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LietuvosKa binetas Atmeta Hymanso Projektą
Policija šaudo streikierius Saukiasi kariuomenės

Francija smaugs Vokietiją'

Karalius paliuosavo Airijos kalinius

ST. PAUL, Minn., gruodžio 
7. — Paskelbta, kad šiandie 
bus pašaukta valstijos milicija 
patruliuoti skerdyklas. Mat 
skerdyklos bandė atsiga
benti streiklaužių, bet streikie
riai taip gerai jas pikietavo, 
kad streiklaužių negalima bu
vo įgabenti į skerdyklas.

užsienio reikalų ministeris ir 
Airijos delegatas, Arthur Grif- 
fitli sekami atsiliepė apie pada
rytąją sutartį:

“Ji (Anglijos valdžia) atida
vė ateitį į musų pačių rankas. 
Pasiūlymai leis mums atsistoti

Grūmoja visuotinu streiku

Lietuva nepriima Hymans’o 
pasiūlymą

Ministerija rado projektą nepri
imtinu.

WASHiINGTON, gruodžio 5. 
(Liet. Inf. Riuras). — Lietuvos 
Ministerių Kabinetas savo po
sėdyje gruodžio mėn. 2 dieną 
apsvarstęs Hymanso projektą, 
rado jį nepriimtinu.

Ministeris Rozenbau 
mas rezignavo

(Žydų 
žydų

mimuose su policija dalyvavu- 
. sios ir moterys, padrąsindamos 
streikierius, ar net pačios bū
damos minioje. Policija apskai
to, kad jos sukeltose riaušėse 
dalyvavo apie 15,000 streikie
rių.

Reikalauja injunetiono.
I

Vakar 22 skerdyklų advoka
tai atsikreipė į teismą, prašy
dami išduoti prieš streikierius 
injunctioną, kuris uždraustų 
pikietuoti skerdyklas, ar kuo- 
nors trukdyti streiklaužiams. 
Teismas, žinoma, išpildys tokį 
prašymą, ypač kad dar polici
jai pasisekė sukelti riaušes.

Nepaliauja girtis.
Nors skerdyklų savininkai, 

atsikreipdami į teismą ir pra
šydami injuctiono, parodo,

Francija ir toliau smaugs 
Vokietiją

Priešinsis 'moratoriumui 
reikalaus laiku mokėti 

kontribuciją.

ir

PriTORURG, Kas., gruodžio 
G. — Kansas Darbo Federaci
jos prezidentas W. E. Freeman 
pareiškė, kad visuotinas orga- 

ant kojų ir išvysti musų pačių nizuotų darbininkų streikas*bus 
civilizaciją ir tautines ypaty-, paskelbtas Kansas valstijoje, 
bes. * Trumpai sakant, mes lai- jei gubernatorius Allen maišy- 
mėjome laisvę po šimtmečių* sjg į Kansas City skerdyklų 

darbininkų streiką. “Paskelbi
mas streiko priklausys išimti
nai nuo gub. Allen elgimos 
Kansas City mieste,“ sakė 
Freeman.

kovos.“
Tikimąsi, kad Anglijos vald

žia pradės Airiją evakuoti tuoj 
kaip tik Anglijos ir sinn feine
rių parlamentai bus ratifikuo- 
kavę sutartį, galbūt už savai
tės laiko. Anglijos parlamento 
specialinis susirinkimas šaukia
mas sekamą seredą. 100 žm. žuvo eksplozijoj

Chinijos delegatai 
rezignuoja

VOKIETIJOS BANKAS 
BANKRUTIJO.

WASIIINGTON, gruodžio ž. 
— Dar trįs Chinijos delegaci
jos nariai rezignavo delei ne
pasitenkinimo tolimųjų rytų 
klausimais konferencijos bėgiu 
ir jos atsinešimo j Chinijos 
klausimus. Tokis chiniečių ne
pasitenkinimas iššaukė iš Ame-

kinią,. kad Chinija turi priimti 
ką jai duodama ir kad rūpina
mus! visaip jos interesus apsau-

KAUNAS, gruodžio 6. 
Koresp. Biuro). Kauno 
bendruomenė labai sujudus dėl lydami injuctiono, pa 
žinios, kad Žydų Reikalų Mini-kad jiems ne kaip einasi 
steris Rozenbaumas, kurs kar
tu yra ir Lietuvos Steigiamojo nemaloniai spausti, jie visgi ne- 
Seimo atstovas, rezignavęs.

Mat Rozenbaumas buvo su dalis darbininkų streikuoja ir 
kažjn kokiom slaptom misijom ' ųud skerdyklos veikiančios 90 
nuvažiavęs Varšuvon — sako, normaliai. Kiek labiau 
kad jis ten važinėjęs tartis su suspaustos esančios mažosios 
lenkais opiame Lietuvių-Lenkų (skerdyklos. Armouras sako, 
ginče —- ir tas jo žygis šukė-’ kad tik 150 darbininkų strei- 
lęs prieš jį aštrių protestų. Tų kuoja, o ir tų vietos tapę užpil- 
aštrių užsipuolimų pasekmė ’dytos. Jų apskaitymu, streikuo-r 
buvo ta, kad Rozenbaumas 
rezignavęs iš ministerio vietos.

ir 
kad streikieriai pradeda juos

paliauja girtis, kad tik mažytė

PARYŽIUS, gruodžio 7. — 
Smarkiai plojamas senato, ku
ris didele didžiuma balsų išrei
škė jam pastitikėjimą, premie- 
ras Briand vakar paskelbė, kad 
Francija nenusileis nė vienu 
coliu moratoriumo klausime.

“Vokietija turi sutvarkyti sa
vo finansus, turi uždėti tinka
mus mokesčius ir turi užmokė
ti savo skolas. Jokio atidėjimo 
negali būti jai suteikta“, šau
kė premjeras triukšmingai plo- 
jantiems senatoriams.

Toji kalba išblaškė visus fi
nansiniuose rateliuose vaigščio- 
jusius gandus, kad Francijos 
valdžia sutiko leisti paskelbti 
aprubežiuotą moratoriumą.

Diplomatiniuose rateliuose 
manoma, kad ta kalini reiškia 
Francijos pradėjimą naujos ir 
aštrios politikos linkui Vokieti
jos, visai neatsižvelgiant į An-

Turkijos viziras nušautas
—n—:-------

RYMAS, grttųdžio 7. — Bu
vęs Turkijos didysis viziras 
Said Ali Paša liko vakar nušau
tas einant gatvėj Ryme. Su juo 
buvo ir sekretorius. Šovikas 
pabėgo. Manoma, kad juo bu
vo armėnas.

BERLINAS, gruodžio 7. — 
Pranešama, kad 1(M) žmonių 
žuvo vakar aliejaus ekspliozi- 
joj Nobelio dinamito dirbtuvė
je Saarluois, Reino Prūsijoj. 
Dirbtuvė dabar dega.

Peterburgas dabar bus 
Leninburgas

| BERLINAS, gruodžio 7.
Šiandie Ludwigshafene uždarė 
savo duris vienas iš didžiausių 
bankų. Galbūt to banko bank- 
rutijomas pažymės pradžią rū
staus Vokietijos finansinio kri
zių. Bankas bankrutijo delei 
panikos biržoje ir didelio nu
puolimo pinigų.

Abelnas Vokietijos finansinis 
stovis yra “juodžiausias Vo
kietijos istorijoje“. Atvirai pri
pažįstama, kad Vokietija netu
ri kuo užmokėti pripuolančios 
mokėti sausio 15 ir vasario 15 
d. dalies kontribucijos. Niekas 
nemato budo pagerinti finansi
nę padėtį, jeigu Londono dery- 
1m>s nebus sėkmingos.

Reichstago užsienio reikalų 
komitetas susirinks sekamą sa
vaitę apsvarstyti “opiausj po 
mūšių paliaubos klausimą.“

neutralitetą.
gruodžio • ž.

komitetas
Daug karingų peonų suimta.

Chicagos policija šaudo 
skerdykly streikierius

Daug žmonių pašauta, sumušta 
ir sumindžiota arkliais. 19,000 

streikavo utarninke.

CHICAGO. — Chicagos poli-

streikuojančių skerlyklų darbi
ninkų. Per poni dienų ji elgėsi 
gana ramiai, bet toliau nebe
galėjo pakęsti ir vakar jau pra
dėjo net šaudyti streikierius, 
vadovaujant pačiam policijos 
viršininkui Fitzmorris, kuris ir 
davinėjo įsakymus šaudyti ir 
mušti streikierius. Puolimų ant 
streikierių buvo apie visas sker 
dyklas, bet smarkiausi puoli
mai buvo prie 45 ir Raeine 
gatvių, prie 33 ir Fisk st. prie 
Ashland Avė. ir taipjau prie 
Ilalsted gatvės, ties skerdyklų 
vartais.

Kiek ]jašauta streikierių dar 
tikrai nežinia. Daug jų jau gu
li ligonbučiuosc. Yra ir galbūt 
mirtinai pašautų. Dar daugiau 
streikierių tapo sumušta polici- 
stų lazdomis ir sumindžiota 
raitosios policijos arkliais. Kur 
tik pasirodydavo raitoji polici
ja, visur buvo Šaukiama “Ka
zokai, kazokai!” Daug žmonių 
areštuota.

Iš pirmiau
žmonių liko atiduota 
jury” teismui.

Policijos viršininkas įsakė 
tuojaus uždaryti visus saldinus 
skerdyklų apygardoje. Susire-

ja viso tik 3,(KM) darbininkų, 
skaitant ir “savo noru“ užda
rytas skerdyklas. Bet jie ir 
tarp savęs nesusikalba. Kuomet 
vienas sako, kad kuri skerdyk
la veikia “normaliai“, su pilnu 
darbininkų skaičium, tai kitas 
sako, kad ta skerdykla “savu 
noru“ yra uždaryta. Policija gi 
tvirtina, kad vakarykščiose 
riaušėse dalyvavo “apie 15,(MM) 
streikierių.“.Iš kur jie atsirado, 
jei samdytojų apskaitymu, tik 
3,000 streikuoja?

Unijos atstovai sako, kad 
streikierių skaičius kasdie di
dėja, prisidedant prie streiko 
naujiems tūkstančiams darbi
ninkų. Pirmiausia sustreikavo 
(panedėlyj) 12,000 darbininkų. 
Utarninke gi streikavo jau 19,- 
(MM) darbininkų. Vakar irgi 
daug darbininkų prisidėjo prie 
streiko, bet unijos viršininkai 
dar nespėjo apskaityti jų 
čiaus.

Kaip “normaliai“ eina 
bas skerdyklose, parodo
kad Wilson and Co. skerdyklo
se, kur kasdie užmušama 150 
karvių, užvakar užmušta tik 9. 
Daug mažesnių skerdyklų sto
vi visai uždarytos. Didžiosios 
jieškosi streiklaužių, bet 
kiausia jų negauna, nors 
skelbia, kad jos turinčios 
daugiau negu joms reikia.

Airijos kaliniams pa 
skelbta amnestija

ir utar-

skai-

dar
iai,

Uždraudė pikietuoti

6.
Tele-

BERLINAS, gruodžio 
(Forvertso kablegrama). 
gruma iš Maskvos skelbia, kad 
caro Petro Didžiojo įkurtoji 
Rusijos sostinė Peterburgas 
nuo ateinančių metų sausio 1 
dienos vadinsis nebe Peterbur
gas, ir Petrogradas, bet Lenin- 
burgaą*. Tą sostinę nutarta 
perkrikštyti Lenino vardu iš 
dėkingumo jam “už jo milži
niškus nuopelnus Sovietų Rusi
jai.”

Tcčiaus chiniečiai tvirtina, 
kad jei nebus atgauta šantun- 
gas ir jei Manžurija nebus iš
plėšta iš Japonijos nagų, Chi
nija galbūt pasitrauks iš konfe
rencijos. Japonijos gi delega
tai sako, kad jie rūpinsis tinka
mai išrišti klausimą.
Užlaikys Chinijos

WASHINGTON,
— Tolimųjų rytų
šiandie po trijų dienų pertrau
kos laikė konferenciją ir nuta
rė, kad atsitikime karo, kuria
me Chinija nedalyvauja, Chini
jos neutralitetas turi būti išlai- 
kytas. ..?!!•««?!

Svarstomas buvo ir klausi
mas Japonijos kareivių buvi
mo Manžurijoje. Manoma, 
kad tuo dalyku Japonijos dele
gacija davė komitetui savų pa
aiškinimų.

Uždraudė policijai kliudyti 
streikui.

BUENAS AIRES, gruodžio 6. 
— Komanduotojas , praneša, 
kad valdžios spėkos nuveikė 
“banditus”, kurie terorizavo 
Santa Oruz apskritį. Keliuose 
susirėmimuose 12 tų “banditų“ 
užmušta, o apie 5(M) suitma.

(Tie taip vadinami “bandi
tai” yra niekas daugiau, kaip 
streikuojąntįs laukų darbinin
kai — peonai, kurie sukilo 
prieš nepakenčiamas sąlygas ir 
šu ginklu stojo ginti savo tei
ses.

areštuotų, 10 
grand

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

ii Kauno. Skaitykit visk
Gaunamas Naujienose

Kaina 5c

vei- 
ir 
j U

KANSAS CITY, Kan., gruod
žio 7. — Kansas industrinis tei
smas, veikdamas per mayorą 
Harry Burton, šiandie uždrau
dė slreikieriams pikietuoti vi
sas skerdyklas.

Streikieriams uždraudžiama 
netik pikietuoti, bet net rinktis 
ir gatvėse visame mieste. Jei
gu įsakymo nebus klausoma, 
teismas grūmoja pašaukti 
prieš streikierius miliciją.

Bus paliuosuota apie 5,000 
žmonių karaliaus įsakymu.

-i

LONDONAS, gruodžio 7. —■ 
Karalius Jurgis šiandie paskel
bė dekretą, suteikiantį amnesti
ją visiems Airijos politiniams 
kaliniams. Apskaitoma, kad 
viso yra internuota Anglijos 
daboklėse tarp 4,000 ir • 5,000 
sinn feinerių.

Ryto susirinks sinn feinerių 
kabinetas, apsvarstyti padary
tąją sutartį su Anglija. Spren
džiama, kad sinn feineriai pie
nuoja įvesti Airijoje dviejų bu
tų parlamentą; senatoriai butų 
renkami visam amžiui, o ats
tovų buto nariai penkiems me
tams.

Šiandie Belfaste buvo laiko
mas Ulsterio parlamento posė
dis, kuriame premjeras Craig 
turėjo pasakyti valdžios nusi
statymą linkui Airijos-Anglijos 
sutarties ir ar ją UIsteris pri
ims. Bet Craig parlamente tik 
pareiškė, kad sutartyj yra daug 
neaiškumų, todėl plačiau nega
lįs jos išdėstyti. Jis grįšiąs į 
Londoną gauti platesnių paaiš
kinimų ir tada padarysiąs nau
ją pranešimą parlamentui.

Ulsterio vadovai jau pradeda 
šiauštis ir galbūt bandys prie
šintis sutarčiai, ar norės pridėti 
prie jos savas sąlygas. Bet ne
manoma, kad Ulsterio priešini- 
mąsis ką reikš, nes sutartis 
nereikalauja Ulsterio sutikimo, 
kadangi ji leidžia jam pasilikti 
dabartiniame jo stovyje, kada 
bus nustatyti rubežiai.

Manoma, kad Airijos laisva 
valstija pradės veikti savysto- 
viai nuo gruodžio 5, 1922.

Sinn feinerių vadovas ir įkū
rėjas tos organizacijos, taipjau

Guatemalos sukilimas 
laimėjo ;

Prezidentas nuverstas, ministe- 
riai kalėjime. Apie 12 žmonių 

užmušta.
* i

W/\SJHINGTON(. gruodžio \ 
—> Amerikos ambasadorius 
McMillen praneša, kad Guate
malos (Centralinėj Amerikoj) 
valdžia tapo nuversta.

Apie 12 žmonių liko užmuš
ta mūšiuose panedėlyj
ninke. Ižajig civilinių žmonių 
areštuota.

Prezidentas Ilerrera 
liniu savo paties namuose.. Jo 
gi ministeriai yra uždaryti ka
lėjime.

Laikine valdžia tapo paskel
bta.

Manoma, kad sukilime vado
vavo sekėjai buvusio preziden
to Cabrera, kuris tapo areštuo
tas ir sėdėjo kalėjime Herrerai 
valdant. Ambasadorius nepa
duoda jokių smulkmenų.

DR. LORENZ GRĮSTA AUS- 
TRIJON.

ST. JOSEPH, Mo., gruodžio 
G. — Circuit teisme teisėjas 
Allen išdavė injunctioną prieš

Bombos ir areštai Portuga
lijoje.

yra ka

Dar daugiau popierinių 
markių.

BERLINAS, gruodžio 6. — 
šiandie paskelbta, kad lapkri
čio mėn. Vokietijos valdžia iš
leido dar apie 5,000,000,000 
popierinių markių. Dabar 
visoje šalyje cirkuliuoja 108,- 
000,000,000 pop. markių.

Popiežius patenkintas Airijos 
sutartimi.

WASHINGTON, gruodžio 6. 
—-4 Iš Rymo pranešama, kad po
piežius Benediktas išreiškė di
delį pasitenkinimų patyręs, kad 
Anglijos ir sinn feinerių dele
gatai pasiekė susitarimą, kuris 
duoda pamatą išrišimui Airijos 
klausimo.

FINIGŲ KURSAS.
'Vakar, gruod. 7 d.,, užsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25.900 dolerių, bankų buvę skai

toma Amerikos pinigais iiaip:
Anglijos, 1 svaras sterlingų $4.09 
Austrijos 100 kronų ... 
Belgijos 100 kronų ....
Danijos 100 kronų ......
Finų 100 markių ........
Francijos 100 frankų . 
Italijos 100 lirų ........
Lietuvos 100 auksinų . 
I.«akų 1SS Markių ....

' Norvegų 100 gųldinų ............. $14.55
Olandų 100 guldenų ....... 
Švedų 100 kronų ..........
šveicarų 100 kronų ......
Vokietijos 100 markių ..

Grįšta delei Amerikos daktarų 
pasipriešinimo jo kuriamoms, 

nemokamoms klinikoms.

kliudyti streikuojantiems sker
dyklų darbininkams laikyti sa
vo susirinkimus.

NEW YORK, gruodžio 7. — 
Dr. Adolph Lorenz, paskilbęs 
Austrijos chirurgas, kuris bu
vo atvykęs į Ameriką steigti 
nemokamas klinikas ir dykai 
gydyti paliegusius beturčių 
vaikus, paskelbė, kad jis delei 
Amerikos daktarų pasipriešini
mo jo veikimui, uždarys savo 
klinikas ir greičiausiai galimu 
laiku sugrįš į Vienną. Jis yra 
specialistas kaulų ligų ir dary
davo nauju būdu bekraujines 
operacijas. Jis ir šiandie išeg- 
ząminavo apie 75 vaikus ir da
vė nurodymų Amerikos dakta
rams kaip reikia juos gydyti. 
Apie savo nuosĮirendį jis pa
sakė:

“Iš priežasties ' plačios ir di
delės opozicijos mano profesi
niam veikimui šioje šalyje iš 
pusės nuedikalinės profesijos 
eilių, kurias aš tikėjaus sutai
kinti, aš jaučiu, kad aš turiu 
sustabdyti savo pienus ir su
grįžti į mano mylimąją Vienną.

“Aš visai nepykstu ant Ame
rikos profesijos ir tikiuos, kad 
ji greit apsisvarstys ir priims 
ištiestą draugiškumo ranką jos 
Austrijos brolių. Jeigu kartą 
ledas bus perlaužtas, sriovė at
liks savo ir artimoj ateityje 
vistiek turės įvykti susitaiki- 
mas.

“Pirma, mano didžioji misi- 
....4c Į ja buvo padėkuoti Amerikos 
$18.85(žmonėms už visą tą, ką jie at- 

$1.95 liko dėl badaujančių mažųjų 
$4 34 Viennos vaikų. Man šiame da- 

.... 50c lyke pasisekė. Mano pastangose 
$14 55 profesiją, aš dėjau
$35.921 viršžrnogišikų pastangų. Mano 
$24.05 pastangos nuėjo niekais. Aš

Emma Goldman važiuoja 
Vokietijon.

MASKVA, gruodžio 7.
Paskilbusieji deportuotieji
Jungt. Valstijų
Emma Goldman ir
Berk man ketverge išvažiuos iš 
Rusijos į Rygą. Jie keletą dienų 
praleis Kaune ir tada važiuos 
į Berliną.

MADRIDAS, gruodžio 7. — 
Iš Tuy pranešama, kad gruod
žio 5 naktį Lisbonojc buvo ke
lios bombų ekspliozijos. Daug 
žmonių, kurie dalino kurstan
čius lapelius, tapo areštuoti.

isIŠ 
anarchistai, 

Alexander

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

Markės vėl
eina augštyn

Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai vėl pra
dėjo smarkiau kilti. Markių likimas daug pri- • 
guli nuo Vokietijos skolų palengvinimo. Jeigu 
skolos bus palengvintos, tai markės gali kilti dar 
augščiaus. Gali būti, kad su Anglijos pagelba 
Vokietija išgaus bent pailginimą laiko skoloms 
mokėti. Kada tas įvyks, tada markės gali pašok
ti kainoje labai žymiai. Kam reikia pasiųsti pini
gų Lietuvon, tegul geriaus pasiunčia dabar, ne
sileidžiant į spėjimus ir spekuliaciją.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 

ienos kurso, koks tiksumas ...
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko*—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir J vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės | Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
17» So. Habted St, Chlcar*. Dl.
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A. nj f • i PU daugiausia Vilkaviškio iri ginsi atvirkščiai ir stengiasi |-
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L. šelmenis

Kas turi jau- 
Kas greičiausia

Jaunyste tai pakilniausias if 
laimingiausias žmogaus gyveni
mo laikotarpis. 
Iriausių širdį?
supras, pažįs, atjaus įvairius 
gyvenimo nuotikius, kad ne jau
nimas? Tik'jaunimas nesuvar
žytas įvairių socialių padėčių, 
įvairių Šeimynos bei papročių 
pančių. Jis pirmas eina kovon 
prieš gyvenimo niekšybes su at
vira širdžia ir nežinančia rybų 
drąsa. Taigi jaunimas yra Igg ir 
atskirtas visuomenės sluogsnis. 
Ir tautų gyvenime daug domės 
kreipiama jaunimai). Nes koks 
tautos jaunimas, tokia tautos 
ateitis. IŠ jaunimo išsivysto 
busimi tautos vadovai bei kul
tūros nešėjai, žinoma, jaunimas 
yra nelik sėkla busiančios vi
suomenės, bet taippat daro daug 
įtekmės patsai į gyvenimą.

Nuolat keičianties ekonomi
niam ir dvasiniam žmonijos gy
venimui; jaunimas, nė kiek ne- 
atsilikdamas, veržiasi pirmyn ir 
maino savo būdą bei užduotis. 
Taip, seniau* šviesesnioji Lietu
vos jaunimo dalis — mokslei
vija, daugumoj, neturėjo paki
lesnių uždavinių ir leido laiką 
niekams, ar krėtime šposų su 
mokytojais; šių gi dienų moks
leivija eina visai kitais keliais: 
negyvena ta diena, bet rūpin
damasi ateitimi — tobulinasi. 
Taippat rusų studentijoje, pa
baigoje 19 amžiaus, buvo prasi
platinę idėjos t. v. “choždenija 
v narod” (ėjimo į liaudį), ko 
šiandien visiškai nematyti. Tai
gi, neliesdamas Lietuvos jauni
mo praeityje, pasistengsiu at- 
vaizdintį šių dienų jaunimą; jo 
stovį bei siekimus.

Skaitlingiausia Lietuvos jau
nimo dalis gyvena kaime,į kur 
ne visi kultūros reiškiniai prasi
skverbia, ir kaimo jaunimas la
bai lėtai tobulinasi. Bet jeigu 
palygifišftAė **jo stotį
su prieškariniu, tai pastebėsime 
dideliausį skirtumą. Kaimo 
jaunuomenė žymiai pažengus 
pirmyn. (Šiame didelę rolę su
lošė didysis karas). Kas jau
nuomenei prieš karą buvo neži
noma ar nesuprantama, tai 
šiandien aišku; ko prieš karą ir 
nesapnavo, tą šiandien laiko sa
vo tikslu. Nekalbant apie su
pratimą filosofinių problemų, 
bet Šiaip: pranykęs žymiai jau
nimo tarpe storžieviškumas, 
barbariškurnas ir tankiai pasi
rodo noras nekuriu išsidirbti sau 
dvasinį pagrindą — pasaulėžiū
rą. žinoma, ta permaina įvyko 
ne stebuklingai, bet veikiant 
įvairioms aplinkybėms. Rusų, 
vokiečių kariuomenių užėjimai 
vertė susipažinti su tų šalių kul
tūra bei gyvenimu. Ištrėmimas 
daugelio Rusijon ar Vokietijon, 
tarnavimas įvairiose kariuome
nėse, galop buvimas nelaisvėj, 
pas įvairias tautas: Vokietijo
je, Austrijoje, Turkijoje ir k. 
vertė pažiūrėti gyvenimą n visai

Lfcikraščio savo neturi.
Toliaus,. kiek liberališkesnė 

jaunimo srovė* tai pasekėjai 
“Lietuvos Ūkininko” ir “Var
po” arba liaudininkų-dcmokra- 
lų. Kuopų nesudaro, bet jauni
mo tarpe randasi nemažas 
skaičius užjaučiančių. Organas 

“Lietuvos Ūkininko” priedas 
“Jaunimas”. ,

Kairesniojo jaunimo organi
zacija — socialistinė “Draugo” 
sąjunga. Nariai daugiausia yra 
miestų jaunimas; bet yra ir 
kaimo jaunimo, pa v. apie Kal
variją. Kol kas “Draugo” or
ganizacija: neskaitlinga, nes
tiktai pradžioj 1920 met. įsikū
rė. “Draugas” tai grynai kla
sinė darbininkų jaunimo orga
nizacija.

“Draugo” organizacija, ne
žiūrint savo jaunumo, pasiro
dė gana veikli. Įsisteigė vaka
rinius kursus (Mariampolėj), 
kuriuose be mokyklos žinių 
dėstoma įvairus klausimai iš vi
suomenės gyvenimo. Surengė 
keletą paskaitų ir viešų vaka- 

Turejo savo konferenciją 
Tik paskutiniu laiku 

kiek susi trukdė dėl areš- 
k tiriu draugų. “Drau- 
vadovauja .socialistinė 

mokytojasta.
” sū

kįląs Liet, valstybinis atgimi
mas taip pat turėjo įtakos į 
kaimo jaunuomenę.

Jeigu prieš karą Lietuvos 
kaimo jaunimas buvo žymiai 
atsilikęs, tai dabar visame di
delę pažangą padaręs. Skaity
mas laikraščių, dalyvavimas 
organizacijose bei partijose, 
stengimasis įgyti žinių iš įvai
rią mokslo šakų, žymiai pra
siplatinęs tarpe jaunuomenės. 
Pasekmingesiiiam savęs kultū
rinimui jaunimas steigia: prie 
kaimo mokyklų vakarinius kur
sus; vadovaujamus mokytojų 
iš kaimo inteligentijos ir įvai
rias lavinimosi organizacijas.

IŠ jaunimo organizacijų pa- 
žjrmėtina katalikiškosios “Pa
vasarininkų” kuopos, bešalė 
“Kultūrinio jaunimo lavinimo
si” organizacija ir socialistine 
“Draugo” sąjunga.

Dabartinėj Lietuvos jaunuo
menėj prasiplatinęs atžagarei- 
užviešpatauti. Visas gy
venimas lyg ir pradėjęs 
eiti atgal. Nekuric įvykiai 
charakterizuoja dabartinį vi
suomenės stovį tai: įvedimas 
priverstinos pagarbos kariuo
menėj, aukštesniųjų valdininkų 
aristoki-atizmas, na ir visa ko 
pagrindas tai krikščionių-demo
kratų dauguma Seime. Atsi
minus tokią visuomenės padėtį 
nenuostabu, kad ir reakcingu- 
mas jaunimo tarpe ganėtinai 
prasiplatinęs. “Pavasarininkų” 
kuopos šiandien skaitlingiau
sios. Bet, nors “Pavasarinin
kai” skaitlingi, jie nieko pa
stovaus nesudaro, šiandien jų 
narai tie, rytoj gali būti kiti, 
nes trūksta organizacinio susi
pratimo. Jais vadovauja kuni
gėliai — “jaunukai” ir nariai 
aklui klausydami vadų, jokios 
iš savo pusės iniciatyvos nepa
rodo. Paprastai, susirinkę iš
klauso pranešimą kokio nors 
kunigėliu ar jo sėbro, potam li
kusį laiką praleidžia žaizdami 
ir šokdami. Labiaus nariai su
bruzda, kada prisiartina koki 
nors rinkimai. Tada išlaiko 
tampresnius santikius su va
liais ir stengiasi žiūrėti, kad 
narių balsai neprapultų. “Pa
vasarininkų” kuopų randasi į- 
vairiuos Lietuvos kraštuos, bet 
skaitlingiausios Suvalkijoje, su 
centru MariampOle. “Pavasa
rininkai” leidžia savo laikraštį 
“Pavasarį”. “Pavasaris” pasi
žymi labai menku ir silpnu tu
riniu, nors jį ir veda ne pati 
jaunuomenė, bet klerikališkoji 
inteligentija.

Kita, panaši savo veikimu 
į “Pavasarininkus”, jaunimo 
organizacija tai taip vadinama 
“Jaunimo kultūrinio lavinimosi 
organizacija”. Skiriasi nuo 
“Pavasarininkų” tuo, kad joj 
gali dalyvauti nariai be skir
tumo iražiurų ir tikybos. J. K. 
L. organizacijos nariai kiek su- 
brendesni už “pavasarininkus“, 
savo susirinkimuose patys dau-1 mokytojais, 
gimt dalyvauja, darydami pra- moksleivis leido savo Jiuosą lai- 
nešimus įvairiais klausimais ir ką bergždžiai ir kartais biau- 
reikšdami savo nuomonę. Kuo- riai, tai šių laikų mokslęivis cl-

rų. 
Kaune, 
darbas 
to kai 
gui”
moksleivija bei 
Paskutiniu laiku “Draugu 
sirupino Socialdemokratai, pir
miau.* laikę tų dalykų užmestu. 
Kol kas savo laikraščio neturi; 
bet tikisi 
laikraščio 
stoka.

Bendras 
joms veikimas tai ruošimas va
karų: šeimyninių ir viešų: Va
karuose jaunimas pasilinksmi
na ir gautų pelnų suvartoja 
knygynų steigimui, laikraščių 
leidimui ir šiaip labdaringiems 
tikslams.

Čia kalbėjau apie didžiumų 
jaunimo, bet dar daug yra jau
nimo miegančio ar praleidžian
čio laiką: girtuokliavime, peš
tynėse ir žulikavinic.

Bet ir iš organizuoto jaunimo

išleisti;

visoms

svarbiausia 
trukdo lėšų

organizaci-

* *

Lietuvos jau

nes jį, daugumoj, apglėbia 
žmonės, kuriems rupi ne žmo
nijos gerove ir tiesa bet siauri 
asmeniniai ar luomo interesai.

♦
šviesesnioji

nimo dalis — moksleivija šiais 
laikais gana skaitlinga. Vien 
tik Suvalkijoje yra dešimts 
gimnazijų su maždaug 3000 
moksleivių (Prieš karą tik 3 
giinn. su kokiais 300 liet, 
moks.). Ir šių dienų mokslei
vija griežtai skiriasi nuo prieš
karines moksleivijos. Šiandien 
moksleivis — lig ir sąmonin
gas pilietis; gali duoti atsaky
mus netik į klausimus iš ele
mentarinio mokslo, bet taip
pat į klausimus iš visuomenes, 
politikos ar ekonomijos moks
lų. Prieš karą moksleivija su
pratimo neturėjo iš gyvenimo 
klausimų, buvo {langiaus auto
matais ir pasižymėdavo žuli- 
kavimu bei krėtimu šposų su 

Jeigu prieš karą

riuose gyvenimo klausimuose. 
Dabartinė moksleivija, nuo ma
žo ligi didelio, nuo 2 klasės li
gi 8, nepasitenkina visiem bū
tinomis gimnazijos žiniomis, 
bet dar savo lavinimosi organi
zacijose nagrinėja įvairius vi
suomenės gyvenimo klausimus 
ir rengiasi busiančiam visuo
menės darbui.

Moksleivijoje taip pat kleri
kaliniai gaivalai skaitlingumu 
viršija kitus. Kuniginė “Atei
tininkų” organizacija turi savo 
lizdus kuone visose gimnazi
jose. Bl't narių sąmoningumu 
ir susipratimu, bendrai imant, 
toliaus siaurų katalikybes ribų 
nenueina ir stovi žeminus susi
pratime už socialistinių organi
zacijų narius. Moksleivis-socia- 
listas turi sau išsidirbęs pasau
lėžiūrą, kurios tvirtai ir laikosi; 
klerikaluose to nėra, daugelis 
priguli dėl mados.

“Ateitininkai” veikia ankštai 
susirišę su kunigais, jokio žin
gsnelio nedaro savo dvasiškų 
tėvelių nepasiklausę. Mokslei
viui lavinasi kuopomis — susi
rinkdami; ateitininkai būdami 
visokių “autoritetų? užslopinti 
susirinkimuose (lietingumo ma
ža rodo ir net susirinkimus 
tingiai lanko. Ir jei ne vislai- 
kinė paspirtis iš kunigijos tar
po, tai ateitininkų veikimas 
imtų greitais žingsniais artin
tis prie nubaus. Leidžia savo 
žurnalą “Ateitį”, kurio turinį 
prirašo senesnioji klerikaline in 
teligentija; moksleiviai mažai 
savo raštų talpina. Dar atei
tininkai žynius tuo, kad aklai 
sekdami krikšciohis-de'niO'krtt- 

tus, artinanties rinkimams vi
sokiais budais agituoja už jų 
kandidatų sąrašus.. Ateitinin
kų obalsls: “Visa atnaujinti 
Kristuje,” — bet tas tikoficia- 
liai, o darbuose bei sieloje to 
nejaučia.

Iš socialistinės" moksleivijos 
organizacijų savo atktinguinu 
pasižymi “Aušrininkai”. (Ši or- 
jūmi^aęiją apėmus gaiuv 'skait
lingą moksleivijos dalį. PO’fna- 
tu savo pažiūrų laiko indivi- 
dualizmąbei bei socializmą. La
vinasi socialistinėj dvasioj. Da- 
tyvauja taippat visuomenes gy
venime. Veikia profesinėse 
darbininkų sąjungose, socialisti- 
niai-liadininkiškoše partijose ir 
padeda organizuotis socialisti
nei kaimo jauntiomenei. Už 
savo veikimą darbininkų tarpe 
keliolika aušrininkų buvo areš
tuota, mušta ir atsėdėjo po ke
lis mėnesius šaltojoj. Kaltinta 
dėl “bolševizmo1’ platinimo, 
nors aušrininkai liaudininkiš- 
kos spalvos. “Aušrininkai” lei
džia laikraštį “Aušrine”, bet 
dėl dideles lesų stokds negali 
reguliariai eiti. “Aušrininkai” 
šaukia savo metines konferen
cijas, (šiais ' metais bus 
Kalėdomis, gruodžio 27), ka
me sprendžia bendrus visos 
Lietuvos aušrininkams daly
kus.

Kita socialistines moksleivi
jos oraganizacija yra tai “Vi- 
suomeninkai”. Skiriasi nuo 
aušrininkų principuose, bet vei
kia panašiai kaip minėtieji.

pat turi savo organi- 
Tai: “Kanklicčių”' ir 

lavinimosi” organi- 
“Kanklicčius” auklėja

Skirtumas tame, kad aušrinin-/?r ■A1 
kai prisilaiko individualizmo, 
visuoineninkai gi kolektivizmo ] 
ir istorinio materializmo arba 
inariksizmo. ši organizacija I 
neskaitlinga, ypatingo aktyvu
mo neparodo. Politiniai arty- 
mi socialdemokratams ir ki
toms marksistinėms partijoms. | 
Laikraščio neišleidžia.

Kaip minėjau, jaunesnieji 
—žemesniųjų klasių mokslei
viai taip 
zacijas. 
“Bešaliai 
žarijos,
vyresnieji moksleiviai —- ulei-1 
tininkai ir budžiui seka, kati 
paaugę taptų jų bendradarbiais. 
Veikia panašiai į vyresniuosius 
moksleivius. “Bešaliai lavini
mosi” organizacija mano, kad 
žemesniųjų klasių moksleiviai 
negali užsibrėžti kokius nors 
principus, nės jų nepažysta, tai 
laiko savo tikslu bešaliai visas j 
organizacijas ir dalinai gyveni
mą pažinti, o tik pažinus vie
non ar kiton pusėn krypti. 
Jiems vadovauja socialistinė 
moksleivija, nes “Ateitininkai“ 
nepakenčia “Bešal. lav. org.” 
narių kritiškumo.

Abi žemesniųjų klasių moks
leivių organizaciji leidžia sa
vo šafigrafuotus laikraštukus.

Šiaip, trumpai išdėsčius, at
rodo Lietuvos jaunimo stovis. 
Pasigirti labai nėra kuo, nes 
matome, kad Lietuvos jaunuo
menės didesniąją dalį laiko 
savo globoj dar klerikalai, bet 
nusiminti ir neturime: laikas 
ir gyvenimas visa išgydo.

L. šeimenis.
1()JX—21 nit.

DR. A. MONTVID 
Liet sviri Gydytojas Ir Chirurge* 

2B East VVashingtos St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta.

Telephone Central 8362 
1824 Wabanrila Avė.

Valandos: nuo 6 ild 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzle 7716

Dr. Vaitush, 0.0.
Lietavia Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, 
kuris esti, priežastimi galvos 
skaudljimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšt}, atitaiso kreivas 
akis, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregyste. 
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe
ciali atyda atkreipiama | mo
kyklos vaikus.

Valandos nuo 12 ild 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.

Tel.: Blvd. 9660

FABIUNAS ir MICKIEVICZ, Vea.
<. erhi ilsia ^iiąii mHf. pio .

*'H dki'i t' j ,, į ■),! ii I I

XO| %1CI.II **
lieal ISląlP, i <skoh»»», 

Ipsprinai h i.t.
309 W. 35th Si, arti S Halsted St.

Tel Boulevard 611
'> ik, 6 ir.sitien*

' 4rk a Ir tat., K. t, ir S n b ik v a r.

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

Generalle
Kovtraktorlm U 

budavotoiac
Budavejame ir tatetm.

1401 W. 47th 84.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St„ Chlcago, III.

PUSE KAINOS 
Išpardavimas

Vyrams ir vaikinam-s siutai ir over- 
kotai $20, $25 ir $30, dabar po $10, 
$12.50 ir $15.

Kiti siutai ir overkotai iki $45.
Turime pilniausi pasirinkimą vyriS- 

kij vaikinams ir vaikams siutų, over- 
kotų, Mackinaws, rainkotų ir kelinių 
už pusę originalės kainos. Taipgi, 
trunku ir siutkeisių.

Tamistos jiaigų vertė, arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. ild 
6 vak.

Įsteigta 1902
S. G ^DON,

1416 So. iLjRted St.

' ' PETER A.MILLER 
2128 Wėst 22nd Street

Visuotinas Išpardavimas
Pranešu savo prieteliams ir rėmėjams, kad 

išparduodu savo visą biznį didžiai nupigintoms 
kainoms — daug pigiau, negu y'holesalio ver
tės. Turi būt išparduota iki Naujų Metų. Už
prašau visus atsilankyti. Nepraleiskit progos, 
nes daug daiktų paaukausiu savo draugams 
už trečią dalį kainos, kurie su manim turėjo 
reikalą buvime tame biznyje per vienuoliką 
motų. Taipgi nepamirškite atsivesti savo drau
gus, nes pasirinkimas yra gana didelis, kaip 
tai: daimantų, auksų, laikrodėlių ir Edisono 
gramafonų. Taipgi įvairus pasirinkimas, kas 
tik gali būt aukso krautuvėj.

P. S. Parduodu visus kartu arba pavie
niai: 5 wall case’ius, 5 shelve-casius, 1 safe’ą, 
I registerį, 2 angliniu pečiu. Taipgi visus įran-

’kius — varstotą laikrodėlių taisymo.

Gera sveikata, yra didžiausia palaima.
Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot 
dalykų į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris 
supranta, kaip sugrąžint sveikatų.

Aš žinau kaip
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 
per kurį kentėtę ir nepaisant kiek kartų esate 
apsigavę bejieškodami savo sveikatos, esu pri
sirengęs parodyt, ką gero jums guliu padaryt. 
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus 
kitų, pastačiau į teisingų kelių prie sveikatos. 
Mand kaina labai žema ir išlygos prieinamos. 
Patarimai veltui.

175 N. Clark St., Chicago, III.
Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 ryto ikK8 vai. vak. kasdie

ną. Nedeliomis nuo 10 vai, ryto iki 1 vai. po pietų.
ion

K. OUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisam

127 N. Dearborn SU Room 1111-18 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8823 So. Halsted SL

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
nų vakare, išskyrus ukirkka ir 
ketvergę. Nedllioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINSKAS
LIETGVIS ADVOKATAS 

22Ū1 W. 22nd SU kerti Leatitt SL 
Telephone Canal 2552.

Valandos i 4 iki 6 po piet, Ir nna 
7 iki 9 vakare.

Veda visokias bylas, tisuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen 
rus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant piimo morgo- 
Maus ant lengvą ifclygų.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

n 8a. La Šalie St. Roo» 124 
Tel. Central 6894

VaM BU W. 38rd StM Ckceje
Tel. Varde 4681.

%

S. W. B ANĖS 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M.
1811 Rector Bailding

79 We«t Monroe Street, Cbicngo, 
Pbone Central 2560

Rez. 3214 S. Halsted St.
Tarda 1*15. Vai.: 6 Iki • vak.

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGĄ*

Lictavia Advokatu
Kambarį* 806, Home Bank Bldg. 
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avee 
Ofise vai.! nuo 9 Iki 6 ir nao 7 

iki 9 vakare............... -------- - *

GOLAN & GOLAN '
ADVOKATAI IR PATARfiJAI

1305-7 127 N. Dearborn St.
Rando! ph 8899

MAURICE J. GOLAN 
Rea. 1102 S. Ashland Biri.

Seeley 8670
v. ------ -------- -- --------- - —*

ANTANAS A. OLIS ' 
(Olszewski, Jr.) 

ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose 

Miesto Ofisas:
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RAS
PIRMYN MIŠRUS CHORAS Stato scenoje keturių aktų tragišką dramą

Parašė M. DUNDULIENĖ

“Dvi Seserį”
Ned., Gruodžio-Dec. 11 d., 1921 m.

Pradžia 6:30 vai. vak. lygiai
Gerbiamiejie: —

šitas veikalas atvaizdina kaip ištvirkę vyrai apga- 
vingu budu nori privorsti dvi jaunas mergaites likti “pro- 
ptitutėmūs” ir sunaikinti jųjų jaunas gyvenimo dienas.

Taipgi atvaizdina moterų tvirtą ant savęs pasitikė
jimą ir per visokias didžiausias kliūtis siekiančias prie sa
vo užmanymo, taipgi ir “Dvi seserį” su savo tvirtu pasi
ryžimu galėjo tik kovoti sunkiomis gyvenimo bangomis.

MELDAŽIO SVETAINĖJ,
2242-44 Wost 28rd Piure

Del šito veikalo per laikraščius buvo daug ginčų, vie
ni peikė, kiti gyrė. Todėl esate kviečiami visi ir pamaty
ti tą vieną iš geriausių veikalų, nes loš Chicagos ir Rose- 
lando geriausi JoŠojfti, tąsyk patys persitikrinsite veikalo 
svarbumą, savo akimis pamatę. Rengėjai užtikrina, kad 
busite visi užganėdinti.

Po perstatymo balius. Grieš J. Grušo orkestrą.
Įžanga 50c ir augščiau. Kviečia CHORAS.

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
imi ■.... ■ init?
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Ar Socialistų 

Partija Mirusi?

Daugelis dabar užimti klau
simu, ar Socialistų Partija yra 
mirusi, ar ne? Tai yra tur būt 
pirmą kartą Amerikos istorijo
je, kur kaikurie darbininkai ly
giai su kapitalistais tiki, kad ši
ta partija mirs. Tie darbinin
kai, kurie laukia, kad Socialis
tų Partija butų praeities daly
kas, yra tie darbininkai, kuriuos 
per daug įkaitino komunistų ir 
Trečiojo Internacionalo karšta
galviai. i

Darbininkų klasės fanatikų 
grupė atsirado Amerikoj tuoj 
pasklidus pirmutinėms žinioms 
apie Rusų revoliuciją. Radika
lai, pasibiaurėję karo sunaikin
to pasaulio vargais, suspausti 
mažne iki išnykimo laipsnio ir 
nuvaryti prie pilt nusiminimo 
krašto savo eilių mažėjimu, jie 
staiga pamatė žibantį vilties 
spindulį sėkmingoje revoliuci
joj.

Kaip žmogui apmarksta akys 
išėjus iš tamsaus kambario į žė
rinčią vidudienio saules šviesą, 
taip šitie darbininkai apako nuo 
Raudonosios Revoliucijos. Prieš 
juos stovėjo garbingas faktas. 
Rusijos darbininkai įkūrė pro
letariato diktatūrą. Vienu mo
stelėjimu didėji šalis tapo per
mainyta iš tamsos ir reakcijos 
buklių į šviesos ir laisvės na
mus.

Kaip audros blaškomas jūrei
vis sveikina auksinį švyturio 
spindulį, taip pasaulio darbinin
kai sveikino šviečiančią vilties 
žvaigždę matytą Rusų Revoliu
cijoj. Suprantamas daiktas, 
kad baimės ir nusiminimo lai
kotarpį seka audros reakcija. 
Bet sveikintojų eilėse buvo gru
pė žąsų žmogaus pavidale, ku
rios nieko nežinojo apie ekono
mijos mokslą, o dar mažiaus 
apie evoliucinę visuomenės pa
žangą. Toji grupė tuojau pra
minė save “realistais” ir Rusų 
revoliuciją priėmė kaip savą.

šita “realistų” grupė skaity
dama faktą atmetančiu teoriją, 
o ne patvirtinančiu jos, pradėjo 
krapštyti savo putojančią eko
nomiją asmeniniu egoizmu ir 
šaukti faktų. “Mes norime 
faktų”, šaukė jie; “šalin su savo 
menka teorijos šviesa ir su savo 
menku filosofijos spinduliu, jie 
yra tik buržuaziniais akių mui
linimais, mes turime tikrą revo
liucinę fakto saulę”.

Vedama kelintos lig šiol be 
armijos buvusių vadų, šita gru
pė tuojaus padarė puolimą ant 
Socialistų Partijos. Iš pirmo 
jie tik vadino partiją neišmin
tinga, kad ji neseka Rusijos pė
domis, paskui jie kaltino ją, kad 
ji stabdanti darbininkų pirmy- 
neigą atsisakydama permainj'ti 
savo taktiką ir ant galo jie sakė, 
kad ji yra pavojinga darbininkų 
klasės pažangai.

“Draugai”, kurių visas gyve
nimas nėra pažymėtas nei viena 
tikrojo patarnavimo darbinin
kams valanda, drąsiai svaidė 
“išdavyko” priekaištu į galvas 
pražilusias besidarbuojant dar
bininkų labui. Suprantama, ši- 
tokis elgęsis suskaldė partiją. 
Skilimas sekė po skilimo, skili
mai atsirado tarpe skilusių. 
Kairieji sparnai buvo bespar
niais ir kiekviena plunksna tuoj 
pradėjo vaidytis su savo spygliu.

šitaipos sudaužyta iš lauko 
pusės reakcijos smūgiais, iš vi
daus suardyta skrodžiamuoju 
peiliu, Socialistų partija sušau
kė apsiskaitymą. Konvencija 
tapo sušaukta ir kokiu tai neti
kėtu likimu konvencija buvo 
laikyta Detroite, pačioj Ameri
kos pramonės vergų apygardos 
širdy. Kovos rukui nugulus So
cialistų partija stovėjo perga
lėtoja. Komunistiniai avigal
viai ir šnipai nesugebė subetei- 
sinti ir sunaikinti Socialistų 
partiją.

šituo ve laiku greitai tapo 
pašaukti kitur buvusieji kovo
jamieji ir revoliuciniai liepsnų 
matytojai. “Dikinių” agentūrų

didieji protai surėmė galvas 
krūvon, komunistiniai faktinin
kai išleido pakvietimą sueigon 
ir naujieji avingalviai susirin
ko. Iš šito dideliausio triukš
mo gimė mirties evangelija. 
“Socialistų patrija mirė”, tapo 
nauja “tvarka iš Maskvos”. Ši
tą magišką žavėjimą ištikimieji 
turėjo kalbėti prieš valgį ir po 
valgiui. “Didieji protai” keti
no parodyti savo proto galybę. 
Jie ketino užmušti Socialistu 
partiją sugestija.

Bet socialistų partija nesuti
ko būti mirusia. Savo gyvumo 
ženklus ji parodė surinkdama 
$20,000 aukų nuo savo draugų. 
Jei kas mano, kad tai nėra gyva 
organizacija, kuri tą padaro, tai 
teguk jis pabando surinkti $20 
kokiai kitai darbuotei. Pas
kui, ji išsiuntinėjo pakvietimus 
konferencijon visoms radika
lėms organizacijoms, kviesda
ma jas susijungti poltinin vei
kimai! panašiai Anglijos Darbo 
partijai.

Socialistų partija toli gražu 
nėra mirusi. Tiesa, šita parti
ja buvo serganti, bet Plutono 
vanduo Detroite pigus, partija 
jo atsigėrė ir vanduo išvarė li
gos veikmes. Tiesa, partija yra 
padariusi klaidų; kiekvienas 
žmogus suklysta, ji gi daugiau
siai suklydo, besistengdama da
ryti tą, ką ji skelbė.

Socialistų partija skelbė “žo
džio laisvę” ir reikalavo jai to- 
lerumo, bet ji savo vaistą priė
mė. Tai buvo klaida, bet ji pa
daroma kiekvieno. Ačiū šitam 
tolerumui partija patapo centai 
visokiausiems reformininkams. 
“Avigalviai žmonės su tikrašu- 
viais planais musų dabartinei 
pinigų sistemai pakeisti žaliai
siais vaizbos ženkleliais, atėjo į 
musų partiją dėlto, kad jie rado 
tolerumo grupes tikrai įsitiki
nusias, kad gimdymo kontrole 
yra tikras raktas naujam pa
sauliui; subružėjo partijon dėl
to, kad rado vietą, kur žodžio 
laisvė yra tikrenybe, o ne ap
gauliu. Ir taip dalykai ėjo iki 
pradėta sakyti, kad iš 57 sociar 
listų buvo 57 socialistų rūšys.

Karo šmėkla didžiumą kvai
lų “avigalvių” išbaidė iš parti
jos, o pasielgimas paskutinėj 
konvencijoj suvarė piktuosius 
“avigalvius” pogrindin. Socia
listų partija pradeda žengti 
priekin, pasiliuosavusi nuo pra
gaištingo šnipo sabotažo ir šmei- 
žingo susilietimo su beskieme- 
niais.

Čia, aš vaizduojuos, koks nors 
skaitytojas sako, “Kas man ru
pi Socialistų partija? Aš tikiu, 
kad unijon nereikia politikos 
įsileisti”. Taip, taip, drauge, 
to paties nori tavo bosas ir to 
paties nori korporacijų kontro
liuojamoji spauda.

Bet, ar tu tą numanai, ar ne, 
Socialistų partijos gyvybė ar 
mirtis tave apeina. Ji yra pai
symo dalyku kiekvienam darbi
ninkui, kuris dirba pragyveni
mui, nes Socialistų partija yra 
kuo tai daugiau negu politikos 
partija, ji yra judėjimu. Darbi
ninkų judėjimu linkui geresnės 
dienos. Tai yra švietimo įstai
ga ir ji stovi kaip jungiamasis 
akmuo darbininkų klasės pažan
gos skliauste.

Kiekvienas demokratas, kuris 
meldžias pas Jeffersono kapą, 
turi būti dėkingas Socialistų 
partijai už išlaikymą gyva šven
tos atminimo ugnies pas jų ido 
1b kojas. Kiekvienas republiko- 
nas, kuris garbina Lincolną ir 
nekenčia autokratybės, turi pri
pažinti skolą Socialistų partijai 
už palaikymą gyvu laisvės, tei
singumo ir iigybės klausimo. 
Taip, ir kiekvienas ūkininkas 
darbietis turi atiduoti garbę So
cialistų partijai kaipo tako sky
nėjai ir pagarbą priklausomą 
mokytojui.

• Kiekvienas darbininkas Ame
rikoje privalo džiaugtis, kad 
Socialistų partija atlįeka rei
kalą ir randa vietą žmonių gy
venime; reikalą, kuris jaučiama 
dabar, daugiau, negu kada pir
miausi ir vietą, kurios niekas ki
tas neužpildis. IŠ dabartinės 
kapitalistinių griuvėsių balos ir

' ekonominės tamsos Socialistų 
partija kįla kaip vilties pamini 
klas ir išganymo švyturys. Jo
sios pranešimu yra: Pasaulio 
darbininkai, vienykitės, jus ne
turite ką daugiau žudyti, kaip 
savo pančius, o galite laimėti 
pasaulį.”

-l(Jolm S. Martin: Soc. World)

Kas yra vergava?
Vergava yra benorįs pasida

vimas savarankiškam ir neat- 
sakomingam autoriui. Visuo
meninė sistema sukinta aplink 
vergava išvysto ponų klasę ir 
vergų klasę. Ponų klasė paduo
da toną; ponų klasė gėrisi mu
zika, o vergų klasė apmoka są
skaitą.

Lincolnas kartą pasakė, kad 
nei vienas žmogus nėra gana ge
ras kitam valdyti be to žmogaus, 
pritarimo. Kitaip sakant, nei 
vienas žmogus neprivalo po
nauti ant kito žmogaus, 
kuris benorimos tarnau
tos sistemoj yra pririštas prie 
pono.

Kiekviena visuomeninė tvar
ka, kuri padeda vienam žmogui 
valdyti kitą be jo sutikimo, yra 
verginė sistema. Ponų įmonės 
atsimaino. Tos įmones, kurio
mis vienas žmogus pavartoja 
savarankišką ir neatsakomingą 
autoritą ant kito, skiriasi įvai
riuose pasaulio istorijos laiko
tarpiuose. Visuomenės tvarkos 
įkurtos ant priešnorinio paver
gimo buvo daugelyje gadynių ir 
daugelyje formų.

Gadynė būva pripuolama. For
ma yra nesvarbu. Kur tik vie
nai žmonių grupei pavyksta 
įsteigti suverenitetą (teisę val
dyti) kitą žmonių grupę be jų 
sutikimo, tąsyk tampa vergauti 
nė sistema įkuriama. Vadinama 
tokiu nebūtų vardu, užkaldama 
žmonėms kad ir skambiausiais 
žodžiais priešnorė tarnauto yra 
priešnore tarnauto ir (išski
riant nubaudimą už tam tikras 
nusidėjimo formas) priešnorė 
tarnautė yra vergava.

Ponas prisako ir veda; vergas 
tlauso. Vergas nedaug, ar vi
sai ne turi ką pasakyti savo po
no pasirinkime; bet ponas pa
sirenka vergą. Vergo neklausia
ma, ką jis norėtų daryti. Jam 
paliepiama daryti. Politikos 
dausimus išsprendžia ponas. 
Vergas neturi balso tuose daly
kuose. Vergo nuosavybė, laimė, 
aisvė ir net pati gyvastis pri- 
dauso nuo pono malonės.

Kiekviena visuomeninės orga- 
nizuotės sistema, kuri tiesiu, ar 
aplinkiniu budu teikia galimy
bės vienai žmonių grupei daryti 
nusprendimus kitai žmonių gru
pei, yra verginė sistema. Ji lei
džia vienam žmogui valdyti kitą 
be jo sutikimo.

Visose gadynėse gudrieji pla
navo ir suokaIbiavo tikslu įgyti 
savarankišką galią ant likusios 
bendruomenės. Šitą galią kartą 
steigus galima surasti įmonės, 
Girios padės ponui ponavimo tei
sę perduoti nuo tėvo ant sū
naus.

Visose gadynėse iškilo kiti 
žmonės, paskelbdami laisvę, rei-

nijos širdis biaurisi neteisingu
mu, despotizmu ir tironybe to
kiu pat nuoširdumu, kokiu ji 
sveikina teisingumą ir laisvę.

Didžiausiu vergavos priešu 
yra tikėjimas, kad vergava yra 
klaidinga. Didžiausiu demokra
tijos turtu yra laisvės pamylėji
mas, kuris randas visur, kur tik 
žmonės, gyvena ir dirba.

Pažinties plėtimas, proto žadi
nimas, regėjimo platinimas tarp 
pasaulio liaudies parodo sėkmių. 
Demokratybė geriau atatinka 
žmonėms negu despotizmas. De- 
mokratinčs įstaigos, kurios reiš- 

’kia progos ir laisvės žmonijai, 
bus įteiktos pasaulio ponams 
kaip veik liaudis supras, kad 
vergine sistema nepavyko dėlto, 
kad ji verginė sistema ir kad 
vaistu nuo vergavos yra demo
kratija. — Scott Nearing.

calaudami teisingumo ir spirdar 
miesi vergavos sistemą nuvers
ti. Liaudis su džiaugsmu jų 
dausės, nes didėji plakanti žmo-

Kodėl Pianu Neperka
— Kaip biznis? paklausė 

žmogęlis pianų agento.
— Ne kaip.
— Kas yra?
— (ii žmonės, matyt, neno

ri pirkti pianų, tai viskas.
— Kuomi sveikas tą išaiš

kini? Ar žmonės daros ma
žiaus muzikingi, ar gal jie pra
deda pamėgti dambrą su dū
dele?

— O, ne, aš kalbėjau su vie
na žmona šiandien, kuri iš 
galvos eina dėl piano, bet ji 
sako, kad jos vyras neįstengia 
jai nupirkti.

— O, tai visai kitas dalykas. 
Sveikas sakei, kad žmonės ne
nori jų. Vadinas, žmonės no
ri pianų, bet jie neturi pinigų 
jiems nusipirkti; ar taip?

— Gal būt, kad taip yra.
— Aš nemanau, kad sveikas 

kuomet apsistojai pagalvoti, 
kodėl taip yra, kad tik keli na
mai gali turėti pianus?

— Ne, neatmenu to.
— Gerai, aš pasakysiu kodėl. 

Tai yra todėl, kad turtų ga
mintojai nevaldo tų įrankių, 
kuriais jie dirba. .

—- Taip, .bet kaip gali būti 
kitaip?

L-. Labai lengvai. Tegul 
žmonės valdo gaminimo ir pa- 
skaidos mašinas.

— O, tamsta šneki apie val
džios valdymą?

—“ Aš visai nešneku apie val
džios valdymą, kaip pats svei
kas jį supranti. Aš sakau tą, 
kad žmonės kuopiniai privalo 
vesti visas gaminimo ir paskai- 
dos mašinas, gi pirmutiniu 
žingsniu prie to yra valdžios 
mašinos paėmimas pas blasuo- 
jamąją dėželę. Darbininkų 
klasė padarys tą, kada ji turės 
gana proto balsuoti už savo 
reikalus,

— Gerai, sakysime darbinin
kų klase paėmė valdžios ma
šiną; kaip pats sakai, kaip gi 
tad darbininkai įgis tuos daik
tus, — nupirks juos?

— Tą turės nuspręsti didžiu
ma, <bet man rodos, preziden
tas turėtų išleisti išliuosavimo 
proklamaciją, išliuosuoj ančių 
pramoninius šitos šalies ver
gus; kitaip sakant, darbininkai 
jau veda mašinas, dirbtuves, 
kasyklas, gelžkelių ir 1.1., rei-

gauti pilną savo darbo išdovį, 
vietoje ką atidavus penkis šeš
tadalius dykūnų gaujai.

— Tai]>, bet tas butų priešin
ga įstatymui.

— Gerai, o Lincolno išliuo- 
suojamoji proklamacija, ar ne
buvo priešinga įstatymui? Ant 
galo, kas įstatymas yra?

—< Ugi įstatymus yra — yra, 
matai, as nemoku tau pasaky
ti.

— Tai aš tau pasakysiu. Įsta
tymais šiandien yra tam tikra 
eilė taisyklių, kurias suformu
lavo ir įvedė galėn valdančioji 
klase — kapitalistai —• tuoju 
tikslu, kad rėmus ir gerinus tos 
klasės reikalus. Šitoji klase— 
kapitalistai — pasilaiko dėl 
dviejų priežasčių: Viena, dėlto, 
kad didžiuma darbininkų nepa
žįsta savo tikrųjų įeikalų; ant
ra dėlto, kad pas daugumą dar
bininkų klases tvylo širdyse 
silpna viltis, jog jie taipgi bus 
kariu kapitalistais. Prie socia
lizmo galės būti tik viena kla
sė ir todėl nebus vienos kla
sės spaudimo kitos. Ar su
pranti?

Pianų agentas pasikasė pa
kaušį ir nudūlino sau.

kia tik paskelbti, kad jie turi

TARPUTINAS
PRAŠAUNA SKAUSMĄ

Naujas tarputyno išradimas suteikia urnų paliuosavi- 
mą gerklės skaudėjimą, krupę, slogas, niksterėjimą, 
reumatizmą.

Tarputynas prašalina skausmą 
ŪMAI! Mokslas pasako, kaip jis 
persigeria gilyn ir nueina prie skau
damos vietos. Tuojaus pradeda 
skausmą išvyti! Skausmai greit bus 
prašalintas kaipo magiškai.

Naujas išradimas Turpo, turįs visas 
;arputyno misteriškas gydymo ypaty- 
>es su kitomis gydančiomis ypatybė
mis. Nedegina, pūslių nesutraukia 
arba nesutepa — nei ne aliejuotas 
nei nesmirdi! Prašalina slogas, ger- 
clės skaudėjimą, gilų kosulį, tonsilus, 
reumatiškus skausmus, dieglį, kruti
nės plėvės uždegimą, katarą ir neu
ralgiją. Urnai veikla prašalinime gal

vos skaudėjimą, kojų nesmagumus, 
Isipjovimą, skausmus ir dieglius.

Turpo taip stebėtinai persigerianti 
gydymo spėka, vartojant išlaukiniai 
ir kūnas visas gerai jaučiasi. Tik 
biskį reiki krutinę arba gerklę juomi 
patrini, o veikimas kiaurai pereina
mas ir greitai paliuosuojantis, kuri 
t uojaus patėmysit.

Nekentėk! Ne leisk skaudėti Pra
šalink skausmą ŪMAI su Turpo. 
Tarputyno mostls susideda iš tų se- 
novynių patikėtinų gyduolių, Mentho- 
lo ir Kamparo. Klausk bile vaistinin
ko Turpo — 80c. ir 60c. puodelis.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

8101 S. Halated St, kampas 81 gaL 
Viename name su Dr. Monkevičium. 

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šeri jot kol egi 
ją; ilgai prak
tikavusi Peno 
•ilvanijos bos 
pi t ai ėst. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duc 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kai uose mo
terims ir mer
ginoms.

ASHLAND 
MUSIC

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Aukaybė, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.
4537 S. Aehland 
A v, Chicago, III.

DR. A. R. RLUMENTHAL

Akių Specialistas
4649 S. Ashland Are.

Kampas 47lk Si.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
>Ned. 10 iki 12 pietą.

KIEKVIENOS MOTINOS 

KLAUSIMAS

Yra aprūpinimas užganėdinančio ir tvirtinan
čio maisto jos kūdikiui.

Lietuvė motina iš Brooklyno rašo:
“Kuomet mano pačios pienas pasiliovė, aš viską 

bandžiau — pagaliaus gydytojas man užrašė

EAGLE BRAND
■ (CONDENSED MILK)

ir mano kūdikis umu laiku pradėjo tarpti, šiandien 
jis yra pavyzdžiu sveikatos”.

*'

The Borden Company
Borden Building New York

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 10 
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVE, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0106

Vardas ........................... ........................................

Adresas ........................ ..........................................

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
Tėvynės Gynėją — Šiaulių Laikraštį 

T x r a

“Trimitą” leidžia Lietuvos Šiaulių Sąjunga, kuriai rupi ne bet 
kurių atskirų partijų ar luomų reikalai, bet Lietuvos Laisvės ir Ne
priklausomybės gynimas ir demokratinio jos surėdymo tobulinimas ir 
stiprinimas.

“Trimitas” teikia daug žinių iš Lietuvos pasaulio gyvenimo. Jame 
aiškiai ir vaizdžiai nušviečiama Lietuvos vidaus ir tarptautinė padė
tis.

‘Trimitas” deda eilėraščių, apysakėlių, vaizdelių iš Šiaulių kovų 
už nepriklausomybę, politinių ir mokslinių straipsnių ir šiaip daug 
gražių pasiskaitymų.

“Trimitas” eina kartą į savaitę 82 puslapių knygelėmis. Jo kaina 
Amerikoje: metams 4 doleriai; atskiras numeris 10 centų. Lietuvoje:- 
metams — 96 auksinai; atskiras numeris 2 auksinai.

BROLIAI AMERIKIEČIAI!
Jums, už jūrių — marių gyvenantiems, Trimitas geriausiai pa

aiškins padėtį mylimos tolimos Tėvynės, dėl kurios gerovės Jūsų 
širdys taip jautriai plaka.

Tad išsirašykit Trimitą sau ir išrašykit savo giminėms IJetuvoje.
Tuojau pasiuskit laiškelį Trimitui, pranešdami savo adresą. Vie

ną mėnesį — 4 numerius, — siuntinėsime Trimitą dovanai, kad ga
lėtumėt su juo susipažinti. O turime vilties,, kad susipažinę panorė
si!, kad Jūsų namą nuolat lankytų Trimitas.

Laiškus įr pinigus reikia siųsti tokiu adresu:
‘TRIMITO ADMINISTRACIJAI, LITHUANIA 

Kaunas, Laisvės Alėja Nr. 26.

4t

Tel Boulevard 9487

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Oflee valandoai nuo 19 ryte iki 

8 vakare.
Rnridracija? 2811 W. 88rd 84.

TeL Prospect 8466

ULUIIIHI ■■■■■■■!
Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
11D7 So. Morgas SL, 

Chlcago, BĮ.
VAAAHDOSi Nuo 8 M 11 ryte 

ir aue 5 Iki 8 vakare.

wwwwww'wa«WR

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą į 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir 

6:30 iki 8:30. Ned.: 10:30 iki 
12:00 dieną.

Nam.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayette 263

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

« Ofisas* * 
8149 S. Morgan St., kertė 82 St 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 19 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 —

2 po piet. .
Telephone Yards 687

1 ,""1 1 ’
Canal 257 
Naktinis Tel. Genai 9119

DR P. Z. ZALATORIS 
fTDTTOJAS IR CHIRURGAS 

▼olandei: 10 M 12 ryto; 1 4 po
piet 8 iki 9 vakarą, 

RadUlomio nue 9 iki 12 ryta. 
1821 8. Halsted 81, 

Kampas 18 ir Halsted SL

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydė visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrą. Specialiai gydą lim

pančias, sena* ir paalaptin- 
gas vy 

325* So. Halet

Telephone Van Bures 294 
Rea. 1189 Independente Blvd. Chlcago 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriikn, Vyriški, 
▼alką ir visą chronišką ligą 

Ofisas; 3854 80. Halsted St. Chicage.
Telephone Drovai 9698 

Valandas; 19—-11 ryte; 2—8 po P**t, 
7—43 yak. HodUiomis 19—12 dieną.
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Ketverge, Gruodžio 8,1921

The Lithuanlan Daily Neini
Publlshad Daily ucept Sunday by

Kditor P« Grigai dc

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

T«hphon« HooMvdt 8500

Subscription Kates i
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicaga.
>8.00 per year In Chicago,

8c. per eopy,
Entered as Second Olas* Matter 

March 17th, 1914, at the Poet Office 
of Chlcago, UI., undar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
■adlldienlus. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Ilk —• Telefonai i Roosavelt 8590.

Užsimokėjimo Kalnai
Chieagojt — paltui

Metams ...............   . . ...
Pusei metų__ _ ,
Trims mėnesiams , . .w- 
Dviem mėnesiams „

*8.00
, 4.60

2.25
, 1.75
. 1.00

. 03
- 18
. 75

.vienam . , —,i

Chicagojc — per netlotojMJ 
Viena kopija —■ ■■■■— ., —
Savaitei _____________ _______
Minėsiu!

Suvienytose Valstijose m Chicagoj, 
paltu:

Metams j - - , -t $7.00
Pusei metų ____ ■■ ■—« 4.00
Trims mėnesiams , T ... 2.00
Dviem mėnesiams „„ .. . 1.50
Vienam mėnesiui , į—. «75

Lietuvon ir kitur uisleniuosej 
(Atpiginu)

Metams , , - -r ■ — $8.50
Pusei metų_______________ — 4.50
Trims mėnesiams___________2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu au užsakymu.

Paluosavo nuo 
vertimų.

Vietinis pašto viršininkas 
pranešė “Naujienoms”, kad 
svetimšalių kalbomis leid
žiamiems laikraščiams dau- 
giaus nebereikėsią versti an
glų kalbon straipsnius ir ži
nias, kaip to iki šiol reikala
vo specialia karo laiku iš
leistas įstatymas apie “susi
žinojimą su priešu”. Taigi 
musų dienraštis ir kiti Ame
rikos laikraščiai, ant kurių 
buvo užkrauta ta bereikalin
ga našta, gavo “amnestiją”.

Augščiaus paminėtasai 
įstatymas buvo išleistas spa
lių 6 d. 1917 m., t. y. dau- 
giaus kaip ketveri metai at
gal. Jo tikslas buvo neva ko
vot su Vokietijos ir Austri
jos agentais, kurie butų mė
ginę panaudot Amerikoje 
einančius laikraščius prie
šingai šios, šalies interesams 
agitacijai. Bet tikrenybėje

darbininkišką ir šiaip vald
žios politikai nepritariančią 
spaudą. Laikraščiai, kurie 
rėmė valdžios politiką, gavo 
tam tikrus leidimus apseiti 
be vertimų.

Iš lietuvių laikraščių to
kius vertimus gavo visi kle
rikalų ir tautininkų laikraš
čiai, o socialistų laikraščiai 
ne. To negana. Socialistų 
laikraščiai ne tiktai turėjo 
pristatyti paštui vertimus 
visų straipsnių ir žinių, ku
riuose buvo paliečiama ka
ras, valdžia, šios šalies poli
tika arba tarptautinė poli
tika, bet jie dažnai būdavo 
ir kitaip persekiojami. Daug 
“Naujienų” numerių, pavyz
džiui, buvo sulaikyta dėl til
pusių juose straipsnių, ku
riuos rado, “pavojingais” 
pašto vyriausybė. Ant “Nau
jienų” nuolatos nešdavo 
skundus valdžiai klerikališ- 
ki ir kitokį gaivalai, ir vie
nu laiku pašto vyriausybė 
jau buvo pasirengusi užda
ryti musų dienraštį.

Be savanorių skundikų, 
“Naujienoms” stengėsi pa
kenkti ir kaikurie lietuviai 
valdžios tarnautojai, įsi
skverbusieji į “informacijos 
biurą” arba į teisingumo de
partamentą Washingtone. 
Tie tarnautojai buvo kleri
kalų partijos žmonės.

Įdomu pastebėti, kad 
“Laisvė”, nežiūrint savo ko
munistiškos pakraipos, bu
vo daug mažiaus varžoma.

Bet “Naujienos” atsilaikė. 
Atsigins jos ir nuo kitų sa
vo priešų.

Partijos partyviškumas yra 
pats savaime suprantamas da
lykas, bet kuomet partyvišku- 
mas eina perdaug toli, tai ne
gerai. Kodėl, sakysime, San
daros seimas nusistatė prieš 
progresyvių draugijų suvažiavi
mą?

LIETUVOS KLERIKALAI PA
TARIA ATSIŽADĖT VILNIAUS

Brooklyno “Vienybė” cituoja 
iš kauniškės “Laisvės” tokius 
žodžius:

“Anot pačios ‘Lietuvos’, 
ar mes ‘ priimsime Hymanso 
pasiūlymą ar ne, Vilnija vis- 
tiek pasiliks lenkų rankose, 
nes taip yra nusistatę šių lai
kų valdovai. Taigi ištiesų 
butų gal geriausia palaikant 
status quo (padėtį, kuri da
bar yra) ir reiškiant protestų 
prieš musų pavergimo lega
lizavimą visas pajėgas spies
ti vidaus tautiniam bei kultū
riniam organizavimui, stipri
nant įgautas pozicijas ir lau
kiant kol ateis laikas ir len
kiškam skersinu prašalinti iš 
musų kelio!”
Klerikalų laikraštis Lietuvo

je, vadinasi, jau rengia žmones 
prie to, kad Vilnius pasiliks 
lenkų rankose ir kad Lietuvai 
reikia tuo tarpu numoti ant jo Į 
ranka.

Kauno “Laisvę” dabar reda
guoja kun. Bučys, kuris pirma 
redagavo Chicagojc “Draugą”. 
Būdamas čionai, jisai rašė, kad 
Lietuva turi išsižadėti ponų 
dvarų ir šiaip neužgaulioti len
kiško 
gavus 
kun. 
reikia
kia veidmaininga yra klerikalų 
politika.

Kol Lietuvos žmones buvo 
labai susiinteresavę žemės 
klausimu ir reikalavo konfiska
vimo dvarų, tai klerikalai sa
kė, jogei kesinties ant ' ponų 
nuosavybės ir skriausti lenkus 
Lietuvoje negalima, neš tuomet 
“supyks”, pasaulio valdovai, ir 
Lietuva negaus kilų valstybių 
pripažinimo ir neteks Vilniaus. 
Dvarai tuo bildu paliko ponų 
rankose. Bet pasirodo, kad pa
saulio valdovai dėl to nepasi
darė prielankus Lietuvai, ir 
šiandie jau klerikalai pataria 
pasiduoti tų valdovų valiai.

RETINA VEIKTI 
PARTYVIšKAI.

Tautininkų Sandara nesenai 
laikė savo suvažiavimą S. 
Bostone. Svarbesnieji nutari
mai, kuriuos jisai padarė, esą 
tokie:

“•Pradėti vajų Sandaros 
Politinio Fondo; nedalyvauti 
progresyvių draugijų susiva
žiavime; užgirta Valstiečių 
Sąjungos darbuotė;
veikimą pasistatant ant 
ros partijinės papėdės.”
Taigi tautininkų partija, 

galios, aiškiai pasakė, kad 
beeidangstys

jisai buvo atkreiptas prieš!tą metų.

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLALR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsinys)

tų valdžiai pavojingos, bet 
dar stiprina ją.”
Pats Foster’is, žinoma, ne

galėjo savarankiškai prieiti prie 
tokios išvados. Idant galėjus 
pasakyt, kaip ateityje plėtosis 
Rusijos ūkis, reikia studijuol 
jį ne savaitę arba mėnesį laiko, 
o bent keletą metų. O kati ga
lėjus studijuot, tai reikia pa
žinti rusų kalbą arba bent gau
ti geros literatūros svetimomis 
kalbomis.

Foster’is gi remia savo nuo
monę vien tuo, ką jisai išgirdo 
iš sovietų valdžios atstovų, ku
rie, suprantamas dalykas, pa
sakojo jam tą, ką norėjo, o ne 

, tą, kas ištiesų yra.
Mos žinome iš stambesnių 

autoritetų, negu Foster’is, jo
gei buržuazija jau atgema Ru
sijoje ir kapitalistinė tvarka

stoja į vietą komunizmo, kurį 
bolševikai mėgino įvesti. Pats 
Leninas pripažino, jogei mėgi
nimas (vesti komunizmą Rusi
joje nepasisekė,'ir jisai skelbia, 
jogei artimiausias bolševikų 
valdžios uždavinys yra steigti 
valstybinį kapitalizmą.

Klausimas šiandie yra ne apie 
tai, ar atgims kapitalizmas Ru
sijoje ar ne (kadangi jisai jau 
atgema), o tiktai apie tai, ko
kią formą jisai turės. Kapita
lizmo formų gali būt visokių: 
pilna biznio laisvė, valstybės 
kontrolė ant tam tikrų biznio 
šakų, pramoninio arba finan
sinio kapitalo įsigalėjimas, db- 
desnė arba mažesne role koope
racijų ir 1.1.

Kokią formą priims kapita
lizmas Rusijoje, tai tiktai ateitis 
parodys.

primti 11-ąjį Hymanso projek
tų visą ir be jokių pataisų’*...

Neoficialus, bet tikri Kauno 
šaltiniai praneša, kad kaip tik 
tos’ minties laikosi atsakomingi

kalų) žmones, viceministeris 
Klimas, ministeris pirmininkas 
(irinius, kuone visi Lietuvos dc-

Žemės Kurmis

Laiškai iš Lietuvos
. ...............     »"■ Į I <

IV
Politinė Lietuvos padėtis

siūlomas atskiro žmo- 
p. Hymanso, galima bu-

elemento interesų, idant 
Vilnių; o dabar tas pats 

Bučys jau skelbia, kad 
išsižadėti Vilniaus. To

Opiausias šiandien Lietuvoje 
klausimas lai žinomas Hyman
so projektas, kuris bando su
taikyti Lenkiją su Lietuva.

ie jį daugiausiai kalbama 
diplomatų, diskusuojamas jis 
susirinkimuose ir šiaip žmonių 
pasikalbėjimuose. Net sodžiaus 
moterėlės ir tos jau apie jį šį 
tą girdėję. Ir iš t ikrų jų, išri
šimas keblaus ginčo su Lenki
ja tai gyvybes klausimas Lietu
vai. šio ginčo istorija šitokia:

Vasarą 1920 m. lietuvių ka
riuomenė susiremia su lenkais 

Į ties Seinais, ir Varėna. Mūšį 
laimi lenkai; Lietuviai neten
ka daug kariuomenės, beveik 
visos sunkiosios artilerijos, bro- 
niruoto traukinio ir 1.1. Prasi
deda derybos Suvalkuose. Nu
statoma Lietuvai nepatogi sie
na ligi Varėnos*). Toliau nuo 
Varėnos į rytus lenkai atsisako 
tiesti sieną. Delegatai išsiskirs
to.

Susispietę apie gen. Želigovs
kį Lietuvos dvarininkai nesiten
kina Vilnium, bet mėgina eiti 
ir į Kauną. Sumušti ties Širvin
tai* lenkai grįžta atgal. Lietu
vos kariuomenė persilpna, kad 
išgujus lenkus ir iš Vilniaus.

Vadinamoji “Tautų Sąjunga” 
pasisiūlo abi pusi sutaikyti. 
Ginčas atiduodamas jai spręsti. 
Nuo šio laiko prasideda ilga ir 
nuobodi Lietuvių-Lenkų dery-

visai be
prisisavino sau tokį

pradėti 
tik-

pa- 
ne- 

bepalrtyviškumo

Tuo tarpu dideli įvykiai vyko nopatčmija- 
mi Petro ir jo gyvanašlės, kurie laikraščių nie
kad neskaitydavo. Pirmiausia Džimis Guberis 
tapo nuteistas ir pasmerktas pakarti, o Džimio 
Guberio draugas, Bidlis, tapo atrastas kaltu ir 
nuteistas kalėjimui visam amžiui. Be to Ame
rika prisidėjo prie karo ir patriotingo sujudimo 
vilnis bėgo per šalį kaip prėros gaisras. Petras 
negalėjo neišgirsti apie tai; jo domę atkreipė 
vienas dalykas — Kongresas rengėsi priimti pri
verstinės karo tarnybos aktą, Petras buvo šau
kiamųjų metų; jis buvo mažne tikras, kad jis 
bus paimtas kariuomenėn!

Jokiu baimė, kokią jis lig šiol buvo kada 
turėjęs, negalėjo prilygti šitai baimei. Jiš ban
dė užmiršti baisiuosius mūšio ir žudynių, ma
šininių šautuvų, rankinių granatų, torpėdų ir 
nuodingųjų dujų vaizdus, kuriais Onytė pripil
dė jo vaizduotę; bet dabar šitie vaizdiniai gulte 
gidė ant jo, dabar pirmu kartu jį surūpino jie. 
Dabar jo meilaus mčnesis tapo sugadintas. Pct-

GERAI BUTŲ, KAD TAIP 
BUTŲ.

William Z. Foster, nepasise
kusiojo plieno streiko organi
zatorius, buvo atsilankęs Rusi
joje ir, paviešėjęs tenai kele
tą savaičių, sako, kad

“kapitalizmas Rusijoje jau 
miręs ir buržuazija tenai ne
atgims. Koncesijos, kurių 
bolševikai duoda užsienio ka
pitalistams, ne tik nėra sovie-

Tuo tarpu Lenkų valdžia pa
vadina savo vieną generolą — 
garsųjį Želigovskį — sukilėliu 
ir su keliom divizijom pasiun
čia užimti Vilnių. Po trumpos, 
bet atkaklios kovos į rytus nuo 
Vilniaus Lietuvos kariuomenė 
pasitraukia ir palieka Vilnių 
lenkams. Nors šiandien Vil
nius ir apielinkės mažai tekal
ba lietuviškai, bet šis miestas 
yra istorinė Lietuvos sostinė ir 
ekonominis jos centras, todėl 
didžiosios valstybes buvo lin
kę pripažinti Vilnių Lietuvai. 
Kad nuplovus savo rankas, 
Lenkų valdžia sugalvojo Želi
govskio sukilimo komediją.

*) Varėna tai gelžkelio stotis Vil
niaus — Gardino ruože; Vilniaus 
gub. F. K.

ras ir jo gyvanašlė buvo kaip tie, ką išvažiavę 
gegužinės švęsti kur toli dykirmon, pamato ant 
dangaus juodą debesį ateinant su perkūnijomis!

Be to Petro bankinė santaupų baigėsi. Pet
ras supratimo neturėjo apie tai, kiek pinigų ga
lima išleisti ant gyvanašlės, kuri puikiai rėdos ir 
suplauta kas pridera, o kas ne. Kebli padėtis 
j. prislėgė visai; jis atidėliojo pasakymą Džemie- 
nei iki paskutinės valandos, ar ilgiau — iki jis 
pamatė, kad jo pinigų banke tik tiek teliko, kad 
nežinia, ar užteks namo savininkei čekiu* para
šyti, ar ne. Tąsyk, matydamas, kad žaismė jau 
pasibaigė, jis pasakė.

Jis nustebo pamatęs, kaip gražioji “gerai 
išauklėta” gyvanašle ramiai priima blogas nau
jienas. Matoma, tas nebuvo pirmiena Džemsic- 
nei išvažiuoti pamarėn. Ji nusišypsojo linksmai 
ir pasakė, kad jai teks vėl ten grįžti teisybes 
suotan. Ji padavė Petrui savo kortelę ir pasa
kė jam, kad jai bus linksma su juo vėl pasima
tyti, kada Jo finansai pasitaisys. Ji prikrovė sa
vo lagaminą ir savo naują skrynią pilną Petro 
dovanų ir išvažiavo sau Amerikos Miestan — 
kuo tobuliausiu saldumu ir geru skoniu.

XXXI.

atsidurū nupuolusių ir 
Bet likimas pasigailėjo jo. 
gavo laišką pasirašytą “Du 

kits reiškė Magivne. “Du 
turi svarbų darbą Petrui, 

Petrus užai-

IŠTAIP Petras vėl 
juostųjų eilėse.

Tą pačią dieną jis 
keturiasdešimt-trys” 
keturiasdešimt-trys”
ar jis nemalone tų tiiojaus ateiti? 
statė paskutinę savo grazną važiuotai Amerikos 
Miestan apmokėti ir pasimato su Magivne įpras-

vusiam Belgų ministeriui, 
“Tautų Sąjungos” atstovui Hy
mansui.

Dalykas toks, kad vadinamo
ji “Tautų Sąjunga1 
reikalo
skambų vardą. Tai ne Tautų 
Sąjunga, nes darbo klasė ten 
neatstovaujama, bet paprasta 
įvairių šalių diplomatų taryba; 
tų pačių diplomatų, kurie pra
dėjo baisųjį /pasaulio karą ir 
taip nevykusiai jį užbaigė. Nie
kur nepratę -tiesos žiūrėti ir 
elgtis drąsiai, šie diplomatai 
savo senos taktikos ėmėsi ir

to, kad ištirtų klausimą, ir pri
verstų atsisakyti nuo Vilniaus 
tą, kam tiesos žvilgsniu Vilnius 
prigulėti negali, Tautų Sąjunga 
Hymanso lupomis pasinio len
kams ir lietuviams “geruoju” 
susitarti ir patiekia savo susi
tarimo projektą. Pagal tą pro
jektą Vilnius tenka Lietuvai, 
bet užtai visa Lietuva—Lenki
jai... Žinoma, miklus diploma
tai tą mintį įvelka į labai mig
lotus rūbus, bet geriau į tą

projektą.
_Tuo tarpu susirenka Ženevo

je (Šveicarijoj) Tautų Sąjun
gos plenumas. Bet kadangi ir 
Čia susirenka tokie pat diplo
matai kaip Ilymansas, Tautų 
Sąjungos visuotinas susirinki
mas nusprendžia iš abiejų pu
sių pareikalauti, kad susitartų 
antruoju Hymanso projektu. 
Kol tas susitarimo projektas 
buvo 
gaus,
vo jį priimti, galima nepriimti, 
maža 
bar, kada projektui pritarė vi
sa Tautų Sąjunga, padėtis pa
sidarė daug rimtesnė.

Šiandien Lietuvoje tiek susi
rinkimuose, tiek spaudoje, tiek 
šiaip pasikalbėjimuose daug kal
bama apie tai, ar priimtinas 
Lietuvai Hymanso projektas, 
kaip pasielgs šiuo atsitikimu 
valdžia ir 1.1. Steigiamasis Sei
mas ir jo atskirų partijų atsto
vai garsiai šaukia: “Ilymansas 
nori pražudyti Lietuvą! jo pro
jekto Lietuvos Vyriausybe nie
kuomet nepriims!” ir 1.1.

Aš norėčiau pasakyti, kad tas 
musų diplomatų šauksmas be
reikalingas: Lietuvos vyriausy
be antrąjį Hymanso projektą 
jau priėmė, o vadovaujančios 
Stcig. Seimo frakcijos tam 
žingsniui tyliai pritarė... Tik
tai gerai įsiska i tykini į Lietu
vos vyriausybės atsakymą Hy- 
mansui ir pigu bus suprasti, 
kad visi tie vadovaujančių par
tijų šauksmai apie projekto ne- 
priimtinumą — vienas žmonių 
akių muilinimas.

Savo atsakyme Hymansui 
vyriausybė be kita ko rašo:

“Dokumentas, kuriame yra 
surašytas kai kurios rugsėjo 3 
d. projekto pataisos, prideda
mas prie to rašto. Jis, be abe
jo, įtikins Jūsų Ekscelenciją, 
kad mes esame visiškai prisi
ėmę projekte dvasios ir kad 
paaiškinimai, kurie jį lydi, res
pektuoja esmines jo linijas.

“Ištikrųjų mes priimame 
bendruose jo bruožuose koope- 
ravimo planą tarp Lietuvos ir 
Lenkijos politinėj, ekonominėj 
ir militarinėj srityse, kaip tat 
buvo Jūsų Ekscelencijos nusta
tyta ir Tarybos aprobuota.”

Nenuostabu, kad tokį atsa
kymą paskaičiusi Tautų Są
jungos Taryba laiko, kad Lie-

kuo rizikuojant. Bet, <la

ševičius, Sidzikauskas, Galva-
• nauskas), pagaliau liaudininkų 

demokratų vadas Sleževičius ir 
kt.

Lietuvos Visuomenė didžiu
moje priešinga 1 lymanso pro
jekto priėmimui, šitai aiškiai

rezoliucijų, štai nesenai, kada 
grįžusi iš Ženevos Lietuvos de
legacija darė pranešimus Kau
ne Rotušės salėj, susirinkusi 
gausi žmonių minia reikalavo 
po pranešimų p. p. Naruševi
čiaus, Sidzikausko ir Milošo 
Atidengti debatus. Matydama, 
kokios rųšies bus tie debatai,

nuramino susirinkusius (žino
ma, apie tai Lietuvos laikraš
čiai rašyti negalėjo).

Hymanso projekto priėmi
mas gali labai skaudžiai atsi
liepti į visą Lietuvą, o ypač į 
jos darbo klasę. Čia ne vieta 
plačiai nagriniti visas surištas 
su projekto priėmimu pavojin
gas visam kraštui galimybės; 
nurodysiu tik kai kurias jų.

Pagal projektą, centraline 
Lietuvos valdžia ir bendras 
Seimas gyvena Vilniuje. Vil
niuje stovi tiktai Vilniaus kan
tono kariuomenė ir milicija. 
Kad Vilniuje lenkų buržuazijos 
įtaka stipri, abejoti netenka. 
Naivu butų manyti, kad lenkų 
valdantieji luomai, kurie pri
kūrė tiek kariškų organizacijų 
Lietuvos žmonėms pavergti, 
kurie taip begėdiškai ir bar-

kindami ir kruvindami nekal
tus gimnazijos mokinius ir

ir pasitaisytų. Yra pagrindo 
manyti, kad ateity lenkų dva
rininkai pamėgins padaryti su
kilimo komediją ir areštuoti

ni padaryti tokią išvadą.
Lenkų-Lietuvių derybos pa- 

įra. Ponas Ilymansas iš gal
voja antrą panašų susitarimo

ėmė, o tie “paaiškinimai” ir 
“kontraprojektas” tai vienas 
noras dar šiek tiek pasiderėti.

Kadangi Tautų Sąjunga šiuo 
tarpu neturi ūpo derėtis, ji 
paskutiniuoju laiku atsiuntė 
Lietuvos vyriausybei notą, ku
rioj griežtai reikalauja priimti 
Hymanso projektą ištisai, be 
jokių aprubežiavimų.

Kadangi, mano supratimu, 
Hymanso projektas jau priim
tas, tai netenka abejoti, kad ir 
j paskutinę notą Lietuvos vy
riausybė atsakys teigiamai, t. 
y. pasisakys: “Taip, sutinkame

Bendra Lenkijos ir Lietuvos . 
komisija užsienių reikalams su
derinti visumet turės lenkų di
džiumą, nes į ją įeis iš Lenkijos 
pusės tik lenkai, o iš Lietuvos 
pusės lietuviai ir lenkai (komi
siją skiria Seimas proporciona- 
liai jo frakcijų narių skaičiui). 
Labai pavojinga taip pat Lie
tuvai m i litą ri nė (karo) konven
cija su perdėm imperialistinę

Susitarus su Lenkija- Hy- 
mansp projektu, Lietuvos dva
rininkai pakels galvas, nes juos 
visumet 
“šlėkta”.

toj pasimatymo vietoj.
Pasimatymo tikslas tuojaus buvo išaiškin

tas. Amerika dabar kariauja ir todėl atėjo lai
kas visai uždaryti burnas šitiems Raudonie
siems. Karo metu gali daryti tokius daiktus, 
kurie negalimi taikos metu ir vienu pirmutinių 
dalykų buvo padarymas galo atgitacijai prieš 
nuosavybę. Petras apsilaižė, metaforiniai kal
bant. Tai yra lygiai tas pats dalykas, apie kurį 
jis daug kartų Magivnei sakė, kad reikia pada
ryti. Ypatingai Petrikas Makormikas reikėjo nu- 
kimšti ant visados. Šitie Raudonieji buvo pa
vojinga gauja ir visų aršiausiu buvo Makas. 
Tai buvo kiekvieno pareiga tam padėti, ir kuo 
gi Petras galėjo prisidėti prie to?'

Magivne atsakė, kad valdžios surašinėja vi
sas radikalų organizacijas ir jų narius, rinkda
mos įrodymus prieš juos areštuosiant. To dar
bo vedimas buvo pavesta Gofei; kaip ir Guberio 
byloj, didžiosios miesto kompanijos varė darbą 
pirmyn, kol valdžia dar tebekrapštė miegus 
savo akių. Taigi, ar Petras neimtų darbo 
pinėti Amerikos Miesto Raudonuosius?

—- Aš negaliu! -r sušuko Petras. —< Jie
pikti ant manęs už tai, kad nelludijau Guberio 
byloj. ; i -J.

nuo 
šni-

visi

— Mes tą lengvai galime pataisyti, atsa
ke žiurkeveidis vyras. — Gal 'tas padarys tau 
kiek nemalonumo. Gal tau parsieis eiti į kalė
jimą kelioms dienoms.

— Į kalėjimą! — suriko Petras išsigandęs
— Taip, — tarė tas, - - tu Įmesi būti su

areštuotas ir padarytas kankiniu.

jie visi bus tikri, kad tu geras ir jie vėl tave 
priims atgal ir su tavim sveikinsis.

Petrui nepatiko eiti į kalėjimą; jo atmini
mai apie kalėjimą Amerikos Mieste buvo ypač 
skaudus. Bet Magivne paaiškino, kad tai yra 
laikas, kur žmogus negali žiūrėti savo palies 
noro; šalis yra pavojuj, viešas saugumas turi 
būti užtikrintas ir kiekvienas turi padaryti šiokį 
ar tokį patriotinį pasiaukojimą. Turtingieji 
žmonės visi perka laisvės bonus; beturčiai deda 
savo gyvastis; ką gi Petras Gudžas duos?

— Gal mane pašauks kariuomenėn, — pa
stebėjo Petras.

r— Ne, nešauks, jei šitą vietą užimsi, - at
sakė Magivne. — Mes tą padarysime. Toks vy
ras kaip tu, turįs suvytus gabumus, yra per 
brangus dėti niekais. — Petras nusjirendė pa
siūlymą priimti. Daug išmintingiau buvo pra
leisti kelias dienas kalėjime, kaip išbūti kelis 
metus kasiniuose ir gal likusią amžinybės dali 
I>o velėna Franci j (i j.

Viskas buvo tuoj padaryta kaip reikia. Pet
ras geruosius savo drabužius pasidėjo, apsivilko 
pritinkamesniais darbo žmogui ir nuėjo valgyk
loj}, kur visuomet užeidavo kvakerinis bernio
kas Donaldas Gordonas. Petras buvo tikras, 
kadJJonaldas buvo vienu pirmutinių agitatorių 
prieš priverstinę kareivybę ir jis tame neklydo.

parems Varšuvos
Žemės reformai tuo

met bus galima padėti kry
žius. Jau ir dabar musų val
džia, bijodama užrūstinti tuos 
ponus, su kuriais žada susitar
ti, visai užmiršo tą reformą.

Vieni klerikalai mažai ko ža
da nustoti. Gavę paramos iš 
“katalikiškos” Lenkijos, jie ža
da sustiprinti savo padėtį Lie
tuvoje, o gal ir įkūnyti savo 
svajones apie “katalikiškąjį”

Tiek apie Hymanso projektą 
ir Lietuvos-Lenkijos santykius. 
Dabar pažvelkime į kitus daly
kus.

“Pabaltos valstybių sąjunga” 
kuriasi labai sunkiai. įsigalė
ję tose šalyse buržuaziniai-kle- 
rikaliniai luomai moka vienas 
antram saldžių žodelių papasa
koti, o susivažiavę gardžios deg
tinės išsi maukti (garsus pas
mus “brangių svečių” priėmi
mai valstybės lėšomis). Derin
ti gi gyvus 
jie nelabai 
“Lietuvoje” 
atspausdinti
jau buk tai susikūrusią Pabal
tas Valstybių Sąjungą, vienas 
muilo burbulas. Tiesa, yra 
padaryta su Latviais ir dalinai 
su Estais viena antra menka 
konvencija, bet šiaip visos šios 
valstybės gyvena kas sau ir 
ankštų ryšių ligi šiol neužmez
gė. Siena tarp Lietuvos ir Lai-

..............—— >

(Tąsa ant 5-lo pusi.)

tų kraštų reikalus 
temoka. Visi tie 
didelėmis raidėmis 

pranešimai apie

(Bus daugiau!
i
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Laiškai iš Lietuvos.
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

vijos ligi šiai dienai nenuties
ta ir nežinia, kada ji biis paga
liau pabaigta.

Santykiai su Klaipėdos kraš
tu ligi šiol neaiškus. 'Papus 
krašto prdzidentu Steputaičiui 
vietoj vokiečio Altenbergo, vo
kiečiu įtaka sumažėjo, bet už
tai tenai gana stiprų lizdų susi
pynė sau lenkai.

šiuo aš baigiu savo aprašymų 
Lietuvos vidaus, ekonominės 
bei užsienio padėties. Kaip 
skaitytojas mato, Lietuvoje yra 
daug blogo: viduje įsigalėjo 
utilitarizmas; kariuomenes vir
šūnėse įsigalėjo grįžę iš sunai
kintų Denikino, Vrangelio ir 
Kolčako armijų, neretai rusų 
orientacijos generolai. Bet vis 
dėlto Lietuva tapus nepriklau
soma, išsigelbėjo iŠ Rytų anar
chijos ir bado, sustiprėjo ekono 
miniai, pastūmė pirmyn žmo
nių apšvietimą, o svarbiausia 
— išsigelbėjo iš neprašytų sve
timų kraštų grobikų. Nors sun
kiai, Lietuvoje gyvena darbo 
klasė, bet vis dėlto ji gali ti
kėtis dabar lengviau nugalėti 
savąją buržuaziją ir klerikalus, 
nes jiems mažiau padeda sveti
mų kraštų naudotojai. Susi
pratęs Amerikos lietuvis darbi
ninkas turi būti už nepriklau
somą ir laisvą Lietuvą ir padė
ti kovoti savo broliams Lietu
voje su tamsiomis buržuazijos 
ir klerikalijos pajėgomis.

žemės Kurmis.

Taika apskelbta - lai Į Valstijos, beuiSkiiKlanios “at- 

gyvuoja karas!

Sveikatos Dalykai
PILVO SKAUDĖJIMAS PAS 

KŪDIKIUS.

Pilvo skaudėjimas pas kūdi
kius yra neratas atsitikimas, 
ypač pas tuos, kurie nėra tinka
mai maitinami. Kūdikis darosi 
neramus, daug verkia ir kar
tais į konvulcijas įpuola. le
vams yra didelis vargas tokį 
kūdikį auginti ir jis neauga 
Stiprus ir sveikas.

Kas gi daro pilvo skaudėji
mą? Paprastai maisto rūgimas 
ir puvimas skilvyj ir žarnose. 
Kur kas tankiau jis atsitinka 
pas kūdikius, kurie nėra žindo
mi. Priežastįs maisto nevirš
kinimo yra pertankus maitini
mas, maisto paviršis ir netikęs 
maistas. Kada kūdikis verkia ir 
nerimsta, motina da tankiau 
ir da daugiau duoda maisto, 
kas pididina blogumą.

Žindomas kūdikis nors ir re
čiau gauna pilvo skaudėjimą 
vienok šios priežastįs veda prie 
jo: tankus žindimas, leidimas 
greitai žįsti, leidimas perilgai 
žįsti ir gauti perdaug maisto, 
motinos vidurių užkietėjimas, 
išgąstis, siinervaviinas, perdaug 
turtingas pienas pas motiną ir 
kaistais kūdikio vidurių sukie
tėjimas. Visos šitos ydos turi 
būti prašalintos. Kūdikio vidu
rių sukietėjimas gali būti pra
šalintas davimu alyvų aliejaus 
arba mineralinio aliejaus, o jei 
reikia ir kaskaros sunkos apie 
10-15 lašų vakare. Kartais už
tenka duot daugiau vandens. 
Plaut mėšlinę žarną “nors kar
tais gali reikėti, bet reikia ven
gti, nes tai įeina paprotin, žar
na išsipučia ir veda prie toles
nio vidurių sukietėjimo. Gydy
tojas turi išegzantinuot moti
nos pieną ir jei jis pertirštas, 
reikia kūdikiui duot apie unci
ją vandens arba kruopų skys- 
tymo po kiekvieno valgio.

Maitinant gi kūdikį karvės 
pienu, reikia gauti nuo gydyto
jo patarimus, kokį skiedinį 
duot, kad jis tiktų kūdikio am
žiui, ir kaip tankiai ir kaip 
daug duot. Geriau duot skys-: 
tesu į pieną, negu koncentruotą, 
kada esama pilvo skaudėjimo.

Vaistų yra keliolika skaudėji
mo stabdymui ir gydytojus už
rašo pagal nužiūrą, bet soda ir 
metų esencijos keli lašai papra
stai sustabdo tam sykiui.

Dr. A. Montvidas.

Nuo to laiko kaip Aristidas 
Briand, buvusia socialistas ir 
Franci jos ministeris pirminin
kas, išvažiavo namon, nesigir
di sensacingų kalbų vadinamoj 
nusiginklavimo konferencijoj 
Washingtone. Gal jie laukia 
Lloyd George’o, kuris žada at
vykti, kad vėl pasidžiaugus 
“trimfingąja” gražbylyste.

Nors kalbos pasakytos Wa- 
shingtono Konferencijoj, yra 
labai pasukios kiekvienam su
gebančiam patirti, ko kalbėto
jai nepasakė, bet pats svarbiau- 
sis “darbas” tapo padatrylas 
komisijoje ir Dievas žino, ar 
paprastasis miruoklis, nesėdįs 
pas žaliuosius stalus, sužinos 
kada, kas tose komisijose pa
daryta, ar nepadaryta, nors 
gal kada-nors jis bus pašauktas 
jų nusprendimus ginti savo gy
vybe, •r

Tikras dalykas yra tas, kad 
nusiginklavimo nebus po Wa- 
shingtono Konferencijai. Gali
ma net pasakyti, kad nei kon
ferenciją šaukiant nebuvo ma
noma nusiginkluoti, nežiūrint 
vyriausybe gražių žodžių apie 
nusiginklavimą.

Nespėjo karas pasibaigti pa
liaubomis, tuoj dideli skirtu
mai dėl dalinimosi grobiu pra
dėjo skirstyti galybes, kurios 
ligi tol ėjo išvien.

Tolimųjų Rytų klausimas.
Nesusipratimas \ra tarp 

Jungtinių Valstijų ir kitų san
tarvininkų dėl norėjimo karo 
skolas panaikinti. “'Mes” esam 
pasaulio kreditoriai. Visi 
mums skolingi, o mes žinom, 
kad dar nogime tas skolinin
kas, kuris myli savo skolinto
ją. Bet skolintojas nori paro
dyti savo galybę. Todėl, Jung
tinės Valstijos, ar gerinus pa
sakius, Jungt. Valstijų piniguo
čiai — nori pastatyti pasaulį 
taip, kad jis nesipriešintų mu
sų imperialistiniams tikslams 
Tolimuose Rytuose, Chinijoj ir 
Sibire. Bet ten “mes” susi re
miame su Anglija ir Japonija 
ir jų “įsteigtomis teisėmis” bei 
“reikalų sferomis” toje rutulio 
daly. Ne tik chinų gelžkeliai, 
kasyklos, ir 1.1., ypatingai Man- 
dž i u rijoj ir Mongolijoj yra ja
ponų ir anglų rankose, bet ir 
tarptautinė prekyba.
„ Kada Chinų atstovas Sze 
Washingtono konferencijoj pa
reikalavo lygių teisių visoms 
galybėms Chinijoje, “atvirų du
rų” ir visos chinų teritorijos 
atsteigimo, tai kiekvienas ži
nojo, kad jis kalba ne tik su 
VVashingtono pritarimu, bet ir 
jo liepiamas. Del šitos ve prie
žasties japonas Kato ir anglas 
Balfour ir visi svarbesnieji ki
tų šalių delegatai pasakė to
kias stebuglingas kalbas, pa- 
reikšdami, kad jie visi “prin
cipe” sutinka su Sze ir kad jie 
darysią Chinijai visa, kas jų 
galėję bus —- išskiriant vieną 
dalyką chinų pramonės ir pre
kybos iš savo rankų nepaleis. 
Ypač Kato leido suprasti, kad 
Šantungas, Mandžiurija ir Mon
golija yra ir pasiliks japonų 
kolonijomis, kas atsieina pre
kybos ir pramonės.

Tiesa, kad Chinijos tarptau
tinė prekyba dar. vis labai ne
žymi. Štai skaitlinės.

Chinijos išvežimas ir įveži
mas 1920 m. siekė $J,(KU,470,- 
110; Amerikos dalion teko 
8.4%, Angnljos 37.6%’, Japo
nijos 37.7%. Šitie skaitmens 
parodo, kan Anglijos ir Japo
nijos chinines rpekybos dalys 
1% kartų didesnės negu ameri
kinė. Gi Chinijos tarptautinė 
prekyba tik pradeda vystytis ir 
netrukus bus daugeliu bilionų 
didesnė negu dabar. Koks pui
kūs smagurys Wall-galviui ir 
kitiems didesniems bankinin
kams bei fabrikantams! Bet,
intra vertus, tik natūralu An-, 
»lijai ir Japonijai norėti dabar
tinius prekybos ir pelnų nuo
šimčius pasilaikyti. Mes skai
tome viename europinių laik- gias kitam 'didžiam 

rašeių, kad Japonija nepabug- karai.

viry durų” politiką Chinijoje, 
nepaliautų tvirtinę, kad Japo
nija turi išsižadėti savo mono
polių šantunge. Tasai europi
nis laikraštis sako, kad Japo
nija dabartiniu laiku yra gana 
stipri užimti Rytų Pacifiką be 
kovos. Toksai žingsnis, žino
ma, butų labai rimtas dalykas 
Japonijai, bet ji padarytų, kad 
pasilaikius savo rankose ver
tingas Chinijos dalis. *

Ir Jungtinės Valstijos nebru
ka savo aiškinimo, japonai pa
silieka ten, kur jie yra, jie lai
ko savo rankose didelį chinų 
prekybos nuošimtį — ir karo 
pavojus pasilieka kaip buvęs. 
Francija, Anglija ir Vokietija.

Francuzų ministerių . pirmi
ninkas, Brian.d pasakė kalbą 
Washingtono konferencijoj. Jis 
kalbėjo prieš Vokietiją ir pa
sakė: Vokietija negali užmiršti, 
Vokietija rengiasi atkeršyti; 
Vokietija turi 7,000,000 vyrų 
(kaipo medžiagos kareiviams; 
josios nuolatine arini ja-sargy- 
ba ir apsaugos policija — turi 
250,000 vyrų, gerą pradžią ga
lingai karo mašinai; Vokietijos 
pramonė gerai suruošta grįžti 
atgal prie ginklų ir šovinių 
dirbimo į trumpą laiką ię, kas 
aršiausia, yra didelio pavojaus 
vokiečiams susijungus su ru
sais. *

Ar nenuostabu, kad pergalė
tojas taip kalba, taip bijosi nu
galėto?

Briando baime yra labai pa1 
teisinama. Gustas Herve savo 
laikrašty “Victoire” atkreipia 
domę į galimybę, kad Vokieti

ja už 20 metų turėsianti gy
ventojų 80 milionų, kuomet 
Franci jos gyventojų skaičius 
pasiliks tas pats, ką ir dabar, 
nedidesnis kaip 39 milionų. Ir, 
kritikuodamas Vcrsaliaus su
tartį, jis klausia: Ar ne klaida 
Francijai pykinti kaimyną, ku
ris artimoje ateityje bus lieku 
silpnesnis negu dabar? Ir Her
ve turi tiesos. Jei sąlygos nc- 
atsimainys, tai Vokietija atsi- 
keršins už Vcrsaliaus taiką 

1918 m., taip kaip Francija 
atslkeršino už Vcrsaliaus tai
ką 1871.

Todėl Francijai yra ko rū
pintis. Bet ne dėl vienos Vo
kietijos. Ir Briand paminėda
mas Vokietiją kaipo busimąjį 
priešą, mintyje pridūrė ir An
gliją. •**

Anglija ^ir Francija buvo du 
atkaklus priešai pirmiaus. Daug 
kartų jiedvi stovėjo viena prieš 
kitą mušlaiukyj. Ilgoje* karų 
eilėj, besitęsiančioj daugiau 
kaip šimtą metų, 14 ir 15 
šimtmečiuose, Francija buvo 
visiškai sunaikinta, liko be 
žmonių. Dabar atrodo, kad 
kapitalistų godumas pelno 
grąžins tuosius laikus. Vokie
tija rodo ženklų, kad ji atgau
na savo vietą tarptautinėj pre
kyboj (santarvininkai išvariu
sieji ją iš ten, dabar vėl ją 
stumte stumia atgal savo bega
liniais reikalavimais), bet Fran
cija savo keliu sustiprėjo pra
monėj ačiū įgytoms iš Vokie
tijos anglims' ir rudos kasyk
loms, grūmoja paimti iš An
glijos žymią dalį pasaulinės 
prekybos Europoj ir užsieny.

Anglija tą žino ir yra ir bus 
pasirengusi busimai kovai. To
dėl Francija turi būti prisiren
gus ir turėti armiją su laivynu 
ir submariiuis transportams ly
dėti.

Briand negalėjo pasakyti ši
tų dalykų apie savo “sanlarvi- 
ninkę” savo kalboj atvirai, bet 
įi gerai jį suprato, kaip tas ma
toma iš pikto Londono laikraš
čių tono. Ar tas atrodo nusi
ginklavimu?

Briand pasakė, kad Francija 
sumažinsianti savo armiją iki 
pusei dabartinio jos dydžio, va
dinas, iki 4(M),Q00 kareivių — 
apie tiek, kiek jos buvo prieš 
karą, o tas reiškia* kad tai bus 
didžiausia taikos armija, kokią 
ji finansiniai įstengia laikyti. 
Ir tas pats yra su visomis di
džiomis šalimis. Jos visos ren- 

pasaulio

Taigi “nusiginklavimo kon
ferencija” yra ne kas daugiau, 
kaip sumanymas akis apdumti 
vienas kitam ir pasauliui.

Socialistų pozicija.
Mes, socalistai laukiame ki

tos nusiginklavimo konferenci
jas, tokios konferencijos, kuri 
nesikeryčios dėl to, kad tam tik
ras žemės sklypas, kasykla ar 
gelžkelis priklauso • vienai, ar 
kitai šaliai. Tai bus konferenci
ja, kuri tikrai pripažins apsi
sprendimą visoms tautoms, ku
ri laikys savo susirinkimą pil
noj viešumo šviesoj ir panai
kins kiekvieną muitų sieną. To
ji konferencija suorganizuos ne 
meluojančią savingą santarvi
ninkų šalių kapitalistų lygą, o 
tikrą Pasaulio Jungtinių Vals
tybių brolybės lygą.

Mes žinome, kad tas neįvyks 
nė ryt, nei užporyt. Tai bus 
ne ankščiau, kaip kapitalizmas 
bus nugriautas ir socalizmas 
užims jo vielą.

Bet, jei tas nebus rytoj, ar 
užporyt, tai tas bus palyginti 
greitai, jei 'mes to panorėsim.

Ar tai nevertas pastangų 
tikslas?—(Chicago Socialist).

Pasaulio 
Varguomene

Iš paskutinio pranešimo ma
tos, kad bedarbių Jungtinėse 
Valstijose yra maž daug penki 
miiionai. Tai yra, tokių žmonių, 
eurie nori darbo ir negauna. 
Veltėdžiai nepriskaitoma prie ši- 
o skaičiaus. z

žinoma, tas reiškia, kad žmo
nės turi dauginus laiko pagal
voti apie dabartinės visuome
nės tvarkos supuvimą. Tik gai
la, kad šalę tveriamojo galvoji
mo yra ir apmaudingo galvoji
mo. Tas išaiškina prasižengimų 
ir prasižengėlių skaičiaus padi
dėjimą.

Bedarbių armijoje esama 
daugybės tokių, kurie niekuo
met nepriklausė unijai. Jie ne
turi supriltimo, apie ją. Jiems 
taipgi neleidžia prie jų dėtis jų 
išdidumas.. Tarp jų yra daugy
je moterų. - Daugelis užlaiko 
savo motinas su tėvais, ar bro
mą su seserimis besistengdami 

duoti jiems apšvietimą.
Šitie bedarbiai gėdisi namų ir 

jando gyventi kambariuose. Jie 
nusisamdo mažyčius kambarius 
suniukusiuose namuose. Jie ne
puri tinkamo maisto. Jie ma
no, kad jiems .vargą likimas le
me, ar kad jis yra dėl kokių-nors 
žmonių apsirikimų. Jie nieko 
neišmano apie nemokslinę eko
nominę tvarką.. Jie laukia dar
bo. Gyvenimas jiems yra grau-' 
dlnimosi ir neįvykusių vilčių 
mišinys. Daugiausiai jie nepa
slankus mintyti ir nei supratimo 
neturi apie didįjį ekonominį 
klausimą, ar apie tas visuome
nės apyątovas, kurių jie yra au
komis. Jie nedaug kuo priside
da prie pasaulio minties ar ak
cijos ir pasaulis nedaug ką siū
lo jiems. Jie nugrimsta į skur
dą, tuberkulozą, ar paleistuvybę 
ir pranyksta. Tai yra likimas,

kuris laukia viduriniosios klasės 
gaivalo.

Tarp šitų varguolių yra tokių, 
kurie turi kilnius jausmus, ku
rie myli grožį ir kurie nori' kad 
pasaulis butų teisingumo vieta. 
Tarp šitų yra daug gražių gėlių 
savo sudarkytu ir aptemusiu 
gražumu. Paladžius jiems tei- 

' singumo jie galėtų atsitaisyti.
Jokie pranešimai, jokie tyri

nėjimai negali kaip reikiant 
žmonių skurdo parodyti. Skur
das yra įsisėdęs giliai ir juomi 
visi turėtų dalintis, nes yra rei
kalingo darbo gana, kuris su
teiktų užsiėmimą visiems. Žemė 
išduoda maistų tiek, kad jų gali 
užtekti visiems. Ir vietos ir iš
tekliaus galėtų užtekti visiems. 
Pasaulio turtų galėtų gausiai 
turėti kiekviena gyva siela.

Šitie žmonių vaikai turi ken
tėti ir žūti dėlto, kad pramones 
tikslu yra gaminti pelnus, su
teikiančius privilegijas,, kurios 
kaikuriems leidžia iš kitų darbo 
gyventi.

Iš visų pragaro sumanymų ši
tas yra pats aršiausias. Nei 
vienas pasiučiaupios vaizduotės 
laukas neišgalvojo velniškesnių 
spąstų žmonijai. Už nedarbo 
skurdynės, nežinybė, purvai su 
skurdu, už karo, kuris paleido 
dvidešimts milionų vyrų, besi
meldžiančių tam pačiam Dievui, 
to paties Dangaus Tėvo sūnų 
kibti vieni kitiems į gerklę kaip 
išnikusiems vilkams ir padalinti 
žmoniją į dvi priešingas stovyk
las. Už paties pragaro stovi 
žvairuodama į žmoniją pelnų ir 
privilegijų šmėkla. Iš visų 
parodijų ant žemės nei viena nė
ra didesne parodija, kaip fak
tas, kad už visų pelnų ir privi
legijų stovi, laikydamas juos 
kaip šventą paveikslą, visas gar
bingasis pagirtosios visuomenės 
sparnas — apšviestieji, kultū
ringieji, turtingieji.

Už reikalavimą padaryti pa
saulį geresniu gyventi, pašalinti 
skurdą, įvesti teisingumą ■— u/ 
šitą reikalavimą nestoja nei ap
šviestieji, nei kultūringieji, nei 
turtingieji, nei valstybė, nei mo
kykla, nei spauda, nei sakykla 
— stoja už jį tik nužemintieji, 
išniekintieji, žemieji ir neturtė
liai. Ir nuo jų pasaulis sau iš
ganymo turi laukti, jiems pata-

liant ir juos vedant išimtiniams 
vienetams iš eilių tų apšviestų
jų, kultūringųjų ir turtingųjų, 
kuriems tenka kentėti savo kla
sės panieką už jų ištikimumą 
varguoliams.

' I

Taip visuomet buvo ir taip vi
suomet bus iki visuomeninis tei
singumas pradės viešpatauti.

— (Quincy Labor News).

(Apgarsinimai)

PINIGAI

Siųsk pinigus į Lietuvą per 
atsakančią įstaigą, per įstaigą 
kurios kasdieninis kursas yra 
teisingas ir dėlto pigiausias. 
Siųsk per įstaigą, kurios pinigų 
orderiai pasiųsti Pašta, čekiais 
ar Tclegramais yra kuogreičiau- 
siai priduoti ir apmokėti ypatai 
Lietuvoje tikrais pinigais pilnoj 
sumoj. Jstaiga, Amerikoj ir Lie
tuvoje visiems gerai žinoma.

FEDERAL BOND & LAN D 
COMPANY,

666 W. 18th St, Chicago, III. 
1439 S. 49th Court, Cicero, III.

(Apgarsinimai)
»

AR JUS NORIT SVEIKO 
KŪDIKIO?

Jeigu taip, tai turit duoti jam 
tinkamą maistą. Sveiki kūdikiai 
yra pasidžiavimu ir linksmybe 
kiekvienos motinos — ir tai yra 
privalumas, kad kiekvienas kū
dikis butų sveiku.

Jūsų kūdikis turi būti tinka
mu pradėtas maitinti maistu 
kuris padaro jį linksmu ir svei
ku jeigu ne, tai jis bus silpnuo
liu kiek metų vėliaus.

Ant puslapio 3 šio laikraščio 
šiandien jus rasit apgarsinimą 
apie Bordens Eagle Brand Su
tirštinto (condensed) pieno. Iš
kirpkite kuponą pasiųskite Bor- 
den kompanijai, o ji prisius 
jums už dyką nurodimus kaip jį 
vartoti kartu ir “Kūdikių Gero
vė” knygą.

Į LIETUVĄ

Žieminės numažintos kainos galėję
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie 

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
deli pasivaikščiojimui vieta. Visi pa- 
tankumai, moderniško laivo.

Red Star Line
Išplaukia kas savaitę

Samiand) New York į (Sausio 14
Severu Gyduole*; užlaiko 

šeimynos sveikata.

Kosulys ir persišaldymas.

šiam laiko motu, kosulys Ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaiką. Jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti yvairias pa- 
voingas ligas. Prašalink nedoras 
pasėkmes nuo persišaldymo, imda
mas Severa’s Cold and Grlp Tablete 
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kaina 30c. —Greitą 
pagelbą nuo koąuli duoda 

gevera’s
Cough Balsam

(Severo Balsamas nuo Kosulį). Jįs 
palengvina erzinimą, paiiuoso skre
plius, sustabda kosulį, padara kvie- 
pavima lengvą ir pagelba gamtai 
sugrąžinti normali šką stovį. Di
desni bonkute 60 centai, mažesni 
26 centai. V įsose Aptiekose.

Pirmas pasažieriams patarnavimas iš New Yorko iki LIEPOJAUS

Swedish 
American LIETUVON

■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

l LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

W. F. SEVERĄ CO 
CFDAR RAP1OS, IOVVA

per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jui-ių 
tiesiai į Liopojų.

S. S. ŠTOCKHOLM ................................ .'..... ........... LAPKR. 12
Trečios klesos pasažieriai talpinami į kabinus turinčius 2-4 lovas.

Švedų vizos nereikia. Kreipkitės į vietinius agentus.

SWEDISH AMERICAN LINE, ■
24 State St.,* Now York, 70 E. Jackson SI., Chicago.

Hamburgą.
Kroonland) New York Gruod. 17
Lapland) Hamburgą Sausio 7
Finland .............................. Gruod. 31
Zeeland .............................. Gruod. 24

> American Line
Mongolia) New York (Sausio 12 
Minnekahda į (Gruod. 10 
Manchuria) Hamburgą (Gruodžio 29 

Tikietai tiesiai i Pilavą
INTERNATIONAL MERCAN- 

TILE MARINE CO., 
120 laivų 1,300,000 tonų 

Chicago: F. C. Brown, West. Pass 
Manager. 14 North Dearborn St.
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Pinigai Iš
Kenoshos1.» 
Lietuvon

Kas nori siusti pini 
gus iš Kenoshos savo gi 
minėms Lietuvon, mo* 
ney orderiais ar draf 
taig tegul kreipiasi pas 
A. Pakšj.

Iš čia pinigai yra pa 
siunčiami Lietuvon gre: 
čiausiu bu du ir už pini 
gų siuntimą pilnai atsa 
koma.

Parduodamos laiva
kortes Lietuvon ir is 
Lietuvos.

Kreipkitės pas*

A. Pakšys|
220 Milwaukee Ave4

Kenosha, Wia.
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Kur seniausia, 
Ten geriausia.

SENIAUSIA

AaonturA 
VIENYBE

arduoda1 laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Pinigus siunčia | Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų* 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

„VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar 
bus atlieka greitai 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

”VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE 
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ............... 4.50

Pirkite ”Vienybės” Ben
drovės šėrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas šėrą$

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galinu gauti 

šokių kuygų.
vi-

ReikaZaukite pjateanių 
formacijų apie viską, 
Šykito mums laiškus, 
kalauluto musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

ra- 
rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIflN
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St. ® 

BrooKIun, N. Y.
o
9, 
i

Kur vienybė, 
Ten galybė.

n
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h
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Nekcntėkit nuo

- Tūkstančiai kentėjusių nuo raudo
nosios gyslos (pilė) visoje šalyje sa
ko mums, kad Pixine Pilė Gyduolė 
geriausiai padaryta, nei kita kokią. 
Greitai gydo, lengvai ir visiškai išgy
do seniausius bei didžiausius sirgi
mus. Nei gydytojaus išlaidos, nei 
skausmas. Pixine Pilė Gyduolė yra 
pagaminta įžymaus gydytojo ir pa
sekmingai pats naudojo per daugiau 
kaip 33 metus. Tai yra produktas, 
kuris išmėgintas pertikrino savo ver
tybe. Pašyk reikalaudamas tuojaus. 
Pats išmėgink, pats persitikrink kaip 
kad kiti padarė, kad Pixine Pilė Gy
duole yra vienintelė prašalinimui rau
donosios gyslos ant visados. Jei ne
busi užsiganėdinęs, nieko nekainuos, 
nes pinigus greitai sugrąžinsime. 
Prisiųsk $1.00 Money Orderiu už di
delę triubą Pixine Pilė Gyduolių. Bus 
pasiųsta tuojau čystame pakelyje. 
The Pixine Co. Ine., 5763 D. Paw 
Avė., Troy, N. Y.



NAUJIENOS, Chicago, UI

Atsidaro ir pradės veikti

10 valandą iš ryto

3210 South Halsted Street

NAUJIENOS

Naujienos įsteigė ir atidaro savo skyrių ant Bridgeporto tuo tikslu, idant geriaus patarnavus visiems Lie
tuviams, kurie gyvena pietinėje Chicagos dalyje, kad siunčiant pinigus Lietuvon nereiktų toli važiuoti. Lie- 
tuvos Bankai pageidauja, kad pinigų siuntimas iš Amerikos eitų tik per tokia ištaiga kaip Naujienos, kadangi 
Naujienos geriausia atlieka savo užduotį; kadangi Naujienos visuomet turi didelį pinigų balansą Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Banke, kas užtikrina greičiausią pinigų išmokėjimą be abejonių ir atidėliojimų. Idant 
užganėdinus tų teisingų Lietuvos pageidavimų ir davus progos visiems lengviaus pasinaudoti Naujienų patar
navimu, Naujienos dabar ir atidaro savo skyrių ant Bridgeporto. ,

Naujienų Bridgeporto Skyrius atliks sekamus reikalus:
Priims pinigus siuntimui Lietuvon;
Išdavinės čekius ir perlaidas;
Pardavinės Laivakortes;
Pardavinės knygas;
Pardavinės Naujienas ir prižiūrės jų platinimą;
Priims apskelbimus, spaudos darbus ir atliks kitus reikalus

Iš NAUJIENŲ BRIDGEPORTO SKYRIAUS pinigai Lietuvon taipjau išeis ne 
ilgiaus kaip j 24 vai. nuo jų priėmimo. Nes tai yra Naujienų taisyklė

• 1 . ' •

Bridgeporto ir kitų pietinės dalies apielinkių lietuviai širdingai 
kviečiami atlankyti Naujienų Bridgeporto Skyrių adresu 3210 So. 
Halsted St. Su pagarba, “NAUJIENOS”.

Naujienų Bridgeporto Skyrius
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Amerikoj
Dabartinė ekonominė sistema 

yra taip suorganizuota, kad pir
ma negu prekės pagamintos, ar 
išimtos iŠ magazino, turi būti 
pirkėjas su pinigais rankose. 
Gatvė gali būti pilna basų vaikų, 
bet niekas nedirbs avalinės, kol 
vaikai neturės pinigų nusipirkti 
JM*

Taigi pramonės kuralu yra 
perkamoji jiega. šita perkamo
ji jiega Jungtinėse Valstijose per 
paskutinę penkioliką mėnesių 
tapo nukirsta mažne pusiau ir 
tas susmukimas reikalų pasau
ly, kuris pasekė, lengva yra su
prasti.

Truputį daugiau kaip dešim
ta dalis gaminių, pagaminamų 
Jungtinėse Valstijose yra par
duodama išvežimąjai prekybai. 
Pirmais astuoniais mėnesiais, 
1920 m. išvežimai siekė $5,475 
milionus dolerių. Per tą patį 
laiką 1921 m. išvežimai nupuolė 
iki 3,230 milionų. Sudemorali- 
zuotos užsienio rinkos ir nelem
tos valiutos kainos, drauge su 
atlėgimu plačiu plotu sparčiai 
mažina Jungtinių Valstijų išve
žamąją prekybą iki pusės jos 
buvusiųjų proporcijų.

Naminė perkamoji jiega ma
žinama tokiu jau buriu.

Jungtinėse Valstijose yra apie 
7,000,000 ūkininkų, kurie su sa
vo šeimynomis padaro mažne 
trečią dalį gyventojų. Perka
moji ūkininko jiega priklauso 
nuo tų kainų, kurias jis gauna 
už savo javus. /Per penkioliką 
paskutinių mėnesių svarbiausių'

ūkio gaminimų kainos nupuolė 
nuo 40 iki 70 nuoš. Pav., galvi
jai, kurie diepos mėnesį 1920 m. 
buvo pardavinėjami po $16 Šim
tui svarų, dabar yra verti $8; 
kukurūzai, kurie liepos mėnesį 
1920 m. buvo pardavinėjami po 
$1.50 bušeliui, dabar 50 centų; 
kviečiai nupuolė nuo $2.95 iki 
$1.25, o medvilnė nuo 39 centų 
iki 20 centų. Todėl ūkininkas 
šį rudenį surinko apie pusę tų 
įplaukų, kokias jis turėjo 1919 
ar 1920 m.

Tas pats atsitiko su darbinin
kų ir profesionalų algomis. Svar
biausiose pramonėse algos nu
kapota nuo 20 iki 60 nuoš. Be
darbių skaičius įvairiai paduo
dama, nuo 8,750,000 iki 5,700,- 
000, o kiti milionai, pav., anglia
kasiai dirba tik tris* keturias 
dienas savaitėje.

Taigi tokia yra ekonominė pa
dėtis — perkamoji jiega baisiai 
sumažėjo dėl išvežimų sumažė
jimo, ūkio daiktų kainų nupuo
limo, algų nukapojimo ir nedar
bo,

šita padėtis smarkiai atsilie
pia į vertelgystę. Vertelgų su- 
bankrutijimo skaičius Jungtinė
se Valstybėse pakilo nuo 6,451 
1919 m. iki vidutinio skaičiaus 
suvirŠ 1,500 subankrutijimų per 
mėnesį, 1921 m. Rugpiučio mė
nesį, 1920 m. buvo 633 suban- 
krutijimai, o tą patį mėnesį 1921 
m. buvo 1,562 subankrutijimai.

Tuo tarpu, darbininkai nera
miai laukia, kad dalykai urnai 
pagerės, kuomet kapitalas dan
ginusi į Meksiką ar į Chiniją.

— Scott Nearing.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

PASKYRA DOVANAS DAILĖS 
INSTITUTUI.

Mrs. Florence Stevvurri pro- 
bate teisine anądien užraše sa
vo Satsumo ir Tolimų Rytų 
dailės tvarinius Daile# Institu
tui.

NUTEIS® LIETUVI PEN-
KIEM METAM KALėJIMAN. * NUŠOKO ELEVATORIUS

JLLJ1! ■ ■ a1 . ■ -.... ...JgJL!*1

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

t

<-■ , i.g "-1! 1 1 "Ii*" j"" '..j . ,. . ; ?  1 r..  ■!   - "*~— ’fesrs 
į Musų Moterims.

Mike Stankevich, apie 50 
metų amžiaus, 1417 So. 50-os 
gatves, Cicero, anądien liko nu
teistas penkiom metam į kalė
jimų už užpuolimų gatvėj 11 
metų mergaitės.

Dabar jo moteriške su sep
tyniais vaikais (visi maži, tik 
vienas apie 15 metų amžiaus, 
kuris jau dirba) randasi dide
liame varge, nes neturi iŠ ko 
pragyventi.

Jo kaiminai yra įsitikinę, 
kad jis yra įtartas nekaltai, 
nes tokio amžiaus žmogus ir 
labai vargingai gyvendamas su 
tokiais niekais negalėjo užsiim
ti. Be to jo kaiminai tvirtina, 
kad jis buvęs labai rimtas ir 
tykus žmogus. Taigi nieko pa
našaus iš jo negalima tikėtis.

X-ray ir radiumo ekspertai 
ChicAgoje.

Vakar įvyko Radiological 
Soeietų of North America mo
kslo draugijos konvencija 
Shermano viešbuty. Ji tęsis ke
turias dienas. Jon suvažiavo 
žymiausi Amerikos Vokietijos 
ir Francijos ex-ray ir radiumo 
ekspertai.

Konferencijoje mokslininkai 
pasidalys įgytais mokslo paty
rimais ir aptars budus sekmin- 
gesniam gydymui įvairių ligų 
pagelba ex-ray ir radiumo.

NUO RfiLIŲ.
» ■■ * i o ev* i n i»

Wilson avė, elevatorius va
žiuodamas per naująjį Wells 
gatves tiltą užvakar nušoko 
nuo relių. Nieko nesužeista.

NUŠOVĖ ŽMOGUS.

Užvakar Chicagos Universi
teto Stagg Ficld lauke nusišovė 
William G. Crew, 4110 Eitis 
avė. Jo saužudystčs priežastis 
-- nesveikata.

PASIMIRĖ ADVOKATAS.

Užvakar American Hospital 
ligoninėj pasimirė advokatas 
F. H. Drury, 61 metų amžiaus, 
nuo žaizdų, kurias jis aplaikė, 
kada jį automobilius suvažinė
jo apie mėnuo laiko atgal.

PABRANGO MĖSA,

Kaipo pasekmė dabartinio 
skerdyklų streiko, mėsa žy
miai pabrango.

VĖL MUNŠAINĖS TRAGIJA.

Pinigus gavo:
9688 — A, Bičkauskas
9685 — S, Gurskienė
9701 — I. Stukue
9705 <— M. Durneikienė
9708 — P. Piluokienfl
9714 — M. Aliudas
9716 — M. Marcinkienė
t)718 — A, LiutkieviČ
9739 — L. Urbaitienė
9744 — J. StatkcviČius
9746 — D, Lukoševičius
9749 — D. šilkunienė
9750 ■'"■■-R M. Mickevičienė
9751 — J. Barzdaltis
9777 — A. Zovė
9790 — K. Ūsienė
9804 — A. Vingoliauskas
9805 — O Tomkevičienė
9810 S. Banalią
9812 — S. Tamošauskienė
9827 — E. Masiulaitė
9854a •— Alekna
9858 — S. JasinkeviČaitė
9870 >— P. Paulauskienė
9876 — L Olišauskas
9890 — K. Bazas

9908 — R. Zitikas
9914 J. Kairiui
9922 — D. Kairia
9930 — p. Vanagaitytė
9946 — V. Vaičius

Čekiai:
1983 •— V. Kalanta
2142 — J. Kušlis
2233 — S. Klickis
2245 — M. Zemaitaitė
2289 — P. Pargauskienė
2290 — K. Mačiekus
2309 — D. Skirmontas
2315 — J*. Skirmontas
2315 — J. Aputienė
2328 — P. Spicius
2372 O. Mikienė
2374 — J. Janušauskas

, 2376 — V. Talmontas
2380 — Z. Abelkienė
2386 — Mk Mantvilaitė
2395 — P. Kontrimai
2404 — J. Bakutis
2408 — V. Kulišauskienė
2418 — S. Džiaugia
2420 — V. Sulčiua

^DR.HERZMAN^A
It BOSUOS

PenikUI ano 8412 Be. Kalatbd St 
po Na. BU So, HalsM St 

perai Uatuvinnsa flmmaa pw n 
metu kaipo patyrus gydytojas, fthb 
rergae Ir akušeris.

syda aitrias ir ebranlikas ligai, 
Vyra, matarą ir vaiką, pagal na«- 
jausias metodas B-Baf Ir kitokiai 
elektros prietaisas. ‘

Ofisas ir Labarstorljai UM W. 
18th St., netoli Pisk St.

ir Bue 6 Ud 8 vah vakarah.
( Dicnomir: Danai 
J hDD arba 857

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Padarysime 500 namu linksmais

Vieno gabalo suknia — No. 1183

1183

naši savo žiniom su kitomis skaity
tojomis. Vedėja.

čia paduodame porą receptų jau
tienai sutaisyt: —

• “Pot roast”
Nušluostykit du svaru jautienos. 

Įdėkit truputį lajaus (suet) į puodą. 
Kada lajus pasileis ir bus laku kar
štas, įdėkit mėsą ir apkepinkit visą, 
nuolat vartydamos.

Kaip mėsa bus visa apkepus, pri
dėkit du šaukštu piaustytų cibulių, 
vieną šaukštą druskos, aštuntdalį 
Šaukšto pipirų it du puoduku ver
dančio vandenio. Sumažinkit ugnį ir 
virkit pamaži dvi valandas ii' pusę. 
Tada įdėkit dvyliką vidutinio didumo 
nuskustų ir numazgotų bulvių. Pri- 
žiurėkit, kad butų užtektinai van
dens; kaip išgaruoja įpilkit vis po 
vieną puoduką. Virkit iki bulvės ir 
mėsa bus minkštos. Padėkit mėsą 
ant torielkos ir aplink ją bulves. Su- 
maišykit vieną šaukštą miltų su'tru
pučiu virinto vandens, ir pridėkit prie 
sūrymo; jeigu užtektinai rudas, pri
dėkit lydyto cukraus (caramel); uŽ- 
pilkit ant mėsos ir bulvių; apibarsty- 
kit smulkiai supiaustytomi petruškom, 
ir dėkit tuojau ant stalo.

Morris Toko\vitz, 1220 Ma
rioji court, andai susikvietę 
“Šanriėn“ savo moterį ir aštuo
nis vaikučius, paliepė jiem ap
link jį į ratų sustoti ir nei iš
vietes nepasijudinti, o jis tuo 
tarpu bandė pasikarti ant iŠan- 
ksto prirengtos virves. Jis tai 
darė, nes jo protas buvo per
daug skystimėliu praskiestas. 
Nelaimėn kada jis jau bu
vo beveik beniariąs virvę sau 
ant kaklo, neteko lygsvaros ir 
jau buvo bepasikoręs, bet jo 
moteris j j nuo to išgelbėjo. Gi 
vėliau policija nuvežė jį į pa
vieto ligoninę. Ten gydytojai 
pripažino, kad nelabasis skysti
mėlis jo protų beveik visai su
ardęs.

Tai vis munšeinės aukos!
t

AGOTA MEŠKAUSKIUTĖ. 
Po vyru Siautulienė.

Persiskyrė su šiuom pasauliu 
I^ipkr. 19 d., 9 Vai. vak. 1921 n; 
turėjo 37 metufc amžiaus, išgy
veno Amerikoj 18 metų. Paliko 
vyrą Aleksandrą didžiausiame 
nutiudime su trimis dukrelėmis: 
vyresnieji Magdalena 16 m., Ro
zalija 12 m., Onytė 6 m. Turė
jo vieną seserį Oną Grigaliūnas, 
Chicago, 111. Pačjo iŠ Klovanių 
miestelio, Šiaulių apsk., Kauno 
rėd. Klovaniuos i pasiliko brolis, 
Tamešiuų Me$|tauskas, sesuo 
Saliomėja Malinauskienė. Kun- 
dročių sodž., Pakruojo parap.; 
Elena Čepienė, Bunčių sodžiuj, 
Rozalimo parap. Velionės lavo- fl
nas palaidotas ant Wilburtono :
katalikų kapinių su bažnytinėms !
apeigoms. Lai bus lengvas atil- >
sis šioj svetimoj žemelėj. i

Švogeris, S’t. Grigaliūnas, 
1201 E; 60th St., Chicago, III. |

...... ...I. l'< ■ » ... .. 1111

Telephone Boulevard 5052
Dr. A. Juozaitis,.

DENTISTAS
i Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka- j 

re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karai* 6—9. Nedčl. pagal su tarime. ; 
3251 Se. Balated 8L, Chicago, IK

AteikimiisdirbtuvSs brenCių

Nupirks didelį Phonographą 
1922 modelio, kuris grajina 
visokio išdirbimo rekordus, 
su raštišku GVARANTAVI- 
MU ant 10 metų, šių phono-

Tiktal' $25 ^raphų roguliarė kaina nuo

$100 iki $200
Tik 500 phoaogrophų su tokia kaina.

iff"! TiltPririnkime ii 24 rekordų, 500 plieno ffg-g TIII "i 
yri I Įi|adatų, taipgi daimanto adata su kiekvienu yri 
V I.L l phonographu. Ateikite pas mus ir mea

parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra 
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP 
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. ME3 PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIM!
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI UŽ MIESTO, PA
SIŲSIME C, O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS.

T. Pollman M8S

A.SHUSHO 

AKUSERKA
Taria patyrimu 

motorą ligose; ru- 
paatlngai priiia- 
rlu ligoną Ir kūdi
ki laiko ligos.
10929 K State BL 

Chicago. IU.
moiBaiui^rauBUMiKnuni

DR. S. BIEžIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St0 kampas S. 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd St.

Tel. Laiayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

DR. CHARLĖS SEGAL ’
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
1729 So. Ashland Avs^ 1 leboa 

Chieago, niiaois.
Specialistas džiovos

Metodiką, Vyrišką Ix 
Valką Ligą.

OFISO VAIaANDOSI 
■uo 19 iki 12 vai, ryto, nuo 2 11d 
5 vai po piet ir nuo 7 Iki 8t36 vaL 
yakaro. Nedaliomis nuo Ifl vaL 

Valandos ryto iki 1 vaL po pią*.
Telefonas Drezel 2880 

v---------------------------- -

Labai praktinga namie dėvėti yra 
$j suknia. Ji taipgi yra labai lengvai 
pasiuvama, nes veste ir sejonas iš 
vieno. Vartokit ginghamą ar panašią 
materiją. \

Tokiai sukniai pavyzdys No. 1183 
sukirptos mieros nuo « ' 
per krutinę, 36 colių sukniai reikia 
3% jardo 36 colių materijos ir U 
jardo 29 colių kitokios materijos dėl 
“vestee”.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, 
iškirpti žemiau paduotą blar 
Žymėti mierą, parašyti savo vardą, ! 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus | 
k on v ertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip ušadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, 111.

šutinta Jautiena.
Imkit du svaru jautienos nuo kak

lo, 2 cibuliu, 6 dideles bulves, 2 kvor- 
ti vandenio ir 2 šaukštu miltų; no
rint, galima vartot saliero supjausty
to į colio Ilgumo gabalėlius.

Supiaustykit mėsą mažais gabalais. 
Įdėkit taukų ir supiaustytus cibulius 
į puodą, ir uždėję ant smarkios ug
nies maišykit nuo 8 iki 10 minučių; 
įdėkit mėsą ir apibarstykit miltais, 
šaukšteliu druskos ir apščiai pipirų. 
Maišykit 10 min. ir užpilkit verdan
čiu vandeniu. Virkit pamaži valandą 
ir pusę. Įdėkit nuluptas ir supjausty
tas bulves. Virkit pamaži iki bulvės 

. bus minkštos.
Kam patinka, gali įdėti kukulių

ŽYDAI GAUSIAI AUKQJA 
SAVIEMSIEM.

rzdys No. 1183 v : u i « ū ’ , w kukuuu36 iki 44 colių kalp bulve9 bU3 pavirę pusę valandos.
Kukuliai.

Imkit 2 puoduku miltų, % šaukštu- 
| ko druskos, 2 šaukštuku “baking pow- 
! der” ir pieno ar vandens, kad pasi- 

nrašom berytų vidutinė tešla. Sudėkit miltus, 
paduot, blankutę, P»- i v?rf,*’.L\v>ak,in.fb.P°w'lel;’’ !r ,k.elet.1* 
oaraivti savo varde Ja,rių sijokit. Įpilkit vandenį. Išmai- p.uasyti savo varaą, Sykit -r tuojau j(lėkit guukžtaig . ver. 

danČią mėsą.

Dar tik kelios dienos praėjo 
nuo to laiko, kaip Chicagos žy
dai paskelbė vajų rinkimui au
kų nuo karo nukentėjusioms 
rytų Europos žydams, o jau jie 
turi surinkę virš $830,000. 
Jiems buvo paskirta kvota 
$1,400,000, bet jie žada surin
kti iki $2,000,000. '

Tai kaip žydai rūpinasi sa
vo žmonių reikalais!

. . 4-r ' „i r.. *i~ --ji

PAINTERIAI GAUNA $1.25
/ VALANDAI.

J. P. WAITCHES
LAWYER Ll«tu,y» Adrolutu 

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 0096 

Vakarais: 10736 $. Wabash Avė.
Tel.: Pullrtian 4377.

Main Salesroom Factory Branch
1020 S. Halsted St., Chicago, III.

Atdara kasdieną nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

KALĖDŲ DOVANOS

Spanguoles
Dabar geras laikas spanguolėms 

pirkti ir virti, čia rasite porą recep
tą; — bus ir daugiau.

r
i nj-_~unL^ j-j-uj-_L

NAUJIENOS Pattern Dep.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1183.

Mieros ............   colių per krutinę

• • • • • • •» «••• MUHf «»»« • Wl • • M

(Vardas ir pavardl)

(Adresas)

(Miestas ir Vaistu)

Norėtume Šį skyrelį išplėtoti taip, 
kad jis butų įdomus ir kad juo galėtų 
moterys ir merginos kuo daugiau pa
sinaudoti. O tai galėsime padaryti, 
jei turėjime bendradarbių iš pačių 
musų skaitytojų tarpo. Deltogi kvie
čiame bendradarbiauti. Moterys, mer
ginos, kurios ką nusimano ką gero 
žino kas būti; naudinga ir kitoms 
sesėms žinoti, tegul rašinėja ir dali-

Spanguolių “Sauce”.
• Peržiurėkit ir nuplaukit vieną kvor
tą gražių spanguolių. Nusunkit ir už
pilkit dviem puodukais šalto van
dens, pridėkit du puoduku cukraus 
(kas nemėgsta saldžiai, dėkit tik puo
duką ir pusę). Maišykit iki cukrus iš
tirps; uždėję ant ugnies, maišykit 
truputį iki užvirs; kaip užvirs, tegul 
verda 10 min. be maišymo. Atimkit 
tuojau nuo ugnies, atšaldykit ir dė
kit ant stalo.

Galima perleisti per kaštuvą, kad 
žieveles ir sėklas prašalinus. \

Spanguolių (Drebučiai (Jelly).
1 Peržiurėkit ir nuplaukit vieną 
kvortą spanguolių. Sudėkit į paliavo- 
tą puodą ir užpilkit dviem puodukais 
verdančio vandenio. Tegul užverda. 
Virkit 20 min. arba iki uogos bus 
minkštos. Pervarykit per kaštuva, 
pridėkit 2 puoduku cukraus ir vėl 
uždėkit ant ugnies. Kai užvirs, tegul 
verda 5 minutes. Supilkit į stiklines 

» ir padėkit į vėsią vietą iki sutirštės.
I Spanguolių drebučiai labai tinka 
prie paukštienos ir prie karštos ar 
šaltos kiaulienos.

Taip vadinamas piliečių ko
mitetas, suorganizuotas tam, 
kad įvedus galėn Landiso pri
teisimą namų statymo darbini n 
kų algų ginče, pareiškė, kad 
unijiniai painteriai privalo gau
ti $1.25 valandai iki sekamam 
balandžio menesiui, nes iki 
htm laikui yra painterių pada
rytas trijų metų kontraktas su 
kontraktoriais.

Nesutinkantieji su Landiso 
priteisimu kontraktęriai suor
ganizavo naują organizaciją, 
Independent Plastering Cont- 
ractors’ Association, tuoju tik
slu, kad tam pasipriešinti. Jon 
įsirašo keturiasdešimta vienas 
kontrak torius; C. J. McBurn li
ko išrinktas už prezidentą.

.. $500 PASKYRĖ MOKYTO
JAMS.

Delos B užželi probate teisme 
andai užraše $500 Chicagos 
mokytojų šelpimo fondam

TRUMPA LIETUVIŲ 
KALBOS GRAMATIKA

Mokykloms 
vadovėlis

Sutaiso Mokytojas 
Juozapas Damijonaitis

Kaina dabar 40 c.
Kiekvienas lietuvys ir lietu

vaite privalo turėti savo na
muose gramatiką ir iš jos iš
mokti taisyklingai lietuvių rar- 
Šybos.
Reikalaukite tuojau.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
, .............. .......

Komedija
Parašė Harry Newton
Vertė Jonas Ilgaudas.

> Puslapių 23.
Kaina tik 10c.

Gera statymui scenoje.
Tik dvi yputos reikalauja

mos lošimui.
Pinigus galima siųsti kra- 

sos ženkleliais.

1739 So. Haltsed St. 
Chicago, UI.

Nustebink savo moterį ir draugus su Kalėdų 
Dovanoms. Turime skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir stalo pastatomų gražiausių ir visokios 
rūšies lempų. Specialiai žemos kainos prieš 
Kalėdas. Labai speclalės kainos Kalėdų eglaitėms 
šviesos.

Suvedame dratus ir sudedame fixtures į 6 
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokite, o mes sutelk
sime apkainavimą. Darbą visupmet gvarantuo- 
jame.

Taipgi laikome elektros įrankių krautuvę ir tai
some viską namie j e. Musų kainos prieinamos.

NEW PEOPLES ELECTRIC C0.
1711 West 47th St

Tel.: Yards 413

TsL Austin 787
DR. MARY A 

DOWIATr—SASS.
Kątlk sugrįš* II Californijos Ir 

vii tąs savo praktikavimą po No.
1208 W. Harrtooa Si.

ValandeBi 8—12 kasdieną Ir S—9 
vakaro išskiriant nedildienlns.

Tarpe Hermitage ir Paulina.

Venerališkų, kraujo, odos, kronikų, inkstų 
ir pūslės. Elektriškas gydymas su pagel
ba X-Ray spindulių.Specialistas Ligy

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas Ofisas

/  —.................1111"" 1 ——

DR. C. K. KLIAUGA 
DANTISTAS

1821 Be. Halsted 8t„ Chicage, J1L 
kampas 18th Si.

Valandssi 9—12 ryte Ir 1—9 vak.
4 Phune Canal 257

... ........................................... . ........................ ■—/

Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:80—5 ir 8:80—10 P. M.
Ned.: 2:80—4:30 P. M,
Telephone: Cat ai 464

5100 S. Ashland Avo. 
ant viršaus Banko 

Vai.: 1—2:88 Ir 6:80—8:30 P. M. 
Nedaliomis iki 2:80 P. M. 

Telephone: Republic 805

TRE1KAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus i savo narna dabar. Kaina stebėtinai 
a. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
linavimą suteikiame.
IE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
UW. 47thSt. Tel. Boulevard 1892 Chicago, BĮ.

m

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLTS

Lietuvys Denttetao
IMI Bo. Miehigan Av^ RonlatoL

Valandoet 9 ryte Ud 18 dieną t
Mae 1 po pietą Iki 9 rakate.' 1



8
T

NAUJIENOS, Chicago, UI Ketvergas, Gruodžio 8, 1921

Lietuviu Rateliuose
DEBATAI APIE BOLŠE

VIZMĄ.

Antradienį 7:30 vai. vak. 
Meldažio svetainė buvo beveik 
pilna. Chicagiečiai matomai 
susidomėjo šitais debatais, ku
riuos Lietuvių Moksleivių Su
sivienijimo Amerikoje antra ir 
Am. Liet. Darbininkų Literatū
ros Draugijos 19-ta kuopos bu
vo parengę. Ir kaipgi nesusi
domės—“garsus” “kanaunin
kai“, rašytojai, kalbėtojai, re
daktoriai ir universitetų stu
dentai stojo ginčyti tokį “svar
bų“ klausimą: “Ar reikalingas 
bolševizmas Lietuvoje?“

Teigiamąją pusę laike vi
siem gerai žinomas “kanaunin
kas“ A. Bimba ir “universite
to“ (tik gaila, kad nepaminėjo 
vardo) studentas T. Dundulis; 
neigiamąją pusę laikė 
bartinis “Moksl. Kelių’ 
daktorius A. A. Tu lys ir Chi
cagos universiteto studentas B. 
F. Kubilius. •

Kadangi abi puses buvo at
stovaujamos, kaip buvo skel
biama, “garsių” debatorių, tai 
visų susirinkusių buvo laukia
ma, kad dabar tai jau paaiškės 
ne tik bolševizmo principai, ar 
jų stoka, bet ir svarbios prie- 
žastįs, kodėl krikščionis demo
kratai, tautininkai ir social-de- 
mokratai — juodašimčiai išda
vikai (kaip juos teigiamosios 
pusės laikytojai kartote karto
jo) yra priešingi bolševikų tvar 
kos įvedimui Lietuvoje. Bet su
sirinkusieji apsivylė tame; su- 
vylė juos bolševizmo tvarkos 
užtarėjai — “garsusis“ “kanau
ninkas“ A. Bimba ir “universi
teto“ studentas T. Dundulis. 
Nes jie visai neaiškino apie bol
ševizmą tik susiriesdami keikė 
moksleivius, išvadindami juos 
“buožių“ uodegomis, darbinin
kų išnaudotojais, kvailiais ir tt. 
ir tt. Ir vis rėkė visa gerkle, kad 
darbininkam nereikia nei gy
dytojų, nei advokatų, nei mo
kytojų Ir net kitų profesijų 
žmonių. Jie abu debatuoja- 
mos temos visai nesilaikė.

Gi tie, kurie norėjo išgirsti, 
būtent kodėl bolševizmas ne
reikalingas Lietuvoje ir-gi apsi
vylė; suvylė juos taip pat nei
giamosios pusės laikytojai — 
A. A. Tūlis ir B. F. Kubilius, 
nes jr jie rimtų prirodymų, ko
dėl bolševizmas nereikalingas 
Lietuvoje, nevartojo. Tik tiek, 
jie rimčiau kalbėjo, ypač A. F. 
Kubilius, ir vartojo daug šva
resnę kalbą. Taigi debatuoja- 
mas klausimas taip ir pasiliko 
neišspręstas.

Prie progos galima j>ažimėti 
kad laike debatų publika labai j 
nerimtai užsilaikė; kada A. 
Bimba keikė social-dcmokratus 
ir kitus, kaipo išdavikus dar
bininkų reikalų, tai jam buvo 
didžiausių aplodismentų, o kai 
iš moksleivių puses aiškino, 
kad Sovietinėje Rusijoje nėra 
panašaus darbininkų rojaus, 
kokį musų bolševikai skelbia, | 
tai kėlė didžiausį lernią; 
baubė, švilpė, trepsėjo ir 
Net debatų vedėjas Dr. Montvi- 
das turėjo publiką kelis kartus 
malšinti. — Reporteris.

da-
re-

jie 
tt.

JAUNOSIOS BIRUTĖS’* 
VAKARAS.

“Jaunoji Birutė”, p-lės Salo- 
mės Staniuliutes vedama vaikų 
draugijėlė, praeitą sekmadienį 
pasirodė Hull House teatrely, 
ko ji pasimokė ir kuo gali vie
šai publikai, o ypač savo tėve
liams ir motušėms, vyresniems 
broleliams ir sesutėms pasiro
dyti. Tatai tie maži p-lės Sta- 
niuliutės auklėtiniai ir suvai
dino du vaikams pritaikytu da
lykėliu: Miko Petrausko “Tar
naite pamokė“ ir Petro Sarpa- 
liaus “Linksmos dienos”. Well, 
kągi kita butų galima pasaky
ti apie jų žaislą, kaip tik pagir
ti, kad jie atliko visa, kaip ge
riausiai mokėjo, ir kad p-lės 
Staniuliutes darbas nebuvo vel
tus. Publika — tėtušiai ir mo
tušės, broleliai ir sesutes gėrė
jos savo jaunuoleliais, o p-le,

Staniuliute, kuri visu kuo rūpi
nos ir pati dirigavo, aplaikū vi
są gausybę gėlių, bukietų.'

Teko girdėti, kad tai buvęs 
paskutinis Jaunosios Birutės 
vakaras ir kad p-lfi Salome 
Staniuliute atsisveikinanti su 
savo jaunaisiais auklėtiniais ir 
auklėtinėmis. Bet ar tai tiesa, 
nežinau. — Rep.

PRANEŠIMAI. ISRENDAVOJIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

ROSELAND
Darbas nuosavai salei įsigyti.

Gruodžio 5 dienų įvyko Ro- 
selando Lietuvių Darbininkų 
Svetaines Statymo Bendroves4 
visų dalininkų susirinkimas 
Stančiko salėj. Pirmininkavo 
I). Šatkus. Iš valdybos raporto 
paaiškėjo, kad bendroves rei
kalai eina gerai. Be to valdy
ba pranešė, kad buvęs pirmi
ninkas Briedis, kurs pasišalino 
nevisai atsilyginęs bendrovei, į 
viešą valdybos paskelbimą 
laikraščiuose atsiliepęs. Jis 
prisiuntė valdybai Šerų parda
vinėjimo knygutę ir R. L. 1). S. 
S. B-vės Šerą, paaiškindamas, 
kad kai tik aplinkybes leisią | 
jam sugrįsti atgal, jisai su ben
drove pilnai atsiteisiąs.

Iš Šerų pardavinėtojų prane
šimų paaiškėjo, kad žmonės 
gausiai perką Šerus, dagi tie, 
kur jau buvo pirkę po vieną 
du Šeru, dabar dar ]>erką po 
tiek ir po daugiau. Kad pasku
binus Šerų pardavinėjimą nu
tarta, kad direkcija' išdirbtų 
tinkamą tam pieną. I)g. J. Šim
kus pranešė, kad D-ras Petrai- Į 
tis vietoj pirkti ščrą pasižadė
jęs aukoti 1(X) dolerių, o jei ge
rai eisis, tai ir 200 dolerių, by- 
tik lietuviai galėtų įsitaisyti 
nuosavą svetainę.

Vakaro rengimo komisija 
pranešė, kad vakaras bendrovės 
naudai jau priruoštas ir įvyks

Stančiko salėj. Bus suvaidinta 
drama “S'veti-

metams tapo 
ir re-

ir

mas Dievas“.
Ateinantiems 

išrinkta nauja direkcija 
vizijos komisija. Direkcijos
šėrininkų susirinkimas nutarta 
laikyti ateinančią subatą, gruo- 

| džio 10, 7:30 vai. vak. Aušroj, 
10900 So. Michigan avė.

Reikia pastebėti, kad šis su
sirinkimas buvo ^skaitmeningaš 
ir gyvas. Buvo nurodymų, 
kad pinigų jau pakaktų vienai 
salei nupirkti, bet dėl patogu
mo bendrovė nori pirkti ir ša
lia esantį namą, o tam reikia 
daugiau pinigų. Ir juo dau
giau bus pinigų surinkta, juo 
mažiau reikės nuošimčių mo
kėti. Reikėtų todėl, kad urnai 
ir kuodaugiausiai žmonių pir
ktų Šerus, idant j negreičiau 
nuosavą svetainę turėtume. 
Manoma, kad Naujiems Me
tams bus jau nupirkta Chas. 
Strumilo svetainė ir tuo budu 
roseland iečiai bus nuveikę jau 
nemažų darbą. — A. Grebelis.

PASARGA
Norintieji pasigarsint 1 sekamos dle 

□oš Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai, va
karo.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

, Pranešimai
Liet Darbininku Tary 

bos Konferencija.
Chicagos Lietuvių Darbininkų 

Tarybas konferenciją įvyks ne- 
dėlioj, Gruodžio 11 diena. 10 vai. 
ryto, Meldažio sevtainėje, 2242 
West 23 Place.

Draugijos ir kuopos priklau
sančios arba norinčios priklausy
ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite 
išrinkti atstovus j konferenciją 
(po vieną atstovą nuo kiekvienų 
50 narių arba dalies) ir prisi
dėt prie to didelio judėjimo, ku
riam vadovauja laetuvių Darbi
ninkų Taryba, 
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,

North Slde. — Utarninkais ir su- 
batomis, nuo 3 iki 8 v. v. Liuosybės 
Svetainėj, 1822 Wabansia Avė., mu
zikos mokytojas VI. Voronec duoda 
smuiko lekcijas vaikam. Subatomis 
gi nuo 1 iki 4 vai. kviečiami atvykt 
vaikai, griežiantieji kokiu nors instru
mentu, kad sudarius vaikų orkestrą.

• — S. D.

('hicagos Lietuvių I). S. Pašalpos 
priešmetinis susirinkimas bus laiko
mas sekmadienj, gruodžio 11, 2 v. po 
pietų, Związek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė. Visi nariai malonėkite 
susirinkti, nes yra svarbių reikalų.

— Sekr. A. Shimas.

Lietuvių Moterų Dr-ja “Apšvieta” 
rengia rankos dirbinių ir namie ga
mintų valgių bazarą sekmadien’ 
gruod. 11 d., Mildos salėj, 3142 S 
Halsted. Pradžia 4 vai. po pietų. Vi 
liau, 7 vai. prasidės šokiai. Kviečii 
me visus dalyvauji.

— Komitetas.

Bazaras ir Balius Lietuvių Mote 
“Apšvictos” draugijos rengiam 
įvyks sekmadienį, gruodžio 11 diei 
Mildos abejose salėse, 3142 S. Halst 
gvė. Salės atsidarys 4 v. po piet 
šokiai prasidės 7 v. v. Bazare b 
išstatyta įvairių rankų darbelių 
virtuvės gaminių. Kviečiame 'publil 
gausiai atsilankyti.

— Rengimo Komisija.

Pirmyn Mišrus Choras statys sce 
| noj keturių aktų M. Dundulienės dra 
mą “Dvi Seserys” sekmadienį, gruod 
žio 11, M. Meldažio salėj. Pradžit 
lygini 6:30 v. vak. Kviečiame publiką 
gausiai atsilankyti. — Choras.

Dr-stės Palaimintos Lietuvos prieš 
metinis susirinkimas bus laikomas 
sekmadienį, gruod. 11, 1 v. po pietį] 
Malin?<sko salėj. Dalyvaukit visi na
riai. Bus renkama nauja valdyba at
einantiems metams. Taipgi kiekvienas 
narys privalo šiame susirinkime už
simokėti visas savo užvilktąsias mo
kestis. — Valdyba.

West Pullman. — SLA. 55 kp. su 
sirinkimas įvyks gruodžio 10 d., 'i 
vftl. vak., J. Gruzdžio svet., 722 W 
120th St. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti ir 
m.

užsimokėti duokles už 19
— A. Statkus, Rašt.

Mišrus Choras stato Flce 
Seserį” parašytą M. Duiv

Pirmyn 
noje “Dvi 
dulienės, nedėlioję, gruodžio 11, M 
Meldažio svet. Pradžia Ivgiai 6:30. 

Kviečia visus Komitetas.
“Birutes”, labai svarbia? repeticijos 

jvyks ketverge, gruodžio 8, 1921, 
Mark White Square svetainėj. Nepa
mirškite, kad rengiamės prie koncer
to gruodžio 11, Am. Bohem. Svetai
nėj. Visi malonėkite būti, nes šį ket
vergą jau pribus Birutės naujas ve
dėjas. — Sekretore.
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Town of Lake. — Teat. Kliubo 
“Lietuva” priešmetinis susirinkimas 
bus laikomas penktadienį, gruodžio 9, 
8 vai. vak., šv. Kryžiaus par. salėj. 
Visi nariai privalo dalyvauti, nes be 
kitų svarbių reikalų bus rinkimas val
dybos ateinantiems metams.

— Fin. Rašt. N. K.

Town of Lake. — Balto Dobilo L. 
P. Kliubo priešmetinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, gruod. 9, kaip 8 
vai. vak. paprastoj svetainėj.' Kiek
vienas narys privalo atsilankyti, nes 
bus renkama nauja valdvba ateinan
tiems metams. — Rašt. W. Sharka.

4512 S. Tai man Avė.

Lietuvos Dukterų Draugija stato 
scenoj keturių vęiksmų drama “Krv- 
žius” sekmadienį, Sausio 8, 1922, Mel
dažio salėj. Visas spektaklio pelnas 
skiriamas Rusijos badaujantiems. Pra
šome kitų progresyvių draugijų tą 
dieną nerengti vakarų, kad vieni ki
tiems nepakenktume. — Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO SESERŲ: ONOS 

ir Elzbietos Gluodenių; brolių, Kazi
miero ir Juozapo Gluodenių. Paeina 
iš Kuršėnų valsč., Šiaulių apskr. Jie 
patys ar kas kitas meldžiu pranešti. 
NASTAZIJA GLUODENIUTĖ, po vy
ru čeputienė. 566 W. 18th St., Chicago

JIEŠKAU Jono Spurio, pirmiau gy
veno West Pullman, III., o vėliau gy
veno Franklin Park ir Cicero, III. Iš 
amato molderys. Girdėjau, kad yra 
miręs. Jei kas apie jį žino, malonės 
pranešti, busiu dėkingas. Dovydas 
Spuris, 12051 S. Halsted St., West 
Pullman, III. Phone Pullman 1052.

JIEŠKAU brolį, Petrą Gaižauską. 
Girdėjau buk gyvena Chicago. Šiau
lių apskr., Triškių par., Leilėnų kai
mo. 7 metai, kaip nežinome kur gy
vena. Žinanti jį, malonėkite praneš
ti, arba pats atsiliepkie.

ONA MAČIUKIENĖ, 
2200 Bond Avė., E. St. Louis, III.

JIEŠKAU ŠEIMYNOS. Dykai 
pragyvenimas. Likau našlis. 
Elektros šviesa, garo šiluma, ga- 
su virti — tik už pridabojimą 
namų. Atsišaukite: Balnonis, 

4600 S. Prairie Avė.

APSIVEDIMAI.
NORIU SUSIPAŽINTI su mergina 

mylinčia šeimynišką gyvenimą. Gali 
būti našlė ar gyvanašlė, bile tik ge
ro budo, na ir ant išvaizdos, nejau- 
nesnė 25 metų. Aš esu 29 metų am
žiaus. Su pirmu laišku ir paveikslą 
prisiųskit. Atsakymą duosiu kiekvie
nai ir reikalaujant paveikslą grąžin
siu. L. Anton Tenikaitis, 3428 South 
Halsted St., Chicag-o.
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SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDAVOJA KAMBARIS 

vienam1 arba dviems vaikinams, tar
pe Jackson ir Washington Parkų. 
Elektra, maudynė, telefonas, garu ap
šildomas.

A. BARAUSKAS, 
1144 E. 55th St.

Tel.: Dorchester 6294.

STORAS ANT RENDOS SU 
fiktures, geras dėl grosernes ar
ba saldainių krautuvės. Pigi ren
da, gera proga dėl biznio. Atsi- 
šaukit į saliuną ant kampo 107 
Str. ir Edbrooke Avė. (W. So. 
Corner), Roseland.

S REIKIA DARBININKŲ
t MOTERŲ

u REIKALINGA ŠEIMYNINKĖ mer- 
8 gina ar našlė prie namų darbo. Leng- 
. vas ir pastovus darbas, gera mokestis, 
i Atsišaukite

OREMUS CHEMICAL
į’ LABARATORY
J 1718 So. Halsted St.

* ~REIKIA MOTERŲ SKUDU- 
rų sortavimui. Nuolatinis dar-

_ bas, gera alga.
Atsišaukite:
2058 W. Austin Avė.

Į --- --
REIKIA MERGINOS 14 AR 

- 15 metų lengvam namų darbui. 
Į Turi kalbėt lietuviškai. Atsišau- 
■ kitę:
J PEOPLES FLORISTS,

1858 W. 47th St.
J , . » *

REIKIA MERGINOS ar moters 
abelnam namų darbui, patyrusios, pri
žiūrėjimui 2 metų kūdikio. 3 šeimy- 

) noj. Gera alga, skalbt nereikia. 
MRS. FISHER, 

3166 Cambridge Avė., 
Tel.: Wellington 7891

REIKIA DARBININKŲ /
vmi

ŠTAUFERIŲ REIKIA ĮSTOJIMUI 
musų didelėn Taxi Compani.jon. Už
darbis $150 į savaitę. Nuolatinis dar
bas. Išmokinsime visko. $400 kapita
lo reikalinga. Pinigai apsaugoti. 
Kreipkitės šiądien. 82 W. Washington 
St., Room 525.

REIKIA VYRO į departmeu7 
tinę krautuvę dirbti. Gali pada
ryti nuo $40 iki $50 į savaitę. 
Gera proga teisingam vyram su 
$300 kapitalo. Atsišaukite: Con
solidated Novelty Co., 128 No. 
Wells Street.

PADAVIMUI Į
PARDAViMuf BUčERNĖ IR 

grosernė, lietuviais apgyventoj, 
labai geroj vietoj. Biznis išdirb
tas per ilgą laiką. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

710 W. 33rd St.

, PARDAVIMUI GROSERNE 
ir kendžių krautuvė. Parsiduoda 
už žemą kainą. Vieta gera, nuo 
senai išdirbtas biznis, visokių 
tautų apgyventa; 4 ruimai gy
venimui. Priverktas parduoti dėl 
silpnos sveikatos. 2917 Lowe Av.

PARDAVIMŲ} RUčERNii IR 
grosernė. Parduodu greitai ir 
pigiai. Pardavimu priežastį pa- 
tirsite ant vietok.

2956 So. Union Avė.

PARDAVIMUI maža groserne 
ir delikatessen, cigarų, tabako iri 
mažmožių. Biznis geras, renda 
pigi, $15.00, 3 ruimai pragyve
nimui. Pardavimo priežastį pa- L 
tirsite ant vietos.

3232 So. Canal St.
________________________________________ _____ ___________

PARDAVIMUI BUČERNĖ iri 
grosernė, biznis išdirbtas, viskas 
įtaisyta pagal naujos mados. Tu- 1 
ri būti parduotas labai greitai. , 
Atsišaukite į Naujienų ofisą po p 
No. 504. i j

’ ■ ■■ - .. ,, r -... .. -. ......... - 1 1
PARDAVIMUI FRUKTŲ 
IR DARŽOVIŲ MARKE- 
TAS. GERA VIETA i
LIETUVIUI.

3244 S'. Ualstal St. i
______ ____________________  1 

PARDAVIMUI BUCERNF. IR Į 
grosernė; visokių tautų koloni- - 
joj. Randasi gražioj vietoj, 
Brighton Parke._____________ ]

3965 Archer Avė. 
___________________________ž
PRIVERSTAS PAAUKAUTI 

88 notų grojiklį pianų. Pilnai 
gvarantuotas $235,00.

1404 N. Mayfield Avė., 
Anstin.

PARDAVIMUI BUčERNfi ir gro- 
sernė arba mainysiu ant bile kokio 
kito biznio. 4 kambariai pragyveni
mui, renda pigi, biznis išdirbtas per 
daug metų; apgyventa lietuvių ir ki
tų tautų. Turi būt parduota j trumpą 
laiką. Nemokanti darbo išmokinsime.

J. K. Torozas, 4518 So, Wood St,

PARDAVIMUI SALIUNAS, GERI 
rakandai (fixtures) su keturiais pra
gyvenimui kambariais. Lystas 3 me
tų, biznis gerai išdirbtas, geroj vie
toj, tarpe dviejų dirbtuvių. Aplink vi
sokių tautų apgyventa. Didžiausia gat- 
vekarių privažiavimas iš visų miesto 
dalių. Apart biznio, yra geras Ice 
box, tinkamas bučernei, grosemei ar 
saliunui. Viskas parsiduoda labai pi
giai. Kas pirmesnis, bus laimingesnis. 
Priežastis pardavimo, savininkas turi 
kitą biznį. Vieta:

2607 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS CHICAGOJ
Gerai įrengtas muro namas 6 fla- 

tų ir 2 aukštų medinis namas pečium 
apšildomas viskas ant vieno loto. Ren- 
dos neša virš $1,000.00 j metus, ran
dasi 1031 W. 19th St. Kaina $9,500 
apie % cash reikalinga, likusius ant 
pirmo morgečio. Kreipkitės, Frank 
J. Slifka, 3018 S. Oak Park Avė., Ber- 
wyn, III., arba telefonuokite susitari
mui Berwyn 1173-W.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
smagioj -vietoj, baltų ir juodų 
žmonių apgyvento j. Kaina, geru
mą biznio patirsite ant vietos. 
Pardavimo priežastis, apleidžiu 
miestą. 349 E. 26th St.

PARDAVIMUI dviejų laiptų 
mūrinis namas, smagus dėl gy
venimo ir neša pelningą rendą. 
Namas prie 14 PI., netoli nuo 
Halsted St. Atsišaukit: 1131 S. 
Wood St., 1-mos lubos, tarpe 1 
ir 3 valandos po pietų.

DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 928 W. 33rd St.| 
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar. 
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canal- 
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec- 
kis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant. 
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius 
ir Petras Vestelis; maršalkos: L 
Jonas Guzauskis, II. Geo. Cher- 
nauskas; ligonių glob. Antanas 
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, lietuviais apgyven
to]. Biznis gerai eina. Kas pir
mesnis, tas laimingesnis. Par
duosiu pigiai. Yra pragyvenimui 
4 kambariai, renda pigi.

1715 W. 46th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS GEROJ 
vietoj, biznis gerai eina. Lystas ant 
5 metų, 3 ruimai pragyvenimui, už
pakalyj namo didelė barnė dėl auto
mobilių. Pigi renda. Parsiduoda su 
fixtures. Parduodu dėlto, kad važiuo
ju į Lietuvą.

6026 So. Racine Avė.

IR VĖL BARGENAS
Pardavimui arba mainymui 2 auk

štų, 3 pagyvenimų namas, kuriame 
randasi šaitanas su barais ir visais 
fixtures. Minėtą namą mainysiu ant 
bučernės, automobilio arba loto. Taip
gi, turiu visokių bargenų namų, lotų, 
visokių biznių bei farmų. Mainau ant 
miesto praperčių. Norinti būti laimin
gais, atsišaukite.

COOK COUNTY REALTY CO., 
3251 S. Halsted St. 

Klauskit W. Kriščiūno.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTĖ: Pirm. Ant. Rudauskas, 
3328 Auburn Avė.; padėjėjas, Pet
ras Rudokas, 1164 W. 19th St.; 
Nut. Rašt. A. Marcinkus, 811 W. 
19th St.; Fin. Rašt. Antanas Pieu- 
lokas, 2723 Emerald Avė.; Kasie- 
rius Kaz. Paulauskas, 2334 W. 23rd 
St. Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio paskutinį nedėldienį Valen- 
čiaus salėj, 1732 So. Union Avė., 
1:30 vai. po pietų.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
lietuvių ir lenkų kolonijoj. Par
duosiu visą arba pusę. Su biv- 
rais. Lysas i'lgam laikui. Labai 
pigiai.

4250 S. Ashland Avė.

NAUJA MEDINĖ cottagc, 4 kam
bariai ir maudynė. 60x125 lotas; elek
tros šviesa, eonerete fundamentas ran
dasi 6046 S. Kildare Avė. Kaina $3,- 
550 — lengvi išmokėjimai. Taip-gi ki
tas namas 6049 S. Kildare Avė. 6 
kambarių, karšto vandenio šiluma, 
elektros šviesa, 90x125 pd. lotas daug 
vaisingų medžių, vištininkas. Kaina 
$6,200. Mažas įmokėjimas ir lengvi 
išmokesčiai. Kreipkitės 6049 S. Kil
dare Avenue.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin. 
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St., 
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis, 
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank 
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.; 
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard 
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W. 
North Avė.

Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.

Chicago.

PARDAVIMUI saliunas su ba
rais, lietuvių apgyventa vieta. 
Lystas ant 2 m. 8 kambariai dėl 
gyvenimo. 4 galima išrendavoti. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. 732 W. 19th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
apgyventa visokių tautų. 4 kam
bariai pragyvenimui. Biznis iš
dirbtas nuo senai. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

1457 So. Sangamon St.

ANT IŠMAINYMO beveik 
naujas murinis namas 4 pagy
venimų, visi naujos mados įtai
symai; mainysiu ant mažesnio 
namo arba kokio biznio. Atsišau
kit pas: Szemet & Lucas, 4217 
Archer Avė.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta, 
240 W. Blst St.; padėjėjas Ant. 
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar. 
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S. 
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt. 

' P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplins- 
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz. 
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai 
laikomi kiekvieno mėn. antrą su- 
batvakarĮ A. Urbono salėj, 3338 S. 
Auburn Avė.

PARDAVIMUI saliunas. Biz
nis gerai eina. 4 kambariai pra
gyvenimui, pigi renda, tik $15. 
Lystas iki Liepos mėn. 1922 m. 
Parduosiu pigiai už tiek, kiek aš 
esu mokėjęs. 5363' Shields Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
ir restauracija. Biznis gerai iš
dirbtas) lietuvių ir kitų tautų 
apgyventa vieta, prie gelžkelio 
stoties. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

4914 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU na
mu ar be namo. Namas mūrinis 2 
aukštų, ant 2 lotų, su naujausios ma
dos įtaisymu, elektros šviesa ir gani 
šildoma. Nauji fixtures; Priežastį i 
pardavimo patirsite ant vietos.

535 W. 'Seth St.

RAKANDAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AR TURIT SKOLININKĄ?

Negalite atsiimt pinigų? Duokit 
mums, o mes iškolektuosime. Taipgi, 
perkame judgementug.
NORTH AMERICAN INVESTIGAT- 

ING and PROTECTIVE CO., 
Room 619 — 117 N. Dearbom St.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ, Kensington, 111: Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis, 
10520 Indiana Avė.; iždininkas I. 
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.; 
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Went- 
worth Avė.; turto rašt. W. D argi s, 
10520 State St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shed- 
villo svetainėj, 341 E. Kensington 
Avė.

MOKYKLOS

MOKINKIS
RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 

KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzev- 
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt. 
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd. 
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt. 
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybėa Svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak.

RAKANDŲ BARGENAS
Jauna pora priversta parduoti sa

vo 5 kambarių rakandus ant syk ar 
atskirai už gerą pasiūlymą. Vėliau
sios mados seklyčiai setas, valgomo
jo, miegamojo kambarių setai, velve
to kaurai, ant grindų pastatoma lem
pa, davenport, rankomis malevoti pa
veikslai ir tt. Taipgi didelis dubelta- 
va springsa phonographas, su rekor
dais ir daimanto adata ir gražiausia 
grojiklis pianas, ukelele pridedama, 
modelio 1921 su roliams Šėpute ir ant 
10 metų gvarantuotas. Nepraleiskit 
šio bargeno.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
arių rakandai kaipo paaukaujame, 
*i pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
elouro gyvenamąjam kambariui še
ri; valgomojo kambario setai, drese- 
iai, lovos, ant grindų pastatoma lem- 
a, grojiklis pianas, phonographas ir 
:. 4959 Prairie Avė. Apt. 1.

PARDAVIMUI kukninis pečius, šil- 
>masai, 2 kaurai 9x12. odos seklyčiai 
tas, 2 misinginės didelės lovos, 2 
deli drrgeriai, pianas $50, vietrola „ 
5, kėdės, indai ir tt., didelė daven- > 
et $25. Pardavimo priežastis, nelai- 

rrnas daugiau rakandu. Dealeriai ne
sijaukite. Mrs. Sheriden, 809 W. 36 
., kampas Halsted St., 1-os lubos.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 

kieminis automobilius King 8.. 1920 
motų. Parduodu pigiai arba mainysiu 
ant mažesnio. Matyti galima visados 
State St. Garage, 

60K2-58 Sn. Stato St.
Phone Went. 5504

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI*

Turiu gražiausių farmų ir namų 
Bonton Harbor, St. Joseph ir kitose 
apielinkėse. "

SIMON GAVRTLAVIČIUS, 
838 Wlsconsin Avė., 

St, Joseph, Mich. (Tel. 580 W.)

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mąšiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Prlncipalas

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
TARPINĖS PAŠALPOS: pirminin
kas J. Bačiunas, 2152 Alice PI.; pa
dėjėjas A. Šakis; nutar. raštin. P. 
Rauskinas, 1841 N. Leavitt st.; tur 
to rašt. K. Labanauskas, 1515 N. 
Wood St.; kontr. rašt. A. Šimas, 
1835 Wabansia Avė.; daktaras kvo
tėjas Dr. A. Montvid, 1824 Waban- 
sia av.; ofiso valandos nuo 6 iki 8 
vakare. — Reguliariai Kliubo susi
rinkimai kiekvieno menesio pirmą 
seredą Knygyno svet., 1822 Waban 
šia avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARP. PAŠALPOS: Pirmi
ninkas J. Ascilla, 1429 N. Wood St.; 
vice-pirm. K. Kairis, 3247 D. Divi- 
sion St.; prot. sekr. A. Shimas, 
1835 Wabansia Avė.; fin. sekr. V. 
Briedis, 1049' N. Marshfield Avė.; 
iždin. J. Degutis, 8913 W. Division 
St.; daktaras-kvotejas Dr. A. Mont- 
vid, 1824 Wabansia Avė. (ofiso va
landos nuo 6 iki 8 vakaro). — Drau
gijos reguleriai susirinkimai laiko
mi kiekvieno mėnesio antrą nedėl
dienį Związek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė., 2 vai. po pietų.

P-lis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti h 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELVN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St.,

Tel:. Harrison 1421. Chicago

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz

ni avoms merginoms, pasisiuvimul 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

. Kreipkitės ypatiškal arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pimvinlnk®.

REIKIA VYRŲ MOKINTIS 
BARBERIO AMATO.

Niekad straikai nepalyti. Darbas 
laukia — Dienomis ar vakarais kle- 
ros. Kreipkitės ypatiškai arba ra* 
šykite.

MOLER BARBER CdLLEGE, 
105 So. Wells St.

Chicago, I1L

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P. 
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J. 
Vilis, 2538 Charleston St.; Iždinin
kas S. Danilavičia, 1617 Winchester 
Avė.

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠEL- 
POS KLIUBAS: — Pirmininkaa 

Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.; 
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3383 
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant. 
Booben, 8231 Emerald Avą.; Turto 
rašt, Juozas Blauzdts, 4414 S. Ca- 
lifornia Avė.; Kontr. rašt. St. Ja- 
rembauskas; Iždininkas Kaz. Che- 

pulis--Susirinkimai laikomi pirmą
subatą kiekvieno mėnesio D. She- 
maičio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS GOJUS:-*- 
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th 
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
mų ražt. F. Ažusenis, 4014 S. Ma- 
plewood Av.; fin. ražt. J. Laurai
tis; kontrolės ražt. T. Budginas; ka- 
sierius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.— 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedėldienį, 1 vai. po 
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas 
18-tos ir Union avė.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS: 
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827 
W. 33rd St.; Padėjėjas Juozas Ka
tinas. 8309 S. Union Avė.; Nut. 
rait. Kazimieras J.* Demereckis, 
8827 S. Wallac« St.; Turto rašt. 
Juozas Šokas, 8222 S. Wallace St.; 
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos 
globėjai: Stan. Grikštas Ir Jonas 
Mazuraitis. — KHubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno minesio pir
ma subatvakarį Jono Maziliausko 
salėj, 8259 Šo. Union Avenue.


