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ĮDOMIOS RINKIMO PA' 

DEMOKRATŲ PARTIJA 
IMA ATSIGAUTI. 

Gal kongresas bus demokra- 

tinis. 

Praeitą antradieni rinkimai 

visoj Saly buvo i^vvi. Kuom* 

kiekvienoj valstyHėj demokra- 

tą partija padarė žymu prog- 

resą. O juk 1J>20 metais ta 

pati partija luivo labai nus- 

telbta. 
Dar i>ra tikru žinių apie 

l:onęrcs(» sąstatą. Demokratai 

tvirtina, kad žemesniuose kori 

rreso rumuose demokratai t u 

rės nariu didžiumą. Tariaus 

republikonai >1 -kas užeina. 
Senate republikonai visvien 

turės didžiumą. liet ta ju did- 

žiuma žymiai sumažinta. De- 

mokratiniai senatoriai dau- 

; iau vietų laimėjo. 
Cook apskrity, taiiri, Chi- 

(a^oje, laimėjo demokratai. 

Čia valdančioji reptiblikonu 
mašina sutriuškinta. 

Keturiose valstyiC'se — l'a- 

lii'ornia, Xe\v .Jersey. Missou- 

ri ir Illinois piliečiai balsa- 

vo alaus i f vyno klausimu. 

V'iiii balsavimui buvo priešin- 
ai ]>ro!;;l»icij<'s šalininkai. 

A isose tose keturiose valsty 
l/*se didelė dauguma balsu 

piliečiai pareikalavo, idant ša- 

liai Imtu urą/.intas alus ir vy- 

nas. 

Taitri šios keturias valsty- 
i *'S indorsuoja atmainyti pro- 
! ibicijos įstatymą. 

Illinois valstylfcėje daiiTU- 
i;:a piliečiu pripažino karo ve- 

oratiams boiĮiisus. Tam tiks- 
lui leirislatura skyrė .V> mili- 

MlllS dol. 

AUTOMOBILIAUS UŽ- 
MUŠTAS. 

Ant kampo irat. ir Ar- 

cher ave. automobiliaus už- 

muštas 14 m«-tu vaikas Tlio- 

i. as Yisek. Irvinu a ve. 

Automobilistas Nieliolas \Ya- 

iters, 1112 Sheridap roari a- 

reštuotas. 

MIRĖ NUO SUŽEIDIMO. 

Julius Karzer, <>7 metu. mi- 

Lake Yie\v ligoninėje. Pra- 

eitą šeštadienį jį sužeidė au- 

tomobilius. 

NIEKO NELAIMĖTA. 

Policija nieko nelaint\jo ty- 
rinėdama areštuotą andai .Jo- 

t.u Sorrenti. kurs įtariama? 
i:amu padegime. 

Tečiaus jis paimtas obser- 

vacijai psyehopatu ligoninėn. 

SUVAŽINĖTAS JAUNAS 
VAIKINAS. 

Miestely La (i range vakar 

nežinomas automobilistas su- 

1 važinėjo 17 121. AV. IIo\ve 

j (ialva/.iulis visai nesustojo. 
| Policija jo ieško. 
i 
Į 
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į ŠV. ANTANO LABD. SA- 
GOS "TAG DAY"„ 

j šiais metais su auką rinki- 

niui. taip vadinimu 'Tag I)avr, 
I Labdarybės naudai nelabai 

nusisekė. J»et ir ta! gvrai, nes 

i laivo manoma, kad visiška' 

j nebus galima iš miesto vai- 

.tižios išgauti leidimą daryti 
rinkliavą. A«*iu [>asidarbavi- 

įimii I)r. S. ISrenzos tapo 

[išautas leidimas ir "Tair 

I>ay" Įvyko lapkr. .*> d. iš vi- 

so surinkta $1.4.'W.!)S. 
!. šv. .Jurnio" pa ra p. o-ta 

kuopa surinko $.'>.">4.! >4. 
šv. Mykolo para p. 

I kuopa 
šv. Kryžiaus parap. 1-ina 

j kuopa 1. 
4. Aušros Vartų parap. 7- 

Įta kuopa $l!( 
o. Dievo Apvaizdos parap. 

4-ta kuo po sl 10.00. 

| (i. Nekalto Prasidėjimo pa- 

rap. .*>-ėia kuopa $7li.o0- 
7. Y-su šventu parap. 2-ra 

kuopa Ifio.oli. 
Nepasisekimo priežastis y- 

ra ta. kad vėlai sužinota apie 
leidimą ir kad nuo pietų pra- 

dėjo lyti ir lijo iki nakties. 
H et ir tai aėiu pasidarbavimui 

j išrinktos komisijos ir rinkė- 

joms surinkta a'pie pusantro 
[tukstanėio .dol. 

j Reporteris. 
( 

j NETIK VAKARIENIAUS. | 
Brid^eportas. — -Jau kelio- 

I.-a vai t ės beliko iki 4'Seserų 

| Vakarienės*'. Mušu veikėjai 
dar sparčiau sukruto dirbti.) 
Jiilivtus pradėjo visu smarku-j 
liiti pardavinėti pp. K. ir 15. 

Nauii/emiai, Pušinskai, p. Ro- 

žė Mnziliauskienė, p. Pelr, 

Jančauskaitė, p. Pet. Žioiras 

ir kiti. 
Bet iniisu žmonės netik eis 

\akarieniauti. bet kai-kurie 
neš ir stambias dovanas Vie- 

nuolyno koplyčiai, va, pa v. p. 

Juoz. (Vniauskas žada t;*k>- 

itelėti visą šimtinę — bonais ir 

j dar viršaus kiek uždėti. Ren- 

giasi ir kiti — sako jau kop- 
lyčiai aukoti — ypač Vienuo- 

lyno koplyčiai, kur niusij se- 

>u t ės ir j u auklėtinės melsis 
nuolat v& savo geradarius — 

tai jau tikrai taip kaip auko- 
ti pačiam Dievui. 

Jei taip kitos parapijos pu- 

krus darbuotis koplyčios nau- 

dai, kaip sukruto Bridgepor- 

į tas — tai jau pavasary ištiesu 

i bus galima padėti kertinį ak- 

PRANEŠIMAS 
Kadangi subatoje, Lapkričio 11, 1922 pripuo- 

la Amerikos šveitė '"ARMISTICE DAY". Musų 
Bankas bus uždarytas, bet vakare kostumierių pa- 

tarnavimui bus atidarytas nuo 6 iki 8:30 vai. va- 

kare. 

meni naujam Dievnamiui — 

l»rie šv. Kazimiero lietuvai- 

čių Vienuolyno. 
Aida. 

BRIDGEPORTO ĮVAI. 
RŪMAI. 

Brangus Vežime: 
Gerai prisirengi?, ypač ge- 

rus ratus užsimauk, llol- 
striėio graborius aplei- 
džia Ifolstrytį. Pri- 

žiūrėk, kad vežant jį, kaipo 
"pypkoriii" tarybos preziden- 
tą, nesiiffriutumci. ir nepada- 
rytumei tokiam garbingam 
žmogui gėdos. 

Dabar Vnionaunės bambizų 
•'vyskupas" -džiaugiasi, ran- 

kas trina, kad graborius, me- 

todistu "vyskupas", aplei- 
džia llolstrytį ir neva- 

rys su juo konkurenciją para- 
pijom) gaudyme jam čiapat 
po nosimi. Jei tik Mickus bu- 

tu gudrus, tai nusistvėręs 
I/i-idgeporto vežimą, primokė- 
tu jam gerai, o šis tą grabo- 
riu, jo k'onkurentą nubarškiu- 
tu gal ir visai iš Cbieagos. 
I>et, ar bambizas bambizui 

Jau visai meilės neturėtu? 

Tėmytojas. 

PRANEŠIMAI, 
Dievo Apveizdos Parap. — 

L. Vyriu 4 kuopos svarbus mė 

nosinis susirinkimas Įvyks 
ketvirtadieny lapkr. J) d. par. 
.-vet. .Jaunanreeiai prašomi su- 

si linkt i 7 vai., gi suaugusioji 
vai., nes turime daug svar- 

biu reikalu apsvarstyti. 
Bet o. kurie nariai esate n /.- 

."ilikę su mėnesinėmis mokes- 

ti mis, rin. rast. A. Petrulis 

prašo j ii užsimokėti. 
Alb. C. Alaburdaitė, rast. 

Svarbus L. Vyrių Cbieagos 
Apskrieio mėn. sus. įvyks sek- 

madieny, 12 d. lapkr., 2 v. 

po pamaldų. Dievo Apveizdos 
par&p. svet., ]>rie 18 ir Union 
ave. Visos kuopos prašomos 
išrinkti ganėtinai atstovu, nes 

bus svarstomi ypatingai svar- 

bus L. Vyriu org. reikalai. 
B. J. Jakaitis, 
Chicagos Apskr. pirm. 

TO\YX OF LAKE. — Teat- 

rališko Kliuho "Lietuva" 
svarbus mėnesinis susirinki- 

mas Ims ketvirtadieny, lapkr. 
P d. 8 vai. vale. Davis $qua- 
re Parko svet. 

Visi nariai-rės Imtinai susi- 

imkite, uos yra svarbiu rei- 

kalu, aptarimui. Valdyba. 

(Daugiau Chicagos žinių 
rasite trečiame puslapy.) 

KALĖDOMS BESIARTI- 

NANT^ 
Iš ateinančių į Ameriką ži- 

niu matyt, kad Lietuvoje gy- 
venimas jau Įeina į tikras vė- 

žės, iš kurių buvo išstūmęs ne- 

lemtasai auksinų ir vokiškų 
markių smukimas. Mat, ką 1)U 
vo galima vieną dieną pirkti 
už 1,000 auksinų, tai ant ryto- 
jaus ja už tą pati reikėjo mo- 

kėti .dusyk ar trissyk daugiau, 
"kas vieną dieną buvo turtin- 
gas, tai ant rytojaus pasijuto 
su tais pat pinigais jau be- 
turčiu. 

Dabar, kuomet įvesti Lietu- 
voje savi pinigai — litai ir 
kainos viskam nustatytos pa- 
stovios, tai jau nei vienam ne- 

reikia abejoti apie 'pinigu per- 
kančią ją vertę: Jitas yra. ir 
bus litu kaip šiandien, taip ir 

rytoj, ir visad. 

Geistina tik, kad Lietuvos 
žmonės. kodaugiausiai tu litu 
turėtu. Nusmukus auksinų ver- 

tei iki žemiausio laipsnio, ue- 

perdaugiausia litu (žmonės už 

juos gavo. O ėia Kalėdos arti- 
nasi' — žmonėms pinigu rei- 
kia: ir algoms mokėti, ir šven- 
tėms linksmiau praleisti, ir do j 
\ anoms savo mylimiemsiems 
nupirkti. 

Todėl jau laikas mums, A-1 nierikos lietuviams, siusti Ka-1 

| ledu .dovanas — pinigui NAU- 
.IATSIATS LIETUVOS LT- 

[TAIS savo giminėms, savo 

draugams, savo pažįstamiems. 
Tikriausiai ir greičiausiai tos | 
Kalėdų dovanos pasiekia vie- j 
ta siunčiant per BALT K'i, 
STATES ISA X K A. 2!M Kisli-1 
(Ii A ve., Ne\v York, X. T„ nes 

tasai Bankas ne vien kad gva I 
rantuoja pinigų neliečiamybę, i 
liet ir duoda gerinusį- patama-1 
Aliną; pinigai išmokami pilno- 
mis sumomis iš arčiausio ga- 
v(\jui pnšto, be jokių trukdy- 
mu ir vilkinimu. Kiek litų 
bus pasiųsta, tiek gavėjas ir 
uaus, nes visas išlaidas T»an-1 
V i 
kas apmoka pats. 

Atkeliavusieji iš Lietuvos j 
žmonės pasakoja, kad turin- i 
tiejie laivakortes išpirktas! 
BAT/nC STATES BANKE,; 
204 Eiglith A ve., Xe\v York,] 

lyra geriausiai aprūpinami ko-j 
|lionėje: greitai gauna išvažia- 
vimo popierius, nereikalauja 
niokoti jokiems agentams už 
patarnavimus, yra saugojami 
ir globojami visu keliu, gauna 
gerus ir švarius laivus su ats- 
kirais kambariais, gardžiais 
valgiais ir visais patogumais, 
o iš Ne\v Yorko greitai nuve- 

žami' Į keliavimo vietą. 
Todėl kaip siuntime pinigu, 

taip ir pirkime laivakorčių ke- 
lionei iš Lietuvos ar Į Lietu- 

vą reikia kreiptis vien į tikrai 
lietuvišką Banką šiuo adresu: 

BALTIC STATES BANK 
: 

294 Eighth Avenue 

New York, N. Y. 

I (Apgr.) 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
TfcYYNfiS GYNfcJlJ — ŠAULIŲ LAIKRAŠTĮ 

"TRIMITĄ" 
"TRIMITĄ" leidžia Lietuvos -Saulių fląjunga, kuriai rupi ne ■ 

bet kuriu atskirų partijų ar luomų reikalai, bet Lietuvos Lais- 

vės ir Nepriklausomybės gynimas ir demokratinio jos surėdymo 
tobulinimas ir stiprinimas. 

"TRIMITAS" teikia daug žinių iš Lietuvos vidaus ir tarp- 

Jame aiškiai ir vaizdžiai nušviečiama Lietuvos vidaus ir tarp- 

tautnė padėtis. 
"TRIMITAS" deda eilėraščių, apysakėlių, vaizdelių iš šaulių 

kovų už nepriklausomybę, politinių ir mokslinių straipsnių ir 

šiaip daug gražių pasiskaitymų. 
"TRIMITAS" eina kartg. į savaitę 32 puslapių knygelėmis. Jo 

kaina Amerikoje: metams 2 doleriai: atskiras num: 5 centų:. 

BROLIAI AMERIKIEČIAI! 
Jums. už jurių-marių gyvenantiems, Trimitas geriausiai paaiš- 

kins padėtį mylimos tolimos Tėvynės, del kurios gerovės Jusų 
šridys taip jautriai plaka. 

Tad išsi rašykit Trimitą, sau ir išrašykit savo giminiems Lie- 

tuvoje. 
Tuojau pasiuskit laiškelį TRIMITUI, pranešdami savo adresą. 

Vieną, mėnesį — 4 numerius, — siuntinėsime Trimitą dovanai, 
kad galėtumėt su juo susipažinti. O turime vilties, kad susipa- 
žinę panorėsit, kad Jusų namą nuolat lankytų TRIMITAS. 

Laiškus ir pinigus reikia siųsti tokiu adresu: 
"TRIMITO" ADMINISTRACIJAI, LITHUANIA 

Katinas, Laisvės Alėje N r: 26 Arba L: Šaulių Atstovui Ameri- 
koje A: Žmuidzinavičiui 38 Park Ro\v (Room 814) 

Ncw York City 

įBliilHialiiMi* 
EXTRA!! • 

Atsidaro Nauja Bučernė 

SUBATOJ, LAjPKR. 11, 1922 

'Tavoras pirmos k li a sos, kai- 

nos žemiausios, •patarnavimas 
goriausias. Orderius pristatau 
į namus — biznis cash. Atei- 

kyte ir persitikrinkite. 
KAZIM. BŪRAS 

1845 West 47-th Str. 

Chicago, 111. 

Tel. Lafayette 5069 
(Apgr.) 

■■■■■■■■■■■■■■■H 
PITLNTNGAS DARRAs"™" 

Kiekvienas darbininkas turintis 

palinkimo, agentauti gali pasipelnyti 
dpug geresni pragyvenimą negu dirb- 

tuvėje. Kreipkitės laiškų arba ypa- 

tižkai. 
J. B. AGLYS & CO 

3113 South Halstcd Street 

Cllicago, III. 

PARDAVIMUI. 
5 

PARSIDUODA labui geras čeve- 

ryku Storas ant 61 -st St.% arti South 
Park A ve: apygardoje turtingesnės 
kliasos žmonių apgyventoje. Biznis 

gerai išdirbtas, didelis vėliausiu ma- 

dų "Stock", puikus Storo "fixtures", 
Lease geras da ant 3 metu. Jmokė- 
ti tik $3,000, rešta ant lengvu iš- 

mokesciu. Pirkėjas privalo buti ge- 

rai su čeveryku bizniu apsipažinęs 
ir mokėti angliška kalba arba lai- 

kyti klerką angliškai kalbanti. Sa- 

vininkas turi du štoru, tai viena no- 

ri parduoti 
Atsišaukite pas 

A: OLSZEYVSKl, 
:!21> S: H.ilsted St: Cliicago: 

Tel: Boulcvard 0352 

ANT PARDAVIMO Kviet- 

kinyčia gera vieta kiekvienam 
kuris kalba lietuviškai. 

Telefonas Canal 0886 

PARDAVIMUI ARBA MAIMMUI. 
Beveik naujas mūrinis namas 2-jų 

pagyvenimu po 6 kambarius elektra, 
maudinės, aukštus cementotas skie- 

pas, visur kieto medžio trimingsi, 
furnace apšildomas, del abiejų fla- 

tu, lotas *37x125, garage del 1 ma- 

šinos, randos $97.00 ant mėnesio 

anpliij nereikia duoti Mainysiu ant 

mažesnio namo, loto. j automobilio, 
arba kokio biznio 

F. J. SZEMET 
4217 Archer Ave. Chicago. 

Tel. Lafayette 6824 

A. F. CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nuo 

visuokiu ligų. Lankant mūsų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 

sekančiu ligų: Reumatizmo, 
violctiviai spinduliai, nerviš- 

kumo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkstų ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
mūsų įtaisymais, gvarantuoja- 
me geriausia gydymų. 

Mes dirbon messavich sau- 

su Electriku Sanusoidal Ma- 
cliina Vibrator, Electric Mes- 

sage, Electric Ilivolt Rav me- 

ssage, Swedish messavich. Me« 
atiduodam patarnavimų ge- 
riausia negu kitos ir pigiaus. 
Vyrų yra kiekviena diena iš- 

imant Utaminkais yra moterų 
diena, diena ir nakti. 
1657 W. 45 St. Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 4552 

A Situation Saved 

Vienas Chicagos biznie- 
rius turėjo važiuoti Spring- 
fieldan su biznio reika- 
lais krito ir išsisuko koją. 
Parvežtas namo, jis pa- 

šaukė Springfieldan Long 
Distance telefonu paaiš- 
kindamas apie savo nelai- 
mingą atsitikimą ir užbai- 
gė visą biznį per telefoną 

Ištikus nelaimej ar ligai 
Bell Long Distance telefo- 
nas tankiai išgelbsti situ- 
aciją-" 

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY 

UŽ3CENTU8-£CQQ 
Ė 

Dar tokio pasiūlymo ir Amerikoje nebuvo. 

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

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. ^ 
"LAIVAS" duoda skaitytojams gero už 500.00 dol. 

o kainuoja jisai į metus tiktai $1.50. 

Išeina "LAIVAS'' kas savaitė. Kiekvienas nume- 

ris "LAIVO" kainuos Tamistai 3 centai tiktai. Ir už 

tuos 3 centus gausi žinių įdomiausių už 500.00 dol. 

vertės. f- 
» 

■ 

n 

Nuo No 43 "Laive" eina DISPUTOS 
SU BIBL1STAIS 

Imk plunksną ir parašęs 
čeki už $1.50 užsisakyk 
"LAIVĄ" tnojau. 

•i 

"LAIVO" adresas: J 
2334 So. Oakley A ve. j 

CHICAGO, ILL 
r •' 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

PEARL QUEEN KONCERTINA 

NEMOKES! PINIGUS BEREIKALO 
Musę krautuvė—vien* ii didžiausių Ohicagojt 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur 'taip negauti 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau- 
lios mados. Užlaikom visokiu* laikrodžius, žiedas, šliubi- 
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertiniu geriausiu, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
byačių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir- 
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
^urikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawskt 
4632 So. ASHLAND AVL, CHICAG0, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 


