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tvirtina, kud ta 
visai |mšalini*Bei (o daugel vietose pakė

limui streikai ir d<*mon»1 raci
jom. Protestuojama prie! vy
riausybės ntirili-idituų taiko* 
konferencijoje.

Ve kode) Italijon premjera* 
statosi prieš talkininku*.

DRAUGAS”

KI Paan, T«l, Hri. 11.—Anų 
dienų iš Vilta Aliun uola. Mek
sikoje. atkeliavo kurijeras j 
miestų Juarea, tai|*|int Meksi
koj. Kurijeraa pranešė žinių, 
jog gen. Frlipe Angele*. Car- 
raturn* priešininkas, su savimi 
turi skaitlingų ir stiprių ka-

vakar gana liežuvių armijos 
fotografijų B Urtnvo*. Taip- 
pat nuo p. Noraus. iš 
sekančių knMeųnuBų:

Tokia karė yra laimi puvo 
jinga viešpatijai. To |MVujati* 
gali susilaukti Anglija. Nes. 
sako, airiams jau nels-lieka 
kitokio išėjimo.

KAINA 9 CENTAI
HMCB CEMTS

Berne, biri. 11. — Berlyno 
' laikraštyj Vo*-i-cbe Zeitung 
Jtieorgv Bernlinrd perspėja vo
kiečiu*. knd jie p-rdang nešo
kanti; ui. nepatvirtinimų tai
ko- sutarties.

.lis sako, jog vokiečiai tari 
liautis* tikėję, knd jie gana 

Ilient kokiu* pi lengvinimui 
taikia *ų lygose. kuomet pri- 

i Vers savo vakikių nepatvirtinti 
'taikos -utnrtir*.

Kad tuo tarpu kilų viešpati
jų atstovai stovi ui kai-ku- 
riuos palengvinimu*.

Tukino liudu daugelis klau
simų neišrišta. Ir tai visa ati
dedama iš vienos dienos kiton.

Ir taip kasdien.
Premjeras (leinmcenu tad 

trukdo darbų, nehdadama* 
sparčiau |m<tunw-1i |ūrmyn tai
kos reikalus. Gi tų reikalų yrn 
dar gana <lnug.

Perkratyt belgų reikalu.
Belgija reikalauja praplėsti 

savo ruhežin* (Kandijo* ir Vo
kietijos lėšomis. Teeinu talki 
ninkni negali nieko |m<lnryii 
tuo žvilgsniu. m-s ls-lgai turi iš 
senovė* sutari) su < Kandija.

Bet kadangi Is-lgai prisispv 
rę reikalauja gauti pkrfu* žr 
mė, nuo Olandijos, tad talki 
ninkai nn-prvmiė |M*kirii ko- 
misijų ir šiai pavesti senobi
nių sutarčių peržiūrėjimo.

Komisijon turės ineiti įteigi 
jos ir Olandijos atstovai.

Austrai pasirengę atsakyti.

Waahington. biri. II.—Rena
tas veikiai apsidirbęs su tai
ko* sutarties teksto paskelbi
mu prieš prraidento norų, da
bar pradėjo veikti prieš pačių 
tautų sųjungų. kuri yra ank
štai surišta su taikos sutarti
mi.

Senatorių* Knox iš Pennsyl- 
vanijo* valstijos indėvė sena
tui rrioliurijų. knd iš taiko* 
sutarties butų išmesta tautų 
sųjangos reikalas.

Kitai* žodžiai* tariant, seno 
toriu* Knox nori, kad sutver
ta tautų sųjunga neturėtų nie
ko l»-ndra su taiko* sutartimi.

Senatorius 
sujungė yrn 
daiktais.

Ir jei la*
*nko Knot savo ntudiurijoje, 
M-riatn* negali* ;mlvirtinli su
tartie*.

! mes su villislai* revoliucijoaie. 

iriais, nrlm perėjęs pastarųjų 
pusėn.

Vilios šalininkai čionai nt- 
, virai |MMikoja. jog gen. Angl
ie* tuojau* užpul-ių* miestų 

'Jiiarezų ir jį užimsiu* ls> di 
dėsniu ]ia*ipriešinimo.

Didėja banditisnuu.
Iš Meksiko* sostinė* ofieija- 

liai skelbiama, jog |driinėj 
Meksiko* įlalvj Immlitiuiin* vi
su smarkumu plečiasi. Y;su' 

ITeliimnleper geležinkelio apy
linkėm*.

Traukinių važinėjimas tnr)M- 
Tierrn Blnnca ir Vera t'rus su
spenduota*. klIoIlH-l ten buvo 
užmuštu* t'arrnmui* gem-ndir 
Itamy *u keliomis dešimtimi* 
savo kareivių.

Tui PI si t |s<rkir*tn< geležin
keliu susiliešimn- lnq*- Tam
pi™ ir Munterry.

Rubežiama nėra pavojam.

Suv. Valstijų gen. Cnls-ll. 
pietinio ihųiartumenla ir Mek
sikos pnraliržiai* koim-mlan- 
ta*. knrė* ikfmrtnmentui 
Wa*bingt»<s- ra|s>rtav>t. jog 
Suv. Val-tijų ruls-žinm* ne- 

grūmoja iki veju*. Todėl ir ka- 
riuamenė* *ludlliau* padalini 

.ma* šiandie nrreiknl’nga*. 
Į Gen. Cids-il tvirtina, knd dn- 
I bortinė* ėin kariuomenė- yra 
j užtektinai atremti niekrikonn* 
' revoliucijoaieriu*. jei tie kė
sintųsi briautir* ant ruls-žiau*. I

FRIEND

Iš Vienno* pranešama, kad 
Aust rijo* valdžia jau parirvn- 
gn»i ofirijalini at*akyti j tal
kininkų taiko- *ijlygn«.

Pasakojama, jog tasai at*a Į 
kyma* bu* paprasta* nųlygom- 
pasipriešinimą*.

Paryžius, biri. I<». P.ino ' 
ma* talkininkų maistu apru 
pinimo komisijų* pirmininką* 
lloover čia paskeltu'-, jog vi ! 
►am |ia-:mlyj tani-to uBek*ių. 
pilnai )s> ateinančio, pjūtie*. 

Jjii neištiksianti kokia nor* 
netikėta kntn-tndn. kenkianti I 

i'javų valymui.
Duonos sųmatn yra lyg*va-

i roję. Ik t Aim-riko* javų i.- I 
ištekliu* bus reikalinga* Ku | 
ro|Mi. Gerai yra ta*. kml kvie-' | 

|ėių ir rugių prekyta Amrri I 
|koje «!ar pa*iliku*i vyrinn*v I 
j Iv* runk o-*-. Ta* perpriklinm- i 
neteis <|*rkuliiH>ti ir j namie

•t
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L Amerikos lietuvių Taryta 
; praneša, kad B. F. Mastau* 
ikas iš Delnai, pirma* teito* 
Išautas Suvienytų Valstijų A- 

ę 4rijaeijo* Taraytaje tari-s rae- 
, -ta, tajio išrinkta* los Taryta* 

;Pre*idratu jos metiniame su- 
'važiavime U'astiingtonc, l>. C 
P-aa* Mastauska*, |uitaigęs 
>ųryši ra Armija, tavo nu- 
.aėųotas Paryžiun su kooTidcu 
tajntiu nždaviniu, kurį jam 
-lpa*adė viešosios Informacijų* 

^bmiteta*. Paskui ji* darba-

•tovių IMcgacijo*
jr—hrrarijoje. Tuo pačiu žy
giu tapo išriakti į valdybų: 

■p-m* J. K. Milių* iš Piltsbur- 
go, buvę* Ans-riko* lietuvių 
Taryta* Prezidentą* datar y- 
;ra pirmu vii-c-prvriik-ulu, 
laaa A. Stakni.* iš Newark*o

J. antras vice-pmidcnta* 
"ir p. Vari Z. Cliesnun (Cerau- 
"lis), sekretorių*.

Taiku*

i

ku I 
1x4- 
1A-
lik

Pintoji sesija.

Delegatų pirmojon eeaijoa 
pribuvo į 301. Didžiumoj pažį
stami tautiainkų veidan Ne
mažai prisimaišiusių vadina
mųjų neaiškių katalikų, kurie 
ncvi*umiM-t ir nevisur tauti
ninkų klauso, bet aplamai jų 
piditinę mintį seka. Matosi ir 
tikrai susipratusių katalikų. 
Kaitar ir bolševikiška* veidas 
*arta*tištai šypsosi.

Vicmtaiktų valandų Dr. A. 
Eimuntą* paprašė susirinku
siųjų alyibi* ir “lėtnyti, ka* 
dėsis.“ IK-jusi štai kas: ati
traukta vaųia*. P-lė Rakau- 
rimitr nuo halkntm giedojo 
“Star-Spanricd Banncr,“ gi 
i* koriilnrinn* tuo tarpu kari
ninku* atnešė S. V. vėliavų. 
Gieitaa IJHuvo* kilimas ir in- 
ešl* lietuvių tautinė vėliava, 
naujoji—geltona, žalia, raudo
na. Himnus praikslniit ir tai- 
ginnt stamliiida varpas, tari* 
tielcnevai davėsi įsiūbuoti. 
Himnų giedojimas is-buvo" 
jsfiuilinga* gal iš to* priešas- .kauskn. Ai* knlls-toja* stengė- 
ties, kad p-lci Rakauskaitei at-i"i ajiilirėžti orimo tikslus, 
si rado kouknrontų. (Turimt pcnlčjo, sak nlama*.

I’u tų ccrvmouijų seimų ren- į*5*' *■'* oeinia* “nulio* pama- 
gianėios komisijos pi rūtini tikas į *n* busimai Išetuvo* valsty- 
J. Ilagdžiunas už stalo patart-1^**-” įimtai reaoliuei-
diiKi. jiem* pakom|diiiMiituo- ‘i-’ ’r klausimu* svarstyt L Da- 
įlanin*. pp. B. Butkų. J. Mur-|'* komplimentų ebieagie-
tii.kn. M. Vinikų ir adv. J. S. ® R,'m’ renCTsicms.
Is>|uilto. I'aktlestiem* suscilus 
|M-r*lalyta pruf. Andcrson iš 
N<irtb-Westcra Vnivcrsity.

I*a*tara*i* ilgokai kalbėję 
(angių kalboje) apie tautų as- 
pi racija*, pabrėždama* mintį, 
knd tautyliė ir savita valstybė 
yra amžina* ir naolatini* fan
tų troškimas. Savo kailių dik- 
šiai iliustravo istorijos nudri
ktais. Jis mvgo ant punkto.

tojai gal jau pastebėjo, tad 
i seimas prasidėję be maldo*. 
- Jei prieš seimų buvo kalbos 

apie maldų, tai tik “kanrafla- 
žan.” Jus neimu m-i “dūko“

> nesimtė ir rengėjai jai vieton 
■ neišsiteko.
i Galerijoj žiūrėtojų nnlaug. 

Aių sesijų jų visgi daugiau— 
, pirmojoj sesijoj vo* keli te*i- 
i matė.

Visa lai teko |>astebeli, kol 
buvo skaityta keli pasveikini
mai, tarp kurių pažymėtina* 
i* p. M. Yčo, Pažangos Įiarti- 
jus pinuiuinko, iš Paryžiaus.

IS-rslatytasai p. B. Butkus
n »— » * _ ■ ?• . »«------2_AuzrribSta, KM nr»iunni

“turtaeijų” darbavosi sušauk
ti šį seimų ir ik-kojo susirinku-1 
sičiu*, kad jo darioj parėmė.

Kalta p. B. K. Balutis, anot 
jo palies uŽMtvtamradavimo, 
“gaidys nuo to paties mėšly
ną.“ Ji* tik |uu>vcikino *u*i- 
rinkusiu*.

“Geriau* pošmiernoti” ve
dėja* pakvietė p. J. \V. Liut-

t *
Trečiame *trai|amyje p. Farb. 

num rašo apie Rttsijų ir jos 
' . bolševiku*. kiek galėjo gauti 

žinių iš Belaisvių lailševikų. 
patekusių į ranka* lietuvių 
kariuomenei.

Tarp kitko (t F. mito, 
lietuvių armija. >uguvu» 
ževikų. kariaujantį pre-š 
žuvų, mimu ju nelaisvėn
sušaudo ant virto*. kai|w tė
vynė-* pardavėjų.

Farlmuina* ta!lx'-jo su vieuu 
II raudunaniiics'iu. kuris |mt*

pasidavė lietuviam* j nelais
vę. Ta* sukėsi buvęs iiumar 
cbi*tu, o prie bolševikų pri* 
stoję* tik dėlto, kud neturėję* 
kų valgyti ir tikėjosi muisto 
pasiplėšti Uetuvojc. bukų 
ji* Imisini nekentė. .Imu rodė
si. kad Lietuvių mprigultnyl*"- 
yra daugiau nieko tik vokiečių 
intrygo.

Tume |>ačiuii>e strai|>*nyje 
Fariunana* aprašo, kaip Lie* 
tuvujr buvo vargti* lx> drus
kos. knip tu* vargu* p;i-iliai- 
pe, kml gailia <lru*ko» i. Vo 
kietijo*. Ih-t ne vi*i gavo kiek!

Tuo ir užtaigė savo kailių. 
Atskirta kelio* miliuto* ve

dėjų su advokatai* Knčimta 
ir Bradšuliu pasikalbėti.

Pranešimų daro gnu sekre
torius. 1»r. K. Drangrli*. Ji* 
praneša, tad užsiregistravu
siųjų delegatų, syždn ra atsių
stai* maislalai*. bet nepribu- 
vu*iai* delegatai*, yra 470.

Vedėjas p. J. Bagdžinna* 
nžmškia, tad 
darbų ir rinkti

Atidarius m

dnlaln* pastatyti. Renta iš tri
jų kandidatų. Kandidatai—p. 
Kt. Geguži* ir p. J. Bagdžiu- 
na*. Vargas su trečiuoju kan- 
dhlatu—norinčiųjų daugiau 
tambdatais būti nesiranda, 

adv. Lopattai, nei kitiem*, ap
sistojam* prie dviejų. Balsuo
jama viešai. Iškjla ginčų. įtai
sų skaitytojam* nesutinkant. 
Klnpto balsavimo šalininkai 
nžsispiria ir varosi atšaukti 
viešo talsaviiim nutarimų. 
Ginenosmi įsiwlia p. Kt. Aiui- 
taus uuiiHlalas (ji* *i-iux» 
ženklų kišeii'mje laikė). Agita
cijai ir gim'-am* tęsianti*, at
šaukiama vieša* taisavima*. 
Atšaukinutm* prasidėjus, at
šaukiama ir nominacija ir pir
mesni talsavimai. Ginčai apie 
talsavimu* ir taip balsuoti 
užsitęsia ik. 4 valandai.

Nominuojuiiui išimujo slap
tam talsavimui kandidatai j 
pirmininku*. Mhm kartu j pir 
mininkus kn.ididulu Imli apsi- 

Pruskleila 2:23 vai. Ktaity- iitm p. J. S. I»|aitto, bet atsi

(iiidg icirc.

IVrstatytaaai adv. J. & Lo- 
palto savo kalbų pradėjo pra
nešimu, tad p. J. Gabrys, ap
siskelbę* Lietuvos prezidento, 
mėgino vardan visos tauto* 
įlaryti sutarti*. Pranešė, tad 
p. Gabry s pabėgo, taip atvyko 
tikroji delegacija. tari yra iš
tikima I-h-tuvoo valdžiai ir A- 
lileriko* lietuviam*. Dėstė to* 
delegacijos darbu* ir kova* su 
lenkų intriguoti*. Skaitė iš 
Paryžiau* delegacijos laiškų, 
raginantį Amerikos Ih-tnviu* 
prie vienybė*, jau tilpusį ke
liuose laikraščiuose. Daryda
ma* pranešimų apie Lietuvių 
Dienu* pinigus, užreiškė, tad 
pinigai suvartoti už|x>rtaut 
reikalingų daiktų IJriuvai. 
Per. kaitė ir padarytų sutnrtį 
su Ramlummju Kryžium. Tei
sino savo pozicijų ir kaltino 
tuo*. kų su juo nesutiko.

Skaitytu sveikinantis kabli-- 
granui* iš Valdemaro. Sesija 
uždaryta 12:30 iki 2 vai.

Antroji teiti jo.

policijoje euro laikai*. Vokie
čiam* užeinant tie šaipokai 
pabėgu į Iturijų. Netekę elitu 
lurnino* ji<- metėsi prie liul- 
ševikų. Jie buvo tikėję į enru 
galybę, paskui j vokiečių jie- 
ga*. pagaliau* į liulšcvikų*. 
Tik vienu* tėvynė* Lietuvos 
-*tiprylx-* jie negalėjo matyti 
ir dėlto tarnavo jo* prii-šam*.' 
Lietuvai kylant iš gralKi ir tie 

j niekšui ėiiii- statyti* lietuviai-.
Ketvirtame savo *trnip*nyji' | 

tas norėjo. Valilžia paskirstė i (Dailv Neu> Chicago Jutu- G) 
jx> penki.* ar dešimtį svarųjį. Farbman kall-n U-veik vien 
šeimynai. Hpht Busi jų, fm*intiu>hslam;i'

Dur Furbuuuia* neminėjo žiniomis, gautuini* iš lietuvių, 
vienu* Žmonių rųšics, būtent., Iš tu trečiojo straipsnio ims, 
tų lietuvių, kuriu niekam m*- gauname tik liek fmliitL tad j

sako p. 8t Gogvžia. Eina eilė 
pamokslų apie tvarkų. P-a* B. 
Butkus net užreiškia, kad jei 
taip eisis, tai metas uegalės 
susirinkusiųjų sutvarkyti: ki- 
ta*-gi užrei&ia, kad jau ravirš 
valanda, taip seimas varo gin
ču* ir negali išsirinkti pirmi
ninko, tai jei but susirinkta i 
7,000 atstovų, tai pirmininko 
neišsirinktų į tri* mėnesius.

Kandidatuoti atsisako ir p. 
J. Bagdžinna*. Kįla eilė |>n- 
mtdislininkų kandiilaliuu* ir 
priverčia pp. Gegužį ir Bag- 
džiunų apsiimti.

St. Geguži* 137 ir 13G. J. S. 
IsiIMttn 100 ir 98. J. Bagdžin 
na* 10X

Vedėju lieka p. St Geguži*, 
pagvlbiniutai* p. J S. Loęmto 
ir vieton atM*akio*io p. J. 
Itagdiiiino aklianiacijo* bodu 
aprciikanui* adv. Bradėulis.

į raštininkus numina ujama 
P. Norta*, V. K. Račkauskas, 
J. Eaalda* ir V. Jankauskas 
(Jankus), nor* nubalsuota, 
tad butų try* tandnlatai. At 
sisakiu* P. Norkui, lieka kiek 
n iki*. Ir raukų pakėlimu ir 
atsistojimu, per du syk, išimi- 
suojaiua, tad riekti slapta.

Balsų gauna: J. Evaldu* 
136, V. K. Raėtansta* 112, V. 
Jankus MI. I*irnnioju raštinin
ku lieta J. Emnldra, o aatruo- 
jo—V. Raėtaustaa.

Rezoliucijom* komisijų siū
loma rinkti iš 9 ir 12 narių: 
pareiua iš 9.

Ligi narna jau seniau dar- 
liovęsi rtamlineijas ruašiant 
Bradralia, Kodis, Balutis, 
Hcrtmanetrun, Km'iustah. 
Jankus, Juniki*. Primtaiua 
Liutkatt*luub ir Viiiika*.

dr. Draugelis, Kodis, V. Jaa-

Trukdoma Lietuvos badau 
jančiųjų šelpimo darbas.

(Ištaiga.)
Iki šiam laikai p. Račkaus

kas nematė reikalingu ari 
spauilai uei Tarybai pranešti 
apie šį laiškų, mat priežodis: 
“Ka* apjuodint pirmutini*— 
ta* pateisint paskutini*” yra 
pilnai pritaikoma* šiame- atsi
tikta*, o ypač, knd kiekviena* 
žiMlis, kiekvienas išsireiškimas 
čionai |<nduota* tavo prieina- 
miausioje p. Račkausko žinio
je ir patalpinimas jo straip
snio, kaip matot, buvo galima* 
tiktai šaltai meluojant.

Ilga* tai prantštaii ir ne- 
malonu*, bet ji* nor* bi*kį nu
šviečia keliu*, kuriai* eina ne
kuriu musų veikėjai.

IM*wr luudisk įtarimo Kk- 
Kkulyvio Komiteto, kad jie 
"Užritaa pirtttaa maisto".

Ai* neva nekalta* išsirvi%i- 
ma* ir intrigų*, kurio* alegta 
ui po juonu, pasekmingai *u- 
|iaraližavo tūlų laikų netiktai 
Ekzekutvvio Komiteto darKy, 
tat sutrukdė ir sudemoraliza- 
vo m-t Tai-ylios susirinkimu*, 
l'žmanytojai šio* intrigos ga
li ištiesu save |>o*veikint, tad 
jiem* taip gerai pasisekė už
kenkti ir sutrukdyti musų 
darbų.

Aio* intrigos prasidėjo .-u 
gavimu sekančio kaldcgramo:

March 14, 1919.

vo*. Apie nuėmimų Alijantų 
blotadoo, kari yra vieni •kir
tinga ano Amerikon blokados, 
galėjo rūpinti* liktai Euro- 
|km lietuviai. Iki tol iki leidi
mo įvežti maistų į Lietuvų ne
turi-jom, nor* nuo Amerikos 
valdžios, iki tol jokio maisto 
nieką* jokių būdų negalėjo nei 
imrduuti, nei nugabenti j Lie
tuvų. Ta* aišku. Dalykai bu
vo pilninusiui išaiškinti žo
džiu TnrylioM susirinkimuose, 
kovo 18 ir bal. 1 d. Negana tu, 
Imlandžio & padariau raštiškų 
pranešimų T. Tary bai ir atam- 
be*aiems veikėjam*, kurio iš
trauko* anka:

“Ka* liuk maisto reikalų 
lai gavom labai prielankių 
atydų ir Statė Departrocate 
ir Uar T radęs Itairde. (ta- 
lutinų atsakymų gausim apie 
scredų ar ketvergų. Tuo 
tarpu ant musų prašymo, 
kad reikalavimas maisto Lu
tų taipgi patvirtinta* mu*ų 
valdžių*, Dutaiži* atsakė se
kančiai: “Dobozi* calde- 
gratns eonccruiug foodstuff* 
aure coufinncd by govern- 
ment. Ctadotaustaitė, Do 
buri*. Berne, April 4,1919.“ 
Buvau pa* IVrlman New 
Yorke, įspūdi* laitai neprie
lanku*, žydeli* be pinigų be 
jokių svarbių kouuekcijų, 
liet su pilnu maišu pasigiri- 
mų. Išrodo, kad pety* lie
tuviai taria pasitikėti ir 
imsikakinti išimtinai naro 
jėgomis ir turtu, supranta
ma, su pilu* 
Suv. Valstijų.”

tia tikra

Trečiadienis, birželi*

aa your Miiotssri
n-ųuired. Financially w» 
can opvrate tbis transoction 
on about tventy per ceut

one eiglit of
Price* are: vbeat, two dti> 
lars sizty; lard, thirty etate 
per pound; eondaaaed milk, 
svvcn sizty per casc. Ship- 
ping twenty five sliillinga 
per ton. Can you arrangv to 
moko forcign dcpouit eove- 

ly and later oa to eover ' 
price of vbolc transactionf 
Cablc your an*wer imme- 
diatcly.“

Viaikai, liliaa. liatafcjg,
April 19, IMU

Slupa*. Čepinskis, Bizauskas 
27 Tortingiem Sųuare,

Finansų ftasija I. Elijo 
šias, M. ltodns, Pivaranas, J. 
Bigilini, t. Msla sra.jl

Marai tvarkyti rontata ke
turi maršalkai—Jucius, Bijau
stas, Dyraša. Bdtavičraa.

Išrinktojo prezidijumo įves- 
diuiums. Ceremonijas atlieta 
buvusi* vedėja* p. J. Bagdžiu- 
na* pranešimu, tad varpas, ku
ris priešais jj stovejs, stanoba 
tonu G. (gelbėkit), taippat 
praneša, taip jis ir kiti cfaica- 
gii-ėiai ruošė seimų. Pasisvei
kino *u nauja valdyba, fia- 
stambino varpų.

P-a* M. Geguži* dėkojo už iš
rinkimų ir kvietė visu* Lietu
vai gelilėti jos rankioję valan
doje. Atsistojimu pagrrlrta 
atminti* lietuvių karininkų, 
karėje kritusiųjų.

Skaitomi sveikinimai seimui. 
|Jų viena*. Kitus, tariu prane
šama tad turį, bu* skaitomi 
rytoj.

Sunkaus seimo darlio diena 
baigiama C<> r*L vakare. Vy
toj ant 9 va!, ryto.

J. A'oupo/.

r. Cabk

Mareli 26. 1919.
Rcrne

Lithuanian Nutional 
Cuuneil Hashingtoa. 

"Vice minster llaekuiilevicz 
a*ks cau Perlumu of Ne» 
York semi Lithuanian Go- 
Veniment 13JMJU ton* good 
dry vbeat; 3(10 ton* lard or

iu pasikalbėt oficijaliai
L. A. Bendrove. P. J. Stri

maiti* priėmė manu ir pasa
kė, tad jis gali su maniui ofi
cijaliai tarti*. Taip būnant 
ImamaLImu JmuIu k*<l pu-
klausti, u L A Bendrovė 
norės ir galės priridėti prie 
uŽĮ>irkhiw nulieto Lictw*i ir 
jeigu sutiktų, tai aut kokių 
išlygų ir ant kiek. Tuogi tar
pu pažadėjau, tad mes, Eta. 
Kutm, rūpinsimės gauti visus 
reikalingus legaliu* leidimu*. 
Vietoj gauti atsakymų ant 
klausimų, gavau ilgų pamok
slų, kad me* neturim teise* 
tiMHiii klausimu užsiimti, tad 
mes nckom|>ctentiški, tad ne
turim už*itiki-jiuK> ir t t. 
lš«-j(* jaučiausi gerai išbartu 
ir iškuiiotu. Kreipti* prie kitų 
musų bendrovių, dar nepilnai 
susiorganizavusių, po tokio 
|>atyrimo tuo tarpu nematėm 
geistinu. Savo užduotį pusirį-

I armijos galingumų, ir tad ne- 
' laimi lojusi bolševikų ekono
minio programų, l'žtat lietu- 

Įviu* gurdina minti*, jog Ru- 
sijoje gali kilti juodašimtiška* 

■ jivgo* ir gali prasidėti žudy
mas vi*ų nerusų. Tai gi lietu
viai lx-ga namon iš Ru*ijo* ne 
dėl liulšcvikų. o dėl galinčių 
luikihi prieš Imlševiku* juoda
šimčių.

Trumpai *akant. p. Farb- 
mnn į lietuviu* žiuri šaltai. Ji* 
n< pilnai mų* tautiečiu* su
pranta. Iabiau*iai rūpina*: Ru
sijos dalykai*, kuriuo 
kbi gn ičiau sužinoti iš Lie- 
luvo*, kol nc]m*iM-ta įmirkti į

ji* ti 
>ic

GALIMA GAUT MVSIPIRKT
Gavome nzajai Blristų Ita 

tnros žemUpių (mapų). Kiek 
vienas gali ant jo susirasti ca
ro gimtinę vietų, pamatyti 
naujas Lietuvos ribas.

Žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio.

KAINA—<1.00.

Turime taippat knygelių "In 
depcndence for the Lithuanian 
Nation“ (angliškai).

KAINA 60c.
Užsisakymų siųskite

DRAUGAS PUB CO, 
1800 W. 46Ui 8L. Chicago, HL

•*■

lil|» 
“Liet

p.
piuigni jau

vegetaldc fut. Givc price in nllikli !*»-'« «r m-užilg-u 
2____ _______ , TnuiJ- join pa»iy»ti kablcgnunui*
puri imli) to Lita'u. Can un -‘•tancių inlormncijų į Ūveiea- 
luud iinmcdiately. Bcque*t r'M *r i Londono, 
ruply of Perimus aml your 
opiniou.“

Geruliui curn-ncy. Trun gulėjom povių* Ii kabivgrainai>

Dobusis.

Bi-iškia, gavom kuuaiškinusį 
įsakymų nuo musų vuldžio- 
kų ir kaip daryti reikale *u- 
žinojimo pri-kc*, ištyrimo sų-| 
lygų ir gavimo pilno* infonna 
rijo* apie siuntimų mni-to j! 
Lietuvų.

Knita gavom šiuo* tablegni- 
mu*. »u*incrimn» ir pn-kyta 
>u Lietuva buvo visiškai už 
drauda taip Suv. Vabtijų. 
kaip ir Alijantų.

Visųpirmiansia tad ntnsų.l 
amerikiečių, 
visomis mu
Amertlme v

uitluocb Uivo 
ų X/?utni> įtikint 

kud ji nu*

April 13, 1919. 
Įkibusi*

Berne
“We ubtained penni**iou 

to M-ml foodstuff* into Litli- 
uauia. Uar Tradc Buoril 
uutboriied to all Auk ri 
cuu* to tnule aml commuui- 
rate freely «itb |*-r*on* 
residiug in l*atvia aml Lith- 
uunia. To shtp fissl-tnff* 
provisional guvernnient 
lnU*t obtain fruin Allh-d 
Bluetaiie Culnmittce iu 
lmudon ccrtificatc staling 
their approval of prujn>*ed 
eori*iguuH-nt. We <-aMed 
Litliunuiun Mi*-iun in Lon* 
tiuli lu grt ibi* <eltifiixte.

umęrti ii Lrtuvot 
jgaliojima* ir garantija yra 
pasiųsta mum* ir bu* perduo
ta.” Taipgi iš Paryžiaus ga
vom nuo p- Noraus, balandžio 
21. kablegrauių, kad mes ne
darytame* jekių tetiamnkl 
pastangų be nuo
Taikos Delegacijos. Jokių to
limesnių instrukcijų iki iioU 
dar negavom.

Ta* gal but luotui butų ir 
posilaigęs, bet T. Tarybos 
posėdyje užn-iškiau, kad Eta. 
Kom. mano kreiptis prie Ame* 
ricau Rclief Atiminintracijo*, 
prušydumu* Lietuvai pašalpos . 
ir pilnai pasitiki, kad jų gnu*, 
taip jau gavo nuo Am. Rau
donojo Kryžiau*. Bet štai, ba
landžio 22 d. T. Tarylms ra- 
sirinkiman staiga perstata 
raštiškų protestų. Po juo pa
sirašo p. Račkauskas, p. J. 
Strimaitis, p. Busb ir dar vie
na* ar du kitų pasekėjų. Pro
testas yra prieš M. J. Vinikų 
ir jo veikimų, buk jis pagelbs
ti kitai sriovei diskredituoti 
musų organizacijas, tad sus
totų iš tVasliingtooo siųsti 
pro voku t oriškus pranešimus,
kuriuose tiktai save giria, tad 
ji*, kuri* niekai! nesidartiavo 
savo sriovei. tyčia sustabdė 
luidnujančiai lJetuvai maistų, 
(tėmykit, ta* vista* dėjo* 
prieš nuėjimų j Rauiionųjį Kry
žių. geg. 3 d.) ir kad jie ne
pasiuntė mu* į IVasbingtanų 
valkiotes po žydų kontora*. 
Reikalaudami. tad Taryba 
instruktuotų savo atstovų pa
liauti jo įlarhų, o Vi liau jau 
•■viknlavo nat atšaukimu iš 
Wadiingtuu*. ,

i triškiu, pildymas valdžios 
įsakymų ir rūpinimasis IJeln- 
vos pašdpa, pagal šių žmonių 
supratimų, yra taip bši<n*pra-
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Dr. G. M. GLASER
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Mieste Akron. Ohio palei 
lietuviškų Itažnyčių yra gera 
vieta užsidėti lietuviškų vai«- 
tinyėių-ilrugstore, duonkepyk- 
lų arlia groccrj au biaernę.

Dr. M.Stupnidd
S1(B fe im M

iltai parmlavime dalyva

P. F. W1SNIEWSKI 
vott.lttskt UM IU • III 

(itnUmn vo

OoUteavife DL Gegužio U 
<1. rieto, aoeijali.tai surengė 
prakalbus. Kallsjo koksai tai 
bolševikas Jukeli*, kuris išgin 
Rusijos bolševikus, kad jie te
nai “rojų** jvjMš, banku. iš- 
plėšiami, kunigu, žudydami 
ir tt.

Čia yra ir lietuvių-liuteronų. 
kurie skaitą lai.vaimuiių šlum- 
Mua ir jų kiauro.

Kuomet jiem. pasakai, kad 
jie eina prieš tikėjimų, tai at
rako. kati, girdi, jie eina prieš 
katalikus, u ne prieš j. Taip 
dar tamsų, yra.

Lawrence, Uaii. G r gūžio JS 
d. S. L R.-K. A. Itustono Ap
skričio susivažiavimas įvyko, 
kariame dalyvavo apie 30 dr- 
legatų. Padaryta <!aug naudin
gi! nutarimų netiktai de| Susi
vienijimo, bet ir dėl Lietuvos, 
tįsi |>arižadėjo remti Tautos 
Fmidų ir Raudonųj| Kryžių.

N«w Britam, Conn čia gr- 
gnžio 18 d. įvyko Tautos Fon
do 5-to ak. cgtra nusirinkime., • 
kuriam, nutarta nurengti pra-1 

me negalėjo dalyvauti dėlto, j kaliau birželio 8 d. Kallr'-to j 
kun. J. Jo

GERKITE IR
GYVENKITE!

Bordo* Arbata išvalymui pa
prastai veikia ant organizmo 
virškinimo ir vulo kraujų. Tni 
yra pasekminga. švelnu, ir 
malonu, valymo būda.? Grei 
tui prašalina visu, užkietėji
mo atsilikimu., a|e>uukiuiinus 
k<ųieiių. di.peu.iju, rūgšti, vi- 
duriuuse. triukšmų ir galvos 
sukimųsi ir pietum, nuo veidu.

Bordo* Arbata yra laimi 
brangintinu vaistu, gydymui 
livršuiimo, kosulio, karščio ur-. 
bu vidurių kataru.

Kainu 23c už vienų |iakelį. 
Gulima gauti visose uĮdiekoM- 
urlm tiesiui j«-r kra»ų iš

BURI)A DBUG 00.
1363 North Ashland Avenuc,

Chicago, III.

protestų prieš S. L. A. organų 
“Tėvynę.” kad mnn. 1!'. š. m., 
patalpino karikatūrų pajuo-

jimai vyčiam. šokikam.. Tie 
imtys prieš pusvalaudj .mer
kiami vyčiai iškelti, išaugštin- 
ti.

Ant rytojau* vieton anglų 
iluikrašėiai plačiai aprašė- tuo. 
-.tokius, pagirdami lietuviu., 
i Lietuviui buvo pažadėję daly- 

Kaip Vyčiu* išlydėjo j tokiu*, 'nnti ir jum-lavimc. bet ki- 
, r» ■ , -. .. 'virčiam. jvyku. nesutarta.
(Pulm.ga i. “I)r-gu 133). ..x,.HJ|ris Eveuing XeWg.. 

Islydė-jiuia. buvo labai pra. Išprašydama* part.invinių im
tas. Vyėių šokėjai iš I.išturi n | brielė, kad lietuviai parodavi

k
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Į CHICAGOJE.
KOLONUI!.

TRAUKINIO U1MU4TA 6
ŽMONĖS

Buriington pasažierMs tran
kiais važiumlnina* iš Aurom- 
Ciiicagun, Ib-myn prieniiestyj 

*---- —; t-MinMiiiN) MKv*T»t to
pravažiuojanti automobilių -n 
• žmonėmi*. \”«i vnžiavn-n-ji 
užuiušlo. Tuk įvyko lliauatlia 
Butui'ja, skersai kurios eina ne- 
upaaugujamas geležinkelis

Žuvo Mrs IViIliam Vignnd, 
iš Bcroyno. su trimis saro 
vaikais: \Villnrd, Itaymoml ir 
Caru. Tai|ų«t IVilIiam Steiu- 
brrg iš tiary, luL Vigand’ie- 
nčs svainis; ir IVilIiam C. 
Kiek iš llmlk-y. Mieli. Itada- 
rasi* valdė autmisdiilių.

Jie visi važiavo į Mount 
Aubum kaitino*.

Nelaime matė darbininkai, 
dirbantieji prie ta grležinkc- 
lio. Toje vietoje geležinkeli* 
užsisukti. Tnd niitoriailiilių vnt 
dus vyras n>ųiast<-l«'-jo alls-. 
•ančio traukinio.

Darbininkai auginio atliė- 
gnačio traukinio švilpimų, tad 
laiku pasitraukė nuo ketio, |r 
tuojau* tie* Ifiaantba avv. pa
matė važiurjautį automobilių. 
Kaip tik ši* užėjo aut bėgių 
ir trupučiukų sta|ilok-ja, trau
kiom garvežį* smogė

AugMaustas šalies tei-ma* 
atmetė prašymų. kad Einamo 
žnmt-žislžio Karį Dear byla 
l>utq atnaujinta.

T<4iiuo bud u atigščiausias 
teismas patvirtino žr-tm-sniojo 
tei-mo nu-prendimų. kml Ik-nr 
turi Imt pakartas.

IVrn'iai sansyj Ih-nr mi kitu 
mv« Mi*ru nuimk- it. Dsam- 
šoferį IVolfe. Drar norėjo at
imti nuo Mifi-rin automobiliu. 
Šoferi- |«i-iprii>ino. Tml jum 
ui tai paleista kaklam kulip- 
Ica.

Jo Miltas savam laike 
lamstas kliurk įtikai metų 
įėjimu. iri ji« miriop.

ka-

NAKTIMIS 0FKN8TVA 
PŪKŠ rnnmiAr.ni.

TU8

Policija liaugiatisia naktimis 
<tal«r varo ofensyvų miesto' 
prieš visokias njšies krimina
listus. Suimama šimtai inta- 
rianui. Tarpe anų susekama 
pavojingų piklmlarių.

Savo keliu, nors užpuldinė
jimai ir plėšimai kiek sumažė
ję, bet piktadariai savo vei
kia. Kasdien pranešama apie 
naujos užpuolimus.

Mieste piktmlarių — tikros

Brangus broliai ir sesutės! 
Skaitėte laikraštyj džiaug- 
Milingų pranešimų, kad (’hien- 
go* mio-to majoras skyrė IjiIi. 
Snj. dieną. padaryti viešų au
kų rinkliavų |mi visų Chieagų. 
Ta diena yra birželio 16 d. 
Kad musų našlaiėiams prie
glauda yra reikalinga, nėra nei 
kaliais. Taigi, jei vablž.ia at
jaučia mu«ų nnšlaiėių vargia- 

if* yraMKVop 
viešai rinkliavai, tai kokios-gi 
turėtų Imti musų, lietuvių, šir
dys, jeigu mos nentjaustiinn-in 
ir ramiai praleistumėtn tų die
nų! Vardan našta»ų ir jų 
vargingo padėjimn, atsišaukiu, 
knd mnsų kno|im> šių savaitę 
diridų nenuilstančiai, šaukit 
susirinkimus, paprašykit idant 
visi niUMi lietuviai teiktųsi nt- 
sįlankyti ir pasidarbuotų dėl 
musų nelaimingų našlaičių. 
Vpa<’- moterys ir merginos. At- 
minkim. jeigu mes šitų progų 
praleisim. musų našlaičiai il
gai <lar prieglaudoe turės 
laukt. Tai butų didelis apsilei
dimas ir paliktumėm kaltais.

Kuoįios agitacijos dėlei pra- 
; neškite man. aš visailos pri- 
hnsin. knd tik vaisiai tos Tag 
day batu kuopuikiausi.

S. JnoovittM.
Lak Rųj. Centro 

agitatonna.
1733 So. Rtring Rt, 

Orieaga. BĮ.

Atamskiliiar dily*

Nūs dešimtis pėdų.
urinimės traukiai* sus

tabdyta : masalui, kad patir
ti nelaimę. B-1 tuojau* ir vėl 
leistasi toliau* į (liicago.

Davakari-je |iatK Vigam! iš
ėjo U naro oTim vidumiestyj 
ir nusipirko laikraštį.

Dindeb'-jo jis j ant galvį ir 
kmm< im-tiro. kuomrt |mwut--. 
kad Ikro-ync traukiniu už
mušta 6 žinom-*.

Isūkraštyj m-tuivo <lar pu- 
vanlžių. liet iš praneštam su 
prato, kml turi-jo žūti jo visa 
šeimyna — nsiti-ri* su 3 vai
kais. Nuvažiavo ruimu ir įsiti
kino. jog ta* tiesa.

Didelis yra pm-ižengimn- 
geležinkelių kompanijų, knd 
jos neapsaugoja skersgatvių, 
ypač apgyvrnloM- žmonių vie
tose ir prie užsisukimų.

Bet nemažesnė vm kaltė ir 
tų žmonių, katrie Is- jokiu* 
atadniro*. tie aprifiurėjimo va 
žiuojn skersai geležinkelių.

Jei šiandie st<-ngiauui-i 
pravesti parėdymų, kml auto j 
mobiliai butų sustalalami prie 
gatveknrių bėgių, skersai ku-1 
riuo* reikta važiuoti, tni kodėl 
žirninė* neturėtų nnliaiiUiilii) 
Mi«t aisti t i priviižiaviis gide- 
žinkeliu*.

Visur ir ii.*umm-t pinimjc! 
vietojo turi stovėti nt-argu- 
nui*.

kad panaikinti rims 
kinų ir kita* skalbyklas rvsi- 
dem-ijų virtose ten. kar tom* 
skalbyklom* yra priešingi ap
linkiniai gyventojai.

Tnipimt sunuinyiur Įmžynii 
ma. kml baltinių skalbyktoa 
visur liūtų sanitariškai ūžia’- 
komos, kad jų arbatų kur tam

Katalikų Misiūnų Draugijų 
Sų junga (liicagoje savo kam- 
pnnijų |inM*kminpii varo pir
myn.

Ligi praeito antradienio <«• 
rinkta apie f IŠMINI.

Nu-prę-ta surinkti 47.V),<IOO.

SUIMTA DAUGIAU RAU 
DONŲ JŲ.

Anų dieni) fck-rnliai ibiek- 
livrai u|i«ilank<'- kettaosr nuli 
kulių gaivalų susirinkimuos • 
ir simn slavo keli- intarinnm- 
aruin-histu*.

Ti-iMlarysliK <i<-Į«<r1niiHiilo 
biuro lliicngoje viršininką* 
Itnrry nusprendė ria išnaikin
ti miHlontuisius.

PADIDINTA UŽMOKESTIS 
UŽ TELEFONŲ VAR 

TOJIMA

Chicagos ti-b-futių kumpnni 
jo* pn*7.idelitu* amini |in*ki*l 
Ih- didi-sls- mokestį II 
nų vartojimų.

M H—tn* mi-prondė 
kimu

t.b-Li

■Iii(■I 
kovų prb-š koiii|iniiijn. Kol 
to nepoilaiė. Gal bu» taip, kaip 
su viskuoiu.

JUDAM PAVEIKSLAI

Trečiadienis, birželiu 11.

ir man teko papietauti. Seimi
ninkė*, gaminusios skanius 
pietas vertos vpatinro pagy-

ORIUIAS

PRADĖSITE SIRGTINedėlioj, birželio 13 <L, 2 
vai. po pietų šv. Kryžiaus pa
rapijinėje svetainėje, ant Town 
of laike j vyks Lietuvos Vyčių 
Cliicagus Apskričio sudrinki- 
ma*.

Visos kuopo* šių savaitę iš
rinkite atstovu*.

Valdyta.

RirMte 4 d. Daria Bųnart 
patim svetainėje L. Vyčių 13 
kp. boro pamena gražų M- 
miniška vakarėli paminėjimui 
vardadienio knopos dvariško 
vadovo, knn. Norberto Pakal
nio.

Vmųpirma gražiai paskam
bino ant pijano duetų p-lės: 
Ežerskaitė su Itrnzanskaite. 
Solo padainavo p-l; A. KnBei- 
kaitė, akomponnojant pijam 
M U J Ifa*-* —J

ro to p-1ė Z. Jurgaiėintė 
padoklrmavo eiles. Galians še
šios mergaitės, bntent: Z. Me- 
Stauskaitė, Z. Pukclaitė, Z. 
Jnrgaičiutė, Z. NarMaitė, Z. 
Itajorinaitė ir R. Norbotaitė 
ant irtražir pašoko gražų že
li

Tmke nžkandžin pasakyta Im- 
lioa prakalbėt. P4ė Z. Na- 
-♦ -A '* « - - -A a-a_____ . __'nkniic. ura

pritaikinta* eile*, knn. Pakab 
•••ana — t ** perar juuimę vtj
Kėlių. Ant gale gražių prakal-

Kaip jau žinoma, tad CMea-
* Eohdariagaji Rųjumm «u-
* b-rdrma surengti suku rink

liavų po visų Cbieagn birželio 
16 d_ t. y. ateinančiam pirma- 
dienyj.

Kad pasekmingai isnandoti 
tų progų, kad pakelti musų ko- 
bmiios vardų, reikia kad visos 
Bridgeporto moterys ir mergi- 
t.-ai stotų j darbų.

Kmnisija atsišaukia j mote
ris ir mergaite* lygiai ir vy
ras prašvitama pasišvęsti to
je dienoje aukų rinkimui. Kas 
Hori patarnauti našlaičiams 
kviiėiamas išanksto užsiregi- 1 
-truoti I*. I). Sąjungos krautu
vėje. |si ulini. !*>l W. .Tini St.

Komisija

LABDARIŲ RINKLIAVA.

1-alslaringoji Nųjunga turės 
rinkliavų po visų Chicagos 
miestų pnnedėlyje. birželio 16 
<L Visi lictuvai netiktai turėtų

I
užjausti tam darbui. l*-t pi B d. Lietuvių Baž. Salėje 425 
g. Ik-ti ka* kaip gali. Rinkė Lafavette Str.. Utica. N. Y. I 
jom* (knd liktai jų butų už
tektinai) reikėtų aplankyti 
visu* miesto kampus visa* 
įstaigas ūlant su surinktais 
pinigai* neimtų gėla ski-llitie*. 
Taigi visi ilnrlmn. kas auka, 
kas įlarlm.

Lafayetta Str.. Utica, N. Y.
A. T. Bariūnai I

Z-i

Londoną*, liirž, |ti. Visa* 
laikas buvo tvirtinama, knd 

j 1914 motais anglija nebuvo* 
im-iri-ngas knrėn. kid Vokie
tija jų užklupusi visai mųKisi- 
rengu-ių.
lubar lordą- 1 laida tie. Iiuvęs 

tuo metu karė, ministeris 
Anglijoje, im-ki-lls'. kad Ang
lija pilnai hmn |m>irvngu*i 
karšo. Tam tikslui viskas bu-ll vai- ir tęo'-i iki S vai. vaka- 
vo kuupuikinu-iai jmgamint.'.! re. Tvarka vimtm* buvo po 
IM karės ilgu* risdu* Ihivoj vyzditutn. Tarp kitko ypač |wi- 
«lnrbu*dasi. Visko* buvo buvę žjimdinn. knd vyčiai tun-jo 

Jsaro virtoje. Į puikių n-staurarijų, kurioje

VYČIŲ APSKRIČIO PIETĮ 
KA8

l'rm-ilų msli-lių Chicago* 
Vyčių A|t*krii’-io atsibuvo pik
niko* Nailonai tirovr. Ilivrr- 
-ide, III. Ilii-tui buvo groži 
šilta. I»il<-I ir publikos pri va 
i tavo pilna* daržas. Pat* pik
niko ‘titngtiina. prasidėjo nuo

AltabBtekilr »• 
r. ValitMlso 

4S4I Kh

• m* įninka

'amHt'll Ate. 
III.

rn-tlUM •ItHifikrHa, |HrM« ratili**
|«Tx- fmt'baiK Ita 'taaa aul tkan«t«M*. At«>
atkitikitr tiHif.iti
lt?M l’rrrj A* Oikmcn. III i

rarM*lw**>te r.rų f a pina •« akru
l.wr*«>A artai m-u ra. arti mr-bųklm it
tAkaka **kln. etpdčtnpia rtSuvrlkBA
i.MaI i art imitUr. f| AtakUoklIi*:

Al.. Itarnea.
\V< od!zn.| Ve . IU« <, 

tU«~mr*H4. Cnan

Tatria p*r4»*« mat t* n» M M i
ralis* Tirti* w r Un.

Mi l>:i mak'

.tasilkutM au 4* Minkė* j
|jųMW At/Uaakrt

IMI < mr <*Mkrnr«
T.lrlse. lapija fltk

NELAUKITE KOL

Vienas iš didžiausių ligų yra tai Prictraraa. Pasi- 
m ligokite šitos ligos. Pigulkos ir kiti vaistai gali tiktai 
jums pagells-ti ant nekurto laiko bet rezultatai nekuo- 
met nebus geri. Tiktai vienas vaistas yra kuria pagelb
sti Gamtai prašalinti šita negerumą. Gamtos bodu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus U viduriu, jeigu 
ne tai prietvaras yra rezultatu.

Prigells-kite gamtai vartojant

STANOLAX
dėl P riet Daro

STANDARD OIL COMPANY
CHICAGO

Su Lietuviškais Parašau

PAVEIKSLAI

Šilto Vandens
Patarnavimas

Dėl Visų
Vtal Mtlr VaaSena feMtUJal 

knnr |*ar*Mlw«Mta Uaa K<mp<i 
UbO )ra tint ii«na«tall utim 
UlMtmtuflJvar Jtr rrr*l ir UM- 
kasasi M’«l ir ui jnw rv«. 
raMtUoMMM.

m

Dabar Yra Laikas
Pertaisyti Savo Namą

Yra utti’ktinni mnterijolo ir vyru kurie atliks įlaroa. 
Kainos yra nnetatytim. Per ilgus laikus m-buvo 
tokios geno* situacijos kaip įlaliar.
J u-u uždarbis yra ilnug diilesnis ilnlmr negu 
prieš knn*. Statyk dnlmr — praih'-k bizni — 
IMisiM-kiiiiu- užtikrintus.

Pasikalbėk *u -avo Vietinių Kraiituvninkų. — gauk jo 
(Mtarima. Jis su mielu noru tau pa<lc«.

The Retatl Lumber Yards of Chicago and Cook County

| H vi ii d Now —

LUMBER
y SUPP LIED BY YOUR LOCAL LUMBER DEALERLUMBER.PEALER J
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