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FIRST EOITION

LITHUANIAN DAILY FRIEND
PIRMOJI LAIDA

TaUdmfai pasguunę pra
vesti taikos sąlygas

Paryžius. geg. IX — Vokk- ■ 
tija lik iwlali e* nugalėta. Vo
kiečiai šiandie tvirtina: "Taip 
vakarų fronte na - nugalėti. 
Itat rytų fronte Im* 11111*11 vir- 
Aus”.

Dalmrtinė vokiečių neva so- 
eijalistinė vnldžia <larlmojnri 
išvien *11 |im*ai» junkeriai*. 
Jukino Imita jie negali dova
noti lenkam*, kuriems |wvr- 
dnmo* tortingos provinrijn*.

Ypnč Silesija vokiečiarn'* 
laimi brangintina. Pirm karė, 
tenai vokiečiai gatabivo alaug 
■ngtta*. linko, geležies ir po- 
t<s«.

Bulių italmrtinių taikos sų- ntn-žti. jog ta. joikiamn tik hi 
lygų tai vira tenka tankams. ”
Vokiečiai dnntioii* griežia žiu- 
rišimui j lokį netikėtų jų nuo 
lų provincijų alsavinimų.

Rengiasi saujon karėn.

Tad ir nertebetina. jei vokie
čiui. nelmigr šio. karės. «-ne- 
rungties juu kiton, kad latakui 
atimti nuo tanką ta* litrini- 
gn* jirovincijas.
’ Kml 1a* ti«**a. lų |uitvirtiu.i 

talkininkų rauko*na (mirkę 
slapti vokiri-ių dokuiiK-nlai.* 

1‘inniiiiisin* vokiečių tikslu* 
Imvo — |si šio* kari-* tuojnu* 
imties intrigų, kml supjudyti

| talkininkus y'|m<* kml įmurdy
ti tautų sąjungos stipriai ri- 
šamus ryšiu*.

Paskui - iškulno gaminiie* 
amunicijų; kalti ginklus ir. 
pristaju* reikalui, susijungti 
*n irnėia ltu*ija. nrim ir net *11 
tolimaisiais Rytui*.

Štai dokumentai

šnlii * r.pginiuio ministeria 
linstavc Xo*ko paskelbė cir- 
kuliorį. dntnotn vn«nrio 14 d., 
ė. tn. Tuo cirkulėiriu tatvo į. 
sukyla visam, šalies dirtUu- 
vėm. dienomis ir nnklimi. 
minti amunicijų. Tas |mt 
vo įsakyta ir su ginklų 
minimu.

Cirkulioriujc Imvo paaaky* 
ta. kml jei talkininkai turė
tų už tų prisikabinti jirie vo
kiečių, valdžia nu*|>reoilžiu>i

kinui. tik naminiam, reika- 
bun*. kad duoti <!arlio dariu- 
ninknm*.

t
žankiama 900,000 vyrų.

Kitu raštu voknėių g<-ne- 
| ralio štabu viršininką. pruw- 
>*ę* kari-, ministerini. kml *iun 
čianitaji iš kari*, laukų karei
viai tuojau* Imtų |mliuo*uo- 
jami iš l.irnylms ir |m*iun>*-ia- 
mi tarnui. Ir vietoji, jų turi Imt 
tiirnyl.m šaukiami PW7 ir 
litui iiH'lų skyriau, vyrai.

Iš šitų skyrių, kiek |«itirta. 
Vokietija guli *mbiryti 041.. 
immi vyrų r.rniijų.
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SUTARTIS NETURI BŪT 
PATVIRTINTA.

TAIP SAKO BUVUSIO KAI
ZERIO PASEKĖJAI

Tik bolievikii yra dideli op 
t imi štai.

Talki 
sulygo-

WASH*GT0N. m- U. - 
Ne* cavome viena milijono 
dolierių nno Amerikon Pa jei 
bos Administracijos. Tuos pi- 
niru Utim paMpai pa
varto* Boover j M dienų.

Vinilas. Bielskis.

Milanas, geg. IX 1* Bu- 
dn]M**lo pniiH-miii.n. kml n t 
naujinta kovn llidgnriįo* *11 
Itiimunija.

Bulgarai užėmę Dolinulžo* 
ilnlj. pn.-kirto* Huniiinijui.

i

Silpnininiii.-i. kml ln*ai vyrų 
|Ki*niikimn* Imvo Miri*1n* *1: 
taiko* *nlygiuiii* ir *n nete
kimu provincijų rytini*!-.

KituoM- kari-* minieterijo* 
rn.'tnrem Imvo j«akonui rytinei' 
armijai neitž*ilei*1i lenkam*. Į 
Vokiečiai peaitiki boUevikais 1

Taikiniakai turi luo* doku 1 
iiH-ntu* ir. te-rn nlu-jonė*. ji.- 
užlu'-g* už akių tom* vokiečių 
|m«lnng«mi*. nediro* jiem* 
ginkluot m* ir lavini! *kait- 
lingu armijų. Xeu ta* nrtm* 
*unku imlaryti.
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TALKININKĄ? PASIRENGS | 

PRAVESTI SĄLYGAS

Marintas Foch yra savo sto 1
___ I 

Imudenaa, geg. tx — Iš j 
Ipųryžin*. gnuta žinių, jog tn1 
I kininkni m-pmlurv-in takiu n' 
imtinų įniko, -utariyje. \o 
kiečių atstovų rašinėjimai. |ei- 
klausimui ir m-t grunuijitiuii 

1 n<’«umink*tin* talkininkų.
Nutarta 1

vieno sutarti.-- |«i-um. Talki mm jo ji - nl gaivinu ii vv l< 
ninkni sako, kml vokiri-ini tu Ho veikimų. 1 |mė tai- 
ri liiio*ii Valių. Tegu jie aitui, Vk*1a viršų gimti (Ii 1 •; f u i 
sutartį |m1virtin:i. arlm ke ' valstijoj, čia ganiu žii.i •. I 
liauja *1111 luimo. Iškaulyti jiejji- u -n'o gnujoii. • ;■>. a.
nieko neiškmdy*. .na-tų Pairai.

Talkininkui nn*pri-ndę tai 
ko* sąlyga, pravesti ginklai* 
jei vokiečiai mumines *avof' 
atkaklybė*.

Muršida* F'orli yra vyriau
sioje *avo stovykloje ir |m*i 

veikti kmlir tuojau*.

Paėmė jis miesto Parral.

Waahington. g>x. 14. - Vnl- 
-nž.ndžio vtalli* Viliu išn:it:*.i.

-įninkanti Mek*i,..ij-

— ILam- 
a aųrio Ijnn 

Kaa kita yra *« vnkMn **•""'’»____ - 1**^0*.
. . . . 'užpuMmėjinMi. ir kėtimna vi-

*okių nemitikimų.
I Bavarijos vn)džia |Bi»iulu*i 
lll.tlll markių dovanų už suė
mimų Br. Izrvirou lmvu*io* Mu 
gielu l«»l*evikų valdžios vado.

. ir ladacvikų laikmačiu Itau- 
'dirtMiji Vėliava redaktoriau* 
(U’vinr.

! BOIAEVIKAI NETEKO
LEIPUGO

ialrigntni* ir H-jiniu nesutiki
mų talkininkų tarpe po šio* 
karė*.

Ka* gali užtikrinti, kml v<> 
kieėiai ii<-|uiluiky> rusų l.ilšc- 
vikų vnliUiiM* ir ne*u»i jung* 
ni jn. kml atkeršyti savo prie- 
šininkam*.

šiandie. kaip aln.bi, vok il
čių visa vilti* yrn ru*ų Imi- 
šrvikmise. Ir jei talkininkai 
■■■•įukIi-* |ui*tangų |mnaikinti 
l.ilševikų valdžių. ateityje vi
saip gali Imti.

At-ilninkina-. kml |m*nulio 
šaly-*- keičiasi žiiioih-. ir tn 
žmonių nuomonė*.

Berlynas, geg. 14. Vnl 
l<lžio* kuriiioiiH-nė nuo l.ilševi- 
jkų atėmė mietų l.-ijizign. 
Itnugi-li* Isdševikų *mir<-štuo 
tn.

Berlynas, geg. IX 
ninku indtiolo* įniko* 
vokiečiu* palietė, tnryliim. gi- 
liol'uio* |s-ili*. Vokiis-ini Iii; 
|iatyrę Irt* *ųlygn* |mgnlinil* 
išlmdo ir Įmimitė priet save 
visa* In- liaiwnylie«. i kuria* 
pirmiau Iii. -n ranka p:um-<ln 
vo.

Knip pirmiau l*-i lyni-kini 
Imvo linksmi, daug p:i*ilil.į 
savimi, taip šiandie jų vcidim 
w nulio*! tik viena* nuldnn 
kimus ir Imimč.
S|mii<loj<- nii l.o kita danginti 

nmdinalo, knip lik ‘"tie” ir 
“ne"". Girdi, tokio. *u1nrti<~ 
negnlinm patvirtinti.

Rezidi tu iju di*1riktuo.<

I tarliininkų npgyvirtiloM* vie
lose yni nimii. Minios litke- 

moja ko tni nepaprasto, ko
kių tni netikėtų pervemnių.

T n mn vu»ieji knriuoim-nėje
karė** metu vokiečiai |ui*i.lm> 
■la likimui. Suko, tegu kn* 
nori ėin įvyk'lu. nu- dangimi 
iiekov<»ime. .lie (junkeriui) 
pražudė tėvynę. Is-I ii*-* 

į i-ime išimojo j upkn*u*.
Kiti už tų jų kailių juo* 

i (Kivmliun Iviilini* ir kui kil
imui laikui imlilstn.

n<-

Nenori matyti amerikonų.

\ i.-luini angliuko laikririėio 
kor<'*| toru lėni ui teko |Ki*inia- 
tyti *ii veiieriilu l.inlenilorrfu. 
kuri* vo* tik Imvo |ier>knilę* 
įniko* Mitnrtį.

Tuo melu ji* «i'*|i-jo prie 
•|e*ko. rivilini np*ilni-i-. Ji* 
• nvo tnrnnilei liepė jli*i*ti uiim- 
rikonų kon**|Hitiilen1ų.

“Ai lnni*ta amerikono* ?*' 
IinkIuiiw- ji* im iminėin k... 
r.-|H.n.|. tilo, -lailmi imi. 
I*-I nl ilnlvir ri.-tiiiiiinii Imi

Vilią stiprėja siaurinote. 
1'uMikiijnimi. jog Vilki ni«|e 

i*1u*ių* -nvo veikime. 1‘eril- 
|: P-<i ji- pirmiau il*ėji-.i*. Apie 

liirž.-li ji. -u »avo gniijomi* 
|.!( 1 lm-i:t* liek *lipru*. kml im- 

Į-in* gmmi-ii ir pm-ių Suv. 
I ,1(| Vnl-tijų i |l*-ži.-iiii*.
.t'inranzo vrl.lžiu *iamlie 

■ iiiiiginii-in užimta >ukilimai* 
pii-lm.-e mm Mi-vii-o <*ity. Te- 
imi *iauėia zapnli-1:ii ir lliaau 
kalini likai.

t ii ėin ve ilntair ir Viliu »ti|v 
n'-jn.

Iii' lų mni-m'-ių Mek*ikoj 
■tat ii |»ilili*k:t* *tovi* nraiš- 
ku». Aleinmn'-iiii. iiii-tni* įvyk* 
rinkimai *alie* pn-ziilento. 
Raminimų ibiiigyta'-. Sukmnn, 
t'nrmnzn jau nl*i«nką* lolian* 
kniuliilnoti.

<"•'1:1 pranerta, jog Villn e*ųu 
ilnmgi*kn* Suv. V.il-lijom*. 
Ir ji- ni-nuuui* u-Skuti prieka- 

. Imi. I*n*liuųjų dienų užpukli* 
Itiėjiiiuii prie* nim-i ikona* jal

ui liekami l«* Villo*

!^i*ir*.bs kml i m ■:■• - lai 
'■l.o Villn jau unitu ka:tu pi 
1,1., ini.n tų mn-*tų.

Am>t gautų žinių, liim kai 
tu \ ill.-i t.-n |ue i..-’ •.- Ji*. I ’ o 
taniu* l.ali-il ių. kuli-. k;ii(<ai 

1 ratnizinia-. t.-iiai stov -jo. Ka 
ivivių koiiH-mlnnlie- ~eti tei
na X. MlkollUI, IKlI.'glt.

liH-ja- inH-*1an 1 i'ta paini 
tie-ie kareiviam* <•: •iri 
ta..t» i*ri-žė prakalki. Jo.«* *11- 
gėslino už tarnavimu Carran 
Utį* Valdžiai ir vi*u* |mliuu 
*avo. į*iikydanui* jiem* imties 
• hiil.i ir gyventi kaipo žino itil.-žini- 

Į*«n*. žinta*.

|Veldeti«i atstovai nari naty 

ties su austrais atstovais

I
i t 
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Paryžius. geg. IX Kilnu- 
tiri Anglijai* preiiijrra* IJoy i 
George IrtIVo paskelbę*. kml 
ji* priimsiu* |«i* mivi- K. Val
stijų airių uI-Iomi*. viefinrin* 
Kumpoje.

Iki ha r sužinotus. kml tieur- 
gr Atsisuku* mi jai* knll.-lir*. 
Sako. kam ji*- irtiininii yra' 
n|»ilnnk<- \ i rijoj.

Gelsingfortas, geg. IX - Pa 
*ak rusų laikraščių. I.JL-vikų ( 
kariinuumėje kareivių ne|m 
sita-iikinimai vi* lalijaii* dėl. 
jn.

1 Antai I rnlu fronte mništn* 
juiki-lė net |.-iiki l.dša’vikų 
|kareivių pulkui. Suminta ir 
jiiitaluindino ti|*-je kilom- vi*n* 
savo komi*am*. Tnr|»- nu* 

Įkandimų yra ii Tr».-kio *ekr>* 
Uorių* I.indeli.

liiipm-itika ir Imi — Kn* gi čiu dauginu *aky 
ti? Vienų kurtų dūk-ė Inut-i 
eina šalin i* |m*aulio i*lori 
jo*. Tni tikroji rnri- žmogrti 
■ly.tč."

••Gi jei vokiečiai Imtų lai 
mėję karę, tni ar jie neimių 
*1nl<* lokiu* aitriu* reikalui! 
mu* ?*" pnklnu*ė kon-|»>nd> 'i 
la*.

••Taiti neimtų Imi 
kė grafu*. “ 
tų Iniinėjil-i, 
n iknlo 
l’r.iiK-tizi.in. M- 
tiprinę 
imu* tu (mr»-il.:dnvę 1«-i*iu I•• 1 
gijo- pakraščiui., 
nieko. M>- ImtittiH-m 
\l*are I .orrautr — 
nieko."

•*Kn įminei ■ apie 
kaltinimų.*** imklnu 
I mm lenta*.

••|: t 
Ib-vintl 
Imt kai

•lei tni vi*n yrn 
LViirota* keturioli-

iiž*iiii:i*ti- 
jnu* tarė:
“Ita-ve! 

preaii li-nto
kn |io>iiiu. tml Amerika togu 
i-iiui *au pingunin“.

I*:i>kui kon-*|Mimli-ntn* n p. 
Innkė mliiiimli) von Tirpilr.. 
Iti-t ii* jo ni-priėinė. Tik j . 
M'krrtoriu* kori'»|ioiii|i-ritiii 
priiiii *.'-. km! ji-i ji* iiuiiuį* )«■ 
eiknlta'-ti npii- mlmimlo rn*o 
iiiii* nt*iniininiu*. tml galį* 
Migrykti npi<- 1U*I |*» pietų.

"Vokietija mirtta" — Re 
ventlmv.

nl*n 
Jei Vokietija Im 
jai neimtų Imię 

*ut i uškinti lūkiu 
• lllltllllrt'lll *11- 

*avn l.olimiijii- ir 1"'

I > i 
|m*ibiiki-
•In ilsinu

IX* • 
kur

r# H Ui
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m. nu
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B'-rnrtorff stovi prie* vuurti

IM-

I*

Boiievikai — optimistai

Pagalia n* ki>r*-|*un<|>tita~ 
aplankė ir kai kmiuo- l.il*.- 
tiku ly-tariu*.

Milii- |.i ije-zi-t n. kml Įnik..- 
•uty i

ii ir 
lii<« 

ii*'*
|«l

kml jei 
iitii-nki* 
iiujriii. jj

Proletar 
Ii. Ir r

i.

Paryžių*. geg. 14. čia pa 
tilta, kti.l aiki-liaiijri ■- Vii-n 
im. mkieėių \u*trijo* nl*tu- 
v i. kurtam* talkininkui |m 
•Iu-- |»:il* irt-nli r-**l.iri:i lai 
l.-». niūri *.

T-.l viiki.-ėių atstovybė*
• ihn. grafa- l‘.r.«'..|orfl' l.'. n
• i prn*y*ią- talkininkų. knd 
jau- Imtų lei-iu alki liunjiin
• n* austru at-tuvu* |<i*ilif 
n ;i.t*k'ii turėti *u jai* lino

■- -1<*ii*.-*'tini* taiki*- ri-ik.i

ANGLIŠKA KALBA VISOSF 
MOKYKLOSE

W;ubtnrton

Buenos Aires, en. 14. — 
liauta žinių. kml t iuli- ri-*|ml>- 
liko-, pii-linėj Aim-rikoj. armi
jai .ii-i'l.t:i platu, nukalbi* 
priii dnlmilitii piefciitanią.

I"., ’-ito i: arini *1. prnMil’n- 
ta 1t» generolai ir *mir* l>l 
• ririi-rių -tiriu -šluota.

SiHil.nlIiio ltk*in. Imi u *il 
li-iz.li. 1 dieim n—pulilik-.j 
įv.-ii ntilitarin*.- diktatūrą-.- 
Ii u |M*ki Uiti nauju- *alie» 
jai nuli mu rinkiniu*.

S- ri-ttmili i.fieierni tvirti 
m. Imi tam. *u*iknlbyje neim
li h.I. iii |*-i Minulių lliotivų.

■ ..i- ta n|«lrnii*ti *nli rim 
i rok lai iy.it iltie i.-ikiliiu.

TALKININKAI DUODA PI 
PIGŲ OPERUOTI SI 

BĖRUOS CELE 
2INKF.L1

Wa*hinglon 11 Tai 
*■111. Vnl-lijo* 
Ji* milijonų ilo- 
SiIm-m|i** gele-

. liuli 
'•••♦»« i
u i m 
u tikt

Pii lt

KORĖTA REIKALAUJA 
LAISVES

Pan
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i DRAUGAS
kviečia • nulnriti-tingn- 

“DRAUGAS” I’*"'m- sauvalių taiitinin 
kų Imiy-. kurių niek, mugu 
linvu ir tiekvietė daryti žing
sniu.-. iiiii.'Ų |H>litinių j.taigų 
uutorilelų griuujanėius, lietu
viu* skuklnnėiu. ir tautai Me
dį durunšiii..

Eloekutyvio Komiteto Praaefimas

— Alumnp Draugijėlės
likti v n n vi vilkt iHKsitAsrm | ----------------

“DRAUGAS”
luta ka-MlPMd t—A > ns* dnh Muutu*.

rttl.M MI In \
... .............................................................
Ftaarl .........................................

ra<a tn«»kr»a| ikčtM. Idil*
Ataas nka.t*«M taa *r - >uio tlrttaoa r»*
lun Kd«o*i Aisti V r
adrr*4 VI* ola rvil. • !•«.• -Mi ir artaa«|
adrvr_>*. I* au t »!•» *‘W I*
kiiiit l»r.* • r » r** * > «’iU* <“
Ma Hi
MSk*.

"DRAUGAS” PUBLISHING CO.
1800 W. 46th St., Chicago, III.

Tvtitsaas MiSustef (III

Ekzekutyvis Komi' 
tetas ir Seimas.

Kn. Viii-tiku- lietini*)
pn udi *i|4iumdi r ■ • ••
viją. •••••t-UUi J“j nillunti-lą. 
žirni, kiek largo ir klinčių l<- 
ku IKllilti. Iki |ut-<-kll|ė. Illll'll 
si-rtu.- iMti'-Jlų iluilm ir .imki- 
nykių. Išaugo iiiit-ų nuturite 

'lingu* į-taigi,-. -iiur-.-iiniziiutii 
|nditini. veikliu.i .

Anierikii.- lietinių lui.tangu- 
atnešė vaisių. Mii-ų T.uiM,.- 
ir jų gtt'vn Ekxi4,iity i i* Komi
tetu. buvo \iuei il.u„ pti|uiz.iu 
ii. kaipo nlidtnnujautieji Aute 
riko* lietuviu.. Su Tarybomis, 
ypnė mi r.kx>*kutv viii Kontile 
tu W a.liingtupe vnblžia ui 
mezgė .nutikiu*, pn*inii ofii-i > 
jaluii prii-ažitiii. Tni buvo ii 
vm didi- lietiniu iniiii'jumi.. 
U* h i* -i. k . i I. lik '• v i* ii ui* n t | 
emu mltMi |aili(iniii iiiL-ulii/.n 
rijų 1-u.iglau.ti ir avu puia- 
nta jų autoritetų dar laliian

\> -galimu tii*|uig it I i tų I Iii- 
je-'-" iauliuulių. kutu- įmigę 
lė tinių katalikų mokyklų., ii 
M'-i i draugija.. Kaip šv. Kry 
/imi- parapijų- mokyklų. 
..lininiai de.lii, lų draugijų tik 

j-Iu yru g'-ll.-li pradui) mokslų 
taiigii-iii* eiti nugJtiĮ.iu. mo
kykla. ir kml .u-ihemlravus 
jiem, gorinu gulima liuli) lai- 

I kylu— tikėjimu ir tlorau. gy 
I v, niluo.

Kiekvi'imi laidui reikia ap 
.vielų žmonių. V|>»ė jų rei
kia lietuviam.. |m* kuriuo* in 
teligi-nlijos .tukli jnnėmuia. 
.Xe laip Ine. -toiėtnme. jei imi- 
nm- l'Ulų skaitlinga iuleligen 
tijji. to-liikin. darini- tauto, ir 
/lininių gerulei atlikt mm-! Vie 
link maža malda tautai ir Die 
viii, jei apėvn-.lunijo* ir daug 
Iminui. M-t ji yrn M- don*-, 

iltini ii -užmingi žmune. ir 
tautą iJki-lia. Palvirkę. inle- 
ligi-nta* daugiau Idi'ilie. ir ne- 
geiuvė. nlneJa. mtgu nnudu.. 
Ji- .ui kiiiiudą ir tautai gė. 
d.-i dar".

Itviuuluii teikia imgllll tuo. 
jaunuoliu., ką unk.li .upiniu, 
kjid nIMII! a|»viel«ni ir ilont. 
• eikin. Muk*ki jgiji-. tižiai-, ir 
duni- jau-iiui iėaJtrinę. jie vir. 
vi-rlui* tuntu. įlatluninkaie.

I'alitikėli lidieku. kud lai. 
tik-lni* draugijėlė, netik Cki- 
■ilgu. trij*>.*e |uiiapijuM- liujo 
tų. M-t kml jų imvymli ir kilų 
kolonijų lietuviai |uiM-ktų.

PIRKTI PIGIAU, WBGU 
MUOMOTI

X.

kilimu i

Darbo Departamento atrinkti 
skiittmens parodo, kad daug 
geriau ricina pirkti na 
ntus. negu juos nuomoti.

Vilui \ili-. Mieli., dllliluve* 
Inl.u iiuii Ijo. ir Eilukaeijue 
Biuro. milijuMu* ikdii-rių Im. 
pii.kulintn*. kml Įm.lntyii MHi 
• l.-iiliininkų mimu., kuriuo* jie 
gule, pirkti* prieimumi kainu 
it lengvai, mnmkejimai.. Itin 
ra* mit'idydanui. į lui, kai|ai 
lu.iktiJką |invyxi|i. .įtrinku 
*1.uit menų, kurio. ĮmniJkiiui 
.1.111111110 tarp pirkimo ir nuo- 
lunv imu.

\ i-a i-li*ii|i.i;uit ant tų namų 
l«u laiyi.ai ir žetu.— nupirkimo 
ki■•!,v letmtii |>irk'-jiii iJeinn 
opi, * '.I***: ir. iJimikaul |*-r 
Iu metų, .kaitant, kad reikia 
■■nikeli įhi «_'|ii ii <;•. (įninku 
tr . i*v'•■, *.'.i2.‘i. Tuk.ų .kai
lio'* p.*.' hz. Slisi vert.-.. (*42. 
Imi įlietu, i. I', už. |iatni.ymų 

*J! |« r ine'ii.i. ir m, už. ap- 
. . m- m in. - i-liudii- tu

■ "* namu, (a-ikntii Imtu a|m- 
itiiiimid vi»a* (lapra.tiii 

dingą* iJbtiila*. kml tą 
vyt* i*laikyti. 1'nlmigii“ 

■ imki ii. lnelH-.|t|e. itliii. 
te I,- ' - did* .m - kai i*7. 
■ui gi u,- lakią |<at Uiio.n 

|«ipra»t«i yra npi*- if.‘* 
m* U'-.(, -knitntit I.hip
iui,i.uv y I* . Veliumo, 
tu. kibint ži-iim* knmni. 

kilti .. nitumn. tni yra (H-t 
Im i -..n. na

župliMni 
U KaUtgrafa. 
UiUMraK

tono Valdžta Pritarta Ikam- 
minės Komisijos OrgantaAvi 

mni.K
Kubli-graiuas Li<-tuvmi jau 

galimu siųsti. Tad imr. viena. 
.,l*ll„-š>nni luld.1* |o- .*'kė ga 
I Iii nuli imIiiIiIi.

Išgavų, nuo laidžių, budimų 
-ii Lietuva susinešti, reikėjo 
pu-ė-t.imi vuigu |>adėti įniro- 
diiii-j,iiil, pri|sniiHliiH-jaut ir 
įtikina" knl galutinai kelia. 
ta|iu alid-'ry’a. taipgi iš ano. 
intsės. !tiou of yoar

l*<irų savamių tam atgal pa- age. I am. 
I.ineli- pranešima*. Imk galima

Liet m uu kuM-liu. siųsti. Kuip, 

tik imi laiku musų darimotaM/ 
kml Is-sit Jis kelia* kuogn-i | 
ėimt.ia atulai vti. Is-t dar m- •,«•«•••(• ss«n*« jau 
buvo atidaryta, ir s|MUidmi 
|Hiti-kusi žinia laivo niekuo tie 
luimaluvta.

Taippat visi privačių įstai
gų prtliešimni n|iie |iiuigų 
-lllllllliui. U|UI- .UsilK-šlUlU* su 
Lietuva. a|iie Lietuvos Taikos 
Ihdegacijų. iii-įii įklailsomy ln-s 
pi'i|sažiiiintą. etrn dėlžiimia to
kių praie-šimų yra niekuo tir
pomai uoti.

Zuiniau* Įiadumlami- telegra
fų koinimiiijų ofirijaliit* pra 
■■■•šiltius apie kuM-lių f.ieluvon 
siuntimų.

I’u.tal Telegra|>li-Cal4e t'o.
Mky X MU!’ i 

Lithuaiiiaii Nalioual Cuuuril.
IVaidtinglim. |). C.

<i"itlk-iiM-u:

Keferring tu yiutr verbai 
ii»|uiry. I buvę tu advise t ha t 
M e are autlnirisi*l tu am-pl 1 
raide* for IJthuaiiia a» tol-
Ura*:

"Privalė and t'imuia-rvial 
tiH-.sagi-s in |4aiu language 
Enrii.h or Erem-h tara- aco-pt 
■i| for Įilaei-s in I uit via aml 
Litliuania rate 4.1 renta prr| 
«ord frotn X'eu York. luitvin " 
ineliid'-* Lilmil nml tVimbiil. 
Mi-».«agcs imt aiveptisl for Pi
ga. IutUuauui. Kovuu. Pone- 
• ej. Ruasietiy, Sritanly and 
Teišeiti, ('aide, amųdisl ut 
setulers risk and tln-re nill Iu- 
Is-nvy ilriny.”

Yours truly.
ft. .1/. J'iKile, 

Matui gi-r.

I'ž kelių dienų gavimi sekau- 
ptatu-šimi|:

The AVestern l uinu 
ji-b-grupli 4 uMipntiy.

May fi. 191!' 
I.itliiuininii Nailonui l'uuneil.

U rishington. Ii. C. 
t b-iil lemi-u:

Iu iuiiiiim-Iiuii u it Ii yuur re- 
i-i-nt ii*|iiiry n-lutive i-oiiuiiuiii.

dcotKMi « iUt Latvia aad IJUtua- 
nta. it ui my pi susti re to ad- 
viee you that wv arr prvparvil 
lo neeejit moMugsni in idain 
Eiigiiidi or Ptvneh subji-et to 
hrnvy delay, for placi-a in 
Ijtlvia and Lithuanin liteli- 
tiiuiiil M-lo< ai the rate of 
4M- |ter u tuvi Irom Vu.hing- 
luti. I>. t*.

Tie- pinix« wjlli vvliielt vve 
have i-omiuuuientHm in Imtvin 
aie l.ilmti arai IViialau. nml 
lln- rities iu IJthiimiin. Kov
usi. l’onenrj. Ro.-ieny. Nebuvė
ly aud Tri«<4ii.

Tli.-inkiiig you iu anticipa- 
eantinnrd patron-

Very tmlv vimrs.
ir. ji. n .ii,hm.-.

JLetiuK Maaagrr.

Kas Imk laiškų IJctuvou 
riliui itini, jau laivu prain-šta. 
... ............... t nuo Amerikos 
vahliiur išgautas, M-t dar ke
lia. n<-iš|irlita>. IJ Jius pusė* 
yni viskas |iadniytu kaa buvo 
salinai ir reikalinga, dalmr įui 
In-ka tik luetuvos vahlžiai UŽ- 
Imiirti |inaintmginiit Uctuvos 
kiniui sujungti i-u tarptautine 
kranu. Ekn-kutyvis Komitetas 
■ hsla iMiMnugan ir Kame rrika- 
h- Įiagvlliėti. TaipĮml, kai|i ir 
mi telegrafu, tikins'-*. kad ir 

keliai* bu. gn-itni 
lininy lūs.

Ekzrkalfciu Konilrlv 
lu/anMuifOA //rara*.
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jų didi* rvikslavunaa medžio imli dar padi
dinti kainas 1,,-gn ja* nušrminti.

Nuvargę Namų Ieškotojai 
Randavoja Tiesiai ii Pienų

Tukitanriai ležko Pliano Pagyvenimai. 
Taip didi* y m reikalai ima* randų. kad nė

ra imi juime ula jom«. kad Mtatpliun namų 
IM.li.k-. Ci metų. Kn-fangi yra didis n-iknla- 
■ •mns randų taigi jiigu turi tairių loto tai 
Mitinai Inojait* |»a*lntyk nainą ant drit-jų nr‘ 
trijų u.'muiiių.

Kainos Nenupuls temyn.

Nelauk nei kiškuti. kad kaimo nupultų že
myn ateinančiai* metai*. Ju* nenupil*. Me
ili. p„kilu sutyg kauna kitų iLdykų. Iii ikrų-

Paaikalbėk 8a Save Viettaia 
Medžio PirtUa.

1‘aaiklaUA'k kai jai kalias—paMkalln-k su 
juu ji. |iatsm kukį medį vartoti. Jis yra rk» 
pertas medžiu ladirbyslėj ir Žano, kana medis 
yra gvnausuu.

Jis tari pilnų sterkų karį taajaas gali pri- 
•Ualyti ir sa mielu uura taa natinums ku- 
geriauiaa ir tu l>u»i užganėdintsa.

The Retail Lumber Yard* of Chicago and Cook County

h’lV

•!.»»!

v•* n 
llllitl

YTKKMUISUE 
WV8SYUU0TL

n<|wilirii ugint ų. ViiTiiiitėlūn 
dalykai. kurie kriviu* yrn tni 
lik taksai ir piilui*ymiii, ku- 
litui* niiomutojii. turi InipĮiul 
npnutkėli.

Ane-rikne lietuvių karininkų 
orguninn-ijn “Lirtuvo. lauo 
ayisra Sargai" ta-M-nui krei
pėsi j IJeturasi karo miaiste. 
rijų prašant kaikiirių nurody
mų ir noiiilami Uųrindi mu- 
>ų brolių l.ii-liivoje nuontmi- 

į apie orgnnixuujamii. ėia Tė* 
vytu-* limi-imlojų buriu.. Ai 
Mikynuiii į tų |iaklau.iiiu,i šiitu 

įdu-ii atėjo iš Haniji. nuo Lie 
tnvu. karo uiiiiiaterio m-kanli 
kaMtgraara:

Cofa-nbugen. Mav Ii. Ittlfl. 
.lomi. Milinii.kn.,

■I.'iti ii nitui Stw Brouklyn. 
X. V.

Litliiuiuinn IVur Mini.try 
Igrsmlly pb-a»xl to kimn 
' Litliiuiuinii. ėf Anierien mi 

■ l'-eply *ytii|iatliixe nitli M-ller 
.truggle of |-'utlletllilld fui 
fretuloui and nelfure ntid llml 

, Lilliimmun laive ure deler 
luini.I ii|hiii n-iurtiitig to l.itli 
iiniiia tu *lmnl nilli tirui, in 

, 'iiind nguin.t entel i-tu-tiiy. The 
Mini.try n*pii*<t* to .eini im 
im-iluitely uvei Lilmu tu Lillr 
tumia la-gion- of F’rei-ilom uiul 
titber Litliminiiin. Iliut .erved 

I in Aim-riean Anny. Itrgiin 
iži.l ntul traineil aoldier. •••fit 
to defelnl l'llllieriaild aini Ull 
trniued hoy< «ill be 

I plni-iil tu |« rform tliilie* iii

Rockfordo bolševiko sapnas

• Iniižylu-: v, ola 
|aigi-|tę.. Mat, 
t«udo JmėkM

Aiitan 
lyg jam 
linvu M- 
lillėtnnt.

|M i m

n

»vtkii m

lateriur. IJtlnuiuian Armv ar- į |«nh-. saite, vidujinę tvarkų 
misi aitli ticrninn gun. arai palaikyti. Im-luvon armija yra 
IltiM-uiu urtillery. I>e.irnlile uĮiginkliiota Vokieėių šautu- 
tliat American. bring n. imiuy vai. ir llu.ų artilerija. I*agei- 
n. |m..ible tienimn guli- oi datijumn. kati umerikieėiai at- 
■-Im- American gurt, ttnil :ili • *ivežtų .vkiit .u .avim, kirk 
Mirt* of v.«r uiateriul tind iš-ignli. Vokiškų ar Ana'riko- 
clotliing. niJkų šiiultivų ir visokio* ny-

\V.ir Miii;..iei Merkis. šn > km irti , im.lžiago*. tuipgi 
(Navis-koų Vii-ėbulia <.'omuo|h>. dntliUKių.

lite, Lė-tuvim Atatuvyiiė.) Karu Minirtrria Martis.

Lietnvižkai telegrama
.kam ha; _ t---- ------ -------------

Itndiai karininkai! U aug- žiuoti nrgaliinr.
Ki'ftriibagn, lė-gttžio Ii, lllltl. šėinii tilpu-io. kabMgraino. 

Jonu. Milinuskn.. uiatotr. knd Lietuva, lankia iš
4-ui lirnitd St.. Iiiiaiklyii. jmi.ų pngelMis. I'rie auksinių 

V. .nitlė, .|>imlulių. dienų, ir prie •
l.ieluvo* Kuro Miiii.terij:' .iduMinė* iiiėnulio • šviesu., I 

Iiiįmi didž.ini iiž.giinedintn. ku naktyj, gilini į_lhiltijo, jurų 
du .nž.iiioju, j(,g Ami-riku. I.ii- į 
tuviui Inip giliui uljauėia *.-i 
vo ri-vynė, Minkiai kovai už 
lui*ve ir kn,| Li'-tnvii. vai 
km yra |iu*iryxr -.įgrįžti l.ii- |mkr:i' 
tuviui ir ginklu rankuje .to- 
ti pru-š žiuitrų priešų. Mini* 
l'-riju prašu Imijuu, sių.ti |u-r 
l.ii-|*»jit Litu,-v M*-. Iiegijoim 
ir kilu- Iii-I vi vi u-. Iiiriun ll.iu* 
Ai'n-ril.u. armijoje. Organi 
žuoli ir išmiklinti kuiiniukui 
gal,-, tiutjnii. .loti ginti Ti 
vyiię. o m-išlnvinti vnikiiuii

I

i

i

kaip galėtume sava tikšta pa
siekti. Kaa gali, ktabiiddm du
ris augššiaa, kad praialiaži 
mu.ų ilurlių varžančias klin
tis. Pa.iilarliuokime savo ko
lonijose taip, kad neliktų nei 
vieno lietuviu karininko, kuris 
prie IJuosyln-s Sargų būrelio 

j ncprigtdėtų.
__ ; Girdime ii* lAetavoa balnų,

| (Savickis, Vienbuti. Cosmojm- kad kas valanda utųs pribuvi- 
lite. I.ii-tiivii* Atstovybė.) tuo ti-n laukiama. Dabar vtr^, 

Uruliai karininkai! U aug- žiuoti negalime. Bet jan gal 
į arti tu vidurkiu, kada tai pa
daryti guli-sime. Taigi buki
me pasirengv- Ruoškimės sa
vo Tėvynės vaduoti Lietuva 
mus laukia—

LmIuvim IJuosvla’-s Sargų 
orgauisa torius

J. K. Milius.
įsiu -i-.-n,. ūki., jį žiuri, tėiuija.

i kada pirmutinis laivas su pir
muoju l.iettivo* liuosiiotojų. 
I.iiiii-y I*-. Nurgų. buriu jo« 

išėbiose |m»irodys* Bet 
ar L-ii-itiii ji niu, ten sulauks, 
m griilui jus troškimu- išsi- 
pildy, tn> nuo mu>ų |>r i gu
li. Taigi į diirliij! Nkuls'-kime 
n-nglie- ton Jvtiilon niisijon 
mivo Telyti,, vaduoti. Visur, 
kur lik gulime, orgniiiziiokiiue , 
l.ieluvo- Liuosybės Nurgų sky. 
riti*, rminkštinkins-s. lavinki-

I ■DKAUGO" PUSTKLUMS 
uiku torori

Kad vietoje eteiMirtOTio p. J.

■gesta yra p. A. VAUkJlfilUS, ą 
1442 SO. 4Mh AVX, OlOttO, >
ILL Kas Uk li Cicero lietarių 
nori gauti "Draugų" teeiknL 
piapM jį.

"DKAUOO” ADML

Lietuvoj)* ir j kukiu, 
ji. luikliuli guli, 
minty.?- kreiptis prie Ttoekio. 
M.il nt.iiniin'-. kml ir Trorki. 
Am'-tikoj Inivt-r, mane pn. jį 
gn-ii::iil rmlos ir iižlnrimo. 
luttpo h-ndrniiiinėiui. gausiu*.

Sutnnnyta |Ki'lurytn. Sto 
vi Antanu, prie. Trorkj ir vi 
■u* *nvo MilJevikiėku* mm 
i- - .i.--1.., Zimanu, pradėjo

muku, knd ji. gulėtų Lietuvon nu- 
nii.prende vykti ir atsimokėti ir surijai- 

pairi jotam, ir visiem* tiems, 
kurių ji. neužkenčia.

Pa-insl,-, kud Antinio m-np- 
.i.kutliiiutn — Trorki. pa-kni- 
tė jj už savo viengenčių skriau
dikų! Viltoj |M'»ų duoti. Troc- < 

........... . .11 'liet). 
palie|. Antinių išvesi 
*cv iki.kiii* pipirai 
Pnliugo Antinio*, 
prašinėti. verkti! 
linui ir pu budi

Ii ir hol- B 
|mvniAinti. 

hunu, litai- 
Iki rrk>lr»

kn<|
A ui anai

apnaa.
Ku>. kail 
■tgi but ir

Iu



%

Trečiadienis gegužės 14, 1919

GEGUŽIO VAKARE.
Saulutė td miško 
Senai jau užėjo, 
Maioeus gegužio 
Vakaras atėjo.

Kutento. sutensi. 
Jau viskas užsnūdo. 
O IIUUHi širdelė 
Ir vėlei nubudo.

Mintys’ |mmih-i\s
Skrendu į tėvynę. 
Matuti vaidentuvėj
Namelį gimtinį

Matau, kaip artojai 
Jau mm darbo traukia 
Namon. n<> ptil-is 
Malonns juo* laukia.

Girdžiu luiip lakštutė
Karitlynėiyj gašlu. 
Matau kaip ui*elis 
l'ntnaži'-liu rieda.

Kurnu- pa-yueli. 
Sakiam miege snaudžia. 
I,yg. irsis, ii senovė* 
Man |«sakas audžia.

▲ras.

Lietuviai Amerikoje.
8IOUK CITY, IOWA.

t*

DRAUGAS 3
MELROSE PARK ILL I Si. (Iiarl’ėje' komiersityiišk.i

1 -— krautuvę po Meliuse Parku
Ateinančioje aubatoje Daria- Durbiuinkų Vartotojų krautu- 

ninku Vartotojų Bendrovė reu- vė* eharteriu. Čia Į>at tapo is- 
gia penkių metų jubilėjų jo* 
gyvavimo. Taigi, kvisviainr vi
sų lietuvių vistmmvnę. į šį ju- 
Inlėjinį vakarų. Vaknras įvyks 
gegužio 17 <1., Krank ir Jame,-, 
svet., prie 23-ėiox ir Ijike gal. 
ši flendnivė visa ’ užganėdi
na svečiu*. Todėl ir šiuo kur
iu stengsi* užganėdinti.

•ėrininkas.

BINGHAMTOM, M. Y.

Nislėlioj, geg. 4 d. vietos lie
tuviškieji socijalistai-bolšc vi - 
leai buvo surengę prakalta.<. 
Kalbėjo vietinis bolševikus ir 
koks tni Sukis. Kokie kallslu- 
jai, lekios ir prakalbos. Visky 
maišė kaip žirniu* su koĮ*ustais 
llingtamtono soeijalistai-bol- 
šėrikai taip jau vra tamsus, 
gi po tokiu prakalta lieka dar 
tamarsui.

Vai, vai. kokių tai “švaruo
lių” raislasi tarpe talšcvikų!

tvirblis

kėjii.in, kuria ir perėjo geg. 
-I <L. šių iis-tų.
Tėvai jo* norui nebuvo prie

šingi. dargi prielankų*, ih-s 
• toje dienoje ją aptaisė, ap-
' dabino ir gražini išlyalčjn.

I.inkinie. p lei Kuraluilei 
J>uti tvirta katalike ir alur- 
euutie* lietuvių labui.

Praeitų ueilėklienį, geg. H 
•L. Visų Nvi-nlų Parapijos 
"temMižkai jomariu" buvo 
Ubai pasekiniagas. Sžramilų 
svetainė buvo sausai-kimšai 
pririgrodusi žmonių. Draugi
jos ir |Mra|Hjos komitetai dar- 
lovosi sušilę. Inrigų. spėja
mo. liuvo tą dieną netoli 1.000! 
dol.

“Jomarks" Ims dar ketver
ge ir suimtoj — p-g. 15 ir 17 
d.

Triukšminga* "jomarko" 
užitaigimas. įlaiktų licitaeija 
ir u|u.kritai “hižaio” uždary
mas Ims nedėlioję, geg. 18 d. 
Veržto laimėjimas, sjH.jama. 
taipgi tą dieną, .dsilius.

I Taigi roselandiečiai gal ir 
įlasivnry* prie savo |iaskirlo< 
--kvotos" t. j-. 5JI00 dol.. kaip 
pintu, buvo rašyta. <> gnl pa 
n-i* m-t ir "over tlie top".„

Buvus.

Gegužio 4 d. mu»ų kolonijui- 
į vyko nepaprastas nuotiki -. 
Tuo nutikiu džiaugiame, me«. 
visi šios kolonijas lietuviai kn 
išlikai. Tą diimą lietuvių kntn 
likų liažnyčioje, tėvams sutin 
kaut, priėmė katalikų tikėji
mų Anelė Karalaitė, pirmiau 
KMlie Kmg. pratęstos*. Kū
mai* buvo p. J. Minusą* ir K. 
Adomonienė. Krikštų sutriko 
geriu klebmms, kua. M. J. 
KUvekaa. Prieš aumų, tuojau I 
po krikšto, Anelė- atliko išpa-1 
liatį ir priėmė Av. Komuniją. 
Tai iškilus-, kun. |ia*akė pri-. 
taikintų pamokslų iMiaviakai 
ir angtiikai.

Vakare parapijos svetainė
je tam tikslui bara suraugi*- 
pokili*. Jį surengė |ara|iijiuir 
chorą*. Sun-ngiinc daugiausi-i 
pasiilarlnivo varg. J. Prakal
ti*. taipgi p-uios M. Gogilienė. 
M. Kiškieoė ir A. Ilirž.ii-tiene. 

kandžių. Prie pirmojo stalo 
tapo pa*o<ltnta pJė Karalaitė. 
Auri beveik skcislo žolynuo- 
’ae, ir kūmai. Choru* nuo savęs 

įteikė gyvų gėlių liukietę. 
Pinu susėsiant vakarieniauti 
Itožnas. _ <bdyvnujanlis tame 
pokilyj, |»romis ėjo pasveikin
ti Karalaitę, ka* dari* laimi 
nudonų įspūdį. Ijiikr vakario- 
nės buvo išreikšta <laug šir 
dingi) linkėjimų. Valgant va
karienę p. J. Prakaitis nu 
trankė jmveikslus. Po vakario- 
nei prasidėjo žaisi.-* ir šokiai.

Kiek ]Mi.-ilink*minu> vėl pra 
aidėjo sodiniam.- už stulų ir 
vėl suteikta eilė linkėjimų. J. 

I Prakaitis nuo savęs įteikė nitų 
vainiką ir pasakė gražią pra- 
kullielę. Paskui ta|si sumosiu 
jai auką — l<*> dol.

Ant galo p-lė Karalaitė <|ė-1IMtttvriuti 
kojų visiems už linkėjimu, ir 
aukas ir žadėjo darlmotics Im- 
žnyėio- ir laido- labui.

P-lė A. Karalaitė, buvusi N. 
King. diduir einu 1<> metu-. 
Gyvendntiui lni|«- lietuvių iš
linki* gražiai lietuviškai kuli* ti 
ir rašyti. .Ii. gidiiiui sakyti, ge
riau kuliui ir rašo už kuikuru. 
čia gimusias lietuvaites.

P lė Karalaitė yrn is-iii.i .n 
pnsidarluivu- viet**« lietuvių 
tarp-. Yra gabi loL'-jn ir turi 
artistišku- gubuniu-. Nei vien i 
Veikalo ji tie.-tplei-dll 
vo rol> "erai nllikd 
V ietį 1

I
I

MELROSE PAKK, ILL

(»i*KU^.io 3 <1. italų įmanyti* 
nė j •\rtai nė j 1^, |>. Niijung<» 
.\pxkrityM tavu aun«nxv« P1*®* 
kidhih. Knllb-jii p. Juliui Knu- 
pnr. I'lnėini iM|ėxlė krikėėio* 
nių ih iiHiknitų partijom 
Krunu; ir ko darbininkai turi 

HIVl) 
apiebūvį. Kallu-jo taipgi ir 

l.ietutos |wi<l< jinią. jos praei
ti ir apie Kurijos luilševikų 
"rojų.” Ant galo ragino šelp
ti l.ietuvą ir rašyties prie 1.. 
I >. Sąjungos.

Žmonių praknllsise limo ne 
daug. Darbininkas.

8HEB0TGAM. WIS.

Pas mus atsitiko nciiapraatni 
uuotikia. Mat 1915 turtai* su
sitvėrė lietuvių laisvamanių 
draugija, kuri |iasivadiiH> Lie
tuvos Sum.i draugija ir ketino 
visas šio* kolonijos katalikų 
draugija* nubaakratvti arba, 
jeigu ne, tai ners nustelbti ta
vo veikimu. Prie to* draugijos 
susispietė viii sioi kolonijos 
lietuviški bolševikai. Buvo pu- 
L«pę uariau ir keli nesusipra
tę katalikai, kurie, turbot, ne 
norėjo žinoti, kad sykiu dviem 
|s>natn negalima tarnauti, L y. 
drauge būti laisvu ir kataliku.

Taigi, voo apėjai (atverti tų 
draugijų, tuoj savo buvusiame 
organe “Naujienom" |ia*kel- 
bė. kad dabar, girdi, bu* ka|*ut 
visiem* Hb<4>oygano kataliku 

Į Veikėjam*. O ėia imlmgai ari 
■■■■prunuite savo truni|K> gyva 
viiuo. Visi nariui |iasitraukę |s> 
saliutui*. Imliu* ir šokius iš
kriku, lyg Grigo bitėa. Mat 
vargšai susibaiikrutijo. Iždas 
ludito tuščias. Tai taip ir išsi
skirstė nieko gero nenuveikę.

Po to pakrikimo laisvama
niai pradėjo giaustivs prie ki
to* laisvamaniškos <1 ra ugi jos 
kliuta, o katalikai, prigulėju
sieji Įrtii- sutaukrutijusio* Nu
lių draugijos, nežino ką dary
ti.

l-nikn* jau Imtų katalikam- 
susiprasti, kurie dar save ka 
tulikais vadinate*. Ju* turit 
savu- katalikiškas darugijas, 
prie kurių prigulėdami turėsi
te didesnę naivią ir nereiks 
jums trauky ties įk> svetimas 
indai ne*.

Parašų rinkimas |s> |s-ticija 
ėia puikini |uivyko. Surinku* 
virš |M>ros tuksiančių. Ilidi sia 
pusė parašų gauta nuo svetim
taučių. Sheboygano žvalgu.

8T. CHARLE8. ILL.

N.il. lioj, geg. -I d. vietos 
I.. K. Vy tauto dr jn liuvo 
rengi.* prukallui- 
buvo p. A. Junė 
kieti*. Ihiib. Vnrt. Bendrinė,
pirmininkas it J. Paleekis, to. 
|«w'i<i-

h. 
xU- 

KllllM*t«»jj||> 

iiM*lni«|inr •

rinkta ]H-iikio* ypatus, kurios 
surašys, kiek St. ('Itailv’je ra
sis mirim-ių pirkti šorus. Vii - 
nas šėrus dol.

Meln»|«irkii' ia:. l :i:|Hi | 
tyrę tame dari"-, žadėjo v.-r 
kaine Si. (Tai lii-'ian.s pi i.-ei 
liėl i,

Garliė I). I». K. Vytautu dr- 
ini už suraugima lokiu p., 
kailių. Svečia-.

Urmtlu įnikti tn-«ie4kau rvrt. Ir 
u.iri44rfua t*rx iumK* įMyltmH* d.tr- 
LumIm »«i JmiMUIM*. Mrl4žtu Ui.
bu aUMKauktl. Kt* m-ranaI t.*rK'">n- 
k*« pA»kutt«| n« nr* t«m*u)* ibvi. 
>t* *■! KvdciKmfa. im darbu |»*r
datųr. t*l nuo t«r*osu*lib4to iUjb- 
k«x IM Uilgu iiit-ldMu Urvini ta )!*•■ 
IlAKaI |-r UmM

llvt. M. J. Kmltvluio
IM Jmk IAmb Ate. M*«m« ("MJ.

k\VM -UiLTnUM
K'tn« n.*ni» |oi«k,i| L.Inai i>irmi !.»•• 

i*4»ar kr«i.- a, lai tn*|.*n< alt« 
t įtarau* I*r«.-t.*n. . ->rl «•
KMH ; .11 9 b..1- ’skih

K r TĮSIA
t!l-J J4m . Malt .U* . I'bn-fcih Itt ,

1*»*rrt«lu«a<L> 3 «i*K<4n iiudim* MMB- 
.•01 I*T1»« ir Mhhitun M*r
arli liHutlA**** laatžl)• ••*. lU*n4*«« 0l-j 
ne-o». }<>•«> XatUa.tH |^4fO«a|l|«a.| • U
te. Ii llMIU)a., L,.La. I.t a litą •
MM* l*«a l*T. nK*M«l» tf Bailina J) |—-t- 
ilttMl - Urr.a* IM.-. G-• . |ar*-L*ši «l»-l 
lai Imi.-I a -- .| a ana««*. At'. * ...kilt t laa. 
>AM *p twHibi aria* Vakanata afv4<*- 
m* ir aui»Ai«o”ta

K !• VAKIM.
IH33 Mbhi*.<« Avr , 6*3tant«n. II!

I

4

AfltoniM Slankė videne
(po tėvu 8tragiBtė)

mirė gegužio 13 d., 1919 m., 
4:30 vai. iiryto 28 matu am- 
iiaus

Paliko dideliame nubudime 
vyrą, mergaitę Bronulavą 6’ į 
metu ir vaikutį Juozapą 2’į 
metų.

Laidotu vėu a laibus ketverge 
gegužio 15 4L, 1919 m. ii tv. ■ 
Jurgio baiayčioi į tv. Kasi 
miaro kapima.

ValioM* kanai raudasi po 
utun. 3M8 Lowe avė.

Visi giminės ir pažįstami yra 
nuoiinižiai kviečiami dalvvau 
U laidotu vėže.

ALEX. MASALSKIS
l

K-

ka vitoh |»i 
lAidKlrtrt ko- 

tu 
rtk e**o k»r* 
bočių ir aato

Taipc>
»♦ C*Jj <rnbt. 
patys d rtatoB*

3307 AUBURN AVĖ 
re» le-or liti

■n' *•

v. w, muuusus

» ■«

►K

•X

DR. M. F. BOZINCH
LIETUVIS

•*erta<4« Mi* «4mm* U Mll«*«ii- 
k*r ■**_ k«r žtouvo |MT 74 ta*«4u> 
luUtr uito* MdmouMi ,r* Mltataa:

x<»trrH wn.\x> avi.*xi i 
Xamtn« Tluram «š;«tų>*«

• i ■ • i
l*r»< tnlii.ti %<alNnd«m* takaiili Nuo A 
iki • vai. Tvlef.«A* M*)«i*rtacl

t

r- ■■■■■at— I I me.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
TeleT&aaa McKl-dey BM4

G1*PO IIMMUJMI UUAS
3-4M S*wlil W<MrVW Itoelreart 
KatM-Aa W. lM«a aalvt*

.•lAt.i n»t x r.t \\i 
f*«■:v*U«i>«l-i »• .ikru

■raAteM»*o -rta-itak* J. U ma«*ti**a. 4-0 • 
gl«4c (SuMMt. lUndaat > atarto
IdkBliUitna l-rtr dilluuilia up.s Ir 
taaar* *alt'i..« fsadrartli 4..UC

«L«r»a |Mrtl«RkMMl«HnaM»* 
Arti fatMiim i.»«4h«I I*u>4Ir X* tumi 
Tiktai 3 to totortdu imig*' ir
OVc*1n)v fand:i»4 «3*f Koimnki** 
IM<Ž u.atBjtl farm* am namu tikini j 
lliariumtr -*r*w» |»nrH*»«t4 l^rakatimuf t . 

l'UCMI 1>rt |.L4tl«f1iH |
J U mti Mukite liuaHh-tu *1i« tv*«uta urlv ’ 
mkamia wn«l«*.uu» ir *ul«.*t»»*„i», •

K I*. TANI.-.
|t:?3 Muhlfan AVr.. t'kriug.i, lll I

a-

ą....—. ... ........... - i

Dr. M. Stupudd 
3109 So. Km*0| StrMt 

c'tncjbon. ru jvots 
Trlftlf Tarto MM

T*Ib*4<m — • iki 11 U ryt*; 
3 p* F**<« ik; t vata. N*tolto> 
mia tuo i liu I vai. vakare,

•- . ___ - —___

..... .........  I
Dr. G. M. GLASER II

♦

Dr. S.

tv.

PO

J.
I 

•X 1

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

DR. G. F. YATES | 
ir < Nlltl nu IK

|u*0« Ka. k-a >i» atidaro a«tw 
auti.rriu

CM MMTII %MII Ąll'Mli:
«$•* pi

l al-itl-iii*: * i*«>*w •«.* •
Nvd> liutnia |0 Ikryto iki 1 |»e RMtV-

Ašele SipnaMtiene 

(po tėvais L 'gaitt) 
mirt gugoiio U d, 1M» m.. 9 
vai iiryto.

Paliko nubudime 3 vaiku 
čius mažiausią 2 minėsiu.

Laidotuvės atsibus pėtny 
čioj, gegužio 16 <L. 1919 m. ii 
Auiros Vartų bažnyčios j 
Kasimiero kapines.

Velionės kūnas ra’-disi 
mm m W. flrd Ptace

VH giminės ir pažįstami yra 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se.

SERGĖKITE SAVO AKIS

4

Dr. M. T.Strtkol’is
LIETUVI*

lisnvroiAs m < mm rtoas
IV... w «:u, M ........ ,r- UI
Oft** T*lef r«* rrard |f •

Rmh 1d. brnwry 4*

MA5TEP 5Y5TEM
l.iiaa *t.«*««* (.oru*

•KM 41? M Iki

hAar?auma Luuu0.
UUU Ola Iki

Vaikinta alui . nuv IT iki »l« e 
V>r* KrlMM* *un 3 3 iki •>

kiro tt.r i i • tų t I*itt> • L
i r km. ‘ ,.|.n, ’• / g.ut I.
|ull «il« M

tidaru taluMBka iki * tai

8 GORDON.
1415 South Halsted Strcct

ln kerti nuo **!»<•- ekau- 
d JI m o kuumtd ra*d< a Uejaat j aru* 
♦k. k tetari atuotai *r Huri ar ra- 
k*k tai luomai >r* fteokUa. kad 
rttkia Juta* ak ibiu. Maav li> metu 
•rairtituma yiidma taua^
bti-rou.aų ui prieiBkiae kala* 
Mt Ui* tomai aet Iki M M.

JOHM SMKTAHk
Akių SpecijalisUs

1801 S. Ashland Av. Chicaco
l<«aniia*4 metalam** dykai. 

Karipaa 1t-to* r*tv. >
• *• Iužm* »irk l'iatt o apt.eko*

Kamlarta 14. Ik. lt. 17 ir lt 
Tildykite j utou |><r*Ai|

v i’and.. . t.u* V va!. Mryte Iki • 
*ai rak are NtJ<i>oJ lik* 4
'■'n lb< lt valandai 4

AMERIKOS LIE. MOKYKLA
ir II.OIVO- 
k te 

t>|K . (.r».
i «*,).— 
l-.liii.
■U.b.-

M*>k njuua: •hg.l»k«r* 
ko* katLu. xriti<»«if.k<M, 
t-« ■'«.*,
lyboA, <«• '•!<>, 9*uv VdiiH 

lai •<!>«*«, (r**«*r« 
kiti.e rko*otu'jG4 |> >ict>itf 
ra >>t> >

M<*k n.n»o ralatido- auo * 
i |M» I' C-Vj vakar* *uo 
HM x«i IIaiui M..

ryto m
IIU *;>V

< iu* *gv, IU

VokjkM kirtMmmi Ir !x«l<aiin< 
% yrt k« ir M<»briUv Apmlala

Mu«V ir > nutik*44 ■žotual-
r.mr |**rod>liM ju* A4*wv | trumpa 
ta**.

Me* turime diditaumu* ir t*n*a> 
t u* k.rpin <> ir nuTUM
akyr ua. kur tuae eutt.kiime prakuk- 
k« p*'.)nu><. kuomet Jye tr.ukymu* 
Liektroe ul*..uu» u.u>u ***•

akjmuuee
»«*t* uitiik’iauti ef.uakytl u 

l>*n«*tti imi.»y mokykit l*H* Iki k u — 
• n r « karuia tr f auti epecijalii. 

km pųnt k*<*v
l'lUftMM «Ur<>riO4 I»kfal Juev m’*.

i de rtaiii* art** dydlte. ir M> 
te t a-ii* bn><Qk

M A*I I II l»l M<*S|MG M'MtMAL
J. I . ItAaAU-ka ri nh tuu«

114 X lAftklle m. 
kampAk !-*k«k M KAK 1 11 IIAAA.direktoriui

4
Imki dn

I m

I Inrluniiikų Vurtotojų lt. 
drovė

MELROSE PARK ILL

*

kliygVedi-. 
ir to. U-r.

. P. V,



4 DRAUGAS

A 117 I CHICA60S LIETUVIŲCHICACmOJIL. : kolonijų.
- ------
KATALIKIŠKOS ŠVENTES NUŠOVĖ ŽMOGŲ Už M0- 

TERŠ I-A VILIOJIMĄ 
I

Ii

Trečiadienis, Gegužės 14 d. 
Jonr- Nepumtieonn*. kauk.

Ketvirtadienis, gegužės 15 d 
Junti K • v loja • i- IjiSnl!-.

tmogttudis tnojans sua.r-ttuo 
tas.

LIETUVOS VYČIŲ CHICA 
G03 APSKRIČIO PIK ,C 03 APSKRIČIO PIK

NIKAS.

IR VĖL VIENAS rOLICKO 
NAS MIK!INAI SU 

ŽEISTAS.

’f" urna I . !.•-, .V*!“ 
■t . • <i > itin .
1 1 ■ ■ lt i-iii., t iii v i* - i

!iiuo* ne ko nereikalavo. Pra- 
m-*.'- tnipgi, kad prie to dnrito 
dnnu pri*i<|ėjo ir Rv. Knzimie. 
I.I >.M-rye. Vntdil IjiIi. Sę 

i jiintpo. iėtarta ariu.
Kihi|h, Atstovai im«i*kundė. 

knd tiiašan skaitliu* lietuvių 
priklnueo <lar prie IjiIu Nty- 
jungu*. C«-ntm Minirinkima* 
nt*i*(Hikia į Rrrbianinjų kata- 
likiėknjtt vi*wine->*’. kvietola- 
itin* raėyliim Ijth. Sųjįinipiii ir 
dėtį. |ummtų tinėlni.'-in prie, 
rlnndo. iininui.

A. Nausėda.

Ji sužeidė tėvr.s su stiliumi.

I:
•jut

i 
i

1

tn»-*
i • 

tr:it.

ir Pi!, rhn •*

jl.tiu «ki<»

KM

Pulii-1lli.li. Iklv . '•! 
tiiemi, -.. I.om.-i. i. r ' m i 
rlė *u l*d-;e- lazda jalinau!'- . 

kurį |«JieiiH>tui. uorėjn ma
tuoti už plėšikišku- durim*.

Jaunuoli, yni r.-i.-r Sz.i:.! 
kuii-I.i. tVoli'i .m
Jie tua.iiiii- l'in.i u.n. -l.iop. .

I*tis);ui |a.lieijn ėtm'-i ir*k«. 
ti I •• Viiikin<» .h« « pb •
KxMitjk«»u «ki. V« J •. 
!«*VW |»»li«**twtlųi p.-tt t • Ir 
kr. gi FllUlI l.llbla* .44I.IIH

P«»li**:ti«(W t*1.'t'. -.u
tnut«*rį ir »b*x \ t^ vi 
filiui. ^S|N M;»p|«*v «mm|

I-l:it|i<*aii gjiiat t-.»l. *••• ’
nn*Alu<»1* »t . ( ”• 4«*n•.*•• i'b
tlihiVjuleiti pri'IrK ii M’»»4r* 
Kx«iijk<iu»kį.

IN*r vi<> <ličiui 
t«i vatl.4» i» *1 
Ir lik Vakar • |«t
m* |*4»ii-*ijai, k.*.! 1* 
►Kn ih*b*. arti Szunjl.t..., 
niurni |NilirttM*«i.*i' ! ’l*illi4*nn 
Ij** lw Ž.n|<». Kilt* j>> •nilinli I. 
lin*’’ Inztl.i.

gnknf nil.ri.ti** n 
vyku hiiriMlytfm \i«*h>n. Ir Inifi 
m«lo. knip /.hmmi4i liiivti 
knjBitia.

Snxi*idn< )»<»l 141441 »n:i * nu
vržtnM Iiv<niiii4*n. T<*n |uititl:« 
kad jam pilvu |M«r>k<dl.i. <ly 
dvtdijni kn<? »i> m
|wiMV4*ik»in*<.

Vaikas aUincič k«h.

AlNipt'ikvjt** lig«»iti»i*\i«* V’di*’ 
lik>H*i» -tni ! *i r .t|•:t -41 ? o»j.•:

•*Ni4nr.*>ln’m >zu •«'
ir bll jlHl >l«*lo‘*i;i4| Vlllbill k* 
tr*jr% DWvi|iii4i:i> |cvntiMi 

Vežim,-j. Slnig.t nti jo 
ftnrajkuUekio tėvu* ir pri '• 
knliinu. Ji- |uikl:ut-<'- 
ką n» nori, daryli *'t 
mi.

**.V j.itll p-- ..I i; u. 
kilę VIII *tui|.-ė| U. .!:■>. 
jie mnn MiM.uė veid.-m.

■‘Tuo melu iė trumo ratil .i 
pti-ilil|o.*:itu vnilri- 'r m, 
tuiniii. I*n*kut t -u-i* i'-.ni 
*u tėvu. X--i:ž'l-..i uit- ■" t 
kri* *u l*d ine Inzdit. Tėvu* 
uttinenpkrd.in*-. Iiiil..-. "i imu 
I. ėl;ė unii L.il-.-'ti 'I. -

Ittnfi**-. 
j<* Finui

k.id v»» 

’i ti »•«! ’

n r • -n
Vlli-i’l !»••. Ii.”t II S«t.

. ir M.V ’• t 1 I! •
• •4 ji. 4»‘\t»h • 4 4 4

|P4l!l • « 4*1 U

tad- Įa-li'-ii.i *urri'l-
link . tu-1., p-’ - .V •• I.UK 
. J-i.ur pi•-t-ij.-i. j»r

... u,J- idit* t.ov.i mėti 
v-u' pikete- re-

•i- i -. dit- ' -I:

nu h. iki., nph •

GREITAI NUTEISTAS 
BLOGADAP.IS.

I|e;, 

tI
4 (

’«1i*

i

j |.i--;-iv.>* Vyėių lliieaso* A|«- 
i*l;iily.* i'-iiąi.t milžiniėkų pik
iui;.-;. K.-l.-i \-<L liuj. I.iiž-lio
.Iii ■ i *-l K u Nnimmil dar 
•. Uit-- -i'. III. Kok* ji* Ihi* .’ 
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' .i- !.-' .-ii m-iiiat. K«*l'-I.' To. 
d< I. knd .\p»»iity* i* nulinio 
k -.-in ir t.-, indu *n-.n.iiii'li 
l i*n» < f-ii-rv.-ii* >r .-i] telinkin k->- 
I-".: i i .i.. imi-. Kn« yimlingo 
|.-n Imi* ' T'-n lai* dnim.*, mu
ziku. nokini. ž.ni*lė* ir vi.*oki<* 
o;, ir!-n.itiimni le-i ivnirtl-'

. .......... Jiiėjii* vidun parieakė ko tai 
\ .. \...Į i„ ... n l.ie.pų eito- ieėkr.tdi ir nurieti paniėiidyti
n.i. Ar i* immi.i teikė* vežt ie* i bei pep-yriyti vaikų. Nopažj- 
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.m’ ’ T.-tini i-nltmn Im* rauti ėjn* Mmiuinkri atneeti |Mtpc. 

’ '—ko vaisiu: dilo ir ė.-illo. rio. tuo tarpu nepažįstamoji 
K.iii.-i p,i i-d -i* pni.’dė-! l'niM-|į*imiko į įmegamųjį kamharj.

'' -k iy- >' '• ; ik-į vė kur indo arti 2U> <iol. rngrie- 
’iit* pinisu* nepažįstamoji tuo
jau* iiM-tė*i per duria. Avimi- 
įtink-’- tni jmtėmiju* pamanė ar 
kartais ji neraėitipo pi n i su*. 
Žiuri, kad pinigų jau nėra. 
Gn-itni perileidn parirui ragil- 
kn ir tuojau parijo. Vienn 
’-imlinę rado vaiko skomui 
luoio’. Kitos ne. Pankui |>n- 
:atikė policijų, kuri vagilltų 

. mvigalieno belaugėn ir žadėjo 
ei«a iškrėsti.

M- iniininkėn, atsanriaa netik 
| -n nepažįstamai* vyrai*. In-t 
I ir moterimi*.

didžetu-dit it indolnitiu 
Taip.

Rengimo Komiiijs.

TA LABDARINGOSIOS SA 
JUNGAS CENTRO 8USI- 

RINKIMO.

Gudri Vagystė.
A uit d iru, apn- G voL vaka

re. jauna moteriai turėdama 
nnt rauku tmdikį ulbėjo j na
mu* po tintn. IRMi IV. 4Gth St.

i

.*ė-T'*l"j. Imt 3H da vukarr. 
ivyko l4il«laringi»Mi* Siyjuu- 
-.-o* Centro -ueirinkimn*. Su- 
-iriitkinine laivo ekaitlingn*., 
todėl ilsus evarhiu n-iknlų ta
tai apkalbėta. Aukų rinkimo < 
. i ikale komieija praueM-. kad | 
kvitų knygutė* jau gnlnvo* iri 
Imlia galima pradėti. I’o ilgo 
v:it*lyiio iiutnila 1.*SIJ*SI dol. 

padalini! *nrinkti vi-om* kuo. 
imin*. Xiitnr1n taip gi. kad vi- 
.... kin>|an> aukų rinkimo ilnr- 

avalu liradi’-tų. Kml aulai
iuk'iiin* Imlų |ia*ekmitige>>iii*.

I ■ imta nteiėaukti i gcrliinmti*tt jm» 
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STAR
Kumpis koris yra so panaikiniu apdare

--------------------
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KIEKVIENAS kumpi* kuris yra tinkamas dei Annoar 8tar turi būti 
flMųė('irrn>io* * ąe'ir*. Mes atmetame tuos kumpius kurie yra maiesaės 
vertės ir tiktai iirenkame tuos kuriu yra guriausi dei Arasuur Star. 
Po kito viso pertiurėjimo visiems žinomi kumpiai yra iirukyti ant tam tik

ros ugnies—su Panėiakiniu Apdaru.
PanMakinis apdaras kuris yra ant 
kssspją aptrauktas stoiku sultis 
kuris paskanina kumpius ir pro
duktus geriausiais—A' tttnpieti toli 
Inli jie turi būti.
Užtat Armour Star Kumpis, gerai 
kepasi, verdasi. Jj gali gražiai ir ly
giai supjaustyti Apdaras apaugu- 
ja jp kol jis atsiranda aut jus* sta 
la, jis yra sultingas ir gardus iki

paskatinio trupinėlio. Pirkite riša 
Star Kampį. nes tai rimmauskmna*. 
Sl«r f Atminini yia tos pattaa rgtoa 
su dideliu atsargumu parinkti tik
tai geriausi kaip ir Star Kumpiai ir 
tokios pačios didelės vertės, pirkite 
iiaadten.

Paklausk savu mėsiaiako apis Ar-

ARMOUR^COMPANY

:ii
ia mirtų ride

NELAUKITE KOL
Ik ItltlCIITON PARKU.

PRADĖSITE SIRGTI

Semtoj, «rgnŽM N «L NW 
iv.vk* I.. Vyrių jfat kaupo* ■ 
rink ima* Pul*4i Tart t 
lainėjr. (kertė N*Mr ir Itlaektun k 
Catvra). Turime itaue Mariau da
lykų aptarti. Yra p«gryžT taipgi 
kan-iviai: A. lingini*. latvę* kuo
pa* pirmininką* ir P. Kimaii*.

Jie ilnug L. impuokm. Pankui 
lm« laidė*. Tat nariai, nrpaadriki- 
Ir audrinki i A*rr<pood<*(aa.

i;i, i :<t* klelaiini*. knd tų rei-
l.-i iė Mikyklų plačiai pttniė- 

ki flu it pavarytų unilneijn. 
Taip “i nutnrtn kolonijom- 
reųęli pnikall'n*. tiiėkinli n-i- 
l.r.lą uad-ii.-i.-iio* prkųrlatldo* 
ir linkti i'iika*.

Voliuta Jll d. t. y. Kr 
:>! u dienoja rinkti auka* ant 
•M Kazimiero kilpinių.

I • alimn- nuo mieMo majo
d. I ”T;u: l».-iy‘* dnr negau

ni*. 1*1 tikimam greitu laiku 
•liuli. Manoimi, knd diena l>n* 

ii>n*kirtn piritui aiilmta. mg 
1'jilėio iiH-m-eio. ėių metų.

I' n-a Žili it•••*♦-■- prain-ėė. knd
-iki-' -i imi •■■iinvi. už ku MO ŽENKLELIUS (W 8 8.).
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DEMOBILIZUOJAMI KA 
BtS PASKOLŲ DARBI 

MIRKAI
tilt* I.•
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■'fRE VAIKAS

V.KTN INKAI PAKELE 
JFINSVV’ RUSIJOJEU*

M J1 b •

I.ulmo* Vyčių 34 kuopa* mar
lių* Mt«iriiikmui* įvyk* ketvirta- ] 
divnyj. gvg. 15 ii bažnyliiH-jc «ve- 
taiiiėjr. 7 :to vai. valunr. Huoirin- 
kimo* lai* di.lžuil narini*, todėl 
i.«i nariai li-ikaM* *n*irilikti.

Vnbltbrt ]

I. Vy rių I! kp. mėoeaim* 
riiil-inn* įvyk* *i valura. m-vuži" 
11 <1. ė l.’i valamloje. Dati* Si|uaie 
parko svetainėje. TaMvto.

AGITATYVIŽKOS

Prakalbos
ri-nsintni-*

Moterių Sąjungos l-mos Kuopos. 
Kelt ergo vakare. 15 d. Gegužio Hlf m. 

3V JUPG10 PA RAP SVETAINĖJE.
Pi ic 32 ro Pbce ir Auburn Avcnue

Pi : i 7 vai. vakare įžanga Veltui.

I

M. i.w— Koopo- Smi-l
y

Viena* ii didžiausių linų yra tni l’rietrara*. Pari- 
snugokite aito* ligo*. I'igulko* ir kiti vaistai gali tiktai 
jum* |>ap*|)H-ti nnt nekurto laiko bet rezultatai nekuo- 
ntcl nebus geri. Tiktai viena* vaisto* yra kuri* pagelb- 
*ti Gamtai prašalinti Aitą negerumą. lininio* lnulu rei
kia prašalinti nereikalingu* dalyku* i* viduriu, jeigu 
ne tni prietvnrn* yra r«-r.«iltntu.

Prig«*llM*kitr gamtai vartojant

STANOLAX
dėl P riet varo

Tai |HiM-kminguiu-ia* vairia*. Absoliutiškai nepa
vojinga*. Nepalieka skausmu |» vartojimui. Stanolaz 
yra neapalvuotaa, nekve|»ianli* mineralini* aliejų* kuri* 
yra Inkai švaru*. Ji* savo daria atlieka nekaipo |>apra*- 
ta* vai*ta* Imt kai|*> mecluiniškn* lubrikanta* kuri* 
greitai sujudinu justi viduriu* ir nereikalingu* dalyku* 
išvaro.

Klaupkite STAXoi.AX. Neimkite nieko kito.

STANOI.AN yra prirdnvinėjatnn* pa* visu* vaisti
ninku*. Jeigu justi vniMininkns neturi tni parašykite 
mum* o ii,e* tuojau* jam «ln*tnty*ime.

Piirrluodumas 16 unctĮ buteliuose

STANDARD OIL COMPANY
910 SO. MICIIICAN AVĖ
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