
VIETINES ŽINIOS. 
Liepos 4 dienoje poroda. 
Jungtinių. Amerikos Vals- 

čių Neprigulmybės dienoje, 
liepos 4 d. Chicagoj atsibu- 
vo keliolikos tautų histori- 
jinė paroda. Kiekviena 

Įfcita amerikonams parodė 
ų tokio naujo iš savo se- 

nobinės praeities. Parodo- 
je dalyvavo ir lietuviai. 
Pirmiausiai maršavo čekai, 
škotai, graikai, lietuviai, 
paskui lenkai ir kitos tau- 
tos. Toje dienoje sugalvo- 
tos tokios parodos — labai 
išganingos, kadangi jos su- 

laiko Amerikos jaunuome- 
nę nuo beprotiškų tų dienų 
šaudymų, nuo ko būna daug 
nelaimingų atsitikimų. 

Toje parodoje lietuviškas 
programas sekančiai išpil- 
dyta: 1) Raitas generalinis 
maršalka, p. P. Mažeika; 
2) Nešta Amerikos Vėlu- 
va; 3) Ženklas su parašu 
“Lithuanians”; 4) Du rai- 
ti maršalkos asistentai; 5) 
Benas “Lietuva”; 6) Dide- 
lis išpuošįųs—> vlŽMI«S 

-(lks«t)7ant kurio gyvai per- 
* statyta liistorijinis atsitiki- 

mas, kaip D. L. Kun. Gedi- 
minas 1318 metais paėmė 
Kijevo pilį. Ant vežimo 
matėsi sekantis anglų kal- 

boj parašas: “Gedeminas 
Great King of the Litliu- 
anians takes tbe city of 
Kiev by stonu in 1318;” 
Leib-Gvardija D. L. K. Vy- 
tauto nuo Bridgeporto ir 

D. L. K. Vytauto raiteliai 
nuo Tonu of Lake, visi 

raiti su uniformomis. Pas- 
kui juos ėjo pėstininkai su 

uniformomis D* L. Kuni- 

gaikščių Algirdo, Vytauto 
ir Mindaugio. Daugumas 
kitų draugijų buvo prisiun- 
tusius tik savo atstovus su 

vejuvomis. Paroda labai 

puikiai nusisekė, juo labiau, 
kad sekta podraug su kito- 
mis tautiškomis ir didmies- 
čio puikiausiomis gatvėmis. 
Keli metai atgal, lietuviai 

A'kieagoj visai nežinota. Bet 
nūdien visi apšviestesni 
amerikonai lietuvius nuo ki- 

tų tautų lengvai atskiria. 
Nors ta dienų karštis bu- 
vo neapsakomas, tečiau pu- 
blikos šaligatviais buvo pil- 
na, kuriai teko matyti lie- 

tuvių gražus pasirodymas. 
Lietuvių papuoštas histo- 

rijinis įvežimas (float) tarp 
kitų tautų vežimų buvo 

daug žymue. Amerikonai, 
pamatę ant vežimo parašų, 
turėjo daug kų galvoti ir 
kalbėti apie lietuvius, jogei 
lietuviai savame laike bu- 
vo galinga, narsi ir žymi 
Europoj tauta. 

Pasibaigus parodai lietu- 
viai tą. pačią dieną parengė 
du susirinkimus su prakal- 
bomis ir dainomis bei kito- 
mis žaistomis. Ant Town 
of Lake toksai susirinkimas 
atsibuvo Davis Sąuare par- 
ke tuoj aus po pietų, o ant 

Bridgeporto vakare Mark 
"VVhite Sąuare parke. Pas- 

tarojoj vietoj programas iš- 
pildyta sekančiai: 1) Trum- 

pai angliškai į susirinkusius 
prakalbėjo p. J. L. Mc- 
Bean. Jis paminėjo Ne- 
prigulmybės dienos svarbu- 

mą; 2) Lietuviškai, kalbėjo 
p. P. Butkus. Jis pasako- 
jo šį tą iš Amerikos histo- 

rijos ir apie lietuvius. Kal- 

bėjo gerai, tik visam kenkė 
balso silpnumas; 3) “Biru- 
tės” choras padainavo dai- 
nas: “Saulelė raudona” ir 

“Sėjau rūtą”; 4) Užgrojo 
benas “Lietuva”; 5) An- 

gliškai kalbėjo p. J. J. Hert- 

manovič. Kalbėjo .prastai, 
nemokėdamas kaip reikiant 
surišti angliškų sakinių, 
kas pagimdė juoką. Sve- 
timtaučiai pamanė, kad lie- 
tuviai geresnių kalbėtojų ir 
neturį; 6) Ant galo “Biru- 
tės” choras pagiedojo lie- 

tuvių ir amerikonų hymnus 
— kas taipgi visus labai 

nustebino, nes tas viskas 

pasirodė ne savo vietoje. 
Kaip nebūk, bet lietu- 

viams lai bunie garbė už 

surengimą tokios dailios pa- 
rodos. Beporteris. 

Pigesnis važiavimas. 
Miesto valdyba priėmė 

aldermano Foell’o įnešimą, 
idant viršutiniu geležinke- 
liu (elevated)iš vienos mies- 
to pusės į kitą pravažiavi- 
mas butų apmokamas tik- 
tai penkiais centais. Ikišiol, 
kaip žinoma, reikėdavo mo- 

kėti penkis centus persė- 
dant ant kiekvienos to gele- 
žinkelio linijos, pagal gi nu- 

tarimą, dabar keliaunin- 
kams bus duodami “trans- 

fer’iai”, kas dar nekados 
nebuvo vartojama. Komu- 

nikacijos užveizdai pavesta 
ištyrti visas to dalyko ap- 
linkybes ir nutarti, ar gali- 
ma kompaniją priversti iš- 
duot keliauninkams persė- 
dimo bilietus (transfęr). 

Gazo kainos. 

Miesto valdybos komitetas 
perstatys valdybai priimti 
įšaldymą, kuriuomi gazo kai- 
nos bus taip atpigintos: 
pirmais metais 75 centai už 

tūkstantį kubiškų pėdų, se- 

kančiais dvejais metais 70 
centų ir pagalios du metu 
po 68 centus. Įsakymas tu- 
rės galę per penkis metus. 
Manoma, kad miesto valdy- 
ba priims tą nutarimą. 

Pennsylvanijos geležinkelis 
statys naujus stoties rumus. 

Augštesniame teisme per- 
žiūrom a trys Pennsjdvani- 
jos geležinkelių linijos rei- 
kalavimai, idant priversti 
kelis kapitalistus parduoti 
geležinkelio kompanijai že- 
mę prie Canal gatvės, nuo 

12-tos iki 15-tos gatvės. To 

geležinkelio linijos trauki- 
niai dabar sustoja ant 
‘ ‘ Union ’ ’ stoties, kuri yra 
labai maža įr netikusiai 
įtaisyta, tatai kompanija 
mano statyti naują puikią 
ir pagal paskutinius reikala- 
vimus įtaisytą stotį, kurios 
pastatymui kompanija ski- 
ria 20 milijonų dolerių. 

Pieno stoka. 
Būtinai reikalingas yra 

ilgas lietus ir vėsesnis oras, 
idant Chicago turėtų' pa- 
kaktinai pieno. Pastarų- 
jų laikų nepaprastus karš- 
čius labai atjaučia Illinois 

valstijos f armėnai, kurie 
delei karščių ir sausmečio 
neįstengia miestui prista- 
tyti užtektinai pieno. Jai- 

gu tokie karščiai, kaip kad 
buvo pastarąsias dienas, dar 
užsitęs ir toliau, tad mies- 
tui gręsia pieno badas. 

Nenusisekęs kalinių bėgi- 
mas. 

Iš pavieto kalėjimo ban- 
dė pebėgti trys kaliniai. 
Languose nupiauta geleži- 
nės štangos ir kovai su sar- 

gyba turėta keli revolveriai, 
bet visas darbas nuėjo nie- 
kais, nes kalinius išdavė 
ketvirtas kalinis Russell. 
Kuomet kaliniai piovė ge- 
ležines štangas ir jau bai- 

sre sa^ 

sergėjo jti 
ku paprastai pc 
vaikščioja sargas ir prikal- 
bino juos, idant pabėgimą 
atidėtų kitai dienai. Ant- 
rą dieną išdavikas ženklais 
viską išpasakojo sargui Da- 
vies ir tas surado visą me- 

namą pabėgimą. Su sargu 
labai gerai sugyveno kali- 
nis Russell, tatai jis ir iš- 

gelbėjo sargą nuo atsako- 
mybės delei kalinių pabė- 
gimo. Sargas Davies da- 
bar pažadėjo pasirūpinti, 
idant Russell’is butų paliuo- 
suotas. 

Dainuoja laike piešimo. 
Keturi banditai — italai 

išplėšė Kennedy ir Mam- 
mar saliuną, p. n. 1425 So. 
Wabasb avė. Su revolve- 
riais rankose įėjo jie į sa- 

liuną, kuomet anam apart 
pardavėjo buvo tiktai vie- 

nas svečias. “Eik į ledau- 

rię‘ ’ — paliepė vienas plė- 
šikas svečiui — “dabar taip 
karšta, o alus gali tau už- 
kenkti ’ Panašiu budu ki- 

tas plėšikas nuvarė ledau- 
nėn ir pardavėją. Apsi- 
saugoję nuo pašalinių žmo- 

nių, plėšikai atsidarė sa- 

liuno kasą, kur rado apie 
$30 ir apsižiūrėję pradėjo 
sau ramiai linksmintis, ger- 
dami alų bei degtinę ir 

linksmai dainuoti italų mei- 

lišką dainelę. Tiktai kuo- 

met gerai pasilinksminę 
plėšikai apleido saliimą, 
pardavėjas ir svečias išdrįso 
išeiti iš ledaunės. Praneš- 
ta policijai, kuri dar nesu- 

randa jokių plėšikų pėdų. 

Nuodijasi delei darbo 
stokos. 

Delei darbo stokos ir varį 

go kėsinosi atimti sau gy- 

vastį kokis — tai H. Makel, 
gyvenąs p. n. 5330 Indiana 

avė. Jisai išgėrė karboliaus 

rūgšties ir praeiviai rado jį 
šaukiantį iš skausmų ant 55 

gatvės. Makel tuojaus liko 

nugabentas ligonbutin, kur 

apžiurėjus daktarui rasta, 
kad saužudis gali būti nuo 

mirties išgelbėtas. Make- 

l’io kišeniuose rasta laiškas 

į tėvą, kuriame prašo jam 
už nusižudymą dovanoti, 
nes jis negalįs surasti sau 

darbo. 

Patįs sau duobę kasasi. •/ 

Yra daug žmonių, kurie 

nesupranta, kad jie patįs 
sau duobę kasasi. Prisis- 
tebėkite, kaip jie valgo ir 

geria, tuojau pamatysite, 
kad jie savo sveikatą naiki- 
na. Jų neblaivumas, nere- 

guliariškumas valgyti, men- 

kas virimas, neatsakomai 

parinktas maistas, nesu- 

kramtomas gerai kąsnis — 

visa tatai veda pirm laiko 

kapan. Niekada nereikia 

apsileisti dagi menkiausiuo- 
se susirgimuose, nes liga ga- 
li išsiplėtoti, susimesti ku- 
rion nors kūno dalin. Var- 
tokite Trinerio American 
Elbdr of Bitei* Wine. Jis 
išvalo vidurius ir žarnas ir 
neleidžia ten rūgti nesuvirš- 
kintam maistui. Jis sustip- 
rina virškinamuosius orga- 
nus, atnaujina sugedusį 
kraują, suteikia naujas jie- 
gas nervams ir raumenims. 
Gydo vidurių užkietėjimą, 
galvos ir nugaros skaudėji-^ 
mus, prašalina reumatizmą, 
neuralgiškus skausmus, 
dieglius ir mėšlungius. Gau- 
namas visose aptiekose. 
Jos Triner, 1333 -r-1339 a 
Ashland avė., Ghicago, BĮ. 

^^^^Wretuvių dalyvavy- 
mo 4 d. liepos* apvaikščio- 
jime nuo Sane Fourth As- 
sociation prezidento M. F. 
Girten’o gauta< sekanti pa- 
dėkavonė: 

“Nuo parodos Komite- 
to ir -manęs paties, sutei- 
kiame jūsų divizijai širdin- 

gą padėkavonę už puikų pa- 
sirodymą 4 d. liepos paro- 
doje ir užtikriname, kad 
tam priduodame didelę ver- 

te. 

Su geriausiais linkėjimais 
ir pagarbą, laikome sau už 

garbę pasilikti, 
Jums nuoširdžiai atsida- 

vęs, 
Michael F. Girten. 

Parodos Komiteto Prezid. 

JOHN M. TANANEVICZE 
3244 S. Morgan St. Chicago. 

Priima banliou pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir pa n' oda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 

nedėliomis, utarninkais ir pėtnyčiomis. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiol. 

A. OLSZEWSKI 
3252 S. Halsted St. Chicago. 

•Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Keal Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skrynutes (boses) 
po $3.00 metams.' Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus j visas svieto 
dalis. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys valandą vakare: 
nedėliomis, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienbms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kai*) ikišiolei. 

MIKAS J.TANANEVICZE 
670 W. 18th St. Chicago. 

Priima ankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Keal Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis; 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėliomis, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei. 

JOHN J. BAGDŽIUNAS 
2334 S. Oakley Av. Chicago. 

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Keal Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (bazes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkortes 
ir siunčia pinigus į visas dalis svieto; 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos šis 
ofisas užsidarys d valandą vakare: ne- 

dėliomis, utarninkais ir pėtnyčiomis-.- 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei. 

town op lase 
SAVINGS BANK, 

Joseph J. Elias, savininkas, 
4600 S. Wood St. Chicago. 

Priima bankon pinigus ir moka 
Z%. Skolina pinigus ant Beal Esiate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skrynutes (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus j visas svieto 
dalis. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėliotais, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiolei. 

NEW CITY SAVINGS 
BANK 

4601 S.Ashland Av. Chicago 
Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Už sudėtus pin us musu ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš kurios 
galima rašyti čekius ir jie tinkanti 
visur. Skolina pinigus ant Beal 
Estatc. Perka ir parduoda namus ir 
lotus. Parsamdo bankines skryneles 
(boxes) po $2.50 metams. Parduo- 
da laivakortes ir siunčia pinigus į vi- 
sas dalis vieto. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaTO. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare; 
nedėliotus, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms Iras atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei. 

IZIDOR NAUSIEDAS 
917 W. 33rd St. Chicago. 

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina, pinigus ant Beal Estate. 
Perka ir parduoda 

_ 
namus : ir lotus. 

Parduoda šifkcrtes ir siunčia pinigus 
i visas svieto dalis. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki B- vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys ^Kralandą vakare: 
nedalioms, utarninkM ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms djBbms bus atdaras 
iki 9 vai. vaksro£oip iki B Į ei. 
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Bankinis Kantoras 
Pirkimui Laivakorčių. 

Žemiaus suteikiame kainas ant nekuriu linijų išvažiuojantiems ir atvažiuo- 
jantiems Amerikon. Mes turime geriausias 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: 
Iš Krajaus In Krajų 
$ c KOKIA LINIJA. $ e 
40.00 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko, eina 9 d. 35.00 
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, Beg., eina 9 d. 35.00 
38.00 North German Lloyd tarp Bremen ir Baltimore, eina 12 dienų .. 33.00 
40.00 Red Star Linija tarp Antverpen ir New York, perplaukia jūres į 8 d. 35.00 
38.00 Holland American Linija tarp Rotterdam ir New York, eina 9 d. 35.00 j 
36.00 Bussian American Linija taip Libava ir New York, eina 10 dienų 30.00 
40.00 Canadian Pac. R. tarp Antverpen ir Quebec, eina 10 dienų 30.00 ir 32.00 
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 
5.00 .. Hamburg. 
5.25 .. Bremen 
7.10 Antverpen ... 
6.70 Rotterdam 

Tarp Tilžės 
4.85 
5.20 
6.95 
6.60 

_ Vaikai: 4 metų lig 10 metų pusę, nuo 10 metų pilną kainą, mažiau 4 
metu dykai. 

Jei reikalaujate šipkortes, rašykite pas mumis, o mes suteiksime visas reika- 
lingiausias informacijas. 

Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didžiausias ir 
geriausias už visus kitus, tai ir geriausiai ir saugiausiai siunčiame laivr.kortes 
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, UI. 

Severos gyduoles išsiplatino, nes jos vertos užsitikejimo. 

Vasarine liga 
cholerina, vidurių liuosumas, greitoji, 

traukliai ir slėgimas skilvio — kankina 
vaikus ir suaugusius dabartinėj metų da- 
lyj. Tokios ligos tankiai turi blogas pa- 
sekmes, jaigu jų tuojaus neprašalinus 
vartojant 

Severos 

Gyduoles prieš Cholerą 
ir Greitąją 

Didesnė bonkutė 50c 
Mažesnė bonkutė 25c. 

Miršta iš bado 
turėdami viso ko iki valiai. ToVis yra 
žmonių likimas, kurie turi sugadintą, vir- 
škinimą. Jiems yra stoka apetito, o ką 
suvalgo, tai visados kenčia skilvio skau- 
smus, kuris negali gerai virškinti. Praša- 
link tokį padėjimą, vartodamas 

Severos 

Skilvini Kartumą 

Bonkutė vienas doleris. 

Severas gyduoles pardavinėja aptlekoriai ir gyduolių pirkliai beveik 
visur. Niekados neimk jokiu kitu gyduolių, 

jaigu jas tau siutintu, vieton tikru Severos Gyduolių. 

Negali išlaikyti 
Tavo inkstai negali išlaikyti nuolatinio 
intempimo, kuriame randasi, ir dėlto sil- 
psta. Privalai juos sustiprinti, nes nuo 

stiprumo inkstų priklauso viso kūno svei- 
kata. Pasieksi vieną ir kitą vartodamas 

Severos 

Gyduoles Inkstams 
ir Jaknoms 

Didele bonkute #1.00 
Mažesnė bonkute 50c 

Ranku drebėjimas 
neramumas, susierzinimas, nemiga, bai- 
me ir rūpestis — tai yra nekurie apsirei- 
škimai silpnumo ir suirimo nervų- Vie- 
nok yra gyduoles, kurių kiekvienas pa- 
vartojimas suteikia ramumą suirusiems 
nervams ir priduoda jiems sveikatą. Var- 
tok 

Severos 

Nervotoną 

Doleris 

Bonkutė 

Del Ištikimu gydymo patarimu rašyk In musu Gydymo Skyrių, 

W. F. Severą Co. "M™* 


