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ORAS.
* Chicago ir apylinkės. — 
šiandie ir rytoj nepastovus 
oras; gali būti lietaus; maža 
atmaina temperatūroje.

Temperatūra vakar aukš
čiausia 3C, žemiausia 33 laip
sniai.

Saulė teka 7:05, leidžiasi 
4:19.
Mėnulis teka 5:12 ryt ryte.
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Francijos tai
kos išlygos.

Nebus taikos, kol nebus 
sutroškintas Prūsų uti

litarizmas.
Paryžius, gr. 7. — Fran

cija nedarys taikos, kol ne
atims iš Vokietijos Alzas- 
Lotaringijos, kol neatnau
jins Serbijos ir Belgijos ir 
kol vokiečiu imperijalizmas 
ir prūsų militarizmas nebus 
sutraškintas. Taip apreiš
kė Francijos karo sekreto
rius Albert Thomas.

Tai skaitosi šio karo me
tu dar pirmas toks oficialis 
Francijos augštojo valdi
ninko apreiškimas.

Albert Thomas tai apreiš
kė dideliam francuzų susi
rinkime, atlaikytam T 870 
metu paminėjimui.

Jisai, kalbėdamas* i susi
rinkusias minias tarp kitko 
taip pasakė:

“Tenai nebus taikos, kol 
musu Alzas-Lotaringija ne
bus iš vokiečiu atimta ir 
nesuvienyta išnaujo su 
Franci ja.

“Nebus taikos, kol vokie
čiu imperijalizmas ir prū
sų militarizmas nebus su
traškinti.

“Nebus taikos, kol teisy
bės sistema nebus talkinin
kų pergalėmis atnaujinta, 
idant jos karo vėsula ne- 
kuoinet daugiau ateityj ne
sugriautų.

“Francija su talkininkais 
pasirengus viską pašvęsti 
to atsiekimui. Visą teisy
bę iškovos musų narsiosios 
armijos savo anuotomis ir 
kulkosvaidžiais.

Kiti kalbėtojai susirinki
me tą pati tvirtino. Dau
giausia visi tvirtino, kad 
Francijai pagaliau atėjo 
laikas, idant nuo Vokieti
jos ant visados apsisaugoti, 
idant iš jos pusės francu- 
zams nekuomet negrąsintų 
pavojus.

Gi kad tą tikslą atsiekti, 
reikia taip ilgai kariauti, i- 
dant Vokietija atsiklaupu
si maldautų taikos.

Todėl šiandie apie taiką 
nei kalbos negali būti.

IMAMA JAUNUOLIAI 
KAREIVIAUTI.

Petrogradas, gr. 7.—Va
kar pasirodė caro ukazas, 
kuriuomi Įsakoma pašaukti 
karu om en ėn j aunikaičius, 
kuriems ramiuoju laiku bu
tų prisiėję stoti karuome- 
nėn 1916 ir 1917 metais. 
Taigi antkart šaukiami 
dviejų metų jaunuoliai.

Roma, gr. 7. — Geneya, 
Frosinone, Caprino, Tiroli 
ir kitur atjausta žemės dre
bėjimas, kuris tečiau nepa
daręs nuostolių.

SIUNČIA DAUGIAU 
KARUOMENĖS.

Londonas, gr. 7. — Eve
ning Standard korespon
dentas iš Atėnų praneša, 
kad Francija ir Anglija 
daugiau karuomenės pri- 
siunčiusios i Salonikus ir 
jos dalis jau išsodinama. 
Sakoma, kad aliantai, be 
Rusijos, i Balkanus su
trauksią pusę milijono ka
reivių ir pradėsią ofensivą.

Rumunija stosianti karau 
talkininkų pusėj taip grei
tai, kaip greitai prieš teu
tonus ir bulgarus prisireng
sią. francuzai su anglius ir 
rusais.

KAIZERIS SUSIRGĘS.
Londonas, gr. 7.—Iš Ber

lyno pranešama, kad Vo
kietijos kaizeris susirgęs ir 
daugiau nevadovaująs savo 
armijoms. Sakoma, kaize
ris esąs ko tai baisiai rus
tus ir tylintis, taip, kad gy
dytojai net prisibiją jam 
ką nors priešingai pasaky
ti. Mat, karo lordas!

VENIZELOS 
MNIFESTAS.

Paryžius, gr. 7. — Buvęs 
Graikijos premieras Veni- 
zelos vardu liberalų parti
jos išleidęs i Graikijos gy
ventojus manifestą, kuriuo
mi pareikalauja neiti prie 
balsavimo ir nerinkti naujų 
atstovų parlamentam Ta
sai manifestas išleistas lap
kričio 21 d., bet vos tik da
bar išslydo iš Graikijos val
džios cenzūros rankų.

PRIEŠINGI ALGŲ SU
MAŽINIMUI.

Londonas, gr. 7. — Iš kaž
kur buvo kilęs sumanymas, 
kad karo metu visiems An
glijos ministeriams suma
žinti algas. Tečiau visi mi
nisterial tokiam sumanymui 
sipriešino. Jie sakosi, kad 
šiuo laiku jie sunkiai dir
banti, todėl už tai ir pri
valanti gauti geras algas.

APLEISTĄ SUVIEN. 
VALSTIJAS.

Washington, gr. 7. — Vo
kiečių ambasados nariai, 
kapitonas Boy-Ed ir kapi
tonas von Papen, kurie pa
sirodė šiai šaliai negeistini 
ir pareikalauta jų atšauki
mo, apleisiu Suv.V alstijas. 
Vokietijos ambasadorius 
von Bernstorff valstybės 
departamente pareikalavo, 

idant jų kelionė i Vokieti
ją butų apsaugota. Tuo tik
slu Su v. Valstijos turi susi
nešti su Anglija.

BRANGUS ANGLIAI 
ITALIJOJE.

Roma, gr. 7. — Italija iš 
niekur negali gauti užtek
tinai anglių, todėl tasai pro
duktas dabartiniu laiku ne
svietiškai pabrango. Už to
ną anglių mokama $40.

Mes išgelbesi- 
me Serbiją •- 
sako caras.

Rusija su Rumunija bai
gianti savo derybas.
Londonas, gr. 7. — Vakar 

Rusijos caras išnaujo pa
siuntęs Serbijos ministerių 
pirmininkui Pasieni telegra
mą, kuriam tarp kitko sa
koma: “Rusija jau išdirbu 
si pienus gelbėti Serbiją. 
Serbija turi gyvuoti ir būti 
neprigulminga.”

Be to iš Petrogrado pra
nešama, kad kuomet tik pa
sibaigs Rusijos su Rumuni
ja derybos, tuojaus caro ga
lingosios armijos ir užtels 
Bulgarijos link.

Visa serbų karuomenė, 
kuri nuo teutonų ir bulgarų 
išliko gyva ir laimingai 
pasprūdo, dabar veikia Al
banijoj ir Černogorijoj. 
Bulgarai, sakoma, jau įsi
veržę Albanijon iš pietva- 
karų pusės.

IŠ KONGRESO.
Washington, gr. 7. — Va

kar atidaryta 64-ta S. V. 
kongreso sesija. Kongreso 
atstovų „ skaitl i us sekančia i 
persistato:

Senate: demokratų 56, 
republikonų 40; žemesniuo
se rūmuose: demokratų 229. 
republikonų 196, progresis- 
tų 7, socialistų 1, neprigul- 
mingųjų 1, viso 434 atsto
vai.

Policija ieško 
automobiliniij 

banditų.
Nuo vakar Chicagos poli

cija ieško automobilinių 
banditų gaujos, kuri esant- 
ti susiorganizavus /ir išvien 

. . 1visam miešti* veikianti. Ties 
West Adams gat. ir So. 
Western avi*, suimta 5 auto
mobiliniai banditai. Jie 
važiavo pavogtu automobi
liu ir pastarojo motoras su
stojęs. 5 banditai tada iš
šokę iš “mirusio” automo- 
biliaus ir pasileidę bėgti. 
Del jų nelaimės tuo metu 
ton pasisuko pora detekti- 
vų ir po apsišaudymui visi 
penki paimta už apykaklių 
ir nugabenta policijos nuo
vadom Vis tai jauni vai
kinai, neturinti nei po 20 
metų amžiaus. Bet dailiai 
apsitaisę.

Vienas jų išpažinęs poli
cijai, kad mieste esanti au
tomobilinių banditų visa 
gauja, susidedanti iš 85 vai
kinų, kurie, pasidalinę Į bū
rius, vaginėjanti automobi
lius ir užpuldinėjanti praei
vius, saliunus ir kitas krau
tuves.

Dabar policija ieško tos 
visos gaujos.

Kitas klausimas, ar juos 
suras. Juk laikraščiai skel
bia ilgiausius straipsnius a- 
pie tai, tai kurgi nebus ga
lima banditams nekuriam 
laikui pasislėpti. Gi kuo
met policija apsimalšys, 
tuomet išnaujo jie pradės 
savo pragaištingą darbą.

Prezidentas Wilson skaito savo pranešimą kongresui. Dabartinis kongresas turės 
išrišti svarbiausią klausimą apie šalies ginklavimosi. Tam tikslui prezidentas rei
kalauja daugel pinigą. Iš dešinės pusės senatorius Chamberlain ir kongresma- 

nas Kitchener. Juodu yra militarinią komisiją primininkais.

čių dolerių. Čekiai bus per
statyti teisman ir vaizdžiau
siai jie paliudys, kaip Chi
cagos gyventojai tų vanda
lų buvo terorizuojami.

ATSISAKĖ PRIIMTI 
MILIJONĄ.

New York, gruodžio 7.— 
Milijonierius Ford labai pa
geidavo, idant su juo taikos 
misi j on į Europą keliautų 
ir išradėjas Edison. Tečiau 
šis atsisakė. Prieš pat gar
laivio Oscar II išplaukimą 
iš New Yorko, laivą aplan
kė Edison. Tuomet Ford 
dar ėmė jį kalbinti, kad jis 
draug keliautų. Kuomet 
tasai atsisakė, jam pasiūlė 
už keliavimą milijoną dole
rių. Bet Edison ir milijo
no nepriėmė.

(Pasirodo, kad Ford ne
žino, kur savo pinigus dėti. 
Milijonieriams siūlo milijo
nus).

Vokiečiai lai
mes - von 
Hindenburg.

Talkininkai esą dar ne- 
perdaug nus lpneją.

Vienna, gr. 7. — None 
Freie Presse skelbia pasi
teiravimą pas vokiečių 
fieldmaršalą von Hinden
burg jo karinėj stovykloj 
rytiniam karo fronte. (To
dėl visos paskalos apie von 
Hindenburgo perkėlimą iš 
rytinio vakariniu frontai! 
yra neteisingos).

Šiuo laiku musų prieši
ninkai nenori taikos,” jis! 
pasakė korespondentui. 
“Jie dar galutinai nėra nu
silpninti. Mes turime juos 
ir tolesniai taip prilaikyti.”

Fieldmaršalas von Hin
denburg kritikuoja francu
zų nusiskundimus kas link 
Alzas-Lotaringijos atgavi
mo. Von Hindenburg pa
sakė :

“Jaigu jie nori turėti tas 
provincijas, tegu ateina ir 
pasiima.”

* Anglija,” tęsė jisai, 
“taippat nusprendžius to
lesniai tęsti karą. Bet An
glija turi atminti, kas gali 
atsitikti Indijoje. Jau ir 
dabar pareina iš ten neko
kios žinios.

Jo nuomone, vokiečiai ne
sibijanti nei karo, nei krau
jo praliejimo, jei ant jų už
puolama.

“Musų taktikos stovis,” 
jis pasakė, “ant visų fron
tų yra kiiopiiikiausias. Y- 
patingai rytiniam fronte, 
kur vokiečiai turi užėmę 
strategines pozicijas.

“Dabartinis karas tik 
tuomet galės pasibaigti, 
kuomet mes galutinai įveik
sime Angliją, Serbiją ir I- 
taliją,” pabaigė fieldmar
šalas.

Apie Rusijos įveikimą jis 
nieko nepasakė. Jis mano, 
kad Rusija esanti kaipir į- 
veikta.

PGPEŽIUS REIKALAU
JA TAIKOS.

Roma, gr. 7. — Vakar 
Vatikane popežius su kar
dinolais ataikė slaptą susi
rinkimą ir savo kalboje į 
susirinkusius kardinolus iš
sitarė, jogei kariaujančioms 
valstybėms tikrai jau bu
tų laikas savo ambicijas 
mesti šalin ir kokiui) nors 
budu susitaikinti. Popežiui 
nerupi palaikyti bile vieną 
katrą kariaujančių valsty
bių pusę, nerupi nei katros 
pusės laimėjimai, bot jam 
rupi sustabdyti dabartines 
žmonių skerdynes ir kraujo 
praliejimą.

PROKURORO ASISTEN
TO NAMAI SAUGOJAMI.

Valstijos sekretorius Ho- 
yne pasiuntė savo detekti- 
vus saugoti Charles Center 
Case, Jr., namus po nume
riu 4828 Kenmore avė.- Ad
vokatas Case atstovauja 
prokurorą darbininkų lyde
rių unijų skandale. Kuo
met jų 54 buvo suimti ir 
pavesti kriminaliam teis
mui, advokatas, gavęs kelis 
grasinančius laiškus.

Hoyne turįs surinkęs di
delį pluoštą čekių, sulyg 
kurių darbininkų lyderiams 
-slugeriams buvo prievarta 
išmokėta desėtkai tukstan-

Rumunija užda
re Dunojų prieš 

teutonus.
Gali kilti dideli nesu

sipratimai.
Paryžius, gr. 7. — Gim

sta nesutikimai teutonų su 
Rumunija. Teutonai nu
girdę, kad rusai jau mėgi
na briauties link Bulgari
jos Dunojumi, jie sumanė 
iš Ruščuko pasiųsti ketu
ris Austrijos monitorns ir 
subombarduoti Rusijos mie
stą Reni, atsirandantį ant 
Dunojaus kranto, Besarabi
joj. Tenai sutrauktos di
delės rusų armijos. Tečiau 
Rumunijos valdžia tokiam 
teutonų sumanymui pasi
priešino ir uždraudė Austri
jos monitorams Dunojumi 
plaukioti.

Tokiu Rumunijos neprie
lankumu, žinoma, austrai- 
vokiečiai labai neįižganė- 
dinti ir nežinia, kokios iš to 
gali būti pasekmės. Tuo 
labiau, kad jie žino, jogei 
Rumunija vis daugiau ink
stą prie Rusijos.

Albanai mahometanai, 
susiorganizavę į buriąs, iš
vien veikia su teutonais ir 
bulgarais. Negana to, kad 
jie užpuldinėja serbų karei
vius, bet dar terorizuoja ir 
civilius gyventojus. Sker
džia krikščionis, naikina jų 
mantą, degina namus.

Iš Geneva Londono laik
raščiui Daily Express pra
nešta. kad Sofijoje sušau
dyta 3 bulgarai studentai, 
kurie prigulėję prie suokal
bio prieš carą Ferdinandą.

GRAIKIJA NESTOSIAN
TI KARAN.

Atėnai, gr. 7. — Associa
ted Press korespondentas 
pasimatė su Graikijos kara
liumi, Konstantinu I, ir iš 
jo paties patyrė, kad Grai
kija už nieką negalinti sto
ti karau ir turinti pasilikti 
neutralė. Kiek esą galima 
valdžia nusileidžianti talki
ninkams, suteikianti jiems 
nekurias privilegijas, kaip 
tai naudoties uostais, arba 
geležinkeliais Makedonijoj, 
bet negalinti išginkluoti 
sumobilizuotos karuomenės 
ir negalinti stoti karau. 
Stojimą karau Graikija ma
to savo šaliai pragaištį, 
daugiau nieko.

Londonas gr., 7. — Ang
lų submarinas Marmora jū
rėse nuskandino turkų karo 
laivą (torpedų naikintoją) 
Yar Hissar. Gruodžio 3 ir 
4 d. tasai phts submarines 
ton nuskandinęs 1 prekinį 
garlaivį ir 4 pasažierinius.
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“ Neužtikau namie (buvo 
išvažiavęs) prof. Schmidt’o, 
[kuris lekcijas skaito iš gy
venimo senovės tautų, E- 
gipto, Ninivės, Babylonijos 
ir Mažosios Azijos. Man rū
pėjo su juom sueiti ir pa- 
diskusuoti senovės getų da
lykai. Bet ant nelaimės na
mie nebuvo. Bet šnekant 
su. kitais profesoriais, kaip 
Van Loon ir 1.1., jie žino, 
kad Kosciuško, Kopernikas, 
Kantas ir t.t. yra musų 
žmonės buvę. Man tai la
bai patiko išgirsti iš lupų 
svetimų žmonių.

“V. Lietuvninkų” skaito
me apie Dr. J. Šliupo žy
gius tėvyn. Lietuvos reika
lais. Dr. J. Šliupas nesenai 
apsilankęs Ithaca, N. Y. ir 
ten susiėjęs su vietos Cor
nell universiteto žymesniais 
profesoriais, kuriems per- 
statęs Lietuvos žiaurų liki
mą ir prašęs užtarti, pagel
bėti lietuviams ir Lietuvai. 
Štai kelios ištraukos iš pa
ties Dr. Šliupo laiško, at
spausdinto augščiau 
tam laikraštyj.

minė-

“Pietus valgiau su profe
soriais “University Club.” 
Šalimais sėdėjo prof, mate
matikos, žydas Hurovitz. 
Išsišnekėjome apie žydų 
padėjimą Lietuvoje praei
tyje, ir ateityje. Sutikome, 
kad tik tiesų lygybė tegali 
visiems suteikti gerovę ir 
interesą ukėsybėje.

dvi 
ku-

“Penktadienio vakare už
ėjau pas D-rą Andrių D. 
White’ą, 83 metų senuką. 
Jam ir paminklas pastaty
tas prieš Golden Smith tro
besių, kaipo žmogui, po 
Corncllio, labiausiai užsitar
navusiam. Nedidis, lipšnus, 
storas, svetmylįs senukas. 
Buvo buvęs Maskolijoje ke
lis sykius, ir apvažinėjęs 
Lietuvą. Buvo mirštant ca
rui Nikalojui I, pažinojo ra
ra Aleksandra II ir III, ir c c 7

* pažįsta ne tik Nikalojų II, 
bet ir kaizerį Wilhelina ir 
jo broli Henriką, Prūsijos 
kunigaikštį. Šiam apsilan
kant Amerikoje, bijojasi, 
kad lenkai ar kiti anarchis
tai Buffaloje ar Chicagoje 
nepadarytų skriaudos, ir 
džiaugėsi, kad jis laimingai 
išvažiavo namo.

Galiaus praleidžiau 
valandi su prof. Burr, 
ris išguldinėja Viduramžių 
historiją; tai žmogus plačiai 
apsiskaitęs ir aidimas drau
gas p. A; D. White’o. Jis 
sutinka su musų darbų, tik 
pakėlė klausimą: ar Suv. 
Valstijos norės dalyvauti 
tarptautiškoj e santaikoje ?
Jo nuomone, kaip Suv. Val
stijos nedalyvavo Vienuos 
kongrese, taip nenorės ir 
dabar dalyvauti, idant ne- 
susirišus tarptautiškomis 
pareigomis. Jaigu taip bu
tų, tai mums, lietuviams, 
butų labai prasta, nes tuo
met nė užtarimo Suv. Val
stijų neturėtume. Visgi jis 
žadėjo pats padirbėti už lie
tuvius, “kiek galint,” ir 

ketino pats šnekėti su p. A. 
D. White’u, kad lietuviams 
kiek pagelbėjus.”

“Šnekant apie lietuvių 
reikalus, prof. White linkė
jo, kad neužgavus valdžių, 
nė Maskolijos, nė Vokieti
jos. Aš atrodžiau skriau
das vienos ir kitos šalies. 
Vis-gi jis linkėjo elgties 
žmoniškai, nešokant į akį, 
gan-greit nuolankiai. Jis 
mano, kad tik nuolankiu 
budu besielgdami, mes, lie
tuviai, galime tikėties ko 
geresnio sulauksią. Perlei
dome bent vai. ir 15 miliu
tų besišnekučiuodami, ir ta
da. matant, kad senelis jau 
nuvargsta bešnekant, įpra
šydamas užsistoti už lietu
vius žodžiu ir darbu, atsi
skyriau nuo jo, nors — ro
dos — būtume galėję šnekė
ti dar 5 valandas.

Dr. J. Šliupas nežino, ar 
iš to lietuviams bus kokia 
pagelba, ar ne, tečiau pasi
tiki, kad visgi su tokiais 
mokslininkais lietuviams 
artimesnė pažintis labai 
daug gero gali suteikti mu
sų nelaimingajai tūtai. Ir 
kaip tai gražu ir miela skai
tyti tokį gerb. Dr. 
pranešimą, kuomet 
gauliojami lietuvių 
nimai.

Šliupo 
neuž 

įsitiki-

Darbininkų lyde
rių darbeliai.

“Ant rytojaus pamačiau 
daugybę profesorių. Mat,

Andai žiniose trumpai te
ko paminėti, kad Illinois 
valstijos prokuroras Hoyne 
savo detektivams liepė suim
si ir veikiai suimta 54 darbi- 
hinku unijų lyderiai Chica- 
goje, kiekvienam jų antme- 
tama po 46 susektus prasi
žengimus

Kuomet intaremieji dar
bininkų lyderiai buvo areš-

tuoti, prokuroras apreiškė 
jogei suimtųjų jokiu budu 
negalima pavadinti unijų 
lyderiais, ty. vadovais, nes 
nors jie savo unijose turėjo 
užėmę žymias vietas, tečiau 
tų unijų nekuomet pridera
mai nereprezentavo, bet tik
tai del savo kišenių anuos 
^naudodavo, prievarta sau 
išreikalaudami grafto iš nu
žiūrėtų nelaimingųjų aukų.

Kuone visi ligi teismui po 
augšta paranka paliuosuoti.

Kiekvienam norėtųsi ži
noti, ką gi jie blogo yra pa
darę ir užką jie traukiami 
kriminalų teisman?
’ Sulyg prokuroro kaltina
mojo akto jie traukiami tei
sman už išreikalavimą 
prievarta pinigų, už vanda
lizmus , už užpuldinėjimus, 
ir visuotiną mieste teroriz
mą. Jie buvo susiorganiza
vę į gaują, į kurią buvo priė
mę ir pašalinius asmenis. 
Terorą platinę per kelis me
tus. Jie paprastai verkę per 
unijas stikliorių, tapytojų, 
'‘‘Sheet metal workers”, 
“fixture hangers” ir lake- 
rintojų.

Del pasekmingesnio savo 
aukų apiplėšimo, jie miestą 
buvo padalinę į 9 apskričius 
ir kiekvienam apskrityj bu
vęs vienas jų tikruoju, taip 
sakant despotiniu “caru”. 
Tie naujos rūšies “< 
h’ėjo savo 
ką reikia 
pažymėti, 
Miestą į 
tinti yra sugalvojus distrik- 
to tapytojų No. 14 taryba.

Kaip žmonės buvo apiplė
šiami?

Sekančiu pavyzdžiu gali
ma paiškinti, kaip tie ne
naudėliai žmones apiplėšda- 
vo:

Kas toksai nusprendžia 
pasistatyti sau namus ir 
nusamdo kontraktorių. Kon
traktorius negeriausius san- 
/tikius turi su biznio agen
tais unijų, kaip tai elektri
kų, tapytojų, stikliorių ir ki
tų. Nekurį laiką darbi
ninkai uoliai dirba, skubiai 
stato namus, bet kiek palau
kus staiga ima kurie nors 
unistai ir sustraikuoja.

Po pravedimui ant greitų
jų tardymų, kontraktorius 
sužino, kad namų statymui 
naudojęs kokią nors nelini
jinę medžiagą, arba jam 
pranešama apie kitokią, 
tyčia sugalvotą straiko 
priežastį. Podraug kontrak
torius sužino, kad visas rei
kalas gali būti užbaigtas, 
ty. streikas gali pasibaigti 
už $10 ligi $10,000, žiūrint 
statomų namų brangumo. 
Bet paprastai reikalaujama 
$5000. Jei kontraktorius su
tinka reikalaujamą kyšį 
duoti ir mėgina dar paside
rėti, tuomet kyšis padidina
mas. Bet kuomet reikalau- 
jtmo kyšio “sluggeriains” 
neduoda, tuomet statomieji 
namai padedami ant juodo
jo lakšto ir tuomet prie tų 
namų nei viena unijų nega
li eiti dirbti.

Toliau jei kontraktorius 
arba savininkas griežtai at
sisako mokėti graftą, tuo
met statomieji namai arba 
sudeginami arba šiaip kaip 
sunaikinami. Jei namų lan
guose sudėti stiklai, tuomet 
nakčia atvažiuojama auto- 
mobiliumi ir visi stiklai iš
daužoma. Ir tuomet nei vie 
na firma nesudeda naujų

“caru”. 
carai” tu- 

rankose valdžią,- 
ant juodo lakšto 
gi ką išbraukti, 
apskričius pada-

Naujas Chicagos 
antvyskupis I '

Apie naują Chicagos ant- 
vyskupį randame platesnių 
žinių “Žvaigždėje.” Štai 
kas rašoma:

Amerikos lietuvių kata
likų vardas kįla. Didieji 
Amerikos laikraščiai pasku
tiniame laike nepasigailėjo 
vietos karo nelaimėmis pri
spaustos Lietuvos vargams 
aprašyti.

Dabar vėl visi Amerikos 
dienraščiai rašo, skelbia,-jo
gei Brooklyno lietuvių A- 
niolų Karalienės bažnyčios 
buvęs klebonas, paskiaus 
tos vyskupijos kanclieris ir 
pavyskupis kini. Jurgis W. 
Mundelein, paskirtas vienos 
didžiausių ir intekmingiaū- 
sių arkivyskupijų antvys- 
kupiu. Ap. Delegatas pa
garsino antradienio dien
raščiuose, jog mirusio Chi
cago antvyskupio Quigley 
didelio lietuvių prieteliaus) 
įpėdiniu šv. Tėvas paskyrė 
J. M. vyskupą J. W. Mun
delein. Ta žinia žaibo grei
tumu apibėgo visą Ameri
ką.

Chicagos miestas ir apy
linkės su keliais milijonais 
gyventojų turi didelę dau
gybę katalikų, iš įvairiau
sių tautų. Musų lietuvių 
katalikų skaitoma ten per 
60,000 (Red.), gi lenkų, če
kų, vokiečių, airių, italų yra 
po tris, keturis kartus tiek 
(kiekvienos tautos). Chi
cagos miestas auga su ne
apsakytu greitumu, auga 
gyventojų skaitlimni, tur
tais, intekme. To miesto ir 
ano apylinkių katalikai yra 
pirmųjų piliečių eilėse. Tai
gi nedyvai, kad plati Ame
rikos visuomenė neapsaky
tai interesavosi, kas liks 
tos Vakarų Metropolijos 
Katalikų Gyventojų ant- 
vyskupiu.

. , Pasklidus garsui, kad Jo 

. Šventenybė tos taip svar- 

. bios Bažnyčios (Chicago) 
galva paskyrė Brooklyn’o 

. pavyskupį, iš visų pusių pa- 

. sipylė klausimai, kas per 
vienas tas jaunas pralotas, 
užsitarnavęs taip didelį at- 

. sižymėjimą.
Rašančiam šiuos žodžius 

teko antradienio (lapkričio 
30 d.) ryte būti vienoje a- 

, merikiečių redakcijoje, kuri 
, pilnio  j i sugebėjo surinkti 
- žinių apie Jo Malonybę 

Chicagos antvyskupį ir įgi- 
, jo jo fotografiją. Kas mi

liutą skambėjo telefonas, 
lakstė vaikai su telegramo
mis nuo didžiųjų dienraščių, 
laikraščių, sąjungų su už-

stiklu, nei viena kompanija 
nepriima apdraudos, kol 
grafteriams nėra atlygina
ma ir kol tie namai neiš
braukiami nuo juodojo lapo.

Tai taip persistato tų 
darbininkų lyderių šantažas.

Ir štai panašiai bepikta- 
dariaujant susekta jų visa 
gauja ir visa jinai suimta.

Kiekvienas pripažįs, kad 
toksai suokalbis ir gyvento
jų terorizmas neturi sau 
lygaus. Butų gera, kad jie 
už tai kuoaštriausiai batų 
nubausti, o gal tuomet dar
bininkų unijos apsivalytų 
nuo nenaudėlių, kurie darbą 
tik diskredituoja.

Ko panašaus Chicago j 
digšiol dar nebuvo.

klausimais, čia už pertvė
rimo susiedinėje kanceliari
joje (ofise) merginos ant 
;ypewriterių taškėjo—sku
binosi atmušti dešimtyse 
egzempliorių trumpą J o 
Malonybės gyvenimo apra
šymą.

Reikia pripažinti, kad A- 
merikos laikraštininkai la
bai širdingi, negaili vieni 
kitiems pagelbos, vięn rei
kalaudami, kad butų pami
nėta, kas pirmasis tas nau
jienas sugavo. Buvo daugel 
užklausimų per telefoną 
nuo norinčių antvyskupio 
gyvenimą aprašyti, kokiose 
parapijose pradėjo savo ku
nigišką darbą naujasai ant- 
vyskupis ir t. p. Ant visų 
tų užklausimų laikraščių re
daktoriams giliukingas re
daktorius atsakinė j o: “Jis 
(suprask antvyskupis) bu
vo lietuvių parapijos klebo
nu, paskui kanclieriu, pas
kui pats, tamsta, žinai ręs
tą (you know the rest). — 
Kokia ta “lietuviška” pa
rapija? — buvo užklausi
mai. Manasis atsakinėjo: 
“Žinai, čia, Amerikoje, yra 
apie 500,000 lietuvių katali
kų, jų tėvynėje dabar bai
sus karas siaučia, tie ’ geri 
žmonės turėjo jau pirm ke
liolikos metų bažnyčią neto
li Williamsburg tilto. Ant
vyskupis Mundelein buvo 
tos parapijos klebonu.”

Smagu man buvo sėdėti 
svetingoje Amerikos laik
raščio redakcijoje ir kausy- 
tis, kaip didžiausių Ameri
kos dienraščių redakcijos 
buvo taip informuojamos 
su gražiu paminėjimu lietu
vių katalikų vardo. Tuom 
smagiau buvo, jog man te
ko būti betarpiniu Jo Ma
lonybės antvyskupio J. W. 
Mundelein’o įpėdiniu prie 
Aniolų Karalienės bažny
čios ir jog per tą 11 mėne
sių mano pasidarbavimo te
ko pažinti kiltą ano dvasią 
ir didės dorybes. Augo šir
dis, atsimenant gražias Jo 
Malonybės gromatas, rašy
tas; kuriose lyginai, kaip ir 
savo pašnekose, man pas jį 
atsilankant arba jam vie
šint mano globojamoje

. “Žvaigždės” redakcijoje,
jis visada pasirodė didžiau- 

, siu lietuvių bičiuoliu, uoliu 
, anų apgynėju nuo visokių 
. išnaudotojų.

Laimingi Chicagos lietu
viai gavę tokį ganytoją, ku
ris privatinėse pašnekose ir 
viešose prakalbose nepralei
do progos neužakcentavęs 
savo artimų su lietuviais 
santikių.

Pavyzdin, per Lietuvių 
Katalikų Federacijos kon
gresą šį rudenį po pamaldų 
Aniolų Karalienės bažny
čioje, sveikindamas delega- 

• tus, suėjusius ant pamaldų 
žmones Jo Malonybė išreiš
kė savo džiaugsmą, jog jis 
vienas Amerikos katalikų 
heriirchijoje turėjo laimę 
būti lietuvių klebonu, pažįs
tąs nemaž lietuvių katalikų 
asmeniškai ir tarp anų tu
rįs daugel bičiuoliu. Toliaus 
kalbėdamas ragino lietuvių 
kunigus, kad visada butų 
vadais savo žmonių, nes 
prispaustoji iki šiol Lietu
va neturi kitokių vadų. Tu
rite, esą, lietuvių kunigai 
nešti tą sunkią naštą — ta
kų’ praskyliimo (vadovavi
mo) savo žmonėms, nes už 
dideles savo kančias, var-

įlškirpk šitą ir nunešk į bile ku-| 
rį musų storų ir gauk

IIXVI/ 11 puikią kala-! i II Y KAI dękazyrųsu! ty * 1**11 $Loo vertes| 
jį SSEEESSĘ tavoro.
I I|Kada Jus perkate iš musųf 
I vynus ar likierius, tai Jųs| 
I esate užtikrinti, kad gau-i 
| nate geriausį tavorą. 
jį Šerias Port arba Henry Vynas 
e' Vi galiono................................. 55c g
16 metų senumo Anderson Bour- 
| bon, pilna kvorta.....................95o =
| Jamaica Rūmas, bonka................ 75c f
f Sena Konjakine Brande, bonka . $l.ool I galiono.............................,. $1.50 j
I Stalavas Alus, geros rųšies 2 tuz.
| keisas........................................ 70c |
| Export Alus, geros rųšies 2 tuz....$l.oo|
I Malt Stout, geros rųšies 2 tuz..... $1.701
I Mes savo kostumeriams duodame j | 

puikų setą torielkų.
ČEDYK MUSŲ KUPONUS.

DR. A. J. TMOTZE 
flYPYTOJAI IK CHlKTOtCAg 

ligas vyrų/motani Ir vaiką 
8249 S. Morgan St, Chioaga, m.

Telephone Drover 9693.

DR. A. A. ROTH
Rusas gydytojas ir chirurgas, spe

cialistas moteriškų, vyriškų, valkų Ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—» po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliotais 10—1 
po pietų.

3358 S. Halsted St., arti 34, Chicago,

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JE DRUGŠTORYJ.

Vlado Leščinsko 
galima gauti pirkti pavie
nius numerius “Kataliko,” - 
užsiprenumeruoti ir apskel
bimus duoti.
EUREKA RED CROSS 

PHARMACY,
314 Walnut st.,

Newark, N. J.

Extra
7 ŠTORAI

724 Milwaukee avė.
514 Milwaukee avė.
1588 Milwaukee avė.
522 So. Halsted str.
4701 So. Ashland avė.
3196 Elston avė.
1724 Loomis st.

Mes pristatome tavoms į visur. I

gus, priespaudą praeityje 
jūsų tėvynė Lietuva užsi
tarnavo, kad, pasibaigus di
džiam karui, paliktų laisva, 
neprigulminga šalimi. Del 
laisvos ir nepriguhningos 
Lietuvos lietuvių kunigai 
prie kitų savo užduočių turi 
užsidėti ir vadovavimo naš
tą, Lietuvos geri žmonės 
turi savo dvasiškų vadovų 
klausyti...

*
Jo Malonybė antvyskupis 

Jurgis W. Mundelein gimė 
New Yorko mieste liepos 2 
dieną 1872 metais ir, pabai
gęs parapijinę mokyklą, 
mokinosi La Salle institute, 
Tą pabaigęs 1887 m. įstojo į 
seminariją Beatty, Pa., kur 
jo moksladraugiu buvo ve
lionis Pittstono lietuvių kle
bonas, kun. Zlotožinskas, 
pirmasis iš lietuvių kunigų, 
užvedęs parap. mokyklą. 
(Ta mokykla paskiaus buvo 
panaikinta).. Kaipo vieną 
gabiausių klierikų, jauną 
Mundeleiną Brooklyno vys
kupas išleido į Propagandos 
Universitetą Romon, kurį 
pabaigusį, tas pats vysku
pas, atvykęs Romon, įšven
tė į kunigus 1895 metuose 
birželio 8 dieną. Pagrįžusį 
Amerikon į Brooklyno vys
kupiją jauną kunigą J. M. 
vyskupas palaikė prie savęs 
už sekretorių, kurį urėdą 
pildydamas kunigas Mun
delein buvo kelis mėnesius 
vienatinės anuomet New 
Yorko ir Brooklyno lietu
vių katalikų parapijos kle
bonu ir laikė aną globoje 
prie klebonų kunigų: Krau- 
čuno, A. Miluko ir pradžio
je Varnagirio klebonavimo. 
Gruodyj 1897 metais pas
kirtas vyskupijos kanclie
riu išbuvo tame urėde iki 
rugsėjo 1909 m. 1907 me
tais Roma, pripažindama jo 
nuopelnus ir mokslą pasky
rė jį senos Arcadia Akade
mijos nariu, o 1908 metais 
Propaganda suteikė jam šv.

(Tąsa ant 4 pusi.).

Didelis Bargenas.
Parsiduoda pigiai namas 

ir staldas su 6 ir puse loto 
už $2,500.

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti į trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipavičius, 

pardavėjas. 
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Department 
Parsiduoda 2 lotai ant 45 

gat., arti Western avė. Kai
na tų lotų tik po $350. Kas 
pirma atsišauks, tas pigiai 
(už minėtą kainą) tuos lo
tus įgys. Del platesnių ži
nių kreipkitės į

Manager.
K. J. Fillipovich, 

Parsiduoda pigiai naujas 
3-jų flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja daugiaus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, III., arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department
K. J. Fillipovich,

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša raudos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvų išmokėji
mų. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigų turint. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
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Neužmirštamoji 
naktis.

Saulė seniai duvo nusilei
dusi ir mėnuo taipgi nebe- 
augštai švietė, žvaigždės 
liūdnai mirgėjo dangaus, 
augštybėse, joks debesėlis 
netemdė mėlynojo dangaus, 
ir vėjalis nustojo pūtęs, kurs 
pirmiau naikino pageltusius 
medžiu lapus,—puiki rugsė
jo naktis.

Visiems sugulus po sun
kių dienos darbų, tuo laiku 
galima buvo pastebėti du 
juodu šešėliu, einančiu iš 
kaimo į lauką. Paėję kelio 
galą, jiedu pasisukę i šalį 
ir susėdo ant griovo kranto 
pasigėrėti gamtos puikumu, 
kuri rodėsi kaž ką paslaptin
gai primenanti apie tėvynės 
nupuolimą, vargus ir paga
linus apie jos atbudimą. 
Pradėjo tiedu šešėliu šne
kėti apie brolių miegą, pra
dėjo vienas kitą žadinti 
Jprie darbo tėvvnės ir tautie
čių lietuvių labui. Tuo laiku 
jiedu pamatė, kaip žvaigždė 
nupuolė žemyn. Nutilo tarp 
jųdviejų kalba, paskendo 
giedu svajonėje, atsiminę 
Lietuvos praeitį,' jos narsin- 
gus sūnūs, garbingus kuni
gaikščius, augštą tėvynės 
vardą, kurs žibėjo tarp kitų 
tautų taip, kaip ir ta žvaigž
dė, kuri paskui nupuolė ir 
užgeso. Musų tėvynės 
narsus sūnus užmigo, didvy
riai atsigulė senkapiuosna, 
dingo buvusioji garbė, var
das liko pamintas. Jiems 
taip beskraidant mintimis, 
vienas draugas, paėmęs an
trąjį už rankos, tarė:

—Neleiskime laiko veltui, 
negaišuokim, pakol turime 
stiprią liepsnojančią tėvy
nės meilę krutinėję, dirbki
me tėvynės naudai.

Staiga suskambėjo kai
me pelėdos balsas, ardantis 
gamtos ramumą, sulojo šu
nelis, šnekantieji aptilo, 
pradėjo dairytis aplinkui ir 
pamatė vos spingsantį žibu
rėlį ūkininko grinčioje, dau
giau miegojo visas kaimas. 
Besileizdamas mėnuo nušvi
to paskutiniais tamsiai-rau- 
donos spalvos spinduliais. 
Tie spinduliai atsimušė ant 
griovio kranto, kur sėdėjo 
du lietuviu visa širdžia my
linčiu savo tėvynę. Pūstelė
jo vėjalis, subraškėjo api
plikęs medžių šakos, tamsus 
šešėliai vėl pradėjo slinkt? 
kaimo pusėn, žvaigždės su
mirgėjo tūkstančių tūkstan
čiais žiburėlių, skleiždamos 
aplinkui liūdną šviesą, kac 
net ir nenoromis veržėsi iš 
krutinės atsiduksėjimas: 
“Tėvyne mano brangi, pri
žadu tave mylėti ir neap
leisti niekados”.

Antanas iš kampo.

Senų pagodojimas.
Žmonės hotentotų ir fid- 

ži tautų tikėjo, kad žmogus 
po mirties gėrėsis tokiuo 
pat gyvenimu, tokiomis gė
rybėmis, smagumais ar kar
tybėmis, kokius pergyveno 
čia, ant žemės. Sulyg jų, 
jaigu žmogus miršta jaunas 
ir su geromis jėgomis, tai 
jam esą lengva atlikti kelio
nę į dangų, vadinamą “ma- 
bula,” ir ten jis taippat bus 
laimingesnis už tuos, kurie 
numirs pasenę, silpni. Pas
tariesiems ir kelionė, dasi-

gavimui į “mabula” taip- 
jat busianti labai sunki.

Užtad vaikai tų laukinių 
tautų, norėdami, kad jų se
nesnieji globėjai taippat 
rastų danguje geresnę lai
mę neduodavo jiems visiš
kai pasenti ir užmušdavo. 
Teorija prašalinimo iš vi
suomenės tarpo senųjų žmo
nių prieš kiek metų buvo 
išvesta pagal dr. Oslero iš- 
rokavimą, kuriuos jis parė
mė laukinių sąprotavimais. 
Dr. Osler išvedžiojo, kad 
žmogus, sulaukęs keturias- 
dešimts metų, turi išsinė
šinti iš šio pasaulio, o po 
šešiasdešimts metų, kaipo 
netikusi išmata, turi būti 
gerai apchloroformuojamas 
ir išsiųstas į “mobulą.”

Bet laikas bėga ir tie, ku
rie iš seni] juokauja, urnai 
pasijunta patįs besęstą. 
Pribrendo laikas ir pačiam 
Dr. Oslerui pritaikinti savo 
teoriją prie savęs. Bet te
orija — tik teorija, gi gyvy
bė, kad ir 6 dešimtų m. su
laukus, kai-kuriems dar la
bai miela, na, ir tas keisto
sios teorijos siūlytojas" 
griežtai jos neprisiėmė.

Iš historijos pavyzdžių 
ir šiaip iš gyvenimo mes 
matome, kad žmonės taip 
50 ir 60 metų amžiaus uži
ma intekmingiausias ir at- 
sakomiausias vietas visuo
menės tarpe. Historija ži
no tūkstančius pavyzdžių, 
ir galima surašyti didelius 
tomus kningų pavardžių to
kių asmenų, kurie ir po 60 
metų savo darbais daug 
naudos paliko žmonijai. Vi
sose mokslo srityse, politi
koje, dailėje turime labai 
daug garsių, vyrų,.. kurie tik 
po 50 metų amžiaus pradė
jo savo talentą apreikšti. 
Padalytume nesąmoningą 
ir pragaištingą klaidą, jai
gu žmonijos styrą užleistu
me valdyti tik jauniesiems, 
o prašalintume senuosius. 
Kas turi protą, gabumus ,ir 
tvėrimo pajėgas, lai tas do
vanas visą amžį panaudoja 
gaminimui ateinančių kartų 
gerovės. X.

ŠIRDIES JUDINTOJAS.

Iki šiol kiekvienas ap
šviestoms žmogus žinojo, 
kad kraujas teka po visą 
žmogaus kūną, nešdamas 
medžiagas celėms ir išneš
damas atgyvenusias kūno 
dalis per plaučius su pagal
ba širdies pumpavimo arba 
jos susitraukimo ir išsipū
timo, per vis buvo slapta, 
kas verčia širdį susitraukti 
ir išsipūsti.

Vieni mokslinčai tvirtino, 
kad širdies judėjimas pri
klauso nuo jos pačios ypa
tingo sutvarkymo; kiti gin
čijo, jog jos judėjimas pa
eina nuo visos kūno nervų 
sistemos.

Keturi metai atgal pro
fesorius Keith ir daktaras 
Martin Flock paskelbė at
radę širdyj tokias celes, ku
rios tveriančios jos judėji
mą. 1910 metuose daktaras 
Thomas Lewis iš Londono 
su daktaru B. S. Oppenhei- 
meriu ir jo seseria galuti
nai atrado širdies judėjimo 
priežastį.

Po naujai išrastu Eintho- 
veno instrumentu — galva- 
nometeriu — buvo dedamos 
plonos širdies dalelės. Ir 

(Pabaiga į rytoj).

Didis Vynų ir Likierių

IŠPARDAVIMAS
Didžiausis ir Pilniausias Vynų ir 

Likierių Namas Chicagoj.
Pranešimas.

high

Pradedant gruodžio 15 d. 1915 m. ir 
iki sausio 1 d. 1916 m., mes duosime Už- 
DYKĄ su kiekvienu pirkiniu, vertės $1 

ar daugiaus, bonką Tyro California 
Vyno, puikų Dailės Kalendorių, 15x22 
colių. Kalendorius parodo didelėmis 
raudonomis skaitlinėmis visas valsty
bines šventes ir kitas svarbias dienas 
visame mete, taipgi stiklinę su paro
dytomis ant jos mieromis ir Kamščių 
Traukėją.

PASTEBĖK. Visi iš kitų miestų ir 
i nuo da

bar galės gauti” augščiaūs minėtą vel- 
čią dovaną. Su jūsų užsakymu turi 
būti prisiųstas expresinis arba pačti- 
nis Money Order’is. Mes pasiunčiame

PASTEBĖK. Visi is kitų 
vietų gaunamieji užsakymai

T1_ BOWtBON
WhISKEF

BOTTUD Dt BOND

WOK- tavoms į bile kurią S. Valstijų vietą.
Mes užlaikome daug rinktinų California vy

nų, brendės, Kentucky Bourbons, Pennsylvania 
Ryes ir taipgi turime dideliame pasirinkime vynų 
ir likierių iš visų Europos šalių už negirdėtas kai
nas.

Kelios iš musų kainų del šio išpardavimo:
Diamond Star Whiskey but. in Bond, butelis.. .63 
Kentucky Whiskey butelis in Bond, kvorta .. .73 
South Shore Club Whiskey, 6 metų senumo, 

buteliš in Bond, kvorta..  ................... $1.00
Sunny Brook Whiskey 7 metų senumo, kvorta .85
3 Star California Brandy, butelis........................75
Old Taylor Whiskey, butelis ................................69
California Port, galionas .......................................95
Russian Vodka, butelis 75c., 6 gbteliai už .. $4.00

Whiskey, Brandy ir Rum, galionas $1.50, $2.00, 
$2.50, $3.00 ir augščiau.

Taipgi turime visokių Kummel, Orange, Ro
sen, Apricot ir kitokių, kurių čia del vietos sto
kos negalima išvardinti.

Atdara dienomis ir vakarais, išimant nedėldie- 
nius. Pirkinius pristatome į visas dalis miesto, 
arba siunčiame į visas Suvienytas Valstijas.

Sekančios karų linijos siekia muši] storą: Hal- 
sted, Wentworth, Clark, Blue Island ii* Van Buren 
gatvės.

IRA ROSENZWEIG & CO.
109-111 West Van Buren gatve
Trįs dnrįs į vakarus nuo Clark gat. Telefonas Harrison 630

MOTERIS.
—maudomi rubai 
—mankietų guzikai 
—garteriai 
—pirštinės 
—pančiakos 
—miegamasai rūbas 
—kepuraitė 
—šalikas 
—marškiniai 
—naujas siutas 
—lietsargis 
—sveterinis kotas 
—petnešos 
—kepurė 
—naujas overkotas 
—apvalkalas 
—kotas nuo lietaus 
—spilkutė kaklaraiš

čiui
—nosinės skarelės 
—graži vestka 
—kalnieriai 
—kaklaraištis 
—apatiniai drabužiai 
—žiponas rūkymui 
—baksiniai setai 

šventadieniams.

—Jus turėsite išrišti do
vanų klausimą vyriškai 
daliai savo kalėdinio do
vanų surašo.

—Jus galite jį išrišti len
gviausiu budu ateidamos 
‘ štorą, kuris yra specia
lizavęsis daiktuose vy
rams, moterims ir vai
kams.

—Mes galime pagelbėti 
Jums, nes mes tyrinėja
me savo biznį tuom at- , 
žvilgiu, kad užganėdinti 
Jus.

—Jus rasite šią nesuskai
tomą daugybę daiktų, ku
rie bus ideališkomis do
vanomis, nes jie yra 
praktiškomis domanomis.

—Kaipo nurodymą, mes 
pridedame surašą kaiku- 
rių daiktų, kuriuos jus 
gal norėsite nusipirkti.

i ..
—Ateikite ir apsižiūrėki
te—mes norime padaryti 
visa, ką tiktai galime, i- 
dant Jūsų dovanų pirki
mą padaryt malonia prie
derme.

ANDERSON & DREW CO.
Michigan Ave. ir 112th St., Roseland 
30-23-7 92nd Street, South Chicago

Pair Diamond Ear-rings in 
case, each 25-100 kt.

0100 coupons

PARSIDUODA
VISUR

e/ISfi
coupon/.

Diamond 
Scari 
Pin 
in 

Case, 
25-100 kt. 

5100 
coupons

Ladies’Gold-filled Bracelet 
Watch. 800 coupon*

GERIAUSI KORKOS GALAIS CIGARETAI. 
YPATINGOS KALĖDŲ DOVANOS Už 

Nebo Kuponus ir bakselių viršelius. Taupykite juos. 
Nebo baksuko viršai kiekvienas vertas pusę cento pi
nigais. Tie viršiukai turi pilną vertę prie gavimo 

dovanų.

Piniginis Kuponas kožnam bakse. į
Reikalaukit Katalogo Dovanų. 

NEBO DEPARTMETAS
95 First Street, Jersey Citv. N.J.

Emerson Phonograph. SOO coupon*

Taika! Buk Ramus!

Maža svarbos yra tame, ko
kios tautybės ar tikybos jus esa
te — bile tiktai turite širdį. Mo
tina, kuri turi karo lauke vaiką, 
žino tai. Moteris, kuris pašven
čia savo vyrą, žino. Tr Dievas 
žino. Karas yra pekla.

Paveikslas— 
“Taika-Buk Ramus”

buvo dabartinio karo įkvėptas. 
Jisai rodo apkasą verdančiame 
baisiame mūšyje. Paveikslas ro
do intemptą mūšį. Tolumoje yra 
degantis miestas. Staiga mušis 
nutįla. Kristus pasirodo ant kal
vos. Kovotojai, pagarbos apim
ti, sustoja ir persimainiusiais

veidais žiuri į savo Viešpatį. Tai 
yra stebėtinas pavekslas. Jisai 
suteikia milžinišką pamoką.

$2 Paveikslas už 25c
kuriu dalis yra skiriama šio bai
saus karo našlėms ir našlaičiams.

Paveikslo reprodukcija yra pa
daryta visose jo pastebėtinose 
spalvose. Tai yra didelė 14x20 
reprodukcija ant speciališkos 16 
x22 “plate” poperos.

Jus norėsite vieną iš šią pa
veikslą patįs sau. Jąs galite no
rėti keleto jąją savo draugams. 
Mes jąją turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitlią. Mes raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25c. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

KATALIKO KNINGYNAS 
3249 S. Morgan St. Chicago, III. 

Prie išsinarinimo ir isipjovimui
Tuojau įtrink D-ro Richter’io

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesu vadžioj antis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliuk*!; viso.e aptiekose arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER A CO. 

74-80 Waablngton Street, New York, N. Y

GYVULIŲ PROTAS.
Tą kningą vokiškai yra pa

rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kuiugoj rašoma! Ap
rašoma gyvulių protas. • Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kaip žmo
gaus.

Plačiai aprašoma visokių 
gyvuliu ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tų papročių pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t.

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bizonų, dramblių, 

arklenų, meškų, šernų, visokios rūšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį susinė
simą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma. 
Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago, III. U. S. A.

.m ai- 11.1 uit^—M—■—jR

DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU

I ANT NEDĖLIOS

i.seina Kas utarninkas ir petnyčia,
, ■

[
-  —— PRENUMERATA KAŠTUOTA- —----------------

AMERIKOJ fXXsaSsizsųpusei

EUROPOJ - <2 C g noa 1 I ll joj ir Škotijoj 15 š, Prusnose 15 m,
O'--' T~ - • - ■— t-'miilMIlni m II I ra-e imw.rna; umI

Rjdyk Suojaas, o gausa vieną numerj dyk-%

j W. D. Boczkauskas & Co.
| @20-622 W. Stirth ML. . Mihaniy City, Pi.

Biznieriai garsinkite L. D. “Katalike”.

3



r-
LD. “KATALIKAS,” gruodžio 1, 1915.

Chicagos Žinios WHITE ROCK

AREŠTAVO ŽYMIĄ 
VEIKĖJĄ.

Vakar policija už pikie- 
tavimą prie rubsiuvių ištai
gu areštavo Mrs. Fraucse 
Crane Lillie, Chicago uni
versiteto prof. Frank R. 
Lillie žmoną, milijonieriaus 
Crane dukterį. Mrs. Lillie 
buvo užsistojus už vieną 
straikininką, kurį polician- 
tas mušė, ir už tai ji nuga
benta policijos nuovadom

Visam mieste todėl sukel
ta didis trukšmas už polici
jos brutališkumą ir šiandie 
už tai visi kaltina majorą 
Thompson^.

Areštuota Mrs. Lillie tvir
tina, kad majoras su polici
ja Chicagon nori sugražin
ti 1776 metu tiraniją!

POLICIJA FABRIKAN
TŲ ĮSAKYMUS PILDO.

Joseph W. Steele, kuris 
kelias savaites išbuvo pri- 
vatiniirpoliciantu prie Roy
al Tailors kompanijos, tvir
tina, kad policija pildanti 
fabrikantu įsakymus ir to
dėl jinai taip brutališkai 
apsieinanti su streikinin
kais. Be to jis tvirtina, 
kad dirbtuvėse nedirbąs nei 
vienas unistas, bet visi 
streiklaužiai.

VIS TOLIAU ATI 
DĖLIOJA.

Vakar vakare atsibuvo 
miesto tarybos posėdis. Ir 
išnaujo tolesniam laikui a- 
tidėta patvirtinti majoro 
nuskirti 3 nauji mokyklų 

-tarybos nariai. TaipįiHt ne
patvirtinta mokyklų tary
bos prezidentu M. Loeb ir 
mokyklų superintendentu 
John D. Shop.

PAAUGŠTINIO CHICA
GOS KUNIGĄ.

Švento Vardo katedros 
klebonas, laikinas Chicagos 
provincijos administrato
rius, kum M. J. Fitz Sim
mons, paaušgtintas monsig- 
noru. Tuo tikslu rytoj ka
tedroj atsibus to paaugšti- 
nimo bažnytinės iškilmy- 
bės. Iš Washingtono atke
liaus popežiaus delegatas, 
arcivyskupas Bonzano.

IŠ RYTINIO KARO 
FRONTO.

Petrogradas, gr. 7. — Ru
sų generalis štabas oficia
liai praneša, kad vokiečiai 
andai ilgas laikas savo ar- 
motomis bombardavę rusų 
apkasus tarp Borskoy ir I- 
lukšto, bet be jokio pasise
kimo.

Į pietus nuo miestelio 
Rafalovka, palei upę Styr. 
vokiečiai oficialiai praneša,

M. Kruševičienč.
Po $3.00:

A. Stepoiiaičiutė
.T. Petokas.

Po $2.00:
M. Zigmantavičius
A. Valaitis
A. Krutai tis
A. Andriukaitis 
O. Raulinaičiutė
O. Kaevingaitienė 
J. Dumblis
J. Jesiunas
P. Ivaškiutė
J. Pilius
A. Valiukevičiūtė 
Oj Germalieną 
M. Valiūnas
K. Žudžius 
A. Sniečkus 
M. Paškevičius, 
M. Paškevieienė
J. Patašius-
O. Paškalskienė
K. J. Krušinskas 
K. Dumblis
K. Dumblienė 
V. Bendaravičius
O. BendaravieienS
P. Lukoševičius 
.T. Lukoševičius 
J. Aromavičius 
D. Stanieliutė 
T. Matulaitienė 
J. Kivita
J. Žemaitis 
M. Ražinauskas

Po $1.00:
S. Kažemėkas
T. Bernotą 
J. Marozas
A. Šeškevičius
O. Cidabrienč
B. Brigevičia
J. Deškauskas 
A. Maziulaitė
K. Keliate
M. Vaičiūnienė 
J. Blažinskas 
M. Kazlauskas 
M. Narušienė •
P. Valiukevičienė 
J. Gudaitis
J. Adomaitis 
S. Kravalskis 
J. Mikelionis 
A. Mulviekienė
M. Kavaliauekiutė
N. Jenuškiutė 
P. Ruzgaitis 
V. Kanpeliutė 
A. Kisielius
M. Andžalskiutė
O. Marge vičiutė 
A. Tomoniutė
A. Trebeiza 
V. Kriaučiūnas
P. Milašauskas 
S. Adomaitis 
M. Petrikiutė 
O. Varniuke
J. Dargučiukė 
O. Klimčauskienė 
J. Rukštelis 
A. Maziulaitė.
Taigi aukų surinkta $174.38. Po 

to aukojo K. J. Krušinskas $2 ir kle
bonas S. Retneieka $5. Išėmus iš
kasėjus $6.50, viso T. Pondan pa
siusta $175. K. Dumblis.

NAUJAS CHICAGOS 
ANTVYSKUPIS.

(Pabaiga) 
teologijos daktaro titulą.

Už pasekmingą reikalų 
vedimą buvo vėliau pakel
tas į Monsignorus, o 1909 
metais įšvęstas į vyskupus 
paliko Brooklyno vyskupi
jos pavyskupiu.

Padedamas savo ganyto
jui pildyti vyskupiškas pa
reigas, J. M. vyskupas 
Mundelein išstatė labai gra
žią mokyklą ir bažnyčią 
(vienam name) čia jau prie 
vyskupo rezidencijos, o pas- 
kiaus su didžiausiu uolumu 
ėmėsi prie išstatymo semi
narijos, kuri buvo pašvęsta 
pereitą vasarą.

Long Beach’e, viename iš 
geresnių New Yorko pama- 
rinių maudyklių vyskupas 
J. W. Mundelein pastatė la
bai gražią šventynę.

Iki paskutiniam laikui 
vyskupas Mtmdelein buvo 
klebonu Visų Šventu Kara
lienės bažnyčios.

gaujas antvyskupis yra

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą, baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, po
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paplotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblčdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU.
Kuomet jokis vaistas nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Ill. White Rock kornų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders.

Storas ant randos del fotografisto. 
Išdirbta vieta, arti lietuviškos baž
nyčios. Atsišaukite pas

A. Kupshas,
3318 S. Morgan str., Chicago, Ill.

Ant randos puikus šešių ruimų fla- 
tas, apšviestas elektra, vandeniu šil
domas. Geras del daktaro arba ki
tokiam ofisui. Viršuj Stankūno fo
tografijų galerijos, 3315 So. Halsted 
street.
Phone Yards 1546, kampas 33-čio PI.

DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda dviejų gyvenimų ant 2- 

jų lotų namas. Randos neša $46.00 
mėnesyje. Kaina $6,500. Atsišaukite 
adresu:

3600 So. 5th avė.

J

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimų. Oū.anai 

American School of Languages 
731W. 18th St. 1741W. 47th St.

CHICAGO,ILL.

Ant pardavimo automobi
lius “Rambler.” Kreipkitės 
sekančiu adresu:

Petras Bridikis, 
3249 So. Morgan str., 
Chicago, Ill. Tel. Yards6870

Specialis Pardavimas Ma
žoms Mergaitėms.

Seredoj Tiktai

Puikios aprėdytos lėles 
-satyno dresė su juos
telių apvedžiojimais, 
plačios gražios juoste
lėmis apvedžiotos ke- 
purės-čeverykai irpan- 
čiakos-spalvos, plaukai 
ir akįs parinkta.

Specialė Kaina po

94c
J.0PPENHEIMER&(9

COR. ASHLAND AVE. & 47™ ST. V

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

čzŠitas specialis KUPONAS vertas 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- j

į damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan
i Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje ąrba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO. J
įV Premium Dept. 490 Broome St., New Y^rk. N. T.

(Vertė kupono gera iki 31 d. kovo,1916).

į LIETUVIS GRABORIDS

DIDELIS SUSIRINKIMAS 
atsibus šioje seredoje, gruodžio 8 d. 
1915 m., Mickevičiaus salėje, 3310— 
12 So. Morgan str., 8 vai. vakare. 
Visi yra kviečiami atsilankyti.

PRANEŠIMAS.
Aš neatsakau už bile kokias sko

las, kurios yra ne mano užtraukto.
Charles Pankowski.

3464 Auburn avė., Chicago, Ill.

Geriausias gra-| 
borius ant Bri 
dgeporto. Atlie
ka darbą geriau
siai.
Prie kiekvieno jj 

pagrabo suteikia g 
geriausius likto-L 
rius ir 12 va- “ 
nų paimu. B

Tek Drover 4139 g

J A. MASALSKIS | 
i3305 Auburn Ave., Chicago!

g
i
■

i-w stiMis    ■mmi.w  

Telephone Yards 668S

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprėdalų. skrybėlių, 
čeveryku. batų del moterų, vyrų ir 
vaikų: taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų. -v

JONAS BUDRIKAS, savininkai 
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.
»

GRĮŽKITE ATGAL Į ŪKĘ. AT- 
sigyvenkite prie Rock Island 

geležinkelio. Didelės progos ūki
ninkavimui Arkansase, Louisia- 
noje, Oklahomoje, Texase, New 
Mexikoje, Coloradoje arba Mis
souri. Nepaprastai gera žemė už 
žemas kainas. Musų Immigraci- 
js biuras suteiks Jums bešališkų, 
ištikimų žinių apie ūkininkavimo 
progas teritorijoje, kurią mes ap
tarnaujame. Rašykite savo pri- 
Passenger Traffic Manager, Rock 
Island Lines, Room 718, La Sal- 
gimtoje kalboje į L. M. Allen, 
le Station, Chicago, Ill.

DR.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofi«*e

3149 So. Morgan SI. korio 32ros, Chicago
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikišką 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki » ryto, nuo 12 iA 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliotas vakarais ofisas uždarytas 

Telefonai Yards 687.

Ant randos 4 ruimų flatas. Atsi
šaukite i Tananevicz Savings Banką, 
3249 So. Morgan gat.

l,^^'tii»i<^rirrinriKitTrrnvaniasMfwaiirr<rr^w^MyliiMMHri'iriffMWWĮriWiiriimiWraninfr-*'~>^

Ar Ehiai kur ateiti nusipirkti ttaujo Ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, ivruakalvių daigtų ir stogo popieroe. ?

| MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

Oleko Mokykla
^Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ KnygvedystSs
„ Stenografijos

Typewriting
„ Pirklybos teisių
,, Abelnos Historijos
,, Suv. Valst. Historijos
,, Geografijos
„ PilietystSs
,, Politiškos Ekonomijos

„Dailarafiystės
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI S VAL PO RIET.
VAKARE NUO 7,30 IKI ®I3O.

3360 Emerald Ave., Chicago.

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų tai^ 

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Co.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
pard Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHON

kad jie Rygos apylinkėse, 
į pi et vakarus nuo ežero Ba- 
bit, rusų veržimosi atmušę. 
Vieną vokiečiu aeroplaną 
rusų artilerija pažeidė, bet 
tasai suspėjo pasiekti savo 
linijas ir nusileisti be ne
laimingojo atsitikimo.

Aukos Tautos 
Fondui.

BROOKLYN, N. Y.
Rugpjūčio 2 d. Karalienės Aniolų 

parapijoj laike Tautos Fondo prakal
bu aukojo šie asmenįs:

Po $5.00:
Klebonas S. P. Remeika
A: Lukoševičius
J. Baciuška

plačiai žinomas nevien iš 
savo gražios iškalbos ir 
mokslingumo, bet ir kaipo 
labai pasekmingas valdyto
jas. -Prie ko tik pridėjo 
ranką, visur jam pasisekė 
kuogeriausiai. Taigi Chica
gos Bažnyčia laiminga, ga
vus tokį gabų ir energingą 
ganytoją. Savo apsiėjime 
su žmonėmis yra nepapras
tai populeriškas ir savo bi- 
čiuolius tūkstančiais skaito. 
Brooklyno vyskupijos ku
nigai ir pasauliniai žmonės 
jį labai myli, ką parodė gau
siomis aukomis padėdami 
įkūnyti jo užmanymus.

? CARR BROS. WRECKING CO.
< 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

COFFEE
26c vertės Kava su 40 centlniu Smoku
Szitą Kaną gausite tik pas Bankas'. Bandyk šiandien 
Bankes’ puiki Santos i Q Bankas’Dairy stalo 
Kava Sviestas ..

Kiti parduoda po 30 c
Bankas* geriausia 3 5 C
Creamery Sviestas ..*•*****

Geresnis kaip kur kitur.
Vakarine dalis. 

1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halstad st

Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicagc ;
1373 Milwaukee &ve
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North ava

26*-
" Dovanu. Jeigu

— pirkti
__ i Sviesta

Bankes’ Kavos sztoruose
40c $500

Geriausia iš visų C O C 1 
Arbatų, 60c vertes po ** w _ 

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North ave 
2640 Lincoln ąje 
3244 Lincoln ave
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22ud st

Pietine dalis
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 6 Ashland avė

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, Ill.
Res. 3255 So- Halsted St 

Tel. Drover 5820

BANK
II 1
į JONAS M. TA.r* 5NEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
^=iai—1- =ini mr—■ — -------------uifu==

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bc.nkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas "dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti. ......

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koiaus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (FL; Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

„ Tel. Drover 7042. į

I Dr. C. Z. Vezelis!
’ LIETUVYS DEHTISTAS >
I IValandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. ■
g Nedalioms pagal sutarimą. |

I 4712 So. Ashland Avė. i
arti 4 7-tos gatvės.

Skaitykit ir Kitiems 
Pasakykit

Nedėlios Naujienos
yra vienatiniu lietuvių laikraščiu, | 
kuris išeina nedėliomis.

Nedėlios Naujienos
duoda puikius spalvuotus paveik
slus iš tėvynės ir karės lauko.

Nedėlios Naujienos
turtingos pamokinančiais straip
sniais ir gražiomis apysakomis

Nedėlios Naujienos
kainuoja metams $2.00, pusei 
metų $1.00, pavienis num. 5c

Jei norite pamatyti jas, tuojaus 
reikalaukite, o mes prisiusime

Nedėlios Naujienos
1840 S. Halsted St.

Chicago, Illinois
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