
VIETINES ŽINIOS. & 

Prakalbos ir dainos. f 
Pereitoj subatoj, 16 die- 

ną, rugsėjo, šv. Jurgio pa- 
rapijos svetainėje Tėv. Myl. 
Draugijos susijungusios 
kuopos Chicagoje paren- 
gė vakarą p. J. Va- 
nagaičio priėmimui. Vaka- 
ro programo išpildyme da- 
lyvavo “Birutės” choras ir 
orkestrą, kurie, savo daino- 
mis ir muzika paįvairino 
didesnę ir svarbiausią šio 
vakaro programos dalį, 
būtent prakalbas. “Biru- 
tės” choras pritariant or- 

kestrai padainavo Lietuvių 
Hymną, kaip-ir šias M. Pe- 
trausko kompozicijos dai- 
neles: Šią naktį, Eina gar- 
sas, Motus motuše, Oi mo- 

tule ma ir Suktinis. 
Prakalbose pirmutiniu 

kalbėtojum buvo p. J. J. 
Hertmanavičius, kuris 
trumpoj savo prakalboj per- 
statė p. J. Vanagaičio atva- 
žiavimo tikslą ir kvietė lie- 
tuvius palaikyti Prūsų lie- 
tuvių tautinį judėjimą. To- 
liau kalbėjo pats p. J. Va- 

nagaitis, gerbtinasis šio va- 

karo svečias. Kalbėtojas 
vaizdingai nupiešė visą lie- 
tuvių padėjimą. .Prūsuose,! 
kur systematiškai yra ve- 

damas lietuvių suvokietėji- 
mas per mokyklas, bažny- 
čias, kareivi ją ir pagalios 
per neva lietuvišką konser- 

vatyvinę laikraštiją, kuri 
lietuviuose auklėja dar di- 
desnį suvokietėjimą ir vo- 

kiečių vyriausybės garbini- 
mą. Ypačiai pabfiežta Prū- 

sų lietuvių-protestantų at- 

galeiviška kunigija ir jos 
vadovas bei lietuvių atsto- 

..vas Vokietijos. parlamente 
d:ras Gaigalaitis. Šis kuni- 

gijos, vokiečių —. hakatistų 
ir kaizerio vyriausybės lie- 
tuviams pragaištingos poli- 
tikos atstovas, net-atvykus 
p. J. Vanagaičiui čia, Ame- 

rikon, stengiasi kenkti lie- 
tuvių tautinio atgaivinimo 
darbui, būtent prisiuntė į 
vietinių (Cbicagos) lietuvių 
laikraščių redakcijas laiš- 
kus, šmeižiančius ir žemi- 
nančius kaip patį p. J. Va- 

nagaitį, taip ir jo leidžia- 
mus laikraščius “Byrutę” 
“Algemeine Lit. Rund- 
schau”. Šitas faktas, kad 

lietuvystės priešai, pa- 
jutę savo nelemtai politikai 
pavojų, griebiasi jau net to- 

kių inrankių, idant kaip 
nors sugriovus tikrųjų Prū- 

sų lietuvių atgaivintojų dar- 

bą, aiškiai parodo, kaip tas 
darbas visiems lietuviams yra 
svarbus ir kaip pasekmin- 
gai jaunosios Prūsų Lietu- 
vos ideos randa sau vis pla- 
tesnius pasekėjų ir savo 

reikalus suprantančių lietu- 

vių sluogsnius. — Pagalios 
kalbėjo dar d-ras A. Grai- 
čunas apie reikalingumą lie- 
tuviams apšvietos, moky- 
klų, didesnio organizavimo- 
si ir patarė neužmiršti bei 
palaikyti Lietuvos institu- 

cijas kaip ir Prūsų lietuvių 
tautinį judėjimą. 

Visa vakaro dvasia iš gi- 
lios klausytojų krutinės 
veržte-veržė galingą šauks- 
mą: Lai gyvuoja Jaunoji 
Lietuva po ahelnu sparnu 
visos lietuvių šeimynos kul- 
tūros ir tautinio darbo! 

Naujas apšvietos kliubas ir 
p. J. Vanagaičio prakalbos. 

(Prisiųsta). 
14 dienų rugsėjo Town of 

Lake miesto dalyje A. 
Blinstrupo svetainėje susi- 
rinko didelis skaitlius lietu- 

vių jaunuomenės pasikalbė- 
ti apie atidarymą vakari- 
nės mokyklos (Public 
School) , ant 46-tos ir So. 

Hermitage gatvių. Susi- 
rinkime dalyvavo apie 500 
žmonių ir vedėju buvo iš- 
rinktas p. A. Blinstrupas. 
Paaiškėjus apšvietos daly- 
kų stoviui, Ūko. sutvertas 
“Lietuvių Jaunuomenės 
Apšvietos Kliubas Chicago, 
III. ant Town of Lake”. 

Prisirašiusieji prie Kliubo 
nariai mokės 10 centų įsto- 
jimo ir po 5 centus mėne- 

sinių mokesčių. Kliubo 
tikslas — apšvietos dalykai. 

Jau' susirinkimas buvo 
užsibaigęs, kuomet svetai- 
nėn atėjo gerbiamasis sve- 

čias p. J. Vanagaitis, kuris, 
kaip jau visiems yra žino- 
ma, atvyko čion supažin- 
dinti Amerikos- lietuvius su 

Prūsų lietuvių judėjimu. 
P-as J. Vanagaitis į susi- 
rinkusius pasakė gražią 
prakalbą; kurioje perstatė, 
kad Prūsuose yra apie 300- 
000 lietuvių ir kad tokia 
daugybė > mus viengenčių 
turės žūti arba. ištautėti vo- 

kiečių rankose, jaigu mes 

lietuviai nesistengsime 
jiems pagelbėti. Toliaus 
kalbėtojas paaiškino, ko- 
kiais budais mes galime 
jiems pagelbėti. Nurodyta 
Vokietijos lietuviški laik- 

raščiai, kurie eina vokiečių 
rankose ir gina vokiečių rei- 
kalus, o ne lietuvių, toliaus 
prašyta visų ten susirinku- 
siųjų užsirašant prenume- 
ratų palaikyti laikraštį 
“Byrate”, kuris nuo spa- 
lių mėnesio pradės eiti Til- 
žėje kiekvienų savaitę ir'ku- 
ris tik vienas Prūsuose gi- 
na lietuvių reikalus ir trau- 
kia lietuvius nuo ištautėji- 
mo. Toliau vienas iš drau- 

gų (nesužinojau jo pavar- 
dės) paaiškino apie kitų 
sykį buvusius prusus-lietu- 
vius, kaip juos kryžiokai 
naikino, kokie dabar yra 
Prūsų lietuviai ir kaip jie 
gyvena. Kalbėtojas karš- 
tai ragino užsirašyti laik- 
raštį “Byrutę”. Abiejij 
kalbėtojų prakalbos susi- 
rinkusiems labai patiko ir 

nesigailėta rankij plojimo. 
Žinoma, buvo ir tokių, ku- 
riems apšvietos reikalai ma- 

žai terūpi, jie bevelija mirk- 
ti degtinėje. Vienas iš su- 

sirinkusiųjų J. A., norėda- 
mas pajuokti p. J. Vanagai- 
tį, nusiėmęs kepurę, kaišio- 
jo jų arčiau savęs sėdin- 
tiems, nurodydamas, jog au- 

kas renka. 

Daugiaus reikia suprati- 
mo ir apšvietos! 

Lietuvis. 

Lietuvių vakaras. 

(Prisiųsta). 
Užpereitoj nedėlioj, 10 d. 

rugsėjo, Hull House teatre 
liet. teatrališka “Rūtos” 
draugija statė scenoje trijų 
veiksnių komedijų “Prieš 
vėjų neb'papusi”. Visas 
perstatymas^ atlikta gana 
puikiai, nes kiekvienas ak- 
torius buvo atsakančiai iš- 
mokęs savo rolę. Pastebėti- 
na tiktai berno Bajoro per- 
silpnai nuduota meilė prie 
mergaitės Julytės ir jo 
smarki, netinkama išreiškia- 
miems jausmams kalba. Po 
perstatymui monologų p. V. 
Brusokas atsakančiai de- 
kliamavo. “Rūtos” choras 
dainų “Iš vergijos” padai- 
navo nekaip, o kaltas tame 
choro vedėjas p. J. M. Lan- 
kelis, nes leido ant scenos 

dainuoti visai įmokan- 
tiems. Merginų duetas ne-j 
labai gerai nusisegė. P-lės 
Jurgaičiutės deklcmavo 
pertyliai ir be nudavimo. 
Kvartetas vyri} su mergi- 
nomis nusisekė pusėtinai. J. 
M. Lankelis solo “Augink 
motinėla” dzūkiškai padai- 
navo puikiai. .Vienų mer- 

ginų kvartetas ir “Rūtos” 
choro daina “Jau atėjo ru- 

denėlis” atlikta gerai. Pu- 
blikos svetainėje buvo ne- 

mažai ir visi ramiai užsilai- 
kė. Melagių Dėdė. 

Teatras ant Bridgeporto. 
(Prisiųsta). 

Nedėlioj, 17 d. rugsėjo š. 
m. šv. Jurgio parapijos sve- 

tainėje draugija šv. Aloy- 
ziaus atlošė vieno veiksmo 
komedijų “Knarkia palie- 
pus”. 

Jauni aktoriai atsižymėjo 
gabumu, kaip tai p. Žilvitis 
rolėje Dratevkos, kareivio, 
buvo gana juokingas, p. J. 
A. Sidemka perstatė smar- 

kų kapitonų Burskį, p. J. 
Monkeviče lošė tarno rolę, 
bet puikiausiai iš visų at- 
lošė jaunutė panelė L. Žil- 
vieiutė. Kaipo kapitonie- 
nė, ji buvo naturališka, ro- 

lę žinojo be apsirikimo, pa- 
rodė savyje nepaprastų ga- 
bumų. Velytiua butų, kad 

p-lė Žilvieiutė tankiau pa- 
sirodjdų ant lietuviškos sce- 

nos, nes tuom dar labiau iš- 
lavintų savo talentų. 

Pagirtinas tai dalykas, 
kad musų auganti jaunuo- 
menė griebiasi prie žiodo 

naudingesnio, vieton kaip 
daug iš musų jaunų lietu- 

vių vakarais tik gatvių pa- 
kampiais slankioja; užtaigi 
dr-įai šv. Aloyziaus veliju 
kuogeriausio pasisekimo. 
Malonu būtų," kad visb Brįd- 
geporto jaunieji lietuviai 
riš tusi į vieną didelę drau- 
gija, kuri butų jiems pa- 
tiems ir visuomenei naudin- 
ga. ,' f' 

Po teatrui buvo šokiai iki 
vėlam laikui. 

Ten buvęs. 

Historija paveiksluose. 
Šią savaitę Colišėum’o sa- 

lėse prasidėjo municipalinis 
kongresas, kuriame daly- 
vauja daugumos didesnių 
miestų majorai. Tarpe kitų 
kongresan atvyko Ne\V Yor- 
ko majoras Gaynor, Phila- 
delphijos Hej^burn ir Bos- 
tono Fitzgerald. Tame val- 
dininkų suvažiavime dar in- 

taisyta paroda, perstatanti 
miesto Cbicagos bistoriją 
aliejiniuose paveiksluose, 
nutapytuose Edgaro J. Ca- 
meron. Paveikslai persta- 
to miestą įvairiais laikais. 
Yra paveikslas, perstatan- 
tis pirmą indi jonų kaimelį, 
toliau atvažiavimą francu- 
zų, senas tvirtoves, kariuo- 
menės stovyklas, kanalus, 
didelį gaisrą 1871 metais, — 

pagalios šiandienį Chicago, 
kaipo pramonijos ir pirkly- 
bos centrą. 

Naikina ištvirkimo vietas. 

Miesto majoras pastaruo- 
ju laiku pradėjo smarkiai 
kovoti prieš įvairias hazar- 
dinio lošimo vietas ir tame 

dalyke užkliudė beveik visą, 
miesto policiją, ankštai su- 

sirišusią su visokiais apga- 
vikais, šuleriais ir tamsaus 
amato žmonėmis. Dabar 
vėl majoras paliepė polici- 
jos viršininkui McWeeny, 
idant tasai su savo policija 
apvalytų arba net visai už- 

darytų visokias ištvirkimo 
vietas, vadinamas: “wine- 
rooms”, “private dining 
ropms”, “aanplę^ rotoms”, 

“ vaudeville >show” ir t. p. 
Toliau mąjo?raa pavedė civi- 
linės tarnybos komisijai iš- 
tirti, kokie ^santykiai vieš- 

patauja tarpe policijos, šu- 
lerių ir paleistuvystės na- 

mų. Kaili pobcistai bus be 
jokių pasiteisinimų praša- 
linami iš tarnystes; karčia- 
mos gi, kuriose slapta yra 
vedamas ištvirkimas, bus 
apvalomos arba uždaromos. 

Kyšių ėmėjai. 
Iš to, kas dabar yra ma- 

toma ir girdima, galima 
spręsti, jog visa miesto ad- 

mnistracija remiasi vien 
kyšių ėmimu. Negana, kad 
visa miesto policija visur ir 
visame yra paperkama, bet 
šiomis dienomis namų staty- 
mo kom.,: Erickson, viešai 

apskelbė, kad jo skyriuje 
inspektoriai ima kyšius. 
Namų statyino inspektoriai 
visai neboja į tai, kad dau- 

gybėj namų yra pavojinga 
gyventi, kad nėra ugnagesių 
laiptų — $25 kyšio užtenka, 
kad jie apie viską, tylėtų. 
Komisorius prašalino 11 in- 

spektorių iš tarnystes, o 

tam tikra komisija tyrinėja 
dabar namų statymo valdi- 
ninkų parsidavinėjimą. r 

Atsargiai su grybais! s; 

Dabar jau prasidėjo gry- 
bavimo metas ir daugybė 
žmonių kasdiena važiuoja 
už miesto trinkti grybus. Ne 
visi vienok c moka atskirti 

gerus grybus nuo nuodin- 

gųjų ir pertai tankiai žmo- 
nės pavalgę^ negerų grybų 
suserga, Oi ne kartą net ir 
visai nusinuodija. Grybų 
šiais metais yra dabai daug, 
ir kiekvienas grybautojas 
parsiveža /sjų po keliasde- 
šimts sva*Ui kasdiena. Kuo- 
met kas -Važiuoja grybauti, 
turi pasilipti kartu su sa- 

vim tokį, kuris grybus pa- 
tinsta, nes nuodingi grybai 
labai yra pavojingi žmogaus 
sveikatai. 

Svarbi operacija. 
Žinome, kad kiekviena 

ant žmogaus kūno daroma 

operacija, yra svarbus da- 

lykas, ir niekas negali iš- 
anksto pasakyti, ar opera- 
cija pasiseks;, ar ne. Svar- 
biausios operacijos tai tos, 
kurios prisieina daryti ant 

žmogaus virškinamųjų or- 

ganų, ir gydytojai sako, kad 

jei žmonės labiau atkreip- 
tų akį į savo sveikatų, tai 
ir operacijos nebūtų reika- 

lingos. Simptomai virški- 

namųjų organų ligos yra: 
nužudymas apetito, energi- 
jos, apsunkėjimas po kiek- 
vienam valgiui, vidurių su- 

kietėjimas, galvos skaudėji- 
mas. Trinerio American 
Elixir of Bitter Wine yra 

geriausias vaistas, kurs 

greitai pataiso vidurius, 
juos sustiprina ir reguliuo- 
ja. Tų vaistų patariame 
vartoti visokiuose li- 

gos apsireiškimuose, ka- 
da tik reikalaujama išvalyti 
žmogaus organizmas nuo vi- 

sokių negerų medegų, su- 

grųžinti apetitas, sustiprin- 
ti nervus ir .abelnai pada- 
ryti kūnų sveikų ir gražų. 
Gaunamas visose aptiekose. 
Jos. Triner, 11333 — 1339 
So. Asblahd avė., Chicago, 
Illinois. 

Motina: — Kodėl lendate 

tetai į akis, kad ji jums 
.dainuotų? 

Mažas Jurgiukas: — Nes 
tetai dainuojant tėtis išeįųa 
iš namų, o tuokart mums 

galima pakaktinai špęsautį. 

Kiek Sveri? 
Jaigu mažėja svarumas, tai gal iš priežasties ne- 

pakaktino maitinimosi, kuris vėl gali būti pasek- 
me skilvio silpnumo ir menko virškinimo. — Pa- 
gelbėk skilviui vartodamas gyduoles, kurios va- 
dinasi 

Severas Skilvinis Kartumas. 

Aptirtos* Bortui* 
Vienas Doleris. 

Ar tavo nervai silpni? 
Niekas taip greit nesunaikina žmogaus, kaip nusilpę ir suirę nervai. Ar 
neesi nervuotas? Kam apleidi tokį pavojingą sveikatos stovį? Bandyk 
vartoti 

SEVEROS NERVOTONA 
Sujungiant su tam tikra dyeta, su proto atsilsiu, su kūno mankštymais, 
su maudynėmis ir masažuotoji gyduole suteiks energiją, smagumą it jė- 
gas tavo nervą systemai. Kaina vienąs doleris. 

• T • •# • • • • 

Kainai 25c ir 50c 
Aptirtos*. 

Kol insigaus giliau 
Kol paprastas nušalimas, tas lengvas kosulis ar- 

ba tas užkimimas išsiplėtos į pavojingą plaučių 
ligą, apsisaugok smagiu ir pastovum palengvi- 
nimu, kokį suteikia 

Severas Balsamas Plaučiams 

Severos Gyduoles gali pirkti visur, kur tiktai yra koks aptiekorius arba gy- 
duolių pirklys. Persitikrink, kad tau duoda tikras Severos Gy- 

duoles ir neimk kitokių. Patarimai — lietuvių kalboje. 

Musu Gydymo Skyrius suteikia per laišką Patarimus dovanai. 

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: , 
- * 

IšKrajaus 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 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. 33.00 
36.00 Russian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 30.00 
40.00 Canadian 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, 
turi mokėti pagalves taxų $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip- 

4 «,, kortės kainos. 

Tarp Tilžės 

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: , 

Tarp Eytkunų ir 
6*00 II » Hfllnbur^ rr lįi’ • |V• I-1'r.’m |VliiTim a a IM 4.85 
5i25 ..T^Tiii'1^1 *x.ra1 BrGin6Il • thyi'i3'i'Vl;l B a į-^. a .a «■ 5i20 
7.10 » iįi'rriii>»i.i i,.i ™ttAntverpen i.:i„ vy.^.. cTVur,...,,... 6.95 
7.05 V a" .I.-.'. e-. "a_a • •• 'a“a’ a:a ... a'.-.B R 0 0 F d aUl Va'.iTT.1. a .r. • • ... 6.90 

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

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

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. 

v*. Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip: 

J. M. Tananevicze 
3244 So. Morgan St., Čhicago, III. 
Ii ■•■■HM... "I-III I 


