
fČHIČAGOJEj 
DVI SKALBYKLOS SU- 

BOMBUOTOS. 

I'žpereitą naktį vienu ir tuo 

pačiu laiku pamestos dvi bom- 
bos į skalbyklas — Yictory 
laundry, 3105 AVest Harrison 

st., ir Angelus lauiulry, 4500 
Xo. Clark st. 

Vienur ir kitur padaryta 
nemaži nuostoliai bombom 

ekspliodavus. Tai pagieža 
už tai, kad tos skalbyklos pa- 

pigino skalbima. kam yra 
priešinga skalbyklą organiza-j 
cija ir darbininkai. 

PLĖŠIKAI DARBUOJASI. 

AValter Field Co.. 319 So.1 
Miclrigan a ve., kasierių Bon-| 
soną plėšikai užpuolė ofise ir j 
atėmė suvirs 3.000 doleriu. 

Pinigai buvo pagaminti ap- 
mokėti firmos darbininkus. 

REKRUTUOJAMA 10.000 
MOTERŲ. 

"American 1'iiity League'j Morrison viešbuty turėjo su-| 
sirinkimą. Nutarta pakelti 
kovą K u Klux klanui Chiea-j 
goję. 

!Mrs. Bernard J. Mahoney 
kalbėdama pareiškė: 

"Mos jau turime surekru- 

tavę 4,000 moterų. Iki sau- 

sio .1 d. turėsime 10,000 mo-J 
t erų.'' 

Taigi. moterys ves kovą 
prieš nenaudėlius klanistus. 

PAUKŠČIU PARODA. 

Coliseume yra naminiu pau-į 
ksėiu paroda. Iš Hill Vie\v. 

farmos atvežta brangios veis- 
lės vištų vertės lf),(M)0 dole-j 
riu. Norėta jas perkelti pa- 
rodon. 1 ><-t iš American: 

Raihvay Kxpress vagono vi-1 
sos pavogtos. 

KRIMINALIN TEISMAN. 

Keletą plėšiku "grand ju- 
ry" apkaltino ir visus galva- 
žudžius atidavė kriminalini 
teisman už garadžiaus savi- 
ninko Lanus nužuclviną. 

PAVOGTA DAUG BRAN- 

GIŲ KAILIŲ. 

Vakar anksti rytą keturi 

plėšikai su automobiliu susto- 

jo ties brangiu kailiu krautu- 
ve, 166 Xo. Michigan bonlv. 

Išdaužė langą, pagrobė kiek 

gaJima drabužių ir nuvažiavo. 

Policija su automobiliu vi- 

josi. Bet kur juos pavyti. 
Sakoma, paimta (>.000 dole- 

riu vertės kailiu. 

GEN. PERSHING APIE 

KARĄ. 

Komercijos asociacijos po- 

kyly, Chicagoje, kalbėjo gen. 

Pershing. Ragino šalį pasi- 
ruošti. Jis nurodė, jog ne- 

toli kitas karas. Barė talki- 

ninkus, kad jie trukdo mūsų 
šaliai ginklavimąsi. 

UŽ AUTOMOBILIŲ 
VOGIMĄ. 

Yz automobilių vogimą a- 

reštuota Ben AVilson ir Harry 
McGarthy. > 

NAŠLAIČIŲ PRIEGLAU- 
DOMS LIETUVOJE. 

Prakalbos Chicagoje. 

"Vaikelio Jėzaus" Dr. į- 
ualiotLilio, kun. J. Norbuto, 
prakalbos Cliieagoje, girdėti, 
vyksta puikiai. Nedėlioje 
gr. tokios prakalbos buvo 

£v. Kryžiaus, prie \V. 46-1 h 

Str., parapijoj. Xedidelė baž- 

nytinė svetainelė prikimšta 
žmoni ii, kad net trošku. Pra- 
kalba tęsėsi virš valandos lai- 

ko. Kalbėtojas perstatė gy- 

vai, kaip suorganizuota Lietu- 

voje našlaičiu prieglaudos, 
priminė, kad amerikiečiu — 

lietuviu aukos davė pradžią ir 
pamatą toms prieglaudoms. 
Dabar k'Y. .T." Dr. prieglau- 
dos ir kitokios įstaigos labai 

plačiai veikia Lietuvoje, leng- 
vina vargą Ivlitrčiams, iš naš- 
laičiu auklėja Lietuvai kad- 
rus puikiu, doru amatninkn: 
šiaučiu. kriaučių, stalių, kal- 

viu ir tt. Prakalbą aiškino 

gražiais paveikslėliais iš Lie- 
tuvos prieglaudu gyveninio. 

Pmkall)os parodė, kaip 
■daug padaryta šioj labdarybės 
srityj. Musii aukos nenuėjo 
vėjais, bet JJetuva džiaugiasi j 
susilaukusi pavyzdingu prie- 
glaudą beturčiu našlaičiams. 
Plačiau veikti neleidžia sio- 

ka turto. Prieglaudos turi pri- 
taisyti -- perdirbti dideliau- 
siits nuirus, kad butu galima 
daugiau našlaičiu sutalpinti. 
Markei nupuolus, litu permaž 
turint vėl -prisiėjo kreiptis p;'.-Į 
irel'oos i amerikiečius, ka«d jie 
p:;gelbėtu pergyventi si sunku 1 

laika. 
i 

Prakalba išklausyta su dide-. 

liu įdomavimu ii* pritarimą j 
klau>ytoju parodo gausios! 
aukos. 4*šv. Agotos l)r." tuoj 
padarė gražią pradžią, pana-j 
kavo P. Mar. Doršienė. 

galima tarti, "subytino" vi- 

sus, {Kikloilama s|v>0.00 boną 
su visais kuponais. Keli au-| 
kavo dešimtines ir tt. Mažoj 
svetainėje surinkta virš 2P>0 
doleriu. Išdalinta .daugybė at 
v iručiu ir tt. 

Klausytojai ir kalbėtojas 
persiskyrė labai patenkinti 
pasekmėmis prakalbu. 

'' Dr.'' korespondentas. Į 

DRAUGIJOS RŪPINASI 

NAŠLAIČIAIS. 

Nortk Side. — Lapkr. 26 d. 
Šv. Mykolo par. svet. L. TJ. 
K. šv. Kazimiero Broliu ir 
Seserų I)r-.ja laikė įuėn. susi- 

rinkimą. 
! Ligonių nebuvo, reiškia visi 
I sveiki. Išduota raportas iš A. 
L. R. Kat. Federacijos sky- 
riaus. Atstovai pranešė apis 
skyriaus veikimą. Taipgi at- 
stovai iš Lalui. Są-gos kp. iš- 
davi'* raportą ir pranešė kiek 
kuopa padarė pelno našlai- 

čiams "tag day*\ I 
I Paskiau Labd. Sąj. atstove 
Em. Andriuškevivienė davė 
Įnešinu), kad musų dr-ja •pri- 
sidėtų prie Kalėdinio Našlai- 
čiu Fondo, iš kurio galėtu su- 

šelpti našlaičius per didžiąsias 
šventes, panašiai kaip kitos 
tautos kad daro. Įnešima priė- 
mė vienbalsiai ir nutarė iš iž- 
do paaukoti "> dol. tam fondui 
ir nutarė tu pinigų neduoti 
Centrui bet kad dar pridėtų 
Labd. Sąj. kuopa ir taip kitos 

draugijos panašiai ir sudaly- 
tu tam tikr$ komisiją, beveik 

i vien iš moterį kurios dažino- 

tų visus lietuvius našlaičius o 

labiausiai tuos kurių niekas 

neaplanko per šventes ir kad 
visus tokius našlaičius komisi- 

ja aplankytai ir priduotų pin- 
tines maisto šventėms. Kai-ku- 

rie našlaičiai rankeles ištiesę 
laukia tokių svečių, bet nevisi 

jų sulaukia. 

Taigi mums lietuviams bu- 

tų labai garbingas ir prakil- 
nus darbas tg. Įvykdinti. Štai 

žydai ir kitos tautos per šven 
tos sušelpia savo vargdienius. 

Toliaus, musų dr-ja nutarė 

rengti piknikg, ateinančiuose 
1923 m. Tšrinko kom. dar/o 

paėmimui. 
Kurie norėtumėt prisirašy- 

ti prie šios draugijos, pakol 
dar įstojimo mokestis maža, 
tai atsilankykite į dr-jos su- 

sirinkimą Gruodžio 24 d. 
b o 

Dr-jos rep. 

NARES IŠKILMINGAI PRI- 
IMS. 

Roseland. — Gruodžio S d. 

Nekalto Prasidėjimo P. Šv. 

šventėje bus priėmimas nauju 
nariu į Nekalto Prasidėjimo 
Mokyklos Mergaičių Dr-ją. 
Priėmimo apeigas atliks mušu 

gerb. klebonas, kun. P. Lape- 
lis, tuoj po Sumos bažnyčio- 
jej. Į tą prakilnią draugiją 
rengiasi įstoti apie 50 mergai- 
r i u. Narė. 

I 

ĮSTOJO Į KAT. FEDERA- 
CIJĄ. 

West Side. — Gruodžio 3 d. 
Aušros Vartų Moterų »ir 

M?rg. Dr-ja turėjo priešnieti- 
Tii susirinkimą, Aušros Vartų 

pa r. mokykloje, šiame susi- 

rinkime buvo tartasi -daug da- 

lyku. {Tarp tų buvo plačiai ap- 

kalbėta reikalas priklausyti 
prie Katalikų Federacijos. 
Aušros Vartų M. M. Dr-ja iš- 

klausiusi Federacijos atstovo 

paaiškinimo apie Fed. tikslą ir 
naudą, priėmė pakvietimą ir 

įstojo į Federaciją. Išrinko 
dvi atstoves: p-nią Aitutienę 
ir I). (Jasparkienę. Po to buvo 

išrinkta ateinantiems metams 

naivią valdybą iš šių asmenų: 
Pirm. Taškunienė, pirm. pag. 

Paplausk i ut ė, rast. — AukŠ- 

tienė, ižd. Cudavicienė. 
Aušrietė. 

Prie Kat. Federacijos 3-cio 

skyriaus priklauso 12 draugi- 
jų. Rodosi Westsaklėje beliko 

tik viena draugija kuri ne- 

priklauso prie Federacijos. 
J»et per ateinanti susirinkimą 
ir tą žadėjo prisirašyti. Fed. 

3-čias sk. žada daug ir smar- 

kiai veikti. Paspartutas. 

VAKARAS, PRAKALBOS. 

West Side. — Sekmadieny, 
gruodžio 10 d. Aušros Vartų 
par. svet. Liet. R. K. Susivie- 

nijimo Cliic. Apskr. rengia 
gražų vakarą .su puikia pro- 

grama. Bus suvaidinta kome- 

dija, beto kalbės "Draugo'' 
redaktorius kun. Dr. Ig. Česai- 
tis. Bus ir kitų pamarginimų. 
Taigi visi į vakarą! 

Purena. 

DIEVO APVEIZDOS PAR., 
W. 18-TH STR. 

G r. 8 d. čion rengiama pra- 
kalbos. Po pamokslo bažny 
čioj (7:30 vak.) kun. Norbu- 

tas, "V. J.'* Dr. našlaičių 
prieglaudų įgaliotinis, kalbės 

bažnytinėje svetainėje ir rody? 
paveikslėlius iš Lietuvos. 

JToluos prakalbos bus irgi 
10 gruodžio (nedėlioj) tuoj 
po sumos Aušros Vartų (2P> 
Place) par. svetainėje. 

S. J. SHAKALIS MEDŽIOJA 

V. Mačiulis prašo mušu 

pranešti, kad žinomas su savo 

!"spešeląis" S. J. Shakalis buk 
vėl medžiojęs po kitus mies- 

tus ir bandąs prigaudinėti 
žmones. Beto kas yra Sliaka- 
lio nuskriaustas tesikreipia i 
V.. Mačiulį 117 E. 104-th PI. 

Cliicago, 111., pranešant Jriek 
Shakalis juos nuskriaudė, kad 

butą galima išpirkti varantą. 

NORTHSIDIEčIŲ DOMEI. 

Lietuvos piliečiai norintie- 

ji užsiregistruoti' ateikite pa- 
rapijos knygynan kuris atda- 

l'ras utarninko ir ketvergo va- 

karais nuo 7 vai. 

Taipgi galite tą patį patar- 
navimą gauti pas Juozą Reku 

(Real estate agentą), 1(520 N. 
Paulina St. 

L. L. Paskolos Stotis. 

PRANEŠIMAI. 
WEST SI DB. — L. Vyčių 24 

kp. labai svarbus mėnesinis susi- 

rinkimas Įvyks ketvirtadieny, 
gruodžio 7 d. Aušros Vartų par. 

svet. S vai. vak. Visi nariai-ės at- 

silankykite. Svarstysime a. a. vy- 
čio St. Kairio paminki.'}. 

Valdyba. 

209 LOCAL A. C. \V. F. A. 

mėnesinis susirinkimas Įvyks pėt- 
nyčioj, gruodžio 8 d. 7 :30 vai.vak. 
1564 N. Robev Slr. Sis susirinki- 

mas yra labai svarbus, nes bus 

renkama lokalo valdyba 1023 nu- 

tarus. Paul Papas, scJ:r. 

EXTKA EXTRA 
Parsiduoda vyrų, moterų, vaikų 

drabužių krautuvo, turime ir jar- 
dinių materijolų. i'rie to ir kriau- 
čių šapu, biznio per metus $1000.00. 
Biznis v. išdirbtas per ]ft metų. Par- 
duosiu pigiai jeiiju preitai kas Ims. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 
18:12 \V. !4 Str. Cicero, III. 

I'AIEŠKO sabo brolio Augustino 
Kunclisa, perniai gyveno Chieapoj 
paeina iš Kauno gub. Raseinių 
Valsčiaus kaitna šakisu. Jis arba 
kas apie ji žinote praneškite šiuo 
adresų už ka busiu dėkispas, iš 
Lietuvos atvažiavęs 1912 metas. 

Antanas Iiitkauskas, 
1322 So. 48 Court Cicero, III. 

IEŠKOMAS Simonas Ju.škies, 10 
metų, kilęs iš Žvirblaukio k. Vadž- 
girio pa ra p., Eržvilko pašto, Lie- 
tuvoj. Kas žino apie ji gyvą. ar 
mirusi malonėtų parašyti } 

"DK.\l'G.\" 
2334 So. Oakley Avc. Cliicago. 

PARDAVIMUI ARBA MAINIMI I. 
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, i oras a 7x125, garage del 1 ma- 

šinos, randos $97.00 ant mėnesio 
anE"1'" nereikia duoti Mainysiu ant 
mažesnio namo, loto, automobilio, 
arba kokio biznio 

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

Sočiai Calls By 
Long Distance 

Neužmiršk savo draugų kituose 
miestuose gyvenančiuose, pasikalbėk 
su jiais Long Distance telefonu. 

Long Distance telefonas palinks- 
mins tavo draugus daugiau negu du 
ar trys laiškai. Per telefoną gali pasa- 

kyti ta pati dalyką j keliatą minučiu 
kas imtu keliatą valandų laiko norint 
aprašyti. , 

Evening and night rates for "station- 
to-station" calls are lower than day 
rates. From 8:30 p. m. until midnight 
the evening rate of a little over one- 

half the day rate applies. From mid- 
night to 4:30 a. m. the night rateof about 
one-fourth the day rate is in effect. 

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY 

& 

Lietuvon Daugiau Negalėsite Parvažiuoti 
Jei dabar PAŠPORTO neišsiimsite. 

Stilyg Lietuvos valdžios naujo instatymo, kas iki Gruodžio 22, 
1 922, neužsiregįstrups. (neiSsiims Pažporto), nužudys Lietuvos pilie- 
tybes teisės. Nužudę pilietybės trisės, NEGAUS PAŠPORTU, NEGA- 
LES LIKTUVON IŠVAŽIUOTI IR PRARAS SAVO ŽEME KOKIA 
LIETUVOJE TURI. 

Todėl tie, kurie manote kada-nors Lietuvon apsilankyti, įr tie, 
kurie turite žemę ar namą Lietuvoje, išsiimkite Pašportus pricS 
Gruodžio 22, 1U22, nes kitaįp viską pražudysite ir daugiau nei sve- 

ciuosna Lietuvon negalėsite apsilankyti. 

A. OLSZEWSKIS 
3235 So. HALSTED Street. Chicago, III. 

Ofisas Viršui Star Shoc Co. storo. 

PARŪPINA PAŠPORTUS 
PARDUODA LAIVAKORTĖS 
SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

OFISO VALANDOS KASDIEN': 
Xuo 10 ryto iki T po pietų ir nuo 3 po pietų iki 8:H0 vakaro. 
Ncdėldicniais uždaryta. 

KA TIK PARVEŽTI IŠ LIETUVOS NAUJI, 
ŽINGEIDUS. KRUTAMI 

LIETUVOS PAVEIKSLAI 
BUS RODOMI 

KETVIRTADIENY IR PENKTADIENY 
Gruodžio 7 ir 8,1522, 7 Vai. Vakare 

Meldažio Svetainėje, 2242 W. 23-rd Place 

Taipgi bus rodomas labai žingeidus veikalas, Dautos 
" Jnfemo" arba 

"PRAGARAS" 
ir daug kitu užžavė.jaučiu paveikslų. 

Įžanga 50c. — Vaikams 25c. 

PRANEŠIMAS. 
Pranešu Gerbiamiems Lietuviams, kad aš atidariau 

geležinių įvairių daiktų krautuve. Mano krautuvėje yra 
visokių daiktų stiklinių, poreelinių, alumlninių, vaikams 

Įvairių mažmožių žaidimui (zabovų). Užlaikau pento, 
langams stiklų ir kitokių dalykų. Kainos labai prieinamos. 
Taigi, norėdami giminėms ar pažįstamies nupirktį dova- 

nų ant Kalėdų Švenčių, Tamista atsilankyk Į musų krau- 

tuvo, o busi pilnai patenkintas. 
F. JUCEWICZ 

6037—39 South State Street Chicago, 111. 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Ciiicagoj 

PEARL QUEEN KONCERTO A 

NEM0KES1 PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krantuvė—viena iš didžiausių Ohicagoje 
Parduodame už žemiauaią kainą, kur kitur taif negausi* 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yranaujau- 
lios mados. UHaikom visokius laikrodžius, žiedus, Iliubi- 
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
byscių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir- 
bame ri šokiui ženklui draugystėms, taisome laikrodžiui ir 
■nuokališkus instrumentus atsakančiai* 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVL. CH1CAG0, ILL 

Telefonas: DR0VER 730» 

n ii » 

IŠIMU TONSILUS 
tobullauilooils mokslo prlomonemfs: 1 

J,—be peilio, 
2,—be kraujo, 
3,-rbe marinimo, 4 
4,—be skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai. į 

Po oporacijos, pacijentas gali (uoj <į 
eiti ; darbi), gali tuoj valgyti; d:ii-1 
ninlnkij balsas tampa malonesnis, f 
visa sveikata geresnė. Kuriems iš- į 
ėmiau tonsilus, yra. pilnai užganė-fl 
dinti. I 

Ligonius su jvairiomis ligomis)' 
prijimu:— l 

Kasdien nuo 2 vai. po pietį} iki 1 
9 vai. vakare. 

" 

Nedėliomis ir seredomis ofisas f 
uždarytas. L 

DR. AL. M. RAČKUS, I 
GYDYTOJAS, CHIRT.'RGAS IR Fl 

OBSTETRIKAS, 
14lt So. 50th Ave. Cicero, 111.ą 

OR. CHARLES SEGU i 
| 

Perkėlė savo ofisą po numeriu!! 
4729 SO. ASHLAND AVENUE |j 

SPECIJALJSTAS | 
Džiovų* Moterų ir Vyrų Ligų H 

Vai..* ryto nuo 10 — 12: nuo 2—ūj| 
po pietų: nuo 7—8:30 vakaro.# 
Ncdėliomis: 10 iki 1. 

® 

Telefonas Drexel 2880 
—m——atanMi W 

Nature Gure Institute! 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopalhas, Cliiropratas 
Naturopatlias 

Gydau jvairias ligas, o ypatin- i 

gai užsisenėjusias, be vaistų ir 

operaciji], — naujausiais bu 
dais. 

4224 Archcp Av. Ilriglilon Parlc 

Thealer Rlilg., 2-ros IuIjos. 

Valandos; nuo 9 iki 12 diena. 
Nuo C iki 8 vai. vak. 

Nedoldieniais nuo 9 iki 12. j 
Tel. Lafayette 5C98 Į 

Dr. I. E. MAKARAS 
Uotiivys Gydytojas Ir Chirurgą* 

10900 S. Michigan Avenae 

Tclcf. Pullman 342 ir 348 

ELEKTRA GYDYKLAS 

Tol. Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Clilcago, 111. 

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

parduodami 
-- vsados kreipkitės pa* — 

S. L.FABIONAS Co 
t*09 W. 35th St. Cliicago, 
Tel. Elvd. OCH Ir 0774. 

TAS CCS LABAI JL'M ANT 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu- 
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAU ATSAKANTI IR 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

\ S. D. LACHAWICZ = 

LIETUVIS GRABORIUS § 
2314 W. 23-rd PI. Chicago, III J 

Patarnauja laidotuvėse kuopi-į 
glausla. Reikale meldžiu atsišau-3 
kti, o mano darba busite užga-g 
nėdinti. Tcl. Canal 1271—21S0| 
lIlMHlIlIflIlIlIlIlIlimilllllllllllllllllllllfl 

lei. uuitt|ciro 

PLUMBJNG 
Kaipo lictuvys, lietuviams visa- 
dos patarnauju kogeriausia. 

M> YChEA 
8228 W. 38-th Street 

Telefonas Boulcvard 4139 

A. Masalskis! 
Graborius | 

Patarnauji] lai-f 
dotuvėse ves-g 
tuvėae krikS-g 
tynose Ir kituo-j 
ee reikaluose^ 
Kainos prieina-# 
moi * 

3307 Auburn Ave. Cnicago g 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

Kas norite turėti naujausios 
mados pasiutus drabužius at- 

eikite pas mane. Siuvu ir lai- 

kau koatus, siutus ir dresses. 

Ėsu praktikavęs 8 metus Pe- 

terburge, Prancuzu mokykloj 
ir Amerike 10 metų. Darba su 

prantu gerai ir atlieku atsa- 

kančiai. 
Mrs. 6. I. BURBA 

3214 So. Halsted St. Chicago. 
Telefonas Boulevard 2469 


