
jCHICAGOJEĮ 
GAL ĮVYKS GELEŽINKE- 

LIEČIŲ TAIKA. 

Pareina žinių. kad streikuo- 

jančių geležinkeliečiu viršai- 
čiai turi derybas su geležinke- 
liu bendrovių reprezentan- 
tais. V ra vilties, kad veikiai 

baigsis šopmenų streikas. 
Taikos derybos, anot žinių, 

vedamos įvairiuose miestuose. 

Matyt, bendrovės išpildys 
streikininkų reikalavimus. 

Darbininkai atgaus visas sau 

teises. 

MIESTO KOMUNIKACIJOS 
KLAUSIMAS. 

Ohieagos miesto valdyba at- 

einančiais rinkiniais lapkričio 
7 d. žada piliečiams paduoti' 
balsuoti miesto komunikacijos 
klausime. 

Valdybai labai norisi suar- 

dyti 30 milionu doleriu fondą, 
kurs tani tikslui surinktas per j 
d'Ui^elį praėjusiy metu. Anot j 
valdybos. piliečiams balsuo- 

tojams turėtu but paduoti siel 

trys klausimai: 

Ar miestas irali pavartoti! 
3{) milionu doleriu fondą po-l 
žeminiu jrelcžinkeliii pravedi-1 
mui! 

Ar miestas ira 1 i iš to ("<»i h Io 

pavartoti .'J milionu* doleriu 

nupirkimui m<>tori?iiu busu. 

kad paderi mis komuni- 

bviją .» 

Ar miestas u;>!i išl'isti .'>.">1t 

įį.ilioim doleriu vertės houdsu 
liiitvekariu ir viršutiniu irele-l 
>.iūkeliu nupirkimui nuo Šian-i 
dieniniu bendrovių ir tu lini-j 
ju pratiesiami. kur reikia. ir, 
pailginimui 

Taigi, balsuotojai turėsią 
ai sakyti į tuos tris klausimus.; 
jei miesto valdybai pavyks 
ji:os Įtraukti maząjin balotan. j 

IR VĖL POLICMONAS 
DAR R F-. 

James Stank«>!». k'irs tini j 
saliuną j>o mini. \Vent- 

vvortli avi-.. pake K- skundai 

prieš Stoek \an;s stoties po-j 
lie-noną O'.Meara del papirki-) 
įini ėmimo. 

S/tankon tvirtina, kad tas į 
policiuonas nurp. ^ užpuolė 

4 T A 
TAM. NORBUTAS 

Mirė G d. rugsėjo. 12 vai. 

naktį, i:; utarįlinko i sered. 
Paėjo io Liolių pa- 

ra p.. Raseinių apsk. gimęs 
gruod. m. 1S~5 m. Ame- 

rikoje išgyveno 22 metu. 

Paliko čia moterį Juze- 

fą. sunu Antaną ir 2 duk- 
teris Kazimierą ir Stanis- 

lavą ir broli Antaną, o 

Lietuvoje broH ir seserį, 

Nabašninko lavonas pa- 
šarvotas 7001 S. Saii^i• 
mon st. Laidotm r", bus 

subatoje. 9 d. rugsėjo. S 

vai .rvto i Šv. Kryžirus 
bažnyčią (Tov.n of Lako), 
o paskui i s v. Kazimiero 

kapines. 
Giminės ir pažįstami 

prašomi dalyvauti laido- 

tuvėse. 
Nulindę: moteris, vai- 

j kai ir brolis. 

| JStankono namus ir nuo jo 1110- 

; teries pareikalavo 50 doleriai. 

; i>akė, be to jos vyras negalė- 
! siiis užlaikyti saliuno. 

Policmomii išmokėti reika- 

iaujanu pinigai. 
[ Policmonas patrauktas civi- 

lis tarnybos teisman. Jis sta- 

lo liudininkus, jog tą dieną, 
ity. rugp. 8 d., visai nebuvęs 
Chicagoje. 

SULAIKYTAS PAKĖ 
DYMAS. 

(iazolinos bendrovės Cliica- 

goje visur šaliniais svarbiau- 
siu gatvių įsteigė daugybę sto- 

čių. 

Kezideneiju daliu gyvento- 
jai pakėlė protestus. Miesto 

taryba pravedė parėdymą, ku- 

riuomi draudžian'ia gazolinos 
bendrovėms steigti savo sto- 

tis tarpe rezidencijų. 
Miesto advokatas dabar pa- 

skelbė, jog tas tarybos parė- 
dymas neteisėtas. 

Nesuprantamas dalykas, 
kas eia veikiama. 

VYČIŲ APSKRIČIO CHORO | 
IŠVAŽIAVIMAS. 

Rugp. 27 d. Beverly llilh' 

įvyko 1.. Vyčiu C'liicagos Ap- 
skričio choro šeimyniškas iš- 
\ ažiavimas. \ors jis Inivo j 
clioro rengiamas, bet buvo į 
išnašesnis į kuopu Apskričio 
išvažiavimą. Kiekviena kuopa 
atskirai turėjo atsivežusi sa- 

vo užkandžiu^ ir (laimiausia 
savo kuopos })urclio laikėsi. 

Turbut niekas nepastebėjo 
Apskr. choro valdybos išva- 

žiavime. I>et visu i išvažiavi- 

mą vadino choro išvažiavimu. 

Tai pat ne visos kuopos daly- 
vavo tojo gegužinėje. 15**1 kur- 

ii i trukumu nerasi; 
\ i s dėlto gražus, nemenka* 

būrys malonaus .jaunimo susi- 
rinko. Nemažai. draugiškumo 
toko pastebėti.. Tai gražus, 
džiuginantis apsireiškimas. Ši 

apsireiškimą turėtume džiaug- 
smingai pasveikinti ir.jau dau- 

giau nedaleisti jam 'paspruk- 
ti iš musu tarpo. 

Po pietą L. Vyčiu 5 kuopo* 
svaidininkai žai-dė su L. V y- 
«- i 11 1I» ir ."K i k p. sudėtiniais 

svaidininkais. 
Jaunimas būriais buroliois 

užsiėmė Įvairiais tautiškais 
žaidimais, pašnekesiais. 

Po užkandžių pasakytai kele- 

tą prakalbėlių. Kalbėjo "Rrau- 
ii<>" redakcijos narys Pr. Zdan 
kns. '*Vyeio"' redaktorius T.CC- 
Sakalas ir kun. J. Šaulinskas. 

I Programai vadovavo Al. I>u- 

j di ls. 

(Paskui .dar valandą pažai- 
| ir kupini maloniu ispu- 
| d/i u išsiskirstė.. 

Sotys 

Iš WFST SIDĖS. 

X<nija$ bizni*. 

A. Kaulakio vietojo, 2259 AV. 
li'J-ud St.. pp. .Jasnauskas 11* 

K likimas atidarė Real Estate, 
: !-'(ir. Kxeli:uii»e ir Insurance 

bizni. Manome, kad jiems biz- 

seksis, nes yra patyru biz- 

uyj«». .Mat p. Jasnauskas pir- 
1.liaus yra turėjęs bizni. 

Spaudos Dr-įa darbuojasi. 
.') d. rii^s. Aušros Vartų par. 

1 mokykloje įvyko Kat. Spaudos 

Dr-jos susirinkimas. Tarėsi a- 

pie ateinantį Kat. Spaudos 
Dr-jos Seimą, kuris įvyks 17 
•d. si m. Aušros Vartų par. 
j^vet. Vakaro rengimo komisi 

ja pranešė, kad Kat. Spaudos 
Dr-jos vakaras įvyks 17 d. 

rugsėjo (Sept.) Bus vaidinta 
labai gražus veikalas "Vagįs" 
ir bet o, dar bus įvairių gražią 
pamarginimų: dainų eilių ir 
tt. 

Šiame susirinkime prisira- 
šė dar dvi naujos narės: Ma* 

rijona Paliolienė ir D. Gaspar- 
kiemV 

Visi be kantrybės laukia vy- 

rų vakarienės. Mat toji vaka- 

rienė bus paruošta vieniu vy- 
ru. Taigi visi įdomauja pama- 

tyti ką vieni vyrai be moterų 
gali padaryti. Vakarienė jau 
netoli, ateinantį sekmadienį, 
rugsėjo (Sept.) 10 d. Aus ros 

Vartų par. svetainėje. 
Žvalgai tis. 

-PRIE BRIDGEPORTO 

ĮVAIRUMŲ. 

203-ciame "Draugo" num. 

Ii ridgeport ietis pranešė apie 
l'ex-patrijotą,\ arba kitaip 
sakant "pypkorių" tarybos 
(x-})irmininką. TJridgeportietis 
pranešė teisingai Ir aš tą patį 
girdėjau. S tai kaip žil plauk is 

elgėsi deniontracijos dienoje: 
kaip tik iš parapijos kiemo 

pradėjo žmonės maršuoti 33- 

ėia guive, jis stovėdamas ant 

šaligatvio 11* rodydamas pirštu 
į maršuojaneias moteris, kal- 

bėjo: "žiūrėkite. žiūrėkite, ož- 

kos, kad maršuoja i.r t. t.". 
Tad bridgeportietės moterys, 
ką manote daryti su tuo •žil- 

plaukiu užsispyrėliu, kuris 

pypkorių taryboje nusipypkia- 
vos nežino pats kokius niekus 

tauzija? Tai vis tarvbininku 
" pažangumas''. 

Parapi jonas. 

Iš SPORTO SRITIES. 

Chicago, 111. — L. Vyrių 36 

kuopa žaidė "base-ball" su L. 

Vyriu f> kuopa iš Nortli Sidės. 
Šitos rungtynės Imvo pasku- 

t i nrs šį sezoną tarpe siu kuo- 

pą. Tadi^i I'riuliton-parkiečiai 
buvo pasiryžę jas išlaimėti- 
Tai ir laimėjo. 

Pasek mos: L. Vyčiu 36 kuo- 

pa gavo 13 išbėginiu, J j. Vy- 
riu ."> kuopa gavo tik 8. 

A. Zubris 36 kuopos meti- 
kas puikiai atsižymėjo svai- 

metime. Juozas Šiaulys 
36 kp. base-ballininkų mana 

gėris, atsižymėjo mušimu ir 

sugavimu svaiilmio kada svai- 

giais yra išmuštas toli Jis už- 
ima "center-field" vietą. 

Šio gavo "liome-run": J. 

šiaulys, J. (lajauskis ir V. Pi- 

lypas. šie visi yra 36 kuopos 
svaidininkai. 

Kaminskas, 5 kuopos svai- 

(lininkas gerai mušė svaidinį. 
Rungtynės buvo Lincoln Par- 

| ko,. Žiūrėtojų buvo netoli 

į 5,000. 
Šitos rungtynės Lincoln 

Parke pakėlė lietuviu vardą 
labai aukštai. 

Žaidimas įvyko be jokių ne- 

susipratimų. 
A. Daugirdas, 5 kuopos nia- 

nageris taipgi žaidė šitose 

rungtynėse. Jis taipat gerai at 

sižvmėjo. 
Atletas. 

WEST~PULLMANAS. 

AVestpulmaniečial "ką pasiro- 

dė bendroje demonstracijoje, 
tai pasirodė! Rodosi ma/.a lie- 

tuvių kolonija, bet kada išėjo 
marguoti, tai rodosi, kad i 

"VYest Pullmaną žmonių su- 

plaukė iš visų kolonijų. 
Westpulmaniečiaį turėjo net" 

du f lotu. yiename važiavo Vy- 
tautas ir Dėdė Šamas ir bū- 

rys kareivių. Tas vaizdas da- 

vė labai gerą, įspūdį i svetim- 
taučius. Antrame flote buvo 
Amerikos ir Lietuvos ''Liber- 

ty". Garbė westpulmanietėms 
draugijoms už jų gražų prisi- 
rengimą ir skaitlingą pasiro- 
dymą. / 

Čia ves tpul m a nieč i a i gali* 
labai pasididžiuoti savo gerb. 
klebonu kum J. Paškausku,' 
kuris nenuilstančiai darbuoja- 
si parapijos naudai. Jis labai 

•daug prisidėjo ir prie deinons- 

traeijos. Ten buvęs. 

PRANEŠIMAI. 
LIET. VYČIŲ APSKR. 

CHORO NARIAMS. 
i 

Liet. Vyčiu Apskr. Choro 

repiticija Įvyks penktadieny, 
nigs. 8 d. 1022. Mark AVliite 

Square Park svetainėj, 20-tos' 
ir Halsted gatvių, 8 vai. va- 

kare. 

Visos choristės ir choristai 
nuoširdžiai kviečiami atsilan- 

kyti. 
Juozas Sauris, vedėjas. 

I 

18-TOS KOL. DRAUGIJOMS., 
—— 

Rugsėjo 7 <1., 8 vai. vakare, 
Dievo Apveizdos pa r. mokyk- 
los kambary, įvyks susirinki- 
mas komitetu visu tu d ra lini- 
jų kurios dalyvavo manifesl 
c i jo j mgp. 20 d. AJ<*Kinley pa r- i 

ke, reikalu užbaigimui buvu 

siu išlaidų. 
Kviečiame nuo tu visu drau- 

gijų komitetus susirinkti p*t-\ 
kirtu laiku. 

Komitetas. 

AYF.ST R1BK. — Ketvirta- 

dienv, rugsėjo 7 d, S vai. vak., 
Aušros Vartų parap. svet., i- 

vyks Ta Vyčių 24 kuopos svar- 

bus mėnesinis susirinkimas. 
Šiame sus-mCbus išduotas ra- 

portas iš L. Vyčių Seimo. Vi- j 

National Department Store 
10824 Michigan A ve., 

Roseland, 111. 
ITelefonas Pullman 5190 

Turiu už garbę pranešti kad šioje krautuvėj persi- 
mainė savininkai. Dabar atidarėm stampas kurios buvo 

vartojamos šioje krautuvėj.. Priimame ir išmainome pil- 
nas knygutės. Šį krautuvę bus perkelta į naują vietą po 
šiuo antrašų: 10317 Michigan Ave. Atidarymas įvyks 
Spalio 21, 1922 — 9:00 valanda rytėtos pačios stempos 
bus duodamos ir vartojamos. 

Per visą mėnesį bus parduodama pigiau. Dabar gera 

•proga tat-gi pasinaudokite. 
Utarninkais ir pėtnyeioms duosime dvigubas stempas. 

Su pagarba J. MATELIONIS. 

keuonE 
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*/< ,ARBA. L1EPOJH 
^ 

n V VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ IR 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant J Pillavą aplenkia 
Lenku Juostą (karidorių) 

Visa Trečia Klcsa Padalinta Į Kambarius 

Ant 2-jq, 4-rių, 6-šlų Ir 8«nti} Lotų 
POLONIA 1 1 Rugs. 20 

S. S. ESTONIA Spalio 4 

Trečios Klasos Kainos Į: 
£¥ HAMBURGA $103.50 —- PILIAVA $106.50 
" 

MEMEL lr LDEPOJU $107.00 
Delel laivakor. lr žinių kreipk, prie eavo a*en. 

PASKUTINE VASAROS 
KELIONE LIETUVON 

Grįsk į Lietuva Cunard linijos laivu "Berengaria". 
Išplauks iš New Yorko 19 d. Rugsėjo (Sept.) š. m. 

Laivokartės karna iš Xew Yorko iki Kauno $107j60; 
Karo taksai skyrium. * 

Važiuodamas šiuo laivu turėsi trumpiausia kelionę 
jūrėmis. Vėlesnės kelionės bus vargingesnės, nes jūrės 
bus audringos. Todėl keliauk dabar. Už vadovą šį kartą 
bus J. E. KAROSAS, kuris nekartą yra apsilan- 
kęs Lietuvon. Visais reikalais kreipkitės į 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
3313 Sa. Halsted Str„ Chieago, III. 

PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KARA 
Keturių cylindru $890. Sedan $1,365. F. O. B. Fact. 
šešių cyliftdrų $1,650. Sedan $2,400. F. O. B, Fact. 

Prieš pirksiant pamatyk DURANT 
WESTERN MOTOR SALES 

5245 W. 22-nd Str. arti 53 čios gat. Tel. Cicero 8119 
Pardavėjas JONAS SHALTIS 1442 So. 48 Ave. Cicero. 

si nariai malonėkite susirinkti. 

Valdyba. 

Ketvirtadieny, rugsėjo 7 d, 
7.\'>0 vai. vak., Aušros Vartų 

parap. svet. (West Side) įvyks 
L. L. Paskolos Chicagos Aps- 
kričio labai svarbus susirinki- 
mas. Valdyba. 

A-f A. 
PETRAS KUZMICKAS 

mirė rugsėjo 5 d. 6 vai. 
ryte 61 metų amžiaus. Pa- 
liko nuliūdime moterį Ma- 
rijona sunus Pranciškų ir 

Juozapo, dukteris Ona ir 
Anastazija žentus Krava- 
navičių ir Hanuša. 

Laidotuvės Įvyks suba- S 
toj rugsėjo 9 d. iš namų 
2129 Greerwich St. i šv. 
Mykolo bažnyčia 3:30 vai. 
ryte, o iš ten i šv. Kazi- 
miero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
giminės, draugus pažįsta- 
mus dalyvauti laidotuvėse 

Nuliude: Moteris Mari- 
joną Kuzmickienė sunai 
Pranciškus ir Juozapas 
dukterys Ona ir Anastazi- 
ja žentus, Kravniavičių 
Hanuša. 

jlci. luinuuipn 4705 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vldumicstyje 
A8HOOIATION B L D G 

19 South La Salio Street 
Room ĮSOS 

Valandos: 9 ryto Iki i po plttij 
Namų Tol. Hyde Park 1196 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKiS 
Generalis Kontraktorin*, daly- 
tojas ir seni} namų taiiytojai. 
2338 S. Oakley A ve., Chicago 

Arti 2^ čio Place. 

rei. ijHrayetre 41:23 

P L U M BIN G 
Kaipo lletuvyB, lietuviam* Tlaa- 
dOH patarnauju lcorerlaaala. 

M. YUfilLA 
2928 W. S8-th fitreet 

Telefonas Y arda 1138 

__m STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIU8 m! 
Balsamootojse 

T'jrlų aut~-»o- 
ollluH rlsokleme 
reikalama. Kaina; 
prieinamos. 

3319 Antram i 
kve. Cliicago 

Pardavimui Automobilius 
Maxwc11, 19J9 Model, 5 pasažierių, 
viskas gerame stovyj. Aukauju už 

tris šimtus ($300). Norintys geros 
mašinos pigiai kreipkitės 

4630 So. Asliland Avc. 
Rooni !, Yarris 6079 

Kreipkitės nuo C iki 8 vak. 

REIKALINGOS 50 mergi- 
nų prie lengvaus fabriko dar- 
1)0, nuo Stukio gera mokestis. 

AMERICAN INSULATED 
WIRE & CABLE CO. 

954 W. 21 Street 

REIK ALINGI karų taisyto- 
jai prie medinių freight-karių, 
darbas pastovus ir nuo stukio. 
Atsišaukite 

STREETS C0. 

W. 48-th So. Morgan Strs. 

ANT PARDAVIMO 
mūrinis namas ant dviejų pagyveni- 
mu, po keturius kambarius, elektra 
ir vanos. Apie du metu kaip statytas. 
Atsišaukite šiuo antrašu: 

J. KANIITŠIS 
4313 So. California A ve. 

ANT PARDAVIMO 
grocerne ir bučerne geroj vietoj lie- 
tuvių apgyventoj. Biznis eina gerai, 
vriežastj pardavimo patirsite ant vie- 

tos. 
Telefonas Lafayette 6177 

1 Chicago, 111. 

REIKALINGI VYRAI 
prie vaisių. Kreipkitės kasdieną, 3 
vai. išryto išskyrus sekmadienyj. 
GRAHAM & MORTON LINE 

Wabash Ave. & So. Water St. 

Chicago, 111. 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkėlė savo ofisą po nom. 

8241 — 43 So. Halsted Streef 

Naujame Jucians Ręst. 2 lubų 
Priima Ligonius nuo 9-13 A. M 

6-8 P. M 

Tel. Boulevard 7179 
I Rezidencijas Tel. Foirfax 557-: 

Dr. A. J. TANANEVIUIIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10821 So. Michigan A ve. 

VALANDOS: 8—10 ryte 1—3 pc 

Tcl. Pullman 3213. Chicago, 111 

piet ir 7—9 vakare. 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
ChJcago, UI. 

Tol. Canal 257. Vak. Canai 21: 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Hafeted Street 

Valandos: 10 Iki 12 ryte: 1 lkl 
po pietų: t Iki 9 vakare 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Cilaser pe« 

reina i rankas Dr. Chas. Sega], 
žento ir partnerio. Visi senleje 
pažįstami Ir draugai apialkys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaser. 

3149 60. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

iki 3 po piety, nuo 6 iki 7 rak. 
Ned. nuo 10 iki ? po pietų. 

Telefonas Yards 687 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yarcls 5032 

Valandos — 8 iki 11 Iš ryt 
po pietų 6 iki 8 vak. Nedėliomii 
ofisas uždarytas. 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dcarbom 
Street Tel. Dcarborn 601/6 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avc. 
Roscland Tcl PuIIman 6377 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Salle Street 
Kambarlg fiSO 

Telefonas: Central 6899 

Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Tards 4681 

TcL Central 1289 

HAROLD O. MULKS 
ADVOKATAS 

Veda bylas visuose teismuo- 
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Rooms 1611 — 1619 
155 No. Clark St Chlcago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakare 

S. D. LACHAW1CZ 
LlMl'LI VIS GRABOBIU8 

Patarnauja laidotuvės# knopl- 
rfaumla. Reikale meldžia atellaii- 
ttl, o mane darbe barta alga- 
įėdmtl. 

_ _ ^ 

1114 W. SSri rt Chleaco, DL 
Telefoną# Ganai 1371—9199 

Valentine Dresmaking 
College " 

2407 W. MadLsoa Street 
137 Mokyklos Sut. Valstijose. 
Moko Siuvimo, P&tternų kir- 

pimo, Designing bizniui Ir ne- 

Bftmt Yletos duodama dykai. 
01 pl omai. Mokslaus lengraLi at- 
nokėjlmai*. Klesos dlenoml* lr 
rakaraia Reikalaukit knygelės. 
reL Seeley 'IMS 

SAKA PATEt, pirm. 

relefoiuu Bonlevard 41 Ii 

A. Masalski] 
Oratorius 

Patarnauju lai- 
dOtUTėMb rw- 
Ut«m. krlki- 
tyiMM Ir kltao- 
M ralkaiioM 
Kalno* pritina- 
mos. 

wu7 AUDnrn A ve. umcago 


