
VIETINES ŽINIOS. 
Bridgeport’as puošiasi. 
Tš visti Chicagos miesto 

dalių, kuriose tirštai apsi- 
gyvenę lietuviai, yra dai- 
liausi ir pažangiausioji dalis 
vadinamoji Bridgeport. Čio- 
nai kadangi turime didžiau- 
sius apšvietus šaltinius, di- 

džiausių Amerikoj laikraš- 
čių išleistuves, turime vie- 

nų gražiausių lietuviškų 
bažnyčių vardu šv. Jurgio 
K., kur klebc-ųguja gerb. 
džiąkonas kun. M. Kraueu- 
nas, o pagaliau dabai* Brid- 

geportą ima puošti “Katali- 
ko” leidėjo didis namas, ku- 
riame tilps bankas ir “Ka- 
taliko” išleistuvė, neminint 
privatinių, ofisų ir pagyve- 
nimų. “Kataliko” naujas 
bustas pastatyta ant kertės 

Morgan st. ir 33-eio st., tie- 

siog priešai dabartinį “Ka- 
taliko” namą. Turime ant 
Bridgeporto be to šv. ‘Jut- 

gio K. parapijos didelę sa- 

lo, kuri randasi parapijos 
mokyklos busto. Tokios sa- 

los nei viena lietuvių kolio- 

nija neturi. Yra ruimin- 

ga ir turi gražias scenai de- 

koracijas. Pagaliau patir- 
ta, jogei žinomas musų tam 
tietis ir senas Cliicagos pi- 
lietis, p. L. Ažukas, suma- 

nęs statyti milžinišką salę 
ant kertės 33-eios gat. ir 
Auburn avė. Bustas, ku- 
riamo busianti didelė 
salė, užimsiantis trijij lotų 
plotį ir turėsiantis tris augš- 
tus. Busiąs pastatytas pa- 
gal naujausius technikos 
reikalavimus. P. L. Ažu- 
kas jau pienus dirbąs. Lie- 
tuviai jam bus už tai dė- 

kingi, kadangi nereikės ba- 
lius taisyti kur kokiose pur- 
vinose svęjjmtauSių salėse. 

jĮpetuvių skatikas teks lie- 
tuviui. Be to ant Bridge- 
porto daugumas lietuvių 
šiaip sau dailius namus sta- 
tosi. Ir jei į tą visą at- 

kreipsime domą, tai lietu- 
viai ant Bridgeporto pakils 
pramonėje daugiau nei kur 
kitur, kadangi jau ir šian- 
die turime žymius vertelgas, 
kaip tai: Joną Btfdriką tu- 
rinti departamentinę san- 

krovą, Kaz. Jokūbaitį, na- 

minių rakandų sankrovą, Iz. 
Nausiedą, žinomą bankinin- 
ką ir departamentinės san- 

krovos savininką ir šimtus 
lutų lietuvių, turinčių gerus 
biznius ir gerokai prasigy- 
venusius. Ateis laikai, kad 
lietuviai nuo Bridgeporto 
išstums visus svetimtaučius. 

Lietuviškas vakaras. 
Nedėlioj, lapkričio 26 d. 

š. m. Simano Daukanto Te- 
atrališkas Jaunuomenės 
Kliubas parengė lietuvišką 
teatrą Soutb Side Turner 

svetainėje. Scenoje buvo 
pastatyta dviveiksmė ko- 

medija “Velnias ne boba”. 
Lošimas nekaip pavyko. 
Nekurie aktoriai perdaug 
menkai išsimokino savo ro- 

les. Publika labai gražiai 
užsilaikė, tiktai pagalios 
pradėjo nerimauti, neužsi- 

ganėdindama lošimu. Velv- 
tina butų, idant Sim. Dau- 
kanto Teatr. Jaun. Kliubas, 
nešiodamas musų garbingo 
liistoriko vardą, pasisteng- 
tų ką geresnio veikti visuo- 
menės labui. Jaigu spekta- 
klių taisymas uesiseka, tad 

geriau parengti šiaip vaka- 
rėlius su įvairiu programų 
paskaitymais,deklema^ijo 
mis, muzika,, blaiviais pasi 
linksminimais ir. t. p., kas 

publiką labiaus užganėdin- 
tų ir suteiktų jai daugiau- 
naudos-.-.. — Alyva, y 

Aušros prelekcijos. 
1) Lapkričio 30 dieną š. 

m. (Padėka vonės Dienoje) 
7-tą vai. vakare, šv. Jurgio 
parapijos svetainėje — 32 
Place ir Auburn avė., bus 

skaityta prelekcija temoj: 
“Chinai ir jų revoliucija”. 
Skaitys J. Laukis. Prelek- 

cija bus iliustruota apie 80 

paveikslėlių. Inžanga 10 

centų asmeniui. 
2) Gruodžio 3 dieną, 3 

vai. po piety Aušros sve- 

tainėj — 31411 S. .Halsted 
gatvė, bus skaityta prelek- 
cija temoj: “Meksikos in- 

dijonai ir jy kalba”. Skai- 

tys Kl. Jurgelionis. Pre- 
lekcija bus iliustruota. 

Iš miesto valdybos 
nutarimų. 

Miesto valdyba pastaruo- 
se savo„ posėdžiuose išrinko 
komitetą apsaugojimui 
miesto mro žemės ir namų 
statymo spekuliacijos. ‘Tas 
komitetas turįs išdirbti tam 
tikras taisykles, kurios bus 
priverstiųos ir miesto že- 
mės pardavėjams ir namų 
statytojams.. .. 

Pajudinta- klausimas par- 
davinėjamo pieno bonkų ir 
nutarta uoliau daboti, idant 
bonkose pieno intalpa butų 
teisingesnė. 

Nutarta, idant bilijardu 
salės butų uždarinėjamos 
pirmų valandų nakčia, kaip 
ir sali ima i. 

Pirklyba chiniečiais. 

Vyriausybė susekė “clii- 
nišką trustą” vedantį pa- 
čią pirklybą chiniečlais ir 

opiumu. Turtingi chiną 
pirkliai tokiuose nuėstuose, 
kaip Chicago. Detroit ir 
New York supirkdavo už 
tam tikrą, kainą savo vien- 

genčius, imponuojamus iš 
Kanados, kuriuos vėliaus 
vėl parduodavo už gerą 
pelną. Didžiausiuoju agen- 
tu to “trusto” Chieagoj bu- 
vo Moy Sing, laikomas čia 
turtingiausiu ohiną pirkliu, 
kuris savo “biznį” varė p. 
n. 453 S. Clark gatvė, o.sa- 
vo biuro užpakalyje turėjo 
100 lovą, importuotoms iš 
Kanados “prekėms”. Kai- 

po kaltinamus priklausime 
į tą “trustą”, policija Chi- 
eagoj areštavo žymius pir- 
klius, kurie prieš teismą tu- 
rės atsakyti už savo tam- 
sius darbus. 

Tolimesni policijos tardy- 
mai. 

Nekados dar Chicagos po- 
licija taip nedrebėjo už sa- 

vo kailį, kaip pastaruoju 
laiku. Ikišiol liko suspen- 
duoti septyni augšti polici- 
jos valdininkai, o pora die- 

nų atgal policijos viršinin- 
kas McWeeny suspendavo 
visų policijos valdininkų 
personalų nuovadoje prie 
Chicago avė. Miesto Civi- 
linės Tarybos Komisija, ve- 

danrti tuos visus policijos 
tardymus, toliau mano “ ap- 
valyti” policijos nuovadas 
ir kitose miesto dalyse, bu 
tent nuovadoje prie Harri 
son avė., Cottage grovė avė 

t prie 22 gatvės. 

Už ilgą moterių darbą. 
Teisėjas Going kovoja s 

ais darbdaviais, kurie sav 

sankrovose- ir dirbtuvės 
■erčia moteris dirbti da- 

giau negu 10 valandų į p; 
ų, kas priešinga valstij* 
statymams. Šeši tolr 
darbdaviai, įvairiose mies 

to dalyse turėjo užsimokėti 
po $25 bausmės. 

Nelaimingas atsitikimas. 
Cbieago Veterinary Col- 

lege namuose, p. n. 2537 S. 
State gat., nuo ketvirto 
augšto puolė žemyn eleva- 
torius (keltuvas), kuriame 
kėlėsi keturi tos kolegijos 
studentai. Vienas studen- 
tas 20 metų, kokis-tai J. T. 
Niekei, paeinantis iš Chari- 
ton, Iowa, liko ant vietos 
užmuštas, o kiti trys sun- 

kiai sužeisti. 

Už ginklų nešiojimą. 
Teismo salė prie Clark 

gatvės išrodė kaipir ginklų 
arsenalas. Policija atvede 
trylikų italų, ant. stalo su- 

dėta revolveriai, žalvariniai 
prietaisai muštis, peiliai, 
durtuvai ir britvos. Visi 
tie italai buvo suareštuoti 
įvairiose miesto dalyse už 
ginklų nešiojimą. Italų? 
turkų karas ir čia atsiliept, 
nes kiekvienas italas yiįa 
ginkluotas. Teisėjas Uolab 
nuteisė kiekvienų italų ui 
nešiojimų revolverio po 
baudos, o už peilių, ‘durtu- 
vu ir t. p. nešiojimų — po 

Auksas iš geležies. 
Chicagon atvažiavo kokis- 

tai Budolf M. Hunter, rodo 
čia keliolika kątik padaryty 
aukso šmotą ir skelbia, kad 
į penkioliką minutą, jis gali 
perkeisti kitus naugius į 
auksą. llunter turi savo 

labaratoriją Philadelphijoj 
ir yra žinomu išradėju elek- 
tros šakoje. Chicagon at- 
važiavo kaipo liudininkas 
vienoj byloj. Išradėjas sa- 

ko, kad tas naugiiy perkei- 
timas į auksą daroma ne su 

chemijos pagalba, kaip se- 

novėje alchemikai manyda- 
vo, bet svarbiausią rolę čia 
lošia elektra. Tą apsireiš- 
kimą jisai tyrinėjęs aštuo- 
nis metus, paslaptį gi jo 
niekam neišduodąs, nes pa- 
gimdytą ji ddelę perversmę 
visame sviete. 

Du užmušti, vienas 
sužeistas. 

Du italai liko ant vietos 
užmušti, trečias gi mirtinai 
sužeistas šaudyme ant Ar- 
cher avė., tarpe 22 ir 21 

gatvių. Policija mena, jog 
užmuštieji buvo “Juodo- 
sios Rankos” nariais ir žtp 
vo. iš rankos tų, iš kurių rei- 
kalavo atsipirkimo ir grasi- 
no mirtimi. Užmušti liko 
P. Damico, P. Donello ir su- 

žeistas S. Donello, antrojo 
brolis. Policija surado, kad 
P. Damino gavo į pečius net 
9 kulipkas, žuvo jis ant vie- 
tos, o šalę jo gulėjo britva, 
kuria ja matomai norėjo 
gintis. S. Donello turėjo 
prie savęs revolverį, bet 
negalėjo šaudyti, nes liko 
pašautas į galvų trimis ku- 

’ipkomis. P. Donello vijosi 
užpuolikus, nors jau buvo 
sužeistas; ant kertės Archer 
t La Šalie gatvių vėl įvyko 
šaudymas ir čia užpuolikai 
Donello' nušovė. 

Nušovė. 
Frank Niehols, 14 metų 

aikas, užsimanė palikti 
;cowboy ’ju” ir geru šauliu. 
raikas mokinosi šaunant 
ataikyti į kiekvienų daik 
u įvairiose pozicijose. Šau 
ymo vieta buvo tėvų na 

ip rųsis, p. n. 2812 So. Ca 
ai gat. Anų dienų vaika 
'sirinko savo bandymam, 
bai sunkių pozicijų, šav 
,Tldė išpuolė jam iš ranki 
gaidžiu užsigavo į kų-tai 

isigirdo šovinius iii' kulip' 

ka peršovė jq galvą. Vaikas 
numirė ant vietos. Jo lavo- 
ną surado Iflt lietų brolis ir 
pranešė motinai, kuri vai- 
kui nedrausdavo šaudyti. 
Vaikas skaitydavo įvairias 
knygeles apię “cowboy’- 
jus” ir užsimanė pasekti jų 
laukinį būdą. 

Du aviatoriai susižeidė. 
Du Cbieagos aviatoriai li- 

ko sužeistif kuomet jųdviejų 
mašinos nukrito iš oro. Ge- 
nerolas K. Belton, anglas, 
mirtinai susižeidė, nupuolus 
jam iš 350 pėdų augštumoš 
West Pullman’e. Belton’ui 
buvo patariama, idant jis tą 
dieną nelakstytų, nes putė 
smarkus vėjas, vienok jisai 
gana augštai pakilo, ne- 

įstengė suvaldyti mašinos, 
kuri ir krito žemėn visu 
smarkumu. 

Kitas aviatorius E. O. 
Weeks nukrito iš 50 pėdų 
augštumo ant aviatorių mo- 

kyklos pleciaus prie W. 22 

gatvės ir 52 avė. Weeks ’o 
mašina nupuolė tiesiog, bet' 

puldama ant žemės pataikė 
guminiais rateliais ir pašo- 
ko į viršų 20 pėdų. Avia- 
torius iššoko iš mašinos ir 

tiktai lengvai susižeidė, t 

Keturi ugnagesiai sužeisti. 
Mūriniuose namuose, p. 

n. 3520 Shields avė., eks- 

pliodavus gazolinui iškilo 

gaisras, kurį gesinant keturi 

ugnagesiai liko sužeisti. Po 
intekme spaudimo oro nuo 

ekspliozijos sugriuvo namų 
siena, kur ir liko sužeisti 
minėti ugnagesiai. Sužeis- 

tieji nugabenta artimiau- 
siu ligonbutin kur apžiurė- 
jus jų žaizdas liko nugaben- 
ti į savo namus. Jų gy- 
vasčiai negrasia pavojus. 

Už pardavimą, .darbo. 
Teisėjas ;Babath nuteisė 

kokį-tai J. Spuropolos, gre- 
ką už ve iždą dažų fabrike 
“Sherwin Williams Co.”, 
užsimokėti $250 baudos už 

priėmimą užmolcesties su- 

teikiant darbą savo vien- 

genčiai M. Karamboris, 353 

Kensingtou avė., kuris da- 
vė tam užveizdui už priėmi- 
mą darban $5, o po trijų 
savaičių liko iš darbo pa- 
liuosuotas. Teisėjas rėmė- 

si tuomi, kad tiktai tam ti- 
kri darbo biurai gali suteik- 
ti už užmokestį darbą, ku- 

rie tam tikslui turi miesto 

leidimą (“lieense”); 

Skubus gyvenimas. 
Jei virškinamieji organai 

neveikia taip, kaip jie tu- 

rėtų veikti, žmogus gauna 
ilgainiui vidurių nevaršku- 

mą ir jo gyvenimas pasida- 
iro skurdus. Tokiuose atsi- 
tikimuose reikalinga tuo- 

jau pagalba ir mes patar- 
tume vartoti Triner’s Ame- 

rican Elixir of Bitter Wine, 
— geriausias vaistas virški- 
namiems organams sutaisy- 
ti. Šitas vaistas susideda iš 

stimuliuojančių ir sustip- 
rinančių vaistų, todėl žmo- 

gaus organizmų atgaivina 
ir sudrutinai Jis išvalo vi- 

durius ir i paragina juos 
veikti; paliuosuoja jų už- 

kietėjimų irsprašalina visus 
su tuo surištus nesmagu- 
mus. Taipjau prašalina 
silvo skaudėjimų neleidžia 
susirinkti negeriems ga- 
lams kūne; gydo galvos ir 

įugaros skaudėjimų ir dau- 
gelį moterių ligų; suteikia 
gerų apetitų ir gelbėja vi- 
luriams maistų sumalti 
sustiprina nervus ir gydo 
isokias pilvo ligas. Gau 
lamas visose aptiekose 
los. Triner, 1333 — 1339 S 
Vshland 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 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. $ 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 Gejman 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 
2.50 Vaikai mažiau vienų metų... 2.50 

Vaikai nuo vienų metų iki 12 metų, moka pusę kainos......y 

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

kortės kainos. 

w 

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: 

Tarp Eytkunų ir Tarp Tilžės 

5.00.......Kamburg...... 4.85 

5.25 ... Bremen ..... 5.20 

7JL0 ............ 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 
drlis 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 
prašalinimo budo, o niekados be Jo nenorėsi apsieiti. 

“KOSULYS 
PEREJO- 

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

Kaina 50c 

“PENKIOLIKA 
LASZD”- 

“Kvėpavimas dabar yra liuosas” — 

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

SEVEROS 

Balsamas Plaučiams 
(SEVERA’S BALSAM FOR LUKGS) 

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 OP LIFE) 

Kaina: 
75c 

Vaistas su nepapras- 
tomis ypatybėmis. 

PARDUODAMA APTIEKOSE. Paimk egzempliorių Sąvaros Lietuviško Kalendoriaus 1912 
metams. Duodamas DOVANAI* Neapmokamo fiydymo Patarimo reikalaudamas rašyk n 
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