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KLAIPĖDA, vasario 20. — 
Vakar vietos uostą apleido 
anglų ir franeuzų karo lai-
vai. ( 

Iškeliavo taipat ir francu-
zaį kareiviai, kurie per, du 
metu Klaipėdos krašte išbuvo 
i r nevykusiai krašte šeiminin
kavo. 

ANT VILNIAUS 
Tekios žinios Varšavoj 

ir 
PRIĖMIMAS LIETUVOS 

ATSTOVYBĖJE.. 
WAŠHIXGTOX, vasar. 10. 

— Lietuvos Atstovybė suren
gė priėmimą. Apsilankė >Vi-
oe-Prezidentas, Kabineto na
riai, svetimų valstybių atsto
vai. Išviso apie keturi šim
tai svečiu, diplomatinio kor
puso, oficialių ir visuomeni
nių sferų. [LIB] . 

ija Darbuojasi Sutaikinti 
Lenkus su Lietuviais 

FRANCUZAI PRAMATO RUSIJOS PAGELBA 
L I E T U V A I 

NAUJI VOKIETIJOS 
PROTESTO NOTA, 

* j , -

VISAS ŽINIAS REIKIA PRIIMTI ATSARGIAI 

LIETUVIAI KONCENTRUO-'maišyti Eusijai-Lietuvos pu-

B E B p f N Ą S , vasario 21.— 
Vokietijos vyriausybė pasiun
tė nauję notų Franeijai, Bel
gijai ir Anglijai, Jaipat Rhi-
nelandp komisijai. Protes-

F* L. 

tuo ja Iprieš deportavimą vo
kiečių valojinihkų iš okupuotų 
teritorijų. . 

Notoje pažymima, kad tie 
valdininkų ištrėmimai atlie
kami brutaliu būdu. 

JOKIOS INTERVENCIJOS 
EUROPOJE. 

Toks nusistatymas Amerikos 
vyriausybės. 

ARTIMUOSE RYTUOSE VISKAS KAIP KATILE 
V E R D A 

— 
ANGLIJOS VALDŽIA BIJO 

FRANCUOS. 

Atsisakę maišyti* Ruhro 
klausiman. 

JASI PRIEŠ VILNIŲ. 

VOKIEČIŲ SOCIALISTAI 
IR KRIKŠČIONYBE. 

Norisi jiems taikos* su 
Bažnyčia, 

COLOGNE, vas. 19. — 
Šiandie be kitų Vokietijoje 
nelaimių ir vargų diskusuoja-
maa klausimas, ar socializmą* 
eali taikoje būti su Kataliku k a . j c ^ . ^ ^ M 

Bažnyčia. 

Rusijos bolševikų nota 
Lietuvai. 

PARYŽIUS, vas. 21. — 
Ha vas depešoje iš Yaršavos 
sakoma, jog Lietuvos skait
lingos spėkos koncentruoja
mos tiesiog ant Vilniaus. 

Kalbama Ir spįėjama, kad 
Jietuviai mėgins pulti Vilnių 

Socialistų vadų dauguma 
-taiga atmainė savo nusista
tyme, i r ima ieškoti: taikos su 
Bažnyčia. Yra svarbi priežas
tis. T ik pavojuje jie pradedu 
nusilenkti krikščionybei. 

Ve* kame dalykas. 
Tuojaus po revoliucijos vo

kiečių socialistų eilės pasidi
dino, kuomet ton partijon pra 
dėjo įstoti kai-kurios darbi-
ninku organizacijos. Darbinin 
kai tvirtina, kad socialistų or
ganizacija yra paprasta politi
nė partija, nekliudanti reltgi-

Klaipklos kraštu ir. laimėję 
kovą. 

. Lietuvių kariuomenė su ar
tilerija sutraukiama šalimais 
Yan'mos. Lenkams teko pa

šoje. I š to tad galėtų kilti 
naujos karo liepsnos visoje 
K u ropoję. 

Situacija taip rimta, kad 
premjeras Poincare ta. klausi
mą per tris valandas aiškino 
parlamento užsienių reikalų 
komisijai. 

Iki šiolei lietuvių-lenkų 
konfliktas skaitosi kaipir lo
kalia. Bet Franci ja bijo Ru
sijos sovietų įsimaišymo. Sa
ko, Rusija su savo skaitlinga 
armija gali nteiti Lietuvai pa-
gelbon. Tuo pačiu laiku Vo
kietija galėtų pasinaudoti 
proga ir pasiskaityti su len
kais. ' 

Tokiame atsitikime Franci-

r~ 

jos. 
Siandiegi pasirodo, kad tie 

visi krikščionvs darbininkai 
negali dviem viešpačiai;; tar
nauti. Turi jie išstoti iš Baž
nyčios arba pamesti socializ
mą. 

Dešimtys tūkstančių darbi
ninkų nusprendė išeiti iš so
cializmo ir pasilikti ištiki
miems krikščionybei. Kuo
met jie tai atliks iš vokiečių 
socializmo liks vieni sudžiū
vę grobai. 

'Ve kodėl socializmo vadai 
nori taikos su Bažnyčia. Bet 
•jų pastangos tuščios. J ie 
perdaug bloga krikščionybei 
atlikę. 

TRAUKINIS SUDAUŽĖ 
AUTOMOBILIŲ. 

Vakaruose nuo Lyons Indi
ana Harbor ĮSelt linijos gele
žinkeliu važiuojantis trauki
nis sudaužė skersai bėgių pra
važiuojantį automobilių. Du 
asmeniu ant vietos žuvo, gi 
vienas mirtinai sužeistas. 

tirti, kad toje kariuomenėje Į 
yra daugybė vokiškų lietuvių, j a turėtų duoti pagelbos Len-
kaipo savanorių. į kijai, su kurią ja yra sąjungo 

Rusijos sovietų ^valdžia Į je 
reiškia nepasitenkinimo lenkų 
inėjimu neutralėn zonon. 

Tuo reikalu sovietų valdžia 
Lietuvos "v 
notų, anot gautų žinių fran
euzų užsienių reikalų ofise. 

LONDONAS, vasar. 21. — 
Šiandieninė Anglijos vyriau-
syliė, pasirodo, bijo Franci
jos, šiandie militaringiausros 
šalies visame pasaulyje. 

Užvakar parlameni e kalbė
jo buvęs prenrieras David 
Lloyd George. J i s ragino 
Bonar Law valdžių darbuotis, 
patraukti savo pusėn Ameri
ką i r bendromis jėgomis įsi
maišyti R«fcA> klausiman. 

Buvęs premjeras įrodė, 
kad šiandie Franėijos elgima
sis Vokietijoje yra lygus vo
kiečių elgimuisi Belgijoje 
1914 metais. TV vokiečių 
elgimosi rezultatai jau žino
mi, Tad reikia laukti baise
snių , rezultatų. iš franeuzų 
šiandieninio elgimosi. 

Premieras Bonar La\v į tai 
visa atsakė^ kad Anglijos vai- j 
džia kadir pramato liūdnas 

AVASHINGTpN, vas. 21.— 
Aukštieji šalies administraci
jos valdininkai paskelbė, kad 
AYashingtono vyriausybė ne
mano maišytis Ruhro klausi
man. Sako, dar neatėjo in-. 
tervenci jos laikas. Nes jei j 
Amerikos vyriausybė pakel

tų intervencijos balsų, tik vie
nų nepalankumų išgirstų nuo 
Poincare valdžios. 

Amerikos vyriausyl>ė tvir
tina, kad Francijos negalima 
mokyti, negalima jai nurody 
mų davirtėti. Francija, kai
po suverene viešpatija, vei
kia remdamosi savo atsako
mybe. Pašaliniai įsimaišy
mai jos 'nepakenčiami. -

Amerikos vyriausybės nu
sistatymas todėl paskelbtas, 
idant Anglija liautųsi nuolat 
gundyti Ameriką įsimaišyti r 
'Europos reikalus. 

ISMET PAŠA KALBI S ANGOROS SEIME. 

KONSTANTINOPOL, vas. torių kabinetas sugriautas ir 
21. — Ismet paša, Turkijos pamainytas nacionalistais 
atstovas taikos konferoncijo- ministeriais, palankiais Ido
je, Eskishehre turėjo koiifo- munistams. 
renciją su Mustapha Koma! Be to, Persija .mobilizuo-
paša ir iš tenai išvyko Ango-
ron. 

Kaip šiandie Ismet paša 
turkų nacionalisntų .seime pa
sakys prakalbą apie taikos 
konferencijų. Paskui seimas 
užsidarys slapton sesijon ir 
pagamins santarvei savo 
kontr-pasiųlymus į jos taikos 
sutartį. 

ja devynerių metų atsargia 
'nius ir Tabrize paskelbta ka
ro padėtis 

Turkų ministerių kabinetas 
reikalauja seimo skirti dau
giau < išlaidų nacionalci Tur
kijos apsaugai. 

Konstantinopolio uostas pi
lnas santarvės kareivių ir ka-

j'rininkų. Francuzai energin-
Sakoma, kad turkai pir-.l'gai rengiasi kovon del Si r i 

miausia pasiųlysią atnaujinti [jos. Čionai kasdien atveža-
taikos konferenciją kovojau būriai santarvės kariuo-

BELGAI UŽIMA NAUJUS 
'PLOTUS. 

mėnesį kur kokiame Italijos 
mieste. Taigi, šiuo kartu 
apie taikos sutartiems pasira-
ymą negali but kalbos. 

Iš Angoros depešoje pažy
mima, kad Persijos minis-

menės. 
Karo šmėkla švaistosi vi

suose artimuose Rytuose. Nes 
nežinia, ką galutinai tars tur
kų seimas taikos sutarties 
klausimu. 

VARŠAVOS RAPORTAS. 

Mūšiai tęsiasi. 
Lenkų .oficial. raporte sa 

r ^ r m u ^ ' ^ e > ° ™ > ft * • V » r ė n a lenkųjpasetees , tečiaus Ruhro 
_ „ ^ wM\ , f^n fsu lietuviais mūšiai neper- J klausiman maišytis negali. "To 

del, kad francuzai to nepagei
dauja. Gi veikti prieš jų 
norą, reiškia, sutriuškinti pa
čią ententę. Taip elgtis yra 
pavojinga. 

Bonar Law taip kalbėda 
mas minty turėjo pasakyti, 
jog Anglija bijo užrūstinti 
Francija. I r nore jis taip 
nesakė, teciaus kiekvienam 
buvo suprantama jo mintis. 

Praneša apie nukautus ir su
žeistus. • 

VARSAiVA, vasario 21. — 
Anot oficialių žinių, kova ne-
utraįėje zonoje, Vilniaus šo
no, tęsiasi. 

Lietuviai puola lenkų sar
gybą, iš kurių 10 nukautų ir 
2 sužeista. 

Lenkai oficialiai tvirtina, 
kad Lenkija neutralėje zono
je nevartoja regulailės ka
riuomenės. Sako, toje zono
je nesama nei vieno regulario 
kareivio, išimus policinę sar
gybą. 

traukiami. 
Vietos lenkų pasiuntinybė 

tvirtina, jog lietuviai pirmu-
ftiniai lenkus užpuolę neutra
lėje zonoje. J ie užpuolę len
kų pasienio sargybą,, kuomet 
ši okupavo pusę Lenkijai pri
pažintos neutralės zonos. 

0 

Tečiaus Lietuvos "komuni
katai tvirtina priešingai.,Lie
tuviai sako, kad lenkai pirmu 

LONDONAS, vasar* 21. — 
Belgų kariuomenė iš Ruhro 
krašto persimetė skersai Lip-
pe upę, netoli Dorsen, ir oku
pavo dvi geležinkelių stoti 7— 
Holsterhausen ir Herbvest. 

Tuo būdu perkirsta vokie
čiams geležinkeliu susisieki
mas tarpe Muensterio, Hols-
terno ir Wesel. 

tiniai užpuolė lietuvius i r lie- f R u l i r o Mausimu trumpai 
debatavo parlamentas. P a [. 
baigoje 305 balsais prieš 190 
pašlijo Bonar Law pusJėn.' 
Taigi, Anglija neprivalo mai
šytis tan klausiman. 

tuviams prisiėjo gintis. 

LIETUVA NEPATENKIN
TA KLAIPĖDOS PADĖ

TIMI. 

Lenkija sutraukia kariuomenę 
prieš Lietuvą. 

ELMIBA, N. Y., vasar. 21. 
PARYŽIUS, vasario 21. —1/—Ties Rummerfield susidau-

FRANCIJA NENORI KARO f Francijos pasiuntinys Lietu- fa du traukiniu, 6 geležinke 
LENKŲ SU LIETUVIAIS. v a i i š Kauno telegrafuoja, f jį0 tarnautojai žuvo. 

jog Lietuva nepatenkinta am-
Bijo Rusijos intervencijos, basadorfų tarybos išsprendi 

CHICAGO. Šiandie ne- J rą Lietuvos sų Lenkija i r Del to lietuvių sentimentas 
pastovus oras ; kiek šalčiau, 'duoti progos tan karan įsi- labai karingas. 

PRANCŪZAI BAUDŽIA 
VOKIETES MOTERIS. 

NAUJOJI KRAŠTO DIREK- - ją iš karo laivų. Lietuviai i r 
T0RIJA KLAIPĖDOJE. uoliai rengiasi. Jie išleido 

1 atsišaukimą į jaunimą stoti į 
KLAIPĖDA. Sausio 20 d. savanorių eiles. Kaimiečiu 

naujoji krašto direktorija ūpas tiek yra pakilęs, kad jau 
persikėlė į Klaipėdą ir jau šimtai sdėjo norinčių kovoti 
pradėjo veikti. Valdininkų už tėvynės išvadavimą. Jie 
dauguma pasižadėjo eiti savo pavyzdingai apginkluojami, 
pareigas. Už kelių.dienų at- Nors kraujo gal jau daugiau 
keliauja iš Paryžiaus sabtar- nebereiks pralieti, tečiaus rei-
v£s siųsta komisija sudaryti kia būti visa kam prisiruo-
naują valdžią. Lietuvių po- šusiems. Prie kritusiųjų ka-
zicija tuo būdu yra gana sti- pų jaunimas šventai prisiekė 

ESSEN, vas. 21. — Fran
cuzai areštavo vokietę Helen 
Maske. J a i įsakyta apleisti fir jos santykius su aliantais 

pri, nes ta komisija, rasdama 
viską tvarkoje ir jau dirban
tį valdžios aparatą, negalės tą 
faktą ignoruoti ir ji noroms 
nenoroms turės ją pripažįsti 

Ruhro kraštą. J i neklausė. 
Tad franeuzų militarinis teis
mas, ją nubaudė 6 mjėnesiams 
kalėjimo. 

Areštuota kita moteriškė, 
Free Press laikraščio redak
toriaus Aachen žmona. Jos 
vyras ištremtas iš Ruhro. 
Bet ji atsisakė apleisti kraš
tą. 

AREŠTUOTI TEISMO VAL 
DININKAI. 

6 ŽMOMTS ŽUVO. 

ESSTN, vasario 21. — Bo-
chum mieste areštuoti 3 vo-

*£ 

Tas pat pasiuntinys Kaune 
mu Klaipjėdos krašto reikale, iš Varšavos gavo žinių, kad 

PARYŽIUS, vasario 20.- * Kaip žinoma, ambašado- Lenkija j Lietuvos pasienius 
Francijos vyriausybė darbuo- riai padavė sąlygas, kad Klai- ( siunčia skaitlingą kariuome-
jasi užbėgti tolesniems lietu- 'pėda turėtij absoliute autono- 'r\ę. Sako, Lenkuose kariuo-
vių su lenkais susirėmimams miją ir Klaipėdos uostas bu- menės ' ju^BJimas nepapras-
'Vilniaus šone. Nes *tas ga- tų liuosai prieinamas ir len- tas. 
> t ų labai lengvai sukelti ka- kams. f Pažymi, jog Kaune ir toli 

šiauriuose girdima nuolatinė 
armotų kanonada. 

kiečiai teismo valdininkai už 
priešginiavimą franeuzams. 

Bochumte visos krautuvės 
uždarytos. Tai protestas už 
oberburgamasterio Bauer a-
reštavimą. 

Duesseldorfe areštuota 3 

sureguliuoti. 

Sausio 20 d. palaidota Klai
pėdos miesto kapinėse trys 
kritusieji lietuviai karžygiai, 
jų pavardes nežinomos. Žmo
nių susirinko didelė minia, 
daug buvo kaimiečių lietuvių. 
Laidotuvės buvo gana iškil
mingos. Pamokslą sakė kun. 
d-ras Gaigalaitis. Kalfclėjo 
prie kapo Vanagaitis, karo 
vadas Budrys, B raks, Ivaške
vičius, Martus. Dangybfe 
vainikų dengė kapą, per kurį 
nuaido jo draugų saliutas. Sa
vanoriai, raiti ir pėstininkai, 
atidavė paradu garbę, lietu
vių organizacijos vėliavomis. 

Tą pačią dieną savanorių 
viadas tarėsi su anglų admiro
lu, atvykusiu karo laivu "Ča-

OAZOLINA PABRANGINTA 

neatnešė jokių vaisių, 
vokiečiai telegrafo valdmm- ^ ., . 

Prancūzai vel kasa pozici
jas ties kareiviniėmis. Maty
ti, jie tai daro, norėdami <Jar 
ką nors daryti, arba bijoda
mi. 

Sausio 18 ir 19 d. jie už
dengtais vežimais važinėjo 
tarp kareivinių ir uosto. Spė
jama, kad jie vežė amunici-

Vakar staiga Chicagoj vie-
nu centų galionui daugiau pa-
'branginta gazoliną. Žibalo 
' trustui, turbūt, prireikė pini-

nepadėti ginklų, kol tįėvynė 
bus visai laisva. 

Santarvės komisija atvyks
ta į Klaipėdą gyventojų valią 
tirti. Lietuvių valia būti 
laisvais laisvoje savo tėvynė
je Lietuvoje. Klaipėdos dar
bininkai sausio 23 padarė di
deli mitingą ir vienbalsiai nu
tarė jungtis su Lietuva ir tuo
jaus pasiųsti/ laikinon vald
žion savus atstovus. Vald
žion įėjo nauji, rinktiniai vy
rai : 

Stikliorius, Gaigalaitis, Gla-
žė i r Labrenc. .'Visa Klaipė
dos valdžia (taryba) susideda 
iš 32 asmenų. Vienbalsiai 
nutarta reikalauti, kad san-
tarvfė atšauktų iš Klaipėdos 
franeuzus. 

Klaipėdos krašto preziden
tas, p. Simonaitis įteikęs Ang
lų vyriausybei notą, prašyda
mas paskirti Klaipėdai naują 
komisarą ir atšaukti Francu-

ledon," tečiaus pasitarimai zų. kariuomenę. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.71 
Francijos 100 fr. 6.12 
Italijos 100 lirų 4.86 
iVokietijos 100 mrk. .0042 
Lenkijos 100 mrk. .0027 
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KtT3'::i~itSS2aafe3aaa kuikti, kuomet ją kontroliuoja 
LIETUVIŲ KAtALIKŲ 

M ž t f f t A Š T l S 

"DRAUGAS" 
Fraacija. 

baakruiija. Arba susirieja, a/.- j bedieviai lietuviuos Ameriko-
Jba tingi darbą dirbti, arbaį je neįsteigyi, Ęatatiku lietuviš-

*• Naujasai Vatikano metraštis 
pažymi keturias naujas apaš-

Eina kasdieną išskyros ntdėldienlūs-1 tai jakas* delegacijas įkurtas 
Metams |«.(m [ 1922 nt., Kinijai, Kaukazui, 
*uA Metų 13.00; Pabalti jos Valstybėms ir Uk-

Už prenumeratą moksi iškalno. Lai-
kas skaitosi ano užrašymo dienos, 

rainai. Dabar išviso vra de-
>ynioiika apaštališkų delega-

t cijlį. 

dant pinigus į registruotą laišką. 
DRAUCAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue 
Chicago, Illinois 

Tei. Eoosevelt 7791 
cnsE22rr^rx:,i &ZVZLEZ r. r r gi; 

•Jau kelios dienos kaip vo 
kiečių markė pakilo. Tai reiš
kinys kurio taiptautiniai ban-
kieriai nemoka išaiškinti. 

V 
Viena vokiečių markės kili

mo priežastis bene bus dhlciis 
jų reikalavimas Buhro kraš
te. Mat franeuzai jų perka sa 
vo reikalams okupuotame kra
šte. 

ne wm Nanjų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas- Pinigai geriau- *-»•_ v. . v ^ , 

T_ (rauname ainiu is Petrogra** 
saa siųsti isperkant krasoje ar m- • 
prese "Moaay Order" arba jde- <lo> k a d arkivyskupas deplak ir daug katalikų kunigų trau-Į 

i * 

|i>ia teisman. Bolševikų tribii-
nolas juos kaltina už neklus
numą Į sovietų autoritetams. 
Apkaltintiems gresia r mirtie* 
bausmė. Pigiausias būdas pa-
šalinti kliūtį iš kelio: "k 
emenfce" — prie sienos,, kulka 
galvon ir bolševizmas žydi. 

KELIOS SKAITLINĖS. 

apsivagia. Katalikų Federaci-| 
j?, vienais tik pereitais metais 
turėjo įplaukų apie $200,000, 

Į organizuotų narių skaitė ne
mažiau 70,000, 

į &įinetą Nepriklausomybės 
šventėje Chicagoje pasimelsti 
bažnyčiose už Lietuvą susirki-

Į«ko vk§ 10,000. Svetainėse at
silankė bent 5,000 žmonių. 
Tuotarpu bedieviai su triubo-
mis važinidami apie koloni
jas ir su plakatais, skelbda
mi ir iš kailio nerdamies su
rinko žmonių nedaugiau 700. 
Aukų tą dieną katalikai Lie
tuvos apgynimui ir Vilniaus at 
vad. sudėjo $3,500 .su virš. 
Bedievukai gavo iš viso $680. 
Išlaidas atmetus Lietuvos be
dieviškai Prof. Mokytojų Są
jungai beljks vienas kitas šim-

kos mokyklos Amerikoje Šian 
dieną įkainuojamos apie $5,-
000,000, mažiausia. 

Nė vienos labdaringos orga
nizacijos .bedieviai nesutvėrė. 
Katalikai Labdariai vien tik 
Chicagoje turi jau turto v!er> 
tės mažne už. $200,000. O kur 

Į kitos, kolonijos f Kur šv. Vin
cento a Paulio Dr-jos, šv. An
tano Dr-jos, kur parapijinės 
neturtMiams rinkliavos, Rau-
donojo Kryžiaus rėmėjų Dr-ja 
ir tt ir tt? 

Tokios yra trumpai suimtos 
i) "ne visos skaitlinės. Prieš 
skaitlines nėra argiunento. 

* 

Ir ot, štaį tokie bankrotai 
nieko naudingo neįstengią da
ryti, n/i pagadinti nesugebą 
kaip reikiant, šitokį atsipra
šant suskiai — bedieviai sako, 

spjaudo į Lietuvą ir lioliojo i vų nuo mažumu ir taip pat 
Atitovą. Kodėl? Todeį kad j nuo tų, kaip Jie save vadina, 
Atstovas yra vienas iš pilnių-1 vargingųjų valstiečių kuopų 
jų kovotojų už Lietuvos ne- frakcijos- (Dominas iš vietos: 

ielis. Nes vien už svetainę jie-l
 k a d jjį v e s nmmh i g u ^ 

Prancūzų generolas Degoutte 
nutarė nuginkluoti 10,000 vo
kiečių policmonų. Keršija vo
kiečiams už nužudymą kėlų 
i'raiicuzų kareivių. 

Katalikų Universitetui Chi 
cagoj sudėjo $15,000. Krikš-j 
čionių demokratų partijai — 
apie $5,000. 

• 

Žygeliui su Natkevičių be-] 
dieviškai Profesinei Mokytojų 
Sąjungai ir Socialistų liaudi
ninkų partijai Giicagoje su
rinkta gal $2,000. Išlakias at
idėtus Lietuvos bedievinimui 

Anglų vyriausybė neleidžia! P« l i k o b a u g i a u $1,000. Lie-
francuzų traukiniams vaik^ U l v o s katalikybės palaikymui 
čioti Kelno apylinkėse kur an- VūViko 19 ]sBTtn daugiau. , 
glų kareiviai turi savo sto-] Amerikai Lietuvą pripaži-
vyklą. Reiškia Anglija viešai ™* MdBirtf Parke katalikų 
nepritaria Ruhro okupacijai. Į*«M"WĮ susirinko mažiausia 

40,000. Bedieviai tą-dieną su-
Iš 17 tmlžiųjų civilizuotu 

pasaulio tautų. Su v. Valstybės 

m s priseina užmokėti $250. 
Tuotarpu katalikai per visas 
kolonijas padarė išlaidų 'kokį 
$100. Ir Lietuvos naudai at
liks nuo katalikų aukų 18 kar
tie daugiau, negu bedieviai pa
darė Lietuvos, nenaudai. 

K. Bielinis, nabagas, pra
kaituodamas sako ir sako kuo
ne kasdieną prakalbas ir ren
ka soeialdemokiutams auka.-
Gauna kasdieną vklutiniai im
ant nuo 5, iki $10. Dar jam 
pragyventi šiek tiek užtenka. 
O socialdemokratams liks gal 
pom šimtų, gal ir neliks. 

montų" į šviesias sales kuriu 
neturi, sako, kad *jų — minia 
nesuskaitoma, kad musų tik 
kunigai ir davatkos, kad m?s 
nieko naudingo nedarome, kad 
plačioji- visuomenė — jų žmo
nės... 

Pirma savo nosį nusisluos-
\ y kitę, o jau apie katalikų knT 
nors vadžiojimą už nosies m 
nebesvajokite. Mes jau susi
pratome. (X jųs nebeužilgo su
siprasite, kad ir toji maža sau
jelė, kuri dar jums tiki, pa 
mes jumis ir sugryš ten, kur 

Klaipėda fir Mšvftmaniai.— 
Į Kaip Brooklyno laisvamaniai 
rėmė ' Klaipėdiškius gulima 
spėtį iš "Vienybės" kuri pa
naudodama Klaipėdos sukili
mą paskelbė susirinkimą šven
tvagiškai panaudodama Klai 

[pėdos vardą ir per mitingą 
pardavinėjo savo bendrovės 
šėrus. Dabar Brooklyne susi
tvėrė laisvamanių "Lietuvos 
Kraštų Vaduotės Komitetas" 
ir ligi Klaipėdos prisijungimo 
dienos surinkta net $12. Ar | 
ne juokai!! 

Net Vyskupą } liudininkus 
šaukiasi. — Laisvamaniai k* 
dae JUĮ biznis reikalauja tai 

["ilgaskverniams" padalka* 
laižo, o- kaip nereikia tai šme; 
žia ir spjaudo dvasiškius ir 
katalikus. Ta pati Breokiyno 
"Vienybė" norėdama įrodyti 
kad socialistų prieglauda, ku
riai p. Šleževičienė renka au-

priklausomybę. Štai tau soc. darbininkų kuopų frakcija). 
laisvamanių išmintis. • ! Yra pareiškimas iš tos grupės 

Jie nekovoja prieš tikėjimą.: atstovo Domino, kad ji§ noeė-
tik prieš "klerikalus". — i tų taipat dalyvauti krašto a> 
Kuomet soc. laisvamaniam* I saugom ir užsienio reikalų ko
mes sakome kad jie kovoja 
(prieš tikėjimą, tai tie kurie 

F. 

save vadina " tautininkais' 
piestu stoja ir sako: "A$ nt 
bedievis, aš geras parapijonas, 

I aš katalikas". Nors mes jau 
netikime jų veidmainingiems! 

Įtvirtinimams ir melams, bet 

misijose ir kad jam rūpinti 
Lietuvos gerovė ir Lietuvos 
reikalai. AŠ čia turiu prieš 
save kaltinamąjį aktą, kuria
me labai gražiai yra save nu-
charakterizavęs tas pats at
stovas Dominas.„Aš paskai
tysiu tuos žodžius. 

"1921 m. balandžio mėn. 23 dar Šimtą ir penktą kartą te-, 
pasižiūri toki "tautininkai" į 1d. atstovas Dominas taip yra 
savo feisą per šį "Tėvynės"[pareiškęs savo perdėtiniui: 

[.(nr. 7) sakinį: "Turim steng : "Tamsta, būrio vade, pra-
tis, kad išmest iš mokyklų ! šau pranešti kuopos vadui Ne-
proto nuodus — religiją".. Į vroniui, kad aš atsisakau nua 
Tikėjimo amžinosios tiesot Į Lietuvos pilietybės, nuo karei-
jiems nuodai, šalin su tikyba *vio pareigų (kd. ir df.: lauk. 
iš mokyklos! Nepykit toki - lauk...) ir daugiau nebenoriu 
"tautininkai", jeigu mes ju-( Lietuvai tarnauti, nes aš esu 
mis vadiname bedieviais.] Rusijos pilietis... (kd. ir df.: 
kuomet jųs toki esate. 
Nekvailinkit savęs, ' nes 
iies jusij "neužnnodintą tikė-

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS, 

kas, verta kataliku naramos [>•• * >» • • i.- u 
xv«*., »c i ia iv«,td H p«aW ^ n m p r a^'» senai jvertinome. 

j perspausdina Vyskupo Kare
vičiaus laišką net iš 1919 me
tų per kurį Vyskupas aukoju 
30 markių! Gaila kad p-nia 
Šleževičienė negavo Vyskupe* 
Karevičiaus rekomendacinio 
laiško rašyto 1922 metais. 1919 
metų laiškas jau paseno. 

Vis kaltas Lietuvos Atsto 

LIETUVOS SEIMUI SUSI 
RINKUS. 

aukė daugiausia 2,000 žmonių 
20 kartų mažiau, 

.stovi paskutinėje vietoje kas-Į K a t a l i k „ Seimas H.icagoje į žiaves. O išlaidų padarė iki 
šiol iš viso ap»e $150 už gelž 

Kun. Norbutas surinko jau ji ir šviesa ir tiesa. 
j Lietuvos našlaičiams arti $3,-\ Katalikams tik reikia pafl 
(XX), pusės Amerikos neapva- j purtinti stipriau, kad visi tič 

yra lietuviškoji ir katalil:irko-J vaa. — Ar kuomet nors pus-
gaiviai nustos niekus prikal-

link vaikų ir motinų mirtin-1 u t rauk ,-. { £ orgumzacl^ su 
gumo. Sveikatos komisijoms ir 4 2 0 Atj4U)Vl^ uuo"2a t000 orga-
vįešos gerovės dabotojams yra! ^ w l o t ą | ' k a t a i į k u . Bedieviai 
kuo susirūpinti. 

franci ja paskolino Lenkijai 
4<X) milionų frankų. 8i pasko
la beabejo turi sąrvšio su mi-
Htariniais tikslais Rytuose. 

As<juitbo ir Lloyd Cieorge 
}>arti.į{i Anglijo.įe nori kad 
Tautų Lyga paskirtų komisi-
jky kuri ištirtų kaip Vokietijų 

liftvo \ ieno bendro Seimo nė 
negali sušaukti, nes savo tar
pe riejasi. Tik tuomet susi
taiko, kada reikia ant katali-

kelius ir antra tiek už laiva
korte. Algos neima, o valgyti 
dykai gauna. 

P-nia Šleževičienė su p-nia 
Venciene renka Lietuvos nas-

parazytai nuo \isuomenės at 
kristų. 

CMiicagos miestas užima SJuiO 
ketvirt. mylių, turi 132,340 
namų, kuriuose gyvena 2,760.-
000 žmonių. Sudėjus gatves, į 
krūvą pasidaro 47 ketvirt* my-| laičių betbevinimui. New Yor 

kybt's j>aloti. Sandaros Sei-1 ke surinko jau $500. Ir jttoijlių, parkai užinia 22 ketv. my 
it>as surinko 20 atstovų nuo 7 
skyrių atstovaujančių kokig 
150 beilie^^ukų. Socialistų Są-
jvm ôK <1hicago,je i>riskaitoma Į 

[."nesuskaitoma" minia iš viso 
gali atmok'ti skolas. Jei^u j a*rti 200 narių... 

visus jau pravalgė, dauginusi lių. Iš esamų privačių žmonių 
negaus. Kaip tiedvi nabagės j rankose 131 ketv. mylių 4S 
gryž atgal, sunku pasakyti. 
Bet kad našlaičiams surinktų 
pinigų neužteks, tai neabejo
tina. Nebent brilijantų iš Ru-

Tautų Lyga butų baiaKfrtfa, I Vienos Central i nės drgani-! sijos butų atsivežusios parduo-
gal ir atliktų savo darbų, bt-t zaci,įos bedieviai niekaip nesu-
šiamlien nuo jos lo negalima lipdo. Kiek kartu mėginę .vi-

t i užtektinai. 

šioję Lietuvos Atstovui — 
mes labai abejojame ir Atsto
vo gint> prieš jų plepalus ne
manome, bet kaip toli nueina 
soc. — laisvamanių vaikičk a-
inas, tenka spręsti iš, tokio 
aj>rašymo. *' Vienybė " rašo 
kati chicagiečiai smarkiai re
mia Klaipėdą, nes ligi vasa
rio 7 d. jau pasiuntę Maž. L. 
Gelbėjimo Komitetui net $^-
500. Ką čia kaltas Lietuvos 
Atstovas? Nebent tiek, kad 
sekant jo sugestiją susidarė 
stipri akcija už Klaipėtią. 

Xė vienos padorios mokyklos je!... 

ketv. mylių dar gali būti na 
mais apstatyta. Įvairios rųšies 
fabrikų yra Chicago je suvirs I Tuotarpu "V-bės" galvpčiai 
20,000. O pramonės rųšių yra | spėjo prikišti, kad mes turime 
čionai apie 250. netikusį Atstovą. Kur protas ? 

Ot, kad taip butų Lietuvo-j Arba štai: socialistas Gri
gaitis nepriklausomybės dieną 

lauk lauk. Salėj didžiausias 
triukšmas. Kai- kurie iš darbo 
• < 

I federacijos atstovų ir iš kr. 
dem. puolasi prie daii)inink\i 
kuOj»s atst. Domino. Truks 
mas didėja).. 

Ir šitoks žmogus, kuris iš
sižada Lietuvos pilietybės, 
garbingo Lietuvos kareivio 
vardo, šiandien drįsta... (atst. 
Kairys, iš vietos: pogr6mšči-
kas). — Tamsta drįsti užstoti 
Lietuvos išdavikus, kurie ren-

, (Tąsa). 
Toks bolševikų atst. naclialin 
gas pareiškimas „oro įsivežti j g ė į r ^ ^ Uetmai ^ ^ 
į tas komisijas, fcur svarsto 
ma visos valstybės paslaptys, 
kad jas panaudoti Maskvai, 
sukėk'* daug pasipiktinimo ka
talikų atstovų tarpe. Kad at
sakyti į socialdemokrate »ir 
bolševikų padar>rtus tuo klau
simu krikščionims demokra
tams prjekaištų ir paaiškinti 
delko jie yra davę tokį pasiū
lymą, prie motyvų balsavimo] 
paėmė balsą krikščionių de-
kratų vadas M. Krupavičius. 

Jo kalbą, paduodu ištisai iš 
stenogramos. 

"Čia socialdemokratų, kal
ba jis,* ir vargingųjų valstie-

| čių, ar kaip paprastai juoa va
dina — bolševikų gzrapėš at-J 
stovų yra pareikšta, kad jie no 
retų komisijose turčtr- atsto-

mus... Tad tikriau pats esi po-
gromščikas... (ats. Požėla iš 
vietos: pogromais neužeiimk. 
Atst Kairys iš vietos: eik at 
sižaukimų prieš žydus rašyt) 
— tai tavo pa<reiga tą daryt.. 
(Saj*>j didelis triukšmas. Skaia 
Imtis)". ' ". "- . 

Bus daugiau. 

Huckleberry Finas, Labai 
graži apysaka. Parašė Mark 
Twaiu, puslp. 284. 
Kaina 75a 

ttrttmpa Apologetika, 220 pus
lapių. Parašė kun. prof. Pr. 
Bučys. Kaina su apdarais 75a, 
be apdarų 60c. 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago, HL 

^̂ ^̂ ŷ 
M. Reynes Monlaur. 

E R š K E D! U T A K A I S . 

V-

rasa. 
-— Man rodos? tarė ji, kad aš pama 

čius Tiest>s Spindulį, negalėčiau susilaik} 
ti jo nesekus. Bet km- tas Spindulys? 
Brolau, tu pasakei, kad jo B'*ra jūsų mo
kyklos ginčuose. Salia tavęs, taip malo
nau* visiems, įvairus mokytojai kalba 
rodos tik tam, kad peštis. Ten jaučiama 
ypatumas, liūdima su neaiškiu troškimu, 
kažko kas butų visiem gera, .skajLstau>, 
lengvinančio gyvenimo rupesnius. 

Sulig papročio, Nikodemas ilgai lai
kė taurę, iškėlęs ties kakta, prieš suvil-
giimnt savo lupas. Jo ranka drebėjo, ka
da jis prabilo su įtempimu. 

— Eikite gi pas tą, kurį Zakarijo su
nūs. Jonas, tyruose skelbė. Tas, kurs lie
pia akliems regzti, stabu ištiktiesiems 
vaikščioti. Tai Jėzus Nazarietis... 

> 

— Brolau, karštai pertraukė Gamalie- j 
lis, ar, gali kas nors gera kilti is Nazare-f 
to? Argi tas Jėzus ne dailidės sunūs t Man 
apie jį pasakojo Joananas ir Izmaelius. 
Iš kur jis išmoko? Kokiai mokyklai pri-[ 
klauso? Tu žinai, kad aš, galbūt, net per
daug esu nuolaidus santykiuose su kitais. > 
Aš neniekinu kitų mokyklų vadų, ir a:š; 

norvci.au, kad ta tvora, kuri mus skiria 
nuo svetimtaučių butų labiau pereinama. 
Mane kaltina, kad as perdaug, lankau grai

kus, kurie man patinka del savo švelnu 
mo ir del to, kad jie musų tarpe platina į 
taip brangų dalyką — dailę! Aš myliu jų 
gražiąją kalbą, jų artistas,.jų poetas ir net 
filosofus, ypač Platoną, kurio nepaprastas 
ramumas primena puikiąsias *jų diev.ų 
stovvlas. Jie moko vien žmogiškos išmin-Į 
ties. Bet VA išmintis taįp viliojanti! Mes 
esame tiesa, o jie grožės svaiginanu! Bet 
ką nemokytieji ? Žmonės iš tamsuolį tar-
\K)*. Štai nuo ko aš su panieka šalinuos! Į 
Jie man yra labiau svetimi negu stabmel-

• > v » • 

dziai. 
— Argi mes patys nesame liaudies 

ainiai? paklausė Zuzana. Ar HiUelis nebu
vo malkų skaldytojas? Juk tu pats man 
šimtą sykių pasakojai, kad Hillelis nega - [ 
lėdamas apmokėti už pamokas, klausė 
prisišliejęs prie lango,^ kur mokė Abdalio-
nas, ir kaip vieną dieną jį atitraukė ap
snigtą, pusgyvį, bei trokštantį mokslo! Na, 
ar toks pavyzdis neteikia mums daugiau 
garbės negu visi pasaulio turtai? 

-^ Hillelis yra išimtis, atsakė Gama 
lielis_ Tokie žmonės retai "kyla. Jie patys 
savaime, skatinami įgimto palinkimo, pa
kyla į pirmas eiles. Hillelis buvo 'bovido 
ainis; jis tapo vyriausiuoju kunigaikščiu 
garbingosios "Nasi , , giminės. Nebuvo ka
raliaus, kurs jam nepavydėjo valdžios.Visi | 
žiedai musų jaunimo, rašte mokytieji ir 
kiti galiūnai stebėdamies šliejosi prie jo 
kojų. Šis gi Jėzus iš Nazareto, kaip man Į 
pasakojo, paskuiy sa*ve traukia vien žvejus^ 
muitininkus ir darbininkus. Jam pritinka 

mokyti tik sau lygius?.. Viešpaties dva
sia vien ant galingųjų ir išminčių nužen
gia. Malonės dvelkimas vien žmonijos žie
dą teglosto... Manote, kad aš jums pasakoju 
ką nors ypatinga? Ištiesų, jeigu aš pama
tyčiau nemokytą žmogų kalbant iškalbin-
gojo l'zzielio luponus, arba prikeliant nu
mirėlį ir tai dar aš įtarčiau. 

—r Tiesa, atsakė Nikodemas: visos tos [ 
mintys mums pritinka, išskyrus tą palin
kimą link^ svetimtaučių, nors jie birtų ir 
graikai. Juk Įstatymas daro UITIS Dievo 
išrinktaisiais. Argi daugiau nėra jau išrin
ktųjų iš žydų tarpo! Galbūt tu mane pas
merksi kaip ir aš pats save išpradžių 
smerkiau. Bet ilgiau tylėti negaliu... Aš* f 
mačiau Jėzų iš Nazareto... 

— Tuf! -; ' ' 
— Tai buvo prieš keletą mėnesių Je

ruzalėje. Tiek pasakojo apie jį nepapras
tų dalykų, apie jo darbus įstabesnius už Į 
jojo žodžius. Dar niekad žmogus taip ne
kalbėjo kaip tasai. Jis eina tarp dviejų 
srovių pagarbos ir neapykantos. A& ilgai 
dvejojau, galop vieną vakarą nuėjau pas 
•* * 

Gamalielis šyjptelėjo. 
\ — Ir ką apie jį gero pasakysi? 

— Brolau, meldė Nikodemas: nesi
juok iš šitokių dalykų. Tai buvo naktis 
lygiai išsėta žvaigždėmis,, bet aš jau ne
pastebėjau žvaigždžių, nes man rodės, kad. 
šviesesnis dangus prieš mano akis atsivė
rė. Jau aš nebeatmenu ką aš jam sakiau. 
Jis man kalbėjo: "kad reikia išraujo at

gimti, kad Dvasia pučia, kur nori" ir sa
kė apie daugelį kitų dalykų, kurių aš ne
supratau, kad į "sūnų. žmogaus įtikėsią 
pakėlus jį nuo1 žem?s". Žodžiai dar nie
ko. Bet aš su malonumu jaučiau, kaip jis 
skaitė mano sielos paslaptingiausias gel
mes. Kol aš gyvas busiu,- niekuomjpt neuž^J 
mirsiu tos valandos! M nustojau lygsva
ros ir ryg moteriškė, virpėjau, o mano 
širdis degė. Man tada atrijo viena minti*, 
apie kurią, pamąstęs ir dabar visas drebu... 
Brolau tas žmogus yna didelis pranašas f j 

-r- 0 h ! sakykit man, kur aš galėčiau 
jį matyti, maldavo Zuzana. 

— Jis buvo visai eiajau; jo mokiniai 
man sakė, kad vakar jis .buvęs Kurn — 
Eddino pakalnėje. Jis iš Jeruzalės parijo 
Galilejon del parizejų įniršimo. 

—AŠ tavęs meldžiu: eime jį pama
tyti, prašėsi antru kart Zuzana. 

Gamalielis susirūpino. »Jis niekuomet 
nemokėjo prieštarauti savo mylimai sesu-1 

tej. Bet sykiu negalėjo pakęsti, kad ji taip į 
nusižemintų, įsimaišydama liaudies tar
pam Kiek' laiko paabejojęs, persigalėda
mas tark ' T 

i 

— Eik, kad jau taip nori. Tik nesi-
artink prie tų žmonių, kurie jį apsupa ir 
nekalbėk su tuo darbininku. Aš tau leidau 
manyti ir elgtis kaip tau , tinka, u i k?4 
mane daugelis smerkia. Juk tu žinai, kaij> 
yra niekinamos peidaug mokytos mote-j 
riškės, bet aš tave padariau aavp mokine 
beveik man prilygusią Eik. jei norir> bet 
neužmiršk ^kas tu esi. 

— Ačiū, labai tau ačiū! šaukė nudžiu
gusi sesuo. Aš ryto jį. pamatysiu! 

n. ' 
Keleiviai, dabar lankydami Galilėją, 

negali neįsivaizduoti kaip ji atrodo Kris
taus laikais, kada ji buvo vadinama Dievo 
sodu, "žemės rojumi", "slėniu, kur Aze-
ras plovė savo kojas aliejumi". Dabar tė
ra vos keletas griuvėsių toee vietose, kur 
pirma dvidešimt nuėstų puošė ežero kran
tus. Tiktai karšti, mokytėse rujų žydų ap
rašymai senovės miestų kadir nepilnai vis-
tik atvaizduoja muins turtingąjį Kafar-
naumą, pralobusią ir pasileidusią. Magria-
lą; Korozaimąsu jevų rinkomis, Betsaidą 
— išvežančią žuvis ir vaisius. Aprašiaeja-
ma taipat stabmeldiškoji Tiberiada įžymi 
savo marmuriniai rūmais ir skaidriam vam 
denyj atsis^iKlinčiomis kolumnomis. Tai
pat minima gražusis miestelis Nainį, pa
puošalas Ezdnelono lygumos4 ir Kana su 
sviagždančiomis nendrėmis ir daugybė kitų 
miestelių bei sodžių, kurfcaoee gyveno kar
šti, linksmi ir veiklus žmonės. Mokytes-
nieji vad. rabbi žiurėjo su panieka į tam
suolių kaimiečių bei žviej% minias, kurios 
kalbėjo paprasta sudarkyta kalba. Tie 
žmonos buvo labiau susirūpinę savo rei
kalais ir žvejone, negu garsiųjų rabbi 
mokslais..E' to kilo ir patarlė: "Jei nori 
buU turtingas eik į Galilėją, jeigu nori 
but mokytas keliauk į Jeruzalę". Užtat ti. 
krieji žydai tą apdainuotos' grožės šalį 
lail^i už "žadėtoeios aemės" ribų. 

(Bus daugiau) 

http://norvci.au
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Lietuviai Daktarai 
« i <•! .n' į-įg~JJ-JE-(.afLJE^fifc—i V1 3K. 

• * • % » 

Amerikos Lietuviu Daktarų 
Draugijos nariai 

Ta" Blvd. 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
» 7 l t SO. ASHLAND AYKsTTJst 

ARTI 47-tos Gaivia 
Valandoai ovo I ryto lkl t vak. 
Seredomls nuo 4 iki 9 vakaro. 

— 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo oJLsa po nom. 
1*41 — 41 So. Halsted Streat 

Saujaine Juciams Ręst. t lubų. 
Priima Ligonius nuo 0-11 A. M. 

* - • P. M. 
Tek Boulevard 7170 
Rezidencijas Tek V a i r i u 5574 

5*1 

^š W |jK%| * i j j i 

LIET. 
M?S SUK A KT UV»S 

Wk|jpi«JO. 

Cicero, m. — šios kolonijos 
katalikų visuomenė visu smar
kumu rengėsi prie paminėjimo 

Dr. M. Stapnicki 
: 3107 So. Morgan Street 

Į CUIOAGO, ELLIKOIg 
Telefonas Tardą 5UH 

Valandos — 8 iki 11 Ii ryto 
po pietį; 5 iki t vak. Ksi-Artomls 
ofisas uždarytas. 

•mm 

Tek Boulevard S464I 

DR. A. J. KAKALIUS 
Lietuvis Gydytoja* 

3303 South Morgan S t m t 
Chicago, D! . 

saitis' r .pasakė, girj&žų. pamok fc$*Š*s A. Gerdžiupagį,:ij; ĮTn-in*-
lą, tos &&& šventei pritai-! Y^ienė; 3: Za§>kus, M. Sim;o-
kinta , nauskas, J. Levhttskas. M. Stan 
. Šv. Sakramentas liko alto-Įk>enė, J.ZiLąRtukė, J. £tapo-
riuje įstatytas iki 2 vai. Ljr | i * ^ , M. Šerną; F: Ga^uaitė; 
giai 2 vai. visi šios kofom jos j A- MaĮuakas, J. Adoifiinas, 
katalikai ir svečiai susirinko Lucaįtis, J. įevaraaiskas, J. 

nepriklausomybės tažnyčion pasimelstų. Po pa- Bukauskas, N. N, N. N. 
__JL: L. f i a i l n i n i n i a ^ Sakramentu iri Ki**>s a^kos buvo smulkiais. 

5ps*rai*dų, v'm suėjo į šv. An- S u i v # L- L- Paskolos Chio. 
tano par. svet. fTa svetainė 'Apste ir Kat. Federacijos 
buvo kimSt* prikimšta žino- C h i c- Ąpskr. nutarimo aukos 
niu. $v. Antano par. benas {pasiųstos- Lietuvos Atstovybei, 

pasiskettmno. penkių metų su> 
kuktuvių. v 

Vas. 18 d. &v. Antano baž* 
fryeia buvo pajauoeta Lietuvos 
\r Stiv. Vals. vėliavomis ir vė
liavėlėmis. 

Kun. kleb. M. J. Vaičiūnas 
lai k *' iškilmingas šv. mišias u/. 
žuvusius kovotojus už Lietu
vos laisvę. Knu. dr. Ig. Č« 

« Aaiuiiii^^JtiAaaiJtiJiiiatA^ 
I DU.L.YUŠKA 

1900 So. Halsted Str. 
• i d . ( a n a i 1110 
5 Ofiso vai.: 10 ryto Iki 12 po piet. 
* B iki 7 vai vakaro. 

Res . vai.: 2 iki 4 po pietų 
4193 Archer A ve. 
Tel. Lafayette 009S 

i 
i 
c 

m 

S 
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rel. Ganai S57. Vak. Canal 111 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1011 South Halsted Street 

ralandos: 10 Iki 12 ryta: 1 lkl 
po piety: C lkl t vakarė 

n 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

• » • • 

Ofisas DidmiestjJ: 

29 South La Salle Street 
K am baris §30 

Teie/oaas: Central 8390 

IVakarais 3223 S. Eaisted St.Į 
t e l e f o n a s : Yards 4081 

S T B V I P S M S V U I 
Pcnėj imae iš Bonkutės Prigelbstl 

litHirmttL 
Pasitaiko, kad motinai nusilpus, ar-

l>a susirūpinus, a r b a pergreitai ^rj-
;<us prie manų ruošos, jos pieno neuž-
tpuka kiekyje ir kokybėje. Tada pri-
uri-lbiantis penėj imas yra dažnai paffet 
•tautinas, ir. jei pri imtas, tai geriat* 
yra maityti jį tarpais su žindimu. Tuo 
būdu krūtys yra reguliariai žindo-
; n o*, o tas svarbiu, kadangi nevarto, t 
ja mos, pieno l iaukoa nesunkia p ieno , ! $ 5 0 ; 
ir kūdik i s g a u n a užtektinai maisto. 
Taip pat svarbu motinai valgyti ko-
daugiausia maitinančių valgių, kaip 
pieno, smetonos . kiaušinių, mėsos 
šviežių daržovių, vaisių ir geros duo
nos, i m a n t ir dideli kieki skystų val
gių, švieži kiaušiniai, suplakti į džio 
vintą pieną, yra labai maistingi, 
gardus h- skanui . 

Jei kūdikis buvo krūt imis penima** 
kuri laiką, paskui pastatytas prfc 
bonkutės. tai i lmintinga, iki j is kMą 
apsipranta su naujuoju * maistu, iš-
pradžių vartoti si lpnesni atmiešlmą. 
negu kad yra nurodoma jo atnžruL 
-M.šin; ga l ima st ipi inU kas pora die-

i nų. iki a ta t inka j o amžiui . Jei kūdikis 
rodo ženklų negero virškinimo, tai 
tuoj reikia vėl grjžti prie s i lpnesnio 
miešimo. O jei j i s rodo pasitenkini
mo, u ž a u g a 4-6 uncijas k a s savaitę, 
ntvemia, ir tvarkiai l iuosuoja viduriu 
kus, tai gal butl tikrasv' kad mais tas 
yra t inkamo st iprumo ir kiekio. 

treaksmingai &eojo marša. 
Prakalbų vedėjas B. Posan-

ka paaiškino iškilmių tikslą. 
Š\\ Grigaliaus choras, prita
riant par. benui, atgietkjo 
Lietuvos ir #«v. Vals. him
nus. Choras o*ar padainavo) 
kelete dainelių. 

Fermas gražiai nukalbėjo 
kufl. dr. lg. Česaitis. P-ia A. 
datkien/j tnmipai pakalbėjo ir 
paklojo Moterų Saj. vieti»ė* 
k p. $10 aukę,, Pmleklamavo p. 
Sbiubiutė. 

Vaiwrziai katbėjo kun. kieb. 
H. J. Vaičiūnas. Trumpa pra-
kalbėlę pasakė di*. Šimaitis. 
Puikiai nupieši lietu vos pra
eitį kalboj kun. A. Linkus. 
Trumpai kaibėjo p. Mažeika. 

Aukų viso surinkta $608.08. 
Autojo: 
Kun. H. JI Vaičiūnas L. L. 

Pask. boa^ su kuponu, $52:50; 
J. Kiškunas L. L. jPask. bo-

nt> $50; 
M. Liakas L. L. Pask. bona 

Washingtone, persiuntimuiLie 
tuvos Šauliams ir Lietuvos ru-
bežių gj-nimo reikalams. 

Bengimo konusija, vardan 
Kat. Federacijos 12 sk. ir 
Lietuvos gynėjų širdingiausiai 
dėkoja visiems kalbėtojams. 
&v. Grigaliaus chorui, Šv. An
tano par. benui, visiems dar
buoto jams-joms ir aukotojams 
-joms. 

Rengimo konusija: 
B. Posanka, 
Juos. Mockus. 
Jonas Harakas. 

įtreciadienls Vasario 21 1923 

SAUJTE WTTERIS 
Yra geriausia gyduolė 
nuo galvos skaudėjimo, 
neturint apetito, o labiau-

i šiai užkėttejimę, vidurių. 
Galima^gauti aptėkose ir 
saliunose kaina $1.00 bon-
ka 12 bonku $9.00 kaip 
vartoti nurodyta ant bon-
kų. 
SALUTE BITTEE MFG. 
616 W. 31-st. Chicago. 

Tel. Boulevard 7351 
N i I I i i • I I I • -

T4KILJMINGOS APEIGOS. -
KATALIKAI SUSIPRA-

TJ. — BARIAI 

A. E. STASULANI 
A D V O K A T A S 

Abstraktai e.vaminuojaml. pinigai 
a n t real estate skolLuauie. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Corameroe Bldg, 
133 VV. VVashington Street 
Telef. Frankl in 1176—4945 

VAKARAIS 
0230 So. Halsted Street. 

(Kagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 07S7 

[Tel.' Kandoipii 4750 

k A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidnmiestyje 
ASSOCIATION BLDO. 

10 8outtt La Salle Street 
Kooni 1303 

Valandos 9 ryta iki 5 po pietųV 
N a m ų Tel. Hyde I^ark 3395 i 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LTETrVTS ADVOKAT.%0 
Dien . : K. 514-510-127 N. Dcar-
born Str. Tel . Kaudolph 5584 
Vakara is : 107S6 8. Wabaah Are . 

Tel ruHman 009? 
• i* • • • ! • » • • » • • • • mm^į/L 

AR NORI APVAŽIUOTI VI 
SĄ PASAULĮ PER 5 VA-

LANDAS?f! 
Jeigu taip, tai tuojaus nu 

sipirk knygą KeKonė aplink 
pasaulį per 80 dienų. J$ para
šė Julės Verne. Į lietuvių kaly
ba v«rtė J. Balčikonis. Ši kny
ga begalo įdomi; kad ją pra
dedi skaityti, tai jau nenori 
padfcti kol perskaitai Ją skai
tydamas pervažiuoji visą pa
saulį ir matai jį kaip ant de!-

r*or> i • • xr ' v a k a r , a i * - S«aaani,- vaikai jj labiau 
n o . K j l V g a 2 8 8 p u s l a p i ų . I V a i - mėgs ta su ginger ale, vaisių s u n k a 
n^ $1.25. 

^Draugas" Pub. Co. 

P e n ė j i m e Tarpai. 
išpradžių par kalėta aą*vakUų mes 

rekejnenduojaine peaėt i ka» dvi valan 
das; get ga l ima keisti šitą prisKai-
kant prie kudikia sąlygų. Kada agi 
v ienas kūdikis sravalgo daugiau, o ki^ 
tas mažiau, tai nega l ima nustatyti 
griežtai kiek reikia dooti . Motina tt»-
ri gerhku žiūrėti ka ip kūdikiui einasi, 
n« gu ^kaip rašoma knygoje. N e k u r k 
žinovai sako, buk reikia penėti kąra 
trys valandos , nes esą j tą laiką vidtf-
riai išsil iuosuoja. Jei ta s re ikal inga 
padaryti, tai rekomenduojame pakek* 
sti 
k;i.^ 

V. Daba&inakas L. L. Pask. 
bona SVk ilviem kup. $5o; 

Vaitkevičienė Lietuvos lx>-
ną,$50; 

•Norbutas $20; 
Po $10: Dovidaitis, Mažei

ka, J. ttudeirtas. A. Buda\i-
ciutė; 

Kun. A. Linkus $6; 
Po $5: A. Abracauskas, K. 

KavaUa»vs»Ua>% M. Šukienė. 
J Mockus, J. Paulauskas, A. 
SkirmufavK'ius. J. Šarka, 
į, Juzaitis, B. Mockus, A. 
K renčias, Jakaitis; 

:Po $2: A. Balsevičius, B. Še-
matulskis, J. KKžantas, J. Na-
na kas, J. Zakarauskas, J. Si 
monaitis, J. Bupžis, A. Zaram-
bti, A. Umlžiunas, J. Juškaite 

fivi-va prideda»0 ̂  Biefevičius, B. Ru<lakayr V. 

Milvvaukee, Wis. — Sausio 
28 d. 3 vai. p. p. Šv. Gabrie
liaus liet. bažnyčioj buvo iš
kilmės: pašventinimas naujo 
altoriaus, kryžiaus ir stovylos, 
kuriuos įtaisė Šv. Jurgio Dr-
ja. / 

Prie pašventiiiimo apeigų 
dalyvavo daug svetimų kuni-
gî . Kun. J. Klioris, iš Wan-
Icegan, III. ir kun. S. Bystras, 
iš Kenoslia, Wis., pasakė gie
žius pamokslus. 

Gilia patiJka priklauso kun. 
klek. A. Balinskiui už tokias 
iškilmingas apeigas, draugi
joms ir žmonėms už skaitliit-
gsi tkilyvavim^ jose. 

Tuo pačia Taiku mūsų "lai-
.svieji" surengė savo kokią 
ten pramogėle ^atitraukimui 
katalikų nuo dalyvavimo iškil
mėse bažnyčioje, bet jie nie
ko nepešė. Katalikai čionai 
jau susipratę, j neįstengia su
vedi oti. Dar kai-kuriuos į pi
ktumą- įvafti až priteršimą 
prie bažnyčios su savo pla-
katais. 

»!2&«?Z8JEr m bm K*1*1"' *>. Lukas, agmontu. 
>edw.«xm.s. 0 - Matulaiti*, M, Juainas; 

r>užnmasia kūdikiai yra perpenimU A . l i m a t a i t ė $ 1 . 5 0 ; 
ncffu aedapenirai, bet jei vaikut is 
verkia a tėmus bonkutę, arba prieš •p* . 
davimą sekančių, sykiu, tai reikia kaa 
dien didinti mišinio st iprumą iki kū
dikis bus patenkintas. 

IV $1: J. Vilkas, S. Dovi-
dauskas, D. Grikšelis, P. Vr-
ha, Juozelis, M. Vaseckienė, 
M. Mironienė, J. Aleksiunas, Perpeakėjimas. 

Jei kūdikis neramiai miega, v e m i a 
dažnai, arba turį l iuosus vidurėliuaį 
tas rodo, kad jaav perdaug m a i e t i f ^ - l k . a \ a i i a u S K a s , . A . r i l S I l S , A.. 
duodama, arba per dažaak arba kaltf 
jo maistas stipreania n e g u j i s gali s a 
vi rškinti. Jei vaikas žindomas, ta i 
reikia pailginti penėjime* tarpa iki 
keturių valajidų. Del kūdikių, kuria 
penimi iš bonkos, neikia p e r pus s a -
rikažintt duodamą kfekj, iki v i skas »-
tiMtaisys. Jei tas negelbsti ĄWoį šauk-
kia daktaro. 

I 
Turi savo kūdikį išlaikyti sveiką if 

stiprų. O kūdikio sveikata p i lna f prt-
klauso maistui ir rūpesčiai, kurį ja i* 
suteiki. Kūdikį »reikia kasdien m a a 
dyti ir reguliariškai maitinti." Jei na> 
Kali žindyti, jo, tai pabandyk gordeitf* 
Eagle Pieną. Tai pirmaeil is kurik^jf 
maišas — padarytas ik riegajaa kai v ia 
Pieno ir rupaus cukro — ypatįngfri 
kudikiama Jis gydytojų reken|end.i*v>-} 
minas visur del jo kokybės ir v ien 
dmno. r v r keletą aentkarčki tvkatv 
čiai motinu išauklėjo savo kūdiki 
Borden's Eag ie Piean. Dėlto, kad 
rekom'endavo draugai ir kad jos ra* 
do it patenkinančiu. 

Semauskas, J. Bai'tušius, A. 
Zdanku* (iš Gary, Ind.)^ V. 
Brazauskas, P. Petronis, P. 
Sriubienė, J. Januška, B. Na
ruševičius, J. Stašaitis, J. Ku-
jackis> A. Lazdauskasr A. 
Kleiva, M. Martinkienė, O. 
Zar\HnbieiK% F. Strelčiunas, 
Mironas, JI Stankevičius, J. 
Mikolaiais, P. Ambrozaitė, K 
Ujimas, K. Palionienė, 0. l>ai-
Helionė, 0. Gricaitė, M. Pei-
,|jįenė, M. Ve—ni>, Jakutis, V. 
ftambimziukė, M. • Augaitėr, Ĵ . 

Iegis j ia va lgo užtektinai ir* gasm, 
bet tikrenybėje jų maisto n e u ž t e n k * 
Nesenai daryti eksperiw»e»tai m o k y k 
los vaikų tarpe įrodė, kad Bagle Plitr 
nas labai ve iklus taisant nedapenėt ip 
kūdikius. Kiekvienas kūdikis turi g a » 
ti energijos, . kuria E a g l s Pianas sutiei 
kia. Jaunas kūdikis turi gauti kaa* 
diep du šaukštu $agle Pieno, a t m i e š 
to trejais ketvirtadaliais puodelio vi* 
n n o vandens. Duok paryčiais ir p«* 

suplaktu kiaušiniu ir skanskoniu. 

.Skaityk šifūos straipsnius kas" 
savaitę ir pasidėk ateičiai. 

Rasta faktu, kad augime period*. ^ & o z i e n ė . J N o r e i k a s , J . Ž i l - * • _ > v , . , , . . 
vaikai labiausia tampa nedapeninf& * * U ^ ' n u i c i a o e , u. *^» p r a s t a i CSaine k a r s t i p a t r i o t a i , vitis, O. Mikaliunas, 0. Šilei-

Kenė-, P. Ma&liauskas^ B. 
Kelpšas, K. JBeironas, Žilins
kas, kun. Ig. -Česaitis, J. Su
gintas, J. Mockevičiuj M. Po* 
šankiems, A, Kuzma, D. Šarvą, 
3ft. Bilevičienė, B. Lenartas, J. 
Taičiunas, J. Kudirka, J. Pe* 
traitis/ K. Laurinaitis. J. Kren 

Fet. 
mVatmi 
i m m»mmm 

't i •tf*» •> 

**m 

jaunas, energingas vaifckfasr'^a. Tada daugiau tautiniai su-
pasisventęs idealistas. Sntlė- Mipratusio jaunimo turėsime ir 
jus jėgm m senais vietinkti^ ne rį«k daug tikėjimuir žus. 
darbuotojais, tm* galft^^ tik<-
tis ateity ^įdėlius darbus neį
veikti, ypač su vietiniu j»w*ni-
unî  kurs nemaža susrpiaichH/) 
pareido. v , 

f * > • >•'*> 

Čionai rieao nusftitularu-
sio barzdylos MusologĮja» mo
kykla eina šuniui a»t uodegos. 
Vfene asmene skaudus įjatyrf-
mas su ja įskaudino for&iftf 
prieš visokias nepa^r^stųt ro
jų žadėtoje. Ar tik vft la^pri-
skris barzdyleHui pavardės 
mainyti f 

MRIrTT/ PARDUODI AK MAI
NYTI VISADOS KREfPKFTes 
PAS MUS. TAS JttMa » U S 

Am N A U D O * 

• — • » — • 

< m i i * • » ^ ' 

Nature Cure listitnte 
DR. J. A. VfiDOIOS 

Osteopaibas, diiroyraiaa 
NaturopaOoas 

Gydau {vairias ligas, o ypatin
gai užsisenėjusias, be vaistų ir 

operacijų. — nAnjautais m 
daU. 

4224 Ardier Av. Brighton Park 
Tbeater Bldg., 2-ros labos. 
Valandos; nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo I iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 

TSk Lafayetts IS98 

| ra l . Vards « 8 t t 
Dr. F. A. MANELIS 

N A P R A P A T H 
Vai. nuo » Išryto iki 8 vai. vak 
Ket. ir Ned. nuo 9 iki 1 vai. po 
pietų. 
S247 Emerald Ave . Clii a g o 22i 

809 W. 35«i SI., Dnfcago 
T A JB«ikvard W l 1 fr 0774 

Šitas miestas yra gražus, 
aervt ežero kranto, Turime ke
letą draugija. Visos gražiai . 
veikia. Darbo gauti yra nesun
ku* Darbų yra visokių: siuvė-
,\ų šapų, odos išdirbyscių, ma-
cliine-ša|>iij, liejykllj-foundries 
ir kitokių visokių. Merginų 
taipgi reikalauja paie siuvėjų 
darbų ir restoranuose. 

Pinavijas. 

GARY, IND. ĮDOMYBAS. 

^įmet Iietuvos nepriklau
somybės pasiskelbimo sukak
tuvių iškilnringai, viešai, Btf-
|mnunėjom, o tik savo širdy
se. Kitas ir prie munšainės 
stiklelio. Pajėgų, todos, turi
me, bet kodėl neįsijudiito į dar 
hą tai šventei paminėti, neži
nau. Nors mes giariečiai pa* 

KŲnbos, a dar prie ja pru 
kergtas žotfis politika, tai la
bai užimponuoja musij žiao 
nėms. Jik vini nori bu! i po
litikieriais. O ta kliabo įttmi 
įlinkas, sociaĮizmu atsiduotais, 
tai ir moka tik prižadus berti, 
mjus piešti. Bet dabar žmo*-
nės jau (pradį&da tais žaerėji-
mais atsiraugėti. Tai barzdy- ; 
lai prisiėjo pakrapštyti sava 
barzdą. Pasikrapštė, pas f-* 
krapštė, na, ir išdygo auksi
nk sumanymas, — Befra. o 
boba, ar žirni! orgatHamokim 
chorą^ ir vėl mus pilvai bus 
sotų*?. Štai jau turime prisi« 
vilioję gerą dainininkę Kotriu-
tc, išprašysime jos molinos, 
kad savo spaudimu atsiųstu 
pas mus jos seserį Mariutę. 
Tas dvi žvaigžduti turint* ki
ti ir kitos patys sugarmės fl 
cliorą. Ir vėl kliubas augst niu-
nis bus vardas ir letaoaos. Vėl 
btisiu visų Grary lietuVIUĮ ka 
ralius, tamistelė — karalienė. 

Moterėiė kiUo į darbą. B<'t 
Mariutės aeprisivilioja, noi 

a y 

motinėlės spaudimai' eiti pas 
bedievius negelbsti. Lai gy
vuoja tokios sveiko supratį* K* 
;mergaitės! Duok Dieve, į^id į 
iručiai dalykus taip aiškiai 
suprastų. 

Jau pradedama rimtai s -
Įsirūpinti įsteigimu parapijinės Į 
mokyklos. Kad tik ją įsteigus 
ir tai kaogreidiausia. Ji tik
rai naudinga įr larbai i^ikafin-

PADAROM PTRhvIBf^ IR PAR
DAVIMO KASTAS. 

Pasekmingai simrttRm pinigus ir 
f Pardaadam Laįvakartas. i 

B l CHABLES SE6JU 
Fevkele sava . ofisą po numeri t 

472V SO. ASHLAKt> AVENTJfi 

SP£CUAUHrA« 
Džiova, HotM% fttjrų Ligų 

'ak: ryto nuo l f — U : nuo 2—&| 
po platų: auo 7—8:it 
6adėMomts: 18 fki 1. 

Telefonas " 

T Telef. Roosevcl t 8135 
Dr. A. Kaushillas. D. C. 

2159 W. 21 Str . Kamp. Leavitt St. 
įVAI^: 1:90 iki 9 vak. Ned. 9 iki 

fi| 12 ryte. 
Patarimai dovanai 

-rm < <•*< =a* 

fonaa Vardą l i a * 
STANLEY P. 

MAŽEIKA 
[GRABORTC8 IR 

Balzamuoto jas 
Tūrių automo

bilius visokiems 
rsi kalama Wtt\wt 
prieinama. 

3319 Aubum 
pAve. Chicago. 

} ! > . . . » . . . . . • . . . • » • • » . > « »*^8 

3. M. SKUDAS I I 

DR. MAUnlCE KAHN 
4 « 1 8ą Aaklaad Ave. 

IM. Tar*» tP4 
Tel. TAnfl M94 

OFISO VAJU: 
\ ^ — i * f. ryta. I—* i r *-r-* *. •• 
Ifodėllomla: mio n r. ryto iki 

PRANEŠIMAS. 
OUMMT Dr. O. 1 

reina f rankas Dr. Cnaa. 
tento IT pMu-taeoSo* *&a 
paž)*tasat ir sraujai aplaUi 
•Pžioretfmą te fydyiaa kaip fr 
•**> pntiaa Dr. a M. tT i i i ž 

S14§ So. Manąja Strope 
6 * 1 * Vslanaos: mm 19 ryte 

JH± nuo 19 iki 

bet tą patriotizmą nors i>ar 
didžiąsias mąs tautos šventes 
labiau įžiebti juk batų pra» 
vai-tu. Juk mes čionai jau ir 
taip turime daug tautos išsi
gimėlių. 

Nesenai gavome nuują va r-
§oninką; Joną Radzevičių. Tai 

tai. Vau 
Ofles u i 

9214 
as»a 

Dr.AAROTH 
BTJSAS GYDYTOJA* |r 

Vaikų ir 
Ofkfas: SS9S 8 . 

Vak> 19>—11 fjUi t ^ - k f k 
plat, t—*v^k. N a d , 1 9 — l t A 
*m « 4 9 Inasaandaaaa W v A 

M 
mmmmmm 

mmimm 
mmmmm 

»-m»m *r» 
• « • • • . ii. «n . i i .nl ui 11 tvmtmmmmmm 

Net ir kūdikiai c 
I • ! | l II11 j I "• •-mymmWmM 

• 

— • 

Ir yra (ain fegva visiškai is įralvos^p^s-
iiuttiptehskaiikA. Tik kete* kartu* psaau-
tk>ju» 

ujjtes 
tu pleisttj.ifu mirtinąjį priežą—ir/jusi^ 
*m<m c*» W taip tyra, liaip kūdikio 
ir RujĮtes pŝ eflįBŠ >ft»fi visaomet »ją 
tokia. užlaikyti. Svari galvos * oda užlaiko plaukus, pui 
f>k»»featJow trio j aus- suoaikras juos. 
HstipiMakoakfc StĄfffes «ww s^tlakoie siaodie už 65c., arba prtslt|Aire 7 
paSlo /.enkleliiiis (Veskit ] labąrator}Ąt, 

k A 0 . RrCHTER 6c Cf>. 
104-114 So. 4th 51 . Brooklyn, N. Y. 

r—^••••a "»,' a11 mmmm mmm 

Lietuvis Graborius 
ir Balzamuoto jas. 

Patarnauju laidotuvėse geriau
siai ir a i prie inamas kainas. Par
šam dau automobil ius pagrabams, 
vestuvėms, krikštynoms ir tt. 

1911 CAJTALPOKT A V E 
Tel. Ropeevclt 7532. 

^ 9 S 9 » t t 9 t t S t t 4 » M % • * • • > • » 
Telefonas Boulevard 4 l S f 

A. Masalski 
Graboriua 

Patarnaajų lsl-J 
dotuvėaa ves-
tavėsa krtk*-
tynoaa ir kltuo-j 
M refkali 
Kainos 
mos 

13307 Aubum Are. Chicago 
; fS>SS€S4»Si< 

• — > — ^ - a 

Oraborius ir Balsamuotojai 
K. SYREVIčIA 

Automobttmi vis iems MIIABIBIM 
W. SSHOS Str. S14S W. S I 

Ganai SMS Tel. Ganai t l S S f 
1 •' ^ = • i 11 

24S7 W. Madlsoo Street 
Telefonas Seeley 1S4S 

Moko Siuvimo. v Pattern»|. klr-j 
'pimo, Designing bisniul Ir ns-

s. matos duodama- dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais st 

ok^jtmaie. Klesos dienomis 
akarais. Reikalaukit knygelės 

Blanio ir Naminiai kursai* 
Taisyme. Jfortnt 
kita ar telefonuokite. 

SARA PATEK, 

mtm>mmm* 
4 DENGIAME STOGUS. 

Užlaikome skardis, rynas. medo-
ga kaminams, kaminus taisome, 

-valoma i r atlikome garaeravf 9*U 
symo darbą ir malevojima. 

STACKJEK aad HAAS 
2253 So. OakJey Ave. 

| g * t l * < ^ A • • • * » 1 » 1 » ! • • • • * • ' • « » » S 

T-* 111 H . Z^ 
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a. B . i»AOHAwioa 
1JUGT4TVIS GRABOBIGS 

2814 W. a - r d PI. 
Patarnauja 

a. Reikale meldžiu susišau
ti, o mano darbą busite niga-

nėdintl. Tel. Ganai 1271—919*1 
l|smimiUlllllllllUUIIIIIIIIIIUfllUIMsUUm 
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REIKALINGOS 

BUS VAKARINIS TEIS
MAS. 

Vyriausiojo Ohicagos muni-
tripalio teisėjo Olsono paiiėdy-
mu pradėjus ateinančiu pir
madieniu įniršto huto Ims ati- padėjimą. 

sa publika sustojus pagerbė 
žuvusius didvyrius už Klaipė
dą ir visa. Lietuvą. Paskui Dr. 
A. K. Rutkauskas trumpai,' 
bet patriotiškai pasakė prakal
bą apie Vilnių i r jo dabartinį 

4 
\ darytas vakarinis 1 eismas. 

Tuo būdu norima veikiau 
paliuosuoti kartais nekaltai 
areštuotus, kurie be reikalo 
laikomi uždugnyti policijos 
stočių urvuose. 

Chieagoje senai reikėjo to
kio teismo. 

PLĖŠIKAI SURAIŽĖ 
ŽMOGŲ. 

f . 
' Policija ieško poros jaunų 

I plėšikų, kuriedu užpuolė arti 
savo namų Nicbolas Friend, 
144j6 Wabasb Ave., suraižė 
peiliais ir ap ip lėš . 

Piktadariu auka paimta li
goninėn. 

REIKALAUJA PAPIGINTI 
PASPORTUS. 

Cbicagos Association of 
Commeree kreipėsi AYashing-
tonan reikalaudama papiginti 
pasportus (pasus), išduoda
mus į užsienius. 

Association sako, šiandie 
čia paspartui imama 10 d oi. 
23 svetimos valstybes taipat 
'pasekė Suv. Valstybes. 

Dideli šalčiai Cbicagą ap
leido. Bet oro biuras tvirti
na, kad tomis dienomis mies
tą paliesianti nauja vėtra su 
sniegu. 

PASILIUOSAVO NUO 
RECEIVERIO. 

Liberty Lond a^nl Invest-
ment Co. yra pasiliuosavusi 
vjsai nuo leceiverio, kuris lai
kė žmogų L. L. and Inv. Co. 
ofise prižiūrėjimui kaip biz
nis vedamas. Dabar receive-
ris visus to biznio reikalus pa
vedė kompanijos direktoriato 
valdybai. 

WEST SIDĖJE PAMINĖJI
MAS LABAI PASISEKĖ. 

Choras sudainavo keletą ihn 
nu. Po dainn kalbėjo mediei-
nos studentas J . Poška. J is 
karštai ir įtikrinančiai kalbėjo 
apie tėvynės meilę. Po to due
tą sudainavo p-lės E. Dociuliu-

Įtė ir Bagdoniutė. K. Sabonis, 
akompaifnojant p-lei Jesnaus-
kaitei, sudainavo solo už ką 
gavo daugybę aplodismentų. 

Po to buvo kolekta Lietuvos 
Šauliams. Tuo jaus surinko 
370 doL Juoz. Saunoras atsi
liepia kad jis pribaigsiąs iki 
#400. Taip ir padarė. Matytis 
žmonių begalo geras ūpas, tas 
geraširdis J . Saunoras vėl au-' 
koja $10 pradėdamas penktą 
šimtą. Kaip pradėjo penktą 
šimtą p-lės M. Stogiutė, L. 
Gricaitė, A. Kairait.2 ir M. Vil
ki utė perbėgo per svetainę su 
kepurėmis ir kaip matai pada
lyta $516. 

Po prakalbų visi suėjo į 
bažnyčią ant palaiminimo, pa-
d'koti Augščiausiam už su
teiktą Lietuvai nepriklausomy
bę, špokas. 

mitelė žmonių. Ilgai nelaukus m i o t i . Solo dainavč gerai" ži-
prasidėjo i š k H ^ p r o g n u n a . n o m a s o l i s t ė p . D. G. S u l c k a i - Į £ £ % £ £ E ? A £ 

BRIDGEPORTAS PAMINĖ 
. JO 5 M. LIET. NEPBI-

KL. SUKAKTUVES. 

Westsaidiečiai visi ruošėsi 
prie paminėjimo Lietuvos 5 
metų Nepriklausomybės, bet i? 
puikiai pasirodė. 

Seserys Kazimierietės . pa
puošė bažnyčią vainikais ir 
lietuviškomis i<r amerikoniško-
mis vėliavomis. Per mišias ant 
visų altorių degė žvakės. Auš
ros Vartų par. cboras, vadov. 
varg. K. Saboniui, puikiai mi
šias sugiedojo. Kun. B. Bum-
šas pasakė puikų tai dienai 
pritaikintą pamokslą, ir paragi 
no visus atsilankyti į prakal
bas. Visų veiduose buvo ma
tyti nepaprastas džiaugsmas. 

Prieš 2 vai. žmonės jau pra 
dėjo būriais traukti į Aušra* 
Vartų par. svetainę. 2 vai 
žmonių jau buvo pilnutėLė sve 
tainė. Tuojaus ant estrado?. 
pasirodo Aušros Vartų par. 
choras, vad. p. Saboniui, pho 
ras su visa publika truksimu-
gai sugieda Lietuvos himną. 

Po to kalba "Laivo ' ' redak
torius kun. B. Bumšas. Jis, 
kaip paprastai, taip ir dabar, 
Fafvo gražia ir patriotiška kal-
ba sukėlė nepaprastą upą. Vi-

Bridgepon. — Vas. 16 d. 9 
vai. ryto Šv. Jurgio bažny
čioj, tapo atlaikytos gedulin
gos pamaldos už žuvusius ko-
votojujs už Iietuvos laisvę. Tą 
diena bažnyčia buvo papuošta 
gedulingai i r atlaikyta pritai
kintos pamaldos, kas labiau 
patraukė žmonių širdis prie 
atsiminimo mūsų laisvės gy
nėjų, kurie paguldė "savo gal
vas kolei apgynė pirmuosius 
nepriklausomybės žiedus. Žmo
nės pamaldose skaitlingai da
lyvavo ir karštai pasimeldė. 

Perkeltoj dienoj. 

Kaip buvo skelbiama, del 
patogumo chicagiečiams, L. L. 
Paskolos Bonų stočių apskri
tys ir Kat. Federacijos Ch. 
apskritys padarė nutarimą, 
kad šįmet 5 met. Lietuvos ne
priklausomybes sukaktuvės 
butų paminėjimą kolonijomis, 
atskirai ir perkelti į 18 d. vas . 
Todėl Bridgeportiečiai sulaukę 
18 vas. dvejopai tą brangią 
švente paminėjo: pirma skait
lingai susirinko į Šv. Jurgio 
bažnyčią padėkoti Aukščiau
siajam už Jo apveizdą, kad 
iki šiolei padėjo mūsų bran
giai tėv. apsiginti nuo prfašų, 
kaip išlaukinių taip ir vidu
jinių, už aiškų Jo globojimą 
mūsų Tėvynes. Tą dieną taip
gi bažnyčia buvo papuošta, 
kaip viduje ta ip iš lauko, bet 
jau nebegedulingai, tikrai pa
triotiniai. Vidus buvo išpuoš
tas Lietuvos i r Suv. Vals. ir 
draugijų vėliavomis. Tas kiekT 

Gerb,. kun. M. I* Krušas ati
daro prog. pakviesdamas viet 
Kanklių chorą, kuris, vadovan 
jant gerb. J . Satinui, sudai
navo Lietuvos himną i r dar 
kitas tris tam laikui pritai-
kintas daineles, kas iškarto su
jaudino skaitlingai susirinku, 
sią publiką. Po to kun. Kru
šas perstatų susirinkusiems 
tos dienos paminėjimo iškil
mės svarbą i r dar vaizdžiai 
pats nuo savęs atpasakdjo iŠ 
Lietuvos praeities i r dabarties. 

Paskui p. P . P . Baltutis, ne
senai lankęs Lietuvą gražiai 
ir vaizdžiai nupiešė jos -dabar
tinį padėjimą; 

Kad vien kalbos nenubostų 
vietinės mok. Seserys priren
g i mokyklos vaikučius prie 
išpildymo žymios dalies pro
gramos. Atliko porą drilių ir 
dar deklamavo A. Kaminskai
tė ir S. Grigoniutė, kurios taip 
gi buvo seserų prirengtas. 

Kalbėjo Dr. Al. M. RaSkus 
visiems gerai žinomas talen
tuotas, kalbėtojas. Žmonės jo 
domiai klausč. I r aukų iškar
to sumetė virš 600 dol. 

^Toliaup, A. Bereckaitė su
dainavo solo, ąkomp. J . Sau
lis. Baigianties programai atn 
vyko- kun. B. Bumžas. J am 
prabilus vėl visų, akys nušvi
to ir veidai šypsena apsipylė 
kai pradėjo "dž ioksus" krė
sti, o vėliaus piešti Lietuvos 
padėtį ii čia Amerikoj' kata
likų* nuveiktus daajnis i r jų 
ištvermę. I r ant ga^o buvo 
perskaityta rezoliucija, kuri 
buvo bendrai visoms kol. pa
gaminta. Rezolįucija tapo vien 
balsiai, ar t i tūkstančio žmo
nių, priimta. 

Kun. Bumšas dar bejuokau
damas užsiminė apie aukas. 
Nugi kai pradėjo rinkti ir 
žmonis mesti i r tuoj davarė 
iki 850 dol. Atskaita ir auko
jusių vardai imu spaudoj pa
talpinti vėliaus. Ten buvęs. 

tė "Qi greičiau greičiau" 
(Rimkaus), kūjį labai puikiai 
atliko. T. liekis trumpai pa
aiškinę* • susirinkimo tiksli); 
pristato prakalbų vedoj n. kun. 
Pr. Vaitukaitį. 

Kalbėtojai buvo: M. Bagdo
nas, kun. B. Bumšas, adv. J . 
Brenza ir kun. T. Albavičius. 
\ Aukų surinkta apie 500 dol. 
Valio! aštuoniolįkieėiai už to
kią gausią auką. 

Dabar visi 18-tos kol. lietu
viai katalikai supras, kas gel
bėjo Lietuvai įgyti nepriklau
somybę, i r kas šelpia Lietuvos 
kovotojus Šaulius, nes šitose 
prakalbose, buvo susirinkę vie
ni katalikai. 

Dr. 0. VAITUSH, 0. a 

kij ir anglą kalbas. Atsišaukite: 
2201 W. 21st Str 

Telephonas Roosevelt 7692 

PARDAVIMUI. 
VAISIŲ FARMĄ PARDAVI
MUI MICHIGANO VALST. 

Prie puikios St. Joe upės. Elektri
nis- traukinys sustoja prie pat farmos 
builinkų. Elektros šviesa, telefonas ir 
tt. ftj farmą yra viena iš geriausių 
vaisinių farmų visoj valstijoj ir ran
dasi geriausioj apielinkėj. 

Sekito Pėtnyčios "Draugą" ten rasi
te mano didesni paskelbime. Savi
ninkas: J. J. BACH17NAS, Sodus 
Mich. 

. ANT PARDAVIMO . 
Buvau priverstas priimti n$gal pla-

yer. Galima jsigyti lengvais Rmokes-
Čiais. Garantuota A—1 stovyj. Susi" 
•žinokite s« Ponu DTlRKIN. 

301 So. Wabash Ave. 

^ ^ 

IŠ 18-TOS KOLONIJOS VEI
KIMO. 

vieno širdy labiau kurstė pat
riotizmą. Gerb. kun. kleb. M. 
L. Krušas pritaikė tai tauti
nei šventei i r pamaldas ir gra
žiai iš sakyklos perstatė tos 
dienos šventiės reikšmę. * 

Svetainėje. 

Sulaukus 2 v a i po pietų, 

Lietuvos neprikl. sukaktuvės 
iškilmingai paminėta. 

Šios kolonijos lietuviai ne
daug giriasi, bei didelius dar
bus atlieka. Taip įvyko ir su 
paminėjimu 5 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės Sukaktu
vių. Mažai rengtasi, jokios 
agitacijos nevaryta, o pasek-
m.is pasirodė labai gražios. 
Šventė panunėta sekančiai: 
Dievo Apveizdos bažnyčioje* 
susirinko žmonių kiek dau. 
giaus kaip paprastai. Sumų 
laikė kun. JPr. Vaitukaitis. L. 
Vyčių choras gražiai giedojo 
per sumą. Pamokslų pasakė 
kun. prof. B. Urba. Pamokslas 
buvo .pritaikintas tos dienos 
šventei. 

Po ^ m a l d ų atgiedota " T e 
Deum Laudamus", padėkoji
mui Dievui už suteiktas Lie
tuvai malones. ... 

2 vai. svetainėj. 

Svetainė .buvo papuošta Lie
tuvos ir Suv. Vals. vėliavomis, 
prie scenos . didelės vėliavos, 
o ant sienų buvo galybe daug 
mažesnių vėliavėlių. Visas pa
puošimas darė malonų įspū
dį. Visų papuošimo darbų at
liko Kat. Federacijos skyrius, 
kuriam pirmininkauja Art 
Instituto studentas L Hekis. 

Šios parapijos L. Vyčių cho
ras sudainavo kelias patrio
tiškas dainas, " Ginkim žali 

PARSIDUODA 3 kambariu 
rakandai1 (forničiai) geram 

Nesenai atvykęs. l , s t o v i J i r P l » i a i nes išvažiuo
ju ant farmos. Atsišaukite: 

J . MIKUČIONIS r . 
4423 So. Honore Street. 

Chicago, IU. 

ATSIŠAUKIMAS Į LABD. 
SĄJ. KUODAS. 

-r-Gerb. kuopų raštininkai: 
Labai širdingai prašau jus n 

prisiųsti kuopų valdybų ant
rašus ir tai būtinai, nes kitaip 
mums sunku bus kas veikti. 

Nors visoms kuopoms prieš 
naujus metus buvo išsiuntinė
ta kopijos raportams į Cen
trų, 'bet gal kai-kurios da r jų 
negavo. A& dar tik iš 4 kuopų 
gavau antrašus (3 kp., 6 kp., 15 
k p., 22 kp.) o kitos dar nepri
siimto}. Taigi meldžiu kuogrei-
čiausia prisiųsti, nors antra, 
šus, raportus kit§ sykį prisių-
sit. 

M. česnavičius, Gent. rast. 
2319 West 24 St., 

Chicago, 111. 

?X)WN OF JUXKE. — L. 
Vyčių 13 kuopos susirinkimą* 
į vyks, vasario 21 d. 8:15 vai. 
vakare, Davis Square Parko sa 

lėje. Valdyba. 

IŠ IMU TONSILUS 
Tobuliausiomis mokslo priemonėmis; 

1,—be peilio, 
S,—be kraujo, . 
S,—be marinimo, 
4,—be skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai, 

j Po operacijos, pacijentas grali tuoj 
įeiti j darbą, Rali tuoj valgyti* .dai-
ininlnkų balsas tampa malonesnis, 
[visa sveikata geresnė. Kuriems !§-
lėmiau tonsilus, yra pilnai užganė
dinti . 

fcigonius su Įvairiomis Ilgomis 
[prijimu:— 

Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki 
[9 vai. vakare. 

Nedaliomis ir seredomls ofisas 
[uždarytas. 

DR. Ali. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

OBSTETRIKAS, 
1 So. 50th Ave. Cicero, 111.! 

LIETUTIS AKIŲ SPECIALISTAS 
C—-\ Palengvins y\aą 

akių tempimą 
kas yra priežas 
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius Ir užsidegusius 
karščiu akių' kreivos akys katerak-
to, nemieglo; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausiai klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli Ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir valkus einančius mokyk, 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 ilk 8 vai. vakare. 

1545 W. 47 St. ir Ashland A v. 

( ^ *tt>iUK>ti į Affiėrik* pra
dedant akinantį liepos menes* 

Noriuči ū atvažiuoti vra 
t i kartu d a u ž a u . Tadel pata
riame Visįefes AmenKos lieta-
viams ktirię nori atitraukti sa
vo giminės .v;ais metais, Irau 
fa pąshjstų laivalortes, â  r -
ilavitus ir jAmm dal>ar, n«s 
i*o kurie pirmiau paduos savo 
pi adymus tai tie galės greuntm 
atvflžiuotis . . 

Mes Uetuvr.p, turime jslei-
gi »peciaį s įyr iu kuris rupi-

, ! m^ i§^vltU4 visu leidimu rvt-
' H ikataffu del Ta^iuojanciii i A-
OR A K RUTKAUSKAS ™™$- & ' * & * * suteik* 
fUni Ai Ki D V I liAUOllAa ! p a t a n ^ v i m a tiems kurie yran 

gavę laivakortes per mūsų ben' 
.drovė" arl>a jos įgaliotus atsto
vus. 
Norintieji platesniu informa^ 

cųų kreipkities laiškii arba y-

414 Broadw4y, Poston 27 Mass 
i 3313 B. Haįsted St. Chicago. 

* - — 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
444* 8o. Western A 

Tclef. Laravctte 4140 

. Yaao4os: 0-11 rytais. 1-B po 
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldia-
olalB tiktai po platų I iki I valf 

=e= 
I^emkito tuos biznierius kuria 
garsinasi "Drauge" . 

iiBiiiTiiiiršiiiiiiiiiHiffliiiihfiiii 
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BBIDOEPORT..44- L. Vyrių 
l&kp. vasario 2 5 ^ s . m.TtW 
ryte ete in^cojfpore p r i e š v . Sa-\ 
k r a m f t n t \ į ^ s ^ ^ ^ kp 
nariai-ės pra»'o«ii. susirinkti įį 
f J. Vyriu kambar. 7 v*], ryte, J 

AR GALVA SKAUDA? 

J[ Tai pirmi syroptomal kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J . SMETANA ' 
i Akių Specialistas 

1801 So. Ashland Ave., kamp. 
18-tos gatves 

Ant I lubų, kamb 14, 16, 11 Ir IT 
Ant viršaus Platfs vaistlnyčlos 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto Iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 
• • , "' ' • •-' ''• ^ — • ^ — • ' • ' , '.' . • 

•PATARNAVIMAS 
i DRAUGO PINIGŲ SI SKYRIUJE 

m 

•i 
— 

Vas. 24 d, išpažinties bus ?a-
jtzna eiti kaip vaikinams t<up 
ir ' mergaitėms. Laike misijų 
sįsirinkiifūj nebus. 

Valdyba. 

Esame padarę sutartis su didžiausiais Lietuvos 
Bankais i r todėl galime patogiai patarnauti visiems 
persiųsdami pinigus į visas Lietuvos dalis. 

1 * 9 

Siunčiame arba mes patįs arba Jums galime duo
ti drafta. (čekį) litais ar doleriais. Čekį Jtjs patįs tu
rite siųsti į Lietuvę, o ten lengvai "čekį išsimainys. 
Siunčiant čekiais gali būti greitesnis pinigų gavimas. 

Netikime, kad lito vertė sumažėtų. Bet gi kas 
bijo, kad litų kursas gali nup*ulti, tiems išsiunčiame 
doleriais ir jeigu litai ištikrųjų nupultų, tai išsiuntus 
doleriais Lietuvoje gautų daugiau litų. 

Persiunčiame pinigus Kablegramais, 

Perkeliame pinigus į Lietuvos Bankus ant prp-
centų arba del kiekvieno pareikalavimo. 

Visais pinigų reikalais kreipkitės į 

DRAUGO PINIGU 

— =55 '».'»! —ė~~. 
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PAIESKAU pusbrolio Stanislovo 
Vaitkevičiaus paeinančio iš Kaltinėnų 
parp. Grigulų ka'i'md. Girdfjau kad 
jis Amerike. Jis pats arba kas apie 
ji žinote praneškite šiuo antrašu: 

ALEKSANDRA DOVIATIENE 
(Po tėvais Vąltkevičaitė) 
2338 South Oakley Ave. 

Chtcftffo, IU. 

REIKALINGAS Vargonininkas ku
ris galėtų vesti chorą. Alga gėfa. 
Su išlygoms meldžiu kreiptis sekan
čiai 

K I N . S. KOLISINSKIS 
914 N. 15-th St. E. St. Louis, IU. 

t •• 
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ITALIŠKŲ 
Ranka Dirbta 

Armonikų 
tierlaatiiu vi- ' 
tam p«»uulij. 

tiaruntuoja-
muM ant de-
4lnitN metu 
ai daur *«"-
meKiičfl kal
nas nesu ko
kia kita fir
ma S. V: Ir 
Italijoj sali 
jns parduoti. 
Kninss Mt plK| 
nom instruk
cijom duoda
me pirkėjams. Mes sarantuojame 
kad mokiniai salės sroti ant anuo* 
nlkos ii saidų i keturlus mėnesius 
laiko. Kasykite anglISkal reikalau
jant informacijų. Katalioga* siun
čiamas dykai f 
Ktiatta Serenelli Acor<)eon Mfff. Co; 
817 Blue Island Ave: C'liicusro. III. 

#C!'^!5^ 
Cf, 

kaip buvo skelbiama, Šv. Jur- Lietuvos" (Aleksio). Buvo 
gio par. svet. prisirinko pil-iššauktas antru kartu padai-

• • * i t s * • * " 
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ĮVEDANT eiektm į naing. tai pir
mutinis žingsnis pri>e vartojimo e-

lektros parankumų ktirie sutaupo 
darbo namuose. Mes su mielu noru 
rekomenduosime gerą atsakantį elek-

•• tros įontraktorių, Patelefonuokite 
Randolph 1280 -• Local 287 

Commonvvealth Edison Company 
72 West Adams Street 

2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 
Atdaras kasdieną* (išskyrus šventadienius) nuo 

9 vai. ryto iki 8 vai. vąkąr«. 

MIIIIIIIIIII®HIIIIIHIIIBIHl)lllllll®Mffl 
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Visą Savaitę Gali 

$1.25 
Juo daugiau važinėjęs juo pigiau atsieina. Gali 

išmokti vartoti savo pass'a taip tankiai kad jis tau 
pelną neš> vartokite jį važiuojant namoipietauti, pirk
tis — važiuojant į darbą, važiuojant į svečius, pas
kolink ji kitam Šeimynos nariui arba savo draugui 
kuomet pats jo nevartoji. 

Nepaprastai Žemos Kainos 
¥aikai netųrintie septynių metų amžiaus kuomet va-
žiuoja su suaugusia ypata bus vežami veltui. Vaikai 
tarpe 7 ir 12 metų amžiaus moka 3c. Vaikai suvirs 
dvylikos metų mokaįregularę kainą išimant tuos kurie 
lanko mokykla. Visi Vaikai lankantieję mokykla ir 
neturintieji septyniolikos metu amžiaus gali važinėtis 
po 5c. nusiperkant penkiasdešimts — važiavimų knin-
gutę už $2.50. Šios kningutės bus parduodamos tiems 
vaikams kurie parodas mokyklos certifikatą, Blankos 
gaunamos pas kiekvieną eleveitorių agentą. 

Vartok savo "L" Pass'ą 
Chicago Elevated Railroads 

• " < " • • • • 


