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DIDEI "TRUKŠMAS
VOKfcj'^E

Reikalaujama kanclierio 
atsistatydinimo

VOKIETIJOS KAIZERIS BULGARUOS SOSTINĖJE

ANGLIJA KARIAUS UŽ 
ALZAS LORRAINE.

RUSIJĄ VALDO KOALI- 
CIJINIS KABINETAS.

AUSTRAI SAKOSI LAI
MĖSIĄ KARĘ.

Vokiečiai eina pirmyn Rygos fronte
NEIŠPASAKYTAS TRU 
KŠMAS VOKIETIJOJE.

KAIZERIS SOFIJOJE.

Londonas, spal. 12.—An
glijos ministerių pirminin
kas Lloyd George kalbėda
mas į apdraudos draugiją 
pastarosios susirinkime pa
žymėjo, kad Anglija nekuo- 
met neapleisianti Prancūzi
jos, kol pastaroji nuo vo
kiečių neatgausianti savo 
provincijų Alzas-Lorraine.

Tai buvo atsakymas į Vo
kietijos užsienių reikalų mi- 
nisterio Kuehlmanno pasa
kymą, kad taika jau esą ga
linti įvykti ir jai ant kelio 
stovįs tiktai vienatinis 
klausimas — tai Alzas-Lor-

Petrogradas, spalių 12. — 
Rusijos 5 ministerių kabi
netas, kuris kokį mėnesi 
valdė šalį, šalies valdymą 
pagaliau ■ užleido naujam 
koalicijiniam kabinetui.

Kaip vąkar buvo praneš
ta, užvakar tasai naujas mi
nisterių įkabinėtas turėjo 
pirmąjį savo posėdį. Paga
mino oficialį pranešimą, ko

Amsterdam, spalių 11. — 
Gauta žinia, kad praeitą se
kmadienį Austrijos sostinė
je Viennoje įvykusi didelė 
demonstracija už taiką. 
Tūkstančiai žmonių dalyva
vo.

Susirinkimui pirmininka
vo kunigaikštis A. Lichten
stein. Atidarydamas susirin
kimą jis pažymėjo, kad su-

Londonas, spalių 12. — Iš t raine klausimas.
Copenhagen, spalių 12. — 

Visoj Vokietijoj, o ypač 
Berlyne pakilęs baisus tru- 
kšmas prieš vyriausybę, ty. 
prieš kanclierį Micbaelisą ir 
vice-admirolą von Capelle, 
kuriedu išvilko aikštėn ju
rininkų sukilimą. Jiedu 
abudu parlamente pažymė
jo, kad jurininkų suokalbin 
yra įmaišyti mažensėsės (ra 
dikalų) socialistų frakcijos 
parlamento atstovai ‘Haase, 
Vogtherr ir Dittman.

Už šituos dabar užsistojo 
didesnėsės socialistų frakci
jos parlamento atstovai ir 
grieštįąi. reikalauisų kad- 
sistatydintų Michaelis, o s 
juo von Caprile ir kiti.

Vokietijos karės laivyne 
jurininkų sukilimas įvyko 
rugpjūčio 30 d. Antrytojaus 
karės teismo pasmerkimu 
sušaudyta keli jurininkų 
vadai.
. Socialistai tatai tvirtina, 
kad parlamento atstovų so
cialistų intarimas jurininkų 
suokalbyje yra vyriausybės 
išmislas. Tai šmislas paties 
Michaeliso ir kitų, kad dis
kredituoti radikalus atsto
vus, juos prašalinti iš parla
mento ir jų ant visados at
sikratyti.

Socialistai reikalauja, kad 
vyriausybė duotų to apkal
tinimo prirodymus. Bet 
kaip Michaelis, taip von 
Capelle nesiskubina tai pa
daryti, tik pažymi, kad tie 
jurininkai, katrie su socia
listais atstovais kalbėjęsi 
sukilimo reikale, esą sušau
dyti. ’$•į

Todėl socialistai šaukia, 
kodėl intariami socialistai 
nebuvo pakviesti karės teis
man, kuomet tie jurininkai
buvo teisiami?

Visi socialistai parlamen
to atstovai tuo reikalu iš- 
uaujo susijungė krūvon ir 
reikalauja, kad Michaelis 
pasitrauktų iš užimamos 
vietos.

Naujas krizis užguls ant 
Vokietijos.

Sofijos- per Amsterdamą 
gauta žinia, kad Vokietijos 
kaizeris jau nuvykęs Bul
garijos sostinėn.

KAIZERIS IŠKELIAUJA 
SOFIJON.

Amsterdam, spalių 12. — 
Vokietijos kaizeris labai 
svarbiais reikalais iškeliau
ja Sofijon, Bulgarijos sosti
nėn, anot gautų žinių.

Bulgarijos vyriausybė da
ro didelius pasiruošimus so
stinėje iškilmingai sutikti 
kaizerį, kurs pirmu kartu
mi/ImTUV y ct MvU j a*

Sostinės Sofijos viršinin
kas išleido atsiliepimą į gy
ventojus, kad jie prideria- 
mai pasitiktų svetį.

Vokietijos užsienių reika
lų ministeris Kuehlmann 
podraug su kaizeriu keliau
ja. Ministeris iš Sofijos ke
liausiąs į Konstantinopolį, 
iš ten grįsdamas užsuksiąs 
Austrijos sostinėn Viennon.

VOKIEČIAI STUMIA 
RUSUS RYGOS 

FRONTE.

Po tokio pasakymo buvo 
plačiai pamanyta, kad An
glija galų-gale ims ir sutiks 

i taikinties. Bet Lloyd George 
pažymėjo, kad Anglija ne- 
kuomet negali to padaryti. 
Anglija kariaus, kol Pran
cūzija neatgaus minėtų pro
vincijų.

Dabar Vokietijos parla
mente kaip kartasx ir ap
kalbama tų provincijų klau
simas.

ARGENTINOS GYVEN 
TOJAI EINA PRIEŠ SA 

V O PREZIDENTĄ.

Buenos Aires, spalių 12.— 
Vietos laikraščiai ir gyven
tojai savo susirinkimuose

— Davenport, Iowa, spal. 
12. — Sustreikavo 1,000 
darbininkų, dirbusių “Bet- 
tendorf Car & Foundry Co.”

— Washington, spalių 12. 
— Lig vakar dienos antro
sios laisvės paskolos bondsų 
parduota už $325,465,000.

Petrogradas, spalių 12. — 
Pietuose nuo Pskovo vieš
kelio, Rygos fronte, vokie
čiai stojo užpuoliman prieš 
rusus ir varosi pirmyn, 
anot rusų oficialio praneši
mo.

Be to pranešama, kad ki
tose Rygos fronto vietose 
vokiečiai mėgina atnaujinti 
su rusais ‘ ‘ broliavimąsi.'' 
Tečiau rusai perdaug nepa
sitiki vokiečių “brolišku
mu.” Jie numano, prie ko 
gali juos nuvesti tasai su

KARĖ PADIDINA DARBININKĮI REIKALINGUMU 

Suv. Valstijos yra viso pasaulio sandelis
New York, spalių 12. —jstijų vyriausybė dabarti- 

Suv. Valstijos gali tikėties ■ niais laikais reikalauja dau-<
taip didelio pramonėje ir 
prekyboje judėjimo, kokio 
ligšiol neturėjo. Nežiūrint į 
tai, kaip gali ilgai tęsties 
karė, jokiuo budu negalima 
laukti nei valandėlei reikalų 
vedime sutrukdymo. Nuo 
karės Suv. Valstijos nuken
tės toli mažiau, negu kita 
kokia kariaujanti šalis.

Tokias pažiūras išreiškia 
vienas šios šalies pramoni
ninkas, aiškindamas ameri
koniškos spaudos atstovui 
apie tautos ateitį ir ekono
minius šalies santikius. Štai 
jo žodžiai:

“Greitas Amerikos gy
ventojų susipažinimas su 
principu, kad prekyboje ir 
pramonėje judėjimas turįs 
eiti normaliais keliais, pa
lengvins tautai vesti karę 
net be mažiausio nusimini
mo šešėlio, koks karės pra
džioje buvo apsireiškęs An
glijoje ir Prancūzijoje, ir 
koks paskui pranyko.

“Šios gadynės karė rei
kalauja daugelio pinigų ir 

etą. “ N<uį4K»tilikns, idant jie ..iš-tekiųJdarbininkų. Be šito, jinai ir

kios jis laikysis programos sirinkimas sušauktas su tik
siu išreikšti širdingiausią 
padėką popežiui ir impera
toriui už jų pastangas tai
kos reikale ir už jų taikos 
troškimus. Taika privalo 
įvykti abclnojo išsiginklavi- 
mo ir arbitracijos santy
kiais, kaip apie tai savo kal
boje yra pažymėjęs Austri

jos užsienių reikalų ministe-
ministerių kabi- ris Černių.

“Nuoširdžiai siūlome tal
kininkams savo ranką tai
kos reikale” — kalbėjo ku
nigaikštis Lichtenstein, 
“bet jei šitą pasiūlymą jie 
atmes, tai griebsimės kar
do, kuriuomi ir pravesime 
taiką.”

Kalbėjo ir kiti žymieji au
strų veikėjai. .Tarybos na
rys Kunschock kalbėdamas 
perspėjo priešininkų šalių

politikoje^ Pranešime pasa
kyta, kad kabinetas imsią
sis uoliaiį darbuoties, kad 
su savo ^talkininkais susi
laukti kd sveikesnės taikos. 
Be kitko; jis sutvarkysiąs 
savo šalie! armijas ir sugrą- 
žįsiąs šalvį ekonominę ir vi
suomenini tvarką ir ramv 
bę.

Nauj
nete yra teturi kadetai mi 
nisteriai, fiu beparfijiniu ir 
penki socialistai. Prie socia
listų pristaitomas ir pirmi
ninkas Kferenskis.

Rusų spauda naują kabi
netą ganą prielankiai suti
ko. Reištia, kad kabinetas 
turėtų turėti tautos pasiti
kėjimą. į

Tik socialistų radikalų or
ganas “Novaja Žizn” šu-

gelio įvairių prekių. Ir jinai 
šiandie savo dolierius su
maino už įvairius daiktus, 
reikalingus kariuomenei ir 
karės laivynui. Dėdės Šamo 
dolieriai šiandie plaukia i 
dirbtuves, krautuves ir far 
mas.

“Šalis karėn ruošiasi ga
na tinkamai ir pasekmin
gai. Pasiruošime nepadaro
ma žymių klaidų. Nuo to 
vyriausybę apsaugoja anglu 
ir prancūzų patyrimai.

“Tas palyti ne tik karę, 
bot ir pramonę. Juk tai ga
na visiems aišku, kad šian
die Amerika naudojasi Eu
ropos patyrimais, katrie ka
rės metu pilnai išpraktikuo- 
ti.

40 nuoš. aukso priguli 
Amerikai.

“Manau, kad dabartinis 
laikas yra šalies gerbuvio; 
laikas, kokio ilgiausius me
tus čia nebuvo. Nepramato
ma nei viena priežastis, ka
tra turėtų pakenkti šalies, 
prekybai ir pramonei.

“Šalies turtingumas šian
die kur-kas vra didesnis, 
negu pirm kejerių metų 
apie tai buvo manyta. Dar
bo turgavietėse viešpatau
jančios sąlygos yra užganė
dinančios, gi uždarbiai, abel 
nai imant, yra augšti. Kas
dien vis didesnis darosi dar-

uždarbius darbininkams pa
didina. Dar kitos sąlygos, 
draugaujančios šiai karei, 
šaliai užtikrina tokį preky
bos ir pramonės gyvumo 
laikotarpį, kokio jinai nebu
vo dar turėjusi. Tasai ger
būvio laikotarpis bus Jie at
žvilgio į tai, ar karė tęsis 
tik kelis mėnesius, ar kelis i bininkų reikalingumas kaip

taikos demonstracijų ir su
sirinkimų neimtų sau širdin 
įsitikinimų, kad Austrija 
jau negalinti tolesniai ka
riauti, būtinai norinti tai- 

Tatai“Novaja Žizn” rašo, Ikos. Taip, Austrija nori tai-

vaja Žizn” be to yra orga
nu Petrogrado kareivių ir 
darbininkų “sovieto,” ku
riam, kaip žinęma, šeimi-reikalauja, kad šalies prezi- . , ’ . .

. , į ’ . • . . , i ninkama. radikalai.dentas būtinai pertrauktų 
diplomatinius santikius su 
Vokietija.

Prezidentas šitam žing
sniui yra priešingas. Bet 
spauda ir žmonės sako, kad 
kongreso pravestą reikala
vimą prezidentas privaląs 
patvirtinti. Gi dabartinis 
prezidento pasielgimas esąs 
nepakenčiamas.

Laikraščiai sako: Suv. 
Valstijos, Brazilija, Ura- 
guay ir Peru stojo prieš 
Vokietiją. Tai kodėl turėtų 
palikti užpakalyj Argenti
na. Juk Vokietija Argenti
ną yra įžeidžiusi labiaus už 
kitas šalis.

NUBAUSTAS 20 ME
TAMS KALĖJIMO.

kad nei kareiviai, nei darbi
ninkai neremsią dabartinio 
kabineto. Jie tik nuolat 
tvirtinsią, kad kabinetas tu
ri “rezignuoti” ir viskas.

kos, pažymėjo kalbėtojas, 
bet tiktai garbingos taikos.

Kunschock išreikšdamas 
nepasitikėjimą, kad prez. 
Wilsonas ištikrųjų turėtų

Socialistų kongreso pa- reikalauti Europos sudemo-

Davenport, Iowa, spalių 
T 2. — Vietos federaliam tei- 
snje 20-čiai metų kalėjimai! 
nubaustas Daniel H. Wal- 
lace, ‘League of Humanity’

vokiečiais broliavimąsis. Į pirmininkas, kurs karštai
Kurdistane, Užkaukazio 

fronte, rusams pasisekė 
sumušti kurdus, 250 jų pa
imti nelaisvėn ir užimti po
rą sodžių ežero Van apylin
kėse.

SUKILIMAS SUPAINIO
JO VOKIEČIAMS 

PLENUS.

Londonas, spalių 12. — 
Čionai nebe pamato aiškina 
ma, kad Vokietijos karės 
laivyne sukilimas vokiečių 
vyriausybei supainiojo pie
nus pultics ant Petrogrado 
nuo vandens.

agitavo prieš priverstiną 
kareiviavimą.

MIESTO MAJORAS 
SUARESTUOTAS.

Philadelphia, Pa., spalių 
12. — Čia suareštuota šito 
miesto majoras Thomas B. 
Smith, du miesto tarybos 
nariu, policijos leitenantas 
ir 5 poliemonai. Visi jie kai-1 
tinami už prisidėjimą prie 
nužudymo vieno politikierių 
5-tojc vardoje ■'‘primary” 
metu.

Visi paleisti po augšta 
paranka.

gimdytas laikinas parla
mentas ateinančią savaitę 
pradės savo posėdžius.

Laikina vyriausybė pa
skelbė tvarką, sulyg kurios 
kareiviai- ir jurininkai galės 
atiduoti savo balsus už at
stovus, renkamus į įsteigia
mąjį parlamentarinį susi
rinkimą. Tatai atstovus ga
lės rinkti ne tiktai civilini 
gyventojai, bet ir kareiviai 
karės frontuose ir jūriniu 
kai.

/
17 ŽMONIŲ APKALTIN
TA BOMBŲ PADĖJIME.

. New York, Rpalių 12. — 
Čionai areštuota 3 vokiečių 
agentai, kurie 1915 metais 
prigulėjo prie suokalbio dė
ti į išplaukiančius iš Ameri
kos garlaivius, bombas.

Grand jury, kaip šituos, 
taip ir kitus 14 suokalbinin
kų apkaltino ir jie eis kri- 
minalin teisman.

Be šitų tame suokalbyje 
atrastas kaltu ir buvęs vo
kiečių ambasados "VVashing- 
tone palydovas, kapitonas 
von Papen. Bet šis yra Vo
kietijoj. *

kratizavimo, nes pati Ame
rika stovi dar toli nuo tikro
sios demokratybės, sava 
kalbą pabaigė Dievo malo
nės meldimu, kad Augščiau- 
sias laimintų Šv. Tėvo ir 
imperatoriaus pastangas 
taikos reikale.

metus.
Nėra ko baiminties.

“Kaikurie apsireiškimai 
liudija, jogei nekurie taupu 
mo principai pradžioje bus 
klaidingai gyveniman pri

pilė fiziškų darbų, taip ir 
protiškų užsiėmimų.

“Nežiūrint to, ar karė tii- 
fės pasibaigti veikiai, ar ji
nai tęsis kelis metus, musų 
šalis didelių karės sunkeny
bių neatjaus. Suv. Valstijos

taikomi. Bet visuomenė tai turi 40 nuošimčių viso pa
veikiai patsebės jr klaida šaulio aukso. Gi tas labai

— Petrogradas, spalių 12. 
— Vyriausybė praneša, kad 
Turkestane pravesta tvar 
ka. Revoliucionierių vado- 

jvai suimti.

— Bordeaux, spalių 12.— 
Prancūzijos socialistai čia 
turėjo suvažiavimą. Be kit
ko nutarta remti vyriausy
bę karės metu.

— Copenhagen, spalių 12.
— Danijai trūksta anglių. 
Prisieis susiauriifti geležin
kelių bėgiojimą.

• — Rymas, spalių 12. 
Praeitą savaitę nuo minų 
ir torpedų nuskendo 5 italų 
laivai.

— Washington, spalių 12.
— Vyriausybė pienuoja pa
šaukti visus 19-21 metų vai
kinus.

— Washington, spalių 12.
— Vyriausybė padidino pir
miau nustatytas anglims 
kainas pietinėse valstijose.

— Kicvas, Rusija, spaliui 
12. — Miestelyj Brailov ka
reiviai apiplėšė degtinės 
dirbtuvę ir padegė. 200 dar
bininkų sudegė.

bus patašyta. Ta pati visuo
menė veikiai pastebės fak 
tą, kad blogais laikais nėra 
ko baiminties. Karės metu 
maisto bus pakaktinai ir 
žmonėms nepritruks pinigu. 
Nes visur darbo, yra kiek
vienam, kas tik nori dirbti. 
Uždarbiavimo gabumas tu
ri tik vienų-vieną apribavi- 
mą, būtent, žmogaus fiziš
ką išlaikomybę.

“Štai musu vvriausvbė * •/ •/
skolina milijardus talkinin
kams. Kaikurie, turbut, ma
no, kad tasai auksas gabe
namas į Europą.

“Taip nėra. Tie paskolin
ti milijardai pasilieka Ame
rikoje. Už tuos paskolintus 
milijardus talkininkai šioj 
šalyj įgija maistą ir amuni
ciją. Dalis tų skolinamų mi
lijardų tenka musų darbi 
ninkams.
“Dabartiniais laikais Suv 

Valstijos skaitosi viso pa
saulio sandeliu. Ir kuo dau
giau pasaulis turės pinigų, 
tuo bus geriau Amerikai. 
Čionai labiaus padidės pre
kyba ir pramonė.

“Apart to pati Suv. Vai-

daug ką reiškia. Tai žy
miausias faktorius, kad ša
lis sunkenybių neturės, ir 
tatai tautai, laimingoji atei
tis pilnai užtikrinta.

“Šalę to, visgi visuomenei 
yra patartinas maisto tau
pumas. Taupumas turi būt 
suprantamas ne kitaip, kaip 
tik protingas maisto suvar
tojimas. Taupumas turi būt 
patariamas ne dėl kitko, 
kaip tik dėlto, kad pirm ka
rės šios šalies gyventoja- 
kas metai mėšlynan išmes
davo maisto vertės 700 mi
lijonų dolierių. Toksai mai
sto aikvojimas šaliai baisiai 
nesveikas, ypač dar karės 
metu.

“Šaliai yra kenksmingas 
kaip beprotingas maisto 
aikvojimas, taip ir perdide- 
lis taupumas. Visur ir vi
suomet. reikia prisilaikyti 
saiko.”

— Londonas, spalių 12.— 
Praeitą savaitę nei vienas 
Norvegijos laivas nenu- 
skandintas. Reiškia, nar
dančių laivių veikimas ma
žėja.
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Todėl, kad n eprigulmin-: vilnas bus išpildytas. Bot 
goję Lietuvoje socialistams' podraug kompanijos dar la 
platesnis veikimas nebūtų biau pabrangins pienų, Pa
galimas. Kuomet neprigul-
mingoj šalyj liaudis labiaus 
apsišviestų, susiprastų, tuo
met ten ir socialistams ne
būtų vietos. Šitų sau pa
vojų jie labai gerai prama-
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Kad išvengti to pavojaus 
jie velija, kad Lietuva gau
tų autonomijų ir pasiliktų 
Rusijos globoje. Lietuvai 
esant Rusijos globoje, gi 
pastaroje siaučiant socializ
mo gaivalaips, kur-kas butų 
parankiau ir jiems “darbuo
jies” pačioj Lietuvoj.
Į Kad tas tiesa, tai tų pat-

At*!?^ stS‘°%.*a copjŪ Adrėr-, į virtiną toks vienam socialis- 
tiaing rates on apilication. laikraštyj pasakymas:

- “Kalbėdami apie Lietuvos 
pilitikinę ateiti, mes jokiuo 
budu negalime ignoruoti to
kio stambaus faktorio, kaip 
Didžioji Rusijos Revoliuci
ja. Ne kas kitas, kaip ta 
revoliucija davė progos iš
kelti visame ištisume mažų
jų tautų klausimų ir kada 
mes tų klausimų rišam, tai 
mažų-mažiausia yra nedė
kinga ignoruoti Didžių Ru
sijos Revoliucijų. Mes juk 
turime skaityties su tuo 
faktu, kaip atsilieps musų 
reikalavimai į tolimesnį re
voliucijos bėgį.”

Lietuviški socialistai “Di
džia Rusijos Revoliucija” 
vadina rusus socialistus, 
trukšmadarius Leninus,

MIESTO OFISAS 
DOWN TOWN OFFICE 

328 Reaper Block.
72 W. Washingtou St

KODĖL SOCIALISTAI
PRIEŠINASI LIETUVOS 

NEPRIGULMYBEI?

Amerikos lietuviški soci
alistai visuomet per savo 
laikraščius užsigina, kad jie 
turėtų būt priešingi Lietu
vos neprigulmybei. Sako
si jie Įiorį neprigulmybės, 
bet neprigulmybė turinti 
būt išgauta kitokiuo keliu, 
negu kaip dabar tuo rūpi
nasi katalikiškos lietuviu 
visuomenės ‘veikėjai.

Visuomenės veikėjai da
bar gamina ir siuntinėja ka
riaujančių šalių vyriaus^-, 
bėms memorijalus. Tuose 
memorijaluose lietuvių tau
tos vardu reikalaujama, kad 
pokariniam taikos kongrese 
butų pakeltas ir Lietuvos 
klausimas, kad lietuvių tau
ta trokšta neprigulmybės, ir 
kad lietuviams ncprigulmy- 
bė butų duota, nes Lietuva 
šioj karėj yra pilnai to už 
sitamavusi.

Tai geriausias ir tikriau 
fias būdas išgauti Lietuvai 
neprigulmybę tokiais mc- 
mori jalais, nuolatiniais vei 
kėjų veikimais ir kla tini
mais.

Bet socialistai priešinasi 
tokiai visuomenės veikėjų 
taktikai. Ir tai jie daro 
todėl, kad jie nenori matyti 
neprigulmingosios Lietuvos. 
Bet kad pridengti tų savo

bar pieno kvortai ima 13c., 
paskui ims 14 centų. Apie 
tai praneša angliški laikraš
čiai.

Toks pašėlęs pieno bran
ginimas, žinomas daiktas, 
žmonėms vis labiau atveria 
akis. Vis dažniau ir drą
siau angliškoje spaudoje pa 
sigirsta balsai, kad pieno 
reikalus paimtų savo ranko- 
sna pati miesto valdyba. 
Sakoma, kokiam galui čia y- 
ra reikalinga įvairių pieni
nių daugybė, jei miesto gy
ventojus pienu galima ap
rūpinti keliomis, esančiomis 
miesto valdybos priežiūroje.

Dabar po pusiaunakčio iš
eik gatvėn, visur sutiksi tik 
vienus pūlinių vežimus. Per 
naktis jie beldžiasi gatvė
mis. Pieno išvežiotojai 
konkuruoja. Kiek tai lai
ko veltui pragaišinama, 
Įdek tai pinigii bereikalo iš
metama.

Kuomet miestas pieno 
pristatinėjimų į namus pa
imtų savo priežiuron, tuo
met naktimis pakaktų pa
siųsti su pienu kelis auto
mobilius ir šitie pigiai ir pa
rankiai pristatytų žmonėms 
pienų.

Tokia atmaina atpigintų 
pienų.

Bet miesto valdyba nedrį-

VIMojo Am. liet. R. K. Fede- 
racijas Kongreso

25 ir 26 rugsto 1917 m. Philadelphii, Pa.
PROTOKOLAS

(Žiur. “Draugo” No. 240).

2-TRA DIENA. lll-JI SESIJA.
Sesija atidaryta 9:30 A. M.
Priduoda raandatUB naujai pribuvusieji delegatui:
t 18) Sčesnulevičius, — nuo L. R. K. Moksleivių Susivienijimo 

ir L. Vyčių 78-tos kuopos, Lawrence, Muss. v
19) Kun. V. Matulaitis, — nuo Saldž. Širdies purap. New 

Philadelphia, P.
20) Jouaa Grebliauukas, / x
21) Juoaapas Pauticnius,

nuo av. Alfonso parap. Baltimore Md..-A.

Trockius, Kapsukus ir ki■ ,
tus. šitiems tatai truks sta Prave8tl svarį“s
madariams jie ir norėtų pa-įa.mau)08' a Pnsl *j° 
vesti tolesnį Lietuvos Ūki- kurs savo ke-

liu, vis gi yra galingas pa
našiai lutiems amerikoniš-A
kiems trustams.

mų.
^Reiškia, lietuviški socia- 
lištai ne tik yra priešingi 
Lietuvos neprigulmybei, bet 
jie dar nori Lietuvą parduo
ti rusams socialistams. Ir 
jei toksai jų troškimas įvy
ktų, Lietuvoje po karės pra
sidėtų revoliucija, žmonių 
skerdynės, bažnyčių naiki
nimas. Tai atliktų lietuviu 
ški socialistai su savo 
“draugais” rusais.

Tai ve kokios “tvarkos” 
pageidauja Lietuvai musų 
socialistai.

Jie sako, girdi, pirmiau 
pasiklauskime rusų socialis- 
ty, kų šitie pasakys apie 
Lietuvos likimų!

Tatai.tegu socialistai ne- 
muilina akių savo tamsiems 
pasekėjams, buk * ir jiems 
rupįs laimingesnis Lietuvos 
rytojus. Ir tegu nesitiki

bjaurų tautiškų išsigimimų,'pasiekti savo tikslo.
jie sako: “Mes nesame prie 
šiugi Lietuvos neprigulmy 
bei, tik pirmiau reikia pa 
siklausti, ar tos neprigulmy
bės nori pati Lietuvos liau
dis.”

Kitais žodžiais tariant, so
cialistai reikalauja, kad bu
tų leista Lietuvos gvvento- 
jams nubalsuoti,- ko jie no
ri: ar neprigulmybės, ar au
tonomijos, ar gal pačios re
voliucijos I

Ko’dcl socialistai taip el
giasi 1

Todėl, kad Lietuvos liaųr 
dis neturi dar tiek sąvokos, 
kad sveikai suprasti, kas y- 
ra neprigulmybė, kas yra 
autonomija ir ką reiškia tie 
socialistų norai, kad gyven
tojai patįs spręstų apie to
lesnį savo likimų. Jei taip 
yra, tatai taip elgdamiesi 
tikisi kaip nors ir sugriauti

Kodėl socialistai priešina
si neprigulmybei 7

Savo keliu, nors po kalės 
nežinia kum Lietuva gali te

butų 150 pėdų augštesnis už tųTAUPINIMAS VALGOMŲ 
DAIKTŲ. 

(Dialogas)
(Susitinkąs dvi kaiminkos 

(šeimyninkės). Viena iš jų bu
vo jau raginama taupimui val
ganti} daiktų, ji skaitė apie 
tai laikraščiuose. Kita nepai-’ 
santi apie niekų, neturinti nei 
vaikų nei gero laikraščio na
muose. Susitikę pradeda kal
bėti:)

Ar žinai kumute, kokia gera 
proga yra moterims pasidar
buoti dėl labo šios musų pri
imtos tėvynės per taupinimų 
valgomų daiktų, kurių labai 
reikalauja musų šalies talki
ninkai dėl vedimo karės?

“O, aš niekam netikiu, kad 
musų darbai kiek pagelbėtu, 
tatai bereikalinga kalba.”

“Ne mano mieloji, aš nore 
čiau jums apie tai pasakyti, 
nes man toks darbas pasirodo 
labai gražus. Aš girdėjau 
garsų kalbėtoji pereita vakarą, 
kalbant apie tuos dalyki.s. 
Jis buvo atvažiavęs iš to mies
to, kur jis mokinosi, kaip vai 
gį taupyti. Jis aiškino labai 
suprantamai. Jo kalba net ne 
vienai iš mus ašaras iš* akių iš
spaudė. Papasakojo, kokiu 
budu mes galim valgius tau
pyti.”

“Ir manai, kad aš mažiau 
valgydama galėčiau kam nors 
pagelbėti. Tas yra kvaily
stė.”

”Gerai, jeigu jus nepaisote, 
tai aš Jums norėčiau priparo- 
dyti ir paklausti jūsų neku- 
riuose dalykuose.

“Taigi ar ir norėčiau aiške
snių priparodymų.”
, “Nei vienas negali klausti

namų. ’ ’
“Taipgi sakote* kad tiek 

Jaug duonos išmėtoma berei
kalingai per vienus tik me
tus?”

“Taigi sakote, kad tiek 
mas; jeigu apskaitliotumėm 
teisingai, tai pasirodytų dar 
baisesnį valgomųjų daiktų iš- 
rokavimai.”

“Aš visai nesitikėjau, kad 
mano riekute numešta ženklin
tų tiek daug, bet aš manau, 
kad kites dar daugiau eikvo
ja.”
“Taip, mes tankiai to nema

tome, arba matydami leidžia
me pro pirštus. Pamąstyk 
tiktai, jeigu mes tik po vienų 
riekutę sutaupytumėm kasdie
ną, kiek tai alkstančių butų 
pasotintų, kurie gal jau nuo 
ienai nėra matę duonos ir ku
rie šaukiasi musų pagelbos.”

“Aš negaliu perdaug apie 
tai mąstyti. Tas dalykas la
bai yra apgailestaujamas.”

“Taip, bet mes turime apie 
tai mąstyti, nes tai musų prie
derme žiūrėti, kad ir musų bro 
liams užmaryj gyvenantiems 
butų atliekamas duonos kąs
nelis. Bet netik duonų mes 
turime taupyti, yra ir kitų val
gomų daiktų už kuriuos 
praleidžiam kasmet milijonus 
dolerių. Eikvojimas yra 
prastas dalykas visada, bet 
ypatingai dabartiniais karės 
laikais musų pareiga pradė
ti taupyti ir kitus raginti prie 
taupymo.”

“Kų gi mes galime pradėti, 
net man gėda pasidarė už ma
no pasipriešininmų, aš norė
čiau kuom nors pagelbėti.”

“Mes galime tai padaryti 
lengvu budu. Mes galime pri- 
risašyti prie' Taupymo Valgo
mų Daiktų Draugijos. Mes 
galime pakabinti savo namuo
se išlaidų valgiui kortų, per
žiūrėti ir krautuvės knygutę. 
Mes galime kas savaitę pra
nešti valdžios paskirtiems vir
šininkams, kiek mes galime 
sutaupyti valgio per savaitę, 
kuris bus pabaigoje Spalio 
mėnesio. Ištikrųjų, aš esu 
toje komisijoje, noriu,, kad 
kas man pagelbėtų. Aš ma
nau, kad su keliomis moterims 
kaip Jus, galėtumėm daug ge
ro padaryti musų kolonijoje 
Mes padarytumėm ir be mėsos 
gerus ’ valgius ir juoda duona 
butų skanesnė, ypatingai daug 
cukraus sutaupintumėm. Y- 
ra tai darbas vertas didžiau
sios pagarbos daryti gerai sa
vo artimui, ypač savo tėvy

22) kun. J. Rastutis, nuo. šv. Mykolo parap. Easton, l’a.
23) M. Šilkas, nuo Moksleivių Susivienijimo, Phila., Pa.
24) kun. Pr. Jakštys iš Harrison, N. J.

Skaitomi pasveikinimai: kun. J. Lietuvninko, Tarno šaulio,
ir laiškai kunigų: P. Saurusaičio, J. Valantiejaus, N. Petkaus, Pran. 
Jakščio, ir p. M. Šliko.

Skaitomas, protokolas 6-to Kongreso. Kun. S. J. Čepananis 
pataiso klaidą :Homestead lietuvių parapija yra ne šv. Vincento 
vardu, bet šv. Petro ir Pauliaus vardu.

Protokolas priimtas su pataisymu.
Universiteto komisijos vardu išduoda raportą tos komisijos 

nariai kun. F. Kemėšis ir D-ras J. Bielskis. Komisija aprinkusi 
kun. F. Kemešį iždininku, kurs ir padėjęs universiteto fondo pini
gus (308.00) pernai metais ant 4 nuoš. į South Boston Savings 
Bank vardu : “Lithuanian University Fund”. Del momento nepa
togumo komisija negalėjusi labiau išplėsti savo veikimo.

Kongresas paliko ir kitiems metams tą pačią komisiją (kun. 
J. Vyšniauskas, D-ras J. Bielskis, kun. F. Kemėšis).

Kolegijos komisijos vardu išduoda raportą tos komisijos 
narys knn. F. Kemėšis. Pasidarbavus uoliai kun. J. Misius ir kun. 
A, Petraičiui, taip-pat kai-kuriems moksleiviams, gavus gausią au
ką iš kun. Pr. Meškausko, šiais metais kolegijos fondas žymiau pa
augėjo, nes beveik tūkstančiu dolerių. Palikta ir kitiems metams 
ta pati komisija (kun. J. Misius) kun. A. Petraitis, p-lė U. Jo- 
kubauskaitė, K. Pakštas, kun. F. Kemėšis). Atsilanko į Kongresą 
kun. D-ras A. Maliauskis. Jo žodį Kongresas prima delnų plo
jimu.

Kun. F. Kemėšis referuoja klausimą Federaeijos komitetų. 
Pereitų metų Kongreso nutarimų mintin buvo įsisteigę trijose 
kolonijose apšvietesnių ir veiklesnių katalikų komitetai. (So. Bos
tone, Hartford^ ir Newarke). Jų veikimas buvo įvairus, bet svar
biausiu uždaviniu buvo katalikų spaudos išplatinimas, stiprinimas 
savo kolonijoje viešos katalikų nuomonės ir sutartinas viešas vei
kimas. Be to viso So. Bostono Federacijos Komitetas dar pasiėmė 
uždavinį remti Tautos Iždo reikalus. Tų pirmųjų komitetų gražios 
veikimų pasekmės turėtu paraginti steigti panašius komitetus ir po 
kitas kolonijas. Federacijos komitetams gyvenimas rodo dar vie
ną svarbų darbų: Varyti savo kolonijose Lietuvos politikos darbą: 
populerizuoti miniose Lietuvos nepriklausomybės reikalą, darant 
tuo tikslu prakalbas, priimant ir pasiunčiant kur reikia tam tik
ras rezoliucijas,, atsiliepiant viešai lietuvių vardu tam tikruose 
svarbesniuose momentuose ir tt.

Julius Kaupas nurodo reikalingumą suartinti ir suvienodinti 
lietuviams katalikams politišką mintį ir išdirbti geresnę taktiką tos 
minties kunijimui. Kun. J. Dobužinskas mato reikalą susitarti ka
talikų laikraščiams ir nusiskirti tam tikrus nuolatinius politikos 
klausimų gvildentojus. Kun. F. Kemėšis pataria suartinti Federa
cijos ir jos komitetų politikos veikimą su Anferikos Lietuvių Ta
rybos mintimis ir darbais Lietuvos laisvės reikalu.

Klausime Federacijos komitetų dar kalba kun. J. Ambotas, 
A, Bajoriutė, J. Bučnys. Visi kalbėtojai pritaria Federacijos ko
mitetų steigimui. Pabrėžia mintį, kad tie komitetai turėtų būti 
surišti su Federaeijos centru, kuriu turėtų mokėti ir tam tikrus 
nedidelius mokesnius'pav.: po 5c. į mėnesį nuo nario. Nuodugniai 
apsvarstęs Federacijos Komitetų svarbą ir reikalingumą, Kongre
sas, atsižiūrėdamas į tai, kad:

a) visur po kolonijas lietuviams katalikams trūksta sutartino 
veikimo;

Panurgg. laikraėČi&UlS b) kad tuo katalikų nesutarimu visada naudojasi jų. idėjiniai
Iš Washingtono praneša- pnetaink^ kurie visad. veikia, konspiratyvi®;

° i L. . c) kad kiekvienoje kolohijoje reikalingas būrelis darbščių ir
tna, kad Suv. Valstijų vai- pasišventusių žmonių, kurie su atsidėjimu platintų katalikų spau-vįgug d{į

d) kad visų kolonijų katalikai turi stiprinti ąavo politikos vei
kimo centrą — Federacijos sekretarijatą ir remti katalikiškos kul
tūros — Tautos Iždą,

e) kad gyvai reikalinga yra lietuviams katalikams daugiau 
veikti po kolonijas Lietuvos laisvės reikalais, pasekant tame daly
ke Amerikos Lietuvių Tarybos mintis ir darbas;

Nutarė :
Atsiliepti į visus lietuvių katalikų veikėjus, raginant juos steig

ti neatidėliojant po kolonijas Federacijos komitetus, kurie imtų 
vienyti visus savo kolonijos veiklesnius lietuvius katalikus, plati
nimui kataliku spaudos ir auginimui viešosios kataliką opinijos; 
gi nustatymui visoje musų išeivijoje vienodumo politiškos min
ties ir josios pąsekmiugosnio skleidimo po kolonijas (Lietuvos lais- 
sės reikalais kongresas atranda reikalingu daiktu, kad Federacijos 
valdyba ir josios, komitetai savo veikime atsižiūrėtų į Am. Liet 
Tarybos mintis ir darbus.

Kun. JakšČiui pranešus, kad jo parapijos jaunimas ne
silaiko bažnytinės drausmės steigime viešų vakarų, kongresas tą 
dalyką nutarė pavesti išrišti Lietuvių Kunigi) Sąjungai. Taip-pat 
Kongresas išnešė pageidavimą, kad visi katalikų viešieji pasilink
sminimai ir pramogos, ar parapijų ar draugijų daromos, — butų 
vykinamos be svaiginamųjų gėrimų.

Sesijk uždaryta I ms vai: po piot.
(Bus daugiau j.

Visgi ateis laikai^ kuomet 
valdybų privers taip pada
ryti patįs gyventojai. Gi 
pastaruosius privers skur
das su butinumu.

Palengva gyventojai pra
regi, kodėl pienas darosi vis 
daugiau neįperkamas. Pa
lengva turės įvykti ir reika
lingosios reformos.

Pakelta algos.
Iš Minneapolio praneša

ma, kad vietos visose ma
lūnuose likosi pakelta vi
siems darbininkams algos 
8 Nuošimčiais, ty. apie 25c. 
į dienų be jokio reikalavi
mo iš šalies darbininkų.

džia jau prisirengus
kti, lietuvių visuomenė pri- svetimtaučių ir amerikoniš- 
valo visuomet budėti,, nes kus laikraščius, kurie platir
socialistai darbuojasi Lietu
vą pavesti' Rusijos revoliu
cijai — Leninams ir Kap
sukams.

PIENAS DAR LABIAU 
PABRANGSIĄS.

Kuomet Chicagojc pieno 
trustas pakėlė pienui kainų, 
daugelis žmonių atsisakė 
naudoti pienų. Daugelis y- 
ra tokių, katrie ima pieno 
tik tiek, kiek būtinai reikia, 
be kurio jokiuo budu nega
lima apseiti.

Sumažėjus . pieno ,ėmė
jams, sumažėjo pelnas ir 
pieno jšvežiotojams darbi
ninkams. Šitie tatai pa
reikalavo kompanijų sau di
desnio užmokesčio.

Spėjama, kad jų ruikala-

na prieškarinę propagandą 
uždaryti ir jų savininkus 
smarkiai bausti. Pirmiau
sia bus griebtasi prie vo
kiškų, čekiškų, paskui prie 
angliškų laikraščių.

Juių pinigai turi būti pa
dėti fero> Naftoje vali 

tiji taikoje

SECflMTT BANK
■ or onctooo —— 

Mlhmokea u»«

3% ant Juių

M PaooMUototo 
Vakarais Ori 8

ySaSpaa aaH Namą
Pershmfflaa* pinigui į 
Europą ir gųttaa geutt

Lairotarta.
SKAITYKIT IR PLATINKIT 

“DRAUGį”

bereikalingai. Yra žinoma, 
kad Su. Valstyjose yra 20 mi
lijonų šeimynų. Na ir jeigu 
kožna šeimyna mums nors vie
nų riekutę duonos kasdieną, 
kuriai pasirodytų menkniekiu, 
bet koksai butų skirtumas jei
gu jas sudėtum į krūvų?”

“20 milijonų mokesčių! Bet 
man rodos, kad niekas tai ne- 
meto duonos.”

“Tas teisybė, kad nevisur 
tas atsitinka, bet kaltais ir 
daugiau numetama šalin, Bet 
einame dar toliau. Jeigu buk 
kelė,- turi 10 riekučių, kiek 
bulkučių kasdiena yra išmėto
ma? Tokiuo buduų, ta
tai baisiai daug valgio sunai
kinama. Atmink, kad vienų 
riekutę šeimynoje tas dar 
neviskas. Jeigu kožna duonos 
bulkele kainuoja 10c. tai bus 
$200,000 kasdieną arba $75,- 
000,000 į metus išmėtoma.”

“Tas tai jau man išrodo 
perdidelis išpūtimas daiktų.”

“Man taipgi atrodo dideliu 
ir negalimu daiktu, bet tasai 
kalbėtojas da ir tai pasakė, 
kad jeigu tuos pinigus išmai
nyti dolerinėms ir susiuvis jų 
galus butų galima pasiekti 
nuo New Yorko iki San.Fran- 
cisko ir atgal. Tas dolerinis 
diržas beveik apeitų aplink vi
sos žemės apskritį.”

“Tai labai stebėtina iš tokio 
pranešimo.”

“Bet tai dar ne viskas kų 
jis sakė. Jis pasakojo prili- 
ginimais ir toliau, sakė: Jei
gu norėtum už tuos pinigus pa 
kepti vienų kepalų duonos, tai 
tas kepalas butų 900 pėdų il
gio 900 pėdų pločio ir 900 pė
dų augščio. Netv Yorko Aug- 
ščiausis namas yra tik 750 pė
dų augštas, taigi tasai kepalas

nei n

“Labai esu dėkinga jums už 
tuos paaiškinimus. Pradėsiu 
nuo šios dienos žiūrėti kitoje 
šviesoje gyvenyman. Reika
lui prisiėjus, visados Jums 
gelbėsiu, tik nepamiršk man 
priminti. Aš tikįtų kad mes 
sutversime . savo kolonijoj 
Taupymo Valgių skyrių.”

“Kitų kartų daugiau dar 
pasikalbėsime. Dabar prisi
taisykime prie Taupymo V*- 
gomųjų daiktų savaitės, kuri 
atibus pabaigoje spalio mėne
sio. Aš manau, kad mus ko
lonija neatsiliks nuo kitų ir 
parodys kų jį gali.”

Howard B. Grosse.

“DRAUGI”

stocka to Boaria Perkami to Poniu*. <4». Ifeatoytot 
(luini veiklus darbas. Anrtrana A Oo., I Reeuritlcs Co 
168 F. La Kaili* su, ato<St IBM m. Tcloi “

a mortaote aut gertom- 
akfe mSUMe: UHąat* 
586 Wc ■Oailnster Biri*.
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aš bučiau laimingiausias į Tokiu budu svečiams uebu- 
šiandien žmogus,” ture kh- \ 
bonus ir užbaigė. t

Po jo kalbos prasidėjo 1 
trijų, veiksmių lengvoji dia- 1 
ma, kurios vardo uenugir- * 
dau, bet turim atsimenu. 1 
Rugpjutės pabaigtuvėse 
dvare talkininkės, kaimyno 1 
ūkininko suims Jonas, pa- ’ 
sisakė norįs vesti našlaitę i 
dvare užaugintų Katriutę. '
Jono tėvai buvo labai prie
šingi. Kito ūkininko duk
tė Barbutė norėjo ištekėti 
už Jono ir naudojosi ligo
nės pagelba. Tėvų ir Bar
butės pastangos nuėjo nie
kais per Jono valios tvirtu
mų. Dvarininkė perkalbė
jo jo tėvus, Barbutė susi
prato blogai dariusi ir atme
tė piršlius, kuriuos buvo J 
siuntę tėvai, o ne Jonas, I 
Paskutiniame akte parodyti 
vestuvių pietus su daino- 

1 mis.

Visi artistai mėgėjai kuo- 
1 puikiausiai mokėjo savo ro

les. Ypatingai gerai lošė 
Barbutė ir abudu senieji, t. 
y. Jono ir Barbutės tėvai ir 
pats Jonas. Visi gėrėjosi 
dainomis.

Rūpestingos šeimvninkės 
pakvietė mažas mergytes 
sakyti monologus aktų tar
pais, kol artistai rengėsi.

viršutinius rubus ant grin
dų ties scena ir ant jų susė-

Tai KUSI GRAŽUS! Ją HMi: 
ba Mentholatum Co. PricS eisis m 
gult ištepk veidą mosčia per ke 
is vakaąus, o padarys veidą tyri 
ir skaisčiu baltu.. Toji mostu 
šima plėmus raudonus, juodus ar 
ba šlakus ir prašalina visokiu’ 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu 
tės 50e. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir Btantpomis.

J. RIMKUS,
P. O. Bos 36, Holbrook. Mas*

Pasitaikė tarp atėjusių 
vienas ir neišauklėtas žmo
gus. Jis garsiai kvietė ar
tistų Jonų, kad neprideran
čiai apseitų. To žmogaus 
apsiėjimas labai skiriasi 
nuo visų Sheboyganieeių 
apsiėjimo.

Neartistas.

KENOSHA, WIS

Pastaraisiais laikais, vie- P1 
tos lietuvių kolionija žymiai 
pasididino, kur priskaitoma tu 

jau apie pora tūkstančių lie- eJ 
tuvių. se

Darbai čia eina gana ge- 
rai ir darbininkai uždirba n< 
tiek, kiek dar niekados. Tik d' 
viena nelaimė, kad čia dar to 

gyvuoja tas pasenęs, susinu- n 
kęs paprotys, tai giriuok- k 
liavimas. Svaigalai čia dai> v 
madoj ir tas ne “vyras” & 
kurs nekaušia. Negana ką 
seniai, pusamžiai svaigalus. P 
maukia, bet ir jaunuoliai t: 
neatsilieka ir jie nuodina t 
savo jaunystės žiedelius. s 

Ar gi ne laikas pamesti r 
tų nešvarų paprotį, ypač č 
šiame laike, kada jau ir vai- i 
džia stengiasi panaikinti tas 1 
negeistinas įstaigas. Ne- 1 
laukite pakol duris uždarys, i 
o paskui Su sarmata reikės < 
išeiti. 5

Labiausia gi čia jaunimas J 
turėtų į tai atydų atkreipti 1 
ir nieko nelaukiant visai 1 
nusikratyti nuo taip susi- 1 
valkiojusio papročio. Lai ’ 
baigia gerti tų smarvę tie, 1 
kuriems ateitis nerupi, ku- J 
rių gįslose jau ne kraujas 1 
teka, bet čysta degtinė, o i 
kūnas lvk senas kelmas iš-v
korijęs. Vis tiek tokie jau 
ne kam tinka. Brangus 
jaunime! žiūrėk štai dabar 
jau visai nauja gadynė vir
to. Jau jaunoji karta vi
sai išsižada vaikščioti se
nais krevais takais, o sten 
giasi žengti prie apšvietos, 
prie skaitymo gerų laikraš
čių ir knygų, kas tik ir ro
do tiesų kelių prie laimin
gesnio gyvenimo.

Prakilnus butų darbas ir 
šios kolonijos jaunimui sek
ti pavyzdį naujos jaunuo
menės organizacijos, būtent 
Lietuvos Vyčių, kurios už-
duočia vra šviestis dar- *
buotis tikybos ir tautos 
labui, priruošti jaunųjų kar
tų prie šviesesnio ir pado
resnio gyvenimo, kad atei
tyje, kada išnyks toji bai
sioji šmėkla (karė) sugrį
žus į tėvynę, galėtų pasi
džiaugti matutė Lietuva, sa
vo blaiviais ir dūriais sa
liais

Tai gi jaunime prie idė
jos. Berželis.

D
EL sustingusių skaudamų
muskulų imkite Sloan’s

Liniment dėl skaudulių
greitai palengvina be jokio
trinimo. j

Rumatizma*, strėnų skaudėjau***, 
neuralgijos yra greitai prašaunamas.

Geresnis dėl vartojimo negu pluks- 
t rai ir mostis nenudažo skurotj.

šeimynos vaistų kabinete tukstan- 
čiuouo namų randasi vieta dėl 
Sloan’s Oinimento.

Pas visus vaistininkus 25c., SOc. 
ir 81.00. ............ ....

Jie ištikrųjų greitai griebtųsi ui 
N. K. G. (Energy) Skalbimo Plyte
lių. N. R. G. yra p&liuosave Chlca- 
gos moteris nuo skalbimo vergijos 
Per pritirima yra sužinota kad N. R. 
G. Skalbimo Plyteles yra padare skal 
bimo darbą nuo JO iki 20 minutų 
be jokio trinimo ir sutaupina 50 nuo
šimti muilo biios. N. R. G. prašalino 
purvą, taukus ir vaisių pletmus. Pa
prašyk savo groserninko kad duotų 
Jums dykai sampeli, kurio užteks 
vienos savaitės skalbimui, Adresuoki
te Fnrųuhar Moon Co. Room 1107. 
140 W. Van Buren St., Chicago. Vaiz- 
bažonklis apačioje yra Jusu apsauga.

Halsted, Fs-S’Liberiy hts.
Kiekvieną kartą Jus pralei- (S3SĮJI 
džiate 16c šioje krautuvėje 
mes duodame Jums vieną 
iŠ musų trading s tempų ku- ySU 
rie ženklina Jums piningo t>wKu

Musų stempos yra daug vertesnės negu kokios kitos stem 
pos. Musų stempos turi užtikrintų piniginę vertę.

Pilna kningutė verta $2.50 
pinigais arba $3.00 tavorais DABOKITE SAVO AK

kurias galite pasirinkti bent iš kurių nors departamentų musų krau
tuvėje, grosernės arba bučernės.

Atsiminkite tą — mušti stempos gali būti apmainomos ant 
pinigų ar tavoro; Jus nereikalaujate juos permainyti ant mažos ver
tės premijas.

_____________________ DUBELTAVOS STEMPOS
Lietuviškai, kai- Utarninkais ir Ketvergais.
banti Uai'C'Vėiai Nepamirškite paprašyti stempų kuo-

“ ■ J met č-a perki — Jie yra dideles ver-
čios Jums.

Jeigu Tau galva skauda.
Jeigu. Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tut. «u 

reikalingi akiniai:
Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa- 

5 vo akis specijalistul, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiokaus 
X 'parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

| John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano užrr.ša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

E Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ra h augsi*.
S Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

Tei. Canal 523

E name departamente mu Kitos premijos gali būti permai- s 
1 l. u. stemPU

“ vejas kuris patarnaus Muilo suvinlotos popieres, tabako, S
S Jums Visuose depatta- tags, vaizbaženkiai tr kitoė premijos E
3 mentuose . ir padės Kali būti apmainomos ant L. Klein jg
S Jums nupirkti. stempų tuomi padedant pripildyti Jums S
~ ------ kninga. E
miiiisiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiisiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHHi

~ Visai mažai vartoti siutai Ir 
y overkotal vertės nuo $36 iki 
įį $86. dabar $6 ir augččiau. Kai- 
įį nės nno $1.5$ iki $4.69. Vai- 
& kų siutai nuo $3.00 iki $7.59. 
‘ j Vallsos ir Kuperai.
£ Atdara kasdieną, nedėllomt. 
M Ir vakarais.

Turėk Liberty Bond Be lškaščiu iš SavoDIDELIS ROŽINIS 

BALIUS Gali palikti savininku Suv. Valstijų Valdžios 4% Laisves paskolos

pagal pieną kurĮ mes cionais pa- JĮ .. draugas publishing co., ■

« 1800 W. 46th St., Chicago, HL, ■
duodame. Nekainuoja nieko iš ■ Gerbiamieji: _ !
'T' _ _ - 11 i'X ’v, • • » Malonėkite man suteikti pilna paaiškinimų kaip 1Tavo puses klauskit paaiškini- . palikti savinin]{„ T^isv,s S, « ■

Pi 1 * • • y *11 1 v • 1 SclVO PUSCb. m
mų. liktai ispildyk si kuponą ■

■ Vardas ......................... .....................................................................

ir pasiųsk mums DABAR. " /fiestas .......................................................................................... ■
* ™ Aflroooo *

Parengtas

LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO KA

ZIMIERO BROLIŲ IR SESERŲ 

DRAUGIJOS 

Nedėlioj 14 d. Spalio-Oct. 1917 m.
Atlas Svetainėje: Emma St., arti Milvvaukee 

Avė.

Pradžia: 4 vai. po pietą ĮŽANGA 25c. porai

Todėl kviečiame gerbiamą visuomenę kuOMkaitlingiaiisiai alsi- X X lankyti, o linksmai praleisite laiką.
Kviečia. KOMITETAS. S ___

UUIIItlililIlIlIlIlUIEIIIIIIIIHIIUIIIUIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlINIlHIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEm

iiniinnMimn'mmnwni

VYRAI MOTERYS!
Jeigu jns norite, kad greičiau kare pasibaig'tų-tai pirkite LAISVES PASKOLOS BONDSUS.
Jeigu jums rupsi išgelbėti nuo pražūties Amerikos laisvę - tai pirkite LAISVES PASKOLOS BONDSUS.
Jeigu jus tikrai mylite šią salį ir trokštate įveikti jos priešininkus - tai pirkite LAISVES PASKOLOS BONDSUS

TAI VISU MUSU PRIEDERME! sos ir teisybes pergalę.
Kuogreičiausiai neškime pagelbą savo antrąjai tėvynei, kuri suteikia mums tokia mielą prieglauda.

LAISVES PASKOLO BONDSAS KAŠTUOJA TIK 50 DOLERIU
uos paskolintus valdžiai pinigus gausite 4 nuošimčius. Tai SAUGIAUSIA pinigams vieta. Neatidėliok ant rytdienos

<i>id(uniiiMti!!iiiiiiiniiihiiĮHiiiiniiimiiiiiiriiiijiHn$jnui lUIHIlIlIl

Sloan's j 
Liniment

/P/A//V

lUlUlu.

Nauji, neatimti, daryti ant 
užsakymo siutai ir overkotal. 

vertės nuo $30 iki $5* .dabar 
parsiduoda po $16 Ir 85 dol.

Nauji, daryti gatavtml na© 
$15 iki $35 siutai ir overkotal. 

nuo $7.5$ iki 1$ dolerių.

Pilnas pasirinkimas tbdlin 
pamuštų everkotų.

M
Lietuviškai. kai-33

3
banti pau>vėjai

X Yra randami kiei.vie-
SS name departamente mu
s sų krautuvėj. Apart to,

"5 yra generalis parda-
vejas kuris patarnaus

S Jums visuėše depaėta-
X mentuose . ir padės
E Jums nupirkti.
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Surasta mergaitėTokia tai supuvusi Cliica- 
gos miesto valdyba ir jos 
komisijos.

Gaisrai

CHICACOS Reikalinga 20 vaikinu dpi Rcal 
Estą U- biznio, prityrimas nereikalin
gas mes išlavinsime būti pardavėju ir 
alga Kausite besilavinant dėl Infor
macijos kreipkitės pas:

RALPH STALMOK
First National Bank BIdg, 

Monroe and Dearbom, lioora #35

Gladys Malinosky 14 m., 
pražuvusi be jokiu pėdsa
ku; pereita savaitę, likosi 
vakar atrasta. Mr. W. Carl- 
son užgirdo, kad kas jo ru- 
syj daužosi. Nuėjęs atra
do Gladys, kuri sakėsi, kad 
inlindus tenai per langę.. 
Pasiųsta namon atsisakius 
eiti, nes, girdi, ji vėl turė
sianti barnius su močeka. >

Vakar ryte apie 3 vai. 
3341 So. Morgan St. užside
gė trijų angštų apgyventas 
lietuviais namas. Apielin- 
kės gyventojai buvo baimė
je, kol ugnegesiai pribuvo. 
Pribuvus ugniagesiams li
kosi užgesinta ugnis. Ble- 
dies nelabai daug padaryta.

Julijonas Kasparavičia per
siskyrė su šiuo pasaulių, spa
lio 8 d. 1917. Amerikė išgy
veno 8 metus ir dirbo bučer- 
nėj. Velionis paėjo iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Rozali
mo parap. Bončų sodos.

Laidotuvės atsibuvo ket- 
11-ta dieną,

Km turite silpnas akla Ir trom 
pą žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitlklte pas 
mane. Aš Jums duosiu rodą Ir 
pririnksiu ūkinius. Vi savo darbą 
g va rantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 We*t 22-ra gatvė

ROSELAND

Roselandiečiams užstojo 
nauja gadynė. Visi su uk- 
vata stoja į darbų jaunuo
menės švietime. Klebonas 
paskelbė linksmų žinių, jog 
Visų Šventų mokyklų šįmet 
lanko 300 su viršum moki
nių. Tiktai keletas šeimy
nų yra tokių, kurios, išsiža
dėjusios savo tautos ir tikė 
jimo, siunčia savo vaikus į 
viešųsias mokyklas dėl ga
lutino jų suajnerikoninimo. 
Tokie lietuviai jau ne lietu
viai, tik mūsų tautos išga
mos! Sarmata jiems. Ne
stebėtina, kad tokie lietu
viai paskui skundžiasi, jog 
nebegali su savo vaikais 
susikalbėti ir ant sprando 
pradeda jiems jodinėti.

Spalių 7 d. (nedėlioj) bu
vo tėvų susirinkimas. Nu
tarta mokiniams intaisyti 
mokyklos darže visokių žai
slų ir įrankių prasimankšti- 
nimui, o daržų gražiai ištai
syti. Tas darbas atseis 
keli šimtai dolerių. Tam 
tikslui pinigai bus surinkta 
laimėjimų serijomis ir pačių 
mokinių vakarais. — susi
rinkimas buvo rimtas. Da
lyvavo apie 300 ypatų.

Parapijonas.

Reikalingas patyrės Jaunas vaiki' 
nas prie vyrišką drabužiu ir ėevery-' 
ką. Pageidaujama kad kalbėtų įdėtu 
viškai, Angliškai ir Lenkiškai. AtsI 
šauite:

A. IjUSTIG
3410 S. Halsted St., Chieago, 111.

Penktadienis, 12 spalių
Šv. Mokrimilijono.

šeštadienis, 13 spalių, šv.
Edvardo Kor.

Reikalingas tuojaus darbininkas 
prie prosavojimo bei taisymo, kriau
čių dirbtuvėje. Gera proga geram vy
rui, ir geras uždarbis. Darbas ant vi
sados.

Taipgi Jei kas norėtu pirkti pana
šia bizni, taipgi nepraleiskite šios 
puikios progos, nes parsiduoda iš- 
priežasties, savininkas paimtas J ka
rę, o palikdamas visa bizni broliui.

Kadangi aš turiu panašia bizni 
Pittsburge, tai dviejų negalių išlaiky
ti. Atsišaukite tuojaus šiuo adresu: 

JUOZAS EURKAITIS,
1808 W. 46th St., Clileago, Rl.

vergę 
1917 m.

Pasiliekame su nubudimų: 
Seseris Anelija ir Salomėja 

ir Giminės.

Dr. C. Z. VezelisROSELAND CICERO, ILL. ANT PARDAVIMO LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak. i 

j Nedėliomis pagal sutarimą. 1 
i • 4712 So. Ashland Avė.

arti 47-tos gatvės

Spalių 7 . Bažnytinėj sve
tainėj atsibuvo draugijų at
stovų susirinkimas dėl pasi
tarimo kas link Spaudos Sa
vaitės reikalų. Susirinki
mo pirmininku išrinktas ta
po p. V. Klivickis, sekreto
rium — J. Puodžiūnas ir 
kasicrium — J. Ramanaus
kas.

Dalyvavo susirinkime at
stovai nuo sekančių draugi
jų: Šv. Vincento, Šv. Petro 
ir Povilo, Šv. Mykolo Ark., 
Liet. Vyčių 8 kuopa, SLRK. 
Am. 33 kp., Spaudos Dr. 
kp., Labdarybės kp., Dar
bininkų Sųjungos kp., Lab
darybės kp., Pilnųjų Blaivi
ninkų kp. ir Kalvarijos St. 
P. Šv.

Atstovai laukia parėdy
mų iš Centro. Sekantis su
sirinkimas bus ateinančioje 
nedėlioję po sumos.

Ten buvęs.

EXTRA SALE.
Parduodu narna už labai pigiai. 

Namas medinis ant dviejų pagyve
nimų. Parsiduoda iš priežasties ėji
mo i karę. Atsišaukite:
4140 S. Maplcwood avė., Chieago, 111.

Musų miestelyj yra gana 
daug visokių biznierių ir a- 
matninkų ir visi pusėtinai 
laikosi, bet vienas iš nau
jausių biznierių yra cicili- 
kų kurpių lopintojas. Ži
noma, kurpės lopyti negali 
koks nebūk tamsunas, tai ir 
musų miestelyj atsirado ži- 
mesnis eicilikų ir apėmė tų 
dinsta. Kad kurpės lange 
gražiau išrodytų, tai tarpe 
anų primaišė visokių cicili- 
kiškii laikraščių, kurie turi 
tiek verčios, kiek nudėvėta 
kurpė.

Gaila, labai gaila, kad ci- 
coriečiai cicilikams nedaro 
biznio, nes pažiurėjus per 
langų matyti tik pusantros 
suplyšusios kurpės ir vieni 
“Džian Bambos spvčiai.” 
Kad biznis tai biznis, nepa
sikarsi. J. M.

Lotai papiginti ant trumpo laiko. 
Persitikrinkite Tamstos patįs. Del 
pilnų Informacijų kreipkitės per laiš
ką ar ypatlškal:

RALPH STALMOK 
First National Bank BIdg., 

Monroe & Dearbom Sts. 
Telefonas Randolph 10.

į Dr. E. G. KLIMAS g
g LIETUVIS GYDYTOJAS g 

| 2700 E. Ana St. Philadalphii, Pi. |
AR ESI GIRDĖJĘS?

Kad žmogus gali pasigraj^ti sau 
veidą ir Jgyti ilgus plaukėj. Pricųsk 
štampą ir gausi visas i.įformacų^

DltTfUlUTOR FOI '
42 Vine Street, ftir .."iii..,1

3203 8. Halsted St., Chieago 3 
Tel. Drover 7179

PASIGARSINK
“DRAUGE” Aplotkos-Ąplotkos!Telefoną* McKInfej 67(4

Siuomi pranešu gerbiamiems 
kunigams ir pp. vargoninin
kams jog apsiėmu prisiųsti rei
kalaujamo skaičių gražiausiu 
Kalėdinių aplotkelių prielna- 
miausiomis kainomis. Taipgi 
turiu didelj skaičių konvertų 
gražiai spauzdintus Betlėjaus 
stainelės paveikslų.

Gydo visokias Ligas 
MS7 Si. Neįtari liti. kiaut W. S

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgu 

Ofisas 2360 S. Leavitt St. 
Valandos 4—« Ir 7—9

Tel. Canal 3877.

260 E. MAIN STR.,
AMSTERDAM, N. T.

iiiiMiiiiiiiiimiimimiiiimiiissmiinutf 
JOSEPH 0. W0L0N

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 324 National Life BIdg. « 

29 So. LaSalle St..
Vakarais 1666 Milwaukee Avs F 

Central <399
Knsldencė Hutnbold IT 

CHICAOO, IL

DR. G. M. GLASER
.. Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimas ir Ofisas
3149 S. Morgan St. kertė 32 st. 

Į Chieago, III. 
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
Ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Vards <87

Jus gerėjotės juomi restoranuose ir ki
tose vietose — dabar beabejonės Jus no
rite, kad jūsų šeimyna ir svečiai tu
rėtų tą progą.
Jeigu nori palinksminti savo draugus, 
tai turėki BEVO ant stalo ir pamatysi, 
kaip visi nusidžiaugs. Tuojaus prasi
dės kalbos ir kitipasilinksminmai.
BEVO yra geriausias penas kiekvienam — 
bealkoholinis gėrimas Ir visuomet geras 
klfekvienam gerti.

BEVO turi būti Saitas.
BEVO yra gėrimas tinkantis visiems me-

Nori apeiti žemės 
skritulį.

P as J. Elijošius (Elias) 
praneša suktybes gatvių 

taisymo komisijos.
CICERO, ILL,

M. J. Flannegan atėjo į 
Chieago iš Butte, Mont., 
kur yra padaręs laižybas iš 
10,000 dol. apeiti visų žemės 
kamuolį pėsčias. Kelionė 
imsiu net penkis metus lai
ko. Sako, jau net 127 po
ras čeVerykų yra nuplėšęs.

P. Juozas J. Elijošius ži- r 
nomas Town of Lake banki- £ 
ninkas ir narys pagerinimui 5 
miesto gatvių komisijos, j £ 

keršija Leonardui Withall, j 
kad jis pranešiųs visas suk- « 
tybes, kokias AVithall, mi- f 
nėtos komisijos narys yra , 
padaręs. į

P. Elijošius praneša, kad , 
nekurie gatvių kontrakto- 5 
riai, turėjo taisyti gatves j 
iki paskirtam laikui, bet pa- « 
pirkus nekurius komisijos ] 
narius, miestas pats savo f 
lėšomis turėjo du kartu už', 
taisymų anų mokėti.

Kada tos komisijos susi
rinkime p. Elias pakėlė apie į 
tai klausimą, tai Mr. Faher- j 
ty atsakė, kad jis apie tai 
nieko nepaisąs ir p. Eliošių 
ignoravęs visada.

P. Elias buvo padavęs re
zignacijų miesto majorui, 
bet tasai nieko neatsakęs. 
Šešios savaitės atgal p. E- 
lias vėl padavė majorui 
rezignacijų, bet šiuo Taiku 
majoras jį pagiręs ir liepęs 
eiti vėl darbuotis.

P. Elias mėgino priversti 
komisijų ,kad ana daugiau 
prižiūrėtų kontraktorius, 
kurie buvo padarę kontrak
tus ištaisyti nekuria s gat
ves ir yra paėmę pinigus, 
bet taisymui gatvių turėjo 
miestas vėl samdyti darbi
ninkus, kadangi anie atsisa
kė tai daryti, o komisija pa
liko kurčia.

P. Elias pasakoja, kad 
kartų ff»s komisijos narys 
Clark batesis ant jo: “Juo
zai,” sako, “Jus esate per 
aštrus su kontraktoriais; 
Jus perdauk kalbate. Ži
note, kad anie yra geri mu
sų draugai. Žinote, kad 
mes turime daug iškaščių 
Grand Pacific, La Šalie ir 
Sberman hoteliuose. Ži
notų, kad tuos iškaščius tu
ri kas nore padengti.”

Papfašykiti’siio 6r<senioko

IA5TER 5Y5TEM
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNTNO

VYRIŠKU Ir MOTERIŠKU 
APRĖDALU

Muku sistema Ir ypatiškas mokini 
mas padarys Jus žinovu J trumpą lai
ką.

Mes turime didžiausius ir gėris .7- 
ius klrpimo-dosigning ir siuvimo 

rius, kur mes suteiksime nrakt •» 
patyrimą kuomet Jųa mokysies

Elektra varomos mašinos <■- 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaml aplankyti »> 
pamatyti musų mokyklą bile iaikt - 
dieną ir vakarais ir gauti special < 
kai pigią kainą.

Patrenos daromos pairai Jūsų Ctl 
rą—bile stailės arba dydžio, iš bite 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Jasnicka, Perdėttnis 

118 N. La Šalie gatvė. Kambary* 
416-417. prieš City Hali

Gaukite BEVO, restoranuose, grocernėse, 
krautuvėse, valstinyCiose, piknikuose, base- 
ball vietose, ioe-creame parlors ir kitose 
vietose, kur tik blaivus gėrimai yra par
duodami.

BEVO yra parduodamas tiktai buteliuose 
— Ir yra sutaisomas per.

6 Pamišėliai pabėgo

Keturi vyrai ir dvi mote
rys yra pabėgę iš pamišė
lių namo Dunning, III. Ma
no, kad pabėgėliai valkioja
si kur po Chieago. Policija 
j ieško visur.

ANHEUSER-BUSCH 
ST. LOUIS. Parduodama Pis visas 6rossrninkns

6 Specialiai Dalykai Pardavimui
, Trauksis Visą Savaitę 5 Krautuvėse Brolių

Perlowsklų, kur rasyte ‘Liuosybę nuo augštų rakandams prekių*.
LIETUVOS VYČIU 13 KUOPA

T0WN OF LAKE
rengia laimi puikų vakarą teatrą, knris Įvyks

Schoot Bailėje ant kampo 4S-tos ir Honore gatvių (No. 4768 g 
?•» S Honore st.,). Programas bus labai Įvairus, tokio puikaus vakaro 9 
W 13-toJl kp. dar nebuvo surengusią savo gyvavime. BUS suvaidinta ta 
g “Gyvieji Nabasninkai”, dainos žaislai, skrajojanti krasą, paskui fio- S 
M kial Iki vėlumo. Tntgi visi Chlengos lietuviai Ir lietuvaitės, atkreip- jfi 
ž kitę domą ant šio Vyčių rengiamo vnkaro ir pageidautino skaitlingo e 
s atsilanklmo, nes salė ant Toįvn of lAko. Viena iš didžiausiu, regis $ 
Jį talpina 15 šimtų ypatų. Kviėčla RENGĖJAI..

PASARGA: Pavažiuoti Į šią svetainę galima šltal»«JA.piątų ir j 
2 šiaurės važiuoti iki 47-tal gatv.; paskui iš rytinės pusės važiuoti Į Č 

K vakarus; iš vakarų — J rytus Iki So. Honore gatv. Honoro gatvė | 
« paeiti J pietus viena bloką ,48-to^ kur randasi', svetainė.

42 coliaiValgomasis stalas 
viršus, gražiai 
palešluotas. Spe
cialiai už

Musų specialia apšildy 
tojas - tvirtas ir Il
gai jums laikys, su
taupys jums daug‘ant

™rX- $42,50
lial už

LiuosybS nuo 
Aug&tą prekių

komoda
padirbta

Ąžuolinė 
Gražiai 
Specia
liai už

Musų 
krautuvės 

atviros 
vakarais: 

Utarnlnkals 
Ke t vergais

Virtuvės pečius — Gerai dega Ir 
Kepa, turi gerus patalslmus.

Viskas kar 
tu už ...

Jūsų seną pečių priima 
me, kaipo dalį ui nau

jai paimtą
Parloro rakandai — sunkus rė' 
mai — apmušalas grynos

Specialiai už $42.51
GARBI BANTO8 KAVA,
Visur parduodnma po 28c ir

— turi plienines sprenžlnas Ir 
kambaryj

Paranki sofa 
labai paranki 
Specialiai už

Suba tomis

BROLIAI PERLOW5KIA1 5 BIBELES KRAUTUVES RAKANDŲ
1327-33 Milwaukee Avė.
Netoli Paulina gatv.

1565-67 Milwaukee Avė.
Netojl Robey ir North avė.

1014 Milwaukee Avė. 
Netoli iNobio gatv.

5 DIDELES KRAUTUVES RAKANDŲ 
4705 So. Ashland Avė.

Netoli 47 gatv.

3463-65 Archer Avė.
Netoli 86 gatv.

COCOA Paikas Stalius 
SlMu Mn

ORIB S'J! « 
«os W. Dimioti it. 
790 W. North «v' 
2040 IJnooln SV. 
S944 Lincoln IV, 
UIS N. Clark St.

OOCW. Mad M.

SOUTH BIDR 
snss Wantworth av 
U27 8. Halatrd at. 
47319. Aahland av.Katalogus siunčiame dykai.

SCHULZE’S

, SCHULZE’S :
RYE BREAD

. . ^DadeCmlrBy ^^'l:

SCHULZE BAKING CO

FiiRNirURt cr

SVIESTAS RYŽIAI
Garlaoaloa amato- Oarlanalo* rnliaa.
no* rrraa- a 
nl*. naci- į\ 1 O 
karjn*ca-U| U 
litcaatl

12e vert**, m 4 
par-d^a.

1144 W Chieago sv. 
1K.M Blo. Itland av.109 W. North .r. 
U17R. Ralatad rt. 
18SS 8. Halatad it. 
III! W. Uth ii.


