
VIETINES ŽINIOS. 
Vakarėlis p. Vanagaičio 

priėmimui. 
Pereitoj subatoj pagalios, 

po savo kelionei per didesnę 
dalį Amerikos lietuvių ko- 

lionijų ir Cbicagon atvyko 
jau žinomas svečias iš Pru- 
sų Lietuvos p. Jonas Va- 

nagaitis, laikraščių “Byru- 
tės” ir “Allgemeine Lit. 
Rundschau” leidėjas. Ger- 

biamojo svečio priėmimu ir 
parupinimu jam atsakan- 
čių svetainių įvairiose mies- 
to dalyse rūpinasi susijun- 
gę centralinin komitetan vi- 
sos Chicagos Tėv. Myl. 
Draugijos kuopos. 

28-ta T. M. D. kuopa pe- 
reitoj subatoj vakare 

k 
J. 

Gavrilavičiaus svetainėje, 
22 PI. ir S. Oakley avė., p. 
Vanagaičio priėmimui pa- 
rengė draugišką, vakarėlį, 
kurin buvo užkviesti žino- 
mesni Cbicagos lietuviai. 
Vakarėlio programas buvo 

gana platus. Muzikos ir 

dainų programo dalį išpil- 
dė geriausieji tarpe Cbica- 

gos lietuvių muzikantai ir 
dainininkai-scenos mylėto- 
jai. Pats gerbiamasis sve- 

čias pasakė gana ilgą pra- 
kalbą, nupiešdamas Prūsų 
lietuvių padėjimą ir tautinį 
judėjimą. Trumpai kalbė- 

jo p. B. K. Balutis, išreikš- 
damas pasigerėjimą, kad 
Amerikos lietuvius vis tan- 
kiau pradeda lankyti svė- 

čiai-veikėjai kaip iš Didžio- 
sios Lietuvos, taip ir dabar 

atvykęs svečias iš Mažosios 
arba Prūsų Lietuvos. Už- 
baigoje kalbėjo dr. A. K. 
Rutkauskas apie tėvynės 
meilę, kviesdamas .lietuvius 
neužmiršti savo gimtines' 
šalies ir kiek galint palai- 
kyti jos tautini ir kulturi- 

uį judėjimą. ~Po išpildymui 
vakarėlio programos buvo 
dar susirinkusiųjų svečiu 
priėmimas ir pasilinksmini- 
mas — lietuviški šokiai. 

Linkėtina gerbiamam sve- 

čiui kuogeriausio pasiseki- 
mo savo užduotyse — su- 

pažindinime lietuvių su 

Prusij lietuvių judėjimu ir 

palaikyme jo leidžiamųjų 
laikraščių, kam vietiniai 
lietuviai, tikimasi, karštai 
užjaus. 

“Birutės” vakaras. 
Pereitoj nedėlioj šv. Jur- 

gio parapijos svetainėj 
“Birutės” dramatiška drau- 

gija statė scenoje trijų 
veiksmų komediją “Katriu- 

tė”, lenkiškai parašytą 
Chorwatow’o, o lietuviškai 

išverstą Vėgėlės. Veikalė- 
lio turinys paimtas iš kai- 
mo gyvenimo ir perstato 
kaime įsigyvenusį paprotį 
jauniesiems susituokti ne 

dėl gilesnio vienas prie kito 

prisirišimo ir širdies pa- 
traukimo, bet dėl šalto gal- 
vojimo ir intereso — paso- 
gos. 

Pagal savo lengvumą vei- 
kalėlis “Birutės” akto- 
riams-seenos mylėtojams 
nusisekė gana gerai suloš- 
ti. Ypačiai pažymėti rei- 
kia senos ūkininkės, mylin- 
čios apkalbas, Daratos ro- 

lėje p-nią B. Bernotaitienę, 
Katriutės rolėje p-lę M. 
Montviliutę, seno ūkininko 
Jokūbo rolėje p. B. Vaitie- 
kūną, žydo Ickaus rolėje p. 
N. N". Šiems aktoriams 
ypačiai nusisekė perstatyti 
lietuvių kaimo typus, pasi- 
dėkojant jų liuosam užsi- 
laikymui ant scenos, tinka- 
mai savo rolėse balso into- 
nacijai ir judėjimams. Di- 
džiausias nuopelnas tame 

bene yra režisoriaus, p. B? 
Vaitiekūno, kuris atsižvel- 
giant-į veikalo turinį kiek- 
vienam aktoriui pagal jo 
būdą ir gabumus mokėjo pa- 
rinkti ir pritaikinti tinkamą 
rolę. Tarnaujančio pas Jo- 
kūbą vaikino Prano rolėje 
p. Alb. Astrauskas taippat 
neprasčiausiai lošė, nors jo 
judėjimai nebuvo jau taip 
gyvi ir liuosi, kaip pirmąją 
aktorią, taippat pertyluš, 
neaiškus balsas. Kiti visi 
aktoriai menkesnes roles at- 
liko įvąįriai, bet irgi ne- 

prasčiausiai. — P-lė P. 
Kriščiokiutė pabaigoje 
akompanuojant p. Sarpaliui 
padainavo dar solo iš ope- 
ros ‘Faust kuomi publikai 
labai patiko ir solistė dar 
antru kartu liko iššaukta 
dainuoti. 

Mokykla. 
4 rugsėjo 1911 m. buvo 

prisirašymas į “Aušros” 
vakarinę mokyklą. Prisi- 
rašė apie 40 žmonių ant vi- 
sokių skyrių, bet vietos yra 
dar daugiau ir todėl gali bū- 
ti priimta dar keliolika as- 

menų. Skyriai “Aušros” 
vakarinėj mokykloj šie: 
-1) Angliškos kalbos, 
2) Aritmetikos, 
3) Lietuviškos kalbos, 
4) Braižymo, 
5) Geografijos ir istori- 

jos, 
6) Mokymas skaityti ir 

rašyti lietuviškai. 
Mokestis už 2 vakaru per 

savaitę, 2 vai. kas vakaras, 
už anglišką kalbą, aritmeti- 

ką, geografiją ir istoriją.po 
1 dpi. ąnt mėnesio ,taip kad 
už valandą mokinimo prisi- 
eina po 6 centus ar kiek ma- 

žiau. Už lietuvišką kalbą, 
kurios mokinama vieną va- 

karą per savaitę — 50 cen- 

tų per mėnesį; už braižymą 
1 dol. 50c. per menesįų; už 

mokymą skaityti ir rašyti 
lietuviškai vieną sykį per 
savaitę reiks mokėti 1 dol. 
už pusmetį. Kaip matyti, 
mokestis maža. 

Meldžiame visus, kurie 
mano lankyti mokyklą, ne- 

vėluoti ir prisirašyti kuo- 

greičiausiai,nes paskum pri- 
ėmimas bus apsunkintas. 
Prisirašyti galima kas va- 

karas “Aušros” skaitykloj, 
3149 So. Halsted st., nuo 

6:30 iki 7:30 vai. vakare, o 

nedėldieniais nuo 10 vai. iš 

ryto iki 7 vai. vakare. 
“Aušros” Apšvietos Kom. 

“Narimantas”. 
Town of Lake miesto da- 

lyje Columbia svetainėje 
pereito j nedėlioj “Lietuvių 
Jaunimo Patelis” statė sce- 

noje 5-ių aktij dramą “Na- 
rimantas”. / 

Pirmiausiai išėjo vienas 
iš rengėjų komiteto, paaiš- 
kino perstatymą ir paprašė 
publikos ramiai užsilaikyti, 
bet kalbėjo taip neaiškiai, 
kad bene jis pats tiktai su- 

prato ką kalba. Pakilus už- 

dangai, ant scenos pasiro- 
dė vokietis Bugardas, lie- 
tuviškai parėdytas. Akto- 
rius turėjo aiškią kalbą, bet 
tinkamai nemokėjo savo ro- 

lės, tad perdaug jau reikė- 
jo griebtis suflerio pa- 
galbos. Kunigaikštienė 
Prakseda ,turinti 60 metų 
amžiaus, savo kalba, parė- 
dais ir nudavimu išrodė 
perdaug jau jauna. Kuni- 
gaikšciute Vratislava savo 

rolę atliko gana atsakančiai, 
tai buvo viena iš gerią ašių 
aktorkų. Daumantas buvo' 
apsitaisęs rusiškais rūbais, 

kalba jo buvo gana aiški, 
tiktai perdaug skubino, pėr’ 
ką pasakydavo daug nerei- 
kalingų žodžių ir paskui at- 
gal grįždavo, taippat varto- 
jo lenkiškus išsitarimus ir 
perdaug buvo susivystęs į 
savo plošeių, kas išrodė, tar- 
si, kur po šlapią pelkę butų 
vaikščiojąs. Goštautas ir 
Mintvadas buvo apsitaisę 
vokiškais rūbais, pirmasis 
kalbėjo ne publikai, tiktai 
sau, o antrasis turėjo aiškų, 
pilną balsą. Ketvirtam ak- 
te, kuomet ant scenos suėjo 
visi kareiviai, Daumantas 
atsistojo viduje kelio, taip 
kad kareiviai vienas pro ki- 
tą turėjo grūstis. Abelnai 
visas lošimas tokio sunkaus 
veikalo nepergeriausiai nu- 

sisekė. 
Po perstatymui buvo cho- 

ro dainos. Sudainuota: 
Siuntė mane matušelė, Sė- 

jau rūtą. ir Jojau per gire- 
lę. Dainos tai jau buvo 
prastos, kiekvienas dainavo 
kas sau. Rodosi ,toks di- 
delis choras jau tik turėtą 
kiek geriau išsimokinti dai- 
nuot. 

Publikos svetainėn susi- 
rinko ne perdaug. Kaip 
girdėjau iš artimo rengė- 
jams žmogaus, už bilietus 
inplauką buvo apie $95.00, 
taip kad prie didelių iškaš- 
čią pelno mažai tebus. Pa- 

baigoje dar buvo pasilinks- 
minimas — šokiai. 

Ten buvęs. 

D-ras Adomas Juška šiais 
1911 metais užbaigė mokslą 
Chicago College of Medicine 
and Surgery ir praktikavo- 
josi Grace Hospital & Ma- 

ternity Dispensary> Nau- 

jas lietuvis gydytojas žada 

apsistoti tarpe lietuvių ant 
18-tos gatvės. Linkėtina 

jaunant daktarui kuogeriau- 
sios kloties. 

16 metu plėšikas. 
Priemiesty Cicero, Iii. po- 

licija suareštavo 16 ipetų 
lietuvį, J okubą Pulkus. 
Areštuotasis prisipažino, 
kad jis yra vadovu nepilna- 
mečių plėšikų bandos, kuri 

apart įvairių smulkesnių 
vagysčių ir užpuolimų api- 
plėšdavo dar “Chicago & 
Nortwestem” geležinkelio 
prekių vagonus. Kartų su 

pirmuoju liko suareštuotas 
9 mėtų Julius Linka, kuris 

taippat buvo nariu tos ban- 
dos. Dar to negana. Ko- 
kis tai Jonas Gajauskis, gy- 
venantis p. n. 1515 S.; Ca- 
nal st., apskundė p-ią Mar- 
tą Puškus, areštuotojo jau- 
no plėšiko motiną, gyvenan- 
čią p. n. 1309 S. 50 Ct., už 

prievarta nugirdymą Ga- 
jauskio 2Į4 metų dukters 
degtine ir nukirpimą mer- 

gaitei plaukų. Policija su- 

areštavo piktadarę-mpterį 
ir dar apkaltino ją už blogą 
intekmę ir inkalbinėjimą sa- 

vo sunaus prie plėšimų. 

Nuplėšė Rusijos vėlumas. 
Atvykus Chicagon rusų 

baleto trupai, ant namų te- 
atro “Lyric” buvo iškabin- 
ta dvi rusų Vėluvos su-dvi- 
galviu caro ereliu. Pama- 
tęs iškabintas vėluvas, jpoli- 
cistas užlipo ugnagesių laip- 
tais ant namų ir vėluvas 
nuplėšė, o teatro valdybon 
nuėjęs užklausė, kas ta$ ru- 

sų vėluvas be pdliHJo^ lei- 
dimo iškabino^ Teatrų už- 
veizda Morris 0est .patele- 
fonavo į rusų konsulį Jir į 
superintendentų parkų ̂ pie- 
tinės miesto dalies. Supe- 
rintendentas F. .G. F^ster 
pats atvyko,.teatram neįlei- 
do vėl iškabinti tušų įrėlu- 
vasf kol rusiį trupa 

viešes “Lyjric** teatre. Po- 

licija vienok’- neapsileidžia 
Ir stengia^ užginti iškabint 
irisų caro vėluvas. 

B skerdyklų. 
Valstijos valdininkas, fa- 

brikų inspektorius E. T. Da- 

vies, patraukia teis- 
man Chicagos skerdyklų 
valdybas už neprisilaikymų 
tose skerdyklose įstatų apie 
apsaugojimų, sveikatų ir ki- 
tus palengvinimus darbinin- 
kams. — Kuomet šių metų 
sausio mėnesyj inėjo gyve- 
niman nauji įstatai dėl fa- 

brikų, Davies buvo pranešęs 
skerdykloms, _ idant šios 

intaisytų nuo ugnies 
apsaugojimo laiptus, ap- 
saugotų pavojingas maši- 
nas, verdančio vandens ka- 

tilus, intaisytų moterims 
atskirus kambarius dėl per- 
sirengimo, investų geresnę 
venteliacijų — vienu žo- 

džiu, nors kiek apsaugotų 
darbininkus nuo nelaimingų 
atsitikimų ir pagerintų sa- 

nitarinį fabrikų stovį. In- 
vedimui tų pagerinimų bu- 
vo duota pusė metų laiko, 
vienok skerdyklų valdybos 
neatkreipė į tai jokios ati- 
džios. Dabar tatai, praėjus 
pusei metų skerdyklų val- 

dybos ir patraukiamos teis- 
man už tvi įstatų nepildymų. 

Didelės ristynės. 
Šio rugsėjo 27 dieną ant 

Town of Lake, School Hali 

salėj rengiama didelės ristv- 
nės visiems (gerai žinomo 
lietuvio drutuolio Pranciš- 
kaus Dalkaus. su drutuoliu 
švedu Pauliu Martensen. 
Tos ristynės turėsią birt la- 
bai iadomios,-: kadangi šve- 
das lietuvį apsiėmė par- 
versti į 30 minučių ir tam 
tikslui', iš ■ savo pusės stato 
$250.00.^* Balkus ir-gi iš sa- 

vo pusės stato tiek-pat ir 
mano per pusvalandį švedui 
nepasiduoti. Reikia pami- 
nėti, jogei Dalkus paeina iš 

Raseinių pav., Kauno gub., 
gimęs 1884 m. Jo tėvas tu- 

rįs dabar 78 metus, o tėvo 
motina ir dar gyva esanti 
ir turinti 135 m. amžiaus. 
Drutuolis Dalkus sveria 219 

svarų, 6 pėdų augštas. Tai 
bus drūčiausias lietuvis 
Amerikoje. 

Persilaužimo laipsnis. 
Šeimynos sąnarys serga 

ir jo liga jau augščiausiam 
laipsnyje, tai yra persilau- 
žimo laipsnyje, jis arba pa- 
gis arba mirs. Gydytojas 
nebesuteikia daug vilties, 
nes pašauktas pervėlai. Ši- 
tai toks padėjimas gali būt 

išvengtas daugumoj atsitiki- 

mų, jaigu tik pasirodžius 
negalei, ar tai bus sumažė- 

jęs apetitas, apsireiškęs ne- 

suvirinimas, galvos skau- 

dėjimas, liežuvio išdžiūvi- 
mas, nusilpnėjimas, jus nie- 
ko nelaukę imsite vartoti 
Trinerio American Elixirą 
iš kartaus vyno. Persilau- 
žimo laipsni® greit apsi- 
reikš, kadangi šis vaistas 

gerai išvalysi virinimo or- 

ganus <. ir sutvirtins nervus. 

Jis pagrynini kraują, o nuo 

to tankiai &aįi nebelikt reu^ 
matiškų ir neoralgiškų skau- 

smų. Vaistai yra geras nuo 

visokių vidurių lįgų. Gau- 
site vaistų*sankrovose. Jos. 
Triner, 1333iiJ— 1339 So, 
Ashland ave^ Chieago, UI. 

Dvejopa, priežastis. 
— Miela pačhlle, tečiaii 

turėsime nu nusisamdyti 
virėju- Tau neateina feu 

valgių viriųau, o. man su 

v^u. &«£>$ '*/ 'ę / v 

Dirbtuvėje 
Ant farmos 
Kasyklose 

Atsitinka nelaime ant farmos, dirb- 
tuvėje ar kasyklose ir būna priežas- 
timi daugelio skausmų, rūpesčių ir 
laiko praleidimo, jaigu neturi po 
ranka 

8EVER0S 

ALIEJAUS 
Greitas vartojimas tos gyduoles reiškia 

tą patį, ką ir taip reikalaujamas 
ligonio palengvinimas. 

Patariame taippat nuo: Beumatizmo, 
neuralgijos, kryžkaulio skausmų, 
niksierėjimo, raumenų skaudėji- 
mo, sustingimo,diegliu, sutinimų, 
kaip ir nuo Tisų išlaukinių ligų. 

Bon kute 50 centų. 

Skaitykit ka kiti mano apie ji. 
“Severas Gothardo Aliejus labai daug pagelbėjo ma- 

no atsitikime, o taippat pagelbėjo keliems draugams 
MUSŲ DIRBTUVĖJE,”—Geo. Mortus, Kipling,0. 

“Jaigu butume nelaikę Severas Gothardo Aliejaus 
ANT MUSŲ FARMOS, tai butume turėję sau daug 
skausmų, laiko nustojimo ir iškaščių.”—M. Votruba, 
Hay Springs, Nebr. 

‘.‘Severas Gothardo Aliejų laikau už naudingiausią 
gyduolę ANGLEKASIAMS, nes jie tankiai suserga 
reumatizmu ir su kiekvienu iš jų kas minuta gali at- 
sitikti nelaimė.”—B. Hribar, Vick Haven, Pa. 

GOTHARDO 

Jaigu užtemysi 
kokį apsireiškimą 

Tulžies nesveikumo, 
Jaknu apsunkejimo, 

Užkietėjimo, 
Dispepsijos ir 

Jiegu nusilpimo, 
tai atmink, kad atneš geras 
pasekmes ir sveikatą atgrąžįs 

SEVEROS 

Gyvasties Baisa mas 
Bonkute 75 centai. 

Kas nusiskundžia 
jog serga 

Kosuliu, 
Užkimimu, 

Dusuliu, 
Kokliušu, 

Gerkles Skaudėjimu 
tegul vartoja 

SEVEROS 

Baisamą Plaučiams 
Kaina 25c ir 50c. 

Severos gyduoles gali gauti artimiausioj aptiekoj. Pasakyk aptiekoriui atvi- 
rai, kad nori Severos, ir neimk jokių kitokių. Prie musų gyduolių yra pri- 

dedami lietuviškoj kalboj patarimai. 

Rašyk in musu Gydymo Skyrių dėl patarimo. Yra uždyka. 

VERA CO. CEŪSS RJPIDS 
; iom 

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 Krajaus In Krajų 
$ c KOKIA LINIJA.' $ c 

38.00 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko eina 9 d. 36.00 
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 
35.50 Bed Star Linija tarp Antverpen ir New York, perplaukia jūres į 8 d.33.00 
35.50 Holland American Linija tarp Botterdam ir New York, eina 9 d. 33.00 
36.00 Bussian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 30.00 
40.00 Canadian Pac. B. 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. 

EUBOPOS GELŽKELIŲ KAINOS: 
Tarp Eytkunų ir Tarp Tilžės 
5.00 ........ .... Hamburg ..... 435 
5.25 ...7...V..... Bremen ..-.’ 520 
7.10 ..............r.;.;...rr>....... Antverpen.......__**. &95 
7.05 _*.......... Botterdam.. 690 

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 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. Tananeyieze 
3244 So. Morgan St., Chicago, III. 


