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Paryžiui luti. IX — Vrntot 
laikraėėiai rako, ka<l atlygini 
mo reikale taiko* knnfenmei

Londoną*, Imi. 15.— Angli
jo* vi*<>* dominijos ir kolioni- 
jo* taiko* konfcn-ucijojv pa 
davė ivikalavitnų. ka<l Vokie
tija jotu* duotų 5 milijardu* 
dol. atlyginimo.

Komtantinopoli*. Imi. IX- 
C'ia *ulig lei*mo uuajirenditno 
imkartn* buvę* Dinrhekni tur
kų gubernatorių* Kenai lt«*y. 
Ji* nlm*tn* knita* ui armėnų 
krikėėionių ih-|*irtavimu* ir 
*kerdy»t** karė* melu.

Keuuil Bry y m buvę* ir 
inni*to minv-bri* Turkijoje.

Oairo, bal. 15.— Andai per 
dvi dieni čia aiautė heiaiaimioa 
riaukė*. 38 žmoni-* užmušta ir 
daugiau 100 žmonių aužeiria. 
Vieton gyventojai riaušininkai 
huvo apaigtnklavę kirviai* iri 
kirvukai*, peiliai* ir vinokiaa 
rųėie* durklai*. Užpuldinėjo 
jie daugiausia tnmciu ir žudė 
be pasigalėjimo.

Keli tuksiančiai armėnų bu
vo nurinkti j paskirta* vieta* 
ir inilitarinė* valdžion apsau
goti nuo riaušininkų pašėlimo.

Miesto daly* apgriauto*. 
Daugeli* krautuvių apiplėšta.

lle to, riaukė* dar įvyko 
Aleiandrijoj ir kituoae miea- 
tuoae.

NAUJAS FINANSŲ Ml
MISTERIS

Washinglon, bal. 15. čia 
Saais žislų. kad pritž boUrri* 
kų im'-jim, tkle**on tų miestų 
i.j4*hI<i viri amerikonai. viri 
kiti *evtimkaliai ir apie 5UM*» 
rn*ų.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS.

Vakar 
lapMiijoR 
*u prern.

mano mhristerijų. Militarinė 
valdžia at(o*ro Munieho vai-

—— ■ i —T —  '
rimų. kurių rrOckle prisieis 
dar ilga* lai k,* padirbėti.

Bet vi*ų*varbiatuiM-ji klau
simui jau iėgvililruti. Tr aut 
eitų klausimų porinio* visuo
tina taika.

Vakar prrtii lenta* W ii Minas 
konfrmvo au Italijon premje
ru. Šiandie vyriausioji koafe- 
irneijo* taryba (keturių di
džiųjų valstybių atstovai j tar
ei* uosto Kitime reikale, Pra- 
matoma. kad Fiunie ar tik nė- 
bu* Mitarptantinta*, kati pa- 
lenkiuti Jugoslaviją, podraug 
ir I talijų.

Wa»hington, ImL IX — Iš 
Tok y o valdybė* deĮiartamen 
tui praneAta, kati K orėjo* no
ri im-je amrrikoniikon ligoni
nėn įsiverži'- j* | Kilia i žaodar 
luai ir i* lenai ĮmgruU- tn* 
auŽristn* -korėtam* pasijuntu*.

Copenhagen, Imi. IX— Anui 
dieną Knk*>mijo* Madinėje 
Dreadear nužiųlyta Kak*oni-• 
jo* kari** niinirieri*. Puiki 
tiikrinm'-ini sužeistų kareivių 
ir žmonių minia* susirinkai 
prie* knrė* iniiiisteriu Neuring 
įminti*.

Kareivini jmreikalavo pn»i-. 
matyti *u minirirritt. Bet tasai i 
nl*i*akė juo* priimti. Karei 
viai pmtvriavn, k<»lel jiettm| 
buvo mokama prieškarinė* al-l 

K»*.
Kuomet ministeri* atsisakė 

priimti, kareiviai, nežiūrint 
kulkosvaidžių tratėjimu. jai- 
lauži- j namu*, ininirierį iivil- 
ko ir |Muiatė miniai. Aitą bal
niai jį a]unii*ė ir įmetė u|>ėn 
EI ha.

|mo*ta* minirien* mėgino 
priplaukti jirie kroato, bet bu
vo nušauta* ir nuskendo.

Po Aito Drezibiie pn*kell>ta 
kari** stovi*.

Prninatoma. knd tenai iškil* 
bolševikų sovietai.

Berlynas bal. IX — Vokie
čių valdžia nusprendė. kati vo- 
kieėių atstovai taiko* konfe
rencijoj* nesutiksiu diekuauoti 
Kaar klonįir reikalai*. Vokie. 
ėiai sako. kini ta* kloni* pri* 
klausti Vokietijon imperijai. Ir 
t***-* fto-k&e tu* irt dū
ri jo* Miviatie* arba paveržti 
an plebieeitii pravėdintu.

Paryžių, imi. 15.—Dancigo 
i likimą* kol-ka* nežinoma*. * 
I Pirmiau už Dancigo atidavimų 1 
i lenkam* stipriai stovėjo pre- 1 
ziilenta* 5Vil*oim* ir Anglijo* 1 
premjera* Uoyd George. I

Taiko* konferencija lenki- ' 

jon buvo pa*iunrin*i misijų, 1 
kad vietoje išstudijuoti lenkų ’ 
reikalavimu*. Kpreijaliai ko 1 
tnisijoaiartai per keli* mėne- 4 
riar ten datberoai. p

Konferencijai jie pagalinus 
pagamino rn|iortų prielankų 

1 lenkam*. liet |<o to raporto ga- 
l rimo premjero* IJovd tieor-.
ge. kuri* pirmiau karėtai rėmė 
lenku*. *avt> mintį atmainė. Tų 

' pūtį imtlarė ir prvgitleota* ;
Wil*una». ‘

Čia manoma. kad lenkai iki 
taiko* apleia talkininku* i 
prekyba* reikaluose susijungs *

I *n Vokietija. Ir ta* gnli įvykti 
■ulini trumpu laiku.

i '
Lietuviai gina tavo žalį.

lietuvių atstovybė ringai 1 
' pasiuntė aštraus tono Iniėk.y 

taiko* konferencijo* pinninin 
kili, prancūzų premjerui tle- 

' meuceau. Lietuviai *markiai 
prote*!utįja prie* lenkų karino 

| menė* dr|M-*ų, prie* lenkų vy- 
itinu*ylM-* teritorijaliu* rei- 
kalaviniu* ir prie* *uvii*nijimų 

I lietuvių • lenkų niilitariliio 
1 fronto prie* liolėrvikil*.

Lietuvių atstovybė rrikalau- i 
ja, kaipo gvarantijo*. kutivei-1 

i kiail* pri)iažinti Lietuvei- n< I
II prikbtuHiiuylM; i*toriniiuiM- ju* < 

ruin-žtuti-i- ir kuovtikmu* lir-Į 
tuviam* duoti |mgi-llių atremti Į 
lMil*evikų |Hi*ike*inimu«.
“Be to* rųėie* gvarantijo***.I 

! Miko lietuvių atriovybė, "lėn i 
! kų kariuomenė* išėjima* Lie 
' luvu* teritmijun kaip Lietuva*' 
I • vyriataylie*. taip gyventojų 
' lm* *utikta> km|io prieėinin-1 

' kų jaibriovinia***.

Trindo—a. hnL IX - Iė Pa
ryžiau* čia *ugryžo Anglijo* 
premjera* Uoyd George. Na- 
konui. ateinantį Įirnktndioni 

i ji* ir vėl kėliausių* laiko* kon- 
i ferrnciyon.
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TV*lli»«l McAlMrr SIU

pu. norą netaip skiutliaga, bet 
įtekniingvsm-. Ta norėtų, ka<l 
visi lietuviai taip miutytų kaip 
jie, tada šauktų svirnų, kada 
jie panori, ta pildytų, k* Jie 
piipaijbU naudingu tėvjiiei. 
Mitą antroji įminu pa protu 
žvilgsniu yra taippat gera, 
kaip minėtosios moterėle* iš 
pi nuoriu* pakraipo*.

Skirtunui* tarp jųdviejų yra 
tume, kad uuu* moterėlė* ma 
šneka apie reikalų sutarti pa- 
kiai|*mi*, o aulruji |uikiai|m 
lu-liauja kaitėju* upių tų sil 
tartį.

Lietuviškų pakiuipų sutarti* 
lengvai pasidarytų, jei *>* liet 
turėtų proto, kiek motery* 
nereikalaujančius, kad vyrai 
moteriškai protautų ir a)>*ci- 
tų. arlai kiek vyrai neverėiau- 
tieji |aiėių vyriškai mintyti ir

Lietuvos Prezidentas Lietuviai
Pa* v edunuuM.

Srovių Santaika.

Kml dviejų mus imkiaipų 
utslovni sueinu krūvon, tai 
vienos |uikrni|M>s žmonės tų 
sueigų sunaudoja kai|M> progų 
savo pužiuroms praplatinti. 
Kartam m-t sueigų* protokolai 
imvartojuuu tam tikslui.Tą su
pratu* kita |>akrai|>a iiiui gin
ti*. I* tu kyla ginčai, laikas 
bėga. su ju<> |uil*-gu ir sutar
ti*.

’ Ferdid'di* vielioduilio Ine 
ra* dažniau-ini *ukeliu nešim 
taikų. Kuomet vyra* išrodi 
rujų savu pai'-iui, kud liepiu, 
tingu yra keliaujant imti su 
wim daug visokių dėžių, dė- 
ioiių, dėfaėių. piiitiiiių, ryši-. 
Ikų ir pundu, tai reikia pri|ui 
kaazti, kad jo išvadžiojimai 
yra grynai liogiški. Ir protu* 
fcdo taip |>at, kaip vyra* sa
ku. Bet umteri* yru iuoleri< 
«H kirkvielHije dėžutėje, pinli- 
bėje ar pundrlyje turi savo 
(pikį nors daigių. Ta* vilui 
NkMŪkaliiign*. Is-t jai teikaliu- 
Ca* yra. Hrikin pri|uižiuti tuo- 
toriai teisę- pačiai spręsti, ka* 
jai reikalinga, kn* ne. Jei vy
ras nna berti stipriai Logišku* 
išvadžiojimu* apie uėieikulin 
gumą įlaugelio pundų ir dėžių, 
tai ji* užgina savu moteriai 
teikę pai ■lai spręsti apie tai 
kas jai reikalinga ir užtatai ji 
supyksta imt vyro. Ne už dė
žes. o už teisi- kilu Intp jų 
dviejų piktumu*.

Kad moteris prinsliii>'ju vy 
rut. jog tuliuko rūkymas yru 
■eprotingn*, tai ji taip |sit 
MUOs-kli.-u protauja, kmp jisai 
apie ih'-že*. Dėt kudu moteriške 
pareikalnuja vyro imliiiuti ta- 
baką nikiu*, tada ji* supykstu. 
Ar- už purios išvadžiojimų im- 
gišknm.1 pykstu jis. ■■ už lutai, 
kad ji iu-pri|iriž|stii jalu teise* 
daryti tų. kas jum smagu.

Jau daug porų žiuoiu-m- *u 
iro depo, kml vyta- m-pri|>u 
žiltų pušini. ■■ |uiti uepripaz.ino 
vyrui tris*-* tureli snm įsižiū
ru ir vykinti jų*.

Knd Byiuu imp-'i ijii m pri
pažino ti-i»..» Vr4.m 
vištai Dirvų gailiniu, i* t iri* 
šimtu* metų darėsi dnug 
laimių. Tukstani'iu metų 
iiau atsikurtojo tu- put
ras, knd visų miumom 
vykimni.v- Imlų vu-m 
vėl pasidarė ilgu vurg
laimių eile, kol Euro|m 
prato pri|mžinti nuomonių 
sve žmonėm-.

Lietuvai praib-ibmt i-ii

Darbo Partija ir 
bolševikai.

lie- 
Vė 
no-

•r jų 
ikio-. Ir 
rij I* i te

silsi 
lai-

Prieš buvusiu* iiuijoriiuu* 
rinkimu* l'bicagiije iiiusų val
stijoje buvo užineg*ta nauja 
|M>litikiin- partija — Dariai 
partija. Šita partija Chiea- 
goje turėjo savo kandidatu*. 
Kandidatai gavo nemažai dar
bininkų l>al*ų. Po šito |>arti- 
jo* va>lai tad dar siiuiikma* 
suskato siistiprinti savo naujų 
imrtijų.

Datai r tn |inrtipi S|i nug
riebk- turi savo konvencijų. 
Tai valstijiuė partijos kon
vencija. Taisoma konstituci
ja ir pmledaiui išlaikomi įm
ina tai.

Tonu* dienomis i* Spring- 
ficldo gautu žinių, kad tu Dar
iui |uirliju imu žengti mslur- 
liiiiiukiškiu* keliai* l-|uit pra
džių ji praibsbi klaidžioti. Tn* 
reiškiu, kad imrtijn ateityje 
neturės |uii*ekim<i.

Seniau daugeli* žmonių UŽ- 
meg-tai pnitijni prielankiai o. 
Ne* muile, kud ji bu* liuosa 
nuo socijaliznsi. gi y įuu'- lipsi- 
šaukusio l*d**-vikir.iis>.

Bei |>artiji>* konvencijoje 
štai padarytu rezoliucija. n-i- 
kaluiijunti musų vy riausyls-s 
pripažinti bolševikų valdžių 
Rusijoje ir *11 bolševikais už 
mėgsti diplomatiniu* ryšiu-.

Tok* reikiilav iiiui* |ai*irudė 
nuo tų. katrie turgum duriu- 
muku* |udiuo*uoti mm socija- 
liznm vergijos. Reiškia, kad 
įvairiai* |mža«b-jinuii* duriu 
mukiu buvo tik mulkinami. 
Norėta jų kuodą ilgiausia pri- 
ti,mkli savu įhi-h-ii.

I r kuomet išdubę* 
ta* padaryti. |iartijo* 
IIIUI Irslyti *nvo tingu* 
Ii*. Ne* reikalullll pn|nizmti 
ru*ų liolievikų valdžių gali tik 
v irni ladševilmi.

Tad aišku, knd Durim parti
ja ii via Isilševikiškn parlipi, 
gi įtariai vardu tik prisidengia. 

| lietui, ku I Duriai luirtiju 
viešai, kuo ji yra- 

ip duugeli* darbiniu-

|Ui\t k<> 
vadai 

ir <hiu*

lu*. Ji luiiiauaMu supyko už
tatai. kad loa pašiurus nors 

Tautinė Uctuvių Taryba ir;buvo mandagios, tc*-iau* siala- 
Aaierito* lietuvių Taryba, Ui ( 
yra dviejų lietuviikų pakraipų 
augšėiausios vedėjo* Ans-ri- 
koje ketvergi-. II) lialandžio pa
siunti- )ia*vvikitiimų pirntnjam 
Lietuvo* prezidentui Antanui 
Smetonai. Tų dienų pirmų 
kurt Xe« Turko laikraščiai 
pranešė, kud Lietuva jau turi ] 
prezidentų.

Respublikos nepngulmybė ne
gali buu be prezidento.

Lietuvių Vaistyk*-* Tarybų 
gerai |Hidan- išriiikduinu pn'- 
xid<-ntų. Iki šiol lietuvių tautų 
reiškia Valstybė* Taryba, ku
lti pirmiau buvo Vilniuje, o 
|M*kui prisikėlė | Kaimų, lai 
Ta ryt m Itin-jo prrzidi jumų iš 
trijų asmenų: pirmininko ir 
dviejų jo imgelbininkų. Pir
mininku buvo tas |Hit* Anta
nas .Smetona.

Jis Imvu Turylais pirminin
ku, o ne Lietuvos prezidentu. 
Tarptautinėje teisėje yra dide
lis skirtumą- šituose ibiigtuo- 
s*-. Tarybų gali turėti ir tauta 
esanti |ai svetimų valdžia. Ta
rytai neguli liuli ta- pirminin
ko. Tai-gi ir |aivergto*io* 
autonominės tautos gali turėti 
savo tnulų Tarytai* pirniiiiin- 
kų *u kitai* pri-zidijumo na
riais. liet prezidentų guli tu
rėti tiktai neprigulmingii res
publika.

Prezidijumas ir preridenUs.

Kada mes ue)a-i*eiiai paty
rėme, jog Lietuvų valdo pre- 
zidijiuua*, susidedųati* iš tri
jų asmenų, tada negalėjome 
permainyti to fakto. Tada. 
jiiUMluini prvzirlento reikalų. 
kn-i]a-me minti* į tų pusę, jog 
Lietuva statydama prezidiju- 
mų vietoje prezii lentų. Žengė 
miujų žingsnį teisių srytyje. 
Kitur prezidentauja viena*, o 
pa* mu* trys, šiandien džiau
giami-*. kad jau neturime rvi- 
kuto protavimai* atpildyti 
truksiančiu* faktus. Šiandien 
lruiu)Hii ir aiškiai gulina- |m 
sukyli, kad Lietuva yni ne- 
prigultuingn šalis ir. kaijio 
Lūkiu, ji turi auvu prezidentų.

Šiandien -ižinugianiė*. kad 
mum* nereikia didžiuotis nau
jais išradimais tarptautim-je 
teisėje. Kol kas turime rū
pinti*. kud laužiau išradimų 
tarptautinėje teisėje suteiktu
me |M*uiiliui. ne* tie mus “iš
radimui'* yra istieaų mus ne- 
prietekliai*. Vienu neprb-tek- 
liu turimi- mažiau, ir galime 
džiaugtis.

Mum* liko dur Įiorn lokių 
išradimų, kuriuu*. jei įveiktu
me veikiai prašalinti, tai 
i et mm- džiaugti*, liet kol 
neprašalinti, tol geriau nei 
mim'-li.

Kol ku- ne-iilipinkime kita* 
neprigulmingu- titulu* pra
lenkti. o rūpinkime* ja* pavy
ti.

muliškai it naosokjim buvo vy. 
kiuamo*. Užtatai Hm- toaa ta
po atstatytas uuo mokinimo 
vaikų. Jis neteko laimi Įieiliin- 
go darbo, ta-t jis pasilaikė sa
vo lietuvy ta'-* pažiūras, šian
dien ir ana ponia gal -u dides
ne (Kigartai žiuri į Lietuvos 

i prezidentų, negu kitados kad 
žiurėjo j savo vaiku korrpeti- 

: torių.

Prezidentas ir kalba.

\Voorlron \Viison y ra |>agur- 
*ėję* imam, kad puikiai var
toja anglų kuilių, Raimonda* 
PoiiK-arre rb-lto tai-- pra-icu- 
m Akademijos n*-'m prie* 

| lupsiant prezid- iiiu. kad savo 
veikalu* rašė jmikia prancū
zų kaltai. Antanas Smetona 
yra ’icim* iš tų. kurie netik 
taisykle* lietuvių kaltais mok* 
tingai yra ištyrę, ta-l dar mo
ka gražini jas vartoti rašte ir 
kallaije. Ri-daguodmna* “Vil
tį” ir “Vairų” Smetona žy
miai prisidėjo prie lietuvių 
kaltai- |>ugrųžiniuio. Kaip A- 
merikai tinka TVilsmian. o 
l'raiu-iizijai Poiui-uitv. taip 
Lietuvai tinka įlaluutiiiis mų* 
Prezidentas.

MiN-Eimia

i

X.

Dūli

1% <»u

PIRKITE KARES TAtTPT

Antanas Staetona

tu- 
jio 
nv-

Pirma-i* Lietuvos preziden
tu* yni ūkininko *unu-. Lietu
va y ru žemdirbių želia- ir žem
dirbio šutui* yra jo* preziden
tą*. Taip ir reikia būti.

Kuip visi mų* inteligentui, 
taip ir dulmrtinis pr*-zi<b-nta* 
daria; -uvieuijo *U nmksill. 
Antanu- Smetumi, Imdamas

Smetona ne partijos žmogus.

.Ii* tl'UIIIĮių liuką prigulėjo 
prie imrlijo*, bet jo prigimti* 
nei vienai turlijai lietiniui. Jo 
laikų studentai buvo karšti 
laisvamaniai, Ia- imižku fanati
kai. J i* kritiškai .žiurėju į jų 
riksmų. Nekartų žįslžiu ir 
raštu ji* imžyruėju jų kiaute 
taip, knd tik piktumu galima 
buvo jain keršyti už tatai, bet 
pri«-š jo išvadžiojimų* nega
limu buvo kuii<iqp protu.

Užtatai busvmiMniiii jį pri*- 
kaitė prie klerikalų. Daugeli* 
katalikų jį skaitė savauju. tad 
ji* |ait» to žodžio neištardavo. 
Giliau žiuriutieji katalikai 
matė *kirtuinų tlirp *avę* ir 
tarp jo. Ji* nepermanė proti
nių krikščionijos pnmatų, o 
matė tiktai jo* didį naudingu
mų civilizacijai ir tautų pir- 
uiym-igai. Apie antgamtinę 
krikščionijos pradžių ir verty. 
I*.- Smetona nls-iojo iki fmt ka
rei. Dėlto ji* u ra katalikas 
tikrųja tu žodžiu prūsine. Tat 
yra tikra jo silnnyta-, kurio* 
ine* nenorime užtylėti nei gir
dami jį šitai* *vurl»mii»iai« 
imi* tauto* laikai*, (žiūrėda
mi i jo gyv etnnio aplinkybe*, 
į atokų katalikiškų auklėjimo 
įstaigų. iik-h matome priežas- 
ti*. sudariusia* jaun- abejonę 
apie Kristau* Dievybę. Dabar 
•ie laika* ta- priežastis gvrl- 
denti. Jisai duilg skaitė ir si- 
*teuuitiškai * kaitė ti<**o* |stži- 
luino teorijų l«-i krikščionijos 
prirodymo sistemų. Jis per
daug rit-i-i.j.. -nvo intuicija. 
Nemi-vęsiiauia* tiem* <iaig- 
tsiu* lėtuti liek laiko, kiek jų 
giluma reikalauji*, ji* Is-t-gi 
nesidavė vienai mintu 
gani autoritetui. 
iie.|*,ijah*t u* 
tu ji* t egi*-joj

Mi * džiausi 
■ia nors |mžintų 
Kol kn* džiauname*, kud I ge

tu v a turi prezidentų.

Ne pirmų kartų neprigtilniy. 
M; pumų kartų mpubhka.

Kovo 30 <L, i. m, T. F. 55 
skyrius laikė iuene»inį susi
rinkimų, kuriame buvo svars
tyta ka-link pnrašų rinkimo 
|mi peticija. Tam tikslui tapo 
išrinktu- komiteto* iš ll) asme
nų. kurie vaikšrio* po namu* 
luilaihlžio 12 ir 13 įklrinkdami 
l>a rasti*.

Taip-gi taivc Įicrskaitytns 
laiškas iš T. F. kasi ink sutvė
rimo Liet. Ilaud. Kryžiau* 
aky riaua ir rinkimu drabužių. 
Visi tam pritarė ir ateityje 
ža-laina smlaryti skyrių*. To- 

Įliuu buvo išduota komitetų at
skaita. kurie rinko aukas jw 
atiilKi*. J. Pinkus ir V. žvirb
lis šį mėnesį surinko 940.75. 
Aukojo sekantieji:

Po $5.00: A. Dainiai kailis, 
J. Žusni*. K. Klaveeka, A. 
Knizikevičia. J. Misevičių*.

Po 9.3.00: J. liasevičia.
I*u 92.00: A. Žvirblis, P. 

Bernnilickn*.
Po 91-tlO: A. Knezeviėia 

(kareivi*), .M. Barzda. F. Je- 
misiuk. A. Bučai i.n A. Necd. A. 
Gutaucka* ir N. N., V. Barta
sevičių* jmt* atnešė skyriau* 
ništinėn K. Veliviui 910.00. 
šįmet jau į T.F. Centrų im.sių- 
*ta yru 9325.1)0. Pu* iždinin
kų yra 930.07.

Trenlonii-čiai. katalikai vei
kia sulig išgalės, bet musų 
liolM-vikam*, (nors jų visai 
mažai yra) nesin-ka. 1917 nu 
nabagai n-agė prakalbu*. Kai- 
ta-toja* turi jo būti iš New 
Yorko. bet neatvažiavo.

Kovo 30 d., a. tn„ paairodė 
korčiukė* *u a|igar*ininiu, jog 
kuk* tai UoL Mot Progr. Bu
si vienijimu V rajoną* (kokiu 
Trentone nėra'), rengia pra
kali** 5 d. balandžio. Cha*. L* 
Litehman svetainėj. Turėjo 
kalbėti kok* lai D. V. Vcne- 
kuua* iš Pittsburgho. Pa. Ap
garsinime būvu minėta, kad 
bu* išaiškinta tikra teisybė, 
ka* ilcdasi visam pasauly j ir i* 
kur ateina visokios priespau
dos ant žziumių. Tad. indo- 
iimuitamn* tumi* teisybėmis, 
nuėjau [Mi*ikluu»yti. bot vieton 
G:30 vai., kaip buvo garsinta, 
Iniikiuii iki 10:30 vai., o ren
gėju nebuvo matyti. Atvažia
vo ir kalls-toja*. Svetainės sa
vininkas persiprašė kalla-toju 
ir liepė išeit liuikun. Prie
žastis buvo tame. Svetainė* 
savininkas nuu rengėjų jiarei
kalu vo |*-rmito. Intui rengėjai, 
liijotlarni jiunslyt valdžiai sa
vu ėarterį. (kuriu visai neturė
jo) užsidarė -tūboje ir kalbė
tojų suvedžiojo.

Trentonietia.

JA

juk

k*
1

pr*»tih- 
i>p«lbiiM*inin 
kiahly. DH-

* jri jis ka

plį i*l tlFM}.

Dmm Lakus Statyti
Jeigu turi tuščią lotą, pagerink jį * 

pastatydamas namą. 
Neabejok jeigu neturi pinigų.

Nm IMIS yra iivirt VBNMJNS fflUOKĮI 

Mes paskolinsime Jums pinigus. 

Mes duodame speciales kainas 
ant namų statymo paskolų 

Atsineškite mito pienas ir prspsncąas.

DIDYSIS BANKAS ANT KAMPO

Peoples Bart 
DldžIauslteVatatlJInla Ban

kas išAaaua DMariaaų

Lapas 4ita ir ArtM Are. 
Atdara Ketvergio ir SnbatM vakarai* 

7ikt»vaL

Lietuviu Statymo Beidrove
JAU PRADfcJO STATYMĄ NAMŲ, tl KURIŲ 

BU8 NEMAŽAS PELNAS.

Lietuvių Statymo Bendrovė uepudo pimgų baukoae, liet 
de>lu U-u, kur atnešu didelį ]*-luų. Lietuvių btatyiuu Bcudrovė 
taukia kuomet gaus Lielava liuusy lię ir ]»rcikalaus mošų Ben
drovę. kad |ia*tatytų namu*, u*-* esame tara jmu-irengę ir vi- 
*uoui<-t Ijetuvu* luil*ų išklausyti. Mes tau|anne pinigus I-ietu- 
vai. lue* visi diliame pinigu* pirkdami š'-rus, kad norim Lietu
vų |>agelb<-ti, lue* M-rininkų pinigus visuomet turim ant rankų 
ir čia Ana-rikuji- budavojima* namų nesulaiko pinigu* perdavi
mui Ijotuvai. Mes tuo* pinigui galim gauti visumuet. Irrt pa
kol Lietuvai bu* reikalingi, m-pudrnn hankinu-, bet su jai* daro
me biznį. Tie *ėrai kils į aiigštesm u kainas ir ka* dnr neturit 
š'-rų misipirkit. Serų kuino i*i d<>| duoduine ant išmokėjimo ga
li )«i 3dol. mokėti ka* mėnuo.

Tai lietuvi iii-taukdama* nieko vai turtinga* ar biednaa, 
pirk Lietuvių Statymo Bendrovė* š-ru*, p«gcfbė»i *au ir IJe- 
tuvai.

Lietuvių Statymo Bendrovės yra ingulioti šie agentai: I. 
K. J. Gcrvdi*. Ih-troit. Mieli. 2. J. Kuziu-, (.'k-vetand, Obio. 3. 
J. Kiliku. A k roti. Obio. 4. J. Šeštokus, Cb-vi-luud. Obio. 5. K. 
Htupiukevieia. Struther*. Obio G. V. Glugiula, Clevetaiai, O- 
Dhio. 7. .F.Ihila-iza*. M. J. Kanovcrtki*, 9. A. Dobilą*, 10. V. 
Bnllrušaili*. Visi l'levelaial. llliic.

Lietu ių Sl&rynMi B< įsirovė reikalauja agentų |a> visų A- 
im-nkų. Taip |«t reikalauja karpet-di.-rių prie darbo statymo 
namų ir mokiiuiuuisi. Pirkdami mut-t-y otder ir »iu*daini pL 
mgu* artai klaupiamą ka* neaišku visuoiort užrašyki! šį ad
resų-

Litliuanian Buildtng Co.
6N>7 Superior Avė. Cleveland. Obio.

APSAUGOK SAVO AKIS
Duok jaa U aKzenunuoti dy

kai paa

t imt kai

ji yra respublika. Antanas 
Smetona y ra jo* pituMisi* pre
zidentas.

N’e» Yorko m ime lietuviai 
smarkiai re-kalrtvo respublikos 
tėvy nei. Kok) bukų rotiesi. knd 
umenkier'tų |nt 
kad Lml

PETER A. & G. MILLER



M — Oharies ». Weiskopf.

18 d.
Juo* Labre.

Ąjiiratlifr, Balaiklxio 15,1019

Į CHICAGOJE. T

*
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Thomoa Courtney, kurs in- 
tarinmaa nužudyme Mrs. Aa- 
aa Wei»kopf su jos kūdikiu, 
3159 Wslhce gat, laikomas 
D*- *-rtng poIFelju* nuovadu* Jai-Į 
k-jin»e. Courtney sakosi, jog 
jis aiuko nebaus apie tų 
žmosTŽuJy*11?- Išvakaro tačiau* 
jis yra buvys nnžydytoe na
muose. Sakosi, iš ten išėjp* a- 
pic 11.-00 vakare ir nut'-jęų na
mo. vidumiestyj, kur turėjęs 
nnsiMMndęs kambarį. Bet vnt 
liudininkų, jog jis namo su- 
gryžęs tik apie 4 ŽIU ryto. C'our 
tney negalįs išaiškinti, kur 
tuo metu, nuo 11:00 ligi 4:011,1 
yra buvęs. Sakosi buvęs gir
tas, buvęs keliuose saiiunuo**-. 
Bet negalįs prirodyti. Tuo tar
pu žmogžudystė yra atlikta a- 
pk- 1:30 naktį.

Policijų* nuovados kapito
nas Gallery aesbejojm kad tų 
žmogžudystę bus atlikęs 
Courtney. Tik kol-kas jis ne 
*rjs prisipažinti.

Iš Knvannali. Ga^ parvažiu- 
vu nužialytoriue vyras, Cha r 
Įsa Wei*kopf Jia pinwiaa**iii 
aplankė lavoninę, kur laikuiua -'^-š '“tf-■rr. ar*ti juin buvo jmumbbmt* 
ti savu buvusių moterį, kuriui 
pikUdaris sutraškina gaivų.

U tea jis miėjo puhcijoe 
nuovadoa. Pareikalavo jam 
parūdyti uždarytų ju patėvi 
Courtney.

Courtney prisiartino prie 
geležinių grotų, kuomet pama
tė, kud ateina kas toksai j) 
aplankyti. Bet veikiai jo vei
das nublunku, kuomi-t priešais 
save pamalė įsM-unį.

Momentų laiku kils kitam 
nieko nesakė.

Posūni* |*u*kui pirmutinis 
prašneko paklausimu:

"Kodėl tu taip padalei f" 
Courtney tuojau* jam atsa

kė: '
“Padek man Dieve, Karo I 

linu, aš nenužudžiau nei jo*, 
nei kūdikiu”.
“Kas gi tų padarėt” po- 

kiauri- aštriu halsu Wei*kopf.
“Aš nežinau”, abudu- 

Courtney. “Prisiekiu, kad nie
ko nežinau".

Po šitų IVciskupf sugryžol

tnui tunAja dtebti pati metisą. 
Jinai IMI metais, graudžio 
10 <L, mirė.

Courtney daug kartų moti

nu. Tų vakarų, kameat ino- 
tuni mirė, ai buvau teatre ligi 
UžM. Parėjęs namo Borėjau 
matytis* aa motina ir prieš gul 
siaut, kaip paprastai, jų pubu- 
liauti.

Bet sale lovos, kurioj gulė, 
jo motina, sėdėjo patėvis 
Courtney ir jis neleido roiof* 
prie motinos. Atsimenu kaip 
šiandie, jis tuomet rankoje lai
kė poterį.

Antrytojans patyriau, kad 
Illlutlliu buvo IU1IUSI, UOib 1ŠV11- 

karo buvo ptinai sveika. Ma
tyt, jinai jau iivakaro buvo 
mirusi, kuomet Courtney ne
leido manys prie jo*.

Tuomet nei mintis galvon 
niekam nebuvo atėjusi apie ko
kį nors patėvio piktų darhų. 
Motina buvo palaidota ir taip 
viskas iMuibaigė.

Reikalauja ižtirinėjimo. .

l'ourtney toj žmogžudystėj 
intaridmas dar ir indei, kud 
jia nedalyvavo nei laidotuvėse 
savo moteries.

Wei*kopf dalmr reikalauja 
jo motinos lavonų atkasti ir 
padaryti ižtirmėjimus. Koro
neris apsiima tų atlikti, jei tas 
bus reikalinga policijai. Bet 
jis sako, jog po tiek laiko ae- 
Inm galima susekti jokių nu
žudymo ženklų, išėmus kibu 
tik nutrenktų koki haalų, ariu 
suskilusių galvų nuo pokerio.

Keiskopf tvirtina, kad 
Courtney unųs K/vas girtuuk 
lis. Bet jis užgina, kad jo nu- 
žudyta moteris butų gervei 
dag*nafr*omianntmtiiHmnė( ji> 
nai išgerdavusi stiklų alaus, 
liet daugiau nieką

Mias Ida NcNeilI, mėsų* 
krautuvė* po uuiu. 510 bu. 
Haleted gat. kasierė. vakare ei
dama namo visų dieno- uždai 
bį — !■!!•.'> suvyniojo poperon 
ir iodėju išdarinctun višton. 
Tų vižlų nešėsi namo.

Tie. \Voud ir Garfield boul. 
trys ploikai atetn*'- nuo jo
tų vižlų. Su višta žuvų ir pi
nigai.

NUŽUDYTA KRAUTUVNIN
KAS.

K(

l

DRKOGIS

Dr. A. K. RUTKAUSKAI

k

(81)

BOULAND. ILL

PLUNKSNOS.

F.

M BKIOHTON PAIKO

SKAITYTOJAI.

PAIEsKOME

Dr.M.T5tnkolii 
UCTUVI.

OTOTKU.V* IR crniiunaau 
tua w. «raa m, raktos m. 
OCM. TUatcara ŠeOoH 11.

Rmm terlr? <>»

••BEAUGO" PRIETKLLAMS 
B EIKI k ŽINOTI

\m |MirvUiin»«> grumenu ir 

drtaKn Aukaukite tuajmus: 

H24 Ku. Mnimblleld Av. CJUCagu. 1)1

ll<**4 „1

REIKALINGAS 
SAVIN INKAMS

pri*- lietuviško kimo.

kp^l 
nlsi-l

GIIIDYTOJAL
SKAITYK

Katp tire iiiofcR Mimaliod 

ėeveryk^ ImUMm.

Dr. G. M. GLASER
Prsakuki»o)a tl metai 

<MH- *•
Irrtn BK-rv ra*., »•* **»>. Alė. |

BF»X? IJ ALIOTAM
MoCmžiMi,. Vyri Aku. ta-vfl j

eiUų »KU
OFIlkž VALAMlMsN Kuo • ry«I 
iki lt. »uw is iki ? po !»*•(. aeo •• 

iki B ra)andai vakara.
No4«4ž<»«m» etx> t iki t po (liet j

TeAeTcmaa Tardė MT

Auų sekmadienį Tanius 
Fondų 39 »k. laike susirink* 
mų. kame liko apkalbėta daug 
svarbių dalytų. Keaatetns 
išdavė raportų iš atsibuvusios 
Idėtuvių Dienos. Gryno pelno 
komitetas pridavė ISS8.16. l'ž 
jų p:isi<larheviioų išreikšta 
jlctU* |*adeka. Iš kumiteto rn- 
|Kirto ĮiasinKiė.knd dar nebuvo 
prįskaityta prie tų aukų p. J. 
Eitas auka—to dol.. ne. iš vi
so p. J. Elitu* lietuvių Die
noje aukojo 420.00. Nutarta 
rinkti parašus pu visų koloni- 
jų bendrai su Uetuvių drau
gijų surysiu. Sušaukutni 
mass-iuitiiigu taui tikslui tapo 
išrinkta komisija.

Galutinas suvedimas lauavės 
(taraitė* aukų atidėtas po Ve
lykų. Didesnė samus įlalis — 
M.4O6.JOC. jau pasiųsta T. 
Centrą n.

T. Koralu 39 skyr., 
sekretorius.

t'liieagou lleigbt* 
plėšikai užpuolė 
krautuvę. Krautuvė tečiau vo* 
tik butu uždaryta. Negalėda
mi ineiti jie šovė per duris.

Paleista kulipku pruaike 
| krautuvininkui, tuo metu vi-Į 

kapitono Gallory Lfira* Ts^i | į"/ " ’"*!

praeitim* iėkiaueineiintai.
VYeiekopf kajMtonui išpūra , 

kūjo |traėju*ius laikus iš savo' 

gyvenimo. Iš to ]araiškėjo, jog i 
Courtney intariainn* tlar vie | 
noj žmogžudystėj. Wei-kopt . Tie* Purk nve, ir 33 gat. trys 
eal>*, jog jo jHitėvi* Cuurtncy nigtrtai pl*-«ikai suluik*- Hoti- 
•tu- miludęe ir ju motinų.

Wcukopfo pssakcųiimu

l'.Ms* metai* manu motinu 
paliko našlė. Tuumet aš ir tua 

f-^rj no broli* Edaurd buvo va |ta- 
duotu Av. .Iumu*)>u

ALEX. MASALSKIS
A.IL\LM»>Ul n

wv » R r a 
t<,r,va A’

h i J • 
IžMMuyM ko. 
pMUaaial. Tu* 
rt« »»• kart- 
bo«u« ir auto* 
mobiliu*.

Tai|*«l 4d»-
M «b>l KHlteM 

>•*>* dirbamu

3307 AUBURN AVĖ.
rteRė UrssrM 411*

V. W. RUTKAUSKAS.
ASVMASU

geist uim, tani sugedu* \ įdu
riamo arba kada iuia galvų 
uuadėti, nėra a|n-tiu>, žmogių 
jaučiasi silpnas, tada einant 
gutlti reikia |«imti 3 visame 
paaslij*- žinomus sahlainius 
Partola. o tint rytojaus ntsi- 
keliv sveiki ir alsiiutujntę. 
Partoln prašalins nesveikas 
organizmo dalis .apvalys vidu
rine ir kraujų. ti nn-dalini

gauti vituisvii-tinės*- |h>i<hi*hh- liudija, kad tie saldumuii vei
kia tikrai. Kas nori matyti tuos medalius gali užeiti į A|e 
tieki) PartuKi ir persitikrinti.

Puola* paiduodnllie įlėžll 

tesi- |s> 1 doli'-rį. Dėlei bu- 

Klikos patogumo iiarduodaiiie 

•i dėžutes tiktai už 5 dolicrius.

Kinkriennrv* nn»»m«>-*- turi !>ti*

saldainių l*ail**la.

DYKAI.
t Graži ir iminiiuga * I* mu m 
visiems, km* atsiųs onlvr| ir 

į pinigus sykiu »u šituo juignr- 
hiniuiu.

Pinigu* ir užsakymu* nus- 
tukiu mlrcsu:

APTKKA PAKT08A,
1« Reooad Ava,

New Tark, M. T. Dep. L 4.

Dr. A. R. Blumenthal D.Da 
AMIV liriSCUALMTAB 

Pa i arimas l>)bU
<»?»•• talandus •«<» > »* r>io ik' 
• vai raku ra. • tln 11 I

žiilV b. AUiIamsI A»r. hažM|).
T tiri orias Tar«M <21* )

Talafoaaa Houlnari «<•? j

P. J. OTOtLT t 
a. n. masutis

Kft-AL. — i Al Al K —- UAAM
— 1MM RAMUS

Ar aorate rraasa gralM 
loot Mes turim rtftų ir 
•amt) <1** f**r4avima.

Matyk* musnis llfi—
Am, M.

pmksius. FATONIC
——--------------- - MfflranBlgirraD

Livtuva* Vvėių S-toe 
mėnesinis susirinkimas 
bus 13 d. balandžio, 7:30 vai. 
rak., Pullmer Parko »vi tuinėj. 
Visi minė ton kuopos nariai 
teiksitės susirinkti. ne* turim 
čr.ug ku svarliuu* npturti.

Valdyba.

ERNEST WEINER
DRV OOODS

1800 W. 47th kamp. Wood SU
Mm duoUnid Gviffutso lUi-pu 

kmcvvrruu u Bu La t aini*
I» *'’i*n»« jMuMrinkini* 

▼Uokta matrnjolai. vaik 
■UL u lakulM.

Dr. S. Naikem

A

Praeitų ucdėlių buln-vikų 
agentai. kaip koka maras. lai
vu užplūdę t'liit-agn su liolšcv i. 
taškais lu|*eliiu*. įh> kuriam 
pasirašius yra 1*. S.S. 234 kuo
lai, raginanti jaunuolius ue- 
klansytt kh-nkaių tr nesi rašyti 
j Lietuvių kariuomenę. Jeigu 
kur nepavyki* tirtu** Imiėeukų 
agentam*. tai nepavyko Brigti- 
1o» Parko. Trys la|**-lių daliu 
tojai prie latžiiyčios gavo per- 
luisę nuo vienus moteries — 
p-io» Pieživnės.Mstyt tai laivo 
smarki moteris. nėr ladšcvikų 
agentai taip dūmė nuo hafny- 
via*. kad žiūrint m-t juokas <■- 
n**-. Jau tu- M-ng- dauginu 
Brighton Parko.

IfruVu moterie! Jei daugiau 
lokių moterių rastųsi. tni visu-■ 1 unn'lių l*rilir!, IMI »!»»«»•

Gllbergo kie piklšušiu* uei kiek neliptų

Dr.C.Z V

Agota Bartašaite 
(po vyrui Mažeikienė)

Mirė 13 d. balandžio 1919 
3ū metų amžiaus, paėjo U 
Gnuret parap^ tahnžkių kai
mo, Rasetnių pav., Kauno gub. 
..Paliko dideliame nubudime 
vvrų Juozapų Mažeikų, dvi se
seris: Marijonų ir Onų Kar- 
oauskienė, du broliu: Antanu 
ir Prancukų.

Laidotuves atsibus serėdoj 
IS d balandžio 1919. 8:30 Ury' 
to iž Nekalto Prus tv Man 
jo* Panos bažnyčios i 8v Ka 
rimiero kapines.

Visi giminės ir pat)šlami 
yra nuožirdžiai kviečiam: da 
livauti laidotuvėse.

Velione* kūnas randasi j>o 
num 4344 8. AockaeU 8t.

Ketvergi-. Imi. 10 d. L. Vy 
lėni a* kuoua Imlu* paprastą 

____ , ea»irinė.nnų. Stviriakituan *u- 
PLŽŽIKAI PAŽOVE VIENĄ atrinko m-peniangiMUsia na 

rių. Dnagvli* rinko parašu. 
|x> peticija, rrikalan jniy'ui
UetuvHi n*'priguliiiyl*e». Ap
tarta Icaikarie tH-jaihaigti rei
kalai ir veikiančios komisijos 
iMnv*- raportu*. Nutarta 
rengti?* prie L Vyčių dn-uu*. 
I*»l 24 d. Tam tikslui ln|» 
išrinkt* bon-isija. kurion in*’-jo 
I* 11. Audrelimui.. jei*- O. Jur- 
gntaitė ir p-nin Z. Šakniu ja-

I žuvų. PI*šikai {atbėgu.

EMOGŲ.

MA51ER5Y
Užrašykite vardui, pavur 

dei ir adresus visų asmenų ir 
kompanijų siūlančių joms 
•patartu c: ja su abejotinais U 
rali ir bondsais, ypatingai, 
vilioja iš jų- psų Laisves Pa 
kuomet ui jum tie asmenys 
skolos ieokhm (Liberty 
Bond.i) arba Kares Taupy
mo tenklelius (War Savin) 
Stantpsv r 
nų spanrdi

i uu*le Junim*. 3240 Cottage 
• Srove nve. Kuomet .-iena* pi*’-- 

j šika* liepė jam pakelti rankas, 
įšitas smoge į dantie pl*4ikni. 
I Kitas plėšiką* Junuu* jhišov*-.

Pašauto* žmogeli* nuvnžt.i* 
I liguniueti.

Bi dar )v t 
NeUukdsr

prik'.a*

LIETUVIU

MIRTINAI SUŽEISTAS 
FARMERYS



Antra djepia^BaUadlio^lMglS

j 3246 sjuth HALSTED STR. 3248

i VELYSI ISMMSTOUSi i

HUI

IApŠKgtldte-tatfgi.
Nemėginkite šitit Išpnrditvimn 
lyginu su kitais taip vadina 
m*ii Upardavimait. Čionai yra 
nepaprasta proga kas nors M 
paprasto, taigi negalima lygin
ti ra kitais. Mes tarime vien* 
pnetasli nuleidimo ant drabu- 
•uj.

|4|k ■■ ■■ MM MM MM ABELNA APYVARTA *10 EEEONO NAUJAUSIO TAVORO. V® GERIAU

į gfe ■■■■■■ SIU RUSIU DĖL VYRU T* VAIKU DRABUŽIU 0EVERYKU NKNYRE ^M > *1 ■ ■■ ■■ ■ L1Ų, APATINIŲ MARŠKINIŲ IR DARBINIŲ DRABUŽIŲ. AITAS VISAS
f *!■ g ■■ — ■■■■■■ 8T0CKA8 BUS IADATAS PRADŽIOJE ŠIO SEZONO (VELYKDflAME I* 
I g MF pardavime).
| DABAR PRADŽIOJE SEZONO KUOMET KRAUTUVNINKAI NUSTATO KAINĄ 8U DIDZIAU8IAI8 UŽDARBIAIS
| IR KUOMET KIEKVIENA8 6M0TELI8 VILN08, VATOS IR SKUBOS KAINUOJA 75 NUOAIMCIU8 DAUGIAU NE 
I PAPRASTUOSE LAIKUOSE. BTAI AITAS NEPAPRASTAS ŽINGSNIS PASTOJA KELIĄ NES AUGAOIAUSIOS 

RŲSIES DRABUŽIAI PARDUODAMI Už MAŽIAU NEGU MaRKET KAINOS YRA ŠIANDIEN.

VELYKINIS IŠPARDAVIMAS PRASIDĖJO
KETVERGE. BALANDŽIO 10 D.. BALANDŽIO 19 D.
TAI BUS DIDŽIAUSIA TAVORINt REVOLIUCIJA KĄ ŽMONŲ A ESĄ KUOMET MACIUS ŠITAME VELYKINIAME IŠPARDAVIME PRADEDANT KETVERGE, BALANDŽIO 

PETNYCI0J. BALANDŽIO litą, 8UBAT0J, BALANDŽIO 12tą, NEDELIOJ, BALANDŽIO 13ta, PANEDĖLYJ, BALANDŽIO lėtą, ŪTARNINKE. BA- 
Ai^NDiI0 16U’ KETVERGE. BALANDŽIO 17tą, PETNYCIOJ, BALANDŽIO lBtą, 8UBATOJ, BALANDŽIO lftą. TIKTAI DEVYNIOS (») DIENOS KU 

™ 8T0CKĄ VISIEMS ŽNOMŲ KRIAUČIŲ KAIP TAI HART, 80HAFPNER A MARK OLOTHING. MANHATTAN MABAKINIU8, FIEBIOH
POK HILKER CEVERYKU8 IR GERIAUSI UNI0N DIRBTI DRABU2IAL

JEIGUJUS ĮSIVAIZDINSITE 8AU TIKRAI KĄ TAS VELYKINIS IŠPARDAVIMAS REIŠKIA JUMS ŽIŪRINT EKONOMIŠKU ŽVILGSNIU, TAI JUS LAIKYSITE SAU U£ PRIE 
DERMĘ ATSILANKYTI IR PERSITIKRINTI KOKIE BARGENAI RANDASI. MXB 8IUL0KE JUMS GERIAUSIU RU&IV DRABUŽIUS KURIE NEŠIOJASI GERAI IB IL

GAI; GERIAUSIAS MATERUOLAS Už MATAn NEGU MARKET KAINĄ ŠIANDIEN. ^uMždMl

Musų Vienintelis Tikslas, Tai Įgyti Reikalingus Pinigus
RAINKOTAI IR LIET

SARGIAI
♦I0.M1 Raitikulai. dideliame pati- 
rinkime; įlaugylita nlilių ir maleri- 
Juli). tli-riaiiMa* Įuivilliim** ju*
užganėdina. *E AE
lipantaiiiiHi kaina .... 49lZ9 
*13.00 Ruiukrtai f7 EA
lš|>anla> imu kaina .... I lwU
♦15.00 Rainkutai »0 PE
Išpanlaiunn kaina .... QOiOJ 

♦1H.00 Kninkotai. šiame J11 Cfl 
Velykiniame išpardavimeĄ I 11JU 
•4.00 Lii-toirgiai. *u <lul*4tav<an 
ir vienon *pritigw>m; AA AE
ilruli ..................................... 4Zi39
•'1.00 Lw-t*nrgiai S|avi:ile A4 QE 
Išpanlai imu kaina ... ylidv

13.75

I

SIUTAI IR 0VERK0TAI
♦20.00 ir ♦25.00 Siutai ir
(ai viwiki<a njM** mntrrijnlci ir 
išpultų ni**>lrliai Mhfflr ir 
lirrMufrd. lygu* orlm 
trrnrh Miltų K|uird.
♦>30 00 jaunų vyrų Miliai, nu dviem 
fflinksi*. Mirtfflr ir <l«Mil*lr |irraatt*«| 
•u <m>iai Maliniais I1

ZZiHJ 
♦35.00 siutai jauniem* vyrama ir 
arnemii mmleliai, lamai** *pnlvš«*. 
t mirtim iiiMtmų rų&ių <lunHa lul*at 
r«*rų tižraiH-dinimĄ.
Kpanlavimo kaina .. 26.50

*4.7(10 iltį *4R 00 eztra gero* niaiea 
■uulai. specialiai ant Šilo AP EA 
Velykiam Išpanlavimn.. JvivU

VAIKAMS IR JAUNUO
LIAMS DRABUŽIAI.

♦1.25 Vaikų Kimt hou* ir Knirkrr 
lM*rkrr. % iMškiėi <li«l/i«> pan- 
ritikinir: kaina tiktai..........
♦ 1.50 iki ♦! *.’» Vaikų kelinta 
iki IK metų didiiaa vii oniai vim- 
kių Hpalvų. iMftarviavimo 117
kitiiia .......... lai I

♦2.25 ir ♦? 50 vaikų knrr kelinė*. 
<li«lrli4» šIkI/mi ku vilnoniu 4 
pntnitHNhi. Kaina...................... I ivv

♦2.<M> taikų ki»<r krlinė* ••rtit iki 
II tartų amžiau*. Ant aito 4 AQ 
i«|»unbit inw» tiktai................. I i*Tv

*** 75 vaikų knrr kelinė*. vH» 
nn* M-ntr. iki IK torių am- 4 PQ 
ii«ii* IHpanlarimo kaina •. IiUv
♦7.50 vaikų siutai, irmun pasirin 
kimr viaoki** malrnjšjo «u «lir>»- 
liais ir Itr. Kparilatinto 4 C C

4<U J

Ą4t 'ui vaikų Miltai, vilnoniai mi Iri 
t.na guiilrmm u/pnkalt j t* C OC 
liauain Miliau*. Ii|»ar»iavimr

♦11.00 vaikų *»utai. rxfra ruiiė*. 
viaokin «li<iži*i apTrialtm ii •> nr 
fwirtUi\im*i luiina ............... I |0v

VYRŲ KELINAR
ą-;.(10 vyrų kelinta driiiuotna ir 
languota*, grožio* ipalva* dideli*- 
me |Mwirinkime. 4 AE
liimnlavimo kniiiu .............I švv

♦5.tai vyri) krliuta, eztra Murai, ge 
na vilnim. į AE
l*|i*nl*vimu kaina ..............  J*3w

♦N 50 iki 40.00 vyrų kelinta g-ro* 
viiiMo. apvaluma. A 5E
Išpardavimo kaina ..............   D»w9

CEVERYKŲ SKYRIUS
♦6.00 vyrų ėvverykai. ealf ir patent 
li-atbir. lyga* ar mi guzikai*. ran
ka dirbti, viaukm diilžin. A fJQ 
Išpanlai imu kaina ............. JfUJ

♦650 vyrų gražu* tave ryką i *n 
šniuroliaia ar gnzikai*. Išimi eyr- 
b-t*. c-riaUKin ealf akurna. 1 OC 
Išminl-ivimn kaina ............. *TiOJ 

tStki vvrų ėevervkai. didžio nu<>
.'.I,, iki 71... ----------
Išpa r tarimą kaina ..

•«t CMt iki '10 jannų vyrų Bngtsdt 
Walk> ra tamsina su grožiai. E QC 
viliais. Išpnnlal imo kaina UlOv

♦7.50 lyrų lamuos apalvm gražaus 
•tifiaus ėeverykai. viuAio * AE 
dėižio. |špardi.v<n>o kaina *T.vv

2.95

SMULKMENOS.
25c vyrų kalnieriai naujos maike. 

JUandard. Triangie ir Ide 47) 
rijiii) išpardavimo kaina I • 2C

■ lfir vyrų |ianėiaka*. visokio didžio 
ir spalvų. A
Išpsųdavimo kaina.................. wQ

25r vyrų mcrrerizrd palb'iako* -u 
du 1x41a vata kalniau. 4 Al
Išpardavimo kaina ............. izįc

35e vyrų panriako* labai gema ži
nomas ž'ood njiies. padilki- flj 
nta Išpardavimo kaina .. AwQ

76e vyri) eanhmen- MaiihutlaiiOE 
panžiakm. Išpanlavimr ....

♦1.25 vyrų vilnonės panėia- 
ko*. Išpardavimo kaina....

lOr vynų S'aainaitta m lygia P 
siūle. Išpardavimo kaina .. VQ 

•1.50 vyrų neilėldieniai marškiniai 
Pairmminis. didžiu 14 iki 1'7fl 
Išpardavimo kaina.................. i •£

•2 00 ir 42.50 Manhnttan ir Fair- 
nmnnta Marškiniai: grrna Mi l-as 
ir frabrn - Un. malrrijolo an Jty- 
vais mank-ctaia sulig nau- 4 7A 
jaunio* mmlo* Išpaniavim* ItlU 

•c 00 ir 47 00 vyrų šilkiniai jį ar 
nedėidieniniai marškiniai. .”0 J

APATINIŲ BEARUSIŲ 
SKYRIUS.

•iOO Vyrų t'nion autai dėl 4 4n 
pavasario. Išpardavime ... Irtu 
♦2 00 vyrų t’nion siutai dėl raga
na su trumpom rankovėm 4 AA 
Ihio Rib. Išpardavime.... ImJO 
♦."i.Od vyrų siutai vilnoniai Ibio 
Folil ar Rupei-inr. A PE
Išpardavimo kaina ................0J)9
♦2.25 Vyrų apatiniai marškiniai ir 
krlinta. vilnoniai, visokio 4 1E 
didžio. Išpardavimo kaina I «4ū
♦ 1.50 vyrų t'nion autai dėl AE
vaairni. Išpardavimo kaina *9q 
75e vyrų apatiniai marškiniai ir 
kelinta, dėl vaaana ar žiemoa.EE 
Išpardavimo kaina.....................99q

• 1 65 vyrų ružavo* Overall*. 4 OĮĮ 
Išpardavimo kaina ....... liZO 

♦I 00 vaikų Rlouae (jekutta) PQ 
laitas ir margo*. Išpard. 03q
♦*00 vyrų Svetertai. geros E AE 
vilnos Išpsrdavimo kaina 9tw9 

*11.00 vyrų Svrteriai, geros vilom, 
vėlisusiis mados laimi gvyi P E A 
ir stori Išiardavimo kaina DadU 
*7.00 vyn, Hveteriai. 1 AE
Išjuirdarimo kaina............. 7fUj

U 00 Skrybėlė*, di- Mflc 
deli* paoirinkim**.. .••••*

OOtYMUV tt KEPURIŲ
SKYRIUJ*

•4.00 jaunų vaikinų Rkryhėlta; di
deliame )uuirinkime sulig nau jau
na* mada*. A P E
Išpanbivimo kaina ..................ZaUu

♦3.00 vyrų Skrybrlta; visokios 
spalvos ilgai nešiojamas. A 4 E 
išpardavimo kaina ...............Z. 19
♦2-50 jaunų vyrų Kepurini viso
kių rųšių ir stilių. 4 AE
Išpardavimo kaina ................I *W
• 1.30 vyrų Kepurės naujanaim 
madai ir materijas. A7
Išpsrdavimo kaina................................ 9*C

•1.00 vyrų Kepurės. j>r
Išpardavimo kaiua ............. OOp
-TOr Vyrų Arsi Randa dideliame 
pasirinkime, naujausios ma- A4 
don ir darbo. Išpardavime . ZlQ

74
30r vyrų Gari era, vraokių AĄ 
spalvų. iš|ianlavimo kaina Z*TQ 

didelio 

1JS
1.19

4

♦1-00 vyrų Fuur-in-hand 
kaklsryfai IlparrUvtmr

*2*0 vyrų Khaki kelinta < 
■tulžio pasirinkime.
Išpanlavimo kaina ................
♦2.00 vyrų llaltu* Painiem
< ivrrall*. Išfiardavimo kaina 
♦* 00 vyrų Traveling Valizas, jin- 
■los ir rudas. E lt
Išpardavimą kaina .............. 0r*9
♦6 00 Vyrų Valiam. A AE
Išpardavimo kaina ............. JįJJ

I

M BRIDGEPORT
CLOTHING CO =

=

ATDARA 
KAS VAKARAS

E

E

“Kiekvienas dalykas yra pažymėtas teisingom skaitlinėm”

♦2'».U0 Jaunų Vyrų Vrat Krem Hia
tai. dnirtiame jiaairtiikimc mat pri
joto ir ar aivų, m- vii E A
imm. Išpaniat <mo kairu ^1 I tvU 

$IJ0 Vyrų kaklarriuai; nn u ja narni 
matlfa; 5<> tiuitių Milamr >4 4A 
l«4r I Apart ta limo kaina. ▼ I • IJv 

<I.S0 Vyrų jiKMliR Mlinoo rxfr» 
•1«iri niarikmiai *4 4 E
Kpanlavimo kaina . .. 111 V

ą| AO Vyrų mėtytu rhatDUray rxtra 
grriM r«>i*ra marškiniai. f 1 10 
lafianlavimo kaiua. ylalZ

LAISVĖS PASKOLOS
TAIP GEBOS

KAIP JUSU PINIGAI
GERA JUM PROGA DABAR
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