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AMERIKONAI GERAI PAŠ
VENTINO VOKIEČIUS 

JO AUGST. MALONYBE CHICAGOS ARKIVYSKUPAS J. V, MUNDELEIN'AS 

Teutonai gaminasi naujan 
m -

/ 

VOKIETIJA ARTINASI PRIE BANKRUTIJIMO 
AMERIKONAI UŽDAVĖ 
SMŪGĮ VOKIEČIAMS. 

Mažiausia turėjo kristi 500 
vokiečių. 

BRITANIJOS FINANSAI 
APSAUGOTI. 

Vokietija stovi ant bankruto 
v slenksčio. 

Washington, bal. 23.—Gene-
rolas Persbing pranešė karės 
departamentui, kad ameriko
nų su vokiečiais mūšyje ties 
Seicheprey nors amerikonai 
panosę nemažus nuostolius, 
bet užtaigi uždavė didelį smū
gi vokiečiams. Vokiečių turė
jo žūti mažiausia 500 karei
vių. 

Amerikoniški nuostoliai dar 

Londonas, Imi. 23.—Angli
jos iždo kanelierius Bonar 
Law indavė parlamentui są
matą. Jis pažymėjo, kad pra
eitais metais Britanija savo 
talkininkėms paskolino $2,-
525,000,000. Bet be to Britani
ja gavo iš Suv. Valstijų $4,-
750,000,000 paskolos. 

Reiškia, kad talkininkai pa
tys kiti kitus šelpia. 

Su praeitų metų pabaiga 
neapskaitliuoti. Bot, sakomo, „ .. .. ,.v, , . 
. . . . . . » . .Britanijos lautisku skolų pa-
kad ne mis kur-kas mažesni* -i . M ^ n f t / m ^ i i * 

V• v A ;. .sudarė $20,2.>O,O(K),(K)O, kad tuo 
uz vokiečiu nuostolius. . 1 M . ,. 

Į tarpu Vokieti,)* .įau gavusi Į 

už vokiečiu nuostolius. 
Be to dar nioko nežinoma, 

kiek amerikonų turėjo papul
ti vokiečių nelaisvėn. Berlyne 
sakoma, kad paimta 183 ame
rikonai. 

Karos departamonto tvirti
nama, kad ir amerikonai bus 
nemažai paėmę nelaisvėn vo
kiečių. 

VOKIEČIAI GAMINASI 
NAUJAN UŽPUOLIMAN. 

tarpu Vokieti j 
$3Urf)0,000,00tt kredito. 

Vokietija greitu laiku todėl 
neturės iš ko net mokėti nuo
šimčius už skolas. Tas ją pri
ves prie noišvongiamojo bank
ruto. 

Sekantiems molams Brita
nijos vyriausybė reikalauja 
išlaidoms arti penkiolikos mi
lijardu dol. 

Suv. Valstijos skubinasi 
ginkluoties, 

Ginklų turi užtektinai. 
Washington, bal. 23. — JŠ 

ištikimųjų šaltinių paduoda
ma, jogei Suv. Valstijų gink-
lavimasis pasiekė augšeiatt-
siojo savo pasisekimo laip
snio. 

Karės lauke Prancūzijoje 
jau yra keli šimtai tūkstančių 
kareivių. Visi jie kuogeriau-
siai išlavinti. Kareiviai pas
kirstyti brigadomis anglų ka
riuomenės pavyzdžiu. Turi už
ėmę musių frontus patys vie
ni. 

Be šito vis daugiau ir dau
giau siunčiama kariuomenės. 

Pastaraisiais laikais karei
vių ir pro vizijos siuntimas žy
miai pagerintas ir kuogeriau-
siai apdraustas. 

Visa sunkenybė yra Prancu-
zijos uostuose. Tenai prista
tomai karės medžiagai iškrau
ti kartais pritrūksta vietos. 
Tenai vietos randasi 5 mili
jonams tonų. Kad tuo tarpu 

8 milijonus tonų. Tečiau trum
pu laiku ir tasai trukumas 
bus prašalintas. 

Dabar Suv. Valstijose kas
dien pagaminama 11,250 šau
tuvų Springfieldo sistemos. 
Užsakyta 2 milijonai ir pusė 
šautuvų. Iš to jau daugiau 
kaip pusantro milijono pa
dirbdinta. Be to, yra apie 600,-
000 šautuvų kitokios sistemos. 

Užsakyta visokios rusi' 
armotinių šovinių už 70 mili
jonų dolierių. 

Parakaunės gamina 650 mi
lijonų svarų sprogstančios me
džiagos. Dvi parakaunės kas
dien pagamina po 1,300,000 
svarų boduminio parako. 

Praeitą mėnesį buvo paga
minta 1,500,000 armotų šovi
nių. 

Žodžiu tariant, Dėdė Šamas 
puikiai darbuojasi. Prisiren
gimas karėn pasiekė augščiau-

Suv. Valstijos gali pristatyti j sią laipsnį. 

TAIKININKĄ PRISTATĖ 
PRIE DARBO. 

Talkininkai to tik ir laukia. 

PASIBAISĖTINI VOKIETI 
JOS NUOSTOLIAI. 

Karės metu prarado 5 milijo 
nus kareivių. Londonas, bal. 23.—Visam 

vakarų fronte, ypač-gi Flandri 
joj, artilerijos veikimas didė- j Paryžius, bal. 23.— Vokie-
ia. Gauta žinių, kad kaip'čių laikraščiai skelbia savo 
Flandrijoj, taip Pikardijoj vo- kareivių nuostolius karės me-
kiečiai sutraukia skaitlingas tu. Tie nuostolių apskaitymai 
armijas. Reiškia, jie gaminasi čia gauta per Šveicariją. Vo-
•naujan užpuolimam 

Bet ir talkininkai juk tą 
patį veikia. Pasigamino at-

kietija per paskutinius 5 mė
nesius 1017 m. neteko 375,-
000 kareivių užmuštų ir ne

remti didžiausia ktfme n o - laisvėn paimtų. 
vokiečių užtelėjimą. Talkinin
kai tik ir lukeriuoja vokiečių 
siokio-tokio apilsimo. Tuomet 
jie parodys vokiečiams, kaip 
reik kariauti. 

Vokiečių laikraščiai kupini 
nusiminimo del savo kariuo
menės nepasisekimų. 

_ _ 

KARĖS PASKOLA DIDĖJA. 

Jau surinkta kuone pusė. 

Washington, bal. 23.—Su-
lyg pranešimų iš federalių at
sargos bankų dfstriktų, karės 
paskolos jau surinkta ' kuone 
pUSė _ $1,456,585,100> 

Abelnai imant nuo karės 
pradžios Vokietija vakarf) 
fronte neteko užmuštų ir ne
laisvėn paimtų suvirs 2,000,-
000 kareivių, arba viso apie 
2,975,000. 

Rytų fronte nuo karės pra
džios neteko nemažiau poros 
milijonų. Tatai išviso nuo ka
rės pradžios yra netekusi ne
mažiau 5 milijonų kareivių. 

PRANCŪZAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIUS. 

Paryžius, bal. 23.—Prancū
zai atmušė vokiečių užpuoli
mą rytuose nuo upės Avre ir 
arti Reims. 

REIKALAUJA PASKELBTI 
KARĘ TURKIJAI IR BUL

GARIJAI. 

LINKSMOS ŽINIOS IŠ JO 
MALONYBĖS CHICAGOS 

ARKIVYSKUPO. 

Šiomis dienomis gori), kun. 
M. I\nišas, Chicagos labdarių 
ingaliotas, kreipėsi į Jo Ma
lonybę Arkivyskupą Munde-
leiuą našlaičių reikalais su 
kai-kuriais prašymais. 

Jo Malonybė Arkivyskupas, 
kun. K ruso prašomas sutiko, 
kad nedėldienį po šv. Antano 
dienos visose lietuviškose Cbi-
oagos bažnyčiose butų daro
ma kolokta lietuviškos našlai
čių prieglaudos naudai. 

Tasai garbingas paprotys 
galėsiąs užsilikti ant visados. 

Taip-pat Jo Malonybė pra
nešė ir prašė duoti žinoti vi
siems lietuviams, kad jeigu iš 
priežasties karės, paėmus se
neliams tėvams sunūs, arba 
žmonoms vyrus į karišką tar
nystę — joigu likosios šeimy
nos iš tos priežasties turėtų 

kentėti vargą, o iš vyriausy
bės negautų pakankamai pa
šalpos — kad lai tokios šei
mynos kreipiasi į Jo Malony
bės raštinę. Tokioms šeimy
noms bus duodamoj pašaipos 
iš tam tikro dijocezijos kata
liku fondo. Jo Malonvbė la-
bai interesuojasi mūsų itaš-
laičių prieglaudos reikalais ir 
linki lietuviams kuogreičiau-
sia ją pastatyti. Taip-pat pa
duoda viltį, kad prieglaudos 
pastatymui lietuviai gausią 
kiek pagelbos ir iš suvienytų 
katalikiškų labdarybių šios 
dijocezijos (United Catbolic 
Charities of Chicago). 

Mūsų Arkivyskupo asme
nyje kitų tautų katalikai (tai
gi ir mes lietuviai) turi uolų 
apgynėją savo ir tautinių rei
kalų. 

Štai faktas. Nesenai VTash-
ingtone Amerikos Arkivysku
pų suvažiavime buvo praneš
ta, jog Suv. Valstijų senate 

buvo 
apie 

svarstomas klausimas 
kitataučių 

Nenori kareiviauti, pateks ka 
rės teisman. 

uzurauumią 
parapijinėse mokyklose išgul-
,j,-. \4~- i n i"' • i • vi u sargyba atgabentas 
dineti jų kalbą. Ivai-kurie se
natoriai šiuo karės laiku ypač 
susirūpinę greitesniu suame-
rikonininui visų ateivių. Jfe 
norėjo patirti Arkivyskupų 
nuomonę šiame dalyke. Tarpe 
kitų Arkivyskupų ir mūsų Ar
kivyskupas Mundeleinas griež
tai pasipriešino šitokiam su
manymui. Jisai pasakė, kad 
turįs savo arkidijocozijoje a-
pio milijoną katalikų ir nežino 
nei vieno, kursai butų prie
šingas šiais laikais valdžiai, 
arba šios karės reikalam*. O 
tuo tarpu tarpe tų katalikų, 
sako, yra apie 40% kitataučių, 
kalbančiu įvairiomis kalbomis, 
ir jie visi yra ištikimi šiai ša
liai ir josios valdžiai. Sako, 
valdžiai priešingi gaivalai 
randasi ne tarp katalikų, bei, 
kitur ir kitur lai jų valdžia 
ieško. Kasia Uis. 

1,500,000 VOKIEČIŲ KAREI 
VIAMS GRŪMOJA PAVO

JUS. 

Washington, bal. 23.—Va
kar senate atnaujinta reika
lavimas paskelbti karę Turki
jai ir Bulgarijai. 

—AVashington, bal. 23.— 
Suv. Valstijos turi naujai iš
rastas nuodingąsias dujas, ku
rios smarkiau veikia už vokie
čių dujas. 

Juos gali paliesti badas ar 
kas aršesnio. 

Ottawa, Canada, bal. 23.— 
Čia gauta depeša, kurioje pra
nešama, kad 1,500,000, vokie
čių kareivių vakarų fronte at
sirado dideliam pavojuj. Jie 
visi yra įsivarę kyliu talki
ninkų frontan tarpe llaze-
brouck, Amiens ir Noyon. 

Tie visi kareiviai maistu 
aprūpinami ištisai savaitei. 

Kadangi aplinkui juos yra 
plačios pelkės, tatai nėra ga
lima jiems laiku pristatyti 
maisto. Juos ten gali pagauti 
badas. 

GRAFAS ČERNIN AMBA
SADORIUS BERLYNAN. 

Washington, bal. 23.— Iš 
Prancūzijos vakar gauta ofi-
cijalė žinia, kad buvęs Austri-
jos-Hungarijos užsienių reika
lų ministeris grafas Černių 
skiriamas ambasadorių, Ber
lynan. 

GEN. MAURICE SIUNČIA 
MAS Į PRANCŪZIJĄ. 

Camp Grant, Rockford, 111., 
bal. 23.—Iš šalies sostinės vie
tos karės stovyklon po karei-

at-
kaklus talkininkas (pacifis
tas), kaipo dezertoris, Brent 
Dow Allinson, jaunas poetas, 
kurs atsisako kareiviauti. 

Jis yra chieagietis. Buvo 
šaukiamas kareiviauti. Bet 
atsisakė ir išdūmė Wasbing-
tonan.su protestais prieš ka
reiviavimą. 

Tečiau jis ten suimtas, kai
po dezerteris ir pristatytas 
stovyklon, kur, sakoma, jis 
bus teisiamas karės teismo. 
Už nepaklusnumą ir dezerci-
ją grasia mirties bausmė. 

Po atgabenimo stovyklon 
jis padėtas po areštu ir pri
verstas su kitais kaliniais 
dirbti visokius darbus. 

Tok i uo būdu pasibaigė to 
jauno vyruko atkaklybė. 

AUGŠTI MOKESČIAI AN
GLIJOJE. 

Juos dar labiaus norima pa
didinti. 

ANGLAI EINA PIRMYN. 

Londonas, bal. 23.—Sekan
tiems fiskaliniams metams 
Anglijos vyriausybė nuo gy
ventojų turi surinkti $10,250,-
000,000 paskolomis arba padi
dintomis mokestimis nuo pel
no, anot finansinių ekspertų 
aprokavimo. 

Manoma, kad išlaidos siek
siančios $15,000,000,000. Gi su 
dabartine taksacijos metodą 
nebus galima surinkti reika
lingų išlaidų. Truks $3.750,-
000,000. 

Salios iždo kanelierius An-
drew Bonar Law vakar,sąma
tą pasiuntė parlamentan. Tai 
bus didelė sąmata, kokios An
glija dar neturėjusi. 

Dabar gyventojai nuo kiek
vienų penkių dolierių įplaukų 
(pelno) vyriausybei išmoka 
$1.25. Bet to permaža. Tą mo
kestį norkna padidinti ligi 
$1.62. 

Vokiečių atakos visur atmuša 
mos. 

Londonas, bal. .23.—Majoras 
gen. Frederick MauVice, utili
tarinių reikalų karės ofise vy
riausias direktorius, siunčia
mas karės laukan. 

J i s nuskirtas darbttoties n-
merikonų ir prancūzų armijo
se bendrais reikalais. 

—AVashington, bal. 23.—Su
sekta suokalbis gegužės: 1 d. 
sukelti * darbininkų streiką, 
kad išgelbėti pasmerktą mi-
riop Thomas Mooney. 

Londonas, bal. 23.—Anglai 
užpereitą naktį palengva pa
sivarė pirmyn abiejuose prin-
cipijaliuose karės frontuose, 
paskelbė karės ofisas. 

Pa s i s t u m ė j o p i rm t u ties 
Villers-Bretonnoux ir Albert, 
Somme fronto, ir ties Robecą, 
Flandrijoje. 

Šiauriuose nuo Albert an
glai atmušė smarką vokiečių 
ataką. Ten vokiečiai buvo pa
ėmę vieną anglų poziciją. Bot 
anglai stojo kontratakon ir 
atbloškė vokiečius. 

KARIUOMENĖ PRIEŠ 
STREIKININKUS. 

Daugelis darbininkų sužeista. 

Amsterdam, bal. 23.— Vy
riausybė uždarė didele artile
rijos įstaigą mieste Hembur-
ge, už penkių mylių nuo Am
sterdamo, kadangi ten pakilo 
darbininkų streikas. 

Užpereitą naktį šalę įstaigų 
pakilo didelės riaušės, kuomet 
govėda užpuolė einančius dar
ban darbininkus. Daugelis 
žmonių sužeista, kuomet ka
riuomenė užatakav(f riaušinin
kus. Policija suareštavo strei
kininkų vadovus. 

% j _ _ _ _ _ ^ _ _ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ - — - — — — — • • ' • • • • • • • 

LIETUVIAI! PASIRODYKIME AMERIKAI IŠTIKIMAIS. PADEKIME JOS KARĖJE UŽ PRAKILNIAUSIUS ŽMONIJOS 
IDEALUS. PIRKIME LAISVES BONDSUS. 
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* « DRAUGAS »t 

UJHrTJ VTŲ KAKAIAK Ų DIKNHAOTIS , 
Eina kasdien* išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAUTA: 
$6.00 

metu $3.00 
t. Perkant atskirais numeriais po 2c. 

Prenumerata mokaai iš kalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pinigus 
J registruotu laišką. 

LITHUAltlAlI DAILY FRIKVP 

Published Daily eicept Sundays by 
DRAUGAS PUBUSHDCG <X)., Inc. 
1800 W. 46th Street, Chicago niiuois 
Phone: McKlnley $114, EstabL l t08 

TERMS OF SUBSCRIPTION: 
One year $6.00 
Six montbs $6.00 
Thursday's EdiUon $2.00 
At News—Stands 2c a Copy. Advcr-
tising rates on appllcation. 

"Draugas" Publlshing Co. 
1 8 0 0 W . 4 6 t h S t . Tel. McKinlcy 6114 C h i c a g o , UI . 

Antradienis, bal. 23, Šv. Jurgis K. 
Trečiadienis, bal. 24, šv. Fidelis. 

Pirmieji Įspūdžiai. 

REDAKCIJOS PASTABOS. 
* » • * . 

JSTABOS. j 
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REIKIA DAUGIAU SUSI
PRATIMO. 

Iš įvairių lietuvių kolonijų 
vis dažniau ir daugiau parei
na žinių su nusiskundimais 
prieš lietuviškuosius socijalis-
tus ir laisvamanius. Skundžia
si broliai katalikai. Vienur so
či jalistai su laisvamaniais kur 
sto katalikus sukelti parapijo
se trukšmus. Kitur tie amži
nieji nenuoramos katalikiškas 
draugijas pakeičia tiesiog ne
tinkamomis nei Dievui nei 
žmonėms. Dar kitur, ypač so-
cijalistai, pastato savo šerius 
prieš vyriausybę. Už jų tuos 
pasmerktinus darbus ir žing
snius dažniausia turi nukentė
ti ir nekalti žmonės. Kadangi 
tie nenuoramos visus bloguo
sius darbus atlieka prisidengę 
lietuvystės skraiste, nuo to 
daug turi nukentėti ir pati lie
tuvių tauta, lietuvių vardas. 

Kodėl taip, bet ne kitaip 
yra, pigu suprasti. Kaltas čia, 
žinoma, begalinis socijalistų ir 
laisvamanių išdykumas. Išgve
rusi ir purvina jų sąžinė ne
randa sau niekur ramybės. Ne
ramybė juos stumia despera-
cijon. Kad nepapulti pilnai į 
šitos nagus ir nors valandžiu
kei susiraminti, prisieina ko-
kiuo nors būdu pasigaminti 
šalininkų, iškreipiant iš doros 
kelio gerus žmones. Juk tai di
delis pasiganėdinimas padary
ti niekšais kitus taip, kaip jie 
patys yra. Tuomet drąsiau 
yra galima jiems išdarinėti 
bjauriausius darbus turint 
skaitlingesnį būrį vienamin-
v • 

cių. 
Bėt už visokius socijalistų 

ir laisvamanių purvinus dar
bus dažnai yra kaltas pačių 
lietuvių katalikų nesusiprati
mas. Tasai nesusipratimas 
kartais pasitaiko toks didelis, 
kad negalima jo nei pateisinti. 

Imkime kadir draugijas. 
Kiek čia mes jų rasime, soci-
jalistiškų ir laisvamaniškų! 0 
juk seniau jos visos buvo gry
nai katalikiškos. Ir šiandie io-
se narių nepalyginama didžiu
ma yra katalikai. Bet tie ka
talikai per savo apsileidimą 

nis arba nezaležninkas, žiūrė
kis ir plečia savo propagandą 
prieš kleboną, vyskupą ir 
prieš visą katalikų dvasiški-
ją. Susipratę katalikai tokiam 
nelabėliui pasiunčia spriktą 
panosėn ir veikiai su juo ap
sidirba. Nesusipratusius te-
čiau išveda iš doros kelio ir 
sukelia nereikalingus trukš
mus. 

Taip yrą visame lietuvių gy
venime. 

0 tečiatr lietuviai katalikai 
labai lengvai gali jų nusikra
tyti. Katalikams tik reikia 
daugiau susipratimo ir vieny
bės. Susipratimas priduos 
daugiau drąsos. Su drąsa juk 
tie patys mūsų tautos ir baž
nyčios priešininkai daugelį 
gerų žmonių suklaidina. 

Susipratimą gi galima įgyti 
ne kitaip, kaip skaitant gerus, 
katalikiškus laikraščius. Kas 
iš lietuvių katalikų skaito so
cijalistų arba laisvamanių 
šlamštus, tasai gamina sau 
virvę ant kaklo, tasai nekuo-
met nesusipras, bet veikiausia 
paklys. 

Tik geri laikraščiai veda 
žmones susipratiman. Kaip 
sveikas maistas duoda kūnui 
stiprybę ir sveikatą, taip ge
ras laikraštis tobulina sielą, 
veda susipratiman. 

Lietuviams todėl reikia dau
giau susipratimo. Tuomet, 
kaip bematai, iš mūsų tarpo 
išnyktų visokio plauko nenuo
ramos. Neturėtų visokių paže
minimų kentėti mūsų tauta ir 
mes patys. 

IŠAUŠUS PAVASARIUI. 

Pavasaris. Viskas, kas tik 
gyvuoja ir randasi ant že
mės, bemažko iš kailio neria
si džiaugdamos, jogei ir vėl 
tasai mylimasis pavasaris su-
gryžo, gi su juo tiek link
smybės ir džiaugsmo. Pauk
šteliai, tarytum, norėdami per-
viršinti visus kitus Dievo su
tvėrimus, daugiausia džiau
giasi, nuo aušros ligi sutemos 
čiulba, pakyla nuo žemės žo
lės kuklieji lapeliai, tarytum, 

I maldaudami Dievo, kadf Jis 
įsileido savo tarpan vieną-kitą (^daugiau žemės nepaliestų su 
iškrypusį iš doros kelio vėją 
vaikį, davė jam balsą, gi tie 
raudonkakliai, kaip bematai, 
įsivyravę ir tempia draugiją 
kur į pelkes. Katalikai nariai 
mato bloguosius darbus, mato 
sau skriaudą, jaučia širdperšą 
ir nesmagumus, tečiau neturi 
tiek reikiamos drąsos, kad 
prieš tai pakelti savo balsą. 
Kenčia^ir tyli, arba rašo laik
raščiams nusiskundimus. Tok
sai katalikų narių pasielgimas 
priešininkams dar labjaus su
stiprina ragus ir tie griauja 
doros pamatus prie kiekvienos 
jiem* tinkamos progos. 

Imkime parapijas. Įsimaišė 
nesusipratusių katalikų tar 

šalčiu. Medžiai apsikrauna 
prisirpusiais pumpurais ir tik 
lukeriuoja kaitresnių saulės 
spindulių ir šiltesnio vėjo, kad 
išskleisti žaliuosius lapus ir 
paskui duoti prieglaudą spar
nuotiems giesmininkams. 

Žodžiu tariant, rodos, vi
sas gyvas ir negyvas pasaulis 
pradžiuga sųgryžtančiu pava
sariu. Visi garbina Visagalį už 

\Jo stebuklingąjį pasaulio su
rėdymą. 

Bet yra ant žemės šalių ir 
žmonių, kuriems nelemta 
džiaugties sugryžtančio pava
sario malonumais. Kodėl t Nes 
jiems pavasaris — tai tolesnis 

| karės vėsulos tęsimas, tai vis 
pau k'dlcs cicflikutis, laisvama- daugiau ašarų ir skurdo, dau-

Mes, li^uviai, esame įsi
vaizdinę kareivių gyvenimą, 
kaip aštriausį visame pasau
lyje. Todėl gal ir atsiranda 
mūsų tarpe tas neapkentimas 
to, kas yra militariška. Man 
ir-gi prieš pašaukimą į ka
riuomenę ėmė baimė, kad štai 
žmogus eini ant mirties. Pra
dedi tokį gyvenimą, kurį' už
baigsi tiktai ant grabo lentos. 
Bet mane šiek-tiek suramino 
ta mintis, kad aš einu į tokį 
baisų gyvenimą del idėjos, 
kad yra mano priedermė stoti 
ginti tą kraštą, kurio aš esu 
pilietis. Todėl ir besirengiant 
apvažiuoti pasidarė ramiau 
ant širdies. 

Atvažiavus į Camp Devens 
jau kitaip dalykai pasirodė. 
Išvažiuojant iš Brockton, 
Mass. vietinė Ėxemption 
Board paskyrė mane vado
vauti 16 vyrų, kurie su ma
nim važiavo iš to miesto. At
važiavus į Bostoną buvo ne
mažai darbo sulaikyti savo 
draugus nuo smuklių, nes 
kiekvienas norėjo nors pasku
tinį sykį pasigerti prieš pas
tojimą kareivių. Pasisekė 
juos sulaikyti ir visi blaivus 
sulipome ant Special trauki
nio. Aplinkui grūdosi minios 
žmonių. Visi buvo susirinkę 
mus išleisti. Traukinyje bu
vo ar£i tūkstančio vyrų. Kada 
traukinys pasijudino, vienas 
lietuvis Vincentas Antanavi-
šius ant korneto sugrajino 
patrijotišką dainą. Pî mrodė 
gausios ašaros ant žmonių vei
dų. Skaudu buvo atsisveikin
ti. 

Kada traukinys smarkiau 
pradėjo eiti, tai daugumas 
busiančių kareivių . stengėsi 
paskandinti savo rūpestį deg
tinėje. Atvažiavus į Camp 
Devens sustojome pačioje 
camp. Iš abiejų pusių gelžke-
lio buv0 matyti daugelis ka
reivių, prastai apsirengusių, 
kasančių kelius ir ariančių 
laukus. Daugelis naujokų vir
ste išvirto iš vagonų. Tada 
visi numaršavome į centralinį 
ofisą, kur buvome užregis
truoti ir nuo to laiko likome 
kareiviais Suvienytų Valstijų. 

Pirmos kelios dienos grei
tai praslinko. Viskas buvo 
nauja ir indomu. Per tas ke
lias dienas buvome egzaminuo
ti kelių daktarų. Tuojaus bu
vome visi skiepyti prieš vi
sokias ligas ir gavome pirmu
tinius vaistus prieš tyfą 
(typhoid). Svarbiausias rupes
nis oficerių yra, kad jų karei
viai butų sveiki. Todėl yra po 
gera priežiūrą daktarų. Ži
noma, kad kareiviai butų 
sveiki, reikia, kad jie gautų 
gerą ir sveiką valgį. Tomes^ 
gavome iki valiai. Taip pat 
yra duoti įsakymai, kad nors 
trįs kartus į savaitę kareiviai1 

turi plauti savo kūną. 
Darbas yra nepersunkus, 

bet ant lauko iš pradžios žmo
gus greitai pavargsti. Išsimie
goti irgi duoda iki valiai. IS 
visų atžvilgių aš atradau ka
reivio gyvenimą daug geres
nį, negu paprastas lietuvio 
gyvenimas. 

Aš esu tos nuomonės, kad 
nesvarstant tikslų šios karės 
ir atidedant jos laimėjimą į 
šalį, galima sakyti, kad jei 
nieko daugiaus nenuveiks 
Amerikos kariuomenė/ tai 
nors ant tiek atneš' visai ša
liai naudos, kad padarys svei
kus ir drūtus vyrus iš savo 
jaunuomenės. Duos jiems ge
ros, ir reikalingos disciplinos, 
o kurie sugrįš iš šios karės, 

I tai bus vyrai su sveikais ku-
nais. 

Žinoma yra didis pavojus 
ištvirkti, bet jei kareivis bus 
dievobaimingas ir doras vy
ras, tai jis nuo to pavojaus iš
sisaugos. Ištvirkėlių rasi vi
sur ir kariuomenėje, žinoma, 
jų yra, bet nedaugiausiai. 

Pervažiavus vandenyną 
tada mums kareiviams mirtis 
kasdien žiūrės į akis, bet mir
ti ir taip namie gyvendami 
turėsime, jei mums yra lemta 
mirti ant karės lauko, tai nė
ra prakilnesnios mirties kaip 
ginant žmonijos teises. 

Lotynai sakydavo: "Dulce 
et decorum pro patria mori". 
(saldu ir gražu už tėvynę mir
ti), lietuviai tą sakinį užmir
šo šiomis dienomis, bet jų 
protėviai, kurie gynė savo 
tautą ant Žalgirio lauko prieš 
tuos pačius teutonus, prieš 
kuriuos mes šiandieną rengia-
miesi kariauti, su to sakinio 
mintimi pilnai sutiko. Malonu, 

(žinoma, ir mums lietuviams 
kareiviams butų kariauti po 
Lietuvos vėliava, bet kadangi 
tai nėra galima, mes linksmai 
kariaujame po Suvienytų Val
stijų vėliava ir tikimės kad po 
šios karės, kada vėl taika su
grįš pasauliui, tai mes galėsi
me pamatyti Lietuvą vėl kai
po tautą pilnoje savo grožybė
je ir galėsime iškėlę jos vėlia
vą greta S. V. linksmai grįžti 
namon. 

Kas link lietuvių kareivių, 
tai lietuviška visuomenė turi 
svarbią užduotj prižiūrėti, 
kad tas prakilnus jos jauni
mas neištautėtų. Dabar yra 
išleistas mūsų Campos aug-
ščiausios valdybos įsakymas, 
kad kiekvienos tautos karei
viai laikytų, savo susirinki
mus, į kuriuos užkviestų savo 
tautos kalbėtojas. Tai yra pui
ki proga suvienyti lietuvius 
kareivius ir lietuyiškai visuo
menei yra proga suteikti jiems 
lietuviško peno. Mes, karei
viai, tikimės kad, jųs mūsų 
viengenčiai, mūsų neapleisite. 

Kareivis, J. J. Roman. 

Į Našlaičių Rei 
kalais. 

|Kai centras atidėjo lenkty
nių terminą (amžinųjų na
rių) iki 1 d. liepos — tai kuo
pos ir nurimę. Sako, kam čia 
skubinsi, kad galas lenktynių 
dar toli. 

Šiaip ar taip, biskį atsilsė
jus, reikės ir vėl toliau į ke
lionę Leisties, nes darbo prieš 
akis dar labai daug. Juk naš
laičių prieglaudai dar nei pa
matai nepaliesti. 

Gavome žinią, jog Šv. Jur-
Įgio parapijos kuopa gavo ne
senai vieną naują amžiną na
rį su šimtine žinomą biznierį 
prie Halsted st.—p. Bručą. 

Tad—164-tas—-j>. Bručas. ' 
Bet Apv. Dievo parapijos 

kuopa ir vėl tolyn šiek tiek 
pasibėgėjo. Veltui ji dairosi, 
kad kas nors vytųsi ją. Štai 
ką mums rašo tos kuopos ko
respondentas: (jau senokai Į 
gavome). 

• 

giau kraujo praliejimo ir mir
tingumo. Kaip čia žmonės 
džiaugsis, jei su auštančiu pa
vasariu karės laukuose atnau
jinamas smarkesnis veikimas 
ir milijonai vyrą varomi į 
skerdynes. Reiškia pavasaris 
ir su juo mirtis visiems tiems, 
katriems likimas leido papul
ti pačian pasibaisėtinos karės 
sukurin. \ 

Pavasariu negali pasidžiau
gti nei mūsų tėvynė, kurią 
pagrobė baisus žmonių lais
vės priešininkas. Ten užuot 
džiaugsmo pavasario metu vi
sur matosi tik ašaros, ligos ir 
neišpasakytas vargas. Bet tai 
jau nebe pirmas toksai žiau
rus pavasaris ir gal dar ne
paskutinis. Nes priešininkas 
dar perdaug stiprus, kad jį 
butų galima tuotuojaus įveik
ti. Jis bus įveiktas, negali but 

apie tai ir kalbos. Bet tas už
ims daug laiko. 

Turėkime viltį, kad po šios 
pragaištingos karės ant žemės 
įvyks geresnė visuomeninė 
tvarka, žmonės daugiau nebe-
siskers ir su ta viltimi šiandie 
darbuokimės, sulig savo išga
lės, kad Amerika šitoje karėjo 
išeitų pergalėtoja. Nes jei ka
rė -pasibaigtų priešingai, Lie
tuvą patiktų pragaištis, žlug
tų mūsų visos pastangos apie 
šalies ir taupos laisvę ir nepri-
gulmybę. 

Todėl visi išvien stovėkime 
už šalies vyriausybę, pagelbė
kime jai laimėti karę ir pa-
liuosuoti visą žmoniją iš ver
gijos. Tuomet išaįs tikrasis 
pavasaris visiems. 

Ant. 

Balandžio 1 d., 4-toji Lab
darių kuopa laikė mėnesinį 
susirinkimą, į kurį pribuvo ir 
W. PullmaVo klebonas, kun. 
J. Paškauskas. Nors žmonių, 
iš priežasties Velykų šventės, 
atsilankė labai mažai, bet vis
gi pasekmės pasirodė nemažos. 
Atidarius susirinkimą, kun. 
J. Paškauskas paaiškino gar
bės nariams reikalingumą pi
nigų dabartiniame momente ii 
ragino aukoti kiek kas gali. 
Bematant tuoj trįs šimtinės 
pasitiesė ant stalo. Aukavo se
kanti: Zofija Bartkaitė $100, 
Liudvika Tamušauskaitė $50, 
Elib. Jotužytė $25,* Jonas Ru
steika $15, Juod. Rajauskas ir Į 
Marijona Birgelienė po $5. 
Po to, kun. J. Paškauskas kvie-
tė daugiau įstoti į.garT>ės na
rius, nes, girdi, butų didžiau
sia sarmata, jei kuri Chica-
gos kuopa pralenktų 4:tą Lab
darių kuopą. Po tokio paaksti-
nimo 4-ta Labd. kuopa dar du 
amž. garbės narra laimėjo: 
Oną Gilvidaitę ir Liudviką 
Prančiulaitę. Pastaroji ant 
karto ir visą šimtinę užmokė
jo. Garbė jai už tai. Tokiu 
būdu vien garbės nariai su
darė tris šimtines. 

Ant kito susirinkimo tiki
masi daugiau aml garb. na
rių gauti, nes kai-kurie davė 
žodį ant ateinančio susirinki
mo įstoti į eilę prakilnios dva
sios žmonių. 4-ta Labd. kuopa 
šiandie turi 66 amž. garbės 
narius. Taip-pat gali pasigir
ti, kad į vieno mėnesio laiko
tarpį garbės nariai sumokėjo 
16 šimtų dol. Apart to, nutar 
ta balandžio 28 * d. surengti 
puikų vakarą labdarybės nau
dai ir pakviesti visas draugi
jas. Apsvarsčius kitus bėgan
čius reikalus susirinkimas ta
po uždarytas. Gardės Narys. 

• į 

RAŠYKITES į "DRAUGO 
BENDROVĘ. 

I Kapitalo* p«m*Kwm Wfi*> mpOfiOO. 
NUTABTA: ^gJ^^H nuo $35J00 * tlOM. 

Šiandien musy W k r a « ^ Wmi» dar iwwša pelno. 
Bet kodėl? Gi labiausia todėl, kad visuomene mažai 
buvo užinteresuota, kad laikraščiui yerai sektysi. 

Vienatinis lietuviu, kataliku dienraitit •Draus*" 
pereitą rudeni patapo visuomeniška ir prieinama ištai
ga, šėrai nuo $25-00 numažipti ikk$10.00. Senasis 
vienas šėras bus vertas pustrečio nauju. Dabar "Orau-

Bendrovė prieinama visiems. 
Tad,'lietuviai katalikai, stokime kuoskaitlingiau-

siai i "Draugo" Bendrove. Pirkite jos serus. 
"Draugas" nori pasistatyti lietuviu, eentre 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.). 
Gerb. kunigai prašomi yra patarpininkauti šėrg 

priėmime. 

hHO? 

........................~ •.-« ....___.— 

ti 

S 

Kuponas uisirašymui "Draugo'> Bendrovės šėru. 
DRAUGAS PURLISHISG COMFAJTY, 

1900 We*t 46tb 
CHICAGO, ILLLsTOIft. 

. 
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P. Grigaitis nesukelia, jeigu 

kas kitas ima ką nors rašyti 
apie kapitalą, kapitalizmą, so-
cijalizmą. Tuomet jisai su di-

\ džiausiu įnirtimu griebia 
plunksną ir švaistosi su ja po 
"Nauįienų" skiltis, išrodinė-
damas baisų nerimtumą ir ne-
žinystę to, kuris išdrįso rašyti 
apie tokius dalykus, kurių pa
žinimo monopolį juk seniai 
jau soeijalistai paskelbė vi
sam pasauliui. 

jei$n turto valdymo 
Į forma ne "kapitalizmas," o 
I "kapitalas," tai kasgi tada 
bus kapitalizmas? Kaip jus 
manote, ar p.^Grigaitis atski
ria reikšmę žodžio kapitalo 
nuo kapitalizmo. Lyg išrody-

|tų, kad neatskiria. Gana jau 
gana. Iš didelio rašto, išėjo iš 
kramto. j Sparnaitis. 

i 
» -
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Kadai čia * * Darbininkas'' 
prasitarė apie kapitalą. Kapi
talas — tai jo supratimu yra 
šiokie ar tokie turtai. Vaje 
tu mano, kas pasidarė. Anot 
"Naujienų"— 

" *' Darbininkas'J postrin
gauja, 

"Darbininkas" nesupran
ta, ką tas žodis reiškia. 

"Darbininkas" „ girdėjo 
skambinant, bet nežino 
kur. 

LAIŠKAS Iš LIETUVOS. 

Jonas Keliotis, tik ką gavo 
laišką nuo savo sesers, įs Fet-

| rogrado, kuris skamba sekan
čiai: 

i 

Taigi— 
165. Ona Gilvidaitė. 
166. Liudvika Prančiulaitė. 

kaip Primename visiems, 
stovi lenktynės. 
1. Apveizdos Dievo para£. 

kuopa 66 
2.' Šv. Jurg io .46 
3. Šv. Kryžiaus 29 

1. Šv. Antano par. .kuopa.. 11 
2. Šv. Mykolo ...'.. 
3. Nekalto Prasid. 
4. Mejrose Park'o 

\ 

Buvo paėję gandai, kad į 
lenktynes stoja Visų Šventų 
parapija, kad jau gavusi net 
kelius amžinus narius, bet lig-

\ • 

O tuo tarpu paklausykime 
mūsų Saliamono ištarmės: 

tis, "Naujienų" 92-ame nume-
ryj—tai anaiptol ne tas-pat, 
kas turtas, pramonija, išdįr-
bystė. Kapitalas yra tam tik 

Mielas Broli:— 
Senai beesu gavus laiškelį 

nuo brolio. Tankiai pamislinu, 
gal įau gyvo nebėra. Siųstus 
pinigus važiavimui Amerikon, 
apturėjau. Širdingai aSiu! 
Pasikalbėjus su žymesnėmis 
ypatomis, pavojingumo dėlei, 
dabartiniu laiku, nepataria 
važiuot. Bet atėjus ramesniam 
laikui, važiuosiu, nes esu la
bai išsiilgus Hbrolio, o anf.ra 
yra labai vargingas ir liūdnas 
gyvenimas, atsiskyrus nuo sa
vųjų. Viskas brangu. Kaip 
tik galiu išsimaįtyti. Svaras 
duonos kainuoja 2 rub.; sv. 

"Kapitalas, - r a š o p. GrigaiH«ia u t i e n o s m ė s o s \ r u b ' 5 0 kP'' 
o kiaulienos 6 rub.; sv. svies
to 9 rub. Iš šio padavimo bus 
suprantama ir kitų daiktų 
brangumas. Perkant, turi tu-

m. turto'vąWwno"forma, o . " ^ *?» .*?* i š! e i s t e s P i rk i" 
ne turtas apskritai, ne fabri
kai ir dirbtuvės patys savai
me. ; ^ 

šiol tos žinios taip ir lieka dar 
nepatvirtintos. Nieko negirdė
ti nei apie Aušros Vartų pa
rapijos kuopą. 

T w tarpu girdėtis, kad šen 
ir ten naujose vietose, Cbiea 
gos apieliitkėse žadama steig
ti naujos labdarių kuopos. I 
darbą, broliai ir sesutės. Naš
laičių ašarėlės neduoda mums 
ramumo. Našlaitis. 

mui daiktų korteles. 
Lauksiu nuo brolio atsaky

mo. Su Dievu 
Sesuo Ksaverija. 

k>» 

NORTH SIOEČIEMS. 
Kurie norite dienrašti "Dran-
ant nedėlios ar užsirašyti ant 

metų, malonėkite pranešti laiškų 
ar ypa tiška Į 1 namus. Taipfi dar 
daujr yra neuisimokėjusiu, malonė
kite užsimokėti, pas mane, nes 
gaUma kiekviena diena ar TflfttJfc 
Be to salite nusipirkta 
Bendrovės šėrus pas mane. 
pirkti. 

A. HAC&KDA, 
1*59 Wakaaeia A**., amt S-dfc labu. 

¥"e 
Stocks ir Bonds Perkami ir Parduo
d a m veiklus darbas. Andrevrs A Co., 
108 6o. La SaUe s t , uždėta 1900 m. 
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SIOUX CITY, IOWA. 

Balandžio 14 d., bažnytinėje 
syet., š v . Onos draugija bū
va surengus vakarą su jnurgu 
programų. Vakaras pasižymė
jo ypač tuom, kad visi užkan
džiai i r gėrimai „buvo tikri 
lietuviški. Laike vakarienės 
griežė Frankl ino benas. Pas
kui pasirodė parapi j inis cho
ras su vargonininku J . Pra-
kaičiu. Visųpirma visioms su
stojus, choras užtraukė Lietu
vos himne. Po to, p. J . Pra -
kaitis prakalbėjęs keletą žo
džių, pers ta tė kalbėti kun. J . 
Tamoliuną iš So. Omahos, ku 
ris buvo atvykęs an t keturių 
dienų klausyti išpažinties. 
Gerbiamas kalbėtojas plačiai 
apipasakojo Lietuvos istoriją 
nuo pradžios ilfi dabartinio 
laiko. Taipgi papasakojo apie 
Amerikos lietuvius, kada lie
tuviai pradėjo keliauti į šią 
šalį, kur apsigyveno ir koks 
jų buvo gyvenimas. Išpasako
jo kada ir iš kur atsirado 
mūsų socijalistai ir laisvama
niai. Prakalba nors buvo ilga, 
bet žmonėms labai patiko. Po 
kun. Tamoliuno kalbos, buvo 
pers ta ty tas p ra ta r t i keletą, žo
džių lenkų kun. T. \Yaloszik, 
kuris buvo pakviestas į tą va
karą. Kun. Waloszik keliais 
žodžiais ragino lietuvius vie
nybėje darbuotis labui tautos 
ir bažnyčios. Po prakalbos p-lė 
V. Birželaitė gražiai padekla
mavo "Ciciliku žiedai . ' ' Ant 

čioje gieda. I& pradžių darbas 
buvo sunkus ir choras nemažai 
padėjo triūso iki atsistojo ant 
tvirtesnių kojų. Šiandie jau*ir 
parapijonai pripažįsta ehopo 
svarbą ir jį užjaučia. Nąrs da
bar prie choro priguli daugu
ma jausimo, kurie nėra vyčių 
kuopos nariais, bet garbė pri
klauso vyčiams, nes jie pir
miausia tą darbą pradėjo. 

Kad sudarius viską j gerą 
tvarką, vyčiai dabar sutaisė 
kaipir du choru. Bažnytinis 
choras jau nesivadins vyčių 
choru, bet tiesiog bažnytiniu 
ir prie jo galės priklausyti i r 
vyčiai ir nevyčiai, o ki tas cho
ras vadinsis vyčių choru įr 
prie jo galės prigulėti t iktai 
vyčiai. Repeticijos bažnytinio 
choro atsibus utarninkais baž
nyčioje prie vargonų, o vyčių 
choro repeticijos atsibus ket-
vergais. Yra kviečiamas jau
nimas rašytis į tuodu choru. 

Nedėlioję, balandžio 28 d., 
vyčiai rengia dideles prakal
bas, kurios atsibus F rank ir 
James svetainėje, prie 23-čios 
gatvės ir Lake St. Prakalbos 
prasidės 2 valr po pietų. Kal
bės žinomas kalbėtojas ir jau
nimo tarpe veikėjas, Lovolo 
universiteto studentas, Al. M. 
Račkus. Todėl yra kviečiamas 
jaunimas ir visi paklausyti p. 
Al. M. Cačkaus prakalbų* 

(iegužės 4 d., toje pačioje 
svetainėje vyčiai rengia vaka
rą su dideliu programų. 
Smulkmenos bus pranešta vė-

G Aš' 
1 f " '•"•• 

9 
• — ' 

Josepa, Marciuska 50.QO 
Joseph Dobieckis 50.00 
Jonas Kvederas 50.00 
Kazimir Jeselakis 50.00 
Joseph Mierskss 50.00 
John Pocius 50.00 
John Budminas .x 50.00 
Paul £uWeTWii| . . . . . . , . 50.0U 
Joseph Fociu* , t , 
Agneška Warapinskas . . . . 50.00 
Petronėlė Pilkis . . . . . . . . 50.00 
WilHan Holmis . . . . . . . . 50.00 
John Petrošius 56.00 
Anton -Jablonskis 50.00 
John P. Bardens 50.00 
Ben Lackauskas 50.00 
Jonn Lomsargis 
Anthony J. Masgera 
Antanas Janauski 
John Rakauskis 
Charles Trilikauskas . . 
Anthony Kartanas 
Gregory Burba '.%. 
Elenera Jeneliunas . . . . . . 
John Jurevicz 
Kazimiera Navickaitė . . . . 
Peter Fenteris . . , . . . . , . . 

Julius Welichka 50.00 
Steeve Jtaveskis 1 50.00 
Joseph K»weckis . . . . 50.06 
Peter Bučius 50.00 
Joseph Statkus 50.00 
Tautiška. Pašelpinės Dr-stė 50.00 
Joseph Yanas 50.00 
Gteorge Kspocui* 60.00 

5O.0OIjo.ftph Kaupai 50.00 
John Ka/velis 50.00 
Joseph Itiand 50.00 
Etebets ĮJorusaitė 50.00 
Rared Robart 50.00 
Kostantas Daveika * 50.00 
John Būrus 50.00 
Adam Dekus . . . . . . 50.00 
Adam Slemon 50.00 
Frank J. Yanas 50.00 
Mike Skerston 50.00 
Jahn Baukus 50.00 
Antanas Miksonis 50.00 
MUK Butrinas . 50.00 

# • • 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
§0.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.60 
50.00 

galo Šv. Onos draugijos narės 
sulošė t r is gražus i r juokin
gus veikaliukus: "Čigonės at
s i lankymas," "l>vi kūmutės.' ' 
ir ' 'Gir tuoklė su blaivininku.' 
Lošimas publikai labai patiko. 
Po vaidinimui, parapij inis 
choras dar padainavo, kelete 
dainelių ir tuomi pasibaigė 
programas. Publikos buvo pil
na svetainė. Pelnas, kaip gir
dėjau yra skiriamas parapijos 
naudai. Garbė Šv. Onos drau
gijai už surengimą, tokio gra
žaus vakaro. Vietinis. 

DETROIT, MICH. 

MELUOSE PARK ILL. 

Vietos jaunimas darbuojasi 
kiek tik gali. L. Vyčių bažny
tinis choras pastaruoju laiku 
ta ip išsilavino, kad net malo
nu dabar klausyti kaip bažny-

Nors mūsų Tautos Fondo 
93 skyrius nedaug turi narių, 
bet aukų rinkime labai pasi
žymi. 

Balandžio 11 d., valdybai 
peržiurėjus knygas^ nuo naujų 
metų iki balandžio mėnesio 
rado, kad aukų buvo surinkta 
308 dol. 72 c. Apmokėjus įvai
rius skyriaus iškaščius, 21 dol. 
75c., Tautos Fondo centrui 
pasiųsta 287 dol. Visiems T. 
F . nariams, kurie darbavosi 
aukų rinkime tariame širdin
ga, ačių. 

Pr ie progos pranešame, kad 
kas iš (Jetroitiecių norėtų pri
sirašyti prie Tautos Fondo 

arba mokėti mėnesi
nes duokles bei Uflkiais rei
kalais galite kreijms^ į 'sky
riaus sekretorių: J . K. Gervi-
lis, 25 Hindle st. J i s kiekvie
nam suteiks visas smulkme
nas. T. F. 93 8h. Valdyba. 

J o s e p h F . B u d r i k 
F r a n k J . Gabrie l 
J a e o b K r a u s e 50 .00 
Sten*a J a e k s o n 50 .00 
Stanley Uksaa 5a00 
S t e f a n i a K a n i a 50 .00 

5 0 . 0 0 
ĮOO.'OO 

5 0 . 0 0 
50 .00 
5 0 . 0 0 

įeo.oo 
00.00 
50.00 

100.90 
50.00 

• • • *• 

John Uksas , , 
Frank A. Poazka , 

• 

Felix Manekis 
George Galki* 
Tedy Nileezka 
Robert Abelis 
Viktor Petkus 
Gust Grigai . . 
Alexander Szimkufr . . . . 
Stanli. K«pB t i» > > 

. . . . . . . . 
• M ^ ^ M - 1 

Stanislow Slamon 50.00 

' W5aoo 
—r • . 

TOWN OF LAKE DISTRIOT 
— 

* • » %%<* • • 

Frank Fantą . .„ 100.00 
Jokn Dūlinsiu* 50.00 
Geo. M. Papadeikfj • • 3,000.00 hau. Jaummo Budintojas.] ̂  G a l i d u g _ _ ^ • 

• • 

Stanley Janusz . . . . . . 100.00 
Joseph M. Sztuka 
Anton Laucius 
Marie Lonen , . , 
August Ankowski 
Joseph Koszis 
Michael A. ZiegHKtnt . . . 
George Janush . . . , 
Andrew Radwvicz . . . . . . . . 

Alexrander Kukuraitis . . 800.00 
Tądeuez Tekorius 50.00 
Ignacas Zelnis 100.00 
Peter Monstvillo v 50.00 
Konstantinas Kupee 50.00 
Anton Narkiewicz; 50.00 
Stanislowa Basjovilk . . . . 100.00 
Petronelia Galnaitė 50.00 
Francis Shimanis ». 50.00 
Doniicela Valancite 50.00 
Liudvika Yundulaitė 50.00 
Charles Urbutis 50.00 
Stanley Matutis 50.00 
Julionas Skliaudis 100.00 
Antanas Jokuzis 50.00 
Jonas Sutkevicz 50.00 
Frank Čekanauski 50.00 
Joseph Dijokas 50.00 

I Alex. Kviatkauskis . . . . . . 50.00 

r i į c i 
_ J t _ S] m 

"Draugo" Bendroves Knygynas. 

" 

Visiems savo nrietellams patartame skaityti 
ir platinti mūsų išleistas knyras. 

Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny
gos numeri ir vardą. Pinigus reikia siųsti iškalno 
lfiperkant money order arba registruotame laiške. 
Mažiaus dolerio galima siųsti krasoa ženki šilais. 

_T» -r: 

No. 

Ko. 

No. 

No. 

No. 

No. 

t • 

Pred Luchay 

5aoo 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Kaz. J . Filipovich 60.00 
Frank P. Balkus 

1 l>. L. Jezereski . . 
Mikodim Runaicze 
Vincent Maekoviak 
Dominik Laucius 
Anna Balčiūnas 
Izid. Girziauskis . . . . 
Peter Gaveiko 
Lewis Kareiva . . . . . . . . . 
Tadausas Aldiunas 
Vai. Lauceviez 

Lietuvių Laisves Bonds'ų 
riūs. 

. . . . 

. . . . . . . 
• • 

Anton NavakauskiS\ . . . . . . 
Joseph Baubles 

50.00 
50.00 
50.00 
50.eo 
50.0« 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

• 

• • • . . . . . . 

Paulina Skrobutenas 
Chas. Mackinas 
Jonas Bikus 
J. Dudėnas 
Aniela Yuszkoni . 
Louis YakimovL.1;! 
Jonas Kacįnskis 
Nellie Garzauskis 
Joseph Lavickas 
Stanley Sungaila 
Anton Bondzinski 100.00 
George Rastanis 50.00 
Tony Rauba l. 50.00 
Mikolas Ežerskis 50.00 
John Viscont 50.00 
Dr-stė Liet. Didvyrių No. 2 50.00 

. . . . . . . 
• . . . 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 Į 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

2,200.00 

Vincent A. Stonkus 
Jonas Skayzgins 50.00 
K. Nawicke . . 50.00 
Tony Pocius 50:00 
Joseph Sturonas 50.00 
Joseph Krivickas . .* 50.00 

Sky ^ 

Trečios Laidos Laisvės Bondsų Kampanijos vedimui Fe-
deralė Valdžia įsteigė Lietuvių Skyrių septintame Federa 
liame Distrikte. T 0 skyriaus CENTRAS yra UNIVERSAL 
STATE BANK, 3252 So. Halsted st., Chicago, BĮ. To banko 
prezidentas — p . J . J . Elias i r kasininkas — p. John J . Bag-
džiunas, y ra Lietuvių Skyriaus vedėjai. 

Laisvės Paskolos Komitetai. 
Federalės Valdžios įgalioti — pp. Jos . J . El ias ir John 

J . Bagdžiunas įsteigė Lietuvių Komitetus visose Chicagos 
lietuvių parapijose i r kitose kolonijose. J i e nuo savęs įgalio
jo komitetus, kuriems pavedė teisę r inkt i Laisvės Paskolos 
Bondsų subskripcijas įvairiose kolonijose. Lietuviai, kurie 
turi te atliekamą dolerį, pirki te Laisvės Paskolos Bondsus nuo 
lietuvių komitetų per l i e tuv ių Skyrių. Tuomi pakelsite savo 
tautos vardų i r prigelbėsite savo Tėvynei Laisvę išgauti, nes 
Suvienytų Valstijų laimėjime gludi ir mūsų Tėvynės likimas. 

BRIDOEPORT DISTRIOT. Joseph Ridikas 50.00 
Felix Platkauskas 5(^00 
Alenander M. Jakubaitis 100.00 

Alex. Yuknis 
Prancišlca Adomaitis 
Grace A. Toleik 

50.00 
. 50.00 
500.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Keistuto Loan & Bldg. Ass. 
No. 1 ^ . . . . $2,000.00 

Anthony Rentauskas . . . . 50.00 
Stanley J. Petkus 50.00 
Mikolas Szilinskas 50.00 
Charles S. Pavietas 50.00 
Peter i*a*dauskas 50.00 
\Vladislaw Macudzinski . . 200.00 
Martin Bocian 100.00 
Joseph Leneiko 50.00 
Jofeft ? . Ew*ldas 50.00 

. . . . . . 

• • • • 
• • » « 

Matejįsy Kucinski 
Anton Maeewicz 
Frank Sandrauskis 
Mikodim Šlajus . . 
John Šimėnas 
Karui Skinulis 
Julius Yurgilas 50.00 
SteUa Yurgilas 50.00 

#John P. Pazauskas 100.00 
S t a n i u s * Pužauskai^ 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

100.00 

Joseph Getchas 
Kazimir Beinauskas 
Peter Pluskus 
Thomas Lidzius ^.., 
John Lukusewi'cz 50.00 
Woyciech Sakolowski . . . . 50.00 
Anton Zalatorius 100.00 
Adomas Gautis 50.00 
Anastazia Gautis 50.00 
George Maziliauskis '.. 50.00 
Albert Karwoski . . . . 100.00 
Anton Balzskis 50.00 
Math Ruzeckas 50.00 
Anna Azukas ^ 50.00 
Wladislaw Zylvitis . . . . 50.00 
Walter Stelanski 50.00 
Walter Semski 50.00 
John Rakįckas 400.00 
Jokn Ąlexunas t 50.00 
Joseph Gronis 50.00 
Charles Naglevicz .y. 50.00 
Leon Maculski 100.00 
Chas. Jonikas ~ 50.00 
Anthony Stulga 50.00 
Ignacas Witkowski 50.00 

ROSELAND, KENSINGTON, 
WBST PULLMAN, BŪRIN-

SIDE, DAUPHIN PARK 
DISTRIOT. 

— — -
* • 

• • • • • • • • • 

John Kvetkus 
Felix Laucuis . 
Antanas Lauczis 
Mikodimaa Urbonas . . . . . 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Ignacas Rekaszius . . . : . . . . 50.00 
. . . . 

. . . . • • • • • 

. . . 

. . . 

. . . . . 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Stanley Dambrauskis 
John Kamiviez 
Charles Wenekus 
Anton Butkevicz 
Walter Kuratkauski 
Ignacas Ronkaitis 100.00 
Kazimieras Gruzkis 50.00 
Petras Satkauskig 50.00 
Dominik Valoncius . . 50.00 
Joseph Simanauskas . . 50.00 
Neilie Kuchinskaitė 50.00 
Joakimas Pivarunas , 50.00 
A n t a n a s L i k s a 50.0Q 
Charles Juryonas 50.00 
William Stalges . . . . 50.00 
J. J. Pariauska 100.00 
Charles Klimowicz 50.00 
Stanley Piktuzis 50.00 

•» 

i 

Wo. 

Ko. 

iro. 

So. 

-
No. 

• i 

m 

1,250.00 

NORTH SIDE DISTRIOT. 

Thomas Staszkiewicz 
Mikalojus Platakis . 

50.00 
. . . 180.00 

$12JQ0.OO 

S. ENGLBWOOD DISTRIOT. 

Joseph Zableckis 50.00 
50.00 į Stanislova* Kukonauskss . . 50.09 

Joseph Strumskis $5a00 
Joseph Remeikis . . . . . ^ . . 50.00 
Frank Waskunas 50.00 
John Jakubauskas ...-. 50.00 
William F. Dovidaitis . . . . 50.00 
Walter Kazakiewiez 50.0(r 
Kazimieras Waskunas 50.00 
Anton Repsis • 10Q.00 
Kafpar Repsis 100.00 
Antanas Basewicz . . 100.00 
Frank Birgiolas 50.00 
Jonas Pazereckas \ 50.00 
Mateuszas Kishonas 50.00 

(Bus daugiaus) . 

No. 6. Auykščių SUelis. A. A. Vyskupo A n t 
Baranauskio amžins atmint ta. yra t*l 
perlaa lietuvių poesUos. PuaL 1 | . . . 

10. Aureolė. Oratorija. Paskirta Llatu-
vių Cuicasro, 111. S>. Kasimiero Sese
rims. Parašė M. Gustaitis. 1914 m. 
Gražios daineles. PuaL U "Drausas" 

13. Aušrelė, Dramatiška rienoje veik-
mėje Operette. Parašė Pranas. Gra
ži lošimui kninselė. Pusi. 14 

18. Gurkliutės Eilos. Yra gražus rinki
nėlis dainelių, kurias kiekviena lietu
vaitė turėtų mokėti. Pusi. 13 

25. Kanklės. Lietuviškoą dainos sutai
sytos 4 balsams. Parašė Dr. Vincas 
Kudirka. Rinkinys mylimiausių lietu
viams dainelių. 1 dalis 
H dalis , 

80. Meilė Poema. Paraše M. Gustaitis. 
Yra tai labai gilios minties dainelės. 
1814 m. PuaL 14 

45. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Lenkiikai parašė Kas. Goral-
esyk, vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkas 
scenai veikalėlis . v , 

No. 48. Katriutė. Trivelksmis dramos paveik
slėlis 1S liaudies gyvenimo 

• o . 55. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
venimo 8-juose aktuose, užimantis Ir 
tinkantis scenai 

60. Komedijelės: Čigonės atsilankymas. 
Dvi kūmutės. Dvi sesutės ir Girtuoklė 
su Blaivininku. Parašė U. Gurkliutė, 
Gražus, lengvi veikalėliai, pusi. 14 . . 

No. Tarp dilpelių Rožės. Meliodrama dviejo
se dalyse* 4 aktuose. Parašė J.. J—is. 
Gražus veikalėlis lošimui. Pusi. 64. . . 

No. 85. Antsnnkas, Apysaka B. Prūso. Ver
tė Belimas. Antra laida. PusL 44. Pa 

•ss keitė iš lietuvių gyvenimo 
No. 87. Braižinėliai. Tai labai {domios apy

sakaites. Kalba lengva. Paraše Skruz
dė. Chicago, IU. 1815 m. 

No. 00. Darbininko dovanelė. Darbininkams. 
Paraše F. V. Perspausdinta 18 "Dar
bininko". II laida. Graži pasiskaity
mui knlngutė. P u s t 12 

06. Huckleberry Flnaaa. Mielam laiko 
praleidimui patartina šią apysaką, 
ka|ba lengva ir kningos iutalpa inte
resuojanti, vertė Jonas Kmitas . . . . 

08. IS daktaro pasakojimų. Paraše Šat
rijos Ragana. Rudens diena, sulaukė 
Gražios pasakaitės. Pusi. 74 

10S Karės Baisenybės Lietuvoje. Per
gyventų valandų atsiminimai. Para
šė Juozas Kudirka. Knygelė apra
šanti karės baisumą Ir jos žiaurumą 
mūsų broliams. 1914 m. "Draugas". 
pusi. (4 

10S. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė 
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalė
lis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo Jsigyti Vy
čių Dovanėle. Chicago, BJ. 1915, 
Dusi. 28 

110. Oliveris Twistas. Tai viena iš ge
riausiai nusisekusių vertimų gar
saus anglų rašytojo Charles Dick-
ens. Apysaka, kurią myli senas ir 
Jaunas, biednas ir turtuolis;" neapai-
vilsi gavęs šią knygą. Vertė Jonas 
Kmitas, 520 pusi 

115. Patarlės ir Išmintim grūdeliai. 
Surinko ir Išleido P. Mulevičius, 
1917 m. Yra tai gražus rinkinėlis l ie
tuviškų, patarlių ir išsitarimų. Pusi. 
48 

ISO. Tris Keleiviai. Krikščionis, žydas 
ir turkas. Pamokinanti pasaka. Ver
tė P. B. Antra laida 1907 m. Graži 
moralė pasaka. Pusi. 95 

Vaizdeliai. Progos belaukiant ir kitos 
f gražios pasakaitės. Parašė Jonas 
Kmitas. Tikri to žodžio prasmei vais-
dėllai. U I T m. , > ^ 

100. Lietuvių Tautos Memorljalas. Pa
rašė Ir indavė Tautų (Ras ių) Kon
gresui Londone atsivuvusiam liepos 
24-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas 
Iš prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes 
Barre, Pa., 1911, pust. 12 

102. Lietuvos Istorijos vadovėlis. Tin
kąs mažiems ir suaugusiems, 112 p. 

104. Lietuvlų-Lenkų Unija. Keli praei
ties ruožai paminėjimui 500 m. su
kaktuvių Gardelio unijos (1418— 
1911) Gražus istoriškas veikalėlis, 
tinkantis pasiskaityti, norintiems su
žinoti lenkų šunybės. Pusi. 04 . . . . 

100. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K. 
Kritiški žvilgsniai į visokias srovės 
žmonijos. Pusi. 163. 

178. Pažinkime socijalizmą. Parašė P. 
G. Yra tai rinkinys faktų apie socl-
jallstų mokslą ir jų melagystės. Pusi. 
10 

170 Pergyventos Valandos. (Karvojaus 
laiškai). Parašė K. A. K. Pasikalbė
jimai apie Lietuvos politiškus reika
lus. Pusi. 150 

188. š iapus ir Anapus Grabo. Parašė 
J. Gerutis Laida III. Graži pilna 
moksliškų paaiškinimų knygutė. Pusi. 
190 

190 Teisybės vardan. Jonas Husas jo 
Merezlja ir mirtis. Parašė F. V. ir 
"Tošis Didžios vertės knygutė 

194. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė 
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia 
knygelė pažinimui kas tai yra tie 
mūsų lietuviškieji socijalistai bei 
"olcillstai". Su paveikslais 

100. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tąi vie
na {domiausių knygų lietuvių kalbo
je, č ia rasi daugel} paveikslų mūsų 
veikėjų; aprašymą lietuvių organiza
cijų, parapijų, draugijų, draugijėlių. 
Visokių Informacijų, dainų., pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grjčio-
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. 
popero apd 
Drūtais drobės apdarais 

110. Blogi Kudlkų Papročiai, su pa
veikslais, parašė Dr. A. L. Gralču-
nas; kiekvienai motinai ši knygelė 
patartina perskaityti 

022. Užkrečiamųjų Ligų Išsiptetojimo 
Budai ir Kova su Jomis. Sutaisė Dr. 
Graičunas « 
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No. 060. Aps varstyk I Atlikusiems misiją 
minkiėlia; parengė Tėvas Kapucinas 

No. 954, A. B . O. Pradžiamokslis. 8utalsė 
J. Damijonaitis, drobės apdar. . . . . 

No. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, da
lis 1. Surengtas ir užgirt&s trečiojo 
Baltimores Kcncilijaus. Pagal ang
liška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpus klausimas ir atse
kimus pnuukytub pxadedamlems4ems 
skyriams. Kaina . . . . 

No. 200. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, 
dalis II. Surengtas ir užgirtas trečio
jo Baltimores Konoilljaus, pagal 
angliška, sutaisė kun. F. R Serafi

nas. Šitame katekizme sutalpinti 
klausimai, pritaikyti augštesniems 
mokyklų skyriams. Gražus išleidi
mas. Kalba lengva ir aiški. Kaina . . 

No. 270. Gyvenimo pamatai. Sutaisė K J. 
D. Išleista lėšomis Švietimo Dr-jos 
"žiburėlis". Graži knygelė, 1915 m.. rL '25 

Išpažinties istorija. Prancūziškai 
parašė kun. A. Guillois, vertė kun. 
A. Milukas. Yra tai puikus frankjs 
prieš užmetinėjimus laisvamanių ta
me dalyke. PusL 154 

No. 2/79 Mažasis Katekizmas Vaikeliams, 
prisiruošlantiems į pirmąja išpažinti 
ir šv. Komuniją. Išleido kun. J. Lau
kaitis. Antras leidimas 1907. P. 115 

No. 290. Reikalingiausios giesmes, bažny
čioje šv. Kaina • 

N a 202. 6v. Kazimieras Lietuvos ITsrslsitli. 
Ypatingai jaunuomenei patartina 
skaityti ir platinti šią knygelę . . «* 

No. 805. Trumpa Lietuvių kalbos Gramati
ka. Sutaisė Mokytojas, Juoz. Damijo
naitis, vietinis Lietuvių Kalbos vado
vėlis tinkąs mokyklose ir patiems 
per save mokinties, poperos apd. . . 

No. 807. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naajį; 
įstatymo. Parašė kun. 1. fiuster. 
Kieto pop3ro apdarais 

No. 815. Valkų, žvaigždutė. Bendoriaos, 
dalis I, kieto poperos apd. 

No. 810. Valkų žvaigždutė dalis II, kietais 
apd. . . . . . . . . . * * • • . . . . . . •• • • • • 

No. 820. Trumpas aiSkinlmas Tiesų Katali
kų Tikėjimo. Parašė kun. Pr. Gu
gi*. 1914 m. Knygutė' pasimokini-
mui tikybos dalykų. Pusi. 48 . . . . 

820 Vienuolinė luomą, sykiu su trumpais 
patarimais apie pašaukimą kunigys
tėn. Iš anglų kalbos vertė kun. P. 
Saurusaitis. PusL 195 . . . ^ 

No. 800. Lietuvių Darbininkų Kalendorius. 
1918 m. Išleido L. D. 8. Yra tai pui
kus leidinys ir patariame kiekvienam 
tą kalendorių Jsigyti. Boston. Pusi. 
120 

No. 878. Brošiūrėlės lengvos pasiskaitymui: 
a ) Marksas II. Pusi. 24 

c b) Kopernikas Ir Galilėjus, pus. 32 
c ) žmoniškumas ir vergiją, pusi. 18 
d) Į Socijalistų Rojų, pul 18 . . . . 
e) Glordano Bruno, pusi. 18 
f) Ar yra Dievas? Pusi. 18 ..'.'. 
g ) Socijalistų norai ir darbai, pu.sl. )a 
1) Revolk*ci j paderiu tarpe, puzį *•,,.**, 
m ) Mandagus vaikelis, pusi. 2S . . . . 

No. 884 Ketvirtoji Skaidymų knyga. Pusi. 
186. Su paveikslais, audimo \apu. . . 

Lithuarja and the Autonomy of Poland w įth 
. a map., by J. Gabrys. Paris , 

rys. Paris. v . . . » • • • • . . . . . . . . . . . . 
Ą Sketch of the Litbuaniąn Nation, by J. 

Gabrys. Paris 
Album Lithuanian Dances for orchestra, 

Corrceted and arrauged by Vincent 
Niekus, Chicago. 

Trimitas. Rinkinys lietuviškų šokių. Pučia
mai orkestrai. Parengė V. Niekus. Se
tas 10 knygučių 84.00. Viena knygelė 

Septynios giesmės, (mišios lietuviškai) dviem 
balsam prie vargonų. Parašė S. filmkus 

Oželis. Mišriam chorui prie fortepiano. Pa
rašė St. Šimkus * 

R j . 878 įžadų Katekizmas. Parašė kun. A. 
Staniukynas. PusL 79 

No. 875. Ypatingas sąžinės perkratinėjl-
mo būdas. Pusi. 58 audeklo vlršel. 

No. 858 Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis. 
Pusi. 409. Audeklo apdarais-
Poplero viršeliais 

No. Apmąstymai, visiems metams ir šven
tėms dvi stambi knygi po 100 pusi. 
Audeklo apdarais 

j k Poperos viršeliais 
N o 7 B l . Maldų knygelė. P. 830. Juodos sku

r d ė s apdarais . • / 
Juodais audeklo apdarais . . . . . . . . 

No. 84* '%*fKĘ,m »Cp*n?iUų tri.čjiipo kate-
kiioua*. Pusi., 44 audeklo apdarais 

No. 808 Didesnysis Katalikų tikėjimo ka
tekizmas. Pusi. 190 audeklo apdrarai 

No. 898. Trečioji, skaitymui knyga. PusL 
179 su paveikslais, audimo apdr. . . 

Mcilė. Žodžiai Šilelio, muzika A. Aleksan
dravičiaus . . . . 

Pirmosios Komunijos atmintis, gražus pa
veikslai, didenl i 
Mažesni po 

dv. Tėvo Benedikto XV. paveikslai su mal
da taikos apačioj, didelis paveikslas 

Popierų laiškams rašyti, pas Tėvus, bro
lius, sesutės, pačią ir kitus, paauk
suotos — 3 už . \ 

No. 805 Katekizmas Apie alkoholių. 18 
Prancuzičko vertė J. P. Kastais, 

, girtuoklių nuodo. Pusi. 82 

MALDŲ KNYGOS. 

.98 

.88 

.16 
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.86 

.25 

1100 

.60 

1.04 

.26 

.16 

$3.00 
2.94 

.26 
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.76 

.44 

.16 

.48 

.20 

.86 

.16 

No. 
.14 

No. 

No. 

.60 
$1.00 

.20 

.15 

No, B 4. Aukso altorius, maža. parankiau-
sia knygutė del visų, graži popera Ir 
aiškios raidės. Pusi. 394. Poperos apd. 
Baltais kauliniai apdarais $1.69 

No. B 7. Brevlorėlis. Graži maža maldų knygelė, 
ypatingai jaunuomenei. PusL 249. 
Kaina poperos apdarais 
Skuros minkštuose apdaruose «• • • 
Baltos skurelės apdaruose 

N a B 10. Pamaldų vadovėlis, graži ir pa
ranki knygutė. PusL 299. Kaina au
deklo apdarais . . . . . . . . . . . . 
Skuros minkštais apdarais 

Rožančių kukinių ir brangaus stiklo gva-
rantuotų nuo 15c. iki 

fikaplerių karmelttanskų iš Lietuvos su pa
saitėliais ir be pasaitėlių po 

Paveikslėlių mažų Viešpaties Jėzaus Marijos 
ir šv. Juozapo su maldelėmis už vie-
u Q D U O svO* 1K.1 • • e * • • e e e e> e e * e t< • #v e e> • 

Didelių paveikslų (abrozų) visokių Šventųjų 

.50 

.46 

.76 

.68 

.49 

.«f 

$1.69 

.16 

.14 

(didumas 14X20). Kaina už vieną .26 
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Antradienis, balandžio 23 d. 

MILŽINIŠKAS VISU LIETUVIU APVAIKČČIOJIMAS CHICAGŪJE 
Laisves Paskolos Reikalais 

Apvaikščiojimas įvyks Nedelioj, Balandžio 28,1918 7-ojo Regimento Salėje, 34 gat. ir Wentworth Av. 
VISOS DRAUGIJOS, KUOPOS, SKYRIAI, KLIUBAI IR PA VIENIAI DALYVAUS TAME MILŽINIŠKAME APVAIKšč 10JIME. VISI LIG VIENO LIETUVIAI TURĖS BUT. TAISYKITĖS IŠ ANK
STO TAUTIŠKAS VĖLIA VAS. SPALVOS—KAIP BUVO NUTARTA SEIME: RAUDONA, BALTA, ŽALIA. VIDURYJE-ŽIRGVAIKIS. ^_^ , A T K S M O J I M O VALDYBA 
Platesnės žinios apie tai bus paskelbtos "Drauge." Tėmykite į pranešimus "Drauge." ArVAIMUHJ 
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CHICAGOJE. 
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PUIKUS KONCERTAS 

Pereitoj nedelioj, Schoenho-
fen'o svetainėje, Liet. Vyčių 
Chicagos Apskričio Choras 
buvo surengęs koncertą, ku
riame chicagiečiai turėjo pro
gą trečiu sykiu išgirsti Sas
nausko kantatą "Brol ia i . " Be 
kantatos, choras dairnvo dar 
šešias dainas: 1) Mažas mušu 
brolužėlis — St. Šimkaus, 2) 
Užmigo žemė — Č. Sasnausko, 
3) Ant tėvelio dvaro — St. 
Šimkaus, 4) Oi kas sodai do 
sodeliai—St. Šimkaus, 5) Suk
tinis—M. Petrausko ir 6) Pa-
ter noster — P. Tscl»aikow-
ski'o. Stygų kvartetas išpildė 
du labai gražiu šmoteliu: An
dante Cantabile — Tsehaikow-
ski'o ir Menuet in G — Beet-
hoven 'o. 

Maciau kitu kolonijų chorus 
ir girdėjau dainuojant, bet to
kio gražaus choro ir taip išla
vinto man dar neteko matyti 
nei girdėti. Labai nusidėtų 
prieš dailę ir neturėtų lietu
viškų jausmų tas, kuris drį
stų tarti peikimo žodį apie tą 
koncertą. Po kiekvienos dai
nos, po kiekvieno sustojimo iš 
publikos pasipildavo griaus
mingas apliaudavimas ir bal
nai "b ravo , " " b i s , " kusie 
priversdavo chorą dainą at
kartoti. P-as J. Kudirka, kan
tatoje "Bro l i a i " puikiai atli
ko solo, taipgi jis ir p-ni Po
cienė už gražiai sudainuotą 
duetą gavo po gyvų. rožių bu
kietą. Programo viduryj p. L. 
Šimutis pasakė jausmingą 
prakalbėlę. 

Publikos buvo neperdau-
giausia. Nežiūrint, kad choras 
dainomis kiekvieną žavėte ža
vėjo, pri^ durų kas-žin kokie 
gaivalai nerimo ir ramiai 
klausantiems gadino nervus, 
ypač peiktina, kad žmonės ant 
tiek neturi supratimo, leisda
mi mažiems vaikams po sve
tainę bėgioti ir tuomi gėrisi. 

Garbė L. V. Ch. Apskr. 
Chorui, garbė p. A. S. Pociui, 
kuris pajėgia taip išlavinti 
chorą, kuriuo chicagiečiai pri
valo didžiuotis. 

Chicagiečiai, ar visi remia
te L. V. Ap. Chorą? Jei ne, 
tai nuo šio laiko kaip niūras 
stokime ir bukime rėmėjais, o 
tas choras ir daugiau patieks 
mums tokių koncertų. 

Svečias—Rep. 

man, kurie atstovaus Šv. "Var
do Dr-ją, Jurgis Petkus, J . 
Urba ir J . Garuckas. 

Susirinkimus nutarta laiky? 
t i kas pirmą nedėldieni kiek
vieno mėnesio, 4 valandą po 
pietų, Šv. Jurgio parap. sve
tainėje. Reporteris. 

Mokinkies Angliškai Namie! 
Tik ką išėjo 15 spaudos naujagadyniška operete "Pumpurėlis", 

i kurią parašė gerb. Kun. F. B. Serafinas. Muziką sukomponavo gerb. 
muzikas A. S. Pocius. Labai tinkanti dabartiniams laikams. 

Kaina jos yra. labai maža, nes tik 25c. u i vieną. Agentams 
25 nuoš. u u leidžiame. Reikalaukite pas: 

i • 

IŠ L. VYČIŲ 13 KUOPOS 
TOWN OF LAKE 

VEIKIMO. 

Balandžio 17 d. L. Vvčiu 13 
» 4. 

kuopa laikė mėnesinį susirin
kimą. Nors narių nedaug atsi
lankė, bet visus svarstymus 
leido rimtai. Pabaigoj susi
rinkimo, narys A. P. užsiminė 
apie vardadienį kuopos dva
siško vadovo kun. X. Pakal
nio, duodamas sumanymą, kad 
butų reikalinga už jo triūsą ir 
pasišventimą Vyčių idėjai, 
pagerbimui vardadienio, su
rengti vakarą su dovana. įne
šimui visi pritarė ir vakaro 
surengimui tapo išrinktas ko
mitetas iš keturių narių. 

Po susirinkimo pašokta ir 
sudainuota Lietuva tėvvnė 
mūsų. Vyte. 

Draugas rublishing Co. | 
| 1800 West 46th Street , - Chicago, lll. | 
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PIRKITE LAISVĖS BOND 
SUS. 

SMARKĖJA BONDSŲ PAR 
DAVINĖJIMAS. 

Laisvės bondsų pardavinėji
mas Chicagoje smarkėja. Jau 
Vurinkta didesnė pusė sumos, 
kokią Chicago turi pristatyti . 

Pradžioje bondsų pardavi
nėjimas <\jo labai lėtai. Nelm-
|vo išjudinta visuomenė. 

Bet knomot dabar išjudina'-
ma, Chicago surinks pervirš 
reikiamos sumos pinigų. 

Apie pusantro šimto tūk
stančių žmonių nusipirko 
bondsus. 

Kampanijos vadovai visgi 
dar prtsibijo, kad nesusivėluo
tų surinkti reikamąją sumą. 

Bet žinovai tvirtina, kad 
nėra reikalo bijotles. Pasku
tinėmis dienomis chicagiečiai 
pašoks ir sumes reikalaujamą 
paskolą. 

Tie visi, katrie ligšiol ne
pirko valdiškų laisvės bondsų, 
privalo tai kuogreičiausiai pa
daryti. 

Bondsai duos didelę naudą 
kaip jums, taip vyriausybei. 
Bondsai yra vertės po $50, 
$100 ir augščiau, Galima juos 
pirkti užmokant visus pinigus 
arba ant išmokesčio. Duoda 
keturis ir ketvirtdalį nuošim
čių. Bondsas ^ra lygus gry
nam pinigui. Galima jį išmai
nyti kiekvienoj bankoj. 

Už tuo būdu paskolintus vy
riausybei pinigus bus nupirk
ta ginklai ir karės medžiaga. 
Būtinai reikalinga, kaH Suv. 
Valstijos karę laimėtų. 

Šios šalies laimėjimas lietu
vių tautai yra didžiai svarbus 
daiktas. Tai gyviausias reika
las. Taigi visų lietuvių yra 
šventoji priedermė — remti 
vyriausybę, pirkti laisvės 
bondsus. 

Kas perka laisvės bondsus, 
tasai prisideda prie Vokieti
jos finruškinimo ir Lietuvos 
no r igu lmybės a t g a v i m o . 

1 rkite laisvės bondsus! 

nubaustas miriop už šofero 
Wolffe nušovimą. 

Iš Springfield gauta žinios, 
kad tenai imta rupinties gal
važudį paliuosuoti nuo pako
rimo. 

Tečiau prieš tai energingai 
veikia dr. Doane, pas kurį nu
šautas Wolffe tarnavo. 

30 Lekcijų 
PILNAS KORESPONDENCIJINIS KURSAS 

Pataisome visas užduotis 
• 

BUVO $ 1 0 . 0 0 Dabar 
- Jeigu nepatiks, sugrąžinsime Jūsų pinigus. 

$2.00 

SULAIKYTA KNYGŲ PAR-
DAVINĖJIMAS. 

Chicagoje sulaikyta parda
vinėjimas mirusio pastoriaus 
Russell knygos vardu " Nepa
baigta misterija**. Susekta, 
kad toje knygoje įžeidžiamas 
šalies patrijotizmas. 

L 

• 
Nėra geresnio budo už ŠĮ kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Jis J ^ ' ^ ^ • { " • . „ ^ S S ' 

slas ir tikriausias būdas išmokti visa anglų kalbą namie Kiekviena lekcija šio kurso k a J b a a p , e atskirus daly
kus taip suprantamai ir pertikrinančiu būdu, kad mokinys netik gali, bet turi viską atmint Josi perstatė_ da
lykus taip aiškiai ir praktiškai, kad interesingumas kiekvienos eilutes, kiekvieno žodžio spaudž iasi J mokinio 
minti su tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, koliai visko neišmoksta, 
vertimas lietuviškon kalbon taipgi yra praktištas. • 

• * 

Sis kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros lekcijų. Pirma lekcija susideda iš 8 di
delių puslapių — yisos kitos iš 4 didelių puslapių. Ant galo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurią mokinys iš
dirba pagal nurodymų ir mokytojaus patarimu, ir siunčia \ mokyklą del pataisymo klaidų. Už pataisymą klai
dų nieko nereikta mokėti. Pataisytas užduotis mokykla grąžina mokiniui atgal. Apie prisiuntinėjimą užduo
čių del pataisymo, paaiškinimą nusiųsime kartu su lekcijomis. 

BRIDGEJORTIEČIAMS 
Žinotina. 

MAIY PICKFORD DAR 
B U O J A S I . 

ATRASTA NUŽUDYTAS 
PIRKLYS. 

ŠV. VARDO JĖZAUS 
DRAUGIJA. 

Pereitą sekmadienį Šv. Var
do Jėzaus draugijos skyrius 
ant Bridgeporto, turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą. Susirin
kimas buvo nors nelabai skait
lingas, bet labai gyvai buvo 
vedamas. Buvo kalbėta, kad 
reikia daugiau veikti apšvie-

Po num. 821 So. State gat. 
vartotų daiktų krautuvėje at
rasta nužudytas vienas iš tos 
krautuvės savininkų, I. Berry. 
Spėjama, kad tai bus kokių 
plėšikų darbas, kaclangi pra
žuvo du laisvės bondsų po 
100 dol. vertės kiekvienas, 
auksinis laikrodėlis ir 60 dol. 
grynų pinigų. 

Policija ieško piktadarių. 

BAISUS DAIKTAS! 

toj. Kalbėta apie konstituciją sireiškimui' pašvenčia daug NORIMA IŠGELBĖTI NUO 
_ _ _ « . • _ . 

del draugijos lietuvių kalbo
je, bet galutinai tas palikta 
tolimesniam laikui. Išrinkta 
delegatai draugijų susirinki-

Vakar vi dumi esc i o gatvėse 
pasirodė vienas žmogus su 
šiaudine skrybėle. Juk tai bai
sus daiktas! Angliški laikraš
čiai tokiam "nepaprastam ap-

vietos savo skiltyse. 
Tasai žmogus — tai kaž

koks juodukas, atkeliavęs iš 
pietinių valstijų. 

Garsi visam pasaulyj kra
tomuose paveiksluose aktorė, 
Mary Pickford, vieši' Chicago
je ir čionai uoliai darbuojasi 
laisvės bondsų pardavinėjime. 
Į dvi dieni jinai pardavė už 
kelis šimtus tūkstančių dol. 
bondsų. 

Reikia pažymėti, kad Mary 
Pickford yra praktikuojanti 
katalikė. 

DAR VIENAS STREIKAS. 

Gfliicagoje gali įvykti dar 
vienas streikas. Šiuo kartu 
laikrodžių dirbimo įstaigose. 
Poroj didžiausių firmų dar
bininkai jau sustreikavo. Ža
da streikuoti ir kitose fir
mose. 

TEISINASI PROFESORIUS. 

Suspenduotas Chicagos uni
versiteto profesorius angliš
kuose laikraščiuose paskelbė 
platų pasiaiškinimą. Jis tvir
tina, kad žmonės nesupranta 
visuomeninės ir gyvenimo fi
losofijos ir todėl prieš jį už
puldinėja. 

PAKORIMO. 

šį vakarą šv. Jurgio parap. 
salėje yra rengiamas didelis 
vakaras S. L. R. K. A. 15 tos 
kuopos Apdraudos Savaitė. 
Bus kalbos, deklemacijos ir ki
ti pamarginimai. Visi yra 
kviečiami atsilankyti. 

i ' " • 

Štai ką mūsų mokinys sako apie mūsų kursą, išmokęs angliškai: 
"Gerbiamieji:- .... Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausia jums padėką už jūsų atsakantį mokinimą ir po-

puleriškas lekcijas jūsų metodos. Jūsų mokinimu esu užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi, ačiū ir už konsulta
ciją (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigUs... Su augšta pagarba, JOSEPH KIJAUSKAS, Norris-
town, Pa., July 11, 1917". 

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėdami po $10.00 už kursą, yra taip užganė
d in t i— busi užganėdintas ir tamista, mokėdamas dabar tik $2.00 už tą patj kursą. Bet užsirašyk tuojaus—dabar. 
Vėliaus gali būti per vėlu. Atmink, mes siusime tik 500 šii' kursų po $2.00 kiekvieną. Po to, ir vėl bus po $10.00 
kiekvienas kursas. Mes paskyrėme Šiuos 500 kursų po $2.00 vien tik del išplatinimo savo puikios metodos moki
nimo. Taigi, buk pirmas. Siųsk $2'Šiandien. Indėk markių už 15c. del iškaščių prisiuntimo kurso. Tamista nieko 
nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums atgal už trijų (3 ) dienų po jų apturėjimo, mos sugrąžinsime 
pinigus. Sis kursas yra vertas $30.00. Mūsų kaina tik $10.00, bet tamista dabar turi progą gauti jj už $2.15, su 
markėmis. Naudokies šia proga dabar, it prigelbėk mums išplatinti mūsų praktišką metodą. Prisirašyk šiandien. 
Kurie gyvenante netoli ateikite ypatiškai. 

AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL,—(Pirmiau buvo: "American School of Languages", 
310S So. Halstcd St., CHICAGO, DLL. 

I 
Parsiduoda kriaučių šapą Lietuvių 

apgyventoj vietoj. Biznis yra gerai 
išdirbtas, parsiduoda iš priežasties, 
savininkas turi išvažiuoti j farmas. 
Del platesnių žinių kreipkitės: 

A N D R E W K. SMITH, 
SSOR S. Halstcd St., Chicago, UI. 

Ant pardavimo gerai išdirbta res
tauracija ir duonkepy k la. Atsišau
kite: 

P. O. Box 96, HART, M K II. 

PASIDUODA. 
Parsiduoda keptuvė lietuvių apgy

ventoje vietoje. Yra kepama balta 
ir juoda duona. Biznis gerai išdirb
tas nuo senų laikų. Priežastis, savi
ninkas išvažiuoja karėn. Atsišaukite. 
906 W. 81 St. Chicago, m . 

(Kampas 31 ir Throop gatv.) 
Telefonas Drover 5935. 

— 
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PRANEŠIMAS 
šiuomi pranešame savo kostume-

riams, kad mes apie Gegužio 1-mą 
kraustomės i mūsų naują ir didelj 
namą kuris randasi po numerių 
4608 S. ASHLAND A VE. Mes turėsi
me pilną eilę skurų Ir Hitų čevery-
kams reikalingų dalykų. 

K. Kaplan & Sons 
1646 W. 47 St. Chicago. 

Telefonas Yards 3404. 
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Paieškau savo draugo Petro Ta
mulevičiaus, paeinančio iš Vilniaus 
gub., Trakų pavieto, Marsinkonų 
kaimo. Meldžiu atsišaukti, nes turiu 
svarbų reikalą. 

JONAS LEVICKAS, . 
40 St. Jacob St., Rochester, N. Y. 

EATONIG 
( Į g Į į g į STOMACrfS SAKU 

P o V a l r t u l n e u ž m i r š k , k a d g e r i a u -
•ias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prafialina visus nesmagumus 
tos vidurių ligos paeina i i negero su
virškinimo, • tas reiškia, kad reikl i 
mėginkite vieną. Parduodama pas 
•rmua aptiekoriun. 
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1 JOSEPH G. WOLON | 
IJETTYIS ADVOKATAS 

S Kauih f?4 National Life Bldg 
S 2» So. LaSaUe S t , 
S Vakarais 1666 lf i lwaukee ava. 

Central 6S96 
S Rastdenco Humbuld 17 

CHICAGO, DLL. 
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Čia yra JŪSŲ Proga! 
Gauti geresni darbą Ir 

daugiau pinigų. 
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, triraerlų, ranko
vių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių 
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Darbai laukia. At 
eikite dienomis arba va
karais. Lengvi mokesčiai 

Specialiai kursai mer
ginoms formų kirpime 
pritaikinime ir siuvime 
— 15.00. 

Duodama diplomai. 
Paternos daromos pa

gal Jųsų mierą — bi-
le stailės arba didžio, 
iš bile madų knygos. 

MASTER DESIGNTNG SCHOOL 
J. F . Kasnlcka, Perdėtinis 

118 N. La Salle gatvė. Kambarys 
416-417. Prieš City HalL 

M 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai \ 

Gyvenimai] ir Ofisas 
8149 S. Morgan St., kertė 82 t. 

Chicago, m . 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyrišku i* Vaiku 
Taipgi Chronišku Ligų* 

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

Telephone Yards 687. 

K*3S83&3S?*3£2GB$S&8 
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M ^ » » » » » » » ' » » » » » » ^ 
Tel Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezetis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

55- K 

Telefonas: McKINLEY 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 SO. WE8TERN BLVD. 

Kampas W. 16-toe gatvės, 

% • • • • - - « - - - » » » , 

EXTRA 

Chicagos kalėjime randasi 
galvažudis Dear, kurs teismo 

Vienas turtingas ūki
ninkas užsidėjo Au
tomobilių pardaviny-
čia, jis turi 12 viso
kių farmų, ir visas 
nori jas išparduoti. 
Visos netoli nuo mie

sto, 4 iš tų yra krūvoj, pasinaudokite šia proga. 
Taip pat turime trįs farmas.arti busiančios lietuvių 

bažnyčios, farmos pirkti geriausią per naują laikraštį: 
# 

"Amerikos Ūkininkas" 
R O. Box 96, Hart, Mich. 

F . B. B R A D C H U U S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ATTORNEY H? LAW 

105 W. Monroe, Cor. Clark St. 
Room 1207 Tel. Randolph 6698 

CHICAGO, ILL. 

Gyv.: 2112 South Halsted Street 
Telefonas: YARDS 2299 

fe • - • 
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ALEZ. MASALSKIS 
Graborius. 

Lietuvis g-ra-
borius. Atlie
kame visokias 
laidotuvės ko-
plgiausiai. tu 
rime savo Ka 
rabonus ir au 
tomobilius. 
Taipgi dides
nė dal) grabų 
patįs dirbame. 

3307 Auburn A ve., 
Telephone Drover 4129. * • » . * • • » > 
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SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGĄ" 

Jei nori rrdtii ir pasekminei! Omsku* An*U 
cai kalbėti, įkaityti ir rašytu tad Įsakyk mošų 
okyklą. Apart Anglų kalbos, «ia mokinama :-

iLietūTių kalbos S.V.Urwijo» Laiikn Raivmo 
lunkų ^ S.V.Valdybos Prtekybot teisių 
jLotynų " S. V.PHietybės Gramatika 

itmeijkoi GeočrafiJM Retorikos, ir tt 
r GRAMMAR ir H1GH SCHOOL Kartų. Gyvė

čius toliau mokiname per laišką*. Viskas 
daama lietuviškai 

American Gollege Preparatory School 
Į3103 S. HALSTCD ST. CHICAGO lu.. 

KAKPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ 
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Home Blend vežimų 
pardavėjai Ir daug krau 
tuvių parduoda tą pnčią 
kavą po SOo. 

19c 
GĖRIAI SIS 

SVIESTAS 

43c 
Riedučių S i e s t a s 
Labai geras po 

29c 
COCOA 

Geriausia Bankas 
sulygina su 
bent kokia, 
1-2 sv. 

j DAIRY 
IŠTIESTAS 

14C 40c 
WK8T SEDE 

2964 M l l w a u k e e a 
1S72 Milwauaeea. 
1964 Milwaukeea. 
1619 VV. Madibon 
2829 W. Madlson 

1944 W Cbioagoa. 
1226 Blue Is landą 
2612 W. North a. 
1217 S. Halsted st 
1882 8. Halsted st 
1818 W. 12th s t 

8191 W. S t a d a t 
SOUTH STDB 

8982 Wentwortba 

MORTH SH)B 

499 W. Dirtsionst 
789 W. Norta a 

, , ^ 8649 Lincoln ar. 
8417 8. Halsted st I M 4 Lmcom a T . 
4729 8. A a h l a n d a 2412 H. Clark St 

A 

Tai 

NARDAI 
GAT 

Užkorkal 

r Londo 
—An^li.il 
užpuoli 
laivių u< 
brūzge, 
paskelbę 

Penki 
liuoduoti 
tojamas 
visu smr 
seklumos 
ldidžius^ 

Anot 
mo, toki 
si sekė ni 
mui ir i 
tverti k( 

Nėra <1 
drąsios o 
nukentėje 

v ... 

ANGLĄ 
KI 

Sustojo 

Londoi 
riuose nu 
tį apie 1 
tu analai 
ir sutrusl 
jardų pl( 

Somnu 
pagerino 
pasekmių 
vokiečius 
oficijaliai 
anglai pa 
kiečių. 

Be to 
nelaisvėn 
Flandrijo 

Anglų 
ro mųšyj 
čiu laku 
nas von 

Anglai 
gai palai 
sį, kaipo 

AMERI 
200, VO 

Tai pasek 
tie 

Washin 
departami 
gen. Pers 
amerikoni 
šyj ties 
karuose n 
prarado i 
Vokiečių 
400 karei1 

KA 




