
VIETINES 2INI0S. 
Pereitoj nedelioj yietine 

Simano Daukanto draugija 
turejo savo XVII metini 

apvaiksciojimg, atminciai 
istoriko Simano Daukanto 
gimimo dienos. Apvaiks- 
ciojimas atsibuvo Freiheit 
Turner saleje, 3417 S. Hals- 
ted St. Buvo prakalbos, 
dainos ir deklemacijos. 
Kalbejo pp. K. Jurgelionis, 
K. Mikolaitis ir K. Sliupas. 
Vieno K. Mikolaicio susi- 
rinkusiems kalba nekaip pa- 
tiko, nes girdejosi rugones, 
kad jis vienpusiskai kalbe- 

j^s, jzeizdamas dvasiskijjp 
Jam nereikalingas nei pat- 
sai popezius. O apie kar- 
dinolus nei neuzsimink. Ir 
kam tokios prakalbos rei- 

kalingos, jei 3 os sutina lie- 
tuviams jausmus! Kitu du 

kalbetoju uzganedino visuo- 
men§, nes jiedu kalbejo is 
Lietuvos istorijos ir apie 
Simano Daukanto gyvenim^ 
ir darbus. 

§v. Jurgio K. parapijos 
choras pries apvaiksciojimo 
atidarymg pagiedojo tautis- 
kg himng, paskui protar- 
piais sudainavo pagal pro- 
gramo “Verpejos daing”, 
“O Lietuva, motinele”, “Ei- 
na garsas”, “Garnys” ir 
dar vieng. Puikiausiai su- 

dainuota “O Lietuva, mo- 

tinele”. Dziaugtasi tos dai- 
neles zodziais. Jau kad 

graziai tas dainuota, tai grar 
ziai,. yra kuo pasigirti, ma- 

lonu kam papasakoti. Dy- 
vg dyvai! Kodel tasai pats 
choras vargonininko B. Ja- 
nusausko vedamas ant 
Town of Lake prastai dai- 

navo, kaip buvo rasyta pe- 
reitame “K—ko” numeryj. 
Musg nuomone, ar nebus 
tik p. “Ten buvgs” perde- 
j§s, rasydamas apie Town 

Lake koncertg, kad sia- 
me apvaiksciojime Sv. Jur- 

gio K. parapijos choras dai- 
liai atsizymejo su savo dai- 
nomis. 

Pasibaigus apvaikscioji- 
mui buvo pasilinksminimo 
yakaras su sokiais. 

Neprosalj bus paminejus 
dar ir apie scenos papuo- 
sima. Seen a buvo papuos- 
ta amerikoniskomis ir lie- 
tuviskomis veluvomis, tarp 
kurip priesakyj ant sienos 
matesi Simano Daukanto 
paveikslas, paskolintas tarn 
vakarui pas “Kataliko” is- 

leistoj^. Tasai baltas gip- 
sinis paveikslas — tai jau- 
no artisto A. Aleksandravi- 
ciaus darbas. Tuo paveiks- 
lu visi labai daug gerejosi. 
Priesakyj scenos buvo pas- 
tatyta Lietuvos vytis, iskal- 
tas is balto, kieto gipso, 
taippat “Kataliko” isleisto- 
jo nuosavybe, o to paties 
artisto darbas. 

Kaip apvaiksciojime, taip 
ir paskui per visp vakarp 
tvarka buvo kuogeriausioji, 
kadangi tvarkos vedejai bu- 
vo stropps vyrukai. Gra- 
ziai linksmintasi iki vely- 
bai nakciai. Be abejones 
is to baliaus Simano Dau- 
kanto draugija tures ir pel- 
np nemazokp. 

Is miestelio Grant 
Works, 111., kuris randasi 

Cbicagos parubezyj mums 

stai kas rasoma: 

Pasidauginus cionai lietu- 
vip skaitliui, nesenai suma- 

nyta statyti sau lietuviskp 
baznycip. Mat lietuviams 
nusibodo nedeldieniais vazi- 
neti } cikagiskes baznycias. 
Viename Politikos Kliubo 
susirinkime baznycios rei- 
lcale pakelta klausimas ir is- 
rinkta koniitetas is 4 vyris- 
kip. Komitetui buvo liep- 

ta aprinkti atsakanci§ baz- 
nyciai viet$, apziureti ir 

nupirkti zemes plot§, bet 
ne daugiau, kaip tik 6 lo- 
tus. Bet komitetas uzuot 

pildyti savo uzduotis, pir- 
miausiai susinese su kun. 
Ezerskiu. Sis jaunas kuni- 

gas dave komitetui instruk- 
cijas ir tuojau pasiunte ji 
pas Chicagos areivyskup^. 
Praslinkus kelioms dienoms 
isgirstam, kad baznyciai 
vieta iau nupirkta, bet ne 

6 lotai, tik net 13! Uzmo- 
keta $8,000. Zinomas daly- 
kas, pinigij netureta, arci- 
vyskupas viskq. uzmokejo. 
Viskg, tai atlikus, spaliij 21 

dieng, vel buvo susaukta su- 

sirinkimas ir anan pakvies- 
ta kun. Ezerskis. Susirin- 
kimas atsibuvo taip kaip 
prie uzdarytij duriij, mazai 
kas turejo progq, atsilanky- 
ti, kad pervelai tas buvo 
plekatais pranesta. Susi- 
rinkime — jei jj taip gali- 
ma pavadinti — kun. Ezers- 
kis pranese, jog lotus nupir- 
k§s arciyyskupas ir dar ka- 

soje likta poros simtij dol. 
Tie $8,000 ant lietuviij uz- 

traukta su 6%. Tg apreis- 
kimg mielai visi prieme, nes 

uebuvo ir kam pasipriesinti. 
Norima issyk statyti baz- 
nycia, klebonija ir seserims- 
moky to joins narnai. Vieti- 
niai lietuviai mane paleng- 
va tg darbg pradeti, be jo- 
kixj apsunkinimg, o cia ye 

kokig nastg uzdejo kun. 
Ezerskis su sauvaliaujan- 
ciu komitetu! Dabar lietu- 
viams prisieis moketi ir nei- 
kados neismoketi. Lietuviij 
manyta nupirkti 6 lotai uz 

savo pinigus, bet komitetas 
uztrauke tukstancius.,- Lie- 
tuyiai taigi rugoja uz tokj 
keliu asmeng sauvaliayimg 
ir kalbasi parapijos naudai 
nieko neduoti. Sako, tegul 
sau statosi baznycig tasai 
komitetas su kun. Ezerskiu. 

Matysime, kas bus toliau. 

“Kataliko” 43 numerio 
“Vietinese Ziniose” nekok- 
sai “Ten buv§s” labai klai- 

dingai aprase suvienytij 
chonj koncertfj, atsibuvusj 
Slavia saleje, ant Town of 
Lake. 

Reikia pataisymo ir stai 

kaip teisingai buvo: 
Koncertas atsibuvo spa- 

liij 23 d. Koncerta paren- 
ge Sv. Cecilijos giedoriij (ar 
negeriau giedotojij? Red.) 
draugija is Sv. Kryziaus lie- 
tuviij parapijos, ant Town 
of Lake. Sita giedoriij dr- 

ja sau talkon pasikviete Sv. 

Jurgio K. parapijos chorq, 
del padidinimo cboristij 
skaitliaus. Toliaus J. Ja- 
kaitis ne ant pijano skam- 

bino, bet grieze ant smui- 
ko, ant pijano akompanija- 
vo kitas vaikinas, kurio pa- 
varde man nezinoma. Mu- 

zikantij buvo viso 7, kurie 
grojo prie penkiij daimj 
cborui dainuojant. 

Neverta neistyrus taip 
klaidingai rasineti panasias 
zinutes. 

Ieskantis teisybes. 

Sulaukus nedelioje ne- 

koksai nuo Town of Lake 
Lietuviij Jaunimo Ratelis 
los teatry vardu “Orleano 
Mergele”. Man indomu 
kaip tai tasai Ratelis gali 
vadinties lietuvisku, jei su 

spaudos darbais kreipiasi 
pas svetimtaucius, kurie 
musy gjrgziy kalby sudarko, 
o paskui is lietuviij paiku- 
mo tyciojasi. O juk Chica- 
goj pakaktinai randasi lie- 
tuviskij spaustuviy, kur 
spauzdiniai tikrai lietuvis- 
kai daroma. 

Stai koksai plekatls te- 

ko skaityti. Paduodame 
zodis i zodj: 

“Orleano Mergele 5tSc 
veikmese Parengtas Lietu- 
viij Jaunimo Ratelio Nuo 
Town of Lake bus losztas 
pirmu kartu Chicagoj Ne- 
delioj 6 D November Sz 
Jurgo para Sale Kam 32 

pic & Auburn ave.” 
Greda uz tokius lietuviri 

nelietuviskus darbus! 
c.— 
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Siuvejij straikas nuola- 
tos vis labia u platinasi, prie 
straikuojanciij prisideda vis 
nauji darbininkai, kurie 
ligsiol dirbo. Uz siuvejus 
uzsistojo augstesnes draugi- 
jos moterjs — milijonieres. 
Andai jos turejo savo susi- 
rinkimg ir nusprende prisi- 
deti prie straikeriij ir ben- 
drai su anais pareikalauti 
ispildymo darbininkij reika- 
lavimo ir straiko pertrauki- 
mo. Augstesnes draugijos 
moterjs turi savo lygg ir jos 
apkalbejo siuvejij padeji- 
mg. Jos sako, kad siuvejai 
ir siuvejos daugiausiai ne- 

senai pribuvg is Europos ir 
su sio krasto islygomis ne- 

apsipazin§, todel darbdaviai 
juos visokiais budais isnau- 

dojo ir delto jiems reikalin- 
ga — pagalba. 

Jei taip dalykai virsta, 
siuvejai tures kovg laimeti. 

Vienos skerdyklos savi- 
ninko Swift & Co. andai 
nakcia sugriuvo arklyde ir 
uzmusta ant vietos 130 ar- 

klhj. Nuostoliai apskaito- 
ma ant $75,000. Arklydej 
stoveta 290 arkliij, bet kiti 

lik§ gyvi. ISpradziij many- 
ta, jog buta plysimo, bet 

paskui persitikrinta, jog 
namas pats sugriuvgs, sako- 
ma nuo arkliij sunkumo. 

Siuvejij straikas mieste 

platinasi. Jau straikuoja 
45.000 darbininkij, moterp 
ir vyrp. 1.000 dirbtuvip 
(sapij) uzdaryta. Pereita- 
me utarninke buta sumisi- 

mij, arestuota 37 straikeriai. 

Sulaukus utarninke, ty. 
lapkricio 8 diemj, atsibus 
kaip mieste, taip ir Cook 
paviete, rudeniniai rinki- 
mai. Lietuviai pilieciai pri- 
valo ta dien$ nepamirsti — 

atiduoti balsus uz republi- 
komj tikietp, ant kurio ran- 

dasi ir vienas lietuvis, J. J. 
Elias, kandidatas \ komisi- 
jonierius. 
RETIRES PAYELDEJI- 

MAS. 
Yra gerai zinomas faktas, 

kad vaikai pa velde j a nuo 

tevij ne tik jij geras puses, 
bet ir blogas. Netikusiais 
paveldejimais yra ligos ar 

palankumas prie jij. Tokie 
zmones ypatingai turi ru- 

pinties savo sveikata ir mes 

norime tokip, kurie vargsta 
del reumatizmo, nervisku- 
mo ir kitij chronisluj ligij, 
akj atkreipti j Trinerio 
American Elixir’g, is kar- 

taus vyno, kurs panasiuose 
atsitikimuose tikrai atsiekia 

puikiij pasekmhj. Reikia 
atminti tai, kad geras suvi- 
rinimas yra sveikatos pa- 
matas, o American Elixiras 

kaip tik yra stebetinai pui- 
kus vaistas virinimo netvar- 
kai taisyti. Jis taiso visij 
organij veikm?, numalsina 

sopes ir diegulius, gydo vi- 

duriij ligas, nesuvirimmg,, 
kad ir uzsisenejusj, reuma- 

tizmg., galvos skaudejima 
ir zarnij nesveikatq. Elixi- 
ras yra dabar daug stipres- 
nis ir turi didesne gydomg,- 
jjj gale, negu pirma. Vais- 
tij sankrovose. Jos. Tri- 

ner, 1333—1339 So. Ashland 
ave., Chicago, HI. 
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Seveios gyduoles yra sutaisomos baigusiij moksl^ naujausioje 
laboratorijoje. 

Hosulio ir Persalimo, 
nereikia kenteti. Gali but isgydomi greitai. Ne- 
kurios gyduoles gali pagelbeti laikiniai, bet 

SEVEROS 
PLAUCZIU 

BALSAMAS 
nuo per§alimo ir gripo ,yra geriausia gyduole. 
Tabeles pergales persalinuj. ir apsaugos nuo svar- 

bi^ jo pasekmitj, Balsamas-gi pagydys susiemni- 

mq, isvarys flegm^, palengvins kvepavim^ ir pa- 
liuosuos nuo kosulic. 

Dviejn didum^: 25c. ir 50c. 

Severos Gyduoles yra parduodamos ir rekomenduojamos aptiekoriu. 
Pirkdamas gyduoles aiskiai sakyk.'kad nori “SEVEROS”. 

Neimk padirbtu. 

Severos 

m. GOTHARDO ALIEJDS 
Geriausias iinimentas, apstabdymui 
skausmij, tynimai, opij. Vartojant 
jj tuoj pasiliuosuosi nuo sopuliij. 

PAMEGINK! 

Kaika 50c. 

Severos 

GIVIBES BALSAMAS 
sudrutina vis^ organizing ir yra pa- 
sekminga gyduole nuo visokiij vidu- 
riniij ligij. ISvalo krauj^ ir sudruti- 
na vis^ sistem^. 

IMK J II 

Kaina 75c. 

S Roda per laiskus visicms veltui. < 

-■ 
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Klauskit Iietuviij pardav.l 
P. Stefonaitis No. 117 I 
P. Pilkis, No. 33 I 
M. Yutus, No. 162 1 
Veronika Grigaitis, 157 !| 
Jadviga Vizgentaite 198 | 
Br. Vizgentaite, No. 26ll 
Andrius Rupkalos, 115 fi 

Klauskit 1. KLEIN Pirklystes Markiu, jos teip geros kaip pinigai 
Pilna Knygute verta $B.oo imant tarorais arba $2.50 pinigais. 

Szita S5 silkine Jeke $225 
Cia yra labai puiki Jcke 

teip kaip pavcikslas paro- 
do, balto, sviesiai-melyno ir 
rusvo kolorii, su mezginiais 
ir medalion aptaisymu, ga- 
lima jas gauti visokio didu- 
mo, su pirkiniu vertes $5, 
Kohi ir Siutii Departmen- 
te parduosim tiktai po 

___■ 

$8.50 ir $9 Juodi ir koloruoti Kotai tik $5.00 
naujausios mados moterij ir merging 
puikiai tinkanti kotai, 54 coliij paprasto 
koloro, arba maisytos materijos, graziai 
pasiuti, su velvetu, apsiu- 
viniais irpuikiais guzikais 
tik... 

$12.50 ir 15.00 Juodi ir Koloruoti Kotai $9.00 
Moteri} ir Merging Kotai, cystos vilnos 
kersey broadcloth ir maisytos materijos 
naujausios mados, su geru pamusalu, 
padailinti su mezginiais, vi- 
sokio didumo, su graziais 
guzikais, tik. 

$18 ir $20 Juodi ir koioruoii Kotai tik $12.50 
Caracal Broadcloth, kersey ir grazios 
maisytos materijos kotai su satino pa- 
musalu, naujos mados, puikiai pasiuti 
ir apsiuvineti su mezgi- I 
niais, parsiduos dabar tik 
uz. 

$25 ir $30 PluSiniai ir Broadcloth Kotai $16.50 
Puikus Kotai, naujausios mados ir ma- 

terijos, §ilko ir pluso, pony ir broad- 
cloth materijos, paprastas arba satino 
pamuSalas, visokio didu- C|| 
mo, del materi} ir merginu V|QivU 

I 

( 'Telephone Yards 709 

rooms Bin 

Aptiekorius I 

IUilaiko 
namines ir uirubeiincs gy- I 

dyoles, ir receptus iSpildo kozna va-1 
landa su dideliu saugumu. Reika- I 
le nusiduokit pas ji, o busite uzga- I 
nedinti. Siuniiam gyduoles | ki- I 
tus miestus. I 

3315 S. Morgan St„ Chicago, 111. | 

Kur bcgl Raalaif 

Nugi pas PET- 
FRA 8ZLAKI, nos 

esu labai isztrosz- 
k<js, o pas ji gall- 
ms ateiredyti, nos 

jis turi bavarska 
alu, gardzlq ruskq ocziszczina, cigarus 
net isz Havanos. Tai ilgiau negalin an 
Tamsta kalbeti, lik sveikas, tunu ska- 
binties, prie to jis duoda geriausiaa ro- 
daa visokiuose reikaluose ir provoae! 
Teippat oina u4 vorteja j visokius sudus, 
priima visokias provas, teippat ir u4 u4- 
musztus fabrikoso iszvaro teisingiauoia 
Parduoda namna ir lotus viaose dalyse 
mieato. Padirba visokias poperas. Pa- 
akolina pinieus ant namn ir bndavoji- 
mo. Teippat n4siima su asekuracija na- 

mq ir rakandq. 
PETRAS SZLAKIS 
(Tarpe 33 Place ir 33 Street.) 

3321 AUBURN AVE. CHICAGO, ILL. 
Tolefonas Yards 2451. 

CHOPIN Klauskit 
Chopen 10c. 
cigarij, nes 

padirbti is 

geriausiota- 
bako. 

JOS. BARTKOWIAK 
Iszdirbejas 

4934 So. Paulina St. Chicago 
Phone Yards 4154. 

George J. McFadden 
ATTORNEY AT LAW, 

1400 Title and Trust Bldg. 
100 Washingtoi St. 

Telephone Central 5076. Chicagi 

Tolephono Yards 2716. 

URA VISI PAS 

Juozupa Ridika. 

Turin didele sale del 
mitingq, voselijq ir tt. 

8253 Illinois Ct. kertc 33 

DR. J. L. ABT 
Pasekmingiausiai gydo visokias vyrisz- 

kas moteriszkas ir vaikq ligas. 
VAL ANDOS: 

Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po piet ir 
nuo 6:30 iki 7:30 vakare. NedBliomis nuo 
8 iki 10 ryte. 

DR. JOSEPH L. ABT 
1832 S. Halsted St., Chicago, 1U. 

Telephone Canal 37 

Tolephono Yards 2750 

PIRMOS KLIASOS SALICNAS 

T. RADAVICZE 
Linksminkis brolau pas inane atOjQS 

nos asz uilaikau szalta alu, gcriausia 
vyna ir ruginO DEGTINE, o cigarai tai 
not isz pat Turkijos o pricto turiu dide- 
1q Halle dole! Mitingq, vesclijq lr kiti- 
klu susirinkimu, kuris pas mane atsi- 
lankys tai bus szirdingai priimtas ir su* 
ramintas lieku Su godone, 

T. RADAVICZE 
936 — 33rd. Chicago, 111. 

R. S. Ivaszkevicze 
Pirmutinls lietuviszkas iszdirbcjas 

visokiu mineraliszku 
gBrymq, kaipo: 

GINGER ALE, PAPSO, SALSERIO 
IR OBUOLINES SAIDES. 

1543 W. 46th. St. Arti Ashland An 
CHICAGO, ILL. 

LIETCV1AI ISZDIRBEJAI 

Gerionsiu Hwnrs Oomos 

WHITE KOSE CLUB 
SAB0TSK1S lr LETUKAS L 

4614 So. Wood St. ChicajT 

| j. i mum : 
i Notary Public, 
S Estate ir Insura | 

Examlnavojn Abstrlctna, * 

£ llekn kitns visas reikalns I 

^ tarlnsso pigial lr i 

£ Vis^savo drjbq gvai , 

f Eikit pas lietuv) o ne 
( 

^ timtautj. « r 


