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METAI-V0L. V. No. 85 

Prancūzai Žudo 
Vokiečius Frankforte 

Vokietija protestuoja prieš 
prancūzų okupaciją 

7 ŽMONĖS NUŽUDYTA IR VOKIEČIAI PROTESTUOJA 

SUSEKTAS NAUJAS SUO 
KALBIS VOKIETIJOJE. 

šiuo, kartu suokalbin ineina ir 
Ludendorffas. 

DAUGELIS SUŽEIS 
TA. 

PRIEŠ PRANCŪZUS. 

Berlynas, hal. 8.—Vakar c i a 
paskelbta, jog Bavarijos sosti
nėj Muniehe susektas platus 
militarinis vokiečiu suokalbis, 
panašus j buvusi militaristu 
suokalbį Berlyne. 

Suokalbio pienuose be kitko 
buvo žinoma, generolą Luden-
dorff'ą apšaukti Bavarijos dik
tatorium, gi Dr. lleim civiliu 

j ir ekonominiu tos šalęs valdy
tojom. 

FORDAS SU AUTOMOBI- KOLČAKO ARMIJOS LIE 
LIAIS INEIS ANGLĮ 

JON. 
KANOS PAVOJUJE. 

Netoli Londono nori pirkti į-
s taigas. 

Gen. Voicechovskio priežiūro
je yra 40 milijonu rublių 

aukso. 

Lai k-

Įsakyta šaudyti nepaklusniuo
sius vokiečius. 

Frankfort, Vokietija, ha l 
8. — :*> vyrai voki»ičiaT,J'3 mo
terys ir vienas vaikas nužu
dytas čia Sehillerplatze prie-

Sako. Vokietijai grūmoja 
revoliucija. TRUŠKINAMI VOKIEČIŲ 

BOLŠEVIKAI. 

prancūzu vyriausybei notą, 
kuriąja išreiškiama aštrus 

šais Imperial viešbuti, kuo-1 protestas prieš prancūzų įsi-
met prancūzu kolionijų ka-Į bliovimą toliaus Vokietijon. 
riuoinenė, morokkėnai, pa
pliūpa Šovė Į susirinkusia ir 
nerimaujančią vokiečiu civi
lių minią. Be to, daugėta vo
kiečiu sužeista. 

Imperial viešbuty j yra mi-
litarinė prancūzų stovykla. 
Viešbučio prieangin inėjo vo
kiečiu atsargos armijos ofi-
eieras ir ėmė skųst ies, kad jį 
prancūzai oficierai apmušę. 

Tuojaus po ' to p M W vieš
buti susirinko žmonių minia. 
Pasigirdo grūmojimų prieš 
prancūzus. Pasigirdo reika
lavimų suimti ir nubausti! Taip pasielgiant prancu-
praneuzus oficierus už jų Į z a ms, Ruhr apskrityj nebus 
žiaurų apsiejimą. [ lengva' sukilėlius apmalšinti, 

Viešbučio priešakyj karei-j sakoma protesto notoje. Gi jei 
vių sargybos vadas mėgino j tas nebus atlikta greitu laiku, 
minią numalšinti ir isskirsty- j revoliuciją supurtins Vokieti-
ti. Kuomet tas negelbėjo, į-Iję politikos ir ekonomijos 
sakyta kareiviams šauti. ' žvilgsniais. 

Vokiečių vyriausybė protes
to notoje pareiškia, jog pran
cūzu armija neleidžia Vokieti
jai pasitvarkyti ir neduoda 
prieiti prie pildymo taikos su
tarties salvgu. 

Vokietijoj teritorijoj dalis 
gyventoji] pakelia maištą, plė
šia ir žudo ramiuosius gyven
tojus. I r kuomet vokiečių vy
riausybė imasi priemonių ap
malšinti "f uos plėšikaus, tuomet 
prancūzai pakiša vokiečiams 
koją ir leidžia plėsties betvar
kei. 

Berylnas, bal. 8.—Vokietijos 
vyriausybė savo atstovą Parv- šimtais Jie pasiduoda anglams. 
žiuje įgaliavo induoti tuojaus 

Coblenz, Vokietija, bal. 8.-
Tš Ruhr apskričio du tūkstan
čiai vokiečių komunistų perėjo 
per Raine upe į anglų okupuo
jamą plotą ir tenai jie inter
nuoti. Paskiau bėgs jų dar 
daugiau, nes jiems pasidarė 
perankšta spaudžiant juos Vo
kietijoj vyriausybės kariuome
nei. 

Bolševikų bėgimas į okupuo
tus plotus reiškia, kad Ruhr 
apskrityj revoliucija veikiai 
turės pa's'hbaigti. 

Vyriausybės kariuomenė už-
inudhiėja miestus paskui mies-
tus. * 

Londonas, bal. 9. -
rastis Kveitmg News praneša, 
jog J. Pierpont Morgan ir 
Henry Ford iš Amerikos An
glijos vyriausybei jau pasiųlę 
30 milijonų Uolierių už (Ireat 
Slough Motor įstaigas. Tos į-
staigos vra už 20 mvliu nuo 
Londono ir užima 600 
žemes plotus. 

Jiedu tose įstaigose nori 
praplėsti gaminimą automo
bilių. 

Po to minia nuo viešbučio 
atsimetė. Bet kitose gatvėse 
padėtis paaršėjo taip, kad 
prancūzai buvo priversti gat-
vėsna paleisti tankas ir kai-
knriose vietose padauginti 
skaitlių kulkasvaidžių. 

Didis. vokiečių. užsidegimas 

Pabaigoje Vokietijos vy
riausybė pareiškia, kad į̂ei 
Vokietija prasižengė prieš 
taikos sutartį tuomet prieš 
vokiečius prisiėjo atsisukti 
visiems talkininkams, bet ne 
vieniems prancūzams ir tai 
da r : be kitų tiesioginio prita
rimo. 

Po tų žudymų pasklido ži
nios, kad mieste vokiečiai 
mužude kelis prancūzų karei
vius. Sakoma, du kareiviu at
rasta upėje Mainz. Bet tos ži
nios ligšiol nepatvirtintos. 

Vokiečių įnirtimas - prieš 
prancūzus neapsakomas. 

Burgomasteris Voigt klau-
•ėej prancūzu leidimo pas
kelbti į miesto gyventojus 
proklemaciją, kad jie ramiai 
apsieitų. Bet militarinė pran.-1 ir 
euzų valdžia neleido tą da
ryti. 

Prancūzai teisinasi, kad 
vokiečių minia buvo kurstoma 
priespraneuziškų propagandis
tų. Kad sukurstyti vokiečiai 
įžeidė ir pašiepė prancūzus 
oficierus. Ve kodėl prieš mi
nią pavartoti ginklai. 

Prancūzų kariuomenės ko
mendantas čia, gen. Gendc-
metz, tiesiog sako, kad aplin
kybės privertė šauti į vokie
čių minią. 

ti pasipriešinusius arba ne
klausančius gyventojus. 

Nes daugel vietose vokiečiai 
atsisako klausyti prancūzų o-
kupautų. Ypač Frankforte 
apylinkėse apsireiškia stiprus 
vokiečių pasipriešinimas. 

Berlynas turi žinių. 
Iš Berlyno pranešta, jog te

nai gauta žinių apie riaušes 
jų pasekmes Frankforte. 

tuo-

GAL BALSUOS MONARCHI 
JOS KLAUSIME. 

KAIP GREIT PREZIDEN 
TAS APL'EISIĄS WA 

SHINGTONĄ. 

Londonas, bal. 8. — Trans-
baikalijoj yra užsilikusios a<t-
mirolo Kolčako armijos lieka
nos. Bus kelios dešimtys tūks
tančių kareivių ir oficierų. Va
dovauja gen. Voicechovskii. 

Sulig prasėsimo iš Harbino. 
dabar toji armija atsidūrusi 

akrų pavojun. Prieš ją tykoja bol
ševikai. 

Tos armijos oficierai tr ka
reiviai norėtų apleisti Siberi-
ją. Bet su tuo nesutinka .Ja
ponija ir Kinija. 

Gen. Voicechovskio priežiū
roje m. Čita yra 40 milijonų 
rublių aukso. Prieš tą auksą 
ir-gi tykoja bolševikai. 

Konstantinopolį Nužudytas 
Rusų Generolas 

DENIKINO VIETA UŽĖMĖ 
WRANGEL. 

Nužudytas rusų gen. 
Romanovskii. 

NEDAUG DAVĖ ŠALIES 
"APSAUSINIMUI." 

Washington, bal. 9. — čia 
pranešta, kad prezidentas 
Wilsonas po ligos žymiai svei
kstąs. Vasaros atostogoms į 
Woods Hole, Mass., sakoma, . Detroit, Mich.,. bal. 5). 
persikelsiąs ar tik ne gegužė^ | Milijonierius John 1). Rocke-
pradžioje. feller, jr., čia prisipažino, kad 

jis su savo tėvu šalies "ap-
san&inimui" davęs tiktai 
$320,000. 

— j Jis tą pasakė nugirdęs tvir-
Washingtoi, bal. !>. — Pas-; tinimų, buk jiedu prohibicijos 

kirtas S. Valstijų pasiuntiniu I reikalais išleidusiu ligi 10 mi-
Kinijon Charles R. Crane už-, H jonų dolieriu. 
vakar s v e č i a v ę l&dtuos**-Ru- it .« 
niuose. J is Kinijon iškeliaus i PIRKITE KARĖS TAUPY 
balandžio 29 d. MO ŽENKLELIUS W.S.S.). 

ninkas. Pirm kelių dienų jis 
buvo pasitraukęs iš tos vietos. 
,To vietą štabe užėmė gen. 
Mokrov. 

Krimo kariuomenės komen
dantą ligšiol buvo gen. Shill-
ing. Dabar jis atsisakė iš tos 
vietos. 

Po Bomanovskio nužudvmo 
gen. Deni kinas pasislėpė an
glu lai v;) n. 

GRANE IŠKELIAUS KINI 
JON BAL. 29. 

Kartais gali abdikuoti Danijos 
karalius. 

Įsakyta šaudyti. 
Vakar vakare iš prancūzų 

stovyklos paskelbta įsakymas 
prancūzų kariuomenei šaudy-

Vokietijos vyriausybč 
jaus imsis protestų. 

Kaip šiandie čfa turi atke
liauti maršalas Foch. 

(Jauta žinių, kad Vokietijos 
vyriausybės kariuomenė atėmė 
nuo vokiečių, bolševikų mies
tą Fssen. 

Vokiečių bolševikai Ruhr 
apskrityj #uato sau pragaištį. 
Tad reikalauja, kad tą aps
kritį tuojaus užimtų talkinin
kai. 

Tuo tarpu Berlyno laikraš
čiai skelbia jie turį žinių, jog 
tomis dienomis Rhine provin
cijose busianti proklemuota 
nepriklausoma nuo Vokietijos ' kad bolševikizmo reikia sau-

Copenhagen, bal. b' (suvėlin
ta).—6ia kuoramiausia praėjo 
Velykų šventė. Karalius Ve
lykų dieną nepasirodė iš rūmų. 

Amatų unijų vadai paskelbė 
darbininkams parėdymą su-
gryžti į darbus ir rengties 
prie parlamentarinių rinkimų, 
katrie įvyks balandžio 22. 

Pinu rinkimų monarchijos 
priešininkai pasidarbuos, kad 
renkant atstovus parlamentan 
balsuotojai paduotų savo bal
sus, ar jie nori ar nenori mo
narchijos. _^ 

Galimas daiktas, kad jiems 
ir pavyks įvesti tą naujanybę 
kad i r prieš vyriausybę norą. 
Ir tuomet bus patirta, ko žmo
nės nori. Jei jie balsuos prieš 
monarchiją, bus aišku, kad jie 
nori respublikos. 

Monarchijos priešininkams 
pavyko dideles žmonių minias 
patraukti savo pusėn. Kara
lius mažu-pamažu netenka 
prielankumo ir gyventojai vis 
labjaus linksta prie respubli
kos. 

Jei gyventuojuose ūpas ne
atsimainys, galimas daiktas, 
karalius atsisakys nuo sosto, 
kad toliaus nevarginti savęs i r 

negyventi nuolatiniam pavo
juj. Jam abdikavus, be abejo
nės, Danijoje butų paskelbta 
respublika. 

Kairiausieji socijalistai, 
kaip paprastai, išsijuosę dirba 
už bolsevikizmą.. Bet bolševį-
kizmui čia nėra vietos. Bušų 
bolševikai visus pamokino, 

VOKIEČIU BOLŠEVIKAI 
REIKALAUJA SAU 

ANGLIJOS GLOBOS. 

militaristas, atsakė 

SAKOSI JIE NEBOLŠEVI 
KAI; KOVOJA PRIEŠ 

MILITARISTUS. 

respublika. goties. 

Denuncijuo;a Vokietijos vy
riausybę. 

Su Raudonąja Armija šali
mais Essų, bal. 9 (Rašo angį. 
laikr. korespondentas). — 
" Verčiau numirti už garbin
gąjį reikalą, kaip be niekur-
nieko pasiduoti, but privers
tiems patiems išsikasti kp-
pus ir but nužudytais milita
ristu Kappo oficierų ir tų vi
sų, katrie šiandie tarnauja 
militaristinei Vokietijos vy-
riausybei." 

Taip sakė seržantas Otto 
Bodenseipen, raudonosios ar
mijos vyriausiais vadas 

jis mums 
nieko nežinąs apie užpuolimą. 

"Mes nesame bolševikai, 
bet tokie pat apsiginklavę 
darbininkai, katrie nugalėjo 
Kappą ir ligšiol kovoja prieš 
nronarchistus. 

"Taippat mes ne teroristai. 
Tiesa, vietomis pasitaikė už
puldinėjimų ir plėšimų. Bet, 
man įsakius, tas sustabdyta." 

Denuncijuoja vyriausybę. 

Toliaus tasai seržantas, 
raudonosios armijos vadas, pa
sakojo galįs prirodyti, jog 
Noskei vadovaujant buvus 
pagaminta 800,000 vokiečių 
armija, kuri turėjusi visokios 
rųšies ginklų. Daugelį anuo
tų vokiečiai militaristai turi 
Įkasę žemėn. 

"Dabar militaristu pienai 
yra kontroliuoti vyriausybę su 
grąžinus valdžion ministerį 
Noske ir ruošties atgaivinti 

Konstantinopolis, bal. 8. — 
Rusų laisvanorių armijos ko
mendantas, gen. AVrangel, su
tiko užimti vietą gen. Deniki-
no, vyriausiojo priešbolševiki
niu rusu armijų vado. 

Gen. AVrangol yia no rv^as Bolševikai pažan-iuoja. 
ir smarkaus pobodžio. Pasa
kojama, kad kartais jis gali Kaukazo šone bolševi 
dar atgaivinti, padauginti ir smarkiai pažangiuoja EUA 
sustiprinti sunaikintas prieš- Azerbamjan ir (Jeorgia. Nuo 
bolševikines armijas ir užduo- Petrovsko ties Kaspijos jurė-
ti smogį bolševikams. « & Jk nužygiavo ligi Der-

Kuone visi vyresnieji rusų b™\, ties Baku geležinkeliu, 
armijos generolai čia suvažia- fiė to, bolševikai smarkiai 
ve. Talkininkai paragina gen. varosi išilgai geležinkelio nuo 
Wrangel tuojaus keliauti Kri- Armavri į Tuapie, sekantį 
man ir atgaivinti veikimą svarbų Juodųjų jūrių uostą, 
prieš bolševikus. pietuose nuo Novorosiisko. 

__ v , , Dono ir Kubaniaus kazokai 
Nužudytas generolas. ];.jiijasi R? ])u]^-kah T u a p i e 

Aną dieną rusų ambasadoj apylinkėse. Tuapie kazokai, 
atrastas nužudytas rusų gene- sakoma, nepaduosią. Moterys 
rolas Romanovskii, kuris čia su vaikais išvežamos i Teodo-
vos tik buvo atkeliavęs iš pie- ziją. 
tinės Rusijos. Nei priežastie, Kazokai nori padaryti laiką 
nei piktadariai nežinomi. i su žaliąja rusų armija, kuri 

<!en. Romanovskii buvo bu- j-ktndrtiSThoja .luotiųjų ,jui ų 
vęs gen. Denikino štabo virsi- ] provincijas. 

20,000 Darbininkų Neturi 
Darbo Stockyarduose 

CHICAGAI G A U PRITRUK 
TI MAISTO IR KURO. 

Streikan išeina lokomotivų 
inžinieriai ir pečkuriai. 

Bėgių sukiotojo streikas 
ant geležinkelių tęsiasi. Prie 
jų streiko prisideda dar lo
komotivų inžinieriai ir peč
kuriai. 

Kuomet sustreikuos pasta
rieji, tuomet ne tik stockyar
duose nebus darbo, bet ir vi
sai Chicagai galės pritrukti 
maisto iv kuro. 

Šiandie stockyarduose ne
turi darbo daugiau 20,000 
darbininkų. Neatvežama už
tektinai galvijų. Negalima 
geležinkeliais išvežioti švie
žios mėsos į aplinkinius mies-

niai ateina ir išeina tik tiesio
giniais geležinkelių bėgiais. 

Lokomotivų inžinieriai, a-
r.not jų pranešimo, nestreikuo
ją, tik laikinai pertrauke 
darbą su tikslu stipriau susi
organizuoti unijon. J r sakosi 
jie dar nepadavė, kompanijoms 
jokių reikalavimų. Tai pada
rys i ą sus i organ i za ve. 

Iš Buffalo, N. Y.. St. LOUM, 
Mo., ir iš kitų miestų prane
šama, kad ir tenai ant kai-ku-
rių geležinkelių linijų sustrei
kavę bėgių sukiotojai. Darbi
ninkai neklauso organizacijos 
valdvbos. * 

RINKIMAI VOKIETIJOS 
PARLAMENTAN. 

monarchiją ir už poros metų telius 

sikėlęs savo naujon stovyklon 

Sakosi nebolševikai. 

Bodenseipen to 

užpulti Prancūziją, pirmiaus 
per- apsidraudžius prieš anglus-a-

merikonus", pasakojo seržan
tas. 

Seržantas 
liaus sakė: 

* 'Nedovanotinas vokiečių 
vyriausybei daiktas vadinti 
mus bolševikais ir-teroristais 
ir tvirtinti, kad mes sulaužę 
taiką* kuomet mus užpuolė 
vyriausybės kariuomenė. 

"Mūsų kareiviai buvo de
mobilizuojami, kuomet mili-
taristo Kappo oficierai su 
savo kariuomene (reiehswe-
hr) mus užpuolė be jokio per
spėjimo. 

/'Kuomafrines telegrafu'pa 

Reikalauja globos. 
• 

Seržantas sako, .kad raudo
noji armija pralošusi kovą, 
nOs vaikiškai pasitikėjusi vy
riausybės pažadėjimais. Bet, 
sako, dar nepasiduosianti ir 
kovosianti prieš militaiistus. 

Sako, visa raudonosios ar
mijos viltis palikusi Anglijoje 
ir Snv. Valstijose. Saukiasi 
-tad raudonieji anglų ir ame
rikonų paimti juos savo glo-
bon. Šaukiasi, k a į anglai ir 
amerikonai kuo veik iaus oku
puotų Ruhr apskritį ir juos 

siuntem protestą generolui 1 apgintų nuo militaristu. Nes 
Watter, kurs yra patikrintas Į tie, sako, jubs visus išžudysią. 

Skerdyklų kompanijos kol 
turi mėsos, šitą išvežioja au
tomobiliais (tniekais). Auto
mobiliais mėsa siunčiama į 
YVaukegan, p Ciary ir dar to
liaus. 
Bet taip kasdien negalės but. 

Jei streikas ant geležinkelių 
prasitęstų nors dešimtį die
nų, tuomet prisieitų uždaryti 
visas galvijų skerdyklų įstai
gas. 

Railroad Brotherhood orga
nizacija darbuojasi kaip nors 
papildyti streikuojančių bėgių 
sukiotojų vietas. J r nuolat 
tvirtina, kad streikas veikiai, 
busiąs sutruškintas, nes jis 
nelegali s. 

Bet streikas vis labjaus 
plečiasi, ir visos geležinkelių 

Berlynas, bal. 8.—Vokietijos 
vidujinių reikalų minister** 
paskelbė, kad parlamentan 
stovų rinkimai Įvyks atein 
čio birželio 6 dieną. 

S. VALSTIJOS TYLI APIE 
PRANCŪZŲ VEIKIMĄ. 

Washington. bal. 8. — Pran
cūzijos vyriausybės čia per 
savo ambasadorių paklausė 
Ruv. Valstijų vyriausybė-
nuomonės apie prancūzų vei
kimą Vokietijoj. 

Bet S. Valstijų valstybės 
departamente pasakyta, kad 
tame klausime vyriausybė ne
išreikš jokios nuomonės. Sako, 
vyriausybė nusprendusi už
imti pašalinio tėmytojo pozi
ciją, neižįurint to, ar tas pa 

linijos suparaližuotos. Trauki- tiks prancūzams, ar ne. 
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Prenumerata mokasi iškalno. Lal
as skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
.e nuo Naujų Metu. Norint permai-
iyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
•nas adresas. Pinigai geriausia siū
ti isperkant krasoje ar exprese "Mo-
ley Order" arba įdedant pinigus į 
egistruotą laišką. 

" D r a u g a s " Publishing Co. 
.800 W. 46th S t Chicago, UI. 

Telefonas McHinley 6114 

Pinigai. 
Vokiečiu markės ir vienaip 

;u jomis stovintieji Lietuvos 
Įuiksinai eina brangyn. Šuli
jas auksinų panedėlije 29 ko-
[*o buvo lygus vienam dol. 40 
•entų. Savaitės pabaigoje ir 
Panedėlije po Velykų už tą 
>atį šimtą markių arba auk
sinų reikėjo mokėti $1.5."), 
:at reiškia, kad pakilo 1") een-
ų, arba daugiau negu 10 nuo
šimčių. Taip pat ir Čcko-Sla 
/okų pinigai. 

Lenkiškoji markė neį kyla 
įei smunka. Kaip buvo, taip 
r tebėra 72 centai už vieną 
•imtą lenkiškų markių. Dabar 
lietuviškas auksinas jau dau
giau negu dusyk yra branges-
įis už lenkų marke. 

Jugoslavų pinigai pa maželį 
^ina žemyn. 100 markių per 
savaitę atpigo trimis centais: 
mvo 80 centu, dabar yra 77. 

Prancūzu trankai v ra ne-
pastovus. Panedėlije 29 kovo 
pž dolierį davė 14 frankų 22 
m t i m u , per savaitę jie žy-
Jiiai atpigo, nes Velykų suba-
oje už dolierį' davė 14 fr. ir 
msę; panedėlije po Velykų 
rupu t į pakilo, nes buvo 14 r r. 
r6 santimai persiunčiant tele-
rramu. Čekiais tie pinigai 
kaitėsi dar pigiau. 

Italų lyros vėl nusmuko. 
?anedėlije 29 kovo jos buvo 
.9 lyrų 70 centezimų už vie
lą dolierį; panedėlije po Ve-
ykų jau buvo 20 lyrų 45 cen-
ezimai už tą patį dolierį. 

Šveicarų pinigai kyla. 29 
covo už dolierį buvo 5 fran
tai B(> santimai, panedėlije 5 
j 

balandžio jau davė tik 5 f r. 
)7 santimus. 

Suomių arba Pinų pinigai 
>okinėja. Panedėlije 29 kovo 
JL00 suomijos markių buvo 
&5.bo, Velykų subatoje buvo 
£.30; Velykų panedėlije bū
ro $5.35. 

Anglijos pinigai eina bran-
ryn. 29 kovo sterlingų svaras 
mvo $3.94, 5 balandžio jau 
mvo $4.05, t. y. 11 centų 
>rangesnis. 

Kanados pinigai nuolatai 
gerėja. Mainant 1004) Ameri-
vos dolierių 29 kovo duodavo 
.090 Kanados dolierių, o 5 
jalandžio tiktai 1087.50. 

Turime pažymėti, kad čio-
lai paduotosios skaitlinės į-
<akmiai yra teisingos tiktai 
nainant pinigus nemažiau 
kaip dvidešimt penkių tuks
iančių dolierių vertės. Smul
kesni mainymai palieka bail
iams didesnį nuošimtį. Todėl 
tegalima pykti ant bankų, jei 
įie apsimdami išmainyti ma-
iesne sumą pinigų ima už ki-
ų šalių frankus, auksinus ar 
iiaip pinigus truputį daugiau 
icgu čia parodyta. 

Beveik visi lietuviai yra iš 
žemdirbių kilę, bet per ilgus 
amžius neturėjome savo tau
toje žmogaus moksliškai im
ančio žemės dirbinio reika
lus. Atgijus tautai pirmieji 
pasauliniai inteligentai me
tėsi į gydytojus, gimnazij^ 
mokintojus, advokatus ir in
žinierius. Žemės dirbinio mo
kslas kas žin kodėl nerūpėjo 
jauniems Lietuvos inteligen
tams. Tik pačioje pabaigoje 
devyniolikto šimtmečio pra
dėjo atsirasti agronomijos 
mokslus išėjusių lietuvių 
Smilgevyčius, Tūbelis, Vincas 
Totoraitis ir kiti. 

Europoje mokslus einantieji 
agronomai žiu si tiktai Euro
pos sąlygų. Tos labai skiria
si nuo Amerikos. Čionai buvo 
gana daug lietuvių farmerių. 
Kai-kurie net žymiai pratur
tėjo. Bet Amerikoje agrono
mijos mokslus išėjusį mes tu
rime kol kas tik vieną žmo
gų p. Dominyką P. Protapą. 

Jis agronomijos skyrių bai
gė Wisconsino valstijos uni
versitete mieste Madison, Wis. 
Paskui jisai turėjo valdišką 
vietą Suvienytų Valstijų žem
dirbystės įstaigoje Texas'o 
valstijoje. Išten tapo parūgš
tinta* ir pakviestas į sostinę 
VYasliington, D. C Dabar, 
rengdamasis važiuoti į Lietu
vą p. Protapas yra l'hicago-
įe ir žada su vietiniais lietu
viais pasidalinti savo įgyto
mis žiniomis. 

Nedėlios vakare 11 balan
džio jis laikys paskaitą "Žem
ai rhvstė Amerikoje." Paskai-
ta žada būti su peršviečiamais 
paveikslais. P. Protapas dau
gelį paveikslų pats nuėmė nuo 
įdomių žemdirbystės dalykų. 
Kitus jis gavo iš žemdirbys
tės skyrių prie Amerikos uni
versitetų. 

Gama gaila, kad ta paskai
ta bus kaip tik tuo pačiu lai
ku, kada ir p. Babickaitės te
atras. Bet Chieagoje lietuvių 
yra tiek daug, kad nei didžiau 
si a svetainė visų negali su
talpinti vienu vakaru. Tai-gi 
tikimės, kad ir Babickaitei sa
vo teatrą ir Protapui savo 
paskaitą priseis atkartoti. Ta
da visi galės pasinaudoti a-
biem. 

Krašto Apsaugos Reikale. 

Unė Babickaitė. 
Kylant Lietuvių tautai visu 

civilizacijos platumu, kyla 
taip-gi mųs tėvynės gražusis 
menas. Nors dailiame mene 
pasižymėjusieji žmonės tan
kiai prisilaiko klaidingų min
čių, su kuriomis mųs dienraš
tis kovoja, tečiaus " D r a n g a s " 
visuomet parodydavo prielan 
kūmo artistams tikrai prisi
dedantiems prie bendrojo tė
vynės darbo, prie kėlimo aug-
štyn jos meno. 

Beveik penkiasdešimt tūks
tančių sunkiai dirbančių Clii-
cagos lietuvių gana stambią 
dalį savo pasilsio pavesdavo 
dailei, vieni muzikai, kiti dai
noms, treti teatrui, neskaitant 
keleto plastiškojo meno artis-

t * 

Muzikos srytije jau turime 
žmonių, įdėjusių savo gyveni
mą į meną ir tarnaujančių jam 
nuolatai. Čia paminėsim p. 
Pocių p. Šimkų, p-nią Pocie
nę ir p-lę M. Rakauskaitę, 
bei vargonininkus. Teatro me 
nas kol kas buvo vien tik mė
gėjų varomas. Nors Seserų 
Kaži mieriečių Akademijos 
auklėtinės labai augštai iškė
lė tą meno šaką, tečiaus ne iš 
teatro jos duoną valgo. Lie
tuviškas teatrą* galės gana 

(Pabaiga) 

(g) liaudies ir vidurinių 
mokyklų mokytojai, kuria 
mokytojavo nemažiau 6-ių 
mėnesių. 

(i) vienas iš brolių dvy
nių. 

Pastaba: a) Posūniai lai
komi tikrais sūnumis. 

b) Magometo tikybos šei
mynose visi vieno tėvo Vai
kai laikomi tikrais sūnumis. 

c) Nevedusių motinų su
muš turi lygias teises su ki
tais. 

d) Įsūnyti per atsakančias 
valdiškas įstaigas, 3 metams 
praėjus iki "dienos šaukimo 
kariuomenėn, laikomi tikrais 
sūnumis. 
16. Tinkamais darbą dirbti 

laikomi šeimynose tik vyrai 
nuo 17 ligi 55 metų, išskiriant: 

a) visiškai netinkamus dar
bui del sužeidimo, ligos arba 
kitokių priežasčių, 
b) nežinomai atsiskyrusiu* 

nuo šeimynos seniau 5 metų, 
c) tarnaujančius kariuo

menėje, 
d) atskirai gyvenančius 

nuo tėvų ir turinčius nema
žiau dviejų vaikų savo šei
mynos. 

. 
V. Skundos. 

17. Del naujokų neteisėto pa
ėmimo kariuomenėn gali būti 
duodami skundai Krašto Ap

sti ir pasišalinti iš tarnybos, 
tai kaipo tėvynės išdavikas, 
baudžiamas sulig K. B. kodek
so 109 str. sunkiuoju darbu ka
lėjimu ligi gyvos galvos. 

Lietuvos Armijoje tarnauja 
daug liuosnorių, bet didžiuma 
šiandie vienok susideda iš pa
šauktųjų karo tarnybon per 
mobilizaciją. Šaukimų- karo 
tarnybon naujokų Lietuvoje 
buvo du. 

Pirmasai šaukimas vyrų gi 
musių 1897 ir 1998 metais, ku
riems sausio 1 d., 1919 m. su
kako 20 ir 21 metai, buvo pa 
skelbtas vasario 13 d., 1919 m. 
Antrasai šaukimas kareivių 
buvo paskelbtas rugsėjo 27 d., 
1919 m. ir tas "įstatymas del 
mobilizacijos" skamba taip: 

"Šiuomi skelbiama šaukimas 
visų vyrų Lietuvos piliečių, gi
musių 1896, 1899 ir 1900 me
tais. Krašto Apsaugos M mis
teris nustato laiką ir vykdo šį 
įstatymą. 
(pasirašė) A. Smetona, 

Valstybės Prezidentas. 
(pasirašė) M. Šleževičius, 

Ministeris pirmininkas." 
Kaunas, 
1919__IX—27. 

Tokiu būdu, Lietuvoje dabar 
randasi karo tarnyboje vyrai 
pradedant nuo 19 iki 20 metų 
amžiaus imtinai. Todėl būtina 
priedermė yra šiandie visiems 
tariamojo amžiaus vyrams, ka 

Užeikite ir į Mano Kampelį. 
Kad "įsišumijo" 

f y 
Maliausko parašytą knygely, 
"Marksas I I . ' ' Jų dar turime 
"Drauge . " Kas nori, gali gau
ti. Tenai aiškiausiai parodyta, 
kad Grigaitis vieną sakinį ra 

Naujie
nų" redaktorius, p. Grigaitis, 
tai įsišumijo—spardosi lyg nuo 
saito paleistas; mano, kad be-
s ispardydamas visus savo 
priešus į kampus išspardys, j šydamas" padarė net septynias 
Bet ką gelbės spardytis—nie- stambias klaidas, ten parodyta 
ko iš to nebus. Visi jau gerai aiškiai, kad Grigaitis nežino 
žino, kad Grigaitis yra socija- socijalizmo, iškreipia, kur jam 
listas, o socijalistai tuo ir gar- to reikia, net paties socijaliz-
sųs, kad spardosi, rėkia, sau- m o evangeliją, nežino nei kapi-

saugos Ministerijos Mobiliza ! m e jie nebūtų, stoti į garbin-
cijos Daliai nevėliau keturių \ g a s Lietuvos kovotojų eiles 
savaičių nuo priėmimo dienos: I drauge su savo vienmečiais ir 
pavėlinti skundai priimami tik j tokiu būdu atlikti savo pilieti-
pamatuoti svarbiomis vėlinimo i n e pareigą link tėvynės, 
priežastimis. Neišrištieji že- j D a r p r i e g ^ L į e t u v o s L a i . 
mesnėse instancijose klausimai k i n o g i ( 1 s Vvriausybės įsakymu 
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iš sausio 15 d., 1919 metų, tapo 
mobilizuoti: "Visi tarnavusie
ji armijose—oi'icieriai (kari
ninkai), padproporščikai (vir-
šylos), unteroficieriai (puska-
rininkai) ir karo valdininkai 
ligi 45 metų amžiaus visų rųšių 

Jda, visiems, kas žymesnis ir iš
mintingesnis, į akis kabinasi, o 
patys nieko naudingo nepada
ro. J is numano daugelio lietu
vių psichologiją. Jiems rodosi, 
kas dainuodamas ar giedoda-
damas garsiau išrėkia, tai tas 
turi gerą ir gražų balsą, kas 
ginčuose užrėkia priešininką, 
tai to teisybė, o kas drąsiai 
kimba į akis mokytesnių, žy
mesnių ir gerbiamų žmonių, tai 
tas mokyčiausias. Tokiu keliu 
prie didybės eina dabar Gri
gaitis. 

J is dabar labai pradėjo di
džiuotis savo mokslu, nemok-
šais vadindamas kitus. Matyta 
Grigaitis užmiršo kun. Dr, A. 

talizmo. Kasžin, ar jis jau da
bar toli nužengė moksle? Abe
jotinas daiktas. * Rėkavime tai 
didelę pažangą padarė, (lai 
kaip kam tuo ir imponuoja, bet 
ne plačiai. Žino jau Grigaitį 
gerai, kad jis nuolatos suki na
ši, kaip vėjinis gaidukas ant 
maJuno viršaus pastatytas. 

Užėję į mano kampelį apie 
tai išgirsite kada nors vėliau. 
Tik skaitykite "Draugą." J is 
tvirtai stovi prie savo pažiūrų. 
Nurodo aiškiai, kas gali išgel
bėti Lietuvą nuo puolimo. Nu
rodymai tie ne visiems žinoma 
patinka, bet yra naudingiausi. 

V. K. 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Musųs istema ir mokymo būdu Jus 
trumpu laiku išmoksite viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing- ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masino* 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurioj 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kasnicka, Vedėta* 
190 N. STATE STRFET, CHICAGO. 

Kampas Lake S t , aut 4-tu lubų 
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galutinai rišami Krašto Ap
saugos Ministerio. 

pas. A. Smetona, 
Valstybės Prezidentas. 
M. Šleževičius, 
Ministeris Pirmininkas. 

Kaunas, 
Rugsėjo 27 d., 1919 m. 

L. e. p. Krašto Apsau
gos Ministerio Pasira
šė : Karininkas Žadeikis. 
Mobilizacijos Dalies 
Viršininkas Karininkas 
Gedravičius. 

Sulig šio įstatymo kiekvie
nas Lietuvos pilietis, kame jis 
nebūtų: ar pačioje Lietuvoje, 
ar svetimame krašte privalo 
pasirūpint šią svarbią pareigą 
priderančiai atlikti. 

Kas tos priedermės nejaučia, 
arba jauzdamas nepildo 
ir laužo piliečio privole, tai 
prieš tokius Valstybė vartoja 
prievartos priemones ir skau
džiai baudžia. Sulig Lietuvos 
Kesp. Karo Baudžiamojo ko
dekso str. 30; 131 ir 140,—pa
šauktieji kariuomenėn ir-neat 
vykusiejLpaskirtam laikui tar
nybon,—baudžiami ligi 1 metų 
ir 4 mėnesių kalėjimo. O jeigu 
dar taip atsitiktų, kad Lietuvos 
pilietis, įstojęs priešininko ka
riuomenėn, nenorėtų jos aplei-

Akyvaizdoje čionai paminė
tu Liet. Laikinosios Vvriausv-
bės įstatymų, kiekvienam Lie
tuvos piliečiui, kame jis tik ne
būtų, reikia gerai apsižiūrėti ii' 
neatidėliojant pasirūpinti savo 
kareiviškos priedermės reika
lus tinkamai sutvarkyt. Todėl 
tie Lietuvos piliečiai, kuriuos 
liečia kareivystės žvilgsniu 
Liet. Respublikos įstatymai, 
svetimose šalyse gyvendami ir 
negalėdami tiesioginiai savo 
pilietinių pareigų atlikti, pri
valo užsiregistruoti pas savo 

j Valstybės Atstovą toje šalyje, 
kurioje gyvena. Ypatingais at
vejais del sunkių aplinkybių, 
kurios neleidžia grįžti tėvynėn 
atlikti savo kareiviavimo par
eigų, Lietuvos piliečiai gali 
kreiptis per Lietuvos Atstovus 
Užrubežiuose į Lietuvos, Ap-

ginklo. Jie visi turi stoti karoj saugos Valdžią ir prašyti pa-
žinybon ir atvykti Lietuvos 
kariuomenėn lig vasario mėn. 
1 dienos, 1919 metų. Tie, kurie 
laiku neatvyks, bus patraukti 
teisman. 

Pasirašė: 
M. Šleževičius, 
Ministeris Pirmininkas; 
Km. Velt/kis, 

Krašto Aps. M mist ." 
Susiorganizavus Liet. kar-

riuomenei, bet jaučiant stoką 
karo speeijalistų bei profesijo-
naių, gegužio 26 dieną, 1919 m., 
Laikinosios Lietuvos Vyriau
sybės buvo išleistas naujas 
įstatymas sekančio turinio: 

"Kariškių kadro prirengi
mui, visi Lietuvos piliečiai 
išėjusieji nemažiau kaip -4 
klesių mokslą (gimnazijų, 
miesto ar kitų mokyklų), vi
si augštųjų mokyklų studen
tai—gimimo 1894—1900 me* 
tų, šaukiami ir mobilizuoja
m i . yy 

gražiai pasirodyti ir tinkamai 
išsitobulinti, kuomet jį ims 
vesti tam darbui atsidėję žmo
nes. • 

P-lė Babickąitė jau buvo 
pasižymėjusi savo gabumais 
Europoje, aiškiau Petrograde 
ir Kaune. JI atvažiavo į €hi-
cagą kaip tik tuo laiku, kada 
mėgėjų lietuvių teatras buvo 
iškilęs taip augštai, kaip tik 
mėgėjų lošimas gali kilti. Ta> 
laipsnis jam nepaskutinis, bet 
augštyn jį kelti gali tikta: 
profesionalai artintai. 

Babickaitė turi talento tiek 
daug, kad tą pripažino ir 
žmonės pasirengusieji ją kri
tikuoti, ir įžeisti asn\enys, pa-
sirengnšieji ją peikti. Tuos I 

savo gabumus Babickaitė pa
rodė, kada andai lošė Cliicago-
je. Prie talenfo ji turi tam 
reikalingo išsilavinimo ir no
ro kelti augštyn lietuvių te
atrinį meną. J i supranta sa
vo uždavinį. Jei pirm kele
to savaičių buvo užsiįavusių 
jai neprielankių asmenų, tai 
šiandien jų maža beliko, arba 
ir visai nėra. 

Dabar tik reikia, kad Chi-
cagos lietuviai priduotų savo 
artistei noro darbuotis skait
lingai susirinkdami nedėlioję, 
11 balandžio. Be visuomenės 
paramos artistų darbas darosi 
keliskart sunkesnis ir nevai
singas. 

liuosuoti juos laikinai bei vi
sai nuo kareiviavimo. 

Lietuvos jauni vyrai, sulau
kę 20 metų, nenorėdami Rusi
jos Carui tarnauti, koliojimu 
bei feldfebelio kumščių ragau
ti—sprukdavo Amerikon, ar 
šiaip kaip nors slapstydavos. 
Lietuvos demokratingoj Res
publikoj to būti nebegali. Lie, 
tuvos Nepriguhnybės gynimo 
pareiga stovi pirmoj vietoj. Tr 
jauni vyrai, kad ir svetur iške
liavę, sekdami pirmųjų Lietu
vos liuosanorių pavyzdį, nelan 
kdami šaukimo, patys turėtų 
pasisiųlyti. Piliečiai—atlikite 
savo pareigą! 

P. Žadeikis, 
L. K a r. Mis. Pirm. 

. ir Majorast. 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

Klausimas. Skaičiau Šv. 
Raštą ir nežinau ką reiškia ši
tie žodžiai: "Vilna Gedeono I r 
Medaus koris stipriojo Samso
no." Meldžiu Buoti atsakymą. 

Jurgis W. Rūta. 

Atsakymas. Abudu tamistai 
rūpintieji daiktai yra imti iš 
tos pačios Teisėjų Knygos, 
priskaitomos prie seniausiųjų 
S v. Pašto dalių. 

Madijananis ir Amalekams 
užpuolus žydų žemę, iš jos pa
kilo Gedeonas ir sušaukė tau
tiečius gintis. Bet nežinodamas 
ar laimės kovą ar ne, jis krei
pėsi prie Dievo, kad stebuklu 
patvirtintų pergalės pažadėji 
mą. Tol i aus rašome H v. Rašto 
žodžiais: 

Ir tarė Gedeonas Dievui: 

' ' J e i mano rankomis išgelbė-
si Izraeliu kaip žadėjai, pa
dėsiu šitą vilną sausoje vie
toje : jei bus rasos tiktai ant 
vilnos, ir visa žemė bus sau
sa, tai žinosiu, kad mano 
rankomis, kaip sakei, išgel-
bėsi Izraeliu." I r taip pasi
darė. Pakilęs iš nakties, iš-
gręžęs vilną pripildė taurę 
rasa. 1 r vėl tarė Dievui: 
"Tegul nesupyksta tavo rū
stybė ant manęs jei dar kar
tą išbandysiu, ieškodamas 
stebuklo vilnoje. Meldžiu, 
kad tik viena vilna butų sau
sa ir visa "žemė butų šlapia 
nuo rasos." Ir padarė Die
vas tą naktį kaip buvo pra
šęs: ir buvo sausa vien tik
tai vilna, ir rasa visur ant 
žemės.' ' (Jud. 6, 3(i—40). 

Apie Samsono korį toj pa
čioje Teisėjų Knygoje yra ši
taip parašyta: ^ 

Tai-gi Samsonas su savo 
tėvu ir motina ėjo į Tbarn-
natha. Kad atėjo ties miesto 
vynynais pasirodė liūto šu
nytis piktas ir riaumojąs ir 
atbėgo priešais. Bet Dievo 
dvasia užėjo ant Samsono ir 
perplėšė Hutą, kaip veršį į 
gabalus sudraskydamas vi
sai nieko neturėdamas ran
kose: ir to nenorėjo parody
ti tėvui ir motinai. I r nuėjo 
ir kalbėjo su moteriške, ku
ri buvo patikusi jo akims. 
I r po kelių dienų kada grįžo 
ją paimti paėjėjo "į šalį pa
žiūrėti levo maitos, ir štai bi
čių spiečius buvo levo snuky 
je ir korys medaus. Jį pa 
ėmęs į rankas valgė eida-

. ^ ^ • • • • • • • » — - i 
Tel. Drover 7042 

Dr, C. Z. Vezelis 
LIETUVIS ©ENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
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mas: ir parėjęs pas savo tė
vą ir motiną davė jiedviem 
dalį, ir juodu patys valgė: 
bet jis nenorėjo jiedviem 
pasakyti, kad medų buvo pa
ėmęs iš levo kūno. Jud. 14,4 raštininkai matydavo to pana 
5—9. , 
Tuodu dalykai taip aiškiai 

apsakyti Šventame Rašte, kad 
labai lengva juodu suprasti 
kiekvienam skaitančiam. 

Netaip aiškiai apie tuodu da
lyku kalba giesmė parašyta 
Švenčiausiai Panelei Marijai 
ant garbės ir tilpusi taip vadi
namose Valandose, iš lenkiš
ko "(!udzinkose, ,1 kutlas l^ie-
tuvojo gieda šventadienių ry
tais prieš Rąžančių. Toje Gies
mėje Marijai, Y. Jėzaus moti
nai, pasakyta trumpai: "Tu-
e s i . . . Vilna Oedeono ir me-

yra prilyginta minėtiem dviem 
daiktam. 

Marija lyginama tai vilnai, 
su kuria Gedeonas bandė Die
vo pažadėjimą, del dviejų prie
žasčių. Pirmoji yra ta, kad 
mergiškoji skaistybė, nors la
bai graži, tečiaus yra nevaisin
ga kaip sausa išdžiuvusi žemė. 
Tai-gi sausumai viešpataujant 
visur, viena Gedeono padėtoji 
vilna buvo rasota. Taippat vi
sų mergaičių skaistybei esant 
nevaisingai, viena tik Marija 
turėjo ir skaitybę ir Sunų y . 
Jėzų. 

Antra panašumo priežastis 
yra gimtoji nuodėmė. Rasa 
krinta ant visų daiktų lygiai. 
Tai -gi visam laukui esant raso
tam, rasota turėjo būti ir vil
na. Bet ji buvo sausa antrame 
bandyme. Taippat pirmoji 
nuodėmė krito ant visų žmo
nių, bet Marija stebuklingu bū
du išliko liuosa nuo tos nuodė
mės. 

Sunkiau surasti panašumą 
tarpMarijos ir tarp medaus ko 
rio pasidariusio užmušto levo 
nasruose. Bet kaikurie senieji 

sumo. Jie sakydavo, kad Dievo 
teisybės kartybę pasal
dina Marijos užtarymas, lyg 
medaus korys. Šitas pastarasis 
aiškinimas yra toli nepatvir
tintas visatiuos Bažnyčios pri
tarimu, todėl jį reikia palikti 
aiškfnti ir prirodinėti tiems 
raštininkams, kurie to panašu
mo mato. 

Daug tikresnė yra pažiūra 
sakančių, kad levas ir korys 
reiškia A'. Jėzų. Nors Išgany
tojas tapo nužudytas, bet iš J o 
mirties kartybės išėjo atsikėli
mo iš numirusių saldybė. Ne
gyvo levo nasruose atsirado bi-

daus koris stipriojo Samso- čių gyvybė. Taip ir Kristaus 
no." Iš tos giesmės tamista pa
ėmei ir savo klausimą. Tai-gi gyvybė s. buveine. 
lieka išaiškinti, kodėl Marija Kun. t*. Buftvs. 

kapas iš mirties vietos pavirto 

_ \ 
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TABAKAS, TIKRA LIGA IR MIRTIS. 
Tabakas vadinasi sumaltų ta 

bako lapu miltai. Juos vartoja 
žmonės įtraukdami į nosį su 
oru. Tas paprotys pirmiausia 
įsiveisė Ispanijoje ir Portuga-
Kjoje 1559 metuose. Prancūzu 
pasiuntinis prie Portugalijos 
dvaro buvo J. Nicot Nuo jo ir 
vanlas nikotinas. Nicot atsiun 
M iš Lisabonos į Paryžių kara
lienei Ka t ari na i de Medecis ta
bako sėklų ir dėžutę su tabaku. 
Karalienė išpradžiu netikėjo 
tabakui, paskui pauostė ištolo, 
pagalinus ėmė ji vartoti ir pri
kalbino savo sūnų Karolį IX. 
Norėdami patikti karalienei 
dvariškiai pradėjo traukti ta
baką ir girti jį, nors jiems aša-
rojos akys ir suko nosyje. Dva
riškius sekė kiti vis plačiau. 
Galutinai tabakas atsidūrė net 
ir pas mus. 

Įtraukiamas į nosį tabakas pa 
naikina vidujini nosies jautru
mą. Tat vadinasi Anoeshesia. 
Drauge pasididina varvėjimas 
iš nosies ir kyla čiaudėjimas. 
Ilgai vaitojant tabaką, prisi
meta nosies sloga, kuri per-
slenka net gomurio ploiies. To
dėl žmogus prastoja uoslės ir 
gardumo nebegali jausti, nes 
perilgai erzinamos plonių dirk-

drausti. 
Karalienė Elzbieta įsakė nai

kinti visus tabako prietaisus. 
Karolis V ITT grūmojo ploktu-
ku. Urbonas VIII popežius pa
smerkė tabaką, o Mahometas 
IV žadė.įo nužudyti tuos, pas 
kuriuos ras tabako. Tik žmo
gaus jau toks būdas: nuo ko jį 
labiausiai gina, prie to jis lab-
jausiai lenda. 

Nors tabakas ir nebūtų taip 
kenksmingas kaip yra,tai tikro 
tabokiaus išvaizda galėtų pri
versti išsižadėti tabako ant 
visados. Tabokių drapanos vi
sos apibarstytos tabaku, nosi-
nė-skepetaitė(jelgu ją turi) iš
rodo lyg butų mėšluota ir pur
vyne sumindžiota. Po nosim 

w 

dvi rudi žvaki; lupos sutruku
sios; parudavę, apsivėlę ūsai. 
Nuo viso žmogaus eina nema
lonus kvapas sukeliantis pasi
bjaurėjimą. 

Dabar klausimas, ar galimas 
daiktas, kad valgis tokiose iš
lygose pritinkančiai persidirb
tų į naudą organizmui be blė-
dingų pasekmių ? Karščiausi 
tabako apgynėjai, jeigu tik tu
ri šiokį-tokį supratimą apie 
pastovias chemijos, medicinos 
ir fizijologijos tiesas ir nenori 

sny s tampa visai nejautrios, prasilenkti su savo sąžinės ta-
Per nosies plony, kaip papra

stai per visas plones,gali persi 
sunkti į kraują nuodingas ta
bako skystimas. 

Vidurinė nosies plonė yra 
labai opi ir dėlto " tabok ia i " 
tankiai ją trinasi ir duoda kaip 
kada pradžią vilko ligai (lu
pus) arba ir vėžini (careino-
ma). Abi tiedvi ligi neišgydo
mi. Nuo tabako užsikimša 
ašariniai latakai, be perstojimo 
bėga ašaros ir niežti akys. Iš to 
atsiranda trakoma. Turim*1 

įvairių tabako rusiu: tai rūg
šti, tai prėska, tai vienaip kve
pianti, tai kitaip, tai turinti 
šiokį ar tokį smarkumą. Žino
ma,viskas priguli nuo pritaisy 
mo ir visokių priedų: alūno, ac
to rūgšties tau i no, net smul
kaus stiklo ir tt. Tarp tų prie
dų atsiranda ir nuodų, geležies, 
vario, kupervoso, actino, 
švino, druskos aršeniko ir 
kiti. Čia reikia - pri
durti, kad švininėse dėžutėse 
tabakas gauna nuodingos ypa 
tybės nuo švino. 

Ramazzini pastebėjo, kad ta 
fcako dirbėjai gauna kojų bei 
rankų drebėjimą ir neatsikra
tomą kosulį. Pripratusieji prie 
tabako, gina jį tardami, buk 
jis tankiu iš nosies varvėjimu 
nuvaro galvos sopimą, dantų 
skaudėjimą, sumažina ausų ap-
kurtimą praaiškina akis ir pra-
švieėia atmintį. Tai tikri juo
kai, nes-visais minėtais nege
rumais kaip tik skundžiasi la
biausia tie, kurie traukia ta
baką. 

Čia tik trumpa peržvalga ta 
bako blogumų. Gerumą jame 
nerasi nei su šviesiausiu žibu
riu. Teisybė, susirinkimuose, 
kada neatleidžia snaudulys, 
galima nužadinti ir save ir ki
tus snaudžius kukštelėjimu į 
tabakine ir garsium čiaudėji
mu. Bet tas menkas dalykas. 
Negali pridengti visus tabako 
blogumus. Ant galo ir pats 
čiaudėjimas yra gana pavojin 
gas daiktas. Hoffmann, Glazer me gyventi. Dėlto vandenyje 

ku, tai turi pripažinti, kad sto
ka seilių ir kitų žlebčiojimo 
skystimų neišvengiamai kliudo 
ir stabdo peno žlebeiojimą. 
Jeigu tabako dūmimas, kaip 
matėme, naikina minėtus skys
timus, tai nesistebėsime išgir
dę, kad tarp dumiančiu, tabaką 
yra taip daug asmenų su page
dusiais viduriais. Tai tiesai iš
aiškinti nebereikia nei moksHš-
kų prirodymų; gana tik išklau
syti nusiskundimus žmonių, ne 
turinčių jokio supratimo, kaip 
tai chemija, t'izijologija, medi
cina, nepripažįstančių tabako 
Įtekmės ant organizmo, o bet
gi sakančių "Kolai nedumiu 
tabako, tol gerai—rodos svei
kas būvu. Kaip tik uždumiu, tai 
štai ir paleidžia vidurius," Jei
gu ne visą duinikai taip skun
džiasi viduriais, tai reikia at
minti, kad kiekvieno organiz
mas turi savo ypatybių. Tan
kiai ir labai tankiai užsileidu
sios pilvo slogos kaltininkas 
būva tabakas. Žmogus gauna 
Gostri Uicer (pilvo votį), taip 
gi nuo tabako. Patologija 
(mokslas apie ligas) nurodo, 
kad ant lupos vėžys atsiranda 
iš nuolatinio erzinimo, kurį pa
daro tabakas. Liežiuvis taip-gi 
negali išsisukti nuo tabako 
durnų įtekmės. J i s tankiausia 
būva apvilktas dėlto, kad be
veik visi dumikai turi pilvo 
slogą. Liežiuvis sutrūksta sėtri 
naši ir tankiausiai tenka vėžiui. 

Jau teko kartą minėti plau
čių tuberculozą 44 numerio. 
Bet čia turiu maž-daug paaiš
kinti. Pirma, kad sloga iš bur
nos nuo tabako gali pereiti ant 
gomurio, gerklės ir paskiaus 
ant plaučių. Vienas tabakas 
gali tiesiog užgriebti plaučius. 
Jo piktiems darbams čia pato
giausia vieta, nes čia daugiau
sia pakenkia organizmui 

Plaučiai tai dumplės, kurio
mis įkvepiame gerą orą ir iš
kvepiame blogą. Be to nuolati
nio atnaujinimo visai negalėtu--

ir Zulle rado mums netikėtos 
mirties atsitikimų del kraujo 
išsisunkimo smegenyse po 
smarkaus nusičiaudėjimo. Hol-
ler minėjo akių žvairumą nuo 
tos pat priežasties. Randame 
taip-gi apjakimo pavyzdžius ir 
kitokių priepuolių nuo smar
kaus čiaudėjimo. Senovėje val
džia pastebėjusi piktas tabako 
Ypatybes, buvo pradėjus jį 

žmogus prigeria, dėlto pakar 
tas miršta, kad nebegali iškvė
pti blogo oro nei įkvėpti gero. 
Įkvėptas oras nepanašus ant 
iškvėpto. Pirmame, t. y. tyra
me ore yra sukrautinė dalįs de-
gio, o antrame, sugeduęiame 
jau, ore degio vietą užima an-
glerugštis. 

Žmogaus organizmo audas 
maitina kraujas tekėdamas 

sunkesnis iš kairėsės pusės šir
dies. J is atiduoda audams rei
kalingą joms degį, nuo kurio 
kraujas išrodo šviesiai raudo
nas (sunkesnis kraujas). Išda
lindamas kūnui degį, kraujas 
priima nup audų atmestą ir 
nereikalingą joms anglerugštį, 
nuo kurios kraujas genda ir 
tampa tamsus. Tas nusidirbęs 
ir netinkantis audoms maitinti 
tamsiai raudonas lyg melsvas 
kraujas patenka į kitus kraujo 
indus, kurie vadinasi gį šiomis 
(gįslinis kraujas) ir per jas įsi 
lieja j dešiniąją pusę. Iš čia 
kraujas eina į plaučius, kur jis 
plačiai pasiskleidžia ir susitin
ka su įkvėptu oru. Tada iš oro 
į kraują vėl eina degis, o iš 
kraujo į orą eina anglerugštis. 
Ją plaučiai išpučia laukan, o 
nuo likusio plaučiuose flegio 
pasklidęs juose kraujas vėl 
tampa šviesiai raudonas ir vėl 
bėga į kūną atnaujinti jį. Kiek 
kartų kvė.ptelėjame, tiek sykių 
iš pasklidusio plaučiuose krau
jo išgaruoja anglerugštis ir iš
eina iš žmogaus per burną ar
ba per nosį. Tiek pat sykių 
kraujas gauna naujo degio, ku
ris bėga išnešioti po visą kūną. 
Tokis degio ir anglerugšties 
mainas eina be paliovos kol 
žmogus gyvas. Jeigu tie dujų 
mainai taptų sustabdyti nors 
trumpa vajandėlę, žmogus tuo 
mirtų. Žinant plaučių ir jų dar
bo arba kvėpavimo reikšmę 
žmogaus kūne, suprasime, kad 
anglerugšties sulaikymas kū
ne yra nereikalingas ir kenk
smingas. Ją, kaipo atliekamą, 
reik išmesti laukan. Priešingai 
degis, labai reikalingas, nes jį 
organizmas renka sau iš oro. 
Dabar aišku, kad tik kvėpavi
mas tyru oru, kuriame yra 
daug degio, gali prigulinčiai 
atnaujinti ir atgaivinti kraują 
ir pritinkančiai maitinti orga
nizmo audas. Kuo labiaus su
gedęs yra kvėpuojamasis oras, 
tuom daugiau jame yra angle
rugšties, tuo mažiau degio ja
me, tuom skurdžiau minta ati
dos ir tuo greičiau vargsta vi
sas kūnas. Žmogui traukiant į 
save tabako durnus, plaučiuose 
degio atsiranda mažiau. J i s at
eina drauge su tabako durnais, 
prilaikančiais visokių kraujui 
nenaudingų dalių. Tada, žino
ma, kraujas negalį atiduoti 
mainais savo anglerugštį, nes 
ji durnuose negaruoja. Todėl 
anglerugštis parėjusi į plau
čius iš kūno, iš plaučių vėl per
eina į kairiąją pusę širdies ir 
eina toliaus, nešdamas angle
rugštį vietoje degio. Tada ne
ištenka audoms prigulinčios 
joms medžiagos. , 

Iš to ligos. 
Iš to, ką kalbėjome išeitų, kad 

žmogus, bedumiant cigarą ar 
pypkę, tuojaus turėtų užtrok
šti, o bet-gi to nepasidaro. 
Priežastis yra ta, kad dumikai 
netraukia durnų be paliovos. 
Tarp vieno užtraukimo ir kito 
lieka liuosa valandėlė kvėpuoti 
ir tvru oru. 

Taippat ir su durnais šiek 
tiek tyro oro patenka į plau
čius tik permažai, nes didžiu
mą jo vietos užima durnai. 
Tai-gi tabako dūmimas ne vi
siškai sustabdo dujų atmainą, 
tik ją baisiai sutrukdo.Kokios 
artesnės pasekmės organizmui 
iš to sutrukdymo, tai pamatysi 
me. 

Pirmiausia tai kenkia plau
čiams (neatsigavimas kaip rei
kia) ; kraujas apsunkintas ang-
lerugštim duoda menką maistą 
plaučių audai nuo ko ji silp
sta. Visi dumikai turi užsitęsu
sio plaučių tuberculozo slogą, 
nitolatai kosti,jaučia sunkumą 
krutinėję ir daug skrepliuoja, 
ypač tuojaus po dūmimo. Šis 
dalykas apgauna dumikus, nes 
jiems rodosi, buk tai tabakai 

BAIMĖS PAVOJAI. 
Šimtai ir šimtai metų atgal 

jaunas karžygis, jodamas iš* 
miesto Beyruth į Damaską, su
tiko pakelyje labai seną, riauk-
šlėtą, apdriskusią moteriškę sė
dinčią po alvvos medžiu ir 
griaudžiai beverkenčią.Jos šiu
rkštus balsas nuolat aimana
vo: 

"Kas , v p kas, nuvež mane j 
Damaską?!" 

Karžygis sustojo. Sugriau
dintas tuoju gedulingu reg'-
niu nulipo nuo savo žirgo ir pa
kėlęs moteriškę užsodino ją į 
savo vietą. Kuomet jau gana 
toli nujojo, jaunikaitis užklau
sė: 

" K a s tamista esi! Kaip va
diniesi! Kuo užsiimi V' 

" D r a u g e , " atsakė senė, žiū
rėdama į jo skaistų, vaikišką 
veidą savo karščiu liepsnojan
čiomis akimis, "žmonės vadi
na maru; mano užsiėmimas— 
žudyti žmones." 
Lengva numanyti, kaip šioks 

atsakymas nustebino karžygį ir 
pripylė jį pasibjaurėjimo. Min 
tys plūdo legijonais, kaip atsi
kračius baisios Mirties dukte-
ries. 

Vienok senė permanė jo min
tis ir toliau tęsė: 

"Nesibijok ir nepyk ant ma
nęs. Nemintyk būdų kaip atsi
kračius manęs; aš atrasiu būdą 
nuvažiuoti į Damaską. Jei tu 
mane šiandie nenuveši, kas ki
tas rytoj padarys man tą ma
lonę. Aš, vienok, tau nieko blo
go nelinkiu. Anaiptol tavo gai
lestingumas verčia mane išpil
dyti ką tik manęs prašytumei. 

"Gerai , t a d a ! " linksmai at
sakė karžygis: " A š tave nuve
šiu įv Damaską su -Ja sąlyga, 
kad tu nei vieno žmogaus.neap-
krėstume!." 

" N e . To prižadėti išgaliu. 
Turi būti žmonių mirštančių 
mano surėdymu. Vis-gi leisiu, 
kaipo ypatingą malonę, paduo
ti skaitlinę nelaimingų jų ." 

"Dešimtį žmonių," neno-
roms suniurzgėjo jaunikaitis. 

"Permaža i . " 
" X a tai dvidešimt, ar nega

na ę)1 

"Tegul būna dvidešimts ', 
atsakė senė. 

"Bet , jeigu tu neišpildysi sa-

palengvina skreplius, todėl 
žmonės pasiskatina dar dau
giau dumti. Bet tuomi jie dar 
labiaus silpnina savo plaučius. 
Dumikai niekada teneužmiršta 
bjauraus paveikslo. Dumikas 
pats kriuni ir kranksi, aplink 
lovą nešvaru nuo skreplių, ku
riuos, kaip vištukus, nuolatai 
drabsto, o oras kambaryje per
sisunkęs tabaku dvokia. Nuo 
besitęsiančio per ilgus metus 
kosulio atsiranda plaučių išpū
timas (emphysema) ir potam 
gauna džiovą.Prie to prisideda 
ir kitų ligų. Nuo tabako stim
pa višta, paukščiai ir gyvuliai. 
Žodžiu sakant, išmintingas su
tvėrimas turėtų bėgti nuo ta
bako, kaip nuo šūvio. Laikas iš
sivaduoti nuo to nelaimingo 
įpročio, atvedančio tiek ligų ir 
vargo. 

Pats tabako vartojimas yra 
tiktai bezdžionkaviinas, vaikai 
atkartoja tą, ką mato darant 
vyresnius. Tegul tik vyresnieji, 
užuot barus vaikus už tabaką, 
patys liautųsi rūkę; tegu nuo 
to įpročio saugotų ne vaikus, o 
patys save, tai ir viskas bus 
gerai. Jei vaikai nematys vy
resniųjų dumiant tabaką, tai 
patys niekada nepradės prie 
jos griebtis, nes ji yra karti. 
Vardan teisybės, viešai prašau 
visai nebevartoti to mėšlo, t. y. 
tabako. 

Dr. P. V. Montvilas, 
Ph. M. T. 

vo prižado, tada kaip man ta
ve nubaust i?" 

" T a d a , " atsakė ji, "ateik 
po saulėleidžio į kairį bažny
čios šoną ir užmušk mane." 

Prijojo juodu prie Damasko 
ir atsisveikinę nuėjo savo ke
liais. 

Kitą dieną trys žmonės užsi 
krėtė, o sekančią dieną septy
niolika mirė maru. 

" N a j au" , mintijo karžygis, 
"paskutinė mudviejų skait
linės numirė. Jau nebemirs 
Damasko mieste nei vienas pi-
4ietis nuo šio baisaus maro ! " 

Vienok, vos trečioji diena iš
aušo, kuomet jaunikaitis pa
stebėjo, kad septynias dešimtis 
penki nauji kapai išsižiojo pri
imti lavonus. 

Tą vakarą, didžiame pykčio 
įniršime karžygis nujojo prie 
didžios bažnvčios ir rado besi-

w 

šypsančią senę. 
"Ah, tu ragana! tai taip pil

dai savo prižadus! Užmokėsi 
už tokią ištvermę gyvybe!" 

"Pa lauk , " ramiai atsakė se
nė: " T u neturi jokios teisės 
man išmetinėti, nei kesinties 
ant mano gyvybės, nes aš išpil-
džiau viską kaip tau prižadė
jau. Pirmą dieną aš užkrėčiau 
vieną, o antrą dieną devynis, o 
šiandie dešimts. Iš viso 
dvidešimts, lygiai tiek, kiek 
man nusprendei." 

"Meluoji, senė! Ką sakysi 
apie tuos septynias dešimtis 
penkis, kuriuos šiandie nuga
labijai!" 

"Tuos ki tus! Ne, aš jų ne
skaitau. Aš juos neužkrėčiau, 
nei jie mirė maru. Tie septy
nias dešimtis penki kiti, ką mi
nėjai, mirė iš baimės. 

Maras, cbolera, rauplės, 
skarlatina, difterija, influenza 
ir kitos epidemijos, be abejo, 
kas metai gauna šimtais gyvu 
aukų, bet taip-gi faktas, kad di
džiuma žmonių nemiršta tikrą
ja priežastim—užsikrėtimu ir 
liga, bet iš baimės. 

Baimė, tai Mirties Šmėklos 
pirmtakunas ir kuomet žmonės 
mokės atsikratyti rūpesčių ir 
baimės, tuomet prailgins savo 
gyvenimą ant žemės. 5^. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 

HERBERTAS HOOVER. 

Republikonų ir demokratų 
partijos turi didelį galvosūkį: 
ar Herbertas Hoover suks ra
tą, kad laimėtų garbingiausią 
Suvienytų Valstijų valdvietę 
ar ne? Viename laikraštyje, 
Louisville's "Courier Jour
nal," tilpo karikatūra, kurioje 
Hoover nupieštas sfinksu, prieš 
jį stovi Republikonų dramblys 
bei Demokratų asilas ir ne-

" Draugo" redakcijoj yra 
atsiųsti iš Lietuvos laiškai se-

' kautiems asmenims: -
John Markey, Shent, N. Y., 

R. F . D. 227. 
Jonui Kapočiui nuo M. Ka-

počio iš Puskenelių kaimo, 
Kvietiškio vai. 

Petrui Salaševičiui, 1819 S. 
Renfo St., Springfield, 111. 

B. Kanteriui (žydui) nuo 
Kauterio iš Debeikių miestelio. 

Adolf Šmyt'ui iš Kauno. 
Juozui Bųdrevičiui nuo Iz. 

Daugėlienės iš Dženčelankos 
kaimo, Kvietiškio vai. 

Onai Skeliutei nuo Urš. 
Daugėlienės iš Dženčelankos 
kaimo, Kvietiškio vai. 

Pov .̂ Tamošiūnui, Brooklyne, 
N. Y. iŠ Aknystėlių, Leliūnų 
parap. , 

Juozui Kirvelaičiui nuo K. 
Kirvelaičio iš Sadgelumbiškrų 
k., Sasn. vai. 

J . Staniuliui, Newarke, N. J . 
Juciui Vilimui nuo J. Lele-

šio iš Bebruliškio kaimo, Sasn. 
vai. 

Juozui Maiziešio Laliui nuo 
sesers Felicijos iš Antašavo 
miestelio. 

Juozui Paužui nuo M. Bra-
zaitienės iš Podvengliškio kai 
mo, Sasnavas valš. 

Antanas Čepukenas, perduo
ti J . Rašiniui nuo J . Rasimo. 

Antanui Banioniui. 
Juozui .Tono Kidoliui (Ma-

hanoy City, Pa.) nuo Ant. 
Naumavičio iš Antanavo valšč., 
Marijampolės apskr. 

Vincui Striokui nuo tėvo 
Strioko iš Sasnavos kaimo ir 
valse, 

Jeronimui Stulpinui nuo P. 
Stulpinaitės (po vyru Meištie 
nės) iš Debeiikių. 

Augui Samuolaičiui (North 
Lindale, Cresham, Ohio, Box 
13) iš Barštinės kaimo, Sasna
vos valšč. 
. Kaz. Vaiyodui (1131 So/ 
Clinton St., Chicago, 111.). 

Mat. Osiliui, nuo Kazio Osi-
liaus iš Surgučių kaimo, Sas
navos valšč. i *';. 

Joe Daktar (4545 So. Pauli
na St., Chicago, 111.). 

Antanui Judickui (Chicago-
je) nuo Jono Balčiūno iš Sas
navos valšč. 

Atsiliepusieji, norintieji gau
ti laiškus, turi paduoti savo ad 
resą ir prisiųsti 2c pašto ženklu 
padengimui persiuntimo lėšų. 

(PAVASARIS) 

Kad Pavasaris mumis atėjo 
šviesi saulutė šildit pradėjo: 

Matyt kad linksmas kaimo 
žmogiefis 

Kad pradėjo žaliuot klonis 
kalnelis 

Jau ir medėlu daug pražidė-
jo 

Ir vasaroja sėti e pradėjo. 
Ir tu Brolužį pasmus parei-

ke sekė sodikie darbuokis 
veikej. 

Gerekis mūsų kaimo grožy-
bio. 

Visi auginkim maisto gau-
gybe 

Gudrių agentu tu neklausi-
kite. « 

Atvažiuok prie mus veikej 
skubi ke. 

Gyvėsi graižai busi laimingas 
ir ant senatvės tapsi turtin
gas. 

Gražiausi gyvenimai budin-
kai apie mušu Kaimą Hart, 
o ta padaro derlingos žemės, 
dabar geras laikas-pradėt ūki
ninkaut rašykit į 

"AMERIKOS ŪKININKO" 
Redakcija 

M. Walenčius Box 96 
Hart Michigan. 

prašo: Kal-kantraudami 
bėk!" . ~ . 

Bet Herbertas Hoover ne
kalba. Niekas nežino, prie ku
rios partijos jis priklauso. Ka
dangi jis remia Tautų Sąjun
gą, tai daugelis mano, jog jo 
principai yra demokratiški. 
Nors jis griežtai atsisakė užsi
imti politika, bet prideda, kad 
kandidatu būti į prezidentus jis 
tik tuomet apsiimsiąs, kuomet 
Suvienytų Valstijų piliečiai 
lieps jam taip, kaip liepė būti 
Valgio Administratorium. Iki 
tol jis mano, jo rankos pilnos 
rūpesčio prižiūrėti, kad penkio
lika milijonų Europos vaikučių 
gautų pavalgyti. 

Daugelio amerikiečių, nuo
monė yra, kad Hooveris yra 
Anglijos šalininkas.įžymus Re
publikonų laikraštis "Yonkers 
Statesman '*• net taip išsitaria: 
"išrinkti Hoover prezidentu, 
butų lygiai neišmintinga, kaip 
ineiti į Tautų Sąjungą ne rezer 

.vaciju arba sąlygų.'' 
Į Hooverį taip-gi sauja (tar-

get) Demokratų kritikai. Ypač 

stipriai išsireiškia Bryan, sa
kydamas, kad jeigu žmogus, 
kaip Hoover, nemoka ar neno
ri prisišlieti prie partijų ir pa 
kelti jųjų siekius, tai kuomet 
ateis rinkimų laikas partijos 
visai paniekįs tokį tylų aspi
rantą. 

Šaltai žiūrint į pačius pir
muosius rengimus matyt prie-
žaeių spėlioti, ar tik neiškils 
visai nauja partija suirant 
dviem •stipriausiom dabarti
nėm. Greičiausia-gi gali būti, 
kad taps išrinktas "tamsus 
arklys", kaip tat įvyko rinki
muose 1876 metų. M. 

FARMU PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuviu bendrovės, apie Lietuviu 
kolonija Wisconsine, ku r jau daug: 
Lietuviu gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyvens, nes ten žeme labai ge-
ra ant kurios' viskas labai gerai au
ga nepaisant kokie metai nebūtu. 
Dauguma mūsų pirkėju buvo išvaži-
nėja po daugel valstijų bet t inka
mesnes vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap 
linkui miesteli kur iame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dar yra proga 
keliems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes t rumpame laike bus bu-
davojama keletas dirbtuvių. Dar da
bar žeme labai pigi suliginant su 
kitu ko^mpaniju prekėms tai mūsų 
bendrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios upės ežerai dabina visa a-
pielinke, visur geri keliai kad ir 
blogiausiame ore visur galima iš
važiuoti, žodžiu sakant visi paran-
kumai del farmeriu yra ant vietos, 
visur Lietuviškai kalbama, sakoma 
ir dainuojama, taip tenai gyvenan-
tiejai jaučiasi kaip kad jausdavosi 
Lietuvoje. 

Kas norite platesnių paaiškinimu, 
tai prisiųskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums knygele^su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu. 

Liberty Land & Investment Co 
3301 S. Halsted St. Chicago. 

FARMOS ~ ŪKĖS, 

LIETUVIAI! 
GRAND RAPIDS, MICH. 
šiuomi pranešu, kad pas 

mane gulite užsirašyti dien
raštį "Draugą", kitiems i r į 
Lietuva* Užlaikau visokių 
maldaknygių. Priimu i r pri-
duodu į dienraštį "Draugą," 
paieškojimų, pagarsinimus ir 
darbų užsakymus. 

Tais reikalais kreipkitės 
šiuo adresu: 

Y. MARGELIS, 
544 Myrtle Str., 

Grand Rapids. Michigan. 

Jau didžiumas net nustojo vilties 
kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes i net pati vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama 
surasti būda. Ką galima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi farmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ką gaunam gera 
kaina ir mūsų tur tas auga kasdien 
ir mes turim linksma gyvenimą nes 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo tai insygikit sau 
farma bet kur galima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
pat inkama kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi kur fa rma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 
galima surasti l inksma vieta ugi Mi-
chigano lietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi
linksminimus mušu kolonijoj jau y-
ra ir gana turt ingu lietuvių ūkinin
kų mes savo tarpe tur im visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžinų malūnų automobilių 
ir taip toliau. J au mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko kam pri t rūksta mes pasi-
gelbstim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai į pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbščių žmonio atvažiuotų ir 
Čia apsigyventu pas muS. Gerbia-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie dorų irteistngu žmonių o 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipklties prie Sv. Antano 
Draugystės, Custer Michigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pr i 
klauso mes turim tam tikslu nus
kir ta komisija kuri jums patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $500 ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
Custer, Michigan. 

c-o Kaz. Daunoras 
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PAKLYDĖLIO KELIAS 
h 

Keturių aktą sceniškas vaizdelis. 

Žiūrėk " D r - g o " nuni. 

MOTINA. Skauda man širdį neapsakomu skausmu, matau, kad 
neatkalbėsiu tave> nuo tos Amerikos, tai-gi važiuok, mano 
sūneli, važiuok su Dievo pagelba. Aut išleistuvių turiu pa
vadinti savo gimines ir kaimynus. (Prieina prie sūnaus, 
priglaudžia prie savęs ir sako). Kad taip jau užsigeidei 
važiuoti į Ameriką, tai-gi pradėk rengties, o aš eisiu pa
kviesti kaimynus. (Motina užsideda skepetų ir išeina). 

POVYLAS. (Linksmas, rengiasi). Aeiu Dievui, kad pasisekė 
motina, perkalbėti ir aš gausiu pamatyti Ameriką, tuos 
aukso kalnus, oi, kaip aš ten busiu laimingas. ' (Susideda 
drapanas, marškinius į skrynią ir suriša virve ir bando 
kelti). Et , tai niekis, kad ir sunku, iš džiaugsmo ir sunku
mo nejausiu. 

MOTINA. (Inėjus). Ar jau įsirengęs j kelionę, mielas sūneli, 
jau tuojaus ir giminės ateis atsisveikinti. (Motina atsisėda 
ir liūdnai rymo ja). 

SCENA ANTRA. 
(Sueinu giminė* ir kaimynai kaimiškuose rūbuose, Kaitys 

senas žmogus su lazda pasiremdamas). 

SVEČIAI. Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus. 
MOTINA. (Atsistoja). Ant amžii] amžinųjų. Amen. 
(Svečiai sveikinasi). 
MOTINA. Meldžiu sėsti. (Visi sėda). 
KAIRYS. Ar-gi jau ir išleidi savo vienturtį sūnelį j Ameriką. 
MOTINA. Taip, mano mielasai. Povylas taip užsigeidė, kad 

jokiu būdu negalėjau perkalbėti, ir ką-gi galiirdaryti, turiu 
gi leisti ir gana. (Motina tankas sus-ijma). Skauda man 
širdį ir liūdnumo debesys apsiautė mane; netikėjau, kad 
taip greitai turėsiu su savo sūneliu persiskirti ir tik vie
nas Dievas težino, ar gausiu kada nors dar pasimatyti, o 
gal amžinai reikės atsisveikinti. 

KAIRIENE. Nusiramink, sesutė, atsiduok ant Dievo valios; 
lai vaikinas važiuoja, jug yra doras vaikelis; čionais buvo 
doras ir Amerikoje bus tokiu pat. Nereikia vaikui laimės 
pavydėti. Gerų tėvu vaikelis, gerai išauklėtas, nenueis 
blogais keliais. j 

KAIRYS (į Povylą). Ale, Povylai, dar nei Amerikoje nebu
vai, o jau atrodai, kaip tikras amerikonas. 

POVYLAS (pasididžiuodamas). O-gi ar aš neveltui po kiek 
kartų į amerikonų pa veikslus prisižiūrėdavau, tai ir pasi
rėdyti išmokau, kaip amerikonas, bet šiandie esmių Jums 
labai dėkingas, kad atėjote manęs išleisti. (Užsidega pa
pirosą). \ 

KAIMYNAS. Mielas Povylai, tu mums labai esi brangus, iš
girdę apie tavo tikslų, atėjome atsisveikinti ir palinkėti 
laimingos kelionės. 

KAIRIENĖ. Mielas mūsų sūneli, kada nuvažiuosi į Ameriką, 
meldžiame neužmiršk mus, neužmiršk savo senos motinė
lės, buk ištikimas sunūs savo tėvynei, buk geras katalikas 
ir nepamiršk mųs, savo senų kaimynų ir giminių, nors ret
karčiais, laiškelį parašyk. 

POVYLAS. (Atsistoja). Laikas jau rengtis į keliony. Pir-
miaus, negu apleisiu savo gimtųjų bakūžėlę, padarysiu 
prisiegų prieš Išganytojaus paveikslų. (Povylas klaupia 
prieš kryžių, o kiti stovi rankas susiėmė; Povylas kalba). 
Prieš Išganytojaus paveikslų prisiekiu visus prižadėjimus 
išpildyti. Išganytojau, mano Atpirkėjau, Tu taip mane 
myli, už mane savo brangiausįjį kraujų praliejai, numirei 
ant kryžiaus, parengei man vietų dangaus karalijoje, 
kam-gi aš bučiau vertas, jei peržengčia * Dievo įsakymus, 
arba sulaužyėia savo prisiegų. Ne, ne niekados, to nepa
darysiu, kol aš busiu Povylu, tai]) Dieve man padėk vis
ką išpildyti. (Paskui klaupia prie motinos). Palaimink 
mane, brangi motinėlė. 

MOTINA. (Iškelia rankas ir laimina). Larlaimina tave Die
vas į svetimų šalele važiuojantį ir tenai surasti laimę. 

POVYLAS (atsistoja). Aeiu motinėlė už palaiminimų. 
MOTINA. Bet aš, brangus sūneli, neturiu nei jokio turto, kuri 

galėėiau tau duoti ant kelionės; o tų, kų turiu, tai savo ra-
ž a n č r ų , t a u t a i j į i r d u o s i u a u t a t m i n t i e s i r m e l d ž i u t a v ę s , 

Vyranti Šakelė. J lu, dėii su alum, tint šiem* iškabinti kalendoriai su pusnuo-
-.Agfais paveikslais, ant kėėkią primėtyta laikraščių). 

KAZYS. (Ineidamas į kambarį smarkiai trenkia į stalą). Na, 
ar tai yra ant svieto teisybė t Ne, vakar prakozyravau vi
sus centus, o šiandie šeimininkė neduoda valgyti ir dar nuo 
burdo varo ir išdrįsta mane tokį apsišvietusį vyrą vadinti 
bomu-valkata. (Vaikščiodamas po kambarį). Ot tai ne
tikusiai pasaulis surėdytas. 

BALTRUS. (Ineina, kišemęije turi bonką degtinės). Sveikas, 
gyvas, Kazy, kaip-gi einasi? N 

KAZYS. Ne visai gerai po šimts pypkių. Vakar, matai, no
rėjau turtingesnių palikti, bandžiau kozyruoti, na, ir ant 
nelaimės prakozyravau visus pinigus, o šiandie šeimininkė 
valgyti neduoda ir dar nuo burdo varę. JCaip tų; manai, 
Baltrau, ar yra teisybė ant svieto, ar tai gerai pasaulis su
rėdytas, ar-gi mes negalėtume pasidalinti. Matai šeimi
ninkė turi valgyti ir gerti, o tu Kaziuk neturėdamas pini
gų dvėskie, kaip šunelis, tai netikęs pasaulio surėdymas, 

BALTRUS. ^Ištiesų pasaulis negerai surėdytas; su manim 
dar nėra taip bloga, dar turiu bonką degtinės ir porą dolie-
rių kišenyje. Aš kaip ir žinodamas atėjau tave, drauge, 
suraminti, štai ir degtinės atsinešiau. (Išima bonką ir pa
stato ant stalo): Pakol pradėsime, Kaziuk, apie politiką 
kalbėti, išsimeskime po viena, tuo kart drąsiaus pakalbėsi 
me apie pasaulio surėdymą. (Abudu geria). 

KAZYS. Pasakyk, Baltrau, kada mudu išmoksi va pasaulį su
rėdyti, nes mudu jau visą mokslą išsėmėme iš "Laiąvės ," 
' 'Kele ivio" ir " K a r d o , " o kaip pasaulį sutvarkyti vis-gi 
dar neišmokome. 

BALTRUS. Išsimeskime dar po vieną, gal dar daugiaus su
žinosime. (Abudu geria. Baltrus trenkia su kumščia į sta
lą). Netikusiai pasaulis surėdytas. ; 

KAZYS. Ištiesų netikęs pasaulio surėdymas, išmeskime dar 
po vieną Baltruk. (Abudu getia^ jiems begeriant atneša 
telegramą. Kazys paima, skaito, nustebęs taria). Baltrau, 
Povylas atvažiuoja. 

BALTRUS. Ar jau atvažiuoja. 
KAZYS. Su kuo mes jį priimsime. 
BALTRUS. (Paima degtinę, žiuri). O-gi dar pusę bonkos 

turime. 
KAZYS. O aš dar turiu puse. dėžės alaus, bet kur-gi užkąsti 

gausime. 
BALTRUS. Eisime pas mėsininką draugą Pluzaitį, jisai 

mums pabarguos, jisai susipratęs žmogus, jis kovoja už 
laisvę ir lygybe, jis priguli prie mūsų socijalistų kuopos, o 
jei^u kartais jis mums nebarguotų, tai mes jį kaip buržu
jų išbrauksime iš mūsų svieto lygintojų tarpo. 

KAZYS. Puikiai, Baltrau, sugalvojai; sakau, kad mokytas, 
tai ir mokytas. Tai-gi visko galima išmokti iš pažangių 
laikraščių. (Ineina Povylas, pasideda daiktus ir s-veiki-
nosį). 

POVYLAS. Sveiki, gyvi jųs mano mieli draugai, kaip aš jus 
pasiilgau. 

BALTRLS ir KAZYS. Mes tavęs taip-gi pasiilgome. 
(Povylas nustebęs, dairosi po kambarį). 
KAZYS. Na ko-gi tu taip dairaisi, nesibijok, sėskis prie sta

lo, matai čia Amerika, čia nieko nereikia bijoti. 
POVYLAS. (Atsisėda). O kas Amerikoje gero girdėti? 
BALTRUS. Pas mus naujienų netrūksta, na išsigerk su mu

mis, o viską sužinosi. (Pila ir duoda Po vylu i gerti). 
POVYLAS. Aeiu jums, aš nepratęs tokio gėrimo gerti. 
KAZYS IR BALTRUS. Gerk, gerk, Povyliuk, neniekyk A-
merikos gėrimo. 
POVYLAS. (Nė norėdamas ima ir geria). 
KAZYS. Išgerk iki dugnui, paskui laikraščius galėsi paskai

tyti, čia mes turime laisvų ir šviesių laikraščių, tai puikus 
laikraščiai, kurie nušviečia žmogui gyvenimą. 

POVYLAS. O ar čia, šitam mieste, yra bažnyčia, taip kaip 
Lietuvoje, o kaip aš jos išsiilgau. 
(Povylui kalbant apie bažnyčių, jo draugai Šaipėsi ir ak h 

mirksi). 
BALTRUS. (į publiką). Nereikės tau bažnyčios, kaip su mu

mis pagyvensi; mes tave perdirbsime ant savo kurpalio. 
KAZYS. Kam čia tos bažnyčios reikia, čia ne Lietuva, kad 

bažnyčios reikalautum, čia irHiye bažnyčios galima linksmai 
gyventi. 

BALTRUS. (Vaikščiodamas). Matai grinorius, tai grinorius, 
matai iš Lietuvos atvažiavęs vis-gi tamsus žmogus ir gana. 
(Kreipdamasis į Povylą). Palauk, kaip pabusi čionais su 
Hansais, v i s o k o i š m o k s i i r b u s i t o k i s m o k i n t a s k a i p i r m e s , 
kuomet apsišviesi. Tuomet ir tau nereikės bažnyčios. 

- K 

ą/ifrmaurs 
Oleomargarine 

Žemos Maisto Kainos be Žemesniu Rusiu 
A RMOUR'S J&U&&P Oleomargarine prigelbės jums sumažinti mai

sto brangumą be sumažinimo maisto gerumo. Pinigus kuriuos sutau
pote j mėnesj laiko vartojant oleomargarine, jums tikrai apsimokės. 
Užtat, kad. įfĘfįf yra augi . 
čiausios rūšies produktas, jus bu 
site užganėdinti jo gerumu, skanu
mu ir maistingumu. Užteptas ant 
duonos biscuits, pyragų ir tt. La
bai skanus užteptas ant karštų bly
nų ir waffles arba ant daržovių. 
Vartokite prie virimo, kepimo ir 
apkepinimo. Duokite jo užtektinai 
vaikams. 

ĮįBtSf Aleomargarine padi
rbta su moderniškiausiom mašine
rijoms per geriausia išmėgintas 
metodas ARMUOR'O oleomargari
ne fabrike iš geriausių ir gryniau
sių taukų pačios Valdžios peržiū
rėtų. 

Užsisakyk įBB/SSf Oleomar
garine šiandiena nuo savo arčiau
sio grocerninko. 

A R M O U R ^ C O M P A N Y 
CHICAGO 

Motinos Dievo, o J i tave išgelbės. Tvirtai laikykis savo 
tikėjimo, Dievo neužmiršk, gyvenk dorai, o tuomet visa
dos busi laimingas. Jog be tikėjimo žmogus nelaimingas 
yra, jis niekuomet neturi ramybės, nors kasžin kokios link
smybes turėtų, nors kasžin kaip turtingas butų, bet sąžinė 
niekuomet neduos ramybės, nuolat išmetinės paklydimu, 
nuolat ragins pataisyti savo gyvenimą. Važiuok sūneli su 
Dievo palaiminimu. (Povylas atsisveikina ir išeina, moti
na apalpsta, ĮKU puola ant kėdės ir verkia). 

KAIRIENĖ. Sesutė, neverk, kų-gi pagelbės dabar šios ašaros 
ir verksmas, geriaus pasimelskim, kad Dievas suteiktų jam 
Dvasia Šventa ir sveikata. 

KAIRYS. Nusiramink, kahnhika, genį sūnelį išauginai, geras 
bus ir Amerikoje, taps turtingu, parsiųs ir tamstai, galėsi 
ramiai ir gerai savo gyveninio dieneles užbaigti. 

MOTINA. (Atsipeikėjus). Dieve duok, kad jūsų žodeliai iš
sipildytu. 

(Uždanga nusileidžia). 

AKTAS II . 

SCENA IMUMA. 
(Povylas jau Amerikoje. Viduryj kambario stovi stalas 

nedengtas, aut stalo stovi degtinė-- bonka, keletas stiklų po sta-

5] ne 

FOVNTAIN MK'HIGAN. 
Amerikos 1/k intakas llov 00, 

Ha I I . Mk-higan. 
š iandie paskaitęs straipsneli Laik

rašty aiunėiy Tamistai pagyros žo
di. Kaslink mūsų Administratoriaus 
tat žmogų net juokai mm tokius 
apgarsinimus kokius mušu koloniza
torius garsina, ir lupa žmoneles. Ta.s 
Administratorius yra man kalbėjęs 
kad Tamista jam labai ant kelo s to
vi ir sake kad tau užstabdis gansytis 
po Laikraščius. Jeigu kada būtumėt 
I'oiintaine tai malonesi sustot pas 
mane aš ir pirkau per ji serai ir 
turig kalve jis ir mane nušlavė ant 
$300.00 bet jis manęs prašė kad aš 
jam bizniaus negadiče užtai manos 
nesivaktuoja. Meldžiu prisiusi jusu 
laikrašti gal užsirašysiu. Su gerais 
velij imais jusu Tautietis 

Jonas ftvelnis 
Bos 20 Fountain Mieli. 

P A S P O R T į BLANKAS 

PILDOME 

DYKAI. 

Bal tie Cousultation Bureau. Inc. 
35 So. D e a r b o m St. Chicago. 

R o o m 206 

* * • • 

niekados su juomi nepersiskirk. Jeigu tave pagunda ko 
kia nors varginti], visados melskis ant to ražaneiaus prie [KAZYS. Mes, matote, mokslus esame išėję, mes viską jau iš

mokome ir atradome, kad Dievo nėra, nėra dūšios, nei ti
kėjimo nereikia. 

POVYLAS. Na, tai kokius mokslus jus baigėte, norėeia žinoti, 
kokias mokyklas lankėt *,, kad taip jau viską išnikote. Ste
bėtina, ir kur-gi galėjote judu įgyti tokį kvailą mokslą. 
Jeigu j>asaulio mokslavyriai tiki į Dievą, tai ka-gi kalbėti 
apie judu. Jog pati gamta parodo mums, kad Dievas yra, 
kuris visą pasaulį sutvėrė, palaiko ir valdo per tiek tūk
stančių metų tokioje gražioje tvarkoje. I r Dievas kiekvie
nam sutvėrimui paskyrė tikslą, siekį ir visi gyvi sutvėri
mai prie to tikslo eina, išimant nekuriuos žmones, štai, 
kaip ir judu išklydote iš gero kelio, pametėt" tikėjimą į 
Dievą ir dabar patįs nežinot ( kuomi esate. (P&vplui taip 
kalbant, jo draugai elgiasi taip, kad Povylą parodyti kvai
liu). Gerai, kad jau jųs toki susipratę, pasakykite man, išf*1**1^ •*? Bo- Ashland uiv. auoago 
kur ta gamta atsirado, kaip šitas pasaulis stojosi ir kas 
yra jojo valdytojum. 

BALTRUS (į Kazį). Kazy, tu jam atsakyk. (Kazys su pirš
tais gaidą krapštosi). , 

KAZYS. Kaip eia dabar pradėti? Na, gerai aš jau ^a išk in
siu, nes aš daugiau žinau, nes daugiau u Keleivių" skaičiau. 
(Aiškina prie nosies pirštą prisidėjęs). Klausyk, Povyiat, 
gamta atsirado pati per save, o žmogus atsirado iš gorylos 
— beždžionės. (Palmiga bus). 

I 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja. 18 metai 

OClsas 8148 So. Morgan St. 
Kerte 32 ro 6t., Chicago, 111. 

S P E C I J A U S T A S 
M o t e r l S k i * . V y r i š k ų , t a i p e l c h r o 

niškų Hg*y. 
OFISO VALANDOS: Nuo » ryto 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo 0 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėiionits nuo 9 iki 2 po piC-

Telefonaa Yarda «87 
t»m m m, m m. mįjt 

DR.F.O.CARTER 
TECH X PRITAIKO AKINIUS 

JI MS AKUL1STAS 

Akys 
Ausis 
Nosis 
Gerkle 

Jusų akys reikalauja naujų akinių. Aš 
kaipo okulistas Kaliu j ums pa ta r t i : 
Paauksuoti 84, $5, i<6. $7, $8, JfO, *10 
Gryno Aukso . .*«, B?, $8, $9. $10, $11. | U 

Ant Siute gątveS 23 metui. 
Kreivos Akys Atitaisomos. 
Visos Alei g Ligos Oy.'lomos. 

Toii.silai Prašal inami. 

Franklin 0 . Carter, M. D., 
120 SO. STATE ST. 

Valandos—it iki 6. Ndėliomis—10 iki Pi 

• • « • < 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Fottsvil le , Peniui. 

8u visomis l igomis pri ima nuo 
Nuo 8 iki 19 Tai. ryto 
Nuo 1 iki S vai. po platu 
Nuo C iki 8 vai. vakare. 

iimiiHiiiiimiuiiimiiiiHiiimimimiiiiii 

ERNESJ WEINER 
DRY (10ODS 

1800 W 47th kamp. Wood Sts 
Mes duodamo dvigubas štampas 

Ketver ia i s ir Subatomia. 
Didel iame pasirinkime raunami, 

Visokie materijolai, va ikams dratm-
žiat glebės ir Jakutės. 

Pluksoos 

79c 
Pluksnos 
79c 

PLUNKSNOS. 
iiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimtiiiiiiHiiiiimiii 
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%%%^^%^%^%^^%^%^%i^%^%^%^%^ 

Di\ M. Shipmcki 
3107 So. Morgai otreet 

. CHICAGO, ELIiOrOIS 
Telefoną* V ar t U 503« 

Valandos: ~ 8 iki 11 i i ryto; 
6 pe piety iki 8 vak. Nedėl lo
mia nuo S iki 8 vai. vakare. 

i 

LIETUVIU ATYDAI. 
Nebūk Prastų Darbininkų 

Visa Savo Gyvenimo. 
Geriausias būdas palikti sa-

I vistovių ir būti savo bosų tai 
nusipirkti farma. Mes paleng
viname išlygas kiekvienam 

| Lietuviui kuris turi $100 ir 
i daugiau nusipirkti 40 akru 
i žemes \Yisconsine„ lietuvių 

apgyventoj kolonijoj, kur Lie
tuviai, turi Bažnyčia, Mokyk-

; La, (Iraugįjas ir savus žmone<. 
Prityrę ūkininkai kur i e eio-

| nais gyvena ilgus laikus pa
dės Jums, nes jie bus jusų kai-
mvnai. 

af 

Nepraleisk Visa Savo Gyveni
mą Surukusiame Fabri

ke ar šapo j . 
Atsikraustyk ant ūkės, kur 

tyro oro pakaktinai, kur tavo 
vaikučiams bus linksmiau, ir 
kur galį būti savistovis, už
dirbdamas ant senatvės sau 
pail.-.į. 

Atvažiuok į Vilas Pavietą. 
Wisconsin kur" gali nusipirkti 
l ' arma \\x. ž e m a k a i n a i r a n t 

labai prieinamų išlygų. 
Neatideliok ant toliaus, bet 

rašyk šiandiena reikalaudamas 
pilnesnių paaiškinimų ir in
formacijų. Ta^ nieko nekenks, 
tiktai arčiau susipažins su 
mūsų Lietuviška Kolonija. 

SANBORN & COMPANY 
Savininkai 

Dept. C. Eagle River, Wisc. 

Telefonas l laymarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Ruaas gydytojas ir chirurgas 

# 
S p e c i a l i s t a s Moterišku. Vyrišku 
Vaiku Ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 5354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover BG93 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—41 vak. NedėUomis 10—13 d. 
#«>av«>f>t>«,«/f>t^^a>«^f>»^^tv«.'a'&*a.a 

PEANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

I43BTUVIS 
Gydytojas ir Chirurgai 

Perkėlė lavo gyvenimo viotą 1 
Brighton Park. 

CtU W. 43rd Ktreot., 
Tel. lIcKlnley 26S 

OtUas: 1797 W. 47th St., 
(47 ir W O M 1 gat.) 

Valandos: 10 ryto Iki 2 po plutų, 8:30 lkl 
1:80 vakare Nedėllomla I Tkl II rytaU. 

Tel, Boulevard 180 

K »»»»»» ** mmi$ mmmį^ ****** 
Telefonas Pallmaa S M^ 

Dr. P. P. ZALLYS ! 
Lietuvis Dentistas 

10057 So. Mlchigan, Aveaae . 
T W—tilnasl. HL 
^ VAIANDOS; l» Iki 0 vakarą. 

• E * * • » • • • • • » . • • - -- • » • • • ! 

Telefonas P u U m ą o ( • 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS m 

CHERUUGAfl 
OOaae 11710 MioW#aja Ave. 

Adynos S:Sf iki 9 laryto — 1 t* 
X po ?ietŲ — f : i # tiri | ; s t vakare. 

Nedėilomiu nuo 1* iki 11 išryto 
- - " I 

lw 

\ 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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KENOSHA, WIS. 

L. L. Paskolos bėgis. 

Nors nepersmarkiausia L. L. 
Paskolos ratas, bet vis šiaip 
taip sukasi. Sulig patikrinimo 
Stoties knygų, iki kovo 30 d. 
išparduota bonų už suvirs 
$17,000.00. Pirkusių yra apie 
200 žm. Bet drąsiai galima sa
kyti, jog bonu. pirkti turėtų eia 
1000 žmonių.200 jau išpirko uo 
$17,000.00, gi 800 nepirkusių 
dar lengvai išpirks už $33,000. 
Tada pasieksime savo ąuotą 
—$50,000.00. I r tada galėsime 
vadinties tikrais Lietuvos pi
liečiais. 

N'eužšalusių širdžių tėvynės 
meilėje eia yra nemaža. Yra 
ižmonių,kurie pirko bonų ne ftž 
šimtą, bet už keletą šimtų (jų 
pavardes vėliau paskelbsim), 
bet nemaža randasi ir, tokių, 
kurie netik neperka, bet dar 
drįsta pakolioti tuos, kurie pa 
sišventę tam darbui, ir stengia 
si kenkti tai paskolai. Tokie, 
žinoma, ir-gi nebus aplenkti. 

Pramonininkai kaž ko dar 
vis laukia. Nejaugi užsikišę au
sis jie mano praleisti tai, lig 
nieko negirdėdami. Pramoni
ninkų čia galima priskaityti iki 
20, o pirkusių bonų randasi vos 
6. Iš visų jų kol kas ge
riausia pasirodė p. S. Jocius, 
nes pirko už $600.00. Antras 
p. P. Jurkūnas. J is pirko už 
$200.00, bet sakė, jog dar ne 
viskas. Ksani tikri, kad jis ban
dys pirmąjį pralenkti. Trečias, 
J . Siraalinas, pradėjo nuo 
$100.00. Sako nenorįs įsiduoti 
pirmutiniu. Žiūrės kaip kiti 
pasirodys. Suprantama ką jis 
mano. Šitie trys, manome, no
riai stos kovon už Lietuvos lai
svę. Po jais seka J. Mažeika su 
$50.00, P. Biškauskis su tiek 
pat ir P. Jakutis ir-gi su tiek 
pat. Tai dar tik pradžia. Mano 
me, kad nepasitenkins tuomi. 

Tat laikas butų ir kitiems 
pramonininkams pasirodyti. 
Ko-gi čia dar laukti. Mes gar
sinsime tuos pramonininkus, 
kurie daugiausia pirks bonų, 
o visuomenė turi tėmyti ir rem
ti tuos. Su išgamomis nieko 
bendra nereiktų turėti. Dalvir 
proga kiekvieną pažinti. Anot 
patarlės: " K a i p tu man, taip 
aš t au . " Jeigu jau neturtingas, 
darbo žmogelis, gali paskolinti 
Lietuvai keletą šimtų dol., tai 
apie pramonininkus nė kalbos 
nėra. 

Draugijos ir-gi perka ir na
rius pirkti skatina. Tiktai Lie
tuvos Balso dr-ja ir S. L. A. 
kuopa kaž ką mano. L. B-so dr-
ja buvo prisidėjus prie bendro 
darbo, bet paskiau atsimetė. 
Nejaugi ką blogo pasapnavo. 
Labai gaila. Kam dar tas var
das nešioti "tautiškos dr-jos." 
Čia ne vieta, vėliau apie tai pa
kalbėsime. Nes dabar darbo 
metas. Užbaigė darbą, išduosi 
me atskaitą iš gerų ir blogų. 
Knygoj bus surašyta, kurie pir
ko, kurie ne; kurie dirbo, kurie 
tam darbui kenkė. Lai tėvynė 
nuspręs, kuris ko vertas yra. 
Šiandie mes visus raginam prie 
darbo. Nei vienas neužsitar
naukite tėvynės bausmės. 

S: Gadeikis. 
L. L. P, Stoties sekr. 

SHEB0YGAN, WIS. 

Protestas. 

Sužinojom, jog kai-kurie vei
kėjai jau kėsinasi sujungti Lie 
tuvių Raudonojo Kryžiaus rė
mėjų draugiją su tuščia ir 
džiova sergančia laisvamanių 
"organizacija." L.Raud.Kryž. 
rėmėjų 27 skyrius savo nepa
prastam susirinkime kovo 28 
d., š. m., apsvarstęs šį dalyką 
nutarė: 

1) Kadangi laisvamaniai,ku-
rie nuolat giriasi esą tautinin
kai, o nieko tautai neaukoja, 
dar-gi katalikų tėvynei sudė
tuosius pinigus, (pav. Liet. 
Dienos)paėmę į savo rankas ir 
ilgą laiką išlaikę nesuvartojo 
tam tikslui, kuriam buvo ren
ka ini, todėl skyrius išreiškia 
nesutikimą ir protestą prieš to
kį pasikėsinimą sujungti tas 
dvi L. Raud. Kryž. rėmėjų or-
ganizaciji. 

2) Išreiškia nepasitenkinimą 
tais veikėjais, kurie prieš au
kotojų norą bando permainyti 
organizacijos formą, o kartais 
ir patį aukų tikslą, suvartoda
mi jas ne tam, kam buvo sudė
to- ir tuo užmušdami žmonių 
Į m s i tikėjimą ir duosnumą. 

3) Jeigu L. Raud. Kryžiaus 
rėmėjų draugija, surinkusi 
daug aukų ir šiaip įvairių daik
tu,liesis su tuščia laisvamanių, 
muš skyrius reikalaus iš O n -
tralės Raud. Krvžiaus rėmėiu 
valdybos, kad ji tuoj sugrąžin
tų skyrio surinktus pinigus, 
arba juos pasiųstų Lietuvon 
mūsų atstovui, D-rui Rutkaus
kui, kad tie pinigai butų suvar
toti Raudonojo Kryžiaus rei
kalams. Jei Centralė valdyba 
eeišpiklytų to mūsų reikalavi
mo, tegul nesitiki daugiaus nuo 
mušu jokių aukų. 

J. Austravičius, pirm., 
A. Karčiauskaitė, v.-pir., 
P. Cig-inskas, ižd., 
Vincas Bilekevičia, rast. 

AR KRUTAMIEJI PAVEIK
SLAI KENKSMINGI 

AKIMS? 

Jeigu milijonai žmonių eina 
į krutamu jų paveikslų teatrus 
kasdien ir nejaučia kokių nors 
akims nesmagumų, tai aiškiai 
rodo, jog paveikslai nekenkia 
akims. * 

Teisybė, jog kai-kurie žmo
nės jaučia akių nu varginimą 
krutamu jų paveikslų teatruo
se, bet beveik visuomet to nu-
varginimo priežastis—tai silp
nos akys, o ne paveikslai. To
kiems žmonėms vertėtų nueit 
pas specijalistą ir tegul jis ap
žiūri akis, nes tie patys žmo
nės turėtų tiek-pat bėdos, jei 
bandytų skaityt knygą arba 
laikraštį. 

fjalima sakyti, jog žmogus 
gali žiūrėt į paveikslus per iš
tisą valandą ir pusę kožną die
ną be jokių nesmagumų akims, 
žinoma, jeiįu akys randasi ge
rame padėjime. Kartais pa
veikslai prirodo žmogui, jog 
turi silpną matymą. Po ilgam 
skaitymui, jeigu akys pradeda 
skaudėti, mes nekaltiname kny
gos, bet suprantame, jog reikia 
gaut akinius, taippat su pa
veikslais nekaltinkime jų, bet 
eikime pas akių gydytoją del 
apžiūrėjimo. 

REKONSTRUKCIJOS DAR 
BO SUTRAUKA. 

Kongrese. 
1. Kovo 19 d., š. m., Senatas 

neįstengė užtvirtinti Versailles 
sutarties su Tautų Lygos San
tarve. Senatorius Lodge rezo
liucija grąžinti sutartį prezi
dentui Wil8onui buvo priimta. 

2. Senato Užsienių Reikalu 
Komitetas, kovo 19 d., prielan
kiai pranešė paskyrimą Bain-
bridge Colby, kaipo Valstijos 
Sekretorium. 

3. Reprezentantas Rainby, 
kovo 19 d., įvedė bylą del uždė
jimo 50% taksų ant visų pavie
nių, kurie pelui jo (kariškais 
uždarbiais^ suvirs $20,000 \ 
metus, dėlei aprūpinimo pre
miją (bonuses) buvusiems ka
reiviams. 

4. Reprezentantas McGregor 
prieš Išėjimų Komitetą (Ways 
and Means Committee) ragino 
padidinimą Federališkų Neju
dinamų Turtų Taksų del sukė
limo reikalingų pinigų premi
joms (bonuses) buvusiems ka
reiviams. 

Iždo Departamentas. 

1. Sekretorius Houston, kovo 
19 d., rekomendavo prieš Išėji
mų Komitetą (\Vays and* 
Means Committee) atidėlioji
mą mokėjimo palukų Amerikos 
Karės Paskolų, išduotų Alijan-
tų valdžioms, iki pavasariui 
(1922 m.), arba tris metus nuo 
dienos, kuomet pirmas paluką 
mokestis pripuola. J is taippat 
patarė permainą rinkime palu
kų, tas sumažintų ratą nuo 5% 
iki 4.75%. Svetimos šalys Suv. 
Valstijoms skolingos $9,647,-
000,000. 

2. Pinigų Valdytojas paskel
bė, jog skaitant tas dvyliką 
tautinių (National) bankų, ku
rioms teikta privolės šią savai
tę, išviso Suv. .Valstijose yra 
8,000 tautinių banką. Taippat 
po jo priežiūra randasi 29 vai 
stijos bankai ir kredito kompa
nijos, pastatytos District oi* 
Columbia. 

3. Surgeon General Cumm-
ings iš Publie Health Service 
nesenai sakė: "Mes šiandie 
prižiūrime 12,000 paliuosuotų 
kareivių ir jurininkų ligonbu-
eiuose pajiegomis, kurios visai 
neužtekti nos. Mes negalime 
gauti medikališkų žmonių, ku
rie būtinai reikalingi del pa
sekmingo veikimo ligonbueiuo-
se. Negalime gauti reikalingų 
speeijalistų prižiūrėjime plau
čių, džiovos ir proto sumišimo 
ligose*. Mes negalime pritrauk
ti prie štabo užtektinai gerai 
išlavintų chirurgų prižiūrėti 
tuos, kurie reikalauja opių ope
racijų/ ' 

Karės Departamentas. 

1. Generalio štabo statistiką 
skyrius išdavė raportą, ap-
skaitliuojantį armijos1 stipru
mą. Kovo 16 d., š. m., skaitlinė 
buvo 239,223. 

Vakarėliai, mitingai, ir tt. bus 
įrengti, kad paaugštinti supra
timą tarp dvie^ą angliškai kal
bančių šalių. 

Trišimtmetinės sukaktuvės 
bus apvaikščiotos Kapų Puoši
mo ^ventėje (Deeoration Day) 
Amerikos kapinėse, Anglijoje. 

REIKALAUJA 
REIKALINGI. 

Jauni vaikynai 18 metų ir dau
giau už klerkas Pačtoj . 50 į va
landa. Atsišaukite Fostmastcr*s Of
fice, Room 358. Post Office Building. 

JAUNI V Y R A I 

PATARIMAI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ SVEIKA

TOS BIURO. 

Mes turime keletą vietų mušu už-
i sakymų išpildymo skyriuje ir išsiun-
i tirno skyriuj—$20 i lpradžios gera 

proga pakilymui darbas pastovus. 
Pamatyki te Mr. Smith. 

Žiurkės kaštuoja kožnam 
žmogui Suv. Valstijose po pu
sę cento į dieną. Rašykite Sur
geon General, Rupert Blue, 
Washington, D. C , ir jis pri
sius knygele, kuri išaiškina 
kaip atsikratyt nuo jų. 

Perdaug miego kenkia svei
katai taippat kaip neužtekti-
nai. Suaugusiam žmogui reika
linga aštuonių valandų miego 
į dieną. 

Vienas iš kožno trijų vyrų 
buvo nepriimti kariuomenėj 
del fisuško nusilpnėjimo. 

Nevisuomet vadink kūnišką 
skaudėjimą M reumatizmu,'' 
kartais tas tik pasekmės suge
dusių dantų; geriausia matyt 
gydytoją ir dentistą. Tegul ima 
X-ray dantų. 

Netikėkit į garsintus " t ikrus 
gydynlus. , ' 

SVETIMTAUČIAI. 

SUKAKTUVĖS KELIONĖS 
LAIVO "MAYFLOWER." 

P E T R A T I S S F A B I J O N A S 

I 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

: - I N S ' J R A N C E 

EUROPEAK AMERICAN BUREAU 
S'unci* Pinigus Parduoda i.»swoliorts» 

N O T A R I J L Š A S 
3249 Su. Haisted St.ee;. Chicago IH.no.s 

T l L C P H O N E B O U L t V A R O 6 1 1 

Galvijas parpena prieš sker
dynių, daugelis vyrų ir moterų 
prisirengia patįs save del sker-
dymo, savanoriai priimant 
" tvar to penėjimo gyvenimų." 
X iekuomet nepersivalgyk. 

Gimnastikuok šviežiame ore. 

Londonas. Trišimtmetinės 
sukaktuvės kelionės laivo 
'4Mayflower" ir išlipimas ke
leivių (Pilgrim Fatliers) Ame-
rike ateinanėm vasarų bus 
plaėiai apvaikščiotos -Anglijo-
je, ypatingai tarpe vaikų. Dau
gelį mokyklų ir vaikų gero
vė* įstaigų, įsteigtų Ame
rikos Kaud. Kryžiaus, kaipo 
dalis jos karės spėkų, yra ren
kamos aukos del jų tolesnio 
tęsimo. 

Visos Angių-Amerikos drau
gijos, Anglijoje, švęs šį istori
nį atsitikimų. Didelės demon
stracijos rengiamos Londone, 
taip-pat-gi Glasgowe, Belfaste, 
faverpoolyj ir Plymouth'e. 

Mokinimas dalies Amerikos 
armijos laike karvs tikrai per
statė žmonėms baisių nežinystę 
milijonų mūsų piliečių. Dabar
tinio gyvenimo brangumas, da
bartinis kvailas barstymas pi
nigų ir didelis pirkimas bever 
tingų daigtų labiau parodo 
nežinystę taupyme ir abelna 
nežinojimų mūsų -yventojų. 

Daugelis piliečių, ypatingai 
tarp svetimtaučių, nemoka 
skaityti arba rašyti, rokuot ar 
Ui t raukt, bet jų pačių skaičius 
didinasi. Ir tik per jų tų dau
ginimų, per jų vaikus, kurie da 
bar mokinasi Amerikos mokyk
lose, jų pačių mokslas eis ge 
ryn. Suprantama tarp mokyto
jų, jog tie be mokslo luri didį 
pasididžiavimą ir vaikiškų ti
kėjimų į jų vaikų įgytų mokslų 
imisų mokyklose. Jie turi viltj 
ir seka viskų ką vaikai įsimo-
kina mokykloje. Jeigu vaikai 
t^erai supranta ir mokinasi tau
pymo budus, jie ir senesnius 
namie galės pamokint. 

Mažos vertės vra žinoti ne-
m 

mokytam dirbtuvės darbinin
kui, kiek mylių drato yra rei-
Aalinga pastatyt. tvorų aplink 
šiek tiek ten žemės, bet šimtai 
tūkstančių tokių žmonių ėsų 
pirkę Amerikos Laisvas Pasko
los Bonų, ir daug jiems reiškia 
savo vaikų mokslas, nes vaikai 
gali jiems pasakyti kaip nuo
šimtis susikrauna, kaip žmonės 
apsaugoti ir koki santikiai 
tarp pirkėjų bonų ir valdžios, 
kurios tvirtumas stovi už tų 
pareigų. 

Šiotttis dienomis, kuomet 
žmonės uždirba dideles algas, 
Šis kraštas užpuldinėtas viso
kių plėšikų ir vagių, kurio 
stengias atskirt lengvatikiš-
kius ir nežinančius nuo jų bonų 
ir algų konvertų. Jų pastangos 
kenkia tautų gerovei. 

Mokytojų priedermė priro-
dyt moksleiviams vertę taupy
mo ir sargaus įdėjimo pinigų 
valdiškose paskolose, ete. Da
bartinės Paskolų kainos—tai 
pasekmės ne Valdžios neišpil-
dymo savo paregų, bet neiš-
pildymas pareigų pačių žmo
nių, kurie be jokios priežas
ties ir reikalingumo atsiima 
savo įdėtuosius pinigus. 

Pirkit ir laikykit Laisvės 
Bonus ir Karės Taupymo 
Ženklelius. 

A I J F R E D PEATS CO. 
25 6. Wabash Avcmie 

LEIBERIAI. 
Del foundres, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT CO. 

39th & Stewart Ave. 

REIKALINGAS. 
tuojaus atsakantis Vargoninkas ži

nantis gerai savo amatą. Kreipkitės 
i 

"Draugo" Administracija 
1800 W. 46 Street Chicago. 111. 
E. V. 

REIKALINGI 
MECHANIKAI IK L E I B E R I A I 

PAŠTO V l'S D A R B A S 
G E R A MOKESTIS 

Assembl ing ir bench darbas: machi -
nu operatoriai' ant pasaline inžino; 
taippat vyrai del kalvystes ir fousdres. 

I .te4 bertai 
del vidujinio darbo ir laukinio darbo. 
Pamatyki te Mc. Hermanson. Briggs 
Houso. Kamp. Randolph & Wel ls 
Street, Chicago, kiekviena diena šia 
savaite ir Nedel ioj Balandžio 11, arba 
rašykite ar atsi lankykite i Employ-
ment Office of 

B l ' D A COMPANY 
Harvey, 111., 

Chicago suburb. 

KKIKALINGOS. 
Geros tvirtos moteris dirbti plo

vimo kambarij laudrey. Prityrimas 
nereikalingas. » $17.00 savaitėj. 

Mungors \Vest Skle Laundry 
11117 W. Adam* Str. 

MERGAITES — MOTERIS. 
I u-l gencralo — fabriko darbo $15 

isprudžlu. 
John Sezton Co. 

J{52 W. Illinoih Strecl. 

Reikalingi prityro eone vinotojlai 
prie verptŲ vilnų. 

Caron Sotning Co. 
737 W. Jaekson Blvd. 

REIKALINGI. 

Organizatoriai ir agentai 
prie firmos — Zeglen Tire 
and Rubber Co. labai gero* 
sąlygos. Atsišaukite 

Frank Kolodziuskiego, 
706707 Oxford Bldg. 

* 118 N. La Salle St. 

ANT PARDAVIMO. 
.Negirdėtu proga gauti gražu 

dviem pagyvenimais murinj narna 
ir taippat gerai išdirbtą biznj. Pir
mos klesos knygynos ir Cigarų krau
tuvo. Namuose naujausi jtaisymai, 
kaip va: visame name gasas, ge
riausi elektros įvedimai, maudynės 
abejuose pagyvenimuose, basemen-
tas, akmens pamatas 2 pėdų ir 18 
colių storas. Grindjs basemente ce
mentinės. Garu ši ldomas visas na
mas. Suros naujausio įtaisymo. 1-mas 
pagyvenimų — pirmos klesos kny-
gynės ir cigarų krautuve kampas 
47-tos ir ̂ Vood gatvės Grindjs muro, 
durį s ir langai ąžuoliniai. 2-me pa
gyvenime durįs ir langai taippat 
ąžuoliniai. 

Parduosiu narna ir biznj vidutine 
kaina dėlto kad išvažiuoja į Europą. 
Atsišaukite tuojaus į 

P. MAKAREWICZ, 
1757 W. 47 gatve Chicago, 111. 

> XORTH SIDE. 
Išsiduoda kambaris del vieno arba 

dviejų vaikinu prie .mažos šeiminos 
su elektros šviesa maudine ir tele
fonų, ant 3-cių lubų. 

r - 2244 Povvell Avcnue. 
Viena* blokas į vakarus ntio Wcstern 
Ave. ir 2 blokų į žiemių iki Fullerton 
Ave. Karvį. 

= 

Užsikrėtimas 
Ir Liga. 
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Pirmosios Komunijos, Dirmavones | 

ir Šliubo Dienos i 
yra vienos iš žymesniųjų ir atmintinių žmogaus 
gyvenime dienų. Todėl nevienas nori turėti tų dienų atminimui 

3 koki nors ženklą. 
Mes tame dalyke pasiūlome gražius paveikslus . 

Pirmosios Komunijos . . . . . . . . 15x9 coliu po 10c. 
Dirmavones 14x8 colių po 10c. 1 

| Šliubo 17x13 coliu po 20c. | 
— 

Tokia kaina Juos parduodame, kas ima nemažiau 10 ejrz., o kas tik 
vieną, tai turi prisiųsti 5e. viršaus -tv. :: W-'.'~'.'M. 

Ant Dirmavones paveikslo išreikšta visa Sakramento Dirmavones 
S istoriją. 

Be to ant paveikslų apaėios yra atspausdinti tam tikri žodžiai ir 
palikta tuščios vietos, kur gal ima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir 

S laikas. Reikalaudami kreipkitės: 

§ "DRAUGAS" PUBL. CO. I 
| 1800 W. 46th Str. Chicago. 111. 1 
ftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiifg 
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NAUJA KNYGA 

"Žmogus ir Gyvuolys" 
Parašė: Kun. Pr. Bueys 

Išleista Katalikų Spaudos Draugijos lėšomis. 
6tai trumpas turinys 

1. ž m o g a u s Ki lmė 
.11. Žmonių Veislės 
111. Dūšia 

IV. Moteris 
V. ž m o g u s Dievo Paveikslas 
VI. šv . Raštas ir Mok. apie žmogų. 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės
tytas. 

b e r a š o m e pagyrimų, nes pats turinys rodo jos didelę verte. 
Verta kiekvienam jsigyti. ' KAINA 30e. 

"DRAUGAS" PUBLISH1NG C0. 
1800 W. 46-th Street, Chicago, ffl. 

• X 

Hiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiii^iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 
JA,U IšfiJO 

"MEILES" I 3 čias NUM. 
Kas trokšta meilės, lai užsisako ir skaito "Meilę." 
"Meilė" yra meil iausias ir įvairiausios 32 puslapių mėnrašt i s 

P R E N U M E R A T A METAMS TIK $1.00. 
"Meilė" meiliai traukia visus prie savęs. 
Kas "Meilę" sykį perskaito tas be jos jau negali gyventi. 
"Meiliai" pridera rastis kiekvieno lietuvio namuose. i 

S 801 Stale Street 'MEILfc," DuBoi*. Pa. 
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MAGDE. nAk, kaip man nieiti gal
vą ! Hband&au vitokius mazgojimus, 
trinkimu*, muilavimus — »> rUkas tat 
niefso nepagelbėjo muo tu bjauriu pleis
kanų... Man geda net darosi ."' 

MARE. "S'a, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiurek, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir Systi. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES!" 

K a s t a i y r a R U F F L Ę S ? Ar 
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve-
piantįs vanduo? N e ! ! R U F 
F L E S yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris pngc lb i gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas g a l b ū t 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 

panaikina ple iskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 

Nusipirktc šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
prjdėti prie kiekvienos bonkutes. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order -šiokiu adresu:" 

įtmiėĖmtf, AD. RICHTER 6 CO.. 326-330 BroadVay, Ncw York*>—'<•"$ 

PAIEŠKO 
PAIESKAU 

savo ' kaimino Jurgio Garliuko Vil
niaus gubern.. .";..•-v." o . ' ; » ! . ; > . / : 
kaimo Kukiškes p u n u a u b> vv.no <Jm-
cagoų dabar nezinou kur. Turiu 
svarbu reikalą meldžiu atsišaukti jis 
pats ar kas apie ji žinotų praneškite 
šiuo adresu: 

A. BernatovH'z, 
Dox 194, Lawrcnce Pa . W. Co. 

DR. S. MIKELIS 
• 

M ET U VIS 
r.TT^TO,; u. n. t o H l L U G A H 

oiimu) ir Gyvenimo vlet% 
S252 So. Haisted Str. 

Valandos: nuo 9 Iki a i ry te : nuo 3 Iki 
4 po pietų: nuo 7:30 iki 9:39 vakar* 

Te le fonas Y artis 2544 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
VaL 4:30 Iki 7 v. vak. 

Tele fonas Drover 794S 

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
Geležų ir maliavos krautuvo iš 

priežasties mirties vyro. Lietuvių ap-
gyventoj vietoj prie pat l ietuviškos 
bažnyčios. Gera proga lietuviui. At
sišaukite Sibo adresu. 

O. V. 
4537 S. Wood St. Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 

Žiurkt'B, 4Vk's, Tara
konai užkrečia niaie-
to. Ii to kila ligos. 

J '» i.-naikiim juos. (raunamas kli 
uiui ir powdorio ornioj. Vartoja-

i/ 111 a s mku riuoaf skyriuose S. V. 
Valstijų Valdžios. Nctok.s kaip ki
ti, švarus ir naudus vartojimui. 
Pir 4H motus vartojamas. 

35c. Kiekvienoj Vaiotiiiyčioj 
JOHN OPJTZ 1NCORPORATED 

BftMVtik L ! Oty *s»Y«* 

PARSIDUODA LABAI PIGIAI. 
Kendžių krautuve, labai geroj vie

toj prieš pat l ietuvišką bažnyčia ir 
viešąja mokykla. Del labai svarbios 
priežasties priverstas parduoti. Del 
platesnių žinių kreipkitės: 

A. J. 
4614 So. "\Vood Street 

ANT PARDAVIMO: 
Dviejų lubų mūrinis storas su 3-fla-

tais del šeimynos, su stock'ų, moder
niškas ir gerai apmokantis , randasi 
geroj vietoj arti Bažnyčios ir mokyk
los ant 37 Gatves j rytus nuo Haisted. 
Atsišaukite 

Slavie Sale & Evchange 
1S15 W. 18 Str. 

VVKAI IAMOKITK HAHf.ASIvl TVSTKS. 
i ) U n a ar vakarais . I*i<liibkite Didel ius 

piningus po l«'U-tos feavaiftų. Darbai pa
mpinami , š a p o * laukia darbininku. A t v a 
žiuokit.' ar rašykite , l i ept A. 

Moler Barltcr Col lese 
105 8 . \VellA Mar, C M C M O . 

BARGENAI! BARGENAI! 
Nanuj kainos kyla augštin kas

dien nelaukite ilgiau-bet pirk 
narna DABAR. 
3 augštu naujas muro namas an t 

Bridgeporto, visi fliatai po 5 rui
mus gazas, elektra, vanos, ir kiti 
moderniški įtaisymai. Kaina 9,500 

2 augstų — 4 pagyvenimu muro 
namas po 6 ir 4 ruimus, gazų ap
šildomas automatikai, randa $120 
menesui kaina $10,500. 

2 augštų muro namas su storų 
lubai puikoj vietoj ant Bridgepor
to savininkui rein alingi pinigai 
parduos pigiai. 

2 augštu meamis labai geras 
tvirtas namas, 4 pjgyveniniai, po 
h ir 4 ruimus randa 4>50 menesui 
Lnina $3.700. 

I>!a;c±>niu žinm dėlei iniįvia 
namu kreipkitės pas: 

S. SLONKSNIS, 
3357 S. Haisted St. 

Chicago. Phone Blvd. 5009 

file:///Vays
http://St.ee
file:///Vest
http://vv.no
file:///Vood
file:///VellA
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Pirmas Moterų Sąjungos Ohicagos Apskričio Spektaklis 

• • • • • • • 

Vaidins Marco Prago dramą 

D-R-A-U-G-A-S 
Ši drama bus pirmą syki vaidinama Chicagoje 

a • 
si • • • • i 
i i • i • i • • • i 
i i 
i i 
i i 
i i 

NEDELIOJ, BALANDŽIO 11, 1920 
Dievo Apveizdos Par. Svet, 18ta ir Union gatv. 

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
-**-

A į a r t dramas bus dainų. ftv. Kazimiero Akademijos auklėtines skambins pijami. Monolo
gai ir kiti įvairumai. Po programos šokiai. 

R 

CHICAGOJE. 
t 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS M A N N E P A L I U O S U O T A S 

Penktadienis, bal. 9 d., 
Šv. Marija Kleofas. Valtruda. 

Šeštadienis, bal. 10 d.. 
šv. Ezechielis, pranašas. 

Nuo jo smūgio žuvo vienas 
užpuolikas. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

SUSITVĖRĖ L. L. P. CHICA 
GOS IR APYLINKIŲ 

APSKRITIS. 

SU AUTOMOBILIU ŠUVA 
ŽINĖTA ŽMOGUS. 

Važiavusiems nepavyko pabė 
gt i nuo policijos. 

California ave. ir Georgia 
gatvės susidūrime .užvakar 
vakare trvs automobiliu va-

m 

žiuojantieji žmonės suvažinėjo 
nežinomą praeinantį žmogų 
Šitas ant vietos buvo nužudy
ta-. 

Važiavusieji automobiliu te-
eiaus nesustojo. Tik dar smar
kiau pasileido ant Logani 
b o u l v a r d o . 

Bet privažiavus boulvardą 
s t a i g a Į v y k o n e l a i m e . A u t o -

mobiliaus šoferis perdaug pa
sako masino ir šita, užlėkus 
ant šaligatvio, atsi trenkė i jre-
ležinį stulpą ir sustojo. 
• Po šito atsitikimo atsiradę 

ir polieija, kuri suareštavo du 
automobiliu važiavusiu. Tre
čiasis, šoferis, suspėjo laiku 
prasišalinti . 

Po suareštavimo tuojau* 
pasirodė, kad tuo automobi
liu pirm kokio momento su
važinėtas žmogus. 

Suareštuoti yra : Edward L. 
Roehe, vienos vidumiestyj de-
partamentinės krautuvės ge-
neralio manadžerio asistentas. 
^306 Penaeola ave., ir Bert L. 
\Vatt, 852 Belden ave. šole-
r iavo Melvin Cook, o22n Kast-
\vood ave. Pastarojo polieija 
u s ko. 

Suvažinėtas žmogus kol-kas 
nežinomas kas per vienas. Tu
rįs apie 45 metus ir sveriąs 
apie 220 svaru. 

Cbieagoje d a u g kartų pasi
taiko, kad automobilistai su-
važinėja žmones i r pasprųsta. 
Ka< paskui juos Arai i surasti . 

Šiuo kartu nepavyko. Ui 
tokius daiktus prasižengusie
ji turėtu but kuoaštriausia 
baudžiami. 

.Josepb Manne pateisintas 
koronerio teismo už nu/.udv-
mą Travers VYalslt, kuris su 
kitais dviem niekšais girtais 
buvo užpuolęs praeinanti gat
ve dainininką Manne su jo mo
terimi. 
Koroneris Ilot'fman teisėjams 

pareiškė, jog jis gaunąs dau
geli nusiskundimų nuo mote
rų, kad jas gatvėse užkabinė
ja visokios rųšies niekšai. Tas 
nat veikiasi automobiliuose ir 
gatvekariuose; 

Ir moterys darniausia nesi-
Šankia polieijos, nenori tąsy
mu teismuose. 

Tokie apsireiškimai svia pa
vojingi miestui. 

Tad. jei Manne, gindamasis 
nuo užpuolikų vienam iš jų 
padarė galą, padarė gerai. 
T a i p b e n t v i s i t u r ė t ų e l g t i e s . 
Tuomet praretėtų užkabinėto-
jai ir bomai. 

NIEKO NELAIMĖSIĄ GE 
LEŽINKELIŲ DARBI

NINKAI. 

Nes nėra iš ko padidinti jiems 
užmokestis. 

Tarpvalst i j inės prekyba; 
komisijos apkainavimo direk
torius Prouty, iš \Vashingto-
no, paskelbė, jog Cbieagoje 
streikuojantieji geležinkelių 
bėgių sukiotojai ir kiti darbi
ninkai neturi progos •iškovoti 
sau didesnę užmokestį. Nes 
geležinkeliai neturi iš ko 
daugiau mokėti savo darbinin
kams. 

Tad, sako Prouty , tasai 
streikas vra beviltis ir tik be-
reikalo daugina vargus visuo
menei ir kitų šakų darbinin
kams. 

Pačios geležinkelių kompa
nijos, sako, labai reikalingos 
pmigų. Ir negali iš kur gauti . 

Kovo 30 d., š. m., Šv. Ju rg io 
parap . svet., 32-ros ir Auburn 
ąve., buvo susirinkimas, kuria
mo dalyvavo Chieagos ir apy
linkių Stočių Valdvbos ir na-
riai. Susirinkimo vedėjais iš
r inkta : kun. M. T.. Krušas, 
pirm., J . A. Miekeliunas, rast . 
Gan plaėiai apkalbėjus daly
kus, rado reikalingumą sutver
ti Cbieagos ir apylinkių. L. L. 
P. Stočių Apskritį . Apskričio 
valdyba išrinkta slaptu balsa
vimu šie asmenvs : V. M. Stul-
pinas—pirm, Viskontas ir Nor
kus—viee-pirm., J . A. Mieke
liunas ir J . J . Zamkus—rašti
ninkai ; ag i ta tor ia i : M. K. Ši-
lis, Stulginskas ir Jaa isauskas . 

Plaėiai kalbėta apie L. L. P . 
bėgį ir, kad turėti geresnes pa
sekmes, ta r tas i surast i budus 
agitaeijai visose kolonijose, ir 
likosi nutar ta pakviesti Liet. 
Misijos narį (kuris tik žadės) 
ir surengti maršrutą. 

Šiame susirinkime išnešta 
žemiau talpinama rezoliueija. 

Rezoliucijos tekstas. 

Kadangi , pastaruoju laiku, 
socijalistai ir komunistai per 
savo prakalbas ir spaudą dis
kredituoja laikinąją Lietuvos 
valdžią, platindami melagin
gas žinias su tikslu užkenkti 
Lietuvos paskolai. 

Apkalbėję šį tlaiyką, Stoėių 

vo Apveizdos mokyklos kamba
ryj . 

Kviečiame skvrio nar ius 
skaitlingai susirinkti. Vra daug 
svarbių dalykų. Geistina, kad 
kiekvienas atsivestų ir naujų 
narių. 

Po Tautos Fondo skyrio su
sirinki mo, bus posėdis L.Raud. 
Kryžiaus rėmėjų. Taip-gi yra 
daug svarbių svarstymų. Yra 
prisiųsta keli laiškai iš Centro, 
kuriuos turėsim ap ta r t i . 

Tautos Fondo Valdyba. 
P. S. Kas nori nusipirkti 

Lietuvos pastos ženklelių, lai 
kreipiasi į Lietuvių Darbininkų 
25 kuopos krautuvę, 1817 
l nion ave. Krautuvė a tda ra 
nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. va
kare. 

nfc&i'ttf 
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BRIGHTONPARKIEČIŲ 
DOMEI. 

i 

Susir inkimas Šv. Kazimiero 
Akad. rėmėjų bus nedėlioję, ba
landžio 11 d., 1 vai. po pietų 
name po mmi. 4358 So. Fair-
t'ield ave. Būtinai visos narės 
turi te susirinkti, taip-gi norin-
ėia< Įsirašyti meldžiame atsi
lankyti. Tiram* prisidėsite pr ie 
naudingo ir prakilnaus darbo. 

Valdyba. 

PRANFŠIMAS. 

:-.JŽ 
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LEONARD WOOD. 
Ant Prezidento 

Šitas 
tai vienintelis laikas 
kuomet jūsų balsas 
turi didelę reikšmę 
\ T E I vieno primary visoj historijoj Illinojaus 
1 ' valstijos neturėjo tiek reikšmės žmonėms 
Suvienytu Valstijų kaip kad Presidential Prefe-
rence Primary šais metais. 

Ovieju vyrų vardai yra prieš jus, ir jų dviejų 
jus galite pasirinkti — kuri jus manote palikti 
Prezidentu Suvienytu Valstijų. 

Ši karta jus neesate prašomi balsuoti už dele
gatus bet tiesiai turėsite proga išreikšti savo 
nuomone balsuojant už ta kuris jums atrodo 
tinkamiausias. Šitas balsavimas daug reikšme 
Illinojaus Valstijoj. 

NETIKUSI BONUSŲ SIS 
TEMA. 

Galvijų skerdyklų darbi
ninkų arbi tras teisėja- Al-
sehuler pareiškė, kad bonu-
sų sistema neduoda geistinų 
pasekmių. Skerdyklų kompa-1 Hoke. 

ORGANIZUOJAMI UNIJON 
TELEFONŲ DARBI

NINKAI. 

:.!stovai ir valdybos rado rei-
ki.lingu: išnešti viešą papeiki
mą tiems, kurie, kokiais nebūtų 
budais, stengiasi pakenkti Lie
tuvos Laisvės Paskolai, o sy
kiu ir Lietuvos Laisvei. 

Dėlto mes, Cbieagos ir apy
linkių Stoėių pardavinėtojai L. 
L. P . bonų, atsikreipiame į vi
sas organizacijas, draugijas ir 
i pavienius lietuvius ir lietuvai
tes, perspėdamį jas , kad ne tap 
Uimėte suviliotais blogos va
lios žmonėmis, bet visi stotu-
mėt apginiman Lietuvos Lais
vės, pasmerkdami socijalistus 
ir komunistus, kaipo Lietuvos 

į laisvės priešus. 
Pas i r a šo : 
V. M. Stulpinas, pirm., 
J . A. Mickeiiuiias, rast., 

4410 So. Richmond St. 

West Sides Lietuvos Lais
vės bonų pardavėjų susirinki
mas įvyks pėtnyėioj, balandžio 
9 d., Aušros Vartų parapijos 
svetainėje lygiai 8 vai. vakaVe. 

Taip-gi atsilankykite atsto
vai, išrinkti iš draugijų veikti 
sukėlimui paskolos. 

Bendras L. L. P. Komit. 

Telefonų kompanijos darbi
ninkai ir darbininkės Cbieago
je pradėta organizuoti uriijon. 

Tuo užsiima buvęs tos kom
panijos darbininkas Bernard 

. 

I nijos pastaraisiais laikais pa-
| naudojo tą sistemą ir su ana 
I nepatenkino darbininkų. 

Kiekvienas darbininkas, ku
ris apturi bonilsus, jauėiasi 
gaunąs dovanų, bet ne atly
ginimą už darbą. Ir bonus 
n- kuomet nepriskaito prie 
uždarbių. 

Tad butų geriau, kad vie
toje ĮMUKUSI darbininkams 
butų duodamos didesnės už
mokės t v s. 

Sakoma, jau suorganizuota 
apie 5 tukstanėiai vyrų ir mo
terų. 

Kelinti metai buvo deda
mos pastangos suorganizuoti 
tos kompanijos darbininkus. 
Bet vis be pasekmių. Nes 
kompanija pajuzdavo ir besi
darbuojančius prašalindavo iš 
darbo. 

Šiandie organizavimu užsi
ima pašalinis žmogus, žinąs 
darbininkų reikalus. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

- —i 
Tautos Fondo 31 sk. laikvs 

w 

mėnesinį susirinkimą balan
džio 11 d., 2 vai. po pietų, Die-

ANGLIJA PRISIDĖJUS 
PRIE PRAILGINIMO 

CIVILĖS KARĖS. 

PRANEŠIMAS. 

Susiv. Amerikos Lietuvių 
Kareivių 2 kuopos bus mank-
štinimosi pamokos balandžio 9 
L, 192(3 m., 7:30 vai. vakare, 
Rasinskio svetainėj, 731 W. 
18th st. 

Taip-gi turime naujų svar 
bių reikalų, kur iuos reikės ap
svarstyt i . Malonėsite atsilan-
kvti kožnas vienas narys . Atsi-
veskite naujų narių pr i rašyt 
prie S. A. L. K. organizacijos. 

Kviečia Valdyba. 

Sustok ir pamąstyk koki žmo^u tu norėtum 
išrinkti šiam laiko — gal tas labai sunku — 
nes tai noramus laikai — pavojas laikai. Ar 
netiosa kad mum reikia tokio žmogaus kuris 
tikrai galėtu būti pasitikimas? 

Ar mos norimo tiktai paprasto politikioraus 
— v y r o KU p r i ž a d a i s — a r m e s n o r i m pamišt i 
žmogų j Lincoln ir Uoosevolt 'a ? Vyras bf bai
mės ir toisingas; žmogus kurio charakteris y-
m pavyzdžiu kiekviena Amerikonui. Žmogus 
kuris yra užsitarnavęs savo darbais. Žmogus 
kuris Uori dirbti ir žino ką dirbąs. Jis yra 
daugiau kaip kareivis — jis yra exekutivis — 
administratorius; organizatorius ir diploma
tas. Jis parodo savo darbą kaipo (mbernato-
rius-GcneroIas Kuboj, ir pastarais laikais 
Philipinuos, jis sutvarko tūkstančius žmonių 
tonai gyvenančiu, jis pastato jiems mokyk
las, naujus ligonbuoius, jis padvigubino in
dustrija, įvedė teisinga teisima teismuose ir 
koletą metu iš didžųjų maištininku padarė 
pasitenkinančius žmones kurie dirbo ir gė
rėjosi savo darbu. Nei vienas kitas žmogus 
negalėjo daugiau padaryti. 

Jeigu sutinki su šituo — tai tikrai duosi 
savo baisa už Leonąrd Wood užtat kad tu 

žinai kokis Imogvm jis yra. 

Yru daug kitu goru Ir toi.sing;n /.tuoniu, bet m'--
r i k'rto kuris taip išneštu žmonm reikalavimus ir 
yiof supr;i>tu kaip '^or-n-J \YooJ. J;K yra Ke-v 

i i Uikonas. Jis yra žm;».;.js !š hnonin ir rfcl ftne-
r'-.' — del visu žmonių. 

Ši syki Icaip tik ta._o bįttaaa reikalingas p u - • 
i uose balsavimuoBc. :<i syki tai tajro ba'.say t u r i * 
didele roikSme. Neduo.c (&$\ uį^sipr.uti. N«l>Iictc 
f: sakyti teisybč. 

\ 

fhiiirman of iiiinois. *-»eonara vvooa 
Nailonui ('aiiiimign C'omm. , . —* . , 
1«48 ConrreMM H*tel, Chl#. A , , t Preslc le i l tO. 
— \ š ItiilMiosii u i »oo4l ir kvieuiu (trautrtt* ta put daryt. 
—AS HU noru Hukyi.iu |>rahHiįias a i Yfood. 
—Afi iš«|i'linHiu clrkuloriuM iipi«* jo darbux ir gyvenimą. 
—A* NuortcnizuoNU NUVO draugu* ir paprašysiu kail 

jie buKuoti u/, ji I'irniiiiosc balHavimuose, Iialan-
diio 1A-U\. 

r* 
Name , 

* 
Street City 
Tt I.Hus Tel.lteH Cpunty WimJ 

Nathair William MacChesney, Chairman for IUinois. 

LE0NARD W00D National Campaign Committee 
Suite 1248 Congre*s Hotel, Chicago. 

PRANEŠIMAS. 

Šupmi pranešu, ka<l Liet. 
Vyčių Ch. Apskričio Choro 
praktika įvyks pėtnyėioj, bal. 
9 d., k m., Mark White Square 
Parko svet., 8-ta vai. vak. 

Visį nariai vra kviečiami 
skaitlingai atsilankyti. Pra
šau nesivėluoti. 

Z. M., rast. 

• I I • • • I I 

PUIKUS BALIUS 
Rengiamas 

DRAUGYSTĖS ŠV. MARIJOS P. RAŽANCAVOS 
^Nedėlioj, Balandžio (April) 11 D., 1920 m. 

Šv. Jurgio Par. Svetainėje 32-nd PI. ir Auburn Ave. 
Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga. 35c. 

Sis balius bus vienas iš gražiausiu. Taijfi kviečiame visus, kaip se
nus, taip ir jaunus atsilankyti, o tikrai busite užganėdinti. 

Kviečia #»ožirdžiai visus KOMITETAS. 

• • • • 

• • • • 
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S. D. LACHAWICZ 
Lietuvy* Oraborlue patarnauju, laida-

iXJ*** * ° P ^ M s I a . Reikale meKUUu «t-l . 0 . . m M 0 darbu bualte ulgaaedintl 

2314 W. 23 PL Chicago, m. 
TeL Ouud i m , 

RED. ATSAKAI. 

Teisėjas Marcus Kavanagh 
tvirt ina, kad civilės karės me
tu Suv. Valstijose Anglija 
rėmė Jefferson Davis, ty. su
kilusias pietines valstijas, ir 
tuo būdu čia vieneriais metais 
daugiau prailgino eivilę karę. 

A. C. Alaburdaitei (Chica
goje) Pranešimi) gavome ket
verge, kada ' ' D r a u g o " nu
meris jau buvo išėjęs iš spau
dos. 

Brighton Parko L. L. P . bo-
nų pardavinėjimo stotys, ku
riose visados galima nusipirkti 
bonų: 

J . A. Miekeliunas—pirm., 
4410 So. Richmond St. 

B. A. Jovaišas—įžd., 4449 S. 
California ave. 

J . K. Enčeris—rast. , 4403 S. 
Mozart St. 

P r . Stasiulis—ižd globėjas 
į ofise), 4438 So. Pairfield ave. 

E . Statkienės krautuvėje, 
4434 So. Fairfield ave. 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. . 

Dabar randasi škarletinos 
laikai. Švari burna neprileis 
skarlatinos. Pr iverski te vaikus 
užlaikyti dantis švariai. 

IIIIIIIIIIIIIHIIIIIi!lllllll!!!ll!lltlUIIIIIII!III 
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
EONUS 
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V. W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas DidmiestjJ: 

29 South La Salle Street 
Kumbaris 824 

TeL Central 68f0 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tcl. Vards 4681 
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Kainos kurios pr i t inka kiekvie
nam kiSeniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 5d% 
ant kiekvieno pirkinio; nekur is 
dalykai 
kainos. 

mal iau negu who)eaale 

DR. J, SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 S t 

E a m p . 49 Oourt 
Bes. 1199 W. 49 Avenoe 

Telefonas Cicero S6 5« 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsisaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitting 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatyki te mušu speeijale/ eile 
siutu ir overkotu po $15. IT.50 
m-.122.50. $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $46 iki $65. Melinos vil-
nos siutai po $35 iki $30. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir aukš
čiau. Vyru kelines $4. i r augšetau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.5G\ Spocijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo 
Europa. 

Atdara kiekviena diena UU 9 
vai. vakare Subatomia 10 vai. Ne-
dėliomis iki 6 vai 

< 

a — - - • 

vakare. 

S. GORDON, 
1416 %o. Halsted Street 
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PLEČIASI 
GE] 

Organizacj 

Bėgių 
vų inžinioi 
kas ple<v-ia] 
da dar ir 
kai. StreiJ 
cagoje. Bei 
po visu> >| 
stus. 

Oeležinkl 
viršaičiai 
kad streikj 
žėi^s. Kaij 
ko paeiti 

Pačiam 
sėja. Traul 
ža reikalinj 
maisto ir 
daiktu ivi 
Lygiai ir 
žarna. Tai 
šimtys t ui 
jau netenl 

Šiandie 
geležinkeli! 

Tikrieji 
dai*briinkai 
k įninku si 
žėja. 

ChicairoH 

Seni 

TURBTJTl 
SU 

L, 

Gal šiandil 

Washi 
tino Miilit; 
manymas 
pasmaugt aj 
die senatą-
mu. I r yr.i 
nymas bu: 

Senatas 
Kai interesi 
nymas turil 
permaldaja 
priešininkij 

Šiandie 
imtas polit 
riniais ^rei 
tuo klaiisin 

Pirm <ke| 
nymas tur̂ l 
kiaujaneiu. 
rinkimų k| 
pirmyn, vii 

Bijoi 

Aną dl 
litarinio la 
senatorius 
dainas už 
jo, jog jis 
manymu. 

Smarkiail 
senatorius 
Minnesota 
kad tasai 
nuli tarinio 
mas yra 
daiktas ir i 
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