
VIETINES ŽINIOS. 
i “Birutės” vakaras. 

Pereitoj nedėlioj šv. Jur- 

gio svetainėje “Birutės” 
draugija statė scenoje dvi 

komedijas: “Šalaputris”, 
parašytą Kalėdų Kaukės ir 
“Brangusai Pabučiavi- 
mas” parašytą Činarovo, 
verstą P. Petliuko. 

Vieno akto kemedija “Ša- 
laputris” jau kelintu sykiu 
statoma “Birutės” draugi- 
jos Chicagoje su nemažu pa- 
sisekimu. Šiuomi kartu “Bi- 
rutės” aktoriams veikalėlis 
nusisekė sulošti bene ge- 
riau, negu kitais kartais bu- 
vo lošiama. Jau žinomas 
Cbicagos lietuvių scenoje p. 
Vaitiekūnas ir šiuomi kartu 
Vinco Šalaputrio rolėje pa- 
rodė nesulyginamą savo ak- 

torišką talentą,, kaipo gabus 
komikas. P-ia P. Moskie- 
nė Kunegundos Šalaputrio 
numylėtosios tarnaitės rolė- 

je taip buvo naturališka sa- 

vo laisvais judėjimais, kal- 
ba ir visu nudavimu, jog iš- 
tikro į žiūrėtojus darė įspū- 
dį ne aktorės scenoje, bet 
iš tikro gyvenimo paimtos 
typiškos “pono” tarnaitės, 
bendru sugyvenimu ingavu- 
sios ant savo pono visokią 
valią. Kaimo moteries ro- 

lėje p-ia P. Moskienė rodo- 
si yra neapmainoma tarpe 
visų “Birutės” aktorių. 
Šalaputrio draugo Baliaki- 
no rolėje p. N. N. taippat la- 
bai naturališkai nudavė pa- 
sipūtusį, šaltų manerų po- 
nelį. Akušerės Alvyros ro- 

lėje p-lė St. Yaraš.auskaitė 
buvo kiek suvaržyta ir kal- 
boje ir savo judėjimuose, 

aktorių gabu- 
mai savauni išsklaidė ir pa- 
darė mažiau pasergimomis 
ne taip jau žymios jos rolės, 
vdas. 

Jaigu pirmos komedijos 
lošime galima buvo pasergė- 
ti kokias mažutėles vieno- 
ki to aktoriaus ydas, tai jau 
antroji komedija “Brangu- 
sai Pabučiavimas” galima 
pavadinti pilnai nusiseku- 
sia. Čia tarpe “Birutės” 
aktorių pasirodė dvi naujos 
sceniškos spėkos, buteiit 

p-ia R. Šlikienė ir p. J. Šil- 
kas, kurie, sprendžiant pa- 
gal jų lošimą,, jau, rodosi, 
nemažai yra veikę lietuvių 
scenoje kaipo jos mylėtojai. 
Šito veikalo sulosimas rei- 
kia priskaityti į vienų iš ge- 
riausiųjų, kuomet nors ma- 

tytų Chicagoje. Visas vei- 
kalas taip yra pilnas ko- 
mizmo ir taip visiems be iš- 
ėmimo aktoriams nusisekė 
jį sulošti, jog žiūrėtojai tie- 
siog raižėsi besijuokdami. 
Veikalo lošime dalyvavo šie 
aktoriai: Banko valdininko 
Indriaus Antinaičio rolę lo- 
šė p. J. Šlikas, jo pačios Ma- 
rės rolę — p-nia R. Šlikie- 
nė, banko direktoriaus Jo- 
no Birieto rolę — p. B. Vai- 
tiekūnas ir Antinaičių tar- 
naitės Nastės rolę — p-lė 
M. Montviliutė. Kaip jau 
augščiau minėta, visi akto- 
riai savo lošimu tiesiog ža- 
vėjo susirinkusius, kurie tur 
būt negreit užmirš tokį gy- 
vų, visiems patikusį šio vei- 
kalo lošimų. 

“Birutės” choras pabai- 
goje padainavo dar šias M. 
Petrausko kompozicijos 
dainas: “Kaitink šviesi 
saulute”, “Jojo bernelis” ir 
“Kur josi?” Yra tai nau- 

jos dainos, kokias “Biru- 
tės” choras šiame prasidės 
jusiame sezone suspėjo iš- 
simokinti. Tos dainos taip 
yra malonios, taip kutena 

jausmus savo grynu lietu- 

viškmnu, kad kiekvieno at- 
mintys atgimsta lietuviškos 
dvasios gilybė jų kompozi- 
toriaus, kuris Chicagos lietu- 
vių scenoje spindi tokiais 
švesiais savo darbo vaisių 
ruožais. Dabar “Birutės” 
chorą veda žinomas muzi- 
kas-smuikininkas p. P. Sar- 

palius. Prieš pat dainavi- 
mą dar “Birutės” draugijos 
pirmininkas p. J. Ugaudas 
pranešė, jog dabar choro 

repeticijos atsibuna kas 
utarninkas Mark White 
Sąuare svetainėje ir kvietė 
choran prigulėti kuodau- 
giau lietuvių jaunuomenės. 
Iš geležinkeliečių straiko. 

Chicagoje straikuoj autie- 
ji “Illinois Centr.” geležin- 
kelio darbininkai laikosi la- 
bai ramiai ir rengiasi į ilgą 
kovą su geležinkelio valdy- 
ba.’ “Chicago &jNorth- 
western” ir “Pennsylva- 
nia” geležinkelių kompani- 
jos pavedė “Illinois Cent- 
ral” geležinkeliui daugiau 
200 savo garvežių vartoji- 
mui straiko metu, vienok tie 

garvežiai yra nenaudojami, 
nes judėjimas ant pastarojo 
geležinkelio yra visai men- 

kas. 
Prezidentas “III.Central” 

kompanijos nenori nesusi- 
pratimus su darbininkais iš- 
rišti taikos teismu. Išsiun- 
tė jisai telegramą, į Missis- 
sippi valstijos gubernatorių, 
atmesdamas gubernatoriaus 
propoziciją užbaigti straiką 
taikos teismu. Mat, gele- 
žinkelio kompanija dėlto 
nenorinti su darbininkais 
taikintis,' kad darbininkų 
unijos nepranešė kompani- 
jos valdybai savo reikalavi- 
mų, bet susiorganizavo į fe- 
d:efadjį it siar: pavedė vesti 
visus straiko reikalus. — Su 
atskiriomis darbininkų uni- 
jomis — lengva apsidirbti, 
bet su visų unijų susivieni- 

jimu — darbas nelengvas,: 
— taip galvoja kompanija ir 
stengiasi sugriauti naują 
darbininkų organizaciją ir 

įnešti nesutikimus tarpe pa- 
čių darbininkų. Bet, kas- 
žin, ar tas kompanijai pa- 
vyks ! 

Turkų-italų karas Chicagoj. 
Aną dieną iš Kansas City 

atvažiavio Chieagon du tur- 
ku ir apsitaisę savo nacijo- 
naliniais parėdais iš Polk 

gatvės geležinkelio stoties 

išėjo pasivaikščioti, miestan. 
Ant kertės gatvių W. Polk 
ir S. Clark turkus užpuolė 
minia italų ir pradėjo į juos 
laidyti akmenais, pagaliaus 
ir kas ką sugriebė. Prie- 
žastis užpuolimo buvo italų 
neapykanta link turkų, iš- 
kilus Europoje turkų-italų 
karui. Nelaiminguosius tur- 
kus nuo sunkesnių žaizdų, o 

gal ir nuo mirties išgelbėjo 
policija. 

Kitas vėl karo atbalsių 
apsireiškimas buvo tramva- 

juj ant kertės S. Wabash 
gat. ir Hubbard pi. Aut 
tramvajaus platformos šalę 
vienas kito stovėjo italas 
Warris, gyvenantis p. n. 717 
S. Wabash avė. ir turkas 
Knebin Kafar. Warris kal- 
boje patėmijo turkui, jog 
italai turkus mušą, kuomi 
užsigavo Kafar’as ir nu- 

tvėręs už sprando italą mu- 

šė į grindis1 ir sunkiai su- 

žeidė. Sužeistasis nuvež- 
ta policijon, kur buvo su- 

teikta jam. daktaro pagalba. 
Turkas gi iš tramvajaus pa- 
bėgo ir ikišiol jo nesuranda- 
ma, nes Warris nežino jo 
gyvenimo vįeį®s, j 

Policijos valdininkas pra- 
šalinta. 

Chicagos Sideriams ir 
juos globojančiai policijai 
užduota didelis smūgis, kuo- 
met šiomis dienomis Civili- 
nės Tarnybos Komisija pra- 
šalino ir tamystos policijos 
poručninkų W. W. Walsh’ų, 
buvusį užveizdgtojų distrik- 
to apylinkėse parko -Sviedi- 
nio žaislų kliubo “White 
Sox”, kadangi jisai tame 
parke dienoje imtynių 
Gotch’o su Hackenschmid- 
t’u leido varyti įvairiems 
šuleriams savo nelemtų 
amatų. Komisija^ nuspren- 
dė patraukti atšakomyjbėn 
dar kitus trisdešimts poli- 
cistų tame distrikte, kurie 

imtynių dienoje nedabojo 
tvarkos. 

Saliuninkai ir ištvirkimo 
vietų savininkai renku tar- 
pe savęs aukas kovai su < Ci- 
vilinės Tarnybos Komisija, 
kadangi tos Komisijos 
smarkus tyrinėjimai gręsia 
pavojumi viso miesto šule- 

rių lizdams ir ištvirkimo 
vietoms. 

Tarpe kūjo ir priekalo 
pakliuvo dabar policijos vir- 
šininkas McWeeny, nes iš- 

tikrųjų norėdamas išnaikin- 
ti šulerius ir ištvirkimą Čbi- 
cagoje, turėtą prašalinti 
nuo tarnystos pusę savo' pa- 
vaidinu;, o tokios energijos 
ir drąsos dar neparodėTneį 
vienas Chicagos policijos 
viršininkas, kuriems i juk 
šiandieniniam drumstam 
gyvenime tik ir yra rojaus 
dienos... i 

Vakarinėse mokyklose jau 
prasidėjo mokslas. 

Užsirašymas i vakarines 

viešąsias' mokyklas:- prasi- 
dėjo pereitam ketverge ir 

pirmą dieną į tas mokyklas 
prisirašė 7.300 vyrų, mote- 

rių ir vaikų. Pereitam'pa* 
nedėlyj tose mokyklose jau 
ir mokslas prąsidėjo.į; Abel-į 
nai apskaitoma^ kad' visas 
vakarines mokyklas lankiu 
apie 20.000 mokinių. 
Kasžin, ar daug tarpe tok 
mokinių armijos "surastu-: 
mėm lietuvių? 

Puikus tvarkos dabotojas. 
Echvavdo "VVlfutė saliuiian, 

p. n. 3445 N; 'Clark '/gąt. 
įėjo vakare poličistaš'da- 
mes S. Doyle is Maxwell 
nuovados, girtas kaip fiėšii- 
tvėrimas ir pamatęs ten 
esančius M. Killiail’ą ir ki- 
tus du vyrus, persištdtė 
sau, kad tai yra laikraščių 
reporteriai, kurie apie jį 
aprašysiu kaipo apie girtą 
policistą. Be jokios tatai 

priežasties išsitraukė re- 

volverį ir šaukdamas ne sa- 

vu balsu, pradėjo į Killian’ą 
šaudyti. Nors policistas šo- 
vė šešis kartus, bet į Kil- 

lian’ą nei kartą nepataikė. 
Saliuninkas White ir sve- 

čiai sugriebė girtą policis- 
tą ir norėjo išginkluoti, bet 
šis nepaprastai drūtas iš- 
mėtė juos visus iš saliūno 
gatvėn. Saliuninkas per 
telefoną pakvietė policiją. 
Tuoj aus atvažiavo pilnas 
vežimas policistą, kurie ra- 

do savo draugą šeiminin- 
kaujant saliune. )G irtas po- 
licistas savo draugams 
smarkiai pasipriešino ir 
penkiese vos galėjo jį su- 

imti ir nuvežti policijos 
nuovadon. — Tokių- tai 
tvarkos dabotojų esama 

Chieagoje... 

U? mergaičių užgauliojimą. 
Priemiestyj Cicero poli- 

cija 'suareštavo keturis vy- 
rus, kurie užgauliojo mer- 

Electric C<k i dirbtuvėje. 
Areštuotieji padavė sekan- 
čias pavardei: Ė. Dickson, 
W. Trautmaųn, H. Jadoline 
ir J. Mily. 

—į 

Keista sauiudyfttes prie- 
žastis. 

Sadie Schupulsky, 638 W. 
Division gat., norėdama nu- 

sižudyti išgėrė nuodų, bet 
miesto daktaras Alvin Hel- 
wig, atvykęs greitoj on pa- 
galbon, suspėjo ją išgelbė- 
ti; būtent visus nuodus iš 
vidurių išpumpavo ir pa- 
siuntė ją pavieto ligonbutin. 
" 

“Kaimynai nuolatos pra- 
vardžiavo mane “Pollack”, 
kadangi ištekėjau už lenko, 
o to perkęsti ilgiau jau ne- 

galėjau” — tokią priežastį 
savo nusižudymo perstatė 
moteris. 

Aušros mokykla. 
Aušros vakarinėj moky- 

kloj pereitą mėnesį moki- 
nių buvo visuose skyriuose 
110; matyti lietuviai pripa- 
žino reikalingumą mokslo. 

Pastebėtina, kad mokyklon 
daugiausiai lankosi vyrai, 
nes iš 110 mokinių yra tik 
5 merginos. Tur būt lie- 
tuviai vis dar mano, kad 
moterims apšvietimas ne- 

reikalingas. 
Mokykla dabar užima vi- 

sus 6 vakarus savaitėje ir 

gali būti priimta dar dau- 
giau mokinių. Prisirašyti 
galima kas vakaras nuo- 7 
iki 10 vai. vakaro Aušros 
skaitykloje, 3149 So. Hals- 
ted gat. Skaitykla atdara 
kas vakaras nuo,7 iki 10 vai. 
o nedėldieniads muo 10 vai. 
ryto iki 7 vai. Dakaro. 

Aušros vakavo programas. 
Vakaras atsibus šv. Jurgio parap. 

svetainėj, 33-čia gatvės ir Auburn Av., 
15 d. Spalio. Rfradžia 7 vai. vaka- 
re. 

1) Košimas *1. Kerštinga našlė’7. 
Dalyvaus tame:j*‘M. (Dundulienė, J. 

Dundulis, K. •CktveriS ir kiti. 
Kežisorius — M. Dundulienė. 
2) Vyri; kvartetas: 
a) Serenada — Schoffer. 
K. Vičas — I Tcnor. 
K. U k tveria — II Tenor. 
J. Dundulis — I Bas. 
P. Stogis — II Bas. 
b) “Drink to nie only with tbine 

eyes”. Tie patįs. 
Piano akompanuos A. M. Dundu- 

liutė. 
3) Solo — K. Kasputis. 
a) Aria iš operos Martha” — 

Flotow. 
b) Aria iš operos “Toska” — 

Puccini. 
Piano akompanuos J. Bijanskutis. 
4) Monologas — lošimas: Antroji 

scena iš ‘‘šykštaus raitelio” — Puš- 
kino. Vertimas Vaičaičio. 

Atliks — Kl. Jurgelionis. 
5) Solo smuiką — P. Sarpalius. 
6) Duetas — Moriaki (juriniukai) 

— V ii boa. 
K. Kasputis ir Dūda. 
Piano akompanuos J. Bijanskutis. 
7) Balius, šokiai ir visoSbs' žais- 

mės. 

Persidirbę žmonės. 

Daugumas darbo žmonių 
serga nuo persidirbimo, 
nors patįs to nesupranta. 
Jie dirba iš dienos į dieną 
sunkų fizišką ar protišką 
darbą dagi tada, kada jiems 
būtinai reikalingas pasilsis. 
Nervai palengva nusilpsta, 
raumenįs nužudo savo tam- 

prumą, apetitas dingsta. 
Tūli jų bando pasistiprinti 
alkoholiniais gėrimais, kas 
dar blogiau veikia. Jie 

nežino, kad nesilpninti rei- 
kia pilvas, bet sudrutinti 

taip, kad jis galėtų atsako- 
mai suvirškinti; reikia su- 

stiprinti nerius,' kad jie iš- 

laikyti galėtų yisokius su- 

sijudinimus; reikia išvalyti 
kraujas, kad jis galėtų ge- 
rai cirkuliuoti. Beikia var- 

toti Triner’s American 
FJi-rir of Bitter)Wine, kurs 

geriausiai reguliuoja visus 
virškinamuosius organus. 
Visose pilvo, kepenų, žar- 

nų ir nervų ligose nėra ge- 
resnio vaisto, kaip kad Tri- 
ner’s American Elixir of 
Bitter. Wine. Gaunamas vi- 
sose aptiekose. Jos. Triner, 
1333 —- 1339 So. Ashland 
ava, 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 užtik'ima ir tikra gyduole, kurios pasekmingumas 
yra gerąi žinomas gydyme įvairių ligų jaknų, inkstų ir 
šlapinimo organų. 

Pataiso ir sutvirtina nusilpusius inkstus. 
P’askatina jaknas normališkai veikti. 
Pataiso šlapinimo organu suirimą. Kaina: 50c ir $1.00 

A.9.A 

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

Severas Gyvasties Balsamą. 
Kaina 75 centai. 
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Kam Kęsti Skausmus? 
Sreikas 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 

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

Severos Gothardo Aliejų. 
Kaina 50 centų. 

VTTTttti* 

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 

t tikrąjį su parašu 

VERA CO. CEOAR RAPIDS 

Bankinis Kantonas 
=••- -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 bank|nį 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 
6.00 _. ._............. Hamburg ...;_,v,_Tr«,„e. 4.85 
6.25 —TV.:. ._. ..... ._. ... « .: • r. BrGH16Il '. ... • • .:.'W~~..r« .~.~.7. • • ...'r.,,. • • • 5.20 
7.10 .......... .-.r.vv>-.=.Tr.... 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 | musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip: 

J. M. Tananevicze 
3244 So. Morgan St., Chicago, III. 

~ ... ‘.-.j 


