
YPATINGAS KONCERTAS 
IR ŠOKIA!. j 

Lauks Nauju Mitu. 
I 
I 

Cicero. 111. — Sekuadieny, j 
ivruodzio ;>1 d. vakare, Vv. An- j 
lano parap. s ve t. L. Vyhi lt 
k p. rengia ypatingą vikarą, 
kokio Ciceroj dar nebuvo. F>u< 
koncertas. Janie -dalyvaus įžy-; 

\ 1 

naos artistinės .jėgos, tVuu* 
tokiu, kuriu irai ('ioerief'iainoi 
kiti dar u'-r a girdėjo arba *0- 

nai girdėjo. .Jų vardai pavar- 
dės bus pagarbinti kai at si žy- 
mės šiame vakare. 

P<> koncerto bus šokiai prie 
geros orkestros. Linksmai iŠ- 

lydės senuosius metus ir dar 
linksmiau pasitiks naujuosius. 
W vi>i to vakaro margumv. 

r % 

nai skelbiami. Tr to pelnas 
skiriamas parapijai. 

Taigi, bus galima gražiai. 

linksmai ir naudingai tą va- 

karą praleisti Šv. Antano par. 
s v et. Laukiąs. 

NEDUODA SINGELIAMS 
RAMYBĖS. 

Cicero. 111. — Aplamai žiū- 
rint i Cicero veikimą, mes 

matome geras pasekmes. Tą 
galima lengvai pastebėti iš 

pažangos vieno kliubo. Neper- 
seniausiai eidamas su vienu 
"Midikukst" pakvėpuoti švie- 
ža u s oro Cicero laukuose, mes 

priėjom? prie naujai pastatyto 
namo ir žiūrime nustebę i pri- 
kaltą "sit<m'\ Skaitome išsi- 

žioję: Senberniu Club House. 

į Krnp>toir.Os pakaušius ir ste- 

bimės iš tokio gero finansiš- 
ko stovio minėto kliubo. Ir 

, 
tls.r kokiomis vinimis prikalta 
ta "siini"! Žmogus galėtu 
tvirtinti kad ir tas t rokas, ku- 

"Matai kaip greitai Ji<ai nustojo 
verkti. Aš tik ka daviau jam (I0Z4 

BAMBINO 
V^ishaienklis lieg. S. V. Pat. Biuro 

ir matomai tas palengvino jo skaus- 
mu * tuojaus." 

Taip, motinos! Bambiuo parodė pui- 
kius rezultatus palengvinimo viduriu 
diegimo, mčšlungio ir užkietojomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu ! Kuiii- 
kiai mėgsta ji! Jie prašo daugiau ! 
3">c\ aptiekose. Už 40e. prisiduriame tiesiui i.š lal>aratorijos. 

F. AD. K1CHTEK <f; CO. 
104-114 So. 4th St. BiDoklyn, N. Y. 

j Linkime 20,000 Musų 
j Kostumerių Laimingiausių 

Naujų Metų 
Kad turėtumėt pakaktinai visko -ii- kad laimė jums 

vestu kelia. tai širdin iriausias linkėjimas šios lmnkos. 
Ar jiin nusprendei kur inve>tyti savo piningus kad 

jie neštu \\r'c Att ik ši vakarą o mes tau paaiškinsime 
apie mušu .-antrins ival estate pirmus morjd'rius ir l>ond- 
sus. šie inve>tmentai yra apsaugoti properėiu kurios yra 
vertos dusyk tiek kiek suma moritiriu arba hondsu. 

šis bankas sprendžia juos kaipo saugiai?* del savu iu- 
Uestmentu. Kokįa ireresnia garaiieija irali gauti jeigu a- 

bėjoji apie ju sausuma' .Musu bankas atdaras Šiandien 
visa diena nuo 9 vai. ryto iki S vai. vakare, ateik o 

nausi vi>us paaiškinimus. 
I —— ■ —————i 

xį turėjo J. N. jos nenuplėš- 
tu. Kitos draugijos turi su- 

brusti, kad nebūtų pralenktos 
minėto kliubo. 

Tere vere kuku. 

IŠ JAUNIMO DARBUOTĖS. 

Sheboygan, Wis. — Gruo- 
džio 20 d. L. Vyčiu il kp. lai- 

kė priešmetinį susirinkimą. 
Prie kuopos prisirašė J. Iva- 
nauskas. 

Ateinantiems metams išrin- 

ko tą pačią valdybą: J. Aus- 
travivius — pirm., A. Staus- 
kas — pirm. pag., Y. Rėklai- 
tis — nut. rašt., J. Radzevi- 
čius — f i n. rašt., J. Daugir- 
da — ižd., M. Kavaliauskas 
ir J. Salvaitis — iždo glob. 

Režisierius V. Belekavičius 

pranešė, kad jau turi visus ar- 

tistus teatrui'. 
(Iruodžio 31 d. Vyčiai ren- 

gia Nauju Metu sulauktuvių 
vakarą. Scenoj statys veikalą 
"Kova ties Giedraičiais. Taip- 
gi parapijos choras, vadovau- 

jant varg. J. Kailukairiui, 
padainuos. Visi lietuviai-ės y- 
ra kviečiami atsilankyti i tą 
vakarą. (Jalėsite linksniai su- 

laukti Nauju Metu. 

Vyriu kp. metinis sus-ma> 

įvyks sausio 17 d. 8 vai. vak. 
V. J. Rėklaitis, rašt. 

SpRINGFIELD, ILL. 

Kalbės kun. F. Kemėšis. 

Antradieny, sausio '2 d. pas 
mus atvyksta gerk kun. F. 
Kemėšis laikyti prakalbas. 
Tnrbut nė vienas neatsiliks 

nenuėjus išklausyti t o įžymaus 
darbuotojo, darbininku tėvo, 

prakalbu. 
Darb. 

ŽINIOS IŠ DETROITO. 
Kalėdų iškilmės. 

Detroit, Mich. — Katalikai 
su didžiausiu džiaugsmu šv. 

Kalėdas iškilmingai pamini, 
kad net socialistoliai ir lais- 

vainanėliai ateina į bažnyčią 
tomis kataliku iškilmėmis pa- 

sigėrėti. Tas pasirodė per pe- 
i vi tas šv. Kalėdas. 

Iškilmingos šv. mišios buvo 

12 vai. nakties, šv. Jurgio 
bažnyčia buvo pilnutėlė žmo- 

nių, tarp kurių teko paste- 
bėti daug ir katalikų prieši- 
ninku, socialistėlių, bet vis- 

vien, nors bažnyčioje atrodo 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Ghicagoj 

FEARL QrEEX KONCERTIHA 

NEM0KES1 PINIGUS BEREIKALO 
Musę krautuvė—vien* iš didžianaių Ohics^ojc 
P&rdaodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negani!. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau- 
sios mados. Užlaikom visokiu* laikrodžius, žiedus, fliubi- 
nius ir deimantinius; gramafonns lietuviškais rekordais ir 

koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 

bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir- 

bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 

aiurik&ližkus instrumentus atsakančiai 
Taipffi užlaikau pilna eilę opliškų dalykų. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAG0. ILL 

Telefonas BOULEVARD 7309 

kaip vieno kailio gyvūnai1, bet 

stengiasi daryti kaip kiti daro, 
tik retkarčiais savo šėtoniška 

puikybe nusišypso, tai alkū- 
nėmis vieni kitiems susiduoda, 
kas reiškia pasityčiojimą iš 
kataliku Bažnyčios apeigų. 
Toks tamsunėlis, šlamštelis, 
socialistėlis iš kito negali pa- 

sityčioti kaip tik pats iš savo 

aklo proto. (Jaila, kad Lietu- 
vos sunus patapo užnuodytais 
šlamštine spauda ir tiek toli 

juos nuvedė, kad net jų protą 
apakino. 

šv. Jurgio bažnyčioje 
iškilmės. 

Katalikai džiaugėsi šv. Ka- 

lėdų visomis' iškilmėmis, nes \ 
šv. mišios buvo iškilmingos.' 
Klebonui gerb. kun. J. C-ižaus-. 
kui' asistavo klerikai M. F. į 
Daumantas ir A'. Ivasparavi-. 
čius. Keikia pažymėti, kad j 
gerb. kun. J. Oižausko gražus 
ir Jausmingi' visi trys pamok- 
slai žmonės sujudino, kad net 

liolševikėliai atrodė sugrau- 
dinti. Džiaugsmas detroitie- 

čiams, kad turi tokį kleboną. 
Greitoje ateityje pasirodys 
gražus rezultatai klebono dar- 

ini. Gerb. kun. J. C'ižauską 
galima priskuityti prie žvaig- 
ždžių kurios savo spinduliais j 
gražiausią šviesą duoda. 

Plienas. 

MATEMATIKAMS. 

Tas atsitiko dar nevisai pra- 
ėjusioj bedarbėj. Yumas žino- 

jus negalėdamas niekur pjauti 
darbo nuėjo pasisiūlyti vie- 
nam žydeliui u/dyką padirbti 
pirmas dvi savaiti; pakol \- 

pras į tą darbą. Paskui tai 

.jau jam algą mokės. Žydelis 
sutiko su tomis sąlygomis ir 

priėmė žmogų dirbti. 

Tas žmogus išdirbęs dvi 
savaiti ir jausdamas jog jau 

# 

gana gerai darbą atliekąs, nu- 

ėjo pas savo Ivosą, žydelį pra- 
šyti algos. 

Žydelis užklausė, kiek da- 

bar jis gaunas. 
— Nieko, atsakė žmogus. 

Tai aš tą padvigubinu, 
pasiūlė žydelis. 

LIETUVON PER 10 DIENU j 
Vienintelis vandeniu kelias Lietu- ! 
von per Soutliampton unt Milžinų 
laivų AQIITANIA MAI RETAMA 

43,647 tonų 30,704 tonų J 
BERENGARIA 52.022 tonų 

Apleidžia New York?}, kas Utarnin 
li.'l Greitas persėdimas Southamp- 
tone: Lietuviai ypati.škai lydėti 

X riliavjj (2 kl: $150:00) 
(3 kl: $100:50) | 

Karės taksai atskirai 
KELIAUNINKAI Iš LIETUVOS 

sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
j Southamptoną. ir ten persėda ant 

Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė: 
Greičiausi laivai pasaulyje: * 

Informacjas kaslink kainas ir rei- 
kalingus dokumentus del iSkalno 
apmokamų keliauninkų galite gau 
ti nuo bile agento: Pareikalauki- 

te: Yra vienas jusų mieste arba 
apiolinkėj: 

LIET U VYS GRABORIU S 

Patarnauju laidotuvėse kopiglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti., 
S. D. LACHAWICZ 

Telefonas CanaI 1271—2109 
8S14 W. 23rd Place Chicago, DL 

C HIG A e O J E 
) \ tįĄ: 

t — •- -1. 

W. MISIJOS. 

West ,PulMi.an, VI. — Pra- 
džia 31 d. gruodo, nedėlioję, 
šv. Petro ir Povilo bažnySio- 

^ i k 

je, per sumą; du g&csiu ntfsi- 

jonieriu pamokslininku, nese- 

nai atvykusiu iš Lietuvos pra- 
dės Šv4 Misijas kurios t^is per į 
8 dienas, t. y. baigsis- sausio j 
7 d. vak. nedėlioj. y I 

Laike šv. mišių kasdieną i^us 
sakoma po keletą pamoksi!#. 
Vakarais bus po du pamoks- 

tu. | 
1 ■- i 

Vjisi lietuviai, West Pullma-! 
no ir apielinkiij, nors butų ir 
atšalę tikėjime yra širdingai 
kviečiami ant šv. misįjų, nes 

šv. misijos yra laikas permal- 
davimo Dievo, laikas susiarti- 
nimo su Dievu, laikas įvairių 
Dievo malonių. Lai nei vienas 

lietuvis nepraleidiiai brangiau- 
siosr išganymo valandos. 

Kviečiame nuoširdžiai visus. 

Kleb. Kuxl J. Paškauskas. { 

Lietuvos pilietybe mums lie 
tuviams yra ne kas kita, kaip 

savo vardo atgavimas, savfl 
teisių atkovojimas, savo laisl 
vės užtikirnimas, yra tai sav<fl 
garbingųjų pareigu atsimini! 
mas ir ju pildymo pasiryzll 
mas. Lietuva nilietybe tai 
lietuviu kultūrinė lygybė s J 
kitomis laisvomis ir pažangiol 
mis, pasaulio tautomis; yral 
tai galutinas atsikratymas! 
vergijos liekanų ir savito gy-J 
venimo pradžia. Mūsų tautai 
tik tada galės buti laiminga,! 
kada visi jos piliečiai supras,! 
kaip garbinga yra tietuviuil 
buti Lietuvos piliečiu. | 

PRANEŠIMAS 
■ 

Simano Daukanto Skol. ir Bud. Dr-ja praneša Chicagos visuomenei kad Se- 
rėdoje Sausio 3 diena 1923 metais 8 va!, vasare atidaro nauja seriją (73). Tai 
yra geriausis būdas pradAi taupinti pini gus įsirašant j šią draugiją paimant mo- 

kėti po keletr šėru. Šery luinos yra 3 skyrių po 12V£c.f 25c., ir 50c„ savaitėje už 
kiek viena šėra. Už padėtus pinigus draugija moka ketvirta nuošimti ir aukščiaus. 
Susirinkimai laikomi kas serėdos vakarą nuo 8 iki 9 vai. po No. 2244 West 23 
Place, Chicago, 111. • y 

Su Pagarba 

Simano Daukanto Skol. ir Bud. Draugijos Valdyba 
BEN. KAZAlklJSKAS, Rašt. 

į \ * 

2141 W. 23 Place, CHICAGO. 

Linkime \y 
Laimingiausiu 

Į NAUJU 
\ METU] 

visiems mušu, gerb. kostu^ieriams bei rėmėjams, ir \ 
Jų šeimynorf? ir velijame, kad ateitis visus apvaini- 1 

kuotu laime ir linksmybė, f* 

METROPOLITAN STATĖ BANK 1 

Kur Daugybė Kitu 
čia ir Tamista galite pasidėti savo pinigus ant 3% arba gauti 6^. 

DAUGYBĖ draugiju, kimbu, verteiviy ir tūkstančiai pavieniu žmonių laiko pini- 

gus savam banke—METROPOLITAN STATE BANK, kurio stiprumą bei 

saugumą gali spręsti iš to kad jos KAPITALAS su PERVIRŠIU yra $275,- 
000.00; bankos turtas virš $2,400,000.00 o direktorių ir šėrininkų turtas 

virš 12 Milijonų Dolerių. 
Jei dar neturi musų bankinės knygutes, tai 

išsiimk ją tuojaus padėdamas nors $1.00, jei 
turi musų bankinę knygutę, tai taupyk vis 

daugiau, o jei laikai savi pinigus išsklaidy- 
tus keliose vietose, tai sutrauk juos } vieną 
del savo parankumo, padėk juos į šią Stip- 
riausi ir Seniausi Lietuvių Valstiįinį Banką. 

Del Tamistos parankumo patariam, kad 

atneštumei savo bankines knygutes bile ko- 

^ kiij bankų, o mes perkelsime .Tamistos pini- 
gus, su visais nuošimčiais, j šį banką. Dabar 

yra geriausias laikas tą padaryti be suga- 

dinimo nuošimčių. 

Kurto padės ar perkals savo pinigus { šį banką prieš 15-tą d. Sausio, gaus procentą 
nuo PIRMOS d. Sausio. 

TEISINGUMAS IR MANDAGUMAS PATARNAVIME YRA MŪSŲ PAMATAS. 

DAR YRA LAIKO JSTOTI į MUSŲ KALĖDINĮ KLIUBĄ. Jei dar neprisirašei, 
tai ilgiau nelauk. 

METROPOLITAN STATE BANK 
Seniausias ir Stipriausias Lietuviu Valstijinis Bankas. 

2201W. 22nd Leavftt St, CHICAGO 
Bankos Valand: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai vak. 

Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vakare. 


