
CHIGAGOS 21MIO S 

PI GRAŽUS KAiT. SPAUDOS 
, 

| DR-JOS 14 KP. VA- 

■ KARAS. 

^ West Side. — Kalėdų pirm;} 
•jdieng. Aušros Vartų par. svei. 

iįvyko Katalikų Spaudos Dr- 

.Jos gražus vakaras su Įvairia 
r.programa kurios muzikališką 
L'dalį išpildė pp. Sabonių moki- 

^niai bei mokinės. 

Pirmiausia vakaro vedėja p.; 

j 
Butkienė paaiškino vakaro 

tikslg. ir pristatė kalbėti "Lai- 

jvo" red. kun. B. Bunišą. Jis 

gražiai, vaizdžiai išdėstė ko- 

? kia nelaime atneša bedieviško-! 
I •• 

j i spauda ir kokia naudi} duo- 

!da skaitymas ir rėmimas ka- 

talikiškos spaudos. Po kalbos 

į buvo suvaidinta komedija 
44Nuo ausies liu; ausies" kurią 
atliko šie asmenys: J. Kuli-; 
kauskas, J. Šeštokas, J. Karei- 

i 

va ir J. Norvaišas. Vaidini- 
mas sekėsi gana gerai. Juokų 
padarė iki soties. 

Po to Sadauskaitė ir Dim- 

briutė puikiai sudainavo solo. 

Publika delnų plojimu priver- 
tė išeiti net du kartu. Paskui 

jaunas Vytautas Gavrelaitis 

pagriežė ant smuikos. P-lė 

Maskoliuniutė savo mikliais 

piršteliais paskambino piano. 
Publika nesigailėjo aplodis- 
mentų. Iššaukė net keletu sy- 

kių. Moterų. Są-gos 55 kp. 
choras puikiai sudainavo ko- 

letą dainelių. Kaip paprastai, 
taip ir dabar Moterų Są-gos 

« 

choras padaro didelį įspūdį. 
Eug. (irušaitė skambino pia- 
no. Nors jauna, bet joje maty- 
ti yra daug artistišku pianis- 
tės gabumu. Aldona Grušaitė* 
gražiai griežė ant smuikosJ- 
Aldona bus tikra smuikinin- 

kė-artistė. Jai publiką, gaudai 
plojo, buvo iššaukta keletą* sy- 
ki ų. 

P-lė Sadauskaitė gražiai pa- 
skambino ant piano. Pp. Sa- 

bonių mokiniai yra gražiai 
išlavinti, kad7 malonu išgirsti 
ir pamatytį mokinius duo 

dant pny^ramę. Mat p. Sabo- 

nienė, aplirna sakyti, yra vie- 

na įžwni ausiu srruikininkitj 
Amerikos lietuvių tarpe, už- 
tad ir nestebėtina, kad ir jos 
mokiniai pasižymi. 

Ant galo buvo suvaidinta 

juokinga komedija " Daina be 

galo". Vaidinimas labai gerai 
.vyko, o juokų tai kiek kas no- 

r:ėjo gavo iki soties. Vaidino 

i šie asm.: K. Sabonis, J. Ku- 

likauskas, J. Kareiva, J. Nor- 

vaišas, E. Labanauskienė ir 
St. Dociuliutė. 

Publika yra labai patenkin- 
ta vakaro programa. Girdėjau 

'daugelį sakant: "norėčiau iv 
.daugiau tokių puikių progra- 

UI 1923 METAS BUNA 
LAIMINGIAUSIAS' 

r 
PARANKIOS 

• VALANDOS: 

UTARNiNKO 
VAKARAIS 

Nuo o iki S 

SUKATOMIS 9 ryto 
iki S vafc. 

KITOMIS . 

DIENOMIS: 
> nuo i) j-yto iki 4 po 

pietų. 

I 

Bevąik kiekvienas žmonis padaro naujas rezoliucijas 
su Naujais Metais. Tai puikus sumanymas ir duoda tau 

gerą pradžią. , 

Tarpe kitų SAVO rezoliucijų nuspręsk padaryti šį metą 
Vieną iš pasekmingiausių. 
Tampymo skyrius atidarytas šiame stipranie valstljinlame 
banke prigelbės tau pasiekti savo tikslą. 

Su sutanpintais pinigais gali daug įsigyti; gali nusipirkti 
namus: Įsigyti moks] i sau ir savo vaikams; pradėti biznį; 
važiuoti vakaeijas praleisti; nusipirkti automobilių; ir tie- 

siai pagerinti savo gyvenimą. y\ 

Jeijru turi uiuyymo aecount'ą kitoj tanko j, mes su mielu 
noru b? jokio iškaščio perkelsime jusų pinigus į savo l>anką 
Visi depozitai padaryti aut arba prieš Sausio 15-tą, 1923 
nuošimtis bus skaitliuojainas nuo pirmos 

THE WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK 
Roosevelt Road at Halsted Street 
Turtas suvirs $12,500,000.00 

LAUSK SAVĘS 
I\o<iel laikai savo pinigus aut 3-<"io procento kuomet gali gauti nuo 

") iki l\/>> nuošimčiu į metus aut savo pinigų? Atsakyk sau šį svarbų 
klausimą ir ateik pas A. I) A R (j I pasiteirauti apie: 

Vyskupijos bonus (Uomls) ir notas kurie neša ,5.^ nuoš. Šie bo- 
nai ir notai yra verti rimto apsvarstymo, nes .jie yra vienas iš ge- 
riausiu ir saugiausiai investmentu: 

Augštos rūšies Pirmus Morgieius (First Mortgages) kurie neša 
G nuošimčius i metus; 

Kitokius bonus, et<\, kurie neša nuo 5 nuoš. iki !*/> nuoš. į metus. 
i)OLKRIAIS arba LITAIS siunčiame pinigus pigiausiai, teisin- 

giausiai ir greičiausiai. 

E X T R A. 
Perkame Lietuvos Bonus ir mokame i 
daugiaus negu kiti. 

į Padarome visokias- daviernastis — įgalio- 
I jimus, pardavimo aktus, pareiškimus, etc., 
i sulyg- Suv. Valstijų ir Liefcuvos teisių. 

Parduodam*? laivakortes ant visų linijų ir atitraukiame gimines 
iš Lietuvos. 

Apdraud/.iame namus, rakandus, etc., nuo ugnies. Nelauk ryto- 

jaus apdrausti narni} ar rakandus, nes nelaimė gali netikėtai viskij 

sunaikinti. 
Jei nori pasiskolinti pinigų arba jei turi atliekamų, pinigų ir 

nori juos Įdėti ant didesnio nuošimčio, tai kreipkis pas mus. 

TEISINGAS—GEKAS—SAŽININGAS PATARNAVIMAS VI- 

SIKAIS. Patarimai veltui. ,Visas reikalais kreipkimės pas mus. 

ALEX DARGIS 
726 West 18th Street 

• CHICAGO, ILL. 

| ,m$ ępjatjti'V 
Žmonių prisirinko beveik 

pilaa svetainė. Už gražią va- 

karo programą pripuola gar- 
bė ir padėka geirb. pp- Sabo- 

niams, nes jųjų triūsu tas vis- 
kas* buvo padaryta. 

Žvalgaitįs. 
: ———r 

KAI3SS KUN. F. KEM& 
m, 

West Side. — Naujuose Me- 
,f 

tuose, sausio 1 d. 3 vai. po pie- 
tų Aušros Vartų par. svetai- 

nėje, kalbės gerb. kun. F. Ke- 

niišis ir bus rodomi krutamie- 
ji paveikslai. Kun, F. Kemėšis 

yra vienas geriausių kalbėto- 

ji^ Jis kalbės apie darbinin- 

kų reikalus. Taipgi per jo pra- 
kalbas bus rodomi krutamieji 
paveikslai. Įžanga tik 15e. Jo- 
kių kolektų nebus. ^ 

Rengėjai. 

DAft UŽ BUVUSIUS ŠPE- 
SELUS AUKA. 

Ihevo Apveizdos |Paxap. — 

J. ftendak, lietuvis, gyvenęs 
1825 So. Union Ave. buvo žy- 
nius pinigų taupytojas, net 

prife savo tautos, labdarybės 
ir Bažnyčios reikalų nepirisi- 
ciėdavo. Tokiu taupymu ne- 

mažai jau turėjo susitaupęs 
pinigų. Užėjus didiesiems spe 
šėlams dar daugiau norėjo pa- 
sipelnyti ir įvestino pas Har- 

ringtonjį, ir kitus virš 5 tūks- 

tančių dol. Kai tie špešelai 
pražuvo, jis dar nenorėjo ti- 

kėti kati jo pĮin^gai jau visai 

dingo. Pasisamdė advokatą, 
kuriam nemažai turėjo užmo- 

kėt, ir tikėjos dar atgauti sa- 

vo pinigus. Paskutiniu laiku 

paaiškėjo, kad nebegalima pi- 
nigų atgauti, tad ir liko be 

vilties. 
Gruodžio 16 d. žmonės gy- 

venantieji tame pačiame bute, 
pajuto kad iš jo kambariu ei- 
na dvokiantis gazas, taipgi jo 
paties nebematė vaikštinėjant. 
Pašaukė policiją, kuri atvažia- 
vus atplėšė jo kambario duris 
ir rado J. Rendak užtroškusį 
nuo gazo dujų. Pasirodė kad 

jis pats nusižudė. Daktarai 

pripažino kad jis jau buvo mi- 

ręs prieš dvi ar tris dienas. 
Dabar dar vis suranda jo li- 

kusių pinįgų apie už 4 tūks- 
tančius dol. įvairių korporaci- 
jų bondsų ir serijų. Bet Lie- 

tuvos 'bono jo neturėta. 

Taigi, pinigai nevisada lai- 

mę atneša. 
Laimės ieškotojas. 

Parapijos Kronika. 

Po šv. Mišių Kalėdų dieną 
buvo dalinama parap. Kroni- 

ka, laikraštukas, kuris tik vie- 

ną, kartą šiais metais išėjo. 
Neišrado, laikraštukas, bet 

brangi knygutė, turinti 50 la- 

lAPIE 7000 
VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ 
Šįmet buvo į si rasę Į musn 

Kalėdinį Kliub?} ir dabar gan- 

na puikius Kalėdinius čekius. 

Jeigu dai* neesi narys muša 

Kliubo, tai Įsirašyk dabar taip 
kad kitoms Kalėdoms jau gaur 

si čekį. j 
Mokant po keletu centu u* 

penktuku kas savaitę nei nepa- 
sijusi šių pinigų ant kuriu galę 

7 n' 
metų gausi IV/c. 

Tai geriausia proga, pratinti 
savo vaikučius Įsirašyti į šj kliu 

bą, o tas paskatins juos prie 
taupymo. 

Stock Yards 
Peoples statė 

Kampas 47-th Str. & Ashland Ave. 

Chicago. 

Bank 

valdyba pr darbininkai 
Šios Bankos 

LINKI VISIEMS DEP0Z1T0RIAMS IR. JU DRAUGAMS 

LAIMINGU NAUJŲ METŲ 
STOGK YARD 

State PEOPLE 
47-th Str. ir Ashland Avenue C H I C A G t) 

pų kurioje yra aprašyta visu 

Dietų parap. darbuotė, organi- 
zacijų ir šiaip veikėjų paveik- 
slai, sveikų raštų, pasakėlių, 
parašytų gabių literatų, ai>- 

garsinimų. ir t. t. 

Daug triūso padėjo gerb. 
kleb. kuris ant greitųjų sure- 

dagavo tokiai puikiu kroniką. 
Nemažai rėmė gerb. kun. Pr. 

Vaitukaitis. 

SUKAKTUVĖMS PAMINĖ- 
. TI. 

Dievo Apveizdos Parap. — 

maukiant Naujų Metų gruodžio 

S A L U T A. R A S B I T T E R S 
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Kas tąsv "Salutaras" Bito- 

ris" pęr vienas? Yra ta* gy- 
duolė sutaisyta per specj alis- 
tus — chemikus, kari sū- 

ri rutina nervus, pagelbi ligo- 
se skilvio, vidurių ir žarnų, 
ir t. t. Pasekmingai išvalo^ vi- 

durius, prašalina visus gelsus 
ir išmatas -nereikalingas žino 
gauą. systemai ic priduoda 
stipry* dcutinanti i veiksm a 

kuno dalimi kas veda prie 
UkKos atgavimo sveikatos. 

Mesesame išir^iinai vienji 
visoj Amerikoj, k&vsekoman- 
dUQj%mo:sąvo šąknis — lie- 

ką^ tas kai|>o gęrįaHeiąs gy- 

duoles. T*i drystąme atsąky- 
ti kad mes esame šaltines 
sveikais. 

" 

Ka.po paUr.ttt' gyduolė, nes jis yra labai pasekmingas plačjoj A- 

nierįkoj, taipgi ię Ejir^opoj. Taipgi Tarnistos nepadarysite klai- 

cti>& reikalaudami šios gyduole3* nes J®® y1"^ seros ir iabai pigios. 

Reikalauki te savo aptiekoriaus, o jeigu negausite tai; reikalauki- 

te tesiai iš mūsų. 

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO., Inc. 

1707 So. Halsted Street Chicago, Ulinois. 
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SĄLUTARAS B I T T E E S 

31 d. parap. svet. rengiama 
vakariene pagerbimui, mu.su 

g-erb. kleb. kun. Ig.- Albavi- 
eiaus ir 10 metu jo kunigystės 
sukaktuvėms paminiti. Be gar 
džios šiltos- vakarienės, bus 

* 

ir puiki, turininga programa. 
I Bius ir .šokiai. Išgirsime puikių 
prakalbu. Visi kartu pasvei- 
kinsime gerb. klebonu ir kar- 
tu sulauksime Naujus Met&-< 

j li us. Alfa. 

NES KVIEČIAME TAMISTA 
Atsilankyti lr pradėti Taupymo Account'a musų Banke. 

Taupymo Account 'as šioj įstaigoj tai geriausias 
investmentas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir pil-j 
nai atsakantis savo vertė. 

Account 'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau. 

Lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

48-th Avenue and 25-th Place 

P. KVORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago Avenujt 

Rakandai, Pečiai] Kar- 
petai, Pianai, Victoloi, 
Siuvamos Mašinos] Piaa- 
narnos Mašinos eit 

Cash arba ant lengvų išmokfsčių. 
Telefonas Monroe 3683 


