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Talkininkai Pasiuntė
Ultimatumą Ungarijai
a bolševikų armijos; paimta Odessa

. AUSTRFIJOS MONARCHISTUS.

Tokį parduoda S. V. vyriausy
Sako, gali atsigaivelioti Habsbė.
burgų dinastija.
Washington, rugp. 23. —
Paryžius, rugp. 23.—18 cen- Karės departamentas paskel
tralinės Europos čia parkelia bė, jog jis parduodąs miestelį
vo žinomas maisto administra Nitro, W. Va., kur karės me
tu buvo dirbamas beduminis
torius Hoover.
Vakar ji buvo vyriausios parakas. Tas miestelis buvo įs
talkininkų tarybos susirinki teigtas tik p a r a k a gaminimui.
Miestelis ir tuščios šiandie
me.
Pasibaigus susirinkimui jis parako dirbtuvės užima 1,800
pranešė, jog Amerikos prieder akrų. Aprūpintas naujausiais
me smarkiau veikti Europoje, pataisymais,; Yra 1,500 namų
nes kitaip Habsburgų dinasti darbininkų šeimynoms, 75 re
ja išnaujo atsigaiveliosianti zidencijos, vienas viešbutis,
mokykla, krautuvės, teatrai,
Ungarijoj ir Austrijoj.
gaisrininkų stotis, policijos
Tad, anot Hooverio, tuomet
nuovada, ligoninė ir banką.
talkininkų laimėjimo vaisiai
Pasiūlymai bus priimami
nueisią niekais.
pradėjus rugsėjo 30 d. mieste
Hoover stovi už tai, kad vy Philadelphijoj.
riausioji talkininkų
taryba
priverstų rezignuoti eregerco NEŠIRDINGOS JAPONŲ RE
ga Juozapą iš užimamos vie
FORMOS KORĖJOJ.
tos Ungarijoje.
Hoover toliaus pažymėjo,
Washington, rugp. 24. —Ko
jog rumunai posenovei rekvi rėjos prdvįzijonalės republikozuoja maištą Ungarijoje ir niškos valdžios prezidentas
gabena Rumunijon. Rumunai Dr. Syngman Rhee čia tvirti
nepildo talkininkų reikalavi na, kad žadamos Korėjai ja
mų.
ponų reformos nėra širdingos.

TALKININKAI ĮSAKO PRA UKRAINAI IR LENKAI Į
SIŠALINTI ERCGERVEIKI: BOLŠEVIKUS.
COGUI.
Denikino armija eina anl
Kijevo.
Liepia ungarams pasirinkti
koalicijinę valdžią.
Londonas, rugp* 23. — Uk
Paryžius, rugp. 23. —Talki rainos kariuomenė paėmė nuo
ninku taiko s konferencija va bolševikų Odessą, Čia paskelbė
kar vakare Ungarijai pasiun ukrainų misija.
Miestas paimtas po kruvitė ultimatumą.
Ultimatume
talkininkai pažymi jog jie at niausio mūšio šiaurinėj mies
sisako pripažinti eregercogą to dalyj. Bolševikų karės lai
Juozapą, kaipo Ungarijos vol- vynas, kuris kituomet stipriai
džios galvą, kaip dabar, taip gynė Juodųjų jūrių pakraš
paskiau, nežiūrint nei to, kad čius, apleido sausžemio bolše
jis butų išrinktas ir pačių vikus.
*
žmonių balsais.
Bolševikų armija dešiniajam
Ultimatumas sukabintas la upės Dniestro šone betvarkiai
bai stipriais ir neatmainomais bėga nuo ukrainų kariuome
OMSKAS SU PASKUBA
talkininkų žodžiais. Praneša nės, kuriai vadovauja žinomąjį
ISKRAUSTOMAS.
ma juo talkininkų generolams Petlura.
Budapešte, kad jie tuojaus
Lenkai paėmė Rovuo.
Bijomasi boUevlkų
pareikalautų eregercogo re
ctšpludimo.
Lenkų generalis štabai Varzignuoti ir leisti suorganizuo
.
šavoje praneša, kad lenkt} ka
ti koalicijinę iš visų partijų
Tokyo, Japonija, rugp. 23.-riuomenė
visais
frontais
įvei
valdžią, kol gyventojai galės
Anot gautų čia žinių, visos
kusi
bolševikus
(Turbūt,
ir
sustiprėti ir paskui pasiskirti
Suvalkijoj, kur bolševikų ne Rusijos valdžia (Kolčako val
patinkamą valdžią.
džia) iš Omsko su paskuba
Pagaliaus tame talkininkų sama. Red.).
krausto Irkuckan aukso atsar
Sako, lenkai po didelio mu-»
dokumente sakoma, jog erege
gą ir archivus.
rcogo darbavimasis, kad jį šio paėmę tvirtovę Rovno, VoKitose žiniose pažymima,
žmonės išrinktų, yra veltus linijoj.
kad Omsko valdžios pozicija
darbas. Nes taikos konferenci
Gi rykuose nuo Minsko len
kaskartas vis labjaus silpnė
ja nekuomet nepripažį s išrin kai pasivarę ligi linijos Ihujanti. Tas paeina nuo smar
kimo nei vieno Habsburgo men-Dortyn.
'''•;'.; j Jj
kaus bolševikų veikimo ir nuo
kaip Ungarijoje, taip kitur.
Denikinas eina ant Kijevo. kareivių skaitlingo dezertaviPasakojama, kad už tą ulti
mo.
Anot
apturėtų
žinių,
gene
matumą daug pasidarbavęs
Čionai nuomoniaujama, jog ja
žinomas maisto administrato rolo Denikino armija, paėmu
ponų armija, jei bus reikalin
rius Hoover, kurs nesenai čia si Chersoną ir Nikolajevą, ei
ga, pastos kelią bolševikams ir
sugryžes iš centralių Europos na ant Kijevo.
Taikos konferencijos sfero neleis jiems briauties ant Iršalių.
kucko.
Pirm pasiuntimo ultimatumo se daug domos atkreipiama į
Iš Pekino gauta žinių, kad
buvo pasklydusios žinios, kad pastaruosius nuotikius Rusijo
eregercogas jau rezignavęs. je. Nes, išėmus gen. Kolčako Omsko valdžia jau puolusi.
Bet tos žinios nepatvirtintos. armijos nepavykimus, visuose Bet tas tik prasimanymas.
kituose frontuose bolševikai
smarkiaus ARMIJA BUSIANTI SUMA
P I R K I T E KARĖS TAUPY vis labjaus ir
ŽINTA AIRIJOJE.
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). spaudžiami.
. CERNOGORAI PAKILĘ PRIEŠ SERBUS.
Copenhagen, rugp. 23. — Cernogorijos gyventojai pakilo prieš
serbus, katrie mėgina pavergti tą šalį. Vietos černogorų konsulii ga
vo žinm kad visoj šalvj paplinta revoliucija prieš serbus.
KALĖJIMAS PROFITERININKAMS.
W(tshington, rugp. 23. — Žemesnysis kongreso butas vakar be
jokio priedo ir be opozicijos priėmė amendmentą prie Leverio mai
sto kontrolės įstatymo, kad visi, kaip dideli, taip maži, maisto, dra
bužių ir kitokių pragyvenimui reikalingų daiktų profiterininkai bu
tų baudžiami $5,000 arba dviem .metais kalėjimo arba abiem tom
bausmėm.
AMERIKONIŠKA KARIUOMENĖ EINA TOLIAUS MEK8IKON,
Marfa, Tex., rugp. 23. — Amerikoniška kariuomenė eina toliaus
Meksikon ieškodama plėšikų. Ligšiol užmušta apie 6 žinomi plėšikai.
Bet Renteria niekur neužtinkamas.
ŽMONĖS SUDAUŽĖ OATVEKARĮ.
Chicago, .rugp. 23. — Vakar po pietų ties Kedzie ave. ir 82 gat,
palei Crane dirbtuves, žmonių minia sudaužė gatvekarj, kuriuo važia
vo keli streiklaužiai iš Crane dirbtuvių. Du vyru mirtinai ap
mušta ir keliolika moterių pažeista su plytomis ir gatvekarių lan
gų stiklais.
NELEISTA PARODUOTI DARBININKAMS.
Hammond, Ind., rugp. 23. — Standard Steel Car Co. streikuo
jantieji darbininkai vakar po mitingo, atlaikyto atviram ore, mdgmo
paroduoti gatvėmis. £et kariuomenė neleido tą daryti.

GAL KAS NORI PIRKTI
MIESTELĮ?

Komendantu skiriamas Sir
William Robertson.

Sako jis, koreonai su jokio
mis reformomis nesutiks. Ko
rėjos gyventojai reikalauja nepriklausomybės.
MUNICHE BIJOMASI PO
GROMŲ ŽYDŲ.
Berlynas, rugp. 21.—Vietos
laikraščiai praneša, kad Bava
rijos sostinėj Muniche vis lab
jaus kįląs palinkimas surengti
pogromus žydams. Sakoma,
žmonės norį atkeršyti žydams
už jų bolševikiškas tendenci
jas.
AVALINIŲ KAINA BUS $8
. LIGI $12.
Atlantic City, N. J., rugp.
23. — National Shoe Retai! ers'
Association savo specijalėje
sesijoje užgynė, kad tarpe jų
butų profiterininkai.
Suvažiavime paskelbta, kad
šį rudenį avalinės busiančios
brangios nuo $8 ligi $12.
ANGLIJOS VEIKIMAS RU
SIJOJE APSINIAUKĘS.
Niekas negali nuspėti, kodėl
taip yra.

Londonas, rugp. 23.—Čia pa
keltas klausimas: " K ą Angli
ja veikia Rusijoje ir koks jos
t e n stovis ? " Į tą klausimą nie
kas, negali atsakyti patenki
nančiai.
Anglijos karės ofisas prane
ša, ir tai jau kelintu kartu, jog
anglų kariuomenė
Rusijoje
esanti neutralė. Sako, ji neprisidedanti prie rusų veikimo
prieš Petrogradą. Taippat ir
kitose Rusijos dalyse anglai
KONFISKUOJAMAS SINN- nieko neveikią.
J E I N E R I Ų PRIRUOŠ
Pagaliaus karės ofisas pažy
TAS LAIKRAŠTIS.
mi, jog anglų, kariuomenė iš
Rusijos busianti atšaukta taip
Dublinaą, rugp. 23. — $ia veikiai, kaip tik tas busią ga
sinn-feineriai išleidžia savait lima padaryti.
raštį vardu Irishman. Aną die
Žinios kitką liudija.
ną policija netikėtai užklupo
spaustuvę ir* sukonf iskavo pa Bet skelbiamos spaudoje ži
gamintas formas, kuriomis no nios liudija visai priešingai
karės ofiso užtikrinimams. Sa
rėta spausdinU laikrašti*.

Londonas, rugp. 23. — Čia
kalbama, jog Anglijos vyriau
sybė
žymiai
sumažysianti
skaitlių savo armijos, palaiko
mos Airijoje.
Tas įvyksią, sakoma, tuo
met, kuomet iš Prancūzijos sugryŠiąs gen. Sir William Ro
bertson, kurs skiriamas vy
riausiuoju armijos komendan
tu Airijoje.

PIRMOJI LAIDA
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JAPONIJA DIDINA KARĖS
LAIVYNĄ.
Pasidirbdins milžiniškus lai
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Lenkija bus antroji
Austrija-Vengrija

Tokyo, rugp. 23. — Japoni
jos karės laivyno programa
sekantiems metams yra pa
dirbdinti :
Kelis milžiniškus kruizerius
po 40,000 tonų kiekvienas, «
Tris lengvus kruizerius,
Penkis pirmos klesos destroyerus.
Penkis antros klesos destroKaunas, Lietuva, rugp. 23. (Rašo The Chicago Daily \wewa
yerus.
korespondentas.) — "Lenkija darosi antroji Austrija-UngariKelias nardančias laives ir
ja ir vis daugiau grūmoja pasaulio taikai," sakė Lietuvos pre
Kelis maže*sniojo tipo laivus.
mjeras ir užsienių reikalu ministeris Sleževičius, kuris mane
šiandie (rugpjūčio 20 d. Red.) buvo priėmęs pasikalbėjimam
PERTRAUKĖ TARYBAS
"Mes pilnai paremiame etnografinę Lenkiją", sakė prem
VOKIEČIAI SU LENKAIS. jeras. " B e t kuomet lenkai užėmė Gardina, kurs yra baltrusių;
Vilnių, kurs yra lietuvių; Minską, kurs išimtinai yra balt
Berlynas, rugp. 23.—Vokie rusių; ir Lvovą (Lembergą), kurs yra rutėnų, ir dar deda pa
čių ir lenkų čia tarybos per stangas paimti Vitebską, priklausantį latviams, taippat dalis
trauktos ir nebus atnaujintos, Ukrainos, neminint jau %vokiečių ir čekų teritorijų, jie čia pa
kol nebus pravesta tvarka daro naujus Balkanus.
Augštojoj Silezijoj'.
Lenkija turi griūti.

Taip tvirtina Lietuvos prem
jeras Sleževičius

"Lenkų imperija su 40,000,000 gyventojų nekuomet negalė
tų but stipri. Nes ji turėtų tik 18,000,000 lenkų sale daugelio
milijonų lietuvių, baltrusių, latvių, ukrainų, čekų vokiečių ir
žydų. Tokia Lenkija butų ne kas kita, kaip tik palaikytoja
dirvos europiniam militarizmui.
"Prancūzija pageidauja, kad Lietuva susijungtų su Len
Norima ten pravesti tvarką.
kija. Bet mes esame griežtai priešingi but dalimi viešpatijos,
Paryžius, rugp. 23.—Augšto katra ar anksčiau, ar vėliau turi sugriūti.
joj Silezijoj vis dar kaunasi
Lenkai vartoja vokiečių metodas.
lenkai su vokiečiais. Šitų tar"Lenkai kur tik nepasirodo, tuojaus pirmon vieton stato
p a n dar kartais, .įsiiųaišo ir savo žiaurų apsiejimą.
. ,
bolševikai-.— - -y*
"Antai, Vilniuje, kurs nuo 13-tojo metašimčio buvo kulKad pravesti
reikalingą tųrinė ir ekonominė Lietuvos sostinė, lenkai suareštydino mū
tvarką ir pavesti lenkams pri sų veikėjus, išdraskė mūsų augštesnes mokyklas ir labdaringą
gulinčias teritorijas, taikos sias įstaigas, uždarė knygynus, pagrobė brangintinus tautos
konferencija nusprendė į ten daiktus ir naikina šalį pavartodami tokią metodą, kokia nau
pasiųsti kariuomenę. Be pran dojosi vokiečiai turėdami užėmė tas Lietuvos teritorijas.
"Jšnaujo ir išnaujo lenkai pereina demarkacijos liniją,
cūzų ir anglų kareivių ton
ekspedieijon ineisią ir ameri kokią nustatė taikos konferencija Lietuvos teritorijose, ir už
grobia mųsų šalies sklypus. Lenkai, apsišarvoję prancūzų
koniški kareiviai,
ginklais, I r , turėdami moralę Prancūzijos paspirtį, palengva
rįja mus. '
•
v
<
KURSTYMAI PRIEŠ ŽY
" J i e ve tomis dienomis pasistūmė daugiau trisdešimts
DUS BUDAPEŠTE.
mylių pirmyn nuo demarkacijos linijos, sakydami, buk, kovo
Vienna, rugp. 23. — Čia ja prieš bolševikus. Gi visiems yra žinoma, kad Suvalkų pro
vincijoj, (gubernijoj) nėra bolševikų.
pranešta, kad Ungarijos sos
tinėje Budapešte
išlipintas
Visa viltis Suv. Valstijose.
manifestas, po kuriuomi padė
"Mes šiandie esame malonėje mūsų priešininkų ir neap
ta parašas "Atbudę angarai » turime pagelbos nuo talkininkų; net prieš vokiečių okupaciją
Tuo manifestu kurstomi žmo niekas mums neateina pagelbon.
nės žudyti žydus, kaipo tarp
"Gyventojai daug kenčia nuo vokiečių ir reikalauja, kad
tautine griovimo rasę, veikian jie apleistų mūsų šalį. Vokiečiai tuojaus apleistų Lietuvą, jei
čią visuomet prieš pasaulio to nuo jų preikalautų talkininkai. Bet ligšiol nieko panašaus
negirdima nuo talkininkų.
taiką.
"Reiškia, mes šiandie esame palikti grumties prieš
vokiečius ir bolševikus.
koma, jog anglų kariuomenė
"Mūsų vienatinė viltis yra Suvienytose Valstijose. Tik
tenai,prieš bolševikus veikian šitos gali apvertinti mūsų pasiilgimą laisvės".
ti bendrai su rusų kariuomene.
Anomis dienomis irgi bUvo PANAMOS PERKASO ?UO
TAIKOS KONFERENCIJA
pranešta, kad anglų lakūnai
STA "APSAUSINAMA".
NORI ATOSTOGŲ.
subombardavo
Kronštadtą.
Taippat pranešta, kad anglų
Washington, rugp. 24. — Bet daugelis atstovų prieši
laivynas nuskandino kelis bol Svaigalų proliibicija daro pro
nasi.
ševikų karės laivus Suomijos gresą. Senatas pravedė bilių,
Paryžius, rugp. 23. —Taikos
užlajoj.
•
sulig kurio Panamos perkaso
Ir niekas dabar negali su žemės juosta "apsausinama". konferencija su savo darbais
prasti, iš ko ir kokiais tikslais Uždraudžiama visokius svai taip daug pasivarė pirmyn,
pakeliami tie visi priešingu galus pardavinėti ir vartoti. kad, sakoma, buvęs pakeltas
klausimas, ar kartais konfe
mai.
rencijai nereiktų atostogų.
JUNGIASI RUMUNIJA SU
Anglai siunčia amuniciją
Bet daugelis atstovų aštriai
UKRAINA.
ir ginklus.
pasipriešino tokiam vsumanyLondonas, rugp. 23.—Ukrai mui. Tie atstovai tvirtino,
Paryžiuje taippat neužginftmas faktas, kad Anglijos vy nų valdžios atstovai čia pa jogei negalimas daiktas per
riausybė priešbolševikiškiems skelbė, kad tarpe Ukrainos ir traukti konferencijos, kol ne
rusams nuolat siunčia ginklus Rumunijos padaryta sutartis, pabaigti reikalai su Austrija,
Gi Austrijai paduota pat
ir amuniciją. Dar pažymima, sulig kurios ukrainams bus lei
kad šiaurinėn Rusijon nuga džiama gabenti ginklus ir virtinti taikos sutartis austrų
benta anglų tankų.
amuniciją tiesiog per Rumuni atstovų be nieko dar laikoma.
Ir vargiai pirmiau rugsėjį
Tuo tarpu karės ofisas tvir ją. tina, kad fen anglų kariuome
Be to abidvi sali padariusi dienos bus patvirtinta.
Visgi po patvirtinimo
nė nieko neveikianti ir kuovei- sutartį gyventi taikoje ir Ru
kiaus busianti atšaukta.
munija apsiėmusi paremti Uk sutarties, sakoma, konferenci
Tokiomis kont ra versi jomis rainos reikalavimus
taikos ja pertrauksianti savo darnus
nors porai savaičiųV
visuomenė -labai indomauja.
konferencijoj.
AMERIKONIŠKA KARIUO
MENĖ INEISIANTI
SILEZIJON.
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Mendelejevas. Jis profesoriau
damas Petrogrado universite
te gaudavo didžiausią profeso
riams skirtą algą 6,000 rublių.
Tada melagingų vynų pirklys
Elisejevas pasiūlė Mendeleje
vui vietą savo dirbtuvėse ir
1J),000 rublių algos. Mendeleje
vas pasiūlymą priėmė. Petro
grado universitetas neteko mokyčiausio žmogaus.

Pirmadienis, rugp. 25 1919.
,i n • n i •
t
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gaus kuhe dalis. Ji greičiau su (High School). Užtai, širdin
genda, o jos sugedimais labiau gai patarčiau, kad kiekviena
mergaitė, kuri žiuri plačiai į
kenkia visam žmogui.
gyvenimą ir kuri trokšta tap
Kitą syk Egipto tauta buvo ti žmonijos veiklia narė, kad
pilna apšvietos ir turto, llgainiu to viso neteko. Taippat baigtų keturių metu kursą (šv.
Mesopotamijoje senovėje žy Kazimiero Akademijoje! Jei
dėjo gamtos ir inžinierių mok kuri negalės lankyti keturių
slai. Kiek laiko praėjus jie žu metų kursą, tai telanko nors
Bet daug
vo. Mokslas gali žūti lygiai Eu Business College.
ropoje ir Amerikoje, jei neap daugiau pelnys ta, kuri įstos į
Augštesnę Mokyklą.
4
sisa*ugosime klaidų.

Suvienytos Valstijos yra di
delės ir galingos. Bet ta jų di
dybė ir gale padaro, kad kiti
I J T H r A N I A N DAILY F R I E N D
Tarp didžiųjų žmogaus tei
a) mokslininkas yra pabai
Yra
Pnblished Daily E s c c p t Suiidays by gali susitarti prieš jas.
DRAUGAS PUBULSIONG CO., Inc., ženklų, kad jau ir tariasi, o gal sių yra ir ta, kad už savo dar gęs universitetą, bet kišenyje
1 8 0 0 W . -t6th s t . . CV-Jtago, U l i n o i s .
susitarė, tik laukia progos už- bą jis turi gauti priderantį už netik neturi nei skatiko, t> yra
TEK-HS OF S t BJCRIPTlOIf
oneYear
*5.©o įpulti. Priešams besirengiant mokestį. Iki šiol mokslininkų skolingas giminėms arba sveti
S u Montlis
$3.00|^
' •
'
°
darbas duodavo teisės -gauti miems puspenkto tūkstančio,
Thursday's Edition
$2.00 paglemžti Amerikos nauda užmokestį didesnį negu rankų dolierių.
LIETUVTV
KATALIKŲ2cDIENRAŠTIS
-YI • ,» O T ¥ 1 - A 1™„A +«™ An„ darbas.
w
At NEWS-STANDS
A COPY
b) rankpelnys yra universi
mūsiške namine kare tarp dar
Advertistng rates on applieation
Rankpelnys pradeda uždar teto nebaigęs, bet išmokęs ama
bininkų ir darbdavių kaip tik
biauti pirma negu sueina į pil to bedirbdamas ir bepelnydaIJCETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
Žinant šituodu pavyzdžiu ne
naudinga priešams, o kenk
nus metus. Amerikos įstatai mas algą, ir turi kišeniuje vie galima stebėtis, kad Rusijoje
sminga mums patiems. Jei mes
Aš tikiu, kad jis nežus, kaip Mokyklų pasaulyje yra labai
leidžia imti darbam 14 metų nuolikos metų perviršį uždar universitetuose visuomet buvtEiua kasdiena išskyras nedėldieniuS. dabar gausiai vartosime strei
nežuvo tarp šešto ir vienuolik daug. Deimantų pasaulyje ir-'
vaikus
baigusius
5
mokyklos
bio
ant
išlaidų
t*
y.
$4,420.00.
PRENUMERATOS KAINA:
stoka profesorių.
ko ginklą prieš darbdavius A- laipsnius. Daugelio kitų šalių
to šimtmečio. Tada žmonėms gi labai daug. Bet jų vertė
Metams
$5.00
Tas
rankpelnio
kišenyje
Neužtenka mostelėti ranka neužsimokėjo užsiimti mokslu, nevienoda. Iš šimto deimantų
Pnsei Metų
$3.00 merikos priešams mažiau rei
įstatai
į
mokyklą
neverčia
eiti
esantis kapitalas susidėjo šito del Rusijos, palikti ją bolševi
Prenumerata mokasi iškalno. Lai kės vartoti ginklų prieš mus.
viens tiktai yra tikras, kiti tik
dėlto
ponai
ir
karaliai
buvo
be
visai
ir
nedraudžia
vaikams
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne
kiu būdu. Per penkerius pir kams ir toliau sau varyti savo
moksliai. Mokslu j užsiėmė vie panašus tikram. Apsivilia tas
nuo Naujų Metų. Norint permainyti Jie veikiau ir lengviau mus pa uždarbiauti vistiek kiek metų
muosius metus vaikinas gauda reikalus. Mokslo gali pritrukti
adresą visada reikia prisiųsti ir senas vergs.
nuoliai, nes jie netroško nei žmogus, kuris nusiperka ne
jie
turėtų.
vo tik 10 dolierių į savaitę; visam pasauliui. Nei vienas tė
adresas. Pinigai geriausia siųsti išperNedoras yra daiktas atkal
valdžios, nei pinigo. Yra vie tikrą deimantą, o užmoka už
kant krasoje ar exprese "Money Order"
pragyvendavo
tiek
pat
kaip
ir
Dėlto Lietuvoje, jai esant no
vas nėra neprietelius savo vai nuolių ir dabar. Jie nėiši»5'ks ir jį lygiai kaip už tikrą. Bet
žmones nuo streikų,
arba įdedant pinigus į registruotą binėti
jo
draugas
moksleivis
po
20
Rusijos
įstatais,
tėvai
parsamlaišką.
kui, tai-gi nevargins jį iki 25 nepaliaus užsiiminėję mokslu. daug, daug sykių labiau ap
bauginant juos atslenkančios
dol. į mėnesį, tokiu būdu tau metų mokykloje, išdėdamas
sivilia tas, kuris praleidžia lai
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. karės šmėkla, kuomet to pa dydavo vaikus kartais vos 8
metų, o dažnai tą darydavo su pi ndamas per 5 metus po 5 rio- tūkstančius dolierių tam tik • Vis-gi butu labai nejauku, ką taip vadinamoje " mokyk
1800W.46thSt, Chicago, III. vojaus nėra. Dėlto mes, maty 10 metų vaikais.
lierius kas savaitė sutaupė slui ir žinodamas, kad paskui jei mokslas vėl turėtų visas pa loje," kuri paviršutiniškai iš
f
dami
streikų
gausybę,
vis-gį
Telefonas MeKinlcy 6114
Tie maži rankpelniai užsi $1,300.00. Per kitus 6 metus J»» tas sunūs turės mažesnį uždar sislėpti vienuolijose. Gaila dau guldo dalykus.
ilgai nieko nesakėme prieš
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
dirba sau vietą, aprėdalą, mai jau gaudavo po 20 dolierių į sa bį už gatvių šlavėją arba grin gybės ir didelių ^mokslo įstaigų
Švento Kazimiero Akademi
juos. Dabar jau drįstame sa
stą ir dar parneša tėvams al vaitę ir gyvendamas dusyk dų plovėją. Juk ir mokslinin šiandie šviečiančių visiems.
ja yra tikras deimantas. Vieš
kyti, nes mums išrodo, kad
brangiau už savo draugą mok kas, imdamas pusiau mažesne
Kun. P. Bučys.
gos.
pataujanti dora,
moksliški
naujos karės pavojus yra ga
sleivį dar galėjo sutaupinti po algą už rankpelnį, turi tenkin
Tie
žmogaus
amžio
metai,
prietaisai, augštai išlavintų
na aiškus.
10 dolierių j savaitę t. y. 3.120 tis pusiau blogesniu valgiu ir
kuriuose
nėra
uždarbio,
nei
al
mokytojų rūpesčiai, jųjų ma
Teko gyventi Europoje prieš
dolierių.
gos,
gali
vadintis
tušti.
Kadan
mbu.
Nei
vienas
tėvas
negali
lonumas ir aiškus išguldinėjikarę ir matyti prieškarinius
Tai-gi
jaunikaitis
einantis
gi
reikia
valgyti
ir
neturint
už
to
norėti
savo
vaikui,
todėl
nei
mas mokslo šakų, pagaliaus
ženklus netikėtus gaisrus, riau
mokslus,
baigdamas
25
amžio
LIETUVAITĖMS
vienas ir neleis vaikų į augštes
pačios mokyklos vieta, ant
šes, streikų daugybes ir dau darbio, tai Justieji amžio metai
metus netik neturi nieko, I K I nius mokslus.
visuomet
būva
nuostolingi.
PATARIMAS.
puikios Marąuette Boulevargybes žmoni u nedirbančių, o
dar turi $4,500.00 skolos. Rank
Mokslo
ėjimo
metai
būva
tuš
d'o, toli nuo miesto dundėji
turinčių pinigo nežinia iš kur,
Gyvenimas eina geryn dėlto,
pelnys tuos pačius metus pa
tesni
ir
nuostolingesni
negu
Štai baigiasi vakacijos, ir mo ir durnų, padarė Švento
ir kurstančių nesusipratimus
kad išradimų yra daug. Išradibaigęs
turi
$4,420.00
kapitalo.
žmonėse. Prie to prisideda ne mažoji kūdikystė, nes paūgė
mus-gi daro mokslas. Sumažė jau prisiartina laikas svarsty Kazimiero Akademiją ideale
Tai-gi
skirtumas
tarp
jųd\KV)ų
Lietu
aiškus* tarptautinių
dalyki: jęs žmogus daugiau už kūdikį
jus mokslininkų skaičiui suma ti kur eisime ir ką veiksime a- mokykla mergaitėms.
yra $8,920.00.
suvalgo
ir
daugiau
rūbų
sunežės ir išradimai; gyvenimas teinančiu mokyklos metu. Pa- vių visuomenė ne veltui did
Streikas yra darbininkų jė stovis.
šioja. Prie to dar reikia pirk
vykimas gyvenime priklauso žiuojasi turėdama ją, nes ji
Del aiškumo apskaitymai su
Kaip debesis kartais išsi
gos parodymas ir jų ginklas
tis knygų ir užmokėti už mok daryti dabartinėmis kainomis, turės smukti žemyn. Šiandie nuo to, kaip suvartojame jau- gali lenktyniauti su bile kuria
jau daug yra tokių daiktų, ku
kovoje su darbdaviais.
Su skirsto tik pažaibavęs, o ne slą; dažnai reikia gyventi pas
os
b'£ J butų visada vienokios. riuos laikyte palaikyti tegali nvstės dienas. Užtai lietuvai- svetimtaučių mokykla. Gar
trenkęs į triobą, taip gali iš
ginklais visuomet reikia apsi
svetimus ir duoti jiems uždirb
siskirstyti ir dabartinis pavo
Iki pradžiai dvidešimtojo tik augštai mokyti žmonės. Nei te, suvartok jas kuogeriausia! bė mokytojoms, kurių nenuils
eiti atsargiai: su jais galima
ti ant maisto.
jus, ypač, kad Suvienytų Val
šimtmečio būdavo taip susida vienas rankpelnys, nors butų Lavink protą sveikam minti tanti energija pastatė ją ant
ir priešą užmušti ir save susi
Rankpelnio gyvenime tuščių ręs gyvenimas, kad skirtumas sumaningiausias,
stijų vyriausybė deda visas
nesugebės jimui, o širdį — doroje ir žmo tokio augšto laipsnio:
žeisti, t i n k l u s reikia vartoti
pastangas, norėdama pavojų metų yra maža: dešimts arba tarp mokslininko ir rankpelnio padaryti vidutinės geležinkelio nijos meilėje. To nuo tavęs
Lietuvaitės, baigusios pradi
taip, kad nepasidarius sau ne
keturiolika
metų.
Jų
nuostolinprašalinti. Bet tokiose aplin
veikiai išnvkdavo, nes moksli- lokomotyvos. Tam tikslui rei reikalauja tėvynė — Lietuva nę mokyklą arba kurios lanko
laimės.
gumas
nedidelis,
maždaug
15
kybėse reikia ypatingai būti
ninkas gaudavo didesnį uždar kia pabaigti inžinierio techno ir vientaučiai — lietuviai.
te Augštesnę Mokyklą kitur,
Tą taisyklę lengva išpildyti atsargiems: nestreikuoti dėlto, dolierių į mėnesį, arba $180.00 bį už rankpelnį. Į kelis metus logo skyrius, t. y. išeiti augštą
Daug mergaičių šįmet už be jokio atidėliojimo įstokite
pritaikant prie šautuvo ar ka kad kiti į streiką vilioja, o ap i metus, arba $2,520.00 visame mokslininkas galėdavo atsimo mokslą. Dar daugiau mokslo
baigė pradinį mokslą parapi šįmet į Švento Kazimiero Aka
lavijo, bet sunkiau tą atsargu sižiūrėti, ar tikras vra reika- amžyje.
kėti savo skolą, susitaupyti reikia dideliam laivui pastaty jinėse ir viešose mokyklose. demiją. Tai jūsų tautiška už
mo taisykle užlaikyti varto las, ar jis buvo matytis pirma
Kas eina į mokslus, tas turi tiek kiek rankpelnys ir dar jį ti, kuris pigiai, greitai ir sau
Bet su~ pradiniu mokslu neto duotis! Alumna laukia jūsų
jant taip painų ginklą kaip negu kas nors iš šalies jį paro tuos visus nuostolius. Prie jų pralenkti.
giai vežioja žmones iš Europos li galima eiti — net ir pelnin priimti! Todėl visos, be skir
jis turi pridėti dar tris'metus
streikas. Štai pora pavyzdžių.
dė mums, ar nebus nuostolio
gą darbą negalima gauti. Prie tumo, į Švento Kazimiero ADabar jau yra kitaip, šian į Ameriką ir atgal.
pradinės
mokyklos,
ty.
$5-10.00.
Viena dirbtuvė duoda už visai šaliai ir sau patiems iš
bile kokio daibo reikia būtinai kademiją, kad šįmet Freshdie Amerikoje pieno išvežiotoPo
sumažėjimo
išradimų
ims
Jis
turi
išeiti
augštąjį
mokyk
darbio daugiau negu pusei vi ėjus į streiką.'
nian kliasa susilauktų ma
lą, kur už mokyklą, vietą ir val jas gauna 35 dolierius į savai nykti pamaži ir seniau išrastie užbaigti Business College, o
sų miestelio gyventojų. Tos
Lietuviai žmonės yra nekar- gį per 10 mėnesių išmoka ma tę; lotynų kalbos profesorius ji painesnieji dalykai.
jau kur darbas geresnis, tai žiausia penkiasdešimts lietu
dirbtuvės vyrai pasijunta esą štuoliai. Tegu tik apsvarsto,
reikalauja, kad darbininkė bu vaičių
1,000 dolierių į metus, t. y.
Kaikurie sako, kad ta baimė
skriaudžiami. Nors skriauda kas darosi aplinkui, o paskui žiausia $350.00, o už kitus rei $19.50 į savaitę. Kitaip sakant
tų baigusi augštesnę mokyklą
Margarieta.
kalus apie $100 ir už du mėne
tuščia, nes nereikia varginti
dar yra pakenčiama, bet vis-gi jau patys žinos ką daryti.
siu vakacijų po $20.00, t. y. pieno išvežiotojas kas savaitę jaunuomenę per ilgus šešiolika
neteisinga. Darbininkai taria
$40.00. Tokiu būdu vieni aug- pelno daugiau už profesorių metų, kemšant jiems į galvą vi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii
si: **Jei kentėsime ją, tai susi
štosios mokyklos metai atsiei $15.50.
sokių nereikalingų daiktų. Te
lauksime nepakenčiamų skriau
J a u .devyniolikto šimtmečio gu nereikės mokytis grekiškai
na apie *490.00. Visa keturių
d u . " Sutarę jie išeina streikan.
Sunku surasti užganėdinimą
pabaigoje tapo pastebėta, kad tam katras ima gydytojo, nei
Turime gerą išteklių šių knygą:
Po kelių dienų jie atsimena, žmogaus širdies troškimams. metų augštoji mokykla išneša
pirklių
agentai
imdavo
dides
lotyniškai tam, katras žada lai
kad ta pati kompanija, kuriai Tie troškimai yra taip įvairus, $1,9(30.00. Dar reikia išbūti ke
nes algas už grynus mokslinin
30c
priklausė miestelio dirbtuvė, taip skaitlingi, kad juos ir ge turis metus universitete. Kas kus. Aš žinau šitokių pavyz vus statyti. Reikia išpradžrų 1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę
naudojasi lalx>ratorijomis, tam
susyk jspecijalizuotis žmonėms, 2. Patarmės Moterims
15c.
turi 69 tokias pat dirbtuves rai atsidėjęs vargu bau suskait
džių.
(Garsusis
pasaulyje
ir
di
6c.
universitetas labai brangus.
tai nereikės taip ilgai vargti 3. Krikščionybė ir Moteris
kituose miestuose.
Anuose Ii uosi. Žmogaus troškimų su20c.
Kas pasirenka pigesnę šaką, džiausias Rusijoje fizikos mok moksluose, nereikės tiek pini 4. Gyvenimas Sv. Stanislovo
darbininkai nestreikavo ir ne zadintojuini yra joj sąžinės do
20c.
sakysime, senąsias kalbas: lo slininkas Chvvolson, kaipo Pet go į juos įdėti, o už lengvesnį 5. Girtuoklio Išpažintis
žinojo, kad šičia streikuojama. rinis susitvarkymas. Jei žmotynų ar grekų, tam universite rogrado universiteto profeso darbą lengvesni* ir užmokestis. 6. Katra neišmanė? Si knyga pravarti teatrų lošėjams. La>
Dirbtuvė padaugino darbą ki gaus sąžinė stovi doriškai augbai lengva sulošti
5c
tas atsieina apie $500.00 me rius, gaudavo 6,000 rublių al
Bepig
taip
šnekėti
nepasie
tuose miestuose, ten prisisam- štai, tai jo ir troškimai bus
7. Marksas Antrasis
8c
gos į metus. Jaunas pirm poros
tams, arba $2,000.00 iš viso.
kusiam
augštojo
mokslo.
Žmo
dė tiek darbininkų kiek šičio- prakilnus, naudingi jam pa
5c
Jeigu du draugai, ta pačia nietų baigęs pirklybos gimnazi nės nebuvusieji augštesniame 8. Ara yra Dievas?
nai buvo išėję streikan, ir juo čiam ir jo artimui. Jei iš kitos
9. Giordano Bruno
5c
diena baigusieji penktą mokyk ją vaikinas, Pečatkino poperų visatiname moksle nesupranta
10. kopeminkaš ir Galilėjus
5c
kėsi iš streikininkų. Tie liko pusės jo doriškas stovis bus
los skyrių, persiskiria ir vie dirbtuvės agentas, - gaudavo apie ką kalba specijalis mok
11. Į socijalistų rojų
5c
be uždarbio.
niekai, sugedęs; jo .sąžinės nas eina į mokslus, kitas į dar 15,000 rublių tuo pačiu laiku
slas. J a u yra bandyta mokinti 12 Socijalistų norai ir darbai
5c
Tai-gi prieš streikuosiant jausmas ar jau užmuštas, ar bą, tai po vienuolikos metų tame pačiame mieste.
žmones medicinos be apskrito 13. Revoliucijonierių tarpe
6c
reikia sužinoti, kokia yra kom nors sugadintas, tokio žmo juodu šitaip skiriasi vienas
Iš visų Rusijos mokslininkų jo mokslo. Išėjo tik felše'ris, o 14. Apie Apšvietą
26c
panija, kiek ir kur ji turi dirb gaus troškimai viršija net nuo kito.
,
75c
didžiausias buvo,, be abejonės, ne gydytojai. Net ir nuo gailes Vangaus Ęaralie%č, padavimai apie Šv. Paną Mariją
tuvių, ką mintija kitų tos pa nuožmiausi gyvuliškumą.
tingų seserų reikalaujama, kad Teistą Vadovas ir patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš
Pažvelgus į stabmeldžių lai
čios kompanijos
dirbtuvių
imti patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus
trokštu, kad gyvas būtumei; jos turėtų augštą prirengiamą
darbininkait Be šitų žinių pa kus, kuomet dora buvo labiau tančio žmogaus—savo tarno.
dalykus
50c
jį bendrą mokslą. J o neturin
Prie
ko
nepriveda
doriškas
trokštu
visos
žmonijos
išgany
darytas streikas gali užkenkti siai nupuolus,i, jų i r troškuliai
4)aina be galo
20c
čios
merginos,
nors
labai
rupi
liuosumas
skaistybėje
i'
Ak
nemo; trokštu, kad ir jie butų
buvo pasibaisėtinai baisus.
patiems darbininkams.
Scenos įvairumai
%. 40c
naši
išmokti
gailestingųjų
se
kurios
mergaitės
tiesiog
pus
vienas, taip kaip Tu ir aš, Tė
Dangus brangus. Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pasiū
Dabar kitas žvilgsnys. Nors Juos linksmino žmonių kančios
serų
darbą,
nors
ir
protą
t
u
n
nuogės
laskutuoja,
gi
jei
val
ve, kad esava vienas."
lomas teatrų mėgėjams. Kaina
20c
negali būti pelningos dirbtu reginiai, del baisiausių sopulių
iš prigimties šviesų, tečiaus
džia
nesikištų,
tai,
sveikutės,
Šv. Petras Kleveras taip
Birutės Garsai. Parinktos dainelės. Telpa joje apie 49 dainelės.. .25c
vės be darbininkų ir darbinin konvulsiški reginiai, gyvų žmo
nesupranta tos skystos medici Rudens Aidai. Eilės Adomo Jakšto.
trokštų
visai
nuogos
pasirody
35 c
troško artimui laimės, kad re
kų be dirbtuvės, tečiaus įsigy nių degutu aplietu, tarsi, kokių ti savo kūnelį.
nos, kuri reikalinga gailestin Rūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai
gėdamas retežiuose apkaltą
veno mintis, kad darbininkai milžiniškų žvakių deginimas.
Tikėjimo ir doros netekęs muriną-vergą patsai jo vietoje goms seserims.
čių mylimą rūtelę
/.
%$c
Išalkusių
žvėrių
sudraskymui
yra fabrikantų priešai ir fabri
35 c
Man pačiam išteko mokinti Auštant, Eilės J. Mikuckįo
trokšta ir kitus iš doros kelio davėsi apsikalti, kad tiktai ne
kantai
priešai
darbininku. vos gyvų kentėtojų atidavimas
[
25c
žmones teologijos. Kurie nebu Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio
ištraukti, kaip ir girtuoklis kad laimingąjį paliuosavus.
Šiandie nesiginčysime su ta ir kas čia išskaitliuos visas bai
,
15c
vo perėję apskrito prirengia Vamzdys. Kilės
k
trokšta visais sau lygiais ma
Kas
pajėgs
surašyti
Dievu
senybes,
kokių
troško
doriškai
pažiūra.
10c
tyti.
nupuolę stabmeldžiai.
išrinktųjų įvairius troškimus. mojo mokslo, tie nesuprasdavo Amžiaus galas Poliško Piloto, kuris buvo sudžia Viešpaties. \
50c
Bet tik atsiminkime, kad Gobšas nemielaširdingai var
Stoka vietos apipiešti visus
JTikri tėvynainiai trokšta tė kas jiems kalbama, kol nepa Revizorius, penkių veiksmų komedija
fabrikantai ir darbininkai gy gina savo artimą, kaip tik gali troškimus, paeinančius iŠ- viso vyne—Lietuvą, tikrame žodžio tirdavo bendrai žmogiškų tie Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartoj šio
je knygoje
_80c
v
vena viename mieste ir vienoje ma, iki paskutiniam skatikui kių doriško supuvimo versmių. reiškime, liuosą ir neprigūl- sų, apimtį apskritame priren
viešpatijoje, ir kad gali atsira išnaudodamas, gi savo troški Atkreipkim domą, nors trum mingą regėti. J i e savo~ troški giamame moksle. Taippat yra Vytauto Koncertinis Marias, atminimui garsaus didvyrio ir kry
žiokų pergalėtojo ties Žalgiriu.
55c
sti kita viešpatija, kuri norės mų nžganėdinimui nešykštaus pai, link prakilnių troškimų.
mą visomis jėgomis, darbais s\i visais mokslais.
Tėvynės Garbei. Lietuvos maršas fortepijanui
45c
užpulti ant mūsiškės, nuo fab užmokėti, "kad ir tūkstančius
Negalinia pralenkti svieto bei pastangomis nenuilstančiai
Mokslininko darbas/tik išro Nemuno Vūnys, valcas iš lietuviškų dainų
60c
rikantų atimti jų triobas ir už jam patinkamą šunytį arba Išganytoją, kaipo tobuliansj vykina.
do lengvesnis už rankpelnio Sudiev—mazurka.
4^
mašinas, o ant darbininkų už katuką. Tokiam šuniukui ar doros pavyzdį.
Ivok'e Jojo
darbą. Ištiesų-gi dirbti smege Keturių Metų Amerikos L. R.-K. Federacijos veikimas
70c
dėti mokesčius einančius ant katukui " susirgus ^ nesigailės troškimai! Štai, va, čia išvar
imiinirmirniimniimiimunimimiiiHi nimis yra sunkiau negu ranko
naudos svetimai tautai. Nosą- tūkstančių dolierių gydyto dysiu tiktai mažą dalelę
mis. Ir greičiau žntogus pail
B R A U 9 0 ADMINIfiTRAOUA,
J
o
PIRKITE
KARĖS
T
A
U
*
*
kykime, kad tokių atsitikimų jams, kuomet neatkreipi doCfitOAO*, O L .
trošfemų: -Trokštu, kad regė- M 0 * © « L E L I U S Ofr.S.S.). sta,^ r veikiau sveikatos neten 1800 W E S * * * t £ g*ft8fif.
negali but, nes jų yra.
nios link sergančio ar jau inii ška.
Snjeg^nys
yra
švelni
žniotumei; trokštu, kad i gxtumei; laB^BMBBHHBgBBpBBBBMKai
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Mokslo teisių sumažėjimas,

"DRAUGAS"

"DRAUGAS"

SRAlTTTOJg BAISAI.

Atsargiai su strei
kais.

Žmonių Troškimai.

4

Knyga Mylėtoju ir Skaitytoju Domai!

Pirmadienis,

rugp.

25
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ATEITININKAMS AUKOS,
Visiems lengva
numanyti
koks šiandie gali būti Lietuvo
j e moksleivijos gyvenimas. Tė
vynės priešai sunaikino man
tą, įstūmė vargų t v a n a n gy
ventojus; ir k a d išsikasus iš
tų visų nelaimiu; bei vargų,
reikalingos
kaip
fizikinės
t a i p ir intelektualės pajėgos.
Sustiprinimui bei palaikymui
kūno pajėgų reikalingas val
gis, kurio Lietuva n u n stokuoja, o protui reikalingas dva
sinis penas, be kurio mūsų tė
vynė vargiai atsistos į eilf
civilizuotų pasaulio tautų. Iki
šiai dienai tėvynės kūnas yra
draskomas. Josios mvlimi sunai bei d u k t e r y s gina ją viso
mis savo pajėgomis, aukoja
net gyvastis bile tik sutrau
kiu^ varžančius tėvynei laisvę
retežius, bile tik numetus nuo
savo pečių svetimą
jungų.
Nelengva atlaikyti skaitlingus
priešus, pasikėsinusius
ant
Lietuvos gyvybės bei laisvės,
ypač kada iš visų pusių spaudžia nedateklius. Tad kreipia

*

«

v

l

-

jie savo akis į laisvą Washingtono žemelę ir maldauja
pagelbos.
Lietuvoj
visiems
pagelba y r a reikalinga; net,
manau, niekas neužginėvs, kad
labiausiai ji y r a
reikalinga
moksleivijai. Mokslą einantis
j a u n i m a s visada sau paramą
imdavo iš tėviškių. Bet kada
tėviškės liko sunaikintos, lau-kai nuterioti, tėvai nebegali
leisti į mokslus nei sūnų nei
dukterų, pakol įstatys
savo
gyvenimą j normales vėžes. O
j u k šiandieninė moksleivija—
y r a budimieji mūsų tautos vad a i J e i mes trokštame turėti
g e n i , teisingų vadų, turime ly
giai trokšti turėti pirmiausiai
moksleivių.
Moksleivių skaičius šiandien
y r a žymiai sumažėjęs. I r d a r
labiau sumažės, jeigu neištiesim jiems pagelbos rankos.
J i e pirmutiniai stojo į Lietu
vos apginėjų p u l k u s ; jie pir
mutiniai
pakėlė ginklą
ant
priešų, ir,, be abejo, daugelis
j a u paguldė savo galvas. Likusis neskaitlingas katalikiš
kos moksleivijos būrelis, susispietęs po ateitininkų vėlia
v a su obalsiu: " Dievas bei Tė
v y n ė ' ' , sudarė Savyšelpo^ F o n
dą. Gražus, prakilnus d a r b a s !
Bet k a i p užauginti tąjį Šelpi
mo F o n d ą / Vienatinė viltis —
Amerikos lietuvių geraširding u m a s . Atsikreipė per Ameri
kos moksleiviją į lietuvių šir
dis ir jų prasimos neliko be
pasekmių. P i r m suorganizuo
siant
Ateitininkų
Šelpimo
F o n d ą Amerikoje,
pakeltas
tasai klausima?* L. Vyčių 7t a n v Kongrese, kuris iš savo
iždo p a s k y r ė šimtinę ir vaka
re, laike programo, surinkta
apie $65.00 aukų. A. L. R. K.
M. S. 8-tas Seimas, Chicago,
111., taip-gi atkreipė ypatingą
domą į šį klausimą.
Nutarė
netrūku? pasiųsti
ateitinin
kams $50.00 skirtus per Vll-jį
Moksleivių Seimą;
pasiųsti
surinktus (apie $60.00) bėgy j
pereitų m e t ų ; a p a r t to pasky
rė $100.00 iš pelno, likusio
nuo surengtos lioterijos. Bet
tas šimtelis-kitas mažai reiš
kia dabartinėse t a i p sunkiose
aplinkybėse. Moksleivių Sei
mas išrinko komisiją rinkiniui
aukų ir, kad padarius pradžią,
laike s u r e n g t ų vakarų, atsi
šaukta į geraširdžius, idant iš
eidami namon prie durių atsi
mintų vargstančius ateitininkns-kes. Ačių uoliam pasidar
bavimui p-lės A. Slekiurės, ku
ri per abu vakaru prie durių
priminėjo aukas, s u r i n k t a vi
so $73.83c.
Moksleiviai bei
moksleivės didžiai dėkingi A.
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Rugpjūčio 13 d. T a u t o s Fon
do 67 skyr. buvo surengęs va
karą su prakalbomis ir daino
mis. Kalbėjo gerb. kun. H . J .
Vaičiūnas. Kalba jo publikai
patiko. P o kalbai dainavo Visų
š v e n t ų p a r . choras, vedamas
vietos vargonininko, V. Nieko.
Dainos gražiai išėjo. Kaikurias publika p r i v e r t ė net at
kartoti. Pertraukoje buvo už
rašinėjami nariai į L. R. K.
rėm. skyrių. P a s k u i choras vėl
padainavo porą dainų. Buvo
garsinta, kad bus suloštas ir
koks ten veikaliukas, bet kaž
kodėl t a s neįvyko. Na, tiek to.
Roselando lietuviai v r a labai dėkingi gerb. kun. Vaičiū
nui už pagelbėjimą užmegsti L.
U. K. rėm. skyriaus* Kiek gir
dėti, tai tą vakarą prie skyrio
prisirašė 43 nariai.

R u g p . 17 d.
Frankforto
Antothodos Exso svetainėj įvyko prakalbos, kurias suren
gė laisvamaniai. Kalbėtojum
buvo plačiai Pbiladelphijoj ži
nomas laisvamanių vadas, J o 
nas Grinius, ir iš Newark, N.J.
A. S. Trečiokas. Laisvamanai
įpratę kiekviename susirinki
me šmeižti katalikų Bažnyčią.
T a i p buvo ir šiose prakalbose.
Laisvamanai čia susideda iš
įvairaus plauko, t a i i r įvairių
nuomonių pasitaiko išgirsti.
A. S. T. kalbėjo apie Lietu
vos A t s t a t y m o Bendrovę, ro
dos, apie kariuomenę ir jos
veikimą. Iš temos, rodės, k a d
p. T r e č i o k a i norėjo k $ kalbė
ti apie katalikų Bažnyčią, bet
greit iš vėžių išvažiavo; sten
gėsi prirodyti, k a d katalikų
tikyba sulaiko Lietuvos dar
bą. I š šalies klausant rodėsi,
k a d minėtas kalbėtojas tiek
supranta apie katalikų veiki
mą, kiek kaizeris apie karės
išlošimą.
P a s k u i kalbėjo Grinius. Iš
sykio, rods, buvo pradėjęs kal
bėti apie Lietuvos
reikalus
ir Lietuvos Raudonąjį K r y 
žių, bet g a n a greit pamiršo.
Griebėsi už katalikų kunigų.
K r o k o d i l i a u s ašaromis verkda
mas tvirtino, k a d katalikų ku
nigai veda žmdhes į vergiją ir
buk tai norį išnaudoti Lietu
vą. Matyti, k a d žmogelis tiek
s u p r a n t a apie katalikų kuni
gus ir jų veikimą, kiek gaidy*apie mediciną.

Rugpjūčio J 8 d. parapijos
svetainėj minėtas skyrius turė
jo susirinkimą. Išrinkta valdy
ba iš šių asmenų: pirmininkas
— A. Stankus, p i r m . pagelb.—
B. Sabonienė, raštininku — J .
S. Skulton, fin. rast. — p-lė
Drazdauskaitė, ižd.—A. Likša,
iždo globėjais—kun. P . Lape
lis ir S. Butvilienė, maršalka
— J . Podziunas.
Susirinkimas buvo įspūdin
gas. Malonu dalyvauti pana
šiuose susirinkimuose. Visi na
riai pasišventę dirbti suvargu
siems savo broliams ir tėvvnei,
Lietuvai. Išrinkta asmenys, ku
rie aplankys vietos biznierius
ir stubas, rinkdami aukas L.
Raud. Kryžiui. Ant Miehigan
ave. apsiėmė p-uios P. L. Senušienė ir Strumilienė.
Ant
Edbrooke ave.—p-nia S. Butvi
lienė ir p-lė V. Drazdauskaitė
ir M. Miliutė; Dol ton—Sepeilienė ir Lekienė; Kensington
ave.—T. K a r a s a u s k a s ir J . At
kočiūnas. Drabužius ir kitokius
daiktus priims p. I>. Sabonienė
ir Nemojunienė.

Paskui buvo deklemacija.
Deklemavo p-lė Vaivadaitė.
r ž d u o t į atliko pagirtinu i.
Maža mergaitė, Kišuonaitė,
gražiai paskambino ant pijano. Už tai j a u n a i reikia duoti
kreditas.
P a s k u i buvo aukų rinkimas.
Surinko vos $ 14.35c. Iš tų au
kų vargiai užteko apmokėti
svetainę.
r t a r n i n k o i r ketvergo vaka
Du žmogų nusipirko po šėrai > parapijos knygyne nutarė rą.
surengti prakalbas.
Pradžioj
Frankfortietis.
rugsėjo mėnesio vietos klebo
nas; kun. P . Lapelis, žadėjo
WESTVILLE, I U i .
daug pasidarbuoti, kad suorga
nizavus visus Šioj kolom jo j lie
.
Rugpjūčio
20 d. Vyčių 85
tuvius i L. R. rėm. skyrių. Visi
nariai irgi stengias, kad ko- ta kp. turėjo e x t r a susirinki
daugiaUsia prirašyti narių p : ie mą. Parvažiavęs atstovas, P r .
M. J u r a s , išdavė Seimo rapor
L. K. K. rėmėjų sk\ rio.
tą. Viską papasakojo taip, kad
Narys.
nariai jautiesi lyg k a d ir jie
buvo Seime; visi buvo užganė
Šlekiutei už pasišventimą ir dinti.
d r a u g pasižadėjimą darbuoP o to klebonas, kun. L. Bri
ties rinkime aukų vargstan gmanas, prakalbėjo kelis žo
tiems ateitininkams.
džius ijr paaukojo
Vyčiams
• Aukojo sekančios
y p a t o s ; 5.00 dol. Pelnas bus del įstei
Po $10,00 Koz. Vanagaitė ir gimo giumastikos,del lavinimo
K. Vasiliauskas. Po $5.00 kun. fiziškų jiegų arba del kifo
L. S. Brigmanas ir B . Jovai naudingo tikslo.
šas.
Kun J.» Svirskas 3 dol.
Pabaigus susirinkimą,
visi
Po $2.00: A. Beinoraitė, kun.
linksimai žaidė, šoko ir daina
11. J . Vaičiūnas, kun. I g . Albavo iki atėjo laikas traukti
\ičius ir P . Sriubas. P o $1.00.
namo.
O, Balsaitė, O. Balčiūnaitė,
D a b a r laukiame
prakalbų,
K. Žeromskis, A. Rugienius, A.
kurios bus 23 ir 24 šio mėne
Bacevičius, J . Martišius, P r .
sio, Šv. P . ir P . p a r . svet.
Kišonas, C. M. Filipavičiutė, Kviečiami y r a visi į šitas
Ang. J u r g i t a , E . Vilkaitė, J . prakalbas.
r
Kaiteris, D. Adomavičiūtė, N.
Ji.
X., M. Vainauskienė, P . Mureika, J . . Šalna, J . Bertulis, S.
CICERO, I L L .
Silvininkė, J . Naujelis, P . Ci
bulskis, KJ. Barkatrekis ir
Liet. Darbininkų. Sąjungos
smulkiomis $11.83c. Viso tat
49ta kuopa laukia savo atsto
$73.33,
vo, kuris dalyvauja organiza
Pinigai pasiųsti A. L. R. K. cijos I V seime, Worcester,
M. S. Centro Iždininkui, kun. Mass. Delegatu kuopos, kaip ir
A. Petraičiui, kuris perduos viso apskričio, y r a p . Mat. Ma
ateitininkų Šelpimo Fondui.
žeika. Sugrįžęs iš seimo sa
Visiems aukotojams oei au vo r a p o r t e , galima tikėties,
kotojoms, taipgi ir rinkėjai, d a u g ko indomaus papasakos.
varde Moksleivių Sus-ino, ta
Nepamirškime
Darbininkų
riu nuoširdų avių;.
Užeigos. J i randasi d a r toje

Fr. M. Jura*.
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Ave. Cicero, 111. J i , kaip ir vi Kundročiutė, S: Bagdonas.
sada, tebetarnauja visuome
P o $1.00: S. Gendrerias, J .
nei.
Pr.
Radzevičius, A. Rumbutis, A.
Kriaučiūnas, J . Kazakevičius,
P . Jurgelionis, M. Izeliunaitė,
ROCHESTEtf, N. Y.
J.' Vezelis, S. Slavickas, S. MoSurašąs aukotoja, aukojusių cejnnas, J . Meškauskas, A.
Lietuvos
laisvės
reikalams Daanauskas, J . Juozapaitis, M.
nuo liepos 27 d. iki rugpjūčio Stučka, P . Kundrotą, J . Poška.
J . Raščius, V. Gikis, O. Kščia
3 d., š. m.
naičiukė, S. Kirčius, M. GerKomitetas, kurs tą darbą
vickas, J . Vašikauckas, A. Pet
tvarkė susideda i š : pirm.—V.
rikas, J . 'Putrimas, M. Mika
Butrimas, ižd.—T. Pallukis, iž
lauskaitė, A. Baranauskas, S.
do glob.—kun. J . Kasakaitis ir
Remeika, >J. B a t a r t i s , J . SačiV. Butrimas, rast.—A. P. Xevikauckas, F . Černius, M. T u r k
donskas ir F . Šlapelis.
(žydas), C. Nevidonskienė, V.
Pradžią rinkimą aukų perta Baltrušaitis, D. Ubavičienė, S.
r ė komitetas, k u r i s išiiuklas Kazakevičius, L. Tamašauskie
del sudarymo parodos ir tą nė, M. Jankevičienė, K . B a r t u 
darbą y r a užmanęs. Komiteto sevičius, M. Barkauskiutė, L
nariai aukojo sekančiai.
Matulevičius, A. Semaška, A.
Kun. J . Kasakaitis $15.00, T. Zverohįs, J . Matdeikis, K. VePaliukis, $11.00. P o $10.00:— leska, A. Letkauska.<, -K. \'ilV. Sabastinas, J . Rickis, A. P . džiunienė, P . Pikunas, N. N.,
Nevidonskas, V. Butrimas, A. J . Jokšas, J . Gudeliukė, J . EisŽiemis.
monta, J . Keliackas, A. RasiLiepos 27 d. aukojo sekantie miutė, B. Dubickas, M. Bilekej i : A. Bernatavičius $51.00, M. vičius, J . Ockevičius.
Kščianaičiukė $30.00, P . SkirSmulkių
aukų
surinkta
nionta $21.00, A. V i r š t o r t a (iš
$14.50.
Hartford, Conn.) $20.00, vi
Viso surinkta $1,321.85. Iš
siems žinomas lietuvis $L'0.00,
A. Norkevičius $20.00, K. J)ap- tų pasiųsta į Kauną Antano
šis $15.00. P o $11.00: J . Brak- Smetonos (Lietuvos prez.) vai
nis, St. Klimaitis, A.v iioviutė, du $1,300.00. Likusieji $21.85,
D. Dagis $10.25. P o $10.00: A. bus padengimui išlakių.
Vaitonis, M. Nevidonskas, R.
A. P . Nevidauskas,
Venciavičintė, J . Kazirskis, 1.
Raštininkas.
Gudelevičius, K. Glužokas, M.
—Urmelavičiutė, P . Kučinskas,
PAIEŠKOJIMAI.
V. Norkevičius, J . Gikis. P.
Packevičius, V. l'zdila, P. š i r - Paieškau Eleoos Jaukunaitos ir
Juakunaičio
iš Žemalės
vinckas, A. Širvinckas, P . Ka- Stanislovo
miestelio
Telšių ' p a v . , 1913 metaia
jackas, A. Bernatavičiule, V. atvažiavo į Ameriką, j Massachusets
valstiją, kur dabar randasi nežinau.
Zielskis, P . Sukis, J . s u k i s , B. Pfažome
atslšiiukti
arba kas kit;is
Ulozas, V. Paliukaitė, J . Unčli duoti žinią man .šiuo adresu:
Stanislovas Jodys.
ra, J . Navinskas, S. Steponai K*, 2207 1371H St. Indiana Halbor, Indu
J . Gudas, Pr. Gribaiicka.;, A.
Reikalingi leiberiai, darbas pasto
Budreikis, St. Janavičius, A. vus. Atsišaukite tuojaus.
»
Šimkūnas, M. I dvicka.'. K. š i  Western Felt Works
4115
Ojidru
Ave.
lingas, J . Kiileu; : tis, M. PaChicago. .
brinkis. J . Musteikis,.). Koveis,
KeikaltiiKos ^T> merginos prie fab
M. Vezelis, l \ Praninctais, 1\ riko darbo. Al^a $11 j savaitę p r a 
džiai; gera proga dasidirbti.
Atsi
Gikis, A. Samuolis, P Skipa šaukite
ras, K. šulčiutė, ;ul\. K. K. American Insolated WtroJkGfe%fte Co.,
»3I W. 21st St.,
Chicago, 111.
Vau Allen (anglas), F. Palai
kis, M. Tankevičius, B. Vcželis,
F. Šlapelis, St. Ragaišis, S. _ _ A j n ^ A ^ D A ^ I M O _ _
Butrimas, .1. Tamašauskas, V.
Parsiduoda medinis
n a m a s laitai
pigiai
2
flatų
po
7
kambarius,
su
Broneika, J . Nevidonskas, T.
maudinums,
randos neša
$33.00.
St ūkai tė, L Peleckaitė, D. Ba- Kaina $2,600 atsišaukite pas .savi
bickaitė, V. Zigarevičius, A. ninką, 2 l u b į No. 28T>3 So. Emerald
ave.
Devonis, ,1. Kovas, St. KaščiuJ . Q.
kevičius, O. Zdanevičiutė, K. Parsiduoda medinis n a m a s ant dvie
ją pagyveniniŲ su rakandą krautuve.
Kairis, A. Kickiutė.

PARSIDUODA FABRIKAS W H I T F
WA8H SKALBIKIiA.
N a m a s y r a ant 2 pagyvenimų po
4 k a m b a r i u s ir stovi ant kampo, taip
kad vietos yra pakaktinai. Viskas įtaisyta kogei-iausia, y r a elektra, gazas, parsiduos labai pigiai Ir ant
lengvą išmokeščių.
Dr. A. R. Blumenthal D.D.
Xepraleiskite šios progos nes tai
AKIŲ SPECIJ.\LISTAS
labai retai atsitinka.
Randos neša
P a t a r i m a s Dykai
$80.00 j menėsj. Kaina $8,000. At
sišaukite pas' savininką:
i Ofiso valandos- nuo 9 iš ryto iki
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11
Povilas E. Krauleidys.
404l» S. Ashland Ave. k a m p . 47 St.
4349 S. llermitage Ave'.
Chicago.
Telefonas T a r d s 4317
Telefonas Boulevard 6487

ĮFARMOSj

" Dr. G. M. GLASER
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Didelis bargenaa del lietuviškų farDr. I. E. M A K A R A S
merų. T u r i m e apie 100 farmą a n t par
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
davimo Illinojaus valstijoj kurios vi
Ofisas: 1741 W. 47th Street
siems žinoma žeme. Juodžemis mai
Valandos:
9:30—12. 3—5 ir 7—9.
šytas su molą arti prie miesto ir
Telefonas: Boulevard 3480.
a n t gero žemes kelio, ne labai toli
Rezidencija: 4515 So. Wood S t
nuo r h i e a g o s Lietuviškoj kolonijoj
Telefonas: Yards 723.
l>arsid«oda tiktai del lietuviij farmo- U , „ , . . • , • , L . , . • • • . • • • T , . n, M
rių, žeme gerai išdirbta ir apgyventa
lietuviais. Sekančias farmas galima
gauti 40 ak. geri bud inkai tvoros ge
ros, .šaltinis bėga pro Sali žeme visą
dirbama parsiduoda už $65 akeri.
J0SEPH C. VV0L0N
."J0 .tk. gorį budinkai žeme visą dirba
Lietuvis Advokatas
ma už $3,500. 160 akerių dvieji bu29 SO. LA SALLE STKEET
dini:ai sodnas gera žeme visa lygi
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
ir dirbama su gyvuliais ir mašinomis
Vakarais
2911 W. 22-r.d Street
už $8,800. CO akerių. 6 kambarią na
,
Tel.
RookweIl 6999
mas didele barne ir kiti geri budinkai
CHICAGO,
ILL.
arti prie miesto 10 akerių sodnas,
3 arkliai, 2 karves, 1 kumelis, 6 kiaulos, 60 vistų, ir visais farmų įrankiais
už $5,000. 118 akerių pusėtini budin
kai ir puse visų javų už $50. ak. 20
r, todnas vienas žeme visa dirbama
visos mašinos ir gyvuliai už $4,000.
8-1 akerių žerue visa dirbama didelis
sodnas du budinkai. ui- $4,750. 80
akerių žeme visą dirbama budinkai
ADVOKATAS
dailius 1 l-j mylių nuo
miesto už
1
$C0. akrriu. 67 akerių pusėtini budin
Veda Bilas Visuose Teismuose
kai s* a a;, H puikus gera ganyklą 1
Ofisas Didmiestyj;
karve 3 arkliai vežimų ir kinkina boge plūgas kelovcitoris. 20 akerių kor69 W. WASHINGTON S T R E E T
kas už $4,000. 112 akerių su budinKam baris 609
kais žeme visa dirbimą už $4 5 ak.
Tel.
Central 5478
nu 12 akerų šieno ir kiti javai, vis70 akerių dudinkai ir tvoras $50 už
Gyeeniraas, 812 W. SSrd St.
ak
116 ;ikerių dvariški budinkai
Tel. Yards 4681
sodnas puikus ant upes kranto ir
miškas 60 ak. dirbama gyvulai ir
mašinos už $8,680. 30 akerių teras gcl
ros ir sodnas žeme visa dirbama už
?33 ak. 78 akerių budinkai geri, te
ras Kvras arti geležinkelio ir mies itfiiiiiiiitiiiifiiiifiifiiiimiiiiiiiiiiiiifHititB
to, žeme lygi už $50 akerių. šitos t'ar- Resid. 933 So. Ashland BĮ v. Chicago
augščiau minėtos visos parsiduos
Telefosaa H a y m a r k e t 3544
trečiadali arba puse j mokėti reikia
kitus ant 5 arba 10 metu a n t lengvu
išmokėjimo. Perskaityk dar karta ir
pasimąstyk nes tai tikras bargenas.
Rusas gydytojas ir chirurgas
jeigu nori pirkti farmr,; arba mainyti
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
ant savo prapertės l'anii.j arba mainyt
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Važiuok pas mane pakol neišrinklos
1 ar mos.
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
Telefosas Drover 0693
.First Natl. Realty Constr. Co.
VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po
840 W. 33rd St.
J pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d.
III!!IIIIIinilll!lllill!!HIP!HHIIHIIiH!lHtlll

V. W. RUTKAUSKAS j

DR, A, A. ROTH,

Jį*
y

8 »

Nuo visokiu skausmu raumenyse

i,
l
V

f J^

« • • • » » » » » • • -
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P r . D. J. BAGOČIUS

Pain-Szpeller

Lietuvis Gydytoįas Ir
Chirurgas
Ofisas 10900 So. Miehigan Ava.
Rezidencija 10731 So. Miehigan A v
Roseland, 111.
Telefonas rezidencijos ir ofiso • i
P u l l m a n 342.
Vai.: 8 ryto iki 11 d.; 2 p o pietų
iki 4; 6 iki 9 vakare.
Nad.
9 iki 13.

yra pagelbingiausis.
Žiūrėki t e, kad bu tu su INKARO žen^kln!
|

^V^^
Galima gaut VLSOM^^^Tajttiekose u i 35c ir 85e
C
"arba išsisiurdint irno
F. A D . R 1 C H T E R & C O ,
326-330 Broadw«y. New York

*.»»^»»»»»»»»»M

Dr. S. Naikeiis

Vieta patogi, t a r p e lietuvių. Apie
kaina pasiteiraukite pas savininką.
J o h n Simą.
1817 W. 47 Str.,
Chicago.

P o $7.00: A. Motejumenė.
Po $(i.00: J . Zekas, S. f š a deikis, A. Mastauskas.
Ant pardavimo kendziu krautuve.
Po $5.00: A. Ulozas, J. W - Atsišaukite
Chas. Tykac.
vidonskas, J . Dauda, K. Saule- 4614 Wood Str..
i..'Iiicago. 111.
vičius, F . Petruševičius, J . Na
EXTRA UARGKJTAS.
viekas, J . Mastauskas, P. Zve- No. 2851 So. E m e r a l d ave. 3 flatą mūrinis n a m a s po 6 kambarius
ronis, I. Malcevičius, A. Rau randa neša $44.00. K a i n a $3,500.00
('lemens Mikutaitls.
galą, S. Levickas, A. Steponai
»03 W. 33 St.
tis, J . Lukšis, J . Devonis, J .
J a n č i s , A. Crribauckas, M. Bal
trušaitis, D. Rovas, A. Vaitas, P A D A R Y K LIUOSA L A I K A
NAUDINGŲ!
A. Stirna, V. Gricius, l). Beganskis, O. Pranckunaitė, K. Oras atvesta tai lfuosa laika ne
Dubiekaįtė, K. Andriuškevi praleiskite be naudos.
Mums reikalingi Chicagoj visose
čius, M. J Mikalauskai! ė, V.
kolonijose vyrai enerpingi kurie no
Gruskis, J . Motuzas, Z. Griške rėtą užsidirbti vakarais ar šiaip liuovičius, A. K u m p a r s k i s , M. Pu- sų kuki/. Geras pelnas, informacijas
nierięnė, A. Veželis ir J . Sian- galima gauti klausiant- per laišką se
kevičia, x\. Butrimavičius, P . kančią adresų:
Orlauskiutė, S. Sedlickas, J . Al.
W m . D. Murdock & Co.
J . Mozeris, Sales Mgr.
Levickas, V. Pikunas, P . Sur
1430 S. 49 Ave.
vila, A. Pabijanckis, P. Orlau
Cicero, IU.
skas, J . B a r t m o n a s , J . Davidor b a nedeldieniais atsišaukite ypąnis, J . Pabijanckis, A. Orlaus atiškai
į lietuvią skyriaus ofisą:
A r c h e r Ave. nuo 12 iki 6 po
kas, A. B a r a u s k a s , S. Mataitis, p4980
ietų
reikalaukite
N. J u r ė n a s , A. Liukas, J . M a
J. Mozei'io. Sales Mgr.
teikis, M. Rusevičius, K. Sirus,
J . ŠukeliSj V. Kirčius.
P o $3.00: J . Dirse.
P o $2.00: A. Strolis, K. Želnis, M. Ventis, J . Mocejunas,
P r a k t i k u o j a 27 metai
Ofisas
8149 So. Morgan St.
A. Kralikauskas, J . Ridikas, I.
K e r t ė 32-ro St.,
Osicago, UI.
Kairis, A. Margeliutė, M.
SPECIJALISTAS
MoterlSkų, Vyriškų, taipgi chro
Kumperskaitė, J . Vizbaras, A.
niškų ligų.
Opulskis, A. Beliukevičius, O. OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto
nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 j
Peredniukė, J . Černius, V. Ne- iki 10, iki
8 valandai vakare.
vidonskaitė, K.. Vadeikis, J .
Nedėllorais n u o 9 iki 2 po piet
Telefonas Yards 687
Levickas, A. Gudinąs, J . Paluikis, P . Juodvii'žius, V. Piku- 8«
naitė, I. Kirčius, A. Dominas,
V. Stanis, M. Stukienė, M. BIZNIERIAI GARSINKITĖS
pačioje vietoje, 1447 So. 50-tli Juod\irSienė, M. Kulbis, A.
"DRAUGE."

* •
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DR. LEO AW0TIN

•

GYDYTOJAS I R C H I R r i t G A S
4712 So. Ashland Ave.
P h o n e Drover 7042
Cicero Office
4847 \V. 14-th St.
P h o n e Cicero 39
Rezidencija S336 \V. G6-tb St.
Phone Prospect 8585

• • •

Gydytojas, Chirurgas,
Akušeris.
1920 So. Halsted St., Chicago.
Kalba lietuviškai, latviškai ir
rusiškai.
Valandos: 10 — 12 r y t a : S — 9
vakare
Te!. Canal 4367 M
a • • » •

iai

M

A:

ZJ

Telefonas P u l l m a n 60

DR. W. A. M A J O R

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS
ValandQ3: suo 9 ryto iki 9 vak. j
Nedėliomis pagal sutarimą,
4712 SO. ASHLAND AVENCE
arti 47-tos Ga-lvės
S "

p » » » » » » » • • »•• »•»•«• » » » » •
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CHIRURGAS
Ofisas 11719 Miehigan Ave.
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki!
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto

m

i'i

Dr.M.T.Strikoris
f** ^ ^ ^ ^ i ^ ^ » M ^ . i w i ^ — « »

m ** m *

LIETUVIS

'•»

BARGENAS VYRŲ
\ DRABUŽIŲ.

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
1757 W. 47th St., Chicago, Di.
Ofiso Telefonas Boulevard 160
N a m u Telefonas Scdey 420

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti
ant orderio siutai ir overkotai. bet
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo
$20.00 iki $15.00.
Vyrų ^r J a u n ų Vaikinų gatavi
siutai ir overkotai $15 iki $28.50.
Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau.
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau.
P i r k savo overkota d a b a r prieš
giema, kuomet kainos pakjla.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Telefonas McKinley 5764
GYDO VISOKIAS LIGAS
3157 South Western Boulevard

Mes t a i p p a t t u r i m e p i l n ą eile bi- \,

Kampas W. 35-tos gatvės

skutj nešiotų siutų ir overkoių nuo
$8.50 ir augSčiau.
Full Dress, Tuxedo. Frock Siu
tai ir t t , $ 1 0 . 0 0 ir augščiau.
A t d a r a kiekvieną, vakarą, .iki 9
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Subatomis visą dieną iki 10 valandai.
n
S. GORBON.
1415 S. Halsted St.,
Chicago, i n .
įsteigta 1902.

Uždirbk
$
$
35 iki ą
į savaitę

* : — — — ~

Kirpejiai ir kriaučiai yra re
jami visuomet, jie turi t r u m p ą s
landas ir lengva darbą.
Mes gnlime jus išmokyti šio da
j t r u m p a laika dienomis ar vs
už maža kaina.
Specijalis
mokinimo ant siuvamu P o w «

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS
- Telcfooaa Yards 5032
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
B po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare.

nų.

t
<*i^«fc«p • » » • > » » » » » * » »
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Master School,
190 N. State Str.
Kamp. Lake Gat. 4 lubos

6

Pirmadienis,

DRAUGAS

"

»~

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES,

MOTINA, PALIKUSI VAI
KUS, PABĖGO SU
NIEKŠU.

IŠ CHICAGOS LIETUVIįĮ
KOLONUĮĮ

•

•

•

•

•
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IŠ TOWN OF LAKE.

Visuomeniški kursai.
Pirmadienis, rugp. 25 d.,
Šv. Liudvikas, kar. Magnas.
Stokime j kovą su tamsumu,
Antradienis, rugp. 26 d., Tą padarė po 13 metų sugy kuris mus labai dažnai sulai
Šv. Zefirinas, kank.
venimo.
ko nuo darbo, pasišventimo ir

"

rngp.

i

\.

Jus galite siųsti dabar maistą ir drabužius
tiesiai savo giminėm ir draugam Lietuvon

Louis Kosie aną dieną su- mus brangių siekių. Gerbiamie
GELEŽINKELIŲ YARDE gryžo iš darbo namo nešinas ji Town of Lake lietuviai ir
lietuvaitės, žengkime prie švie
ATRASTA VAGONAS
gražų šviežiu rožių vainiku.
Tą dieną suėjo K> motų, kaip sos ir stokime į eilę nuola
CUKRAUS.
jis vedęs. Taigi tas rožes buvo tinių kursų klausytojų. Kur
sus belankydami ir moksliškų
Federaliai agentai cukrų paė nupirkęs savo moterei.
beklausydami.
d iš parėjo namo po num. pr i parodymų
mė savo globon.
'27~u lloinan ave. ir pamažėli Įgysime daug naudingų žinių,
Yra du būdu siųsti pagelbą. Jųs galite sutaisyti savo siuntinį arba pirkti bile vieną visokeriopos
kurios bus tikru papuošalu
inėjo
vidun.
Geležinkelių varduose, ties
kombinacijos, kuriuos yra pagaminusi Amerikos Lietuvių Pramones Bendrovė ir ji juos pasiųs sulyg jūsų
mušu gyvenime. Neveiklumas
"
0
,
pupa",
pravirko
vy
16-ta gat. ir AVabash ave., fe
nurodymo.
daro mus tamsybės vergais. Iš
riausioji
1metu
duktė
Adoderaliai agentai u/tiko viena
to gi mus išliuosuoti gali tik
vagoną su 800 maišais cuk liną. "Mama apleido namus su
dvasios gyvumas, tėvynės mei
Jeigu jųs norėtumėte sužinoti, kaip nupirk
Jeigu norėtumėte sužinoti kaip patiems su
raus. Cukrus ten buvo laiko kokiuo tai vyru net su mumis
lė
ir
apsišvietimas.
neatsisveikinusi".
ti siuntinį daugiausiai reikalingo maisto, ku
pakuoti maistą ir drabužius į siuntinį ir no
mas nuo liepos 24 dienos.
ris yra jau supakuotas, ir kurį pristatys į bi
Ros i c pameta parneštas ro
Susipažinti
su
apšvieto^
rėtumėte, kad Lietuvos Amerikos Pramonės
Žinoma, tuojaus (%J>ius pa
le vietą Lietuvoje Lietuvos Amerikos Pra
Bendrovė pristatytų jūsų giminėms ir drau
imtas valdžios globon ir imta žes ant aslos ir jam akyse pa mokslu kaip tik ir geriausia
monės Bendrovė, išpildykite ir prisiųskitę
gams Lietuvoje, išpildykite ir prisiųskitę že
Kursuose,
ieškoti savininko. Tas savi- sirodė ašaros. Jam prisiminė Visuomeniškuose
žemiau paduotą kuponą:—
miau paduota kuponą:—
t
ninkas, suprantama, turi but pirm trylikos metu buvusieji kuriuos nesenai Įsteigė vie
spekuliatorius. Mieste cukraus J laimingi laikai, kuomet j i s bu- tos L. Vyčių 13 kuopa ir turi
neperdaugiausia. Tad
žmo- ™ vedęs fcavo mylimąją Em- pakvietus profesorių kun. Pr.
Bučį duoti lekcijas.
Lithuanian-American Trading Co.,
gaus norėta pasipelnyti pasi- m a I>()
Tiesa pasakius, jau į šias
6 West 48th St., New York City
1
taikius tinkamai progai,
apsivedimo ilgai abu lai\
in
pamokas
prisirenka
keli
šim
Tik visa nelaimė tame, kad ™ £ai gyveno. Per 13 metų
Malonėkite prisiųsti man pilną paaiškinimą apie siuntimą pagelbos į Lietuvą. Yra suprasta, kad šis pa
šalie* vvriausvbė tomis dieno- sugyvenimo susilaukė keturių tai žmonių. Ir linksma daros
klausimas paaiškinimų duodamas dykai ir neuždeda ant manęs jokių pareigų.
mis ėmė ir nustatė cukrui kai- vaikelių: Adelinos, kuri šian ant širdies žiūrint kai j
die eina 12 metus, Clarences, žmonių — klausytojų dirvą
na.
Vardas
sėjama
gera
tikėjimo
ir
doros
10
metų,
Louis
8
metų
ir
FraChicagoje ligšiol suareštuota
sėkla. Bet yra pageidautina,
Gatvės adresas
keturi cukraus pirkliai speku- nk 6 metu.
"Aš* ją visuomet tikrai my kad ant kiekvieno sykio kur
liatoriai.
Miestas i r Valstija
lėdavau", pasakė Kosie ir už sų pasiklausyti, kad salė žmo
nių grūste prisigrūstų.
ARENDUOTOJAI STATO simąstė.
Gavus šį kuponą pilnas paaiškinimas bus pasiųstas jums. Kasykite aiškiai ir adresuokite
Šiandie, rugpjūčio 25 d.,
Rosie pasakoja, kad aplink
ULTIMATUMĄ NAMŲ
'
=
E
?:.')()
vai.
vakaTe,
Šv.
Kryžiaus
•
jo
moterį
dažnai
sukinėjąsis
SAVININKUI.
E
Lithuanian-American Trading Co.,
jam žinomas su pačia persi- parapijos salėje gerb. profeso 1
6 West 48th S t , New York City
|
29 šeimynos grūmoja vienu žy 'skvrėli's. Tai ar tik nebusiąs rius kun. Pr. Ručvs duos iš- ^ffiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiinif iiiiiiiiiiiifiiiiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiniiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini it»«iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiintr"
.to niekšo darbas suardyti lai eilės lekciją: "Mūsų dūšia ygiu išsikraustyti.
i mę šeimynoje. Tokiems nieks ra nemari". Tat visi teiksitės
Kilęs padeklemavo p-lė J.
Iš laikyto extra susirinkimo
šams
perlengva
bausmė
kalėlaiku
susirinkti.
29 šeimynos, gyvenančios
Urbiutė.
ned., 10 d., š. m., buvo svar
apartamentiniuose
namuose | jnuas
Solo " K u r bakūžė samano stymas kaslink siuntimo dele
•
po num. 4007 — 4055 Soutlit a " ir angliškai " W i l l O' the gačių į seimą. Kadangi šįmet
REIKALINGA
DAUGIAU
IŠ NORTH SIDES.
port ave. namų savininkui paw i s p " padainavo p-lė C. M. seimas atsibuna rytinėse vals
POLICIJOS.
davė ultimatumą su pareika
Filipaviėiutė, akomponuojant tijose, tat kožna kuopa nega
Teneaplankia jos nei vienas.
šv. Kazimiero Akademijos pijanu p-lei B. Nausėdaitei. Su lėjo siųsti delegatės, bet susi
lavimu papiginti randas už
Turime įvairių nesvaiginančių gėrimų.
pagyvenimus. (Ji jei savinin-; Policijos viršininko asisten rėmėjų susirinkimas įvyks u- tuo programas ūžbaigta s tau dėjusios kelios kp. išsiuntė
Turime atsivėsinti ir ICE CREAM'O.
kas nesutiks, visos tos šeimy-, tas Aleoek tvirtina, jog 01 li- tarnike, 2o" d., ši 0 m., Šv. My tos lrimnu.
Centro pirmininkę. Mūsų kp.
Turime krasos skyrių išsiunčiame laiškus ir kitus
nos nusprendė vienu žygiu iš- cagai Imtinai reikalinga turė kolo Ark. parapijos svet.
tam reikalui paskyrė 10 dol.
Viskas
pavyko.
Dalyvavu
reikalus atliekam. Turime įvairių laikraščių.
Prašome visas nares rėmė
sikraustvti iš tu namu.
j ti dar viena tūkstanti daugiau
Są-tė.
sios programe mergaitės *a\o
Čia yra " D R A U G O " agentūra. Galima Čia gauti
jas susirinkti nors kartą, nes
Arenduotojai turėjo snsirin- policijos,
užduotis taip gražiai atliko,
" D r a u g ą " nusipirkti, paduoti į jį pagarsinimų ir dar
kimą tuojaus po to, kuomet j Liudydamas prieš grand ju- konstitucijos jau gatavos, ga kad net po du, tris sykius te po
ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS
bų.
Turime taippat knygų ir maldaknygių.
namų savininkas jiems pra- ry buvusių pasinių riaušių rei- lės kiekviena gauti. Geistina iššauktos atkartoti. Čia r e u i a
Sheboygan, Wis.
Prašome atsilankyti.
nešė, kad už pagyvenimus ran- k a l e J i s pažymėjo, kad j - i butu, kad neliktų nei vienos priminti, kad tai auklėtieės
dos pakeliamos. Kur šiandie Chicagoje butų buvę atsaką moteries ir mergaitės, neprlsi- Šv. Kazimiero Akademijos
Valdybos Adresai:
mokama per mėnesį $32.50 pa- j skaitlius policijos, butų buvę rašiuosios prie tos prakilnios
Alumnietė.
-m Jonas Stauekas 1414 =S i , , , , i , i i , , , i , , l l , , i , I I I , , l , , , l l l , l i l f 2 2 S J , i i i l , , , 1 , , i , i , i , , I I I , l l l i l l l , l l , , i , , i i , l l , , , l , , l , , l l , a i , , i l i , =
didinta ligi $45; gi k u r moka- ^vengta rasinių riaušių ir ne rganizacijos. Reikia laikyti
New York.
butų buvę reikalinga šaukti s. u už garbę, kada galime pri
ma r>7.:)0 — ligi $52.
IŠ TOWN OF LAKE.
Vice-pirm. Juozas Bubnis, 1425
sidėti prie tokio prakilnaus
Arenduotojai
nusprendė kariuomenės.
So. lOth St.
Ilgų metų patyrimas savo amate leidžia mums at
darbo, o neišsikalbinėti. Pra
mokėti daugiausia $40 ir $45.
" D r a u g o " 96 num. kores Fin. sekr. Jonas Kunigonit, 1117
likti pirmos rųšies darbą pigiausiomis kainomis.
Apie tą jie pažymėjo savo ul TAIPGI REIKALAVIMAS. šome susirinkti kuoskaitlinpondencijoje iš Town of Lake, Alabama Ave.
Atsišaukite pas
timatume.
gmusiai ir naujų narių pri- aprašančioje Šv. Pranciškos
Oak Parke pieno po namus kalbinti.
Prot. sekr. Kazimieras SmaiChicagoje labai daug kalba
Rymietės
draugijos
susirinki
ma ir rašoma apie tuos sam išvežiotojai padavė pieno kom
Valdyba. mą, liko nepaminėta viena ko džiunas, 1017 Swifts Ave.
Ižd. Antanas Čižauckaa, 1318 E
domų pagyvenimų savininkus- panijoms reikalavimą — $45
2343 W. 23 Place
Telefonas Canal 2446 |
misijos
narė,
būtent
Juzefą
Ba
New York Ave.
-profiterininkus. Bet ligšiol užmokesčio savaitėje.
I š BRIDGfiPORTO.
rokauskienė,' kuri inėjo į komi
Kasos glob. Kazimieras Lukžis ?|||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII7
Cbieagoje pieno išvežiotojai
jiems plaukas nuo galvos netetą
surengimui
balio
drau
ir Jonas Jočis.
liiigp. 10—17 d. buvo A: L.
nukritęs už išnaudojimą žmo ima $35 savaitėje.
gijos labui.
Maršalka Pranas Daugirda.
R.-K. M. Susivienijimo aštun
nių.
Narė.
PRANEŠIMAS.
Susirinkimai atsibūva kas antrą
tas seimas, o vakarais buvo iš
Todėl šiandi© patys aren
nedėldienį mėnesio.
duotojai ima tverties i unijas
Vienoje prie State gatvės pildyti programai. Viename
IŠ NORTH SIDES.
Viską atemč, sugadino ir sudegino gyvenimus
ir veikti prieš išnaudotojus. departamentinėje
krautuvėje vakare, būtent nedėlios vakare,
ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS
Jūsų giminių
Rasi, tai bus pasekmingiausi rugpjūčio 18 d. buvo apvogta teko ir man būti. Nemažai nu
Rugpjūčio
12
d.
Moterių
Są
Jusų pačios, valkai, motynos, tėvai, broliai, seserys ir kiti a r t i 
vaistai.
VALDYBOS ANTRASAI:
viena moteris. Vagilka su stebau pamačius jaunas mer jungos 4-tą kuopa laikė mėne
mi
Jūsų
širdžiai žmonės liko be apvalkalo, duonos, pastogės, vaik
gaites,
taip
talentuotas.
Sheboygan,
Wis.
ščioja
nuomi,
basi ir alkani: su ašaromis akyse prašo Jusų pagelbos.
gauta ir pas ją atrastas krep
sinį
susirinkimą
Šv.
Mykolo
Visupirma vakaro vedėjas
UŽMUŠTA SENYVAS ŽMO šiukas su pinigais.
AR PASIUNTĖT J U S ? J E I G U N E , TAI KO LAUKIATE? Kad
Ark. parapijos svet. Į šį susi
Pirm. A. Grebas, 1117 Kentupagelbėjus J u m s ir Jusų giminėms, C E N T R A M S B E N D R A S IJLETUGUS.
pranešė
vakaro
pradžią
ir
Pasakojama, kad apvogta
VIU BANKAS siunčia J visiems gerai žinomą kaipo kovotoją už Lie
programą. Orkestrą užtraukė rinkimą atsilankė skaitlingas cky, Ave.
tuvos laisve, advokatą p. F . J . BAGOČIŲ J Lietuvą, Latviją, Ukrainą
moteris buvus kokia tai sve
Ir Lenkiją del ištirimo. komereijinių reikalų, tuo pačiu laiku jis ga
" S t a r Spangled Bam^er." Po būrelis narių, iš ko matyties, . Vice-pirm. J. Stauskas, 1414
Ties Foster ave. ir Slien- timtautė. O gal lietuvė!
lės nuvežti inteiktas dovanas, pinigus ir laiškus. Jeigu J u s nežinote
kad
ir
mūsų
kuopą,
pradėjo
New
York
Ave.
kur
Jusų giminės, tai prisiųskit m u m s sehąji antrašą ir vieną ( 1 )
to kalbėjo gerb. kun. H. J. Vai
dan rd. automobiliaus suvaži
Detektivų viršininkas Moodolierj
padengimui lėšų, o mes pasistengsime suieškoti Jusų gimi
Rast. A. Brusaka, 835 High
nėtas senyvas gatvių šlavėjas ney pei* " D r a u g ą " kreipiasi, čiūnas, kurio kalba buvo ytin darbuoties.
nes. Laikas mus nelaukia, siųskit pinigus, laiškus šiuo a n t r a š u :
Šiame susirinkime du .svar Ave.
įspūdinga.
Wilbelm Meineeke.
kad apvogta moteriškė atsi
2 Rast. B. Sapiega, 1715 SupęSolo ant pijano išpildė p-lė besniu dalyku buvo aptarta, t.
Automobilistas Cbarles T>. šauktų jo ofisan, atsiimtų at
B. Nausėdaitė. " Pamylėjau y. kaip prisirengti prie para rior Ave. ,
Appleley suareštuotas.
rastus 'pas vagilką daiktus ir
Iždininkas T. Grigaliūnas, 1437
Vakar," solo padainavo p-lė pijos bazaro, kuris šįmet taip
paliudyti] prieš suimtą vagil
yra rengiamas. So. 11-th St. s
A. BereekaitĄ akomponuojant iškilmingai
TYRINĖS AVALINIŲ
ką. Kitaip policija vagilkos ne
Sumanyta turėti lėlių ir vi
32-34 Cros« Street
Boston, Mass.
pijanu p-leis Petkiutei.
Org. Ras. Ig. ErmaU, 1717
PABRANGIMĄ.
gali patraukti atsakomybėn.
sokių
įvairumų
būdą,
taip
kad
Ant smuiko griežė p-lė J. UrErie Ave.
užinteresuoti
didelius
ir
ma
biutė, pritariant pijanu p-lei
Maršalką M. Daunora.
Washington, rugp. 21.—Že
žus.
Iškalno
galima
manyti,
Dažiurėtojai iždo: J. Rėklaitis, tJALIMA GAUT NUSIPIRKT Turime taippat knygelių "In*
mesnysis kongreso butas pada iiiiiiftiiiiiiiiiiE mm immmimiir B. Urbiutei.
Dar solo ant pijano paskau* kad šitas bazaras bus indomus J. Rutkauskas.
rė rezoliuciją, kad federalė
dependence for the Lithuanian
netik tiems, katrie yra mažai
Gavome
naujai
išleisti}
Lie
bino
p-lė
A.
Petkiutė.
Mitingai atsibuna kiekviena me
prekybos komisija ištirtų, d ei
matę
bazarų,
bet
ir
tiems,
ku
tuvos žemlapių (mapų). Kiek Nation" (angliškai).
Paskui
J
.
Urbiutei
smuiką
ir
nes}
po
pirmai
tą
nedėlią.
kokių priežasčių pabrangina
vienas gali ant jo susirasti sa
A. Petkiutei pijanu pritariant rie yra daug jų matę.
ma avalinės ir dar sakomą,
KAINA 60c.
vo
gimtinę
viety,
"amatyti
Kitas
dalykas
buvo
svarsty
A.
Bereckaitė
ir
JovaiŠaitė
mRSAVTNGSSTAMPS
ateinančiais metais busią bran
lllllllltl
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I
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naujas Lietuvos ribas.
ISf UED BY THB
tas, kad, užsibaigus vasarigražiai padainavo duetą.
Užsisakymą siųskite
gesnės.
BIZNIERIAI
GARSINKIT6S
UNITED STATEf
Žemlapio
didumas:
27
coliai
Paskui sol6 ant pijano pa niems išvažiavimams, surengti
OOYERKMENT
DRAUGAS PUB. 90.,
pločio ir 37 coliai ilgio.
BIZNIERIAI GARSINKITĖS
skambino p-lė C. M. FiVpavi- vakarą
Labdaringos Są-gos
"DRAUGE."
^UT"**
KAINA—$1.00.
" D R A U G E "
1800 W. 46th St., Ohicago, HL
naudai.
IIIIIIIIIIHinilllHIIIIIIHIIIIIIIIIIIItlIlIlHIII
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ėiutė.

Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrove artimoj'ateityj pasiųs lai
vą į Liepojų arba Memelį ir sutvarkė taip, kad į laivo įkrovą bus pri
imami Lietuvai Gelbėti Siuntiniai.
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LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE
901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto

Malioriai ir Dekoratoriai

P. Cibulskis ir J. A. Poška
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KARE IR UGNIS

Centralis Bendras Lietuvių
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