Moka !>0 centu į valanda. 
S valandų darbas. Atsišaukite jias 

Darling & Oo 
4201 So, Ashland Ave, 

PERKAM IR PAR- 
DUODAM. 

Ar turi Nama, Farma, Lotą ar 

kokią Biznį ant pardavimo ar 
ant išmainymo ant ko kito? 
Teipgi jei nori pirkti Namą, 
I.ota, Farma ar kokia Bizni, t" t* 

męs turir 2 daugybę gerų Bar- 
genų visuose kraštuose Ameri- 
kos, Ch i rago j ir kituose mies- 
tuose. Mes greičiausiai nuper- 
kam ir greičiausiai parduodam 
Ateik ar Rašyk, 

Liberty Realty Company 
3415 S. Wallace Street 

Chicago, 111. 

Į TĖVYNĘ. 
Geriausia dovana savo giminė- 
lius laikraštis "Amerikos Ūki- 
ninkas". Jo niekur ncu/.laiko 
ant rube/.iaus, nes yra beparty- 
viškas, tik rašo apie ukininkys- 
tę. Amerikoj ant metų $1.00; 
i Tėvynę $1.25. Broli ir sesuo, 
tau tas dolaris niekas, o tavo 
draugams ir giminėms bus di- 
delis džiaugsmas ir gausi pa- 
dėka. 

"Amerikos I Jkininkas", 
Box 96 Hart, Michigan. 
PARDUOSIU ARBA MAI- 

NYSIU. 
Du po tris augštus, plytų ir 
akmenų namai prie 461-463 
West 31st Str. Pečiu apšildo | mi. Rauclos neša $1.950. į 
metus. Parduosiu pigiai tik 1 

už $16.500. Savininkas ant 
vietos. 

FARMOS! FARMOS 
Turiu 23 Farmas^ant pardavimo., di- 

džrasioj lietuviu kolonijoj. 
čia jau yra pirkę suvirs 400 lietuvių 

farmas. 

Reikalauk Farmy Katalogo.- 
.T. A. žemaitis, 

R. 1. Fountain, Mich. 

H. Leibovitz į 
Persikelč iš | 

1652 W. VAN BUREN f 
STREET 

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

to iki 8 vai. vakaro. į 
i 

GERIAUSIS BUDAS 
SIUNTIMUI PAŠALPOS I 

LIETUVĄ. 
Slavonian Trading Corporation, Lie- 

tuviškai-Tarptautiška Pirklybos ir 

Pramonės Bendrovė, užvardinta "Sla- 
vonian Trading Corporation" dėlto, 
kad atsidarius rubežiams manome js- 
teigti didele apyvarta °irklyboje, Pra- 
monė j t ir Industrijoje tarp Slavišku 
.šalin. 

Musu Bendrovė užsiima Išvežimu ir 
Invežimu prekių (tavorų), Persamdy- 
mu laivu ir abelna Pirklyba—Pramonė 
ir Industrija — Amerikoje ir kitose 

šalyse, kaip tai: Lietuvoje, Latvijoje 
Ukrainoje, Lenkijoje, Rusijoje ir 1.1. 

Musu Bendrovė inkorporuota ant 

$200,000 00 sumos ir Bendrovės tvarką 
veda Inžinieriai, Pramonininkai, Pir- 
kliai ir Vertelgos, speciaHskai išsila- 
vinę j vairiuose Amerikoniškuose l'ni- 
verstttuose. 

Musu Bendrovė užsiima persiuntimu 
pašelpos siuntinių į Lietuvą ir turi 
Representatorius Europoje kurie prii- 
ma laivus ir išsiuntinėja siuntinius j 
visas dalis, Į arčiausią gelžkelio stotį 
Lietuvoje, kur atsiėmėjas gyveną. 

Mes apdraudžiame (inšiuriname) 
siuntinius nuo musu sklado, 470 
Greenwich Street. New Yorki iKi pas- 
kutiniai gelžkelio stočiai kur atsiėmė- 
jas gyvena. Apdraudžiame nuo ugnies, 
sugedimo tavoro, pavogimo, i askandi- 
nimo laivo ir karišku periškadu. 

Taigi jusų siuntiniai būtinai rtikia 
persiusti j u su broliams ir gentims, bet 
jtigu kus atsitiktu su siuntiniais, tai 
gausite pinigus atgnl. 

Dabar rengiame trečią laivą j Lietu- 
vą, kuris išplauks trumpame laike, 
taip greitai kaip laivas liksis pripildy- 
tas. Po išplaukimui šio laivo, reugsi- 
nie kitą laiva j Lietuva. 

Taigi neatidėliokite pašelpos siunti- 
mo savo broliams Lietuvoje, nes jie 
jusu pašelpos didžiu balsu šaukiasi ir 
su didžiausiu nekantrumu laukia; siu- 
skite jiems pagelba ir apginkite juos 
nuo bado ir šalčio. 

Dėl platesniu informcciju rašykite j 
generali biurą: 

SLAYOXIAX TRADING 
CORPORATION Inc. 

13-21 Park Ro\v, Xc\v York, 
X. Y. 

REIKIA LEBERIU. 
Dirbti scrap yardoj. Gera 
mokestis. Darbas ant visa- 
dos. 
Stock Yards Scrap Iron and 

Metai Co. 
1101 W. 48th St. Chicago 

REIKALAUJAMA "FOUNDRY WORKERS" — 50. 
PASTOVUS DARBAS. TAIPGI REIKALAUJAME LE- 
BERIU IR KITGKIU F6UNBRES BARBININKU. 

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. HARRISON STREET. 

|0r. G. M.Glaser į 
TELEFONAS YARDS G87 3 

13149 S. MORGAN ST. kertė 33-rosJ 
c Specialistas Moteriškų. Vyriškų į 
5 ir Chroniškų Ligų. 5 
c Vaiandos: 9—10 12—2 po pietų 5 
5 6—8 vak. Nedėl. 9—2. 
į Praktikuoja jau 28 metai. ^ 

! Phono Yards 2544 

DR. S. NA1KELIS 

1 
LIETUVIS J 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J 
O?: ir gyv: vieta 3252 S. Halsteil St| 

IVal: 
9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 

Town of Lake 4712 S. Ashland Ave.l 
Vai.: 4:30—7:00 P. M. J Phone Drover 7042 I 

Telephone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
Gydo visokias liyai moterų, vaikų ir vyrų ( 

Specialiai gydo limpančias, senas ir j 
paslaptines vyrų ligas į 

3259 S. HALSTED ST„ CHICAGOj 

DR. JOHN N. THORPE ] 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

1G37 W. 51-ma ir kamp.Marshfieldj Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 1 
Telefonas Prospect 1157 J 

^ .. ,,.f J 

J Phone Canal 257 [ 
DR, C. K. KLIAUGA i 

I DENTISTAS ; | N&ujienu N a irt e ( t Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakarej [1739 S. 1IALSTED ST CHICAGOj 

į Dr. M. Herzman; 
j 

IŠ RUSIJOS ; 
Gerai lietuviams žir.omas per 16 meto kaipo? 
patyręs gydytojas. chirurgas ir akušeris.! 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vvry, mo-J terų ir vaiku, pagal naujausias metodas! 
X-Ray ir kitokius elektros prietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
3025 W. I8-TH STREET 

netoli Fi^k Street 
Valandos: nuo 1(1—12 pietų ir 6—8 vakare 

Telefonas Canal 3110 
Gyv.: 3112 SO. HALSTED CTREET 

Valandos: S—9 ryto tiktai 

I Plione Casal 6222 

| DR. C. K. CHERRYS ; 
Lietuvos Dentistas 

[Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak.| 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS.J 

| CHICAGO. ILL. j 

Plionts: Vards 155—551 
Residence Phone Drover 7781 

F.A. JOZAPA1T1S, R.Ph. 
DRUG STORE—APTIEKA 
Pildome visokius receptus 

3601 S. HALSTED žJT. CHIGAGO 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRUHGAS 
Ofisas: 1757 W. 4* st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:30 
iki 8:30 vak. Nedel. 9 iki 12 diena 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

Dr. S. Biežis j 
LIETUVIS 

GYDYTOJAo IR CHIR.URGAS j 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street i 

Kampas S. Leavitt St. /} 
Telefonas Canal 6222 

Vai: 1 iid 5 ir 7 iki 9 vai. vwk. J 
Gyvenimo vieta: 3111 \V\ 42nd St.# 

Telefonas McKlnley 4!>88 ; 

Valandos iki 10 ryto. 

Telephone Lrovcr 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėldicuiais pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVEOTE 
arti 47-to3 gatvJs 
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