
VIETINES ŽINIOS. 
Sim. Daukanto dr-jos meti 

nis apvaikščiojimas. 
Pereito j nedėlioj, spaliu 

29 dieną, Freiheit Tumei 

salėje, ant Bridgeporto, ve- 

tinė Simano Daukanto dv-jn 
buvo parengus savo 17 me- 

tinį ap vaik ščio j imą, pami- 
nėjimui Lietuvos liistoriko 
Simano Daukanto gimimo 
dienos. Pirmiausia išpil- 
dyta platokas programas su 

prakalbomis, deklemaci jo- 
mis, dainomis ir orkestrą, o 

paskui leista jaunuomenei 
pasilinksminti, pasišokti. 
Ap vaikščiojimą atidarė Si- 
mano Daukanto dr-jos vice- 

prezidentas p. P. Mažeika, 
o paskui “Birutės” choras 
atgiedojo tautišką himną. 
Iš kalbėtoją buvo tik du: p. 
P. Mažeika ir p. Kl. Jurge- 
lionis. Publikos buvo pilna 
salė. Džiaugtasi “Birutės” 
choro dainomis, Mažeikucią 
žaidimu, Br. Bemotaičiutės 
ir Z. Juozaičiukės deklema- 

cijomis. Kaip tai laikai 
keičiasi. Pirm kelią metą 
panašaus pas lietuvius išsi- 
lavinimo nematyta, o nū- 

dien galima pasidžiaugti, 
kuomet lietuviai ir lietuvai- 
tės paima į rankas smuiką, 
prisėda prie pi j ano, arba už- 

dainuoja tautišką dainą! 
Štai ir lietuviai žengia kul- 
tūros keliu ir tas dalykas 
malonu paminėti. 

Reikia dar paminėti, kad 
visas vakaras orkestrą, ve- 

dė p. J. Pilipavičius, ant pi- 
jano grojo p. J. Bijanskas, 
o ant smuiko “Birutės” 
choro vedėjas, p. P. Sarpa- 
lius. 

Reikia pagirti Simano 
Daukanto dr-ją už tokių 
kiltų ap vaikščiojimų rengi- 
mus, nes per tuoš apvaikš- 
čiojimus daugumas tautos 

dalykuose atšalusių lietuvių 
sudrutinama ir, galima sa- 

kyt, priverčiama darbuoties 
Lietuvos labui. 

Reikia padėkoti to vaka- 
ro tvarkdariams pp. P. Ma- 
žeikai ir K. Jokūbaičiui, ka- 

dangi visas vakaras salėje 
nebūta jokių ergelių, kokie 

pas lietuvius retkarčiais at- 
sitinka. Z. 

Pienininkystės paroda. 
Pereitam ketverge Dex- 

ter Park Pavilion’e atsida- 
rė pienininkystės paroda. 
Paroda yra labai indorni, 
nes yra ten dalykų dar nei 
farmeriams, nei platesnei 
visuomenei nežinomų ir ne- 

matytų. Parodoje išstaty- 
ta karvių, $15.000 vertės. 
Labiausiai stebina publi- 
ką karvių melžimas elektros 
mašinomis. Tokios melži- 
mo mašinos Amerikoje jau 
yra išsiplatinę. Pirmutinę 
dieną parodą atlankė dau- 

giau 10.000 žmonių'. Tą pat 
dieną atsibuvo konkursas 

agronomų iš vienuolikos ag- 
ronomijos mokyklų Ameri- 

koje. Laimėjęs konkurse 

agronomas netiktai gaus 
veltui mokslą agronomijos 
mokykloje, bet dar prezi- 
dentas Taftas inteiks jam 
aukso taurę. 

Taftas Chicagoje. 
Pereitoj pėtnyeioj važi- 

nėdamas su savo agitativi- 
nėmis prakalbomis prezi- 
dentas Taftas atvyko ir 
Ohicagon, kur paviešėjo ke- 
lete} dieni}. Northwestern 
geležinkelio stotyje pasiti- 
ko Taftą minios žmonių, -su’ 
miesto majoru ir priėmimo 
komitetu priekyje, f Atli- 
T:us priėmimo cer emoni j aš,' 

Caftas po apsauga skaitlin- 
>os slaptosios policijos nu- 

nyko į pirmojo armijos pul- 
co ginkluotuyę “First Re- 
’iment Armory”, kur pasa- 
cė prakalbą į 5.0G0 susirin- 

uisiųjų. Visa Tafto kalba 
buvo pašvęsta prieš tras- 

ius, su kuriais, esą, dabarti- 
nė vyriausybė veda smarkią 
kovą ir tikisi įstatymų ke- 
liu juos išnaikinti. Sekan- 
čią dieną ryte Taftas kal- 

bėjo kalnakasių kongrese. 
Po piet dalyvavo jūreivių 
mokyklos Lake Bluff pa- 
šventinime. Vakare daly- 
vavo bankete Ckicagos Ko- 

mercijos Bute. Trečią die- 

ną airių kliubas sutaisė jam 
iškilmingą banketą La Šalie 

kotelyje. Visur Taftas sa- 

vo kalbose gyrė dabartinės 
savo politikos pakraipą. 

Garsus smuikininkas Kube- 
likas. atvyko Chicagon. r 
Pereitoj' nedėlioj Chica- 

gon atvyko : garsus čekų 
smuikininkas -Tonas Kube- 
lik ir sutaisė čia savo kon- 

certų Orchestra Hali. Sa- 
koma, kati lo yisąsvietinio 
muziko rankos yra apsaugo- 
tos $235.000. Vietiniams 
laikraščių reporteriams Ku-. 
belik’as gyrė savo Stradiva- 
rius’o smuikų, kurių jis ne- 

parduotų už- $100,000. Pa- 

gal jo išsireiškimų, jis dėlto 
noriai duodųs Amerikoje sa- 

vo koncertus, jog užtėmi j ęs 
pas amerikonus vis didesnį 
interesavimųsi ir pasigerė- 
jimų klesiška. muzika. Su- 

taisytame koncerte dalyva- 
vo nepaprastai skaitlinga 
publika ir ypačiai muziko 
viengenčiai,kėlė. japį; 
triukšmingas ovacijas 

Policijos vežimu į bažnyčią. 
Gary protestantai sugal- 

vojo naujų būdų priversti 
savo parapijomis lankyti 
bažnyčių. Central Christiąn 
Churck parapijos pastorius 
matydamas, kad jo parapi- 
jonįs visai nelanko bažny- 
čių, paprašė vietinės polici- 
jos, idant ši paskolintų jam 
savo vežimus. Pastorius 

yra persitikrinęs, kad žmo- 
nės dėlto nenori lankyti 
bažnyčių, kad jiems reikia 

jon pėstiems eiti. Vienok 
veltui policijos vežime pa- 
storius važinėjo po visų, 
miestelį — neivienas para- 
pijonas nenorėjo “taip gar- 
bingai” važiuoti bažnyčion, 
nežiūrint labai mandagių ir 
uolių dvasiškojo protestantų 
ganytojo šauksmų. 

Uždraudė darbininkams 
girtauti. 

Lake Erie & Western ge- 
ležinkelio valdyba uždraudė 
savo darbininkams vartoti 

svaiginančius gėrimus, alų, 
degtinę ir vynų. Nors ir 

pirmiau ant to geležinkelio 
darbininkams buvo drau- 
džiama girtauti, vienok pietų 
laiku į alaus “paint’es” ge- 
riančius darbininkus buvo 
žiūrima per pirštus. Da- 
bar valdyba išleido griežtų 
įsakymų, visai uždraudžian- 
tį darbininkams vartoti ko- 
kiuos-nors svaiginančius gė- 
rimus prie darbo ir šalę dar- 
bo. 

Kova su brangenybe. 
Pietinės miesto dalies gy- 

ventojai organizuojasi į var- 

totojų kliubus, idant tokiuo 
Hadu -kovojus} prie| nepa- 
keliamų brangumų valgomų 
produktų. J-pirmų tokįjau 
suorganizuotų kimbu i-tojo 

žinomesnės (JJncagos ir aHS| 
linkiu moterįs-veikėjos. MB 
kretore komiteto, organT 
zuojančio panašius kliubus, 
išrinkta p-ių F. B. Atkin- 
son, antroji redaktorė laik- 
raščio ‘ ‘ Technieal World ’ ’, 
kuri atidarė savo organiza- 
cijinį biurą po num. 4939 
Yincennes avė. Kliubų tik- 
slu yra suorganizuoti į kiek- 
vieną po 100 vartotoj į ir 
kovoti su valgomų produk-: 
tų trustų ir jų tarpininkų 
išnaudojimu. Tokiuo budu 
manoma produktų kainų suį 
mažinti net 50 nuošimčių, •; 

Farmerį nužudė; 
■ •- •/> «*> » 

Šiaurinėje miesto ,>:dįalje§; 
apylinkėje, vadinamoj g 
“ Browmanville”, prie I4n| 
coln ir Peterson ųve. .gauja 
plėšikų lenkų užpuolė t. va* 

žiuojantį su daržovėmis iarf 
merį, F. W. ■ Guelzow’«^ 
Nors farmeris, atidavęs pl<|* 
šikams vežimų SB^rybėmii 
meldė pasigailėjimo, vienoj 
tieji sužvėrėję žmonės swį 
mušė jį lazdomis ir subadą 
peiliais negyvų nunešė Sį! 
krūmus ir pašMppf 
tokį biaurų darhų, ptėšik^t 
atvažiavo su atimtu 
rio vežimu ant* turgavietę 
prie Randolph gat.,palil|e 
čia vežimų su daribvėmis, |o 
arklius pastatė arklydėn f. 
n: 1224 Noble gųt.|J|itųdifj 
nų ryte plėšikųJ?.a|gm|pS 
arklių pirklį 11. Levy, 958 
(Jornelia gat., norėdami 

kai tokia lengva ranka nori 

jam arklius parduoti, pra- 
nešė policijai, kuri atvykus 
ir suareštavo visus piktada- 
rius. 

-ii'tų liti 
vogtus arklius pardup 
Levy patęmijęs, kau 

Bomba sužeidė dešimtį# 
» i£.. 

Dešimts lĮjmiiniifl liko su- 

žeista ir visi langai trijuos- 
se namuose išbirę j o, spro- 
gus bombai namuose p. n. 

4737 Evans avė. 50-tos gat- 
vės nuovados pdlieija ieško- 

jo sprogimo kaltininkų ir 

pasirodė, kad tai “juoda- 
rankių” darbas, kurie pa- 
reikalavo atsipirkimo nuo 

gyvenančio tuose namuose 

italo, Selvatoro Agosto. 
sa Agostę šeimyna liko sun- 

kiai sužeista. Agosto gy- 
vena ant antro namų aukš- 
to, pirmas gi augštas nuo 

1 d. spalio buvo tuščias, tįs- 
tai ir žmonių daugiau ne- 

nukentėjo. 

Mirtingumo statistika.^ 
Chicagos universiteto 

profesorius Ilendersen, ap- 
sižvelgdamas į statistiką, iš- 
vedžioja, kad didesnis vai- 
kų mirtingumas yra skąit1- 
lingose šeimynose, megu to- 

se, kurios turi tik du arija 
tris vaikus. Miestas Chi- 
cago iš atžvilgio vaikų mir- 

tingumo stovi augščiau už 
Aziją ir Afriką. Pulkinin- 
ko Roosevelt’o teorija apie 
vaisių naikinimą atsirado 
tatai dideliame pavojuj. 
Bet vaisių naikinimo 
klausimas bus rišamas ne- 

užilgo sušauktame kongre- 
se susivienijimo, užsiiman- 
čio vaikų klausimu. 

Vargas. 
Atėjus šalčiams praside- 

da ir vargas. Ko badas ne- 

pajėgia, tą atlieka šaltis. 
Baisiausiame varge policiją 
rado Antaniną Horbat, p. n, 
324 W. Erie gat., kurios vy- 
ras keturi mėnesiai atgal 
nuo jos pabėgo. 

Policistai patėmijo ketu- 
rių metų Horbąt^entš spnų 
ant kertės Gbicago ąyev i* 
N. 

'" 

■va* beveik susten- 
peiutk i pardavinėjo 

laikrascius, idant motina ir 

trys jaunearii broliai turėtų 
ką valgyti**" Policija rado 
Horbat’ienę kritiškam pa- 
dėjime — namuose nebuvo 
nei ugniei, tnei maisto. 
Sunkiai seganti motina su 

penkių mėnesių kūdikiu gu- 
lėjo lovoje. 

Nulaužė koją. 
Jaek Maffat, 31 metų,, gy- 

venantis p. n. 52 St. Clair 
gat., ant kertės 63-čios ir % 
State gat. nupuolė nuo bė- 
gančio tramvajausir nusi- 
laužė kojų. Visi keliaunin- 
kai sujudo, ^ nes aiš- 
kiai girdėjo kaip lūžo ko- 
jos kaulas. Konduktorius* 
policistas ir keli keliaunin- 
kai nunešė Moffat’ų ant ša- 
ligatvio mten jį pastatė at- 

sirėmusį į- telegrafo stulpų. 
Moffat’tas dejavo ir keikė; 
Policistas * .kuogreičiaus iai 
pašaukė policijos vežimų iš 
Englewood nuovados ir* 
kartu SU policistaif atvažian 
vęs daktaras* liepėynelaimin-* 
gajam sėstis. į vežimų.; i 

—-'Neverta mane-vežti li- 
gonbatin* vežkite mane ge- 
riau namon — s» atsiliepė 
Moffat’as. ;.i i 

— Bet žmogau, juk nusi-š 
laužei kojų. « 

•**•■ -—Geriau nuvežkite ma- 

ne pas dailidę, nes mano ko- 
ja yra medinė. ^ 

Ir neėmė jo ligonbutin. 

Enright’aii nuteistas ka- Į 
lSdnHin. •j 

Maurice Rnright, plumbe- 
rių unijos agentas ir žino- 
mas vadovas jglugerių-mu- 
šeikų, ilgą laiką terorizavu- 
sių Chicagoe uniją darbinin- 
kus, liko pagalios pereito j 
subatoj pripažintas kaltu 
nužudyme 22'ltioyo« š. m. dar- 
bininko Wj Altinė® ’o ir teis- 
mas pasmerkė' jį kalėjiman 
iki gyvos galvos. 
EDMTJNDcTsTEPONAI 

CIO KAŠTAI. 
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. Po atspauž- 
dinimo raštai bus brangesni. 

Užsakymus ir pinigus 
siųskite šiuo adresu: 

Al. Steponaitis, 
?■ 745 Glenmore avė., 
r Blooklyn, N. Y. 

Keliaująs apskelbimas. 
Tuos, kurie gerai kokį 

daiktą išmėginę rekomen- 
duoja jį ir kitiems, vadina- 
me keliaujančiais apskelbi- 
mais. Kiekvienas, savo kai- 
mynui susirgus, mėgsta 
duot ir jam patarimus ir 

džiaugias, jei tasai jo pata- 
rimais pasinaudoja. Nepa- 
žįstame tečiaus nei vieno 

vaisto, kurs turėtą tiek sa- 

vo keliaujančiųjų apskelbi- 
mų, kiek turi Triner’s Ame- 
rican Elixir of Bitter Wine. 
Kiekvienas, i susirgęs pilvo, 
kepenų, nervų «r kraujo li- 
gomis ir pamėginęs Tri- 
ner’s American Elixir of 
Bitter Win*J rado jį geriau- 
siu vaistu irdodel ir kitiems 

jį rekomeniuoja. “Patyri 
mas tai geriausias mokyto- 
jas”. Musų pačių patyri- 
mas parodo, kad Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine tai geriausia gyduolė 
gydymui pilvo, nervų ir ki- 

tokių ligų, lygiai kaip ir 

geriausias kraujo valymui, 
vaistas. 'Gaunamas visose 

aptiekose. Jos. Triner, 1333 
— 1339 So. Ashland avė., 

(Chicago, III. 

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 nusiunčiamo lietuviškus 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: 

E Krajaus In Krajų 
$ c KOKIA LINIJA. $ c 

35.50 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko eina 9 d. 36.00 

42.50, North German Lloyd tarp Bremen ir N. Y., Ex., eina 6 dienas .. 40.00 
38.00 North German Lloyd tarp Bremen ir New York, Beg., eina 9 d. 35.00 
35.50 North German Lloyd tarp Bremen ir Baltimore, eina 12 dienų .. 33.00 

35 50 Bed Star Linija tarp Antverpen ir New York, perplaukia jūres į 8 d.33.00 
35.50 Holland American Linija tarp Botterdam ir New York, eina 9 d. 33.00 
36:00 Bussian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 33.00 
40.00 Ganadian Pac. B. 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, 
Mturi mokėti pagalves tarų $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip- 
* .-.■!.11:7- kortės kainos. 

EUROPOS GELŽKEUŲ KAINOS: , 

Tarp Eytkunų ir Tarp Tilžės 
>5.00 ..d.............. v.?....Hamburg......v?...-.. 4.85 

•8i35.................... Bremen ... 5.20 

.ii........ Antverpen..>-....-... 6.95 

7.05 .............. ....... .. Rotterdam .... 6.90 
& ir >v 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- 

tingiausias informacijas, 
f Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didelis ir at- 

sakantis, gerai ir saugiai nusiunčiame laivakortes ir pinigus Lietuvon ir į kitas 
dalis svieto. 

Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip: 

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

•‘Kosulys, nušalimas ir daug kitų plaučių ir gerkles ligų greit praša- 
linama, jaigu vartojus SEJVBROS BALSAMĄ PLAUČIAM^ pagal 
nurodymus”—sako poni B. Hlavacek, Park Ridge, N. J. 

SEVEROS 

Balsamas Plaučiams 
(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS) 

.. 
Geriausia gyduole 

J Skiriama ir patariama vartoti idant su- 

^ teiktų palengvinimą tokiuose skau- 

t\ —- dėjimuose, kaip: J y —r,. 

} Sunkus ir ilgai besitęsianti kosuliai į- 
yairaus budo, Uždegimas gerklės, Nu- 
galimas, Kokliušas, Užkimimas ir toms 

\ panašios Plaučių ir Gerklės ligos. 
j) ^ u-f/ 

j Suteikia Žmonėms Sveikatą 
j •: ;i.i‘ '• : 

i ■ -w Dvi kainos: 25c i 50c. 

i T 

Jaigu žinotumei 
kaip daug priklauso vienas? nuo kito 
SKILVIS, JAKNOS ir ŽARNOS, tai vi- 
sai nesistebetu m ei, jog kuomet iš jų iš- 
eina iš tvarkos, kiti tuojaus taippat 
pradeda kelti maištą simpatizuodami. 

Kaip greit kuris-nors iš tų virškinimo 
organų sugedo, nerasi geresnes gyduoles 
kaip 

SEVEROS 

Gyvasties Balsamas 
(SEVERA’S BALSAM OF LIFE) 

Sugrąžina tiems taip svarbiems orga- 
nams natūralines jėgas ir sveika veiki- 
mą. 

* 

Jis reiškia tau tiek, ką 
naujas gyvenimas. 
Kaina 75 centai. 

Visos Severos Gyduol. 
(Yra jų 34) 

yra aptiekorių pardavinėja- 
mos beveik visur. 

Neimk kitokių. Jokios 
nėra “taip geros kaip Se- 

yeros”. 

Lengvai suprantami nurody- 
mai ir knygele lietu- 

viškoj kalboj. 

Gydymo patarimas 
Dovanai. 

Skausmai Krutinėję, 
pečiuose arba šone, užsi- 
gavimai, sutinimai, su- 

styrimas kaklo, sunarių 
arba raumenų, reumatiz- 
mas, neuralgija, trauklei, 

reikalauja išlaukinio gydymo. Gali tikėtis 
greito palengvinimo, jaigu vartosi 

gyduolę vadinamą 

SEVEBOS 
Gothardo Aliejus 

(SEVERA’S GOTHARD OIL) 

Kaina 5Q centų. 

W. F. Severą Co. 
i ! 

CEDAR RAPIDS 
!0WA 

__ i 


