
VIETINES ŽINIOS. 
“Lietuvaitė” 

Pereitoj nedėlioj 1 d. spa- 
lio S. L. A. 183-čia kuopa 
šv. Jurgio parapijos sve- 

tainėje parengė teatrą. Lie- 
tuvių Jaunimo Patelis lošė 
5-ių veiksuiių dramą “Lie- 
tuvaitė”, parašytą J. Ralio. 
Yra tai naujas musų dra- 
matiškoj e literatūroj e veika- 
las ir prie progos reiktų čia 

apie jį kiek paminėti. 
Pirmiausia reikia nuro- 

dyti, kad šis veikalas nėra 
J. Ralio parašytas, bet tik- 
tai sutaisytas iš žinomo tu- 

sų poeto Lermontovo poe- 
mos “Litvinka”. Kas yra 
apsipažinęs su rusij litera- 

tūra, tas žino Lermontovą, 
kaipo vieną iš didžiausiai 
talentuotą rusų poetą. Ler- 
montovas kaipo poetas-liri- 
kas savo poemoje “Litvin- 
ka” išreiškia daugiausiai 
poemoje veikiančiąją asme- 

nų dvasios ypatybes; užgau- 
damas ploniausias ją vidu- 

jinio gyvenimo stygas, ap- 
siaubtas giliu romantizmu, 
poetas tikrai artistiškai at- 

jaučia dailos apsireiškimus, 
tuomi suteikdamas skaitan- 
čiam jo poemą pilną estetiš- 
ką pasiganėdinimą. Žino- 

ma, poetas, norėdamas per- 
statyti savo poemoje vei- 
kiančiąją asmenų dvasios 
stovį, daugumoje apleidžia 
aplinkybes, kokiose tieji as- 

menįs yra perstatoma ir vei- 

kia, tatai lietuviškam auto- 
riui ir prisiėjo savo sutaisy- 
toje dramoje išvesti aplin- 
kybes, kokiose dramoje vei- 

kiantieji asinenįs perstato- 
ma. __ 

Abeluai imant, visas lie- 
tuviškas veikalas, vien 

pagal jo suloši- 
mą, neuaro tokio gilaus es- 

tetiško pasiganėdinimo, ko- 

kį suteikia tik skaitymas 
minėtos Lermontovo poe- 
mos. Smulkesniam apibrie- 
žimui pačio lietuviško vei- 
kalo čia nėra vietos, tatai 

trumpai nurodysime tiktai 

patį jo perstatymą. 
Svarbiausias veikalo ro- 

les: belaisvės lietuvaitės 
Gražutės p-lė A. M. Dundu- 
liutė ir rusu kunigaikščio 
Arsenijaus p. A. M. Bal- 
čius kaipo aktoriai scenos 

mylėtojai atliko gana gerai. 
P-lė Dunduliutė net parodė 
savo gabumus, laisvai užsi- 
laikydama ant scenos, turė- 
dama aiškią kalbą ir tinka- 
mus savo rolei judėjimus. 
Arsenijus (p. A. M. Bar- 
ei us) turėjo gana tinkamą 
išvaizdą ir nu davimą; pa- 
čiame veikale jo rolė nėra 

išplėtota, palikta kokia tai 

neaiškia, apkarpyta, gal už- 

tai, kad į patį veikalą, mato- 

mai, norėta indėti kuodau- 
giausiai lietuviškumo. Ant- 

roje veikmėje lietuviai ka- 
reiviai: Budris — p. J. J. 

Zolp ir Žiuris — p. K. Mi- 
gius labai tinkamai švaistė- 
si po sceną išnešdami iš Ar- 
senijaus runni belaisvę Gra- 
žutę, bet jau visą įspūdį 
gadino prastos scenos de- 

koracijos; nes rumii balko- 
nas išrodė kokia-tai pasto- 
ge ar palėpe, pačios Gražu- 
tės visai nebuvo matyti, o 

juk šioji scena ypačiai tu- 

rėjo į žiūrėtojus padaryti 
didelį įspūdį. Trečioje 
veikmėje kaimiečio grinčia. 
lietuvių šeimyna, kaimo pa- 
pročiai ir užsiėmimai gana 
tinkamai perstatyta, bet 
šeimininko Valinčiaus rolė- 

je p. A. Daukša lošė gana 
silpnai. Valinčienės rolėje 
p. M. Dunduliene buvo la- 
bai naturališka kaimietė- 

šeimininkė. Gerai dar lo- 
šė taippat lietuvių vado 
Tautgino rolėje p. J. Geš- 
tautas. Vaideliučio apsitai- 
symas buvo koks-tai ypa- 
tingas. Apart šių svarbes- 
nių rolių lošime dalyvavo 
dar daugybė kareivių, kai- 
miečių, tarnų ir kitokių 
veikiančių asmenų, išvestų 
ant scenos pagražinimui ar 

didesniam įspūdžio pridavi- 
mui visame veikalo veiks- 
mu; bėgyje. Bene didžiau- 
siu teatro trukumu, tai bu- 
vo neatsakanti ankšta sce- 

na, visai prastos, netinka- 
mos tokiam veikalui deko- 
racijos, kas daugiausiai ir 
kenkė visam perstatymo 
įspudingumui, o patį veika- 
lą, padarė kokia-tai karika- 
tūra. 

Po perstatymui p. J. Uk- 
tveris deklemavo monologą 
“Ar apsivesti, ar atsimes- 
ti”. Deklemavimas buvo 
labai atsakantis, bet pats 
monologo turinis. neturi sa- 

vyje nieko gilesnio. Dar 
81-inos kuopos L. S. S. cho- 
ras padainavo porą daine- 
lių, vadovaujant p. J. Kati- 
liui. Dainelę “Jojo berne- 
lis” vienų vyrų choras pa- 
dainavo gana gerai, bet 

maišytam chorui daina 
“Draugai į kovą” visai 

prastai nusisekė padainuoti, 
nes pora moteriškų balsų 
negalėjo pagauti savo bal- 
so. 

“Aušros Vartų Choro” 
dr-jos teatras. 

Pereitoj nedėlioj' Aušros 
Vartų -P. Šv. parapijos sa- 

lėje naujai susitvėrusi;vįĮk 
ja vardu “Aušros Vartų 
Choras” pastatė scenoje 
“Išgamą” ir “Knarkia .pa- 
liepus”. Be to skambinta 
ant piano, deki eiliuota, vie- 
tinės mokyklos vaiki; dai- 
nuota, pasakyta dialogas 
“Jonas ir Driskius” ir pa- 
galiau dr-jos “Aušros Var- 

tų Choro” padainuota ke- 
lios tautinės dainos. 

Kaip teatrų lošimas, taip 
ir viskas labai gražiai atlik- 
ta; publika buvo pakaktinai 
užganėdinta ir daugumas 
išreiškė norą, idant panašus 
vakarai ir tankiau butų 
ruošiami. Choras taippat 
gražiai dainavo. 

“Aušros Vartų Chorą” 
suorganizavo dar nesenai 
vargonininkas p. A. Kve- 
deris. Verta lietuvių jau- 
nuomenei į tą naują drau- 

giją rašyties ir lavinties lie- 

tuvių dainos srity j. 

Imtynėse laimėjo lietuviai. 
Seredos vakare, 27 d. 

rugsėjo, Scliool Hali sve- 

tainėje atsibuvo gana pažy- 
mėtinos imtynės. Ėmėsi 
Pranas Dalkus, lietuvis- 
drutuolis sunkaus svarumo, 
su danu Povilu Martense- 
n’u, sunkaus svarumo imti- 
nininku. Danas buvo apsiė- 
męs lietuvį į pusę valandos 
du sykiu .parmesti, bet ne- 

galėjo išpildyti savo prisi- 
žadėjimo, nes netik kad p. 
Dalkaus neparito, bet dar 
pralošė ir $250.00, kuriuos 
buvo užsistatę abudu imti- 
nininkai.. Žiūrint į imtynes, 
aiškiai buvo matyti, kad da- 
nas geriau moka ristis už 
lietuvį, bet lietuvis savo di- 
deliu drutumu lengvai per- 
svėrė dano vikrumu. 

Apart p. Dalkaus, imty- 
nėse dalyvavo dar du lietu- 
viai, kuriuodu ėmėsi su 

amerikonais, bet ir tiedu 
gavo virš vi. 

Ristyriės buvo gana už- 
imančios, nes lietuviai pir- 
mu kartu Chicagoje pasiro- 
dė svetimtaučiams, kad jų 
ingimtos fiziškos spėkos ir 
kūno sudėjimas daug kuomi 
persveria kitų tautų žmonių 
tokias jau kūno ypatybes. 
Publikos imtynėsna atsilan- 
kė pilna svetainė, iš ko 
“Baltos Rožės Lieti Pasil. 
Kliubas” turėjo gerų pelnų. 
Visi lietuviai imtinininkai 
yra nariais minėto Kliubo. 

J. iŠ. 

Vakarinės mokyklos; 
Miesto Chicagos ĄpŠvie- 

tos Departamento (Board 
of Education) mokyklų su- 

peritendentas prašo mus 

paskelbti, kad ateinančiam 
panedėlyje, 9 dienų spalio 
š. m., atsidaro viešosios; va- 

karinės mokyklos. Visos 
vakarinės mokyklos, kaip 
žinoma, neapmokamos, tai- 

gi mokslas suteikiama visai 
dovanai. Del platesnės Clii- 
cagos lietuviu visuomenės 
žinios, paduosime čia sura- 

šą. tų vakarinių mokyklų, 
kurios yra daugiąu-mažiau 
artimesnės lietuviams,- jų 
apgyventose miesto dalyse. 

Šiaurinėje miesto dalyje 
(North Side): Burlev mo- 

kykla — Barry avė. arti 
Ashland avė.; Waller moky- 
kla — Orehard ir Oėnter 
gat.; Franklin mok. —Goe- 
the gat. arti Wells gat. ; 

Šiaurvakarinėje dalyje 
(Northwest Side): Burr 
mokykla — Ashland ir Wa- 
bansia avė., "Wells mokykla 
— Ashland ir Cornelia avė. 

Vakarinėje dalyje (West 
Side): Foster mokykla — 

Union ir O’Brfen gat.; 
Walsh mok. —Dvidešimta 
iU Johnson 'gat.;; Garfield 
mok. — Johnson gat. ir -Ke- 
turioliktas place; Medill 
mok. — Keturioliktas place 
arti Throop gat.; MarųuettĮ 
mok. — Wood ir Harrisoft 
gat., Froebel mok. i— Dvi* 
dešimts pirma ir Bobey 
gat.; Hammond mok.. —- 

Dvidešimts pinuas place ar- 

ti California avė. 

Pietinėje dalyje (South 
Side): Wendell Phillips mo- 

kykla — 
* Trisdešimts de- 

vinta gat. ir Prairie avė.; 
MčAllister mok. — Trisde- 
šimts šešta ir Gage gat.; 
Hamline mok. — Keturias- 
dešimts Aštunta ir Bishop 
gat.; Pullman mok.—Morse 
avė ir 113 gat. 

Specijalinės vakarinės 
techniškos ir komercijinės 
mokyklos: Crane Technical 
High School — Oaklėy avė. 

ir Van Buren gat.; Lake 
High School — 47 place ir 
Union avė.; Lane Technical 
High School — Division ir 
Sedgwich gat. 

Visose vakarinėse moky- 
klose apart angly kalbos iš- 
guldoma dar pradinis abel- 
nas mokslas ir mokinama 
įvairių amatų. Amatų gi 
mokinimas specijališkai ir 

plačiai išguldoma pastarose 
trijose technikos .ir komer- 
cijos mokyklose. Artimes- 
nės informacijos suteikia- 
ma pačiose mokyklose. 

Tiesa, kaip jau pirmiau 
pas mus buvo pranešta, kad 
Cbicagos lietuvių apšvietos 
draugija “Aušra” nękurio- 
se miesto dalyse atidarė va- 

karines mokyklas su plačiu 
kursu, kurias pirmiausia 
lietuvių priederme yra kuo- 
daugiausiai palaikyti ir lan- 
kyti; bet kam butų kokie 
neparankumai, ar norėtų 
mokytis amatų, tad yra pla- 
čiai atvertos durįs visų mi- 
nėtųjų miesto vakarinių 
[mokyklų. Jau rodosi butų 

-- 

iidžiausiu musų lietuviu 
prasižengimu, ypač suaugu- 
siai lietuvių f jaunuomenei, 
jaigu mes praleistumėm to- 
kių mokinimosi* visiems pri- 
einamų progų* Tikimasi, 
kad lietuviai ikuodaugiau- 
siai lankys minėtas vakari- 
nes mokyklas! r 

Geležinkeliečių straikas. 
Pereitoj subatoj po ilgų 

tarybų su Harrimano gele- 
žinkelio' linijų valdyba pa- 
galios šių linijų darbinin- 
kai apskelbė straiką. Strai- 
kas apima 15 pietinių ir va- 

karinių valstijų ir jame da- 

lyvauja arti 30.000 darbi- 
ninkų. Pagal atskiras ge- 
ležinkelių linijas straikas 
taip paskirstoma: Illinois 
Central straikuoja 4.550 
darbininkų, Union Pacific 
— 6.296, Southern Pacific 
— 10.083, Oregon Short 
Line — 1.205, Oregon Eail- 
\vay & Navigation — 1.331, 
San Pedro Los Angeles & 
Salt Lake — 1.066, Yazoo 
& Mississippi Valley— 658; 
išviso 25.189 darbininkai. 
Chicagoje metė darbą Burn- 
side. miesto dalyje apie 
2.000 darbininkų, Illinois 
Central geležinkelio dirbtu- 
vėse ir apie 200 darbininkų 
įvairiose garvežių taisymo 
stotyse. 

Abelnai imant, straikuo- 

ja šios atskiros geležinkelių 
darbininkų unijos: mašinis- 
tų, kalvių, dirbančių prie 
katilų, prie skardos ir 

prie vagonų. -> Visos šios 

unijos reikalauja pripažini- 
mo naujos jų organizacijos, 
būtent susivienijimo; arba 
federacijos visų atskirų ge- 
ležinkeliečių unijų. 

Chicagos italai ir karas. 
Atėjus žiniai apie Italijos 

su Turkija karą, Chicagos 
italai nepaprastai sujudo. 
Vietinis Italijos konsulas 
Guido Sabetto neturi nei 
valandėlės ramaus laiko, 
nes pas jį lankosi šimtai 
jaunų italų, klausinėdami, 
ar jie gali būt priimti į Ita- 

lijos armiją ir kaip kuogrei- 
čiau pargrįžti savo tėvynėn. 

Chicagoje yra apie 100- 
000 italų — kalbėjo laikraš- 
čių reporteriams konsulis — 

ir jaigu bus reikalinga, tai 
visi jauni žmonės grįš tėvy- 
nėn ir stos į armijos eiles. 

Šiomis dienomis jau keli 
tūkstančiai italų išvažiuoja 
tėvynėn. 

Keletas klausimų. 
Kiekvienas išmintingas 

žmogus, kaip tik pasijaučia 
kiek negerai, tuojau rūpi- 
nas savo sveikatą pataisyti. 
Ir čia iškįla trįs klausimai: 
1. Kokie vaistai reikia var- 

toti? 2. Kaip jie vartoti? 
3. Kada jie vartoti? Jei 
nesveikatos priežasčia yra 
pilvo netvarka, ar kepenų, ar 

vidurių neveiklumas, jei pa- 
sidarome nerviški, arba jei 
musų kraujas sugedęs, čia 
galima tuojaus pasigelbėti. 
Reikia tik vartoti Trinerio 
American Elixir of Bitter 
Wine keletą minučių prieš 
valgį, kad sustiprinus ir 
prirengus pilvą maistui su- 

virškinti. Jei vynas atro- 
dytų perkartus/ įgalima pas- 
kui užsigerti' vandens. Sti- 
klelis, einant gulti, naudin- 
ga kiekvienam išsigerti. Vi- 
sada, kaip tik pastebima 
atmaina musų apetite, arba 
sunkumas po valgio, arba 
silpnumas ir nerviškumas, 
reikia tuojau vartoti Tri- 
ners American ~Elixir of 
Bitter Wine. Gaunamas 
visose aptiekose. J. Triner, 
1333 — 1339 S. Ashand av., 
Chicago, UI. 

Nuo Kryžkaulio Skaudėjimų, 
kurie tankiai yra pasekme kokių inkstų ligų — privalai 
vartoti tokias gyduoles, kurios tiesiog veikia į pačią li- 

gos priežastį ir tą priežastį prašalina 

Severas Gyduole Inkstams ir Jaknoms 
yra užtikima ir tikra gyduole, kurios pasekmingumas 
yra gerąi žinomas gydyme įvairių ligų jaknų, inkstų ir 
šlapinimo organų. 

Pataiso ir sutvirtina nusilpusius inkstus. 
Paskatina jaknas normališkai veikti. 

Pataiso šlapinimo organu suirimą. Kaina: 50c ir $1.00 

Neužsiganedinimas. 
Galvos svaigulys, alpimas, riemuo, vidurių užkietėjimas, 
jaknų apsunkinimas — štai nekurie apsireiškimai, kurie 
paeina nuo vidurių nevirškinimo arba dispepsijos. Tam- 
sus jo sešelis puola į užsiganedinimą gyvenimu pas dau- 
gelį žmonių, bet tos silpnybes tankiai yra lengvai praša- 
linamos, vartojant nekurį laiką 

Severas Gyvasties Balsamą. 
Kaina 75 centai. 

Kam Kęsti Skausmus? 
Sveikas žmogus turi būti liuosas nuo visokių skausmų. 
Kryžkaulio skaudėjimas, sustyrimas sunarių ir raumenų, 
sutinimai, uždegimai ir kitokie viršutiniai kūno skausmai 
paeinanti tai nuo reumatizmo, tai nuo neuralgijos, nuo 

susižeidimų ar nuo nusimušimų, reikalauja išviršutinių 
gyduolių. Jei nori sau suteikti greitų ir tikrą palengvi- 
nimą, vartok 

Severos Gothardo Aliejų. 
Kaina 50 centų. 

Pabriežiame drūčiai, idant vieną bonkutę išbandytai šiandie. Parduoda- 
ma visose aptiekose ir pas gyduolių pirklius. Vartojimo būdas yra 
aiškiai aprašytas lietuviškoj kalboj. Persitikrink, kad tau duoda 
tikrąjį su parašu 

. F. Severą Co. cmUlm 

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 
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- 

kortės kainos. — 

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: / 
Tarp Eytkunų ir Tarp Tilžės 
5.00 m k. ..... rv... •.. *:• >.i. •'•r*-. • • Hamburg •■#*#=* .«.. .*;.tt.;a.. ... ..... 4.85 
5.25 ^s.,32*. «> Bremen w.__ 5.20 
7.10 .„............o....... Antverpen ....___ 6.95 
7.05 ........ .tv. 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. 


