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UNGARIJOS VIENUOLĖ 
NEPAPRASTU GABUMU 

TAI SOCIALĖS TARNYBOS 
* SESUO BUDAPEŠTE. 

Jinai yra parlamento atstovė 

AYASHINGTON, saus 
Amerikon atvyko Sesuo Mar
gareta Slachta, kini rfriguli 
Socialus Tarnvbos Seserų or 
denui Budapešte, Ungarijos 
sostinėje. Amerikon atvyko 
tarptautiniais reikalais — pa 
siteiriauti apie tarpparlamen 
tarinę konferenciją, kurioje 
ji atstovaus savo politinę par l 
rija. Ji priguli krikščionių s</ 
cialistų partijai. 

Yra ji pirma pasauly vie-

Suorganizuotas Naujas 
Vokietijos Kabinetas 
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Praneša, Kabinetas Bus Geras 
Vienam Mėnesiui 

YRA PASAULY VISOKIŲ 
ŽMONIŲ. 

Mokslo tikslais nesibaido 
pavoję. 

BERLYNAS, saus. 4. — 
T/.sicuiu reikalų ministeris 
Stresomann Naujais Metais 
turėjo konferenciją su darbo 
ministeriu Brauus ir suorga-

Reiehstage jis nebus nei puo 
lamas. 

Bet klausimas, ar susirin
kęs Keiehstagas palinks pa
likti ir toli aus kanclierio Mar 

nuolė. Jaunėjusi T ima rijos 
parlamente atstovybę. Buvu
siais rinkimais prieš ją stove 
jo trys kandidatai vyrai. Vie
nuolė laimėjo. Būdama atsto
vo jau daug nuveikusi. 

Būdama Amerikoje ji ap
lankys savo ordeno Seseris 
vienuoles Buffalo, Los Ange
lės ir Kanadoj. 

Iš kandidatūros juoktasi. 
Kuomet jinai statė savo 

kandidatūrą parlamrntan, ii 
jos ir jos partijos — krikš
čionių socialistu partijos, tie-

1 siog juoktasi. Juoktasi, kad 
moteriškė nori lošti vyru ro-
le. Sakvta, kad tam tikslui jai 
trūksta reikalingų gabumu 
liet dar (langiaus tvčiotasi. 
kad vienuolė nori ineiti par-
lamentan. )Kad Europos vals 
tybių parlamentuose yra ku
nigu ir vyru vienuoliu, tas 
jau įprasta. Bet kad Sesuo vie 
nuolė turėtų but atstovė, ne
girdėtas daiktas. 

Komunistai dar toliaus nu 
žengė. J ie grasino išardyti vi 
sus mitingus, kur Sesuo Mar 
fra reta kalbėsianti. Grasino 
u t r langus i mitingus šaudv-
ti. 

Teeiaus vienuolė tų grasi
ni imi nepabūgo ir tikslą at 
siekė. 

Pergyventi laikai. 
Sesuo Margareta įdomiai 

lupasakoja apie pergyventus 
laikus Ungarijoje pasibaigus 
karui. 

Krikščionių socialistų par
tija Tugarijoj įkurta prezi
dentaujant žinomajam grafui 
Karolyi. Partija augo ir Ka-
rolyi valdžia jos nekliudė. 
Bet kuomet Budapeštą apval 
dė komunistai, kurių prieša
ky buvo Belą Kun, partijos 
nariams, ypač vienuolėms, ne 
buvo galima pasirodyti poli
tikos arenoje. Tuo laiku ,Se-
servs išvyko į sodžius krikš-
čionybę stiprinti. 

Kuomet rumunų armija ko 
munistų valdžią sugriovė ir 

paskiau Įkurta šiandieninė 
valdžia, Seserys vienuolės 
gryžo miestan. 

xo valdžią, ar jis bus jai prie 
šingas. Jei jis aiškiai bus prie 

tuo-

WASHINGTON, saus. 3. 
—- Amerikos Entomologijos 

Draugijos susirinkime čia 
skaitytas laikraštis kuriam ap 
rašyta, kaip Arkansas In ive r 
siteto Ūkio Kolegijos prof. 
Baerg, entomologistas, leidosi 
įgelti nuodingiems vabalams* 
tikslu patirti, kaip žmogus 
jaučiasi, kuomet' jo kraujas 
įgėlimu užnuodijamas. 

Tam tikslui panaudotas ži
nomas "bananų voras" var
du tarantulą, kurio miodai ar 
šesni už braškančios angies 

ITALIJA GALI INEITI 
ALBANIJON. 

APIE TAI RAŠO PREMIE-
RO MUSSOLINI ORGA

NAS. 

Nori 90 Metu Skolų Atmokejimui 

Albanija gali patekti pro
tektoratai!. 

nizavo naują ministeriu ka-
j hinetą. 

Tai busiąs, taip vadinamas, j šingas, Marxo valdžia 
vienu lvderiu kabinetas. Kie-
kviena partija tiesioginiai ar 
netiesioginiai bus reprezen
tuojama. Išanksto yra žinoma, Kau ( P r o f B a e r g a p r a ^ 0 ? fcaįp 

Rytoj susirenka Reiehsta- naujas kabinetas neturės pa- r j jg jautęsis kaip kentėjęs 
gas. Kadangi premiero Mar- vykimo. Visgi jis galės iSg>*-, skaudėjimus. Bet vartojant 
xo kabinetas atsistatydinęs ii- vuoti apie mėnesį laiko, nežiu i s ^ a j n o pataisvtas priemones 
teelinikaliai jis negyvuoja, tai rint Reichstago priešinimosi.; m i ( ) ^ ^ ^ užnuodijimo ir 

nuo mirties apsidraudęs. 

jaus pertraukia ėjusi savo pa I nuodus. Kitu kartu leidosi į-
reigas ir jos vietą užima nau gelti nuodingajam skorpio-
jas kabinetas. nui. 

Išanksto vra žinoma, kad 

PROJEKTUOJAMA VAL
STYBIŲ SĄJUNGA. 

KUBOJE NUŽUDYTAS 
MAJORAS. 

LONDONAS, saus. 4. — An- HAVANA, saus. 4. — A-
ųli.jos vyriausybe rimtai svar- [not žinių, nužudytas •Ouanta-
sto projektuojama Anglijos- j namo miesto majoras Manuel 
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Francijos-Belgijos apsiginimo Salas. 
sąjungą. Ton sąjungos nori
ma patraukti dar Olandiją. 

BOLŠEVIKAI GAMINA 
BOMBAS. 

AUDRA ATLANTIKE. 

XEW YORK, saus. 4. — 
Atlantiko vandenyne siaučia 

Pirm atliksiant tuos nepap 
rastus išmėginimus, prof. Ba 
erg leidęs tarantulai įgelti pap 
rastą žiurkę. Į penkiolika mi 
nutų po įgėlimo žiurkė ėmus 
rodyti smarkaus susirgimo 
simptomus. į pusvalandį įgel 
toji vieta pasirodžius supūtu 

| si ir paraudusi. Už valandos 
ir 15 niinutų žiurkėje pasiro
dę pasveikimo ženkįj. Uš tri
jų valandų ir 40 m. prakti-

baisi audra, kuri pagavusi, 
Anot /i- i i - i i - i • • T* -M i kaliai visai buvo pasveikus. 

/A idaiiff dideliu garlaivių. Is b u v. , . , . 
I am pačiam tarantulai leis 

RYGA, saus. 4. -
nių iš Maskvos, bolševiku v a l - | r o p o s p l a v l k i ą garlaiviai susi-
džia paskyrė dar daugiaus pi-;vAi:n p 

nigų išlaidoms gaminti ir iš
mėginti mikrobines bombas 
Tas bombas gamina prof. Ma-
slokovič. 

PRADĖJO TREČIA TER
MINĄ. 

NKW YORK, saus. 4. -

ITALIJOJE DAUG RIAU
ŠIŲ. 

ROMA, saus. 3. — .Visoj 
Italijoj keliama daug riaušių. 

| Opozicionistai priešinasi fa
šistų valdžiai. (Ji pastaroji 

Kai

ta Įgelti dvi juros kiaulaitės. 
Abidvi j pusvalandi nugaišo. 

Ištikro pasauly yra visokių 
žmonių. 

MOKSLO KENTĖTOJAS. 

f 4. 
BORDKAUN, Franeija, s. 
— Mirė prof. Bergonie 

torius Al. Smitb pradėjo tre
čią terminą gubernatoriauti. 

A L BANY, N. YT., saus. 4. 
— Xew Yorko valstijos legis 
laturoj didžiuma bus republi 
konai. Gubernatorius yra de
mokratas. 

mažai ir nuzuuyia. oucituie-
tai su komunistais mėgina ša 
ly sukelti anarchiją ir tero-
ra. 

spaudžia savo priešus. JVUI . 
New Yorko valstijos guberna- k n r d a u K ž m o n i u s „ ž e į s t a . Ne k u r s i l « u s ™™™™ sirgę su-

uulvia. Soeialis- j«**H« darydamas ekąperi-
mentus su X - spinduliais vė
žio gydymo reikale. 

Nuo kalbamų spindulių jis 
nebeteko vienos rankos, kitos 
rankos keli pirštai amputuoti. 
Teeiaus ligi paskutines va
landos darė eksperimentus. 

Prof. Bergonie yra išradęs 
elektro-magnetą, kurioumi ka
ro laiku iš kareivių mėsų bu
vo ištraukiamos šoviniu ske-
veldros. Tą prietaisą jis dar 
daugiaus patobulino. 

ROMA, gr. 31. — Nusako
ma, kad Italija gali įsimaišy
ti į Albanijos reikalus tiks
lu apsaugoti savo poziciją 

Adriatike pavykus Ahmed 
Zogu revoliucijai Albanijoje. 

Ši galimybė išreikšta pre
miero Mussolini organe 44Po-
polo d ' I ta l ia ." 

Tos rųšies įsimaišymas Al 
banijoj gali but pakeistas tos 
šalies protektoratu. Vieną 
kartą ambasadorių taryba 
buvo palinkusi tokiai sche
mai, kad Albaniją apdrausti 
nuo Jugoslavijos įtakos. 

Ahmed Zogu revoliuciją 
suorganizavo Jugoslavijoj i r 
tai tuo laiku, kuomet Jugos
lavijos užsienių reikalų mini
steris Minšie viešėjo Romo
je. Tuomet Italija galėjo pil
nai sutrukdyti ,tą revoliuciją, 
bet to nedarė iš mandagumo 
kas link viešinčio ministerio. 

Jam apleidus Romą, revo
liucionieriai iš Jugoslavijos 
jau buvo persimetė Albani-
jon ir ėjo kova. 

"Popolo d e t a l i a ' ' tvirtina, 
kad Italijos valdžia nepriva
lo leisti Albanijoje išsivystyti 
tokiems įvykiams, kurie kliu
dytų Italijos poziciją Adria
tike. Italija privalo tuojaus 
pakilti ir ginti Albanijos lai
svę ir nepriklausomybe, ką 
nori priešai paglemžti. 

Kuomet Italija galvoja a-
pie intervenciją, apie tai 
daug rūpinasi ir Franeija. I r 
ši ten turi nemažu interesu. 

J. 

WASHL\GTON, saus. 4. 
— Vakar čia baigėsi šalies 
mokslininku suvažiavimas. 

tinę akciją. Šiandie ši parti- parlamento narius pakvietė 
ja parlamente sudaro didžiu- j atlaikyti trijų dienų meditaci 
mą ir Sesuo Margareta ran-įjas vienoj bažnyčių. Žymos 

Į skaičius atstovų jos paklausė 
| ir virš 20 jų ėjo prie Šv. Ko

das i tos didžiumos nare. 

Jos veiklumas. 

Inėjusi parlamentan ji ne
sėdėjo susidėjusi rankas. 
Daug kalb-ų pasakė. Jos pas
tangomis pravestas įstaty
mas, palengvinąs moterims 
darbininkėms darbo sąlygas. 
J i įdavė visą eilę reformų so 
cialiam gyvenimui. Dalis jų 
pravesta. 

Be savo parlamentarinių 
pareigų, ji nemiršo religinių 
priedermių. J i iškėlė sunrany 

Kgikšcionių mą parlamentui įduoti krikš-
, socialistų partija iškėlė poli- čionišką spalvą. Tuo tikslu 

" in eorpore." mumjos " m corpore. Pavy 
kus šiam žygiui, ji dabar dar 
buojasi grąžinti krikščionišką 
dvasią Budapešto miesto tary
bai. 

Sesuo Margareta gryž Un-
garijon pavasarį ir ten pra
dės eiti savo partijos vado 
pareigas. 

Svarbiausias jos tikslas — 
Ungarijos valdžioje įvesti 
praktikai? (krikščionybę. Tak 
bus viena didižausįų ir svar-
ibausių socialių reformų. 

AYASHING'TON, saus. 4. 
- Pastaromis dienomds čia 

VĖTRA ANGLIJOJ IR 
FRAKCIJOJ. 

LONDONAS, saus. 3. — 
Savaitės laiku jau ketvirtu 
kartu Angliją palietė baisi vė
tra su lietum. 

Kai-kurios dalys Francijos 
ir gi daug nukentėjusios nuo 
vėtros. Paryžiuje vienas žmo
gus užmuštas ir keliolika su
žeista. 

Ant Baltimore & Ohio ge
ležinkelio, ties Robey ir Pau 
liną st., garvežis užvažiavo 
ant prekinių vagonų, kurių ke 

daug prisnigo, ko nebūta per ]įs sudaužė. Vienas ^geležinke 
praeitus trejis metus. lietis sužeistas. 

WASHINGTON, saus. 4. 
— 1924 metais B. Valstybėse 
nuo tornado žuvo 1,229 žmo
nės. 

WASHINGTON, saus. 4. 
— Suv. Valstybės 1924 m. tu 
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rėjo aukso ir sidabro produk 
cijos už 95,452,000 dol. 

Du plėšiku pašauta, kuo
met jie mėgino apkraustyti 
Zevin ir Rosenthal vyno san 
delį, 1150 W. 14 st. 

WASHINQ(TON, saus. 4.— 
Francijos vyriausybė siųlo S. 
Valstybių vyriausybei suma
nymą, kad ji karo skolas no
rinti atmokėti per 90 metų. 

Apie tai gauta Francijos 
vyriausybės nota, kuri įduota 
valstybės departamentui ir 
kurią pasirašo be finansų mi 
nisterio Clementel dar ir pro 
mieras Herriot. 

Francijos norai. 

Francijos vyriausybė savo 
norus paduoda trimis pos
mais. 

1. Nori dešimčiai metu mo-
ratoriumo. 

2. Neskaitant moratoriumo 
80 metų skolų atmokejimui. 

3. Kuomažiausio palukenų 
nuošimčio, j 

Patirta, kad jai norėtųsi už 
skolas mofkėti ne didesnį kaip 
tik pusę 1 nuošimčio, kitais, j 
žodžiais, už vieną doleri pusę 
cento. 

Svarbus klausimas. 
Anglija savo skolų atmoke

jimui nenorėjo moratoriumo 
ir moka 3 % nuoš. palukenų. 
Be to, skolų atmokėjimo lai-
kas tik, 60 metų. 

Franeija tuotarpu nori di
delių palengvinimų. 

Aiškus daiktas, kad jos tie 
norai bus atmesti. Nes tam 
pasipriešins pati Anglija, ku
ri senai žiuri, idant Franeija 
negautų bent kokių ypatingi} 
privilegijų skolų atmokėjime. 

Administracija patenkinta. 
S. Valstybių administraci

ja visgi patenkinta nors to^ 
kiu Francijos nusistatymu. 
Tai juk daug geriau, jei Fra
neija skolų neužsigina, jei tu 
ri noro atmokėti, jei su ja ne 
reikia pakelti ginčų, iš kurių 
turėtų kilti nesutikimai. 

Tomis dienomis Paryžiuje 
santarvės valstybės turės fi-' 
nansinę konferenciją, kurioje 
bus svarstomas karo skolų 
klausimas. Suv. (Valstybių vy 

Tiausybė nutarė prisidėti 
prie karo skolų klausimo svar 
B tymo. 

DALYVAUS KONFEREN
CIJOJ. 

WASHINQTON, saus. 4. 
— Pranešta, kad santarvės 
valstybių finansinėj konferen 
ei jo j Paryžiuje turės savo at 
stovus ir S. Valstybės. Kon
ferencija prasidės ateinantį 
trečiadieni. 

t > 

(Suv. Valstybių atstovais 
bus ambasadoriai Londone 

ir Paryžiuje. 

NEMANO BUSIĄS PA
KARTAS. 

Sausio 16 d. Chieagoje tu
ri but pakartas jaunas galva 
žudis Bernard Grant už po-
licmono nužudymą plėšimo ti
kslais. 

Grant teeiaus tikisi, kad 
gubernatorius mirties baus
mę pakeis kalėjimu. Tai pas
kutinė jo viltis. 

Apskrities ligoninėj mirė 
Mrs. Mary Janci, 45 m., kuri 
iškrito per langą savo namuo 
se, 901 West Cullerton ave., 
ir susižeidė. 

PINIGŲ KURSAS. 
Sausio 3, 1925 

Lietuvos 100 l i t u . . . .$10.00 
Anglijos 100 frankų 4.75 
Francijos 100 frankų 5.44 
Italijos 100 lirų 4.22 
Belgijos 100 frankų.. 5.00 
Šveicarijos 100 fr. . . 19.57 
Čekoslovakijos 100 kr. 3.03 
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SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS 

L I E T U V Ą 

Cook apskrities šerifas 
skelbia, kad Chicago apylin
kėse per Naujus Metus butą 
"kuosausiausia." 

PINIGUS 
PER 

a 
DRAUGĄ Jf 

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir 
geriausia patarnauja. "DRAUGĄ S" 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 

, 2r doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tals ir telegrama. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago. 

Telef, Rooseveft 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto Iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 
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"TIESOS KELIO" ŽODIS 

Į VISUOMENC. 

Nuo sausio mėnesio 1925 m. 
[radęs eiti Kaune religijos 
[ei doros mokslo ir visuome-
[ėa gyvenimo (maždaug 112 
Įusl. kas mėnuo) mėnesinis 
iikrakis, *' Tiesos Kelias''. 

ris skiriamas kunigijai. 

"Tiesos Kelyje" bus deda-
ia mūsų kunigijai žinotini 

tyriausios Bažnyčios Vaid
ilos ir Lietuvos Episkopato 

trėdymai. "Ganytojas" 1924 
U pabaigoje nustoja ėjęs,.tad 
'Tiesos kelias" eis pareigas, 
tarp kitko, ofieialinio Lietu-
ros diecezijų organo. 

Labai plačioje, neoficialinė-
je "Tiesos Kelio" dalyje bus 
ledami straipsniai ir straips-
leliai iš įvairių teoretinės 
[kaip antai: šv. Kašto, dog-
Latinės ir moralinės teologi-

Įjos) ir praktinės teologijos 
sričių. Be to bus daug raso
ta religijos bei doros reika

lų atžvilgiu apie mūsų visuo-
lenes gyvenimą. 

Kiekviename "Tiesos Ke
lio" numeryje bus platus sky-

Irius, kuriami1 tilps sekančio 
bnėnesio sekmadieniams ir 
šventadieniams pamokslai. T-
uos pamokslus 1925 m. pasi
žadėjo rašyti į 'Tiesos Kelią' 
garsus kunigų rekolekcijų, 
misijų vedėjas, žinomas mora 
lis tas teologas, Lietuvos Uni
versiteto docentas kun._Dr. 
J . Vaitkevičius. Bus dedama 
ir pasitaikomųjų pamokslų. 

"Tiesos Kelias" teiks daug 
žinių iš pastoracijos, kateche
tikos (ypač religijos metodi
kos). 

"Tiesos Kelyje" bus strai
psnių iš asketikos, liturgikos, 
kanonų mokslų. Bus jame tai
pgi raštų orientuojančių apie 
šių dienų apologetikos daly
kus ir apskritai pasaulėžiūros 
ir filosofijos klausimus. 

"Tiesos Kelyje" bus pla
čiai informuojama apie kitų 
kraštų religinę bei dorinę pa
dėtį ir apie kitų kraštų kuni
gijos veikimą. 

Bibliografijos ir kritikos sky 
riuje bus stengiamasi paduo
ti žinių apie lietuvių ir kito
mis kalbomis pasirodančias 
mūsų kunigijai žinotinas kny
gas ir periodinius leidinius. 
Skyriuje "Liuosoji Tribūna" 
bus galima nuomonėmis pasi
dalinti apie visus painesnius, 
aktualius kunigijai rupimus 
klausimus. Skyriuje "Kalbos 
dalykai" bus nagrinėjama te
ologijos ir apskritai bažnyti
nės kalbos terminai, kad šiuo
se dalykuose įvyktų pagalios 
tikslingas nusistatymas, reika 
lingas vienodumas ir pastovu
mas. 

Skyriuje "Paklausimai ir 
atsakymai "bus duodama 
"Tiesos Kelio" skaitytojams 

parašomų informacijų tais ar 
kitais klausimais, įeinančiais 

į "Tiesos Kelio" programą. • 
"Tiesos Kelio" turinys 

tad numatomas platus, įvai
rus. 

"Tiesos Kelias" eis prenu
meratorių lėšomis; esant dau
giau prenumeratorių, bus ga
lima laikraštis kas kart dau
giau tobulinti. Manoma tad, 
kad neatsiras nė vieno lietu
vio kunigo ar tai Lietuvoje 
ar svetur gyvenančio, kuris 
tuojau neužsisakytų "Tiesos 
Kelio". 

PAVYZDINGOJI MOKYKLA IR "KŪRYBA". 
PAVYZDINGOJI MOKYKLA. 

ŽURNALISTAS APIE 
BOLŠEVIKUS. 

• 

Chicagoj Vieši kapitonas j 
McCullagh. Didžiai įdomus 

Į žmogus. Jis yra ne vien karei-

kus, taip kad antgalo arkivys- [sižadėję daugelio savo teori-
kupas Cieplakas iš kalėjimo nių doktrinų pamačius, kad 
paliuosuotas. 

torius. Rusiją jis labai gerai 

JOS REIKALAS. 
Lietuvoje dabar yra virš 100 gimnazijų ir progimna

zijų. Bet visos jos turi daugybę trukumų. Labai moder-1 pažįsta, gerai rusiškai kalba, 
niškai kalbant, nei viena gimnazija ten neturi tinkamų ru- 'caro laikais jis pažino Rusi
mų su tinkamais bendrabučiais. Ten yra ttk pakenčiamų1 ją, žinojo tos valstybės visą 
namų, kuriais gimnazijos gali laikinai tenkinties. tvarką. Apvaldžius tą šalį bol 

Su mokslų programa ir jos išpildymu dar blogiau, ševikams, jis tame "rojuje" 
Nėra nei vienos tikrai klasinės ir nei vienos tikrai realines išgyveno kejetę, metų. 
gimnazijos. Yra kaž-koks keistas, labai netobulas šių dvie- Pernai jifc apleido Rusiją, 

"Tiesos Kelyje" «jau yiml'M t y P Ų mainys. Jose neišmokinama nei vienos iš dviejų, kuomet bolševikai sukimšo į 
tarptautinio gyvenimo kalbų: nei anglų, nei franeuzų. A- j kalėjimus daugelį katalikų ku 

Chicagoje būdamas jis ke
liose vietose kalbėjo apie bol
ševikus ir Rusiją. Įdomios jo 

vis, bet laikraštininkas ir au- ^ ! , .* . v. Liin? cktpma 
1*2 -D •• •• T u • 1 nuomonės. Keletą iš jų čionai | ciJOo sistema. 
«#- .•-virei 1 1 r* 1 - ^ 1 i « - i i - m * i - • i r t I r% l-v *~\ i m J~* -w» r\ i • w W _ »„ . 

jų negalima įgyvendinti. Te-
čiaus bolševizmui galas neat
eis ankščiau, kol jis pats ne-
plyš apsisunkinęs centraliza-

pasižadėję bendradarbiauti: J. 
E. Žemaičių diecezijas Vysku
pas, Pr. Karevičius, J . K. Sei
nų diec. Vyskupas A. Karosas, 
J. E. Vyskupas prof. J . Sk
vireckas, J . Prakilnybė Vil
niaus diec. neokupuotosios da
lies administratorius kan. J. 
Kukta, J . E. Seimo Pirminin
kas prelatas J. Staugaitis, Jo 
Magnificencija Lietuvos Uni
versiteto rektorius Prof. Pr. 
Bučys, Teologijos-Filosofijos 
fakulteto profesoriai (tarp ki-
tų ir Lietuvos Universiteto 
garbės profesorius prelatas 
A. Dambrauskas), Žemaičių 
Dvas. Seminarijos profeso
riai, Seinų (Gižuose) Dvas. 
Seminarijos profesoriai, doc. 
Kan. Tumas, doc. kun. Dr. F. 
Kemėšis, kun. Dr. M. Gustai
tis, kun. Dr. J. Galdikas, kun. 
Dr. Lesauskas, kun. M. Vait
kus, kun. A. Šmulkštys, kun. 
P. Dogelis, kun. V. Mažonas-
Mažanavičius, kun. Dr. J. To
toraitis, kun. A. Petrauskas, 
Tilvytis-Žalvarnis ir daugelis 
kitrr. 

'Tiesos Kebo'' redakto
rium leidėju bus Lietuvos LT-

pie muziką, meną, sportą, gimnastiką ir gamtos moks
lams laboratorijas bei rinkinius nereikia daug ir sakyti— 
tokie dalykai ten didelė ir reta naujanybė. 

Tad reikia nors vienos pavyzdingos gimnazijos, kuri 
savo mokytojų prisirengimu ir mokslų programa atvertų 
naujus Lietuvos mokykloms kelius, parodytų ten dar ne
matytą pavyzdį. 

KOKIA JI KETINA BUTI.~ ~~ ~ ~ ™ 
Sakom "ketina", nes itšikro ji jau projektuojama Kau 

ne. Tai ką mes čia rašome, žinoma, dar neturi galutinos 
prasmes. Kol mokykla įsisteigs — tai viena ar kita smul-

paduodame. Bolševizmas priešinasi krik 
ščionybei ir Maskvos valdžios 

Anot jo, šiandieninė I^Mfe-f^^ ^ l a b a i g e r a i s u p r an ta . 
vikų valdžia atlaikys dar apie Į ^ v i s o j v a l s tybėj eina reli-
dešimts metų. Bet paskui R u - j g į n i a i persekiojimai, uždraus-
sijoj kils kur-kas baisesnė a - J ^ v ą i k u g l i g i 1 8 . 0 S m e t ų mo-

kinti religijos. 
Vieton pravoslavų cerkvės 

narchija. Iš tos anarchijos is-
sirituliuos tūkstančiai kariš-

nigų ir arkivyskupą Cieplaką, i 130 milionų rusų šiandie 

kių-sovietų. Tai bus * * * | j k i r l t r a u d o n o j į c e rkvė, kuri 
rųšies valstiečių demokratija.j rm tįk reijgįj0s Jsarikatura. 

gi vieną prelatą nužudė. Ap
leidęs BusKJą jis parašė kny
gą apie bolševikų teroristinę 

valdo saujalė žmonių, nes-
kaitlingesnė 10,000 asmenų. 
Bolševizmas principe yra ne-

valdžią. ¥a~ knyga visą pa- pavykusi teorija. Dėlto patys 
šaulį išjudino prieš bolševi- vyriausieji bolševikai jau at-
i 1 i; v ' m* 

Ta raudonoji cerkvė tarnauja 
bolševikų valdžiai. Kaip tik 
raudonieji popai (šventikai) 
cerkvėse baigia savo pamal
das už Maskvos valdžios pa-
vykimus, tuojaus jos panau
dojamos susirinkimams arba 
krutamu paveikslų rody
mams. 

' 

tik universiteto profesoriai arba lygaus išsilavinimo žmo
nes, turį gerų universitetų daktaratus. 

Mokyklos vyriausiu globėju numatomas žinomas f i- Kapit. McCullagh netiki, 
losofas profesorius Dr. Stasys Šalkauskis. Artimiausiais jo fkad Amerikoj bolševizmas tu

rėtų kuomet nors pavykimo 

•-

kmena jos programoje galės pasikeisti. Bet tai neatmainys s a n d a r b i n i n k a i s b u s K a u n o universiteto profesorių bure-
bendrojo jos vaizdo. yįS §į ^ personalą papildys žymiausieji Lietuvos ir užsie-

Pradzloje manoma steigti pavyzdingoji gimnazija su j n i o p a k v i e s t i pedagogai. 
dviem skyriais: klasišku ir komerciniu. Jos pilnas kursas 
tęsis per 12 metų ir dalinsis į 3 komplektus, kiekvienas 
po 4 metus. 

1-mas komplektas arba pradine mokykla priims vai-

arba galėtų padaryti daug 
žalos. 

Taipat netiki, kad Rusijoje 
galėtų kilti priešbolševistinė 
revoliucija tikslu grąžinti so-

kus 7 - 8 metų amžiaus. Per 4 metus jie čia išeis pradinės ]ų [f hancuzų A p i e p u s e m o k s l o d a l y k u b u s d e s t o m a l i e . 
mokyklos programą ir, šalę lietuvių kalbos, išmoks gerai t u v i š k a i j k i t a _ g i p u s e - _ a n g l i š k a i i r f r a n Cuziškai. Iš Ame-
kalbėti angliškai ir franeuziškai. Šitų kalbų mokins tokie j r } k o s a t v y k ę g r u p č s i m ^ b e n t t r e č d a l į v i s y d a I k a n g -

mokytojai(-jos), kuriems jos yra prigimtos arba lygiai lų kūiboįe dėstomų. 
gerai mokamos, tarsi prigimtos. Maži vaikai be sunkumoj 
ir tobuliau išmoksta svetimas kalbas, negu suaugę. Tad I MOKYKLOS UKSLAS. 
pavyzdingoje mokykloje ir bus taip daroma, kad vėliau 
negaišinus kalboms laiko, o pašventus jį aukštesniam mo
kslui ir protavimui. 

2-ras komplektas arba gimnazija apims maž-daug 

Be grynojo mokslo, pavyzdingoje mokykloje bus dar 
. d a u g sporto, gimnastikos, ūkio darbų, privalomos muzi

kos, meno, teatro dalykų ir t. t. 
Kalbos. Dėstomosios kalbos bus trys: lietuvių, ang- sią i r c a r ą . Rusijos rojalistai 

yra bejėgiai ir beginkliai. 
Taipat nėra -vilties, kad 

Rusijoj iškiltų koks "Napole
onas". Rusai yra labai apa
tiški i visuomeniškus reika-
lus, bet jie kraujalakiai, kuo
met juos apeina asmeniniai 
reikalai. 

Malonu pažymėti dar vie
nas faktas, kad kap. McCull-

Pavyzdingoji mokykla, įvesdama naujai sugalvotus 
pedagoginius metodus, vyriausiu tikslu turės pagaminti 
tobuliausio typo inteligentų. Kūno atžvilgiu toks inteli
gentas bus sveikas gimnastas, sportsmenas ir mylįs net ir 

nuo 2 iki 7 dabartinių gimnazijų klasės mokslą, mokinsi sUnkius fyzinius darbus, t. y. geras savystovus darbinin-
latinų ir graikų kalbų ir literatūrų. Šitame komplekte bus ' kas . Kultūros srity jis bus pilnas mokslo žinių, rafinuotasĮagh yra katalikas 

niversitete ekstraordinarinis 
profesorius Kun. Dr. Pranas 
Kuraitis. 

uTiesos Kelio" kaina me
tams Lietuvoje ir Latvijoje 
60 litu, Amerikoje ir kitur 70 
litų (7 doleriai). 

* 

"Tiesos Kelio" pirmasis nu 
meris išeis 20 d. sausio 1925 
m., o sekantieji numeriai iš
eis irgi 20 d. kiekvieno mėne
sio. 

< < i 

< i 

jau daugiau klasinio darbo negu pradinėje mokykloje. 
3-čias komplektas arba mažasis universitetas per 4 

metus mokins pusiau teoretinių ir pusiau praktinių moks
lų. Teoretiniai mokslai bus gimnazijos tąsa: jos 7-ta ir 8-
ta klasė. Praktiniai mokslai dalinsis į du (o vėliau ir dau
giau) skyrių: kfassikų ir komercijos. Studentas pasirinkęs 
klassikų skyrių turės išeiti latinų ir graikų literatūrų pilną 
kursą ir pagilinti žinias lietuvių, anglų, franeuzų, vokiečių, 
rusų ir k. literatūrose. Pasirinkęs komercijos skyrių, se
nųjų kalbų nebesimokins, o vieton jų klausys komercijos 
dalykų ir pasivarys giliau į matematiką bei gamtos moks
lus. Filosofijos dalis bus privaloma abiem skyriam. 

Mokyklos typas bus artimiausias anglo-amerikoniškų 
geriausiųjų kolegijų typui. Sportu, gimnastika ir moks
lų programa Lietuvos pavyzdingoji mokyklą ketina lygin-
ties geroms Amerikos kolegijoms, bet pralenks jas proti-
nimo, kultūrinimo, ypač gi savaimingos kūrybos srity. 
Viskas pienuojama taip sutvarkyti, kad jokia, to pačio ty
po, mokykla pasauly negalėtų mūsiškės pralenkti (išsky
rus tik rūmų puošnumu bei gausumu) nei mokinimo to

bu lumu nei mokslo pilnumu. Visų komplektų savi ir "im
portuoti" mokytojai turės atatinkamą mokslo cenzą ir pra-

Tiesos Kelio' Redakcija, ktiką. Aukštųjų kursų (3-čio komplekto) lektoriais bus 

Tiesos Kelio'' Redakcijos 
ir Administracijos adresas: 
Kaunas prof. P. Kauraitis, 
Muzėjaus gatvė 7 (Dvas. Se
minarijos namas). 

menu, muzika, švelniais įpročiais. Dvasios srity — reli-Į 
gingas krikščionis, mokąs save valdyti ir aukštos doros 
pradus be kompromisų taikinti gyvenimo praktikai. Žo
džiu, mokykla norėtų gaminti tautinės kultūros kūrėjų bei 
veikėjų, kurie turėtų "darbininko rankas" ir "karaliaus 
širdį". Tai butų darbo aristokratai. 

Kiek šis uždavinys mokyklos steigėjams pavyks į-
kunyti — priderės ne vien nuo jų, bet ir nuo pačios vi
suomenės materialės bei moralės paramos. 

MOKINIAI. 
Ypatinga domė bus kreipiama į gabių mokinių pa

rinkimą iš visų lietuvių gyvenamų vietų, ypač iš tų, ku
rioms gresia ištautėjimas. Stipendijomis ir kitais budais 
bus čia traukiami ypač našlaičiai ir beturčiai lieutvių vai
kai iš Vilnijos, Amerikos, Anglijos, Kanados, Prūsijos, 
Latvijos, Rusijos. Čįia jie kartu su Lietuvos vaikais mo
kinsis, stiprės lietuvybėje ir doroje, išmokę tarptautinių 
kalbų taps viso pasaulio lietuvių kultūros gaivintojais, 
Lietuvos vienytojais. Baigę gerus universitetus, jie bus ne-

DANTIS BEKRAPŠTANT. 

-

Valyvas. 
— Juozuk, ar nusimazgojai 

kojas f 
— Taip, motinėle. -
-- Ir pirštus ir užkulnį? 
— A! pamiršau. 

Sausuma važiuos. 

Neprityręs žydelis keliauja 
Amerikon. Užėjo vėtra ir ėmė 
smarkiai blaškyti laivą. Pri
bėga žydelis prie laivo kapi
tono ir sako: - Ponas, liep
kite sustabdyti laivą, — aš 
išsėdps sausuma važiuosiu. --

Teta: -- Joneli, kodėl nesi-
nutildomi (nes gerai mokės pasaulio kalbas) tautinės vie- džiaugi duotais tau per Kalė-
nybės apaštalai Lietuvoje ir svetur. Mūsų ilgose kovose das žaislais? 
už Vilnių, jie turės pergalinčios prasmės. 

(Bus daugiau) 
Jonuks: -- Bijau, juos su

mušęs, agusiu mušti. 

LABO. SĄ-GOS 5-SIS SEIMAS, 
Gruodžio 28 d. 1924 m. Aušros Var

tų parap.. svet. įvyko Labd. Są-gos 5-sis 
iš eilės Seimas. 

Gruodžio 28 diena buvo labai šalta: 
tarometras rodė 16 laipsnių žemiau zero. 
Bet nepaisant šalčio, kilnios širdies žmo
nės skaitlingai pradėjo rinktis, ir taip 
atėjus 2 vai. po pietų, jau salė buvo pilna 
delegatij ir svečių. Seimo rengimo ko
misijos pirm. Pr. Vitkus atidaro Seimą ir 
kviečia kun. Kudirką atkalbėti maldą. At
kalbėjus maldą vedėjas trumpais žodžiais 
paaiškinęs tikslą ir svarbą šio Labd. Sei-
ao, kviečia susirinkimą išsirinkti seimo 
jLjri'zidijumą. 

Į Labd.. Są-gos 5-jo Seimo Prezidiju-
mą išrinkta šie asmenys: A. Nausėda -
pirm., p.. Veryga - vice-pirm. V. Balan
da - pirmuoju rast., J. Grisius - antruoju 
rast. Į rezoliucijų komisiją išrinkta šie: 
kun. V. Kulikauskas, inž. J. Žvirblis, p-lė 
V. Galnaitė, ir M. Šlikas. Į mandatų kom. 

p-lė 1£ Brenzaitė, p. Peržinskienė, D. Mi-
lašauskas, B. Sekleckis, p-nė Petraitienė, 
p. Aleliunas. Į skundų kom. šie: p. Bace
vičius, p-lė Baltrušaitė ir p. Naugžemis. 
Seimo tvarkdariais išrinkti M. Dumbrau-
skas ir J. Mikolainis. Balsų skaitytojais 
V. Galnaitė, M. Dumbrauskas ir p. Ba-
cevicius. 

. : 

Išrinkus visą Seimo prezidijumą, sei
mo rengimo kom. pirm. pasitraukia ir pa
veda savo vietą seimo vedėjui A. Nau
sėdai. 

Seimo vedėjas trumpais žodžiais pa
sveikinęs Seimo dalyvius, kviečia visus 
valdybos narius užimti sau paskirtas vie
tas. Valdybai užėmus vietas, A. Nausėda 
kviečia antrojo raštininko perskaityti 4-jo 
Labd. Seimo protokolą. Perskaitytas pro
tokolas pasirodė teisingai užrašytas ir be 
pataisos vienbalsiai, priimtas. 

Seimo pirm. prašo susirinkusiųjų iš
reikšti nuomonę, ar yra reikalas manda
tų kom. garsiai geimui skaityti visų daly
vaujančių draugijų vardus, ir kiek juos 
aukoja, ar po Seimui paskelbti dienraš

ty "J>raugas"t Didžiuma" balsų nutar
ta, kad mandatų kom. garsiai perskaity
tų visų draugijų vardus ir kiek jos au
koja, ir kuomet mandatų kom. susitvar
kys, bus perskaityta. 

Einant dienotvarke, iš eilės Centro 
valdybos duoda raportus. 
Raportai Labd. Są-go Centro Valdybos. 

Centro pirm. raportą žodžiu duoda 
A. Nausėda, kaipo Centro vice-pirm. Jis 
aiškino, kad jis ir pirm. J. Petraitis dir
bo kiek galėjo ir lankėsi Centro susirin
kimus. 

Centro rast. p, Česnavičius išduoda 
raportą žodžiu, ir nurodinėja, kad savo 
pareigas, kiek galėjo*ir kiek mokėjo, vi
suomet atliko, ir kas buvo centro nutar
ta visados stengėsi įrašyti į protokolų 
knygą. r į* i 

Centro iždininkas kun. F. Kudirka 
išduoda raportą raštu. Jo raportas iš 
1924 mėtų šitaipos atrodo: 

Labdaringos Sąjungos 1924 m. atskaita. 
INEIdOS 1 KP. 

Seimas Dec. 30 1923 m $&.00 

Garbės narių mokestis 300.00 
Decoration Day rink 91.66 
Sv. Antano dien. 
Tag Day rink. . 

Viso 

• • • • 

• • 

2 KUOPA. 

242.62 
211.35 
940.63 

. . . 80.00 
26.00 
13.55 

166.83 

Seimas Dec. 30 1923 . . . 
-j- • 

•4.Xxv7i-&* v / o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Dec. Day rink 
Tag Day rink 

Viso 279.18 
3 KUOPA 

Seimas Dec. 30 1923 187.50 
Šv. Antano d. rink 102.00 
G. N. mokestis 25.00 

Viso 314.50 
4 KUOPA. 

Seimas Dec. 30 1923. 
G. N. mokestis 100.00 
Draugijų mok 74.10 
Ineigos 101.00 
]£ viso Seime 275.10 
Dec. Day rink. . . ^ 43.05 
Tag Day rink 367.17 

Iš viso '. $685.32 
(Bus daugiau) 
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LIETIMAI AMERIKOJE 

BAYONNE, N. J . 
Antrasis Žingsnis. 

2SXII 7 valandą vakare lie
tuvių parapijos svetainėje į-
vyko mitingas. Gerb. vietos 
klebonui kun. Siaurusairiui 
mitingg. atidarius parapijos 
choras padainavo Lietuvos lii--
m 
nelių. Žmonių buvo susirinkę 
apsčiai. Išklausę mano prane
šimo apie šv. Kaz. Dra-jos pa
dangas ir gyva. neatidėtiną 
reikalą skleisti Lietuvoje ap-
švietą ir remti katal. spauda, 
tuč tuojau įsirašė į šv. Kaz. 
Dr-jos tikruosius narius gerb. 
klebonas Siaurusaitis, kurs se ! 
niau buvo ir tebėra tos Dr- \ 

bartinę tėvynes padėti ir šį ta 
iš tavoršeių - bolševikų gy
venimo. Susirinkusieji įdo
miai klausėsi apie tėvynę Lic 
tuvą. Užbaigus mitingą cho 
ras, vietos vargonininko ve
damas vėlei padainavo kele
tą lietuviškų dainelių ir A-
merikos himną. Nors dainavo 
nevisi choristai, vienok dai
nos skambėjo gražiai, ypač 

radarių širdinga ir gausi pa
rama. Todėl skubinamės iš
reikšti mūsų širdingą dėkin
gumą visų pirma vienam iš 

.didžiausių mūsų Tautos vei-nevisi choristai, vienok dai- L . 7 _ * - » * » . 
v. . v[kėjų gerb. kun. ^a. Milukui, 

iną ir keletą lietuviškų dai- ]T " ^ . ..f™^1*1' y ^ C Ikuris parodė dideli prielan-
r r> . , . . . dainele "Onyte". Garbe Ba- L f , ., , * . ... v. , 'kurną ir suteikė gausią para-yonnes parapijiečiams, kad į . . . . „, : 

vadovaujant jų klebonui gerb. 
kun. Siaurusaičiui, nenuils
tamam kovotojui už blaivybę 
ir apsvietą, sugebėjo įsitaisy
ti sau svetainę, kurioje susi
rinkę bendrai gali su malonu
mu pasiklausyti savo vaiku
čių, kaip jie gražiai chore 
čiulba lietuviškas daineles, 

p s amžinuoju nariu. Jisai, 
įmokėjo 50 doleri,. Gi i meti-j P o n a u i '> m c t " «*i»a(lieny 
mus narius Įsirašė: Jieva Ai->(4:T> . b u s m™"š™ Harrisne 

prie liet. parapijos (23 Davis 
St.) 7 vai. vakare. Prašau lie
tuvių gausingai atsilankyti. 

Lai Naujai užgimęs Vieš
pats šimteriopai atlygina vi
siems geradariams ir lai pa
linksmina jų širdis, taip kaip 
jite palinksmino seserų širdis 

Paskutiniu laiku pridavė & tų, kurie darbuojasi mūsų 
mums naujo upo ir pakelė mu, vientaučių labui, 
sų dvasią mūsų brangių g e- , J ^ a u s Nukrjržioto Seserys 

ir 

ELMHURST, PA, 
Parėmė Jėzaus Nukryžioto 

Seseris. 

tėvas Alfonsas Marija C. P. 

NASHUA, N. H. 

dukienė, Jieva Amžienę, Juo
zas Broškinis, Stanislovas Kru 
šinskas, įmokėdami po $2.00. 
Greta šio pažadėjo dar vienas 
kitas vėliau įsirašyti. Po par-
traukos atpasakojau apie Lie
tuvos vargus laikė vokiečiu, 
okupacijos, apie kovas už Lie
tuvos nepriklausomybę, da-

Su pagarba 

Kun. St. Pavilanis, 
Šv. Kaz. Dr. Įgaliotinis 

Amerikoje, 214 Ripley PI. 
Klizabetli, X. J . 

D A K T A R A I : 
DR, S, BiEZIS 

P H Y S I C I A Y & S l ' R G E O X 
X — Spinduliai 

Office: 2201 W. 22n«l St. 
Cor. S. I.oavitt St. Te!. Canal C222 

Kes ldenee : 3114 W. 42nd St. 
Tel. JLafayctte 4988 

Hours ; 1-4 & 7-8 P. M. 
Sun. 10-12 N o o n 

L. 

^f OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R O H T R I R G A i 

4442 So. Western A ve. 
Telef. Lafayette 414« 

- > 

Telefonas Boulevard 1999 

Dr, S, A Brenza 
4408 SO. ASHT^AND AVENUES 

Cblcago, IU. 
Vai . : 9 ryto iki 12 piet: 1 p o 
P*et iki 3 po piet , 9:30 vak. Iki 
9:80 vak. 

1 

rel . Bou levard 053? 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47- th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
4 iki 8 vai. rak. Nedė l iomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistaa 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—Be marinimo, 
t)—B*> peilio Ir be skausmo, 
3)—Be kraujo. 
4)—Be jokio parojau* Fvelkatai, 
•)—I'iirijentiii nereikto Btt~tt, pa-

Ii tuoj Taisyti, Ir gaū eiti « 
darbi). 

Paryčio 'Gall-stoaea* (akmen|fi tulžyje) 
ir akmenjs ilupumo pūslėje be • -
peraeijo*. sn tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bet raistais. -, 

Apkurtusiems bu^raitiui girdėjimą*. 
Gydo rlootrtns lipas pasek minimi, ir jei 

yra reiKala* daro operacijas. 
Profesljonali patarnavimą teikia saro 

ofise t 

1411 So. 50 Are. Cicero, HL 
Ofisas atidarytas: ka*>dk*n auo f rak 

po piet iki 9 vai. vakare. 
Nedėiioniis Ir seredssais ofisas aidą" 

rytas. 
s ' -f 

mą mūsų įstaigai. Taipogi 
gerb. kun. G. Pauliukui p,er 
kurio paraginimą labai žy
miai pasidarbavo Jėzaus Nu
kryžioto Seserų labui Sajun-
gietes ir Gyvojo Kažančiaus 
draugija. 

Taipat širdingą padėką 
reiškiame Est Vandergrifo 
lietuviams už anij gausią au
ką. Nors maža kolonija, vie
nok su virš šimtą dolerių se
serims paaukojo. 

Bet labai didele mums lin
ksmybė, jog artimiausia ir 
milžiniška Scrantono koloni
ja sujudo seseris remti, paža
dinta prie darbo mūsų di
džiausio tėvynainio gerb. kun. 
J. Kuro, kuriam kiekvienas 
kilnus darbus yra bran
gus ir kuris visa širdimi 
remia, kas tik liečia mūsų 
vientaučių ir Tėvynės labą. 
Pasidarbavus gerb. Liudvi
kai Gedminaitei per kelias die 
nas Scrantoniečiai sudėjo virš 
dviejų šimtų dolerių, be jo
kio vajaus, bet tik privačiai. 

Taipogi širdingą padėką 
Seserims Kazimierietiems Sc-
rantone, kurios labai nuošir
džiai pagelbėjo tame darbe, 
luom parodė, jog jos yra kil
nios tikrai Kristaus dvasios 
seserys. 

Nemažai paramos seserys 
gavo ir nuo pavienių asmenų 
bet kurios nenori, idant jų 
gailestingumo 
garsinami. 

r Dr. A.J. KARALIUS' 
Tei . Boulevard 2190 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Cblcago, m . 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas Ir Chirurgas 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel Yftrdf 0394 

Valandos; 
Nuo 10 iki 12 piet 

I Nuo 2 iki 3 po piet 
Nuo 7 iki 9 vakar©. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

)fiso I et. Boulevard M M 
Kezid. Tel. Drezel 8181 

Dr.A.A. ROTH 
RIMAS GYDYTOJAU I B 

C H I R U R G A S 
Specialistas Moterišką, Vyriško 

Valkt} Ir vUų chronišką l ig*. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31ct Str. 

Vai.: 1—8 po piet. 7—8 f a l e Ned. 
Ir Šventadieniais 10—18 d. 

g i 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkeli* savo ofisą p o numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJ AUSTAS 

Džiovų. Moterų. Ir Vyrų Liffų 

Tel. Boulevard SS80 

D r. J. P. Poška 
GYDYTOJ \ * 

C H I R U R G A S 
82*7 So. Morgan Street 
Valandos: 8—18 1« r>to. 
Vakarais nuo 7 1-1 t 

CICERO OFISĄ*: 
1148 Soutb 49- tb A 

Telef. Cicero 4078 
Taland. : 1—«;»• • . v. kasdien. 

U t a r n I n k a i s Ir p ė t n x & o m » n«© I J 
iki t ral. rak. | 

—m40 

1 

Va!.: ryto nuo 10—12 n n o 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 
Nedėl iomis: 10 iki 12. 

Telefoną* Mid\vay 28S0 
- " • 0 

« » . • • • • • • » » » » » • * » » » » » • » » » »8I 
Tel . Canal 0257 vak. Prospect 8859 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted St. 

Rezidencija 8800 S. Artesian Ave. 
i V a l a n d o s : 10 i k i 1 2 r y t e : i BM • 

po pietį]; 6 iki 9 vakare. 
- J I . T ii - • • ~ i - n . - - — - - . - - — 

DR* VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Aklų; Special istas. 

Palengvins akių įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėj imo gai 
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudaučius ir uždegusius 
kar&Mus akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, Ir taip toliaus. be 
vaietų arba skausmo. Neperviršt-
na ne i akių meditaalis mokslas . 
Vi&joae ats i t ikimuose daromas 
egzaminas e lektra parodantis m a 
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligtvS arba nenormalį pa
dėjimą, si lpnybę muskul lnių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsit iktmuo 
se. Nauj i st iklai įdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo 
numerio iš recepto duoto vlsietns 
l igoniams, ir rekordas laikytas vi
sų ats i t ikimų Net ikros akys pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
i a m a palengvinimui visų nervų 
Iig», kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų ak lų 
į tempimo, kuomet geras prtrmki-
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti Ir tol i 
matant iems pagelbėta. Speclalė a-
tyda atkreipta į mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak, 
Nedėl iomis nuo 9 iki 1 po pietų 

Tel, Boulevard 7589 
1545 VTest 47-tfi Street 

AKINEI $4 I R ACGSČIAD 

Iš mtisTj; kampelio labai yra 
mažai žinučių' " Drauge ' \ Mat 
yra toli nuo vakarų. 
Kalėdų vakaras. 

Šiemet mūsų kolonija turė
jo gražias Kalėdas, ypač Ka
lėdų vakarą. Per vakarą buvo 
vaidinta šv. Naktis arba Kris
taus Užgimimas. Vaidino Šv. 
Cecilijos choras, vadovaujant 
J. Stanšanskui. Publikos pri
sirinko labai daug, pritruko 
net sėdynių. Lošėjų vardų ne
pamenu, tik galiu pasakyti, 
kad visi labai gerai atliko sa
vo rolės. Choras Angelų gra
žiai atliko savo giesmes. Kos
tiumai buvo puošnus. Užtad ir 
įspūdžio darė žiūrėtojams. La
bai gBažią prakalbą pasakė 
kun. Daniunas. Fagaliaus cho 
ras sudainavo keletą, gražių 
dainelių. 

Garbė tiems tėveliams, ku
rių vaikai ir mergaitės pri
guli prie Šv. Cecilijos choro. 
Jie ne tik bažnyčioje gieda, 
bet ir vakarus ruošia. Butų 
gera, kad ir tie, kurie dar ne
priguli, prisirašytų prie cho
ro. 
Vaidinimai ir koncertas. 

Teko girdėti, kad Šv. Kazi
miero choras rengiasi statyti 
"Naštutė ' \ Taipgi Šv. Ceci
lijos choras žada statyti " Ti-
lote Duktė". Be to abu choru 
duos koncertą Cavėnios metų. 
Vyčiai. 

Mūsų Vyčių kuopa žada 
pradėt naujų narių vajų ir yra 

darbai butų I pasiryžusi dirbti uoliai, kad 
! vėl laimėtų duovaną Ls Centro. 
! Darbai. 

Darbai čionai eina gerai 
j Čeverykų dirbtuvė pastatė 
j naują fabriką. Greit pradėsvei 
kti. Sako, kad keli šimtai žmo 
nių galės darbo gauti. Butą 
gera, kad Liet. norintieji dar
bo užsiregistruotų iš anksto, 
nes paskui bus sunku. 

Rytų paukštutė. 

Worcester, Mass. 
Viso $5.00 

Už aukas aukotojams nuo
širdžiai ačiū. Atminčiai išsių
sta fotografijos. Lauksime au
kų daugiau. 

Kun. M. Brun ta . 

Nesigarsinsi, ~ tavo biznį 
mažai kas žinos. 

Bašykite žinučių į "Drau-
gą" iš savo kolonijos. 

ADVOKATAI 

M 

d DŽIMD2I - DRIMflZI". 

Savo juokus drimdzina šiose 
vietose; 

5 sausio W. Side Meldažio 
svet. 

6 sausio Cicero par. salėj. 
7 sausio Diev. Apv. 18 ir 

Union Ave. 
8 sausio Šv. Jurgio par. 

(vaikams). 
10 sausio Šv. Jurgio par. 

salėj. 
Sekančiose kolonijose bus 

paskelbta vėliau. 

Akinhj pritaikymo n u o 

23 metę prityrimo 

- % 

FXTRA! 
• M I I • • • " • « W W » 

Uaujausi Lietuvos Krutamie-
ji Paveikslai. 

C. G. Lukšio nuimti lf ką 
tik ii Lietuvos parvežti nauji 
įdomus judami paveikslai. At
eikit pamatyti Lietuvą, kaip 
ji šiandien gyvuoja. Pamaty
sit jos kariuomenę. Dainos 
DieDą, kur dalyvavo 3,500 
dainininkų, katalikų jaunuo
menės kongresą, sportininkų 
Olimpiadą, kaimiškas vestu
vės, miestus, miestelius ir jų 
turgus, lankų darbus, Klaipė
dą, ir jos apielinkės ir dau^ 
kitų įvairių paveikslų. 

Bus rodoma: 
Sausio 6 ir 7 d. Turner (A-

lijosio) svet. 46 ir Wood St. 
Sausio 8 d. bažnytinėje sve

tainėje 3901 Fir St. Indiana 
Harbor, Ind. 
VV. 15-th Ave. Gary, Ind. 

Prasidės 7:30 vai. vak. Įžan
ga 35c. vaikams 15c. 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 

A K I Ų LIGAS 

Ar Jums skauda galvą T 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Deg ina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavsrg 

s ta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip U plukanfilus 

taškus 
Ar atmint is po truputj mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiat* kaip Ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė a a t r o k ų T 

Dr, Jan J . Smetana 
1801 SO. Ashland Ave. 

K a m p a s 18 gatvės 
Ant trečio augšto v ir i Platte ap-
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Ned. Nuo 9 A M iki 11:30 A M 

sr= ^ 

Masq Naujo Namo Adresas 
Vr.i Sis: 

162-164 N. Sangamon St 
Arti Rendo lph Str. 

Mes turime geriausių silk«u 
Ir žuvies. ICaip tai: Alaska 
Fat Scotch h- Holland stiklų. 

Mes parduodami bačkelėmis, 
pusbačkiemis, ketvirtbačkiais 
ir viedrais. 

Mes pristatome 1 visas m i e ^ 
to dalis. Taipgi pristatome ir 
J u ž m i e s t į . 

Reikalui esant telefonuo-
kite: Monroe 7 S 44 

Visi užsakymai yra gvaran-
tdOti. 

M. BORTZ COMPANY 
I M P O B T E B S & P A C K E R S O F 

ALASKA, SCOTCH and 
HOLLAND HERRING 

162-164 N. SANGAMON STB. 
TEIi. M O N R O E 7844 

CHIGAGO 

f CHAS. K. VUOSAmS 

— • 

S P E C I A L I S T A S *isok« l lgn vidurių Ir plaač l? , gydo lytf ikae 
dalia, š l apumo Ilgas vyrų, moterų ir valkų. 

Dr. J . M. C h r z a n 
GYDYTOJA3, C H I R C R G A a , OSTEOLOGIOTAS. 

1046 Mihvaukee Ave. Kampas Noble Street 
Valandos: 10 iš ryto Iki 4 v. po pietų ir nuo C: l t Iki • : • « • . v. 

Telefonas of i so: Haymarket 9 1 4 t 
Te le fonas Reatdencljoa Keys tone 4189 

1 

L 
DU. SERNER, 0 . D , ; 

Lietuvis Specialistas 

. 

ii 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu keati ga lvos skaudėjimą. 

Jei turi akla uždegimą, Jeigu akys 
auvarge, si lpnos. Skaudžios arka 
ašaroja, tuojaua ateik pasitarti. 

Akiniai $5 ir augstttau 
j Valandos nuo 1 iki 9 vakaro. 

Nedėl iomis nuo 19 Iki 11 

3333 South Halsted Street 

AUKOS 

Statomajai Sudarge Bažnyčiai 
Lietuvoje. 

1. Kun. J . Jakaitis $3.00 
Woreester, Mass. 

2. p. Agn. Puskunigytė $2.00 

Didžiauses ir geriauses siuvejes 
ant West Sides. 

Turi.i dideli pasirinkimą rudeniniu ir 
žieminiu materijų del vyru 

ir moterių. 
SIUTUS Ir OVERKOTUS 

Visokiu Stylu 
• Padarau ant užsakinio greitai ir gerai. 

Kainos visiems prieinamos. 
Kreipkitės pas mane del gero patarna

vimo. TaipeT 
Z Valome, dažome ir atnaujiname senus, 
g CHAS. K. VUOSAITIS 
g Lietuviu Kraučius 
g 2337 So. Leavitt St. Ohicago, IU 

I 

• ' ! • • • 

GRABORIAI: 
- " " ' a 
1487 So. 4fl Ave. Tel . Cicero 8278 

CHAS. SYREYVICZ 
Lietuvis Graborius 

I.aidotmlŲ kai-
DOs KffKVferonn 
prieinamos. 
P i rmos Klesos 

Mašinos 
Priwate Ambu-

lanee 

• T * * ^ 1 * * . 

I.itensed Knih. 
r. K. Paluca 

' ' J^r ir: tr 

: 

S. D. LAGHAWIGZ 

) 

Lietuvis Graborius 
2114 W. 23-rd Place 

Chicago, IU. 
Patarnauja la ido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikalo meldžiu a t 
sišaukti, o m a n o 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 
2190 

S. M. D A U G I N A S 
Lietuvis Laikrodininkas Rosefemd* 

taipgi pataisau visokius muzikališkus instrumentus. 
Turime geriausį išsirinkimą jubilieffšku; dalyki], dei-
mentų ir laikrodėliy. Atsilankyk pas mus prieš per
kant Kalėdoms dovanas. Mes taipgi taisome Europi
nius ir Amerikanskus laikrodėlius ir jubilieriškus da
lykus. 

10753 S o . M k h i g a n A v e . 
Chfeago, BĮ. Tef. PuMtmn 9352' 

JOHN KUCMNSKAS 
LIKTUV18 ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd 8t. arti Leavltt SL 
Telefonas Canal »502 

Valandos: t ryto Iki 9 vakaro. 00-
rodoj ir PetnyčloJ nuo t r. iki 6 
v. Veda visokias byla* visuose 
teismuose. Egzaminuoja abs trak
tus ir padirba v i sokiu Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Karma* tr 
Biznius. Skolina Pin igus amt pir
mo morgieiau* lengvomis i i iygo 

\ 

A. A. OLIS 
A D V O K A T A S 

11 8. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolph 1024 VaL a a o O - i 

VAKARAIS: 
2901 8. Halsted st. Tol. Bivd. 87T8 

v. v apart Panedetlo |r 
Pėtnvcros 

• 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V OKA T A 8 

29 Soath La Salk Street 
Kambaris R2f 

Telefonas Central 8 2 f t 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Tardą 4881 

, i • • • *•*—+*—!# 

STASULANI 
ADVOKATAS 

77 W. VVashlngtftR St. Mm 911 
Tel. Central 8200 

Cicero Ofisas Utarninko vak. 
[1314 Cicero Ave. TeL Cicero 8088 
Ant BRIDGEPORTO Seredoj nuo 
[8-8 vaL T. SubatoJ nuo 1—7 v. v. 
3286 S. Halsted St. TeL Dool . 8787 

[l-t&.'CĄy -***"' fįįt- ~~>*^f-

i& 

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dearborn Street 
Kambariai 514 ir 518 

Telefonai Randolpb 5584 tr 8888 
VaL: K a s diena, išskiriant Su-

batos ir Šventės, nuo 9 iki pietų. 
ROSBLANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenue 
Telefonas PuIIman 8877 

Val . : Kas dieną nno t iki I; 
Subatomis visa diena. Šventomis 
Iki pietų. 

SPECILISTAS ant egaamlnavo-
j imo abstraktų tr padarymo kon
traktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. 

M M M M « M * i ' • «\ 

JofinBagrfziunasBorden 
Lietuvis Advokatas 

69 W. Washinfton St^ 
Room 1310 

Telephone Dearborn 8046 
Vakarais: 2151 VVest 22 St. 

Telephone Roosevelt 8090 
Namų Telefonas Canal 1887 

HELEN BELMEN JERRY 
LIETUVĖ ADVOKATĖ 
3116 So. Halsted Street 

Valandos) Nno 7 iki I vakarais 

Nuo 2 lkl 6 Bubatom po piet. 

r — i ^ — — — — « » I I • • • ! •a» i j į 

X±-X- -Jiu rf£ 

Į:,tnm»iiHrHi!i!imm!nnfiiiinimniifun!iin!iiaiiinii»iJUiuif«imutiiiimiiHini| 

Lincoln &%P7eC£' Fordsorv | 
C A R S - r m r C K S - T R A C T O 8 U 9 

FRANK BRESKA i 
2501-03-05 S. Kedzle Ave. Tel. Latvndale 4113-14 f 

PASINAUDOK p PLANU l 
Ford Truckai Del GrosernŲ ir BučernŲ. 

K . JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

127 N . Dearborn St., R o o m 211? 

Telef. Stato 7521 
Vakarais tr nedėlios rvta: 

3335 So. Halsted St. 
Telefonas Tards 0141 ' 

Bylds visuose teismuos^ — AO-
straktai. — Ingaliojima* • - P a s 
kola pinigų 1 ir 2 m j r g i č i a m a 

fjmihiHir.iiii.Tiiniiii'iinnimnnmriirt 
Kas nesigarsfna, to niekas 

nežino. 
Advokatams ir daktaram*, biznie

riams ir veikėjams, perkantiems If 
parduodantiems, darbo ir darbininkų 
jieskanttetfis — 

— vistems* "Draugė" garsintia apsi
moka. 

Jei la iko neturi. pa9aux: 

Tel. Roosevelt 7791 
IiiiiiiiHiiuuiiiiiiimwHHimHWim>maiimiHiwimwniiiiiiiiiiiiiiiuiwH^ nnni,n,,!nni«mTnrmwimffmmo«oi 

9"-
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C H I C A G O J E 
- 1 = ^ 

VIENAS PLĖŠIKAS 
SUGAUTAS. 

^ 3S 

valgiais apdėti stalai, gėlėmis šokiu komisijos kurioj darbą- *\ 
vosi keletas jaunu panelių J J 
vyčių. Dėka jų uolymiu innsij j 

«-> * * • * , 

"DZIMOZI-ORIMDZI" 

nustatyti. , 
Svečiams pavalgius; gerfo. 

kleb. kun. I*. Lapelis pasakė 
malonuj pasveikinimo prakal
bą, visiem* dėkodamas už 

!skaitlingą, atsilankymą ir už 
visus darbus nuveiktus para-

kuopa pradeda atsikelti iš sa-Į 
vo finansinio grabo. Aš ma-
nau, kad per šiuos naujus j 
metus nrnsų visos jaunos pa- ] 
nelės-vytės vedamosi naujos 

Aplankys West Side kotoni-. . . ^ n a u ( l a i ) v e , y ( iamas vi- ir darbščios valdybos „Papsi-
ja Sausio 5 d. 1925 m. Mel-: . . . ^ . ^ • • „_„;*:• ™e;7uwKvi^f; K«* 

'šiems viso gero ir Dievo pa- leis gražiai pasidarbuoti baz 

[Trys plėšikai praeitą penk-
lienį vidudieniu užpuolė A-
fcan Express Co. ofisą La [ " J J " E Z Z * n ~ ! l a i n l 0 S v i s * » 1 9 2 5 ™ t w ' a i r n y"°S * • » o r ^ i z a ^ 0 ? 

i i . . 

Programą vedė čia gimęs ir 

Vaidins. Lietuvos. Dramos 
Ue geležinkelio stoty Pa- \įMgM « J 0 V A L A - juokin
ote 18.000 dol., kurie buvo, ^ ^ v a i z d a / « < L A I S V Ą 
rftoSti apmokėti darbiniu- L I B T Ū V Ą » g n ą t a u t i š k a 

Misteriją. 
(Du plėšiku pasprūdo išei-
Įnėiu iš stoties suburban 
nikiui u. Treėias gi nesus-

Įšokti tan paėian trauki-
Norėdamas gi pakliūti 

[tau, sugautas ir tuojaus po
nijai atiduotas. 
kiimtas yra Lotus Berardi, 

m., 1456 AVest Polk st. 

LIAUDIES UNIVERSITE
TAS. 

naudai. 
Sheik. 

WEST SIDE. 
Nekalto Pras. Šv. M. Drau- J 

gijos Mėnesinis susirinkimas 

RASTAS KINIEČIO 
LAVONAS. 

Neapgyventu namu rūsy, 
[23 AVentworth ave., rastas 
lužiKlvto kinieėio lavonas, 
riicija veda tardymus. 

[OVA SU GAZO KOM 
PANIJA. 

North Side. 
Sausio 12 d., šv. Mykolo pa

rapijos salėje Dr. K. Pakšto 
lekcija "KULTITRA IR KA
TALIKAI" . 

Sausio 14 d., šv. Mykolo pa
rapijos salėje Dr. Al. Račkaus 
lekcija "SENOVĖS PINI
GAI" . 

West Side. 
Sausio 15 d., Aušros Vartų 

parapijos salėje Dr. K. Pakšto 
lekcija "BIBLIJA IR GEO
LOGIJA" (apie žemes šutve 
rimą). 

augęs jaunikaitis, labai suma
niai ir gražiai. O, kaip malo
nu buvo matyti tokio jauni-
kaiėio asmeny lietuvystės 
taip rimtą (Kasią!!! Tokią jau į v v k s p j r m a d į e I 1 y sausio 5 d., 
nikaiėiu ir panelių yra i r j f r ^ ^ ^ A u 5 r o f l V a r t u 

daugiau, bet į vakarienę ne-j j m r a p i j o s gįmliaryje. Visos 
daug jų teatsilaukė. Labai f& P & malonėkite atsilankyti i 

šjsusirinkifinj. Taipgi kvieeia-
•me visas mergaitės, kurios y-
va baigusios mokyklą, atsilan
kyti j susirįnkimą ir prisira
šyti pr ie^ios draugijos. 

gaila. 
J. š. 

BRIDGEPORTAS. 

Oruod. l27 d., š. m. Liet. Vy
čių 16 kp. turėjo japoniškus 
šokius šv. Jurgio parap. sve
tainėj. Nežiūrint, kad buvo 
šalėio 13 žemiau nuolis, jau
nimo prisirinko labai daug. 
Čia nuopelnai mūsų 16 kp. 

Chieagos miesto valdyba 
da kovą su gazo kompani-

Kova eina teismuose. Kad 
išklibinti teismo išsprendi-

|ą miesto valdyba sumanė iš 
ftnpanijos iškolektuoti 10 
ilionii doleriu, kurie perim-
nuo gazo vartotoju ir kurių 

>mpanija nenori grąžinti. 

ROSELAND, ILL. 

DAUGIAU BONŲ. 

Lincoln parko boardas nu-
tlsavo išleisti S miliouu dol. 
Ttės bouu. ;Tais pinigais no 
Įma sujungti kalbamą parką 

Orant parku ir atlikti ki
ekiu pagražinimu. 

Naujų Metų Sulauktuvių 
Vakarienė. 

Visų Šventų parapijos svet. 
gruodžio 31 8:00 vai. vakare, 
Nauju Metu belaukiant įvvko 
Apaštal. klaidos l)r-jos ir pa-
rap. komitetų, suruošta parap. 
naudai iškilminga vakariene. 

Pa Mišparų gerb. viet. kleb. 
kun. P. Lapelis pasakė tai die
nai pritaikintą įspūdingą pa
mokslą. O, kad ateitu tokie 
laikai, kada visi žmonės gy
ventų sulig pamoksle nurody
tų minčių! Butu tikrai rojus 
ant žemės. 

Po pamaldų, publika susi-
Policija ieško AVilliamo Ma rinko gražiai išpuošton sve-
rini, 3CU0 Polk st., kurs iš-jtainėn. Čia vėl nauji ispn-

|o namu ir negryžo. (džiai. Programa, malonus pa
sikalbėjimai, prakalbos. Muzi-
jka net iš pat Kauno. Na ir su 
! išsiilgimu lauktoji vakarienė. 
O, vakariene, vakarienė! Įvai-

Bus statoma pirmą sykį la-jrųs, švarus šeimininkių sutar
t i gražus ir įdomus veikalas: timi tvarkiai Ir rūpestingai 
Betliejaus Stainelė," kurį los 
brth Sidės L. Vyčių 5-tos 
lopos išs i lavinę lošėjai. 
Vakaras įvyks Panedėlv, 

sio 5-tą dieną, aštuntą va-
ndą vakare, Šv. Antano pa-
pijos svetainėje. 
Kviečiama atsilankyti ir pa 

natyti ši labai gražų veikalą. 
Darbininkas. 

N< aujais! 
P U R I T A N 

Apiniais-
Paskaninta 
SALYKLĄ 

šiai Selyklai priduota tikru 
Boimiškų apynių kvapas 

Nereikalinga virti. 
Didelis p ip 

3 Svarų U K g 
Kenas U U 

Klausk savo Groserninko 
J=J 

Tol Lafayette 8568 
Dr. A. J. NORMANTH 

LIETUVIS NAPRAPATAS 
4454 So. Western Avenue 

Vai.: Nuo 2 iki 5 6 Iki 8 P. M. 
Chlcago. 

i 
* 
I 

Merginos—Jusu 
Rūpesčiai Užsibaigi! j 

C1CER0JE PUIKUS 
VAKARAS. 

lau 

take i 
6 KELLOGGT 
TASTELESS CASTOR OIL 

Buvo laikai, kuomet nieką* nežinojo 
k.is yra pleiskanos ir AUIĮV nuo jy 
atsikratyti. Šiandien yta visiftkai pa
prastu dalyku ttilaikyti savo | u.i-
kua ir faivoi edą tvarioje ir svei
koje padėtyje 

RuffJes 
iStepant gaivi) kas vakarai einant cuit] 
I*-r savaite ur deši.i'ti d.enų, nmal-
ki.m pleiskiiutc ir parafriias ju>i) 
pluuklj atį,'ij.i.|. Po tu I.U^iluI.h'; 
RufTles tik ritkari'iaid «ulig reikalo 
ir da.igiai: returf4.tt jokių nesmagu
mų *"u pleifkanuatia. 
Bo: ka 65**. aptiekose, arba ui Tūc. 
priiiunčisme staliai ia dirutuvi*. 

F. AD. RICHTER & CO. 
I 104114 Se. 4tkSt.( Brockl.i, N.T. 

^ Nv / ^ 

DR. P, S I M A I T I S 
NAPRAPATH 

Gydau pae>ekmingrai tokias ligas 
vyrų, moterų ir valkų kurios bu
vo pavadintos neiSgydamos, ne-
silpnindamas juos vaistais ir ce -
vargindamos operacijomis. 

Vartoju Naprapatijos ir Maistl 
nes chemijos būda gydymui, (iš
gydęs nurodau raStų kaip užsilai
kyti Jei būtum sveikas Ir ilgai gy
ventum. Einu prie ligonių ir 1 
namus. Tel. Boulevard 876S. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų « iki 8 
vak. NedeMomis po sutartė 465? 
So. Ashland Avenue. 

Tamsta e i » 

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS. 

Mes gydome pasekmingai 
įvairias ligas be vaistu, vi
sais naujausiais pasaulije 
žinomais gydymo budais. 

Atsilankykite i 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

(Ant Antrų Lubų) 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
tų ir nuo 5 iki 8 vakare. 

— T " 

Ptiysical Health Institute 
DR. VELONIS, Ph. 

D. 0., D. O., N. T. 
Gydau {vairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais. 

4204 Aroher A ve.. Chlcago, 111. 
Brighton Park, 2 lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo « iki 8 v»l. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų. 

Telephone Lafayette 454S 

Ar sergate? Mes jums pagelbė-
sime. Patarimas dykai ar jųs čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulj, krutinės skau
dėjimų? Ar turite dideli persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite nemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant "veido spuogus, iSbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iŠ ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą •— apsi-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervu*. -Nereikės jums dau
giau keptėti — ateikite ir pasima-
tyklte su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
, irSchweers 

Ofisas 
Tel. Haymarket 4370 

1112-1114 Milwaukee Ave. 
Viršui Hatterman ir Glantz Banko 

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare 

Nedėlloj nuo 10 IKI 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos Ir šlapumo ligų. 

NAMAI - ŽEMĖ 
4 (V 

PARDAVIMUI 2 flatij mu-
riniai namai ant Marquette! 
Road arti Maplewood į Ave. j 
Garu apšildoma maudamasis 
kambarys išgrysta t plytoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAL 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 

Amer. Lietuvių Politikos 
Kliubo ant North AVest Si
dės metinis susirinkimas i-
vyks 5d. sausio 1925 m. 8 v. 
vakaro. Šv. Mykolo par. svet. 
1G44 AVabansia ave. 

Gerbiamieji kliubiečiai! Ma 
lonėkite atvy<kti laiku i susi-

i 

rinkimą; bus daug kas aptar-

REAL ESTATE 

m l 

CRSUROMSKIiCJ 

Perkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 
' Darba atliekam greitai, 

pigiai ir gerai* 
Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

Valdyba. 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausia* plomeris, darbą at

lieku gerai Ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGIlfS 

9313 60 . Oakley Ave Chlcago, 

Tel. Yards 4527 
Plumbing, Gas Fitting 

And Sewerage 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO, 

Greitas I r Geras 
Patarnavimas. 

Kainos Mažesnes Nekaip 
Kitur 

GEO. HAZARD 
3258 So. Halsted Street 

Chicago, 111. 

: 

809 W. 35111 S t Gtiicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS, 

k'asekminpai siunčiam pinigus ir 
«• Parduodam Laivakortes. * i 

Telefonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Maiiavojimo Kontraktorhis 

Dažu \r Poperos Krautuvė 
2338 SO. LEAVITT STR. 

I GENĖRA M S 

Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
Mūrinio ir budavojUno namu 

E. J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rūšies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, TU. 

Kesidencijos Tel. 
Prospect 5101 

Ofiso Tel. 
Prospect 5778 

I 
2 

CHICAGCS FEDERAC1J0! 
APSKR. SKYRIAMS. 

La>>ai geras castor oil pa
darytas dcl medikalio varto
jimo. Be skonio. Stiprumas 
ir grynumas nesimaino. Pra-
šykite Kellog's butelukuose 
ir su 'abeliais. Pas vis:is ap-
teikorius. 

S A M K A N T O R 
Jevvelry ir Muzikos Krautuvė 

10759 So. Michigan Ave. 
Roselande^ Tel . PuIIman 9355 

Puikiausi daimontai, Laikrodėliai ir Si
dabriniai daiktai Grafonoiai, vėliausi Lie
tuviški rekordai ir pijanu roles. v< 

Mes specialiai turime visokia Lietuviš-
kių Rekordų ir pijanams rolij. 

Klauskite mūsų katalogo Lietuviškiy re
kordų ir rolių. Katalogai siunčiami veltui 
už miestyje. 

*3 
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Sl-NKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam, 
esančiam gproj? fiziškoje 
padėtyje. UiJaikyk KLVO 
tvirtuma masažuodamas 
savo muskulus kiekvieną 
vakani einant,gulti. Iisi-
triukite gerai eu senai 
žinomu ir patikėtinu 

Jrcg. S. V. 
Pat. Ofise. 

Ĵ 

/ 

t 
\ ir IŠVENO-

KITK nuovar
gio, skaudamų 
muskiilt} ir 

rtiegiančiŲ pe-
čių. Bukit 
tvirtu ir svei
ku, tuomet 
jok is i*:arbas 
jum;' neiSro-
dvs •iie'%uoiu»t 

perainkus. Nei viena atsargi Mngma ne
gali būti de bonkos Šito lit.iiuento. Nėra 
tikratis. jei neturi INK A KO vai .haženklio. 

F. AD. RICHTER A CO., 
1 0 4 1 1 4 Sc 4th St.. Brooklyn, N. Y. , 

\ 

C O N T R A C T O R I S 
Atsilankykite pas mane duosu 

gera patarimą. 
SS52 60. Halsted Street 

Chlcago, 111. 
Home 

3366 Lowe Avenue 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HAROVVARE CO. 

Malavojime, dekaruojaine, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliava, popie-

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 SO HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Chicago, 111. Tel. Yards 7282 

LIETUVIS F0T0GRAF1STAS 
Jei Tamista nori, kad Jūsų 

paveikslas atrodymų kaip gyvas, 
tai tą padarys Taniistoms 4. 
J. Stankaus Bridgcport Studi
joje. 

Mes imame paveikslus ves
tuvių, šeiraymj, pavienių ir K. 
Mūsų studijoje galime nusiim
ti paveikslą bilia dieną ar va
karą, nes mes turirae tam 
tikrus elektriškus jtaisymus 

Kainos labai prieinamos. 
J. J. Stankus 

BRIDGEPORT STUDIO 
3202 So. Halsted Street 

T«L Boulevard' 3302 

Tel. Canal 2655 
t . J. PANSFRHA 

Fotografas 
PAKSERNA STUDIO 

1901 S. Halsted St., Chlcago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja į Tisas 
miesto dalis. 

Biznieriai mato, kad "Drau 

ir jie garsinasi gas ^ auga 

NORINT PARDUOTI 
REIKIA 

GARSINTIS 

Jei nori parduoti: namą, 
liotą, biznį, rakandus, au
tomobilį, patelefonuok 
"Draugui" : 

Roosevelt 7791 
Arba teikis atvykti pats 
2334 S. Oakley Ave 

THE GEEVUM GIRLS 
Sausio 7 d. š. m. įvyksta 

Chic. Fed. Apskričio susi
kuriame bus ren-

;ama Apskričio valdyba 19-
15 metams. 

Sulig Apskričio nutarimu 
*ederacijos skyriai nomiuo-

kandidatus po 3 nuo sky-
ir kandidatų vardus iš 

LSto pristato j Fed. Cent-
Raštine (2201 W. 22-nd 

Primenama skyriams, kad 
pasiskubintų tai padaryti, 
tes 7 Sausio jau arti. 

Komisija. 1 

r* .1 1 l I — 
SIS ISA PINE ONE TOGO ON 
ADiET WITH ,.--SHE'S 
LICKEDTHE )CEBOXCLEAN! 

\ 

/HONEST T^OODNESS.SIS.IX)ESNT) 


