
CH1CAG0JE 
MERGAITĖ NESURAN- 

DAMA. 

^lanyaivt Davis, 14 m. mer 

i^aitos, 7.*>4 N. St. l.ouis avo., 

policija niekur neranda. 

Dotęktivai surankioji) visu 

vilo visokiu pasakojimu. Iš tų 
išvodama visokios teorijos. 

(ia«\jo jinai papulti Malto- 

sios \vrsfijos uauuosna. 

(»ali\įo jinai Imt nužudyta 
kokiu piktadariu. 

Taijįat tralėjo jinai iš)W'gti 
i*; nan.u. 

<larh<4«{ park^ Maręaret 
dažnai susieidavo sti kokia tai 

jvn\va moteriške. kalbodavo- 
sį dažnai su kokiu tai jaunu 
vy ru. 

Bet atrastas gatvėje auto- 

mobilius pnlirijai stato nopa- 
• rastą Lmivosukį. Kokiais 
tikslais automobilius paimtas 
;š irara Ižiaus ir kodi'l jis «rat- 

voje >u morsraiiės iš namu pa- 
imtais. daiktais paliktas.' 

Tie klausima: pirm visako 
ii: n • m •. t i>i »iv.-1 i. 

KAIP BRANGINAMOS 
ANGLYS. 

.\a<-i<>nai»s kuro a;;ntinistra- 
\orius Sp/ !is i;in\i?ni!m kainą 
kietosioms anuiims kasy- 
klą i!llst;»T«*• t;>::ai. 

Ka«! t r:' f». t;:: Cj:;.-ap>s anir- 

!Iu pirkiiai paski iV% jou; »v-ia 

kietųjų augliu tonai ims ima- 

!.*a apie !^ »!<>i *rln. 

KOLUMBUS DIENA. 

\ akar ( ::irau<» <i oauiiiKta 
<lmna. liaukos, tcis- 

; 'ai ir miestiniai <>(",< ii, taipat 
okyklos 5nįvo užilarytos. 
K» litat'tM) \ y T»ii .:r%'«niza- 

;'ja Kolmm.o j-aminė.: 
> aihiic vakatv vi«)ki(.»nis su- 

rotomis pramogomis į vai- 
sose miesto <ia!yse. 

EKSPERTAS NĖSA MIE- 
STO VALDININKAS. 

.Miesto .irerinimu drj*arta- 
: nito viršininkas Raherty vi- 

»is laikas tvirtino, j o u; mios- 
lio valdybos samdomieji eks- 

i-ertai skaitosi miesto valdi- 
ninkais. Tuo tarpu įrodyta, 
! a d taip nėra. 

Fahorty t vi * tino savaip to- 

«' •!, idant n;os ekspertus ap- 
.'.ligoti nuo mokėjimo vyriau 

: ybei mokesriu už įplaukas. 
Cliica.uos miesto va!<lyhu 

t ems ekspertams keliais m°- 

1 •»is išmokėjo milionus. I>et 
t 'išpertai už tas įplaukas nie- 

«) nemokėjo Dėdei Šamui. 

7 Tafyt, jiems dabar prisieis 
; ^krapštyti kišenins. 

Paroje, spa!. 11 —12 d., ('hi- 

<a?oje pavogta 11 automobi- 
liu. 

VAKARINIAI KURSAI. 

Wsst Side. — šį vakarą, 
:>a!io 1*> <1. Aušros Vartų pa r. 

i -okykloj bus pamokos aritme- 

t koj ir geografijoj, (iera prr- 
• a išmokti iivriau skaič iavimo 

otriau pažinti žemę. Kuri.' 

įjojate apie lankymą, kur- 

: į ateikite prisižiūrėti. 
Šiuos kursus rengia i.. Vy- 

nu 24 kuopa. 
K. R. Komisija. 

600 METŲ JURILĖJUS. 
I / 

Nedaug valstybių pa^auly.j^, 
'airiu sostinės skaito tiek am- 

žiaus, kaip uiusu senasis Vil- 

nius. 1 '.V2'2 luotais Didysis Lie- 

tuvos Kunigaikštis (iediminas 
iš senųjų Traku perkėlė sosti- 

* \ 

nę į nesenai tuomet pastatytą 
• Vilnių. tilH) metu... 

Tarp kalnu ir upiu, gražiais 
miškais a]įaugęs, vienas iš 

f i-račiausiu ]>asaulio miestu, 
luinas istoriniu lietuviams 

i braiuriu paminklu ant kiekvie- 

no žingsnio, iliiius dabar 

lenku naguose. I»et tai 110 pir- 
mą kartą. Matė jisai, senutis, 

i savo amžiuje ir rusus ii- toto- 
i i šus ii* vokiečius ir lenkus. At- 
Į 
eidavo svetimieji, užimdavo, 
>»nones išpiaudavo. namus iš- 
degindavo ii* manė amžinai ji 
valdysią. Praeidavo metai, ki- 

lti. ir kaip vilius nuo tiedimi- 

( 
no kalno uolos nubėgdavo u/.- 

1 phidėliai. Ženklo ju nebelik- 
davo. (>00 metu prityrimu lie- 

tuviu tauta žino. ka i ii* da- 
I 
! 1 ar tas pats turės įvykti. Vi! 

į nius, kaip buvęs per tiek am- 

i žiu, taip ir bus musu Lietu- 

|\os širdis. 

Suėjus tokiam retam j! 11»i 

iejui mes jo nešvento n'vęa li- 
mo |:ra!eisti. Kaip Liot-uvoje. 
laip ir Amerikoje paminėsi- 
me tas sukaktuves. Sau dva- 

sią atgaivinsime, nesulaužo- 

mą valią sustiprinsime. O 

svetimiems parodysime.kad nė 

ta pasauly,c lietuvio, kurs u.';- 

mirštu ir paliautu Vilnių skai 
«'s Lietuvos nuosavybe. Teži- 

no pasaulis, kad nebus taikos, 
kol \ ilnius Lietuvai neuryš. 

Chicagoje V/est Siclės kolo- 

nija pirmoji jau pradeda ia 

<v. iite. Sekma dieni. 15 spaliu. 
vakare, bus labai Įdomios iš- 

kilmės parapijinėje svetain*- 
jo. 

IV.kvie-li yra s r.'' 

s *!iai myžrs iš Lietuvos kuri. 

AHm\irias. Jis buvęs" yra ir 

lenku uži^robtojoj zonoj. La- 

bai įdomiai bus klausomas jo 
pasakojimas. Paskui kviesii 

yra kun. Ii. Bumšus. I)r. I Jur- 

kus, .kun. I)r. f. ('Vsaitis. 

Be to Ims p. Balsio j >a si žy- 
mėj ilsios irnipės atvaidintas 
** Felikso atsilankymas". Bus 

dio.ras. Ims nyvi paveikslui. 
Dainuos solo {>. Sabonis ir p-lė 
I>ai»(ižiuniiitė. Keikia tikėtis, 
kad svetainė Ims pilna žmo- 

nių. Xes ir iškilmė dvasi?) ke- 

liauti, ir kalintojai įdomus ir 

laiko linksmas praleidimas su- 

jungtas ėionai Į krūvą. 
Kitos kolonijos girdėjom*.1 

relini tįsi taip pat, kiekviena 
risk i rai sau ]>at ogiausi u lai 
k u. 

\Vest Sidieėiai tad neužmir- 
škite. Nedėlioj 15 d. spaliu 
vakar3 iškilmės. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Prieš neteisėtą bausmę. 
šv. Jono Evangelisto Dr- 

j.;os buvusiame specialiame su- 

si rinkime, aptarėm korespon- 
Icnei.jii t i i pusią 4 * Drauge 

j spalio 4 d. 192*2 m. kurioj ra- 

šyta, ka«l Šv. Antano Dr-jos 
I valdyba — pirai. P. Mikli linas 

| uždėjo piniginę bausme tos 

draugijos narini M. Lorencui, j 
užtai kad jis nešė draugijos 
: ėliavą Bendroj Lietuvių Ma- 

nifestacijoje rugp: 20 d. Taip- 
gi jis ir kitiems nariams uždė- 
jo bausmes: A. Mozeriui ir A. 
Stuikiui, kodėl jie pasipriegi- 

įnę pinnininkui, palaikydami, 
j kad jų draugija vra ne bolšo- 

vikiška, o katalikiškai ir k'ad 
! įstatuose yra pažymėta dar- 
buotis del Tautos labo. 

M e į, Sv. Jono Evangelisto 
Dr-/a. 'žinodami šv. Antano 

I)r-jos siekius ir jos pasidar- 
bavimą. Tėvynes Lietuvos la- 
bui;, taipgi tuos narius ku- 
riems bausi^ę uždėjo už daly- 
vavimą manifestacijoje su sa- 

vo draugijos vėliava, išreiškia- 
me pasipiktinimų Šv. Antano 

T)r-jos valdybos — pirm. F. 
Mikliuno tokiu bolševikišku 

pasielgimu ir smerkiame jį 
j kaipo musų tautos priešą už 

tokią neteisėtą dėjimų baus- 

mių ant tų narių, kurie dar- 

buojasi Tėvynės Lietuvos ge- 
rovei. 

Reikalaujamo kad tokio 

bausmės mus Tėvynės dar- 

buotojams butų prašalintas. 
Vokiu bolševikišku pasielgimu 
\isus draugijos* nuopelnus pa- 
niekina ir Šv. Antano I)r-ją 

j perstato musų tautos, išgama. 
I Mes tikime kad ir Šv. Antano 

i Dr-jos nariai nepakęs savo 

draugijai tokios negarbės ir 

; pažeminimo jos nuveiktų dar- 

j 
Prisirašome, 

švento Jono Evan- 
u.-listo valilvba: 

Jonas Grisius, pfrm.. 
D. švaikauskas, pageli).-. 
Jurgis Ruikis. rast., 
Simanas Remeikis. 
F. Kuprionis, ižd.. 
Ant. Grisius, fin. rašt.J 
L. Norkus. 
J. Jovaišas. 

CICEROS DISPUTOS SU 
BIBLI6TAIS. 

Xe«dėlioj, i:> spaliii, Cicero 

I-uranijos svetainėje, pusė po 
iii.ju. bus dispiitos su Biblis- 
tais. 

Kiminus Buuišas 1 uis tenai, 
is kviečia iš Biblistu nor>* 

j>n1j Beneoku. Kas iš Biblis-1 
tu nori, italės dalyvauti. 

Biblistai, neužmirškite atsi- 
nešti žadėtus .100 <IoI. Katali- 
kai galite ateiti ir be pinigų. 

Atsiminkite nedėlioj, pusė 
»>o t riju, parapijinėj sveta inėj. 

PRANEŠIMAS. 

Town of Lake. — Teatrališ- 
ko K Ii ubo "Lietuva" susirin- 

kimas įvyks '{KMiktadieny, 
I spalio 1*> d. S vai. vak. Šv. 

Kryžiaus parapijos svet. 

Visi nariai-rės susirinkite, 
į nes yra daug svarbiu reikalu 

aptarimui. 
Valdyba/ 

LAIVAS "LITUANIA" 
Į 

atplaukė su 630 pasažieriu 

Spalio 11 diena Xc\v Yor- 
kan atplaukė laivas "Litua- 
nia" su 630 pasažieriu iš Pa- 
balti jos Valstijų. (Apgr.J 

PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KAR4 
Keturių cylindru $890. Sodan $1>365. F. O. B. Fact. 

šešių o vi indrų $1,650, Sodan $2,400. F. O. B. Fact. 

Prieš pįrksiant pamatyk DURANT 

\VESTERN 0IOTOR SALES 
5245 W. 22-nd Str. arti 53-čios gat. Tel. Cicero 8119 

Pardavėjas JONAS SHALTIS 1442 So. 48 A ve. Cicero. 

DRAUGYSTE ŠV. ONOS 
Rengia Gražų Vakarą 

Su laimėjimu 3 dovanu NEDĖLIOJE, SPALIO (OCT.) 
15,1922. šv. Jurgio 'Parap. Svet. 32 ir Auburn Ave. 

Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 35c. 

GERB.: Nepraleiskite šios progos nes po vasaros kaiščių jau- 
nimas galės prie gražios muzikos smagiai pasilinksminti. O su- 

augusieji taipgi linksmai laiko praleisti nepamirškite tan pati 
vakarą bus laimėjimas kurie turite nusipirken serijos prašom 
atsinešti taigi galėsite atsiimti, dovaną kurią laimėsytė. Muzi- 
ka pono SARPALIO. Kviečia KOMITETAS. 

PRANEŠIMAS. 

Mergaičių Draugijos Nek. 
Pras. šv. Marijos P. susirin- 
kimas įvyks šįvakar ą t. y. 

spalio 13 d. 8 vai. vak. šv. 

Jurgio parap. svet. 32 ir Au- 

burn Ave. 

Visos narės kviečiamos pri- 
būti ir naujas naręs atsivesti. 

Valdyba. 

EXTRA! 
Parsiduoda naujas mūrinis 

namas 2-j u pagyvenimu f> ir () 

kambariai, elektrikas šviesa, 

įi.iaudins, aukštaės cementuo- 

tas skiepas ir viskas įtaisyta 
pa.yal šios mados, namas ran- 

dasi gražioj vietoj, Brighton 
Park, parsiduoda pigiai arba 
išsimaino ant eottage kur ge- 

roj vietoj. 
F. J. SZEMET 

4217 Archer Ave. Chica^o. 
Te!. Lafayette 6824 

A X T TANMOS 2 kambariai 
vedusiai porai be šeimynos ar- 

ia dviem vyram ar merginom. 
Atsjšaukito 
1343 So. 49 Ave. Cicero, 111. 

Telefonas Cicero 34S2 

IWHI> \VIA! l'l AHll.V MAI.NV.Ml 1 

80 akeriij fannii, Uerrien County. 
Minh., SC mylios nuo Chicagos, ne- 

toli St. Joseph ir Kenton Harbor. 
Viena iš derlingiausių ir ir pui- 
kiausiu farniŲ už labai prieinamą 
kainą ir lengvų išlygų. Visi budin- 
kai i>irmcu> klasos padėjftne ir jvai- 
riis patogumui. Numos furncsu ap- 
šildomus. u karvės, X arkliai, 1 

kiaulės, 1S paršiukų. -1 paršai, virš 

r oi' vištą, jvairios prio žemės reika- 
lingos masino.*;. 70 akerių dirbamos. 
10 akerių' girios ir ganyklos. Kreip- 
kitės j Kita Commeree Co., 
S. Halsted s^t.. Chięago, 111. 

ANT l'A It DAVIMO n.|*uas kaip 
n u 11 ja.s -1 ui<lcli kambariai, austus 
ir basement;»s, gazas ir elektra, vis- 

kas geriausiam stovij. $1,2"j0.00 
cash balaneas kas mėnuo. 

D. S. HOTT j 
t t »."> So. Ii» Avi*. Cicero, III J 

UK1KA1JX(iAS: Partneris paimti 
pusę dalies ir vesti didmiestij ho- 

toli ant -Michigan Avo. Dabar neša 

$.9">0 mėnesi u j randa su šiluma tik- 

tai 5230. (Iera mokestis ir pusė pelno 
$3.25 ) mėnesj; turi turėti $4..">00: 
Llali tvarkyti mano piningus ir sa- 

vo. Atsišaukite kambarys 200—210. 
21!) So. Dcorlmni Street 

Ant pardavimo saldainiu 
krautuvė ir groeeris labai ge- 

roj violoj tarp 2 mokyki n ant 

kampo 44-tos ir Mozart. Lie- 

tuviu, Vokiečių ir Lenku ap- 

gyventa. Biznis ~klirbt:i.-> per 
2 metus. Atsišaukite pas >a- 

vininka 
4357 So. Mozart St. Chica<ro. 

i 

NEPAPRASTAS PIGUMAS! 

Parsiduoda beveik naujas mūrinis 

namas 2-ju pagyvenimu po 4 kam- 

barius; elektra, m audinės, aukštas ce- 

mentuotus skiepas, ir viskas jtaisyta 
pagal naujausias mados, parduosiu 
pigiai arba mainysiu, ant loto, auto- 

rnobilo, grocernės, arba kito kokio 

biznio, atsišaukite tuojau pas 

P. J. SZEMET AL- CO. 

4217 Archer Avenue 
Tel. Lofayctto 0821 

Bargenas- — Parsiduoda 3 
pagyvenimų mūrinis namas 

soutlisidėj lietusių apielinkt\j 
3 raudos po (j, kambarius, po- 
rinus šilumą elektros šviesa, 

j Kaina $10,700. Atsišaukite: 
I 1327 West Augusta Street 

Kamp. Milwaukee A ve. 
4 \ 

■ 

Reikalingi — Prityrę vyrai 
pardavinėti auksinius bondsus 

: ant gero Chicago real estate. 
'Šie bondsai neša 7% nuošimti 

| gaunami nuo 2 iki 7 metu. 

i Iiondsai yra po $50, $100 — 

$200 ir $500, .juos galima par- 

j duoti. Atsišaukite 
J. HOCHSTADTER CO. 

i Room 1126 — 127 N. Dearborn 
i Street 1 Tel. Central 6693 j 
: —i 

REIKALINGI. 

Leiberiai 
lUveleriai 
•]>uckeriai 
Geležimi karu taisyto,jiai 

| Punch mašinų ir 
.Jieginio preso operatoriai-i:* 

Aš i u tumeriai. 
Darbas pastovus mokestis 

gera. 
Pullman Car Works 

110 ir Cottage Grove Avenue 

Pullman, Chicago. 

REIKALINGI 

LEIBERIAI. 

Gera proga pagerinimui gy- 
\ 

von i mo 

REPUBLIC B0X CO! 

925 N. Halsted Str. | 
Chicago. 111. 

REIKALINGI VAIKAI. 

suvirs 16 metu amžiaus dcl 

lengvaus fabriko darbo, puiki 
proga paderinti gyvenimą 
aukščiausios kai no o apmoka- 
mos geriems vaikams. 

gEPUBLIC BOX CO. 

925 N. Halsted Str. 

Chicago. 111. 

A. F, CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nuo 

visuokiu ligų. Lankant mūsų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 

sekančių ligų: jReuaaatizmo, 
violetiviai spinduliai, nerviš- 
kumo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkstu ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
musų Įtaisymais,- gvarantuo,ja- 
me geriausia gydymu. 

Mes diibon inessavich sau- 

su Electriku Sanusoidal Ma-j 
china Vibrator, Electric Mes- 
sage, Electric llivolt Ray me- 

ssage, Swedish messavich. Me3 
atiduodam patarnavimą, ge- 
riausią negu kitoj^ ir pigi aus. 

Vyri] yra kiekviena diena iš- 
imant Utarninkais yra moterų 
diena, diena ir nakti. 
1657 W. 45 St. , Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 4552 

/ * * 

jeriausia Dovana 
Kalėdoms j Lietuvą 
■■ tai Amerikos Doleriai 

v" i' T M — 

Dabar ka's tik rašo laiškus i Amerika visi šaukia: 
"NENORIM AUKSINTI", DUOKITE'MUMS DO- 
LERIŲ!" 

v 

Per "DRAUGĄ" galima nusiųsti dolerius į Lie- 

tuvi} taip pat lengvai kaip ir auksinus ir Lietuvos 
Bankai išmoka TIKRAIS AMERIKOS DOLE-. 

RIAIS, visai nekalbindami žmogaus imti kitokius pi- 
nigus. Žinoma, jei kašnenorės imti ^dolerius, o prašys 
auksinų ar litų, tai ir gąns auksinus arba litus. 

Doleriai yra išmokami Lietuvoje tiktai Bankose, 
o ne pastose. 

Per "Draugą" galima nusiųsti dolerius į 24 ban 

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

Čia paduodame surašą miestų, kur yra tie 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 Jus patys turi te siųsti įdė- 
jus į laišką, arba mes persiunčiame perlaidom tuo- 

met Jums nieko nereikia siųsti. 
Kur laiškai gerai greit daeina, paštuose nežūva, 

tai gerai siųsti pinigus ir draftais, nes gali buti grei- 
tesnis pinigų gavimas. 

Kablegramais 
Galima siusti per "Draugi}" taipat auksinus, do- 
lerius ir LITUS. 

DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS," 
v 

2334 South pakley A ve. Chicago, Illinois. 

Nepaprastumas! 
Gražumas! 

Malonumas! 

LIETUVOS ALBUMAS! 
ALBUME yra 430 puslapiai. 
ALUU M E telpa 285 paveikslai žymiausių tautos dar- 

buotojų. 
ALBUME surinkta ]55 biografijos 
ALBUMAS visais žvilgsniais yra puikus leidinys. 

Užsisakykite sau, arba išrašykite kaipo Kalėdų dovaną 
savo draugams ar giminėms. Kaina $'.">.00. 

Adresuokite: / 

DRAUGAS PŪBLISHING COMPANY 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

Tol. IkHilcvnrd 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Cliicago, III. 

Rezid. tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9698 

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS 1* 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriški}, Vyrišky 
Vaikę lr visu chroniškų IJgq» 

Ofisas: 3335 S. Halstcd St. 

Vai.: 10—11 ryto; 2—8- po 

piet, 7—8vak. Ned. 10—12 d. 

Res. 1189 Independenc* Blvd. 
» Chicago 

Tel. Lafayette 4223 

PLUMBING 
-• 

Kaipo lletuvys, Uetuvlama visa- 

dos patarnauju kocerlanst* 
M. TTIBKA 

S938 W. Street 

Tel. Blvd. 7043 

. C. Z. Veieflis 
LIETUVIS DENTISTAS 

5:i2 SO. ASHLAND AVENUE 
i ARTI 4 7-tos Gatves 

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

to GILVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika- 
lauja pagelbos. 

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

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistai 

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

Ant 3<įubų, kam b. 14, 15, 16 ir 17 
Ant virSaus Platt's vaistinyčios 

Temyk mano paraSų. 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakaro 

N«df»liomis uždarvta.* 

Tel. Carini 257. Va k. CanaF 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgus 
1821 Routh Halsted Strapt 

Valandos: 10 Iki 12 "ryt®: 1 iki 4 
po piety: 9 iki • vakare 

m m m>mi VWW« 

Res. Tel. Cicero S6U 
Ofiso TeL Cicero 49 

OR. J, SHINGLMAN 
1325 So. 49 Conrt 

N. E. Cor. 49 Court ir 1S Str. 
ant viršaus vaistynyčlos. 


