
* 

j Kad ragus nulaužus 

lenkų 
PONAMS 

TIIE FIRST LITHUANIAN NEWSPAPJBJR IN CENTRAL AND 

WESTERN STATES. ESTABL1811ED 3893. 

! 

LITHUANIA" DAILY 

Nesigailėk pinigų 
paskolos 

BONAMS 

SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS VIDURINĖSE- VAKARIN'ESE 
VALSTIJOSE. INSTEIGTAS 1893. 

Publlihid and dlatrlbuted iinder PatmlS 51^ futhorlzed by the act of October 6, 1917, on flle at the Pott Office of Chlcago, III. By ordar of tha Pretldent A. 8. BURLESON, Postmatter General. 

METAI: (Sąv. XXVI). Dienr. III. No. 43 CHICACO, 1LL., PĖTNYČIA; VASARIS-FEBRUARY 20 d., 1920. KOPIJA—COPY c?c. 

Saaros apskritys po kares 
stoviu. 

Berlinas ir bolševikai pradės 
tartis. 

Rumunai siunčia kareivijas pasipriešinimiu 
bolševikams. 

SAAROS APSKRITYS PO 
KARĖS STOVIU. 

Londonas, vasav'.o i<; d. Te- 

legrama iš Amsterdamo £x- i 

change Telegi\ph kompanijai pra 

neša, kad Saaros apskrityj tapo! 
apskelbtas karės stovis; tąjj ap- 
skriti yra užėmę francuzit karei- 
via CK) talkininku misijos kon- 

trole pasekmėje nai.rjų neramu- 

mų. 

(Saaros apskritys yra pas šiaurry 
tinį Lotaringijos rnbežių, ji?7, yra 

vokiečių taikos sutartimi paves- 
tas talkininkų jurisdikcijai, kad 
franeuzai galėtų dirbti jo dideles 

anglies kasyklas kaipo dalj .atly- 
ginimo t'rancuzams už nuostolius 

padarytus šiaurinėje Franeijoj vo- 

kiečių okupavimo laiku. Po pen- 
kiolikos metų, pagal išlygas, bus J 
'plebiscitas, nusprendimui, kam 

galutinai turės tekti tas apskri- 
tine. * i 

BERLINAS IK BOLŠEVI- 
KAI PRADĖS TARTIS. 

Berlinas, vasario 19 d. — Ofi- 
cialia paskelbimas apie rengiamas 
tarybas su sovietine rus 11 valdžia 
klausime apsimainymo karės be- 

laisviais, išveda Į aikštę faktą, 
kad l'erline yra sovietinis dele- 

gatas VVigdor Kopp ir patvirtina 
daugel] pranešimų apie slaptas jo 
sueigas su vokiečių užsienio raš- 
tinė. | 

Vokiečio vakližia kartų kartus 

griežtai užsigynė, kad ji turi ką 
su sovietine valdžia, bet praneši- 
mai tolydžio tą tvirtino ir dabar 

jie yra patvirtinami. 
Užsienio raštinėje Šj rytą buvo 

sakoma, kad taryibos su Koppu 
grieštai ribosis klausimais palie- 
čiančiais karės kalinius. Bet ke- 
lios dienos atgal oficiafėj šiaurės 

vokiečių '"Gazettc" bavvo praneš- 
ta jog buvo sumanyta pasiųsti 
vaizbos komisiją sovietinen Rusi- 
jon sąlygoms ištirti. Tas ir pana- 
ši komisija iš Rusijos Berline pa- 
rodo, kad užsienio raštinės už- 

reiškirnni reikalauja paaiškinimo. 

Rusija ir Vokietija abi nori 

prekiauti maino pamatais, kaip 
rusų komisininkas sako, nes abie- 

ių šalių pinigai nėra ištikimu tar- 

pininku. 
Abi šalys turi antviršj nedary- 

tos medžiagos ar pagamintų daik 

-ti| labai reikalaujamų kitoj šalyj. 

Vokiečių išdirbėjai tolydžio 
tvirtina, kad Rusija yra geriau- 
sia rinka po karei vokiečių išdir- 
biniams ir kad jie rengiasi prie 
vaiabinio įsiskverbimo Rusijon 
kaip tik santikiai bus atnaujinti! 

Kopp, Radek ir M. Litvinov 

yra geriausiais sovietinės val- 
džios žmonėmis užsienio reika- 
luose ir gali buti, kad tarybos 
bus pradėtos tokiu jau budu kaip 
ir Kopenhagoje tanp Litvinovo 
ir Anglijos atstovo, James O* 
G radv. 

RUMUNAI SIUNČIA KA- 
REIVIJAS PASIPRIEŠI- 
NIMUI BOLŠEVIKAMS. 

Vienna, yasario 15 cK, per Pa- 

ryžių. v^'^rio 19 d. — Po smar- 

kiai ■£/✓!ai su bolševikais atėju- 
siais nuo Chersonės, ukrainai 

pasitraukė i šiaurvakarius nuo 

Odesos į Razdelnaja. i 

Tlolševikai <la:bar turėjo susi- 
durti su rumunai > kurie turi se- 

ptynias divizijas, įpriskaitant 84, 
000 kareivius nusidriekusius pa-! 
gal Dniestrą. su trimi fli\izijo- 
mis atsargos. Kiti yra atgalbenti 
11110 Vengrijos fronto einančio pa 
gal Theisso upę. Senieji rumunų 
•pulkai yra geri. bet naujųjų disci- 

plina yra prasta. 
Yra laukiama, kad vakaruose 

bolševikai pulsis linkui aukštuti- 
nio Dnicstro, kur ukrainai ūki- 

ninkai lenkų teritorijoje pietryti- 
niame Lembergo krašte žada su 

kilti prieš lenkus, panašiai ukinin 
kams sukilusiems prieš Denikhją, 
ir vesti maistinę karę pagal susi- 
siekimo liniją. 

Kaip 'pranešama iš Ukrainos, 
Černigovo apskrityj, guvlinčioj nuo 

Kievo j šiaurę, sukilėliai jau su- 

organizavo 56 kaimus prieš bol-J 
ševikus. Šitie būriai turi šautu-j 
vus ir mašinines kanuoltes. Kiti 1 

I 

sukilėliai, vedami atamano Osaki 
laiko Moliilevo Jampolio ^liniją. 

Bolševikų stiprumas šiaurinia- 
me fronte, priskaitant Murmanoį 
pakraštį ir Pabaltijy, apima 62, 
000 kareivių. Vakariniame fronte 

po geji. Znosievu yra 180.000 ka- 

reivių: 7. 15, 16 ir 12 armijų. Pie- j 
tiniame fronte po gen. Parskin j 
yra 146,000 kareivų, apimančių į 
ti, 10, 9, 8 ir 13 kareivijas iš šiau 
rės ir pietų, visos stovi tarp 
Dniepro ir Kaspijos juros. Vi-] 
suose frontuose bolševikai turi 

400,000 šautuvų, 17,000 kardų. I 
13.000 mašininių kanuolių ir 20001 
kan uoliu. 

Ukrainai Slepia Maistą. 
Bolševikai užėmė tokią didelę 

teritoriją, kad daugelis jų karei- 
viu yra žuvę jiems, prisiėjus ka- 
reiviais apstatyti gelžkelio cent- 

rus, ypatingai Ukranoje, kur gy- 
ventojai yra priešingi ir ūkinin- 
kai slepia maištą. 

Xors bolševikai sumušė cari- 

įninkų kareivijas, bet jiems reikės 
turėti datfgeflis atsargos prieš jų 
vakarinius ,priešus. Lenkai turi 

suorganizavę kariavomenę apie iš 
350,000 kareivių su 100.000 at- 

sargos. Mažiaus kaip 100,000 ei- 
na pneš bolševikus lenkų fronte 1 

kiti yra latvių, vokiečių, čekų ir 

ukrainų frontuose. 

Lenkų kariuomenė po vyriau- 
sia gen. TTallero vadovyste, nuo 

Dauguvos iki Dniestrui yra pa- 
dalinta j tris grupes, vedamas, 
gen. Šeptickio, gen. I/.stovskio 
ir gen. Tvaševičio, nuo šiaurės i 

pietus., 
Ukrainai sako, kad 'bolševikai 

atras savo kapą Ukrainoje: jie 
tikisi, kad Ukraina ibus paliuosuo- 
ta apie pavasari. 

ITALIJOS darbininkai 
MUŠĖSI VISĄ DIENĄ SU 

POLICIJA IR KAREI- 
VIAIS. 

Londonas, vasario 19 d. — 

Central Xews telegrama iš Ry- 
mo, seredos data praneša apie! 

į smarkų susirėmimą darbininkų 
;su policija ir kareiviais pramoni- 
niame apskritvj arti (ienoos. Ko- 

vojo daugelis buvo sužeistų. 
Darbininkai kovojo su po,Jnia 

ir kareiviais^ visą dieną. Kareiviai 

antgalo paėmė viršų, išvarė dar- 
bininkus iš dirbtuvių ir pastatė 
ginkluotus sargus \n.sakios dirb- 

tuvėj. kurią darbininkai <lar vis 
laiko apėnu-. 

Kibelis prasidėjo iš to. kad 
darbdaviai pranešė, jog jie laiki-j 
nai nummšią mokestį. Darbiniu-1 
kai nesutiko primti pasiulinimą 
ir darbdaviai uždarė dirbtuves. I 

BELA KUN PERKELTAS 
LIGONINĖN. 

Vienna. vasario 19 <1. — Min u- 

sį Veng. i jos diktatorių prie ko- 

nuinistiĮ valdžios Belą Kuną iš Į 
iStockerau, kur jis buvo laikomas 
nuo laiko jo pabėgimo iš Vengri- 
jos, nesenai, perkėlė ligoninėn arti 
šito miesto. J j perkėlė iš ten dėl- 
to. kad jo bmimas ten buvo ne- 

pageidaujamas kaimo gyvento-j 
jam s. 

Kas .įori kalbėti su Bela Kun.l 
turi gauti spėriai j leidimą iš po 
licijos ; leidimas paduoda aprašy- Į 
mą ir fotografiją atsilankančio, j 
Sako. kad vengrų šnipai sužinojo | 

apie naują Bela Kuno priegiau- j 
dos vietą ir yra nufotografavę j 
ligoninės namą. 

SUV. VALSTIJOS PER- 
EISIĄ RAMiU BUDU I 
SOCIALISTŲ RANKAS. 

Albany, Y., vasario 19 d.— 

Socialistų vadas, Morris Hillcjuit 
šiandien nupasakojo, kad konso- 
lė ant Suv. Valstijų valdžios ra- 

m i ai pereis i socialistų partijos 
rankas, kuomet darbininkų kles'a 
jstos jon. 

Liudydamas pas legislaturos 
teismiuj kojmitetą nagrinėjantį 
penkis suspenduotus socialistus 
susirinkimininkus, kaltinamus ne 

ištikimybėje, f li'llci'iiit užgynė, kad 
socialistų partija nori vesti savo 

propramą kokiu kitu, o jstatym- 
da vinių veikimu, parlamentiniu 
veikimu ir ramiu •budu. 

llilkjuit pasakė, kad Victor 
H erge r vienas nuosaikiausių so- 

cialistų. 
Mergeris savo straipsnyje, at- 

spausdintame 1909 m. pasakė, 
kad socialistai darbininkai turi 
buti prisirengusiais apginti savo 

•balsus kulkomis. Kada šitas! 
straipsnis buvo perskaitytas iTill- 
ąuituni, klausiant jo, ar čia ne 

kurstymas prie revoliucijos, jis 
atsakė, kad tai buvo tik nusimi- 
ųingas jo pranašavimas, o ne pro 
gramas, kuris buvo remiamas da- 
leidimu, kad kapitalistų klesa su- 

kils, kada ji pasijus netekusi po- 
litinės galybės teisėtu Ireliu. 

BAVARIJA MAINO ŠAU- 
TUVUS IR ŠOVINIUS 

ANT CUKRAUS. 

Berlinas, vasario 19 d. — Su- 
lig žiniomis iš Pragos, Bavarija 
maino kulkasvaidžius, šautuvus 
ir šovinius ant cukraus. Baavarai 
nesenai pasiuntė tekoslovakams 
200 kulkasvaid'žių. 25,000 šau- 
dyklių ir daugelį milijonų parto- 
nų už 300 svarų cukraus. 

LIETUVOS STEIGIA- 
MOJO SEIMO 

RINKIMAI. 

G.aituose iš Lietuvos laik- 
kraščiuose randasi sekantis 
svarbus pranešimas:— 

Rendamasi Steigiamojo 
Seimo Rinkimų įstatymu ir 
vadovaudamasi 8-tosios siu 
metu saus.:o mčn. dienos 
Ministeriu Kabineto pasiu- 
įymu, skiriu ir skelbiu Lie- 

tuvos Steigiamojo Seimo 
Rinkimus 14-tają ir 15-tają 
š. m. balandžio menes; o die- 
ną. 

(pas.* A. Smetona 

Valstybės Prezidentas. 
Galvanauskas 

Ministerių Pirmininkas. 
Kaunas. 1920 m, 

sa'irsio 12 d. 

O'Erien bus pakar- 
tas šiandien. 

Viešas Korimas Atmestas. 
\ 

Chicago, vasario 20 d. — "Smi- 

ling Jaek" O'Brieri, kuris nušovė 

policistą Richard'ą Rurke'ą savo 

smuklėje prie Halsted ties kam- 

pu 33 gatvės. ic '"iandien pakar- 
tas apskričio kalėjime. Visa vil- 
tis atidėjimo bausmės išpildymo 
ant šiliaus žuvo, kuomet tfov. 
Lc>\v'leno i nualinta s sprąsti tame 

tahkė vicegovernaras lohn 

()glesby atsisakė atidėti, su- 

minkštinti. ar dovanot' bausmę. 
Tai-pgi buvo nutarta vakar, kad 

korimas apskričio kalėjime ne- 

privalo buti rodomas kaliniams. 

AIDOBLISTU BYLA 
CENTRALIJOJ. 

Montesano, Wash., vasario 19 
d. Pasirodė, kad vienas kaltina- 

mųjų Cen »alijos MŽmušystės by- 
loj. I'ert FauĮkener buvo tik ra- 

šaliniu žmogumi; kaltinamajai 
pusei pradėjo duoti priparody- 
inus, buvo priparodyta, kad jis 
kilus riaušėms pasekmėje mušiu 
■pertraukos dienos aipvaikščiojimo 
buvo I. \V. \V. svetainėje, bet 

neturėjo šautuvo ir nešaudė. 

Pasiliekančių dešimties kalti- 
namųjų gynėjas (ieorge 1\ Yan- 
derveer vėl šiandien atkartojo, 
kad jis pristatys daugybe liudi- 
ninkų, kurie prirodis, kad užpuo- 
limas ant 1. \\ \\r. svetainės pa- 
daryta pirma pradėjimo šaudyti 
\r kad šitas skundas yra remia- 
mas mišk v kompanijų 'pinigais. 
Šiandien laukiama dro lrr. Bick- 
fordo paliudijimo, kad šaudymas 
įprasidėjo po užpuolimo ant sve- 

tainės. Kiti liudininkai bus pa- 
šaukti paliudyti, kad I. \Y. \Y. 

prašė Central i jos miesto valdžių 
apgynimo, kuomet jie gavo žinią, 
kad jų svetainė bus užpulta, ir 

jie, j ko prašė negavo. Paskui jie 
išmetę 1000 lapelių atsišaukdami 
j Centralijos piliečius ir prašyda- 
mi jų ii.: arimo. 

Skunklžiančiaji pusė užbaigė sa- 

vo nagrinėjimą išklausimui vos 

79 liudininkus iš ■jRS. kurie buvo 
surašė. 

PROJEKTAS AIRIJAI AT- 
STOVŲ BUTE ŠIANDIEN. 

LonJonas, vasario 19 d. —y 
Valdžios atstovas Andrew P>o- 
nar La\v atstovų bute šiandien 

TALKININKAI NEDUO- 

DĄ PAGELB05 KOVAI 
SU BOLŠEVIKAIS. 

Londonas, vasario 19 d. — 

Talkininku aukščiausioji taryba 
didesnę dalį savo posėdžio šian- 
dien 'praleido taip vadinamais 

prirengiamais nekalbėjimais ru- 

su padC'tics. Preniieras Llovd (ic- 

orge šiandien buvc ažkl^ustas 

atstovų bute. ar yra duodama fi- 

nansinė. arv kokia kita pagelba 
rusų kariuomenei, ar organizaci- 
jai. kurios tikslu yra nuversti so- 

vietinę sistemą. Premieras atsa- 

kė. kad jokia pagelba nėra duo- 
dama išskiriant tiek. kad valdžia 

stengiasi toliaus. kiek aplinkybės 
jai leidžia, išpildyti likusius savo 

pažadėjimus gen. Denikinui. 
I 

TALKININKU ATSAKY- 
MAS WILSONUI KAIP 
: : IŠDĖTAS RYMO 

RAŠĖ JO. 

Buenos Aires, vasari') 19 d. — 

j Svarbiausi pur.! (ai talkininkų ;it- 

sakymo p r c z. \\ i'šonui Adriati- 

nėję notoje, kaip juos kabeliu 

perduoda Rymo korespondentas 
laikraščiui La \acion. parodo. 

, kad prezidentas \Yilson pagru- 
mojo atsiėmimui savo parašo iš 

angįų-francuzų-amerikieeių sutar- 

ties davusios saugumu Francijai, 
j ką talkininkai atsako, kad tok- 
sai pasielgimas absoliučiai sunai- 

kintų "naują i'rancuzu politiką," 
kuriai prezidentas Yon >::•/'C 
jo apsaugą. 

MADDEN PADAVĖ PRE- 
ZIDENTO NEGALĖJIMO 

PROJEKTĄ. 

Washington, vasario uj d. — 

Šiandien atstovų bute tapo pa- 
duotas kitas projektas kas del 
padėties kiiančios iš prezidento 
negalėjimo eiti savo pareigas. 
1 Ilinojaus atstovo Maddeno pasiu j 
lytoji Įmonė ingalioti kabinetą Į nuspręsti, kuomet prezidentas ne-j 
gali eiti savo pareigų, kaip ir kita! 
tolygi įmonė, paduota vakar, nė- 
ra taikoma prie prezidento \Yil- 
sono, kadangi ji neineis galėn be 

| ateinančio kovo 4 d. 
! : 

VIENInA PRIEŠINGA TAL- 
KININKU KOMISIJOS 

ATSILANKYMUI. 

V.ienna, vasario i<> d. — 1 'u.s I." il- 
tiniai pranešimai paduoda Įnik tai 
kininkų komisija žadanti aplan-j 
kyti šitą miestą tnri apie 1200 

žmonių, sukėlė didelę protesto 
audrą vietos laikraščiuose. Jie sa- 

ko. kad komisijai reikėtų mažiau- 
siai hoo kambarių viešbučiuose ir 
200 automobilių, o gazolino taip 
trūksta Viennoje, kad miesto 
motoriniai anVbulansai negalėtų 
vaikščioti. 

ŠVEDU RIKSDAGE ĮNEŠ- 
TA SUMANYMAS PRISI- 

DĖTI PRIE LYGOS. 

Stockholm. vasario 19 d. — 

Valdžia padavė riksdagui (par- 
lamentui) sumanymą, kad Šve- 
dija urisidėtų prie tautų lygos; 
drauge su pasitvlinimu ji prisiun- 
tė ir argumentus už prisidėjimą 
ir prieš ji. 

~ 

I 
pasakė, kad jis tikisi Įnešti airių 
savivaldybės projektą rytoj. Ant- 
rasis projekto skaitymas busiąs 

'ipaduotas tuojaus aip tik butas 
•turės laiko j j paimti. 

Į Lenkai Pasitraukė iš 
| Aluntos ir Maletų. 

Anglija Grobia Pabaltijos Turtą. 
LENKAI PASITRAUKĖ IŠ 
ALUNTOS IR MALĖTŲ. 

(Lietuvos Atstovybės Amciikoje 
Pranešimas' 

šiomis dienomis išauta sekanti 
privati kablegrama iš Kauno per 
l'erliną nuo nuo kap. Bielskio: 

"Lenkai pasitraukė iš Aluntos 
ir Malėtų j širvintus, sunaikimla- 
tni viską ir terorizuodami gyven- 
tojus. Naktyje prieš pasitrauki- 
mą Lenkai atidarė karštą šaudy- 
mu išilgai visą frontą. Sekantį 
rytą m u su kariuomenė užėmė 
apleistas vietas." 

Iš neoficialių šaltinių praueša- 
|ma kad kap. Lazdynas išvažiuos 
Įiš Kauno Amerikon už kelių die- 
;nų, po sausio 20, 1920, o krup. 
I'ielskis už poros savaičių. 

Valstijos 1 )epart;uneutas. 
(State Department), oficialiai 
pranešė Atstovybf-i. vasario 16, 
kad jie kablegramti jsakė Ameri- 
kos < ieneraliam Konsulini Lon- 
done u/vizuoti p. M. .Varijausko 
paspbrtą ir pagelbėti jam įva- 
žiuoti j Suvienytas \ alstijav. 

HINES TARIAS SU GELŽ- 
KELIŲ VIRŠININKAIS. 

-J* v- ._> * 

Wasbington, vasario H) d. — 

Xuo šios dienos (ielžkelių Pi- 
rektorius Ilines ir dvidešimts 
penki svarbiausi gelžkelių virši- 
ninkai svarstis vakar senate ir -rit- 
stovii 'hute praneštas perrašyto 
gelžkelių perorgani/avim *. pro- 
jekto alpines išlygas. 

Pataisyti projekto skyriai, ku- 
rie buvo skaitomi, jog jie labiau- 
siai atkreips domą gelžkelių virsi 
ninku, yra tie, kurie draudžia nu- 

nništi gelžkelių darbininkams al- 
gas anksčiau rūgs., i d. ir sutve- 

ria pastovų trečiųjų teismo komi- 
tetą iš devynių narių, atstovau- 

jančių visuomenę, darbininkus ir 

korporacijas. 

36.000 ČEKU BUS PA- 
SIUSTA NAMON S. V. 

LAIVAIS. 

Washington. vasario 10 d. — 

Stabo perdėtinis. gen. Mareli, at- 

stovų bute šiandien pasakė, kad 

36.000 čekoslovakų kareivių iš Si- 
biro bus pasiųsta namoh Ameri- 
kos laivais, o kiti 30,000 bus ang- 
lų laivais ir kitokiais. Pirmas 
Amerikos laivas. Sheridan. turės 
apleisti Vladivostoką apie vas. 

25 d. 

DARBININKAI PRIEŠINA- 
SI GELŽKELIU ALGU j 

AKTUI. 

Washington, vasario 19 d. — 

Protestas prieš alpines išlygas su 

statyto gelžkelhj projekto bus 
pasiusta laiškuose pre/.identui 
\Yilsonui- ir vyriausiam dire kto- 
riui lliucs; minėtą protestą šian- 
dien sustatė gelžkeJitt unijos at- 

stovai ir Amerikos Darbo Fede- j 
racijos viršininkai, susirinkę fe- J 
deracijos sodyboje. 

Berlinas, vasario 18 d. — Ša- 
lies skola kovo mėnesio pabai-' 
goj pasieks 204.000.000,000 mar- 

kiu, kuriu 100.000,000.000 markiu 
padaro bepalukinės išdo notos. 

, ANGLIJA GROBIA PA- 
BALTUOS TURTĄ. 

Helsingfors, vasario 10 d.. f>er 
Londoną, vasario l<) <1. "Mušu 
britiniai pusbroliai grobia visą. 
ką tik nutverdami Pabaltijnie. 
kad lik jankiams neliktu. sako 
Tribune'o korespondentas John 
Clayton. Jis sako, kad Anglijos 
politinė* ir komercinės klastos 
yra užtaisę tinklais visą rytini 

išitos jn'.ros pakraštį aiškiu- liksiu 
[pavesti visą šalį Anglijos finan- 
sininkams išnaudoti. 

Jie jau \ įsiglemžė Latvijos ir 
Estonijos linus ir miškus ir da- 
bar kreipia savo domą j Lietuvą. 
Vienu \ iena Amerikon firma. Na- 
tional City bank o f Xe\v York 

!mėgina verstis šitoj šah i. bet jai 
nesiseka, nes amerikinės misijos 
atsisako turėti ką bendra' -u ko- 
merciniais klausimais. 

r 

PRITEISĖ PAČIAI $800 
! MĖNESINIO UŽLAIKY- 

MO Iš HEBERTO 
GRANE. 

j Aurora, I.!., vasari-1 19 d. — 

j Jauna Costa Rie'ietė Mrs. F.lida 
jl'»/a. f>ati vieno didžtuju dalinin- į< f. 
ku C "rane'o kompanijos. Herberto 
1'rane'o laime-; o šiandien bylų 

!,pas teis/ją Mazzini Slusser Kane 
< aj >skriči-» apskritiniame teisme 
lilenevoį. Jai priteisė laikinojo 
lužiaikvmo no S8:.o mėnesiui. 1 1 

j Mrs. ("rane tvirtina. kad jos 
: vyro iupiaukos siekia $90.000 per 
įmetus, bet ji turėjusi u/.sistatyti 
Isavo gražiias. kad nusipirkus 
sau ir savo vaiko gyvenimui rei- 
kalingu daiktų. 

lieto, kad Mrs. Irane buvo 
priteista po S800 mėnesiui laiki- 
no užlaikymo ir £1200 atmokėji- 
mui jos skolų u:': tą laiką, kaip 
vyras ją apleido anie metai tam 

atgal, teismas taipgi priteisė, 
Į kad jis atmokėtu :os advokatui 
$2000 ir teismo lėšų $5500: visa 
tai jis turi užmokėti bėgiu dvi- 
dešiniiics dienu 

Žineles. 
Paryžius. — Martluui ir Hriand 

abudu stengiasi sumušti Mil'c- 
rando ,ald:ią. sakydami, kai' ii 

Novorosisk. — Kubanės ka- 
zokai du metai tam atgal .u/vedė 
i)enikin;į ant kelio Maskvon. 

Barcelona. — Keliama protes- 
tai prieš norėjimą išgabenti 40, 
000 tonu cukraus, kuomet pačioj 
Npaniioj jo trūksta. 

Praga. — ė'ekoslovaku valdžia 
ir bankininku sindikatas padarė 
sutarti sudarymui fondo reika- 
lingo nupirkimui po jo.'vo pnn-. 
du amerikinės medvilnės kas mė- 
nesis. 

ir šilčiau: vakare ar subatoj snie- 
gas. Subatoj po pietų ir vakare, 
šalčiau. 

Saulėtekis, 6:40 vai. ryto: 

Į perdaug nuolanki \okivtihi. 

Saulėleidis: 5:26 vai. vak. 


