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SU KARE PASIBAIGSIAN S. V. JAU 1,300,000 VYRŲ OLANDIJĄ LAUKIA RŪMU
TI TURTINGŲJŲ ARISTO
PAŠAUKĖ.
NIJOS LIKIMAS.
KRATIJA.
Per metus S. V. kariuomenė Vokiečiai kabinasi prie Olan
gali siekti 5 milijonus.
Taip dažnai tvirtina milijo
dijos. >
*£
-m *m mm^^
^^~*' ~
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nierius Schwab.
privalo mažiausiai gauti apie
Tegu dirba visi.
Washington, geg. 13.—Draf
Londonas, geg. 13.—Vokie
20 dol. užmokesnio per savai
Philadelphia, Pa., geg. 13.— to keliu S. Valstijos jau yra tija nepertraukia savo kabi
Boston, Mass.—-Šitos valsti
S«v. Valstijų laivų gamini pašaukusios 1,300,000 «vyrų. nėjimosi prie Olandijos. Šiuo jos viešosios apsaugos komi te.
mo
generalis . direktorius Jų dalis jau yra Prancūzijoje, kartu Olandijai
negrumoja teto narvs McSweenev reikaSchwab j andai čionai kalbėjo kita dalis karės stovyklose, kare, bet ekonominiu tos ša lauja, kad valstijos legislatu- Karpenteriai daro pinigus.
Newark, N. J.—Šito distrikkarės ženklelių pirkimo rei dar kita šį mėnesį bus pa lies čiulpimu. Olandija bijosi ra pravestų, įstatymą, kuriuo
kalais. Skatino publiką pirk šaukta.
geležinės vokiečių kumšties ir visi tinginiai ir valkatos butų to susiorganizavę karpenteriai
ti karės ženklelius, nes tų ženk
Sekantį, birželio mčn., bus'užsileidžia. Žinovai tvirtina, priverčiami imties kokio norsf pažangiuoja užmokesnio rei-,
lėlių pirkimas sulos žymią ro šaitkiama daugiau Paskui, kad Olandiją laukia Rumuni darf)o. Sulig apskaitymų, val kale. Dabar jiems mokama
—
P
lę karės laimėjime.
sakoma, busią šaukiama kas jos likimas. Teutonai Rumu stijoje tokių bedarbių yra a- 70c. už darbo valandą.
Milijonierius Schwab kal mėnuo nuskirtas
skaitlius. nijon įsirangę ir pasigamino pie 40,0000. Jie gyvena kaip
VOKIEČIAI BĖGA NUO I VOKIEČIŲ KARIUOMENĖ
AMERIKONŲ.
SIUNČIAMA Į UKRAINĄ. bėdamas tarp kitko pažymė Žinovai tvirtina, kad už metą ją čiulpti ilgiausius metus. oro paukščiai. Nekuomet ne Gauna padvigubintą užmokesnį.
jo, kad kuomet pasibaigsian laiko S. Valstijos galės turė Taip bus ir su Olandija, jei dirba, neturi jokio užsiėmimo,
Su Amer. Armija Prancūzi Tenai prieš vokiečius pakilę ti šita karė, su ja pasibaig ti a r tik ne 5 milijonus ka nebus sutraškintas vokiečių o tečiau pavalgę ir apsiden
Sioux City, Iowa.—Susior
joje, geg. 13.—Luneville lini
sianti ir turtingųjų aristokra riuomenės.
gyventojai.
gę. Vadinasi, jie pragyvena
militarizmas.
ganizavę vietos vežėjai iško-,
jos dalyj mūsų patroliai užva
tija. Po karės žmonės labjaus
svetimomis lėšomis. Tokius ir
vojo sau didesnę užmokesnį.
kar angsti ryte patyrė, kad
Londonas, geg. 13.—Iš Aras susilyginsią savo turtais ir SUOMIJA PAGEIDAUJA
SUOMIJOJE PASIBAIGĖ reikia priversti prie darbo
Pirm poros metų, kuomet
priešininkas apleido Ancervil- terdamo pranešama, kad Uk gyvensią broliškai.
nors įstatymo keliu.
f
RUSIJOS TERITORIJŲ.
SUKILIMAS.
šitie darbininkai nebuvo susi
Apie tai šitas milijonierius,
ler. Reiškia, vokiečiai pabūgo rainoje
vokiečiams
darosi
organizavę, buvo apmokami
amerikonų prisiartinimo.
karšta. Prieš juos pakyla gy dažnai prisimena. Perniai jis
Londonas,
geg. 13.—Tš Suomiai apie 80,000 sukilėlių Didelis pelnas už degtukus.
nuo 9 ligi 15 dol. savaitėje.
paėmė nelaisvėn.
ventojai ir grūmoja skerdy tvirtino, kad šalių valdymą Stockbolmo į " T i m e s ' ' pra
PRANCŪZAI PAžANGIUO nėmis. Todėl vokiečių vyriau į savo rankas paimsią patys nešta, kad Suomijos vyriau
New York.—Diamond Mateli Gi šiandie jau gauna 22-24
Stockholmas, geg. 13.—Suo kompanija 1917 metais gryno dol. savaitėje. •
JA YPRESO FRONTE.
sybė parėdė žymią dalį ka darbininkai. J i s turtingie sybė savo pasiuntiniui Petro
mių baltosios gvardijos (vy pelno turėjo $2,684,863. Šitas Drafto įstatymas palaikomas.
riuomenės į Ukrainą pasiųsti siems net patarė daugesriai grade M. von Enkel įsakiusi
ndi
Londonas,
geg. 13.—Pran iš vakarų fronto. Pirmiausia turtų nekrauti, nes po karės sugryžti Gėlsingforsan, kur riausybės karinomennės) ko pelnas yra kokiuo šimtu tuk
buvo
i Washington.—Perniai
mendantas,
gen.
Mannerlieim,
visvien
jų
neteksią—busią
pa
siančių dolierių mažesnis už atsiradę nemažai tokių smarcuzų kariuomenė Flandrijos Pįun<Mami Bavarijos raitarijos
bus aptariama klausimas pri
paskelbė,
kad
Suomijoje
ei
vi
dalinta tarp visų žmonių.
fronte sustiprino savo pozici būriai.
1016 metus. Mat. kompanijai | kuolių/katrie pradėjo savo :
jungti prie Suomijos Rusijos
le
karė
jau
pasibaigusi.
Su
jas šiauriuose nuo Kemmel
perniai prisiėįo žymią pelno tiškai aiškinti šalies konstk
provinciją Karelia.
imta
apie
80,000
sukilėlių.
Pa
sodžiaus. Be to paėmė suvirs NĖRA MAISTO PETROGRA GEN. MAURICE PALIUO
Von Enkel pasakoja, kad naikintos visos, jų stovyklos. dali atiduoti vvriausvbei, kai- tueiją. Ypač drafto priešinin
100 nelaisvių.
po karės mokesčius.
SUOTAS IŠ KARIUOME Petrograde sunkus pragyve
DE.
kai kėlė trukšmą, kad vyriau
Raudonosios
gvardijos
(su
NĖS.
Vokiečių artilerija veikia
nimas. Trūksta maisto, viskas kilėliu) vadai pabėgo į Pet
sybė draftu paimtų kareiviau
upės Ancre apylinkėse, pie
Betvarkė mieste dicJėja.
brangu. Leninas su savo šali rogradą ir tenai turtingai gy
Moterys dirba dokuose.
ti vyrų negalinti siųsti į užsi
Tai bausmė ui pakėlimą skun ninkais deda pastangas reor
tuose nuo Ąlbert, rytuose nuo
vena. Mat, prisiplėšę žmonių
New York.—šito miesto do enius.
dų prieš vyriausybę.
Loos ir arti Voormezeele,
Paryžius, geg. 13.—Iš Ru
ganizuoti rujsų kariuomenę.
mantos.
*..*..*$
ktiose su YTOii*iilwbtoa*^
Flandrijoje.
sijos pranešimai liudija, kad
Londonas, geg. 13.—Buvęs
pradėjo dirbti ir moterys. Mo seniau ir dabar paaiškino,
Petrograde trūksta maisto.
TALKININKAI SUKONEkad siuntimas vyrų į užsie
militarinių
operacijų
direkto
—
Londonas,
geg.
13.—Ber
terys
daugiausia
užima
VISAM VAKARŲ FRONTE Kiekvienas žmogus gali gauti
VEIKĖ VOKIEČIŲ ORO
nius nėra priešingas konstitu-'
rius,
gen.
Maurice,
kurs
andai
lyno
laikraščiai
spėja,
kad
"
d
i
e
v
e
r
i
ų
"
ir
siuntinėjimo
BAUBIA ARMOTOS.
tik 100 gramų duonos dieno
LAIVYNĄ.
ei jai, kaip jai nėra priešingas
buvo
pakėlęs
skundą
prieš
vy
Vokietijos
kancliens
von
'Hderkų''
vietas.
Moka
joms
je. Mieste soči jai ė Ištvarkė
karės paskelbimas. Jei vyriau
riausybę,
ypač
prieš
premjerą
Hertling
turės
pasitraukti
iš
nuo
21
ligi
28c.
valandoje.
Talkininkai laimėjo keliose nuolat didėja.
sybė gali skelbti kare, jinai
Lloyd George, prašalintas iš Nuo kovo 21 d. vokiečiai ne- užimamos vietos.
vietose.
. teko 1,000 lakstytuvų.
•
! gaH ir kariuomenę siųsti kur
veikiančiosios
kariuomenės.
ANGLIJOS NUOSTOLIAI
Tai parėdė kariuomenės tary
— Paryžius, geg. 13.—Pran Sustabdys kainų nustatymą. I p a t i n k ą m a . J u k t a i aišku ir
Londonas, geg. 12.—Anuo
KARĖS LAUKE.
Londonas, geg. 13.—Vokie cuzų jureivijos ministeris pas
Washington.—Federalė pre- logiška,
ba ir apie tai oficijaliai pas
tų baubimas tęsiasi kaip \Pičių oro laivynas sukoneveik- kelbė, kad per praėjusius tris kybos komisija sumanė su
kelbta.
Londonas, geg. 13.—Angli
kardijoj, taip ir Flandrijoj,
Gen. Maurice dar nesenai tas. Pradėjus praeito kovo 21 mėnesius 4,511 garlaiviai be varžyti fabrikantus, katrie sa Užorderuota 1,025 lokomotivų.
150 mylių jlgio frontu. Pran jos nuostoliai kareiviuose už
d. ligšiol vokiečiai neteko a- jokio pavo*jaus praplaukė pa vo pagamintoms prekėms nus
buvo
karės
operacijų
direkto
Washington, — Vyriausybė
cūzai ir anglai tuo tarpu at vieną savaitę išneša * 40,004
pie
700
lakūnų,
kad
tuo
tarpu
tato
kainas
ir
uždraudžia
vojingą karės juostą.
rius Anglijos karės ofise. Kuo
sulig kontraktų užsakė padirb
likinėja pasekmingas atakas wrus\
krautuvininkams
prekespar
apie
1,000
lakstytuvų
sunai
met talkininkai savo armi
dinti 1,025 lokomotivas, kurių
v
prieš vokiečius.
davinėti
kitokiomis
kainomis.
kinta.
Todėl
šiandie
vokiečių
— Dublinas, geg. 13.—Gen.
padirbimas atsieis 60 milijo
Tame skaitliuje
oficierių: joms vyriausiuoju vadu nus lakūnai jau neužpuldinėja nei
Vakar vokiečiai*po baisaus
Prekybos komisija
sako, nu dolierių.
French čionai prisiekė kaipo
kyrė gen. Focb, gen. Maurice
artilerijos apšaudymo puolė užmuštų 578, sužeistų 1,630,
Londono, nei Paryžiaus. Li naujas Airijos generalis gu kad tasai fabrikantų pasielgi
aną ėmė kritikuoti.
nežinia
kur
žuvusių
363.
si atakori prieš prancūzus ties
vokiečiams bernatorius.
Už tai jis neteko operacijų kusieji lakūnai
m a s — t a i tikras carizmas ir j Geležinkeliečiams didesnė užKareivių:
^užmuštų
5,638,
Bois La Canne, Grivesnesžmonių išnaudojimas. Yra to
direktoriaus vietos ir buvo pa yra reikalingi karės frontuo
i mokesnis.
sužeistų
26,889,
nežinia
kur
Mailly Rameval linijoje. Ka
se,
kur
negalima
apsieiti
be
— Washington, geg. 13.— kių krautuvininkų, katrie vi
siųstas karės frontan. Čia bū
dangi žemės pa viršų buvo ap žuvusių 4,901.
Washington,—Komisija, ku
Prezidentas Wilsonas patvirti sokias prekes mielai pardavi
damas jis pakėlė skundą prieš observacijų.
gulusi tiršta migala, iškarto AMERIKONIŠKŲ KAREI vyriausybę.
no "natūralizacijos bilių. Suli^ nėtų kur-kas pigiau. Bet ne ri tyrinėjo geležinkeliečių už
vokiečių infanterijai
pasise VIŲ PARODAVIMAS LON
APLANKĖ AUSTRIJOS IM to biliaus visi kareiviai nepi-. gali to daryti. Fakrikantai ga mokesnio stovį, savo rapor.te
kė įsilaužti į prancūzų apsiPERATORIŲ.
liečiai pripažįstami šios šalies li patirti ir atsakyti jiems kre geležinkelių generaliam di
MOLDERIAI SUGRYŽTA
DONE.
ginimo liniją. Tečiau prancū
piliečiais.
r
DARBAN.
ditą arba neparduoti reikalin rektoriui pažymėjo, kad gele
zai veikiai susigriebę stojo
žinkelių darbininkams yra rei
Copenhagen, geg. 13.—Vo
gų prekių.
m
Londonas,
geg.
13.—Gegu
kontratakon ir atgavo savo
kalinga padidinti užmokesnį
Šiandie apie 6,000 molderių, kietijos kanclieris von Hert
Šeštadienį iš Cbicagos spežės 11 dieną tuojaus'po pu
pozicijas.
siaudienio amerikoniška tauti- katrie 35-se Cbicagos liejyk ling ir užsienių reikalų minis cijaliu traukiniu į fortą Oglc- Pigiai a,pmokami darbininkai. 20 nuošimčių. Generalis di
rektorius tečiau nusprendė pa
^ , Vokiečiai
yoKUHuu daug
»««* -nukentėjo
T - ^ T I * armija iš karės stovvklos lose streikavo, sugryžta dar teris von Kuelilmann aplan tliorpe, G a., išgabenta 46 in100
vokiečių paimta nelai>-'
• čia?tu
" ban. Pasidavė
Washington.—Suv. Valsti didinti 15 nuoš.
arbitracijos kė Austrijos valdovą ^ r i a u - terBiioti svetimžemiai prieš?
JU VUIVI^.!. i --iGordon, Atlanta, *
Ga.,
a
teismui.
teko ir l o . .
. '
> "Į
jų daj"bo biuras praneša, kad
Vtf>n. Prancūzams
šioj austrų karės stovykloj, ninkai.
re,]o parodavimą, Parodavi
šiandie gana pigiai apmoka BERLYNE SKELBIAMA A
kulkasvaidžių.
mui prisižiūrėjo ir Anglijos
PIE AMERIKONIŠKUS
mi visokių rakanerų darbinin
Tuo pačiu laiku anglai at
karalius George V su apnuo
NUOSTOLIUS.
kai. Jie šiandie tiek uždirba,
liko pasekmingas atakas prieš
ginta galva, karalienė su duk
kiek uždirbdavo 1915 metais,,
vokiečius žemiau Arras.
terimi ir sosto įpėdinis. Paro
Berlynas, geg. 13.—Čionai
nors šiandie pragyvenimas žy
Kitoj vietoj prancūzai paė
da vimo metu grojo grenadie
miai pabrango. Darbo biuras oficijaliai pranešama, kad pie
mė H9 nelaisvius ir kelis vo
rių gvardijos muzika.
rūpinsis, kad tos darbo šakos tuose nuo Apremont ir šiau
kiečių kulkosvaidžius. •
Parodavimo
komendantu
darbininkai nebufrų skriau riuose nuo Parrov amerikonai
Vokiečiai nepaliauja bom
buvo pulkininkas Whitman,
džiami. Šiandie
kiekvienas didžiai nukentėję nuo bom
bardavę Grivesnes
parką,
buvęs gen. Persbingo kvarterdarbininkas, kur jis nedirbtų, bardavimo minomis.
katrSį andai atsiėmė prancū
meistras Meksikos ekspedici
zai.
/
joje.
Flandrijoj gi kaip anglai,
Ant Anglijos karės busto
taip prancūzai vietomis atsi
ima nuo vokiečių žymesnes plevėsavo tiktai vienatinė vie
pozicijas. Talkininkai vokie na S. Valstijų vėliava. x
Ta diena Londone buvo
čius užpuldinėja ypač aplink
v
Ypres. Generalio užpuolimo švenčiama, kaipo amerikonišnepradeda^ nei viena pusė.
>ka diena.
Kariuomenės pasveikinimui
— Wasbington, geg. 13.— Anglijos karalius išleido autoJVrsijos vyriausybė atšaukia grafinį laišką. To laiško ko
Rekreacijos vieta pagyjauti-ems kareiviams. Tai amerikoniškojo Raudonojo Kryžiaus
iš S. V. savo pasiuntinį Meb- pijos paskui padalinta karei dovana S. Valstijoms prie basinės ligoninės No. 1. šitas namas yra vienas iš tarpo 40
viams.
di Kban.
tokių namų.

VAKARŲ FRONTE BAURIA
ARMOTOS
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Amerikonai išvijo vokiečius
iš miesto
PETROGRADE SIAUČIA BADAS
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ŠITA SAVAITĖ YRA KARĖS ŽENKLELIU PARDA
VINĖJIMO SAVAITĖ

Pirkite kares ženklelius!

Prisidekite prie kares laimėjimo!
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TAUTIŠKAS BUBINAS.

I.

varinėjimą prieš kitus, turime
savo kaimynkai pasakyti tie
sos žodį. Žiūrėkite savo biz
nio, nekliudykite kitų, kurie
savo keliu važiuoja ir visai ne
taiko jums užkliūti. Ne tas
vra rimtas, kurs tik šaukia
tuščiai: žiūrėkite, koks aš rim
tas!—bet tas, k u r s savo rimtu
mą rimtais darbais prirodo.
Atsiminkite, gerbiamieji, kad
kada katalikai organizavo įr
varė rimtą akciją Tėvynės paliuosavimui ir šimtus tūkstan
čius aukų dėjo josios sušelpimui, jus iš didelio rimtumo,
mokėjote visą laiką tik kenkti
ir šmeižti visą tą darbą, už
uot prisidėjus prie jo, kaip
buvote kviesti iš pat pradžių
ir paskui. Ar tai didelį jūsų
rimtumą prirodo f
Vėlgi ne tas turi gerus vi
durius, kuris tik giriasi juos
turis, o gal vaikščioja susikuprenęs—del nemigės, del al
koholio ir del tų pačių vidu-

Jiai dabartinėje karėje. Toksai
darbas reiškia ne kitką, kaip
tik pagelbėjimas vokiečių kai
zeriui, kurs su savo militarizm u mėgina pamušti visą pa
saulį.
Bylos metu paaiški baisiai
bjaurus industrijalistų darbai.
Generalio prokuroro asisten
tas Nebeker pristatė prirocįymus, kad rusų bolševikai bu
vo susinešę su šios šalies industrijalistais ir darę suokal
bius. Suokalbių svarbiausias
tikslas — pakilti prieš šalies
vyriausybę ir užvaldyti šalies
pramonę. Perniai tais reika
lais industrijalistai buvo susirašinėję su bolševikais. P r o 
kuroro asistentas teisme pa
skaitė autentiškus laiškus.
Iš laiškų paaiškėjo, k a d lo
giškas revoliucijonierio gink
las y r a " s a b o t a g e (sabota
žas), ty. darbo įrankių, prekių
ir visko naikinimas. Darbinin
kai, anot industrijalistų, turi
gaminti paraką, k u r s neekspliuoduoja, privalo gadinti armotas, naikinti tiltus ir tt.
P a s juos gyvuoja tik viena iš
davystė. Tąja y r a ištikimybė
savo darbdaviui.

"',""

Pirm

Pirmadienis, gegužio 13 d.

0 R H O 8 ft S"
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kus įsigijo septyniolika mili
jonų žmonių. Toks milžiniškas
žmonių skaitlius, kurs skolin
tų vyriausybei pinigus, tiesiog
negirdėtas.
Reiškia, septyniolika mįlijonų vyrų, moterių ir vaikų
išreiškė tuo būdu savo ištiki
mybę šaliai ir pasitikėjimą
vyriausybe. Statistikai aprokuoja, kad dabar visų trijų
laisvės pasjkolų bondsus turi
dvidešimts du milijonu žmo
nių.
Šitą gyventojų skaitlių var
giai gali perviršyti ėmus krū
von visų kitų kariaujančių ša
lių žmones, katrie pirko karės
paskolos bondsus. Dvidešimts
du milijonu žmonių — tai ne
apsakoma vyriausybei moralė
parama. Tai išlaukinis patrijotizmo apsireiškimas ir po
d r a u g vidurinis
troškimas
įveikti ir sutriuškinti kaizerio
militarizmą.

kuo daugiausiai žinių, mes
randame reikalingu
daiktu
pasidalyti su jais kai-kuriomis savo mintimis kas link ko
respondencijų rašymo.
Visų-pirma del jų turinio:
1) Korespondencijos
turi
atvaizdinti vietinį gyvenimą,
tarsi koks veidrodys, a r foto
grafija — kuo teisingiausiai,
kuo tikriausiai.
2) Bet korespondentas ne
tik fotografuoja; jisai nežy
miu, švelniu, gudriu būdu sa
vo žiniomis veda skaitytoją į
geresnį, prakilnesnį gyveni
mą.
3) Tečiau korespondentas
turi vengti pamokslininkavimų. J i s paduoda trumpai, aiš
kiai tik pačius faktus. J ų api
budinimui, moralizavimui, api
bendrinimui jisai gali pavar
toti tik viėną-kitą sakinį. J i 
sai turi vengti ilgų išvedžio
jimų. Lai išvadas pasidarys pa
tys skaitytojai—arba laikraš
čio redakcija. Jisai—tik foto
grafas. Iš jo tik faktų laukia
ma. J o tveriamoji galybė—tai
jo liuosybė pasirinkti kertę,
iš kurios fotografuoja, sude
rinti tinkamai šviesas. Geras
fotografas—tai artistas. Taip
p a t ir geras korespondentas,
nors tik šaltų faktų registruo
tojas, tečiau y r a k a r t u gyve
nimo tvėrėjas, reguliuotojas
ir vedėjas.
4) Labai svarbu pažymėti
visi svarbesnieji atsitikimai iš
kolonijos gyvenimo, k a i p su
atskirais asmenimis, taip šei
mynų, (ypač prakilnesnių) ir
draugijų gyvenime. Tik vis
kas trumpai ir aiškiai turi bu-
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RAŠYKITES i "DRAUGO"
BENDROVĘ.

K
Šv.

i Kapitalai padidinti nuo &50OO iki $50fiOQ.
NUTARTA: j ^^ iumaiinti
į25.00 iki $10.00.
nuo

šiandien musy laikraščiu biznis dar neneša pelno.
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomenė mažai
buvo užinteresuota, kad laikraščiui gerai sektgsi.
Vienatinis lietuvig katalikų dienraštis "Draugas"
pereita rudenį patapo visuomeniška ir prieinama įstai
ga, šėrai nuo $25.00 numažinti iki $1(X00. Senasis
vienas šėras bus vertas pustrečio nauju. Dabar "Drau
go" Bendrovė prieinama visiems.
Tad, lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiausiai į "Draugo" Bendrovę. Pirkite jos šėrus.
"Draugas" nori pasistatyti lietuviu centre savo
spaustuvę. Tam reikia šviežio kapitalo. Tad nevien
prenumeratomis arba agitacija remkime "Draugą", bet
patapkime jo savininkais, jo leidėjais. Kada "Drau
gas" bus tikrai MŪSŲ nuosavybė, tada mes labjaus jį
ir mylėsime.
Indėti pinigai nežus, o su laiku gal neš ir pelną,
šėrus priima "Draugo" administracija (1800 W.
46th Street, Chicago, III.).
I
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šen;
priėmime.

18 tO,

iš pir
griebti

Lab
(išsiųs
pašei p i
"Drau
kiško
tampa
nariam
gi spai

v

•

Tuose milijonuose y r a ir
P o New Yorko seimo lietu
žymus skaitlius lietuvių. Gai
vių katalikų spauda ėmė atsi
la, kad jokiuo būdu negalima
nešti gana prietelingai į mūsų
sužinoti, kiek lietuvių visose
tautininkus liberalus. J u k su
trijose laisvės paskolose pir
siėjus į bendrą darbą Tėvynės
ko bondsus. Bet žinoma, k a d
išliuosavimui, reikėjo nustaty
bondsus pirko desėtkai tūk
ti ir gražius santikius, parem
u
Kuponas
uMrašymui
Draugo'' Bendroves šėru.
tus ant pakantos i r pripažini
Laiškuose pasakyta, k a d ru stančių lietuvių. Įsigijo bond
DRAUGAS PUBLISHIKG COMFAJTY,
mo vienas kito.
sų bolševikai savo kontrolėn sus ir tokie, katrie gal nekuo
1800 Weet 4«th Street.
met
pinigų
netaupė
ir
kat
pagrobia žemę ir mašinerijas
CHICAGO, ELIiDrOU.
Tečiau mūsų liberalai nuo
be atžvilgio į tai, a r t a s y r a riems neapėjo rytojus. Bet Tė
to nei kiek neatsimainė, nesuPrisiunčlu $
Money Orderiu ar čekiu ir meldžia
etiška, a r ne. Po atliktojo fak vynė Lietuva visgi parupo.
rimtėjo. J ų laikraščiai vis dar
!
to jie pasirūpina gauti advo Stojo jie pagelbon šiai šaliai.
mari pasiųsti
"Draugo" Bendrovės Šerų.
pilni prasivardžiavimii katali
katus ir teisėjus, kurie tą be Davė, kiek išsigalėjo. Nes šios
kų, ( " T ė v y n ė , "
"Ateitis,"
Vardą, ir pavarde . .
. . . . . . . . » .
teisiškumą
padaro
legaliu šalies laimėjimas reiškia lai
" Lietu v a " ) užgauliojimų net
daiktu. P o šito nesunku jiems, mėjimą Lietuvai.
jų jausmus ( " V i e n . L i e t . , , ) .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . • > • • <
. . . . . . . . . . . . . .
esą,
gauti
šventikus,
katrie
tą
Liberalų spauda, tur-but ma
Kaizeris su savo karve
Miestas . , , . . . . . . , . . . , . . . . , . į . . 4 Valstija
transakciją
gali
pašventinti
no, kad jeigu ji sušvelnėtų, tai
džiais, nugirdęs tokį Suv. Val
švęstu
vandeniu.
tuo pat imtų nykti nuo žemės
stijų pasisekimą, su laisvės
Dėkodami už rašynėjimą į Bendoravičius V.—LDS. 12 k p
paviršiaus, kad vien tik kolio
Prokuroro asistentas pa paskolomis, suprantama, turės
*
' ' D r a u g ą , ' ' laukdami iš Tam Benešius A. — DLK. Mindaujimai ir prasimanymai ją pa
skaitė ištraukas iš daugelio didelį susikrimtimą. Nes Vo ti rašoma.
gio dr-ja.
.|
laiko.
industrijalistų knygų, brošiū kietija žengia bankrutijimo
5) Svarbu butų turėti dau stų ir toliau rėmimo mūsų
rų, laikraščių ir straipsnių. I š keliais, k a d tuo t a r p u Suv. giau korespondencijų, apiman dienraščio savo raštais, lieka Bučinskas M. — Centr. Kom.
Juokingoje ir labai pretcn#
Budrevičius J . — SLA. 76 kp.
to d a r labjaus paaiškėjo tos Valstijos pinigų turi, nes jas Čių gyvenimą giliau ir pla me
sijonališkoje pozicijoje sten
Bukšnaitis P . — " T a r k o s ' '
Su tikra pagarba,
organizacijos tikslai ir ineto- paremia milijonai susipratu čiau, tėmijančių pažangą viso
giasi pastatyti savo sriovę mū
4
Red.
dos, k a i p jie pavartoja strei sių piliečių. J i e stbvi už tautų se gyvenimo srityse, įvairius
• Draugo " Redakcijos
sų kaimynka " L i e t u v a , " da n ų suirimo.
Dičmonas A. — L. Rub. Kon.
Komitetas.
Liberalai nuolat giriasi esą | kus ir ką supranta žodyje " s a  laisvę už pasaulio demokrati- pavojus visuomenės augimui,
bar įsivariusi į organizavimą
Ass'n.
brendimui, charakterizuojan
" t a u t i š k o dienraščio." Anot tautos viduriu. Kuomet prieš b o t a g e . " Kai-kurie industri
Domeika Ant. — š v . Antano
josiąs išvedžiojimų išeitų taip, porą metų " D a r b i n i n k e " p. jalistai savo raštuose bjau
Tokiais apsireiškimais rei čių įvairius vietinius judėji
dr-ja.
kad iš dviejų pusių stovi bai Uosis prirodė, jog tautos gy riais žoažiais išsireiškia apie kia tik pasidžiaugti. I r palin mus ir apsireiškimus.
Drabišius Antanas — S. L. R.
6) Aprašymams vakarėlių ir
siai prasižioję plėšrieji vilkai, venimą reguliuojančiu centru Kristų ir krikščionis.
kėti, k a d kuoveikiaus kaizerio
. K . A. 134 kp.
Kam ligšiol nebuvo žinoma, militarizmas butų sutruškin- mažesnės svarbos susirinkimų
ar liūtai, ar ką jus norite—ir jokiu būdu negalės būti mūsų
Amer. Lietuvių Visuotinojo Dragūnas A. — A L T S . 1 kp.
tykoja praryti viduryje t a r p tautiškieji liberalai, kad tą kas per paukščiai tie industri tas, Lietuva, kaipo laisva ir nereikėtų perdaug vietas pa
Seimo, kovo 13 ir 14 dd.,
Dukblienė K. — A. L. R. K.
jų tupintį nekaltą avinėlį. Tai, vietą tik krikščionys demokra jalistai, kurių y r a ir lietuvių neprigulminga, iš po vokiečių švęsti, ypač jeigu nieko naujo
1918 m., New York, N. Y.
Moterų Są-gos 24 kp.
ir svarbaus nepastebiama.
matykite, socijalistai ir kleri tai tegalės užimti—tuomet nei tarpe (vienas iš jų — J . Lau jungo paliuosuota.
Dumblis Kazimieras — K a r a 
Kaslink
korespondencijų
kalai, o tas avinėlis—tai " t a u  vienas jų laikraštis nesugebė kis, y r a kaltinamųjų suole),
(Tąsa
iš
pereito
num.).
lienės Aniolų par.
tiečių" arba " v i d u r i n ė , , sro jo p. Uosio argumentą atrem tas galės sužinoti dabar bylos GERBIAMIEMS 'DRAUGO' formos—tai prašytume:
Brooklyn.
Dymta Aug.—L. Vyčių 44 kp.
1) Nerašyti perilgų kores
KORESPONDENTAMS.
vė. Socijalistai ir klerikalai ti. Vietoj to jie bevelija po metu. Taippat patirs, kas yra
Gegžna J . — Liet. Gimnasti
pondencijų. J e i g u daug me
" u ž s i varinė j ą , " " k a l n u s ver senovei, užsimerkę tvirtinti bolševikai, kurių principais
Ambraziejus J.—SLA. 2i8 kp
kos Kl
vaduojasi lietuviškieji socija
čią," " a t k a k l i a i
atakuoją," esą tautos viduriais.
Žinių skyrius—tai vienas ia džiagos rašymui yra, tai rei Andrešiunas Ant. — Šv. J u o 
Genis K. — D. L. K. Mindau
Srovė, kuri ligšiol neįstengė listai.
"lakioją debesyse," užsiima
svarbiausių—jeigu
ne
pats kia tą medžiagą išdalyti į ke
zapo dr-ja.
go dr-ja. •
J u k industrijalistas su soci- svarbiausias laikraščio sky lias atskiras korespondencijas
"visuomeniškomis ir politiš apčiuopti savo pamatų ir šiek
Andriuškevičius P . — Liet. Ginkus J . — SLA. 83 kp.
komis orgijomis,"
varinėją tiek rimčiau nustatyti savo so- jalistu y r a du broliu. Skirtu rius. J o s auklėja, šviečia, ve —pagal jų turinio ir kiekvie
Nepr. Kl.
f
Glebauskas Kaz. — D. K. Vy
"fanatiškus kraštutinius pa cijaliai ekonominių ir tikybi mas tarpe jų y r a tik tame, da skaitytojus; jos padaro ną jų surašyti ant atskiro potauto dr-ja.
s i u t i m u s " ir "alsinę, žmones nių pažiūrų, kuri neįstengė k a d socijalistas šalies valdy laikraštį indomiu, gyvu; del pieros lakšto. Korespondenci Astrauskas A. — D. L. K. Ge
dimino dr-ja.
Isodžiutė P.-4SLRKA. 42 kp.
kraštutiniais fanatiškais cir ligšiol savo tarpe žmoniškiau mą mėgina pagrobti dalyvau jų skaitytojai pamyli laikraš jų turinys, arba jų vedamoji
Jankevičius P . — Sim. Dau
kais, arba sorkėmis." Imame susitvarkyti, prieiti prie susi damas šalies politikoje. Indus tį; del jų jisai platinasi.
mintis gerai y r a pažymėti Augunas' A.—SLA. 83 kp.
Bajoras P . — TMD. 3 kp.
kanto dr-ja.
]
iš " L i e t u v a " No. 19). Taip klausymo; kuri garsi tik savo trijalistas į šalies politiką tik
antgalvyje.
Bet kad laikraščio žinios
gražiai atpasakoję savo neva besipešančiais generolais, vel r a n k a pamoja. Sako, kas iš to,
2) Rašyti prašome su plunk Bajoriunaš P . — Šv. Juozapo Jovaiša K. — L. Rūbų Bend.
dr-ja.'
priešų ypatybes, jie apie save tui ieškančiais kareivių liau- jei mes šalies kongrese a r mu- atsiektų savo tikslą — reikia, sna (ne paišeliu) i r tik ant
Karvietis P . — TMD. 44 kp.
kad
jos
visos
butų
tinkamai
štai ką kalba: jie, tautiečiai, dies/^-ta srovė, rodos, kuoma- nicipalėse tarybose turėsime
vienos lapo pusės, nesuglau- Banišauskas J . — Šv. J u r g i o Kaupas J . — " G a r s o " Red.
debesyse nelakioją, o dirbą tik žiausiai galėtų bubnyti apie kelis atstovus. J i e nekuomet ir tiksliai rašomos.
dr-ja.
Kazlauskas M. — Šv. Antano
džiant p e r d a u g eilučių.
Čia turime emenyje žinias
praktišką darbą, jie esą tautos savo rimtumą ir apie savo neatsvers dalyku stovio. Kito
dr-ja.
3) Korespondentai, jei var Baranauskienė P . — Kriaučių
ir
pretenduoti kiais keliais reikia siekti prie iš lietuvių gyvenimo.
viduriais, viduriniąja srove, " v i d u r i u s "
Unijos §4 sk.
Kibartas K a r . — Kar. Aniolų
toja pseudonimą, turi būtinai
šalies valdymo pagrobimo.
jie esą rimti, ramus žmonės. prie centralės vietos.
P r a š y d a m i savo korespon padėti apačioje ir savo tik^ą Bendoravičienė Ona — A. L.
Choro.
Tik d a r silpnokai esą susior
R.-K Mot. Są-gos 34 kp.
Bubinas, nors ir toli girdėti,
Kirdeikienė J . — Karalienės
Bet kaip tas, t a i p kitas su dentus siųsti ir toliau mums vardą, pavardę ir adresą.
ganizavę, o kai susiorganizuo bet viduriai jo tušti. Bubinas vienodomis metodomis leng
\ Aniolų par.
sią, tai jie suspiesią aplink sa visu kuo gali girties, tik ne vatikius darbininkus apgaudi
Kodis Kun. A. P . — š v . J u r 
ve visą visuomenę.
gio par.
savo viduriais.
nėja ir išnaudoja. Abudu ben
i
Bet bubinas, dėlto ir garsus, drai darbuojasi, k a d pasiknis
Korbštas P . — 'Apreišk. P a n .
Šv. par.
kad jis tuščias. O kadangi ji ti po vyriausybės pamatais ir
19*
Mums atrodo, kad "Lietu sai tuščias, tai ir lengvas. Pri sugriauti šalyj gyvuojančią
Kraučiuniutė U.—L. N. F,, sk.
va, " pretenduojanti butų rim pildykite jo vidurius" — jisai tvarką.. A b u d u v e i k i a d e s t r u k K r u ž i n s k a s K . J . — fiT.TMTĄ.
tu tautišku laikraščiu, turėtų pasunkės, bet nustos skambė tivj darbą. Abudu nepripažį
42 kp.
SS
ft
stengties rimčiau atsinešti į jęs. Priduokite mūsų libera sta ant savęs nieko augštesnio.
Kubilius P.—Šv. J u r g i o dr-ja.
>
v
** ^ 45
kitas sroves; juk niekas dar lams daugiau rimtesnio turi Kas jiedviem pats Sutvėrėjas.
Kundrotą A. — L. Uk. Kliubo.
savęs neiškėlė vien kolioji- nio ir kaip bematant jie irgi Prieš Jį piktžodžiauja.
Lapinskas A.; — Dram. Dai
mais ir žeminimais kitų; čia nustos skambėję. Vieni paseks
lės dr-ja.
Vyriausybė prisigriebė prie
reikia ir iš savo pusės ką nors socijalistus, kiti dirbs su industrijalistų kailio. Pagavo
Laučiškis O.—SLA. 76 kp.
rimta, pozityvaus parodyti. krikščionimis demokratais.
Laučiškis J . — TMD. 44 kp,
juos juoduosius darbus vei
sa * m&* •* ^Ę/Rm* *« • 3Ž *
'• ^
Mums rodos taip-pat, kad
kiant.
Levonavičius K. — LDK. Vy
" L i e t u v a i " dabar varant agi INDUSTRIJALISTAI IR RUSŲ
tauto dr-ja.
Butų gerai, kad tas pat
Sk
mflt&ifc
•%
AsL.
"
^a
taciją, už savo naują dienraš
įvyktų ir su socijalistais, ku
BOLŠEVIKAI.
Liutkauskas J . W. — TMD.
M
s
a
j
^
a
^
l
tį, ieškant šėrininkų, reikėtų
Centro.
rie jau perdaug ima įsivyrau
Federalio Teisėjo
Landis ti.
paieškoti rimtesnių argumen
.Liutviniutė Mar. - < Kriaučių
/ tų, negu tie, kurie dabar var rūme, Cliicagoje, tęsiasi žino
Unijos 54 sk.
tojami. Žinoma, valia redakto mos pusiau-anarchistiškos in KĄ REIŠKIA 17-ka MILIJONŲ.
%
(Daugiau bus).
riui pasirinkti tokius argu dustrijalistų (1\VW.) organi
mentu-, kokius jis i š m a n a Tik zacijos lli vadovų byla. J i e
lĮomis dienomis šios šalies
žiūrėdami iš šalies į tą kaltinami už suokalbį, kurio vyriausybė paskelbė, kad tre
Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
""E ^įj<<MĮįt<5»
**
"t«Sl«S> - ""
dami
veikius darbas. Andrews A Co.,
L. VYČIŲ 11 KUOPA, HOMESTEAD, PA.
visai nerimtą putimąsi ir užsi- tikslas buvo pakenkti šiai ša- čiosios laisvės paskolos bond10S So. La baile st., aidėta 1000 m.
i.
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Pirmadienis, gegužio 13 '6.
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Kontesto reikalais.
Šv. *Iykolo parapija viena iš vidutinėlių Chicagos parapijų; bet
iš to, kaip ji rimtai ruošiasi Į kontestą—galima spėti, jog išeis viena
iš pirmutinių laimėtojų. Dar ko gera, kad tik tūkstantuko nepa
griebtų.
/
P. P. S. Mureika* rašo mums: Šiuomi pranešu, kad mūsų parapijoje susidarė komisija iš 9 žmonių, (pirm. J. Karlikauskas, Rast.
P. S. Mureika, 1 ižd. M. Mažeika, 2 ižd. kun. F. Kudirka ir penki
pagelbininkai;) visi žada uoliai darbuoties. Malonėkite prisiųsti vi
sas reikalingas instrukcijas. Valio vyrai! Lai Dievas padeda. Gera.
darbą pradedate.
Labai svarbu, kad vietų veikėjai prieitų su tam tikrais laiškais
(išsiųsta vardu gerbiamųjų kun. klebonų) j katalikų draugijas, kaip
pašei pinos, taip idėjines ir kad dar ir gyvu žodžiu paragintų imti
'Draugo" Bendrovės šėrų. Jeigu draugija prisideda prrie katali
kiško dienraščio leidimo, iš to nauda esti neapsakoma. Dienraštis pa
tampa brangus ne tik pačiai draugijai kaipo tokiai, bet ir visiems jos
nariams. Dienraštis išsigarsina, ir gauna daug prietelių, skaitytoju
gi spaustuvė įgauna nuo draugijos visokių darbų, užsakymų.
Taigi lauksme iš savo prietelių pasidarbavimo ir po draugijas, ir
tarp pavienių lietuvių katalikų — o visų-pirma organizuokite ko
mitetus ir .mums netrukdami apie save praneškite.
"DRAUGAS"
1800 W. 46th Street.,
Chicago, Illinois.
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City lietuviai bubami ištiki
mais šiai šaliai balandžio 22 d.
surengė patrijotišką susirinki
mą ir išrinko tam tikrą komi
tetą, kuris darbavosi pardavi
nėdamas Liberty Bonds. Į ko
mitetą buvo išrinktos sekan
čios ypatos: J. Maculaitis,
pirm., V. Miliauskas ir A. G irdauskaitė, sekretoriais.
Per lietuvių skyrių Laisvės
Bondsų pirko sekančios drau
gijos ir pavienos*ypato^:
' Po $500: Šv. Antano dr-ja,
P. Markūnas, J. Petraitis, M.
Jenzagalskienė.
. .Po $300: Šv. Jurgio dr-ja.
Po $200:, V. Slikta.
Po $100:' Elz. Misiūnienė,
A. Adomaitienė, P. Ganevičia,
O. Sirdauskutė ir J. Mališaus
kas.
Po $50: Šv. Juozapo dr-ja,
Lietuvių Kliubas, J. Babinas,
FOREST CITY, PA.
J. Saparauskas, A. Laurynas,
P. Smite, J. Jenzagalskis, S.
Paskelbus Suv. Valst. Tre Gudaitis, J. Šatunas, A. Čizaučių j ;i Laisvės Paskolą, kaip skas, J. Čizauskas, J. Zataveckitų kolonijų, taip ir Forest kas, P. Kalasinskas, A. Rimša,

sigąsta, nes kiekviename di
rektorių susirinkime mažiau
siai parduodama po 10 šėrų.
Taigi broliai clevelandiečiai,
kurie dar neturite L. S. B. šė
rų, privalote tuojau pirkti.
Šerai parduodami po 10 dol.
45c. vienas. Šerus galima pir
kti kiekvieno mėnesio pasku
tiniame pirmadienyj , * vakare
Clevelando Lietuvių Namų ir
Paskolos Dr-jos name.
Clevelando lietuviams sve
tainė yra būtinai reikalinga.
Šiandiena kiekviena draugija
ir mažiausiems susirinkimams
turi samdyti svetainę pas sve
timtaučius, kurie be jokio at
sižvelgimo plėšia tiek, kiek jie
nori.
Sukruskime ir pasistatykime nuosavą svetainę.
Šilkasparnis.

' U

Nors laimi tankiai tenka ma
tyti laikraščiuose korespon
dencijų iš Clevelando, bet, nie
kur nepatėmijau šį-tą apie
Clevelando
Lietuvių
Scilės
Bendrovę. Šiuo kartu norė
čiau pranešti, Amerikos vi
suomenei kaip darbuojasi Cle
velando lietuviai ir ką jie ma
no nuveikti laikui bėgant, $\sų pirma yra pasirengę nuvei
kti milžinišką darbą, t. y. pa
statyti namą arba lietuvišką
svetainę, kuri bus papuošalu
Clevelando lietuvių.
Namas yra užvestas ir ple-J
nai padaryti. Namas maždaug
išrodys taip: 115 pėdų ilgio ir
67 pėdų pločio; skiepe bus 3
kambariais del sudėjimo vis
ko, skritulių kambarys (bo\vling alley), pečiui ruimas, ventilacija, gimnastikos kamba
rys ir virtuvė. Padėjimo kam
bariai turės du išėjimu į mau
dynes ir dviejus laiptus vedan
čius į viršų.
Ant pirmo augšt© bus vie
tos trims didelėms krautu
vėms, d ^ didelės svetainės su
sirinkimų laikymui, du kam
bariai del padėjimo drabužių
ir dvi išėjimo vietas.
Antras augs tas turės vie
ną didelę svetainę del šokių
ir lošimui veikalų, kuri tal
pins 1,000 sėdynių, taipgi bus
balkonas talpinantis 375 sėdy
nes.
Trečias augštas turės pen
kis kambarius del raštynių,
dainų mokinimuisi bei kito
kiems užsiėmimams ir vieną
didelę svetainę del susirinki
mų. ^ Namo išvaizda atrodys
piiiki.
Lietuvių Salės Bendrovė ta
po suorganizuota gruodžio 20
d., 1912 m., kuri labai spar
čiai augo ir auga. Šiandie jau
turi nupirkusi labai puikioj ir
patogioj vietoj, prie E. 60tli
ir Superior gatvių, piečių ten,
kur netolimoje ateityj žadama
pastatyti naują gražią jįv, Jur
gio lietuvių bažnyčią.
Jeigu tik visi Clevelando
lietuviai sukrustų, tai Sale
bažnyčios .susilauktų ir puikios
svetainės. Tadą ir svetirntau
čiams galėtume pasirodyti ir
nebūtų gėda. Šiame laik" grei
tą darbo varymą sutrukdė
dabartinė karė, kuri pakėlė
augštas kainas ant įvairios
dogos, bet šėrininkai, ku
rių yra didelio skaitlius, nenu-

V. Meliauskas, J. Girdauskas,
J. Bilbokas, S. Obelenas, V.
.Janitis, J. Burneikis, R Lučinskas, P. Stanevičia, V. Ka
valiauskas, I. Sisdauskas, P.
Žaldokas, B. Markūnas, J . An
tanaitis, J. Žulius, J. Milius,
S. Lapinskas, A. Rudbalis, V.
P a u k š t į , J. Dežunas, J. Ve
lička, J. Maculaitis, P. Bulo
ta, B. Burdulįs, A. Slikta, A.
Ševelienė, J. Ropi, J. Siurba,
M. Buividas, I. Alekna, V. Sakevieia, V, Rainys, J. Kubi
lius,* K. Ašmenas, P. Zdanis,
K. Rainys, P. Ceplianskas, K.
Kepuraitis, J . Antanaitis .K,
Skutčius, B. Zdanis, I. Kazakevičia, J. Laurinavičia, D.
Grajauskas, M. Skiečiuvienė,
P. Purickis, J. Janulis, P.
Kuprevieia, M. Marcinkienė,
M. Stanevičius, B. Baltrus,
M. Būrius, A. Petrauskas, J.
Siurba, M. Miliauskas, A. Damasevičienė, A. Girdauskiutė,
P. Rakauskas, O. Dzikienė, P.
Mališauskiutė, L. Sliktuke ir
Jonas Kuniškauskas.

Viso $6,750.00.
Išviso Forest City lietuviai
turi pirkę Trečios Laisvės Pa
skolos bondsų už apie 7,000
dol. Čia garsinamos pavardės
yra dar ne visos. Dauguma
nepridavė.
Garbė Forest City lietu
viams, kurie pirko Laisvės
bondsus, nes tuomi prisidėjo
prie nuveikimo Vokietijos ir
sutriuškinimo jos militarizmo.
Visiems pirkusiems tariam:
ačiū.
J. Maculaitis,
V. Miliauskas,
A. Girdauskaitė.

tu draugijų ir visos darbuoja
si kaip naudai tautos ir baž
nyčios taip ir šelpime nuken
tėjusių nuo karės lietuvių.
Dirbtuvių yra daug visokių,
išėmus mašinšapes. Darbai ei
na labai gerai. Darbininkų
jaučiama didelė stoka. Darbą
galima gauti bile kada* Uimokesnis neblogas. Paprastam
darbininkui mažiausiai moka
35c. į valandą.
ir.rs Daytone saliunai dar
gyvuoja, bet biznis neina ge
rai, nes lietuvių tarpe girtuok
lystė menkai turi įleidus šak
nis.

Kas nori atvažiuoti į DayDAYTON, OHIO.
toną ir apsigyventi, gali ra
šyti žemiau paduotu adresu,
Daytono miestelis yra gra indėdamas 3c. pačtos ženklelį.
žus, švarus. Tarpe kitataučių Suteiksiu smulkias žinias.
yra nemažai ir lietuvių, kurie
J. Smailis,
gražiai gyvena, nes turi gerą
Gen. Del.,
vadovą ir didelį veikėją kun.
Dayton, Ohio.
M. Cibulskį, kuris tarpe lietu
vių nenuilstančiai dirba. Visi
parapijonai jį myli.
GARSĮNKITĖS
J
"DRAUGE."
Lietuviai turi sutverę kele

i
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Lietuviai
Amerikoje,
CLEVELAND, OHIO.
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"DRAUGAS"

I

Wilson Savaite" — y p a č i a i del
^ = Chicagos gaspadiniu ^ ^ ^
Oita savaite yra "WiIson Savaite". Ji yra prirengta su pritarimu daug groserių
*^ir mėsos krautuvių ir kitokiu taip, kad kiekviena gaspadine galėtų susipažinti! su
VVilsono valgomų išdirbinių.
Mes turime viltį kad jusu krautuvninkas yra tarpe tų, kurie nori pasinaudoti iš
Wilsono Savaites. Jeigu jis nėra dar vienu iš tų, tai prašyk jo, kad jis mums pra=
neštų savo norą, o mes jam prigelbėsime pasinaudoti ta proga ir jums palengvinti.
"VVilsono Savaite" ženklina VVilsono norą patarnavimo - ką reiškia duoti jums
pilnai valgumųjų daiktų po tuo pačiu ženklu, kurs reiškia žinomą gvaranciją čystumą, gerumą ir užganėdinfmą.
'

ir kitos.—Jus žinote mūsų Majestic kumpinus,

Taigi ant kiekvieno "Certified B a n d " ženk
lo paaiškinta, kad jeigu nepatiko, tai pinigus
grąžins jūsų pardavėjas. Ta gvaranciją daug

Jus turite paragauti mūsų dirbto Majestic
ir Margarino ir Riešutų Margarino.—Pastara

ką reiškia.

sis yra iš labai gero pieno ir riešutų aliejaus,

lašinius ir Taukus—kaip jie gerai sutaisyti ir
sudėti.

labai puikus. Mūsų Clearbrook Kiaušiniai ir

(

pieniniai išdirbiniai Clearbrook Sviestas ir Su
ris patys savami liudyja.

vieną blešine, kuri tik turi vardą Wilsono. mes
taisome juos, kaip kad jūsų motina jums jūsų
tinkamą valgį parengia.

*<?hu> mank

Pažiūrėk kur krautuvėje parodo Wilson val
gomi daiktai'laike "Wilsono Satfaitės".

/ /

/ A \

VVILSON & CO.

iįawi (juoooniee'

\ y ' \y
KARĖS LAIKO GASPADINYSTĖS KNYGA LAIKE. "WILSONO SAVAITĖS" DYKAI. Para
syk nuims o mes pasiųsime knygą su paveikslais visokios mėsos, naturalėse iapalvose, ir kaip ji su
taisyti ekonomiškai, gausite ta knygą dykai. Parašyk rriums tik jūsų antrašą, taipgi jūsų krautuvi
ninko antrašą. Mūsų antrašas. Domestic Science D epartam.ent, Wilson & Co., Chicago.
*
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liežuvių pusryčiams, blešinese meer, Jsutic:::;

Mes norime, kad jus išmėgintumėte visus
Wilsono valgomus daiktus. Mes norime, kad
jus žinotumėte, jog mes saugiai sutaisome kiek

_\\

w

Jus pamėgsite mūsų mėsos ypatybes—mūsų

Išdirbysteje blekinėse valgomųjų daiktų ne
buvo dar iki šiol tokių kap. "Certified Brand',
vaisių, daržovių, nuosunkų, rūgintų vaisiu, žu
vį) ir kitų blešinėse. Tie vaisiai ir daržovės
rinkti geriausioje jų augimo vietoje, sudėti per
išsilavinusius tame darbe darbininkus.

•

a

0

'THE WILSON LABEL PROTECTS YOUR TABLE";

M

Pirmadienis, gegužio 13 d.

"D R A U GA S"
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I CHICAGOJE. !

"RAČIŪNO NAUJI JUDA
MIEJI PAVEIKSLAI' •

AUKSUOTI ROŽANČIAI
—
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IS NORTH SIDĖS.

TRAUKINIO VAGONE AT
RADO PAMESTĄ KŪDIKI.
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Užlaikome Rožančių dideliame pasirinkime įvairiose ka
rolių spalvose, kurie yra pargabenti iš Europos. Pasisku
binkite su užsakymais. Greitai gali išsibaigti. Turime taip
gi maldaknygių spausdintų Tilžėje, Vilniuje ir Amerikoje.

Iš karės lauko:
Rusijos,
Vokietijos ir Turkijos karės
frontų. Extra!!!! Rusijos re
voliucijai! Hliustruotos kariš
kos ir Tėvynės dainos. Bus ro
domi:

Darbininkų Savaitė.
Nuo geg. 12 iki 19 d. tojo
Praeitą šeštadienį ryte CliiNo. 1437. Karoliai Jval
rių spalvų. Reiftalaukolonijoj prasidėjo taip vadi eagon atėjo traukinis JI lino*;
nant paminėkite k o 
nama "Darbininkų Savaite.'' Central linijos. Šito konduk
kios spalvos pageidau
jate. -Lenciūgėlis ir
Toje savaitėje Šv. Mykolo torius Gardner Pullmano va
kfyželis storai auk
Penedėlio ir Utarninko
suoti. Kaina s u prlArch. parapijinėje svetainėje gone atrado pamestą kudiki- vak., geg. 13-ta ir 14-ta dd.,
sluntimu
75c
bus rengiami vakarai su prog- bernaitį poros savaičių senu
No.
1438.
Balto
akšv. Kryžiaus bažnytinėje sve
menėlib
karoliai.
Sto
ramais. Utaminke, ketverge ir mo.
tainėje, 46-os g-vės ir Wood
rai auksuotas lenciū
subatoj, ty. geg/14, 16 ir 18 Anot konduktoriaus liudi st., (Town of Lake).
gėlis ir kryželis. Gvarantuotl a n t 5 metų.
d., yra rengiamos prakalbos, jimo, motma su tuo kūdikiu
Kaina su prisiuntimu
Subatos
ir
nedėlios
vaka
tik
91.75
kuriose bus rišami darbinin traukinin buvo įlipus CentraNo. 1439.
Galima
kų klausimai. Kalbėtojais bus: lia, UI., gi išlipus —Effing- rais, geg., 18 — 19 dd., Visų
gauti įvairių spalvų
karoliais.
Kryželiai
šventų bažnytinėje svetainėje,
kun. F . Kemėšis, "Draugo'' ham.
"Roman Gold." Gva10806 Wabašh ave., Kensingrantuoti a n t 5 metų.
redaktorius, gerai visų žino
Kūdikis paimtas flhr, Vin ton, 111.
Kiekvienas
atskirai
mas tėvas, kųn. F . Kudirka,
Įdėtas gražioje dėžu
cento prieglaudon.
tėje. Puikiausi dova
lllllllllllllllllllllllllillliiilllllllilllllliillii
pagarsėjęs ir visų gerbiamas
na dėlei giminių. Su
prisiuntimu . . . $2.00
kalbėtojas p. Al. M. Raekus,
SUSIRINKIMAS.
L. R. K. LABDR. SAGOS
Loyolo universiteto studentas
Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite.
Lietuvos Vyčių Taupymo ir
ir p. M. Zujus, "Vyčio'' re
CENTRO VALDYBA.
Pinigus galite siųsti išperkant Money Order, registruota
Skolinimo Bendrovė turės sa
daktorius.
me laiške, arba viencentiniais krasos ženkleliais.
Taigi northsidiečiai lietu vo metinį susirinkimą^ pirma- LĮvas. vadovas kun. Myko
Adresuokite:
viai darbininkai pasistengkite dienyj, gegužio 13 d., _r_8 m., las Krušas, 3230 Aubum ave.,
atsilankyti minėtuose vaka 8-tą vai. vakare, š«r. Jurgio Chicago,1111.
D R A U G A S PUBLISHING CO..
Nausėda,
ruose į tas svarbias prakalbas, parap. svetainėje. Kambaryje K r i n > Antanas
1800 WEST 46th STREET,
CHICAGO, ILLINOIS
kuriose bus smulkiai išdėstyta No. 1.
1658 Wabansia ave., Chicago,
Visi nariai kviečiami susi- 111. '
kaip darbininkai turi organi
."*
zuot ies ir kokiuo bndu eiti prie rinkiman ateiti.
Vice-pirm. Pranas Verygeresnio būvio. Apart prakal
P. BALTUTIS, rast.
ga, 4539 So. Marshfield ave.,
bų bus dar ir kitokių pamarTai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ginimų.
. M. Kazis. | REIKALINGI SCENIŠKI Chicago, 111.
ba Mcnthoiatum Co. Prieš eisiant
Nut. rast. Julijonas Šliogeris, gult ištepk veidą mosčia per ke
VEIKALĖLIAI.
CICERO, ILL.
1424 So. 50th C t , Cicero, 111. lis vakarus, o padarys veidą^yru
' Kas iš gerbiamosios visuo Fin. rast. Aleks Dargis, 726 tr skaisčiu baltu.
Toji mostis
Darbininkų Užeiga ir Infor menės turi siu scenišku veika- W. 18th st, Chicago, UI.
išima pleuras raudonus, juodus ar
macijos biuras.
lėlių: "Vienas iš mūsų turi Iždin. kun. Antanas Staniu- ba šlakus ir prašalina visokius
"Draugo" ir kitų laikraš apsivesti,'' " Nepadėjus nėr kynas, 2634 W. 67th St., Chi spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
čių ir knygų agentūra ir infor- ko kasti," "Pabaigtuvės," cago, n i .
siųsti ir štampomis.
macijos biuras randasi po nu "Inteligentai," "Gyvieji nameriu 1447 So. 50th Ave., Ci bašninkai," "Namai praga
J. RIMKUS,
DIREKTORIAI;
,
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.
cero, m .
r a i " ir "Mariutė vargoninin
Visi Cbicagoje.
Čia kreipkitės su visais rei ko duktė," malonėkite pra Frank Vcryga,
kalais kaslink laikraščių, kny nešti šiuo antrašu: V. Stanci
gų ir informacijų. Yra užlai kas, 4617 So. Hermitage Ave., 4539 So. Marshfield ave.
t Jonas Petraitis,
koma šaltakošė, saldainiai ir Chicago, 111.
DR. J. J. VIZGIRDAS
4549 So. Talman ave.
tabakas. Savas pas savą.
Lietuvis gydytojas
Povilas Mažeika,
PRANEŠIMAS
katalikiškai
visuomenei,
Gydo Vyrų,
Moterių ir Vaikų
Dr. A. R. Biimenthal 0. D. ligas
Cbicagoje staiga mirė fe- kadPrancSu
3315 Aubum ave.
a š turiu labai gražiu geležinių
velug vėliausios santifiko
kryžių visokios išdirbinio. Kaina* 25
Akių Specialistas
metodos.
deralis teisėjas Cliristian C. dol.
ir aiifrščiaus,
augSČ-io nuo 5% Kun. Mykojas Krušas,
1.101 linss Dykai
Kohlsaat. Ė j o 74 metus.
2401 S o . Uroadway St.,
pėdu ir didesnių. R a š y k i t e a r b a a Offlso Adynoa: nuo t Ii ryto lkl 9
3230 Aubum ave.,
teikite patys.
vai. Tąkart. Nedalioms 9 iki 12.
ST. LOUIS, MO.
S. Dovydaitis
Juozapas
J.
Etias,
4641
8.
Ashland
Ave.
Kamp.
47
St.
Chicagos miesto tarybai bus SIMU So. IlaLstcd St.
Chicago.
Ofiso telefonas. Bell Sidney 170
Telefooiui TarOs 4S17.
4600
So.
Wood
st.
Kinlock Vietor 1026
4
paduotas sumanymas sujungti
TelophoaV Boulcvard 6487
CENTRAL 7864
Kun. Antanas Staniukynas,
vienon kompanijon
miesto
gatvekarius ir viršutinius ge
2634 W. 67th st.
llllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll
Vargonininkas:—nevedėsi suprantąs
ležinkelius su požeminiais, a- gerai
Rezlil. 9SS a Ashland Rlvd. Chicago
savo amatą ir n u o kariuome Kun. F. B. Serafinas,
Telephone Ilaymarkct 2544
p:e kurių dirbinimą senai kal nės liuosas. ieško vietos; sutinka va
2327
W.
23rd
PI.
Praktikuoja 26 metai
žiuoti ir J kitas valstijas. Atsišaukite
bama.
Gyvenimas ir Ofisas
laišku į "Draugo" Administracija, ICun. Alex. Sfcrypko,
S149> 8. Morgan St., kertė 82 t.
1800 W . 46th Street., Chicagro, 111.
Chicago, UI.
RUSAS
GYDYTOJAS
Ir
CHIRURGAS
4557 So. Wood s t ,
Šiandie visokiems karės rei Reikalingas:—geras bučeris mokas
SPECIJALISTAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Moteriškų,
Vyriškų ir Vaikų
lietuvių ir lenkų kalbas. Atsi An>l. Bruožis, _.
Valkų ir Tisų chronišku ligų
kalams renkamos aukos po anglų.
Taipgi
Chroniškų
Ligų.
šaukite
Ofisas: S354 8. Halsted St., Chicago
65.1
W.
18th
st.
OFISO VALANDOS:
namus. Žmonėms reikia apsi
V. Nausiedas,
Telephone Drover 9491.
iki 9 ryto, nuo nuo 12 iki 2 po
1645 VVabansia ave.,
Chicago, 111.
VALANDOS:
10—11
ryto
2—S
po
Boleslavas Sekleckis,
saugoti netiknj agentų. Xos
piet ir nuo 8 iki 8:30 vak. N e 
Monroe 2545
pietų: 7—8 vak. Nedėllomis 10—1? d.
dėlios
vakarais ofisas uždarytas.
visokie niekšai tuomi naudo Reikalingas:—lietuvis vaikas; turi
3427 Aubum ąve.,
iiniiiiiiiituiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiii
Telephone Yards 687.
būti suvirs 16 metų dirbti vaistinyjasi.
čioj (aptiekoj). Gera proga pramokti Marijona Vainauskienė,

NUSIPIRK MOSTĖS

REIKALAUJA

1

DR. A. A. ROTH

Į

» -

Cbicagoje daugelis saliuntKATALIKŲ SPAUDOS DR
ninkų neatnaujino licencijų ir
JOS CENTRO VALDYBOS
turbūt anų neatnaujins. Iš 6,PAIEŠKOJIMAS.
ANTRAŠAI: .
207 saliunų ligšiol licencijas PaieŠkau sesers sūnaus Antano
Siurku, 4 metai kaip gyvena Amcriatnaujino tik 3,407. Miestui ke. Girdėjau, kad gyveno N e w Yorko Kun. P. Lapelis — pirm.,
grūmoja poros milijomj defi valstijoj. Jis paeina iš Užpelkių kai 10806 Wabash ave., Chicago,
mo, Papilės parap., Šiaulių pavieto,
citas.
Kauno gub. Jeigu kas apitf jį žinotu
Policijos viršininkas įsakė
ant visų policijos nuovadų iš
skleisti šalies vėliavas. Yra
gaminami pienai vėliavas iš
skleista ant visų namų Cbica
goje.
IŠSKRIDO NEW YORKAN.

mėt, ar gal jis pats, lai atsišaukia s e 
kančiu adresu:
Marijona Yaronimaite,
726 W. 18th St.,
Chicago, 111.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda:—auksinių daiktų krau
tuvė, geroj lietuvių apgyventoj vietoj.
Galima puikiai pragyventi, n e s šiame
mieste randasi apie 18,000 gyventojų
(lietuvių apie 3,000), o aš esmi tik
tai vienas auksorius. Tatgi butų m a 
lonu, kad ta vietą užimtų lietuvis, e
ne svetimtautis. Priežastis pardavimo
yra, kad turiu išeiti j Suv. Valstijų
kariuomenę.
Malonėkite atsišaukti
iki gegužio 26 d. laišku ar ypatiškai
sekančiu adresu:
F. K. Strzyneckis, O. D., Savininkas,
150 Broadway, . . Melrose Park, III.

-•—8

ALEX. MASALSKIS
Graborius.

DL

J. Tnmasonis — raštiniu
lcas, 917 W. 3$ st., Chicago,
lil.
Iz. Nausieda — ižd., 917
m
W. 33rd St., Chicago, HL

Lietuvis gra
borius. Atlie
kamą, visokias
laidotuvės k o piglauslaft. t u
rime saro Ka
rabonus ir a u
tomobilius.
Taipgi dides
nė dal} grabų
pat)s dirbame.

Illinois Karo Taupumo
Štai kur mes visi
išvien dirbsime
Kiekviena? gali padaryti prižadą pirkti Karės Taupy
mo Ženklelius, reguliariai per 1918 metus.
Nei vienas nėra perdidelis del Taupymo Karės Ženk
lelių. Nei vienas nėra permažas.
Štai kur mes visi dirbsime išvien—darbdavis ir darbi
ninkas, bankierius ir eeverykų valytojas, vertelga ir
laikraščių pardavinėtojas, draugijos vadas ir grindų
plovėja, kolegijos studentas ir pradinės mokyklos mo
kinys.
VISI AMERIKONAI, visi susivienyję, visi su minf-ia
padėti Dėdei Šamui iki galui.
Karės* Taupymo Ženkleliai yra geriausias symbolas
mūsų iVmerikoniško Demokratiškumo. Kiekvienas iš
mūsų turėtų juos turėti. Tie pas kuriuos jie nesiranda
turėtų gėdinties.

Pasižadėjimo savaite - Gegužio 11 iki 18
Pasižadėk šią Savaitę Pirkti
ir Nenustok Pirkęs!
Pasižadėk sau pirkti Thrift ir Taupymo Č^pklelius per
visą metą—nusistatyk sau -tinkamą sumą kas mėnuo
ar savaite ir to laikykis.

Pasižadėk ant tiek ant kiek išgali —
ir savo tą prižadą išlaikyk!
-

»fl_r!s_fi_-£*9*
6 j . ^ jF.

LlTHlIANIANRČAllIAlVCEof
TUR TAS VIRŠ
Apsidraudusiems
PAŠALPOS-

Tel. Cicero 252.

DB, S. NAIKUS
LIETUVIS GYDYTOJAS I R
CHIRURGAS

$125,000.00

nariams išmoka:
POMIRTINĖS:

$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00

$150.00,^250.00, .$500.00,

savaitėje.

$750.00 ir $1000.00.

;

Dr. G. M. GLASER

vaistininkystę. Gera užmokestis. At
sišaukite
Dubsky's Drug Store.
1834 V. 47th St.,
Chicago, 111.

Nuo gegužio 11 iki 18

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am, žiaus.
Mėnesinės duokles sulrg" metų laike jsirašyino.
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi;
todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti,
negu palaukus. Nelauk, kol pasegsi ar apsirgsi.
Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai.
S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse
Amerikos lietuvių kolionijose.
Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A.
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:*
»

4847 W. 14th St., Cicero, m .
VALANDOS: nuo 9 ' iki 12 >š
ryto, n u o 3 iki 5 po pietų,
nuo 7 iki 9 vak. Nedėlioms:
nuo 9—12.

P.

MULEVIČIUS

458 GRAND ST., Sta. W, BROOKL YN, N. Y.

3307 Auburn Ave.,
Telephone Drover 4138.

Sergėkite savo Akis

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

DRAUGYSTĖS ŠV. JONO I JOSEPH G. WOLOH
EVANGELISTO VALDYBA,
LIETUVIS ADVOKATAS

Kamb. 114 National Life Bldg.
Šiandie ryte iš Cbicagos' į
Chicago, UI. <~
S
19 8o. LaSalle St.,
B
Vakarais
1446 Milwaukes Ave.
New Yorkg, oru nuskrido mer
A. Leknickas, pirmsėdis,
Central 4194
gina lakūnė Katberine StinRas&dence Humbuld 97
708 W. PL
CHICAGO, IfcL.
son. New Yorkan nugabeno Parsiduoda:—bučernė ir grosernė S. Dargis, pagelbininkas,
lietuvių apgyventoje vietoje; biznis
iiiiiiitiiiifiitiiiiiiiiiiiiviifiifiiiiiiiiitiiiiiiTi
žymesnių chicagiečių laiškus gerai išdirbtas. Priežastis pardavimo
638 W. 18 st.
••»—•»- —»— g
žymesniems newyorkiečiams. savininkas ligonbutyj serga. Parsi
duoda pigiai. Atsišaukite laišku ar P. 01šewskis, prot. rast.
Tel Dro-er 7041
Tai bus išmėginimas oru per telefoną.
2022 S. Union ave.
Juškėnas,
gabenti laiškus tarpe tų dvie 4330 So.Veronika
Wood S t ,
Chicago, 111.
A. Yokubaitis, fin. rast.
jų miestų. Jei išmėginimas
Telefonas: YARDS 1516
LIETUVIS DKNTTSTAS
Valandos:
nuo 9 ryto Iki 9 vak.
2006 S. String s t .
pasiseks, tuomet bus įsteigtas
ANT PARDAVIMO FARMA
Nedėliomls pagal sutarimą.
80 akrų, visa dirbama žemė apsėta, A. Grisius, kaserius,
nuolatinis oru krasos vežioji netoli
.
7
1
1 SO. ASHhAMD AVEBTUK
nuo miestelio, parsiduos su gy
arti 47-tos Gatvės
vuliais ir namais. Pro šalį bėga gra
mas.
732
W.
19
st.
žus upelis ir randasi lietuvių koloni
Už siunčiamus oru papras joj. Norint gauti pilnesnes informaci
tus laiškus bus imama 24c. jas, meldžiame rašyti sekančiu adresu
A. STANIS,
>ft
Talsfonas: McKINLEY 9794
Telefonas:
PULLMAN
342
Tam tikslui bus pagaminti F.ox 19, R. 2,
Scottville, Mich.
specgaliai krasaženkliai. Ant
Dr. D. J. BAG0ČIUS
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Parsiduoda:—labai geras ir puikiam
stovyj
ice
box'is,
mažai
vartotas
ir
LIETUVIS
GYDYTOJAS
krasaženklių bus mėlinas lak- parsiduoda prieinama kaina. Atsišau
GYDO VISOKIAS LIGAS
IK CHIRURGAS
stytuvas su raudonais apva kite
1457 SO. WESTER_T BliVD.
10731 SO. MICHIGAN A\&.,
V. Nausiedas,
Kampas W. 9S-tos gatvės.
ROSELAND. ILLINOIS
dais.
j 1645 Wabansia ave.,
Chicago, 111. *.•.
^
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Dr.CZ. Vėzdu
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C0FFEE
Nsužsitlkėklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrus am
aptiekorlui auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie s u 
teiks jųs akims tik daugiau blpgo.
Afi turiu 15 metų patyrimą ir
galiu iStyrt jųs akis ir pririnkti
j u m s akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.
Jei j u m s akiniai nebus reika
lingi, m e s tai jums pasakysime.

Home
Blead vežimų
pardavėjai Ir daug krau
tuvių parduoda tą pačią
kavą p o 8 0 c

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas
1801 S. Ashland A., Chicago

WEST SIDE
S964 MU-raukeea.
1S7S lCilwau-ee a.
19BA l_ilwaukee a
1619 W. Madison
9889 W. Madison

Kampas 18-tos gatvės.
8-čios lubos, virš Platt'o aptiekos
Tėmykite { mano parašą.
Valandos: nuo 9-tos vai. ryjo lkl
8 vai. vakaro. Nedėlioję n u o 8
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

19c

GERIAUSI8
SVIESTAS

Riedučių Sviestas
Labai geras po

43c

29c
1444
1884
9412
1217
1882
1818

W Chicago a.
Blue Island a
W. North a.
S. Halsted st
S. Halsted st
W. 1 2 t _ s t

COCOA

BATRY
Geriausia Bankes SVIESTAS
sulyginę su 4 I A * * * _ ,
bent kokia, l ų C
J J J C

1*.

ar.
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• O R T H 8IDB
8149 W. 8Ind st.
BOUTH S I D E 499 W. Division si
T24 W. Kortu a.
2992 Wentworth a 9949
Lincoln a v .
8427 8. Halsted st 9244 Lincoln a v
4729 8. Ashland a. 2418 N . Clark st

SKAITYKIT IR PLATINKIT "DRAUGĄJ'

