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Lietuvos Dekleracija 
Vilniaus Klausimu 

NETINKA BONUSAI NUO 
ALAUS MOKESČIŲ. 

lyderis Mondell pranešė, kad 
veteranams bonusai iš surink-

Jis perspėjo karininkus, kad 
jie visuomet -butų prisirengę 

DEKLERACIJA STEIGIAMAME SEIME VILNIAUS 
KLAUSIMU. 

WASHINGTON, XII. 21 d. (Liet. Inf. Biuras) — Eltosv 
pranešimu, gruodžio 17 d. St. Seime Lietuvos Ministeris Pir- to m o k a m i - I r a P i e t a i lie~ S a k ė> k a d * W « * » premie-

TROTZKY APIfc 8 4 JUNGI- J W^*^**^^***^**^^ 
į DEŠIMTIES PUSLAPIŲ NINKU AGRESIJĄ. 

Gal Anglijos nuošimčiai bus[ MASKVA, gr. 24. Bol-
pavartoti. ševikii karo ministeris Trotz-

ky aklbėjo čia sovietų kongre-
AVASHINGTON, gr. 24. — se, paskui į raudonosios armi-

Kongreso atstovu republikonų! jos vadus karininkus. 

DRAUGAS." 
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tų mokesčių nuo alaus negali j prieš Busi jos priešus. 

mini n kas skaitė dekleracija. Vilniaus klausimu, kuri skam
ba šiaip: ^ 

1. Protestuojama prieš vienpusinius Vilniaus seime rin
kimus. Jei jie įvyktoj, nebūtų Lietuvos pripažinti. 

2. Pareiškiama, kad Vilniaus kraštas su Lietuva sujung
tas turės lokalę ir kultūrines mažumų autonomijas. 

3. Nuo Vilniaus neatsisakome. 

gali bnt kalbos. 
Jis tą pareiškimą paskelbė, 

kuomet atstovas Hill iš Mary-
lando valstijos indavė kongre
sui bilių, kuriuotni reikalauja
ma leisti visoj šaly gaminti 

\ 
v 

LIETUVA IŠKILMINGAI ŠVENTĖ KARIUOMENĖS SU
ORGANIZAVIMO 3 METŲ SUKAKTUVES. 

ro Briand kalbos, buk bolše-
vistinė Rusija ateinantį pava
sarį pakeisianti ofensyvą, y-
ra tik pačių sąjungininkų vei
kimo prieš sovietus pridengi
mas. Tuo keliu sąjungininkai 

alų su 2.75 nuoš. alkoholio ir [uždengia savo ruošiamą agre-
iš imamų nuo alaus mokesčių \ sivumąl 
sudarvti veteranams bonusus. 

f Prie šios dienos "Drau-
į go" dedame keturių pusi. 

f KALĖDINĮ PRIEDĄ. 
Jis paveiksluotas, apy-

| sakaitėmis, eilėmis ir skai | plaukti į Egipto pak 
1 tymėliais paįvairintas. 

i 

Pranešama, Egipte Prasidėjo 
Sukilimai 

MALTA, gr. 24. — Du karo I kimus ir išvažiuoti iš Cairo. 

s 

laivu gavo parėdymą tuojaus 
raščius. 

Kiti Anglijos karo laivyno 
fe*'>:;»:^^^ skyriai yra Tarpžemių jurose. 

Ir tie laukia naujų įsakymų. 
GEN. SAVINKOV SUOMI

JOJE CAIRO, Egiptas, gr. 24. — 
Anglijos militarė valdžia iš 
rcia deportavo egiptėnų nacio
nalistų vadą, Said Zagloul pa-

Jei kongresas bus priešin
gas šiam biliui, tuomet vetera-

WASHINGTON, XII. 21 d. (Liet. Inf. Biuras) — EltosTnu bonusams pajamų bus ieš-
pranešimų, gmdžio 18 d. Lietuva iškilmingai šventė trijų 
metų kariuomenės suorganizavimo sukaktuves. Kaune įvy
ko paroda. Metropolio viešbutyje įvyko iškilminga vaka
rienė, kurioje dalyvavo Kauno diplomatų korpusas. 

i» 

LIETUVOS KARO MOKYKLA IŠLEIDO SAVO 200 
KARININKŲ. 

WASHINGTON, XII. 21 d. (Liet Inf. Biuras) — Eltos 
pranešimu, Lietuvos Karo Mokykla išleido du šimtu nau
jų leitenantų. 

Nardančios Laives Nebus 
• 

' Panaikintos 
TIK JU SKAITŪŪŠlŪŠ APRIBUOTAS 

koma kitur. Yra vilties, kad 
Anglija už skolas mokės nuo
šimčius. [Taigi iš nuošimčiių 
bus galima sudaryti bonusus. 
Bet jei Anglija nemokės, ytuo-
met visuomenė turės sumokėti 
reikalingą sumą. 

RADIKALAI KORI SUT
VERTI PARTIJĄ. 

RYGA, gr. 24. — Iš Lenki
jos pašalintas bolševikų prie
šas gen. Savinkov persikėlė 'šą. 
gyventi Suomijon. Dabar bol- Militarė valdžia pirm to 
ševikai reikalauja, kad Savin- jam su jo pasekėjais liepė per-
kov ir^iš Suomijos butų pa- traukti visokius politinius vei- Į sumišimų, 
šalintas. 

Zagloul nepaklausė. Taigi, 
jis anglų kareivių varu paimv 
tas ir pristatytas į išeinantį iš 
Cairo traukinį. 

Nacionalistai sukėlė trukš-
mą. Traukinis apipultas ir 
vagonų langai ištruškinti. 

.Tuomet nacionalistų vadas 
paimtas automobiliun ir nu
vežtas į Suezą. 

Cairo gatvėse važinėja šar
vuoti anglų kariuomenės au
tomobiliai. Laukiama didelių 

PATVIRTINTAS RUSŲ PA-
GELBAI BILIUS 

\VASHINGTON, gr. 24. — 
Prezidentas Hardingas pasira
šė bilių, kuriuomi kongresas 
paskyrė 20 milionų dol. šelpti 
Rusiją. 

Už tuos pinigus bus perka
mi javai,'maistas, drabužiai ir 

WASHINGTON, gr. 24. — 
Italijos delegacija karo laivy
nų komitetui nusiginklavimo 
konferencijoje padavė suges
tiją, kad kuomet pasibaigs si 
konferencija, trumpoj ateity 
sušaukti kitą nardančių laivių 
ir priedinių karo laivų klausi
muose. 

NEW YORKį gr. 24. —Čia 
radikaliai gaivalai turi suva
žiavimą. Dalyvatija įvairių 
tautų radikalių1 organizacijų 
atstovai. 

Suvažiavimo tikslas — įkur
ti partiją vardu "Darbininkų 
partija Amerikoje" Radikalai 
vadai mano tą partiją taip iš
miklinti, kad ji su laiku čia 
'galėtų pakelti 'sukilimus del 
" sovietų respublikos/' 

Kad ji nenudegtu "nagų. 

UŽGINTA SOVIETŲ RES 
PUBLIKA. 

MEXICO CITY, gr. 24. 
Iš čia kituomet buvo paskelb 
ta, kad mieste Puebla komu 
nistai įsteigė sovietų respub 
liką. Ta žinia dabar ofieia 
liai užginama. 

r-"— 
AMERIKONAI ŠELPIA M 

LIONĄ RUSŲ VAIKŲ. 

DAUG UGNEKALNIŲ VEI 
KIA P. AMERIKOJ. 

— — 

ŽYDAI SAKO — VILNIUS 
BUS MŪSŲ. 

BUENOS AIRES, Argenti
na, gr, 24. — Pietinėj Ameri
koj šiandie įvairiose vietose 
veržiasi,net penki dideli ugne-
kalniai. 

WASHINGTON, gr. 24. — 
Ginklavimosi sumažinimo su
tartyje nardančių laivių už
laikymas nebus panaikintas ar 
ba uždraustas. .Kiekvienai, iš 
penkių valstybiį bus nustaty
tas nardančių laivių skaitlius. 
Visos penkios valstybės su
tiks, kad tos taisyklės pilnai 
butų įkūnytos, ir kad nardan
čios laivės jokiu būdu nekuo-
met neatakuotų prekybos lai-

Tie visi klausimai užvakar 
ir yakar plačiai buvo diskusuo-
jami ginklavimosi komiteto. 

Teeiau jPrancijos, Italijos ir 
Japonijos delegatai priešino
si lordo Lee išvedžiojimams. 
Ir, nors taipat smerkė nar
dančių laivių vartojimą betei
siams tikslams, tečiau tvirti
no, kad tos laivės yra naudin
gos pakraščių apsaugai. 

Sekretorius Hughes nepra
nešė definitivio Suv. Valstijų 
nusistatymo nardančių laivių 
žvilgsniu. Tik paskaitė pa
tariamojo Suv. Valstijų dele
gacijos komiteto raportą. Ko
mitetas priešinasi visiškam 
nardančių laivių panaikinimui 

I ir nurodo didelę tu laivių ver
tę &uv. Valstijų pakraščių ap
saugoti. Komdtetas taipat prie 
šingas nustatyti nardančioms 
laivėms didumą. 

MASKVA, gr.. 24* — Bado 
vaistai. Ir tai visa siunčia- j apimtuose Rusijos plotuose 
ma Rusijjon Šelpti badaujan- j mirtingumas eina didyn. Sa-
čius. Tuomd darbu užsiims .Tatovo apskrity kas kiekviena 
Amerikos Šelpimo Administ- d i e n a P° 2 0 0 ž m o n i ^ l a v o n S 
racija. 

RAGINA VAIKUS PRATIN
TI PĘIE DARBO. "n 

užkasama. 
Amerikos Šelpimo Adminis

tracija šiandie maitina apie 
800.000 rusų vaikų. Už kelių 
'dienų vaikų skaitlius pasidi
dins ligi miliono. 

Kad tuotarpu visos Europos 
įvairios šelpimo organizacijos 
kartu ėmus maitina apie 100,-
000 vaikų, 

WASHINGTON, gr. 24. — 
Senatorius McCumber iš No. 
Dakota valstijos, kalbėdamas 
tarifos komiteto susirinkime, 
patarė vaikus iš jaunų dienų 
pratinti prie visokių darbų, 
jei norima iš jų sulaukti gerų 
piliečių. 

Senatorius sakė, kad dauge- HAVERHILLE, Mass., gr. 
lio nuomonė vaikai iki Į6-kos;24. - Arbitraeijinė komisija 
metų neturėtų dirbti. Bet jei !;a V f t l m i u industrijos darbiniu-
vaikai iki tų mėty. neišmoksta | k a m s s u m a ž m o užmokesnį.' 
jokio rankų darbo, jie nekuo-

MAŽIKAMI DARBININ
KAMS U2MOKESNIAI 

DIDELIS GAISRAS BIG 
RIPIDSE 

BIG RAFIDS, Mich., gr. 24. 
-<— Gaisras sunaikino Rogers 
Dam įstaigą. Nuostolių apie 
400,000 dolerių. 

GELEŽINKELIO MEDŽIAGA 
Iš RUSU. 

O CONNOR IEŠKOMAS 
TEKASĖ ' 

NUBAUSTAS KALĖJIMU. 

BERLYNAS, gr v 24. — 
, Leipzige teismas penkeriems 

Ir dar galutinai nepabaigti. ^ k a l ė j i m u n u b a u d ė bu_ 

vusį vietos policijos viršinin 
ką Dr. von Jagow'ą už daly
vavimą žinomoj Kappo revo
liucijoje. 

Norima apkalbėti smulkmenas, \ 
kad paskui neatsirastų jokių 
klinčių, idant sutartis paskui 
nebūtų visaip aiškinama. 

Anglijos delegatas- lordas 
Lee diskusijų pradžioje pake-. B 0 L f i E V I K c BIUDŽETAS. 
lė protestą prieš nardančias 
laives. Jis reikalavo, kad 
nardančios laivės visai turi 
but panaikintos. Nes, anot jo, 
nardančios laivės praktikoje 
tik vieną vertę teturi, būtent, 
su jomis galima skandinti tik 
prekybos laivus. Karo metu 
tos laivės neturi kitokios ver
tės. Gi skandinti "prekybos 
laivus yra neleistinas ir smer
ktinas daiktas. 

met neišmoks, t 
Pasirodo, kad senatorius y-
ra vaikų darbo šalininkas. 

ŪKININKAMS MILIONUS 
SKOLINA. 

FORT WOBTH, Tex., gr. 
24. — Iš Ward apskrities nuo 
šerifo gauta žinia, kad jis ve
jasi vieną žmogų, kurs ar ne
bus tik (VConnor, pabė-gęs iš 
Chicagos kalėjimo. 
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CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; gaH but snie
go; kiek šalčiau. 

KAUNAS, (Elta). Lapkr. 
13 d. įvyko Žydų.Tautos tary
bos 6 sesijos susirinkimas, ku
riame ėjo debatai del žydų 
bendruomenių atstovų susiva
žiavimas. 

Tautos Tarybos pirmininkas 
Dr. Rozenbaumas pasakė: 

"Dabar kuomet Lietuvos 
dalis ir sostinė okupuota, per 
anksti kalbėti apie žydų tau
tinio susivažiavimo sušaukimą. 
Bet yra aišku, kad Lietuva ne 
pasiliks dabartinėse savo sie
nose. Vilnius bus mūsų, grei
čiau negu visi apie tai mano. 
Aš tai sakau remdamasis fak-
tais, kurių pas mane yra ir ku
riais tik del politinių motyvų 
negaliu su jumis pasidalyti. 
Kuomet gi Vilniaus kraštas, o 
drauge su juo ir Vilniaus žy
dai — bjus su mumis, tuomet 
visoj Lietuvoj sugebėsime pa
daryt rinkimus į žydų tautinį 
ar steigiamąjį susivažiavimą. 

KAUNAS, (Elta). Geležin
kelių teknikos komisijos pirmi
ninko pranešimu, iki šiolei iš 
Rusijos priimta 29 garvežiai, 
kurių pasiųsta į Rygą 27. Gau
ta kol kas viso 17 garvežių;. 

Del vagonų rusų vyriausy-
IjH^rfuotag įsakymas vagonų 
ąsyriui, k manoma greitu lai-
ku bus pradėtas jų priėmimas. 

v 

J. AUKŠTUOLIS ATSTOVAS 
OLANDAMS. 

KAUNAS, (Elta). J. Aukš-
tuolis, Lietuvos atstovas Olan
dijai išvažiavo į Hagą šių me
tų lapkr. 29 dieną. 

ŽEMĖS UKI0 MOKYKLA. 

— — —— 

AIRIAI ATIDĖJO TAIKOS SĄLYGŲ SVARSTYMĄ 

MASKVA, gr. 24. — Pas
kelbtas čia bolševikų valdžios 
biudžetas, paremtas auksu. 

' Nuo sausio 1 ligi rugsėjo 1, 
1922, valdžios pajamos apskai
tytos 1,571,000,000 auksinių 
rublių, gi išlaidos — 1,877,-
000,000 rublių. 

GARSINKITĖS ''DRAUGE." 

DUBLINAS, Airija, gr. 34. 
— Sinn-feineriai pirm Kalėdų 
neapsidįrbo su taikos sutarti
mi 77 vaisais prieš 44 nubal-

WASHINGTON, gr. 24. —Jsuota sąlygų klausimą atidėti 
Suv. Valstijų žinoma karo fi-1 po Kalėdų. Parlamentas iš-
nansinė bendrove veda pui- naujo susirinks sesijon sau-
kius reikalus skolindama pini- 'sio 3 d. ir įtuojaus imsis baig-
gus ypač ūkininkams. ti svarstyti taikos sąlygas. 

Anot tos bendrovės Vapor- ( Sąlygų priešai darbavosi, 
to kongresui, ii kuone kasdien į kad parlamentas pirm Kalė-
ukininkams paskolina po v ie -^ų apsidirbtų su sąlygomis, 
ną milioną dolerių. 

RASEINIAI, (Eltos kor.).' 
1919 metais Paverkšniuose į-
kurta Raseinių Žemesnioji Ž. 
U. mokykla. Šiais mokslo me
tais yra dvi klasi, mokinių 
pirmoje klasėje 17, antrojoj 
7. Mokinių dauguma mano, 

Sinn-feiheriai kiti kitiems kar-j baigę šią mokyklą stoti Dot-
čiai išmetinėjo už pažiūrų skir- j navos vidurinėn Ž. Ų. mokyk-
tumus. Kuone per 2 savaiti ke lon, tik visa nelaimė, kad be 
lėtą neilgų posmų visi atsto- Į kvotimų negalima ten įstoti, 
vai iš atminties išmoko. Ir įneš tų dviejų ūkio mokyklų 
'ant galo visgi nesutiko prisi- 'kursas nėra suderintas, 
imti duodamos Airijai laisvės. 

KAUNAS. Olandų konsu
las Lietuvai p. Schimm van 
der Loef gruodžio 1 dieną iš
važiavo dviem savaitėm į O-
landiją. v 

"Lietuva" 

K 

PRANEŠIMAS 
DRAUGO" BENDROVĖS 

ŠĖRININKAMS. 

Daugybė atstovų tvirtino, ERŽVILKAS. Kontraban-

Ta pati bendrovė daro ge
rus pinigus skolindama milio-
nus ir prekių eksportui. 

WASHINGTON, gr. 24. — 
Pranešta, prezidentas Hardin-
gas šventėmis žada išvažiuoti 
į Pineburst, No. Carolina«val
stijom 

:Skatino parlamentą balsuoti. 
Bet tas nepavyko. 

Šiandie daugelis tad-spėja, 
kad po Kalėdų taikos sąlygos 
tikrai busią priimtos. Kad 
tuotarpu pirm Kalėdų parla
mento balsavimas butų išėjęs 
haudon sąlygų priešams. 
' Sąlygų aptarimai visas lai
kas buvo didžiai trukšmingi. 

Į jog Airijos visuomenė stovi da linais vėl atgijo. Nesenai 
už sąlygas. Taigi, jos .turi,suimta, linus gabenant slaptai 
but pripažintos. Ta pati wi- per sieną du stambiu ukinin-
suomenė Kalėdų šventėmis tu ku. Konfiskuota linų gabeni-
rės progos gerai apgalvoti a- nio priemonės, būtent: 4 geri 
pie sąlygas ir paskui galės arkliai ir du vežimai sji linais. 
išreikšti savo pažiūras, kuo
met išnaujo susirinkę parla-

/ 
/ 

mentas. 
Anglijos vyriausybė ir par-

SKAUDVILE. Čia paste-
biamas žymus arklių supirki: 

nėjimas. Žmonėse jaučiama 

Artinasi "Draugo" Bend
rovės šėrininkų metinis susi
rinkimas. Visiems šėrininkams 
būva siunčiami pakvietimai, 
bet nekuriu jie nepasiekia, 
nes neranda senu adresu. 

Tat kas iš šėrininkų nėra 
gavęs perniai pakvietimo, pra
šome pranešti savo tikrąjį ad
resą, ė 

';Draugo" Administracija. 

lamentas su atsidėjimu laukia, stoka pašaro, tai kartais ir 
ką airiai padarys su taikos,reikalingi arkliai parduodami, 
sąlygomis. Tai yra didžiai kurie gabenami Latvijon ir to-
svarbus daikU*. .liau. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

inainant nemažiau 25,000 doL 
gruodžio 23 buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.07 
Praneijos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 lirų 4.43 
Vokietijos 100 markiu s .53 
Lietuvos 100 auksinų .53 
Lenkų 100 markių .03 
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Ull'IJVltl KATALIKE DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
ĮCnim kasdieną Išskyrua neOeidleoius 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJE IK UŽSIENYJE: 

Metams x% * » w 

Pusei Metų 4*00 
iUV. VALST. 

Metama M.00 
Pusei Meta **°® 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti tsperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus ) 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PTJBL. 0 0 . 
8334 & Oakiey A ve., Chicago, 

Tei. Roosevelt 7791 
miiMnmtiiiiuMiiMiiuiiiiiiimmiiiiinik 

=nLĖDy¥ENTĖMŠT 
Lietuvos gyventojai šįmet 

Viešpaties Gimimo šventę jau 
Unksmiaus pamini. Turi jie 
duonos, turi mažiau vargo, 
jaučiasi laisvi. Juos, be to, 
šelpia svetur gyveną tėvai ir 

bus atlyginta. 
Lenkai savo naguose iki šio

lei stipriai laiko ir Lietuvos 
sostinę Vilnių. Bet ir Vilniu
mi jie nepasidžiaugs. Nes ne
rasi tokio žmogaus, kurs už
grobtu svetimu daiktu galėtų 
džiaugtis.Vilnius neduos jiems 
laimės ir jie-iš ten pasitrauks. 

Kaip tai brangi yra lietuviui 
sava Tėvynė. Šįmet ten mini
mos iš eilės aštuntosios nepa
prastu įtempimu Kalėdos. Se
niau Lietuvos plotuose bau
bė anuotos besikaujant ru
sams su vokiečiais. Šiandie 
ramybės neduoda žiaurieji 
lenkai. Bet lietuvis kantriai 
nukentėjo pirmąsias baiseny
bes. J i s iškentės ir Šias. Jam 
tų nepaprastų jėgų teikia Die
vas ir Tėvynės meilė, jos ne
paprastas branginimas, ypa
tingas prie savo žemės pri
sirišimas. 

Amerikos lietuvi! Sveikas 
šventi Kalėdas linksmai. Ne
pamiršk brangios Tėvynės. 
Šelpk tenai gyvenantį savo broliai. Daugiausia juos pra 

džiugina tas, kad Tėvynė y r a | b r o l i l i e t u v i - Ne s jis gina nuo 
nepriklausoma. Svetimų šalių 
žiaurieji valdininkai Lietuvos 
nespaudžia. Gyvuoja sava val
džia, visur girdima gimtoji 
kalba. 

Šiandie ten, kaip ir visuo
met, siaučia šalčiai. Bet ateis 
pavasaris. Lietuvis artojas 
išeis purenti savo laukus. Nu
girs jis vieversio dainelę. Tuo
met labiaus pradžiugs jo šir
dis. J is dar daugiau dėkos 
Visagaliui už tai, kad jis yra 
lietuvis, kad jis turi Tėvynė^ 
meilės jausmus, kad jis įgi
jęs laisvę, kad už tą laisve 
pasirengęs paaukoti savo gy
vastį. 

Daug priešų tyko atimti 
nuo lietuvio Dievo duotą jam 
laisvę. Bet jis nieko iš to ne
daro. J i s karžigingas. J i s 
garsaus Vytauto ainis. Niekas 
negali jo pavergti. 

Bet didžiai liūdnas šventes 
šįmet turi tie mūsų broliai 
lietuviai, kuriuos terorizuoja 
nedorieji lenkai. Tų mūsų bro
lių yra daug ir Vilnijos ir 
Suvalkijos kraštuose. Vienur 
ir kitur didelius plotus laiko 
užėmę lenkai. Tuos plotus jie 
nori pasisavinti. Ten lietuvius 
jie baisiai persekioja. Nelei
džia jiems nei lietuviškai mel
stis. 

* 

Tečiau Galybių Viešpats yra 
geriausias teisėjas. Ateis lai
kas, kuomet pikti žmonės bus 
nubausti, gi skriaudžiamiems 

priešų Tėvynės laisvę. Ta 
laisvė yra visų mūsų laisvę! 

KETURIOLIKA STOČIŲ 
KVOTAS UŽBAIGĖ. 

DAUGELIS RENGIASI DAR 
PRIEŠ NAUJUS METUS 

UŽBAIGTI. 

Perkama Laisvės Bonus kaipo 
Kalėdų ir Naujų Metų 

Dovaną. 
Paskutiniose dvejuose pra

nešimuose buvo pažymėta vie
nuolika kolonijų, kurios savo 
kvotas užbaigė. Štai šiuomi 
tasai garbės sąrašas yra pa
didinamas. Šiuo kart pagar
bos užsitarnavo sekančios ko
lonijos: 

1^ New York, N. Y., Kvota 
$1,000, Užsirašė $1,500, Su
mokėjo $1,030. 

13 Cicero, 111., Kvota $5,000, 
Užsirašė $6,300, Sumokėjo 
$5,000. 

14 Spring Valley, 111., Kvo
ta $1,000, Užsirašė $1,050, Su
mokėjo $1,000. 

Sulig gautų pranešimų, dau
geliui kolonijų vos tik vienos 
kitos šimtinės dar trūksta, ku
rią į kelias dienas tikimasi 
padaryti. Westville, IU. trūk
sta dar tik $250, Jtft. Carmei, 
Pa. trūksta tik $900, Hartford, 
Conn. dar reikia vos tik $1,-

• i — 
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kaituodamos ir, spėjama, kad 
pirm negu Sis pranešimas pa
sieks spaudą, jau jos bus sa
vo kvotą užbaigusios. Wor-
eester, Mass., nors pirmojo va
jaus kvotą padarė su kaupu, 
vienok dabar laike antrojo 
vajauę smarkiai darbuojasi i r 
jau pradžiai suvirsum pen-
kius tūkstančius dolerių pri
siuntė. Waterbury, Conn., 
darbuotojai praneša, jog nus
prendę kiekvieno lietuvio stu-
bą dar prieš Naujus Metus 
atlankyti ir pasistengti, kad 
kiekvienas bent po vieną Lie
tuvos Laisvės Paskolos Boną 
įsigytu. Taipgi praneša, jog 
daugelis draugijų jau' nus
prendė stambesnių bonų nusi
pirkti ir jau iždininkams esą 
įsakyta pinigus Misijon pri
siųsti. Kitos draugijos tą 
klausimą pakels savo meti
niame posėdy, Sausio pradžioj 
ir neabejojama, jog ir jos stos 
eilėn pažangiųjų draugijų į-
sigydamos Laisvės Paskolos 
boną. 

Yra rengiamas tam tikras 
sąrašas visų draugijų, kurios 
pirko Laisvės Paskolos Bo
nus, todėl labai svarbu, kad 
visos draugijos prideramai 
pasirodytų. Paskolos storių 
arba pačių draugijų sekreto
riai yra prašomi kuoveikiau-
sia pranešti Misijai kaip tik 
kokia draugija boną nuperka. 
Kuri bus sekanti draugija at
sistojusi garbės vertų eilėn! 
Kuri sekanti kolonija savo 
kvotą užbaigs? 
Lietuvos Finansų Misija 

Paskolos Skyrius 
370 Seventh Avenue^ 

New York, City. 
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IŠ MŪSŲ CENTRO 
ŠVENTASIS T i V A S UfcGIRIA LIETUVOS 

UNIVERSITETO REIKALĄ. 
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Lietuvos atstovas prie Va
tikano, kua, J , Narj&uskas, 
kreipėsi į Šventąjį Tėvą šiuo 
prašymu: 

Šventasis Tėve! 
Lietuvių tauta, nors dar la 

bai suspausta daugelio vals
tybinių sunkenybių, jau rūpi
nasi be atidėliojimo vykinti 
daugelį dalykų, kurie Tėvynei 
tvarką ir laimę neša. 

Nežiūrint daugybės darbų, 
kurie liepia materiale gero
vę, paminėtini yra tie darbai, 
kurių tikslas yra dvasios kul
tūra, minties i r sielų augini
mas. | 

Atgavus politinę laisvę, vi
si, kuriems rupi išauklėjimas 
krikščioniškos jaunuomenės ir 
katalikų tikėjimo laimėjimas, 
deda visas pastangas ir tur
tą, kad sutvarkius Lietuvą su-
lyg Evangelijos įsakymų. I r 
štai auga pradinės mokyklos 
ir įvairiausios vidurinio mok
slo įstaigos — valdžiai viso
kiais budais^remiant ir palai
kant. Veikia trys didesnės 
seminarijos, kurių tarpe — 
Žemaičių Seminarija Kaune y-
ra žydinčiame stovyje; antroji 
— Seinų seminarija, nors ne
teisėtų okupantų iš savo vietos 
išvaryta, tvirtu pasiryžimu 
savo darbą tęsia; pagaliaus 
Vilniaus seminarija, ypatingo
se sąlygose būdama, nenusto

s i 

ja darbavusis. 
Belieka tik įsteigti augštojo 

mokslo mokyklas. Civiliai val
džiai jokių klinčių nedarant 
lietuvių tautos, didžiausioj di
dumoj katalikiškos ir yra no
ras — įsteigti Lietuvoje Kata
likų Universitetą, steigti Ro
moj dvasišką kolegiją, vyrų ir 
moterų vienuolijas išplėsti, ir 
daugelį kitokių dalykų įvy
kinti, kurie tautos dvasiniai 
pažangai butų naudingi. 

Bet, kadangi visų. dalykų 
nėra galima užkartą pradėti 
vykinti, pirmasis turi būti 
toks darbas, kurs prie vieti
nių aplinkybių yra reikalin-, 
giausis. 

I r tokiu yra universitetas. 
Lietuvos katalikų vienoda 

yra mintis, Vyskupų karštai 

kalą savo Augščiausiu Apaš
tališku Autoritu paremtume-
te. 

Todelei žemiau pasirašęs 
Lietuvos Atstovas, minėtojo 
Kongreso raštu remdamos, 
prie Jūsų Šventenybės kojų 
puldamas, nužemintai prašo 
Apaštališkojo Palaiminimo vi
siems, kurie žodžiu protingu, 
darbu tiksliu, gudrita patari
mu, ar ypač dievotomis au
komis prie įsteigimo Katali
kų Universiteto prisidės. 

I r Lietuvių tauta melsis 
karštai, kad Dievas Geriausis, 
Galingiausis Jūsų Šventeny
bę ilgiausius metus užlaikytų. 

Jūsų Švemtetnybės žemas tar
nas ir paklusnus sunūs , 

Jurgis Narjauskas, kan. 
Šv. Tėvo palaiminimas. 

Rymas. Via Tor del Spechi 4. 
31 d. Spalio m., 1921 m. 
Šventasis Tėvas siunčia sa

vo palaiminimą visiems auko" 
tojams Lietuvos Katalikų U-
niversito kūrimo reikalui. J palaiminta, kad jau dabar ne-

atidėliojai* atidaryti Teolo- W ™ 1 I u n k ° * N a r ^ u s k o 

gijos ir Filosofijos fakultetą. 
Taip Lietuvoje sumanius ir 

bevykinant, Lietuviai išeiviai 
Šiaurinėje Amerikoje savo 
Kongrese 28 rūgs. š. m. Uni
versiteto reikalą nutarė rem
ti ir 50 tūkstančių dolerių jo 
praplatinimui pažadėjo sutei
kti. Be to nutarė, kad apie tą 
pasiryžimą butų Jūsų Švente
nybei pranešta, kad Jūsų 
Šventenybė ne tik to pasiža
dėjimo liudytoju ir dalyviu 
būtumėt, bet, kad ir patį rei-

prašymą, Šventasis Tėvas 
šiaip atsakė: 

Iš Vatikano 
16 lapkr. 1921 m. 

Jo Šventenybės 
Valstybės Sekretoriatas v 

N. B..27827 
Laiškas. 

Jo Ekscelencijai Pranciškui 
Karevičiui Žemaičių Vys

kupui 
Kaunas. 

Jūsų Ekscelencija! 
Lieiuvos Atstovo raštą iš 

31 d. šio spalio m. apie Jūsų 
remiamą sumanymą įsteigti 
jūsų krašte Universitą, Šven
tasis Tėvas maloniai priėmė. 

Jo Šventenybė begalo rūpi
nasi, kad katalikiškos moky
klos, jaunuomenę tinkamai au
ginančios daugėtų, ir ypatin
gai, kad dvasiškija įgytų gi
lų filosofijos ir teologijos 
mokslą. Tą Lietuvių sumany
mą J is pagiria ypatingai žino
damas, kad Jūsų Ekscelenci
ja uoliai pildote Apaštališko
jo Sosto pageidavimus. Todėl 
J is pasitiki, kad taisyklės 
Kanoniškųjų Teisių Kodekso 
nustatytos visiems Katalikų 
Universitetams bus ir pas 
jumis pilnai įvykintos. 

Tuotarpu Vyriausis Ganyto
jas visiems, kurie prie pami
nėto Universiteto įsteigimo 
kokiu nors būdu prisidės, tei
kia nuoširdžiai Apaštališkąjį 
palaiminimą. 

Aš gi meldžiuos, kad Dievas 
Jūsų Ekscelenciją ilgiausius 
metus laimingu užlaikytų. 

P. Kard. Gaspari 
Originalui atatinka: 

J . Mackevičius. . 
Liet. Ats-bės prie Vatikano 

Sekretorius. 
Liet. Atstovybės prie Apaš
tališkojo Sosto Antspaudą. 

• 
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DAUGIAU SUSIPRATIMO. 
Žmonės mokosi vieni nuo 

kitų. Taip elgiasi ir tautos. 
Tas mūsų nežemina. 

Mes, lietuviai, daug ko tu
rėtumėm pasimokinti nuo ai
rių. Airiai išsikovojo savo tė
vynei laisvę. Pirm keletos me
tu apie tą laisvę tik svajota. 
Gi šiandie jau įvykęs faktas. 

Taip įvyko todėl, kad airių 
tautoje y ra • nepaprastas susi
klausymas. Apie tą susiklau
symą daug abejojo ir pati 
Anglija. Bet pamatė, kad ai
riai neįveikiami. Tai daro jų 
vienybė, drausmė. 

Šiandie airių vadai spren
džia didžiai svarbų klausimą. 
Jie gauna laisvę. Bet jie rei-

150. Šios kolonijos dirba pra-1 kalauja nepriklausomybės. 

Kuomet airiai su Anglija 
padarė taikos sąlygas, apie tai 
visame pasauly paskelbta. A-
merikoj ir kitur gyveną ai
riai turėjo progos tarti savo 
nuomonę tuo klausimu. Te-
čiaus tuojaus pranešta, kad 
jie tylėtų. Pasakyta, kad pa
čios Airijos gyventojai tą 
klausimą pasekmingiau iš
spręs be pašalinių patarimų 
ar kokių-nors nuomonių. 

To patarimo paklausyta. 
Svetur gyveną airiai tyli. Tė
vynės likimas yra rankose tų, 
kurie aktiviai kovoja už lais
vę. Jie geriau už kitus žino 
kaip kovoti ir kaip kovą lai
mėti. 
Mums, lietuviams, šiandie i r 

visuomet butų reikalingas 
toks susiklausymas ir draus
mė tautos klausimuose. 

> * 

Kuomet pernai Ze4igowski 
okupavo Vilnių o ir šįmet del 

Hymanso projekto, mūsų už , 
pečiaus auginti socialistai ir 
kiti pradėjo bliauti, kad lie-, 
tuvių kunigija parduodanti 
lenkams Lietuvą. Nors j ie1 

gerai žinojo, kad jų toks Į 
šauksmas yra melagingas, bet 
jų tikslas buvo griauti įsikū
rusią Lietuvos valstybę. 

Tie patys lietuviški gaiva
lai šiandie ir pačią Lietuvos 
valdžią baisiai biaurioja. Tuo 
būdu jie ranka rankon eina 
su Lietuvos priešais. Pačiai 
valdžiai trukdo vesti kovą su 
priešais lenkais ir kitais. 

Kas kita pas airius. Taigi 
įminiu reikia nuo jų pasimo
kinti- "* 

Mums reikia daugiau susi
pratimo, susiklausymo ir drau 
s m ės užsienio politikos reika
luose. 

Linkime 

• Linksmų 
Kalėdų i 

. • • • « _ 

visiems mūsų 
gerb. kostumieriams 

ir rėmėjams. 

Metropolitan State Bank 
2201 W. 22W Street, . 

Chicago. 
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FIN. PREK. IR PRAM. MINISTERIO 
P. GALVANAUSKO DEKLARACIJA 

ST. SEIME BIUDŽETĄ 1921 
M.SVARSTANT. 

(Tąsa). 

Kaip sudraust šmugelis? 

Jeigu norite kad šmugelis neitų, reikia 
išleisti, arba padaryti taip, kad pas mu
mis butų brangiau negu kitur. Tuomet į 
mus eis šmugelis. Reikia padaryti taip, 
kaip dabar yra su kiaušiniais, kurie iš vi
sų pusių pas mus plaukia, o mes juos už-
perkam ir parduodame patogiomis nuims 
kainoniis.Kitoniškai, aš esu tikras, kad jo
kie muitai, jokios sienos jokia priežiūra, 
kontrolė ir jokia ginkluota jėga nieko čia 
nepadarys, jeigu mes nepanaikinsime to 
ekonominio skirtumo spaudimą. Tai yra, 
galima pasakyti, kaip fizikoj sakoma, skir 
tumas dviejų presijų. 

Sakyčiau, priėjus prie to įstatymo, kū
l i s paliečia mūsų mokesčius, mūsų mo

kesčių padalinimą tuo momentu, tai ir 
čia turi būti labai aiškiai padarytas pada
linimas kompetencijos ir iniciatyvas cen-
tralinės valdžios ir įstatimdavystės • įs
taigos — šiuo atvejų St. Seimo. Ai sa
kyčiau tas yra svarbu, norint, kad Kabi
netas neštų toliau atsakomybę. J am turi 
būti duota plačia iniciatyva toje ūkio da
lyje ir turi būti tam tikra kontrolė ar 
tam specialė komisija paties S i Seimo. 
Taip bet, rodos, Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministerijai tuVėtų būti sutvar
kyta ta dalis įstatimdavystės, paliečian
tį mūsų finansus. Kitaip, jeigu atskiras 
grupės ir pravestų kartais vieną kitą įs
tatymą, ypatingai, kuomet mums prisi
eina pergyventi sunkius momentus iš at
žvilgio įplaukų ir daug tokių pasiūlymų 
buvo ir ant greitųjų buvo nekartą nutar
ta uždėti tokį ar tokį mokesnį, paimti iŠ 
tokių ar tokių sluogsnių mūsų žmonių, 
kad tais mokesniais galim užkimlti spra
gą mūsų finansuose — tai visas tas da
lykas yra labai pavojingas, nors jis ir 
pasirodytų pastovus ir geras. J is sutruk

tų ardymas viso mūsų ūkio. 
Aš paliečiu tą dalyką, kuomet pirmą 

kart prisieina kalbėti apie mūsų biudžetą 
ir aš jaučiu pareigą atkreipti domės į tą 
iniciatyvų sritį vienos ir kitos mūsų val
džios dalies, kaip tai Vyriausybės ir St. 
Seimo. Praktika šių n*etų svarstymo biu
džeto parodys, iki kol turi eiti speciali-
zavimas rausų biudžeto, iki kokiam laips
niui St. Seimas panorės jį detalizuoti, 
čia jis turi eiti iki galui; iki kol St. Sei
mas panorės užfiksuoti, jeigu taip gali
ma pasakyti, tam tikrą seriją mokesčių, 
tam tikrą sumą, paskirtą atskiriems mū
sų ūkio reikalams, atskirai mūsų ukip da
liai ir kokia serija iš vienos vietos ki
ton negali būti perkelta be St. Seimo 
sutikimo; iki šiol eis tas detalizavimas ir 
iki kol galės St. Seimas įsikišti. Čia tas 
nustatymas to principo yra labai svarbus. 
Jeigu gi žiūrėti nuomonės Finansų, Pre
kybos ir Pramones Ministerijos, tai jai 
rodosi, kad praktikoj turėtų būti taip. 
St. Ceimas, norėdamas kontroliuoti vals
tybės išlaidas ir įplaukas, turės įeiti į vi-

dytų mūsų produkciją ir padarytų ner sas detales ir į svarstymą mažiausių de-
pasitikėjimą Vyriausybei ir čia prasidė- Į- talių mūsų biudžeto. Tai yra didžiausia 

jo teisė ir, sakysiu, didžiausia jo parei
ga. Aš pasakysiu, greičiau tai yra visas 
uždavinys St. Seimo — įeiti į detales mū
sų biudžeto, kaip įplaukose taip ir iš
laidose ir pasakyti atvirai savo nuomo
nę, žinoma, be kokio nors demagoginio 
tiksk), bet su visa atsakomybe, su kuria 
prisieina ukį tvarkyti ir jau pasakęs sa
vo nuomonę St. Seimas turi padaryti vi
są eilę serijų, iš kurių negalima perkelt 
kreditą iš vienos vietos kiton. Bet tas de
talizavimas negali eiti iki pačių smulk
menų. 

Jeigu taip butų, tai pats administravi
mas to, ką kartais gyvenimas reikalauja 
ant vietos, sakysime, perkėlimas iš vieno 
straipsnio į kitą, — tuomet Kabinetas 
kaipo toks ir ministerijos jau negalėtų 
nešti jokios atsakomybės. Jos jau butų 
suvaržytos savo iniciatyvoje ir žinoma, 
tas parodytų tą, kad toks suvaržymas iš 
St. Sei«K> pusės iki detalių absoliutišku 
perkelia administravimo funkcijas ant 
St. Seimo. Bet iš kftos pusės reikia pri-
sitaikiat prie mūsų gyvenimo. Reikia žiū
rėti iki kokiam laipsniui turi būti pada
ryta tam tikra tvora del tam tikrų seri

jų mūsų išlaidose. Tiek del bendrų dės
nių, apie kuriuos prisiėjo kalbėti, ir apie 
kuriuos gal neprisieina kalbėti parlamen
tuose, kur prisieina sutikti su įstatymo 
detalėmis. Aš norėjau atkreipti domės, 
nes ta konstitucija finansinė, jeigu taip 
galiina pavadinti, jeigu ir nesuardys iš
karto mūsų ekonominį gyvenimą, tai vis 
tik yra labai svarbu administratyviniai 
ir gerai ar blogai gali atsiliepti į visą 
mūsų ukį. 

Mūsų ekonominė ir finansinė politika. 

Dabar aš norėčiau pereiti prie pama
tinės dalies, apie kurią prisieina kalbėti 
svarstant biudžetą bendrai ji paliečiant 
tai apie ekonominę politiką i r finansinę 
politiką, kurios prisilaiko Finansų, Pre
kybos ir Pramonės Ministerija, žinoma, 
ir kitos ministerijos, nes visgi pas mus 
kabinetas veikia solidariai. 

Del ekonominės politikos. Čia nekalbė
siu apie atskirus Žmones, jų fiskalų su
pratimą ir bazę, kad padaryti , tam tikrą 
ekonominę politiką, kitką noriu pasakyti. 

(Bus daugiau) 
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sumą ir net per mišparus vos 

MARIAMPOLĖ. 

Pavargėlių Seselės. 

Prie Petro Kriaučiūno gat
vės pas patį miesto sodą yra 
dvi murinės triobos. A. a/lum. 
Miahnevieius buvo jiedvi at
pirkęs nuo buvusių savininkų. 
Dabar kunigo paveldėtojai 
parsamdė tiedvi triobas mer
ginų draugijai, kuri vadina
si Pavargėlių Seselių Kongre
gacija. Draugija yra Seinų 
vyskupo valdžioje ir tikisi 
gauti Šv. Tėvo patvirtinimą. 
Kongregacijoje yra apie pen
kiolika seserų padariusių įža-
lus ir kelios naujukės su ke
liomis bandinėmis. 

Gražiajame Michnevičių na
me jos gyvena ir turi koply
tėlę. Antrąjį namą, kuriame 
eniaus buvo kalėjimas, jog 

savo lėšomis perdirbo ir įtai
sė tenai spaustuvę, valgykL^ 
ir ruošos mokyklą. Jos turi 
nusisamdžiusios kambarį prie 
Vytauto gatvės ir laiko ge
riausią Mariampolėję knygy
ną, vadinamą "Šešupės" kny
gynu. Neperseniai jos pirko 
tttedinį namelį ties šv. Vin-

mto bažnyčia (buvuse cerk
ve), pristatė prie to namelio 
naują galą ir įkūrė mergaičių 
pensijonatą. Amerikoje tą pa
vadintų "boarding school." 
Pensijonato vedėja yra ne vie-
nuolė p-lė Cirtautaitė. 

Pavargėlių Sesefe^yTa*aDai 
nauja kongregacija. Ją 1918 
metais įkūrė kunigų Marijo- miestelyje riogso sugriuvę 
nų generolas, dabartinis Vii- muro namai, kurie kitados go-
niaus vyskupas, Jurgis Matu- rėdarosi savo grožybe. 

> . 

kėši turys ten važiuoti į šv. 
Liudviko atlaidus. Aš džiau
giausi, kad nereikės samdyti 
arlOių. \ 

Išvažiavova mudu ankstokai 
t 

žemės vieškeliu pro Mariam-
polės kapines, pro intendantū
ros sandėlius, palikova šalyje 
apituštes mažai prižiūrimas 
kareivines pro Kvietiškio dva
rą. J au nebėra prie vieškelio 
senojo liepyno, malonaus is
torijos paminklo, kur 1863 me
tais buvo rusų ir lenkų kova. 
Kas žin kas iškirto visas lie
pas. 

Gražiai žibėjo rytmečio sau
lėje Liucino dvaras ant aukš
to Šešupės-kranto apžėlęs di
deliais medžiais, pro kurių ža
lius lapus baltavo dvaro trio
bos. Privažiavom ir Dovinę u-
pę. J i bėga iš Daukšių ežero 
į Šešupę. Anapus jos pietų 
pusėje stugso didelis smilčių 
kalnas, o ifnt jo viršūnės visa 
eilė lygių kryželių. Ten pa
laidotos didžiojo karo aukos. 

Apsupę kalno viršūnę iš 
kairės pervažiavome vieške
liu per to kalno keterą Mr pa
matėme Liudvinavą. Triobų 
Liudvinave tiek daug, kaip ir 
prieš karą, bet bažnyčios vi
sai nėra, klebonija nauja pa
statyta šalę tos vietos, kur 
senosios butą. Šventoriuje iš 
lentų sukalta laikina pastogė. 
Jos neturtas veria širdį. Net 
didžiojo altoriaus paveikslas 
ir t ag pasiskolintas iš pravos
lavų paliktos cerkvės. Šiaip 

levičius. Seselių generalė vy-
resnėji dabar yra motina Pa-

Mudviem įvažiuojant į Liud
vinavą žmonių buvo maža, 

tronėlė Uogentaitė. Kongrega- r bet karabelninkai jau buvo 
cijai daug padeda vienuolis j surėmę savo budeles pas šven-
marijonas tėvas Kazimieras 
Rėklaitis, buvęs- Petrogrado 
seminarijos profesorius. 

Liudvinavas. 

Mudu su marijonų vyres
niuoju tėvu Vincentu Dvara-
nausku pasipažįstava nuo tų 
laikų, kada dar abudu buvo= 
va gimnazijoje.* J i s mokinosi 
Savalkuose aš Mariampolėję, 
bet per vakacijas suseidavova. 
Man. pasisakius, kad rengiuo
si į Liudvinavą, jis taip-gi sa-

torių ir išdėstę pirkinius par
duoti. Ilgainiu privažiavo 
žmonių gana daug. Per sumą 
ir aš buvau bažnyčioje. 

Liudvinaviškiai seniau skai-
tydavosi išdidus nes būdavo 
turtingi. Dabar to išdidumo 
nemačiau. Bet visuose veiduo
se matyt buvo laisvų žmonių 
protingas žinojimas, kad jie 
yra neprigulmingi. Mačiau ir 
porą karininkų žmonėse per 
sumą. Iš apielinkės į Liudvi
navo atlaidus buvo suvažia-
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Graži Dovana 
Giminėms ir Pažįstamiems Lietuvoje ir 

Amerikoje 

Dienraštis "Draugas" 
SU SIENINIU KALENDORIUM TIK UŽ 
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1 metams. 

pabaigė. 
Po visam žmonės užėjo ir į 

smukles. Tos nenaudos įstai
gos ryja žmonių turtą, nai
kina dvasią, skleidžia ištvirki
mą, daro mums negarbės, bet 
žmonos, neskiriant nei protin
gi! liudvinaviečių, jas palaiko 
nuoširdžiai. 

Svečiuose. 
Iš Liudvinavo nuvykau pas 

vieną gana stambų ūkininką, 
kurio sunūs buvo pabėgęs į 
Rusiją ir nesenai grįžo iš jos. 
Vokiečiai buvo sudeginę to j 
ūkininko triobas. 

Senas lietuvis jau buvo be
ketinąs pasilsėti senatvėje, bet 
vienas su sena pačia ir jau
naisiais vaikais likęs prie savo 
žemės ant degėsiu ėmė dirbti 
lyg jaunas. Orinčią pasistatė 
murinę; kitas sudegusias trio
bas atsistatė taip-gi. Dalis 
sodno apdegus, bet diduma iš
liko sve ika ir pilna gardžių 
vaisių, kuri* geras šeiminin
kas nesigailėjo svečiams. 

'Paskui jis mus pakvietė va
karienės. J i galėtų nesidrovėti, 
nor s kas imtų ją lyginti su 
pragarsėjusiomis Chicagos 
West Sides vakarienėmis. 

Tuo atminimu ir užbaigsiu 
šitą mažą iš " D r a u g o " kores
pondento bastimosi po atgiju
sią Lietuva. 

iŠ LIETUVOS PADANGĖS. 
VI&AKIO — RUDA IS KAZ 

LŲ — RUDA. 

Miestelio žila senovė. 

Višakio — Ruda (Mariam-
polės apskr.) yra tai nedidelis 
miestelis. Per V-Rudą teka 
trys upeliai Višakis, Judrė ir 
Skarlupis. I 

Vardą "yVišakio — Ruda*' 
gavo nuo upelio vardo " Viša
k i s " ir nuo to, kad senovėje 
čia gyveno "mozūra i " ir dir
bo iš rudos geležį. Tam tiks
lui ant Judrės kranto buvo 
įtaisyta dirbykla-kalvė. 

"Mozūra i" rudos kasti va
žiuodavo į tolymas pelkes. 
Kaldami išdegtą geležį iki 
pietų dainavo: na chleb, na 
sol; na chleb, na so l " o po 
pietų jau "dainuodavo: " n a 
piwo, na wodku; na piwo, na 
wodku.' ' 

Iš tos senovėje mozūrų' ' dir
btos geležies dar ir dabar ran
dasi pas ūkininkus įvairių iš
dirbinių: rinkių, žovieskų, no
ragų ir t. t. Dabar apie Viša
kio — Rudą čiabuvių lenkų 
nei su žiburiu nerasi. 

v 
f 

Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. f 
•«• 

2334 So. Oakley Ave. Chicago, UI. t 
t- * 1 

Dabartiniai gyventojai ir jų 
' ištaigos. 

Dabar Višakio — Rudoj/e 
daug gyvena, žydų. Jie visi 
užsiima prekyba, laiko nedi
deles krautuvėles, smukles, 
pirkliauja javais ir miškais. 

{vairių krautuvių yra apie 
11; £ra taip pat kooperatyvas 
lietuvių -pajininkų vedamas, 
smuklių yra 5—6 viešos, o 

j slaptų kiek... sunku suskaity-
! ti. v 

t V.—Rudos bažnyčia medinė, 

didelė, aukšta, labai gražaus 
stiliaus, tik iš vidaus ne labai 
išpuošta ir gerokai apšiupė-
jus. Baigiama rengti dfcfelis 
parapijos namas su scena. J au 
dabar jame daromi susirinki
mai ir rengiami vakarai. 

Draugijos* 
Katalikų draugijų gyvuoja 

dvi: "Ž ibur io" draugijos sky
rius ir Jaunimo Sąjungos 
"Pavasa r io" kuopa. 

Abidvi draugijos gerai gy
vuoja, rengia paskaitas, va
karus. "Žibur io" draugija ta
ri savo knygynėlį. Draugi 
joms darbuotis padeda vieti
niai kunigai, katalikų dvasios 
moksleiviai ir susipratę para-
pijfečiai. Beto yra "beparty-
v ė " jaunimo kuopa" socialis
tinės pakraipos. Joje išimtinai 
vadovauja pradinės mokyklos 
mokytojai. Pirmiaus gyvavo 
Kauno "Blaivybės" draugijos 
skyrius, dabar jau miręs, bet 
neužilgo vėl žada iš numirusių 
keltis. Tuo tikslu jau rūpina
masi. 

Judrės upelis. 
Prie pat Višakio — Rudos 

yra kaimas Judrauska-Judrė. 
Tai siauras, labai gilus ir srau
nus upelis, bėgdamas judėte-
juda. Nuo ' to ir vadinamas 
Judrė. Pirmiaus ant Judrės 
buvo vandeninis malūnas. Da-
bar tik poliai likę. 

Rudiečių. turtai. 

Visa Višakio — Rudos apie-
Įinkė apaugusi miškais. Miš
kuose daugumoje" auga pušys, 
eglės, alksniai, (beržai, pasitai
ko ąžuolai ir tfostai. Yra dar 
tokių girių, kur žmogaus koja 
nestovėjo: tankumynai, kru-
mai t laužai, batos* Tik dabar 
toki tankus miškai žymiai 
nyksta./ ; 

Vokiečių yagystės. 

Labai daug miškų iškirto ir 
išvežė į Vokietiją vokiečiai — 
okupantai. Lengvesniam me
džių važiuojimui okupantai 
miškuose nutiesė siaurus gelž-
kelelius. Tie gelžkelėliai ir 
dabar Tikę, jais naudojasi lie
tuviai 

Ištisi tūkstančiai margų ge
riausio miško stovi dabar pli
ki, nelikę nei jokio medelio. 
Tik kalnai kelmuoti, pakalnės 
nuplikę", kaip sakė poetas. 
Tai vis okupantų darbai. 

Miškų naikinimas. 

Dabar V.-Rudos apielinkės 
miškus smarkiai naikina 6 
lentpiuvės — tartokai. V-Ru-
dos, Jūrės, Kazlų — Rudos, 
Karalių ir Valįų. Keturi, tar
tokai žydų ir du lietuvių-ka-
talikų. 

Žemės uMs. 

Vi įsiems M usu 
Kostumieriams 

S i , y 

Irju Šeimynoms 
Linkime Linksmiausiu 

/ 

šventų Kalėdų 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

v 

y 
Bankas Ant Kampo 

47-tos Gat. ir Ashland Ave. 
Ch'cago 
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Didžiausia Lietuviška Krautuvė ChicagoJ 
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P1VSL QU38N K0NCB9T1NA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iŠ didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laiškams druknoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom yisokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byscių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių, tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
m unikali Skus instrumentus atsakančiai 

' Steponas P. Kazlawski , ~ 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 

1 . V 
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Jau Galima Gauti 1922 metų 
"DRAUGO" SIENINĮ KALENDORIŲ. 

^ Kaina 25c. 
Šiometinis <<D^augo , , kalendorius skiriasi nuo kitų metų tuo, kad kiekvieno mėne-

Dirbamoji žemė apielinkėje 
daugumoje raudonasis smėlis 
ir pilkoji šilainė — labai ne-
derli. Gyventojai-ukininkai 
daugumoje žemės turi po la
bai mažai — šešmargius ir 
trimargius. Yra ir turtinges
nių ūkininkų bet daug yra ir « 
bežemių. 

Del žemės ploto mažumo ir \ 
jos liesumo daugelis, gyven
tojų negali iš jos išmaitinti 
savo šeimas. Tį^del turi ieškoti ' 
uždarbio iš šalies. "Ta ip iš 
šalies" uždarbiaudami parsi-
samdo . laukininkuose pas vo
kiečių sieną—pas ūkininkus 
bernais, tarnaitėmis piemeni
mis ir dienininkais. 

(Bus claugiaus) 

sio lapą puoša paveikslėliai iš Lietuvos. : - -> . 
Daugiausia paveikslų iš lietuvių kareivių gyvenimo. 
Skaitytojams ir naujai užsirašantiems "Draugą" , mažiausią trims mėnesiams, kalen

dorius duodamas dovanų. 
Adresuokite 

įg$M*į , * P I $ "DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
2334 South Oakley Avenue , Chicag-o, Illinois. 
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PINIGUS į LIETUVĄ 
GERIAUSIAI SIUNČIA ' 

A. 0LSZEV7SKIS 

3251 S. Halsted Stv Chącago, IU. 
Per 30 metų 01szewskis siųsdamas Lietuvon pi

nigus Jsigrijo geriausią lietuvių užsitikėjimą, todėl 
kad j.ų siųstus pinigus visada priduoda greitai, ir 
nebrangesnėmi kainomi kaip kitų. 

Taipgi parduoda laivakortes, parūpina paspor-
tus ir padaro Įgaliojimus (Daviernastis) 

inpicuPiiHunpiPinm 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGĄ" 

AMERIKOS LIETUVIU -

M O K Y K L A 
Mokinama: angliškos Ir lietu vilk cr 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, st«^ 
nografijos, typewriting, pirkly boa tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
nijos, pilietrystės, dailiaraaystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Ik} 
4 valandos po pietų: vakarais nuo I 
iki 10 vai. 

3106 S. Halsted St., Chicago. 

Tell Canal 267 

DR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS DENTISTAS 

1811 S. Halsted St., Chicago, 111. 
Kampas 18th S t 

Valand.: 9—12 ryta ir 2—9 vak. / 

y 



DRAUGAS Šeštadienis, Groodž. 9fc, 192* 
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"Birutes" Metinis įvyks Gruodžio 31,1921 
COLISEUM ANNEX 

•s 

15-ta Gatvė ir WabAsh Avenue 

Sulaukimui Naujų Metų 

$500 Vertes Dovanų 
Kviečia "BIRUTE" 

i 

= 
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DIDELIS KALĖDINIS 
Išpardavimas 

Geriausios n j š i e s Pianų., Gramafonų. 

, . . , , . , « Oeriausis išsiriaki-

i mas auksinių laikro-
. dėlių, daimantinių žie 

dų, perlų, lenciūgėlių 
branzalėtų ir auksi-

J 5 Į S ! « nių plunksnų. 
Geriausia vieta pirkti dovanas del Kalėdų. 

Krautuvė atdara nedėliomis visą dieną. 

Nauji lietuviški rekordai — kaina po 85c. 
Komiški rekordai. 

7257 Du Ubagu ir Ubagėlis. 
7092 Pas fotografą ir Jonas mokina kariauti. 
4916 Jaunikio išsirinkimas ir Piršlybos 
4795 Liūdnas gyvenimas ir Hotelyje. 
4716 Laišką* nuo Barbutės ir Derybos 
4646 Naujas kareivis ir Dainininkas pas profesorių 
4535 Jaunavedžio pasiskundimas ir Pas tardyto j . 
4475 Girtuoklio metavonė ir Pasakos ir Stebuklą. 
4237 Jonas Šmikis ir Maušaus kelionė. 
4180 Medžiotojai 2 dalis. 
4099 Jaunystės atminimai ir Referatas apie nosi. 
1248 Velnias ne Boba 2 dalis. 
1249 Mano Palvis ir Bugaltara. 

Indainavo M. Pet rauskas 
4415 Piemenėlis ir Pavasaryj. 
4272 Spragilų daina ir Strazdelis. 
3796 Bernužėli Nesvoliok ir_ Eisiu mamai pasakyti. 
3840 Ant kalno karklai .sribavo ir šią Naktelę. 
2356 Lietuva Tėvynė mūsų ir Tykiai Nemunėlis teka. 
2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis. 
2393 Saulelė raudona ir Jojau diena. 

Kalėdų Cksmės ingėdojo Butėnas 
7256 Gul Šiand. jau ant šieno ir Sveikas Jėzau Mažiausis 
4914 Pulkim ant kelių visi Krikščionįs 
4915 Jėzau Kristau Maloniausis. Darželei Alivu. 
1246 Giesmė I Pana Švene. ir Sveika Marija. 
3842 Sveika Marija ir Ave Marija. 
4273 Padainuosu gražią Dainą ir Našlys. 
4362 Pasakyk Mano Mylimas Krašte. Kur Upelis teka. 

Šokių muzika. 
4796 Nedėlios rytą ir"del mūsų. 
7026 Lietuviška polka ir Per virvutę. 
7093 Visi lipo ir Trepukas. 
4238 Rūtų darželis ir Jaunimo polka. 
4181 Alvito ežero bangos ir Pilviškių valcas 

Rekordų mažiau kaip 6 kitur nesiunciame, prisiun-
timo kaštus mes apmokame. 

Rolės del Player Piano. 

Su žodžiais 
1—Ak myliu tave $1.00 
2—Era mano brangi . .1.00 
3—Meilė 1.00 
4—Pamylėjau vakar . . 1.00 

26—Nesi griaudink mergu
žėle 1.00 

27—Lietuvių himnas . . 1.00 
28—Jojau dieną 1.00 
29—Pasisėjau žalią ratą 1.00 
30—Noriu miego 1.00 
31--Oi, oi, oi 1.00 
32—Šaltyšius 1.00 
33—Oi tu rūta, rūta . .$1.00 

Šokia i 

5—Lietuviška mu'.ika $1.00 
6—Klumpakojis 75c. 
—Žirgelis šokis 75 
—Aguonėlė mazurka *. ..75 
9—Vengerka ^ .75 

Kiekvienas apsilankęs 
gaus dovana. 

10—Suktinis ir Rūtų dar
želis 75 

11—Lietuviškas šokis 60 
12— Varpelis 70 
13—Kokietka polka . . .s .70 
14—Dėdukas polka 70 
15—Noriu miego 70 
16—Vamzdelis 70 
17—Ant bangu, valcas . . .70 
18—Mėlynas Dunojus .70 
19—Po du gaiviu areliu, 

maršas 70 
20—Barbora polka 70 
21—Žirgelis šokis 70 
22—Svieto pabaiga 70 
23—Vėjo vestuvės 70 
24—Dunojaus bangos . . .70 
25—Ispanų šokis 70 
34—Krakoviakas 60 
35—Čigonėlė polka 60 

SS 36—Sudiev mazurka 75 
37—Dėdienė polka . . . . .75 

į krautuvę su kožnų pirkiniu 

Juozapas F. Budrik, 
3343 So. Halsted Str. Chicago, III. 

LIET. FOTOGRAFAS IR MALIORITJS 
Fotografuoju ir malevoju visokius paveikslus 

Jvairomis spalvomis. Atnaujinu senus ir krajavus 
ir sudedu su amerikoniškais. Darba atlieku ge
rai ir pigiai Kreipkitės šiuo antrašu: 

Paul Puckorius 
1435 So. 49 Court Cicero, UI 

Tel Cicero 8ftW 

— 

8 'KAS CERHUS1A — 

LABD. DR JA GYVUOJA 
RINKO VALDYBĄ. 

rus giedojo sutartinai L. Vy
čių 48 kp. choras po vad. mu
ziko A. Aleksio. 

Žmonių prie 5v. Sakramentų 
priėjo suvirs keturi šimtai. 
Vietinės Vyčių kp. nariai 
skaitlingai ėjo " in corpore" 

Worcester, Mass. — Vietinė 
Labdaringoji Draugija po glo
ba Dievo Motinos Sopulingos 
laikė savo metinį susirinkimą 
17 d. gruodžio. Iš visų rapor- prie %v. Komunijos. Spring-
tų pasirodė, kad visi nariai- fieldieeiai iš įvykusių atlai-
rės darbuojasi su didžiausiu dų, o ypač iš pamokslų didžiai 
pasišventimu ir draugija pui- gerb. kua. F. Kudirkos yra Ta
kiai gyvuoja. bai patenkiBti. 

Taigi rimtai apsvarsčias vi- J Akstinas. 
sus reikalas rinko valdybų 
1922 metams. Išrinko šiuos MAŽAI KAS VEIKIAMA.— 
asmenis: pirm. — Pr. Man-1 JAUNIMAS. — DIRBTI 
kus, vioe-pirm. — M. &&a- TĖVYNEI. 
kienė, turto raSt —O. Sida-
bienė, nut. rast. — J. Kan- Dayton, Ohio. — Čionai Lie-
drotas, ižd. — T. €tej>kauskie- tuviai, rodos, sutikime gyve
nę, ižd. glob. — J. Tatulis ir^na, bet mažai darbuojasi. Ka- į 
J. Stoškienė, tvarkdariai — žin ko lig trūksta. Taip užsnu-
P. Liubinas ir P. Kandrotas. dę gyvena, nieko prakilnaus 

Linkėtina minėtai valdybai neveikia. Lygiai kaip draugy-
geriausios kloties ir pasiseki- stės, taip ir kuopos. Jlodos 
rao darbuotis labdarybės dir-1 ruduo butų patogus laikas 

rengti balius arba naudingas 
prakalbas. ,,,, 

Užstojus Adventui tai buvo 
laiko kas naujesnio susirin
kimuose aptart.* Bet kas tau 

voje. .* 

V-B-S. 

NEMOKA SKAITYTI. 

Wanamie, Pa. — Miestelis jįars, tik greičiau susirinkimą 
mažas. Lietuvių apie 200 šei- atlaikę ir dūme sau į gavo 
mų. Daugiausiai džiukeliai ir gusta. O pardumę į savo na-
vilniečiai. Turi bažnyčia* sve- mus tai kuo užsiims? Ugi 
taine ir kleboniją, Į svaiginančiais gėrimais arba 

Gruodžio 11 d. į *•. Kaz. iš pinigų korta? lošti. Tai 
Draugiją įsirašė gerb. kl. tau lietuvių apsišvietimas. Pa-
kun. J. R. Miliauskas 5-ms žiūrėkime į šeimynas; ar ran-
metams, L. Vyčių 68 kuopa dusi nors katalikiškas laik-
už 5 dol. užsirašė knygų iš rastis arba nors naudinga 
Šv. Kaz. Dr-jos ir metinių na
rių įsirašė 16. 

Galėjo daugiaus narių ras
tis, nes susirinkimas buvo 
skaitlingas. Tiesa, dauguma 
išsikalbinėjo nemokėjimu skai
tyti, bet galėjo užrašyti tiems, 
kurie moka arba nori išmokti. 
O turint po ranka knygų, ge-
riausis paskatinimas išmokti 
jas skaityti. 

Labai ačiū gerb. klebonui už 
prielankumą Šv. Kaz. Dr-jai. 

Kun. P. Kasčiukas. 

knyga t Ne, tokių nesiranda. 
Ypač mųs jaunimas kiek ir 

ištvirkęs, nesiima sau gero 
mokslo bet blogo. Rodos vietir 
nis klebonas kvm,. M. Cibuls
kis per pamokslus ragina visus 
atsitolint nuo blogų papročių 

bet negelbsti, ypač jaunimui. 
Užėjus Adventų laikui mųs 
jaunimas lanko protestonų šo j 
kias. Lanko tai lanko, bet ir 
patys šoka. Tai tau mųs jau-1 

nimas. 
Ko tėvai gali susilaukti iš 

savo vaikelių jei jie taip da
bar elgiasi. Ir ko jcali Lietu
va tėvynė tikėtis iš tokių sa
vo sūnų, kad jie butų jai iš
tikimi. 

Neva esą Liet. Vyčiais' ir 
prigulį prie tos brangios or
ganizacijos. Bet kas jiem iš 
tos organizacijos, kad jie joje 
nieko prakilnaus neveikia. At
eina laikraštis "Vytis." Kad 
nors paėmę jį pavartytų. Jo 
suvis nė į rankas nepaima. 
Bet antrą vertus, tą ne visi 
taip ir daro. Kiti Vyčiai dir
ba išsijuosę, su pasišventimu. 

Tad patartina visiems lie
tuviams katalikams, ypač jau
nimui, laikytis vienybės. Sto
kim visi kaip vienas po Lie
tuvos vėliava ir dirbkim su 
pasišventimu del savo naudos 
ir Bažnyčios labc. Tada susi
lauksim geresnių vaisių sau ir 
tėyynei Lietuvai. Neatidelio-
kim darbų. Pradėtus baigkim 
ir naujus užimkim su Naujas 
Metais. Lietuva, mūsų mo
čiutė laukia mųs darbų. Pa
rodykim jai, kad mes esam 
jog sunųs ir dukterys. Valio 
nepriklausoma Lietuva su so
stine Vilniumi! 

J. M. Tulauskas. 

DUOTI KALĖDŲ 
DOVANA 

Daimanto arba aukso žiedas; aukso arba paauksuotas lai
krodėlis. Tie dalykai pasilieka atminčiai ant visados. 

Tiktai reikia žinoti, kur juos pirkti, kad nupirktumėt tei
singą tavorą ir už teisingą kainą. Mūsų krautuvė yra žinoma 
per 25 metus-Chicagoje. Mes parduodame teisingai gvaraD^o- K 
tą tavorą ir už teisingą kainą. * 

P. K. BRUČHAS 
3321 SO. HALSTUD STR. 
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P. KV0RKA & SONS i 
1549-51-53 W. Chkago Avenue B 

i 
I 

- , » m»m.»4»~. 

Rakandai, Pečiai, Kar-
petai, Pianai, Victrelos, • 
Siuvamos Masinos, Plau
namos Mašinos etc. 

Cash arba ant lengvų išmokesčių. 
. Telefonas Monroe 3683 

•i' m y « » > w i f » » M w » < i i * « ^ - « 

Chieagoj yra suvirs 1,555 
mylių buVrarų. 

JOSAMERIKOC 
LINIJA 9Broadvay. Nsv^rk.NYL/ TES"LIETUV 

Didžiausia pasaulio plytnjr 

čia yra Chieagoj. 

KELIONE * 
P E R H A M B U J i a 

A R B A LIEPO ją . 
VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ IR 

TIESiV KELUJ 
Lietuviai važiuojant | PUiavą apienkia 

Lenkų juostą (karidorlų) 
Visa Trečia Klesa Padalinta { Kambarius 

Ant 2-įų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių Lovų 
•ESTONIA" Išplauks Sausio 11, 1922 
•LITI \MA" Išplauks Vasario 1, 1922 

Trečios Klasos Kainos I: 
Ii AM BURGA $103.50 — PILIAVA $106.50 

hf* LIEPOJŲ $110.06. 
Dėlei laivakor. ir žinių kreipk, prie savo ag-en. 

• M M n n M i 
*X 

ATLAIDAI. 

= ,!"•'!'r iru » i J . • ' M H 
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DRAUGAI LR DRAUGES! 
J Skaitykit ir platinkit 

"MOKSLEIVJ 99 

LlfiTUTItl KYMO KATALIKU M€MDSLMrmj STJSUnEEMIJIMO 
ORGANĄ. 

Užsisakydamas "Moksleivi" paremsi moksleivius. 
"Moksleivio" kaina: Amerikoj $2.00 I uisienį $2.50 

J. J. ŠUKAS, 
Branch Office: P. O. Box 462, Valparaiso, Ind. 

* i 
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NAUJA FOTOGRAFIJA STUDIJA 
Su vestuvėmis, pagrabais ir privatiškais užsalcy-

mais krei j^ i tės šiuo adresu : 

1411 So. 49th Ct. Cicero, IU. 
FOTOGRAFAS J. B. KUDIRKA 

'< » * • " • i • m » • » i 

Spriugrield, HL — Gruodžio 
16, 17 k 18 d. Šv. Viuceuto 
lietuvių bažnyčioje įvyko ke-
turiasdešimts valandų atlai
dai. Iškilmėse celebrantu ir 
pamokslininku buvo Tėvų Ma
rijonų kongregacijos perdėti-
nis gerb. kun. F. Kudirka iš 
Chicago, I1L Pamaldose daly
vavo taipgi kun. Kolesinskas 
iš St. Louis, Mo. ir keli kuni--
gai svetimtaučiai. 

Rupesniu vietinio klebono 
kun. I. Keršio, bažnyčia buvo ^ 
gražiai papuošta įvairiais nau
jais įtaisymais. Rytmetinėse 
pamaldose solo uPa»is Angeli-
cus" (F. Cesar) gražiai pa
giedojo vietinio vaistininko-
žmona, p-ni E. Čižauskienė ir 
"Ave Maria' ' (C. Gounod •— 
Back) puikiai pagiedojo vytė 
A; Brazaitė. Vakarais mišpa-

5fi2S5 

NAUJOS MALDAKNYGĖS Iš MĖTOTOS. 
Gavome i§ Lietuvos daugrybė Maldaknygriu, Kantičku*. ir kitokių 

knyg-u. Didelis galtinis, Aukso Altorius, BaHas Balandėlio, Danirls-
kas Balsas. Kantlčkos visos yra labai gražiuose apdaruose. 

Laiškams rasyTftui popieros su pasveikinimais ant šv. Kalėdų. 
Atviručių Su Lietuviukais parašais Šv. Kalėdų pasveikinimui. 
Taipgi turime popieros laiškams rašyti skrynutėse, didžiausiame 

pasirinkime. >>•*> 
Del šių dalykų meldžiame kreiptiee pas 

PAUL p. BALTUTIS 
$01 W. W-rd St. Tel. Taros 4669 Chicago, DJ. 

Priešai Sv. Jurgio Bažnyčios, ant Bridgeporto. 
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AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUV* (Jeweky Shop) 

Norint gauti gerus smagius ir augštos 
rųšies čeverykus už žemas 

kainas geriausia 
eiti pas 

T ET E R B R O S . 
LEO TETER, Savininkas 

3415 So. Halsted Street TeL: Boulevard 1565 
Mes turime specialib didžio moterišku ^evoryV^. 

% ^ 

Parduodu deimantus, laikrodžius \x kitus auksinius daiktus. 
Visokius pataisymus atliekame kogeriausiai ir už prieinamą 
kainą R. A. ANDRELIUNAS, 

U» 8» fairfield Av4, Cttlog^ 1^ 
~ - U - ^ mm ^ " mmmmt 

£illlilll!iiiuiiiimiiiiiitiiiiillllllllliiilliillliitiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimi 

P. CONRAD f 
UETUVIS FOTOGRAFAS 1 

3130 S. Halsted St., Chicago, UI. -
Kurie gaunate paveikslus te Lietuvo* S 

neatidėliojami pasidarykite daugiaus arbe E 
di<*eiius. Mes perimame senus padarome t 
didelius. Sudedam ant vieno i* keliu «kir 
tingų. 

_ ^ ^ ^ ^ - ^ ™ - L — ^ — Traukiame paveikslus namuose, pn« a 
^ ^ Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, = 

- pavienius tt tt Darba atliekame kuoge = 
rlausia. Pbone Drovar CS«> r 

«rf^ii"iiiii"iiiii'«»'''»"»iii^iyirHr""VBrrriii>«"»"'»'""»tiiiiiiiifiimfiiiMiMi^ 

v 



Šeštadienis, Gruodi 24, 1901 DiUUČAS $ 

D l A. K. RUTKAUSKAS' 
4449 South W n l i i » Ave, 
Telefoną* LafaTette 4 1 4 4 

Valandos: » - l l rytais, 1-J po) 
[pietų ^ 7-8 vakarais . Ne^e ld i s" 
n tais tiktai po pietų I lkl B v. 

SOfftoe TcL Blvd. 7820 ' f> 

Dr. M. T. STRIIOL'ISS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
Pcrke le savo ofisą i 

4401 SOUTH A S H L A N D A V E . 
V A L : 10:30 iki 12; 3:30 lkl 5 ir 

6:88 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. £> 
N a m . : 2 9 1 4 W. 43 St. je 

Tel . Lafayet te 263 * 

TeL B lvd . 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS D E N T I S T A S 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47-tos Gatves. 

^Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. Sere< 

^ 5 = 5 5 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A F R A P A T H 

[Gydau B e Vaistą iv B e Operactjc 
10737 S. Mkhųcan a ve. 
N u o 8 lkl 12 vai. ryte. 

!418 W. 43 Str. Chka 
( P r i e W e s t e m Atrenue) 

N u o 2 iki 7 vakare. 

t Telefonas Boulevard 9199 9 

I DR. G. KASPUTIS \ 
DENTISTAS > 

3331 So. Haisted 64. 
Valandos: 9—12 A.M. • 

1—5; 7—8 P. M. J 
I &jt£*&JtA*&A£*&9ja*£-t a*a t a*s 

DR. S. NAIKEUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir C H I R U R G A S 
Ofisas Ir vyven imo vieta: 
3252 South Hals tcd Street 

Ant viršaus Ualver. State Bank 
Valandos: n u o 10—12 ryte; nuo 
j — i po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedė l iomis nuo 1 8 — 2 
Telefonas Yards 2344 

J7RTHARL7S"EVL j 
• P e r k ė l ė savo ofisą p o rnisncrtuĮ 
1 4 7 2 9 SO. A S H L A N D A V E N U E f 

• SPECIJALISTAS J 
D i l o v ų , Moterų ir Vyrų U « ų 

• V a i . : ryte n u o 10—12; n u o 2—5 j 
• p o p ie tų; nuo 7—8:88 vakare . | 
• N e d ė U o m i s : 10 iki 1. | 

Te le fonas Drexel 2 8 8 0 1 

DR. M. STAPUU0NIS 
N A P R A P A T H 

G Y D A U B E GYDUOLIŲ I R B E 
O P E R A C I J Ų 

Ofisų Valandos: 
8S47 E m e r a l d Avenue 

18 Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Te le fonas Boulevard 9S97 

781 W . 18-th Gatvė 
N u o f lkl 8 vaKare. 

!sžzįsąg:gjgte 

Dr. M. Stupnickij 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, UiLINOIS 
Tele fonas Yards 8032 

Valandos: — S lkl 11 II ryto:! 
8 po pietų iki 8 vak. Nedelio-J 
anie nuo B lkl 8 Tai. 

DR, A. L YUŠKA 
1900 S. Haisted Str., 

TeL Ganai 9 1 1 * 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 9911 W. OSrd Str. 

TeL Prospect 3468. 
i 

l i m » i T r " * " "— ** ** * " Į 
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Tel. Canal 257, Fak. Ganai 2118 

ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoj** Ir 

Ghirvg&t 
1991 South Haisted Street 

Valandos: 10 lkl 12 ryte: 1 iki4 
po p ie tų: 8 Iki 9 vakare 

Telefonas Pu l lman 850 

Dr. P. P. ZALLYS 
L I E T U V i r DENTLsTAS r 

9 10801 South Mlcli igan A v e u a e 
R O S E L A N D , ILL. 

f VALANDOS: 9 ryto iki 9 v a k a r o . 
i WBJU: PUULMAM 3*2 . *T..9.480 ^ 
99»ągo<reo«»opoo«yx>;j04Wr'»»««*• 
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DR. G. M. GLASER 
80 

Oftaas 8149 So. Morgaa 98, 
Kert* S2nd 8t.» Chioago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Molertskų. Vyriškų kr chroniškų 

Ugų 
OFISO VALANDOS: N u o 19 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
Nedėl iomis nuo 10 iki 2 po pietų. 

T e l c f o s * * r a r d s 487 

DR, MAUR1CE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4481 So. Ashland A ve. 
Tel . Yards 004 

OFISO V A U : 
8 iki 10 v. ryto. 1 iki S Ir 7 iki 
9 T. 
TeL Nakt imis ir nedėl ioj po pietų 

OakJand 1294 

(VAIRIOS ŽINIOS 
KUN. KARALIUS PASKIR 

TAS KLEBONU. LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 
Philadelphia, Pa. — Gruo

džio 7 d. mus apleido gerb. 
kun. J. Karalius. Jis iškelia
vo į Coaldal* klebonauti. Gy
vendamas FkUadelpkijoį jis 
buvo visiems įsibran^tB^s. Tai 
buvo pavyzdingas kunigas. 
Daug pasidarbavo Bažnyčios 
ir tėvynės labui. Jis yra karš 

Kretinga, lapkričio 15, 1921. 
Gerb. L. Vyčių 13 kp. 

Nariai ir Narės. 
Sveikinu su Šv. Kalėdomis 

ir Naujais Metais ir linkiu kuo 
geriausio pasisekimo darbuo
tis 1922 Kristaus metais. 

Man buvo labai nemalonu 
atsiskirti nuo tokio gražaus 

IRCB. Tel. Cftees* 8084 
Ofiso Tel. Cicero 49' 

o u s i S i PINIGAI LIETOVON. 
Praneša v is iems kad pe Sau . 

sio 1, 1922 perkelia residencija 
po numeriu 

1895 So. 49 Oeurt 
Ofisas bus toj pačioj vietoj 

kaip ir dabar. 
N. E . Cor. 49 Court Ir 13 Str. 

ant viršaus vaistyničios. 
& S^9^9^%a^f>fya^@^^®^S^S,(^®,'t,^ 
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Dr. L L M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

1
Ofisas 10900 S. Michigan Ave. 
VaL 10—12 ryte: 2—4 po pietų. 

6:30—8:80 vai . vakare. 
Residencija: 10588 Perry Ave. 

Tel. Pu l lman 342 ir Pull. 349 

tas tėvynainis, gabus kalbėto-' jaunimo būrelio Liet. Vyčiu 
jas. Gaila yra jo netekti, bet * l kuopoj, 
turime sutikti su Aukščiausio- Nelinksma buvo apleisti L. 
jo valia. j Vyčių ir Suv. Vals. ir rengtis 

Mes kun. Karaliui linkimo i tolima kelionę. Ta kelionė 

•tuiiiiiiiiiiiiiiiuiiriiiiiaiiiuinitiiKitiisf 
Telefonas Von Bnrca 894 

k 1189 Independenee Blvd. 

OR. A. A. ROTH, 

kuogeriausio pasisekimo nau
joj kolonijoj. Lai Aukščiau
sias sustiprina jo jėgas dar
buotis Dievo garbei, tėvynės 

atrodė labai nemaloni. 
Parvažiavus Lietuvon radau 

Pavasarininkų organizacija. 
Ji. taipat darbuojasi kaip ir 

labui ir vesti žmonija išgany- ** Vyčiai. > 
mo keliu. Ilgiausių metelių. Nieko nelaukdamas ir a* 

Menka dulkelė. 

Kasas Gydytojas rl 
apectJallstM Moterišku, Vyrt«kq 

Vaikų Ir visu chroniška Hrų 
BALANDOS: 10—II ryto 9 — s p* 

pietų. 7—8 vak. Nedėl iomis 10—19 9 
Hfeoi* 8854 So. Hal-rtcd 8t., tfjjssjsji 

Telefonas l>rover 809S 
<«IMI I I I l lH I I I |H iMl l l l t l l l l l t l l l ( l l l l1 I I IH I ia 

MOTERYSTĖS BYLA. 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

Kamp. Oakley Ave. Ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 6 po 

pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1718—241 
Ros. Tel . : Midvvay 5512 

šešios Valstijos iš anksto pri
ėmė motinystės bylos (kuri 

tapo įstatymu) aprūpi
nimus. 

Dieną, prieš Dėkavonės Die-
1 nai, Prezidentas Hardingas 
I pasirašė po "Motinystės By
lia", kuri parūpina federalę 
bendradarbiavimą pastūmėti 

| pirmyn motinystės ir kūdikys
tės gerovę. Po trijų metų ko-

, vos, byla perėjo Kongreso a-
budu namus su didžiuma bal-

! y . W. RUTKAUSKAS 1 
J ADVOKATAS : 

i Ofisas Didmiestyj : 
29 South La Baile Street 

R a m baris 824 
Telefonas Central 6390 

g Vakarais, 812 W. S3Srd S t , 
Telefonas: Yards 4881 

I ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKI, J R . ) 

f A D V O K A T A S 
f Veda bilas visuose te i smuose 

Miesto Ofisas: 
<*7 B. Dearborn S t , Room 1040 

Telefonas: Central 1774 
Vakarais: 9251 S. Haisted St. 

Telefonas: Boulevard 553. 
ffswiSfS"iSrr,f-^f f tf'Sidvs'TS <•*•< 
9991 

» • • w mm-mįį 

J. P. WA1TCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
JDten.: R. 811-999 N. Dearborn St. 

I Tel. Dearborn 0090 

Vakarais: 10738 S. Wabash Ave. 
Roscland Tel. Pu l lman 6377 

Suv. Valstijų Darbo Depar
tamento Vaikų Biuras turi 
prižiūrėti akto išpildymą, ir 
Vaikų Biuro viršininkas tai 

• akto augšeiausias aficierius. 
Motinystės ir kūdikystės hy-
gienos bordas, kuris susideda 
iš Vaikų Biuro viršininko, 
Suv. Valstijų Viešos Sveika
tos Biuro generalio chirurgo, 
ir Suv. Valstijų Apšvietimo 
komisijonieriaus, turi peržiū
rėjimo ir patvirtinimo teisę. 

$14,480,000 paskirta pir
miems metams, ir $1,240,000 
del kiekvieno sekančių penkių 
metų. Be mažo procento tikslo 
niekiant, pinigai bus padalinti 
tarp valstijų kurios priims 
akto aprūpinimus. Pinigai su 
valstijų fondais bus vartoti 
pagerinti motinystės ir kūdi
kystės gerovę ir hygieną. 

» • • — 
Tel 

1 

prisirašiau prie Kretingos Pal 
vasarininkų kuopos. , 

Žinoma, tuoj apkrovė dar
bais. Tuojaus surengėm vaka-

Mums yra sunku darbuotis. 
Vakarėlius turime rengti dar
žinėse, ant repeticijų lankytis 
toli. Turime daug vargo, kol 
surengiam vakarėlį. 

Iš Amerikos sugryžę esame 
du: vienas iš L. Vyčių 6 kpv, 
ir aš iš 13 kp. Mudviem dau
giausia tenka darbuotis, prie 
visokio veikimo prisidėti. 

Kai-kurie Amerikoje gyve
nantieji sako, kad iš Ameri
kos sugryžusius neprileidžia 
prie veikimo. Tas netiesa. Tik 
tokių neprileidžia, kurie yra 
bolševikais. 

Aš esū dėkingas L. Vyeių 
13 kuopai užtai, kad mane iš
mokė ištikimai-darbuotis Ba
žnyčios ir tėvynėm labui. 

Lai L. Vyčių 13 kp. gyvuo
ja ilgiausius metus. 

Su gilia pagarba, 
Matas Kniukšta. 

Neuisimirškime Naujiems 
Metams pasiųsti gražią dova
nėlę savo draugams ir gimi
nėms Lietuvoje, išrašydami 
jiems M Drangą/' 

Visais dienraščio "Draugo", 
ir "Laivo" reikalais kreipki
tės pas vietinį agentą 

JUOZĄ MOCKŲ, 
1301 So. 50-th Ct. Cicero, 111. 

r efonas Yards 1138 i 

STANLEY P.: 
MAŽEIKA \ 

GRABORIUS IR: 
Balsamuotojas ] 

Tūrių automo-Į 
bilius visokiems: 
reikalams. Kaina! 
prieinamos. į 

3319 Auburn; 
Ave. Chicago.: 

Tel. Off. Humboldt 4888 
Res. Humboldt 3398 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. Milwaukee Ava, 

Chicago. 

KAIP JUSĮĮ AKIS 
Ar esi nervuotas. kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akis 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip. tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 matu patyrimo. kuris 
suteiks tamietai geriausią pa
tarnavimą-

JOHN J. SMETANA U 
1801 So. Ashland Ave., Chicago 
kerte 18-tos gatvės; S lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui FLATT'S Aptlefcos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9 
va. Nedėl iomis nuo 9 ryto iki 
1 8 d i en . 

Dr. 0. VAITUSH, 0 . D. 
U R C T i g AMJLV SPBC1AI.18TAS 

PalenKvlna visų akli) 
tempimą k&c yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos. avalRU-
lio, aptemimo, ner-
votumą, akAudaučiue 

>r užsidegusius karalių aktų kreivos akys 
*aterakto, nemiegi o, netikras akis Indedam 
Daroma egzaminas lektra parodantis me
ilausiąs kliUdas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbėta 8>/-
gskue savo regėjimo ir valkus sinančiui 
mokyklon. Valandos: nuo 13 iki t vakaro 
Ssdeliomia nuo 10 lkl 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drsver 96SS. 

Kas nori kad sttjsti pinigai greitai ir teisingai pasiektu- paskirta 
vieta, s iuskite per mūsų įstaigą. Mes dastatvme pinigus į trum
piausi laiką ir v isuomet i paskutini pastą, be jokio atitraukimo. 

S iua&ame pinigus per telegrafą ir i šmokame laike 5 iki 7 die
nų paskutiniame pašte pinigais, kaip ir paprastai. l iesos per
s iunt ime yra visiškai mažos. U ž PINIGUS PILNAI/ ATSAKOME. 

Visi kurie tiktai yra siuntę pinigus per mūsų įstaigą yra pilnai 
patenkinti , nes gauna laiškus i i Lietuvos, kuriuose sako: "Nesiųsk 
pinigus kitur, kaip Uk per Baltuti, nes mes geriausiai ir leng
viausiai ats i imame 18 pašto". 

Parduodama laivakortes ant visų Unijų i Lietuvą ir 1S Lietuvos. 
Parūpinama paaportus ir visus kitus reikal ingus dokumentus 

del važiuojančių į Lietuvą. 
Parduodame namus ir Uotus, ir apdraudžiame nuo ugnies ir 

kitų nelaimių. 
Turime pašto skyrių, iš kurio gal ima gauti tarptautinius "Money 

Orderius" i v isas dalis pasaulio. 
Teisingas ir mandagus patarnavimas. 
Visais reikalais kreipkitės prie 

P. P, Baltut is ir Kompani ja , 
901 West 33-rd Street 4600 South Wood Street 
TeL Yards 4668 Chicago, Dl. Tel. Lafayette 0256 

nmmmmmmmm 

DIDELIS KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS 
« 

E 00. 

Geriausios rųšics auksinių laikrodėlių, deimantų, žiedų, lenciū
gėlių, perlų viriškų lenciūgėlių, auksinių ir paauksuotu, sidabri
nių šaukštų, plunksnų ir tt. Jeigu nori nupirkti savo draugams 
geras dovanas už pigia kainą tai ateik pas mųs, o tikrai busi už
ganėdintas. Taisome visokius laikrodžius, darbas garantuojamas 
kaina vis iems prieinama. 

KAZIMIERAS BUDRIS 
2403 So. Oakley Ave. Chicago, HL 

SKILVINIAI KIRMINAI TAI iinniiiiiiiiiiiiminiUMiiiiiiniuutiifiM.il 
ŽARNŲ PARAZITAI. 

Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų 
yra gydomi nuo 
visai kitokiu ligų 
kuomet istikrųjr* 
visa priežastis y-
ra jų skilvis. Kuo 

j I met neturi apeti-
W š to' ^r<** griaužia, 
1 t jauti skausmą vi-
I Į ' duruose, skausmą 
IJr strenuose silpnu

mą akyse mirguliavimą tai ženk 
lai kad kas nors yra negerai su 
jusu skilvių, kad skilviniai kir 
minai tenais ponavoja. Pas va* 
kus tuojaus galima patemyti, ji? 
nenori valgyti, miegoti jieras tan
kiai galva skauda, jie neturi noro 
žaisti su kitais vaikais. Laxtan y-
ra sutaisytas kad panaiknti 
skilvines krimeles iš juaų syste-
nios ir yra daugumos žmonių 
vartojama su gerais rezultatais. 
Pilnas būdas gydymo Laxtan 
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei
gu jautiesi nesveiku tai tuojaus 
pradėk gydytis nes gali išsivysty
ti kunvulsijos ir kokios kitos li
gos! Laxtan yra parduodamai 
Dro. Lamcco Lab., Forbes at 
Moultrie, Pittsburgh, Penna. 

. PRANEŠIMAS. . 
Siunčiame piningus Lie- ] 

tuvon, prisiuntimas užtik- i 
= rintas. 
I lnšuruojamc nuo ugnies, | 

namus, rakandus ir auto- I 
g mobilius. 

Parduodame namus, sko
liname piningus. 

Evaldas & Pupauskas 
I 840 W. 33rd St. 1 

Jards 2790 
SBS C 
= S 
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Randolpb 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas viclumlestjje 
A S S O C I A T I O N B L D G . 

1» Soutli La Salio Street 
Room 1303 

Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietų 
Namų Tel. Hyde Park 3895 

SuJy&k Londono laikraščio 
"Universe" (spal. 28 d. S. m.) 
seserų Brigytiečiii mažosios 
bendrijos Via delle Isole, Ro-
moj^ koplyčia buvo pačių se
serų pastatyta tik su vieno 
darbininko pagelba. 

Galima gaut pirkti Dienraš
tį "DRAUGĄ" pas 

p. Antaną J. Višniaucką, 
4107 So. Rockwall Str. 

Chicago. 
• i wmm II Są • n » — 

Lengviau žodžiu remti, ne
gu darbiu 

Telefonas Ganai 5395 

JOHN 6 . MEZLAISKIS | 
i 

Generalis Kontraktorius, staty-
• to jas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. H~~ 

^ViiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiHimiiiiunnimuiiiiiiiuiuiUMiiuiit^ 

Nepaprastumas! 
Gražumas! 

Malonumas! ii 
LIETUVOS ALBUMAS! 

m 
i i i 

=3R=C 

STclefoaas Boulevard 4130 II 
A. Masalskis! 

Graborius jį | 
Patarnauju lai->^ 
dotuvėsa, T e s - $ 
tuvese, krikš-^įl 
tynoao Ir k i t u o - ^ 
•e reikaluoseV 
Kainos prieina- Į 
m o a 

ALBUME yra 436 puslapiai. 
ALBUME telpa 286 paveikslai žymiausių tautos dar

buotojų. 
ALBUME surinkta 155 biografijos 
ALBUMAS visais žvilgsniais yra puikus leidinys. 
Užsisakykite sau, arba išrašykite kaipo Kalėdų dovaną 

s a v o d r a u g a m s a r g i m i n ė m s . K a i n a $ 5 . 0 0 . 
• 

Adresuokite: 
DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

ja i 

*3307 Auburn Ave. Chicaero* S# * 
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FABIONAS ir MiCKIEViCl, Ved. 
(ieriaiinia siuntimas pinigų, 

laivakortes, pas portą i ir 1.1. 
N O I VKI .M K \ s 

!?<•:«! I l s i u , . - l * a s k o l O ! « 
I n s i i r i i i a i ir i . i . 

809 W. 3D»:I St , arts S. Haisted S«. 
Tel Saulevard 611 

Valandos: 9 iki b kasdiena. 
VaM J u b. i i i'<are 

Ncd.: iki 3 po oic.'ų. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Dar yra proga kelioms ypa-

toms prisidėti 'pinįgiškai prie 
mūsų naujo patento išdirbinė-
jimo. Taigi kurie norite kad 
jūsų ateitis butu naudinga tai 
prisidėkite pinigais ir darbu 
kol dar yra laiko nes ta proga 
į trumga laiko užsibaigs. 

Atsišaukite ypatiškai arba 
laiškų į mūsų tik ką tveriama 
dirbtuvė dr persitikrinkite sa
vo akimi ir protu. 

Bus atdara kiekviena die
na ir nedėlia po pietų. 

Fountain Paint Brush Co. 
Mfg. Co. 

1623 Blue Island Ave. 
Chicago, Illinois. 

• • • • 

• 
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P R A N E Š I M A S . 
Didžiausia lietuviška 

krautuvė po numeriu 4617 
S. Ashland Ave. Kurioj 
galima gauti yisokiu vy
rišku aprėdaJiu: sulyg 
naujausios mados over-
kautų, siutų, čeveryku, 
viršų tiuių ir apatinių mar 
škinių, vyrams ir vai
kams, skrybėlių, kepurių 
ir daug kitokiu aprėdaliu, 
prekės labai pygios . Vi
siems gerai pažįstame sa
vininkai Maikė Raudis, 
kuris dirbo per 17 metų 
prifctOppenheimer ir J. Ja
nušauskas, 4617 S. Ash
land Ave., Chicago, UI. 

VALENTINE P R F S M A K I N G 
COLLEGES 

3407 W. Madison. 1860 N. WeUs,J 
S205 S. Ksvlstod Siroete 

137 Mokyklos S U T . Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patterny kir

pimo, Designing bizniui ir na-( 
mama Vietos duodama dykai. < 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
mokėjimais. Klesos dienomis Ir] 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
TeL Seelcy 1643 

SARA PATEK, pirm 

I Š P A R D A V I M A S 
Puse — Prekes 

Vyrų ir .raunu vaikymu Siutai ir O-
Įverkotai $20 — $25 ir $30. Dabar 
;po $10. $12.50 ir $15. Kiti siutai Ir 
j overkotai Iki $45. Mes turime pilna 
stocka vyru, jauny vaikiau ir vaiką 

1 Siutų, O' Kotų, Mackinaws, RaLn-
' coats ri kelnių kurias parduodame u i 
puse buvusios kainos Turime kuferių 
ir volizų. Gausi už pilnos verčios. A*-

' darą Kasdiena iki 9 vakare. Nedė 
liomis iki 6 vakare. 

Ište ista 1002 

S. GORDON 
1415 S. Haisted Street 

FR. W A T E K A I T I S l 
L A I K R O D I N I N K A S S 

aisau ir užlaikau įvairių a u k s i n i ų * 
daigių krautuvę. i 

Sąžiningai patarnauju. 
^1827 So. HuLstcd St., ChleagoJ 

^.—j," IB.T ^._.*'.; • . i i ' rą •-jn-.^aaa_ 

PARSIDUODA "Pool-room" su 7 
stalais ir barber shop BU trims kė
dėmis viakas yra nauja geram pa
dėjime geroj Vietoj tarp lietuvių ir 
rusu apgyventoj kolonijoj geros biz* 
nis priežastis pardavimą savininkas 
išvažuoja Europon parsiduoda pigiai. 

1211—1217 \Ve>tminstai Ave. 
Detroit, BK«b. 

ATSIDARĖ NAUJAS 
GARAD2IUS. 

Taisome automobiliue visekio sty-
liaua. Turime visų automobiliui reika 
l ingu dalių, ypačiai "Fordo" karams. 

Samdome automobilius, pagrabams, 
vestuvėms, krikfitynėms ir kit iems rei 
kalams. Kreipkitės: 

Charles Garage & Repair Shop 
2039 W. 22-nd Str. 
Telefonas Canal 0223 

Naktins Td. Yards 6647 

A n t p a r d a v i m o a r b a m a i n y m o a n t 
p r o p e r t e s ž e m ė s u b u d i n k a i s , 12 d e -
s i n c i n u d i d e l i s s o d a s art i v a n d e n i o 
ir vieškelio. Kaimas Bagusiškių, š id-
lavos valsčiaus. Lidavenų pažto, Ra
seinių apskr. Lietuvoj. Atsišaukite pas 
savininką.: 

S. F . SHTMKUS 
3066 Eas* 02-nd StraeC 

. 3-rd Floor Union Bank Bldg 
Telefonas So. Chicago 7678 

http://iinniiiiiiiiiiiiminiUMiiiiiiniuutiifiM.il
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P R A N E Š VM A S. 
stojusio automobiliaus tuo lai
ku, kuomet vijautysis automo-

Mokinių vakaras. 

(jerb. seserys mokytojos uo
liai rengia vaikučius prie Ka
di) iškilmingo vakaro. Progmb-
mas, kaip girdėjau, bus labai 
j vairus. Paprastai Vaikučiai 

I bihus ant tų pėdų atuze. 
«i«o «% m- • I T gerai atlieka- savo uždavinius 

Policmonas tuojaus pakele J f . . . 
, . . ir moka. gerai nuduoti. Tiki 
\ ienas 

Šiandie " Draugas ' ' 
atdaras tiktai iki 6 vai. vaka-jkova piktadariams. 
re. Inužudytas, kitas pasidavė, kuo 

Pirmadieny, 26 d. gruodžio,' rpet pamatė savo sėbrą išsi
bus uždarytas visą dieną, tiesusį su perskriosta makau-
Laikraštis tą dieną neišeis. le. 

"Draugo ' / Redakcija ir Suimtas pasisakė esąs Clau-
Adniinistracija.de Thomas iš Seattle. Gi nu-

IIIIIIIIIIlilIlIlIlinilliniIlIlIlIUIIIIIlHHIilI ^ a u t a s buvęs ^ a r l Gilliert, tai-
• ' pat iš Seattle. Abudu jaunu. 

masi, kad ir šį kartą jie mor 
kės mus padžiuginti po Ad
ventų metavonės. Vakaras bus 
parapijinėje svetainėje. 7:30 
vakaro. 

IŠ ROSELANDO. 

Gruodžio 18 d. įvyko Lab
daringos Sąjungos vietinės 
kuopos priešmetinis susirinki
mas. Prisirašė nemažai naujų 
narių. Išrinko tą pačią val
dybą sekantiems <anetams. 

Linkėtina surinkti kuodau-
giausia pinigų našlaičiams na
mų pastatymui. 

Kampinis. 

CICERO, ILL. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

Bedieviu darbai. 

Thomas vos 21 metų. s , 
Jųdviejų tikslas buvo api-

- j plėšti savo aukas. Viduj au
tomobiliaus buvęs plėšikas va-
žiuojant suspėjo nuo savo au-

Gruodzio 19 d., š. m. Pres- TO atimti pinigus ir kitus bra 
byterian ligoninėje pasimirė !m?"is daiktus. Tečiau bėgda-
a. a. Antanas Kiušas. Sabą- nias iš sustojusio automobi-
šnikas, sunkios širdies ligos Kaus viską viduj paliko, 
prieslėgtas, beveik visus me- | Policmonas MeNmigliton 
tus išgulėjo lovoje. Jausda- paaugštintas seržantu. 
mas netolima mirti, kaipo ka-j 
talikas prisisaukė kunigą Ig. ŽMOGŽUDIS PASMERKTAS 
Albavičių, savo kleboną, pra- MIRIOP. 
šydamas aprūpinti jį prieš 
mirtį šv. Sakramentais. Kle- Kriminaliame teism-e prisie
i n ą s net du sykiu atlankė Ii- į s i e j i teisėjai pasmerkė nri-
gonį ir prirengė jį kelionėn j '><>}> Harvey W. Church už 
amžinatvę. Be to, ligonis mel- nužudymą dviejų automobilių 
dė kunigo neapleisti jo ir po pardavėjų agentų, 
mirties teikiant jam paskutini Kaip paprastai, pasmerkto-
patarnavimą, palaidoti jo ku- jo advokatas pastatė reikala-
ną priderančiai su katalikų v imą atnaujinti bylą. Tuomi 
Bažnyčios apeigomis... Tečiau tikslu argumentai įvyks šau
to mirštančio žmogaus pra- sio 12 dieną, 
šymo negalima buvo išpildyti. 
nes bedieviai pasigriebę jo 
kūną, neprileido kunigo ir pa
laidojo jį, kaipo bedievį, laiS-

Kalėdų pamaldos. 

Šv. Mykolo bažnyčioj Kalė
dų rytą pamaldos bus sekan
čiai: Bernelių Mišios 5:30. 
Prieš Mišias tėvas Alfonsas 
pašventins naują Betlėjaus 
stainelę. Antros Mišios bus 8 
v. ir Suma su palaiminimu Šv. 
Sakramento 10:30 v. 

Rep. 

Ant. ir Em. Nausėdų trims 
vaikams darė operacijas del 
tonsilų ir nosims. Dabar ran
dasi Garfield Parko ligoninėj. 
Jki Kalėdų gal pasveiks. Lig 
šiol kainavo $450. 

Pajūris. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų Dr-jos" vietinės kuopos 
priešmetinis susirinkimas įvy
ko gruodžio 19 d. š. m., Šv. 
Antano par. svet. Susirinki 
mas buvo gan skaitlingas, 
todėl buvo visokių gerų su
manymų, kurie be abejone 
bus įvykinti. 

Manoma scenoje stalyti 
gražų veikalą, kuris dar nė 
karta nebuvo vaidintas. 

Pabaigus savus reikalus 
vienbalsiai sekantiems metams 
paliko šių metų valdybą, ku
ri taip gražiai darbavosi. Sek. 
metų ji stengsis dar daugiau 
pasidarbuoti. , 

Tik gaila, kad naujų narių 
nesimatyt susirinkimuose. 

Maža rėmėja. 

ŠVEICARIJOS KONSULIO 
VIETININKAS. 

vamanių kapinėse. Štai bedie- Šveicarijos konsulis Oiiea-
vi'i darbai. Kiekvienam žmo- | g o j e , Henry Nussle, rezignavo, 
gui, nežiūrint kokio jis bu-! j ( ) v ; o t o n i a nkinu konsuliu 
tų tikėjimo, šventas yra daik- p a s k į r t a s Ernest Buelher. 
tas pagerbti mirštančio žmo- <— 
gaus įsitikinimai ir išpildyti: (^hieagoje pavogta 11 auto
jo paskutinę valią, bet mūsų |mobilių paroje gruodžio 22— 
Dedieviai, nustoję žmonišku- '••>?, dieną. 
ino jausmų, to nepaiso. A r g i 
lai nepuikiausias pamokini
mas, kaip mes katalikai priva
lome saugotis tu dvasios su-

GĖLIŲ PARODA. 

Pradedant gruodžio 2* d. 
puvėlių, išsigimėlių — bedie- 5 r baigiant sausio 8 d. Gar-

field Parko konservatorijoj 
Omega. n u^ gėlių paroda. Bus kasdien 

atidarą nuo 8- y. rytą iki 10 
'. vakaro. 

vių. 

Šv. Alfonso dr-stė laikė 
priešmetinį susirinkimą (kur 
ir kada! Red.). Išrinko val
dybą sekantiems metams: 
pirm. J. Vaišnoras, pag. Aug. 
Martinavičia, rast. J . V. Dim-
ša, 3242 So-. Emerald Ave., 
ižd. Ant. Gricius, iždo rast. 
Juoz. Neseyičia, marš. Pr. 
Kuzminskas. 

Nutarė rengti balių šešta
dienio vakarą, sausio 21 d., 
1922 m., Šv. Jurgio par. svet., 
32 PI. ir Auburn Ave. ^ 
Taipat pasižadėjo remti naš

laičius sulyg išgalės. 
Ten buvęs. 

NEATSARGUMAS. 

The Central Bag Mfg. Co. 
dirbtuvė gavo užsakymą pa
siusti 140 tūkstančiu miltams 
maišų. Per neatsargumą minė
tas skaičius buvo sugadintas. 

At. 
VIENAS PLĖŠIKAS NU

ŠAUTAS, KITAS SUIMTAS. 

Du jaunu plėšiku užvakar 
naktį užpuolė " t a x i , " kuriuo-
mi važiavo keletas žmonių. 

Vienas plėšikas su revolve
riu įsikraustė vidun automobi
liaus, kitas — atsisėdo pas šo
ferį ir liepė kuogreičiausiai ! e n & l ^ M P n e 

važiuoti nurodomas gatvėmis. 

Parodoj bus 9,000 žydinčių 
i -o • * * 

augmenų, o2 rusių. 
X. 

VYČIAI RENGIASI PRIE 
VAKARO. 

ATSILIEPIMAS Į CHIGA 
GOS LIETUVIUS.VES. 

PRANEŠIMAI. 
A. L. R. K. LABD. SĄJ. 1 

kuopa turės priešmetinį susirin
kimą pirmadienyje, gruodžio 2G 
d. 2 vai. po pietų Šv. Kryžiaus 
parap. svetainėje. ; 

Nariai malonėsite susirinkti, 
nes šis susirinkimas bus svarbus. 

Valdyba. 

DR-STSS AUŠROS' VARTŲ 
ŠV. P. M. Moterų ir merginų 
svarbus priešmetinis susirinkimas 
įvyko sekmadieny, 25 d. gruodžio, 
1 vai. po piet. Vigi nariai prašo
mi neatbutnai atsilankyti, nes 
bus renkama nauja valdyba atei

siantiems 1922 metama 
Vaidyba. 

Šoferis pasipriešino. Tad jis \inėn- T u 0 r e i l ^ u ™pintis * 
du kartu pašautas ir privers- ! rinktoji komisijų turėjo savo 
tas važiuoti. j posėdį 18 d. gruod. Visų Šven-

Bet vienam vyrui pavvko i h* P1""- ™kyklos kambary, 
iš automobiliaus pasprųsti j J o j i komisija ypatingai sau 

uzsibriežė, kad tan vakaran 
atsilankiusių publikų -pilniau-

Trečiame iš eilės Chicagos 
Lietuvių Centralinių Organi
zacijų posėdyje tapo galuti-

Liet. Vveių Chicagos Apskr. n a i s u t a r t a b e n d r a i ***** 
statymo didelio I m i l ž i n i ^ ą visų Chicagos Lie-

veikalo mieste sekantį kovo i ^ i ų ^ f a s i n į Susirinkimų pa
minėjimui keturių metų Lie-

Ašis. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR 

prieš pat važiavimų. 
Kuomet plėšiku su savo a u 

, -, • j v .. . • siai patenkinus 
komis pasileido važiuoti, tasai ^ 
žmogus buvo arti savo namų. : 
J is dūmė vidun, pasiėmė re
volverį ir išbėgės sėdo prava
ž iuojant i automobiliun. Mokyklos vaikučiai rengiasi 

Plėšiku buvo į j i už kokių prie ateinančių švenčių. Gerb. 
poros blokų. Akimirkoj imta seserys mokytojos uoliai ren-
vytis. Pakeliui susidurta su j *iasi • prie statymo puikaus 
praeinančiu policmomi. Šis j reikalo, kuris yra pritaikin-
paimtas pagelbon ir automo- tas Kalėdoms, vardu "Nebu-
biliaus greitumas dar daugiau vo Užeigos". J į statys Kalė-padidintas. 

Ant galo su plėšikais va
dų vakare, gruodžio 25 d., pa
rapijos svetainėje; pradžia 

H 

žiuojųs automobilius susitren- punktualiai 7:30 vai. vakare, 
kė, kažkas sugedo ir susto- Visi kviečiami neužmiršti 
jo. atsilankyti 

Plėšiku spruko laukan iš su- Alpha. 

t u vos nepriklausomybės su
kaktuvių ir išnešti protestą 
prieš Lenkų kruvinus pasiel
gimus Vilniaus srityje ir t. t. 

Susirinkimas įvyks ketver-
go vakare, vasario 16 d., 1922 
m. milžiniškame " Ashland 
Boulevard Auditoriume" (tu
rintį 1Ą000 sėdynių), -Ash
land Boulevard ir Van Buren 
Street. 

Prašome viršminėta diena 
atskirai kolonijoms nedaryti 
susirinkimų. 

Varde Chicagos Lietuvių 
Centr. Organizacijų. 

Spaudos Komisija. 

Del informacijų kreipkitės 
pas. , 

J. A. Mickeliuną, 
.^40 S. WaHace St., 

Chicago, Ulinois. 
Telefonas Yards 2652. 

LIET. VYČIŲ PASKOLOS ir 
Taupymo Bendrovė laikys savo 
susirinkimą antradieny, gruodžiu 
27, 1921 m., vietoj pirmadienio 
2(i d., iš priežasties Kalėdų šven
tės. > 

Taipos-gi linkime visiems, šėri-
ninkams linksmų Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų. 

Valdyba. 

OIEDRININKI^ CHICAGOS 
APSKRIČIO metinis susirinkimas 
bus gruodžio 26-ta dieną, trečią 
yalandą p. p., Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje. 

Visi Giedrininkai — studentai 
ir alumnai — yra kviečiami -atsi
lankyti* Šiame susirinkime bus iš
rinkta valdyba ateinantiems me
tams. 

Valdyba. 

^DRAUGIJŲ IR KLIUBŲ Su
sivienijimas laikys susirinkimą 
gruodžio 26 d., pirmadieny, va
kare 8 v., Mildos svet., 3138 S. 
Halsted St, Chicago. Visi atstovai 
arba valdybos būtinai pribukite 
nes bus rinkimas valdybos atei
nantiems 1922 m. 

Lietuviški kratomi paveikslai. 
Genavaitės gyvenimas. 

Nauji krutomi paveikslai iš 
Lietuvos, Rygos ir Sovietų 
Rusijos. Gudrus kvailys, 2-jų 
aktų komedija, Lietuvių paro
da National darže. 

Bus rodomi sekančiose ko
lonijose : 

Gruodžio 25 Nekalto Pras. 
parap. Brighton Park. • 

Pradžia 7 vai. vak. 
Rodys Lietuvių Teatro Ben

drovės vedėjai. 
O. O. Lukšis. 
S. B. Kudirka. 

miPtmfii*mt*i*t*mwPt* 

Linksmų Švenčių Velijant 
VISIEMS MŪSŲ KOSTUMERIAMŠ IR RĖMĖJAMS. 

UNIVERSAL STATĘ BANKAS 
VALDYBA IR DIREKTORIAI 

Kapitalas and Surplus 
$250 ,000 .00 

A STATE BANK' 

Po Priežiūra Illinois Valstijos ir Chicagt) Clearing House Association 
DABAR YRA LAIKAS 

NESUGADINUS NUOŠIMČIO PERKELTI SAVO PINIGUS Į ŠĮ SAUGU IR STIP
RU BANKĄ. 

Priduokite mums savo Bankyne Knygute bile kurio Chicagos arba kito miesto Ban
ko, kuris jus neužganėdina arba nėra jums parankus, — mes sukolektuosime ir perkel
sime VJSUSTlNIGUS SU NUOŠIMČIAIS į šį 

UNIVERSAb 5TATE BANKĄ 
Stipriausia, parankiausia ir didžiausia Lietuvių Finansine Įstaiga Amerikoje. 

ŠIAME BANKE PADĖTUS PINIGUS ( iAUMA ATSIIMTI ANT KIEKVIENO 
PAREIKALAVIMO SU NUOŠIMČIAIS. 

Kas čedija pinigus Universal State Banke, tas nemato blogų laikų ir bedarbės. 
KALĖDINIS TAUPIMO KLIUBAS (Christmas Saving Club) 

Kas diena vis au#a ir au^a. Jstokite ir Tamista mūsų Kliuban. Galite pradėti su 
lc., 2c., 5e., l()c., arba doleriais, ir greit sutaupysite gražia suma sulyg mūsų plano. 

PINIGAI LIETUVON. 
Tikriausiai ir Greičiausiai nueina per UNIVERSAL STATE BANKĄ, nes yra 

siunčiami kas diena paštu ir kablegramais tiesiog KAUNAN duodame extra žemas 
kainas and didesniu sunm. 

JOS. J. KRASO^SKI. Pres. 
BANKO VALDYBA: WM. M. ANTONISEN, VicePres: & Cashier 

S. V. VALANCHAUSKAS, Asst. Cashier. 
BANKO VALANDOS: Kasdiena, apar t Nedeldienių, iki 4 vai. po pietų. Vaka

rais: Utarninkais nuo 6 iki 8:30.Subatomis. visa diena iki 8:30 vakare. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. Halsted St. Chicago, 111. 

Visiems Lietuviams žinotina, 
kad SAUGIAUSIA JUSU PINIGU 

taupymui yra SAVA BANKĄ 

etropolitan State Banką 
2201W. 22nd ir" Leavitt Str. Chicago 

Saugiųua šios banko s ^ali spręst iš to kad ji yra tvirtai 
paremta sėrininkų it direktorių turtu kuris siekia $12,000,000.00 
Bankos Kapitalas ir perviršis yra $245,000.00, ir kad yra po 
stipria Valstijos Valdžios priežiūra. •* 

V " S.-r; 

]>aug draugijų, kiiubų, verteivių ir tukstaneiai pavieniu 
žmonių, laiko pinigus šiame banke. O Tamista ar esi tame skait-
liuje? Jei ne, tai del Tami: '/j .orankumo, patarėm kad atneš
tumei savo bankine knygutė Lile kokios banko s iš bile kokio 
miesto, o mes perkelsime Tar i s tos pinigus į šį banką su vi
sais Tamistos .nuošimčiais. 

TEISINGUMAS IR MANDAGU&AS PA TARNAVIME YRA MŪSŲ PAMATAS 

BANKOS VALANT).: Kasdiena ryt* 9:00 v. ryto iki 4:00 v. vak. 
IJtarninkafc ir gubatomis iki 8:30 v. vak 

=?= 

LIETUVTS GRABORILS 
^ Patarnauju laidotuvėse kopiglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 

S. D. LACHAWICZ 
Tel. Ganai 2199 

2314 W. 23rd Place Chicago, IU. 

Visuotinas Išpardavimas 
fimneSu savo prieteliams ir rėmėjams, kad ifiparduodu savo vi

są biznį didžiai nupigintoms kainoms — daug pigiau, negu whole-
salio vertės. Turi but išparduota iki Naujy Mėty. Už

prašau visus atsilankyti. Nepraleiskit progos, nes 
daug daiktu paaukausiu savo draugams už trečią, da-
lj kainos, kurie su manim turėjo reikalą buvime tame 
biznVje pe*- vienuolika mėty. Taipgi nepamirškite at-

. atvesti savo draugus,, nes pasirinkimas yra gana di-
į delis, kaip tai: daiinanty, auksu, laikrodėlių ir Edisono 

gramafonų. Taipgi įvairus pasirinkimas, kas tik gali 
but aukso krautuvėj. 

P. S. Parduodu visus kartu arba pavieniai: 6 wall 
case'ius, 5 shelve-caslus, 1 safe'ą, 1 reglsterj, 2 angli
niu pečiu. Taipgi visus įrankius 
— varstotą laikrodėlių taisymo. 

Petei\A, Miller 
2128 West 22-nd Street 

Krautuvė atdara vakarais iki 10 

• 

' 
' 

KAINAI 
PR1CE 

Na 

ANI 

Suv. ValstiJ 
konferencij 
nardančių 1 
tatė savo 
tą &nglijos| 
priėmė. Bei 
legaeijos n| 
susinešti m 
mis. 
Suv. Vaisi 

buoja nardj 
*7ą. Sulig pj 
t i jos ir An^ 
60,000 toniį 
kiekviena, 
ponija po 
lian Italija 

Šiandie S 
95,000 tonų | 

ANGLU 
LONDONJ 

ną dieną, U 
kad Egipte 
ja prieš, ąng| 

Šiandie iš 
žinios patinj 
Egipto mies 
kilimai prie) 
valdžią, kui 
valdytais ti< 

Sukilimam 
kuomet angį 
iš Cairo dej 
egiptėnų na< 
Zagloul pašj 

Nors pa| 
aštriai eenzi 
iš tu patirii 
gausiai lieja| 

BADAS I& 
SOS A| 

Amerikonai 

Konstantui 
_Amerikos Šel 
ei j os eks-pedi 
vyko Odessoi 
panijon selp) 
ventojus. « 

OdessoB a] 
taip daug m 
Dono apskrii 
Tik skirti 
sos apskritu" 
didesnė negu 
x Vienas Šel 
cijos narys, 
kuone visą į 
rašo iš ten: 

"Pirmiaus 
stebino dulk< 
ir apleisti 
tai. Niekur 
nerasi, isemi 
kiojarteių šen 
kuliantų su 
davimui dai] 
dytojai, išl 
mi gydymui 
stu, yra, apie 
kstanČiai lų 
nas gjTdytoji 

http://Adniinistracija.de

