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KYBĄ SU RUSUOS 
BOLŠEVIKAIS.

Bet laukia talkininkn nurodv- 
rnų. aaip uu> aaryu

-• *

.!>. ~= 
BADAUJA AUGŠTOS 
KILMĖS RUSAI. «

Nęturi kas valgyti, apiplyšę.
vargsta. t

METAI-VOL. V. No.5S

PERDAUG DIRBA VOKIE- | 
ČIŲ ANGLEKASIAI

Gali sustreikuoti taksų 
mokėtojai.

Pasiunčiama daugiau laivų ir 
kariuomenės.

Bizerta. šiaurinė Apriks, j 
kovo 9. — Anglijos karės lai
vų eskadronu*, kurteia buvo; 
atplaukęs iš Oran, išplaukė Į< 
Konstantinopolį.

Washington, kovo 9. — Čia 
sakoma, kad s. Valstijų vy- , 
daugybė nnTpreiidaHl pra<l<*ti
% <***44 -arMirH. * i
Rusija taip veikiai, kaip vvi-, 
kini talkininkui nustatys savol 
jmstovią politiką atsinešim^ i 
liusijų.

Siunčiama komisija.

• Talkininkai kituomet buvo' 
paskelbę, jog jie pradėsią pre
kybą su Rurija tarpininkan 
junt kooperativėms rusų drau
gijoms. Kad tą tikslą atsiekti. į 

talkininkai Rusijon siunčia

Konstantinopolis, kovo 9.— I
Arti Konstantinopolio raloj< spėjama Vokietijoje apsklirh- 
Proti yra tuk-tančiai rusų pa-jti su viena kokiu noA< proble- 
begėllų iš ~'pi«‘t in<»j« Rusijos, 
kuomet ten užplądo bolševi
kai.

Amerikos Raudonasis Kry
žius laikinai šelpia ir pnlaĮgo 
tuos nelaimiri-'iio-ius.

Saloje Įstaizto* kelios ligo
ninė- ir šeimynuiu- pastogės.t 
Į*ir4gtn krtkr- \ ie*šo*it»* vintltri P*'

Berlynas, kovo 9. — Nesu-

Prancūzija bijosi Anglijos
gudraus žvtno

Londonas, kovo 9. — Talki 
ninkni suplenavę užimti Tur
kijos sostinę Konstantinopoli. 
J* oftaijalią versmių patiriu 

. M nta kad jei tas bu* atliktu.

. apylinkėse turinti kiek ka- 
Į nuomonės. Bet tos neužtenka 
i užimti miestą. Tam tikslui 
bus pasiųsta daugiau i> “Juo
dųjų jūrių armijos stovykloj.’ 

Tas pat laikraštis nuomo-
niatija, kad, turbut, dar keli komisiją ištirti ten visą stovi, 
pulkai busią pasiųsti jš Ang- Komisija siunčiama tautu są

jungos vardu.

• Prancūzija priešinga.

Gauta žinių, kml prekybai 
su Rusija prielankinuja Ang
lija ir Italija. Bet Prancūzija 
priešinasi. Visokius stiumny

tuomet turkai daugiau jau| 
nca t gausią to savo miesto.' fAr* m AL.* i ■» L - ‘ •

Premjeras George Lloyd 
vakar parlniieiite .kalbėdamas 
apie Turkijos klausimą fui sa
lto, jog talkininkų reprmn- 
fantams Konstantinujajlyj pa
mušta Įsakymui t0JhUX pii< 
dėti reikti. Bet premjeras pa
reiškė. jog dabar jis negili p 
pasakyti riešai, kokios rų^ies 
tie įsakymai.
~Ypuč Anglija ėmusis aštrių 
priemonių prieš turkus. Viso
se Turkijos teritorijose, kur 
veikia angių kariuomenė, b- 
not premjero, paskelbta kari* 
stovis; Tad padaryta todėl, 
kad tarpe gyventojų apsireiš
kę nerimavimai.

Turkai,' Tčalp pranešama, 
Mesopotamijoj. Trakijoj ir A- 
rabijoj kursto 
prieš Angliją.

gyventojus

lijos.
' Premjeras Llovd George, be 
kitko, parlamente pranešė, jog 
ir l*raneuzija pasiųsianti Tur- 
kijon daugiau karfaomenfa. 
kuri reikalinga te^ apsamroti 
unučnu* imu turkų puvujuu*.

Lygiai prancūzam* yru pa
vojau* ir Cilicijoje, kur turkų 
kanuomenv nerimauja. Lig- j 
šiol tanai prancūzai ansirtnii- 
muose su turkais prarado 158 
kareivius užmuštais, 279 su
žeistai* ir 1S1 pražuvusiais.

Konstantinopolis užimtas?
Vakar iš PaVyžians buvo pa- 

skleista žinių, kad turkų sos
tinę talkininkų anuija jau už
ėmusi. Bet žinios ligšiol nepa
tvirtintos.

Tuo tarpu visos Ind i jo* 
musuhnanų sąjungos tarytai 
Indijoje paskelbė savo padary
tą rezoliuciją.

Musulmonai protestuoja 
prieš talkininkus už noriuitną 
atimti nuo turkų Kun s ta riti 
nop»l|.

Rezoliucijoje pasakyta, jog 
musulmonai busią priverdi 
desperntiniai ginties.

nms tno žvilgsniu prancūzai 
priimu “su atsarga.”

]««'i jo* prc*m>m» Nitti 
t viri ina. jog su Rusija reikn 
užmegsti normalius ryšius.

Šaukiamas susirinkimas.

Talkininkų augšoiauMoji tn- 
ryha sušaukta nepaprasta n 
susirinkiman tautų sąjungos 
pildomąją tarybą.

Susirinkimas Įvyks kovo 12 
d. Paryžiuje. Bus aptartas
komisijos siuntimo Rusijon 1 
klnu.simas.

Talkininkui kol-kas nežino,' 

ar prie to siuntinio komisijos 
prisidės Suv. Valstijos.

TRANSKA8PUA TURINTI 
GARĄ.

BAŽNYČIA NĖRA 8ĄJUN 
* GOJĘ SU POLITINI 

NĖMTS ORGANI- 
• ZACUOMIS.

Apie t» P1MUU 
bolžerikai.

Londonas, kovo 9.—K Man 
k vok bolševikai vakar garsiai 
pranešė, jog TranskaspijoK 
provincijoje gyventojai pro- 
klemavę jponarrhiją NU^rkni 
priešakyje.

* - - “ •
Anderson yra apmokaman už 

gimiiią prohibicijoi.
s -------------

ew York. kovo 9. — New 
Yorko Arkivynku|uu> Haye* 
'viikfiė >in»'bS p'’*-'1?elbė aptr 
pfyčnrio Andersono, šio* vnls- 
—A nt LKmUumi hąavn* >m.

PHILIPINŲ SAL08 NORI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Tuo tikslu padaryta 
rezoliudia.

perintendento. trukšniaritnus, 
iaik Katalikų Bažnyčia esauii 
priešinga aštuoniolikiam ša
lies konstitucijos priedui (a- 
mriRUĮirin*i), pa<mj<un •<>«>■ 
viMtijin prohibiriją:

‘‘Leiskite man aiškini jw- 
reikMi, jog Katalikų Bažnyčia 
nem -ąjunguji* su j<«kia 
tikim* <krtmnin»<*i ja. lokalė. vjd 

[* * ■ I , >»..m jutime; tmr.to • 
*s prie— tannuto 
šalies ptnty.

13 vr.nouui sto 
įstatymai turtų 

rrint tn, ar m '

’iijuir, ap na? 
*ia lygihj n»r

1 nia, kad tuč-tuojaų* jinbvhi 
kita.

Nesenai vokiečių Rmrlekn- 
šiai dirbo knipir ne savu ran
komis. Anglių šaliai buvo ]mt- 
niaža. Apje dnrlio viršlaikį ne
buvo gn Ii n m nei prisiminti 
darbininkams.

I štai premjere.^ Baurr 
virtuvės. . Į neperseriai paskelbė jmtrijo-

Suv. Vfttetijų karta laivai! tini utsiliepimą j angleluuuus. 
jnituniauja Raudonąjam Krv.Į Paragino juos atlikti daugiau 
žiui. ls sandeliu pristato rei- produkcijos.

' • « i —■ “ - - “ ““
kalingo nurimto ir kitokių 
daiktų.

Saloje tarp- pabėgėlių yra 
nugštos kilmės rusų. Tarjie jų: j 
generalis gubernatorius Kije-j 
vo. gcneralin gi»bernatoriaus 
padėjėjas iŠ Odessoa, «lu rusų 
generolu. j*enki pulkininkai ir 
visa eilė kitų žymių nišų.

Visi jie ap-itaisę .-kaimu-,
i

lais, be pinigu, reikalingi pa
šei pos.

T^ranrnzai su angiai* laip- 
pit rūpinami rusais pabėgė
liais, ‘ 7

ANGLIJA NEPATENKINTA 
AMERIKOS SUMANYMAIS.

Pramato naują lenktyniavimą.
■I ■■ '

Londonas, kovo 9. — Anę 
dieną Snv. Viduti jų karti lai
vyne/ sekretorių* Daniels jm- 
*kelbė, jog Suv. Valstijoms 
yra reikalinga turėti milžiniš-

ANGLAI, SAKO. TYKOJA į velka aikštėn, kad Anglija bn 
; bus nuolanki Rusijos revolii- 
' vijai, kuomet buvo nuverst.
■ caras. Anglija tą jnrmąją r< 
j sų revoliuciją parėninai .- 
i tuo tiksiu, jog ji pasiiiuosuo 
i jauti nuo prieškarinio pusiža-' 
dėjimo, kad jh» karės Konstun- 
tinnpolis turi tekti Rusijai.

Pu urmisticijos Anglija di- 
džiai buvo Mtsirupinusi, kuo-

PAGROBTI KONSTAN- 
TINOPOLJ.

Nebūtų nieko stebėtino, jei 
taip Įvyktų.

Paryžius, kovo 9. Angli
jus karė- laivai išvystos savo 
veikimą Auksiniam Rage, 
tie- Konstaminopoliu. ITan-

KOVA LAIMĖTA, BET NE 
NUPIRKTA.

Dnibiniiikai paklau*r. šian
die anglimis apverstos viso* 
kasyklų apylinkės. Geležinke
liais ne*us|jėjania išvežioti 

. Matyt, anglvkasiams 
prisieis kokiam laikui jx*r- 
traukti darlm. l'ž tn* ateisto- 
gns vyriausybė apmokė* dnr- 

i bininkus.
Bet užtaigi '■rnnrkinn ir uo

liau pūdifLėti gr^vžili-
kelių darbininkam*.

Čia knlhmiiH, jne žadn su- 
streikuoti Berlyno taksų mo
kėtojai.

Politikai tvirtina. j«ig šio
mis dienomis toksai streikas 
vra irnRnins. Ir dabartine vv- 
Yiausybė prieš tą neturi prie
monių.

NEMANO PARDUOTI 
KARŲ INDIJŲ

VA

euzus tad apima baimė. Pran
cūzai nuoinoniauju. kml *u at- 
einančiu, jiavnsariu ar kartais 
anglai neužims Konstantino
polio, kaip italai yni imdare 
*u miestu Fiume.

Anglijus karės luivų ko 
mendantm* iš po Konstantino- 
polio dažnai pasiunčia Lou- 

' Jonan įlejiešų apie galimas 
rinušes Konstantinopolyj. a- 
pic turkų kabineto atsistaty
dinimą ir kt.

Į Prancūzai tose depešose nia- 
| tu nogiu prieidengupą ir pri
sirengimą veikti. Kuomet pri-i 
sirengimas bus galutinai at-; 
liktas, tuomet Konstantinopo- 
lyj pakilsiančios nuduotos
riaušės ir Anglija išeodvsianti 
ten savo jurininku* neva a p- 
raugoti svetimšaliu*.

Prancūzija su Italija tad ta
rimu taipjiat pasiųsti savo ka
rės laivų j Konstnnlinopolį.

Intarimas anglų.

čia prancūzų diplomatai iš-

niet Kon*tnntinopulis norėta j 
pavesti kontroliuoti tautų są
jungai arba Amerikai. Ir 
kuomet Amerika jmgnlinusut- 
sisakė nuo Konstantinopolio J 
mandato. Angliju išnaujo pra
džiugo. Nes jai norisi Kon— 
tuntino]K»lio.

Nori gauti mandatą.

Pasisavinti Konriantinopolj 
Anglija negali. Bet Anglija »ie- , 
<la pastanga*, knd jai tektų. 
Konstantinopolio mandatas.

Tam priešinasi Prancūzių 
j su Italija. Kad apeiti tas 
priešginyhes taigi Anglija, 
turbut. ir galvoja varu ineiti 
Konstantinopoliu.. Gi tuomet 
jai to miesto nuindatas butų 
knipir užtikrintas. Ir tuomet 
but ų didis neinandagiilHtl 
prancūzams ir italams pakel
ti trukšmą prieš Angliją.

Ve kislel Anglija Judicko 
Konstantinopolį turkams ir gi
tui nuo to mie.-to organizuo
jamą tautų sąjungą.

*iti tas 
Anglija,

*•

Londonas kovo 9.—Premje
ras Lloyii George aj>rlamente 
praneši*, kad Anglija neturin
ti jokio jMisikctinimo Kuv. 
Valstijoms jmniuoti Vakarų 
Indija* už skolas.

BIJOJOSI NETEKTI 
UŽSIĖMIMU.

pvrintendentas Anderson. 
kurs yru skaitoma.* kaipo 
“proliihicijos caras.” užtikri
no savo asistentam* (prolf’d- 
cijos darbininkams), jog t.- 
srtnui jmimito bijotie* ne: 
'tarta? nri’ti abejoti ’*.j?b* r<» ,»• 
tam tikslui, -lis jiem* |>axa- 
dėju padidinti algas.

Turi dideles įplaukas.

Pastorius b'reciuun. kulta'*- 
diuna- -a le'zislaturo* atstovu 
Izmis Vuvillier, to tyrinėjimo 
rezoliucijos sumanytoju, iš
reiškė nuomonę, kad sąjunga 
turi nepnpra*tai didele* įplau
kas.

—
r' Londonas kovo 9. — Tomis 
i dienomis ria buvo paskleista 
i žinių, kad l!MM-05 metais Ja
ponija nuo Italijos nupirkusi, 
kari* laiinėjiiuą. Vietos Ja
ponijos ainhasada paskelta*, 
kad tos žinios yra prasima-, 
nvnias. •

|- -------------- ;------------
Gelsingforsaa, kovo 6.—At

sistatydino Suomijos kabine
tan. Naują kabinetą sudaryti 
pakviestas Dr. Rclander, sei
mo prezidentą* ir agrarų par
tijos vadas. Ketamtar mėgins 
sutverti ko.i'icijinį kabinetą.

* ‘i
1, —. ■■ .

privalu imties kokio nors nau- 
| dingo viKuomenci darlio.

Katrie nenorėtu taip etatie*. 
' tie turėtų but tuojau.* dejmr- 
I tuojami žemdirbystė* kolioni- 
jon, kukta eulig kiliau* bu* įs- 

lteigtu.
.BiuitHi tuk.-taurių akrų der- 

IlingtM žemės yru Benndiro ir 
1 Cireneikoj, sakoma biiiaus 
i priede. Toji žemė tik ir luke- 

riuojo arklo ir sumaningų ūki
ninkų. kad paliuo-uoti Daliją 
nuo prignlmybė* kitų šalių 
maisto.

Bus
».M44t* 

šimtui 
l»u.* jiaskirla taryba iš dešim
ties žmonių. To* taryta?* I»u* 
autorizuoto* apkrauti mokėj
imu* nedirbančiu* nriw juos 
deportuoti. Pastarieji galės u- 
jHdiuoti j muuicipulius t<‘i— 
mu*. Tni bus įrnlutina a|N>lin- 
v linui in-tniirijii.

Įtikimu netekusiu* «larlM> 
sukeli.** vaistyta (va>-

gggad

KOVO 9, 1920

Cbicagu. — (Jražu- orą* 
ftiundie ir, turimi. rytoj; šil
čiau.

PROHIBICIJOS CARAS PA 
ŽADĖJO DIDESNES

ALGAS.

I-41
Anti Saloon league turi 

dideles Įplaukas.

Alb&nv, N. «Y., kovo,K.—Yni 
aišku, kodėl šio* valstijos An- 
ti-Saloon leagrm superinten- 

i (lenta* AndcrMih uradėin nia• •* 
kunti kataliku*.

N«*» Yorko legislutura nu- j 
sjiremlė ištirti to* “lygos” 
uolų veikimą prohibici jos, 
klnusune. Andersonui tas ne
patiko. Tame sumanyme jis 
intarė katalikus. Tad ir palei-1 
do ravo kakarinę. •

Ką sako liudininkas.

Savo keliu legislatura tam 
tikslui jaiskyrė komitetą. Aną 
dieną komitetui liudiju pro
testantų l>ažnyčios Kirst 
Picsbvlrrian pastorių# iš C’ar-I 
Itale, N. Y., Dr. \Villiam IT 
Fn*e man.

Pastorius parakė, kad vai-1 

•*tijo* Anti-Saloon league pra-Į 
eitą gruodį turėjo konferenri-1 
ją mieste Carltale. Konferen-1 

Ivgn*” darbininkai pa-;
Inmentn. bijodami 

jei kartais

jei j 
g.**ia

iNORIMA PANAIKINTI BE 
niDOllIlIUIMIK 
MHIIUinVBHHVIVV 

ITALIJOJE.
• > e

ką kares laivyną, kurs Turėtą 
nžiniti pirmianrią vietą pa
saulyj.

Tas ]Mi*aknnas žaibo grvi- 
tninii atsiliepė Anglijoje. 
Kaipgi, juk šiandie Anglijo 
vandenyse turi pirmenybę, gi 
Suv. Valstijom* norisi tą pa
veržti.

Kai kurie Anglijos laikraš
čiai pareiškiu, kad tokiai A- 
meriko* troškimą* negali iš
eiti gernn. Nes kuomet Ame
rika irus didinti ravo laivyną, 
a—-L. -i-——*: —| IMI p timuia ptaaait-r «• Au^iijm. 
Pn*vkrnėjo. rako, ap-ireikš 
lenktyniavimas ir ncreikaim- > 
ga* barstymas pinigų.

t

I

Manila, l'hilipnu?*, kovo f). • 
—Vakar čia PhHipinų ralų ■ 
kongresas pabaigė savo spėri-j 

I «4»9m fkOaKanftat*«a

St*ijos pabaigoje kongresas 
! jmdari* rezoliuciją, knd sa

lom? butų duota pilnoji nepri
klausomybė.

1 Rezoliucija j

, wriaiwvbei.

DES3OJE.

mint

Londonas, kovo 9. - 
viluMiL- Oderaoje 
-k ni'diioli- Admir 
IIIOV, 4 iul pvtliiit-* 
Valtys, viena* 
vienas paaažie 
rV\*» vtM V*«*V At rtt » 4 4«X 4 UiLiLA U

ii Nnchi- 
glvtio- 

s skautų laiv 
trini* 
u hiv

garlaivi*.

A j •! t l«I
•*—?e ptaiMT* tr

NIEKO NEDIRBTI SKAI 
TYSIS PRASIŽENGI

MA8.

Nenonntieji dirbti bus depor 
tuo jum} kolionijas.

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ 
PRANCŪZUS BERLYNE.

Rymas, kovo 9. — Dalijo* 
jatrlainentan paduotas kiliu* 
reikale priteistuoju vi-i.nu 
darbo. Iž<*< Imi liaujančiu- žmo-' 
nr- nuritnn apkrauti nugšio 
mis mnkeriiiiiis «Tha depor-' 
t uoli Į kolionijas ir tenai pri- 
datyti prie darbo.

| Sulig biliauą (sumanymo).j 
Kiekviena* žmogus, kurs netu
ri jokio nž-i. ulinio žemdirby* 
tėję, industrijoje, profesijoje 

kokioje intelektualuje 
•akoje, liet gyv«*nn nue
is jjilaukomis, privalo 

nugstab mokestis, ly- 
*«vo •*•’-■• *'—

arba 
dari*) i 
kirtom 
mokėti 
gins pusei -avo jpla

Dirbk arba buri deportuotas

fmitivin nisimii*ui I

M km
n * tt/2f M

<11

sudarytos tarybos 
bilians kiekvienam 

tūkstančių gyventojų

uu, kad parlamento 
dar pirm vssarrR- a 
i fiw> -timinvniii ir

“lygos
Viisy
i uŽMrnnmo,

u r n t ifi k nota
- am<-hdtnenta-. Sakė. 
iip. tai jiems jnsibni 
irimi.'

Pastorius taippat {adyme
***** ■**

I

♦ <**«•J1*-

Berlynas, kovu 9. Viei- 
bulyj Adlon uną vakarą vo
kiečiai užpuolė prancūzų misi
jos kujdtonu Klein ir Rongbe- 

i viii.
I z.piiujime dalyvei ir kai

zerio giminaiti*, prima* .Jo- 
aehim. Tas įvyko valgomojoj 
ralej. kuomet orkestrą užgro
jo vokivėių tuutinj himną, gi 
jininctizu nenorėjo atsistoti.

J abudu pasipylė buteliai 
ir knižikėliai.

TURKAI UŽGINA SKERDY 
NES ARMĖNŲ.

Konstantinopolis, kovo 9. — 
Turkų vyrmusyta* užgina vi
sokia- platinamas žinias, kad 
buk turkai atlieką vtanur ir 
ri i t Ur ItHOjH- ftniė-
nų.

Tai pntsiuuiuyinas — sako

•a

I

i

I
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Dėl Pono Bielskio 
Pranešimo.

Stelmtinas p, Bičiukių pratie- 
ŠJiiia* apie Amerikos Brigadą 
Lietuvai. Kol p. Bielskis vedė 
Iuforniacijos Biurą \Vashing- 
ton’e, D. tol nu’s gaudavo
me pranešimų, kad Amerikos 
Brigada yra Lietuvos valdžios 
reikalas. Kritikos Irnlsas kylan
tis iš mų.* pusėn turėtiavo nu
tilti, nes susitikdavo su slau
giu. buk griaujaine pačios val
džios sumanytą jai butinei rei 
kaliu tru daly ką. Uu y ra Ameri
kos Brigadą. Dabar j>. Bielskis 
praneša, kad kai-kurie ininiste- 
riai tam sumanymui pritaria, 
laii-kurie ne. Reiškia, Brigados 
suuuinyruas yra kilęs iš kitur, 

—ta»Jš Lietuvos valdžios.
Svarbiausia, kad tarp nepri

tariančių ji. Bielskis minėja ir 
p. Gedgaudą. To tai jau nesu- 

, p ra n t ani'-. lapkričio 3 ir 4 <id., 
1919 m., p. Gedgautias, jasak 
p. Bielskio, buvo sudaręs visąl 
sutartį su Amerikon ofiemriais 
Lietuvos vablžios vardu.

l*-as Bielskis sako, kad mi- 
niateris Voldemaras ir pulki
ninkas Getlgnudas “yra briga
dai priešingi tankinusia </r/ 
utiini »t>k ii du! /L ti. ‘ ’ K n.*, kas. j 
liet p. Bielskis neturėtų sakyti j 
tokių apkaltinimų. • 1

Mes turime faktą, kad Kkze-i 
leutyvia Komitetas ]s*r ji. Biel- 
skį. kaijMi Informacijos Biuro | 
VHlė.tų, mfominvo krikšciotiiit 
demokratas. Imk Lietuvos val
džiai reikia Amerikinės Briga
dos. Faktas yra taip-gi, kad p. 
Bielski* dabar mus infurmuo 
ja. jog LiHuvos kabinetai* dnr 
tik svarstys tą klnusiiną. Tud 
dabar lieku tik klausimas, kum 
tos Brigados reikėjo; ar Ekzc- 
kutyviui Tarybų Kumitetui. ar 
p. Bielskiui.’

Aiuerikos Lietuvių Tarytai 
siuntė p. Bielski i Kauną ir 
konfideneijahai jo prašė at
kreipti Lietuvos ininisterių <lo- 
mą į antrąjį -utarties punktą, 
bei ju pavojingumą J.n*luvai. 
Lniiar ji. Bielskis nesako, m j 
jis atkn-ijM- mini-teįin Uuiuą 
jmrrijmgąji dulykij. 'Pik jis pri 

ju 
kurie j<i Brigadai nepritaria.

StHiėtinac 'ialykits, kad jau 
iš visu yru dvidešimt Brigadom

I

Cvrat, kr.

l .......

ta. B<*t

i eieriai turi kontraktą, veikiau
siai su Ekzekutyvio Komiteto 
parašu, kud Lietuva juos sam 
do kaipo oficierius. Sulig tu 
kontrakto jie gauna taigai o 
augštas algas. Fž tas algas jie 
negauna dnrbo. Bet jiems duo
damus kitas nokout raktinis 

'dnrlais, už kurį jie taip-gi gali 
norėti skyrium užmokesčio. P. 
Bielskis nepaaiškino, ar tai dvi
dešimčiai oficierių amerikiečių 
vru mokama tik alga, ar tik 
mokestis už nekontraktiuį dar- 
hą, ar ir nlga ir mokestis? Ar 
šiaip ar taip, asmenys dariusie
ji šitos rusite sutartis su sve
timtaučiais Lietuvos vardu tu
rely pH.*iais»ii*li, jei ne lei&me, 

j tni nors visuomenei.
l’-as Bielskis rašo: “Galva

nauskas prakaituoja, kad Lie
tuvos maišelis neištuštėtų.” 
Tau yra geras prakaitavimas. 
Bet jei atsiras žmonių Lietu- > 
vos vardu 
kontraktus, 
kontraktas.
traktas, tai Galvanausko pra
kaitavimas nueis Vėjai*.

Toliau* | Niša k vta :“.h*i Ame
rikos lietuviai n e pa* i rūpins 
gauti Lietuvai paskolą, prisi
eitų keliolikos metams Lietuvos 
girias svetimtaučiams ynvesti. 
suprnutania. Lietuvai teliktų 
tik ton vietos, kur išnašių pusių 
ar kitokių juodžių kelmai bu
vo.“ čia p. Bielskis, matomai, 
jiordedii. Tokios girių ūkės ne
buvo Lietuvoje nei nebus, jei 
ne visada, tai nors tol, kol gy
vas yra p. Povvtas Matulionis, 
Lietuvos miškų departamento 
direktorius. Ta.*- žmogus yra

Pranešimas Pirmas.

darančių samdymo 
kaip publikacijos 

kaip Brigados kon-

vudu Jų*

Tat visa tai lengva padaryti

Vyrų irSausio 5 d.r 1920 m.
Gerb. A. L. Tanbai,• 7 r •

Jungtinėse Vatatybrift*. ‘ 

Jau penktai* ilienua kaip es
tui Kaune; visą laiką pralei
džiu ininit*L*rijose ir ptu> Pre 
ziilentą, darydamas praneši
mus, de) kurią buvau pasiųstas. 
Pąčto ženklelių jia r* tarmėj imu 
reikalą perstačiau Prezidentui. 
Pačto Departamento viršinin
kui ir Finansų Mini storiui p. 
Galvanauskui; Tarybų ir Ekze- 
kutvvio Komiteto išdirbtą pie
ną lame reikale bžirvrė. anie ka 
jau usiui lAiusluais suUviiu 
pranešęs. *

Brigados reikale taip gi jau 
mariausi su (Įnagėliu valdinin
kais; Prezidentas, Vyriausias 
Karvud’s ir V"hiaB*ta Aps-il
gos Mfatateria gen. Letukas, 
Ministeris Čarneckis užgiriu 
|m<lįlotąjį ploną, liet randasi 
keletą* (Voldemaras, Gedgau
das su savo draugais) brigadai 
priešingų, tankia tįsia dėl asint*- 
niškų dalykų. Fžvakar kabine
tas t u rijo šį klausimą svarsty
ti, bet kaip tik prieš |K>t*ėdį at
vyko Lenki jus komisija daryti 
derybas <lel niainvino lietais vi u• • e * 
ir dei įstrigimo komunikacijos 
su lx»nkija, nes dalia r jokios 
komunikacijos nėra, ajairt ką į 
užimtas dali.“ važiuojama auto
mobiliai* (Vilniun ir Suvalki
jon). | kelias dienas įvyks i»pr- 
cijalis kabineto posėdis; ti
kiuos galutinai žinosiu, ką nui ■ 
nonia daryti su brigados pru- 
poztaija. Kalbėjau su keltais reležinkelhj tarnv ta»mii«. turėtų

pastatėm Mijr^Ju'ius ortai v jus 
taisyti, vienam pavedėtu tAisy- 
ti keletu šarvuotų automobilių, 
kurie atimti nuo tatlševikų ir 
nuo vokiečfių-b<rmontiTii»kų. 
Jau vieną jmtariu-- demomUra- 
vo p<> Kaunogstves. lakusiems 

dar-

------------- > >•” .■** -4 ♦ •• ą

Kad vidiniai hutų tvarkoje ir kad 
organiziNiis išmestų iŠ savęs nesuvirš. 

kinius ir nesuvirškinama* Vtaiktus. jei
gu noriti prašalinti rukštis iš vidurių, gal

vos skaudėjimų, apvalyti kraują ir viduriu*.

i

lir-gi |MisisteiųpBii<' duoti 
;l*o kol atvažiuos kareiviai iš A- 
merikos. Tup reikalo vėl 
šiandie buvau pa- vyriau^ 
karvedį. rytoj irgi sn juo tu
rėsiu konfenmtfijų.

Čia viskas tvarkosi, viskas 
gerėja. Sunku Lietuvą imžinli, 
kaip kad Jį.ujjuji jų uj 
tam atgal. Valdžios autoritetas 
auga ir žmonių parama stipri 
ja. liet visi taukia Steigiamojo 
Seipio, kuris už mėnesio, kitu 
turės įvykti. Ministerijos vie-

Tikrai, jeigu paimsite du ganungu Kililuiain Par- 
T<>LA einant gulti ir iščiulpsite juos arba Mikram- 
lysite, tai -nMainių sukai <u«nnni&‘ stt seilėmis, j-

valo kraujų ir visų organizmų. y>-

Pamėgink per kelis vakarus
Viruū -tU-štriš ^nttuuuių rariuiū kniuimjn i »ioi. b 
dėžulėj. 5 duL j »ii mari Įėję Aptivkojr Purtomi tekt 
Serond Avė. Xew York. N. Y.

na už kitas laoktvniuoja. kad 
gerinus savo reikalus sutvar
kius. Geležinkeliai kasdien gr 
įėjo, šiomis tlienoinis jau jirn- Į 
dėjo vagonus šiklyti. Augliuj 
neturi, malkomis prisieina gar-,jV()Į. pnKiu^tailS šuiulderiai ve- CICERO LIETUVIŲ DOMAI!

• J • *1
\ežiu» kūrenti. Truksta vng«>-;

. nų. ypač prekėms vežti; vokie
čiui atsisako dauginu skolinti. I

žimuis gabena iš Lietuvos už-
draustus daiktus ir daro I Jetu-

Kaa tiktai ta Cicero norite

šiomis dienomis gavo trisde- I vai
muiusitaiaios u u«.v .*nu- ««DrMIgą” arba paduoti
i didelius nuostolius. Ruber į j, apgarsinimų.

| žius saugoja speeijglė muitini* bą (jobų) kreipkitės prie p.
„n-H,- U Pr.^w I W1 apvhak... .J

I” r oktelijų. Ti« garvežiai gyventojų, kurie rusišku budu 
amerikoniški; nupirkti jie nuo
|HT 
aiuer

<lešiints metų reikės užmokėti, j 
Geležinkelių vabiyba nežino ką 
daryti—trnkatą gerų darbinin
kų, verkiant prisieina rusus iri 

Įlenkus samdyti. Amerikoj* lie
tuviai. susipažinę su įvairiomis į

UU«'niviHtr« l <1.- JUMIVg)Ut> ji I M ( j •****•» ataMAK^joAk* - »» n- im*.

savo vietoje. Jis ir išmano <ta- Į kariuomenės vadais, tikrais lie- riiojans 
j lykus ir veda juos gerai. Jiugu 
i ir reikėtų girias užstatyti sve
timtaučiams, tai jie jas galėtų 
kirsti tik dalimis ataugindami 
nukirstose dalyse naujų miškų.

T P. Matulionis yra nebejau
nas žmogus, ls-t jis gulmmuis 
pasižymėjo dar tmla, kada bai
gė Girių Institutą Ptdrugrade. 
Jis taip puikiu! atliko savo k<m- 

i kursinį darini, knd finansų mi- 
nisterui leido jam jun-iam pasi- 
rinkti kokią dovanų jis nori 
gauti. Matulionis atsakė norįs 
gauti tarnyslą savo gimtiniame 
krašte. Ministeris nenorėjo 
mainyti savo žodžio, todėl p. 
Matulionis laivo vienatinis lie
tuvis valdininkas Lietuvoje. 
Nors biurokratai iuin i>avydė
jo. liet jis savo išmintimi ir da
lykų žinojimu visgi pakilo 
nngštni. Būti dalmr dejiarla- 
niento <lirektorium jam visai 
nėra avanso.

Gaila, knd tokių žmonių nn>s 
turime permažai.

Paskalos jMisisekiinas Ame-

Lietuvon važiuoti
Nastopka. Daug naudos aau ir Lietuvaituviais, kaip gen. I .

pulk. Lodygft, kuria gahrthud galėta junta •?*’ 
sumušė vokiečių-benuotininkų- IFinansų Ministerija (Galva- 
Tiolėakistų geležiuę diviziją ties tiauakaa) prakaituoja, kad Lie- 
ltadviliškiuis ir Šiauliais. Jie tuvus maišeliakmištuštėtų. Par- 
neapsakmuai džiaugiasi tautu- ’tavė Anglijai XAnglijos pirk- 
sų sumanymo hrigndą organi
zuoti ir velija, kad kuogreičiau 
šia jų Lietuvon jiargatamtumc. 
Kandasi keletas surusėjusių 
ofiricrių, kurie musų sumany
mui. dėl jiems žinomų priežas
čių, priešinasi.

Išviso turime dvidešimts ofi- 
rierių (Brigados) Lietuvoje. 
Suprantamu, nesant angliškai 
kalbančių kareivių, jiems nėra 

j kas daryti. Sužinojvs. kad kai- 
kuri«» iš jų yra jiatyry mechani
kai, geležinkelininkai, etc.. pa- bet j*i betų grnū patyrusių 
kalltėjes su Susisiekimu Mini- žmonių, kurie pataikytų gerai 
sterin. p. Čarneekiu. du iš jų dalyką pavesti, tuomet ir Lie
jau įstačiau «lurl>:ui priv grle tuvos iždas pasipildytų. Ves 
žinkelių valdybos: du laktum kietijn ir Js-nkija minta Liotu-

ii airis, suprantama, su valdžios 
žinia) dalį Lietuvos linų; kelio
lika milijonų markių gavo iš
kalint. Dabar derimasi dėl lie
tuves girių. .Jei Amerikos lie
tuviai neprtsirtv|»ins gauti Lie
tuvai paskolą, prisieitų kelioli
kos metams Lietuvos girias 
svetimtaučiams pavesti; mi- 
prantaina, Lietuvai teliktų tik 
tos vietos, kur išnašių ^»ušų ir 
kitokią medžių kelmai buvo.

Muitinės šiaip taip veikia.

šmuklerį pamatę moka Taliai 
An^nk^Jjkrnžiai kiton pusėn nusisukti, 

žinoma, tą daro už dolierinę. 
Valdžia rengiasi reguHarv ka- _ 

1 riuomenę statyti rubežiams „ 
■ saugoti. Tuomet, reikia tikėtis, 
i bus kitokia tvarka.

širdie e«ų«tt matant kaip pre- 
I- • • ls• • V* M 4 f- I* - * r - ♦ ♦ v-v* «* — •• •>zo pili' žkaa ot v untucMU i etai- i 
kosna. Žydai lietuvius už no : 
sies vedžioju. Amerikos lietu- , 
viai, variuokite IJetuvon; pa- f 
namlokite tą viską, ką Ameri-. 
koje patyrėte, paliuosimsite 
Lietuvą iš svetimų replių.

Duoima Lietuvoje yra,, kur 
kas 'langiaus negu kitose kai- — 
maniškose valstyliėse. Pragj’-(f" 
vetHinaa Vokietijoje du kart ii 
brangesnis negu Lietuvoje. La- , " 
biausia trūksta Lietuvoje žmo
nių. |sstyrnidų įvairiose šakose 
ir srityse. Verkiant prisieina 
valdžiai samdvti svetimtaučius ' 
ir Lietuvai neištikimus žmones,

J. J. Bielskis. —

K., r.Hfr.1-

I

=■ —!

1442 So. 49-th Avė.
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite.

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir
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Dr.JLBURtE
««• W. Markct Bu.

h

ar kokį dar-
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Dr. G. M. GLASER
Frakukuoja k» metai

Kertė n« (M.. OUogb. t
- ereeijaustas

*

riboje yra Imtinai reikalingas. 
ka<l nereiktų daryti sutarčių su 
svetimtaučiais dėl Uetųvos 
miškų visai, kad juos galėtu
me .-uniiiidoti pati*. Matulio, 
nis panMiys kaip sunaudoti.

Svaigalų Uždraudi
mas ir Katalikai.

Degtine-, alaus ir vyno «ln 
i \uia> Imu pii klylia tu|s> už. 
<1 rausti Amerikoje. Kol vals
tijų teistiavyls-* tą nzdramii- 
nio siiinnimnn <vnn»lė 1ftl*» Hu
tais, lo| orgamzaidja. vadina
mu Anti-Nuloon Ltague vi***- 
n «. jiegomis agitavo, kad už- 
draudimas 
gn’ ne dol
kinu deltų, kml 
smiikk-se, ariat 
<larydavusi ne|Kikvut'Huuų 
ertu

Dabar alkoiioliu mrv-jot 
d<> sugriauti uždraudimu. 
ti-KaJooo-Ltsigua vi*u; i 
kiiltininki.i ir užsipimlr imi
tulikų Bažnyčių*. Auti-ttaluon i .iždraudiuiiu- 

; kliu blaivai*. 
jtiprįs sato'tulL

įvyktų. Jis’ įvyko 
to* agitii<ij«r», u vri- 

A menkos 
idoon * tiese. 

Jai-

I

sinuudos alkoholiu blogiems 
tikslams, tada katalikystė p.i- 

; sitižinugs pilnai.

Dorinti žiii'UMB prievHrto* ir 
! hmisrnės pn eitynėm i s pave- 
' dunt ta* 'pi '-mones ]M>lieijHi, 
kad ji vestų ar verstų žmo
nes būti kinų JT ik tani, tai ue

SV. KAZIMIERO DR-Tt 
Sheboygan, Wis. 

Ysldybos Adresai: ,
T. GriguliuuaK, pirm., 1437 Su 

Hth St.,
Jurgis Bulaiti*. vice-pirm., 1428 

So. illb St..
Aug. JuknioliB. f te. rust., 1620 

Ncw Jnroey avė., - t
Prut aekr. Kaibuicras Sorai 

džionaa, 1017 Sviftą Avė.
Ixd. A irt ana* Cižauckaa, 1318 J
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J. P. WATTCHES 
ATTORNEY AT LAW 

UBTUVU ADVOKATAM 
04] K W(X)D irrtltUCT

~t9 W. IMI. KTKF.ET
. * xix- CUXCA G < •.

II. Ander»on išleido raštą pro- 
t.ziantų ilviuiškijai piktai už- 
sipuktaniHs n n t New Yorko ar- 
L* i v vuk iirw» Httvm.... # --r - *

Užsipulti nėra už ką. no ka
talikų arki vysk iumo r n-i vys
kupai, nei N»’w York*' nei nie
kur kitur įirieš svaigalų už-1 
.IratHiiuų netovoj,.. Ih._ug. li, į ifeli,7ū.
katalikų visomis jiegomis pri
sidėjo prie kovos su alktCiulio 
hloiriimni*. Tarp noIiittiMi i» 
žymiausių uždraudimo šali
ninkų buvo katalikų. Bet p. 
Anderson'ui to neužtenka.

Ji* ne|MNiko ko jis nori, tad 
ji* pyksta, kad katalikai nc- 
tiek prisidėjo prie uždrau Ii 

kiek Anti Sabsiii Isamiu 
įo X’»m- Ynrkinls to* !v- 
vnda* įtariu katalikus, 
norį uždraudimą panai-

mo,

I

Ncw York Avė.
Knsos glob. Kaziui ir ra* Lukšiu 

ir Jonan Jučia.
Maršalka Praną* Daugirda.
SuMtrinkiniai atsibūva kas antrai 

jicūėidienj mėnesio, vr<i

j*.

5-
tulikų vyskiųiai taleisdairti sa
vo uunytojiŠką raštą, 
hetalpiim jaaL liiuu strai
psnio apie vnigaln uždraudi
mų, )m>it<-nkindwnii vien tuo 
tųi. kad šalies. įstatus pasiia- 
dėjn gerbti ir pih!y»‘

Prieš už<ii audimo įstatui iš
eisiant jo priešminkai perser- 
gėja kstulikiLS kml įo ?v«ign- 
lų dnunlimo priedanga yru 
]Misle|ga> m taimigimits JM| 
kiek laikui iMrau-ui ir mota

““ ... PagetoBkltB Lietuvai Pirkdami;lb r inta u _
(.įtikite i'litraaiua 
l.lelurin bendrovė* 
kolonija Wi*ranainc. 
I H tin'lu rrvmm u 
MoicyTeM. nva t»u 
m /tni v!w>n»
■a n«*(MUiAt>l kokie 
L*uu(ittiiu imta* pirkėju buvo MnUH- 
a^ta. nu daUkal volaUiu i»t mUut. 
ii.ramo* v-uiiMt niekur nrgalAjo r*«tl 
Viela laitu, pulki furtnoa inntlual ap- 
linkui lulcjiiaili Xyt iBiiir 'lAi 
HmI jn> LArtavIgl Ir dar >ra 
keikimu frtarurtlii iru atidaryti 4ttMfoe ’ 
blMiUK trina ruime kalke būt bn. 
davojaiUM iLoMae dirbtuvių. iMr da« 

>ta<* •ttaa*n< **•• ^1

<iar t>ite*uneui 
kuie ltf.Mil <e- 
Inbut re>r*f .n- 
inM.I Babutu.

HC-

Lietuvos Pašto Ženklus
(„’ruiuii** hiulrt* naBintiibną pini-ų-Lietuvos, t» L;n«r«ta ra*w 

ženklai (markė*.) Icuno* yta ai vežtos M Lietuva*, kad amerikiečiai ną. 
Hjpirią įįiūi tų uu«ią»li «avmhu*kou ueuk dvi taiaką, tai ir Umcauę mi
mą, pinigų virtoje.

Kirkiiena*'perkant i* tart u rot Paštu ženklų nemažiau kaip už 5 auk- 
krivi*** MAitti* •* .
Pašto žtnktaia, tart a i-o* Valdžia pakris gyvai* pinigai*. Plšta arba 
Iidiz

%

gos 
buk 
kinti iš ivivvjo, kad jw kata
likai tik protestantai tą gera 
uždraudimą padarė, čin p. An- 
derBUD klysta.

Katalikai nv]>a\ vdi p. Au- 
dersuDui j»ruliibit’ij<is, tau> jie 
turi užtektinai ilnr 
civilizacijos srytise. 
uždarymu* pnnaikiuu it 
tvirkinau ūmia* įstaigas 
iis buvo ir vru trera-. R« 

nejAulnrv .n
Z U luti t

Siii<M<n ų 
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Pienas?

The Borden Company

Kūdikių Gerove

Nurodymų kurpi

pūtė genu atliko. Kai|»o »š j«u- 
ųų ųieiiyje galimu Ukrinai gerų 
veikėjų. l)Agr», turtingo princo 

4. Pečiuką i t ien ė. Jai druou-

s&šši&SBSi

Jeigu jūsų kūdikis nėra sveikas—jeigu neauga vagoje—jeigu yra nervuutas ir atkaklus—tai 
daugiausia to vis»» priežastis yru maistas. nesutinkantis su kūdikio reikalavimu. Kasyk mums 
šiandien—ir gausi dykai jūsų kalboje maitinimo nurodymus, kas .{Migelltės jus išlaikyti kū
dikį tvirtų ir sveikų—kas juolė# jj ant gero kelio—taip, knd jis galės išaugti įstiprią ir kum

Kas gali užginti, kad lais
vamaniui sandariom ai nėra 
priešingi ląetuvos valdžiai.

Specijalis Patempimas dėl Pirkimo
M** Inkai troiurtumc. kud galėtu n »c patam, uti tuk 
Krautoms motinų, kuriom* reikalingu Ragln Hnuid 
Kimduasuotaii Pirmai dėl jų kūdikių. . Per kilų luik- 
nrft} mnt savaite nuo savaitės pupmaūmsinv joms apie 
daugelyje atvejų naudingu ir uŽKiundin i lj šilų utlu 
ilgų laikų gbandytą kondensuotų pieną.

Kad galima butų joną tinkami patarnauti, mes pa 
naudojame šių progą užkvicafi jaa p< i/.iarėli jūsų 
lentynas, ir jeigu atrasite, kud juvų ištekliu* Bordcn s 
Eagla Brund arba kitų produktų juu raitnalėjgs. kad 
tuoj užŪKikytumėt daugiau ir kad įneš galėtame su 
laiku pristatyti jutna tinkamu laiku ant pareikala
vimo. j ’ •

BORDEN S EAGLI BRAND svarbiausiai naudojamas maitinimui kūdikių, kur motinos, delei kokių 

nors priežasčių, priverstos imtis maitinimo kūdikio iš bonkes—taip daug jo šitam tikslui reika

laujama ir sunaudojama, kad daugiau kūdikių išauginta pasekmingai ant EAGLE BRAND, negu 

ant kitų visokių dirbtinių maistų sudėjus j vieną. Jeigu butų galima sutraukti vienan būrin vi

sus * tuos vyrus, moteris ir vaikus, kūne buvo išauginti ant EAGLE BRAND bėgyje paskutinių 

trijų geni kardų, tai jų skaičius beveik butų dusyk didesnis, negu buvo kareivių ir jūreivių, ku

riuos ši šalis pasiuntė už jūrių laike didžiosios pasaulinės karės.

r*i vaidino, Anruco, Anglijos 
vūldnno—p. Cirtaulienė, virto- 
mis silpnokai, kilotu' vietose ge
rai nudavė. T’ršėa, jo motinos— 
p. K. Kobimenė nenudavė gr 
rai veidnainiškuruo, Vatsono, 
kunigaikščio gerui atllko(kasf 
— Reti. Pnkonijaus, gardini- 
jos l.t rvinlžio—K. Dapto savo 
rolę gerai atliko; Marijonos, 
kunigaikščiu fleaera—p. Ston
kienė tikrai artistiškai vaidino. 
Tarn«—p. ’ Ihirionė. T%rnn - 
Martyno—M. Ciftmitaitė ir 
BjHtktP.ė“ B'rikč*ė*ė?‘—?. Ibn’-

Nedčlioje, vasario 29 <L, 1920 
m., brolių Strumilų svetainėje 
buvo vaidinta veikalas 44Kan
tri Alena,” 6 veiksnių, 9 pa
veikslų drama. Pavyko. Garbė 
fin Chter draugijai už perafaty 
mų tokio Veikalo, yj*ač reriso- 
rei O. Janušauskaitei.

Almos, Antonijau# duktės 
rolėj laivo p-nia Plungienė. Ji 
vaidino gyvai. Antonijau#, tur
kų ciesoriau#—p. Butkienė ir
gi gerai vaidinė, Klarisos, jų 
tižžht retojo#—P- Dttgienė. ge-

• r i
Krtvėrgo vaknre Ig. Vai- ■ 

’ ėiulio Avet< viėfn> Liet. Laisvė*’

Pankui v# stoties komitetą* lai
kė susirinkimų. Iš raportų pa-j 

aiškėjo, kati bonų iki tol dienąi 
išparduota ur. $9,2ūO.(X). Tai-gi į 
nedaug jau trūkstą iki lO.tuk- 

£ atančių. Bet stoties komitetą# 
tikisi dava ryt i iki 15 tukstaii- 

'** čių ir žada pralenkti kitas di- 
riesne# kokimiaa. Girdisi, kad1

'■ pirkti bonų, arlia pirkimų ati
deda ant toliau. Mažai atsiras i 
eta lietuvių, kurie nepirks.

. AlcIrosfparkiiM-iai nenori būti

Štai jųjų pasielgimas ir lo
jai iškurnąs. I ,

Cumbridge yra susitvėrę# 
bendra* iš 14 draugijų Ketui- 
Liliu*. Jo Likalaa buvo ir yru 
rinkti aukas Lietuvos val
džiai, pardavinėti Liet. Lais
ve* Paskola* būnu* ir dėti vi- 

, ^^yąjjuhlut»g»>, Kud pagailėjus

Bet laisvuiiutniui-Mmilarie* 
čioi tam darbui priešingi. Jie 

, tdšokFila buduL nori pakenkti 
Komiteto veikimui ir syki n 
Lietuvoj vMjjšiaf. Alai, karo 
per vienas (įkalba# pasielgt* 
Kandarieriaip. B. »u KJau apų. 
tai buvo rašyta, tat nėra reika
lo atkartoti. jCįk požymėj J

surengė prakalba# Y. M. C. A. 
name ir pasikvietė kalbėti 
iš Bo. Bostono Maiklo tėvą.Kąi 
jis kalbėjo čia neminėsiu, nes 
bjauru ir jiamanyti. Vieton 
kalbėti apie kliubų. visų savo 
nešvarumą išliejo ant Lietuvos 
valdžios, niekino jų kaip tik1 
išmanė, viską augštyn kojo » 
mit apvvrtč. Isniekine taip gil 
ir tuos, kurie perka Lietuvos 
Paskolos bonus, sakydamas,J] 
kad runetonos valdžia tik femn ii 
dion, n ryloj Smetona jau bus 
pakartas, tai jau ir jūsų bo Į 
nai žlugo. Tai matot kaip p. B. 
ir Mindariečių kliubas atsine
ša j Lietuvos Paskolų ir Lie- 1 
t u vos valdžių. Todėl visiem# | 
lietuviams reiktų prieš juos | 
protestuoti. -

S. D. LACHAW!CZ
Orai'irtu, »ataraaa>a. laMta- 

luvaac ko lasiau.** ('.atkala n.alaUiu M- 
•itaukti. a itjuia o krt.u buatta stgaaMtaU 

2314 W. 23 i?l. Chicago, UI.
Tri. fitMl »m j

MBLBOAS PARK, ILL- 'JyUju prikalė prie gėdos 
ir priverti* atsiprašyti 

' Koni'teto ir gert. kun. Juškai, 
f čto. Xn« to laiko p. R. ne ko
ja# daugiau nekelia j Komi- 
Uto nusirink imas, bet slapta, 
•u savo bendradarbiais, nie
kina veikiantį komitetų, jį 
šmeižia, uerigaili purvų'drėbti 
į aki# veikliausiems žmonas, 
manydami,^ kad tuo pakenks 
veikimui. Bet vietos lietuviai 
fferrn 4ino kn vra verti tie

* i* uijjuou*. 
savame šlamšte begėdiškais 
šmeižimais negalėjo apjuo
dinti žmonių, dirbančių tėvy- 
s,

A •«•««»• a-»« a
ve r atvėrė kokį tai piliečių 
kliubų. kurio tikslas nebuvo Į 
visiems žinomas. Vienas, ki
tas ir iš katalikų įsirašė. 

Vasario 29 d. p. B. politiką 
ir klinbo tikslas išėjo eikštėn.į] 
Jie viešaf parodė norų kenkti 1 
Komiteto veikimui, slopinti] 
pardavinėjiiną L. Paskolos ir 
niekinti Lietuvos valdžią. T/r! 
dienų p. B., kliubo vardu, |

' v Jv Daugiausitt l»nų pirito prą 
luonininkai, k. a. mėsininkas 

' 1 A. Leskaoskas už $600.00 ir 
V dar |ada pirkti už 590 Šimtu#. 

Miesto majoras C. Wolf nupir
ko nž $100.00 ir dar žada pirkti 
už kokius $500.00. Kiti pramo-

» nininkai turėtų sekti jų pavvv 
<,L

To&au kalbėta apie tolesnį 
veliumų *r sutarta, kad komi
tetai. kurie yra išrinkti vaik
ščioti po namus, nepraleistų nė 

_ vieno namo.
Iždininko A Junčoa kaucija 

priimta. Jeigu kas neužsitikl, 
'meldžiamaspersitikrinti ir be
reikalingai aeapkalbėti.

Daugelis žmonių neužsitiki ir
- bijo pirieti. nexf sakn, iždiniu- • 

kuo iiiaį įiv kuuvl^u. Tui-gi jiii- 
skcllnu, kad, jeigu kas neužsi* 

jbt’. tiki, gali tiesiog, išrašų čekį, 

siųsti Liet. Misijos oTnmn. Iš 
t^A. .ten atsiųs kvitą. O antrų, iždi 

ninkas negali ilgai pinigų lai 
, t. kyli. Vienų sykį į savaitę būti

nai turi plūgus siųsti. Parrta- 
h vėjai, jeigu-negalitų-pačią die

ną, tai ant rytojaus turi atneš
ti iždininkui kvitas ir pinigus. 
Jeigu pardavėja# prie savęs 
pinigus užlaiko keletą dienų, 
tai pirmininkas, raštininkas ir 
iždininkas atima nvo jo knygu
tę ir negair daugiau pardavi
nėti lmnų. Tai-gi, kaip matote, 
viskas vedama tvarkoje. Ant 
galo i Ar i ūkta revizijos komisi
ja iš trijų y 1 >atų pertikrinti pi
nigų ainntiinų ir visa# knygas. 
£kwmrtjoii itišjv J. įvir ini*, J. į 
G rikša b jr A. Skodzis.

Fr. M. Valuckas.

OANK
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REIKALINGOS

užsakymu

50.00

V'<<'fonnnkltr KUilarv 7147*

ANT PARDAVIMO.

I

I

Prityrimas ner< i kalingas.

AssemMmg 
pildymo.

THE BOYE NEEDLE CO.
4337 Ravenovood Avė.

-----

dar-

Lakota Hotel 
3001 Michigan Avė.

Lakota Hotel 
3001 Michigan Avė.

—

BATHROOM VALYTOJAI.
Gera mokestis kambarig ir 

valgys. Atsišaukite housekae.

Merginos ir Moteris Dėl
Lengvaus

. • *1 4-We*. Tr * 1

Mūzų kainos auksiną nupigintos ir yra tatdaa:s
1
9

l’.UMkati «ro hroiln PrunclAkaUM 
Mintinio paeinančio it Kauno <Jw- 
tM-rnijo. •' Airkaundnnro Apskričio 
Triakuakių Kaimo. Jin buvo pniiptoa 
j Amerikon knrinommf i* Knttfor- 
nljon buvo Fru ne «U !<• J Oai karei
viai kurk* t.nAvnta tinote apie jį 
pmi'ietkttc:

J<»«. MMUnk * 
tano K Paulina (likar*-

— Gera alg%-ftvnrj npjelin 
ke.

— Su-cdgmg puneb pre
sų.

Rcikaliniraa pirmo* kllanoa kriau- 
t* G*r» rnoksutia. paatovia 
a Lai nt.ita»>Hs. gatavas J

U*-JUad Hh.k 
oiM b. aalMlnl Mr.

--------------------------w------------------

W. IT.

PAIEšKOjniAL^
l»H<kau Joną Auk c no AiUiklu 

4<mi Vteau parapLVMi I UIKM apakai- 
4a. MHdtm ntMAaakli. n<*a turiu 
labai avarbu reikalu prnnr4ti Jom*.

Jl« patą arba luta aplr btjotr ma- 
lonnalte prnnrittl m'kanflti aSramj*

VI k« tariu aflU-
■ vi

*>H>UA CMJ iuUA 4

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS VIEŠA PADĖKA.

d..

Tie kitur turi ieškoties darbo.

Viso

rei-

L. VYČIŲ 4-ta KUOPA.sunkenybių j krautuves priz- švenčių,

8.—

PENKI APGARSINIMAI VIENAME,

BRIDGEPORTIE6IŲ DOMEI

a
■
■

lite

SUAREŠTUOTI 4 
INTARIAMI.

namu stalyti, (ii čia darbinin
ku arlm nėra, arba jio nepri
einami.

tatyti atvežtą miestan geležin
keliais maistą.

St puikuojant ieji ekspresnia- 
nai ir klerkai reikalauja di
desnio nžmokesčio.

F

kitę

m tr Pavidalo 
ptv-mu* rauti teina

\n VAI t ORITE V \K VIJAS

PRISIEKUSIEJI TEISĖJAI 
PALIUOSAVO ŽMOG 

ŽUDĮ.

SAKOMA. PERPIGIAI AP» 
MOKAMI DARBININ

KAI.

Artinasi žydą šventės. Gu
ragos rabiuuj ėmė darbuotiem 
kad valdžia leistų Žydams įsi
gyti vyno. Per metus kiekvie
nai žydi; Abimvnni, suko,
kia turėti nom dešimta galio
nų

Antradienis, kovas 9 
šv. Pranciškus Rymietis.

Trečiadienis, kovas 10 
Šv. 40 kankinių.

f SUVAŽIUOS GELE2INKE 
LIŲ INŽINIERIAI.

Turim* parduoti crrlaiiaiti Pklu mitu ir dideliu au ilielinkala au 
Kodnuia ir an <i>Tulvi» Mntin«*rni» aeriauMo eutunko rriuoa dei 
v tanki u Javu Aupinitmi lArpe lietuviu I'kininkų Didkluuaiojn U Mū
viu I'kininkų Kolonija) Ain«'rik«*je npllnkl**! nilovta Kroli vltlo. Mirh.

EIKIM OIHML
Pirki i r i* mumj VaiuotnUa i>ri«dtiklu», Gnuritr tvlrziua Kiauliniu* 

Rriraia lui tuvilikiia Kuriu* Tikro klcdaua Hurzoviu Bulvlu V lauki u 
Orio,1*i Ai*iv*

Modalius 
kai-

6.. T«««.

d..

Kovo 15 dieną Chicagoje 
turi* suvažiavimą Suv. Vals
tiją geležinkelių inžinieriai, 
kurie turi nuoaavią sąjungą.

I Į. CHICAGOJE

ichia- zjhui

VEŽĖJAI IR ŠOFERIAI NU 
: TARĖ NESTREIKUOTI.

1404

PIRKITE 
LIETUVOS PA8KOLOS 

BONUS

mc* rrnelu ur 
Mvaitinl* 1
ii

Tuo nepatenkintas valstijinis 
prokuroras.

LIETUVIŲ T'KINTNKTT DRAUGIJA
Building. Scottville, Mich.

enns, Jun
ui veikti 1 

arba atvažuokite
OTI .IUS IR MKROtMOK. 
ra norite uldlrbti gerui i 
t IrlrMatu fabrlk 
i»a* ui u* f ‘n tyrintas ner*tiui

PRAI.FIMT1.

Ir VpelhUi pa* lietuviui 
II ra lestu llrtuvri niotrru* 
Jura* partaroaim* ip-rmnl

CHICAGOS ŽYDAI GAUSIĄ 
VYNO.

luti** aavu tnioniŲ palei) pultuua Fl£t*run 
Tlinmkita Norinti llahurnai vnkucija* turr 
Ir »>T»i krvlpkiteoe in mu»ų draur«Ja imt* 
pmovrn||,‘ll virt*.

IMU Kli* IT! IKKK4 ItlKnim
IMrlMI no prniltina Jin- 

ARTI VISKAS IIluvirotoB 
Jllo Ir Talpina MnkaitAklau-

GUŽU 4|»W1. e-P* 
AloAR Kmp

Praeitą šeštadienį snstrei-į

4

. *’Building Trad<*> Ciiiineil“
r* organizacijos prezidentas O’ 

Donnell tvirtina, kad (’hiengo- 
je -u >tiityiiniis naujų namų 
nieko neims gera. Nes tos or
ganizacijos dnrbininkai pigiai 
apmokami, tad jio uploidę Chi- 

f engn.

kams) prie namų statymo Chi- 
engoje šiandie mokama $1 už 
darbo valandą. Darbininkui 
virtoje $1 reikalauja $1.25. Su-, 
ko, kitur tiek mokama. • 

t'*lX>iiiieii pažymi, kad or
ganizacija “Building Trades 
rouneil’’ Chicagoje normaliais 
laikais turėjusi SfI.OOO narių, 
šiandie turi vos $45.000 narių.

Tas esą todėl, kiol kituo
se !|ii«<tiii>--** tiem* amatnin 
kailis už darbų daugiau užmo
kama, kaip Cliicagoje. Taigi 
darbininkai ir apsigyvena ton.

m

f
 engoje triikšinailnris. js-rniai
<», metų pnlmigoje Cndillnc užei

goje nužudė Vellou (’ab Co. 
šoferį L«*onard Tripple.

1‘iii<*ilą šeštadieni krimina
liam teisine pasibaigi* Goiirv 
byla. Prisiekusieji teisėjai ]n> 
dviejų valandų pasitarimo jj 
išteisino.

Geri žmonės negali utsis- 
tebėti tuo išteisinimu. Nes ta?

l dar labjaus paskatins vi
i sakios rųšie? trukšnindariiis

juivartoti ginklus.
’ - Išreiškia n<*pnsit<>nkinimą ir

zvalstijinis prokuroras lloyno. kur jiems daugiau mokama, 
•liet šis tvirtina, kad tegu gal-1 Savo k<4in 
.važudžiai perdaug i......... ..
jcia. Prieš kiekvieną galvažu
dį dar energingiau bus pakel- 
4a kova.

-
i

; ' -------— I

Brt ekspresmanai su klerkais 
beaarbiauja.

kont raktoriai 
nesidžiau- tvirtinu, kad niekur kitur 

dauginu amatninkams nemo
kama. kaip Chicagoje. Tad O’ 
Donnell’io išvedžiojimai yni 
neteisingi.

Kuomet dvi pusi varo gin
čus už užmokesnj, trečioji — 
visuomenė, turi daugiau.-in 
nukentėti. Nes reikia dnnyj

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ

Švento Kazimiero Vienuo
lijai jos Dangiškojo Globėjo 
šventė visuomet būva nepap 
rasto džiaugsmo diena. Tą 
linksmybę atneša netik dva
siškos malonės ir gražios iš
kilmės Vienuolyno koplytėlė 
je atliekamos, bet taip-gi ir 
skaitlingas atsilankymas prie 
telių ir gerbiamų svečių. Kaip 
kitais metais, taip ir ką tik 
praėjusioje švento Kazimiero 
dienoje, utpaLMUii u v L biuauua 
oro. daugelis svečių aplankė 
vienuolyną. Didžiausią džiau
gsmą Seserims atnešė skait 
lingas Dvasiškuos pribuvi
mas. šį syki garbus svečiai 
netik atsilankymu parodė vie
nuolynui garbę ir užuojautą, 
bet visai netikėtai jam ir gau
sias dovanas paliko.

Gerb. Kun. A. Albavi
čius ............................. 100.00
Gerb. Kun. M. Krušas 100.00 
Gerb. Kun. P. Lapelis 100.00 
Gerb. Kun. D. Mikšys 50.00 
Gerb. Kun. N. Pakal
nis .................................. 100.00
Gerb. Kun. J. Paškaus 
kas.................................... 100.00
Gerb. Kun. A. Skryp- 
ko .................................. 100.00
Gerb. Kun. J. Vaičiū
nas .............................. 100.00

. Gerb Kun. K. Zaikaus
kas

REIKALAUJA
MERGAITES

Ifi metų ir atviri pastoviai 
Vietos šviesiam 
švariam Fabrike

* Prityrimaa Nereikalinga* 
Geistina kad LretuvaiU’n 
\ aiandoa 740 iki 4:30 
Puse Dienos SubaLoj

*14 Savaitėj mokinantis 
Nuo htulcio $16 iki $25

Atritinkite
Superintendente Offiee 

Savy e r Biarait Cmnpany

REIKalAuJA.

PATARNAUTOJOS
------*v

Gera mokestis; kambarys ir 
valgis. Atsišaukite pas hnnse- 
keeper.

Pranešimas Chlcaglečlams■ I
■

Aiuaini pranešu kad aš atidarau ėevervkų krautuve. 
Ai krautuve yra did£iati.4a visoj Soufhšidej. <Sa rasite 
tinkamus ėvvrrykus vyrai, inoterei ir taiknim:.

Gerinusias tuvcą*as už £en>inu>in kaina. 
Nepraleiskite šios progos neątailankp į mu>u k 

ve, Lietuvys pa> Lietuvį. .y » *

klerkų American Kailuuy. 
RzpressKoiuĮmnijos. Buvomu-’ 
rlairta, kad jie juitmuks strei
kam ir tos kompanijos vežėjus 
ir šoferius. JM šitie nutarė 
neprisidėti prie streiko.

Butų buvę pavojaus, jei bu
tų sustreikavę vežėjai ir še-1 
fermi. Nes tuomet Imtų buvę vyno. Nes apart metinių 

sako, maldingi žydai 
(mputj vyno išgeria penkta
dienių vakarius ir šeštadie
ninis.

Kabinai įsteigsią komitetą. 
Tns komitetas gantų nuo val
džios vyną padalįsią* žydų Šei
mynoms pagal anų reikalavi
mo.

$800.00

Tai didelė pagelba ir pa
drąsinimas rengianties didinti 
vienuolyną! Trūksta mums žo
džių išreikšti ui tai dėkingu
mą kokį jaučiame. Kad Visa
galis musų brangiems Priete- 
liams už tas kiltaširdingat 
aukas gausiausiai atlygintų ir 
jiems visame palaimintų kar
štai maldaujame.

Širdingai dėkingos, 
šv. Kazimiero Seserys.
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A* Radau Val<luklb«ar taikau 
•ava vyro Juaso VaJ^tųklnn Jis pir
miau rjrvnuo su Walnut at. Vir
gin t a Mino., o n*rhai 10 karo ga
vau tHnrminn nuo 'Jo U Hoatono ir 
a* J«n> ikaium'lau trinrriun* atgal ir 
daugiau nuo Jo Au turiu Jukina ii« 
»ka Bukit* taip mAlonii* imrblnnii*- 
J*> l»iniMv« kaa apHk.M VB0<|. pm- 
nMkltv Muo adrvBu:

Regina Uak'iukh-nr* 
Atytaa.* Ap-Jirlėio

Vahrtatt*
Jraua*

raiška u Tekilo* NalukaltukOu 
Paeina it Va molių kaimo. Pandėlio 
porap^ Kauno r<M. I'irraiaiMi rrr*- 
po CiitaaKo). Turiu luinai svarbų rei
kalu. Ju» pačio*, ar kn* apl* ti
no. malonėkite man proncAR.

T. KaJinau-Aib-iH-, 
(T. Ratnelkalčla).

*»!• W. 4UUi Kt.. * Chk-OKU, III.

Ant pardavimo murinta narna* S36?
8. Oakley Ava. Atimu tildoma ant 

i pirmu lubų 7 kambariai Jrių Ir > 
I lobu ro t kambarius.
1 - — - — — -•*o—»--—*»■-*■ 1 ~ -

t■ 
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Victor Shoe Store
4719 So. Ashland Avė.

PINIGAI
Organizacija kuriai Suvienytų Valstijų valdžia pavelijo 
siųsti pinigus iš Amerikos j Lietuvą, absoliutiškai g-va- 
rantuoja visiems kurie .siunčia pmigna į Lietuvą per 
Fcderal Bond and Land Companv, knd kožnns vienas 
centas tai? išmokėtas tam kuriam pinigai yra siųsti, arba 
jeigu nesuranda Lietuvoj ar kur kitur tos vpatos kuriai 
reikia paimti pinigus, tada būna pa grąžinti atgal tam ku
ris siuntė, be jokių nuostolių ar iškaMių.

l*inigai yra siunčiami į Berlyną, Vokietiją ar Paryžių, 
l’rancuziją, iš tų vietų yra pristatyti j Lietuvą ir liekasi 
šmokėti visokiomis markėmis ypatai kuriai buvo siųsti, 
Im? jokių nuotraukų, taip kad siunti 100 markių, tai tenai 
gauna lygiai 1G0, o ne 99 ir kaip kada 50 markią sr auk- 
iviittj.

Pinigai liekasi išsiųsti tą įtarią dieną kada yra paduoti, 
taippat jų kursas beveik kasdtvuą mainosi, taip, kad vie-q 
ną dieną stovi angšciau. o kitą*— žemiau . Jeigu .negali at
eiti į ofisą, rašyk laišką. Pinigai prisiųsti per laiškus lie
kasi tą purią dieną pasiųsti į Lietuvą, pagal tos dienos 
pinigų kursą. Ofisas yra atdaras kasdieną iki,E vakarę. 
Nedėldirniais iki 2 valandą po pietų.

EATOA r-JL’.-
i-armatjo'ia bucrrnn ir *roc«rn«*. 

Untuviu apMrv.-nio, rietoj. blcni* at- 
lakančiai tMlrbta" per dnueei metu. 
AlaiAaukila tuojau*. pnrtlavUno pr.c- 
laatia bu« **.4Ltn» p.n‘akinta.

Nailonai Maaš Markrt 
j»ot s. F^itmlil Ava.

rntniduoda bu^orn/ ir *r««orn> Ue. I 
turiu ir ruNdu ■pm’rentoj r te ta j. TUa- Į

■ nla aerai iMirbtaa. J’nmiduoda irroi- 
i tu laiku Ir pigini I* prirfaatlca, kud 

nusipirkau duoooa kepykla Meldllu 
Į nteitaukti po Nuo untmAu:

:mmhi lxrwc A«t«uc Otteago. III.

FEDERAI. BONO & LAND COMPANY
663 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Perkam ir Parduodam žemės. Namus, Lotus ir Farmas.

40 AKRŲ BARGENAS.

Kaina $150 už akra. 
---------<

40 akrų geros žemes arti 
kelio į piet vakaru# Chicagų ar 
ti Palos Parko. Aj žeme labai 
tinkama paukščiam auginti, 
kiaulėms ir visokiom daržo
vėm yra verta $300 už akra. 
Čionai* tikras bnrgenas. Para
duos ant lengvių išmokeščiu

imniiifiHiiimiiGerbiamieji Nariai:—
Malonėkit, sulig kuojios nu

tarimo, atlikti išpažintį ir da
lyvauti “in corpore” prie šv. 
Komunijos |>er šv. mišias, ku
ri-? bus įiedčlicjc, kovo 1-1 tL, 
š. m.. 7:30 vai. ryte. Susi rinki
te npie 7 vai. ryte svetainėn.

L. \’yčių 4-tos kuopos susi
rinki nuli būva kvtvergais, |ia- 
rapijos svetainėje. Visi nariai 
esatį* kvii ėiami atsilankyti, nes 
reikia labai daug dalykų nu
tarti. Per gavėnią susirinkimai 
bus su programėlių.

Kurie esate dar nenžsimokė- 
j j«* savo mokvM'ių, teiksitės 
atsilyginti, nes reikia siųsti į 
Centrą.

Dar sykį prašome viską ižpij- 
dvti.

Michael Edutis. ,
1404 W. 18 St. TeL Canal 629C

Bern, fiveicariju, kovo 
Policija suareštavo 4 žmones, 
rinrAji,uirio poj-nil, A nMrijo. 
rubežių. Jio intariami bomlios 
|Miiiietinie amerikonuko kon 1 
-uliato prieangyj.

REIKALINGI LEIBERIAI

Greit VVestern Smelting & 
Relining So. 

41st £ Wallaoe Str

Ipim |»aa)kAl Im jimn
k tvariu* vedinna Vahftu CJl
rrniB tMiolita' I.Uikamua VAJlUl
fiAudinsu raMin l iatr aAyklt

alan matjuna |1.58.
jute •A
RQ dauc tuudi ncu nHIrlni
i mošų l.IETLrviv v KINIS

rxxx KfEIilM. □okltt

p 0 0 s ■ ■ S 
a 
9 
9 B ■ 9 ■ > 
9

Su pagarba,
L Vyčių 4 kp. valdyba: 
Kun. Ig. Albavičius,

IKas. vad., 
A. B. Benaitis, pinu., 
A C. Alaburdaitė rast.

>Su>i vienijmio Amerikos Lie
tuvių Kareivių 3-ėios kuopos 
s Ūbi rink imas bus kovo !» d., 
*rwm a..m. t/uigiv jmi. r«rt, 
Ksnte kviečiami kno*>kaitlin- 

•in atsilankyti, no- gn- 
svarbių žinių, kuruos tu
šą kuojMi apsvarstyti.

Valdyba

■ giaus■ VOT1I :■■ rj \
■
■ a M■ ■i .* ■ t■■ drar <ra
i■
II %

RSJKAI.ISGA M VYRI .
I*r! **rnp tr*,n y?* rifai. Dbrbaa r*M- 

tovua •&.•• ) diena ir 4au*iau Abd- 
Aaukit* > i

311h A H**iumi A«V.

-------------  

_______
8PECUALI8 BABGENA8 

NAS.
. -Į l>

5 akrų geros juodus luies, 
45 rninuioK važiuoti iš Chjea-J 
gos ant Burlington Oelžkelio. j 
Ai žarna ta ha* »-<•*»>•"AJ 
mo vištų ančių, žąnų arba dar-l 

žovių. Kaina tiktai $1500. Iš-Į 
lvgoa $200 ra«h, balanca $15 
kas manim, č’tanai* tikras bar-1 

ap-iiiioke- '„-rri ž 
ttdv! utkliu

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE
——————————————----- — — ... .

AR ŽINAI
to* rt» vloUUuil Kalima: kad p«r IJottirlv Pr«kyboa Bendro*-f* TantMa Kr eltai K»U pa*lusti 

anriMtiaiua LAaturtga?
Kudanrf tiek dao« *rt*lm f»o rra itnrflsmi jw<r R*n4rnr? V kabai Ant Utk jw

tear*!“. dabar

ton 

2tX) 
300

auksinų

f t

99

* $2.00
4.00

. 6.00
O

2,000 *

3,000 
4,000

1 auksinų
»>
f f

4U00
00.00
80.00

I » w > MHMHrayyrrarataracLt • 100.00
500 • t )v.W 9.000 99 1S0.00
i.ooo • ♦ 20.00 12,000 99

PERSIUNTIMAS

titntrontu
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