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BULG ARUOJĖWAlšT Al. 
Vengru suiartyį mato Balkanų harę. 

1 SIBIRO KAIMIEČIAI 
KJLA. 

Vladivostok, sausio 13 d. 
per Honolulu, sausio 21 d.— 
Sibirinis puodas ima bėgti 
per kraštus. Apie 15,000 
Vladivostoko darbininkų su 

Išsilaikė nuo darbo vieną die- 
ną protestan prieš revoliuci- 
nę Kolčal.o valdžią, talki- 
ninkų įsiveržimą, galabini- 
mus ir žiaurų vietos Harinin- 
ku pasielgimą. Nei vienas 
ratas neapsisuko šitame 
mieste su 200,000 gyventojų. 
Tai yra ženklas to, kas gali 
buti,' jei laisvesne politika 
nebus tuojaus pešta. 

Visur Sibire tarpe minių 
eina kova ir pasirįžimas sy- 
kį ant visados pabaigti su 

militariniais reakcionieriais, 
šitos minios vadinama bol- 
ševikais, bet teisir.giaus bus 

jas pavadinus Kolčako prie 
*ais. Tai yra'soeialrevoliūci 
onieriai/ socialdemokratai, 
paprasti ūkininkai ir kaimie 
čiai, kurių zemstvos ir ko- 

operatyvės draugijos varo 

iaukan senąją carinę tvar- 

'ką. Dabar gen. Zeminov su 

10,000 kazokų, buriatų ir 

įvairių plėšikų, ikišiol re- 

miamas japonų, rengiasi pa 
imti valdžią ir aps^aukti 
vienatiniu kolčakinės val- 
džios atstovu. Jis sakosi esąs 
liberalis demokratas ir ža- 
da tuojaus šaukti steigiamą- 
jį susirinkimą, bet žmonės 

f juo netiki, nes žino, kad jo 
rankos dar kruvinos nuo žu- 

v dymų. 

BULGARIJOJE MAIŠ- 
TAI. 

Vienna, sausio 21 d. — 

Pranešime iš Agramo sako- 

ma, kad tarp sovietinės Ru- 

sijos ir Bulgarijos bolševikų 
įsteigta tiesus telegrafinis 
siKvnešimas. Daugelyje val- 

sčių. Bulgarijos bolševikai 

jau apsiskelbė nepriklauso- 
mais nuo valdžios. 

Kaip pranešama telegra- 
mos iš Sofijos, sumišimai 
kasdien atwSitinka po visą 
šalj ir bijomasi užpuolimo 
ant karaliaus Boriso ir ka- 

rališkos šeimynos. Talkinin- 

kų kareivių vadui artimuose 

rytuose, gen. Franchet d' 

Ėsperey prisakyta turėti ka- 
reivus prisirengusiais suiru- 
tėms malšinti. 

VENGRU SUTARTY MA- 
TO BALKANŲ KARĘ,. 

Į& Vienna, sausio 17 d. (per 
^ kurierą j Paryžių/ sausio £1 

d.) — Vengrai yra nusimi- 
nę del taikos išlygų. Iki vė- 

lų išvakarių politiniai klu- 
bai Budapešte kalbėjosi 
apie vengrų delegacijos pri- 

ėm:mą Paryžiuje. Visi po- 
litiniai kliubai nusiminę ir 
vengrų tautinis išdidumas 
bei patriotingumas gyvai 
paliesti. Visi punktai taikos 
išlygose dar nėra žinomi, 
todėl visi žmonės laukia 
nusileidimų. 

Budapešte manoma, kad 
rubežių permaina atiduos 
milijonus vengrų po neprie- 
telingų tautų kontrole, pri-Į 
silaikančia senų sąlygų be I 
senos nustatomosios ekono-! 
minės sistemos. 

i Yra sakoma, kad pertvar 
jkyi^as teritorijos sukėlė se- 

nas Balkanų sąlygas ir pa- 
darė busimąsias kares neiš- 
vengiamomis. Vengrija,'var- 
tais i Balkanus, pažimėta 
įvairioms karės sąjungoms. 

GELZKEL1U STREIKAS ■ 

ITALIJOJ. 

Paryžius, sausio 21 d. — 

Siaurinę ir vidurinę Italiją 
ištiko visuotinas gelžkelių 
streikas, pietinė gi Italija, 
kaip Turino korespondentas 
paduoda laikraščiui Petit 
Parisien, ne taip labai jį at- 

jaučia. 
Utaminke Italijos val- 

džia šiaip taip galėjo leisti 
traukinius svarbiausiomis li- 
nijomis, tirštai apstatytomis 
saugojančiais jas kareiviais 

įsu kulkasvaidžiais. 
Svarbiausiuose ąalies 

miestuose apskelbtas karės 

stovis, kur gatvės daboja- 
mos raitelių ir apstatytos 

j kanuolėmis. 
Sankrovos, teatrai ir vi- 

sos kitos biznio vietos pri- 
sakyta uždaryti 8 vai. va- 

kaie ir visiems uždrausta 
: važinėti automobiliais ar 

! dviračiais. 
! Policija prisakė konfis- 

kuoti visų automobilių mag- 
netus. kad neleidus streiki- 
ninkams automobilių varto- 
ti. 

Utaminke buvo palygina- 
mai ramu, išskiriant kelis sa 

botažo darbus. Apie betvar- 
kę pranešta tik iš Genevos, 
kur buvo šaudymai į trauki- 

i nius. 

PRANAŠAUJA PUOLIMĄ 
ANT LENKUOS. 

Washington, sauisio 21 
d. — Oficialiai pranešimai 
apturėti Washingtone sako, 
kad labai yra galimu daiktu, 
jog netrukus parsieis naujai 

; Lenkijos respublikai ginti 
savo nepriklausobybę nuo 

surengto bolševistinės Rusi- 
jos pajiegų užpuolimo. Gir- 
Idi, šitą parodo koncentruo- 
dami raudonosios armijos 
i būriai, priverstinis ėmimas 
kariuomenėn kaimiečių '' 

valstybės valdom ij šovinių 
į'abrikų bruzdumas. 

Japonija pasitrauksianti 
iš Sibiro. 

Tokio, sausio 20 d. — 

Sulig vietos laikarščiais, va- 
kar patariamosios diploma- 
tinės taryba susirinkime ta- 
po nutarta, kad Japonijos 
tikslas veikti išvieno su Suv. 
Valstijomis parėmimui eeko- 
slovakų kareivių Sibire, tapo 
atsiektas ir dabar parsieina 
japonu kareiviams pasitrauk 
ti iš Sibiro. 

Susirinkime, sakoma, bu- 
'vo tvirtinama, kad Japoni-1 
ja neturinti teritorinių sieki , 

nių Sibire ir kad dabar ka- 
reiviai buvo siunčiami ton 
šalin tik pakeitimui nuosto- 
lių. 

Buvo sakoma, kad pa- 
matinis pontikos krypsnis 
neatsimainis nuo šito žings- 
nio. 

Taryba patvirtinusi ka-l 
bineto nusprendimą nesikišį 
ti toliaus j vidujinius Sibiro! 
reikalus ir griežtai laikytis j 
valdžios paskelbimo laike 
sutarties su* Suv. V aisti- j 
jomis 1918 m. (Tuomet Ja-; 
ponijos valdžia pasižadėjo j 
apleisti Rusijos teritoriją, j 
tikslą pasiekus, ir palikti 
Rusijos soverėnitetą nepa- 
liestu). 

JUGOSLAVAI NUSILEI- ! 
DŽIA. 

Priima tarptautiirimą 
Fiumes. \ 

Paryžius, sausio 20 d. — 

Jugoslavų delegacija oficia- 
liai paskelbė apturėjusi no- 

Įtą iš Belgrado su pasiulini- 
!mu nusileidimo kaipo vėliau 
sio išrišimo Adriatiko klausi 
mui. Jugoslavai priima tarp 
tautinimą Fiumės ir Laros, 
bet griežtai atsisako mainy- 
ti Wilsono demarkacinę li- 

niją Istrjjoj. Jie taipgi at-, 
meta, nors ne su tokiu p ieš- j 
tumu italų teisę cenzuruoti | 
tris Dalmatijos salas. 

Į premiero Nitti užreiški-1 
mą, kad jis būtinai reika-| 
laus Londono taikos išlygų,1 
jei vėliausis išrišimas bus1 

priimtas, vietos jugoslavų < 

viršininkas pasakė, kad tas j 

yra lengviau pasakyti, kaip j 
padaiyti. Net jei Francija i 

su Anglija sutiktų, tai Itali- j 
jai prisieitų užimti Dalma- 

tiją ginklų spėka ir susirem- 
ti su serbų kareivijomis, c 

tas* tiktai reikštų naują ka- 

'•§. . = 

PATARIA JAPONAMS \ 
APLEISTI SIBIRĄ. I 

Tokio, sausio 21 d. — 

Baliuje -Vladivostoke, kurį 
surengė japonų militarinės1 
misijos perdetinis pulk. įsa- j 
me japonų ir rusų žurnalis- 
tams kalbėtojai aiškiai pata' 
re japonams apleisti Sibirą; 
tolesnio draugingumo labui. į 

Svarbiausias rusų kalbė-į 
tojas, redaktorius svarbiau- 
sio sibirinio laikraščio "Go~į 
los Rodiny" pasakė, kad ru-1 

sai labai dėkingi Japonijai,! 
b et nebūtų gerumo nei vie-' 
niems, nie kitiems, jei japo-' 
nų kareiviai pasiliktų. 

JONAS ŠIMKUS. 
Buvęs Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ministeris. 

Blokadą nuėmė, kad iš- 
sigelbėjus Europą nuo 
Amerikos spekuliantu 
Londonas, sausio 21 d. — 

Tikrąja priežastimi nuėmi- 
mo blokados nuo sovietinės 
Rusijos buvo paliuosavimas 
Europos ir ypatingai Angli- 
jos, nuo amerikinio domina- 
vimo jos maistų rinkose. 
Svarbia, bet antrine prie- 
žastimi yra Anglijos ir Fran 
cijos pirklių baimėj kad 
amerikinės firmos, gavę 
progą, Rusijos rinkose už- 
bėgs eu) opiniems už akių. 

Vesdama reikalus su Suv. 
Valstijomis Europa turi mo- 

kėti gerą premiją nuo dole- 
rio, perkant gi maistus Ru- 

sijoje ir perkant rubliais, 'at- 
našinės vertės 'labai tinka 

Anglijai ir Francijai, nes 

rublis yra beveik be vertės. 
Oficialai skaito, kad per- 

kant iš Rusijos, kas mėnuo 

daug milijonų dolerių bus 

sučėdyta. 
Tas padaris svarbią veik- 

mę į Amerikos rinką, nes 

ligšiol Amerikos produk- 
tams Europoje nebuvo jo- 
kios konkurencijos. Dabar 
amerikiečiai turės lenKty- 
!4niuoti su rusų draugijo- 
mis ir statyti doleri prieš 
rublį. Taigi amerikinės pirk 
lių firmos netik mažiaus už- 
sisakymų gaus, bet ir ma- 

žiaus pelno turės. 
Matomai sovietinės val- 

džios atstovas Litvinovas, 
susieidamas su Anglijos dar! 
bo atstovais, išaiškino šituos 

patogumus ir jo argumentai 
patiko jiems. 

UOSTAI UŽŠALĘ — RU- 
SU VAIZBA TURI LAUK- 

TI PAVASARIO. 

Stockholm, saus. 21 d.— 
Paskelbimas iš Paryžiaus 
atida rymo pirklybinių santi 
kių tarp talkininkų salių ir 

Rusijos žmonių Švedijai bu- 

vo naujiena. 
Išskiriant socialistų vadą 

Hjalmarą Brantingą, nie- 
kas čia nemano, kad šitas 
žingsnis paskubins puolimą 
sovietinės valdžios, vi.enok 
jis' sutinkama abelnu pasi- 
tenkinimu, kadangi švedų 
produktams atsidaris dide- 
lė rinka. 

Kadangi visi Rusijos uos- 

tai prie Baltųjų jurų dabar 
užšalę, tai prekėmis parsieis 
mainytis per Hango, ar Re- 
veli, bet gelžekelis per Suo- 
miją, ar per Estoniją kol 
kas negali užsiimti didele 
važyba ir todėl pirklyste tu- 
rės laukti gegužio, ar birže- 
lio, kuomet laivai galės pa- 
siekti Kronštadtą ir Petrog- 
radą. Švedų geležies išdir- 
bėjai turi didelius užsisaky- 
mus iš Rusijos. 

DUBLINE NUŠOVĖ GAT- 
VĖJE POLICIJOS 

VIRŠININKĄ. 

Dublin, sausio 21 d. — 

Policijos komisininko padė- 
jėjas Redmond tapo nušau- 
tas pusiau septintą valandą 
vakare vienoje didžiųjų Du- 
blino gatvių, Horcaut St. 

Užpultas Redmond ištrau 
kė revolveri ir paleido du 
šūvių gindamas Nsave. Jis 
krito su revolveriu rankoje. 

Redmond nesenai tapo 
perkeltas Dublinan iš Bel- 
fasto pagelbėti sutvarkyti 
Dublino policiją; Dubline 
keli policistai tapo užmuš- 
ti ir policija negali surasti 
kaltininkų. 

UKRAINA TURI CUKRU, 
KVIEČIUS. 

Washington, saus. 21 d.— 
Sulig amerikoninės ukrainų 
misijos užreiškimu *ia šian- 
dien, nuėmus blokadą nuo 

Rusijos, Ukrainoj bus gali- 
ma gauti pasaulio rinkoms 
400 milijonų svarų cukraus,1 
20 milijonų bušelių kviečių 
ir daugybė odu bei kitų daik 

tų. 
* 

I 

Lenkai Pasirįžę Pasi- 
laikyti Vilnių. 

LENKAI PASIRIŽE PASI- 
LAIKYTI VILNIŲ. 

Helsingfors, Suomija, sau 
sio 19 d. — Pabaltijos val- 
stybių konferencija netoli 
nuženge suderinime skirtu- 
mų ir suvedime visų Į vieną 
apsiginimo susivienijimą. 
Išdėjus Įvairius klausimus 
bąndroj konferencijoj tapo 
paskirti komitetai išgvilde- 
nimui kiekvieno kas sau. Ne 
dėlioję komitetai susirinko 
valdžios trobose suteiktose 

i tam tikslui, bet jų praneši- 
mai parodo, kad dar nieko 
galutino nenuveikta. 

Lenkų delegatai aršiai 
priešinasi lietuvių reikalavi- 
mui Vilniaus kaipo sostinės. 
Jie sutinka leisti plebiscitui 
nuspręsti tą klausimą, kuris, 
jie žiną, nuspręs jų nauclon, 
o jei Lietuva bandytų paim- 
ti Vilnių be plebiscito, tai 
lenkai laikysią jį iki pasku- 
tinos. 

Tolygus karingas atsinesi- 
mas matos pas visus delega- 
tus, kurie sako, kad jų pa- 
žiūros neatšimainę ir neat- 
mainomos. Konferencija 
dar trauksis >ią savaitę, ti- 
kėdamasi pasiekti kokio 
nors pamato sutarimui. 

SEMENOVAS PAIMA 
AUGŠČIAUSIĄ VALDŽIĄ 

VISAM SIBIRUI. 

Charbinas, Manžurija, 
sausio 17 d. — (Pavėluo- 
ja). — Vyi'iausis visų rusų 

į kariuomenės vadas gen. Se- 
menovas išleido paskelbi- 
mą, kuriame jis pasisako 
paėmęs augščiausią valdžią 
Sibilių. 

ri- 

Vietiniai gen. Sem^fovo 
atstovai* sako, kad jis apė- 
męs augščiausią valdžią tik 
laikinai ir dėlto, kad neži- 
nia, kur yra adm. Kolčakas. 

Paskelbime atsišaukiama 
Į visus kazokų atamanus ir 
gen. Horvatho garnizonų 

j komanduoto jus. 

DYl> 4 ,IS POSĖDININKU 
TEISMAS APKALTINO 

38 KOMUNISTUS. 

v Chicago, 111., sausio 22 d.; 
Specialis didysis posėdinin-j 
kų teismas kriminaliame į 
teisėjo Roberto E. Crownej 
teisme vakar išnešė apkal-| 
tinimus prieš trisdešimts 
penkius vyru$ ir tris mote-1 

ris, Amerikos Komunistų 
Darbo partijos narius. Jie; 
yra kaltinami susikalbėjimu 
nuversti valdžią. Tarp jų 
yra kaltinamas ir turtingas1 
Wilmettes advokatas, Wil- 
liam Bross Lloyd. 

Kaucijos jiems nustatyta1 
po $10,000 kiekvienam. Įsa- 
kymai areštuoti bus išduota 
šiandien. Teisėjas Crovve ve 

liaus pasakė, kad tie, kurie: 
bus surasti, galės savo išpa- 
žinimą padaryti panedėlyj, 
ir tuo jaus bus stengiamasi 
pradėti nagrinėjimą bylų. Į 

— 

ČEKAI GRUMIASI SU | 
SEMENOVCAIS. 

Pekin, sausio 16 d. (Pa- 
vėluota). — Tarp čekų ka- 
reivių ir visų msų kareivijų 
vado gen Semenovo karei- 
vių įvyko smarkus susirėmi- 
mas ties sibirinio gelžkelio 
stotimis Baikalu, Kaltuška- 
ja ir Misovaja Baikalo eže- 
ro apielinkėje. 1 

• Čekai sako, kad jie nema- j 
to didelio pavojaus shu, nes 

Semenovo pajiegos mažos.> 

ABI PUSĖi, NEPASIDUO- 
DA SUTARTIES 

GINČUOSE. 

Washington, sausio 21 d. 
Tie senatoriai, kurie sutiko 
nusileidimus daryti del su- 

tarties, šiandien sustojo, at- 
ėję prie svarbiausio sutar- 
ties kliūties, dešimtojo 
straipsnio. 

Republikonų vadas Lodge 
aiškiai pasakė, kad daugiau 
nusileidimu nebus iš io pu- 
sės tame dalyke. 

Demokratų vadas senato- 
rius Hitchcock panašiu bu- 
du išaiškino demokratų po- 
ziciją. Viena pusė griežtai 
nusprendė, kad Suv. Valsti- 
jos jokiu budu neprivalo 
siųsti kareivių užsienin pa- 
gal užsienio tarybos palie- 
pimą, kita taip pat grieštai 
tvirtina, kaa pasižadėjimas 
išlaikyti teritorini kitų šalių 
čielumą neturi buti sulaužy- 
tas. 

NOSKE GRŪDA PIRMEI- 
VIUS į kalėjimus. 

Berlinas, sausio 21 d. — 

Areštavimai radikalų eina; 
gynimo ministeris Noske, 
turėdamas beveik neapribo- 
tą galią, laiko juos uždaręs 
kalėjime kiek jam patinka. 

Dabar yra penkiolika 
dar/bininkų laikraščių užda- 
ryta taipgi neapribotam lai- 
kui. šituo budu norima Vo- 
kietijoje radikalizmas išnai- 
kinti. 

Vienok, taip vadinamas 
bolševizamas veikia slapta. 
Valdžia turėjo uždaryti pen 
kias dideles gelžkelių dirb- 
tuves, nes darbininkai jose 
taip mažai nudirbdavo, kad 

neapsimokėjo jiems algos 
mokėti. 

PIRKI f E LIETUVOS 

VALSTYBĖS BONUS 

BUS LIETUVAI 

DUONOS. 

ftrac Chi?.T.ie ir 
CiS Apielinkeje. — 

šiandien gražu ir gal pėt- 
r.yčioj; be žymios permai- 
nos temperatūroj. 

Saulėtekis, 7:12 vai. ryto; 
Saulėleidis, 4:52 vai. vak. 
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LENKAI SUSIRUPJNę DEL.. 
LIETUVOS. 

» 

Viena svarbiausių priežasčių, pastūmė- jusių p. Ign. PaderewskĮ pasitraukti nuo 
politinio Lenkijos vairo, buvo nepasiseki- 
mas lenkų valdžios pravesti planą kaslink 
sudarymo galingosios Lenkijos. "Politi- 
nis kompozitorius", atsilankęs paskutinį kartą Londone, persitikrino, kad Anglijos valdžia neprijaučia lenkų pianui ir kad ji, 
abelnai; "skersai" žiuri į lenkų veikimą 
užrubežinėje politikoje. — Kitaip sakant, 
Lenkijos valdžia pamatė, kad Anglija su- 
trukdys inkunijimą imperialistinių lenkų 
siekių. Taigi Lenkijos veikėjai, su savo 
valdžia priešakyje, labai delei to susimpi- 
no, o pianistas, kaipo jautresnis ir silpmj 
dirksnių žmogus, neišlaikė ir4... atsisvei- 
kino su augšta vieta — jis pasiryžo ge- 
riau, "pasilsėti" Šveicarijoje, kur randa 
"prieglrndą" visi nustojusieji "augštų" ir 
garbingų vietų. * 

Bet ypač užrupino "proše-panus" ta 
žinia, kad lietuviai labai susiartino su ang- 
lais, ir kad pastarieji yra pasiryžę suteikti 
Lietuvai pagalbą ir piniginę paskolą. Len- 
kijos patriotams-fanatikams ir jos impe- 
rialistinei valdžiai "perskaudu"1 buvo ir 
yra tėmyti, kad Lietuva nepateku Lenkijos 
globai, o tuomi ji ant visados išslįi: iš "bal- 
tojo erelio" nagų. 

Susirūpino lenkai ir dar "karš- 
čiau" pradėjo smerkti lietuvius. Oai są- 
įyšyje su tūom lenkai pasistengė susiartin- 
ti su Lietuvos siaurės' kaimynais—latviais. 
Kartu kliuvo pakaktinai išmetinėjimų ir 
Anglijai už sutrukdymą veikti.,. prieš bol- 
ševikus". 

Keletą indomįų minčių kaslink tokio 
lenkų "susirūpinimo" išreikšta žemiau tel- 
pančiose eilutėse, paimtose iš "Sant." N 2.~ 

"Lenkų laikraščiai susirūpinę tuo, kad 
Lietuva jieškanti Anglijos globos. Kaikurie 
tų pagelbos, ką. mateme šiame didžiame 
ir patyrę, kad juose nesą nieko tikro. Len- 
kai patys tik galingųjų padedami galėjo 
atsistoti ant kojų. Tai ir nenuostabu, kacl 
jie, norėdami pagrobti I ietuvą, rūpinasi 
užbėgti jai visur už takiu ir pakenkti. Ir hio 
pasaulio galingos valstybės neapsieiname k j 
tų pagalbos, ką matome šiame didžiame 
kare. • Tai ką jau bekalbėti šiuo žvilgsniu 
apie mažąsias valstybes.—Lietuvos padėtis 

ytin sunki. Mes gyvename tarp trijų stip 
rių kaimynų, nei kalnais, nei juromis neat- 
skirti nuo jų. Kiekvienas kaimynų per am 
žius tik-ir stengiasi mus pagrobti, nutautin 
ti, išnaikinti pasaulyj atskirki tautą ir vals- 
tybę. Vokiečiai išnaikino vieną lietuvių 
tautos šaky—prusus, kurių vardą gavo net 
jų valstybė (Prūsija), ir pamaži slinko to- 
liau į rytus, vokietindami lietuvių gyvena- 
mus plotus. Šitasai darbas, kryžiuočių 
pradėtas, tęsėsi keli šimtai metų, o kad Vo- 
kietija butų laimėjusi šį karą, tai tasai dar- 
jbas butų žymiai, žymiai sustiprėjęs. "Uni- 
jos" su Lenkija įvykiai Lietuvai ko liud- 
Iniausi: dideli pakraščiai amžinai žuvo 
|mums, subnkėjo, pačiam šalies viduryje 
:—ponų vergija viešpatavo, o dabar tų pa- 
lčių "ponų" trukdymas mums kurti valsty- 
bę ir pagalbą Varšavai. Galop, rusų šeimi- 
ninkavimo žaizdos, padarytos musų tau- 

|tos kunui ir dvasiai, dar naujos; kas Lietu- 
jvą skelbė esant "iskoni ruski krai" (nuo 
;amžių rusų šalis), tas negalėjo kęsti, kad 
lietuvių tauta gyva liktų. 

Kokie tų trijų musų kaimynų norai 
ibuvo praeityje, tokie tebėra ir dabar: vo- 

kiečiai ir dabar nenori išsikraustyti iš mu- 

sų krašto, rusai taip-pat mėgino vėl pagrob- 
jti jį, o lenkai pusę musų tėvynės su sostine 
[Vilnium laiko okupavę. Kai musų kaimy- 
j nai tokius norus vykdo, negi mes jau busi- 
įme proto netekę, kad, norėdami likti gyvi, 
i nematytume reikalo jįeškoti paramos. Fran 
Icuzijoje mums, turbut, nepasisektų dabar 

į rasti paramos. Prancūzija remia Lenkiją 
| ir jos akimis fciuri į mus. Fracuzų laikraš- 
čiai visiškai apsvaigę nuo noro sudaryti 
didžiąją Lenkiją ir nesupranta, kad ta di- 
džioji Lenkija butų labai silpna, nes pa- 
grobtos tautos stengtųsi numesti svetimą 
valią ir valstybė savo viduje nuolat turėtų 
neramumų. — Francuzų visuomenės nuo- 
mom staiga nepakitės. Amerikos Jungti- 

|nės Valstijos per toli nuo musų, jos turi 
gyvų reikalų kur kitur, o del musų šalies, 
Ijų nusistatymas visiškai neaiškus, greičiau 
ilini<ęs lenkų naudai. Lieka iš "Santarvės" 
galingųjų Anglija. Ji rodosi turinti tiks- 
lo, kad musų šalis butų nepriklausoma vals 

'tybė. Mes savo energija, darbštumu ir 
santikiais su Anglija privalome stiprinti, 
didinti jos užsiinteresavimą musų šalimi, 
musų šalies, kaip nepriklausomos valsty- 
bės, buvimu". 

1 ^ 1- 1* 

Sunku dabar pasakyti, kur randasi 
gen. Denikino ar jo "pavaduotojo" gene- 
,ralo stovykla, — išrodo, kad "raudonieji" 
taip smarkiai žengia pirmyn, jog "narsusis" 
generolas su savo gaujomis negali rasti ne- 

tik ger.jralės stovyklos, bet nesuras ir vie- 

|tos nei Besarabijoje, nei Kaukaze... O gal 
persikels ant Prinkipo salos, kur kada-tai 
buvo manoma tarties su bolševikais. 

* * * 

Bolševikai, m'atomai, išsimiklino imti 
belaisvius ir karinę medžiagą: Siberijoje 
ir pietinėje Rusijoje belaisvius ima dešim- 
timis tūkstančių, kanuoles — šimtais, šau- 
tuvus — irgi dešimtimis tūkstančių, va- 

gonus — tūkstančiais, visokius kitus daik- 
jtus — sandėliais, kalnais.. .Bolševikų prie- 
šai ir talkininkai jokiu budu neįstengia 

j tiek daug prigaminti-privežti "medžiagos", 
j kad "raudonieji" privargtų ią begrobdami 
j ir sustotų... tuomet butų proga paskelbti 
bolševikų susilpnėjimą ir ... pralošimą... 

Pastabos- 
Išvados. 

i 

Norvegai irgi pradėjo in- 
domauties Lietuva ir jos gy 
ventojais. Žymesniuose jos 
laikraščiuose laiks nuo lai- 
ko pasirodo gan platus pra- 
nešimai apie tą naujai at- 
gimstančią tautą lytiniame 
Baltijos pakraštyje, Nemu- 
no srityje. 

Laikraščio "Morgenbla- 
det" korespondentas Noere- 
gard, kaip pranešama "Pr. 
L. B.", — sugrįžęs iš Lietu- 
vos Kristianijon, parašė ilgą 
straipsnį apie Lietuvą. Jis 
plačiai nupiešia lietuvių san 

tykius su lenkais, vokiečiais 
ir bolševikais, ir kaip lietu- 
viai prieš tuos visus priešus 
pasekmingai &inas. —Anot 
korespondento —lietuvių 
tauta, kurią pasaulis buvo 
beveik visai užmiršęs, "pa- 
rėjo vėl į atvirumą''. 

Dab?'-, giidi, ji milžino 
žingsniais žengia pirmyn.— 
Kaslink vaidų su įenkais — 

sako N., — teisybė ya lie- 
tuvių pusėje... 

Apie Vilniaus klausimą 
p. N. pasižadėjo parašyti 
atskirą straipsnį. 

Tas parodo, kad Lietuva 
ir lietuviais užsiindomavo vi 
sas pasaulis... Ir nebereika- 
lo—Lietuva atbudo, ji sto- 
ja pasaulio valstijų eilėn..,. 

P-lė M. Bernotą vičiute, 
high scool ' mokinė, laike 
prakalbų, gurias parengė 
Liet. Mech. Sąryšis Mas- 
peth, N. J., pati nupirko du 
šėru ir kvietė kitus lietuvius 
jaunuolius rašyties prie są- 
ryšio ir kelti Lietuvoje in- 
dustriją, idant tuomi su- 

stiprinti Neprigulmingą Lie- 
tuvą. 

Pasikalbėjime ji taip už- 
(reiškusi: 

"Geisčiau, idant galėtu- 
me trumpoje ateityje visi1 
pasimatyt ant Nemuno 
krantų — Laimingoje Lie- 
tuvoje!"... 

Ar daug randasi Ameri- 
kos "tyrlaukiuose" panašių 
prakilnių jaunų sielų?... 

Indijos žmogus išrado 
elektrinę plunksną, kuri 
traukiama per popierą kar- 
ūnuoja ją. 

» 

Guatemaloje pirmą ce- 

mento fabriką įsteigė Ame- 
rikos kompanija. 

! Lietuvos Laisvės Paskola. 
i 

Į Kolonijų Veikėjus. 
Nors jau pusėtinai laiko 

prabėgo nuo paskelbimo 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
prasidėjimo; nors jau kelis 
kartus buvo kreiptasi į vi- 
suomenę, bet iki šiol di- 
džiuma kolonijų dar vis tik 
ruošiasi, dar tik tveria sto- 
tis. 

Labai prašome visų ko- 
lonijų pasiskubinti tverti 
stotis. Tverkite kuogrei- 
čiausiai, Lietuvai juk grei- 
tai reikia pinigų. Negalima 
juk darbo tęsti. 

Paskui vėl nekurios ma- 

žos kolonijos, jų veikėjai 
mūras tankiai rašo, kad gir- 
di mažoje kolonijoje never-, 
t!i stotį sutverti. Tai nege- 
rai. Būtinai reikia, kad ir 
mažiausiose kolonijose susi- 
tvertų stotjs. Nei viena ko- 

I Jonija neturi buti be sto- 

|ties. Nors kolonijose butų 
jtik 10-15 šeimynų, b.t vis 
vien tegul stotelė susitve- 
ria. Kur nėra daug organi- 
zacijų kolonijose, ten tegul 

•kad ir viena esanti organiza 
cija, kokia nors kuopa ar, 

j draugija sutveria stotelę. 

Aukų klausimas. 
Kolonijose yra gana daug 

Įvairių aukų Lietuvos var- 

du surinktų. Dar kolonijo- 
se yra neprisiųr.tų, aukų, su- 

rinktų laike Lietuvių Die- 
nos 1916 metais. Yra vi- 

! šokių vietinių organizacijų, 
kurios rinko aukas ir jokiam j Icentraliam fondui neprida- 
vfi ir jos yra ant rankų ko- 
lonijų kometetui. Tokie kolo 
nijų komitetai iki šiol išsi- 
kalbinėjo, kad negalima tie 
siog Lietuvon pasiųsti, tai ir 
laike savo rankose. 

Dabar tokios aukos Lie- 
tuvos > vardu rinktos turi bū- 
ti prisiųstos Lietuvos Misi- 
jai. Daugiau išsikalbinėji- 
mų negali buti. Lietuvos 
Misija turi kurjerus,* žino 
kelius kaip pasiųsti Lietu- 
von aukas, ir visokios tokios 
aukos tuojaus turi buti pri- 
siųstos Lietuvos Misijai. 

I Taipgi prašome kolonijų 
j veikėjų, kad mums praneš- 
tų, kur, pas ką i rkiek dar 
tokių aukų guli neišsiųstų. 
Mes bandysime jas išgauti. 

IKas buvo rinkta Lietuvai ir 
Lietuvos vardu, tas turi Lie- j 
tuvai ir tekti. 

Centraliai fondai, kajip, 
Tautos Fondas, Neprigulmy 

bes Fondas, kurie rupinaa' 
Lietuvos laisve h* pinigus 

I siunčia, jie neineina šion 
Itaisyklėn, nes jie patys siun 
tė ir siunčia Lietuvon au- 
kas. Čia visas klausimas ei- 
na apie tas aukas, kurios 
kolonijose guli ant vietinių 
įvairiausių' organizacijų ar 

komitetų rankų. 
|. 
Centro Raštinės Reikalavi- 

mai. 

Išvengimui betvarkės, 
centro raštinė reikalauja bu 
tinai prisilaikyti šių taisyk- 
lių. Jei jų nebus stočių pri- 
silaikyta, raštinė neatsakys 
už klaidas. 

1) Pinigai ir subskripci- 
jos duplikatai būtinai turi 
buti ne rečiau, kaip vieną 
kartą savaitėn prisiunčiami 
centran. Geistina butų, kad 
du kartu į savaitę viską iš- 
siųstų centran, kiek surink- 
ta. 

2) Susimildami kartu su 

pinigais ar S. V. Bondsais 
siųskite ir subskripcijos du- 
plikatus, kitaip centras ne- 
žino, kas už ką moka, už 
ką pinigai. Tokie r tėję pi- 
nigai be duplikatų korčiu- 
kių negalimi intraukti i kny 
gas. 

Dabar pasitaiko taip, kad 
pinigai prisiunčiami, o dup- 
likatų nėra. Paskui prisiun- 
čiami duplikatai, bet ant du 
plikatų didesnė suma negu 
yra prisiųsta pinigų. Cent- 
ras nežino ką daryti tokia- 
me atsitikime, nežino, kuris 
duplikatas negeras, ar gal 
stoties iždininkas neprisiun 
tė dalį pinigų. Supraskite 
gerai, kad tuomet negali bu 
ti tvarkos. Todėl: 

3) Kiekvieną kartą sto- 
ties iždininkai būtinai turi 
kaitų duplikatus ir pinigus 
arba U. S. bondsus prisiųsti. 
Prie to turi buti tiek pini- 
gų, ar U. S. bondsų prisiųs- 
ta, kiek yra išvisp pažymė- 
ta ant duplikatų. Kiek ta- 
me siuntinyje sudėjus visi 
duplikatai parodo, tiek ta-j 
me pat siuntinyje turi buti j 
pinigų arba U. S. bondsų. 
Tai būtinas reikalavimas ir • 
griežtai visi stoties iždinin- 
kai turi prisilaikyti. 

4) Dar pakartojame, kad 
ant duplikatų apačioje turi 
buti būtinai pažymėta, kad 
žmogus moka antru ar tre- 
čiu kartu už tą patį boną.i 
Jei to nebus padaryta, cent-1 

ras gali antrą mokestį pa- laikyti nauju bono pirkSju. Tuomet tiktai betvarkė, nes 
bus mokestįs užrašytos įvai- riose vietose. Kas atsakys, Ą je;. paktui žmogus negaus 
bono, o juk gali negauti, 
nes nei viena mokestis, nei 
antra ar tiečia mokestis, jei 
antra nebus pilna už boną. 

5) Dabar Lietuvai labai 
! reikia pinigų ir visur priimi- 
nėkite grynais pinigais, bet 
kas kartais duoda U. S. 
bondsus, tai jie priimami. 
Suv. Valstijų bondsai, ant 
kurių yra užrašyti vardai 
(Personaliai bondsai) jokiu budu negalima išmainyti. Tokis bondsas kieno rankor 
se nfei butų, jis vis vien priA klauso tam, kieno vardas 
ant jo stovi. Mes jų priimtu 
negalime. ) 

į Jokiu budu nepriimami ?r 
bondsai su nukirptais už 
1920 metus procentiniais ku 
ponais. 
į 6) Kiekvienas lietuvis už- 
i sirašo nemažiau kaip ant 
1100 dolarių bono. Tik vai- 
kai arba pavargėliai, kurie 
neturi pinigų, tie užsirašo 
ant 50 dolarių bono. Kas^ daugiau turi, tas privalo ir 
ant tūkstančio užsirašyti. 

i^aoai prašome, aiškiai 
rašyti žmonių vardus ir ant- 
rašus. Dabar kartais užra- 
šoma: Snuolis vieton Šnuo- 
lis, Vitauskas vietoj Vit- 
kauskas ir tam panašiai. 
Kam smagu bus, jei jo var- 
das iškreiptas bus. 

Su antrašais irgi tas pats. 
Kartais netik neįskaitomi 
antrašai parašomi, bet dar 
ir visai jokių antrašų nepa- 
duodama. 

8) Kur nėra stočių, ir kur 
jos negalės susidaryti, lietu- 
viai siųskite pinigus už bo- 
nus stačiai raštinėn, tik aiš- 
kiai pažymėkite, kas siun- 
čia, iš kur, aiškų antrašą ir 
sumą pinigų. \ 

9) čekiai ar ''Money OiV 
deriai" turi buti išrašomi 
vardu: \ 
Lithuanian Mission. Viso- 

' 

kius laiškus adresuokite ir 
visuomet kreipkitės šitokiu 
antrašu: 

Ltthuanian Mission, 
2-57 West 71 St., 

New York City. 

Maži balionėliai du kartu 
dienoie yra paleidžiami į 
augštą iš 31 observatorinės 
stoties Suv. Valstijose, kad 
pamačius oro srovių kryps- 
nį ir greitumą lakūnams. 

MUZIKALE DRAMA. 
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(TĄSA). 

VADAS. Kvaili tie, ka ne- 
w. 

važiuoja i Ameriką, 
JONAS. K a kitus beva- 

džiodamas, pats tos laimės pa- 
ragautum. 

V ADAS. Negaliu, brohtį 
negaliu, kas čia jus per ta "1>a 
la" pervestu. 

AMF.RI K( )XAS. Sutiksi 
jirezidčnta strytu einant, "alo" 
jam pasakai, ir jis Mal<>" 
"alo" tau atsakys. Jis žino: ne 

atsakys tau "alo" — tu ir ne- 

votuoji už ii ir jo neisrenka 
aut kitos službos. Tai taip 
ten. Arba, eini sau ir sutinki 

policmoną — toki anierifconi^- 

ką jenerolą, sn lazda, "a:o. 
mister', susuksi, ir jis tau be 
jokios fanaberijos atsakys: 
"alo, Jurgi;'. I>e, mat, kas' yr' 
Amerika. 

VADAS. Ar teisybė, kad 
t;n sak- esą tokiu namų, kad 
debesis pasiekia. 

AMERIKONAS. Aš pc.s 
tokiuose nutriniuose gyvenau. 

J Mėnulis, Satilė — čia pat. 
N ri pypkę užsidegt. priki- 
sivi prie. saulės, — ir rūksta. 

(Rytą per langą nusispjovei, 
!tai tik vakare ant žemės nu- 

kris. '^ai taip ten. Arba 
jeigu b ba y-'r langą punnz- 

gas išpils, (žiutrčk, tai tik ant 

(rytojaus pradės žemai lyti. 
TokttT augšti namai Amerikoj. 

JONAS (su ironija). Ge- 
riausia 'ten, girdėjau, tai kar- 

įčiamos. 

AM£RIKONAS (panieki' 
nanciai). Kas tau karčiamos. 
(Su pasididžiavimu). Saliu- 

|nai! Tai rojus, rojus, bnly- 
iti. įeini, atsistoji, bra, kaip 
jpino altoriaus — ir geri: kliu, 
kliu, kliu (niųispjuiija). Štai 
tik atsiminus seilė varva (rčl 
nusispjauja). 

JONAS. O kaip jau prisi- 
kliukinęs— įpildavai į Kokius 
augstus murinius? 

AMERl KOKAS. Mašinos, 
niaširr.s, brolyti! Arba ir taip 
užsilipi, ten viskas kitaip, 

j VADAS, Ką jau čia ir kai- V J 

bėti. Amerikas tai vis Ame- 
jrikas. Pamatysi, Joniai, vis- 
iką. kaip pats nuvažiuosi. 

JONAS. Aš visai ne ste- 

buklu žiūrėti ten vąvjuoju: ne- 

nariu maskoliui tarnauti — 

tai kc< važiuoju. Laisvės, ap- 
švietos čia/ neduoda. Važiuo- 
siu ir rengsiu didi, didi kvštą, 

Y A D A S (perki rsd amas). 
jonai, tvlek, nors kol per "ba- 
la" peršoksi: padarysi vargo 
įi ntan ir sau. 

j AMERIKONAS. Taigi, o 

jAmerike ir šviesos ir laisvės, 
!visko plenty. Kad 'atsuks, 
bna1, lektrika, tai akys mirksi, 
tiek šviesos. O iu "ės, tai iš 
Brooklyno taipogi dauį, gau- 
davome. 1 š jos tai tuoj pa- 
žinsi, kuris žmogus konipanič 
nas, o kuris ne. Tai taip ten 

Amerike. 

\ LADAS (/ Ameriką). Jo- 
nas, mat, maskolių nemėgsta, 

[kam jie suima, sumuša, kny- 
gas draudžia. I 

j AMERIKONAS. A-a! Tai| 
jAmerike ir ant to geriau.! 
Amerikos maskoliai geresni, j 
Jeigu tave nuskriaus kas, ar 

fba suširs kada. tai nesveu-; 

mas, bet tas, už kurį patfc 
'votavai: tai bent žinai, kas 
tave pliekia. O čia sunku ir 
Susigirabalioti. 

JONAS. Netoli tie laikai, 
kada žmonės ''susigrabalios", 
kas jų priešai, o kas prote- 
liai. Vargas tuomet žmonių 

w 

engėjams! 
AMERIKONAS. Tau, bro- 

lyti, tai tik .Amerikoj ir vie- 
ta. Čia ir taip perdaug gal- 
vočių. O ten, 'tai išmokęs ke- 
lis žodžius, kaip tu ka-tik iš- 
tarei, — eik skersa i-iš ilga i 
su spvčiais, žmonės tik klau- 
so, liežuvius iškišę. Ir pini- 
gų, ir visko tie spykeriai gau- 
na tiek ir tiek. 

JONAS. Ne man kitus mo- 

kinti, aš pats trokštu šį-ta ge- 
riau suprasti. 

VADAS. Supratimo gausi- 
negausi, o pinigėlių—tai jei 
moKės', susitaupysi. 

AMEK1KONŠ. Aš nesu- 

prantu, kam tie žmonės jieš- 
ko tai, ko nepametė. Kokio 
čia mokslo reikia duona vai- 

gyti, skunefrj alaus išmaukti. 
O jie ne: tai knygų, tai kito- 
kių galų jients reikia. Kodėl 
negyventi taip, kaip aš. Man 
visko gana, viskas gerai, tik 
tegul Dievas duoda sveikatė- 
lę. O ko čia grabaliotis, da- 

lyk, kaip Aisi ir gana. Nu- 
einu i bažnyčią, pasimeldžiu 
nueinu i karčiamą — išsige- 
riu. Taip darytų ir visi, ir 

butų ramu. Vejų nesugaudysi. 
VADAS. Vienok paskuti- 

uiaic laikais visi, kuriuos tik 
veriu per ta "balą", kaž kokio 
kcrš'to apimti. Rodos, lyg 
Lietuvos ore butų kokia liga 
ir ji pradėtų apimti visus jau- 
nuosius. 

JONAS. Taip, mes serga- 
me sunkia liga: priespauda 
mus slegia. Musų mokytes- 
nieji broliai mums akis ati- 
darė. Ir neužges pagiežos 
jausmas musų širdyse, kol 
laisvė musų šalyj neužviešpa- 
taus. Kad maskolių gaujos 
nedidinti, slapstysimės, į'kraš 
ta svieto važiuosime ir lauksi- 

me, kol sukilimo valanda iš- 
muš; o tuomet iš visų pasau- 
lio dalių, kaip vanagai i Lie- 
tuva parskrisime ir drasky- 
siu e-draskysime užpuolikus it* 
skriaudėjus Lietuvos žmonių! 

AMERIKONAS. {Žegno- 
jasi). Vardan Dievo Tėvo! 
Aš čia bijau bu t i (taikosi iš- 
eiti, pamąstęs). Jonuli, žinai, 
Jonuli, jau tu geriati važiuok 
da toliau, už Amerikos, nes 

Amerikoj 'tapgi tau nebus ge- 
rai. nes.... ten taip-pat tu ra- 

si daug skriaudų ir neteisy- 
bių. Ten sunkiau dar tau 

bus. Oi'on jus visi vienodai 
mastote, o ten tu net vargdie- 
nių tarpe ra*i daug priešų... 

JONAS. Nieko, dėde. Bus 
ankštai — darysime erdves. 
Jeigu nepra^egės žmonės 
skriaudžiami, engdami — išsi ^ 
skirstysime po visą pasaulį ir 
padegsime ii iš keturių kam- 
pų. lai gaisras žūstančių ne- 

laisvės namų neregiams nu- 

svies kelią. 
(Bus daugiau) 



Žinios Iš Lietuvos 

^Mikitai. (Lekėčių valsčiaus, 
Šakių apskr.). 

X.. 12. 19. Kada sunkiai 
pradėjo kurtis Lietuvos vals 
tybė, daugel,is musų dvari- 
ninkų geidė ją pražudyti 
(kaip tai parodė prieš kele- 
tą savaičių susektas Kaune 
sąmokslas Lietuvai pražu- 
dyt:) Neprošaiį bus paminė 
jus apie Pavilkijos dvaro-val 
doną Joną Domanskį, kuris 
netik žodžiais, bet ir dar- 
bais rėmė musų valdžią. Ka 
da apie Naujus Metus pra- 
dėjo kurtis musų kariuome- 
nė, jis pirmutinis paaukojo 
jai laikyt pabalnotą arklį, 
keletą šimtų pudų javų ir 
.100 rublių 

Bet didžiausias jo nuopel- 
nas švietimas musų žmonių. 
Domanskis, pereitą rudenį 
parvažiavęs iš Rusų ištrėmi- 
mo, rado vokiečių valdžios 
įsteigtą mokyklą musų kai- 
me netikusiam bute, tuo- 
jau ją perkėlė į savo dvarą, 

Mavė vietą savo rumuose mo 

kyklai, kambarį mokytojui 
ir nežiūrint maisto stokos, 
laikinai davė jam visą lai- 
kymą. Negana to. Pado- 
vanojo mokyklai visai gerą 
butą (kurį pats sutiko pa- 
taisyt) su trimis margais 
dirvos ir vienu margu pie- 
vos. 

Te buna tam prakilniam 
Lietuvos piliečiui garbė už 
tokią gausią dovaną musų 
kulturai. 

Triakiai. 

Kunigas Ukinskis įkūrė 
Triškiuose lenkišką mokyk- 
lą. Iki šiol nebuvo girdėt, 
kad Triškiuose butų lenkų 
mokykla ir tik atvažiavus 
į Triškius kunigui Ukinskufi 
ir jam uoliai pasidarbavus, 
atsirado ne tik "lenkų", bet 
ii- lenkų mokykla. 

Lenkiškos knygos buvo 
/jau senai pargabentos mo- 

/ kyklai kurti, tik vis neat- 
sirado mokinių. Ilgainiui 
kun. TJkinskiui sekėsi surast 

keletą bobelių, kurios pasi- 
žadėjo leist vaikus į "kuni- 
go mokyklą" ir mokykla 
pradėjo gyvuot. 

Leipalingis, Seinų apskr. 
1919 m. rugsėjo 27 dieną 

7-tą valandą vakaro atėjo į 
vietos vaistininką Antaną 
Laukaitį keturi lenkų legio- 
ninkai iš Druskininkų ir pa- 
darė kratą. Vaistininkas, 
sužinojęs, kad lenkai nori jį 
suimti pasišalino iš namų. 
Tarnaitę revolveriu rankose 
visaip baugino, kad pasaky- 
tų, kur vaistininkas pasislė- 
pęs, bet toji, nieko nežino- 
dama, negalėjo nieko pasa- 
kyti. Tuomet lenkai įsakė 
pranešti vaistininkui, kad 
jis daugiau namo nebegrįž- 
tų, nes vis tiek busiąs su- 

šaudytas. Po valandos jie 
vei atėjo ir ėmė krėsti; pri- 
sigrobę, išsigabeno: penkis 
svarus vatos—150 auksinų, 
tris dešimtis bintų — 200 
auk., namų vaistinę — 300 
auk., du kostiumu anglų me- 

džiagos — 2000 auk., skal- 
binių — 2000 auk., kurpes 
400 auk., kaliošus — 200 
auk., moterišką kostiumą— 
1000 auk., aukso žiedą su 
briliantu—1500 auk., iš vi- 
so išplėšė 7750 (septyniems 
tūkstančiams septyniems 
šimtams penkioms dešimts) 
auksinų vertės daiktų. X. 

Panevežy*. 
Panevėžio Lietuvių Katali 

kų Moterų Draugijos Komi- 
tetas aukoms rinkti karei- 
viams esantiems fronte ir li- 
goninėse surinku dovanas 
iš savo apielinkės ir gavęs 
dar atsiųstas dovanas iš Nau 
jamiesčio, Linkuvos ir ki- 
tur, lapkričio 9 d., 1919 m. 

įgaliojo vieną atstovą iš sa- 

vo Komiteto drauge su vie- 
na neujamiestiete nuvažiuot 
į frontą ir išdalint karei- 
viams dovanas. 

Delegatės, nuvažiavusios 
į Ilaukę ir Įlukštą, išdalijo 

Vėliavos 
Akyvai zdo j 

TAI YRA PUIKIAUSIA KNYGELE 
LIETUVIŲ KALBOJE. KIEKVIENAS JĄ 
PAĖMĘS SKAITYTI, NEPADĖS JOS IKI 
N EPERS KAITYS VISĄ. 

KNYGUTE APRAŠO APIE KARĘ, 
SPROGSTANČIĄ MEDŽIAGĄ, JURŲ 
PLĖŠIKUS (PIRATES) IR LABAI DAUG 

KITOKIŲ DALYKŲ. 

LIETUVA, 
3253 S. MORGAN ST, 

CHICAGO, ILL. 
} 

KAINA TIKTAI $1.00 

musų broliams karžygiams 
šiuo:- daiktus: marškinių 
141, celinių 160- pirštinių 
113, kojinių 69, rankšluos- 
čių 475, autų 114. Be skal- 
binių nuvežta dar lašinių, 
sūrių, pyragu, tabako ir kit 
ko. 

Koks džiaugsmas buvo 
kareiviams, sako laiškai at- 
siųsti iš fron+o. Parodysiu 
šia tik vieną, nes sudėti vi- 
sus yra tiesiog negalimas 
daiktas. 
Lapkr. 11, 1919, Karo lau- 
kas. 

I 
Broleliai pilicčiai-tes! 

Kaip svarbi ir brangi yra 
dovana, duota gausingos 
broliškos rankos, tat atjaus- 
ti galima tik būnant fron- 
te ir ginant Lietuvą močiu- 
tę nuo priešininkų gaujų. 
Brangus daiktas mums yra 
ginklas. Bet vien ginklu 
mes neįstengsim paciekti 
musų cikslo, jei ne jusų, 
Broliai širdįs ir duosni ran- 

ka. 

I Pasakyt Jums atvežtoms 
dovanoms "ačiū" per maža! 
Mes parodysim Jums musų 
dėkingumą darbu, nesigailė 

| darni savęs ir gindami Jus 
iki paskutinio kiaujo lašo, 
žengsim ; šviesesne ateitį. 

I Težino kiekvienas, kad 
mes nesame kažkokia mi- 
nia, bet kad tarp Jusų ir 
tarp musų yra ryšys, kurio 
niekas suardyti neįstengs. 

Težino kiekvienas Lietu- 
vos — pilietis pilietė, kad 
mes esame pasiryžę gyventi 
Nepriklausomoj Lietuvoj, 
kurią mes tik kovote iško- 
vosim l 

Mes, apačioj pasirašę ka- 
reivių įgaliotiniai, musų 
draugų vardu, tariame pa- 

j dėkos žodį ir tikimės, fcad 
įJusų pavyzdį seks visi, kam 
rupi Jusų ir musų laisvo. 

, Pasirašė: Lekšaitis. Povi- 
ilaitis, Špoką, Želvys, Šilva, 
j Puidokas, Jančas, Steponas, 
Kukutis. 

Broliai ir sesei ys! Ar ta- 
sai laiškas neturi mus pa- 
raginti uoliau aukas rinkti 
ir šelpt kareivius? Taip! 
Kuo tik galėsim, šelpsim 
Jus, brangieji musų Karžy- 
Įgiai. ir Dievui padedant gal 
netrukus galėsim Jums vėl 
šį tą į frontą nusiųsti. 

Petys su pečiu, ranka su 

ranka eisim su Jumis toje 
žūties kovoje del Lietuvos 
laisvės ir gerovės, susiburę 
visi į vieną galingą ppjiegą, 
nugalėsim visus musų prie- 
šus ir parodysim pasauliui, 
ką gali Dievo ir tėvynės mei 
lė liepsnojanti Lietuvos vai- 
kų širdyse. 

Tat į darbą piliečiai-tės į 
darbą! Panevėžietė. 

TRUMPAS 
KALBANT 

Motom varoma mašina 
padeda ir įsuka šriubus taip 
greitai, kad kaip tik spėji 
padėti daiktą, kirrin nori 
šriubuoti. 

Naujas • jstatymas Franci- 
joje, įvestas du metai at- 
gal ir buvęs galėję metus, 
leido vartoti sachariną ir ki- 
tus dirbtinius bei cheminius 
saldumynus, kurie pirmiau 
buvo draudžiami. 

Nikaraguoj yra skruzdžių, 
kurios augina mažyčius gry- 
belius sau maistui savo po- 
žeminiuose namuose, dary- 
damos kompostą iš medžių 
Japij. 

Iš Gyvenime Lietuvių Amerikoje 
ELIZABETH, N. J. 

Gruodžio 26 d. SL 3- 
čia kuopa buvo surengus' 
vakarėlį A. Liutvino svetai- 
nėje, (SLA. Savaite). Pro- 
gramas susidėjo iš teatro, 
koncerto ir šokių. New yor- 
kiečių trupa sulošė vaizdeli' 

j dviejų aktų "Susiprato". 
Kaip pats veikalas, taip lo- 
šimas pilnai pavyko. 

Toliau sekė koncerto da- 
lis: solo, duetai ir kvarte- 
tas, kurą išpildė sekanti: 
p-lė M. Baubliutė, solo. Ji 

j turi malonų balsą ir jos dai- 
navimas pavyko; linkėtina 
jai tankiaus pasirodyti lie- 
tuvių scenoje. 

P-s J. žalionis irgi turi 
nepaprastai stiprų ir jau ge- 
rai išlavintą balsą; jis jau 

j gali atsistoti eilėje profesio- 
nalių dainininkų. 

P-lė Braduniutė, iš Newar' 
ko, N. J. Jauna mergaitė, 
šokėja ir dainininkė žavėte 
žavėjo publiką, ypač šokiais. | Ji yra laimėjusi kelLtą me- 

dalių už savo talentą ir ga- 
bumą, ypač šokti. Kvarte- 
tas sudainavo švenčių dal- 
iną ''Mes sveikinam"; jam 
nepavyko, nes tenoras iš- 
ėjo iš tono. Bet tas neturi 
atšaldyti nuo pamėgimo 
dainos. Dainininku"1, ir šo- 
kėją pianu paJydėjo p. J. 
Steponavičius, vietos vargo- 
nininkas. Užsibaigus pro- 
gramui jaunimas pašoko ke 
letą lietuviškų ir ameriko- 
niškų šokių. Publika va- 

karėlio programų patenkin- 
ta. 

Čionai gyvavęs Lietuvių 
Giedros choras, persiorgani- 
zavo į Liettivių Giedros 
klubą; klubo tikslai 
jc.u pradedama vykinti; 
medžio amatininkai dirba 
savo darbą klubo kamba- 
riuose, geležies išdirbėjai 

\ruošiasi prie ėmimo prakti- 
kos lekcijų. Taipgi jau ga- 
lutinai užbaigtas organizaty 
vis darbas lietuvių beno. L. 
G. Klubą sudaro vietos pa- 
žangieji lietuviai ir veikia 
bepartyviai. 

Lietuvių Mekanikų Sąry- 
šio kuopa yra susijungusi 
su L. G. klubu tatai yra vil- 
ties, kad šios dvi draugijos 
sugebės atsiekti pasistaty- 
tuosius tikslus. 

Vietos Lietuvos Atstaty-1 
mo Bendroves kuopa uoliai j darbuojasi. Gruodžio 23 d 
buvo susirinkimas L. A. B, 
kuopos, kur tapo apkalbėta 
įvairus svarbus klausimai 
liečiantįs Bendrovės ir Lie- 
tuvos labą Iš svarbesniųjų 
paminėtini šie: L. A. B. val- 
dyba kuodaugiausiai priva- 
lo rupinties finansinimu Lie 
tuvoje jau įsikurusių lietu- 
vių dirbtuvių, c mažiau Įve- 
žimu prekių į Lietuvą, tuomi 
užkirsdama kelius svetinša-, 
liams Tekybininkams. 

Taiptei išreikšta pageidavi 
mas, kad L. A. B-vės sei- 
mai butv šaukiami subato- 
je arba panedėlyje, nes to- 
se dienose geresnė proga 
dalyvauti seime atvyku- 
siems iš toliresnių koloni-, 
jų. Galiaus buvo apkalbė- 
ta ateinantieji bendrovės 
direktorių rinkimai; plačiai 
apkalbėjus, atrasta tinka- 
mesniais į bendrovės direk- 
torius sekantįs tėvynainiai: 
Inž. P. %uris, J. W. Lut- 
kauskas, ir J. W. Geležiū- 
nas. 

Vietos Lietuvos Laisvės 
.Bendras Komitetas sparčiai j ruošiasi prie priėmimo Lic-! 

tuvos pasiuntinių, kartu prie 
parėmimo jųjų žygių, t. y. 

i sukėlimo Lietuvai Paskolos, 
j Eiizabethiečiai sako, kad jie 
'būtinai išpirksią Elizabethe 
Paskolos Bonų už $20,000. 
Smag1! tai girdėti. 

J. V. Kniburis. 

AURORA, ILL. 

Sausio 11 d., 1920 m. bu- 
vo prakalbos parengtos L. 
G. D. Kalbėjo gerb. S. Ju- 
cevičius iš Chicagos apie L. 
G.D. reikalus. Jisai kalbėjo 
apie steigimą Lietuvos Bonų 
komiteto šitoj kolonijoj. 
Kalbėtojui sustojus kalbėti 
išrinka komitetas suvieniji- 
mui visų draugijų tvirtės- 
niam veikimui tėvynės la- 
bui. 

Antru kartu kalbėtojas 
kalbėjo apie Labdaringos 
Draugijos svarbumą ir ragi- 
no visus prie jos priklausy- 
ti, o ypač darbininkus. 

Po to buvo sutverta nau- 

ja 18 kuopa ir išrinkta val- 
dyba. Tuom sykiu prisirašė 
35 nariai. Kalbėtojas savo 

paaiškinimais ir gražiais nu 

rodymais patiko visiems. Jis 
nei vieno neužgavo, nuro- 

dydamas, kaip visi išvieno 
dirbdami galime sušelpti 
tėvynę Lietuvą. 

Auroros Lietuvis. 

DETROIT, MICH. 
Iki šiol vietos san'darieČiai 

daugiausiai savo spėkas su 

koncentravę buvo darbe už 
Lietuvos neprigulmybę, kuo 
met dešinieji ir kairieji dau 
giausiai darbavosi savo par- 
tijų labui, dabar ir sanda- 
riečiai ruošiasi prie anten- 
syvesnio veikimo savo par- 
tijai, pasirįžę surengti visą 
eilę parkalbų; vasario mė- 

nesyj atidaiys vakarinius 
kursus lavinimosi viešai kai 
bėti, debatuoti ir prelekci- 
jas skaityti. Mokyti apsiė- 
mė g. Inž. J. Gailianas. 

ALT. Sandara, tai organi 
zacija, kuri rūpinasi lietu- 
vių politikos ir kulturos rei- 
kalais Amerikoje ir Lietu- 
voje. Todėl kiekvieno lie- 
tuvio pareiga yra prie šios 

organizacijos priklausyti. 
Sekantiems metams išrink- 
ta valdyba: pirm. — P. A. 
Račkauskas, pirm. pag\ — 

K. Šnuolis, sekr. — Inž. J. 

Gailiunas, ižd. ir knygius — 

A.. Trimirka, 16 B. St. 
SLA. 21 kp. Š. mėn. susi- 

rinkime, b&vo nominuoja- 
ma bendra valdyba; piiTn. 
įvardino senąją vaidybą ir 
tas ypatąs, kurios kandida- 
tavo į valdybą pereituose 
rinkimuose, kaipo tinkan- 
čius žmones. Bolševikai 
ėmė reikalauti, kad but ap- 
kalbama, kuris geriaus tik- 
tų; pirm. pastebėjo, jog tai 
butų savo rūšies agitacija, 
kas yra priešinga konstitu- 
cijai. Tai mūsų pora "rau- 
donųjų" ėmė sėdėdami 

šaukt: "balsuokime už so- 

cialistus! Už Jurgelionį, Gu 
gj". Turbut pamiršo, kad 
jų esama komunistais ir kad 
Jurgelionis ir Gugis, tai 
anot jų, darbininkų išdavi- 
kai-judošiai. 

Nominuota šiaip: ant j 
pirm. S. Gegužis 24 balsais 
Jurgelionis — 6, Gugis —4, 
Lopato — 5. Vice-pirm. p-lė 
P. Jurgeliutė — 10 bal., 
Baltrušaitienė — 9, Sekr. A. 
B. Strimaitis — 24, J. Stri- 
maitis — 5. K. Jurgelionis 
—4, (Gugis —11 ir t.t. 

Senaa Dotroitįetįij. 

KRASOS DĖŽUTĖ. 

P. M. Verbyiai .— Musų 
paaiškinimas, ar genaus pa- 
sakius, perdavimas paaiški- 
nimų apie smuklinių leidi- 
mų stovį, nežinome ar ką 
gero atneš tiems, kurie ti- 
kisi gauti pinigus už ne- 

išėjusį leidftnų laiką. Kaip 
jusų prisiųstose paaiškini 
muose pasakyta, tai pinigai 
už neišėjusį leidimo laiką 
turi buti sugrąžinti apskri- 
čių komisininkų, kada tie 
leidimai yra perduoti jiems 
bėgiu dviejų mėnesių po 
pripažinimui priverstinės ka 
rės laiko blaivybės teisėta. 
Pripažinimas jos teisėta da- 
dabar yra faktu ir jei nebus 
pervėlu, tai pinigai už neiš- 
butą smuklinių leidimų lai- 
ką turi buti sugrąžinti aps- 
kričių (county) komisinin- 
kų. 

Žematijos Vyrui. — Jusų 
korespondencijos nesunau- 

dosime; nesvarbi. 

Philadelphijos Burdingie- 
riui. — Nedėsime nesvsvbu. 

| V. J. Tamistos eilės skys- 
tokos—netinka. 

NAUJI RAŠTAI. 

S L. A. Kalendorius 1920 
m. Sutaisė V. K. Račkaus- 
kas. Kaina/25 c. "Tėvynės" 
'spauda. Knyga didelio for- 
mato, turi 224 puslapius. Be 
švenčių ir paminėtinų lietu- 
vių istorijoje dienų kalen- 
doriuje paduota daug įvai- 
rių statistikos žinių, svar- 

besnieji atsitikimai Lietuvos 
valstybės gyvenime 1919 m. 

su keletu pąveikslų iš Lietu- 
vos; straipsnis apie Abrao- 
mą Lincolną, pluoštelis ei- 
lių Vairo ir kitų, pašnekos 
apie ap d raudą ir įvairios 
informacijos apie Amerikos 
lietuvių organizacijas, pro- 
fesionalus ir biznius. 

i 

Gaidos. 

I 1. Lietuva Brangi, solo 
ant piano: 

2. K&& nuramys man šir- 
delę; duetas ant piano. Su- 
taisė žodžius ir muziką J. 
A. Žemaitis. Išdavėjas: J. 
A. Žemaitis 315 S. West 
Street, Shenandoah, Pa. 

Atmosfera arba oro ga- 
zai ir jų ypatybės. Su pa- 
veikslais. Parašė Ant. Pet- 
riką. 143 pusi. Liet. Darb. 
Lit. Dr. Leidinys N 5. Phila- 
delphia, Pa. 1919. 

! SVARBIOS ŽINIOS APIE 
I LIETUVĄ. 
i 

(Nuo "Lietuvos" korespon.) 
Londonas, sausio 2 d., 1920. 

I Šiandien gavau gana sma 
gią žinią apie Lietuvą ir 
skubinu ja su amerikiečiais 

! pasidalinti. Lietuvos val- 
džia daro pertraktacijas su 
Didžiosios Britanijos atsto- 
vybe Kaune kaslink pasko- 
los ir, jeigu mano informa- 
cija teisinga, tai šiomis die- 
nomis Lietuva gaus iš Ang- 
lijos paskolą tarpe 4,000,- 
000-5,000,000 svarų sterlin- 
go; jeigu Lietuvos valdžia 
gautų tokią sumą pinigų, 
tai be atidėliojimo galėtų 
leisti savo pinigus, apie ku- 
riuos iki šiolei ėjo tiktai pa- 
skalai. 

Lietuvos Legacijos pata- 
rėjas, Londone, p. K. Bi- 
zauskis. man praneša, kad 
Šveicanja pripažinusi Lie- 
tuvą de facto nepriklauso- 
ma valstybe; Kaune aficie- 
rių mokyklą baigė 224 ka- 
detai; Trakų ir Alytaus 
apskričių gyventojai įteikė 
Lietuvos valdžiai ir anglų 
misjai Kaune prašymą, kad 
lenkus prašalinti iš tos Lie- 
tuvos dalies, kurią jie yra 
užgrobę; ant to rašto buvo 
4,000 parašų. Kauno univer 
sitete sausio mėnesyj prasi- 
dės augštojo mokslo kursai 
Taipgi pradėjo veikti gelž-. 
kelio linija Kaunas-Liepo« ; 

jus. 
P-s V. Čepinskis, buvusis 

Lietuvos pasiuntinys, Lon- 
done, apleido savo vietą 
Gruodžio 9 d., 1919, ir su- 

grįžo Lietuvon. Iš pasikal- 
bėjimų, kuriuos aš turėjau 
su juo, buvo aišku, kad jam 
labiausiai rūpėjo Lietuvos 
reikalai; tai buvo tikras pa- 
triotas. Jam buvo siūlyta 
pasiuntinystė j Suvienytas 
Valstijas, vienok jisai nuo 

tos garbės atsisakė; jam 
rūpėjo grįžti į Lietuvą ir 
užsiimti komercijos reika- 
lais. Kazys- 

"LIETUVOS" STQTIS 
CHICAGOJE 

4418 S. Richmond Av» 
S. E. cor. Halsted & Milviaukee 
1656 Wabansla Ave. 
1615 North Wood ąt. 
Cor. Milwaukee & Paulina. 
2334 So. Oakley Ave. 
2246 Sr>. Leavitt St, 
S. W. Cor. Milwaukee & Robey. 
Cor. Milwaukee & Lincoln. 
3221 Lime St 
N. W. Cor. S. Halsted & 21st St 
3343 S. Halsted St 
3423 S. Halsted St 
N. W. Cor. S. Halstėd & 35tli St 

937 W. 34th Pi. 
2858 ^-st 39th Street 
2422 Vest 69th St 
4409 S. Fairfleld Ave. 
S. E. Cor. State & Adam*, 
2240 West 23rd Place 
2241 VVest 23rd Place 

LIBERTY BONDS 
Mes perkamo Pergales Bondsus pilna parašytąja A ^ ̂  LJ verte, ir Laisves Bondsus pilna pinigine verte. 

A 

am! J- G. sackheim & co 
Utarninkais. Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVBNŲB, 
ir Subatoinis 9—9 tarp Pauiua ir \Vood 

> HUmtitUHt 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DCRU. LENTŲ, KEMU !R STOGAMS POIHEUIO 

Specialiai: Maleva malevojimul šluby iš vidaus, po $1.50 už galionu 
CARR BROS. WRECKING CO. 

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

DIDELES PRAKALBOS IR KRUTAMIEJI 
PAVEIKSLAI. 

įvyks PETNYČIOJE, SAUSIO-JAN. 23 d., 1920 m. 

MILDOS £VETAINEJE, 3142 S. Halsted St. 
Prasidės 7:30 valandą vakare. 

Kalbės garsus kalbėtojai: 
Angliškai DR. KRANK W. GUNSAŲLUS prezidentą- Armour'o Insti- 
tuto Technologijos ir PROFESORIUS THEODORAS G. LOARE3 Cbt- 
cagp's Universiteto. Lietuviškai, gerb.: DR. A. L. GRAIČUNAS iv 
JONAS RODINAS. Retkarčiais padainuos labai geri dainininkai. 

KRUTAM1EJI PAVEIKSLAI 
Ims labai svarbus, kurių niekur kitur negalima pamatyti. Lieluvi;»i! 
Nei vienas nepraleiskit© šios progos, bet atsilankykite visi i mirštąs 
prakalbas, o mes užtikriname lud busite užganėdinti. 

L'žkvieOia visus KOMITETAS- 
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Vsetsnes Zmsos 

LIETUVAI GELBĖTI 
DRAUGIJOS 1-mo SKY- 

RAUS ATSKAITA. 

Susirinkimas buvo laiky- 
tas sausio 12 d. 1920 m. p. 
J. J. Elias svetainėj, 4600 
S. Wood gatvės. 

Aptarus svarbius Skyriaus 
reikalus, išrinkta valdyba 
1920 metams: A. Kareiva— 
pirm., Pr. Puleikis —vice- 

pirm., J. J. Palekas — rast. 
ir J. Viskantas — ižd. 

P-s Pr. Puleikis pridavė 
aukas nuo draugijos Šv. Kry 
žiaus ir jos narių .. $33.50 
(aukautojų vardai tilpo 
"Lietuvoj" pirmiau, čia ne- 

begarsinsim). 

kt\rf parengė 
DRAUGYSTE LIETUVIŠKA VĖLIA- 

VA AMERIKOJE 

Juokai. 

NED., SAUSIO 25 d., 1920, 
SCHOOL HALL SVET. 

prie 4Htos ir Honore gatv. 

Pradžia 7 valandą vakare. 

Lietuviai lr lietuvaitės nepraleiskite 
h los progos, kadangi bus juoku tiek. 
kad ir pilvas plyš ift juoku, nes "jįįĄ 
NUMIRIAU" — vieni juokai. Prie pi- 
ktos muzikos gaUMte praleisti vakarti. 

Kviečia, 

KOMITETAI ] 

Baltic 
Consultation 

Bureau 
LIETUVIU KORPORA 

CIJA VALDŽIOS 
GLOBOJE. 

Korporacijos ofisuose atliekame 
sekančius reikalus: 

J) Siunčiame prekes- 
tavoi-us Lietuvon ir 
kitur; 

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

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

fidavitus ir t. p. 
!4) Vedame žemės ir 

turto reikalus Lietu- 
voje ir čia; 

|5) Sujieškome gimines 
Lietuvoje; 

»6) Suteikiame informa- 
į cijas laiškais ir ypa- 

tiškai be atlyginimo. 
i Turint svarbių reikalu visuomet 
1 kreipkitės prie: 

j Baltic Consuliatisn 
j -^Bureau— 
i 105 W. MONROE ST. 

CHICAGO, IL. 
\Suite ) 508 
• Telefonas Majestic 8347. 

Valandos nuo 9 iki 6 

į Nedaliomis nuo 10 iki 2 

P-s A. Kareiva pridavė: 
Draugystė Pažintis Lietuvių 
Amerikoje iš iždo .. 10.00 
nariai po $2.00 aukavo: 
J. Bruškis, J. Mikučiauskis, 
K. Pilipavičius, F. Drungi- 
las, S. Bariais, J. Kojalis, A. 
Milaševičius, J. Šimaitis, S. 
Ousianas, A. Gontars- 

kis !. 20.00 
Po $1.00 aukavo: J. Varpu- 
eiauskis, A. Ovitlas, V. Ra- 

davičius, J. Gedminas 4.00 
l 

Viso Dr-ja Pažintis Lietu- 
vių 34.00 

Jonas Balnis pridavė nuo 
Dr-stės Šv. Jono Krikštito- 
jaus: 
Draugija aukavo 15.00 
Jonas Balnis 2.00 
Po $1.00 aukavo: R. Vilkau- 
skas, V Donis, A. Pocius, A. 
Metrikis, A Stankus, J. Jo- 
kūbaitis, J. 2ilevieia, M. Ža- 
brauskis, J. Kantauskas, Pr. 
Biržėla. Viso 10.00 

Smulkių aukų 1.25 

Viso Dr-ja šv. Jono 
Kr 28.25 

Per A Jaraitj pridavė: 
Juozas Švažas — $2.00 ir 
Stanislovas Kuoga — $2.00 
Per L. Šveikauskį pridavė: 
Ona. šveikauskienė — $1.00 
ir L. Barakauskas — 25 c. 

P-lė K. Narvilaitė surin- 
ko 17.00 

.. (vardų nepridave) 
P. Mažutis surinko .. 15.00 

(vardų nepridave) 
A. Kareiva pridavė už tikie- 
tus parduotus, 24 d. Laprki- 
čio 3.30 

Viso to vakaro $136.30 
Pirmiau buvo paskelb- 

ta $553.85 
.Viso 1-mas skyrius surin- 

ko iki 31 dienos gruo- 
džio 1919 m $690.15 

Išlaidos. 

Paskelbimai viešo susi- 
rinkimo 21 d. liepos, 1919, 
Town of Lake ir Brighton 
Park 10.00 
200 atviručių 3.50 
Roberinė antspauda .. .70 
Paskelbimas vakaro sureng- 
to p. J. J. Elias svetainėj 
lapkričio 24 d. 1919 m. 4.50 

Viso išmokėta .. $19.20 
I Centrą pasiųsta rugpju- 

čio 30 d. 1919 m. .. $113.80 
spalio 31 d 325.00 
sausio 12 d. 1920 .. 232.15 

Viso j Centrą pasiųs- 
ta $670.95 
Viso išmokėta .. $690.15 
Inplaukė $690.15 
Kurie užsimokėjo jau ant- 

ru sykiu už 1920 metus, jų 
aukos bus paskelbtos vė- 

liaus, kada bus atskaita už 

sausio mėnesį 1920 m. 

Drabužių Rinkimo Komi- 
sija dar nepridavė savo at- 
skaitos už kiek vertėj surin- 
ko ji drabužių ir pasiuntė į 
Lietuvą; bus vėliaus. 

Šiuomi Skyriaus valdyba 
taria visiems širdingV ačiu, 
kaip aukautojams už jų gau- 
sias aukas, taip ir darbinin- 
kams, kurie surinko tas au- 

kas. 

J. J. Palekas, rast. 

SPEOIALIS SUSI- 
RINKIMAS. 

Visų narių Chicagos Lie- 

tuvių Tarybos atsibus suba- 
toje, sausio 24-tą, 7:30 vai. 
vakare, Wodmano salti. 

Tai labai svarbus susirin- 
kimas, todėl visi nariai ir 
atstovai pribukite, turėsime 

apsvarstyti klausimą kaslink 
Lietuvos Neprięulmybės. 

Evaldas, Sekr. 

i Susivienijimas Amer. Lie- 
tuvių Kareivių 2 kuopos su- 
sirinkimas ir mankštinimosi 
pamokos atsibus sausio 23 
d., 8 vai. vakare, Dievo Ap- 
veizclos parapijos svetainėj, 
— tarp 18 ir Union A ve. 

Kviečiami nariai ir visi 
lietuviai atsilankyti į virš- 
minėtą susirinkimą. 

Kviečia visus valdyba. 
Valdyba. | 

TOWN OF LAKE. 

Draugystės Šv. Juozapo 
Laimingo Smerčio metinis 
susirinkimas atsibus nedė- 
lioje sausio 25 d., Šv. Kry- 
žiaus parapijos svetainėj — 

46-tos ir Wood gatvės; ora- 

džia 1-mą vai. po pietų. 
Visi nariai yra kviečiami 

atsilankyti nes yra svarbių 
reikalų del apsvarstimo. 

K. Stanišauskis, Sekr. 
4926 So. Wood St. 

SUSIVIENIJIMAS LIETU- 
VIŠKU RYMO-KATALI- 

KIŠKU PAŠELPINIU 
DRAUGIJU VALSTIJOS 

1 
ILLINOIS. 

Gerbiamos Draugystės:— 
Labai maloniai esate kvie- 

čiami išrinkti atstovus į virš 
minėtą Susivienijimą ir pri- 
siųsti ant metino susirinki- 
mo, kuris atsibus nedėlios 
vakare, 25-tą dieną sausio 
(Jan.), 1920 m., P. Wodma- 
no svetainėj po No. 3253 
Lime gat., kampas 33-čios, 
7 valandą vakare. 

Antanas Stukis, Prez. 
Kaz. Pranskunas, 

Nut. Rašt, 
3559 S. Auburn Ave. 

Atsiimkite laiškus— didy- 
sis pačtas — iil§jimas~nuo 
Adams St., klausk pas garsi 
nimo langelį. 
501 Adomavičius Jonas 
511 Budzbalis Paul 
533 Garpstas G. 
552. Jankauskas Joe. 
553 Jaunaitė Barbora 
555. Judeikis Stanislaus 
585. Malonis Jonas 
586 Martinkicz Stanislovas 
588. Mazonis Kazimieras 
301 Pusinckas Vincentas 
302 Stepan Rudis 
331. Subaitis Kazimieras 
632 Swiatlowski Stanis v 

VIENINTELĖ NEMOKA- 
MA VIEŠA DIENINĖ MO- 
KYKLA SUAUGUSIEMS. 

Svetimšaliai ir visi suaugu- 

sieji, norintieji lankyti mokyk- 
lą dienos laiku, yra širdingai 
orašomi ateiti \ Haven School. 
1427 S. Wabash A ve., lygiai 
priešais Kolizeją. 

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 

1:15 iki 3:15. Tie, kurie dirba 
naktimis, ar dali dienos laiko, 
g-ali lankyti nfokyklą tokiu 
laiku, kokis jiems patogesnis, 
arba' perkeisti dienas, jei rei- 
kia. 

Svetimšaliai mokinama tai- 

syklingai kalbėki, ska'tvti ir ra- 

šyti angliškai. Mokinama vis« 

prirengiamųjų mokslų Augš- 
tesnėn Mokyklon, ar pilietinės 
talmybos kvotimams. 

Klcsos egzaminuojamos du 
kartu į mejus ir išduodama pa- 
liudijimai, su kuriais galima 
įstoti kiekvienon Augštesnėn 

mokyklon. Mes taipgi priren- 
giame norinčius pilietybės po- 
pieras gauti. Jei nori geriau 
išmokti anglų kalbos, ar prisi- 
rengti prie geresnės vietos, tai 
čia iflau puiki proga, kadangi 
kleisos yra vedamos prityrusiu 
mokytojų, kurie supranta ta- 

vo laiko verte. 

PRANEŠIMAS. 
Lietuvai Gelbėti Draugijos 

3«S skyrius, (iarfield Park reii» 

gia <lidelį balių su programų 
ueclėlioj, sausio 25 d., J. Engėte 
svetainėje, 3720 \\. Harrison 
st., prie Independenee blvdį 
Pirasidės 4 vai. po pk'tu. fn- 

/.anga 25c. ypatai. Kviečia vi- 
sus Komitetus. 

A A 

STEPONAS ČYV/ S. 

Persiskyrė su š:uo pasauliu 1 

vai. po pietų sausio 21, 1920 su 

laukęs vienų metų amžiaus. Pa 
liko dideliam nuliūdime tėvuSj 
Kazimiera ir Antanina Čvvus, 

c w T 

Tėvas paeina iš Ukmergės aps. 
Kurklių par. Uzunvėžių kaime 
Laitklluvės atsibir Pėln. Sau- 

sio 23, iš namų 2jo0 Emerald 

av. j S v. Jurgio bažn. 8 vai. iš 

ryto iš ten i Šv. Kazįniidro ka- 

pines. Giminės ir pažystami yr 
kviečiami dalyvaut laidotuvėse 

Nuliudę tėvai Kaz. ir Antani- 
na Cyvai. 

KODĖL NEIŠMEGINTI TA 
PATI BUDA? 

Ponas George Stecun pri- 
siuntė mums laišką sekančio 
turinio, iš Leduc Alta., Ca-, 
nada: Gruodžio 27, 1919. 
Mes. ūkininkai iš Relethil ir 
apielinkės, siunčiame jums 
širdingus linkėjimus už jusų 
puikias gyduoles. Trigerio 
Tmericai Elix-ir of Bitter Wi 
ne pagelbėjo daugeliui ūki- 
ninkų, kurie kentėjo nuo vi- 

durių ligos ir kuriems rodėsi 
vienintelis išėjimas opeVaci- 
ja ligoninėje! Jeigu sergate 
nevirškinimu vidurių, prit- 
virtiaių, galvos sakudėjimų, 
nerviškumu, nemiege ir kito 
kiomis ligomis paeinančioms 
nuo vid^'^.ų nesveikatingumo 
kodėl n-_ ^kate pavyzdį Ka- 
nados ukininkū ir nemėgina 
te Trineįio American Elixir 
of Bitter Wine? Toi pačioje 

j vietoje kur jųs gausite šia? 

[gyduoles, jus galite gauti ir 
Trinerio Linimentą nuo reu- 

matizmo ir galvos skaudėji- 
mo, Trinerio Cough Sedati- 
ve, geriausios gyduolės nuo 

kosulio ir slogų ir kitas gy- 
duoles Trinerio sutaisytas. 
Joseph Triner Company, 
1333-43 So. Ashland Ave., 
Chicago, 111. 

Parduosiu arba mainysiu sa- 
vo puikią farmą, kuri rainda- 
si lietuvių apgyventoje vieto 
je Oneido County, Wis. Klau 

; skite laišku, rašydami anglis 
kai "Lietuva" No. 10, 3253 
S. M/organ St., Chicago, 111. 

LIETUVA 
pajieskojimai. 

Pajieškau dėdes, Jono Pociaus, 
paeina iš Kauno.gub; Girdėjau, 
kad 1913 metais gyveno Chica- 
goje. Meldžiu atsišaukti, nes 
turiu labai svarbu reikalą: Ju- 
lijonas Pačius, 330 To\ver Ave., 
Superior, Wis. 

ATIDARĖME FORNIČIŲ 
ŠAPĄ. 

Dirbame naujus ir taiso- 
me senus. Mes ątsiimsime ir 
pristatysime. Kreipkitės laiš 
ku arba ypatiškai. 

R. Kraulas, 
3343 So. Lowe Ave. 

PARSIDUODA GROSERNĖ. 
Parsiduoda labai pjki groser- 

nė. Reikale pirkimo kreipki- 
tės pas savininką ant vLtos: 

ji 116 West 51 st St. 

Skaitykite 
ir 

Platinkite 
Dienrašti 

"LietaB",. - 

MEDUS IR DUONA. 

tik-ką išleista^ iš korini šviežiai gel- 
tonas, labai skansu. supiluis j naujus 
viedrukus po 5 svarus $1.85. Didesni 
orderiai daug pigiau. Siunčiame į vi- 
sas Valstijas per pačtą ir expresy. 
Siuskite pinigus per pačtfj ar expresi, 
Banko čekiai negeistina. Geriausio 
čysto vaško svaras 60c, medus bleki- 
nėse po 5 gorčius $1G. Miltai piklevoti 
kvietiniai ir ruginiai bačka $12.50., Mil- 
tai ruginiai rupu* dol Lietuviškos duo- 
nos bačka $9.25. 

Parmos geriausia pirkti per Am. U- 
klninko Rednkciją. Pareikalaujant 
Parmu katalogo, o prisiusime dykai. 

Amerikos Ūkininkas kainuoja $1.00 
metams Tėvynę $1.25. 

Adresuok Įdėdamas markę: 

M. Walenčius P. O. Box 96 

Hart, Michigan. 

KENTĖJO 10 METU 
VIDURIŲ LIGA/ 

Dabar sveikas. Turi gerą 
apetitą ir viską, valgo be ma 

žiausios baimės. 

Aš sirgau per ilgą laika. Tu 

rėjau pritvirtini, užkietėjimą, 
katarą ir iktokius skausmus ir 

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

no nervai taip pairo, jog nega- 
lėjau miegoti. Likau be vilries 
ir nežinojau ką daryti. Bet kas 
kokiu bildu man teko išgirsti 
apie Šv. Bernardo gyduolišką 
žolinę ir gavęs aš pradėjau ją 
gerti. Į trumpą laiką aš pasi- 
taisiau, ir dabar jaučiosi sveii 
kas. Ta žoline manę išgydė. 

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

Siųsk $1.12 už vieną pakeli, 
arba $5.00 už 6 pakelius šiuo 
adresu: St. Bernard Gardens 
D-22 Xe\v OVieans, La. ir jie 
prisius jums su paaiŠKinamais 
kaip sutaisyti ir kaip gerti. Pi- 

nigus grąžisime atgal jeigu ta 
žolinė jums negelbės. Išsimoka 
pabandyti. 

NESTREIKUOKITE! 
Kam dirbti kitam jei- 

gu gali buti pats Bau po- 
liu. išmokdamas barbary- 
stės amatą j trumpą laiką 
Tas amotaB tai pravers 

net jeigu grjžtumei } 
savo tėvynę. Del platės- 
mu žiniŲ ra&yklce pas: 

NOSSOKOFF'S II.TERNATIONAL 
BARBER SCHOOL v 

l)r. G. fLGiaser 
* 

TELEFONAS YARDS 687 
3149 S. MORGAN ST. kertė 32ros 

Specialistas Moterišku. Vyiifcky 
ir Chroniškų Ligų i 

Valandos: 9—10, 12—2 po pietų 
6—8 vak. Netiri, 9—2. 

Praktikuoja jau 28 metai 

REIKIA VYRŲ. 
Reiki.. 5 gėry vyrų; pastovus 

<Jarbas $5.00 į dien.n. 
Atsišaukite: 
301 N. MORGAN ST. 

Fajieškau savo 6unauB Juozapo Žu- 
kausko. kuris rodos gyvena Chicago. 
111. Jis paeina Iš Suvalkų gub. Mari- 
jampolės pav. Liškevos parap. Kiby- 
61ų kaimo. Taipgi pajleSkau Kazimiero 
Tenionio. kuris gyv eno kartu su Juo- 
zu Žukausku. Jie patys ar kas apie 
jos žino meldžiu atsišaukti, o busiu 
labai dėkingas. 

JONAS ŽUKAUSKAS. 
Kiby šių £aimas, Lepalingio Paata 
/^Vidrenų valšClaus, Marijampolės apskr 

LIETUVA 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

Reikalinga merginų ar mo 

terų prie namų darbo, ma- 
ža šeimyna, 12 dolarių sa- 

vaitėje. Plauti drapanų ne- 

reikia. Kreipkitės tuojaus 
antrašu: W. Misevich, 3458 
S. Halsted St. Kreipkitės 

vakarais arba nuo 10 išrvtf 

Pranešu Visiem' 
Kad Salute Stomach lUttors yra pri- 

pažintas Washingtoiie, D. C. už tikrą! 
ir geriausio, gyduolę dėl kiekvieno, | 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą., I 
skauda po krutinę, vic'.urių užkietėjimą [ 
skilvio nedirbimą neskanaus atslrugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, į 
strčnų ir inkstu ir taip toliaus. Salutos 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, C bon- 
kos $7.50 Ir 12 bonkų $14.00. 

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

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 

jeigu negali gauti, ta prlsiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir rašrkit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

61C W. 31 st St., Chieago. II'. | 

SeverOs Gyduoles užlaiko 
seimynos-sveikata. 

Kosulys 
yra tai vienas tyraptoraan, kurs pa- 
prustai draugauja persalimams, gri- 
pui ir tokiems nesmagumams, kurie 
užgauna kvėpavimo triubeles. Toki- 
ame atvejyje reikalingas vaistas, kurs 
navieu apmalglna uždegimą, bet kartu 
sulaiko iritacija lr kosulį. Kasi, kad 
učra nieko geresnio už 

everas 
Balsam 
»or Lungs 

(Severos Balsamo Plaučiams) kuris yra 
gerai -Žinomas nuo 1881 metu. kaipo 
vienas paiekmingiauslu vaistu nuo 
pergalimo, užkimimo ir kosulio, ypa- 
tyngai jeigu kosulys paeina nuo kvė- 
pavimo triubellu uždegimo. 18 priežas- 
ties spazmodiSko sinaugulio arba in- 
tiuenzos. Kainos: 25 ct. ir 1 ct. tak.su, 
arba 50 ct. ir 2 ct. taksu. Parsiduoda 
visur uptiekose. 

Severo* Listuvlikas Kalendorius 
1020 metama duodamas dovanai! Pa- 
prašyk nuo tavo aptiskoriaus. 

W. F. SEVERACO. 
CEDAR, RAPIDS, IOVVA 

Phone Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: C iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 

REIKALAUTAME AGEN- 
TŲ. 

Reikalaujame pramoninin- 
kai arba savininkai krautuvių, 
idant patartu žmonėms kaip 
siųsti pašelpą giminėms i Lie- 

tuvą. Męs prisiusime pilnas in- 

strukcijas ir atlyginsime už pa 
tarnavimą. Labiausiai yra pa- 

tvirtina avalų (čeverykų), 
drabužių (dry goods) ir gro- 
serniu krautuviu savininkams b V 

tą apsiimti. Rašykite i Lietu- 
višką — Terptautišką Pramo- 
nes Bendrovę, po vardu. 
Slavonian Trading Corpora- 

tion, Inc. 
13-21 Park Roav New York, 

N. Y. 

TREČIAS LAIVAS I LIE- 
TUVĄ PER MUŠU 

BENDROVĘ. 

Trečias transportas siuntiniu (pun- 
dų) jau yra rengiamas ir bus išslystas 
j Lietuvą ant laivo, kuris turės išplauk 
ti iš New York'o apie-pabaigą šio mė- 
nesio. Taigi neatidėliokite siustimo pa 
šelpos savo broliams Lietuvoje nes jie 
jusų pa|elpos didiiu balsu šaukiasi ir 
su didžiausiu nekantrumu lauka, taigi 
siųskite jiems pagelbą ir apginkite 
juos nuo bado ir šalčio. 

Mūsų Korporacija išsiuntė ant pir- 
mo laivo "Sliortsville" 4500 pundų 
(baksų), o ant antro laivo "Ozaukee" 
G800 pundų, o ant- trečia tik ims dar 
daugiau išsiųs.ti nes mv 4 Tarptautiš- 
koji Korporacija atidarė Lietuv'šką 
Departmentų. po vadovystę Kazimiero 
Laban'o, kuris užbaigė pramonės kur- 
sų "Import & Export Institute" ir nuo 
dugniai pažjsta Import ir E\port (|- 
vežimų ir išvežimų tavorų), ir abelnų 
pramonę, ir gauname pundus del iš- 
siuntimų j Lietuvų iš visos Amerikos. 

Mes asekuruojame siuntinius (pun- 
dus ar baksus) iš savo sklado 470 
Greemvich St., New York, iki pasku- 
tiniai gelžkelio stoč'ai Lietuvoje nuo 
ugnies, nuo pasigadinimo tavoro, nuc 
pražuvimo ir pavogimo siunčiamo ta- 
voro ir nuo paskandinimo laivo, ir to- 
kiu budu jusų siuntiniai būtinai liksis 
persiųsti jusų broljams ir gentSms ar- 
ba gausite savo pinigus atgal jeigu 
k. s atsitiks. 

Dėl platesniu informacija rašykite j 
Lietuvišką Terptautišką Pramonės 
Bendrovę po užsivardinimu: 

SLAVONIAN TRADING 
CORPORATION, INC. 

1 13-21 Tark Ro\v. No\v York. N. Y 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvos Dentistas 

Valandos: !»:oO iki 12; 1 iki S vak. 
2201 \\\ 22ra IR S. LEAVITT STS. 

CHICĄGO. ILIi 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Herai lietuviams žinomas per \C> mrlii kni;>r> 
|»;il>ręs gydytojas. llirurgas ir akušeri*;, 
liydo aštrias ir chroniškas ii^as vyrų, nio- 
t<-ru ir vaikų, pagal naujausias metodas. 
X-Kay ir kitokius elektros prietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1023 W. 18-TfI STREET 

netoli Fii'-k Street 
Valandos: nuo *0—12 pictij ir (,—S vakare 

Telefonas ('anai .1110 

G v v.: 3112 SO. HALSTED f TREET 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

DR. I. E. MAKAR / 
■ LIETUVIS \ 

GYDYTOJAS IR CHIP.URGAS j 
Itoselando: 10900 Michigati Ave 

Telefonas I'ullman 342 ir 31 
Chic. ofisas: IGl'i S. Wood St. 
Tik Ko t vergo vak, r: io 5:30 iki 7 

Telefonas Yards 7?" 

Tclrplioni* YarUs J 53.2 

DR. J. KŪLIS 
(.1 KTU V| S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(lydo visokias ligas moterų, vaiki} ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų liifas 

3259 R. HALS.TED ST„ CITICAGO 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIFMJP.SAS 
Of: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 
Town of Lake 4712 S. Ashland A ve. 

Vai.: 4:30—7:00 P. M. 
Phone l)rovor 7042 

Phoncs: Yards 155—551 
Resūlcnce Plione l)rovcr 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 
DRLTG STORE—APTIEKA 
Pildome visokius receptus 

3601 S. HALSTED ST. CHICAGCF 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

l 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 
Ofisas: 2201 \V. 22nd Street 

Kampus S. Leavitt St. 
Telefonas Canal G222 

Yal: 1 iki 5 ir 7 iki 9 vai. valę. 
Gyvenimo vieta: 3114 \V. 42nd ;St. 

Telefonas McKinley 4988 \ 
Valandos iki 10 ryto. 1 

rclephone Vanls 3054, AKUSERKA1 
i 

Mrs. A. 
Michniewich 
Paigusi Akušerijos k«- 
leętja; ilgai praktika- 
Misi Pcunsilvartijas 
ho<pita!ėsc( I'asekrtin 
pr.i patarnauja prie 
gimdymo, Duoda rodi 
i-isokiose ligos* niotf 

ritus ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant nr.trų lubų) 
CH1CAGO, 1T.T.. 

Nuo (t iki 9 ryto ir 
Auo 6 iki 9 ryto r 7 iki vėlai vakaro 

Telcphone Lrovcv 70-12 

DR. C. Z. VEZELIS i 
LIETUMS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Ncdėldicniais pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvės 

Plione CanaI 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Nurne 
Vai: 0 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakare 
1739 S. HALSTED ST OHICAtK 

DR. J. SHINGI MAN 
GYDYTOJAS IR v.H'—JRGAS 
Gydo Reumatizmu, t!«nyn.. F.lektra » 

SpecialiAU -rra \ 
1229—49th Ave. "'ocro 36.*Vj 
Ofis. 49 Ct. prie 11. Cicero 4:^ 

DR. JOHN ORPE 
GYDYTOJAS 5. •RGAS 

1637 \V. 51raa ir k:> Jnrshfield 
Vai.: iki 9; ir 3 ik. 8 

Telefonas Pr "7 

UK. M. T. ST US 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CH!BLS«. AS 
Ofitis: 17^7 W. 47 St. Boau d J60j Oiiso vai.: 10 ryto iki 2 po piet. ir 'liJO 

iki 8:30 v»k, NtdčJ, 9 iki 12 di'n» 
Name i: 2014 W. 43 St McKinlav '>6'' 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4

