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Prancūzai Užims Didesnius 
Vokietijos Plotus 

BOLŠEVIKAI ŽUDO VALS 
TIEČIUS. 

Darbininkai pakilę prieš ko 
munistns. 

Angį įjos Darbas Pasirodė Netu
rįs Reikalingo Stiprumo 

PRANCŪZAI UŽIMS KRU 
PPO ĮSTAIGAS V 0 . 

KIETIJOJE. 

Apie savo žygius painformuos 
talkininkus. 

Paryžius, Bal. 18.- Prancū
zijos vyriausybės nariai tu
rėjo susirinkimą Elizejaus rū
muose. Jei su (Je^užės 1 d. 
Vokietija neišpildys talkinin
kų (daugiausia Prancūzų) rei
kalavimų, tad štai kas nutar
ta padaryti: 

Okupuoti visą Vokietijos 
Rubr apskritį ir tenai eksp-
loituoti kasyklas ir dirbtuves, 
inėmus ir Kruppo Įstaigas E-
ssuose. Tam tikslui turės bitt 
pavartota mažiausia 200,000 
Prancūzų k "iu menės. 

Kadangi prie tos okupaci
jos, kiek žinoma, neprisidės ki
ti talkininkai, tad nutarta tar
nybon pašaukti 1918 ir 1010 
metų atsarginius. 

Kalbama, kad jn ii i tariniai 

VIEN* ANGLEKASIAI 
STREIKUOJA ANGLIJOJE. 

ma be kitko užimti ^Vestfali
ją. Tokiems tikslams atsiekti 
butų reikalinga turėti po ran
ka apie 500,000 karaonienės. 

Bus pranešta S. Valstijoms. 
šiuo kartu Prancūzija mė

gins gudriau pasielgti. Pirm 
okupavimo naujų Vokietijos 
plotų apie tuos 'savo žygius 
praneš Suv. Valstijoms ir tal
kininkams. I r pareikalaus ai
škaus sutikimo. 

Susiskaldę "tri lypė darbinin
kų sąjunga.'• 

Londonas, Bal. 18. — Šian
die Anglijoje streikuoja tik 
viena anglekasių organi
zacija. Pat i Anglijos vyriausy
bė į tą streiką perdaug rim
tai neatsineša. Nes didžiau
sias krizis praėjo, kuomet aną 
dieną atsisakė streikuoti gele-
žinkelfeėių v ir transportinių 
darbininkų organizacijos. 

Sakoma, pati vyriausybė su
tikti tą streiką buvo rimtai darąs. 
pasirengusi. 

Prieš pat streiko pakilimą 
"tr i lypės, darbininkų sąjun
gos " eilėse -pakito nesusipra
timų. Vadų tarpe pakilo gin
čų ir penktadienio rytą atšau-
k s paruoštas streikas. 

Svari, :oji suskilimo prie
žastis vra id geležinkelie-

Stockholmas, Bal. 18. — Re-
voliucijonierių teismas Smo
lenske nubaudė 320 valstie
čių už dalyvavimą sukilimuose 
prieš bolševikus. Iš tų 72 nu
baustu miriop. Kiti sunkiems 
darbams. 

• 

Iš Petrogrado pranešama, 
kad tenai laikomas darbinin
kų kongresas. Kongrese pake
liami skundai prieš komunis
tų diktatorystę, 

Petrogrado gubernatorius 
Zinovjov Mėgina nuraminti 
darbininkus. J is pažada darbi-

72 ŽMONAS ŽUVO CIKLONE 

Padaryta milijonai dol. nuos
tolių. 

Memphis. Tenn., Bal. 18. — 
Aną dieną šiaurrytiniame Tex-
ase buvo į k i l ę s baisus cik
lonas (vėsnlos rųšis) ir smo
gė jis ant rytų. Plačia juosta 
jis praūžė. t per penkias val
stijas ir paliovė siautęs tiktai 
Oeorgia valstijoje. 

Pasekmėje, anot parėjusių 
čia žinių, 75.žmonės žuvo, šim
tai žmonių sužeista ir milijo
nai dolierių nuostolių padary
ta. 

Baisiai nukentėjusios visur 
susisiekimų priemonės, vieto
mis geležinkelių pylimai pap-

LENKU VALDŽIA UŽSIIMA 
LIETUVOS GROBIMU. 
(Liet. Informacijų Biuro 

Pranešimas). 

Balandžio 14 d. iš Kauno 
gauta tokia nuo p. Balučio 
kablegrama: 

ninkams k, ntroliiioti sovietų h a ut i , namai sugriauti, medžiai 
slaptą policij \ 

Soči jai istai menševikai, sa
koma, atsižadi e vilties nu
versti bolševikus. Šiandie jie 
daro įsravos į Leniną, kad ta
sai darytų reikalingų nusilei-

" dimų. Leninas išdalies tą ir 

čių ir tran. larbinin-
kų vadai paabejojo bau visi vadai stovi už okupavimą di

desniu Vokietijos įiĮotj^ ^ r U ^ i ^ i i i ^ a i k paklausys. Jie 
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RUSIJOJE UŽDRAUSTA 
VIEŠAI SKELBTI LENINO 

' KALBAS. 

apskaitė, kad punė visų darbi 
ninku galės nepaklausyti. Tuo
met pačiose unijose butų i-
vykęs negeistinas suskilimas. 

Kad apsid rausti nuo tų ne-
geistinų pasekmių, vadai at
šaukė streiką, anglekasiai pa
liko vieni streikuoti ir " t r i 
lypė sąjunga' ' kaip nebuvus 
pragaišo. Vyriausybė išėjo 
pergalėtoja. 

Laikraštis Morning Post ra
šo: Pakelta stačiokybė pragai-

Prancuzai šiuo kartu norijšo. Tos galingos amatų uni-
iš vengt i seniau įvykusių nes
magumų, kuomet jie savaran
kiai patys vieni buvo akupa-
ve kelis Vokietijos miestus. 
Tuomet pati Anglija išreiškė 
savo nepasitenkinimą del to 
Prancūzų savarankiavimo. 

Šiuo kartu Amerika ir talki
ninkai turės tinkamo laiko tą 
militarinj Prancūzų žygį visa
pusiai aptarti, kadir sųmodifi-
kuoti, ir apie tai painformuoti 
Prancūziją. 

Prancūzai nuomoniauja, kad 
Vokiečiai iš to niekus daro. 
Anot Prancūzų, Vokiečiai ma
no, kad Prancūzai vieni, be tal
kininkų pagelbos, nepakels jo
kių militarinių žygių. 

Tatai premjeras Briand su 
maršalu Focb skubiai ruošia 
okupaeijinius pienus i r nori 
Vokiečiams parodyti, jog taip 
nėra, kaip jų manoma. 

Naujas sugalvojimas. 

Yra žinių, jog Vokietijos vy
riausybė pasirengusi kreipties 
į Su v. Valstijas, kad Pran
cūzija, Anglija, Belgija ir Ita
lija savo skolas, kurias yra 
skolingos Amerikai, perkeltų 
ant Vokietijos. Sakoma, Vo
kietija sutinkanti tas skolas 
pasiimti ant savęs vietoje karo 
atlyginimo talkininkams, jei 
tik su tokia kombinacija su
tiktų Amerika. 

Vokietija norėtų, kad pas-

jos turi pagaliau suprasti, kad 
ne jų reikalas valdyti šalį. 

VAKARINĮ! EUROPĄ PA
LIETĖ ŠALTIS. 

Konfiskuojami atspausdinti 
pamfletai. 

Ryga, Bal. 17. — Nepapras
toji Sovietų Rusijos komisija, 
kurios tikslas kovoti su prieš-
bolševikiniais priešininkais, 
anot žinių, užViraudė viešai 
skelbti pasakytas Rusijos "ca
ro ' ' Lenino kalbas. Nes Leni
nas keliose pastarosiose kal
bose pareiškęs, jog bolševi
kams nesama vilties pakylan
čius vienur-kitur sukilimus už
slopinti. 

Komisija konfiskuoja ats-
pauzdintus su tomis Lenino 
kalbomis pamfletus. 

Anot žinių iš Maskvos, dir
btuvių darbininkams Leninas 
leidęs gaminties sau visokių 
daiktų ir tais daiktais pirk
liauti su valstiečiais del mais
to. 

su šaknimis išrauti, telegrafų 
ir telefonų stulpai išversti. 

Tūkstančiai žmonių neteko 
pastogės. -

— — . 

SUSIAURINS POKARINIUS 
MOKESČIUS. 

Washington, Bal. 18. — Re-
publ ikonų atstovų vadas že
mesniajame kongreso bute, at
stovas Mondell iš Wyoming, 
pranešė, kad pokarinės mokes-
tys bus kieku galint siaurina
mos. 

J i s sako, jog laikas mokes-
.tis mažinti, bet ne didinti. 

— 

PRANCŪZUI NEPATINKA 
ITAI.^ NUSISTATYMAS. 

Į Lietuvos valdžios pro
testą del nuėmimo ir išveži
mo Lenkijon geležinkelio bė
gių tarp Turmonto ir Šven
čionių kontrolės komisija, 

praneša, kad Lenkų vyriausy 
bė paaiškinusi, jog tai pada
ryta Lenkijos susisiekimo 
ministerio įsakytai konstru
kcijai kitų linijų. 

Nuolatai išvežama Lenki
jon daug kitos medžiagos. 

Balandžio 7 d. j Švenčio-
nius nuėjo trys tūkstančiai 
naujosios Lenkų karuome-
nės ir keli vagonai amuni
cijos. Pastaruoju laiku daug 
kalbama apie naują Želi
govskiui jabą (džiabą). 

Iš tos kablegramos matyti, 
jog kontrolės komisija visai 
nepajėgia sustabdyti visai ne
teisėto begėdiško grobimo Lie
tuvos valstybės mantos, kurią 
Lenkų valdžia gabena iš Lie
tuvos. Prieš tokį mūsų šalies 
plėšimą patartina ir Amerikos 
Lietuviams kelti protestas ir 
bent apie tai indėti kur ga
lima žinias į Amerikos spaudą. 

L. I. B. 

ŽINIOS IS LIETUVOS 
IŠ MAŽOSIOS LIETUVOS. 

Purmaliai. Kovo 13 d. čia at
sibuvo Pr. Liet. Sus. susirinki
mas, į kurį pribuvo apie 200 
žmonių. Daugiausiai darbinin
kai su savo šeimynomis. Tary
bas atsiųsti kalbėtojai -aiškino 
žmonėms apie Lietuvos tautos 
atbudimą, veikimą ir jos da-

Ungurinė (Liudvinavo vals.). 
Pas mus iš dvaro eina mokvk-

« 

lon 10 vaikų. Eitų ir daugiau, 
jei butų nuvežami, nes kelias 
.r> varstai šaltyje ir purvyne no* 
mažyčiams nuvykti. Tėvai bū
dami "profesinėj sąjungoj' 
težino per savo "vnldybas" 
vien reikalauti vietoje i kurti 
mokyklą. Jie sakosi, kad buo
žės "įvairias klintis bestatv-bartinį atstatymo darbą. Klau

sytojai labai įdomavo ir aty- darni, jiems neleidžia ir t £ | 
džiai klausėsi, o pasibaigus 
prakalbai daug prisidėjo prie 
susivienijimo ir vienbalsiai 
nubalsavo "grįžti atgal prie 
Lietuvos. jy 

— v 

AIRIŲ KONVENCIJA CHI 
GAGOJE. 

Brusselis, Bal. 18. — Per 
praėjusias 48 valandas visą 
vakarinę Europą palietė smar
kokas šaltis. Dideli nuostoliai 
laukuose ir sodnuose. 

BELĄ KUN KAIP TIK NE 
GUBERNATORIUS. 

Londonas, Bal. 18. — Depe-
šoje iš Maskvos pasakyta, kad 
buvusis Ungarijos diktatorius 
komunistas Belą Kun paskir^ 
tas "augš tuo ju" komisaru 
Krime. 

ANGLAI VIS DEGINA 
NAMUS. 

Cork, Airija, Bal. 18. — Iš 
keršto Anglai sudegino apie 
tuziną namų Ballymacelligott, 
Kerry apskr. Sudeginta kartu 
ir klebonija. 

kui tų skolų išmokėjimas A-
merikai butų prailgintas il
giems metas. ' 

Pranešta, kad augščiausioji 
talkininkų taryba (premjerai) 
turės susirinkimą Belgijos 
mieste Ostend Gegužės mėne
siu. . 

Šiandie Cbicagoje prasidėjo 
Airių organizacijos "Ameri
can Association for the Recog-
nition of the Airish Repub-
l i c " konvencija Medinah tem
ple buste. 

Sakoma, dalyvauja keli tūk
stančiai delegatų. 

Vakar puošnioje Michigan 
gatvėje įvyko milžiniškas Ai
rių parodavimas. Dešimtys tū
kstančių žmonių dalyvavo.Bu-
vo daugybė ypatingai papuoš
tų vežimų. 

Amerikos Airiai darbuojasi 
už pripažinimą Arijos. 

KRAUTUVININKAM SURA 
KINO RANKAS. 

Šeštadienio rytą du jaunu 
vyruku inėjo avalinių krautu-
vėn po num. 4814 So. Ashland 
ave. 

Pasirinkę abudu po porą če-
verykų su revolveriais du krau 
tuvininku (bendrininku) pris
tatė prie sienos ir surakino 
abiem rankas. Paėmę iš regis-
terio $67 pabėgo. 

Policija abudu krautuvinin
ku turėjo nugabenti pas šal-
takalvį, kad nupjautų nuo ran
kų užtaisytus gelžgalius. 

Rymas, Bal.18. — Prancū
zų ambasadorium Italijai kone 
per 26 metus buvo M. Barrere. 
Šiandie jis, pasirengęs apleis
ti užimamą vietą. I r tai todėl, 
kad Italjos vyriausybė nesu
tinka su Prancūzijos vyriau
sybe del pastarosios aitraus at-
sinešimo į Vokietiją ir del rei
kalavimo peraugšto karo atly-
ginimo. 

KOMUNISTAI PRAŠALINO 
SAVO VADĄ. 

Dinvečiai.. Čia lygiai buvo 
Prūsų Liet. Sus. prakalbos, 
kuriose Tarybos kalbėtojai 
aiškino, kad ir Lietuviai turi 
lygias teises su Vokiečiais. 
Taip valdininkai turi būti 
per pusę iš Lietuvių ir Vo-
kečių, Lietuvių kalba lygiai 
vartojama kaip ir Vokiška; 
dabar Lietuviai negali ramiai 
žiūrėti, kad juos, Lietuvius, 
negana, įvertina ir stato į 
antrą eilę, lyg neturėtu tiek 
proto ir išminties, kad galėtų 
pažinti šio krašto gyvenimo 
svarbumą ir drauge dirbti 
prie atstatymo šios šalies. 
Prakalbos labai patiko ir čia 
daug prisirašė prie susivieni
jimo. 

i . I I - - - -

NAUJAS VALDŽIOS ĮSAKY 
MAS. 

Bet kad išsirūpintų iš dvar
ponių arklių, mažyčiu nuve
žimui, tai ne. Matomai "prof. 
sąjungų" vadams mokslas te
rūpi vien lupose. Jie tai sup
ranta puikiai, kad jei liaudis 
bus tamsesnė, tai jiems bus 
geriau "valdyt i" . Gaila, 
taip maža darbininkai susip
ratę. 

Maskva. ITT—18. Naujai pa
skirtas Rusijos atstovas Lie
tuvai inž. \Mostovenko, išva
žiavo su misija Kaunan Kovo. 
15 dieną. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

Berlynas, Bal. 18. — Vokie
tijos komunistų partija iš savo 
tarpo prašalino reichstago at
stovą komunistą Dr. Paul Le-
vy, kurs kritikavo Rusijos bol
ševikus už pastaruosius komu
nistų sukilimus Vokietijoje. 

VOKIEČIAI APIE HARDIN-
GO PRANEŠIMĄ. 

— 
Nemato sau paramos iš Suv. 

Valstijų. 

Prancūzija Amerikon pasiuntė 
savo specijalį atstovą Versai-
Heso taikos sutarties ir Tau
tų Sąjungos reikalais. 

Bet tasai atstovas neįsten
gė padaryti savo įsravos į nau-Berlynas, Bal. 17. — Suv. 

Valstijų prezidento Hardingo |ją Suv. Valstijų valdžią ir ta 
pranešimą kongresui čia Vo-'misija Prancūzijai visai nepa-

K lai pėdos krašto 'vyriau
sybė parėdė, kad patįs tėvai 
n u b a l s u o t ų , k o k i o j e k a l b o j e 
nor vaikus mokyti, ar Vokie
čių ar Lietuvių. Kokioje kal
boje panorės tėvai, tokioje 
kalboje ir bus mokomi vaikai 
skaityti, rašyti ir tikybos da
lykų. 

B' | 

kiečiai sutiko nevienodai. Did
žiuma jaučiasi, kad Vokietija 
atskirta nuo viso pasaulio ir 
jai nesama jau jokios pagel
bos. Pirmiau turėta vilties A-
merikoje. Bet šiandie ir ta pas
kutinė jau pragaišusi. 

Tie Vokiečiai jaučiasi, kad 
niekas turbūt jau neapsims 
Vokietijos išvesti iš tų nelai
mės rūkų. 

Bet daliai Vokiečių visgi 
yra džiaugsmo, kad preziden
tas Hardingas visai parbloškė 
Tautų Sąjungą, kuri kaip ko
ksai slogutis ligšiol kankino 
Vokietiją. 

Vokiškoji spauda. 
Vokiškoji spauda preziden

to pranešime tečiau įžiūri vie
ną svarbų daiktą, "būtent, kad 
be Amerikos įsimaišymo Eu
ropa nekuomet negalės susi
laukti ramybės. Nes pranešime 
pasakyta, kad Suv. Valstijos 
savo priedermes Europos žvil
gsniu visgi turės išpildyti. 

Spauda didelę svarbą mato 
sau, kad Amerika užsisuko 
nuo Prancūzijos visų troškimų. 

vyko. 
Pasirodo, kad prezidentas 

Hardingas yra ištikimas savo 
žiams. 

Nauji pasiūlymai. 

Nepatenkinti Vokiečiai tuo, 
kad prez. Hardingas atsisako 
maišyties karo atlyginimo 
klausiman. J is sako, kad Vo
kietija turi duoti reikalingą 
atlyginimą, bet nepareiškia, 
kaip augštas tasai atlyginimas 
turėtų būti. 
Čia diplomatinėse sferose kal

bama, kad Vokietijos užrube-
žinių. reikalų ministeris Dr. 
Simona rengiasi paduoti tal
kininkams naują pasiųlymą at
lyginimo klausime. Bet tasai 
pasiųlymas busiąs tik perpus, 
kiek talkininkų reikalaujama. 

Koks tas naujas pasiųlymas 
nebūtų, visgi tikimasi, kad tas 
duos progos užmegsti naujas 
tarybas su talkininkais. 

Pirmiau Vokietija buvo lū
kėdavus Amerikos ar Šveica-
rijos tarpininkavimo atlygini
mo klausime. Bet šiandie ne
sitiki gauti tarpininkų. 

Šaukėnai. Šiame valsčiuje 
yra keli sodžiai, kurie iki šiol 
tebėjo dvarininkams baudžia
vą. Tur būti kitur Lietuvoj 
gyvenantiems nei į galvą ne
atėjo, kad panašus atsitikimai 
butų galėję Lietuvoje būti. 
Taip, Kenterių sodžių, kuria
me gyvena 10 ūkininkų, turin
čių po 24 dešimtines žemės, 
be visų valdiškų rekvizicijų 
atlikimo, turėjo eiti sekančią 
baudžiavą į dvarą. 

Kiekvienas ukin. privalė
jo kas metai: 

1 Tverti 8 sieksnius žve-
rinčiaus tvoras, 

2. Įššienauti dvarui 4 de
šimtines pievų, 

3. Suvesti ir sukirsti 5 siek
snius malkų 

4. Atlikti 5 keleivystes pora 
arklių iki 30 varstų tolumo. 

5>. Per dvarininko laukus 
iškasti griovį ir taisyti 30 
sieksnių kelią. 

6. Išeiti 30 darbo dienų vy
rams. * 

7. Mokėti 50 rub., kurių 
dvarininkas nepriimdavo, bet 
ūkininkas turėdavo atitarnau
ti, skaitant kiekvieną moterų 
einamąją dieną 40 kap. ir vy
rams dieną 60«kap. Vasario 
20d. Šaukėnų valsčiaus valdy
ba, gavus nuo minėto sodžiaus 
gyventojų prašymą, paskelbė 
Kentrių sodžiaus ūkininkus, 
nuo minėtos baudžiavos esari- Vokietijos šimtui markių 
čius atleistus. Čapskis, pajutęs ^Lietuvos, šimtui auksinų 

A. f A. 
VIKTORIJA 

LACHAVVIČIENĖ 
Mirė subatojje, Balandžio 
16 dv 7 vai. išryto, 37 me
tų amžiaus. Amerikoje iš 
gyveno 17 metų. Paliko 
dideliame nuliūdime savo 
vyra Steponą, du sunu ir 
tris dukteris. Buvo gimusi 
Lietuvoje, Tauragės mies
tely, Raseinų pav. Po tė
vais Kislauskaitė. Be to, 
Amerikoje paliko savo 
motiną, brolį Antaną ir 
keturias seseris. 

Nabašninkės kūnas pa 
Šarvotas po num. 2320 
West 23 Place. 

Gedulingosios pamaldos 
ui jos dūšią bus seredo-
je, Balandžio 20 d., pra
sidės 9 vai. rytą, Aušros 
Vartų parap. bažnyčioje. 
Iš ten jos kūnas bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. 

Širdingai prašome gimi
nių ir pažįstamų dalyvau
ti laidotuvėse. 

Nuliūdęs vyras S. La-
chawicz; dukterys: Vikto
rija, Tekia ir Sofija; su
nu: Boleslovas ir Stepo
nas. 

P. S. Kas norite kokių 
informacijų apie nabaš-
ninkę, kreipkitės per te
lefoną: Canal 1271. 

ištrukusią auką, nerimsta. 

PINIGįl KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $2$,000, Baland. 10 
buvo tokia pagal Merchantf Lo-
an and Jrust Co.: 
Anglijos sterlingų svarai 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 

Lenkijos šimtui markių 

$3.92 
7.15 
4.46 
1.60 
1.60 
.13 
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LIETUVIU KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eiua kasdieną išskyras nedėldienlus. 

PRENUMERATOS K U N A : 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams . . . . . . . . . $8.00 
Pusei Metų . . <„> • • • • *•** 

SUV. VALST. 
Metams $*-°° 
Pusei Metu *«0 0 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas: Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS'• PUBL. C0. 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Hyma 

i 
• 

m 
m 

i 

ns ir Brusselio 
Konferencija. 

Belgas Hymans iki šiol bu
vo bešališkas Lietuvos ir Len
kijos ginče. J is turėjo laikytis 
savo tautos politikos, o ta tau
ta yra padariusi sąjungą su 
Prancūzija. Kol Prancūzai rė
mė savo talkininkus Lenku*, 
tol ir Belgai turėjo daryti taip 
pat. Belgų širdys yra pasidali
nusios. Lenkai bando sunaudo
ti Flamandų kovą su Valo
nais pačioje Belgijoje. Įtek-
mingesnienis Valonams Len
kai įšneka, kad Lietuviai esą 
bjauresni už Valonų neapken
čiamus Flamandus, ir dar pri
deda, kad remiant Lietuvius 
stiprėja Flamandai. 

Tečiaus Belgai yra maža 
tauta ir myli savo neprigulmy-
bę. J ie nenorėtų nusikalsti nie-
keno neprigulmybei, tai-gi ne
noromis paremia Lenkus, nes 
matoma, kad Lietuva taip ko
voja už savo neprigulmybę, 
kaip Belgija kovojo su savo 
kaimvnais. 

Hymans keliauja į Lietuvą 
nesisakydainas, kokis jo tiks-
las.Bet mes galime drąsiai spė
ti, jog jis nori ištirti kodėl Len 
kai taip geidžia Vilniaus? Ko
dėl lenkiškoji ponija taip 
smarkiai eina prieš savo žemės 
laisvę. 

Geras daigtas, jei Lietuvos 
valdžia priims Hymans'ą taip, 
kaip krikščionių demokratų 
partija priėmė p. Mare Sang-
nier, jei mokės sudaryti jame 
gero įspūdžio. Bet pavartodami 
pietus ir iškilmes kur jų rei
kia, neturime mintyti, kad tuo-
mi viskas ir atlikta, 

Lietuvos valdžia turėtų pa
rodyti Hymans'ui, kad nuo 
Lenkų ponijos Lietuvoje nėra 
atimtos piliečių teisės, kad jos 
žmonės nestumiami nuo val
džios, jei jie nuoširdžiai prisi
deda prie krašto kūrybos. Tą 
prityręs ir savo akimis pama
tęs Hymans'as turės progos ir 
drąsos kreipti Briuselio kon
venciją į tą pusę, kad Vilnius 
4iktų Lietuvai, kad lenkiškas 
gaivalas Lietuvoje darytųsi iš
tikimas jos valstybei. 

Lenkų mintimis gyvenančio
ji Lietuvos ponija rupįsis Hy-
mans'ui išrodinėti, buk Lietu
vos valdžia yra bolševikiška, 
buk civilizuotam žmogui nė
ra galima po ja gyventi. Svar
bu, kud Lietuvos valdžia mo
kėtų Hymans'ui parodyti savo 
pastangas sueiti j sutartį su ta 
prieš ją nusistačiusią savo gy
ventojų dalimi. Čia Lietuvos 
valdžiai prisėta skaudžiai pri
tirti, kad ji neljeturi Smetonos 
savo pryšakije. Tiškevičiaus 
prašai inimas taip-gi neišeis 

.ant naudos. 
/ 

Į Briuselio konferenciją raus 
valdžia turėtų rimtai rengtis. 
Yra gražios vilties, kad ta 
konferencija išeis Lietuvai ant 
naudos, bet mes turime tą 
naudą pasidaryti, o ne vien 
pasitikėti, kad kiti mums ją 
pagamins. 

Lenkai, matydami Prancū
zijos ir Belgijos politiškus rei
kalus gal nusileistų ir atsiža
dėtų Vilniaus, bet jie pastatys 
reikalavimus, kad Lietuvos 
ponijos dvarai nebūtų atimami 
be atlyginimo. Tame juos pa
rems ir Belgai ir Prancūzai ir 
visi talkininkai. Tada Lietu
vos ponija bus Lenkams dė
kinga. 

Lietuvai dabar atseina du 
klausimu: 1) ar atsižadėti 
Vilniaus, ar atsižadėti dvarų 
atėmimų ir 2) jei atsižadėti 
dvarų atėmimo, tąi ar to atsi
žadėjimo gerumus palikti Len
kams, ar pasiimti patiems. 
Tuose dviejuose daly
kuose Pažangos partija prisi
laikė protingų pažiūrų. Nors 
mes neiname su ta partija ki
tuose jos dalykuose, bet drau
ge su ja mes norėtume veikiau 
palikti ttVarus ponams, kad 
tik Vilnius liktų Lietuvai, ir 
kad pasibaigtų mųs tarptau-
tiška nepripažinimo varkaly-
nė, idant greičiau galėtume 
imti kamšyti nenaudos skyles, 
per kurias į mųs žemę eina 
piktas vėjas ir šaltis. 

Prezidentas Kon
grese. 

Prezidentas Hardingas savo 
skaitytu kongresui pranešimu 
kuovaizdžiausiai nutiesė pa
matinius dėsnius Suv. Valsti
jų nusistatymui užrubežių po
litikoje. 

"Versailleso taikos sutartį, 
Tautų Sąjungą ir. Su v. Valsti
jų taiką su Vokietija prezi
dentas apkalbėjo skyrium. I r 
nurodė, kas reik su visa tai 
padaryti. 

Tautų Sąjunga visai atmes
ta. Nes tai talkininkų milita-
rinė organizacija. Jos tikslas 
visam pasauliui ir visoms at-
skilioms tautoms diktuoti savo 
norus. Tautų Sąjungoje nėra 
lygiateisės visoms valstybėms. 
Joje vadovauja galingosios 
viešpatijos. Šitos gi nežiūri pa
saulio ramybės, bet tik savo 
reikalų. Tokia organizacija ne-
kuomet negali užtikrinti pa
sauliui taikos. 
Bet prezidentas nesutiko Suv. 

Valstijoms daryti atskirą tai
ką su Vokietija. J i s pasiųlė 
kongresui padaryti nuodugnią 
reviziją Versailleso taikos su
tarties. Patarė joje padėti rei
kalingas pastabas, padaryti pa 
taisymus. Priimti visus tuos 
sutartyje posmus, kurie palie
čia Suv. Valstijas ir Amerikos 
reikalus. Taip apdirbus sutar
tį ratifikuoti. Atskira sutartis 
su Vokietija, prezidento su
pratimu, mūsų šaliai nepada
rytų nesmagumų. Bet butų 
perdaug didelių keblumų. 

Ir kol taikos sutartis bus ap
dirbta, pirmiau to kuoveikiaiis 
su rezoliucija paskelbti taiką 
su Vokietija ir Austrija ir tuo 
keliu grąžinti ša^ai normalius 
laikus. 

Apie pasaulinę taiką prezi
dentas kitaip galvoja. Tam 
tikslui jis gamina pienus. J is 
sako, kad pasaulio tautų są
junga turi buj lygių su lygiais. 
Tokiam svarbiam daiktui ne
turi but priverstinumo atski-
rioras tautoms. Neturi but pa
vartojami militaristiniai grū
mojimai. 

Matyt, prezidentas turi omi
nėje pakviesti visas pasaulio 
tautas suvažiavimai! ir tuo ke-

Mūsų Reikalai Lietuvoj. 
Tų visų nesuskaitomų nuo

stolių tarpe kurių yra pada
ręs visai žmonijai, tai-gi ir 
mums Lietuviams, šitas karas, 
ar ne svarbiausias—tai norma
laus kultūrinio darbo išardy
mas. Vargų kankinami žmo
nės išsiblaškę ir lyg uždusę 
ieškojo ir tebeieško visų pirm 
savo kasdienių gyvenimo rei
kalų aprūpinimo. Tie rūpes
niai užtildyt, esant tokiam iš 
į rūsiam ūkiui, ne visad tesiseka 
ir jau be to įkaitę žmonės tik 
dar labiau širsta ir virsta viens 
kitam nepermaldaujamais ne
prieteliais. Gyvenimo rūpesniai 
nepalieka laiko pamąstyti apie 
save ir savo kilnesnius tikslus, 
nes toks darbas reikalauja at
sidėjimo ir ramybės, be to ir 
rytojus turi būti šiek tiek 
tikresnis. Šito šiandien niekur 
nerandam. Tad ir matom, kad 
žmonės mažiau tesusitaiko 
šiandie net tenai, kur papras
tai minčių suvienodinimas 
prieš karą buvo galimas. 
Šiandien tai jau tikrai pasaulė
žvalgą kova vįrto labiau jaus
mų kova, tad ir žiauresnė yra 
kova. Tas apsireiškimas paste
bimas ir pas mus Lietuvoj. 
Karo vargai ir nuolatinis ne
pastovus likimas sunervino 
žmones ir suskirstė beveik į 
tiek grupių, kiek galvų. I r y-
pač dabar, karo šmėklai kiek 
atsitolinus, tai labai jaučiama, 
nes pradedam dirbti kultūros 
darbą. 

Nelemtas karas išardęs kul
tūros darbą pakirto šaknis ir 
mūsų bedidėjančiai katalikiš
kai šviesuomenei. Prieš karą, 
ypač pradėjus veikti Ateitinin
kams ir katalikų studentų są
jungai, viešoji Lietuvos nuo
monė buvo pradėjusi pergy
venti krizį, kurio visi daviniai 
liudijo, kad senajai rusiško 
nihilizmo dvasiai, kurios ne
maža buvo pasisavinę ir .mūsų 
senesnieji veikėjai-inteligentai, 
bus padarytas galas, bent ka
talikiškoji Lietuvių liaudis su
silauks inteligentų, savo reli-
gijinių tradicijų gynėjų ir 
skelbėjų. Ir ueapsiriktą. Iš tos 
srovės jau išėjo nevienas žy
mesnis darbuotojas* katalikas. 
Be to liko išplėšta bedieviams 
teisė vieniems prieš liaudies 
valią klaidingai reikšti josios 
norus bei jausmus. Lietuvių 
visuomenė persiskyrė į dvi aiš
kias dalis: viena su Dievu, kita 
prieš Dievą žadėjo vykinti 
žmonėms žemėje tinkamų gy
venimo sąlygų. Bet prieš ka
rą tas darbas tik pradėta, ir 
tiek skaitlingos katalikiškos 
jaunuomenės eilės nespėjo jo 
tinkamai gyvenimo reikalams 
prirengti i r paleisti gyvenimo 
sukurin. Atėjęs karas, po jo 
revoliucijos, nepriklausomos 
Lietuvos atstatymas. Darbinin
kai pasidarė labai reikalingi. 
Nereik nei sakyt, kad su so-
cijalistais bei šiaip pirmeiviais 
nebuvo galima dirbti krikščio-
uiškos valstybės darbas; pasi
rodė, kad Rusijos revoliucijos 
pradžioj su socijalistais negali
ma buvo dirbti bendrai net at

statant savo nepriklausomą 
valstybę, — jiems tiko labiaus 
bendravimas su Busijos soci
jalistais negu Lietuvos nepri
klausomybė. Aišku, kad kilus 
reikalui valstybinis darbas 
dirbti, tariamoji pirmeiviškoji 
jaunuomenė, kuri susispeto 
aplink "Aušr inę" , nuėjo so-
cijalistų keliais, o kilus Rusi
joj bolševizmui nusirito — 
kad kai kas ir susilaikė— į tą 
bedugnę, padėdami bolševi
kams gaudyti ir kankinti sa
vo priešus-ateitininkus bei Lie
tuvių Tautos Tarybos narius 
(pav. Voroneže). Katalikiškas 
jaunimas turėjo ne tik pats 
save nuo pilno sugedimo ginti, 
bet, nesant inteligentams, rū
pintis ir visais lietuviais pabė
gėliais, nes priešingas jauni
mas, jei ne tarnavo bolševi
kams, tai šaltai žiurėjo, kas 
darosi. Vadinasi, dar pats ne
subrendęs katal. jaunimas grie 
besi atsakomingo darbo. I r ži
noma, kad tas darbas, kad ir 
išmokino kai kurį šio to, bet
gi ir daug jam pakenkė, nes 
neleido pagilinti nei sielos nei 
mokslo. Jaunimas išsiblaškė ir 
susmulkėjo. Tiesa, jis likosi iš
tikimu savo idealui, bet tas ide 
alas tokiomis aplinkybėmis ne
galėjo jo širdies pagauti ir ją 
savaip naujai perdirbti. Grįžęs 
Lietuvon, jaunimas tęsė dar
bą. Krikščionišikasis pasišven
timas išvarė jį frontan tėvynės 
ginti, tuo tarpu kai suindifer-
entėjęs pirmeiviškas jaunimas 
dažnai bešaliai žiurėjo į karo 
rijamas aukas. Kat. jaunimo 
eilės praretėjo, o ypač Želi
govskiui puolant; praretėjo ir 
darbininkai-inteligentai, iš ku
rių ateity butų buVę pasišven
tusių visuomenei katalikų vei
kėjų. Negana to, šitoks gyve
nimas sutrukdė mokslą, ir visa 
eilė mūsų jaunimo laukia pa
sibaigsiant karą, kad galėjus 
tęsti nutrauktąjį mokslą. Bet 
daug jaunimo jau tiek išstum
ta iš normalaus gyvenimo bė
gių, kad vargu bepajiegs tęs
ti mokslą. Katalikų visuome
nė per tat daug nustoja. 

tiesioginė pasekmė tokio 
gyvenimo — didžiausioji stoka 
išlavintų baigusių mokslus ka
talikų. Tie, kurie yra, privers
ti dirbti dešimts darbų, — už-
tad nei vienas neatliekama 
tinkamai. Turėję tokį gyveni
mą, aišku kad negalėjom įsi
kurti nei gerų mokyklų. Karas 
sutrukdė išsiauginti . katali
kus mokytojus. Dabartiniai mo 
kytojai yra dar senos Rusų 
pirmeiviškos mokyklos moky
mai — užtai mums' katalikams 
ir netikę — arba šiuo metu 
ant greitųjų pagaminti, daž
nai nebaigiant ne viso skirto 
mokslo, iržtad be tinkamo pri-
rengimo ir dažnai laiko dvasios 
vergai ir yra mums katalikams 
priešingi. Atsitinka, kad patys 
žmonės kaimuose priversti bū
ną su pagaliais varyt tokius 
mokytojus. Žodžiu, kat. visuo
menė pergyvena sunkų moky
tojų krizį. Kat. ateitis bus 
tamsi, jei Įsatalikai nepajėgs 
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lių padėti pasaulio taikai pa
matus. 

Toksai Suv. Valstijų nusista 
tymas nejaukus ypač Prancū
zijai. Pastaroji iš Tautų Są
jungos tikėjosi didelių malo
nių. Nes Tautų Sąjunga yra 
suvaržiusi Vokietiją ir Prancū
zijai užtikrinusi viešpatavimą 
Vokietijos plotuose. Tikėtasi 
aiškios Suv. Valstijų paramos. 
Tuo tarpu pasirodė, kad šian
dienė Suv. Valstijų valdžia la-
bjaus-aįuri nuosavų (reikalų ir 
saugo ir gina savąsias teises. 

Amerika turi but pirm visako? 
Talkininkai nepatenkinti. 

Pačią Tautų Sąjungą laukia 
karsto lenta. Europa savo ke
liu posenovei vargs. Nes vis-J 

gi nėra kam supančioti Pran
cūzų militarizmo ir jų imperi
jai istinių siekimų.Dar ilgai tas 
naujas utilitarizmas kankins 
jam nepalankias šalis ir žmo
nes. 

Bet ir įam ateis galas. 
Prezidentas Hardingas pildo 

savo pažadėjimus, kokius yra 
davęs šalies pilit&anis. 

prirengti mokyklai tinkamų 
mokytojų bei turėti savų mo
kyklų. Valstybe reikia kuo 
mažiausiai pasitikėt, mums 
reikia stengtis turėti savų mo
kyklų, jei norim turėti sveikai 
išauklėtų katalikų inteligentų, 
ir apsiginti nuo valdžios ky
šimos mūsų reikaluosna. Da
bar patiektasis valdžios mo
kyklos projektas — jei tik jis 
bus priimtas — pagamins ne
maža vargo apginti savo vai
kų sielas nuo brutališkų valdi
ninkų sauvaliavimų. Viena aiš
ku, kad katalikai turi rengtis 
prie visa ką; bet jei ir nereik
tų kovot, tai vis tik lieka aug-
štasis tikslas pasiekti: vaikus 
ir jaunuomenę Kristaus mok
slu išauklėti. Tą tikslą pasiek
sim tik grynai katalikiškoj 
privatėj mokykloj. Tad turim 
jau dabar kiek galėdami rū
pintis tuo reikalu ir sunkiai 
uždirbto skatiko nesigailėt dėt 
ant šito aukuro. Lygiai gali
ma pasakyt, kad nekuomet ne
turėsim tikros katalikiškos in
teligentijos, jei baigusis viduri 
nes mokyklas jaunimas netu
rės galimybės toliau eiti ir 
baigti mokslą katalikų augšto-
joj mokykloj, universite. Toji 
mintis neprivalo mus išgązdin-
ti, žinodami, kad maišytos pa
kraipos universite mūsų jau
nimas negalės kietai atsistot 

ant grynai krikščioniško pa
mato ir juo visą savo idealo-
giją pagrįsti, nes ne vieno
kiems profesoriams esant, ne 
vientysi bus ir įtaka bei pa
kraipa. Todėl kad ir tolimes
nis, bet ir savas universitas y-
ra mūsų gyvas reikalas, tad ir 
reikalas juo rūpintis po biskį 
jau dabar. 

Je i galėsim tinkamai pri
rengti ganėtą skaičių moky
tojų — katalikų ir turėti pa
kankamai katalikiškų mokyk
lų, tai žinant mūsų liaudies 
pasišventimą savp religijai bei 
kilniems dalykams, mes galė
sim būti tikri, kad Lietuvių 
tauta savo didumoj pasiliks 
tikrai katalikiška ir dora, o 
būdama tokia pajėgs geriau
siai, nes Kristaus dėsniais iš
rišti ir painius visuomeninio 
gyvenimo reikalus, taip jog 
Lietuvoj bus gera visiems. Rū
pinkimės tad katalikiškąja mo
kykla. Bemkim kat. jaunimą 
susispietųsį apie "Ate i t į ' ' ir 
"Pavasar į" . A. 
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J AMERIKOS LIETUVIAI! 
• Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą i Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 
Kataliku i 

. — . — — ; 

Metraštį 
1916 m. 

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos 
JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotoją 

b) draugijų 6)*bažnyeių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų, ir e) kitų. 

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų, 
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir š";~'p daugybė į-
vairių įvairiausių aprašymų. 

JAME vienu žojjžių, šalę visapasaulinių žinių telpia visas A-
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdajni tą 
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuvą, kaip mes matome 

• 

. . . . . . . . . . $1.00 
K50c. 

Kaina: Apdarytos 
Kaina: Neapdarytos .. 

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos 
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti į Lietuvą. 
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• "DRAUGAS" PUBUSHING C0. 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. a 
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J. P. WAITCHEES 
Lawyer 

I ii EI'r VIS ADVOKATAS 
Vakarais: 450f S. Ashland Ave. 

Tel. Tardą 105S 

IDlen. Rooni 518—159 N. Oalrk St, 
TeL liandolpn 1607 
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KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. « 

— 

Barškančioji Angis. 

Klaus. Ka»s per kirminas ar 
vabalas yra ta barškančioji 
angis, kur ji būva ir kaip iš
rodo. v Būdvietis. 

Atsakymas. Barškančioji an
gis yra pavojinga nuodinga 
kirmėlė. Lietuvoje nėra tos rų-
š.ies angių, bet Amerikoje jų 
yra keliolika veislių. 

Tos kirmėlės vadinasi barš
kančiomis, kurių ant uodegos 
galo būva keli kauliniai žiedai. 
Kirmėlei judant jie barška. 
Barškančioji angis išsiperi su 
vienu žiedu ant uodegos. Pas
kui kiekvienu sykiu, kad ji iš
sineria iš savo odos, pasidaro 
naujas žiedas viršaus. Žmonės 
šneka, buk kirmėlė tiek turint 
metų, kiek turi barškalų ant 
uodegos, bet tai netiesa. Barš
kančiosios 'kirmėlės, jei jos ge
rai šeriamos, išsineria kartais 
keturis sykius su vienais me
tais, tai-gi iki keturių barška
lų gali pasidaryti vienu metu. 
Betai pasitaiko rasti barškan
čiąja angį su daugiau kaip 12 
barškalų. Mokslininkams pa
sisekė užeiti vieną su 21 barš
kalu. 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Balsted Street 

valandos: 19 lkl 12 ryto; 1 lkl < 
po piet. • 11d 8 vakar* 

Barškančiosios angys labai 
pavojingos tuomi, kad jų dan
tys geriau negu kitų kirmė
lių yra pritaikytos kandimui. 
Jų nuodai yra neapsakomai 
smarkus ir kenksmingi. Į 10 ar 
15 minčių po įkandimo žmogus 
netenka jiegų, vemia ir šaltu 
prakaituoja. Įkąstoji vieta 
smarkiai sutįsta ir ima pū
liuoti, širdis nusilpnėja, akies 
lėlė išsiskečia. Į 12 ar 15 va
landų užpuola drugys ir sun
ku būva kvėpuoti. Kraujuje 
dažniausiai pasidaro gangre-. 
na. Nuo gangrenas mirtis y-
ra neabejotina, bet įkastieji 
žmonės dažnai miršta pirmiau 
negu gangrena pasidaro. 
Barškaneiajai angiai įkandus 

žmogų reikia kuogreičiausiai 
smarkiai perrišti sąnarį augš-
čiau įkandimo, žaizdą reikia 
švariu peiliu prapjauti, kad 
pasidarytų didesnė, kad krau
jas bėgdamas laukan išneštų 
ir nuodus. Prie žaizdos reikia 
dėti potašo permanganato, bal
tinančių miltų, ehrominės rak
šties, sidabro nitrato arba kitų 
tokių vaistų. Naudinga yra į-
kastąjam duoti kas pusvalan
dį po kavinį šaukštelį stiprios 
degtinės. Didelis degtinės 
malkas negelbsti, bet mirtį pa
greitina. Naudinga yra duoti 
ligoniui po mažyeiuką miltelį 
strik «Inas arba amoni jos. <ie-
riau to nedaryti be gydytojo, 
nes lengva įteikti perdaug ir 
nunuodfnti žrnogį. 

Labai pavojinga barškančių
jų angių rųšis lotyniškai va
dinasi Sisturtis Catenatus. Jos 
yra trijų pėdų ilgio. Daugiau
sia jų yra pievose į pietus nuo 
Ohio ir Minnesotal Užaugusioji 
angis "gimdo šežiatą jaunų i 

Nerviškas? 
Tūkstančiai kentėtojų nuo 

nemiego 
negnunuliavimu 

dispepsijos 
galvos skaudėjimo ir kitų ligų, 

randa pagelba vartojant 

Dr. Milės' Nervine 
Kodėl T U Nepamegini? 
Ar esi vartojęs Dr. Milės 

Anti-Paiu Pili-? 
PASIKLAUSK SAVO VAISTININKO 

S-

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki S:8d vakare 
Residencija: 10588 Pcrry Ave. 

Tel. Pullman S42 
s — » - - « — . . . . . . . . . . < 

8 Dr. M. T. STRIKOL'IS • 
etuvts Gydytojas Ir Chirurgas" 

• Pcoplcs Teatro Name 
•1616 W. 47th Str. TeL Boul. a 
"Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 1« 
• i k i 12 ryte. 

l ies . 2614 W. 4Srd Street 
Nuo ryto iki piet. 

ei. MeKinley 26S | 1 < 

1 
I 

0 8 . S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OflKM ir Gyvenimo vieta 

8252 South Halsted Street 
Ant viris— Valvanal Stat* Bask 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nno 
2 iki 4 po pietų; nuo T lkl t vak. 

Nedėllomls nuo l t lkl & 
Trifmm 

1 

Tel. Randolph 2898 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASSOCLVTION BJLDG. 

19 So. La Saite St. 
Valandos: 9 ryto iki 6 po piety 

Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

a ' - • 

TeL Drovar 7§48] 

Dr.C.Z.'Vezelis 
LIETUVIS DEJCTISTA8 

4711 SO. ASHLAND AVENUN 
arti 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakl 
Seredomia nuo 4 Hg 9 vakare 

SSSCJ •Ai^w~3a»ia 

iimiiiiimmtiuiiiiumiumiiiMiimuiiii 
Ros. 1180 Indepeodcuce BĮ*d. 

Telefonas Voa Burett 294 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ri Chirurgas 
SpecijaUstas Moterišku, TyrlMtej 

Vmthą ir r*ag <*rtmi*kų ligų 
VALANDOS: 10—11 vjto 9—4 aa 

T-v ." '. * ' pietų, 7—S vak. Nedėliomis 10—11 £. 
rugsėjo menesije. Daugiausiai oftoas s»4 so. aaistes sc, Ohjos«o 

Telefonas Drover 9698 (Pabaiga ant 3,pusi) IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIUIHIIMI 

% 



Antradienis, Ba lan3 . 10, 1921 omuGKs i 
KLAUSIMAI IR AT

SAKYMAI. 

(Pradžia ant 2 puls.) 

praplitusioji rųšis ki tados bu
vo Crotalus liorridus. T a barš
kančiųjų angių rųšis būdavo 
ki tados Naujoje Anglijoje i r 
vidurinėse valstijose. T a kir-

3 d. Bal., Turner sve t , Švč. 
Mar. Pan . Ražąnčiavos dr-ja 
turėjo balių.Žmonių buvo daug 
ir pelno liko. Publ ikai nepa
tiko t iktai , kam leido politi-
kierianis kalbėti. Kep. 

P A D Ė K O S ŽODIS. 

KŪDIKĖLIO JĖZAUS NAŠ-mėlių rųšj beveik visai išnai

kino žmonės ir meitėliai. Mei ! l J Į | j j |H PRIEGLAUDOS A T 

S T O V O S U R I N K T O S 

AUKOS. 

tėliai retai s t impa nuo barš
kančiųjų angių įkandimo.Žmo-
nės dėlto šneka buk meitėliams 
nekenkia tos kirmėlės baisus 
nuodai. Tiesos y ra tiek, kad 
meitėlio stora oda nelengvai 
penkertama, ir kad nuodai pe
nėto meitėlio lašiniuose išsklei
džia i r atsiskiedžia nepasiekę 
raumenų. Jei juos pasiektų, tai 
ir meitėlis nugaištų, ka ip k i 
ti gyvuoliai. 

Barškančiųjų angių y ra van-
denije. Ta veislė lotyniškai va
dinasi Crotalus Adamanteus, 
Adamanteus reiškia deimanti
nį. J i s būva kartais aštuonių 
pėdų ilgio ir penkiolikos colių 
storio apjuosiamai. Ta barš
kančiųjų angių rųšis veisiasi 
pietinėse valstijose. Ypatingai 
daug jų yra Florida Keys. Sa
ko, kad šitos angys net už
puola an t žmonių ir kanda 
nors neužrkabinamos. Jos la
bai gerai plaukioja vandenije. 

Žmonės darosi naudos iš vis
ko; pasidaro ir iš barškančių
jų angių. Iš jų skurų daro 
mašneles pinigams ir ki tus 
mažmožius. Barškančiųjų an
gių kailis yra gana brangus ir 
gražus. Tos angys ir šiaip pa
daro naudos, nes išnaikina pe
les i r žiurkes ten, kur šitie gy-

c** 

vuoliai sugadina javus ir pri
dirba kitokios blėdies. 

Plačiau apie kirmėles gali
ma rasti, veikale JStejneger, 
The Poisonous- fcnmkes oi" 
North America 1893 m. 

i 

LIETUVIAI AMERIKOJE, 
SIOUX CITY IOWA. 

Balandžio 10 d. Šv. Onos dr-
ja parapijos svetainėj suren
gė gražų vakarų, kurio pelnas 
skir iamas įtaisymui bažnytinių 
rūbų. Prieš Velykas vietinės 
draugijos jau nupirko Šv. K a 
zimiero bažnyčion ištisa eilę 
bažnytinių rūbų, t. y. Arnotą 
i r k i tus daiktus , taip-gi i r ka
pa už $250.00. Rubai labai gra
žus, nes auksu išsiūti. Klebo
nas už aukii bažnyčiai labai 
dėkingas visiems parapi jo
nams ir sako, kad dabar nei 
viena Sioux Citv bažnvčia ne-
turi tokių rūbų. 

Tai-gi, nuo šio gražaus dar
bo neatsiliko ir Šv. Onos dr-
ja, kur i tam tikslui surengė 
gražų vakarą. Vaidino juokin
gą veikalėlį " N e t i k ė t a i " . 
Žmonių atsi lankė nemažai, iš 
ko rodos kad ir pelno liks. 

Keikia pažymėti, kad tokiuo
se reikaluose H v. Onos dr-ja 
visada yra pirmutinė. Prie 
altorių a r kitokių daigtų pa
gražinimo ta dr-ja pirmiausia 
pasirodo. Je i kada ko prirei
kia, tai klebonas pirmiausia 
šaukiasi &v. Onos dr-jos. Ren
giant vakarą parapijos naudai , 
tai ar ką gausi a r ne, o Šv. O-
nos draugiją visados gausi il
su noru pa tarnaus . Už tai Šv. 
Onos dr-ja y ra vertas augstos 
juigarbos. Vietinis. 

Aš, žemiau pasirašęs, Kūdikė
lio Jėzaus Gailestingų Asmenų 
draugijos atstovą* baigiu savo 
darbą ir po keturių savaičių 
išvažiuosiu Lietuvon. 

Širdingai aeiu gerb. kun. P. 
Bučiui, į1 D r a u g o ' ' redakto
riui. J o pr i jaut imas daug pa
darė naudos nuskurusiems ir 
suvargusiems Lietuvos našlai
čiams. 

Ačiū kun. Urbonavičiui už 
suteiktus pal iudi j imus; "Dar 
b i n i n k u i " ir jo redaktoriui P . 
Gudui. 

Brooklyn, N. Y. nuo biz. $165.00 Ačiū visiems gerb. klebo-
Braddoek, Pa. 29.25jnams už pagelbą ir paramą, 
Homestead, Pa 51.68 
Bentleyville, Pa 33.00 
Sugar Noteh, Pa 27.95 
Kingston, Pa 42.00 
Plymouth, Pa 11.85 
Pittston, Pa 135.00 
Girardville, Pa 38.60 
Mahanoy Oity, Pa, 49.65 
Minersville, Pa 50.28 
St. Clair, Pa. . . . / . 15.50 
Tamaąua, Pa 10.50 
So. Chicago, 111 47.75 
Cbicago, 111. 

Town of Lake 89.10 
Šv. Mykolo parap 55.00 
Šv. Petro ir Povylo par. 44.20 

Visų Šventų parap 44.13 
Aušros Vartų parap. . . 45.25 
Šv. Jurgio parap 215.21 
18-tos gatvės . . . . . . . . 131.01 
Brighton, Park 53.64 
Chicago Heights 85.70 S l l ž ė s 1 0 ®m** į važ iuo ju Lie-
Chicago Park 27.75 

VVaukegan, 111 110.70 
St. Louis, Mo 58.25 

Ačiii visoms draugijoms, ku
rios rėmė tą darbą;, visoms 
mergaitėms, kurios padėjo rin
kime aukų ir visiems geros 
širdies Lietuviams, kurie at« 
jautė Lietuvos našlaičius ir 
duosniai aukojo. 

Visiems, kurie darbu ai- au
ka prisidėjo prie mano darbo, 
prašau Augščiausiojo visokių 
malonių. 

Su pagarba 
Jonas šeškauskas. 

ŠIRDINGAS ATSISVEIKI -
NIMAS. , 

Aš, žemiau pasirašęs, Kūdi
kėlio Jėzaus Gailestingų As
menų draugijos atstovas, Ge-

Milwaukee, Wis 24.00 
Sheboygan, Wis 42.30 
Kcnosha, Wis 44.45 
Raeine, Wis 45.00 
Cicero, 111 181.72 
Petras Perškauskas, Cicero 100.00 
lnd. Harbor, Ind 55.00 
Gary, Ind. 36.75 
Rockford, 111 77.71 
Springfield, 111 45.00 
East St. Louis, 111 53.10 
\Vestville, 111 63.12 
Spring Valley, 111 42.13 
Oglesby, 111 80.00 
Kewanee, 111 26.15 
Cleveland, Ohio . 157.50 
Detroit, Mich. Šv. Ant. par. 38.66 
Detroit, Mich. Šv. J . par. 127.00 
Grand Rapids Mich. . . . . 115.31 
Saginaw, Mich 50.60 
Detroit Delrey, Mich 70.00 
Cambridge, Mass 157.6*1 
Nonvood, Mass. 60.50 
Brockton, Mass 102.08 
So. Boston, Mass 172.38 
La\vrence, Mass 46.04 
Lowell, Mass 17.80 
Providence, R, k 51.25 
Nashua, N. H 49.36 
\Voreester, Mass 75.00 
HaverhiU, Mass. 30.39 
W. Lynn, Mass 12.85 

' Manchester, N. II 85.01 
Athol, Mass. . . 8225 ir 300 mark. 
VVestfield, Mass 26.20 
Maspeth, N. Y 20.50 
Jersey City, N. J 56.50 
N e w York, N . Y 68.75 
Pittsburgh, Pa. W. E. • * • • 38.05 

GARY, IND. 

Bal. 10., Turner svet. Liet. 
Vyčių 82-ra kuopa vaidino 
" N a s t u t ė ' \ kuri vidutiniškai 
išėjo. Po vaidinimo sekė šokiai. 
Žmonių buvo daug. 

Dubois, Pa 125.00 
Niagara Falls, N. Y 43.06 
Rochester, N. Y 161.44 
Utica, N. Y 46.50 
Binghamton, N. Y. 85.61 ir 500 m. 
Schenectady, N. Y 30.50 
Ainsterdam, N. Y 147.00 
Albany, N. Y 23.55 
Akron, Ohio 21.51 
Bayonne, N. J . 3.60 
Elizabeth, N. J 36.07 
\Vesternport, Me [. 55.50 
Kitzmiller, Daeon, Dodson, 

Md 23.50 
Cambridge, Mass 52.11 
Cambridge, Mass. V. 18 kp 20.00 
Lawrence, Mass. vakarėlio 15.00 
So. Boston, Mass 15.00 
Brighton, Mass 41.64 
VVoodstock, Vt. 4.00 
Teofilius Jagminas, 100 Cana-

dos dolierių 80.00 

tuvon. Malonu man tai praneš
ti geraširdžiams Amerikos Lie
tuviams, kur ie atjaučia naš
laičius. P i r m išvažiuosiant da r 
atsišaukiu j visus geros valios 
Lietuvius, kad surengtu-
mėt kokius vakarėlius arba 
kitokiu būdu sudarytumėt au
ką nelaimingiems Lietuvos naš 
laičiams. Je igu galima butų, 
prašycia par inkt i i r drabužių 
tiems nuplyšusiems vaikeliams. 
Grįždamas Lietuvon visa tai 
galėčia pargabenti . 

Čia, Amerikoj , sunešiotos 
drapanos pametamos k u r kam
pan, kad tuo tarpu neturtingi 
Lietuvos žmonės netur i iš ko 
nei tokių įsigyti. Tai-gi, jeigu 
galima butų, prašyčia geros 
širdies žmonių ats iųst i . 
Su pagarba Jonas Šeškauskas 

222 South 9-th St. 
Brooklyn, N. Y. 

• • 

• • • • • $5,344.59 Viso labo . . 
Su pagarba 

Jonas Šeškauskas, 
Kūdikėlio Jėzaus Našlaičių 

Prieglaudos Atstovas. 

PREKYBOS IR PRAMONĖS 
P R I E LIETUVOS ATSTO

VYBĖS SKYRIUS. 

Iš Amer. Lietuvių Prekybos i r 
Pramonės Tarybos veikimo. 

Kovo 22 diena. YV'aldorf As-
toria viešbutyj įvyko antrasis 
Am. Liet. Prekybos ir Pramo
nės Tarybos direktori jato su
sirinkimas. 

Dalyvavo direktori jato na
r iai : P . 8 . Vilmontas, A. B. 
Str imait is , J . Ambraziejus, J . 
Kazlauskas ir V. K. Račkaus
kas ir be to Lietuvos Atsto
vas J . Vileišis, Atstovybės se
kretorius M. Vinikas i r Preky
bos ir Pramonės Skyriaus ve
dėja Ona Draugeliutė i r kele
tas svečių. Direktori jato na
r ia i : J . Lopata, F . Bagočius ir 
J . <J. Sirvydas suteikė žinių, 
jog, dėlei svarbių priežasčių, 
negali pr ibūt i į posėdį. Direk
torijato vice-pirmininkas P . S. 
Vilmontas atsisakė pirminin
kauti ir pasiūlė pirmininkavi
mų vesti J . Vileišiui, 6 sekre
toriauti apsiėmė A. B. Str i
maitis . 

Susirinkime buvo perskaity
tas ir patvi r t in tas praėjusio 
posėdžio protokolas i r padary
ti pranešimai apie įnėjusius 
nuo to laiko laiškus. 

Toliau buvo perskai tytas bu
vusiojo antrojo Amerikos Lie
tuvių Prekybos i r Pramonės 
Tarybos narių visuotinojo ^u-
sirmkinm p r $ o ^ o W . i r , ]&f*Ę) 
beta, kad IvarrnįMeji'"mftjįŽTiv 

mai tapo t inkamai suražyti.Tg-
del nu ta r t a patsai protokolas 
ir padaryt iej i to susirinkimo 
nutar imai vykinti , kiek tai bus 
galima. Lietuvos Atstovas per
skaitė savo pranešima. Finan
sų ir Prekybos ir Pramonės Mi 
nisteriui iš Sausio 24 dienos, 
kuriame buvo prašoma pri ta
rimo visai Tarybos direktori
jato akcijai. Paaiškėjo, jog iki-
šiol an t to nėra gau ta jokio 
atsakymo. Todėl nu ta r t a vy
kint i tuo ta rpu t ik ta i tie nu
tarimai, kurie nepaliečia Lie
tuvos Valdžios nusistatymo 
prie Tarybos akcijos. 

Išreikalavimui nuo Tarybos 
narių tam t ikrų metinių pra
nešimų apie bendrovių padėtį 
tapo pr i imta tam t ikra pareiš
kimų forma, kur i buvo paga
minta komisijos iš M. Viniko, 
P . Vilmonto ir V. Račkausko. 
Aplikacijų blankas nu ta r t a ne
mainyti ir pal ikt i tas pačias, 
kokios buvo. Klausimas apie 
išdavinėjimą įvairioms bendro
vėms tam tikrų liudymų 'dė
lei eėrų pardavinėjimo tapo 
at idėtas k i t am posėdžiui. 

Svarbiausiu klausimu buvo 
įnešimas tam tikros rezoliuci
jos, kur i manoma y ra įteikti 
nuo Tarybos 'direktori ja to var
do per State Departamentą 
Valstybės Prezidentui ir Valst. 
Sekretoriui ir be to tūliems 
senatoriams i r veikėjams, i-
dant butų neatidėliojant pas
kir tas Amerikos konsulas Lie
tuvon. Galutinoji šios .rezoliu
cijos forma pavesta sudaryt i 
t am tikrai komisijai, kur ia i ir 
į sakyta pris tatyi j a ar tymiau-
siam direktori jato posėdžiui, 
kursai tapo nuskir tas Balan
džio 6-tų dieną. 

Patėmytu, jog, neatvykus 
kuriems nors i! ;rektorijato na
riams į posėdį, juos gali pa
vaduoti parinktiej i kandida
ta i : A. S. Trečiokas, Kazys 
Liutkus, V. K. Račkauskas, 
kurie buvo tam tikslui nuskir
ti visuotinojo susirinkimo. Kan 
didatai privalo būti šaukiami 
į visus posėdžius. 

Galop patvir t intos kai-kurios 
išlaidos, kurios buvo daromos 
Tarybos reikalais. 

Prekybos ir Pramonės Pr ie 
Lietuvos Atstovybės Skyriaus 
Rašt ininkė: 

Ona Draugeliutė. 

PRANEŠIMAS VVORCES-
TERIEČIAMS! 

Worcesteriečiai norėdami pirkti 
Lietuvių Prekybos Bendrovės ėėrų 
arba siųsti pinigų saviškiams Lietu
von, gali atlikti savo reikalus per L. 
Prekybos B-vės įgaliotini agentą— 
moksleivį Igną. Barkų. Taip-gi su5 
teikia visas reikalingas informaci
jas .Su reikalais kreipkitės šiuo ant
rašu: 

I gna i J . Barkus 
16 Columbia St. 

Worcester. Mass. 

AR TAVO K Ū D I K I S SVEI
KAS. 

Jeigu ne, tai atkreipk doma į 
jo maistą, nesveikas maistas tai 
didžiausia priežastis visų ligų. 

Ant 4-to puslapio šio laikraščio 
rasite pagarsinime Bordens Brand 
Condensed Pieno. Iškirpk šį kupo
ną ir pasiųsk j Borden Company, 
o jie prisius jums dykai kningu-
tinima. (Apgr.) 

EXTRA 
Krutomi Paveikslai iš Lietuvos 
Lietuviu Filmu Bendrovę rodys kru

tumus paveikslus. 

LIETUVIŠKI REKORDAI 

W^-

RED. ATSAKYMAI. 

P-nui A. Z. Visminui Wor-
cester, Mass. Tamistos raš tas 
netilps " D r a u g e ' ! dėlto, kad 
yra su tar ta t a r p Lietuvos Ka
talikų ir Amerikos Lietuvių, 
jog visi r inkimai aukų tu r i bū
ti Katal ikų VeikimoCentro pa
tvir t int i Kaune ir Tautos Fon
do vizuoti Amerikoje. Jei 
Tamis ta teiktumeis prisiųsti 
mums tuos įgaliojimus, tai mes 
mielu noru Tamistos atsišau
kimą patalpintume. 

—mmr^mmĘrmmm 

Jeigu tavo krautuvninkus ju-
neturi, prisiusk mums miera 
ir piuiutfus o mes pe siusime 
Jums viena del išmėginimo. 

Hašta; .apmokama. 

BRIDGEPORTE 
Balandžio 19, 20, 1921-7:30 vai. vak. 

š \ . Jurgio Parap. Svet. 
32 PI. Jr Aubum Ave. 

ROSELANDE 
Balandžio 21 d. 1921—7:30 vai. vak. 
Chas. Strimilo Svet. 158 E. 107 St. 

WEST PULLMAN. 
Balandžio 22, 1921—7:30 vai. vak. 
K. Bajoriiuio Svet. (Columbia Hali) 

12003 so. Halused Street. 
NOKTU SlDEJ 

Balandžio 24, 1921^-7:30 vai. vak. 
š \ . Mykolo Parap. Svet. 

1644 A\ abansia Ave. 
CICERO. 

Balandžio 25, 29, 1921-7:30 vai. vak. 
Sv. Antano Parap. Svet. 

4943 W. 15 Street 
18-TOS IR UNION AVE. 

Balandžio 27, 28. 1921-7:30 vai. vak. 
Dievo ApveizdoH Parap. Svet. 

717 W. 18 Street 

Sugrąžink atgal Linksmas Dienas 
Sugrąžink tgal draugiškumą, meilę, dainas, muziką ir šokius tų links
mų dienų, kurios jau prabėgo. Bet kaip? Grajik Columbia Rekordus 
ant Columbia Grafonolos. Grajik šituos rinkinius: Plieniuno ir Lūšna-
kojo, tenoro Petrausko, Columbia orkestros, basso Butėnio, Columbia 
Beno. Gauk pilną Columbia Rekordų Kataliogą Lietuvių kalboj nuo 
bile vieno Columbia pardavėjo. Jame yra užvardžiai, artistų vardai 
ir numeriai. Gauk savo šiandien. 

10 Inch — 85c. 

R E I K A L A U J A M E AGENTŲ. 
Atliekamu laiku tamsta gali 

užsidirbti po $50.00 ir daugiau 
į savaitę. Užsiėmimas sma
gus. Pa tyr imo agentavime ne
reikia. 
220 S. State St., Ruimas 1422 

Chicago. 

Reikalingai vyras kuris yra tinka
mas del didelio darbo turintis gera 
ypatiška išžiūra ir pasitikėjimą sa
vimi, jeigu esi tokio typo žmogus 
mes galime tau užtikrinti gera pel
ną Atsišaukite 

Sales Mauagcr 
320 6. State Str. 

lioom 826 tarpe 9 išryto iki 3 po 
pietų. • 

PAIEŠKAU ŠEIMYNOS. 
Kurj pa Imtų 4 metų mergaitę 

ant užlaikymo ne už savo. Aš mo
kėsiu $13 j mėnesi ir drabužius duo
siu. Atsišaukite laiškų po šiuo adresų 

Mike Gutauskis 
3130 North Robey St. Chicago. 

Parsiduoda geras saliunas taip-pat 
ir susirinkimams svetainė, gera vie
ta. Atsišaukite • 

1734 W. 51 Street 

PARSIDUODA DIRBTUVĖ 
Kamerčijinių automobilių dirbimo 

ir taisymo. Biznis išdirbtas per 40 
metų. Partneris turi išvažiuoti į Lie
tuva. Galį nupirkti visa arba' part
nerio dalj, pageidaujama- kad nusi
manytu nors viena iš sių darbu. 
Woodworkerlo, Kalvio, Oxy-Acetyl\-
ne, Velderio arba salesmano. Kreip
kitės kogreičiausia nes tik pirmam 
pateks šį puiki proga. 

Tclpon Atistin 1749 
Valandos nuo 8 iki 4:30 

730 So. Cicero Ave, Chicago, IU. 

Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. R0ZYCKI 

MUZYKOS DUIEKTORIUS 
Mokytojas Piano, Teorijos ir 

Kompozicijos 
3031 N. Western Ave. 

Chicago, III. 

S 
I 

rsESs 
•Tel. 

DR.S. 
UETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2301 We»t 22nd 8treet 
Canal 6222 
3114 W. 42od Street 

TeL McKioley 49*8' | _ ^ Tel. McKinl 

r-*— 

Dr. M, Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards &OS3 

rr^ettk.&tr 
nuo ,i.'HMi 

E-4646 
Naujas kareivfe. » 

Plieniunas ir Lušnakojis. 
E-4362i 

Daiiihiinkas pas profesorių 

Mylimoji. Polka. 
Columbios Orkestrą. £-4416 

Vestuvių; valeas. 
E-4362^ 

Kas subatos vakarą. VaLo. 
Columbios Benas. . 

Jau saulutė leidžias. Yala 

Kur uiylis teka. 
Jonas Butėnis, baaeo. 

PiementJis. 
£•4415 J M. Petrauskas, tenor, 

^Pa vasary j . 

E-4273 

Žiūrėkit kad butų Co
lumbia Vaizbaienklig i r 
paminėk numerius Co
lumbia Rekordų— 

Pasakok mylimas kraite. 

Lailainuositi gražią dainą. 
i Jonas Butčaie, basso. 

Našlys. 

Columbia Lietuviški re. 
kordai yra stebėtini Lie 
tuviški Rekordai, pada
ry t i Lietuviukų artistų. 
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Visur reikalauki t arba patys išsirašykit 
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ 

ATSPINDŽIAI 1 
Juose paveikslais nušviečiama: 

1) armijos gyvenimas ir veikimas, 
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai, 
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta. 
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų. 

Kaina: metams (12 Nr.) 35 auks., vienam nura. 4 auks. 
Amerikoje metams 2 dolieriai 

Adresas: Kaunas , Generalis Štabas, 
" A T S P I N D Ž I Ų " Administracijai . 
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Skubinkite užsisakyti 1921 metams 

Jis nušviečia mūsų armijos gyvenimą ir darbuotę. 
Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose 
Jis suteikia'žinių apie kitų valstybių armijas. 
Jis parodo mūsų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms 

nugalėti. 
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raštų. 
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs del Lietuvos nepriklau

somybės, privalo skaityti 

" K A R Į " 

Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai j 

t 

"Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BARBINO 
jum abiem P 

Kūdikiai mėgsta jį! 
Jie prašo daugiaus! 

N«t ir mažyčiai žino, kad 

BAMBINO 
yra geriausia ryduoič visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
'liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose persiduoda po 50c. arba už 60a. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš labaratorijos. 

F . AD. BICHTEK & CO. 
W A«oue fc S5th Stteet, Bocoufh <rf Bfookfvo, New Yb* Otty 
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CHICAGOJE. 
• B 

VIENUOLYNO PAŠVENTĮ- KUONE VISĄ ŠALĮ PALIE-
NIMAS, 

17 B a l a n d ž i o i š r y t o v ė j a s i r 

sniegas bnvo bebaugin^s žmo
nes. Po pietų oras pasirodo 
gražus ir apie Sv. Kazimiero 
vienuolyne susirinko daugybė 
žmonių. Truputį po 4-tai ilga 
eilė kunigų suėjo į koplyčia. 
Kun. Krušas celebravo, kuu. 
Briška ir kun. Svirskns asis
tavo. 

Atgiedojus Veni Oeator , 
procesija i£ koplyčios išėjo 
žemvn iš Vionuolvno i kiemą, 
apėjo aplinkui vienuolyną ir 
sugryžo ties didžiomis duri
mis. (Ma vienuolyną pašventi
no iš lauko, paskui buvo šven
tinamas iš vidaus su giesmė
mis. Procesijai sugryžns į kop
lyčia buvo palaiminimas Šven
čiausiu Sakramentu. Paskui po 

TĖ ŽIEMA. 
VISUR SUNAIKINTOS VAI

SIŲ UŽMAZGOS. 

Dideli ūkininkams nuostoliai 
padaryta. 

Žymią Suv. Valstijų dalį 
buvo palietusi nauja žiema. 
Vietomis buvo pakilęs šaltis, 
paskui pasnigo. Chicagoje per 
naktį prieš šeštadienį, paskui 
per dieną ir vėl per naktį ir 
pagaliau sekmadienio rytą 
siautė didi vėtra tai su lietu
mi, tai su sniegu. Tik sekma
dienį popiety padangės pra
giedrėjo ir pasirodė skaisčioji 
saulė. 

Tai jau trečiu kartu šį pa
vasarį blogas ir kenksmingas 
oras palietė pagamintus pa
vasariui daržus ir daugel vie-

IŠ GHICAGOS LIETU Vip 
KOLONUI). 

IŠ ROSELANDO. 

Bal. 10 d., Visų Šventų baž
nyčioje susituokė Em. Žiedai-
tė su J . Tol ai a. Jaunoji yra 
narė vietinio parapijos choro 
ir pasižymėjusi darbuotoja. 

Labdaringo* Sąjungos 2-ra 
kuopa rengia gegužinę, Gegu
žės 1 d. kur-nors W. Pullmane. 

Žukauskaitė, kurias perstatė 
A. Baltutienė. 

Po susirinkimo Imksmai 
žaista. 

Beje, reikia pranešti, kad 
Balandžio 20 d., iš priežasties 
misijų mųs bažnyčioje, 13 kp. 
susirinkimo nelaikys. Todėl 
prašome narių skaitlingai su
sirinkti Balandžio 27 d. 

Korespondentas. 

Šiomis dienomis ponia Jul. 
Stonkienė su šeimyna išvažiuo
ja į Californiją atostogosna. 

penkių, apie 300 svečių ir vieš- tose pražydusius vaisinius me
nių suėjo į vienuolyno valgo
mąjį kambarį. Rėmėjų Dr-jos 
narės dalino vakarienę, kurią 
buvo prirengusios. Vakarienės 
metu prasidėjo, kalbos, kurių 
bnvo daug ir gražių. 

Puikus buvo koncertinis va
karo surengimas. Buvo dekle-
macijų, dainų, pijano skambi
nimas ir smuiką. Dalvvavo žv-
miausios Lietuvių jėgos Cbi-
cagoje: Pociai, Saboniai, Ja
nušauskienė, Urbaitė, Jovai-
šaitė, Valteraitė, Auškalnaitė, 
Jasaitė, Jurgulaitė. Atsilankęs 
j svečius bnvo ir p. Ar. Petrau
skas; jis pasakė gražią pra
kalbą. 

Kalbėtojai^bnvo: kun. Kru
šas, kun. Briška, kun. Bučys, 
architektas Žaldokas, Nausė
dienė, Stankūnas, Susnienė, 
Poška, Cibulskis, Š^ienė, Ma
žeika. Poškai sumanymą pa
davus, kitiems kalbėtojams jį 
parėmus, keli iš publikos su
sitarę ėmė rinkti aukas. Surin
ko $415 ir suviršnm 200 dol. 
pažadėjimų, [teikė visa tai 
Vienuolynui. 

Oeresnio pasisekimo negali
ma norėti. 

džius. Kas seniau išliko nepa
liesta šalčio, tai šiuo kartu bu
vo sunaikinta. 

Daugel vietose išsprogusių 
medžių jauni ir opus lapai nuo 
sniego tik pajuodavo ir var
giai jie galės atsigauti. 

Taip yra Chioagoje, apylin
kėse ir aplinkinėse valstijose. 

Pačiame mieste vėtra buvo 
sutrukdusi susisiekimą, ypač 
šeštadienį ryte, kuomet žmo
nėms prisiėjo pasiekti savo 
darbavietes. 

Ke]etas žmonių pavojingiau 
ir lengviau sužeista. Daugybė 
rusių buvo užlieta, parkuose 
medžiu išlairžvta. Visokiu nuo-
stolių padaryta daugybė. 

Anot federalio oro biuro, už 
vienos, kitos dienos gal išnau-
jo pasirodys skaistesnės die
nos. 

Visų Šventų parapijos cho
ras auga skaitliumi ir stiprė
ja. Išmoko naujas mišias ir 
giesmių. Dabar mokinasi nau
jus mišparus p. Niekaus kompo 
zicijos. Už choro stiprėjimą 
reikia padėkoti p. Niekui, var
gonininkui. 

Choras mokinasi naują vei
kalą: "(J y vi Nabašninkai. , , 

Rep. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI-
TE LAIŠKUS. 

IŠ 18 TOS KOLONIJOS. 

DRĄSUS PATARIMAS. 

MIESTO APŠVARINIMO 
SAVAITĖ. 

Su šiandie Chicagoje prasi
dėjo miesto apšvarinimo arba 
apsivalymo savaitė. Tas reiš
kia, kad ši savaitė čia ypa
tingai pašvenčiama apšvarinti 
miesto gatves, tuščius lotus, 
kiemus, gatvaites ir visokius 
užkaborius. 

Toksai apšvarinimas atlie
kamas kas pavasarį. J is svar
bus daugeliu žvilgsniais. Kur 
gyvuoja pavyzdingas švaru
mas, tenai mažiau dulkių, ty
resnis oras, mažiau musių ir 
visokių ligų, kurios kankina 
žmones. 

Paraginti augštesniųjų mo
kyklų mokiniai yra sudarę lai
kinąsias organizacijas miesto 
apšvarinimo reikalais. Tos or
ganizacijos šią savaite lenkty
niaus. Paskirtose miesto dalv-
se darbuosis tas dalis apva
lyti kuopuikiausiai. Už tai mo
kykloms skiriamos dovanos. 

Kiekvieno mieste gyvenan
čio žmogaus priedermė šią sa
vaitę prisidėti prie miesto ap
švarinimo. Tegu visi kiemai 
bus švarus. Bus mažiau musių. 
Bus sveikiau ir linksmiau gy
venti. 

Juk nedidelis daiktas viso
kius mėšlus ir atmatas, viso
kius senus čeverykus ir supu
vusius skudurius gražiai sug
robti j krūveles ir sudeginti. 

Tomis dienomis Chicagoje 
labjaus ėmė žmonės sirgti ži
noma influenza, kurios dar ne
ėmė galas ir kas metai atsi
naujina. 

Sveikumo komisijonierius Dr. 
Rol>ertso!: paskelbė senuosius 
savo perspėjimus žmonėms, 
kad jie saugotusi nešvaraus o-
ro, kad kosėdami ar čiaudė-
dami visuomet užsidengtų bur
ną. 

J is sako, kad jei koks žmo
gus čiaudi tiesiog į tavo vei
dą, drožk jam tiesiog nosin ir 
teisėjui pasakyk, kad jis tave 
buvo užpuolęs su mirtinuoju 
ypu — influenzos gemalais. 
Taigi už tokį "apsiginimą" 
nebusi kaltintinamas. 

Ši savaitė Illinois valstijoje 
yra žmonių sveikumo pakėli
mo savaitė. Tad įvairiomis 
priemonėmis reikia pasistengti 
kelti sveikumą, ypač šeimyno
se. 

A 

MIRĖ POLICIJOS KAPI
TONAS. 

Chieagoje mirė policijos ka
pitonas Wood. Palaidotas šį 
šeštadienį su gedulingomis au-
gštomis Mišiomis. Laidotuvėse 
be kitų dalyvavo ir apie 400 
poliemonų. 

UŽ MAŽESNĘ UŽMOKESNĮ. 

Bal. 8 d. Institutional Ch. 
Auditorium* buvo surengtos 
prakalbos, kurias laikė dr. D. 
Alseika. J i s tą patį papasako
jo, ką ir pirmesnėse savo pra
kalbose. Šį kartą daugiau iš
rėki iamavo Valstiečių Są
jungą su soeijal-liaudiniukų 
partija. Krikščionims-Demo-
kratams, o ypač kunigams, 
negailėjo pravardžiavimų. Jo 
pirmutinėse Cbicagoje sakyto
se kalbose nieko panašaus ne
būdavo. 

Po pirmosios kalbos rinko 
aukas. Surinko $107.50. 

Antroje kalboje daktaras ly
gino Lietuvos padėtį su kitų 
kraštų, nurodydamas, kad Lie
tuvoje daug geriau yra gyven
ti negu aplinkiniuose kraštuo
se. Pradėjus jam piešti Rusijos 
padėtį, keletas komunistėlių 
ėmė murmėti. Tada daktaras 
; ivo kalbą jau padarė švelnes
ne. Kuomet ir kalbos švelnu-
mc.i nepatenkino bolševikų, ta
da visai liovė kalbėti apie bol
ševikinę Rusiją. 

Kai-kurie komunistai norėjo 
duoti klausimų. Daktaras da-
siprotėjo, kad gali nebūti ga
lo ir pareikalavo Klausimus 
duoti raštu. Tada niekas neat
sirado duoti klausimų. 

Žmonių atsilankė apie 100, 
kurių tarpe daug buvo komu
nistų, y 

Prakalbas vedė p. N. Kruko-
nis. Prie aukų rinkimo daug 
dirbo pp. Andriulis ir St. Gri
sius. Gaila, kad tokie veiklus 
žmonės savo energiją eikvoja 
nevaisingiems tautai darbams. 

Po prakalbų, kaip žmonės 
pradėjo skirstyties, p. N. Kru-
konis, kiek galėdamas agitavo 
už " V a r p o " bendrovę, kurios 
įgaliotiniu yra dr. Alseika. 

Rep. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Chieago Association of Co-
mmerce paskelbė rezoduciją, 
kuriąja paremia namų statymo 
kontfaktorius jų reikalavime, 
kad darbininkai apsiimtų pi
giau dirbti pradėjus Gegužės 
1 dieną. 

* 

GARSINKITĖS "DRAUGE. »> 

Balandžio 13 d. Davis Squa-
re parko salėje L. Vyčių 13 
kuopa laikė susirinkimą. 

Aptarus bėgančius kuopos 
reikalus, išrinkta veikiančioji 
komisija ir trijų narių ir komi
tetas taip-gi iš trijų narių su
rengti pikniką. Ant galo apie 
organizacijos reikalus kal
bėjo kun. A. Martinkus ir V. 
Rųkštalis. 

Malonu pranešti, kad tame 
susirinkime kuopon įsirašė V. 
Ambrozevičiutė, Ona Baltru-
konaitė, P. Labokiutė ir F . Ka-

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams if Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. Prašy
damas laiško adresatas apart savo 
pavardės turi pasakyti ir padėta 
prieš pavardę numerį. Tuomet 
valdininkui lengviau bus surasti. 
Tas langas pašte yra adaras nuo 
7 vai. ryte ligi 9 vakare. 

106— Kairis Kar., 
110,— Kaminskienė Kaz 
116— Kasdienė Leokadija, 
122— Kipsevieia Ignas, 
123— Kiškunas Ant.,. 
125— Klimas D. 
144— Lambienei Onai, 
146— Leonavičiui Kaštui, 

Maciūnui Kaz., 
161— Masiunui U., 
163— Mcistaitei Emilijai, 
167— Meškaičlui Juoz., 
171— Mikalajūnui Petrui, 
173— Milakniui Jurgiui, 
181— Nedvarui Bcncd., 
187— Paliushn Ant, 
188— Papalis Ona, • 
189— Paulauskiui Juoz., 
194— Pikeiunui Kaz., 
196— Piktužiui V., 
201— Pranekienci Barb., 
203— Pūkeliui Geo.; 
208— Rekašiui Dom., 
210— Rimkui K. G., 
211— Rimkui K., 
225— Salaliauskui Pctmi, 
240— Skradfeniui Ant., 

S 242— Slantariui Vinc., 
252— Stanceliui Frankui, 
253— Starodomskiui Frankui, 
255— Slatiliomii Jonui, 
256— Stoškui Jonui, 
261— Sungilaitei Mikasei, 
267— Tolinsiui Ant., 
273— Vaitkui Adolpui, 
274— Valaičiui Frankui, 
275— Valevičienei Petronei, 
278— Volskiui Juozapui, 
280— Valotis Tadenšas, 
281— Valteriui K., 
286— Venspoliui A., 
292— Langeliui Petrai, 
293— Zardeikiui Jonui, 
294— Lalepagui Peliksui, 
295— Limantui Kaz. 

Saugok ak i ; regėjimą. 

Į 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil
psta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į mapę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą, del 
Akiai, Ausi}, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specijalisto,' 

W. F. MONCRUFP, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Avc , Chieago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos 

Kambaris* 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S aptiektas 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 9 

vak. Nedėliomis nuo 9 ryto Iki 
12 d. 

Gausi 7%,8% 
už padėtus pinigus, jeigu pirksi mu
ši] rekomenduojamus, užtikrintus 

PIRMO MORGEčIO 
AUKSO BONDSUS 

Procentai išmokami du kartu į metus 
bile vienoj bankoj. 
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti 
ir lengvais išmokėjimais. 

Perkame, parduodame, 
duodame informacijas 
koirtp. šėrus. 

mainbme ir 
apie Įvairių 

- -» 

Kreipkities | Lietuvių Įstaigą 
PEOPLES INVESTMENT CQ 
220 6. States Street Room 1422 

Tcl. Hanison 2024 Chieago, 111. 
" i• • • 

Kasdien ir nedėliomis nuo 12 iki 3 
po piet. 

(Tel. Canal 6222 g 
3 1 DR. C. K. CHERRYS į 

•j IJETUVIS DEHTISTAS 
#2201 Wcst 22-n»l & So. Leavitt Si.* 
o* Chieago 
?jValandos: 9:80 A. M. to 18 N. g 
# 1:00 P. M. to 8:00 P. M. 0 

»T _ _ _ - - l — - , - — — - — — —— — — — — — — m 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tcl. Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vikarą 
Gyvenimaa: 

2811 \V. 8Srd Str. 
Tel. Prospect 3466. 

' DR. G. M. GLASER ' 
Praktikuoja St metai 

Ofisas 8 l 4 t So. Morgan St. 
Kertė 82-ro Bt., Chieago, Dl. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki S po pietų, nuo 8 iki 8 valan
da} vakarą. 

Nedėliomis nuo f Iki 1 po piet 
Telefonas Tardė 887 

! T 3 E 

Telefonas Pnllauaa ftftt 

Dn P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Mlchlgan Avenae 
Bearihmal. III. 

•AIJUrDOSs 9 ryto tiri t ••**•«. 
1. Pullman 841 Ir 8180. 

6666 Blvd. 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

M 
8448 Tel. Yards 

i — . . . —. _______ _ „, 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgą* Ir 

Akušeras. 
SS08 8. Halsted St. Chieago. 

Valandos: 10—12 iš ryto 1—S ir 
6—8 vakare Ned. l t—18 i i ryto. 

S. D. LACHAWICZ 
LIETU VYS GRABOBIU8 

raja laidotuvėse kopljrlaujrla. Itei-
Ikale meldžia atBltoaktl, o mano darbu 
|bualte ulranedlntl. 

114 W. SSrd PL Chloago, OI. 
Tel. Ganai 1188 

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES 

6205 8. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wclls St. 

187 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui Ir narnama 
Vietos duodamos dykai. Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-

eikalauklt knygelės. 
Tel. Seeley 1648 

SARA PATEK, pirmininke. 

Pbone Seeley 7439 
DR. I. M. FEINBERG 

(Gydo specijaliai visokias vyrų ir 
moterų lytiškas ligas 

2401 Madison Str., kampas Wes-' 
tern Ave., Chieago 

i 
STelefonas Boulevard 9199 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

S331 South Halsted Str. ralandos: 9—12 A. M. 
1 _ 5 ; 7 _ g p . M . s 

#fiAO.*o^a^oja^*o^a4 f tOAa*o - f ja.#o 

• DR. CHARLES SEGAL į 
I Perkėlė seavo ofisą po num | 

{4729 So. Ashland AvenueJ 
Specijalistas 

•DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ L I G C | | Telefonas: Central 8888 
PValandosnuo 10 iki 12 išryto; n u o | 

iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:80fl 
akai e Nedėliomis 10 kil 1 • 

Telefonas Drexel 8880 = F 

S V. W. RUTKAUSKAS 
į ADVOKATAS 
5 Ofisas Didmiestyl: 
S 29.South La Salle Street 

! Vakarais, 812 W. SSrd St 
• Telefoaast Yards 8881 

( • • • • • • • • • • • • • • I 

<' į l "• * ^ -r- =£ 

U JUS DEDAT Į JŪSŲ KŪDIKIO BUTELĮ 
_ . . . . w . > . . . m . J J l • _ ZY. t _ Jei jus negalite žindyti jūsų kūdikio, išrin

kite maistą, kuris yra maistingas ir taip leng
vai virškinantis, kaip jūsų pačios pienas. Duo
kite jūsų kūdikiui 

EAGLE B R A N D 
{CONDENSED MILK) 

geriausias maistas kūdikiams— vartodamas per 
paskutinius šešiasdešimts du metu šimtų ir tūk
stančių moterų. 

The Borden Company 
Borden Building New York 

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk SIAN 
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų knygą, KU 
DIKIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins, 
kaip užlaikyti kūdikį sveiku. Taip
gi gausi maitinimo instrukcijas jū
sų kalboje. 0104 

___ . . . . . . . . . . Vardas 
Adresas • • • • • • . . 

. 
a 

Pirmas Excursinas 
IIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM1IIIIIIII1IIIIIIIIIIII l l l l l l l l l l i l l t l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t 
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Sį Metą 
I DIDŽIAUSIA LIET. KOLONIJA WISC0NSINE 

Įvyks Utarninke, 19 d. Bilandžio-April, 1921 
Reikia pribūti į mūsų ofisą 4 vai. po piet. 

Ar nori turėti nuolatinį ir gerai apmokamą darbą? Jeigu taip, 
tai paklausyk patyrusiu žmonių. Nereikia mokėti didelių rokundų, 
kad isskaitlevus katras bus po 10 metų darbo turtingesnis, fabri-
kos darbininkas, ar ūkininkas? Katro šeimyna bus sveikesnė? Kat
ro sveikata bus geresnė? Katro vaikai turės daugiau progos GY
VENTI? Miestuose tankiai pritrūksta maisto nuo jvairių priežasčių, 
tai parodo patyrimas. Yra datirta, kad miestuose 20-tas nuošimtis 
vaikų lankančių mokyklas yra nedavalgę, ko nerandama ant ūkių. 
Miestuose biedniems yra užlaikomi prieglaudos namai, dalinama 
valgis alkaniems per įvairias labdarybės įstaigas, kas ant ūkiu 
yra labai retas atsitikimas. Tad, jeigu da liko kiek iš pirmiau 
sutaupintu pinigų, pirk sau šmotą žemės, kurią bedirbdamas liksi 
nepriklausome ir užganėdintu savo gyvenimu žmogumi. Mes da 
turime puikios žemės pagarsėjusioj derlingumu Oneida County, 
Wis., kur galite pasirinkti pagal išgulę. Ten viskas uždera ką pa
sėji ar pasodini. Pasinaudok šiuomi EXCURSIONLT, važiuok apžiūrėti 
tos žemės. Neatidėliok, ateik šiandien pasiteirauti ir važiuok su kitais 

LIBERTY LAND k INVESTMENT CO. 
3301 So. Halsted St. Tel. BoiaL 6775 Chieago. 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
'ii BROADW.ft' NF.V> >ORK N Y 

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per L1BAVĄ Arba* 
HAMBURGĄ — EITKŪNUS 

I LIETUVA 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pačto laivai Išplaukia: 
S. S. "LITUANIA" April 1» "POL.ONIA" Gegužio 18 

"ESTONIA" Gegužio 4 J " I J 1 T U A N I A " Birželis i 
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 
. i K. KEMPF, General Westera Passenger Ageut 

120 North \* Salle St., Chieago, Illinois. 

Ar Jus Kankina PUitk*nos ? ^/ 
N A U D O K I T E RoffleS 
Ar jum* Gauvos O j t * N i . H i ? A 
N A U D O K I T E Ruffies 
A r Jif«4 Plaukai <SUaka? 
N A U D O K I T E PuffitS M 

A r Jųs NoriU Apsaujbff J u o . ? / 
N A U D O K I T E RtįffltS ' J 

UiLuVmui savo plaukų gntuut ir tankiaiai * 
N A U D O K I T E pMfft** 

Išlaikymui ^alvt» ooo* rvmkiuu tvariai 
" N A U D O K I T E ftuffles 

i gauti visose aptirtose po 65c. bonta, arba tiesiog 
iŠ išdirbėja per pašte už 75c. bonke.' 

F . A D . R I C H T E R & C O . 
3rd Ave. 4k 3Bth St. Brooklyn. N. Y. 

/ 

I 


