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50,000 Darbininkų
STREIKAS ANT

Organizacijų viršininkai tvir
tina priešingai.

» , j
Bėgių sukiotųjų, lokotnoti- 

vų inžinierių ir pečkurių «troi- ' 
knš plečiasi. Prie šitų priside
da dnr ir kitų šakų darbinin
ką’. Streikas prasidėję Chi- 
cagojė. Bet iš čia jis praplito 
po visus svaris-soiuosius mie- 
stus.

Geležinkelių organizacijų ' 
viršaičiai savo keliu tvirtina. I 
kad streikininkų skaitlius ma
žėjus. Kaip tik priešingai ,*a-' 
ko pučių '4reikininkų vadai.

Pačiam Chicago padėtis ar- 
Aėjn. Traukiniai jnu neprive
žu reikalingos kiekybės anglių. 
maistcT ir kitokių reikalingų 
daiktų įvairioms įstaigom*.

. Lyguti ir ir ėja nieko neiš ve-j 
žatun. Tnip kad šiandie de
šimtys tnkstnnčių dnrhininkų • 
jau uclcuku darbo.

šiandie tasai streitfh* nnt* . •
“*tp rtvM. 

-Zihpeji umstai getožinkdių ; 
darbainkai tvirtina, jog strei
kininkų skaitlius nuolat ma- i 

f

Chicago.* streikininkams pa-1

i tfcihon pakvia girnose mies- 
luuaii ycax.Uiai.HU su
kioto ja L — pakelia streikų.

Jei streikas prasitęs dar ke
lias dienas, dešimtys tūkstan
čių darbininkų Chicagoje ne
turės kų veikti. *

Šiandie Juckyurduoyc jau 
neturi darbo apie 30,000 dar
bininkų. Neatvežama galvijų.

4>g. im? t-ami** tuniiit v ta 
rioa dirbtuvės — 12,000 dar
bininkų neturi darho.

Bet galvijų skerdyklų kom
panijos tvirtina, kad jos turi 
užtektinai niėsbs ir nėra ko 
bijotirs.

Anglių pirkliai praluština 
savo kiemus.

Pa keliniu i balsai, kad tan 
klnusimau. įsiniAišytų vyriau- 
Kylsė. Juk toji turi savo ran
kose naujų geležinkelių vedi
mu įstatymų.

Geležinkeliečių organizacijų 
viršaičiai sako.kad ta? streikas 
nėra streikas, bet dalies jjar- 
biniukų rcaoiiucija prieš orga
nizacijas. Ir kaipo tokia turės 
^ktttidžiai imsinnigri insurgen
tams.

Kaip matosi, dcl kelių tūks
tančių nerimaujančių ir ne
legaliai streikuojančių turi 
kentėti milijonui.

Senatas Neprijaučia Militari 
niam Lavinimui

TURBŪT. NIEKO NEBUS 
SU MILITARINIU - 

- LAVINIMU.
------- .?

Gal šiandie įvyks balsavimas 
senate.

Wa»hington, bnl. Visa
tine militarinio lavinimo su
manymas w*nntc turbūt Ims 
pamnaugtas. Atrodo, ko<l šijui- 

" dih penatas Įtaisuos Ipo klausi
mu. Tv ym nišfcu, kad suma- 
nvmn*■>>>•»< atm^Us.

Scnntas tuo sumanymu ma
žai interesuojasi ir pats suma
nymą.* turi dnngclj stiprių ne- 
js'nnAldajnmų ir neįveikinrnų 
priešininkų.

Biandic senatas "'lnbjaus už- 
imtas poli tik iniais kaip uiiiita- 
riniais reikalais. Sungojasi 
tun klnnsimu debatų.

Pirm «kelių savaičių fuiihi- 
uymaa turejo daugel) prieinu 
kianjančių. B«*l kuomet dalrnr 
rinkimų kampanija pasivarė 
pirmyn, viskas išnyko.

Bijomasi militarizmo.

Anų dienų apkalbant mi 
fitBTTTnn-iarintmo ^manymų. 

I senatorius Wpdswarth, kalbė
dama* nŽ suiujtnymų, pažymė- 

J jo, jog jis sutinka su tuo su-

i

«r

■

TROCKIS DŽIAUGIASI PRI 
VERSTINUOJU 

DARBU.

Sako, priverstinas darbas nu- 
iikams būtinai reikalingus.

Maskva, kovo 27 (suvėlin
ta). — Derintajam čia Rusi-

žutviuic lioiševikų karės ko
misaras Trockis negalėjo atsi
gerėti sav0 valdžios sumany
mu pakinkyti priverstinai! 
darban rusus valstireius ir 
darbininkus ypač tamsias 
mužikų minias.

Trockis kalbėdamas pažy
mėjo. kad tasai pri verstinu- 
mas darban būtinai reikulin- 
gas tmlšcvikiznrtii, nes" be to 
nebūtų militarinės disciplinos, 
gi l»e pastarosios negalėtų gy
vuoti komunizmas.

VOKIEČIAI BOMBARDAVO

I

FORDAS SU AUTOMOBI
LIAIS INEIS ANGLĮ- 

JON.

ĮkOLčAKO ARMIJOS LIE 
KANOS PAVOJUJE.

Netoli Londono nori pirkti į- 
rtaigas. <

Londonas,.bal. 9. — Lnik- 
raštis Evmmg \*eu-< praneša, 

T IV - - -

Henry Ford iš Amerikos An
glijos vyriausijvlwi jau pasiųlę 
30 milijonų dolierių už Great 
Sluugh Motor įstaigos. Tos į- 
slaigos yra už 20 mylių nuo 
Londonu ir užima (100 akrų 
žemės plotus.

Jiedu tose įstaigose mori 
praplėsti gaminimų automo-

rr

biliu.

KAIP GREIT PREZIDEN 
TAS APLEISIĄS WA- 

SH1NGTONĄ.

I 
Gen. Voiccchovskio priežiūra-; 

je yra 40 milijonų rublių 
aukso.

Talkininkai Nupeikia Francu 
ziją už Jos Žygius

■ ............................ ... ■ •

Londonas, bal. 8. — Tran<- 4

y™ uisiiiku-ta a<i Prancūzai Nepatariami Užėmė 
V okietijos Miestus

DUSSELDORFĄ.
— 

Prancūzai veikia sutinkant 
talkininkams.

m’rnyn dlrįfKd »irmuOM kvku 
nos. Bus kelios dešimtys tuks
iančių kareivių ir oficierų. Va
dovauja gen. Voicechurskii.

Sulig prusešiino iš Ibirbino, 
dnlmr toji armija ataiduruš 
pavojum Prieš jų tykoju bnl 
š<*vikai.

Tos armijos oficierai ir ka
reivini norėtų apleisti Siltcri 
jų. Bet su tuo nesutinkn Ja
ponija ir Kinija.

Gen. Voicecliovskio priežiū
roje m. C’itn yra 40 milijonų 
rublių uukso. Pne.š tų afiksų 
ir-gi tykoja bolševikai.

NEDAUG DAVĘ &ALIES 
“AP S AUŠINIMUI.”

PRANCŪZAI VEIKIA PA 
GAL SAVO INICIJA- 

TYVOS.

Vokietijos klausimas — labai 
opus.

Anglijos kabinetas
TURĖJO SUSIRINKIMĄ.

Šiandie bus susirinkimas 
ambasadorių.

Londonas, imi. 9.— Premje
ras I.lnvd George šiandie turė
jo posėdį su savo niinisterinis. 
Matyt, buvo disktiMiojumos 
prancūzų žygis Vokietijoje.

Talkininkų viešjmtijų ande- 
Mulorių ir kni-kurių prem* - '
susirinkimus jvyka šinn- 
Turejo įvykti vakar, la*i k;./, 
kodėl atidėta.

liuli jos užruliežinių reikalų 
ministeris. baronas Scialoiu, 
kurs atkeliavo čia konfcrenei* 
jon, išreiškė opinijų, kad. re 
gis. dėl prancūzų veikimo Vo
kietijoje neįvyks nešimipraLi
nini talkininkų tnq>e.

Reiškia, kas nesusipratimai 
visgi galimi.

Londonas, Imi. 9. — Vakar 
po Anglijo^ ministerių kabi
neto jpoHėdtfo premjeras Lloyd 
Georgu turėjo konferencijų su 
vietiniu Prancuzijus nmbasu- 
doriu Pu ui (’nmbon.

Po to> kunfen’Ucijos pus- 
kidlitn, knd tnlkininkni nepri
tarę prancūzų veikimui Vo
kietijoj, ir kad prancūzai už
ėmę Vokietijos miestus pngal 
savo inirijatvvos.

i Anglija, Suv. VnUtijos. Iln- 
‘ lija ir Belgija, >nkouin prane- 
’ Šime priešinusi prancūzų sii- 

munyiiumis.
Pagalinus pareikšta, kad tn 

sni prancūzų žygi* pakėlę* da
bar Inkai opin padėti.

Bet pabaigoje išreiškiumn 
viltie, kud gal tasai prancū
zų žygis kaip nors šiuo kar
tu busiųs nuglmdytaa ir nepa- 
kclsins blogii pasekmių.

Spauda pramato krizį.

Kai-kurie anglų laikraščiai, 
komontiiodnini apie nnotikius 
Vokietijoje, pareiškia, knd 
taqM* Prancūzijos ir Anglijos 
jei nepakilę.*, tai turesių.- pa
kilti krizis, t y. nesutikimni.

Washington. bal, 9. — čia 
pranešta, kad prezidentas 
Wilsona« po ligos žymiai svei- 
kstųs. Vasaros atostogoms j 
Wooils llole, Mass.. sakoma, 
persikelsiąs ar tik ne gegužės 
pradžioje.

i

..Detroit, Mich., bal. 9. — 
Milijonierius John D. Rocke- 
foller, jr., čia prisipažino, kml 
jis su aavo tėvu šalie# “ap- 
snusinimui” davęs tiktai 
$320,000.

Jis tų pasakė nugirdęs tvir
tinimų, buk jiedu proliihieijos 
reikalais išleidusiu ligi 3u mi. 
lijonų rlnlivrių.

Paryžius, bnl. S.—Iš Mnyen- 
ce laikraštis Matin guvu žinių, 
kad vokiečių vyriausybės ka
riuomenė bombardavusi bom
bomis su uuodingomis dujomis 
miestų Dusseldorfų.
• Prancysijes preusjitra" pa 
siuntė Vokietijoj vyriausybei 
notų, praneŠdaijms. kad pran
cūzai Vokietijos plotus okupa
vo pirmiau susižinoję su talki
ninkais.

Be pasitarimo su talkinin
kais prancūzai nieko nebūtų i 
pradėję, sakoma notoje.

Be to, čia oficijaliai paskelb
ta, jog neteisingos viso.* tos 
paskalos, kad buk Anglija mi 
Amerika pareikalavusios pran
cūzu apleisti okupuotas vietas

URANE IŠKELIAUS KINI 
JON BAL. 29.

Washingtpn, bal. 9? — Pas
kirtas 8. VoįMijų pasiuntiniu 
Kinijcn (Karlus K. Grano už- 
vaknr svcčnrtu*! Baltuose Rū
muose. Jis Kinijon iškeliaus 
balandžio f9 d.

J

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS W.SS).

VOKIEČIAI DARBININKAI 
STOVI UŽ ŠALIES LIKIMĄ.

VOKIEČIŲ BOLŠEVIKAI 
REIKALAUJA SAU 

ANGLIJOS GLOBOS.

Reikalauja atšaukti karinome- 
• menę iš Ruhr.Į utilitaristas, jis įuams atsakė 

I nieko nežinų* apie užpuolimų., 
“Mes nesame bolševikai, 

liet tokie pot njriginkląvę! 

I darbininkai, katrie nugalėjo 
: Knppų ir ligšiol kovoja prieš 
. monarcliistus.

“Tripnat me., !5t. terorbdai.' 
I Tiesa, violomis juisitaikė už
puldinėjimų ir plėšimų. Bet, 
rnan įsakius, tas sustabdyta.” i

De.nuncijnoja vyriausybę.

Toliau* tasai seržantas, 
raudonosios armijos vadas, pa- 
šakojo galįs prirodyti, jog 
Noskei vndovanjanP buvus 
pagaminta BOO.OtM) vokiečių 
Hrmija, kuri turėjusi visokios 
rųsies ginklų. Daugelį arnio-: 
tų vokiečiai militaristni turi' 
įkasė žemėn.

netų Kappo oficirrų ir tų ri<’ ^pabiir 
aų, katrie šiandie tarnauja 
militaristinei Vokietijoj vy
riausybei.”

Tnip aakr i
Bodenseipen. raudonosios ar-i užpulti Prancuzijų, pirmiau* 
mijo* vyriausiais vada.* |»er- mmidraiidžina nrieš nntrltis-n- 
sikėlęa savu naujou stovvklon.

Sakosi nebolšerikai.

Seržantas BodonFeipcn to-' 
liaus sakė:

“ Nedovanotinas ’ '
vyriansyliei daiktas vadinti 
mus bolševikais ir teroristais riausybės jiažadėjimair. 
ir frirtmri. knd nu* imianžęl nako, dar nrparidhorinnti ir 
taikų, kuomet mus, užpuolėI kovosiantį prieš inilitnristus. 
vyriausvie - kariuomenė. | Suko, visa raudonosios ar- 

“Mosu kareiviai bnvo de- mijor viltis palikusi Amrliioie 
mobilizuojami. kuoniM mili- j ir Suv. Vnlstijore. Saukiasi 
turisto Kappo oficierai mi , tad t sūdomoji lingių ir anu>- 
savo kariuomene (reicb«we-: rikonų paimti jnos *avo glo. 
br) mus nfcpnolė be jokio j*r- 
spėjimo.

Berlynas, bnl. Koaliciji- 
niam vokiečių kabinetui daro
ma daugelis nesmagumų. A- 
imitų unijų federacijos vadai 
reikalauja ‘vyriausybės, t. y. 
kabineto, kunvoikinn* jš Robi* 
apskričio atšauki i kiiriiioinrnp 
ir pradėti veikti kitokiais rei
kalais, surištais mi prnnciizų 
okupacija Vokietijoje.

Tos federacijos prezidentas 
lx‘gien. kur> pirmiau buvo su
tikę* su kabineto sųstatli, tvir
tina, kn<l dtirbiiiinkams visų- 
pirma rupi gelbėti šalį nuo 
nelaimių. Nes. suku, kuomet iš 
to a|»skričio bus atšaukta kn- 
riuomenė, tuomet prancūzai 
turės apleisti tomis dienonds 
«•»!• •• - b* ».l* * r*ė-*

WWi— •
Senatorius Wadsworth gi 

sakė, kad neprisirengimus kn- 
ren Suv. Valstijoms atsiėjo 25 
milijardus dolierių skolos.

“Ar gi mes norime išnHujo 
atkartoti tų nesųmonę!’* jis 
klnusč. “Jei mes susilauksime 
kito# kares, mes iš na uju busi 
uie priversti šaukti vyrus, jnos 
siųsti j stovyklas ir vėl juos 
lavinti, kaip turi būt knriauja 
ma. Tad koziri nebūtų galima 
to padaryti išlaiko/*

Knox stovi ui lavinimų.

Senn(orius?Knox stovi už 
tiunuinyinų. Jis sako, jog šian
die nauja karė ypi labjaus ga
lima, kaip pirm dešimties me
tų. Tni kodėl pru4intio< suma
nymui.

Senatorius Pomerenc iš 
Ohio, demokralns,tvirtinu, knd 
lavinimą* nereikalingas. Ha- 

j ko, Suv. Valstijos turi 4 mili- 
I jonus korės veteranų. Jei pa- 

Į kiJs kare, tie veteranai gah* 
i ginti šalį.

Kiti senatoriai priešinasi 
miiitnrinio lavinimo sumany
mui dėl perti Įdėlių* lėšų ir dar 
dėl tu, kud šioj šalyj ncaisi 
rastų nrilitarinės kastos. O juk 
su laiku tta lengvai gnli įvyk- 
♦ ’

Vokietijoje.

SAKOSI JIE NEBOLSEVI 
KAI; KOVO JĄ PRIEŠ 

MILITARISTUS.

INDŪOTA DU PRIEŠ 8001- 
JALISTU8 BILIU.

Albany, N. Y., bal. 9.—New 
Yorko legislaturon induota du 
biliu priei gocijalistus.

Su vienu bilir. reikalaujama 
neleisti soči jai ibiams užimti 
jokių valdiškų vietų valstijo
je

Su kitu reikalaujama gene- 
ralio nrnlntrnrri rmcirinrhunti• • 
apeliacijoj teisme, kad pasta
rasis tartų savo iodj, ar aoei- 
jalistų partijoj principai, dok
trinos ir politika, jei tai visa 
butų įvesta gyveniman, sunai
kintų Aalj ir sugriautų šalies 
vyriausybę.

■ < - — -  - ____ I , . * ■„

DAUGIAU AUKSO AMERI
KAI.

New York. bah 7. — Ang
ių garlaiviu Cannanin J5 An
glijo.- atvežama 10 milijonų 
dolierių vertės aukso. Auksas 
j.uki aulAs | 332 aUprius dėže* 
ir dar stipresniam garlaivio 
knmbaryj sukrautas.

manymu.
Smarkiai*’ki

i senatorius K
Mlonesota valstijos. Jis sakėj tnM bus pašarvotas ir palai- 
kad Jarai riša J priverstino į dotaa. \ .
milifarinio larihinto suniaoy ;--------------------------

tas yrn tiesiog militari ui s j PIRKITE KARĖS TAUPY-
ir nedemokratinis. MO ŽENKLELIUS (W.S.S ), Į

FUmanymųi 
« Nelson ii

Iš viso senatorių ujxi ir atsi- 
; nešimo matosi, kad'sumanv- ORAS

BALANDŽIO 9, 1920.

Chicago. — Šiandie gražus 
oro/; rytoj gali būt atmaina; 
temperatūra tokia pat.

. Denuncijuąa Vokietijos 
nausybę.

Su Raudonija Armija

vy-.

šali
mais Essu. bal. 9 (Rašo angj. j 
laikr. korespondentais). — 
“Veiėian numirti ni garbin
gąjį reikalų, kaip be niekur/ 
nieko paridnoti, būt priren* } 
tiems patiems išaikasti ka-į 
pas ir būt nužudytais milita-

Nes Prancūzija kuo toliau, 
tuo dnugitlu -nvo pu-itdgiiiiti 
imu priešturiauli ne tik Ang
lijai, Im>! ir vsičins talkinin
kams.

Kad pataisyti tų prancūzų 
klaidų. Anglijos mimslerių 
kabinetus apgalvojo priemonę, 
kokiuo budu prancūzus iš
traukti iš to jų nuklimpimo.

Sakoma, nutarta Ruhr a p* 
kritin komisijų prižiurtai, knd 
iš ten vokiečių vyriausybė# 
kariuomenė tuojau.* butų iš-

militaristų pienai ‘ 
yra kontroliuoti vyriausybę su 
gražinus valdžion ministerį 

j Nn.ske ir ruoštiem atgaivinti 
seržantas Otto| inoniin-liijų ir už poros metu

traukta, gi raudonoji armija j 
nuginkluoto. Tuomet prancu-j 
zai galės atsimesti iš naujai • 
okupuotų plotų. 4 *

GEN. GRAVES MANILOJE.

aj/sidratidžitis prieš nnglus-a- 
ttierikonu*”. pn Mik o jo seržan- 
ta*

Reikalauja, globos.

Seržantas sako, kad raudo- 
vokits'ių j n,.jį unuija praloštai kovų, 

---------  nes vaikiškai pasitikėjusi vy- 
BoL

Manila, Philipinų Ridos, 
hnl. 9.—Čia iš Siherijo* atke
liavo Suv. Valstijų gen. dre
ves su savo štabu iš 32 oficie- 
rių ir 300 kareivių.

Paskui dnr atplaukė kitu* 
transportas su 1.000 kareivių 
ir 119 kareivių moterų, su ku
riomis jie apsivedė Rilterijojo.

Siberijuje noladiko nei vie
no Suv. Valstijų kareivio.

n/in a m <r a
art tkAUmilVD

L
IndianapoliB, Imi. 9. - Hd 

pritrukimo geležinkelių va
gonų Indiana valstijoj užda
ryta 24 anglių kasyklos.

:• “v" •. r-

lxni. šaukiasi, kn<j nugini ir 
nnprikonai kuo^eilriau* oku- 

Know*t mes telegrafu pa puotų Rnlir apskritį ir. juos 
riuntčm protai* generolui apgintų nuo militariftų. Nes Į 
Watter, kurs yra pat ik fintas j tie, sako, juos vUua išžudysiu/ 257 vest 71 str.. New York,

J Lietuvos Misijos ,Adresas:

•* V* B UlUniUCt

Dabar vokiečių kabinetus 
nežino, kas jam daryli. At
šaukti kariuomenę, reiškia lei
sti bolševikams ten sustiprėti. 
Nepaklausyti dmbininkų rei
kalavimo taippit blogai.

Ministerių kabinetas turi 
paged j.

S. VALSTIJOS TYLI APIE 
PRANCŪZU VEIKIMĄ.

Washington, 'unl. S. — Pr 
cuzijos vyriausybės ėin 
wivn ambasadorių p:ik1nv 
Suv. Valstijų vyriausybė/ 
nuntnonės apie prancūzų vei
kimą Vokietijoj.

Bet S. Vnlstijų vrfšdyhė# 
departamente pn-akyta, kud 
tame klausime vyriausybė ne« 
išreikš jokio* nuomones. Sako, 
vyriausybė nusprendusi už
imti pašalinio tėmytojo pfl^L. ; 
vijų, nežiūrint to, ar ta< pa- z 
tik# prancnzaui*. ar ne.

ycax.Uiai.HU


2 DRAUGAS Penktadieni

UCTTV1V RVTAUKV DmmCfTD.

“DRAUGAS”
Eina k*«llcn* lA»kjTu* nc«WhHmtu«. 

aKUSrUMERATOS KAINA:
CniCAGOJ UI VZSTUNYJE:

M.tura ............................ M.00
IAi«rl .M.-tų .................. 5.50

SIV VALST.
Al ,-taina ••.■•••*•«.«•••• UZ.00
I*UxS M«-Ių ...................  3.00
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Pinigai.
Vokiečių markės ir vienaip 

fu jomis stovintieji Lietuvos 
auksinui eina brangyn. šim
tas auksinų panudėlije 29 ko
vo buvo lygus vienam do£ 40 
centų. Savaitės pabaigoje ir 
panedėlije |>u Velykų už tų 
patį šimtų markių arbu auk
sinų reikėju mokėti $1.55. 
tat reiškia, knd pakilo 15 cen
tų. arbu danginu negu 10 nuo
šimčių. Tnip pat ir Čeko Sla- 
vokų pinigai.

lx*nkiškuji murkė nei kyla 
nei smunka. Kaip buvo, taip 
ir tebėra 72 reniui už vienų 
šimtų lenkiškų markių. Dabai 
lietuviškas auksinas jau dau
giau negu dusyk yru branges
nis icž lenkų murkę.

Jugtrslavų pinigai pmnaiėlį 
eina žemyn, luti markių per 

-savaitę atpigo trimis rentai^' 
buvo ®0 .rentų, dabar yra 77.

PraneįizŲ frankai yra ne
pastovų*. J’uneilvlijc 29 kovo 
už dolierį davė 14 frankų 22 
santimu, j**r savaitę jie žy
miai atpigo, nes Velykų suim
toje tiž uolierj davė 14 fr. ir 
pus*;: |»um<<lėlije ja» Velykų 
truputį pakilo, ne.- buvo 1+ fr. 
40 santimui persiunčiant tele
gramų. tekinis tie pinigai 
skaitėsi dur piginu.

Italų lyros vėl nusmuko. 
Panedeiije 29 kovo jos buvo 
19 lyrų 7<i erntezimų už vie
nų dolierį; panedėlije p<» Ve
lykų jnu buvo 20 lyrų 45 ren- 
teziinai už tų jmtį dolierį.

. Šveicarų pinigai gana geri, 
r 29 kovo Uždolierį buvo 5 finu- 
K kai 0(i santimui, panedėlije 5 
k balandžio jau davė tik 5 fr. 
’ 57 santimus.

Suomių arbu Finų pinigai 
šokinėju. Panedėlije 29 kovo 

markių buvo 
suimtoje buvo 
panediūij** i»u-
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Lietuvis Agronomas
Bvveik viai lietuviai yra iš 

žemdirbių kilų, birt pvi ilgu* 
amžius neturėjome hkvo tau
toje žmogaus moksliškai iup 
aučio žemės dirbimo reika
lus. Atgijus tuutai pirmieji 
pasauliniai inteligentai me
tėsi į gydytojus, gimnazijų 
mokintojus, udvokutus ir in
žinierius. Žemės dirbimo mo
kslus kas žili kodėl nerūpėjo 
jauniems Lietuvos inteligen
tam* Tik (>aėioje pabuiguje 
devyniolikto šimtmečio pra
dėjo atsirasti agronomijos 
mokslus išėjusių Beturiu 
Smilgevyčius, Tūbelis, Vincas 
Totoraitis ir kiti. • •

Europoje mokslus einantieji 
agronoiiuii žiuri tiktai Euro
pos sųlygų. Tos labai skiria
si nuo Amerikos. C’ionai buvoj 
gana daug lietuvių farmerių. | 
Kai-kurie m*t žymiai pratur
tėjo. Bet Amerikoje agrono
mijos mokslus išėjusį mes tu
rime kol kas tik vienų žmo
gų p. Dominykų B. Protupų.

Jis agronomijos skyrių bai
gė Wi.sconsino valstijos uni
versitete mieste Madison, Wis. 
Paskui jisai turėjo valdiškų 
vietų Suvienytų Valstijų žem
dirbystė# įstaigoje Tezas'o 
valstijoje. Išlen tapo juuiugš- 
tinlus ir pakviestas į sostinę 
AVashington. I). Dabar, 
rengdamasis važiuoti į Lietu- 
vų p. Pro lapas yra Chicago
je ir žada su vietiniais lietu
viais imsidal in< i *«avo įgyto
mis žiniomis.

Nedėlios vakare 11 balan
džiu jis laikys paskaitų “Zem 
dirbystė Amerikoje." Paskai
ta žadu Imti su peršviečiamais 
paveikslais. P. Protapas dau- 
golį puveikalų pats nuėmė nuo 

jdoiujų žemdirbysU'is dalykų. 
Kitus jis gavo iš žcmiiirbys- 
tės skyrių prie Amerikos iųii- 
versitetų.

Gana gaila, kad ta puskui- 
ta bus kaip tik tuo jiučiu lai
ku, kttdii ir p. Babirkaitės te
atras. Ih't Chicagoje lietuviu 
yru tiek daug, kad nei didžiau 
šia svetainė visų negali su
talpinti vienu vakaru. Tai-gi I 
likiim'-s. kad ir Bnbickaitei sa
vo teatrų ir Protapui savo 
paskaitų jiriseis atkartoti. Ta
da visi gulės pasinaudoti 
biern.

Unė Babickai te.

li

100 Suomijos 
$5.1*5, Velykų 
$5.3u; Vviykų 
vo $5.35.

Anglijos pinigai eina bran
gyn. 2(> kovo sterlingų svaru* 
buvo $3.94. 5 balandžio jau 
buvo $4.05, t. y, 11 rentų 
brangesnis.

Kanndi'A pinigui ir-gi miu- 
nu-ti. Mniiuuit 1000 Ameri
kos dolierių 29 kovo duodavo 
1090 K n mulos dolierių, o 5 
balandžio tiktai 1087.7)0.

Tnrtm,* pažymėti, kad čio
nai jmduotosios skaitlinės į. 
Mokiniai yra teisingos tikini 
liminnnt pinigus nemažinu 
kaip dvidešimt penkių tūks
tančių dolierių vertės. Smul
kesni nminynmi palieka bun- 
knnis dideanį nuošimtį. Tolei 
is'galima pykti ant bankų, jei 

? ji.*! atimdami išmainyti ma- 
$• Mię sumų phngų imu už ki
tų šalių frankus, auksinus ar 
-A:aip pinigu* t rupulį daugiau 
negu čia parūdytu.

f

(Pabaiga)

(g) liaudies jr rldnrir.iu 
mokyklų mokytojai, kur ? 
mokytojavo nemažiau ti-iy 
mėnesių.

(i) viena* ii brolių dvy
nių.

Pastaba: a) Posūniai lai
komi tikrais aunumi*.

b) Mngometo tikybos šei- 
nivnose visi vieno tėvo vai
kai laikomi tikrai* su n linus.

e) Nevedusių motinų su
mų* turi lygias teises su ki
tais.

d) Įsūnyti per atsakančias 
valdiškas įstaigas, 3 metams 
praėjus iki "dienos šaukimo 
kariuomenėn, laikomi tikrais 
sūnumis.
ilk Iraiuuuiua ouioy Uiruu 

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

a) visiškai netinkamus dar
bui dėl sužeidimo, Ligos arba 
kitokių priežasčių,
b) nežinomai atoiakyruirin* 

nuo šeimynos seniau 5 motų,
c) tarnaujančius kariuo

menėje,
d) atskirai gyvenančias 

nuo tėvų ir turinčius narna- 
žirni dviejų vaikų savo šei
mynos.

V. Skundos.

Kad ’ jsišuiuijo" “Nnujie 
nų" redaktorių*. p. Grigaitis, 
tai (Msuiuiju—aparuom lyg nuo 
raito pabustas; mano, knd be ‘ 
riajmrdydamu* vi aus savo 
prh*švs į kampus išspardys. 
Bet kų gelbės spardytis—nie
ku iš to nebus. Visi jau gerai 
žino, knd Grigaitis yra sodja- 
lista*, o socijalistai tuo ir gar
sų* kad spardosi, rėkin, ša u 
kia. visiem* kas žymesnis i r iA 
luintingeenis, į akis kabinasi. <> 
]mtyt> nieko naudingo uepada 
ra. Jis numano daugelio lietu
vių psichologijų. Jiems rodosi, 
kas dainuodama* ar gieduda- 
damas gundau išrėkia, tai tas 
turi gerų ir gražų balsų, kas 
ginčuose užrėkia priešininkų, 
tai to teisybė, o kas druidai, 
kuiiuu. t uki.i, hiuaj luo.uų, 
mesuių ir gerbiamų žmonių, tai i 
tas mokyčiausias, Tokiu keliu 
prie didybės eina dabar Gri-' 
gaitis.

Jis dabar laitai pradėjo di- Į 
džiimtis savo mokslu, nemok- 
šnis vadindamas kitus. Matyt. 
Grigaitis užmiršo kun. Dr. A. i

Krašto Apsaugos Reikale. Užeikite ir į Mano Kampelį.
Midiausko parašytų knygdę, 
“Marksas H" Jn dar turim* 
•• Drauge." Kn* nori, galį gau
ti. Tenai aiškiausiai parodyta, 
kad Grigaitis vienų sakinį ra-

gydamas padarė imt septynias 
stambias klaidas, ten j>arixtyta 
aiškini, kml Grigaitis nežino 
soeijalhmo* iškreipia, kur jam 

, te reikia, net imties aocijaliz- 
n.o evangelijų, nežino nei kapi
talizmo. Kmižin. ar jis jau da- 
Imr toli nužengi* mokslo f Abe
jotinas daiktas. Rėkavimo tai 
didelę jiažangų padarė. Gal 
kaip kam tuo it imponuoja, bet 
ne plačiai. Žino jau Grigaiti 
gerai, kad jis nuolatos sukina
mi, kaip vėjinis gaidukas ant 
nuthmn viršaus pastatytas.
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Vyry ir Moterų Rūbų Kirpi
mo u D«Mgni*g bšvaykla.
Mwmm totas* Ir mvkroa t>uii) Jo* 
trumpu laika MumkalU rl«o im»-

Mm turim* dldtlausilM l» **riau- 
u« kirpimo, dealgnlng kr alų* lino 

kur ktokrlm** guua* reror 
p i b Ulikci* boumok UhVut4ml

Vi.uom •Kirtai o įkyri uMe 
•laktraa Jiega.

KM«eu0t« klokrieru stalu
M'no laiku, dica* ir «r\v*koraU. pa- 
•1 liur4U Ir paatkalbeti dol alrn

(‘•tiem* daromo* aalig mtoro* O- 
mUo itiUim tr Urano U bta kurta* 
modg knrgoa,

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

bll* ko-

* • • • T- ,

, tai išgirsite kada nors vėliau. 
Tik skaitykite “Draugų." Jis 

(tvirtai stovi prie savo pažiūrų.
Nurodo aiškiai, kas gali išgel- 
bėti Lietuvų nuo j,uolinio. Nu
rodymai tie ne visiems žinoma 
patinka, liet yra naudingiausi.

r
V. K.

T

Kylant Lietuvių tautai visu 
civiliznrijo* platumu, kylu 
taip-gi nlųs tėvynės gražusis 
menas. Nors dailiame menu 
pasižymėjusieji žmonės tan
kiui prisilaiko klaidingų min
čių. su kuriomis mų* <li<*nras
tis kovoja, 4eriuus “Draugas“ 
visuomet parodydavo prielan
kumu artistams tikrai prisi- 
dedanti<>in« prie bendrojo tė
vynės darbo, prie kėlimo uug- 
štvn jos mejno.

Beveik penkiasdešimt tūks
tančių sunkiai dirbančių Clii- 
engus lietuvių garnį stambių 
dalį savu [ja.-ilsio pavesdavo 
dailei, vienį muzikai, kiti dai
noms, treti teatrui, neskaitant 
keisto plastiškojo meno arlis- 
h*

Muzikos srytije juu turinu.* 
žmonių, įdėjusių snvo gyveni
mų į menų ir tarnaujančių jam 
nuolatiii. f*in paminėkim p. 
Pocių p. Hintkų, p-nių Pocie
nę ir p-|ę M. Bukauskaitę. 
I>ei vurgonhiinkus. Teatra me 
nns kol kas Imvo vien lik nu:- 
gėjų varomas. Nors Seserų 
Knziniicrieejų
auklėtinės laimi ąugštai iškė
lė tų meno šakų, lot inus ne iš 
teatro jos duonų valgu. Lie- 
tnriškas teatrai: galės gsna

Akademijom

sli ir pasišalinti iš tarnybos, 
tai kaipo tėvynės išdaviką*, 
baudžiamas sulig K. B. kodek
so 109 str. sunkiuoju darbu ka
lėjimu ligi gyvoii galvos.

Lietuvos Armijoje tarnauja 
(iaug liuosiiorių, bet didžiuma 
šiandie vienok susideda ii pa
šauktųjų karo tarnybon per 
mobilizacijų, kaukimų karo 
tarnybon naujokę Lietuvoje 
buvo du.

Pirmajai šaukimas vyrų gi 
musių 1897 ir 1998 įlietais, ku
riems sausio 1 d, 1919 m. su
kako 20 ir 21 metui, buvo pa 
skelbtas vasario 13 d.. 1919 m. 
Antrasai šaukimas kareivių 
buvo pnskelhtas rugsėjo 27 d., 
1919 m. ir tas "įstatymas drl 
n'nM>l-n^i*r r” V •

• *811101111 skelbiama šaukimas 
visų vyrų Lietuvos piliečių, gi
musiu lHDCi, 1899 ir 1900 me
tais. Krašto Apsaugos M mis
teris nustato laika ir vykdo šį 
įstatymų.
(pasiraš**) A. Smetuna, 

Valstybės Prezidentas. 
(Įiasirašė) M. Sleževičius. 

Ministeris pirmininkas." 
Kaunas, 
1919-1X—27.

Tokiu budu* Lietuvoje dabar
, randasi karo tarnyboje vyrai 
pradedant nuo 19 iki 20 metų 

I“. Dcl naujokų neteisėto pa- uiužiaus imtinai. Todėl būtina 
ėmimo kariuomenėn gali būti priedenuė yra šiandie visiems 
duodami skundai Krašto Ap
saugos Ministerijos Mobiliza
cijos Daliai nevėliau keturių 
savaičių nuo priėmimo dienos *. 
^vėlinti skundai priimami tikį 

i pamatuoti svarbiomis vėlinimo 
priežastimis.. Neišrištieji žc-j 

galutinai rišami Krašto Ap
saugos M inisterio.

pus. A. Smeloiui,
Valstybės Prezidentas.
.W. ilciei'iėiu.<i, 
Ministeris Pirmininkas. 

Kaunas, 
Rugsėjo 27 <1,1919 m.

L. e. p. Krašto Apsau
gų* M ims torio Pasira- 

v m>: Karininkas Zudeikis. 
Mobilizacijos Dalies 
Viršininkas Karininkas 
Gedraričiuii.

Snlig šio įstatymo kiekvie
nas Lietuvos pilietis, kūme jis 
nebūtų: ar pačioje Lietuvoje, 
ar svetimame krašte privalo 
pusirupint šių svarbių pareigų 
priderančiai atlikti.

Kas tos jiriedennės nejaučia, 
iirbn jausdamas nepildo 
ir laužo piliečio privolę, tai 
prieš tokius Valstybė vartoja 
prievartos priemones ir skau
džiai Imudžia. Sulig Lietuvos 
Refp. Karo Baudžiamojo ko- 
deJuo str. 30; 131 ir.140,—pa
šauktieji kariuoiueuėn ir neat 
vykusjeji paskirtam laikui tnr 
lituoti,—l>uii<*ž.miiu ligi i turiu 
ir 4 tnėiiesių kalėjimo. O jeigu 
dar taip atsitiktų, kad Lietuvon 
pilietis, įstojęs priešininko kn- 
riuomenėn, nenorėtų jos aplei-

tariamojo amžiaus vyramu, ka 
me jie neimtų, Moti į garbiu- 
ga< Lietuvos kovotojų eiles 
draugo su savo vienmečiais ir 
tokiu laidu atlikti savo pilieti
nę pareigų link tėvynėo.

, Dar prieš tai, Lietuvos Lai- 
mosnese instancuosc klausimai kinoBiw} Vvriųmyiiėa įsakymu

iš sausio 15 d., 1919 metų, tapo 
mobilizuoti: “Visi tarnavusie
ji armijose—oftaeriai (kari
ninkai), padproporšėikai (vir
šilos), miteroficieriai (puška- 
rininkai) ir karo valdininkai 
ligi 45 metų amžiaus visų rųšių 
ginklo. Ji* visi turi stoti karo 
Žinybon ir atvykti IJctuvos 
kariuomenėn lig vasario mėlt 
1 dienos, 1919 matų. Tie. kurie 
laiku neatvyks, bus patraukti 
teisinau.

Pasirašė*:
M. iltievitiiH, 
Ministeris Pimnįlinkas: 
Kai. Velyki#,

Krašto Aps. Minist."

Susiorganizavus Liet, kar- 
rinomenei, bet jaučiant štokų 
karo specijalirių bei profesijo- 
tudų, gegužio 2ti dienų, 1919 m., 
laikinosios Lietuvos Vyriau- 
sybčs buvo išleistas naujas 
įstatymas sekančio turinio:

•• Kariškių kadru prirengi- 
mui, visi Lietuvos piliečiai 
išėjusieji nemažiau kaip 4 
klosiu mokslų (gimnazijų, 
įmesiu ur kitų UKikykių), vi
si uurštųjų mokyklų studen
tai—-gimimo 1894—1900 me
lų. šaukiami ir mobilizuoja
mi"

t

Akyvaizdoje čionai paminėt 
tų Liet. I*aikinorios Vyriausy
bės įstatymų, kiekvienam Lie
tuvos piliečiui, kame jis tik ne 
butų, reikia gerai apsižiūrėti ir • 
neatidėliojant pasirūpinti savo 1 
kareiviškos priedermes reika 
lūs tinkamai sutvarkyt. Todėl 
lie Lietuvos piliečiai, kuriuos; 
liečia karcivystės žvilgsniu 
Liet. Respublikos įstatymai, 
svetimose šalyse gyvendami ir 
negatedaim tiesioginiai savo; 
pilietinių |>aroigų atlikti, pri
valo užsiregistruoti pas savo 
Valstybės Atstovų tojo šalyje, 
kurioje gyvena. Ypatingais at
vejais dėl sunlrių aplinkybių, 
kurios nekddžiė grįžti tėvynėn 
atlikti savo kareiriarimo par
eigi/. Lietuvos ]>ili«čiai gali 
kreiptis per IJctuvos Atstovus 
l'žrubežiuoae į Lietuvos Ap- 
seugoa Valdžių ir prašyti pa- 
liuosnoli juos laikinai bei vi
sai nuu khiririavimu.

•Lietuvoj jauni vyrai, sulau
kę 20 metų, nenorėdami Buri- 
jos Carui, tarnauti, koliojimu 
bei feldfebelio kumščių ragau
ti—sprukdavo Amerikon, ar 
šiaip kaip nors slapstydavo*. 
Lietuvon demokratingoj Res
publikoj to būti nebegali. Lks 
tuvos Neprigulinyliės gynimo 
pareign stori pirmoj vietoj. Jr 
jauni vyrai, kad ir svetur iške 
liavę, sekdami pirmųjų Lietu
vos liuoba norių pavyzdį, nelau 
kdami šaukimo, juitys turėtų 
jiasi nulyti. Piliočiai—atlikite 
saro pareigų!

P. Ž&deikis,
L. Kar. Mis. Pina, 

ir Majoras.
i

KLAUSIMAI IR ATSAKY 
MAI.

gražini Ims i rudy t i ir tinkamai 
išsitobulinti, kuomet jį ims 
vožti tam darbui atsidėję žilio- > 
nes.

l’-lč Babickaitė jau buvo 
pasižyiiuyusi savo gabumais 
Eurujiuje. aiškinu Petrograde 
ir Kitime. Ji atvažiavo į (Iii- 
ragų kaip tik tuo laiku, kada 
mėgėjų lietuvių teatrai* buvo1 
iškilęs taip augštai. kaip tik . 
magijų !nšima.« gali kilti. Tas 
laipsnis jam ne|Hi>kutini>, b< t 
augštyn jį kriti gali tikta:' 
profesijunalai artislni.

Itabirkaitė turi talento tieki 
daug, kad tų prijmžino .iri 
žmonės jiOA i rengusieji ją kri
tikuoti. ir įžeisti akmenys pit-j 
sireugnrieji jų peikti. Tu«-I

savo gabumus Babicknitė pa
rodė, kada ūmiai lošė Cliirago- 

l ,ie. Prie talento ji turi tmn 
ndknjingo >5.-ilavinimo ir no
ro keiti nugštyn betonų te
atrini meni}. Ji supranta sa
vo uždavinį. Jei pirui koli
to savaičių buvo tižsigavunių 
jai neprielankių asmeny, tni 
šiandien jų mala betilto, arba 
ir visai nėra. <

I Hiluir. tik reikia, kad Clii- 
<H|pi lietuviai priduotų aavo 
artistei noro dnrbuntis sknit- 
tingui hii-i rinkdami nedėlioję, 
fl balandžio, 
jinranioo ari i rių 
keliskart runkeiM
Binim*.

visuomenė* 
rims daromi 

ir novai-

“ Jai piano rankomis išgelbė
jo Izraeliu kaip žadėjai, pa- 

• dėsiu šitų vilnų sausoje vie
toje: jei bus kasos tiktai ant 
vilnos, ir visa žemė bus sau
sa, tni žinosiu, kad mano 

- rankomis, kaip sakei, išgel
bėtų Izraeliu.” Ir taip pasi
darė. Pakilęs iš nakties, iš- 
gręžęs vilnų pripildė taurę 
rasa. Ir vėl tarė Dievui: 
“Tegul liesu pyksta tavo rū
stybė ant manęs jei dar kar
tų išbandysiu; ieškodamas 
stebuklo vilnoje. Meldžiu, 
knd tik viena vilna tintų sau
sa ir viaa žem« butų šlapia 
nuo rasos." Ir jmdarė Die
vas tų naktį kaip buvo pra
šęs: ir buvo sausa vien tik
tai vilna, ir rusa visur ant 
žemės." (Jud. C, 36—40).

Apie Nanisopo korį toj pa
čioje Teisėjų Knygoje yra ši
taip išrašyta;

Tai-gi >Samsonas su'Naro 
tėvu ir motina ėjo j Tham- 
natha. Kad atėjo ties miesto 
vyuypais jum i r odė liūto šu
nytis piktas ir riaumojųs ir 
atbėgo priešais. Bet Dievo 
dvasia užėjo ant Samsono ir Į 
perplėšė liūtų, kaip veršį į 
gabalus sudraskydamas vi
sai nieko neturėdamas ran
kose : ir to nenorėjo parody
ti tėvui ir motinai. lę nuėjo 
ir kalbėjo su moteriške, ku
ri buvo pa likus i jo akims. 
Ir po kelių dienų kada grįžo 
jų jiaimti paėjėjo j šalį pa
žiūrėti levo maitos, ir štai bi
čių spiečiu* buvo levo snuky 
je ir korys medaus. Jį pa
ėmę* į rankos valgė rida-

J. P. W AITCHES 
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yra prilyginta minėtiem dviem 
daiktam.

Marija lyginama tai vilnai, 
su kuria Gedeonas bandė Die
vo pažadėjimų, dėl dviejų prie
žasčių. Pirmoji yra ta, kad 
n ergifleoji skaistybė, nors la
bai graži, tečiaus yra nevaiaiu- 
pa kaip sausa išdžiuvusi žemė. 
Tąi-gi sausumai viešpataujant 
visur, viena Gedeono padėtoji 
vilna buvo rasota. Taippat vi- 

' sų mergaičių skaisty bei esant 
įK Vaisingai, viena tik Marija 
turėjo ir akaitybę ir Sūnų V. 
Jėzų.

Antra imnašuiuo priežastis 
yra ( 
krinta ant visų daiktų lygiai. 
Tai gi visam lankui esant rašo- ‘ 
tam. rasota turėjo būti ir vi), 
na. Bet ji buvo sausa antrrtuc 
bandymo. u Taippat njrinoji 
nuodėmė krito -oct vi^ žmo< 
nių, bet Marija stebuklingu bu- 
du išliko liuosa nuo toa nuodė-

tru panašumo pnezasus 
gimtoji .nuodėmė. Basa

mns: ir parėjęs pas aavo tė
vų ir motinų dnvė jiedviem 

, dalį, ir juodu |Mtys valgė: 
liet ji* nenorėjo jiedviem 
pasakyti, kad medų buvo pa
ėmęs iš luro kūno. .Jud. 14, 

į 5—9.

Tumiu dalykai taip aiškini 
a|Mtaky u Hventauie Koste, kad 
labai lengva juudu suprasti 
kiekvienam, skaitančiam.

Nttaip aiškiai apie tuodu da
lyku Kudm giesme imriišvta 
ftvonėiaueiai* Panelei Marijai 
ant garbes ir tilpusi taip vadi
namiem Valandom* ii h^jkiĮ- 
ko “(indzinkoM," kuria* Lie
tuvoje gici’la šventadienių ry
tui* r.riei Rntain’iil T«U nina.

■ ♦ • T - r".*P - ■ "7 '
mėje .Maniai- V. Jczuuk moti
nai. juisak.vtu trumpai: “Tu- 
ckt.?. Mina Gedeono ir nn*- 
daus kortos stipriojo Nuniao- ėjų gyiybė. Taip ir Kristaus 
no." Ik tos giesmės lam'tala i»a

Klausimos. Skaičiau ftv, 
Raštų ir nežinau ką reiškia ši
tie žodžiai; “Vilna Gedeono ir j 
Medau* koris stipriojo Sauisu- 
uii." Meldžiu duoti aleukymų.

Jurgis W. Rūta.

Atsakymas. Abudu tamistai 
rūpintieji daiktai yra imti iš 
tus jiačios Teisėjų Knygos, 
pulkui totuos prie seniuusiųjų 
f*v. RaMu daliu-

Mii<lijiinami< ir Ainalekain* 
užpuolus žydų žemę, iš jo* pg- 
tilo ir suinuVė ♦»i»-
tiečitt* gintis. Bet npžinndjunąjį 
ar laimė* kovų ar im% jis krei- 
pėai prie Dirva, kad htcbukhi 
patvirtintų |iergalės jai žadėji
mų. Tolinus ralumc Šv. Raito 
žodžiais: ................ ....... ........ -

Ir tarė G^lruna* Ilievuilieka išaiškinti, kodi*! Mm

•to

«
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Sunkiau surasti panašumų 
tarpMarijos ir tarp medaus ko į 
rio pasidariusio užmušto levo 
nasruose. Bet kalknric senieji 
raštininkai matydavo to pann •
Šurna. Jie sakydavo, kad Dievo |
teisybės kartybę pasal
dina Marijos užtarymas, lyg 
medaus korys. Bitaa pastarasis 
aiškinimas yra toli nepatvir
tintas visatines Bažnyčios pri
tarimu. todėl ii reilria palikti 
aiškinti ir prirodinėti tiems 
rašifninknnui, kurie to panašu
mo mato. - f

.Daug likreauv yra pajuura 
sukančių, kad levas ir korys 
reiškia V. Jėzų. Nors lšgnny- 

♦««.*. L—V -i J**5i— -
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mirties karhbės išėjo atsikeli- > 
rno ii numirusių saldybė. Ne
gyvo levo inurouse atsirado bi-

kajma ii mirties vietoj 
į ėu*ri ir «avc kluucintn. Tai-ji lįyvyhėo buveine.

e-MME



/
Penktadieni'’, bal. 9 1920 DRAUGAS 3

TABAKAS, TIKRA LIGA IR MIRTIS.

i 1J1"
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Tnltakas vadinasi sumaltų .ta j drausti. 
hnk > lapų mitini. Juos vartojai f' -—’ 
žmonės |lrauk<Ljann į uosį su 
oru. Tas paprotys pirmiausia 
įsiveisė Ispanijoje ir l’orkfgn- 
lijoje 1559 motuose. Prancūzų 
pasiimtinis prie Portugalijos 
dvaro buvo J. Nieot. Niio jo ir 
vantas nikotinas. Nicot atsiun 
ti iš Lisabonos į Paryžių kara
lienei Knturinai de Mčdecis ta
bako sėklų ir dėžutę su tabaku. 
Karalienė išpradžių netikėjo 
tabakui, paskui pauosti* ištolo, 
pagaliau* ėmė jį vartoti ir pri
kalbino savo sūnų Karolį IX. 
Norėdami patikti karalienei 

variškiai pradėjo traukti ta- 
wką ir girt: jj, norK jiems aša

kai akys ir suko nosyje- Dvn-
K *oWA įriti vi*- rjočtari

UUlUliUUI lUlHIML* UUMIiųe lui 
ir pas mus.

Įtraukiamas į nosį tabakas pa 
naikina vidujinį nosies jautru
mų, Tat vadinasi Anoosliesia. 
Drauge pasididina varvėjimas 
iš imsies ir kyla čiaudėjimas. 
Ilgai vartojant tabakų, prisi
meta nosies sloga, kuri per
stata net gomurio plones. To
dėl žmogus prastojo uoslės ir 
gardumo nei tegali jausti, nes 
perilgai erzinamos plonių dirk- 

[ suy* tampa visai nejautrios. 
Per nosies pienę. kaip papro
tį per visos ploncs.gali persi

punkti/j kraują nuodingas ta
bako skystimas.

Vidurinė nosies plonė yra 
labai opi ir dėlto “tabokini” 
tankini ją trinasi ir duoda kaip 
tania prad/ūą vilko ligai (lu
pu.*) arba ir vėžiui (careiLo- 
ma). Abi tiedvi ligi neišgydo- 

. Nuo tabako užsikimšo
avariniai IntaknL 1»e porstojimo 
lH*ga ašaros ir niežti akys. 1^ to 
triranda trakoina. TOriny 
burių laiško rųšių; tai rūg
ti, tai prėska, tai vienaip kve- 
anti, tai kitaip, tai turinti 
kį ar toki smarkumą. Zino- 
viskas priguli nuo pritaisy 

o ir visokių priedų: alūno, ar- 
rugšties tamno, net smili

aus stiklo ir tt. Tarp tų prie- 
ų atsiranda ir nuodų, geležies, 
srio, kupervoso, actino, 
vino. draskos . aršeniko ir 

kili. Čia reikia pri

Karalienė Elzbieta įsakė nai
kinti vi.'U.- labuko prietaisus. 
Knroli* VIII grūmojo ploktu- 
kn. Urbonas VTIT popežius pa
smerkė tabaką, o Mahometas 
IV žadėjo nužudyti tuo-s jmls 
kuriuos ras tabako. Tik žmo
gaus jau toks būdas: nuo ko jį 
labinusiai gina, prie to jis lab
inusiai lenda.

Nors tatai kas ir nebūtų taip 
kenksmingas kaip yrn, ta i tikro 
laboki a u h išvaizda galėtų pri
verkti išsižadėti tabako ant 
visados. Taliokių drapanos vi- 
sos apibarstytos tabaku, nori- 
nė-skepetaitė(jeigu ją turi) iš
rodo lyg butų mėšluota ir pur
vyne snmindžiota, Pn nešim

Mut; pamuiivę, apsivėlę ūsai. 
Nuo viso žmogans eina nema
lonus kvapas sukeliantis pasi
bjaurėjimą.

Dnbnr klausimas, ar galimas 
daiktas, kad valgis tokiose iš
lygose pritinkančiai jicrsidiyb- 
tų j naudą organizmai be blė- 
(]ingų paaeknnų! Karščiausi 
tabako apgynėjai, jeigu tik tu
ri šiokį-tokį supratimą apie 
pastovias chemijos, medicinos 
ir fizijologijos tiesas ir nenori 
prasilėnkti su savo sąžinės ta
ku, tai turi pripažinti, kad sto
ka scilių ir kitų žlebriojimo 
skystimų neišvengiamai kliudo 
ir stalido peno žlebčiojimą. 
Jeigu tabako domimas, kaip 
matėme, naikina minėtus skys
timus, tai nesistebėsimo išgir
dę, kad tarp dumiančių tabaką 
yra taip daug asmenų su ]>age- 
dusiais viduriais. Tai tiesai iš
aiškinti nota reikia nei moksliš
ka prirodymų: gana tik išklau
syti nusiskundimus žmonių, ne 
turinčių jokio sujjratimo, kaip 

Tiii chemija, fizijologija. medi
cina, nepripažįstančių tabako 
įtekmės ant organizmo, o bet
gi sakančių “Kolai nedumiu 
tabako, tol gerai—rodos svei
kas buvu. Kaip tik uždumiu, tai 
štai ir paleidžia vidurius.” Jei
gu ne risi dumikai |aip skun
džiasi viduriais, tai reikia at- ( 
minti, knd kiekvieno organiz
mas turi savo ypatybių. Tan
kiai ir laimi tankiai utaileidu-

I
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sunkesnis iš kai rusės pusės šir
dies. Jis atidundu nudnms rei
kalingų joms degį. nuo kurio 
kraujas išrodo šviesiai raudo
nas (sunkesnis kraujas). Išda
lindamas kurnu <iegj, kraujas 
priinm nuo ąudų -atmestą ir 
nereikalingi) joms ang’.erhgštj, 
nuo kurios kraujas genda ir 
tampa tamsus. Tas nusidirl^s 
ir netinkantis a ūdom s maitinti 
tamsiai raudonns lyg melsvas 
kraujas patenka į kitus kraujo 
indus, kurio vadinasi gįslomis 
(gįslinis kraujas) ir per jas įsi 
lieja į dešiniąją pusę. Iš čia 
kraujas eina į plaučius, kurmis 
plačiai pasiskloidžin ir susitin
ka sti įkvėptu oru. Tada iš oro 
į kraują vėl eina degia, o iš 
kraujo į orą ehia anglerugštis. 
Ją plaučiai išpučia laukan, o 
nuo likusio plaučiuose degio 
pasklidęs juose kraujas vėl 
iauiiJii ^yiesuu mutluiuis ir.Vcl 
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 l»i*ga išnešioti pd visą kūną. 
Tokis degio ir nnglerugšties 
mainas eina be paliovos kol 
žmęgus gyvns. Jeigu tie dujų 
mainai taptų sustabdyti nors 
trum|ią valandėlę, žmogus tuo 
mirtų. Žinant plaučių ir jų dar
bo arlm kvėpavimo reikšmę 
žmogaus kūne, suprasime, kad 
anglerugšties sulaikymas kū
ne yra nereikalingas ir kenk
smingas. Ją, kaipo atliekamą, 
reik išmesti laukan. Priešingai 
degi s, 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 audus. Kuo Jubiaus su
gedęs yra kvėpuojamasis oras, 
tuom daugiau jame yra angle- 
rugšties, tuo mažiau degio ja
me, tuom skurdžiau minta au- 
dos ir tuo greičiau vargsta vi
sas kilnos. Žmogui traukiant į 
save taluiko durnas, plaučiuose 
degio atsiranda mažiau. Jis at
eina drauge su tabako durnais, 
prilaikančiais visokių kraujui 
nenaudingų dalių. Tado, žino
ma, kraujas negali atiduoti 
mainais savo anglerugštį, nes 
ji dumnose neganiojo. "Todėl 
anglerugštis parėjusi į plau
čius iš kūno, iš plaučių vėl per
eina į kairiąją pusę širdies ir 
eina tolinus, nešdamas angie- 
rūgštį vietoje degio. Tnda ne
ištenka audoms prigulinčio.' 
joms medžiagos.

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

žmogus, bedūmi ant cigarą ar 
pypkę, tuojaus turėtų ūžt rok 
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 tyru oru.

Taippat ir su durnais šiek 
tiek tyro oro patenka į plau
čius tik pennažai, ries didžiu
mą jo vietos užima durnai. 
Tai-gi tabako dūmimas ne vi
siškai sustabdo dujų atmainą, 
tik ją baisiai sutrukdo.Kokios 
artcsii'-s pasekmės organizmui 
iš to st trukdymo, tai pe.motysi 
me.

Pinniausia tai kenkia plau
čiams (nentsigavimas kaip rei
kia) ; kraujas apsunkintas ang- 
lerugštim duoda menką maistą 
plaučių audai nuo ko ji rilfi

BAIMĖS PAVOJAI.
Šimtai ir šimtai metų atgal 

jaunas karžygis, jodama* iš 
įmesto Beyruth j Damaską, su
tiko pakelyje labai ąeną, riauk- 
šlėtų, apdriskusių jtttiteri.škę sė
dinčių po alyvos'medžiu ir 
griaudžiai beverkenčią-Tos šiu
rkštus balsas nuolat aimana
vo:

“Kas, o kas, nutvez mane į 
Damaskui!” f

ftaržygis sustojo. Sugriau
dintas tuoju gedulingu regi
niu nulipo nuo savo Žirgo ir pa
kėlęs moteriškę užsodino ją j 
savd vietą. Kuomet jau gana 
toli nujojo, jaunikaitis užklau
sė:

“Kas tomistą esi? Kaip va
diniesi? Kuo užsiimi’”

“Draugo,” atsakė senė, žiu- 
rodama į jo sKamuj, vaikiškų 
veidą savo karščiu liepsnojan
čiomis akimis, “žmonės vadi
na maru; mano užsiėmimas— 
žudyti žmones.”
Lengva numanyti, kaip šioks 

atsakymu* nustebino karžygį ir 
pripylė jį pasibjaurėjimo. Min 
tys plūdo legijonais, kaip atsi
kračius lmisios Mirties dukte
rie®.

Vienok senė permanė jo min
tis ir toliau tęsė:

“Nesibijok ir nepyk ant ma
nęs. Nemintvk būdų kaip at< - 
kračius manęs; aš Atžariu 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 nuiro išpil
dyti ką tik manę* prašytumėt

“Gerai, tada!” linksmai at
sakė karžvgis: “A§ tave nuve
šiu į Damaską su tn sąlyga, 
kad tu uei vieno ‘žmogaus neap- 
krėstumei.”

“Ne. To prižadėti negaliu. 
Turi būti žmonių mirštančių 
mano surėdymu. Vis gi leisiu, 
kaipo ypatingų malonę, paduo
ti skaitlinę nelaimi ii irų jų.”

•“Dešimtį žmonių,” neno
ram* suniurzgėjo jaunikaitis.

“l’ermažai.”
“Na tai dvidešimt, ar nega

na?”
“Tegul būna dvidešimts ”, 

atsakė senė.
“Bet. jeigu tu neišpildysi sa

vo prižado, tada kaip man ta-1 
Ve nubausti?”

“Tada,” atsakė ji, “ateiki 
]h> saulėleidžio į kairį bažny
čios šoną ir užmušk mano.”

Prijoji/ juodu prie Damasko Į 

ir atsisveikinę nuėjo savo ke
liais.

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

“Na jau”, mintijo karžvgis, 
“paskutinė mudviejų skait
linės numirė. Jau neta*mirs 
Damasko mieste nei vienas pi
lietis nuo šio baisaus marol”

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

Tą vakarą, didžiame pykčio 
įniršime karžvgis nujojo prie 

tr rfldn 
šypsanėią senę.

“Ah, tu ragann! trti taip pil
dai savo prižadus I Užmokėsi 
už tokią ištvermę gyvybe!” 
. “Palauk,” ramiai atsakė se

nė: “Tu neturi jokios teisės 
man išmetinėti, nei kesinties 
ant mano gyvybės, nes aš išpil- 
džinu viską kaip tau prižadė
jau. Pirmą dieną aš užkrėciau 
vieną, o antrą dieną devynis, o 
šiandie dešimts, 
dvidešimts, lygiai 
man nusprendei.”

“Meluoji, senė! 
apie tuos septynias dešimtis 
{lenkis, kuriuos šiandie nuga
labijai!”
“Tuos kitus! Ne, aš jų ne

skaitau. aš juos neužkrėčiau,* 
nei jie mirė maru. Tie septy
nias dešimtis jM-nki kiti, ką mi
nėjai, mirė ii baimės.

“Draugo” redakcijoj yra 
atsiųsti, iš Lietuvon laiškai so-

(PAVASARIS)

Iš viso 
tiek, kiek

Ką sakysi

• •

Maras, cholera, rauplės, 
skarlatina, diftorija, iiifluenza 
ir kitos epidemijos, be abejo, 
kas motai gauna šimtais gyvų 
aukų, liet tai]*-gi faktas, kad di
džiuma žmonių nemiršta tikrą
ją priežastim—užsikrėtimu ir 
liga, bet iš baimės.

Baimė, tai Mirties Šmėklos 
pirmtakunas ir kuomet žmonės 
mokės atsikratyti rūpesčių ir 
laumės, tuomet prailgins savo 
•gyvenimą ant žemės.

V“

HERBERTAS HOOVER.

Kad Pavasari“ mumis'atėjo 
šviesi saulutė šildit pradėjo:

Matyt knd linksmas kaimo ' 
žmogiolis

Kad pradėjo žaliuot klonis 
kalnėlfa

Jau ir jnodėlu daug prasidė
jo

Ir vasaroja sotie pradėjo.
Ir tu Broluži pašinu? patri

ko seko sodikio darbuokis 
veikoj.-

Gerekis musų kaimo grožy- 
bio.

Visi anginkfm maisto uan- 
gybe

Gudrių agentu tu neklausi* 
kite.

Atvažiuok prie mus veikoj 
skubike.

Gyvėsi grąžui busi (uuiiingu.* 
ir ant senatvės tapsi turtin
gas.

Gražiausi gyvenimai bndin- 
•kai apie musu Kaimu Hart. 
o la jiadaro derlingos žemės, 
dabar geras laikas pradėt r.ki- 
ninkaut rašykit į

“AMERIKOS ŪKININKO”
Redakcija

M. Walcnčius Bok 96
Hart Michigan.

.lulm .Markcy, Shent, N. Y., 
K. F. D.r227. *

Jonui Kapočiui nuo M. Ka- 
poėjo iš Puskenelių kaimo, 
K vidiškio vai.

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

B. Kantoriui (žydui) nuo 
Kantorio iš Debeikių miestelio.

Adui f šinyt’ui iš Kauno.
Juozui Budrovičiui nuo Iz.

Daugėlienės iš Dženčelankos 
kaimo, K vidiškio vai.

Onai Skolint oi nuo Urš. 
Daugėlienės iš Dzoiuriankos 
kaimo, K vidiškio vai.

I’ov. Tnmošiunui, Brooklync. 
V. v ;*• Triniįvi
parap.

Juozui Kirvolaieiui nuo K.
KirvelaiČio iš Sadgelumbiškių 
k.. Sasn. vai.

J. Staniuliui, Ncivarke, N. J. 
.1 neini Vilimui nuo J. Lele-• •

šio iš Bebruliškio kaimo. Sasn. 
vai.

Juozui Maiziešio Kaliui nuo 
•sesers Felicijos iš Antašavo 
miestelio.

Juozui* Paužui nuo M. Bra- 
zaitienės iš I’odvongiiškio kai
mo. Sasnava*, valš.
‘Antanas Čepukena«, perduo

ti J. Rašiniui nuo J. Rašinio.
Antanui Banioniui.
Juozui Jono Kidoliui (Ma- 

luuioy City, l’a.) nuo Ant. 
Naumavičio iš Antanavo valšč., 
Marijampolės apskr.

Vincui Striokui nuo tėvo 
Striuko iš Sasnavos kaimo ir 
valšč.,

Jeronimui Stulpinui nuo P. 
Stnlninaitės (po vyru Meištie 
nė») iš Debeikių.

Augui Samuolaičiui (North 
Lindale, Grėsliam. Ohio, Box 
13) iš Barštinės kaimo, Sasna
vos valšč.

* Kaz. Vaivodui (1131 So. 
Clinton St., Chicago, III.).

Mat. Osiliui, nuo Kazio Osi- 
liaus iš Surgučių kaimo, Sas
navos valšč.

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

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

Atsiliepusieji, norintieji gau
ti laiškus, turi |>adtioti savo ad 
n*są ir prisiųsti 2c pašto ženklu 
padengimui persiuntimo lėšų.

FARMU PIRKĖJAI
noru pirksit* FARMA 

platesniu* poollkinimua ii 
bendrovė*. apie IJetuvlu 

tVIaronsinc. kur jau daug 
gyveno ir dar tukstanCI*!

Pirmiau 
raukite 
Lietuviu 
kolonija 
Lietuviu
apalryvctu. ne* ten žeme labai ra
ra ant kurio* visko* labai serai au
ra nopataunt kokie metai nebūto. 
Dauguma musu pirkėju buvo ikrai!- 
r>« iu po daugel val*tijų bet tlnka- 
moanca vieloa niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai pulki farmo* randasi ap
linkui minrtell kuriame viai blsnle- 
rlni yra Lietuviai ir dar yra proga 
keliem* blsnlerlnma atidaryti kitokiu* 
bizniu*, ne* trumpame laike bu* bu- 
dnvojama keleto* dirbtuvių. Dar da
bar temo labai pigi rauginant ra 
kitu kompanija prekėm* tol mūzų 
bendrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražio* upė* oteral dabina vien a- 
plelinke. visur geri keliai kad tr 
bloginusiame ore visur galima II- 
važiuotl. Sodžių sakant visi paran- 
kumal dėl fermeriu yra ant vietos, 
visur Lietuvi kkal kalbamo, nakomn 
Ir dainuojama, taip tenai gyvenan- 
tlejal jaudinai kaip knd jauadavoal 
Lietuvoj*.

Ka* norite platesnių paaltklnimu. 
tai prialųsklte aavo adreaa. o me* 
prisiusime jums knygoje su plato*- 
nlol* paaUktBlmais. paveikslai* ir 
pienu.

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

sbūva taliakas. Zmugite gauna 
Gostri Ulcer (pilv0 votį), taip 
gi nuo tabako. Patologija 
(mokslas apie ligas) nurodo, 
kad ant lapos vėžys atsiranda 
iš nuolatinio erzinimo, kurį pa
daro tabakas. Lii*žiuvis taip-gi 
negali iAstaukti nuo tabako 
durnų įtekmės. Jis tankiausia 
būva apvilktas dėlto, kad be
veik visi dumikai turi pilvo 
slogą. Liežiuris sutrūksta sėtri 
naši ir tankiausiai tenka vėžiui

Jau teko kartų minėti plau
čių tubcrctilozą 44 niwno. 
Bet čia turiu inaž-daug paaiš
kinti. Pirma, kad sloga iš bur
nos nno tabako gali pereiti ant 
gomurio gerklės ir paskiaus 
ant - {ikiičių. Vienas tahakss 
gali ciernog užgriebti plaučius. 
Jo piktiems darbams čia pato
giausiu. vivtu, nes čia daugiau
sia pakenkia organizmui

Plaučiai tai dumplės, kurio
mis įkve{Mnma gerą orę ir iš
kvepiamu blogą. Be to nueiaū- 
nio atnaujinimo visai negalėtu
me gyventi. Dėlto vandenyje 
žmoen* prisrerta. dėlto pakar
tas miršta, kad nebegali iškvė

pė pti blogo oro nei įkvėpti guro, 
(kvėptas oras nepanašus ant 
iškvėpto. Pirmame, t y. tyra
me ore yra sukrautinė dalis dė

Republikonų ir demokratų 
partijos turi didelį galvosūkį: 
nr Herbertas lloover suks ra
tų. kad laimėtų garbi ilginusių 
Suvienytų Valstijų valdvietę 
ar ne! Viename laikraštyje, 
JzOuiKville’s “Courier Jour- 
nnl,” tilpo karikntura, kurioje 
lloover nupieštas sfinksu, prieš 
jį stovi Republikonų dramblys 
bei Demokratų asilas ir ne
kantraudami prašo: “Kai- 
bėk!”-

Bet Herbertas lloover ne- 
Irnllm Vinlrae tu»4inn nrip tril. 
rios partijos jis priklauso. Ka
dangi jia remia Tautų Sujun
gę, tai daugelis mano, jog jb 
principai yra demokratiški. 
Nors jis griežtai atsisakė užsi
imti politika, bet prideda, kad 
kandidatu būti į prezidentus jis 
tik tuomet npniiinsiąs, kuomet 
Suvienytų Valstijų piliečiai 
lieps jam taip, knip 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. Žymus Re- 
Dublikonu laikraštis “Yonkers

tabakas gauna nuodingos ypa 
tvbės nuo Švino.
11 Ramazuni pastelsjo, kad ta
bako d irta*jai gauna kojų bei 
|inkų drebėjimą ir neatsikra- 

■ tomą kosulį. Pripraiusieji prie 
tabako, gina jį tardami, buk 
jis tankiu iš nosies varvėjimu 
i/uvaro galvos sopimą, dantų 
i/kaudėjimą, sumažina ausų ap- 

praaiškina akis ir pra
šviečia atmintį. Tai tikri juo- 
tai, nes visais minėtais nege- 
.ruinuis kaip lik. skundžinsi lu-

JanriA tie, karta traukia ta
baką.

Čia tik trumpa jM'ržvnIga ta 
ko blogumų. Gerumą jame 
rasi nei su šviesiausiu žibu- 1 

iu. Tnisybė, MUMrtnkiniootte.
da .&mttaidžm snaudulys, 
inia nužitdinti ir save ir ki

ls ęnnudžiua kukštdėjimu j 
tetaikinę ir Karsi ui u čiaudėji
mu. Bet tas menknfl dalykas. 
Negali pridengti visas tnlrnko 
blogumus. Ant galo ir pate 
čiaudėjimas yru gana pavojįa- 1 
rts daiktas. HofTmann, Glazor 1 
ir Zui!” rado nram« netikėtas.! 
mirti m atsitikimų dėl kraujo 1 
iš*isun1dino smegenyse 
amarkanf. nufetainuJėjimo. Hol- 
tar minėjo akių žvairumą nuo 
los pat priežasties. Randame 
taip-gi apjokime parvzdžius ir 
kitokių priepuolių nuo smar- 
k n u.- čiaudėjimo. Senovėje vai- 

Ijlfia pastobėjuri piktas tahnko

i

stą. Viai dumikai turi užsitęsu- 
 _______________________ šio plaučių tuberculozo slogą, 
gio. o antrame, sogcdufiame ^mulatai kori i Jaučia *unknmą 
♦ --- J__ —M?__________ . -- S. - -jau. ore degiu rietu užima an- 
glemgštis.

žmogaus organizmo aua’ųį
buvo pradėjus jj maitina kraujas tekėdama?

ĮJMt. ' '.

kralinėje ir daug skrepliuoja. 
ypač tuo jaus po dūmimo. 6i* 
dalykas apgauna dumikus, nes 

rodosi, buk tai tabakas

palengvinn skreplius todėl 
žmonės pasiskatina <lar dau
giau dumti. Byt tuomi jie dar 
labinus silpnina savo plaučius. 
Dumikai niekada ten< užmiršta 
bjauraus paveikslo. Dumikas 
pats kritini ir krankei, aplink 
lovą nėkvaru nuo skreplių, ku
riuos, kaip virtukus, nuolatai 
drabsto, o oras kambaryje per
sisunkęs tabaku dvokia. Nuo 
liesi tęsiančio per ilgu* metus 
kosulio atsiranda plaučių išpu- 
fiiriMK lomnhvaninn i ir •nntnm r • a •< * ;
gauna džiovą.Prie to jirisideda 
ir kitų ligų. Nuo tabako stim
pa višta, paukščiai ir gyvuliai, 
žodžiu sakant, išmintingas su
tvėrimas turėtų bėgti nuo ta
bako, kaip nuo šūvio, laika* iš
sivaduoti nuo to nelaimingo 
įpročio, atvedančio tiek ligų ir 
vargo.

Pats telaiko vartojimas yra 
tiktai Itczdžionkavim.i.-s vaikai 
atkartoja tą, ką mato darant 
vyrės mus. Tegul tik vyrųąuieji, 
užuot barus vaikui už tabaką, 
patys liautųsi rūkę: tegu nuo 
to įpročio inųgntų no vaikus, o 
patys save, tai ir viskas bus 
gerai. Jei vaikai nematys vy
resniųjų dundant tabako, iai 
patys niekada nepradės prie 1 
jos griebtis, nes ji y ra karti. 
Vardan teisybės, riešai prašau 
visai nobevnrtoti to mėšlo, t. y. 
telaiko.

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

stipriai išsireiškia Bryan, sa 
kydamas, kad jeigu žmogus, 
Ųiip lloover, nemoka ar neno
ri prisišlieti prie partijų ir pa 
kelti jųjų siekius, tai kuomet 
ateis rinkimų laikas partijos 
visai paniekis tokį tylų fti?pi- 
rantą.

Kaltai žiūrint į pačius pir
muosius rengimus matyt prie- 
žačių rųtėlioti, ar tik neiškils 
visai liauja partija suirant 
dviem stipriausiom dabarti
nėm. Greičiausia-^ gali būti, 
kad taps išrinktas “tamsus 
arklys”, kaip tat įvyko rinki
muose 1876 metų. M.

Statesumn *' net taip išsitaria: 
“išrinkti lloover prezidentu, 
Imtų lygini nrišmintinga, kaip 
ineiti į Tautų Sujungę be rezer 
vari jų aria sąlygų.“

Į Hooverį taip gi šauja (tar- 
grt) Demokratų kritikai. Ypač

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

mane galite užsirašyti dien 
raštį “Draugą”, kitiems ir į 
Lietuvą. Užlaikau visokių 
maldaknygių. Priimu ir pri- 
duodu j dienraštį “Draugą” 
paieškojimų, pagarsinimus ir 
darbų užsakymus.

Tais reikalais kreipkitės 
šiuo adresu: •

Y. MARGELIS,
544 Myrtle Str.,

Grand Rapids, Michigan.
į

Jau dldiluma* net n uitojo viltie* 
kad nobui atpiginta* praryvenlma* 
Ir bevelk tk-oa. n*a net pati vyriau- 
*yb«i nuatojo darbavuti negalėdami) 
■uraatl būda. K* galima daryti kad 
to Itvongu* yra daug iniotuų kad 
to nckenCU k**-gl ugi fermeriai 
no* fermeriai neperka mal»to bet 
da parduoda ui k^ gaunam gera 
kaina ir muay turtą* auga kaadlen 
ir me* turim llnkarnn gyvenlmg ne* 
no*lgirdi aimanavimai tilgt Ger
biamieji* tautiečiai Jei kurio norit* 
nunane gyvenimo tai Inaygildl nau 
ferma bet kur galima suraitl gera 
vieta ne* reikia forma taip rinku* 
patinkama kaip knd vaikina* reng- 
dumaal* vcaU o renkant mergina Jei- 
*e7X * J ■•*». r u'-ir**^**^ Ji”? T*** * O
polam nebmrt užganėdintas tai yra pa 
lyginime*) gyvenimo kad * p *1 ved u* 
bloga pa^la taigi me* pataram kar 
gailina eureetl tinkama viela ugi Mi
eli įgano lietuvių ūkininkų tarpa me* 
Čionai turim •ualrienlJlmu* ir drau
gyste* tr parapijas ir visokius pasi
linksminimus musu kolonijoj Jau y- 
ra ir gana turtingu lietuvių ūkinin
ku me* aavo tarpe turim visokiu 
tneJUnorlJų kaip tai Žemdirbystė* 
malinu. Inllny tualunų automobiliu 
Ir taip tolina 
kreiptis pr>« 
kad ko kam 
gelbotlm Vietų* 
Cial stoboai maudami lietuvių derin
tum* ūkininkavimo kada lietuvi* nu
siperka forma tai J pora metu Jau 
tn* namu* atrodo daug kitokn me* 
pageidaujamo kad ko daugiau*!* do
rų ir darbinių lmonlti atvaduotų ir 
čia ap*ig>-vontu pa* mus. Gerbia
mi* ka* norėdami pirkti ūke krelp- 
kli«*e prie dorų irtel*ingu Žmonių o 
no prie UnaudotoJu agentų kurie n* 
pailsta Dievo ne artėto tik doreli 
taigi kreipkltlos prie ftv. Antano 
Draugystė*. Custer Mlcblgnn kur 
visi dori ir teisingi ūkininko! pri- ^.*e*ę***eę <****»♦ +**e***!« ♦»??» MVylo* eaegte.
kirto komisija kuri Jums poUrnaus 
tr po laiku ncMky*!. kad agentai 
apgavo aut l&CO ar daugiau kur 
tar. k mum* taip stMtinko su daugiau 
Inforuuulju kreipkite* kuo adresu:

fiV. ANTANO DRAUGIJA
Custer, Michiš&n. / 

c-o Kaz. Daunoras.1

f

knip UI

Jau m o* neprivalom 
sveti m tauėl ų reikalo 
pritruksią me» p»*l- 
kitam net srctlrtan.
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PAKLYDĖLIO KELIAS!'““”"" 
i sus centt a--—---... K

Ketui<1/ aktų sceniškas vaizdelis.

Žiūrėk “Dr-go” num. 67

MOTINA. Skauda man širdį neapsakomu skausmu, matau, kad 
uo.it knlta-siu tavęs nuo to.- Amerikon, tai-gi važiuok, mano 
sūneli, važiuok ku Dievo pagelta. Ant išleistuvių turiu pa
vadinti savo gimines ir kaimynu*, (Prieina prie sunAus, 
priglaudžia prie savęs ir sako). Kad taip jau užsigeidei 
važiuoti j Ameriką, tai-gi pradėk rengtiea, o aš eibių pa
kviesti- kaimynu.-, i Motina užsideda skepetų ii išeina), 

POVYLAS. (Links-inas, rengiasi). Ačiū Dievui, knd pasisekė 
motina perkalbėti ir aš gausiu pamatyti Ameriką, tuos 
aukso kalnus, oi, kaip aš ten busiu laimingas. t Susideda 
drapanas, marškinius / skignių ir suriša virve ir banda 
kelti). Et, tai niekis, kad ir sunku, iš džiaugsmo ir sunku
mo nejausiu.

flnejun). \r jau itdrengv* i kelione, miline rnneli. 
jau tuojau.- ir gumavo ateis atsisveikinti. (Mulam atsisėdu 
ir liūdnai > putoja).

SCENA ANTRA.
(Sutina giminės ir kittttiĮinoi kaimiškuose nibuose, Kairys 

senas žmogus su Įnirta pasii risdamasJ.

•SVEČIAI. Tegul bus ]>agarbinta* Jėzų* Kri.-ln*. 
MOTINA. (Atsistoja). Ant amžių mužinųjų. Amen,. 
(Svečiui si tikiuosi). *
MOTINA. 
KAIRYS. 
MOTINA.

Meldžiu p«*sti. ( I’m» sėda).
Ar-gi jau ir išleidi savo vienturtį sūnelį į Ainvrikų. 
Taip, mano mielasai. Povylas taip užsigeidė, kad 

jokiu bildu negalėjau ]>erkall>ėti, ir kų-gi galiu daryti, turiu 
gi leisti ir gana. (Motina rankas siM-iinia). Skauda man 
širdį ir liudiiumo debesys apsiautė mane; netikėjau, kad 
taip greitai turėsui su savo šuneliu persiskirti ir tik vic 
nas Dievas težino, nr gausiu kada nors dar pasimatyti, o 
gal amžinai reikės atsisveikinti.

KA1R1EN& Nusiramink, sesutė, atsiduok ant Dievo valius; 
lai vaikinas va'htnj;., jug yra doras vaikelis; čionais buvo 
doras ir AiueriKojc Ims tokiu pat. Nereikia vnikui laimės 
jiavydėli. Gerų tėvų vaikelis, gerai išauklėtas, nenueis 
blogais keliais. • ji*

KAIRYS (į Pavyto). Ale, l’ovylai, dar nei Amerikoje nebu
vai, o jau atrodai, kaip tikras amerikonas.

POVYLAS (pasididžiuodamas). <)-gi nr aš neveltui p<» kiek 
kartų į amerikonų paveikslus pribėk urėdą vau, tai ir pasi
rėdyti išmokau, kaip amerikonas, tat šiandie esmių Jums 

. labai dėkingus, ka<Tatėjote manęs išleisti. (Vžsidrga pa- 
pirosų).

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

KAIRIENE.. Mielas musų sūneli, kada nuvažiuosi j Amerikų. 
meldžiami- neužmiršk mus, neužmiršk savo senos uiofinė- 
lės, buk ištikimas suims savo tėvynei. Imk geras katalikas 
ir nepamiršk mus, savo senų kaimynų ir giminių, nors ret
karčiais, laiškelį parašyk.

POVYLAS. (Atsistoja). Laikas jau rengtis j kelionę. Pir
miau*, negu apleisiu savo gimtųjų bakūžėlę, padarysiu 
prisiegų prieš Išganytojau* paveikslų. (Purptas klaupia 
prieš kryžių, u kiti stovi mukus susiėmę; Puvylns kalba). 
Prieš Išganytujuiis paveikslų prisiekiu visus prižadėjimus 
išpildyti. Išganytojau, mano Atpirkėjau, Tu taip mmu* 
myli, už mane savo branginusįjį kraujų praliejai, numirei 
ant kryžiaus, parengei man vietų dangaus ■ Iteralijoje, 
kam-gi aš guviau vertas, jei jierženpriu ' Dievo1 įsakymus, 
artai sulnuzyėin savo prisiegų. Ne, ne niekados, to nejia- 
darvsiu, k<»l aš busiu Povylu, taip Dieve man juidėk^vis- 
kų išpildyti. (Paskui klaupia prie motinos). Palaimink 
mane, brangi motinėlė.

MOTINA. (Iškelia mukus ir laimina). Lai laimina tave Die
vas j svetimą šalelę važiuojantį ir tenai surasti laimę.

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

galėčiau tnu duoti ant keliones; o tų, »;ą turiu, tai snvo rą
žančių, tau tai jį ir duosiu ant atminties ir meldžiu tavęs, 
niekados su juomi nepersiikick. Jeigu tave pagunda ko
kia nors vargintų, visados melskis ant to rąžančiu u* prie 
Motinos Dievo, o Ji tave išgultas. Tvirtai laikyki- snvo 
tikėjimo. Dievo neužmiršk, gyvenk dorai, o tuomet visa
dos busi laimingas. Jog be tikėjimo žmogus nelaimingas 
yra, jis niekuomet neturi nmiyta'-s, nors kasžin kokios link- 
smybės turėtų, nors kaaMn kaip turtingas butų, ta-t sąžinė 
niekuomet neduos ramybės, nuolat išmetinės paklydimų, 
nnvlnl rūgins pataisyti savo gyveninų. Vnžiuok sūneli su 
Dievo palaiminimu. (Pui ylas utsisi i tkina ir išeinu, moti
na ap'ilpsĮa, pftrpuuia ant kėdės ir verkia).

KAIRIENĖJ .S<>sulč, neverk, kų-gi j mirei ta* dabai šios ašaros 
ir ivrksmns, gerinus pasimelskim, kad Dievas suteiktų juni 
Dvasią fiventų ir sveikatų.

KAIRYS. Nusiramink, kaiminku, gerų sunel] išauginai, geras 
bu* ir Amerikoje, tąjį* turtingu, parsiųs ir tamstai, galėsi 
ramiai ir gerai snvo gyvenimo dieneles užtaigi i.

MUHNa. (.lisipetkejusi. Dieve <iuok, kad jūsų žoutditū i»- 
sipildstip

(l'iditnya nusileidžia ).

I Iu. dėlė sa alum, ant sienų iA-ubinti kalendoriai pn.Mtuu-
1 pinu, paveikslais, ant kėdčių primčtgta laikraščių). ’ ,

neidamas f kam bar/ smarkiai trenkia į stalą). Na, 
rn ant jrieto teisybė! ScJrakai prakoajiavau vi-( 

mu centus, o šiandie šeimininkė neduoda valgyti ir dar nuo 
blirdo varo ir išdrįsta mane tokį «paišvi< tusi vyrų vndiuti 
įminu-valkata. (Vaikščiodamas po kambarį). Ot tai ne
tikusiai pasaulis surėdytas.

BALTRUS. (1 neina, kišvfųnje luti bonką d<ulinės). Sveikas, 
gyvas, Kazy, kaipgi einasi!

KAZYS. Ne visai gerai po šimts pypkių. Vakar, matai, no
rėjau turtmgeaiiin palikti, bandžiau kozyruoti, na, ir ant 
nelaimėti prakozyravau visus pinigus, o šiandie šeimininkė 
valgyti neduoda ir dar nuo burdo varo. Kaip tu manai, 
Balt rau. ar yra teisybė ant svieto, ar tai gerai jmsaulis su
rėdytas, ar gi mes negalėtume ]>asidalinti. .Matai šeimi
ninkė turi vnlgĄ ti ir gerti, o tu Kaziuk neturėdama* pini
gų dvtakie, knip šunelis, tai netikę* pasaulio surėdymas.

BALTRUS, Išticsų pasaulis r.cgvrai surėdytas; su manim 
dar nėra taip bloga, dar turiu tankų degtinės ir porų dolie
rių kišenyje. Aš knip ir žinodamas atėjau tave, drauge, 
suraminti, štai ir degtinės atrinęKkti. (Į^mo br-ukt} ir pa ,

> ’r> d- » Tnkcl pracT ’nri, 'tfaziuV,
kalbėti, išsimeskime įmj vienų, tuo kart drųsiaus jiakalbėsi- Į 
me apie juisanlio surėdymų. (Abudu peria).

KAZYS. Pasakyk. Baltrau, kada mudu ifcn<»ksiva pasaulį su
rėdyti, nes mudu jau visų mokslų išsėim ine iš “Laisvės,” 
“Keleivio” ir “Kardo,” o kaip jiasaulj sutvarkyti vis-gi 
dar neišmokome.

BALTRUS. Išsimeskime dar }*> vienų, gal dar dauginus su
žinosime. (Abudu peria. Haiti us trenkia sh kumščio į sta
lų). Netikusiai jiasaulis surėdytas.

KAZYS. Ištiesų netikęs pasaulio surėdymas, išmeskime dar 
po vienų Baltruk. (Abudu peria, jiems begeriant atneša 
tdegramų. Karys painia, skaito, nustebę taria). Baltrau, 
Povylas atvažiuoja.

BALTRUS. Ar jau atvažiuoja. 
KAZYS. Su kuo mes jį priimsime.
BALTRUS. (Paimu degtinu, žiuri). O-gi dar pusę tanko* 

turime.
KAZYS. O aš dar turiu pusę dėžės alaus, tat kur-gi užkųsli] 

gausime.
BALTRUS.

• Iy

Žemos Maisto Kainos be Žemesniu Rusiu
« M ' . .rn o, _ £_l*_ V . -.ta
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^RMOUR’S fįtį&yf Oleomargarine prigelbės jums sumažinti mai

sto brangumą be sumažinimo maisto gerumo. Pinigus kuriuos sutau
pote j mėnesi laiko vartojant oleomargarine, jums tikrai apsimokės.

Wi •

.Užtat, kad yra augš-
čiausios rūšies produktas, jus bn 
site užganėdinti jo gerumu, skanu
mu ir maistingumu. Užteptas ant 
duonos biscuits, pyragų ir tt. La
bai skanus užteptas ant karštu bly
nų ir waffles arba ant daržovių. 
Vartokite prie virimo, kepimo ir Užsisakyk (
apkepinimo. Duokite jo užtektinai garine šiandieną 
vaikams. šio grocerninko.

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

*

AKTAS II. •

SCENA PIRMA.

(Po t ylos jau Amerikoje. Viduryj kamlmiio stoti *lafes 
nedengia*. uiti stalo stoti degtinės boifkti. Mirtas stiklų pu Mu-

na ■ ■■■■!■ MM

Eisime pas įnėsininkų draugą Pluzaitį, jisai 
mums imtarguoš, jisai susipratęs iniogusų jis kovoja už 
laisvę ir lygybę, jis priguli prie musų socijalistų kdopos, o 
jeigu kartais jis mums netarguotų, tai mos jį kaip bnržu- 
jų išbrauksime iš musų svieto lygintojų tarpo.

KAZYS. Puikiai. Baltrau, sugalvojai; sakau, kad mokytas, 
(ai ir mokytas. Tai-gi visko galima išmokti iš pažangių 
laikraščių, (lneinu Povylas, pasideda daiktus ir steiki- 
tuixi).

POVYLAS. Sveiki, gyvi jus mano mieli draugai, kaip aš jų* 
* išsiilgau. x

BALTRUS ir KAZYS. Mes tavęs taip-gpl pasiilgome. 
(Povylas dustebęs, dairosi po kambarj).
KAZYS. Nn ko-gi tu taip dairaisi, nesibijok. H'skis prie eta 

lo. įimtai čia Amerika, čia nieku nereikia bijoti.
1*()VYLAS. (Atsisėda). 0 kas Amerikoje gero girdėti! 
BALTRUS. Pa* mus naujienų netrūksta, na išsigerk su mu

mis, o viską sužinosi. (Pila ir duoda Potylui gerti).
1*0 V YLAS. Ariu jums, aš nepratęs tokio gėrimo gerti. 
KAZYS IR BALTRUS. Gerk, gerk, PovyKuk, noniekyk 
merikos nėrimo.
POY^T.AS. (Kenoiy-daums ima ii grtin),
KAZYS. Išgerk iki dugnui, paskui laikraščius galėsi paskai

tyti, čia uies turimo laisvų ir šviesių laikraščių, tai puikus 
laikraščiai, kurio nušvio&a žmogui gyvenimų.

POVYLAS. o nr čia, šitam miesto, yra (Jldnyčia, taip kaip 
Lietuvoje, o kaip aš jos išsiilgau.
(Potylui kalbant apie bažnyčių, jo draugai šaiposi ir akis 

mirksi).
BALTRUS. (J publikų). Nereikės tau tažnvčios, kaip su mu

mis pagyvensi: mes tave perdirtaitne ant savo kurpalio.
KAZYS. Kam čia tos bažnyčios reikia, čia ne lAetava, kad 

bažnyčios reikalautum, čia ir ta- bažnyčios galima linksrnni 
gj’vęnti.

BALTRUS. (Vaikščiodamas). Matai grlnorius,tai grinorius, 
matui iš Lietuvos atvažiavęs vis-gi tamstia žmogus ir gana. 

.1 Kiripduiimsis į Poryty), raiauk. kaip pabusi čionais su 
mumis, viso ko išmoksi ir Imsi toki* mokintas kaipir mes, 
kuomet apsižviem. Tuomet ir tau ueteikės tažnyčios.

KAZYS. Mos. matot**, mokslus esame išėję, mos vixką jau iš
mokomi- ir atradome, kud Dievo nėra, nėra dūšios, nei ti
kėjimo nereikia.

POVYLAS. Na, tai kokiu* mokslus jus taigėte, mjrččia žinoti, 
kokia* mokykla* lankM-. kad taip jmi Viską išniokoto. Ste- 
ta’-tina. ir kur gi galėjote judu įgyt! tokį krailą mokslų. 
Jeigu pa su n H o mokslnv/rini tiki į lHevų, tai kų-gi kai IV t i 
npie judu. Jog pati gamta parodo mams. kad Dievas yra, 
kuris visų jiasaulį sutveri*, palaiko ir valdo ;ior tiek tuk- 
sluučių metų lokioje gražioje tvarkoje. Ir Dievas kiekvie
nam sutvėrimui jmskyri- tikslų, siekį ir visi gąvi sutvėri- 

1 mai pri<* to tikslo eina, išimant uekurruos žmones, štai, 
kaip ir judu išklydote iš gero kelio, pauiotėf" tikčjitt' į 
Dievų ir datar patįs nežinot - kuomi .esate. (Povylui taip 
kalbant, jo draugai elgiasi taip, kad Poryty iki rodyti kvai
liu). Gerai, kad jau jus toki susipratę, pasakykite man. iš 
t—f   4- t-.:- —a-.. t L- “U- -Jnut «m gfuuta atoiinuvi naiip parouair ntvjtaot ib

yra jojo valdytojum.
BALTUI S (į KaeĮ). Kazy, 1 n jam atsakyk. (Karys su pirk- 

tais gali ą kiapstosi).
KAZYS. Kaip ria dabar |/radėti! Na. gerai aš jau ]»aaiškiii- 

siu. nos aš daugiau žinau, lies daugiau “Keleivių** hkaiėimi. 
f Aiškina pnr austės pirštų įpvidrję&j Klausyk, Pcn*y lai. 
gamta atsirado įiati ;>er save, o žinoma* atsirado iš gory los 
—beždžionės.'

• •' -X* ' Uk*/v H- ^.'^1
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ARMOURL COMPANY
CHICAGO

Oleomar-
k nuo savo arčia u-

FOCNTAIN MICfUGVC.
\m>-rik<M. VklnUika- Bok Wl. 

Hari. Mk-iiican.
ftlktodle rukai t r* «tra<|>unc1i l^tk- J 

ruko J ilunčiŲ TntniaUii paryro* gū
di. Kartink m a* V Adm>nlrtr*torUu« l 
tai tmami nrl Juokai Inta tnktttf | 
a;>K«ralnrtUiin kokiu* aiuau koloolM- 
toriu* ir a raini. Ir lupi Įmonėlei, Tw 
AdtninirtrntorluB ym rnan lulb^Jf* 
kad Ttunlm* jam labai ant k»lo irto- 
rl Ir aakr kad tau ulatabdia aaroytli 
po luiikraMtua. Jeigu kud* butumot 
Fountalna tni imlonral auatol *** 
man* a* Ir pirkau per JI Line ir 
turlv kalve JI* Ir man* nukiavr ant 
laso ee bet* Ji* >»*»«■ i>mU kud nt 
lam mantam nt**Mlk'« uitai inan.'-a j 
neaivaktuoja. Maldklti prialųrt jum* 
laikmati vni vrrtmtyrtu. Nu Kenti* 
yeltjlnmia juau Tautieti*

Joną- Alėtai*
Fountatu Ml,1t. iBo« S<i .* «

t
FASPOKTV BLANKAM

pildomi:

PYKAI.

Ba>U<- Can*nlf*tloa Barraa. One. 
X& Mo. DrarikirTi M. (Vili»«o.

finom 50*

DR.F.O.CARTER
TKGOI. FRIT.UKO AKINIVS 

JLMK AKI ŪKTAS

Akys
Ausis
Nosis
Gerkle

Jua* ato* r*i*»l**J* naujų MkMU, Al 
mu, J*m* tatartl:I'miAMI . .. .U.**. *. tl. *«.*•. *1*

Or>a» AuKam .**. C. a*.-**. 114. *11. *» 
A»< «»<• vatvA* 31 lu-ial 
Kr>>vna Ak>» Atu*t»wta<.» Vi<hh> Ah>yX.ic» Oy&mMM.' 

T. numirt l-raitnuetu
Franklin 0. Carter, M. D., 

190 SO. tfTATH WT.
■• IM *. .X*HIomU—I* Mdlt

uiiumiiiRiimniHmmiiiniitiiiiiNiiun

ERNEST WEINER 
ORY GOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood 8ta_ 
Ma* db*d*n>* dri<tob*» rt«taR«* 

KM*»r*«.i» tr Sulrttomt*.
DklalUun* portrlbkliv*

Visokį* ux*.l*r1Jol*l. valkom* draso 
ri»i.

79c
Pluksnos Pluksnos

79c

1 • -tr.,-- t T r

Dr. M. Shipnicki 
3107 So. Morgu; otreet 

chi< AtH>,^nxnifHR

— t tn n ta m»»: 
* po pt«tq iki a m. NkdaiMk- 
ml* M** I Ui i »U. vakar*.

LIETUVIU ATYDAI.
■ *' ‘ Nebūk Prastų Darbininkų 

Vita Savo Gyvenimo. 
tieriauMa* budai; palikti m 

vietovių ir būti savo liosų 
nuAipi rieti ferma. Me* paleng 
v tame išlygas kivkvii 

! J.ietuviui kuri* turi $100 ii 
daugiau nusipirkti 40 akrų 

; žeineb M isconj-ine., lietuvių 
»pgy ventoj kolonijoj, kur Lie
tuviai, turi Bažnyčia, Mokyk
la, -draugijas ir savuh žinono. 

Pritj-rę u k i ui n kai kurie
Bais gyt ena ilgus laikus pa- . 
dės Jums, nes jie bus jūsų kai- < 
tnynai.
Nepraleisk Visa Savo Gyveni-1 

ma Surukusiame Fabri- /j 
ke ar tapoj. 

Atsikruurtyk ant ūkės, kur 
tyro ont imkaktiuai, kur tavoj 
vaikučiuuta bus linktufiiau, ii J 
kur gali būti savistovis, už l 

dirbtiamiu airi benatse* -ae t 
pailsj.

Atvažiuok i Vilas Pavietą B 
Wiscoxurin kur gali nusipirkti 1 
furnui už wnut kaina ir ant ’ 
Intai prieinamų išlygų.

Neatideliok ant tolinus, tat 
rašyk šiandiena reikalaudamas J 
piluesnių paaiškinimų ir inm 
formacijų. Tiu nieką ,nokenk*M 
tikini aršiau suaipabųa nr.į 
musų Lietuviška Kolonija'**^

SANB0RN A COMPANY A

SavininkrJ
Dept C. Eagie River, Wiscl

*<

K'
. t: PRANRAIMAB.r

, Dr. M. T. ST1UK0L1S

i
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tifln

Dr. P. P.ZALLYS
Lietuva Deutiilai
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REKONSTRUKCIJOS DAR- ‘ Vnkarėliai. luitingui, ir tt. Ims 
BO SUTRAUKA S

■M

KENOSHA, WI8 8HEB0YGAN. WIS.

L. L. Paskolos bėgis.

Nora nept-rriuarkiauaia L. L. 
Paakulos ratas, bet vis iiaip 
taip sukasi. Sulig patikrinimo 
Stoties knygy, >ki kovo 30 d. 
išparduota bony už savi r5 
$17,000.00. Pirkusių yra apie 
200 Am. Bet drąsiai galima ša
lty ii, jog bony pirkti turėtų Čia 
1000 žmonin.200 jau išpirko uė 
$17,000.00, gi 800 nupirkusių 
dar lengvai išpirks už $38,000. 
Tada pasieksime savo iįuoty 

-—$50,(XX),00. Ir tada galėsime 
mdrnfiea -tikrais LiulttVūti f»i- 
Uvuiu|.'.

Ncužsalusiy širdžių tėvynės 
meilėje čia yra nemaža. Yra 
(žmonių,kurie pirko bony ne už 
šimtų' bet už koletų šimtų (jų 
pavardes vėliau paskelbsim), 
bet nenuižti randasi ir tokių, 
kurie netik ueperka, bet dar 
drįsta pakolioti tuos, kurie pa
sišventę tam darbui, ir stengia 
si kenkti tai paskolai. Tokie, 
žinoma, ir gi nebus aplenkti.

Pramonininkai kai ko dar 
vis laukia. Nejaugi užsikibę au
sis jie mano praleisti tai, lig 
nieko, ncgirdėdatUL Pramoni- 
ninki] čia galima priskaityt> 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. Jis pirko už 
$200.00, bšt sakė, jog dar ne 
viskas. Esam tikri, kad jis lutu 
dys ptnnyji pralenkti, '{rečius, 
J. Šuiuihiias, pradėjo nuo 
$1VV.Uj. Suku ueuurjb jaiduoti 
pirmutiniu. Žiūrės kaip kiti 
nesirodys. Suprantama kų jis 
mano. Šitie trys, manome, no- 
ruu su»b kovoj* už Liatavos lai
svę. Po jais seka J. Mažeika su 
$50.00, P. Biškauskis pu tiek 
pat ir P. Jakutis ir-gi sn 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 viumtiiArui turi tėmyti ir režn- 
ti tuos. Su išgaiuomis nieko 
bendra nereiktų turėti. Dabar 
proga kiekvienų pažinti. Anot 
patarlės: “Kaip tu man, taip 
aš tau/' Jeigu jau neturtingas, 
darbo žmogelis, gali paskolinti 
Lietuvai keletu šimtų dol., tni 
apie pramonininkus nė kalbos 
nėra. **

Draugijos ir-gi perka ir na
rius pirkti skatina. Tiktai Lie
tuvos Baiso dr-ja ir B. L. A. 
kuopa kaž kų mano. L B-so dr- 
ja buvo prisidėjus prie bendro 
darbo, liet paskiau atsimetė. 
Nejaugi ki; blogo jiasapnavo. 
Labai gaila. Kam dar tas var
das nešioti “tautiškos dr-jos.“ 
Čia ne vieta, vėliau apie tai pa
kalbėsime. Nes dabar darbo 
metas. Užbaigę daubų, išduosi 
m* atokaitų iš gerų ir blogų. 
Knygoj bus st-ranyta, kūne jūr- 
ko, kurio ne; kurio dirbo, kurio 
tam darbui kenkė. Lai tėvynė 
nuspręs, kuris ko vertus yra. 
Biauditt lui* visus raginau prie 
darbo. Nei vienas neužsitar- 
riaukite tėvynės bausmės.

S. G&daikU,
L. L. P. Stoties sekr.

Prote.- tas

Sužinojom, jog kai-kurie vei
kėjai jau kėsinasi sujungti Lie
tuvių Raudonojo Kryžiaus rė
mėjų draugijų su tuščia ir 
džiovu sergančia laisvamanių 
“o^aniisajia.” L.RAud.Krvž. 
rcnn’jų 27 sky rius savo nepa
prastam susirinkimo kovo 28 
d., š. m., apsvarstęs šj dalykų 
nutarė: J

l) Kadangi JaisvamaniaiJcu 
rio nuolat giriasi esu tautinin
kai, o nieko tuntai neaukoja,

V ;Ti i'

timsius pinigus, (pav. Liet. 
Dienos)paėmę į savo rankas ir 
ilgų laikų išlaikę uetuvartojo 
tam tikslui, kuriam buvo ren
kami, todėl skyrius išreiškia 
nesutikimų ir protestų prieš to
kį pasikėsinimų sujungti taa 
dvi L. Ra u d. K ryt rėmėjų or
ganinei ji.

2) Išreiškia nopasittnkinimų 
tais veikėjais, kurio prieš au- 
kutojų norų bando permainyti 
organizacijos formų, o kartas 
ir patį aukų tikslų, suvartoda
mi jas ne tam, kam buvo sudė
tos ir tuo užmušdami žmonių 
pasitikėjimų ir duosnumų.

J) Jeigu L. Raud. Kryžiaus 
rėmėjų d raugi jn, surinkusi 
daug aukų ir šiaip įvairių daik- 
tų,liesis su tuščia laisvamanių, 
niųs skyrius reikalaus iš Cen- 
tralčs Raud. Kryžiaus rėmėjų 
raldylios, kad ji tuoj sugrųžiu- 
tų skyrio surinktus pinigus, 
arba juos pasiųstų Lietuvon 
nmsų atstovui, D-rui Rutkaus
kui, kad tie pinigai Imtų suvar
toti Raudonojo Kryžiaus rei
kalams. Jei Centrale valdyba 
ntMŠpildytų to musų reikalavi
mo, tegul nesitiki dauginus luo 
niusų jokių aukų.

i. Atutravičms, pinu., 
A Karčiauskaitė, v.-pir., 
P. Ciginskas. ižd., 
Vincas Bilekevi&a, rašt.

AK SKUTAMIEJI PAVEIK 
SLAI KENKSMINGI 

AKIMS?

Jeigu milijonai žmonių eiua 
] krutamu jų paveikslų teatrus 
kasdien ir nejaučia kokių nors 
akinu nesmagumų, tai aiškiai 
rodo, jog paveikslai nekenkia 
akims.

Tta»>bė, jog kai-kurie žmo
nės jaučia akių nuvarginimų 
k ru lamų jų paveikslų teatruo 
»e, Irt bereik visuomet to nu- 
varginimo priežastis—tai silp
nos akys, o ue paveikslai. To- 
kienin žmonėms vertėtą nueit 
pas apcdjtuisių ir irgui jis a]*- 
žiuri akis, n<>a- tie imtys žmo- 
uės turėtų tiek-iuit bėdos, jei 
bandytų skaityt knygų arba 
laikrašti.

Gulima sakyti, jog žmogus 
gali žiūrėt į paveikslus per iš
tisų valandų ir pusę kožnų die
nų lie jokių nesmagumų akinis, 
žinoma, jeigu-akys raudasi ge 
rante padėjime. Kartais pa- 
veikslai prirodo žmogui, jog 
turi silpnų matymų. Po ilgam 
skaitymai, joigu akys pradeda 
skaudėti, mes nekalu namo kny
gos. bet suprantame, jog reikia 
gaut akiniu*, taipjau au pu 
veikslais nekaltinkime jų, brt 
eikime |ias akių gydytojų dd 
~j ‘ v Z' • «•
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A. PETRATIS & €0.
Mortgage Bank

f Europiai Americai Bukeau
* * Auriai

. Galvijas parpena prieš sker
dynių, daugelis vyrų ir moterų 
prisii’ępjri* p®4** «®ve dri sker 
dymo. savanoriai priimant 
**tynrtv tumėjuno gyvenimų.” 
Niekuomet nrponivalgj'k-

gar č«-

Kongrese.

1. Kovo 19 d., š. m.. Senatas 
m*i«tenge užtvirtinti Verųailtai 
sutarties su Tautų Lygos San
tarve. Senatorius Lodge rezo
liucija grąžinti sutartį preai- 
deniui Wilsonui buvo priimtu.

2. Senato Užsienių Reikalų 
Komitetas, kovo 19 d., prieinu- 
kini pranešė paskyrimų Buitį- 
bridge Cnlby, kaipo Valstijos 
Sekretorium. '

3. Reprezentantai Rainby, 
kovo 19 d.. įvedė bylų dcl uždė
jimo 50% taksų ant risų pnvie
nių, kurie pelnijo (kariškais 
uždarbiais) su virš $20.000 j 
metus, delei aprūpinimo pre- 
n*»*n rhnnn«A«i hnvnstam« kn- 
rviviuins.

4. Reprezentantas McGregor 
prieš Išėjimų Komitetų (Ways 
and Means Cumnūttee) ragino 
padidinimų Federali&kų Neju
dinamu Turtų Taksų dd sukė
limo reikalingų pinigų premi
joms (bonuses) buvusic-im ka
reiviams.

Iždo Departamentas.

1. Sekretorius Hourton, kovo 
19 <L, rekomendavo prieš Išėji
mų Komitetų (Waya* and 
Uranu Couunittee) atidėlioji
mų mokėjimo palukų Amerikos 
Karė* Paskolų, išduotų Ali jau
tų valdžioms, iki pavasariui 
(1922 ut), arba tris metus nuo 
dienos, kuomet pirmas palukų 
mokestis pripuola. Jis taippat 
patarė permainų rinkime įmin
ki), tas sumažintų ratų nuo 5% 
iki 4.7*5%. Svetimos šalys Suv. 
Valstijoms skolingos $9,647,- 
009,000,

2. Pinigų Valdyto jas paskol-4 
bė, jog skaitant tas dvyliką 
tautinių (National) bankų, ku
rioms teikta privolč-s šių savai
tę, išviso Suv! V aisti jose yra 
8,000 tautinių bankų. Taippat 
po jo priežiūra randasi 29 val
stijos bankai ir kredito kompa
nijos, pastatytos District of 
Coluinbia.

3. Surgeon General Cumni- 
ings iš Public Health Service 
nesenai sakė: “Mes 
prižiūrime 12,000 palinoimotų 
kareivių ir jurininkų iigonbu- 
riuosc pajiegumis, kurigr visai 
įKUŽtektinos. Mes negalinu* 
gauti modikališkų žmonių, ku
rie būtinai reikalingi dėl pa
sekmingo veikimo ligoniniuo
se. Nogalimc gauti reikalingų 
specijalistų prižiūrėjime plau
čių. džiovos ir proto sumišimo 
ligose. Mes negalime pritrauk
ti prie šlaito užtektinai gerai 
išlavintų cliirurgii prižiūrėti 
tuos, kurio reikalauja upių ope
racijų.”

Karės Departamentas.

įrengti, kml mnugštinti suprn 
| linui tarp dvtajų angliškai kai- 
bum iu ralių.

T rišimimatinės .sukaktuvės 
bus* apvaikščiotos Kapų Puoši 
tuo Šventėje (Decoraticm Day) 
Amerikos kapinėse, Anglijoje.

PATARIMAI SUVIENYTŲ 
. VALSTIJŲ SVEIKA

TOS BIURO.
■■■■■

Žiurkės 'kašmoja koinani 
žmogui Suv. Valstijose po pu
sę cento j dieną. Rašykite Sur- 
geon (rcneral, Rupert Bluc, 
Washington* D. C., ir jis pri
sius knygelę, kuri išaiškina 
kaip atsikratyt nuo jų.

Perdaug nuogo kenkia svei- 
Vnfni t'ii'PT’čt knin r^nžIeHi 
nui. SuuugųėHiui žmogių reika
linga nšluonių valandų miego 
į dienų.

Vienas iš kožno trijų vyrų 
būvu nepriimti kariuomenėj 
dd fiziško nusilpnėjimo.

Ncvisuoutet vadink kūniškų 
skaudėjimų • “ reumatizmu," 
kartais tas tik pasekmės suge
dusių dantų; geriausia matyt 
gydytojų ir deni istų. Tegul intn 
X-ray dojitų.

Netikėkit i garsintus “tikrus 
gydymus.”

SVETIMTAUČIAI

Šiandie

L Generalio štabu statistikų 
skyrius išdavė raportų, ap- į 
skaitliuojantį armijos stipru- | 
rtių. Kovo 16 d., š. ul, skaitlinė 
buvo 239,223.

SUKAKTUVĖS KELIONES 
LAIVO “MAYFL0WER."

REIKALAUJA aNitiamimuiitiiiuiimiuiiiitiiiiiiitniimiiiittiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii ■s
a

REIKALINGI.
Jauni valkynal 11 meti) Ir dau

giau u* klerką* 1‘aCtoj. 40 | va
landa. AlalAauklte ]*i»tma*ivr** Of* 
Ore. Ruoni J S I. Poet ortlce Biilldtng.

JAI M VYRAI

Mm turime keletą vietų iuu*f ui- 
, r»kroių tfnildyniu akyriuje Ir iDiun- 
limo ak yriu)—8!» itpruiBlua gera 
pn-ga pakllymui darbo* paatuvua 

I’atnaųkiu- Mr ttnmh.

ALERED PE.ATS CO.
3.1 S. Walia*li Vvenuo

LEfBERIAI.

Dėl foundres, darbas pasto
vus AtsiSaukite.

LINK BELT C0.
SOth & Stevart Avė.

nrrit it nrc ag.
tuojau* uiaalunu* Vargoninlua JU- 

nanti* serai uvo amatu. Kreipkite* 
I

• "Drnuao” Ailmlnl.traclja 
tSOO W, 40 Strrrt Clik-nRO. III.
E. V.

a
i

pirmosios Komunijos, Dirmavonės 
ir Šliubo Dienos

įbtiCM I* lymeMilvIu ir ainuutimu irrtofmu*

=
=

>r*
Kjiounic dieni). TimIi-I nrAlmoM mirt turėti ll) illvnij a t Ulini inui 
k<>kl iu>r« lenki*.

Mr* tatuc įlaljkc |ia-liib>tn«- (milu* |u*rik*lu*.

Pirmosios Komunijos................ 15x9 colių po 10c.
Dirmavonės................................... 14x8 col’ų po 10c.
šliubo.............................. ............. 17x13 colių po 20c.

Tokia kaina juo* juinluuilam'-. La* In-a nentariau IU nr*-. <> La- iii. 
Mciuj. tai turi |iri*tv*tl 5e. tir*»ti ’ :’--:il.

Ant IlirniAVtMii'-. imu-tk-io l*ri’lk*ln it-a Sakraiurailo Dirniaviinf— 
iatorfjf.

Ilr iu am patrikolv n|a*r-io* ,r* nl*|>au*«llnli utm Hkri tmlital ir 
palikta tu’«4rr~ Mctr’v kur cnl'mn itžrnlyli vanta*, patanlr. ilrta Ir 
įnikai*. Rrlknlniiitami Ln-lpMtr*:

“DRAUGAS" PUBL. CO.
1800 W. 46th Str. Chicago. III.
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NAUJA KNYGA

Žmogus ir Gyvuolys”

E

=

a

Mokinimai driies Amerikon 
armijos laike karės tikrai per
statė žmonėm* baisių nežinystę 
milijonų inunų piliečių. Dabar
tinio gyi'vnimb brangumas, da
bartinis kvailas barstymas pi
nigų ir didelis pirkimas bever 
tingų daigtų labiau jiarodo 

I įiežinystę fnfthrnie ir abrinų 
j .įežinojinų musę 'yventojų. |

Daugelis Įiilitsių, yjiatingni 
tarp svetimtaučių, nemoka 
skaityti arba rašyti, rokuot ar 
.ititraukt, tat jų jiačių skaičius 
didinasi. Ir tik per jų tų dau
ginimų, jwr jų vnikus, kurie du 
liar mokinasi Amerikos mokyk- 
lose, jų pačių* mokslas eis ge
ryn. Suprantama tarp mokyto
jų, jog tie be mokslo turi didį 
pasitiidžiavimų ir vaikiški! ti
kėjimų į jų vaikų įgytų mokslų 
musų moki kli'sc. Jie turi viltį 
ir suka viskų kn vaikai įsimo- 
kina mokykloje. Jeigu vaikai 
gerai supranta ir mokinasi tau
pymo budus, jie ir senesnius 
namie gulės pamokint.

Mažos vertės yra žinoti ne
mokytam dirbtuvės darbinin
kui, kiek mylių <1rato yra rci. 
kalinga pastatyt tvorą apliili: 
siek tiek ten žemės, bet šimtai 
tūkstančių tokių žmonių ėsą 
pirkę Amerikos Laisvės l’asko 
los Buini. ir daug jiems raiškia 
savo vaikų mokslas, nes vnikni 
gali jiems pasakyti kaip nuo- 
•imtis susikrnmia, kaip žmonės 
n j išaugo t i ir koki Matikiai 
tarp pirkėjų įsųjų ir valdžios, 
kurios tvirtumoa stovi už tų 
pareigų.

Šiomis dienomis, kuomet 
žmonės uždirba dideles algai*, 
šia kraštas užpuldinėtas viso
kių plėšiikų ir vagių, kurie 
stengias atskirt lengvatikis 

Į kius ir nažiminčiua nuo jų bonų 
I ir algų konvertų. Jų pastangos 
kenkia tautų gerovei.

Mokytojų priedermė priro- 
dvt mfAslciviuina vertę taupy
mo ir sarginta įdejuno pinigų 
valdiškose j mis kolose, etc. Da- 
litirtiuės Paskolų kainos—tai 

:i

Londonas, Trišimtmctinės 
Bukoktuvės kelionės laivo 
“Mavflovcr” ir išlipimui* kų- 
Icivių (Pilgrim Falhcrp) A me
nke ateinančių vasarų bu* 
plačiai apvaikščioto.* Anglijo
je, ypatingai tarpi* vaikų. Dnu , 
gelį mokyklų ir vaikų* gero I 
vi* ištaigų, į e-teigtų Ame 
rikoa Rami. Kryžiau*, kaipo ....v ,a -- w- *, o** g *.U A * ** a* •• * A w - - -- ‘ - — — - ———* ė tkatevųmirn šitdaliu jos karės sp>«kų, vra ren-1 • ,
karnos aukot- t!«! jų tolesnio ?avo ’“'?*«• k‘l m‘U*
t„Kirao pildymas pareigų pačių žino.
Vi»» A*»h|ta»erik<»’dr*0 k“'“' l-ri™-

»>j». Anglijai*. Aj i.tori.
nj tiiilta* 4*in<»i>. I ***** pia-gUK
st racijos rengiamu* lx)mlt>itc.
taip pst-gt Ldosgotvc, (MiaiHr. B«mu# ir Kartu- Taupomu

tiinuitolikuok šviežumo ore. Lirtrporiyj ’ nr . ypiynmitii>. imkiriius.

Pirki! ir laifcj’kil t^isvėji

I

HKIKJU.INGI
MECH.1XXK.AI IR I tUBEKIAI 

r.AKTOVCS DARIUS
GERA MOKESTIS

A***mblio< tr btmch darbo*; muchi- 
bu opcrouiriiu ont coaajlne tnfrinn: 
taipyat vyrnl dol kalvyMoa ir fotudrao.

Išbertai
dėl vidujinio darbo ir laukinio darbo. 
I^matykite Mr Hermanson. Ilrlrg* 
IIoum. Knmp. JtMMlolph A Well* 
Jftrcct. Chica*o. kiekviena diena. O* 
aovaU* ir Modelio) Balandžio lt. nrbn 
talykllr nr aUilankyklt* | Kuiploy- 
Diont Offlco of

DEDA COMFAMT 
Harvtrjr, III., 

Chie«.g<> auburb.
■ ■ ■ 'T- 1 1 *

RF.|KAI.rXQOK.
Grro* tvirto* tn..i«ri* dirbu plo- 

rinin k* tnl><t n) laudrvy. I*rllyrima« 
Uriclknilna-ui. f IT.00 *a» alW ).

Mnip-r- W«3*U Sklr l-iumiry
1147 W. A<U:n» Str.

MERGAITES — MOTE8OS.
Imi generolu — fabriko darbo III 

llpmitllv
Jotui M’alon to. 

U2 W. lllinol* Strvrt.

Reikalingi prityrę eone vtnotoJUil 
prie verpti) vilnų.

Onai Spluing Co.
737 XV. JacLmui IU«d.

REIKALINGI.

Orgnniurtorini ir ngentni 
prie firmos — Zeglen Tire 
und Rubber Co. labai geros 
sąlygom Alsisftukilo

Fr&nk Kolodrinskiego, 
706 707 Oxford Bldg.
118 N. La Šalie 8t

ANT PARDAVIMO.
Nogird-'la progų guuli eratu 

dvlniit pagyvenimui* munnj narni) 
ir taippat gerai Ihdlrbt* ln<nj. Pir
mi* k!r*ou knyrrar* Ir Clgara krau
tuvė Katnuuae naujau*! Itaiurmal. 
kaip V*: vlaani* naro* ganau, ge- 
ru>u*l elektros įvedimai, niaudyn.a 
utajuoee |higyvmlnitio*e. Iu»acnivn- 
ux*, akmena pamato* I l"*di) Ir t* 
r ulių storo*. Urindja Imauinnnl* ea- 
rtietiUtv'-* Gor*1 a.ld.....** vim. na
rna*. Šurna iMUjunalo Jtalayr.io. l-ma, 
|i«y venini u - - pirmo* kleao* kny. 
——. 1 - {j ~*r ' —j !i«"*p**
AI-lo* Ir M'ood gatvė* Grtnrt)* muro, 
durj* ir laukai aluoltntat 8-u>* Pa- 
gyvriuin* durį* Ir langai 
^liuolmlai

l*nrdtin«tu nattn tr bira) 
kaina delta kad Uvailuoj* | 
Atsidenkite tuojau* j

P. MAKAREVICZ,
|J»7 XX. 47 patai* Oilrago.t III.

tUippMt

vtHaltnr 
Eutop*.

VOKTU SIDE.
IMduorfa kambariu dri vieno u r Imi 

dviejų vaikinu prie jnal<w telmino* 
■ii elektros dviem maudlne Iv lele- 
tonę. agi J-rii) lubu.

SI II ISmrll Airnur.
Viena* Mukt* I vakaru* nuo W«tenj 
Avc. Ir S bloky 1 Mcmlv iki Eutlerton 
Ava Karu.

l
K

i

Ininijm. tariny* 
iV. Moterį*
V. tntaaaa IMevo Patrik*!**
VI. Av. Ra4a> ir Mok. apie Jniocų.

Para*?: liiin. I*r. IhiAj. 
LMelata Katalikų Spaudu* Draugijra lcionila. 

6tai
I. ZniogMii* Kilmė
II. JUnonlŲ Vchlė*
III. Mušta

Kiekviena* punktu* yra nuosekliai it gviltlrnUia Ir nllkui lMr«. 
tyla*

Aeraltame puin-rlmų. n»« pat* turiny* rodo Jo* dulctf »«rtę 
X'crta kiekvienam jirigyti. KAlXA 30v.

j “DRAUGAS” PUBL1SHING C0.
1800 W. 46-lh Street, Chicago, III.
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JAU IštJO

“MEILES"
3-čias NUM.

Ka* IroUkto meile*, tai ti2jrt*.ko ir diallo "Mcllv.“ 
"Meili'“ yra mrlUauslai. ir. }valruiu*io» JT paataplt) m*nraAlia. 

FHI-LM MERAI A ŪM AMS TIK •MM).
"Meili-" meiliai trauki* vlau* |-rl*
Ku* "Meilę" *)-kj pcralcaltu taa l»- J<-* Jnu nocnll gyt.ntl. 
"Meiliai" pridera rn*ti* klokvU-ne lletuvin numito*-V

301 Ntalr birt-rl "NEILK,** Muilui*. l*n.
iimiiiimiiimiiminiiniiniiunmnn

z

V4GAT. **4i. M* f <».!•«> anif-Ma*..
Ulau, — •' i ..ta 1-u
ri, *m*e*ik</* SS. f, tvouri* 
•a— k** tada a»l r
VJfrC. “ft. M »«> M* ifM ta- 

rrtlal. Iturt'l. i»ta am.į 1*1 jvaMr. irtai** ir fftti. u tat f irta'l, loJ sj įsrlej, litrf rLUr 
I K».taiyr*RL’FFLES» Ar 
| lai gydnolė? Nt!l Ar kve-
Į pianl)* vanduo? Ne!! RUF-

FLES jva lai paprasčiausi* 
pbuktj tr o<!o» metipriniojiių 

kuri* prtgelbi gamtai suteikt žmogui prikUusauii grožj. O ka* gal 
Irai gražesnio nž ilgu*, blizgančiu*, švelnina plauku*? Kai ga! būt 
įmanesnio už čyit-4 uctiieiinčų galvot odį?

M U FPLB «* 
panaikink pleiskana*! * Su jomis nereikia keliu mėac*i(| galvos 
trynimodvieju ar triitj dienų bčgyic RITELES pradėt mažinti 
pleiskanai, o savaitei Laike ju jau nei zyniėi nelik*! Patam tik rvtkar- 
čiai* tut ilgam galvg bu* uatektinu, tad plritkanoi ncatunaujlntų 

Kusipirkte tąnakt RUFFLES bonkuif aptiekoje. Kaštuot tik 
65c. bet jų* sakysite, kad joa verto* daug daugiau. |*a*iškinin»i 
pridėti prie kiekvieno* botikutė*. Jei negausite ju»ų aptrekoie, tai 
atinj*k>te mum* 7$c. pačio markėmis, ar manėj' order šiokiu siltcin : 
——-- F. AD. RICMTEROCO.. 314-3J0 Brosdvsy. Nr« York -——

PAIEŠKO

paieškai*
oaio kaltnino Jurgta Ctarijuko Vil
ti Inu* gtitarn , 8 i *
kulnie K tik Ilki* p.,^. ^,..^*1 tm- .
cagotj dali«r ncklnou kur Turiu ' 
ovarbti r«4kala niclitaiu «t*tauukll Jl« 
pala ur kaa uple Ji iiuotų |<rAntakiu- 
Mso udrcau:

A. I^c-matut k-*.
litu l»4. - Ūkto* Fu. XV. Co.

■ ■■ 

I’ARSIDIOD.I l.AHU l*I<»IM
Gt-lrlu Ir muilavo* krautuvė ik 

pnofautie* mirti** vyru. Lietuviu ap- 
r.ivemnj vietoj pn« |t«l li*tuvU>ku* 
bvinyėln* Oer* proga lietuviui At- 
aitauklt* Uuo *dr«*u

O. V.
4Ū37 H." XVood M. <*hic«Ro. III.

ANT PARDAVIMO.

PARŠU) LOMA LABAI PIGIAI.
Ken<tiiq krautuve, laitai geroj vie

toj prie* pat liettirigka hatnrčia tr 
vkAaji mokykla, T*el labai atarbtua 
trleiaullc* privvnataa parduoti. Dol 
19*toaaiq tiMlų krmpkitcai

A- J.
ta 14 to. HikmI Mrrrt

AMT PARDAVIMO;
IH ieju luini murini* tiara* au 3-fta- 

tai* <1*1 telmyaa*. au olock’ų, motJer. 
r.lkk** M- imu apmokanti*, mnoun 
«t-»oj virte) arti DalnyMna Ir rankik
ių* *ni 8? U*tw.* i rytu* nuu Italaio<L 
-Malka uk.lt*

Klara tok A Eutoupj 
I3I& W. Ik Mr.

trati HttUktVK |I»KX Tl«Tltx
ar|»* M krtaM atsvaUM*. tM»U» r*r**n Uiimu ’)>ib«u<kų Ait>* UtiH.lL ar ra>>kllt A

Malė* įtarta,v t rikf r 
l«a K Urtte Mr. Oteaga*

T

į BARBENAI! BARBENAI!
Neinu kaimui kyla atigltin kaa- 

dicii nelaukite ilgum-bcl pirk 
narna DABAR.
3 auguli) naujas niuro nanuu ant 

B r iiigcporto, vi« fliatai po 5 rui
mu* guzus, elektra, t auna, ir kiti 
moderniški įtaisymai. Kaina 9.500

2 aug&ty — 4 pagyvcubnu intfro 
unmnH po 6 it 4 ruimus, ąary ap- 
SildonuiM automatikai, rauda $120 
nimcNui kaina $10,500.

2 aiigslų muro namas au stoty 
labai paikoj vietoj ant Bridgrpor- 
tu navininkui reikalingi pinigai 
poniutai pigiai.

2 augalu invuinia labai gera* 
iviKiia namą*, 4. f ūgy veniniai, |x> 
5 ir 4 rtiiiiiua randu >70 nencui 
l.n in n $3,700. * r

P'a'catoiu žiliu; tieka tutinu 
namu krūpkitra p*»*.

S. SL0NKSNIS,
3357 S. Halsted St.

Chicago. Pliene Blvd 5001
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Pirmas Moterų Sąjungos Chicagos Apskričio Spektaklis
6

Vaidins Marco Prago dramą

D-R-A-U-G-A-S
Ši drama bus pirmą sykį vaidinama Chicagoje
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i CHICAGOJE.
į--------- -------------------------------------------
KATALIKEKOS ŠVENTES manne paliuosūOTAS.

Nuo

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

Penkiadieni*.

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

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Apart dmmas bus dainų. Av. Kazimiero Ak ndemijos auklėtinės Mknmhin* |»ijRnu. Monolo- 
orai ir kiti įvairumai. programom nokini.

Pcnkuduiius, baL U d.. 
Sv. Marija Kleofas. Valtruda 

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

|
I

ju smūgiu -••v vienas 
užpuolikas.

SUSITVERĖ L. L P CHTCA 
l?ne tt> a nvr tevre 

APSKRITIS.

SU AUTOMOBILIU ŠUVA- 
21NETA ŽMOGUS.

Važiavusiems nepavyko pabė 
- gti nuo policijos.

Californin avė. ir Georgin 
gatvės susiduritne užvakar 
vakare trys automobiliu va
žiuojantieji žmonės >uvažinėjo 
nežinomą praeinantį žmogų 
Šitas imt vietos i»uvo nužudv- 
las.

Važiavusieji automobiliu te- 
cinus nesustojo. Tik dar smar
kiau {lasiloido nnt Ix*gnn 
boulvnrdo.

lb-t privažiavus bottlvardų 
staigu įvyko nelaimė. Auto- 
mobiliau.* šoferis perdaug jui- 
suko innšinn ir šita, užlėkus 
ant šn.ngatvio. atsitrenkė j ge
ležinį -tuljMj ir sustojo.

Po Zfo atsitikimo atsirado 
ir policija, kuri stuirvštavo du 
automobiliu važiavusiu Tre
čiasis. šoferis. laiku
prasišalinti.

Po suareštavimo ‘nejaus 
pasirodė, kad tuo automobi
liu pinu kukio momento su
važinėtas žmogus.

Suareštuoti yra: Edivnrd L. 
Itoche, vienos vidumiestyj de- 
pa ria n lentinės krautuvės ge- 
neralio manmlžerio asistentas, 
3306 Penaeoln avė., ir Bert L. 
Watt, 852 Beklen avė. Sofv- 
riavo Melvin Cook, 3225 Enst- 
M’ood avė. Pastarojo policija 
it ško.

Suvažinėtas žmogus kol-kns 
nežinoma-; kas per vienas. Tu
rįs apie 45 metus ir svėrių* 
npie 220 svarų.

(Tiieagoje dnug kartų pasi
taiko. kml nutomobilietni sU- 
važinėja žmoues ir jiasprų-tn. 
Kas pnskni juos gali surasti.

Ativ.. scm*wka
tokius daiktus prasižengusie
ji t uratų Imt kuonštriausin 
baudžiami. , •

, Joseph Miinne pateisinta- 
į koronerio teismo už nužndy- 
i mų Truvers Walsli, kuris su 
■ kitais dviem niekšais girtais 
buvo užpuolęs praeinantį gat
ve dainininkų Manne su jo mo- 
(eriini.
Koroneris lloffintin teigėjams 

pareiškė, jog jis gaunųs dau
gelį nusiskundimų nuo mote
rų. kad jas gatvėse užkabinė- 
jų visokios rųšies niekšai. Tas 
pat veikinri automobiliuose ir 
gntvekaiiuosr.

Ir moterys dažninusia nesi
šaukt (Milicijas, nenori tusy
čiu teismuose.

Tokie apsireiškimui yra pn- 
••ojingi miestui!

Tnd. jei Manne, gindamasis 
nuo užpuolikų vienam iš jų 
padarė galų, padarė gerai. 
Taip bent visi turėtų clgties. 
Tuonivt praretetų užkahinėto- 
jai ir bomni.

NIEKO NELAIMtSLĄ GE
LEŽINKELIŲ DARBI 

1 NINKAI.

Nes nėra iš ko padidinti jiems 
užmokestis.

Tn rpva l s ti j iri ė s p re k y lx
komisijos apkninavinio direk
torius rroutjr, iš IVmdiingto- 
no. pnskolbr. jog Chicagoje 
streikuojantieji > geležinkelių 
bėgių sukiotojiii ir kiti darbi
ninkai neturi progos iškovoti 
sau didesnę užmokestį, 
geležinkeliai neturi iš

Nes 
ko 

slaugiau mokėti savo dnrbinin- 
koms.

Tad, sako Proutv, tasai 
streikas yra beviltis ir tik be- 
reiknio daugina vnrgus^visuo- 
tnenei ir kitų šakų darbinin
kams.

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

NETIKUSI BONUSŲ SIS
TEMA.
_________

ORGANIZUOJAMI UNĮJON 
TELEFONŲ DARBI 

NINKAI.

Kovo 30 d., š. m.. Av. Jurgio 
{Mtrap. svet.. 32-ros ir Auburn 
nve.. buvo suturinkinian, kurin į 
nie tlnlyvavo Chicagon ir apy- Į 
linkių Stočių \ aldybon ir na
riai. Susirinkimo vedėjais iš 
rinkta: kuri. M. L. Krušas, 
pirm., J. A. Mirkei i unas, rašt. 
Gan plnčini apkalbėjus daly
kus, rnd<> reikalingumų sntver 
ti Chicagos ir apylinkių L. K 
I*. Stočių Apskritį. Apskričio ^nn, 
valdyba išrinkta slaptu Imita
vimu šio asttifiiys: V. M. Stul
pinai—pirai, Viskantas ir Nor
kus—vice-pirnu, J. A. Micke- 
liunns ir J. J. Zamktis—rašti
ninkai; agitatoriui: M. K. Ai- 
lis, Stnlgiiiskns ir Jartišaimkas.

Pinčiai kaltinta npie L. L. P. 
iM’gį ir. kad turėti geresnes pa 
sekmos, tartasi surasti badus 
agitacijai visose kolonijose, ir 
likusi nutarta pakviesti Liet. 
Misijos narį (kuns lik žadėsi 
ir surengti maršrutų.

Siame susirinkinic išnešta 
žeminu taljiiiinmii rezoliucija.

Rezoliucijos tekstas.

Kadangi, rmstaruoju laiku, 
socijųhstai ir komunistai per 
savo prakalbas ir spaudų dis
kredituoji’ laikinųjų Lietuvos 
vultižių, platindami melagin
gas žinias su tikslu užkenkti 
Lietuvos pnskolai.

Apki.lluję šį dalykų, Stočių) 
'st(»vni ir valdybos rado rei

ki tingu: išnešti viešų papeiki- 
tnų liema, kurie, kokiais nebūtų 
budais, stengiasi {Mikenkti Lie
tuvos 14USVČ8 Paskolai, o ny
kiu ir Lietuvos Ijaisvei.

Deliu mes, Chicagos ir apy
linkių Stočių pardavinėtojai L. 
L P. lamų, atsikreipiame į vi
sas organizacijas, draugijas ir 
j {lavionina lietuvius ir lietuvai
tes, jH-rs]M*diiini jus, kad ttetap 
tuuiėte suviliotais blogos va
lios žmonėmis, 1x4 visi stolu- 
uiėt apgini man Lietuvos Imis- 
vė*. lis smerkdami arw>ijnli«tti« 
ir komunistus, kaipo Lietuvos 
Inisvėa priešus.

Pasirašo:
V. M. Stulpinas pina., 
J. A. Mickehunas, rašt., 

4410 So. Kichrnond St.

vo Apveizdos mokyklon kamba
ryj.

Kviečiamo sk\ rio narius 
skuitliitgni susirinkti. Yra daug 
svarbių dalykų, (leistina, kad 
kiekvienas uisivo-vų ir naujų 

j nuli U. ___ _ ..,^i
Po Tautos Fondo skyrio su- 

siriukimo, bus posėdis L.Kand. 
Kryžiaus rainčjų. Taip-gi yra 
daug svarhių svarstymų. Yra 
prisiųsta keli laiškui iš Centru, 
kuriuos turėsim aptarti.

Tautos Fondo Valdyba.
P. S. Kas nori nusipirkti 

Lietuvos jiaktos ženklelių, lai 
kreipiasi į Lietuvių Darbininkų 
25 kuopos krautuvę, 1817 
Cnion nve. Krautuvė atdara* 
nuo 9 vnl. ryto iki 10 vai. va-

BRIGHTONPARKIEčIŲ
DOMEI

Susirinkimas 6v. Kazimiero 
A kad. rėmėjų bus nedėlioję, ba
landžio 11 <L, 1 vnl. iki pietų 
luuue jk> nnm. 4358 So. Fnir- 
field avė. Butiniu visos narės 
turite susirinkti, taip gi norin
čias įsirašyti meldžiame atd- 
Infikvti. Tuomi pradėsite prie 
naudingo ir prakilni us darbo.

Į vį Valdyba.

PRANEŠIMAS.
--------» •

Wcst Sidcs IJetuvos 
vės bonų pardavėjų susirinki-) 
mas įvyks ja-tny^oj, balandžio) 
9 d-, Aušros Vartų parapijos; 
svetainėje lygiai 8 vai. vakare.

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

Bendras L. L. P. Komit. i

1 JUS-

PRANEŠIMAS.

--------“BSusiv. Amerikos Lietuvių
Kareivių 2 kuopos bus nutuk- 
štinhnosi painokas balandžio 9 j 
•L, 1920 m., 7:30 vai. vakare, ( 
Rnsinskio svetainėj, 731 W.j 
18th st. • *

Taip-gi turime naujų s va r 1 
bių reikalų, kuriuos reikės aj> J 
svarstyti. Malonėsite atšilau-1| 
kvti kožnas rimas narys. Atsi- i “ 
veskite naujų narių prirašyt = 
prie S. A. L. K. organizacijos, g

Kviečia. Valdyba.

PRANEŠIMAS.

Gnlvjjų • Iccr.lyklų «!arl>i- 
ninkų arbitras teisėjas Al- 
schuler pareiškė, kud lmnu- 
eų sistema neduodu geistinų 
(tankmių. Skerdyklų kanųm • 
n i jot- pnsturniriai.* laikais jia- 
naudujo tų j-i-tmių ir su nna 
nnpntcnkiuG darbininkų.

Kiekvienas darbininkus, ku-| 
ri* apturi bonusna, jaučiasi i 
gnunų> dovanų, bet ne ntly-j 

ginimų uz darbų, ir bonus 
nekuotnet nepri<lcsito prie1 
Uždarbių.
. Tad Imtų geriau, knd vie-l 
toje bonusų darbininkam* 
butų dnndnnm* dideenės nž-1 
Mrakr*ly*.

Telefonų kompanijos darbi
ninkui ir darbininkės Chicago 
je pradėtu organizuoti imijon.

Tuo užsiimu buvęs tos kom
panijos darbininkus Ilernnrd 
lloke.

Sakoma, jau suorgnnizuota 
apie 5 tuk-tnučiai vyrų ir mo
terų.

Kelinti metai buvo deda
mos pastangos suorganizuoti 
tos. kompanijos darbininkus. 
Bet vis be pasėkmių. Nes 
kompanija pajuzdavo ir besi-] 
darbuojanėius prašalindavo iš 
darbo.

ftiamlie organizavimu užsi
imti pašalinis žmogus, 
<larbininku reikalus.

Tft DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Tnutos Fondo 31 ak. laikys 
mencidnj susirinkimų hnlnn- 
džjo 11 <L, 2 vai. po pietų, Die-

šuotni pranešu, kad Liet. 
Vyčių Ch. Apskričio Choru 
praktika įvyk* pėtnyčioj, bu!. 
9 d., š. m.. Murk Wliite Scpiara 
Parko svet., H-ta vai. valu.

Visi nariai yra kvįečiami 
kkaitlingni irt-ilankyt i. Pra- 
sau nesivėluoti.

Z. M., rast.

EEB. ATSAKAI.

Jinųy

ANGLIJA PRIBTD*JU8 
PRIE PRAILGINIMO 

ClVIUtS KARES.

Teisėjas Maraus 1\ a va na gb 
tvirtina, kad eivilės karė* me
tu Suv. Valstijose Anglija 
rėmė Jcfferaun Davis, ty. su
kilusias pietines valstijas, ir 
tuo bodu čia rieueriais metais 
daugiau prailgino civilę karę.

i
C. Alaburdaitei (Chiea- 

goje) Prar/šimų gavotim ket
verge. !.ndn •Draugo” nu-

A.

mėtis jau buvo išėjęs iš spau
dos.

I

Šitas’ 4.

i

I

I

uu vienintelis laikas 
l$uomei jūsų balsas 
turi didelę reikšmę

LEONARO WOOD. 
Ant Prezidento

EI vieno primary visoj historijoj Ilinojaus 
valstijos neturėjo tiek reikšmės žmonėms 

Suvienytu Valstijų kaįp kad PresidentiaJ Prefe- 
rence Primary šais metais.

Dviejų 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 
nutanonc balsuojant už ta kuris jums atrodo 
tinkamiausias. Šitas balsavimas daug reikšme 
{Ilinojaus Valstijoj. *

Suatuk ir pamatyk koki hnoKU tu norėtum 
išrinkti šiam laike — gal tu laliai sunku — 
ura tai m-rmnua laikai — pavojas laikai. Ar 
DOtim kad mum reikia lokio žmognuK kuria 
tikrai gulėm būti pasirilriinasf

Ar mra norime tiktai paprasto politlkicrauN
— vyro ku prižadai* — ar mra norint panašu 
žtiipgu j Linroln ir Rootcvelt 'u f Vyras br bai- 
mra ir tciaingns; žmoguli kurio charakteris y- 
rn pavyzdžiu kiekviena Amerikonui, žmogus 
kuru yra uŽMitemaraa savo darbais, žmogus 
kuri* nori dirbti ir žino kg dirugs Jis yra 
tUuinau kaip kareivis — jU yra caekutivu — 
administratorius; organizatorius ir diplomu- 
tas. Jis parudę savo durta kaipo Gnbcrnato- 
rius-GcnrrulnM Kultoj, ir pastarais laikais 
l’hilipinaos. ju sutvsrkc tūkstančius žmonių 
tenai gyvenančiu, jis pastate jiems mokyk- 

'laa, nauju* ligonbučiim, jis padvigubino in
dustrija, įvedė Irisiuga teisima tciianuosc ir 
kvlda metu iš didžųjų maištininku padarė 
paKitctikiuančius žmones kurie dirbo ir ge
rėjusi «av<» darini. Nn vienas kitu žmogus 
negalėjo daugiau padarė li.

J*igu nutinki su šituo — tai tikrai durnu

ynvo bnl«n už Jx<mar<l Wood užtat kad tu 
xtuai kokis žmogus ji“ yrn.

Yra daug kitų gerų ir.teisingų žmonių, bet 
nėra kito kur» taip išneštų žmonių reikalavi
mu.* Ir juos aupraatų kaip Leonard Wond. 
Jut yra Rcpubhkoua*. J u yra žmogus m žmo
nių ir dd žol inių—dri visų žoionių.

Sį «ykj kaip tik tavo balsai reikalingas pir- 
muo-r halaartuiuvar. ūf sykį tai Ura balse: 
turiu didelę reikšmę. Neduok nve apsigauti. 
Nebijok pasakyti teisybę.

I

Nathan Wllliam MsaChesnev. Chairma- f o*. Ulinois.

LEONARD W00D National Campaign Committee
Saite 1248 Congrcss Notei, Chicago.

—--------=TT-—
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PUIKUS BALIUS 
Rengiamas

8 DRAUGYSTE 4V. MARIJOS P. RA2ANCAV0S
---------------------------------- --------- ------------------------------------------

Nedėlioj, BalandMe (April) 11 D., 192Q m.
O V. Jurgio Par. Mvcuuieje 32 nd PI. ir Auburn Avė. 

Pradžia 6 vai vakare.
I
M

H 
tr

S. D. LACHAfflCZ 
.si'Z'.Knr.’.isira.ts 
atomu. • ".im *n«O« tUvuMlBt:
2314 W. 23 PI. Chicago, UI.

T»L CtaMd IIN.

•t. labai bu» rUnu* M craUBufay Tulei krislam, risiu. kale »•- lįj 
nua. taip ir ^»unu* auilaakytt, u tikrai busit* uisanldisti "

Krfeeta nucJlrOlial vUua MvAUTKTAK ■

Brighfon Parko L K P. bo
nų pardavinėjimu »lutjs, ku
riose visados galimn mutipirkti 
bonų:

J. A. Mickeliunas—pirm, 
4410 Sn Richmond St.

B. A. Jovaišas—iU. 4449 S. 
California avė.

J. K^nčeris—rašt.. S. 
Mozart Su

Pr. Staniulis—ižd globėjas 
(ofise), 4438 So. Fairfield avė.

E Statkienės ’ krautuvėje, 
4434 So. Fairfield avė.

vTmuS"
ADVOKATAS
on>M rHdmkMjJ:

29 South La Šalie 8trect
Mmtan. 004

TrL Centrai MBO

, . . .. . . miHiiuimmimr.attiumnuimiuMfflui
Dnliar randasi AkarleUnos: pf>TW»

laikai Svari buriia neprileisį LIETUVOS PASKOLOS 
šknrlntinoe. Privenkite vaiku.1 ' BONUS
užlailnli dantis Švariau r~nnwTWnTTTTr",Tiirr'miinr‘‘“-ninn

OR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4830 W. 13 BL

«• Vovt
Re*, tm W. « A*—» 

T’IKmu Clrar© »»M -\
OTM* O«»r<l 23 ' 

kaumuoc LDBrrvuKai

įau- ..u_.

ik ■
e


	1920-04-09-DRAUGAS-0001
	1920-04-09-DRAUGAS-0002
	1920-04-09-DRAUGAS-0003
	1920-04-09-DRAUGAS-0004
	1920-04-09-DRAUGAS-0005
	1920-04-09-DRAUGAS-0006

