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Lietuviai Amerikoje ii 
LIET. VYČIŲ VAKARAS. 

D&troit, Mich. — Lapkri- 
čio 18 d. vakare, Liet. Vy- 
čiu priaugančių choras bu- 
vo surengęs1 puikų vakarėlį. 
Vakarėlio programa buvo 

tokia: Pirmiausiai lošta 

"Nepasisekė Marytei." Vei 
kianti asmenis buvo šie: 

Marytė — J. Jaušaitė, Ste- 

punė — O. Rakauskaitė 

Zigmantas — J. Gustaitis, 
Eleuutė — M. Rakauskaitė. 

Viktutė — L. Kristopaitė. 

Zosytė — E. Vaičiūnaitė, O 

uytė — A. Bukšaitė, Barbe- 
lė — I. Jaugutė, Jonukas — 

J. Kasevieius, Žvdas — F. / «/ 

Bukšaitė. Lošimas labai 

nusisekė. Paskui buvo dai- 

nuota solo. Dainavo p-lė O. 
Rakauskaitė, deklemavo p- 

lė B. Bukšaitukė. ~ Pianu 

skambino I. Jaugutė. Dai- 

navo A. Bukšaitukė ir E. 

Jonšaitukė. Sakė eiles J. 

Tumaitė. Toliau piann 
skambino J. Kazakevičius. 

Gale pagiedojo mažųjų L. 

Vyčių choras Liet. Vyčrę 
himną ir kelias tautiškas 

daineles "My Country" ir 

"Lietuva, Tėvyne mūsų." 
Pasibaigus programai bu 

vo lietuviškos žaismės ir šo 

kiai. 

Vakaro vedėju buvo ger- 
biamas A. Aleksandravi- 

čius. Žmonių buvo pilna 
svetainė ir visa buvo labai 

užganėdinti. Linkėtina, 

kad butų surengta ir dau 

giau tokių vakarėlių. 
Genys, 

GRAŽUS VAKARAS. 

Milwaukee, Wis. — Suvirs 

dešimtis metu kaip gyvenu 

šiame mieste, —. bet tokio 

gražaus vakaro dar nesu 
ma 

tęs. Šį vakarą surengė gerb. 
klebonas kun. Slavynas. Tas 

vakaras buvo lapkričio 18 d. 

bažnytinėje svetainėje. 
Nuo pradžios savo atvyki- 

mo Mihvaukee gerb. klebonas 

mėgino sutverti L. Vyčių 
kuo- 

pą bet ačių lietuviii nerangu- 

mui ir žymiam sulenfcėjimu5. 

tai padaryti buvo sunku. 
Tat- 

gi klebonas sumanė, sureng- 

ti vakarą, bet išpildybui pro- 

gramos buvo priverstas kreip- 

tis prie Racine Šv. Cecilijos 

bažnytinio choro ir JS.L.-K.iv. 
v 

Am. kuopos narių. Jaunimas 

pasišventęs darbuotis 
tautos 

labui nepasigailėjo kelionės lė- 

šų ir visi vienu urmu pribuvo 
Mihvaukee išpildyti vakaro 

programą. 

Statyta scenoje net trįs 

komėdijėlės. Pirmiausiai loš-, 

ta: 
1 iŽydas Statinėje". Lošė 

šitie: — Martyno 
— Juozas) 

Ugenskas, Agotos — Agotai 

Zizmiskaitė, Pagelbininko 
- 

A. Jelinskas, Žydo, Šliomkės 

Kaz. Kudirka, Ickaus 
— Jonas 

Bagdonas, Darbininkų 
— Pet. 

Atkočiūnas, ir Jon. Stočkus. 

"Blaivininkas su girtuokle" 
lošė ant. Valiūnas su M. 

Ma- 

sių lite. "Dvi Kumutės" buvo: 

A. Zizminskaitė ir M. Masių 
li- 

te. Paskutinioji komedija pu- 

sėtinai prijuokino žmonV 

Pabaigus lošimą seko dai- 

nos. Duetą "Gyvenk ir Ko- 

vok" padainavo M. Ragaus- 

kienė ir P. Venckaitė. "Svei 

ki, broliardainininkai" sudai- 

navo Racine Šv. Cecilijos baž 

nytinis ^lioras po vadovystė 

gerb. Lazdausko. Dar Ihifo 

dainuojama "Paukšteliai mie- 

li", 
4 4 Tėvynė" ir operos 

"Pretiosa", "Girioj" ir ant 

galo pagiedota 
4 4 Lietuva, Tė- 

vynė mūsų". Dar deklemavo 

Ag. Zizmauskaitė ir J". Ugens- 

kis. 

Kaip aktoriai, taip daini- 

ninkai savo užduotis' atliko 

kuopuikiausiai. Žmonių buvo 

pilnutėlė* svetainė, tat neste- 

bėtina, kad žmonės labai 

džiaugėsi tuom vakaru. , 

Pasibaigus programai, gerb 
kun. Slavvnas prabilo i susi- 

rinkusius, dėkodamas už jų 

atsilankymą ir gražų, pavyz- 

dingą užsilaikymą. Dėkojo 

taipgi Racine lietuviams 
už 

Ijų pasišventimą. Pabarė Mil- 

waukee ?s lietuvius už jų 

parsidavimą lenkams, už 
rė- 

mimą lenkų laikraščių ir 
nes- 

kaitomą lietuvių laikraščių 
ir 

kningų. Ragino pradėti švies- 

tis lietuvių katalikų dvasioje 

ir sekti girtiną pavyzdį Raci- 

ne lietuvių. 

Po viso linksmai pažaidę 
išsiskirstė visi namo pilni pra- 

kilnių įspūdžių. 
Seaas Milwaukietis. 

L. VYČIŲ PRAKALBOS. 

Elizabetli, N. J. — Lapkri- 

čio 18 d. vietos L. Vyčių 52 

kuopa buvo surengus prakal- 
bas ir sulošė komediją "Ra- 

seinių Magdė". 
Pirmutinis kalbėtojas pasa- 

kojo apie moterų Sąjungą 
ir 

apie L. Vyčius. Antras, 
A. 

Staknevičius, kalbėjo apie L. 

D. S., paskui aiškino apie Eli- 

zabeth'o socialistų rezoliuciją, 

pasiųstą Washingtonan, 
kurio- 

je buvo protestuojama priešai 
karę. Čia buvo paduotas su- 

manymas atšaukti tą rezoliuci- 

ją, nes vieni socialistai negali 

visi} lietuvių už nosių vedžio- 

ti. Tuo tarpu besėdį nenuora- 

mos socialistai pradėjo kelti 

trukšmą. Vakaro vedėjas pa- 

prašė užsilaikyti jiems manda- 

giai. Bet anie tol draskėsi, 
kol 

ant galo poliemonas jų neišve- 

dė iš svetainės. 

Išvedus išgamas iš svetai- 

nės, pasidarė ramu. Žmonių 

buvo apie 300. 

Paskui buvo juoku. "Rasei- 

nių Magdė" pasakojo apie sa- 
vo atsitikimus, apie savo ke- 

lionę Amerikon ir tt. Žmonės 

taip prisijuokė, kad kitiems 

net žandus pradėjo skaudėti. 

Šis vakaras žmonėms labai pa- 

tiko. Pageidaujama, kad tokie 

vakarai butų dažniau. 

Ten buvęs. 

ST. BEDE COLLEGE. 
\ 

Peru, UI. — Lapkričio 17 
ir 25 dienose, L. R. K. M. 

Am. 3 kuopa turėjo savo lite- 
ratiškus susirinkimus. 

Po kuopos reikalų svarsty- 

mų prasidėjo programos: J. 

Klimas padeklemavo 
< 1 

Mylėk 

Lietuvi", I. Čepulis kalbėjo 
"Jaunimo Idealas" ir i'Lie- 

tuvių {Spauda", K. Montvi- 

das kalbėjo apie lietuvių kal- 

bą. P. Marčiukaitis padekle- 
mavo "Žiemai ateinant". J. 

Čeputis kalbėjo 
" Lietuviai 

Amerikoje". % 

Senis. 

!Pbum 
Keaj&ętoa 3521 

Qr, E. G. KLIMAS 
UETUVJS GYDYTOJAS 

| tiaip £. Mm «. .MHiMpUt., P*.; i 

NUSIPIRK MOSTIES 
Tai B(JSX GKA2US! J» iSdi* 

»a Mentholatum Co. Prieš eisiant 

.fult ištepk veidą mosčia per ke- 

ls vakaras, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu.. Toji mostif 

šima plėmus raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokiu* 

spuogus nuo veide. Kaina dėžu 

tės 50c. ir $1.00. Pinigus gali: 
jiųsti ir stampomis. 

»J. R IMK (JS, 

?. O. Bo^ 36, Holbrook. Masi 

I Or. POVILAS ŽILVITIS | 
Lietasis Gydytoja# Ir 

Dbtnirg&a, 

I 8201 S. Halsted SU, GMctgo ! 
TeL Drovor 7179 j 

Dr. A. R. Blamenthal 0. D. 
Akiu Specialistas 
Patarimas Dykai 

Offiso Adynos nuo 9 15 ryto iki 9 

vai. vakarė Nedelloms 9 ik! 12. 

4649 So. Ashland Ave. Kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317. 

Tel. McKinlcy 5764 

0r. k t RUTKAUSKAS 
(lydo visokias Ligas 

3457 So. Wcstcrn Iii v d. 

kaupas. W. 35 gat. 

— — I i I !—mmmmm 

(Tol. 
Drorer 7*41 

Br, C. eze!is < 

LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak l 

Nedoliomlf pagal sutarimą. ] 
2 4712 So. Ashland Ave. . ( 

f arti 47-to« gatvės 

:*#*1MM**** i 

Dr. G. M.GUSER 
... Praktikuoja pB meMM 

Gyvenimas ir lOfisa# 

8149 S. Morgan St įkeitė aL 

<3Jilcago, 131. 

MoteHšbį, VfrMa* Ipr Vaikų j 
Taipgi OhronlS^v I4gq. 

OFISO VALANDOS* 
Iki 9 ryto, nuo 12 -4M įt po Plot 
ir nuo 8 lkl 8:30 yaic. Nedėllo- 
mla vakarais oflsąa uMarytaa 

Telephon© Tards 6tt 

J0SJ2PH C. WOLON 

iilKTCra AUVOKAIAB 

Kamb. 824 National Llfo £ldf 
19 So. LaSaU* 81, 

Vakarais 156S MUwauke» A.t« 

Cantrai 

Raiddence Hambold t'j 

CHICAGO, n, 

Vyrišku Drapanų Bargenas 
Nauji, neatimti, daryti ant 

užsakymo siutai ir overkotal, 

rertėa nuo $J0 iki $50 .dabar 
parsiduoda po 115 ir 16 doL 

Nauji, daryti ga tavimi nuo 

$1S iki $15 siutai lr ovarkotal, 
nuo $7.51 iki 18 dolerio. 

PHnas pasirinkimas kaili* 

pamuštu overkotu- 

Tisai mažai vartoti siutai ir 

overkotal vertės nuo $16 iki 

$85. dabar |6 ir auffščlau. Kel- 
nės nuo $1.51 iki $4.5$. Val- 

ku ilutal nuo $1.0$ lkl |7.5« 
Valkos lr Kuperal. 

Atdara kasdiena, nedaliomis 
lr vakarais. 

8. GORDOV, 

,.. 141* «. HalstM «t.. Ohicaffo. 

|«SCflBS8SJGfl&taiflRffBjS^£aK89aBMpte 

SaveHalf Your SoaoVil h 

5 and / S '"f—at Grocers 

p 

Mums yra pranešta kad nekurtose ka- , 

vinese, re::auranuose 
* alus tapo parda- 

vinėtas po priedanga populariško blai- 

vaus gėrimo Bevo. 

šie raporta yra tikri ir tas mus pri- 
vers pradėti prieš juos veikti. 

Gėrimas Bevo turi parama VALDŽIOS 

IR VALSTIJOS. Kuomet Jis buvo dirba- f? 
, 

1 

mas kad butų blaivus ir gardus gėrimas 
žmoniems Bevo yra pardavinėjamas TIK- N 

TAI BUTELIUOSE, mes patys juos su- 

pilame butelius ir turime specialius 

viršus, kad apsaugojus imitaciją. 
' 

Mes nepraleisime tos progos kad su- 

gavus tuos kurie nori imituoti Bevo, ge- 
rai nubausti kad užlaikius gera varda. 

. 

Šiuomi mes persergstame kad mes ne- 

parduosime savo produktų tiems kurie 

norės Bevo imituoti. y 
' ; 

N 

Anteaser-Buscl] Breviog Association 

A ugust tĮįusch, Vres. 

ERNEST WEINER j 
DRY GOODS 

| 1800 W. 4 7th x Kampas Woed Gatves | 
Mes Duodame DMavus Staapis ketverge ir Sutatoj* 

= . . Pilna Linija Vaikučių Ąpredalų, Firankų, Blanke- 5 
= tų, Sveterių, Apatinių Marškinių. 
~ S 

I Plunksnos 

Svaras 49c. 

Plunksnos | 
49c. Svaras 

LIETUVIŠKA KRAUTUVE 

DIDELIS BAŽMAS!!! 
Aušros Vartų Parapijos Naujoj Svetaineje 

;* 23J3 Wes,t 23rd Place 
' 

, 

Kas Vakarą Per Visą Šią Savaitę 

ATEIKITE NESIGAILESITE 

1NŽANGA DYKAI 

DETROITO LIETIMĮ DOMUI! 

£XTRA! BTM! 
Šv. Jurgio naujai statomos bažnyčios naudai, yra rengiamas labai puikus ba- 

žaras. Bus labai įdomiu nes jame ima dalyvuma visos vietinės lietuvių kataliku 
r*i * f|T 

Prasidėjo Subatoje, 24 d. Lapkričio 
o baigsis Subatoje, 1 d. gruodžio 

/ * 
i 

• z 

Subatomis gros puiki muzika ir bus įvairiausi šokiai ir programas. Ketver- 

ge bus didelės imtynės "Wrestling". Kitais vakarais bus dainos deldemacijos 
ir kiti margumynai. Atsilankykite o busite pilnai patenkinti. 

S 
S 

1 

I 

Visus kviečia bazaro, VALDYBA*. 

(MA5TER SYSTEM) 
V 1 ^- -—y 

Cia Yra dusg Proga 
Gauti geresni darbą. ir daugiau pi- 

»**y. 
Visur reikalinga daug kirpėj'į tri- 

merių, rankovių, kišenių ir skylučių 

dirbėjų. Taipgi preserių Ir siuvėjų 
elektros mašinomis. Darbai laukią. 
Ateikite dionomis arba vakarais. 

Lengvi mokesčiai. 
Specialiai kursai merginom? for- 

mų kirpime pritaikinime ir siuvime 
— f 15.00. 

v 
Duodama diplomai. 
Patrenos daromos pagal Jųsų mie- 

rą—bile atailės arba dydžio, 13 biU 

rųadų knygos. 
MA&TĮBR DESIGBTESG SCHOOL 

J. F. JEasnlcka, Ferdėtlnid 
' 

118 F. La Saile gatve, Kambary* 
116-117. priefi Ciu- Hali 

IDE. 
J. J. VIZGIRDAS f 

LIETUVIS GYDYTOJAS % 
IR CHIRURGAS # 

2527 So. 
' 

Broaduay f. 
ST. LOUIS, MO. | 

Telefonas— Beil Sidney 401 # 
Kini och Victor 598 S 

Gyvenimo vieta: ® 

2287 PULASKI STREET f 
Tel. Kinloch Victor 980—L. 

OFISO VALANDOS: 10. iš ryto $ 
iki 12 — 4 po pietų iki 8 vak. ^ 
Nedėliomis 10 išryto iki 12 piet. ^ 

*1. 

RUMATIZMAS 
užpuola žmogų 

koris yra lauke. 

Skauduliai sustyrima jo muskulių 
ir atima jo energija. 

IŠ pirmo užpuolimo gauk Sloan's 
Lintmenta lengvas vartojimui, jis 
įsigeria j kuna be jokio trinimo ir 

palengvina kaudėjimus. 
Po ilgam važinėjimui šaltam arba 

lietingiam ore patepk Sloan's Lini- 

mptifij skaudamas randas ir 
' 

Sus» 

tyrusias -muskulas. , 

Del skaudamų strėnų, neuralgijas, 
dantų skaudėjimo išsisukimų, šalčiu 

ir kitų ligų! 
Pas visus vaistininkus —25c. 50c. 

ir $1.00. 

Sloan's 
Liniment 

H/L L S FA iri & 

Didelis Išpardavimas 
• Subatoj ir Papedejyi pag 

f # Ory Goods 
Store : 

3442-3444 S®. Halsted Street 

Balti meškos skunos kotai dcl 

mažų mergaičių. , 
- 

$2.39 
Tikrai .nusipirk viena iš jų 

Mergaičių kepures meškos 
skuros ir Aksomo. 

50c ir iki {1.50 
Dusyk tiek verti. 

Valizos ir skrynios pigiai. 

Vaiktčiams minkštos skuros. 

Čeverykaičiai 

49c 
Kailiniukais apvedžioti vertės 

75e. 

Mergaičių ilgais auleliais, nfa- 

terijolo viršai didžio 8 ]/2 iki 

IV/2- vertės $3.00. 

$1.98 
Vyrų geros stiprios vyrų kelnės. 

$1.50 
500 Vyrų marškinių. 

69c 
Spalvos gvarantuotos. 

Pilkj Chinchilla Overkotai del 

maži,! vaikų. 

$3.98 
• Nepraleiskite šitų. 

Vyrų ir Vaikų gražios kepja- 
res geros žieminės. 

50c 
• i 

mmmmmmmmmmmmmmmmmrn mim mm* 

w « 

pilna eilė kalošių (rjifobers). 

X 
* 

Jauiiioius augšlais auleliais če-; 
verykai vertės $3.00. :1 

$1.98 : 
Didžio 9 iki 13 

Moterių Patent Lcather Jtt 

buzikais ar šniiareliaifi irnateri- 

jolo ar skuros viršais vertės 

$3.50. r\ 

$2.49 
Grunmetal skuros vyrų čevery- 

icai, šveritadieniniai čeverykai. 

$3.75 
Vertės $5.00. 

' 

Pyrų Uuion Siutai apatiniai. 

99c 
rik 2 kiekvienam. 

gstl 

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne- 

ląukyte Ugiaus. Nes galite su- 
laukti daug nesmagumu. 
pkitespas; 

X, NORKAU!, flpt, flr, 
1617 N. Robey St- 

|Ulwa«kee IrNoitb n. Tai. Humbolt 4617 


