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savo priešų. Tečiaus to \iepa- t'esiami LDS. organe, dėlto rei
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visus šalies vadovus padaryti
dikalę reformą Sąjungon yra
tarpis. Sąjunga stiprėja nau didačių atvyksta.
Artistiški diplomai.
teisingumo ir meilės vienybę.* gai bus galinga partija, Tuiri įvedę.
Tel. Roosevelt 7791
joms pajėgoms atsiradus. Dr.
Pereitais metais šv. Pranciš
Netikslu butų šią išminties aplink savo vėliavų sutraukė
J a u bemaž reiktų baigti
Prieš Seimą buvo pienuota
K.
Pakštas
išrinktas
LDKS.
kaus
Seserys
valdė
dvi
dideles
mintį peikti, ją įtarinėti. Tega pusantro miliono darbininkų sukooperuoti tik "Darbinin
savo raštą ir malonius įgpuVATIKANO POLITIKA.
prezidentu,
Mačiulis
viee-premokyklas: šv. Kazmuero pa-,
s ^ s .
a^ilankius
lima džiaugtis ir sveikinti Šv. ir valstiečių. T a partija visos ko " spaustuvę, gi Seimas nu
zidentu,
Kamandulis
iždinin
rap. PiUsburge ir Detroite. ,
tautos gerbiama.
u
m
&
tarė sukooperuoti visą LDS.
Kiekvienas Vatikano oficia Tėvo balsų, kurs savo doriniu
ku,
J
.
Glineckis
namų
šeimi
Šiais metais, turi kibai daug pie
. *Seserų Pranciškoaių^ gra
" I t a l ų tauta patenkinta e- turtą. " D a r b i n i n k e " rašoma:
lus o net i r neoficialus raštas autoritetu, neatsižvelgdamas į
ninku, sekretorius — adminis pakvietimų užimti įvairias mosančia
drausme.
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r
todėl
no
asmenis
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valstybes,
visuomet
žiuosius rankų darbelius. Ju
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supaleistas pasaulin sukelia vi
tratorius
tas
pats
J
.
vTumasokvklas,
bet
visų
neįstengs
užčia visų neišskaitysi ir neapsuotino intereso. I r tie kurie smerkia neteisybę, skriauda, riai dirba, nes žino, jog turi kooperatinimo klausimas buyo nis.
imti. x
rašysi.~Labiausiai man patiko
- asmeny Papos mato Jėzaus Kri ragina vadus pakilti aukščiaus valdžių, kur įstengia valdyti, svarbiausias ir jam išrišti paš
Seimo
prezidiumas
susidarė
Birž. 22 d. išvažiavau aplan rankų darbo diplomai duodami
staus vietininką žemėje, ir tie visokių militarizmų, imperia ir kuri vadovaujasi šalies tvar vęsta veik pusantros dienos. Ir iš pirm. L. Šimučio " G a r s o "
išrištas tik po ilgų- diskusijų, redakt., Bilinsko — vice-pirm., kyti šv. Pr. seserų, nes ir ma garbės nariams paaukojusiems
kurie neapykanta .dega prieš lizmų, nacionalizmų ir t. t. Tei ka ir gerove.
no duktė ten yra. ^Stoty mane šv. Pranciškaus vienuolynui
" P i r m fašistų valdžios Ita kai klausimo visos pusės pa
krikščionybe, visi — nors skir sybė—pirmoji, meilė — antro
stud.
Daugžvardžio
ir
p-lės
Bla
pasitiko duktė i r dar viena $50 arba $100. Diplomas ar
tingai svarsto Vatikuno ka ji, visuotinai taikai, sąlyga lijoj gyvavo kabinetai, kurie aiškėjo ir karštai visiems pri žauskaitės — raštininkų.
Štai, dar kartą pabrėžiame, virpėjo prieš bankininkus ir tariant".
jos draugė sesuo. Paėmėm gat- tistiškai aukso raidėmis išralinio žodžius.
kame yra Vatikano politika. laikraštininkus prieš didįjį
Lauksime ir godžiai skaity ANGLIJA IR DIVORSAI. vekarį ir nuvykom į Seserų švtg* su šv. Pranciškaus paPijus XI adresavo laišką
namus, jjrie šv. Kazimiero par. veikslu, gėlėmis išpieštas.
masonų mistra. Nes šis visuo sime rimtus argumentus ku
Kardinolui Valstybės Sekreto^
Pittsburge.
REIKŠMINGAS ITALIJOS met yra apsidengęs tai ma rie nusvėrė LDS. kooperacijos
Dieve joms padėk, laibai
r iui paliesdamas opiausią tarp
Anglija
pasigamino
naują
Su?jo visos seserys mane pa graži pradžia, tik reikia kad
žesnėmis, tai .didesnėmis pas pusėn. Toliaus rašoma:
PREMIERO
PAREIŠ
tautinės politikos žaizdą —
divorsams įstatymą. Tas įsta sveikinti. Jų buvo aštuonios.
laptimis. Tuotarpu šiandieninė
KIMAS.
visuomenė remtų. Darbo dir
"Bendrus kooperacijos pa tymas pagerintas tiek, kad diRuliro okupaciją ir reparacijų
valdžia y r a vienatinė valdžia,
Apsirėdžiusios
kandidačių va labai plati, tik reikia mums
grindus seimas priėmė. Smulk vorsai legaliai pripažįstami tik
(atlyginimo) klausimą.
kuri
nepripažįsta
jokios
kitos
drabužiais. J ų viršininkė se gerų darbininkių. Nes kas ki
Italijos premieras MusTiolini
Mes dar neturime laiško
menoms apdiFbti išrinkta ko sveti moteriauninkams.
pašalkiės valdžios.''
suo'Aldegunda, seniaus ilgus tas sugebės mums išmokinti
teksto, bet laikraščiai deda ko senate pasakė reikšmingą kal
misija "iš Dr. K. Pakšto, kun.
Naują
įstatymą
žemesnieji
metus buvusi sesuo nazarietė.
ir išauklėti taip gražiai pri
mentarus (aiškinimus), dažnai bą. Kalbėjo apie •vidujinę Ita Mussolini baigė tais žodžiais: F . Kemėšio, P r . Gudo. Pilnai parlamento minai pripažino
Beto man gerai pažįstama se
"Mano
visa
ambicija
buvo
lijos
politiką.
PKcmieras
užgy
augančią kartą jeigu ne moky
nepalankia prasme. Katalikai
apdirbta konstitucija bus pas praeitą mėnesį. Lordų rūmai—
suo Baptistą ilgai mokytojavu
tame,
idant
italų
tauta
biitų
nė
apie
praneštus
masinius
atojos Seserys vienuolės! Jos
privalo priimti Šv. Tėvo laiš
kelbta prieš sekantį seimą ir šiomis dienomis.
si
Brigliton
Parke
(Qliicago)
%
kus su pagarba, nes Bažnyčios reštavimus. Jis sakė, kad tos stipri, idant vystytųsi, idant sekantis seimas ją galutinai
visa siela tam tikslui tarnau
Lordų rūmuose iškilo smar
Patenkintos.
vadas rašo besivaduodama^ žinios, tai masonų prasimany butų .didi ir laisva".
ja, gi mes visi kurie žinome
priims. Kooperacijos šėrai bus kios diskusijos. Lordas Bray
Mussolini yra nepaprastas tik po $5.00 i r asmuo nedau atakavo įstatymą ir pačius di
Melų išganymu ir pasaulio tai mai, basonai melagingų infor
Iš pasikalbėjimo aiškiai su kiek reikia kantrybės, kiek
ka. Ši v i a išimtinai viena Va macijų paduota užsienių kores- žmogus. Juo visi įdomauja. Ir giau jų galės pirktis, kaip už vorsus. J i s pažymėjo, kad dipasišventimo, beauĮdėjant ir
pratau,
kad
jos
labai
patenkin
l>ondentams. Tie ir rašo "nu niekas tikrai nežino, kas jis $200. Namo bonai priimami,
tikano politika.
vorsai yra priešingi Dievo įs- tos išėjusios iš lenkių vienuo- bemokinant vaikučius, privalo-'
g i r s t a s " žinias.
me užjausti Seserų darbui ir
per žmogus. Tik žinoma, kad perkant šėrus, kaipo gryni pi tatvmams.
Jeigu Valstybės butų priė
<lvno.
!^
Premieras sakė, kad nesenai italų tautos gerovei daug yra nigai. Kad seimas ne be entu
kiek galime jas remti.
musios Papos rekomendacijai
Lordas Bray pareiškė bai w
Matomai jos daug prisiken
Brighton-ptirkietin.
ziazmo priėmė kooperatyvius mės, kad, priėmus įstatymą,
pirmaisiais karo metais, pasau pačiu fašistų tarpe atsirado pasidarbavęs.
pagrindus rodo tas, kad dele Anglija su divorsais susilauks tėjo, nes JOJUS esant kartu su
lis butų išvengės nuožmaus 'kenksmingų valdžiai asmenų.
tekdavo išgirsti ne
P-lė Florence V. Cannon,
finansinio krizio ir milionai gy Tečiaus tie asmenys pašalinti
SEIMO ATSTOVŲ PER gatai šėrų užsirašė už apie $1,- sudegeneruotų ' amerikoniškų lenkėmis
malonių priekaištų. Bet ką jos Camden, N. J., metė karierą
000. Nauji LDS. nariai turės sąlygų.
vybių butų buvusios apsaugo iš fašistų eilių.
MAINOS.
turajo daryti? Pašaukimo ve dailėj ir dirbs išimtinai tik
Mussolini pažymėjo, kad
būti ir kooperatoriais, t. y. tu
tos.
Nežiūrint to, lordų buta<s 93
damos įstojo į Nazariečių vie prie vaikų žaislų (zabovų).
Papą rašo ir kalba teisingumo karaliaus asmuo skaitosi tė
Vyriausioji rinkimų komi rės pirkti šėrų, o ikišiol prisi balsais prieš 8 patvirtino įsta
nuolyną, nes šv. Kazimiero Se
P-lė Genndine Buchet, siu
ir meilės principų šviesoje, ku vynės simbolas. Delio tas aš sija praneša, kad vieton atsi rašiusieji liks senomis teisė- tymą.
serų vienuolyno d a r tuomet vėja, buvo nesenai išrinkta
ri turėtų vadovauti pasauliui, muo turi but gerbiamas.
Įstatymas divorsų klausime
sakiusio atst. Timinskio (ru nus, jei nepirks šėrų.
nebuvo.
Sakė, kad fašistą milicija su
Paryžiaus "karalienių karalie
bet kuri, deja! dažnai temdo
Kun. F. Kemėšis pakviestas nulygina moterų teisos su vy
so) įėjo Yolf Šulim (žydas),
Šv. Pranciškaus vienuolyne. n ė " i r jai paskirta kraičio $1,daryta iš parinktiniausių Ty
ma žmonių pageidimais.'
rų
teisėmis.
Pirmiaus
'
to
ne
aplankyti
visas
L.
D.
S.
kuo
rą. Milicijos karininkai uolus vieton Radzevičiaus (d. fed.) pas ir išaiškinti permainas. buvo.
Sekm. 24 birž. nuvažiavau \ 000 ir $1,000 vertės; namų raĮėjo
Jonas
Valaitis;
vieton
, Sprendžiant iš teksto laik ir ištikimi valdžiai ir tėvvnei.
Kaip yra pagarsėję divor- Šv. Pr. vienuolyną Millvale ar-J kandų,
Per liepos, rugpjūčio ir rugsėjo
Po
v.
Kuzminskio
(vali
liaud.)
' < Fašistai,"
kalbėjo
raščiuose paskelbto, Papą pa
Amerikoje,
patvirtina ti Pittsburgo. Ten mačiau vimėnesius kun. P. Kemėšis tų sui
brėžia, kad teisingumas ir mei- premieras,
"nei
motais įėjo Nikod. Radis; vieton Do jam seimo paskirtą misiją at pastarasis atsitikimas lordų <sas seseris baltais velionais,
San Francisco, Cal. — Duo
įeina l i k s " .
rūmuose.
lė pirmininkautų rišant painu- griauti valstybės konstitucijų. mo Jasaičio (kr. d.)
kurios šį rudenį priims abitus nkepyklų drivers * unijos atga
jį reparacijų klausimą.
ir užims mokyklas. Jos labai vo tą algos laipsnį kokį gau
Tečiaus stebėtina, kad tarp ta Kazys Gurauskas, gydytojas
Paskutinis priedus — kun. •
Sausas medis yra apie treč- džiaugėsi galėsiančios tarnau- davo 1921 m. Tuo pakelta
J i s teiraujasi ar Ruliro oku riamu parlamento ir konstitu — pulkininkas — leitenantas. F, Kemėšio maršrutas populeti savo tautai kaipo tikros lie- jiems algos $3.00 į savaitę. Da
pacija yra būtinai reikalinga cijos gynėjų randasi tokių, k u Taigi galutinai mažumų sudė- rizuojant kooperacijos idėją dalis vanduo. '
r^
tuvaitės seserys. Laikinai jos bar jie vidutiniškai uždirba
priemonė taikai įgyvendinti rie dažnai laužo konstituciją, ris lieka tokia: žydų 7, leri - mūsų visuomenėje, ypač LDS.
narių tarpe, labai svarbus. J i s
Darbas viską, pergali.
gyvena vokiečių šv. Pranciš- $45 į savaitę.
Europoje, jeigu Francija ir Vmi privalo žinoti, kad vai- kų 4, vokiečių 2 ir rusų 1.

"įDRAUGAS"

Belgija gali gauti sau garanti
jų kitokiu būdu.
Tik tiek tegalime išskaity
ti iš laikraščių pranešimų, kal
bant apie Šv. Tėvo laišką.

PROTOKOLAS

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS
RĖMĖJU
SEIMO.
6v. Kazimiero Akademijos Rėmėjų
Seimas įvyko birž. 17 d. 1923 m. Cliicago,
111. Pradėta su iškilmingomis šv. Mišiomis
8v. Kazimiero Vienuolyno Koplyčioje, ku
rias atlaikė gerb. kun. I. Česaitis, pasakė
iškilmei pritaikintą pamokslą.

Sesija 1 — 1.30 vai. po pietų.
Seimą-atiadrė p-nia A. E. Nausėdienė,
draugijos pirmininkė, ir pakvietė kun. V.
Kulikauską atkalbėti maldą. Iššaukta val
dybos narės, pasirodė kad visos dalyvauja
seime. Gerb. kun. X. Kulikauskas, draugi
jos kapelionas sveikino delegates linkė
damas joms pasekmių pradėtuose darbuo
se. Gerb. kun. L Česaitis " D r a u g o " re
daktorius sveikino delegates; savo kalboj
nušvietė reikalingus darinis, katalikių mo
terų ir ją uždavinius. Seimo prezidijnman
išrinkta sekančios: Pirmininkė pn. A. E.
Nausėdienė, pirmoji pagelb. V. Jablons
kienė, antroji pagelb. Z. Sakalienė, pirmo
ji rast. M. L. Gurinskaitė, antroji rast. Zo
fija Jurgaitė, Mandatų ir Įnešimų Komisi
j a : V. Gainaitė, M. Tuniasonienė, Ona Mi
lašienė, Knygų Revizijos Komisija: M. Mi-

U KITI RAŠO.

sitvėrė Waukegan, 111.
Sesuo DoJorosa, draugijos iždininkė, iš
Valdybai užėmus vietas sekė skaitvdavė detalį raportą raštu.
_^
mas praeitų metų protokolo.
Nuo pereitų metų 1921 iki 1922 liko
Valdybos raportai.
balansas
$1,742.33
Gerb. pirmininkė pn. A. E. Nausėdie
Nuo 1922 iki 1923 'įeigų $1,787.04
nė išdavė pilną raportą žodžiu. Dalyvavo 9
Nuo 1922 iki 1923 išeigų $1,024.87
paprastuose susirinkimuose ir viename ex
Lieka
$2,504.50
tra. Kasinėjo į laikraščius, ypač į ' 'Drau
Per vajų iš Cliicagos suplaukė $10,405.74
g ą " apie Rėmėjų veikimą ir garsino " V a - gi iš visos Amerikos iki šiol koplyčiai su
karienbutį" ir kitas Vienuolyno naudai plaukė suvirs $2Q,000.00.
parengtas pramogas. Koplyčios vajaus laiSeiman atsilankė du svečiu gerb. kun.
ke kalbėjo kur tik buvo įviečiama. Davė" Br. Bumšas, K a i Feder. Cliicagos Apskr.
paskaitą Akademijos Mergaitėms apie vi pirmininkas ir Jonas Kulikauskas 14 kp.
suomeninį darbą. Važiavo Federacijos Sei Spaudos draugijos.
Toliaus- sekė skaitymas/ pasveikinimų.
man sulyg praeitų metų seimo nutarimo
Bostonan Vajaus reikale. Raportas priim Gauta pasveikinimai nuo:
SKYRIUS 1 — TOWN OF LAKE —
tas su delnų plojimu. Pirmoji pirmininkės
pagelb. pn. P. Susnienė praneša kad nega Šv. Franciškos dr. prisiuntė auką $50.00.
lėjusi dalyvauti susirinkimuose — gi sky Šv. Agotos dr. (amžina narė) auka $12.00.
SKYRIUS 2 — BRIDGEPORTTAS —
rius šiais metais netvirtai veikęs. Antroji
pagelb. p. Z. Sakalienė praneša kad etelei Mergaičių Nekalto Pras. Šv. Mar. Panos
stokos laiko negalėjusi lankytis susirinki dr. dabaigia mokėti $25.00 (amžina narė)
muose bet savam skyriui dirbo. Nutarimų Rožančavos dr. $15.00; Tretininkų dr. $10.rast. Z. Jurgaitė praneša, kad išviso susi 00; Šv. Onos dr. $15.00; Šv. Petronėlės dr.
rinkimų buvo 12 ir vienas paprastas, su $15.00; Moterų Sąjungos 1 kuopa $10.00;
sirinkimuose dalyvavus, protokolai visi su Ona Beinotaitė boną $100.00 (amžina na
rašyti knygon. Finansų rast. p-lė M. Mik- rė) Uršulė Freitikienė $75.00 dabaigia mo
šaitė praneša, kad pilnai užsimokėjusių iki kėti (amžina n a r ė ) ; pn. V. Jablonskienė
šiol narių yra 700. Naujas skyrius susitvė $5.00; B. i r O. Sekleckar $10.00; P. ir B.
rė Hartford, Conn. P-nia A. Nausėdienė Lazdauskai $10.00.
praneša kad dar vienas naujas skyrius su
SKYRIUS 3 r - NORTH SIDE - Šv.

j kšaitė ir O. Valanėiunaitė.

Kazimiero Akad.
ir $25.00 įžanginę
Moterų Sąjungos
nimo laiškas nuo
Seserų draugijos.

Rėmėjų 3 skyrius $5.00
mokestį į amžinas nares;
4 kuopa $5.00. Pasveiki
Šv. Kazimiero Brolių i r
«

SKYRIUS 4 — ROSELAND — Šv.
Kazimiero Akad. Rcm. 4 skyrius $66.00.
SKYRIUS 6 — BRIGHTON PARKE
— Pr. Šimkienė $25.00; Apaštalystės di*ja
$5.00; Nek. Pras. Šy. Mar. dr-ja $10.00/
SKYRIUS 9 — CICERO — Moterų
Sąjungos 2 kuopa $5.00; Šv» Kazimiero
Akad. Rem. Skyrius 9 $10.00; Motinos Die
vo Sopulingos dr-ja $10.00; M M Maironienė
$5.00.
; /
—

•

SKYRIUS 10 — WES{r SIDE - ^ A u š 
ros Vartų Moterų--ir Merginų Dr-ja $10.00;
kuri. Br>Bumšas $5.00; Jonas Kulikauskas
$5.00; Aušros Vartų Moterų i r Vyrų dr-ja
$10.00; Šv. Kazimiero Vyrų ir Moterų drj a $10.00; Spaudos dr-jos 14 kp. $10.00;
Moterų Sąjungos 55 kp.,$5.00; Altoriaus
'Puošimo dr-ja $5.00; Tretininkų dr-ja,
'$10.00.
, v
.
X

Skyrių raportai.
1-mas Skyrius Šv. Kryžiaus Parapijoj.
Automobiliaus serijų parduota už $70.55.
Vakarienbučio tikietų parduota už $41.00.
Programui skelbimų sulinkta už $12.00.
Kovo 4 d. prakalbų laike svetainėj surink
ta $780.00; Vajaus laike per namus aurink.

ta aukų $360.00. Draugijų a u ko*: Šv. Kry
žiaus $10.00; Šv. Stanislovo $25.00; Gvar
dija D. L. K. Vytauto $25^00; Garsas Vardp Lietuvaičių $25.00; Šv.,Kazimiero $41.50; Tėvynės Meilės $10.00; Šv. Agotos drj a $10.00; Šv. Pranciškos Rymietės Moterų
ir Mergaičių $50.00.
„
Seimą atidarė jwiia A. E . Nausėdienė,
Užėmus naujai valdybai ant 1923 metų
kuri iki šiOliai darbuojasi, skyrius turi
48 nares; pilnai užsimokėjusios. Vakaras
surengtas Sv. Kazimiero dienoj - - pelno li
ko $239.50; narių mokestis $48.20. Išviso >
pelno lieka $287.70.
3-čias šv< Mykolo Parapijoj. Per vajų
surinkta $1,318.00; kun. A. Baltutis $100.00; J . Maksvitis $100.00; J . Brunzai $100.00; A. Kavalauskai $100.00; J. Gerdžiunas
$50.00: Draugijos: šv. Mykolo $100.00; Šv.
Kazimiero $100.00; Šv. Rožančavos $100.00; Šv. Juozapo $100.00; per 10 metų išsi
mokėti. Pilnai užsimokėjusių narių 49.
4 Skyrįus — Visų šventų parapijoj.
Narių mokestis $16.00. Pelnas nuo vaka
ro $113.60, Bažnytinės aukos $57.86, Pro
grama .'mrinkta $30.00. Pelnas nuo pikniko
$50.00. Išviso $267.46. ,
5 Skyrius Dievo Apyeisdos parapijoj
praneša, kad vėl išnaujo susiorganizavo
per vajų, surinko suvirs tūkstantį dolerių.
, 6 Skyrius — Nekalto Pras. fiv. Mari
jos Parapijoj. P e r vajų surinkta $882.47
nuo vakarėlio su išlaimėjimu $76.64 pas
kirta ant koplyčios $50.00 ir $26.64 į cen' t r a . Su nariu mokesčiais prisiųsta išviso
$65.50. Vakarienbučio tikietų parduota už
$48.00 ir trys ženkleliai., Narių vra 41, pil
nai užsimokėjusių. V. ir B. LincLžiai amži .v
ni nariai. Pinigų priduota Seiman $14.45
Koplyčios naudai.
^~
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MOTERŲ POLITIKA.

KUDIKly

šmotukas cukoriaus. Pasenu- I*
" šios duonos ir sviesto.
'
10 vakare. — Šaukštas košelės su 1
8 uncijomis pieno.
,\
Vaikai y o 15-tam mėnesiui reika- '
ląuja daugiau pridėčkų prie valgių.
Kitame straipsny apie tai pakalbėsi
me.
•x
Geriausių pasekmių auta nesenai
pataisant aedapnėtus kūdikius PU
Eagle Pienu. NekUrie mokyklos vai
kai kone du sykiu daugiau augo, negu kiti. Jei nujauti, kad tavo kn
dikis ne toks kaip reikia, duok JOJU
Eagle Pieną. Taipgi svarba šviežaus
oro, užtektinai mi*Ygo ir geri payratimai. Vaikai turi gauti Eagle Pieno
sykį į dierią neskaitant
reguliarlo
maitinimo. Atmiešk du šaukštu Eftgle
Pielio į tris ketvirtadalius puodelio
vandens. Kiti vaikai myli jį labiau
su ginger ale, vaisių sunka, arba
kiaušiniu. Jį galima su nauda var
toti ir kaikuriuose virtuose valgiuose.
Skaityk šituo* straipsnius kas savaitė
ir pasidėk ateičiai.

v
rEROVES SKyRlU^
Viename moterų stivažiaDEL APRŪPINIMO
vime, D e / Moines, Iowa, neMOTINŲ IR J Ų
kuri delegatė išrėžė daug tei
i KŪDIKIŲ SVEIKATOS.]
sių žodžių moterims.
VALPARAISO'S " B A D
Siuic •kyriuj* ra Ukaa
Daugelyje vietų moterys
V A K A R A U S . — MOKYKLĄ i GAISRAS BAŽtfYCIOJ.
M*
JSNOUGH" 0 I C 1 R 0 S
smarkiai darbavosi, kad butų
BAIGĖ 14. — ATSIBALA- t
BAŽNYČIOJ.
s
mmOmmuiit
•*•»
DOJO BAMBIZAS.
pravesti
įstatymai,
ginanti
jų
ttų kfidlkl^
Kun. Jonaitis apdegė rankas.
reikalus. Bet vos tik įstatymai
KUikly aprūpinimu Ir ftCicero,
HL
—
Dar
rieperseDetroit, Mich. — Birž. 24!
ujhM* vavMJM tr**
Baltimore, Md. — Bv Al.
atsirado, moterėlės sumigo i r
•rarba* ieiayaai tr UaUi
kai Valparaiso Ufonso lietuvių parapijos užbai (!. apdtg* Sv. Petro bažnyčią,' nai
nei vienai neatėjo galvon rū
yra dalykaa, tari • • • tagimui niokvklos buvo sureng prie Longvvorth ave. ir Mulla-, nivtrsitete t a i p keistųjų cici- pintis, kad įstatymai butų vy
rpM rtgvJiarUkaia laikotas dailus "Vaikelių v a k a r ė l i ] * * * • • P ° ^
*& valiui- U k t * k e l i a u s i ą s buvo B. Mi- kdomi ir užlaikomi. Pats įs
Urpiaia atrirai ir alavai
(i
BtTjvikImtL
*€
sius.
Mokytojai
i
r
kiti
vadui
Publikos buvo susirinko gana $ P° P * * * * * praeivis patetatymų išleidimas nepagerina
STRAIPSNIS O XVII
skaitlingai ir visa laikėsi ilgai, miJ°> k a < l bažnyčia dega. J i s davo jį "Bad-enough'-. Jislcur visij reikalų. Taigi t a delega
Kas Reikalinga Jaunų
tik eidavo vis kišdavo savo nu
= *
mr.
Vaikų Auginimui.
net po vienuoliktos naktį pra greit pribėgo prie gretimai etė
kaip
tik
ir
priminė
mote
Babar
pasiekėme
vieta,
kur
kudiii
trūnijusį, nublukusį Marksiz
dėjo skirstytis, nes buvo visi šanėios klebonijos ir pranešė
duodama kletepniu valgių. La- \
rims n e miegoti, o rūpintis, klui
mą.
J
i
s
ten
t
a
cicilizmą
tai
vi
CLAY AVVAY THE YEARS
bal svarbu įdiegti gerų maisto pa
patenkinti vakaru.
VUl-ąjĮ kun. kleb. Jurgiui Jonaičiui a- sai nudėvėjo. Kiek jam rūpė kad pravesti jų naudai įstaty pročių kol kūdikis jaunas. N e s šian I
' Apply Boncilla Beautifier casmic clav to
skyrių baigė 9 mergaitės i r 5 pie tai. (Jerb. klebonas tuoj jo moknlas, tai tiek jis ir te- mai butų vykdomi ir pįldomi. dieninis kūdikio va'^gls nulemia ko your face, and ręst while it dries, then
kis jis žmogus bus ateity.
remove and see and feel the vvonderful
vaikai. Visi gavo diplomus del bėgo žiūrėti ir pamatė, kad sisekė jam. '
Maistą,
kūdikiams
nereikia
aprinkti
difference in the color and texturc of the
Apskritai imant, visur y r a tik iš vieno ar dviejų valgių. įvai (skin.
S
zakristija
jau
liepsnose.
Jis
poaugštos mokyklos.. Da tik ant
-.
Guaranteed
to
do
these definite things ior
rumas
reikalingas,
idant
kūdikis
gau
Paskui jįs dingo. Klausia, daug žmonių, kuriems išrodo,
telefonavo
ugniagesiams
ir
pa
'
the
face
or
money
refunded. Clear the
ras metas kaip šy. Kazimiero
tų įvairia budavojančia
medžiaga
kui* Misius, ne, atsiprašau, kad, jei bus išleista įstaty Vienodas maistas irgi nusibosta Pa complexion and give it color. Lift out the
lines. Remove blackheads and pimples.
seserys užėmė ir jau suspėjo ts įbėgės į bažnyčių skurTo
kur p. "Bad-enough", bet jo mai, tai tuojaus viskas pasitai prastai po 12 mėnesių motina ture (Close enlarged pores. Rebuild faciaf tistų nusistatyti valgių sistemą ir vri- fsues and museles. Make the skin soft
pasivaryt iki 8-tam skyriui, prie ciborijos išgelbėti kielikų
nėra, nėra ir gana.
§
sys. Na ir leidžiama įstatymas daboti, kad jos kūdikis kietai laikos. end smooth.
Apdegė
kurį užbaigė 14-ką vaikų. T a i su Švenčiausiuoju.
to.
Kiekvienas
naujas
valgis
turi
būti
/Tik Štai, liepos t d. pasiro; po įstatymo, o gyvenime nei atydžiai padaromas ir iš pradžių tei You can obtain regutar sizes irom your
favorite toilet counter. U not, send this
įvvko pirma :{vk mušu nmkvk- rankas.
do jisi Šv. Antano bažnyčioj,
kiamas tik mažais kiekiais. Visados ad. with 10centsto Boncilla Laboratories,
loj. Ofeill& mokytojoms-sese
Jis tuoj suorganizavo para Cicero. Sėdi. Kai*kiti žmonės kiek negeriau, bet da blogiau. reikia penėti reguliariškomis valando Indianapolis, Indiana, for a trial tube.
mis ir neduoti nieko penėjimų tarrims.
pijomis į brigadų ir vandenį klaupia ar'stoja, tai ir jis kai- O delkof Nes nėra, kas sąži pais* Pas dau,gelį kūdikių šitoki per
ningai rūpintųsi piklymu įsta maina ir paplatinimas duodasi sun
kibiruose leizdami per rankas kada tą daro.
i
Bambizas.
kiai. Jie pilnai pienu patenkinti ir
tymų.
ugnį užgesino net prieš ugniaatsisako nuo kitų sočesnių valgių. To
Telefoną* Vardą 1 1 U
Kai choras pradėjo giedotu
kiais atvejais neduok pieno iki ne
Šiomis dienomis atsibalado- esių atvykimų.
Net pačiame kongrese v ir le- bus suvalgyta kietesnioji *ialis. Jei
STANLEY P .
tai Misius užpakalį kitam į šo
abi
dalis
duosi
sykiu,
tai
kūdikis
pa
J o n i (liieagos nezaliežninkų. S l l ( i ( > g - g ^ b n m g i o s k a _
dešimtys
MA2EIKA
ną, o veidą ir pilvą nusuko į gislaturose inešta
sirinks pieną, o išgėręs jį neims kie
kunigužis tveri parapija, ale
. ,
_ . __
..
v
tūkstančių
įvairių
įstatymų
to. Sekanti sistema pavelys knotinai
GRABORIIH I R |
,
•
• -i
Ti i 'pos ir daug zvaiuų. Nuostolių choro puse. Žiuri i r klauso,
pasirinkti tinkamų valgių penėjimui.
Balsamuotojaa
lyg kokias nepaprastas įdomy projektų, ir vis su geriausiais Nepatartina daryti permainų valgiuo
Babaga*
gal
a
p
s
.
n
l
*
,
nes
Bal.
.
*
.
Tūrių automo
ta
$Į ()0
timorėje ir laisvamaniai streit
se lnba įkarštame ore.
norais
i
r
flemažai
jų
pravesta,
biliui! visokiems
Kielikas, kurį išgelbėjo s-U bes matydamas. Kai kunigas
Vienas šaukštukas
Eagle Brand
susipratę, bile kokiems valkareikalauti.
Kaina
(tada kun. kleb. H. J . Vaičiū o gero nėra.
"kondesuoto pieno pridėtas prie vie
toms nesiduoda už nosių va-1Sveaeiaasiuoįu, yra jo paties
prieinama.
nos uncijos virinto vandens mišinį
nas
laikė
mišias)
gieda
mi
%
(Praktika
rodo,
kad
neužten
sotumu vertą sveikam pienui. Kur
džiot. Tas pryeeris Krikščiū rastas apkasuose Francijoj. šias, tai nusisuka į altorių ir
3319 Auburn
tik vartojama Žodis pienas sistemo
ka
įstatymą
išleisti,
bet
rei
je, reikia miešti Eagle Brand minėtų
nas buvo apsistojęs ant burdo ties St. M ibi ei, per karų, nes jo klauso, kartais net rankai
Ave. Chlcago.
kia
pasirūpinti;
k
a
d
visuome
būdu.
gerb.
kun.
Jonaitis
y
r
a
buvę/.
pas vieną lietuvį. Nežinia kas
pridėdamas prie ausies.
reikia duoti nuo 12,-to iki
nė jį suprastų, jam plačiai pri 1 5 -Maistą
kapelionu
Suv.
Vals.
kariuo
t
o
m
ė
n
e
sio — p o penkis sykius j
ten atsitiko kad šeimininkė jo
dieną:
Kartais
ištempęs
kaklą
žiu
8. D. LACHAWICZ .
plakatus Į pečių įmetė-ir jį pa menėj Tr buvo kovos laukuose rėjo i maldaknyge kurią skai tartų, o tuomet jis bus nau
7 ryto. — Otmeul, miešių ar kvieIIKTUVIS GliABORITTS
čig košelė, vienas ar du šauk
dingas.
ti išvarė. Tuomet apsistojo vie per pasaulinį karą.
2314
W. SS-rd PI.
Cklcago, OI
štukai 6-8 uncijose pieno. Pa
tė
viena
moteris
greta
jo
klū
Patarnauja
laidotuvėse
knoplKor.
senusi duona ir sviasto, arba
noj smuklėj. Žiuųėsinie kas to
1*T--^
Reikale
meldiln
aUilaupodama.
cukorius ir sviesta*
Anais metais miestelyje Des
ktl. o mano darbą bosite aigaliau dėsis. Kriaučianis bus pa
9
ryte
— Sunka vieno orančiaus.
nėdlntl.
Tel. Ganai 1971—119*
Su
savo
tokiu
elgesiu
tas
ci
Laes, N. D. visas žymiausia* 11 ryte. — Padrožtuvės nuo jau
Philadelphia, Pa.
Kleetrosityčiojimo.
tienos, vienas ar trys šaukštu
cilikas p. " Bad-enoiufh''" tik valdiškas vietas buvo pagavu
lypers' unija mun. 70 laimėjo^
Liet. pilietis.
kai, sumaišyti su tiekų kiekiu
Šteino žmones ir trukdė juos
duonos,
o viskas pavilgyta jau
sios moterys į savo ranka*.
savo nariams algos pakėlimų
tienos sosu, arba minkštai iš {Telefonas Boulevard 4139
0
be*i meldžiančius.
virintas kįaušinis sumaišytas su
$5.()0 i savaitę. Padarė vienų
Po mišių i r pamokslo, per P e r paskutinius rinkimus jos
pasenusia duona; čmotuka* cuLietuviai Daktarai
A. Masalskis
metų sutarti. Dabar algos gaus žmonių kelius, be jokio man viską prakišo. A r čia jų val
koriaus ir 6-8 uncijos pieno.
3 po piety. — Jautienos, vištos ar
Graborius
Amerikos Lietuvių Daktarų $55 į savaitę už darbą dienodagumo ir išklampojo lauk.
ba avienos buljonas, įtrupinus
dymas buvo ne k a m tikęs, a r
Patarnauju lai
ryžių ar senos duonos. Šešios
: mis ir $60 už darbų naktimis. Tas p. cicilikas pasirodė vi gal rinkikai mano panašiu bū
Draugijos nariai.
dotuvėse
ves- ,
unyijoa pieno, jei reikaaujama.
tuvėse,
krlkštyJ
Duona su sviestu, arba cukosai keistas sutvėrimėlis. Nė du mainyti: per vienus rinki
nėc
ir
kituose
|
rius. Daugelis to amžiaus v a i - ^
TeL Blvd. 7042
— » mandagumo, nė supratimo —
reikaluose.
Kai»
kg jau ims ir suvirškins obomus įteikti valdžią moterims,
Rczid. tcl. Vau Burcn 0294
DOS
17 01 1
108
liene ar slyvas. Jei to duoda- • ^ B E S P P ^
P * * *" *
ką įm turi, nežinia. J i s ėionai per kitus vyrams.
z Dr. C- Z. Vezelis
Ofiso tcl. Boulevard 9603
LIETUVIS DENT1STAS
tikrai "bad-enough" pasirodė.
v ^ r ' - V u ^ š a u k š t a i javiniu {3307 Auburn Ave. Cftiicago. I
O a r nebūtų, kažin, ge
4712 » 0 . ASHLAND AVENUE
košelių su 8 ungljomis pieno; B a * • • » » > » - » » - . . » - - - » • » » - » • •
Be, tikėjimo a r kitų tikėji
arti 47-tos Galvės
riausia, jei sumaišytų i r iš
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak
BfliAH GYDYTOJAI 1*
mų
žmonės
y
r
a
net
kviečiami
Seredomte nuo 4 iki 9 vakarą.
CBntUROAI
rinktų tinkamiausius iš vyrų ir
ątsidankyti
į
Dievo
namelius,
Specialistas Moterišku, Vyriška
•x
Vsikg f> visa cfcronlakv Mg*
bet čia tai labiausiai turi pa moterų i r jiems pavestų val
Ofisas: 8SS5 B. HaLsted 8t.
džią, ffaip maišyta valdžia gal
Tel. Caaal 151, Vak. Canal l l l §
Tai.: l t — 1 1 ryto: 1 — • P« sirodyti džentehnonais.
gėriau atliktų darbą i r pajėg
piet, 7—«vak. Nad. i « — l t «•
Gaila savo tautiečio.
Res. 1139 Indcpcadencc Blvd
Ex cicilikas. tų tinkamiau aprūpinti visuo
Chlcago.
Lietuvis Gydytojas Ir
menę.
K—
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Dr. A. A. R0TH

PINIGUS LIETUVON
•Nusiunčiame
Telegramų per 2 dienas.
Perlaidomis per 25 dienas.
Turime tiesiogynius susisiekymus su Lietuvos Bankais.
Pasinaudokite proga siunsdami pinigus Lietuvon
per

CENTRAL MANUFAGTURIN6
* OISTRIGT BAIK.
1112 W. 35-th St. Ohicaco.
Turtas virš $7,000,000.00
LIETUVIAI ADVOKATAI
Tel. Dearbatai »057

*

A. E,

ISTASULANII
ADVOKATAS
VidHirmiestij Ofisas
|Room"l726 Chicago Temple B l d g ]

7 7 W. Washington St.
OFISAS CICERO
1505 So. 40-Ui Court
[panedėlio. Scredo ir Pėtnyčios vak.
Tel. Cicero 6048
Tel. Dearbom Wb9^

A. A. S L A K 1 S
ADVOKATAS
• Ofisas vidurmlestyje
CHICAGO TB3IPLE BUILiDUIG
77 West Washinptoii Street
Room 1726
Valandom a ryto lkl 6 po pietų
Kainų Tel. Hyde Pftrk * t f l
JĮaa • » • m m aai • » « « « » " ' *

,

* * * * l l

V. W. RUTKAUSKAS
A D VO K A T A S
a» < ^ » e*
Ofisas DMmJeetyJ:

29 South La Salle Street
Kambarts 630
Telefonas

Central

6390

Vakarais 3223 S. Halsted St.
Telefonas: Yards 4981

J. P. WAHCHES
L a w y er
ĮMKTUVIB ADVOKATAS
Dien.: R. 614-519-127 N. Dearborn Str. Tel. Kandolph 5594
Vakarais: 10736 S. VVabash A
ltoscland
TeL Fullman 9377

S. W . B A IT E S
/

ADVOKATAS
79 W. Monroe Street
Room 904 — Telef. Randolph 2900
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po piety
Vakarais: 8203 So. Halsted Str.
Telef. Tardą 1015
Chlcago.

•Jeigu Manot Įvesti j Savo Namus Apsišildima j
Darykit Tai Greit kol MŪSŲ Stakas Yra Pilnas!

DR, P. Z. ZALATORIS
Chirurgas

I t l l Sonta Halsted Street
Valanda*: l t !kl 12 ryt*: 1 Iki 4
po pietų: C Iki • vakar*

VYčItf K P . PUSMETINIS
SUS-MAS.

Kongresas praveda įstatymą
Kolumbijos Distriktui, kuriuo
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
nustato koks gali ftuti mažiauCleveland,
Ohio.
—
liepos
S
)
4442 So. YVestern Ave.
d. š. m. 7:30 vai. vakare Liet. šias mokestis moterims už
Telcf. Lafayette 4146
Aukščiausias Teismas
s ve t. įvyks L. Vyčių 25 k pdarbą.
:
pusmetinis susirinkimas. Visi nusprendė, kad t a įstatymo da
3107 So. Morgan Street
Tcl. BpulcvarU 0337
nariai ir narės, i r tie, kurie lis, kuri rodo, kokis turėtų, bū
onoAGO, niiiHon
dar nepriklausote prie L. Vy ti mažiausias mokestis suaugu
Telefoną* Vardą M I I
Valandos — t lkl 11 11 ryto
čių 2.") kp. malonėkite atsilan sioms moterims, nesutinka su
po plotų I Iki t vak. Madonomis
kyti į susirinkimą ir prisira šalies konstitucija. Nekurios
ofisas uždarytas.
i
1707
W.
47-Ul.St.
—
»
šyti prie kp. Taipogi šiame Valstybės, kurios tokius įsta
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 sus-me bus išduota pusmetinu tymus, turėjo dabar ima reng
iki 2 vai. po pietų.
atskaita. Tadgi, visi neminki tis prie pataisų. Visos šalies
te viršuj pažymėtos dienos ir moterų žymi dalis i r šiaip pi1900 So. Halsted Str.
Telefonas Boulevard 1»39
laiko. I r tėvai, kurių vaikai
%
Tet. Ganai 1118
., .•
. , • i •' J
hecin labai susidomėjo l e i s
Ofiso vai.: 14 ryto Iki 11 po plsi.
priklauso prie kp.
ir k ū n ų juos
dar Imo •nuosprendžiu i r tą daly
5 iki 7 vai vakaro.
nepriklauso*—
malonėkite
B«a. vai.: S Iki 4 po platu.
4608 So. Ashlajnd Aveuue
ką gyvai svarsto.
paraginti,
idant
ateitų
i
r
priN 4 1 M Arctor Ave.
Chlcago.- UI.
Tsl. Lafayetts 19 i S
Va
yto i k
V J>, I
V 2 c ?i et: i Pw°i I •' sirašytų prie kp.
l
piet iki 3 po piet: 6:30 vak. iki
f *J.
^ V. Sadauskas,
pirm. Tautinė Moterų Balsuotojų
R
9:30 vak.
Lyga savo suvažiavime Bes
TeL Boulevard M M
DR. A. J. KARALIUS
Sulyg vieno franeuzų moks- Moines, Iowa pravedė rezoliu
Lietuvis Gydytojai
lavyrio, nuo ilgo gyvenimo mie ciją, kad valstybių legislaturos
3303 South Morgan Btrtft
ste žmogaus akys pradeda įstatymu pripažintų vyrui ir
GYDYTOJAM ER CHIRURGAI
Chlcago. UI.
4831 So. Ashland Ave. •>»
blankti i r plaukai virsta švie- jo moteriai lygias teises prie
Tel. Yarils 09» 1
.
Tel. Varas M M
nesniais, dėlto, kad jis mažiau jų nuosavybes,-kurią turi apsiai
Tel. Itad. 1401.
OFISO VAXu:
esti saulės, šviesoj.
• — l t v. ryto. 1—1 1» T—t v. 9,
vesdami ir kurią įgija-apsive
Dr. V. A. ŠIMKUS
Hedėllonil« : nuo l t v. ryta lai
3313 So. Halsted Street
dę, nežiūrint a r įgija abu syi vai. po platų.

Dr. A. K. Rutkauskas

Mes tikime turėti trukumų šį rudenį d ei namų ap
šildymo reikmenų. Užtat
pasirūpinkite iš anksto.
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų.

•

Dr. M. Stupnicki

fcssjsjsj ssjsMhsjMSSjs^sĮj S^SĮSBJSJS^S^SJSJ m — p Q ^ p a > * m P i — ^ *

Dr. Marya
Dowiat-Sass

Mes taipgi turime visą
prirengimą del pluminimo
(plumbing) labai žemomis
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam* Jei nebu
site užganėdintas, mes su
grąžinsime jums pinigus
arba apmainysime materijolą bile kada. Tai yra mū
sų motto biznyje.

DR. A. L. YUŠKA

Dr.SABrenza

DR. MAURICE KAHN

Valandos: Nuo 9 iki 3 dieną, Nuo
7—0 vuk.
Nedėliomis 9 iki 12 dieną.

Dr,M,Strikori&
Lietuvis
/
GYDYTOJAS ir CHIRlTlGAS
4901 So. Ashland A venų©
Tel. Boulevard 7320
Vai.: 2 iki 4 ir $ iki 9
Ned. 10 iki 12
: 9641 So. Albany Aveuue
Tel. prospect 1930
Val. : pagal »utartj.
ijmšf.mmm m • m • • » •

1

f " NUSILPNĖJIMAS
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!

k i u a r k u r i s D o r s V i e n a 5 Sky

'

-

S M> Levy & ComP Y

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo l t — 12: nuo
po pietų: nuo 7—8:39 vakare. I
Nedėliotais: 19 lkl 1.
Telefonas Drezel 9889

11 Liečiantis gyvybė vyrų ir moterų ; rillITl.
greitai pagydoma naujais vaistais
G. P. S.
| "Healt'h Tablets" No. 1 — vyrams j
i ir No. 2 moterims. Sveikata pritru
ki n u o gero sveiko raudono krau- .
Pirmutinė valstybės senato
jo ir vaistų kurie prašalinag silp
numą gyvasties organų padarant
rė, p-lė Reba Hurn, išsėdėjo
kraujai tyrų. t
Apetitas pasididins, stiprumas ir , per visa Washington vals. se
sveikata greitai sugryž. Frisiųsk %i
nato legi3latyvį posėdį šį me
ant 10 dienų gydymo.
ta i r nė vienos prakalbėlės ne"HEALTH REMEDIES"
CWca D
3101
Cblcagjo.
sioi So.
so. Halsted St.
st.
* i. nasakė

| . aia»wa>ai ai aj • ai aim H
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DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė aavo ofisą po numerio
4199 SO. ASELLAJID AVĖK L E

SPECIJĄLISTAS

M

f » . < «W*I

<uvc*

an

į

•

Kampas 22-ros ir State Str.
TeL Calumet 0645

1692

i

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
*
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CHICAGOJE

Ketvirtadieni* tiepos 5, 1923

R A U G A B

D

• (

£
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Po programos buvo įvairios
PADĖKOS ŽODIS.
prakalbos kurias sakė parapijonai-ės^ Ant galo maloniai WEST SIDE. — Birž. 23 -d. Auš
ros Vąfrtų p a r . svet.
įvyKo gerb.
prakalbėjo gerb. klebonas.
kun. F . Kudirkos išleistuvių vaka
Programa ir prakalbos taip rienė kuri puikiai pasisekė., žinoma,
tas pasisekimas pats nepasidarė, bet
suįdomino svečius, kad nė ne- reikėjo daug triūso ir d a r ^ o Įdėti. Rei
pasijutom kad jau 11 vai. nak kėjo svetainę parėdyti, stalus paruoš
ti, pačia vakariene paruošti ir tikietus
ties atėjo.
iškalno parduoti; taigi" atliktas dide
Svečių buvo gan daug i r vi li* darbas.
Katalikų Spaudos Dr-jos vardu t a 
si išsinešė malonius įspūdžius. riame širdingiausią ačiū: E . Šiaulie
nei, Ant. Marėiukaičiui, A. Kairaitei,
J. S.

DYKAI KNYGA k u r i pasako t i k r u s
faktus apie Ppley, Ala. žieminiai n a 
mai, trucking, oranges gėneralis ūkio
• darbas, oras labai sveikas,- švarus oPIRKTI, PARDUOTI AR MAI
DIDELIS BARGENAS!
' ras, maža mokestis lengvais išmokė
NYTI
VISADOS KREIPKITĖS
1 jimais. Magnolia Springs Land Co.
PAS
MUS.
TAS JUMS BUS
Medinis n a m a s 5x5 kamparfrų ant j Foley Ala a r b a Chieagos ofisas 2835
±NT
NAUDOS.
cemento statytas netoly lietuviškos Sheffleld.
bažnyčios labai gražioje Vietoj* tik
už $7,800.00.
Kampinis lotas su dviem medmiais j
bizniavais namais po 4x4 ir 5x5 k a m - '
barius geras šiaučiui ir barberniai
PARSIDUODA Pieninė l a - j
parsiduoda už $9,800.00
$2,800.00
mortgage. .
bai greitai. Biznis puikiai iš
Du mediniu narnu a n t vieno loto,
prišakjniame esti saliuno biznis Ir" n a  dirbtas, gražioj vietoj lietu
mai tik $8,800.00.
viais apgyventoj. Atsišaukite
Medinis vieno cagryvenlmo n a m a s
4 Tel. Boulevard 0611 ir 0774
kampiniu gražiai aptaisytu lotu su
PADAROM
PIRKIMO IR PAR
2241
W.
23rd
PI.
cementuotu garadžluml parsidudda la
DAVIMO
RAŠTUS.
bal pigiai ir labai lengvomis sąlygo-

NAMAI

I

I

NORĖDAMI

S. L. FABIONAS CO,

sas Brigliton Parko jaunimas.
Taipgi buvo ir garbingu, sve
Miesto majoro Dever re čių. Iš svečių buvo tėvai ir gi
minės užbaigusiųjų ir kun. dr.
miamas projektas visuose mie
Tg. Česaitis, "Draugo v redak
ste namuose įtaisyti vandens torius, ir kun. B. Bumšas,
V. Butkienei, šMojjerienei, Rokienei,
809 W. 351h St., Ghicago
Vaitkevičiūtei, Budrikienei, Polukaimoterius, kad tuo būdu 8 u- i ^ ^ į n ^ į į ^
tei, Gaidaitei, Vilčiauskienei, Stakė
KRIKŠTYNOS
IR
AUKOS
nienei, E . Kiškunienei, Zauriutei. J .
Jaikvfi vandens aikvojimą, ne , r ,
....
.
Morkevičiui,
Saunoriui, Gasparkienoi,
SESERIMS PRAN
;
f
Vakanene
prasidėjo
punktu
Uabraitei,
Kolesinckaitei
ir Vaboliu- mls
randa pritarimo.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
aliai apie 30 vai. vak. Po va
CIŠKONĖMS.
PARSIDUODA, " I c e cream
tei ir A. Kulikauskienei.
4 Parduodam Laivakortes. •»
Didelis bargenas, medinis ant dvieįtaisymais,
]QT„
m
v i s a i s
Aldermanas Byrne (15 w a rlgymo prasidėjo programėlis.
A. Peldžlus. pirm.,
ju pagyvenimu namaą 4x5 kambarlŲr-r
.-..
.
. * T>'„
dos) smarkiai atakavo t a pf j Vakaro vedėjas,Ignas Sakalas
P
r
.
Smilgių*,
rast.
elektra, vanos, gražus garadžins stik* f i r gOrO.J V i e t o j o p g V V e n t a . ±5lZBridgeport. — Ant. ir Mar.
~eraj e ^ n a Meldžiu kreipliniais
porčiaiis netoli n u o Western ' •
jekta. J i s sakė, delkogi jau " V y č i o " redaktorius, paaiski- Mazeliauskus aplankė garnys
Akinių pritalsymo mene
už
$5,500.00,
f
j
•
Y*
J
Bulvd. tiktai
,wvvv
KLAIDOS
ATITAISYMAS.
no tikslą vakarienės ir pir ir paliko dukterį. Per krikštą
20 metų prityrimo
* * lubų- n a m a s e- j ties po sio adresu.
Medinis a n t dviejų
nei ta i syti namuose oro mete
BRIGHTON PARK. — "Draugo" lectrika ir vana a n t pirmų lubų po 4932 W. 14-th St.
miausiai pristatė kalbėti šios jai vardą davė Silviją. J krik
Cicero, 111.
lių? Delkogi dar daugiaus ne1 3 ^ num. jsibriovė klaida, būtent bu 7x7 kafrnbarius a n t stulpų $5,000.00.
parapijos vikarą kun. J . Siau- štynas sukviesta keletas arti vo paskebta kad P e t r a s Kvietkus Mūrinis dviejų pagyvenimų su gra
šnvaržyti žmonėms laisvės?
linską. Jis trumpai bet aiškiai mųjų. Bešnekučiuojant prisi aukojo $16.00 Katalikiškai Lietuvai žiu beismentu 6x6 kambarius pirmas
per prakalbas 15 d. bal., o turėjo bū flatas furnace šildomas, randos neša
$95.00 į mčnesj netoly 55-th St. f 12,Rengėjų komisija.
Jis sakė, turime pašonėj kalbėjo apie mokslo vertę.
minta apie Seseris Pransiško- ti $21.00.
Du krūvoje 25x125 lotai a n t Mo500.
zart
st. netoly klimpo parsiduoda la
J. Grisius buvo antras kal nes i r kad pp. Mazeliauskų dvi
milžinišką ežerą ir štai skel
Mūrinis dviejų pagyvenimų su base- bai pigiai.
v
mentu 6x6*kambariu su visais moder
"Du krūvoje po 30x125 lotai anl
bsime vandens vartojimo pro bėtojas. J o kalbos tema buvo: dukterys prie tos. vienuolijos
niškais jtaisymcti8 $12,500.00 turi par Ca'.ifornia ave netoli Ųetuviškos baž
katalikišku
mokvkln
naudinpriklauso.
Tai
Roz.
Mazeliausduotas a r mainytas a n t mažo biznio. nyčios parsiduoda 4abai pigiai.
hibieiją. Tai negirdėtas pa
SIMPTOMAI P A R E I Š K I A
gumas.
kienė pateikė sumanymą su
Parsiduoda bučern^s biznis su n a  Parsiduoda saliuno biznis ir n a m a s
Aklų Ligas
są ui v daiktas.
mu a r be namo lietuvių apgyventoj su maža svetainė, del mitingų n a m a s
Ar
j
u
m
s
s
k a u d a galvą T
RETKAIJNCI
P-lė Jurgaitė padainavo ke mesti aukų Silvijos seserims
vfetoje su namu a r be namo biznis neša rendos $100.00 } m»"nesj. Kaina
Ar Jūsų a k y s aSaroJa?
dirbti diona ir nakti go- $3,700.00.
tik $8.300.00.
Ax y r a uždegtos ?
letą dainelių,- pianu akompa ant pyrago šventei. Visi mie ro.sLoiberiai
kiarbo .«R}.lyE:o«.
Parsiduoda
Wnčern£
netoly
'streot
JONAS
KLIMAS
Degina a r niežti?
DU POLICIJOS VIRŠININ nuojant varg. Stasiui žyliui. lai sutiko. Aukojo sekanti.
AtsiSaukito:
kario linijos lietuviu apgyventoje vie
4414 South California Ave.
Ar s k a i t a n t a k y s greit pa varg
KO ASISTENTU.
Telef. Ijifayette 5976
staT
, Trečias kalbėjo gerb. kun.
Po $5: tėvai, podė Jonas Ma- .IOSEPH T . RYfcRSOKT & SOX toje labai pigiai.
Reikalauju n a m o apie vienuolyną
Ar kvaišta g a l v a ?
16-th & Roi'kvrell Strs.
B. Bumšas. J o gabumai kaipo zeliauskas, P r . Stulginskas;
Ar m a t o t e kaip Ir plukančlut
4 pagyvenimu po 4 kambarius nori
Door 3
Chieagos policijos viršinin kalbėtojo, visiems y r a gerai podė KIz. Vanagienė — $2; po
taikus ?
mokyti apie $15,000.00.
Ar a t m i n t i s p o t r u p u t J mažėja?
Reikalauja namo Brighton* P a r k e
kas Oollins turėjo tik vieną žinomi. Tadgi šį kartr tais sa $1.00: Jonas Vanagas, Vin.
Ar akys opios Šviesai?
medino 5x5 kambariu apie $7,500.00.
Ar j a u č i a t e kaip ir smiltis aky
'
RAKANDU
BARGENAS
asistentą. Dabar paskirta d a r vo gabumais atsižymėjo. J i  Račkauskas, Kaz. Račkauskie
Medinis dviejų pagyvenimų n a m a s
se?
Geriausia proga Jaunoms poroms
po
5x5
k
a
m
b
a
r
i
u
s
prie
p
a
t
lietuviš
Ar
y r a balta dėmė a n t vokų?
sai
be
kitko
priminė
kad
išei
jsigyti 5 kambarių r a k a n d u s . Turiu
du daugiaus.
Naujais asis
nė, Ant. Katauskas, Roz. Makas bažnyčios. Electra, vanos naujai parduoti tuojaus už labai prieinama
Ar t u r i t k a t a r a k t ą ?
tentais paskirta policijos ka nant į šitą pasaulį reikia da zeliauskienė; broliukas Ant. ANT PARDAVTAfO Varto- išvarsuotas labai pigiai parsiduoda. kaina. Vėliausios mados rakandai,
Ar turi žvairas a k i s ?
valgomojo k a m b a r i o parlor setas miepitonių — Ptaeek ir Zimmor. ryti "good-serviee" kitiems. Maziliauskas — fiOc. Viso su ti Automobiliai. Vienas OŠ
JONAS KLIMAS
giamojo kambario, karpetai, grindinė
Jobn J . Smetana
Ketvirtas kalbėtojas tai bu aukota $22.50.
{30.00 dol. kitas 60.00 dol.
;
i lafnpa, paveikslai, fonografas su r e AKINIU SPECIALISTAS
] kordais. Parduosiu visus a n t k a r t o
4414
So.
California
Ave.
vo " D r a u g o "
redaktorius,
1601 So. Ashland* Ave.
.Tėvai pasiuntė tą dovanėlę
C. NORVAISH
arba po
viena. Nepraleiskite šio |
MAJORAS ATOSTOGOSE. kun. dr. Ig. Čenaitis. J o turi
K a m p a s 18 gatvės
bargeno.
— pinigus dukterims. Chicago, 111.
Ant trečio augšto virfi P l a t t o a p 233į W. 22 PI.
1922 South Kcdzlc Avrnne.
ninga kalba, jo gražios mintys
tiekos. k a m b a r i a i 14, 15, K ir 17.
.
Ten
buvusi.
i-mos lunos.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare
Chieagos majoras Dover tiesiog įsismeigė Į visus klau
Septintadlenlais 9 r. Iki 13 dienoa
išvažiavo atostogosna į Ea#- sytojus, ypač į studentus už
AUTOMOBILISTAMS
le River, AVisc. Ton išbusiąs baigusius mokyklą. Jisai la
ŽINUTE
savaite a r dešimti dienų.
bai džiaugėsi, kad tie lietuviai,
'Rezidencijos Tol. Bmns\vJek 488; t
užbaigę mokslą nenueina į sve
Dr. S. YUCIUS D. C. Ph. C. j
('liieagiėėiams
gerai
pažįsta
j
C H I R O P R A C T I C GYDYTOJAS j
timtaučių tarpą, panašiai kaip
NUŽUDĖ VYRA.
Be gyduolių, b e operacijos
kiti, bet darbuojasi kartu sulie mas B. Janušauskas atidarė
Vai. 9-1; 5-8 P . M. Šventad. 9-12*
J579 Mil\vnukcc Avenue
nauja " b i z n i " ''Sinelair gasV)K a m p . Robey ir N o r t h Ave
Mrs. Theresa Contursi 1111- tuviais. Po kalbos jis įteikė S. Ime filling station", 3357 W.
_i
Piežai puikią dovaną nuo
žnd/* savo vyrą, kuomet tas
22-ra gatv., kan|pw Roman'
"Draugo".
miegojo. Tai įvyko po num.
i Kolorado ir Hawaii
ave.
Tavo "L" passas yra tai tikras magiškas karpetas
Paskutinis kalbėjo vienas iš
n\
726 .So. Hermitage ave.
Taigi, lietuviai pas lietuvi.
| k. Michnieviez-Vidikiene \
užbaigusiųjų, butentStasys Pie
Salas
ant
kurio
gali
važinėti
po
šj
miestą
visą
savaitę
tikJinai vyrą kaltina neištiki- ža. J i s padėkojo už suteiktus
•
mybt'jo ir girtavimo.
lai už $1.25.
PAREIŠKIMASlinkėjimus ir už dovanas. J i s
Sugryž
101 S. H a l s t e d St
sakė, kad lietuviai moksleiviai
Town of Laks. _ R. Fede
K a m p a s 3 1 gatvė"
!
L. VYČIAI GERBIA SAVO užbaigė mokslus neis darbuoPamatyt
įražius
muzėjus,
art
institute,
universiPhone Y a r d j 1119
racijos 7 skyriaus laikytame
tis svetimtaučių tarpe kada jie
NARIUS UŽBAIGUSIUS
Viename ofise su
susirinkime birž. 15 d. delega !
Dr. J . F . Van
lėtus.
Vartok
važiuojant
pirkinių
pirkti,
svečiuosna,
priklausys prie tokių svarbių,
KOLEGIJA.
jPaing.
tai išnešė protestą ir reikalau
Įdomių organizacijų kaip L.
Sąžiniškas p s teatran, bažnyčion ir kitur—važinėkis visą savaite
ja kad gerb. kun. Česaitis at
tarnavir>as
prl? |
Brighton Park.
Pereitą Vyčiai bėi CJiedrininkai. Šitos
\
gimdyme-.Visokį
ps
šauktų tų išsireiškimų "Ištižu
uz
ant
eleveitoriaus
$1.25
organizacijos
sulaiko
jaunimą
p
a
t
a
r
i
m
a
i
dykai.
savaitę, ketvirtadienio vakare,
si lTo\vn of L a k e " kurį pareiš
Valandos: nuo 7 ryto, iki l * . nuo J
'
Nek. Pras. par. svet. L. Vy-nuo ištautėjimo ir t. p.
#
Siunčiu p e r didžiausius Lietu- Į£
6 iki 9 vai. v a k a r e .
kė Akad. Rėm. I V Seime birž.
I
|jjvos
Bankus.
^
I
Garbė Vyčiams turėti tokius
čių .'}(> kuopa surengė vakarę
. . - » • *
fa P a d a r a u legališkus d o k u m e n t u s , #
17 d. Tuo išsitarimu įsižeidė
Stpatarnauju pirkime
ir p a r d a v i - 5 |
su puota pagerbimui savo na narius. Garbė jiems kad jie ga dvasiškija, veikėjai, biznieriai
I m e namu, lotų ir farmų.
Ą
rių moksleivių užbaigusių ko li surengti toki pagerbimą ir aplamai kiti parapi joną i. ku
Tel. Lafayette 422S
legiją šiais metais, būtent: Pra kaip turėjo Pranui Juškevičiui rie apie tai sužinojo.
.
na Juškevičių ir Kta-i Pieža. ir Stasiui Piežai.
A
u.
Galima faktais darodvti kad
Vaikai neturintieji 7 metų amžiaus važiuojantieji
#
Užsiregistravęs Lietuvos a t s t o - g
K a i p o liefcnvys, lietuviams vlsaNaujas korespondentas. To\vn of Lake neištižusi. Liu
^vybėje.
H
&ita kuopa labai apibrangisu nuaugusia ypata Ims vežami veltui. Vaikai tarpe 7
{
dos p a t a r n a u j u kuogeriauAja
4I« Taipg 1 užlaikau Draugo d i - ^
dija
nuveikti
darbai,
parapi
jo
M. YYUftRA
na darbus nuveiktus šitų dvieir 12 metų amžiaus moka 3 centus. Mokykla lankan i|fdžiausio k n y g j n o skyrių su d>-2!
!
*228 West S8-th Street
^džiausiu rinkinio knygomis. Už-|ji
jų narių: Praną Juškevičių už VAKARAS KLEBONO PA nų duosnumas, aukos. T a m e
tieji ir neturinti 17 metų amžiaus gali nusipirkti 50
^ p r e n u m e r u o j a Draugą.
#
GERBIMUI.
pačiame
Akad.
Rėm.
IV
Sei
30 uolų pasidarbavimą ir Stasį
važiavimu knigute už $2.50 parodant mokyklos eertime,
jeigu
girdėjote
atskaitą,
Piežą už gerą vadovavimą
Remkite tuos biznierius, ku
fikata. Blankos gaunamos pas kiekviena eleveitoriu
Roseland. — Birž. 2 <1., pa kad Town of Lake stovi pir
kuopai, nes jis yra kp. pirniidažniausiai
garsinasi
,14414 South California Ave. j rie
agentą.,
,
moje
vietoje
aukojime,
veiki
gerbimui
savo
mvlimo
klebono
i
Tel. Lafayette 5976
ninkas.
dienrašty " D r a u g e " .
me
i
r
t.
t.
Pakol
tas
išsireiš
kun.
Petro
Lapelio
jo
vardadie
Puota visais atžvilgiais bu
surengė kimas nebus atšauktas patol
vo kuo pasek m i n gi ausi a. I nyje, parapijonai-ės
parapijos visi liks įžeisti ir žinoma tada
Ką tik gavome iš Lietuvos gražiais skuros apdarais
šią puotą buvo atsilankęs vi- puikią, vakarienę
naudai. I>aike vakarienes, sve veikimas apsistos*
ir paauksuotais pakraščiais maldaknvgc:
čius, žavėjo puiki programa.
A. L. R. K. Fed. 7 skyt^
"MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS"
'Programa susidėjo Lš įvairių
Kaina
$2.25
valdyba ir delegataV
DRAUGAS PUB. CO.
| gabalėlių. Su sveikinimais ir
r
2334 South Oakley Avenue
.
Chicago, Illinois
linkėjimais įteikta įvairių do
Izabelij,a Labanauskiutė.
vanų ir gėlių bukietų gerb.
ft&tfy
kun. klebonui.
Mirė liepos 3 d. 1923, su
laukusi 12 m. ir 8 mėnesių.
Programa buvo maždaug ši.mį)
Tėvas pabėgdamas nuo sa
vo moterės 1910 m. paėmė !tokia: dainavo mokyklos cho
ras. Solo dainavo p-lės Luko
kartu su savim sūnų Sta
siuką, palikdamas dukterį
šiūtė, Strumiliūtė. Duetą — pir moterį didžiame skurdę
lės Jasinskiutė i j Dargiutė.
ir vargę. Meldžiu pažįsta
Solo—Kaz. Pažarskas, p-lė Jamų, bei giininių pranešti
sinskiutė. Dainavo p a r a p . / b o 
Vincui Labanauskui apie
PEARL QUEEN KONCERTINA
jo dukters mirtį.
ras. Solo dainavo p-ia Mįxner
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Į^aidotuvės įvyks pėtny
(svetimtautė). J a i pianu Ajcom
MES SUTAUPYSIME TAU PINIGĄ
MUSTJ krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje
čioje Liepos Ctą d. 1923,
ponavo M. Cirtautaitė, ir smui
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip
Teletonuok arba atvažiuok reikalaudamas kad veltui
apie 8-tą vai. iš ryto, iš
negausi. Mašinėlių, laiškams drukuoti ir ofiso dar
namų 2045 Homer St., k u P . Cirtautaitė. Buvo ir
parodytų tau šia masina.
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
į švento Mykolo bažnyčia j daugiaus programos dalykėliu
Tikrai džiaugsiesi mekaniškaja konstrukcija šios plau
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramaNorth-Sideje. Kam. Pau j kurių nebeatsimenu. Visa pronamos mašinos BUTTERFLY.
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
lina Str. ir W^bansia Ave
sių, armonikų rusižku ir prūsiškų išdirbyseių. Ba
Nei jokių diržų, nei išlaukinių krumpliuotų ratų nėra.
iš ten į Švento Kazimiero I gramą buvo lydima pianu, ku
lalaikų, gitarų k smuikų, kokių tik reikia. Dirbame
AVaterproof motoras.
rį puikiai skambino viet. varg.
kapines.
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
J. Karėčka. Dainos labai pa
Mašina nereikaluoja aliejavimo. Didelis vario kubilaa/
J\>*
Vsi giminės, draugai ir
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai.
tiko, kad beveik visi' dainininpažįstami yra kviečiami
Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų.
dalyvauti' laidotuvėse.
kai-ės aplodismentais buvo iš
šaukti atkartoti. P-as PažersDirbti ir garantuojami
Nuliūdę giminės ir motina
-i^r '.
4632
So.
ASHLAND
AVE.,
CHICAGO.
ILL
ALBAUGH — DOVER CO. Chicago.
kas buvo iššauktas net tris syOna Labanauskienė
Telefoną*
BOULEVARD
7309
2100 Marahall Blvd.
Tel. Rockwell 6800
| kius.
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