
VIETINES ŽINIOS. 
Jubilėjinis vakaras. 

Pereito j nedėlioj “Lietu- 
vos Ūkininko” draugija 
Klacel svetainėje, kampas 
19-tos ir So. Leavitt gatvių, 
turėjo 5-kių metų savo gy- 
vavimo sukaktuvių jubileji- 
nį vakarą. Nors oras tą 
dieną buvo lietingas, vienok 
publikos susirinko pilna 
svetainė. Matyti, kad lie- 
tuviai vis daugiau pradeda 
suprasti tokių vakarų nau- 

dą ir vis skaitlingiau juos 
lanko. 

Vakaro programas buvo 
labui įvairus. Pirmiausiai 
buvo p. J. Bučinsko prakal- 
ba. Kalbėtojas kaipo “Lie- 
tuvos Ūkininko” draugijos 
narys laipsniškai nurodė 

penkiij metų draugijos gy- 
vavimo darbą, jos prisidė- 
jimą prie tautiško judėjimo 
ir apšvietos platinimo tarpe 
jaunuomenės. Visa kalba 
buvo turtinga ir rimtai pa- 
sakyta. Toliau deklamavo 

p-lė K. Kaupaitė, labai na- 

turališkai nupiešdama kai- 
mo ūkininką. Triukšmingu 
rankų plojimu deklamatorė 
buvo iššaukta ant scenos 

antru kartu. Antruoju kal- 
bėto jum buvo p. S. Biežis, 
Valparaiso universiteto stu- 
dentas ir tenaitinių studen- 

tų lietuviškos kalbos moky- 
tojas. Kalbėtojas gražioj 
lietuviškoj kalboj aiškino; 
kas tai yra mokslas, kokia 

iš jo nauda ir kaip reikia 

kuodaugiau to mokslo 

griebtis. Daugiaus reikia 
mums tokių kalbėtojų, ku- 

rie, neužgaudami asmeniškų 
kiekvieno žmogaus įsitiki- 

r -tjfcąų. savo' turiningomis 
kalbomis atneša daug nau- 

dos ir visą margą publiką 
užganėdina. 

Toli aus buvo perstatyta 
tr'./u' veiksmų komedija 
“Išetiketai’\ Kaip jau iš 
vardo galima spręsti, šita 

komedija yra labai juokin- 
ga, paimta iš kaimo žmonių 
gyvenimo. Turinis jos maž- 
daug toks: Motina ir duk- 
tė įsimyli į savo tarnų ir 
abidvi meldžia jo rankos. 
Duktė, jausdama tokį širdies 
patraukimų, kreipiasi į kai- 

mynų, dėdę Juozų, idant šis 

pagelbėtų įšsipildvmui jos 
svajonių. Dėdė Juozas pa- 
ima jaunuosius, nuveda pas 
tėvų Motiejų, kur jiedu gau- 
na moterystės palaiminimų. 
Motina namie j e laukia su 

vaišėmis tarno atsilankymo, 
o čia tarnas sugrįžta jau ap- 
sivedęs su jos dukrele, taip 
kad iškarto supykusi, paga- 
lios atsileidžia ir duoda savo 

vaikams motiniškų palaimi- 
nimų. Visi aktoriai savo ro- 

les atliko atsakančiai. Čia 
prie progos reiktų paminėti, 
kad pastaruoju laiku musų 
teatrališkos draugijos įga- 
vo kokių — tai manijų loš- 
ti tokius dar nepakeliamus 
musų scenos mylėtojams 
veikalus, kaip Keistutį, 
Mindaugį, Orleano mergelę 
ir t. p., kame tų veikalų per- 
statymas atliekama jau per- 
daug karikatūriškai. Taigi, 
ar nebūti} geriau, kad mu- 

sų dramatiškos draugijos 
statytų lengvesnius veikalė- 
lius ir laipsniškai lavinda- 

miesi, turėdami geresnias 
spėkas, galėtų mėginti jau 
ir sunkesnius veikalus. Pa- 

vyzdį to apsireiškimo gali- 
ma nurodyti, kad ir “Lietu- 
vos Ūkininko” draugijos 
pastatytų šių lengvų kome- 

dijų, kame visas lošimas la- 

bai gerai nusi®*^ ir žiūrė- 

tojai buvo užganėdinti. Be- 
abejonės, atsiradus ir išsi- 
lavinus šios draugijos sce- 

nos mylėtojų spėkoms, lin- 
kėtina jai statyti scenoje ir 
augštesnius musų dramatiš- 
kus veikalus. 

Po perstatymui dar buvo 
dialogas (ne deologas kaip 
programe pasakyta) “Ale- 
nytė ne raštininkė”, kurį su 

dideliu visos publikos pri- 
jautimu ir labai pasekmin- 
gai pasisekė išpildyti p-lei 
S. Kaupaitei ir p. Y. Bru- 
sokui. 

Programui išsibaigus dar 
buvo šokiai ir lelciojanti 
krasa. Reikia patėmyti, 
kad publika visų vakarų la- 
bai gražiai užsilaikė ir pa- 
silinksminę iki vėlam laikui 
išsiskirstė kas sau. 

Alyva. 

Prakalbos be kalbėtojo. 
38 dienų rugsėjo miestelio 

Indiana Harbor, Ind. Lietu- 
vių Pasilinksminimo Drau- 
giškas Kimba? buvo paren- 
gęs iškilmingų vakarų pri- 
ėmimui svečio iš Prūsų Lie- 
tuvos p. J. Vanagaičio. 
Žmonių į vakarų pasiklau- 
syti prakalbų prisirinko 
daugybė netik vietinių, bet 
daug buvo atvažiavusių iš 
East Chicago, Gary ir iš 
kitur. Prisikimšusi svetai- 
nė nekantriai laukė pasiro- 
dant p. J. Vanagaičio, bet 
jau net 9-tų vai. vakare su- 

grįžo pasiųstas į Gbicagų 
rengėjų komiteto narys ir 
susirinkusiems apskelbė, 
kad p. J. Vanagaitis nei sa- 

vo namuose nepasirodė nu- 

rodytoj Valandoj. Publiko- 
je iškilo trukšmas. Buvo 
norėta be svečio kas nors 

pakalbėti ir paagituoti jo 
naudon, bet susirinkusieji 
taip buvo neužganėdinti 
svečio suviliojimu, kad ne- 

davė kitiems kalbėtojams 
nei išsižioti. 

Ištikro, labai reikia ste- 
bėtis ir apgailauti tokius 
apsireiškimus. Viskas pa- 
rengta, iškaščiai padėti, 
žmonėms apskelbta ir čia 
kaip syk laukiamojo svečio 
nėra. Jog taip suviliotus 
žmones kitą sykį netik ap- 
skelbimu, bet ir ragaišiais 
nesukviesi svetainėn. Vis- 
ką surengus, davus pasiža- 
dėjimą ir paskui nei žinios 
apie save neduoti, tai jau 
buvo nelaukta nuo p. J. Va- 

nagaičio! 
Užtai Lietuvių Jaunimo 

Ratelis nuo To\vn of Lake 
iš Cbieagos savo žodį išpildė 
ir atvažiavo su dainomis. 
Padainuotos kvarteto ir du- 
eto dainelės pralinksmino su- 

sirinkusiųjų širdis ir praša- 
lino iš jų didelį neužsiganė- 
dinimą. P.V.Daminskas dar 

pasakė porą deklemacijų, 
kurios žmonėms labai pati- 
ko. “Lietuvių Jaunimo 
Ratelio” nariams ir V. Da- 
minskui ištariama ačiū už 

susirinkusiųjų palinksmini- 
mą. B. R. Yasulis. 

Policijos darbeliai. 

Pastaruoju laiku, betyri- 
nėjant Chicagos policijos 
įvairius tamsius darbelius, 
pasirodė, kad kuo-ne visa 
tvarkos dabotojų armija yra 
taip ištvirkusi ir sudemora- 
lizuota, jog jau net dabarti- 
nių dolerinių politikiernj 
eilėse gimdo didelį neužsi- 
ganėdinimų. 

Civilinės tarnybos komi- 
sija, tyrinėdama visus tuos 
policijos skandalus, sumanė 

su pagalba pačių- policijos 
agentų ištirti kaip policija 
apgina ir globoja įvairius 
šulerius, apgavikus, pinigų 
klastuotojus ir įvairias iš- 
tvirkimo vietas. Tuos agen- 
tus nusamdė civilinės tar- 
nybos prokuratorius, advo- 
katas W. W. Wheelock, ku- 
ris veda visus tyrinėjimus, 
tatai dabar policija, vieton 
persekioti prasikaltėlius, 
stropiai daboja advokatų 
Wheelock’ų. 

Kokis-tai eks-šuleris 
Murphy tyrinėjantiems su- 
teikė svarbius nurodymus, 
kurie į tų visų aferų intrau- 
kia kelis policijos viršinin- 
kus ir politikierių eilėse ži- 
nomų žmogų, systematiškai 
rinkusį nuo įvairių šulerių 
ir ištvirkimo vietų kyšius, 
kaipo nuolatinius mokesčius 
policijai. Toliaus tais tyri- 
nėjimais surasta, kad neku- 
rie policijos valdininkai 
gaudami $1.500 algos į me- 

tus, trumpu sulyginant lai- 
ku susikrovė sau didelius 
turtus, eidami labai tamsiais 
keliais. 

Dabar iš miesto išdo 
tiems policijos ištvirkimams 
tyrinėti asignuota $10.000. 
Policija tatai, pajutusi pa- 
vojų, visokiais budais gi- 
nasi ir stengiasi tiems tyri- 
nėjimams kenkti. Taip po- 
licistų susivienijimas uždė- 
jo ant kiekvieno savo na- 

rio po vienų dolerį mokes- 
ties ir surinktus pinigus 
paskiria vedimui bylos savo 

apgynime. Policistai, ži- 

nantieji visas šulerių machi- 
nacijas, nenori jų išduoti ir 
tokiuo budu apsunkina vi- 
sus civilinės, tarnybos ko- 
misijos tyrinėjimus. 

Patrakusio šunes aukos. 

Aplinkinėse prie North 
Halsted gatvės šiomis die- 
nomis patrakęs šuva sukan- 
džiojo net dvyliką žmonių. 
Viename atsitikime štiva in- 

bėgo virtuvėn, kur užpuolė 
ant sėdinčio kikio-tai Ko- 
vens ir nežiūrint, kad už- 
pultasis gynėsi mostyguo- 
damas krėslu, šuva pašoko 
ir inkando jam į kaklą ir į 
ranką. Tuom tarpu pa- 
šaukta policija patrakusį 
šunį geniojo gatvėmis ir 
nuolatos šaudė, vienok šu- 
va įstengė nuo policistų pa- 
sislėpti. Po tam atsitiki- 
mui policija dabar stropiau 
gaudo besivalkiojančius ga- 
tvėse šunis. 

Suklastuoti pinigai. 
Federaiiino išdo užveizda 

T. S. Porter prasergsti vi- 

suomenę ir finansistus nuo 

apgavikų, kurie šiomis die- 
nomis išleido apyvarton ke- 
lis šimtus suklastuotų de- 
šimtdolerinių poperinių pi- 
nigų. Tie pinigai taip tai- 
kiai suklastuota, kad net 
bankų valdininkams sunku 

juos atskirti nuo tikrųjų. 
Ant kiekvieno tokio bank- 
noto išspaudinta paveikslas 
buvusiojo prezidento Mc- 
Kinley, o spalva jų yra kiek 
šviesesnė už tikruosius. 
Ikišiol tų suklastuotų de- 
šimtdolerinių jau apie 50 

yra konfiskuota. 

Milijonierius užsimušė. 

pereito j pėtnyčioj iš ho- 
telio Palmer House per lan- 

gų nuo 75 pėdų augštumo 
išpuolė Ch. W. Allen, mili- 

jonierius iš Kenosha, Wis. 
ir ant vietos užsimušė. Ne- 
galima buvo ištirti, ar tai 
buvo nelaimingas atsitiki- 
mas, ar saužudystė. Nelai- 
mingasis buvo dideliu da- 

liniuku plieno trusto akcijų, 
nes jų tarėjo daugiau 20 
tūkstančių ir tas greičiau- 
siai buvo- kokia-nors prie- 
žastimi jo tokio likimo. Tos 
akcijos &bai nupuolė kai- 
noje ir per tai Allen’o tur- 
tas staiga turėjo sumažėti 
puse milijono dolerių. Vi-, 
sas Allen’o turtas siekia 
daugiau 10 milijonų dolerių. 

Tramvajus suvažinėjo. 
Aną dieną ant 62-ros gat- 

vės Wentwortb avė. linijos 
tramvajus suvažinėjo 30 
metų amžiaus lietuvę Karo- 
liną Dakas, gyvenusią p. n. 

4508 S. Paulina gat. Ne- 
laimė atsitiko tuomet, ka- 
da moteris išlipus iš vieno 
tramvajaus norėjo pereiti 
kiton gatvės pusėn ir ne- 

patėmijo iš kitos pusės atei- 
nančio tramvajaus. Nelai- 
mingoji nuvežta šv. Ber- 
nardo ligonbutin tuoj aus 

numirė. Motormanąs M. 
Connolly ir konduktorius J. 
M. McMorrow liko suareš- 
tuoti ir pasodinti Engle- 
wood policijos nuovados 
areštan. 

Trys “burtininkės” nu- 

baustos. 

Teisėjas Newcomber pe- 
reitoj pėtnyčioj nuteisė tris 
“burtininkes” užsimokėti 
po $25 baudos. Užmokėji- 
mą vienok baudos teisėjas 
atidėjo iki 20 spalio, kuo. 
met paliepė toms “burti- 
ninkėms” j atvykti teisman 
ir prirodyti, kad jos savo 

nelemtą amatą jau paliovė 
variusios, už ką bauda joms, 
bus dovanota. Patraukto- 
mis teisman yra: H. Hali, 
3405 S. Halsted gat.; M. 
Seed, 3223 Halsted gat. ir 
S. Seed, 3447 Wentworth 
avė. 
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Pati skundžia savo vyrą. 
Byloje apie atskirą jos 

užlaikymą pati M. R. Ma- 
dden’o, vandens ir šviesos 
pravedėjij unijos agento, 
teisėjui suteikė parodymus, 
jogei Madden’o namuose su- 

sirinkdavo aršiausieji uni- 

jos mušeikos-sluggeriai ir 

pas jį buvo dirbamos bom- 
bos. Kaipo unijos agentas 
Madden’as gaudavo į savai- 
tę $26 algos, o turtas jo 
pereina $125.000. Tuos pi- 
nigus Madden’as surinko 
tiktai pastaraisiais keliais 
metais. Pašalinis Mad- 
den’o pelnas kus-kas perei- 
na jo algą, o tas pelnas, 
kaip jo pati nurodė, paeina 
iš labai tamsių šaltinių. 

Dabar kitoniška. 

Seni žmonės pasakoja, 
kokie jie kitąkart buvę svei- 

ki, kokie stiprus ir gyvy- 
bės pilni, ir kaip jie nepai- 
sę ant menkų susirgimų. 
Ju užsilaikymas mat buvo 
kitoniškas, jie kitaip ir gy- 
veno, būtent, gyveno dau- 

giausia šviežiame ore ir ne- 

turėjo didelių rūpesčių. 
Dabar visai kas kita. Gy- 
vename amžiuje sujudimų, 
nervų intempimo, geriame 
ir valgome, ko musų vidu- 
riai nesuvirškina ir tokiuo 
budu prieš laikų suardome 
savo sveikatų. Reikia visa- 
da rupinties švariai savo 

organizmų; užlaikyti, ir tam 
tikslui geriausia vartoti 
Trinerio American Elixir 
of Bitter Wine. Tas vynas 
ne tik išvalo kūnų, bet su- 

stiprina jį, reguliuoja vi- 
durius, valo kraujų, gydo 
vidurių užkietėjimų ir visas 
jų pasekmes. Gaunamas 
visose aptiekose. Jos. Tri- 
ner, ,1333 — 1339 So. Ash- 
lapd. ave, Chicago, III. 

Kiek Sveri? 
Jaigu mažėja svarumas, tai gal iš priežasties ne- 

pakaktino maitinimosi, kuris vėl gali būti pasek- 
me skilvio silpnumo ir menko virškinimo. — Pa- 
gelbėk skilviui vartodamas gyduoles, kurios va- 
dinasi 

Severos Skilvinis Kartumas. 

Ąptiekose Bonkute 
Vienas Doleris. 
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Ar tavo nervai silpniP 
Niekas taip greit nesunaikina žmogaus, kaip nusilpę ir suirę nervai. Ar 
neesi nervuotas?: Kam apleidi tokį pavojingą sveikatos stovį? Bandyk 
vartoti 

SEVEROS NERV0T0N4 
Sujungiant su tam tikra dyeta, su proto atsilsiu, su lcuno mankštymais, 
su maudynėmis ir masažu, toji gyduole suteiks energiją, smagumą ir jė- 
gas tavo nervų systemai. Kaina vienas doleris. 

Kaina: 25c ir 50c 
Aptiekose. 

Kol insigaus giliau 
Kol paprastas nušalimas, tas lengvas kosulis ar- 

ba tas užkimimas išsiplėtos j pavojingą plaučių 
ligą, apsisaugok smagiu ir pastovum palengvi- 
nimu, kokį suteikia 

Severos Balsamas Plaučiams 

Severos Gyduoles gali pirkti visur, kur tiktai yra koks aptiekorius arba gy- 
duolių pirklys. Persitikrink, kad tau duoda tikras Severos Gy- 

duoles ir neimk kitokių. Patarimai —lietuvių kalboje. 

Musu Gydymo Skyrius suteikia per laišką Patarimus dovanai. 

Bankinis Kantoras 
— ^Pirkimui Laivakorčių. ===== 

Žemiaus suteikiame kainas ant nekuriu linijų išvažiuojantiems ir atvažiuo- 
jantiems Amerikon. Mes turime visas laivų kompanijas, ant kurių parduo- 
dame šipkortes į Europą, iš Europos ir į visas dalis svieto. Su kiekviena šip- 
korte nusiunčiame lietu/iškus laiškus su pamokinimu, kaip kelionėje užsilaikyti, 
kad nepatekti į rankas apgavikų, kurie nuo keliaujančių pinigus išvilioja. Per 
musų bankinį kantorą tūkstančiai žmonių atvažiuoja ir išvažiuoja ir kiekvienas 
džiaugiasi gavę gerą laivą ir teisingiausias informacijas. 

Čionai paduodame laivų surašą: 
IšKrajaus In Kraju 
$ c KOKIA LINIJA. $ t 
38.00 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko eina 9 d. 36.00 
45.00 North German Lloyd tarp Bremen ir N. Y., Ex., eina 6 dienas .. 40.00 
40.00 North German Lloyd tarp Bremen ir New York, Reg., eina 9 d. 35.00 
38.00 North German Lloyd tarp Bremen ir Baltimore, eina 12 dienų .. 33.00 
35.50 Red Star Linija tarp Antverpen ir New York, perplaukia jūres į 8 d.33.00 
35.50 Holland American Linija tarp Rotterdam ir New York, eina 9 d. 33.00 
36.00 Russian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 30.00 
40.00 Canadian Pac. R. tarp Antverpen ir Quebec, eina 10 dienų 30.00 ir 31.00 
2.50 Vaikai mažiau vienų metų... 2.50 

Vaikai nuo vienų metų iki 12 metų, moka pusę kainos 

Pasarga: Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis ar mažas, 
turi mokėti pagalves taxų $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip- 

kortes kainos. 

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: , 

Tarp Eytkunų ir Tarp Tilžės 
5.00 ....,....~m~~ątii• '.v.1..• Hamburg ..,.11 # . 4.85 
5.25 ». .... v..... .^i •...Btcdigii >~v«...., %, ........ 5.20 
7.10 ... • .:. «n ’ūiV irt .v ii. .r. Vi >ri AntVGrp GH .. 0 
7.05 ......... Rotterdam 

. 6.90 
Vaikai: 4 metų lig 10 metų pusę, nuo 10 metų pilną kainą, mažiau 4 

metu dykai. 
Jei reikalaujate šipkortės, rašykite pas mumis, o mes suteiksime visas reika- S 

tingiausias informacijas, v 1 
Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didelis ir at- i 

sakantis, gerai ir saugiai nusiunčiame laivakortes ir pinigus Lietuvon ir į kitas B dalis svieto. * i 
* Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip: Į 

J. M. Tananevicze | 
3244 So. Morgan St., Chicago, III. ji 

rJ 


