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Vienna ant prapulties krašto, 
Ukraina Pastalo Taikos Išlygas 

bolševikams. 
Anglijos laivynas Plaukia j Juodąsias 

i Juras prieš Bolševikus. 
VIENNA ANT KRAŠTO 

PRAPULTIES. 

Vienna, sausio 15 d., per 
Paryžių, sausio 19 d. — Ši- 
tas gražus miestas stovi ant 
krašto pražūties, apsireiš- 

m kiančios badu, nedarbu, 
riaušėmis ir naikinimu. Lig- 
šiol alkis ir nusiminimas bu-1 
vo baisus; toliaus jie bus 
dar baisesni. Duonos sandė- 
liai beveik pasibaigė, ang- 
lių, neliko; nuo pėtnyčios 
gatvekariai sustos vaikščio- 

ję, dirbtuvės sustos dirbę ir 
kiti tūkstančiai žmonių liks 
be darbo. 

Spapdoma daugiaus pini- 
gų, nors ir dabar korona yra 
tik vieno šveicarų centimo 
verta (apie viena penkta da- 
lis cento). Darbininkai ne- 

gali iš to gyventi. 

Duke, lydimas naikintojų 
Serapis ir Ste?dfast ir gar- 
lai'vo Hibiscus. Visi kiti pa- 
sigaunam) laivai rengiami 
išplaukti nedėlioj, visi j.ilni 
prikrauti daiktų. 

REIKALAUJA 10,000 
SLAUGIU KOVAI SU 

INFLUENZA. 

Chicago, 111.,. sausio 19 d. 
Chicagos sveikatos skyrių 
šiandien užpludo pareikala- 
vimai slaugių kovai su besi- 
platinančia 'nfluenza ir 
pneumonija. Susirgimai 

pneumoja pasiekė išgąstin- 
gų skaitlinių. Viršininkai 
sako, kad miestui reikia ma 

žiausiai 10,000 slaugių, kad 
galima butų prideramai ap- 
rėpti stovis. 

Per paskutines 48 valan- 
das naujų susirgimų influen 
y/* buvo-1,789, o susirgimai 
pneumonija pašoko iki 307. 

jPenkiosdešimtš numirė nuo 

pneumonijos ir šešiolika nuo 

inf luenzos. 
I 

MARTENSO TYRINĖJI- 
MAS PRASIDĖJO. 

Kanderio Renne-rio važi- 
nėjimas Paryžiun ir "Pragon 
buvo bergždžias. Paryžiuje 
jis gavo apie saują miltų, 
kurie buvo pristatyti tik po 
/didelių diplomatinių dery- 
/bų. Pragoję jis gavo anglių 
'dar mažiaus kaip pirmiau. 

Vienna nusiminus. Nedė- 
lioj rengiama pirmutinė di- 
delė demonstracija kur 

žada maršuoti bedarbiai, 
karės besveikačiai,, ir viso- 
kie nepasitenkinusieji žmo- 
nės, nešini raudonais vėliu- 
kais. 

i 

UKRAINA PASTATO TAI 
KOS IŠLYGAS BOLŠE- 

VIKAMS. 

Washington, saus. 19 d.— 
Senato tyrinėjimas bolševi- 
kų propagandos Suv. Valsti- 
jose šiandien staiga apsisto- 
jo sovietinės rusų valdžios 
biuro perdėtiniui L. C. A. 

: K. Martensui perskaičius | 
| Įžangini pranešimą iš savo 

gyvenimo. Pertrauka tęsis 
| iki panedėlio, kada sugrįžo 
i pakomitečio advokatas Wa- 
!de H. Ellis. 

Martens atėjo komiteto 
Iruiman su savo advokatu bu-l 
| vusiu Georgijos senatorių 
Hardwicku ir savo sekreto- 
riumi Santeri Nuorteva. 

BuvusisWkretonus Hard-; 
wick pasakė, komitetui, kad1 
jo klientas nėra nusidėjęs1 
jokiu veikimu krypstančiu 
prie nuvertimo Suv. Valsti- 
jų valdžios ir kad jis kuo- 

grieščiausiai prisilaikė tarp- 
tautinio Įstatymo taisyklių. 
Jis pridūrė, kad Martens 
mielai atsakis Į visus klausi- 
mus, kokius komitetas teik- 
sis jam pastatyti. 

SCHLESWIGAJS pereis 
PRIE DANIJOS. 

Berlinas, sausio 18 d. — 

Balsavimui besiartinant prie 
užbaigos, vokiečiai yra įsi- 
tikinę, kad pirma Schlesvvi- 

go juosta pereis prie Dani- 

! jos. 
Bet atėjus visuotinam bal- 

savimui antroje įuostoje, 
manoma, kad gyventojai nu 

j balsuos pasilikti prie Vo- 
kietijos. 

Varšava, sausio 19 d. — 

Ukrainos valdžia, kaip pra- 
naša Lembergo laikraščiai, 
pastatė bolševikams taikos 
išlygas. Tarp tų išlygų yra 
Ukrainos respublikos nepri- 
klausomybė, apsima!inymąs 
produktais tarp Ukrainos ir 
Rusijos, pilnas Ukrainos 
neutralams, ištraukimas vi- 
sų sovietinių pajiegų iš Uk- 
rainos teritorijos ir pripaži- 
nimas Ukrainos respublikos 
su jos premieru Magopa. 
Antra vertus komunistų par- 
tija pilnai galės naudotis 
savo teiwsėmis Ukrainoje tą- 
ja išlyga, kad ji nebandis 
monopolizuoti galės. 

ANGLIJOS LAIVYNAS 
PLAUKIA 1 JUODASIAS 

JURAS PRIEŠ BOL- 
ŠEVIKUS, 

Valletta, Malta, susio 16 

j* d. — Ketverge apturėta įsa- 
kai daugybei karės laivų ap- 
leisti Maltą ir, turbut, plauk 
ti į Juodąsias juras. Vicead- 
mirolas de Robeck išplaukė 
pėtnyčioj garlaiviu Irčrn 

Mokina Skraidyt- 

Pennsylvanijos karinė kolegija Chester'yj, Pa. duccla skraidymo kursus. Pa- 
veikslėlis parodo, kaip kadė'.ai mokinasi valdyti ėroplaną. 

Vokiečiu garbin'n 
kai "Tingi" 

✓ 
_____ 

Bėdinas, sausio 19 d. — 

j Valdžia nusprendė uždaryti 
! vieną geriausiai intaisytų 
fabrikų Vokietijoje, garve- 
žių statymo ir taisymo dirb- 
tuvę arti Franforto ant 
;Maino. Tą ji padariusi del 
nepelningumo, paeinančio 
nuo neveikiamo darbininkų 
priešinimosi, kurie nors ga- 
vo žymiai pakelti mokestis 
paskutiniais mėnesiais, vie- 
nok daug laiko sugaišta ne- 

veikdami. 

385 Anglai krito 
! kovoje Indijoje 

Londonas, sausio 19 d.— 
Žinios pasiekė šiandien Lcri 
doną, kad pereitą savaitę 
ant šiaurvakarinio Indijos 
rubežiaus įvyko smarkus su- 

sirėmimas, kuriame anglai 
smagiai nukentėjo. 

Mūšyje susirėmė Deraja- 
to kolumna, kuri, beeidama 
į Mašudo kraštą, sutiko 
smarku pasipriešinimą 

šiaurinėje pusėje Ahnai j Danghi ir susimušė. Anglų | 
krito 385, tame skaičiuje 8 
aficieriai ir 12 sužeistų ar 

prapuolusių, indų gi daugy- 
bė aficierių buvo užmuštų 
ar sužeistų. Mašudai nužu- 
dė 130 užmuštais ir daugiau 
kaip 200 sužeistais. 

Austrija susivienija; 
su čekais. Į 

Berlinas, sausio 29 d. —, 

Sulig Frankfurter Zeitung'o 
vienniniu korespondentu,1 
Austrijos kancleris Dr. Kari 
Renner pranešė seimo užsie- 
nio reikalų komitetui, kad. 
Pragoję tarpe Austrijos ir 
Čeko-Slovakijos tapo pada-| 
rytas susivienijimas užpuoli-i 
mo ir apsigynimo tikslams. ; 

PRAŠO DIDŽIULĖS SU- į MOS KARIUOMENĖS UŽ-, 
LAIKYMUI. 

GAISRINIAI NUOSTOLIAI 
ILLlNOIS'E 1919 M. 

SPringfield, II L, sausio 19 
d. — Sulig valstijos gaisru 
maršalo J. G. Gamber'o pa- 
skelbto apskaitymo gaisri- 
niai nuostoliai Illinojaus vai 
stjos 1919 išneša $13,901, 
250. Nors šita skaitlinė di- 
desne $1,359,216, arba 11 
nuoš. kaip buvusioji metai 
prieš tai, bet ji yra skaito-1 
ma vidutine, atsižvelgiant į j 
nuosavybes verčių padidė-' 
jimą. ! 

RUSAI SVEIKINA 
IŠTREMTUOSIUS. 

Terijoki, suomių ir rusų 
pasienis, sausio 19 d. — Ne- 
pageidaujami Amerikos sve 

timtaučiai, deportuojami iš ^ 

Suv. Valstijų į Rusiją šian-j 
dien po pietų apie antrą va- į 
landą inėjo Rusijon. Jie bu- 
vo priimti su dideliu entuzi- 
azmu. 

NUĖMUS BLOKADĄ NUO 
RUSIJOS. 

Londonas, sausio 19 d. — 

Bendras rusų kooperatyvių 
draugijų komitetas šiandien 
išvažiuos Paryžiun pasitarti 
su talkininku tarybos atsto- 

įvais apie jos nutarimą ati- 
daryti pirklybą su Rusija 
per draugijas. 

I 
Ten jie žada apkalbėti 

transportacijos smulkmenas, 
Įvežimų ir išvežimų pirmys- 
tės klausimą ir painųjį fi- 

nansų klausimą. 

Washington, saus. 19 d.— 
Karės skyrius pareik:-..avo 
iš kongreso, kad paskirtų 
1921 m. skyrui užlaikyti' 
$1,208,901,505.92. 

\ Didžiausia suma paskiria- 
ma karės skyriaus reikalams 
pirm 1917 m. buvo 1915 m., 
kuomet Suv. Valstijos įstojo 
pasaulinėn karėn; ji išnešė' 
$1,110,118,138.55; prie šitos 
sumos buvo dar priskaityta 
8313,000,000 pešto skyriaus 
reikalams. 

Dabar karės skyriaus pra- 
šomoji suma viršija sumą 
paskirtą jo reikalams 1920 
m. $352,320,000. 

OPEROS GIESMININKĖ 
SERGA PNEUMONIJA. 

San Diego, Cal., sausio 19 
d. — P-nia Schuman Heink, 
garsi operos giesmininkė, 
serga pneumonija savo na- 

muose Gros^monte, priemies 
tyj. Jos stovis,- sakoma, nėra 

pavojingas. 

PRIĖMĖ PROJEKTĄ SU-į 
KĖLUSI RIAUŠES. 

" 

7 I 
Berlinas, sausio 18 d. — j 

Šalies seimas šiandien pri-! 
ėmė šapų tarybų įstatymą j 
213 balsų prieš 64. 

Šapų, tarybų projektas, 
arba kaip jis yra vadinama 
išnaudojimo įstatymas, iš- 
šaukė demonstraciją ties 
reichstagu pereitame ketver-. 
ge, kur daugybė darbininkų! 
buvo sužeista ir dešimtįs 
užmušta. Projektas pastato 
darbininkų tarybas po val- 
džios kontrole. 

MARSHALL RAGINA 
KALBĖTI ANGLIŠKAI IR 

GUITI SVETIMŠALIUS 
RAUDONUOSIUS. 
\ 

——— Į 
Daytona, Fla., sausio 19 

d. — Viceprezidentas Mar- 
shall vakar bepašventinant < 

Peabody auditoriją Dayto- 
nos pamaryj, ragino tremti 
visus svetimšalius agitato- 
rius, tame skaičiuje ir turin- 
čius pilietystės popieras, pri- 
imti anglų kalbą visoj šalyj 
ir atkreipti daugiau domos 
Į tikybą. 

Jis sakė, kad prie dabar- 
tinių įstatymų galima de-, 
portuoti svetimšaliai prie-1 
mūsieji pilietybę. Girdi, jei 
tokis žmogus prisiekia pri- 
imdamas pilietybę, tai jis 
prisiekia remti musų val- 
džios Įstaigas. Jei jis to ne- 

daro, tai jis siekdamas me- 

luoja ir mes turime atsiimti 
iš. jo pilietybę. 

OLANDIJA TIKISI VI- | 
LIUS PATS PASIDUOS. 

I : 

Brukselle, sausio 19 d.— 
Kaip telegrama praneša, 
talkininkų pareikalavimas 
išdavimo buvusio Vokietijos 
imperatoriaus Viliaus pada- 
rė dideli sujudimą Olandi- 
joje. Haagoje išreiškiama 
viltis, kad bus mėginama 
prikalbinti jį, kad jis pasi- 
duotų talkininkams. 

INFLUENZA KITUOSE 
MIESTUOSE. 

I 

New York. — Septynios1 
mirtys nuo influenzos pra-l 
nešta miesto sveikatos sky-j 
.riui. Viso nuo petnvčios de- 
šimts mirčių. Skaitlius su-1 
sirgimų siekia 400, kurių 
90 nuoš. pranešta šiandien 
ir 59 nucš. subatoj. 

M'Kvaukee, Wis. — Ne- 
dėlioj pranešta sveikatos' 
skyriui šešiosdešimts trys! 
nauji susirgimai influenza.: 
Viso sergančių nuo sausio i 
i d., 304, mažne visi išsivus-' 
tė pereitą savaitę. , 

Des Moines, Ia. —* V aisti-) 
jos komitetas apturėjo pa-j 
vienių pranešimų apie influ- 
enzą Iowoj. Dvylika susirgi- 
mų pranešta iš Davenporto,j 
4 iš Eagle Grove ir 3 iš Stan j 
hope. 

i 
Havana. — Pranešta apie j 

daugelį susirgimų influen- i 

za, bet tikrai statistinių ži-; 
nių negaunama. Laikraštis j 
sako, kad 1,000 yra sergan-| 
čių, bet patvirtinimo tam! 
nėra. 

Kingston, Jamaica. — Vi-J si laivai atplaukiantieji iš 
Kubos uostų yra sulaikomi 
kvarantinoje trims dienoms 
pagal sveikatos vyriausybės 
reikalavimą d ei iinluenzos- 
Kuboje. | 
MASKVOS LAIKRAŠČIAI, 

APIE BLOKADOS 
NUĖMIMĄ. 

Londonas, sausio 18 d. —j' 
Bevieline telegrama iš Mask 
vos šiandien praneša, kad 
Maskvos laikraščiai dalinį 
talkininkų blokados nuėmi- 
mą nuo Rusijos vadina di- 
dele sovietinės galygės per-; 
gale ir priparodymu, kad 
sovietinė valdžia yra Įsteig- 
ta. 

Jie sako, kad talkininku' 
pasielgimas yra dideliu j 
žingsniu linkui Rusijos at- 

statymo. i 
Antgalo priduriama, kad 

talkininkų kareivijoms bus' 
sunku ineiti į Rusijos uostus, 
jei nebus padaryta kokia, 
mušiu pertrauka. 

VISA VENGRIJA NULIU- 
DUSI DEL TAIKOS. 

Berlinas, sausio 18 d. —• 

Telegrama iš Budapešto Į 
Lokal Anzeiger sako, visi 
vengrų laikraščiai 'išėjo su j 
juodais gedulių apvadais 
pagarsindami taikos išly-; 
gas Vengrijai. Telegramoje 
priduriama, kad juodos vė- 
liavos plevėsuoja viršui vie- 

šų trobų ir daugelio privati- 
nių namų ir kad teatrams, 
uždrausta lošti .per tris die- 
nas. 

PRIGĖRĖ 49 JŪREIVIAI. 

Stockliclm. — Keturiosde 
šimts devyni jūreiviai ant 

Amerikos laivo Macona pri-j 
gėrė, laivui susidaužius į i 
uolų arti Nidingeno švyturio; 
ir nuskendus; išliko gyvu1 
tik kapitono laivo padėjėjas, j 

Vengrijos socialistai 
apleido valdžios 

vietas, 
Kopenhagen, sausio 1^9 

d, — Socialistai vengrų val- 
džios nariai rezignavo, gavę 
pagrūmojimus nuo buvusio 
vaizbos ministerio Paul Gu- 
rami ir kitų socialistų gyve- 
naeių Viennoje, kad jie bus 
išbraukti iš tarptautinės so- 

cialistų organizacijos, jei 
jie toliaus pasiliks tarnybo- 
je. 

NEMATYTA PUGA NEW 
YORKO VALSTIJOJ. 

Syracuse, sausio 19 d. — 

Per paskutines keturiasde- 
šimts aštuonias valandas 
šiaurinėje ir vidurinėje New 
Yorko valstijos dalyje siau- 
tė tokią smarki puga, kokios 
jau stiiai nebuvo; dideli 
sniego pusnynai sutrukdė 
traukinius ir gatvekarius ir 
pridirbo žmonėms daug var- 

go. Šalčiausia vieta šiauri- 
niame New Yorke buvo 
Ogdensburg, kur šaltis pa- 
siekė 36 laipsnius žemiau 
zeros. 

PABĖGUSIEJI AMERIKOS 
KAREIVIAI PARYŽIUJE. 

Paryžius, sausio 18 d. — 

Tūkstantis pabėgusių iš 
Amerikos kariuomenės ka- 
reivių dar vis pasilieka Pa- 
ryžiuje ar jo apielinkėse. 

Daugelis jų yra be namų 
ar be darbo. Francuzų poli-' 
cija sako, kari jie priversti 
yra vagišiauti, norėdami pa- 
sidaryti pragyvenimą. Tas 
valdžioms taip yra pakirė- 
jęs, kad ji rengiasi gaudyti 
visus amerikiečius kareivių 
drabužiose, kurie neturi tam 
tikrų paliudijimų ar paliuo- 
savimo kortų. 

RHODEISLANDO VALSTI 
JA GaVO TEISĘ IŠTIRTI 
BLAIVYBĖS TEISĖTUMĄ. 

Washington, saus. 19 d.— 
Federalės prievartinės blai- 
vybės konstitucinio pataisy- 
mo teisėtumą nuspręs augš- 
šiausias teismas, kuris šian- 
dien davė Rhode Islando 
\ alstijai leidimą užvesti ori- 

ginale bylą ištyrimui jo ir 
uždraudimui jo įvedimo to- 

je valstijoje. 

DIDELI LIETUS 
AUSTRALIJOJ. 

Melbourne, — Po ilgo sau 

;umo užėjo dideli lietus vi- 

;oj Viktorijoj ir Naujoj Pie- 
tų Valij^i. Išgąstingi prane- 
šimai Londonan apie dide- 
lius nuostaliuf. aviu, galvijn 
ir Mečių dei lietaus stolios 
Naujoje Pietų Vali joje pa- 
sirodo esą neteisingi. 

Chicagoje ir 
UiflS" Apielinkėje. — 

Sniegas Šiandien ir gal 
seredoj; seredoj šalčiau. 

Saulėtekis, 7:13 vai. ryto; 
Saulėleidis, 4:50 vai. vak. 
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LA,KM M.STĮJUODVJV KLAUSIMI 

Paprastai yra mokinama pradinėse mokslainėse ir rašoma, kad su Civile Kare paliuosavo juodukus-nigerius Suvienytose Valstijose. Tečiaus, žiūrint į nigerių pa- dėti giliau, mes pamatysime, kad iki šiam laikui yra užsilikę aiškus vergystės ženk- lai, nekalbant jau apie baltųjų šnairavi- 
mą į juoduosius. Tą pažeminančią nige- rių padėtį- geriausiai gali pastebėti tose valstijose, kur jų randasi daugiausiai, pav., —Txas'e, Nebraskoje, Dokotose, Monta- noin ir Vi 

bet tamsiausias dalykas juodųjų klau- 
s?me> „— "lynčavimai'\ Juk tai atvirą 
žmogžudyste, kuriai neturėtų buti vietos 
Kultūriškame ir laisvame krašte. 

Kuomet-gi galų gale paisibaigs Ame- 
rikoje piktadariškos žmogžudystes, vadina 
mos "Linco teismais?"— 

Matomai, kad šios žmogžudybės dar 
negreit pasibaigs. Jos nepasiiiauna netik 
pietinėse valstijose, kame jau "priprato" 
prie lynčavirnų, bet jos neišnyksta ir iš ki- 
tų valstijų. 

Saliai, kuri vadina save kulturingiau- sia šalimi pasaulyje, šios žmogžudybės at- 
ima gerą vardą ir žemina ją svetimšalių 
akyse. 

Ka^p gražiai skamba pas mus ant po- 
pieriaus žodžiai apie brolybę, žmonišku- 
mą, solidariškumą, beo kaip toii nuo darbo 
stovi mūsų žodžiai!.. 1 

"Visi žmonės lygus!"—skaitome mes 
mūsiškėse konstitucijose, knygose, laikraš- 
čiuose ir t.t., bet gyvenime me3 to nepildo- 
me ir daugelis rnusų net nesistengia to pil- 
dyti. 

Kuomet mes nuolat kartojame tas 

skambias frazes apie brolybę, lygybę, lais- 
vę, tai tuo pačiu laiku kaikuriuose Ameri- 
kos miestuose nuolat verda gėdinga rasi- 
nė kova. . 

Kiek laiko atgal įvyko rasinis sukili- 
mas Omahoje, Nebraskos valstijoje. 

Omahos riaušės, sulyginant jas su 

Washingtono ir Chicagos skerdynėmis, bu 
vo nežymios; jose mažiau žmonių nužudy- 
ta; Bet užtat žiaurumu ir baisumu šias 
riaušes tegalima prilyginti tik prie pieti- 
nių valstijų orgijų. 

Indukusi minia Omahoje nepasitenki- 
no tik tuomi, kad pakorė gal ir visiškai ne- 

kaltą juododį. Atlikę vieną žmogžudišką 
darbą, jie su įnirtimu puolė į nigeriais ap- 
gyventas gatves, sudegino ten teismo bu- 
tą, ką-tik nenulynčavo paties majoro, vis- 

ką draskė, mušė, spardė. 
Mieste Montgomery, Alabamos valsti- 

joj, minia išvilko 6u nigeriu is kalėjimo ir 

Ji3 žinojo, kad priešais 
stovinčios mergaites laisvė 
priklausė nuo jo malonės, 
arba nemalonės, dėlto tai 
jis ir gilinosi netiek į patai- 
sos namų taisymo būdą, 
kiek į tuos namus patekimo 
priežastį, kuri jam begalo 
buvo žingeidi, juo iabiau, 
kad seni moralistai perdaug 
kaltino jaunimą peržengime 
moralybės dėsnių. 

—Na, tiek to su pataisos 
namų taktika, — pradėjo 
Fortūnatas, -r- bet visgi bu- 
tų žingeidu žinoti, kaip tu i 

WhWh^^-»jKh1hK^»-iWhS^ 

(Pabai g, a.). 

juos papuolei. 
— Lengvu budu, — tarė 

mergaitė. — Aš tamstai pa- 
pasakosiu, neslėpdama. Vi- 
są teisybę atidengsiu. Tik 
jau Tamista?... 

—Ką? 
—Paleisite, mane? 
— Nežinau. 

—O, tamista! Buki toks 
peras! Prižadėk. 

—Gerai jau, geraS, pa- 
| šakok. 

: — -Jau jums minėjau savo 

ymžių, — patėmijo mergai- 
te. Tryliktus metus haigda- 

I tuoj nulynčavo. 
Nigerio gyvybė — lynčuotojų nuomo- 

|ne — nei skatiko neverta. 
Daugeliui iš jų lynčavimas yra spor- 

tas, indomus vaizdas arba tiesiog* smagus, 
i laiko praleidimas. 

Iš visų kampų susibėga dideli, maži ir 
seni, idant pasižiūrėti, kaip nigerj muša, 

į kaip jį apipila kerosinu ir kaip sudegina 
pasmerktąjį "Linco teismu". 

Sunku įsivaizdinti, kad kulturingos ša- 
lies gyventojai galėtų taip žiauriai elgties 
netik mažuose miesteliuose, bet ir dideliuo 
se. Nesinori nei tam tikėti, — taip baisu 
'tas viskas, tečiaus taip ištikro yra. 

Reikia ranką afit širdies padėjus pri- 
pažinti, kad delei rasinės neapikantos juod 
veidžio piliečio gyvastis yra visai neapsau- 
gota. 

Jau daug kartų Į kongresą buvo įnešti 
■sumanymai, kad aštriausiai bausti visus 
; dalyvaujančius lynčuose ir kad, abelnai, 
i pavaitoti energiškas priemones rasinių 
iriaušių išvengimui. Bet įstatymo kelias nė 

ra užtektinas. Pačios žiauriausios pabau- 
dos negalės visiškai išgelbėti šalies nuo 

naujų lynčų, žmogžudybių, korimų ir kitų 
| bjaurybių, kurios žemina žmogaus garbę. 

Didžiausia bėda tai tame, kad kai- 
; kuliuose visuomenes sluogsniuose giliai įsi- 
jsaknėjo baisi neapikanta prieš juodukus. 

Ta gili neapikanta, rodos, užkariavo 
visą jų prigimtį ir įsisunkė į kraują, — ta- 

rytum, jie susirgo tuomi. 
Nei vienoje šalyje nėra tokios dide- 

jlės neapikantos prieš nigerius, kaip Šiauri- 
Inės Amerikos Suvienytose Valstijose. 

Kartąis pasitaiko rasinės riaušės ir 
Brazilijoje, bet jos ten gr^it aprimsta. Vi- 
siškai kas kita Suvienytose Valstijose. Čia 
rasinės suirutes beveik niekuomet nepasi- 
baigia; neapikanta prieš nigerius nemažė- 
ja ir užtat taip sunku yra kovoti su miniu 
sauvalėmis. 

Ta neapkanta baltųjų linkui juodųjų 
.yra taip gi1 i, kad sunku sutikti baltąjį, 
j draugaujantį su nigeriu. 

Kaikurie labiausia neapkenčia nige- 
: rių delei to, kad jie mažina u?,darbi ir su- 

į tinka buti streiklaužiais, iškilus streikui. 

jBet negalma tame kaltinti visų nigeriu ir 
'taipogi jokiu budu negalima tuomi patei- 
| sinti tų visų piktadarybių, nuo kurių jie 
į kenčia. 

Nigeriai vis aiškiau ir aiškiau mato, 
j kaip baltieji neapkenčia jų ir gera1' žino, 
i kad ir ateityje teks jiems iškentėti7 daug 
, nelaimių delei tos neapikantos. Gerai su- 

prasdami savo apverktiną padėti, jie minti 
i ja persikraustyti į kokią nors vieną vals- 
itiją ir sutverti ten savo atskirą respubli- 
į ką. Manoma, kad jiems pasiseks atkviesti 
ipas save ir mokytus nigerius Suv. Valsti- 

ją 
Kol-kas gi jų gyvenimas yra labai.sun 

jkus. šis klausimas privalėtų buti kuogrei- 
čiausiai išrištas, nes priešingai Suv. Vaist. 

i pastato save nekokioje šviesoje prieš pla- 
Į tų j i pasaulį. 

I 

Lietuvos Laisvės Paskola puikiai pro- 
gresuoja. — Veikia tautaininkai, veikia ir 
'katalikai. Tiesa, "profesorius" vis "iška- 
|sa" kokį "baubą" — nepaaiškinęs dar apie 
apšmeižimą gerb. ,Tamo Naruševičiaus, jis 
vel bando "suraizgyti" apkaltinimo aktą 
prieš Finansinės Misijos narius. Visgi Lie- 
tuvos valdžios atstovai privalėtų "prideran- 
čiai pasišnekėti" su musų "profesorium" ir 
gabiu laikraštinės "gražkalbystės" specia- 
listu. Reikia manyti, kad Lietuvos valdžia 
suras tokiam "didvyriui" tinkamą vietą... 

ma,1 pabaigiau ir pradinę 
mokyklą. Tais pačiais me- 
taii, ir motinos netekau; te-Į 

.vo gi visai nepažinau, jis 
| mirė dar negimusiai. Po mo | itinos mirčiai likausi pilnc- 
je tetos globoje. 

| —Mano teta buvo tos nuo j monės, kad tapčiau vienuo- 
le, tat-gi, vietoje leisti augs; 
tesnėn miesto mokslainen,1 

! siuntė seserų vienuolynan, 
; kad supažindinus su dvasios 
reikalais. 

—Ar žinai, Tamista, kad 
seserų mokslainė ir pataisos 
namai niekuomi nesiskiria? 

i Aš užtikrinu jums, kad tose 
I įstaigose, kiekvienai trošku, 
jei bent toms, kurios gamtiš, 
;kai silpnos. 

—Bet kam aš taip giliai! 
leidžiuosi? — f usigriebė j 
mergaitė. — Geriausia trumj 

| Pastabos-į 
1 išvados, f 
t» s 

ii 
Kas nori pagelbėti sa- 

viemsiems Lietuvoje, tas | 
turi pasiųsti jiems tikru ke- 
liu pinigų. Dar ikišiol j ei- 

kis bankas ir jokia agentūra 
persiųsa pinigų Lietuvon ne 

galėjo. — Paskutiniame 
"Liet. Atst." numeryje ran-< 
dasi šitokis pranešimas: 

"Vienintelė įstaiga, kuri 
gali jums patarnauti ir pa- j 
gelbėti Jusų giminėms, yra' 
tai Lietuvos Apstatymo 

Bendrovė, nesa, sausip mė- 

nesyje, 1920, Lietuvon va-, 
žiuoja L. A. B-vės Sekreto- ] 
rius V K. Račkauskas, ir 
per jį galima pasiųsti saviš- 
kiams pinigų. 

Už vi*Us pinigus, kokius 
amerikiečiai inteikia L. A. 
įl^vei, kad ji per V. K. Rač- 
kauską meluotų jų giminėms 

; Lietuvoje, garantuoja Lie- 
Įtuvos Atstatymo B-vė savo 

| turtu. 1 

j Taigi, kurie nori paduoti 
piniginę pagalbą saviem- 
siems Lietuvoje, turi pasiųs- 
ti pinigus L. A. B-vei, nuro- 
dant aiškų adresą, kam pa- 
geidaujama i perduoti pini- 
gus, o taipgi savo adresą, 
kad žinoti, kam pasiųsti pa- 
kvitavimą iš Lietuvos. 

.Lietuvoje gi už pinigus 
galima nusipirkti viską ir 
net pigiau, negu Amerikoje, 

j P-s V. K. Račkauskas iš- 
važiuoja Lietuvon sausio 
28 d. ant laivo "Maureta- 
inia", todėl su siuntimu pi- 
jnigų reikia pasiskubinti. 

Pinigus reikia siųsti šiuom 
adresu: 

Lithuanian Development 
Corporation, 320 Fifth A ve., 
New York, N. Y. 

* * 

Lietuvos bankų ir finansi- 
nių organizacijų atstovų su- 

važiavimas atsibuvęs Kau- 
ne pereitų metų rudenį, 

j Taip skelbia "L. A." Suva- 
žiavime buvo nutarta a.gai- 
ivinti visas finansines institu 
j cijas,-kokios tik veikė prieš 
karę. Taip-pat nuspręsta 
įsteigti Lietuvos Valstybės 
Banką, kuris turėtų regu- 
liuoti krašto kreditus, kelti 
vidujinę paskolą ir atidaryti 
biržą (Stock Exchange). 

Lietuvos finansieriai taip- 
gi planuoją sukelti rekons- 
trukcijos darbams žymią pa- 
skolą. Siūloma yra Lietu- 
; vos valdžios 5V1>% ir tiki- 
masi tas notas daugiausiai 
išparduoti tarpe Amerikos 

Mietuvių. ] 

pai; mus" ir mokykloje taip 
mokino. 

—Žinoma, kad...—tvirti- 
no Fortūnatas. 

—Nuo seserų vienuolyno, 
atstu dviejų skersgatvių, sto 
vėjo ant augšto kalniuko 
augštesnėji miesto mokyk- 
la, kurioje mokinosi Juras. 

—A-ha, Juras!—perkirto 
kalbą Fortūnatas. 

—Tamista! Nereikia ma- 

nyti, kad Juras... Juras pa- 
stebėtinai puikus; jo viena- 
tinė kalba — paišymas, ir 
paišymas. Ir aš myliu pai- 
šymą, ypač iš gamtos apsi- 
reiškimų. Tečiaus aš negaliu 
piešti taip, kaip Juras. Jo 
piešiniai originaliai, be dirbj tmumo. 

—Juk tame nieko blogo, 
kad Juras siekia prie dai- 
lininko, — pastebėjo jis. | 

i 
t- 

l Žinios ii Lietuvos 
Jt 

KAUNO KRONIKA. 

—Trečiadienį, gruodžio 
3 d., 7 vai. vakarą bus vi- 
suotinas Vilkolakio narių 
susirinkimas savuos rumuos 

(Laisves Al. 3 num.) Tarp, 
kitų klausimų bus svarsto- 
ma piešybės ir literatūros 
studijų įkūrimas; kviečiami 
ateiti ne tik nariai, bet ir 
visi kiti, kuriems rupi mi- 
nimieji klausimai. 

— Tautos Pažangos susi- 
rinkimas. Buvusiam Paž. 
partijos susirinkime lapkri- 
čio 11 cneną dalyvavo apie 
40 žmonių, tarp kurių kele-( 
tas buvo atvykusių ir iš pro 
vincijos. Susirinkimas bu- 
vo įdomus ir gyvas. Buvu- 
sis C. K.vice-pirmininkas L. 
Noreika plačiai papasakojo 
apie Tautos Pažangos par- 
tijos darbuotę nuo Lietuvos 
Vyriausybės susidarymo 
pernai lapkričio mėnesį lig 
šių dienų. Taip kito ko jis 
gerai išdėstė apie tai, kaip 

naujas Centro Komitetas; iš 
rinkti: L. Noreika, A. Val- 
demaras, J. Šėmas, V. Mi- 
ronas, J. Linartas, M. Yčas 
ir K. Bridžius 

—Lapkričio 27 d. grįžo 
Kaunan Susisiekimo Minis- 
teris važinėjęs su savo pa-, 
lydovais iš Kauno apžiūrėti 
geležinkelių tvarkos ir jų 
padėties. Išvažiavęs lapkr. 
25 d,, tą pačią dieną vakare 
traukinys atėjo į Radviliš- 
kio stotį. Tai buvo nuola- 
tinio keleivių judėjimo ati- 
darymas musų kariuomenės 
atvaduota Radviliškio sto- 
tim ; pirmiau Radviliškio 
stotimi mes galėjome nau- 

dotis tik pusiau su vokie- 
čiais. 

Ministeris buvo nuvykęs 
Eglaitės stotin. Lapkričio 
29 d. Ministeris valiuoja ap 
žiūrėti geležinkelių Virba- 
liaus link. 

—Nuostabi "demonstraci- 
ja." (Laisvės Alėjoj) vakar 
lapkr. 30 diną užėjai? j Al- 
šausko knygyną nusipirkti 
Lietuvos žemlapio. Krautu- 
vėje buvo dvi panelės. Man 
prakalbėjus lietuviškai, jos 
atsakė nesuprantančios, ta- 
čiau žemlapj pardavė. Kitą 
syk toji pati panelė su ma- 

nimi gražiai kalbėjo lietuvis 
kai. O dar kartą, paklau- 
sus lietuviškai tokios kny- 
gos, kokios krautuvėje ne- 

buvo, griežtai atsakė nero- 

zumjem. X. 
—Musų Karžygiui Trukš- 

minga Ovacija Vilkolaky. 
Lapkričio 29 dieną, Daili- 
ninkų klube Vilkolakyj švel 
niems žygiams ir grakščiam 
lymasčiui prisirinko daug j 
svečių. Buvo civilės ir ka-, 
ro valdžios augščiausieri -at-1 
stovai ir visų misijų atsto- 
jai. 

Buvo atsilankę ir Ežerė- 
lių ir Radviliškio karžygis, 
bolševikų, vokiečių-bermont 
ninku sugniužinto jas, pulki- 
ninkas leitenantas Ladyga. I 

partija visą laiką aktingai 
dalyvavo Valstybės kuria- 
majame darbe. J. Šernas 
ryškiai ir plačiai nušvietė 
dabartinę padėtį, kitaip sa- 

kant, einamąją valandą; jis 
išdėstė kokie Lietuvos san- 

tykiai su užsieniu apskirtai 
ir ypačiai su santarve, su 

vokiečiais, lenkais, bermont 
ninkais, kokia yra šalies 
vidaus padėtis, kokie Vals- 
tybės finansai ir 1.1. Tai 
išdėstęs J. Šėmas paaiškino, 
kokios taktikos laikėsi Tau- 
tos Pažanga, dalyvaudama 
valstybės politikos ir visuo- 
menės darbe. Susirinkimas 
pritarė ir jos Centro Komi- 
teto darbams ir taktikai ir 
pažymėjo, jog ir ateityj Tau 
tos Pažangos partija darbuo 
damosi privalo vykinti par- 
tijos programoje pažymėtus 
uždavinius ir tikslus, atsi- 
žiūrėdama daugiau j esamas 

laiko ir vietos aplinkybes, į 
konkurentus tikn s Valsty- 
bės ir visuomenės reikalus, 
bet ne į kitų leidžiamus ne- 

įvykdomus obalsius ir ne į 
dvasią, kuri yra laikina ir 
veikiai keičiasi. Toliau, 
susirinkimas, išklausęs K. 
Bridžiaus pranešimo apie 
partijos organizacijos pada- 
rytuosius ir darytinuosius 
darbus, priėmė tam tikrą 
rezoliuciją, kurioje davė 
nuordymų Centro Komite- 
tui, ką ir kaip jis turi dary- 
ti, tarp kitko, kad reikia įs- 
teigti partijos biuras, pasi- 
rūpinti savo organu ir t.t. 

Pagaliau, pabaigus kitus1 
riausimus, buvo renkamas 

i —Žinoma. Bet teta ki- 
taip supranta. Gali buti, 
kad suirute nebūtų ištikus, 
jei Juras nebūtų užsispyręs 
nupiešti "Mėnesienos die- 
Vę". 
1 —Nesuprantu. 

—Tik truputėlį kantry- 
bės, bus viskas aišku, — 

tvirtino mergaitė. — Ak. 
Ar jums teko matyti origi- 
nalis "Mėnesienos dievės" 
paveikslas? — paklausė ji. 

—Ne/ 
— Iškalno žinojau, kad 

ne. Apart Juro, manęs ir te- 
tos, niekas jo nematė. Ir te- 
tos rankos jį sudarkė. 

—šlykščiai nupieštas? — 

spėliojo Fortūnatas. 
—Visai ne. "Mėnesienos! 

dieve" negali buti bjauri, ji j 
visuomet patraukianti, išdi-! 
cii. Juras visuomet dailius ] 

paveikslus piešia, jis mano 

dailumo negalėjo sudarkyti. 
Kitaip aš buči?u jam nepo- 
zavus. 

—Tai buvo tikrai origi- 
nališkai nupieštas, mėnesie- 
noje prie vadenpuolio. J 
Ak, kaip aš tuomet buvau 
puiki; kiek buta gražios 
vilties. Bet viskas žuvo. j 

Teta perskyrė mudu, ati- 
duodama į pataisos namus; 
bet aš laisva dabar, grįžtu | 
pas Jurą, dar sykį pozuosiu,; 
tegul atgimsta Juro genialis-. 
kūmas. 

—Leisk mane, Tamista. 
Pajus užveizdctoja, ims jieš; 
koti. Tikslo neatsieksiu...į 

—Tyli, tamista, nieko ne' 
sakai/.. Pavydi, laisvės "Mė- 
nesienos dievei"? Gaišini, 
savo rusčiu tylėjimu. Neda- 
•vk to, geruti, buk atviras! 

KARO DAINA. 

Aplink mus kanuolės dunda... 
Taigi, vyrai, paklausykit! 
Mųs Tėvynė štai atbunda, 
Laisvės kelią jai taisykit! 

Priešai nor pastot mums kelią, 
Nor pagrobti musų šalį, 
Stengias jungą mums uždėti; 
Vyrai! reikia mums budėti! 

Vėliavos jau plevėsuoja... 
Ant jų "Vytis" rodo kelią; 
Drąsiai karžygiai maršuoja... 

Traukdami karu dainelę... 
"Kar. ž." 

Musų armijos karininkai 
ir publika sutiko jį smarkiu 
delnų plojimu ir kėlė trukš- 
mingų ovacijų. Karžygį 
sveikino M misteris Pirminin 
kas, ką-tik grįžęs iš užsienio 
Marytnas Yčas ir santar/ės 
Misijos atstovas, sveikino 
Vilkolakio dailininkai, pa- 
žįstami ir nepažįstami. Esa- 
me girdėję, kad narsusai 
Karžygis šiomis dienomis 
grįžta atgal į frontą. 

Pats Vilkolakio vakaras 
ėjo ryškaus upo nešamas. 
Koncertinę dalį įdomiai at- 
liko artisto A. Sutkaus tru- 
pės artistai ir jauna smui- 
kininkė p-le G. Matulaitė, 
jau ne kartą griežusi iškil- 
minguose vakarėliuose ir vji 
sur maloniai sutikta musb 
publikos. \ 

Liškiava. Alytaus apskr. \ 
Trečioji antrojo Kauno 

pulko šaulių kuopa (3-čia 
kompanija 2-go Kovenskie- 
go pulku strzelcow) laiko 
tarp Žiogelių ir Žeimių so- 
džių valtį žmonėms nei* 

Nemuną kelti. Spalio 14 d. 
ėjo Žeimių kaimo merginos 
Ladislova Jaknevičiutė, Ona 
Rudžiutė, Elzė Rudžiutė ir i 
Ona Žukaitė, bulves kasu- 
sios iš Moškyčios kaimo iš 
ukinin. P. Valentukevičiaus. 
Joms reikėjo persiirt per Ne 
muną sakytoje vietoje. Per- 
yrę merginas du lenkų legio 
ninkai. Vyresnysis pareika- 
lavo merginų už peririmą ji 
pabučiuoti. Trys sutiko, 
bet viena (Žukaitė) griežtai 
atsisakė. Tuomet iegionin- 
kas paėmė j.į už rankos ir 
ėmė vilkt į krumus. Žukai- 
tės draugės stovėjo ant 
kranto. Legioninkas į jas 
iššovė. Merginos nusigan- 
dusios nubėgo į kaimą, o 

Žukaitę tada legioninkas 
išgėdinai Kai mergina rė 
kė šaukdama pagalbos, le- 
gioninkas mušė ją į veidą ir 
burną delnu uždengęs laįi- 
kė. Tatai matė kitoj pusėti 
stovėjusis ukin. Valentukef 
vicius, kuris merginas atly-l 
dėjo iki Nemuno. X. \ 

Jau girdžiu automobiliaus 
dūzgėjimą; prie daubos ar- 

tinasi.. Jieško yt medėjo šu- 
va žvėrelio; belaisvę nori 
sugrąžinti. Ne! nepasiduo- 
siu! Lik sveikas! 

—Laimingai, — vos girdi- 
mu balsu ištarė Fortūnatas. 

Mergaitė, yt viesulą, už- 
bėgo ant daubos kranto. Au 
tomobiliaus dūzgėjimas nu- 
tilo. 

—Sustck, nebėk, šausiu! \ 
—pasigirdo liepiantis bal- 
sas. 

—Pagaus vargšę, pagaus! 
—sudejavo Fortūnatas. 

Paeiliui pasipylė penki , 
šūviai. Fortūnatas nubėgo\ 
nuotikio vieton. Bet viskas > 

užbaigta. — Su kulkos per- 
verta krutinę gulėjo laisves 
pasiilgusi mergaitė. 

Tarabilda. 
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Atskaita už 1919 Metus 
iiiMiiiiiiMiiiiuiHiiitnHiiniiiiimninram^niiimiiUMimĮiiiimiH^iiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiuiiBiHiiimiiiJHiiiiTmiiiiiiiniiiiniJiiJiiiiiiiiBiiiiiiiniiiiniiiJiiiiimiiimiiiiiij^iiiiuumHtiiiHiiiiHiiiiifunifVHitii^iinmHiHiHiiiiiiuiiiiimim — — 

434949.99 

Cuivent Assets: 
CASH IN BANK ••..•••-.. 65088.87 
CASH ON HAND 220-00 
EUROPEAN BRANCH DEPOSIT ....... 4341.04 

FOR REMITTANCES. 
RESORCIN MFG. CO. LOAN ..' .35821.55 
BUILDING 44050 09 
FUR. AND F1XTURES 

.... 848-92 
NOTĖS RECE1VABLE 109828.72 
EUROPEAN BR. DEPOSIT ••.. 174750-00 

Investments: 
RESORCIN MFG. CO. STOCK 8000-00 
LITHUAN1AN PUBL1SHING CO 5000-00 
PROGRES3 SHOE COMPANY ..... 1000.00 
LITHU«N1AN LAND ASSOC1ATION ..1800.00 

Boiids: 
UBERTY BONDS 209250-00 
ANGLO FRENCH ....•••■ 2000.00 
W. S. S 4931-09 216181.09 
DUE FROM SUBSCRIBERS 22630.23 
MAILING LIST 1000 0° 23630.23 

15800.00 

690561-31 

Liabilities: 
LOANS PAYABJ.E 

DEPOSITS ON RESERVATION 
ROREIGN DEPT. DEPOSITS 
ACCRUED COMMISSION 

Capital Account: 

CAP. STOCK AUTHORIZED 

CAP. STK. UNSUSCRIBED 

CAP. STOCK SUSCRIBED 

SURPLUS 

NET PROFIT 

146000.00 

.. 109.20 

1172.45 

12955.20 160236.85 

1000000.00 

.. 476520.00 

523480.00 

..... 215.17 

6629.29 6844.46 

690561.31 

Pereitais Metais Lietuvos Atstatymo Bendrove Padare Gryno Pelno $6.629.29. 
IŠMOKĖTA 1919 METAIS L. A. B-VĖS PILNAIS UŽS1MOKĖ JUSIEMS NARIAMS 5 NUOŠIMČIUS D1VIDENTO NUO ĮDĖ- 
TO KAPITALO. P1RMESNIA1S METAIS BUVO IŠMOKĖTAPO 4 NUOŠIMČIUS DIV1DENTO. 

KAUNE VEIKIA LIETUVOS ATSTATYMO SKYRIUS, KURIO VEDĖJU YRA ANDRIUS VOSYLIUS. LIETUVOS AT- 
STATYMO B-VĖ DELEGUOJA IŠ AMERIKOS PRIE SKYRIAUS KAUNE VEIKTI V. K. RAČKAUSKĄ. 

* 

LIETUVOS PRAMONĖS BANKAS KAUNE YRA KORESPONDENTU LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS. 

Šeru 

Lietuvos Atstatymo Bendroves Direktoriais yra: 
DIREKTORIŲ VALDYBA: .. DIREKTORIAI: 

KUN. P. GUDAITIS, ADV. j. S. LOP'ATO, 
ROMANAS KARUŽA, PIRM.; V.K.RAČKAUSKAS. 

M. W. BUSH. KASIERIUS; A. B. STRIMAITIS, 
JONAS STRIMAITIS, SEKRETORIUS. I P. j. žIURIS. 

«««•»' 



TOWN OF LAKE. 

Draugystė šv. Stanislovo 
Vyskupo laikė savo susirin- 
kimą sausio 11 d., 1920. Ap 
kalbėjus; tulus draugijos rei- 
kalus, nariai užsimanė ir 
apie savo Tėvynės Lietuvos 
dabartinį vargingą padėji- 
mą ir reikalą savo aukomis 
šelpti ją, kad tuomi pagel- 
bėjus jai iškovoti laisvę ir 
pilną neprigulmybę. 

ši draugija jau daug kar- 
tų iš savo iždo aukavusi Lie 
tuvos reikalams. Todėl šį 
kartą iš savo iždo aukos ne 

skyrė, bet nariai, kiek kū- 
lis galėjo, sudėjo sekančią 
auką: 

K. Yuraška $5.00 
Po $1.00: J. Viskontas, 

A. J. Kareiva, J. Balnis, K. 
Stanišauskas, M. Girskis, J. 
I/)pšas, B. Petrauskas, F: 

Rudminas, Kanapeckas, 
A. Skinkis, M. Lindžius K. 

Tamošauskis, A. Norbutas,! 
P. Butas, J. Alužas, J. Girs- 
kis, A. Poška, V. Aleksand- 
ra vičia, A. 'jubista, J. Kli- 
mas, J. Brazauskas, J. Jo- 
nikas, St. Radauskas, Z. Į 
šimelis ir St. Mrrcinkevi-1 
čia. 

k* o o ę o o o ;• ę o c ? c v csh*«v<h>$ » w o c a s a o a & o » <m 0 $ 

Vietines Žinios 
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Smulkių aukų surink- 

ta $8.25 
Kartu $37.25 
Pinigai yra priduoti Lietu 

,l,ros Laisvės Varpo Komite- 
tui. R. 

TOWX OF LAKE. 

i Draugyste Garsus Vardas 
Lietuvių laikė savo metinį su- 

j si rinkimą sausio 7 d., 1920 m., 

| p A. Stanevičiaus Svetai.iėje, 
i 4625 So. Paulina St. Apkalbė- 
I ju«i tulus draugijos reikalus, 
pirmsėdis j. Balandis prameše 

| draugams, kad jis turįs prisiu- 
sią Lietuvos Laisvės Varpo Ko 
miteto laišką, ir klausė, ar d!.4au 
Įvijos nariai sutiks, kad laiškas 

butų skaitomas. Visi nariai ant 
to sutik ': laišką skaitė rast* 
1'. Tanias VabaJovičius. Per- 
skaičius laišką, visi vienbalsiai 
šį prėmė ir nutarė iš draugi- 
jos iždo paaukauti $25. Kariai 
••uaaikavo $30.— kartu — $55. 
Pinigai nutarta inteikti Lietu- 
vos Laisvės Varpo Komit«eitvi- 

Prie pr agos ndrime pranešti 
visiems Garsus Vardas Lietu- 
vių Draugystės nariams, kad 
susirinkimai tapo perkelti iš 
pirmas seredos j pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio. Susi- 

J 

Pirmą Kartą Istorijoj j 
The Peoples Gas Light & Coke 
Company siūlo savo kostumeriams 

Sausio Valymo Išpardavimą. 

Pečiai 
Kambarių šildyto ja i 
Vandenio šildyto jus 
Mazgojimo Mašinas 

j Išdirbėjai kainos 1920 ant visu gažo Įtaisų 
t žymiai pakilo, bet mes iki siol dar tebeturime 
i pečiu, kuriuos pirkome 1519 kaina. 

{ Idant davus vietą naujoms prekėms ir nušt'a- 

{ lyti naujas kainas mes nuleidome kiek kainas 

{ ant tų pečių ir isstatėtne juos ant pardavimo 
J išmokėjimo saly ;omis ir mes tikimės, kad 

juoĄ greitai išpirks. 
jeigit jus ratinano* \ kad jums bus reikalin- 

ga? Pečius ar kof ... kitas Gazo J taisymas šį 
metą pirkite dabxr; skirtumas tarpe nužemin- 
tos kainos 1919 ir naujų kainų 192a bus už- 
tektinai didelis suinteresuoti kiekvieną. Pa- 

vydalaį šitų Pečių, Vandens Šilditojų, Kam- 

barių Šilditojų ir Plovi.no- Mašinų galite ma- 

tyti mūsų didžiamjame ofise ir visose filiji- 
nėse krautuvėse. 

FIL!JIN£S KRAUTUVES: 
South Side North Side West Side 

731 W. 63 St. 2142 W. Madisou St. 

3473 Archer Av. 3071 Lincoln Av. 1709 W. Roosvelt Road 
103-5 E. 35th St. 3643 Irving Park Blvd. 1641 Mllwaukee Av. 

9051 Commercia! Av. 40S VV. N. Av. 3734 W. 26-th St. 
11025 Michlgan Avenut 4033 West Madiaon Street 

Sučėdykite laiką ir gatvekarių lėšas eidami į 
artimiausia filijinę krautuvę, kur visas man- 

dagumas ir pa'Knavimns 'Kompanijos ant ju- 
^ su pareikalavimo. 

PASINOUDOKITE DABAR 

1f Marsų pečiai yra padaryti sulyg musų nuro- 

dimu, pritaikant juos prie naudojimo Chicago « 

Gas. Mes gvarantuojame tinkamumą pečių, į 
♦ kuriuos peh parduodame. ♦ 

^ THE PFOPLES GAS & COKE COMPANY 
Telefonas Wabash 6000. Michigan A ve. at Adams St. 

įvyks Seredoj, § 
SAUSIO-JANUARV 28-tą 1920 m. f 

CENTRAL MUSIC HALL f 
64-66 East Van-Buren ST. § 

prie Wabash A ve. | 
Pradžia 8.15 valandą vakare ? 

rinkimai atsibus toje pačioje 
svetainėje, 2 valanda p:> pietų. 
J. llalandis, pirm. 
A. Orvidas, pirm. pagel. 
St. Stankus, iždo raiš't. 
T. Vahal'iviėius, nut. rast. 
4547 So. Hermitage Avc., 
f. Radavičius, iždiniu. 

1/11 \V. 47th St. 

SUSIV. AM. LIETUVIU 
KAREIVIŲ. 

Ši organizacija — tai tik- j 
rai bepartyvė organizacija,! 
kurios vienintelis tikslas — 

Laisva, Neprigulminga, De-( 
mokratinė Lietuvos Respub- 
lika, — d.elei ko jos nariai 
yra pasirengę kovoti ir vei- 
kti. Jon priimami visi lietu- 
viai nuo 18 iki 45 metu am- 

žiaus, kareiviai ir ne-karei- 
viai. 

Kaip iš viso matosi, pla- 
čioji lietuvių visuomenė Su-j 
Sivienijimui Am. Liet. Kar. į karštai atjaučia ir tvirtai jį! 
remia. 

Organizavimasi į Am. 
Liet. Brigadą stovės pirmoje 
vietoje. 

Dabar S. A. L. Kar. uoliai 
ruošiasi prie vasario 14 d.— 
to iškilmingo baliaus, kuris 
atsibus Septinto Reg. Armo- 
ry svetainėje. Plačiai jau 
kalbama apie tą balių — 

Publikos, be abejonės, bus 
apsčiai... Chicagiečiai, juk, 
supranta, kas svarbu ir nau- 

dinga .... j 
Yla. 

Atsiimkite laiškus— didy- ' 

sis pačtas — inėjimas nuo 

Adams St., klausk pas garsi 
nimo langelį. 
501 Adomavičius Jonas 
511 Budzbalis Paul 
533 Garpstas G. 
552. Jankauskas Joe. 
553 Jaunaitė Barbora 
555. Jųdeikis Statiielaus 
585. Mąlonis Jonas 
586 Martinkicz Stanislovas 
588. Mazonis Kazimieras 
601 Pusinckas Vincentas 
602 Stepan Pudis 
631. Subaitis Kazimieras 
632 Swiatlowski Stanis 
636. Tamošiūnas Stanis. 

S. L. A. II Apskričio susiva-1 
žiavimas įvyks sausio 25 d., 1 j 
vai. po pietų, "Lietuvos" svet. — 

3249 So. M o gan St. 
Gerbiami delegatai arba kp.! 

valdybos, atvykite ant laiko, nes 

yra daug1 reikalu del apsvarsty- 
mo 

SLA. II Apskričio Valdyba, 
F. P. Bradchulis, per., 
M. Juška, sekr. 

KRUTAMIEJI PAVEIKS- 
LAI Iš LIETUVOS. 

Bus rodomi sekančiose 
vietose: 

Sausio 20 d. So. Halsted 
Institution — 1935 S. Hals- 
ted St.„ 

Sausio 23 d., So. Chicago; 
Sausio 24 d. — Roseland 

— Brolių Strumilų svet.; 
Sausio 25 d. — Melrose 

Park —"Lake St. ir 23 Ave. 

j? Įžangos 40 Tc eina Lietu- 
įvos reikalams. 

SKAITYKITE — 

LIETUVA 
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Miko Petrausko Koncertas I 
Reragiei "Biruite" |į 

Apart paties kompozitoriaus, Mi- 

|ko Petrausko, programe dalyvaus žy- 
|miausios Chicagos lietuvių spėkos 

Tikietai gaunami "Lietuvos" ofise, 
| "Naujienų" ofise, Universal State 
|Banke ir pas "Birutes" Valdybą. 

Nepraleiskite progos! At- 
silankykite visi, nes tuos pa- 
veikslus naudinga pamatyti 
kiekvienam lietuviui ir lie- 
tuvaitei. 

M. K. Š. 

WEST SIDE. 
Westsai(lės Lietuvių Drau- 
gijų Tarybos delegatai, ku- 
rie esate išrinkti malonėsite 
buti ant Tarybos susirinki- 
mo. Taipgi yra kviečiami at- 
silankyti visų lietuviškų 
draugijų — be skirtumo pa- 
žiūrų — valdybų pirminin- 
kai ir raštininkai utarninke, 
sausio 20 d., 7:30 vai. vaka- 
re, M. Meldažio svetainėj— 
2242 W. 23rd PI. Šitas susi- 
rinkimas yra šaukiamas iie- 
tuv^js Laisvės Paskolos Bo- 
nų reikale. 

Kviečia valdyba: 
A. Butkis, Pirm. 
A. Jaru las, Raršt. 

Kareivių atydai. 
Susivienijimo Amerikos Lietu- 

vių Kareivių 3-ėios kuopos susi- 
rinkimas atsibus livtarninke, sau- 
sio 20 d., 7,30 vai. vak,, šv: Jur- 
rio parap. svet. 

Kviečiame visus atsilankyti 
kuoskaitlinfciausiai, — bus daug 
svarbių dalykų apie rengiamą 
balių 7-to Reg. svet. aptarta, 
kurie pri' al.v Imti žinomi žėd- 
nam nariui Valdyba, 

BROOKLYN, N. Y. 
AMATININKAI DIRBA. 

Sausio 11 d., Aniolų Sar- 
gų parapijos salėje, nuo 3-jų 
valandų po pietų, atsibuvo 
prakalbos, parengtos per 
"Lietuvių Mechanikų Są-. 
ryšį. Susirinkimą atidarė p. 
K. Pusnikas, kuris ir pirm- 
sėdžiavo. Kalbėjo J. Sagevi- 
čius iš Brooklyn, N. Y. ir V. 
Vaitkus iš New York City. 
Klaidingas apgarsinimas, ir 
išdalies bjaurus oras pada- 
rė šias prakalbas ne ant tiek 
pasekmingomis, kaip buvo 
tikėtasi, nes žmonių susirin- 
ko labai mažai: Bet ir iš ma- 

r\ Vvni'nlin o+rvi »i<-i /-l r\ TiinyKynyi ! 
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čių, permatančių svarbą šio 
reikalo, ir keletas nrisirašė 
į L. M. S., nupirkdami serus. 

Tą pat dieną, vakare at- 
sibuvo prakalbos — su tuom 

pačiu tikslu — Maspett, N. 
Y-. Pirmsėdžiavo vienas iš 
vietinių veikėjų (pravardės 
nesužinojau). Kalbėjo tie 
patįs kalbėtojai, Paaiškėjo 
iš tenaitinių žmonių, kad ir 
čia nebuvo kaip reikia iš- 
garsinta, bet vienok žmonių 
prisirinko pusėtinas skait- 
lius, ir gera pradžia pada~v- 
ta. Tapo suorganizuota L. 
M. S. kuopa iš keletos narių, 
kurie trumpoje ateityje ke- 
tina 1 surengti antras prakal- 
bas. Čionais padarė žingei- 
džią įžangą, nupirkdama au 

šėru panytė M. Bernataičiu- 
tė, High School mokinė, ku- 
li kvietė ir kitus lietuvius 
jaunuolius rašytis ir kelti 
Letuvoje industriją, 3r tuo- 
mi stiprinti Nepripilmingą 
Lietuvą. Ji pasikalbėjime 
užreiškė: 

"Geisčiau, idant galėtume 
trumpoje ateityje visi pasi- 
matyti ant Nemuno krantų 
Laimingo jie — Neprigulmin- 
goje Lietuvoje. 

Amatininkas. 

GRYNAS MEDUS. 
*' 

už 5 svarus $1.75, už 10 svarų 
$3.25, Šiuo laiku labai reikalin- 
gas vaikams. Telefonas Repub- 
'lic t6 27. F, Richardson. 6833 
Justine Street 

PARSIDUODA GROSERNĖ. 
Parsiduoda labai puki groser- 

ne. Reikale pirkimo kreipki- 
tės pas savininką ant vietos: 
1116 West 5ist St. 

Parsiduoda kampinis lotas 54- 
ta ir Tiurner. Su visais ištaisy- 
mais. Parsiduoda pigiai Š850.- 
00. Adresas}* Geo. P. 'Nitz, 

2524 N. Kedzie Bl. 

PAJIEŠKOJIMAI. 
Pajieškau dėdės, Jono Pociaus, 

paeina is Kauno jju'b. Girdėjau, 
kad 19J 3 metais gyveno Chica- 
•roje. Meldžiu atsišaukti, nes 
turiu labai svarbu reikalą: Ju- 
lijonas Pačius, 330 To\ver Avc.. 
Superior, \\ is. 

Paj ieškau savo sūnaus Juozapo Žu- 
kausko. kuris rodos gyvena Chtcago. 
UI. Jis paeina iš Su valku gub. Mari- 
jampolės pav. LiSkevos parap. Kiby- 
eii.i kaimu. Tuipgi paj ieškau Kazimiero 
Tonionio. kuris gyveno kartu su Juo- 
zu Žukausku. Jie patys ar kas apie 
jos žino meldžiu atsišaukti, o busiu 
labai dėkingas. 

.TONAS ŽUKAUSKAS. 
Kjby.šiu Kaimas, Lepalingio Pasta 
ttudrSnu valsčiaus, Marijampolės apskr 

LIETUVA 

reikia Vyrų. 
Reikia 5 gerų vyrų; pastovus 

■darbas $5.00 Į dieną. 
Atsišaukite: 
301 X. MORGAN ST. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewarį Ave. 

TREČIAS LAIVAS I LIE- 
TUVĄ PER MUŠU 

BENDROVĘ. 
Trečias transportas siuntiniu (pun- 

du) jau >ra rengiamas ir bus išsiųstaS 
{ Lietuva ant laivo, kuris turės išplauk 
ti iš New York'o apie pabaigą šio mė- 
nesio. Taigi neatidėliokite siustimo pa 
Selpoa savo broliamB Lietuvoje nes jie 
jusų paželpos didžiu balsu Saukiasi ir 
su didžiausiu nekantrumu lauka, taigi 
siųskite jiems pagelbę ir apginkite 
juos nuo bado ir ša'čio. 

Musų Korporacija išsiunis ant pir- 
mo laivo "SbortsvUle" 4500 pundu į (baksų), o ant antro 'aivo "Ozaukee"Į 
6800 pundų, o ant trečio'tik iniB dari 
daugiau išsiųsti nes musų Tarptautiš-I 
koji Korporacija atidarė lietuvišką 
Departmentą. po vadovystę Kazimiero 
Laban'o, kuris užbaigė pramonės kur- 
są "Import & Esport Institute" ir nuo 

dugniai pažįsta Import ir Export (į- 
vežimą ir Išvežimę. tavorų), ir abeiną 
pramonę, ir gauname punuuB del iš- 
siuntimą j Lietuvą iš visos Amerikos. 

Mes asekuruojame siuntinius (pun- 
dus ar baksus) iš savo sklado 470 J 
Greenwich St., Ne\v York, iki pasku- 
tiniai gelžkelio stočiai Lietuvoje nuo 

ugnie/3, nuo pasigadinimo tavoro, nuo 
pražuvimo ir pavogimo siunčiamo ta- 
voro ir nuo paskandinimo laivo, ir to- 
kiu budu jusų siuntiniai būtinai liksis 
persiųsti Jutų broliams ir gentėms ar- 
ba gaubite -savo- pinigus atgal jeigu 
kas atsitikB.. 

Į)ėl platesftiu informacijų rašykite j 
Lietuvišką -Tcrptautiškn Pramonės 
Bendrovę po užsivardinirau; 
SLAVGNIAN TRADING 
CORPORATION, INC. 

13-21 Park Baw. New York. N. V. 

The 

Age 
The Probtema of 

į| Peace and the Rights 
of Little Nations. 

« 
* * 

Mažoj knygeles formoj žur 
nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažu tautų 
klausimui. šis numeris velk 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kaime, čia rasite apart ki- 
tų Šiuos straipsnius: 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

* * 

THE NBW LITH 
UANIA 

* * 

_ 
AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 

■ PEOPLE. 

m USTEN TO THE 
CLA1MS OF 
LITHUANIA. 

1 THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio bu įnusų 
tauta Ir mūsų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 
nedaug teliko Slo num. Kai- 
na tik 18c. 

"LIETUVA*' 

3253 So. Morgan St 
CHICAGO, ILU 

IPhones: Yards 155—551 
|kcai<]coco Phonc lirovcr "781 

ĮF.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 
DRUG STORE—APTIEKA 
Pildome visokius receptus 

|3601 S. HALSTKD ST. CH1CAGC| 

| Vlumc Casal (>222 ( 

| DR. C. K. CHERRYS J 

! 
Lietuvos Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak.| 
2201 W. 22ra IR R. LEAVITT STS.» 

CH1CAGO. ILL. ! 

0r. G. M.Giaser 
TELEFONAS YARDS 687 

3149 S. MORGAN ST. kertė 32ros] 
Specialistas Moteriškų. Vyi iškų 

ir Chroniškų Ligų 
Valandos: 9—10, 12—2 po pietų 

6—8 vak. Kedčl. 9— 
Praktikuoja jau 28 metai 

{Tliono Yards 2544 ! 
DR. S. NAlKELIS 

LIETUVIS 
{ GYDYTOJAS IR CHIR.URSAS j | Of: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted St{ Į Vai: 9—11 ryte; 2—4 jr 7:30—9:30 j | 

1Town 
of Lake 4712 S. Ashland Ave.J | 

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

Telephone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
* LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS l 
I Gydo vi«okias ligas moterų, vaiki) ir vyrų { Sptcialiai gydo limpančias, senai ir 

paslaptingas vyrų liga* 
3259 S. HALSTED ST., CHICAGOj 

DR. I. E. MAKAR \ i LIETUVIS | 
j GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS ♦ 
» Roselando: 10900 Michigan A ve | Telefonas Pullinan 342 ir 31S0 

Chic. ofisas: 4515 S. Wood St. J Tik Ketvcrgo vak, nuo 5:30 iki 7 } 
Telefonas Yards 723 

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.* 

Kosulys 
yra tai vienus symptoraas, kurs pa- 
prastai draugauja perSalimams, gri- 
pui lr tokiems nesmagumams, kurie 
užgauna kvėpavimo triubeles. Toki- 
ame atvejyje reikalingas vaistas, kurs 
nevlen apmalšina uždegimą, bet kartu 
sulaiko iritaclja ir kosulį. Rasi, kad 
nėra nieko goresnio už 

evera's 
Balsam 

m^e' for Lungs 
i 
I (Severos Balsamo Plaučiams) kuris yi 

gerai žinomas nuo 1881 metu. kaipo 
vienas pasokmingiausiu vaistu nuo 

a portalinio, užkimimo ir kosulio, ypa- ™ 
tyngai Jeigu kosulys paolna nuo kvč- 

■ pavimo triubellu uždegimo. ii priežas- 
ties spazmodllko smaugulio arba in- 
fluenzos. Kainos: 25 ct. ir 1 ct. taksu, 
arba 50 ot. ir S ct. taksu. Parsiduoda 
visur aptiekose. 

Saveroa Lietuviškas Kalendoriuo 
1920 metama duodamai dovanai) Pa- 
prašyk nu* mvo aptlekorlaua. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

REIKALAUJAME AGEN- 
TŲ. 

Reikalaujame pramoninin- 
kai arba savininkai krautuvių, 
idant patartų žmonėms kaip 
siųsti pašelpą giminėms į Lie- 
tuvą. Mes prisiusime pilnas in- 

strukcijas ir atlyginsime už pa 
tarnavimą. Labiausiai yra pa- 
tvirtina avalų (čeverykų), 
drabužių (dry goods) ir gro- 
serniu krautuviu savininkams 

C 4, 

tą apsiimti. Rašykite į Lietu- 
višką — Terptautišką Pramo- 
nes Bendrovę, po vardu. 

Slavonian Trading Corpora- 
tion, Inc. 

13-21 Pnrk Rst\v Ke^ York, 
N. Y. 

H, Leibovifz 
Persikėlė iš 

1652 W. VAN BUREN 
STPEET 

I 
1620 W. 12-TH STR. 

kamp. Marshfield Ave. 
Jis yra ofise nuo 10 ry- 

to iki 8 va!, vakaro. 

John Kuchinskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telepliono Centrui 3684 

Valandos: !) ryto iki 5 vakarop 
Subatomis: 9 iki l po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS* 
VISt'OSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Naują, Lotą ar- 
ba Karmą ir padirbu visokius 
Logališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu paturimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgečiu. ant 
lengvą sąlygų. 
West Side Oiisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 >blandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 W. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552 

KJUI 

Dr. M. Herzman 
, IŠ RUSIJOS j 
| Gerai lietuviams žinomas per 1C nRt.j kaipo • 
f patyręs gydytoja*. chirurgas ir akušerio. J 
J (lydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, mo- 

J terų ir vaikų, pagal naujausias metodą*. 

I 
.VKny ir kitokius elektros j rietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli l'"isk Street 

j Yaland' s: nuo 10—12 pietų ir 6—8 vakare 
Telefonas Canal 3110 

J Gyv.: 3112 SO. HALSTED LTREET 
Valandos: P—9 ryto tiktai 

: Dr. S. Biežis j j | 
I 'ETUVIS 

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

Kampas S. Leavitt St. \ J 
Telefonas Canal 6222 į 

♦ Vai: 1 iki 5 ir 7 iki 9 vai. vak. j 
J Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd| St. • 
t Telefonas McKinley 4988 1 J J Valandos iki 10 ryto. \ | 

1— r 
ITelc;>honc \ ards AKU5ERI®1 

Mrs. A. į 
Michpiewich J 

* 

Baigusi Akušerijos k« i 
leęijij; ilgui prakiika-j 
vusi Pennsilvanijos! 
hospitalėse, Pasekmių J 
gr.i patarnauja prie t 
gimdyme, Duoda rod) | 
visokio-e ligose mote i 
rims ir merginoms, j 
3113 S. Halsted Stvl 

(ant antru lubų) 
CHICAC.O. IIJ. • 

Nuo 6 iki 9 ryto'ir f Xuo fi iki 9 ryto r 7 iki vėlai vakaro ♦ 
>4 

n 
Tclephone I.rover 704'' 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

\'a1andos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
NedėMieniais pagal sutarimą 

47J2 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos fiJtvės 

| DR, C. K. KLIAUGA i 
DENTISTAS j Naujieną Name 

Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakarej 
1739 S. HALSTED ST CHICAGOj 

DR. J. SHINCi MAN 
GYDYTOJAS IR >M".'-JRGAS 
Gydo Reumatizmą, /r... Elektra 

Speciali ii -i .. 

11229—49th Ave. -oro 3taG| 
Ofis. 49 Ct. prie 1 \ Cicero •».!) 

DR. JOHN \ ORPEj 
GYDYTOJAS !. RGAS j 

1637 W. 51ina ir k.- i;.rslifi<»!d| 
Vai.: iki 9; ir 3 U. ik- S » 

Telefonas Pr •. '.,7 *. 

DR. M. T. STi 
« LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHir,Lrtv.AS 
[Ofias: 1757 W. 47 St Bouir :ud 16f| 
lOfiso vai: 10 ryto iki 2 po pi et. ir :30 

iki 8r30 Vak, Vcdfe1. 7 '.]\l U di'JR* 
Nan^h 2911 \V. 4:? St. McKlnkv W 
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