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TALKININKAI IMA VEIKTI 
PRIEŠ VOKIEČIUS 

• f « 

* 

Ir vėl naujas gandas apie 
Hindenburgo mirtį 

Austrijoje siaučia badas; išbadėję darbininkai 
valgo žmogieną? 

S. V. VYRIAUSYBĖ SUSE 
KĖ AIRIŲ SUOKALBĮ. 

Tas ir yra airių areštavimo 
pasekmės. 

TALKININKAI LAIMĖJO 
MŪŠIUS TRIJOSE VIETOSE 

Prancūzai pažangiuoja Flan
drijoje. 

Londonas, geg. 22.—Šiaur-
vakaruose nuo Merville, Flan
drijoje, anglai paporino savo 
pozicijas, anot karės ofiso 
pranešimo. 

Tenai anglai paėmė 30 nc-
laisvių ir 6 kulkasvaidžius. 
Anglai turėjo mažus nuosto
lius. 

Kuomet anglai pasitaisė 
naujose, nuo vokiečių atimto
se pozicijose, vokiečiai stojo 
kontratakom Bet jie buvo at
blokšti anglų artilerijos ir 
kulkasvaidžių. . įmm 

Anglai, m> to, laimėjo už
puolimą prieš vokiečius ir 
pietrytuose nuo Arras. Iš prie
šininko apkasų narsieji anglų 
kareiytai sugrįžo į savo liniją 
su vokiečiais nelaisviais ir 
kulkasvaidžiais. 

Prancūzai tuo tarpu pasek
mingą prieš vokiečius užpuo
limą atliko Albert fronto da-
lyj. Žymiai pasivarė pirmyn 
ir paėmė nelaisvių. 

Kaikuriose fronto vietose 
smarkiai veikia vokiečių arti
lerija. 

Mūšiai ore kasdien tęsiasi 
su baisiomis teutonams pasek
mėmis. Talkininkų lakūnai 
užpuldinėja vokiečių kariuo
menės koncentraciją. Vokie
čiai, suprantama,-ginasi ir tuo 
būdu paneša didelius nuosto
lius savo lakūnuose. 

Galimas daiktas, kad trum
poj ateityj talkininkai stos 
ofensyvon prieš vokiečius va
karu fronte. 

NAUJI GANDAI APIE VON 
HINDENBURGO MIRTĮ. 

Su Angį. Armija Prancūzi
joje, geg. 22.—Tarp vokiečių 
kareivių ir pačių civilių gy
ventojų plačiai pasklydęs 
gandas, kad fieldmaršalas von 
Hindenburg yra miręs. 

Nėra žinoma ir nesupranta
ma, kuo paremiamas tasai 
gandas. 

15 LAKSTYTUVŲ ŽUVO, 
GAISRE. 

San Francisco, Cal., geg. 22. 
—Sudegė Fowler /Aeroplane 
korporacijos- įstaiga. Žuvo 15 
gatavų lakstytuvų ir visokios 
medžiagos, pagamintos ir ga
minamos lakstytuvams. 

Nuostoliai apskaitomi arti 
milijono dolierių. 

TEUTONAI UŽSIIMDINĖ-
JĄ KANIBALIZMU? 

Londonas, geg. 22.— Daily 
Mail korespondentas iš Pran
cūzijos (nuo Šveicarijos pa
sienio) praneša, kad Austrijo
je vietomis tarp žmonių siau
čia neišpasakytas badas. 

Antai Viennoje pakilo pasa
kojimai, kad išalkę darbinin
kai nužudė du karės nelaisvi a 
ir jų mėsą valgė. Tiedu ne
laisvių, anot pasakojimų, bu
vo dirbusiu žibalo įstaigoje, 
Viennoje. 

Žmonių pasakojimai atsidū
rė spaudom Viennos laikraštis 
Arbeiter Zeitung tą paskalą 
paminėjęs pareikalavo, kad 

Bet vvriausvbė už tai to laik-
raščio laidą sukonfiskavo. 

Kai-kuriuose miestuose iš
badėję žmonės, sakoma, rai
čiojasi gatvėse ir miršta badu 
sunkiausiuose kentėjimuose. 

Austrijos vyriausybė tikė
josi maisto gauti iš Ukrainos. 
Bet apsivylė. Nes Ukrainoje 
šiandie gyventojai pakilę 
prieš teutonus ir neduoda 
jiems maistą imti ir gabenti į 
užsienį. 

Xe kiek geriau yra ir pačioj 
Vokietijoj. Tenai gyvuoja ge
resnė tvarka maisto padalini
mo žvilgsniu. Gi tas daug gelb 
sti visus gyventojus lygiomis 
maisto dalimis aprūpinti. Bet 
gyventojų badmiriavimas 
jokiuo būdu neprašalinamas. 
Ypač šitais keliais mėnesiais 
badas baisiai palies teutonus. 

Be maisto teutonams ir ki
tokių daiktų trūksta. Antai 
Vokietijos vyriausybė visiems 
šalies gyventojams įsakė im
perijos rūbų ofiso žinybai pa
vesti visas skalbiamas stal
tieses, rankšluosčius ir kito
kius švelnesnius ir lininius au
deklus. Tai visa yra reikalin
ga ligoninėms. Nėra kuo su
žeistiems kareiviams žaizdų 
apraišioti. % 

Užuot audeklinių daiktų ir 
prietaisų žmonės gali 'naudo-
ties iš poperos ir žolių gįslų 
pagamintais audeklais. 

Kaip Austrijoje, taip ir Vo
kietijoje žmonių tarpe baisiai 
prasiplatinusi šiltinėj ir dizen
terijos epidemijos. Šitos tūk
stančius žmonių paguldo į ka-» 
pus. Iš vienos puses žmones 
skerdžia karės pabūklai, iš ki
tos — visokios ligos. 

Tas reiškia, kad teutonams 
nėra galima ilgai atlaikyti 
prieš talkininkus karės lauke. 
Nes ir patys teutonų kareiviai 
blogai maitinami. 

Washington, geg. 22.—Šios. 
šalies vyriausybės agentai su
sekė airių suokalbį pa/iose 
Suv. Valstijose. Ir tas prisi
dėjo prie areštavimo airių tau
tos vadovų pačioje Airijoje. 

Suokalbio smulkmenos dar 
viešai nepaskelbtos. Bet žino
ma tiek, kad Suv. Valstijų ai
riai suokalbiavo su Airijoj gy
venančiais airiais pakilti 
prieš Angliją. Suokalbininkai 
buvo susinešė su vokiečiais. 

it 

Paties suokalbio tikslas bu
vo tas: Kuomet vokiečiai sto
jo ofeilsyvon vakarų fronte su 
pasitikėjimu paimti Anglijos 
kanalo pakraščius, airiai buvo 
ruošiami sukilimam Vokiečiai 
airiams buvo žadėję materija-
lę ir n\oralę paramą. 

Kuomet vokiečiams butų pa 
sisekę paimti kanalo pakraš
čius, tuo metu airiai butų su
kilę ir su vokiečių pagelba 
sukoneveikę Anglijos vyriau
sybę. 

Kaip matosi, tasai airių suo 
kalbis buvo baisus daiktas 
Anglijai. Gal Anglija nuo ai
rių sukilimo ir nebūtų nuken
tėjusi. Bet karės vedimas bu
tų buvęs supraližiuotas. 

Šios šajies vyriausvbės to-

PRAŠALINO GELEŽINKE
LIO PREZIDENTĄ. 

Washington, geg. 22.— Ša
lies geležinkelių generalis di
rektorius McAdoo prašalino 
iš užimamos vietos Virginian 
geležinkelio kompanijos pre
zidentą. C. W. Huntington, 
kurs nepildė geležinkelių ad
ministracijos įsakymų. Jo vie
toje nuskirtas federalis direk
torius. 

Tai pirmas panašus atsiti
kimas, kuomet vyriausybė pa
ėmė savo valdžion visus šalies 
geležinkelius. 

Sakoma, kad ir kitų gele
žinkelių kompanijų viršinin
kai bus prašalinti, jei atsisa-
kvs bendrai darbuoti es su f e-

w 

derale geležinkelių adminis
tracija. 

SAKSONIJOJE VALGOMA 
ARKLIENA IR ŠUNIENA. 

vyriausybė tuo žvilgsniu J>ra-, 
vesiu nuodu-nius tardvmus. * * m ^ P a d e r m ė suokalbi 

iškelti aikštėn, nes Jisai palie
tė ir šios šalies reikalus. Ne
galima suokalbiauti, kuomet 
šiandie seka mirtina kova de
mokratijos su autokratija, 
žmonijos laisvės su, kaizerio 
noru pavergti visą pasauli. 

— Washington, geg. 22. — 
Visų šalies geležinkelių kom
panijų prezidentai prašalina
mi. Anų vietoje skiriami fp-
deraliai direktoriai su atsako
mybe tik prieš geležinkelių ad
ministraciją. 

New York, geg. 22.—Bėdi-
nesni Saksonijos žmonės jau 
senai nėra matę ir ragavę pri
prastos žmonių ' vartojamos 
mėsos, kaip tai galvijienos, 
avienos, kiaulienos, paukštie
nos ir tt. Žmonės ten maitina
si kupranugarių, arklių ir šu
nų mėsa. 

J)ar pirm karės Saksonijoj 
šuniena jau buvo vartojama. 
Bet dabar toji mėsa — tikras 
skanumėlis. Bet ir tos žmonės 
negali užtektinai gauti. Bjau
rybė brangi* Svarui mokama 
55 centai. Arklienos svarui— 
36c. 

Kupranugariai del mušimo 
•parduodami iš įvairių mana-
žerijų. Nėra kuo juos maitin
ti. Reikia mušti ir naudoti es 
jų mėsa. 

Jau ima griūti bolševikizmas 
Rusijoje 

• v 

is 

MOONEY BUS PAKARTAS 
GEGUŽĖS 28 D. 

— Amsterdam, geg. 22. — 
Vokiečiai Šiaurinėse jūrėse 
pagrobė plaukiantį olandų 
laivą Agneta it nusivarė savo 
uostam 

— Pekinas, geg. 22.—Kini
ja su Japonija patvirtino su
tartį, padarytą tarp to Šalių 
militariniais reikalais Siberi-
• • 
,10jP. 

— Dublinas, geg. 22.—Airi
jos gyventojų vadovai atsilie
pia į Ameriką paremti ak in i 
dabartiniam krizyj. Atsiliepi
me kaltinama Sinn Fein orga
nizacija už suokalbiavimus. 

— Londonas, geg. 22.—Iš 
Maskvos gauta žinia, kad bol
ševikai areštavo pildomojo so
vieto narius, taippat l>olševi-
kus, kurie buvo šalininkai tal
kininkų įsimaišymo Siberijo-

San Francisco, Cal., geg. 22. 
Teisėjas Griffin Mooney pako
rimą paskyrė gegužės 28 die
ną. Moonev atrastas kaltas už 
pametimą bombos 191G m. 
šiam mieste prisirengimo pa-
rodavimo metu. Nuo bombos 
plyšimo žuvo 10 žmonių. 

Pasmerktojo advokatas, sa
koma, apeliuojąs augščiausian 

(Pabaiga iš praeito num.). 

Liaudis išvys bolševikus. 

Vienas korespondentas 
Norvegijos praneša, kad Ru
sijoje gyvuoja tokia organi
zacija, kuri įstengtų bolševi
kų vyriausybę sugriauti į vie
ną dieną. Tečiaus to nedaro, 
nes tuomet gyventojai nuo 
naujos vyriausybės pareika
lautų pažadėjimų, kokius pa
darė bolševikai. Tuo tarpu ne
galima išpildyti tuos pažadė
jimus. 

Bolševikizmas turi eiti savo 
keliu ir patsai sau galą pasi
daryti. Nes jei jis dabar butų 
sugriautas, neužilgo ir vėl tu
rėtų pakilti. Bolševikų vyriau
sybė turėjo užviešpatauti Ru
sijoje. Ir jei tas įvyko grei
čiau, tuo geriau. 
* Bolševikus laikinai parėmė 
darbininku minios ir dalis 

šalies, teisman. 

\ 
Springfield, Mass., geg. 

-Ligonių slaugotoja But-
tenvorth iš ITolyoke, kuri te
nai nušovė vaistininką Elliott, 
kalėjime pasidarė galą — su
sidegino. 

SUOMIJOJE VEIKIA 
TATORIUS. 

DIK 

Stockholmas, geg. 22.—Suo
mijos seimas teisėją Svinhuf-
vud paskyrė laikinuoju šalies 
diktatoriumi. Naujo diktato
riaus nuomone, Suomijai busi
moji valdžios forma yra tin
kamiausia konstitucijknė mo
narchija. 

— Washington, geg. 22. — 
Šalies kuro administracija ka
rės metu uždraudė naudoties 
privatiniais jachtais, kad su
taupyti žibalą ir kurą. 

— Texarkana, Ark., geg. 22. 
—Traukinis No. 551 su ka
riuomene nušoko nuo bėgių 
netoli Oarland City. Žuvo in
žinierius ir pečkuris. 16 ka
reiviu sužeista. 

— Wasbington, geg. 22.— 
Karės laukuose žuvo garsus 
amerikoniškas lakūnas majo
ras Lufbery. 

— Londonas, geg. 22.—Pas
tarojo ant Londono užpuolimo 
metu penki vokiečių lakstytu-
vai numušta. 

— Washington, geg. 22. — 
Birželio 5 d., sakoma, visoj Ša
lyj užsiregistruosią apie mili
jonas jaunų vyrų. Iš jų ma
žiausiai 750 tūkstančiai bus 
tinkamu kareiviauti. 

valstiečių, nes jie davė toms 
minioms neapribuotus paža
dėjimus. Pažadėjo toms mi
nioms šalies turtus, žemę. Su
prantama, tie pažadėjimai ne
gali but išpildomi." 

Dabar palengva apsireiškia 
ki^isv£jxe„nioju^_iut 
ma apgaudinėti tolimesniais 
pažadėjimais. Kaip miestuose 
tarp darbininkų, taip sodžiuo
se tarp valstiečių nepasiganė-
dinimas bolševikais didėja. 
Nereiks nei kokios politikinės 
partijos veikimo. Patys gy
ventojai pakils ir nuvers bol
ševikus. Jei šiandie kokia nors 
partija mėgintų kesinties prieš 
bolševikus, butų tik nereika-

— Maskva, gog. 22.—Vie
toje Čičerino bolševikų užsie
niu reikalų komisaru paskir
tas Karakhan. 

— Indianapolis, Ind., geg. 
22.— Pavojingai serga buvęs 
Suv. Valstijų vice-preziden-
tas, Charles W. Fairbanks. 

— Hays, Kas., geg. 22. — 
Vakar per šiaurinę Ellis pa
vieto dalį prašniokštė torna
do. Penki žmonės žuvo. 
— — — — Į Į g — — — ^ P — — i — — » 
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Chicago ir apylinkės.— 
Šiandie išdalies debesiuota; 
išryto lietus; pavakarėj šal
čiau. Rytoj gražus oras ir šal
čiau. 

PRANCŪZŲ ^ARTILERIJA GABENAMA MŪŠIŲ LAUKAN VAKARŲ FRONTE 

lingas kraujo praliejimas. Jie 
bus nuversti be kraujo arba 
su mažuma to. Kaip caro nu
vertimui mažai pralieta krau* 
jo, taip bus ir su bolševikais. 
Kuomet pakyla visos minios, 
visi šalies gaivalai, kraujo 
praliejimas nereikalingas. 

Augščiau paminėtos stip
rios rusų partijos nariai tiki, 
kad Rusija dar ims dalyvumą 
šioje karėje ir atsikreips prieš 
vokiečius. 

Duoda pagelba talkininkams. 
Apleidome talkininkus, sa

ko žymus tos partijos narys, 
kritiškiausiame momente, bet 
galime * išnaujo paskubėti 
jiems pagelbon. Po mūsų bai
sios ligos, suprantama, pa
sveiksime. Sakau talkinin
kams, kad Rusija išbus, tegu 
tik talkininkai stipriai pasi
laikys prieš -vokiečius. Klai
dinga butų pamoti ranka, kuo
met kalbama apie Rusijos iš-
budimą. Jokia armija negali 
gyvuoti be disciplinos. Gi vi
sokia disciplina nesutinka su 
bolševikų idėjomis. Bet žmo
nių minios prašalins bolševi
kus. C ai i rastięs naujas ru
sams vadas, kurs nedalyvavo 
revoliucijoje. 

Žymus rusų revoliucijonis-
tas O. Minor, kurį kituomet 
išdavė žinomas Azev ir kuris 
išbuvo dvyliką metų ištrėmi
me Siberijoje, taip kalba apie 
stovį Rusijoje: 

"Brest-Litovsko taika pri
baigė Rusijos sunaikinimą, pa

vedant ją Vokietijos imperi-
jalizmui. Rusijos kariuomenės 
išginklavimas davė vokie
čiams progos užimti Ukrainą, 
Suomiją ir Pabaltijos provin
cijas, pagaliau patį Kaukazą. 

Bolševikai ir anarchija. 
"Bolševikai Rusiją pakeitė 

senobine Maskvos valstybe, 
kurios gyventojai šiandie badr 
miriauja. Mėginimai pravesti 
socijalizmą toje nepriruoštoje 
dirvoje, padilgino kuožemiau-
sius tamsiųjų rusų instinktu** 
ir pačiam socijalizmui uždavė 
nepakeliamą smūgi. Panaiki
nimas lokalų savyvaldų že
mietijose ir persekiojimas pro 
fesijonaHų unijų, suvaržymas 
spaudos ir laisvaus žodžio— 
tai vis bolševiku darbas. Juk 
tuo žvilgsniu kur-kas geres
nis stovis Rusijoje buvo pirm 
pakilusios revoliucijos, vieš-, 
pataujant biurokratams. Pik
tadarybė apvainikuota, kuo
met bolševikai panaikino rin
kimų įstatvma ir išvaikė stei-
giamąjį parlamentarinį susi
rinkimą. O juk tik steigiama
sis susirinkimas galėjo Rusi
jai užtikrinti tvarką ir vysty
mosi, demokratiška šalies vai-

<*?• 
"Gi šiandie kas matosi Ru

sijoje? Visur siaučia baisiau
sioji anarchija, inteligentijos 
persekiojimai, žydų skerdynės. 
Ačių bolševikams, Rusija dar 
gali susilaukti pačių juoda
šimčiu veikimo. 

Mažuma valdo didžiumą. 
"Bolševikų sovietai nėra 

demokratiniai ir jie šalį val
do nedemokratiniu būdu. So
vietai yra vienpusiai. Jie pa
remia tik vienus bolševikus ir 
todėl nėra tautos noro išreiš-
kėjai. Sovietai yra socijalizmo 
(kaipo luomo) organizmai ir 
todėl jie negali atstovauti ir 
neatstovauja visą darbininkų 
luomą arba liaudį. Jie atsto
vauja tik vienus savo šalinin-
kus-bolševikus, kurių yra ne
žymus skaitlius. Taigi bolše
vikai "yra mažuma rusų tau-
toj«. Ir tai dar labai nežymi 
mažuma. 

" I r šita taigi mažuma ant-
meta savo norus didžiumai, 
visai rusų tautai. Tuo būdu vi 
są tautą veda didžiausion pra
gaištin. 

"Bet rusų tautos atgimimo 
ženklai jau apsireiškia. Kaip 
žinoma, antrieji rinkimai ne
davė bolševikams balsų di
džiumos. Bolševikų vyriausy
bė trunėja, kol ant galo visai 
nesubįrės į atomus. Bolševiko 
vadovai turėa pasiduoti di
džiumos norams. Inteligentija 
ir buržuazija % turės imti vir
šų. 

"Rusijai reikalinga finansi
nė ir technikinė pagelba, ka4 
tauta galėtų atsigaivinti po 
pastarųjų smūgių ir išnaujo 
stoti kovon prieš vokiečius. 

"Didžioji Amerikos demo
kratija, kurios reikalai nįra 
priešingi Rusijos » reikalams, 
privalo paremti Rusiją, ir ru
sų tautą kaip moraliai, taip 
materijaliai.' \ 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 
RUSŲ BOLŠEVIKAMS BAI
GIASI VIEŠPATAVIMAS. 

Vieno angliško laikraščio 
korespondentas iš Norvegijos 
pranešė, kad Rusijoje gyvuo
janti viena stipri politikinė 
partija, kuri kaip bematai su
griautų ten dabart inę bolševi
kų vyriausybe, jei tik to norė
tų. Tečiau toji parti ja neno
rinti to daryt i . J ina i leidžian
ti patiems bolševikams pri
lipti lieprrTgalų ir nusisukti 
sprandą. 

Nepasako korespondentas, 
kas per viena toji parti ja. Su
prantama, nebe pamato tas 
daroma. 

Anot korespondento prane
šimo, tos partijos vadovai 
tvirtina, kad Ku>ija šitų per-
versmių metu negalėjo apsiei
ti be socijalistų, kaip menše
vikų, taip bolševiku. Rusija 
būtinai turi persirgti visas tas 
ligas, kuriomis per šimtme-

nepakenėiamas, bet dar perse
kiojamas. Žodžiu tariant, bol
ševikai šiandie žiauriau ir ne-
teisingiau elgiasi už autokra-
tiškiausių pasaulyj vyriausy
be-

Rusijai yra reikalinga de
mokratija. Šitų šaliai duos nei 
bolševikai, nei menševikai, 
bet sveika rusų tautos inteli
gentija. 

del toy kad kaikuriam laikui 
pasiliuosuoti nuo apsunkinau-
ėių pareigų ir nuo visokios at
sakomybės, kokių nulat turi 
vilfcti. Bet toji kelionė butų di
džiai rizikauna Su v. Valsti
joms. Kelionė butų didžiai pa
vojinga, nes priešininkas pa
vartotų visas galimas priemo
nes, kad užpulti laivų su pre
zidentu. 

Kadangi šiandie pasaulis 
kovoja laisvės reikalais, tai 
tokia prezidento kelione nega
lima ir negali but išpildomi 
talkininku norak 

AMERIKONIŠKA' KARĖS PA
MOKA APIE KVIEČIŲ 

TAUPYME 

1. Mūsų vyriausybė reika
lauja, kad šalies gyventojai 
apsieitų be kviečių maisto per 
dvi dieni savaitėje. 

2. Toliaus reikalauja, kad 
kitomis savaitės dienomis 
kvieeių maistų pavartot i ne 
daugiau, kaip tik vienų kartų 
dienoje. 

3. Kas vartoti vietoje kvie
eių? 

4. Galima vartoti daugiau 
komų miltų. 

5. Kodėl kornų miltai ne-
siunėiami Europon? 

\me r i kos Spaudri apie 
Lietuvius. 

Lietuvos laikraštinė savaitė. 
Niekad apie lietuvius taip 

plačiai rašyta nebuvo, kaip iš
tisų savaitę 8 gegužio diena 
pradedant . Prasidėjo taip. 

Is Paryžiaus oficialiai gau
ta žinia Waslungtone, kad lie
tuvių atstovai Prancūzijoj už-
reiškė, kad lietuviai nepri
klausomais nuo Vokietijos bū
ti nori. Toji žinia Associated 
Press paleido Amerikos laik
raščiams, kurie noriai tų žinių 
išspauzdino. Kas ir kokie tie 
atstovai—nepasakoma. 

Porų-tris dienas praleidus, 
atskrido kablegramos iš Am
sterdamo, Holandijoj, taip pat 
Associated Press agentūros 
paleistos. Kablegramuose, ku
rias, atrodo, visi Amerikos 
laikraščiai išsispauzdino, buvo 
sakoma, kad Lietuvoj prasi
dėjo smarkus prieš vokiečius 
bruzdėjimas. 

Lietuviai varosi prieš Lietu-

\eseua i kai kurie prancūzų 
laikraščiai pakėlė klausimą, ar 
kartais prezidentas VVilsonas 
negalėtų nukeliauti Europon, 
sakysime, kadir Prancūzijos 
šios karės metu. Anot prancū
zų, didžiulės respublikos pre
zidento apsilankymas didžiai 
moraliai sustiprintų talkinin
kų armijas ir šitos veikiau pa
gamintų kapą vokiečių milita-
lizniui. Po šito turėtų veikiau 

čius užsikrėtė. I r kuo veikiau 'pasibaigti ir pragaišt inga ka-
per^irtęs, tuo bus geriau pa
čiai tautai. Socijalistai, yrJač 

AR GAL. S, V. P W D W K U ^ l J ^ ^ 
KELIAUTI J EUROPĄ. 7. Užima daug vietos gar

laivyje. 

minia, kad einąs didelis bruz
dėjimas: Lietuvai monarchų 
rinkties ne iŠ kariaujančių di
dikų bet iš šalies. 

Vienok, tikrenybėje, iš 'k i tų 
šaltinių sužinoma, kad Lietu
vos valdžios forma nustatyti 
norima palikti po karės. Lie
tuvoj esąs supratimas, kad po 
karės Lietuva liksis respubli
ka ir valdžios formų nuspręsti 
padės sugrįžusieji iš Rusijos 
tremtiniai ir parvažiavusioji 
Amerikos lietuvių dalis. 

Kaizeris paskelbia Lietuvos 
"nepriklausomybę.'' 

Greitai vienok paaiškėjo, 
delko toks Lietuvoj bruzdėji
mas eina. Kaizerio rengtųsi 
paskelbti Lietuvos "nepr i 
klausomybę," panašių tai, 
kokių Vokietijos kancleris, 
grafas von ITertling, nesenai 
užreiškė. 

Kaizerio apie Lietuvą dek-vos padarymą "pusiau-fede- L .. • , . A i »» ix*« *• n i T ' laraena atsiuntė Associate rale valstija, be tederales °.v __ 
valstybės teisių. Mat kaizeri
nė Vokietijos valdžia, Lietu
vos išnaudojimo kelius bedirb
dama, leido Lietuvoj patiems 
lietuviams tvarkos sau dary
tis, bet ekonominiam Lietuvos 
bujojimui tokias sųlygas su-

, 8 . Kviečiai visuomet laikosi i darydama, kad Lietuva liktų-

dabar bolševikai, pirmo jon 
vieton iškilo todėl, nes jie 
žinonių minioms davO daug vi-
sokių negalimų išpildyti paža
dėjimu. Minios už tai prie jų 
ir prisišliejo. Pamėgink dabar 
be tinkamo laiko soeijalistus 
bolševikus iškelti iš sosto. Mi
nios už juos užsistos. Jvyks 
baisus kraujo praliejimas. I r 
nors bolševikai bus įveikti, bet 
kiek palaukus jie tuojaus ir 
vėl gali paimti šalies valdymą 
savo rankosna. Nes žmonės vis 
dar pasitikės jų pažadėjimais 

Bet tie patys žmonės, dar
bininkų ir valstiečių minios, 
be kraujo praliejimo nuvers 
bolševikus. Tai atliks taip 
greitai, kaip greitai įsitikins, 
kad bolševikų duoti jiems pa
žadėjimai y ra tik tušti žodžiai 
i r be jokios vertės. 

Tasai laikas jau nepertoliau-
sia. I r kuomet tas įvyks, tuo
met ims galas ne tik soeija
listus bolševikus, bet ir visą 
socijalizmą. Socijalizmas ga
lės dar gyvuoti, kaipo saldžiu 
svajonių mokslas, jokiuo bū
du negalimas pravesti prakti
kom Patys socijalistai įsiti
kins, kad soči jai izmas toli gra
žu nesutinka su demokratija 
visoj to žodžio prasmėj. Soci-
jalizmas, suprantama, myli 
puošties demokratijos rūbais. 
Tai daroma, kad prie savęs 
pr i t raukt i daugiau šalininkų. 
Bet jis su demokratija neturi 
nieko bendra. Rusų socijalis
tai prirodė, kad soči jai izmas 
yra daugiau niekas, kaip tik 
paprasta betvarkė, anarchija. 

Nes argi galima pavadinti 
kadir pačių bolševikų valdo
mų demokratiniu valdymu. 
Bolševikizmas y ra taip vien
pusiškas šalies valdymas, taip 
ka ip kaizerio militarizmas 
Vokietijoje. Bolševikai paken
čia tik vienus bolševikus. Kas 

re. 
- ta 

švieži ir mažiau užima vietos. 
9; Privalome siusti kviečius. 
10. Ką vartoti vietoje kvie

čiu duonos.' 
11. Galima daugiau vartoti 

ruginės, korninės arba mieži
nės duonos. 

12. Vartokime ir kitus mais
tinguosius produktus. (Ji kvie
čius s i e k i m e savo kareiviams 
ir talkininkams. 

m Vokietijos verge. Kad dar 
geriau Lietuvon įsirioglinus, 
Vokietijos vadai darė viską, 
kad Lietuvai antmesti kara
lių, greičiausia vokiškojo 
kraujo. Tad Berlino socijalis
tų laikraštis VDrwaerts pažy
mi, kad lietuviuos kilo prieš-
vokiška dvasia, visiškos Lie
tuvai nepriklausomybės reika
lavimas. Sykiu vienok pažy-

Fasai klausimas jau kelintą 
kartą keliama nuo to laiko, 
kuomet Suv. Valstijos įstojo 
karėn. Paeiaiu "YVasliingtone, 
anot pranešimų, tasai klausi
mas gyvai apkalbamas. Bet iš 
to visgi niekas neišeina. 

Suv. Valstijose gyvuoja se
nas paprotys, kad šalies prezi
dentas savo tarnvbos metu ne-
rali apleisti Suv. Valstijų ru-
bežni. Nors tasai paprotys nė
ra joks įstatymas, "bet jo pri
silaikoma. 

Anais laikais šalies prezi
dentas Cleveland sukėlė dide
li šalyj nepasitenkinimą, kuo
met jis kartų bevažiuodamas 
laivu atsitolino okeanan to
liaus, kaip už trijų mylių nuo 
krašto. Reiškė, kad tuomet 
prezidentas buvo peržengęs 
šalies rubežių.* 

Tokį patį žmonėse nepasi
tenkinimą padarė ir buvęs 
])rezidentas Taft, kuomet ka
rės laivu aplankė Panamos 
perkasą. Nors perkasas pri
klauso Suv. Valstijoms, bet ' 
prezidento kelionė buvo atlie
kama svetimais vandenimis. 

Talkininkų diplomatai buvo 
išreiškę norų, kad prezidentas 
\Vilsonas dalyvautų pirmoje 
talkininkų karės konferencijo
je Versaillese, šalę Paryžiaus. 
Bet prezidentas atsisakė. Pa
sakė, kad taip elgties neleidžia 
nuo senu-senovės prigijęs pa
protys. Po šito tatai išreikšta 
noras, kad ton konferencijon 
nukeliautų nors valstybės sek
retorius Lansing. 

Bet prezidentas i r su tuo 
nesutiko. Nes sekretorius, kurs 
čia užima europinio premjero 
vietų, tai konferencijai galė
tų duoti politikinį pobūdį. 
Užuot to prezidentas pasiuntė 
>avo asmeninį atstovų, žinomą 
pulkininką llouse. 

Reikia manyti, kad prezi : 

dentas mielai apsiimtų atlikti 

PRIIMU I RAUDONOJO KRYŽIAUS NARIUS. 
siuomi pranešu visuomenei, 

ypae Apveizdos Dievo parapi
jos apielinkės lietuviams, kad 
aš apsiimu patarpininkauti 
prirašinėjime narių prie Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus. 

Kaip lietuviai nuoširdžiai 
rėmė Laisvės paskolos reika-

j r lus, ta ip tikiuosi parems 
Raudonąjį Kryžįiį. 

Aukas ir mokesnius priim
siu visada savo ofise 726 W. 
18th St., Cbicago, 111. 

Su pagnrba, 
A. Dargis. 

! 

X*-. 

Kuomet tūkstančiai kitu 
aukoja savo gyvastį -
Ką TU duosi? 

d 
Press iš Amsterdamo, Holan-
dijos. Deklaracijoj kaizeris 
išskaitliuoja, melagingai sa
kydamas, buk Lietuva susiri
šusi su Vokietija "amžinais 
ry š i a i s " militariai, geležinke
liais, muitu, ir pinigais ir buk 
Lietuva Vokietijos para: uos 
prašusi, taigi kaizeris ir pri
pažįstąs Lietuvos " nepriklau
somybę/ ' pasiketina "pagel -
b o s " duoti, na, o Lietuva už 
visas tas " g e r y b e s " turės ant 
savo pečiu, pasiimti Vokietijos 
karės naštos dalį. 

Kaip tik Associatel Press 
biuras VVasliingtone kablegra-
mų gavo, kreipėsi į Amerikos 
Lietuvių Tarybos ofisų Wasli-
ingtone, paaiškinimų prašant, 
ką toji " k a r ė s naštos d a l i s " 
reiškia. A. L. T. davė t^isin-

i S. 

gą paaiškinimų. Vokietija, 
Lietuvos turtų išpustijusi, 
žmones apiplėšusi, dabar va
rosi kad Lietuva karės skolas 
mokėtų ir savo vyrus vokiečiu 
militaristams atiduotų. 

Tas A. L. Tarybos paaiški
nimas, sykiu su kaizerio pro
klamacija, laikraščiams iš
siuntinėta. Laikraščiai netik 
tas žinias išsispauzdino, bet 
daugelis redakcijų dar savo 
pastabomis apibudino. 

Savo paaiškinimų siuntė ir 
A. P . iš Amsterdamo, tik ne
tikrų. Lietuvos plotą maždaug 
teisingai apibudinus, suklupta 
ant lietuvių skaitlinės. Paduo
dama- tik 2,000,000. 

'DRAUGO" ŠERININKŲ 

KONTESTAS 
'-•CO^STJS* 

> K J OVAN 
co: 

Cf>! 

Skiriamos didžiausios dovanos toms kolonijoms, 
kurios nupirks daugiausiai "Draugo" Bendrovės 
šėru. (šėras—$10.00). Didžiausia dovana 

$1000.00 

00. 

Kitos dovanos: $500.00, $300.00. $20p.00, ir 
trįs dovanos po $100.00. Be to dar kolonijos, da
vusios didžiausi skaičig naujy Bendrovės nariy šė-
rininky—gaus gražius knygynus: vieną $200.00, 
kitą $100.00 vertės, gaus taip-pat po kelias kopi
jas uždyką "Draugo" patol, pakol jisai eis dien
raščiu. 

Tarpe kolonijų eina dideles 
LENKTYNES 

Jos tęsis tik iki 31 d. liepos ŠIŲ 1918 metu. 
Kviečiame visus dalyvauti konteste. Kaip sunaudo
ti laimėtus gatavus pinigus apie tai nuspręs patys 
kiekvienos kolonijos šėrininkai. 

Reikalaukite instrukcijy ir kvitancijy knygučių. 
Kreipkitės šiuo adresu: 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th Street Chicago, UI-

ruoja Rochesterio, N. Y. lietu
viai, Bostonas atsilikti nenori, 
vienam Bostono lietuviui ka
rės fronte auka tapus. Phila-
delphijos laikraščiai rašė apie 
leitenanto Dr. A. Dambrausko, 
buvusio philadelphieėio, su
žeidimų, llocliesteriečiai, ly
giai kitų miestų lietuviai, kaip 
Worcester, garsinosi parašų 
po protestu rinkimu. 
Lietuviu Informacijos Biuras. 

Protokolas 
Amer. Lietuvių Visuotinojo 
Seimo, kovo 13 ir 14 dd., 
1918 m., New York, N. Y. 

yra kitos partijos, tasai ne tik kelionę į Europą, jau kadir į_ 

Pagalvok gerai! 
V'JSAS Raudonojo Kryžiaus fondas pa
naudojamas kares aukų pageltšai. 

Vokiečių pienai. 

Tolimesnes vokiečių pastan
gas Lietuvų pavergti parodė 
iš Londono žinia, kad pastara
jame kaizerių suvažiavime 
(Vokietijos, Austrijos, Bava
rijos, Saksonijos) nuskirt i ka
raliai Lietuvai, Kuršui, Esto-
nijai ir Lenkijai. 

Iš Paryžiaus paleista žinios 
apie vokiečių dabar siūlomas 
taikos išlygas. Tarp tų yra 
vienas punktas, kad Lietuva 
Latvija ir Estonija but paves
ta vbkiečių kolonizacijai. Tai 
yra, Vokietija norėtų iš ali-
jantų išreikalauti, kad jie nie
ko Vokietijai nesakytų, jei to
ji netik tas šalis laikys poli
tinėje ir ekonominėje vergijo
je, bet iš gyventojų žemes pa
vers. Vokietija ieško ekspan
sijai plotų. Į ekspansijų Vo
kietijai kelias per Lietuvų gu
li! 

(Tųsa iš pereito numerio). 

vičius, p . Jurgi la , A. Mika
lauskas, P . Urbelis, J . Lazaus
kas, P . Zdanevičius, p-lė Bal-
trukoniutė, p-lė Kazlauskiutė, 
p. Dančiunas. 

Seimo atvėrėjas p . J . Kau
pas perstato kalbėtojus. Krik
ščionių Demokratų *ardu kal
ba J . Miliauskas ir kun. J . J . 
Jaka i t i s ; Tautininkų Demo
kratų vardu—M. J . Vinikaitis c^ i a u S j g Waterbury, C o n n ; J . 

maldos nesusipratimų labai 
gražiai nuramdo jaunas Lietu-' 
vis kareivis amerikoniškoje 
uniformoj, p. Vincas Vaškevi
čius, kuris ant estrados užėjęs, 
paėmė Lietuvos vėliavų ir jų
jų plevėsuodamas j tūkstanti
nę minių karštoje prakalboje 
pabriežė, kad jiems, čionai 
esantiems lietuviams karei
viams, visai nesuprantamas 
šis sujudimas, nes ^jas juos 
armijoje kiekvienos tautos i r 
religijos žmonės sau meldžia
si,, kaip kas nori, ir to niekas 
jiems nekliudo. 

2. Perskai ty ta sveikinimo 
telegramai ir laiškai prisiųsti 
Seimui. Atsiųsta šie: nuo Lie
tuvos Sunų dr-jos, Springfield, 
BĮ.; kun. J . F . Jonaičio, So. 
Omaha, Nebr. ; W. A. Stanley 
ir J . J . Kazamauskas, Camp 
Jolmston, Fla . ; D. Telelyte, 
Bridgeport, Conn.; " D i r v o s ^ 
Red. ir Adm., Cleveland, O.; 
P. Balulienė, Bridgeport , 
Conn.; J . Kastenas, Cbicago, 
111.; Lietuvos Sunų dr-ja, To
ronto, Ontario; &v. Kazimiero 
Choro, Worcester, Mass.; L. 
Vitkausko, V. Stanionio, Bal-

« . » » » • • • įį 

Atsižvelgiant į platesnį Lie
tuvos "klausimo svarstymų, ne
lieka reikalo Jiek daug domos 
į lokalį lietuvių kolonijų vei
kimų kreipti. Tik frėik pažy
mėti, kad pastaruoju laikn 
puikiai vietos spaudoj figu-

ir adv. B. K. Balutis. Kalbė 
tojai išreiškia savųjų troški
mų Lietuvai neprigulmybės 
ir mato reikalų sueit vienybėn 
Lietuvos neprigulmybės rei
kaluose. 

Renkama Seimo vedėjai vie
šu balsavimu ir gaunama se
kančios pasekmės: 

Pirmininkas — J . Miliaus
kas (641 balsų). 

Vice-pirmininkai: I. St. Ge
gužis (361 balsų). I I . P . Birš
tonas^ I I I . J . Lopata, IV. A. 
Staknevičius. 

Sekretoriai: I. L. Šimutis. 
II . J . O. Sirvydas. 

Pagelbininkai: I. L. Natke
vičius. I I . Jurg is Tumasonis. 

Posėdis uždarytas 1:30. 

POSĖDIS n. 
Posėdį atidaro pirmininkas 

p. Miliauskas 3-jose po pietų. 
1. Pradėjus Seimo darbus 

vienas delegatų ineša, kad bu
tų gerai sukalbėti maldų; ši
tam tūla delegatų dalis užpro
testavo, ;todėl sulyg.. kun.^ P . 
Augustaičio•''.patarimo, ' š i t am 
pri tariant "atsistoję..tyliai su
kalba maldų. Pakilus} dėlei 

Karaliaus, Baltimore, Md.J F . 
Sopin, Waterbury, Conn.; A. 
Jakait ienė, Worcester, Mass. , 
Marijos Vardo Moterių dr-ja, 
Worcester, Mass.; L. Vyčių, 
P i t t sburgh 'o Apskr i tys ; Mo
kinys, Homestead, Pa . ; Šv. Ce
cilijos Clioras, Rocliester, N. 
Y.; Kanklių Benas, Rocliester, 
N. Y.; Mi£as Petrauskas, So. 
Bostęn, Mass.; J . Melsbautas, 
Bridgeport, Conn.; A. Vitkau
skas ir M̂ ! Alyta, Waterbury, 
Conn.; A. Dianuos, Bridge
port, Conn.; L. P . Blaiv. 18 kp. 
Bridgeport, Conn.; L. D. S. 39 
kuopa, Bridgeport, Conn.; 
Homestead, L. dr-jos; Pr . Ba
joras, Camp Upton, N. Y. 
(laiške 10 dol. į Lietuvos iždų 
metinę mokest į) ; M. Zujus (L. 
Vyčio redaktorius) , Chicago, 
111.; Kun. A. Janusas , Forest 
City, Pa . (100 dol. Lietuvos 
reikalams per katalikų įstai
gas) , A. P. Stoškaus, P . Stoš-
Menės, Worcester, Mass.; iš 

_ • 

. •**, i ' '• ••#* % . - . į , -V - * 
£.U*cks ir- Bonds Perkąml-lr, " 
darniVreUtiu* darban.\ AadM 
108' So. La *SaUe stv uitfėti 
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Lietuviai Amerikoje 
PITTSBURGH, PA. 

— K 
BALTIMORE, MD. 

G«£. 12 iL toko man atsi
lankyti į " B i r u U V choro 
koncorlij, apie kurį noriu po
rą žodžiu p a v a l y t i 

Žmonių buvo gana dau--. 
nes p a g a r s i n i m u o s buvo sa
koma, kad visas pelnas eis 
karės nukentėjusiems. 

Visas programas susidėjo i s 
dainų ir keletą monologu. 
Taipgi dalyvavo vaikų muzi-
kalė draugijėlė. 

Dainos išėjo gana prastai , 
lošimai taipgi nepavyko. Pub
lika užė ir zurzėjo, kaip ap
s i v a l i u s ko. Dauguma pikti
nosi tuo, kad daug dainų dai
nuota šv . Kaz. jmrapijos elio-
ro. 

der inusi dainininkai taipgi 
parapijos choro, kurie pradėjo 
dalyvauti laisvamanių " B i r u 
t ė s " chore, parapijos chorą vi 
sai apleidę. Kokis jų tikslas 
buvo tą daryt i , nežinia. 

*' Bi r u t ė s ' ' choro vedėjas 
yra buvęs Homestead, Pa. var
gonininkas J . Senulis, kuris 
pametęs vargonininkavimu 
pradėjo bedievybę platinti . 
Reikta pripažinti, kad "B i ru 
tė s ' • choras yra pilnoje be
dievių kontrolėje, vienas jo 
" s enas n a r y s " dar bandė pra
kalbą sakyti, bet pats nežino
jo ką zurzėjo, bet kiek gali
ma buvo saprastai tai plepėjo 
cicilikiškoj dvasioj. Kai}) sau 
norit, bet už " p a v o g i m ą " Sv. 
Kaz. choro dainų " B i r u t ė s " 
chorui didelė panieka krinta, 
o gal " B i r u t ė s " choras savo 
dainų negalėjo išmokti. Kele
tas pabėgėlių iš parapijos 
choro ir keli vyėių kuopos na
riai dalyvauja " B i r u t ė s " cho
re. Kuopa turėtų atkreipti į 
tai atydą. 

Dar nekurie nesusipratę ka
talikai remia " B i r u t ė s " cho
rą ir vadina katalikišku. Lai
kas butų susiprasti , nes taip 
elgdamiesi išsiauginsime ožį 
ant savo kiemo su kuriuomi 
jokiu bud iu nebus galima su-
s i rokuoti. Parapijonas. 

DAYTON, OHIO. 

Darijai tame miestelyj einu 
gerai . Darbas yra lengva gau
ti. Darbininkų stokuoja. Už
darbis geras. 

Lietuvių čia randasi apie 
700. (Jyvuoja SLRKA. ir SLA. 
kuopos, taipgi y ra ir kelios 
pašeipinės draugijos. 

Geg. 12 d. draugija Šv. Pet
ro ir Povylo laikė susirinki
mą. Ta rp kitko nutarė suren
gti balių, kuris įvyks 1 d. bir
želio niėn. Pelnas bus skiria
mas parapijos naudai. 

Gerb. klebonas, kun. Cibui-
>kis davė inešimą, kad Day-
tono lietuviai dalyvautų pa
rodoje geg. 30 d. ir pasirody
tų svetimtaučiams. įnešimas 
tapo priimtas. Tą patį vakarą 
buvo sušauktas draugijų ir 
kuopų valdybos į kleboniją 
pasi tar t i dėlei surengimo pa
rodos. Nutar ta pasamdyti ' di
delį beną. Kiekvienas lietuvis 
dalyvaudamas parodoje turės 
prisisegęs Tautos Fondo ženk
lelį ir mažą lietuvišką vėluką. 

Taigi daytoniečiai nepamirš
kime visi susitelkti į vieną bū
rį ir pasirodyti svetimtau
čiams, kad mes mylime savo 
tėvynę ir esame *ištikimi šiai 
šaliai. 

Be to Daytono lietuviai 
taipgi rengiasi prie apvaik-
žčiojimo 4 d. liepos. 

Pagir t i reikia daytoniečius 
už tai . J- A. T. 

*. J . Bielskio prakalbos. 
Gegužės 15 d. buvo atsilan

kęs gerb. Dr. Bielskis su tik
slu, k a d papasakojus vietos 
lietuviams, koks y ra dabart i
nis Lietuvos stovis ir ką tur i
me daryti , kad Lietuva nepa
pultų į vokiečių ar lenkų ran
kas, ne taptų jų vergė. 

Prakalbos buvo svarbios i r 
užimančios, bet kad žmonėms 
buvo nežinomos, tai labai ma
žai prisirinko. Kam ta ip da
ryta, žinios nėra. 

Padary ta rinkliava del Lie
tuvos laisvės. Surinkta tik 
apie $40.00. Tai bene pirma iš 
Ualtimorės tokia maža suma 
del Lietuvos tarpe katalikų. 
(Jerb. Dr. Bielskis prižadėjo 
Baltimorę at lankyti antru 
kartu panašiais reikalais. 
Lauksime ir labjau prisireng
sime. Reportėlis. 

PITTSBURGH, PA. 

Šv. Dominiko draugijos na
riai Tautos Fondan aukoja se
kančiai : 

Po $1.00: — A. Pranaitis, P: 
Endrišiuims, J. Navalinskas, A. 
Stankus, K. Dagis, J. Bielskis, J. 
Navalinskas, K. Stapušaitis, P. 
Žoris, D. Staniulis, J. Šimkevi-

,čius, V. Dambrauskas, St. Alo-
bickis, Ig. Kipsevieius, P. Tūpė, 
St. Steekis, Pr. Šabanas, J. Kra-
kauskas ir P. Gestautas. 

Po 50c: — Iz. Lukšas, Zig. Šū
kis, P. Zalba, J. Šabanas, J. Pa-
tinskas, Pr. Au^ustis, V. Patins-
kas, K. Petkus, J. Puplauskas. K. 
Daimontas, V. Aštupas, A. Salba. 
J. Žainaitis, J. Baravikas, V. Bi-
liauekas, J. Pečiukas, J. Vaitckus, 
L. Gilė, J. Dubiunas, F. Zinkus, 
L. Keriaueius, B. Šapas, A. Kan-
eeleekis, J. Stankevičius, M. Tere-
sevičius, K. Jokūbaitis, St. Petke
vičius ir Ed. Katąs. 

Po 25e.:— F. Ciparis, K. Sto
nis, Aug. Mencas, J. Jarušauskas 
ir Ad. Milašius. 

1 Viso labo suaukota $34.25. 
Aukas priėmė T. P. sekretorius. 

K. Pakštas. 

INDIANA HARBOR, IND. 

Mūsų kolonijos jaunuoliai 
lietuviai, kurie gal anksčiau 
ar vėliau turės stoti į Suv. 
Vai. kariuomenę, gauna laiš
kus iš lenkų legijonų rekruta-
cijos stočių, kuriuose ragina
ma stoti lenkų kariuomenėn. 
Bet ne vienas į tuos lenkų 
laiškus neatkreipia domos. Vi
si sako, kad mes laukiam pa
ties Derės ISamo pašaukimo. 

Geg. 14 d. vietinis vargo
nininkas p. P . Milius atsisvei
kino su Šv. Cecilijos choru. Jo 
išleistuvėms buvo surengtas 
vakaras, kuriame dalyvavo vi
si choristai. P-as P . Milius, 
nors neilgai pabuvo mūsų ko
lonijoj, bet žymiai pasidarba
vo. J o pastangomis tapo su
tvertas Šv. Cecilijos bažnyti
nis choras, kuris bažnyčioje 
laikė pamaldų gražiai pagie
dodavo. Taipgi nemažai padė
jo triūso 'besidarbuodamas S. 
L. R.-K. A. 176 kuopoje. J o 
pasidarbavimu kuopa žymiai 
sustiprėjo. Raseinių Magdė. 
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LABDARINGOS SĄJUNGOS 10 
KUOPA SUSITVĖRĖ 19 d. GEG. 

1918 M. WAUKEGAN, Ihh. 

Prisirašė prie kuopos narių 46. 
3 amžini nariai: 1. Motiejus Ski-
rius, 2. Simeonas Austinas, 3. Bri
gita Austiniutė. 

Viso sumokėjo pinigų $147.25. 
Kuopos valdyba: Pirm. A. J. 

Sutkus, 1317 So. Victoria St., 
Waukegan, 111., vice-pirm. Motie
jus Skirius, rast. Stanislava Lo-
čiutė, ižd. Antanas Bakšys, iždo 
globėjai: Simeonas Austinas ir 
Pranas Kapturauskas. 

Chicagoje. 
T0WN OF EAKE KRONIKA 

Geg. 19 d. Šv. Kryžiau* para* 
pijos tretininkai turėjo susirinki
mą, kurių yra nemažas būrelis. 
Mūsų vedėjas klebonas, kun. Al. 
Skrypko visuomet mums ant su
sirinkimų pasako' daug naudingu 
pamqkinimų doroą tikėjimo daly
kuose. 

Mūsų kolonijos kontesto šėrinin-
Kai juda, kruta. Gegužės 19 d. 
laikė susirinkimą. Viską apkalbė
jo išplenavo kaip varyti pasek-
mingiau idėjos darbą. Darbas yra 
prakilnus. Butų geistina, kad kiek
vienas stotų šėrininkų kuopėlėn. 

Sekmadienyj gegužės 19 d. iš 
ryto mūsų kolonijos naujokus rek
rutus mokino mursuoA, nes suba-
toje, gegužės 25 d. turės apleisti 
Chicagą ir keliauti Dėdei Šamui 
tarnauti. 

L. Vyčių 13 kp. nariai rūpes
tingai ruošiasi sutikti kunigo Nor
berto Pakalnio vardadienį. Pager
bimo diena paskirta birželio 2 d., 
kurioje šv. Kryžiaus parapijos 
svetainė bus puikiai išpuošta gė
lėlius ir vėliavomis. Minėtame iš
kilmės vakarėlyje programas su
sidės iš lošimo, pritaikintų linkė
jimų eilėmis, kalbų ir tt. 

MM 
Geg. 15 d. persiskyrė su šiuo pa

sauliu Jad. Dapkienė, 31 metų am
žiaus. Velionė sirgo nuo Velykų. 
P a l a i d o t a t a p o s u b a ž n y t i n ė m i s 
apeigomis ant šv. Kazimiero ka
pinių. Paliko nuliūdime vyrą, su 
kuriuo nelemta jai buvo ilgai gy
venti. A. B. 

CICERO KRONIKA, 
Vyčių susirinkimas. 

Labai svarbus vietinės L. Vyčiu 
14 kuopos susirinkimas atsibus se-
redoj.gegužės 22 d. vakare, vieti
nėje Šv. Antano parapijos svetai
nėje. Kas tiktai iš narių galite 
ateikite. Koresp. 

MM 
Įvairumai tarp wjčių. 

Norint vietinė L. Vyčių 14 kp. 
laiko savo susirinkimus kiekvieną, 
seredos vakarą vietinėje Šv. Anta
no parapijos svetainėje, visgi at
randa daug ko pasitarti ir dirbti. 

Per susirinkimą laikytą gegužės 
15 d. išreikšta pageidavimas, kad 
nariai bei narės nusiimtų savo pa
veikslus kuoanksčiausiai pas vieti
nį fotografą (p. Kleofą Mikalaus
ką), kuris iš visų paveikslėlių su
taisys vieną (lieteli paveikslą. 

Nutarė kuopa laikyti gegužinę 
birželio 2 d., Jackson Park'e, 
Chicagoje. Pagaminimui arba su-
taisymui užkandos išrinkta gaspa-
dinės: p-lės M. Girjotaitė ir Ona 
Vaišnoraitė; pagelbėjimui: pp. A. 
Krencius ir Jonas Narakas. 

Po menkesnių svarstymų, susi
rinkimas tapo uždarytas su giedo
jimu-vyčių ir tautos himnų, kurie 
kiekvieno jausmus kėlė. Pr. 

iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii 
Du vartoti četverykų taisymo "fin-

ishers" su motoru; geriausiam stovyj 
ant pardavimo pas K. Kaplan & Sons 
skuros ir taisymo krautuvės. 
4808 S. Ashland Ave., Tel. Yards 3404 

Mūsų kainos yra pigiausios. 
K. KAFLAH & SONS, 

4608 So. Ashland Ave\, Chicago, 111. 
Telefonas: YARDS 3404. 
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PUS BALSIO SYSTEMAS 
Užtikrinu kad smui
ką ir mandolina gra-
jisi į 4-rias lekcijas 
per pus-balsio syste-
mo kad ir nežinai 
nei vienos notos taip 
aiški ir lengva pus
balsio systemas kad 
net dyvai kaip muzi
kos kompozitoriai 
nesinaudojo jąją 
ankšičau. 

Frank Bagdžiuna*, 
Direktorius 

3343 South Union Avenue 
arti 34-toe gatves* 
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Išdirbėjai augščiąusios rųšies Turkiškų 

ir Egiptiškų Cigarctų visam pasaulyj. 

<T 

BEETH0VEN0 
Muzikos Konservatorija 
Yra tai vienintele lietuviška muziko* mokykla SuvlenytoM Val

stijose, kurioje mokinama skambinti pianu, mandolina, gitara, smui
kuoti, Targoninlnkarimo, dainuoti ir groti ant pučiamųjų lnstrumen-
tvu teorija, harmonija ir muzikos Istorija. 

Geriausias- laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai 
nesigailėkite vaikeliams duoti proga. Už maža užmokėsn|, turėsite 
didele nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainot* mūsų prieinamos. Del 
platesnių žinių ateikite ypatiškai arba rašykite: 

A. S. POCIUS 
3259 S. Halsted St. Tel. CanaI 2122 

Ant t'tčiu Lubų 

<i!fffr«?fftrrft3>BrafflfMroai& 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Gyvenimai) ir Ofisas 
8149 S. Morgan St., kertė 32 L 

ebieago, 111. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS: 
Iki 9 ryto, nuo nuo 12f iki 2 po 
plet ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ne
dėlios vakarais ofisas uždarytas. 

Teiephone Yards 687. 

NUSIPIRK MOSTĖS 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
lis vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostis 
išima, plėmus raudonus, juodus ar 
ba Šlakus ir prašalina visokius, 
spuoįbš nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir štampomis. 

J. RIMKUS, 
F. O. Box 36, Holbrook, Mass. 

ALEI. MASALSKIS 
Graborius. 

Lietuvla gra
borius. Atlie
kama visokias 
laidotuvės ko-
p i glaustai, tu 
rime savo Ka 
rabonus Ir au 
tomobilius. 
Taipgi dides
nė dali grabų 
patįs dirbame. 

3307 Auburn A ve., 
Teiephone Drover 4139. 
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Tel. Cice: ro 252. 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
l 

4847 W. 14th St., Cicero, m . 
VALANDOS: nuo 9 iki 12 >8 
ryjto, nuo : S iki 6 po • pietų.* 
nuo 7 ;iki* 9 vak. Nedėliotus: 
nuo 9—12. 

VYRIŠKU DRAPANŲ 
: B A R G E N A S : 

Nauji neatimti, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotal, ver
tės nuo t3v iki |50 , dabar par
siduoda po t lB tr $25. 

Nauji daryti gatavi nuo Si6 
Iki $85 siutai ir overkotal, nuo 
$7.59 iki 18 dolerių. 

Pilnas pasirinkimas kailiu 
pamuštu overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai tr 
overkotal vertės nuo $25 iki 
$26. Dabar $5 ir augSčiau. Kel
nės nuo $1.50 lkl $4.50. Vaikų 
siutai nuo $2.00 iki $7.5t. Va
lizos Ir Kuperai. 

ATDARA KASDIEN A 
Kedėllomls ir vakarais. 

S. OOBD02T, 
1415 g. Halsted St., Chicago. UI. 

Amerikos Lietov, Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-. 
tės, stenografijos, typewriting, plrk-
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos, pilietystės, dailta-
rasystėa 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
lkl 6 po pietų: vak. nuo 7:20 lkl 9:80 
8106 So. Halsted St., Chicago, DJL 

iifiiHitintiHtfiinetiiiiiiiiiiiiiiiiiinitHiiit 
Rezid. 988 S. Ashland Blvd. Chicago 

Teiephone Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų 

Ofisas: 8354 S. Halsted St., Chicago 
Teiephone Drover 9692. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų: 7—8 vak. Nedėliomis 10—22 d. 
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Telefonas: McKJNLBY 6744 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIOA8 
8457 SO. WEKTK1LH BLVD. 

Kampas W. S*-to* gatvės. 

M-
t 

i 
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Telefonas: PULLMAN 342 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

m CHIRURGAS 
10781 SO. MICHIGAN AVB., 

ROSELAND, ILLINOIS 

i f 

. . • • X 

Dr. A. R. Blimenthal 0 . D. 
Aklų Specialistas 

Fa ta rimas Dykai 
Offiso Adynos: nuo 9 iš ryto lkl 8 

vai. vakare. Nedėlioms fl Iki 12. 
4«4t 8. Ashland Are. Kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4817. 
Teiephone Boulcvard 6487 

m, p. ŽILVITIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

D t CHmURGAS 
Gyvenimą •tat* 

3315 SO. HALSTED ST., 
• 

TeL Drover 7171 
OFISAS: 

3851 So. Leavltt 84. 
V AL.: 4—8 vakare, nedėlio
mis 10—18 ryte. 

•$ Telefonas BOULEVARD 7179 
4_ i 

Sergėkite savo Akis 

Neužsitikėkit savo regojimo pir
majam by kokiam neprityrus am 
aptiekoriui auksoriul ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jųs akims tik daugiau blogo. 

AS turiu 15 metų patyrime, ir 
galiu ištyrt jųs akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai. 

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysima 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistaa 

1801 S. Ashland A., Chicago 
Kampas 18-tos gatvės. 

8-čios lubos, virš Platt'o aptlekos 
Tėmyklte į mano paraša> 

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo S 
vai. ryto iki 12 valandai diena* 

= Z 
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LIETUVIŠKA KRAUTUVE | 

3 ERNEST WEINER Dry Booifs 1 
1800 W. 47th Oatve, Kampas VVoad gatvės 
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Mes duodame dvigubas štempas 
Ketvergais ir Subatomis. | 

Dideliame pasirinkime gaunami, 
visokie materijolai, Vaikams dra
bužiai, šiebes ir Jekutės. 
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Home Blend vežimų 
pardavėjai Ir daug krau 
tuvių parduoda tų pačių 
kavą po 8 0 c 

COFFEE 
19c 

GKRIAUSIS 
SVIESTAS 

43c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulygrine su 4 1 n 
bent kokia, 1 % 
1-8 av. _^_^_ 

SVIESTAS 

1844 W Cnlcagoa 
1886 Blue Island a 
2618, W. Htorth a. 

$ l l f -W.V- l tau laon- iSĮS S..Halstad st 
8888 W. • Madison 1818 W. MtH s t 

. WB8T BIDE 
8964 Mllvrankeea 
1878 Milwaukee a 

8198 W. SSBd st. 
SOCTCH SIDB 

8*88 Wentwortk a , 
1497 B. Halstsd «r tji44 
478* B. 

488 
'788 

Dlvlsien st 
Nortn a. 

Llneoln . av. 



"B R A U H A S" Trečiadienis, gegužio 22 rf. 

f
# t n i i i i i i i f l f l i i i i i | f l M I | l l l l l | I I I I I I I I I l l l l | | a i | | | | | a | | | | | | | | | | | | 1 B | | | | | | | | | | | a a | | | | | | | | | | | | | B | | | | | - | v | n | | | ^ 

PaieSkau Antano Elskio, pusbrolio 
™ ^ — — — ^ - - - B Į sūnaus, paeinančio iš Kauno gub., 

i . CHICAGOJE. 1 
IŠ RAUDONOJO KRYŽIAUS 

KAMPANIJOS. 

Raudonojo Kryžiaus kampa 
n i ja Chicagoje gerai vedama. 
Per ^praeiti dvi dieni surinkta 
daugiau poros milijonų dolie-
riii. Žmonės remia tos organi
zacijos gailestinguosius užda
vinius. 

Nei vienas Chicagos gyven
tojas neturėtų prasilenkti ne
davęs kiek t6s organizacijos 
fondan. 

Visi privalo pastoti Raudo
nojo Kryžiaus,nariais. 

fnėtu antrašu). 
Galop nutarta ateinantį nedėl-

dienj 1:30 po pietų turėti nepa
prastą 5 kuopos narių susirinki
mą, kurin kviečiami visi tos kuo
pos nariai, kaip garbės, taip meti
niai, atsilankyti. Bus daug kas 
naujo pasakyta. Bus pranešta, 
kiek 5 kuopa turi garbės narių ir 
bus perskaityti jų vardai. 

Reporteri*. 
T ~ i m • i r i 

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKYMAI. 

Telšių pav., Sedos parap., Žadeikių 
sodos. B metai atgalios gyveno 
Brig-hton, Mass. Jis pats, ar gal kas 
apie jį žiną meldžiu pranešti sekan
čia adresu: 

Jonas Pocius, 
3430 So. Halsted St., Chlcago, 111. 

REIKALINGI VYRAI PARDAVĖJAI 
sekančiuose departamentuose: čeve-
rykų. Vyrų Skrybėlių ir kepurių, ra
kandų. Patyrimas yra reikalingas; 
nepaprastai geros algos geriems žmo
nėms. Turi mokėti angliškai kalbė
ti. Atsišaukite pas 

KXEIN BROS., 
20-tos Ir Halsted Sts. 3rd floor. 

Charles P. Smith, žinomas 
ties Miehipran ave. automobi
lių pirklys, teismo nubaustas 
dviem metam kalėjimo už pri
imdinėsima pavogtų automo
bilių. 

C. Potraski, Simpson, Pa. $3.00 už 
prenumeratą gavom. Ačiū. Prenume
rata baigsis liepos 9, 1918. 

Nusižudė poliemonas Hen
ry R. Streeter. Chicagos poli
cijos korpuse buvo ištarnavęs 
30 metų. Chicagoje buvo pla
čiai žinomas. Turėjęs nepagy
domų lygų. 

Ant, K«čas, allrtfortl. Conn. $5.00 
už prenumeratą gavom. Ačlu. Prenu
merata baigsis balandžio 5, 1919. 

Iš Washington Cbicagon at
keliauja federalė karės darbo 
taryba, kurios pirmininku yra 
,Walsh. Cia atliks daug reika
lų darbo klausime. 

Chicagoje žinomas viešbutis 
Bismarck pakeistas vardu 
Randolph. 

Aprokuojama, kad Chicago
je birželio 5 d. užsiregistruos 
apie 30 tūkstančių 21 metų 
vyrų. 

PAKVIETIMAS. 

Būtinas yra reikalas Chica
gos lietuviams susiorganizuo
ti del sistematiško ir nuosek
laus informavimo vietinės 
amerikonų spaudos apie lietu
vių reikalus. Čia turime dirb
ti išvien visi, kam tik rupi 
Lietuvos Laisvė ir jos graži 
ateitis. 

Siuomi kviečiu ateiti į Chi
cagos Lietuvių Informacijos 
Biuro susirinkimą, kurs įvyks 
mano bute 4812 W. 33rd st.— 
ant trečių lubų) 8 vai. vakare. 
Kviečiami ne tik tie, kurie 
pirmiau buvo pasižadėję dirb
ti, bet ir kiti visi, kurie tik 
galėtų ir norėtų tuo reikalu 
padirbėti. 

V. Rutkauskas. 

BRIDGEPORTAS. 

Labdarių 5 kuopa turėjo savo 
paprastą susirinkimą gog. 19 d. 
Šv. Jurgio parap. svetainėj. Nors 
ir mažai narių teatsilankė, bet 
daug dalykų buvo apsvarstyta ir 
nutarta. Ypatingai buvo tartasi 
apie pradėjimą statyti našlaičiams 
n a m o . N u t a r t a r a g i n t i Ch icagos 
apskriti, kad direktoriai stengtųsi 
būtinai šjmet pradėti statyti naš
laičiams namus. Buvo kalbėta apie 
paskolą ant naujai statomos prie
glaudos ir jos užrašymą; vienbal
siai nutarta, kad Naslaičm Namas 
turi būti užrašytas ant Chicagos 
arkivyskupo vardo ir nuo jo pa
skolą gauti. , 

Birželio 9 d. Šv. Jurgio par. 
svetainėje yra rengiamas gražus 
vakaras Našlaičių naudai. Tai vie
tinė kuopa išrinko darbininkus 
tam vakarui. 

Kalbėta taipgi apie Vainikavi
mo dienos kolektas-aukų rinkimus. 
Išrinkta 10 merginų-moterų kurios 
pasižadėjo pasiaukoti tą dieną rin-

" kiniu i aukų. Taipgi buvo praneš
ta, kad rinkimui aukų baksiukai-
skrynutės yra galima gauti pas P. 
Mažeiką, 3315 Auburn, Ave.. 
Bridgeporte. (Tas pranešimas Ii 
tisi visų Chicagos Labdarių kuo
pų, kurios norės gauti aukų rinki
mui skrynutes, tesikreipia virsmi-

J. Matusevich, Grand Rapids, Mleh. 
$5.00 už prenumeratą gravom. Ačlu. 
Prenumerata baigsis sausio 20, 1919. 

J. VenckeviC'his, Waterbnry, Conn. 
$2.00 už "Draugo" ^prenumerata ga
vom. Ačlu. Prenumeratą kredituo-
jam nuo gruodžio 26 d., 1917 m. iki 
balandžio 26, 1918. 

Kaz. GrikcjteliK. Pinigus $4.15 už 
vertimo darbą gavom. Ačiū. Neuž
mirškite musų ir toliau. 

8. Gadcikis, Chlcago, m . Už apgar
sinimą pinigus $10.50 gavome. Labai 
ačiū. 

TtMYKTT VISI! 
AS turiu farmą 20 akrų derlingos 

žemės, 1 mylia nuo miesto labai pa
ranku su vaikais arti bažnyčios ir 
mokyklos. AS tenai gyvenau kelis me
tus esu labai patyręs tą kraštą. Žmo
nės labai linksmai gyvena. Žiemos vi
sai nėra. Oras visada vienodas; nėra 
karščių nei šalčių. 3 kartus į metus 
augina vaisių. Sveikas kraštas del li
gonių. Tenai yra lietuvių kolonija. 
Noriu parduoti ar mainyti ant namo 
ar loto. priežastis nevedęs esu, nega
liu vienas apeiti. Norintiems plates
nių žinių, kreipkitės laišku ar ypa-
tiškai nuo 6 ryto iki 5 vai. vakaro. 

M. J. J., 
10649 MIchigan Ave., Koseland, 111. 

Parsiduoda:—5x7 fotografijų ėmi
mo mašina labai pigiai, kurią galima 
vartoti fotografijos studijoj ir namie. 
I.cns yra 5x7, taip pat galima varto
ti 8x10. Atsišaukite tuojau*. 

/ G. Gross, 
1347 So. 50th Ave., Cicero, 111. 

Parsiduoda:—saliunas geroj vietoj. 
Biznis išdirbtas per 3-jus metus. Pir-» 
mos klesos saliunas. Laisnis užmokė
ta už 6 mTncsius — nuo gegužio 1 d. 
iki Oct. 31, 1918\ Priežastis pardavi
mo — savininkas eina J S. V. kariuo
menę. Malonėkite atsišaukti po šiuo 
antrašu: 

C. Burbulas, 
725 W. 119th S t , \V. Pullman, 111. 

(OFFICIAL PUBLICATION), 
Report of the condltion of 

Universal State Bant 
located at CHICAGO/ State of Illinois, before the conunence-
ment of business on the l l t h day of May, 191$, as made to the Au
di tor of Public Accounts of the State of Illinois, pursuant to law. 

! 

RESOURCES. 

1. Loans and Discouts $450,163.13 
2. Overdrafts $ * 100.28 

I 
S. Investments . . . . . . $ 2 4 7 , 0 5 1 . 1 3 

4. Banking H o u s e . . . .$100,000.00 

5. Cash and Due from 
Banks $120,377.28 

6. Other Resources . . .$ 1,633.15 

Totai Resources. .$919,324.97 

LIABILITIES. 
1. Capital Stock Paid 

in $200,000.00 
2. Surplus Fund . . . . . $ 25,000.00 
3. Undivided Profits 

(net ) $ 1,046.98 
4. Bank Unearned 

Interest $ 4,799.19 

5. Ali deposits .$^24,221.76 
6. Dividends unpaid . .$ 165.00 
7. Reserved fof Taxes 

and Interest $ 5,228.69 
8. Liberty Bonds , 

Payable $106,593.00 
Bonds $50,000.00 

9. Bllls Payable and 
Rediscounts $ 1,864.81 

10. Other Liabilities. .$ 405.54 

Totai Liabilities. .$919,324.97 I 

M 

į JOS. J. ELIAS, President of the UNIVERSAL STATE 
BANK, do solemnly swear that the above statement is true to 
the best of my knowledge and belief. 

JOSEPH J. ELIAS, President 
Subscribed and sworn to before 

STATE OP ILLINOIS 1 
County of COOK j 

me this Eighteenth day of Ma^ 
1918. 

(SEAL) MARGARET J. RYAN, 
Notary Public. 

ss. 

B 

s 

PRANEŠIMAS 
Prasidedant nuo Birželio (June) 1-mos, 

1918, bankinės valandos Universal State Ban 

ko bus sekančios: 

Panedėliais, Seredom, Ketvergais ir Pėtnyčiom 

nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. 

Utarninkais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare 
Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 12 pietų ir nuo 

6:30 iki 8:30 vakaro. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 South Halsted Street, Chicago, 111. 

/ 
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Tel Drover 7 041 

Dr. C. Z. Vezelis 
MKTUVIS DKNT1STAS i 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Nedėliomls pagal sutarimą. 

4711 SO. AKHIiAHT) AVKlf UE 
arti 47-tos Gatvės 
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I JOSEPH C. WOLON I 
= LIETUVIU ADVOKATAS 
= Kamb. 114 National Llfs Bld*. 
E 19 8o. LaSalle Bt., 
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Cantral f 199 
~ Rasidencs Hnmbnld 97 
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Geriausi kiaušiniai ka esi kuomet valgęs 
Riebus, ir gardus sviestas 
Minkštas, 

* 4 

Į r .. • < • 9 puikus suris 
ii l t « • 
adinami 

v • : 

f f r 

i 
* . 

- s s 

. H; 
t I 

Jusų krautuvininkas 
turėtų turėti šiuos 

Wilsono pro
duktus. 

! 

Stffll . 
i yra 44 
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—— n 5iiti0 ite juos: 
Savaitf \ . 

Certified Brand 
Kenuoti Fruktai 
ir Daržovės 

šviežios Mėsos 
Kenuotos Mėsos 
Speciališkumai 

Certified Brand 
Prezervos ir 
Uždarai 

Majestic Kumpiai 
Lašiniai ir Taukai 
Daržovių 
Krumsiai 

Certified Margarine 
Nut Margarine 

Clearbrook Kiaušiniai 
Sviestas ir 
Suris 

lyi" USU Clearbrook kiaušiniai yra surinkti kiekviena diena nuo farmų kur 
***• vistų yra padedami. Jie yra parinkti sulyg didžio ir formos. Jie yra pri
siunčiami mums, gražiai ir saugiai sudėti tam tikruose garbuose, šaltuose ka
ruose. Mes žinome ka ji yra švieži, bet pokol jusų krautu vninkas gauna jie 
yra del saugumo peržiuromi. Kuomet perki Clearbrook šviežus kiaušinius, 
jie yra švieži. 

• 
Iškepk Clearbrook kiaušini. Kuomet sumuši 

kiaušinį į skauradą jis stovi krūvoj1—tikras ženk
las gero kiaušinio. Jis neišsileidžia per visą skau-
rada. Jis užlaiko savo formą—ir tuomet žinai 
kaip jis padidina apetitą kuomet paduodamas 

0 

ant stalo. 

Pasakyk savo krautuvninkui kad prisiųstų 
tau Clearbrook kiaušinių šiandieną. Taip. pat pa-

+ 

sakyk jam kad prisiųstų tau Clearbrook sviesto. 
Kadangi musų Clearbrook sviestas yra grynas 
sviestas, padirbtas iš riebios Smetonos, susuktas 
ir sutaisytas sanitariškai. Mes būtinai reikalau

jame kad viskas butų taip čysta, kad kaip butų 
susukta jusų pačių namuose. 

Clearbrook suris yra visuomet tos pačios 
augštos rųšies—suris minkštas gražus ir skanus 
—sveikas kiekvienam valgyti. 

Pamėginkite visus maisto produktus sutai
sytus per Wilson su vaizbaženkliu W—-musų Cer
tified Brand kenuoti fruktai, daržovės ir kiti 
speciališkumai; musų Majestic Kumpiai, Laši
niai ir kiti produktai kuriuos tavo krautuvnin--
kas turi per šią "Wilson Savaitę.'* % 

I 
VVlLSON & CO "Jluo mo/ik 

B /A /7» 
Guaranteed Meats, 

Cannrd Foods, 
Dairy ProducU 

WlLSON & CO. 
\y \y 

ycrwi (įuaAMtiejer r 

The Wilson Label 
Protects your Table 

Karės laiku Virimo Knyga Dykai per šią "Wilson Savai t V Rašykite mums o gausite puikią iliustruotą 
virimo knygą dykai, kurioje telpa daug gerų patarimų ir gražių paveikslų kaip galima ekonomiškai sutaisyti 
valgius dabartiniam laike. Meldžiame priduoti savo grosernnko vardą ir adresą. Adresuokite Domestic Science 
Department, Wilson & Co., Ghicago. JK*13a^N^ 'v j *W • 


