Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėties,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atme
tami.
Geo. Washington.

ORO STOTIS.
Koto ilfl, d. 1»U m.

Chicago ir apylinkės. — Šiandie
BTažnr oras: rytoj išdalies debesinota; šilčiau.
Temperatūra vakar aukščiausia 40,
žemiausia 38.
Saulė teka 5.40, leidžiasi 6:11.
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Planuoja Rusiją padalinti j
tris valstijas
Did. Kunigaikščiai pasi
duoda vyriausybei
Vokiečiai apie Rusijos revoliuciją
Rusai

pasigaminę

vokiečių

atmušti

užpuolimą

PLEKUOJAMA RUSIJĄ RUSAI MANO SULAIKY
PADALINTI TIK Į TRIS į TI VOKIEČIUS NUO

VALSTIJAS.

BRIOVIMOSI.

STOCKHOLMAS,
kovo
28 (Rašo “The Chicago
Daily News” koresponden
tas). — Dabartiniuose Rusi
jos valdiškuose rateliuose
pasklydusit opinija, kad ge
resniam Rusijos respublikos
sutvarkymui ateityj, prisi
eis dabartinę Rusijos impe
riją padalinti į tris atskirtas
autonomiškas valstijas —
Rusiją, Suomiją ir Lenkiją.
Kiekviena tą valstiją turės
pilną liaisvę ir nuosaviai
tvarkys vidujinius savo rei
kalus. Bet visą tą triją val
stiją kariuomenės reikalai,
užsienių politika, finansai ir
kjtokle bus čentralio komi
teto arba ministerių kabine
to nuožiūroje. Tas centralis
komitetas arba ministerių
kabinetas bus sudarytas iš
visų triją valstiją atstovą.
(Dabar Rusijoje yra viso
kių sumanymų apie Rusijos
ateitį. Jei toksai padalini
mas, kaip augščiau pasaky
ta, įvyktų, tai kas butų su
kitomis Rusijoje gyvenančiomisltautomis ?).

Petrogradas, kovo 28. —
Rygos karėsr šone vakar
įvyko nišų karės tarybos
susirinkimas, kuriame nu
tarta pasigaminti atremti
visokius vokiečių pasikėsi
nimus
sulaužyti
RygosDvinsko šonų.
Taryboje
dalyvavo karės ministeris
Gučkov,
generalio
štabo
viršininkas ir laikinas vy
riausias visų rusų armijų
vadas, gen. Aleksiejev, ir
gen. Dimitriev.
Militariniai' kritikai tvir
tina, kad vokiečiai labai apsivilia, jei mano, kad Rusi
ja susilpnėjusi nuo šitos re
voliucijos ir leisianti vokie
čiams sutruškinti karės šo
nų, kad paskui dumti ant
Petrogrado.
Vokiečiai jau pradėjo už
puolimus prieš nisus, bet
ne Rygos šone.
Puolamasi
prieš rusus tarpe Dvinsko
ir Pinsko pelkių.
Šitoj ni
šų apsiginimo linijoje yra
daug svarbių geležinkelių
susibėgimų.
Ypač vokie
čiams butų svarbus daiktas
paimti Minsku, iš kur į vi
sas puses išsišakoję geležin
keliai.
Tečiaus šitie pirmieji vo
kiečių užpuolimai atmušta.
Manoma, kad vokiečiai
tuo užpuolimu tik maskuo
ja savo pasielgimų. Kuomet
nišai visą domą nukreips
ton pusėn, jiems bns proga

SUSEKTA BEVIELIO TE
LEGRAFO STOTIS.

Petrogradas, kovo 28. —
Carskam Siele susekta bevie
lio telegrafo stotis, apie kurių
nei buvęs caras nežinojęs. Tai

esąs buvusio ministerio Protopopovo darbas. Su tos stoties

pagelba vokiečių šnipai susi-

nešinėję su Vokietijos vyriau
sybe.

VOKIEČIAI INTARIA
ANGLIJĄ RUSUOS
REVOLIUCIJOJE.
Berlyną*, kovo 27. — Pa
staromis
dienomis
visoš
gautos žinios ir depešos pa
tvirtina, jogei Anglijos vy
riausybė
pagaliaus
ėmė
kontroliuoti revoliuciją Ru
sijoje.
Tos žinios taippat
patvirtina, kad naujoji ru
sų vyriausybė yra Llovd
George’o pagaminta ir iš
kepta.
Yra žinoma, kad Londo
nui išanksto buvo pranešta,
kas turėjo įvykti Rusijoje.
Pir mporos dienų prieš re
voliucijų Londone gyvavo
baimė, kad pakilusi revoliu
cija nesuparaližuotų visos
Rusijos imperijos. Tečiaus
tuo žvilgsniu iškalno kuogeriauaiai apsidrausta.
Ne
pasisekusi revoliucija galė
jo juk pagaminti katastrofų
talkininkams.
Dabartinės Rusijos vy
riausybės sąstatas buvo pa
diktuotas Londone. r Revo
liucijos tikslas buvo panai
kinti Rusijoje visokį priešginiavima talkininkams ir
iš Rusijos pagaminti sau
labiau tinkantį talkininkų
reikalams įrankį.

Be reikšmės

žadamo* reformos.

Anglijos ir Prancūzijos
ambasados mielu noru pri
pažino naujų rusų vyriausvę. Anglijos kabinetui taip
rūpėjo panaikinti Romano
vų intakų, kad Londonas
pasakė, jogei jis tol nepripažinsiųs naujos rusų vy
riausybės, kai nebusiąs nuo
sosto prašalintas caras Nikalojus.
Rusai revoliucio
nieriai tai padarė ir Londo
nas patvirtino jų vyriausy
bę.
Vienu žygiu tečiau paga
minta pastangos, kad nelei
sti Rusijai suirti į dalis.
Todėl iškalno paskelbta re
formos tokios juokingos,
apie kokias negalima rim
tai nei kalbėti.
Dar pa
sakyta, kad prieš karės pa
pulties ant Rygos.
baigų tos reformos bus įvy
Bet ir rusai pramato ir kintos.
To delei energin
supranta tokį vokiečių gu- gai imta rengties ir toles
dnimą ir nepasiduos išves niai vesti karę, kurios lai
ti iš kelio.
mėjimas turįs užtikrinti ru
sų tautai laisvę.

sybės . tikslus, parodo agresiviškumų ir užgriobimų no
rų.
Tr tai visa buvo pa
diktuota
Londono,
kuris
nuolatos padilgina rusų šo
vinistines ambicijas.
Šito rusų šovinistiškumo
prisibijo net pati Švedija.
Jinai bijosi, kad rusai lai
kui bėgant ant jos neužklu
ptų.
Švedija nuo karės
pradžios to bijojosi. Bet da
bar nebe pamato baimė pa
didėjo.

500,000 BELGŲ NETURI
KĄ VEIKTI.
Washington, kovo 28. —
Belgijos pasiuntinybė pra
neša, kad Belgijoje dabar
yra suvirs 500,000 belgų,
neturinčių jokio užsiėmimo
ir badmiriaujančių.
Kuo
met pasaulis ėmė protes
tuoti prieš1 vokiečius už bel
gų
deportavimų,
tuomet
Vokietijos vyriausybė su
stabdė jų deportavimų, bet
podraug atėmė nuo jų viso
kį šalyj darbų.
Tie dar
bininkai prašo pagelbos ki
tų šalių darbininkų.

MEKSIKOJ PILNA
VOKIEČIŲ.
Columbds, N. M., kovo 28.
Čia gauta informacijos, kad
Meksikoje iš Suv. Valstijų
ir iš kitur yra susispietę
tūkstančiai vokiečių. Jų tar
pe yra didžiuma atsarginių
kareivių ir ofieierių. Yra ži
nių, kad kuomet Suv. Val
stijos paskelbs Vokietijai
karę, tuomet tie vokiečiai
bendrai su meksikonais pul
sis prieš Suv. Valstijas ir
galės padaryti šiai šaliai
daug nesmagumų.
Vokietijos
vyriausybės
agentai veikia ne tik Mek
sikoje, bet ir Suv. Valstijo
se. Meksikoje jie pagavo į
savo
spąstus
prezidentų
Carranzą, patraukė jį Vo
kietijos pusėn ir dabar ten
šeimininkauja, kaip pas sa
ve namie.

Suv.Valstijų slaptoji po
licija išvystė savo veikimų
visuose miestuose Meksikos
pasieniu ir tenai be jokių
ceremonijų gaudo ir sųimdinėja vokiečius agentus.
Šitų tikimųsi sugaudyti
tiek daug, kad sumanyta tik
jiems vieniems • pagaminti
MIRĖ VOKIEČIŲ
specialę karės stovyklų, kur
PRINCAS.
karės metu jie bus užlaiko
Londonas, kovo 28.
mi aštriausioje priežiūroje.
Prancūzų nelaisvėje mirė
Suv. Valstijos perdaug
sužeistas' vokiečių princą pasitikėjo Vokietijos vy
Friedrich Kari, kaizerio gi riausybės nuduotu prielan
minaitis.
Kovo 22 d. jis kumu.
skriejo su lakstvtuvu per
prancūzų pozicijas, netoli
ŽMONIŲ RIAUŠĖS
Peronne, ir buvo pašautas.
ITALIJOJE.
Berlynas, kovo 28. — Iš
SUDEGINĘ RASPUTINO Viennos gauta žinia, kadLAVONĄ.
Italijoje žmonės badmiriauLondonas, kovo 28.—Pa jų.
Nesenai Milane jr ki
sibaigus Petrograde revo tuose miestuose įvykusios
liucijai Rasputino lavonas riaušės. Buvusios ir demon
iš Carskoje Sielo kapinių stracijos už karės pabaigų
buvo iškastas ir, anot pir ir taikų. Kaikuriuose mies
mesnių pranešimų, palaido tuose buvo pašaukta ka
tas kur tai laukuose. Da riuomenė malšinti riauši
bar “Bourse Gazette” pra ninkus.
Italijos laikraš
neša, kad iškastas Rasputi čiams esą uždrausta rašyti
no lavonas sudegintas neto apie alkanųjų žmonių riau
limais Petrogrado.
šes,
,

BUVUSIO CARO GIMI
NAIČIAI PASIDUODA
SENIEJI MINISTERIAI
VYRIAUSYBEI.
Antai Suomijos klausime
BUS PATRAUKTI
kažkodėl yra kas tokio vi
TIESON.
Petrogradas, kovo 28. —
sai neaiškaus. Naująja vy
Rusijos didkunigaikščiai ir
kunigaikščiai naujai rusų
vyriausybei pasiuntė tele
gramą, kurioje ; pasakyta,
kad jie pasiduoda naujosios
vyriausybės nuožiuron ir
savo nejudamus turtus pa
veda valstybei. Po telegra
ma pasirašę didkunig. Nikolai Nikolajevič, Nikolai
Miehailovič, Aleksandr Mįchailovič su šeimyna, Boris
Vladimirovič, Sergiei Mi
ehailovič, Georgi Miehailo
vič, Dimitri Konstaptinovič,
kunig. Gabriel Konstantinovič, Igor KonstantinoviČ
ir Aleksandr Oldenburg.

Londoną*, kovo 28. —■
Rusijos sostinės Petrogra
do įvairiose dalyse surasta
apie 600 kulkasvaidžių. Vy
riausybė nuskyrė komisiją
susekti, kam tie kulkasvaidžiai buvopą gaminti. Be
ne tik ar ne prieš revoliu
cionierius.
Butų ištikusios
baisios žmonių skerdvnės,
jei kamomenė nebūtų per
ėjusi revoliucionierių pu
sėn.
Dabartinė vyriausy
bė tai paskaito didžiausia
senosios vyriausybės pikta
daryste ir todėl už tai se
nieji ministeriai bus pa
traukti tieson.

riausybę savo proklamacija
suteikė Suomijai
tautinę
laisvę, bet podraug į Viborgų ir Sveaborgų pasiun
tė savąją kariuomenę, kuri
tenai turi užimti suomių
kariuomenę.

Rusai nenorį Konstantinopolio
Vokietija siūlanti taiką Rusijai
Talkininkų

laimėjimai

Prancūzijoje

RUSIJA ATSISAKO NUO
KONSTANTINOPOLIO.

PRANCŪZAI PAĖMĖ
STRATEGINĘ VOKIE
ČIŲ POZICIJĄ.

Amsterdam, kovo 28. — Iš
Petrogrado

pranešama,

kad

Paryžius,

kovo

28.

—

naujoji Rusijos vyriausybė nu Prieš kovo 27 dieną naktį
sikračiusi svajonių
įsigyti prancūzai užpuolė vokiečių
nuosavybėn Turkijos sostinę laikomą miestelį Concy-leKonstantinopolį. Rusijos teis- Chanteau ir po svarkaus

darystės

ministeris

Kerenskį mūšio atsiėmė.
Šitas mie
pasiūlo talkininkams, kad po stelis guli pietuose nuo Oi-

karės

Konstantinopolis

su es.
Vokiečiai iš ten atblo
Dardaneiiais butų “interna kšti į Barisis-Servąis liniją.
cionalizuotas”, ty. kad tai vi
Šiauriniam nuo Soissons
sa priklausytų visais Euro apskrityj prancūzai paėmė

pos

Žinomas

valstybėms.

viesėdiją ir taippat vokie

daiktas, šitam priešinasi tur čius atbloškė geroką galą.
kai. Bet nežinią, kų apie tai

Argonu e apskrityj pran
cūzai taippat pasivarė pir
Turkijoje turi plačiausių ipmyn.
Ten jiems teko pa
taką.
imti nelaisvėn kelioliką vokiečių.
. VOKIETIJA SIŪLANTI .
Lotaringijoje
vokiečiai
TAIKĄ RUSIJAI.
užpuolė prancūzų nežymią
sargybą, bet buvo atmušti.
Londonas, kovo 28. — Iš
Anglai paėmė miestelį
Amsterdamo gauta žinia, jo
Lagnicourt. Šiauriuose nuo
gei Berlyne pasklydęs girdas,
Bapaume - Cambria vieške
kad Vokietija/ tikrai siūlanti
lio, anglams teko 30 vokie
taikų Rusijai.
Tik klausi
čių nelaisvių su vienu kulmas, ar Rusija panorės atskykasvaidžiu.
Tenai vokie
rium taikinties.
čiai buvo stoję kontrata
Išlygos Rusijai
statomos
kom
Tečiaus atmušti.
mano Vokietija, kuri šiandie

sekančios:

autonomija,

Lenkijai

visiška

Konstantinopolio

rusų

‘ ‘ internacionalizacija ’

globa Armėnijoje ir rusų pri

sitraukimas iš Austrijos teri

KAS BUS PIRMUOJU
RUSIJOS RESPUBLIKOS
PREZIDENTU?

torijų.

Stockholmas, kovo 28. —
SUV. VALSTIJOS IR
Kad Rusija ateityj bus res
VOKIETIJA.
publika, tai nereikia abejo
ti. Seniau buvo žinių, kad
Washington, kovo 28. — Rusijos respublikos pirmuo
Suv. Valstijos ruošiasi karėn ju prezidentu ar tik nebu
prieš Vokietijų.
Prezidentas siąs kunig. Lvov, dabarti
AVilsonas dažnai atlaiko posė nis ministerių pirmininkas.
dį su savo kabinetu. Apkal Dabar pranešama, kad pir
bama karėn pasiruošimo rei muoju prezidentu veikiau
kalai. Savo keliu
kongreso siai gali būti dabartinis už
komisija, kuri rūpinasi užsie sienių reikalų ministeris Mininiais reikalais, ruošia Pr°-Jiukov
gramas - programėles ateinan

čiai
sijai.

kongreso specialiai sesi-

Sakoma, kuomet kon

gresas susirinksiąs, tuojaus jis

ir paskelbsiąs, kad tarpe Suv.

DAUG KARIUOME
NĖS SUGABENTA
BELGUON.

Valstijų ir Vokietijos gyvuo
jąs karės stovis.

Londonas, kovo 28. —
“Morning Post” iš Amster
damo gavo žinią, kad tarpe
” MANCHURIA”
kovo 15 ir 18 d. vokiečiai
ANGLIJOJE.
Belgijon gabeno tokią dau
gybę
savo
kariuomenėn,
New York, kovo 28. — An
kiek ten nebuvo matvta nuo
trasis Suv. Valstijų apgink
karės pradžios.
luotas laivas “Manchuria”
pasiekė , Angliją.

Pirmuoju

tokiuo laivu buvo ‘St. Louis’.

PERSERGSTI ANGLIJĄ.

Nei vienam, nei kitam nepa

Viskas iš Londono.
Naujoj
rusų revoliueijinėj ir demokratinėj vy
riausybėj viešpatauja abso
liučiai imperijalistinė dva
sia.
Užsienių reikalų mi
nisterio Miliukovo deklara
cija, kad Rusija ves kerę, Photo by American Preu Aesoc-latlon.
kol nepaims Dardanelių, Jaunuoliai, tarnaujantieji New Yorko viešbučiuose,
lavinami militari nėję tarnyboje.
paliudija naujosios vyriau

sitaikė susidurti su

vokiečių

nardančiomis laivėmis.

JAPONIJA PRIPAŽINO
RUSIJOS VYRIAUSYBĘ.
Tokyo, kovo 28. — Japo
nijos vyriausybė pripažino
naują
rusų
vyriausybę.
Apie tai pranešė savo am
basadoriui Petrograde.

Londonas, kovo 28.—Bu
vęs admiralicijos lordas Beresford persergsti Anglija
nuo vokiečių nardančių lai
vių, kurios į 31 dieną nu
skandino laivu 718,611 tonų
intilpimo.
Skaitykit ir platinkit

“DRAUGĄ”

t
Šga1.

'.T'yMi'v

M X U R X S
"T— '

Sereda, Kovo 58 d., 1917 ro.

- -'. T-

jimo taniai gali pasiduoti zefinizmo. Šiandien visi ka
J net) pteuju tari būti
y
savo laiko klaidoms ir tikė talikai supranta, kad geriau
tl geroj* saugioje va 4tl|M
ti buk viešpatija privalo kovoti šu viešpatija, negu
joms tarnauti, todėl geriau jozefinistiškai tvarkinti su I
sia yra Bažnyčios ir valsti ja savo Bažnyčios santikius.
Kova su viešpatija kata
Nuo pradžios karės davė aiškinti visuomenei, kas bu jos santikius. neremti ant
■mmop cniCAaoMM
t. mėnesiams .... 9>.(4
teokratijos,
o
gražiai
atida

I mėnsslams ............ 91.60
likams ne naujiena. Bažny
si girdėti balsą, buk Vokie tų geistina ir kas negeistina
■llsreuhe* Av*. hemas* We*tera Ar*
Perkant atskirais numeriais vi AR STIPRINTI LAISVA
linti
žemiškųjų
ir
dvasinių
čia kovojo su Rymo viešpa
tija rengianti Lietuvai ka- vienoje ir kitoje pusėje, į
sur pe So.
3% ant Jūsų Pinigų
Ptsaumerata mokasl Iškalno. Lai
dalykų
srytis.
Tečiaus
tas
MANIAMS
POZICIJĄ?
tija
iki
312
m.,
kovojo
Griralią.
Suvaiką
gubernijos
kurias
Lietuva
gali
pakryp

kas skaitosi auo užslrašimo dienos,
AMara Panedžliai* te Sabatomi*
M nuo Naujų Metų. Norint permai
Naumiestį užėmę prusai, jei ti.
Kol kas męs atkreipia atidalinimas neturi eiti iki gorius VII su Vokietija XI
nyti adr«s«. visada reikia prisiųsti lr
vakarai* iki 8 Valandai
Laikraščiai praneša, kad neklystame, pirmutiniai tą me skaitytojų domą, kad ir to, kad Bažnyčia nepripa amžyje, kovojo Šveicarijos
etane adresas. Pinigai geriausia siu
nti
Uperkant
krasoje ar ezpreee
žintų viešpatijos, arba vieš katalikai su savo vyriausy
Skoliname pinigą* aat Namų
"Mansy Order” arba Įdedant pinigus Scrantone, Pa., d-ro Jono gąndą paleido. Ilgainiu gan vienu ir kitu atveju atsieis
| Mklatruot* laiške.
patija
Bažnyčios.
Šliupo namuose nesenai įvy das tvirtėjo iki ko1! vokiečiu Lietuvai būti viešpatija.
be 1848 ir 1872 m., kovojo
Persiunčiame pinigus
Redakcijai
prisiųstieji raštai lr
kdreapaodencljos negrąžinami, Jei au- kęs svarbus būrelio “veikė leidžiamieji Lietuvoje laik Širdį apimą jausmas, kaip
Teokratijai priešinga sis vokiečiai katalikai su Bis( Europa Ir galima
terlua, atsi ų damas toki raštą, nepa
kyla! lr nelndeda krasos ženklelio su- ją” susirinkimas ir pasi raščiai beveik aiškiai jį pa universitetą baigiant. Po il tema yrar kuomet tikėjimo marck’u beveik per yisą jo
gauti Laivokartes
viepklkta reikalais krelkalbėjimas
apie
Lietuvos
ir
viešpatijos
sulietose
srytvirtino.
Bet
Vokietiją
vai;
gų sėdėjimo metų ant įvai
didžiausios galybės laiką,
adresuoklte:
DRAUGAS PUBLISHINO CO., INO., reikalus.
Tarpe tą “veikė dančios sferos iki šiol neiš riausių mokyklų suolų nub tyse viešpatija priverčia šiandien katalikai kovoja
144g W. 44th streėt, Chicago, IlliaoJs.
Tel. Drover <114.
ją” buvę ir tokią, kaip GiP tarė žodžio, už kurio galėtu lopų pasijusti užaugusių Bažnyčią, kad tarnautą že ir kitur, kur viešpatija nori
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baitienė, Kazakevičius, Bu me jas laikyti.
žmogum. Bet tat neatsieina mės tikslams. Tat vadinasi panaikinti tikėjimą.
"DRAUGAS"
ĮSTEIGTA 1899 M.
Lithuanian Daily Friend.
cezaropapizmas. Jame poli
Kova gera tuomi, kad ne
Published daily ezcept Sundays by činskas, kurie “veikėjais”
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prižiūri
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o
Baž

duoda žmonėms snausti, bet
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Reikia pra Cezaropapizmas būdavo be laiko ir turto atitraukia nuo
year. At Newe
Stands te. a copy. sąs žmonės ton pusėn link mainyti savo pažiūros, nors žti į mokyklą.
KAPITALAS $600,001
Advertising ratee on appllcatlon.
veik visose senovės religijo tiesioginio kultūros darbo.
sta, katron smarkiau pučia
iki tol, kol nebus platesnią dėti sunkus užaugusio žmo
Hes
mokame
8 proc. ant Pinigų.
se, kur materija viešpatavo
vėjas.
gaus darbas.
Daugelis viešpatiją, se Mes parduodame Foreign Money
žinią.
Orders | visas dalis svieto.
Beje, Buvo ten dar ir bu
Vienas iš sunkesniųjų ant dvasios. Rymo impera iliaus kariavusią su katali
Iš talkininką pusės la
Willlam
Kasper — Pirmininkas
vęs vargonininko pagelbi
Lietuvos darbų bus geras toriai tapo krikščionimis, kyste, išsižadėjo noro ir tik Otto Kaspar,
—Vice-pirmininkaa
biausiai ūžinteresuoti mus
Krupka, Vlve-pirmininkas
ninkas Šimkus, kuris vis
sutvarkymas jaunutės vieš- bet cezaropapizmas teišsiža slo ją panaikinti savo že Chas,
Auguet Filek—Ass’t. Kasierlus
ateitim *vra rusai. N Kol NIIr Kas- mėse. Kova bematant pasi Joseph sikyta — Kasteriąs
dar save vadina Petrogrado
partijos santikių su senąja dėjo tik žodžiais.
kalojus II juos valdė, tol iš
tautinas Didysis ir dar la liovė. Švedijoje, Norvegijo 1900 Blue Island Ave.
Liet. Centralio Komiteto at
Bažnyčia.
ją pusės skystas autonomi
bbicaso, ill
stovu.
Sunku
išvardyti visas biaus jo įpėdinis Didysis je, Danijoje, Anglijoje, Ja
jos projektas teįlipo tik į
Kadangi
lietuviškiems
įvairias rųšis buvusių ir Teodozijus bandę kartais už ponijoje viešpatija pripaži
KĄ J T AI PASAKYS MU
Centralį vienos rimtos par
laisvamaniams rupi po ka
esančių santikių taip bažny Bažnyčią aprūpinti tikėji no Bažnyčiai toleranciją.
SŲ “PAŽANGIOJI
tijos Komitetą. Naujai val
lės laisvamaniška Lietuva,
čių ir viešpatijų; dar sun mo reikalus. Kadangi juodu Tose nekatalikiškose šalyse
VISUOMENĖ.”
džiai paėmus Rusijos val
tatai turbut jie apie laisvakiau butų apsvarstyti kiek elgėsi protingai ir naudin kataliką Bažnyčia jaučiasi
džias išėjo aiškus praneši
“Pažangiąja visuomene” manijos reikalus ir kalbėję. mas, kad ta viešpatija taps vieną iš visų pusių. Dien gai, Bažnyčia nesipriešino. visai patenkinta.
Iš vieš
Tik
Šv.
Ambrosijus
ištarė
Bet
svarbiausia
jie
susi

raščio
straipsnis
tam
darbui
save vadina lietuviški socia
patijos ji negauna nei gera
suvienytomis rytą Europos
listai. Visas laikas jie skel rinkę atsisveikinti su savo valstijomis, pasilaikydama netinka. Bet ir dienraštis klasiškus žodžius: “Impera- nei bloga; gyvena savo lėšo
bia, kad jie baisiai nenorį tėvu, d-ru Šliupu, kurs vei Rusijos vardą. Nors Lietu negali apie tai tylėti. Tiktai tor ėst in Ecclesia, non vero mis, stiprėjo, eina tobulyn
karės Suv. Valstiją su Vo kiai iškeliauja Europon lais- va pranešime neminėta, bet jo apsvarstymai negali bū supra Ecclesiam” (Impera ir dirba kultūros darbą.
torius yra Bažnyčioje, ne
TAUTIŠKA
kietija. Jie sako, visi socia vamanią tautininką fondo męs turime teisę daryti ti nuodugnus.
Katalikiškose šalyse, kaip
ant
Bažnyčios).
Lietuvoje kitados buvo
listai priešingi karei. Ir pa lėšomis.
BIRU APSAUGA
nuosekliu iš pranešimo iš
Lietuva, kataliką Bažnyčia
Kokiais
tikslais
Šliupas
Leonas
Isaurikas
jau
Šiandien tas
žymi, kad karę remią tik ka
vedimą, tarp tu labiausiai teokratija.
nenorėtą pasitenkinti viena
DEL dUSU TAUPOMO
talikai, kurie esą artimi ka keliauja Europon ? Nesunku mums brangų, kad Lietuva yra Tibete. Kuomet tikėjimo kenksmingai kišosi į tikėji tolerancija, o norėtą, kad
suprasti.
Jis
ten
siunčia

mo
dalykus;
Bažnyčia
pasi

pitalistams.
bus savistovė valstija, pri viršininkas ir šalies valdo
butą Bažnyčios ir viešpati
Reiškia laisvę nuo rūpesčio
mas ne tiek Lietuvos laisvės
priešino. Tam kartui ji lai
vas
yra
tas,
pats
asmuo,
ne
Mes nekartą jau esam pa
te
klausanti prie rytinės Euro
jos sutartis. 'Mus laisvama
reikalais, kaip tik stiprinti
visados,
bet
tankiausiai bū mėjo, bet porai šimtu metą
Abeolutiškų saugoma
žymėję, kad niekas taip ka
pos sąjungos.
niams tautininkams tas ne
laisvamaniams
tautinin
va teokratija.
Pati svar praėjus laimėjo cezaropa
Al banka yra labai patogiojo
rei nesipriešina, kaip kata
vietoje yra reguliariai perGal atsieiti, kad Lietuva biausioji teokratijos ypaty pizmas. Rytą Bažnyčia pa patinka. Jie Bažnyčios ne
kams poziciją. ■
likai. Katalikai ir tuomet
žiuriama U. S. Valdžios, jū
kenčia
ir
nenori
turėti
su
ja
savo gyventoją balsu turės bė yra dvilypė: neatskyri- sidavė vergauti viešpatijai
sų taupinimai yra pageidau
nenoromis karę remia, kuo Amerikos lietuvius laisva
jami, ar 81-44 ar 91,404.44
nuspręsti, į kurią pusę ji mas žemės reikalų nuo tikė ir tebėra jos tikslu įrankiu santikių. Bet jie nori bu
met juos karėn stoti priver manius su Šliupu baimė
nori kry pti, ar kaipo kara jimo dalykų ir pavedimas Rusijoje, Graikuose, Bulga siančioje Lietuvoje užimti
teilip šiyt. Uteftt Fiw4«ljl Iki S r. r
čia neišvengtinos aplinky ima, kad po karės Lietuva
lija
prigulėti prie vokiečią viešpatijinės valdžios dva rijoje ir Serbijoje. Ji vadi augštą valdininkų vietas.
bės. Katalikai karę remia, imtą ir nepatektą “klerika
Jeigu mus tėvynės viešpati
imperijos su teisėmis lygio siškiai.
nasi pravoslavija.
IATIIIAL GITY BAIK
kuomet jiems būtinai prisi lą” rankosna, nes tuomet
ja nebus atidalinta nuo Baž
mis Saksonijai, WirtemberKur tas pats asmuo yra ir
Cezaropapizmas
geras nyčios, tai tiems ponams
OF CHICAGO
eina ginti savo tėvynę nuo tokiems Šliupams, Mocgui ir k., ar kaipo respubli tikėjimo ir viešpatijos vir
kams
ir
Co.
nebūtą
galima
David
R.
Forgan—President
tuomi, kad neleidžia kovos atsieis gana tankiai susidur
išlaukinio arba vidujinio
ka prigulėti prie Rytinių šininkas, ten yra gera dirva
8. E. Kampas, Dearborn and
žmones šaukti, kad kunigus
tarp viešpatijos ir Bažny ti su ją nekenčiama Bažny
priešininko.
Monroe SA,
Europos respublikų sąjun teokratijai, bet gali teokrakartą.
čios, bet jis blogas tuomi, čia. Augštą vietą męs jiems
Karės žvilgsniu todėl ka
gos, atsirandančios ant Se tijos nebūti. Kaip Lietuva
(Apatinės lubos)
Bet vargiai
laisvama
kad Bažnyčia jame nebe nepavydime, bet viešuosius
taliką stovis yra visiems
nosios Rusijos žemių. Laik- su Lenkija ir Austrija su
niams tautininkams pasi
Bažnyčia, o negyvas daik tautos reikalus neduosime
aiškus.
raštijos uždavinys yra iš- Vengrija buvo atskiri viešseks tas žygis. Visa bėda ta
tas. Tikrasis tikėjimas ne tvarkyti sulyg kieno nors
Bet lietuvišką socialistą
patiji, nors vienas asmuo gali sugyventi su cezaropame, kad lietuvią visuomenė
lipo.
stovis nesuprantamas. Jie
ŽENKLAS BANKOS SAUGUMO.
neturi savo tarpe jokio sis gyventojų balsavimas) abidvi valdė, taip pat as pizmu, nes negali pavesti
Tikimės neužilgo galėsią Ohlcago Clearlng House Naryste,
neva priešinasi karei. Bet
“klerikalizmo,” kokį su Alzase ir Lotaringijoj ne mens vienumas dar nereiš valdininkams lankstyti Die apsvarstyti ar Bažnyčios ir
nepasako, ką jie pradėtą
pranta musą laisvamaniai. kuomet musų talkininkų ne kia teokratijos. Ją sudaro vo amžinąsias/tiesas prie viešpatijos
atidalinimas
Bankos priklausančios prie Chi
tuomet, kuomet karė butą
Pagaliaus ir pats laisvama- gali būti patvirtintas, ka viešpatijos pavedimas po ti laikinu ir žemišką viešpa naudingas jiem abiem, ar cago Clearlng House yra po Jos at
sargia priežiūra.
Laika nuo laiko,
paskelbta.
nią siunčiamas atstovas yra dangi toks balsavimas dar kėjimu.
bent syki J metus, Cloaring House
tijos žvilgsnių.
ne.
Už lietuviškus socialistus
revizoriai nuodugniai
ištiria savo
Teokratija gali būti geros
menkas diplomatas, mokąs labiaus sustiprintų senobinį
Netolima nuo cezorapipizbankų stovi ir būda Jų vedimo. Vi
tan klausiman atsako žy
si pinigai yra suskaitomi,
notose
tik dvasiškiją keikti ir ne- stovį tose provincijose. Ple ir blogos rųšies. Žydų tau mo yra jozefinizmo sistema.
REDAKCIJOS
bondal, mortgagei ir kitos apsau
miausieji šios šalies svetim
gos peržlurlamos lr patikrintos, pi
zaležnas parapijas stiprinti. biscitas Armėnijoje tą su toje apie 400 metų buvo teo Jinai dogmatus ir doros tai
ATSAKYMlAI.
nigai kitose bankuose patikrinti te
taučiai socialistai, kaip tai:
naikintą šalį išnaujo sugrą kratija nuo Jozujės iki Sau sykles palieka Bažnyčiai,
ningos iStlrtos. Tiktai tikra apšau
Charles Edvvard Russell,
ti verta gali būti kningose parodyžintų turkams ir kurdams. liui. Pats Dievas skaitėsi bet kišasi į visas ekonomi
RUSIJA IR MAŽESNĖ
at. Abejotina tvarka arba atsargu
P-nui
P.
Zataveckui.
ACharlotte Perkins Gilman,
mas, yra nedaleidžlamas.
Jeigu
Plebiscitas
Makedonijoje tautos karalius. Augščiau nes ir juridiškąsias Bažny
SĖS ŠAUTOS.
banka nustoja, savo Clearlng House
pie
gerb.
kun.
A.
Petraičio
J-. G. Phelps Stokes, Upton
sias
viešpatijos
priedermes
taippat pasirodytų priešin
teisių, tas yra ženklas Jos abėjotlno
čios gyvenimo smulkmenas:
Sinclair, Willam English
pildė Dievo parinktieji tei viešpatijos valdininkai pri išvažiavimą iš Worcester, stovio.
gas
faktiškam
stoviui
ir
tei

Kuomet taip staiga įvyko
Tiktal tvlrclauslos Ir saugiausios
Walling, William J. Ghent,
sėjai. Ta teokratija turėjo žiūri kiek kada kokių žva Mass. jau buvo “Drauge” bankos gali būt Clearlng House na
didelės perversmės Rusijos sybei.”
Leroy Scott, Walter E.
Trumpai sakant p. Miliu visus respublikos genimus. kių degti ant altoriaus, ką rašyta, taigi Tamstos kore rtais.The Chicago Clearlng House
valstybėje, neprošalį bus
Kruesi, Charlotte Kimball
Bet kaimynų tautose tuo kur paskirti klebonu, ką pa spondenciją apie tą patį da priežiūros užmanymas tapo Įvestas
prisiminti kelis žodžius iš kov’as stoja prieš plebisci
pirm dešimt metų, ir nuo to laiko
Kruesi ir kiti.
met respublika buvo nežino kelti į kanauninkus. Cezaro- lyką netilps. Prašome da nei viena Clearlng House banka ne
straipsnio, parašyto prof. P. tą.
subankrutijo. Reikalaujant,
Clea
“Novoje Vremia” ir gi mas daiktas. Žydai norėjo luųazmas geležiniais pan žniau mums rašinėti iš sa rlng House bankos ateina viena ki
Šitie ir kiti socializmo šu Miliukovo, kurs dabar už
tai su pagelba.
lai susirinko vienan New ima svarbią vietą rusų vy priešinasi, kad mažesnėsės ■pasekti tų laikų dvasią ir čiais surakina tikėjimo ran vo padangės.
The American State Bank pri
tautos pačios turėtų nusprę privertė Samueliu, kad tau kas. Jozefinizmas ranką
P-nui Ignui Augdtuoliui. klauso prie Chicago Clearlng Hou
Yorko viešbutin ir užprote riausybėje.
yra po Jos priežiūra, naudojasi
sti apie tolimesnį savo liki tiečiams parūpintų karalių. odos nepaliečia. Grendimus Tamstos straipsnį apie įve se,
Jos teisėmis ir Išduoda penkias pil
stavo prieš “Socialist Par
Miliukovo straipsnis buvo
nas atskaitas i metus.
ty” išpildomąjį komitetą, padėtas laikraštyje “Rieč” mą, nes tuomet Rusijai gra Tokiu budu keliais šimtais jis uždeda ant rankovių, ku dimą pašelpos skyriaus į
Ji taipgi yra po Valstijos prie
metų
pranokusi
Rymą
ir
žiūra, yra regullarlškal tlrlnėjama
sintų
Ruskaldymo
pavojus.
kurs buvo išleidęs prieška sausio 24 d., š. m. Tarp kit
riose yra rankos.
Lietuvos Vyčių organizaci Ir kas meta išduoda penkias pilnas
Gi šito nepageidauja nei Graikus teokratiška žydų
Bankiniai Valdybai Val
rinį į darbininkus atsiliepi ko buvo rašoma:
Jozefiniznio dvasios buvo ją įdavėme josios organui atskaitas
stijos Illinois.
respublika
užleido
vietą
nevienas
tikrasis
rusas.
Pinigai sudėti Bitoje bankoje yra
mą. Paskui jie priėmė rezo
labai daug tame konkorda “Vyčiui.”
Išmokami aat kiekvieno pareikala
“Principas: “Niekas ne
£ pri botai monarchijai.
Miliukovas,
šiandie
galin

te, kurį Napolcnas I sudarė
liuciją, kad jie karštai pare
Kun. Durickiui. “Drau vimo.
turi teisės mažesniųjų -tautų gasis narys Rusijos vyriau
Blogoji
teokratijos
rųšis
Cla galima gauti Pirmus Auk
su pjium VII 1801 m. Tąja gui” butą nepatogu užsii
mia prezidento Wilsono po
so Mortgages. Telpgi Aukso Mortpavesti iš vienų rankų ki- sybėje, be abejonės, savo įsi būva tada, kada ji trukdo
dvasia
pasinaudodama minėti spekuletvstės teolo- gngo Bondus po 9100.44 tr 9(44.44.
litikos stovį, surištą su ne
Ats bankae
yra ateakanelausas
tosna, kaip kad išmainoma tikinimų neatmainė per pra viešpatijai plėtotis, aprūpiu* Prancūzą vyriausybė per
sutikimais su Vokietija.
■gijns klausimais, todėl Ta- Lletuvlama
prekės,” yra gražus daik eituoju du mėnesiu, kuomet ti savo žemiškus reikalus,
Taigi jie parėmė Suv. Val
šimtą metą vyskupais skir mistos rankraštį įteikėme kai.Cla kalba Lietuviškai tr Lenkiš
tas, nes reiškia ne kitką, paskelbė
savo
paminėtą kuomet Dievo vardu prime davo tik sau patinkančius
Kapitalas lr perviršis: 9444,44Š.44
stiją pasiruošimą karėn ir
“Tvkibai ir Dorai.”
kaip pripažinimas kiekvie straipsnį.
tamos
viešpatijai
prieder

žmones. Prancūzą liažnyčia
pačią karę. Visi tie sociali
P. Markvai. Tamistos už
nai tautai pačiai sau nusta
Konstitucijinė Rusija ap mės, priešingos prigimčiai,
pertai neteko jėgos, atsiša klausimai išaiškinti “Tiky
stai yra “Socialist Party”
tyti teises. Bet bereikalo bu dovanos gyventojus visokio arba tramdančios jos jėgas.
lino nuo žmonių, žmonės pa boje ir Doroje” No. 55 ir
nariais lygiai, kaip ir lietu
tų prirodin ėjimas, kad šito mis liuosvbėmis, bet męs lie Kur klaidingas tikėjimas
liovė tikėję. Tokia pati dva 56. Jei-gu Tamista turėsi
višką socialistą sąjunga.
gražaus principo praktikon timai norėtume, kad mus glcmžia po savim viešpati
sia kitose viešpatijose pri reikalą į “Draugo” redak
.Vadinasi čia ir plyšo mui įvedimas ne ■. visuomet gali tautai ji nebūtų pamotė, jos valdžia, ten be to tram
Prasldsutvs
dirbo nemaža bloga. Dįduma ciją, neužmirškite pasirašy
AMRMGA* MTAIC BAMJU
lo burbulas, kad socialistai atsakyti tikslui. / Nes, pav., kokia buvot Rusija carams dymo beveik negali aiirieiti.
katalikystės silpnybių XIX
Kampas; Blue laland Ave., Loomls
esą priešingi karėn.
toks- plebiscitas '(visuotina viešpataujant.
Kartais ir teisingojo tikė amžiuje buvo išdygusi iš jo- ti tikrąją pavardę'ir pridė te 19-toe gatvių.
ATDARAI; Pane4«Haia. Ketverti adresu
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Palauksime, ką į tai pa
sakys musą nykštukai, pa
sivadinusieji
‘‘pažangiąja
Chloagejs metama ............. |(«0 visuomene,” kuri nuolat ka
• mėnesiams ............ 9S.I4 talikams prikaišioja nebū
1 mėnesiams ............. |2..44
rihMi B. ▼. miestuose metama 94.(4 tus daiktus.

"DRAIGAS”
L4<t«»ių Kataliku DkiiraiUa
Eina kasdienų Išskyrus nedėldleaiua.
. Prenumeratos kaina:

Bažnyčia ir Valstija.
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MES TURIME PARDUOTI UZ $15.000
PER 15 DIENU

6iriaus mus paklausyti nagu
vekseli igjti

Neapsirikite

Pradedame parduoti ryloj ketverge 29 Kovo-March 3 vai, ryto

Pirkite sau ruby, autuvų Ir naminiu rakandų
DABAR tokiu budu sutaupysite
mažiausiai pusę

Įsižiūrėkite gerai

3248 So. Halsted St.

Bridgeport Clothing Co.

Pardavimas prasideda
rytoj Ketverge 29tą Kovo

Bridgeport
Clothing Co.

3246-48 So. Halsted St.

Bridgeport Clothing Co.
3248 So. Halstod Street

Musų gvarautija

Pradavimas pradžia
rytoj Ketverge 29 Kovo

Neperlijami rūbai

rankomis padirbtų Pavasario ir Vasaros Siutų, Overkočių, Plosčių nuo lietaus, Čeverykų ir
kitokių tavorų vyrams, vaikinams ir vaikams bus parduota šiuo dideliu Pinigų Padaugini
mo Išpardavimo laiku tik už pusę regulerės pardavimo kainos. Šitam dideliam išpardavi
me jus rasite garsius augštojo laipsnio tavoms, tokius kaip; Hart, Schaffner and Marx Clothing, Manhattan Marškinius, Wilson Bros., Furnisliing Goods and Selz Shoes. Yra daug ir kitokių tavorų iš'pagarsėjusių fabrikų. Išpardavimas prasidės
KETVERGE, KOVO 29, ryte. Jus sutaupysite labai daug pinigų, jei tuojaus kreipsitės krautuvėn ir pirksite sau reikalin
guosius daiktus. Jus čionai atrasite naujausios mados pavasarinius rubus, visokio sukirpimo ir visokio didumo. Męs aprūdy
sime vyrus žemus, suliesusius ir didelius. Šitas išpardavimas visiems Chicagos gyventojams tikrai bus svarbus. Toksai iš
pardavimas vieną kartą pasitaikys jūsų gyvenime. Gera proga jums nusipirkti Velykoms rubus ir kitokius daiktus už men

$50,000 Vertes

Mes gvarantuojame kiekvieną
pirkinį absoliučiai su pasiganėdinimu ir mes pirkinius atmai
nome arba sugrąžiname pinigus
visu šito išpardavimo laiku.
Nežiūrint to, kokia priežastis
nebūtų..

Mes gvarantuojame kiekvieną pirkinį
absoliučiai su pusiganėdinimu ir mes pir
kinius atmainome arba sugrąžiname pinigus visu šito išpardavimo laiku.
Nežiūrint to, kokia priežastis nebūtų.
Neperlijami rūbai bus parduoti už
pusę prekės ir dar piginus sulig to kiek
paprastai už juos įmama ir bus išdalinti
žmonėms į namus.
Kiekvienas rubaaj
kuotikriausiai gvarautuotas prieš pe
Ujimą.

y

kus pinigus.

Bridgeport,

$7.50 Vyrų neperlijami
Pardavimo kaina tiktai
$12 .00 Vyrų neperlijami
Pardavimo kaina tiktai.

tai ta, kad musų krautuvėje susirinko perdaug
tavorų, ne sulyg normos augštos rųšies Rūbų, vi
sokių kitokių Aprėdalų, Skrybėlių ir Čevervkų
Vyrams, Vaikinams ir Vaikams. Męs esame priversti padėti pastangas surinkti $15,000 per 15 dienų iš musų $50,000 vertės
prekių. Męs pašvęsime viską, kad tik surinkti minėtus pinigus. Praeitais devyneriais metais musų bizniškoš karijeros Chi
cagoje męs nekuomt nesigarsinonie laikraščiuose, kad męs neprodukuotumėm. Per tą laiką kiekvienas visuomet galėjo ma

Priežastis šito didelio išpardavimo

Clothing Co.
3246 So. Halsted St.

rūbai
.....
rūbai
....

3.95
6.95
8.95

$15.00 Vyrų neperlijami rūbai
Pardavimo kaina tiktai. ....

$20.00 Vyrų neperlijami rūbai 1 A J K
Pardavimo kaina tiktai............

tyti, kokie augštos rųšies tavorai per musų krautuvę buvo perleidžiami.
sios publikos malonei. Dabar prasidėjus sezonui, kuomet visokių tavorų kainos
negirdėtas Chicagos istorijoj, koks dabar įvyksta BRIDGEPORT CLOTHING

Išpardavimas prasideda rytoj, Ketverge, Kovo 29 dieną

Pažiūrėk Kainų Pažymėtų Kiekvienoje čia Eileje
S

ATMINK, KAD KRAUTUVĖJE YRA TŪKSTANČIAI KITOKIŲ DAIKTŲ, KURIE ČIA NEPAMINĖTI.

Siutai dcl vyrų ir

Vaikų Mokyklą

Jaunų vaikynų

Lankančių Siutai

per Hart Schaffner and Marx, šie siutai

Musų Vaikų Skyriuje Jus rasite didelia

drižuoti visados parsiduodavo po $12.00, o dabar tik. .. .

AC

Kitas puikus lotas gražus Vyriškų siutų,

parsiduodavo mažiausia už
$18.00, o dabar tik ............

$9.85

parsiduodavo po $20.00 pas
mus dabar tik .........................

1 O AC

dabar ant

šio išpardavimo
parsiduos
tiktai už ........................ ..

$1.95

Vaikų tamsu,

siutai vėliausios

mados

OC

vertės $1.00, o dabar parsiduos tik už ........................................

Vaikų Norfolk Siutai kaip tik tinkami
pavasariui lr vasarai, vertės
$6.00, dabar ttk ..................................

4**5 /Į C

pavasariui ir vasarai. Jų Vertė yra $25.00
ateikite ir pamatykite, o da (PI ZI OC
bar parduosime už ................. t

ir uugščiau visados Įgarsiduoda po $8.00, o dabar už

<Į?/į

Štai geriausi siutai kaip sakosi "Smeto

<• . v
Vienas lotas Vaikų Siutų gražiai padirb-)

ną” muso stocko, padirbta per geriausius
■ *»
kriaučlus kurie randasi pas Hart Schaffner

tų su dideliais kišeniais pavasarinės mados,

& Marx. Nei viena krautuvė visoje Chica
goje jų neparduos už mažiau kaip $30.00.

niekur kitur

O mes atiduodame Jums tik
už ........................................... «...

Mes

geriausio materijolo, kuris nešiojasi gerui,

Vaikų Knickerbockers,
vilnonės, vertės 75c. o dabar
Vyrų Kelnės, gero materijolo, apie 100
porų šiame lote,
vertės
4? 1 1 O
$2.00, o dabar tik ........................ ^£»1^
Vyrų geros darbinės Kelnės gerai ir gra
žiai pasiūtos iš gero drūto materijolo ver
tės $4.00, o ant šio išpardavimo tik ........................................... tpi.UJ

QC

Vyrų kelnės iš gražiaus (cashmero) ir
kitokio popionio materijolo
♦O
vertės $5.00, o dabar tik ..............▼“**'*'
175 poros Vyrų tikros vilnos kelnės vė
liausios mados, nekur visoje Chicagoje to
kių nerasite ir už tokia kaina, nes kitur
parsiduoda po $6.00, o pas
tfO ftC
mus tiktai .........................................

Geriausio rųšies kelnės, kurias mes parduodavom po $G.OO ir $9.00
CC
o per šį išpardavimą tik................. ^tsV

$10.00, o ant šia išpardavi

mo

$18.95

negausite už mažiau kuip

>7.45

ir

$5.85

Vyrų apatiniai, paprastai 75c.
padarinio pinigų išpardavime kaina ..............................................

vertė.,

Vyriški mėlyni Chambray darbo marški
niai, paprastos kainos 75c.
l’adurimo pinigų dabar tik................... ŠJUV
Vyrų Union Siuts, vidutiniški ir stori
vilnoniai, $1.75 vertės šiame
išpardavime po ........................
Vyrų dviejų šmotų apatiniai, reguliarės
vertės $1.50, o dabar tiktai

Siut Kęsai (rases) ir Drabužiam skry
nelės per pusę kainos šiame dideliame išpa rdavime.

Vyriški pasiredlmo
marškiniai vertės
$1.00 Pinigų darinio išpar
davime po ............ .....................
Vyriškos medvilnės pančiakos vertės 15c.
15e.
o dabar parsiduoda pora
tiktai po........................................
Vyrų pančiakos vertos
35c. dabar po..........................
Vyrų nosinės, baltos ir koleruotos, vertės 10c. po ...
Vyrų šleikos, regulerės
kainos 50c. po ...........................
Vyrų svederiai, puikiausių vilnų,
dide
_ ,, didelių kalnerių, vfertės $7.00, o
ant šio išpardavimo po ...
Vyrų svederiai,
vertės
$3.00 dabar po ......................
Vyrų "Raincoatai” lr "Slip-on” rusvų,
rudų plynių ir rauktų nugarų, visi siūti ir
klijuoti.
šiame lote ran
dasi visi musų $7.50 "raincoatai”, išsi parduos po ...
Vienas rinkinys -naujų pavasarinių
avasarinių
skrybėlių, naujausio 1917 modelio,
pir
elio, pirktos parduoti po $2.50, da
bar tik po............ ..
.......
Ivory Brand "garters”
vertės 35c. po................................................

69c
9c
21c
4c
21c

$2.69
$1.45

$3.95

$1.95
1
iart

Vyrų darbiniai čeverykai
$3.50 išsiparduoda po .........

$2.35

Vyrų stori darbiniai čeve
rykai $3.50 po ..........,.............

$2.65

Vyrų puikus regulerįfkos vertės
čeverykai, visokių mierų dabar tik po ..............................................

$4.00

OQ

Vyrų čeverykai, vertės $5.00, juodi ar
raudoni
su guzikais
ar
QC
šnureliais po ....................................
Vyriški vertės $6.00 ir $7.00 čeverykai,
guzikais ar šnureliais, juodi
fl? A O C
ar rudi po .........................................
/
•

Vaikų Čeverykai
Vaikų mokyklos čeverykai
vertės $2.50 dabar po ...

$1.95

Vaikų čeverykai vertės
$3.00 po.......................................

$2.39

Valkų čeverykai vertės
$4.00 po.......................................

$2.98

Vyrų Apredalai
50c. vertės
šilkiniai
‘‘garters’’ po ..............................
Vyrų naktiniai marškiniai
Vertės 75c. po .......................

39c
47c

Vyrų puikios “Pajamas"
vertės $1.50 po .......................

$1.19

Vyrų kaklaraiščiai vertės
35c. po..........................................
Vyrų kaklaraiščiai visokių
parvų vertės 75c. po ..........

21c
39c

Vyrų
šilko pirštinės
vertos $1.50 po ................ .

95c

visuomet parduodame už viena kainą ir nekuomet jų nemainome savo apgarsinimuose

Spacialis
Pranešimas
Krautuve atdara
kiekviena vakara

Iki 9 vai.
Nedėliomis

iki pietų

ą

Vienas lotas Vaikų Siutų gražiai padirb

tų su Knickerbacker kelnėm didžio nuo 18

Vyrų Čcvcrykai

$129

nes ■greitai jas išpirks.

Už $16.85 dideliame pasirinkime gražiau

sių sutių, apie 20 kitokių stylių tinkamų

Suvirš 1,5000 porų kelnų iš kurių galėsite

per šį didelį išpardavima, pasiskubinkite,

Kitas puikus lotas gražių vyriškų siutų dri-

žais ir langeliais gero materijolo, visados

liame pasirinkime vėliausios mados kelnės.

drabužių Vaikams nešioti pavasaryje.

tamsaus materijolo drižuotas Hart Schaff
ner and Marx darbo

šiame musų departamente Jus rasite dide

pasirinkti. Žemiaus rasite jų žemas kainas

Vaikų Siutai vertės $3.00

Puikus vyrų siutai tamsaus materijolo

Jauniems Vaikinams

me pasirinkime gražiausių ir tinkumiausių

yra parduodami už pusę prekės,

VISKAS IŠPARDUODAMA.

Vyru Aprcdalai

Kelnes Vyrams

Čionais rasite dideliame pasirinkime pa
vasarini) siutų ir overkotų kurie yra dirbti

NIEKO NEPASILAIKOME.

Bridgeport Clothing Co.
46-48 So. Halsted St.
Išpardavimas

prasidės

Rytoj, Ketverge, Kovo

29ta

Spctcialis
Pranešimas
Kraatuve atdara

kiekviena vakara

vai.
diena

iki pietų

1
D RUDOKI

■romai

CHICAGOS
ŽINIOS
uu
NAUJA KUOPA LIET.
DARBININKŲ SĄ
JUNGOS.
Nedėliojo, kovo 25 d., Kv.
Kryžiaus parapijos salėje,
tuojaus po sumos, Įvyko su
sirinkimas sutverti naują
kuopą Lietuvių Darbininku
Sąjungos To\vn of Lake.
Pirmiausiai
organizatoriai
M. Mažeika ir P. Daunora
paaiškino L. 1). S. tikslą.
Visi susirinkusieji prisirašė
prie naujai tveriamos kuo
pos ir išrinko valdybą:
Dvasišku vadovu kun. N.
Pakalnis, pirmininku Jonas
Puidokas; nutarimą rašti
ninku Zofiją Martinkaitę;
finansų
raštininku
Joną
Klimą; izdninku Marijoną
Mikšaitę.
Senai jau čia buvo pagei
daujama L. D. S. kuopa.
Gerb. klebonas kun. A.
Skrypko paaukavo darbo
pradžiai $10.00.

pinti maistu dėl kareivijos.
4) Laikė karės galės padarvti viską, kas tik armijoms reikalinga.
5) Gali duoti prieglaudą
daugeliui tūkstančių karei
vių.

JUODUKAI RENGIA IŠ
TIKIMYBĖS MANI
FESTACIJA.
Ateinančioje
nedėliojo
Chicagos nigeriai ruošiasi
surengti milžinišką manife
staciją delei parodymo savo
ištikimybės
Suv.
Valsti
joms.

JAU ESĄS SUAREŠTUO
TAS VIENAS VOKIE
ČIŲ ŠNIPAS.

Angliški laikraščiai pra
neša, kad šiomis dienomis j
v.ikams nuo Oak Parko sua raštuotas Įtariamas šnipi
nėjime asmuo. Sakoma, kad
pas jį atrastas radiotelegra
fas.
Suareštuotasai . buk
esąs vokietvs.
Rodiotelegrafu jis suteikdavęs žinias
Meksikai.

I ENK AI NORI SUTVER

Į pataisos namus uždary laikę atsakymo atvirutę nuo
ta 83 vaikai. Katalikų gi Hebrew Sheltering ant Tmten uždaryta 31 arba 37! migrant Aid Society of AmuKŠimčiai.
meriea, turi žinoti, kad jų
Šios skaitlinės aiškiai pa pinigai nebuvo tai organiza
rodo, kad ačių veikimui mi cijai perduoti, nes ji už to
nėtos katalikų draugijos, kį patarnavimą nieko nei
skaičius prasižengimų atsi- ma.
antrinimų
tarp
katalikų
Paieškojimai arba trum
vaikų kur kas mažesnis, ne pi pranešimai savo gimi
gu tarp kitų. Taigi gan di nėms Europoje, turi būti
delė jų dalis pasitaiso ir rašyti lietuviškai ir adre
■;alima tikėties iš jų nau suoti taip:
dingų piliečių.
Tą links
Hebreiv Sheltering and
mą apsireiškimą pastebėjo
Immigrant Aid Society of
ir nepilnamiečių teismo tei
America, 229-231 East Brosėjai.
Katalikų veikimą
adway, New York «City.
tarp jaunų kaltininkų jie
Redakcijos prierašas. At
uoliai remia.
* Išrodo keista, kad tarp spausdinę žodis į žodį šį
jauna meč i ų
prasižengėli ų naudingą pranešimą, mes
vra taip daug katalikų, bū pažymime, kad Lietuva yra
tent 52 nuošimčiai. Tą su musų, lietuvių, tėvynė.
daro dvi priežastys.
Pir
SUV. VALSTIJŲ INDImoji yra ta, kad jaunameJONAI KATALIKAI.
rių katalikų nuošimtis Chicagoje yra didesnis negu
Ofieialis organas Buffalo
jaiinamečių nekatalikų, nes
katalikiškose
šeimynose vyskupijos “Catli. Union
yra daugiau vaikų. Antro and Times” praneša, kad
ji-gi priežastis yra tame, sulyg kun. Gorden’o iš
ųpskaitliavimų
kad katalikų dauguma Chi Chippciva
išviso
Suv.
Valstijose
kata
cagoje priklauso prie rank
pelnių luomo, kuriame tė likystę priėmė virš 120,000
vai tankiai iš neturto, tan indijonų Katalikų misijokiai iš kitų priežasčių ne nieriai jų tarpe darbuojasi
gali prižiūrėti savo vaikų labai uoliai ir tikimasi, kad
tose valandose, kada jie pa už dvidešimties metų skai
leisti iš mokyklos.
Oficia- čius indijonų katalikų sieks
200,000, ’
lė statistika prie katalikų
priskaito ir bedieviškai au
ginamus nekrikštytus vai

Serecla, Kovo 28 d., 1917 m.
ANT PARDAVIMO
JOSKPH C. VVOLOM

Parduoda Jeweler krautu
vė su rakandornis. Biznio iš
dirbta. Priežastis pardavimo
— liga.
Atsišaukite pas:
S. BARRY,
4551 S. Ashland avė.,
Chicago, UI. ’

Tai Drover 7041

Dr. C. Z. Vezelis

LIBTUVIS ADVOKATAS
Kamb. 902 National Life Bldg •
29 So. LąSalle st.,
Vakaraia 1300 Mihrsakee ava

LIETUVIS D BN TĮSTAI ,
Valandos: ano 9 ryto Iki 9 v ak.

Nedėliomia pagal sutarimą.

Central 83»«

4712 So. Ashland Ava.
art 47-tos gatvės

Raaidenee Humbold 97
CHICAGO, D,L.

n^TvvrYrrvrrvrvtTYVTSTYri

Tel. Drover 2285.
Parsiduoda ant pirmo mortgečlo
hučernės ir grosernės (fiztures) ir
furniture) už pigią kaina, tik du
metai vartoti.
Atsišaukite sekan
čiu adresu:
FRANK JUODIS,
928 W. 33rd st.

AKYS EGZAMINUOJAMOS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas:
Booaa SIS
19 So. La Balis St, Okleago. DL
Tek Bandolph $248

e
•
!

nnnrnnrmmirrnnnvit

į,' Nauji, daryti gatavimi nuo
Tf $15 iki $35 siutai ir overkotai •t
j* nuo $7.50 iki 18 dolerių.
Jį

Pilnas
pamuStų

pasirinkimas
overkotų.

kailiu

i

Visai mažai vartoti siutai ir
overkotai vertės nuo $25 iki
$85, dabar $5 Ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki $4.50. Vai1 kų siutai nuo $3.00 iki $7.50.
Valizos ir Kuperai.
I Atdara kasdiena, nedėliomis
Ir vakarais.

j

0

S. GORDON,

ttuuttttiut mttttt* •

PIRMU NECU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poploros

CARR BROS. WRECKING CO.

ųą^0000999999999»99099Ji999 tTtYlTtTTtTtmTMIlTllTTI
BANKO PASIRINKIMAS

5 3003-3039 S. HALSTED ST.,
#

S
S

%
?.
£

22-ra gatve

2256 West

J

Nauji, neatimti, daryti ant
" užsakymo siutai ir overkotai,
C vertės nuo 130 iki $50 .dabar
parsiduoda po $15 ir 25 dot

PETER A. MILLER
Deimontai, Laikrodėliai ir
geriausios rųšies auksiniai
dalykai.

gyveabao viafa
MM 8o. Halsted Street
TeL Drovar F»«

| Vyrišky OripinyBarpnti

Akynial pritaikomi per »a.ių
gydytojus. Mes už savo darba
gvarantuojame
arba pinigus
gražiname,

j Keletas priežasčių, kodėl Jus turėtute pa

| sirinkti Central Manufacturing District

Banką savo taupimo Sąskaitai.

CHICAŪO

* STATE

BANK

Bankų pasirinkimas yra didžiausios svarbos dalykas. Delei trijų sekančių priežasčių: Mes tvirtiname,
kad šitas Bankas yra pilnai atsakantis ir vertas Jūsų
užsitikėjimo. PIRMAS: Jisai yra čarterųotas ir stovi
po Illinois valstijos įstatymu ir priežiūra, ANTRAS: Ji
sai turi kapitalo ir perviršio $300,000.00, TREČIAS: Jo
savininkais vra draugovė didelio kapitalo žmonių ir Jo
reikalai yra po gabiu, patyrusiu ir atsakomu biznierių.
Augščius pasakyta teisybė užtikrina pilną apsaugą depozitoriams. Jus persitikrinsite, kad musų valdininkai
mandagiai ir rūpestingai patarnaus. Daugelis rado,
kad tai yra teisybė ir Jus esate kviečiami patikrinti tą
tvirtinimą.

|Į

TI LENKIŠKUS LEGIJO
Lai auga ir gyvuoja Liet.
Darbininku Są-gos naujoji NŪS SUV. VALSTIJOMS
PAGELBĖTI.
kuopa!
Lietuvos Pelėda.
$
Kaikurie Chicagos lenkiš$
• laikraščiai pradėjo agi
nASTBUMiSYSTEn
CHICAGIEČIAI NORIAI
DIENRAŠTIS
IR SKAITLINGAI RAŠO tuoti, kad Amerikos lenkai
kus.
<
I
sutvertų
savanorių
legijoGražiausia
ir Ge
SI Į LAIVYNĄ.
j//
>9
riausia mokykla Ciil
įg
nus, jeigu prasidėtų karė
cagoje kuri mokina
SVARBI ŽINIA.
$
kirpimą ir siuvimą
Pirmadienvj ir antradie- tarp Suv. Valstijų ir Vokie
M
vyrų ir moterų dra
bužių.
Kituose Miestuose
Uyj Chicagos rekrutacijos tijos.
Prasidėjus karei Europo
Elektra varomos
Kasžin kaip lenkams išei
skyrius Laivyno Departa
mašinos musų siuvi
je ir užplaukus jos bangoms
mo skyriuose.
mento buvo pilnutėlis norin viams pavyks įkūnyti šį ant musų tėvynės, susinėsi
Jus esate užkvle* ;
eiami apsilankyti Ir
čių pasišvęsti šalį ginti. Eg sumanymą.
mai tarp Lietuvos ir Ame-Į J
pamatyti musų mo
zaminatoriai per ištisą die
kyklą
bile
laiku______ ________
likos tapo visiškai peftrau-li
— dieną ir vakarais ir gauti speita
KATALIKŲ
RUPINIMĄ
ną darbavosi sukaitę. Skait
liškai musų kaina laike šio mėnesio.
kt,i ir mes nekartą skundė
Peternos daromos pagal Jūsų mierą
lingi būriai kandidatų Į jū SIS PRASIŽENGUSIAIS mės, kad išsiuntę daug laiš
35-tfi $i.,'
—bile stailės arba dydžio, ii bile ma
VAIKAIS.
reivius negalėjo sutilpti vi
dų knygos.
kų saviemsiems į Lietuvą
Diplomai duodami mokiniams.
duje rekrutacijos stoties.
negavome nei jokio atsaky
1
CHICAGOJE
Master
Designing Sohool
Nesenai Chicagoje įvyko
Išspausta net keletas langų.
J.
F.
KASNICKA,
prioeipalas,
mo.
Dalykas, matyt, buvo
antras metinis susirinkimas
118 N. La Baile St. Kambarys 416-417
$6.00
Prieš City Hali
tame, kad aštri cenzūra ka
Kalbama Lietuviškai.
BRANGENYBĖS DELEI. katalikų draugijos “Arehriaujančių
šalių
neišleisda

Subatos vakarais, atdaras iki 9 vai. prastomis dienomis
dlocesian Union of the Holy
Tslstoeas: McKtatoy >744
vo
ne
jokios
žinutės
iš
užim

iki 4 vai. po pietų.
Ši veikli
Maisto brangęnvbės klau Name Society.”
tų
jomis
kraštų.
pastaraisiais
PAIEŠKOJIMAI
simas Chicagoje nuolat da organizacija
(lydytojas Ir Chirurgą*
Pereitais metais žydų or
laikais
pradėjo
labai
domiai
irosi opesnis. Daugelis bied$4$7 $. hitisn H»0. Ir W. 1$ |t., Cklu$o
Vienatinis būdas Riminės su
į
rasti yra paieškojimas per “D.”
nepilnamečiais ganizacija, Hebrew Shelte
nesniųjų gyventojų prade i upinties
ŪiSnMUMUMDM
f
1415 S. Halsted st., Chicago.
Paieškodami 'per “Draugą” dau
&
pakliuvu- ring ant Immigrant Aid So-• gelis surado savo gentis, drau
šKssssaBšssaKšaEaBŠštSSėSAaMI
da kęsti tikrą badą. Pane- prasižengėliais,
gus
ir
pažfstamus,
kurie
per
il

Phone
Canal
21*
eiety of America, buvo pa-J
dėlįo rytą arti 300 moterį}, s’ais į teismo rankas. Tam
gą laiką nebuvo žinomi. Jei no
ri bile ką surasti, siusk paieško
DR. A. YUSKA
žmonės, minėtosios siuntusi Europon savo pa
kūnų tarpe buvo daugelis t’kri
jimą 1 “Draugą” šiandien.
LIETUVIS
siuntinį su tikslu išgauti
AMERIKOS GYDYTOJAS
LIETUVIU Mok.'
su mažais vaikais ant ran d rauguos paskirti, nuolat
—
:— Paieškojimu kaina: —
Mokinama:
angliškos ir lietuviš
vaikštinėjo į nepilnamečių|nuo kariaujančių šalių leiSi. Halitil
CHICA60,
ILL.
kos 1749
kalbų,
aritmetikos,
knygvedyss
ki! susirinko ties LegislatuVieną kartą ........................ 5Oc.
tės,
stenografijos,
typewritiAg,
pirkCORNEK
18th
STREET
a 'ėjimą ir įvairiais bu
bu- dimą praleisti nors trumpas
ros namu, išreikšdamos pro
lybos teisių,
Suv. Valst.
istorijos^
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814 W. 33rd St., Chicago, IU. Prisiųsk 10c stampomia persiuntimo
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
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Kampas 18-tos gat. Ant P latt’s Aptiekos 2-ras augštas
3) Cliicago yra centras skaičiaus katalikų į prisie iT tieji lietuviai, kurie yra
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