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Nepriklausomoji 
Lietuva. 

Tilo vardu Vilniuje išeina 

laikraštis lietuviu kalba. Pirm 

keleto /mėnesiu lietuviu laik- 

raščiai Vilniuje kritikuodavo 

vietinę lenku valdžią: dabar 

jau nėra kritikos nei žodelio. 

Tai nereiškia, kad lietuviams 

butu gera. bet tat reiškia, kad 

ant laikraščiu yra skaudi cen- 

zūra. 

I minėtąji laikrašti, bemaž- 

ko kiekvieną jo nuinari rašo 

kun. •!. Tumas. Matomai, jis 

gyvena Vilniuje, l'olusis mus 

tėvynės veikejas nusiskundžia 

lenkais kunigais. Vienu tarpu 
jis ištaria skaudų žodį. kad 

Varšavos socijalistai beveik 

geriau teisybę supranta ir 

jaučia. negu lenkuojantieji 

kunigai Vilniuje. 
Kunigas Tumas jau yra 

matęs soeijalistu teisybės iš 

arti, bet jis ją, turbut, užmir- 
šo. nors dar nei metu nėra 

kaip jis tapo paleistas iš so- 

eijalistu kalėjimo. Ko! socija- 
listai opoziciją varo prieš Pa- 

dereu'skį. tol jie užtaria Vil- 

niaus lietuvius. Kada socija- 
listas Pilsudskis pajuto jie- 

gos rankose, tai jis ir atplėšė 
Vilnių nuo Lietuvos. Sunku 

matyti kuomi tas socijalisto 
darbas yra geresnis už lenku 

kunigu darbus. 

"Neprįklausomoji Lietuva 

laimi nusiskundžia lietuviais 

mokintojais. Traku paviete 
mokyklų inspektorius nedaro 

kliūties lietuviams tapti mo- 

kintojai.-, bet j 11 nėra (Jalin- 

tieji mokintojauti. turbut. su- 

bėgo per demarkacijos liniją i 

Lietuvą ir ria tapo valdinin- 
kais. Valdininkauti yra pel- 
ningesnis gyvenimas negu mo- 

kintojauti. Niekam negalvoje. 
kad Traku apskritys tlel tos 

mokintoju stokos ištautęs, 
Kokis tat neišpasakojamas 
vargas, kad mus inteligentijo- 
je tokiais sunkiais laikais taip 
maža yra geros širdies. Maža 

nauda bus ir Lietuvos valsty- 
bei iŠ tokiu valdininku, kurie 

mokintojo augštą priedermę 
pastatė žemiau už pelningą 
valdininko vietą. Biurokratiz- 

mas veikiai ims ėsti Lietuvos 

valdininkus. 

Vilniečiai daug ir gražiai 
rūpinasi Lietuvos muzika. 

Daugiausiai darbuojasi kun. 

»ey-.Brazis. Bet yra ir jau- 
nesniu puikiai muziką žinančiu 
veikėju. Kaz. Banaitis turi vi- 
sas gero muzikos kritiko ypa- 

tybes. 

PIRKITE LIETUVOS VAL- 

STYBĖS BONŲ. 

Suvienytos, Valstijos 
ir Meksika. 

Kučioje 24 gruodžio 1919 m. 
Meksikos prieplauką Manza- 

nillo atvyko japonu laivas Ya- 

kuua. Aut jo buvo 800 vyru į- 
gulos, tarp tu buvo žymi da- 

lis Japonijos Karės Akademi- 

jos studentų. Svečius priėmė 
Meksikos karės ir laivyno de- 

partamento atstovai. Drauge 
>n tuo Japonijos karės laivu 
atkeliavo Meksiką iš Japo- 

nijos didelis siuntinys ginklu 
ir karės reikmenų. Tos karinės 

naudos iškrovimą prižiūrėjo 
Meksikos pulkininkas Emilio 

Cirlos. 

Suvienytu Valstijų vyriau- 
Isybė nežino, arba sakosi neži- 

nant. kaip daug Japonija pa- 
deda Meksikai ginkluotis. Nė- 
ra abejonės, kad Meksika gink- 
luojasi prieš Ameriką. Ameri- 
kos vyriausybė galėtų greičiau 
ir lengviau šokti kare, jei 
žinotų, kad tepriseis kovoti tik 

>u viena Meksika. I>et dabar 

• nėra abejonės, kati ištikus ka- 

rei tarp Amerikos ir Meksikos. 

| užpakalyje mažo mus kaimyno 
stotų daug didesnė ir galinges- 
nė už jį Japonija. Negali saky- 

|ti, kad sale Japonijos nepasiro- 
įdytų kokia nors kita dar ga- 

lingesnė ir dar didesnė šalis. 

Laikraščiai tankiai užsipul- 
dinėja ant Suvienytų Valstijų 

vyriausybės už ką jj perdaug 
kantri su Meksika, liet kas ma- 

to stovinčius užpakalyje Meksi- 
kos užtarėjus, tas supranta, 

jog Amerikos vyriausybė, pro- 
tingai elgiasi. 

Gydytojams. 
Suvienytu Valstijų Kariuo- 

menėje (lydytoju Korpuse y- 

jra vietų, kurias galiiua už- 
imti. Tos vietos tik įmigusiems 

Įmoksią žmonėms. Su tikslu už- 
pildyti ta< vietas 15 kovo 1!)2U 
m. bus egzaminai Suvienytose 
jValstijose. ju kolonijalėse že- 

minėse. tarp to Panamos Kanalo 

j-Juostoje, taip pat Prancuzijo- 

,je. Vokietijoje ii' Siberijoje. 
(lenerolas Majoras \Villiam 

11. Haan, kareiviu aprūpinimo 
(viršininkas (7 dieną sausio 

1 !)20 m.) išleido pranešimą, 
kad i egzaminus galės stoti no 
.vien asmenys dalyvavusieji 
Pasaulio Kare. bet taip-gi ir ei- 

! viliai. Oabarti»n<; teisė reika- 

ilauja, kad stojantieji egza- 

, minus butu piliečiai tarp '2'2 ir 

I.">2 metu amžio, ir kad pirmu- 
jtinis paskyrimas suteiktu 

jiems pirmojo leitenanto laips- 
;ui. Iki šiol būdavo reikalauja- 
ma, kad norint v s gauti vieta 

I, „ 

* 

buity tarnavęs nors vienus me- 
tus kaipo internas kokiame 

n»>rs lignubutyje jau po mokslo 

j užbaigimo. Dabar ta sąlyga y- 
ra panaikinta tiems, kurie už- 
jtektiriai gerai tarnavo kaipo 

| karininkai (conimissioned oft'i- 
Įcers) nors per vienus metus 

IPasaulia kare. 

Pranešimus norinčių stoti j 
egzaminu? šilojo šalyje reikia 
adresuoti (ieneraliui Armijos 
(lydytojui (Surgeon (leneral 

• ot* tlie Army) \Yashington, i). 

C. Pranešimuose turi buti ši t u 

žinių: pilnas vardas-pavardė, 
gimimo diena ir vieta, nuolati- 
nis adresas, medicinos mokyk- 
la, kuris, baigęs su tam tikro- 
mis datomis; protesijonalis pri- 
tyrimas: pripažinimas tarnavi- 

jmo kariuomenėje tiems, kurie 
i yra buvę kare, pripažinimas 
kontraktuoto gydvtojiško tar- 
navimo, ir dokumentaliai pi- 
lietybės prirodymai svetur gi- 
musiems. 

Visi padavusieji pranešimus 
.-toli egzaminus ir atsakantie- 
ji reikalavimas gaus iš tam 

'tikros vyriausybės teisę-atvyk- 

Demokratų Partijos Švente. 
(Pabaiga). 

Amerika ir Pasaulis. 

Karės metu Amerikos prezi- 
dentas garsiai skelbė gražių 
daigtų apie tiesos viešpatavi- 
mą ant jiegos, apie militariz- 
mo panaikinimą, apie tautų 
apsisprendimą, apie diplomati- 
jos slaptybių panaikinimą, a- 

pie tarptautinių ginčų užbai- 
gimą derybomis ir teismu, o 

ne ginklais ir žudymu. Visa 
Amerika nuoširdžiai pritarė 
tiems prezidento žodžiams. 
Rasi nekuomet demokratija 
nebuvo pasirodžius aiškiau ir 

gražiau kaip tada, nes ką visi 
amerikiečiai jautė ir mintijo, 
tą jų prezidentas kalbėjo ir 

rašė. 

Paliauboms užėjus tas pats 
prezidentas išvažiavo Euro- 

pą vykinti augŠtuosius tiks- 

lus. Europos diplomatai žiu- 

rėjo i jį kaipo mokslininką 
svajotoją geidžianti suardyti 
praktiškus diplomatų pelnus, 
pastatant doros tikslų vyk i- 

niniji jų vietoje. Pasirodė dide- 
lis skirtumas tarp Amerikos \ 
ir Europos diplomatų. Amu-j 
likos diplomatija rimtai norė-j 
jo įvykinti tuos augštus tiks- 

lus. kuriuos Prezidentas buvo 

skolbęs Amerikos žmonių var- 
du. Europos diplomatija tuos 

žodžius "žiurėjo kaip agita- 
t(uiškas karo laikų prakalbas, 
kurių nenori pildyti nei klau- 

santieji nei kalbantys. 
\V i Įsomis Londone Anglijos 

karaliaus iškeltuose pietuose 
aiškiai pažymėjo, kad šiais 

laikais ir doros obalsiai turi! 
I 

jiegos nemažiau už medžiagi-j 
nius veiksnius. Kasydamas j 
proklemaeijų apie Padėkos J)ie 
na Prezidentas atkartojo tų 
pačia mintį. S sausio .iis dar! 

pridėjo: "Suvienytos Valsti- 
jos yra vienatinė tauta turinti 

gana daug dorinės jiegos, kadi 

drauge su kitomis pasaulio 
dalimis gali užtikrinti, jog 
vietoje karo bus pastatytos ta- 

rybos." Ta paėia diena W. .J. 

Bryan ištarė: "Mus tauta yra 
vienatinė didėji tauta įgalinti 
duoti (pasauliui) reikalingu 
dorinę vadovybę." 

Aišku, kad Wilsono ir Bry- 
an'o buvo sutarta pažymėti 
Amerikos tikslus tarptautinėje 
politikoje. Šiaip juodu nebūtų 
galėję išreikšti tiek daug ben- 

drų minčių. Tas mintis reikia 
atkartoti Amerikos visuome- 

nei, kad ji jų neužmirštų, kad 
nesiliautų remti savo politikos 
vadus, kreipusius tų politiką 
taij), kaip jautė ir mintijo vi- 
suomenė. 

Ar nepervėlu? 

Tiems išvadžiojimams gali- 
ma primesti vienų stambų da- 
Ivka. Jei AVilsonas butu norė- 

» c c 

jęs sudaryti visų laisvų ir ly- 
gių tautų sąjungų, tai jis bu- 

tų turėjęs tų įvykinti Versai- 
les'e. Kam jis atidėjo vėliau? 
Kam jis nepavartojo savo ka- 
riuomenės Prancūzijoje, kad 

Amerikos reikalavimus pa- 

remtų? ~ 

Atsakymas gana aiškus. A- 
merikos kariuomenė tada bu- 

vb Įvelta į-tarpų kitų kariuo- 
menių kaip vilnos karštu- 

vus. Tos kariuomenės užpaka- 

t i paskirty, viotij. egzaminu, 
kurį reikės išduoti valdybai 
paskirtai-sulig Generalio Armi- 
jos Adjutanto instrukcijų. Kas 
dabar yra kariuomenės tarny- 

boje, tas savo pranešimus apie 
stojimu egzaminus turi leisti 

per karinės vyriausybės ran- 
kas. Kas nori gauti daugiau pa 
aiškinimu, tas turi kreiptis 
prie Generalio Armijo^ Gydy- 
tojo. 

lyje buvo platus Atlautikas, 
ant kurio viešpatavo ir vieš- 

patauja Anglijos laivynas. 
Prezidentas dalyvavo tarybose, 
bet ląbiausiai rūpinosi greitai 
parvežti savo kareivius namo 
ir tą padarė greičiau bei ge- 
riau negu daugelis tikėjosi, 
negu Europos diplomatai no- 

rėjo. 
Parkeliavęs namo AVilsonas 

negalėjo urnai išreikšti savo 

plano, nes nežinojo ar jam 
duos paramos sena, turtinga ir 

įtekminga repuhlikonų partija, 
kurios laikraščiai buvo kartais 

pritarę Europos diplomatams, 
kaltinusiems AVilsoną už nežiū- 

rėjimą praktikos reikalu, ar už 

atsidavimą idealams. 
Wilsonas su savo sekreto- 

riais nusileido nuo žymiu eko- 

nominių savo programų daliu, 
kad patenkintų republikonus, 
kad pelnytų jų paramą savo 

politikai. 
Nustatydami pataisas prie 

Taikos Sutarties republikonai 
parodė, kad tarptautinėje po- 

litikoje eina su Wilsonu išvien, 
kad tiki jog pasaulis yra pri- 
brendęs panaikinti karos ir or- 

ganizuoti amžiną taiky tautų 
laisvės lygybės ir sąjungos 
dėsniais, [vykindama tuos tik- 

lu.s Amerika tuomi puriu stoja 
pryšakyjo pasaulio tautų, neš- 
dama palaimą visoms, (rauti 

tokią vieta yra didesnė nauda 

negu prijungti prie savo -žemių 
pelningas kasyklas arba tur- 

tinga salą su plačiomis koloni- 

jomis. 
Prieš karę Amerika buvo 

nuošaliai stovinti pramoninku 
respubliką, kuri pasaulinėje 
politikoje turėdavo taip šokti, 
kaip ginkluoti Kuropos ar Azi- 

jos ponai birbindavo. Dabar 

Amerika pildydama \Vilsono 

planus lengvai gali tapti pa- 
saulio išgelbėtoja iš kariu bai- 

sybės ir to pasaulio vedėja 
pramonijos, doros bei tvarkos 
srytyse. Tai yra ir tikras pel- 
nas ir da-gi užtektinai didelis. 

Jis atsveria Amerikos įdėtas 
kare aukas ir persveria jas. 

Wilsono politika ir Lietuva. 

Tokios tauto>s kaip Lenkija, 
Prancūzija, Italija ir Vokietija 
beveik galėtu, arba tikrai ga- 
lėtu gyventi nors utilitarizmas 

viešpatautų pasaulyje kaip 
viešpatavęs. .los ir tapo Įrašy- 
tos Yersailles'e i sudarytu S$- 

jung.i arba gavo teis^ ilgainiu 
j$ įstoti. Bet tokios *kaip Lie- 

tuva neturi ir negali turėti ka- 

riškos reikšmės, dėlto netapo į- 
leistos Versailles'o "Sąjun- 
gą", nors buvo kariavusios 

talkininku pusėje. 
Lenkai užimdami Vilnių, 

Seinus ir per Lietuvą einantį 
geležinkeli iš (lardyno i Dvin- 

skii parodė visiems mokan- 

tiems žiūrėti, kad ne teisybė 
viešpatauja Yersailles'o Sąjun- 
goje. Kaip nuims skaudus yra 
tas geležinkelio, žemių, žmo- 

nių ir miestų, da-gi sostinės 

atėmimas, taip smarkus yra 

mūsų troškimas, kad įvyktų 
kjitokis pasaulio sutvarkymas, 
kuriame lenkai negalėtų nau- 
dotis savo skaitlingėsne ka- 

riuomene ir skriausti Lietuvą. 

Tai-gi mes visa širdimi pare- 
miame Amerikos Demokratų ir 
Republikonų partijų tarptau- 
tinės politikos programą, sulig 
kurio Amerika yra the only 
great nation in a position to 

furnish the įnoial leadersliip 
required. Jos vadovybė bus ne 
vien moralė, bet ji taps prezi- 
dentu pasaulio tautų draugijo- 
je. Tas vainikas nesuvys ant 

jos galvos. 
Paskutiniu laiku gavome ži- 

nių, kad Lietuva savo finansi- 
ne sistemą sudedami rankas An-' 

KORESPONDENCIJA Iš 

LIETUVOS. 

Veliuona Ant Nemuno 7 Gruo. 
' 

1919. 

Aš, Antanas žindžius, noriu 

pakalbėti kaip kas dedasi po 
inusų savyvaldiška Lietuva. 

Kunigas Kazimieras Velička 

yra dar gyvas. Prieš karą jis 
gyveno Peterburge ir buvo 

Seminarijos ukvedžiu (gaspa- 
dorium). Dabar nežinau, kur 

jis gyvena. Dabartinis Veliuo- 
nos klebonas yra labai geras 
ir darbštus. Jis dar yra jau- 
nas, gal kiek viršaus 30 metų, 
bet viską gerai veda. Bažny- 
čios stogą uždengė, langus į- 
statvdino, vidurį išbaltino. 

Klebonas taip-gi surengė para- 
pijos krautuve. Ka m en dorins 

taip-gi yra geras, bet daug se- 
nesnis už kleboną. 

Lietuva, kaip matoma, pra- 
dės po biškį gyvuoti. Bolševi- 
kus nuveikė, lenkus apmalšino 
Su tais tai dar ne visai apsi- 
dirbo, nes iš Vilniaus neišvarė. 

Bet sako, kad jie patys turės 
išeiti. Kolčakiniai vienu tarpu 
buvo jau Keseiniuds. Dabar 

juos jau toli nuvijo Radvi- 

liški. Mušu kariuomenė išvijo 
kolčaluis iš Tauragės. Kolčaku. 

žinoma, nėra perdaug. Ale vor 
kiečiu daug prisideda. Nors 

j sunku jiems lai padaryti, bet 

Lietuvos kariuomenė narsi, 
smarkiai puola ant priešą. -f\ 

žudžius dar nežinojo, kad kot- 

čakiniai su Bennontninkais 

jau visai išvaryti iš Lietuvos. 

Red.) 
Lietuvos kariuomenės jau y- 

įa viršaus kaip šimtas Tūkstan- 

čių. Daug- įstojo savo noru. 

Šiais metais paėmė penkerių 
metų vaikinus, turinčius H), 

20, 21, 22 ir 23 metus amžiaus. 

Dabar, kaip girdėjome, vėl 

ims lS-os, 24, 25 ir 20 metų 

vyrus. Tai pas i d & rys du'dau- 

giau kariuomenės. 

Taip-gi ir mano sunus vienas 

tarnauja nuo 27 gegužės. Ve- 
liuonos valsčiuje vyru priėmi- 
mas i kariuomenę buvo pirmą 
ir antri} dieną gruodžio. Priė- 
mė dabar viršaus per šimtą 

vyru. Dabar reikėjo stoti ir 

antram sunui. nes suėjęs 20 

metu, bet ji paliuosavo, nesi 

aš jau persenas darbą dirbti. 

Turiu keturis sunus, du minė- 

tu ir trečias Ui metu Kaune Se- 

minarijos kursus eina. Ketvir- 

tas vienuolikos metu, o penk- 
tas butu devynių metų, bet 

mirė. 

Viskas pas mus labai bran- 

gu. R ugi u pudas 20 ar 24 rub- 

liai, kviečių .°>0 rub., žirnių#20 
rub. 

Pas mus pernai daug išmirė 

šiltine. Kiekvieno kaimo mirė 

po 10 ar po 20 "žmonių. Musų 

(Kalvių) kaimo mirė 14 ižmo- 

glijai. Musų nuomone tat yra 
klaida, nes Anglija kovos su 

Amerikos tikslais ir kovoje 

panaudos / savo įtekmės tiems 
' 

tikslams ardyti. Tarp kitu 

Anglijos Įtekmėje esančių tau- 

telių, kurios bus priverstos lo- 

ti prieš savo gelbėtoju gali at- 

sidurti ir Lietuva. Tai butų la- 

bai nemalonus nuotikis. 

Atgijaneios Lietuvos finansai 
iš pačių pradžių buvo labai 

vargingi. Perdaug politikuo- 
jančios ministerijos nepasiru- 

; 

pino protingai ir atsargiai su- 

tvarkyti tautos turtų. Dabar 

prisieina imti svetimų pagelbų 
nežiūrint kas iš to išeis rytoj. 

Bcjjeikulo butų aimanuoti del1 
praeities. Nors dabar suorga- 
nizuokime žmonos ir kapitalus 
Amerikoje. Gal išrasime budii 

pagelbėti Lietuvų, kad jos.po- 
litika nebūtų priversta šian- • 

dien parduoti tų laisvę, kuri 

jai skirta už kelių mėnesiij. 

nių, vįsi suaugę, tik tris ar ke- 
turias dienas tesirgę. Šįmet ne- 

girdėt šiltinėmis sergant, per- 
nai tai budavo po du ir tris 

lavonus vienuose namuose tuo 

pačiu kartu. 
Po Lietuvos valdžia leng- 

viau eina gyventi. Nors reikia 
duoti" ir javų, ir mėsos, ir mar- 

škinių, bet ne tiek daug kaip 
vokiečiai imdavo. Ūkininkai 

jau pradeda atsigriebti, jau 

daugiau turi ir gyvuolių. Pir- 
ma arklių, karvių, avių ir 

kiaulių būdavo po vienų, o da- 

bar jau dauguma turi po tris. 
Mes patys pirma turėjom du 

arkliu, dabar turim 5, pirma 2 

karves, dabar 5; pirma žiemoje 

laikydavo m 2 ar 3 avis, dabar 
laikom 8. Taip ir kiti geryn ei- 

na: 

Ukeg pirma vokiečiai suvar- 

gino viską atmindami ir javus 
ir gyvuolius ir vištas. Ivani pa- 
likdavo vistu, tai po 4 kiauši- 

nius nuo vištos savaitę rei- 

kėdavo duoti vokiečiams. Duo- 

ną valgydavome avižine vieto- 

je ruginės. 
* Girnas atėmė iš 

visu ūkininkų. Veliuonoje buvo 

garinis malūnas, tai neduodavo 

daugiau malti kaip po pusę 
svaro kiekvienam žmogui 
dienrj. .Ii(> eidavo per ūkinin- 

kus kratydami. Radę javu at- 

imdavo. Žinoma, mos slėpėme 

ir šiauduose ir kur tik žinojo- 
me. Perleidom baisiu dalyku. 
Norint viską aprašyti kelis 

laikraščius pripildytume. 
Lapkričio mėnesyje 1919 pas 

mus buvo labai didelis šaltis. 

Kuone visą laiką taip šalo, kad 
buvo apie 20 laipsnių šalčio. 

Nemuną užšaldė. Per jį ėjom 
pėsti ir važiuoti važiavom. 

Gruodžio mėnesyje atšilo, lie- 

tus prasidėjo, daug vandens 

pasidarė. Nemuno ledas išėjo 
Prusus. Turbut garlaiviai ims 
vaikščiot. 

Darbininkai pas mus strei- 

kuoja ir Kaune ir mažuose 

miesteliuose. Veliuonoje ir 

Seredžiuje prastas darbininkas 

reikalauja lOrublių dienai, u- 

kininko valgiu. Darbas su dal- 

giu ir 8 valandas. 
Buvo atsiradę plėšikų. Jie ei- 
davo būriais. Kur rasdavo tur- 

tingesnį ūkininką, ten atimda- 
vo pinigus ir drabužius. Taip 
būdavo pernai, o šįmet Lietu- 
vos valdžia apmalšino. Dabar 

jau tų plėšikų negirdėt. Dabar 

jau visur yra kariuomenės ir 

milicijantų. Kur tik siigauna 

plėšiką, tai mirtim baudžia. 

Antanas žindžius. 

mrc 
WAR SAVINGS STA-MPS 

1SSUED DY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Telefoną* Pollmon 856 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10057 80. MJchigan, Avenue 1 

BMelMid. I1L 1 

VALANDOM j 9 ilcl 9 vakare. J 

'Bp.1 
f 

Javo 
JN amine 

Aptieka 
nėra pilna, jeigu joje nesiranda 

dėžutės Partola, saldainių apva- 

lančiu kraujų ir vidurius. Šitie, 

meta kvepiantieji, gardus saldai- 

niai apvalantieji kraują, yra vi- 

durams tas pats k$ saulė auga- 

lams. Imkite einant gulti po du 

saldainiu Partola, tai pranyks vi- 

duriu betvarkė, ligos paeinančios 

iš negero virškinimo negalės plė- 

totis ir tokiu budu nebus pavojaus 

sveikatai. 

PARTOLA tai geriausias prie- 

telius vyrų, moterų ir vaikų, kiek- 

vienuose namuose reikia turėti 

Partola. 

PARTOLA saldainias parduo- 
dami už $1.00 didėmis dėžutėmis, 

kurių užtenka palaikyti Jusų šei- 

mynos sveikatą per tris mėnesius. 

Saugokities netikrų saldainių. Ap- 
teka Partoso, 160 2nd ave. New 

York (134) 

! V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Didmiesty j: 

60 W. W.ASIUN GTON STREET 

Kambaris 609 

Tel. Central 5478 

Gyvenimas, 812 W. 33rd St. 

! Tel. Yards 4681 

Dr. G. M. GLASER i 
, 

I 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. l 

Kertė 32 ro St.. Chicago, HL J 
SPECIJALISTAS I 

Moterifikų. Vyriškų, taipgi chro j 
•'v'""'tiiškų' ligų.' 

" | 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryte 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo 0 

Iki 8 valandai vakare. 

Nedėliomia nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Yards 687 

Dft. J. SH1NGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 40 Court 

Bes. 1220 W. 40 Avenue 

Telefonai Cicero 3666 

Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

Telefoną? Pullman 6# 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS Dt 
C'Him KUA> 

Oflm* 11719 MiotUftao Avė. 

AdynoB 8:89 iki 9 Išryto — 1 iki j 
2 po pietų — 6:10 iki S:80 rakare i 

Nedėliomta nuo 10 iki 11 išryto j 

Tel. Drover 7042; 

Dr. C. Z. Vezelia 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: buo 9 ryto Iki 9 vak. 

Nedėliomis pagal sutarimą 
4712 SO. ASHLAND AVENUE| 
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PINIGUS LIETUVON 

JAU VEL SIUNČIAM 
Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes. 

Pirm negu siųsite savo gentims Lietuvę pinigų — 

pasiklauskite pas nuis jųjų kurso. Mes siunčiame pi- 

giaus negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome. 

Kursas mainos kasdien. Kasykite šiandien: • 

Centralis Bendras Lietuvių Baskas 
Centras: 32-34 Cross Str., Boston, Mass. ; 

Skyrius: 366 W. Broadway, S. Boston, Mass. 


