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Mongolijos ir Tybeto autonomija 

Rinkimai Italijoje. Portugalijos revoliucija

Nelaime mainose. Moters prieš alkoholį
Columbas ir San Francisco paroda.

Kunigas Antanas Kaupas, buvęs “Draugo” 
Redaktorius, mirė 27-tą d. Spalių, panedėlyje ry
te. Išlydėjimas iš namų, 2118 W. Garfield Blvd., 
į Šv. Jurgio bažnyčią -- seredoje, 7 vai. vak. Ket
verge, 9-tą v. ryte prasidės gedulingos pamaldos, 
kurias laikys Jo Malonybė Chicagos Antvyskupis 
J. E. Quigley, D. D. Po pamaldų visų apgailestau
jamojo darbininko kūnas bus išlydėtas į lietuviš
kąsias šv. Kazimiero kapines.

MEKSIKA.
Huerta ir toliau diktatoriumi.

Rinkimai, taip visų laukiami, pagalios įvyko 26 
dieną spalių. Bet kas gi iš to? eTaip nepaprasto
se sąlygose, kaip dabar Meksikoje ir negalima rin
kinių reguliariškai atlikti. Mažai kas balsavo. 
Daugelyje vietųi balsavimų nei nebuvo. Katalikų 
partijai, kaip girdėti, net bažnyčiose buvo draudžia
ma, kad nebalsuotų. Tokių rinkimų Suv. Valstijos 
negalės pripažinti už teisėtus. Pats Kongresas ku
ris turės susirinkti 1 d. lapkričio, negalės prezidento 
rinkimo pripažinti legališku. Pačio balsavi
mo pasekmė, tai yra balsų skaičius, nega
lės būti žinomas nei 10 d. lapkričio, nors Huerta 
įsakė iki tam laikui viską atlikti. Rinkimams pa
siliekant neteisėtais Huerta ir toliaus pasiliks dik
tatoriumi ir, kada jam patiks, paskirs naujus rinki-1 
mus. Jis jau ir armiją nuo 85,000 pasirįžo jmuV- 
dinti iki 150,000. S.
— Iš katalikų partijos kandidatais į prezidentus 
buvo generolai Gamboa ir Rascon; liberalą parti
jos Calero ir Magon ir socijalistų partijos Diaz ir 
Reųuenza.

Iš politikos bėgio Meksikoje matyt, jogei Ang
lija palaiko Tluerto’s pusę priešai Suv. Valstijas ir 
santykiai tarp šių dviejų Viešpatijų pradeda eiti 
blogvn.

Panamos kanalo svarba,
Prancūzai pirmieji buvo sumanę Panamos ka

nalą ir jie pirmieji pradėjo kasimo darbą. Lessepsui 
nelaimingai subankrutijus, Prancūzai su nepaprastu 
domumu sekė Amerikiečių darbą; kaulą atidarius, 
Prancūzai išrinko komisiją ištirti, kaip kanalo ati
darymas atsilieps į Prancijos vaizbą apskritai ir ypa
tingai į prancūzų kolonijas Antillių salose ir Ocea- 
nijoje.

Komisija susekė, jogei prancūzų pirklyba ne
daug ką nauju keliu naudosis. Pirmais metais jie 
išsiųs per Panamą tik apie 250,000 tonų siuntinių.

Kanalas bus ypatingai naudingas pačiai Ame
rikai. Jai atidarys visą vakarinį Amerikos kraštą. 
Amerikos pirklyba nepaprastai pasididins ir kaip 
prancūzai mena, Amerika taps pirklybos karaliene 
ant jūrių.

Kolumbas San Francisco parodoje.
Kristoforas Kolumbas gimė Genevoje 1435 me

tais, mirė gi 1506 Valladolide, Ispanijoje. Ameriką 
atrado spalių mėn. 1492 m. Kolumbas mirdamas 
išreiškė savo norų, idant jo kiųias butų palaidotas 
naujai atrastame sviete ant salos mieste San Do
mingo. Respublika San Domingo dalyvaus visas vie
tinėj e parodoje San Francisco 1915 metais ir atvež į 
parodą Kolumbo kaulus. Suv. Valstijų valdžia ke
tina nusiųsti į parodą ir tris laivus, kuriais jis atli
ko pirmąją kelionę į Ameriką, Santa Maria, Ninna 
ir Pinta; bet beta ūkiant uos senoviškus laivus 
iš Cliieagos per didžiuosius ežerus, kad paskui per 
Alantiką ir Panamos kanalą pasiekti San Frneisco, 
pasiodė, kad sunku bus tą padaryti šįmėt ir laivelius 
šiai žiemai, paliko Cleveland’e.

Japonija.
Romanoneso gabinetui atsisakius, kadangi par

lamentas neišreiškė pasitikėjimo juomi, karalius Al- 

fonas stengiasi partijas sutaikyti, bet, kol-kas, be 

pasekmės.

Karalius Alfonas turėjo atsitikimą: buvo areš

tuotas už pergreitą važiavimą automobiliu. Policijos 

stotyje, pažinę karalių policistai labai atsiprašinėjo 

už klaidą. Karalius nepyko, liepė dar uoliems sargams 

duoti augštesnes vietas ir, namon parvažiavęs, at

siuntė jiems dovanu puikiu cigaru dėžukę.

236 žuvo mainose.
Spalių 22 dieną, Dawson’c, Naujoje Meksikoje, 

mainose Stag Canon No. 2, dirbo 284 žmonės. Apie 
3-čią vai. po pietų atsitiko baisi ekspliozija ir už
griovė mainas. Išgelbėjo-tik 21ą žmogų.

Buvo viltis, jogei daugelis iš mainierių išsigel
bės tunnelyje esančiame į 4000 pėdų toliaus nuo įėji
mo. Vėliaus pasirodė, jogei viltis buvo tuščia; su
trenkimas buvo taip baisus, jog viską suardė ir už
griovė. Gelbėtojai išžiūrėjo visus kampelius ir tik 
negyvėlius rado. Kurių negalėjo susekti, tie ilsisi 
po griuvėsiais. Iki 26 d. spalių iš mainių ištrauko 
140 lavonų; ant 13-os iš jų padėjo parašus “Nežino
mas”, taip dideliai buvo sužeisti. Tarpe užmuštųjų 
rado ir mainų superintendentą Pr. McDennott.

Revoliucija Portugalijoje.
Portugalijoje judėjimas monarcliistų su tikslu 

atstatymo monarchijos ir sugrąžinimo Karaliaus 

Manuėliaus, kas kart labiau didinasi. Revoliucijoje, 

pastebėta, ima dideli dalvvumą ir moters. Respubli

konai pripildė inonarehistais kalinius. Karė tarp 

vienų ir kitu prasidėjo kalnuose į lytus nuo Oporto.

Paskutinės žinios praneša, jogei revoliucija ta

po valdžios apmalšinta.

Meksikos prezidentą s Huerta ir jo gabinetas. Jei 26 d. Spalių rinkimai 
bus pripažinti teisėtais, v ietą Huerto’s užims Fridri kas Gamboa, nes šis dau
giausia gavo balsų.

Kynų paskola.
. Kynų gabinėtas nutarė pradėti tarybas su pen

kiomis viešpatijomis, kurios Kynams jau paskolas 
suteikė, kad užtraukti naują skolą $100 mi
lijonų dolerių. Tie pinigai butų sunaudoti pramo
nės pakėlimui Kynuose.

Moterįs prieš Alkoholį.
Spalių 24 dieną Brooklyne įvyko Konvencija 

moterių krikščionių, iš Suv. Valstijų ir trisdešimties 
kitų kraštų. Delegačių buvo tūkstantis. Konvenci
jos tikslas kariauti su alkoholizmu.

Tybetas nor savyvaldos.
Naujai Kynų respubli

kai daug vargo. Tik ką 
Mongolija pareikalavo au
tonomijos ir ją apturėjo, ši
tai iš kitos pusės ir Tybetas 
nor atsiskyręs savaip val
dyties. Pakraščiais Tybeto 
eina su Kyliais karė; pasta- 
riemsiems nesiseka.

kuriuose tiek daug buvo 
balsuotojų; dalyvavo apie 
aštuoni milijonai. Pasek
mės vėliau ubs žinomos, 
bet valdžia spėja, jog ji iš
lošė. Išrinkta apie 500 kon 
stitucijonalistų (valdžios 
partija), 200 liberalų, 25 
vidutiniųjų, 20 socijalistų ir 
10 konservatistų.

Rumunijos karaliumi apsi 
ėmė priimti neprigulmingo 
sios Albanijos vainiką.

Mongolijos autonomija.
Rusija antru atveju pareikalavo nuo Kynų, kad 

pripažinti Mongolijai savyvaldybą, paliekant joje ru
sų garnizonus, esančius dabar.

Ar ne naujiena?
Pittsburgo socijalistai steigia bažnyčią. Tor 

bažnyčios tikėjimas bus į “Dievo Tėvybę ir į Žmo
gaus Brolybę”. Apie turtų padalinimą nieko ne
mini.

L. M. D. Pasiuntinių 
maršrutas.

Spalių 27 d. — Miners
ville ir New Philadelphia,Seniausi laikraščiai.

Kynuose, Pekine, jau 1500 m. kaip eina laikraštis 
Tsing-Rao (Apžvalga). Neužilgio su šiuomi atsira
do kitas Kin-Pan (Metraščiai). Tr šis tebegvVuoja. 
Pirmasis laikraštis yra skaitomas inteligentijos, 
antrasis liaudies. Šis antrasis per 1000 metų ėjo kas 
mėnuo, paskiau kas dvi savaiti, o nuo 1830 virto dien
raščiu; dabargi eina tris syk į dieną.

28 d., — Mahanoy City, 
Tamaqua ir Coal Dale, Pa.

29 d., — Mt. Carmel ir 
Girardville, Pa.

30 d., — Freeland ir Ha
zleton, Pa. “V. L.”

Nelaimė ant geležinkelio, Worcester’yje, Mass.
Spalių 23 dieną tapo baisiai sužeistas vienas 

žmogus einant skersai reles. Pamatęs netoli bėgant 
traukinį persigando ir nebegalėjo pereiti skersai lė
lių. Sužeistąjį nugabeno į ligonbutį. Berods, tai bu
vo lietuvis. Bukite atsargus!

Albanija turės Karalių.
Atėjo iš Bukarešto į Lon- 

doną žinia, jogei kunigaik
štis Vilius Fridrikas de 
Wied po pasimatymui su

Rinkimai Italijoje.
Spalių 27 d. buvo rinki

mai į jvarlamentą visoje Tta 
lijoje. Tai pirmi rinkimai,
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Lekcija ir 
Evangelija

DVIDEŠIMTS PENKTA 
kedElia PO SEKMI 

NIŲ.

JLekcija. Rym. XIII, 8—10. 
Broliai: niekam nieko kal
tais nebūkite, tiktai idant 
tarp savęs mylėtumetės: 
nes kas myli artimą, zoko- 
114 išpildė.

Nes Nesvetimoteriausi, 
Neužmuši, Nevogsi, Nekal
bėsi neteisiu liudijymo, Ne- 
pageisi, ir jei koksai yra ki
tas prisakymas, tame žody
je užsilaiko: Mylėsi artimą

avo kaipo pats save.
Meilė artimo pikto neda

li Meilė tada yra išpildy
tas zokono.

vienintelis sutvėrimas kurs 
gali užklausti gamtos: “Kas 
tu esi? iš kur atsiradai?” 
Ir galėdamas tokį klausy
mą statyti, žmogus yra aug- 
štesnis už visą gamtą, pa
rodo savo dvasios galybę. 
Tasai klausymas svarbus. 
Atsakymą į jį turime pir
mame tikėjimo sudėjimo 
sakinyje “Tikiu į Dievą Tė
vą Visagalintį, Sutvertoji 
dangaus ir žemės.”

Dideli gamtos tyrinėtojai 
atisžymejo šituo tikėjimu 
į Dievą Sutvertoją. Koper- 
nik’as, Cuvier, Hershel’is, 
Newton’as, Keplėris. Vienas 
šių dienų mokslo vyras 
(Liebig’as) rašo: tyrinėda
mi gamtą, pažįstame galy
bę, tobulumą, išmintį aug- 
štesnės Esybės.”

laikyti Ispanijos Misijono- 
rių darbą ir jį apsaugoti 
nuo Amerikos protestantų 
evangelizatorių, kurie savo 
įstaigomis ir pinigais užbė
rė tas salas.

JUBILEJUS.

Šimet suėjo 1600 metų 
nuo laiko kada Konstanti
nas R. Ciesorius apgarsino 
liuosybę persekiojamai ka
talikų Bažnyčiai. To džiau
gsmingo atsitikimo pami
nėjimui Šv. Tėvas Popie
žius Rj us X apskelbė viso
je katalikų Bažnyčioje ju- 
bilejų nuo 3 d. Kovo iki. 
8 d.. Gruodžio 1913 m. Ta
me laikė taikintieji gal pel
nyti Popiežiaus suteiktus

Kas negalėtą kurios nors 
iš minėtųjų išlygų išpildy
ti tegul nuodėmklausio pa
prašo, kad ją atmainytų ant 
kitos kokios.

Įgyti atlaidai gal būti 
paskirti dusioms eyščiuje 
kenčiančioms.

Kurie jaučiasi turį ap
sunkinę savo sąžinę dides
niais nusidėjimais, kaip 
tai, tikėjimo atsižadėjimu, 
prie uždraustų draugysčių 
prigulėjimu ir t. t. težino, 
jogei šiame laikė nuodėm
klausiai tur didesnę val
džią ir tepasinaudoja.

Varnai (Telšių apskr.). 
10 rugsėjo (s. k.) Palukščio 
dvare ištiko gaisras. Sude
gė tvartai, 3 veršiai, šienas. 
Priežastis — pypkė, kurią 
pametė bešerdamas arklį, o 
paskiau begesydamas ir pat 
sai apdegė ir tą pačią dieną 
buvo pas daktarą į Varnius 
atvežtas. Ponai buvo Var
niuose bažnyčioje.

“Šaltinis”

Blaivybes Dirva,
XIV TARPTAUTINIS isf

ANTIALKOHOLINIS

KONGRESAS
22 27 rūgs. š. m. Milane. 

(Specialė koresp. Blaivybės 
Dirvai).

w Evangelija Mat. VIII, 23 
*—27. Anuo metų ėjo Jėzus 
| laivą ir sekė jį mo
kytiniai jo. 24. Ir štai di
dis sujudimas radosi ant 
marią taip jog laivas 
buvo aplietas vilnimis; jis 
gi miegojo. 25. Ir priėjo 
prie jo jo mokytiniai ir pa
gadino jį sakydami: Viešpa
tie, gelbėk mus, žunanie. 26 
Ir sako jiems Jėzus: Dėlko

. baikštus esate, mažatikiai i Spalių 26 d., J. M. Chi
nine atsikėlęs, sudrau- j eagos Antvyskupis E. J.

'dė vėjus ir marias, ii !Quigley padėjo kampinį 
tapo didi tyla. 27. Žmonės , akmenį naujai Šv. Kryžiaus 
gi stebėjosi, sakydami: Ko- i lietuviškos parapijos bažny-

A. f A.

Mirė kun. A. Kaupas,
Draugo” Redaktorius 27-ą 

d. spalių, ryte. Palaido
jimas į Šv. Kazimiero lie
tuviškas kapines atsibus 30 
d. spalių iš Šv. Jurgio Baž- 
nvčios.

ii

čiai. Dalyvavo apeigose 17 
kuuigų ir didelė minia ko
kie penki tūkstančiai, žmo- 

Staiga išgydyti ligonį — nį^ Pamokslus sakė J. M. 
tai nepaprastas darbas: jis Antvyskupis įr kun. Serafi- 
nėra žmogaus galybėje. Bet nas Nors dangus buvo ap- 
Buvaldyti galingą audrą, siniaukęs bet išlaikė neliję 
kuri mares ir žemę su- • iki apeigų galui. patį vieta 
judina, tai didesnis ste-; įr aplinkiniai namai buvo 
buklas, didesnį i žmo- iškilmingai papuošti lietu- 
nes įspūdį daro. “Kas viškomis ir amerkoniškomis 
yra tas, jog vejai ir marios spalvomis. Viršui kleboni- 
jo klauso?” — stebėjosi!jos durų matyti buvo gra- 
fanonų minios, matydamos iriomis raidėmis parašas: 
kad V. Kristus audrą nutyl- j“Sveikiname savo Arcivvs- 
Bė. Atsakymą į tą klausymą kūpą.” Dalyvaujančios
randame paties Kristaus žo-1 kilmėje draugystės pavyz 
džiuose “duota man visokia i dingą užlaikė tvarką. 
Taldžiadanguje ir ant že-

ksai yra tas, jog 
marios jo klauso?

vejai ir

Kynų prezidento Yuan- 
Shi-Kajaus motyna šįmet 
priėmė katalikų tikėjimą, 

jubilejinius atlaidus sekan-^Katalikų Bažnyčia pradeda
Cionus, išlygomis.

1. Aplankyti šešis syk sa
vo parapijos bažnyčią.

Kynuose liuosiau veikti. 
Daugeliui katalikiškųjų mo
kyklų pripažinta teisės. Tė-

Tuo šesis aplankymus ga I vai Lazaristai neseniai įstei-

Salantai. Man teko bū
ti Salantuose. Pama
čiau naujai pastatyt^ 
sankrovą, įžengus į vidų 
pasirodė viskas gražu. Ypa
tingai patiko tarnaujančių 
mandagumas. Vis tai val
dybos rūpestingumo ir dar
bštumo pasekmės. Nedėlio
ję būdamas bažnyčioje ma
čiau kuopelė giesmininkų, 
“Saulės” mokinių.

Mokinys.

(Seka nuo pereito numer.) 
Bealkogolinių gėrymų

klausyme gerai kalbėjo Dr.
E. Monti, kuris per 10 me
tų darė bandymus kaip 
prirengti bealkoholinius ge
rvinus. Didelį įspūdį pada
rė kun. profesoriaus Ude 
iš G ra z (Austrija) kalba.
Jis pranešė, kad neseniai 
sukrutę prieš alkogolį Sty- 
rijos gyventojai turį į 5000 
abstinentų, turį sekretori- 
jatą ir taip-gi valgyklą, ku-Inoje,

_e — įvairus įrankiai 
tokiam vynui dirbti. Beto 
dar atskirą kambarį užėmė 
priešalkogolinio turinio kuy 
gos, laikraščiai, paveikslai 
rodantieji alkogolio kenk
smingumą ir t.t., Vieną vi
są kambarį užėmė rusų prie- 
šalkogolinė paroda, kitą-gi 
protestantų. Parodoje buvo 
taip-gi Lietuvos “Blaivy
bės ”italų kalba gražiai 
atspaudinta statistika, kele
tas egzempliorių Franeu- 
zu ir lietuvių kalba atspauz- 
diutų pranešimų apie Lie
tuvos katalikų “Blaivybę”.

Turiu pažymėti, kad mies 
tas, pri ja ūždamas blaivinin
kams, trečioje kongreso die- 

4 valandą po pietų,

Įima padaryti vienadiena.
2. Prie kiekvieno aplan

kymo pasimelsti už Šv. Tė
vą ir Katalikų Bažnyčią.
Maldų tam tikslui nėra pas- 
kyrtų. Galima ant tos 
Švento Tėvo intencijos 
atkalbėti 5 Teve mu
sų, 5 Sveika Marijos, 5 Gar- 
ną Tikiu in Dievą Tėvą.

Bažnyčios reikalai yra di
deli. Jai yra pavesta žmo
nių išganymu rupinties.
Tuo tarpu daugelis tikėji
mo reikaluose apsileidžia, 
kiti ir visai jį pameta. To
dėl reik vieniems už titus 
melsties, kad Dievas pra
platintų katalikų Bažnyčią, 
kad tikėjimą susiprintų, 
kad vienybė tarpe katalikų 
įvyktų, kad Viešpaties 
Kristaus prisakymus užlai
kytų, Apaštališkam Sostui 
ir Katalikų Bažnyčiai pri
derančią pagarbą atiduotų, 
kad eretikai, skizmatikai ir 
stabmeldžiai atsiverstų, ir 
vieną avinyną po vienu ga- 
nytojumi padarytų.

Nėra reikalo besimel
džiant tą viską atmintyje 
turėti, užtenka abelnai pa
simelsti už Sosto Apašta- Japonija. Valstija pripa- 
liškojo ir Katalikų Bažny- žino katalikišką universite-

gė, mieste Tiensin, Kynų 
kalboje savaitrašti. Iš se
nesniųjų katalikiškųjų laik
raščių ypatingai prasipla
tinęs Tėvų Jėzuitų leidžia
masis iliustruotas laikraš
tis J-hen-lu, mieste Liko- 
wei. Kynuose išviso yra da
bar 1,350,000 katalikų.

Rosijos katalikai. Rusų 
valdžia girdėti rengia už
drausti stačiatikiams į ka
talikų tikėjimą atsivertu- 
siems vartoti pamaldose ry
tiečių (graikų) apeigas. Ra
portai mat ateina, jogei dau 
gelis stačiatikių atsiverčia 
į katalikus. Valdžia mano, 
jogei sustabdys atsiverti
mus, jei rusams katalikams 
uždraus pasilikti apeigas 
■vartojamas pas pravosla
vus.

- -- <*-
Kaunas. Mirė a. a. Kun. 

Genrikas Laumenskis, Tvta 
venų klebonas.

Kynai. Universiteto rek
torium Pekine paskirtas 
profesorius Ma Siar-pe, ka
talikas.

įs-

mės.” Taigi jis yra il ga ui
tos Viešpats.

Gamta didi, galinga ir 
paslaptinga. Todėl senovės 
stabmeldžiai garbino gamtos 
jiegas ir jų apsireiškimus.

Liet. Katal. 
čia.

Ačiū rupestingumui gerb. 
kun. J. Jakščio, Indiana 
Harbor’os lietuviai katali
kai susilaukė savo naujo

Nauja Bažny

Bet ir šios gadynės mokyti dievnalflio- 26 d» sPalW bu’ 
netikėliai garbina ją “Vis-jvo atidarymas Šv. Praneiš-
kasyra gamta, sako jie, vis(kaus Asižiečio naujos baž- 
kas gamtos jiegos ir jos!n.včios, kuri randasi labai 
įstatymai”. Ir šitaip kai- !dailio3e vietoje prie Fir ir
bedami jie norėtų tą “vis-į139 Sat.vilJ< IškilmėJė dabr‘ 
ką” išaiškinti, ištikrųjų «»; Aavo Liet. Kat. Klubas, Šv. 

neišaiškina.
Kas vra gamta? Yra

Tisą, kas tik sutverta: dan
gus, žemė, žmogus ir visi 
gyvūnai.

Visur gamta parodo savo 
didybę, net ir ant musų 
Žemės, kuri sulyginus su 
milijonais kitų didesnių 
Žvaigždžių yra visai magu
že. Kur tik pažvelgsi
me, visur tą gamtos 
<aidj bę matome: jūrės
be galo be krašto, įvairių 
įvairiausi žolynai, gėlės ant 
Žemės, augšti visada snie
guoti kalnai, visa tai tar
tum, šaukia: žiūrėkite, koki 
gamtos
me tiktai, kad viename van

dens lašelyje randasi mili
jonai gyvųjų sutvėrimėlių!

Kaip-gi menkutis yra 
prieš visą tą gamtos didybę 
•— žmogus. Bet gi, būdamas 
mažas ir menkas jis* vra

vavo Liet. Kat 
Pranciškaus Dr-stė, Šv. Jo
no Dr-stė ir L. K. Klubo 

i Benas. Kiekvienas jaučia- 
|inės, kaip Tėvynej-Lietu- 
voj, kada savo kalba galime 
garbinti Sutvertoją. Iki šiol 
vargome lenkų gažnvtėleje, 

Mackas.

čios reikalus.
3. Toliau reik atlikti iš

pažintį vertai, darant tik
rą gailesį nž nusidėjimus. 
Reik atsiminti jogei atlai
das nuodėmės neatleidžia. 
Atlaidas yra tai laikinos 
bausmės atleidimas. O ir 
bausmė negal būti atleista, 
jei kaltė pirnliaus nebuvo 
dovanota. Todėl reik pirma 
išpažintį atlikti, visų nuo- 
dėmų atleidimą gauti, o pas 
kui ir visos bausmės dova
nojimą apturėti, tai yra pel 
nyti visiškąjį atlaidą.

4. Reik Šv. Komuniją pri
imti.

5. Ant galo reik padaryti 
auką, išmaldą, pagal savo 
išsigalėjimą. Tą išmaldą ga

tą Tokio. Universitetas ve
damas. vienuolių jėzuitų.

“Vienybė”

rios įsteigimu patsai rū
pinosi. Išskaitliavo gražų 
sutvarkymą bei užlaikymą.

svečiams kongresistams su
rengė blaivas vaišes. Gra
žiai gėlėmis išpuoštose sa-Nauji geležinkeliai. Gau

ta leidimas pravesti geležin
kelis nuo Žagarės dvaro iki 
stoties Benen geležinkelio, 
kuris eina nuo Mažeikių 
Rygon. Paskiaus tas gele
žinkelis bus pratęstas ir ki
ton pusėn iki Šiaulių. A. (Vienuolis Tėvas Syringl kėjimai \ y s? ūpų, nuo du i

Keletas asmenų iš prezidi-pėse priėmė svečius kava, 
jumo patvirtino tą dalyką i čekolada, ()ealkogoliniaif|

Stolipinui leista tyrinėti ke-1 
lią naujam geležinkeliui nuo 
Kalkunų Kaunan.

Kebliai (Šiaulių parap.). 
Rugsėjo 1 d., susėjo jauni
mas iš Keblių ir Domontų 
sodžiaus išgerti. Vienas Ke
blių kaimo vaikinas 27 me
tų susimušė su Vitorto dar
bininku. Negalėdamas nu
veikti apie 12 valandą nak
ties parėjo namo iš slap
tos smuklės, atsinešė šau
tuvą ir per langą šovė sta
čiai į tą Vitorto darbinin
ką. Pataikė stačiai į burną, 
šūvis išėjo į antrą pusę į 
pakaušį. Darbininkas liko 
ant vietos negyvas. Dar 
du sužeidė: vienam kliuvo 
du šratu į krutinę, o an
tram per ausį. Tą kurtam 
kliuvo į krutinę, nuvežė 
į ligonbutį. Kaltininką ant 
rytojaus suareštavo, jisai 
prisipažino. Tai kokio Ke
bliuose esama jaunimo.

kaipo patįs matę. Jo kalba 
taip patiko, kad ilgai publi
ka delnais plojo, sveikino 
ir jo adresą užsirašinėjo.

vynais, ledais ir t. t.
Kongreso dienose gauta

taip-gi iš įvairių pasaulio 
Šūdų p-.;- veik'.nin ;; bei l’.n-

Vokietijos gražiai kal-ĮgijV b« Pa r ulinių valdžių.
Kitam kongresui vieta 

1915

1S
bėjo apie reikalingumą j 
gelbėti tuos, kurie ge- j paskirta Amerikoje 
rimo ligą jau yra įgavę, j metais, oei kad europie- 
Prie tokių žmonių reikią čiams visit ms siL.kų bus 
daug kantrybės bei pasišven (atvykti Amerikon į kon- 
timo; laikas turįs būti la
bai sutvarkytas, kad ligonis
visuomet butų užimtas, bet 
perdaug jo negalima ap
sunkinti.

Dr. Leograin iš Francijos 
savo įdomioje kalboje pa
žymėjo reikalingumą pra
šalinti papiktinimus gydant 
alkoholikus: blogoje šeimy-

gresą, tai tuoj paskui už 
metų (1916 m.) bus kitas 
kongresas Kopeugagene.

Laiminga toji šalis, ku
rioje kongresas įvyksta. 
Italija jau atbudo, sujudo 
ir, Dievas duos, tolyn da
lykai eis kaskart vis geryn.

Rugsėjo 27 dieną, 5 va
landą po pietų kongresas-

nojė, blogoje Draugijoje užsibaigė. Kongrese daly
alkogolikas nepasveiks. vavusieji atsisveikino ir ap-

Rugsėjo 25 dieną po pus-įleido ramus Vilią Reale. O! 
ketvirtos dienos sunkaus!kaip karštas, kaip širdin- 
darb<\ kongresas padarė gas buvo tas atsisveikini- 
ekskursiją po gražų ežerą mas. Žiūrint į tuos iš viso 

pasaulio kampų šveičius, ro 

dėsi, kad jie visados norė-

MISUONORIŲ KONGRE 
SAS.

Praeitą savaitę įvyko Bos 
tone antrasis Misijonorių 
kongresas. Dalyvavo jame 
Apaštališkasis delegatas 
Antvyskupis Bonzano, Bos
tono Antvyskupis kardino
las O’Connel, 8 Antvysku- 
piai ir 55 vyskupai; buvo 

didybė. Atsiminki- taip-pat daugybė kunigų, 
bei svietiškių. Kongreso tik 
siu buvo arčiau pažinti Mi
sijų padėjimą Amerikoje ir 
užsieniuose ir tinkamai jas 
remti. Kongresas atkreipė 
domą ir į Philipinų katali-

li duoti pavargėliui, kokiai 
gailestingai įstaigai (duo
kim, Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolynui ar rengiamą
ja! lietuviškųjų našlaičių 
prieglaudai, Šv. Kazimiero

Virbalis (Vilkaviškio 
apskr.).Per porą su viršum 
metų Virbalyj nebuvo gais
ro. Todėl šią vasarą lyg ty
čia atlyginta ir už perei
tuosius metus. Buvo ištikę 
4 gaisrai. Triobų viso labo 
sudegė 12. Priežastįs: pirmu 
sykiu perkūnas trenkęs į 
vieno ukninko kluoną, an
tru kartu vaikai bežaizda- 

’ si sudegtukais, trečiu kar
tu priežastįs
ketvirtu kartu, 14 rugsėjo 
pakėlė gaisrą tabakas ir 
degtinė; mat koki-tai nedo
rėliai vaikinai, turbutt, ge
rai inkaušę ir su tokiomis

Lietuvių skaičius Prū
suose. Sulig valdiško pra
nešimo apie paskutinį žmo
nių suskaitymą Vokietijo
je, tebesą lietuvių Prosuo
se 93.933, būtent:

! Karaliaučiaus apskr 
Gumbinės
Berlino
Potsdamo apygardoje 
Šlesvigo provincijoje 
Vestfalų provincijoje

M
V

Reinprovincijoje
Viso

Sescų globoje) ar savo pa-į jau merginomis daužėsi nak 
rapijos bažnyčiai. Žodžius j fį vieno ūkininko šiaudų ku
“pagal savo išsigalėjimą” 
reik taip suprasti, kad tur
tingesnis privalo daugiau 
duoti už neturtėlį.

6. Jubilėjaus atlaidas tę- 
sa, iki Šventei Panelės 
Švenčiausios Nekalto Pra
sidėjimo tai yra 8-ai dienai 
gruodžio ir toje pačioje die
noje.

7. Tą atlaidą galima pel
nyti tiek sykių, kiek sy
kių kas išpildys viršui mi-

kų padėjimą ir nutarė pa- nėtasias išlygas.

gyj prie-pat trobos, ir ma
tyt, berūkydami prikrėtę į 
šiaudus. Užsidegus kūgini, 
užsidegė tvartai ir kluonas, 
o kad buvo naktį prieš patį 
švitimą, tai kolaik subėgo 
žmonės, įsivyravusios ug
nies jokiu budu negalima 
buvo užgesinti, tai taip ir 
nuėjo durnais žmogelio kluo 
nas, tvartai ir viaas vasaros 
triūsas. Ačiū ugniagesiams, 
gaisras toliau neišsiplati
no. “Šaltinis.”

31.883
57.993

558
386
318

1.001
1.088

93.933 
parodo, kad 

nuolatai nyk-
Statistika 

lietuviai čia 
sta, būtent:
1900m. dar tebebuvo 106,280 

nežinomą o i905m. dar tebebuvo 101,534
1910 m. tiktai beliko 93.933

Liūdnos žinios! Bet yra 
vilties, kad dabar lietuvių 
ištautėjimas turės sustoti, 
nes visgi pastaruoju laiku 
Prūsų Lietuvoje jau pas
tebimas žymus tautiškas 
judėjimas.

Como. Antrą valandą po pie 
tų apie 700 kongresistų 
(visi nevažiavo) iškeliavo Į tų čią likti ir vien tik apie 
geležinkelių iš Milano, ir (alkogolio panaikinimą tar- 
ketvirtą valandą jau sėdo į Į ties. Matyt tas nelabasis 
tani tyčia ir veltui priren- i priešas gerai įkyrėjo žmo- 
gtą garlaivį, dvi valaudį va-(nijai, kad su tokiu inirši- 
žinėjo šen ir tep po siaurą Anų, karštumu apie ji kal- 
Como ežerą. Pakrantėmis; bailia. Dievas duos, kad ta- 
gyveliantieji žmonės sveiki- j sai baisus žmonijos prie- 
no važiuojančius skepetai-; šas žus. Kamblys,
čių mosavimu bei šauksmu. į

Rodos, net ir augšti apie-' • M0RCESTER, MASS. 
linkės kalnai tuomet svei-! Ką tik sugijžęs iš Lietu- 
kino linguodami savo vir-!v<)8 kun. Konstantas Va- 
šunėmis. Ką manė tuomet siliauskas (išventintas ku- 
aplinkui stovintieji ir nuo ! niguosna birželio m. Spring- 
uogų gausumo linkstantie- jfield’e Mass), jau paskir- 
ji vvnynai, sunku atspėti, ■ tas vikaru į Worcesterjo 
bet man rodos, kad ir jie (lietuvių Šv. Kazimiero pa
lenkė savo galvas sveikin- ( rapiją- 
darni ir geizdami kad žmo-Į Tai-gi Springfield’o. vys- 
nija jais daugiaus nešinau-(kopijoje yra jau trįs lietu 
dotų blogai, o sunaudotų Į viai kunigai, 
geidaus blaiviems tikslams. Į Kun. Konst. Vasiliaus- 

Bet štai tamsi naktis an-įkas pilnas blaivininkas.«P Įm . . . t
gula ežerą ir visą apielin-;J^ai-gi eilės blaivininkų su
kę, pakrantėse sumirga stiprės dar vienu uoliu dar- 
daugybės žiburėlių ir vėl bilduku blaivybės dirvoje, 
taip važiuojantiems atsi-! B. Jonelis.
dengia naujas reginys, bet----------------------------------
tasai reginys taip-pat ver- NAUJOS KNYGOS: 
čią musų svečius grįsti sa-'Katalikų “Blaivybės” Dr 
von gušton. i j08 leidiniai Kaune.

(< Šalt. »»

Vienybė” Kaune gavd 
gubernatoriaus leidimą leis
ti dvisavaitinį priedą ‘Vien
sėdis’. Atskirai to laikraš
čio kaina busianti 1 rub. 
metams.

Švėkšna. Švėkšnos gydy
tojas Rugys pdrkd nuo Plia- 
terio dvarą Telšių paviete
už 58 tūkstančius rublių.

Svarbu yra pažymėti, kad 
kongreso laiku buvo sureng-i dol.ins 1914 metams. 
ta taip-gi įvairių blaivinių 2. Aš nenorių savęs žudyti! 
daiktų parodą. Pradžioje 3. paskutinis stiklelis. Kal
toji paroda išrodė maža, bet j na 3 įp
tolyn kaskart vis didėjo ir,4. (}yvas žodis. (Iš Anglų 
užėmė daugelį salių. Vie-1 gyvenimo). 2 kap. 
noje didelėje salėje buvo 5. Girtybės auka. Kaina 2 k. 
sukrauta vynuogės, įvairus (g. Ar galima be'degtinės

1. “Dieve, Padėk” Kalen-

viralai, marmulądas ir kiti 
panašus daiktai. Kitoje sa
lėje buvo išstatytas įvai
rus ir iš įvairių šalių beal- 
kogolinis vynas; trečioje-gi

apsieiti. Kaina 3 kp.
7. Kvailių pinigai. Kaina 3 

kapeikos.
8. Kas kaltas? Vaizdelis iš 

gyvenimo. Kaina 2 kp.
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KORESPONDENCIJOS.
WALLINGFORD, CONN. 
Cicilikų pasigyrimai. Did

vyrio prakalba.
Patėmijau, kad lietuviš

kuose socijalistų laik
raščiuose pasirodo kai 
kadų žinutės ir iš musų 
miestelio. Ten pranešama, 
kad Wallingford’e randasi 
jau daug lietuvių ir jau lie
tuviai 'dikčiai apsišvietę 
kad yra skaitlinga socialis
tų kuopa ir jie čia daug labo 
nuveikę, kad jie su sve
timtaučiais susidėję tūk
stančiais apvaikščioja so
cialistų iškilmes.

Panorėjau ir aš apie tai 
pasiteirauti, bet man pasi
rodė visai priešingai. Su
radau lietuvių apie 12 šei
mynų ii1 dusyk tiek pavie
nių. Nėra jokios draugi
jos. Lietuviai mažai susi
pratę. Bet kadangi aš tan
kiai esmi vadinamas nesu
sipratusiu tamsunėliu ma
niau sau, gal ir neteip yra, 
kaip aš matau. Pasiryžau 
apsišviesti. Štai tuojau ir 
proga.- • Gavau pranešimų, 
kad spalių 12 d. bus didelės 
prakalbos, kalbės L.S.S. se- 
k'.etorius, p, Stasiulevičius, 
/š Philadelphijos. Na, ma
nau, dabar apsišviesiu, nes 
išgirsiu kalbų ne kokio ci- 
cilikučio, bet didvyrio, iš
rinkto teisėtu referendumu. 
Sulaukęs paskirto laiko, ei
nu gatve, ant kurios randasi 
svetainė. Matau didelę 
minių. Manau, čia turi bū
ti socialistų iškilmė sureng
ta p. Stasiulevičiui pagerb
ti. Eina benai linksmus 
maršus grieždami; eina, va
žiuoja apie 20 kunigų; eina 
mažų mergaičių, vaikų apie 
'400. Draugijos su vėluvo- 
mis visokių tautų; žmonių 
minia apie keliolikų tūk
stančių. Visi pilni gyvumo 
ir iš visų veidų matyt, ko
kia tai maloni, prakilni, 
linksmi šipsėna. Tariau 
sau, kokia tai nesupran
tama galybė juos čia suvie
nija ir pripildė tokios link
smybes!” Prisiartinęs prie 
vieno praeivio, užklausiau: 
“ar nepažįsti Tamsta kat
ras čia yra Stasiulevičius?” 
Koksai? — “Iš Philadel
phijos atvažiavęs”, paaiški
nau. — “Yra vienas iš Phi
ladelphijos, bet tai ne Sta
siulevičius, tiktai Arcivys- 
kupo pasiuntinys kun. Mc- 
Devitt”, atsakė man. “Tai 
kų reiškia šita iškilmė?” 
užklausiau. — “Tai yra ka- 
talikų iškilmė, apvaikščio- 
jimas su paroda ir pašven
tinimas kampinio akmens 
katalikiškai mokyklai!” 
Dabar supratau, kad šita 
iškilmė nieko bendro neturi 
su socialistais.

Viskų "palikęs einu į sve
tainę, čia randu kelis žmo
nes ir laukiame visi. Štai 
pasirodė ir oratorius ir pra
deda kalbėti. Pradėjo nuo 
vergijos, paskui kalbėjo 
apie kapitalistus. Tiems su
kirtęs, pagyrė Kristų, kad 
buvęs “karštas revoliucijo- 
nierius” bet. Jį kuni
gai nukryžiavę. Sudrožęs 
kunigams ėmė barti kata
likus, kad jie tiki, buk kok
sai Dievas cara atsiuntęs. 
Toliau ėmė niekinti patri- 
jotizmų, papeikė popiežių, 
buk jis rusams ginklus 
šventinęs, kad japonus iš
pjautų; nepamiršo ir Du
rnos atstovo M. Yčo. To
liaus ėmė garbinti lietuv. 
socialistus, buk jie iško
voję daleidimų Tautos na
mus statyti Vilniuje ir na

mus jau taip kaip ir turim, 
o padėka už tai turi būt tik
tai socialistams. Daug vi
sokių liesų ruonių pripasa
kojo.

Bet vienų dalykų tai tei
singai pasakė,—kad socialis 
tai turi kerštų. Tas tikrų 
tiesa, pas musų cicilikus, ne 
aprubežiuotas yra kerštas. 
Bet kalbėtojas teisinasi 
imdamas pavyzdį nuo va
balėlio, mat, ir mažiausias 
vabalėlis, sako, keršyja sa
vo skriaudėjams vadinasi 
žmogaus protas ir lygus 
vabalėlio protui?).

Ant galo permainęs kal
bų graudingu balsu ėmė 
šaukti: Mylėkit Dievų, bu
kit geri krikščionįs, mylė
kit savo' artimų ir... rašy- 
kitės prie socializmo.

Na, ėmęs ir suprask did
vyrio kalbų. Pirma, paėmęs 
pavyzdį nuo vabalėlio, lie
jo kerštų ant visko, dabar 
tų pat liepia gerbti. Ar ne 
cicilikiškas “muilas”?

Eidamas namon maniau 
sau: tikrai, dar aš esu tam- 
sunėlis, vietai kų geresnio 
veikti, praleidau laikų kiau 
sydamas cicilikiškų zaunų.

A. Kiaršis.

MCKEES R0CK8, PA.
Socijalistų vadas L. Pru- 

seika, “Laisvės” Redak
torius atsilankė jau Pitt
sburg’e su savo pra
kalboms. Taigi 19-tų dienų 
spalių (October) nepamir
šo ir šio kampelio atlanky
ti su savo prakalbomis.

Yra pas mus gana daug 
apsigyvenusių lietuvių, o 
taip jų atsiranda ir kelioli
ka bedievių, kurie savęs ci« 
cilistais, laiko.

Prakalbos buvo Lietuvių 
Augščiausios Prieglaudos 
Klube, kuris susitvėrė jau 
keletas metų atgal. Pirma 
išėjo vietinis McKees Rock 
’o cicilistų vadas, ir ėmė 
aiškinti publikai koks čia 
kalbėtojas atvažiavęs. Pasi
baigus įžangai McKees 
Rock’o cicilistų vado, pra
sidėjo ir L. Pruseikos kal
ba. Visu pirmiausia kalbėjo 
publikai, kaip jie sunkiai 
kenčia po visų valdžia ir 
kiek jie kraujo dovanai lie
ja Sibire. Paskui ant pabai 
gos ragino žmonės nesiduoti 
išnaudoti Kapucinų-švoge- 
riams, sakydamas kad Die
vo nėra, bet tikras jų die
vas dar užgims.

Po jo kalbai buvo dar ir 
kelįos deklemacijos. Užėjo 
ant platformes nežinia iš 
kur atvykęs “deklamato
rius” nosį šluostydamas dėl 
nu spjaudydamas į šalis ėmė 
sakyti eiles. Sakosi kad 
jis vadinasi Kastas G-lis. 
Biaurn, labai biauru buvo 
publikai iš jo. lupų klau
sytis, biauru buvo ir žurė- 
tis į jį nes jo užsilaikymas 
buvo panašus į laukinio žmo 
gaus užsilaikymų.

Gėda, begalo gėda, kad 
musų žmonės duoda savo 
vardų gadinti. Nors tikrai 
pasakius, žmonių buvo tik 
saujalė, keli desetkai, ma
tyti kad jau čionai žmonės 
susipratę ir ne myli klau
sytes tokių kalbėtojų, ku
ris vien tik žmones biednus 
kvailina, ir veda į amžinų 
prapultį.

Bet dar geriau bū
tumėm ' padarę, tokių 
kalbėtojų ir jo tarnų 
visai nepriėmę; tuomet dau
giam? nedrįstu ne tik pas 
mus pasirodyti su savo 
prakalboms, bet ir kitur 
žmonių ne kvailintų.

Mažiukas.

LEWIST0N, ME.

18 Spalių K. Jaunimo Ra
telis statė scenoje 4-ių vei
ksmų dramų “Pirmi Žing
sniai”, kuri puikiai nusise
kė. Nors nekurie aktoriai 
tik pirmų syki pasirodė ant 
scenos, bet visi savo užduo
tis atliko energiškai. Per
traukose buvo dainos ir de
klamacijos, kurios taip-gi 
pusėtinai gerai nusisekė. 
Ant galo buvo pasakytas 
monologas iš “Šaltinio” 
“Rauluko Vargai” kuri 
puikiai atliko P-as J. Vai
tiekūnas.

Poto dar buvo pasaky
tas dialogas, arba pasikal
bėjimas “Poezijos su P-ro- 
za” kuri atliko P-lesV. 
Vaičiulitė, Poezijos rolėje 
ir E. Boneckaitė, Prozos ro
lėje, Jųjų rupeščiu buvo 
ant scenos išdaritos žalių 
rūtų raidės “Poezija ir Pro
za ir taip-gi padaryti gra
žus vainikai. Visi tai liu
dija apie jų energijų ir 
pasišventimų, sukelti pra
kilnius jausmus kitų, savo 
j a imu jų draugų sielose; ant 
galo buvo pasakytos kelios 
deklamacijos kurios taip-gi 
gerai nusisekė. Publikos su
sirinko pilnutėle svetaine, 
net daugumas turėjo sto
vėti be visi ramiai ir gra
žiai užsilaikė. Pelnas surink 
rinkta $48.10) paaukotas 
Šv. Baltramiejaus Draugi
jai svetainę statyti.

Jeigu Lietuviai ir toliaus 
rems Šv. Baltramiejaus dr- 
jų ir katalikiškų Jaunimo 
Rateli, tad netolimai atei
tyje įgis sau nosavių svetai
nę, kur galės dar gražes
nius vakarus surengti. Gai
la tiktai kad daugumas 
dar nesupranta ir visokiais 
budais bando trukdyti tų 
naudingų sumanymų. Bet 
žinoma, jog pirmam diegui 
visados reikia pralaužti kie
ta pluta pakol pamato sau
lės šviesų.

Tadėl kviesdamas visus 
gerbiamus Liwistoniečius 
vienyben linkiu viso labo 
velijantis. S. Bugnovičius.

HOMESTEAD, PA.

Spalių 14 d., buvo čia pa
silinksminimo vakaras, su
rengtas Šv: V. J. Bernai
čių ir Šv. M. D. M. Mer
gaičių draugijų. Apari šo
kių, kuriuos taip mėgsta 
jaunimas, buvo dar pra
kalbos, dainos ir viena dek
lamacija. Sudainavus pora 
dainelių, kun. J. Vaišnoras, 
pasakė prakalbų apie vaikų 
auklėjima, nurodė ydas, ku
rios yra išsiplatinusios tar
pe motinų, ypač pravar
džiavimų vaikų įvairiais 
biauriais vardais. Kalba bu
vo gana turininga. Motinos 
ją girdėjusius turėtų jos 
nepamiršti ir atsakančiai 
auklėti savo mažutėlius. 
Antras kalbėtojas pasiaiš
kino publikai negalįs kal
bėti, nes nesijaučia gerai. 
Ir tas gerai kad nors pasi
aiškino publikai, o daug to
kių kalbėtojų, kurie labai 
lengvai pasižada kalbėti 
bet dar lengviau ir atsisa
ko, arba tiesiok nieko iš 
anksto nepranešę prakalbų 
rengėjams, prakalbose visai 
nepasirodo. Tai atbaido 
žmones nuo vakari; lanky
mo ir prakalbų rengėjams 
pridaro daug nemalonumų.

Laike dainų ir prakalbų 
žmonių buvo nedaug, bet 
ant šokių susirinko dikčiai. 
Apsireiškimas truputį keis
tokas. Pasirodo, jog Homes-

tead’o jaunimas nelabai te- 
megstia, rimtesnių dalykų 
prakalbų ir lietuviškų dainų 
o rimtesniam dalykam^ va
dų nestinga Homestead’o 
kun. S. J. Čepanonis labai 
rūpinasi priaugančiąja sa
vo parapijos karta, suorga
nizavo bernaičius ir mer
gaites i tamtikras draugi
jas, iš mažens pratina jau
nimų prie organižuoto, vi
suomeninio veikimo. Kun. 
S. J. Čepanonis turėjo gerų 
pagelbininku vargonininkų 
p. Mekšrunų, kurs nenuil
stančia i besidarbuodamas 
jaunuomenės labui, apsir
go džiova ir išvažiavo Lie
tuvon, palikdamas Homes
tead’o lietuvių, tarpe gerų 
atmintį ir gan skaitlinga pu 
sėtinai pralavinta chorų. Da 
bartiniam vargonininkui pa 
silieka varyti toliau savo 
pirmtakuno pradėtąjį darbų

J. M.

BROCKTON, MASS.
Rugsėjo 24 d., pasimirė 

čia Hipolitas Vaitkus, paei
nąs iš Kelpiškių sodžiaus, 
Triškių parapijos, Šiaulių 
pav. Velionis buvo vos 33 
metų, vedes, paliko moterį 
su" vienu kūdikiu, brolį gy
venanti Brocktone, ir dvi 
seseri Lietuvoje. Mirties 
priežastis kraujo užnuody- 
jimas. Netyčia užsistojo ant 
sugurito stiklo, iš to pasida
rė žaisda, į kurių išpradžių 
neatkreipė domos. Tečiau 
smarkus sopėjimas privertė 
daryti operacijų, kuri nie
ko negelbėjo ir ligonis į ke- 
liatų dienų pasimirė Brock- 
tono ligonyne. Priderėjo 
prie vietinės Šv. Kazimie
ro draugijos, kuri iškilmin
gai jį palaidojo.

Nabašnikas paminėtinas, 
kaipo uolus katalikas ir la
bai gero budo žmogus. Ne- 
viens prakilnus užmany
mas be jo neapsiėjo. Galima 
drąsiai sakvti, kad a. a. Hi- 
politas Vaitkus buvo tikru 
vadovu geresniųjų Brockto- 
no lietuvių. Savo aukomis 
šelpė įžymesnius vyrus ir 
padėjo jiems baigti mok
slus. Vietos gyventojai la
bai jo gailisi, ir reik pripa- 
žįti, kad velionis savo dar
bais užsipelnė neišdildomą 
atmintį. Draugas.

ELIZABETH PORT, N. Y.

Pas mus atsilankė Sve
čiai iš Lietuvos. Dr. Basa
navičiaus kalba labai patiko, 
visi ramai klausėsi jo rinitų 
ir aiškių žodžių. Tik, nelai
me, nedaug susirinko apie
3 šimtus o lietuviu čia vra * «
daugiau trijų tukstnčių.

Aukų surinkta, kaip gir
dėjau, 293 dol. Kleb. kim. 
B. Žindžius, davęs daugiau 
šimto D. Bražinskis, J. 
Grinčius, po du sieksniu, 
kiti po sieksnį smulkių au
kų 19 dol. Iš Dr-jų aukojo 
tiktai viena, Šv. Kazimie
ro Dr-ja viena sieksnį. Jei 
ne girtybė, tai daugiau bu
tų susirinkę žmonių ir au
kų Lietuvos reikalams pa
remti. Bet viskų sunaiki
na girtybė, kuri čia baisiai 
įsigalėjus. Atsisveikinda
mas Dr. Basanavičius iš
reiškė savo pasigailėjimų 
kad Lietuvos sūnus ir duk- 
terįs Čia greit amerikanizuo- 
jasi, ypač mergaitės. Kalti
no tėvus kam leidžia vai
kams niekinti prigimtų kal
bų. Bet šita klaida, manau, 
bus atitaisyta su pagelba 
lietuviškos mokyklos, kurių 
čionai neseniai uždėjo. Ne
užilgo žado naujų murinę

pastatyti, nes šita pcrmaža. 
Seniau vaikai mokindavusi 
airių mokykloje, ir poterių 
mokyndavosi airių kalba, o 
dabar jau savo parapijos 
mokykloje visko mokinasi 
lietuviškai.

Vietinis.

HUD80N, N. Y.

27 d., Rugsėjo čionai bu
vo Šv. Antano Draugijos ba 
liūs. Pelno, kaip girdėjau, 
atliko $23 su centais. Pel
nas skiriamas įždo padide- 
nimui.

Par susirinkimų buvo kai 
betų kad reikia parsikvies
ti kalbėtojas, bet po ilgų 
svarstymų šis sumanymas 
atmestas. Aš-gi patarčiau 
šei Dr-jai prakalbas pareng 
ti, nes iš to butų didesnė 
nauda nekaip iš tų balių, 
ir daug ko gero pasimoky- 
tumėm. (Priguli nuo kal
bėtojaus: vienas išmokina 
gera, o kitas bloga Red.) 
Pas mus girtoklvste įsivy
ravusi, esama ir tokių, ku
rie uždirbę, paskutinį cen
tų neša į saliunų ir prage
ria Laikraščių mažai -kas 
skaito, tiktai keli vedusie
ji, o jaunimui apie laikraš- 
štį ir neužsimink.

(Jėda mums broliai gir- 
tokliauti, laikas apsišvies
ti ! Jurgis Ludentas.

It-

IŠ LONDONO.

4 d., Spalių pašalpos Šv. 
Kazimiero draugija laikė 
bertaininį susirinkimų. Na
rių daugumas susirinkiman; 
neatvyko, tokie pagal drau
gijos įstatus moka bausmės 
po 6 penus.

Iš pratokolo, atskaitos 
pasirodė, kad draugijon 
įplaukė 15 svarų 14 šilin
gu, 7 penai. Dabar viso la
bo Šv. Kazimiero draugija 
turinti kapitalo 329 svarus, 
8 šilingus ir 9 penus. Tat 
matyt, kad draugija tarp
sta, ir jos kapitalas kas 
metai didinasi.

Revizorius, praneša kad 
jis pastebėjęs, dr-jos kny
gose klaidų. Iš to išėjo susi
rinkime .ginčas. Pasibai
gė tuomi kad išrinko dar du 
revizorių ir ateityje sakė, 
klaidos busiančios pataisy
tos.
Taip ir pasibaigė Susirinki
mas, bei naujų ir naudingų 
sumanymų. Tūrių priduri, 
kad daugumas buvo atėję 
negeistino raugo prisigėrę. 
Tokie tik trukdo bereika
lingai laika su savo nuobo
džioms pasakoms.

Sekmadienį 5 d., to pa- 
ies mėnesio laikė Švento 
Kazimiero parapija ir-gi 
bertaininį Susirinkimų. Iš 
pradžių svetainėje buvo pri
sirinkę, neperdaug, o pabai
gus susirinkimų, tat pasi- 
linksinit, kluban suėjo ga
na daug. Mat kaip kam kas 
rupi.

Buvo perskaityta proto
kolas ir išduota atskaita jei
gu ir išlaidų ir t. t. Per šiuos 
mėnesius įplaukė parapijos 
kason suvirš 100 svarų 
sterlingi; o išduota apie 70 
svaru sterl.. Tat, iŠskirus 
skolas, parapijos kasoje ėsų 
apie 30 svaru.

Baigiant susirinkymų kle
bonas K. Matulaitis užsimi
nė apie M. Dr-jos delega
tus. Jei kartais sako, par
gindami iš Ame. Dr. Ba 
sanavičiuR ir M. Yčas užva
žiuotų pas mus, tat paauko 
kim nors kiek tiems, 
Lietuvai naudingiems mu

sų Tautos namams Vilniuj. 
Labiausia klebonas patarė 
draugijoms, atkreipt atida 
į tų naudingų dalyką ir apie 
tai savame laikė pasikalbėt. 
Visi klebono sumanymui 
pritarė.

Kalnavertis.

BALTIMORE, MD.
Spalių 19, 20 ir 21 Šv. Jo

no Krykštitojaus lietuvių 
Bažnyčioje atsiliko 40 valau 
dų atlaidai.

Kun. J. Lietuvnikui tal
kon atvažiavo kunigai: P. 
Saurusaittis, iš AVaterburio, 
Conn. Šeštokas, iš New 
Yorko, Petkus iš New 
Yorko valstijos, Milukas ir 
Zeblis ir Philadelphijos, Pa. 
Pamokslų pasakė visi sve
čiai povienų, o kun. Sauru
saitis du: vieną apie alkogo- 
lį antrą apie išpažinti. Kun. 
Saurusaitis, bene bus di
džiausias alkogolio priešas 
nes kiekvienų jo dirksnelį 
pažįsta gerai. Girtuvės dik
čiai aptuštėjo. Reikia pa
žymėti, kad šįmet žmonių 
Bažnyčioje lankėsi daug 
daugiau, kai kitais metais, 
nežiūrint įtai, kad oras dvi 
dieni buvo lietingas: tre
čią dieną susirinko tiek kad 
ir vietos buvo permažai, 
Išpažinties išklausyta, jei 
neapsiriksiu, arti 2,000 
Procesijoje dalyvavo dvi 
kareiviškos draugijos: Šv. 
Kazimiero, ir Šv. Jurgio, 
ir mergaičių dr-ja Nekalto 
P. P. Švenčiausfos, o mažų 
mergaičių barstančių givas 
gėles laikė procesijos, bal
tai apsirėdžiusių lyg balan
dėlės, pilna bažnyčia buvo.

Tikrai stebėtinas musų 
sesučių lietuvaičių rūpes
tingumas darželiai. Lietu

voje kas iš musų nėra ma
tęs, kaip jos darbuojasi 
darželyje.

Ir čia į Ameriką važiuo
damos neužmiršta atsiveš- 
ti kvietkų. Ar savo turi na
melį arba kad ir pasam 
dytų žiūrės ten jau darže
lyje žaliuoja rūtelės žydi 
jurginai ir kitokios gėlos.

Priskinuosios neša į savo 
bažnytėlę, rėdo-puošia alto- 
rilis, o iškilmingose Sv. jei
gu neturi savųjų, tai 
perka ir puošia. Alto
rius į givų darželį pavir
sta, o malonus kvapas pripil 
do visų bažnyčių.

Dar žodis apie Baltimo- 
rės lietuvių kolonijų. Jį 
taip sakant, buvo lopšys 
Amerikos lietuvių suklydi
mų. Čia pinnutini pelėsiai 
atsirado ant sveiko kūno...

Daug šakelių nuo Kris
taus vynyno medžio nuvi- 
to, nudžiūvo ir visai nubi
rę jo. Ir tos nubi įėjusios 

■ atsimetuosios šakutės pri
vertė kitas dar žaliuojančias 
jieškoti maisto geresniam 
savo pletojimuisi katalikiš
kose knygose, laikraščiuose, 
ir šiandien, ačiū Dievui pra
deda atgyti dvasiškai irtau- 
tiškai. Teisybe, mažas dar 
ženklas, bet yra tikra 
viltis šviesesnės ateities. 
(Neužilgo apie tai bus pla
čiau aprašyta.) A. Ram.

NEWARK, N. J. .
Spalių 20 d., ir pas mums 

atsilankė gerbiamieji Mok
slo ir Dailės Dr-jos pasiun
tiniai p. Dr. J. Basanavi
čius ir M. Yčas, Šv. Jurgio 
dr-jos svetainė, kurioje sve
čiai laikė prakalbas, buvo 
gražiai papuošta įvairiomis 
vėliavomis ir palmomis. 
Svečiams einant i sve

tainę, pasitiko juos gat
ve, didelis lietuviškas benas. 
Publika sveikino garsių del
nų plojimu. Atstovų prie- 
imimo komiteto pirminin
kas Dr. J. J. Kaškevičius, 
atidarė vakarą. Šv. Cecili 
jos skaitlingas choras A. 
Radzevičiaus vedamas, gra
žiai padainavo “Lietuva 
tėvyne musų” ir “Jau sla
vai sukilo” Dr. J. J. Kaš
kevičius perstatė publikai 
Dr. J. Basanavičių, pabrėž
damas šiuos žodžius: “Per
statau jums šitų žmogų, vy
rų, didvyrį, kuris jau yra 
užsitarnavęs nuo lietuvių 
tautos pagarbos žodį”.

Iš Dr. Basanavičiaus kal
bos paduodu čia įdomias 
skaitlinės: “Narių labdarių, 
sakė lvgšialai turime 40; šie 

Įksnių žemės pardavėme jau 
j 500, viso jau turime surinkę 
; aukų $19000.00, Prakalbas 
į laikiau 59 vietose. Užbaigus 
Į jam kalbų, pradėjo griežti 
muzika, dr. J. Basanavičius 
priimdinėjo stambesnes au
kas. Tuom tarpu p-nė M.

| Bradunienė (įžymiausi Ne- 
ivark’o dainininkė) įteikė 

labiems svečiams gražių gė- 
• Iii; bukietų nuo Šv. Cecili 
įjos choro Šv. Cecilijos cho- 
Iras vėl gražiai sudainavo 
į “Karvelėlį” ir kitas, • To- 
į liaus kalbėtojaus vietą už- 
jėmė p. M. Yčas, Dr. Basa
navičius rinko aukas po sve
tainę, Račkauskas jam pa
gelbėjo, užrašinėdamas au- 

•kotojų vardus. Aukavo ga
ilia daug žinoma nekurie sa
liunų pavaldiniai, pradėjus 
rinkti aukas, bego laukan.

Cicilikai (kiek man buvo 
matoma) tai ne vienas ne 
vieno cento neaukavo, bet 
šaipėsi iš Dr. Basanavičiaus 
renkančio aukas.

P. M. Yčui kalbant pub
lika gana tankiai pritarda
vo jam garsiu delnų ploji
mu. Aukų svetainėje surink 

i ta $691.00 su centais. Bet 
! galima tikėtis, kad dar daug 
biznierių prie to prisidės. 
Iš stambesniųjų aukuoto
ji; čia yra p. Dr. J. J. Kaš
kevičius, kuris paūkavo 
$100.400, jo žmona taipgi 
$100.400, sūnus $10.50, Pasi 
baigus prakalboms Dr. Ba
sanavičiaus karštai dekavo- 
jo už aukas, taip-pat ir p. 
M. Yčas.

Ar visos dr-jos lygiai pri
sidėjo prie svečių priėmi
mo? Ne. Socijalistų 11-ta 
kuopa ir kelios jų vadovau
jančios dr-jos prisidėjo tik 
po 65 c. kitos visos Newark 
’o Harrison’o ir Kearny, po 
$2.50, nes taip komitetų bu
vo nutarta.

Visur buvęs.

KLAUSYMAI IR ATSA
KYMAI.

Klausymai:
1) Ar dabar dovanota Ru

sijoje bausmė tiems, kurie 
su gubernijos pasportu iš
važiavę užsienin, praleido 
pasporto terminų ?

2) Ar dovanota bausmė 
pabėgėliams nuo kariume- 
nės ir “prižavų”?

Juozapas Janulionis.

Atsakymai:
1) Bausmė dovanota.
2) Dovanota visiems, jei 

sugrįžtų iki 21 vasario 1914 
metų.

Vienok tiems, kurie dar 
neturi 33 metų, reikės ati
tarnauti kariumenėje; o ku
rie sugrįš po 21 vasario 1914 
m., bus labai baudžiami.

M. Yčas.

%
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REIK TĖVYNES MEILĘ 
AUKLĖTI.

Tėvynės meilė apsireiškia 
ypatingai darbais. Žodžiai, 
jei jų darbai nepaliudija, 
tai tik tuščias skambėjimas.

Tečiaus tėvynės meilė ap
sireiškia ne vien tik žymiais 
tautiškais darbais, arba pri
sidėjimu prie tokių darbų, 
kurių tiesioginiu tikslu yra 
tėvynės labas, kaip lietu
viškų mokyklų steigimas ir 
jų palaikymas, bet ir kitais 
jiaprastesniais darbais, kaip 
duokim, priderančiu savo 
pr'edermių atlikimu.

Jei, pavyzdin, paimsim 
laikrodį, tai labai jis bus 
naudingas, kada kiekviena 
laikrodžio dalis ir kiekvie
nas jo račiukas atlikinės 
priderančiai paskirtų sau 
darbų: tuomet ir bendras 
visų laikrodžio dalių darbas 
pasieks savo tikslų: laikro
dis gerai rodys laikų.

Tas pats tautoje. Jei kiek 
vienas tautos narys pride
rančiai atlikinės savo parei
gas, jei bus doras, išmintin
gas, darbštus, tvirtas ir su
manus, tai tinkamai prisi
dės prie bendro visos tau
tos darbo. Jis bus tautai 
naudingas, kels ja augštyn, 
bus mylintis savo tėvynę 
tautietis.

Tatai jei tėvai doroje ir 
moksle lavįs sava vaikus, 
jei mokintojai pavyzdžiu ir 
žodžiu ves jaunuomenę prie 
kilnių gyvenimo siekinių, 
jei gydytojai, advokatai, 
pramoninuikai stengsis pa
žinti savo darbo šakas ir sa
vo pareigas sąžiningai pil
dys, tai jie mylės tėvynę ir 
jos vardų darys garbingu.

Priešingai, tie iš lietuvių, 
kurie, pasielgia nesąžiningai, 
nedorai gyvena, vaikų ne
mokina, girtuokliauja, jie 
skiauda daro tautai, jos var
dų žemina, jų ardo, yra tau
tos išdavėjais.

Sitaipos iš pagrindų da
lykus imant, kad išauklėti 
lietuviuose tautos dvasių, 
reik sujieškoti ir sunaudoti 
tokias priemones, kurios da
rydamos nuolntų ir išga
ningų į žmogų įtekmę, pa
keltų jį doriškai, ištobulin
ti,! jo būdų, padarytų jį są- 

• žiningu, doru, tvirtu, darb
ščiu ir išmintingu.

(lai kam rodysis, jogei 
pirmučiausia tam tikslui 
priemone tai bus mokslas 
Be abejonės mokslas mums 
labai yra reikalingas bet, 
kalbant apie dorišką žmo
gaus budo ištobulinimą, 
tai mokslas mažai ką te gelb 
sti. Žinios surinktos iš geo
grafijos, istorijos, aritme
tikos, literatūros, f ilo Zofijos 
neilgai atmintyje pasi
lieka ir į žmogaus širdį ne- 
tur nuolatos ir gilios įktek- 
mės, žodžiu tie mokslai nors 
lavina žmogaus protą, bet 
nelavina jo budo. Jei keuo 
būdą norime giliai pažinti, 
tai netyrinėjame ką jis mo
ka, bet koks jis yra savo 
sielos gilumoje, į ką jis ti
ki, prie ko jis stengiasi, kas 
jam patinka o kas ne, kaip 
jis žiuri į šitą ir 'einantį
jį gyvenimą.

Į žmogaus tat būdą reik 
žiūrėti ne iš mokslo, bet iš 
doros pusės. Tad ir žmogaus 
budo išauklėjime tos prie
monės užims pirmąją vietą^ 
kurios lavina žmogų doriš
kai; o tokiomis priemonė
mis yra: tikėjimas, katalikų 
Bažnyčia ir jos įstaigos.

Katalikų Bažnyčiai musų 
tautiškame atgijime yra 
lemta atlikti didžiausįjį dar 
bą Lietuvoje, o ypač čia A- 
merikoje. Jinai, kaipo mag- 
nesas sutraukia svetimoje 
šalyje didžiausius lietuvių 
burius ir, kaipo kokia ža
liuojanti oaza svetimtaučių 
jure j e, primena jį musų 
broliams Lietuvą, tvirtina 
juos doroje ir palaiko jų 
tautinę dvasią.

Bažnyčiai į pagalbą žmo
nių auklėjime ateina tikė- 
jimiškai tautiškos įstaigos: 
lietuviškos parapijinės mo
kyklos, įvairios katalikiškos 
draugijos, rimtį ir dorinan
tieji laikraščiai. Ypatingai, 
kaip pasitikima, svarbų tau
tiškąjį darbą atliks ueseini 
susiorganizavęs, bet veiklus 
pilnųjų Blaivininkų Susivie 
nijimas Amerikoje į kurio 
skyrių “Drauge” po ant- 
galvių “Blaivybės Dirva”, 
skaitytojams pridera ypa
tingą atkreipti domą.

TĖVAI, MYLĖKITE SA
VO VAIKUS.

Kekvieno sutvėrimo pri
gimime yra palinkimas my
lėti savo vaikus. Paukščiai, 
žvėrįs ir žmonės rūpinasi 
likimu savo vaikų — koliai 
jie patys negali surasti sau 
maisto. Vaikų auginime ir 
jų mylėjime gyvulių in
stinktas puikiai atlieka sa
vo užduotį. Tuom tarpu gi 
žmonės, kaip prityrimas 
mums rodo, labai tankiai 
nusideda prigimčiai vaikų 
auklėjime. Esama tokių tė
vų, kurie net maža tebesi
rūpina vaikų geru paval- 
gydinimu, jųjų aprėdymu, 
suteikimu jiems pastogės. 
Prisižiūrėkite lietuvių vai
kams: jie apdriskę, suodini, 
išblyškę, siratos, nors turi 
gyvus tėvus. Vis tai ženk
las, kad tėvai menkai paiso 
vaikų likimo. Nors keista, 
bet teisybė, kad dauguma 
žmonių menkiau tebesirūpi
na vaikais, negu paukščiai 
— žvėrys. Apie tas lietuvių 
ydas butų galima daug kar
čių žodžių jums pripasako
ti, bet aš šiuomi tarpu apie 
tai nekalbėsiu — tepamoki- 
na jus apie tai jūsų dakta
rai. Aš jums kalbėsiu apie 
vaikų išmokinimą, apšvieti
mą tikėjime ir moksle. Ga
liu ir tuomi atžvilgiu jums 
pranešti apie lietuvių neran

gumą-apsileidimą. Lietuviui 
vis viena, ar jo vaikai mo
kinasi, ar ne, ar jovaikai mo 
kinasi mokslo be tikėjimo, 
arba visai nieko. Lietuvis 
netikį į mokslo galybę, ne
jaučia tikėjimo grožybės ir 
reikalingumo. Jis net pavy
di savo kaimynui ir jo vai
kui, kuris griebiais į mok
slą, norėdamas sau gyveni
mą lengvesniu padaryti. Jis 
tyčiojasi iš tokio jaunikai
čio, prikišdamas jam šunad
vokačio arba pono vardą. 
Lietuvio norima, kad nei 
vienas iš jo tarpo neišsis
kirtų, kitokiu nepataptų, 
kaip jis pats. Tuomi tarpu 
prigimimas pats mus ver
čia vaikus netik pavalgvdv- 
ti, bet da juos ir išmokin
ti: tobulinti kūdikių širdis 
ir šviesti jų protus. Žmo
gus juk nėr vien gyvulė
liui panašus* jis turi dvasios 
kibirkštį “kuri neviena duo 
na yra gyva”. Tėvai priva
lo išmokinti vaikus patys. 
Ir ištikro, kada da nebuvo j 
suorganizuoto mokyklų dar- j 
bo, tėvai mokino vaikus na- 
mieje, patys nešdami ir su
teikdami vaikams visas ži
nias, jiems žinomas; vėliau 
kada pasirodė, kad labai 
sunku tėvams tas darbas at
likti, ar tai iš priežasties 
kad nebuvo gana laiko, ku
rį turėdavo padėti duonos 
uždirbimui, ar tai iš prie
žasties kad patys tėvai mok 
slo žiniomis didinanties ne
galėjo suskubti patys visko 
išmokti, pradėta samdyti 
mokytojai, kurie geriau, 
kaipo specijalistai, tą dar
bą atlikti galėjo. Taip atsi
rado namų mokytojai, bo- 
nos ir kapelionai. Bet ir čia 
pasirodė keblumų esama! 
Samdyti vieną, kitą moky
toją buvo gana sunku pa
vienėms familijoms; daug 
atsieidavo pinigų tokius mo 
kytojus apmokėti.

Laikai mainėsi^ Gyveni- 
nimas pilnesnis darėsi; val
stijos pradėjo tvertis, stip
rėti plėtotis. Pribrendo rei
kalas, kad viešomis lėšomis 
statyti viešąsias mokyklas. 
“Kaip du stos — visados” 
geriau darbą atliks! Ir ne
apsirikta. Įsteigtose mokyk
lose vienas mokytojas galė
jo daugelio tėvų vaikus mo 
kvti; ir tas viskas pigiau 
atsieidavo ir mažiau vargo 
bebūdavo. Tuom tarpu dau
gelis jaunikaičių ir senelių, 
vien tik mokslui pasišven- 
čiančių, galėjo iš mokslo 
duoną valgyti. Žinomas 
daiktas, kad tokiose mokyk
lose mokytojai buvo netik 
vaikų proto švietėjai, bet 
jie buvo podraug ir vaikų 
širdžių auklėtojai, o kaip 
kada ir tikėjimo mokyto
jai. Santikiai terp moky
tojų ir tėvų vidutiniuo
se amžiuose buvo ma
lonus. Tėvai nesibijoję 
savo vaikų siųsti tosna 
mokyklosna, savo pinigais 
pastatytosna Mokyktojai iš 
mokydavo mokinius tų 
visų žinių ką patįs žino 
jo. Išmokydavo skaityti, ra
šyti, aiškino paprastus gam
tos apsireiškimus, apie švie
są, orą, dangų. Aiškino vai
kams doros reikalavimus 
ir tikėjimo paslaptis. Tų am 
žiu žmonėms nei per galvą 
neperėjo, kad kitaip galėtų 
būti. O bet-gi kitaip atsiti
ko. Gyvenimas — tai smar
ki upė, kuri sugriauna pui
kiuosius krantus ir išnai
kina žaliuojančias pievas; 
gyvenimas — tai beširdė pa 
motė, kuri nepaiso pranokė- 
gadvtas prigimimas jau ne

jus vaikų, jųjų teises min
dama po kojų.

Amžiams bėgant, toji gra 
žioji puikioji vienybė pra
dėjo irti; tėvai * pradėjo ne
suprasti mokyklų pastau- 
gų, mokytojai pradėjo ne
paisyti tėvų, Valdžia, kuri 
vėlesniuose amžiuose nacinė 
į savo rankas mokyklas, pra 
dėjo elgtis beširdžiai, kaip 
toji pamotė. Jinai ir sudras
kė tą vienybę. Jinai užmir
šo prigimtas tėvų teises kas 
link vaikų. Visiška suirutė 
pradėjo viešpatauti 18 šimt
metyje, o 19 arnžvje bet
varkė pasiekė pačią viršū
nę. Nežiūrėta tėvų įsitikini
mų, nei jųjų norų. Išvyta 
iš mokyklų mokytotojai, 
kurie neklausė valdžios už
mačių. Taip pasielgta Pran- 
cijoje su vienuoliais, Dievui 
pasišventusiomis vienuolė
mis ir svietiškiais su katali
kiškų įsitikinimu.

Lietuvoje valdžia apsodi
no rusais musų mokyklas 
ir ilgą laiką neprisileido net 
kunigų-mokytojų tikėjimo. 
Amerikoje valdžia išmetė 
visai tikėjimo mokslą iš mo
kyklų, nors pernai metą bu
vo sugrąžinus nekuriuose 
“steituose” švento Rašto 
skaitymą. Ir taip šioje ne
va laisvoje šalyje žmonės už 
savo pinigus pastatytose 
mokyklose negali išmoky
ti vaikų tikėjimo ir doros 
mokslų. Baisi neteisybė tė
vams padarytą! Ir jeigu 
Amerikos jaunimas taip šal 
tas prie visko, kas yra Die
vo — kaltė to visko valdžios 
ir mokyklos. Mokėk, žmo
gau, pinigus viešųjų mokyk 
lų pastatymui, o jos tavo 
vaikų dorą trauks iš širdžių. 
Nori vaiką pąpiokyti tikė
jimo — statyklą naujas mo
kyklas, prie kurių valdžia 
nepridės tau nei skatiko. 
Ir tas dedas Amerikos lais
voj šalyj. Tegul valdžia tu
ri kiek nori viešųjų mokyk
lų, bet tegul neverčia mokė
ti žėdną bei vieną žmogų 
jos bedieviškos mokyklos už 
laikymui.

Mieli Broliai! Matote, 
kas atsiliko su vaikų išmo- 
kįnimu, kuriuos / pasiėmė 
valdžios į savo globą. Pa
mynė tėvų šventąsias teises 
ir nemokina vaikų to ir 
taip,-ko tėvai reikalauja. Ir 
į šios gadynės valdžią su jos 
mokyklomis galima pritai
kinti mųsų dainiaus žo
džius.

“Prakeiktas kurs, ledais 
jam tikinčią šaldys kruti
nę.

Prakeiktas, kurs praga
ro nagais jam viltį ištrauks 
paskutinę....”

Kas tebelikb daryti su 
tomis mokyklomis, prie ku
rių pritaikomi švento Rašto 
žodžiai: “vaikai prašė duo
nos, o nebuvo kas jiems pa
duotų”? Prašė duonos, o 
padavė jiems akmenis. Ap
gauti tėvai sumanė čion, 
Amerikoj, statyti savasias 
mokyklas, parapijinėmis va 
dinamas. Taip ir elgėsi vo
kiečiai, airiai, lenkai ir sla- 
vokai. Su lietuviais atsitiko 
kitaip. Sugadvtas lietuvio- 
amerikono prigimimas bėga 
liniais gėrymais, o iš to plau 
kiantis šykštumas, nepri
teklius pinigų, privertė lie
tuvį ne savomis mokyklo
mis rupinties, bet parduoti 
savo vaikus su dūšia ir kil

nu bedieviškai valdžiai — 
viešajai mokyklai. Psalmis- 
to žodis “tėvai mylėkite sa
vo vaikus” šiandien jau 
daugeliui lietuvių yra bal
sas šaukiančio tyruose. Su-
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kugžda lietuviui puikiąją 
žodžių, jau jis nejaučią rei
kalo vaikų visko išmokyti, 
kad ir reiktų pavargti. Lie
tuvis nesteigia parapijinių 
mokyklų, josna neleidžia 
savo vaikiu jeigu ir pavyk
sta kur-nors jas vargais-ne- 
galais pasistatyti. Lietuvis 
parduos savo vaiko dorą, ti
kėjimą, vaiko dūšios išga
nymą, o nemokės 35 centų 
ant mėnesio už vaiko moki
nimą geroj mokykloj. Tuom 
tarpu kada visos kitos Ame
rikos tautos, kas gyvas rū
pinasi savomis parapijinė
mis mokyklomis, lietuvis su 
dėjęs rankas žiuri ir dar 
peikia savasias, jeigu kur 
nors yra.

Dėlko lietuvis taip bešir
džiai elgiasi su savomis mo
kyklomis!? Dėlko leidžia 
greičiau į lenkų, airių vokie
čių mokyklas, negu į sava
sias? Man matos lengvas at
sakymas! Dėlto kad lietu
vis da baudžiauninkas, ver
go dvasios žmogus, kitų 
tarnas arba bernas: lietu
vio nėr da “sau žmogaus” 
kaip Storasta sako. Lietu
vio gįslose teka baudžiau
ninko kraujas, lietuvio au
syse da skamba lenko pono 
botago švilpimas ir pono 
žodžiai: “tu chamas, tu gy
vulys, tavo kalbai tai šuns 
kalba, tavo veislė — gyvu
lių veislė”. Ir lietuvis įti
kėjo savo kraujagerio žo
džiams: ir lietuvis pasakė 
savo vaikams, kad jo šne
ka, anot pono lenko žodžių, 
tai gyvulių bliovimas. Vai
kai įtikėjo tėvų privadžioji- 
mams. Ir tų baisių bizūno 
kirtimų aidas ir lenko pono 
begėdiški žodžiai, pasiekė 
lietuvį net tolimoj laisvoj 
Amerikos šaly. Amerikos 
lietuvis peikia viską, kas sa
va: savo kalbą, savo tautą, 
savo būdą, savo pagaliaus 
mokyklą; o peikia dėlto kad 
da baudžiauninko-vergo dva 
šia užsilikus jame, kuri vi
sad su nusižeminimu nori 
kitiems tarnauti. Tas lietu
vių vergiškumas yra bega
lo tautai kenksmingas. Jį 
reikia būtinai prašalinti, 
reikia tautos dvasia gaivin
ti, reikia ją gryna, laisva 
daryti. Atėjo patogus lai
kas mums visiems susipras
ti!... Reikia mums giliai 
galvon įsidėti, kad mes jau 
nebebaudžiauninkai, kad 
mes jau laisvi žmonės, ly
giai toki kaip amerikonai, 
vokiečiai. Mes turime rupin 
tis įgyti sau visur lygias su 
kitomis tautomis teises. In 
gijimui lygių teisių reika
lingas susipratimas — at
jautimas savo tautos dva
sios. Mes patys turim iš
mokti gerbti savo tautą, pa
davimus, vienu žodžiu vis
ką, kas musų. Tada ir kitos 
tautos, matydamos musų 
augštai pakilusį tautinį su
sipratimą,pradės gerbt mus, 
ir pripažint mums lygias 
teises.

Atmink, lietuvi, kad tu 
esi lietuvis-katalikas, todėl 
ir tavo vaikai privalo būti 
lietuviai-katalikai, ir tu pri
valai toj pakraipoj juos au
ginti, auklėti jeigu nenori 
nusidėti psalmisto žodžiams: 
“Tėvai mylėkite savo vai- 

kurie yra tikras 
balsas. Lietuvi!

privalai, kas gyvas, steig
ti savas mokyklas, jos
na savo vaikus leisti, 
ir nežiūrėti aukų kad ir di
džiausių, by tik vaikus ge
rai išmokyti. Siųzdami vie- 
šosna mokyklosna vaikus,

kus”,
gamtos

kus ant kojų pastatyti. At- 
jus jiems sparnus nukapo-1 simink ištvermę krikščio

Dr. A. L. Graičuuas mielu noru duos atsakymus “Draugo” skiltyse 
hygijenos ir sanitarijos klausimus, kaip apsisaugoti nuo lįgų. Jei
gu butų stoka vietos, ar į kokius klausimus netiktų atsakyti per 
laikraštį, tai bus atsakoma laiškais tik tuokart reikės prisiųsti ad
resas ir kraaos ženklelis. Dr. A. L. Or.- nestatys diagnozių ir nerašya 
receptų pavieniema asmenims jų ligoje; todėl j tokius reikalavimus
ne bns atsakoma.

Apalpimas ir Apmirimas.

ky]t, kad tai yra gana tan-

Apalpimas pasidaro dėl- viniiną ligonio, priešingai 
pakėlus kojas aukštyn pas
katina įplaukimą kraujo į 
smegenis ir greičiaus atgai
vina apalpusį.
1.) Klausymas. Dėlko gydy-

kiekvienu, ar jis bus jau-j tojai draudžia žmonės nuo 
nas ar senas. Ir, galima sa-1 gėrimo svaiginančių gėrimų

to, kad per mažai kraujo 
smegenyse, — širdis nenu
varo gana kraujo į smege
nis. Apalpimas neskiria 
amžiaus — gali atsitikti su

kus atsitikimai, bet retai kiaušiai patįs yra didžiausi 
pražūtingi. Galvos suki • tabakiniukai, ir įsidrožian- 
masis, pabalimas, žiovauji-! tieji .gyvybės skystymo? Su 
mas, nejučiomis duoda su- guodone. A. B.
prasti, kas gal atsitikti. Ka- i ____
da tokie ženklai pasirodo, j Atsakymas G\d\tojas 
tai dar tuojaus gelbėjant, ' ra toks pat žmogus su 
apalpimas galima neretai i^oms pačioms silpnybėmis 
sulaikyti ar nors padaryti P^gimęs, beaugdamas 
netaip sunkiu. Apalpimas lPU0^a i blogus įpročius, ku- 
padaro apmirusį be jausmo pasekmių jis nežilojo 
aut kelių sekundų, ar mi-! nes viena niekas negims- 
nutų. Bet gali tęsėti ir vi-/a išsyk tabulu nei gydyto- 
są valandą ar daugiaus. nei kokiu kitu mokslin- 
Pačiame apmirimo momen- i Čių — jis turi augti, moky
te pulsas yra labai silpnas, j ties ir tobulinties, o kita. jis 
kartais net ir visai jo ne- j neturėjo savo jaunystėse ir 
bųva ir alsavimas labai ne-; gi tokio žmogaus, kuris jį bu 
gilus, neretai išrodo lyg vi-j tų perspėjęs apie pasek- 
sai sustojęs. j mes blogų įpročių —O ka

da jis dasižinojo, tai jauApalpimas paprastai ne
reikalauja gydymo. Pati
gamta padeda asmenį, kuris j kui nu0 * j
apmiršta, geriausioje pozi- . , , f • , .

r ° j r kur-kas sunkiau, nekaip jaucijoje atsigavimui, tai yra 
paguldydama jį ant žemės. 
Bet kada paguldymas ant 
žemės būna iš kokios nors. „ i -i x • kauti geiduliui! — Placiauspriežasties sulaikytas, tai . * „ . .apietai aprašyta knygojekas norš turi ligonį paim
ti ir paguldyti.

Dėlei tos priežasties apal
pusį guldo ant žemės idant 
tuom priversti lengviaus 
kraujui įsigauti į smegenis 
ir palengvinti širdžiai dar
bą, kurį turėtų atlikti pum
puodama kraują aukštyn.

Reikia atsiminti, kad šir
dįs tame laike labai dideliai 
įtempta darbe. Toji berei
kalinga našta gali būti nuim 
ta nuo širdies, jeigu išvilk- 
sime apalpusį iš sunkių ap- 
rėdalų ir susivaržymo kū
no kaip tai: korsetų kakla- 
raščių ir t. t.

Aptaškant šaltu vandeniu 
veidą ir liuosai vartojant 
padilginančių nosį druskų 
— kaip tai: kumparo, amo- 
nijos ir tt. irgi pagelbsti.

Kada žmogus iš apalpi
mo pargriūva, tai jį reikia, Atsakymas 3.) Prišalapi- 

" j palikti gulėti ant vietos gal- į nimas lovon yra tai liga, pa- 
• va 5va žemyn. Norintieji apal- i einanti išvisokių priežasčių 

pusiam patarnauti, geriau- j ir mušymas kūdikio čion 
šiai padarys jei pakels ko- bėdos nepagerins. — Kreip-
jas, o ne galvą, nes keliant 
galvą ar dedant pagalvę 
po galva sulaiko spartų 
įplaukimą kraujo smegenv-

jat, kad negalėtų jus mažu
tėliai prie Dievo lėkti, jus 
jiems koją nukeriat, kad ne
galėtų Dievo keliais vaik
ščioti. Gal kas sakys, kad 
perdaug atsieina mokslas 
parapijinėse mokyklose. 
Tas niekis! Ponki šeši do
leriai nesubankrutys tavęs. 
Išgerk vieną butelį alaus 
mažiau per dieną, o savo 
vaikų išmokinimui užteksi 
pinigų. Dėlko tu nesakai, 
kad karčiamoj perdaug rei
kia mokėti ? Susiprask ir 
pažink savo klaidą, o ne
reiks aimanuoti! Nemėtyk 
pinigų tuštiems pasilinksmi 
nimam8, o turėsi kuom vai

'V
sna ir tuom sulaiko atsig.d-

ir Variojimo tabako, o tan

blogas įprotis giliai buvo 
įsigyvavęs, ir todėl jau pas-

nystėje. Taigi yra patartina, 
kad kol neingijęs esi blogo 
įpročio nemėgink patai

“Sveikata” skaitvk pusla
pį 197. — / •

_  • » . w * r
2) Kam reikalingos yar 

žaismės ir pasilinksmini
mai? Su guodone A.B. —

Atsakymas 2.) Žaisnės ir 
pasilinksminimai ištobulina 
kūno miklumą ir sielos pa
togumą ir proto tobulumu 
jei jas sunaudosi geroj on pu 
sėn ir pritaikysi pagal žmo
gaus amžiaus ir jo gabumą 
— priešingai, žaismės ir pa- 
silinsminimai sunaudoti blo- 
gojon pusėn žmogaus, pra
žudo jį kaip ant kūno, taip 
ant proto ir sielos.

Placiaus apie tai apra
šyta knygoje “Sveikata” 
skaityk puslapį 274.

3.) Kaip išvengti, kad 
vaikai lovos neprišlapintų 
Su guodone A. B.

kis tamsta prie vietinio gy
dytojo arba paimk knygą 
“Sveikata” ir perskaityk 
atidžiai puslapį. 253.

nių pirmųjų amžių, o susi
gėdysi iš savo budo silpnu
mo ir nepastovumo tavo įsi- 
tikrinimų.

In darbą tad broliai, kas 
gyvas, kad savo tautos var
dą pakelti svetimtaučių aky 
se; kad Lietuvos sūnus ir 
dukters tikrais lietuviais ir 
katalikais padaryti, kad 
Lietuvą ir lietuvius su ki
tomis tautomis sulyginti, 
kad lietuviams įgyti lygias 
teises, kad nuomonių bau
džiavą prašalinti, kad išpil
dyti gamtos įstatymą, psal
misto žodžiais išreikštą “Tė 
vai, mylėkite savo vaikus”. 

'Kun. Dr. V. Bartuilėa.
Mt. Carmel, Pa., 6 spalių, 

1913 m................... i
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Sus. L. R.-K. A. 
Reikalai.

DELBI PAŠALPOS SKY
RIAUS ĮVEDIMO.

Besirengiant man atsi
šaukti į kp., idant per savo 
susirinkimus teiktųsi tų 
klausimų pašalpos skyr. įve 
dimo apsvarstyti ir nutari

antra — geresniam, 
mui ir bujojimui Susivieni
jimo organizacijos. Męs su
prantame kad, norint nu
veikti didesnį darbų, įvyk
dinti svarbesnį užmanymų, 
reikalingos spėkos tam at
siekti — kaip kūno taip ir 
dvasios spėkos. Susitelkę 
keletas mųstančių ypatų, su- 
maningiau išris bent kokį 
klausimų nekaip kas sau;

augi-

mus prisiųsti man, kuriuos, 'kiek darbo nuveiks kelie- 
sulyg praeito seimo nutari- se, to nepadarysi vienas. Už
mo, galėčiau pasiųsti išrink
tajai komisijai sutvarkyti, 
man prie to besirengiant, 
kaip sykis, tame pačiame 
laikė, pasirodo atsišauki
mas į Cent. ,Vald. delei to 
klausimo 63 kp. pirm. p. K. 
Stupinkevičiaus.

Taigi prie tos progos lai
kau už pereiga atsišaukti 
į visas susiv. kuopas para
ginant, atkreipti domų į 28- 
to seimo nutarimų, kursai 
taip skamba: “Klausimų 
pašalpos skyriaus įvedimo 
laikė lygos, kuopos privalo 
apsvarstyti ir į 3-is mėne
sius laiko po seimui savo 
įnešimus nutarimus prisius 
ti Centro Sekretoriui”. Pra
bėgo jau kone 5-ki mėue- 
sai po Seimui, o da iki šiol 
vos kelios kuopos, teprisiųn 
te sa vo nutarimus, būtent: 
13-23-63-114. Pakol kas da 
tie pranešimai randasi pas 
mane, komisijai nesiųnčiau; 
nes vis laukiau prisiunčiant 
iš kuopu daugiau. Jeigu bu
čiau ir pasiuntęs, tai ką-gi! 
komisijai nėr kas nei tvar
kyt, nei jokio išvedimo iš 
to padaryt; juk tos 4-5 kuo
pos mažai kų reiškia, nes 
ėion ne kelių kuopų daly
kas, bet visos organizaci
jos. Šiuo klausiniu privalo 
užsiinteresuoti visi susiv. 
nariai ir visos kuopos turi 
būtinai aptartia per savo 
paprastus ar extra sušau
kimus. Tai dalykas gana 
svarbus, kurio ir paskiau
sias Seimas nedrįso įvesti, 
bet pirma- norėjo išgirsti 
nuomonę visos organizaci
jos narių per kuopas. Įve
dimas arba atmetimas šio 
užmanymo, priklausys nuo 
daugumos kuopų nutarimų. 
Jei dauguma kuopų norės, 
bus įvesta ir budas naudoji
mosi tuomi skyrium, bus 
pritaikytas sulyg kuopų pa
tarimus.

Mano nuomone: šitas už
manymas ne tiktai svarbus, 
bet naudingas ir reikalingas 
Įvykdinti, net iš dviejų at
žvilgių.

Viena užganėdinimui ir 
geresniam aprūpinimui na
rių iš medžiagiškos pusės;

tai dėl įvairių tikslų, visuo
menė teikiasi į įvairias dr- 
gijas, bendroves bei organi
zacijas; ir tame yra žmo
nijos pažanga.

Noriu tai pritaikinti ir 
prie Sus. L. R. K. A. orga
nizacijos, kurioj susitelkę 
ne keletas asmenų, bet mil
žiniška grupa žmonių skait- 
liuojama tūkstančiais. Nėra 
abejonės, kad tokioj orga
nizacijoj randasi ir proto ir 
spėkų, reikia tik noro veik
ti.

”112 Morgan, Pa.
” 88 Donorą, Pa.
” 45 l’oąuonock, Conn.

23 90 W. Hazleton, Pa.
” 72 Neivton Upper 

Falls, Afass.
” 131 Westernport, Md.
” 67 Chieago, III.

Klsworth, Pa.
83 Scranton, Pa.

25 75- AVanamie, Pa.
Athol, Mass. 
Detroit, Mieh.

” 125 Export, Pa.
” 124 AVilinerding, Pa.
” 43 Port Chester, N. Y. 
” 68 Union City, Conn.
” 49 Reading, Pa.
” 56 Brooklyn, N. Y.
” 110 Athol, Mass.
” 64 S. Bethlehein, Pa. 
” 87 Alleghany, Pa.
” 138 Pittsburgh, Pa.
” 60 Bayonne, N. J.
” 8 Cleveland, Ohio
” 128 S. Omaha, Nebr.

S. L. R. K. A. organiza- 
jos tikslas yra: apšvietimas, 
dora, tautystė ir medžiagiš- 
!ka pašalpa. Pirmutinis ir 
svarbiausias musų reikalas 
—tų tikslų pilnai atsiekti 
Taigi klausimas: ar mes t. 
y. susiv. orgauizacija pilnai 
ta užbrėžtąjį tikslų jau pa
siekėme'? — Atsakau,—ne. 
O jaigu ne, tai privalo rū
pintis jį atsiekti. Apie ap
švietą, dorų, tautystę šiuo j 
kartų nejudinsiu, nes min
tyje turėjau pagvildenti tik 
pajudintų dabar organiza
cijoj klausima apie medžia
giškų pašalpų.

Kokia-gi medžiagiška pa
šalpa šiuo laiku S. L. R. K. 
A. nariams yra suteikiama? 
Nagi pasakysim: išmokama 
posmertinės $150., $250.,
$500., arba $1000., sulyg 
skyriaus, į kurį narys gy
vas būdamas, prigulėjo. Gy
vas būdamas! reiškia, tik 
jam numirus, paveldėjai at
siima jo posmertinę. O gy
vam ar suteikiama medžia
giška pašalpa? Reikia pri
pažinti, kad — ne. Išski
riant tuos kelis paliegėlius, 
kuriems seimas kas metas 

'(Seka ant 6-to pusi.)'

1.50
3.85
8.00
1.00

14.10 
66.79 

1.00 
1,00 
1.00 

25.00 
26.00 
18.00 

9.00
38.50 ' 
34.90 |

6.00 i 
14.00 
15.48 
46.82 
95.00 
27.15

” 54 Grand Rapids, Mich. 19.00 
” 115 Brooklyn, N. Y. 9.50
” 136 AVaterviliet, N. Y. 10.58 
” 37 Oregon City, Ore. 4.50
” 118 Girardville, Pa. 6.50
” 62 Sheboygan, AVis. 14.02

j 23 Cambridge, Mass. 1.00
113 AVilburton. Okla. 10.00

82 St. Louis, Mo. 2.50
32 Ansonia, Conn. 2.00

119 Manchester, N. H. 24.15
47 Mt. Carinei, Pa. 53.00

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
RYMO KATALIKŲ AMERIKO

JE IŽDO 8TOVIS.
Už 3-čia Bertainį 1913 metų.

INEIGOS.
Liepos mėnesio.

7d. Surinkta ant Seimo 89.40 
” 104 kp. N. Adams, Mass. 8.09 
9 123 Dorrisville, III. 1.08
” 125 Export, Pa. 11.00
” Hastings, Pa. 18.50
” 123 Dorrisville, III. .69
’’ 33 Kensington, III. 5.00

17 34 Cincinati, Ohio. 4.00
” 79 Sag Harbor, N. Y. 1.00

51 N. Philadelphia, Pa. 57.79 
36 Nevvark, N. J. 51.00
30 Scranton, Pa. 75.45

123 Dorrisville, II). 22.94
69 Ashley, Pa. 15.71
61 Duryea, Pa. 93.86
38 Homestead, Pa. 73.26
50 Cleveland, Ohio 48.86

114 Rhone,« Pa. 31.50
65 Patterson, N. J. 3.50
95 S. Boston, Mass. 8.15
90 Freeland, Pa. 2.00
85 Chicago, III. 1.50
39 Mahanoy Plane, Pa 3.50

3 Elizabeth, N. J. 28.50
121 Lowel, Mass. 5.00
58 Curtis Bay, Md. 34.30
81 Norwood, Mass. 11.00
72 Lawrence, Alass. 25.50
93 Easton, Pa. 6.50
I Edwardsville, Pa. 123.30 
7 Pittston, Pa. 144.41

71 AVaterbury, Conn. 57.50
II AVaterbury, Conn. 83.31

31 Mahanoy City, Pa. 100.50
132 Philadelphia, Pa. 9.00 '

77 Swoyers, Pa. 60.00 j 13
57 Exeter Boro, Pa. 47.38 j ” 
41 AVorcester, Mass. 24.50 18
5 Forest City, Pa. 13.65

86 Portage, Pa. 16.77
ii Minersville, Pa. 104.00

4 Shenandoah, Pa. 32.00
20 Philadelphia, Pa. 28.45
53 Shamokin, Pa. 11.50

6 Plymupth, Pa. 28.00
102 Duąuesne, Pa. 12.64
63 Youngstown, Ohio 14.00
47 Mt. Carmel, Pa. 2.50
35 McKees Port, Pa. 2.00

” 66 Elizabeth, N. J. 9.50
” 10 Philadelphia, Pa. 41.75
” 98 AVorcester, Mass. 19.50
” 6 Plymouth, Pa. 2.00
” 107 AVaterbury, Conn. 59.00
” 9 Bridgeport, Conn. 34.00
” 27 Minersville, Pa. 28.00
” 103 Rochester, N. Y. 26.71
” 109 New Britain, Conn. 20.50 
” 26 Lewiston, Me. 26.50
” 2 Forest City, Pa. 77.37
” 13 Baltimore, Md. 48.65
” 134 Waukegan, III. 1.89
” 48 Cicero, III. 10.23
” 19 Northampton, Mass. 17.00 
” 99 Chicago, III. 29.60 

” 90 Hazleton, Pa. 34.74
” 38 Homestead, Pa. .50 
” 78 Du Bois, Pa. 6.50
” 22 AVest Lynn, Alass. 7.50 
” 18 Tamaąua, Pa. 13.70
” 46 Sugar Notsh, Pa. 21.50
” 40 Shenandoah, Pa. 65.00
” 108 Maspeth, N. Y. 10.50
” 28 Luzerne, Pa. 121.50
” 29 Cumbola, Pa. 14.50
” 106 New York 9.65
” 96 Gilberton, Pa 12.13
” 135 Brooklyn, N. Y. 1.50
” 42 Brooklyn, N. Y. 52.09
” 44 Ilaverhill, Mass. 10.50
” 94 AVestville, III. 49.95
” 91 AVaterbury, Conn. 83.15
” 135 Brooklyn, N. Y. 2.50
” 25 Miners Mills, Pa. 19.00
” 73 Hudson, Pa. 9.00
”110 Athol, Mass. 7.75
” 105 Bradoek, Pa. 2.50
” 40 Shenandoah, Pa. 1.50
” 17 AVilkes Barre, Pa. 106..32

” 33 Kensington, lll. 3.43
” 105 Braddock, Pa. 6.30
” 61 Duryea, Pa. 1.00

30 9 Bridgeport, Conn. 8.50.
”138 Pittsburgh, Pa. 1.50

Federal, Pa. 1.00
31 Mahanoy City, Pa. 2.00 

”123 Dorrisville, III. 2.30
” 136 AVatervliet, N. Y. 8.07

$107.26

IŠLAIDOS.
Liepos mėnesio 

Ku». M. A. Pankaus
kui už a. a. Adomą A’aičiu-

, $150.00

” 48 Cicero, III. 2.00
” 120 Jersey City, N. J. 19.00

30 Scranton, Pa. 1.00
Hartford, Conn. .50

” 137 Rockford, III. 10.50
” lll Rumford, Me. 3.50
” 71 AVaterbury, Conn. 2.00
” 11 AVaterbury, Conn. ’ 1.00
” 4 Shenandoah, Pa. 2.00
” 31 Mahanoy City, Pa. 6.00
” 55 Bernice, Pa. 10.00
” 115 Brooklyn, N. Y. 3.50
” 117 Midleport, Pa. 13.02
” 139 Portland, Ore. 8.63
” 31 Mahanoy City, Pa. 1.00
” 13 Baltimore, Aid. 1.00
” 129 ToUeston, Ind. 4.50
” 142 Cleveland, Ohio, 33.50
” 21 S. Bostbn, Mass. .50
” 127 Cambridge, Mass. 9.30
” 138 Pittsburgh, Pa. 4.46 

$3809.24

ną, 9 kp.
Frahciškai Seibutienei, už
a. a. Vincą jos vyrą 7kp. 150.00
Juozui Baltrūnui už a. a.
Antaną jo brolį 123 kp. 150.00 
Petrui Tarankai už a. a. 
jo meterį Zofiją 69 kp. 150.00 
Jonui Vieraičiui už Peržiū
rėjimą knygų laike seimo 5.00 
Franui Jurkui, už a. a. Ka- . 
zimierą Lukošių 67 kp. 150.00 
M. A. Norkūnui už ženkle
lius dėl delegatų 20.00
James AL Boland, už ka
sininko kauciją ($15000.
00)’ 37.50
J. S. Visiliauskui alga už 
Birželio mėn. $50., lė
šos kelionės ant 28-to sei
mo $19.50, už kauciją 
sekr. (500 dol.) $1.50, 
expresas pasiuntimo deki. 
ant seimo $1.00, praneši 
mai kuopoms narių stovį 
$1.90, išsiuntinėjimas pa- 
liud., $2.82, išsiuntimas apl. 
deki J ir kitų popierų į 
kuopas $1.60, laiškai $2.58 Vi-
so:

$ PEOPLES BANK I
Kampas Ashland ir 47-tos gatvi< *

Kapitalas ir parviršius $550.000 
Turtas suviršum 5 mil. dol.

Padek pinigus bankon, ku
ri yra atsakanti ir iš kur gali 
atsiimti ant kiekvieno parei
kalavimo. Pradek pas mus 
taupinti, mes mokame 3 nuo- 

Tu gali pradėti taupinti pas mus Su vienuI
 taupinti, mes mokame 3 nuo- ■
šimčius metams. Tu gali pradėti taupinti pas mus Su vienu I 
doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą. I 
Šipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau- | S šių linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na- « I muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau ■ I tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie- Į -I rius, doviernasįis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulį, I J parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.

I
 Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė- į 

tinu kapitalu I

PEOPLES STOCK YARDS j 
STATE BANK |

| Ashland Avė. cor. 47th St., Chicago, lll.

80.90

21 So. Boston, Mass. 67.50 
122 Laupurex, Pa. 1.50
84 Aleriden, Conn. 9.50 
76 Connerton, Pa. 6.00
85 Chicago, III. 43.95

116 New Haven, Conn. 33.50
80 Eynon, Pa. 14.82
16 Chicago, III. 12.00
12 Shamokin, Pa. 26.25 
74 Shaft, Ta. 21.00
14 Pittsburgh, Pa. 1.50

100 Chicago, III. 15.15
130 St. Clair, Pa. 5.50

Rugpjūčio mėn. 
Springfield, HE 

15 Chicago, III.
75 AVanamie, Pa.

” 85 Chicago, 111.
” 21 S. Boston, Alass.
” 24 Minersville, Pa.
” 116 New Haven, Conn 
” J21 Lowel, Alass .
” 23 Hastings, Pa.
” 56 Brooklyn, N. Y.
” 92 Valparaiso, Ind.
” 115 Brooklyn, N. Y.
” 126 Coaldale, Pa.
” 142 Cleveland, Ohio 
” 33 Kensington, III.
” 123 Dorrsville, III.
” 136 AVatervliet, N. Y. 
”141 Brockton, Alass.
” 70 Old Forge, Pa.
” 12 Shamokin, Pa.

S. Cibulskui už prirašy
mą 5 i^rių prie 11 kp.
2 b. 1913 m. 1.25
Onai Dulinskienei už a. a. 
Kazimierą jos vyrą 31 kp. 150.00 
Mikui Lisauckui už a. a. 
Kostaneiją jo moterį 40 kp.

> 150.00
S. L.R.K.A. organui “Drau
gui” už atspauzdinimą 
3500 apl. suaugusiųjų sky
riaus ir 1500 vaikų skyr.
1500 mirimo paliudyjimų 12.28 
J. Rikteraičiui už kelionę 
ant seimo: tikietas $4.00 
sugaištos 5 dienos $15.00, 
krasos ženklelis $1.50, ex- 
presas 75 c. registr. laiškai 
24 e. alga už prezidentūrą 
1912 metų $100. Viso 121.49 

Švento Kazimiero Seserų 
Vienuolynui Chicagoj, pas
kirta auku iš Tautiškų cen
tų per Seimą Brooklyn’e 300.00 
Jonui Kučinskui už a. a. sū
nų Vincą 1 kp., V. S. 75.00 
Juozui Aučei, už a. a. Vin
cą jo sūnų 38 k p. 1-mo 
skyr. 150.00

Rugpjūčio mėnesio 
Alartynui Alasolai už a.a.

Petrą Dulcą 34 kp. ' 150.00
Kun. J. Šeštokui 1 dėl p. 
Venskaičiutės, paskirta au
ka 28 Seimo iš Našlaičiu 
Fondo,
Jurgiui Krasnickui už a. a.
M. Jankauskas, likusioji da
lis posin. 100.00
J. S. Vasiliauskui alga už 
Liepos mėn. $60.00, expre- 
sai $3.53, 1500 oficiališkų 
Susiv. laiškų su antgalviais 
$475, 500 konvertų atsp.
$1.50, 500 adresam lapelių 
$1.25, išsiuntimas aplika
cijų, deki. ir paliud. 90 c. 
laiškai $2.07, Viso 74.00

Alagdei Alikulčienei, už a. 
a. Antaną jos vyrą 7 kp. 150.00 
Antanui Mikulskiui už a. a. 
Magdeleną jo moterį 42 
kp. 150.00
Kaz. Krušinskui, už krasos 
ženklelius siuntinėjimą bi
lų pas kasierių $1.32, krasos 
žankl. susirašinėjime Susiv. - 
reikaluose $2.70, konver
tai 4-7 c. už 1 dieną sugaištą 
ant Centro Vald. Susirinki
mo Brooklyn’e $3.00, už ve
dimą 28 Seimo $10.00 17.49
Vincui Urbai, už a. a. Jie- 
vą jo moterį 17 kp, 150.00
Ant. Gudaičiui už prirašy
mą 6 narių, 3b. 1913 m. 51 
kp.
J. Stulgaičiui už prirašy
mą 5 narių, 3b. 1913 m.
17 kp.
Franui Burbai, lėšos pasiun
timo pinigų į Lietuvą $6.00, 
krasos ženkleliai $16.71,

51.07

3.25

3.25'

1.50

1.25

registruoti laiškai 96 c. ex- 
presas $2.25, juodila ir plunk
snos $1.25, lėšos kelionės 
ant 28 Seimo ir sugaišuo
tas laikas $23.90 Viso 
J. Alikutavičiui už prira-

25.00 šymą 8-ių narių prie 24
kp., ir 5-ių prie 27 kp. kp.
3b. 1913 m.
J. Šaučiunui už prirašymą 
5 narių prie 9 kp. 3-13 
Juozui Beigiui už prirašy
mą 10 narių prie 47 kp.3-13 2.50 
Kun. Jį. Kasakaičiui už a. a.
Alagde Dzetkauskienė 7kp. 150.00 
Ant. Ruseekųi už prirašymą 
12 narių prie 57 kp. 3-13 3.00 

$1030.31
Rugsėjo mėnesio 

Alžbietai Žolynienei už a. 
a. Joną jos vyrą 14 kp. 150.00 
American Federation of Cat
holic Societies, įstojimas 10.00 
Petronei Karaliūnienei už a. 
a. Antaną jos vyrą 28kp. 150.00 
Juozui Juškui už a. a. Oną 
jo'dukterį 68 kp. posm. V.
S. - 75.00
J. S. Vasiliauskui, alga už 
Rugpjūčio mėn. 60.00
Viktei Laukaitienei už a. a.
Jurgį jos vyrą 7 kp. 150.00
“Motinėlei” paskirta auka 
28-to Seimo Brooklyn’e. 100.00 
Juozui Stulgaičiui už sekro 
toriavimą ant 28 Seimo 10.00
Vilniaus Draugijai “Rytui” 
paaukoti Seimo 134.85
Jonui Dabuliuį už a. a. Ag
niešką jo moterį 70 kp. 150.00 
Vincui Levanavičiui už a. 
a. Agniešką Kuncevičie
nę 40 kp. 150.00

f . . $1139.85

i

j -q i Antanui Gudaičiui už sek-
2.00
6.00

11.07
5.50 
1.30 
4.64 
6.37

92.00
2.50 
4.00

$177.88

Rugsėjo mėn.
4 140 Carbondale, Pa. 26.40 
” 143 N. Abington, Mass. 11.00

12 70 Old Forge, Pa. 28.51 
” 143 N. Abington, ATass. 2.25

18 116 New Haven, Conn. 5.00

10.00retoriavimą seime 
Alatui Bižui pusė posmer
tinės sulyg 28-to Seimo 
nutarimo
Jurgiui Krasnickui už a. a.
M. Jankauskas 31 kp.' pas
kirta iš posm. i 50.00
Katrei Alisevičienei, paskir
ta auka iš N. F. per 28 Sei
mą 50.00
Rožei Obedinskienei, pas- ~ 
kirta auka iš N. F. per 28 
Seimą , 50.00
Juozui Štreiminiui auka
dėl naši. Zardeckučių pas
kirta per 28-ta Seimą iš
N. F. 50.00

- , ‘ $2138.36

75.00

Viso trijų mėnesių jeiga, išeiga ir balansas

Bertaia. Bartain Ber tain Valkų
1

Tautitk'Načiali. LMų Viao1-mo sk. 2-ro ak. 3-čio sk. Skyrius Centai Fondas Fandas

LleDoa mčn. pribuvo 2420.96 35.48 183.56 306.00 93.50 4.65 766.10 3809.24
RogpinMo „ 84 50 5.29 5.24 2.00 .40 .20 80.25 177.88
Rugsėjo ,, 38.M 12.49 38.07 .50 .50 .20 17.00 107.26

Viso 2543.95 53.20 226.87 308.50 94.40 5.05 862.36 4094.38
Bslan. 1 <1. Ltspos ant rankų 819.63 301.48 1570.38 199.85 746.40 392.91 4090.66

Kartu :1363.4S 414.74 1797.26 508.35 840.80 1 3 97.961' 862.35 8184.93
Viao trijų m^n. iAeiga 2925.00 150.00 534.85 1 76.00 1 523.67 4?ne.a2

Spalių 1 d. 1913
lieka pas kas. ant rankų 438.48 414.74 1797.25 368.35 805.96 222 96 338.68 387#. 41

J. S. Vasiliauskas.
K. A. Sekretorius

Pranas Burba.
Susiv. L. R. K. A. Kasierua Suisiv. L. R.

Susiv. L, R. K. A. Centro | Viee-Prez- Rev- F- B- Serafinas, 
Valdybos antrašai. !10806 Wabash ave-> Chicago, iu. 

Prez. — Viktoras Lapin

DAVENPORT’AS už Teismu Raštininką
Washington Party Coliumnoj

Luzerne’o Pavieto Balsuotojai^
Aš esu Roosevelt-Progresivas—Aš esu už tiesas liaudies valdytiesi—aš esu priešais politiškus visų partijų—

aš esu už Jus, žmones Luzerne’o Pavieto; sakant, kurs bus išrinktas dirbti dėl Jus, kaipo valdininkas. —Kovokime kas me
tas—kovokime šį metų prieš Roosevelto priešus, priešus liaudies. Jie dabar sako: “O, mes įžeisime Rooseveltų sumušdami 
Davenportų už Teismų Raštininkų paimdami žmones prie balsavimo”. — Parodykime, kad tai netiesa—balsuokime už Roose
velto draugų Davenportų už Teisų Raštininkų, kuris stoja už politiškų liuosybę ir neapkenčia veidmainystės jokiam pavydale.

Nuoširdžiu Jūsų
JOHN D. DAVENPORT

John D. Davenport
FOR

CIerk of th* Court*
WASHINOTON PARTY COLUMN

BALLOTBalsuok taip kaip čia ■ 
Padaryk kryžiuką čia

skas, £01 W. Mahanoy avė., 
Mahanoy City, Pa.

Vice-prez. — K. J. Kru
šinskas, 455 17th st., Brook
lyn, N. ¥.

Sekr. — J. S. Vasiliau
skas, 112 N. Greene st., Bal
timore, Md.

Kasinin. — Pranas Bur
ba,, 456—458 Main st., Ed- 
wardsville, Wilkes - Barre, 
Pa.,

Kasos Globėjai: Marty
nas Kadzewskis, 2118 W. 
20th st., Chicago, III.; M. 
Milukas, 2758 E. Pacific st., 
Philadelphia, Pa.

Knygius — Kun. S. J. 
Struckus, P. O. Wanamie, 
Pa.

Dvas. Vadovas — Kun J. 
Dumčius, P. O. MiasraviV-e 
Pa.

Sekr. Rev. A. Jurgutis, P. O. 
Box 105, Export, Pa.

Kasinin. B. W. AVoshner, 1514 
Coraon st., S. S. Pittsburg, Pa.

Kasos glob. Rev. S. J. Čepana
nis, 318 Fourth avė., Home- 
sted, Pa.

Kas. glob. P. V. Obiecunas, 22nd 
and Corson st., S. S. Pitts
burg, Pa.

Democratio Column I Washington Column

Zlerks of the Conrts

Republican Column Socislistie Column Bull Moose Colnrnn Roosev. Progrea. Col. Prohibition Column
UstnvhĮ Katalikų Federacijos 

Gentro Valdyba* antrašai:
Prez. Rev. J. Misius, Box 253, 

Elswortb, Pa.

Liet.. Im. Dr-jos C«nt. Valdybos 
Antrašai:

Prez., St. Jankus, 350 Newark 
st., Hoboken, N. J.

Vice-prez., Kaz. Vaškevičius, 184
New York avė., Newark, N. J.

Iždin., P. Vaičeliunas, 38 Farley 
avė., Newark, N. J.

Rast., A. M. Stanelis, 49 Warwick 
st., Newark, N. J.

Visuokiuose susinėsimuose kreip 
kitės prie raštininko.

Siučiant pinigus reikia išpirkti 
Money Orderį iždininko P. Vaiči- 
liuno vardu ir pasiųsti raštinin
kui.

Boardo Direktorių raštininkas
P. Norkus, 38 Burgess PI 

Passaic, N. J.
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MARK T WAIN.

HUCKLEBERRY FINNAS
Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS

(Tąsa)
Bet Tomukas jai pertarė:
— Teta, ten tikrai yra tik devyni.
— Ką tu čia šneki! Ar^ieniatei, kad radau dešimtį1?
— Man rodos, kad ne.
— Nagi žiūrėk.
Ir vėl skaitė išnaujo, bet rado tik devynis. Net 

drelėjo iš piktumo; tečiau skaičius vis išėjo 
nelygus: Kartais devyni, kartais dešimts. Paskui jau 
net ir gurbą prie šaukštu priskaitė. Galu gale, įvesta 
į didžiausią nekantrybę, teta trenkė gurbą į aslą, kad 
net katinas pašokęs nuo kudmento išdūmė pro duris. 
Liepė mudviem eit lauk ir nelįst jai į akis, nes nusuks 
mums ausis. Gavę tokį paliepimą mudu išdumėva, bet 
Tomukas prieš išeisiant prisitaikė ir įmetė vieną šaukštą 
į jos žiuršto kišenių, taigi Užimąs jį atsiėmė dar prieš 
pietus. Tomukas buvo labai užganėdintas. Tuom sun
kiu darbu daug, girdi, atsiekta. Dabar teta niekados jau 
neskaitys šaukštu, kad ir jos gyvastis nuo to prigulėtų, 
nes netikės sau, kad gerai suskaitė, prie to buvo taip 
suerzinta, kad gatava butų užmušt, jeigu kas jai pa
siūlytų suskaityt šaukštus išnaujo. Taipgi pavogtąją 
paklodę padžiovėm, o kitą paėmėm iš skrynios ir taip 
padarę kelis kartus visiškai sumaišėm tetos Salomės 
skaitlines. Galų gale ji nė pati nežinojo, kiek turi pa
klodžių ir taip susierzino jas beskaitydama, kad nenorė
jo nei žinoti.

Su marškiniais, paklode, žvakėms ir šaukštu jau 
viskas buvo gerai, pasiliko tik žvagkotis, bet žinojom, 
kad galutinai ir apie jį bus užmiršta.

Tečiau su tuom jaganų ragaišium buvo daug dar
bo. Iškepėm jį girioje, bet pasirodė permažas. Kada 
suplėšė marškinius, padarėm iš jų virvines kopėčias, 
tai jos į ragaišių netilpo. Ilgai bešnipinėdami radome 
palėpėj didelį varinį bliudą, kurio jau seniai nieks ne
vartojo. Nusinešė va jį į girią ir pilną prikrovėm teš
la. Paskui įdėjom į vidų virvines kopėčias, uždengėm 
dangčiu ir sukurę ugnį — kaip pradėjom kepti! Į 
penkioliką minučiųragaišius buvo iškepęs, Gražu į jį 
buvo pažiūrėt, bet valgyt tokio nenorėčia. Bematant 
diegliai šonus suspaustų.

Kada nunešėm jį Džimui, Natas nedrįso nei dirste
lėti į tą šoną. Pasinaudodamas tuom, Džimas greit 
perlaužė ragaišių ir išėmęs iš vidaus virvines kopėčias, 
pasikišo po patalais. Ant bliudo dugno rado taipgi 
porą cininių torielkaičių, kuriąs visaip išbraižęs su vi- 
nia, išmetė per langą.

XXXVIII.

Sus. LR.-K.A. Reikalai.

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

paskyria išmokėti po kiek 
iš jų busimos posmertinės 
ir, apart to sušelpiama ke
letas našlių ir našlaičių iš 
tam tikro fondo — tai vis
kas.

Nesakau kad šiuo laiku 
medžiagiška pašalpa nėra 
suteikiama. Anaiptol, yra 
suteikiama didelė ir labai 
didelė, bet nevisuomet ir 
nevisokiuose atsitikimuose. 
Reikia kad ta medžiagiška 
pašalpa butą suteikiama 
pilnoj to žodžio prasmėje. 
Argi Sus. L. R. K. A. narai 
negalėtų būtį aprūpinti me
džiagiška pašalpa kiekvie
name nelaimingame atsiti
kime, susižeidus šiaip ligai 
prispaudus? Tas, man ro
dos, jei ne svarbesnis, ir ne 
didesnis reikalas, tai bent 
ne menkesnis už posmerti- 
nių išmokėjimą.

Čia priėjus prie klau
simo, būtino reikalo įves
ti pašalpų ligoje skyrių gal 
nekurie padąrys užmetimą 
kad turi susitverę pašalpos 
draugijas ir ten prigulėda
mi gauna pašalpą lygoj; to
dėl įvedimas pašalpos sky
riaus į Susiv. nereikalingas. 
Gerai, jeigu taip. Bet pa
žiūrėkime ar visur tos pa
šalpos draugijos randasi ir, 
ar visur jos, gali susitveri. 
Kiek tai vietų mes rasim 
Suv. Valst. apgyventų lie
tuvių būreliais, kurie netur 
ir negal sutverti jokios pa
šalpos draugijos dėl mažo 
narių ir skaičiaus ir į Su
siv. nepriklauso gal tik dėl 
to, kad, ' pilna medžiagiška 
pašalpa nėra suteikiama. 
O kokia tai laimė butų to
kiems prisirašyti į Susiv. 
kada matytų jog bus aprū
pinti pilna medžiagiška pa
šalpą; jie patįs ligoj, o mi
rus, jų šeimynos ar įpė
diniai. Kiek mes rasim 
tokių vietų kur neva turi 
susitvėrę pašalpos draugi
jas, vienok nusigyvenę iki 
paskutiniųjų, skursta vos 
gyvastį palaikydamos. Prie
žasčių tam skurdui yra įvai
rių: mažas narių skaitlus, 
nuduoti lygoniai, o svar- 
svarbiausa, kad nėra kam 
suprantamai gerai vesti 
draugijos reikalus. Juk to
kia draugijėlė su mielu noru 
likviduotų ir įstotų Susivie- 
nijimau, jei tiktai butų 
įvestas pašalpos skyrius.

Šiaip ar taip p'adėkim, 
kad didesniuose miestuose, 
kur daugiau lietuvių apsi
gyvenę pašalpos dr-gijų yra 
kiek reikia net perdaug, 
bet daugiausiai yra priima
mi tik vieni vyrai. Moterų 
pašalpos diaugijų, arba to
kių kur yra priimami kaip 
vyrai, taip moterįs—yra la
bai mažai. Į Susiv. moterų 
priklauso gana daug ir už
tai kaip girdėti daugumas 
prisirašytų į pašalpos sky
rių jei tik butų įvestas.

Savitarpine medžiagiška 
pašalpa sunkiuose atsitiki
muose, tai musų gyvas rei
kalas, kurį tuom tarpu ma
nomą apupinti tveriant pa
šalpos draugijėlės; bet-gi 
pastarosios toli gražu, to 
reikalo ganėtinai aprūpin
ti ne įveikia, o besilenkti- 
niuodamos jieškant grečiau 
viena kitą prispirė prie 
bankruto. Susivienijimas 
kaip tik tam tikra organiza
cija ta reikalą aprūpinti, 
nes čia yra gana žmonių 
gerai suprantančių visūo- 
menės reikalus, pasišven
tusių dirbti dėl idėjos, dėl

Dienraštis. — Vorai ir gyvatės. —
Nemaloni garbė. — Ašaros.

Sunku man buvo daryt plunksnas, bet Džimas sa
kė, kad rašyt dar sunkiau. Tomukas būtinai reikala
vo, kad Džimas privalo ką nors parašyt ant kalėjimo 
sienų. Kiekvienas kalinys tą darąs. Tik reikėjo išgal
voti, koks parašas geriausia tiktų. Tomas ilgai svar
stė ir išgalvojo net keturis:

1) Čiaplyšo belaisvio širdis.
2) Čia vargšas kalinys, visų apleistas, užbaigė siel

vartingą gyvenimą.
3) Čia sprogo apleista širdis, suvarginta dvasia at

rado pasilsį, trisdešimt septynis metus išbuvus belai
svėj.

4) Čia, be draugų ir pastogės, trisdešimts septy
nis metus iškalėjęs, pasimirė Liudviko XIV suims.

Tomuko balsas drebėjo, beskaitant tuos parašus, 
ir jis vos ne apalpo. Sunku buvo išsirinkti tinkamiau- 
Bią parašą, nes visi labai gražus. .Galutinai nutaria vi
sus patalpinti.

Tiktai negera, kad Džimo kalėjimo sienos nebuvo 
akmeninės, bet medinės. Tečiau ir čia Tomukas ne
nusiminė. Kiek pagalvojęs tarė:

Turime atrišti jam akmenį. Parašai ant akmens 
gražiau atrodys.

Bet Džimas kitokios prisilaikė nuomonės. Jeigu, 
girdi, tiek parašų ant akmens reiks išbrėžti, tai jisai 
niekados iš kalėjimo neišeisiąs.

Tomukas prižadėjo jam padėti. Paskui pažiurėjo, 
kaip man sekasi su plunksnoms. Man rankos nusopėjo, 
bebružinant geležies vinį į akmenį, o nebuvo žymu, kad 
ką panašaus į plunsną bučiau nutašęs.

— Palauk, — tarė Tomukas, — mačiau ten girnų 
akmenį. Atritę čia, turėsim ko nutekinti plunksną ir iš- 
birėžti parašus.

Bet nelengva buvo girnos atrišti. Prilaistėva pra
kaito gana. Kiek paritėjus, rodos, jau, jau kris ant 
musų kojų ir sumals jas įtrupučius. Vos apie pusiau
naktį nurito va jį pusę kelio. Toliau negalė jova rištį
Pailsova taip, kad nei ne krust. Turėjova šaukties Dži- 
mą pagelbon. Pakėlę lovos koją, nusmaukėm retežį, 
ir Džimas buvo liuosas. Jis tuoj parodė, kad yra daug 
drūtesnis ir sumanesnis už mudu. Bematant atrito 
akmenį pas būdą. Skylė buvo permaža, bet Džimas 
paėmęs špatą ją padidino, ir girnos buvo įrištos ka
lėjiman. Paskui vėl prirakinom Džimą prie lovos ir 
Tomukas parodė jam, kaip reikia dilinti vinį į girnas, 
kad butų kiek panaši į plunksną. Liepė jam dirbti, 
kol žvakė nesužibės. Paskui liepė paslėpti girnas po 
batalais ir ant jų atsigulti. Paskui paklausė: [JDUBMMj idkv .(Toliau bus);

visuomenės labo; tat, nėra 
abejonės, mokės vesti ir 
tvarkyti kaip visą organiza 
eijos reikalus taip ir pašal
pos dalykus atsakomai ir 
čia jau organizacijos tikslas 
bus pilnai atsiektas, žiūrint 
iš pusės medžiagiško savo 
narių aprūpinimo.

Dabartiniam padėjime 
daugelis Susiv. narių štai 
ką sako: “gerai posmertinė, 
bet daug geriaus butų kad 
gyvam butų mokama pa
šalpa, kas bus, man tiek 
daug nerupi, kad dabar 
gyvas esu, turiu apsirūpin
ti, idant prispaudime sura
dus iš kur-nors parėmimą, 
pertai tūrių jieškoti pašal
pos draugijos. Prigulėti į 
Susiv. ir į pašalpos draugi
jas, perdaug triubelio, ver
čiaus prigulėsiu į pašalpos 
dr-ja ir dėlto išstoja iš orga
nizacijos. Pasirodo, kad nė
ra užganėdinti ir apleidžia 
organizaciją daugiausiaj 
tai, kad negauna pilno me
džiagiško aprūpinimo.

Negana to, kad įvedimas 
susi vieni j iman pašalpos sky 
riaus aprūpins pilnai me
džiagiškai narius ir tuomi 
juos užganėdins, bet per 
tai kas kartas bujos ir sti
prės Susiv. organizacija. Vi
si, tie kurie dėl tos priežas
ties išstoja iš organizacijos, 
pasiliks jos nariais ant vi
sados, taip-pat sugrį,š ir tie 
visi kurie buvo pametę. Ir 
kaip-gi su norų rašysis nau
ji nariai, matydami jog vi
sokiuose nelaiminguose at
sitikimuose ligoj apturės 
pagelbos ranką.

Šiuomi atsišaukiu, į visus 
Susiv. narius ir kuopas, 
kam rupi savo ir organiza
cijos gerovė, tepakelia tą 
klausymą per kuopų susi
rinkimus ir visos kuopos 
savo nuomonės arba nutari
mus teprisiunčia į Centro 
raštinę

Susiv. L. R. K. A. Sekr.
J. S. Vasiliauskas.

Dėlei blogų adresų krasa 
grąžina laikraštį šių kuopų 

nariams:
57 kp. Juoz. Mankus, ,163 

Joltnsou Str., Pittston, Pa.
30 kp. Pet. Slegus, 1744 Pe

rry avė., Seranton, Pa.
31 kp. M. Norbutaitienė, 527 

W. Mah. avė., Mahanoy City, 
Pa.

? J. F. Macknis, 7 S. Brighton 
avė., Atlantic City N. J.

433 kp. Mot. Slankauskaa, 
Sharon Str., car line, 25th and 
Young avė., Box 81, Youngstown, 
Ohio

21 kp. A. Balukonis, 120 Bo- 
ween Str., S. Boston, Mass.

21 kp. Pranas Zatorskis, 21 
Allen Str., Lavvrence, Mass.

36 kp. Barb. Šimelienė, 44y2 
Taylor Str., Newark, N. J.

38 kp. P. Ūselis, 226 3 avė., Ha
mestead, Pa.

17 kp. Magde Karaškienė, 
Niagara Falls, N. Y.

50 kp. Alb. Strižauskas, 1715 
E. 31 Str., Cleveland, Ohio.

56 Kaz. Šliegus, 218 Berry Str.,
102 Pet. Macijauskas, 214 N. 

5th Str., Duquesne, Pa.
Meldžiame prisiųsti ge-i 

resnius adresus.
“Draugo” Admin.

APGAVIKAI.
Laikraštis “The Chicago 

Daily Tribūne” susekė Chi
cagoje visą šaiką gydyto- 
jų-apgavikų. Jie pas svei
kiausius žmonės randa įvai 
rias ligas, ypatingai slap
tas. Tie gydytojai — ap 
gavikai nor iš pasitikėju
siu, jiems žmonių ištrauk
ti kiek galint daugiau pini

gų Apie gydymą jie nesi
rūpina. Jų vaistai nei vie
nam nepagelbėjo, o ne vie
nam užkenkė, da kitą ir iš 
svieto išvarė.

Jie tai kuoplačiausiai 
garsinasi po laikraščius kai 
p<> stebuklingi gydytojai.

“The Chicago Daily Tri
būne” tokių gydytojų suse
kė jau nemaža, štai jų var
dai:

Prof. Ehrlich, 303-4, 145
N. Clark str.,

Dr. Ed. N. Flint, 322 S. 
State str.

Dr. Jsaac W. Hodgens 
35 S. Dearborn str.,

Dr. Howe & Co. 120 N. 
Dearborn str.,

Dr. Fr. Leaverett Svvea- 
ny 63 W. Randolph str.,

Dr. Levis E. kilis 183 N. 
Clak str.,

Jie išnaudoja ypatingai 
svetimtaučius. Nemaža tur
but pelno traukia ir iš lietu
vių, nes plačiai garsinasi 
jų laikraščiuose, ypač Dr. 
Zins ir Dr. Flint.

Įdomu paklausyti, kaip 
jie tapo susekti. “The Chig. 
D. Tribūne” siųzdavo pas 
juos gydyties pilnai svei
kus savo reporterius, ku
riuos prieštai išegzamiua 
vęs tikras gydytojas nesu
rasdavo jokios ligos.

Taip duokim, siunčia svei 
ką žmogų pas Dr. Zins. 
Daktaras randą pas tą žmo
gų biauriame laipsnyje ligą 
sifilis (brantai); ir sako, 
jei jis nepradės tuojaus gy
dyties, tai negyvęs ilgiau 
kaip metus. Valandžiukę 
pagvdęs žmogų, paėmė 
$5.00, Dr. Žilis stengiasi iš- 
gazdinti žmogų, įkalbėti li 
gą ir paskui traukti pini
gus.

Miesto taryba, sužinojus 
apie apgavikus, ketina teis- 
tt’ ir sunkiai bausti.

Šis atsitikimas turėtų at
kreipti laikraščių admi
nistracijų domą į stebuk
lingų gydytojų pagarsini
mus ir juos iš laikraščių Iš
mesti.

Redakcijos Atsakymai.

JJ. M.M. Montrialiečiui, P»u- 
lauskiui, Pruteniui, Raseinių 
Magdei: Bus 45 num.

J. M. ŠirvintuL Kodėl ne. La
bai prašome!

J. M. P. Lapeliui. Federacijos 
Kongreso protokolą gevome. Bus 
45 num.

J. M. J. Beleckiui. Nėrką, ži
noma, klausyti šitokią kalbėtojų 
“apie burnos malevojimą ir 
miltų ant veido barstymą”.

J. M. Kun. J. Misiui. “Augš- 
tesnėji mokykla” bus 45 n.

J. M. J. Beleckiui. Nėr ką, ži-
J.J. M. M. Montrealiečiui, Pau- 

Konkreso protokolą gavome. Bus
J. M. J. Navikui. Protestas 

bus 45 n.
J. M. Beržui. Jūsų žinutę iš 

"VVorcesterio sunaudojome žiur. 
I-jį pusi.

Apgarsinimai.
SURŪGĘS MAISTAS.
Labai nemaloni aplinkybė, 

yra maisto išrėmimas. Tai 
reiškia, kad jūsų skilvyje 
yra sumigusio maisto, kuri
sai turi būti išvalytas kaip 
galima greičiau, idant išven 
gus svarbio susirgimo. Ge
riausiu vaistu tokiuose at
sitikimuose yra Trinėrio 
Amerikoniškas Kartaus Vy
no Elixiras, gerai žinomas 
vaistas nuo skilvio ir vidu
rių susirgimo. Visokiose pa
našiose negalėse svarbiau
siu dalyku yra išvalyti kū
ną, jo nesusilpninant. Tri
nerio Amerikoniškas Kar
taus Vyno Elixiras visuo
met pilnai išvalys ir tuom

pačiu laiku sustiprins kūną. 
Jisai yra labai geras, nete
kus apetito, silpnume, už
kietėjime, nerviškume, li
gose iš priežasties netyro 
kraujo, silpno sudėjimo ir 
daugelyje moteriškų ligų. 
Aptiekose. Jos. Triner, Ma
nufacturing Chemist, 1333- 
1339 So. Ashland Aave., 
Chicago, III. Greitam palen
gvinimui skaudėjimų rau
menyse ir sunariuose nėra 
nieko geresnio už Trinerio 
Linimentą. Jūsų aptiekinin- 
kas jums jį užsakys.

Paieškojimai.
Jieškau vietos vargonininko 

arba mokytojo prie parapijinės 
mokslainės. Antrašas:

D. J. W.
P. O. Box 588, Westville, III.

(h i)

Pajieškau dvejų pusbroliui Po
vilo Smalioraus ir Juozapo Simo- 
niaus Girdėjau, kad p. Smalio- 
rius gyveno Wingrove, AV. Va., 
o J. Šimonis Indiano ITarbar, 
Ind. Turiu svarbų reikalą su jais 
susižinoti, tai-gi melddžiu atsi
šaukti arba kas apie juos žino 
malonėkit pranešti, adresų.

Magdalena Šimonaite,
1807 Oregon avė.,

Cleveland, Ohio

ANTRAS LIETUVIŠKAS 
JOMARKAS.

Šv. Jurgio parapijos salėje, 
Bridgeport, Conn., prasidės lap
kričio 8 dieną.

Viską galima nusipirkti ir 
laimėti. Tiktai nieko neparduo
ti ir neprakišti!

M. Pankausk&s klebonas 
(h x)

NEW BRITAIN, CONN. 
Dideli Perai. Suvienytų Lietu

viškų Draugysčių. Atsibus lap
kričio 3 d. 4, 5, 6, 7, ir 8, 1913. 
Bus kas vakaras dainos prakal
bos, deklamacijos, muzika ir šo
kiai; bus laimėjimai ant visokių 
kių daiktų. Prasidės 7:30 va- 
vakare. Įžanga ant vieno 
vakaro tik 10 centų. Pelnas bus 
antnaudos na jos Lietuviškų Drau 
gyseių svetainės. Visi Lietuviai 
ir Lietuvaitės, vietiniai ir aplin
kiniai malonėsite atsilankyti ant 
tų gražų pasilinksminimų. “Fe- 
rai” bus ant naujos Lietuvškos 
Svetainės. 354 Park gatvės.

Kviečia Komitetas.
(h x)

Puiki lietuviška Krautuvė
Kurioje užlaikoma dideliame pa
sirinkime vyriškų apriedalų: če
verykų apatinių ir viršutinių mar 
škinių kalnierių, kaklaryšių ir ki- 
tokių daiktų. Specijališkai dir
bame siuttus ir overkutus ant 
orderio, nuo $16.00 ir augščiau.

Ateikit nors pažiūrėti. 
KOZLOVVSKI BROLIAI 

1656 W. 47th St., prie Paulina St.

A. Ambut ir J. Enczeris
Užlaikome puikią krautuvę. 

Randasi dideliame pasirinkime 
čeverykų, viršutinių ir apattinių 
marškinių, ir dauk kitokių daik
tų,

Taipogi parduodu LOTUS ir 
NAMUS ant lengvią išlygų.

Ateikite pasiterauti.
4618 So. Western Avė.

'Užlaikau pjaujamų daiktų iš
dirbinius, stiklų, aliejų sieninių 
popierų ir duag kitokių daiktų.

Taipogi užlaikau geriausias 
Siuvamas Mašinas. Viskas gva- 
rantojama.

Antanas Mikalauskis
1660 W. $7th St.

" DRAUGO” AGENTAI:
Paduodame čionai surašą mu

sų laikraščio agentų, pas ku
riuos gerb. “Draugo” skaityto
jai bei prenumeratoriai gali už
sisakyti “Draugą” arba atnau
jinti prenumeratą,

CHIOAGO, ILL.
J. J. Polekas, 4608 S. Wood sf, 
M. Valaskaa, 349 Kensington ava 
A. W. Radomski and Sons, 
2257 VV. 23 pi.

CICERO, ILL. ’
R. Barsis, 1424 S. 49tb avm, 
Kun. A. Ežerskis,

INDIANA HARBOR, IND.
R. B. Yasulis, 3604 Deodar sf,

BALTIMORE, MD.
J. Pautienius,

752 W. Leiington aL,
Athol, Mass.

Jonas E. Karosas, 1
Lithuanian Store

CAMBRIDGE, MASS.
C. Kavolis. 75 "VVashington at,

N0RW00D, MASS.
Joną? Peža, 568 Pleasant st,

WORCESTER, MALS.
M. Paltanavieia, 15 Millbury stų

J Raudonaitis, 840 Grand at,
Brooklyn, N. Y.

CLEVELAND, OHIO.
Kun. J. Halaburda, 1389 E. 21 sf

M. Šimonis, 1435 E. 28th st.
P. Szukis, 2118 St. Clair avė.,

PHILADELPHIA, PA.
V. Petinas, 416 N. Marshall st.,

PITTSBURGH, PA.
P. Zaveckas, 425 Paruon at,

PITTSTON, PA.
Liet. Knygynas, 72 "N. Main at,

WILKES-BARRE, PA.
J. Stulgaitis, 122 S. Meade st,

KELIAUJANTIEJI AGENTAI.
Jonas Kulis, į

- - I
Galima nusipirkti “ Draugia” 
kas savaitė už 5c. pas sekančius 

žmones:

A. Ramanauskas, 101 Oak sf,
Lawrence, Mass.

C. Kavolius, 47 Washington sf,
Cambridge, M&ss.

Balauskas, M., 119 Grand sf,
Brooklyn, N. Y.

Peter Bartkevicz, 877 Caitt* 
•ridge st., E. Cambridge, Maa*,

Garse, Rev. Robert St. Patrick’ą 
Church, St. Charles, IO,

Jankauskas, A., f t
131 Marimmack st. Lovvell, Maga

Juozapavičius, B. 222 Berry sf,
Brooklyn, N. Y.

Mickewicz, J. B. 2135 Sarah
S. S. Pittsburgh, Pa. j

Mikalauskas, P., 248 W. 4th aftg 
So. Boston, Mass. y

Milewski, J., 166 Grand stj
Brooklyn, N. Y. j

Miškinis, B. P., 35 Arthur af*
Montello, Brockton, Mass. ,

Paltanavičius, M., 15 Millbury st
"VVorcestor, Mass. t

Jonas Peza, 568 Pleasant af»
Norwood, Mass.

A. "VV. Radom8ki and Sons, 
2257 W. 23 pi. Chicago, IO,

A. Ramanauskas,101 Oak Str, 
Lavvrence, Masu,

Jonas Šaučiunas, 41 Johnson str, 
Bridgeport, Conn.

Užsimokėjus čia nepagarsin- 
tiems agentams prenumeratą^ 
męs neatsakome.

“Draugo” Administracija

'‘DRAUOO” SPAUSTUVĖJ! OAU- 
MAMOS SEKANČIOS KNYGOS:

1. Fabiolė arba Bažnyčia katakombas*Parašė Kardinolas VViMiaan, Vertė Vytautas. Labai graži apysaka 9 pirmutinių krikžėionybėa amžių. Kaina tl-SS2. Oliveris Tvvistas. Parašė Charles
Dickens, vertė Jonas Kmitas. Yru 
tai labai graži ir interesinga apy
saka. Kiekvienas norintis smagiai 
ir naudingai praleist laikų, nesigai- 
lėe pasipirkęs šių knygų. 520 pu- 
slapių. Kaina ..............$1.04$

S Kodėl neini lžpažtntlM? Paralė ku. Aloynina J. Warol, J D. Vertė kau. V. D. Dideliai naudinga knyga. Sumuša viens bedievių argumeataa prieš išpažintį. Reikalinga pasiskaityti kiekvienam Amerikoje gyveaaa- člam lietnvini. Kaina SS*.
4 Katriutė. Triveiksmis Dramoa Pa- veikalėlis iš liaudies gyvenimo. Ilukiškai parašė Karvstova. Vertė A. Vėgėlė. Eilee eudėio A. SalvaraU Labai tinka scenai Kaina 18*5. Užkrečiamųjų—limpamų lų ilgų HMt plėtojime budai ir kova an Jeaate Parašė Dr. A. L. Oraižinnas. Knygų reikalinga kiekvienam šeimininkai Jų perakaitųa, žinosi, kaip pasiaaaga- ti ano dangelio ilgų. Kaina 1*U
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e. Lietuvių Tauto* Memorialas, J. Ga
brio {duotas tautų kongreso! Londo 
ne. Labai įdomi knygutė. Pelnas it šios knygutės eis Lietnvių Infor 
macjos Biurui Paryžiuje. I Dalis.k.
Kaina     .............................. lOe.
H Dalis ....................................... lOe.

7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vila
delis. Lenkiškai paraėė Kazimierz 
Ooralcryk. Vertė A. Vėgėlė. Tinka 
blaivininkų rengiaraieuuaieins vata 
rams. Kaiua 10c.

g. Trumpas Katekizmas. Be šito kate 
kizmo engali apsieiti, jei mokini vaikų poterių. Kaina loc

8. Apsvarstyk! Atliausiems misijų pa 
minkėlis. Parengus iė gerbiamojo 
Tėve Kazimioro, Kapucino, pamoka 
lų. Aitą knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazį 
miero pamokslus. Kaina tiktai 6c

10. Katekizmas apie Alkoholių. Ii 
Prancūzų kalbos vertė J. P„ Yra 
tai labai nnuduga knygelė, ku
rią kiekvienas geras žmogus pri
valo perskaityti. 32 pusi. Kai

na ...............................  6c.
11. Tiesos žodis SocisUstami. Pa- j 

rsiė Kunigas.

Šita knygutė parodo, kokis yra 
musų socialistai ir kokias ginklais ka- 
rauja su bažnyčia. Būtinai turi jų 

srakaityti. Kaina lOe.
12. Skriauda. Šimelio Kručko gy

venimas ir darbai.
Labai juokingas aprašymėlis. Kai

na lOs.

13 Ar Kristus turėjo brolių Ir as
am-*.

Perskaitęs iių knygutę, gali drąsiu! 
stot į ginčus su bedieviais apie Ma
rijos nekaltybę. Kaina 5c.

14. Vlenuoliuė Luomą. Sykiu su trum
pais patarimais apie pašaukimą ku
nigystėn. Iš anglų kalbos vertė 
kun. P. Saurusaitia. 196 puslapių 
Kaina ....................................... .... 25c.

15. Apaštalystės Maldos Statutas. Yra
tai naudinga knyga organizavimui 
Apaštalystės Maldos Vienybėje Sal
džiausios V. Jėzaus Ainlies Broli
jos 132 pusi. Kaina ............... 25c.

16. Apaštalystės Maldos Pamaldos. Iš
angliško vertė kun. P. Saurusaitie. 
Kiekvieno mėnesio pirmam penkta
dieniui maldos. Kaina ............. 5c.
Reikalaudami minėtų knygų, pažy

mėkite kuvgos numerį ir vardą, o vi
sada gausite tų, kurią norėsite. Agen
tams Huleidžianie didelį nuošimtį.

Adresuokite:
DRAUGAS PUB. CO.

2634 W. 67th Street, Chicago, UI.

AR TURI KATALIOBJĮ ?
Vjęil Aictnvišktį KNYGŲ nuo 
* seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
Tik iškirpęs šitą apskelbimą ir, 
prisiųsk drauge su savo adresu.

MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, kieme tų ir 1.1.

Rašant man laišku, adresuokite:
M. J. DAMIJONAITIS

MML OftOEK HUSE
812-814 W. 33rd St eflJCAM, ILL.

Severos 
Gothardiškas 

Aliejus
(Severa’s Gothard OiU

dabar parduodamas aptieko- 
se buteliuose dviejų didumų 
po 25 ir 50 cen. Jeigu turite 
skausmus bile kurioj kūno 
dalyj, jeigu jūsų sunariai ir 
muskulai yra sustirę ir apti- 
nę, jeigu kenčiat rųjo skau
smų nugaroj, šonuose ar kru 
tinfij, jeigu jus vargina reu
matizmas, arba lumbago - 
pamėginkit šito puikaus Iini 
mento. Busite užganėdinti.

Tel. Yards 3162
Dr. A. L. Graičunas

UYDO (VAIRIAUSIAS LIOAS

3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS

!!!ŠALIR SU NUSIMINIMU!!! v
Gramafonas ant išmo~ §

kesčio 10 c. kasnien
Jeigu apsiiinate mokėti po 10c. S 

kasdien, tai išsiunsiine Jums ant jiį 
išmokesėio labai puikų Gramafo- 
ną sykiu su 16 rekordais (32 ka- 
valkais) visokių dainų, valcų, mar- 3£ 
šų .ir tt. kuriiuos patįs išsirinksite. 
Gerumas musų gramafonų gvaran- ĮSĮ 
tuotas kiekvienam rašyta gvaran- į'; 
eija. Išsiųsime naujus specijalifi- 
kus rekordus Lietuviškus, Lenkiš
kus, Rusiškus ir Mažei-Rusiškus. jį 
Rašykite tuojau reikalaudami ka- .i 
talogų ir paaiškinimų įdėdami kra- $ 
sos ženklelį atsakymui:

Liberry Commercial Go.
233 E. 141h ST. NEW YORK, H. Y. į

ŠALTINIO KNYGYNAS
Seinai, Suvalkų gub.

“ŠALTINIO” KNYGYNE galima gauti geru pigių ka
talikiškų knygų, kokių tik yra lietuvių kalboje.

“ŠALTINIO” KNYGYNE gaunama maldų, dvasiško tu
rinio knygų, elementorių, apysakų, dainų, mokslo knygų ir 
visokių rankvedžių.

“ŠALTINIO” KNYGYNE sukrautos visokios knygos 
Seinų spaustuvėj spausdinamos, daug kitų spaustuvių ir 
Amerikoj liedžiamų, taip kad dabar “ŠALTINIO” knygynas 
vienas didžiausių knygynų Lietuvoje.

“ŠALTINIO” KNYGYNAS surengia Draugijoms skai
tyklas — biblijotekas aptaisuose ir be aptaisų, kaip norima. 
Knygynams ir šiaip platintojams knygų nuleidžiama didelis 
nuošimtis.

Be to “ŠALTINIO” KNYGYNAS kasmet leidžia pla
čiai žinomą. f T

KALENDORIŲ
To kalendorius išeina kasmet nuo 15 ligi 20 tukst. egz. Ka
lendoriaus kaina 13 kap.

ANT IŠMOKESČIO PO 5 CENTUS KASDIEN
Jums pasiųsime dailu 14k. aukso spaustas 

[14k. gold filled] laikrodį, tuojaus, sų lencu- 
gėliu [retežėlis] su geriausiais viduriais. Elgin 
arba Waltham. g varentuotas 20-čiai metų.

Rašydamas dėliai paaiškinimo įdėk krasos 
ženklelį atsakymui:

AMERICAN WATCH COMPANY 
343 E. 9th St. - New York, N. Y.

Severos
Gydantis Odinis 

Muilas
[Severa’s Medicatec! 

Skin Soap]

yra antiseptiškas muilas, ku 
ris netik nuplauna ir nuvalo 
lygią odą, arba plaukuotą 
odą ir rankas, bet lyginai 
neleidžia užauti porams, kas 
kas paprastai būva priežas
timi įvairių spuogų, odos 
nelygumo ir kitų odos sub- 
jaurinimų Puikus skutimui 
si—nesulyginamai geras kū
dikių maudymui.

Kaina 25 centai.

Skaitykite

* TA R K. A
Juokų, pašaipos, kritikos ir muzikos su paveikslais 

mėnesinį laikraštį. Išeina 24 pusi. ir daugiau. Kaina me
tams 1 dol. Kas nori pamatyti vieną numerį prisiųskite 

$110 c. markėmis. Adresuokite:

TARKA PUB. CO.
Box 103, Lawrence, Mass.

< Kas prisius $2.50, tas gaus per metus “TARKĄ” ir “DRAUGĄ”.

Aptiekose. Reikalaukit, kad 
jums duotą Severos. Neimkit 
kitą. Jeigu neturi—parstrau- 
kit stačiai nuo mus.

W.F Severą Co.
CEDAR RAPlOS IOWA

. A. Norkūnas,
Vienatims Lietuvis Išdirbėjas

DRAUGYSTE i 

stf.vrpjo vjsco ,

fltffc'.fiK 
ja:;* i: urtįtuz

I M«. A, 
'-HtHėMCOSM PĄ

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestu* dar. 
bu* atlieku artia-

_ _ _ _ _ i. A. Morkūnas
82 PROSPECT ST., UWRENCE, MASS

h

[ietuviškijjiĮ Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoc T.

Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir isanklėjimsi. Seminarijoje prie reguleriškojo 
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy 
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

GEBOS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Mėtinos Perdėtinės 

šiuo antrai*: '

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

Dalikatnios Moteris
Yra daug moterių, kurios esti dalikatnios 
padedant visą savo viltį ir užsitikėjiiną į 
dėlto, kad jos “dalikatnios” ateiti pas mane 
mano galę išgydyti jas. Gėdą tokiame klai
dingame kuklume, Daranti Jus pačias ir ki
tas aplinkui'nelaimingoms, vien tik, kad jus 
turitie mintį; jog Jus turite nešti savo našta 
arba griebiatiesis patentuotų gyduolių, ku

rios neturėtų būt judinaoms, Jus atleisite už mano aiškų tiesiogi
nį kalbėjimą, ar ne? Nes, jeigu Jus nesveikuojate, Jus reikalau
jate paraginimo, ir kartais gydytojaus pareiga kalbėti ttiesiog. 
Leiskite mums pasakyti ką męs esame padarę dėl kitų moterių, 
kurios kitados buvo dalikatnios, bet šiandien esti tvirtos, stip
rios, veikos, vien pasidėknojant musų atydžiam, inteligentiškam 
išdėsimui jų nešveikimų, ir ypatingam jų išgydymui..

KĄ ĮŽIMI SCRANTONO MOTERĖ SAKO
Poni J. P. Pliillips, moterė Scrantono miesto inžinieriaus, rašo:

Dr. Alex O’Malley:
Brangus Daktare:— Aš esu daugiaus, negu užganėdinta, 

ir pranešu, kad esu pilnai išgydyta iš rupturos ir širdingai vėlinu 
Jūsų vaistus visoms, kurios nori išgyti be peilio pavojingos ope- 
raeijo. Aš patarlių visoms norinčioms passveikti moterims pa- 
iduotti Jūsų globai.

Lekuodama Jums Mrs. J. P. Phillips,
1422 S\veet!and avė., Scranton, Pa.

KITA DĖKINGA MOTERA KALBA Į KENČIANČIAS MOTERIS. 
Brangus Daktare O’Malley.

AS linksmai rekomenduoju Jūsų metodą gydymo ligų. Mė
nesius aš kentėjau skausmą ir kankinę ir negalėdavau miegoti 
nei pasilsėti, kentėdama nuo nervų, inkstų ir kepenų nesveikumo. 
Aš pasidaviau į Jųsų rankas tris savaites atgal. Buvau* nutojus 
viltie, bandžiau geriausius gydytojus, bet negelbėjo. Dėkuodama 
Jums esu dabar sveika. Mrs. J. Rudolph,

168 S. Main st., Wilkes-Barre, Pa.

Plymouth National 
BANK.

Kapitolaa su perviršiu 

U65.000.00.
Šitoji Banka prižiurome 

Suvienytųjų Valstijų vai 
džios. Moka 3 nuošimčiu? 
nuo sudėtų pinigų. Galinu 
susišuokėti lietuviškai.

G. N. Postlethvraite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas

Offlces:

Dr. Alex O’Maley
158 S. Washington St.
Kur lietuviškai susirašoma ir

Wilkks-Barre, Pa
susikalbama.

Geras patarnavimas $ 
mus augina.

Merchants Banking Trust 
Co. turto užaugimas $103, 
000 per vienus metus — 
nuog Gegužio 3 d. 1912 m. 
iki Gegužio 1 d. 1913 — ro
do, kad musų banko popu- 
1 i ar iškurnąs auga.
Turt. geg. 3, 1912 — $751, 
Turtas geg. 1 d.
4912 m. $751,192.63
Turtas gegužio 1 d.
1913 m. 854,209.58
Turto užaugimas per 
vienus metus 103,016.95 
Męs galime perkeisti Jųsų 
čekį į svetimų žemių pinigus 
Męs galime pagelbėti Jųsų 
reikalams.
Męs galime pagelbėti Jums 
nusipirkti nuosavybę.
Męs galime daug pagelbėti 
musų depozitoriams.
MERCHANTS BANKIN6 TRUST CO.

Mlhmi CRj, h.

i

D-I-D*-E-L=I-S P-E-L-N-A-S J
Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems • 

žmonėms.
Tls. kurie ilga Įnikę sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir dang pinigą išmokė

jo tiems, kurie netik neišgydė, bet dar paarSlno labiau užsendinant ligą; per ką negalėjo 
gerai dirbti; tad apturėjo duboitavą nuostolį, — ve be naudos iSmokėtus pinigus ir nūs to J imą 
uždarinio; I ik todėl, kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, knrie negali išgydyt.

BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SEROANTI ŽMONES; 
bet su visokioms šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kal- 

£ po geriau to Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKO mokslinčlą daktarą, tad ta- 
4 po išgydyti trumpam laike, netrotijant dovanai pinigą ir uždarbio; per ką apturėjo didei) į dubsltavą pelną, sveikatą, drūtumą Ir pinigus sučėdijo.f Ii TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LldŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO 

PRISIUNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DfiKAVOOAMI:
GARBINGAS PHILA. M. CLINICI Siunčiu didžiausią padėkavonę tiž greitą išgydymą 

nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimą valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjusio 
viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, liet anie tik vietoj pagelbos daug pinigų iš- 
kauię, o lizą labinu paarlino. Vienok kaip prisiųstas Jus liekarstas suvartojau, tad pasilikau 
pilnai Išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartą ištariu ačiū Phila. M. Kiinikul ir Jus 
garbingą vardą garsinsiu terp savo tautiečių, kad Ugydot ir tada kaip kiti neįstenge. Su guodo- 

ne J. Bernot, it Franklin St., Springfield, Mass.
GUODOTINAS DAKTAREI 

Labai dėkingas už tikrą išgy
dymą ir už liekarstas, nuo ku
rių pastojau kaip naujai ant 
svieto užgimęs, Išgelbstint nuo 
slaptos ligos. Taip geni dabar 
jaučiuos, k.i’d į trumpą laiką 
net 15 svarų dauginu sveriu.
Prislunčln savo paveiksią, lik
damas sveikus ir džiaugdama
sis, pilnas guodonės S. Kolom- 
čiukas, 41 Avė, L., Salves ton,
Tex.

TEIPAT Mr Žukas. MeKees 
Rocks, Pa.. prisiunsdamas sa
vo paveiksią, nemažiau yra dė
kingas nž išgydymą nuo sun
kios Ir pavojingos ilgos. Kiti 
negalėjo išgydyt.

Mr S. Kolotnčlukas. Mr Žukas.
Mrs Zolija Bustrykene, C. M. and St. Paul st. Sobieski, Wis. Štai ką rašo: Nesuskaitytus 

į kartus labai gražiai dėkavoju Phila. M. Cllnikul, už išgelbėjimą manės išgydant nuo moteriškų 
nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveika irčiau- 

, giau gydytles nereikalauju.
GERESNIŲ PAKTŲ nieks negali reikalaut; ką užtvirtina didelės daugybės išgydytų.

KAD JAUTIESI NESVEIKAS, X°k^7^
kreipsies, nes liekarstas išsiunčia po visą Ameriką ir kl bis dalis svieto, o busit dėkingi kaip ir 

į visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
F todėl greičiau už k lūs daktarus Išgydo tr tokias ilgas, kurių kiti neįstengė; kad čionai kiek

vienam atsišaukusiam nirnšolrsutalso speelallškal liekarstas iš geriausių gvarantuotų medika- 
į menių naujausių Išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi Ir todėl, kad prie Phila. 
j M. Klinlko yra uet keletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios nn-da- f Iių apdovanotų,

ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profesonnl. Daktarai, pirma ranka prie Klinikoj 
Daktaras ALE.Y. HROVVNAS,Supertntendent, Dr. VVINCA8 YODER, Medical Direetor.

ĮSITĖMYK, kad slaptybės Ilgų saugiai užlaikoma, visada.
KATI FSI NF8VF.IKA8 b*t NOR1 pastoti sveiku ir lai- rvrtu EUIVrta M’.NGU, t,d atsilankyk, o jeigu toli gy.

vent, tad apršyk savo llgf bei nesveikumus lietuviškoj knllmje kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi 
t tikrą pagelhą sveikatai kaip tukstnnčinl, kurie jau džlnuglnsl Irdėksvojn, nesčlonal išgydo ir 
i tokias, kurlųklti negalėjo išgydyti ku i p aviiilaa taip ir užslsentjuslaa liga* nuo skaudėjimo:
Į pečluos,rankose, kojota, sunariuose,krūtinėj,strėnose, galvos, šonų: lll» rlmal spuogais nuo 

blogo Ir načysto kraujo, nuo teužagystės sėklos nuhėgimo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo. už- 
Į klotėjlnio slogos, greito pn įlelnlo. nerviškumo,belinės, silpno ir numetėjusio kraujo, nžkreėla- 
! m ų slaptų lytiškųllgų. Širdies, kepenų. Inkstų, silpnų pinučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, 
I nu peršalimo slogų, blogų sapnų, nemigos, aetiirėjitno apetito, ba peilio, be pjaustymo be ope- 
' racijos, liet sn I iekarstoins, kurios tukstančlue Išgydė. Taippat moterie nseo akassamlngų mfc- 
k neelnlų Ir kitokių ilgų. kurto* uiptiola varglalmui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. RlIMašauĮsut

radęs nite daktare, visada adresas* arba stalk pa Uuo i

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET, FtELADCLPmA, PA.

VALANDOM; nno 101( ryto iki t po p. šventadieniais nuo 10 iki t, C U m. Ir PMayUomis nuo
įtiki • vak. MHMMfHflMba dovanai tr skaitykit knygą „Daktara*".

tt kuria daktarai nageli išgydyt, tai gali kreiptis prie Phila M.
o apturėsi

Dr- RICHTERIO
PA1N-EXPELLER

Išvaro skausmą Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėn- 
dieglio ir Neuralgijos. Greitai 
prašalina visus skaudėjimus ir 
štyvumus • sąnarių ir raumenų. 
Gelbstantis dėl Niksterėjimų, 
Raišumų ir Sutrenkimų. Greitas 
gydytojas šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimų ir plau
čių uždegimą.

Skausmas krutinės. Gydo Gal- 
vosskaudį ir Dantų gėlimą..

4—5 lašai į stiklą vandens 
puiki gargaliotoji dėl visų gerk
lės nesveikumų..

Imant į vidų (4 lašus į stiklą 
vandens) yra naudinga dėl mėš
lungio ir prasto gromuliavimo.

Tikrasai esti pakeliuose kaip 
čia matote paveikslėlyje. Saugo
kis i nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonką aptiekose

F.AD. RICHTER&CO.
74.80 WASHINOTON ST., 

NEW YORK, N. Y.

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Paraše

CHARLES DICKENS
d

Lietuvių Halbon Vertė

JONAS KMITAS

Yra tai labai graži ir interesinga 
apysaka. Pradėjus skaityti, sunku 
yra atsitraukti nuo knygos. Kiek
vienas, norintis smagiai ir naudin
gai praleisti laiką, lai skaito šią kny
ga Yn +ai stora knyga, turinti 520

puslapių, o kainuoja

TIKTAI $1.00
Tokios geros, naudingos ir drauge 

taip pigios knygos dar nebuvo 
pardavime!

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos- OLIVERIS 
TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

DRAUGAS PUBLISHING C0.
2634 W. 67th Street, - Chicago, IlL

Rašyk tuojaus.

10 Cigarettes

(^ARrncsi
' COW« TCP

v**-

Kodėl nerūdyti geriausiu
> 9

MEBO
X CORK TIP
CIGARETTES 

Be palyginimo 

Iškilmingai geri”u

3BE

The La Šalie Street 
Trust and Savings Bank Į

LA SALLE & QUINCY STREETS

Kapitalas $1,1)00,1100.00 Pervirszis $250,000.00

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE 
DEL PDSTAE SAVINGS FONDU

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Augščiausio Laipsnio Bondsu užtikrintu pirmu morgi- 
čtu, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nešančiu 5 iki 
6 nuošimčių.

Taupinimui $1.00 ir daugiau priimama, už ką mokama 
3 nuošimčiai.

Užkviečiamk biznierius dėti pas mus pinigus ant “che- 
king account”, kur sauga užtikrinta.

WILLIAM LORIMER prw., C, B. MUNDAY vice-prez., CHARLES G. 
FOX ižd., THOS. McDonald ižd. pad., M. h. LISTON M<r. Sav. Dpi

CHICAGOS MIESTO PADETUVE
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SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1857 M.

S. E. COR. CLARK AND W. MOHROE STR.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toe vai. vakaro. 

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; 
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

First Nationa 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00.
PERVIRŠIS $300,000.00

Didžiausia ir aaugiausfo 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius au< 
sudėtų joje pinigų.

BONA MORS
SODALlTY

ĮM«««

/

Tegul ratai sukasi greičiau
Ar kada nors apskaitei tas mylių mylias, kurias išvaikščioji tu ir tavo 

arklys kasmet! Kek Šimtų kartų turėjo kinkyti arklį, norėdamas pava- 
žiuti kur norints! Ištiesų pravažinėji daug laiko savo gyvenime, pama 
ži keliaudamas į miestų su daržovėmis ir kitais savo daiktais arba parsivež
damas namole daiktų iš krautuvių arba važiubdamas į malūnų, į sviestinę, 
pieninę, pas kaimynus.

Pasitaikius skubinam reikalui, vyzdžiui reikiant pataisyti kų norints 
pjūties metu, tavo arkliai negali pabėgioti greitai. Dešimtį ar dvylika my
lių suvažinėti — tai juk tam reikia visos dienos! Arkly be galo daug gai
šina .laiko, jei tik jį sulyginame su

International Motor Truck
* • Kuo dažniau vartosi motorinį vežimų, tuo labiau jį pamėgsi, kaip pa
mėgo jį dar prieš tave šimtai farmerių. Stipras, pasitikimas, greitas, leng
vas suvaldyti — toks yra International Motor Truck. Jis važiuoja kas-
dien visokiais keliais, kokiais tik gali 
greičiau ir daug toliau. Jis pasaldins 
pelningas valandas.

Motoras yra prastas ir stiprus, gumos yra kietos. Su juomi neturėsi jo
kios bėdos. Viena ranka suvaldo visų vežimų. Stabdymas tvirtas ir tik
ras. International vežimas važiuoja be jokio pailsimo per smiltis, sniegų, 
purvynų, kalnus. Ar yra nors vienas arklys, kurs galėtų tai padaryti!

Pažiūrėjęs gerai ir išbandęs — nusipirksi šitų vežimų, o nusipirkęs neis 
gailėsi. International vežimas yra pastatytas neturintiems laiko žmo
nėms, kad sutaupti laiko. Pasiųsk atvirukę dar šiandien ir liepk prisių
sti kataliogus. Gausi visus nurodymus pas.

pavažiuoti arklys — ir važiuoja daug 
tavo kelionę. Jis padaugins tavo

ternational Harvester Company of America
<Inoorponted)

Chicago USA

Panacea.
Jeigu niekas negelbės nenustok vilties. Viltis yra viso amžiaus židiniu; vil
tyje žmogus gema, su vilčia keliauja visų gyvenimo kelionę. Panacea yra 
geriausias gyvenimo vadovas; išgydė tūkstančius žmonių, kurie visiškai 
buvo nustoję vilties. Panacea geriausias vaistas negalėj. Panacea gydo 
žemiau nurodytas ligas: Reumatizmų, astretizmų; vidurines pilvo ligas, už
degimų ausų ir tekėjimų iš jų, tekėjimų iš nosies, nemigį ir daug kitų. Pa
nacea nėra patentuotu vaistu, bet yra būdas išrastas Europiško daktaro. 
Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Kaina $1.00 ir 25c. Jeigu negali gauti 
savo aptiekoje, rašyk tiesiog riiums. Męs siunčiame aplaikę ‘Money Order’.

Dr. Bode & Co.
4352 So. Ashland Avė. Chicago, III.

t
Pasiųsime kiekvienam puikų veidrodėlį (zerkolėlį) ir 

naudingą paketbuką su užiašų knygute, kuris prisius mums 
10 adresų savo pažįstamų ir markę už 5 centus, apmokėji
mui pasiuntimo kaštų. Adresuokite šitaip:

A. Grochowski & Co.
Cor. Bedford Avė. & Grand St. - Brooklyn, N. Y.

Bell System

Biznieriai, Kurie Varydami Biznį 
Vartoja Telefoną, Parduoda Daugiau

Kuomet žmonės kalbase apie biznį, politiką ar
ba sportą; kuomet moteris snekučiuojase, žo
dis Telefonas yra dažnai minimas.
Vienas su pasididžiavimu aprašo naują ir gud
rią naudą kurią jis radęs tarnystei Kitas ste
bisi iš gr°itų mokslo žingsnių. Trečias širdingai
užkviečia “Pašaukite mane”. Iš visų naudin- 

gumos ir parankumo dalykų nėra kito, kurisai 
butų taip dažnai minimas, rodo, kak tai 
yra Patarnavymas pasauliui tinkamas.

Chicago Telephono
Bell Telephone Building

Official 1OO

Chicago Title 
& Trust Co.
69 W. Washington Str. 

CHICAGO, ILL.
Makes Abstracts of Title
Guarantees Titles to

Real Estate
Transacts a General

Trust Business
Assets exceed $8,000,000.
Harrison B. Riley, Pręs.,
A. R. Marriott, Vice Pres. 
Wm. C. Niblack, Vice Pres.

And Trust Officer. 
Abel Davis, Vice Pres. 
Frank G. Gardner, Treas.
J. A. Richardson, Vice Pres. 
J. M. Dali, Secretary.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

“KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kor '■^sla

pių, didelio formato ir sui^ iia 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Katalikas įetams $2, puses j mėtį $1.
Užsirašyt "Katalikas” galima kiek

viename laike. Rašykite tuoj aus, o 
gausite vieną "Kataliko” numerį pa
matyti veltui.
J. M. TANANEVICZ,

3249 S. Morgan 8t., Chicago.

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAV1NGS BANK 

Joseph J. Elias, Savininkas.
4600--4602 S Wood St. Chicago, III

Priimame pinigrua į Banką užčSdyjiznui nuo 
vieno dolerio ir daugriaus ir mokame trečią pro
centą ra tomis ant metų. Siuučiame pinigaus į vi
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti 
mų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo
dame. Parduodame šifkortes ant visų linijų ( 
k rajų ir iš krajaus, taipgi tikietu s ant geležiu ke
lių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams 
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiikai 
ir per laiškus. Tik kreipkitės viršmin£tu**antrašu

Ar Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?”
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSK1,
3252 So. Haltlad St., CHICAGO, ILL

STJAKSCHHEDRM 
MONTREAL,CAM.

R. H. Morgan
Išdirbėjas Ke

purių, Kukardų, 
Vėliavų, Antspau 
dų, Šarpų ir ki
tokių tam~ pana
šių dalykų.

Reikalauk
liogo.

Kata-

13 N; Main St.,
SHENANDOAH, PENN’A

Jei Žinotum
koks yra skirtumas tarp 

tyrojo ir kitokio pieno, 
visados imtum

Bordeno pieną

BORDEN’S

Išgydysiu1 į 5 
dienas nuo paslap

tingų ligy
Ateik pa* ma

ne, o sš Išgydysiu 
tave ant vlaado*.
Aš dvaran tuoj u 
kiekvienam užgs- 
nPdinlms. kuria 
stsilsnki* f mano 
*9. Aš Išgydysiu 
jut ui pigiau ir (re 
rlau, negu dakta
rai mieate, kurie 
turi mokėti mir
šta* randa* ir tu
ri dideliu* išktš- 
Člu*. AS vartoju 
ir fabrikuoju pate 
eavo medlcinae. 
priprova*. kuria*
ai pat* Importuoju.

Dabar laika* iš*igydyti Ir būti (veiku 
Rodą ir iiegzaminavojlma* dykai ar gydy- 
*ieai ar ne. Ai pritaiky*iu mano mate ul- 
moko«n| pagal ju»ų MgalAjlma. Netruk
dyk), bet ateilankyki iendlen.

Ai kalbu llfltuviikai.

WESTERH MEOICAL INSTITUTE
1827 Blue Ialand avė., 2 lub. vir. 
Brukne, prie 18 gat., Chicago. m

DR. RENFER, Specialistu
Neddėl. 8 r. iki 12 diea. 

Valandos nuo 8 r. iki 8:80 vak.

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTIBTAS

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

3261 SO. HALSTED SI., CHICAGO
PrieSai Olievekio Banka.

28 metų senas laikraštis
VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BHOOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių iš Amerikos, Europos Ir viso svieto, o 
prenumerata kaštuota metams tik $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metams 

S3.oo; pusei metų $1.5©.
RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Grand Str.,

Brooklyn, N. Y.

JUOZAS LEŠCINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežinlu vaistu. Recep* Į; 
tus iszpildo uopuikiausia pigiausiomis ainomis ant

BRIDCEPORT’O: J
3315 Morgan [Street, - - .Ttlaph. Yards 9 į

Pareikalavus taipgi siunčiame vaisius pačta ’arba elpresu į

T
Savaitinis Laikraštis

"SAULE”
Jau 25 motai, kaip išeina kas U- 
tarninkas ir Pčtnyčla. Prenumera
ta kasztuoja metame: Amerikoje 
$2.50 metame, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

$1.75 pusei metų. 
Rašykite šiądien, o gausite vienų 
nuipcrį pasižiūrėjimui dykai, ad

resuojant

W. D. BOCZKOWSSI _ C0.
Mahanoy City, Pa.

First National Bank
PUBLIC SQUARE

Wilke»-Barre, Pa-'

UNITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS $375,000,00 
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,00010

Uf aadėttu pinigu aaak’. 3-W$
nuošimti.

WM. 3. Mc LEAN, Preeident, 
FRANCIS DOUGLAS, Coahior

DR, S, BROWSTEINl
Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.

Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.
Telefonas 116, Westville, III.

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ANT BRIDCEPORTO

Kas reikalaujat tikrų is cistų gyduolių, šaukitės ant sekž.i-J 
čio antrašo:

F. A. POSZKA
3121 So. Morgan Street - - Chicago, Ulino

DR. M. STUPNICKIS
Priėmimo valandos: nuo 8jjryto ligi 11 ryte - nuo 5 vakare ligi 8 vakare

3109 SO. MORGAN ST., Telephonas YARDS 5032 
| CHICAGO,f ILLINOIS $

❖

F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Laka.

11645 W.47-th St., Chicago

.50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam { visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
s tūboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų. 
• Reikalaukite tuojau,.

J P Tninila 822 Washlngton St. • 1 . A UllllICt, BOSTO>, IV1ASS:

Telefonas:] 
Drov.r 285

OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St., - Chicago, III.

Seniausia ir tvirčiausia. Lietuviška Banka Chicagoje.
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir 
moka už juos 3 procentą.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus

a\it lengvų išmokėsčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus palikins kitose

bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų- 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai-

£ PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio 
pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.

PADARO Dovierenaastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir 
pigiai.

*į’ IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procen- 
to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų pasidė- 
jimą ir išėmimą.

Rašydami adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
| 3252 S. Halsted St., Chicago, III.

T. LUCAS I
LIETUVIŠKAI KRAUTUVEI

čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrųlir moterų ap- 
ėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.

WESTVILLE, ILLINOIS.

j,

DAKTARAS IGNOTAS STANKŲ
Vienatinis tikras lietuvys daktaras ir chirurgas cieloje 

Pbiiadelphi joje. Kito lietuviško daktaro nėra mieste Phi- 
ladelphijos. Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog 
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro Stankaus, 
o apturėsite tikrą ir teisingą gydymą. Atmink skaityto
jau, jog Dr. Stankus yra baigęs didesni daktarišką mok
slą, kaip tai: po užbaigimui medicinos mokslo GARSIA.
ME STEITAVIŠKAME UNIVERSITETE, važiavo mo
kintis į POST GRADUATE MEDICINOS MOKYKLĄ, 
katra yra didžiausia ir jau paskutinė didžiųjų daktarų 
mokykla visame pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi 
daryti visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas.Taip
gi buvo miestavu daktaru kur praktikavojo pobošpitalių 
dispenseres dienomis ir naktimis. Dabar treti metai kaip 
Dr. Stankns įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių ligų. Atvažiuojanti iš tolinus gali pasilikti tiesiog ji 
SANATORIJOJE dėl gydymo.

HT GYDO LIGA8 -S®
Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir kojų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, renma' 

•tizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečiamų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant veido ii 
kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidurių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą plaukų, skau 
dėjimo galvos. Visokias širdies, inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, negalėjimo mii 
ti ir išgąsčio, nuo slogų, peršalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalėjimo valgyti ir abelm 
nusilpnėjimą. Visokias moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skaudėjimą strėnų ir paširdžių 
Visokias vyriškas ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. Gydo ligas su liekarstomis ko 
kios tiktai yra ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su liekarstomis ir po reikalavimu 
pačių pacijentų — daro visokias operacijas. Turi savo locnas, naujausio budo elektriškas ma
šinas dėl gydymo ir egzaminavimo, su pagelba karių galima permatyti visą žmogau* kūną.

PASARGA Aš siunčiu gyduoles ir toliau* į kitus miestus, bet siunčiu tiktai tiems, kat
rie aprašo simptomus save ligos ir ii jų aprašymo yra galima suprasti ligą. Pas mane nėra ne 
raštininkų nei aptiekorių, nes jų darbas ir pagelba yra niekam netikusi prie daktariško gydy
mo. Kuomet ligonis atsišaukia per laišką, tai aš pats perskaitau, o Jei reikalauja, tai savo 
komis sutaisau ir pasiunčiu jam gyduoles. Nemislyk skaitytojau, kad geriau supranta ligą ku 
met nueini ypatiškai pas daktarą savo miestelyje ir jis tuojau įkiša termometrą j burną, pat 
škina, pasiklauso krūtinėj ir nei žodžio nepaklausąs apie jųsų ligos simptomus, tuojaus per 
receptą dėl liekarstų. Buk tikras, kad toksai daktaras jųsų ligos nesupranta, tiktai jo tas 
škinimss ir paklausimas krutinės yra niekas kitas, kaip tiktai trumpi komedija, kad paim 
nuo Jųsų kelis centus. Jeigu ligonis parašys laišką arba apsakys simptomus savo ligos, tai yra 
ką jaučia savyje, kas ir kokioje vietoje skauda ir kas kenkia, tai daktaru teisingai atspės jo li
gą, o atspėjęs, pritaisys tikras gyduole*. ,

MT PADKKAVONES UŽ IŠGYDYMĄ jffj
Čionai Sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padėkavonėa t si pinasi su pavelijimą p 

čių pacijentų. Kitos visos padėkavonėa yra užlaikomo* didžio) slaptybėje. Jurgis Bucikaa,
O. Boa 706, Tamaųua, Pa. sako taip: Labai blogai apsirgau. Vietiniai daktarai ataisaki nuo 
jydymo, o vienas ii Jų saki greičiausiai daryti operaciją. Kuomet nuvažiavau pas dakb 

1 itankų ir pasilikęs Jo Sanatorijoje likausi išgydytas j trumpą laiką be peilio ir be operacijos. 
Kotrina Rutkienė, Mineraville, Pa. Labai didžiai sirgau, turėjau skaudėjimą strėnų, nugaros, 
kojų, neragulianškas mėnesine* ir gėlimą paširdžių. Vietiniai daktarai nieko negelbėjo, 
ateidami Į mano namus leido po skuros j paširdžius tą prakeiktą (rodlyvapiorliną, kad tikt 
tam sykiui skausmus sustabdyti. Nuvažiavau pas Daktarą Ignotą Stankų ir paailikan jo San 
torijoje dėl gydymo. Dr. Stankus pripažino visiškai kitokią ligą, tuojau padarė operaciją 

Į davė tikras gyduoles nuo tos ligos. Už nedėlios laiko aš išgijan ir sugrjžau namo sveika. >
' Steponas Baranauskia, 846 So. Front lt., Pbiladelpbia, Pa. Par keliatą metų Jaučiau negerumi 
! gerklėje, o prieš atmainą oro net ir skausmą. Ant galo iškarto pradėjo tinti kaklas, gelti galv,
I ir pasikėlė didis karštis. Dr. Stankus po sustabdymo karščio, padarl man operaciją ant gerk- 

lės ir dabar Jokio negerumo gerklėje nejaučiu ir tau sveikas. Antanas Štilis, 1311 Monroe st. 
Pbiladelpbia, Pa. Daktaras Stankus išgydė mane nuo kosulio, skaudėjimo krutinėję, sunktu 
dūsavimo, skaudėjimo paširdžių,galvos ir abelno nusilpnėjimo. Už ką ištariu Jam širdingą ačiū, 

' Helena Kopp, 497 Edgevrood it., Ntw Haven, Conn. Likosi išgydyta nuo slinkimo plaukų. A 
Pabijonaa Drutaika, 701 W. River at., Watarbury, Conn. Siunčiu *avo paveikslą ir ištariu 
dingą ačiū Dr. Ignotui Stankui už prisiųstas man gyduolės ir išgydymą manęs nuo baisios Ii- 
gos, kaip tai: kosulio, akrepliavlmo, akaudijimo krutinėję ir paširdžio!*.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba au laišku ant tikro adreso taip:

DAKTARAS IGNATIUS STANKUS
1210 S. BROAf) STREET, - - PHILADELPHIA, PA

Ofiso vatandoer H ryte nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 1 iki ♦, vakarai* ano 7 iki • vai.
\ Nedėliomi* nuo 9 iki 11 sal. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietų.

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriikuma, isigyditi nuo uznuodijitna krauja 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe.pučkus 
ir kitus išraietimus, negrotnulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti iggidorras sava 
minuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. ©

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj Isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvž žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra paralita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu, Temykit, jog ta knyga yra siustą v»«ai dykai, 
nžmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nes'usk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa vnt 
Zemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER A CO., I. 905 22 Frftk Anose, Ckkese:

Godotinas Tamista: Pagal Ta m i stos prižadiejma, aS noriečjatt 
jogTamlstaprisiastumel man vysti dykai v6naju„u knyga dėl vyra.

Vardan..................................................................... . ..............................................e
Adresas;....................................... . ..................ateita*............................................................

BUK
VYRAS

VARICOCELE
HYDROCELE

i bar-l

tiktai

Išgydau į 5 dienas
rin išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicocetes, Strikturos, Ožkre- 
aujo nuodų. Nerviškos negales, Hydroceles ar y patiskų vyrų ligų, Vyriško 
o. Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir įvairių Pųslesligų.

[t.y.pagadintas gyslas! 
be peršulų, skausmųjLhe peršulų, skansm

Aš noriu 
čiamų Krai 
Nusilpimo,
AR TAMSTA SERGI AR ESI SILPNAS?

Tas laisvas pasiulinimasyra atviras visiems, knrie praleido dideles sumas pini
gų ant daktarų ir j- ----- -- 1---------‘-----------------------------------------1------------- ‘—
kur'----- -------- ‘

_________ .} gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmės, kad aš vartoju vienintelį būdą, 
kuriuom tikrai ir ant visada išgydau.

ATGAUK SAVO SVEIKATĄ
a,bose 

po
Ateik j mano oiisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalhc 

Tamsta gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iš mano 16 metinio patyrimo- kai 
specialistu vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

Tikrai išgydau Skilvio, Riaušių ir Inkstų nasveikumua 
(Nomoktli už noligydymą— Noligydo nomoktk)

Slaptos
VyrųLigos
Išgydomo* greitai, ant 
visada au pilna slaptybe. 
Nerviška negalė. Silpnu
mas. Pražudyta pajlrga. 
Nuovargį, Krauto užauo- 
diųmą. šlapumo bėgimą.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitia. Kvė
pavimo ligos išgydomos vi
siškai mano valiausia mat.
RODĄ DOVANAI.

Išgydo kad butum avaikas

U*cl|lMstistyrų Ir Moterų! Igų

Kraujo Užnuodljimą
ir visos odos ligos, kaip 
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, šunvotes, Patinusias 
Gyslas, Naikinančius Nube 
gimus, [siseoejusias Lig**.

Ligos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai 
Slrtnoae. Baltosios tekėji
mas ir kitos ligos išgydo 
mos.

IŠTYRIMAS DOVANAI.
VISIŠKO PAGIJIMO kiekvienas Jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta 
tik pavesi gydymą tavo ligos man. Mano prtka yra žema ir pritinkanti prie mano 

akaačio gydyme, o išlygos labai lengvos. Ateik šiądien ir paailinoanok nuo kančiųatsak

Į/DR. ZINS 183 6HICA60.
St nuo 5 ryte Iki 5 Makaro, j pdėlloma nuo 8 ryto Ik! 4 po pietų-
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