
CHICAGOJE 
BENDROVĖS IŠGALVO- 

JIMAS. 

(•iatvekariu bondro|ė Chiea 

įjojo Į veda ką nors nauja Lra t 

vekariuose. 
Ant Broadvvay ir Cottnęe 

(Jrovo ave. '^atvekariuose prie 
inėjimo hus nataisytos skry- 
Tluf'S. 

Jlipę .^atv«'karin žmonos pa 

tys turės Įruošti skrynuton 
metalinį skritulėlį, panašu de- 

šimtukui. 
Tos skritulėlius žmoi*>ms 

Ims galima pirkti visur vie- 

tojo poporiniu t ikėt n. 

Konduktoriams bus uždrau 

sta imti pinigus arba skritu- 

lėlius. .7ir tik žiūrės, idant 

žmonės juos skrynuton mostu 

ir išdavinės translVrius. 
•JVi tas išnv\'xiuinias pavyks, 

tuomet ant visu jratvekariu 
•tai bus pataisyta ir konduk- 

toriai bus palengvinti nuo pi- 
uisni nešiojimo ir skaitymo. 

APSINUODIJO PIENU. 

Mrs. J. S. Scott. 7"> nu, (*j- 

48 So. Laflin st., ir jos dvi 

nejaunos dukterys. visos trys 
našlės, vakar paimtos ttv. 

Bernardo ligoninėn. 

Pusryčiams jos nusipirko 
! i'šinaito pieno kavai. Iširėru 

sios susirgo. Pašauktas gydy- 
tojas atrado, kad jos apsi- 
nuodijusios pienu. 
Sveikumo departamentas su 

!>olk'ija veda tardymus. 

MANDAGUS IPLĖŠIKAS. 

Chiea^os policija ieško man 

dagaus plėšiko. Ant kampo 
I5erteau ir Richmond ęat. tas 

mandaęuolis sutiko .Mrs. ITa- 

vi tes su dukterimi. 
" Pardon me. ladics." tasV» 

jis ponioms, laikydamas re- 

volverį. ** Pakelkite rankas ir 

tylėkite." 
Apkraustė, mandagiai pade 

kojo už ju tylėjimu ir pats 
pasišalino. 

PASKYRĖ SUBKO- 

KOMITETĄ. 

Anglekasių viršaičiu su an- 

•liu kasyklų savininku atsto- 

vais konferencijoje paskirtas 
komitetas nustatyti angleka- 
siams užmokesni. Subkomite- 
tau ineina po <> žmonos iš a- 

l i*'ju pusiu. 
Spėjama, kad tuo budu bus 

atsiekta reikalinga taika. 

YPATINGAS PLĖŠIKAS. 

Policijos rankosna papuoš 
ypatingas plėšikas. Tai kaž- 
koks Koy Little, 30 metų, in- 

žinierijos studentas. Dienomis 

jis mokinosi, gi naktimis už- 

puldiifklavo žmones. 

ATSIIMKITE RAKTUS. 

Kas pametė raktus 18 gat- 
vės apielinkėje, atsišaukite 

pas Alex Dargis, 72(> AY. 18 

st. it •i: i 

Policija areštavo Anm) An 

derson, kuri tarnaudavo tur 

čių namuose ir užsiimdave 

vagystėmis. 
Kemkite tuos biznierius, kurk 

garsinasi "Drauge". 

ŽMUIDZINAVIČIUI PA- 

GERBTI VAKARIENĖ. 

Morrison kotely susirinko 

."() žmonių neskaitlingas bet 

savu /ruoniu jaukus būrelis. 

1j vakarienė paliko goriausio 
įspūdžio. 

Puikus hotolio rūmas, kvies- 

ti dalyviai, aukštas svečias, 
\ iskas iš pradžių darė kažkokį 
iškilmingą Įspūdį; bet netru- 

kus pasidarė taip jauku ir lin- 

i ksma, kad atėjus 1 '1 vai. nesi- 

Inorėjo skirstytis namon. 

1 Vakaro vedėjas buvo Obi- 

cagos Apskrities L. L. Pas k. 

Storiu pirmininkas .J. Micke- 

liūnas. Kalbėjo l)-ras Eačkus, 
Kiui. Bumšas, p. Nausėdėnė, 
p. Bagdži unas, kun. D-ras Če- 
paitis ir gerbiamas svečias p. 
Žmuidzinavičius dviem atve- 

jais. Mu/ikalę dalį išpildė pp. 
Saboniai, p. (Jucienė, p. Butė- 

nas, ir p. Pocius. Xe del pabi- 
ru kalbėtojai kalbėjo, daininin 
kai-ės dainavo, taigi ir girti 
nemanau. Visi savotiškai vieni 

muzika, kiti daina, treti ssra- 
1 

Į žiu lietuviška kalba reiškė 

\ \ ieną Ininti: Gera mums čia 

buti, kur vienas iš pirnnjjų 
Lietuvos kovotoju yra kartu 

į su mumis. Gyva yra Lietuva, 

gyvi ir Amerikos lietuviai. Ir 

gyvybės ženklo, Tautčii ir Tė- 

vvuei darbo. nenustos mle. 
I 
kol bus gyvi. kol Vilnius ne- 

bus mūsų. 

| Reikia pabrėžti tiktai (Jer- 

biamojo šauliu at>tovo kal- 

bos vieną mintį. Pasirodo, kad 

Šauliu Sąjunga turi užduotį 
netik jungti lietuvius i kovą 

į prieš užpuolikus, netik Vilnių 
i vaduoti. Bet vienkart turi už- 

| <iuotį auginti lietuviu tarpe 
Į patriotinę, kultūrinę dvasią ir 

[stiprų kurią. Tam tikslui ;»i- 

I narna prie statymo kiekvie- 

name žymesniame punkte Lie-* 

tuvoje Šauliu namų, kur butų 
i šauliu centras dvasiai kelti, ir 

| fiziniai .juos lavinti. hmania, 

jžodžiu sakant, prie kultūrinio, 
grynai nepolitinėje -dvasioje 

[patriotinio darbo. 
Iškilo tad sumanymas, kad 

Chieagos lietuviai vieną toki 

j namą pastatytų Šauliams Lie- 

tuvoje. Dalykas pavesta aps- 

varstyti ir sulyg galimybės 
vykinti Cliieagos Apskrities 

Į Paskolos Valdvbai. 
* 

| Linksmai, ramiai, kilniai ir 

(jaukiai praleidome vakarą, 
atsilsėjome nuo darbų ir «:1 va 

sia pakilusia, pagiedoję Tau- 

l tos bimną, pasiskirstėme i 

Į namus. 

Bet negalima praeiti tylo- 
mis pro nepaprastai kilni;) 
rengėjo p. Mickeliuno asme- 

nybę. Negalima nesistebėti to 

žmogaus kantrybe, ramumu, 

ištverme ir pasišventimu. Ke- 

linti metai nėra to darbo, Lie- 

tuvai naudingo, prie kurio jis 
nebūt u prisidėjęs, arba jam 
vadovavęs. Girdėjau iš tų, ku- 

rie neatėjo, kad jiems Micke- 
liunas nepatinka. Bet tie kri- 

tikai nei dešimtos dalies nėra 

I tiek Lietuvai pasidarbavę, o 

daugelis jų yra tiesiog gadino 
ne vieną gerą sumanymą. Juo 

labiaus pagarbos vertas p. 
M i c keli u mis, kad dirba tyliai, 

I lietuviškai, ir tik artimesnieji 
j mato ir ateitis apkainuos, ko- 

,kią sunkią naštą jam reikėjo 
| nesyk į pakelti. Galėtume d i 

! dziuotis susilankę kuodau- 

gvausiai tokiu patriotinio dar- 

bo skruzdžių. 
šaulys Rėmėjas. 

WESTSIDE TAI WEST 
SIDE. 

Bazaias tik uiia. 

West Side. — Artinasi šeš- 
tadienio ir sekmadienio (lap- 
kr. 1S ir 19 d.) vakarai. Tai 

par. bazaro dienos. Tik mes 

\ves tsa kl ioc- i a i nepa m i rškime 
ir nepraleiskime jų noatsilan- 
ko bazaran. Ten yra restora- 

nas. Alkanas gali sočiai '.r 

gardžiai pavalgyti. Vytės ir 

choristės p-lės Gricaitės malo- 
niai patarnauja. Ištroškęs ga- 
li gauti visokios giros: alaus, 
tai naminio ir bravarinio, to- 

kio, kad ir neištroškęs skaniai 

gers. Jei' kas mėgsta parūky- 
ti, saldainį pakrimsti, pačiulp- 
ti ir t. p., tai čia ras jų de- 

vynias galybes, iš kurių galės 
pasirinkti ko tiktai trokš. 

Pavalgysite, atsigersite, pa- 
sirūkysite, pasilinksminsite, 
suėję su draugais, draugėmis 
pasidžiaugsite, ir žinote, kad 
dar kartu prisidėsite, visai 

nejučiomis, prie prakilnaus 
darbo, savo parapijos parėmi- 
mo. O tas yra mums pride- 
įystė. 

Teko nugirsti, kati žmonės, 
o ypač moterelės, tėmysią ku- 

rie imi s biznieriai atsilankys 
į bazarą. Ir žinomą, kas j 11 

pasišventimą atjaus, darbą 
paroms, tai jio ir tą biznierių 
— vis labiau rems. Mokinys. 

ŠAULIŲ ATSTOVO 
ADRESAS. 

A. Žmuidzinavičius — Žemai- 
tis apsigyveno 32.~>l So. Hals- 
ted St., Chieago, 111., telefonas 
Yards 1234. Prašoma adresuo- 
ti laiškus nurodytu adresu. 

PRANEŠIMAI. 
Cicero, 111. — Norintieji ir 

priela nk us suorcan i zav i m u i 
N 

Cicero j Šauliu būrio, tesusiren 
ka šį vak. \ bažnytinę svet. 

8 vai. vakare. Sudarykim 
didelį, stipini buri savo kolo- 

nijoj. Kom. 

įBRIDGEPORTAS. Liet 

| Teatrališka &v. Martino Dr-ja 
| laikys mėnesinį susirinkhną 
; sekmadieny, ląpkr, 19 d. Sv. 
i Jurgio parap. svet. .*>2-rbs PI. 

| ir Aubum A ve. 1 vai. po piet. 
I Visi nariai kvočiami susirink- 
i 

! ii' apsvarstymui draugijos 
svarbiu reikalu. 

M. {P. Ramanauskas, ra.fy 

BPICJIITON. PARK Po]. 
ir Pas. Kliubas laikys mėne- 

1 

sinį susirinkimą sekmadieny, 
lapkr. 19 d. McKinley Park 
svet. prie l>9 ir Western A ve. 

gatvių. Visi nariai malonėkite 

susirinkti, nes yra .daug svar- 

biu reikalu aptarimui. 
John J., Wikart, rast. 

j KATALIKŲ SPAUDOS DR- 
JOS 14 KP. SUS-MAS. 

West Side. — Sekmadieny, 
lapkr. (Nov.) 19 d. Aušros 

Vartų par. mokykloj? įvyks 
Kat. Spaudos ])r-jos 14-tos kp 
mėnesinis susirinkimas. Visi 
nariai malonėkite susirinkti, 
nes yra daug' reikalu. Taipgi 
kurie dar negavote kny- 
gų, tai sekmadieny gausite 

j šiame susirinkime. 
Valdyba. 

XORTH SIDR — Sv. .Juo- 

zapo Globėjo Dr-,ja rengia va- 

1 kara. pagerbimui nariu, sek- 

madieny, lapkr. 19 d. Sv. My- 
kolo parap. svet. Ėtyno. 

NORTtT" SIDE. — Lietuvių 
Politinis Kliubas rengia vie- 

I v išas prakalba?; penktadieny, 
lapkr. (Xov.) 17 d. 7:30 vai. 

vak., bažnytinėj salėj. Bus gai- 

šiu "kalbėtoju. Įžanga dykai. 
Komitetas. , 

KONCERTAS IR BALIUS. 

! Rengia A. C. AV. of A. IJe- 
! tuviu Skyrius^ 269 sekmadi?- 

juy, 19 (i. lapkr. (Xov.) siuvo- 
! ju unijos svet. 1564 X. TCoboy 
ĮSt. Cliieago, U!. Programa 
1 prasius 7:.')0v. vak. (iVrb dar- 

bininkai-os, kviečiami* jumis 
visus dalyvauti ir paremti A. 
C. W. of A. suveju uniją. Po 

j programos bus šokiai iki volu- 

j mos, prie A. C. A V. of A. or- 

; k os t ros. Tža.tiga 35c. asmeniui. 

1 Komitetas.' 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

Juraitis Adomas 

Čepaitis M. 
Kranauskis J. (St. Louis, Mo.) 
Kiaršis Antanas (Hartford, Conn.) 
Zuger Viktoras (Rocliester, 
Kiuicė Motiejus 
Cirgilis Vincentas 
Laurinskaitė Agota 
Žiauberaitė Uršulė 
Pocius Antanas (Cicero, 111.) 
'Pajarskas Jonas 
Klutinis Justinas (St. Louis, Mo.) 
Valaiciutė Ona 
Bukauskas V. (Cicero, 111.) 
Janeliauskas Antanas 

Fabijonąvičius Stanislovas 
Malinskas J. 
Brazas Juozapas (E. St. Louis, 111.) 
Mažeika Romualdas 

... Gužas Juozas 
Jocienė Marijoną (Slieboygan, Wis.) 
Mickevičienė Uršulė (Cicero, 111.) 

_ Šakys Petras (Morgan Park, 111.) 
Narbutas Jonas 

% 

Vaškunas Kazimieras 
Mustavičius Pranas s 

Legeckas Mykolas 
Vavrinskas Bernardas 
Gudauskis Antanas 

Ruplis Jonas 
DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 

Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 

/ ,v 
'■ i } 

ii l'įsfjt f ■' jjšįįf iii*" V'". 

p BRIGKTON PARKO 
BARGINAIį 

Geras kampinis 2 pagyvenymų na- 

mas po fe kambarius; greitam parda- 
vi/»nui Įmina $3,500; tas yra tikras 

barginas ir ilgai nebus už ta kaina. 
Taipogi tūrių pardavimui vieno 

pagyvenimo namą. su karftų vande- 
ni šildomų: turėdamas $1,000 gali 
pirkti, likusia sumą. išmokėjimais 
taip kaip rendą. Galima matyti die- 
no. ar vakarais, atsilankykite pas 

JOSEPH YUSHKEWITZ 
4034 Archer Avenue 
Prie California Ave. 

PELNINGAS DARBAS 
Kiekvienas darbininkas turintis 

palinkimą, agentanti gali pasipelnyti 
daug geresnj pragyvenim««jL negu dirb- 
tuvėje. Kreipkitės laiškų arba ypa- 
tiSkai. 

J. B. AGLYS & CO 
3113 Kontli Halsted Street 

Chlcago, III. 

PAROAVIMUi. 
PARSIDUODA 2 aug&tų mūrinis 

biznio namas, Storas ir 4 pagpveni- 
niai, ant Halsted gatvės netoli 23. 
Nepaprastas barmenas: Savininkas 

važiuoja Lietuvon 
PARSIDUODA 4 pagyvenimu, 2 

augštu mūrinis namas su belsmen- 
tu, labai geram padėjime, elektra 
ir kiti patogumai, lietuvių kolonijoj, 
pageidaujamoj vietoj: Kanda $840 
metams Knina $7,500:00: 

PARSIDUODA biznies lotai skersai 
gatvės nuo didelio teatro, lietuvių 
kolonioj. Nepaprasta proga jgyti ge- 

I ra vietą, bizniui: Pavasaryj kainos 

j žymiai pakils, dabar laikas pirkti 
Į PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
ant propert«\s 80 akerių farma, lier- 

rien County, Mieli, tik 86 mylios 
nuo Chicugos. Žemė labai derlinga 
ir gerui dirbama: Budinkai pirmos 
rūšies su įvairiais patogumais: fiy- 
vuliai, padariniai ir viskas kas^ rei- 

kalinga prie geros ūkės: Didelis 
bargenas. išlygos prieinamos: 

KLTA COMMERCE COMPANY 
:{2r,l S. Halsted St., Chiyago, 111: 

PARDAVIMUI ARBA MAIN'IMUI. 
Beveik naujas mūrinis namas 2-jų 

pagyvenimų po 6 kambarius elektra, 
maudinės, aukštas cementotas skie- 
pas, visur kieto medžio trimingai, 
furnace apšildomas, del abiejų fla- 

tų, lotas 37x125, garage del 1 ma- 

šinos, randos $97.00 ant mėnesio 
anglių nereikia duoti Mainysiu ant 

mažesnio namo, loto, automobilio, 
arba kokio biznio 

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6824 

PAIK.ŠKAU savo dt'di'S Aleksandro 
Gumuliausko ir jo sunaus Kastanto 

gyveno Chicago, 111., paeina iš Kauno 

Red. Raseinių Apakr. T Auk u vos Ta- 

rap: Dilionių Kaimą aS esu- tos pa- 
lios red. ir apskr: Kaltinėnų parap: 

Varsėdžių Kaimo turiu svarbų reika- 

l.ą meldžiu atsišaukti arba kas apie 
juos žinote praneškite 

VLADISLOVAS POCIl'S 
77 Joluison S t r. Rridgcport, Conn. 

STORAS ANT RANDOS. 

Ant raudos stora.-? su pagy- 
venimu, pačiam biznio centre 

Bridgeporte, ant Halsted gat- 
vės netoli- 33-eios. Tinka viso- 

0 

kiam biznui, randa prieinama. 
Kreipkitės į Elta Commerce 
Companv, 32."?1 So. ITalsted 

St., Cliicag,o 111. 

A. F, CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nuo 

visuokiu ligų. Lankant musų 
pirtj, galima apsisaugoti nuo 

sekančių ligų: Reumatizmo, 
violetiviai. spinduliai, nerviš. 

/ | 
kumo, šalčio, strčnų dieglio.; 
paralyžiais, inkstų ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais: 
musų įtaisymais, gvarantuoja- 
me geriausia gydymą. 

Mes dirbon messavich sau- 

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

ssage, Swedish messavich. Me? 
atiduodam patarnavimą ge- 
riausia negu kitos ir pigiaus. 
Vvrų yra kiekviena diena iš- 

in.dnt Utarninkais yra moterų 
dienh diena ir nakti. 
1657 W, 45 St. Chicago, EI 

Tbl. Boulevard 4552 

mm JONO BUTĖNO £ 
Koncertao 

PĖTNYČIOJ 24 D. LAPKRIČIO — NOVEMBER, 1922 

MELDAŽIO SVET. 2244 WEST 23-rd PLACE 

Pradžia 7:30 vai. vakare 

J. Butėnas yra garsiausias dainininkas iš lietuvių Ameri- 

koj. Jo darbai už jį liudija, kaip tai dainavimas į Victor re- 

kordus. Apart J. Butėno, dalyvaus ir vietiniai artistai, kaip 
tai: Valerija Brudienė, Norai Gugienė, Ona Biežienė, Salomė- 

ja čerienė, Kastas Sabonis., Jonas Ramanauskas, J. Radze- 
vičius įr smuikininkas B.Kalkius. Akompanistas J.Byanskas. 

PUIKUS VAKARAS 
V 4 r 

Pagerbimui Narių 10 Męfų Nesirgusiu 
Rengiamas 

Dr-tės ŠV. JUOZAPO GLOBĖJO 
NEDĖLIOJ, LAPKRIČIO (NOV.) 19 D. 1922 

Sv. Mykolo Parap. Svet., 1644 Wabansia Ave. 
Pradžia. 4 vai. vaJk. 

Siamo vakare bus duodami aukso žiedai — nariams 

normusiems pašalpos po r 10 metų. Nuoširdžiai kvie- 
čiamo visus atsilankyti ir linksmai praleisti vakarą. 
Norintieji' prisirašyti prie draugijos iki naujų metn 

Įstojimo mokestis tiktai ($1.00) vienas dolieris. 
Kviečia visus KOMTOTAS. 

I S. D. LACHAWICZ j 
LIETUVIS ORABORIUS 

;2314 W. 23-rd PI. Cliicago, nij 
j Patarnauja laidotuvėse kuopi-j 
jglausia. Reikale meldžiu atsiSau-j 
ktl, o mano darba busite užpa-j 
nėdintl. Tcl. Canal 1271—31 #0; 

J. WYANDS 
Graborius ir Balsamnotojas j 

K. SYREVT6IA I 
Automobilral Tįsiems reikalingu 

2055 W. 22-nd Str. 2146 W. SI Ft. 
Tel. Canal 6543 Tcl. Omai Olttl 

VĖLIAUSIOS MADOS 

DRABUŽIAI!! 
Kas norite turėti naujausios 

mądos pasiutus drabužius at- 

eikite pas mane. Siuvu ir lai- 
kau koatus, siutus ir dresseš. 
Esu praktikavęs 8 metus Pe- 

terburge, Prancūzu mokykloj 
ir Amerfke 10 metu. Darba su- 

prantu gerai ir atlieku atsa- 
> 

kančiai. 

Mrs. G. I. BURBA 
3214 So. HaJsted St. Chicago. 

Telefonas Boulevard 2469 ■ 

AR GALVA SKAUDA?I 

Tai pirmi symptomai kure reika- 
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 
T*ūrių 20 jnetų prityrimo -r 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistą* 

1801 60. Ashland Are., kamp. 
18-tos gatvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 1( ir 17 
Ant -rirfiaus Platt's vaidtinyčioa 

Temyk mano paradą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Kedėliomls nuo 9 iki 12 plėtų 

Res. TeL Cicero SIM 
Ofiso TeL Oloen> 41 

OR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Ooort 

N. E. Cor. 49 Court lr II 8tr. 
ant viršaus valstynyčloa. 

TeL Boulevard 9160 
: DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Ohloago, Dl« 

Dr. I. E. MAKARAS 
Uetavys Gydytojas lr ChlrolSU 

10100 8. Mfchlgan Atonn 
Telef. Pullman 842 ir 34* 

VaUuidoa Nuo 10 iki 11 ryto 
Nuo 7 Iki f ra. 

ūr. A. J. TANANEVICZIUS 
v.sętYDYTOJA8 IB OUIKUHGUM 

i083l 60. Hlcfalgaa Ar*. 
VALANDOS: g—10 ryt»l—*po 
piet ir 7—• rak ar e. 

XeL Pollptu Hll, CbJcafOf pi, 

V 
PIRMAS IŠKILMINGAS M| 

AK ARAO 
Draugystės Apšvietimo Brolių. 

NEDĖLIOJ LAPKR.—NOV.—19 D. 1922 M. 

M. Meldažio Svet. 2242 West 23-rd Place 

Pradžia 6-ta valanda vakare. Įžanga 25c. 


