
Chicagos Liet. Draugijų 
Susivienijimas. 

Posėdis atstovų lietuviš- 
kų draugijų bus laikomas 
utaminke, spalio (October) 
31 dieną, 1911, 8 valandą 
vakaro, svetainėje parapi- 
jos šv. Jurgio, kertė Au- 
burn avė. ir 32-ras place. 

Tame posėdyje bus skai- 
tomas ir priimtas projektas 
Įstatų Susivienijimui Lie- 
tuviškų Draugijų Chicago- 
je. Podraug bus priimami 
ir draugijų mokesčių įmo- 
kė j imai. Todėl visi atsto- 
vai, kurie turi savo draugi- 
jų ingaliojimus (mandatus), 
turi būtinai pribūti Drau- 
gijos' gi, kurios dar neišrin- 
ko savo ingąliotųjų atstoviu 
gali būti atstovaujamos per 
savo viršininkus, pirminin- 

.• ką, raštininką ar kasierių, 
su patariamu balsu. 1 Jai- 

gu kurios draugijos nebus 
nei atstovų, nei viršininkų, 
tai gali būti atstovaujamos 
per by kurį narį, su pataria- 
mu balsu, idant toks narys 
galėtų paaiškinti savo drau- 

gams, savo draugijos posė- 
dyje, to Draugijų Susivieni- 

jimo tikslą ir būdą jo su- 

organizavimo. Geistina yra, 
idant tame susirinkime bu- 
tų reprezentuota kuodau- 

giausiai draugijų, nes Įsta- 
tų projekto priėmimas yra 

pamatu tolesniam darbui ir 
susiartinimui lietuviij Cbi- 

cagoje. Apart Įstatų pri- 
ėmimo bus svarstomi, ir kiti 

reikalai, lyčianti lietuvių 
Chicagoje ir abelnai lietu- 

vhj visuomenės klausimus 

Amerikoje. 
Liko patėmyta, jog tuo 

vardu, tai yra Susivieniji- 
Bas Lietuviškų Draugijų 
75įicagoje,, jau yra organi- 
zacija ir turi savo charterį 
bei įstatus, todelei geistina 
butų, idant astovai arba val- 

dyba tos organizacijos pri- 
būtų ateinančiame posėdyje, 
idant ir tą klausimą galima 
butų išrišti. Dvi organiza- 
cijos vienu vardu nėra rei- 

kalingos, ir gal būt, kad 
duotųsi iš senos organizaci- 
jos pasinaudoti tikslams 

užmanytos naujos organiza- 
cijos, idant tokiuo budu at- 

gabenti didesnę naudą lie- 

tuvių visuomenei. 
Su pagarba, 

J. J. Elias, Pirmininkas, 
J. J. Hertmanavičius, Rašt. 

Lietuvių koncertas. 

Nedėlioj 22 spalio Town 
of Lake miesto dalyje šv. 

Cecilijos Giedorių draugija 
parengė koncertą, šv. Kry- 
žiaus parapijos naudai. 

Programas parengto kon- 
certo buvo gana didelis, tai- 

gi ir dainuota įvairios dai- 
nelės, solo, duetai, skambin- 
ta ant piano ir tt. Ypač pa- 
sisekė vyrų chorui padai- 
nuoti dainelę “ Pasakyk, 
Lietuva”, pritariant orkes- 
trai, kas labai užganėdino 
publiką. Rankų plojimui 
nebuvo galo ir po kelis sy- 
kius priversta atkartoti. 

Taippat labai puikiai pa- 
dainavo p. V. Daukša solo: 
“Vakarinė daina” — S. 
Moniuško ir “Mijs lietuvai- 
tė” — Verdi. 

Publikos nežinia delko 
susirinko neperdaug, nors 

oras tą vakarą buvo kiek 

šaltas, bet sausas. Vienas 
nedovanotinas dalykas — 

tai tvarka, kurios koncerto 
rengėjai beveik visai neda- 

bojo, nors išdalies ir pin 
blika labai nemokėjo užsi- 
laikyti-. Daugumas vaikš- 

čiojo po svetainę, ar tai tu- 

rėdami tam reikalu, o dau- 
giausiai; tąi taip sau iš pa- 
pratimo, neprisilaikydami 
nors tas kelias miliutas šiek- 
tiek mandagiau. Antras 
dalykas — tai vaikai, kurie 
bėgiodami ir landžiodami 
tarpe sėdynių, savo triukš- 
mu darė tiesiog antrą, kon- 
certą. Labai gailą, kad pas 
mus yra, tekis negeistinas 
paprotis — vedžiotis į vie- 
šus vakarus vaikus. 

... : P. B. 

Per eito j nėdėlioj atsibuvo į 
vestuves p.. J. S. Vitkaus su 

p-le P. K. Morozaite. Mo- 

terystės palaiminimą sutei- 
kė kun. Ambrozaitis, P. Š. 
Aušros Vartų parapijos 
klebonas. Abudu jaunave- 
džiu priguli prie “Birutės” 
dainininkų. “Lietuvos Ūki- 
ninko” draugija jaunajai 
porai paaukojo bukietą gė- 
lių. Velytina jaunajai šei- 
mynai geriausio ir laimin- 
giausio gyvenimo! 

Policistai kompanijos 
agentais. 

Miesto valdybos posėdyje 
pakelta klausimas, jog ne- 

kurie policistai yra Illinois 
Central geležinkelio kompa- 
nijos agentais ir sargais, 
daugiau daboja kompanijos 
reikalus, negu savo tarnys- 
tę. Policistai buvo apkal- 
tinti už savo žiaurų atsine- 
šimą link straikuojančių ge- 
ležinkeliečių ir ant kiekvie- 
no žingsnio užstojimą už 

kompaniją. Miesto majo- 
ras paskyrė komisiją, su- 

sidedančią iš tarybininkų 
E. Block’o, P. J. Carr’o ir 
W. O. Nanee’o, kuriai pa- 
liepta ištirti ant kiek tie ap- 
kaltinimai yra teisingi ir 
ateinančiame tarybos posė- 
dyje apie tai pranešti. 

Rinkliava labdaringiems 
tikslams. 

Visame mieste aną dieną 
buvo sutaisyta rinkliava au- 

kų nuo praeivių gatvėse naš- 
laičių prieglaudoms ir vie- 
šosioms įstaigoms dėl vai- 
kų. Nors tą dieną lijo ir 

gatvėse nebuvo tiek daug 
žmonių, vienok išviso liko 
surinkta $55.367.81. Rin- 
kliava buvo labai plačiai su- 

taisyta, nes joj dalyvavo 
apie 3.400 suaugusių mer- 

gaičių įvairių tautų ir ant 

visų svarbesnių gatvių kryž- 
kelių mergaitės sulaikydavo 
praeivius. 

Gaisras skerdyklose. 
Kelis ugnagesius durnai 

pridusino, o vienas žmogus 
liko sunkiai sužeistas gais- 
re, kuris iškilo ir sunaikino 
kelis didelius namus Sultz- 
berger’o skerdyklose. Ilgą 
laiką daugiau 20 ugnagesių 
skyrių kovojo su įsivyra- 
vusia ugnimi. Durnai nuo 

degančių taukų ir aliejaus 
kenkė ugnagesiams gaisro 
malšinime. Nuostoliai sie- 
kia $75.000. 

Unijos protestuoja. 
Illinois Central geležinke- 

lio straikuojantieji darbi- 
ninkai labai neužganėdinti 
to geležinkelio apskelbimų 
departamentu, kuris įvai- 
riuose šalę Chicagos laikraš- 
čiuose skelbia apie reikalin- 
gumą ant geležinkelio dar- 
bininkų, visai neminėdamas 
to, kad geležinkelio dirbtu- 
vės yra apimtos straiko. 
laiko pargabenta keli žmor 
nės iš Minneapolis, tie vie- 
nok, laiku sužinoję apie 
straiką, visai nėjo darban. 

•Vietines unijos 
prieš tokį dai$|jįunkų 
gaudinėjimą ife viliojimą. 

D-ras Sun Yat-Sen išvažįp- 
j vo iš Cbicagos. 
Chinų revoliucijos var- 

vas, dr. Sun-Yat-Sen per|į- 
tdj savaitėj išvažiavo iš Cįi- 
cagos slapta, taip feaipsl^J)- 
ta jis čia ir atvažiavo, i^s 
dabartinė Chinų vyriausybė 
už jo sugavimą duoda $90- 
000. Dr. Šen pasiėmė su |a- 
vim ir $10.000, kuriuos, čia 
revoliucijos reikalams pa- 
rinko tarpe vietinių jauifa- 
ehinių. Jaumijų-chfnų 
draugija Chicagoje turi apie 
100 narių ir vienas iš -jų 
paaukojo revoliucijai $800. 
Dr. Šen grįžta į Ghinus ir 
ten asmeniškai dalyvaus re- 

voliucijos judėjime. 

Chicagos policija ir šuleriai. 
Energiškas veikimas po- 

licijos viršininko pagelbi- 
ninko Schuettler’io, kuris 

visose miesto dalyse pradė- 
jo gaudyti ir persekioti 
įvairius šųleriusir apgavi- 
kus, sukėlė didelį neramu- 

mą tarpe hazardiniu narnij 
savininku, Sehuettler’io 
pusę palaiko ir miesto ma- 

joras, reikalaujantis ener- 

giško šuleriu persekiojimo. 
Vienok tas sukėlė neramu- 

mą taippat ir tarpe vietinės 
policijos, kuri ilgus metus 
įvairius šulerius globojo ir 

ėjo su jais ranka į ranką. 
Net dabartinis policijos vir- 
šininkas McWeeny, tardant 

jį Civilinės Tarnybos Ko- 
misijai, apreiškė, kad jo- 
kios šulerystės Chicagoje 
nežinąs ir jos nėra. Neko- 
kia tai pono viršininko ates- 
tacija, jaigu jis nežino, .ar- 

ba geriau nenori žinoti, kas 

jau po visą akiu dedasi Chi- 
cagoje. 

Vaikai bijosi lankyti 
mokyklą. 

Apylinkėje viešosios mo- 

kyklos Skields, 43-čia ir S. 
Rockwell gat., gyventojai 
bijosi baisios nelaimės. 
“ Juodarankiai” išsiuntinė- 
jo laiškus su grąsinimaiS ir 
dabar manoma, kad viešoji 
mokykla bus bombos su- 

griauta. Mokyklos perdė- 
tinis W. R. Hatfield patvir- 
tina tą žinią, vienok nenori 
prisipažinti, ar jis gavęs 
kokius laiškus su grąsini- 
mais. Tėvai nenori leisti 
savo vaikų mokyklon. Po- 

licija uoliai daboja viešo- 
sios mokyklos namą. 

Keršija reporteriams. 
Viešbutyje Waldorf prie 

Madison gatvės inspekto- 
riaus Hunt’o detektyvai su- 

areštavo šešis vieno didelio 
dienraščio reporterius, ku- 
rie sau ramiai lošė iš pini- 
gų. Kortų mėgėjai nuga- 
benta Harrison policijos 
nuovadon, kur turėjo kiek- 
vienas už save užsistatyti 
po $600 parankos. Polici- 
ja tyčiomis dabar keršija 
laikraščių reporteriams, ku- 
rie spaudoje išvedė aikštėn 
visus policijos skandalus 
Labor dienoje “White Sox” 
sviedinio žaidimo parke, 
kur, kaip žinoma, policija 
viešai leido varyti hazardo 
lošimus. 

Užšovė advokatą. 
Advokatas C. G. Mc-Jto- 

berts, žinomas tiesų žino- 
vas, nesenai paskirtas fede- 
ralinio prokuratoriaus pa- 
gelbininku, žuvo nuo kulip- 
kos medžioklėje Grass Lake, 
netoli Oritiocb, III; Advo- 
katas medžiojo laukines'an- 
tis kartu su savo vešteju, 
kokiuo-tai Ben 0obb, Abu- 

du buvo ̂ įemąjj valtyje Ve- 
šdėjas jautei pulkelį aa&ią 
iir liepe a^olfatui pasilenk- 
ti; šis mą^onigi kitaip su- 

prato vedoje {lodžius- ir at- 
kistoje toj i valandėlė j, kada 
vedėjas iši|)v$ Šovinis su- 

ėjo advokątui )| galvą ir už- 
mušė jį aąt vietos. Vedė- 
jas iškarto buįw> areštuotas, 
bet, pasiteisinus jam nety- 
čiomis atsitikusioje/ nelab 
mėje, liko paliuosuotas. 

Garlaivis upėje sudegė. > 

Apylinkės gatvių N. 
Rockwell ir Elston avė. gy- 
ventojai turėjo nepaprastą 
vaizdą. Nakties tamsoje 
jie pamatė, ant upės didelę 
liepsną tai pasikeliančią į 
viršų, tai vėl gęstančią. 
Toji liepsna kilo nuo de- 
gančio ekskursijinio garlai- 
vio “Carrie A. Ryerson”, 
kuris iš nežinomos priežas- 
ties staiga beplaukdamas 
užsidegė. Energiškai ge- 
sinant, nuostoliai nuo gais- 
ro pagalios sumažinta iki 
$2.000. 

Paliovus veikti. 
Kuriam ųors musų kūno 

organui paliovus laikinai 
veikti, tai yra ženklas, kad 
kas-nors su juo yra negera, 
ypačiai jei tatai paliečiama 
musų kepenis. Įvyksta ta- 
tai dėlto, kad musų kepe- 
nų kraujo indeliai tampa 
užteršti nevaliu krauju Ur- 

ba įvairiais riebumais. Tų 
pastebiame; pas įvairių luo- 
mų žmones, daugiausiai vie- 
nok pas tuos, kurie mėgsta 
perdaug valgyti ir gerti, 
bet užmiršta apie atsakomų 
kūno mankštymų. Veidas 
ir paakiai 4,pagelsta, kūnas 

nusilpsta; žmogaus viduriai 
sukiesta, jis I; turi galvos 
skaudėjimus,- nužudo norų 
valgyti, pasidaro ligūstas. 
Tokiuose atsitikimuose ge- 
ra vartoti Trinerio Ameri- 
can Elixir of Bitter Wine, 
kurs pajudina kepenų ir 

varškomųjų organų veiklu- 
mų ir sustiprina juos pri- 
deramam savo uždavinių at- 
likimui. Reguliuoja vidu- 
rius, sudrutina nervus ir 
valo kraujų. Gaunamas vi- 
sose aptiekose. Jos. Tri- 

ner, 1333 — 1339 So. Ash- 
land avė., Chicago, III. 

EDMUNDO STEPONAI- 
ČIO RASTAI. 

Visus a. a. Edmundo Ste- 

ponaičio raštus galima da- 
bar užsiprenumeruoti pri- 
siunčiant tik 75c. už neap- 

darytus, o $1.00 už apdary- 
tus vienoje knygoje. Raš- 

tų spauda bus užbaigta apie 
Naujus Metus. Poatspauz- 
dinimo raštai bus brangesni. 

Užsakymus ir pinigus 
siųskite šiuo adresu: 

Al. Steponaitis, 
745 Glenmore avė., 

Brooklyn, N. Y. 
(43^46) 

Nežino jo. 
— Motin, kąg tai do vie- 

nas tasai žilas ponas, sėdįs 
ant kanapos? a 

— Ką? tai jąu tu jo ne- 

pažįsti, Akinate? Juk tai 
tas pats kliaugąs klebonas iš 

Paberžių, kurįs tave mažą 
krikštijo!... 

Mokykloje. 
— Ką veikė kitus kartus, 

Adomas, būdamas rojuje! 
— Raudojo, tamsta mo- 

kintojau. 
— Kodėl? 
— Nes buvo plikas. 

3249-53 So. Morgan St. (kerte 33 gatvės) 
CHICAOO, ILL., (Ant Bridgeporto). 

Tai naujas "Kataliko” leidėjo, Jono M. Tananevičes, bankas, kuris bus 
galutinai pabaigtas ir atidarytas šiemet prieš Kalėdas. 

Geležiniam bankui tomis dienomis iš Cleveland, Ohio dirbtuvių bus parga- 
benta dyejos su kombinacijomis plieninės durys. 

Jono M. Tananevičes banke be to bus persam dymui apdraustos skrynu- 
tės, kurias galės nusisamdyti kiekvienas ir anose laikyti savo brangesnius 
daiktus, kokie yra pavojinga laikyti namieje. Tos skrynutės kiekviena me- 
tams lėšuos pradedant nuo 3 dolerių ir augščiau. 

Turintiems su banku bent kokius reikalus, ten visiems bus intaisyta 
visokie parankumai ir malonus patarnavimas, taippat teisingas visokių reikalų 
atlikimas. 

Naujame banke bus daugiau rūmo, daugiau bankiniams skyriams vietos. 
Iš senojo banko naujan perėjimas atsibus taip greitai, kaip tik greitai 

naujas bankas bus pabaigtas viduje taisyti. Dabar dedama mozaikos asla ir 
visas vidus valoma ir taisoma. 

Visi lietuviai prašomi nepamiršti naujo Jono M. Tananevičes banko, bet su 
reikalais tuo tarpu prašoma kreipties senan bankan. 

J- M. TANANEVICZE, Sav 3244 SO. MORGAN ST., 
■5 CHICAGO, ILL. 

Severas Gyvasties Balsamas 
yra išdirbamas iš tyriausiu, sveikiausių medžiagų, suteikiančių sveikatą, o pata- 

riame jį vartoti kaipo neapkainuojamą gyduolę, kaip tiktai užtemysi 
šiuos kūno nesveikumus: arba šiuos apsireiškimus: 

galvos svaigimą, nevirinima, 
galvos alpimo skausmus aitrumą, 
alpima rūgštis skilvyje, 
liežuvio aptraukima, geltlige, 
riemuo, Jaknu apsunkima. 
abelna silpnumą, užkietejima. 

Kaina 75 centai. 

SEVEROS GOTHARDO ALIEJUS 
yra patariamas vartoti kaipo paranki, nepavojinga ir pasekminga gyduole nuo 

Išpūtimai po akimis, subrinkę pėdos, geltona oda, skaudėjimai kryžkaulio ir 
aplinkinėje inkstų, šlapinimosi sunkumas, tamsi ir drumsta šlapumo spalva 
arba darymasi padugnių šlapume — tai yra paprasti apsireiškimai arba pra- 
našavimai sunkių ligų inkstų arba pūslės. Gali įvykti visiškas sveikatos 
nustojimas, jaigu ligos nepradėjus gydyti stropiai ir išanksto, vartojant 

Severas Gyduoles Inkstams ir Jaknoms 
Pasirūpink bonkutę tuojaus! Kol liga įsiviešpataus. Neatidėliok kitai sa- 
vaitei! Gali būti pervėlul Taikykis prie nurodymų, pridedamų prie kiek- 
vienos bonkutės. Dvi kainos: 50c. ir $1.00 

Pas visus aptiekorius ir gyduolių pirklius. Visados reikalauk 
Severos Gyduolių ir nepriimk kitokių. Gydymo patarimas dovanai. 

reumatizmo skausmu, 
kryžkaulio skausmu, 
šono ar krutinės skausmu, 
aptinimo, 
sustyrimo, 
neuralgijos. 

sustengimo, 
šlubavimo. 

užsigavimo, 
susimušimo. 
pamelinavimo. 

uždegimo. 

Kaina 50c. už bonkutę. 

PERVELU! 

W. F. Severą Co. CEDflR RAPIDS 

lOUfA 


