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APIE TAI KONGRESE KAL
BĖJO ATSTOVAS BEEDY. 

Rusijos gyventojai už tai 
neatsakomingi. 

WA|BHiNOTOX, saus. L>3. 
— Kaip bolševiką valdžia 
Rusijoje kovoja prieš religiją 
ir kaip persekioja ji visus 
tuos, kuru* išpažįsta bent ko
kui religiją, aną dieną Kon
grese apie tai kalbėjo atsto
vas C. L. Beedy iš Maine val
stybės. Tas atstovas praei
tą vasarą aplankė Rusiją. 

44 Komunistu organizaciją 
]\usijoje sudaro apie 400,000 
nar iu / sakė atstovas Beedy. 
4 ' I r ta organizacija, kuri 
skaitosi ten politine partija, 
kontroliuoja visą Rusiją. Ko
munistu organizacijon pri-

Mirė Rusijos Autokratas 
Leninas 

DARBO PARTIJA PAKVIESTA BRITANIJOS 
VALDŽIOS PRIEŠAKIN 

ANGLUOS PREMIERAS 
BALDWIN ATSISTA

TYDINA, 
JO VIETA UŽIMA SOCIA

LISTAS MacDONALD. 
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SUSIRINKO LIETUVOS 
SEIMAS. 

Žinios iš Lietuvos 

MacDONALD ORGANIZUOJA SOCIALISTINI 
MINISTERIU KABINETĄ. 

MEKSIKOS REVOLIUCIONIERIAI VIETOMIS 
PROGRESUOJA 

Tai istorinis įvykis Britanijos 
imperijoj. 

MASK*VA, saus. 23. — Pir
madienio vakare arti Mask
vos mirė vyriausias Rusijos 
socialistu bolševiku vadas, 
naujovinis Rusijos autokra
tas, Nikolai Lenin. 

Jo mirimas iki vakar buvo 
imami nariai tik po ilgo ją W*°ma» paslapty, kad neiš 
išnteginirao. Jon nepriimami 
jokios religijos išpažintojai. 
Kas įdomiausia, kad jei ko
munistas ves moterį, kuri iš
pažįsta bent kokią religiją,, 
toksai tuo jaus pašalinamas iŠ 
organizacijos. Dar (langiaus. 
Jei komunistas leidžia savo 
kūdikį apkrikštyti, toksai tai 
pat pavaromas iš organizaci
jos. 

*• Imant abelnai, tiktai gry-
niausiojo plauko komunistus 
gali įsigauti aukšton valdžios 
vieton. Dėlto, šiandie Rusi
jos valdžios priešaky stovi ai
triausi ateistai ir agnostikai. 

Nepataria pripažinti. 
"Dėlto, tai tik del tos 'vie

nos priežasties aš nepatar
čiau bolševiku valdžios pripa
žinti, taip, kaip kiti to norė
tu. 

Tolians tas atstovas pasa
kojo, ką jis matės ir girdėjęs 
viešėdamas bolševistiniame 
44rojuje. ' ' Teko jam matyti, 
kaip jauni bolševikai Išgany
toją lygiomis su kapitalistu 
pašiepia ir žemina. 

Nežiūrint to, Rusijos liau
dis yra vievota ir j i tampriai 
prisirišusi prie savo cerkvės. 
Komunistai neturi tiek spėkų 
žmonėse panaikinu religine 
dvasią if mintį. 

Nedorųjų auklėjimas. 
Savo tikslo atsiekimui bol

ševiką valdžia mėgina nereli
giniai auklėti vaikus ir, abel
nai imant, visą jaunimą. J i 
tikisi, kad iš to jaunimo pa^ 
kils bedieviška rusų tautos 
gentkartė i r Rusijai išauš 
nauja gadynė. 

Bet jaunimą be religijos 
auklėjant galima išauklėti ne
doru žmonių gentkartė. Nes 
kur i#r» Dievo, ten nėra do
ros. Be doros žmogus pana
šus yra keturkojui. 

judinti nepasitenkinančią ru
su miniu, kurios py.galiaus 
galėją sukilti prieš bolševiku 
valdžios t i ra n i ją. 

Lenino mirtis buvo žinoma 
tik aukštiesiems bolševiku vi
ršininkams. 

Tas faktas teeian vakar ofi
cialiai paskelbtas. [Tai atli
ko vyriausias bolševiku sovie
tas Maskvoje. 

Ką Leninas mirdamas Ru
sijai paliko, visam: pasaulini 
yra žinoma. Bet kokia bus 
Rusijos ateitis nebetekus bol
ševikams vyriausios galvos, 
niekas negalį nusakyti. 

Leninas / Rusijai paliko 
kraujo ir ašarą klanus. Ru
są tautos vargu niekas negali 
nei apsakyti. Nors pats Le
ninas žmonių nežudė ir nete-
rorlzavo, bet tą darbą dirbo 
jo šalininkai ir tai jo nurody
mais. 

Leninas svojojo panaikinti 
Rusijoje carų autokratiją ir 
jos vieton įkurti svajojamą 
socialistinį " ro jų ." Carų au
tokratiją jam vyko sugriauti, 
taipat vyko Rusijos valstybę 
sunaikinti. Bet " r o j u s " be
liko tik svajonėse. Vieton ' ro-

• 

j aus ' sukeltas raudonojo te
roro pragaras. 

Tai Lenino svajonių vai
siai. 

Kas ir kaip jį minės? 

FEDERALISTŲ LAI
MĖJIMAS. 

•TAMPICO, saus. 23. — O-
fieialiai pranešta, kad fede-
ralė kariuomene paėmusi Ja-
lisco valstijos sostine Guada-
lajara. 

Paskui jis praneš*"', kad suti
kę^ organizuoti naują kabine
tą. Dar pridūrė, kad, rasi, 
rytoj naujas kabinetas bus 
sudarytas. 

Premjeras Bakhvin savo 
ražu pranešė, kad jis ir jo 
ministeriai eisią savo parei
gas, kaip ilgai nebus sudary
tas naujas kabinetas. 

Premioras Baldwin paleido 
parlamentą ligi vasario 12 d. 
pranešęs jami apie savo ir 
kabineto atsistatydinimą. 

Niekas negali pasakyti, ko
kią ateitis laukia Britanijos 
imi>eriją. 

REVOLIUCIONIERIAI 
PROGRESUOJA. 

MacDONALD ANGLIJOS 
PREMIERU. 

TAMPICO, Meksika, saus. 
23. — Federalis Vk'toria gar-

| nizonas ]>erėjo revoliucionie
rių pusėn. 

i 

Vietoria miestas yra Ta-
maulipas valstijos sostapilis, 
bet Tampico skaitosi svar*-
biausiuoju miestu. Victonįa 
yra apie už IfsO mailių nuo 
čionai. 

Iš pasitikimų versmių pati
riama, jog .moksįkomi sukili
mas šiandie atkreiptas ne tiek 
prieš patį Obregoną,. kiek 
prieš Suv. Valstybių mainy
mosi j vidujinius Meksikos 
reikalus. 

Revoliucionieriai paėmė Li-
nares ir Ramos Arispe mies-
telius. 

Meksikos šiauriuose revo
liucionieriai pažangiuoja. Re
voliucijos, propaganda visu 
smarkumu, kaipo kokia lieps
na plinta. 

Šiandieninė situacija liudi
ja, jog trumpoj ateity Meksi
kos valdžia tunės griūti. 

Gal rytoj bus sudarytas nau
jas kabinetas. 

LONDONAS, sausio 23. — 
Vakar pirm pietą Anglijos 
premieras Bald\vin nuo savo 
kabineto nariu priėmė atsis
tatydinimą. Po to jis nuvy
ko pas karalių ir įdavė atsi
statydinimo raštą. I r patarė 
karaliui į premierus pakvies
ti darbo partijos vadą Mac-
Donaldą. 

Karalius Baldwino ir jo ka 
bineto atsistatydinimą patvi
rtino ir pas save į rūmus pa
kvietė MacDonaldą. 

MacDonald * su karalium 

0BREG0NAS VADOVAUJA 

PENJAMO, Meks., saus. 
23. — Iš Arapuato čionai at
vyko prezidentas Obregon. 
J is važinėja geležinkeliais 
privatiniu vagonn. 

Atvykęs čia paskelbė įsaky
mą vietos kariuomenės kolir 
mnai maršuoti pirmyn. Pa
sisakė pats jai vadovausiąs. 

Meksikonai ir amerikonai 
lakūnai skraido aeroplanais 
ir retkarčiais vienur-kitur 
bombuoja priešo būrius. 

Skautai praneša daug rei
kalingų žinią apie priešo vei-

UINDONAfc, saus. 22. — 
Pradėjus šiandie Britanija 
pakeičiama socialistine mo-
narcbiya. Sodaiistinės dar
bo partijos vadas MacDonald 
užima premiero vietą. 

; Vakar parlamente po inten
syvią kalbą premiero Baldvvi-
no, konservatistinei valdžiai 
reikšta nepasitikėjimas 328 
balsais prieš 256. Tą nepa-
sitikiėjimą iškėlė patsai Mac
Donald. Jį parėmė žymi li
beralų dalis. 

Naujas larbo partijos mini-
sterią kabinetas ims eiti val
džios pareigas labai kritin-
guoju valstybei momentu. 
Streikuoja geležinkelią loko
motyvų inžinieriai ir kurento-
jai. Geležinkeliais susisieki
mas suspenduotas. Tas strei
kas, tai didžiausioji naujai 
valdžiai problema. 

Be streiko vra dar ir dau-
giaus svarbių problemą, ku
rias prisieis naujai valdžiai 
spręsti. Pirmoje cietoje ne
darbas. Paskui užsieniu si-
tuacija, kuri begalo supainio-
,a- : I i ! ! ! ! * . 

KAUNAS, sausio 23. — 
Vakar po Kalėdų atostogų 
susirinko Lietuvos seimas. 
iititiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiMtiuiiMiiiiiiit 

Spėjama, karalius jo atsis
tatydinimą priims ir po pietą 
pakvies-pas save MacDonal
dą, kuriam bus pavesta suda
ryti naują ministeriu kabi J.C-
tą. MacDonald, suprantama, 
sutiks. Jis iškalno turi pas
kyrę didžiumą kabineto nariu. 

Kabinetui reikalingi eks
portai. Tečiaus darbo parti
ja ją tnri užtektinai. 

Daugelis tvirtina, kad nau
jas kabinetas pirm penktadio 

KAUNO CENTRALINIS 
MUZIEJUS. 

Kaune jau senai dejuoja
ma, kad čia negalima rasti 
reikiamos talpos, kur butų ga
lima įrengti didesnis Lietu
vos Muziejus ir vadinamoji sto ir Teleg. ir Tel. Valdy 
Čiurlionies .galerija, kurioj be turi pretenzijų, jei ne į pači 

darytasai pristatymo plai 
susmilkusiems atrodė tiksli 
jeigu tik tarp visų žinyl 
kurios čion interesuotos, į\ 
k tų sutikimas. Žemaičių Ki 
pitula yra pareiškusi noro į{ 
eigti bažnytinį muziejų, o Pi 

paties M. Čiurlionies kurinių 
galėtą tilpti ir kitą nrusą dai
lininką paveikslai, skulptorių 
darbai ir tt. Šiam reikalui 
buvo manyta sekvestruoti 
miesto namai, kame dabar y-
ra Tautos Teatras, arba sta-
lyti toksai muziejus ant de
vintosios batarėjos aukštumų, 
kame dabar yra Meno Mokyk-

nio negalės.užimti vietos. To. l a> arba ant skjypo, kur da-
neleis atlikti kai-kuric i o n n a - | b a r Matoma Valstybės Spaus

tuvė. Iš šią sumanymą nie-
ko neišėjo. 

L 
Parlamente. 

1 urna i. 

Ar bučiuos rankon. 
Kiek žinoma, karalius turi 

personaliai priimti seną mi 
nisterią atsistatydinimą • ir 
paskui patvirtinti naujuosius. 

Atsistatvdine ministeriai 
t * 4. 

personaliai turi eiti pas kira-
'iu ir jam atiduoti savo de
partamentą antspaudas. 

Nauji ministeriai turi susi
rinkti pas karalių nūdiene* • 
Joti. Kie'.vi<iKis ją turi bu
čiuoti karaliui rankon ir gau
ti savo ofisą antspaudas. 

Klausimas, ar visi socialis
tai norės prisitaikinti prie tų 
formalumu, bučiuoti karaliui 
rankon. 

Kuomet naujas kabiu--tas 
užims vieta, tuomet parlame
ntas pasiliuosuos apribuotam 
laikui. Leis naujam mini ste
rią kabinetui pasitvarkyti, sii 
sipažinti su valdžios mašine
rija. 

Yra pavojaus. 
Tečiaus naifįai valdžiai ne

bus reikalo perdaug džiaug
tis. ftianVlie darbo partijos 
vadai šaukia, kad ji? attiksią 
didelius daiktus, pravosią di
deles reformas, aukštai stato
si. Bet paėmę savo rankose 
valdžios vairą jie turės pa
keisti savo nusistatymą. Su
sidūrus su svarbiomis prob
lemomis, be kitą partiją pa-
gelbos jie nieko negal.os atlik
ti-

Naujai valdžiai bus pavo
jaus ypač dėlto, kad ji par
lamente neturės didžiumos. 
Kuomet liberalai jos nerems, 
gi konservaiistai pakels obs-

l SS S 
trukciją, tuomet bus po refor- j 
mą.. Neturėdama pavykimo 
valdžia negalės ilgai gyvuo 
j * S SS 

s s 
S S 

tuos namus, tai į kiemą ir 
nekėlius, kuriuose prieš 
buvo arklhj paštas. 

Sulig apskaitymo perstat 
mas ir pristatymas naujo fli 
gelio bendrai kainuotų a p į 
200,000 litą i r tas darbas 
tą nesunku atlikti ateinančii 
vasarą, jeigu tik rastųsi ga| 
nėtinai noro tą darbą atlikti] 
Tuo tarpu daromi smulkesi 
planai bei apskaitliavimai 
dalykas svarstomas įvairi* 
komisijose. 

konferavo ilgiaus valandos, kimų ir koncentraviuiąsi. 

Pirm balsuos, pasitikėjimo 
klausimu, parlamente dėjosi 
ypatingi reginiai, kurią ne
galima nei apipasakoti. Pu
blikos begalinė dauguma. Pil
nos buvo galerijos ir angos. 

Išpradžių reikšta baimės, 
kad liberalai atsimes nuo dar
bo partijos ir palinks prie 
konservatistą. > 

Bet kuomet didžiuma libe
ralą reiškė už darbo partiją, 
pastorosios atstovai sukjėlė 
neapsakomą entuziazmą. 
Šaukta, spiegta. 

Darbo atstovai dažnai atsi
liepė į premierą Bald\viną: 
"Atsis tatydink!" 

Konservatistai laikėsi ligi 
pat kovos galo. Tečiaus nt-
,gelbėjo. Su savo formalu
mais jie trukdė balsavimus. 
Kaišiojo įvairios rąšies ame-
ndmentus. Bet neklausyta. 

Vienoj galerijoj matėsi so
sto įpėdinis, jo brolis Yorko 
princas ir anglikonu arkivys
kupas. 

Sveikina lyderį. 
sTuotarpu prieš parlamentą 

buvo susirinkusios milžiniš
kos žmonią minios. Po bal
savimo MaoDonald triukš
mingai jos sveikino, kuomet 
tas nukaitęs išėjo apsižvalgy
ti aplinkui. 

Premieras Baldwin šiandie 
pirm pietų sušaukia ministe
riu kabinetą posedin. Nuo 
ministeriu jis priims atsista
tydinimus ir tuojaus vyks pas 
karalių su savo atsistatydini- fiamu žmogžudžiu — Frisel- ?K 

mu. la ir Muttertane. ^ P 

Paskutiniu laiku Miesto 
Valdyba yra sumaniusi toki 
eentralinį muziejų įrengti tuo 
se miesto rūmuose, kur dabar 
yra Miesto Muziejus, kur til-
psta Kapitulos Konsistorija, 
pristačius užpakalyje didesnį 
pristatę. Tokiame rūme til
pti galėtą Kauno Muziejus, 
užimtoj kapitulos daly — baž
nytinis muziejus, o naujai 
pristatytame prie jų name —• 
Valstybinis muziejus ir ant
rame aukšte visa Čiurlionies 
galerija. 

Statybos Skyriaus inžinie
riui Jokimui buvo pavesta su
daryti nors eskizinis tokio 
eentralinio muziejaus planas, 
kuris jau ir padarytas. 

Gruodžio mėn. 18 d. Mies
to Burmistras buvo sušaukęs 
riasitarimą, kuriame dalyvavo 
Švietimo Ministerijos atsto
vas feožys Čiurlionies galeri
jos direktorius dail. Šklėrius, 
Pašto, Teleg. Valdybos inži
nierius Sruoga ir iš Miesto 
Valdybos Burmistras Vile^is 
bei inžinieriai /Vizbaras ir Jo~ 
kimas. Kapitulos kviestasai 
atstovas neatvyko. 

PASAžIERINIS AEROPLA
NAS SUDEGĖ. 

LONDONAS, saus. 23. 
Pasažierinis aeroplanas a t-l 
skridęs iš Paryžiaus tiėaj 
Craydon aviacijos stoty misi-
leizdamas susidaužą ir uisi' 
liepsnojo. Pasažieriai ir la
kūnas išėjo sveiki. 

- — 

NORI PR0HIBICU0S ĮSTA
TYMO IŠTYRIMO. 

WAS!tlNGTON, saus. 2& 
— Čionai turėjusi konferenci
ją priešprohibičinė sąjunga 

* ~ v ! 

kreipėsi Kongresan patikrinai 
ti probibicijos įstatymą, kur^l 
šiandie nepakenčiama*. 

WASHINGTON, saus. 2& 
— Pinigyno departamentą*, 
paskelbė, kad vienos dirban
čios moterys pemiai už savo 
įplaukas sumokėjo valdžiai 
virš 113 milionų dolerių tak
su. 

CHICAGO. — Šiandie iš; 
dalies apsiniaukę; daug šal-

Visas inžinierio Jokimo pa- čiau. 
SfP 
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Į į Siųskite savo Giminėms 
i 

II L I E T U V Ą 
se ss . C n PINIGUS S 

DAUG SVETIMU 
STUDENTŲ. 

NEW Y,ORK, saus. 23. — 
Praneša, jog svetimos šalys 

P E R 

kk DRAUGĄ 99 

Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau
siai patarnauja. "Draugas** siunčia per didžiau-

| | sią Lietuvos bankų — Ū k i o B a n k ą . 

kas metai aukštesnius moks- J | "Draugas" siunčia pinigus^ litais, ir doleriais: | 
lus eiti į Suv. Valstybes pri perkidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 
siunčia apie 10,000 studentu. II Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

Nedėliomis uždaryta. 
Chicagojo •įįauotu du įta- | I „ 3 4 s 0 0 A K L E Y AVE. CHICAGO, BJ. 
imu y.mos-zYin'/iii — Frisel- ^-^ 
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UETUVIŲ KATALIKE 
D I E N R A Š T I S 

„DRAUGAS" 
kasdieną išskyroj nedėldieniua. 

Metami |6.00 
Putei Meti] $3.00 

prenumeratą mokasi lškalno. Lai 
•kaito&i nuo užrašymo dienos, 

nuo Naujų Metų. Nonnt permai 
adroaą v isada reikia priaius-

ir Muaa adresai. Pinigai geriau 
siųsti išperkant krasoje ar er 

'Money Order" arba įdedant 
| registruota laišką, 

DRAUGAS P ū b . 0 0 . 

2334 South Oakley Avenue 
Chicago, Illinois. 

T e l Rooseveit 779) 

KUN. L. BRIGMANAS IR 
"NAUJIENOS" . 

- — 

KATALIKŲ PASAULY. 

Gyvenimas iškerta visokiu 
šposų. Rodos turėtų būti vi
siems aišku, kad katalikų ku
nigas pritinka prie bedieviš
ko laikraščio taip, kaip kumš
tis prie nosies. Bet štai pri-
seina mums tuodu nesugreti 
.įamu dalyku šiandie sugretin
ti. Kad nepasidarytų mišinio, 
pakalbėsime apie kiekvieną at
skirai. 

Pirmiausia apie "Naujienas *'. 
Apie " N - n a s " pirmiausiai 

ne dėlto, kad jos svarbesnės, 
bet dėlto, kad jos pačios to 
prašosi. 

kad "N-nos" prasimanytų ką 
nors katalikų nenaudai? Kiek 
kartų "N-j tes" skelbdavo pro-
testonų pastorių skandalus, sa 
kydarni, kad tai kunigai! Kiek 

KULTŪROS VAJAUS PA 
SĖKMĖS CHICAGOJE. 

Eilė prakalbų Chieagos ko
lonijose mažne pasibaigė. Bet 

karty " N n ų " Jurgelionis pra- Į Kultūros Vajus tęsis per 5 mė-
simanydavo aukso kalnus, ži-'tiesius visoje Amerikoje, tad 
DO tie, kūne jam pinigų suki- j ir Cliicagoj. Per tas tris ša
šo. Juk dar prieš porą dienų vaitos nuo Naujųjų Metų pra-
<N-nos" paskelbė, kad L. P r e | d ž i o s prakalbose reikalas'iSsi-

ivybos b-vė, kurion "kunigų *i«kmo, Apsvietos svarbumas 
ir moksleivių vargai pasidarė 
gyviau suprantami. I r jeigu i-

raginami žmonės" sukišo šim
tus tūkstančių, nusibankruti-
jo. O pasirodė, kad tai «fal-j .k i š i a i d i e n a i t i e k t i k t e b u t u 

sehood" kaip sako telegrama \ padaryta, tai ir J a i jau daug 
iš Bostono. Tokių ir panašių 
netiesų mes iškirpę galėtume 
prikrauti visą maišą. Žmonės 
apie tai žino, tad ir spėjo, kad 
yra galima. Nes vagis, sykį pa 

Pasiryžo sudaryti $1200.00 
Mehiose Park: 

8 žmonės 
$300.00 

22 žmonių 

Katalikų Sąjunga Tarp tau t i 
niams Klausimams tirti. 

Katalikų sąjunga tarptauti
niams klausimams tirti yra j 
kurta Paryžiuje 1920 m. Jo
sios uždavinys yra tarptauti
nius klausimus studijuoti kri
kščionijos principų šviesoje, 
nokti Tautų Sąjungos darbuo
te, kiek ji paliečia katalikų 
reikalus. Pereitais metais tu
rėjo ši Katalikų Sąjunga Mi
lane Švenčiausios Širdies Uni
versitete nuo 22 iki 25 spalių 
dienai ketvirtąją sesiją. Pir-
'mininkavo italas markizas 
-Corsi. Buvo patiekti ir nagri
nėjami šie pranešimai: Mgr. 
Beaupin kalbėjo apie Sąjun
gos pradžią ir jos padarytuo-
.sius darbus, BenTo profeso
rius M. Gonzague de Bey-
riold, protinio bendradarbia
vimo komisijos narys prie 
Tautų Sąjungos, apie tos ko
misijos planus; ir trečias, apie 
tautinių ir tikybinių mažumu 
padėti artymuose Bytuo.se su-
lyg Lausanne (Lozanos) su
tarties ir taipat mandatų klau 
sime. Šį pranešimą patiekė 
katalikų Instituto Profesorius 
ir Redaktorius Tėvas de La 
Briere, S. J . 

Beto, susirinkimas priėmė 
naują statutą ir perrinko sa
vo valdybą. Pirmininkas pasi
liko tas pats baronas de Mon-
tenaeh, šveicarietis. Į vice-pir-
mininkus išrinktas p. M. de 

. Beynold. 
Sąjungos delegatai, pasiun

tę Sventamjam Tėvui sveiki
nimo telegramą. susilaukė 
brangaus atsakymo ir padrąsi
nimo darbuotėje. Milano gy
ventojai reiškė daug simpati
jos Katalikų Sąjungos delega
tams. 

Keletas mūsų skaitytojų, ku gautas, yra įtariamas lengvai 
rie kartais pasižiūri ir į sočia- j įr kitą kartą. Mūsų žmonės 

tad turėjo teisės klausti, kaip listų skandaliukus, pastebėjo 
tenai redakcijos atsakymą 
"kun . L. Brigmanui", ir la
bai nustebo. Parašė tad mu
ms laišką, kurį mes jau tal
pinome. Tame laiške katalikai 
žmonės, negalėdami tikėti, kad 
katalikų kunigas norėtų rem
tis bedievių laikraščiu, išreiš
kė abejojimo, ar tai būtų kal
bą apie liet. parapijos klebo
ną iš Westville, 111. Jie spė-

yra. Jie netvirtino, kad socia
listai tikrai prasimanė. Jie 
spėjo, kad gali taip būti, nes 
jau būdavo ne sykį. 

Grigaitis paskelbė, kad laiš
kas su kun. L. Brigmano pa
rašu ir prašymu tapo tikrai 
jiems atsiųstas. Ali right. Ti
kime. Dabar mūsų žmonėms 
įdomu, kas tą laišką pasirašė, 

j kas ji atsiuntė! Gal kas kun. 
jo įvairiai. Gal yra koks nors • T T> • J J- . 
J Į J . - . I I * Brigmano, pavardę padir-
tokia pat pavarde nezaliežnin- , , , • 

* *^ ' bes. 10 vardu pasinaudojo, 
vasf Gal ir pačios "r*-nos . . , . • _ v. . 

jam nieko apie tai nežinant. 
ne. 

ptici 
prasimanė. Prašė tad gerb. t, i i T 
1 ° Pasirodo, kad 
kun. Brigmano iš Westville, j 
111. kad abejojimus išaiškintu, i K u n - L- Brignuuuw, net du 

Pirmiausiai atsiliepė " y . j kušku nuims atsmntė, kur pa
nos", trijose špaltose p a t a i - > i s a k 0 P"1 '81-?8 t a i P " * * • 
pin.tamos net U koliojimu i r ; r e i k a l ° bei mano imties nuo-
pruvardziavimos pnes "Drau-

butų* nuveikta. Kartu su tuom 
vargo ir reikalo išaiškinimu 
pasiekti tapo netikėtai gražus 
rezultatai. 
Cicero: 

Apsiėmė rinkti aukas 
10 žmonių 

Jau surinko 
West Side: 

Apsiėmė darbą 30 žmonių 
Pasižadėjo surinkti iki 

$1,000.00 
Bridgeportas. 

Apsiėmė darbti 20 žmonių 
Pasižadėjo surink. $1,000.00 

Roseland: 
Apsiėmė darbą 5 žmonės 
Pasižadėjo sudaryti $400.00 

West Pullman: 
Apsiėmė darbą 3 žmonOs 
Pasižadėjo surinkti iki 

? t gą ir katalikus. Vadinimas; Ką mes turime manyti apie 
"aroganta is" , "humbugio- kun. Brigmano tokį darbą, ryt 
r iais" , "melagia is" nėra ar- 'parašysime. Tuotarpu maža 
gumentai. Nieko tad į kolioji- pastabėlė. Grigaitis giriasi, 
mus neatsakysime tuom la- kad " N - n a s " skaito netik bo-
biau, kad su socialistiniais ka- dieviai, bet ir katalikai, nes, 

Brighton Park; 
Darbą dirbs 10 žmonių 
Surinkti pasiryžo iki $500.00 

North Side: 
Atikų rinkėjų 10 žmonių 
Surinkti pasiryžo iki 

Dievo Apveizdos Par.: 
Darbininkų 24 žmonės 

Oarbininkų 
P a d a r e 1ki 

Town of Laite. 
Darbininkų 
Pasiryžo padaryti iki 

$1,000.00 
Tokiu būdu per tris savai

tes laiko stojo į apšvietos dar
be 142 žmonės, kurie iki Kul 
turos Vajans pabaigos pada
rys apšvietai $7,500.00. Dar 
dvi koloniji liko nepajudintos; 
tai So. Chicago ir Chicagc 
Heiglits. Tenai gyvenfc, žmonom 
neblogesni, negu kitur. Visa.-
Chieagos kolonijas «suėmus į 
krūvą reikia tikėtis, kad užsis
pyrus mūsų apšvietai ir moks
leivių vargo palengvinimui 
bus sudaryta nemažiau, kaip 

$1,000.00 • $8,000.00 
Jau m'ažne pusė tos sumo* 

yra surinkta* Kitą pusę, surin
ksime tikrai, nes turime tam 
darbui 5. mėnesius. Tik drąsiai 
ir atkakliai visi į darbą už 
šviesesnę mūsų tautos ateitį, 
kad " I r šviesa ir tiesa mus 
žingsnius lydėtų". 

Pavardės stojusių į kovą už 
mūsų. apšvietą paskelbsime vė-
'iau. Nes jų skaičius vis dau
ginasi. Pranešime visuomenei 
jų vardus, kaip turėsime ją 

$400.00 pusan t ro šimto. 
Federacijos Sekretoriatas. 

MŪSŲ KNYGOS. 

Marijampolės marijonų vie
nuolyno įkūrimas 1750. 

Marijonų darbai parapijoje. 
Po Prūsų valdžia 1795 - -

1807. 
Po Prancūzais. 
Lenkų karalystė ir marijb-

aų panaikinimas 1864. 
Marijonų dokumentai ir dai 

lės dalykai. 
Marijonų' vienuolijos atnau

jinimas 1909. 
Kas yra vienuolija ir kas jos 

tikslas. 
Atnaujinta marijonų vienuo 

vija. 
Marijampolės bažnyčia ir 

vienuolynas. 
Marijonų vienuolija 1923. 
Gale įdėta A. Žalvarnio, M, 

J. C, "Malda už Bažnyčią" 
j "Malda, už Tėvynę". Tai
pat paduoti adresai. 

Tilpusios veikale fotografi
jos yra šios: 1. Marijampolės! 
oažnyčia. 2. Kum Vineentas 
Senkus, paskutinis Senųjų Ma
rijonų Generolas f 1911. 3. J. 
tC. Jurgis Matulevičius. Vil
niaus vyskupas, vyriausi s Ma
rijonų vadovas. 4. Kun. Pijus 
A.ndžiulis, misijonorius. 5. 
Vienuolyno aukštas naujai sta
tomas (1922 m.). 6. Statomo
jo juvenato — gimnazijos i'rori 
tas. 7. Statomojo juvenato re
ginys nuo Šešupės kranto 8, 
Juvenatas ir bažnyčia, žiūrint 
nuo Šešupės tilto. 

Kaip visi prof. J . Totorai
čio, M. J . C. raštai, taip ir šis 
veikalas parašytas pavyzdin
ga lietuvių kalba; skaitosi 
•engvai ir su malonumu. Lie-

DANTIS BEKRAPŠTANT. 
Po paskaitos. 

— Taigi, 3a 
k a u j u m s , 
žvaigždės be
galiniai karš
tos, r— sakė 
prelegentas. 
v — Kaip mė

nulis? — 
— Nekenk! Žvaigždės turi 

100 milijonų laipsnių karščio, 
— tęsė jis to l i au .y 

Oi, oi ir kaip tie moksli
ninkai nesudega betyrinėda
mi? — 

, Tai ne! — įsikišo trečias: 
žvaigždės kur kas karštesnės; 
jos turi šimtą tūkstančių mi
lijonų laipsnių karščio. — 

— O iš kur jau žinai? —-
klausia astronomas. 

— Jei netiki, užlipk ir 
"pamieruok". — 

talikų kolioįimais esame jau 
apsipratę: kasdieną jų girdi
me. Bet kodėl taip supyko 
Gjigaitiškiai? 

Ar negalimas yra dalykas, 
kad butų du žmogų su viena 
pavarde? Ar negali būti du 
Brigmanų, vienas katalikų ku 
nigas, kitas bambizas, jeigu y-
ra du Linku? Kadangi gali
ma, tad mūsų žmonės klausė, 
ar yra. Ko čia pykt i ! 

Ar negalimas yra dalyką* 

taus idėją, negalime ir neno
rime remtis skandalais ir pra
simanymais. 

Bet kuomet turime doku
mentų rankose, tuomet neuž
tylėsime ir skandalo, jeigu iš 

Marijampolės Kunigų Marijo
nų Vienuolynas. 

Atsiųsta " D r a u g o " Redak-
?ijon paminėti garsaus Lietu
voje istoriko kun. D-ro Jono j mvių istorinei literatūrai duo-
Totoraičio, M. J. C , Lietuvos' las naujas rimtas leidinys - -
Universiteto Profesoriaus nau raštas. O jeigu kas norėtų p la
jas istorinis veikalas: "Mari-Įciau susipažinti su Sudavijos 
ampolės Kunigų Marijonų j (Suvalkijos), Marijampolės ir 
Vienuolynas". -SpauAlintn Marijonų vienuolijos praeiti-

Paslaptis. 

-— Pasakyk man, kodėl Lie
tuvos žydai vėl " g v o l t o " rė
k ia ! — 

»— Paslaptis. Matai jie no
ri, kad ir lietuviai jiems pri-
turavotų. — 

— Nesuprantu. — 
- - Ugi kaip tik lietuvis nu

stoja nuo žydo pirkti, tai jis 
tuomet rėkia. — 

girdi, jie rūpinasi darbininkų 
įeikalais. Jei ir skaito jų lai
kraštį katalikai, tai visai del 
kitos priežasties. Žmonės iš : jo gali žmonės pasimokyti, 
prigimties yra smalsus ir mė- 'kaip nereikia daryti. 
gsta sensacijas, nors jos butų j Kuomet katalikų kunigas 
prasimanytos. " N - n o s " duoda.dedasi su socialistų laikraščiu 
daug skandalų, duug pila pa- yra skandalas. Pyt skandalą 
pluvų ant žmonių, o ypač ant i mėgėjai ras ir pas mumis sau 
katalikų ir kunigų. Tad bėga maisto. Tik nrusų noras yra, 
pas juos gatvė, skandalo iš
troškusi, pasižiūri, bet nepasi
mokina. Mes, keldami Kris-

kad iš to skandalo jie pasmio-1 1864 

'Šešupės" knygyno spaustu
vėje Marijampolėje 1924 m. 
f£nyga išleista švariai. J i nė-
m didelė, — turi 70 spaudos 
ouslapių. Be to yra įdėta 8 
fotografijos. Veikalas parašy
ta rimtai, istoriniai. Štai jo 
suglaustas turinys: 
i Kunigų Marijonų vienuoli
ja iki panaikinimui 1683 -— 

Mūsų vaikai. 
Prasikaltęs vaikas pasislėpė 

nuo . savo tėvo palovėje. Tė
vas, nesuspėjęs vaiko pasivy
ti, pradeda gudriai : • 

— Joneli, lisk Jauk, aš t'au 
vieną štuką parodysiu. 

Balsas iš palovio: —"Žinau 
aš tavo štukas... Nenoriu. 

!<ytų, kaip nereikia daryti. 
(Bus daugiau). 

Senovės Sudavija ir Starą-
polė. 

.ui, tikslais ir padarytais dar
bais, — geriausiai tiems pa
tarnaus minėtas kun. Prof. J. 
Totoraičio veikalas. Autorius 
sako: "Dėkinguiną ir padėką 
reiškia šia knygele i r jos* ra-
'ytojas, Juvenato Direktprius, 
skirdamas ją geradari'ams da
vusiems aukų minėtam juve-
natui statyti. V. Dievas^ teat
lygina jiems už jų gausią šir
dį". Kaina šios knygelės 50 
centų. 

i »,rr- Susimildamas, Tamisty-
te, ateik į mūsų vakarienę: pa
kalbėsime., pasiginčysime, — 
pagerbsi mūsų seną tautinin
ką, i— ragino tautininkas ka
taliką. — 

— Nelauk! katalikiškų do
lerių laisvamanių garbinimui 
nemokėsiu: verčiau žmonai pa 
nčekas nupirksiu. — 

— Jeigu maluninkas ii 
kaminkretis susidurs, tai ku
ris juodviejų susiteps! -

—Abu. 
- • • * * • 

TARTASI APIE SUSIVIE 
NIJIMĄ. 

Canterburio anglikonų arei-
; vyskupas paskelbė, jog šiais 

metais ištikro įvykęs slaptas 
anglikonų pasitarimas su ka/ 

i taMkais dėlei abiejų bažnyčių 
• susivienijimo. Pasitarimas į-
• vykęs Malinę, Belgijoje. Iš ka

talikų pešės svarbiausiu daly
viu buvęs Belgijos primatas, 
kardinolas Merciev, o iš angį K 
honų lordas llalifax; paskuti-

* nysis yra žinomas kaipo prie
lankus katalikams. Žinoma, 

• 

tas pasitarimas nebuvo ofici-
jalus, bet pats faktas, jog toks 
f>asitarimas įvyko, rodo, jog 
vra žmonių, kurie to susivie-
nijimo reikalingumą pripažįs
ta ir juo rūpinasi. Mes tik prie 
to.dalyko galime pasakyti, jog 
tikroje prasmėje anglikonų su 
katalikų bažnyčia susivieniji
mo negali būti, o gali tik būti 
JŲ vėl gryžimas į katalikų 
Bažnyčią ir jos skelbiamąją 
tiesų pripažinimas. 

Mary T. Vaggaman. 

KARALIENĖS PRIŽADAS, 
Vertė JONAS TAKViDAS. 

šilo veikalo angliškojo, originalo savininkai. 
ll«-ii4iiit.4vr Brothers, sutelkė h idinią jj išvcr&ti 
Spaliu 26 d. 1823. 

I i 

Mažas Zakristijonas. 
Linksmutis pavasaris aplankė šv. Uršu

lės vienuolyną. Vos/t ik atšilo, — pakalnės 
mėlynomis^ žibuoklėmis pasidabino, alyvų ke
rai, apsiausdami kiemą suglaustu ratu, pui
kiais tamsiai — raudonais ir baltais žiedais 
apsirėdė; o ten toliau tarp išsikerojusių me
džių kresna obelėlė, yt sniegas baltučiais žie
dais pasipuošus, £ilto vėjelio kutenama, savo 
ilgomis nuo žiedii baltomis šakelėmis, yt pa
sipuošusi nuotaka kaspiniais, mosavo. Prie 
pat Seserų koplyčios sienos prisiglaudęs di
delis rožių krūmas, prieš fetkaitą šildės, savo 
pumpurus krovė. Visas Seserų sodas gegužy
je pilnas buvo pumpurų, žiedų ir lapų. 

"Vienuolyno gėlės ?> tarė Sesuo 
Felicija mažai auksaplaukei mergaitei, kuri 
pas zakristijos langą švietė žibintuvą, — "p i r 
miausia pražydi ir paskiausia nuvysta". Aš 
žinau, kaip daug praėjusios šalnos pakenkė 
visos apielinkės darželiams ir gėlėnis, o mus 
nepalietė. J au daug metelių prabėgo, o 'mes 
vis turime altoriui papuošti "Karalienės Pri
žado" rožių. Nestebėtina, tai Dievo gale, kaip 
tu žinai, Kat ry te" . — 

Taip, Katrytė, ir visos vienuolyno mer
gaitės žinojo seną legendą, apie "Karalienės 
Pr ižado" rožes, žinojo, kad už kelių savaičių 
koplyčios siena nusidrieks švelniai kvepian
čiomis gėlėmis. 

Senai, labai senai tolimoje žemėje ana
pus jurų, gyveno išdidi karalienė. J i nutarė 
išleisti savo dukterį už garsaus ir įurtingo 

karalaičio. Bet jaunoji mergaitė, prašė, kad 
jai leistų stoti į vienuolyną, kurs stovėjo slė
ny. 44Musų Usnių Ponios" buvo pavadintas,, 
nes didelė dygiuota tvora saugojo ramų vie
nuolyną. Karalienė — motina, išgirdus tokį 
dukters maklavinuą, užpyko ir prisiekė, kad, 
iki usnys nepavirs rožėmis, jos duktė ne
matys vienuolyno durų. O tuom tarpu, sulyg 
jos įsakymu rytoj ji turi apsivesti su karą-
aicm. 

Vargšė mergelė visą naktį ašarodama 
meldėsi prie altoriaus; ir ant rytojaus, taip 
legenda skelbia, vienuolyno daržas buvo ma
loniai kopiančiomis rožėmis apsiaustas, ko
kių dar niekas nebuvo ten matę. Karalienė 
tai išvydus išsigando; ji suprato, kad yra ga
lingesnė už ją ranka; nusilenkė prieš Dievą, 
išleido dukterį į vienuolyną. I r stebėtinos 
rožės, nuo to karto, kaipo "Karalienės Priža
das" , po šakelę buvo persodintas į kitų vie
nuolynų darželius. Net ir geros prancūzų Se
serys, kurios steigė šv. Uršulės vienuolyną 
atnešė jas i šią žemę. 

Ką sesuo Felicija ir jos maža zakristijos 
pagalbininkė Katrytė Dilioniutė butų-dariusi 
be baltų "Karalienės Pr ižado" žiedų sunku 
pasakyti. 

— "Taigi tu man! &miau ir ne tuos rū
bus išėmiau! Balti ry to j " , — tarė Sesuo Fe
licija. 

— "Bet aš tave per ilgai laikau, Katryt" , 
— linksmi balsai aiškiai girdėjosi iš kiemo. 
— " T u turėtumei būti kartu su kitomis." — 

' i— " O ! ne, ne, Sesuo!" — veikiai atsa
kė Katrytė: — "man geriau čionai būti ir 
tamstai pagelbėti. Dar reikia amilkytuvą nu
šviesti, gėlės permainyti..... Kiek daug šian
dien turime gėlių!" — 

— "Kaip sau nori, Katryt. Žinai, ne 
kiekvieną mergaitę aš leidžiu į zakristiją". 

Taip, KStrytė žinojo, ji brangino tą jai 
suteiktą privilegiją. Netik, kad gražią mal
daknygę suteikdavo kasmet Sesuo Felicija | riu, kad Joana Rigiutė buty. J i toki maloni ir 

mažam zakristijonui, bet ir pats d'arbas tu
rėjo savjje ką tai Tiliojančio. Aukštas kam
barys, su gražiomis palėpėmis iš šonų go
tiškas langas, su maloniu židinčių gėlių smil
kalo kvapu išrodė vietelė- nuošali nuo 
trukšmingo mokyklos gyvenimo, nuo klesos 
kambario nuo kiemo. Katrytei zakristija bu
vo maloni: nes, nors ji buvo vos trylikos me
tų jos jauną širdį slėgė liūdesys. Trys mė
nesiai atgal, jos brangaus tėvelio laivą Pad
riko jūrėse, nutvėrė negailestinga audra; ir 
kapitonas Dilionis, paliko našlaitę Katrytę; 
(motina jau keli metai kaip numirė,) paliko 
vargšę vienuolyne. 

Seserys stengėsi paguosti nuliūdusią ma
žą mergaitę, kuri buvo su jomis nuo septy
nių metų amžiaus. Bet tas šaunus, malonus 
tėvas, Katrytės gyvenime bu,vo didvyris, jos 
mylimiausias; jo duosni meilė netik jai su
teikė visą, kas buvo reikalinga, bet vaišių 
ir linksmumų, ir pinigų netruko: jo atsilan
kymas buvo neapsakomai linksm'a šventė, a-
pie kuri$ Katrytė dabar negalėjo be ašdrų 
pamąstyti. 

I r pirmose, nepaprastai tamsiose dienose, 
kada Katrytė žinojo, kad visa ta jos meilė 
tapo nuo jos atimta, kada buvo negalima 
kalbėti, ar juoktis, ar žaisti su kitomis mer
gaitėmis, — maloni, prietami zakristija, bu-, 
vo jai prieglauda, tarsi po gerojo angelo spar
nais. 

Bot laikas yra jautrus mažiems trylikos 
metų liudėtojams... Nežiūrint to, Katrytė vėl 
pradėjo žydėti ir šviesti kartu su atgimusio 
pavasario gėlėmis. 

* — "Sesuo, mažos mergaitės šį vakar} 
balsuos už gegužės Karalienę". — 

graži, tikrai iš jos butų puiki Karalienė. Bet 
Anelė Margiutė labai nori. Praeitą savaite 
tris kartus davė saldainių, nors gal j i apie 
tai ir nemanė. Aš — aš ir-gi duodavau Sal
dainių, kada aš turėjau tėvelį"... — Staiga 
nutilo jaunas balselis ir meili Sesers Felicijos 
širdis viską suprato. 

~~ " A > ' ~ tarė geroji vienuolė, norė
dama atitraukti Katrytę nuo liūdnų atsimi
nimų. — «Anelė Margiutė^ir jos saldainiai 
gal gaus balsus; bet aš žinau, kas turėti} bū
ti Karaliene, jeigu aš ką turėčiau pasakyti; 
ir tai tu m'ano brangioji Ka t ry t " . 

— "O Sesuo, ne, ne. As visai netikčiau," 
T atsakė K a t r y t ė " : - Gegužės Karalienė tu
ri turėti naują gražią karbatkais papuoštą 
ir dailiai sukvolduotą suknelę, įr puskurpes 
ir tluostą i r viską. Aš — aš dabar nieko ne
galiu gauti, kaip tėvelis mane paliko"... — 
Ir a&iros,vkurių Katrytė nebegalėjo sulaikv-
ti, išsiveržė kaip pavasario upelis ir ji pri 
glaudė savo galvutę prie vienuolės krutinės. 
— " O tėveli, m'ano mielas tėveli ," — iį 
tarė verkdama: _ "Kar la i s as negaliu ti
kėti, besuo. Išrodo it liūdnas sapnas, ir aš 
tunu pabusti i r-pamatyti jį sugrįžtant. Aš 
negabu tikėti, kad niekad, o niekad nebema
tysiu savo brangaus tėvelio"... —-

ū » ~ " B e t P ^ a t y s i , Katryt, - pamatv-
si! - tarė Sesuo Felicija, kurios akis taip 
gi ašaros tamdė. F 

— "O, danguje, aš žinau!" — sako^va-
tryte. - - "Be t taip negreit, Uis taip toli, aš 
dar maža mergaitė, žinau, Seserys man labai 
geros; bet^as čionai negaliu būti visą gyve-

" T i k r a i ! " - tarė Sesuo Felicija. - J J ^ ^ f f ^ ^ ^ , ' ^ n j a ™ *U-
"žinau, jos dabar linksminasi. Ir kas gi * ^ J ^ ^ 
bus karalienė, K a t r y t ! " — 

— " O , aš negaliu pasakyt i !" — atsake' 
Katrytė, kuri dabar taisė gėles". — Aš no-

— "Nė vieno, K a t r v t ? " — «miWinim 
balsu užklausė Sesuo Felicija". - J A T t o ne
turi dėdžių a r tetų, ar kitų giminių!" -

>. (Bus daugiau) 

http://Bytuo.se
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ADVOKATAI i LIETUVIAI AMERIKOJE 
JOHN I, BAGDZIUNAS 

ADVOKATAS 
Tesis* by1n<» vi*i««e Triumuose. B;utml-
nuaju Atnttmktus. Padaro ptrfcltno tl 
patriauuaao Dokumentas Ir Ir&Uojimao. 
7 South Dcarborn Street 
ROOM 1538 T R I B Ū N E HLDG. 

Telefonas Ramlolpl i 3261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas CanaJ 1687 

, — 

•sss*aass»-a*afci 

C I C E R O J E 
Koncertas. 

S W. B A N E S 

tuko, Ez. Kočkicne, O. Sida
brienė, J . B,' Mažeikienė, J . Do 
brila, O. Pauliukonienė, V. 
Maiiukna, J . Iiingaitis, K. Li-
berienė, A. Malukaitis, S. Ra
dzevičienė; po 50c.: J . Česnu-

ADFOKATAS 
79 W. Moaroe Street 

R o o m M * — Telef. EUodolph 2tO« 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietį, 
Vakarai*: 3203 So. Halsted Str 

Tclet . Yarda tOt» 
Chicago. 

C. V. C H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan State B a n k o N a m e 
2201 W. 22nd St. • Tel. Canal 669J» 

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

Ofisas Didmiesty.): 
29 South La Salle Street 

Kambaris 530 
Telefonas Centrai 631M) 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4881 

> • • • • • • . • • • • • • - - • • • • • • • - - 8 

A. A. S lak i s 
ADVOKATAS • 

Ofisas Vidurmlestyje 
GHICAGO T E M P L E U I I L D 1 N G 

77 Wcst Wiwhlnston Street 
R o o m 1726 Tel. Dearborn 9057 
N a m u Tel. Hyde Park 3395 i 

Nedėlioj sausio 27 d. šv. An
tano parapijinėj svetainėj į-
vyks įdomus koncertas. Jį ren 
gia šv. Antano parapijos or-4 

kestra. Čion dalyvaus ir šv. 
Grigaliaus chorns, Stulgos ve
damas. Be to, šiam koncerte 
dalyvauja mūsų įžymiausia 
dainininkė p-ni Elena Rakau
skienė. Aišku, kad koncertas 
bus vienas iš puikiausių. , 

Koncerto visas pelnas eina 
naujos šv. Antano ba&nyčios 
statymo fondui. 

Kad svetainėje pavėlavu
siems vietos pritruks, jau aiš
ku. Užtat sveikiausia padary
ti pas i perkant iš kalno ti kie
tus ir svetainėn nesivėluoti. 
Koncertas prasidės lygiai 7:30 
vai. vakaro. Gi pasibaigus kon 
cortui bus šokiai. 

Pastebėjęs 

Dar kuprotas "Čaplikas'* 
gyvas. Eina per draugijas 
fcolektuodamas pinigus, ir agi
tuodamas, kad kuodaugiau-
tiai aukotų bedievybės platin
imui Lietuvoje. Bet ačiū Die
vui jo nebesimato tarpe kata
likiškų draugijų. Nesimato jo 
ir bažnyčioje. Užtat ir šlamš
tuose katalikų bažnytinės ap 
tugos kol kas nebiaurinamn. 

si kuopos nariai. Manoma ne
apleisti ir šv. Antano dienos. 
Iš to viso matytis, kad kuopa! kvičienė ir T. Čepkauckienė. 
*ių metų darbu žada pralenk-1 V i s o a u k u ** smulkiomis -
ti visas kitas Labd. kuopus.! t r i n k t a $62.60. j 
Pamatysime. *?f gausias aukas našlaičiai j 

taria nuoširdžiausiai ačiū vi-* 
šiems aukotojams. 

Po rinkimui aukų gerb. kle
bonas kun. J . J . Jakaitis pa
sakė gražią prakalbą. Savo 
kainoje žymėjo kad.pasirūpin
siąs Maironio Parke priimti 
ant vasaros vakacijų visus na
šlaičius h* senelius. Be to, rū
pinsis nupirkti jiems prieglau
dos namus. Liepė visiems apie 
tai gerai pagalvoti. Labdarių 
Draugijos darbą gyrė, žymėjo 
kaikuriuos jau nuveiktus dar
bus. Publika jo įdomios kal
bos klausėsi ramiai. 

J . S. 

Sausio 20 d. įvyko Labd. Sa
gos 3 kp. metinis sus-mas. At
stovų iš draugijų visai mažai 
tebuvo, turbūt šalčio pabijojo, 
tad likosi nutarta, pasiusti 
draugijoms laiškus, ir kad dr-
jos paragintų atstovus lanky
ti Labd. kuopos sus-mus. 

Raportas iš buvusio vakaro 
priimtas. Ačiū komisijos pa-

Pastaraisias laikais Ciceroje 
daug žmonių pradėjo mirti. 
Kaip girdėtis daug žmonių 
>erga ligoninėse. Mat, nors ir 
įalta, bet mirtis nesibijo švai
stytis. 

B/* v, « _ i . ORDEN'S Eagle 

P i e n a s neturi 
nieko kito savy kaip 
tik gryną karvių pie
ną ir gryną cukrų, 
nis maistas įuaų ku
štąs kūdikiams per 63 
metus ir yra vienatie 
nis maistas savo kū
dikiui duoti kada mo
tinos pienas jo neuž-
ganedina. 

Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums Šitą paskelbimą ir mes 
pasiusime jums penėjimo instrukcijas, 
Kūdikių Knygą ir kitokias brangias in
formacijas, dykai. 

THE 
DORDEN 

COMPANY 
8 

•••-:; 

4w< 

B O r V D E N 
BUILDING 
NEVVYORK 

Telefonas Canal 7233 
PETRAS CIBULSKIS 

Maliavojlmo K o n f a k tortas 

POPIEROS 
KRAUTUVEI 

Nepaprastas 
mūsų biznio 

audimas reiš

kia sąžiniška 

Kostu meriams 

patarnavimą. 

'2338 So. Leavitt Street 

.Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZUiSKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, IU. 
» ^ 1 » » • » < • • • • • • • • i » W M ^ 1 » ^ » • ' į 
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Cicero* vaikų Demokratę 
kliubas turės pasilinksminimą 
vakare Sausio 25 d., lenkų po-
bažnytinėj svetainėj. 

Karesp. 

Seredoje Sausio 23 d. Lie
tuvos Vyčių 14 kuopos susi
rinkimas šv. Antano par. svet. 
7:45 vai. vak. Visi nariai bū
tinai tufi susirinkti, nes labai 

! svarbus susirinkimas. Neuž-
Tel. Central 6800 

A. F 

STASULANI 
ADVOKATAS 

Vtitunnie*t»J Otlsaa 
KtM.ni 170^ C'hicfųco Temple BUly;. 
11 W . VVashington St 
( 1 C E H O Ofisas: Panedfeifo vak 
1314 S. Cicero \ v . Tel . Cieero 3036 
R R I D G E P O R T Oftsa«: Kitais vak 
3236 S. Hals ted St. Tel. Houl. 6737 

sidarbavimu pelno liko iš va- ^ ^ a t s i n e g t ^ ^ ^ 
karo apie $70. Butų gera k a į m o k • t d u o k j e g į o r g a n i z a c i j < , . 

J. P. V V A I T C H E S j; 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien. : D . 514—516—127 N. Dcar
born Street Tel. I tandolph 5581 
Vakarais. 10736 So. Wabash Ave. 
R o c l a i u l Tel. P u l l m a n 6377 

LIETUVA AMERIKOJ 

Ką tik pagryžo iš Lietuvos 
C. G. Lukšis ir atsivežė gra
žių krutamujų paveikslu ku
rios rodys šiomis dienomis: 

Sausio 25 ir 26 parap. svet. 
Longwarth Av. Detroit, Mich. 

Sausio 27 d. šv. Jurgio pa
rap. svet. Detroit, Mich. 

Pradžia 7;30 vai. vakare 
Įžanga 35c. Vaikams 15c. 

daugiau tokių vakarų butų. 
taipgi raportas priimtas iš 
Centro ir iš Seimo. Raporte 
pastebėta, kad Labdarybrs 
įstaigos bus pradėta pirm 
balandžio 1 d. š. m. Kuopa 
pageidauja ir pritaria, kad 
outų dienrašty " D r a u g e " į-
vesta 2-vi "Labdarybės SI:il-
lys' ir jų redaktoriui Cent
ras turėtų apmokėti. 

Išrinkta komisija, kad su
rengti kitą vakarą. Vakaras 
bus kovo 16 d. Komisija pas
istengs, kad vakaras kuopui 
kiaušiai pasisektų. . . 

Nutarta išmokėti pašelpą ne 
turtingoms. Kuopa mano turė
ti viešą rinkliava Ciceros 
miestely kapinių dienojo. 
Smarkiai dirbti pasižadėjo vi 

KUOMET KRUPAS UŽEI-
NA NAKTĮ. 

K u o m e t tavo vaikut is vidury nak« 
Uos pradeda baisiai kosėti tai pirmas 
ženklas krup'o. J is užeina labai grei
tai ir reikalauja greitos pagelbos pra
tesimas yra labai pavojingas. Vie
nas mažas dozelis Dr. Drake's Glessco 
tuojaus jam pagelbės j penkiol ika 
minutų laiko — nuo jo vaikut is ne-
vems. Ftrilmtai visų daktarų ir val»-
tinink'.j. $50c. už butelį — vertas 
150.00, 2 vai. ryte. 

. . . •••. i m i m . M 

ganizacijn 
Valdyba. 

i — 

WORCESTER, MASS. 
. i — . 

T u r i k Š i r d y 
DRAUGAS REIKALE YRA TAI TIKRAS DRAUGAS 

CICERO GENERALIS LIG0NBUTIS. 

Ne Soktiškas Ne Politiškas 

PRADEDANT SAUSIO 21,1924 
* 

mūsų ištikimi Darbininkai atsilankys pas jus prašyda
mi aukos šiam taip svarbiam reikalui tai yra pastaty
mui Generalio Ligonbučio Ciccroj, jūsų pačiam mies
te! 

Neatsisakykite jiems duoti. 
Neapvilkite jų. 
Palengvinkite jįj labdaringoji darbą. 
Sutikite juos su šypsena! 
Stokite eilėse tą Samaritonu aukotojii kurie jau yra 

savo DALĮ DAVĘ. 
• 

Dėkojame iškalno jums už jūsų nuoširdumą. 
KOMITETAS. 

Labdaringa draugija laikė 
susirinkimą 16 dieną gruod
žio. Nutarė rengti, prakalbas 
našlaieių sušelpimo naudai. 
Taipgi nariai pasklido rinkti 
aukas Draugijos susirinkime 
per biznierius. Į ūkininkus 
ireipėsi laiškais sulyg nuta
rimo. Prakalbos .atsibuvo 23 
tf gruodžio 5 valandą vakare. 
Vakarą vedė pirmininkas Man 
JUis. J . Levanaitis kalbėjo lė
tai, bet įdomiai. Klausantiems 
patiko. Po tam kalbėjo gerbia
mas advokatas Mileris. Savo 
prakalba labai sugraudino pu
oliką ir našlaičius, j ies paskli
do šnabždėjimas: tai mūsų ge
riausias draugas. Po tam buvo 
perstatyta pilna scena našlai
čių reikalaujančių aukų. Zuza
na Zubavičiukė padeklamavo 
' R a u d a šeimynos". Anelė Zu-
bavičienė paaiškino, kaip naš
laičių draugija šelpė: laiko 
globoje pas lietuvių šeimynas 
ir 12 šeimynų šelpia drabu
žiais kaikuriem ir valgiais. 
Taipgi aiškino didį var-
#ą persiskyrusių šeimyna, 
skurdą jų vaikelių. Buvo atsi
tikimas kad valstija pareika
lavo atimti 5 vaikus nuo tėvo, 
nes motina valstybės ligoninėj. 
Gerbiamas advokatas Mileris, 
J. Stockienė ir Anelė Zubavi-
čienė vardan Labdaringos dv-
jos užstojo teisme ir paėmė 
po savo priežiūra prižadėda
mi išpildyt jų pareikalavimus. 
Didelį įspūdi padarė į publi
ką tie jauni našlaičiai. Jie 
laukė savo geradėjų — aukų 
rinkėjų linksmais veidais. 

Gausiai aukavo šios ypatos: 
Po $5: Gerb. kleb. kun. J . 

J. Jakaitis, V. Rimša, P. Kve-
tinskas; Adv. Mileris $3; 

Po $1 : J . Kirmilas, A. Pau-
liukonis, A. Krikščiuniutė, Pr. 
Juška, J . Kelkauskas, J . Žvir
blis, M. Cvikliutė, A. Omusai-

R9CKF0RD, ILL 
Labd. Są-gos 22 kuopa ren

gia šiame sezone pirmą vaka
ro. Vakare dalyvauja vienas 
iš žymiausią smuikinnikų šios 
kolonijos t. y. K .Skrubutėnas.' 

Švento Antano dr jos 
susmas. 

Sausio 13 d. Lietuvių sve
tainėje Šv. Antano draugija 
turėjo. sus-mą, kuriame išrin«-

DR. 0. VAITUSH, 0, D. 
LIKTI'VI8 AKJC S P K t l ALIOTA* 

Palengvins rta, 
aklų tampiau 
kas yra prieSas 

^ timi skaudėjlm« 
irai vos, svaigulio, aptemimo, nervo-

ko valdybą iš jauniausių, bet £££• 
darbščiausių narių. Pirm. li
kosi tas pats, Kaz. Vasilius, 
jaunas sumanus* vaikinas; 

(Rockfordofotografistas). P r - j P r o t - raštininku išrinktas J . 
ograme apsiėmė dalyvauti so- Jakutis, o finansų rast. J . Bu 
listas J . Buciavičius, gi pia kantis, buvęs Vyčių kuopos 
tiihtoj A. Bagdonas. Be šių j pirmininkas. Kitas valdyboj 
dalyvauja ir kiti žymus as
menys. ' 

Laike koncerto kalbės u 
Oliicagos kalbėtojai: studen
tas V. Balanda ir Labd SJĮ-
gos centro pirmininkas J . Pe-
iraitis. Jie suteiks Kockfonlie-
ėiams laiškiausių žinių iš Lab. 
Sy-gos veikimo, taipgi apie 
statomą ligoninę su prieglau
da. Tas svarbu žinoti ir Roek-
fordiečiams, ne* ir mes galėsi
me savo našlaičius siųsti i tą 
įstaigą, kurioje bus priimami 
lietuvrų vaikučiai, neatsižvel
giant į tėvu, pažiūras. Tad, 
ant valandėlės atidėkime savo 
skirtingas nuomones ir atėji
mu savo paremsime lietuvių 
našlaičius Amerikoje ir jiems 
statomą įstaigą t. y. Ligoni
nę su prieglauda. 

Kom. 

vietas užėmę senieji. 
Trimitas. 

ŽINIOS Iš WAUKEGANO 
Maskaradų balius. 

Sausio 13 d. 6v. Baltramie
jaus draugija turėjo nepapras
ta maskaradinį balių, Lietuvių 
salėje i kurį daug atsilankė. 
Dovanos buvo teikiamos tiems 
kurie buvo apsitaisę gražiau
siai, prasčiausiai,, juokingiau
siai ir tt. 
Politikierių metinis sus-mas. 

Sausio 13 d. Lietuvių Tikė
siu Kliubas laikė metinį sus-
mą kuriame, aptarus bėgan
čius reikalus, tapo išrinkta 
£ių metų valdyba iš sekančių
jų: pirm. — A. J . Sutkus, rast. 
— St. Kundrotas; vice-pirm.— 
K. Ambrožiunas; iždininkas— 
M. Valentikonis, finansų rast. 
— J. Bakšys; iždo globėjai — 
M. Svitorius ir K. Burba; ko
respondentas — J. Docis, mar
šalka ir biednųjų prižiūrėtojas 
— F. Dapkus. Apteaugos arba 
išlaukinioji komisija: T. Ba
ronas, M. Rakauskas, A. J . Su
tkus ir J . Doci?. 

Vakaras pavyko. 
Draugijų išvien surengtas 

vakaras sausio 6 d. Seserų 
Pranciškiečių naudai gerai pa
vyko. Sulyg vakaro vedėjų ra-

Akintij prltaisymo mene 
20 metų prityrimo 

0IM1TOMA] PAHIfilAKL* 
Aklų Ligas 

Ax Jutns skauda galvą? 
Ar Jūsų akys ašaroja T 
A/ yra uždegtos? 
l>egina ar nležU? 
Ar bkaitant akys greit pavarg 

e ta t 
kJt kvaišta galva? 
Ar matots kaip Ir pluksnctn* 

taškus ? 
Ar atmintis po truptrtj m a i ė j a * 
Ar akys opios fcviesai? , 
Ar Jaučiate kaip ir smiltis aky 

se? 
Ar yra balta <16m« ant rokų? 
Ar turit kataraktą ? 

* . Ar turi iva iras ak i s? 

John J . Smetana 
AKINIU SPECIALISTAi 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 c&tvfts 

Ant trečio angSto vlrS D a t t o ap-
ti'ckoa, kambariai 14. 15, 1« ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki » vakare 

karščiu akių kreivos akys kate/ak 
to, aeruisgto; netikras akis indedain 
Daroma egzaminas elektra narorian-
is mažiausias klaidas. Akfhial prl 

laikomi teisingai, toli ir eit) matan 
tiems pagelbėta. Sergėkite savo re 
sėj imo Ir v a t . u s einančius mokyk 
ton. Valandos: nuo l t Iki 8 vakaro 
Nedaliomis nuo 10 iki 1>. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
i 

Kaipo lictuvya, l ietuviams visa
dos patarnauju kuogeriaosla 

M. YTJ8KA 
S228 West 38-th Street 

> — f c ^ ^ m 

D E N T I S T A I , 
Dr. M. ŽILVITIS! 

saugoti savo krūtų pieną arba nesu
prato svarbos penėjimo krūtimis. Ši
tie kūdikiui buvo bereikalinga auka 
ignorancijai ir blogoms gyveniano są
lygoms. 

Motinos apsaugojimas nebegal imas 
išvengti. Aikvojimas gyvasčių prir 
g imdymo turi būti sustabdytas, nes 
kiekvienas naujagimis yra netik bu
siantis pilietis, bet tos pačios pąly-
gos kurios numarina pusę mjrštam- i 
čių kūdikių kasmet, gadina sveika- j 
tai ir gyvybei tų, kurie iSlieka gyvi. • 
Ix reikia kreipti domę ne j tuos, ku 
rie jau mirė, bet į tuos, kurie gy 
vena. 

MOTINYSTES ATSAKOMYBE,, , , 
Tūkstančiai kudikčių kasmet mirž- J 

ta nuo apleidimo. Jie šiandien galėtų 
būti gyvi — sveiki ir l inksmi — jei 
jais butų buvę t inkamai rūpintasi. 
Kas kaltas? Suprantama, kad ne kū
dikis. Taigi atsakomybė priklauso 

DENTISTAS 
4 1 M Archer Avenae 

Vai.: 9 lkl 9 vak. kasdien. Nedė
lioj 9 lkl 12. 

Tel. Lafayette 6061 

Dr. P. G. Luomons 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

2201 W. 22-nd St So. Leavitt Sts. . 
Tel. Oanal 6222 Chicago, IU. 

VAL.. 9 lkl I I ryto ir 1—8.t( 
vakar*. Ned. pagal st tarU. 

Tel. Blvd. 7042 

DR. G. Z. YEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENTJE 
Arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

reikalinga valgių, kurie maistingi, 
^ i e reikalauja, maisto, kuris padarya 

tiems, kurių pareiga yra eiurėti, kad ' į u o s ^ p
s

r i a ? S ^ vikriais kad s tem-
viskas kas gal ima butų buvę padą- bus prieš ligas. Tėvams tokių kudl-
ryta - pirma lygiai kaip ir paskui į i u j r a stiprai rekomenduojamas 

K0DIKly 
rEROVEs sfOTRlUS^ 

frtUi i i l i ir .urr. i .nj i - n'«C..',.;,rn ur t įga 

gimimo kad apsaugojus kūdikio 
sveikatą ir gyvybę. 

Paprastai motina yra kait inama už 
net inkama kūdikio priežiurg. J<ai-ka-
da ji užsipelno Šitos kritikos, bet dau 
gelį sykių ir ne. Tėvas daugely atve
jų yra lygiai kaltas, o kai-kada jis 
tik vienas ir tėra kaltas už kūdikio 
apleidimą, arba ir mirtj. Bet nepai
sykite kas kaltas — visUek \ u d i k i s 
turi nukentėti . Ar tą gali skaityti tel-
slngu apsiėj imu su kūdikiu? Žinoma, 
kad ne. 

Todėl del žmonijos iabo bukite žmo 
nlški ir duokite savo kūdikiui teisin
gą progą gyventi, butl sveiku ir link-1 
smu, kad galėtų vėl iau netik pats 
savimi pasirūpinti, bet aprūpinti gali 
but ir tėvą ir motiną. Atminkite, kad 
jūsų kūdikis nieko negalėjo sakyti 
nei už, 4iei ries atėj imą j šj pasaulį— 
jus jį čionai įvedėte — taigi duokite 
jam dabar progos. 

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos globos metuose 
tarp keturių 4r šešiolikos. J iems ypač 

Borden's Eagle Brand Pienas. Bū
damas puikiausiu pienu sumaišytu su 
geriausiu cukrumi moksliškai, jis pa
gelbsti nedapenėtiem kūdikiam grei
tai atsigauti ir augti svaryn, kas rei
kal inga sveikatai ir stiprybei. 

Skaityk štfuos straipsnius kas sa
vaitė atydžiai ir pasidėk juos ateičiai. 

D A K T A R A I 
NAPRAPATH 

T n l o f n n . . l n . i » . l n * 1 « Telef. Boulevard 031S 

Dr. Natalii Žukauskas 
N A P R A P A T H 

3249 & Morgan St. CbAcago. 
Valandos Paned. Sered. Ir Su-

batom nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
4652 South A&blaad A t e a a e 

Vai. Utar, Ketvr. ir Petn. nuo 
2 iki 8 vai. vakare. 

DEL APRŪPINIMO 
MOTINy IR J Ų 

KŪDIKIU SVEIKATOS.. 
—EH"— 

CK 

Iii 

•iaa* akyriij* pta laiku 
*ao Ubo gvlUeoslB* rei-
MJUB įdomios UsjanOtus 
motlnoas Ir mfh i fn jau-
sąNMfeH 

EM&ic apribjjnlmu Ir •« 
nėjiaus yra. latykaa iyym 
avarboa Šeimynai ir tentai 
ir mes Jangą**, kad tai 
yra dalykas. kar| n a tu
rim* rtfularmtaia laiko
tarpiais atvirai ir laismi 
p«rr»Ud«nU. 0 

S T R A I P S N ' S 56 
A P R Ū P I N I M A S MOTINOS, 

Gyvybė, sveikata ir sveikas kūdikio 
išs ivystymas priklauso daugumoje "' 
nuo' sveikatos ir apsaugojimo moti 
nos. Motina gali pažeisti kūdikį, ku
rį ji nešioja lygiai pirm devynių mė-
nesiš prieš g imdymą kaip ir devy-
nius mėnesius po. Kūdikio išgyveni
mo proga priklauso nuo še imynos 
uždarbių, tėvų sveikatos ir teisingo 
gyvenimo, apsaugojimo nėščios m o 
tinos nuo persidirbimo, nedapenėji-
mo, ir rūpesčių, nuo motinos ge.ro 
prižiūrėjimo laike nėštumo ir g im
dymo, pasilsėjimo, palaikymo penė-
jtmo iš krūtų, ir supratlyvos moti
niškos priežuros namuose. 

Daugiau pusės tų kūdikių, kurie 
mirftta p irmame mete savo amEiafus. 
miršta iš priežasčių sąlygų, kurios 
esti pas motina?.. 1916 metais surafiy-
m ą daugiau kaip 70 nuošimčių Su*-
vienytų Valstijų gyventojų* buvo dau 
giau kaip 75,000 mirčių kūdikių Jau
nesnių nei vienas mėnuo (j ie sudarė 
45-9 nuošimtį visų kūdikių mirčių) . 

Telefonas Boulevard 1070 
DR. M. S T A P U L I O N Į S 

.̂ Pr iėmimo VAlandos: N u o 9 ryto Iki 9 vaL. vak. 
4047 South Halsted Street 

( k a m p a s 47 gatves ) 
Praneš imas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad aš gydau 

tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naują ser 
gančių gydymui būdą: nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar 
ginu, o gydau — NAPRAPATLiOS3 būdu. Gydymas i luo būdu yra sargus, 
jis dar s m a g u m ą teikia. 

Jeigu jau apiankiai net keletą gydytojų, pas kuriuos pagelbos ir gt 
nesuakadal, o sergi Širdies, pervų, ramatų, paralyžiumi, inkstų, ausų no% 
girdėjimo, naktiniais susišlaplnimais, ar kitokia sena liga, ateik, o aš norias 
patarnausiu. 

• — •«*i^mmm]mmpmmpmmM*mmimii 
PRANEŠIMAS J6BRGANT1EMS: Pasektolngai gydau Naprapatijos 
budu stalgias Jr c^irpalšlcas ligas be vaistų ir operacijų. Je igu Tams
ta pats ar kas iš prietelių serga širdies, nervų, ramatų, paralyžttuni. 
inkstų, ausų. naktiniais suslšlapinjmais ar kitokia sena liga, ateikite, 
aš noriai patarnausiu. DR. J. JAKUBAUSKAS 
Valandos: nuo O iki 12 dieną ir n u o 8 iki 9 vakare; Ncd. t iki l t . 

Telefonas Roulevard 4774 
4647 8 0 . HALSTED ST., KAMPAS 47th. ST., 
VALANDOS: u u o 2 iki 7 vakare. Telefonas Pu l lman SI47 

11132 SO. MICHIOAM AVE. ROSELAND, ILL. 

Didžiuma Sitų kūdikių buvo tokie. 
p o r t O g T y n O p e i l i o l i k o $ 1 8 5 kurie gimė si.pnį dėlei ligų ar su

žeidimų. Ne kurie iš jų Julrė dėl
to, kad motinos nežinojo kaip a p -dol. 

- m i 
MOTERIMS IR MERGINOMS! 

Gal j ų s turit Gdtopus plaukus! O cal jys plaukai yra juadi! 
Ar KtJtaniniai U<K]i, ar Auk«in$fl p a n o s ; Rausvi i>latileii «r Vfcmi-
kai Raudoni.' Vienok nežiūrint kokio* BVahtm jie nebut-ų, neleiak 
pleiakuitsma sunaikinti Jų gniuma l _ 

Raffttt atliks tai, jei jų« tik laik| nuo Luko juo« naudosite. 
Kežiurint *r jųa *a»o plaukus dar tebc<l§vlt mipintus \ ka4ą, ar su
suktus i ih«s«Jt, ar jral Jau esat trumpai nusifelrpę. viernft jųą n«ra-
Kte daltisti, kad neivartoa, iškrikę pl<»lakaitoa au*-advty junų išvaiz
da ! Jums nereikės kentėti noomaapimo delci niciėjlmo ir besilupimo 
galvos odots, jei . naudoaite Ruffha. 

rfetfklkU inw«ų lo^Uul. Kuajjiirkit «5<>. honhą ir paf-ir^ per-
sitikrinkitę, kad Rmffhš yca itilrtinu prieftu pleisVam) ir kartu yra 
puikiausiu plakų tonikų, koki tik kada esate naudoję! Galinu 
gauti apUekoac. 

F. At>. RICMTER A CO. 
104-114 So. 4th Str«*t •ro«klm. H. Y. 
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EINA NAUJAS ŠALTIS. 

Oro biuras Oliicago.je vakar 
Įteko tikra negalėjo pasaky

ki, koks čia bus oras arti-
kiausiomįs dienomis. 
Tik pranešė, kad žmonės 

pori but pasirungė plie visko. 
fes tomis* dienomis gali užtcl-
f naujas didelis šaltis. Tas 
iltis eina iš Alaskos. Jei 

Įls palies ('Imagą, bus ir vėl 
•galo šalta. 

APSAUGOS DELBI. 

GELEŽINKELIEČIŲ 
LAIMĖTA. 

Amrt keležinkelieeių darbo 
iloardo išsprendimo, geložin-

lio Lehigh Valley kažkurie 
lioein darbininkai gaus iš !)<•-
ndroviės nemokėtų jiems uz-

irbių dalį už keletą praėju-
lų mėnesių. 
Mat, ta bendrovv senians 

HT nesuprato boardo išspren-
10, ar del kitos kokios prie-

Įžasties, daugeliui darbininku 
temokėjo pripažintų uždar-

|bių. 
Dabar antkart turės grąži-

[nti milionus doleriu. 

DALIS BRAVARO BUS 
PARDUOTA. 

ScboenboTen Brewing Co. 
[turi skolos (JTAOtiO dolerių ir 
negali atmokėti. Tad dalis 

[bravoro trobesių bus parduo
ta už tą skolą. 

Teėiaus bravaro visos neju-
domos savastys siekia arti 
5 miliomi doleriu. 

Chicagos licencijų (license) 
departamentas gauna misis 
^undinių kad pastaru laiku 
pradėjo pulti mažas krautuves 
/monės girdamiesi esą sveika
tos prižiūrėtojai (bealth offi-
?crs) arba licencijų pertikrin-
tojai. Ypatingai tokie 'ponai ' 
lankosi po ateivių krautuves. 

Atėjį krautuvėn reikalauja 
mokėt licencijų mokesni gaz-
iindami kad miestas uždarys 
jstaigą, jei ant kart nebus už 
mokėta, na ir duoda kokį tai 
raštelį kad pinigus priėnrė. 

Noriu žymėti faktą kad Chi
cagos miestas nėra autoriza-
fcs tokių darbininkų, kurie 
rinktų pinigus po jūsų biznio, 
įstaigas. Licencijos gaunama 
užmokant tam tikra mokesni 

4. • 

Collectors raštinėj, arba siun
čiant čeki arba money orderį 
City Collectorio vardu, Roomf . 
10?', City Hali. 

Krautuvininkai jokiu būdu 
neprivalo duoti tokiems " t i r i -
nėtojams" licencijų mokestį 
pinigais. Jeigu tokis pareika-
iavimas iš pusės pertikrinto
jo butų daroma, krautuvės sa-

ininkas privalo paimti jo 
žvaigždės numerį, įsidėmėti to
kio žmogaus išvaizdi) ir pra
nešti Policijos Departamentui 
kad štai tokis žmogus dirba 
mūsų apylinkėje. 

Su aukšta pagarba, 
Joseph O. Kostner, 

Chairman Revenue Commis. 
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ranesimas 
"DRAUGO" BENDROVES ŠERININKŲ susirinkimas įvyks 

Sausio (January) 24 d., 1924 m., 7:30 vak., Aušros Vartų par. 
svetainėje, 2323 W. 23 PI. 

Visiems Gerb. Šėrininkams buvo pasiųsti pakvietimai. Jei 
kurj nors pakvietimas nepasiekė, tai šiuomi pranešimu norime pa
siekti. Prašome visų atsilankyti. 

Atvykdami į susirinkimą turi atsigabenti arba pakvietimus, 
arba įgaliojimus, arba šėrus, kitaip nebus įleidžiami. 

"DRAUGO" BENDROVĖS 
VALDYBA. 

iii 
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APIPLĖŠĖ; ĮSAKĖ VEŽTI. 

• H 
i relefonaa Boulevard l fS0 

Dr,S.A Brenza 
4808 80. Ashland Aramu 

chicAgo. m. 
Vai.: t ryto Iki 12 pl«t: 1 po 
piet Iki S po piet: « ! • vak. iki 
9:8« Tak 

Į Į Į Į Į M l f - • - • • • • • ! 

Dr. A. K. Rutkauskas 
OYBCTOJAS IR CBTKUROA8 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 4140 

Telefonas Seeley 74St 

Orį I. M. Feinberg 
Gydo •peciallal vlsoklaa rjrų Ir 

moterų lytiškas ligas. 
2401 Hadison Btreet 

I i n p . Weatera Ave. — Chtcago 
Valandos: 2—4 po pietų 7—• vak. 

#r 

kižkų organizacijų, taip ir L . . ji prisirašyti prie L. Vycivi V 
Vryči\j organizacija tnri datlg organizacijos malonėkite ątsi-
priešų. Toeians mnsij kuopos lankyti. Vytė. 
nariu, darbštumu ir vietinės — • UlflCA \T\V(\ 
kolonijos jaunimo susiprati ' N L L L I O K L I U U O U LAIKO 
uiu mūsų kuopa vis <laugiaus 

Tfl. Boulerard 2160 

DR. A. J . KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chtcago. UI. 

"Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo oflsf po numerio 

4729 S. Ashland Ave. 
ŠPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—8 
po pietų: nuo 7—8.80 vakare 
Nedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas DrexeJ 2880 
t^m^i 

Apiplėšus Herry Brownstein 
atimant nuo jo $750 ir $350 
vertės špilką kuomet šis bu
vo beįvežijs savo mašiną ga-
ražiun, plėšikai davė isakymą ' . 

vA. • ., • T» ,• '• -.r ;,> s u g a u s gauna naujų narių, vežti juos iki Paulina ir Mon- A. , . •. *' Siame susirenkime mūsų kuo-
roe ffatvių. [sakymą išpildžius, . . , - . . , ,. 

° fc l J • x , r?a irgi laimcjo kelius naujus 
ploSitai Jt paleido. | į į į j b n t ( l n t K B u n a k l l i t c i r 

Af. Vadapalaite. Persikėlė iš 
Vitų kuopų: .J. Mickeliunas, 
Y. Knkštalis ir J . Ruzgis. 

NORTH SIDE. 

TAI POLICMONAS' 

APIPLĖŠĖ. 

Kat. Federacijos 23-čio nkf-% 
riaus svarbus susirinkimas i-
vvksta sausio 23 d. 7:30 vai. 
vakaro šv. Mykolo parap. svej 
tainėj. 

Visi draugijų atstovai pra
šomi laiku susirinkti, nes sus
iną pradėsime punktualiai. 

Valdyba. 

DIEVO APVEIZ. PARAP. 

Susekta, kad C'hieagos po-
liemonas John \V. (Mark, 54 
m. amžiaus, turi dvi paėias ir 
abkh'i ikišiol užlaikė. Vi«i-
na pati via tikroji, gi kita — 
sugulovė. Tikroji turi pen-
kis suaugusius vaikus, netik
roji du. 
• Policmonas traukiamas tie-
son. 

Trys ginkluoti plėšikai už
puolė Ch. Ott, 1449 East (i5 
Pi , vakar rytą ir pagrobė nuo 
jo fSb\ 

Kol kas vagiliai nesugauta. 

LAIMĖ KAD NEKLIUVO. 

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 25 kuopos metinis susirin
kimas bus sausio 23 d. 8:00 
vai. vak. Dievo Apveizdos pa-
.ap. mokyklos kambary. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti. 

Valdyba. 
i 

BRIDGEPORTAS. 

Mušu jaunimo darbuotė. 

Sausio 1G d. šv. Jurgio par. 
svetainėj, įvyko L. Vyėių 1G 
kp. susirinkimas. Atsilankė ne 

Nesenai atvykęs iš Lietuvos 
p. M. Zujus vėl sugrįžo į inusų 
kp. prie kurios jis ir pirmiaus 
darbavosi ir yra kuopos gar
bės nariu. 

Visi nauji, persikėlę ir su
a i ž ė nariai tapo priimti sn 
Ižiaugsmu ir rankų plojimu 

KaijK) nauji mūsų kuo|>os dar-
hu< 

Susirinkimai. 
i 

Iki šiol mūsų kuopa laiky
davo susirinkimus tročiadie-
aiais, bet dėlei nekuriu nepa
togumų, tapo nutarta perkel
ti susirinkimus is trečiadienio 
i ketvirtadieni. 

V E L T U I . 
Aš turiu gera progą kur ga

lima padaryti liuosu klaiku 
daug pinigų. Darbas lengvas 
ir pelningas. Atsišaukite tuo-
jaus pas: 

V. M. STULPINĄ 
3315 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 6062 

?= 

KUR TAIP SKUBINIES? 
Pas Suromski, jis daugiau
sia turi namu, farmu, bizniu 
ant pardavimo ir mainymo. 
Reikalui esant kreipkitės pas: 

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 S. Halsted St. Chicago. 

Tel. Boulevard 9641 

REIKALINGA. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 8. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0094 

Valandos.* 
Nuo 10 iki 12 p ie t 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo. 10 iki 12 piet. j 

Te*. Blvd. 1401 

Dr. V. A. Š I M K U S 
3315 So. Balstod Street 

Valandos: Nuo 9 iki 3 dieną. Nuo 
7 — 9 vakare. 

Nedėliomis 9 iki 12 dieną. 

Tel. Boulevard 0687 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1701 W. 47-th S t 
••.lando* nuo 8 Iki 12 diena, nuo 4 
Iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

Iki S ral. po pietų. 

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo. 
V'aliris ,ir guolis. Atsišaukite: 

W. J . STANKŪNAS 
3315 So. Halsted Street 
Telefonas YaUds 15*6 

k 

Todėl sekantis susirinkimas 
{vyks ketvirtadieny sausio 24 
d. šv. Jurgio par. svetainėj 
S vai. vak. 

Tad visi nariai i u. norintie-

^ E . " . ' • ' i » 

rrss: 

BUVO PAVOJAUS 
LIGONINEI. 

Vakar rytą kilo didis gais
ras šalę Šv. Luko ligoninės. 
Slaugytojos paruošė ligonius 
kas momentas perkelti kitur. 
Tečiaus pavojus pašalintas. 

MOTERIMS PRANEŠIMAS. 
Netoli 47-tos 'ant Kmerald į m a z a a * k a i c m s Oaummo. A t p i g . ( ) v i l n o n t - . s ^ į j o s M n e . 

Ave. automobilistas užgavo K ^ « * i » # I kuopa turi rinių visokios i-ųsies Nepra, 
. . T , _ . v. dantį ivairiu koioisiin knrios 'leiskite progos ateikite tuo-

praeivi Jaek Busb, teeiaus ne- ^ * \ a i n i ^ T****™ , ! !Jaus persitikrinkite ir pama-
«ts 

H<*t netrukus polieistas Wir-
^ing užkluiJo jį ir šaukė susto

tai iš komisijų darbuotės. Perkant kitur mokama $2.00 
Nemaži darbai reikalauja $ 2 - 5 0 ir. $2.75 už viena svarą. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chiruręas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1 ) — B e m i r i B i i i f , 
8)—B€ pdl te to b« 
3)—B« krauio, 
4)—B« Jakl* psrajMa rrelkmtat, 
n)—Tw*}*»tal nrreikls «trrtl, im

ti t M j »*i»rti. l» giali eiti 

'(imti Wtmnf (akmenjs tul*yj«) 
Ir • I U M B I * iUpumo pual«J« b* «o-
Pfracijefl. em tam tikromis moks-
Uikomls priemonėmis bei vaistais. 
[įtrtuaienM su^rąJIna girdėjimą. 

aldsMi Ucas pasekmingai. Ir J«l 
yra reikalas daro operacijas. 

rref ie i jsann patarnavimą telkta savo 
ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero. 111. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo S vai. 

pe piet Iki t yal. vakare. 
KedlHomls tr seredomls ofisas o lda-

rytas. 

—Ji 
Reik!. 1*1. Van Buren 02*4 

Ofiso Tel. Boalerard M9S 

Dr. A. A. R0TH I 
RUSAS GYDYTOJAS m 

CHIRURGAS 
•peolAltstAS MotertSkri, TyTiSkų T 

Valku tr Tfm chronlSku Ilgų. « 2 * So. Halsted Etrect V a i k ų tr VHKĮ 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
VaL: 19—11 ryto: J—S po piet. 

.f— 8 vak. Ned. 10—lt d. 
H#-a it.19 Independenre Blvd. 

H « » Cht'»(Cn 

Dr. M. Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CHICAGO ILLINOIS 
Telefonas Yards 50S2 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto po 
pietų 6 iki 8 vak. Nedėliomis ofi-
<nM uždarytas. 

I Dr. M. Strikol'is" 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4901 So. Ashland Avenue 

Tel. Boulevard 7820 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki 9 

Ned. 10 iki 12 
Namai; 6841 So. Albany A venue 

Tel. Prospect 1930 
Vai., pagal sutarti 

R 
Tel. Canal 0257 Vak. CatuU 2118 

DR. P. Z. ZAliTORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 

AK pankiothi už $1.00, $1.25, 
ci. ftiam nepaklausius, pdlieis- n ( i l l i a z i i l i r ^ « Praeita met;> $ t 4 0 i r $ i m 

• as paleido šešis šūvius patai- musij kuopai įrengimas dviem 
andamas du į automobilių. įbeilSDaU rateliams drabužių ir 

\isų žaidimui įrankių atsėjo 
virš trijų šimtų dolerių. Todėl 

Vienok tuomi nebuvo nudan
gintas. J is staiga įsuko kiton 
gatvėn ir po to jo daugiaus 
aiatyti nebuvo galima. 

Laimė kad nekliuvo. 

A. f A. 
JUOZ, ČERNAUSKIS 

Mirė sausio 22, 1924, 1.15 
vai. ryte; 47 m. amžiaus, 
Paėjo iš Kauno arėd., Tel-
čių apskr.. Rietą vos par. 
Daugirdų k a i m o . A 
menkoje išgyveno apie 20 
metų. ral iko dideliam nu
liūdime tris brolius, Mc 
tiejų, Petrą, Vincentą ir 
seserį Petronėlę. 

Kūnas pašarvotas po 
num, 3202 Aųburn Ave. 
Laidotuvės įvyks pėtny-
čioj, sausio 25 d., 1924 m. 
iš namų J šv . Jurgio baž
nyčia. Po pamaldų bos 
nulydėtas į šv. Kaiimie 
ro kapines. 
visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti lai 
rietuvėse. 

Visus gimines, draugus 
ir pažįstamus kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse. 

Administratoriai. 

netik kad iš kuopos iždo išlai-
dėm visus pinigus bet, ir pas 
narius turėjom užtraukti pa
skola, virš poros šimtų dolerių. 
Tad dabar ir priseina rengti 
šiokius ir kitus dalykus kad 
atmokėjus skolas. 

Tam pačiam tikslui yra iš
leistos serijos laimėjimui de
šimties dolerių auksu.- Serijų 

Aš ne mėgstu ta!, jum pardavinėjimas gana sparčiai 
garbė. Man tinka geriau pap- o i n a ' n e s b e v e i k v i s o s m u s l * 
rastas gyvenimas". j kuopos narės, uoliai darbuoja-

Po šių keliu žodelių h«pW- U ž Padavimą daugiausia 

MOTERIS NETURI UŽKA 
BINŽTI ŠALV GYVE
NANČIOS MERGINOS. 

"Ka ip tu mėgsti būti sheik, 
Mr. Lickey.t" 

. . 

Lininiu gijų de} mezginiu 
ir siuviniu dideliame pasirin
kime. Apatiniu šilkiniu marš
kiniu ir pančiaku merginoms 
ir moterims. Kreipkitės tuo-
jaus. * iH | 

. Frank Salimanavičius 
504 West 33rd Street 

Tarp© ParneU ir Normai Ave. 
1-mos lubos'iš priešakio 

809 W. 35lh St. Chicago 
Te!. Boulevard 061X ir 0774 

PADAUOM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUfc-

Paseknungai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakorte*. * 

T 
LIETUVIAI GRABOEIAI 

L. (r. Lickey, 50, gyvenančio 
1*719 Indiana Ave. ir teisėjo 

serijų yra paskirtos dvi dova
nos ,— dvi dėžės saldainių. Kol 

Lawrenee Jacob Englevvood ' k a s P i n n o s d o v a n o s l a i m ė ž h l -
teisme anądien teisėjas p a d e - ' r i ! P- K - Krutalienę, nes ji 
jo Mrs. Lickey po $1,000 pa
rankos kad pastaroji gyventu 
santaikoj su savo kaimyne 
Miss Estlier Trepow, kuri da
žnai nušypso į praeinantį ^Irs. 
Lickey vyrą. 

lig šiol yra daugiausiai parda
vusi serijų. Bet kitos vytės' ir
gi yra gerokai pažengusios 
pirmin, tad pirma dovana dar 
nežinia kam teks. Žinoma, 
mūsų vytės darbuojasi nedel-

Miss Trepow skundėsi kad |*> * " * ^ J ^ ' į ^ ? ? * ^ 
to vyro žmona buvo atbėgu 
«i pas ją su įvairiais gandi 
nimais kam jį šypsosi į joe se 
ai-

dovaną, bet dėlto kad iš jų 
darbuotės kuopai butų nauda. 

Nauji na r ia i 
Kaip daugelio kitu, katali-

A, f A. 
A. BALAKAUSKIENĖ 

mirė Sausio 191 d. 1924, 
10:30 vai. A. M. 42 metu 
amžiaus. Paėjo iš Kauno 
Red. Tauragės Apskr. Pa 
Jūres parap. Keberkščių 
Kaimo. Amerikoj išgyveno 
20 metų. 

Paliko dideliame nuliū
dime Vyrą Kazimiera ir 
sunu Kazimiera 17 metų. 

Kūnas pašarvotas po 
num. 1815 West 45 St. 

Laidotuvės įvyks Sere-
doj, Sausio 23 d. 1924 m. 
iš namų į šv. Kryžiaus 
ftažnyčia 8:30 vai. ryte. 

Po pamaldų bus nulydė
tą į šv. Kazimiero kapi
nes. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras Kazi
mieras, sunūs Kazimieras 
Baltikauskai. 

S. D. LACHAVYIGZ 
Lietuvis Gmborlus 
SS14 W. 2Srd FL 

Cicago, m . 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigtausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1971 
l l t t 

*e -

Remkite tuo» biznierius, ku-

m dažniausiai garsinasi dien 

VaSty "Drauge" . 

Valandos: 10 Iki 12 ryte; 1 iki € 
po pietų; 6 iki 9 vakare 
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" DR.A.L.YUŠKA 
1900 So. Halsted Street 

. Tel. Canal 2118 
Ofiso va!.: 10 ryto iki 12 po piet 

6 iki 7 vai. vakare. 
Res. vai.: 2 iki 4 po pietų 

41OS Archer A venue 
Tel. Lafryette 0098 

A T V I R U T Ė S . 
A. Žmuidzinavičiaus—Žemaičio. 

K«̂  tik gavome labai gražių A. Žmuidzinavičiaus pieš 

tų atviručiu, įvairių Įvairiausiu gatuukų: 

Telefonas Boulevard 4189 

A. Masalskis 
Gruboring 

fatATDviujŲ lei-
dotuvėse v«9-
tnvėse, krtkaty-*1 

nėe ir Idtuoee 
reikaluose. Kai- , 

Susigraužimas, 
Nemunas ties Kaunu, 
Liūdnas Kraštas, 
.Tirinėjimas, 
Nerys, 

* Į Šviesia praeitį 

Giedras Vakaras 
Palangoje Nagi o kalnas' 
Regėjimas. 

Dravės, 
• * wav 

Taipgi turime ir kitokių atviručių. Kiekvienos atviru
tės kaina tik 5c. 

DEAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley A venue Chicago, HL 

3307 Aubum Ave. Chicago.! 
I . n i r - T — ' . • i » 

j Telef. M ^loteru skyriuj Canal 4289 
Vyru skyriuj Roosevelt 8811 

H. F I S H M A N 
Moterų ir Vyru Drabužiai 

Kailiniai ir Naminiai Dalykai 
Cash ar ant Išmokescio 

Atdara irtarninkais, Ketvergals Ir 
Subatomis iki 10 >*al. vak. Nedė

liomis iki 1 vai. 
1227 — 29 8o. Halsted St. 

2 ir 3-čioa lubos. 
Chicago, UI. 

I 

NUSIPIRKITE LIETUVOS 
Ž E M U P Į 

Turėdami Lietuvos ŽEMLAPĮ matysite Lietuvą kaip 

ant delno. Iš Žemlapio pamatysit kiek Lietuva turi dabar 

geležinkelių, plentų, Apskrities mietų, kiek lenkai "p ra 

šu p a n e " turi okupavę Lietuvos plotų. Žodžiu sakant — 

pamatysite visą Lietuvą, taip aiškiai, kad patys butu-

.mėte pervažiavę skersai ir išilgai. 
Kaina tik 45c. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South OaJdey Ave. 
< , . , ' 

Chicago, UI. 

> 

• 


