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Londonas, kovo 15.—Iš Ber-

SnrijaliHtu valdžios knnclieris 
Bancr iš Drezdeno pankelis* naują 
prokicmneiją. ragindama* Vokieti*

visuomenę ir pasijustų *ėdin-

Konstantinopolis, kovo 15.—
Graikų, italų ir prancūzų ka

BERLYNE NEIŠEINA NEI 
VIENAS LAIKRAŠTIS.

BUS CIVILĖ KARĖ 
VOKIETIJOJE.

Prancūzai mėgins pataisyti ki- 
tuomet padarytą klaidų.

aidžia Vokietijoje

tautai. Prancūzai 
pasijus labjaus !ui

Magdeburge, protestuodami prieš
* j revoliucijų.

Kasyklų darbininkai Vestfali
joj irgi priešingi revoliucijai.

Pranešama. kad Duiwcldorfo itat-

metus Prancūzijos
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Atrodo, kad pakils visa 
Turkija.

Berlynas, kovo 15.—Milita- 
r.'-tn vyriausybė ėia biikimii 
suspendavo visns laikraščius, 
kad tie iH-ckleibtų negeistinų 
vyriausytot žinių.

ANTROJI LAIDA

i KAUJASI TURKAI SU TAL
KININKAIS M. AZIJOJE.

Washiagton kovo 15.—Dip
lomatinėmis depešomi* iš Pn- 
ryžinus ir iš kitur pntvirtina-

AR TIK NEBUS 8UGRĄ2IN -į FRANKTORTE ŽUVO
15 ŽMONIŲ.

— 
TARUSI ATNAUJINTI 
SANTIKIUS SU AP AŠ 

TALŲ SOSTU.

••nOAPlOAę”

CHICAGO, ILLINOIS, PIRMADIENIS, KOVAS (MARCH) 1S D., 1920 M.
ESTEUEU AB SECOMD-CLAKN MATTKK MARCH tl, Itlt, AT CTOCAi-o. ll.UMOIS VM1ER THE ACT OP MAHCU a 18’*.

—
Ebert su ministeriais pabėgo i Pranešta, kad aorijalialn vnl- 

j rtžiob nariai ii Drezdeno persikėlė 
. Stutlgnrtan. Wurrtcmbcrgijnii.

--------------- - i Kni-kurioar- Berlyno dalyse 
į TURBUT, H1NDENBURGAS BUS PADĖTAS PREZIDENTU. I Eliorto valdžia* kariuomenČK bn-

--------------- i risi <lnr nepaaidavė nulini ristų vy-
BERLYNAS, kovo 15.—Be jokio šūvio ir be kraujo I ^i•n*ybw•

"• •• • ni i -• •• i- . Sustreikavo kasyklų įlarhininkni• pralieiimo kovo 13 d. anksti čia nuveratĄ snętjeĮtchi vyri“ 
sybė, katra ša) j valdė prade j us kaizerio pabėgimu CBandijon 

Socijalistus nuvertė militaristai-monarchislai, kurių prie
šakyj stovi Dr. Wolffgang Kapp ir gen. baronas von Luctt- 
witz.

Po nuvertimo soči 
skelbė imperijaiiu kancleriu ir rrusijos premici 
jaus apginimo ministerio vieton pašaukė gen. Luethvitz.

Po nuvertimo socijalistų vyriausyLės, Dr. Kapo pasi- kruvini ramrč«ira.i:
Benu ir i rustjos premicru. Ir tuo- s.wHaiiMtn valdžios kanri 

auginimo ministeno vieton pašaukė gen. Luethvitz. 
Socijalisty vyriausvl)ės apginimo ministeris Noske pasi-

**1 ‘ * pusėn čia perėjo visa ka- j jo* gyventoju* stovėti prie anrijali
puvo prirengta.

ims. Mililaristų 
skalno tam tikslui 
'■ V'driehjos prezident as Ebert su didžiuma 

savo nui. < ., _ ~ ~
valdžios. 1«, iksonijos soshnėn Drezdenan ir tenai 
įsteigė valdžios ofisus..

stų valdžios,
Frankfurte darbininkai ausin*

3 l>abėgti iš Berlyno. Jis neatsižadėjo w «u milhariatų kariuomene.
• - •* • " j Bavarija. Wttertembcrgija ir

Saksonija n t abrako pripažinti mili- 
tK-iidu vrri»,i«»lw»

to valdžios V okietijoje. Taip- Adanoj vok atsilaiko prieš j 
pat pažimun. . kad \ okietijo* turkų nacijonnlistų kariuome- 
impniją inm kontroliuoti mo- veikimų.
nan histaidr militaristai. J Narijranlirtų kariuonamei.

C'ia neaMojama, kad talki- įorj nuo|nt stiprėja skaitlin- 
ninkama išnunjo prisieis veik- gurnu, vadovauja žinomas M li
ti prieš Vokietiją. Nes naujo >1a.jha Kernai.•f a • » « JL *___ 1_ «__|

Be to. būriai kurdų, arabų 
ir kitų talkininkus išpasalų 

' užpuldinėja.
Atrodo, visa pietvakarinė 

Azija užsiliep-nos ir padarys 
, vargo talkininkams.

ji vokiečių ryriausybė vargini ' 
pildys taiko sutarties sąly- 
gns. Sako, jei kaip, tai talki
ninkų armijo- turės but pa
stumtos Vokietijos gihiinon.

Tri’-ians talkininkams Vo
kietija nėra pavojinga. Nes 
nors turi užtektinai kareivių, 
bot pernntžai turi ginklų ir vi-j 

•Ir 'rakio* karės medžiagos. Lv-: 
gini nemanoma, kad vokiečiai 
n.‘»!itRrt“tatįdri galėtų

Tuujau.s po uuverlimu ąuc.jaiisUf valdžius^umuju* kandie- 
premjeras Kapp paricrlhr proklamaciją.
Proklamacijoje sako, kad nuvertimą Eberto vyriausybėj 

nerėkia jmskaityti rvakeijiiitierių sukilimu. Sak<», tai patrijo- 
tiajs vūų partijų žygis su tikslu visoj Vokietijoj pravesti ir 
įgyvendinti įstatymus, tvarką, disciplinų ir teisingą valdžią. 
Tai ptižangiųjų vokiečių darlms.

Sako, Eberto ryriausyltė lmvo įh^s i skelbusi kaipo darbi- 
i ii ūkų valdžia. Bet tik reny liėje ji buvo reatkrijoninė valdžia. 
Ta vnldžia buvo gražini* žodžiai* paskelbusi laisvę spaudai. 
Bri visas laika* sfiauda buvo voržomn, jei buvo mėginama kri
tikuoti tą valdžią.

Socijalistai jiaricelbė asmeninę laisvę. Bet jie nuolat areš
tuodavo savo p >)i tiki ui u* oponeutus.

Socijalistai garsiai šaukė, jog Vokietija yra respuMikn ir 
kaipo tokia turi but valdoma linodie*. Bet buvo daroma prie
šingai- Konstitucija nelmvo fūlduma. Reikėjo paleisti kuria
mąjį susirinkimą ir paskelbti rinkimus parlameman. Sorija- 
listai neklausė to reikala'.iino.

Tad tokie vnlęlžia turi but nušluota Šalin.
Pagalinus įuilitaristai savo proklamacijoje |m reiškia, kad 

vyriausybės atmaina Vokietijoje yra vidujinis vokiečių .reika
las. Tas. sako, ajvuna tik vienus \"kiečius.

Sočijalištai paskelbė generali
streiką.

Puliėgnsi iš Berlyno Drez
denan socijnlirtų vyriausyls', 
kurio* priešakyje stovi Eher- 
tas, padcriliė generalį dnrbi- 
ninL-ti m r>«,»lrĮ.llU-•
riliej im? sakoma:

“Lnrbininkni draugai! Pn-

■U 

tikėjimo prancūzų išnanjo pa
traukė prie Katalikų Bnžny- I 
čios. Ir jei vyriausybė ir to
linus mėgintų neturėtj- jokių 
rvišu ra Šventuoju Tėvu, tuo 
tnel ji turėtų įžeiaU prancūzų

Vatikanas ir PrūnrriTĮra
_____________

Paryžius, kovo 14. — Pirm 
ko^olikn* metų tuometinė 
Crnucmijos lais'mnnnių vy- 
riųusvbė buvo pakėlusi kovą 
prieš Katalikų Bažnyčių. |*n» 
.-.ekmėje 1906 metais p»>rtrauk
ta Miidikini su Avealitoju Tė
vu. Vienuolijos buvo panai
kintos, bažnyčių turtai pagro
bti. Betlie-.ini uriicr valdyto
jai jaęiėsi busią laimingesni 
lie Dievo ir tikėjimo. Bet ap
sivylė.

Pastaroji baisi ktuė prancū
zu* laisvamaniu* intikino, kad 
tuometinė vyriausylm buvo st- 
iikuri di ieię idnidų, persekio
dama tikėjimą ir i 
sius ir pertraukdama šauti- 
kilis su Apaštalų Sostu. Kad 
kaip nors pataisyti tą klaidą 
šiandie nnujoji Prancūzijos 
vyriausylri 1»<I ir sumanė ir 
vėl atnaujinti santikius su 
Hventuoju Tėvu ir Jinntrpš' 
veikti prieš tikėjimą.• J

Tuo tikshi Įiarlamentan pa- 
duotu*. sumanymas. Parla- 
HKTitns sumanymą priėmė ii 
paviriė anų peržiūrėti tam ti- 

j kruni komitetui, kurs Riškui 
. rvfeivms savo nuomonę.

• , • I
Reikia laukti gerų pasekmių.

Iš lo siimnnynio reikia km-1 
. kti gerų pasekmių, nes jis iš
eina iš pačios vyriausybės.

• Atraujinfi sanitaras su Vati-
reniiinnoM* nužudyta 15 žmc-j į-.inu sumanymų paremia nau- 
n”/* 'jas Prancūzijos prezidentu’

“ Dcscliancl ir premjeras Miller-
Londonas, kovo 15. — Na-|w||1 T|>fi 4gug rf.Lškia.

.Jiedu ir kiti prancūzai tei
singai pažymi, jog kudne vi
sas pasaidis pripažįsta šven

t: n? zsvam srnde. ~-v?£Sj3
Prancūziją verčia susiartin

ti su Vatikanu dnr ir kitos 
nplinkyls’s, surištos SU jin, 
skaitlingomis k oi i nn i jo mis,
kur yra gerbiamas šventojo 
Tėvo antoritetaa.

Premjeras stovi už santikius.
Buvusiais prancūzų parla- 

inontan rinkimais katalikų 
partija yra laiiąėjusi apie 2<IO 
atstovų. Prie šitų pririd<;da 
dnugx*lis ir kitų partijų š^iv 
s<*snių atatoVų, kuomet 
liamas koks nors katalikų uau- 
dni klam-inAs.

nėa, parems vyriausybės sn- 
mnaymų atnaujinti rantikius 
su Vatikanu.

Pažymėtina ypač tas, kad 
premjeras Millerand rinkimų 
motu rėmė tą sumnnyimį^ir < 

katalikų partijai žadėjo savo 
]xtgrihų. Tuo metu jis lmvo 
paiiuosnotų provincijų guber- 
nalori.UA.

Ir kuomet tikslas bus at
siektos. užšvis kitokie laikei 
Prancūzijai. Atnaujinti, ra 
šventuoju Tėvu santikiai 
duos daug naudos ne pačiam 
Vatikanui, bet Prancūzijai ir 
prancūzų 
katalikai 
mingesni.

Ilgu* 
vyriausybė jautėsi gnlinti val
dyti katalikus 1x» Šventojo. 
Tėvo autoriteto. Bet virsta 
kitokie laikai. Žmonija Itih- 
jnus ima branginti dorų, ku
ri paeina tik nuo Dievo.

Kas bus, nebus su Vo- į 
kieti ja. bet rivilė kare bus ne- 
išvengtina. N« > socijalistų vy
riausybė nMM»ri pasiduoti. Im 
perija ]ia>idų|;Qa j dvi dali ir 
pra id ifriw^ ra*o diplo
matai.

Vokietijos teritorijose štn. 
kiek kariuomenės Jnri talki
ninkai: Prancūzija 145,000.1 
Anglija KMi.lKMI, gi Suv. Val-j 
šlijo? 15,IMKI.

immiHmmmntummimmmmmmm
ninku:, tarai atrado jau naują 
vyriauaybę. Gatvėse buvo pil
na kariuomenės.

Pramatoma civilė karė.

Sųpjidistų vyriausybė atsi-.
rakė rezignuoti tr persikėlė
naujon vieton. Tas reiškia, kad 
ji nenorės lengvai imsiduot: 
militaristams.**

I)el to Vokietija suskils į 
dvi dali ir galės fmkilti civilė 
karė.

Kur du pešasi vrn proga po-. 
sinauiioti trečiam. Be abejo
nės. tuo norės pasinaudoti vo
kiečių radikalai (spartakai), 

i Jie mėgins užgrobti šalie? ve!- 
j ližių. Nepritrūks jįęuu* pagel- 
; bos nuo rusų totševikų. 
< Vidujiniais nesoti kiniais
kartais gali jmsinaudnti ir iš
laukiniai priešininkai.. Bet tai 
hutų pavojingas žygis, e

C'ia abvlnni yra mnnoma, 
kad militaristai į šalies prezi
dentus pašauks gen. H indra • 
burgą, B<4 yra ir kitų kuudl- 
d«Ju H|

rašoma, kad miiita- FOCH SIUNČIA DAUGIAU reiktų pradėti, jei butų jmvo- Visas pasauli* pripažįsta, jog

buvo paakalbęs, knd susekta 
nu Ii ta ristų suokalbis. Buvo 
išvardinti suokalbi avinio va
dai.

Norite kuo veikiau* paricelbė 
i*akvm» areštuoti Dr k’aer. 
gen. Lnettvitz. gen. Hinden- 
burgą ir kitus.

kilo mil-Urinr rrroltaip Br- »», *"<*
., • . _____ md lytujau* anksti *oci jaustų

Ayriausybėa nariai jnu turėjo 
dumti iš Berlyno. Militaristai 
pakilo taip staiga ir taip neįti
kėtai. kad soci.inlistatn* nebti-1 
vo progos imties galimų prie-1 
nionių.

i ristai no mėgins grąžinti Vo
kietijai monarchijos.

FOCH IŠKELIAVO Į 
MAYENCE.

Paryžiui, kovo 15.—Marša
las Focli iškeliuvo į Mayenco. 
Vokietijon, kur su talkininkų 
vadais šiandie turės konferen- 
riją revoliucijos klausime Vo
kietijoje.

TA MONARCHIJA

Paryžius korė 15. Ir r’<<- ,Eugeno pi^mtia. jog te-1 h™ k“d

nai gauta žinių* knd vokiečiai 2?!

įhilitaristni pienuoją sugrąžin 
ti • monarchijų Vokietijoje.

‘Sakoma, j imperatorius buriąs 
parauktas antrasis buvusio 
kaizerio sūnūs princas Kitel
Friedrich.

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS W.8 8 ).

KARIUOMENĖS ERINE 
JUOSTON.

News praneša, jog pa 
revoliucija Vokietijoje, 
privers talkininkus iš-

tional
kilusi 
turiiut _
naujo |>areikalauti 0bn<ll> | ujo autoritetai kodėl 
išduoti kaizerį. <0 Metun-,|q padarjĮi ir liakly-
---------------------- l---------- —s--------— jus; pranmcHa

ŠVEDIJOJE PREMJERAS 
— S0CIJALI8TA8

fianito jurininkų divizija nmr- 
*uojn ant Berlyno įvesti pri- 
pažinimų imperijai/* ^rinu- 
aybėa. NitcaimUloji karinome-1 
e* j •minMėrft) ytafn-- 

ijonieriur.
—e* neturime nieko ben- .
su tais P.tbaltijos krimi-į ractjalistų knhino-

| tas turėjo ilgų konforencijb.
• • Drangai, at rrikuokite I

Pertraukite vto-kį darbą. 8u- 
(rernkite tą irjitarinę diktato-' 

respubliką. Padėkite šalin 
irtumiN. Turėkite tik vienų- 

mtati

Stockholmas. kovo 14.
Aiandie Švedijoje premjetunfc 
ja socijalistns Bnmtinz. f-a- I 
Ii* laukia, ar jis valdininkau
damas padarys ką nors nėra, 
ar jis savo skelbiamą t*orij<Al 
pritaikins proklikon. Tni iš
mėginimas. Driko, negali but 
premjeras norijalistrtų jri .<* I 
darbuosis šalies gerovei, sako

i taip daugelis švedų.
- ............... .

jaus. Vatikauns yra no tik visos
Po pasitarimo, snkoma. mar-'krikščionijos, bet ir 

ite’aa Focli luojsus paskelbę/ kiaušio* dijdomatijos, tai, 
'jrakymą pasiųrii daugiau kn-. kodėl prieš tą faktų turatų už-j 
j riuomem> į Hliinc plotu*. , rimrrkti prancūzai.

' Kaip šinndie tenai prancu-' Dar daugiau.
■«, .mtljM .lobioj- „mrs.,.; uiHollMt,i u„.,

'-Į ę ?*7'' k,.ęf:™ę ,’°i vh*s«i pripaisn, k,<i lu-i

•avinaj**** »v* ' , .
vį prekybos r. ikalai?. Paskui

r
---- --

Talkininkai labai interesuoja 
si nuotikiais Vokietijoje.

Svetimšaliai apsaugoti.

Gatvė Wilhelnu<tras*<’. kur 
yra vyriausybė* ofisai, visai* 
šonai* apjuostu dygUnotomlc 
vtonnri* Kid-lrnr pataisyto* 
hurikudo*.

Svetimšaliai, taigi ir talki
ninkų misijos, turi pilnų ap
saugų. Aiaink viešbuti Adlon 
|MM-tatyta stipri sargyba su 
knlkasvaidžir.i*.

Nežinia, kai* galės įvykti to- 
nuni-irri* or7’.n''rgenj: po iup; HtlUs. Br! šiahtliv riu J^r vįs 
delMttų sutiko atsistatydinti. Į iš visur pristatomas reikalin- 
Kiti pasipriešino. Po puriau-į ga* maistas. Nežinia, ar dar* 
nakčin pasiėmė mvo L-:

MilitarieUų jam buvo jau lo
davę rviknJarintą tuojau* atsi
statydinti. Tik vienas finansų 
minto r ri t Krr.hnrgerl? po Hzų

sugryžti AVilhelmm Antrąja-1 lr®PleW? MertW 
t y *‘Šuparaližuokite ekonomi-< 1r !“
L/ • nį gyvenimą. Neturi pasiju-1

dinti tei viena ranka. Proto-.
, tarijatas neturi grilw-ti milita-

lį tuojaus po to miestan m- 
ėjo jurininkų brigada, vado
vaujama kapito Elirrluurftb. 
Paskui atniaršavo kitos mili-

Paryžių!; kovo 15.-Talki
ni ūkę diploniuiai rpaeitą šeš 
tądien į ėin nudrinki.* paskyrė 
misijų Rusijon' ištirti ten >to-

rtfl * niTlin k n i TV“ h i**.n•< jftitcvn
! atsiliepimo streikuoti. Lygini 
nežinia, kaip sutik* naują vv- 
riausybę Vokietijos provinci
jos.

Ii Cologne pranešta, jog

hsdt: -pusr-kr.h;- 
ffiou nuraminti Europą.

Tik Mai apturėta žinių apie 
naujų t*voliu<4^ Vokietijoje. 
Suprantama. tuojau? padėta 
ant Sali*- viri kilį reikalai ir 
didžiausioji durna atkreipta j

jo* ir Sus. Valstijų knriuoine- VUlijo>i kurės metu Prancūzi
ja Inlaii daug nukentėjusi, ne- 

To buvo tikėtasi. tunuama jokių sanitkių ra
Vatiknnu. Sako, jei Prnnruzi- 

| 1 ranenzų spamta pranta, jn |t,n turėjusi sav* at-
i j* geniau buvo perspėjusi tuomet mažinu hutų bn-

!; !!.ininkus, kad negalimu pu-, v^_ klaidų, mažiau hu-
, ritikėti voktriiai*. kai! nerri- tų buvę jr Un.
kia laukti suridemokratizavi- t<Jj nelaimiu.

a • t * a • •

NEBUSIĄ PASKELBTOS 
NOTOS ADRIATIKO 

KLAUSIME.

13 d.'
atdurė militartoų, ranko-nn. 

Ir kuomet apie fHm ryto į

taririų kariuomenės. Klek pa- ajigh’kasiai Ruhr distrikte M- 
inuku- vii^TiUdiški hn*tal aK sirakę streikuoti.

Mnnichų. TTamJmrgą Ir ki
tus miestus jau apvaldė mili-

* «n,Mgūųuųr. ,*n nu
li t Kristų pakilimas talkinin
kams pavojinga* daiktas. Kar
tais nažinia kaą gali išeiti su 
padaryta sutartimi.

Pakviesta* maršalas Fodi.

Talkininku ai iri\i i» 
premjerų «*i-«rnikhnan t no- 
jana buvo pakviesta* maršaIn* 
Ferh. Ir ss jųc .taitari, k**|

ru *tam FrnneutJja atgavo
Pasirodo, kad tie perspėji- nia> Vokietijos ravo dvi pro- 

mai buvo teisingi. Nes patilo vinrije* Altnsą ir Isumim-. 
ten senieji kaitriu mokykit* To» provincijos yra katalikiš 
niilHaristai ir ra anais Ims jo, rn Vatikanu surištos 
vargo Europai. konkordatu (santarve). A t-l
_ čia nuomnaiaujama, kad , gaular (irovinriju* valdyti iri 

kai-kurio* Vnktoįjo< daly* tvarkyti jukinu l*udu negali i 
nrpripažįstančio* militari.-tų m* m-tarini -tieriogimų rauti ' 
vyriausybė?. Bet tai tik nun- kių rU Afsišiaių Šoriu. 
umiiMivitiias. rarap. , ( lAi viena. Antra, baisi ka ;

Londoną*, kovo 14. — <>a 
patirta, knd Ad nutiko klanai- 
me talkininkų ir prezidento 
tt <"viiu ūmus urvus |>«sr.vn»« iŠ 
(o* viešumon. Tnm, sakomu 
priešinga* prezidentas VU ' 
nūs, k uit ilgai neatsakąs j Ul- 
l iniukų paklanrimų.

J

KOVO 15. 1920 M.

Chicago — šiandie apriniau- , 
k- ir kirk šilčiau; po pietų ar j 
vakare laukiama* lieim; ry- .> 
toj šalčiau ir lietus. >

nalori.UA
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DRAUGAS

LUfH’VIV RATAUKV DIEMIUJrriS 

“DRAUGAS”

Kiną ItnaUcu* U*kyru* n<sW-khiiUu*.
FHKMl'MKKATOS KAINA: 

CB1CAGOJ nt VthlKNYJE:
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Prcnutnerata mokAil l&kalno. LaI- 
ka> akaltoal nuo ulMraAymo aiaooa na 
nuo Nauju lietu- Norint įurmnlnytl 
ndre«4 vimdą reikia prtaiųatl Ir tentą 
ndreaas. Pliusai rerlavala *lų«U Up«r- 
kant kratoje ar ettprete "Money Or- 
der" arlia jdodant pinlcut J recla- 
truotų tuliką.
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Tvlrloua* McKinlry ei 14

trijų milijonų gyventojų mies
tai Kaip jame *augu yra gv- 
venti, tai jMwirodo iš minėtojo 
atsitikimo.

Piliečio apgynimas nuo sve
timos kumščios yra civilizaci
jos uždavinys. Tas uždavinys 
lengviausia ir geriausia išpil
dyti dideliuose miestuose, ga
linčiuose nusisamdyti pačius 
geriausius policijantus. Dide
lių miestų pakraščiai sunkiau 
būva pridaboti, bet miesto val
dyboje yra podraug ir jiačios 
policijos eeutras. .Jeigu jau te
nai piliečio įėjimas nėra sau
gus, tai kur gi jis gali būti be
baimės r

Paprastų žmogų nedoras už- 
puuĮikua guli eužeisti parinkę? 
tokių valandų, kada policijai!- 
tns žirni j kitų pusę. Bet p. 01- 
son yni nugščiausia* miesto

Musų Kariuomenes Žygiai. riA5T0l^5T5IEn

4-

Šiandien Paskutinė 
Diena Mokesčiams.

Šiąnakt 12 valandų juu turi 
būti Vidujinių Mokesčių Įlin
kėjo rankon- visi taksų lapui 
už 1919 metus ir visi tų; mo
kesčių pinigai. Kas tuos da
lykus siunčia k rasa, tas turi 
tai]> apsižiūrėti, kad krasa 
pristatytų siuntini ne vėlinu 
vidurnakčio.

Prie visų Taksų loipų turi 
butj pridėta - ar pinigai, ur 
Monev Orderiai, ar geri če
kiai. Didelių taksu galima už
mokėti dalį, tieįuužiuii kaip 
ketvirtų, o mažosios takso.- tu
ri būti upuiokėtos susyk pil
nai.

Tiktai ligoniams, keleiviams 
išvažiavusiems svetur ir ne
galintiems sugrįžti laiku na
mon bus prailgintas takiu/ mo
kėjimo laikus, šiaip niekam 
prailginimo nebus. Kas guli 
gimti prailginimų, tus turi į- 
teikti prašymų Vidujinių Mo
kesčių Kolektoriui. Prailgini
mo nebus duobi niekam vir
šaus 30 dienų, išskyrus tuos 
at-itikimiis, kada prailginimo 
-reikalaujantieji faktai yru pil
nai jirirodyti ir pripažinti Vi
dujinių jeigu Komisijonie- 
riaus \Vushingtone, D. C.

*I'r. nt-pi irtaty tuų Taksų 1*h- 
po ir mokesčio į laikų yra 
bausmė 1000 dolierių ir 25 
nuošimčiai los taksos, kurių 
reikėju mokėti.

Už apsileidimų įmokėti tak
sas jMiskirlii laiku, arba už 
jK-rmažų taksų pripažinimų 
per neapsižiūrėjimų yra bau
smės 5 nuošimčiai nuo tuk-

* .vXt. —4~J*--BUB ir |miutiv?s kivuar nuuriMt- 
ti* į uiėnesį iki kol taps už
mokėta.

Už surašymų midngingo ir 
apgaulingo taksų bijai yrn 
bausmės $1U.O(N), arba kalėji
mas ne viršau.- motų, nrlia abi 
tiedvi hausmi, pridedant 50 
nuošimčių už paslėjjtns jeigu 
taksus.

Tui-gi viri taksų lapai iš 
**U9 melų drauge ni pirmai-, 
siais .w»ke!-č’mi« turi Imti pris
tatyti šiųnakt prieš dvyliktų 
valumlų. v? ‘ i

teisėjas. Kur jis eina, ren ir po
licija žiuri neuusikreipdama į 
priešingų pusę.

Šiuo žygiu ji ncNUsikraipė* 
liet patys policijailtai jį ir su
mušė. Daugiau prie to jau nie
ko negalima pridėti. Jie teisti* 
naši, knd miestu valdyboje bu
vę tniiisu, tai jie teteėju nepa
žine. Tiesa, Cliicagn, dalmr la
bui spulini -apsieina su šviesa, 
bet vis-ci netikėtina, knd mie
sto vaidyboje teisj-jas turėtų 
gnuti mušti vien dėl šviesos 
trukumo.

Čia matomai buvo ir kitų 
priežasčių. Veikiauniai p. OI- 
son neturi didelių simpatijų 
tarp iKilicijaiitų. Gal jisai, tar- 
itaudnmas teisybei, neperdau 
ginusiai žiurėjo žmogiškos mei
les. Vž tatai poiicijantai, ne- 
prigricbiiami jo teisėtu būrin," 
sudarė hera netyčia pt-šlynes. 
J jas įsimaišė teisėjos ir gavo 
apmušti. Tat žymiai mažina 
polivijnntų asmeninę kaltę, bet 
tat lnbtti negražiai liudija apie 
didžiojo miesto santikius.

Bėi koki* teisėjo nržmuniš- 
kimias negali būti didesnis už 
reikalų apsaugoti piliečio ne- 
IMilieėiiimylg*. Medingas nr 
šiurkštus žmogus lygiai turi 
teisę, knd jo niekas nemuštų 
Suvienytose Valstijose. Jeigu 
šiandie vniin sumušti vienų už 
šiurkštumų, rytoj tas pats gali 
tekti kitam už mažesnę kalte ir 
visai be kaltės. Tokių 
uių jiolicijn negali vartoti nei 
prieš didžiausius savo prisjmu- 
dėjus.

Dnr yrn ir kitas blogumas. 
Teisėjas turi vien teisybei tar
nauti. Žemesnieji teisybės tar
nai turi bud ajisaug'-'ii !llK‘ 
pikto augėlesniųjų tarnautųjų 
npo. Jie turi Imti apsaugoti jm- 
ties teismo įstatais, kad jiems 
nereikėtų vartoti tokių priemo
nių, kaip iM'tnyčios vakare knd 
< iiieng'-.p- pavartojo.

nr-

Jevikam? kuo pakenktu. Tie 
sukilėliai labai žiauriai elgia
si su konuuuaUi-. Dažnai at- 
ritinio, kad pagavę nelaisvėn 
komunistus Įniršus i eji sukilė
liai įkasa juos ‘gyvus j žemę.

Rugpjn&o 7 d. susprogdin
tas ant Dauguvos ties Daug
pilio Pogtenkoe tiltus. .Sprogi 
mo Įniko raudonarmiečiuose j- 
vyksta didžiulė jmnika. Išsi
gandę kareiviai nieko nežili- 
rėdanti ir neklausydami bėga 
iš miesto. Snaidari n py Movos, 
kad dėl visiško iškrikimo bol
ševikai turi atsisakyti nuo 
ūukio ūme !uUą yj,-1».iuu j
mnsų fronte, Mobilizuoti ka
reiviai griežtai atsisako eiti, j 
puolimų ir nei kiek neklauso 
savo vadų jMflryniii ir komisa
rų grųsinimų. Tečiau jų ku
riai dažnai dnrydavo musų 
pozicijų žvalgybų*. Bet rusui 
veikia daug atsargiau, negi: 
išpradžių. Rugpjūčio 18 <L 
ruudoimrmiečiu -10 raitelių ir 
pėstininkai su kulkosvaidžiais 
bandė pulti Aleksandra valė? 
kryptimi. Viai jautė, kad tok
sai stovėjimas vienoje vieto
je tęstis ilgai negalės. Buvo 
ruošiainAsi gan ilgų laikų, tai
gi turės kame nors apsireikš 
ti. Jau ne vieną kartų musų 
rinktinės bandė eiti Ežcrėnų 
-Brasų kryptimi, bet ru*ai 
apreikšdavo tiek budrumo ir 
atsargumo, kad viri tie musų 
lumdymai nenusisekdavo. Pa
čios Ežeronų linijos buvo tiek 
stiprios astro prigimtimi?, kad 
slinku 4»nv*i~nianyti sulaukti 
pasisekimo. Tm'iiius tos, neį-

kt. ueišdiJdainai liko mn«ų ka
rinos istorijos lapuom*.

Rusas traukiasi Dnugpilė* 
link..-Kiek laiko luikori, išti
na* diena* giradžta art ik rijas 
kmuauidn, kariais prinnndn 
ina t u o« laikus, kuomet čh. 
kovriti rasas *u vokiečiu.

Rugpjūčio 30 d. musų ran
kose Kai kūnų stotis. M n-r. 
rankoae auginimus, kurios 
viešpatauja šiose apylinkėse, 
kurios viepti tau ja ir nulenkė 
Datigpi!.-- likimų. Todėl wa- 
noroms atidavė rusui tų aug- 
štumų. Dėl Kai kūnų buvo 
smarkių, aršių kovų. Ji* ne
kartų perėjo iŠ rankų j niū

šelpimui našlaičių ir galybės 
kitokių reikalų. Taigi Uet. 
Rami. Kryžiaus Rėmėjai, kai 
po vienatim- šioj šalyj drau
gija, kurios tikslu na Mpti 
Liet. Raudonojo Kryžiaus įs- 
taigas, šiuomi paskelbia, knd 
šiemet ši orgnmsaeija turi bū
tinai surinkti nemažiau knip 
100,000 dol. aukų.

Turės viri prisidėti.

Prie šio midaširdystėb dar
iai yra pakviesta 265 Ameri 
ko?, lietnrių kolonijos prisidė
ti sn aavo nukn. Yra manoma 
pasiekti kiekvienų Amerikos

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.
Muau* latema ir jnok,m<’ fcudu jąa 
trumpu laiku Uauokiuio »tao *o>a.

I*.
Ma* turim* dldUaualna tr *eriav- 

Mmi kirpimo, dmrtnn* ir siuvimo 
akinu*, kur kiek*tena" sauna *arov 
praktiku* bea:i»ukltidam*B

Vl,M<w aluvtiun akyrtuoae niaAloo* 
varomo* elektros r.AM.

K^teMame ktekvtemi ateiti trtte ka- 
kluo laika, dltn* tr ar vakarei*, pu- 
•lituri tl ir paMKalbrtl d<S *«lm

Paltcm* dajomot ayPff mtern*. Vi- 
aokk- ttllhuu, tr dydHe I* bet kurija 
madą kurso*.

MASTKR DESIGNING

-

Tekėjo ir Policijan- 
tų Peštynes.

Netiek skaudu kiek negražu, 
knd pMnyčioa vakare kovu 12 
d. Chicagos miuslu vokiylM>je 
(City llall) suktpušė jiobrijau- 
tai ir apmušė tvū»ėjų Olson’ų. 
To atrittkiuui smulkmenų čia 
lieatkartojauM*: jot- aprašytus 
•aro vietoje.

Ntęalimn :ti;pas-tt4»ėLi. kad 
a aieŪMUMMis reiškia uiaclę 
‘tvaikę. Chi rago yra be veik

. J' iNL'

Nat i«įtini t'atholic NVeliorv 
Couuril praneša kata Lik ų Uc 
botuau, kad dovanai prisius 
jiems, jei jie prašys, krųtamų- 
jų paveikslų kaupinius paro
dančius katalikų veikimų kari
ję h* po karės (Amcjican Calh- 
oiies in War auti Kccunatruc 
ti<»n). Tų kaspinų pagyrė vy
skupai. kurie jj matė rodunt 
nnt ekrano. Jo Augštuji Malt*. 
iivIm* Rockfunlo, UL vynkujias 
5fuldoon išsitari-, knd jis 
••ilžiaugėbi” tų inatęs. Toledo. 
O. vynku]au> .Sdiremhs aukų, 
kad iš tų pa veikalų gali dau
giau išmokti negu iš knygos, 
rr» • .4 -- --oAvaiitmua
“(Kcr There nnd lionie ugaiji 
uitli the K. of C.” (Anapus ju
ros ir muuiejc au Kolumbo Vy- 
čuuu), lirikalaujaiil atsiųsti 
reikia grųžiuii pprauuiiūuu iš- 
košėius. Kn-AjiUs prie Charlc* 
A. McMmIioh, Chairuuui. Nu 
liūnui Cutbulii- W*r Counril 
Motion Pietnre Cosimiltec, 
131*.' AU»m«£Ūu*viU tw«.» N. 
V.'., j Vashingtuu, D. C-,

t- t.

(Pabaiga.)
Liepos mėu. pradžioje luusų | 

kairysis sjiamas pradeda nau
jų puolimų, kad prieiti Dvin
skų. Toji operacija mums ži
noma, kaipo liepos 6-12 d. 
šiaurės fronto operacija. Mu
sų rinktinės užima Dnelenų, 
Lašenu, liuks tų. Bet įvyko ne
pasisekimas.

Pačiame kairiame sparne su 
panevėžiečiais laikė ryžį rusų 
Balacliovičiaub būrys, o dar 
toliau Aukskurziemės latvių 
pulkas. Operacijos vykdinime 
Balaehoviėius turė.jo pridenuti 
imUų kuiijjj bpumų. liet ma
tyti visur nišų vienodų esa
ma, ir raudonų ir juodų, ir 
žalių. Balachaviėiaus būrys, 
vieton sųžiningai žiūrėti savo 
pareigų, užsiimdavo grobimu. 
Ir šiame stsitikime pakenkė 
tasai kairyais sparnas su Ba- 
laebovičiais. Jie nesiteikė net
gi laiku pradėti ujM*racijos. 
R-udtmarmtečiaj persikėlė per 
Dauguvą ir suduvė į tų rusų 
gaujų. Musų rinktinėms jnui- 
sekė atlikti savo užduotį pa
siekti 1 lukštų, bet neišlaikius 
Balnchovičiams priedangai 
kairių jam sparnui gręsė ap
supimas. Reikėjo trauktis at
gal. Atsitraukimas įvyko vi
soje tvarkoje, dargi atsitrau
kiant ir gulunt rusams, mea 
|*aėinėme nemaža belaisvių ir 
karo grobio. Bet tai musų pir
mas stambesnis nejuisiscki- 
mos, knrio laiku mes neteko
me j 2i»0 kareivių sužeistų, 
nušautų, jartekiisiiĮ i
laisvę ir dingusių be žinios. 
Toje operacijoje m mus sužei
dė 7 karininkus. Vistik to
se šinuros: uj>eracijosv pasa
kinėse mes laimėjome 8 kul
kosvaidžius, 8 lanko virtuves, 
32 vežimų, 76 arklius, 30t> Šau
tuvų, ,*W)G,(|OO šovinių, 2 arti
lerijos šovimų, dviračių su 
arkliais ir visu pakinkimu. 
daug unritiekinio prieląi*ų ir 
t.t.

Liepus 14-15d. dešinysis 
sparnas užėmė Salaku mieste
lį ir nustūmė priešų Drabiš- 
kių-Pilviniškių • Viršume-Bie- 
inų kaimų Linijose. Rusai ko
vom* neteko virš 1U0 vien tik 
nukautų. Visų .liepus menesį 
bolševikai kiek įmanydami 
stiprina savo padėtį; parsi
traukdami naujų jiegų, sumu
šę Kolčakų, jiermetę nuo jo 
fruuio iuiiiiu diviziiiL’•

J Daugpilį lw to atvyko va- 
•linamasai Trockio pulkas. Ar
čiau pozicijų mUMapietę dau
giau rezervų. <• Ežerėlių srity
je pasirodė 3 brouiruoti auto 
įmini) a l

Ratidonanuiecim gaunu j- 
sakimų pulti Salaku-Dusetų 
pozicijas. Ir jei šiose vietose 
bus jiusisekimas, tni žygiuoti 
pirmyn visu f rimtu. Bet šio į- 
oakymo uejirisėjo jiems įvyk- 
dinti, nes mobilizuoto.1* rusų 
d ai y j, griežtai utūsakv viiį į 
kovų. Tokiu Hudu užpuolime 
dalyvavo išimtinai komunisti
nis* dalys. Ir, žinoma, buvo 
atremtos, pnlikdnmo- hrlab- 
vių ir nukautų. Ugniniu dėl 
Salaku miestelio įvyko daug 
aršių kovų, kuriose visų lai
kų, i»e mažų temminų. daly
vavo komunistinės dalys. Šiaip 
musų kariuomenė veikė lyg 
ir pasyviai. Ji un gilu**! salio 
antpuolių, pati nedarydama 
puolimo. Tuo laiku veikia tik 
sustiprinta žvalgyba ir tvar
komas užfremti* galimiems į- 
vykti puolimams. Daugpilyje. 
iirtuv4am« artyn priųjui-, ru
sai jaueiari nejaukiai- Pačiam 
Rusijon viduje irgi noramn.

veikiamos, rčdu>. pozicijos nt»- 
etritspyra gtfežif'ėŲi* jauimo- 
riM-nėri cilė3W.
• Naujoj- kovo- tęsėri rugpjū
čio 20-24 d. žvalgybai išaiški
nus priešo padėtį, buvo guli
ma pradėti ir put siti puolimas. 
C’ia ypač vena pažymėti ir 
pabrėžti tjaiiiio Timsų karinin
ko Igttlygos iniciatyvų ir nar- 
stirnų. Jo vadovaujamu Uk- 
mergi>* grupė mivo -u man i n 
gu nuuievriiviinu įjdeliėjo ti
sas rilpnernea priešo vietas, 
j kuria* ir tėw *avo smūgį. 
Visos stiprios prigimties kliu 
ty* buvo pergalėto,, ir Rug- 
pjtičio 24 <1. 5 vai. vakaro mu 
nų kariuomenė paėmė Ežrre- 
nns. Kiti musų karinumėnė* 
vadai buvo įiiitikrinę. kad me? 
vargini galėsime pereiti-tn* 
kliūti?. Bet ■nlutifutm mum
nuri.Mėkimui turi ovarlMH ne 
vien tik ginkluota pajėga, k t 
ir karilione-ute upa.-. pusity- 
žimus. Ir štai kiekviename ka
reivyje gahojo mintis, knd 
i t- ♦ • • « .ių —*X4 •,imuitA aįfJM liMMM Mua 1OUJUU*

ma* laikas, kuriuo mes galime 
galutinai ištremti iš Lietuvos 
įkirajuaį rusųJ Kareiviai gi. 
žinodami karininko Lndyr» 
vantų, tikėjo, kad jo vedami 
galės viską atlikti ir žodis 
-1 ėjosi kumdg

Ežerėnu- purinu.* ir išlygi
nu* inusii i i ui jų, prasidėjo kai
riojo -jHtniu žygiavimas. Rug 
pjui'io 28 <L_Šiaurė- fronlu 
rinktinėm ..mįgįįį kgnmJU* rnu 
lonarnueeiiU ir ulonu- nuuji; 
pozicijų: AagStuniv !97-Dn- 
nunkv-dv. Šou. Grunvalthn-N. 
G r um aidu* - jteikiiui - Butu- 
tntškiai-Tmiitans. Rusas b? 
atodairos, |tapikoje bėgu. N<s

•• • ’ M*3 ■* * ' • v 1

Rusai sprugdino Daugu vo- 
tiltus. Bet priešus Iš -Lietuvo- 
jau išvytas. iMcs jau stovime 
svetimoj žeiuej. Tolimi mum ■ 
nėra '--iknlo eiti ir me - neina
me. Ti»-> Dnugpilės sieia ne 
trukus jiriBiplaukė ir lenkai. 
Jie musų puri sek imu<- stengia
si panaudoti savo tiI -tams. 
Kaip viaadM. taip ir ih ap
reiškė savo grobiamnoaius no
rus. Pirmas ju žingvnis buvo 
atimti iš lietuvių Tunuonto 
gelžkelio stotį. Bet suliko 
muarką lietuvių pasipriešini
mų ir turėjo nusileisti. Ta
čiau* neatsisakė nuo tolimes
nių šunybių.

Paliaigus guiti raudonarmie
čius iš Lietuvos, musų kari
nė padėtis keičiasi. Kuršėnuo
se susisuko sau lizdų avantu- 
risto Bermonto Kobras, tūlas 
Virgolič, iš kob’nkiuių veislės. 
Virgclir vokiečių gcnt-relc Go 
ko šešėlis: jo “armija” bftf- 
gėtas-nt-girdėlus rusų-germa- 
nų mišinys. Virgoličss, sedi*- 
<Jninas Ktirš»«iin<i«e, “nori” iu> 
t i Dvinskų! Bet vietoje lk-in- 
sko. puola Šiaulius, nugink
luoja musų komendantūrų, mu
ša gimnazistus, šaudo civi
lius žmones. Taip apistovoms 
virtus, musų knriuoiuenė už
ima nnnjų Aianlių frontų, jia- 
likdama prieš raudonarniiri-ius 
tik eargvhų, ir rtojn prieš 
tnonardiiotus rusus liei vokie
čius. kurie buvo labinu pavo
jingesni nmsų nejiriklauMiuiy 
bei. negu konuinislai.

^į sykį vi>ų vargi; našta- 
teko žemaičiams ant aavo jie- 
čiu išnešti. Neilgai bernrap- 
iininkai žemaičių hrttšle legė-- 
įlojo 4‘Buže ('aria Ciirani” ir 
* • De-utrhlaiid, deutebland m- 
ber Hllra”.

16 gruodžio. 19 metų mu di
džiausiu skandalu buvo lig vie 
no iisguiti. Ir jei ne ta* “neti
kėtas” franeuzu gem-ndo mie- 
loširdingumas. tui vietoje ‘.‘ge
ležinės armijos” Bermonto-A- 

#«_«_ tTJ—_<»a***W. **vrvw, , ** gvtisn* <« **- 
bdrganto butų vien šlapia vie
ta telikrsL

Li*L Minijos

gauiua sukyMt'iMtu pPMi*a 
šiose kovose atsižymėjo ypa
tingu narsumu ir sumanumu- 
mik Atsakas gali būti Lik toko, 
kad visi mųsų kareiviai hej 
kHrininkai Įjasirudė vau vwii 
savu Lučių vardų- KjižrtriiaauU 
buvo vietuM, -kiek: viena* atii ! 
ko aavo darbų Paminėjau tįk

lt3«faur*
1 ?<•

L. RAUDONOJO KRYŽ. 
RĖMĖJU KAMPELIS.

Rinteiniag anicų pasisekė.

Pereitų metų uaakdbte.it 
“Kalėdinių Dovanų’’ !>?•.. 
Raud. Kr. Bem. rinkliava pa 
riw*kė kiHig-rimHiHi. Buvo 
skelbiama surinkti 25,ŪMU doL, 
bet * n rink ta beveik 30,000 
dol., kurių dalis buvo tuojau*
.pusiųem Lietuvos Raudonų* 
juni Kryžiui (56U(MJ0 markių), 
gi kili išleisti jfirkitnui vilnų 
ir kitokiem* avurhiums.ųpiku-

ųIrane.

100,000 dol.

k/unpriį, kur tik lietuvio gr- 

koloniją gan* (Mibkirtų guvu 
“quotų’’ ir turė* stvngtics jų 
surinkti, ne? argi aevisų 
primivrntė neipii ravnoriuF 
Lietuvoje. Vėliau meg pngar- 
smtunie laikraščiuose, kiek 
kuriai kolonijaisreikt* surink
ti. Kurios lietuvių kolonijos 
{greitais metai* daugiau pžsi- 
darhavo, tom- hn> duotas krv-.

SCHOOL.

JOSEPH C, WOLON 
žtuvis Advokatas 

» no. la 8axxx saam

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4830 W. 13 Bt.

Katnp. «» Oourt 
Bm. IStt W. 4« Avranc 

"^OSiiio1 41*”

KALBAME LICTl V1AKAJ

Dr. P. P. ZALLYS

ųuotoje” lu-rlitas, t. y. jos “
ri«s nurinkti mažiau aukų. 
Taigi kviečiame visus, (mgul 
išgnlrri prisalėti su aoka. Au
kų rinkimas tęsis iki lapkri
čio J d.. 1920 m.

Drapanų reikale.

Taipgi šiuomi pranešanui. 
kad lietuvių kolonijos surink
tų senų drabužių mums nesių
stų, juos palaikytų pas save. 
Yra vhm prašomi L. R- Kr. R. 
skyriai, kad jie stengtųsi, jei
gu galima, parinkti kareiviu 
drabužius ir juos kaip galinu? 
greit jirisiųsti Leninui. Juo*
manomu panaudoti geram tik-

-4 t
Visais L. R. Kr. Jiem, rei

kalai- kreipki t ri jias:
J. Tumasaūs.

L. R. Kr. R. JSekr.
4tf5 <*ram i St

Brooklvn, N. Y.

••

TAKSU MOKESTIS.te *V

JĮ

žmonėms turintiem* išpil
dyti tak^ų lapių* 1910 m. ir 
nepadariusiems io ibi Siu! pri
mename, kad šiandien, t. v. 
parašėlyje, 15 kovo, 1920 yra 
paskutinė diena prisiųsti Vi
durinių M«k«s*ių Binkiui ir 
inpŲ su gražiui išpildytomis 
žinionii* apie į eigas ir tuokė** 
čio pinigus. Ta# lapus turi bu 
t i Stipriai -usegtės su mokee-

Lietuvis Dcntistas 
IVSbl no. Mtcnipui, A 

n *.*.**, tu
VALANDOS: S *1 ■

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2361 -Kr**4 :j«*>] m. - 

Konpo* a iA*.vitt m 
Tristanas Caanl »52J.
Vnlando* 1—1 Ir T Iki • ’Oir* 
neaidsaiajs

3114 W. CJa.I 81. 
Tstefona* McKialcy 4»»l 

Vslando*: Iki 10 itryto.

•_______ z
Dr. M. Stupni 

3107 Bo. Morgan Street 
CmGAOO, ULIAJtOU 

TcMocm Tartu 508 J
'Valaato: — *Uu 1J Ii moi 
» po ploni Ul I tak. N*a*U*- 
ml« nuo i UU I raL vakare

riu.
Jeigu taksa yra neaiigštn, tni 

mokestis -turi huli susyk už
mokėte*. Mažių-mnžianriai 
ketvirta dali* mokesčio turi 
bąli Airi-maiu ilrMiiire au. turiu* 
prtrodanėiu jeigu aprašymų.

Mokestis turi būti taip di* 
delis, kaij> nugšta yni taksa; 
čekis turi Imti aišku* ir iž* 
mainomus pinigais, aut jo tu
ri Imti parašyta “Pay to the 
orte r of the Collector of In 
ternal Revenue." Reikte^ug- 
luititi i»morašyt; -m rdtio ir 
pažinrėti, pinigu skaitli
nė* bu«> tos paeicMi kaip ir 

išreikštu žodžiais.
iaxp-gi rainm netnunirati, 

j gręžioti taksų lapų su jeigu 
uj’rašynni: po juo taip-gi turi 
hutj paraSn- ir pririetu (afTi; 
davit). VjMtingni rujnnkitėa, 
kad taksų lnjw- Imtų suwg : 
to i krava tt čekiu k>m ori- L 
siunčiate taksoms apmokėti, 
kud kolektoriui lengviau butų 
tvarki n t i paperiu*.

Jeigu detiulc pojierujius pi
nigus j laiškų ir siunčiate 
kni. j^y*’ -

Pa-taraisiais laikais gau
ta iš Lietuvi!- Raudonoje

«
V. W. RUTKAUSKAS

ADVOKATAS

OOmu IMdiateMyJ:
20 South La Šalie Street

Kambarį* UIVakarais, 812 W. 33 St.
TeL Y«rd* 4MI

ATTORNBY AT LAW 
ujrrrru auvokaia* 
M4S a. WOOI> KTKEKT 

m w. j*ui ktiikkt 
CHIOAGO.

---- j-p. ,-------- ----------- ■

UŽ I»rapn<»limę pinigų.
Tnkff jagi, P

sukilėlių burini, kūne naudo
jus umžiausia proga, katkbol-

Jų užpakalyje orgmnznuj.u: dalį vardų-k^ *U užg^lėš.

uaakdbte.it


>«<

Dvejos prakalbos.

MILWAUKEE WI8

A. PETRAT1S K CO

tavos švualcs.
Po prakalbos trrnzini fmdek- 

lemuvo vilos: p. p. Bvirskas, i 
|slė* F. Virbicknitė, M Muu-| 
reViėiutė. B. Virtarkmtč. M Pi-’

BR1DGEVILLE PA
. .... --

Nedėldienyjc, birželio 15 <L, 
1919 nn, įvyko pašventinimas 
6v. AutaiH» lietuvių bažnyčion, 
Bndgovillc. Pa. Ton iškilmei: 
būvu pakviestos visos katali
kiškus draugijos iš Pitte- 
bargh’o, MvKccm Įtark*’o, Ho- 
mestend’o. Braddodc’o, lk,uo- 
ros, C'lmrleroi, Kllireortho. 
Evport’o ir kitur. Beveik iš 
visų tų vietų dalyvavo tojo

i PundaiiiK J. Januli*, J. K ne pu
tu*, A- Rodaiukinae, J. Trškiib. 

J J. KatlnmdcAK, J. lJpituakaa, L. 
Jarnševičiim, A. Rusinu*, R. 

, Stanulintė, J. KildiM*. -1. Stan
kevičiui*, J. Blrkns P. Vana
gas. p-niu Varašienė, i?. Stra
vinskais B- V. VaisnornK. M. 
Gražulis, K. Bražinskas. C. Pa
valo, O. Lankiem.*, P. Stogą, O. 
DikcviiHvtiė, J. Apolinaras, J. 

i Gurevičienė, B. Golumlmuskas, 
į A. Barauskai-. A. Struuga, V.

• ic netik draugijos bet Bonsą, 3.-Kaunedris. A. Zda- 
w»viči««. M. V«*čkis. J. I'omkia-
ymmti, u. JUUįmm»am, a. j>»uuu- 
uis, .1. B. Tmnkiaviėius, P. Gi
lius, p-ia Pikulis, R Kaupinin- 
lĄ. M Rni*oviniptM>. k». Avižio- 
niuU-, p-in Kasakevičienė, K. 
DuLisuitė, A. Jncinnskas, A. 
ZamlHattsidvnė, lt Bftlėiuvienė. 

Pu rinkliavai kalbėtojas ra
gino prtori visiems j laetuvos 
Sargų eiles ir užairaiė, rkgis, 
apie 3i narys.

Pinuadienvj, kovo 1 d., buvo 
mitrus prakalbus, būtent gerb. 
kun. P. SauruMiičio. tikslu rin
kimu uukų našlaičiams Lietu
voje. Paskutiniojo kaiiiėtojo 
neteko prakallms girdėti—pa
vėlavau nueiti į avetainv.

Aukų ir čin surinkta apie 
$7040.

Aukojo:
Pu 2 dol.: J. laumauskia, K. 

Stravinskas. J. Dailida. K. 
Stulg&i tin.

Po 1 dol.: V. Stučkienė, O.

jiv-uia mTiuųgm amui Lm u lun
ku rių vietų draugijos, dėl tūlų 
priežasčių, nors buvo pasiza-

Kitos-gi Lieciug atsakė, kad tų,
kų išleis kelionei ir tt. paaukos 
jaunulei, In-cchUi eUoiuigaiuM- 
vusios parapijėlės uk ta pa
šventintai bažnyčiai, arba šiaip 
sutary atsiųs kokių auta iki 
šiol dar tik vienų tokių aukų, 
$16.00, luaplaikyta per Jonų 
Platoki W> Charleroi, Pa. lie
tuvių, už kurių čia viešai 8v. 
Antanu lietuvių parapijos var
du tariu širdingų aciu. Te Aug- 
ščiausias jiems šimteriupai at
lygina už tų aukų- o ntos-gi nie
kad jus uoužiniriime savu niaJ- 
doae. Tokių pažadėtų aukų 
mes pilni vilties dar tebelau
ktame nuo Homcstead'o lietu
vių draugijų ir kitų. Esame 
tikri, kad neužsnihune belauk-. 
rinmi.

DRAUGAS

* f

3

ntis&v’T'*.* A.
Jankausku.-, J. Adomaitis, A. 
Murkanas. P. Zielis. W. Bal- 
fcuistas, A. KiUorius, K. Šri- 
muna», Ig. Neteikta. J. Bučiv 
rius. F. Hcrmonus. S. Khirvs, 
J. KJorvs, J. Radzvilas, J. Ja- 
aokrviėit'uė. M. Kasparaitis, 
A. Mancvvičins. J. Boreišis. A. 
Povilaitis, J. Bonkietas. M. Va- 
leuticnė. Numikių aukų buvo 
$11.65. Viso surinkta $4S£5. 
Vakarų užbaigė Amerikos him 
nu.

|). Vilkus unkojo $.7.tt() Kalė
dų dovanoms, kuris nebuvo pa
skeltais. Komitetas.
—

RED. ATSAKYMAS.
■

v>»uuumu Arčiui (i'mi.u.
Pa.). ••Paklydėlio Kelias” gu
vume. Ariu. Sunaudosime.

LAIŠKAI 16 LIETUVOS

tOM KRUTAMVOSE t

I

avė-

uvv-

REIKALAUJA ' - ---------- ----- B
IlviknlingMs Zrcvris-I’itgvl- I 

bintakm- Spaustuvėj ii g 
• MKIK IT”’ Vvrai Mudcr- ■ 
ni»ku sanitariška šapo, dieno- i J 
šviesi. Darbos jinslovus tiems Ig 
kuriu bus tinkami, 4* vulaiulu-* 
savaitėj. Priduokilė metus pri- 4 
‘ *f ’ ...........................Jlyrinių ir reikuluujuiiia algų iš-1 
pradžių 8. W. $itta Adresuu . 
kitę į p

854 Draugas Į B

Pranešimas Chicagiečiams!
fiiuouii pranešu kati aš atidarau čeveryktj krautuve, 

šį krautuvę yra didžiau-ia visoj Southsidvj. čia rasite 
tinkamus čvvorykus vyrui, moterei ir vaikam.“.

Gerinusias lavonui už žemiausiu kaina. .
Nepraleiskite šios progos m-atsilanke j musu krautu

ve. Lietu vys jms Lietuvį.

iiritiiicavimcmė. Maceikta. K. 
I Ziiniiiduib, J. Gudltauskis, J.
Sartininkas, K. HankmiUrai,, 
K. Vingria, A. ValinrJms J. 
Petraitis, J. Stankevičius, J. 
Pakru«MU'. Bieliūnas, B. Gilta,
J. Jiuiuli^, J. Navickienė, J. 
Linkšenė, L Burevičnia, P. 
Martinaitienė, Vatavmienė, M. 
B tatai U e nė, Černiauskas, Bu- 
belienė, Blaževičiutė, Stravta- 
akMNė, Paknuakao. P. Pikarta,
K. Soliunns, P. Straugn. P. 
Man'-iukotita. Ztakiroc, C. Bu- 
neviėirm*, SinkoviėieiH!, Jaau- 
taitieiM-, M. Mickevičiūtė. T. 
(Biidiinitė, M. Norhutaeiič, M. 
KauneckiuMĮ, A. Herkus, M. 
UureVK'iotė, J. Gurevičiūtė, O. 
Juottanukis, J. Daukšas, J. 
Barr'tauikiu*.

Atėjua man irvetainėn. va
karu komitetas peniavė utan 
pagarsint vardus aukojusių, 
tat su rašuose kai-kurių rinkėjų 
iaimi ūmuSuai užraayta, tai 
sunku buvo išskaityti. Už tad 
aiikutojai, jui kurių vardai ne- 
teisingai užrašy ta, duvmmsit. 
nes tai ne nuo man?* pi Lklause.

j. G. Miltas.

Vasario 2į) d^ k ju., j šių ko
lonijų užruko p. J. K. Milius, 
narys Lietuvos Militarčs Misi
jos Suvienytose Valstijose.

Nora oras buvo labai nejmto 
gus, Inhai šalta* ir prakalbos 
ruošta greituoju, ' klausytojų 
prioiriuko apštus būrys ir au
kų minėtos Minijoj reikalams 
auntetė <177 JD.

Aukoju sėkanti aamenys:
K. Stulga $Ui.00.
Pu 5 dol: K. Garus, P. Ma- 

satulukas, F. Pikšris, M. Stan
kevičių*, M. BlaŽaitieju*, J. 
Černiauskas, K. SlrnviaskaM,
O. KinderieiM-.

V. Kaupini b $4.00.
Kun. J. J. Sutknitis $;L00. 
l’o 2 dul.: A. Januicvičius, J. 

P atauki s. J. Petrauskai. A. 
Stučkn, 1. Raškevičiuii, S. Ra
gu rakio*, A. Rimkumis, K. Kun
drotas, V. Slnučinuakas, J. lžu- 
tUiukimu. K. Račkauskas, V.

• Jifliitfrii'
Pu B. Gaidys, L Hai

čiu*, J. Ait-xouia, J. Zutkus.
l*o J dnj.: T. AadrnMca, K. 

Atahuimi*, J. Dičuu-, J. Kuizi
nas, V. Taneliu*, J. šliupus, 
Z. Jaoiukums, K. Juozokenas, 

.K. Įtaikus, A. Zalinckuė, A- 
Bulkus, B. ixmguin>, X Gru- 
šauskas, K. Bižiutė. J. Bar- 
ČiuuKkaF. J. Genys, J. Vaši- 

. limirionu 1J. tkui nufrittu** A* •
IJ44MBUU4$l»ų oi. ai* i “ ’*¥• •’ "’V ’
lis, A. Sntkauiutė, B. Lapeiks, «t«n j, *v. Kazinm rų ir Lir-
I. Makaruvičius. J. Jeri-imuns, i
J. IMBuia. J. .1a«tt!nitis. AJ 
Stankevičius, K. Sakmiškas, K. i 
Lukša, L Lukša, J- Zumūekas,1
P. Balčius^P. Blaževičienė, M.

Kmn 7 d. I- liauti. Krežio 
rėmėjų 12 skyriai* užpirko Ir. 
inifiiaa už iuvimiun lietuviu* 
karės laike.

Po pietų įvyko prakalta*; 
Piiimuurna 6v. Cecilijos cta- 
rm> atgn-dojo Lietuvos himnų, 
paskui pmf. kun. Būry > kallie- 
jo -apie Lietuvu* Laisvė* Pa- 
»lr<‘t«.*L RroA KrvJio, f.inta-

ik-, O. Virbickai!**, U. 
fiutė ir U. Pilicauskai-

lietuve AtMorybėi Ameri
koje yra prisiųsti sekunčiom- 
ypatotm* laiškai nuu jų gimi
nių ir fmžjstamų iš Uetuvuh. 
A •••*$ Mava* •**•♦MM* W«. *
ra ir todėl jie bus laikomi At
stovybės raštinėje iki navinin
kai juos atsiims. •
Uorint gauti šiuos luišus pri- 

siųskit savu antrašą ir pašto 
markių pudengimui pen-iuuti- 
mo lėšų.
Jonas B rok i u vyčius 

nuo Jono Kirvaičio, iš Ky
bartų.

Simonas Dagilis 
nuo K- Miliaucko, iš Kaunu.

(hm Miliauskiutū 
nuo K. Miliauskus iš Kauno.

Jumis K. Paltaris 
nito Marijono-; Brulynės, i« 
Garliavo.

L Čepulis 
nuo A. Kairio, iš Rokiškio.

Vincentas B’rtviiiskn* 
nno Juozapu Obuto, iš Ra
seinių.

V.. Dob ra vaiskia 
nuo P. Novihlzelskienės, iš 
Šiaulių.

Antanus artai Uršulė Paltana
vičius

nito Magdalenos Paltanavi
čienės, »š Marijampolės. 

Feliksas Narušt-\ včius
nuu Vincu Naruševičių 
Ukmergės.

Antanas Paleckis 
ntu Stasio Pelei’kio, 
Šaukėnų}.

Poderys jr Teta 
nuo La r i jono- Zmmitieui-s, 
iš lhevogalus.

Bron. Zulumkis 
nuo Augusiu Znlumako. 

.Antanas Grigaliūne** 
nuu pačios, ILetenus.

Jukulias Buikai lis 
nuo Vinco Butkaiėio. iš 
rdviškių.

1 nlU/iu. ii

i?

iš

Po V> itar pnif. kuiu Bucys 
«teaki>M*jo i duotas klauoimus. 

' ltuvc rvnkum<*s tnAns 'Li 
Kam* šokamieji au-
no/i,. I-*., 4 ntal.. šj.-itM-būrin* -A- 
Paptnuėkms \*.-GetH«u4tatų'V. 
%eiuavn-ui-. A. Zranavienus J- 
Gotam, S. Kluun-. J. JJuru

PAVEIKSLUOSE.
I --------- 7

Liotiivii ’kruianėiuos paveik- 
si mos huc «r«><li>mo šiose vi v to
ne 15 d. km., Lietuviu avėtai- 
nėj 267 CliDUm St. Bineimm- 
ton K. Y.

16 d. kovu l.mmln Hali, 
l.aMi Nu. kiniu Avė. SrrantiMi. 
Pa.

17 d. -kovo Bažnytinėj 
tumėj. J‘'or‘-t City IV

IH d. kov.i Bažnytinėj
tuinėj Hpin.iitli Pi. Prushlės 
7 vai.

19 d. k«>\o bus Bažnyčioj 
llazletun Pu. 837 W. Diamumi 
Avė.

t’l—22 d. knvo Hafmvtinoi 
sii.uuiivi JUo du. jdviiUe iii. 
Wilkes Bun.« Pa.

2d—24 bii- Pliiladelphia. Pil 
temykite «ur Ims rodaiim 
d raugti įnik rael i je. Rudis Kau 
mis Eilinių Išiiirliystė.

V. K. Pnodžiunas.
r

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
Kas tiktai ii Cicero norite 

gauti • 'Draugų” arba paduoti 
į jj apgarainimų, ar kokį dar
bą (jota) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 Bo. 49-tb Avė.
Pas jį galima gauti malda 

knygių ir kitokių knygų.
PasinaudokitA.

Representative Of Ltihuania 
703 — 15th SL, M. W., 

Washingion D. C.

x—-----------------------------------

PAIEŠKO

FiUvMcaa auio broliu Antano l-r- 
mUlv Kaimo lledyboa Aaulių A im
li rti'l« Mo4lta» BublIMlkJų. TrUUHu 
panu*l|pa prie* pat kar,1- attiko J 
Amrrlkn
• Melcltlu p. paura atelfauktl arba
*n» prnnrm, •<> uiih, <{■«.. hį 11T

TTraųf i-t r- Irath-
4441 No. M«i» ar. KodUonl III.

i'aicokaa ■aov<> inntMiM KooManm- 
jm AtirumSttKK'iH'a. pirui Sarva m- 
nrn Kaoao <4*>t>«r. Šiaulių pa v Kur- 
Amiu iiUMUli' 1'aUuv rayCIn. Uadt- 
-Bm narnai. tįįįn»u <lau* l 'IMių Ir nv- 
r»«inų J> liuli uriaa ku»
kiaule kur jt OaImt gyvata nialum- 
SUe i'runuAtl.

T ivwhHi< Ukik.ll4.li. 
(ASrornailčom-l 

■S3A Ualai-I. %♦». (.lltvagu.

REIKALAUJA.

ui.

MOKINKIS TEISIŲ SAVO 
NAMUOSE

Nežiūrim amžinus ar darbo.
lad«li« <iai>» i>.uwiulii> turtų nu

krauta. -jiurtuiani isn>«iu-. sų- 
vartnk auv<> Umraa Mihn ninkl- 
nantlu* 1'rofeatjA kun pagerinu 
tavo ItiKDU llnkllt*'. 1’MMllkOlMUl 
U Tartu

CbMMllrUu 'l*lMM-kUUJ< . pnou'l 
nuo felM-itnltraolI Sm.«.-tiu- Ap- 
rutM-Iliiota. .

>U-lk Uaiulliua

La Šalie Extension 
Univeraity

ti K «u,rk-Hir*Mrr. .V.
4310 lu-rttlri Aimur.

Tuk-fiMia- 4Hs-»H 4*3—4M7O

Mmi itis n*
ihM«lt><« t<u

Keru vmrti * t*a«aw«*a*'
1u« «nli*>ų nuuMur, fabrl*.' T<» ku.
r»u» gyVfiuale urtl lukaų planUM

Tr» <’•.
L >•» * )*><4m**r A»r. & l-luor.

ATYDA 
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams!
tarime viefŲ jtt<ų omJinj

sanitariškoj ir saugioj plati toj. Darbas 
yra beveik visas assanbly kuris gali būti 
atliktas sėdint. Ji ir jos draugės gali už
dirbti gerus pinigus. Gerom.- darbinin
kėms duodama bonus kas savaitę.
t r V' i o •» *t • * an lLv«i«uuoa nuo o i»iyiu iai >*»
pietų. Jeigu manai, kad tavo duklcrci 
patiktų šis darSas atsiųsk ją (>as nms, o 
mes užtikriname, kad ji bus užganėdinta.

’. r# Atsišaukite

'X

i
r* •

Stewart-WarnerSpee<k>meterCorn :
I828 Dhrmey Parkvay !

t

~~ ■ *>. !

MERGINOS (2)
Turi būti 18 nr dauginu. O- 

perimti |K>piero si i t bers, šva
ra* lengvai darinis muderniš- 
kuj ir sanitariškoj Šapuj. Už- 
lekliiiiii L\ru oiu it iii' n*'- 
šviesos, $I2 iki $14 j savaite 
pradžiai -n laimu kuomet dar
bas fiadirbtas. 48 valandos sa- 
vuitėj. Adresas.

458 Draugas.

Reikalingas Porteris prie 
darbo fabrike. Tvirtas vyra* 
$i8 iki $20 j slyvaite 48 vnliui- 
dūč. AiiTvS.ii.ki i<*

132 Draugas.

1UHKA1.INGA M VgKV.
Dcl M-ruj> Iron ynrdoa Durims pas

iutu* t. oo j dienu ir dauginu AM- 
iauklte

Štili A Monuui A»<-.

Kelkalauju krta,uClt| greitu laiku 
pna aruu talMtiio Ir prratuio «rlxi 
liauju aiurtmo Darban ant rtaad<« 
Ir grtu utuiokantla loalanvhlto aUu- 
taukti ant adreao.

Jolin Birelis
U*>» 131 Port Garimu 1‘rtuin.

J 4719 So. Ashland Avė.
• Victor Shcc Store

Pažibėkite Lietuvai
Lietuvos Pašto Ženklus

-1M>LLTT^

DARBININKES REIKA
LINGOS.

Mra tarime '.’ielų smsų
i

vielų musų 
jiresv ir ascemhiing skyriun- 
se. Nuo dienus niukumii nmki- 
nanp's geru proga išsilavini
mu.
Cassaday Fairbanks Mfg. Co.

6126 So. La Šalie Str.

VAIKAI IR MERGAITES.

Suvirs 16 metų amžiaus ir 
danginu mokintii< prie opvra- 
virno lengvo punch presų.

Lengvas svarus darbas.

Ray Tire & Rubber Co.
827 Rees Street

MERGAITES
16 metų ir Kiviri paxtoriug 

Victoe dviesam 
Svariam Fabrike 

Prityriinoa Nereikalingais 
Gautina kad Lietuvaitė* 
Vuloudo* 7 M iki 4 JO 

Puae Lietu* Subaloj 
♦ 14 Savaitėj tuokiuantėi 

Nuo itukio tlC iki |25.
Atūžaukite 

SupcriiilcudcnU Offieo 
Sairycr Bute ai t t uuipauy 

1041 — 1049 W. Harnaoii

iteikalnui Vyrai |*tl» ftr>*Mu ma
kt) W«rvb<,u»r flartsu paalovut COr J 
vatamlH Ut'Cadboa

<]Urag>» MOCMC 44 T n*. (Ar Co. 
rarnb U. M Mrvd.

Ileikalinga* >n» *rtM> v*rc«mngB« 
uiuKMlM* <MU. gw«M <JgM-

A u*4j u * lig Uuo Mlr-eaii:
Kon. 4.. b. ItrlguuuMa-

H. K. FKcr A Pn.il. R. C. CIiukI*!
U<MUIIr. UL

KKIMAlJBGt I-M41C1UA1.
lutrlan pMUiviit Getu •Iftu ir *t- 

n» fonra *M«xir«.
TJm- Mn-rl- Clu.

U. 4* 4k K. Munra*

<<k

HKIKAUNOI ImKui^um erw nuHtc 
rtttu kJM.j u nuaori tie.
1*. gM„ ul<!t>«»!«M «W»tM|kit* 

. W. * .V>K. PĮW,.
X TrL^ManfMi IMt.

(iuTintiAins builna paniunUiuo pinigų Lietuvon, tai LivIuvimi 
ženklai (markė*.) kurias yra atvežtos U LmIuvūs. Lul anunkiečiai m 
■■pirkę galėtų nurausti savienuienu nelik dėl laiškų, bet ir didesnę m 
nją. pinigų vietoje.

Kiekviena** perkanti* Lietuvos Paštu ženklų nemažiau kaip už 5 au 
■inus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon karta i 
Pašto žcnslant, Lietuvos Valdžia pakci* gyvai* pinigai*. Pašto ari 
Iždinės *toty«e.

Paštaienkiiai yra šitokių kainų: po 10, 15. 20, 30, 40, 50 ir 60 akai 
Lų, taipgi js> 3 ir fru 5 uuksuiu* viena. (100 akatikų sudaro auksinų 
Parsiduoda J*o 25 contu* už auksinų.

-LšetuvM Pešte <e»»kl«! i*«rs«4*M“* «jk ik* 31 d K**vo, «> H**‘« 
kaip ui iUm ii uu!ikiU uvūlulifliūlm.

Reikalaukite victimuose Tautos Fondo t±7r:wt' orba fuia centro ac 
rclurių,

K. J. KRUŠINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. 1

-

fNaujas Mėnesinis Laikraštis “MEILĖ”
I
25

1

Ia-hUIm Kun. >1. J. I rinma. 
l'rrtiumcMUa:

U *Hau r— , • • ■ 
i*aMn„'>iui . ........................
I*»vh-mI« iiunu-ri, . .,. 
I t rrulM-t, mrtam-

A|.' ISihlMATio „balai*
• • • • 00 • •>* • • •• 5* • ė * • • •
Muile i»r1>iMU Ir K rynC*.

Vttdaiiuu granui kutallkllkup- drnnląje Adresą*:

-MUUJr
34*1 Mnlr M.

CiJMI

1X1 lu>. !•«.

Carter’s Little Liver Pilis
Negali Būti Linki
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
sula llgum.

lm<w»
'luia Kaliui

Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems

I t inhUkk pARTER’S IRON PILLS
J Uiti* |ia*rll>ra. puiu<«lukll« «,

i.

i \AK HK.UT4I I,VlKKMHir

“Darbo Valandas1’
J♦,«u nr tai luulan* malama Ir. bok fo Uuiit>taa>. IjU-

Iu»mm> *'lwbo Valamlua* yi. Uojuinuu atuMUlt Mag^MUuun 44*1*- 
v»«J ir Urluluilrj Ana tNidiKH!** įlau.’iiml daunlM ix«iy *4 itaij Ki
lių paauiilui. taip kad akuitldaiiiua lrt«k’M-nu» pralcldkla linksmu! 
Marti valamlaa. l^lkruMla -’linrlo Valanda“ cinu kua MVatt. * pUM- 
Ui*U| LauUia Mutinių MimhU*** Bendrovė lnk(*rt>orol< čtrul Kmauja 
|1«.M aiatiaa

aaur. tunla.la ■<* yraaumarjli. „drlaauUuiuu

‘DARBO VALANDOS’ PU B. C0. |
6400 Superior Avė. Cleveland, Otao.

iimiwmfinmiimiiiniiinmimiiiijimiiiimiiiimimmmmirmn<nrei

lt

............... .. .■■11

Dr. L E. MAKARAS
Į Į.......................... .............. ..................— — ■■

Dr. G M GLĮOTĮ

S, D. IACHAW1CZ
nr»«.wt«M »•«»..ik><M

Ura!* k» HM'.Mta. lat.lMU i<..p>lb <W-

2314 W. 23 PL Chicago. UI.
t«l ommi im.

itxEefrŽ3S5L

TIEKITE LIETUVOS VA] 
8TYBRS BORŲ.
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12 DRAUGAS

I ’ IŠ CHICAGOS LiEJUVIlI
j LilllAuVjD. į HOLONUy1_______ __________________

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

Pirmadienis, kovas 15 d.. 
Sv. Longinas.

Antradienis, kovas 16 d.. 
Sv. Heribertas.

APMUŠTAS VYRIAUSIAS 
MUNICIPALIS TEISĖ

JAS.

IŠ BRIGHTON PARK

Tas įvyko vienam city 
karidoriuj.

hall

—'TT.| parodė, kad tarpe jų yra dang;«i,m“'“MMIMUM“’,,‘H“"M‘“’“”,,H"MH*m””nHH“”n‘lMM,Uin’‘«I““H'i»‘,»iHmi:uniniHi»mHinnMMmiminminMMtt!(į 
Įtnlrntinrų laMfU. kurio npt hJĮ -■------ '---------------—-- ___ __________

PAGYVENIMŲ KLAUSI
MAS CHICAGOJE.

I

Statomi visokiausi sumany
mai.

I’a gyvon imu pn b ran gi n tas 
npartament iuiuose Tumiuose 
Cliirneojo pnJčėlč dnng trakš- 

kai už samdomus pagyveni- 
mus ima reikalauti daugiau, 
knip dvigubu samdos. Kur 
pernini už vidutini pagyveni-1 
mų soimyim mokėdavo $25-30, 
šiandie ti.ri jau mokėti $.">0- 
*«i.

Daugelis drųsimlių mėgino 
suvaldyti namų savininkus. 
Pati miesto taryba mėgino 
juos kaip nors jmnnnsti.

Rot pasekmėje nieko nan- 
dingu n«?išėjo. N •> negyvuoju 
jokie įstatymai, sulig karių 
butų galima patraukti teis
man tuos pagyvenimų proG-| 
terininkus.

Pakeltas kitas klausimas.

Kuomet nepavyko apsidirb
ti su mitnų savininkais, imta 
raginti žmonės jsigyti nnosa- 
vius namus. Imta pasakoti, 
knd žmonės įsigytų lotus, pa
sistatydintų namelins ir iš
vengtų išnaudojimo.

Ik-t jiasirodė, kad šiandie j 
pHJUKtntydinti namus n<*rn tai 
kokie juokai. Neapsakomu 
brangenyltė medžiagos ir dar
bininkų. žmonės sako, užsi- 
trauksi unt sprande didelę sko 
Jų ir paskui vargk visų nmžį. 
Imk vergu kokiai nors kompa
nijai.

Nes šiandie ir turintieji ge
rai pinigų purtosi statydin-1 
tie* namus. Taip viskas bran
go-

Naujas sumanymas.

Kuomet veikėjams nepavy
ko su viršminčtu sumanymu, 
kai kurias kampanijas sugal
vojo naujų priemonę nusikra
tyti brangių samdų.

Būtent daromi pienai staty
dinti medinius porkvliumuo- 
nius (portuble) namukus. Ir 
tuos pigiai pardavinėti Žeimy-1 
norus.
Tie namukai, sulig pienų, nė

ra ruimingi*, turi po 4 ar dau
giau kambarin. Bet yni pigų* 
ir išlaikomi.

Raka, ilnrliinitikn Joitny- 
norn.i tokie namukai vra pa
lankiausia* < tai k tas. Tik rei
kia kokioj nurodytoj vietoj 
nusipirkti lotų. Turint iiuini- 
vų lutų, kompanija iMulirbdin- 
namukus jr paskui sveika* 
gyvenk ir mokėk kas mėnuo 
paskirtų mokestį kuipir ran
dų. Tekino bildu jter kelia 
metu.* namukai išmokami ir 
žmogus įsigįja savastį.

Apie tokių “jiortuble” na
mukų kukyiy yru \ jaukių jjuu 
menių. Vieni juos peikia, ki
li giria. Peikėjni sako, knd 

’ra<Rrai tie nnnmkni yrn tin
kami. Bet žiemos metu reiktų 
juose Hišulti. Nes jų jukino 
bodu Ueprišildysi. Kiti tvirti-, 
na priešingai.

fiiruHlie tad plačiausia čia 
ir vedama agitacija nž staty
dinimų t n namukų.

Dar kas nauja.

Kad palengvinti dariiinin 
,katn» pragyveninių, kaikurioi 
didžiulės kompanijos Ml savo 

;JWtRvėnii< žada ]trrsikrau<-Į

i

Praeito penktadienio vaka
re vyriausias tnuniripalis tri- 
sėjas Olson išėjo iš savo ofiso 
keliomis knygomis' nešinas 
Vienam karidoriuj atrado l.t- 
lis Itcsųtešiancius pavieto iž
dininko ofiso darbininku-. 
Viena- iš tų buvo parblokštas 
nnt aslos. Visi buvo girti.

T«-i«ėin« mėęrine tol. 
kuilį. bei du iš ulių puolėsi 

I prieš teisėjų ir pradėjo jj t vai. 
skyti.

Pakilus trakšimu pašaukta 
[Milicija. Atbėgo keli detekti
vai. Teisėjas jiems liepė mu
šeikas tuojau.-- kutinti. Bet de
tektivai nepaklausė, leido mu
šeikom? pabėgti ir dnr pačiam 
teisėjui užvažiavo.
Dabar drtrktivm’sakari, kad 

jie nojmžinę teisėjo ir išpm- 
džių nesupratę, kame tns vi
sas trūkimas.

Oal jie ir turi kiek tiesos. 
I nors reiktų daug stebėtiem, 
kad detektivai neturėtų pažin
ti miesto teisėjų. Bet taippnt 
yra gyva tiesa, knd detektivai 
neprivalo mušti žmonių.

Po to atsitikimo, snpranfa- 
ma. tuojans susibėgo 
rijos leitęnantų ir 
tvarkos prižiūrėtojų, 
t nota pora mušeikų.

Teisėju Olson turi apdau
žytus poakius. Sako, jis to at
sitikimo nepraleisiu? be nie
kur nieko. Pol jei ja turėtų ži
noti savo pareigas.

ir pali
ki toki ų 
Sunre’i-

SUIMTA KETURI PAVO
JINGI GALVAŽUDŽIAI.

Polirjjai rnnkosnn papuolė 
Harold A. Witt. Ilcrhert Dvi- 
ncrt, Hvrhert Blork ir Weslvy 
Doinert Visi keturi prisipa
žino prie daugelio plėšimų.

Policija yrn nuumonės, kml 
tie sėbrai ar tik nebus nužu
dę Otis Amidon, ekspresini 
kompanijos kolektorių.

APKALTINTAS ŽMOGŽU
DYSTĖJE.

Krank ('įdek, duonkepis vie- 
šbutyj BlHckstone. nu nuto- 
mobiliu vnžinodnnms užmušė 
Kntie Nosil. |Jž tai knltinnmns 
žmogžudystėje.

I’ave/lamn« kriminnlinm tei
smui. gi pnrankn pndidinln li
gi $1(1,000.

lyti kur i miesto pakmV*hu>. 
Ten, «ako, yra užtektinai vie
tos ir dirbtuvėms ir darbinin
kų |Htgy vi-nimitnis.

Ir jei nors viena didžiulė 
kompanija pamėgintų n p įriš
ti miestų ir tas žygis pavyktų, 
tuomet anų pasektų ir kito.1) 
kompanijos.

Nes šalimais miesto nebran
gi žemė. Netoliau dirbtuvės a- 
Itsigyvcmisicms darbininkams 
butų tas paraukuuins. kad ne
reiktų toli važinėti j darbų 
ir sutaupytų pinigų, kokius 
šiandie išleidžia kasdien va
žinėjant gntvekariais.

Kasžin. ar prigys nors vie- 
,-m«s iš tų sumanymų, tai arti
moji ateitys parodys. Tik šian 
die yra žinoma, kad dnutpjlls 
linksta -prie šildomų pigių na
mukų. Nes pagyvenimų sam
dymas tiesiog nepakenčiamas.

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W S 8).

i

pageHkts MAqi<u žinovo sugebė
jo atlikti, nžsitttrnnmtanu pa
gyrimų ir prigarki. Ir jeigu jie 
pnsilnvintų, pasimokintų val
dyt snvu bnlsų, jausmus, kaip 
(o ndkalauja šventi, tai tikrai 
gnlčtuniėn) džiaugtis* kiekvin- 
nu lošimu ir nabi-iskųstumi’rn, 
kml rengėjai spėk t aklių grubiai 
elgiasi su flaiie.

“Joninėse*’ visi lošėjai, be 
abejonės, gabųe; nekuria iš jų 
talentingi artistai. I’av. p-in 
Kukutienė. p-as Šaukimas, p-lė 
Navikaitė. JieTi-ai teisingai

. suprato reiknlnv uis savo ro
lių, darė typų ir gražiai išlaikė 
jj lig galo. Tni retas atsitiki- 

I mn« tnėeėfO WlmoL Pnninnm 
i Alviiiciicj, luMuenvi, Jokuuiu- 
I tei ir j>-ui Kvcderni nieko ne
galima užniesti; viskų gerai nt- 
lik<>. I'. Zolp labu varžė nemo
kėjimas žodSupnatėsi, kml ar
tistas supranta, ntjaučia koka 
turi būti Ceerų, kelia syk Lun
de jutrodyt jausiu-', energijos, 
Im-I. žinoma, delei stokos žodžių 
neįstengė. Turbut p. Z. turėjo 
dm.g '* v:: r... .j i** -* -'-'i'"" i*j 
rnekt, m*s negalėjo gi nežinoti, 
kad nemokant savo rolė* žodis 
žodin negalima cit ant scenas, 

l’-as Mntejnnns šinm vakare 
turėjo visai neatsakančių sau 
rolę, jos nesuprato ir, žinoma, 
negalėjo užganėdinti nei mini
mumų reikalavimų. Prie to dar 
p. M. reikėtų atkreipti flnntę j 
lietuviškų kailių, pasimokinti 
jos ir nevartoti scenoj savo «j>- 
skričio tarmę. Scenoj turi Imti 
grynu vienoda pas visus lošian
čius kabia. Mačiau p. Matėjū
nų lošiant “Aiknnnosn žmo-

Dnti^unm stebisi, knip tai 
maža Brighton Parko kofrmijn 
išpirkimo K 1*. !’. bonų galėjo 
sukirsti flidtdj ir senų “tolei- 
kų” ir kitas kolonijas, šitai ka 
mo yni visa padaptia. l’as mus 
yra sutverta viena stotis. .To
kių vaidų nėra tarp darbuoto
jų. Čia neišgirsi užsigatiliojimų 
vienų ant kitų. Visi, knip bro
liai, išvien dirba, kad tik tėvy
nei Imtų didesnė nauda. Mus 
žmonės noriai perka Itonus— 
skoffim Lietuvai pinigu**. Ran-

neperka, bet dnr nori tani dar- i 
Imi kenkti. Bet mnžn tokių, nes' 
ar-gi tikras lietuvis išdrįs bu-- 
ti tėvynės priešu.

Tai matote dėl ko Brighton 
Parkas sukirto kitas kolonijas. 
Jnu turime išpardavę U L. P. 
bonų už $22.000.00. Bet tai. ga
lima sakyti, tik pradžia. Dar 
tik 5-ienns prnkallias buvome 
surengę, o jm nnnms vos tik 
prmlednme vaikščioti. Šimtais 
kasdien išparduodame l>onų. 
Pinigai tuojau Centran siunčia- 
mi. Iždininkas su iždo globė
jais nespėja npsidirbti—pngei- 
bos reiknlaujn. Pirmyn brigh- 
tonpnrkiečiai. gal stikirsim ir 
turčių “hrišportų.” Mums bus 
garbė, o tėvynei nnudn.

Dalia r yra rašoma Amerikos 
lietuvių “istorija.” Kiekvienu 
kolonija bus aprašyta, kiek ji 
nuveikė karės laiku Lietuvos 
labui. Esu pakviestai paduoti 
surašų visų Brigbtonpafkiečių 
pirkėjų L. U tsmų ir už kiek 
kas pirko.

Tai-gi knip tik pasibnigs par 
davinvjimas Isuių, tuojau bus 
surašyti visų pirkėjų vardai ir 
už kiek kas pirko. Kurie bus 
pirkę už du šimtu, ariat finu- 
ginus, tų bus ir |iaveikslai pa 
talpinti. Bus patalpinti pa
veikslai ir pardavinėtojų su |»a- 
žynmjimu, už kiek katras par
davė bonų. Bus sužymėti ir ki
ti veikėjai, kurie ntusų koloni
joje diii'bavoH tautos labui: 
prie fondų ls»i U R, Kryžiaus 
rėmėjų. Tai-gi brightonpnrkie- 
’ini, sukruskime. Kaip visados, 
taip ir dabar paairodykime pir
moje vietoje, kml ir Amerikos 
lietuvių “istorijoje” butumėni 
pirmoje vietoje. Katrie pirko
te už $200.(X» bonų ir norite sa
vo (Miveikslų patalpinti A įnori- 1 
kos lietuvių “istorijoje,” pri- I 
duoki iv paveikslų L. L. P. bonų 
komiteto raštininkui, taip-gi 
var<lų, antrašų ir iždininko, ar
ba ignliotinio paliudijimų, 
kad tikrai esate pirkę už 

nrba itnuirinu. Tnin-gi 
ii kiti veikėjai galite šaukties 
prie to paties raštininko, o mes 
pasistengsime ištirti ir patal
pinti Amerikos lietuvių “isto
rijoje,” Brighton Pnrko sky
riuje.

L. L. P. Bonų Komiteto ir L. 
Kryiinns rašt.

J. K. Enčerus, 
44B3 Ko. M užart SL, 

Chicago, lll.

1
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R.

TEATRAS “JONINĖS. '
-rn- * /a* ’ “ ’ ' TT?*“ =""r*T* ‘

Apie veikalų ne pri a i eina kal
bėti. kadangi Rnderman'o vei
kalai atsižymėję gilumu, tur
tingumu mintieji ir sceniškumu.

Paliekant šalyj pastatymo 
trukumus (ko negali nei reika
lauti nuo mėgėjų), t. y. sutvar
kymų seenc/i, parinkimų atsa
kančių dekoracijų, rekvizito, 
laitaforijos; taip-gi paskirsty
mų rolių, neatsižvelgiant j pa- 
viršutuų išvaizdų. ugj. balau, 
gracijų irtatu, lošimų tegali
ma atsišankti tik labai gerai. 
Biiio vakarų Chicagos lietuviai

• a

Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:

PATYRIMAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS. 

Išbandyk šj naujų išradimų.

PERSIUNTIMA8 GVARANTUOTAS
Mm Jsu r*nname Mulų, knd pi birai per mui MųMt nueina Lietuvon ir rm Umokam! | vien* inA* 

nea| Laiko
Ooi platesniu informacijų ra*yk tnojan» ant iamlau paduoto adtMO Jei nori tai rali plnlrna 

niurna prldNoU aUktal eunUytij aavo ndreaų ir kam pln>rua aiundlata ir mea juca tuojnun p-.lualtne.

Lithuanian Sales Corporation
414 W. BR0ADWAY BOSTON, 27 MASS.
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IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ 
CAVIJVIAMC TiCTHUAir
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AR ŽINAI
f-W UvAm,iV Froairiraa Scaarcrv Tnmra prri»l k*h paatt^rfl PUtltU

■arlAktama Li»tuvoJ«7
Kaitann ttak <lnuc plnlinj Jau yra atunėliuna por Desdrovc tr keltai ftarriuatimul ant tluk pa- 

lenr>-ėjo. kad dabar

100
200

auksinų
>>

$2.00
4.00

2,000
3.U00

auksinų 40.00
60.00

300 99 6.00 4,000 » 80.00
400 99 8.00 .• 6,000 !♦ 100.00
500 99 10.00 9,000 99 150.00
1,000 99 20.00 12,000 99 200.00

šaučiau* rolę, kurtų atli- ATYDA PIRKĖJAM8 NAMŲ 
IR FARMU.

Pirkime oriui mainymo Namų ir 
Fiirmu. visada nindoai labui dniiR 
visokiu miktybiu ir apauvutenj. ir 
taip dauguma mošų t/mlkčiu daž
nai būna akaudžiai prigautai* Tai
gi jeigu mnnotc ka pirkti ir kad 
išvengus tų visu krblumų. turėtu
mėt viaadn krviptea pus tikra ži
novą tų viny dalyku kur jun» nu
teiks tikra draugiška pntnrnavima 
ir oiėdia jum* šimtus dolierių. 
Mes liirimr dnlžiniisĮ jHmirinkima 
Namų visnitr dalyse mindo-t'hiea- 
PM ir taipgi turime didžiauri pa- 
Mirinkima F^trmų šiaac valstijom- 

U. B.: l llhioiu M’iscomdn Mirhignnu ir In 
___________ Z___ -įdianoj. Norėdami pirkti narna ar- 

IĖ T0WN 0F LAKE. i I?“r«ui visada klauskite kur uo- 
______ __ ' rite, kokios ir kiek pinigų galite Į*

nė*e’’ r
ko visai gerai *ir artistiškai: 
patarčiau vuuiųiprt lošti tik to- 
kins ridės, kokk*.-e geriausia, 
kuoliuostau jnuėinsi. Rolė nta- 
dentoŪM’Ue nedėkinga ir lyindo- 
mi. artistė jojo negali savo 
sparnų ištddeiat. b>*t vis-gi rei
kėju pdri IvonaMtaitoi dau
giau intonuoti, o neknlliėti mo
no toniškai visų laikų.

Veikale, imtam iš natūraliu 
gyveninio, lošėjai privalo natū
raliai ir kalbėti, natūraliai vaik
ščioti, judėti taip kaip pneras- 
tni gyveniuM* <lnromo.

V VU Al IK MOTKhTH. ar J ūmu jau >ra žinoma, 
kud ta|x> tantata xyd uota pralaltataaNt pi.lakant) tr 
aultdkrmtu plauk? Mtakimot.
IEŠKOK PAOELIUM. Kili GU/MA KASTI. 

ttaM-Karto llalr Tuntę (plaukų tanlkaa). UI Ji»
V.Muuma tAradlnioa u- paa-kn.injruuala ryduol* nuo 
pltlukjuiy ir plaukų alinkimo IU to dnr. aaattprina 
ploncjanOua pUuhuK. padaro jooa lobai «o)ntala 
ir nrtUaptavai bllr*an(iata ,

JSITCMVK! Žeeitau unalraJUual kompanija atno. 
UnUnkai c, aras tuo Ja Scn-Rajio Plauku Toaiky* 
J»C Jia rroilai Ir viaMka.1 praAalttM piotakanaa fr 
aulalko niaukų aUkktni*.

V1KTO5IET reikalaukite bcn-Jlayto Plauku Tdnl- 
k« paa barbertua ir aptlukoka arba pirkit* U okm>- 
tų. Oraiaua formato, Mum k aa. (pusi avaro) bob- 
kute parai d u oda ut *1.00: 4 M — ul ««r.

tftbandrniul jo crrumo. ItptrkUe IJ kuponą, paiy- 
mfrflami ki-v vardu Ir adrea? ir Mikita ite. -rrl>a 
ataiurui na.Uairin.xi Irt?, e tnti Tri-
■JųaiD'o aampalų.

Mitalą* ValMUa

ENGIANDER

ru<Ų b*m>ur> tutink u alMiSu*
IJnluvua OrliHimm* nnlrmžta intlinirnui Urtvro* 1'rlHtttaa. «ob- 

Imkim. glitau IJ«t«r«n verto*. kad mis naši iiavnrrtu Ir 
n.u»u žmanr* d* r ta tau u plAMu Ir r** Jnm I įtartim non<*liu> vnn- 
ėt«*V

Urtuvu* kartuMnene •prrnl' tr eina siutu Uolini Ir Ju turt*. 
l.itilMvoa kariuomenė J»w irt <.»<>}» Ijflunl c*rtanw» ,nrtU ir raarn ' 
poaauhj įnirau

IWt luntizvo. kinu<ii;imn raikai incn LiVa*. rvlkullnka kad nrt
S i—>■■ • tetulė- t.

THE KEK-KArro (VlMPAST
0017 Wa<l<- fnrk Avė, Cln<-lii«! Ohio.

Gerbtam) Amoni) a> prtaluneju Jum l»c. vartSa atampų. ui kū
rina malonvkUe pHmunu man aampalų GVAftANTCOTO KE.*f- 
BAYTO Cltat’KU T»'XtKO.

Saraa* ...«•••.r....*....,,.•••«,

3357 S. Halsted St Chicago.

IK MUr.uUCfl CO.

*

s

K>r>A.
I

Vieša padėka. Įmokėti, o nn kogreifiamiia purių-
.... . , ,, Į Sime jums surašą ir pilno infur-
Mirdihgni <l<- ojante Ii. \ V tnarijan. Reikalaudami teisingn pa

čių 13 kuopai už prijautimų ir tarnavimo rituota kreipkite* paa 
veltui vnūliniinų “Pirmieji _ .

, J-*.,.. ... ! S. Slonksmsz.i.griiifli, t Ulttnsrs.

Labd. Sąj. lmo« kuo
poa valdyba

IŠ NORTH SIDE.

Av. Kazimiero Akademijos 
rėmėjų sitsiriukimas įvyks 16 
d., K nu 7:30 t itl. vakare, Ar. 
Mykolo Ark. parapijos svet.

J šį iiitsiriiiknuų visos narės 
būtinai turit atsilankyti, nes 
yra svarbu norą vienų kartų 
per motus visuma muurinkti ir 
bendrai pasitarti- apy tolimes
nį veikimų. Katros dnr neužsi- 
inokėj<ų metinė* įuokestio, 
utiošinižini prašali; nteiti ir už- 
sutuikėu. Raštininku..

L. L. PA8KOLOB STOTYS 
DIEVO ANPVETZDOF 

PARAPIJOJ.
--------------

Alex Dargia. 738 W. 18th St.. 
Jonas Kastenn.sJG63 \V. 13tli 
St., Yakns & G -iuvll (krautu
vė), 1R1R So. Ifllsted 8L, A. 
Martinkiis (krautuve), 1R22 S. 
Halsted Su

M1nė»o-e vietose galit* pirk
ti L. L. Pnskoioa'iNinų, taip gi 
uisiiis'kėti, kuri’ 
ant ifanokėjimo. _

L. L. P. Bendras Komitetas.

e (Nirtuę

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRJKOLTS

UKTCMU 
<>r<irt«jM u Ciiinma* r«vB*i* m v, -wc* i

■rliūitua ftiįi. 
NU *n«.
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PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 
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Amerikos Lietuviai!
Suteikite Musų Karžygiams šviesos Spindulių!

■ LtHuūna kurbMUnan*. trrra Ir pHrda kranki UKtama. <mniau*l«tnlk 
m—jjjj=.v^l 
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niirrltlo lumo n«prbaltavmf«. įlomi tani*oa nn>«t» liaunoj Trvfn-J' 
T«mJfI hlrtir. Mrilta dar roa, ktatv, Mrdl dar trakai fCry»4« męl- 

1,. iMitėklir *,*rMl MiiiMj karėtiim: »-ta<kll» Jta«n» kn>r« alyaklla 
aukų etalrata. uA kuriuva tata :>i-rttani*4 Urrblinu kiūru*, nn da- ta 
Imt. kuita nųtilu iJiiluvoa rruniutun karna. iiratMla noktai trtatat ka- E 
rtattal: ktatataml Jtama knyryaCltal. aM»krid«ta da 
didinama jų talkraktta ir "Kartikių tadta”.

Kairas ir eIturu* aiuaklla itaotaJ JjrAcrrn AIim> 
-hunn.tr) fMllo" Kratai.rija, artta *U4aųA.lta J a 
ratiiir *nr— 
klc todlla*-

♦ g tMmmt itn

J -Kanikią žodžio" Ruklfcij*,

hunn.tr
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