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True translation filed with the post-niuster at Chicago, 111. Jan. 2, 1920 
as reųuired bj the act of Oct. 6,4917

Estonai pasirase mu
šiu paliauba

Bolševikai nesitiki taikos s

Serbijos regentas žuvo eksplozijoje

Bolševikai paėmė Ekaterinoslav
ESTONIJA PASIRAflfi 7 DIE- 

NŲ MŪŠIŲ PALIAUBĄ.

Tikimasi, kad tai yra pirmas 
žingsnis prie taikos, galbūt su 

visu pasauliu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 2, 1920 
as reųuired by the act oi Oct. 6,1917
BOLŠEVIKAI ABEJOJA APIE 

TAIKĄ SU PABALTIJOS 
ŠALIMIS.

PAVEIKSLAI IŠ LIETUVOS. Kratos ir areštai Chicagoje
v

200 žmonių areštuota
Hoyiie pradėjo medžioklę ant radikalų

DORPATAS, gr. 31. (Rašo 
Chicago Tribūne koresponden
tas Jolm Clayton).—Po beveik 
menesio pradinių tarybų, sovie
tų Rusija ir Estonija šiandie pa
sirašė sutartį sustabdyti kariai 
v imą septynioms dienoms.

Protokolan įeina laikinis nu
statymas rubežių, karinės gva- 
ranlijos ir pripažinimas Estoni
jos nepriklausomybes. Mano
ma, kad tai yra pirmas žings
nis prie galutinos taikos tarp tų 
dviejų šalių.

Galbūt tai yra pirmas ženk- ’ 
las > pasaulio naujos pozicijos 
linkui sovietų Rusijos, kadangi . 
šioj menkutėj ceremonijoj, už- ll^
ėmusioj biakutį daugiau kaip , 
pusę valandoj, gW diegai Jos rubezms butų ant dešiniojo 
taikos tarp parubežio šalių ir 
bolševikų—galbūt tarp bolševi
kų ir viso pasaulio.

Korespondentai augino vė
linusį taikos kūdikį daugiau 
kaip per savaitę laiko, laike ku4 
rios keletą sykių tapo paskelb
ta, kad susitarimas yra pasiek
tas ir kad pasirašymas yra da
lyku valandų.

šiandie 1 vai. mums įteikta 
pakvietimas į pasirašymo cere
moniją. Muzika tapo pakviesta 
tai iškilmei, dalyvaujant abiejų 
šalių taikos delegacijai. Bet 
sutartis nebuvo prirengta. Be
nas nuėjo groti laidotuvėse ir 
delegacijos pranyko. Mes nu
ėjome į viešbutį apsivylę. Dar 
du sykiu ginčai iškįlo paskuti
nėj minutėj. Tik apie 8 vai. 
atsidarė durįs.

Jaunas vyras raudonuose sto
ruose marškiniuose prie bolše
vikų sekretoriaus stalo ypač 
šypsojosi. Jis daugiausia džinu 
gesi per visą konferenciją, dau
giausia dėlto, kad jis yra Es
tonijos bolševikas, kuriam grę- 
sia kartuvės, jei jis įeitų į tą 
šalį be diplomatinės apsaugos.

Keistumas padėties yra jam 
juokingas. Bet šįvakar jis ma
to, kaip Estonijo^ delegacija pa
sirašo po popie 
sustabdymą karAvimo sausio 3 
d., kuris galbutlprives prie pa
sirašymo taikos » su parėdiniu 
amnestijos dėl tokių kaip jis ir 
todėl jo akyse reiškiasi trium
fas.

Jis žvilgterėjo^ į raudonas už
laidas salėje, kurioj konferen- 
tfija laiko posėdžius, paskui į 
stalą, - kur paskutinis parašas 
yra padėdamas. Tada jis už
darė savo užrašų knygą su epi
skopatų kunigo gestu. Man 
beveik girdėjosi monotoniškas 
išsireiškimas: “Čia baigiasi pir
moji pamoka.’’

kuri nužymi

MILWAUKEE, Wis., s. L— 
Mrs. Rudolph ir jos duktė liko 
užmušti ir 3 žmonės sužeisti 

St. Francis kryžkelėj trauki
niui užbėgus ant jų vežimo.

Pabaltijo# šalįs turi klausyti 
talkininkų, sako jie.

DORPATAS, gr. 29. (Rašo 
Chicago Daily News korespon
dentas Michael Farbman).—Es 

ton i jos delegatai grįš ta į čia 
atnaujinimui taikos tarybų su 
atstovais sovietų Rusijos.

Aš ką tik kalbėjaus su sovietų 
delegacijos sekretorių Kliški. 
Jis davė man smulkmenas 
apie bolševikų rubežių pasiuly- 

, mus:
Kaip aš jau pirmiau 

šia u, svarbia 
žiu klausime eritori-

1 upių, 
bolševikams ‘siūlant, kad Rusi-

praktiškai atidavė visą juostą, 
i išėmus mažą pusiausalį tarp 
Narva ir Luga užtakų.

Beto sovietų valdžia pasiren- 
,'gusi sutikti pavesti plebiscitui 
visą juostą žemės į rytus nuo 
siūlomų rubežių, nors ji galbūt 
reikalaus plebiscito niekuriose 
dalyse į vakarus nuo jų.
Abejoja apie galimybę taikos.

Aš paklausiau Kliški kokia, 
sovietų delegatų nuomone, yra 
proga taikai.

“Sovietų delegatai/’ atsakė 
jis, “yra nuomones, kad Dor
pato tarybos yra naudojamos 
talkininkų patirti kokias konce
sijas sovietų Rusija yra pasi
rengusi daryti. Kaslink taikos 
su Estonija ir kitomis parube- 
žio šalimis, mes esame labai 
skeptiški, kadangi parubežio 
šalįs nė^a viešpačiais savo liki
mo. Jos turi daryti ką talki
ninkai nori, kad jos darytų.

“Kol talkininkai neatsižadėjo 
idėjos intervencijos, paėmimo 
Petrogrado ir nuvertimo sovie
tų valdžios, parubežio šalims 
nebus leista duoti gvarantijų, 
kad jų teritorijos nebus naudo
jamos atakoms ant sovietų Ru-

“Mes esame pasirengę daryti 
didelių koncesijų, jeigu galima 
butų įgyti tikrą taiką, bet tikra 
taika galima tik tada, jei tal
kininkai nustos bandę daryti 
intervenciją.”

Kodėl bolševikai kariauja.
“Kodėl,” paklausiau aš, 

“raudonoji armija vis dar ata
kuoja Narvą?”

“Pačioje pradžioje tarybų,” 
atsakė KliŠki, “musų delegatai 
pasakė labai aiškiai, kad mes 
esame pasirengę tuojaus su
stabdyti kariavimą, jei mes per
sitikrinsime, kad sustabdymas 
kariavimo nebus panaudotas 
prisirengimui prie naujos ata
kos ant Petrogrado. Mes todėl 
reikalavome nuginklavimo gen. 
Judeničiaus spėkų, demobiliza
vimo Šiaurvakarini Rusijos ar

I MERKIS
Karės ministeris.

tnijos su jos sandeliais ir gva- 
rantijų, kad jokiai armijai ne
bus leista rinkties Estonijos te
ritorijoje užpuolimui ant sovie
tų Rusijos.

“Estonijos delegatai atsisakė 
svarstyti šį klausimą ir parei
kalavo, kad jis butų nutartas 
pačioje pabaigoje tarybų. Mums 
todėl nebuvo kito išėjimo, kaip 
tęsti veikimą prieš gen. Judeni
čių, kad išvaikius taip vadinamą 
iiaurvąkarinę armiją.”

True translation filed with the pesi
mistei- at Chicago, III. Jan. 2, 1920 
is reąuired by the act of Oct. 6, 1917
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ EKATE-

RINOSLAVĄ.

Taipjau paėmė miestą Siberijo- 
je. Karės stovis Irkutske.

LONDONAS, sausio 1.—Bol- 
šąvikų oficialia pranešimas 
kelbia paėmimą Ekaterinosla- 

vo (čia yra anglių kasyklos ir 
geležies liejiklos), pietiniame 

Rusijos fronte ir Novomo&ko- 
vsk, 15 m. į šiaurryčius nuo 
Ekaterinoslavo.

Bolševikai taipjau smarkiai 
kariauja už paėmimą Čerkassy, 
ant Dniepro upes, 95 myl. į 
pietryčius nuo Kijevo.

Jie taipgi paėmė Marinsk, į 
rytus nuo Tomsko, Siherijos

Ką bolševikai tikisi atlikti.
Sovietų bevielinis pranešimas 

I iš Maskvos išreiškė Naujų Me
lų linkėjimus pasauliui. Prane
šimas sako:

“1920 m. mes įgysime su per 
gale užsibaigimą civiles karės. 
Siberija, Ukraina, Dono apskri- 

J tys ir Kaukazas nori sovietų. 
Taigi bus sovietai Berline, Wa- 
shingtone, Paryžiuje ir 'Londo- 

, ne. Sovietų valdžia bus vyriau
sia visame pasaulyje.”

Kolčakas tarp sukilėlių ir 
bolševiką.

I-RKUTSK, gr. 28.—Irkutskas 
yra apgulimo stovyje. Karęs 
stovis tapo paskelbtas po so- 
cialrbvGjĮftcionierių kareivių su 
kilimo gr. 24 d., laike kurio jie 
paėmė gdežinkelio stotį, bet 
negalėjo atimti miesto iš Kol- 
čaįro spėkų. Tvarką palaiko 
čfecho-slovakų kareiviai. Ame
rikiečiai Irkutske yra saugumoj 
ir bus 
Udinsk, 
kutsko.

Adui.
Ačinske, 220 m. į rytus nuo 

Tomsko (Ačinsk yra pirmasis 
miestas už Marinais. kuxf pa
ėmė bolševikai).

evakuoti į Verchne
160 m. į rytus nuo Ir-

Kolčakas, sakoma, yra

A. SMETONA.
Laik. Lietuvos prezidentas.

—=■e.'ll’.'.l'-.’i!- ■ -iJ.X i i--------- L.

KAS nori žinot teisybes 
apie Lietuvą, pažint da

bartinį Lietuvos gyvenimą 
ir jos kovas, tegul kiekvie
nas skaito ir dar skaito 
Naujienose spausdinamą 
dabar gautą U Lietuvos ra
štą “Lietuva einamuoju 
mojnentu”-^ant 4-to pus
lapio. Tęsto pef tris nu
meriu#.

True translation flled with the post- 
master at Chicago, III, Jan. 3, 1920 
as retiuircd by thę act of Oct. 6.1917

SERBIJOS REGENTAS
UŽMUŠTAS EKSPLOZIJOS.

26 žmones užmušti kartu su 
Serbijos valdonu.

BERLJNAS, gr. 31.—-Lukai 
Anzeiger gavo žinią iš Bielgra- 
do, kad dinamito eksplozijoj 
užmuštas Serbijos valdantysis 
princas (regentas) Aleksandras 
ir 26 kiti žmonės.

1’rue trunslatlon fUed wUti tho post 
nųister at Chicago, III. Jan. 2, 1920 
ss renuired by the actx)f Oct. 6,1917

KONSTANTINOPOLIS BUS 
INTERNACIONALIZUOTAS.

Taipjau bu# atidarytai visam 
pasauliui Ir Dardanelai

PAEŽIUS, gr. 31.—Pasak 
Matin, intcrnacionalizavimas 
Koinstantinopoliaus (Turkijos 
sostines) ir Dardančio pertakos 
tapo sutart? *pagal pieną, kokį 
nesenai nurodė savo kalboj An
glijos premieras Lloyd George. 
Laikraštis sako, kad išrodo tik
ru, jog Turkijos sostine buf pa 
kelta j Mažąją Aziją ir bus 
Brussa ar Konieh. Smulkme
nų apie internacionalą kontrolę 
Konstantinopoliaus dar nepa
tirta.

True translation flleH with the post- 
inaster ut Chicago, UI. Jan. 2, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
KOLCAKO PULKAS SUKILO.

Pasiėmę ginklus ir perėjo 
partizaną pusėn.

VLADIVOSTOKAS, gr. 27.— 
škotova garnizonas iš 600 val
džios kareivių sukįlo ir pereitą 
naktį prisidėjo prie partizanų 
spėkų (socialreVoliucionlerių). 

Jie užmušė du oficierius, kurie 
atsisakė prie jų prisidėti, pasi
ėmė 4 kulkasvatdžlus fr visą 

vtHifes aniuiidją to feflanento

ŠLEŽEVIČIUS
Ex-prem ieras.

Tritc translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 2, 1920 
as recptired by the act of Oct. (j, 1917

GAL VĖL TAIKA BUS 
ATIDĖTA.

Ratifikavimas prigulės nuo vo
kiečių gavimo reikalingo 

įgaliojimo.

PARYŽIUS, gr. 31.—Nors 
vyriausioji taryba šiandie ir pa
skiro sausiu 6 d. pasirašymui 
protokolo ir atsimainymui ra
tifikavimais Vokietijos taikos su 
tarties, iškįla niekurie keblu
mai, kurie, Jaip mano tūli žmo 
nes tarybos rateliuose, gali vėl 
suvilkinti vykinimą taikos su
tarties.

Pasirodo, kad Vokietijos tech 
aiškieji delegatai, kurie yra at- 
vikę į čia išrišti daugybę smulk
menų sąryšyj su plebiscitais, 
kurie bus laikomi teritorijose, 
kurios pačios turės nuspręsti ar 
jos nori atsiskirti ar pasilikti 
prie Vokietijos, neturi pilno įga
liojimo veikti. Todėl pasirašy
mas protokolo sausio 6 d. gal
būt priklausys nuo to, ar vokie
čiai gaus reikalingus įgalioji
mus, kad užbaigus susitarimus, 
kurie manoma, turi būti užbaig 
ti pirm apsimainymo taikos su
tarties ratifikavimais.

80,000 vokiečių kareivių 
Silezijoj.

Tarybos atida liko atkreipta 
j tą faktą, kad 80,000 vokiečių 
kareivių yra Silezijoje, kur tu
rės būti laikomas plebiscitas. 
Taryba vienbijsiai išreiškė nuo 
monę, jog turi būti pranešta 
Vokietijai, kad ji geriau iš
trauktų kareivius.

Vengrai veržiasi Austrijon.
Tarybos atida taipjau tapo 

atkreipta į tai, kad Vengrijos 
kareiviai ir toliau užėminėja 
dąlis vakarinės Vengrijos, ku
rios -laikos sutartimi tapo ati
duotos Austrijai. Manoma pa
siųsti talkininkų oficierių misi
ją, kuri prižiūrės ištraukimą tų 
kareivių. ‘

Vengrija reikalaus daugiau 
žemių.

VIENNA, gr. 31.—Vengrijos 
valdžia stengsis, kada jos tai
kos delegacija nuvyks į Pary
žių, atgauti niekurias atimtas iš 
jos žemes. Tai pasakė šiandie 
grafas Apponyi, kuris yra de
legacijos galva.

OMAHA, Neb.—4 plėšikai už
puolė ant Benson banko fr pa
ėmė $110,000. r 

310 KRATŲ IR UžPUČLIMŲ 
ANT SALIŲ PADARYTA 
CHICAGOJE NAUJUOSE 

METUOSE.

Kratos buvo daromos komuni
stų partijų ir I. W. W. raštinė
se, salėse ir privatiniuose na

muose. 200 žmonių areštuota.

CHICAGO.—Vakar, Naujų 
Metų dieną valstijos prokuro
ras lloyne, remiamas orga/i- 
zuotų biznierių, bankierių ir ka 
pitalistų, padarė didelį antpuo
lį ant radikalų, jų organizacijų 
raštinių ir salių. Tas antpuo
lis tapo padarytas su pasiprie
šinimu federalės valdžios, kuri 
paliepė užvakar vakare tą ant
puolį sustabdyti. Vienok lloyne, 
kurį lame darbe karštai remia 
kapitalistai, nepaklausė federa-> 
lės valdžios ir vistiek padarė 

savo medžioklę.
Medžioklę jis pienavęs per 

penkis mėnesius ir buvo prie 
jos gerai prisirengęs. Antpuo

liui paskirta 200 policistų ir 
juos visus pastatyta pažymėto
se vietose, su įsakymu pradėti 
užpuolimą lygiai 4 vai. po piet 
ir iškalno nužymėta tam tikros 
vietos antpuoliui.

Viso buvo padaryta 310 ant
puolių daugiaitaia ant salių, kur 
tikėjosi rasti susirinkimus, taip 
jau padaryta neiitažąi kratų 
privatiniuose namuose. Bet ne
aplenkta ir organizacijų rašti
nių. Visos komunistų ir I. W. 
W. raštinės buvo užpultos, ra
sti jose žmonės areštuoti, o li
teratūra konfiskuota.

Kur buvo kratos.
Svarbiausios vietos, kur buvo 

daromos kratos yra šios:
Clairon Bobk Store, 204 N. 

Clark St., kur yra raštinė Ko
munistų Darbo partijos.

Komunistų partijos raštinė, 
Smolni Institutas, 1221 Blue Is- 
land Avė. v

I. W. W. vyriausioji raštinė, 
1001 Madison St.

I. W. W. skaitykla, 951 Ma
dison St.

I. W. W. salė, 119 S. Throop 
St.

Vokiečių I. W. W. raštine, 
1824 Burlington St.

I. W. W. skyriaus raštinė, 
1239 N. Clark St.

Sindikalislų Kliubas, 1112 
Sedgvvick St.

Rusijos atstovybės skyrius, 
1115 N. Robey St.

Viso apie 160 salių ir orga
nizacijų raštinių tapo iškrėsta 
ir paimta kas tik jose buvo ra
sta. Taip padaryta kratos apie 
150 privačiuose namuose. 12 
salių buvo užpulta stockyardų 
policijos stoties distrikte.

Komunistų partijos raštinėj 
rado mokyklą. Policija areš
tavo visus mokinius ir moky
tojus, su kuriais visai neleidžia
ma susižinoti. I. W. W. rašti
nėj liko suimti visi rastieji ten 
spaustuvės darbininkai.

Prieš darysiant kratas prieš 
teisėją Pam išimta 200 warran- 
tų areštavimui nužiūrėtų radi
kalų.

Nežiūrint tokio didelio pasi- 
inojimo ir tokių plačių antpuo
lių tik apie 200 žmonių areš
tuota ir tai daugiausia nieko ar 
mažai bendro turinčių su Hoyne 
įieškomais “raudonaisiais.” To
kio ifepavykimo priežastim Jis 
skaito tai, kad federalč vaidila 
neveikė su Juo fr, kaip Jis tvir
tina, federall agentai net per-

spėjo radikalus ir todėl proku
roro policistai daugiausia rado 
tuščias sales, kur jie tikėjosi ra
sti skaitlingus susirinkimus^. 
Betgi tarp areštuotųjų yra ir ke
letas organizacijų viršininkų, 
nors ne pačių vyriausių, kadan
gi tųjų, kaip šventėje, raštinėse 
nebuvo. • t

lloyne darė kratas pasirem
damas naujais Illinois įstaty
mais apie siudikalizmą, kurie 
draudžia skelbti spėka nuverti
mą valdžios.

lloyne po kratų išleido pa
skelbimą, kad tai esanti tik pra
džia ir jis bandys apvalyti Cook 
pavietą nuo “bolševizmo ir 
anarcliijos.” Svarbiausiais šuo 
kalbininkais prieš valdžią jis 
skaito ateivius, jų tarpe ir lie
tuvius, o vyriausia galva tų 
suokalbininkų-—Stoklitckį, ku

ris dabar esąs Meksikoje.

True translatlnn filerl witb the post- 
muster at Chicago, III. Jan. 2, 1920 

rėquired by the act of Oct. 6,1917
LENINAS GRĄSINA VEN

GRIJAI.

Liepia sustoti žudžius komu
nistus.

BERLINAS, s. 1.—Rusijos 
bolševikų premieras Nikolai 
Leniii pasiuntė asmeninį bevie- 
linį pranešimą Vengrijos val
džiai, grąsindamas smarkiausia 
atgieža, jei žudymas komuni
stų Budapešte ir toliau tęsis.

Dar devyni komunistai, nu
leist f “tribunalo,” tapo pakarti 
Budapešte panedėlyje.

Trųc translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 2, 1920 
as rlquired by the act of Oct. 6,1917
TIKISI SUSITAIK1MO APIE 

TAIKOS SUTARTĮ.
WASH1NGTON, s. L—Tai

kos sutarties draugai iš abiejų 
partijų, tikisi pasiekti tinkamb 
kompromiso laike trijų likusių 
iki atidarymui senato dienų.

ANGLIAKASIAI SKELBIA 
STREIKĄ.

DANVILLE, III., gr. 31.—Vie 
nos šaflos angliakasiai paskel
bė, kad jie sustreikuos šįvakar, 
kadangi anglių kompanija pa
kėlė anglių kainą vartotojams, 
kas yra . priešinga padarytąja! 
Indianapolis angliakasių sutar
čiai su valdžia. Angliakasių 
unijos distrikto pirmininkas pa
skelbė, kad ir kitų kasyklų dar 
bininkai bus pašaukti streikan, 
jei bus keliama anglių kąina.

5 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
TRAUKINIŲ.

' CHICAGO.—Trįs moterį#, 
vienas vyras ir vaikas tapo už
mušti seredoje Illinois Central 
traukinio ant Dixie vieškelio 
kryžkelės, Homewood. Visi už 
muštieji yra iš Chicago Heights 
ir jie grįžo namo iš Chicago, 
kuomet jiems važiuojant auto
mobiliu skersai kelią užbėgo 
traukinis ir nusivedė juos ant 
kitų bėgių. Už valandėlės at
ėjo kitas traukinis iš priešin
gos pusės ir vėl atmetė juos ant 
pirmųjų bėgių.

PAKĄRS ŽMOGŽUDĮ.

CŲJCAGO.—Šiandie bus pa
kartas R. Durrage, kuris už

mušė Gargano ir j’o pačią. Visi 
kaliniai bus išvaryti pasižiūrėti 
korimo. Ikišiol kaliniams neb 
leisdavo būti prie korimo.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Kas girdėt Lietuvoj.
MAŽOJOJ LIETUVOJ.

Bermontininkai Klaipėdoje.

Prūsui Lietuvių “Balsas’’ ra-
ŠO • • I r

Didžioje priegadoje buvo 
Klaipėdos miestas praėjusioj su
imtoj (lapkr. 29 d.). Pėtnyčios 
naktį buvo parvykę pulkas ber
montininkų ir pradėjo kelti di
deles riaušias. Kaikuriuose vie
šbučiuose sudaužė daiktus ir iš*- 
visa pasirodė esą nemalonus 
svečiai. Kažin, ką jie dar butų 
padirbę, jei nebūtų įsikišę pran
cūzai. Jų karo laivų viens buvo 
Klaipėdos uoste. Komanduoto- 
jąs admirolas užprašė juos lig 
subatoS po pietų 5 vai. iš Klai
pėdos atstoti, o jei ne, tai iš ka
ro laivų duosiąs šauti. Visi 
santarvės kareiviai, kurie buvo 
mieste, turėjo užeiti ant laivo, 
taippat buvo kviečiami ir mie
ste esantieji Lietuvos kareiviai 
bei valdninkai. Laimingu budu 
bermontininkai išsikraustė ir 
priegada miestui buvo pašalin
ta.

Toliau* “Balsui“ praneša
ma, kad pėtnyčios naktį ber
montininkai buvo užpuolę san
tarvės apicierius ir kareivius. 
Jie išplėšę ir vieną gelžkelio 
stoties kasą.

-Paskutiniuoju laiku vokie
čiai štai ką daro. Jie samdo už 
ypatingas al$is darbininkus, 
kurie naktimis tarp Pagėgių ir 
(indų išplėšia gelžkelio vėžes, o 
jų vieton įdeda senas.

Laiškai iš Lietuvos.
Iš Manikunę. kaimo, Saločių

. . valsčiaus, Pasvalio apsk.

Rašo A. Liutkui j Norwoodą,
Mas*.. jo draugas:

Mielas Antanai Tamstos lai 
škas tarytum išbudino mus iš 
miego: ištisus keturis metus bu
vome lyg žemėmis užversti lyg 
ir atskirti nbo viso pasaulio. 
Išpradžių vokiečiai spaudė, te- 
riojo, o dabar bolševikai. Tiesa, 
da ir nuo vokiečių galutinai ne
atsikratėme: jie vis da tefyeren- 
ka iš žmonių “Butter,“ “shpek’’ 
ir lt. To negana, jie tankiai užmu

įnikusiu iš diliu Išpardavimas
NUMAŽINTOS KAINOS ANT 5000 OVERKOTU

The

$34.50 $44.50 $49.50
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Per tą išpardavimą taip-pat — nerokuos už pertaisymus arba apmainymus.

Pirk Dabar!
Nėra jokių ženklų, 
kad ateinantį rude
nį ar žiemą kainos 
pultų. Ateinančio 
sezono aprėd'alai 
kainuos (langiaus, 

negu kada pirmiau. 
Tai yra gudriausiu 
ir sumaniausiu da
lyku nusipirkti sa
vo ateities overkau- 
tą.

I ^PARDAVĖJAI buvo laukę to! Didesnis ir geresnis negu buvo praeituose metuose! Daugiau svar
besnių taupinimų — daugiau ekonomijos — daugiau aprūdalų yra, iš ko pasiskirti! Kodėl, dėlto, kad 
mes padavėm didžiausius užsakymus savo Istorijoj, kad išvengus trumpumo gerų aprėdalų. Trum 
pumas atėjo, bet mus rado gana prisitaisiusius. Šiandie, vieton mažų surinktų lotų prekybos — 
Mes turime savo metiniui išpardavimui daugiau 5000 augšto parinkimo, stailiškų, gerai padarytų 
overkautų, pirkti žemesnėmis kainomis, negu metai atgal ir dabar pažymėti iki žemučiausios kainos. 
Toje yra nesuviliojanti proga suteikti tavo reikalavimams už nesulyginančiais sutaupiniinais.

Reguliariškomis prekėmis tos vertės buvo nepeprastos!
Tuose nužeminimuose taupinimai yra stebėtini!

LOT No. 1
Ateik — pasižiūrėk! Permesk a- BfflH F 

kimia ant puikiausių ir geriausiu ■ B|Į :
overkautų, kuriuos busi matęs pir- B K a 
mu syk savo gyvenime. Paskui pa- įĮ U 
tėmyk nužemintą kainą! Pažiu-l flBI ■ ...... —
rėk kiek galėsi sutaupinti. —

Kiek dolerių tikrai jus padedat 
atgal i kišenių ant tų puikių aprė- 
dalų! Toje yra tavo didžiausia pro
ga pirkti už numažintą kainą, ne
gu galėsi kada pirkti per eiles me
tų ateinant!

ša žmones ir pinigus iš jų atima.
Tuo tarpu Lietuvos valdžuf nie-* ševikų

ko neveikia, lyid juos suvald
žius. O mes taip ir vargstame.

Duonos nenuvome pritrukę, 
ba mokėjome ją pakavot. Tiesa, 
dabar vokiečiai duonos iš musų 
ir nebeima, o tik mėsą, sviestą, 
kiaušinius ir pinigus.. Nuo bol- 

šiemet nedaug tekentė-

Ciceros Lietuviu Liuosybės Namo B-vės'

BALIUS ”B BALIUS
Nedėlioję, Sausio (Jan.) 4 dieną, 1920 m. •
J. JUKNIAUS SVETAINĖJ, 1837 W. 14th St.

Pradžia 1 vai. po pietų. Inžanga 35c ypatai.

šitas balius buvo rengiamas ant Sausio 10 dienos, Lanterbach’o 
svetainėje, bet iš priežasties perkeitimo minėtos svetainės! kriau
čių šapų baltus yra atkeltas j Sausio 4 dienų ir augščiaus minėton 
svetainėn. Todėl kurie turite nusipirkę serijų t i kietų bus geri šiame 
baliuje. Užprašo visus atsilankyti KOMITETAS

k .1. .............................. ............................................... ................ ............................... ■ ..I — ..  ......................... ................................ II 1.11. —lJ

Pirmas Puikus Balius
Parengtas Lietuviu Moterų Pašelpos Kliubo.

Subatoje Sausio 3 d., 1920
ŠV. JURGIO PAR. SVET., prie 32 PI. ir Auburn Avė. 

*
Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 30c ypatai.

Kviečiame visus atsilankyti, nes bus visokių pamar- 
ginimų ir praisai, kur linksmai laiką praleišite, prie pui
kios muzikos; grieš visokius šokius.. t.

Kviečia KOMITETAS.

| 
i

LOT No. 2.
Kož uos m ievos— da u gy bes

styiių, Ulšter’u, pusiau diržais, 
arba diržais aplink. Koutų for- , 
mos—mieroj ir liuosi. Vėliau
sių paniūkiu modelių!

LOT No. 3. '
Stebėtinas asortmentas pasi

rinkimui. Sizono geriausiai 
ovcrkoutai nuo atsižymiejusių 
išdirbėjų! Turtingi, šilti, dai
liai styliuoti!

LOT No. 4.
“Išrinkta0 visos musų stakos< 

Negalima geresnių kautų rasti, 
kaip tie randasi parviršinanti, 
gerai pasiūti, gudrių styiių ovcr 
kautai!

Mihvaukee ir .
Ashland Avės.

jome. Daugiausia mums blė- mirė da pavasarį, tai jis ir pa 
(lies pridarė bolševikiškos kul
kos ir granatos. Karė su bolevi- 
kais nedaug padarė '•nuostolių. 
Manikunams, bet kiti sodžiai—j 
šakarniai, Saločiai, Saldogala, 
o ypač Kiemeliai — labai nuken
tėjo. Kiemelių sodžius beveik 
visas sudegintas: iš 30 gaspa- 
dorių tik du liko nepaUėsli. Sa
ločiuose garnatos sudegino tris 
triobas, kleboniją ir šiek-tiek ap 
daužė bažnyčią. Žmonėms bai
mės buvo daugiau, negu reikia: 
prisiėjo bėgti per laukus į toli
mesnius sodžius. Granata sužei
dė Petrą Aglinską iš Manikunų. 
Ji išvežė gydyti į Dvinską, bet 
ligi šiol jokios žinios apie jį ne 
gauta. Saločiuose vieno milici- 
anto giminaitį sušaudė, melnin- 
kas taip-gi mirė nuo žaizdų.

Chicagos mieste drabužiui ir čeveryku Krautuvė
4 "

rojo iš Rygos.
Kada vokiečiai užėmė Rygą, 

tai biednuomenei prisiėjo kęsti 
badas: duonos niekur nebebuvo 
galima gauti. Q iš Lietuvos vo
kiečiai neleisdavo vežti maistą 
į Bygą. Išeiti žmonėms iš Rygos 
ir-gi buvo nevalia. Bet bado ver
čiami rygiečiai, nežiūrint areš
tų ir bausmių, su krepšiais trau
kė Lietuvos kryptim. Nemaža 
jų da ateina ir dabar.

Metai buvo neblogi. Duonos 
yra daugiau, negu pereitais me
tais. Tik bloga, kad viskas brau 
ga/Kai-kurių dalykų net visai 
negalima įpirkti. Cukraus sva
rui mokėta net 10 rublių, dabar 
7 rubliai. Gazo svaras buvo 7 
rub. Adatos po penkiolika ka
peikų. ' šukos nuo keturių rub-

lių. Mes laukiame ir tikimės 
sulaukti savy valdos. Tiesa, turi
me. daug priešų. Bolševikai bu
vo mus užgulę, bet dabar liko 
lik jų atminimas, — kaip perei
tų metų šalčiai praėjo. Musų 
kariuomene nustūmė juos ligi 
DvinskoV gal neužilgo ir los 
miestas pasiduos mums. —■ P. 
Dombrauskas.

Iš Butkiškio, Kauno apskr.
Rašo Benediktui' Jonaičiui

Fort Dode, Fla., jo tėvas:
Mielas sūnau! Mes visi tebe

same sveiki, šturmas ir trenk
smai praėjo ir aš nebeminėsiu 
tų baisenybių. Kas buvo, tas žu
vo: praėjo kinkų <lrcbėjimo go

ir aplinkiniuose 
mirė

šautas savo namuose. Krito ne
gyvas ant vietos. Kitas Jonas 
Jasienas (vidurinis) mirė prieš 
pat bolševkų atėjimą. Sunku ir 
išskaitliuoti visus mirusiuosius 
Manikunuose
sodžiuose. Pernai rudenį 
senis Armėnas, kiek vėliau senis 
Paplauskas ir tamstos tėtušis. 
Jie visi pasimirė vienas paskui 
kito. Ta liga (žmonės vadinda
vo ją vokiškomis šiltinėmis) sir 
go visi.

Juozapas Ogintas ir Ona La- 
belaukaite mirė da 1917 metais. 
Jos sesuo Konstancija prašo 
tamstos pranešti apijr tai jos se
serims ir broliui Mykolui.

Tamstos pusbrolis Ignas da
bar randasi pas tamstos pamotę.
Jis liko tikras sirata: motina Jr

ki rubliai ir lai gauti sunku.* 
Duona ir-gi buvo baisiai brangi 
— rublis svarui, o kaikuriuose 
atvejuose imta net trįs rubliai. 
Dabar mokama svarui tik 50 
kapeikų, o vėliau gal bus piges
ne, nes jos dikčiai užderėjo.^ ()- 
buolių, slyvų ir grašių šįmet ne
apsakomai yra daug. Ūkininkai 
nebežino, kas su jais daryti: net 
kiaulės nebevali.oja suėsti. Tai 
turbūt atlyginimas už vokiečių 
padarytas nuoskaudas. Berazu- 
mis tas, kas vokiečius vadina 
apšviesta tauta, civilizuotais 
žmonėmis. Tiems barbarams 
atatinkama vieta gyventi Brazi
lijos ar Aliaskos miškuose.

Pas mus jau ir bažnyčiose da
rosi linksmiau: galima išgirsti 

užsakų ir pamatyti vesc-

Bulkiškyj. Turiu pasakyti, kad 
karės metu musu klebonas buvo 
labai susirūpinęs. Išsiėmė iš vi
sų bankų pinigus — apie 40,- 
000 rublių (tiek labo buvo prisi
plėšęs iš parapijonų!) ir nežilo
jo kur juos dėti. Gaila pinigų, 
bet gaila ir gyvasties. Mat, vo
kiečiai ceremonijų nedaro. Tai 
klebonas kavoje, kavoje tuos 
pinigus ir šian ir ten: buvo net 
už gaspadinės paneiakų juos su
kišęs. Bet pamatęs, kad vokie
čiai nesidrovi žiūrėti, kas ran
dasi moterų ir merginų pančia- 
kose, — išsiėmė pinigus iš to 
banko. Mat, bijojo, kad vokie
čiai nepačiupinėtų ir jo riebio
sios gaspadinės panČiakas. Jis 
visą laiką vaikščiojo baisiai nu
siminęs. Kada vokiečiai aleida-

*

Vaikai: Mergaitės: Klausykite
DYKAI! DYKAI!

Garantuojamas vyrų laikrodėlis, ka
mera ir tt. Parduok 16 gražių tikėji
mo dailės paveikslų po 25c. Kiekvie
nas mielai pirks, Pardavęs prisiųsk 
mums $4.00 ir pasirink sau laikrodėli, ' 
kamera, ar kokį kitų daiktą iš musų 
katalogo dykai. Prisiųsk mums savo 
pavardę ir adresų, o mes pasiųsime pa
veikslus. Mcszpasitikime šilo laikraš
čio skaitytojais. Jei jūsų vaikelis, ar 
mergelė nemoka rašyti lietuviškai, pa
rašykite angliškai. •

LIBERTY ART COMPANY 
Dcpt. 703 Cambridge Bldg. Chicago, UI.

davo mane, nes pąts negalėjo su 
jais susikalbėti vokiškai. Aš bu- 
davo nupasakoju vokiečiams ko
kių juokingų istorijų, tai jie 
man. da ir pinigų duodavo. O 
kunigams lai kumščia grūmo
davo. Bet man prašant, jie ir 
kunigams nieko nedarydavo. ( 

’ Dabar ir musų kiinigužis “pa- • 
siprovijo’’. Parapijonims, kurie 
atneša ant mišių, nebereikia lau 
kti virtuvėj, kol kunigėlis teik
sis išeiti: dabar jie turi teisės ei-! 
Ii tiesiai per froidines duris.

Prasidėjus karei, aš maniau; 
sprukti į Rusiją arba važiuoti 
Amerikon, bet negalėjau. Tu go-' 
rai žinai motiną: ji bijosi važiuo 
ti, kaipo ugnies.

Pas mus yra šįoki-toki vald
žia, lik jau perdaug neaiški, ne-1 
pastovi. Kas moka pusiau su be-' 
da savo pavardę parašyti,

VAKARŲ RENGĖJAI,
TĖMYKITE!

Jums trūksta naujų veikalų 
perstatymui scenoje ateinančiu 
sezonu. Tai štai jums maloni 
žinia: Puiki komedija, kurių 
kitų syk lošė Chicagoje Dramos 
aktoriai ir kiyios niekur nega
lima buvo gauti, dabar tapo at- 
spauzdinta ir jų gailina bus loš
ti visur. Tai komedija —

AUK$O VERŠIS.
Naujicnų knyflvnas- įsigijo ši

tos komedijos Kliygclių gerokų 
pundą, idant greitai patarnavus 
visiems lošėjams, kaip Cbicago- 
je, taip ir kituos miestuose. 
Knygeles kaina 15c. Veikalą sta
tant scenoje, reikia turėti 6 kny
geles. Kaipo patarnavimų artis
tams Naujienų knygynas perkan
tiems Ji knygeles antsyk parduos 
jas už 75c. Skubinkite su užsa
kymais." F*\ * ’* ’ ’
mus kartu su Y

NAUJIENOS 
1739 South TIalstcd Street 

Chicago, III.

Siųsliįtc savo užsaky 
jais adresu

Bronislava Galinauskytė’ ap
sivedė su Stanislovu Obelioniu 
iš Vilkų parapijos. Janas Gali- 
nauskas mirė. Štankienę ir Jur
gis Vaicekauskas liko peršauti siu kita kartą.

* v • 1 1 • • vpažįstamų, ale apie tai parasy-
. —- Benediktas Jo-

DIDELIS KONCERTAS
I A. Maslova, mažiukų kvartetas, Briedukai ir chorai dainuos 

B Į puikiausias dainas. Inžanga 50c. ”
II 
s > Kviečia visus atsilankyti * KOMITETAS.

kengia LIET^ M. P. S. 29 KUOPA

Nedėlioję Sausio-January 4 d., 1920
Pradžia 7val. vakare. turįs atsidarys 5:30 vakare

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23 Place.

Šiąme koncerte dalyvaus gabiausi Chicagos daininin
kai, kaip gerai žinomas drg. Stogis, garsi Rusų dainininkė
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Sausio NAUJIENOS, fhieago., III

PRIJAUTIMAS Jums per visą ką bu-

vo galima padaryti musą draugiškus 
sąryšius, metais dabar slenkantiems. 
Gal mes ištiesime, už atlyginimą, jau
trius sentimentus sezono. Ir mes vėl 
atkartosime norą tolimesniam jūsų 
patarnavimui Naujuose Metuose.

Likit Sveiki 1919
Mielai Laukiami 1920

Atsilankyk Į musų Sausio (Jan.) iš
pardavimą siutą, čeveryku ir kitų ap- 

1 rėdalų.

BACH BROS
Michigan Avė. ir 115 th Street

Namai Hart Schaffner ir Marx 
. Drabužių

Florsheim čeverykų.

___________________________
f—" --------------------------------

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1637 W.51 St. kampJIarshfield av 
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1157

Phone Canal 1043
HOERBERS llALL 

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas

(KORESPONDENCIJOS
MILWAUKEE, WIS.

------ -- /
Chicagos lietuvių anarcho-ko- 

niunistų lapelyje vienas plunks
nos banditas, prisidengęs Mil-’ 
waukiečio kauke, šoko pilti pa
mazgų ne vien ant manęs bet 
ir ant visų Naujienų skaitytojų 
ir rėmėjų.

Su tokiais žmonėmis, kaip 
kad tas Mihvaukietis, neverta 
butų ginčytiem, nes visi žino, 
kad musų anarchokoihunistai 
jau senai išbarstė ir nuosaku- 
mą ir žmoniškumą. Bet kad jis 
nuolatos daro užpuolimus ant 
Marksinio socializmo principų 
gynėjų ir jau nuo senai tai skai
tau reikalingu šįtą pasakyti. Įvy
kusiam suvažiavime 18 d. gegu
žio, Slieboygan, Wis., tas pagai
lėti nas žmogelis atsižymėjo tuo, 

Į kad kiek drūtas plūdo socialis- 
tiškus laikraščius: Naujienas ir 
Keleivį. Bet tomis melagystė
mis jis neatsieke geidaujamo 
tikslo. Todėl dabar šoko per

jie

t i. Bet vargiai ir tuo galės ką 
paveikti, nes darbininkai jau 
pamatė, kad vietoje ji 
proletariatą vienybę, tai 
(komunistai) ardo juos.

Gruodžio 18 dieną, štai ką ra
šo tas kauke prisidengęs žmo
gelis. Girdi, “Naujienose už lap 
kričio 29 d., žiūriu Mihvaukees 
kun. uodega, Stasys A. Demen
tis, pliekią Grigaičiui editoria- 
lus.” — Nors jus mane ir va
dinate pastumdėliu ir kunigo 
uodega, bet nesate matę, kad aš

sekiočiau paskui tuos asmens. 
Tai darote jus patįs. 30 d. gegu
žės pp. V. Valutkevičius ir Juo
zas A. Dementis visą dieną se
kiojo paskui kun. Slavyną, nes 
lai patįs sakė/čs susirinkipie. 
Bet negana kad kaip uodegos 
sekiojai paskui kunigą, bet ir 
į vyčius išleidete. atsišaukimą pa
vardintą “Draugai vyčiai,” kad 
tik jie stotų į jūsų eiles ir tuo 
padėtų jums ardyti socialistų 
susirinkimus ir jų veikėjus 
šmeižti (vyčiai gabus tame a- 
mate). Net ir org. F. Beržans- 
kis džiaugės, kad tuoj visus Mil- 
waukees vyčius prirašysiąs į 
anarchokomunistų 119 kuopą.

Mes, socialistai, jiems tokių 
“augšto mokslo“ gaivalų nepa
vydime, nes jie (vyčiai) ir yra 
tam, kad jumis stumdytų. Jei
gu ne kunigai, tai anarchokomu 
nistai savu protu nepajieglų gy
venti.

Labai gerai, kad prad&jotc 
skaityti Naujienas, nes iki šiol 
matyti, kacį neskaitėt jų. Pradė
jau į Naujienas rašinėti nuo 
1914 metų, o jus tik patėmijote 
29 d. lapkričio ir tuo baisiai iš
sigandę sušukote, kad jau Gri
gaičiui pliekiu editorialus! Bet 
skaitykite Naujienas, turėsite 
progos susipažinti ir su Murksi
mo socializmo principais ir lik
ti pilnais jo pasekėjais.

Tolinus tas žmogelis rašo:
. . .“priklausė vielinėj LDLD. 

56 kp., bet jis priėjo liepto galą 
ir tapo išprašytas iš kuopos už 
savo darbelius.“ Nuo 30 liepos 
1916 iki šiandie esu LDLD. 56 
kp. narys, nes ta aiškiai parodo, 
kad mano yra užmokėta mokės 
tis, jeigu jus norėsite pasiglemž 
Ii knygas, ką man priklauso, tai 
jau įstatymišku budu aš jas

Pinigai Lietuvon
GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

100 Auksinų Už 5 Dolerius
t. y. 20 auksinų už kiekvieną dolerį.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

Persiuntimą Jus Patįs Kontroliuosite
Mes išduosime Tamstai čekį, kurį Tamsta pasiųsį pats lašku į Lietuvą. Su tuo 
čekiu Lietuvoje gaus pinigus, šis būdas yra greičiausis ir teisingiausis. Nieks 
pinigų negalės sulaikyti.

Siunčiant pinigus dėl persiuntimo siųskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiškų antrašą to, kam norite kad pinigai butų Lietuvoje išmokėti, 
taipgi pats paduok savo aiškų antrašą. Už persiuntimą"nieko nereikia extra 
mokėti. Už kiekvieną dolerį kurį mums prisiusite, mes pasiųsime Lietuvon 
20 auksinų.

Lietuvos Prekybos Bendrovė
Room 515 E.

120 Trcmont Street, Boston, Mass.

KIEKVIENAS 
LIETUVIS PRIVALO TURĖTI

Puikų Spalvuotą

Žemaites Portretą
Atvirutes Pavidale

Jus nuolatos šūkauja t, kad aš 
peržengęs LDLD. konstituciją 
bet iki šiol dar nei stengeti pri
rodyti. Kodėl? -

Nuo balandžio menesio jau 
jus mane pradėjote užpuldinėti, 
dėl to, kad aš neremiu jūsų už
manymų: pasiglemžti SLA. 177 
kuopos turtą, keikti drg. Grigai
tį ir neplatinti Naujienas. Bet į 
tokį jūsų planą aš numoju ran
ka: Taigi jų^dabar ir radote 
savoj spaudoj apie mane, buk aš 
einąs į bažnytinį skiepą blynų 
ragauti ir taip tolinus. Visa tai 
teciaus susigadinęs jums pa
tiems. Todėl nesipluskite, ne
prikaišiokite kitiems, ką jus pa
tįs darote.

— Stasys A. Dementis.

Portretas nesenai tapo nupieštas puikiomis spalvomis 
žinomo lietuvių dailininko

JONO ŠILEIKOS
Tai yra pirmutinis taip nupieštas Žemaitės portretas. 

Ant šito portreto garsioji lietuvių rašytoja senutė žemaitė 
išrodo, kaip gyva. Pats portretas yra neįperkamas. Jis ran- 
dasi dailininko Jono Šileikos nuosavybėje. Bet tik ką išleis
tas spalvuotas portreto nuotraukas gali kiekvienas įsigyti. 
Kiekvienas gali įsidėti tą puikiausią Žemaitės portretą į rė
melius ir turėti jį kaipo brangią atmintį.

Šitas brangus portretas dabar parduodamas yra Naujie
nų knygyne . • j

Tiktai po 10 Centų
Perkupčiams yra nuleidžiamas didelis nuošimtis.
Už 100 portretų antsyk $6.00.
Už 250 portretų antsyk $12.00.

Siųskite užsakymus tuojaus adresuodami

1739 So. Halsted Street, Chicago, III
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Komunistiškas sorkininkas.

Vietos ^“komunistai” pagarsi
no, kad 21 dieną gruodžio čia 
kalbėsiąs tūlas A. Karalius. Taip 
ir buvo. Paskirtą valandą pa
sirodė ant steičiaus tas neva kal
bėtojas. Bet jo elgimąsi rodė, 
kad jisai ne kalbėtojas, o papra
stas sorkininkas. Pav. kalbėda- p
mas šaukia, rankas mėto, kolio- 
jasi, susiriečia ir vėl išsitempia, 
pritupia ir atsistoja. O kaip iš
kelia rankas, tai rodosi kad ims 
ir nuskris nuo steičiaus.

Pirmiausiai pasakė, kad jam 
esą danešta, jogei čia randasi 
daug kolčakininkų ir tt. Paskui 
ėmė sakyti “prakalbą” apie Gri
gaitį, Michelsoną. ir Smelstorių. 
Dar ėmė aiškinti apie “socializ
mą”. Tuomet užklausta kas yra 
komunizmas, Atsako, kad “tas 
pats ką ir socializmas.” Tik, 
girdi, “mes vardą permainėme.” 
Visi tik pasijuokė iš to “paaiš
kinimo”.

Paskui tapo užklausta, ar gali
ma dabar Lietuvoj įvykinti so
cializmą ir kaip? “Kalbėtojas” 
atsako kad negalima. Klausėjas 
pastebi, jogei ir Michelsonas 
anuo syk taip-pat aiškino; kad 
negalima, tai jus esate vienodos 
nuomonės tame klausime? 
“Kalbėtojas” net pasišokėdamas 
suriko: “tai gerai; aš sutinku su 
Michetsonu.” Vėl visi nusikva
tojo. Klausėjas pastebi, tai ko
dėl “komunistai’’ jį užtai smer-

Išpardavimas
Didelis išpardavimas auksinių ir sidabrinių daiktų, k

fui 1 <11 V f 1-/i 11 '/im/Iii n 1S r* 111 » >» . «X

Taipgi Turiu Pardavimui Rakandų
Prieinama kaina parduodu 2seifus, 1 cash registerį, 2 wall cascs, dziegonneis- 
terio benčių, kiabnaftų ir vieną ofiso deską.

Pasiskubinkite nusipirkti kuogreičiausia, nes tuo sučėdysit keletą dolerių.

kaip 
tai, laikrodžių, žiedų, branzalietų ir kitokių daiktų už pi
giausią kainą; tai yra už tą pačią kainą kaip .3 metai atgal 
kainavo.

ki» ? — “ži 
“kalbėtojas.’’

2128 West 22-nd St., Chicago, III

atsako I Z

Tas “kalbėtojas” taip “aiški
no’’ iš širdies, kad komunistai 
eina prie revoliucijos ir gaj greit 
ji Įvyksianti, lik tie socialpatrio 
tai į tai netiki ir gana. Tokiu 
budu jis taip “sugraudeno“ vi
sų širdis, kad prie “komunistų“ 
prisirašė čielas O (nieko).

— Nairietis.

KENOSHA, WIS.

Patėmijau Naujienų nr. 295, 
kur Lietuvos Jaunikaitis rašo 
apie prakalbas surengtas 7 gruo 
džio per SLA. 212 kuopą. Kores
pondentas rašo, kad T. Dundu
lis (iš Cliicagos) daugiausiai 
kalbėjo apie bolševikus. Čia 
Lietuvos Jaunikaitis apsilenkė 
su tei^be. Žinoma yra čia “ko
munistų” kurie pradeda tokius 
darbus daryti, kaip kitur vyčiai. 
Bet kad pas mus tų vyčių kaip 
ir nėra, todėl “komunistai’’ jų 

s tečiaus 
Dundulis 
ad dau-

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petrinų ir desainą 
kirpti ir siūti vyriškus apreda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausi amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo
kiname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare.
WHITE EAGLE GARMENT8 

PRACTICAL DESIGNING 
8CHOOL

3103 So. Halsted St., Chicago.

ne nerašysiu. Bet T. 
taip agitavo už SLA.

todėl ir reikalinga pranešti vi
suomenei kaip tikrai buvo. Taigi 
n<prųlera sakyti, kad jis vien 
bolševikus gyrė, o apie Susivie
nijimą nė gugu, tai negera.

Kad Kenoshos lietuviai tarp 
savęs nesutinka, tas tiesa, tik 
ve koki lietuviai tarpe savęs ne
nutinka: '“komunistai,” užsipul- 
dinėdami ant socialistų, o 
nesipeša.

— Kaz. Braževičius.

BENLD, ILL.

kiti

Gruodžio 23 dieną persiskyrė 
su šiuomi pasauliu a.a. Juozas 
Bartulis. Mirė St. Louis ligoni
nėj. J. Bartulis buvo 24 metų 
amžiaus. Jį pakirto nemiela- 
širdinga džiova, kuri jį kankino 
pustrečių metu. Velionis prigu
lėjo prie SLA., L. N. K. ir S. J. 
D. kurios nupirko gyvų gėlių 
vainikus. Vėlioms paėjo iš Kau
no gubernijos, Tauragės apskri

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę. z

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

' Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

LAISVES BONDSAI
Mokame Grynais:

1-mas $50 Bondsas .... $50,25 
5-tas $50 Bondsas ......... $50.25

2, 3 ir 4 aukščiausia kaina
J. S. JURIK & CO.

2003 W. 47 St. arti Robey. 
Atdara panedėliais, Ketvergais ir 

Subatonils iki 9 vai. vakare.

čio ir parapijos, šioj šalyj išgy
veno 5 metus. Lietuvoj paliko 
moterį, Amerikoj vieną brolį 
Augustą Bartulį. Velionis tapo 
palaidotas 28 dieną gruodžio 
ant Gillespie, III. kapinių, nes 
ten velionio motina palaidota, 
kuri mirė 3 mėnesiais pirmiau. 
Tegul jam būna lengva ilsėties 
šioje svetimoje žemelėje.

— Benldietė.

DATRIJOTUMAS 
* Pačėduman turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis-* 

$120,000.00.
E. Cor. Fourtk ana 

Jackson Sts. 
S1OVK CITY, LA.

S.

Telefonai Pullman 856, 
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10657 Michigan Avė., Roseland.

Valandos: 9 iki 9 vakare.
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flage’as” pridengimui noro 
apeiti ajba paminti tautos 
laisvę (kaip faktiškai ir bu
vo su Karevičiaus “nepri
klausomybe). O p. Šarūnas 
pasakoja, kad tokia musų 
poziciją reiškianti “atakavi 
mą nepriklausomybės idė
jos”. Savo protavimu jisai 
yra panašus į žmogų, ku
ris mato išviso tiktai dvi 
spalvas, juodą ir baltą: jei
gu ne juoda, tai balta; jeigu 
ne balta, tai juoda (taip pro
tauja ir bolševikai).

jg

'fl
1

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
oedėldienius’. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Haisted St., Chicago,' 
UI. —- Telefonas: Canal 1506.

Uialaakomoji Kaina:
Chicago ja — palto:

Metams s..............................
Pusei metų ................... ...
Trims menesiams .............
Dviem menaaiama .......... .
Vienam menesiai . .............

Chicageje — per nešiotojas: 
Viena kopija ..................
Savaitei ..................... ...........
Mėnesiui ............................. .

Suvienytose Valstijose, no Cblcagoj, 
paltu:

Metams ...................................
Pusei metų ........ ...................
Trinia mėnesiams*...............
Dviem mėnesiams ................
Vienam mėnesiui ................

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...................................
Pusei metų ...........................
Trims mėnesiams ................

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45
.75

115.00
3.00
1.65
1.25 
.65

$7.00 
4.00 
3 00

Remti Lietuvos val
džią ar Lietuvos 
žmones?

Dabar eisime prie paties 
klausimo.

Lietuvį šiandie, girdi, ne
turinti tinkamesnių asmenų 
valdyti sdlį, todėl ir valdžia 
jos esanti ne tokia gera, 
kaip yra pageidaujama.

šitas argumentas tečiaus, 
viena, yra nevisai teisingas, 
kadangi net žmonės, arti vai 
džios stovintįs, sako, kad tie 
elementai, kurie kontroliuo
ja dabartinę Lietuvos vai 
džią, dažnai neįleidžia j vai 
liškąs vietas gabių asmenų, 

o stato į jas savo sėbrus ir 
bičiuolius.

Antra, asmenų klausimas 
yra daug menkesnis, palygi
nant su politiniu valdžios su 
darymo klausimu. Dabar
tinė valdžia susideda ne tik
tai iš negabių ir neišlavintų 
žmonių, o ir neatstovauja 
liaudies. Į ją įeina atstovai 
kuopelių, neturinčių jokio 
ryšio su plačiomis minio
mis; ji todėl ir vadoyaujasi 
tų kuopelių, o ne plačiųjų 
minių interesais. Visos dau- 
giaus ar mažiaus demokra 
tinęs partijos yra griežtai 
nusistačiusios prieš tą val-

reakcionieriais; jeigu ji dar 
galutinai nepardavė jiems 
Lietuvos, tai daugiausia dėl
to/ kad tam yra priešingi 
Lietuvos Žmonės.

Yra faktas, kad Lietuvos 
valdžia remia dvarininkus, 
klerikalus ir kitokius liau 
dies išnaudotojus; jeigu ji 
daro ką gęra žmonėms, tai 
tiktai dėlto/kad žmonės ko
voja už savo teises ir reika
lus.

Yra faktas, kad valdžia 
atidėlioja Steigiamojo Seimo 
šaukimą, nenorėdama, kad 

Šalies valdymas patektų į 
žmonių atstovų rankas. Jei
gu ji sušauks Seimą, tąį tik 
tai spiriama žmonių t ir

tuomet ji dės visas pastan 
gas; kad sufabrikavus žmo 
nių valią rinkimuose.

Taigi, remdami tą valdžią, 
mes patarnautume ne Lietu
vos laisvei, ne jos žmonių ge
rovei, o sustiprintume tą 
politiką, kuri yr^i priešinga 
gerinusiems Lietuvos inte
resams.

Norint, kad Lietuvoje su
sikurtų sąlygos laisvam 

žmonių gyvenimui ir nevar
žomam šalies plėtojimuisi, 
mes privalome remti ne at- 
žagareivišką jos valdžią, o 
žmones, kurie kovoja prieš 
ią. Ir tuos žmones labinus 
remti, kurie kovoja smar 

kiau ir nuosakiau.

Lietuva einamuoju momentu
Ekonominė ir politinė krašto padėtis Kovos su išlau
kiniais ir vidujiniais priešais — Partijos ir jy santykiai.

Čia Naujienos pradeda spau
sdinti ta svarbų d. St. Kairio 
raštų, kurį kų-tik gavome iš 
Lietuvos ir apie kurį jau bu
vome minėję. Skaitytojai, no
rėdami įmanomai geriau susi
pažinti su dabartiniu Lietuvos 
gyvenimu ir jos padėtim, tegul 
ne tik lij straipsnį perskaito, 
bet su atidžia išstudijuoja. 
Raštas tęsis per tris numerius. 
— Red.

Rašo ST. KAIRYS.

Kas šiuo laiku dedasi Lietu
voj? Kas čia draugų iš Lietuvių

Iš Įvairių Sričių
Rato ŠERNAS.

BRANGUS MINERALAI URA
LO APSKRITY!

Rusija, kaip ji buvo prieš da
bartinę karę, tai milžiniško di
dumo kraštas; užima ant že
mės antrų vietų po Anglijos su 
jos valdybomis; daug didesnė 
už Jungtines Valstijas. Nenuo
stabu todėl, kad tokiame dide
liame krašte netrūksta ir viso
kių mineralinių turtų, lik neti
kusi caro valdžia neįstengė to 
nei sužinoti, o dar mažiau tuos 
turtus mokėjo išnaudoti. Rusi
jai priklausė Alaska, J>et ji tų 
kraštų labai pigiai pardavė A- 
merikai, nes palaikymas Alas- 
kos jai neapsimokėjo, o ameri
konai tuojau čia rado aukso 
laukus ir kas metai jo surenka 
beveik tiek, kiek Ameąjka išvi
so užmokėjo Rusijai už tų kra-

Visapusiškesniam išdisku 
savimui klausimų apie Liep
tu va, dedame į Skaitytojų 
Balsus straipsnį “Lietuvos 
valdžios griovėjams”.

Kaip to straipsnio antgal- 
vis rodo, jisai yra' taikomas 
dabartinės Lietuvos vai-, 
džios priešams, if tai ne 
bent kokiems,-a tems, kurie 
stengiasi tą valdžią sugriau
ti. Vienok, davęs tokį ant- 
galvį savo straipsniui, p. Ša
rūnas nė. vienu žodžiu ne- 
prirodo, kad tikslas jo opo
nentų, kuriuos jisai mėgina 
kritikuoti, ištiesų yra Lietu
vos valdžios griovimas.

“Naujienos” rašė, kad jos 
nemato galimybės remti da
bartinę Lietuvos valdžią. 
Bet atsisakymas nuo rėmi
mo tai dai’ toli-gražu nėra 
griovimas. Todėl straips
nio autoriaus sugalvotasai 
epitetas “Naujienoms” yra 
netikęs. Pastebime mes ta
tai ne todėl, kad norėtume 
užsitraukti kuomažiausia i 
priekaištų delei “neloyališ- 
kumo” Lietuvos valdžiai, o 
tiktai todėl, kad p. Šarūno 
sugalvojimas yra klaidinan
tis. Ko mes nesakome, už tą 
mes neatsakome.

“Naujienos” yra ne kartą 
pareiškusios, kad jos stoja 
už Lietuvos valstybę, ir kad 
todėl jos pripažįsta ir reika
lingumą savos valdžios Lie
tuvai. Taigi jos anaiptol ne 
galima statyt į vieną eilę su 
tais elementais, kurie gei
džia Lietuvos valdžios su
griovimo. P-as Šarūnas, da
rydamas tatai, nukreipia 
musų ginčą su Lietuvos val
džios rėmėjais į visai šlei
vas vėžes.

Lygiai taip jisai elgėsi, ir|ya> ieifiru mes remsime da 
dar tebesielgia, su Lietuvos 
nepriklausomybės klausi
mu. Mes visuomet tvirtino
me, kad pirma negu formu
lavus tokius arba kitokius 
tautinius Lietuvos reikala
vimus, reikia pripažinti jai 
apsisprendimo teisę, nes ne
priklausomybė arba koks 
kitas reikalavimas, nepa
remtas apsisprendimo prin
cipu, gali būti vien “camou-

Apie ministerių ir valdi 
ninku algas mums čia ifėra 
reikalo kalbėt. Ir privatiniai 

| asmens Lietuvoje ir žmonės^ 
surišti su valdžios įstaigo
ms kaltina dabartinę valdžią 
didelių algų ėmimu (ir dar 
blogesniais dalykais); taigi, 
jeigu valdžios‘rėmėjai nori 
atremti tuos kaltinimus, tai 
jie privalo parodyti, kad tos 
algos yra ne perdidelės ir
tt. P-o Šarūno nurodymas į 
Švediją ir Norvegiją neiš
laiko kritikos, nes su toms 
šalims Lietuvai dar pcTank 
sti lyginties.

Musų oponentas stato
klausimą: kas bus su Lietu
va, jeigu mes neremsime da
bartinės jos valdžios? Jo 

nuomone, tuomet suirs visa
kadšalis. O mes manome, 

taip blogai su Lietuva dar 
nėra. Jos likimas nėra pas
tatytas ant tos reakcionie 
rių saujos, iš kurios yra su 
darytas Galvanausko kabi
netas arba Valstybės Tary
ba: ne Lietuva ant jų stovi, 
o jie yra užsirioglinę ant 
Lietuvos sprando. Jeigu jie, 
negaudami paramos, nepa 
jiegtų laikyt savo rankose 
šalies vairą ir butų privers
ti pasitraukt, tai Lietuva ne 
tiktai nepražūtų, o jai dar 
butų sveikinus.

Todėl mes ir nesibijome 
pasekmių dabartinės val
džios nerėmimd. Priešingai 
p. Šarūnui, mes statome 
klausimą: kas bus su Lietu-

bartinę jos valdžią?
Yra faktas, kad ta val

džia mažai tesirūpina Lietu 
vos gynimu nuo išlaukinių 
priešų; jeigu ji ką daro tuo 
žvilgsniu, tai greičiaus 
žmonių spiriama, negu savo 
noru.

Yra faktas, kad ta valdžia 
stačiai bičiuliuojasi su ar
šiausiais Lietuvos nevido
nais — Rusijos ir Lenkijos

ina?
Pamėginsime kiek laikas ir pa 

jiegos leis, šiuo kartu paduot 
bendrą, rupiais ruožais nupieš
tą dabartinę Lietuvos padėlį. Be 
to bendro fondo, suteikiamos 
atskirų atsitikimų žinios gal bu
tų jums ne visai suprantamos, 
arba suprastos klaidingai. Rašo
me, žinoma, kiek tik galima la
biau susitraukdami.

Visą beveik karo laiką išbu
vus žiaurioj vokiečių okupaci

joj, Lietuva lig šiai dienai nėra 
’pasiliuosavusi nuo svetimų už- 
grobikų; jų skaičius net padidė
jo ir sunki! butų pasakyti, kuo
met kraštas pajėgs laukan juos 
išvytį. Dabar Lietuvą ėda iš 
rytųdęnkų legionai, ruožtu nuo 
Tauragės Mintaujon apgulė ge
ležinkelį vokiečių kariuomenė, 
vietomis tirščiau pamaišyta ru
sų gaujomis, sudarytomis čia re
akcinės Rusijos liekanų — kol
čakininkų. Tas iš Vokietijos at- 
šliaužę's žaltys vietomis prasi
plėtė, sudarydamas didesnes 
guštas Šiaulių ir Badviliškio sri
tyje, Tauragėj ir Jonišky. Tiek- 
pat vokiečių rankose pasilieka 
geležinkelis iš Bajorų (Kretin
gos) Prckulen. Bušų komunis
tų Lietuvon atgabentoji raudo
noji armija, pusę metų paplėši- 
kavus, jau galutinai išvyta iš 
musų krašto ir šioj Dauguvos 
pusėj nebelieka berods nė vieno 
bolševiko. /

Dabartiniai Lietuvos okupan
tai — ne pripuolamas daiktas. 
Tikslai, kuriais vedini atėjo jie 
musų kraštan, rišusi labai gyvai 
su musų ateitim ir todėl reika
linga nors trumpai jie išaiškin
ti.

Lenkų legionai Lietuvoj.

iš jo provincijų ir rinkų Lenki
jos pramonei. Lietuvos dvari
ninkai ir sulenkėjusi arba len
kiška miestų buržuazija ir ku
nigija nori prie tos progos savo 
pyragu kepti: dvarininkai va
duoti dvarus nuo konfiskavimo 
ir atidavimo bežemiams ir ma
žažemiams, kunigai ir miestų 
buržuazija — patikrinti sau atei 
tyje Lietuvoje priešakinio “kul
tūrinio’’ visuomenės sluogsnio 
padėti ir be kitų konkurencijos 
srėbti gyvenimo pasmetonius.

Bolševikų viešpatavimas Lie
tuvoje sudarė liaudy, išdalies 
net darbininkuose tokį ūpų, kad 
kiekvienas naujas okupantas bu 
vo laukiamas kaipo paliuosuo- 
tojas; lenkiškas vielos gaivalas 
paruošė sąlygas lenkams leng
vai užimti Vilnių ir Lietuvos ry
tus ir kuomet tas įvyko, lenkų 
okupacijos atnešti obalsiai len
gvai ėmė prigyti. Šiandie Vil
niaus lenkiškai kalbančioji da
lis ne labai nori klausyti apie 
Lietuvą; panašus ūpas įsigali 
sulenkėjusiame kaime, ir oku
pacija žada virsti užkariavimu. 
Rytams atgauti darosi reikalin
ga ne tik ir ne tiek ginkluota 
prieš legionus pajėga, kiek nu
statymas pačioj Lietuvoj tokios 
tvarkos, kuri savo demokra t i il
gumu, savo sočialėmis reformo-' 
mis darbo žmonių reikalams ap
rūpinti pajėgtų pavilioti darbi
ninkus ir valstiečius lenkų už
imtoj Lietuvos dalyj. Demokra
tijai tinkamas tautinio klausi
mo išrišimas yra irgi viena pa
matinių sąlygų Lietuvos rytams 
atgauti ir tvirtai juos surišti su 
lietuviškai kalbančiąja dalim.

vos rytus ir padarius visą eilę 
pastangų, patraukti savų siūly
mų pusėn lietuvius, oficialu Len
kija, bent demokratingesnioji 
jos dalis berods galutinai įsiti
kino, kad “unija“ yra negalima, 
ir apie tai liovusį kalbėjus. Da
bar jų ir ypač lenkų nacionalistų 
tekalbama apie prijungimą prie 
Lenkijos Lietuvos rylų su Vil
niumi. Rytų okupantai buvo 
mėginę nuversti dabartinę laiki
nąją Lietuvos valdžią; jų pade
dama buvo susidariusi šiapus 
fronto plati lenkų organizacija 
iš dvarininkų ir miestų buržua
zijos (Polska Organizacija Woj- 
skowa)t<uiitiesusi visą Lietuvą; 
ji jau buvo beimanti ginklą pul
ti, Kaimą, bet sukilimo priešdie- 
ny tapo užklupta, besukant už
tiktas visas jos sąstatas ir dau
guma veikliųjų sukilimo dali
ninkų, apie 500, sėdi dabar ka
lėjimuose.

‘Avanturia išvidaus sugniaužta 
bent ilgesniam laikui, bet len- 
kų-okupantų noras slinkti vis 
toliau Lietuvos gilumon reiš
kiasi prie kiekvienos progos, ir 
atskirose vietose jie ir dabar,die- 
žiuriąt anglų tariamojo stabdy
mo, vis pirmyn paeina. -Šiuo 
momentu pavojus lenkų gink
luoto laužimosi į vakarus ne tik 
nesuimtžėjo, bet dar padidėjo: 
išilgai jų dabar užimtos-linijos 
— Dinaburkas, Ąhmla, Balni-

von musų dvarininkai, lenkai ar
ba sulenkėję kunigai, lenkiško
ji miestų buržuazija, remiantis 
visais tais gaivalais, kurie, pa
gauti nacionalistinės lenku agi
tacijos, pateko turtingųjų luo
mų intakon. Tuo lengviau bu
vo jiems legionus atšaukti, kad 
pačioj Lenkijoj valstybės gyve
nime vedamąją rolę pastvėrė į 
savo rankas imperialistiniai gai
valai iš miestų buržuazijos ir 
agrarų (dvarininkų), dėl kurių 
nublukęs Pilsudskio demokra
tizmas buvo tik priedanga mi
nioms sukląįdinti ir jas saviems 
tikslais išnaudoti.

Legionų uždavinys — užimti 
Lietini; sudaryti joje tokią val
džią ir tvarką, prie kurios mu
sų kraštas butų galima surišti j
“unija” su Lenkais ir padaryti kai, Širvintai — ypač prieš Uk

Inžin. STEPAS KAIRYS 
žymiausias Lietuvos socialdemokratų veikėjas ir kovo
tojas už darbo žmonių reikalus. Rašto “Lietuva eina

muoju momentu” autorius.________

mergę, Kaišedorius ir Seinų sri
ty sutraukta dideles pajėgos, su
traukta tuomet, kai dauguma 
Lietuvos kariuomenės teko mes
ti vokiečių — kolčakininkų 
frontai): Jurbarkas, , Raseiniai, 
Baisiogala, Linkuva, Biržai.v

Lietuvos socialdemokratų 
mėginama susisiekti su Lenkų 
proletariato atstovais, susipras
ti ir susitarti dėl bendro prieš 
lenkų užgrobikus veikimo; bet 
kokie tų pastangų bus rezulta
tai, šiandie dar peranksti kalbė-

Vokiečių-kolčakininkų žygiai.

VokieČių-kolčakininkų oku
pacija yra antrai opi šiai dienai 
skanduok', tiek-pat pavojinga 
krašto ir Lietuvos demokratijos 
ateičiai, nes ją spdarė susivieni
jusi vokiečių ir rusų reakcija.

Besitraukiant iš Lietuvos, vo
kiečiai pasiliko Žemaičiuose tuo 
neva tikslu, kad apsaugojus grį
žimo kelia Kurše esančiai vo
kiečių karuiomenei. Dabar pa

imi pripažinti, užpuolė ir išgrio
vė visą eilę valstybinių ir vi
suomenes įstaigų, šeimininkau
dami kaipo caro laikais. Dabar, 
kai pirmutiniai vokiečių-rusų 
Rygos puolimai sugniužo, Lietu
voje koncetruojama prieš juos 
kariuomenės dauguma, pačių 
žmonių tarpe ėmė rištis partiza
nų būriai, ir susigriebę anglai 
pradeda vokiečius spausti, kol- 
čakininkai aiškiai kruptėlėjA ir 
ima nebetekti pamato po kojų. 
Atsimainė ir jų kalba su Lietu
vos dabartine valdžia, — dabar 
jie, girdi, norėtų tik į bolševikų 
frontą išeiti. t

Abejų okupacijų pavojus Lie
tuvos demokratijai, jos laisvai ir 
demokratingai ateičiai yra vie
nodai didelis ir nepramanytas. 
Tegul bent kuri jų jsisigalėtų 
ir,savo šumanymus atsiektų, Lie 
tuva, kaipo nepriklausoma res
publika žlugtu, reakciniai už-

tik stengėsi griebt sau svetimus 
kraštus, bet jų išnaudoti nemo
kėjo ir jų turtų nepažinojo; 
pasiglemžus svetimus kraštus 
caro valdžia mokėjo tik jų žmo
nes spausti ir parsekioti, bet ne 
žmonių naudai tų kraštų tur
tus išnaudoti; dagi patiems žmo
nėms juos išnaudoti trukdė.

Uralu apskrity] visur randa 
brangių mineralų. Ypač daug 
tokių mineralų yra Zlatousto, 
Ekaterinburgp, Nižnetagilsko 
ir Verchoturjės apskričiuose. U- 
ralo kalnuose surenkama 90 
nuoš. visos ant žemės produk- 
kuojamos platinos, kurios kaina 
vis eina didyn todėl, kad jos 
mažai yra, p daug reikia; dabar 
platina yra kur kas brangesnė 
už auksą. Platinos produkcija 
veik visa yra franeuzų rankose. 
Bogoslavsko aplinkinėse rado 
ir gana turtingus aukso laukus. 
Auksą randa žemėse ir kasyk
lose taipgi paupiuose Ekaterin- 
burgo aplinkinėse. Iškastą auk
są reikia valdžiai pristatyti, nes 
jis yra valdžios monopolis. Už 
pūdą aukso ji mokė j/, pp 18000 
rublių, taigi apie 220 rublių už 
svarą (? Red.). Parduoti priva- 
tiškiems prikėjams uždrausta.

Tuose Uralo kalnų distriktuo-

, Vokiečių kapitalistai ir agrarai 
mato šiandie Rusijoj vienintelį 
šaltinį, iš kur jų pramonei butų 
galima liuosai žaliosios medžia
gos gauti, ir svarbiausi rinką, 
kuriame tektų savo išdirbinius 
pardavinėti. Prasilaužti Rusijon, 
numušti bolševikus, sudaryti jų 
vietoj sau palankią valdžią ir 
ekonominiai užkariauti Rusus— 
tai dėl jų būtina gyvenimo ir 
pietojimos sąlyga. Tam vyriau
siam tikslui kapitalistų sudėta 
reikalingi pinigai, susamdyta iš 
visokių atmatų kariuomenė, ap
rūpinta ji ginklais ir maistu ir 
sutraukta Lietuvon ir Kurton, 
iš kurių padaryta baza savo o- 
peracijoms prieš bolševikus.

Del akių ir gauti gyvų su Ru
sais ryšių, sutraukta Lietuvon 
Caro armijos skutai iš buvusių 
Vokiečių nelaisvėje rusų jenc- 
rolų, aficicrių, kareivių ir šiaip 
pribadė j usios Rusų buržuazijos, 
ir vokiečių pašonėj sudaryta iš 
jų kariuomenė (apie Kuršėnus 
ir Kurše), kolčakininkų bata
lionai. Toje neva rusų kariuo
menėje, pasiryžusiai atliuosuo- 
ti nuo bolševikų “didžiulę, ne
dalomą“ Rusiją, buvo kaip kada, 
iki 80 nuoš. vokiečių. Visa ta 
avantiūra aiškiai remiama Vo
kiečių “socialistinės“ valdžios, o 
kai kurie rusų vadai net Antan
tes. Kiek teko ir tenka kentėti 
Žemaičiams nuo tų ištvirkusių, 
dažnai žmogaus veido netekusių 
gaujų, galite bent išdarius maty
ti iš kartu siunčiamo memorialo 
apie vokiečių ir kolčakininkų šu
nybes Šiauliuose ir kitose jų už
imtose vietose.

Kuomet kolčakininkai pasiju
to jau įsigalėję, jie iškarto pa
rodė tikrąjį savo veidą. Atvirai 
paskelbė, kad Lietuva tai tik Rut_ 
sų dalis, kuriai geriausiame at-' 
siilikimc tik autonomija tegali- •

demokratiją ir jos siekimus lik
viduoti, iškeldami visuomenės 
ir politinio gyvenimo priešakiu 
pasiturinčius luomus. Lietuvos 
liaudis kartais gal instinktu, bet 
aiškiai numano padėtį. Nėkuo- 
met kerštas prieš lenkus dvari
ninkus ir jų sėbrus, pricf kolča- 
kininkus ir jų talkininkus vo
kiečius nebuvo toks didelis ir 
veiklus Lietuvos darbininkuose 
ir inažiažeipiuosc ūkininkuose, 
kaip dabar. Partizanų būriai, 
organizuoti ir neorganizuoti, au
ga pirmučiausia tų musų visuo
menės sluogsniu sudaromi. Prie
šingai, vidutiniai ir stambesnie
ji ūkininkai, savo turtą besau- 
godami nuo įvairių grobikų, 
iki šiol'už jo nemato1 krašto pa
dėties, neišmoko ginti jo atei
ties ir daugumoje egoistiškai ša
linasi nuo sunkiausių pareigų 
karšio laisvei ginti, jeigu prieš 
juos nevartojama griežta prie
varta. Išimtį iš to bendro apsi- 
reiškimA sudaro tik labiau tau
tinio susipratimo paaugintos

Savaime suprantama, kiek ne
rimo ir gaišto sudaro tas pa
šonėj riogsąs užpuolimo pavo
jus, kiek bergždžiai nyksta turto 
ir žmonių, pajėgų pasiruošti ar
ba vesti kovų su užpuolikais.— 
nyksta, kuomet kraštas skubo
tai turi ruošties naujų gyvenimų 
namie tvarkyti, eiti prie laisvo 
demokratinio susidarymo. Vie
nas, didis musų liaudies laimė
jimas, tą padėtį pergyvenant, 
tai kfekvienam dabar matoma 
liesa, kad be kovos nieko nega
lima pasiekti, kad kovoje savi
mi tegalima pasitikėti ir remtis 
savo krašto pajėgomis; laimėji
mas lame, kad Lietuvos demo
kratija faktiniai savo sieloj ima 
pasiliuosuoti iš vergo kailio, pa
ti stveriasi ginklo, mokinasi juo 
ginti 
nuga

savo teises, savo ateitį, ir 
į laisvus piliečius.

(Bus daugiam)

menulius, bet ne deimantus, nors 
ir nemažiau brangius, kaip tai: 
rubinus, akvamarinus, smarag
dus, safirutf, alhetistus, topazus 
ir kitokius. Jų j ieškojimu užsi
ima ypač švedai.

Redakcijos Atsakymai
M. S. — “Kaip žmogus mąs

to’’ laikraštin nedėsime. Persil-
pnas.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
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Pėtnyčia, Sausio 2 d., 1920

L.D.L.D. Reikalai
Rezoliucija prieš LDLD. 

viršininkus.

Gruodžio 20 dienų Liuosybės 
svetainėje (Chicagoj) buvo ne
paprastas LDLD. 86-tos kuopos 
susirinkimas. Atidarius susirin
kimą buvo paaiškinta priežas- 
tįs, delei kurių jis sušaukta. Jos 
tokios 1) gauta nuo p. K. Stepo
navičiaus laiškas, kur jis rašo, 
kad LDLD. 86-tą kuopą suspen
davęs koks tai centrai inis komi
tetas, o dalį josios narių esą “vi
sai išbzraukęs”; 2) gauki nuo 
LDLD. centro valdybos nario, d.

Severos Gyduoles užlaiko v 
šeimynos sveikata.

Kosulys
yra tai vienas •ymptoma*. krtfs pa
prastai draugauja peršalimams, gri
pui Ir tokiems nestuagijmams, kuri* 
užgauna kvėpavimo trlhbeles. Toki
ame atvėjyje reikalingai vaistas, kurs 
nevlen apmarina uždegimą, bet kartu 
sulaiko Iritacija ir kosulį. Rasi, kad 
nėra nieko geresnio ui I

evera s 
Balsam 
for Lungs

(S«v*roa Bfthatno Pl*učiatn»> kuris yra 
gerai žinomas nuo 1881 metu, kaipo 
vienas puekmingiausiu vaistu nuo 
pergalimo, užkimimo ir kosulio, vpa- 
tyngal jeigu kosulys pasini, nuo kvė
pavimo triubeliu uždegimo, iš priežas- 
tlM spMtnodilko smaugulio arba in- 
fluensos. Kainos: 35 et. ir 1 et. taksu, 
arba 50 et. ir 2 et. taksu. Parsiduoda 
visur aptiekose.

Severo* Lietuviškes Kelendoriu* 
1920 metame duodame* dovanai! Pa* 
pranyk nu* sav* apti*k*riaus.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

OOCjCCjO

N AUJIENOS, Chic a g5o
K. Liutkaus, atsišaukimas kvie
čiąs kuopas gelbėti LDLD. nuo 
organizacijos griovikų-komuni- 
stų pasikėsinimo.
. Pirmiausia imta svarstymui p. 
K. Steponavičiaus laišką. Bet 
ant vietos buvo nurodyta, kad 
jis nėra musų organizacijos cen
tro sekretorius, todėl nėra rei
kalo su juo turėti ką nors bend
ra. Duota įnešimas padėti lai
šką arcliivan. Taip ir daryta.

Vėliaus svarstyta apie tai 
kaip, kokiu budu pastojus kelią 
dabartiniems musų organizaci
jos griovikams. Kadangi tok'įų 
gaivalų randasi ir 86-toj kuo
poj, tai tarta elgtis su jais taip, 
kaip rodo musų organizacijos 
konstitucija, kurioj sakoma, 
kad “kiekvienas draugijos na
rys, kuris pasirodytų esąs priešu 
organizuotam į Socialistų? Bar

mui — išbraukiamas iš šios 
draugijos.’’ Tatai taip ir padary
ta: devyni “komunistai 
pašalinti iš kuopos.

Išrinkta specialė komisija su
sižinojimui su kitomisLDLD. 
kuopos Chicagoje, kad bendrai 
veikus organizacijos labui.

Plačiai kalbėta apie LDLD. 
centro valdybą 1920 metams. 
Pagalios duota įnešimas atšauk-

tapo

rinkimus/ Įnešimas pasiųsta 
centralinio komiteto nariui, d. 
K. Liutkui.

Pagalios sumanyta ir kaip 
vienu balsu užgirta sekama rezo
liucija prieš pragaištingą buvu
siųjų LDLD. viršininkų elgimą
si. . jč’

Geresni Biskvitai Geresniu Budu Daryti 
Mašinomis Pakuoti

į LIS pO (racfyers
t.cngvi, čitipąjį, trupąs krekeriai — Ak! Koki jie geri! 
Ir kepti kepykloj taip švarioj, kaip kad Olandietčs 
virtuvė. '
Mes dedame į juos tik gryniausių reikiamą 
kepame pavyzdingoje savo kepykloje

— ir p.rtkvi visą jų « pečiaus imtą šviežumą 
trimis apsaugojamaisiais dangteliais. Tie 
begalo puikus. Pamėginkite jų šiaudą*.

Gausit savo Grosernėj.
Sawyer Biscuit Company

Phonc, Haynurrket 5160

daiktų ir

uždarome 
krekeriui

Rezoliucija.

Kadangi LDLD. centro valdy
ba, išskiriant vieną d. K.,Liut
kų, yra peržengus LDLD. kons
tituciją prisidėdama prie LKS., 
priešingos LSS. ir Soc. Partijai 
organizacijos,

Kadangi centro valdybos na
riai, išskiriant d. K. Liutkų, ne
tik paliovė rėmę, organizuotą į

bininkų judėjimą, bet priešin
gai — ėmė atkakliai kovoti su 
juo ir demoralizuoti LDLD. na
rius, ką griežtai draudžia LDLD. 
konstitucija, ir

Kadangi ta centro valdyba 
(be drg. Liutkąus) yra nusižen
gus prieš LDLD. konstituciją ir 
tuo pastačiusi save už musų or- 
ganižacijųs ribų, bet to nevei
zint vis dar skaito save tos orga
nizacijos viršininkais ir varo 
šlykščią agitaciją taiipe narių 
tikslu pasukti musų organizaci-

I ją į LKS..vėžes, tai.
Tebūnie nutarta, kad LDLD. 

86-ta kuopa griežtai protestuoja 
prieš lokį jų elgimąsi ir atvirai 
pareiškia, kad ji nepripažįsta 
juos esant teisėtais musų orga
nizacijos viršininkais ir nesiskai
to su jais, išskiriant d. K. Liul- 
kų. ;

Kuopos tarimų pranešimo

&I4-STS

^ Pigiau Negu 
Pažymėtos Kainos

bite vyro ar vaiko siutas, arba overkautas bu-
A **

nanj, šlake, apart paprastu mėlintijy ir juodiju

Dolerio vertės už 75c.
Konservatyviškai kalbant mes sakome dolerio vertės

už 75c., bet reališkai kalbant sutaupinimas yra daug di

ir

pa-

or-
Tai

A. Karsokas
V. Martinaitis
J. Vilius.

Skaitytoju Balsai
{Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako ]

NAUJI METAI.

Mes, darbininkai, laukėm šių 
i Naujų Metų. Laukdami tikejo- 
L mes, kad jie dėl mus bus geres

ni už pereiths senuosius metus. 
Tatai džiaugdamies siuntėme 
vieni antriems savo širdingus 
pasveikinimus, susitikę spau
dom vėni antriems dešines ir 
sakėme: “Laimingų Naujų Mė
ty!”

Bet, deja jau praėjo šimtai, 
tūkstančiai naujų metų ir dar 

. kiti šimtai, tuksiančiai praeis, o 
mes darbininkai, laukėm lau
kėm ir nesulaukėm tų “laimin
gų naujų metų’’. Tas pats bus 
ir su šiais 1920 metais. Nors mes 
ir da taip vieni antriems linkė
tume, kad jie butų geresni, bet 
jie nebuiį geresni už bent ku
riuos praėjusius metus. Matome 
juk kapitalistų rengimąsi uždėt 
naujus pačius darbininkams; 
matome jų pastangas sukelti di
desnes kainas ant pragyvenimo.

reikmenų, o mažesnes algas už 
musų sunkų darbą. Jie stengiasi 
įvesti didesnę priespaudą dirb
tuvėse ir atimti mums teisę or- 
ganizuoties. Jie ruošia musų or
ganizacijų — unijų vadovams 
ilgus metus kalėjimo, 6 darbi- 
ninkams—drausmių streikuot, 

laikyti susirinkimus ir tt., štai 
kas musų laukia, koks baisūnas 
užsislėpęs už naujų metų slenk
sčio. y

Draugai ir draugės, visa tai 
aiškiai rodo, kad mums neužten
ka tik palink&ti vieni antriems 
“laimingų Naujų Metų” ir sudė

jus rankas laukti kitų naujų me 
tų idant atkartojus tų pačių se
nų linkėjimų. Jei norim su
laukt laimingesnių metų, tai tu
rime ką nors veikti* turim su
rasti budus musų veikimui ir 
veikti, veikti. Veikti, kad tas 
baisūnas nedrįstų uždėti savo 
sunkią leteną ant musų spran
do, atimlti visas darbininkams 
priklausnčias pozicijas. O kad i 
veikli, tai turim susiorganizuot, 
nes tik organizacijos pagelba | 
veikdami turėsime geresnių 
sekinių.

Tiesa, mes jau turėjome 
ganizaciją ir gana stiprią;
lietuvių socialistų organizaciją, I 
kuri darbo žmonėms buvo ir ■ 
liūs atsakančiausia, nes ji ėjo ir ■ 
eina tiesiu keliu prie geresnių ■ 
metų nešdama raudoną vėliavą ■ 
užrašu: “Visų šalių Darbiniu- ■ 
kai, Vienykitės!’’ Bet pastaru©- J 
ju laiku visokio plauko tamsos ■ 
šeškai, pasivadinę save komu
nistais, nesnaudė. Užpuolė jie ■ 
organizaciją ir šiek tiek apdras- J 
kė, truputį sustabdė jos veiki- ■ 
mą. Tik neilgam. Nors ir už- ' 
puolikų tikslas buvo “sunaikinti ■ 
ją,’’ vistiek jie šito neatsiekė. J 
Socialistų organizacijos kova ■ 
laimėta, ji išėjo pergalėtoja ir ' 
eina kaip ėjusi tuo pačiu tisiu ■ 
keliu — linkui pasiliuosavimo . ' 
iš po visokios priespaudos, lin- ■ 
kui geresnes ateities, geresnių J 
naujų metų. Ji patraukia prie ■ 
savęs vis daugiau ir daugiau m 
narių ir pritarėjų. Taigi, (Irau- w 
gai ir draugės, mes turime su-| 
knisti kad minėtą organizaciją 
da daugiau sustiprinus, kad atei 
tyjė niekas nedrįstų pastot jai 
kelią. Mes esame tikri, kad tik 
socialistų organizacijos paįgel- 
b:i' veikdami galėsime sulaukti 
geresnių, laimingesnių, jeigu ne 
1920 tai bent kurių kitu naujų 
metų. —• Ant. Jusas.

LIETUVOS VALDŽIOS 
GRIOVĖJAMS.

dėsnis, nes musų prekės yra pamatuotos ant marketo 6 
menesiai atgal, negu ant daug augštesnio šios dienos 
marketo.

Originaliai kainų tikietai palieka ant ko 
žno aprėdalo; jus nurokuokite vieną-ket 
virtdalį laike pirkimo. „
Daugybes stako duoda platų pasirinkimą, stiliaus, 

materijos ir spalvos.

Vyry Aprėdalai
15.00 siutai ir kautai, dabar 11.25 
17.50 siutai ir kautai, dabar 13.12 
20.00 siutai ir kautai, 
25.00 siutai ir kautai, 
30.00 -siutai 
35.00 siutai 
40.00 siutai 
45.00 siutai
50.00 siutai ir kautai 
60.00 siutai ir kautai, 
65.00 siutai ir kautai,

x 75.00 siutai ir kautai, dabar 56.25

ir kautai, 
ir kautai, 
ir kautai, 
ir kautai,

dabar 15.00 
dabar 18.75 
dabar 22.50 
dabar 26.25 
dabar 30.00 
dabar 33.75 
dabar 37.50 
dabar 45.00 
dabar 48.75

$8.50
10.00
12.50

i kautai
• kautai
i kautai

ir siutai, 
i rsiutai, 
ir siutai,

Vaiky Aprėdalai
dabar 6.38 I 15.00 kautai ir 
dabar 7.50 1 20.00 kautai ir 
dabar 9.37 I 25.00 kautai ir

siutai, dabar 11.25 
siutai, dabar 15.00 
siutai, dabar 18.75

Linksmu Nauju Metu
Visiems Lietuviams Turintėms Automobilius
Dėkavojanr visiems už praeity mėty parėmimą, ir.mes stengsi

mės atsilyginti jums šiais metais geriausiais gurnais ir tt.

Aft ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnCjęs pilvelis buvo. Dtspep 

sija.nevirinimas pilvelio, nu.slabnčjimas. Kraujo, inkstą, Nervu ir 
abelnas spėką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistą, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Ncrvatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprčt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadė po krutinę. Vidurią rėžimas 
išnyko po Užmušimui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle 
mačiau tokį skirtumą ir 1000 ąykią dėkuoju Salutaras mylistų 
radėjistei ir linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su 
kinis

1707

Masiškos ir Tnrkiškos Virk
/

12th STREET
Tel. Kcdzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louis Avė. 

CHlCAGO, ILL.

■«o

Užlaikome visokius automobilinius reikmenis.

South west Tire Company Ine.
2038<40 W. 35th St., 3475-77 Archer Av.
McKinley 149 / > McKinley 373

reikalinga

Gruodžio 24 dieną “Naujie
nų“ redakcija stato “Lietuvos 
valdžios rėmėjams” keletą klau
simu. nors tais klausimais jau 
nebea lakuojama nepriklauso
mybės idėja, bet norėčia kičk a- 
pic juos pakalbėti.

Pirmiausia aptarsime: “ar 
gali prie dabartinių sąlygų Lie
tuvoje būti geresnė valdžia.“ 
(geresne tuomi atžvilgiu kad 
užtikrintų didesniam žmonių 
skaičiui maisto drapanų ir i>esu- 
trukdomos progos varyti tolyn 
ckonominį-pramoninį gyvenimo 
procešą).

Šalies valdymui
“mokytų” arba šiek-tiek apšvie
stų žmonių To niokytumo Lie
tuvoje teturi žmonės išėjusi mo
kyklas: kunigai, daktarai, ir ki
ti “inteligentai.’’ Beeidami mo
kyklas ir paskui betarnaudami 
senosios rusų valdžios aparate 
jie" tai daugiau lai mažiau užsi
krėtė taip vadinamu “biurokra
tizmu.” Nepriklausomoje Lietu
voje tokie žmonės, gyvenimo 
faktų ir savo smeigstumo-ambi- 
cijos varomi tapo “valdžia.” Nes 
kitokių žmonių nebuvo ir nė
ra 'lai vietai eiti. Jei ir yra vie
nas kitas, “dėl trupinio aukso, 
dėl gardaus valgio šaukšto” ne
išsižadėjęs kilokesnių idealų, lai 
jis, svarbiausiuose perversmo- 
krizio momentuose neturi liau
dyje paramos. (Pavizdis, Šleže
vičiaus kabinėti) griuvimas.) 
Nes “biurokratų” yra daugiau, 
ir todėl liaudies minties nustaty
tojų ton linkmėn daugiau. Tai
gi, koki bus didžiumoje valdžios 
aparato aptarnautojai, toki bus 
ir valdžia. Jejgu “Nauj.” mano, 
J<ad prie dabartinių sąlygų Lie-

atsilikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie 
SALUTARAS

CHEMICAL 1NSTITUTION J. Baltrūnas,
So. Halsted St., Telephone Canal 6417.

, į „ J ,----------nir-rr-i-TrT-rr

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta-* A n_n
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. /u. 11 U

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 M1LWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sta.

Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
l'larninkais, Ket vergais 
ir Suimtomis 9—9

tuvoje gali gyvuoti kilokesnė 
valdžia, lai galima paklausti ant 
kokios dalies visuomenes ta 
valdžia remsis? Bolševikai*ban
dė apsieiti be “valdymo eksper
tų’’ ir turėjo daryli kompromi
sus.

ja neša • žmonėms — nereikia 
daug aiškinti. Neduosi pinigų 
Lietuvos valdžiai — kariuome
nė iširs. Lieluvos'žmonės nete
kę gynėjų taps aukomis bermon-

Salutaras:

Prof.
Chlcago,

pasė
to-

in

Nesiusk Nei Cento

Kadaro jokio skirtumo kas jus esą 
te; fermery.s, darbininkas ar me
chanikas, jus būtinai reikalaujate 
šios ylos. Ji sutaupys jums pinigų 
ir laiko. Jus galite daryti visokį pa
taisymą su šia yla, kaip tai: čcvcry- 
kus, pakinktus ir kitus didelius ir 
mažus pataisymus. Ji siuva gerai 
ir greitai, kaip mašina. Kainuoja su 
20 aršinų šiaučiškos drotės ir dviem 
adatom, lik $1.00. Septynios (7) ylos 
už $5.00. Extra adatos, tiesios ir krei
vos po 10c. kiekviena. Extra kamuo
lėlis siūlų 15c. Mos noriai sugrąžin
sime jūsų pinigus, jei jus nebuste 
užganėdinti. Neatidėliok, bet Šian
dien, tuojaus, atsiųsk savo vardą ir 
adresą, o mos atsiųsime jums ylą 
C. (1. 1). Jus užmokėsit kuomet paš
to nešiotojas atneš jums į namus.

INTER. SALES CO.
Sta I). Box 122 N«w Yprk, N. Y.

klausė Tolstojus. Remti lą val
džia, ar ne? (musų amerikiečių 
rėmimas susieina ant to; kad 
dabar skolinsime penki us mili- 
ar.’ts dolerių, kurių išleidymą 
spręs dabartinė Lietuvos*' vald
žia). Jei nerenrsi — Lietuvoje 
įvyks toki miotikiai, kaip kad 
Zarasų apskrityje, kur didžiuma 
mokytojų metė ėję savo parei
gas, nes valdžia neturėdama pi
nigų nemokėjo algų per*3 mėne
sius. Neremsi — suįrę geležin
keliai visai atsisakys tarnauti.

kių plėšikų, tykojančių ant jų 
turto. Litaniją panašių faktų 
galima butų prirašyti gana ligą.

Apsvarsčius tuos faktus man, 
rodosi, kad Lietuvos žmonėms 
ir jų vaikams daug daugiau pik
io butų mums atsisakius remti 
(pinigiškai) Lietuvos valdžios, 
negu mums ją remiant. Kas, 
kad ten koks valdininkas apsi
rijo žmonių (dabar musų) pini 
gaiš? Tie patįs pinigai tuom pa
čiu laiku gali būti sodino šim
tuose Lietuvos vaikučių mokslo 
diegus. Kas, kad kai-kur Lietu-

Alus Degtine Vynas
Pilna formule ir pilnas pamoki

nimas, apimantis padarymą nami- 
lio distiliuotuvo ir veikimą su juo, 
iŽ $1.00. Ruginė, tikrasis alus, pa- 
•inktiniat vynai užtikrinama.

TIKROS PREKĖS
Ne kokie nudavimai. Mes pir- 

iūhiis darėme alų ir degtines, For
mules įstatymiškai galima siųsti pač 
ta. Veik greitai. Pasiųsime gavę 
M.00 Money Orderiu ar pinigais.

William Klaes Institute,
Dop. 85, Milwaukee» Wia.

Kiek blogo suirusi transporluci-1
Skaitykite ir Platinkite

(Tąsa ant 6-lo pulsp.)

I
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(Tąsa nuo 5-to pusi.) 

vos valdžios aparate sėdi visiš
kai neverti žmonės? Kitose da
lyse 'to aparato renkasi telegra
fistai, farmaceutai pramoninin
kai — tai yra žmonės, kuriems 
lietuvių kariuomenė atginanti 
priešus (pagelba musų paramos 
pinigų) duoda progos tarnauti 
žmonėms.

Dabar prieisime prie pačių 
klausimų. Tokioje valandoje 
kaip dabar, kuomet Lietuva ap
sivaliusi nuo plėšrių išalkusių 
priešų, prašo Amerikos lietuvių 
piniginės paramos, idant susi
tvarkyti viduje, tokie klausimai 
ir užvedžiojimai turėtų būti pa
remti patikrintais „faktais. “N.” 
klausimai netik kad ne visur pa
remti patikrintais faktais, bot 
ant jų galima duoti kontr-klau- 
simų, kurie taip pat prie nieko 
tvirto-naudingo nepriveda kaip 
ir “Nauj.” klausimai.

Pradėsime iš eilės. Kuri vald
žia, “liaudies” (arba kurių nors 
visuomenės k lesų,) nespaudžia
ma, vadovavosi “liaudies” rei
kalais. o ne asmeniškais moty
vais?

Kurie ministeriai neima aug- 
štų algų? Kiek Lietuvos mini- 

.steris gadina algos? Ar negali
ma butų ją palyginti su algo
mis švedų, norvegų ar kitų Lie
tuvos <li<ižiui, j. t;» t i nkauC-iti vttls- 

tyhių?
Kur galima rasti tokį žmogų, 

kuris sav’o priiiclį-giminę ne
kištų į “šiltą” vielą, jei lik ga
li?

(ien. Žukauskas, sakoma, bu
vęs lenkams palankus. Jį Lietu
vos valdžia prašalino? Narušis 
ir Yčas, kurie sakoma, sveikinę 
Kolčaką, ant kiek žinau, jokios 
inžymios vietos neužima Lietu
vai valdžios aparate. Kur dau
giau neprašalintų žmonių atsa
kom i ilgose vietose, idant juos 
žmonės žinotų?

Kokiais faktais remiasi “N.” 
sakydamos “Ji (Lietuvos vald
žia) neliečia dvarininkų lobių, 
o valstiečius apkrauja sunkiais 
mokesčiais”?

Taigi “Naujienų” redakcijai 
lieiuiM priparodyfir 1) kad T dė
tuvėje gali būti prie dabartinių 
sąlygų geresnė (toje prasmėje, 
kurią apibudinau pradžioje 
straipsnio) valdžia; 2) kokiu 
budu neremiant dabartinės “ne- 
deniokratingos egoistiškos, po
nams tarnaujančios”. Lietuvos 
valdžios, galima pagelbėti Lietu
vos žmonėms atnaujinti vary
mą ekonominio gyvenimo pro
ceso. — šarunas.

KAS NEDUOS PINIGŲ TAU
TININKŲ IR KLERIKALŲ 

FONDAMS, TAS NEBUS 
ĮLEIDŽIAMAS I LIETUVĄ.

Tie žmones, kurie kartoja au
kščiau minėtus žodžius, nori bu-

No I MS
Ekzekutyvis komitetas teikė

si pranešti gerbiamai visuome
nei, kad norintįs važiuoti į Lie
tuvą būtinai turi gauti iš vieno 
tų Fondų paliudijimą. Vadinasi, 
jeigu aukosi tiems fondams, tai 
gausi paliudijimą ir galėsi va
žiuoti i Lietuvą, o jeigu ne, —

Tų sumanymą kai-kurie skai-

zmogus-prašciokelis davęs šim
tinę, idant Lietuva butų nepri- 
gulminga, kuomet jis matys, 
kad kitas galės naudoties tomis 
pačiomis teisėmis.”

P-nas Šarūnas vadina pras
čiokėliais tuos, kurie sutaupė 
tūkstančius ir galėjo aukoti šim
tines. Bet kodėl p. Šarunas ne
primena tų prąščiokėlių, kurie 
turėdami dideles Šeimynas nie
ko negalėjo surėdyti? O žinoma, 
neturėdami nieko, jie nieko ne
galėjo aukauti ir fondams.

Eikime toliau. Padėkime, kad 
to tikrojo prasčiokėlio (tuos, 
kurie šimtines mėto, vargiai ga
lima pavadinti prasčiokėliais) 
tėvai kviečia jį važiuoti Lietu
von. Karė sunaikino jų sveikatą], 
jų turtą. Savo jėgomis jie nebe
gali prasimaitinti, ir todėl krei
piasi j šunų, kad jis parvažiuo

tų ir pagelbėtų jiems. Arba vėl 
— pačios gali prašyti savo vy
rų, kad jie grįžtų Lietuvon. Bet 
jie negalės grįžti, nes... neau
kavo ir negalėjo aukauti kleri
kalų ir tautininkų fondams.

Jeigu dėl kokios nors priežas- 
šarimas nebūtų galėjęs jdrėbti 
ties (neturto ar ligos) pats p. 
šimtinę, o dabar jo sena mačiu
lė ųielstų jį parvažiuoti. Kaip 
tada jaustųsi p. šarunas?

Suprantamas daiktas, kad tai 
tik daleidimaš. Iš visko matyti, 
kad p. šarunas nesiranda tokioj 
blogoj padėtyj. Todėl jis taip 
ir smarkauja. Juk sotus alkaną 
retai tesupranti^..

Nežinia, ar Lietuvos valdžia iš 
tikrųjų mano išleisti tokius pa
tvarkymus, ar ne. Bet jeigu ji 
stversis tokių įmonių, tai ji ne- 

| gali tikėties darbo žmonių para
mos. Darbininkai nerems tokią 
valdžią, kuri kėsinasi varžyti jų 
laisvę ir uždėti naujus pančius.

— XXIX.

Ūkininkų Balsas.
MIESTO DARBININKAS IR 

ŪKININKAS.

Bus Duodama su Naujienomis Sausio 8-tą Dieną

METINE LIETUVIŲ 
BIZNIO KNYGA

CLASSIFIED

Annual Directory of The Lithuanian Business
Tokia knyga yra išleidžiama dar pirmu syk Amerikoj. Ji bus 

labai žingeidi ir reikalinga kiekvienam pirkėjui.
Yra ūkininkų, kurie |>avydi 

miesto darbininkui, kad jis trum 
pas Valandas tedirbta ir daug 

Į uždirbąs, šventadieniais da ir ■ 
' baltą kalnierių užsidedąs ir ki- Į 
tekiais blizgučiais pasipuošiąs; ’ 
o ūkininkas turįs savo kiaules 
šerti, karvukes milšti ir galo 
darbui nerandąs.

Bet mano nuomone, nė vie
nas blaivo proto ūkininkas ne
gali miesto darbininkui jo geru
mų pavydėti: gali tik miesto 
darbininkams ir jų šeimynoms 
padėkoti. Miesto darbininko 
gyvenimas toks: kol mašinos ra
tai sukasi, tol jis, darbininkas, 
sotus; mašina sustojo — jai te
palo nereikia, o darbininkui rei
kia maisto, drabužių. Bet kur jų 
imsi? Iš aruodo nepasisemsi, o 
gatvėj niekas neauga. Ir miesto 
darbininkas vaikščioja nuo vie
nos dirbtuvės durių prie kitos, 
kol darbo susiranda. O pono ūki
ninko gamtinė mašina niekados 
nesustoja, nei naktį nei dieną. 
Dirbti jis turi, bet jis turi ir sal
daus sveiko pasilsio, ir jo tur
tas auga: pavasarį —. kiaušinis, 
rudenį višta; pavasarį paršiu
kas, o rudenį — 2(M) svarų mei
lei iukas. Nelengva suskaityti ge
ro ir gabaus ūkininko turtas.

— Ūkininkas.

APIE VISA PASAULI 'SU 
MAŽAI IŠLAIDŲ.

didžio- 
Husi joj, 

Rutnani- 
ir

norit matyti kaip didi 
kariny Francijoj, Rusi 
ialicijoj, Belgijoj, Rutna 
ijoj, Serbijoj, Austrijoj 

Ar jus norit matyti k

Šitoje knygoje telpa adresai visų tų biznierių ir profesionalų, 
kurie tik patarnauja lietuviams ar tai pirkimo, ar pardavimo, ar 

tai kituose įvairiuose gyvenimo reikaluose.

Šitą knygą kiekvienas lietuvis visuomet turės po ranka ir teirau- 
sis jos kiekviename reikale: ar tai norėdamas paprastą daiktą nusi- 
pirkti ar navatną, ar tai norėdamas sužinoti adresą daktaro, ar 
akušerkos, ar banko, ar advokato ar barberio, ar kriaučiaus, ar sai- e
nu malevotojo, ar graboriaus, ar kontraktoriaus, ar chiropodisto, 
ar ekspreso, ar,pinigų siuntimo agentūros, ar fotografo, ar lum- 
berio, ar cemento, ar elektros, ar automobilių užlaikytojų ir gata- 
džiaus, ar plaukų taisytojų, ar pečių pardavėjų, ar šokių mokytojų 
ar kitų kitokiausių biznių, įstaigų ir žmonių, be kurių žmogus gy
venantis ant šio svieto negali, apseiti. *

Šią naudingą ir visy senai pageidaujamą

Ar jųs 
joj karės 
Italiojj, 
joj, Lenkijoj, 
Turkijoj? Ar jųs 
aeroplanai kariavo ore. Ar jųs no
rit matyt kaip stibmarino.s kariavo 
po v a n d e n i u? Jųs g a- 

i t e tai matyti savo namuose su mažai iškasčių. Mes gavome la
bai daug naujų karės paveikslų Ste- 
reskopui. Kuomet jųs žiūrite i tuos 
paveikslus per Stereskopa, jųs įsi
vaizdinai, kad jųs esate tikrame ka
rės lauke ir viską matote savo aki
mis. Stereskopas, kurį jųs matote 
šiame paveikslėlyj kainuoja tik $1.

nų numeryje koks* ten Šarūnas 
rašydamas apie apsisprendikus, 
tarp kita ko, ^ko:‘ “Kaip jausis

tik

Metine Lietuviu Biznio Knyga
NAUJIENOS

Visiems Savo Skaitytojams Duos

DOVA M U

200 skirtingų karės paveikslų 
$3.00, Mes taipgi turime ir kitų 
bai žingeidžių paveikslų Stcrcskopui, 
būtent: Kelionė apie pasaulį. 500 pa
veikslų iš skirtingų dalių pasaulio 
su puikiausiomis scenerijomis, kai
nuoja tik $7.00. Užganėdinimas gva- 

rantuojamas. Prisiųskit tik $1.00 
kaipo rankpinigių jūsų užsakymui, 
o kitus pinigus jus užmokėsite kuo
met pašto nešiotojas atneš jums į 
namus Noatldėliok, bet šiandien iš
kirpk ši apgarsiniąią, prisek $1.00 
prie jo ir siųsk:

BAZAR AND COMPANY
34 E. 7th St., Dept. L. 

New York, N. Y. Visi
Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago

Telephone Haymarket 25*4 «

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 dieną.

Ši knyga bus duodama kaipo priedas prie Naujienų numerio t t

ne Sausio 3 d., kaip buvo pranešta, bet Sausio 8 d., 1920. Knyga 
pasidarė didesnė negu buvo manytu ir todėl jos spauzdinimas užsi- 
vilko.

Šią knygą taipgi dalins kaipo Naujų Metų dovaną savo koštu- /’ X
meriams nemažas skaičius Chieag’os lietuvių biznierių ir profe
sionalu. <• •

Kas nebegautų šitos knygos nei kaipo Naujienų skaitytojas, nei 
kaipo pažangiųjų biznierių kostumeris, tas galės dąr nusipirkti X
šitą knygą vėliaus Naujienose po 15 centų. Pirkdamas gi Nau
jienas sausio 8-tą dieną kiekvienas gaus tą knygą dovanų —kai
po Naujienų priedą. Tik ant kitos dienos knyga kaštuos 15c.

• Taigi nepraleiskite progos ir pasiimkite dovaną paskirtoj die
noj, pirkdami tą dieną Naujienas.

pirkite Naujienas Sausio 8-tą dieną ir gaukite

METINĘ LIETUVIŲ BIZNIO KNYGA



Artistė iš Lietuvos.*

Apie savaitė laiko atgal Chi- 
cagon atvažiavo įžymi Lietuvos 
artistė, p-lė Unė Babickaitė. Ji 
yra dar jauna mergaitė, bet iš
silavinus ir veikti, veikėja dra
matinio meno srityje. Lietu
voje ji turėjo suorganizavusi 
savo artistų truppą.

Amerikoje |>-le Babickaitė 
ketina išbirti iki pavasario ir 
pastatyti scenoje keletą gerų 
veikalų. Ji pati lošia ir režise- 
riauja. Savo darbą ji pradės 
fino Chicagos, paskui inisicks ir 
kitas kolonijas.

BRIDGEPORT
wwv*****A^Mse**www^^**w

Draugiškas vakarėlis.

Seredos vakare Mildos sve
tainėj LSS. 4-ta kuopa surengė 
šaunų vakarėlį Naujiems Me-

netoli šimtas. Baigiant vaka
rieniauti kelintas iš susirinku
siųjų pasakė po trumpą prakal
bėlę, o vėliau žaista iki vėlos 
nakties.

Reikia pažnnėti, jogei ir pa
tįs rengėjai nesitkėjo, kad jų 
rengiamoji pramoga taip pavyk 
tų. Mat, kilusieji musų organi
zacijoj kivirčai daugelį buvusių 
draugų padarė musų aršiau
siais priešais. Bet rengėjų ap-

sirikta: vakarėlis buvo kuoge- 
riausias—skaitlingas, gyvas,
smagus. Tai rodo, kad socia
listinis darbas nežhigo. Musų 
priešu pasistatymas, pasirodo, 
tik pereinamas apsireiškimas. 

Reikia todėl manyti, kad neuž- 
ilgio ketvirtoji kuopa ir vėl pa
taps viena tvirčiausių LSS. kuo 
pų Chicagoj—kaip kad iki šiol 
buvo. — Svečias.

Auka plieno industrijos 
darbininkams.

Lietuvių Laisvės Kliubas sa
vo susirinkime (Kada?-Red.) 
nutarė, paskirti iš savo iždo 10 
dolerių streikuojantiems plieno 
industrijos darbininkams su
šelpti. Ant vietos pavieniai na
riai suaukojo $10.50. Reto, 
gruodžio 21 d. kliubas surengė 
prakalbas. Kalbėjo P. Dubic- 
kas. Prakalba visiems patiko. 
Kalbėtojui paraginu^ šelpti sa
vo draugus plieno darbininkus, 
ant vietos suaukota 18 dolerių. 
Aukojo sekami asmens: P. Kau 
nerkis, M. Klebonas, V. Rcm- 
kunas, J. Brinkimas, J. Jemi- 
šonis, P. Bartkus, C. Demerec- 
kis, J. Mazuraitis—po 1 dol.; 
L. Kvedaras—50c; S. Klikna, T. 
Petrašius, K. Remkus, J. Gri
autis, J. Mileris, J. La m sargis, 
J. Batravičia—po 25c.

Pinigai, išskaičius surengimo 
lėšas, pasiųsta streikininkų ka
lėdiniu fondan. Visiems auko
jusiems tariu širdingą ačiū.

— J. Katenas.

Lietuviai
Tėvai ir Motinos

Ar turite dukterį šešiolikos metų amžiaus, ar senes
nę, kuri nori pati sau gyvenimą pasidaryti? Ar jus 
svarstotės nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta 
šitame mieste? Jei ji moka musų šalies kalbą, tai mes 
galimu pasakyti jums atvirą jai vietą, kur ji galėtų už
dirbti gerą mokestį gražiose apystovose. Ji bus globo
je puikiausių moterų, kurios pagelbės jai išmokti biz
nio. Ji dirbs lik astuonias valandas su pasilsio laikais 
to laiko bėgiu, kuriais ji gali gėrėtis parūpintuose jai 
pasilsio kambarinėse. Čia, jei ji myli muziką, ji galės 
gėrėtis pianu ir viktrolomis, ji galės šokti ar dainuoti 
drauge su draugėmis, ar skaityti laikraščius, knygas ir 
mėnraščius, kurie ten yra po jranka. Ji gali telefonuo- 
ti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi nemokami 
jai. Arba, jei ji pailsusi ir nori prisnusti, tai ji gali 
rasti ramų kambarį, kur sofos aprūpintos su prigal- 
viais ir užklodemis. Jei ji pamirštų kaliošiais apsi
mauti, arba ją netyčia užkluptų lietus, tai ten yra iš
sidžiovinti drabužius ir jai bus paskolinta tai dienai 
sausi čeverykai ir sausos pančiakos. O užkandžio lai
ku ji ras puikiame užkandžių kambaryj gardžius už
kandžius pataisyta, kur ji gali valgyti kiek tik ji nori 
nieko nemokėdama užtai.

Nėra tokios vietos mieste, kur jauna mergina butų 
geriau prižiūrimą kaip Chicago Telcphone kompanijos 
ofisuose. Nuo tos dienos, kada ji įeina lavinimo sky
riui) iki ji pasitraukia sulaukus .pensijos. Josios svei
kata yra rūpestingai prižiūrima ir jei ji susirgtų, ji 
esti po malonia priežiūra puikiai išlavintos slaugės, 
kuri pagelbsti jai visame. Gydytojai, kiti geriausieji 
visame mieste, visuomet yra pasirengę suteikti jai pa
tarnavimą. Susirgus, jei ji tarnavo kompanijai du 
metu, ji gauna ligos pašelpą. Ji turės dvi savaiti ato
stogų (vakacijos), su užmokesniu, išbuvus prie kom
panijos metus. Jai bus mokama kas savaitė gera 
mokestis, pradėjus jai besimokinant ir tolydžio pake
liant. Ji gali atsivesti savo drauges su savim ir gali 
jaustis kaip pas save namuose. Mes jau daug turė
jome lietuvaičių, kurios yra puikiomis telefonistėmis.

Atsilankykite į musų lavinimo skyrių pn. 311 W. 
Washington St. ir pasižiūrėkit patįs, kokios pagei
daujamos vietos yra atviros jūsų dukterims. Ofisai 
yra visuose miesto kraštuose ir ji išbuvusi lavinimo
si skyriuj gali gauti vietą arti namų. (

Jei norite knygelės, kur aprašoma apie visą šitą 
įdomią darbę vietą, tai ateikite, parašykite, ar patelo 
fonuokite, paprašydami knygutės — “Booklet I.”

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

OPERATORS’ TRAINING DEPARTMENT

9th FLOOR

311 W. Washington Street

Tclephone No. “OFFICIAL 300.”

PARK

Susirinkimas.

Gruodžio 28 d. buvo priešine 
tinis susirinkimas Liet. Ameri
kos Ukėsų Kliubo. Be kita bu
vo skaityta laiškas nuo Tautos 
Fondo. Prašyla,' kad kliubas 
iš savo kasos paaukotų tūlą su
mą pinigų, 
nurodinėjo, 
dams skirti 
gas darbas.

Goldenatz spėdavo atsitūpti už 
baro, taip kad kulkos prašvilp
davo virš jo galvos ir įnstrig- 
davo sienon. Pagalios banditai 
davę jam “šventą ramybę”— 
pabėgo.

KAPITALAS
$200,000

Tūli nariai tečiaus 
kad tokiems fon- 
pinigus—bereikalin

darbininkų nešildys. Po trum
pų diskusijų leista klausimą nu
balsuoti. Didžiuma balsų nu
tarta aukoti ir paaukota 25 dol. 
Pavieni nariai taipjau suauko
jo 25 dol. Taigi viso tas tautos 
fondas parf mus laimėjo 50 do-

Rinkta* nauja kliubui valdy
ba. Visi viršinįpkai, išskiriant 
kasos globėjus, liko tie patįs se
nieji. — XXIX.

Vėl ruošiasi darbart.—500 i 
Lfetuvos Social-Demokrat

, Partijai.

oi.

Suirute Amerikos lietuvių 
darbininkų judėjime, o išdalies 
negalėjimas susižinoti sjjL-Lriv- 
tuva buvo priežastįs, šTil/uk- 
džiusios paskutiniais nicl;U«(be- 
veik visą Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos veikimą. 

Dabargi dalykams pradedant 
tvarkyties ant vibtos, o ypač 
aiškėjant situacijai Lietuvoj, A. 
L. D. T. ruošiasi vėl imties dar
bo. Laikinasis jos komitetas,' 
gruodžio 29 dieną, laikė Chica
goj savo posėdį tikslu pasitar
ti organizacijos reikalais ir dėl 
atgaivinimo to darbo, kuriam

kinasiš komitetas žada greitu 
laiku patiekti ar paskelbti tam. 
tikrą manifestą į Amerikos lie
tuvius darbininkus.

Komitetas taipjau n uit arė iš 
esančiojo jo globoje Lietuvos 
Laisvės Fondo pasiųsti taip 
greitai, kaip tik bus/gtdima, 500 
dolerių Lietuvos Nocial-Demo- 
kratų Partijai, idajit nors tiek 
tuo tarpu parėnms ją kovoje 
su Lietuvos darbo'žmonių prie
šais.

Laikinajin komitetam vieton, 
pasišalinusio iŠ jo T. Dundulio, 
kooptuota d. Marė Jurgelionie- 
nė. — Al.

Areštavo negrą-policistą.

Užvakar policijos viršininkus 
paliepė areštuoti negrą-poličistą, 
Dorsey Chambliss. Jį kaltina 
jauna septyniolikos meilų am
žiaus mergelė, Bertha Wiebeck. 
Mergelė nugabenta į paviečio 
ligoninę ir pavojingai serga. Ji 
sako, kad policistas Chambliss 
kelia tą savaičių atgal pasigavęs 
ją ir iki šiol laikęs savo kam
bary. Belo jis versdavęs ją pri
iminėti pas save kitus to poli- 
cisto sėbrus—negrus. Eina tar
dymas.

Kovos už penkių centų 
transferį.

Miesto advokatas įteike.vadi
namai Public Utilities komisi
jai formalį pareiškimą, jogei 
miesto valdžia nesiskaito su pa
staruoju tos komisijos patvar
kymu, kuriuo tapo numažinta 
važinėjirnos kainos nuo 7 ant 
6 centų. Miestas vesiąs bylą už 
sugrąžinimą penkių centų Iraus 
torio. (

Drąsus vikrus krautuvninkas.

Penki nepažįstami banditai, 
nedaugiau kaip po penkiolika 
metų amžiaus, užvakar įėjo 
Richardo Goldenalzo saldainių 
krautuvelėn, 711 So. Leavitt 
gatvėj, ir užkamandavo: “Ran
kas aukštyn!” Krautuvninkas 
pradėjo juoktis. Vienas jaunų
jų banditų sušuko: “Tu, pone, 
nesijuok iš manęs!” Ir išsi
traukęs revolverį paleido į 
krautu^iinką kulką. Krautuv- 
ninko butą begalo vikraus vy
ro. Keturis kartus banditai 
šovė į jį ir visus keturis karius

Nesėkmingas žygis.
Du nepažįstami banditai už

vakar naktį įsilaužė svaiginamų 
jų gėrimų k raut u vėn ant 37 ir 
Ashland gatvių ir susikrovę už 
apie dešimt tūkstančių dolerių 
degtinės ir vyno pabėgo. Bet 
ant State ir 37 gatvės jų auto
mobilius užbėgo dnt kito, auto- 
niobiliaus ir kone visas pavog
tas turtas sudužo. Vagiliai iš
šokę iš autoinobiliaus pabėgo. 
Sąryšyj su tuo areštuota du įta
riamu asmeniu.

Dabokite kūdikius.
Šiaurinėj miesto dalyj nepa-

tis nauja vaikų liga—ausų ir 
gerklės liga. Kas ji do viena, 
kol kas dar nežinoma, bet ji yra 
limpama liga ir daktarai per- 
sergsti tėvus, kad jie dabotų 
netik savo kūdikius, o ir patįs 
save, nes ja serga ir suaugusic-

“Pakasavosią” detektivų biurą.
Miesto tąryba rengiasi suma

žini policijos skaičių. Norima 
visai panaikint vadinamąjį de
tektivų biurą, kuris tik išlaidų 
darąs, o naudos —veik nė jokios.

Naujas skandalas Dunninge.
Jau senai buvo rašyta, kad 

Dunnino beprotnamy dedasi

tekusių į tą ligoninę žmonių 
mirė “dėl nepaprastų priežas
čių”—sulaužytų šonkaulių, pra 
muštų galvų ir tt. Dabar ten 
naujas toks pat skandalas. Iš
ėjo aikštėn, kad ten dabar ran- 
lasi nemaža ligonių, taipjau 
“dėl nepaprastą priežasčių” 

su laužytomis nosimis, uždau
žėtomis, akimis ir 11.

O sakoma, kad tos “nepapra
stos priežastjs” yra—patįs nc- 
sveikapročių prižiūrėtojai. Ma
noma, kad dalykan turės įsimąi 
šyli atitinkamos Illinois valsti
jos įstaigos ir padaryti visa tam 
galą. Pamatysime.

“Jauniausias rašytojas.”
Reilly and Lee firma padarė 

k antraktą, su tulu Horace A. 
Wade, vienuolikos metų am
žiaus vaikinėliu. Nupirko jo 
pirmą apysaką. Tai esąs jau
niausias rašytojas, kokį kada 
nors Cliicaga turėjusi.

Kunigo sūnelis—sukčius.

Lavvrence B. Jacksoną, pasitu
rinčio presbiterionų 'parapijos 
kunigo sūnų. Pardavinėjęs 
žmonėms elevatorių, kompani
jos pesus-tikietus, kurie pasiro
dė esą jo paties darbo, taigi 
klastuoli.

Užmušo 312 žmonių.
Neatsargus automobilių šofe

riai nuo sausio 1 d. iki gruo
džio 30 Chicagoj suvažinėjo- 

užmušo hl2 žmonių.

Iš viešbučio—šaltojon.
Pasituriu |s South Dakotos 

pirklys, W. II. Smith ir jo “pus
seserė,” p-lė Glady Ehler, Nau
jus. melus turėjo praleisti šal
tojoj. Detektyvai užklupo juo
du viename kambary—Plantcrs 
viešbuty j. Pasirodo, kad ta 
“pussesere” yra lik p. Smith’o 
knygvede*ir meilužė.

ATTA
PAULINA MAKARIENĖ 

Amžiaus 43 metų, mirė Gruo
džio mėn. 1918 m. Paėjo iš 
Kauno gub., Raseinių pav. Lau- 
kmenių parai). Velionis pali
ko dideliame nuliudime vyrą, 
sūnų ir (lukteri. Metinės pa
maldos bus Sausio 3 dieną 1920 
m. švento Kryžiaus Bažnyčioj, 
46 St. ir Hermitage Avė., 8:30 
vai. iš ryto. Kviečiame visus 

• gimines ir pažįstamus atsilan
kyti ant pamaldų.

Vyras Antanas Makaras, 
sūnus, Dr. I. E. Makaras, 
ir duktė, Elzb. Makaraitė.

PERVIRŠIS 
$25,000

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
Gydomos Specialisto

Dabar Laikas
Perkelti Savo Pinigus 
Į Saugų Stiprų Banką

UNIVERSAL STATE BANK
STIPRIAUSIA LIETUVIU FINANSINĖ 

IŠTAIGA VISOJE AMERIKOJE 
Po Valdžios Užžiura.

Turtas siekia Virš $1,900,000.00
--------- ŽIŪRĖK DEPOZITŲ AUGIMĄ ----------  
Kovo 3, 1917, Atidarymo dienoje....... $16,754.95
Sausio 1, 1918.........................................$427,188.81
Sausio 1, 1919..............................  $941,689.40
Sausio 1, 1920 ...................................  $1,625,997.43

Kiekvienas lietuvio privalo užmegsti 
ryšius šiuom banku, nes randasi 
parankioj vietoj; yra atdaras vakarais 
du syk savaitėje; galima susikalbėti 
prigimtoj kalboj; žmonių sudėti pinigai 
yra kopilniausiai apsaugoti, nes bankas 
turi didelį kapitalą ir perviršį, o bankas 
yra vedamas pasekmingu ir ištikimų 
^valdininkų, turinčiu ilgmetinius patyri
mus bankiniuose reikaluose. Savas pas 

savuosius.
--------------- — BANKO SKYRIAI:------------------ 
Taupinimo, .Komercijos, Apsaugos Skrynelių, 
Pinigų Siuntimo, Laivakorčių, Apdraudos nuo 

Ugnies ir Paskolos ant Nuosavybių
----------------------- VALDYBA: - ----------------------
JOSEPH J. ELIAS, Prez. . 
WM. M. ANTONISEN, Vice-Prez.
JONAS L BAGDZIUNAS, Vice-Prez. ir Kaserius

UNIVERSAL STATE
3252 So. Haisted Street.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 5. Utarninko i!* 
Subatos vakarais iki 8:30 vai. vakare.

NKB

Marijona Sameniene
j)o tėvais BelauskaitC 

persiskyrė su šiuo pasauliu ne
tikėtai. Gruodžio 5 d. kurda
ma gasolino pečių liepsnos pa
gavo drabužius, Nelaimėje pate
kusi bėgo laukan prie susiėdę 
pagelbos, tečiaus pakol tikrą
ja pagelbą gavo, jau buvo dra
bužiai sudegę’ iki juosmeniu. 
Tuojaus buvo nugabenta ligoni 
nūn. Ligoninėn išgulėjus 20 

dienų ir pasimriė gruodžio 24 
d. Marjona vos tik buvo.sulau
kusi 26 metų amžiaus, kada ta 
nelaimė ją apsiautė. Ji buvo 
gimusi Lietuvoje, Kauno red., 
Augštosios Panemunės. Paliko 
nuliūdime vyrą su mažais vai
kučiais Onute 4 m. ir Vytautu 
3 m.

Laidotuvės įvyko gruodžio 
27 d. Palaidota 
mis apeigomis, 
žiaus kapinių.

Del platesnių 
tčs: 19 C. Street, Detroit, Mieli.

I' ' MIRĖ
JURGIS VAITKEVIČIUS 

Gruodžio 24 d. 1919, Spring- 
ficld, III. išsirgęs 2 mėnesius.

Laidotuvės įvyko gruodžio 
Oksids kapinėse. Velionis iš
dirbo 27 metus kasyklose, nuo 
pat pradžios iš Lietuvos atvy
kus. .Jis paeina iš Šynskų pa
rapijos, Lašinių kaimo, Gižų 
valsčiaus, Vilkaviškio apskr., 
Suvalkų pav. Pajiko nuliudi
me moterį su 16 metų Onute ir 
15 metų Juozuku. Taipgi pali
ko tėvus ir 3 brolius Lietuvo
je. 2 broliai yra kunigais ir v^c 
nas yra daraktorium gimnazi
jos. Velionis buvo išmintin
gas ir apsišvietęs darbininkas. 
Jis mėgo knygas skaityti, taip 
ir Naujienos jo buvo nuolati
nis dienraštis. Jo gyveninfo vie 
ta buvo: 2119 So. 18 St.,

Springficld, UI.

su bažnytinč- 
ant Šv. Kry
žinių kreipki-

PAGRYžO KAREIVIS Iš LIETUVOS
Kazimieras G. Norusis,. Jis buvo 

metus ir penkis mėnesius karės lau
ke, vėliaus buvo Vokietijon, pasiekė 
aplankyti ir Lietuvą; pasisvečiavo 
su tėvais ir giminėmis ir atgal pa- 
gryŽo Amerikon. Dabar ilsis po il
gos keliones. 938 W. 31 p). Chicago.

1 Jo draugas, K. Būras.

JONAS JANULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 31 <1., 11 vai. švento 
Antano ligonbutyje. Jonas pa
eina iš Panevėžio apskr., Va- 
daklių valsč., šilų par^p. Kielu 
galio kaimo. Velionis randasi 
po num. 2302 So. Leavitl St.

Kviečiame gimines ir pažįsta 
mus į laidotuves, kurios įvyks 
Sausio 3 d. subatoj 11 vai. iš 
ryto į Tautiškas Kapines.

Pasilieka nuliudime brolis, 
Jucz. Janulis

Dr. J. SHAKKS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Jeigu jus nesi- 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robcy Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
802 W. Madiacn' St. 
rytn iki 7 vai. vak.

Dr. Charles Segal
Persikėlė į savo naują ofisą 
pn. 4729 So. Asland Avė. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rylmetyj, nuo 2 iki 5 va
kare. Specialistas džiovos ir 
moterų ligų.

J ei. Drexel 2880.

į Teisingai 
mel jus 
kuomet 
kuomet

akiniais kuo- 
galvos skaudėjimą, 
susibėga į krūvą, 

arba skaitote. Kuo
ja trumparegis arba 

su manimi plr- 
ur nors kitur. Ma
mas šiame užsiė- 
geriausias pasek

mes.
Gydymas visų akių, ausų, nosies 

ir gerklės ligų.. Pnnedėliais, Scredo- 
mis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Nedaliomis nuo 9 iki 12 die
ną. <

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chicago, III. 
Kampas LS-los gatvės.

3-čios lubos, virš Platt’o apliekos. 
Tėmykile į mano parašą.

Valandos! nuos 9-tos vai. ryto iki 8 
vai. vakaro. Nedaliomis nuo 9 vai. 

ryto iki 12 valandai diena.

mot jus kenčiate g 
kuomet raštas i 
kuomet siuvate ar 
met Jus esate arba 
tol|regis, pasitarki 
miau negi) eisite k 
no26 metų patyri 
mime suteiks jums

Dr. A. R. Blumentiial

SPECIALISTAS 
Akiw Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
paporinta Oph- 
IhaJinometcr. Y- 
patingu dorna at 
kreipiama | vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland ar. kamp.47 at« 

Teleplionp Yards 4317
Boulevard 6437

DR. G. M. GUSER
Praktikuoja 28 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Ne

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telcphone Vards 687

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Kosėtande: 10900 S. Michigaa Ava. 
lelefonui, Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel., Yards 723.

DR. M. HERZMAN
Gerni lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
gi. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone panai 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 6—9 ryto, tiktai.

DR. M.i T. SJ3RIKOLIS
Gydytojai ir Chirurgas 

Ofisas; 1757 W. 47 St. 
Tel. Boulevard 160. 

Ofiso valapdos: 10 ryto iki 2 
po pietą; 6:30 iki 8:30 vak. 

Neaeliomis 9 iki 12 dienų. 
Namai: 2911 \V. 43 St.

Tel. McKinley 263

Tclephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki ' 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Haisted St.. Chicago.

Telephone Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S. Morgan SL Chicago, III.

Telcphone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi- 
giausia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busite už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place. Chicago, IU

Tol. CanaI 2199.

' I i’mperfect in original
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DR. F. O. CARTER 
Iškaba besisukanti švi<*- j

Ar Jus Akiniai pritaikyti Okulisto 
Jūsų akįs ^gali rei
kalauti gydymo ar
ba akinių. Kaipo 
okulistai mes gali

me jums patarti. 
Kainos nebrangios, 
10 metų paauksuo
ti, $4, $5, $6, $7, $8, 
$9, $10. Tikro auk

so $6, $7. $8, $9 
$10, $11, $12.

Specialč doma atkreipiant į mo 
kyklą lankančius vaikus. Jei jus 

turite galvos skaudėjimą arba 
dryžuotas akis, ateikite pas išti
kima okulistą gyvenanti 22 metu 

prie State gatvės. Pritaikoma 
dirbtiniai akiniai. Atitaisoma krri 
vos akys. Gydoma visos akių li
gos.
FRANKLIN O. CARTER, M. D. 

120 So. State St^z-ras augštaa 
Chicago.

Valandos: 9 ryto iki 7 vakaro. 
Ncdčliomis 10 iki 12 dieną.

PLUNKSNOS 
Geriąusios, kokias tik 

gali pirkti
Patįs geriausi pūkai $1.89 
Geriausios žąsų

plunksnos ........... 1.39
Jauniklių žąsų............... 69c

BECK’S DEPT. STORE 
3323 S. Halsted St., Chicago 

Reikalaukit sampelių.

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison Ir Franklin, S\V kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir Wells. S\V
Van Buren ir Clark. S\V
Van Buren ir State. SW
Harrison ir \Vabash, NW
18th ir State. NW

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted !
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St. 
M. Matulewski, 3121 Lime St. 
\Vladis, 2801 Union Avė.* 
švagždis, 2958 Union Aye.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
Svelnis, 3416 Wallace St. 
Peldžius, 3651 VVallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė. 
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St. 
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. BarŠkis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. \Venthwortb 

Avė.
J. Ceplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai 
Madison, NVV 
Jackson, NW 
Van Buren, SW 
12lh, NE

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

St.

fą drauge su 24 rekordais, deiman
tine adata, igroja visokio padaryne 

rekordus, vartota* 
tik 30 dienu

Mes taipgi tun 
me tikros šikšnos 
svetinei eile ir ki
limu.

Mes taipgi turime kr 
lėtą a ugšt os klesos 
phonografų. kuriuo> 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turi 
me pratuštinti vietą

JEI GYVENATE UŽMIESTYJE ME> 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro 
ga. -Ateikite arba rašykite tuoja is 
PRISIUNCIAME Už DYKA.

Mes priimame Laisvės Bondas. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Medė 

lionds nuo U) Iki 4

PRANEŠIMAS

šiuomi pranešu Simano Daukanto 
Skolinimo ir Budavojimo Dr-jos 

(Spulkos) nariams, kad metinis su- I 
sirinkimas atsibus Pėtnyčioje, Sau- j 
šio (Jan.) 2 d., 1920 m., 7 vai vakare 1 
M. Meldažio didžiojoje svetainėje

num. 2242-44 W. 23 Place, Chica- Į 
go III. Ant šio susirinkimo malonėki
te būtinai atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstyti draugi
jos reikalams. Tolesniai bus renka
ma tris derektoriai ant trijį metų. 
Balotų kiekvienas narys gaus susi- ! 
rinkime pas raštininką. Kurie esate j 
dar pilnai neužsimokėję už tą ber- j 
luini (seriją) lai malonėkite užsi-
mokėti; paskutinis mokesčių susi
rinkimas bus seredoje Gruodžio 31 
d. 1910 m.

Ben. Kazanauskas, Rašt.
2141 W. 23 PI.

Halsted
Halsted
Halsted
Halsted 
12lh ir 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halšted 
Wcnt\vorth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentūros

Jenurich, 2023 Greenwich
Stropus, 1656 \Vabansia Avė.

Gatvių kampai:
Milwaukce ir Paulina, NXV 
Milsvaukee ir Lincoln, SE , 
Milwaukee ir Roby. NE ir N\V 
Milwaukee ir Western, SE

WEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt i 
J. Kauiakis, 2214 W. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Blue Island ir Western, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Homan Avė.

18tos GATVSĖS AI’IELINKĖ 
Agentūros

J. F. Mally, 633 W. 18th St.
C. Yutelis, 733 W. 14th PI.
St. ŽvirgŽdenis, 1131 S. Clinlon

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė. 
PaseviČia, 4111 S. Richmond Avė. 
žurauskas, 4053 S. Maplewood Av. 
A. Beleuskas, 2617 W. 40th PI. 
Žukauskas, 4358 S. California

Gatvių kampai 
Western ir 47th gatvės

TOWN OF LAKE
Agentūros ,

A. J. Bertush, 4601 Hermitage Avė. i 
Gatvių kampai

Ashland ir 47th, NĖ. Gross 
Halsted ir 47th, SW ir NE

CICERO, 1LL.
Agentūros

A. Rudinskas, 1409 S. 49th Avė. 
ROSELAND. 1LL.

P. F. Grybas, 11429 Calumet Avė 
M. G. Vaiaskas, 373 Kensington Ai 
A. žalais, 114 E. 107th St.

ir 
ir 
ir 
ir

Jefferson, NE 
ir Mnxwell. SE ir NE 
ir 14th, NE ir - - —- 
ir 
ir 
ir 
ir 42nd $W 
ir 17th, SW ir NE 
ir 5tst, SE

18th. S\V 
Archer, NW
31 st. NW
35th. NW

I 
J

st.

st.

St.

Pranešimai

LSS. 81 kp. metinis susirinkimarf 
įvyks subutoj, sausio 3 d., J:30 vai. 
vakare, Liuosybės svetainėj, 1822 
Wabansia Avė. Draugai ir draugės, 
malonėkit būti susirinkime

— Sekr. P. Miller

Draugystės Lš T. Tėvynės Mylėto
jų No. i. metinis .susirinkimas bus 
nedčlioj, sausio 4 d., t vai. po pietų. 
Visi nariai privalo atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų. — Valdyba.

Tolleston, Ind. — LSS 209 kp su
sirinkimas įvyks nedalioj, sausio 4 
d., kaip 11 vai. ryto, A. Mališausko 
svet. 1520 Grant St. Draugai ir drau
gės malonėkite atsilankyti, nes po 
LSS 209 kp. susirinkimo bus LDLl). 
123 kp. susirinkimas. Tad būtinai 
turite visi atsilankyti, kurie priklau
sot prie LDLD., nes bus renkama 
LDLl). 123 kp. nauja valdyba 1920 
metams ir yra daug svarbių dalykų 
kaslink LDLD. stovio:

LSS. 209 kp. ir LDLD. t?3 kp.
Rašt. Adolph Nanartonis.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus 
metinis susirinkimas bus pėtnyČioj, 
sausio 2, Unijos salėj, 1564 N. Ro
bey St. Pradžia 7:30 vai. vak. Bus 
rinkimas jbint board delegato, ir 
kitų daug svarbių reikalų.

Kviečia visus Vladyba. 
..P. S. Pradedant su Naujais Metais 
susirinkimai bus pirmą ir trečią pėt- 
nyčią kiekvieno mėnesio, paprastoj 
vietoj ir paprastu laiku. —Valdyba

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŽKOJ1MAI
PAJIEŠKAU savo brolio Tadeušo 

Daugeno, pirmiau gyveno Chicago, 
III., o paskiau išvažiavo į Philadel- 
phia, Pa. Iš Lietuvos paeina, Kauno 
red., Telšių pav., Židikų parapijos, 
Asteikių kaimo. Kas žinote, malonė
kite pranešti

ST. DAUGINAS
148 E. 107 St., Roseland, III.

PAJIEŠKAU Jono ir Juozapo Kiū
rąs. Gavau nuo jų tėvų iš Lietuvos 
laiški}. Tėvui labai norėtų susižino
ti su jais. Paeina — Raseinių pav., 
Kauno gub., Atsišaukite

ANTANAS JUODIS
3604 Lowe Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos, arba našlės pamokytos nuo 17 
iki 32metų. Aš esu 27 metų. Rašy
damos atsiųskit ir uaveislą.

J. JONUKAS 
2850 W. 36 St. Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODU kambarį vienam, arba 

dviem vaikinam. Ruimai apšildomi 
garu; maudynė ir elektros šviesa. 
Atsišaukite vakarais nuo 6 iki V. 
32-19 So. Morgan St.,

MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ

TĖVAI 
ir 

MOTYNOS

FLAP IŠDIRBĖJŲ

PASTOVŪS DARRAS 
GERA MOKESTIS

GERIAUSIOS DARBO 
SĄLYGOS.

Ar jus turit dukterį 16 
metų ar senesnę, kurios įieš
ko malonaus darbo.

Ji gali stoti į vieną ge
riausiai lavinančių mokyklą 
toje šalyje, 311 W. Washing- 
ton St. Ji bus gerai apmoka
ma. Puikiose aplinkybėse, 
priežiūroje jaunų moterų, ji 
gal tada išmoks apžavėtiną 
biznį būdama telefono ope-' 
ratorka.

Toje profesijoje, nėra pa
vojaus tapti prašalintu iš 

darbo. Jeigu ir kitan mies
tan išsikrausčius, ji gaus 
transportaciją prie to paties 
užsiėmimo. Ji žengs pirmyn 
į geresnę vietą, pėda į pėdą 
mokydamos tą amatą.

Ofisai randasi visame 
mieste. Atsilankyk į vieną 
arčiausią jūsų1 namų ir pa- 
tėmyk, kaip merginoms yra 
suteikiama pailsėjimo kam
bariai ir valgyklos kamba- 
ris su gerais užkandžiais vėl 
tui visoms. 

—------
Del platesnių dasižinoji; 

mų, kreipkis, rašyk arba te
lefonuok dėl knygutės 
(Booklet I)

CHICAGO TĖLEPHONECOMPANY
Operator’s Training Dept. 

9-tos lubos 
311 W. Washington St.

3 lubos. I Telephone No. “Official 300”
PARSIRANDAVOJA kamba7yš"| y / 1 /

Av. šiltas ir šviesus. Prie laisvų žmonių.
3543 So. Union Avė. 2-ros lubos

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ MOTERŲ MERGINU

Avė.
REIKALINGA MERGINŲ

DEL LENGVAUS DIRBTUVES 
| DARBO. PATYRIMAS NEREIKA- 
I LINGAS.
GOS IR

GEROS DARBO SALY- 
GERA MOKESTIS.

PUSK DIENOS SUBATOMIS.

The PIANO & ORGAN SUPPLY Co. 
2100 N. Racine Avė.

AR JUS JIESKO^ NAUJOS 
VIETOS? ATEIK IR PAMATYK 
MUS. ATSIVESK SAVO DRAUGŲ.

MES NORIME MARGAIČIŲ IR 
MOTERŲ DEL DIRBTUVES 
DARBO. PATYRIMAS NEREIKA 
LINGAS. VISUOTINAS DARBAS. 
PUSE DIENOS SUBATOMIS PER 
APSKRITUS METUS. GERA MO
KESTIS IR GREITAI DUODAME 
AUGŠTESNES VIETAS. TURI 
KALBĖTI ANGLIŠKAI.

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER 

Polk Street & Karlov Avenue 
(Arti Crawfor<| Avenue)

REIKIA
STUOMENIMS IR KAKLARYŠIŲ 
PROSYTOJŲ. FYDERIŲ IR LANK
STYTO! Ų: KITA PATYRUSIA PA- 
_______ AUNDRESE.

ORIENTAL IjYUNDRY 
1222 \V. Madison Street

STYTOJŲ
GELBA L

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

50 SAMPEL1AMS LIPDYTOJŲ 
MES SUNAUDOSIME 50 VYRŲ 
ARBA MOTERŲ IMU E LAIKINO 

DARBO. PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS.

KREIPKITĖS
8 iš ryto PėtnyČioj, Sausio 2 

Gatavi į darbą.
(I.

KAIP SURASTI VIETA 
IMKITE LOGAN ŠOU ARE 
ELEVATORIAUS KARUS 
IKI WESTERN AVĖ. BIK 

PIETŲ LINK 4 BLOKUS, % 
BLOKO I RYTUS 

arba 
HUMBOLD PARK ELEVATORI 
IKI VVESTERN AVENUE, EIK 
I ŽIEMIUS 2 BLOKUS IR I RY
TUS ■% BLOKO 

arba 
MILWAUKEE AVĖ. GATVEKA- 
RIU IKI WABANSIA AVĖ. EIK 
I VAKARUS 1 BLOKĄ, VIENA 
BLOKĄ I ŽIEMIUS IR PUSE 
BLOKO I VAKARUS 

arba 
WESTERN AVĖ KARU IKI 
BLOOMINGDALE ROAD, EIK 
1 BLOKĄ I PIETUS IR PUSE 
BLOKO I RYTUS

HART SCHAFFNER & MARK 
2303 W. St. Paul Avenue

REIKALAUJA i šeimyninį viešbu
tį prityrusių kambarinių; mokesties 
$52.50; taipogi prityrusių tarnų. At
sišaukti į namo užveizdą

DREXEL VIEW APARTMENTS 
4358 Drexcl Blvd.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
NUOLATINIS DARBAS

KREIPKITĖS
2619 W. Vun Buren Street

REIKAI^AUJA
Geležies dirbėjų ir pagelbininkų, 

gerą mokestis ir pastovus darbas. 
GUARANTEE IRON & STEEL LO.

2849 W. Lake St.

REIKALINGA 
Pirmos klesos VARIO MOLDE- 
RIŲ, prie kubilų ir pagrindų 
darbo.
Pirmos klesos suolo rankų prie 
vario darbo. Taipgi patyrusio 
vyro prie lenkimo varinių dū
dų. Reikia kalbėt angliškai.
Pirmos klesos metalo šukėjų. 
Reikia kalbėt anglų kalba. 
Kreipkitės 
1MPERIAL BRASS MFG.

524 So, Racine Avė.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
le kok| priimtiną pasiūlymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima sofa paveikslai ir tt. 
visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu
ba sprendžina fonografas, groja vi
sus rekordus, parduos už $60 su re
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite Šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.
Tt—----- --------------------

TIKTAI ši MĖNESI.

co.

Geriaiisis pasiūlymas gaus 
tikros skuros seklyčios setą, 
tą 30 dienų, vertas $175. Mes ____
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tų seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų, 
fonografas. PRISIUNCIAME Už- 
DYKA. Priimame Liberty Bonds.
VVF.STERN FURNITURE STORAGE 

2810 VV. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne

daliomis nuo 10 iki 4 vai.

puikų 
varto- 
esame

REIKIA koutų kj^nėrių 
bėjų. Pastovus darbas.

1521 Mihvaukec Avė.
2-ros lubos.

PARSIDUODA rakandai 6 kamba
rių labai pigiai, 7 mėnesiai vartoti; 
taipgi kartu ir randa. Priežastį; par
davimo patirsite ant vietos. Atsi
lankykite 3256 So. Union Avė. 
ant antrų lubų vakarais.

REIKIA

PORTERIŲ

5 PASTOVIŲ PORTERIŲ 
VIDUJE DARBAS.

LAIKAS JR PUSĖ UŽ VIRŠ
LAIKI

5V2 DIENOS PER SAVAITE.

HART SCHAFFNER & MARX
36 S. FRANKLIN ST.

REIKIA apera/torių prie Sin- 
ger siuvamų mašinų, išdirbimo 
drabužių.

STALL A DEAN
855 Elston Avė.

REIKIA aperalorių prie Jie- 
gos mašinų, dirbimui diržų ir 
pirštinių.

STALL & DEAN
855 Elston Avc.

I_ew !H!T

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė iš priežasties kad savininkas 
trumpu laiku turi apleisti miestą. 
Biznis cash ir gera vieta, apgyven-

RAKANDŲ PIRKĖJAI
Kam reikia seklyčios seto arba 

Gramafono tai pasiinAtykite su 
mumis. Aš dirbu prie setų ir todėl 
galiu jums gauti ant pusės pigiau, 
negu štore. Pirkit dabar, nes kai
nos kįla. Turiu 3 setus namie, atei
kite ir pamatykite. Matyt galima 

vakarais ir niedėliomls.
K. BALTAS

746 W. 31 St., < Chicago, III.
CJLL-'.'ĮĮ?.'11- J------------ ..................   —

NAMALŽEM6

Ar nuori padaryt 
pinigu

Pirk sekančius namus.
1) 2 augščių mūrinis namas, apa

čioje Storas, rendos neša $33.00 į 
mėnesį, parsiduoda už $2400.00

2) 6 pagyvenimu mūrinis namas, 
rendos atneša $62.00 į mėnesį, už 
$3600.00, reikia įmokėti tik, $500.

3) 4 pagyvenimų mūrinis ir me
dinis namas, rendos neša $36 į mė
nesį, už $2500.00. * '

4) 3 pagyvenimų naujas mūrinis 
namas 4 metų senumo, parsiduoda 
labai pigiai. Jeigu kas turi lotus ga
lima mainyti ant tų namų. Tie na
mai randasi švento Jurgio parap. 
apiclinkčje, kur geriausiai lietuvių 
apgyventa vieta.

C. P. SUROMSKI CO.
3346 So. Halsted St., Chlcago, III.

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas North Side labai gražioj vietoj, 
netoli nuo Parko. Randas neša $54 į 
mėnesį, yra du pagyvenimai. Elektra 
guzas, maudynė ir telefonas. Parsi
duoda pigiai. Atsišaukite po 5 v. v, 

Mr. ANTO.N PAISHES
3937 So. Campbell Avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI narnas pn. 5805 So..
tu visokių tautų. Norintįs geros pro- f Paulina St., 2 pagyvenimų 5—5 kam- 
gos atsišaukite greitai. bariai; lotas 25X 125 pėdų; ąžuolo
1736 N. Hoyne Avė. Chlcago. 

Phone Humboldt 2315

VyriškŲOrapanii Baronai
Teisingas apsiėjimas. C 

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų ncatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai vėlinu
sios stailės ir konservatyvi mede 
liai, $20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
šildai Ir ©verkautai $1.00 iki $28.00

Vyrų kelinės $3.00 ir augščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukšėtart^
Pirkite sau overkautus dabar pu 

kol prieš ateinančią žiemą nepakl 
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną vandč 
Ij nežymiai varinių siutų ir ovch* 
kautų $8.50 ir augščiau.

Fuil dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai vak 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. SuiaGfr 
mis visą dieną iki 10 vai. vak

8. GORDON, 
1415 So. Halsted St,

LMSA. 1 kuopos stusirinkimas , 
I įvyks subatoje, 3 Sausio kaip ' 

_ 1'8 valandą vakare Hoffmano mo
Garantuo-! kyklos kambariuose, pn. 1537

N. Robey ir Mihvaukee gatvių. 
Visi moksleiviai, kaip 1 kp. taip 
ir irorinti prisirašyti prie LMSA. 
1 Kuopos kviečiami atsilankyti 
ir pasidalinti bendromis nuomo
nėmis. Ypač šis susirinkimas 
yra svarbus! — Valdyba.

Cicero. — Lietuvių Kooperacijos 
j tretinis šėrininkų susirinkimas bus 
panedėlj'j sausio 5 d., 7:30 vai. va
kare S. žvibo svet., 1347 So 50th Avė. 
Kožnas šėrininkas turit būt, nes bus 
rinkimas 
tams.

valdybos sekantiems me-
—Sekr. A. Pečiukaitis.

IJtfPS. 1 kuopos susirinkimas į-

PAMUŠAMS SIUVĖJŲ

RANKOMIS GUZIKŲ SIUVĖJŲ

REIKIA
PRIE KELNIŲ

KREIPKITĖS

THE HOUSE OF KUPPEN- 
HEIMĘR

Peik Street & Karlov Avenue 
(Arti Crawford Avenue)

TAIPGI PATYRUSIŲ MOTERŲ 
PRIE SULIEJIMO SU GELEŽIA. 
DARBAS PASTOVUS. PUSE D1E 
NOS SUBATOMIS PER METUS. 
GEROS DARBO SĄLYGOS.

ATSIŠAUK.
IMPERIAL BRASS MFG. CO.

524 SO. RACINE AVĖ.

REIKIA prie skudurių sprta- 
vinio. Geni mokestis.

L. Dray. *
1342 Racine Avė.

Chicago, III.

REIKIA 10 moterų sortavi- 
mui skudurių.
The Cotton A Woolen Mills

Supply Co.
1820 W. 14 St.

VYRŲ reikalauja—Gera mo
kestis. Pastovus darbas.

NATIONAL LEAD CO.
900 West 18-th Street

REIKIA LE1BERIŲ PRIE 
DIRBTUVĖS DARBO 

ATSIŠAUKITE 
STEIN-HALL MFG CO.

2841 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI Grosernė, cigarų, 
tabako ir visokių smulkmenų krau
tuvė. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Lietuvių apgyventa vieta. Par
davimo priežastis: einu į kitą bizni. 
3537 So. Wallace St., Chcago, III. 
______ i,— ------------------------------- -—

PARSIDUODA labai pigiai 
bučernia ir groserne iš priežas
ties turiu du biznių. Atsišaukite, 

4401 S. Richmond St.
Chicago, III.

florai ir trimingai; pavienis gara- 
džius. Kaina $4300.00. Atsišaukite

pas savininką, DOLAN
3942 Van Buren St., Chicago.

Tel. Garfield 4083.

MOKYKLOS

RAŠOMOJI POPIERA 
(Bond)

Pigiau kaip opto (olselio) 
kaina

-Ęarsiduoda svarais
po 16c svaras. 

Pardavimui yra tik keli 
šimtai svarų. Pasiskubin* 
kitę, kol neišparduota. 
Kreipkitės J NAUJIENAS

Chctaą&l vyks subatoj, sausio 3 d., kaip 8 vai.
1 vak. Hoffmano mokyklos kamba- 

------ ---  riuose pn. 1537 N. Robey St. arti 
Milvvaukee. Visi nariai būtinai susi

rinkite. ..— Valdyba.

LSJL. l-mos kuopos mėnesinis su
sirinkimus Įvyks subutoj, sausio 3, 
Aušros svet., 3001 So. Halsted gaty. 
kaip 8 vai. vak. Visi nariui atvyki
te; yra svarbių reikalų svarstyti.

— Valdyba...

REIKIA MOTERŲ prie mai 
šų siuvinėjimo.

Mutual Bag A Burlap Co.
1243 West 12th St.

Pardavėjo
Aš noriu gauti 2 arba 3 lietuvius 

vyrus,’ kurie nori dadėti nuo $2000 
iki $3000 savo dabartines įeigos, be 
apleidimo savo dabartinįos vietos. 
Aš duosiu tikrą išlavinimą pardavė
jų kurse, kuris jums nieko nelėšuos 
ir pagelbės jums stebuklingai bizny
je. Geriau norėčiau vyrų nuo South 
Sdės, nes mes atidarysime gražią 
naują nuosavybės vietą. Ta yra ste
bėtina proga, įeiti į biznį dėl savęs, 

viras iki 8:30 vakare, kambaryje 
846 FIRST NATIONAL BANK 

BUILDING. 68 W. Monroe St. Ma- 
tykit J. B. DORS, pardavėjų mane- 
džerį.

PARSIDUODA bučerne ir gro 
šerne, arba vienus fixčerius; fix- 
čerei kaip nauji. Kas norėsite 
malonėkite atsišaukti,

5953 S. State St.
Chicago.

RAKANDAI
•9

E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

SLA. 185 kp. Ynetinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, sausio 4 d,, naujoj 
svet. 138th ir Deoder-St., Indiana 
Harbor, Ind. Pradžia kaip 2 vai. po 
pietų. Visi draugai ir draugės ma
lonėkite atsilankyti paskirtu laiku, 
nes svetaine tik galima gauti nuo 
2 iki 4 vai.. Kviečiame ir naujų na
rių. — Fin. sekr P. S. Rindokas

REIKALINGA jaunos inteligentiš
kos moteriškės biznio patyrimu, 

pagelbėti dentisto ofise. $25 į savai
tę. Telefonuok dėl sutarties, Canal 
222.

DR. ZIPPERMAN
1401 So. Halsted St., Chicago. III.

Town of Lake. — LSS. 234 kp. 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio 4 d., 10 vai. ryto, University of 
Chicago Settlement svetainėj, 4630 
Gro$s Avė. Draugai neslvėluokitev 
nos turime daug svarbių reikalų. 
Atsivykite naujų draugų ir draugių.ir draugių. 

Karneckas

PRIE KRAKMOLINIMO IR KITO
KIŲ LAUNDRES DARBŲ. PATY
RUSIOMS $1(> SAVAITĖJE. TAIP
GI NEPATYRUSIŲ MOKINTIES.

VVEIDMAN BROS. LAUNDRY 
4352 Cottage Grove Avenue.

REIKALINGA 20 moterų prie po- 
perių sortavimo. Mokama geriausia 
mokestis.
REPUBLIC WASTE PAPER CO.
626 W. Taylor St., ir kampas De*-1 
plaines St., Chicago, III.

MERGAIČIŲ IR MOTERŲ 
reikia prie operavimo punč ir 
kiker presų, taipgi pagelbai prie 
varstotų, lengvam švariam dar
be. Patyrimo nereikia. Mes iš
mokysime jus į labai trumpų 
laikų. Gera alga mokama besi- 
mokinant. Patyrusios mergai
tės gali uždirbti $30 į savaitę 
dirbdamos nuo štukių. Mokama 
extra bonus kas savaitė už nuo
latinį lankymąsi darban. Valan
dos — nuo 7:30 vai. iki 4:30 vai. 
subatomis iki 11:45 vai. Malo
nios aplinkybės naujoj dienos (įsakančio ir ištikimo žmogaus 
šviesa dirbtuvėje. Kreiiikitės: 

VICTOR MANUFACTURING
& GASKET CO, 
5750 Roosevelt Boud.

FORNYČIAI—NAMU RAKANDAI, 
parsiduoda pusdykiai. Savininkas iš
važiavo i kitą miestą ir paliko ant 

. „ , . t pardavimo už bile kokią kainą. Vi-
Kreipkitės per visą dieną; ofisas at- jaus gerus 5 kambarių daiktus. Taip-

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patterns daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnlcka, Vedėjas

1.90 N. STATE STREET, CHICAGO 
Kampas Lake StM ant 4-tų lubų.

REIKALINGAS barzdaskutys, tu
ri mokėti darbų atsakančiai. Darbas 
vakarais. Mokestis gera. Atgsišaukit 
603 W. 47th St., Chicago, III.

gi gali randavoti tuos pačius 5 kam
barius ant Morgan St. netoli 39. 
Kas norite bargeno pasiskubinkite.

IJBERTY CO.
3416 So. Wallace St., Chicago.

Ar Jims Norite
Bargeno?

_____ _ Aš turiu ant rankų puikų $200 ver
tės dideli (kabinetas) vidutinio di- 

••o a dūmo fonografą, 12 rekordų, dei- 
r mantinė adata, NEMOKAMAS PRI- 

laug apsipažinęs STATYMAS, už $60.00.
Reikalingas vy 

kuris maž daug apsipi 
su Cliicagos miestu. Darbas dėl 

, _ , , v‘' setai, "rašomas stalas, gražių karpe-
Geras pelnas ir puikus uždarbis tų geriausls pasiūlymas. Priimame 
dėl gero vyro. Atsišaukite į Liberty Bondsus.

Taipgi dideli aržuolo sveklyčios

First Nailonai Band, Room 847, 
Klauskite ADAM MARKŪNAS, 

Skyriaus vedėjas.
SOUTH SIDE FURNITURE 

STORAGE
3102 W. 35th St., kmap. Archer Avė. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. po pie

tų; taipgi Nedaliomis.

VALENTINE DRESMAKING 
CŲLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti siūti moteriškus rubus. 
Telef. Seetey 1643.

SARA PATEK, Pirmininkė.

DRABUŽIU KIRPĖJAI IR 
DESIGN ERTAI

uždirba augščiausias algas už-visus 
amatninkus. Musų mokykloje jus 
galit išmokti tą amatą greitai. Mes 
turime dienines ir vakarines klesas, taip mokinam ir per laiškus.

Ateik arba Rašyk
THE NATIONAL SCHOOL 
OF GARMENT DESIGNING

74 W. Washington St.
Kambzarys 611

Ofisas vakarais atdaras nuo 6 iki 8.




