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ŠAULIŲ ATSTOVAS ATSI 
LANKĖ DRAUGO 

REDAKCIJON. 

A. Ž mu idzi na vie i us-Ži »ni a i 

tis, žinomas dailininkas, Lie- 

tuvos šauliu Sąjuniros atsto- 

vas, vakar aplanIT IJt-<lak<-i- 

ja. Linksmas, irilus patrio- 
tas. nuoširdžiai Įsitikinęs i 

Lietuvos laimingą ateiti ir 

.[aus: reikšmės duodąs šauliu 

Sąjįmirai. maloniai bus sutik- 

tas Chieasros lietuviu. Jo 

prakalbos brrs tikrai įdomios, 
nes 'iryva ir vaizdi iškalba, ke- 

ptas ir virtas kovoje už Lie- 

tuvos laisve, suteiks visuome- 
nei įdomiu žinių. Sekmadie- 

ny. spaliu d.. įvyksta pra- 
kalbos To\vn of Lake. po 

piet ir vakare l>ridi;eporto. 
Spaliu :>0 d. prakalbos AVest 

Side, Meldažio salėje. S vai. 

vakare. 

ŽMUIDZINAVIČIAUS 
PRAKALBOS. 

Pirmadieny. spalio 30 die- 

ną, 1m.. M. Meldažio sve- 

tainėj, 2242 \\\ 23 rd pl., įvyks 
prakalbos. Kalbės J. Žmuirt- 

:htaririu.<m Lietuvos Šauliu 

Sąjungos atstovas. Rus ir 

I: i t u kalintoju. 

Visi kviečiami kuoskaitlin- 
iriausiai atsilankyti, išgirsti 
gyvą žodį iims»i garsaus kar- 

žygio. .lis dalyvavo dideliuo- 
se mūšiuose su lenkais ir ki- 

tais Lietuvos priešais. Kas 

negirdėjo — mūšio ti^s Rad- 

viliškiu su bermontininkais? 
Tai laivo nepaprastas musu 

trarsiuju šauliu žingsnis. Kal- 

bėtojas papasakos savo išpil- 
džius ir supažindins su Šau- 

\'u organizacija. Todėl ne- 

praleiskite progos. Pradžia 
7:30 vakare. 

Kviečia L. L. P. Stotis 

L. D. S. CHICAGOS APSKR 
SUSIRINKIMAS. 

LDK. Chica^os Apskričio 
susirinkimas Įvyks nedėlioj, 
spalio 29 d-, 3:30 vai. po pie- 
'• i, Aušrys Vartų para]), svet.. 

2323 AV. 23 r d place. 
J. Marl;evuh{.<% rast. 

14 METŲ KALĖJIMO. 

Leopold Mikrut teismo ap- 
kaltintas už .Joseph ,Tun*k nu- 

žudymą praeitą |»avasarį ii 

nubaustas 14 metu kalėjimu. 
Turoko moteris, kuri su Mik- 

ruta sąkalbiavo prieš savo vy- 

rą. yra kalėjime. 

10 MILIONŲ REIKALAMS, 

Cliicagos karpenterių unijn 
rengiasi ]>atraukti teisman pi 
11 erių komitetą ir pa re i kai au- 

ti 10 milionų dolerių unija: 
atlyginimo. 

Unijos taryba sako, kad pi 

lieeiu komitetas prie namij 

įstatymo samdo neimistus, kad 

! tuotarpu unijos nariai neturi 

j priemonių iryvenimui. 
l'uijos nariu pil. komitetas 

nepriima darban todėl, kad 

unistai atsisako pigiau dirbti. 

LABDARIŲ "TAG DAY." 

Labdaringa Sąjunga išsi- 

rūpino "tag dav" arba vieša 
rinkliavą Chicagoj, sekma- 
dieny, lapkričio 5 d. Aukas 
rinks daugiausia lietuviu ko- 
lonijose. 

Labd Sąjungos kuopos tu- 

rėtu pasirūpinti kuodaugiau- 
si<? auku rinkėju, dėžtues ir 
prirengti visa kas reikalinga 
tai dienai, kad rinkliava 
kuopuikiausiai sektųsi. Rep. 
LABD. KUOPOS PRANEŠI- 

MAS. 

! \ irsos rinkliavos dcy.uu"-- 
nalima iranti pas S. P. Mažei- 

j ką. .'i.'ilfl Auburn A ve. Chioa- 

ii"0. 

j Vieša rinkliava Ims apie 4 

ar •"> d. Iapkr. Visos kuopos tu- 

ri dalyvauti viešoj rinkliavoj. 
Vald. 

j PRANEŠIMAI, 
A. L. If. K. MoTKRi; SA-fjOo 

i 
jChuatros Apskričio susirinkimas 
! ivvks srkmatlienv. 2!) <1. spaliu. I 
: / 

| viii. po pietų. Aušros Vartų pa r. 

mokyklos kambaryje (\Vest <•- 

: *!•" i). Vi>os kuopos jiijilo!i«"kitf at- 

I siusti atstoves. iu\s yra svarbiu 
I reikalu aptarimui. Kuopos nopri- 
; klausančios prie Apskričio ir«ri 

! prašomos atsiusti atstoves ir pri- 
i si rašyt i. 

Valdyba. 

TO\V\ OP LAKIC. -- Labd. 

Sąj. ] kuopos paprastas susirin- 

! Irimas bus rytoj, spalio '20 il.. "> 

i vai. viik. šv. Krv/.iaus oaranijos 
I 
į svetainėje. 

Xarės-iai teiksitės susirinkti. 

Y. .1. (ialnuilf, rašt. 

T<>\YX <>F LAKE. Spal. 2') 

i <!. Sehooi Hali salėjo. L. Vyčiu 
| l-> kp. rengia šokius. Vietos ir a- 

pielinkės jaunimas prašomas skait- 

liūgai susirinkit j ši vakarėli. 

Korespondentus. 

DIE V 0~AP VEIZDOS PAR. -- 

I Sv. Jono Evangelisto Dr-jos mė- 

i nosinis susirinkimas Įvyks sekma- 

dieny, spalio 29 d. 1922 m. 1 

j vai. po pietų. Dievo Apveizdos 
pa ra p. mokyklos kambary. 

Kviečiame narius skaitlingai 
! atsilankyti i susirinkimą. 

Vald Įjba. 
I 

BRIPGEPORTAS. -- A. L. Ka- 

taliku Spaudos D r-jas 4 kp. 
svarbus susirinkimas Įvyks sek- 

madieny, spalio 29 d. tuojaus po 

sumos, Šv. Jurgio parap. svetai- 

nėje. Visi nariai ir norintieji pri- 

("si rašyt i prie Katalikų Spaudos 
11)r-jos malonėkite atsilaifkyti. 

Valdyba. 

BS1 DfJEPORTAS. -- Visu 

Šventu Pašei pi nė Dr-ja prie Šv. 

'.Jurgio parap. kaip paprastai kas 

metas paskutini sekmadieni prioš 
\'isus šventus užsako šv. Mišias 

ir in eorpore eina i bažnveia, ta i 
i .... .: 
pogi ir simet visi nariai, sulig 

(draugijos nutarimo, malonėkite 

atlikti išpažinti šeštadieny, 28 d. 

spalio š. m., o sekmadienio rvta, 
I 
| tuoj po 7-niu skaitlingai susirin- 

kite i Šv. Jurgio parap. svetaine, 
I 
Įsu baltomis pirštinėmis ir d r-jos 
ženklu, nes in eorpore eisime i 

I 
bažnyčią išklausyti šv. Mišių ir 

priimti šv. Sakramentus. Prau- 
' gija yra užsakiusi ir šv. Mišias 

j t;»i dienai. 

Valdyba. 

| 1» Iii IXIK PORTAS. A i»voi 
h los Dievo l)r-jos susirinkim:;s 

: 1 »us sekmadieny, spalio 21) <1. 1 

vai. po piet. šv. Jurgio parų p. 

i svet.. prie PI. ir Auburn Avc. 
I J 

\*isi nariai atsilankykite ir atsi- 

\ėskite naujn nariu prirašymui 
prie draugijos. 

.1. Iiugailiškis. pinu., 
I 

S. (iončauskas, rast. 

! SUS. L. R. K. A. CHIC. APS. 

KUOPŲ DOMEI. 

8. L. T*. I\. A. Chioagos ii* 

j Apylinkes Apskričio svarbus 

Misirinkimas įvyks Aušros 

į Vartų pa r. saloj (2323 AV. 2*> 

PRANEŠIMAS. 
Man labai malonu Kalių žmonėms su- 

r i U i šias žinias, užtat kad aš norių kai! 

| tie kuri<- apie tai abejoja kati patjs t""'"' 

sitikrintų k.-j valima padaryti su Chiro- 

praktika. 
Apie Liepos 1S22 aš pasavau dideli šalti 

l>et į tai tlomos neatkreipiau, vėliau tas 

išsivystė j kosuli kuris mano baisiai pra- 

dėjo kankinti. Ant galo atsiguliau lovon, 

pašaukus viena antra daktarą pripažino 
kad tūrių "f!u" ir kad turiu bent keletą 

savaičių gulėti. Riskuti man paurėrėjus aš 

visjii apkurtau ir nitko negalėjau girdė- 

ti. Tuojaus kreipiausi prie Akių-Ausų-Xo- 
sies ir Gerklės Specialistų bet po egza- 

mino pasakė kad man nėra vilties ir 

kad nekuomet (laupiau negirdėsiu? 
Viena fli»na vienas iš mano d raupu 

žinodamas kad aš Įabai sergu užėjo ma- 

nęs aplankyti. Pamatęs mano padėti jis 

pradėjo man aiškinti apie Chiropraktika, 
išpradžių aš netikėjau bet jis inane pri- 
kalbino kad nuvažiuočiau su juo pus 

viena chiropraktika, ant galo sutikau. Nu- 

važiavome pas Dr. Charles Smanko, 300] 

\Vest 22-nd Street. Chicago, III., del pasi- 
tarimo. Po pirmo nuvažiavimo jis tuojaus 

pradėjo savo metodą gydymo ir po penk- 
to karto aš pradėjau jau daugiau girdė- 

į ti. dabar jau visai gerai girdžiu. 

I Nėra žodžių kuriais aš galėčiau išreikš- 

ti savo padėka už sugrąžinimą mari gir- 

dėjimo ir patariu visiems kurie panašia' 
serga pamėginti ši l>uda gydymo pas ge- 

ra ir pasitikima Chripaktika. 
Su pagarba. • 

KUNCHR Tl'MPAC'll. 
Stibsėrihed and suorn to before me (bis 

j 17-th dnjr. 
•loseph I.epsu 

Notaiy Public. 

RUNTHE KIItKA 
State of Illinois County of C'ook 

I Spalio A. D. 1922 

(Apgr.) 

EIKITE ŽIŪRĖT LITŲ! 
Nauji Lietuvos Pinigai 

"Draugo'' Ofise 
Atsiuntė Lietuvos Ūkio Bankas iš Kauno 

✓ 

Šitie litai vra tik laikiniai'. 

Tikrieji litai, <la gražesni už šilus, bus atspausdinti vėliau. 
DRAUGO įPINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

—T 

Place, Cricago, 111.), 5 d. lap- 
kričio, 3 vai. po pi e trr. ; 

Šiame susivažiavime tikimės 

išgirsti daug žinių iš buvnsio 

nmsų organizacijos seime at- 

stovo geri), knn. T) r. Ig. Če- 
paičio. 

Todėl visos kuopos, priklau- 
sančios prie šio Apskričio ma- 

lonėkite k uosk ai 11 i n gi ausin 

prisiųsti .atstovų i ši suvažia- 

vimą. 
Kuopoms, kurioms jau neto- 

bulų galima išrinkti delegatus, 
tai togul kuopų valdvljos atsi- 

lanko. 
P. Gritėnas. apsk. rašt. 

PRANEŠIMAS 
šiuomi pranoSu, kad duodu brau- 

kimus — masažius visiems. .\nt pa- 

reikalavimo eitiu i namus. 

VERON IK A* KASMAISKI FN i: 
G."»34 So. Waslitonau Av<\ C'hirajro 

PARDAVIMUI. 
ANT PARDAVIMO LOTAI 

50x125 pėdų S. \\\ kumpas 70-tos j 
ir Wushtena\v Avenue 2 bliokai į j 
rytus Marquette l'ark. Kaina $1350. j 

150x125 pėdy Wasbtena\v Avenue 

150 pėdij ant Marquette Road (j lu- 

tai. po $1050 už kiekvieną visi jtai- 
symai. 

Mrs. O'CONNOH 
7041 l.oomis Str: TrI: Steuarl S46T j 

AN'T PARDAVIMO farma 80 ake- 

r\\) puse išdirbtas žemės 2 mylios 
nuo miestelio. 3 arkliai 1G bandos 

kiaules, vištos ir visos mašinos. Par- 

duosiu ar mainysiu ant namo. Par- 

duodu iš priežasties lijros. 
Atsišaukite: 

SIMONAS ŽIBĄS 
2222 AV. 28-ixl Piure Chicagt) 

(iKUAS n\K(;KN\S — I'AKMA 
Tūrių d vi uki. m-Kiilig dviejų išlaikyti. 

•55 niūriai iferi butlinkai gražioj 
viotoj pri«> Kt'io kolio ir netoli mU-steiio. 
CJera j>r»>»?a kas nori pirkti arba mainyti 
ant namo <'iroroj ar <'hi<av'oj. Kaina da- 

rysiu žemiausia. Ua/lyklU- url>a atsažiiHi- 
kit<-: 

C. MATI I.1S 
lt. No: 4 llart. Mirh. 

E\TRA 
ANT PARDAVIMO 

Pirmos klasės bučernė ir grosernė. 
Priežastį pardavimo patirsite ant • 

vietos. 

1444 South 50-th Court 
Cieero. III. 

KXTRA 
Parsiduoda beveik visai nan.ias pia- 

nas vertės ?r»00 parduosiu tik vi 
$ 1T n ir suolelis sudėti gaidoms, kas 

nusipirks ta pianą tikrnl džiaugsis, 
kas pirmesnis tam laimė. Priežastis 
pardavimo išvažiuoju Lietuvon. 

K. VAšKlVAS 
1324 Klk Grove A ve. 

(Tarpe Lincoln ir Girard Strs.) 

ANT PARDAVIMO šia u čia us ša pa 

su Elektrikus mašinoms, mašinos vi- 

sos yra naujas, stičeris Champian Ai- 

del. ir trimerius yra. Renda pigi i 

štimu šildomas storas kainuoja 

$1,T>00.00 parduodu už $1,200.00, prie- 
žastis pardavimo tūrių 2 storu pats 
turiu išeiti j kitą. šapa. 

S. VIRK l'TIS 
5502 So. Roboy St. Chicago 

ANT PARDAVIMO naujas moder- 

niškas 5 kambarių namas — bun- 

galo\v furnace šiluma. Kaina $6,800. 
Cash $1,000 paskui po $45.00 kas 

mėnesj. 
Atsišaukite: 

2045 West 71-st Street 

C'liirngn, III. 

L 

PUIKI PROGA. 
Norintiems įsigyti beveik nauja I 

muro narna, 5 ir 6 kambariai, elek- 

trikos, maudinės, aukštas eecnentuo- 
tas skiepas, garage del 2-jų mašinų 
ir visi vėliausios mados 'taisymai, na- 

mas randasi gražioj vietoj south si- 

de, parsiduoda visai pusdykėj arba. 1 

išsimaino ant mažesnio namo, loto 

automobilio, arba kokio biznio 

F. J. SZEMET 
4217 Archer Ave. Chicago. 

Tel. Lafayette 6824 

ANT RANDOs! 
Krautuvės naujam name 

steam seat su composition 
gr indais visokiam bizniui, 
randa labai prieinama kaina. 

Ernest O. Smith & Co. 

1555 Devon Ave. 

... a. 

REIKALINGA. 
REIKALINGAS VYRAS dirbti ant 

farmos 19 myliu nuo Chicugos dar- 
bas visados žiema ir vasarą, gali bū- 
ti ir senas. Kreipkites laišku. 

FARMER 
R. No. 1 Rox 15 

llijisdnlc, Illinois 

_REIKALINGI VYRAI 

Darbas pastovus. Atsišaukite: 

Great Northern Chąir Co., 
2500 Ogden Ave. * 

REIKALINGAS Pusininkas paimti 
ir vesti k«'«l puiku. hoUli ant Michi- 

K:in Ave., arti loop: dabar neša 

$9.10 j iiK'nosi. Randa ir šiluma tik 

$2.10. Gera mokestis ir pusė pelno 
nu-nesiuj. Turi jnešti $4,500. 

Gali valdyti mano ir savo pinigus: 
Atsišaukite ar rašykite — K n ba- 

ris 209 — 10 — 219 So. Dearborn 

Street, f'hicag-o. 

REIKALINGAS VYRAS. 
Mokantis lietuvių ir lenkų kalbas 

dirbti daktaro ofise turi j nešti maža 

sumą pinipų. 
AtsiSaukite: 

10(52 \V<!st Chieago Avenuc 
Telefonas Monroe 2410 

PELNINGAS DARBAS 
Kiekvienas darbininkas turintis 

palinkimo, agentauti gali pasipelnyti 
daug geresn} pragyvenimą, negu dirb- 

tuvėje. Kreipkitės laišku arba ypa- 
tiškai. 

J. R. AGLYS A CO 
:t11 :t South Ilal>ted Street 

Chieago, III. 

MILDA 

Moving & Expressing 
Co., 

Anglis ir Malkas 
Patarnaujant diena ir naktj: per- 

kraustom rakandus, pianus, safe'us. 
krautuves, važiuojam j kitus miestus 
ir valstijas. Užlaikome keturis tro- 

kus. Pigiausiai patarnaujam ir darbą 
gvarantuojam. 

Taipgi užlaikoin vartotų rakandų 
ir pečių. 
V. BAGDONAS. 

D. PETRĄVIČIA 

3227 So. Halsted St. 
Tel. Yards 3408 

Chicago, 111. 

A. F. CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nuo 

visuokin ligų. Lankant mūsų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 

sekančių ligų: Reumatizmo, 
violetiviai spinduliai, nerviš- 
kumo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkstų ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
musų įtaisymais, gvarantuoja- 
me geriausia gydymą. 

Mes dirbon messavich sau- 

su Electriku Sanusoidal Ma- 
eliina Vibrator, Electric Mes- 
sage, Eiectric Hivplt liay me- 

ssage, Swedish messavich. Me* 
atiduodam patarnavimą, ge- 
riausia negu kitos ir pigiaus. 
.Vyrų yra kiekviena diena iš- 
imant lltarninkais yra moterį] 
diena, diena ir nakti. 

1657 W. 45 St. Chicago, III 
Tel. Boulčvard 4552 

♦ 

•--t^KfS-, ->I^^!!-- 

Įdomus vakaras 
Rengiamas 

Moterų Sąjunga 2-ros Kuopos 
Statoma Scenoj 

"Vargšas Tadas" ir "Kuprotas Oželis" 

NEDĖLIOJ SPALIO (OCT.) 29 D. 1922 M. 

šv. Antano Parap. Svet. Karap. 49 Court ir 15 ga.t. 
Cicero, 111. Pradžia 7 vai. vak. 

Šio veikalai vra begalo gražus ir juokingi. Taigi at- 

eikite ir praleiskite savo laika smagiai. 
Kviečia visus REXGftJOS. 

v 

DIDELIS METINIS BALIUS 
Bengiamas 

Leb-Gvardijos D. L. K. Vytauto 
I-os Divizijos Raitelių ant Bridgeporto 

NEDĖLIOJE, 29 SPALIO (OCT.) 1922 M. 

Šv. Jurgio Parapijos Svet. 32-ra Place ir Auburn Ave. 

Pradžia 6 vai. vakare Phillips Muzika Įžanga 25c. 

Kviečiame visus lietuvius ant musų iškilmingo ba- 

rnus, nes turėsite progą linksmai laiką praleisti, ir gerai 
pasilinksminti, susipažinti su draugais. 

Su pagarba, KOMITETAS. 

DIDELIS FORDO KAINŲ 
NUMUŠIMA 

Ateik ir pamatyk mūsų naujus modelius Touring, Sė- 

daus, Coupes ir Fordo Trokus. Mes turime ir vartotus 

Fordus, Foi'do Trokus ir kitų išdirbi,šein automobilius 
ant lengvų mokesčių. 

Atdara vakarais ir nedaliomis. 
LEIMBROOK — WORSDELL MOTOR CO. 

2013 — 21 South Laflin Street 

Atėjęs reikalauk Pono Jos. F. Dvorak arba telefo- 
nuok CAXAL 7416 kuris paaiškins apie lengvus išmo- 
kešeius ir kainas. 

J. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVI6IA 
Automobiliai Tįsioms reikalams 

2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 PI. 
|Tci. Canal 0543 Tol. Canal 0100 

1 Telefoną* Ytnh 11W 

STANLEY P * 

MAŽEIKA * 

GRABORIUS £R] 
Balsamnou^u 

Torių aut" mo- 

bilius rlsoklemeį 
reikalam*, 
prlalnamoa 

3310 Antrarn 

A.ve. ChiagoJ 

LIETU VYS GRABORIIJ8 
Patarnauju laidotuvėse kopiglausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o ruauo 

darbu busite užganėdinti. 

S. D. LACHAWICZ 
Telefonas Canal 1271—2109 
axi4 W. 2K*d Plao* Chioacro. IIL 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGĄ" 

GERIAUSIA DOVANA LIETUVON 
TAI NAUJI PINIGAI LITAI 

Greičiausiai' pasiunčia pinigus Lietuvon ir pigiausiai ima už persiuntimą UNIVER- 

SAL STĄTE BANKAS. 
SIUNČIA SU PILNA GARANTIJA 

DOLERIAIS IR LITAIS 
*Š&SA*A2&£*J 

q TAUPIKITE PINIGUS 

TIKTAI ŠIAME LIETUVIŲ BANKE 
I i TURTAS VIRŠ $2,500,000.00 

mmmi statė bank 
3252 So. Halsted St.,Chicą£o, 111. " 


