
CHICAGOJE 
RASTA AUTOMOBILIUS, 

MERGAITĖS NĖRA. 

Šio antradienio anksti rytą 
vienoje gatvėje, May\vood, už 

trijų bloku nuo Desplaines u- 

pes, rasta be šviesu stovįs au- 

tomobilius. Tuojaus praneš- 
ta policijai. 

Kuomet May\voodo polici- 
jos viršininkas ėjo prie to au-i 

lomohiliaus, nuo šio staiga! 
pabėgo koks vyras ir išnyko 
tamsoje. 

Automobiliuje rasta nuo pi- 
nigu krepšiukas, bankos kny- 
gutė ii- keletas čekiu. Pa- 

gal numerio susekta, jog au- 

tomobilius priguli Mrs. Da-| 
vis. Pastaroji taipat itlenti-J 
i'ikavo ir atrastus automobi- 
li uje daiktus. 

Pagal Mrs. Davis pasakoji-j 
mo, jos 14 metu duktė Mar- 

i'aret, kuri lankė Marshall 

bigli scliool, 2:00 po pusiau- 
nakčio užsikėlė, pasiėmė nio- 

tiuos krepšį su .'>0 doleriu, 4."> 

dolerių vertts čekius, taipat j 
l:aiikos knygelo ir, išėjusi, at-J 
si rakino ga radžiu, <>.'58 Xorth 
T rumbui l ave., kur stovjo au- 

tomobilius. 

T>e to,_ Marraret dėžutėn į- 
sidejo maisto ir kitokiu daik- 

tą. Ta dėžutė teriaus palik-1 
la tios namais. Ar gal ji Į 
iaivo pamiršta, ar gal norėtai 

paskui gryžti ir pasiimti. 
(iaua to, kad mergaitė ne-j 

mokėjo automobiliaus valdyti j 
y nežinia kur dingo, tai kį- 
la klausimas, ar kartais nebus į 
kokiu piktadariu sąkalbis ją; 
išvilioti iš namu nakti su pi-i 

t 

nigais ir ją nužudyti. 
.Motina spėja, kad veikiau- 

sia piktadariai ją bus nužudei 
ir lavoną įmetę upėn. 

Policija, jos ieško. Jei grei- į 
tu laiku nebus susekta, upėje j 
I.us ieškoma jos lavonas. , 

"PERDAUG"' MOKSLO. } 

Kngle\vood vakarinės nioky-! 
! ios viršininkas To\ver prane- 
rė, kad mokiniams perdaug 
stndiavimo, gi pasilinksmini-j 
i::o jokio. 

Dėlto, kaikuriais vakarais 

vietoje pamoku bus įvesti toj 
mokvkloj šokiai. 

DU PAKLIUVO. 

Poliemonas Flemir.g nutvė- 
rė du plėšiku, kuomet tiedu 

mėgino apiplėšti biliardinę, 
1739 AV. 55 opa t. 

•Suimtu: Alt'red Tiglie ir 
.John O'Nei 11. Abudu 22 m. 

amžiaus. 

i IKTADARIAI SUSKALDO j 
3 ŠĖPAS. 

Piktadariai suskalbi tris! 
geležines siėpas firimj: Conso-i 
lidated Tobacco Leaf Co., 213 

W. Lake st., Yaeo Furnice 

('o., tame pačiame bute, Dei- 
i.iel Furniture Co., 2542 "\Y! 
Xorth ave. 

Pirmoje vietoje rado 39 do- 
lerius. Antroj — nieko. Gi 

trečioj — vieną tūkstantį do- 
leriu 

Paroje, spal. lt)—11 d. Chi- 

eagoje pavogta 8 automobi- 
liai. 

ATSIIMKITE LAIŠKĄ. 
i 

Draugo Ofise yra laiškas 

Antanui Paukščiui iš Štate 
Depa rtamento AVashi ngtone. 
Prašome atsiimti. 

P. V. STULPINAS NEW 
YORKE. 

Lietuviu Prekybos B-vės 

Ohicagos skyrius gavo tele- 

gramą nuo to skyriaus vedė- 

jo, ]). A'. Stulpino, iš Xe\v 

Yorko, spalio 10 d. Tikimasi 
kad p. Stulpinas bus Cliica- 

goj apie pabaigą šios savaitės. 

Rep. 
BRIDGEPORTAS. 

Motery v subraskite. 

Girdime draugijų narius kal- 

bant, kad iki šiol Bridgeporto 
motoru draugijos neperdaug 
rėmė šv. Kazimiero Vienuoly- 
ną (išskyrus Nekalto Pras. 

draugiją (mergaičių), .Motoru 

Są-gos 1 kp. ir Kožanėavos I)r- 

ją) gal ir kitos kada rėmė, bet 

dabar jų nematyti., O pavyz- 
džiui To\\~n ot' Lake Moterų 

Draugijos šimtais aukojo Vie- 

nuolyno naudai. Mat tenai 
d ra u gijose daug darbuojasi 
veiklioji p-lė Marytė Mikšaitė, 
kad taip mes turėtume mūsų 

draugijos p-lo Mikšaitė — 

gal ir musu draugijos labiau 

kreiptu domės Į Vienuolyno 
reikalus. Bet žinote ką — 

Bridgeporto vyrai pradėjo 
skelbti, kad jų draugijos pa- 

dalys moterų .draugijoms sar- 

matą kad jie pradėsią šimtines 

kloti koplyčios sienoms, sako 

pažiūrėsime ką tuomet darys 
tos smarkiosios motėm drau- 

gijos. Moterys! Nepasiduoki- 
me vyrams! Pirmutinės sius- 
kime dovanų Vienuolynui — 

nekokia garbė mums butu jot 
vyrai mus ''subytintu''. Juk 

Vienuolynas musu įstaiga, jog 
Seserys Kazimierietės bemo- 

kindamos jaunuomene kelia vi 

sos tautos moterų vardą — 

tad remkime jas. Per ilgai ir 

taip B r id gepo rt i et ės snaudė- 
n 10, išbuskime, prakrapštyki- 
me akis — atkreipkime domo 

i vienintelį grynai lietuvišką 
vienuolyną—jis mums brangus 
ir reikalingas — neapleiskime 
jo. Nina. 

BRIDGEPORTO ĮVAIRU- 
MAI. 

Didžiuojasi anglų kalba. 
Nekalbant jau apie čia au- 

gusius ir paprastus žmones, 
kurie išmoko anglų kalbą, bet 

yra dar ir inteligentų, kurie 
labai didžiuojasi tuo, kad jie 
moka anglu kalba. Nieko ste- O c c 

bėtino, kad moka. Mums vi- 
siems reikia mokytis anglų 
kalbos ir j.ą išmokti. Bet mo- 

kant anglų kalbą ir ja di- 

džiuotis, tai tik vaikiškas pa- 
sididžiavimas — dargi inteli- 

gentams.. 

Pupinėms. 
Kadangi Bridgeporte atsira- 

do koks ten ''pupose sėdin- 
tis" ir toks dar keistas kad 

užgaulioja moteris, tad aš is- 

]x\ju "pupose sėdinti," nes da 
bar yra ruduo ir jau žmonės 
renka pupas. Tad apsisau- 
gok, kad neatrastų pupose sė- 

1 dint. 
i 
i 

(Daugiau Chicagos žinių ra- 

site trečiame puslapy). 

*"* " Senberniai. • 

Bridgeporte yra nemažai 

būrys senbernių. Todėl yra 
pageidaujama kad kas nors 

pradėtų organizuoti senber- 
niu draugiją. 

Vežimas dunda. 

IŠ WEST SIDĖS PADAN- 
GĖS. 

Susiorganizavo 'Giedrininkų' 
kuopa. 

Ko r.s Aušros Vartų parapi- 
joje yra nemažas būrelis jau- 
nųjų lankančių augštesnę mo- 

kyklą, bet dar čia nebuvo Gie- 

-drininkų kuopos kuri rištų 
ienmineius moksleivius bei 

moksleives į vieną būrelį. 
Sekmadieny, spalių 8 d. Auš- 

ros Vartų par. mokyklos kam- 

baryje įvyko moksleivių susi- 
rinkimas kuriame tapo suorga- 
nizuota "Giedrininkų" kuo- 

pa. Šian susirinkiman buvo at- 

\ykęs ''Giedros" redaktorius 

gerb. kun. A. M. Linkus, kuris 

gražiai išdėstė ką reiškia Gie- 
drininkai ir ką jie turi 'veikti 
ir kokios jų priedermės. Gerb. 
kun. Tankaus atsilankymas su- 

kėlė daug entuziazmo. 

Susiorganizavus kuopai iš 
vienuolikos narių, taigi tuo- 

jau tapo išrinkta ir valdyba 
'iš šiu asmenų: S. Žibąs — 

j pirm., Jeronimas Labanaus- 

kas — viee-pirm., p-lė Ona Ku 

priutė — protokolų rast., p. 
Oemauskas — iždininku, ge.rb. 
kun. F. Kudirka — dvasios 

vadu. 

| Susirinkimus nutarė laikyti 
kas antras sekmadienis, 4 vai. 

[K) pietų, Aušros Vartų par. 

mokykloje. Taipgi nutarė tuo- 

jaus rengti vakarą su. puikia' 
programa. Programai surengti 
komisija išrinkta iš šių asme- 

nų: S. Žibo, F. Stogiutės, O: 

Kūprintos ir p. Kulpinsko. 
Reikia pažymėti, kad į val- 

dybą įėjo veiklus asmenys, tai 

ir yra daug vilties, kad ši 

kuopa augs kaip ant molių, 
lieto, dar gerb. '4iširos'' 
redaktorius pasižadėjo kurtas 
nuo karto sustiprinti mus. 

Lai gyvuoja Giedrinirikai! 
Gicdrininkė. 

NAUJAS BIZNIERIUS. 

West Side. — Xesenai po 
mini. 2223 AY. 23 PI. atidaro 
savo į staibi kurpius J. Jaku- 
baitis. .Jis žada šios kolonijos 
lietuviams gražiausiai pasitar- 
nauti pataisydamas jų kur- 

pes, rebatus kuopuikiausiai. 
.lis turi daug patyrimo tame 

amate. 
ž. 

išvažiavo į seimą." 
10> ■, 'I 

West Side. — pymųs biz- 

nieriai Justas Mockus (Mac- 
kevičius) ir St. Rimkevičius 
išvažiavo vakar i Peoria, 111. 

dalyvauti Biulding and Loan 

Associations' Leaguc seime 

kurs prasideda šiandie ir 

baigsis rytoj. 
BRIGKTok PARKO LIETU- 

VIAMS. 

L. L. Paskolos stotis turi -pa- 

skyrus dvi vieti Lietuvos pi- 
liečių registravimui: pas Pr. 

Stasiulį, seną, gerai žinomą 
biznierių, 4436 So. Fairfield 
A ve. ir pas .Toną Klimą, nau- 

ją biznierių, 4414 So. Califor- 
nia A ve. Taigi, brighton-par- 
kiečiai negailės išsikalbinėti, 
kad nežinojo kur užsiregis- 
truoti. 

B. Nenartonis, pirm., 
V. Paukštis, rast. 

BRIGHTON (PARKIEČIAMS. 
Atidaro vakarinius kursus. 

Liet. Vyčių 3(5 kuopa atida- 
ro vakarinius kursus. Tuose 

kursuose bus mokoma lietu- 

viu ir anglų kalbų bei grama- 
tikos ir t. t. Tadgi norintieji 
naudotis šiomis pamokomis y- 
ra kviečiami atsilankyti spa- 

lio 13 d. 8 vai. vakaro, Į bažny- 
tinę svetainę, ant 44 ir Fair- 

field. 
'Ta vakaru bus registracija 

norinčiu tuos kursus lankyti 
% 

ir t. t. 
I 

j K. R. komisija. 

Reikalingi — Prityrę vyrai 
pardavinėti auksinius bondsus 

ant gero Cliicago real estate. 

Šie bondsai neša 7c/c nuošimti 

gaunami nuo 2 iki 7 metų. 
Bondsai yra po $.10, $100 — 

$200 ir $T)00, juos galima par- 
duoti. Atsišaukite 

J. HOCHSTABTER CO. 

Room 1128 — 127 N. Dearborc 
Street Tel. Central 6693 

Bargenas- — Parsiduoda 3 
pagyvenimu mūrinis namas 

southsidėj lietuvių apielinkėj 
3 randos jhi (J kambarius, pe- 
čiaus šilumą elektros šviesa. 
Kaina $10,700. Atsišaukite:. 

1327 West Augusta Street 
Kamp. Milwaukee Ave. 

Ant pardavimo saldainiu 
krautuvo ir g.roccris labai ge- 

roj .vietoj tarp 2 mokyki n ant 

kampo 44-tos ir Mozart. Lie- 

tuviu, Vokiečių ir Lenkų ap- 

gyventa. Biznis įdirbtas per 
2 metus. Atsišaukite pa.s na- 

vininką 
4357 So. Mozart Št. Chicaęc. 

E X T R A ! 
TELEGRAMA 

Iš Lietuvos: — Pinigai siunčiami Lietuvon LITAIS 
i 

ir išmokami per muąų. skyrius ir Lietuvos 'paštus. Siųs- 
kite saviškiems kuogreieiausia nes daugel yra nukentėję 
nuo markiu puolimo. 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
(LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ) 

3313 So. Halsted St. Chicago, 111. 

PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KARA 
Keturių cylindrų $890. Sedan $1,365. F. O/B. Fact.. 

šešių eylindrų $1,650, Sėdan $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. 

REIKALINGI, f 
" " 

! Leiberiai 
Biveteriai 
Buekeriai 
Geležimi "karų taisytojial 
Punęh m ašimi ir 

•Reginio preso operatoriai i c 

Ašių tiirneriai. 
Darbas pastovus mokestis 

gera. 
Pullman Car Works 

110 ir Cottage Grove Avenue 

Pullman, Chicago. 

REIKALINGI 

LEIBERIAI. 

Gera proga pagerinimui gy- 

venimo 

REPUBLIC BOX CO. 

925 N. HaJsted Str. 

Chicago, 111. 

REIKALINGI VAIKAI. 

suvirs 10 metų amžiaus del 

lengvąus fabriko darbo, puiki 
proga pagerinti gyvenimą 
aukščiausios kaino* apmoka- 
mos geriems vaikams. 

REPUBLIC BOX CO. 

925 N. Halsted Str. 

Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO kriaučių Sapa 
nauju ir seni; drabužių taisymo. Kas 

norite biznio atsišaukite' greitai a3, 
pirkau kitam miesto narna ir biznj 
ir no^altu 2 vietas laikyti. Atsifian 

kito: 
2:j05 So.»I,envUt Str. 

TfTczesna's" 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI- 
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nuo 

visuokiu ligų. Lankant mūsų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 

šokančių ligų: Reumatizmo, 
violetiviai spinduliai, nerviš- 

kumo, šalčio, strėnų dieglio, 
paraly/iais, inkstų ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
musų įtaisymais, gvarantuoja- 
me geriausia gydymą. 

Mes dirbon messavich sau- 

su -Klectrikn Sanusoidal Ma- 
eliina Vibrator, Electric Mes- 

sage, Electric Hivolt Ray me- 

ssage, Svredish messavich. Mes 
atiduodam patarnavimą, ge- 
riausia negu kitos ir pigiaus. 
Vyrų yra kiekviena diena iš- 

imant Utarninkais yra moterų 
diena, diena ir nakti. 

1657 W. 45 St. Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 4552 

Itcs. Tel. Cicero SflSfl 
Ofiso Tel. Cicero 41 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 40 Court 

N. E. Cor. 49 Court Ir 1S Str. 
ant virSaus vaistynyčios. 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C..Z. Vezeiis 
LIETUVIS DENTISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės — 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomls nuo 4 Iki 9 vakare. 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietnvys fiydyfojns Ir Chirurgas 

10900 S. Micliigan Avenue 
Telef. Pullman 842 ir 349 

Valandos Nuo 10 iki 12 ryto 
Nuo 7 iki 9 vak. 

Dr. A. J. TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS IR CHERCBGAS 
10821 So. Michigan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—8 po 
plet ir 7—9 vakare. 
TcL Pullman 3213. Ohicago. Dl. 

The Universal 
Implement 
VISATINIS ĮRANKIS 

l^eturiasdešimts metij atgalios buvo lai- 

komas kaipo perteįlis. Šiandie jis yra bū- 

tinai reikalhigas kiekvienam..Pirmiau biz- 

nio namas turėjo, tiktai viena telefoną ir 

las buvo aprubefciuotas — gi šiandie turi 

gal dešimts karti) tiek ir tai juo galima 
susisiekti ir skyrius Intuose miestuose, 

Šis didelis pratiesimas telefono komu- 

nikacijos parodė didelę vertė Bell Long 
Distanee patarnavimo. Long Distance tele- 

fonas patarnauja ar tai norint pasidary- 
ti kokį sočiai į. užkvietima ar biznio reikalą 
užbaigti Ne\v Yorke, Bostone ar San Fran- 
cisco. 

MStation-to-station" service is a money 
and time saver. It is explained in the cur- 

rent issuė of the Alphabetical Telephorte 
Directory. 

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY 

Geriausia Dovana 
Kalėdoms} Lietuvą 
-■ tai Amerikos Doleriai 

Dabar kas tik rašo laiškus į Ameriką visi šaukia: 
"NFjXORIM AUKSINŲ, DUOKITE MUMS DO- 

LERIŲ r 
Por "DRAUGĄ" galima nusiųsti dolerius i Lie- 

tuva taip pat lengvai kaip ir auksinus ir Lietuvos 

Bankai išmoka TIKRAIS AMERIKOS DOLE- 
RIAIS, visai nekalbindami žmogaus imti kitokius pi- 
nigus. Žinoma, jei kasnenorės imti dolerius, o prašys 
auksini) ar litų, tai ir gaus auksinus arba litus. 

Doleriai yra išmokami Lietuvoje tiktai Bankose, 
o no pa.Štose. 

Per "Draugą" galima nusiųsti dolerius į 24 ban 

kus., tokiu budu visiems yra patogu gauti pinigus ir 
nereikia toli važiuoti. 

Čia paduodamo surašą miestų, kur yra tio bankai: 

Alytuj, Biržuose, Jonišky, Kalvarijoj, Kėdai- 
niuose,. Klaipėdoj, Kretingoj,. Kybartuose, 
Lazdijuose, Linkuvoj, Mažeikiuose, Marijam-, 
polėj, Panevėžy, Prienuose* Raseiniuose, Ro- 
kišky, Šiauliuose, Šakiuose, Švėkšnoje, Tau- 
ragėj, Telšiuose, Ukmergėj, Utenoj, Vilkavi- 
šky. 
Dolerius galima nusiųsti dvejopu budu: arba tam 

tikrais draftais, kuriuos Jų s patys turite siųsti Įdė- 
jus Į laišką, arba mes persiunčiame perlaidom tuo- 
met Jums nieko nereikia siųsti. 

Kur laiškai gerai greit dabina, paštuose nežųva, 
tai gerai siųsti pinigus ir draftais, nes gali buti grei- 
tesnis pinigų gavimas. 

Kablegramais 
Galima siųsti por "Draugį'^laipat auksinus, do- 

lerius ir LITUS. 

DBAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 

Tel. Boulevard 2J0O 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, m. 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9691 

Dr. A. A. ROTH 
RIISAS GYDYTOJAS lr 

CHIRURGAS 

Specialistas Moteriški?. Vyriškų 
Vaikų ir visg chroniškų li|ų« 

Ofisas: 3335 S. Halstod St. 

Vai.: 10—11 ryto: .2—t po 
plet, 7—8vak. Nėd. 10—-ii d. 

Rea. 1119 Independenca Blvd. 
Chicago. 

Tel. Lafayette 4938 

PLUMBIN6 
Kaipo lietuTya, Uftnriama rlaa- 
doa patarnauju kocertaada. 

M. TUKĄ 
SSM W. IMh ftnM 

III GUVU SKAUDA? 

Tai pirmi symptomal kure reika- 
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės Šiandien. 
Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Aklų Specialisto?* 

1801 So. Ashland A ve., kamp. 
18-tos gatvės 

Ant 3-lubų, kamb, 14, 15, 16 Ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyčios 

Temyk mano parafej. 
Valandos nuo 10 ryto iki 9, vakaro 

Nedėllomis uždaryta. 

Tel. Omai 257. Vak. CanaI 3118) 

OR. P. Z. ZALATORiS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1891 ^ South Halsted Street 

Valandos: 16 iki 12 ryU: i iki l| 
po pietų: f Iki • rnkar* 


