
| CHICAGOJE. [ 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Antradienis, gegužės 4 d., 

šv. Monika, našlė. 

Trečiadienis, gegužės 5 d., 

Šv. Pijus V., p. Angelas, kank. 

EINA BRANGYN MILTAI. 

DUONA CUKRUS IR 

VISKAS. 

Artinasi šaliai negirdėtas kri 

zis. 

Oliicagoje eina brangyn mil- 

tai ir pati duona. 

Duonkepykhj kompani- 

jos padidino užmokesti darbi-' 

ninkams, katrie grūmojo strei- 

kuoti. Šiandie duonkepiams 

savaitėje mokama $4^, ui ju 

pagetbi ninkams $4(>. 

Suprantama, duona turi pa- 

brangti. 
Cukraus svarui abelnąjam 

pardavime mokama .'>lo. Sako- 

ma, busiąs dar brandesnis. Xes 

ir už tuos pinigus negalima 
išauti. , 

Angliški laikraščiai tuo tar- 

pu išradinėja faktais, kad Clii- 

cagoje ei>kraus svarui dau- 

giausia turi .but mokama -0 

centu. 

Tad kamgi tenka paimama 
didesnė kaina? Kam tenka tie 

visi permokami pinigai? 
tuos klausinius niekas ne- 

atsako. Tyli ir valdžios orga- 

nai. Tik ])osenov»M grūmoja 
didžpelniams. 
Žinovai tvirtina, jog Suv. 

Valstijoms artinasi krizis. 

KIŠELNINKAS SAVO GA- 

VO. 

Neapsaugojo jo poiitiKienu 

suktybės. 

Sekmadienio vakare llalste«l 

gatvekariu važiavo kokia tai j 
moteriškė. Viduje buvo ir poli- j 
ei jai žinomas, bet jos nepalie- 
ėiamas garsus kišeninis vagi- 
lius .Jaekson, žinomas vardu 

Kddie tlie Imniune. 

Kaip paprastai šis niekšas 

mėgino moteriškei iš ranku i 

.išplėšti krej*šiuką su pinigais. | 
Tą pamatė keli gatvekaryj vy-1 
ra i. 

Kuomet moteriškė pakėlė 
trukšmą. sustabdyta gatvėka-1 
ris. Vagilius puolėsi laukan. I 
Paskui jį vyru minia. Tuojaus 
nutvėrė gatvėje. Sumušė kaip 
obuolį. Nebuvo kam ginti. Ne- 
buvo prieteliu politikierių, 
katrie visais laikais jį apsau- j 
gojo nuo kalėjimo. 
Jaekson )>e žado paimtas li-1 

goninėn. Tenai patirta, kad 

jam perskelta makaulė, (lydy- 
tojai sako, kad, rasi, ir pas- 

veiksiąs, bet vargiai. 

STREIKUOJA VIRĖJAI IR 

PATARNAUTOJAI. 

Visuose viešbučiuose ir di- 

džiuliuose restoranuose sus- 

treikavo susiorganizavę virė- 

jai ir valgyklose patarnauto- 
jai. 
Sakoma, streikininku skait 

• • 
* 

» 

liūs siekiąs '>,000. Kol-kas ap- 
sieinama ir be ju. 

A. PETRATIS S. FABIJONAS 

PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE--INS'JRANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortss 

NOT ARIJL'ŠAS 

3249 So Halstcd Street, Chicago, Illinois 
Telephone Boulevard 611' 

CHICAGOJE SUTRUKDYTA 

STATYMAS NAMU. 

Neapsimoka; perbrangus dar; 
bininkai 

Su gegužės 1 diena Cbicago- 

je perpus sumažėjo statymas 
namu. Nes su ta diena staty- 
nio namu darbininkams padi- 
dinta užmokestis net po du tlo- 

lieriu daugiau dienoje. 
Pirmiau karpenteriams, mū- 

rininkams. plasterininkams 
(tinkuotojams), plumberinin- 
kams ir visai eilei kitu buvo 

mokama po $1 valandoje už 

darta). šiandie mokama jau 
$1.2") valandoje. Taigi už aš- 

tuonias valandas darbo dieno- 

je vietoje $S darbininkai pa- 

ima $10. (ij už darbo viršlai- 

ki imama dviguba užmokestis. 
Pernai tuo paeiu laiku dar- 

bininkams buvo mokama dau- 

giausia 80e. Taigi i dvyliką 
mėnesi ij darbininkams užmo® 

kestis padidėjo $4 dienoje. 
Paprastieji (ne amatninkai) 

darbininkai prie staty- 

mo namu šiandie gauna $8 

dienoje už aštuonias darbo va- 
landas. 

Taigi tik reikia pagalvoti, 
kiek tai šiandie atsieina 'žmo- 

gui, norinėiam pasistatyti na- 

mus. 

Susiaurinta statymas. 

Įvykus tokiam faktui, Obica- 

goje ant kart perpus sumažėjo 
statymas namu. Ir kuomet 

nauji namai nestatomi, mieste 

siaurėja visokie reikalai, eina 

brangy n samdos, gi ir patiems 
darbininkams yra blogiau. 
Jau karės metu musu mies- 

tas daug kentėjo del stokos 

pagyvenimu, kuomet buvo su- 
siaurintas statymas namų. Te- 

ciaus tikėtasi, kad su kares 

pabaiga viskas pagerės, kad 

praleistas be nieko laikas bus 

pavytas, kad pragyvenimas 
at pigsiąs. 

Po karės tuo tarpu štai ko- 

kiu pasekmių sulaukta! 
Ir pragyvenimas kyla ir 

paskui šitą darbininkai neuž- 

sileidžia statydami vis naujus j 
reikalavimus. Taip viskas ir j 
eina ratu. 

Pabrangusi ir medžiaga. 

IV darbininku pabrangimo 
dMžiai pabrangusi ir statymui 
namu visokia medžiaga. 

Pirm trejų metų tūkstan- 

čiui plytų buvo mokama $7; 
šiandie g i $16. 

1917 metais bačkutei kalkių 
buvo ()0o.; šiandie $2. Visoks 

medis tuo laikotarpiu pabran- 
go daugiau kaip dvigubai. 
Šįmet Cliicagoje buvo ma- 

noma statymui Įvairių namų 
ir bustų išleisti mažiausia pu- 
santro šimto milijonų dolierių. 
Dabar vargiai bus išleista nors 

pusė tos sumos. 
Žmonės tiesiog pakrato 

rankas. Sako: lauksią, kol at- 

slugsiantį ta negirdėta bran- 

genybė. 

RIEJASI DU DARBININKŲ 
VADU. 
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Pastarajam Chieagos Darbo 

Federacijos susirinkime smar- 
kiai .susikirto du darbininkų 

i vadu: Jolm Kikulski ir J. W. 

Johnstone. Pirmasis yra tos fe- 

deracijos generalis organizato- 
rius, antrasis — finansinis se- 

kretorius. 

Kits kitą apskundė viešųjų 
pinigų eikvojime. 
Po ilgo abiejų trukšmo su- 

sirinkimas nusprendė nuodug- 
niai peržiūrėti abiejų ineigų ir 

išlaidų vedamas knygas. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 

(OlONUįj 
KONCERTAS. 

Praeitą nedėlią, gegužio 2 d. 
v i d u rmi esty.j—A ryan Grot tc 

Temple—teatye "Birutės" dr- 
ja buvo įrengus Šimkaus išlei- 
stuvių ,koncertą. Programoje; 
apart "Birutės" choro, daly- 
vavo pagarsėjusios daininin- 

kės: p-nios O. Pocienė, M. Ja- 

nušauskienė, dainininkas p. J. 
Kudirka ir pijanistas Pocius, 
taip-gi M. X orka i t o, M. Rakau- 
skaitė, X. Gugienė ir P. Stogfs. 
Tarpuose dainavo miš- 

rus "Birutės" choras,merginų 
choras, merginu kvartetas ir 

hierginų duetas. Prieš 15 miliu- 
tu pertraukai "Atsisveikini- 

mas su tėvyne"'—Šimkaus— 
dainavo tercetas ir mišrus cho- 

ras. Šiame koncerte "Birutės" 

choras dainavo, daugiausia, 
naujausias Šimkaus kompozi- 
cijas. 

Programa buvo ilga. Kadan- 

gi pildyti ją pradėjo pusvalan- 
džiu vėliau negu buvo skelbta, 
tatai prisėjo trumpinti, aplei- 
džiant l(j numerį, nes pats kon 
certo vedėjas—p. Šimkus—tą 
patį vakarą turėjo apleisti 
Chicagą. Programa užbaigta 
"Lietuviais mes esame gimę." 

Publikos visa teatro apačia 
(Main floor) buvo pilna, ant 
višku ir box'uose nedaug. 

P-as Šimkus, kiek teko girdė- 

ti, išvažiavo Pennsylvania 
valstiją, kur duos keletą kon- 

certų, vėliau vyks Xew York'- 

an,ten nurengs keletą koncertų 
ir apie šio mėnesio pabaigą iš- 
važiuos Lietuvon. 

Buvęs. 

IŠ CHICAGOS GYVULIŲ 
SKERDYKLŲ. 

11 cenfų daugiaus valandą. 

Gyvulių, skerdyklų unija ne- 
nuilstaučiai darbuojasi. Nors 

dar tebėra nauja ir silpna, bet 

galima tikėties, kad ateityje 
bus viena iš stipriausių darbi- 

ninkų organizacijų. Ta unija 
vadinasi Amalgamated Meat 

Cutters and Buteher AVorkmen 

of North America, A. F. of L. 
Kiekvienam lietuviui gerai 

yra žinoma, ką per praeitus 
dviejus metus ji nuveikė, t. y. 

iškovojo tris sykius padidini- 
mą algų, aštuonias valandas 
darbo dienoje, laiką ir pusę už 

viršlaikį, dukart tiek už šven- 

tes ir "back pays." 
Mėsos baronai nusigando, 

matydami, kad unija taip pa- 
sekmingai veikia. 

Jie nusprendė keletą milijo- 
nų dolierių išleisti tam, kad 

sugriauti darbininkų vieny- 

bę. Jie pasamdė daugybes viso- 
kios rųšies šnipų, kurie viso- 
kiais budais stengėsi darbinin- 

kų tarpe pasėti suirutę ir savo 

tikslą jau buvo atsiekę, su- 

keldami darbininkų neapykan- 

tą; pavyko jiems sukiršinti 

tautas ir suskaldyti pačią orga- 
nizaciją. Bet tas jųjų darbas 

paliko bergždžias. Darbininkai 

suprato, kad tai yra pinklės, ir 

susivienijo. Padavė vienas ki- 

tam brolišką ranką, sutarė iš 

vieno darbuoties, nežiūrint tau- 

tos iv spalvos. Sako, juodas, 
baltas, lietuvis, lenkas, visi 

esame darbininkai. 

Ačiū centraliniam rašt.-iždi- 

ninkui, broliui Dennis Lane, 
dabar tapo iškovota ketprirtas 
algos padidinimas, kuris nuste- 
bino visus skerdyklų darbinin- 

kus, nes darbininkai nieko apie 
tai nežinojo ir dabar dar 

dauguma nežino. Tai-gi, aš čia 
ir noriu paaiškinti. 

' Visiems darbininkamsr nega- 

umiiimmmiiimiiiuiiuiimmmiftiimi 

J PIRKUSIEMS BONŲ PER 
"DRAUGĄ." 

Greitu laiku jau pareis Bo- 
nai iš New Yorko. Todėl kas 

išvažiuojate šiomis dienomis j 
Lietuvą malonėsite pranešti 
naują savo adresą (Lietuvo- 
je), kad butų žinia kur tuos 
Bonus siųsti. 

''Draugo" Stoties iždininkas. 

1800 W. 46 Stv Chicago, 111. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

vusiems pakėlimo 3c. gruodžio 
mėnesyje, 1919 m., dabar yra 
pakelta 3c valandą ir "back 

pay'' nuo balandžio {April) 5 

d., 1920 m. uBack pay" privalo 
but išmokėta laike 20 dienu. Vi- 

siems žinoma $3.50 dovana 

(bonus), su gegužio (May) 3 d. 

bus priskaitytas prie regulia- 
rės mokesties. Kad sužinoti, 
kiek pasidarys reguliarės mo- 

kesties, reikia $3.50 išdalinti 

ant 4$ valandų. Tą padarius at- 
randame, kad pareina po 7 ir 

3-10 c. valandą. Sudėjus 3 su 

7 ir 3-10, viso bus valandą pa- 
kelta 10 ir 3-10 dalis cento. 

Pirmiau prastam darbinin- 

kui buvo mokama centų 

valandą, dabar pakelta 10 ir 

3-10c., tai sudaro mažiausį mo- 

kestį skerdyklose 52 7-10 c. 

valandą. Augščiaus paminėtą 
algos padidinimą privalo gauti 
ir darbininkai, dirbantieji nuo 

štukų ir gaunantieji savaitines 
mokestis. 

Tas viskas yra iškovota ariu 

susipratusiems darbininkams 

ir tarpininkaujant Suv. \ alst. 
administratoriui Sanmel Al- 

scliuler. 

Bet didžiausia padėka pri- 
klauso tiems darbininkams, ku-. 
rie sunkiausioje ir pavojingiau 
šioje valandoje, turėdami prieš 
save daugybes visokių kliūčių 
ir pavojų, neatsižiurėdami ant 
to, nešė ant savo nuvargintų 

pečių tą garbingą naštą, kovo- 

jo už pagerinimą būvio savo 
neištikimiems broliams darbi- 

ninkams, neatsižvelgdami ant 

to, kad kai-kurie broliai darbi- 

ninkai juokėsi, tyčiojosi, saky- 
dami: 4 4 Kvailiai, moka pinigus 
bereikalo" ir tam panašiai. 

Brolau, sesute darbininke! 

Ar ir dabar nesuprasi vienybės 
svarbumo? Ar ir dar ant to- 

liaus atsisakinėsi nuo unijos? 
Nedaryk to daugiaus. Ateik 

tuoj aus, nieko nelaukdamas, 

įsirašyk, jeigu dar nepriklau- 
sai. Ateidamas atsivesk ir savo 

draugą. Nuo gegužės 8 d. unija 
mano pradėti didelį vajų, kad 

suorganizavus visus vyrus ir 

moteris, dirbančius skerdyklo- 
se. Nelauk kol busi verčiamas 

tavo brolio darbininko, bet at- 

eik ir liuosanoriai stok i eiles 

kovotojų už pagerinimą darbi- 

ninkų būvio. 
O kada visi, kaip vienas, sto- 

vėsime kovotojų eilėse apsi- 
ginklavę galingiausiu ginklu— 
broliška darbininkiška vienybe 
—tada kovos laimėjimas visa- 

dos bus užtikrintas. Nes kur 

vienybė, ten galybė. 
Jonas P. Parkauskas. 

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖ, 

Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai: 
T. Grigaliūnas, pirm., 1437 So 

llth St., 
Jurgis Bataitis, vice-pirm., 1428 

So. llth St., \ 

Aug. Juknialis, fin. rašt., 1626 

New Jersey ave., 
» Prot. sekr. Kazimieras Smai- 

džiunas, 1017 Swifts Ave. 

Ižd. Antanas Cižauckas, 1318 

New York Ave. 
Kasos glob. Kazimieras Lukšis 

ir Jonas Jočis. 

Maršalka Pranas Daugirda. 

Susirinkimai atsibūva kas aktrą 
nedėldienj mėnesio. 

FARMI EXKIURSINAS 
Antras exkiursinas šių metą lietuviu kolonijoj. WOODBORO ISCONSINE. (Randasi/ 

mylės piet-vakarius nuo didelio pavietavo miesto Rhinelaijderio, kuriame yra daugybe 
visokiu 

dirbtuvių fabriku)*Ttfdeliu krautuviu, teatru ir kitokiu įstaigų.) , 
_ 

Exkiursinas-išvažiavimas surengtas per didžiausia Lietuviu žemės pardavojimo bendrove 

Liberty Land & Investment So> Zemiu-Ukių Savininkų. 

[vyks Gegužio 7 Diena, 1920 m. 
Visi susirinkite bendrovės ofisą ne vėliau k aip 2-ra valanda po pietų, nes treinas išeina 

5-ta valanda nuo North Western stoties Madison ir C'linton gatvių. Kelione Dykai visiems 
kurie tik pirks faęnias. 

Seka nei a diena šubatoj Gegužio S diena, bus puikus pavasarinis balius AVoodboro viešbu- 

ty j (Hotelijc) su prakalbomis, šokiais ir Lietuviškoms dainomis. Bus puiki muzikę po Vadovy- 
ste Woodboro Orkestros. Įžanga ir pietus farmu pirkėjams dykai. 
Lietuvių bendrovė paskyrė 3000 akru geriausios žemės Lietuvių kolonijoj, kuri turės but iš- 

parduota ant šito exkiursino už stej)etina žema kaina, kad pamatęs jokiu budu neiškesi nepir- 
kes. Prekes nuo $15.00 ir augšeiau už akeri perkant nemažiau 40 akru ar daugiau, ant labai 

lengvu išmokėjimu, eme prieina prie gerų keliu vieškelių puikiu vandenų, kuriuose yra daug 
žuvių, arti miestelio kuriame keletas jau yra lietuvių bizneriu ir dar yra proga'daugumui ati- 
daryti kitokius biznius. Geležinkelio stotis ant vietos, paeta, mokyklos ir t. t. žodžiu visi paran- 
kumai kokie t ik reikalingi. 

Pirkusiejai farmas nuo bendrovės gauna daug visokios pagelbos. Duoda1 gera stuba miestelije 
gyventi per viena metji dykai, pakol savo pasi budavoja ant savo žemes. Duoda ir akrus dirb- 

tos geros žemes pirma meta del pasisėjimo ir pasisodiniino reikalingu dalyku. Duoda arklius 
kelioms dienoms, del prasidėjimo lauko dirbti ir daug kitu pagelbu. 

Tamista nieko nelaukdamas mesk viską ir važiuok ant šito exkiursino nes turėsite geriau- 
sia proga pigiai nupirkti ir išsirinkti geriausia žeme pakol dar yra iš ko pasirinkti. 

Taip-gi parsiduoda daug gatavu išdirbtu farmu su budinkais, gyvulias mašinos ir kitais iš- 
taisomais. Galima gauti dideliame pasirinkime. Artimoj apielinkėj. > 

Kurie važiuosite ant šito exkiursino. Tai inalonekite pranešti j bendrovės ofisą kelioms die- 
noms pirmiau. Visi kurie gyvenate ne Chicagoje tai galite tiesiai važiuoti ant farmu Wood-' 
boro AVis. o tenai visi susitiksimo ir linksmai laika praleisime. Atsišaukite pas: 

Liberty Land & Investment Co. 
3301 S. Halsted St. Tel. Boulevard 6775 Chicago, 111. 
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ERNEST WElNER 
DRY G00D5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Me« duodame dvigubas irt • m pa* 

Ketveriais ir Subatomls. 

Dideliame pasirinkime gaunami, 
Visokie materijoiai, vaikama drabu- 

žiai, fiiebėa ir jakatos. 

Piuksnos 

79c 

Piuksnos 

79c 

PLUNKSNOS. 

iiiiJilimiiimiiiiimimimiiimimiiiimii < 
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PRANEŠIMAS. 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIETUVIS i 

Gydytojas lr Chirurgą* 
Parkele savo gyvenimo vl«»t* 1 

Brighton Park. 
1 

**14 VV. 43rd Ktr^et.. 
TeL McKJnley 26S 

OflMMi 1757 W. 47th Si, j 

(47 lr WMd r»t.) 
Valandos: io ryto 1W S po pieta, 8:10 Iki < 

8:30 vakar# NedAliomla • lkl 11 rytaJa 
TeL Boulevard 160 t Jj 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lletavii Gydytoja* ir Chirurgai* 
Kosrlande: 1MM S®. IflthlfU Are. 

T«lefMUM Pollmao 34S ir Pillpuu HM 

Chlcagoj: 4515 So. Wood Htr. 

Tik Ketrarro rakuke nuo 5:30 Ik) 7:0u 

| JOSEPH C. W0I.0N | i 
Jetuvis Advokatas 

lt KO. LA 8AIJLE BTREJECI 

Gyvenimo Tel. Humboldt 87 

Vakarais 2911 W. 13-nd Rtr*«t 

Tel. RockweU €909 

CHICAGO, HiL. 

TeldMuu Yards 7*3, 

« 

FARMU PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iŠ 

Lietuviu bendrovės, apie Lietuviu 

kolonija Wisconsine,' kur jau daug 
Lietuviu gyvena* ir dar tūkstančiai: 

apsigyvens, nes ten žeme labai ge- 

ra ant kurios viskas labai gerai au- 

ga nepaisant kokie metai nebutu. 

Dauguma musų pirkėju buvo išvaži- 

nėja po daugel valstijų bet tinka- 

mesnes vietos niekur negalėjo rasti. 

Vieta labai puiki farmos randasi ap- 
linkui miesteli kuriame visi biznie- 

riai yra Lietuviai ir dar yra proga 

keliems biznieriams atidaryti kitokius 

biznius, nes trumpame laike bus bu- 

davojama keletas dirbtuvių. Dar da- 
bar žeme labai pigi suliginant su 

kitu kompanijų prekems tai musų 
bendrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios upės ežerai /dabina visa a- 

pielinke, visur geri 'keliai kad ir 

blogiausiame ore visur galima iš- 
važiuoti. Žodžiu sakant visi paran- 

kumai del farmeriu yra ant vietos, 

visur LietuviSkai kalbama, sakoma 

ir dainuojama, taip tenai gyvenan- 

tiejal jaučiasi kaip kad jausdavosi 
Lietuvoje,. , 

Kas norite platesnių paaiškinimu, . 

tai prisiųskite savo adresa, o mes 

prisiusime jums knygele su ""'plates- 
niais- paaiškinimais, paveikslais ir 

pienu. 

Liberty Land & Investment Co 
3301 S. Halsted St. Chicago. 
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7>ie Oiga.T' Supi'One 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne- 
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvninko—Bet jeigu 
krautuviiinkas neturi—rašyk mums. 

P I. LEMSCIGAR MFG.CO.NemrkJU. . 

Largest Independent Cįar Facfory intbe World 

KOŽNA MOTINA NORI KAD MUS 

BUTįl TVIRTAS IR SVEIKAS 
Jeigu negalit žindyti kūdikio, nebandykit su 
visokiais maistais, bet pradėkit išsyk gerai — 

duokit tokį maistą,, kuris išaugino daugiau'tvir j 

tų ir pilnų vyrų ir moterų, negu visi kiti mais- 
tai sudėjus vieną—duokit jusų kudikiui 

73cmęlewf 
EAGLE B R AMD 

(CONDENSED AfILK) 

Tas maistas stiprina kojas ir sveiku palaiko kuną, 
duoda spalvą veidams ir linksmumą akims. Pagirtas 
ir patariamas gydytojų idel savo gerumo ir atsakan- 
tumo. Lengvas pritaisymui—tik dadėk prie tinkamo 
daugumo Eagle Brand virinto vandens, išmaišyk, ir 
gatavas maitinimui. 
Jei gudikis naktį verkia—jei nervuotas ir neramus 

k 

—jeigu neauga, tai greičiausia jo maistas netinka- 
mas ir negeras. Pasiųsk šiandien kuponą del instruk- 
cijų maitinimui jusų kalboje, taivgi gausi penkias- i 

dešimts keturių, puslapių knygelę apie kudikius, dy- 
kai, l*ir pasakoma kaip užlaikyti kūdikį sveilni ir 

tvirtu. • 

Delei jo gerumo, kadangi padarytas iš gero karvės 
pieno ir malto cukraus, yra ekonomiška naudoti Eagle 
Brand namuose ant stalo kur tik reikia pieno ir cu- 
kraus. Bandykit ji su kava arba kokia, ir visiems • 

virimo ir kepimo reikalams. Nereiks bėdavot del cu- 
kraus stokumo. 

* 

. j 
šis Labelis ir Vardas 

yra Jums Gvarantija 

rarsiauoaa uerose Aptie- 
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New Yoifc 

Iškirpk kuponą. Pažymėk no 
[ rimo, knygutę ir pfisiųsk jj ! 
• muins ŠIANDIEN. 

j Mrs ; 

; Street : . >1 

i City | 
i State (8) j 
j ....Nurodymai apie Valgius 

.... Kūdikių Gerovė 
: ."» - 

tlen Produktai: 
k Borden'8 Malted Milk 
ie Borden'8 Milk Chocol<j.te 


