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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, i 

Pirmadienis, Rugp. 30 d., 

Šv. Rožė Limietė. 

Antradienis. Rugp. 31 d., 
Šv. Raimundas. 

SUAREŠTUOTAS PLĖŠI- 

KAS ATLIKO IŠPAŽINIMĄ. 

Tai padarė verkiant tėvui ir 

tėvukui. 

Tarpe trijų suarešmotų 

*Jtšiku, kurie ana dieną mėgi- 
no apiplėšti i Įso 11 cč -Co. pa- 

siuntėją, išėjusi iš bankos su 

$40,000, yra Milton Bransky. 
. Paimtas jis naga n l)uvo at- 

sisakys apie savo ir savo sėb- 

rų žygius pasakoti. 
Bet kuomet ji detektivų o- 

fise aplankė jo tėvas ir tėvu- 
kas ir tiedu ėmė verkti, Mil- 

ton kiek palaukęs atsiliepė: 
44Aš negaliu ilgiau Imti to- 

kiam padėjime, tėve. Išpasa- 
kosiu viską, kaip buvo." 

Tuo jaus pašauktas steno- 

gramas ir plėšikas policijai 
viską išgiedojo. Sakoma, iš- 

davė jis visą eilę savo sėbru, 

kuriu policija šiandien j ieško. 

BRANGIOS ANGLYS 

ŠVEDIJOJE. 

Amerikon atkeliavo Ifarald 

Funeh, specijalis Švedijos ko- 

misijonierius Suv. Valstijose. 
Jis lankėsi ir Chieagoj. Tarp 
kitu indomybiu jis pasako, 
jog Švedijoje anglių tonai rei- 
kia mokėti $3o. 

SUKČIAI NUBAUSTI KA- j 
LĖJIMU. 

Teismo nubausti trys balsa- 

viftių teisėjai iš lS-tos war- 

dos. 1918 metų rudeniniais 

rinkimais jie ant lakštu padė- 
jo balsų tų žmonių, Rokių vi- 
sai nebuvo Chicagoje, bot tar- 
navo armijoje. 
Kiekvienas iš jų už suokal- 

biavimų ir atliktas suktybes 
gavo po vienerius metus kalė- 

jimo ir po du tilksta nė i u dol. 

pabaudos. 

ATRASTA APMUŠTA MO- 

TERIŠKĖ. 

Mrs. Julius Asher savo na- 

mų prieangyj vakare atrado 

primuštą savo svainę Mrs. B. 

Strasl>erg (">041 Mieli i gan 

ave.). 
Sakoma ją pareinančią na- 

mo plėšikai apiplėšo ir pamu- 
V ** 
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APMUŠTA MOTERIŠKĖ. 

Aną vakarą -arti namų keli 

piktadariai apmušę Mrs. A. 

Stromberg, 5671 Xormal ave. 

Paėmę $13 pabėgo. 

MIESTINIAMS DARBININ- 

KAMS BUS MOKAMA 

KVITOMIS.. 

Miesto tarybos finansinio 

komiteto pirmininkas Rishert 
pranešė, jog miesto finansinis 

padėjimas taip blogas, kad su 
ateinančio Gruodžio pradžia 

v miestiniai darbininkai busią 
apmokami ne pinigais, bet 

kvitomis. Tos kvitos bus pa- 

mainytos pinigais, kuomet 

ižde bus pinigų. 

Neužmiršk atsilankyti i 
"Draugo" pikniką per Labor 
Day RUGS. (Sept.) 6 d. 

National Grove, Riverside, 
BL 

s 

NEŽINIA KAS PAŠOVĖ 

VAIKINĄ. 

Šeštadienį anksti ryte John 

Zinowa, 20 metu, 2631 South-! 

port ave., papusryčiavo, atsi- 

sveikino su motina ir išėjo 
laukan eit darban. Perėjus 

jam per kiemą staiga pasigir- 
do šūvis fr Zinowui įlindo de- 

šinin petin kulipka. 
Vaikinas įbėgo atgal butau 

šaukdamas. 

Pašovimo priežastis nežino- 
ma. Vakinas tvirtina, jog jis 

matęs šovė ją. Tai buvęs jau- 
nas, daliai apsitaisęs. Pirm 
šausiant nei žodžio jis nepra- 
bilęs. Po šovinio gatvaite pa- 
bėgęs. 
Motina nuomoniauja, kad 

šovė jas buriąs plėšikas. Jis 

norėjęs vaikiną užpulti. Bet, 

matyt, susimaišęs ir šovęs. 

SUAREŠTUOTA DU AUTO- 

MOBILISTU. 

Policija suareštavo <lu au- 

tomobilistu, kuriuodu mirtinai 

sužeidė Aleksandrą Bloom, 
4~>09 So. Micliiiran avo. 

Suareštuotu yra Max Ci(Mt»- 

lier ir St. Louis ir James La 

Krone. 

Bloom apie vidunaktį ėjo 
skersai ^lichigan ave., neto- 

lios 47 £at. (įlei^her pirmuti- 
nis sil automobiliu važiuoda- 

mas jį parbloškė. Paskui per 

parblokštą su kitu automobi- 

liu pervažiavo La Krone. 

APIPLĖŠTA AUTOMOBI- 

LIŲ STOTIS. 

Keli automobiliu važiuoti 

piktadariai apiplėšė automo- 

biliu stotį ])o num. D2J).") So. 

\Vestern ave. Paimta $10 pr- 

incais ir $700 vertės automo- 
biliu guminių lanku. 

NETEKO $72. 

Stanley Srot t, 4223 Calu- 

met ave^pranešė Brighton 
Park policijai, kad ant kam- 

po 37 gat. ir Calit'ornia ave. 

ji užpuolę du jaunu plėšiku 
ir atėmę $72. 

BUS BALSUOJAMA DIE- 

NOS ŠVIESOS TAUPYMO 

KLAUSIME. 

Dienos šviesos taupymas 

Cliieagoje daugeliui patiko, 
bet daugeliui ir ne. Tad atei- 

maneiais rinkimais Lapkričio 
2 d. miesto piliečiams bus leis- 
ta patiems balsais nuspręsti, 
ar Cliicagoje šviesos taupymų 
palikti ant visuomet, ar atei- 
nančiais metais visai panai- 
kinti. 

Ims viršų didžiuma piliečių 
balsų. 

NAUJOS CHICAGOJE LI- 

CENCIJOS* 

Trūksta miesto ižde pinigų, 
taryba sugalvojo naujų viso- 

kių licencijų ir gyvuojančias 
licencijas pabrangino. 
Sakoma, jog naujomis licen- 

cijomis busią surinkta apie 
milijonas dolierių. 

Licencijos paliečia ir numi- 

rėlių palaidojimus. Už kiek- 

vieną palaidojimų bus imama 
10c. mokesties. 

Saliunų licencijų klausime 

dar nesusitaikinta. Vieni ta- 

rybininkai nori saliunams už- 
! dėti $100 mokesties per me- 

tus, kiti sako, kad užtenka 

$50. 

PIRKITE KARĖS TAUPY- 

MO ŽENKLELIUS (W.S.S.)> 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

Ar jau turi tikietą 
"Draugo" pikniką RUGS. 

(Sept.) 6 d. National Grove, 
Riverside, III. 

IŠ NORTH SIDE. 

Praeitoje' savaitėje nortb- 

sidiečiai turėjo laime net 

dviejų labai įdomiai prakalbų 
išklausyti. Rugpjučio 19 d. 

Chicagos Federacijos apskri- 
tys surengė prakalbas. Kalbė- 

jo Tėvai Marijonai: prof. Pr. 

Būrys ir kun. Pr. Serafinas. 

Pirmiausiai kun. Serafinas 

papasakojo labai pamokinai? 
čiai apie tikro apšvietimo rei- 
kalingumą. Pradėjo nuo tų 
žodžių: "Pažink pats sav<»", 
kuriuos ištarė Grekų išmin- 

čius Solon. Tauw gludi visa 

žmogaus laimė. Kaip reikia su 
prasti tuos žodžius. Tų duo- 

da geras išauklėjimas, kurį 
sutoika žmogui gera mokykla 
ir gera apšvieta. Žmogus lai- 

mę įgyti gali tiktai tuomet, 
kuomet Dievą tikrai pažins ir 

Jį kuolabiausiai mylės. Tą-gi 
žmogui duoda gera krikščio- 

niška spauda, kaip tai geros 

knygos ir geri laikraščiai, to- 

dėl ypatingai šiais laikais rei- 
kia visiems tikintiems ir 

patiems skaityti kas gnra, kas 
dofa ir kitus raginti prie to. 

O ar taip yra? Daug dabar 

katalikų skaito bedieviškus 

laikraščius ir knygas it tuomi 

palaiko ir stiprina Dievo, ti- 

kėjimo ir savo laimės priešus. 
Toliaus kalbėtojas apsakė dar 

apie bedieviškos spaudos kenk- 

smingąją, kaip ji tvirkina 

žmonės, aptemdo protą, už- 

valdo širdį ir žmogų verčia 

gyvuoliu. Nėra tad ko stebė- 

ties, jei dabar daug dorų, ge- 
rų Lietuvių virto ištvirkėliais. 
Turime gana.savo gerų laik 

raščiu, mėnesiniu, savaitinių ir t / t. 7 c 

net dienraštį 4'Draugę", todėl 
turime ką r skaityti, kuomi 

džiaugties. Tokia tai maž-dauį 
buvo Tėvo Serafino prakalba. 
Kadangi d. R'Jt'sėjaus bus 

dienraščio "Draugo" pikni- 
kas, todėl gorb. kalbėtojas ra- 

gino visus važiuoti j tą pikni- 
ką. 

Paskui kalbojo Tėvas Bučys 
apie buvusiojo pirmojo Lie- 

tuvos respublikos prezidento 
Aut. Smetono gyvenimą. 
Daug įdomių dalykų papasa- 
kojo. Ant. Smetona kaipo stu- 

dentas, kaipo dienraščio ''Vil- 
ties" redaktorius ir veikėjas 
pasirodė dideliai mylys savo 

tėvynę o jau kas lyti kal- 

bos, tai retai kas moka taip 
gražiai rašyti ir kalbėti, kaip 
jis. Giriasi Amerikonai savo 

prezidentu Wilsonu, prancūzai 
buvusiu prezidentu Poinearre, 
kad jiedu žinojo savo kalbas 
ir mokėjo gražiai jas vartoti, 
taip ir Lietuviai gali pasigir- 
ti savo buvusiu prezidentu 
Antanu Smetona. Jei Lietuva 

iškilo taip sunkiuose laikuose, 
kuomet Vokiečiai viešpatavo 
j°je> jei paskui Lietuva žen- 

gė vis augštyn įj* augštyn, tai 
reikia sakyti ačiu Ant. Smeto- 

nai, kursai, "taktiškai elgda- 
mas, mokėjo suvienyti prie 
bendro tėvynės darbo įvairių 
partijų veikėjus. Lietuvos is- 

torija amžinai ̂ paminės Anta- 
no Smetono didelius nuopel- 
nus, padėtus atgimstančiai tė- 

vynei. Taip maž-daug kalbėjo 
tėvas Bučys. Labai butų geis- 
tina, kad gerb. kalbėtojas savo 

prakalbą patalpintų 
" Drau- 

ge," tuomet Lietuvių visuo- 

menė daug ką sužinotų iš gy- 
venimo Pirmojo Lietuvos 

Prezidento gerb. Ant. Smeto- 
. -t 

' 

. 

no, ir kuomet, jis pribus A- 

meriką, tai su didesniu entuzi- 

jazmu jį priims. 
Rugpjučio'22 d. Šv. Myko- 

lo par. svetainėje įvyko Lietu- 

vos Misijos prakalbos. Kalbė- 

jo gerb. majoras Žadeikis per 
dvi valandi, bet taip Įdomiai, 
kad visi su dideliausia atyda 
klausėsi. Jis apsakė dabartinę 

politinę, militarinę ir ekono- 

minę Lietuvos padėtį. Kas- 

link politikos, tai, ačiu susi- 

dėjusioms aplinkybėms, gerai 
tstovi. Lietuva gerame momen- 

te padarė sutarti su Rusija 
ir gana geromis sąlygomis. 
Atgavo ji Vilnių, Gardini} ir 

visas žemes, kur gyvena Lie- 

tuviai. Prie to Rusai, sumuš-, 
dami Lenkus, privertė juos iš 

Lietuvos pasitraukti ir pripa- 
žinti jos neprigulmvbę. Ka- 

dangi Rusai labai įsigalėję, 
galėtų pasikėsinti kaip kitas 

valstijas, tai ir Lietuvą už- 

imti, todėl tapo įsteigta Pa- 

baltijos valstijų- apsiginimo 
sąjunga, prie kurios prisidėjo 
ir Lietuva. 

Aplamai imant, dabar yra 
svarbiausias momentas Lietu- 

vos politikoje, nuo kurio pri- 
gulės paskutiniųjų metų veiki- 
mo apvainikavimas. Prie to gi 
prisidės daug tas, jei Lietu- 

viai daugiaus bonų išpirks, 
nes tuomet valdžia turės dau- 

giaus pinigų ir geriaus paves 
savo politiką. Todėl kalbėtojas 
ragino, kad žmonės kuodau- 

giausiai pirktų bonų. 
Militariniu žvilgsniu taip- 

pat Lietuva didelę pažangą, 
padarė. Turi daug-daugiaus 
gerai išlavintos kariuomenės, 
ginklų ir amunicijos ir tik lau- 

kia, kuomet priešai pradės 
briauties Lietuvon, tai žada ge 
rai pavaišinti, o jei kartais 

kariuomenė neišlaikytų, tai 

vyrai ir moterys yra apsi- 
ginklavo gint savo gerybes ir 
likęs. 

Ekonomija lygiai Lietuvoje 
geryn eina: tveriasi įvairios 
bendrovės, užvesta pirklyba 
su kitomis tautomis, gyvuliai 
auga ir dauginasi, žodžiu sa- 
kant, mūsų žemė turtinga; rei- 
kia tiktai gerai išnanduoti jji, 
o bus aukso, anglių ir visokių 
gerybių. 

Tokia tai buvo maž-daug p. 
Žadeikio kalbos prasmė. 

Northsidiečiai, nors jau bu- 
vo nupirkę bonų už $27,150.00 
dolierių, bet ir tą vakarą dar 

nupirko už $1000.00, kiek atsi- 
menu. Northsidei paskirta 
buvo išpirkti už 35 tukstančius 

bonų, taigi dar trūksta $6,150.- 
00. Yra viltis, kad northsidiš- 

kiai dapildys siu paskirtą su- 

mą; 

« Reporteris. 

SPECIJALIS IŠPARDA- 

VIMAS. 

Pertaisyti Mitcliells ir 

kiti karai. 

Ant mėnesiui mokesčių Pliajio 

Išlygos 
Kaina 

$900 
1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

1800 • 

2000 

Įmokėt 
$350 
400 

500 

600 

700 

900 

800 

900 

mokesčių 
$45 j mėnesi 
50 

55 

65 

75 

95 

85 

95 

Nuošimčio nereikia mokėt Mortga- 

ge nereikia mokėt, Charges nereik 

mokėt Insurance. ' 

Kiekvienas karas yra inšiurintas 

nuo ugnies ir vagių 80 nuoSimti savo 
kainos per vienus metus be jokio ka- 

što jums. 
Tavo seną. karą (ne senesnį 

kaip 1912) paimsime J mainus at- 

skaitliuodamf jo vertę kaipo dalį į- 
mokeBČio. 

Visi Pertaisyti Michels turi ta pa- 

čią, gvarancija kaip ir Nauji Karai. 

MITCHELL 
2328 2 Salesrooms 2334 

Michigan Ave. Mičhigan Ave. 

PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 

BONU3 

Labai Svarbus Pranešimas! 
v > ; 

V 
N 

v \ 
s. 

1. JEIGU siunti pinigus Lietuva siusk per LIETUVOS AME- 

RIKOS PRAMONES BENDROVE -i persiunčia geriausia ir pi- 
giausia. v 

' 

2. JEIGU nori važiuoti Lietuva, kreipkis prie LIETUVOS 
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES, suteiks Tamistai teisin- 

giausias informacijas, parūpins laivakortę, išmainys pinigus ir gra- 
žiai išleis i kelionę. 1 

3. JEIGU turi susitaupęs pinigu investyk juos i LIETUVOS 

AMERIKOS PRAMONES BENDROVES Šerus. Gausi" gerus nuo- 

šimčius ir tavo pinigai dirbs del naudos tau ir Lietuvai. 

4. Dabar LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE 

ruošia Lietuvoj fabrikus idant palengvinti tavo troliams ir sesu- 

tėms pasiekti gerbūvį. Todėl prisidėk prie šios Bendroves neatidė- 
liodamas. Šėru dabar da gali gauti po $10 viena. Pirk kadaugiau- 
siai gali. Pelnas tau ir nauda Lietuvai bus neapsakomai dideli. 

* n 7 

/ . 

Lithuanian American Trading Co. 
112 N. Greene Street - Baltimore, Md. 

MUSŲ BARGENAI. 
AlfT PARDAVIMO AR 

MAINYMO. 

2 šeimynų mūrinis namas ant 

Bridgeporto. Priimsimo . automo- 

bilių kaipo 1-ma mokesti arba 

maža groeerne. . 

Mainysiu 2 lotus ant namo, nuo 

$500 iki $1000. Casli mokėsiu jei- 

gu gausiu gera narna ant Bridge- 
porto ar Bridgeporto $2000.00 
C'ash ^500 Balanee kaipo randa. 

Ant pardavimo 4 kambariu na- 
mas medinis, didelis basementas 

Kaina $1950, iškalno $300. Ba- 

lanee kaipo randa. 

Ant pardavimo namas ant 35- 

tos ir Iialsted. Su bizniu savinin-1 
kas važiuoja Europon. 
Ant pardavimo2-4 kambariu me- 

dinis namas, moderniškas, Brigli- 
ton Parke $3.300.00. Įmokėti 
$1000.00 Balanee mokesčiais. 

Ant pardavimo 5 metu medinis 

namas, didelis basementas, karštas 

vanduo, elektra ir gazas, didelis 

augštas ir extra lotas prie šalies, 
vyštynyčia, šandes ir namas vis- 

kas gražiai aptverta. 
Ant pardavimo 2-4 kanbariu 

mūrinis namas ant Bridgeporto 
$1600.00 įmokėti $600.00 likusi 

$1000.00 ant išmokėjimo. 
Ant pardavimo 5 ir tj kambariu 

mūrinis namas ant South Side 

Moderniškas, Steam Heaf, kaina 

$8500.00. 
12 flati namas ant išmainimo, 

prie JacVson parko, moderniškas, 
Steam ITeat, šiltas ir ša! t r.? van- 

duo, janitoriaus patarnavimas, 
elektra ir* gazas, randos neša $5,- 
200.00 j metus. Mainysiu am tuš- 
čiu lotu mieste Chieagos a.- bent 

anf kokios properties. Oionais ne- 

paprastas bargenas! 
6 flatu mūrinis namas ant mai- 

nymo, 5 metu senumo, steam 

heat * janitoriaus patarnavimas, 
tiesiai prieš ežerą. Mainysiu anj 
mažesnes propertes. 
Ant mainymo mūriniai namai 

ant Bridgeporto, 1 namas 4 flatu 

kitas namas turi 2 krautuves ir 

8 flatu s, steam lieat. Mainysiu ant 

mažesnes propertes. 
Ant virs paduotu propereiu mes 

priimsime Amerikos Laisw? Pas- 

kolas ir Lietuvos Laisvėm Pasko- 

las kaipo pirmutini mokesti. Prieš 

perkant bent kokia nuosavybė at- 

eikite pas mijs pasikalbėoi ir pa- 

matyti mušu bargenus. 

First National Realtv Co. 
840 West 33rd Str. 

Telefonas Botdevard 2437 

D, S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, k. 
S. S. '' 

SUSQUEHANNA'' 
Iš Ne\v Yorko tiesini j , 

BREMEN ir DANZIG 
- 7*'> } 

22 Diena Rugsėjo . 

Kambarėliai i lireinen nuo $175 iki .$200 | Danzig $225. 
Treeia kliasą j Brenien $125 jDanzig $185. 

Karės Taxai $5 
U. S. Mail Steamship Company Inc. 

_ H. CLAUSSINItJS & CO. 

Gencralę Vakarine Agentūra 100 Nortli La Salio Street, Chieago, 111. 

PRANEŠIMAS VISUOMENEI!! 

siuomi pranešame Gerbiamai Lietuvių Visuomenei, kad Šiomis 

dienosis atsidarė Ne\v Yorke nauja Lietuvių Perstiuntimo Agentū- 

ra, po vardu Litliuanian Marinė Forwarding Co., kurios tikslas 

yra sąžiningai patarnauti Lietuviams persiuntime pagelboa savo 

giminėms Lietuvoje, kaip-tai, persiuntime drapanų, valgomų daig- 

tų, pinigų ir tt. 

Su visokiais reikalais kas link persiuntimo 'gei informacijis mel- 

džiame kreippties ant šio adreso: 

LITHUANIAN 31 ARINE FORWARDING CO., 

203 Wcst 33rd Str., Nęw York City. 

Cunard Linija 
S.S. SAXONIA 

Išplaukia 

Spalio 30 d., 1920 

PLYM0UTH - CHERBOURG HAMBURG 
/ 

' 

Lokalis Agentas randasi jusy mieste ar apielinkėje. 

MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal- 
vą t libandiian vitokiut masgojimųt, 
trinkimui, muilavimut — ir vukai tai 
nieko ntpagelbifo nuo tu bjauriu pleis- 
kanų... Man f ii* net doroti l" 
MARE. "Na, tai kam tau kęst be- 

reikalingai I žiūrėk, kokie mano plau- 
kai gražus, ivetnus ir (yiti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES (" 

KastaiyraRUFFLES? Ar 
tai gyduole? Ne!! Ar kve- 
piantis vanduo? Ne!l RUF- 
FLES yra tai paprasčiausis 

— 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti groži. 6 kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 

RUFFI^ES 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelto mėnesių galvos" 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintu. '' 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje* Kaštuos tik 
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkūtės. Jei negausite jusų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar raoney order šiokiu adresu: 
——r. AD. RICHTER & CO., 316438 Bro>dwiy.^ll>w Varknw»w( 


