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VOKIEČIAI ATNAUJINO UŽ
PUOLIMĄ c
Isnaujo seka pasibaisėtini musiai
COSTA RICOJ PAKILO RE
VOLIUCIJA
Bolševikai galvoja apie skaitlinga kariuomenę.
TEUTONAI VAROSI P I R
MYN.

ANGLAMS T E K O K I E K N E
LAISVIŲ.

True translation filed with the postraaster at Chicago, 111., on Aprtl 5.
1918,
as' reąuired by the act of Oetober 6. 1917.

Silpnas veikimas vakarų fron
te.

LONDONAS, bal. 4 - ^ P i e
tuose nuo upės Somme vokie
čiai puolėsi paščlusion atakon
šiandie anksti r y t e prieš an
glus i r prancūzus, sakoma
šiandie išleistame karės ofiso
pranešime.
Anglų 'fronte priešininkas
pasivarė p i r m y n a n t Harne! ir
Bois de Vaire.
Prancūzu
fronte,
čia pat
prie dešiniojo anglų sparno,
vokiečiai, anot pranešimo, pa
sivarė p i r m y n t a r p e upių Luce i r Avre.

True translation filed wtth the postmaster at Chicago, 111., on April 3,
1918,
as reąuired by the act of October 6. 1917.

PRANCŪZAI PAĖMĖ NE
L A I S V I Ų IR K U L K A S V A I DŽIŲ.

Londonas, bal. 4.—Praeitą
naktį mušiu laukuose buvo
mažas veikimas, išėmus smar
ku artilerijos šaudymą
kai-kuriose vietose, praneša ka
rės ofisas. Anglams teko pa
imti nelaisvių.
Oficijalis pranešimas skam
ba:
" X a k t i e s metu Heburtne apylinkėse mūsų kariuomenė
pakilusi užpuolė vokiečių kul
kasvaidžiu vietovę ir kulkasvaidžius paėmė. Kitoj vietoj
paimta kiek nelaisvių.

" A p a r t smarkaus artileri
jos veikimo įvairiose! fronto
Artilerija labai smarkauja.
vietose ir taippat ant slėnin
vieškelio ir Passchendaele iš
True translation filed w1th the postmaster at Chicago, 111., on April 5, pjovoj daugiau nieko
naujo
1918,
as reąuired by the act of Ocneivvko".
tober e. 1917.
Paryžius, bal. 4:—Praeit?)
naktį šiauriuose nuo Montdidier, anot karės ofiso prane
šimo, smarkiai veikė artileri
jaPrancūzai savo užpuolimuo
se Champagne kr Verduno
fronte paėmė nelaisvių ir du
kulkasvaidžiu.
SUKĖLĖ MAIŠTUS AUS
TRŲ KAREIVIAI.
True translation field with the postmaster at Chicago, 111.. on April 5,
1918,
as reąuired by the act of October 6. 1917.

Boston, Mass., bal. 4.—Iš
VVasbingtono į Herald—Jour
nal pranešama, kad austrų—
vengrų kariuomenės
22-ras
pulkas pakėlė maištus, ir kad
visas Dalmatijos ir Bosnijos
—Gercogovinos rubežius at
sirado sukilimo ugnyje.
ŽUDOMI ŽYDAI R U S I J O
JE.
(

300 žydų nužudyta Kbkande.
True translation filed with fhe postmaster at Chicago, 111., on April 5,
1918,
as reąuired by the act of October 6. 1917.

NAUJA REVOLIUCIJA
COSTA RICOJ.
Sukilėlįai' užpuolė rubežius
nuo Panamos pusės.
True translation filed with the postmaster at Chicago, UI., on Apri! 5,
1918,
as reąuired by the act of October 6. 1917.

BOLŠEVIKAI P L E N U O J A
PASIGAMINTI STIPRIĄ
KARIUOMENĘ.

T
AŠTRI BAUSMĖ UŽ SABO
TAŽĄ.

BOLŠEVIKAI Š E L P I A BU
VUSĮ CARĄ.

Leidžiama pamesti darbą dar Kitokios žinios iš "laisvosios'
Negali apsieiti be senų rusų
Rusijos.
bininkams, del algos.
generolų.

Maskva, bal. 4. Priešais žy
dus riaušes pakilo Turkesta
ne. Anot laikraščio Ranrieje
Utro, K o k a n d e 300 žydų nu
žudyta, d a u g nuosavybės su
naikinta.
SUĖMĖ MYLIMUOSIUS.
Prieš žydns judėjimai smar
Chicagos policija suėmė 13
kiai apsireiškė Kijeve. Kuo
r 2'J
met šitą miestą paėmė Uk metų Margaret Benr
rainai, d a u g gyventojų sušau metų Joseph Lorea, " L rgaitė
| pasisakė jinai mylinti Lorcą.
dyta. Tai buvę žydai.

METAI-VOL. III.

Maskva, bal.. 4.—Rusija ąteityj suorganizuos pusantro
milijono kariuomenės, kuri
nebusianti savo stiprybe ir išrengimu menkesnė už vokie
čių ir japonų. T a i p pasakė
Podvoisky, karės sekretoriaus
asistentas, konferuodamas su
įvairiu militarinių
departa
mentų viršininkais Maskvoje.
Tai busiąs pirmasis žingsnis
apginkluoti visą rusų tautą.
J i s pasakė, kati kariuome
nės suorganizavimas yra • ne
galimas daiktas atlikti be senu oficierių. Todėl jis manąs
imties priemonių
patraukti
kareiviauti visus generolus ir
paskelbti j ų , pavardes, lei
džiant tuo būdu piliečiams
juos pripažinti tinkamais ar
ba ne.
M. Podvoisky pažymėjo, jog
į raudonsargių armiją karei
vių priėmimas progresuojąs
ir kai-kuriose vietose ta arini-i
ja y r a užganėdinanti. Kuomet
pradėta raudonsargių armijos
organizacija pirm poros savai-1
čių, 11,000 įstojo Maskvoje ir
visi pilnai išrengta. Daugejjs
Įstojo taippat N. Novgorode,
Voroneže,
Tūloj,
Kalugoj,
Kostromoj, Černigove, Char
kove ir. daugel kitose vietose.
Didžiuma įstojusių
yra jau
prasilavinę. Tečiau, "abelnai
imant, labai trūksta instrukto
rių.

to ir žemesniojo kongreso pa
sitarimuose šiandie sutikta
/priimti bilių, kuriuomi užde
dama aštrios bausmės už ka
rės medžiagos naikinimą ir
sabotažą.
Pramatoma aštri bausmė.
Senato ir žemesniojo

buto

«

pasitarimu
metu
priimta
bausmė 30 metų kalėjimo ir
10 tūkstančių dolierių pabau
dos už karės medžiagos naiki
nimą arba prisidėjimą
prie
naikinimo arba pasiketinimą
naikinti.
Prie karės medžiagos priskaitoma: ginklai, municija,
gyvas inventorius, drabužiai,
maistas, geležinkeliai, elektrikinės, linijos, perkasai, inži
na i, mašinos,
automobiliai,
laivai, prieplaukos, rezorvoarai, vandens pravedimai, van
dens ir gazo dūdos, struktu
r 0 s , elektra, bevielio telegrafo
aparatai, telegrafų ir telefonu
įstaigos ir visokie kitokie pataisymai ir daiktai, kurie yra
reikalingi karės vedimui Suv.
Valstijoms arba su jomis su
jungtoms kitoms tautoms.
Be to sulig biliaus yra bau
džiami ir nepaklusnieji fab
rikantai už pavartojimą neti
kusios medžiagos arba jos su
dėtinių.

sios rusu iinporijalos šeimy
nos keli nariai, kurie dabar
randasi Tobolske, yra susirgę.
Per Raudonojo Kryžiaus drau
giją paduota prašymas bolše
vikų vyriausybei, kad pasta
roji sušelpti! Nikalojaus Ro
manovo šeimyną specijale pašelpa, nes dabar jai maisto
porcijos
duodamos
tokios,
kaip kareiviams.
Bolševikų vyriausybė n u s j
prendė kas mėnuo skirti 860
rublių. Romanovo šeimynos
sušelnimui.
Bolševikų užsienių reikalų
ministeris Tcliitcherin atsisa
kė pripažinti Lednickį, kurs
atkeliavo Maskvon, kaipo lenkų ambasadorius.
Novaja Žizn praneša, jogei
Maskvoje susekta organizaci
ja, kurios tikslas buvo" su
šaukti steigiamąjį parlamen
tarinį susirinkimą. Organiza
cijos nariai save vadina mėli n
sargiais ir jų esama 12,000.
Miesto Vologda sovietas už
draudė tenai apsigyventi bu
vusiems rusų
didkunigaikščiams.
;v
!

,

True translation filed with the postmaster at Chicago. III., on April •",
1918,
as reąuired b^ the act of October 6. 1917.

New York, bal. 4.—Suvien.
Valstijų vyriausybė rekvizavo
talkininku tarnybai eilę rusų
Gali paliauti dirbę del užmo garlaivių, kuriais seniau ga
kės ni o.
benta maistas iš Amerikos į
Rusiją.
Indiana valstijoj uždaryta Specijale pastaba pramatoma,
'
visi saliunai. Pravesta prohi- jog darbininkams negali bu t
..
b .įcija.
uždraudžiama sutikti apleisti karės medžiagos produkcija.
Tasai bilius senate buvo
Dabar iš Hammond*, Ind., darbą, kuomet tas apeina ir
praneša, kad tenai iš 140 bu reikalinga padaryti del geres pravestas pirm vienerių metų
vusiu saliunininkų
75 gavę nio užmokesnio arba geresnių apribuotoj formoj. Pagaliaus
leidimus pardavinėti nesvaigi darbo sąlygų. Bet kitur pažy- tas pat atlikta ir žemesniajam
namus gėralus, A. v. . . »ar nima bausi^ės, kuomet tok bute teisdarystės departamen
sai pasielgimas susiduria su tui patariant.
beer'\

True translation filed with the post-master
tober «. 1917.

at Chicago, 111., on Aprtl 5,1918, as reąuired by the act of Oc-

Viršuje parodoma naudai padirbdintas garlaivis Coyote, kurs plaukia Passaic upe iš
laivų statymo įstaigų. Tai pi rmas laivas, padirbdintas E mergency Fleet korporacijos
priežiūroje, š i t a korporacija atlieka medinių laivų gaminimo programą.

žemiau įleidžiamas į vandenį garlaivas Faith, kurs yra didžiausias konkretinis lai
vas visam pasaulyj. Jis padirbdintas Redwbod City, Gal. Turi 320 pėdų ilgio ir 7,900
tonų intilpimo.

No.

81

Trumpas žvilgsnis į didžiausią
pasaulyj muši.

True translation filed with the post- True translation filed with the posttranslation filed with the post-' | ^ u s
True translation filed with the post- master at Chicago, TU., on April 5, master at Chicago, ,111., on April 5, True
maste
r
at Chicago, 111., on April
1918,
as
reąuired
by
the
act
of
Ocas reąuired by the act of Ocmaster at Chicago, UI., On April 5, 1918,
1918,
as
reąuired by the act of Oc- kurs
tober
6.
1917.
1918,
as reąuired by the act of Oc- tober 6. 1917.
tober
6.
1917.
tober 6. 1917.
Petrogradas, bal. 4.—Buvu
VVashington, bal. 4.—Sena

Managua, Niearagua, bal.
4.—Pietinėj Costa Rica res
publikoj pakilo revoliucija.
J o r g e Volio įsiveržė Costa Ricon iš Panamos. J o vedami
sukilėliai' užatakavo miestą
Villa Ooncepeion Perez. Costa
Rica vyriausybė spėja,
kad
daugelis sukilėlių busią Pana
mos gyventojai.
Labai prasiplatino pro-germanizmo propaganda
prieš
Suv. Valstijas ir talkininkų
Šalis respublikoj Nicaragm 1 .
Todėl prezidentas Cliamorro
išleido parėdymą uždrauzdainas tokj # veikimą.
Visi nepaklusnieji ir prasi
žengusieji bus suimami ir iš
tremiami į salą Solentiname,
ežere Niearagua.
Be to prezidentas uždraudė
naudoties šalies telegrafų
ir
telefonų linijomis toms- fir
moms, katros yra p%žymėtos
amerikoniškam juodam
lak
šte.

% - - — - •

Londonas, bal. 4.—Vokiečių
" t a i k o s užpuolimas" prieš tai
kininkus Prancūzijoje Liejo
jau trecion savaitėn. Dabar a
bi pus! 'ruošiasi atnaujinti di
delius mūšius. Oras ja ir kiek
pagerėjo, bet vokiečiai kol4taš
iieatnaujina savo atakų ir mu
šiu fronte nuo praeito pirma
dienio neįvyko svarbios afmainos.

Šiauriuose nuo Sonlme an
glai mažesnėmis atakomis pa
taisė savo pozicijas. Pietuose
Vmo Somme kaip yra buvę,
taip ir pasiliko. Tenai neįvvksta pėstininkų susirėmimai.
Šiauriuose nuo Montdidier,
kur kitados įvyko labai kru
vini mūšiai, šiandie pašėlusiai
veikia tik viena artilerija. Bet
atakos neatnaujinamos.
K u r pulsis gen. Foch.
Kuomet visų spėjama, kad
vokiečiai po to atpilsio. isnau
jo turės pradėti savo atakas
ir isnaujo turės panešti dide
lius nuostolius prieš talkinaikų apsiginimo linijas, visiems
yra labai žingeidu žinoti į*;en
TVcli v pienus. ~AngTfį užpuoli-1
mae tarp Albert ir Arras ir
prancūzų tarp Montdidier ir
Noyon tai rodos butų pirmiau
sias aiškus tikslas del pozici
jų atnaujinto stovio. Dabar
tinė tyla iš abiejų pusių reiš
kia, kad sekantis žingsnis-tai
AMERIKONIŠKAS POLI
TIŠKAS IŠPAŽINIMAS.

titaniškas

susirėmimas;
gali nusverti viską.
Vokiečių laikraščiai pažy
mi, kad vokiečių užpuolimą
sulaikė ne anglų—prancūzų
apsiginimas, bet blogas oras.
"Vokiečiai buvę priversti sus
toti, kadangi nebuvę galima
laiku suspėti gabenti armotas ir karės medžiagą- pabliu
rusiais kelinis visu Somme
plotu. Transportavimas pasi
rodė labai apsunkintas, ka
dangi prisiėjo taisyti naujus
kelius.

Dujomis atakuoja ameriko
nus.
Amiens. kurs per pastarąjį
dvi užpuolimo savaiti buvo
visas vokiečių tikslas, kaikuriam laikui paliuosuotas nuo
pavojaus. Tenai išlipinta militarinė prokJeknacija, knriąja
gyventojams pranešama, kad
grūmojantis pavojus prašalin
tas ir pažymirha, kad gyven
tojai pasitikėtų apginimo stiprvbe.
mi f
Amerikoniška
kariuomenė
Toul apylinkėse ir kitoj nepasakomo j vietoj smarkiai buvo
priešininko
bombarduojama.
Ypač nepasakomoj vietoj'į a
merikonus paleista daug bom
bų su nuodijančioriiis
dujo-*
mis. Bet kaip artilerijos smar
kiai eksplioduojantieji šovi
niai, taip dujų bombos -nepa
darė didelių nuostolių ameri
konams.
NUŽUDYTAS VYRIAUSY
BĖS OFISO SARGAS.

Trumpas, aiškus, sisidedąs iš
Suimtas vienas nigeris darbi
100 žodžių.
as.
True translation filed wtth the postmaster at Chicago, IU., on April S,
1918,
as reąuired by the act of Oc- 'Tru© translation filed with the postmaster at Chicago, IU., on April 5.
tober 6. 1917.
1918,
as reąuired toy the act of OcWashing;)3n, bal. 4.—Ame tober 6. 1917.

rikoniškas išpažinimas " T h e
American's Creed," už kurio
parašymą Baltimores miestas
pasiūlė $1,000 prizą, čionai
viešai paskelbta. To išpažini
mo parinkimo pasekmė yra iš
"tautiškojo piliečių išpažini
mo kontesto".
Išpažinimo autorius, kurs
laimėjo $1,000 prizą, y r a William Tyler Page iš Friendship Heights, Md., neto i i
Washingtono. J i s yra prezi
dento J o h n Tyler ainis. Išpa
žinimas skamba:
" T i k i u Suvienytoms Ame
rikos Valstijoms, kaipo val
džiai tautos, per tautą Ir del
tautos*, kurios teisingas valdy
mas paeina nuo žmonių pit i kjmo, respublikos demokrati
jai; viršenybei šalies iš dau
gelio valstijų viršenybės; pra
kilniai, vienai ir nej>erskiriamai unijai; įsteigtai ant lais
vės lygybės, teisybės ir žmo
niškumo principų, ko apginimui amerikoniški patrijotai
paaukojo savo gyvastis ir tur
tus. *
" T o d ė l skaitau savo prie
derme akiveizdoj mano šalies
ją mylėti; remti jos konstitu
cija; but paklusnus jos Įsta
tymams; atsinešti su pagarba
į jos vėliavą ir ginti ją nuo
visų priešininkų".

Washington, bal. 4.^-Šiandle anksti ryte atrastas nu
šautas James King, viešosios
informacijos komiteto ofiso
naktinis sargas. Revolverio
kulipka perskrodžiusi galvą.
Peržiurėjus sargo revolverį
susekta, kad jis buvęs mėgi
nęs šauti, bet revolveris neišovęs.
Policija areštavo nigerį dar
bininką, dirbusį tam pačiam
ofise. Pasakojama, kad nige
ris su sargu buvęs ko tai su
sibaręs.
. ,
Yra spėjimų, kad Kingą nu
šovęs kas kitas del pagrobinio kokių nors slaptų raštų.
Valdininkai tečiau tvirtina,
kad tokie raštai tenai nebuvo
užlaikomi ir ofise neatrasta
jokio intariamojo pėdsakio.
NUSKENDO ANGLŲ KA
KĖS LAIVAS.
True translation fiįed with the postmaster at Chicago^ IU., on April 5,
1918,
as reąuired by the act of Oc*
tober 6. 1917.

Londonas, bal. 4.—Anglijos
torpedinis laivas
nuskendo
balandžio 1 dieną, susidaužus
su k i t u l a i v u , p r a n e š ė

oficija-

liai admiralitetas.
Laive buvusieji žmonės iš
gelbėta.

••

i

•

*

-

•^WIK--<I^ I «I | ?'! I ĮS| 11 ''

#

DRAUGAS

mm

it
to -

I* •
•
t.

i-

k

s-

DRAUGAS

LIETUVIŲ KATAJ LKŲ DIENRAŠTIS
Eina kaadlana i.v isynu nsdėldienius.
PRENUlfEKATOS KAINA:
lietam*
|5.99
Pašei moty
93.99
Perkant atskirais numeriais po 2 c
Prenumerata mokasi Iš kalno, Lai
kas akaitosl nao užsirašymo dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar expres>e
'slooey Order" arba Įdedant*pinigus
i registruota laišką,
/
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Lietuvos Žemes Klausimu.
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Draugas" Publishairag Co.
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Penktadienis, bal. 5. d. š v . Vincentas Fer.
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LIETUVIAI DARBININKAI
SUKRUSKITE!

Vakar " D r a u g e " buvo pa
dėta rubsiuvių unijos lietuviš
ko skyriaus Xo. 269, Chicagoje, atsišaukimas i savo narius,
kad jie šiandie vakare susi
rinktu įnitingan ir tenai nugir
stu apie lietuvišku bolševiku
darbus ir pasitartu, kaip atsi
kratyti nuo tu tautos išgamų.
Iš to atsišaukimo d a r vaiz
džiau paaiški purvini socijalistu darbai, kas lietuviu visuomemu j a u seniau buvo ži
noma.
Būtent, paaiški, kad
lietuvišku . socijalistii plačiai
peršamoji " t a r y b a " su prie
varta primetama mušu drau
gijoms. Kur tik katroj draugi
joj v ra įsimaišęs vienas-kitas
lietuviškas bolševikas
arba
k
koks nususęs *Naujienų' a-

• • • • • • R

Kuomet jau dabar supran,tama, kas per viena y r a ta lie
tuviškų raudonųjų " t a r y b a , "
butu laikas visoms drausriJoms, kurios su prievarta pri
rašytos A>rie tos "tarybos, i t
pakelti & v o balsą viešai niusų
spaudoje ir padaryti galą lie
tuviškai n bolševikizmui.
Šiandie lietuvių
išeivija,
taigi visi lietuviai darbininkai,
turi spiesties bendran darban

Žemė — Lietuvos turtas ir
visos ekonomijos pamatas. Že
mės klausimas — tai vienas iš
svarbiausių Lietuvos klausi
mų,
itaip aprūpinti žeme
Lietuvos bežemius, mažaže
mius!
Kas daryti valdžios
žemėmis, dvarų žemėmis! Ar
įvesti ir jokias įvesti normas
žemės "valdymo! Ligšiol prie
tų klausimų dar nebuvo nei
prieita, truko ir reikalingos
statistikos medžiagos.
Tarpe Rusijos lietuvių tre
mtinių dar pernai metais įsi
kūrė "Lietuvos Žemės Reika
lų Sąjunga," kuri pasistatė
sau uždaviniu rišti Lietuvos
žemės klausimą, kad į laisvą
Lietuvą atėjus turėtume pri
rengę visą gatavą medžiagą^ir
patiektus pienus to klausimo
rišimo.
"Santaros" 46-ame
numeryje gruodžio 3 d. ran
dame aprašymą tos Sąjungos
posėdžio Voroneže, lapkričio
4 dieną.
4

"Lietuvių Centralinio Ko
miteto bute, Voroneže, lapkri
čio 9 d. įvyko "Lietuvos Že
mės Reikalų Sąjungos" posė
dis.
Dalyvavo g.g. P. Leo
nas, M. Ieas, kun. džek. J. Jacien&kis, A. Rimka, P. Variakojis, J. Januševičius, J. Vaiciekauskas ir V. Endžiulaitis.
Sąjungos iniciatorių kuojas
buvo patekti svarstymui šie
dalykai: 1) Trumpas prane
šimas apie " L . Ž. R. Sąjun
g o s " stovį, 2) Organizacijos
klausimai ir 3) A. Rimkos
pranešimas:
"Prie
žemės
klausimo Lietuvoje." ^

jų žemės klausimo rišimo bu
dai gyveniman Sar nevykdyti
ir todėl dar nežinia, kiek tie
siūlomieji budai bus tinkami,
tai viena; antra, mūsų partijų
visai pamirštama, kad Lietu
voj visas ekonominių kultūri
nių ir psichologinių aplinky
bių ir s ą l y t į kompleksas yra
visai kitoks negu Rusijoj, kur
dar taip plačiai tebeviešpa
tauja, pav. "obsemos" žemės
valdymo srityj, ir kur žemės
nuosavybės institutos dar nė
ra įleidę giliai šaknų visuo
meniniame bei soeijaliame gy
venime.
Ir tokie netikusiai
susidėjusiųjų žemės valdymo
sąlygų taisymo "receptai,"
kaip žemės socijalizacija, dva
rų konfiskacija, žemės dalini
mas prisilaikant "darbo nor
m ų " ir naudojamojo darbo
panaikinimas —- reikalauja
dar tinkamo kritikos analizo
ir apvertinhno atsižvelgiant į
visokeriopos žemės ūkio sąly
gas Lietuvoj.
Todėl skaity
ti šituos svetimos "virtuvės
receptus" tinkamais , Lietu
vos gyvenimui tik lengvati
kiai, utopistai ir karštagalviai
tegalėtų.

Penktadienis, balandžio 5 d.
pažinstant

tokios

Sąjungos

\
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reikalingumą, buvo pažymėta, 'a
C D M C O T
IsUCIklCD
nenormalumas, kad lietuvių
visuomenė labai maža težino
DRY GOODS
apie Sąjungą, kas ji tokia, ko
1809 W . 47th
K a m p a s VVoed G a t v e s
ji siekia ir tt., kad Sąjunga
Mis Duodame Dt)iltivu Stanpis KetmgB Ir Sibatoje
dar nemokėjo didesnio žmo
. . Pilna Linija Vaikučių Apredalų, Firankų, TSlankenių būrio apįe save sugru E tų, Sveterių, Apatinių Marškinių.
puoti, ir kad visa to priežastis
gludi labjausiai ne tiek lietu
vių visuomenėje, kiek pačiuo
se Sąjungos inicijatoriuose,
kurie dar nesuspėjo dėKaj tam
tikrų priežasčių Sąjungos idė
ją ir reikalą plačiau lietuviuo
LIETUVF&KA KRAUTUVE
iiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiiiiiiiiiiMiitiiiniiftiJiiHiiintfiifiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiMiiiiiiiiii
se paskleisti.
Užtatai pereinant prie Są
• ' ^ • ^ • • • ^ ^ ^ ^ ^ • • ^ ^ • ^ • P ^ • • • ^ • • i ^ ^ • i ^ ^ ^ ^ ^ i • • • • ^ ^ ^
^ ^
jungos organizacijos reikalų
susirinkusiųjų buvo rasta tik
8«
sliausia tuo tarpu išrinkti tik
laikinąjį 5 žmonių Komitetą,
kuriam ir pavesti Sąjungą or
ganizuoti, plėsti

Plunksnos

Plunksnos

Svaras 4 9 c

49c. Svaras
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Į laikinąjį Lietuvos Žemės
Reikalų Sąjungos Komitetą
vienu balsu buvo išrinkti, g.g.
P. Leonas, P. Variakojis, J.
Banevičius, J. Vaičekauskas
ir Vt. Petrulis.
Po to buvo išklausytas įdo
mus A. Rimkos pranešimas
"Prie žemės klausimo Lietuvoj.

ry

*

^ l

ru Siutai
Su Dvejomis Kelnėmis
L. Klein parduoda vyrų Siutus su
DVIEM p W n kelnių po $16.50. Mūsų
pridėta verrayra extra pora kelnių, ka
ri padvigubHa siuto dėvėjimą.

*

Visoe'vAonės materijos dideliame

Apie tą A. Rimkos refera
pasirinkime Jamsių spalvų, puikių mai
Bet kadangi žemės klausimo
tą skaitome "Rietuvių B a l s o "
šytų ir r y g s mėlynų sergės, puikiais
rišimui reikalinga y r a kuoįLietuvos laisvės ir neprigul65-ame numeryje šit ką:
pamušalais ir pasiu- / b Jk ^ % T tvai riaušių žinių taip iš gyvomybės reikalais.
Kiekvienas
VorOnež. Lapk.
26 d. Morovimo. Mieros nuo 33 ^Įk j I
H Į I
jo gyvenimo pasemtų (ypač
. .
,, r T . ,
privalo rupinties tautos liki
1
iki 46,
priskaitant T I t l * '
* ? +u \ taip ir teorijos
••
statistika)
a i o s i e n e s sv. "Lietuvos žemes
mu, jos ateitimi.
(Janą jau
storus; apkainuota.
| ^J
reikalų sąjunga" buvo paren
nalizo, tai suprantama, kad
žaist? su lietuviškuoju socijagusi paskaitą apie žemės daly
tai ne vienos dienos, ne vieno
1 i'4inu ir bolševikizmu, kurs
ką). Skaitė p. Rimka ir kaip,
posėdžio, ne vieno mitingo
kėsinasi griauti mūsų prakil
rankomis siūti, pasiūti iš grrynij vilnų
audeklių,
darbas. Tą darbą atlikti te pats pažymėjo, reiškė ne są
nius tautinius
nuveikimus,
naujausių modelių ir patrėnų, kadangi didesnė da
jungos,
bet
savo
nuomonę.
galėtų tik kuodidžiausių žmo
kurs kėsinasi pastoti kelią,
lis vilnonių audimų ypatingai tvirtesni "
Paskaita
buvo
sudėta
iš
dvie
kokybės.
Sutaupymas regimai yra matonių organizuotas būrys. Tokį
kuriuo j u žengiant mūsų tauta,
nas
iš
syicio.
...... .... •••«........ w
jų dalių: a) kritika kaikurių
darbą
gali
pastūmėti
pirmyn
1 .
taigi lietuviai darbininkai, pil
punktų
partijų
programų
ta
VAIKAMS
VISI
VILNONIAI
MĖLYNOS
SERGĖS
SIETAI.
tik tam tikra tiksliai organi
nai pasitiki atsu^kti sau laisme klausime ir b) savo pro
del išpažinties, pasipuošimo arba dėvėjimo einant į mokykla, tvirtos
zuota
draugija.
enfėlis, tokia draugija be vi- vę ir neprigulmybę. Visos tos
Apie "Žemės Reikalų Są
spalvos audeklų; puikiai pasiutą; trumpos kelinaitės su
grama žemės klausime.
Pir
pamušalu per visa; mieros nuo S iki 14 metų
sų narių žinios y r a j a u pri- draugijos, kuriomis šiandie jungą" pranešimą padarė po
Todėl ir buvo sumanyta į- moje dalyje išrodinėjo, kad
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ' . . . . . . . . .
soeijalistii^J'tarjba"
taip
di
kurti
"Lietuvos
Žemės
Reika
sėdžio pirmininkas, agranoskaitoma" prie soeijalistų " t a 
partijų* nurddytoil ženįįe n©r^
>
<SERI mnav CEVEB* KAI
džiuojasi,
privalo
kuoveikiaus
lų
Sąjunga."
Keliuose
posė
mas P. Variakoiis.
Paaiškė
Velour,
gunmetal,
teliuko,
arba gleižuotos kidskin; su guzikais, šniurybos."
Nestebėtina tatai,
mos esančios nevykusios, kad
riukais,
arba
blucher
style
pasiūti virš-minkštais arba. ang
pareikalauti pas $avo viršai jo, kad " L . Ž. R. Sąjunga" džiuose buvo tuo reikalu tar
jei mūsų -bolševikai nuolat gy
samdomo darbo panaikint ųliškais galais: tvirtos dėvėjimui skuros; visų mierų ir pla
čius, kad jie pertrauktų viso iniciatorių kuopos (St. Šilin tasi bei kalbėtasi.
Galop bu
tumų šiame dideliame pasirinkime
kyje negalima, kad siūlomoji
rėsi, kad prie jų tos " t a r y 
kius ryšius su lietuviškais bol gas, V. Petrulis, P. Variako- vo išdirbtas tokios Sąjungos
žemės nacionalizacija ar nuo- ggu » » » • » • • • •
bos' priklausą net 90 a r dau ševikais.
Nes del to bolševi- jis, J. Januševičius, Z. Žemai-, statutas. (žiur. ' * Santaros''
mojimas nepriimtinas.
Visa
giau Chicagos ir apylinkės j - kizmo lietuviai darbininkai ga- tis, K. Šakenis i r ' S . Klimas) No. 35).
*
tai išrodinėjo gana nuosekliai,
vairių draugijų, kurių narių
S&" • • » • •
nesmagumų Į-buvo pradėta kurti 'dar uepos
Tosios Sąjungos tikslai ir remdamas išrodymus statisti išlaidos, o savininkams —
Tel Drover 704S
skaitlius siekias keliolikos tuk- !.-.
sau, taip visaL tautai. mėn. Petrapilyje.
uždaviniai štai liaip užbrėžia- kos žiniomis.
mokėtieji pinigai.
,
st ančių.
Tokiuo
fikeijiniu Nes lietuviškieji bolševikai yIniciatoriai aiškiai matė du mi:
4 Mažiausia žemės gauna
Jo siūlomas žemės klausi
LIETUVIS DENTISTAS
ra
šios
šalies
vyriausybės
ir
skaitikliui remdamies niusų
dalyku: vieną, kiek Lietuvos
1. Kuoartimiausiame sąry mo programas taip atrodo:
tiek, kad galėtų žmogus su
Valandos:
nuo 9 ryto iki 9 vak.
bolševikai per " N a u j i e n a s " Lietuvos laisvės priešininkai. materijaJiai ir dvasinei gero šyje kaip su žemės reikalų su
Nedėliomis pagal sutarimą.
1) Visų Lietuvos žemės rei drauge pragyventi. .
4711 SO. ASHLAND AVENTJE
skelbė, kad ve, girdi, tukstanvei reikalinga yra, kad žemės tvarkymu Lietuvoj, taip ir su kalų tvarkymas priklauso Lie
5)
Verstis
žemėmis
uždrau
arti 47-tos Gatvės
LIETUVIŲ STATISTIKA
klausimas Lietuvoj butų kuo- karės sunaikintojo Lietuvos u- tuvos valstybės pilnateisiams sta.
riai lietuvių darbininkų prigu
• • • •
» • > >
Jei kas nori parduoti g PAGAL VOKIEČIU AP
tiksliausiai rišamas ir, antra, kio apstatymu, nepartiniais organams.
li prie jų " t a r y b o s " ir tie
žemę, tad pirmenybę turi val
SKAIČIAVIMUS.
kaip
maža
lietuvių
visuomenė
pamatais
sudaryti
l
i
ę
t
u
v
o
s
tūkstančiai, žinoma, darbuoja
2) Bežemiai ir mažažemiai stybė ar vietos savivaldybės Illllllllllllllllllllllllllllllflllllllisillllllltfl
tegalvoja ir tesistengia tąjį Žemės reikalų Sąjunga (Ar- aprūpinami žeme iš žemės įstaigos.
si socijalizmo naudai.
Daugiau maksimu
BJSso' 65-ame num.
"Liet.:. B$H
klausimą sau išsiaiškinti," ne^ grarių reformų Lyga) stato fondo, į krfį įeina:
DIDELIS BARGENAS.
mo normos žemės neleista tu
kun. J. Tumas priveda statis
kalbant jau apie kokį tiksles sau tikslą:
a) visos buvusio caro val rėti.
S
tikos žinias apie Lietuvos gy
nį
rišimo
budo
suieškojimą.
Namuose ir Lotuose, kurie turk butt
a) visapusiškai
nagrinėti džios ir jo giminių žemės,
Mūsų raudonųuų " t a r y b a ' ventojus (pagal "Volker-Vergreitu
laiku parduoti. Turiu namų
6) Ūkio kultūrai pakelti tei
Juk
beabejojimo,
tas*,
ką
argrariniems
ekonominiems
nuo
$1000.00
ir augščiaus. Lotu kai
kai-kurioms draugijoms ir pa- teilung in West-Russland.
b) konfiskuotosios žemės iš
2
kiama
kuoplačiausia
organi
nos
nuo
$100.00
ir augščiau. Kuriuos
vieniems asmenims gal ii* at Auflage. Hamburg, 1917) vi musų kai kurios politiškos klausimams reikalingą me dovanai gavusiųjų valdininkų
pirkti ant labai lengvų mėne
zuota pagelba, smulkusai že galit'
partijos
skelbia
apie
žemės
sinių
Išmokėjimų.
džiagą :
rodė gera, kol tos " t a r y b o s " sas skaitlines suvesdamas j
ir majoratų,
mės kreditas ir tt.
reikalų sutvarkymą Lietuvoj,
Taipgi turiu daugybės namų ku
vadai slimpinėjo su kaukėmis, krūvą, kun. J. Tumas rašo:
c) bažnytinės ir kunigų že
b) sudaryti centro ir vietos
riuos
galiu išmainyti už biznį: kaip
labai dainai yra išrašyta iš
Apskritai
imant,
paskaita
nuduodami darbininku jreramės,
jei
jos
nereikalingos
pa
tai
saliunų
arba bučernių ir kitokių
žemės įstaigų projektus, lygiai
"Tautų principą sekdami,
biznių
ir
turiu
daugybės pasiulijimų
darius. Bet kuomet atėjo m o - h į t a m e p į o t e m e s teturėtume rusų partijų programų, visai kaip ir vietos savivaldybių, jų rapijai.
Vienuolynų žemės,, buvo įdomi ir tarininga. Gai mainyti, 2 šeimynų namą ir vienos
mentas šios šalies lietuvių iš- skaitytis su gucįais (baltani- neaMlžvelgiant į tai, kad siū jų žemės ūkio uždavinių sri prelegento manymu, palikti la tik, kad maža teatsilankė šeimynos namą, tai po mes mainome
namus ir lotus arba farmas.
jos pasiklausyti.
eivijai smarkiau pagalvoti a- s i a i s K j^i teimtume: 1) visus lomieji kai kurių rusų parti- t y j ;
nos,
Mes skolinam pinigus ant pirmo
•
pie Tėvynė Lietuvos- la
ir Kauno gub. apskričius, kur
d) priverstinai
išpirktos
c) sudaryti , agronominės
ir antro morgičio ir priėmame pini
gus ant pirmo morgiėio ir kuriuos
neprigulmyb<;, staiga tie "ta-' lietuviu butų 66,2 nuoš., o len skričiuose lietuvių turime 72,2 gyventojams vietose pagelbos žemės iš dvarininkų, jei jų ymokame 6 nuošimčius
į r gvarantuos
rvbes" vadovai
nusitraukė kų tebūtų 8,8 nuoš., kitij dar nuoš., lenkų tik 8,2 nuo. Pen projektus, remti visokeriopą ra daugiau nustatytojo nor
jame.
,
%
kaukes ir pasirodė tikroje mažiau.
Taipgi jeigu kas turite narna ir
(Žydai, stengiantys kiolikoje apskričių mes turė žemės ūkio kultūros skleidimą mos maksimo.
norite jį greit parduoti, malonėkite
šviesoje.
Pasirodė, kad jie, gauti sau asmeninę autonomi tume didžiumą lietuviškai kal ir visokius žygius, surištus su
JSlaksimum valdymo norma
paduoti mums pardavimui.
tai^i jų "taryba," yra di ja, reikia tad išskirti iš ben bančių, 62,3 nuoš., lenkiškai — žemės ūkio Sąjungos darbų yra toksai žemės plotas, kurį
M e s j u m s jį p a r d u o s i m e
greitai
džiausi Lietuvųs laisvės ir ne- drųjų sumetimų).
Ir
teisingai,
norėdami
apdrausti
sa
tik
9,5
nuošimčius.
valdydamas
savininkas
būti
srities
rajone.
2) Vil
vo
rakandus
nuo
gaisro,
tai
yra
ge
prigulmyfcės priešininkai. Jų niaus gub. penkis apskričius,
2. Steigiamos Lietuvos že- nai patsai turi žemės ūkiu už
Lenkų elementas š^iose gu
riausia laikas taip padaryti.
Jeigu kas norėtumėte
dažlnoti
visas noras, mūsų Tėvynę pa kur trijuose apskrieiuose Her bernijose menkas: Kauno bu- mės reikalų Sąjungos uždavi siimti .ir negali visa samdadaugiaus informacijų,
malonėkite
vesti rusų socijalistams ir su tuvtškai kalbančių 32,2 nuoš., befn. 8,8, Vilniaus gub. 7,2, niu yra; visapusiškai
kreiptis laišku arba per telefoną.
prireng miems darbininkams* pavesti;
Mūsų
ofisas randasi^ po numerių
šitų pagelba patiems isikrau* kitur mažiau; užtat gana tu Suvalkų gub. 22.7, Gardino ti Lietuvos Kuriamajam
Susi tai bus apie 100 deš.
11212 Mlchigaa a * e , Roseland, m .
styti ten ir pagaminti savo ki3) Iš fondo žemė 5 duodama
medžiagą,
rime išrodymų, kad čia gu gub. 7,9C Vitebsko gub. 4,3. rinkimui Vilniuje
#
•
šeniams "rojų."
Ofiso
Valandos:,
nuo
8
išryto
Iki
Susi/rinki tokiomis sąlygomis:
diškai kalba tikrieji etnogra Viso penkiose gubernijose te nes tik Kuriamasai
12 piet# ir nuo 1 po pietų iki 5 vąl.
.vakare.
a)
\ix
tam
tikrą
mokesnį
nuo
Kai-kurios mūsų draugijos finiai lietuviai.
mas
ir
tegali
visos
Lietuvos
3) Gardino turi 10,2 nuoš. ir vidaus daly
savybei,
gal ligšiol to nežinojo ir to gub. penkiuose apskrieiuose ke turėtų tenkintis dešimtąja žemės reikalus
tvarkyti:"
Paned. Sered., nuo 7 iki 9 v. vak..
loan's Linimentas turi paženk Telefonas ofiso Pullman 419.
b) nuomai laikinei ar amži
dėl leidosi socijalistams išnau grynai gudiško elemento; Bie- dalimi balsų, ką Vilniaus Tau
linta vieta tarpe žinomų šeimy
Bet Centr. L. Kom. ir jojo
Gyvenimo vieta:
nos vaistų tūkstančiuose namų.
doti.
Bet šiandie jau virsta lastoko ir Bielsko apskričiuo tos Taryba, paskirdama jiems agronomijos skyriui iš Pet nai.
Pasitikėjimas jame jau yra išdirbtas,
10649 Michigan Ave.
Nuosavybės amžinos nuo kadangi tuojaus prašlina skausmus,
kitaip. Šiandie ir palankiau se viešpataują lenkai ir vokie dvi vieti, ir pripažino. Gudų rapilio besievakuojant buvo
Telephone Pullman 6432.
rumatizmo, neuralgijos, strėnų, skau
si socijalistams darbininkai čiai turį dklelių pretensijų į krašto administracijoje kitaip sustapdytas ir Sąjungos or- mos teisę įgyja tik po 6-rių damų ir sustingusių muskulų, sumu
F. M. JOGMINAS.
šimų, išsisukimus, švaresnis ir geres
supranta sau pavojų iš raudo tą gabalą žemės, tai mums jo reiktų skaitytis.
Iganizacijinis darbas.- Dabar, metų, kai pasirodys noro ir nis vartoti negu pleistrai arba mos- Jiuiiiiiiiiifiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui
\
tis. Jis persisunkia ir greitai pagel
nųjų "tarybos" pusės.
Pa nėra ko nei pavydėti.
O li • Už visus skaitmenis atsako inicijatorių žymiajai daliai at mokėjimo ūkininkauti.
bsti be jokio trinimo.
kyla kovon prieš ją*ir sako: kusiose dviejose apskrityse: minėtasis vokiečių leidinys.
įmautieji žemę nuosavybei
sidūrus Voroneže, Sąjungos
Ktocka ftr Bond* Perkarai Ir
Šalin lietuvifcfciejj, bolševikai! Lietuviškosios Brastos ir Ko
Mažmožių iš Ilukštos, Gruo- buveine paskirtas Voronežas. įmoka iš karto penktą verty
108 So. La Salle st.f aidėta 1900 m,
darni
veiklas darbas. Aadrews * Oo,
Šalin vilkai avių kailiuose ir brino — gryniausi ukrainie bino, Suvalkų apskričiųNčia
Jei žemė. grąžina
Ilgų^albų del Sąjungos es bės dalį.
Tėvynės Lietuvos išdavikai!
čiai ir jie t,P gabalo žemės nie tuo tarpu nepaskaitome.
mės ir jos reikalingumo ne- ma atgal valstybės fondui, tad
kam neužleis.
nuomininkams
Gudų .22 spskr. tebūtų 31 . buvo. Tik kai kurių kalbėto amžiniesiems
SKAITYKIT I E FLATINKIT
M'LL
/ >• J
jų, (M. Ieas, A. Rimka) pri- grąžinamos ūkio pagerinimo
Suvalkų gub. penkiuose ap- nuošimtis.
"DRAUGĄ"

Visi Vilnoniai Siutai

$20s

$3:45

Dr. C Z. V eželis

-

Turėkit Buteli Parankiai!
S

Sloan's
Liniment

•^ -
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Pcrtktadrents, bobntfžto 5 d.
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LIETUVOS VYČIU 8 KUOPA,
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Broliu Strumilų Svetainėj,

—

Istoriška Tragedija
f Aktų, * Atidengimų.

m

158 E. 107-ta Gatve, Kampas Indiana Avenue

Stato Scenoje

ROSĘLAND, ILL.

NED., BALANDŽIO-APRIL 7 D., 1918 M.

Pradžia 5 vai, vak.

ĮŽANGA 35c ir augščiau

PO TEATRUI ŠOKIAI
"ŽIVILĖ" y*rą vienos \kfclasižkiausiųveikalų lietuviu/iš senovės laikų. Artistai mėgins atlikti savo ro
les kuogeriausiai. ^praleiskite šios progos,,ne* kitos tokios pre^go* gal ncpasitaikins.
v
Visus nuoširdžiai kviečia,
LIETUVOS VYČIŲ 8 KUOPA.
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IŠPARDAVIMAS
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Didelis Stock'as ant Paaukavj
* E !«HT

Mūsų visas $50,000 Stock'as Rakaudų, Pečiu, Divonu, Lovų, Kuknios Daiktų, Šū
dinių, Baro dalykų, Valizų. Klejanku, Dra tų ir Geležinių daiktų, tt. TURI būti paau
kuoti nuo 20 nuoš. iki 10 nuoš. ŽEMIAUS NEGU IŠDIRBĖJO KAINŲ.
Jeigu ir neturi intencijos pirkti Rakandų, ateik ir pasižiūrėk už kokias žemas
kainas mes parduodame gerus rakandus ir pesitikrinsi kad mes taip parduodam
kaip garsinames. Tokie pasiurymai tai yra TIKRAI NEPAPRASTOS VERČIOS ku
rie Jūsų laukia čionais. Viskas turi būti parduota neatsižvelgiant į kaštą kad grei
tai ištuštinti vieta. Vietoj kraustyti visus šiuos dalykus į mūsų didžiąja krautuvė
1407—1409 S. Halsted Gatvės kurioje mes mes jau esame per paskutinius 20 metų,
mes geriau parduosime ui 20 nuoš. iki 40 nuoš. mažiau negu fabrikantų dabartines
prekės.
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Musų namas par
duotas '
VVilson & Co.
Stock'as turi būti
parduotas ir na
mas iš tuštintas
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Del Visko Kas

iki geg. 1, 1918.

ŠIS IŠPARDAVI
MAS

DABAR

\\

PILKAME UŽSISEKLYČIOS SETAS.
i Venas iš gražiausių setų, su g£ra skūra
išmuš
u i d
*E>II1U3tas, maaiuviaiB rėmais. Vertės $100.00 per
ši Išpardavimą
• • • • * •
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$59:75 j
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ALĮ vartoti Certified Oleomargarine taip pat kaip vartoji šviežių sviesta. Del virimo, valgymo ir kuomet
tik reikalinga vartoti sviesta, vartok Certified

Oleomargarine, neš iš jo gausi ta patį uzganėdinima ka

ir iš sviesto. Tiktai gryniausi ir sveikiausi materijolai yra vartojami jo .padirbimui. Saugokitės imitacijų žiurėkite kad butų vaizbaženklis ant kiekvieno pakelio.

VALGOMOJO KAMBARIO
STALAI.
42x42 colius American ąžuolo
6 pėdų iškleidžiamas stalas, su
5 storom kojom — $9.75 ver
tės per ši uždarimo
Išpardavimą.

'

Mes esame persitikrinę kad rūšis šios Certified OleD margarine užganėdins įus, nes mes gvarantuojame sugražinti pinigus atgalios. (Patemyk galo pakelio). UM sakyk viena pakeli nuo savo krautuvninko šiendieno išmėginimui—tuomet tiktai pamatysi kad mūsų persitikrinimas yra teisingas.

GELEŽINES. LOVOS
Speciale kaina per ši už
darimo išpardavimą.

$5:48

y

SIUVANOJI RUBY MAŠINA.
Itėgulare kaina $37.50 J p ^ f t
ant šio
išpardavimo I Q J|
• tiktai.

VEŽIOKITE

U.
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VVILSON a

co
m

CHICĄGO

LEDAUNE

yoruA cuoMitiet"
•

" Certified" Mean* "Sasisfied"

d

"The VVilson Label Protects Your Table"
a&uiil
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Tel. Cicero 252.

I JOSEPH G. WOLON

M . S. NAIKELIS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS

lamenthal

«

Aklą Specialistas
Patarimas Pykai
N

Offlso Adynos: nuo t Ii ryto iki J
•ai. vakare. Nedėlioms 9 Iki 12.
4*4* 8. Ashland A T C Kamp. 47 81.
Telefonas Varde 4517.

4847 W. 14th S*., Cicero, IU.
VALANDOS: nuo 9 flti 12 >š
ryto, nuo S i iki 8 90 pietų,
nuo 7 iki S vak. Nedėlioms:
nuo 9—12.

REIKALAUKIT
Gausite dykai knygelę su
mapa ir aprašymais apie ge
riausias farmas Amerike.

LIBERTY L AND &
1NVESTMENT Co.
3301 8. Halsted St. CHICAOO

ifeuii e*eienj darbą ir
danaian
pinigų.
gxa.tgtatatata«atata*aiatat
Vieur
m
i n I l Į O danff
S
kirpėjų, trlmerlų, ranko
vių.
kiSoniu Ir ekyluBlų
dirbėjų. Talpiri areeerių
' LIETUVIS GYDYTOJAS
/Ir siuvėjų elektros maši
EB CHXRUHGA8
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomie arba va
-Gyvenimą vieta
karais Lengvi mokesčiai
120S SO. HALSTED STREET
A kursai mer
TeL Drover 7171
ginoms formų* kirpime
OFISAS:
pritaikinime Ir siuvime
3159 80. Leavitt St.
— fll.99.
Duodama diplomai.
VAI*: 4—8 vakare, bedelloPatrenos daromos pa
mi» 1*—11 eyte.
gal
Jūsų mlera — blle
Canal 4*46, Cbicago, Dl.
etallės arba dydita,
ii
bile
madų
knygos.
*»¥B¥7r»B*n
9CASTEB DKSIGMIKG SCHOOJj
J. F. KsHakHrs, FerdeUnis
SKAITYE3T Žt FLATINK1T 118 M. t a Baile gatve. Kambarys
418-417. Prieš City HąĮL
"DfcAUGA"

DR. P, ŽILVITIS

$6.48

Telefonas: McKINLEY 5764

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
GYDO VISOKIAS LIGAS
8457 SO. WE8TERH IJLVD.
Kampas W. 2 6-tos gatvės.
uimiimiiitiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii
Rezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Tcleplionc Haymarkct 2544

OBE.

TŪKSTANČIAI DALYKC bus beveik atiduota už dyka musų skyriuose. Ateik
ir pasižiurinėk. Nereikalauji pirkti. Viskas turi būti parduota ir kainos numuštos
kad butų galima viską ištuštinti, šis Išpardavimas yra tai didžiausias KAINŲ N
MUŠIMAS Chicagos Historijoj. Dabar tai laikas apsižiūrėti kas reikalinga namuose,
nes turėsi ilgai laukti kol pasitaikys tokia proga, GERI DALCKAI už taip ŽEMAS

JKAINA&.

^IL,

\ V^ *

DR. A. A. ROTH

Čia yra Justi Proga!

^

C

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 224 National Life Bldg.
29 80. LaSalle St.,
Vakarai* 15«« Mihraukee Ave.
Central 4299
Rastdenoe Humbuld 97
CHICAOO, ILL.
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTi

VAIKUS

Si puiki ąžuoline LedauM ragulariai parsiduoda
už $i2.GG.tti M Š Ši-i
pardavimo tiktai

^
.,

SAVO

$30. vežimėliai (Pullman
Sleeper)
del mažyčiu — rudos arba nafcttralifkos išvaizdos J apskritus kampai la
bai gražųa, ramstus užpakalyj, gra
ži rankenukė. geras stapdytoja* ir
tvirti ratukai. — Specialiai dabar lai
kė tos didelio išpardavimo tiktai po.
Kolaik mes jų turėsime.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų) Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicago
Telėphone Drover 9693.
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po
pietų; 7—8 vak. "Nedėliomis 10—12 d.
UIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII
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Marini

MOKYKLA

, Je! nori greitai ir pasekmingai išmokt And
ISkai kalbrti, skaityti ir rašyti. Ui lankyk tnns-,
^mokyklą. Apart Anglų kaibot, «ia mokiaama:avių kalbos S.V.Isrjrijof Laišku Rašymo
S.V.Valdybos PriekybM Teisi
Š.V.Pilictybes Gramatikos
Geofrafijos
Retorikos, ir tt
.r GRAHHAR ir RIGH SCHOOL Kurtų. Gyve
nančius toliau mokiname per Uifikus. Viskssl
aiškinama UetuviSkaL

FURNITURE CO.
4446-4448 So. Ashland Ave., Near 45th S t
Krautuvė atdara kiekviena vakare apart Pėtnyčios, Nedžlipj iki Pietų. S
toj afcfera tflrtai vakare. Tavorai prijstatomi į bile kraštą miesto. Depozitas ui
kys bile kokį dalyką iki Balandžio 15-^tai 1918, jeigu dabar negali* užmokėti. Nepa
dėk šita į šalį bet Steik tuo jaus kol gailina pasirinkti tą kas tam patinkama.
\

American Collage Preparatory SchooK
i3l03 S..HAUSTED S T .
CHICAGO Iix.j
KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

M
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Penktadienis, balandžio 5 d.

[I

MILŽINIŠKAS

ŠV. MYKOLO PARAPIJOS NAUDAI
4

i.

VISŲ

*

*

Taippat daug išlaimėjimų, o. didžiausias išlaimėjimas automobiliaus pasjcutinę dieną 14 balandžio
vakare.
Mušu šeimininkės puikiai visus svečius pavaišins gardžiais valgymais ir gėrimais.
Kviečia KOMITETAS.

Draugijų

Per visĄ savaitę nuo 7 d. iki 14 d. Balandžio m.

k >

}

Nedėliomis 2 vai. po pietų.
PRADŽIA { šiokiomis dienomis nuo 7 vai. va&
Į iki vėlumos.
..
*'«<

DIDELĖJE SVETAINĖJE "ZWI*ZEK POLEK" 1315-1309 NORTH ASHLAND AVENUE
*
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Bus įvairių pasilinksminimų, kas vakaras muzika.

RENGIAMAS

Parapijos Komiteto ir

BAZARAS

!

i

ĮŽANGA 10 CENTAI
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1 CHICAGOJE. I

CfifflĮį fiASOLINE
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RYTOJ TAUTIŠKA ŠVEN
TĖ.

VAIKAI GELBĖS VALYTI
MIESTĄ.

Iškabinkite amerikoniškas
vėliavas.

Visi Chieagos mokyklų vai
kai vakar pakviesta prisidėti
' prie Chieagos valymo abelnoRytoj sukanka vieneri me-jj<> "Valymo Savaitėje", kuri
tai, kaip šita šalis stojo karėn įvyks balandžio 14—21 d.
Visose mokyklose iškabinta
prieš vokiečių autokratizmą.
Rytoj prasideda kampanija pranešimai, kuriuose sakoma,
trečiosios laisvės paskolos rei kad vaikai apie "Valymo Sa
v a i t ę " praneštų savo tėvams.
kale.
Todėl rytoj yra didelė ir Spėjama, kad tasai praneši
svarbi amerikoniška šventė. mas ir kitokie tuo žvilgsniu
Chicagoje Įvyks dideli mies pasidarbavimai duos pagei
te parodavimai. Juose daly daujamas pasekmes. Visi ap
vaus be civilių daug kariuo valys ne tik savo kiemus, už>.kaborius, bet ir aplinkinius
menės ir jurininkų.
Dienos metu ir vakare įvai tuščius" lotus.
Tas būtinai yra reikalinga
riose miesto dalyse įvyks di
deli piliečių patrijotiški mi žmonių sveikatingumui.

r

tingai.
KALBAMA APIE STREIKĄ
Lietuviai, nepamirškite rytoj
savo namų papuošti ameriko
SOO moterių ir vyrų pametė
niškomis vėliavomis.
i darl)ą karietų ir automobiliu
i

dirbtuvėse. Bet daugelis dar
bininku dar dirba. Tų visų
darbininku
organizatoriai
hirtina, kad viešas streikas
dar nepaskelbtas. Bet jis ga
v
?r**
lės Įvykti, kaip veik darbinin
Pirkite todėl trečiosios lais kai bus suorganizuoti.
vės paskolos bondsus. Pirkite
Chicagoje" yra 90 visokio
ir karės ženklelius!
didumo karietų ir automobi
liu dirbtuvėlių. Jose dirba 1,AĮJDERMANAI GERIAU
L'OO d a r b i n i n k ų , v y r ų i r m o t e 
liu.
PILDO SAVO PRIEDER
MES.
KLAIDINGA ŽINIA.
Chieagos municipalis kler
Vakar čia pranešėm, kad
kas Igoe praneša, kad pasta
raisiais 6 mėnesiais kuone v» speeijalį geležinkelių policmosi aldermanai vi>uomet lankė ną McCaskey y r a nušovę va
si į miesto tarybos posėdžius. giliai.
Tuo tarpu <labar paaiški,
Reiškia, jie pildo savo • prie
kad jį per klaidų nušovė ki
dermes.
Tiktai vienas aldcrmanas tas specijalis geležinkelių po
l^ynch kažkodėl ne dažnai a- li <>?nonas Tliomas W. Kean.
Koroneris jį paliuosavo nuo
teina į posėdžius.
I atsakomvbės.
Stovėkite už šalies vyriau
sybę. Remkite jos sumanymus
ir darbus, šitos šalies vyriau
sybė kovoja už tautų laisvę.
Kovoja ir už mūsų tautos lais-

i

SMARKI POLICMpNĖ.

•

M

ODERNIŠKAS motoras su pagerintais carburetor'iais yra pertikrinę ir
parodę žmonėms, kad gazoliną kuri
padirbta specijaliai del motorų-kaip Red
Crown duoda didesnę jiegą-didesnį grei
tumą ir daugiau mylių į galioną. Red
Crown, yra taip kaip tavo automobilius
specijaliai padirbtas. Geriausi petroleum chemistai ir automobilių inžinieriai
tą yra pripažinę.

i

BEVO, mūsų naujas blaivus gėrimas ir d i 
delis pasisekimas. Visi geria jj — visi giria
jo skoni, kuris neapsakomai gardus.
Dabar, kuomet jis paliko labai papularls,
mes randame kad nekurie "near bears"
yra pilami J butelius ir meginiama daryti
imitacija. BEVO. Tas yra paprastas daly
kas, užtat —

•

i Žiurek!
\

ant ženklo kuris yra padėtas kad apsaugo
jus Jus nuo apgavysčių. Visados papra
šykite kad Jums matant buteli atidarytų:
paskui —

Klausyk!
BEVO yra tikrai blaivus gėrimas sutaisy
tas j butelius, kiūrėk kad g a u t u m BEVO
skoni — BEVO grynuma — reikalaukite
tikro ne imitacijos.
I
Jus rasite BEVO, geriausios užeigose, kafiterijose, restauranose, grosernese, krau
tuvėse, vaistinyčiose, trukiuose, garlaivuose, kareiviu namuose ir kitose vlestose kur
blaivus gėrimai yra parduodami Jūsų g r o serninkas J u m s pristatys vieną skrynia.
BEVO yra parduodamas buteliuose tiktai
sutaisomas per
\

et

ANHEUSER-BUSCH

c4

ST. t-OdS"**

v~

VYRIŠKU DRAPANŲ

BARGENAS

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tes nuo $16 iki $50, dabar par
siduoda po $1S ir $25.
Nauji daryti gatavi nuo $15
Iki $15 siutai ir overkotai, nuo
$7.80 iki 18 dolerių.
Pilnas
pasirinkimas
kailio
pamuštu overkotų.
•
Visai mažai vartoti siutai ir
overkotai vertės nuo $25 iki
$15. Dabar $5 Ir augSčiau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.60. Valkų
siutai nuo $8.00 iki $7.50. Valisos ir Kuperai.

STANDARD 0IL C0MPANY
(Indiana}

Chicago, U. S. A.

ATDARA KASDUEN^
M edėUomis Ir Vakarais.

8. GORDOlf,
1415 8 . Halsted St.,

Chicago. Dl.

Tai BUSI GKA2US! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per ke
lis vakaras, o padarys veidą tyru
ir skaisčiu baltu.
Toji mostis
išima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina
visokius
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
siusti ir štampomis.

^ J. RIMKUS,
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.
t'*»»
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ALEX. MASALSKIS
Graborius.

•

Praktikuoja 26 metai
Gyvenimas ir Ofisas
S14t S. Morgan St., kertė 32 t.
Chicago, Iii.
SPECIJALISTAS
Moteriškų,
Vyriškų ir Vaikų
Taipgi Chroniškų JAgų.
OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po
pitft ir nuo 8 iki 8:30 vak. N e 
dėlios vakarais ofisas uždarytas.
Telephone Yards 687.

'
0

Pranešimas
Suvienytų Bučerių Darbininkų Susivienijimo
Pietvakarių Chieagos ir priemiesščio Berwyn,
Cicero ir Oak Park
Lietuvių Visuomenei:

rą užlaikymui mėsos bus reikalinga daug ledo, ir kadangi kaina
ledo pašoko daugiau neg $2.00 už toną, ir kad mūsų darbo są
lygos ir ilgos valandos nesimažina, taipgi, kad dabartiniais lai
kais labai sunku yra gauti Ammonijos, naudojamos dirbime le

Home
BJend vežimų
Pardavėjai tr daog k ra o
'uvių parduoda ta nacis
a«vs> po 80c,

do, ir kad dabartiniais laikais daug jaunų vyrų jS mūsų tarpo ir
tuvininkų Wcst

tai likosi nutarta visų krau

Sldes uždaryti savo krautuves Ir ant toliaus 6

valandą vakare ir nedėlioję visą dieną. Mes tikimės, kad

mūsų

kostumeriai bus iš to užganėdinti, ir dirbs su mumis ir tuo būdu
prigelbės išpildyti Valdžios reikalavimus.
Jums Atsidavęs,
\

*

BUČERIŲ D A R B I N I N K Ų

*.«.
•'*'

j

4139.

19c

GERIAUSIS
SVIESTAS

Riešučių Sviestas
Labai geras po

43c

29c

\
*

3307 Auburn Ave.,

BANK
COFFEE

vartojime

mėsos ir kitų valgomųjų daiktų ir, kadangi per ateinančią vasa

sunkų yra gauti gerus darbininkus,

j

Telephone Drover

^

Kadangi Suvienytos Valstijos ragina taupumą

svarbų susirinkimą, kuriame
bus raportai, iš visuotino lie
tuvių seimo, ir iš mūsų Są
jungos apskričio. Bus taipgi
ir kitokių naudingi}
dalykų^t
Parsiduoda balta ir čysta barbei dalykėlių
sąjungietėms bernė lietuvių apgyventoje vietoje.
a s norėtų gauti pigiai lai atsišau
pranešta. Nepamirškite šio K
kia.
1616 W. 4 8 St. Chicago, IU.
pranešymo.
Kuopos Valdyba
A N T RANDOS.

Lietuvis graborlua Atlie
kame visokias
laidotuvės k o pigiausiai. tu
rime savo K a
rabonus ir au
tomobilius.
Taipgi dides
nė dal| grabų
patjs dirbame.

Pr. G. M. GLASER

<

Pajieškau savo moterės, kuri pali
ko mane su dviem kūdikiais. Pabėgo
su vaikinu. J o s vardas yra Uršulė
Andrikaitienė.
Paeina
iš Kauno
gub., Šiaulių pav. Apie 5 pėdų augščio. Vaikino vardas Juozas Pareigia
Kalba žemaitiškai. Apie 5 pėdų ir 9
colių augščio. Jeigu kuris patėmytų
tokias ypatas ir duos man žinoti,
gaus 10 dolierių atlyginimo.
Bet jeigu Ji pati norėtų sugrjžti ir
gyventi kaip gyvenome, tai viskas
bus užmiršta ir dovanota; bet jeigu
nesugrįž, tai reikės kūdikius atiduoti
į prieglaudos namus.
Taigi jeigu k a s patėmys tas ypatas
meldžiu praneštt ant šio antrašo:
Vincentas Andrikaitis,
1511 So. 49th C t ,
Cicero, 111.

Šviesus 6 kambarių flatas ant 2-rų
lubų; kampas 3S-čios ir Halsted gat
vių. Gera vieta pragyvenimui ir ofi
sui daktaro-'arba dentisto.
Peter šlakys,
749 W. S3rd St.,
Chicago, Iii.
Telefonas: Yards 2451.
80—81—82.

i

NUSIPIRK MOSTIES

»

:

J

BEVO—blaivos gėrimas per visos metas.
iš.

6

Andai maisto administra
cija paskelbė, kad *>0-ėiai die
nų panaikinamos bemėsinės
dienos.
Tai padaryta todėl, kad
sandeliuose pasirodė esų su
krauta labai daug mėsos.
Bal. 1 d. tik vienam Chica
Reikalingas zeceris
prie
go buvo sandeliuose paga jobsų. Atsišaukite:
mintos
182,582,039
svarai
Draugas Publishing Co.,
k Uolienos.
1800 W. 46th St., Chicago, 111.

9

ŽIL'REKITE KAD BUTŲ ANTSPAUDĄ
— o ant viršaus kad butų LAPE — ir
BEVO ženkliukas.

Ant pardavimo visur ir pas agentus ir agentūras.

72 West Adams St.

Temyk!!

•

Šie dalykai tai prisideda prie Red Crown išdirbimo, kurie
padaro ja veiklia.

PAIEŠKOJIMAI

DAUGELIS MĖSOS.

H

Red Crown talpina savyj nuolatinį retežį virimo frakcijų
pradedant nuo 95 laipsnių iki suvirs 400 laipsnių. J i s užlaiko ta
pačią temperatūrų kad užtikrinus gerų pradžia — tikra propor
cija tarpininkystės virimo kraštų frakcijos užtikrina švelnų susknbinimų — teisingų proporcija virimo kraštų frakcijų su savi
viešpataujančių karščių vienybę užtikrina augščiausia galybę
mylių ir greitumo.

REIKALINGI DARBININKAI.
IŠ J Ų BUS " G E R I " PAUKAš turiu gerų vietų darbininkams,
• ŠČIAI.
geras uždarbis ir galima
išmokti
""Chieagos viena moteris po• amatą.
licmonė (jei taip ja butu i;aGyvenimui
vietos
čia geriausios.
....
,
i
u
yvenimui
v i r i o s cia.
geriausios,
r
o
l
l
G
l
j
a
a
r
e
š
t
a
v
o
r
r
a
n
k
ų
Darbas
yra
užtikrintas
ir
nėra
amu"Ifma pavadinti), Aliee ('le
nicijos dirbtuvė.
Atsišaukite per visą dieną Subament, taip uoliai pildo savo Santon, 16 metų, Franką Ly
toj
ir Panedėlyj..
pareigas, kad priskaityta ji- don, 17 m.,-ir Morrisą (ioodPRINT 8HOP
įnan,
17
m.,
už
autoįriobiliaus
S»
E
.
111-fta
gatvė prie Michigan A v.
-nai penkta iš eilės su geriau
Paimkite
No.
4 karą.
siais detektivais
detektivų |)avogimą ir kitas vagystes.
Jei jiems dabar, nebus pa
biure.
kirpti sparnai, iš jų išaugs
: i MAŽIAU MILTU VARTOJA. " g e r i " paukščiai.

TOWN OF LAKE.
Kuomet apribuota kvieėiu
miltų naudojimas, dabar C'biSr^ungiečių susirinkimas.
eagos šeimimftkės r>.) nuoš.
j^
Šiandien,
5 balandžio^ 8
mažiau suvartoja miltų.
vai. vakare, Šv. Kryžiaus paTaip tvirtinama iŠ AVa- į rapijos svetainėje, vietos Sasliingtono.
j jungos 21 kuopa turės labai

J

k

WEST 8D3E
1171 Milwaukeea.
2054 Milwaukeea.
1014 Milwaukeea.
1510 W. Madison
1880 W. Madison

SUSIVIENIJIMAS.

~~W

1044
1816
2111
1117
1811
1118

W Cblcago a.
Blue I s l a n d ą
W. Nortb a.
B. Halsted s t
S. Halsted st
W. 12th s t

COCOA

D AIRY
Geriausia Bankes SVIESTAS
sulygins su 4 1 .
bent kokia,
4h
,
1-1 ST.
^ V

40c

STORTH 8D3E
1101 W. l l n d s t
SOUTH 8 n > B 466 W. Divlsionst
716 W. Nortb a.
8081 Wentworth a 1040 Lincoln av.
1417 & Halsted st 1944 Lincoln av.
4729 & Ashland a. 9411 N. Clark s t

