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LENKŲ AKYPLĖŠUMAI 

Mūsiškių "prošepanų" elgimasis už- 
imtuose Lietuvos kraštuose yra nepaprastai 
šlykštus, neteisėtas ir neteisingas. Tie 

garsieji Europos padaužos nesidrovi pačių 
nekulturingiausių priemonių, kad tik pa 
vergti musų brangią žemę ir paversti mus' 
kampininkais. Durtuvas, kumštis, tai-ge 
riausieji legioninkų argumentai, jais apsi- 
ginklavę jie visur eina jieškotų to paparčio 
žiedo—Liublino nuijoo atnaujinimo. 

Kauniške "Lietuva" rašo, kad lenkai 
užimtoje musų tėvynes dalyj iš kailio ner- 
damies veda biauriausią agitaciją tarp te- 
nykščių gyventojų, kad jie stovėtų už uni 
j'4 tarp Lietuvos'ir Lenkijos. Paprastai esą 
lenkų pasamdyti agitatoriai sušaukia žmo- 
nes ir pradeda gražiuoju jiems išrodinėti, 
kaip gerai butų netik ant žemės, bet ir dan 
guj, jeigu Lietuva vėl susijungtų su Len- 
kija. Pasibaigus prakalboms visi žmonės 
kviečiami pasirašyti, kad jie nori dėtis su 
lenkais. Tokias "rezoliucijas" okupantai 
tuojaus siunčia į Varšuvos Seimą, kame 
Didžiosios Lenkijos apaštalai rankas trina 
iš džiaugsmo, kad dar viena sauja "lenkų" 
prisiglaudė po baltojo erelio spamu. Kas 
gi geruoju nenori rašyties po tais "dokumen 
'tais", tai čia pat stovį legioninkai su dur- 
tuvais ir nelaimingas žmogelis su tuščiomis 
rankomis norom nenorom priverstas ra- 

šytis už Liublino Unijos atnaujinimą. Taip 
buvo Švenčionių apskrityj, Merkinėj ir ki- 
tose vietose. O ką ir kalbėti apie musų 
žymesnių veikėjų suėmimus, kratas, tau- 
tinio jausmo žeminimą ir tt. Tai papras- 
čiausiai dalykai ten, kur atsistojo lenko) 
legioninko koja. Mat, kiekvienas lietuvis 
inteligentas tai jau didelis unijai pavojus 
ir juo daugiau tų apšviestesnių lietuvių bus 
suimta ir j kalėjimus sukišta, juo mažesnis 
bus pavojus unijai. 

Bet lenkų okupantų sauvalumas yra 
taip didelis, kad- jie net nesidrovi laužyti 
viso civilizuotojo pasaulio pripažintąją ir 
augštai gerbiamąją parlamento narių ne- 

paliečiamybės teisę. Kauno "Lietuva" iš 
rugpjučio 23 d. praneša, kad Paderevskio 
kareiviai suareštavę Lietuvos Valstybes 
narį iš Gardino srities J. Korčinskį ir išve- 
žę jį Varšuvon į lenkų nelaisvę. Kiek vė- 
liau, Aluntos srityj, tuomet dar lenkų ne- 

okupuotoj, lenkai sueini kitą Lietuvos Vai 
stybės Tarybos narį-1) rą J. Alekną, tik 
ką atvykusį iš Kauno musų vidaus pasko 
los platinimo reikalais. Rugpjučio 15 d. 
tie legioninkai, kurie taip begėdiškai įsi- 
veržė į musų žemę, suareštavo atvykusį at- 
laiduosna į Pivašiunas (Alytaus apskr.) 
Lietuvos Valstybės Tarybos narį, Merki- 
nės dekaną, Daugų kleboną kun. V. Miro- 
ną ir išvežė jį Butrimonių 'ink. 

Bet lenkiškąjai barbarybei dar to ne- 

užtenka. Jie sugalvojo dar kitą budą už- 
gniaužti švenčiausius musų tautos troški- 
mus. Lenkai gerai žino, kad kulturinį 
lietuvių gyvenimą daugiausia palaiko ne 

atskiros ypatos, bet visuomeninės įstaigos. 
Ir štai jie sumanė pradėti purviną kovą su 

musų draugijomis, mokyklomis, prieglau- 
domis, įvairiais komitetais ir tt. Jeigu 
jiems pasisektų išnaikinti tas musų įstai- 
gas, tai sunyktų visas musų kulturinis gy 
venimas, neturėtumėm tiek patvarumo spir 
ties nuo žmogžudiškų priešininkų. 

Ypač Vilniuje, Lietuvos širdyj, lenkai 

pradėjo smarkiai kibti prieš musų įstaigas, 
tisą abiejom lietuvių gimnazijom (vyru ir 
moterų) lenkų "činovnikai" paliepė išsi- 
kraustyti iš dabar gyvenamųjų ir lietuvių 
lėšomis įrengtų rumų į buvusią technikos 
mokyklą, kurios remontui reikėtų kelių de 
šimtų tuksiančių auksinų. Varo lenkai ir 
garsiąją lietuvių Dviklasinę Mokyklą Vil- 
niuje iš jos namų, kurioj ji per dešimt me- 

tų gyveno, gręsia pavojus ir Mokslo Drau- 
gijai, Oidžiąjai Prieglaudai ir kitoms mu- 

sų vilniškiems įstaigoms. 
Nereikia abejoti, kad mūsiškiai vien 

genčiai, spirsis kiek tik galės, kad žiauru 
sis lenkų aras neišdraskytų musų taip gra 
žaus ir meilaus gimtinio lizdo. O už musų 
tautinių šventyklų išniekinimą, už Lietu- 
vos Valstybės Tarybos narių areštus, ku- 
rie neleistini jokioj civilizuotoj šalyj, tegu 
mūsiškė valdžia kreipiasi netik į Kaune 
esamas svetimų valstybių misijas ir atsto 
vybes, bet ir į Taikos Konferenciją Pary- 
žiuj ir apskritai į visą pasaulyj. Tegu visa 
žmonija, žino kokį aitvarą augina Eu- 
ropai Franci ja ir kitos imperialistinės šalįs. 

AMERIKOS KOMERCIJA SU LIETUVA. 
V,v... 

4: -r.' 

Amerikos eksporto žinovų tapo at- 
kreiptos akįs Į naują mugę (rinką) pre- 
kėms, tai Lietuvą, tą mažą valstiją Balti- 
jos pakrantyj, kurios neprigulmybės reika 
lavimas tapo apreikštas visam pasauliui. 

Vaizbos klausimos priėjo prie prak- 
tiško galo, nes Lietuva ne tik reikalauja 
Suvienytų Valstijų produktų, bet taipgi pa 
sirengus už juos ir užmokėti. Jau dabar 
kooperatyviška draugija; kuri susideda iš 
184 narių yra prisirengus priimti impor- 
tacijos bylas. 

Daugelis darbuojasi prirengime pla- 
čių, kas link Lietuvos prekybos su Suvieny 
tomis Valstijomis? Svarstoma tarnsportaci 
jos, pinigu kurso klausimai ir t.t. 

Lietuva nevien mano užvesti su Ame- 
rika pirklybą, kad gavus Amerikoj daik- 
tų, kurie\Lietuvai yra reikalingi ir kuriuos 
ji galės nusipirkti už prieinamą prekę, bet 
tas dvi valstybi dar riša kulturinis bendru- 
mas. Ta maža Pabaltijos respublika žiuri 
į Ameriką su pilnomis pasitikėjimo aki- 
mis. Lietuva prilanki Amerikai, nes ji tu- 
ri vilties, kad Amerika pagelbės jai iško- 
voti politišką neprigulmybę ir, kad aprū- 
pins lietuvius mašinerija, sėklomis ir tt. 

Atstatymui 'karės nuteriotos jų šalies 
tie dalykai yra neišvengiamai reikalingi. 

Išdirbimui klijaus, ir kalkių i molinius 
indus Lietuvai reikalinga tinkama masinė 
rija ir chemikalai. Lietuva dabar neturi 
molinių indų dirbtuvių, bet pageidauja 
įsteigti jas. 

Del gaminimo rubų ir kitokių dalykų 
Lietuva turi linų ir vilnų. Lietuva prašo 
Amerikos išdirbėjų aprūpinti ją mašinomis 
ir kitokiais dirbtuvei reikalingais įrankiais. 
Lietuva linų ir vilnų turi daugiau negu ji 
sunaudoja. Už tai tuos dalykus mano par 
duoti kitoms šalims perkeisti ant vatos, 
kurios ji neturi. 

Del transportavimo tų visų dalykų ir 
del atstatymo šalies Lietuva privalo atsta- 
tyti gelžkelius ir vieškelius, veik visus, ku- 
rie tapo karės sunaikyu. Už tai Amerikos 
plienynės bėgės, lokomotyvai, vagonai, ka 
rai ir kitokie dalykai Lietuvai reikalingi. 

Lietuva dabar yra nauja rinka ir pri- 
sirengus pradėti biznį. Ir dėl Amerikos 
gali buti užtikrintas "biznio laukas per ilgus 
metus. 

Iš Rochester, (N. Y.) Democrat). 

KETURIOS RESPUBLIKOS REIKALAU 
JA PRIPAŽINYMO. 

Estų, latvių, lietuvių ir ukrainų Lygos 
konferencijoj, kuri įvyko Pennsylvanijos 
hotelyj (New York j, tapo išnešta rezoliu 
cija, reikalaujanti, tuojaus pripažinti jų 
neprigulmybę. 

Atstovai, dalyvavę šioje konferencijoj, 
karštai plojo, kuomet buvo perskaitytas 
laiškas nuo kongresmano La Guardia, re 

publikonų kandidato į Aldermanų bordo 
prezidentus. La Guardia yra už Lietuvos 
pripažinimą. Taipo gi tapo perskaitytas 
ilgas dokumentas įduotas Svetimų Reikalų 
Komisijai Senate, kurį parengė George Gor 
don Battle. Taipo gi tapo pasiųsta tam 
tikra rezoliucija prezidentui ir valstybės 
sekretoriui. 

Iš New York Journal. 

Nejaugi Aniolai Taps... Keršytojais? 
Didžioji Europos Karė, ta 

kanibališka orgija sukvailin 
tų žmonių, tas negirdėtas 
nusidėjimas prieš pasaulio 
kultūrą, daugiausiai išspau- 
dė karštų ašarų musų gero 
sioms mamoms ir mažiems 
vaikams. 

Mes, suaugę vyrai, ėjome 
savų galvų guldyti, šiaip 
taip numanydami priežastįs 
ir pasekmes visos šitos ko- 
vos. Ką daryti?-matomai 
mes esame labai netikę mo 

kiniai, jeigu istorija neran- 
da kitoniško budo mus pa- 
mokinti, kaip reikia protin- 
gai naudoties neilgu žmo- 
gaus amžiumi. 

Bet vaikai? Maži vai- 
kai? Kuo jie kalti? Kodėl 

taip daug kenčia šiame 
sumišime? 

Paskendę savų privatiškų 
"biznelių" mauruose, mes 

gal niekados nepamintijam 
apie tai, kas dabar dedasi 
su tais jaunučiukais musų 
planetos gyventojais. Tame 
begaliniame žmonių suego- 
jistėjime, tame pasiutiška- 
me bepročių zovade paskui 
dolerį, mums nei nesigirdi 
tų plonučių balselių, ensi- 
girdi jų nuolatinio verksmo, 
dejavimo, isteriško cypimo. 

Bet, dėl Dievo meiles, 
nors valandėlei paliaukite 
savo "turgus," nors kelioms 
minutėms sustabdykite savo 
skaičiavimus apie pelną, 
nuošimčius, vyliojančias pro 
pozicijas. Eikškite arčiau! 
Pasiklauskime kaip raitosi 
nuo kančių ašaromis pasru 
vusiuose vistykluose jauno- 
ji žmonija. Ar girdite? Ar 
matote? 

300 tūkstančių Serbijos 
i vaikų pasiliko našlaičiais... 
Francijoj beveik visiškai nė 
ra sveikų vaikų ir mirtin- 
gumas jų tarpe nepapras- 
tas... Tūkstančiai lietuviukių 
ir gi "neturi" nei tėvų nei 
motynų. Tai okupantų do- 
vana Lietuvai. Kaune užsi- 
darė kelios našlaičių prie 

Iglaudos dėlei stokos lėšų... 
Lenkijoj pradėjo gimti ža- 
bali kūdikiai... Milijonai 
Rusijos vaikų krinta kai la- 
pai rudenio mete nuo bado, 
lingu ir kitų karės palydovų. 
Juodkalnijoj išmirė visi vai 
kai iki keturių metų am 
žiaus... 

Ir visuose karės palytė- 
tuose kraštuose vaikų svei- 
katingumas yra tokioj ap- 
verktinoj padėtyj, kad baisu 
ir pamintyti. Daugeliui 
vaikų karė... pakenkė ateiti 
į mūsiškį pasaulį, o tie, ku- 
riem? likimas leido užgimti, 
dažniausiai yra ligoti, išbliš 
kę, mažai sveria, prastai 
vallgo. Nuolatinis motinų 
susirūpinimas, stoka maisto, 
stoka tinkamų butų, neuž- 
tektina priežiūra ir tam pa 
nasios karės malonės taip 
susilpnino kudikius, taip 
daug tų nekaltųjų be "laiko 
nuvaro į šaltus kapus, jog 
žmogus ne juokais pradedi 
abėjuoti apie mūsų civiliza-| 
cijos patvarumą. 

Iš to skurdo, kuriame da 
bar yra musų vaikai, mažai 
yra vilties laukti sveikų žmo 
nių. O juk vaikai tai-val- 
stybių ateitis. Kas rūpina 
si vaikų gerove, tas rūpina- 
si savo tautos laime. Viso- 
se šalyse protingi ir toliau 
matantieji žmonės gerai su 

prato, koks tikrai didelis 
pavojus gręsia Europos vali 
stybėms dėlei vaikų stokos j 
ir jų «i.lpnbs sveikatos ir 

) 

pradeda atkreipti labai rim 
tą domą į šią milžinišką 
spragą musų gyvenime. 

Šių metų gegužės mėne- 
syj į Čikagą buvo suvažia 
vę atstovai iš Franci jos, An 
giijos, Belgijos, Japonijos, 
Italijos, Serbijos ir kaikurių 
kitų valstybių idant pasitar 
ti kaip pagerinti vaikų svei 
katą 'ir sumažinti jų mirtin- 

I gumą. 
Sulyg tos konferencijos 

nuomonės, dvidešimt penki 
milijonai vaikų, ta vienin- 
telė tautų ateitis, yra di- 
džiausiame pavojuje sveika 
tos žvilgsniu. Esą iš kiek 
vieno šimto Europos, vaikų, 
tik du yra visiškai sveiki, 
tai yra: užtektinai sveria, 
normališko ugio, gauna iki 
valiai tinkamo maisto ir tt. 

Bet ką tai reiškia tas ke- 
liolikos profesorių, dakta- 
rų, visuomenininkų ir šiaip 
jau gerų žmonių besirupi- 
nimas augančios kartos ge- 
rove, jeigu plačioji visuo- 
menė vis dar gyvai nesu- 

pranta šio i dangų šaukian 
čio reikalo. 

Kur tu cia žmogus besi- 
rūpinsi tokiais mažais reika 
lėliais, kaip kūdikių apsau- 
gojimas, kuomet reikia ro- 

kuoti karėje išlaimėtus gro 
bius, kuomet reikia skubiu 
ties naujas tvirtoves staty 
ti, dar daugiau Afrikoj ko- 
lionijų ir mugių susižvejoti. 
Pelnas, komercijinės kom- 
pensacijos brangiau mums 

už viską-brangiau net už 
žmogaus gyvybę. Badau 
jančio, liguoto vaikelio klik 
smas negali sugriaudinti 
bankieriaus sąžinės, nepra- 
siskverbs jis ir pro "iškrak 
muolitą" krutinę šiuolaiki- 
nio gudruolio diplomato. 

Ar atsimenat kokį baisi: 
ermyderį pakėlė musų "pa- 
triotiška" spauda, kuomet 
karės pradžioje vokiečiai 
paleido du šovynius iš ar 

motos į vaikų ligoninę Biel- 
grade (Serbijoj), kurioje 
tuo kart buvo apie 2,00C 
kūdikių. Tiesa, tai buvę 
baisus barbariškumas ir vc 

kiečių junkieriai užsitarna- 
vo didžiausią panieką už Š13 
pragarišką žmogžudybę-ma 
žų vaiku šaudymą! Bet ka- 
riško ekstazo apsėsti musiš 
kiai laikraščiai ne dėlto lie 
jo ašaras, kad sužvėrėję ka 
reiviai bombardavo vaikų 
ligoninę, bet labiausia tai 
todėl, kad tą darė priešai 
vokiečiai. Kodėl gi tie pa- 
tys laikraščiai, kurie tuo- 
met liejo ašarų upelius dė- 
lei negirdėto Bielgrado vai 
kų nuskriaudimo ir išnieki- 
nimo, dabar nieko nesako 
pnes "ramų" uzmusinejimą 
Rusijos kūdikių. "Mes ne 

kariaujame su mažais vai- 
kais" šaukia talkininkai, 
kuomet jiems išmetinėjama 
už neteisingą Rusijos bloką 
vimą, bet kas gi daugiausia 
kenčia ten, jeigu ne tie vi- 
siškai nekalti mažulėliai. 
Kas dabar dedasi iš visų 
pusių užblokuotoj Rusijoj, 
tai sunku žmogaus protui 
išsivaizdinti. Žmonės, ar 

gi ne nuodėmė tyčia badu 
marinti mažus kudikėlius? 
Pasakykit, kokiuo vardu pa 
vadinti tuos diplomatus, ku 
rie savo karišką taktiką nau 

doja prieš... nekaltus vaikus, 
daugelis iš kurių yra vaisiu 
mi didelės, šventos meilės?1 

Nepaprastai mes nudžiu- 
gome sužinoję, kad musų 
veikėjai, suvažiavę lietuviui 

bylos kongrese reikalais, tu 

rėjo susirinkimą Waldorf 
Astoria viešbutyj (New Yor 
ke), kuriame tapo nutarta 
pradėti visoj šalyj didelę 
kampaniją Lietuvos vaikus' 
ir moterįs sušelpti". Tai, ma- 

nėme, prakilnus žygis. Nors 
kartą mes, amerikiečiai lie 
tuviai, susijungę į krūvą, 
padarysime tikrai gerą dar 
bą: surinksime daug pinigų, 
nusiųsime savo vaikams ir 
motynoms daug pieno, mil- 
tų, cukraus, drabužių, nors 

biškį nusiramins m asų kal- 
tos sąžinės, galėsime ra- 

miau naktimis miegoti. Bet 
štai praėjo jau trįs ar ke- 
turios sąvaitės, bet kol kas 
dar nič nieko daugiau negir 
dėti apie tai. Gal šis didis 
sumanymas, sumanymu ii 

pasiliks.. .-"Biznis." "Netu 
rime laiko." "Baisiai netu- 
rime." "Daug kitų reikalų, 
kur čia tau vaikais užsiim- 
si"... 

Svieteli tu mano, kaip 
skaudu. Gaiia vaikųgai- 
la savų mėlynakių lietuviu- 
kų, gaila viso pasaulio 
skurstančių vaikų. Juk mi 

su trijų, keturių metų Ony- 
tės ir Jonukai yra gražiau- 
siu žemės papuošalu. Atsi- 
minkim tik jų baltų, baltu- 
lytį veideli, mažą burnelę 
su minkštomis, šviežiomis 
kaip nunuokęs vaisius, lupi 
temis, graciozišką noselę 
plonučius, blizgančius, tan- 
kus plaukus... O tos akįs 
akjs! Juk niekas neturi to 

kių gražių, didelių, skaiščii; 
akių, kaip maži vaikai. Te 

formų ir išreišl^ų grožė, ti 

linijų tiesotumas, tai ners 

vien tik musų meilės prie 
vaikų iluzija, bei instinkti- 
viškas gamintojo pasigerėj: 
mas. Vaikai ištikro yra be 

galo gražus ir nepaprasta 
malonus kiekvienam objek 
tiviškam dailininkui arbi 
kiekvienam žmogaus gro 
žės žinovui. 

Ir dabar štai tie dievišk 
Veneros ir Apollono pada 
rai kenčia tokią nesvietiški 
panieką, tūkstančiais mir 

! 
šta, nes mes nepasistengia 
me jiems gauti pieno stik 

į lą. 
Brangus, nekaltus maži 

lėliai. Jie dar nežino, kac 
mes esame kalti už jūsų vi' 
sus vargelius. Bet jie suži 
n°s- įMĖ. 

Daugelis iš jų niekuomel 
neturėjo progos prisiglaust: 
prie šiltos motinos krutinės 
nei sykio jiems neglostė švej 
nučių plaukų tėvo ranka 
Jiems rodosi, kad žodžii 
"mama ir "tėtė" žmonija 
visiškai nežino. Jie yra iš 

braukti iš jų menkučio lek- 
sikono. 

Nežinos tie alkani našiai 
f čiai neužmirštinos kūdiky- 
stės brangių atsiminimų, ne 

sisapnuosis jiems stebėtinų 
sapnų apie nežemišką mo- 

tutės gerumą, apie skaisčią- 
ją jaunystėlės laimę. 

Nežinos jie ir tų brangių 
pasakaičių ir dainelių, ku- 
riomis, mus, barbarus, už- 
liuliuodavo musų tėvai- 
gimdytojai. 

Nebus jiems pavasarėlio, 
bet tik tamsus, vėjuotas ru- 

duo nuolat jiems vaidinsis. 
Kokia baisenybė! 
Ar dovanos mums tą ma 

žulėliai? 
Ar gi negaivins jie savo 

širdies gilumoje pagiežos ir 
argi neatkeršins mums už 
musų baisias klaidas ir mu 

sų nesvietišką egoizmą? 
Meilus kūdikėliai! 
O kas, jeigu jųs išaugę 

tapsite iš apmaudos... ker- 
šytojais. 

Ir taip baisu darosi, kuo 
met pamanai, kad angelai^ bus... keršytojais. ^ 

Telephone Drover 5052 
DR. A. JUOZAITIS 

.... DENTI5TAS 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlionis pagal sutarti. 
3251 S. HALSTED ST., CHICAGO 

DR. C. K. KLIAUGA 
...Dentistas... 

Naujienų Name 
1739 S. Halsted St. Chicago 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 

DR. F. O. CARTER 
Akių. Ausų, Nosies ir Gerklės ligos. 

I Tonsilai prašalinami. Kreivos akjs 
atitaisomos Akiniai pritaikomi. 

Valandos: 9 iki 6. Nedėlk.iis 10—12. 
120 So. State St., Chicago, III. 

Dr. G. M. Glaser t 
Praktikuoja jau 2jf matai 

<149 8. Morgan 8t., karti 12 
tyieclallitaa Moferi&kų, Vyriik^ 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—1 »o 
ptet. 6—& vftfc., Med^l. 9—2. 

TELEFONAS YARD9 M7. Q 

{Phcnes: Yards 15S—551 
J Rcsidcnce Plione Drover 77S1 

Į F.A. JOZAPAITIS, R. Ph.! 
j DRUG STORE—APTIEK A j j Pildome Visokius Receptus I 

J3C01 £0. HALSTED ST. CHICAGOj 

* Telephons Vards 1532 

DR J. KŪLIS 
LIETUVIS GTDTTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrj. 
Specialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrų ligas. 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. t 

| DR. L E. MAKARAS. ? 
i I^VIS^CYDYmAS IS CHIRURGAS $ X Ofisas: 1741 \V.~47th STREET^ L •b Y»l.: S:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. f V Tlefonas: Boulcvard 3480. y i* Rezidencija: 4515 So. VVood Street v 

Telefonas: Yards 723. f 

TEL MCKINLEY 4983 
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

3125 W. 38th ST., CHICAGO, IL L. 
arti Kedzie Ave. 

I Dr. M. flerzman I į 5Š RUSIJOS jį 4> Gerai lietuviams žinomai per 16 44 V tų kaipo patyrę* gydytojas, ckirurgaa į Ir akušeris. T i. Gydo aštrias Ir chroniškas lipas, rj- T, .5 rų. moterų ir vailnj, pagal naujaaiiaj 1 
y metodas. X-Ray ir kitokias elektros 
V prietaisus. Y Ofisas Ir Laooratorlja: 1025 W. 18th \ S. Slroiif •« »!-•- 

i *ji \ c.i\IMAS: 3412 Sa. Halsted 
Ą> VALANDOS: S—9 tiktai, 
.t.1..» 

Uaktaras 

Jonas W. Saroalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vai. 

Telefonai 
Ofisa3 Ya^ds 2*44 

0r. Virginia Narbutt 
Physician & Surgson 

3001 Wc»t a2nd Street 
ai u Marshal] Blvd, 

Oflio valandas: 
2 iki 4 po p i et 
7 iki O vakare 

TM, LavvruUU fięp 
fiyvejftimsa: 

U'al. fU»ckw®|| 1681 

1 Phoiie Boulevard 2160 

3 Dr. fl. J. Karalius I s 

UŽ3YSENĖJUs>IOS 
U G O S 

1 i § Valandos: 9 iki 12 Jr 4 lkt U | vakarai*. | 2 
s 

I 3303 S0. MORGU STREET 1 
i 

■ 
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