
VIETINES ŽINIOS. 
Iškilmingos vestuvės. 

Pereito utarninko vakare, 
lapkričio 14-tą dieną, šv., 
Jurgio K. parapijos bažny- 
čioje, ant Bridgeporto, at- 
sibuvo iškilmingas šliubas 
p. Povilo Mažeiko su Anta- 
nina Liubinaite. Džiako^ 
nas kun. M. Kraučunas pa- 
sakė jaunavedžiams gražij 
pamokslą, o vietinės para- 
pijos choras puikiai ant 
viską pagiedojo. Žmonią 

i buvo prisikimšusi bažnyčia. 
•Po šliubui jaunavedžiai su 

palydovais automobiliais 
nuvežta tos parapijos sa- 

lėti, kur atlaikyta pokylis 
ir iki vėlybai nakčiai links- 
mintasi. Kadangi p. Ma- 
žeika buvo į tas savo ves- 

tuves pakvietęs šimtus savo 

prietelių ir pažįstamų, ta- 
tai ir salėn keli šimtai žmo- 
nių buvo susirinkę. 

Visi pasakoja, kad tokių 
iškilmingų ir didelių lietu- 
viškų vestuvių dar niekur 
nematyta. P. Pov. Mažei- 
ką toms savo vestuvėms ne- 

sigailėjo nei triūso, nei pi- 
nigų. 

Jaunavedžiams velijama 
laimingos kloties moterys- 
tėje! 

Lietuviškas teatras. 

Nedėlioj, 12 d. lapkričio 
|. m., šv. Jurgio svetainė- 
j e, draugija Panų N. P. 
šv. Marijos parengė lietu- 

višką teatrą. Buvo pasta- 
tyta scenoje Žemaitės 3-jų 
veiksmių komedija “Trys 
Mylimos”. Lošime daly- 
vavo šie veikiantieji asme- 

nis: Kiverienė, našlė tur- 

; tinga ūkininkė, Juzefą Ada- 

mavičaitė; Petronėlė, jos 
duktė, Monika Gurinskaitė; 
Domicėlė, antra duktė, Zo- 
fija Urba; Liudvikas, sam- 

dytas berniukas, Franciška 
Lonas; Kozeris, turtingas 
jaunikis, Elena Jovaišiutė. 
Veikalas pats savimi yra la- 
bai juokingas. Lošėjai sa- 

vo roles atliko atsakančiai. 
Šita draugija susideda 

vien iš čionai augusių lie- 
tuvaičių; nors jų skaitinis 
ir nedidelis, vienok ir jos 
jau pradeda krutėti ir in- 
teresuotis savo reikalais. 
Yra tarpe jų ir sulenkėju- 
sių arba suanglėjusių, vie- 
nok prigulėdamos prie drau- 

gijos jos įgys daugiau lie- 
tuviškos dvasios ir pamylės 
savo prigimtą kalbą. Mi- 
nėtos draugijos pirmininke 
yra p-lė Monika Gurinskai- 

tė, kuri su visa energija yra 
atsidavusi draugijos reika- 
lams. Laikas jau butų lie- 
tuvaitėms pagalios pradėti 
rūpintis visuomenės ir sa- 

vaisiais reikalais, šviestis ir 

pasirodyti save tikromis 
Lietuvos dukterimis. 

Alyva. 

Dvylikos metų sukaktuvės. 
Subatoje, 11 dienų lapkri- 

čio š. m. Lietuviška Teatra- 
liška Draugija po prieglo- 
ba šv. Martino turėjo savo 

varduvių vakarėlį šv. Jur- 
gio svetainėje. Vakerėlis 
buvo parengtas vien tik na- 

riams. Pirmiausia vakarų 
atidarė draugijos pirminin- 
kas Nikodimas Overlingas, 
kalbėdamas kaip draminą 

įsikūrė ir abelnai apie jos 
gyvavimų. Antras kalbėjo 
M. Kadzievskis ir-gi apie 
draugijos uždėjimų, jos mie- 
rius ir darbus. Trecias kal- 

bėjo Jonas M. Tąnaneviče, 
nurodydamas naudingumų 
prigulėjimo į draugijas ir 

kad šv. Martino draugija 

yra viena iš prakilniųjų 
bažnytinių draugijų Chica- 
goje. Toliau deklemavo A. 

Kasparas. Finansų sekre- 
torius perstatė finansinį 
draugijos stovį. Kalbėjo 
dar P. Baltutis apie nau- 

dingumą prigulėjimo į 
draugijas ir keli kiti drau- 
gijos nariai. Vakarėlis bu- 
vo gana triukšmingas ir vi- 
sus narius užganėdino. 

Alyva. 

Policistas areštuotas kaipo 
plėšikas. 

Policistas Patrick ] Con- 
boy, prigulintis į nuovadą 
prie Chicago avė., liko areš- 
tuotas kaipo gatvinis plė- 
šikas. Pirmą valandą nak- 
ties užpuolė jis ant kertės 
Erie ir Franlin gatvių 26 

metų. M. O’Briėn’ą, gyve- 
nantį p. n. 31 E. Delav are 

place ir, grąsindamą^ jam 
revolverių,, atėmė $3 pini- 
gų. O’ Brien’as tuo jaus pa- 
žino policistą, kuris plėš- 
damas buvo apsitaisęs visa 
tvarkdario uniforma, dai- 

gu „jau, nežiūrint į kasdie- 
ninius po visų akių plėšimus, 
pagalios ir policistai pradės 
plėšti praeivius, tai jau to- 
kie dalykai turbūt galimi 
tiktai Chicago j e. 

Iš darbo lauko, v 

Nuo 1 dienos lapkričio 
firma Armour and Co. savo 

darbininkams ir valdinin- 

kams, skaitliuj e apie 15.000 

žmonių, įvedė pensijas. Į 
rezervinį fondą firma sudė- 

jo $1.000.000. Tos pensi- 
jos bus duodamos darbi- 
ninkams, dirbusiems firmo- 
je 20 metų, 6 taippat darbi- 
ninkų našiems ir vaikams* 
nors jie ir nebūtų dirbę 20 

metų. ; 
■ 

_. -J- 
Pastaromis dienomis Chi- 

cagoje pasklydo paskalos, 
kad firmoje Hart, Shaffner 
ir Marx, gerai žinomos iš 
buvusiojo siuvėjų straiko, 
įvyko darbdavių lokautas, o 

delei to iškilsiąs ir siuvėjų 
straikas Pirmos sekre- 
torius J. Schaffnėr tas pa- 
skalas užgynė, o vienkart 
valdininkai United Garment 
Workers of America, siuvė- 

jų unijos, viešai paskelbė, 
kad tos firmos fabrikuose 
viskas yra tvarkoje ir prieš 
aštuonis mėnesius su firma 
padarytos sutarties darbi- 
ninkai ir toliau turi prisi- 
laikyti. 

Išaikvojo $12.000. 
Čekų paskolos ir namų 

statymo bendrovės “Lev 
Homestead Association” iž- 
dininkas J. Slivka, 35 metų, 
gyvenantis p. n. 561 W. 16 
gat., apkaltintas už išaikvo- 
jimų $12.000 bendrovės pi- 
nigų, liko patrauktas teis- 
man. Bendrovės pirmininkas 
J. Curni išsiėmė nuo polici- 
jos leidimų ir aikvotojų su- 

areštavo. Kadangi už areš- 
tuotąjį niekas nenorėjo su- 

dėti $6.000 parankos ,tatai 
nugabenta jis iki teismui 
pavieto kalėjiman. J. Sliv- 
ka savo kaltės dargi nei ne- 

išsižada. Buvo jis paeiliui 
keletu metų bendrovės iždi- 
ninku ir niekas i o darbų tin- 
kamai nekontroliavo. 

Mormonai Chicagoj. 
Cbicagon atvyko apie 20 

mormonų sektos misijonie- 
rių, kurie .vaikščioja po na- 

mus ir stengiasi pertikrinti 
žmones, kad žmogus būtinai 
privalo turėti daugiau pačių 

negu vieną. Mormonai tiki 
į daugpatystę ir yra apsi- 
gyvenę savo sodybose vals- 

tijoj Utah, kur vyriausybe 
priversta yra juos toleruoti. 
Policijos teisman Engle- 
wood miesto dalyje buvo at- 
vesta du mormonai: V. Kel- 
ler, 20 metų ir M. Thomp- 
son, 24 metų. Tiedu jauni 
“misijonieriai” buvo areš- 
tuoti už tai, kad po prie- 
varta norėjo įeiti į namus 

p-ios E. D. Delaney, 6111 
Steivart avė. Moteris tu- 

rejo piudyti 
pagalios pašaukti policijų.: 

n. t#-. į 

Sugavo apgaviką, 
George English, gerai ži- 

nomas policijai savo • tai- 
siais darbeliais, ? pagalins 
pakliuvo į detektyvų rai- 
kąs. Englišh'^paprasį&i 
Varė savo ’amatų-tutėių g|i- 
gy ventose miesto dalyse 
tarpe tarnų. Nešiojo jis su 

savim brangius r paveikių 
rėmus, parduodavo juos |iž 
pusę kainos, imdavo liuobi 
iki $10 rankpinigių ir Įsi- 
žadėdavo tokius jau renius 
už poros dienų prisiųsti į 
namus. Jokių rėinų Įfe- 
prisiųsdavo ir Engljsh jau 
nekados tuose pačiuose Ur- 
muose nepasirodydavo. 
Šiaurinėj miesto daly j to- 
kiuo budu prigauta apie 
200 moterių. f 

Nepaprastos oro permainos. 
Į 30 valandų, laiko tai yra 

nuo pereitos subatos l-. vai. 
po pietų ir nedėlios 8 vąl. 
ryto, miestas Chicago perė- 
jo per temperatūrų visų mė- 

tų dalių. Subatoj po piet 
buvo vasara, termometras 
rodė 75 šilumos laipsnius; 
11-tų vai. vakare jau bųyO 
tik 35 laipsniai šilumos, gi 
8-tų vai. ryte termometrą^ 
rodė 'TE2.8 laipsnių šalŽio.' 
Iškarto- .lijo, paskui snigo! 
arba kartu puolė ir lietus ir 

sniegas. Tojo oro permai- 
noje putė nepaprasta vėtra,1 
greitumu 50 mylių į valan- 
dų. Vėtra pridirbo daug 
nelaimių ir nuostolių. Su- 
traukinta elektrinės vielos, 

j išvartyta telegrafų stulpai. 
Ant Elston avė. tramvajus 
reikė j o traukti arkliais, ka- 
dangi vielos buvo 'sutrau- 
kytos. Chicagoje du žmo- 
nės vėtros liko užmušti. 
Ant ežero apdaužyta dau- 
gybė plaukiojančių laivų ir 
valčių, o viena gazolininė 
valtis su 7 žmonėmis nu- 

skendo. Žiemos valdymas 
Chicagoje prasidėjo gana 
žiauriai. ’* 

Suareštavo 132 čhmiečžus. 
Policijos viršininko pagal- 

bininkas Schuettler visose 
dalyse miesto nedėlios nak- 
tį padarė medžioklę ant !šu- 
lėrių-chiniečių Tr ŠUarešta- 
vo jų net 132. Policijos 
nuovados pilnos chiniečių 
— daugumas liko paliUo- 
suota, sudėjus parankų pini- 
gais jų draugams. Chinie- 
čiai, laikanti visose miesto 
dalyse skalbyklas, atsižymi 
tuomi, kad visų savo sunkij 
savaitinį uždarbį nedėlioję 
pralošia kortomis, arba iš- 
mėto belaidokaųdami. 

Aušros prelekcija. 
Lapkričio 19 dienų, ly- 

giai 3 valandų po pietų, 
Aušros svetainėj, 3149 So. 

Halsted gatvės, Kl. Jurge- 
lionis skaitys prelekcijų 
temoj: “Pažinojimo rube- 
žiai”. 

Ilgai neatsigriėbiant. 
Kada žmogus po kokiai 

nors ligai ilgai neatsigrie- 
bia, kada j o sveikatom- su- 

grįžimas tęsiasi labai ilgai, 

jam reikalingi* tokie vaistai, 
kurie jį gaivintų ir stiprin- 
tų. Vienas geriausių to- 
kiuose atsitikimuose vaistų 
yra Triner’s American Eli- 
xir of Bitter Wine, sutaisy- 
tas iš tam tikrų gaivingų ir 
pastiprinančių šaknelių ir 

raudonojo vyno. Tasai 
vaistas pirmiausiai išvalo 
virškinamuosius organus ir 
laiko juos tvarkoje, prašali- 
na iš kūno visas nudėvėtas 
medegas nereikalingai be- 
rugstančias žarnose. Tuo 

pat laiku suteikia apetitų 
gerų virškinimų, ■ gausų 
kraujų ir reguliarįškų jo 
cirkuliavimų. « Sustiprinu 
nervus ir pajudina visus or- 

ganus gerai4 savo darbų at- 
likti. Visada, kada tik jau- 
čiatės nesmagiai, nuvargę, 
kada viduriai negerai vei- 
kia, vartokite tų -vaistų. 
Gaunamas visose aptiekose: 
Jos. Triner, 1333 — 3339 
So. Ashland ate., Chicago,. 

EDMUNDO STEPONAI- 
ČIO RAŠTAI. 

rf Visusa. 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 atspauz- 
dinimo raštai bus brangesni. 

Užsakymus ir pinigus 
siųskite šiuo adresu: 

Al. Stepopaitis, 
745 Cdenmore avė., 

Blnoklyn, N. Y. 

JOHN R. HNEWCOMER. 

Teisėjas Municipalinio 
Teismo. 

Viršui esantis paveikslas 
perstato teisėją John R. 
Newcomer, kuris dabar na- 

grinėja teismo bylas prie 35 

gatvės netoli Halsted gat. 
Jis yra teisėju septinti 

metai, pirmiau keletą metų 
buvo valstijinio prokurato- 
riaus pagelbininku. Pri- 

guli prie republikoniškos 
partijos ir yra iš tos par- 
tijos vienatiniu teisėju, ku- 
ris liko;išrinktas išnaujo. Iš 
devynių teisėjų paskuti- 
niuose rinkimuose — perė- 
jo aštuoni demokratai, o tei- 

sėjas Newcomer vienatinis 

republikonas. Tas yra ge- 
riausiu darodymii, kad tei- 

sėjas Newcomer savo tar- 

nyste j e įgijo gyventojų sim- 

patiją, kuriems buvo teisin- 

gu ir sumaniu teisėju. Jis 

yra gabus, neapkenčia, jai- 
gu kuris iš apskųstųjų me- 

luoja, o už atvirumą ir pri- 
sipažinimą prie kaltės bau- 
džia mažai arba ir visai pa- 
liuosuoja nu© bausmės. Tei- 

sėjas Newcomer yra darbi- 

ninkų klesos draugu ir nėra 

neapkęstoji! svetimtaučių, 
kaip daro dauguma kitų tei- 

sėjų. Jis yra draugu lietu- 

vių ir jų laikraščio. 

Tas tiktai veikalas yra 
ko-nors vertas, iš kurio 

žmogus gali pasitaisyti ir 

pramokti išminties. 

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. 

Oįonai paduodame laivų surašą 
IšKrajans In Krajų 
$ c KOKIA LINIJA.' $ 
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, Reg., 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 Cąnadian 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, 
tiM. 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 

"SM'-.>;......^...V.r..:..«.*... Bremen .... 5.20 

710 ... ..-s*........ Antverpen ...... 6.95 

7.05 .. į.....................vv.. 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 nusiunčiamo 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. 

“Nėra kito vaisto taip pasekmingo nuo užsigavimo, sustyrimo, šluba- 
vimo, sutinimo, dieglių strėnose ir reumatizmo, kaip Severos Gothar- 
do Aliejus“— rašo poni Anna Peterson, San Pierre, Ind. — “Patariu 
kiekvienai šeimynai, idant tą linimentą visados turėtų po ranka“. 

Apsaugojimas nuo skausmo. 
Jaigu sergi reumatizmu, neuralgija, aptinimu, sustyrimu kaklo, 
raumenų arba sunarių, apšlubimu, išpūtimu, krutinės arba šono 
skaudėjimais, niksterejimu, susižeidimu, susimušimu, arba kokio- 
mis kitomis toms panašiomis ligomis, kurių gydymui reikalingi 
išvydiniai vaistai —jokis dalykas nesuteiks taip greito ir bepavo- 
jingo palengvinimo, kaip 

SEVEROS 

Gothardo Aliejus 
SEVERA’S GOTHARD OIL 

Pirk bonkutf šiandie! Susipažink su puikiomis ypatybėmis to skausmu 
prašaiinlmo budo, o niekados be jo nenorėsi apsieiti. 

“KOSULYS 
PEREJO- 

Bonkute to linime- 
nto namuose reiš- 
kia tą patį ką 
Apsaugoj. skausmo. 

Kaina 50c 

I 

“PENKIOLIKA 
LASZU”- 

“Kvėpavimas dabar yra liuosas” — 

V Užkimimas praėjo”. Tokie ir tiems 
panašus palengvėjimo išsireiškimai 
išeina iš žmonių lupų, kurie kaipo bū- 
dą nuo savo Kosulio, Bronchitis, Ger- 
kles užstojimo arba nuo kitų ligų 
Plaučių, Gerkles ir Koseres vartojo 
užsitikimą vaistą, taip gerai žinomą 
vardu: 

SEVEROS 

Balsamas Plaučiams 
(SEVERA’S BALSAM FOU LUNGS) 

Pagelbės ir tau! Kaina: 
Pabandyk! 25c. ir 50c. 

Atsitikimuose chroniško arba užsi- 
senejnsio užkietėjimo, nevirškinimo, 
kepenų apsunkimo, dispepsijoj, nusil- 
pime ir nusikamavime jėgų — geros 
pasekmes yra paprastai užtikrintos, 
jaigu reguliariškai imsi po kiekvie- 
nam valgiui nuo penkiolikos lašų iki 
pilnam šaukščiukui vaisto, vadinamo 

SEVEROS 

Gyvasties Balsamas 
(SEVERA’S BALSAM OF LIFE) 

Kaina: Vaistas su nepapras- 
75c tomis ypatybėmis. 

PARDUODAMA APTiEKOSE. Paimk egzempliorių Severos Lietuviško Kalendoriaus 1912 
metams. Duodamas DOVANAI. Noapmokamo Gydymo Patarimo roikalaudamas rašyk n 

W. F. Severą Co. “"V“ 


