
VIETINES ŽINIOS. 

Chicagos Lietuvių Draugi- 
jų Sąjunga. 

Sumanymas suvienyti lie- 

tuvių draugijas, Chicagoje, 
galų gale įvykintas. Utar- 
ninke, spalio 31 dienoje, Šv. 
Jurgio, svetainėje, 32nd 
Plaee ir Auburn avė., susi- 
rinko 10 lietuvių draugijų 
atstovai su pilnais ingaliojir 
mais (mandatais), ir pri- 
ėmė projektą konstitucijos, 
su tūlais pataisymais, iš ku- 

rių svarbiausias — permai- 
nyti vardą iš “Susivieniji- 
mo Lietu viij Draugijų Chi- 
cago, III.” į “Chicagos Lie- 

tuvių Draugijų Sąjunga”. 
Nutarta išimti tai organi- 
zacijai “charter’į” ir tam 
tikslui paskirta nauja vy- 
riausybė iš sekančių atsto- 

vų: prezidentas — J. J. 

Elias, vice-prezidentas — 

Pranas Butkus, sekretorius 
— J. J. Hertmanavičius, 
kasierius — J. F. Eudeikis. 

Vyriausybei pavesta išimti 
charteris, ir jai pagelbon 
paskirta advokatas F. P. 
Bradehulis. 

Išrinkimą įvairių Komi- 

tetų ir tolesnius reikalus 
atidėti iki sekančiam susi- 

rinkimui, kurs bus laikytas 
toj pačioj svetainėj, 28 lap- 
kričio (November), 1911 m. 

(paskutinį utarninką šio 

mėnesio). 
Mokestįs į “Chicagos 

Lietuvių Draugijų Sąjun- 
gą” sekančios: Įsirašymo 
po 5 centus ir mėnesinės po 
1 centą nuo kiekvieno drau- 

gijos nario. 

Draugijos, norinčios įsto- 
ti į C. L. D. S. privalo kreip- 
tis į Sąjungos sekretorių ga- 

~ 

vimui ingalioįino' ̂ manoUp 
tų) blankų. 

J.J.Hertmanavičius, sekr. 
3252 S. Halsted St., 

Cliicago, III. 

“Birutės” vakaras. 
Pereito j nedėlioj, spalio 

5 dieną, šv. Jurgio svetainė- 

je ant Bridgeporto “Biru- 
tės” draugija statė sceno- 

je du veikalėlius: 1) “Deg- 
tinė”, vienaveiksmis scenos 

vaizdelis, parašė K. Gūrai 

czvk, vertė K. Vėgėlė; 2) 
“Be šulo”, vienaveiksmė 

komedija, parašė E. Marles, 
vertė K. Puida. 

“Degtinė” — tai pamo- 
kinantis ir naturališkas 
vaizdelis iš musų ūkininkų 
gyvenimo Lietuvoje. Per- 
statoma, kaip Kandora 

prasigėręs ir nežiūrįs savo 

ūkės ūkininkas, lieka pra- 
šalintas iš namų. Jo žmo- 
na Salomija dideliame var- 

ge paliekti namuose su tre- 

jetą vaikučių. Pagalios su- 

sitaikęs su žmona Kandora 

prižada ir prisiekia, jog 
daugiau nevartosiąs svaigi- 
nančiu gėrimų ir paliksiąs 
blaivininku. Šitas vaizde- 
lis yra labai pamokinančiu 
daugumui musų žmonių, 
kurie iki ausų yra paskendę 
saliunuose. Kiek tai tas 

nelaimingas alkoholis pa- 
gimdo nelaimių ir suardo 

žmonių sveikatą, čia pavyz- 
džiui privesiu prie tos pro- 
gos vieną atsitikimą iš kas- 
dieninio musų gyvenimo. 

Tą pačią dieną vienoje 
šeimynoje (neminėsiu pa- 
vardės), gyvenančioj prie 
Morgan ir 33-čios gatvių, 
atsitiko tokia nelaimė. Iš 
pat lyto į tos šeimynos na- 

mus atėjo du lietuviai ir at- 
sinešę bonką degtinės pra- 
dėjo .girtauti. Tuomi laiku 
du vaikučiai 6 ir 9 metų 
buvo jau atsikėlę, o tėvai 

dar miegojo. Begerdami, 
vienas iš vyrų pradėjo ir 
vaikams siūlyti degtinę. 
Vyresnysis vaikas negėrė, 
bet jaunesnysis taip daug 
degtinės išgėrė, jog ant vie- 
tos apmirė ir dabar randasi 
labai pavojingame padėji- 
me. Tiedu vyrai liko su- 

areštuoti. Tai matome, 
koks tai liūdnas vaizdelis iš 

gyvenimo musų žmonių, ku- 
rie paskendę degtinėje ir 
netekę proto užmuša gyve- 
nimą net ir nekaltų kudi- 
kių. Tokių pavyzdžių ras- 

tumėm ant kiekvieno žings- 
nio, jaigu tik jų ieškotu- 
mėme. Ar ne laikas butų 
ir Chicagoje tverti blaivi- 
ninkų kuopas, kurios kovo- 

tų prieš svaiginančių gėri- 
mų vartojimą? 

Tokie vaizdeliai kaip 
“Degtinė” atneša didoką 
naudą tiems, kurie taip my- 
li maukti tą nelemtą. skys- 
timą. Lošėjai savo roles 
atliko atsakančiai. 

Toliaus buvo sulošta vie- 
naveiksmė komedija “Be 
šulo”. Lošime dalyvavo 
geriausieji “Birutės” artis- 

tai, tatai sulošta gerai. 
Abiejų veikalų režisierium 
buvo p. B. Vaitekūnas. 

Pagalios dar “Birutės 
choras padainavo šias dai- 
nas: 1) Kaitink šviesi sau- 

lutė, 2) Eina garsas, 3) Šių 
nakcely, 4) Kur josi. 
Triukšmingu delnų plojimu 
choras buvo iššauktas pa- 
dainuoti dar dvi daineles. 

Publika užsilaikė labai 
gražiai, tiktai reikia patė- 
myti, kad daugelis jaunų 
vaikinų maršavo po svetai- 

1 <nę bu kepurėmis^ Vie^ ma* 

karo tvarkų vedė p. Butkus.. 
Į “Birutės*’ vakarų atsi- 

lankė studentas p. Petrai- 
tis su savo mokytojum, so- 

či j ologi jos skyriaus profe- 
sorium Chicagos universite- 

te, p. Baderland. Profeso- 
rius Baderland pasakojęs, 
kad jam labai patikęs loši- 
mas ir užvis geriausiai lie- 
tuviškos dainos. 

Alyva. 

Nelaimė su keltuvu. 
Firmos Regan Printing 

Co., namuose, p. n. 535 

Plymout Ct., nuo ketvirto 
augšto nupuolė keltuvas 
(elevator), kame keturi 
žmonės liko sunkiai sužeis- 
ti. Liko sužeisti: 1) St. Ku- 

kauskas, p. n. 665 W. 13 

Place; turi nulaužtą kairią 
koją, išsuktas abidvi rankas 
ir kitas vidurines žaizdas; 
2) A. Linskis, p. n. 552 W. 
15 gat., turi sužeistą dešinę 
koją; 3) K. Urbikas, p. n. 

840 W. 33 Place, turi nu- 

laužtą kairią koją; 4) St. 
Stotz, p. n. 624 W. 14 Place, 
turi dešinę koją nulaužtą. 
Beveik visi sužeistieji yra 
lietuviai. Keltuvo valdyto- 
jas Z. Shymanowski išliko 
sveikas. 

Suspenduoti policijos valdi- 
ninkai. 

Policijos inspektorius iš 
trečios divizijos Ch. Dor- 
man ir esantis po jo valdžia 
kapitonas W. Plunkett ir 
du policijos poručninkai F. 
J. Howard ir W. Ambrose 
liko suspenduoti ir kartu 
apkaltinti prieš civilinės 
tarnybos komisiją už per-, 
žengimą savo tamystos 
priedermių. Apkaltinti po- 
licijos valdininkai leido sa- 

vo apskrityje taisyti hazar- 
dinius lošimus ir įvairias 
šulerįų operacijas; : laide 

platintis viešajaP 
cųai gatvėse, šokių sSHgF 
ir privatiniuose namuose; 
žiurėjo per pirštus į svai- 
ginančių gėrimų pardavinė- 
jimą paleistuvybės namuo- 

se; poručninkas Howard 
kaltinamas už girtuokliavi- 
mą saliunuose savo distrik- 
te. t 

Išplėšė bažnyčią. y 
Plėšikai įsilaužė bažny- 

čion šv. Mykolo ant kertės 
Cleveland avė., ir Eugene 
gatvės ir išsinešė suaukotus, 
pinigus iš dviejų skarbon- 
kų. Vokiečių parapijos 
klebonas, kun. M. Klein, 
rado kopėčias, kuriomis plė- 
šikai įlindo bažnyčion per 
langą. Plėšikai, matomai, 
gerai buvo apsipažinę su 

bažnyčios tvarka, nes susi- 
rado sau raktus, kuriais ati- 
daroma skarbonkbs ir, .pa- 
siėmę nuo didžiojo altoriaus 
žvakes, žibino prie savo 

darbo. 

Užkastas lobis. 
Vyriausybės slaptosios 

policijos kapitonas T. I. 
Porter ir detektyvas P. 

Drautzburg nuplaukė ant 
salos Jacksono parke ir 
dviem pėdom tolumo į lie- 
tus nuo medžio, paženklin- 
to raide A, iškasė duobę ir 
ten rado lobį $1.430 pofįeri- 
niais pinigais. Tuos pini- 
gus užkasė garsus pinigų 
klastuotojas Albert įeon, 
tatai lobis neturi jokios 
vertės. Ant tos' salos Tiko 
užkasta 143 suklastuotį* de- 
šimtdoleriniai pinigai. į. 

Leon’as tai Rusijos poli- 
tiškas prasikaltėlis, Įjūris 
su draugais R. 8wanSpn ’u 
ir F. Maineek’u pasistatė 
sau nepraeinamo j girioj: ne- 

toli Alaskos stubelę iri ten 

dirbai — klaštavo* %uVfeny-, 
tųjų Valstijų 10-dolerinius 
pinigus. Jo draugai liko su- 

areštuoti Chieagojė, o pats 
Leon’as pakliuvo į policijos 
rankas New Y.orke. ;;T 
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Atsargiai su apgavikais. 
Chicagoje ieškoma apga- 

vikų, kurie persistatydami 
save gazo inspektoriais, 
vaikščioja po namus ir va- 

gia kas tik jiems papuola. 
Jie nuduoda saVe gazo kom- 

panijos valdininkais ir pa- 
prastai ateina i namus dvie- 
se. Gazo kompanija ir po- 
licija pirmu kartu išgirdo 
apie tuos “inspektorius” 
nuo J. E. Newell’ienė6, 613 
Cass gat., kurios namuose 

jie pavogė daug brangenv- 
bių. Tų apgavikų aukų jau 
suskaityta keliolika, nes jie 
savo amatų varo jau ištisas 
dvi savaites. 

Sugauta vagilius. 
Andai mieste suimta gar- 

sus tarptautinis vagilius. 
Juo esąs nekoksai Martin 
Lewis iš St. Louis, Mo. Jis 
suimtas drauge su Franku 

Crowley, kuris taippat pa- 
garsėjęs savo “ilgais” pirš- 
tais. 

Pirmutinis Lewis buvęs 
paieškomas netik Ameri- 
koj, bet Berlyne, Paryžiuje 
ir Londone. Pastarajame 
mieste karaliaus vainikavi- 
mo dienomis jisai ten gero- 
kai pasipelnęs su aristokra- 
čių žemčiūgais ir brilijan- 

Stoka vagonų. 
Žiemos metu Chieagoje 

nuolatos jaučiama didelė sto- 
ka prekėms vežioti vagonų. 
Nežinia kokia ya:a tikriau- 
sioji to apsireiškimo' prie- 
žastisj vienok tuo laiku vi- 
suomet pasidalanti stoka 

i Chicagoi, bet 
ir kitur. Delei to ant val- 
gomų produktų pakeliama 
kainos. Farmerių nuomone, 
tą prekių vagonų stoką ty- 
čiomis skelbia miestų pra- 
monininkai ir Visokios rųšies 
pirkliai, idant paskui butų 
galima už visokius produk- 
tus plėšti darbininkams 
jau ir taip perdaug nudėvė- 
tas kailis. Vyriausybė į 
tas suktybes ir klastas pro 
pirštus žiuri ir leidžia 
skriausti visuomenę. 

Saliunai uždaroma. 
Skerdyklų apylinkėse 

pirm kelių metų butą la- 
bai daug saliunų. Kuomet 
anais metais miešto vyriau- 
sybė pakėlė ant saliunų mo- 

kestis nuo $500 lig $1.000, 
keliolika saliunų uždaryta. 
Dabar kuomet lapkričio 1 

dieną prisieita saliunams 

įimti nauji leidimai pusme- 
čiui, išnaujo -keliolika saliu- 

nų uždaryta. Tas daroma 
to dėlei, kad skerdyklose 
šiais laikais darbininkai 
mažai uždirbą, tad ir pa- 
tiems saliunams nelengva 
užsilaikyti. 

Teisėjų rinkimai. 
Pereitame utaminke 

Cook paviete į teisėjus iš- 
rinkta : 

Į viršesnį teisiną: M. A. 

Kavanagh, rep.; W. H. Mc- 

Surely, rep.; J. H. Fitch, 
dem., H. V- Fieeman, rep.; 
A. BarneSjįjrep.; Hugo Pam, 
rep.; M. LJ^IeKinley, dem.;; 
C. N. Goodwin, dem.; Ch. 
M. Foell, rep.* Denis E. Sul- 

livan, dem. Į circuit court: 
John P. MeGioorty, dem. y 

EDMUNDO STEPONAI 
ČIORASTAI. 

Visuscm n. Edmundo Ste- 
ponaičio Taatos galima da- 
bar užsiprenumeruoti pri- 
siunčiant tik 75c. už neap- 
darytus, o $1.00 už apdarys 
tus vienoje knygoje. Raš- 
tų spauda bus užbaigta apie 
Naujus Metus. Po atspauz- 
dinimo raštai bus brangesni. 

Užsakymus ir pinigus 
siųskite šiuo adresu: 

Al. Steponaitis, 
745 Glenmore avė., 

Blooklyn, N. Y. 

Bankinės rokundos. 
Kiekvienas išmintingas 

žmogus, kaip tik jam jo ap- 
linkybės leidžia, visada 

stengiasi atidaryti kurioje 
nors bankoje savo rokun- 

das, kad tokiuo budu leng- 
viau butij sutaupyti skati- 
ko juodai dienai. Tą patį 
jis privalėtų daryti ir savo 

sveikatos labui, tai yra, 
stengties palaikyti savo kū- 
no jicgas, kurios kiekvie- 
nam reiškia daugiau nei 
bankinės rokundos. Jiegų 
pamatas — tai geras vidu- 
rių veikimas. Laikykite 
juos geriausioje tvarkoje, ir 
kaip tik jaučiatės, kad kas- 
nors su jais negera, vartoki- 
te tuojau Triner’s Ameri- 
can Elixir of Bitter Wine 
kol jie vėl pareis į tvarką. 
Šis vaistas jau nuo senai ži- 
nomas kaipo j geriausia na- 

minė gyduolė- kiekviename 

susirgime, ypatingai geriau- 
sia jis pagelbsti pilvo ligo- 
se, nusilpimuose, širdies su- 

pykintuose,' nusišaldymuo- 
se, vidurių užkietėjimuose, 
apetitą nužudžius, nervišn 
kūmuose, galvos ir nugaros 
skaudėjimuose, alpavimuo- 
se ir daugelyj moterių li- 

gų. Gaunamas visose ap- 
tiekose. Jos. Triner, 1333 
— 1339 So; Ashland avė., 
Chicago, UI. 

Kantoras Bankinis 
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 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: 
Iš Krajaus In Krajų 
$ c KOKIA LINIJA. $ t 

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 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. 35.00 
36.00 Russian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 33.00 
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- 

kortės kainos. 

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: 

Tarp Eytkunų ir Tarp Tilžės 
5.00 . Hamburg. 4.85 

5.25 ... Bremen ... 5.20 
7.10 .. Antverpen 6.95 

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- 

lingiausias informacijas. 
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 SEVEROS BALSAMĄ PLAUČIAMo pagal 
nurodymus”—sako poni B. Hiavacek.Park Ridge, N. J. LVVVVVV?! 

SEVEROS 

Balsamas Plaučiams 
(SEVERĄ’S BALSAM FOU LUKGS) 

Geriausia gyduole 
Skiriama ir patariama vartoti idant su- 

teikti^ palengvinimą tokiuose skau- 

dėjimuose, kaip: 

Sunkus ir ilgai besitęsianti kosuliai į- 
vairaus budo, Uždegimas gerklės, Nu- 
šalimas, Kokliušas, Užkimimas ir toms 
panašios Plaučių ir Gerklės ligos. 

Suteikia Žmonėms Sveikatą 
Dvi kainos: 25c i 50c. 

Jaigu žinotumei 
kaip daug priklauso vienas nuo kito 
SKILVIS, JAKNOS ir ŽARNOS, tai vi- 
sai nesistebetumei, 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 

SEVEEOS 

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 Gydnol. 
(Yra jų 34) 

yra aptiekorių pardavinėja- 
mos beveik visar. 

Neimk kitokių. Jokios 
nėra “taip geros kaip Sė- 

veros”. 

Lengvai suprantami nurody- 
mai ir knygele lietu- 

viškoj kalboj. 

Gydymo patarimas 
Doyanai. 

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 

8EVER0S 
Gothardo Aliejus 

(SEVERA’S GOTHARD OIL) 

Kaina 50 centų. 


