
Ateik Į3v, Kazimiero Vienuolyno V A K A R A 
Kuris įvyks UTAENINKE. SPALIO (OCT). 24. 1022 ,šv. Jurgio Parap. Svet. 32 P), ir Aubunr Ave. 

Pradžia 7 vai. vakare Įžanga labai pigi. 
i 

Šiame vakaro dalyvauja Chicagos žymiausi dainininkai pn. V. Bručienė ir pu. Jonas Rama- 

nauskas. Kita dalį programo išpildys Šv. Kazimiero Vienuolyno Auklėtinės. Turėsite proga išgirsti 
gražinusi programą — gi laimingasis galės parvažiuoti automobilium namo. 

Kviečia visus 
RENGĖJOS. 

CHlCAGOjEi 
MOKYKLOS TARYBOS NA 
RIAI TURI EITI KALĖ- 

JIMAN. 

Dešimts (.'hicąiros viešųjų 
mokyklų tarybos nariu, kuri" 
kituomot nubausti po keletą 
u ienų kalėjimo ir piniinnėmi> 
pabaudomis u1/, pašalinimą mo- 

kyklų supcrintoiuleuto anai.s 
motais, turi eiti kalėjiman ir 
užsimokėti bausmę. Taip uus-j 
prendė vyriausias valstijos t"i 1 
>mus. 

(iubernatorius Smali siu ii'.-;4 

t ii pradžioje jiems kalto tlova-j 
no jo. Teriaus viršiausias tei<-| 
mas nusprentK*. ka<! ^uberna-! 
torius neturi autoriteto <I;try į 
ti j i ei; i s j<;!:i :-i:si mylėjimą. 

Kalbama. ka«l ms'-irins H«* 
i 

ihir kaip nors išsisukt'. 

APIPLĖŠĖ RESTORANO 
SVEČIUS. 

Septyni plėšikai u>:į>u«••{*» r"-i 
>toraną ir biliardinę. 1 __7 S;..' 

K<*lzie ave. Apie "Jt> žmonių, 
radę juos sustatė ties siena. ! 

atėmė nuo j u visu< pinigu-1 
ir kitokius daiktu.-. Tori.Mii> i- 

restorano reiristerio nieko r.r- 

paėmė. 

PAKVIETIMAS 3IBLIS- 
TAMS. 

iiranirus Paklydę Broliai. 
Jus rsatr pažadėję r>(K) dol. 

tani. kas priparodys katali- 
ku tiki'jinio tiesas, kuriu Jus 

nepripažįstate. K vieėiatr 
Jus į disputus stoti katalikus 

jau senai savo lapeliais. l>et 
dar niekuomet nesat** nurodę 
vietos ir dar niekuomet nesa- 

te nustatė aiškiu disputams 
Sijlygu. Taipat niekuomet ne- 

sate po savo lapeliais ir pa- 
žadais pasira>ę. 

Taigi, kad tiesa paaiškėtu, 
kad m* .Jus. nė katalikai ne- 

manytu. Imk kas-nors .Justi 

bijo, kviečiu Jumis, kurie pa- 
sivadinote 4'Biblijos tTirinė- 
tojais," stoti į disputus su 

manim tokiomis sąlygomis: 
1. Susirinksime ketverge 20 

šio spaliu mni., lygiai * vai. 

vakare, Bridgeporte šv. ,Jur- 

gio parapijinėje svetahnėje. 
2. Kalbėsimės du: aš ir is 

.Jusų vienas, kas norės, pats, 
ar .Jusų paskirtas. 

3. Kalbėsimės Iggiomia i e i- 

::ėmis, po 30 įuin. kiekvienas, 

arba kai p susitarsiva susiėję 
4. Man brangi tiesa, o m 

Jusų 500 dol. Taigi, kad Ju- 

si] neatbaidyti, atsižadu "»•'» 

dol. žadėtų, jei,iru juos laimė 

čiau. 
5. Klausytojai leidžiami 

scile uždyką. Neleidžiama jo 
kio tvarkos ardymo. Leidžia 
mi publikai tik rankomis plo 
ti, pabaigus vienam iŠ kalbi'1 

tojų kalbėti neilgiau o minu 

ėių. 
6*. Teisėjais bus patys klan 

sytojai. 
Lauksiu Jusų pasirodant. 

K u n. Broniai. Fiumšai 

AUŠROS VARTŲ MOT. IR 

MERG. DEJOS JUBI- 
LĖJINE VAKARIENĖ. 

V/est Side: — Spalio %2'2 o 

7 vai. Viik. Aušros Vart:' 

pa r. svct. Aušros Vaitu M 
tcru ir Mciiiiuu Dr-.ja susvn 

i:v puikiausią vakarienę pami- 
nėjimui lo-kos motu ilmuirijos 
gyvavimo. 

Prie šios vakarienės ruosė/i 
visos «!r;ii!Liijos narės. bet ypa- 
tingai dau«r darbavosi pirui. 
!). <lasparkicnė, rasi. M. Vi! 

I i« i i »*• ir K. Šiaulienė. birbta 

«!auu'. Im'i ir pa.-la ryt a. jėju> 
.\usros Vartų pa r. svetainėn 
iifLiaIi pažinti ar ta puti sve- 

tainė. Mat išpuošta. išdabinta 
\ isckiou.is popieros >pnIvomis. 
Stalai ir Įtintai np-tatyii ii'ė- 

ieiais. kad pazveluus n»'t aki 

veria. O elektriniu lempu ti»*T: 

>uvesta !r padaryta šviesos, 

kad ir *" \\" I: i 11* (*i 1 y? 
* 

daužia:! 
nėra... 

Dideliais buriais. 

Aj>i»' vai. i.iaorpV ♦!i*liais 

i»iljaa»i<\Įo traukti i AuŠ 
\ ii M li Į.'oi'. NVuitKl'Il- 

t'iim ir Pasikinkys Kop lu- 

ta i. iM-luuiiau. Ir M'iu'.i }>(''!;?- 
^ i.> ("jt-s. t į !ct" ■ i vietas 

"U» iau i i (• s Ka< l»i>ki 
* < •! i i i i i t • *.!«». re! k<\'< > uryžti 
»:M>. Ii>'S \ !.*<»> VU'to- llliVO \l/.- 

iiiitns. Mat i šią vakarienę at- 

; «\j<> mvien pavieniai asMieny-. 
I)«'t ir «'rauu'ijos «\j«> "iu <*<>r- 

11 iw i'i *. "Iii <•<: r j >«; re 
*' 

atuiar- 

; savu I Vy?*!u :M kp.. Aušros 

i \ a it ii Vyru ir ^Tot. !)r-ja ir 
i Moti-ni Sa-uos .".Vta k p. Taip- 
I ui ir iŠ IS-tos !•:«>!. mainau k<>- 

|kia «'rauuija. MarŠu:>ja:U 
>kainl>iuo pianu p-lr Pali<»?iiK- 

i 
Vvrai susirusinę. 

*- 

i 

j 7> vai. išeina ant estrados 

j p-!ė 1». (lasparkiutė, uraziai 

j malonini padeklamuoja eiles 

į 
" Pakvietimas sveriu". Puk- 

; vieši i sveeiai pradeda vakario- 
į į niauti. Valūno ir gėrisi vaka- 

į rienės skanumu. Vyrai pnty- 
liai viens kitam žnibzda, žino- 

l ma. kati moterys r.ei skirst'j 
I"po šimts pypkių, motery.- 
.mus I>ytina". "Kas Ims, pri- 
' seis wrams renuti kita vaka- 
1 

■ 

v> 

c 

į rienę, kad šią vakariene pra- 

| lenkus" Visi skaniai val^ė ii 

į barėsi a:;» moterų, kad jos pov- 
.1 ]»!i»-ius tikintus padariusios. 

Programa. 
•Pavakarieniavus prasideda 

programa. Vakaro vedėjas* 
i gerb. klebonas kunv P. Kudir- 
ka. trumpai apibrėžia Aušros 

| Vartų -M. ir M. Dr-tės nuveik- 

11us tautai ir Bažnyčiai dar- 
: bus ir palinki jai srvvuoti il- 

.1 

iriausiu melu. Paskui kalba 
I uerb. kun. Br. Bumšas, kuris 
I savo iškalbi ilgoje kalboje nu-, 
i švieėia kokia svarbia role mo- 

: terys vaidina visuomeniniame 
i gyvenime. Toliau kalba M. T)u- 

! das. kuriam teko padėti orga- 
! ni/.uoti Aušros V. Mot. ir 

; Meru*. Dr-ją. Jis gražiai nu- 

svieėia šios draugijos tikslą ir 
! jos užduotį. 

Po to Juivo suvaidinta k<*ine- 

, dija Pašėlęs dantis". Vai- 
dino šie asmenys: Dantistas-- 
\*. \l. ])., Ligonė — M. Disie- 

m\ Poliemonas — L. (Irioiulė. 
Vaidinimas pavyko, žmonėrii< 

|<iau^ juoko padarė.. Po vaidi- 
• i»i i. jo dainuoja solo p. Kastas 
S.-iImnis. Apie ji jau nėra ko 

i lasyti. A plodiMiientais jis 1 »u- 

; vo priverstas išeiti net keletą 
.-ykiu. Toliau, <i. fiagidžiuniu- 
{«'• i r K'. Sabo#nis, akompanuo- 

1 

jaut pianu p-niai L. Sabonie- 

nei. sudainuoja duetą. Delnu 

ploiimu luivo priversti išeiti 

! net du sykiu. Paskiau puikiai 
kalbėjo Duoba. 

P<> kaUiai dainavo šio vaka- 

ro Šeimininkės. Keikiu past»- 
i bėti. kad jos nevien moka 

! skaniai pataisyti vakariene, 
l>et tai]?.i;*i moka ura/jai ir sii- 

dainuoti. .Jos net pora sykiu 
I uvo iššauktos dainuoti. To- 

limu. j>-lės ()lišauskiutės pui- 
kini paskambino pianu ir pa- 

i .urojo smuiką. P-lė !>. ttlioge- 
riuto taipgi puikiai paskam- 

; 1 i n o pianu. 
Puikiai kalbėjo .i. Baudžiu 

I mis. 'Po kailiai sudainavo due- 
: t«*» į:p. M. Vilkienė ir M. l)i- 

šienė. Rtikia pastebėti, kai iš 

jii esama puikiu dainininkių. 
! i Jutu gera, kad jos priklausy- 
į tu prie Aušros V,artu pa r. elio- 

ro. 'Toliau kalbėjo adv. Ku- 

| činskas. .Jis kalbėjo trumpai, 
| bet užimančiai. Paskui pasi- 
! rodė ant estrados Aušros Var- 

liu M. ir Merg. Dr-jos pirm. 
!). Cl,asparkienė. .Ii širdingai 

| dėkojo sveėiams ir draugi- 
joms už priejautą ir atsilan- 

kvma. Po to "Draugo" re- 
1 

■ daktorius kun. Dr. Česaitis 
karštai, jausmingai kalbėjo, 
kaip moterys turi rūpintis sa- 

vo vaikais, kad jie neištautėtu. 

i Dar gerb. kun. F. Kudirka pa- 

dėkojo sveėiams už atsilanky- 

j DIDELIS FORDO KAINU 
! NUMUŠIMAS 
k 

j Ateik ir pamatyk musų naujus modelius Touring, Sė- 

daus. Coupes ir Fordo Trokus. Mes turime ir vartotus 

Į Fordus. Fordo T rokus ir kitų išdirbišeių automobilius 

i ant lengvi) mokesčių. 
\ Atdara vakarais ir nedaliomis. 

LEIMBROOK — WORSDELL MOTOR CO. 

If 2013 — 21 South Laflin Street 

Atėjęs reikalauk Pono Jos. F. Dvorak arba telefo- 

\ nuok CAXAL 7416 kuris paaiškins apie lengvus išmo- 

| kešeius ir kainas. 
— 

nią ir. tuo užsibaigė programa. 
Žmonės yra labai patenkinti 

vakariene ir programa. Visi 
! sako, kad tokios puikios va- 

karienės dar AYestsaidėje ne- 

buvo. Dabar nežinia ką vyrai 
darys? Turbut jie sudarys pla- 
nus rengti. kitą vakarienę, 
kad subytinus moteris. 

Fordo Indžina*. 

IŠLEISTUVIŲ PUOTA. 
I w 

Pagerbimui ir išleistuvių puo 
j ta p-nios Onos Pocienės įvyks 
| trečiadienyje, spalių (Oet.) 2."i, 
11922. Fraternitv Rooin, CJreat 
Northern llotelyje, prie Dear- 
boni ir Jaekson gatvių. Pra- 

s 1 

džia S vai. vakare. Pasipirki- 
te bilietus iš kalno. .Tų galima 
gauti Kita Coiimieree (o. .'52;")I 

I So. llalst«vl SI. 

Reporteris. 

PINIGŲ SIUNTĖJAMS 
PRANEŠIMAS. 

Sulyg- įsakymu Lietuvos Fi 

nansų Ministerio visi pinigai 
siunčiami i Lietuvą gali buti 

I išmokami tiktai LITAIS. 
! Einant šitu isak3*mu perlai 
dos gautos Lietuvoj po 1 d. 

i lapkričio bus išmokėtos tik li- 
i 

'tais. nors jos butu prisiųstos 
doleriais, ar kitoi valiutoj. 

Draugo Pinigu Siuntimo 

Skyrius. 

Chiea^oje pavtigtn S auto- 

mobiliai parojo. spal. 22—2'). 

PARDAVIMUI. 
PARSIDUODA 

Krautuve, grocerne, delicatessen ke- 

pykla ir pieninyėia, geriausioj biznia- 
voj apielinkėj — «northsidėj. I'elno 
suvirs $100.00 savaitėj išėmus visas 
išlaidas. Parduosiu už pusę kainos I 
greitam pirkikui iš priežasties aplei- 

[ diiuo miiesta. Randa su 5 kambariais 
I ir vana pagyvenimui labai pigi. 

Atsišaukite: 

G3 W. Sitperior Street 

Tarpe Clark ir Dcarborn gatvių 
Chicago, III. 

f; IC i t A PROC.A del dviejų biznių 
kraučiu ir šaučiu. 

Namas ant randas geroj vietoj 1315 

į South 49-th Court. 
1 Kreipkitės .šiuo adresų: 

1300 Soutli 4!)-th Court 
i Cicero, II!. 

i:\tra 
ANT PARDAVIMO 

Pirmos klasės bučernė ir grosornė 
Priožastj pardavimo patirsite an 

virtos. 

f-I M Soųili r.O-th Court 
CJcpro, III. 

REIKALINGA. 

REIKALINGI VYRAI 
j 
■Darbas pastovus. Atsišaukiu-: 

Grer.t Northern Chair Co., 
2500 Ogden Ave. 

PELNINGAS DAUBAS 
Kiekvienas darbininkas turintis 

palinkimo, apentautl pali pasipelnyti 
•laujr peresni pragyvenimų. nej*u flirh- 

luvi'jf. Kreipkitės laiškų arba yp:i- 
1 tiška i. 

J. Fi. AGLYS JV TO 

::! 1:: South Halvtotl Street 

Clih-ngo, III. 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
"DRAUGE" 

Ką Reiškia Standard 
013 Company (Indiana) 

Distribucija Namams 

JAMES 
J. STAKROYV, kuro administratorius 

Massacluissetts valstijos, tako: "Xekurykitc 
nei biskučio anglimis per spalio mėnesj. Vir- 

Kito ir užpildykite namus su kerosininių pc« 

Oiumi. Tas sutaupins jums piningus. Ir nereikės sto- 

ti eilėn laukti anglių. Verdant ant keroyinos daug 

pigiau atsieina nej?ij angliai. Kerosimos pralima nu- 

sipirkti visur. 

^Kcrreinos galima nusipirkti visur". 

Tas sakinys yra labai teisingas ypačiai Vidur — 

Vakariniose Valstijose kuriomis tarnauja Standard 

Oil Company (Indiana) kurios distribucijos patar- 

navimas yra įooęfr pilnas. Kerosina yra pristatoma 
j namus ar gyveni mieste, ar ant ūkės ar fnažam 

priemiesteljj. 

Jsivaizdinimas ir permatymas buvo reikalingi kad 

užbėgus už akių tam dideliam reikalavimui petro- 

leum'o produktu kuris šiandien randasi. Tvirtumas 

organizacijos, nuoseklus vedimas ir nuolatinė atpda 
kokia yra duodama kiekvienam dalykėliui tai rezul- 

tatas didelio pasitikėjimo kokis yra jsidirbes apie 
šios kompanijos distribucija 10 Vidur-Vakariniuosc 
Valstijose. 

The Standard Oil Co*npany (Indiana) distribuci- 

jos systema reprezentuoja investrnenta suvirS 

$4 5,000,000. Turi 25 main stacijas kur stock'as su- 

dt'tas 31)74 bulk stacijas, 1605 patarnavimo stacijų 

ir 71G7 tankini vežimų. Taip viskas yra sutvarkyta 

kad nežiūrint kokis reikalas butų visuomet galima 
pasitikėti kad reikalingus tau daiktus pristatys. 

Kad patarnauti žmonėms jų reikaliuose tai yra ti- 

kras idealas koki Standard Oil Company (Indiana) 
visuomet turi sau prieš akys. Ji visuomet permato 
i.š anksto ir prie to pilnai prisiruošia; pavyzdin pri- 
trukus anglių pradėjo vartoti aliejų užšildimui na- 

mu r fabrikų tuojaus kompanija prirengė Standolind 

Furnace Oil kuris pasirodė labai tinkahnas. 

/ 
Standolind Furnace Aliejus yra ligus kerosinai 

užšildyme ir parsiduoda pigiau, čia vėl kitas geras 

dalykas kuris prisideda prie nuoseklaus vedimo 

biznio. 

Standard Oil Company 
(INDIANA) 

910 So. Michigan Ave., Chicago 
2974 

ANA RANDOS. 
Krautuvės naujam name 

steam seat su composition 
grindai.s visokiam bizniui, 
randa labai prieinama kaina. 

Ernest G. Smith & Co. 

1555 Devon Ave. 
■ ■ — 

ATYDAI 

Roselando, Kensingtono ir 

kitų apielinkių gyventojams 
Hiviomi pranešu kad aš por- 

kėliau savo oi'isa iš 11247 »So. 

Micliigan Ave. į nauja vieta 
10758 So. Michigan Avenue. 

Norintieji pirkti, parduoti nuo 

savus namus, lotus ar daryti 
paskolas ir kitais reikalais 

kreipkitės, o aš visuomet pa- 

(arnąusiu jums teisingiausia. 
FRANK M. JOGMINAS 

10758 Michigan Ave. 
Roselande Tel. Pullman 0019 

A, F. CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

kur gulima gauti pagelba nuo 

visuokiu ligų. Lankant mūsų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 

sekančių ligų: Reumatizmo, 
violetiviai spinduliai, nervi.š- 

kumo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkstų ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
musų įtaisymais, gvarantuoja- 
mo geriausia gydymą. 

Mes dirbon messavich sau- 

su Electriku Sanusoidal Ma- 
r-liina Vibrator, Electric Mes- 
sage, Electric Ilivolt Ray me- 

ssage, Swedish messavicli. Me« 
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 

KAS PER MUS PERKA, 
TAM VISUS DOKUMEN- 
TUS PADAROM DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar 

parduodami 
— vsados. kreipkitės pas — 

S. L. FABIONAS Go. 
809 "\V. .151h St. ChlcaRO, 
Te). Hlvd. 0611 ir 0774. 

TAS BUS LABAI JUM ANT 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu- 
vos Atstovybėje. • 

i;y.TIKUINAM ATSAlvA^rr IK 
TEISINGA P ATARK AVIMA. 

Telefonas Boulevard 4139 c 

A. Masalskis; 
Graborius S 

« 13 
Patarnauju lal-p 

dotuvėse ves-^ 
tuvčse krlkft-(! 
tynose ir kituo-jį 
se reikaluose,; 
Kainos prieina-< 
mos <j 

3307 Auburn A ve. Cnicago., 
< 

s7"d"lachawICZ [ 
LIETUVIS GRAliORIUS 

2314 W. 23-rd PI. Cliicago, 111? 

Į Patarnauja laidotuvėse kuopi-; 
giausia. Reikale meldžiu atsišau-j 
kti, o .mano darba busite užga-1 
nėdinti. Tel. Canal 1271—2100! 

J. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREyičIA 
Automobiliai visiems reikalams 

2035 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 PI. 

[Tel. Canal 6543 Tel. Canal 0199 

Tel. La fa y et te 4223 

PLUMBING 
Kaipo lletuvys, liDtnvlam» visa- 

dos patarnauju korarlansla. 
M. TUfiKA 

HU W. Ift-tfti 

UŽ 3 CENTUS-#£QQ 
Dar tokio pasiūlymo ir Amerikoje nebuvo. 

Gali gauti. 
Tur but girdėjai, kad Biblistai žada duoti 500.00 j 

dol. tam kas prirodys, kad yra dusia, dangus, praga- 

ras, čyščius ir tt. Iš viso 5 klausimus reikia prirodyti. 
Ką, tas reiškia. Tai reiškia, kad'patis Biblistai tų 

klausimų išaiškinimą įvertina 500.00 dol. 

Kas tuos 5 klausimus išaiškins, tas duos žmogui 

gero už 500.00 "LAIVAS" nuo 43 num. tuos klau- 

simus pradeda aiškinti. 
v 

" LAIVAS" duoda skaitytojams gero už 500.00 dol. j 
o kainuoja jisai į metus tiktai $1.50. 

Išeina 1 'LAIVAS" kas savaitė. Kiekvienas nume- 

ris ''LAIVO" kainuos Tamistai 3 centai tiktai. Ir už j 
tuos 3 centus gausi žinių įdomiausių už 500.00 dol. 

vertės. 

Nuo No 43 "Loivo"eioo DISPUTGS 
SU BIBL1STAIS 

Imk plunksna ir parašęs čekį už $1.50 užsisakyk 
"LAIVĄ" tuojau. 

"LAIVO" adresas: 

2334 So. Oakley Ave. 
CHICAGO, ILL 

a 


