
VIETINES ŽINIOS. 
, Burnside’s lietuviai. 

Burnside miesto dalyje 
gyvena pusėtinas būrelis 
lietuvi!}, apie 60 šeimynų ir 
apie 200 pavienių. Tos 
miesto dalies lietuviai labai 

yra atsilikę nuo kitų Chi- 
cagos lietuvių, nes nieko ne- 

girdėti apie kokį-nors jų 
viešąjį gyvenimą ir tik be- 
ne daugiausiai jie yra gar- 
sus lankymu smuklių, gir- 
tuokliavimu ir muštynėmis. 
Labai jau butų laikas burn- 
sidiečiams lietuviams pra- 
dėti rūpintis savo rei- 
kalais. Pirmiausiai čia 
reikėtų sutverti ko- 
kia draugija, o vėliaus ir 

parapija su savo bažnyčia, 
nesu dabar vieni priguli į 
So. Chicagos lietuvių para- 
piją, kiti į Roseland’o, o 

dar kiti ir prie Bridgep or- 

to, kur su visokiais reika- 
lais reikia toli važinėti. ; 

Pranešama yra visiems 
Chicagos lietuviams, kad į 
šitą miesto dalį nevažiuotų 
darbo ieškoti ir visokių 
agentų neklausytų, nes čia 

yra didelis straikas Illinois 
Central geležinkelio dirbtu- 
vėsč, kur straikuoja se-p- 
tyni tūkstančiai darbinin- 

kų, norėdami iškovoti iš 
kapitalistų geresnes sau 

darbo sąlygas. Straikas 
jau ilgą laiką tęsiasi, vienok 
kompanija nieko nepaisyda- 
ma priima į darbą straik- 
laužius ir nekuriose dirbtu- 
vėse jie jau pilnai dirba. 
Taigi kokių tai yra darbi- 

ninkų, kuriuos kapitalistai 
perka ir parduoda. Straik- 
laužiais daugiausiai yra ita- 
lai ir Galicijos lenkai, ku- 
rie yra čia tamsiausiais 
ateiviais. P. L. 

Namų savininkų vakarėlis. 

Lapkričio 29-tą dieną š. 
m. šv. Jurgio par. salėje Są- 
junga Lietuvių Namų Savi- 
ninkų parengė vakarėlį. 
Svečių susirinko į 200 as- 

menų. Pirmiausiai sve- 

čiams buvo parengta vaka- 
rienė, o po vakarienei pra- 
sidėjo prakalbos. Minėtos 

Sąjungos pirmininkas J. 
M. Tananeviče atidarė va- 

karėlį, trumpa prakalba 
pasveikindamas svečius ir 

paaiškindamas vakarėlio 

tikslą. Toliau pagal pro- 
gramą duetą “Orange Blos- 
soms” paskambino ant pia- 
ano E. ir J. Miniat. Šv. 
Jurgio parapijos klebonas 
kun. džiak. M. Kraučunas 

kalbėjo apie šios draugijos 
naudingumą visuomenės 
reikaluose ir politikoj, taip- 
pat priminė,kad visi susirin- 
kusieji yra vienos lietuvių 
šeimynos nariai, tatai pri- 
valo gerbti savo kalbų, pri- 
silaikyti vienybės ir susi- 
pažinti su savo broliais. Po 

prakalbai ant piano pas- 
kambino A. A. Byanskutis 
“Swing Song” Mendelsoh- 
no. S. L. N. S. narys 
J. V. Zachareviče savo 

kalboje faktais nurodė blė- 

dį neteisingų apskelbimų. 
Kokis-tai lietuvis, kuriam 

skaudėjo akys, kreipėsi į 
gydytojų, bet ne į teisingų 
gydytojų, o tiktai iš kokio 

apgavingo plekato išskaitė 

apie nebūtų okulistų, ir pra- 
dėjo pas jį gydytis, daug 
išsilėšavo ir nieko jam ne- 

gelbėjo. Kalbėtojas nuro- 

dė, kad lietuvis netiki letu- 

vių apskelbimams, bet grei- 
tai iiitiki kokiems apgavi- 
kams, kurie jį ibc pasigai- 
lėjimo išnaudoja. Girdi, 
net antrame „laikraštininku 
suvažiavime "buvo pakelta 

tas klausimas ir išrinkta 
tam tikra komisija, bet ma- 

tyti, kad toji komisija ne- 

sistengia nieko veikti ir, 
girdi, be abejonės toji ko- 

misija susilauks ir trečiojo 
laikraštininkų suvažiavimo, 
nieko nenuveikusi. Butų 
laikas lietuviams suprasti 
prigavingų apskelbimų blė- 
dį, o neatskiriant gerų nuo 

blogo, kalbėtojas pataria 
žmonėms kreiptis į lietuvių 
laikraščių redakcijas, ku- 
rios tokiuose atsitikimuose 
suteiks sąžiniškus nurody- 
mus. Po šiai-prakalbai ant 

piano skambino duetų 
“Sleigh Ride” S. ir E. 
Chmelauskaitės. Iš eilės 

kalbėjo minėtos Sąjungos 
sekretorius Martinas Z. 
Kadzievskis apie naudingu- 
mą šio vakarėlio ir apie šią 
draugiją. Kristina Liubi- 
naitė paskambino ant pia- 
no. Mažeikučiai: Paulius 
grojo ant smuiko, Ona ant 

piano ir Stasys ant klerne- 
to. Pagalios S. P. Tana- 
neviče kalbėjo apie naudin- 
gumą šitos organizacijos ir 

ką ji gali veikti visuome- 
nės labui.. Kalbėtojas pri- 
minė, kad Namų Savininkij 
Sąjunga daug gali veikti 
politikoj, tatai ragino visus 

Chicagos namų savininkus 
jon prisirašyti ir dalyvauti 
politikoje, nesą, kitų tautų 
žmonės mėgina ir stengiasi 
pravesti savo vientaučius į 
įvairias miesto valdvietes, 
o dar ikišiol Chicagos lietu- 
viai neturėjo gerų savo 

vientaučių valdvietėse, ku- 
rie reikale gintų juos nuo 

visokių nelemtų užpuldinė- 
jimų ir išnaudojimo. Taigi 
kalbėtojas mano, kad šita 

Sųjunga ateityj liks vadovu 
lietuvių politikoje ir daug 
galės nuveikti Chicagos lie- 
tuvių labui. 

Pagalios draugijos pirmi- 
ninkas padėkojo svečiams už 
atsilankymų vakarėliu ir 
tuomi užsibaigė programas. 
Toliaus prasidėjo šokiai ir 
traukėsi iki vėlyvai nak- 
čiai. Svetainėje tvarka bu- 
vo kuogeriausia. Tvarkų 
vedė komitetas: J. M. Ta- 

naneviče, K. S. Jokūbaitis 
ir Ant. Vaitkus. 

Karklynas. 
— 

Aušros prelekcija. 
Gruodžio 10 dienų 3 vai. 

po pietų Aušros svetainėje 
— 3149 S. Halsted gat. bus 
debatai temoj “Moterių 
klausimas”. Debatuos dr. 
A. S. Rutkauskaitė už ir 
Kl. Jurgelionis prieš. 

Pranešimas. 
Šiuomi laiku yra nema- 

žai lietuviu be darbo, be 
užsiėmimo ir todėl turi ga- 
na daug liuoso laiko, net ir 

dirbantieji, apsistojus per 
adventus lošimams, vaka- 
rams ir visokiems pasilink- 
sminimams, turės vakarais 
daugiau laiko, kurį gali ir 
turi pašvęsti savo neabejo- 
tinai naudai. Geriausiai tą 
laiką sunaudoti ingijimui 
sau naudingų žinių, kurių 
šaltiniais yra laikraščiai, 
knygos, prakalbos, prelek- 
cijos ir mokyklos. 

“Aušros” dr-ja norėda- 
ma palengvinti apsišvieti- 
mo ingi j imą, inkurė šias 
įstaigas: * 

1) Uždėjo skaityklą-kny- 
gyną po num. 3149 So. Hals- 
ted gat., kuris yra atdaras 
kas vakaras nuo 7 iki 10 
vai.-vakaro, o nedėldieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro. Čia randasi viso- 
kios pakraipos lietuvių kai- 

boj knygos ir laikraščiai, 
kaip Amerikoj taip ir Eu- 
ropoj išeinantieji, kuriais 
galima naudotis dovanai. 
Dabar nutarta išrašyti laik- 
raščius ir svetimose kalbo- 
se: a) anglų — 2, b) rusų 
— 2, c) lenkų — 2. 

2) Parengia kas nedel- 
dienis populiariškai-moks- 
liškas prelekcijas įvairiose 
temose, kuomi stengiamasi 
duoti platesnį išaiškinimą 
įvairių žmonijos gyvenimo 
apsireiškimų ir tankiai šio- 
se dienose keliamų klausi- 
mų. 

3) Įsteigė vakarinę mo- 

kyklą, kur systematiškai 
yra vedamas mokymas. 
Idant palengvinus moky- 
klos lankymą bedarbiams, 
“Aušros” Dr-jos Apšvietos 
Komisija paskutiniame sa- 

vo susirinkime nutarė: kad 
bedarbiai gali lankyti mo- 

kyklą dabar, pasižadėdami 
užmokėti už mokymą .vė- 
liaus, gavę darbą. 

“Aušros” Dr-jos Apšvie- 
tos Komisija. 

Straikas. 
Palivojimo išdirbinių 

dirbtuvėje L. Wolff, ant 
kertės Robey irCarroll avė. 

metė darbą 207 darbinin- 
kai. Pertraukta visokios 

tarybos, kadangi darbdaviai 
nenorėjo pakelti darbinin- 
kams mokestį ir pripažinti 
uniją. Taryboše su darbi- 
ninkais darbdaviai grąsino 
net sumažįsia mokestį už 

darbą. St r aukuojančių dar- 
bininkų komitetas visur 
skelbia, prasaugodamas ki- 
tus darbininkus, idant nei- 

tų drbti į tą dirbtuvę. 

Gubernatoriai Chicagoj. 
Septyni vakarinių valsti- 

jų gubernatoriai peręitoj 
savaitėj viešėjoši Chicagoj, 
atvažiavę čia specijaliu 
traukiniu iš St. Paul, Minn. 
Gubernatorius čikagieciai 
svetingai priėmė. Pirmiau- 
siai ūkės parodos Coliseu- 
m’e vedėjai parengė jiems 
priėmimo bankietų, paskui 
užsikvietė juos pas save 

Cbicago Advertising Club, 
o pagalios “Association of 
Commerce” parengė jiems 
trukšmingas išleistuves. Tie 

vakarinhj valstijų reprezen- 
tantai apvažinėsią, visas ry- 
tines valstijas. Jų kelio- 
nės tikslu yra rekliama tar- 

pe gyventojų vakarinėms 
valstijoms. 

Elektrizacija geležinkelių. 
Susivienijimas “Associa- 

tion of Commerce” nutarė 
išsirūpinti, idant visi gele- 
žinkeliai Chicagoje vieton 
garvežių įvestų elektrų. 
Toji geležinkelnj elektriza- 
cija pietinėje miesto daly- 
je turėtų prasidėti nuo 

Harvey ir Gary, Ind., šiau- 
rinėje dalyje nuo Evans- 
ton, vakarinėje dalyje nuo 

Blue Island, La Grange ir 
Franklin Park. Pagal tų 
sumanymų, visi traukiniai 
minėtose vietose turėtų su- 

stoti, atkabinti garvežius ir 
prikabinti elektros lokomo- 
tyvus, kurie ir vežtų trau- 
kinius į patį miestų. Mieste 
tatai norima prašalinti už- 
teršianti orų ir viskų suo- 

dinanti garvežių durnai. 

Keturi plėšikai pasmerkta 
mirtis. 

Už nužudymą, farmerio 
F. Guelzow iš Bowmanville 
buvo teisiami 6 lenkai plė- 
šikai. Kadangi visų pikta- 
darių kaltė buvo aiškiai pri- 
rodyta, tatai keturi iš jų, 
būtent Wi' Szydlosvski, F. 
Sžydlowski, T Sommąrling 
Ir T. Schultz liko pasmerkti 

pakarti, u iklti du, L. Su- 
chomski ir FI Kita, nuteisti 
iki gyvos galvos kalėjimam 

Persirengusi vyru. 
Liūdnas i likimas ištiko 

kokių-tai Auna Godfrey, 38 
metų amžiaus — gyvenan- 
čių p. n. 11441 W. 17 gatvė, 
kuri iš bado- tiesiog mirti 
turėjo su trejatu vaikų ir 
sergančiu vyru. Kuomet 
jos vyras susirgo, ji apsi- 
taisė jo drabužiais ir su sa- 
vo vyriausiuoju sunum 

vaikščiojo dirbti dėžių dirb- 
tuvėm Kadangi abudu už- 
dirbdavo tik $4 į savaitę, 
tatai toji sveika ir stipri 
moteris nutarė eiti dirt ant 

farmų Rogers Parke, kur 
reikalavo stiprių darbinin- 
kų. Tatai apleido ji namus 

ir išėjo į farmas. Jau ne- 

toli Rogers Park moteris 

apsilpo ir parpuolė prieš 
namus kokios-tai Long, 
1446 Albion avė. Ten su- 

rado j ą policija. Nelaimin- 

ga moteris buvo taip silp- 
na, kad prisiėjo ją nunešti 

policijos vežiman. Atgabe- 
nus į namus, policistai su- 

dėjo jai kiek pinigų ir nu- 

pirko valgio, Rytojus ne- 

žinomas. Tai likimas! 

Grekų-turkų “karas”. 
Aną dieną iškilo smarkus 

grekų-turkų “karas” ant 
laimės tiktai Chicagos kavi- 
nėje, p. n. 506 Green gatvės. 
Visas kavinės vidus ir bi- 

lijardo stalai liko sunaikin- 
ti Kavinėje grekai ramiai 
sau lošė iš kortų, kuomet 
staiga inbėgo keliolika tur- 

kų, nusitvėrė kas kuriam 
pakluvo ir pradėjo bombar- 
duoti grekus. Grekai gy- 
nėsi kiek galėjo, bet paga- 
lios liko pergalėti ir keturi 
iš jų sužeisti. Išgirdę at- 

vykstant policiją visi tur- 
kai išbėgiojo/ 

Kątik išėjo! 
Severos Lietuviškas Ka- 

lendorius ir Sveikatos Va- 
dovas 1912-tiems metams 

yra jau išleistas ir prašome, 
idant vieną, egzemplorį pa- 
imtum sau. Duodame jį 
Dovanai! Apart kalendo- 
riaus jame telpa šimtai il- 

gesnių ir trumpesnių skly- 
pelių, pilnų naudingų ir 

praktiškų informacijų, rei- 
kalingų visoms klesėms. 
Tas kalendorius turi rastis 
kiekvienuose namuose. Pa- 
imk vieną egzempliorį nuo 

artimiausio aptiekoriaus ar- 

ba vaistų pirklio. Jaigu 
neturėtų, parašyk į W. F. 
Severą Co., Gedar Rapids, 
Iowa. 

Paprotys. 
Vieną, syk sunui iškirtus 

negražų juoką, tėvas teisino 

jį, kad tai esą menkniekis. 
Tada didis filosofas Salonas 
atsakė: “Taip, bet papro- 
tys tai ne menkas daiktas”. 
Reikia todėl vaikus impra- 
tinti, kad jie visada, kaip 
tik jaučiasi kiek negerai, 
tuojau tėvams pasisakytų, 
kas jiems -yra Geras pa- 
protys yra! duoti vaikams, 
kada tik jie kiek suserga, 
Trinerio American Elixir of 
Bitter Wine.i Tas vaistas 
labai gerairveikia tokiose li- 

gose, kaipo vidurių sukietė- 

jimas, galvos: ir nugaros 
skaudėjimas, vidurių ir pil- 
vo gėlimas^ apetito nužudy- 
mas, nerviškumas, nemiego- 
jimas, reumatizmas, geltli- 
gė ir daug odos ligų sunku- 
mas po valgio, atsirūgimas, 
vidurių išpūtimas. Ypačiai 
jis greitai pagelbėja susir- 
gus kokia-nors pilvo liga. 
Gaunamas visose aptiekose. 
Jos. Trine” 1333 —. 1339 S. 
Ashland ave^ Chicago, BĮ. 

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: 
Iš Era j aus In Erajų 
$ 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 
40.00 Holland American Linija tarp Botterdam ir New York, eina 9 d. 35.00 
36.00 Bussian 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.. 

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.^r... 4.85 
6.25 .... 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. 

DOVANAI 1 Paimk vieną egzempliori SEVEROS KALENDO- 
i KIAUS ir SVEIKATOS VADOVO, 1912 tiems 

metams nuo artimiausio Aptiekoriaus arba vaistu pirklio. 

SEVEROS 
Balsamas Plaučiams 

(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS) 

Brangus būdas nuo 

Sauso ir Aštraus Kosulio, 
Stipraus ir Sukrečiančio Kosulio, 
Rytinio ir Naktinio Kosulio, 
Sunkaus ir ilgo Kosulio. 

LYGIAI SUAUGUSIEMS KAIP IR VAIKAMS. 
i 

Suteikia jis taip pageidaujamą palengvinimą, gydant: 
Nušalimą, Bronchitis, Kbkliušą, Gerkles užstojimą, Už- 
kimimą ir daug kitų panašių kvėpavimo organų ligų. 

Visuomet užsitikimas. -- Visuomet Pasekmingas. 
Vartok jį pirmiausiai, neklausydamas, 
ką tau patars žmones nepaisanti arba 
ieškanti sau tiktai pelno. 

Parsiduoda Visur, Kur tiktai yra flptlekos ir Vaistu Pirkliai. 

Dvi kainos: 25 ir 50 centų. 
Pasakyk: “NE”, kuomet tau duos kitą vaistą šio vieton. 

Gydymo Patarimai DOVANAI KIEKVIENAM, 
kuris tiktai parašys į Musų Gydymo Skyrių. 

W. F. Severą Co. CEDAR RAPIOS 
!0WA 


