
Laiškas iš Londono. 

Kew Gardens. 

Pavasaris šįmet Londone 

nepaprastai gražus. Sausa, ne- 

lija, saulutė dažnai šviečia pro 
dūmų debesius, ko-gi daugiau 
reikia, ypač takiam Londonui! 
Kai-kurie medžiai ir krūmai 

pradėjo žaliuoti, žydėti. Nuta- 
rė v a su gorb. Londono Lietu- 
viu parapijos klebonu, kati 

reikia geru oru pasinaudoti ir 
nuvažiuot pažiūrėti garsaus 

"Kev Garden". Nutarta — 

— padaryta. Štai elektros po- 
žeminis tramvajus, minutei ki- 
tai kur-ne-kur sustodamas, 
dunda, neša mus tolyn, tolyn j 

miesto galq. Jau kada-ne-kada 
išlendame iš požemių dienos 

šviesu ir štai elektra užgęsta 
ir mes jau keliaujame kaip visi 

žmonės viršum žemės. Vienas 

po kito įvairus vaizdai 

mirga: tai darbininku gvvena• 
mosios triobos su savo kami- 

nais, tai žydinti sodeliuose me- 
džiai. tai koks grovis-unelis 
pasipainios, tai vėl iš neri ame 

po apačia vieno kito tilto. Štai 
ir mušu stotis. Keliaut prisiė- 
jo tramvajumi maždaug *»() lie- 
tuvišku verstai. 

(iiaži yra ši miesto dalis. I)u- 

įiui maža visai, oras gana tv- 
v 7 O v 

ras, krūtinė drąsiai traukia 

gaivinantį pavasario orę. O ir 

pačios gatvės daug kitaip atro- 
do, negu miesto viduryj, čia— 

platu, danu: medžiu. Namai 
* 7 C i 

dailus, šviesus; prie namu ma- 
ži, dailiai padabinti darželiai. 

i 

Čia daugiausia valdinin- 
kai gyvena, aiškino man 

kun. klel)onas: — biuruose o- 

tisuose dirba, o čia su savo šei-į 

myiiėlo turi nusisamdę name-: 

liuką ir gyvena. 
— 

Bet ar ne per toli ? — j 
paklausiau. 

Kiek toli, bet tramvajų 
užtektinai yra, kas dvi-trys 
minutės vis eina, tat vos spėsi 
laikraštį perskaityti ir pypkę 
išrūkyti —-štai jau ir savo vie- 

toje. — 

Besikalbėdamu, įėjova Kov 

(ia>rdenjj. Tai didelis sodas. Bet 

nesuklyskit, nei vieno vaisinio 
medžio čia nerasite. Kaip akys 
užmato—sodas ir sodas. Platus 

dideliausi takai vingiuoja tarp 
medžiu alėjų, supa stiklo na- 

mus-oranžerėjas, veda prie di- 

deliu kudrii-prudų ir ten vie- 

nas kitas nyksta tolumoj tarp 

s] >y gi i uotu med ž i u- m i š ka 

Aplankėva Įvairiausiu šalių 

augalus. O koks jų įvairumas! 
Pavasaris—daugelis jau pražy- 
dę, kiti vos skleidžia savo pum- 

purėlius. Kas kita matyti pa- 
pieštą ant poperos augalą, gė- 

lę, kas kita ją pačią matyti, 
kaip ji auga, žaliuoja, kleščia, 

žydi, vingiuojat Gėlių .kvaps- 
nis pripildo visą ruimą 

— o- 

ranžerėją. Sunku juos atpasa- 

koti, sunkus apsakyti pirmu 
kart apsilankiusiam. 

Štai einame minkšta, it ko- 

kiu kilimu, žolele. Žolė kas- 

dien. rodos, kerpama, kad ne- 

rasotų keleiviams batai. Tolu- 

moj matos augštas stiebas, to- 
liaus kinu pogoda bokštas. 

Einava prie to stiebo. Tai per- 
nai metais iš Amerikos eia at- 

vežta, medis aptašytas ir pas- 
tatytas. Niekad nesu matęs 
taip augsto medžio. Jis turįs 
214 pėdų augščio. "Tai kur 

kas' aukštesnis už Marijampo- 
lės bokštus," pamaniau sau. 

Iš eiti patraukėva spyg- 

liuočių puse. Tai iš visur su- 

rankioti spygliuočiai. Kiek- 

vienas turi savo lentelę, kur 

yra .jo vardas ir visa istorija. 
Apėję dar ger$ gabalą sodo, 
viena diena jo viso nė neiš- 

vaikščiosi, pailsova. X u ta rėva 

pasilsėti, angliškos arbatos pa- 
ragauti i<r dar kiek apsidairę, 
namon braukti. Pasigerėję dar 
vienu kitu prudeliu, gėlėmis, 
paerzinę laukines antis, kurios 

žmogaus čia visiškai nesibijo 
ir prie ranku eina, patraukė- 
va j kitiį sodo pusę. 

Žvirblelis — Vagis. 

Kad paukščiai taip yra An- 

glijoj nebailųs, man pirmu 
kart teko pamatyti. Štai apsi- 
lankusieji Ke\v Gardelis susė- 
do geria Augiu arbatą-smahj 

| (dovanokit, kitaip negaliu pa- 
vadinti, nes tai ne arbata, bet 

vienų arbatžolių ekstraktas), 

užsikąsdami balta duona ir 

pavasario žolėmis. O žvirbliu- 
kai — vagiliukai tik čirška, 
tik straksi aplinkui, rodos, 

skaito kąsnius. Xenoroms ir 

jiems reikia duoti pavakariu. 
Kur nabagai gaus. — nors pa- 
vasaris, bet žemelė dar vis šal- 

toka ir vabaliuku nedaug yra. 
— Jeigu jiems neduoti, tai 

jie ir patys moka pasiimti. — 

— Kaip tai? — 

Jeigu tik jie išalky, tik 

nusisuk kiek nuo stalo, tai jie 
tuojau ir besėdi prie duonos, 
-aiškino klebonas. 

Numota jis jiems gabaliuką' 
duonos, apteptą sviestu. rTi ic 

griebs vienas ir jau buvo be- 

nešąs, bet nudegė nabagas, pa- 
leido duoną ant žemės, pats 
atsitūpė ant kėdės ir valio 

šveisti snapą nuo sviesto. 

Nepatiko, žvirbleliui, — 

juokauju. 
O gerai, gerai, nebūk gob- 

v 

sas...— 

Darželiai-gėiynai. 

Pas mus Lietuvoj merginos 
labai myli darželius. Juos da- 

bina, ravi, lysveles baltais kar- 
klais ar nukalkėtais akmeni- 

mis apkaišo. Dailu ir praei- 
viui pažiūrėti - pasigėrėti, o 

ir patį nors ir nedidelį name- 

lį darželis padabina. Ten žvd: 

įvairiausios gėlės. Merginos 

j jas laisto pavakare ir dainas 

dainuoja. Taip man ir prisimi- 
nė tas ramus vaizdas iš musu 

gyvenimo, lankant "Ke\v (lar- 

įdeno" gėlynus-darželius, kurį 
įvairiu įvairiausios gėlės sau 

paskirtą vietą turi, kur jos y-J 
ra prižiurinios-auginamos. Tik 

gaila, kad dar nežydi. Vieni 

vardai maža ką pasako, kitas 

dalykas-sulapojos žiedas. Ką 
norėti-vos prasidėjo pavasaris. 

Bet užtai kiek vra grožės i- 
i O c 

vairiuose kalnu auguliuose. 
Vingiuoto tako kraštai išdėti 

įvairiais akmenimis, tarp ku- 
riu ir ant kuriu vienos gėlės 

žydi-miirgsi, kitos žaliuoja, tai 
i stačiai augdamos, tai besi- 

Įdriekdamos per akmenis. Štai 
ir upeliukas joms padarytas. 
Ten vandeny vienos auga, ki- 

tos prie kranto prisiglaudžiu- 
sios ir kiekviena savo vardą 
turi. 

Pypkorius. 

Jau saulutė rengėsi leistis, 
kuomet mudu apleidova Kew 

I Gardeną. Sėd o va tramvajųn ir 
; pyšku-pyšku stotis nuo stoties 
'namon. Štai vienoje stotyje į- 
! sėda musii vagonan augštas se- 
nelis, barzdotas, persimetęs o- 

, dinį krepšį per pečius ir vie- 

, noje rankoje laikydamas koki 

j tai paplokštų, vt paveikslą, 

| daiktą. 
Jo rimta išvaizda ir žili 

plaukai, o taip-pat Tetai pas 

; Anglus sutinkama barzda 

kreipė mano domesio. Iškarto 

neturėjo kur sėsti — pilna sta- 
V-iu, prisigrūdę. Bet už poros 
minučių kiek prasiliuosavo ir 

! senelis atėjęs artyn prie tnud- j 
viejų, užėmė kampe prie lango l 

patogią vietą, 
— Žiūrėk, — tarė man kle- 

bonas, — kaip jis rudo. — 

Iškarto nepamačiau niek-/) j 

Įdomaus. Pypkė paprasta, pri-! 
kimšta tabako', ka>rtas-n u o-kar- j 
to rūksta, nelyginant mažos j 
dirbtuyėlės kaminas. 
— Bet kur jis durnus pade- 

da: štai kartu per 10 minučių 
ąažiuojame o nė per nosi, nė 

per burną dunių neleidžia ?— 

Tikrai Įdomu, 
Senelis nekreipdamas mu- 

du nė mažiausios domės, žiu- 

rėjo kaip bežiūrįs per langą 
ir nė per ndsį, nė per burną, 
bet per pypkę kvėpuodamas. 

Ir1 suprantama, nupirktas 
daiktas reikia sunaudoti, o ne 
durnais paleisti. Ir senelis kvė- 

pavo, valgė, gėrė karčius du- 

rnelius. Bitikas. 

LIETUVIAI AMERIKOJE, j 
PIT7SBURGH, PA. 

iš Šv. Kazimiero Parapijos. 

Per tėvo Alfonso Maria Pa- 

sionisto misijas, kurios šv. Ka- 
zimiero bažnyčioje buvo nuo 

Lap. 28 d. ligi Gruodžio 12 d., 

geraširdžiai parapijonys misi- 

jų atminimui sudėtomis auko- 
mis įtaisė puikią stovylą "Šv. 

Pauliaus 11110 Kryžiaus". 
Sausio 30 d. buvo pašventį j 

nimas stovy los. Apeigas atliko 

pats misijonori us tėvas Alfon- 
sas Maria Pasionistas. 

Bal. 28 d., š. m., pirmą sykį 
iškilmingai buvo apvaikščioja- 
ma Šv. Pauliaus nuo Kryžiaus 
šventė. Tą dieną stovyla bu- 
vo puikiai papuošta gyvomis 
gėlėmis ir įvairią spalvą lem- 

putėmis. 
Misijos suteikė žmonėms di- 

dele dvasinę naudą. 
A. Z. 

NEWARK, N. J. ! 

L- I 

Balandžio 24 d. vietinė L. 

\'yčių kuopa stato scenoj o ak- 

tu drama '']š meil<*>s*Veika- 
" 

v 

1 ' 

las žmonėms patiko. Visur 

girdisi pageidavimai, kad dra- 
ma butų atkartota. 

įspūdį vaidinimo gadino tik 

netikus estrada. Maža, apie 
tris pėdas. Lentos tarška, i 

braška linguoja. O. čia veika -1 
kis didelis, asmenų daug. Taip 
ir matai, kad vaidintojai ne- 

gali liuosai vaikščioti. Uždan- 

ga ir-gi Įgubai prasta. Šiaip 
veikalas suvaidinta gana ge- 

rai. Tat valio Xe\varko juni- 

CICERO, ILL. 

Išaušus šiltam pavasariui, 
visi džiaugiamės, gėrimės gam- 
tos gražumu. 

, štai jau ir Gegužės mėnuo, o, 

kaip žinome, šiame labiausia 

mylimame mėnesy apvaikš- 

jčiojame taip vadinamą "Moti- 
nų Dieną". 
Ypatingai mes, kurie pali- 

kome verkiančias močiutes, 

apgailestaujančias niusų atsi- 

skyrimą, prižadėjome jų neuž-. 

(miršti,, ir, esu jtikra, kad neuž- 
miršome. 

Tai-gi, kad pagerbus tą 
brangią dieną, M. Sąjungos 2 

kp.nori iškilmingai ją apvaikš- 
čioti. Tikroji diena pripuola 
Gegužės 8. Kadangi aplinky- 
bės neleido tą dieną apvaikš- 
čioti* todėl perkelėme ją i ket- 

virtadienį, Geg. 12 d. 

Dar prie to7 M. S. ta savaitė, 
!yra svarbi, nes vadinama 

4'Moterų. Sąjungos Savaitė".' 
Šioje savaitėje ypatingai mote-1 

1 

įys ir merginos prašomos spies 

ties organizacijon, nes ir įsto- 
jimo mokestis yra sumažinta. 

Kaip jau minėjau, Gegužės 
12 d. vietinė M. Sąjungos 2 

kp. rengia vakarėlį su maža 

programa. Apart kitų, kalbės 
ir "M. Dirvos" redaktorė A. 

Nausėdienė. 

Vakarėlis bus Šv. Antano, 

parapijos salėje, tuojau po 

Gegužinių pamaldų. 
Prašoma ne tik moterys, bet 

ir vyrai atsilankyti. Moterys 
ir merginos, norinčios galės į- 
sirašyti M. Sąjungom 

* 

.Įžanga liuosa. A. S. 

NEW YORKO APYLINKĖS 

LIETUVIŲ DOMEI. 

Susivienijimo Lietuvių Iv. 

K. Amerikoje New Yorko 

Apskritys rengia prakalbas 
Susivienijimo reikalais sekan- 

čiose vietose. 

Gegužio 14 dieną, 7:30 vai. 

vakare, Elizabetli, N. J. 

Gegužio 22 dieną, 2:30 vai. 

po pietį], Lindcn, N. J. 
New Yorke, Bronxe, C. ir 

So. Brooklyne prakalbos bus 

paskelbta sekančiame numery- 
je. 

t 

A. J. Valantiejus, 
N. Y. Apskr. organizat. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

Kaz. A' ištartas Chicagoje ga- 
vo laišką nuo švogerio Kaz. 
Šukio, k u i i s tarnauja Lietuvos 
karuoinenėj, Elektro - Teclini 

kos batalione, mokomoj kuo- 

poj. Taip kitko rašo: * 

Aš ši metą turėjau Velykas 
švęsti ne namie, bet jau ka- 

ruoinenėj, kurias praleidau 
Kaune. Labai buvo gražu tą 
naktį: po:- visą naktį gatvėmis 

i« 

vaikščiojo : 'sikimšussi minia 

žmonių, elektro.* taip-gi visą 
naktį švietė. Labai gražu ir 

įspūdinga buvo Kauno karuo- 
menės įgulos bažnyčioje, kur 
Prisikėlimo Apeigos Imvo lOVo 
v a L vakaro. Per apeigas gie- 

dojo žinomo dainininko Kipro 
Petrausko sutaisytas choras, 
grojo karo orkestras; šaudė 

iš kamtolių ir mėto rakietas 

Katedroje, apeigos buvo o 

valandą ryto. 
!J va!, mokyklos saieje duvoi 

surengti pusryčiai, kuliuose 

dalyvavo visi kariškiai nuo 

paprasčiausio kareivio ligi ba- 
taliono vado. Buvo sakoma 

karščiausios prakalbos (žino- 
ma, daugiaus iš karininku), nu 

piešiama praeita* laikas, da- 

bartinis ir kas mus laukia at- 

eity. Taip-g'i nebuvo užmiršta 
ir Vilnius. Išreikšta viltis ir 

didis geismas, kad ateinančias 

Velykas būtinai švęstame Vil- 
niuje. T;) laik;i jautėsi .visi ly- 
gus ir regis nebuvo nei dides- 
nio viršininko., nei mažesnio 

pavaldinio. Visi lygiai valgė 
Velykų pyragą patiektus 
valgius ir mušė kiaušinius. Po 

to, prieš pabaigą, bataliono 

vadas pasakė trumpu prakal- 
bą, išreiškė savo linkėjimus ir 
be to dar paskelbė visam bata- 
lionui amnestiją, tai yra do- 

vanojo visiems kareiviams ir 

karininkams nusikaltimus. Po 

to, sudainiavę himną, smagus, 
sotus ir patenkinti įsiskirstė- 
me. 

Labai buvo gražus laikas ir 
šilta. ; 

-\nt pardavimo namas 5753 So. j 
Iteoria Str. 2 pagyvenimų 7-8 kam- j 
barių aržuolo ir raudon medžio, vi- 

dus trimuotas. Namas 29 pėdų plo- 

čio, tile vestibule ir vanos, lotas 37% 

pėdų statytas per pati Peterson. 

Kaina $14,000. 

5722 S. AVinchester, gražus 7 kam- I 

barių mūrinis namas aržuolo ir rau- 
donmedžio vidus, elektra, lotas dide- 

lis mieganiieje poreiai, duris su veid- 
rodžiais, savininke našle turi buti, 

parduota trumpų laiku. Kaina $8,500 i 

Namas 5719 Wihchester, parsiduo- j 
da už $1500.00 mažiau negų kainavo, j 

Atsišaukite. 
' 

j 
•; Cahill Bros. 

5301 S. Asliiand A v. M Prospect 580 

VARGONININKAS, suprantąs baž- 

nytinę muziką., tuojaus grali užimti 

vietą, prie Lietuvių šventųjų Petro 

ir Pauliaus Bažnyčios Homestead, Pa. 

Knn. S. J. čepananis. 

318 Fourth Avc. Homestead, Pa. 

ANT PARDAVIMO. 
Electric Čevėrykų taisymo 5apa. 

Pardavimo priežastis išvažuojų Eu- 

ropon, sora vieta biznis išdirbtas 
At- 

sišaukite 

1753 W. 47 Street 

Arti Ashland Avcnue 

BRONE 'URNEŽAITĖ (Lithuania, 
Raseiniai, Raseinių apskrities valdy- 

ba) paieSko savo tėtor. ANICETOS 

STAN EVIČAITES — BUTKIENĖS, 

paeinančios iš Mernalteliu kaimo, 

Rietavo valsčiaus, ir dėdės Hilerijaus 
Stanevičiaus, to paties kaimo ir vals- 

čiau*. 1918 m. jie buvo Chicagoje. 

PraSo rašyti j Raseinius. 

Parsiduoda bučerne ir grocerne la- 

bai geroj victnj visokiu tautų bet 

daugiduoia Lietuvių apgyventa. Par- 

siduoda greitų laikų nos savininkas 

išvažiuoja Lietuvon Norint informa- 

cijų Saukite telefonų. 

Lal'ayctte 1082 

FOTOGRAFU ATYDAI. 

Ant randos studio arti Dievo Ap- 

vaizdos bažnyčios, geros langas, dide- 

lis Storas viskas gatava eik ir dėk 

bizni. 

Savininkai 

8202 So. Halstcd St. 

(J/ii.) 

IJARGFJNAS. 
' 

Pigiai parsiduoda Grocernė, blokas 

nuo Lietuvių bažnyčios. Turi buti par 

duota, j- trumpą, laiką.. Priežastis va- 

žiuoju j Lietuvą. Atsišaukite. 

A G. 

1736 \Y. 47 btr. Chicago, 111. 

SB, S, MĖLIS i 
LIETlJVtb 

GYl>YTOJAS IR CHTRUltGA* 
! 

OrisaB Ir Gyvenimo vieta 

S252 South Knlstcd Klr<^;i j 
Ant rtrSauH tnireiTMl B«» 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; rmo i 

2 llcJ < po piety; nuo 7 Iki 6 j 
Nedoltomis nuo 1® iki I 

T*!?r«a*8 Turkiu f5»4 

Tol. Drovw 7045' 

Dr. C. Z. Vezelis j 
LIETUVIS DENTISTAS 

4713 SO. ASITLAJTD AVESTŲ* 
1 

arti 47-ton liatvės i 

Valandos: nuo 8 ryto *1kl 9 tpU 

8ere<3om!s nuo 4 Ujr 0 vakart- 

Pamėginkite naujo——* 

Rtiffles 
Sa užregistruota vaisbnženkliu Suv. Valit. 

Patentu Biure. 

Nanjame mėlyname pakelyje. 

Visos tvirtos, gemalus užmušan- 
čios ypatybės Siame vaiste idėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 

kvepalo. 
Ruffles yra labai paveikiantis 

pleiskanų pašalintojas —begaliniai 
puikus • plauku sutaisytojas, kuris 

ppoMon ?» 

iiMn-v »-ū?1 
ll;vURT/iN : :SV:U- 

CONTl.«r'. 1 FliiIIi o^•. 

F.AD.MCHTTR&CO 
BUSH TERMINAI (UDCS 

nHOOKLYN 
NE\y YOkK. 

patiks £&u 
ir gačniau- 
aiaiypatai. 

i 
i 

Aptiekoee 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 

75c., tad 
atsiusime 
per paSt? 
tiesiog iŠ 
labara- 

torijoa. 

Būtinai 
reikalau- 
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiorekite, 
kad butų 
INKABO 
vais- 
baženklis. 

Telefonas Boulevard 9199 

m C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 South Halstcd Str. 
(Valandos: 9—12 A. M. 

) 1—5; 7—8 P. M. 
: O * Q#-.Q 9 OiiO • O&O 9 OiJkO 9 OifeO« O 

\ Telef«nae Pullmao 8R4 

r Dr. P. P. ZALLYS 
l Lietuvis Dantistas 
i 10801 Bo. Mlchigan Aveoae 
4 Koseland, 111. 

\ VALANDOS: 9 ryto ik! 9 vakar*. 

?rel. Pallman 842 lr 8180. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
nografijos, typewriting, pirklybos tei- 
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto- 
rijos, geografijos, politikinės eokno- 

mijos, pilietystės, dailiarašystčs. 
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 

4 valandos po pietij: vakarais nuo 6 

iki/.lO vai.'". 

3106 S. Halstcd St., Chicago. 

AMERIKOS LIETUVIAI! 
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą j Lietuvą 

\ 

tai pasiųskite saviškiams Lietuvą, Amerikos Lietuvių 
Katalikų 

K K 

/ 

I 

Metraštį 
1916 m. 

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos 

J AME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų 
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų. 

JAME yra aprašyta tverimasiš Amerikos Lietuvių parapijų, 

draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė į- 
vairių įvairiausių aprašymų. 

JAME vienu žodžių, sale visapasaulinių žinių tclpia visas A- 
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą 
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 

Lietuvą, kaip mes matome 

Kaina: Neapdarytos 50c. 

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai. pridėkite prieminėtos 
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no- 
rite siųsti Lietuvą. 

Užsisakydami adresuokite: 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 

2334 South Gakley Ave. Chicago, Illinois. 

Tel. Kandolph 2898 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 
19 So. Iol Baile St. 

Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų 
Pancdėliaiė iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES 

0205 8. Halsted, 2407 W. Madlson, 
1850 N. Wells St. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi- 

mo, Dcsigning bizniui ir namams. 

Vietos duodamos dykai. Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimaia. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pą- 
reikalaukit bnygėlės. 

TeJ. Seeley 1643 
SARA PATEK, pirmininkė. 

V. W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty i: 

29 South La Šalie Street 
' 

Kambarls 894 

Telefoną*: CeutraJ IIH 

Vakarais, 812 W. 33rd St. 
TeU-roijaj: Tards 4181 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

OHICAGO, ILLINOIS 

Telefonas Yards 5033 

Valandos; — 8 iki 11 iš ryto: 
' 5 po piety iki 8 vak. Nedėlio- 
1 
mis nuo 6 iki 8 ral. vakare. 

ĮTel. Canal 6222 

i DR. C. .1. CHERRYS S 
LIETUVIS DENTISTAS o 

:2201 Wcst 22-n.i & 80. Lcavitt 8t," 
Cliieago 4 

[valandos: 9:30 A. M. to 12 N.5 
1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

" 
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;Tel. Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA i 
LIETUVIS DENTISTA8 

1821 So. Halstcd St., Chlcago, 111.: 

Kampas ISth St. 
Valand.: 9—12 rytą, ir 2—9 vak.j 

Telefonas Arraitage 9770 

MARYAN S. ROZYCKI 
MUZYKOS DIREKTORIUS 

Mokytojas Plano, Teorijos ir 

Kompozicijos 
2021 N. Wcstcra Ar*, 

ChJca^o, DL 

Skubinkite užsisakyti 1921 metams 

Vs 

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

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

somybės, privalo skaityti 

"KARĮ" 

Kaina Amerikoje metams 2 doHeria* 

Visur reikalaukit arba patys išsirašykit 
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ 

ATSPINDŽIAI 
Juose paveikslais nušviečiama: 

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

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

Adresas: Kaunas, Generalis Stabas, 
'1 

ATSPINDŽIŲ11 Administracijai. 


