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True translation filed with the post-inaster ui Chicugo, III, Mar. 3, 1919 as reąulred by the act of Oct. G, 1917

Lietuviai artinasi prie Vilniau:
Atsisako sustoti kariavo streiką tikslų pakelti klausimą! ISPANIJOS PROVINCIJOJ SU-

sovietų valdžios. SPENDUOTA KONSTITU- '
Kad VVeimaro valdžia flirtu- (’ISĖS GVARANTIJOS.

oja su pastarąja idėja parodo1

su bolševikais
Atsiėmė Šiaulius ir k. miest.

Dabartinė Vokietijos valdžia esan
ti arti puolimo

LIETUVIAI ATSISAKO PER
TRAUKTI MUŠIUS SU 

BOLŠEVIKAIS.

Lietuviai paėmė Šiaulius, Šedu
vą, Varėną ir k. miestus; nenori 
sustot kariavę. Kazokai paėmė 

Saratov.

STOCKHOLM, kovo L 
Čia gauta iš Kauno žinią, kad lie 
tuviu kareiviai, besivydami bot- «. v
ševiku spėkas perėjo Šiaulių. 

Šeduvos. Vieviu, (Kauno gub.) 
ir Varėnos (Vilniaus gub.) li
niją. Tie miestai yra lietuvių 

rankose.
Lietuviu, priekinės spėkos pa

siekė frakus, apie 13 mylių į 
rytus (?) nuo Vilniaus.

Iš priežasties jų sumušimo 
bolševikai prašė sustabdyti ka
riavimą, bet lietuviai atsisakę.

Krasnov paėmė du miestu
Kazokų vadas gen. Krasnov 

užėmė Saratovą ant Volgos li
pęs ir Volsk, 70 mylių j šiaury- 
cius, pasak gautų čia patikėti
nu žinių.

Blogai su geležinkeliais
Pasak Petrog:rado žinios bol

ševikų kelių ir komunikacijos 
komisaras pranešė sovietų eko

nominei tarybai Petrograde, 
kad geležinkelių situacija Rusi
joj yra alarmuojanti. Tik 
1,500 garvežių tinka tarnybai, 
sako komisaras, kuomet du mė
nesiai atgal valdžia turėjo 20,- 
000 garvežių, kurių, pusė buvo 
gerame stovyje.

Jei dabartinė situacija nebus 
pagerinta iki vidurio balandžio 
tai komisaras pranašauja, kad 

Rusijos vidmfys neteks būdų 
komunikacijai.

True translation filed with the post 
master at Chicago, Hl, Mar. 3, 1919 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI BĖGA VLADU 
KAVKAZO APYGARDOJ.

.. EKALERINODAS, 22. — Ku 
baniaus kazok/ų 'liuosnorė ar
mija, Ipiri sumušė bolševikus 
šiauriniame Kaukaze, tebetę
sia vjjimąsi likučių bolševikų 
spėkų. Bolševikai išsiblaškė į 

visas puses po kazokų paėmi
mui Vladikavkazo.

Daugiau smulkmenų patiria 
apie būdą, kūrins bolševikai pe
reitą gruodį užmušė daugiai* 

ŪMI žymių užstovų, jų tarpe gr 
nemins Russki ir Radko Dimi- 
triev iš rusų armijos ir kelia? 
moteris, l’žstovai buvo išvež
ti Heiluose motoriniuose veži
muose į Piatigroską ir pastaty 
ti prieš uolą. Jie buvo sušaudyti 
bolševikų jurininkų kulkasvai- 
džiais. , > < 

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III, Mar. 3, 1911
as required by the act of Oct. G, 1917
GALINTI GRIŪTI DABARįlNĖ

VOKIETIJOS VALDŽIA.

LONDONAS, kovo 2. — Ga
limybė griuvimo Vokietijos val
džios yra pranešama daugybėj 
gautų šiandie iš Berlino specia- 

į lių žinių.
Valdžios nariai atvyko j Berli- 

liną pasitarti su darbininkų ta
ryba ir išleido manifestą.

Vi»i korespondentui sako, 
kad situacija yra'rusti.

True trnnshitinn file«l wllh ihe post- 
master at Chicago, III, Mar. 3, 1919
•s re<iuired by the act of Oct. G, 1917
VALDŽIOS ATSIŠAUKIMAS.

BERLINAS, kovo 1. — Val
džia iš VVeimar išleido ilgą ma
nifestą smerkdama terroristų 
pastangas atsikratyki nacjiona- 
lio susirinkimo. Jis paskelbia 
ištikimybę demokratijos princi 
pams.

‘ Didesniu negu politinis pavo
jus yra ekonom. vargas,” sako 
manifestas.“Mes negalime išsi
maitinti savęs iš musų pačių iš
tekliaus iki sekamos pjutės. Blo 
kada pakerta gyvybę musų žmo 
nių. rūkstančiai žmonių žūsta 
kasdien nuo blogo maitiniinos.”

Manifestas pasmerkia strei
kus, sakydamas:

“Kiekvienas streikas priveda 
mus žingsniu arčiau prie pra
pulties. Vien /tik darbas gali 
mus išgelbėti.”

Manifestas prižada socializa- 
eiją tinkamų industrijų ir įstei
gimo visų darbininkų, ir liuosai 
išrinktų industrinių tarybų at
stovų. Jis užsibaigia stipria 
nota, sakančia apie valdžios nu- 
dsprendimą vesti nemielašir- 
dingą karę prieš terrorizmą ir 
baigiasi:

“Kas užpuola ant gyvasties 
tautos, tas yra musų priešu.”

l'rue translation filed with the post- 
master at Chicago, III, Mar. 3, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

ARTINASI SOVIETŲ 
VALDŽIA?

BERLINAS, kovo 1. — Kad 
bolševikams pasisekė jų propa
gandoj už sovietų valdžią yra 
parodoma valdžios svyravimu 
kaslink pieno įrašyti kareivių ir 
darbininkų organizacijų idėjas 
i konstituciją.

Yra daugiau parodymų, kad 
Hugo Haase partija — Nepri
klausomieji Socialistai — ren
giasi sulydinti su spartakais 
pastangose nuversti Scheideme- 
nno kabinetą sukeliant generalį 

dabar svarstomas pasiutimas, 
kad susirinkimas duotų pagel- 
binį butą, susidedantį iš narių 
sovietų tarybų.

Vokietijos bolševikai dabar 
vartoja naują taktiką politiko
je. Pėdnyčios rinkimuose did
žiojo Berlino sovietų pildomojo 
komiteto jie laimėjo dvi vietas 
— jų pirmą atstovybę toj įstai
goj, kurioj jie ir nepriklauso
mieji dabar turės lygų balsą.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III, Mar. 3, 1919 
is required by the act of Oct. G. 1917

VALDŽIOS KAREIVIAI 
HAALLE.

COPENHAGEN, vas. 2. — Iš 
Berlino pranešama, kad vald
žios kareiviai įėjo j iląalle, Prū
sijos Saksonijoj ir dabar ten y- 
ra ramu.

Apie didelius maištus sumiši
mus pranešama iš Thorn, vaka
rinės /Prūsijos. Kareiviai įsi
maišė ir minia bandė šturmuoti 
niilitarį. kalėjimą. Daug žmonių 
liko sužeista pirm negu karei
viai įvykino tvarką.

Iš Municho pranešama, kad 
sovietų kongresas išrinko mini
steriją, vadovaujaumą Segitz, 
airis taip gi bus vidaus ir už- 
rubežiniu reikalų ministeriu.k. c

True translation filed wi»h the post- 
master at Chicago, III, Mar. 3, 1919 
is required‘by the act of Oct. G, 1917

MUNICHO SOVIETAS 
PALEIDO SEIMĄ.

BASEL, vasario 28. Pa
sak čia gautų žinių, kareivių ir 
darbininkų taryba Municbe sva 
rste Bavarijos konstituciją ir 
už.reiukė, kad “a'tsižvi Igiant į 

saugumą ir iš priežasties sumi
šiusios situacijos šalyj, Bavari- 
os seimas vra uždarytas ir ka- 

reivių, ir darbininkų susirinki
mas bus žinomas, kaipo laikinė 
nacionalė taryba iki nesusirinks 
naujas naujas kongresas, kuris 
jus sušauktas vėliau.” Karei

vių ir darbininkų kongresas apė 
mė vyriausią galę, laikinai na
cionalini tarybai pildant įstaty 
mdavystės funkcijas.

True transjntinn f1]ea wUh the pnsf 
master at Chicago, III, Mar. 3, 1919
as required by the act of Oct. G, 1917

Valdžios kareiviai
Dusseldorfe.

COPENHAGEN, kovo 1.
Iš Berilno pranešama, kad pėt- 
nyčioj valdžios kareiviai iš Mu- 
enster įėjo į Dusseldorf ir užė
mė geležinkelio stotis ir viešuo
sius budinkus. Spartakų vado 
vai pabėgo ir mieste yra ramu,

SOCIALISTAI PRADĖJO
KAMPANIJĄ.

CHICAGO, - Chicagos soci
alistai vakar dviem milžininš- 
kais susirinkimais — west side 
ir north side - - atidarė karnpa- 
niją už d. John M. Collins sočia- būt lietus ar sniegas; nedidele 
listų kandidatą j mayorus ir ki- permaina temperatūroj.
tus socialistų kandidatus. Saulė teka, 6:21 vai., leidžia-

Susirinkimuose kalbėjo žy- si 5:42 vai. Menuo leidžiasi
miausi socialistų kalbėtojai.

Knrės stovis Madride, žmonės 
sukilo prieš lupikus.

MADRIDAS, kovo 1. — Ma
dride vakar kilo didelės riaušės. 
Ilgai kentėję brangumą maisto, 
žmonės, pagalios, sukilo prieš 
lupikus ir užpuolė ant maisto 
sandėlių, mėsinyčių ir duonke- 
pyklų. Keliose vielose buvo su
sirėmimų su policija.

Valdžia pasiskubino paskelb
ti karės stovį ir kariuomenės pa 
gelba įsteigė laikinai apveikti 

žmones. 'Pečiaus niekurie te
atrai tebėra uždaryti.

Valdžia taipgi buvo priversta 
paimti duonkepyklas. Darbinin
kai sutikę sugrįžti j darbą po 
valdžios kontrole iki nebus su
sitarta su samdytojais, jei bus 
tuojaus pakelta alga.

Premjeras Bomanones pas
kelbė, kad protestai prieš lupi
kus pasidarė tokiais rūsčiais, 
jog reikalinga paskelbti karės 
stovi, kad, girdi valdžia galėtų 
geriau dirbti išrišimui socialių 
klausimų.

Karalius Alfonso vakar pasi
rašė po dekretu, suspenduojan

čiu konstitucines gvanmtijas 
Lerida provincijoj, Katalonijoj. 
Tai reiškia, kad ten viską val
dys karinė valdžia ir viešpataus 
vien juodasis teroras — žudy
mas valdžiai ir kunigijai nepa
tinkamu žmonių.C c

Iš Barcelbnos pranešama, kad 
sustreikavo vandens darbinin
kai ir municipalė taryba grąsi- 
r:o rezignuoti, jei nebus prisių
sta pagelba.

(Nors telegrama nieko nesa
ko, bet matyt, kad Lerida pro
vincijoj, netoli Barcelonos, eina 
didelis sukilimas, kad prisiėjo 

ten suspenduoti konstitucines 
gvarantijas ir pavesti visą pro
vinciją kariuomenės oficierių 

sauvalei).

DIDELIS GAISRAS GYVULIŲ 
SKERDYKLOSE.

CHICAGO. - Vakar kįlo di
delis gaisras gyvulių skerdyklo
se, panašus į tą kokis buvo 8 me 
tai atgal ir kuriame žuvo 24 
žmonės. Degantis budinkas y- 
ra visai arti senojo muro, kurio 
sienos griuvimas ir palaidojo 
tuos 24 ugniagesius. Taipgi de
ga Morris A Co. šaldykla. Nuo
stoliai galbūt Rieksi iki įnisėš 
miliono dolerių.

NUŠOVĖ DU ŽMONES.

PORT HURON, Mieli. — Tho 
nias Woodlay, iš Samia, Ont. 
nušovė savo pačią ir kitą žmo
gų, su kuriuo jau nuo senai pi- 
kosi ir paskui pats nusišovė.

Apsiniaukę šiandie; ryto gal-

7:30 valandą vakare.

Triip trnnshiHon filed wi)h the post- 
master at Chicugo, III, Mar. 3, 1919 
•s rrąuired by the net of Oct. G, 1917

Taikos 
Kongrese

NORI SUMAŽINTI VOKIETI
JOS ARMIJĄ IKI 200,000 

KAREIVIŲ.

Stengiasi panaikinti karę sub- 
marinomis. Foch taikos są
lygos suvaržo Vokietijos ka

rinius išdirbius.

PARYŽIUS, kovo 1. - - Mam- 
salas Foch šiandie įteikė didžių 
jų valstybių tarybai militarės 
sąlygas įrašymui j taikos sutar
tį. Jos bus svarstomos panėdė 
lyj kartu su jau paduotomis lai
vyno svlygomis.

Militarės sąlygos stovi už Vo-!
kielijos nusiginklavimą i k i 
200,000 kareivių 20 divizijų 
po 10,000 kareivių kiekviena, su 
sidedančiomis iš 15 divizijų in- 
fanterijos ir 5 kavalierijos.

Dideli suvaržymai yra užde
dami ant išdirbinio visokios rū
šies karės niedegų ir karinis ir 
komercinis vartojimas aeropla
nų yra aprubežiųojamas iki mi
nimom.

Be maršalo Foch perslalymo 
sąlygų, šiandie jos nebuvo svar 
slytos.

Dabar esančios prieš tarybą 
laivyno sąlygos stovi netik už 
pilną užgniaužimą Vokietijos 

submarinų, bei taipgi už sustab 
dvma visu kariu submrainomis V c c
tarp visų šalių pasaulyj, tuo už
baigiant vartojimą submarinų 
lai vyne j karėj.

Išriše atlyginimus.
'Paikos konferencijos atlygini 

311 ų komisija beve ik užbaigė sa
vo studijavimą atlyginimų, ko
kiuos Vokietija turės užmokėti 
talkininkams susivieni ji-
sioms valstybėms ir būdą, ko- dėlėj karėj lyginasi skaičiui gy-
kiais ji turės mokėti.

Sprendžiama, kad studijavi
mas yra paremtas dauginus ant 
to, kiek Vokietija gali užmokė 
ti, negu ant kiek priešingos val
stybės pražudė karėje. Vokieti
ja turės dalį užmokėti tuojaus, 
o likusi dalis bus išdalinta mo
kėjimui per eilę melų.

ABINGTON, Pa. Vielos Ii- PARYŽIUS, kovo 2. Serbai
gonbutyj kovo 2 d. pasimirė a- 
pysakų rašytojas Charles E. 
Vau Loan.

-~Z —X —    .  ...... .„Į.    

DANIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO.

LONDONAS, kovo 1. — čia 
gauta iš Copenhageno bevieline 
žinia, kad iš priežasties labai 
komplikuotos politinės situaci
jos Danijoj, šiandie rezignavo 
ministeriu kobinetas.

Manoma, kad socialdemokra
tai bandys panaikinti lansting 
(senatą).

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rel-
■ knlais eiti į tas sankro

vas. k 11 r i o s skelbiasi 
Naujienose.
- ------- ----------- J

True translation filed with the post-master at (’hieago, III, Mar. 3, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

7.354.000 kareiviu už- 
( mušta karoję

Serbai mobilizuoja armiją

Siūlo sumažinti Vokietijos armiją 
ir panaikinti submarinų karę

7,354,000 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
KARĖJE.

Rusu užmušta 1,700,000; 
amerikiečių — 50,000

WASI1JNGT()N. kovo 1.
Kiek parodo esančios statistiš
kos, kaip paskelbė gen. March, 
karėje užmušta iš abiejų pusių 
7,354,00(1 kareivių.

Tas apima vien tik kareivius 
užmušius karės lauko ir miru
sius nuo žaizi’u.

Sulig generalio štabo prireng-( 
to sąrašo, daugiausia kareivių 
žnnimsuetaoin shrdul sbrdlu m
užmuštais' neteko Rusija, bū
tent 1,700,000; paskui seka Vo
kietija su 1,600,000 kareivių, 
užmuštu ir mažiausia Ame- c

rika su 50,000 kareiviu.
Skačšius užmuštų kaerivii 

kilų šalių pasidalina vidutinis
, kai sekamai:

Francija ............. 11,385,300
Austro-Vengrija .... 800,00( 
Anglija ................... 706,700
Italija ....................... 460,000
'Purk j ja ................... 250,000
Belgija ......................  102,00(
Rumunija ............. 100,00(
Serbija ir černog. 100,00( 
Bulgarija..................  100,0(M
(Skaičius užmuštųjų šioj di

Venio jų dviejose valstijose 
Illinois ir Nebraska kartu).

True ininslntlnn filcH wHh the post 
master ai Chicago, III, Mar. 3, 1919 
is require<1 bv the art of Oct. 6. 191' 
SERBAI TURI 60,000 KAREI

VIŲ ARTI LAIBACH.

sumobilizavo 60,000 jugo-slavi; 
jaunuolių Laibach apygardoj ir 
aprūpino juos austrų ginklais 
ir reikmenimis iš priežastie? 
stokos jų pačių ginklų. Dabar
tinis italų-scrbų “frontas” yra 
už 12 ar 15 mylių į vakarus nuo 
Laibach tvirtovės. Italai laiko 
Adelborgidria miestą, kur ka
reiviai yra sustatyti grotuose ir 
gyvoja sidabro kasyklose.

Serbu karcMai ^susideda iš 
Drina diviz., kuri skaitoma ge
riausiu pulku serbų armijoj pc 
gen. Smiljanič ir jugo-slavų pul 
kų, pašauktų Laibach apygar
doj, kurie pirmiau tarnavo aus
trų armijoj.

6 italą divizijos.

Jiems priešinasi šešios italų 
divizijos ir italų žvalgų aero-

būvio biuro vedėja pasižymėjo 
tik tuo, kad įsteigė šokių mo
kyklą, atsisakė nuo savo kandi- 

planai nuolatos skraidžioja virš dainuos ir remsianti demokratą
1 Laibach fotografuodami. Robert M. Siweitzcr.

Nuo incidento išvijimo komen 
danlo iš Digiorgi ir italų kari
nės misijos iš Laibach, daugiau 
incidentų nebuvo, bet abi pusės 
yra apsikasę ir kulkasvaidžiai 
sustatyti stipriose pozicijose ir 
strategiškose vietose palei vieš
kelius ir geležinkelius.

Sekama vieta kur keblumai 
gali kilti yra Gorz tvirtovė, ku
rią italai užgriebė, nežiūrint to 
fakto, kad jugo-slavai gyvento
jai yra didžiumoj ir kurią ser
bai norėjo užimti iki neišriš 
laikos konferencija.

Serbai tvirtina, kad italai per
si koja jugo-salvus, talpindami 
juos j koncentracijos stovyklas 
neduodami ganėtinai maisto ir 
žudydami jugo-slavus po pre
tekstu, kad jie kursto pro-ausl 
riškas demonstracijas.

l'rue trunslution filed wlth the pnst- 
naster at Chicago, III, Mar. 3, 1919 
is required by the act of Oct. G. 1917
PRIĖMĖ MILIARDŲ DOLERIŲ 

PASKOLĄ.

. Priims pilną prezidento 
programą.

WASHINGTON, kov. 2.
Pergalės bindsų bilių senatui 
priėmus 6:18 vai. širvi, kviečiu 
kainos gvarantijos bilius esant 
itiduotam konferencijai abiejų 
hutų komiteto , galutinam su

tvarkymui ir $750,000,000 ge
ležinkelių paskirimo bitini pas
kirtam specialėmis taisyklėmis 
švaistymui ryto, yra prospek
tu, kad kongresas iki utarninko

Posėdis tęsėsi visą naktį, 
vidurdienio priims visus .bilius 
kokius prezidentas priskirė prie 
būtinai reikalingų.

rrue translation filed with the post- 
nasler at Chicago, III, Mar. 3, 1919 
is reipiired bv the acl of Oct. G, 1917

LENKAI DIDINA ARMIJĄ.

VARŠAVA, kovo 1. — Lenki
jos seimas priėmė Korfarte įne 
št'mą pašaukti tarnybon vie
niems metams ši'šias klesas rėk 
rūtų.

VIENU KANDIDATU 
MAŽIAU.

CHICAGO. — Leonora Z. 
Meder, pirmoji moteris kandi
datė į Chicagos mayorus, kuri 
per keletą mėtų būdama ger
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the Lithuanian News Pub. Co., Ine,

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO. ILl.fNOIS

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben« 
drovė, 1739 S. Ilalsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagojc — pačtu:

Metms ...............................
Pusei meto ......................
Trims mėnesiams .........
Dviem mėnesiam ...........
Vienam mėnesiui .........

Chicagojc — per nešiotojus
Viena kopija .......................... 02
Savaitei ............................. .
Mėnesiui ................................... 60

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

$5.00 
3.00

$6.00
3.50
1.83
1.45

. 75

Metms.................
Pusei meto .......
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui
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True translation filed with the post- 
master at (’.hicago, III, Mar. 3, 1919 
as reyuired by the ac! of Oct. 6, 1917

Tautų Lyga ir 
proletariatas.

įsisteigusios New Yorke A- 
merikos Darbo Partijos pirmi
ninkas Wni. Kolm, kalindamas 
apie diplomatų Įsteigiamąją 
rautų Lygą nurodė, kaip ta 
Partija į ją žiuri. Jis sako:

partija

šono keturiolika punktų ir ti 
krąją tautų lygą. Projektas.

gauti iš diplomatų, bet jis 
toli gražu ne toks, kurs ga
lėtų darbininkus patenkinti. 
Kuomet kiti stengiasi dėl pir- 
klybos, teritorijų ir baudzia- 
mųjįp įkon'lribucijų, proleta
riatas turi omenėj vieną da
lyką, apie kurį verta kalbėti, 
o tai yra, kad karėms butų 
padarytas galas amžinai. Bet 
pa lopymo priemonėmis to 
padaryti negalima. Todėl 
mes reikalaujame pilniausio 
apsisprendimo teisių Airijai 
ir visoms kitoms tautoms, 
dėl kurių eina ginčai. Mes 
reikalaujame visiško valsty
bių nusiginklavimo. Mes rei
kalaujame, kad visur butų 
atdara politika, atdaros dis
kusijos, atdari susižinojimo

listinei laikai mes nepadėsi
me. Ir tuo pačiu laiku mes

šinsimės

lti*, Beed ir Lodge, kurie 
stengiasi dėl visiško šios ša
lies atsiskyrimo nuo kilų ša-

11 ž karia v i i n ų. Ren ka n ties
tarp jų ir VVilsono, mes be

betgi mes toli gražu neinami 
paskui Wilsoną. Mes esame

Tokia yra naujosios Anieri-

V
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cionalė Karės Darbo komisijai 
stengėsi surasti, kokia gi ta al
ga turėtų būt. Komisija betgi 
nesurado. Nė darbininkai ne
surado. Nė samdytojai nesu
rado. Vadinas, niekas negali 
surasti. Ir niekas negalės, kol 
ateis laikas, kada žmonės su- ( 
pras, jogei gyvenamoji alga 
reiškia ne vien lik palenkini-

lavintų, bet tai, kad žmogus 
galėtų naudoties visomis gyve
nimo įstaigomis.

Kas labiau reikalingas kas
dien maudyklos, jeigu ne tas, 
kurs nuo darbo prakaituoja? 
Kam labiau reikia gero ir ska
naus maisto, jeigu ne tam, kurs 
alinusi sunkiu dienos darbu? 
Kam labiau reikia pramogos,

giškų besiedų, jeigu ne vyrui ar 
moteriškei, kur per dieną dir
bo kuilių ir alsinantį darbą prie 
mašinų? Kam labiau reikia pi
nigų, jeigu ne tėvui didelės 
šeimynos, kurių paprastai dar
bininkai turi. |Kas labiausia 
užsipelno gero iš visuomenės 
atlyginimo, ar tas, kur jai nau-

mažai arba visai nieko nedirba?

turi būt tokia, kuri patenkintų 
visus jo medžiaginius ir dvasi
nius reikalavimus, idant jis ga
lėtų gyventi ištaigingai, sulig 
industrijos plėtojimos ir išradi
mų pažanga, ir idant jis neturė
tų rupiu ties dėl rytojaus ir šė

Gyvenamoji alga, dėl kurios 
darbininkai kovojo iki šiol, ir 
tos, dėl kurios jie turėtų kovo
ti, nieko bendra tarp savęs ne
turi. Darbininkai iki šiol bu
vo perdaug nusižeminę, per
daug kuklus savo rcikalavi-
muose. Jie iltimi paKeit daug 
augščiau savo akis ir savo sie
kinius. Jie turi kovot dėl inte- 
leklualio, dvasinio pakilimo

ko. Jie nebegali tenkinties tuo 
padėjimu, kuriame jie ikišioi 
buvo laikomi. Jie turi pilniau
siai naudoties visu tuo, ką tik 
gyvenimas ir kultūra gali pa
tiekti. /

frue translation filed wilh the post- 
nasler at Chicago, III, Mar, 3, 191!)

Tylėk tarlę užsidaręs”.

I)r. Aro n išspausdino straipsnį, 
kuriame jis ragina vokiečių u- 
ni versi tetų profesorius ir mok
slininkus 'fisas savo jiiegas. ir

iucijos reikalams. Į lą panfgi- 
limą vienas garsiausiųjų vo
kiečių profesorius atsakė jam 
'aišku:

“Gerbiamas kolego: Žino-

dai ką: šioje karėj vokiečių, 
profesoriai aiškių-aiškiatisiai 
įasilodė, kad politikos dalykno 
;e iš jų nieko negalima pasimo
kinti. O jeigu taip, lai buli-

uoktų vieno dalyko, būtent:

pozicijos laikosi ir visi radika-| ‘ 4’
h'sjiieii elementai Amerikos I ' ~ T”
.. i i ... . .1 true translation filed witn tnc post-JJai’bo Federacijoj, priešingai I naster at Chicago, III, Mar. 3, 1919 

politiškai nujjibaifkrnlijtįsiems [ lS reųuired by the acl oi Oct. 6, 1917 
jos vadovams su Alabamos senatas perleido įs- 

I atymą, kuriuo duodama galios 
I gubernatoriui šaukti iš kitų

Unijų veikimas
Chicagos A maigam ei tai. j

Tarp (Jučugos siuvėjų pro
tėjo didesnis brūzdė, (imas, 
įgelvje šnpi’i. kurios buvo ir

rganizacijt^ 1‘Kame dalykas,” 
e klausia savęs, ‘‘kad bosai nei 

šio nei iš to, ėmė is pažadėjo

aitę ir nenumušti algų?” Kad 
ą darė ne iš geros širdies,' tą jau

lanyti. Ir pasiteiravę netruko 
utirti, delko taip pasidarė, 
aip tai buvo amalgameitų siu 
ėjų unijos Ndw Yorko streiko 
asekmė.
Jeigu uni.|a New lorke ne

būtų laimėjus didelio streiko 
ii kriaučiai nei Nevv Yorke nei 
hiragoje nei kituose ntiestuo-

o bosų apie valinių trumpini- 
lą Bet šiandiena, kada Amal
gamated unija parodė savo ga-

tai ir tinkamai suorganizuota, 
ad ji gali viena be kitų pagal

tai bosai visuose miestuose y- 
pač tuose, kur Amalgamated u- 
i’ija dar nespėjo tvirčiau susior 
ganizuoti, pradėjo duoti darbi
ninkams pažadėjimus ir net al
gas keiti, kad tik darbininkai 
nesumanytų stoti į uniją. Te
čiaus jų tie gudrumai jau per 
vėlai atėjo. Darbininkai visur 
mato kame dalykas. Ir jie vi-

n įjos.
dabar

nė kampanija, kurios uždaviniu 
yra padaryti Chicagos miesto 
kriaučių pramonę unijine pra
mone.

niems organizatoriams unijos

organi-

gon amal-

Kleinman.

visi Cliicagos <amalganieitų lo- 
kalai per savo valdybas paketi
no veikliai darbuotiem per kele
tą savaičių besistengiant augin-

niją. Kiekvienas veiklesnis A- 
malgamated unijos narys Chi- 
cagoje šiuo laiku pasidarys agi-

keletą savo pažįstamų kriaučių 
kad prisirašytų prie unijos.

Lietuvių Siuvėjų lokalu 269

lacijos reikalą, ir nutarė prisi
dėti visomis spėkomis prie dar-

paskirs savo organizatorių, ku
ris užsiims visuotinu organiza- 
cijiniu darbu Chicagojc. Len-

kriaučių šapų prasidėjo judėji
mas. Kasdien laikomi įvairių 
šapų mitingai, į kuriuos eina vi
si kliaučiai, vyrai ir molerįs.

Skaitytoju BalsaiI

i Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomonė! Redakcija neatsako.]

Gyvenamoji 
mokestis.

jeigu reikia, Del “Lietuvos atstatytoj y.”

Kiek darbininkas imi gaut
ž m o-

Illinois valstijoj norima ka- 
okiją įvesti irgi “govėdų 
iaušems” gesinti.
Tas rengimąsi “govėdų riau-

i”

garbės Jaunikaičiui nedaro. 
Nes jo žodžiai užgauna juos 
duodant suprasti, buk jie nepri-

kios sąlygos, kur darbo žmo
nių teisėk nebūtų myluojamos, 
kur jie nevaržomai galėtų švies- 
ties, organizuotis ir ginti savo 
relka1us.”(*) Reikėtų gana ge
rai pasaulį išvaikščioti, kod tek
tų pamatyti, jog ‘‘varnas var
nui akį kerta.”

Jeigu gi Jaunikaičio žodžiai

pitalistus buržujus,” lai visai 
ant tuščio buvo paleisti. “Nau
jienose” keletą kartų 'tilpo 
Markso formula, kuri sako, kad 
visas politinis ir kultūrinis ša
lies stovis paeinąs nuo ekono
minių ryšių tarpe šalies gyven
tojų. Jei tie ryšiai priklausys

minėtą formulę, ii* politinis, ii*

buržujinis.

tojai darbu — ir sodiečiai ir 
buržujai — niekados nekalba 
apie politinį surėdymą. Są
moningai ar ne, jie žino, kad tas 
ne nuo jų priklauso. Taigi žo
džiais nei “buržujų,” nei prole
tarų neišmokysi, ką ir rusų 
bolševikai patyrė iš savo dek
retų likimo, o ką visi įstatym- 
leidžiai senai jau žinojo.

Jaunikaitis šimtą kartų butų

miestą, kili — amžinai skurs
ta neatsiekdami nieko gera.

Pavelykite išreikšti keletą 
bendri/ pastabų busimiems 
“naujokams”*- ūkininkams.

Pirm visko reikia visuo
met turėti omenyje tą seną lie 
tuvių patarlę: daug apžiosi, 
mažai nukąsi. O lietuvis mies
tietis dažnai daro šitokių pa
klaidų. Pirma, pirkdamas ūkę 
su maža pinigų suma ir, antra, 
įdėdamas j žemes nupirkinui 
kone visus savo “kapitalus.”

Pirmame Jir antrame atsiti
kime naujasai ūkininkas užsi
krauna sau ant liečiu veik ne
išlaikomą naštą. Šilą naštų 
dar pasunkina nemokėjimas 
tinkamai vesti ūkį. Dažnai, 
kaip jau sakiau, naujasai ūki
ninkas neišlaiko užsidėtosios na 
štos ir tuo būdu netenka sun
kiu triūsu sutausotų skalikų.

šilo reikėt vengti. Mano 
supratimu, — kalbu apie tuos, 
kur neturi ganėtinai pinigų — 
pradėt ūkininkauti galima ki
tokiu hudu. Sakysime, turint

piauna”. Ar nelaip? O juk tas 
klausimas buvo išrištas susirin
kime! Tai ko čia benorėt?

M. K. sakosi gerai pažįstąs A. 
Č. “feisą,” ir labai piktinasi jta* 
rimais, bet pats niekina savo o- 
ponen'.tą prikaišiodamas jam 
fanatizmą otc. Reiškia, pats 
save stato ant juoko.

Bqt kodėl nepa^ipiktint ar 
neprikaišiot M. K. jo ydos, jei
gu jisai jų turi? Kodėl aš ne

šiai pasidarbavo d. Jonas Kun- 
ckoška. Reikia pasakyti, kad 
jis yra veikliausias netik musų 
kuopoj, o ir visoj šioj apielin- 
kėj.

Pastaruoju laiku šį miestelį 
užplūdo juodukai, vadinami
“Negomis.” Anuose laikuose, 
kad darbai ėjo gerai, jie nieko 
nė vienam nedarė, bet darbams

atleisti iš darbo. Tatai darbo

Čia daug pinigų ne

arba bent nurodęs kooperaly- 
vių pramonių vertę darbo žmo
nėms, kuomet šimtai kartų,

susidėtu' lį bendroves, jsukurtų

pramones Lietuvoje, ir gerai 
jas išvestų — tikėkite manimi 
- tas nubaidytų visus buržu

jus, kaip musų taip svetimus,

slančiai vieno ar kilo Jaunikai
čio lekcijų. Tuomet nereikėtų 
lieti savo mintis; tokias senas

belo galima butų stoti ant savo 
kojų ir tarti: “mes tą padarysi
me.” Tai bent butų demokratiš- 
kiau. ;

Gi jeigu mes neįstengsime 
patįs sau laisvo gyvenimo su
tverti, lai be jokios abejones po
nai buržujai’ kapitalistai, val
džia arba ekonominiai ryšiai

didžiausiu noru lieps kaip gy
venai. Įlr jo(ki išmetinėjimai 
tuomet to gyvenimo nepataisys, 
kol mes netapsime, demokra
tais darbe. Silpnadušiai ir tuo-

lį, pasiteisindami, jog “ten ga
lima uždirbti didesnį kąsnį duo
nos ir turėti žmoniškesnių gy
venimo sąlygų^’’ įpailikę savo 
tamsesnius ar nerangesnius 
brolius Dievo valiai. Todėl ne 
reikia šalinlies nuo Lietuvos 
alslalytojų. Alpcnč, reikia prie

tymas eijų didžiumos pageida
vimo keliu.

šarunas.
(‘) (K. O. Jaunikaitis kaip

Ūkininkų Balsas
Daugelis lietuvių, kuriems 

jau įgriso dirbtuvės bildesis, no 
'retų pradėt ukininkaulLj Bei

l uo klausimu vienuA darbi
ninkų organas sako:

Atkrvipus'risuoiHeuės klotims 
į tai, kad darbiniiil<as turįs 
aaut tokią algą, iš kurios jis

;ai ir išilgai.
Vadinasi visur laukiama “go

vėdų riaušių,” neramumų. Bet

šes turėtų itagiindyli?
alėtų žjuouiškaj gyventi, na-

dieną numeryje lutas Jaunikai
tis patiekė lekciją “ponams 
Lietuvos a įstatytojams^”

Pirmiausia, jis nenurodė, į 
kokius Lietuvos alslalytojus 
kalbąs. Jei į tuos tuksiančius 

kurie trokštashdicčio vaikų,

bei informacijų apie naiijovinio 
uliininkavimo budus šioj šalyje 
ir net pačius ūkius, jie dažnai 
meta, “tas gražias svajones” ir 
pasilieka pri(‘ ,lratųnc|įų maši
nų... Kili, drąsesnieji, kur mano 
prasimnšli “tuo pačiu (I. y. sa
vo) žinojimu,” nekartą skaud
žiai apsirinka: vieni, netekę su-,gyvenimą -k J V c

ir kil-ką” tai tas 'laupytų pinigų, grįžta atgal į

>M. K. niekina socialistus ir dar
bininkus, dargi pąts būdamas 
skurdžiu darbininku? Berods, 
laikas butų mesti visus senų ga 
dynių burtus. Bet M. K., ma
tyt, labai pamėgęs pobažnytinj 
skiepą; jam klerikalai kur kas 
arlymesni negu socialistai. Man 
tečiaus rodosi, kad M. K. turė
tų atsiminti incidentą su buvu
siu kunigu Slavinu... Apie tai 
puikiai žino visi raeiniečiui.

Dar žodelis. O kodėl susivie
nijo šventos Cicilijos choras 
su Birulės choru? Nors, tiesą 
sakant, ir viename ir kitame

praeivius — ant gatvių net ir 
privačiuose butuose. Neapsiei 
na be skandalo, tie kurie jiems 
bando pasipriešinti gauna pa 
šauti, o kurie ir ant vielos už
mušti.

Miesto valdžia dabar polici
jai paliepimą davė, kad su ti
kus'juoduką po 9 valandi va
kare turi areštuoti jį, arba ap
žiūrėti ar neturi jokio ginklo 
su savim.

— Kp. korespondentas.

ninkauti.
reikalinga, nes dažniausia pats 
savininkas
kilis ir gyvulius. Dirbąs gi 
gauna pusę ūkio produktų, ar
ba sulig sutarties — didesnę ar 
mažesnę jų dalį. Tai nors 
“neideal. ka pradžia,” bet kur
ki;:: saugesnė, negu kad per
kant savo tikį ir su maža suma

Antras dalykas yra — pasi- 
randavot ūkį už “cash.” Čia, 
liesa, reikalinga didesnės su
mos pinigų. Sumanus žmogus 
tečiaus gali pradėti ir su kelia- 
lu šimtu. Bet ir šiame atsitiki- 

c

me, nereikia norėti ‘(daug ap
žioti:” ner(^ikja imti-randavoti 
ukj ne sulig savo ištekliaus.

vo tie palįs žmonės. Tai kodėl 
jie, susivienijo? Tai įvyko a-

duoda visus įran- 
gyvttlius. tuomet s a k ė: Susivienysi

me. .. tuomet daugiau spėkų tu
rėsime socialistams pakenkt... 
'lai mat kai* reikėjo to susivie-

socialistų, bet darbininkų judė
jimui kenkti nenoriu ir pikti- 
nuos, jei lai bando daryti — 
kad ir toks M. K. Tatai aš ir 
dar kartą galiu pakartoti, kad 
mano oponentas yra atviras so
cialistų niekintojas ir darbinin-
kų judėjimo priešas.

—A. C.
iškur tas

Mano supratimu, neturin
tiems didelių “kapitalų” 
būdas ūkininkavimo bene 
Tankinusias. Asmeniškai pa- 

pra- 
dejo ūkininkauti turėdami la
bai apribotus “kapitalus.” Ir pa
lyginamai trumpu laiku jie 
įsigijo ytin vertingą nuosavybę. 

Miestiečiai, kurie norite pra

P. S.— Nesuprantu, 
keistas prasimanymas: “Jo fa
natizmas duoda suprasti kuo 
jis esąs. Jis gyvena kito pata
rimais. Pora metų atgal jis 
buvo ištikimas ‘katalikas’ vėliau 
lauHnmkiTs, o 13af5ar — sociali-

Norėlųs žinoti, iš kur tai yra

kitę — kokį būdą ūkininkavi
mui jus pasirinksite, kitaip ta
riant kaip pradėsite ūkininkau
ti? —M. G ūgis.

galvolti apie “buvusį kataliką ir 
tautininką,” A. Č., kuris “da- 
jbar jau sočia|istas?” i Sfcjriu 
šimtą dolerių, jeigu bus priro
dyta faktais, joge i aš dar tik 
nesenai “išsivystęs” iš kataliko.

—A. č.

Ar Jūsų Kraujas Badauja 
Norėdamas Geležies?

Geležis yra raudonas kraujas mai
stas. Nuxaled Iron gelbsti pri

duoti skaistumą veidui mo
terų ir stiprumą ir ene

rgijų i gjsias vyrų.

Jeigu jus vaikščiojate ne valgę iki 
jus nusiJpnėjote, sublogotc ir nete
kote jiegos, jus negalite pasidaryti 
sau didesnės blėdies, kaip kuomet 
jus leidžiate jtjsy kraujui visiškai 
badauti norint geležies—geležis ku
ri priduoda stiprumą ir spėką per
mainyti maistą i gyvus audinius, 
muskulus ir smegenis. Neužtenkant 
geležies kraujuje, nežiūrint kiek ir 
ką jus valgysite, jųsy maistas tiktai 
pereis per jus nepadaręs nieko gero 
jys nuo to negausite stiprumo iš to, 
ir vietoje kad būtumėte pripildytas 
jaunystės stiprumu ir energija, jys 
esate silpnas, nervuotas ir visas su
iręs. Jeigu jys nesijaučite stipriu 
ir sveiku, jus esate skolingi sekan
čiam iŠegzaminavimui. Patėmykile 
tą,kiek ilgai jys galite dirbti bei kiek 
toli jys galite .be nuovargio nueiti. 
Po to priimkite dvi penkiagranes 
plotkeles paprasto Nuxatcd Iron'o 

J ris kartus į dieną po valgiui bėgyje 
dviejų savaičių. Tuomet vėl išmė
ginkite savo sveikatą ir patjs patė- 
mykite, kiek pasitaisėte. Daug ner- 
vuoty, suirusių žmonių, kurie visa 
laiką galėjo stebėtinai padidinti 
savo spėką ir pakantrumą tiktai im
dami geleži tikroje formoje,
neimkite senos ryšies geležies, vien 
tik sutaupyipui keleto centų, 
turite imti geleži formoje kuri 
tai susigertii ir asimuliuolų 
Nuxated Iron, jei jys norite 
kitokiu budu gali pasidaryti 
giau negu geriau. Jys galite
Nuxated Iron nuo savo aptiekoriaus, 
visai užtikrinant užganč<linimą, arba 
jums bus sugrąžinti pinigai.

Bet

.Jus 
grei- 
kaip 
gerą, 
blo-

INIANA HARBOR, INI).

Iš lietuvių judėjimo.
RACINE, WIS.

Atsakymas į atsakymą.

Naujienų n r. Ii buvo išspau-

rnas j mano kort'spondenciją

sai nieku nekaltas ir klausia 
manęs: iš kur aš galįs žinoti,

čisą? I’en, uirdi, nesą jo para
šo, o lik Korespondento. Bei 
juk lame pačiame numeryj Ko
respondentas įdėjo kuopos val
dybos narių (už 1919 melus) 
vardus ir prie to buvo suminėta

ko:; Korespondentas. Taigi, ar 
dar neaišku?

Kas dėl kito “lyderio” — čia 
apie-jį neberašysiu, nes apie lai 
gana plačiai buvo rašyta Bos-

Toliau M. K. sako, kad jeigu 
aš esąs SLA. narys, lai kodėl 
neišrišąs tą klausimą ant vie
los kuopos sirsirinkiuie. Bei 
kokių galų M. K. reikalauja ir 
kodėl nesako kokio iširšimo ji
sai norėtų, Ag, jis žino tuos 
išrišimus ir jie*, jam bais sun
kus. Jis daugiausia ucpasilen-

doleriai.
(3-čiame)

Laisvos Fondą 25 
Juk lame pačiame 

'tėvynės numeryj jis 
“ne aria, ne sėju, o

Jau senai tilpo koresponden-

dos, kad čia nebeliko nė vieno 
lietuvio darbininko.

Musų žmonės tečiaus veikia 
taip, kaip ir kituose miestuose 
ir miesteliuose. Draugystės ir

surengė teatrą ir balių. Sceno
je statė dvi juokingas komedi-

plytą” ir “Kun. Gramulos raš
tinėj.” Pirmam Mcfikale lošė: 
Kazio rolėj — P. S. Bindokas, 
Prano — Kazys Žaibas ir Dėdės
— Nikodimas Mauricac. Ant
rame veikale: Kun. Gramulos
— Pranas Kesilis, Senukės — 
Ona •‘Pakštienė, Kavulio, — P. 
S. K., Kun. Tarnaites —- Justina 
Mauricienė, Polidislo — Kazys

lis atliko gerai. Nors nekuriu 
jų pasirodė lik pirmu kartu ant

sėjai. Laike lošimo aktoriai 
dažnai turėdavo sustot, nes pu
blika pertraukdavo juos gau
siais aplodismentais ir juoku.

Publikos prisirinko pilnutėlė
E. Misevičio svetaine. Po loši-: « 
imti jaunimas linksminosi, žai-

kuopai liks keletas dolerių pel
no.

visi kuopos nariai, bei daugiaki

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokias dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

$323 S. Hilsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310
-1 - - -

Miesto Ofisas: 

127 N. Bearhra St. 
111143 BnilyBldf. 

Te!. Central 4411

Ar reikia paskolos ant Jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, loti w farmą? 
Ar reikia insųrance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkilcs prie
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drover 6310 
Cbicago, III.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po pietų* vakarais seredo- 
rnis ir subatomis nuo 6 iki 8 vai.

DAHBININKAI, skaitykite

“DARBĄ”
Lietuvių kriaučių unijistų 

laikrašlj
Darbas yra viciiutinis laik

rašti^ pašvęstas išskirtinai or
ganizuotų darbininkų reika
lams. Eina kas savaitė.

Darbo prenumerata: 61.00 
metams; 50c pusei metų.

“DARBAS”
Adresas:

2343 S. Kedzie uv., Ghicagu, III.
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INFLNENZA
IR GRIPAS

vis dar siaučia daugely j vietų, 
šita liga yra galinga kada ji 

užpuola. Bet jus turite būti taip
gi galingas kad atsiginti ir apga- 
lėti jįj.

Geriausias būdas kovojimui 
su ja, tai audru t y ti jūsų kraujų, 
muskulus, jūsų nervus ir visą 
jūsų sistemą, šitas turi būti pa
daryta paprasčiausiu budu, šutei

reikmenis, kurie susideda iš Se
rai žinomų Elixirų ir raumenų 
budavotojo Partoglory

Tukstan&ai žmonių, kurio 
vartoja Partoglory jau žino, kad 
sis būdas yra geriausias ir natu- 

' ,i iliškiausias praturtėti krauju 
' ir gauti naują stiprumą, naują 

energiją ir subudavoli jų orga- 
'jiizmą, Mes gauname nuo jų da
ug laiškų, kuriuos jie giria Par 
toglory ir dėkavoja mums už šį 
stebėtiną išradimą, Viena bonka 
Partoglory kainuoja vienas do
leris. šešios bonkos kainuoja tik
tai $5. Mes išsiųsime jums jį ge
rai užpakuotanie pakelyje už 

musų pačių išlakias, tą dieną 
kurioje mes gausime jūsų užsa
kymą.

Kaip Jūsų viduriai?
Šis vra labai svarbus klausi- 

mas kadangi vidurių ligos tokis 
kaip užkietėjimas, nevirinimas 
veda prie palinkimo gauti kitas 
ligas. Jus turite laikyti jūsų žar
nas irkitus virinimo organus at 
sakančiame stovyje vartodami 
atsakančias saldai nes Partola, 

gurios gauna auksinius meda-

Jeigu jus sergate vidurių liga, 
jei jus turit galvos skaudėjimą 
nemigą, stoka apetito, baltą lie
žuvi, blogą iš burnos kvapą, 

ir nesi jaučiate kaip ką nors da-

saldainių einant gultų, ir jus

su kraują ir jus atsinauiinsit, 
Partola gera visiems vyrams 

moterims ir vilkams, Dėžė kai
nuoja $1, Bet Partoglory tiktai 

^(įaugusiems žmonėms.

te tiesiai i:
APTEKA PARTOSA, 

160 Second Avė., Dept. L 1 
New York, N. Y.

Skaitykite ir Platinkite

m

NORI KURT LIETUVIŲ 
BANKĄ.

Lietuvos Atstatymo Bendro
ve sumanė kurt Lietuvių Ban
ką Amerikoje ir dėlto tos Ben
drovės pirmininkas p.*R. Karu
ža siuntinėja šitokius laiškus, 
kviesdamas lietuvius sumany
mą remti: c

“Lietuvos Atstatymo Bendro
vė ruošiasi prie naujo darbų, 
organizavimo Lietuvių Banko 
Amerikoje. Banko reikalngu- 
mas lietuviams yra aiškus; iki I 
šiol milionai lietuvių^ pinigų y- 
ra sudedami į svetimtaučių 
bankus ir musų tautai iš to nė
ra mažiausios naudos, net prie
šingai, darosi nuostoliai, nes ki
tataučiai bankieriai naudoja tu
os musų (žmonių pinigus visai 
svetimiems mums reikalams gi 
musų reikalams nei klek nCpri-Į 
gelbsti. Galutinai taikai užsto-| 
jus ir atsidarius keliams į Euro-Į

vinius ir pasidarys daug įvairių 
reikalų su bankais (laivakorčių 
pirkimas, pinigų siuntimas, 
mainymas ir t.) Jeigu mes ne
turėsime savo banko, tai musų 
žmonių įvairius reikalus turėsi 
me atlikti bykaip svetimuose 
liaukose, duodami vėl save iš
naudoti. Kuomet mes turėsime 
tokį savo banką čia Amerikoj, 
lai atlikdami per jį visus savo 
reikalus palaikysime savo įstai
gą, kuri tarnaus mus tautos rei
kalams.

Tokį Lietuvių Banką planuo
sima suorganizuoti New Yor- 
ke ir inkorporuoti Ne\v Yorko 
Valstijoje. Jis bus po tos Vals
tijos priežiūra. Bankas bus 
steigiatnas ant šėrų ir Šerus 
pirkti (įtapti Lietuviu Banko

SIDABRINIS

BALIUS
Parengtas Draugystės šv Petronėlės 

Užgavėnių Vakare
Utarninke, Kovo-March 4, 1919 
ta v. Jurgio Parapijos Svetainėje 

32 Placc ir Auburn Avė.
Pradžia 7 vai. vakare

Tikietas 35c ypatai.
Visi, kurie atsilankys ant šio ne-

« sįidaibro, nes tai yra sidabrinis ba 
liūs. Kito tokio baliaus nėra bu
vę, Visi urmu ant šio baliaus, 
kaip visuomet, taip ir ant šio ba
linus komitetas užtikrina visie- 
,ms atsilankiusiems gerus laikus. 
Nuoširdžiai kviečia visus lietu
vius atsilankyti. Komitetas v

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akrnius teisingai.

■ ■■

4?

219 S. Dearbom St (Prieš pačtį). Chicago, III.

v •

Dr. WHITNEY 
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų
V YKA1 IR MOTERS,

Jeigu jus kenčiate su kokia nors .chroniška, nervų, kraujo, sku- 
ros arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi
dui ių, žarnų, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jus turite reuma
tizmą, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nustojiuią noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite sti manimi.

Ofiso valandos 9 kj l, f II |T1I EV 
ryto iki 8 vakare. Rlla VVlII I H'-C I
422 S. State S t., arti Van Eime u St

Nedėliomis 10 ryto 
iki 2 vai. dieną 

, Chieago, III.

žygiai, kuriais jis dieną gyveno 
Ir tik kartais, labai retai atei» 
davo koks kitoniškas sapnas. 
Nuo jo net per miegus daryda*

N A U JIE N 0 SC h i c a g o ,111
. .... ........------------------------------------------------------------------------------------- -- ------------  .....

| dalininku) galės vien tik lietu- 
Iviai ir tui ne vien tik iš New
Yorko miesto ir Valstijos, bet 
ir iš visur, šėrininkui bus to
Banko savininkais. Į Lietuviui vos neramu, o rytą atsikėlęs J< 
Banką bus ^luimamli pinigai I nas daug melsdavosi, ir prašė 
taupinimai iš visų lietuviškų I Dievo arčiau prie savęs ateiti.

(kolonijų Amerikoje per laiš-l Tik aną vakarą vėl kažin-kas 
I kus. Taipgi per laiškus bus I buvo...
išmokami procentai ir atlikinč- Ne, ligšiolei viskas buvo sup

ijami visokie kiti reikalai kad I nas. O dabar, dabar jis* jaučia 
ir toliausiai gyvenančių lietu-į jos ranką veidą palyti jos plain 
vių. Allikinėjiinui reikalų peri kai. Ne, judviejų niekas nebe* 
laiškus N^\v Yorkas yra patų- skiria. Ir tebūna vis taip...

I glausiu vieta ir čia daugybė I Ne, galvoti nebereikia. Nc- 
I bankų tokiu budu daro inilži-1 reikia ir žodžių. Ištarsi žodį ir 
nišką apyvartą. Lietuvių Ban-Į jau nebebus taip. Tarytum at

ikas taipgi turės didelį pelną irlsigrįši į sieną ir pamatysi pri- 
I kiekvienas, kas bus Banko šeri-1 kabintą langinę.
ninku, turės didelį uždarbį iš Nebėra tarytum ir jų pačių, 
įdėtų pinigų. t I Yra tik vienas koks jausmas,

i Kad Lietuvių Bankas tuies I jclirjs vįs Įtikino Olės ūkiam pa- 
pasisekimą, tai abejoti nėra ko Vesyjc ir kuris Jonui užskleis- 
ir todėl, kad per New Yorką|(javo ruku statų kriaušą per sa- 
plauks visi keleiviai į Ameriką pnų Dabnr vicIias ir kito 
ir per čia keliaus į Europą. Tai- llieko nenori.
gi kelia liniukams bus paranku I 
keliauti atliekant pakeliui bau-1
ko reikalus, o bankui bus pa- Rytuose truputį pabalo, pas- 
ranku lietuviams patarnauti. kuĮ į1Ue rausti, ir sučirškė žvir- 
Buvęs 11 d. sausio, 1919 m. A-1 b|is palėpėj.
nierikos Lietuvių Biznierių ^Su Mėnulis nuslinko į pakraštį 
važiavimas, giliai apsvarstę^ dangaus, nusiminusiai pasižiu- 
bauko steigimo reikalus, radoĮrėjo j žvaigždes ir apsisupą ra- 
kad lokio banko įsteigimas [ lu galvuotų "debesiukų. 1 
New Yorko visais atžvilgiais žvaigždės tik balsta'blykšta ir 
pageidaujmnas ir bus pasekmių vįellu matu dingsta. Renta tik 
gas. Mes tikimas taipgi, kad I renta ant dangaus. O dangus 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės vįs mėlinuoja, pakraščiais kais- 
šijrininkai šiam sumanymui (a ir lig žemiau leidžiama, 
pritars ir prisidės prie jo įvyk- viena aušrinė virš užsidegu- 
dinimo.” I šių rytų tryška raiškia žalsvai-

auksine ugnele. Ji atnešė neri- 
mąslį, pasakė jog diena ateina.

Ole visa prisiglaudo prie Jo- 
mv kietai suspaudė ranką ir 
pakėlusi palytojo lupomis. Jo
nas nukaito, nejauku jam pasi
darė ir nežinojo, kur dėti kitą.

Olė neleido šitos rankos
dar pridėjo prie lupų,.
laike prisispaudusi.

—•Nebūk Tamsta kunigu, — 
žiuri į rausvai nušvylusį Jono 
veidą. Ir prašo, ir laukia, ir ti
kisi sužibusiomis akutėmis. Ro
dos kažin-kaip paprašytų!

Jonas palenkė galvą, lig prisi
minė ką iš senai buvusio, bet 
nieko neleido prisiminti šį nak-

■
T

I Sergėkite savo akis |

MADISON PRIE HALSTED STREET
- BURLESQUE —

HASTINGS SH0W

15as Iškilmingas Balius
— Parengtas —

Liet. Rytmetinės žvaigždės P. P. Kliubo,
— Atsibus —

Utarninke Užgavėnių Vakarą,

Kovo-March 4tą d., 1919
Pradžia 7-tg vai. vakare 

VVICKER PARK DICZ. SVETAINĖJE 
2040 West North Avenue, arti Robey St.

Įžanga nuo Kliubo narių 25c p r re durų 35 centai.

Muzika F. Jercck

majam ny KOKiam neprityrusiam 
aptickoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
Italių ištirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at- 
ieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika- 
lin^d, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chicago,
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite i mano parašą 

Valandos nuo D-tos vaL ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo D 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Ignas šeinius

Mėnesiena
(Tąsa) ir

Ilgai

Akių, Ausų Nosies,
Gerkles ir Kataro

Jeigu jus sergate nuo akių arba nosies, gerklės ir 
krutinės ligų, pasikalbėkite su specialistu 22 metų pa
tyrimo. /

Kreivos akįs atitaisoma.
Akiniai pritaikomi.

franklin o. carter, m. d.
120 So. State St. 2-ras augštas.

Valandos: 9—5; Nedėliomis 10—12
Iškaba besisukanti šviesa.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Malcva malevojimui atubų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

2003-8039 S. Halsted St, Chicago, III.

vo. Dabar visuomet bus taip, 
kaip dabar. Jiedu vis sėdės 
čia ant suolelio, jaus ranką ran

tunksėjimą, jiem rodysis šita 
eilė, nuo suolelio į abi pusi, pi- 
navijų, eželė gvaizdikų, apie 
juos vainikas rūtų, paskum ten, 
kampelyje tarp serbintų, augš
tas goštautas, pačiu paitvoriu 
tyliai nustojusios avižos. Ro- 
disis ir šitie šakoti beržai, tokie 
rinti ir taip lengvai nukabinę 
šakas į pažemį. Kad užpakalyj 
namų siena, baltos seklyčios 
langinės, jiedu nematys.

Ir dangus ten, dar augščiau 
beržų, labai Uoli, toks vis bus. 
Ten vis žibčios, kita į kitą įsi
žiurusios, žvaigždės. Kartais 
kaip ir dabar, prasitęs papuręs

plyšusį. Nors ir snaus jis, 
dabos visako ir viską ma-

tris žvaigždutes, tuoj nuslinks 
ir jos vėl kita į kitą žibčios. 
Menulis sūdės ten kur virš klo
jimo stogo ir raizgys savo žals
vų, 
tais 
bet 
tys.

Jiedu jaus, kaip daros šilta 
krūtinėj, tirps mintis galvoj, ir 
delnai kartais smagiau susi
spaus ir pradės širdis nerimti. 
Ir bus tuomet nežinia, ar yra 
pina vijos darželyj ir ar vis to
kie patįs beržai. Sustos tat ir 
vėl tyli švelnumą jungs į vieną.

Ir Ole, vis tokia gyva greita, 
dabar tyli, ir neklauso, regis, 
nieko, ir matydama nemato.

Ji nežinojo, kad taip gali liu
li. Tik praeidama kuomet die
ną medžhj pavėsyje, pajausda-

gos ramumos, ir širdis kilstel
davo nesuprantamą žodį. Tuo
met norėdavus nuskinti gėlelę 
No 3 Fcb 28 
iš vesiu pakruttiio ir pridegti 
ant sunerimavusios krutinės., 
tuomet ji laukdavo vakaro, o

O Jonui kad ir sapnuodavus, 
lai vingiuotas kelias prieč stalų 
kriaušą į dangų, sapnuodavus,

.1

BOLESLAVA ŠIUŠIENE

Mirė vasario 28 <1., 1 vai. iš 
ryto. Velionė paėjo iš Kauno 
guji., Raseinių pav, Kvedai- 
nių miestelio, paliko didelia
me nuliūdime vyrų Joną šiu
ši, Laidotuvės įvyks panedė- 
lyj, kovo 3 d, 10 miliutų prieš 
8 vai, iš ryto į švento Myko
lo Arkaniuolo Bažnyčią iš ten 
į šv, Kazimiero kapines, Kvie
čia visus giiųines, draugus ir 
pažįstamus atsilankyti i šer

menis ir dalyvauti laidotuvė
se
2341 Frankfor I St, Chicago

į jos petį. Paslėpė akis, tary
tum nenorėjo matyli, jog ateina 
diena, jog aušta rytai.

Ole ėmė glostyti jam plau
kus. Glosite narpliojosi pirščiu
kais nemąslydama susimąsčius. 
Paskui pabučiavo pasilenkusi 

kakta, prisispaudė lupomis prie

sitraukusi žiūrėj0 į jas. Gražiai 
jai sviete los akįs prieš vis kils
iančią geltonuojančią aušrą, no 
rojo išgirsti jo, tokį ankstyvų

Nebijojo ryto, įstabiai didi atro
dė jai ateinaniti diena. Ir rodės, 
ras daugiau medžių pavėsio, 
daug gėlių prisikins ant kruti
nės.

Vėl prašneko. Tik šnekėtų 
ir šnekėtų dabar!

—Nebūk, nebūk Tamsta ku
nigu. Aš vis busiu tokia gera.

Jonas tyli. Geriau butų, kad 
ji nieko neklausių.

(Bus daugiau}.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c Ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVES

JDSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St 
Telephone Central 6390 

, Vakarai* i
2911 W. 22nd Street 

Telephone Central 6990

Dr. A. M. SCHEIER
Sugrįžo iš kariuonieuės ir už
siims praktika prie
3101 So. Morgan Si. Chicago

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akio Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
Eatlnpa doma at- 

reipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto ild 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamn. 47 at 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Telephone Varde 5032

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

VALANDOS: Nuo K iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki S vakare

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison it.
Suite 600—612 t 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Phone Canal 4626

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldicniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

Weet 6126.

PASIRŪPINK CEVE- 
RYKUS NEŠIOTI 

DAUG ILGIAUc

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200,00 vertės 
Phoiiografą, pasilikusį sankrovo

je, Šita mašina beveik nauja, prie 
jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir deiman
tinė adata veltui, Mes 
taipgi turime keletą 
augštos klesos phono 
grafų, kuriuos mes 
parduosime už bile 

pasiūlytą kainą, už 
tai kad mes turime 

nratuštinli vietą, Me; 
taipgi esame privers
ti prašalinti šią savai
tę dvi labai gražias, 
tikros skaros sekly

čios setus vertus $175 kožnas, par
duosime už jūsų pasiūlytą kaina, 
Taipgi vieną naujausios mados len
drėm pii)tą seklyčios setą, vartotą 
tiktai 30 dienų,

Šita yra netikėtas pasitaikymas, 
Užcikie tuojaus. Pristatome veltui 
WESTERN STORAGE HOUSE 

2810 W Harrison St Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, NcdC- 

lionmis nuo 1|) iki 4

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 137 So. LaSalle Street 
j Room 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4849 

Rezidencijos Tol. Garfield 1647.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams šinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
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 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 1G—12 pietų fe 
6~8 vakarais. Telephone Canal 3113. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tikto!

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

1149 S. Morgan St., kerte 3> at.
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

D-r-10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

J s ryto ir nuo 7 iki 9 vai. valu 
1325 So. Halsted SU Chicago. I

Dešimts mėnesių tam atgal, me
džių pardavėjas p-nas W. H. KeL- 
Icy iš Omaha davė pakalti Neolin 
puspadžius. P-nas Keiiey su tais 
čeverykais labai daug vaikščio
jo. Jis sako: „jie da taip geri, 
kad ir kitus io mėnesių galima bus 
nešioti.”

Geresnės čeverykų krautuvės vi
suomet užlaiko įvairiausių skonių 
su Neolin padais čeverykų vyrams, 
moterims ir vaikain< Jie nckaš- 
tuoja dyigiau už tokius Čeverykus, 
kurių padai daug greičiau nuplyšta. 
Pataisymui senų čeverykų Neolin 
puspadžius galima gauti visur. At
simink,— Neolin padai pagaminti 
taip kad turėtų pado vertę. Jie 
yra labai sptagųs, < nepewrrkU*nti < 
ir ilgai neplyštanti. Tuos padus 
pagamina Goodyear Tire & Rubber 
Bendrovė iš Akron, Ohio, jie taip 
pat išdirbinėja ir kojasfįarninhis 
gvarantuojamus daug ilgesnį išlai
kymą negu visokį kiti užkulniai.

—

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvis

Gydytojas ir Chirurgas
1757 W. 47 St. Chicago, I1L 

Ofiso Tel. Boulevard 160 
Rez Tel Seeley 420

teli. III 8. Ashlaai Blvd. Chleagt 
T«)«p1mb« Bay**rk«t SM4 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI 

Specialistas Moteriška, Vyriškų, 
Vaiki ir vizą chroniškų ligų 

Ofisu: 1314 S. Halatei St, Chlcagi
T«l«pbMi« Dravar MM

VALANDOS i lt—XI ryte; B—S 
T—< vakare- ttedMtoaato lt—11 Btea#.

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Rezidencija 10731 S. Michigan 
Avc., Roseland, III.

Telefonai; tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pūlini a n 342.

Vai.: 9 ryto iki 11 d. 
2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akašerie 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rylą; 6-9 va
kare. Tel. Canal 4367.

Liberty Bondsus 
dali išmokėtą, bondsus ir w»r 
savings stamps nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kumpas Halsted st. 
Room ?32, 2ras augštas, virš Famous 
Clothiug {Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedėliomis nuo 10 iki 1. gr.iiig-iTi~TriIM~.ii

Tel. Yerda 3654. AKUSERKA

Mrs,A.MIchnlflWlcz
igua Akušerijos Ko-

egi ją I ilgai praktika- 
mai Pennzylvartijoz 
iiospitalese ir Phila- 
ielphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
(imdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
lius ir merginoms. 
3113 So. Halsted Štr.

Į IMPERFECT IN OI i 1G INAI



NAUJIENOS; Chicago,'III. ’ Panedėh’s Kovo-Murch 3, 1919

Chicago ir Apielinke
NUŠOVĖ LIETUVĮ SMU

KLININKĄ.

Kažkoks vyras pavarde John 
Bcnvhian penktadienio rytų įė
jo sinuklėn pas Petrų Rėklį pn. 
3538 So> Ihdsited gt,, ištfigėrė. 
stiklelį degtinės ir padėjo ant 
šinkiaus 15c. Rėklys pareika
lavo iš jo 20c. Tas, nieko nesa
kęs, išsitraukė revolverį ir šo
vė smuklininkui į smilkinį. 
Smuklininkas parvirto, o Bow- 
man išėjo laukan. Apie t vai. 
jį policija suėmė, jam išlipus iš 
gatvekario ties jo namais, 6113 
Kilpatrick Avė. Rėklys numi
rė nesulaukęs ambulanso atva
žiuojant. Liudininkai sako, kad 
Bowman buvęs girtas, kaip jis 
įėjo į Rėklio smuklę.

BANDITAI APIPLĖŠĖ 
BAčKINę.

Trįs vyrai įsiveržė Joscph H. 
Kirk’o backinėn pn. 3114 Eme- 
rakl Avė. še.štadienyj prieš pie
tus ir paėmė iš savininko $450. 
Kirk pasakojo Deeringo polici
jos stotyj, kad vyrai, įėję jo ša- 
pon. atkišo revolverius į jį ir 
paliepė jam stovėti kampe, o 
patįs išsiėmė pinigus iš pinigu- 
dės.

CARTER HARRISON 
NEKANDIDATUOS.

Chicagos didlapio “Tribūne” 
klika, bijodama, kad dabartinis 
majoras Thompson nelaimėtų 
rinkimuose bandė gauti kandi
datu ant nepriklausomojo tikie- 
to buvusį Ch. majorų demokra
tų C. Harrison, kuris dabar y- 
ni prie Raudonojo Kryžiaus 
Francijoje. Bet tas jai nepa
vyko. šeštadienyj ji apturėjo 
iš Harrisono atsakymų, kuria
me jis sako, kad jis pasiliks da
bartinėj savo tarnystėj iki bal. 
1 dienos ii- kad jis leanelielntiiofi 
šituose rinkimuose negalįs.

SLAUGYTOJOS JIEŠKO TEI
SIŲ IR ŠEŠIOS LIEKA 

BE VIETŲ.

Oak Parišo (igoninė.y, kurių 
užlaiko MielašJrdystės Seseris, 
sesios slaugytojos iš dvidešimts 
keturių sustreikavusių, neteko

Seserį* buvo neužganėdintos 
maistu ir gyvenamais kamba
riais; jos parašė prašymų ir įda
vė jį seseriai perdėtinei; kaip 
toji jų reikalavimų Imfišpildė, 
jos visos 24 išėjo straikan, palik 
damos ligonius be jokios prie
žiūros. Po keturių valandų 
perdėtinė pasiėmė 18 jų atgal, 
o šešios paliko. Viena paliktų
jų p-lė Hay apie tų dalykų sa
ko taip:

“Musų valgis buvo prastai iš
verdamas ir dažnai susidėdavo 
tik iš sardinkų ir marinuotų ta- 
mėčių. Mes gaudavome šiokių 
tokių daržovių ir vartodavome 
tirštintąjį pienų, nors šviežio 
galima buvo gauti iš aplinkinių 
kaimų. Septiintadieninis pie
tums mes gaudavome spirgintų 
kepenų su virtomis bulvėmis ir 
duona, bet be sviesto. Musų 
svarbiausiu nusiskundimu bu
vo blogas maistas. Nešvarumas 
maisto sutaisyme yra toks dide
lis, kad jos kartų Įputęf pelę 
joms paduotoje duonoje.

šv. Lauryno ligoninės perdė
tinė iš savo pusės sako šitaip:

“Slaugytojos buvo neužganė
dintos nekuriais dalykais ir su
streikavo. Jų pasakojimas a- 
pie. maistą apskritai ir apie gy
venimo sąlygas, yra neteisingas. 
Jei spaudu neužtars (Šiltos rų- 
šies įstaigos, tai mums parsieis 
gintis pačioms. Jus neturėtu
mėte dėti j laikraščius tokių da
lykų. Tai yra mano gale nubau 

sti merginas taip kaip man, ma
tos jos reikia nubausti.’’

Ji nepasakė, ar ji priims at
gal paliktąsias merginas užbai
gimui slaugiuimo kurso, ar ne 
ir kaip ji mano jas nubausti.

BANDITAI NUŠOVĖ TĖVĄ 
KETURIŲ VAIKŲ.

Mirhael Demas ėjo su savo 
švogeriu Geo. Sevas namon, ku
rie yra pn. 1065 W. Harrison g. 
Beinant užpuolė juodu du plė
šikai arti Harison ir May gi. 
Dcmasui pasipriešinus, plėšikai 
šovė į jį ir peršovė augščiau šir
dies. Jam kritus, plėšikai pa
bėgo. nebandę ką daryli Seva- 
sui. Demas numirė beeidamas 
apskričio ligoninėn.

MIEGAMOJI LIGA.

Paskutiniu laiku imta kalbėt, 
kad Chiragoje apsireiškė mie
gamosios ligos epidemija. Bet 
sveikatos komisininkas, Dr. J. 
1). Robertson užtikrina, kad jos 
nėra. Keli atsitikimai ilgos, ku
ri yra panaši į miegamųjų esą 
šlapinimu užsinuo<|ijimas, ku
ris dažnai atsitinkąs po influen- 
zai.

“AUGŠTAKLESĖ” PORA.

Už $4 gavo 4 laikrodėlius 
po $150.

Ju buvo du ir akylas sankro- 
vos užveizdas Spaulding & Co. 
graznų sankrovoj, pn. 332 So. 
Michigan avė., gavo labai mo
tom) įspūdį, pamatęs juodu. 
Drabuž|ai^ pasielgi ma< Viskas 
augštos klesos.

“Gal turite riešinių laikrodė
lių. Kitokių kaip šitie. Mes e- 
same akrobatai iš McVicker te
atro ir nore t urme gauti kuoge- 
ria tisai lis.”

l’žvcizdas tuoj nuvedė juos 

prie $150 kainės dėklės. Jie per
žiurėjo laikrodėlius, pabrinko 
vienų, padavė rankpinigių $2.00 
ir išėjo sau. Tai buvo vas. 1 d. 
Vasario 10 d. jie vėl atėjo, per
žiurėjo dėklę, padavė rankpini
gių $2 kitam laikrodėliui ir iš
ėjo. Vas 24 d. jie sugrįžo, ap
žiurėjo —

Bet šį kartų prižiūrėtojas ir 
klerkai pradėjo neužsitikėti ir 
davė žinią net policijai. Tuo 
tarpu ėmė peržiūrinėti $150 — 
kainę dėklę ir rado, kad ketu
rių riešinių laikrodėlių trūksta. 
Akrobatai apleido sankrova pir
ma negu policija spėjo ateiti.

Akrobatų nesurado. Taipgi 
nerado laikrodėlių.

BUSIMAS MADISON GATVĖS 
TILTAS.

Naujas Madison gatvės tiltas 
busiąs pabaigtas per du metu. 
Judėjimas busiąs sustabdytas 
tik mėnesiui laiko. Tiltas bus 
svirtinės atkeliamos rjšies ir 
turės 15 pėdų platumų šaligat
vinius ir 38 pėdas kelio. Na
mai ir įmūrijamos sienos bus iš 
granito ir terrakotos (degto mo 
lio) viršum. Tilto pienų parū
pino Amerikos Architektų In
stituto miesto dailės komitetas, 
Chicagos dailės komisija, Chi- 
cagos pienų komisija ir viešųjų 
darbų skyriaus inžinerystės biu
ras. Naujas tiltas atsieisiąs 
milioną dolerių ir žadąs būti 
viena kražiųjų miesto vietų.

DBVYNIi pAčTINIAI VAGO
NAI NUŠOKO NUO

BĖGIŲ.

Pčtinis traukinys einantis į 
vakarus šeštadienyj apleido Chi 
cagą 2 vai. ryto Burlingtono ge- 
Ižkeliu ir ties Aurora iššoko iš

bėgių, beeidamas spartumu 35 
mylių į valandų. Kol mašina 
sustabdė vienuolika bėgių lapo 
išplėšia. Vienas pačlinis vago
nas visai apsivertė, bet žmonių 
(liekas nesužeista. Traukiny) 
buvo devyni pačtiniai vagonai; 
siuntinius perkrovė specialiu 
traukinis ir jis išėjo apie už 8 
valandų vėliaus.

SAUGIOJI ŠĖPA MAŽNE 
UŽMUŠĖ GAISRININKUS.

Gaisrininkai, begesindami 
gaisrą pn. 61-3 W. S. Waler g. 
be maža ko neliko sutriuškinti 
saugios šėpos krintančios nuo 
trečių lubų. Gaisras prasidėjo 
unt trečių lubų. Ugnis padare 
nuostolių už $15,000.

ANTGALO TREČIU KARTU 
PAVYKO JAM NUSIŽUDYTI.

Po dviejų nepasisekimų nu
sižudyti keli metai atgal, ant- 
galo Ered W. LcAvis, 4133 W. 
Congress gt. pasiekė savo tikslo 
užvakar. Jis įėjo maudynen 
savo namuose, atsisuko gazą ir 
nutroško. Nusižudžiusis buvo 
spaustuves darbininku. Savo 
raštelyje paliktame savo pačiai 
jis guodėsi, kad akjs, girdėji
mas ir atmintis sparčiai eina 
blogyn ir jis netur vilties pa
sveikti.

NORMA COOK SAUGOJAMA.
POLICISTĖ AKYLAI DABOJA

VALSTIJOS LIUDININKŲ.

N. Cook virto svarbiausia ka
linė jos tėvo, J. Noriu. Cook’o 
byloj, kur ji žada būti svarbiau
sia valstijos liudininkė prieš jį. 
Jos tėvas yra teisiamas už 'už
mušimą josios apysenio jauni
kio ir nuo jos paliudijimo pri- 
klausis ar jis bus išteisintas, ar 
ne. Valstijos advokatas Ja
mes C. O’Brien, išklausęs jos 
pasakojimo, pasakęs, kad jis 
užganėdintas esąs josios liudi
jimu.

'l'iio tiii'pn <l:n* einu 1*1 nl<imas 
posediiiiiikij, kuris pasibaigs 

gal šiandien ir po (o prasidės 
klausinėjimas liudininkų.

__Pranešimai__
Cicero. — Cicero Lietuvių Pas. 

Kliubo nariai, žinote, kad esame 
salikę dalyvaut R. R. Kliubo vakare 
kovo d d. Talai Imkite malonus ir 
nedelioj 8 vai. vak. visi susirinkit į 
’t'amoilunienės svet. Iš ten trauk
sim į alių. Pirm.K. P. Deveikis.
..Mandolinų Lekcija įvyks pane- 
dėlyj, kovo 3 d. Pulaskio parko 

svetainčj, 7:30 vai. vakare. Visi 
mandolininkai bukite paskirtu lai
ku. J. Druskis...

LSJL 1 kp. susirinkimas įvyks 
kovo 3, Aušros svet, 8 valandą 
vakare Nariai kviečiami atsilaid<\ti

— Valdyba.

Cicero. — Cicero Lietuvių Koop
eracijos šerininkų susirinkimas bus 
panedėlyj, kovo 3 d., kaip 7:30 vai. 
vakare. S. Žvibo svet., 1347 So. 50 
Avė. Malonėkite visi šėi’ininkai at
silankyti ir savo draugus atsiveši.

— C. L. Koop Valdyba

Brighton Park. — Liet. Laisva
manių Fed. 5 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks kovo 3 d., kaip 7:30 
vai. vakare. T. Maženio svet. 3834 
So. Kedzie Avė. Visi malonėkite su
sirinkti laiku, nes turim labai daug 
svarbių reikalų. x — T. K.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU savo moteries, Sta
nislavos Knukšta ir 12 metu duk
ters, Stanislavos kuri prasišalino 
nuo manęs 20 d. vasario išsivežda
ma su savimi ir dukterj. Meldžiu 
sugrįžti tuojaus tad viską dovanosiu 
o jaigu nesugrįši tai nepirki ne for- 
nišių, nė nepraleiski pinigų, pati ar
ba kas žinote malonėkite pranešti 
sekančiu adresu. Duktes prašau at
rašyti man laiškėlį.

Ant. Knukšle 
6441 So. Knox Av. Chicago.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajleškau Frankos Aleknos, brolių 

ir Oniškio par. Didsodžio sodžiams, 
Aleksandrovus pav. Kaimo gub. Tu
riu svarbų reikalą, Meldžiu alsišaii 
kli ar kas žino malonės pranešti.

Antanas Kanapa,
75 (’oncord St,, Lavvrence, Mass
....... r“" " *' ■ " •" --*—*

Aš Magdelena Kulvinskulė pa- 
jicšk.aii pusbroliu Juozo ir .luronimo 
Paeina iš Suvalkų gub., AVilkaviš- 
kio pav., Serdokų kaimo. Turiu la
bai svarbų reikalų, meldžiu alsi. 
šaukti už ką Imsiu dėkinga. Aš po 
vyru vadinuos M. Sipavičienė.

2(137 Van-Buren PI., Bary, Imi.

PA.I IEŠKAU savo brolio Antano 
Diliaus. Paeina iš Kauno gub., Alek
sandrovus pavieto, Ziobiškių parai), 

Baranauliškių sodžiaus. Meldžiu 
atsišaukti ji pati arba kas žino ma
lonėkite pranešti šiuo antrašu:

JUOZAPAS DILIS
P. O. Box 516 Simiggler, Colorado.

"’jIEšKODARBO

PA.Ilb'šKAU darbo j bučernę, esu 
atsakantis bueeris, kalbu keletu 
kalbų. Suprantu biznį. Kam reika
lingas lokis bueeris atsišaukite laiš
ku j Naujiem) ofisų pažymėdami ant 
laiško No. 35.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PA.IIEŠKO mergina gero kamba

rio Bridgeporto apielinkėje arba ki
tur. Praneškite telefonu Boidevard 
1183.

REIKIA DARBININKŲ.
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Ernployment Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARRORN ST 

arbh
105-107 SO. .IEFFFHSON ST
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip ChicagoJ, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
pušies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gai — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams

REIKIA vaikų užpjauti gvinulus 
aid sriubų. Turi būt virš 16 metų 
amžiaus. Atsišaukite į

The Ryan ('ar Company, 
llegevvisch, III.

REIKIA prityrusios merginos ku
ri gali kalbėti lenkiškai, lietuviškai 
į gatavų dėvėjimui merginų drapa
nų skyrių.

Lustigs Department Store 
3111) So. Halsted St.. ('hieago, III.

REIKALINGA mergina namų dar
bui.
2117 AV. Arlhington SI. 2-ras fialas.

REIKALAUJAM kukoriaus ant 
naktų vyro. Turi mokėti darbų. Ge_ ms užinokestis. Atsišaukite 
laiku.

AV. B. JUČUS
3305 So. Halsted SI., ('.hieago, III.

AUTOMOBILIAI
GREITAI turi bul parduotas au

tomobilius su 7 sėdynėmis Lemo, 
z.in 1916 m. 8 cilindrų, paisai šlai- 
duojasi abel Detroit, mažai varto
tas—beveik naujas ir vasalinis vir
šus. Galit malsi pas Bielski Bros., 
5315 So. Ashland Avė. Savininkas
K. I‘'rank. ’l’el. Drover 965)1. Atsi
šaukite šiomis valandomis: 6 -- 8 
a.m. ir 5 —8 p.m.

RAKANDAI
BARGENAS

$200 (hibellais springsais pbonogra 
fas, grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, teipgi puiku player 
piant), vėliausios mados. Seklyčios 
setą, valgomojo kambario setus, dev 
enport, divonus, paveikslus ir lt. Par
duosiu už bile kokį teisingą pasiūly
mą. Nepraleiskite to bargeno. Rasi- 
dencija
1922 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

PARDUODU fornišius dėl ma
žos šeimynos genis pečius, gera 

lova ir kili visi daiktai gana geri. 
Parduosiu visus sykiu arba po vie
na atskirai. Atsišaukite:
1710 Nevvberry Avė., pirmas fintas.

PARDAVIMUI
PARbAVIMUI gerai įlaisyla ir ap

simokanti grosernč ir bučernė. Geni 
vieta. Priežastis pąnlavimo kita biz
nis. Pigiai remia nebrangi kaina 
dėl platesnių žinių rašykite laišką į 
Naujienų ofisą pažymėdami aid lai
ško no. 34.

NAMAl-žEMfe_
PARSIDUODA 40 akrų farma ge

nis namas 5 ruimu ir barnč; 2 ar
kliai, 2 karv.ės melžiamos ir 2 jau
nos karvės, 5 kiaulės ir kiti dėl for
mos reikalingi daiktai. Viena mylia 
nuo miesto ir javai sėklai. Kaina 
$2,400, įmokėt pusę, o kita pusė 
ant išmokėjimo

MIDDLE INLET, WLS.
Box 94 R. N.

PARSIDUODU namą. Kainuoja 
$3200. Parduosiu už $2500. Du 
metai statytas, 7a pėdų ilgio, 4 pa
gyvenimai ir Storas,’ galiu ir mai
nyti i automobiliu arba lota- Dar 
ne visai išmokėtas. 3142 S. Union 
avė, 2-ras aukštas iš priekio,

PARDAVIMUI 4225, 4227 ir 1239 
o. Artesian 4 Ir 4 nauji kambariai 
atims, apie 250 casli. likusius taip 
kaip rendą. Kaina $3000.00. Mc DU
ALI) and CO., 2630 W. 381h St. 
tdara 9 rylą iki 9 vakare kasdien ir 
nedaliomis.

__ NAMAI-ŽEMĖ
I ARMA parsiduoda, 40 akrų Že

mės su namais ir su gyvuliais 3 ir 
pusė mylios nuo miesto. Kaina 

$2500. $1,51)0 iš kalno užmokėti, li
kusi pinigai ant' išmokėjimo. Parsi
duoda 20 akrų žemės 3 ir pusė my
lios nuo miesto kaina $650. $100 iš 

kalno užmokėti likusieji pinigai 
ant išmokėjimo. Platesnių žinių ra- 
švk lietuviškai pas

John jesevich
Engle Itiver, Box 302, AVis.

FARM0S
parsiduoda lietuvių kolonijoj, Miehi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. Parmos gyvenamos ir ne
gyvenamos. Platesnių žinių klaus
kite per laišku, įdedant markę už 3c.

TONY ZABELA,
P.O. Box I, Lake (’o., Peacock, Mich.

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę AVisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kilų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
liks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor. Lincoln ii* Langdaie nn- 
vietuose, AVisconsin. Si yra TIR
PĄ PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir ft. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite i mane bite kokių die
na po šešių vai. vak.

Antcn Paulick,
807 Lincoln Avė., Roekford, III.

MOKYKLOS

V A L EN TIN E D R ESM A KING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2107 W. Ma
dison, 1850 M. Wells at.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Pelrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
la išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10.' Phoiic Sceley 1613

SARA PATEK, Pirmininkė

Aušros Mokykla.
šiais melais lapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu į savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas J. '1'. Vilkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
tąizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo
li) narna po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviško* 

kalbų, ai ilmelikos, knygvedystės 
Į stenografijos, lypewi iting, pirklybor 
■ leisią, Suv. Valstijų istorijos, abel 
I nos istorijos, geografijos, politiško? 
: ekonomijos, pilietv.stė.s, dailiara.švs 
tės.

Mokinimo valandos: nuo S ryt, 
iki 5 po pietų, vak. nuo 7:30 iki P;3< 
3lu6 So. Halsted St.. (.'hieago, III

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų
Musų sistema ir ypatiškas mokini 

mas padarys jus žinovu į trumpi 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-designing ir siuviim 
sky rius ,kur mes suteiksime prakti.Š 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos muši 
siuvimo skyriuose.

Jus esiite užkviečiami aplankyti b 
pamatyti musų mokyklą bile laiku- 
dieną ii’ vakarais ir gauti speciali* 
kai pigią kainą.

Pelrenos daromos pagal Jūsų mie 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi 
le madų knvgos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, l’erdėtinia
118 N. La Šalie gal., prieš City Ha) 

Atsišauki! ant 4-to augštn

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Ali TINOTE, kad I.. Geležinis pa- 

siuva drapanas geriausiai ir priima
L. Bondsiis.
1503 So. Wood St., Chicago, III.

Tel. Roulevard 5669.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.
Ląikinasai Komitetas:

P. GRIGAITIS, Prezidentas, 
1840 S Halsted St., Chicago, III.

K. JURGELIONIS, Vice-Prez., 
3133 Emerald Avė., ('hieago, 11).

A. LAUŠ, Sekretorius,
1810 S. Halsted St., Chicago, UI.

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chicago, Hl.

K-to Nariai:
J. ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chicago, Hl. 
JULIA ŽEMAITĖ,

2919 W. Division St.. Chicago, 111.

Rytmetinės žva’RŽdčs Pašalpos ir 
pasilinksminimo Kliubo valdyba: 

.1. Chepaitis, pirmininkas,
1661 N. Oakley Blvd.

'I'. Sabiecki, pirm, pagelbininkas, 
2012 Ilomer sti\

J. Zakarauskas, nutar. raštininkas, 
1302 N. Hoyne Avenue.

J. Kasimas, iždininkas, i
1845 N. Hoyne Avenue

J. Kilchas, finansų raštininkas, 
3646 llamilton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirmų ket- 

vergą kiekvieno mėnesio, Liuosy- 
hės svetainėje 1822 \Vabansia Avė. 
kaip 7:30 valandą vakare.

Jniin. Liet. Am. Tautiško Kliubo 
valdyba 1919 metams:

S. S. Meškauskas, Pirm.,
*• 3752 So. \Vallace si.

K. Kunca, Vice-pirm.,
3126 So. Lo\vr avė.

K. J. Pclroks, Nut. Rašt.
3122 So. Lovve avi1.

J. Guslallis, fin. rašt.
. 2856 W. 38 PI.

J. Žilvitis, ižu.
I 841 W. 33 st.

CHICAGOS LIETUVIU DARBININ
KU TARYBOS 

Pidomasis Komitetas
A. Petrulis, pirmininkas

3343 So. Lowc Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. VVinchester Avė.
J. Degu lis, sekretorius

2228 Coblenz St.
Komiteto nariai:

P. Jakavičia, 927 \V. 33rd PI.
J. Gustaitis, 2856 W. 38lh PI.
J. Vi l is, 2538 i 'rankfoi t SI.
J. Briedis,

Lietuvių Janilorių Vyrų ir Moterų 
Pašelpinio Kliubo valdyba 1919 me
tams:
N. \Vilimaitis, pirmininkas

3154 Douglas Blvd. 
Juozapas Užubalis, pirm, pagelb.

2911 W. Adams St. 
Fabijonas Slriško, nut rašt.,

4255 Bichmond St. 
Vincentas Manikas, Fin. rašt.

2839 \V 401h \Sl. 
My kolas Kaziunas, iždin.

3959 W. 16th St. 
Sttsii’inkimai huną kas antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, 1 vai. po 
pietų, John Engei Svet., 3720 W 
Harrison SI.

Lietuvių Darbininkų Dr-ios 
AMERIKOJE.

Nauji Valdyba:
J. Zaulras, pirm.,

1919 S. Union Avė. 
Jo. Butkus, vice pirm.

526 N. Robey St. 
A. Maželis, nut. rašt.

731 \V. 18 SI.
F. Gii’dvvainis, Fin. rašt.

2000 S. Halsted Si. 
I). Shemailis, Kas.

1750 S. Union Avė.
Susirinkimas būna kas antrą su- 

balos vakarą kiekvieną mėnesį 8:00 
vai. vak. D. Sbemaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Savitar
pinės PašelpoH, valdyba 1919 metų. 
P. švelnis, pirmininkas,

1732 N. Lincoln SI.
I'el. Brazis, vice-pirmininkas,

2420 N. Marshfield Avė.
J. Kalpokas, nutarimu raštininkas, 

1839 AVabansia Avė.
V. Briedis, turtų raštininkas,

1019 N. Marshfield Avė.
.Risi. Antanavičių, iždinuik“*:.

, 1719 Eilėn Si.
II. Rauskiniutė, konl. rašt.

1652 AVabansia Avė.
l'r. Kasiulis ir J. Ahdiulis, iždo glob. 
L Dauginis, maršalka.
c;. IT. <T:.1<. IcvptP.inH.

1554 XV. Chicniro Avė.
Siis'i’inkinitti atsibuna virina se- 

rod') k»ekv<’enn mėnesio. Liuosybės 
svet. 1822 AA'ahansia Avė.

Lietuviu Darbininkų Draugijos Am
erikoje, valdyba ant 1919 melų.

Juozapas Zitra, pirmininkas.
1919 S. Union Avė.

Tonas Butkus, pirm.-pngelbinink.as, 
526 N. Robey St. 

And. Maželis, nutarimu raštininkas, 
731 AV. 181h SI. 

Fr. Girdvainis finansų raštininkas, 
* 2000 S. Halsted St. 

Dom. Shemailis, iždininkas,

VAIDYBA 1919 MFTAMS: 
S. Daneliavičia, pirmininkas, 

1617 N. AVinchester Avė. 
V. Piusis, vice-pirmininkas,

< 1649 Girard SI.
L Kalpokas, nut. raštininkas 

1839 AVabansia Avė. 
K. Navickas, iždininkas.

1737 N. AVinchester Avė. 
Ar. Briedis, turtu raštininkas.

1049 N. Marshfield Ąve.
Ang. Chepukienė. kont. raštininkė. 

1648 AAr. Division St. 
Yg. Chernauskas, ir X. Shaikus, 

iždo globėjai. 
L Dauginas, maršalka.
A. Monlvidas, daktaras kvotėjas. 

1739 S. Halsted St.

SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M. 
Kenosha, AVis.

II. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street

Karolis Mickevičius, A7. Pirm. ' 
726 Pa ik Avė.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct.

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė.

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė.

Juozas Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Baeine, AVųį.

Juozas Vaičiulis. Iždo glob.,
447 N. Pleasant Street

Vladas Bielskis, Orcaniz.,
267 Mihvaukee avė.

J. N. Pall, Daktaras Kvot.
165 Main Street

Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 
Juozas Vaičiulis.

LIET. MYL. DR-STfiS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Butą, Pirm.,
709 AV. 34 st.

Antanas Slrole, Pirm, nag.,
2018 So. Peoria st.

Kaz. Demerec.kis. Nut. rašt.,
3338 So. Auburn avė.

Vinc. Buiskas. Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Cicero, II).

Fel. Ardžiauskns. Kontr. rašt..
3424 So. Union avė.

Ant. Sinkus, I kasos glob.,
4025 Montgomery St.

Ant. Burba, II kas. tflob.,
2947 AV. 39lh. St.

Kaz. A7aitkus, Maršalka,
833 AV. 33rd Place

E X T R A
REIKALINGAS savininkams 

Lietuvis kontruktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu raln paipas, dirbu bla
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
—- vienu žodžiu išdirbu visokius slo
gus ir visokius blakinius darbus.

Dalims užimu visose dalyse Chi
cagos. Dai’bą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranli'ją. Kam lokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Shcet Metai WorlcH
2106 \V, 24th SI 'I’el Canal 4802

Ant. Antanaitis, Iždin.
. . , . . W. 351h Street

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subalos vakarą kiekvieno mėnesio, 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., Chicago, III.

A. C. AV. of A. LIETUVIU SKY
RIAUS 269 VALDYBA

A. Chepaitis, pirmininkas,
4812 AV. 15-1 b St ., Cicero, III. 

P. Sbvelnis, pirm, pagelbininkas, 
, . 1732 N. Lincoln str

J. Kalame, nutarimų raštininkas,
1965 Evcrgreen avė.

I . (inlskis, finansų mištininkas, 
, .. .... , 1356'N. Hoyne avė.
J. Katilius, iždininkas.

. . t 1685 Milwaukee avė. 
Susirinkimai atsibuno pirmą pėl- 

nyčią kiekvieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 AVihvaukee avė. 7:30 v. v.

LIET. SUN U DR-JOS. SHEBOY-
GAN,W1S., VALDYBA.

Juozas Bukauskas, i'irm., 
. 1424 S. 101h st.

b r. Makarevičia, Pirm, pad.,
1618 Huoron avė.

Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt.,
1602 Indiana avė.

Kaz. Tūlis, Turto rast.,
719 Alabama Avė.

Mot. Benionis, Iždin.,
1424 So. 111b St. 

r r. Jesinskas, Iždo glob,,
1626 New lerscv avė.

luoz. Svitlauskas, Iždo glob.,
1623 Indiana avė.

Jurgis Montvila, Maršalka.
_ . . , 1336 Erie avė.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

pėlnyčią kiekvieno mėnesio, Eagle Hali svet. K

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA:

L Petrauskas, pirmininkas, 
. - 1747 North Avė.
J. Cepelis, pirm, pagelbininkas, 
. n , 1060 Noble St.
Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 
Vf 7 . .. . 2228 Coblenz st.
vi. Žukas iždininkas,
„ , , 1608 North avė.
Z. Lankas, f.nansų raštininkas,

.... 1621 Girard Street.
Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
tą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 AVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, AVIS., VALDYBA 1913 m.

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Str.

Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkas, 
653 Garden str 

Fehx Bartkus, prot. raštininkas.„ n. n. 3. is<>x 3.3
Kaz. Orlanskis, fin. raštininkas,

616 Jenne Street
Ant. Pakšis, iždininkas,

462 Jenne Str.
Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 

165 Pleasant St 
Pranas Kimontas, iždo globėja,

730 Engei str 
Jonas Kasiulis, maršalka,

653 Garden Str.
Mikolas Nakrušas, maršalkas,

420 Orange Str.
Ant. Bobele, teisėjas

313 Quince str.
Juozas Jurevičia, vėlavneŠvs,

152 Main Str
Petras Miliauskas, vėlavnešys, 

, R. f, Box 56.
Petras Rimkevičia, durininkas.

424 N. Pleasant Str. 
Nikodimas Janavičia, durininkas.

614 Markei Str.

Lietuvišku Tautiškų Kapiniu
VALDYBA 1918 METAMS

BEN. LIL’BINAS, pirmsėdis,
2129 AV. 21 st St- 

KL. BUOZIL’S, pirmėdžio pagelb.,
634 AV. 181h St.

JOS. SKUTAS, iždininkas,
3106 So. Halsted St

S. DANTA, raštininkas,
812 AV. 19th St.

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Litbuanian National Cemetery, 

Suinmit, III.
Phone AViIlow Springs 10.

Globėjai ir valdyba susirenka kas 
pirmą šventadienį kiekvieno mėne
sio, o visuotini susirinkifnai yra su
kviečiami per atvirutes į svetainę 
Įpasamdoma uer valdyba.

LIETUVIU MOTERŲ APSVIETO8 
DRAUGIJOS VALDYBA:

M. Dunduliene, pirmininkė,
1915 So. Halsted st.

K. Katkevičienė, vice-pirmininkė.
2252 AV. 22nd St.

T. PabarŠkienė, nutarimų raštininkė, 
3429 AVallace str.

E. Ulkutė, finansų raštininkė,
2137 AV. 21 PI.

P. Baleckienė, iždininkė, 
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields avė.

J. Savickaitė, iždo globėja,*
3514 So. AVentvvortb avė.

Siunčiant į centrą mokestis, mo- 
ney order ar čeki, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

AV. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
900 W. 191 b St.

Juozapas Zitro, nut. raštininkas, 
1919 S. Union avė..Chicago

B. Rusgis, finansų raštininkas,
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
A. Garbąšauskas, 1-mas iždo globėjas 
D. (’bepėla, 2-ras iždo globojas, 
J. Skvrius. iždininkas.

Susirinkimai atsibuna 3-čią subatą 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. Canal St. Chicago.

I IMPERFECT IN ORIGINAL


