
LIETUVIAI AMERIKOJE. 
CICERO. ILL. 

Kai kas gal mano, kad pasta- 
ruoju laiku vietinė L. Vyčiu 
14 kp. apstojo veikti. Klystų, 
jei kas taip manytu. Kuopa 
veikia, tik apie jos veikimą nie- 
kas i laikraščius neparašo. 
Kuopos korespondentas, lan- 

kydamas aukštesnę mokyklą, 
nedali lankyti kuopos susirin- 
kimu. tokiu laidu visi svarbes- 

ni kuopos nuoveikalai lieka ne- 

apgarsinti. 
Musn kolonijos lietuviai ka- 

talikai yra veiklus ir. gali sa- 

kyti, visakame piruiutniai. Re- 
miame aukomis ir darbais Tau- 

tos Fondą. L. Raud. Kryžių, 
Dieninę Vaikų Prieglaudą. 
(Pastaroji renga vakarą). Lai). 

Sąjungą ir kitas. 

Dvi mergaili-vyti, būtent P. 

Taniriiunaitč h- Ignatavitaitė 
vakarais eina per lietuviu :ia- 

uius ir renka aukas L. Ra u !. 

Kryžiui, (ilrdėjaui kad vienu 

vakaru jos surinko apie $3U.0?». 
M ai- u ijulŲ. kad daugiaus t ą- 

siusi tokių pasišventusių lietu- 

vaičių. 
Tėvą., raginkit savo *uiki:s 

rasviit's L. Vyriu organiaaei- 
jo»i. o vyčiai, darbuodamii s 

ratili'i ir Bažnyčiai. išmokins 

jusu jaunuolius mylėti tėvynę 
ir Bažnyčią. 
Neminėsiu čia visu kuopęs 

nutariam iŠ laikyto susirinki- 

mo. sausio 7 «!.. 1!)20 m., nes 

daug laiko užimtu. Tiktai su- 

tarta. kati mušu gerb. kleboną. . 

kiia. 11.»J. Vaičiūnas. atstovau- 

tu Am. L. R. K. Federacijos 
Tarybos posėdyj. kuris įvyks 
sausio '27—«> <1*1.. >. m., Pitts- 

burghe. Pa. 

Draugijos bei kuopoj. reinį- 
kitčs ir siuskite atstovus tau 

suvažiavimam 
Jonas. 

MELKOSE PARK, ILL. 

Yietiniskomitetas Lietuvos 

Paskolos bouu buvo surengęs 

prakalbas nedalioje, sausio 11 
d., s. m. Kalbėjo I)r. Xaikelis iš 
l'hieairos. kuris išaiškino susi- 

rinkusiems tėvynainia.iis da- 

bartinį Lietuvos politinį stovį 
ir kovą už jos neprigulinybę. 
taip-gi reikalą kožnam tėvy- 
nainiui remti Lietuvos paskolą 
ir prisidėti kas tik gali. Nu- 
rodė, kaip svarbu yra pirk- 
ti Lietuvos paskolos bonus 

ir kokią role los ta mus suda- 

ryta paskola. Ragino visus vy- 
rus nuo 1S iki 4o metu am*/., 

stoti i Lietuvos kariuomenės 

eiles, kuri dabar yra organi- 

zuojama S. Y. ir Imti pasiren- 
gusiems liuosti noru važiuoti 

tėvynės ginti. kuomet pasitai- 
kys proga, nes tik gerai suor- 

ganizuotos jiegos dabartinia- 

me laike gali lošti svarbią rolę 

politiniame gyvenime. Laike 

prakalbos rašt. vietinio komi- 

teto užrašinėjo Lietuvos' pa- 
skolai. Užrašyta už $1,200.00. 
Čia pat pinigais ir S. Y. bonais 
sumokėta £720.07. Kožnas vie- 

nas, buvęs šiose prakalbose, 
pasižadėjo pirkti bent po vieną 
Lietuvos paskolos boną. 

l'ž tat valio Melrose Parko 

Lietuvos tėvynainiai, kurio su- 

pratot rcikahj gelbėti Lietuvą. 
Ten už juriu, mušu tėvai, bro- 
liai bei draugai su uiiiklu kovo- 

ja už ta paėią liuosyb<;. tat 

mustj, amerikieėiij. priedermė 
yra kovoti su doiieriais. tie- 

kiant jiems papeliją. 
Komitetas pasitiki, kad mu- 

šu kolonijos tėvynainiai nebus 
šiame darbe paskutiniais ir ne-, 

abejoja, kad parlenks didesnes 

k<»l«>nijas. nes is uj»o visu tėvy 
' 

nainiu ir komiteto veikimo ga- 

lima pasitikėt, kad inųs koloni- 
ja išpirks nuo 10,tK)0 iki 15,000 
Lietuvos paskolos bonų, nes 

visos vietinės draugijos sutar- 

ityje dirba, išskiriant radika- 

pliškas, kurios nepritaria šiam 
i darbui. 

Vietinis komitetas susideda 

;iš 13 dr-ju atstovų. 
Sekantieji tėvynainiai pirko 

Lietuvos paskolos bonų: 
Po 100 dol.: J. Uybelis, St. 

Pabianskas, P.# Yaluckas, P. 

(Judzevičia. 

Po 50 dol.: A. Jonča, T. 

Šikšnius, A. Samolionis, J. Gri- 
nių?, P. Aletrikis, M. Šiman- 

skis, A. l'rbelis, J. Zvilaitis, A. 

jškodžius. J. Januševieia, J. 

J o;lvaikis, Y. Brazauskis, J. 

lt'>pe, A. Zalba, J. Bružas, F. 

Lapinskis. 
Turintieji S. V. bonus?, gali 

išmainyti ant Lietuvos pasko- 
los honu pas komiteto rašti- 

ninką, p. F. K. Strsynecki, 
1).'! Lake gat., Mc-lrose i'ark, 

111. arlm kuomet ateis užraši- 

nėtojai i namus. S. V. nonai yra 

priimami pagal marketo kurso. 
F. K. Strzyneckis, rašt. 

Redakcijos prierašas. Finan- 
sinė Lietuvos Misija rašo: *'a) 
Visi. kurie už Lietuvos bonus; 

uitos Suvienytu Valstijų tuos 

Liberty Bondsus, kurie šiandie j 
ant biržos parsidaviuėja ma- 
žiau negu po 95 dolierius už' 

šimtą, jie vis vien gaus pilnos 
vertės Lietuvos bona, tik tokio; * - 

borto bu< kanseliuotas dviejų 
iiK'iu procentas, b) kurie-gi j 
duos tu Liberty Paskolų bond-1 

sus, kurie šiandie ant biržos 

:;ar-idavinėja pigiau negu po; 
KX> dolierių už šimtą, tie gaus 
Lietuvos bonus su kanseliuotu 

procentiniu kuponu vienu me- 
tų." 
Kitame daikte Finansinė Mi- 

sija rašo: "Visi turi būtinai 

prisilaikyti viršui nurodytu 
be jokio išėmimo." Mums ro- 

dosi, kad tas paskutinis sakinys 
apima finansines taisykles ne 
vien ant to paties puslapio at- 

spaustas, bet ir kitas tilpusias 
toje pačioje knygutėje. Tai-gi 
mes tikime, kad Finansinė Mi- 

sija liepia Amerikos bonus pri- 
iminėti dviem viršminėtom tai- 

syklėm, o ne marketo kurnu. 

NEWARK, N. J. 

Sausio 2 d., vakare, Xewarko 

ir apylinkės miesteliu policija 
|pasileido 4'raudonųjų" gaudy- 
ti. Iš visos apylinkės miestų ii 
niiestelių daug jų suimta. Visi 

|jie buvo atgabenti Netvar- 

kau ir pastoje išklausi- 

nėjami. Po to tuojaus laivais 
išgabenti Kilis Island, iŠ kur, 
sakoma, bus deportuojami ton 
^alin, iš kurios atvyko. 
X e wa rke radi kai ų- bolševikų 

suimta apie 1,100. Kituose mie- 
steliuose taip-gi nemaža suim- 
ta. Išgabentų j Ellis Island yra 
apie 264, kiti, po išklausinėji- 
mo, paleisti. Xewarke daugiau- 
iria suimta 23 Adams St., nes 
net ")3. Pas juos rasta net S 

pradedamos dirbti bombos. 

Viena jų jau buvo užtaisyta. 
Kitose vietose suimta po ma- 

žiau. 

Reikia pažymėti, kad beveik 
visi komunistų-bolševikų kuo- 

pų sekretoriai suimti. Arešta- 

vo visus, kuriuos sužinojo, kad 

priklauso prie komunistų-bol- 
ševikų. Suimtųjų tarpe dau- 

giausia rusai ir visi nepilieeiai. 
Suimtieji šios šalies piliečiai 

pasodinti kalėjimam 
Literatūros rasta daugiau- 

sia rusų ir anglų kalbose. 
(tolima tikėtis, kad yra su , 

imtų ir lietuviij, bet kad nebu- 
vo paskelbtos pavardės, tai ne- 

galima žinoti. "Medžiotojai1' 
buvo atsilankę ir Lietuvių sve- 
tainėn. ISO New York ave. ir j 
103 Jackson st., kur vra lietu- 

i 
7 

vių komunistų gusta, bet pa- 
staroji pažymėta kaipo lenkų 
skyrius. 

Lietuviams, nenorintiems 

patekti nesmagiuiian, reikia 

netik nepriklausyti prie komu- 
nistų, bet vengti ir draugauti 
su jais; lankyti jų susirinki- 
mus. Iš suimtųjų paaiškėjo, | 
kad kai-kurie suimtieji visai! 

prie bolševikų nepriklausė, bet' 
tuo laiku buvo atsilankę tas 

vietas sutikti savo pažįstamus, 
o vienok sykiu liko suimti ir ne- 
mažai turėjo vargo kol išsitei- 
sino. 

Sausio ii d. L. D. S. 14 kuopa 
laikė metinį susirinkimą. Nau- 

ja valdyba šiems metams iš- 

rinkta iš sekančių asmenų: Y. 

Aimonas—pirm., K. Galiaus- 

—pirm. pag., l\ Kindaras— j 
prot. rekr., A. Kazlas—fiu. | 
sekr. I Apskričio suvažiavimu, 
kuris įvyks sausio 25 d., išrink- 
ti: J. Daukšys, P. Kindaras, i 

S. Misiūnas, \*. Antulis, .3. Že-j 
iiiaiUs, ,1. Pelutis ir A. Kazlas. 

Pereitą metų Newarke ir j 
apylinkėj nuo nelaimingų atsi- 
tikimu žuvo apie 1,200 žmonės, 
iš to skaičiaus apie 78o Netv- 
arko. Automobiliai užmušė 

113; saužudysčių buvo 99: 

žmogžudysčių—28: pasikoru- 
sių—12; pasipjovusių—3: Ant 

geležinkelio užmušta—17; nuo 
medinio alkoholio mirė—11. 

Iš 113 užmuštų—82 užmušta 

lengvaisiais automobiliais, o 18 
slinkaisiais. 

S užmušė "jitniai," o o mirė 
nuo susidužimo. Kiti mirė nuo 

kitokių nelaimingų atsitikimų. 
V—is. 

^ — r*- 4^.*' « 
' 

^ 
* 

DUQUESNE, PA. 

L. 1\. K. rėnL skyrius laiko 
susirinkimu kuriame liko iš- 

rinktos koloktorkos P. Sargiu- 
nienė ir 0. Buiskienė. Šitos mo- 

terys yra darbščios ir mylin- 
čios tėvyne. Jos darbavos kiek 

galėdamos, nežiūrint visokiu 

kliūčių. Tikimės, kad ir toliau 

taip darbuosis. 

Žemiau telpa aukautoju su- 
rašąs : 

A. Yirginis ir P. Bražinskas 
aukavo po $5.00. 

A. Baliutavičia $3.00. 
A. Umbras $2.00. 

Po 1 dol.: O. Jakubauskienė, 
R. šimašienė, E. Jankaitienė, 
O. Musneekienė, A. Butkus, T. 

Jakubauskienė, V. Preikšienė, 
F. Preikšas, E. Adomaitienė, 
D. Stulginskas, P. Šimkienė, E. 

Kvietinskienė, M. Murzevičie- 

nė, K. Staškus, B. Bernotienė, 

O. Gedminienė, A. Barkauskie- 
nė, O. Brazauskienė, E. Kun- 

drotas, T. Eismantienė, 8. lvel- 

meekis, B. Kumpis, V. Licikis, 
M. Teriiiinienė, O. Yasiliaus- 

kienė, A. Dauuis, P. Stulgin- 
skas, Dr. Medinas, B. Gudlaus- 

kas, L. Katilius, P. Petraitis, 
i\. Sankauskieuė, M. Nausėda. 

Kitos smulkiomis. 

Viso surinkta $48.75. 

Tai-gi aukautojams tariu šir- 

dinga ačiii. Patartina surengti 
daugiau tokiu rinkimų. Juo 

daugiau suaukosim, tuo dide- 

snę ir stipresnę pagelbą sutei- 
ksim brangiausiai Lietuvai, ku-! j 
ri šiandie yra suvarginta viso- 

kių priešų. 

Koresp. L. R. K. Rėmėjų. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS , 

"DRAUGE." 

REIKALAUJA 
REIKALINGI LEIBERIAI. 

Yardų Boilieriai 

Boilierių Plovejiai 
Anglių Nešejiai 

Geros pastovios vietas 

9 vai. diena 

Atsišaukite Roscoe Str. ir 

California Ave. 

22ra ir Fisk Gatvių 

25tli ir Quarry Gatvių 
Commonwealth Edison Co. 

REIKALINGI 

Mekanikai prie Viso darbo 
turi buti geri filleriai, darbas 

viduj. 
Atsišaukite 

Union Special Machine Co. 

311 W. Austin Ave. 

Reikalinga mergina ar moteris, ga- 
li turėt ir viena kūdiki prieabelno 
naniŲ darbo gera mokestis, mažoj 

šeimynoj plaut drabužių nereikia 

Kreipkitės 
15543 S. Halstcd Str. Chicago. 

Vienais Laiptais 
I 

Reikalingos motervs suvirs lfi 
| 

metų amžiaus clel lengvaus fabn-l 
ko darbo. Prityrimas šiame darbe 

nereikalingas. Darbas pastovus. 
Fabrikas subatomis užsidaro ant 

piet. 

Continental Can Co., Inc. 

5411 \Y. i";li Street' 
k 

Paimkite Šiaurini ar Pietinį va- 

žiuojantį karą iki 6o-eiai gatvei 
(63rd & Ausini) karą iki Central 

avenue; paeikite du blokus i pietus. 
I 

REIKALINGOS 

75 merginos 
del fabriko darbo 

nuo štukio 

$18 iki $21 

American Insulated Wire & 

Cable Co. 

954 W. 21st St. 

REIKALINGOS MERGINOS.! 
Mokinties už Nursės. Kam 

dirbti keno kuknio.se už $15.00 
i savaitę, kadangi gąlima užsi- 
lirbti nuo $30 iki $40 savaitę 
Imdama Nui\se, po kelių savai- 

čių mokinimosi. Mes pristatom 
darb§ išmokusias. 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Aye. j 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

Del foundreS; darbas pasto- 
ms. Atsišaukite 

Link Beit Co. 

39-ta ir Stewart Ave. 

WAUKEGAN, ILL. 

Didelis Susirinkimas. 

Įvyks Nedėlioje, 18 d., sau- 
sio 1920 m., Lietuvių svetai- 

įėje, Lincoln ir 9 gatvė 3 vai. 
>o pietų, Waukegan, 111. Įžan- 
ga liuosa. Kolektos taippat ne- 
ras. 

Kviečia visus skaitlingai su- 
lirinkti. Komitetas. 

(Apgarsinimas). 

Paieškau darbo kaipo duo- 

ios išvežiotojas atsišaukite: 

A. Martinavičius, 
3438 S. Emerald Avc. 

PAIEŠKO 

Paieškau savo švogerio Antano 

Lėkštutis, 6 metai atgalios gyvena 
Baltimore, M d. anoj pus vandenino 
visa laika gyveno Liepojuj. Aš gavau 
laiška iš Lietuvos su svarbiomis Žl- 

nomis. Jis pats arba kas apio ji ži- 

note praneškite sekančių adresų: 
Marcijona Zubavieienė, 

3402 S. Morgan Str., Clticago, 111 

Paieškau savo draugės Uršulės 
Stakaitės- Kauno redybos Raseinių Ap 
skričio. 9 metus atgal gyveno East 

Cambridge, Mass. Kas žino apie ja 
1 
arba ji pati lai atsišaukia ant šio 

i antrašo: 

Petronėlė .Ymbrozaičiutė, 
1645 \Vabansia A ve. Chicago, 111. j 

Paieškau Jono Vadeiko paeinančio j 
iš Kauno Gubern. Raseinių pav. 

Kražių parap. Kupenų sodos. Apie 
5 kaip gyvena ant Town of Lake. , 

Tūrių labai svarbų reikala, jis pats 
arba kas apie ji žinote praneškite , 

šiuo adresų: 
Pranciškus Bielskis, 

1537 S. Wood Str. Chicago, III. j 

PARSIDUODA 

Dviejų lubų naujas mūrinis namas 1 

su krautuvėms ir pagyvenimais turi 

buti parduotas tuojaus didelis bar- I 
genaa. Randasi ant X. W. kampo I 
3'J-tos ir Saeramento Ave. atsišau- ' 

kit: 

B. N. ROSEN. 
2-100 La\vrencc Ave. 

Telefonas Ravcnswood 650 

PARSIDUODA BVČERNĖ IR 
GROCERKĖ 

iš priežasties kad savininkas trum- 

pu laiku turi išvažiuoti j Lietuvi}.. 
Biznis yra cash ir geroj vietoj, ap- 

gyventoje visokių tautų. Norintieji 
geros pregos atsišaukite 

1730 X. Hoync avc.f Chicago. III., 
Arba Tclefonuokitc Humboldt 2315 ( 

Ant pardavimo medinis namas ant 
2 pagyvenimų Keroj vietoj, kaina 

S12500.00. Atsišaukite: 
4324 S. \Vashtena\v Ave. 

EXTRA. 
Parsiduoda $500 žemiaus kaip bu- 

vo. 2 augšėio mūrinis namas 2 pa- 

gyv. po 4 kambarius prie 3204 So. 

NYallace St. $500 J mokėt, o likusius 

kaipo randa. Preke $3000. 

First Nat. Realty & Const. Co. 
840 W. 33rd St. W. Kazlauskas 

ANT PARDAVIMO. 

Parsiduoda namas ir lotas netoli 

31-mos«ir Union Are.,. 6 ir B kam- 

bariai ir didelė barnė, dabar varto- 

jama garažo vietoje. Kaina $3000.00 
Atsišaukite 2650 ii. Kedzie Ave., 1 

lubos. 

Ant pardavimo 116 akrų farmų su 
gerais budinkais, gyvuliais ir maši- 

nerijom, 2 mylios iki stacijai Ed- 

ge\vood, 111. Kaina $70 už akra. Ma- 

lonėkite atsišaukti šiuo adresų: 
Juliau žiedai, 

Rfd. Ik>.\ 2 Edgewood, III. 

ANT PARDAVIMO 

FARMOS!! 
40 akrų farma juodos žemes su 

gerais budinkais ir mašinomis, pui- 
kus sodnas, 16 karvių 2 arkliai 5 

kiaules 15 vištų, viskas parsiduos su 
farma arba mainysią ant namų Chi- 
cagoj. Atsišaukite pas 

P. BORNEIKA 
840 W. 33 Str. Chicago, 111. 

Illinojaus Farmos. 
52 akrų geros žemes visa dirbama, 

5 kambarių naujas namas ir tvartas 

viskas geriausioj tvarkoj. Parsiduos 

už labai nužeminta kaina ir trum- 

pa laika. Kas norite pirkti malonė- 
kite atsišaukite šiuo adresų: 

P. BORNEIKA, 
840 \Y. 33 Str. Chicago, m. 

NAMAI ANT PARDAVIMO! 
3 pagyvenimų naujas medinis na- 

mas, cemento fundamentas, šiltas ir 

Saitas vanduo, maudynės, gazas, kie- 

tas medis ir kitos jtaisos, 3 metai 

kaip statytos, randos neša j motus 

$456.00 Parsiduos -už labai žema pre- 
ke $3600.00 įmokėt reikią, $1500.00 
likusius po $25 mėnesi. Pasisku- 

binkite, properte randasi 4-221 Arte- 

sian Ave. 

First Nat. Realty Const. Co. 

B40 W. 33 Str. Chicago, Dl. 

VISŲ DIENRAŠČIO "DRAU- 
GO" SKAITYTOJŲ DOMAI 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Tėmykitc aštuoniolikieciai, kad 

1920 metams Kalendorius su Lie- 

tuvos prezidentą paveikslų ir su 

Švcnticmis, jau gatavas. Taipgi 
ias užsirašis dienrašti "Draugą" 
int 1920 metų per mane tas gaus 
[a puikiausi kalendorių, taippat 

galima įsigyti visokiu knygų ir 

naldaknygių kaip tai "Ramybe 
Jums" "Pulkim ant keliu" 

'Aniolas Sargas" "Dangaus 

žvaigždutė" ir tt. 

A. Stulginskas, 
1817 South Union Avenue. 

PEARl PEEN 
KONCERTINOS 

Oafcar yra patvlrt'ntoi ir varto- 

jamos daugumo* lietuvių, kurie gra 

Jlja koncertinę, ir augStal rekomeD 

duojama kaipo geriausia koncertine 

padaryta Suvienytose Valstijose A 

merike Mes galime 1aa parupo* 

augšto arba tomo tono 

Reikalaukite katalogo, kurį lAaiun 

člarae dykai 

GEORGI & VITAK MUSIC CO 
1540 ff. 47th 8u, CltliiMCu, OI 

FATONIC 
fc^a ?dW*YOUR STOHACTTSŠžar 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau 

aias vaistės tavo skilviui yra EATO 

N7C Praftaltna visus nesmagumuf 
suvirškinimo. o tas reiflkla kad r«i 

kle u<irn«»£lotl viena Parduodam# 

(»S: NiKita aptlekonim 

F, P, BRAOGHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
f \V. Monroe, Cor. Clark 

Rikiui 1207. Tcl. Ontral 220 

OIPCAGO. fliLINOIH 

Gjt.: 3112 So. Halstod Strwl 

Telefonas YarrL* 2390 

Nosies Ktiutįs 
gali paeiti nuo 

migdalinių gilių 
tonsilų arba nuo 

užsikrėtimo slogo- 
mis, arba nuo su- 

putimo nosinių kre 
mzlių, nuo trijų 
priežasčių, bet gali 
buti ir kitos prie- 
žastis, o jas gali 

susekti tik nusimąniugas gydytojas 
i>o akylo ištyrimo. Aš esu gerklės 
specialistas ir jei jus turite kokią, 
nosinę kliūtį, tai nelaukite nei die- 

nos. Atidėliojimui yra labai pavo- 

jingi. Aš nieko neskaitau už pasi- 
tarimą. ir aš jums pasakysiu kaip 
tikrai yra. Aš gydau Gerklėj No- 
sies ir Ausų ligas per 22 metu prie 
State gatvės ir jus galite pasiklau- 
sti šimtų išgydytų pacientų, kurių 
Kitus jus gar pažįstate. AtŠte 
rašykite kokiu norite pavardių iš 

tujų. 
DR. F. O. CARTER, . 

Aki ii, Ausų, Nosies ir Gerklės 

120 So. State St. 2 lubos. Antros 

durįs j šiiurę nuo Fair sankrovos. 
Valandos: nuo 9 iki 6. Septinta-. 
dieniais nuo 10 iki 12. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliSkos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
nografijos, typewritlng, pirklybos tei- 
sių, Suv. Valst istorijos, abelnos Isto- 
rijos, geografijos, polltikinės ekono- 

mijos, pilietystės, dailiarašystės. 
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 

4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 

iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

. Jfelefonatj CanaI 7338 
f IJ~t O-•'-.-r;-: 

W. ADOMAVIČIUS 
I'ageibininkas 

J. RUTKAUSKIS 

Mes atliekame darba geriausia 
ir pigiausia. Patarnausime visuose 

reikaliuose k.t. Laidotuvėse, vestu- 
vėse ir t. t. 

2318 S. Lcavitt Str., Clucago, III. 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų akių 
tempimu kai yra 
priežastim! skaudė- 
jimo galvos, svaigu- 
lio, aptemimo, nor- 

votumjj., skaudančius 
ir u^aidetrusius karščiu akiu kreivos akyti, 
katerakto, nemleglo; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma- 

žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin- 
gai, toli ir eiti matantiems pagOlbsta. Sergė- 
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo- 
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. Ne- 
dėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
. Telefonas Drovcr 9600. 

H. C. CHRISTOPHER 
Franklin Anglai. 

Tikri Pocohontas kieti ang- 

lai, Solvav Coke geri anglai 
visuomet. Patarnavimas ir 

Lygybė. 
Esi. 1869 

L. Leindeęker, 
6541 S. Sangamon St. Chicago. 

Telefonas Normai 829 

S. D. LACHAWICZ 
Li'etuvys Graborius patarnauju, laido- 

uvtSse ko pigiausia. Reikale meldžiu at- 
Itauktl. o mano darbu busite uiiranMIntl 

2314 W. 23 PL Chicago, DL 
M. Ganai 91M. 

PKANEfilMAS. 

9r. M. T. STRIKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgą* 
Perkele navo gyvenimo vi et* | 

Brighton Park. 
tOH W. 43rd Street., 
TeL McKlniey I6S 

O finas: 175? W. 47th Hfc, 
(47 tr WiMd rat.) 

10 ryto Iki 2 po pieta, 6:10 Iki 
8 j- vttknre Nedaliomis 9 Iki lt rjrtala 

Tel Boulevard 160 

Dr. M.Sfupnicki 
3109 So. Morgan Streer ; 
CHICAGO II I,IWOt» 

Varth 

*ttl?«ndoh k Iki 11 l#> ryto 
•« pr> niptij <k< * v«k 

mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. I 

Dr. I. L MAKARAS 
Uetuvif Gxl)hija> Ir Clitriirjrn> 
l(o»-lnri<t<* t <«) Mi<-t)iimn A ve. 

IVI<>r«n»» t'iillniiin Jti (r Pnllmao MM 

• 451S St) VVfiod Str. 

TU; liet vcrjro vuknkc 11 u o ."::ty Iki *:(>< 

Tcl'liioito T nrri* 1U % 

J.P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETl'VIS ADVOKATAS 

4.V12 S. WOOI> STREET 
CHICAGO. 

JOSEPH C. WOLON 
Jetuvis Advokatas 

n BO. LA liALLE HTUtJUT 

Gyvenimo Tel. Humboldt 97 
Vakarais 2911 W 22-ad Str®*t 

Tel Rockwell 980!) 

CHICAGO. T'jL. 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų lr Ja.jnų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai bet 

neatsišaukti: valiausių modelių nuo 
$20.00 iki $15.00. 
•" Tyrų Ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotnt f!* iki $28.50. 

Vyrų Kelinės po $:t.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augft£iau. 
Pirk savo overkotą dabar prieš 

tiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilną eile J" 

skutj nešiotų siutų lr overkotų nuo 
$8.50 ir augščlau. 

Pnll Dresa, Tuiedo, Frock Siu- 
tai lr tt $10.00 ir augščiau. 
Atdara kiekvieną vakarą iki 9 

vai. Nedaliomis iki <5 valandai. Su- 

batomts visą dieną iki 10 valanda' 

S. GORDON. 
1415 8. Halsted S t., Chicago, DL 

Isfetgla 1002. 

ERNEST VVEINER 
DRY GOODS 

'800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mot duodame dvi*ut>ar» nttmpM 

< etvergala ir Subatomie 
Dideliame pasirinkime faunam! 

/•nokie materijolai ir**-. 

>«ųi M«h&« lt 'nlrittf" 

Ploksnos 

79c 

Piuksnos 

79c 

PLUNKSNOS. 

Rcsid. 933 So. Ashland Blv. Chicago. 

Telefonas Haymarket 3544 

DB. U. ROTU, 
Rasas gydytojas Ir chirurgas 

SpecijalLstas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted fit., Chleago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietų 7—8 v ak. Nedėliomls 10—12 d. 

VAKARINĖ MOKYKLA 

Angliškos Kalbos. 

Kliasos prasidės panedėlio va- 

kare, sausio 19 d., 1920 m., 8 vai. 

Bus mokinama panedėlio ir ket- 

vergo vakarais. 

L. Narmontaitė. 

3223 PuntcH A ve. Chicugo, UL 

Telefonai Boulevnrd 9923 


