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vo atsiųstas apsatisinti ba jis prie mūsų buvo, bet laliai Sanga pirmyn. Duok Dieve, pastoms ir be^ duonos kųaneRetam topa^-ko nors
loms, prieš išsikeliant į vien daug gero padarė, Jo rupes idant ton gražinu kuopokj lie*,
sėdžios. Išmatuota iki pen niu liko įsteigta pas mus suąilpiestŲ visas lig vieno dalį savo mantos pa globti.
Kitų Mianta iš namų išnešta
kių, šimtų varstų grioviams " Blaivybės** skyrius, prie tos parapijos jaunimas,
ant dnržų sudegė. Tai^p k i t o
kasti.
tam arlmtnamis ir ūkės ra
Kaunas. ImįuMi 1 d.ko nudegė latvių uklMcrisioi
Pavasaris šiltas ir gie telis; ketino tuojaus atida
1
dras; kur vėliaus perniai sė ryti M Saulės M draugijų, bet Illiasėvičiaus bute atidary draugijos daržinė su ui
Ltkoijft. Kym. V i l i , 1 8 ti rugiai, visai
nekokie. nebesuskubo pradėto darbo ta hietuvių Dailės Paroda. kmnif 'mašinomis, prekybos
J}8, — Broliui:
Aš manau,
Šitoje parodoje' sujungta mokykla, Kozlovskio aptie*
Ankstybieji vietomis ytin u/bai^ti.
:itad šių laikų kentėjimai nė*
vienon vieton V Lietuvių ka, daktaro Avižonio butas^;
gražus. Dobilai dvižoliai ir
\t% verti palydinti prie buKunigas Al, Paškevičius
g| vietomis iššalę. Vienuo didis mylėtojas ir platinto Dailės ir riurlianio paveiks e*dų dirbtuvė, sinagoga, pir*
pančios garbes, kuri bus
liai pusėtinai geri. Dar pa jas apšvietimo. Kaip tik gi lų parodos. Be to pribuvo tis.
jiititun* apreikšta. Nes sutvėi ttimo iSsiilgimas laukia ap- darbų.
minėtina, kad mūsų para lėdamas pintino čia blaivy keletr.s naujų veikalų, pv. P.
Juitatai (Zarasų pav.K
1] llėttkimo IMcivo sūnų. Nes Jei tyrinėsime svietiško
pijos sodžiai taip sujudo da- bę, nes ir paskutiniame savo Rimšos darbai. Kas nobuvo
j HUtvėrimas tapo padarytas sios laimės versmes, tai, pir
linties į vionnsėdŽius, kad pamokai e pas mus nuošir Vilniuje ir nematė paskuti Tokios mūsų naujienos, praa
į d u o t u tuštybei, no geru- mojo vietoje,
už keleto metų vargiai heuž- džiai prašė visų, o ypač jau nės Lietuvjų Dailės parodos, tos, Kiais metais įsipainiojo
susitiksime
Kaunas. Metais 1911-12 siliks kur sodžius, Linksma nuomenės,1 kad laikytus blai tegul tas apianki* jų Kaune. krasų (ste>ikų) laikyti žydaa,i|
I jiįan, bet per tų, kurs jį pada turtus. Jie pats savyje nėra
l ė paduotu, Viltyje; nes HIV blogi. Jie gal, ir privalo, būti žadama Kauno guberuij(»je ir malonu...
vybėje ir kad užsiimtų skai Paroda tęsis kokį'mėnesį. Kada buvę* varžytinės, tai
tymu knygų ir gerų laikraš Parodoje yra ir liaudies sky stoję* gana elaug žmonių, bet
į įvėrimus pato savyje taip- sunaudojami amžinosios .lai įkurti miesto mokyklas šio
Gelbogala (Šeduvos par.).
žydas padėję) savo kftinų, u i * !
Viekšniuose,
čių, Todėl labai liūdna mums rius,
:jpat bus išliueišimtas nuo pa- mės įgijimui. Troškimas jgy se vietose:
Sis sodžius yra vienas iš di
statų jfr nuėji*. Vienas b i w
deboikiečiams išleisti tokį
j uodimo rorgijoa i Dievo su- ti juosius budais evangelijo Siaubų apskr,; Kėdainiuo
Pušalotas
(J'anev,
pav,).
desniųjų. Apio ūkininkavi
didelį darbininkų.
Už jo Uogužės 0 d. po pietų užsi- mėginęs imti vienu nįtbll
jjft) garbė* liuosybę. Nes męs je pasmerktais yra nuodė- se, Kaune* apskr,; Šančiuo
mų kų ir bekalbėti, mat, .uh'*
mažiau, kaip žydas, bet vij
fį$inome, kad kiekvienas *u- mingas,Turint turtus ir JŲJŲ se—Kauno priem,; Jonavo
di, "mūsų tėvai taip nugy gerumų ir tokį pasidarbavi- d 0 g i Ž V ( l o ^Lų% iv% u 8 i u šiniukas neleido. Krasų p)
Įjivėrimas vaitoja ir yra daiv dalie* uepaakiriaut Dievui, je, Kauno apskr., ir Nnuveno, nugy\ensini ir fttcfl tuę dėl musn esame labai (^^Minsxmu{\ i r ti«obų tanlrtdnai, Ulė /ydas, gaudamas tikjtlĮtį
ĮjĮ* net ikišiol. Ir netik tai budu evangelijoje įsakytu, miestyje Ueseinių apskr.— taip". Tatgi savo uke šis so kingi ir prašome: Duok, Die beįžiūrint atsidūrė ugnyje
475 r ), Pamatęs, kad t l # !
j į . * bet Ir męs taip-pat, ku- bet viskų atiduodant cieso
— 20 gegužio užtvirtinta džius bene tik visoj apylin ve, jam sveikatų ir laimingų pusė miestelio,
Sude»gė 80
JSĮSO turime pirmuosius dva- riui, tai yra svietui, apver šios naujos draugijos: kata
į Kyventeijų namai—iš jų 1Hjam bus pigu, jis pradėjo |)mj
kėj ir bus senohiskiausia lie gyvenimų.
syti rinktinius padidinti aV
Mm vaisiu*, net mcft'patia čiame juos Nava sielos skriau likiška draugija pavargė kana.
katalikų, likusieji žydai,
gų iki 1100 rub. Rinktiniai^
Kalesninkai (Lidos apsk.
l^uvyje vattcijaims laukdami dai, bet ne pasiekimui amži liams šelpti ^Rokiškyje, Rad
Bet didžiausių ydų turi Vilniaus gub,), f'ia, galima
Stebėtina, jog Pušalotas nesutiko, sakydami, kad v$*į
viliškio ūkės ratelis (ftiaulių
lavinimo Dievo *unu, mu uos laimės,
l|Mk«l
Kelbognliečiai, tai girtybę,
taip dažnai degą, ir negali sadositl^k mokama. Gog^*|
kūno atpirkimo, Kristuje
Svieto smagumai, tai vel pav.), Troškūnų draugija kurių ypač jaunimas labiau sakyti, sulenkėjęs kraštas.
Lietuvių dauguma atsiža miestelėnai, sudėję po kele žės 5fl.buvo antras H mirin^
.B, plUIM Viešpatyje.
nio, svieto ir kuim užstatyti pavargėliams šelpti, Mūri siai mėgsta.
Kaimynystėj
dėjo savo kalbos, išvirto į tu grivinų, įsitaisyti gesina kima š butą ir paliepimo pi
, mvam .ialHaUMfO. Šitoi nuo nio Panemunio ūkės ratelis,
mųjų prietaisų; dabar iki dėti 1 pasininkui a l g o t ^ ^
krikščioniška
savvJfalpos
monė apb' svietiškųaias link
nrltrfdcda »m,
tnrtv- w , ^ ^ Į r „ J J J J ^ atveža i*^va*% uiriftai je>s 4r iytiRi)! uehuvt> ncį ni«f
dar prisideda
prie toa
tos gu
Uvangelija.
Luk.
V,
l—11.
-i'h
'draugija
šv.
Juosapo
Šiau
smybes
išmintingiausiojo
bės, tatgi tuose dviejuose so venti lietuviams mvlintiems naudos bepadart).
Anuomet, kad minios
rr-o
rieiiSejo ir noąt*ji4 ^
tarpe žmouiŲ, Saliamono: liuose, krikščioniška savy- džiuose girtybė gamina dau
llkpaudesi prie Jėzaus, idant 4i
Tokie
Tariau sau, apsisiausiu šalpos draugija dėl mirties gybę negražių ir nedorų pa savo kalbų, kraštų.
Stasiai (Šiaulių i)av.). (le- patekb vėlfc«rduiuž 1268
lliausytų Dievo žodžiu o jis
mažai paguodos čia randa, oj gužės 7 ei. buvę* gaisras ir Rinktiniai, sužinoję tai, st
linksmybėmis, — ir tas bu Kauno, draugija įsteigti ir sielgimų,
O kų bekalbėti
į atovejt)
tolia
(leneaareto
dėjo pinigus ii nuėjo raftj
daug persekiojimo tur pa sudegė 4 ūkininkai.
vo tuštybė* Neatsakiau sau palaikyti mokykloms Tau*
apie judėjimų šyietimųsi tų
\\WhVih Ir pamatė du laivių
skun«|o, bet*viršaitis ir vi
kelti, ftį metų Didžioje Su
smagumo, kurio širdis troš^ ragėje*, Troškūnų ir Beržė
Kitam
nieke*
neliko,
nes
sodžių jaunimo! Liūdna...
fiįrtoYineiu prie ežero, o žvejai
tininl^as nedavė kopijos,
imtoje Kamarinių ir Vidonių nugalėjo išgelbėti.
ko, teėiau viskas buvo tuš nų ūkės rateliai. Atsakyta
Masių
fjjįuvo išojo ir plovė tinklus.
lietuvės pradėjo bažnyčioje ūkininkai jau seniai tar&si sai nenurodydami prielfi
Vidtoiškis
(Vii.
gulO.
užtvirtinimas
Tauragės
satybė
ir
dvasios
prispaudi
hp i*Jv» i v i o l u > l a i v ^* k n r i H mas. Mačiau visus daiktus, vyšalpos šv. Juozapo draugi Mūsų paraj)ij<»je prasidėjo lietuviškai giedoti. Prieš su skirstytis vienasėdžiuosua, ties. Iiinktintai neapsild
]jiuvt> Simano, prašė jo, kad kurie po saule yra ir Štai jio jos.
kitoks gyvenimas.
Triusn 1dlo sulenkėję lietuviai ir bet vis priešingų buvo. Ualų ir parašė skundus žemiej
snaputį pavažiuota nuo že- yra tuštybė iv dvasios pri— Kaune pradeda veikti vietinio klebono kun. P. \\ sukurstė savąjį žmogų, kad gale buvę* susitaikę ir laukė viršiuinkuijr gubernatorit
Uu>$. O atsisėdę* mokino mi- spaudijnas".
finansų ministro užvtirtina tapo, atnaujinta bažnyčia, jis atimtų giesmininkams tiktai matininke*. Vis nesu Kaip riša pasibaigs —r\ė]
ida. Jau dabar visur apgi
įjįlM iš laivo. O kad imstojo
Uallma teisingai sakyti, nauja Antroji Kaune* Savy- nors ir ne visi parnpijonįs maldaknyges. Lietuvės kai- laukė. Dabar butų ir pato
sinta, \ a d visi suvažiuoti
kalbėti: tarė Simanui: II*- jogei švietės yra tuštybė. tarpinės Paskolos Draugija ėjo išvieuo. Netruko tokiŲ, kurins savo knygas atielavė,
giau pamanytbnpie' viemasė- kada bus varžytinės,
Tafciuok gelmėn ir užlenkite Kaip tad atsiras, laimė svie arba bankas. įsteigėjais pa kuri(v užiot dm»ti auka baž bet bažtiyčios trukšmadavį
džius.
•Tutintuose gyvuoja 5 kai
< Aų%ų. tinkhlH gaudymui. O to linksmybėse! Su turtais sirašę 50 Kauno ir aplinki nyčios gražinimui, nešė ja padavė teisman.
/
.
1 JHmanas atsakė: Mokytojau, ritosi JŲ p:ididinirpo rūpes nių Kauno pavieto miestelių į smuklę.
Girtuokliavimas
Diriiai (Šiaulių pav.). So- Piam|ės, žinemm, slapte
Kvėdaina (Resein. apsk.), džmje — 14 gyvente)jų, iš jų Netoli valsčiaus yra talĮ
dirbdami kiaura naktį nie- tis ir nep įsotinama godu- gyventojai, daugiausiai pir buvo čia įsigalėjęs.
Dabar
n
"šilti
vieta
, smuklė. Kaį
Didžia
jame
ketverge*
Svotų
ko uepuKavome; bet ant ta- lystė,
du
grinteluirikp.
Laikraščių
jau
žmonės
pradeda
krypti
kliai
ir
pramonininkai,
Įstei
.1 ieškotojai garbės
ivo žodžio mesiu tinki*. C> kenčia pažeminimus ir nepa giamasis susirinkimas pa geresnėn pusėn. Tapo įkur elvaro savininkas išparelavė ateina: k*L, U. M ~-2 ekz. ir evsti teismai, tai ten moii)
kad tai padarė užgriebė dau sisekimus. Smagumų mėgė skirta 4 birželio Moterų tas "Blaivybės 1 ' skyrius. visą savo nekilnojamų tur %, S, M ^1 ekz, Jau e-ina 3 m„ pasisilelytų, klauso skundt
gybe ŽUVŲ iv plyšo jvj tink jai, išeikvoję pajiegas, bai draugijos salėje. Ta pasko prie jo užlaikoma arbatnn- tą; parelavė, žinoma, žydams kai)* vietiniai ūkininkai ta liūdi ijinkus ir t.t.
las, Ir pamojo draugams , k u gia gyvastį, berods, amžina los draugija galės atlikti vi m}, pertai doresnieji žmonės ir tai už mažus pinigus. Per* ria skirstytis vie^nasėdžiuosPlangė (Telšių pav.).
iie buvo. kitame laive, kad miteia, Teisybe pasakė ra* sas bankines operacijas, sko turi sau švaria užeiga. Laik tai lydai gerokai pasipelni* na, bet niekuti) negali susi
u
sidaiiusiai
kovo
4
d.
VAĮHN
lliteitu ir padėty jiems. Ir šytojas apie Kristaus Seki linti savo sųnariams pini raščių eina pas mus nedaug; jo. Dabar jau tau elvaran tarti, Pažymėtinas daiktas,
tojų Draugijos" krauti.?!
ntujo ir pripildė abu laivu, mą, jogov viskas yra tušty- gus, užstatant judinamąjį ir vieni nemoka jų skaityti, o laukiame ateinant sentikių. kad kai-kurie mėgsta byli
seka d getrai. Kai—kurtoi
taip jog bemaž kone pasinė- hė, išskyrus tMovo meile ir nejudinaroųjį turtų Kauno kiti bijo lietuviškų raidžiu.
nėtis. Praeitais metais ūki
dienouiis esti 400 Y\\\\ apj
Vilkija (Kauno pav.). UeI! )4, K^ regėdamas Simanas tarnavimų Jam.
ninkai
išganė
Uito
apsėtą
viVisokių
kurstytojų
apkvai
pavjete ir t i
gūžio i:i ei. perkūnija sueb- kais puelimų ir tampėsi teis- vartos. Sąnarių draugija
Petkas puolė prie Jėzaus ke- | įsakymų Jėzui davus, pa
linti paskaito save lenkais;
ri 21 k pajų sudėta apie
gino klojimą ir elaržinv ūki
liu, tardamas: Viešpatie, iš
Radviliškis
(Šiaulių
p
\
\
)
.
mue*se>.
Šiais
metais
tas
ūki
per
juos
parapijoje
nėra
leido Petras tinklus į jurų
rb„ \ienas pajus 10 rb,
ninko M. rižinausko ir tuo
eik nuo manvs, nes esu žmoKazimiero
Šnapščio
iš
betoninkas
vėl
pasėjo
pudime,
vien
v
bės.
T
ir ištraukė sdidele daugyhf
T
l:i(» ratelis tebegyvuok
pat
laiku
užmušė
ūkininkų
gus nusidėjėlis. Nes jį ir vino
garinis
malūnas
jati
dirvėl
reiks
tusytis.
u
M
ŽUVŲ,
Laimingi! trigubai
Jemą
Tapkauską
ir
sudegi
Blalvvbės
skyrius mli
Debeikiai
(l^meruės
aus, kurie su juo buvo, buvo
lm; vienos girju>s mala Jl<^yra laimingi tie, kurie klau
Šiaulių Didžiųjų Gegužy ta. Lyventojai girtuokliauji
80 pūdų į valandų; už mali-i apsk.). Nuo gegužio 1 d. š, no jo naujai pastatytą klo
piiėnmsi baimė iš laimėjimu
so Dievo žodžio Ir užlaiko jį,
ma imama j>o 4 kap, nuo pu-1 m. atidaryta čia krasos skv- jimą ant naujos vietos — n$ žaelama Httremgti ne*be kiek pagalėdami,
BUTU, kurian pagavo. Taipos
kurie išsižada tarnauti Ma
<b»; malūnas apSviečiamas j rių. Dabar su laikraščiais ir vienasėdijos, į kurią elabar birželio r* ei., bet to patirs
Jokid>j) ir Jom>, Zebodėjaus
monai, dėl garbingosios Die
KupreliŠkis
(Panevėi
mėnesio 12 eb Iš vakaro
mvnuH, kurie buvo Simano
elektra.
Rodos,
kail
turtin*u
gromatomis
turime
Aide*»W
P******}
«ivn
tri<»ba*
vo kūdikių laisvės; kurie.
pav, L Gegužės 1 d. 51a hm
ls
prieš
ją
reug
amas
didelis
draugais. Ir tarė Jėaus Si
Kauno.
kaip Apaštalai, apleidę vis- gestieji mieštom gyvento-jlį patogumų, Keblu tiktai su
koncertas, kurian dalyvauti vietinės blaivininkų kuopi
manui: Nesibijok, nuo šiol
kų seka Viešpatį,
kvieiMama im^sų rinktinei lės susirinkimas. Buvų rinl
gaudysi žmones, Ir ištrau
Turinu* Kristaus pažadė
artistų jie\gos: S. Audėjus, ta parašai nusiųsti Vali
kęs laivus ant žemės, ėjo
jimų, jogei *'kiekvienas, ku
K. Petrauskas, Sipovičaitė- bės Dūmon su prašymu k*
paskui ji, apleidę viskę.
ris apleis namus, ar brolius,
hVdorova (Mejskvos Didžie* voti prieš alkoholį, Paakį
ar soseres, ar tėvų, ar moti
toji Komunija. Ai<»je iškil j.* Teatre* artistė) ir S. Šim bu vo nutarta be jokių gini
žingsnis pirmyn. Tuo dide*- rūpintųsi pilnai užganėdinti
nų, ar pačių, ar vaikus dėlei
atidaryti Kupreliškyj «f!
me^je' dalyvavo bernai visnf kus.
TTJftČIAS DARBAS
nė
p.
Šnapščiui
užtat
garbė,
nuomų
ntkalavimus.
nes
už
Mano vardo* šimtų syk tiek
vybeV skyrių. P. Petro|
jaunimas.
l^ažnyčia buvo
kad
pastatė
savo
malūnų
ne
tai
gerai
mokama.
Hviet*f galima prilyginti i apturės ir amžinų į*yveniŽagarė (Šiaulių apskr.). pasi įlė sumanymų, kad
puikiai Mpuošta gėlėmis. P<»
vien
<lėl
uždarbio,
bet
nore.
.
.
n
w
/1M
r i į v blaak<»ma jftn), kurio- mų pelnys**. Tryrime užtik* , •
.
.
Debeikiai
{ l km. pav. K I š m a l d ų visas jaimimas su- (beūžės 18 ei, vidudienyj kia ^itšaukti mįėiįtel
:
elamas padarvti gera s a v o '
.,
; ..
' ,,
je, tnmsyhčtniB apgaubti, vy riiiima, ,i<>K«n 5 W i w r«niyhv
o m žvi P smarkiai vėjui pučiant išti-Ur prisakyti, kad m}»
. xtl j
S u dulehu širdies nubudi- sirinko pietautų.
rų svaiclomi, dil turėsime da čia ant žemės ir
mu atsisveikinome su mūsų pašnekesiai, dori pasilinks- ke» Žagarėje gųisras. Umuįparefliminėti de^gtinę, $H
Teuimo
tai. Kuomet am- dalį neapsakomuose «
Šeduva Vaidelonių aodltu!gerbiamueiju kunigu M, Paš minimai, dailus jaunimo bu laiku licpsnnj^ paskendo di ( nym$s buvo priimtas,
įjotas jiems praš* iraus ilšiaugsmuose. Ar ati- je ištisa savaitę darbavottįkeviAiuni, kurs pasidarbavo das linksminę* to jaunimo ebtė mieste ^Jis. Sudegė iš žydri suėjo, buv» ai^
a taisius #lbi$ime
priairwngiiuųįmii l ueri^---teknikas, kutisĮprie mūsų daugiau kaip d ve vedėjų ir |>ašaliečių širdH.įvi** 144 gjn^namosirs tr*>v*ak\$ni 4*Nno šio laįk(||

Ketvirtoji Nedelia
po Sekminių.

\\HI) naktį dirbome ir nieko Ar nesidarbuosime su mūsų
atsižadėję
nepelni jome!
Apgaviugns Išganytojumi,
sviete, per vėlai tave paži svieto tuštybių, pašnabždu
mūsų priešų ir žabangų už
nome!
Bet, kodai ir krikščionių statytų ant piktų mūsų pa
daug tušėių darbų darė f geidimų?
Taip darydami užtikrisiTodėl, kad nesidarbavo apie
savo išganymų uoliai, su iš me savo sieloms ramybę šia
tesėjimu ir baime, bet jieš- me švieti? ir biime ateisian
kojo tulSiv šešėlių, nykstan čiame.
S.
ėivjt svieto smagumu ir su
gaišino dideli savo išganymo

Iš Lietuvos.
m » HM <a«į m** m m
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m Kas neklausytų, tai to* Syuėlyje, kurs tuoj už bafc- Lietuvių Kliubas D. 1*. K. rėtioa tokiomis prakilniomis bėga... Manoma buvo, kad Ženklelius, kuriuos klelx>- LeokuHija.
""V Žinomu, vargini nyėios prasideda. Taigi kun. Keistuėio, kaipo neseniai dainelėmis, kurios sužadina drož tiesiai pro duris, ale ne! nas priefi MiAlas jiems išda- Velionis, apartS. Ii. B. K*Į
galima pasakyti, kad degti- A. Petrulis visokiu būdu mo įsteigtas, ikišioloi neturįs tėvyniškus jausmus ir ne štai tik strakt! sustojo, lino, artinosi prie Svenėiau- A., prigulėjo prie Sių vieti
nė pro
. bet dabar ga- kydamas mus ir Sveizdamas nei jokių ženklelių nei Vėlu vieno lietuvio krūtinėj užsi vampt—vampt! išsižiojo ir stojo. Malonus tai buvo re- nių draugijų: Poviliuės, Jo
vos, o norėdamas dalyvaut dega nom maža kibirkštėlė danu ant poliemono. . . Po-uiuys mums katalikams, jau no Krikštytojo, ir Kareivių •
Įima
iiaugti, kad S, žadino visus iš miego.
Stanislovo atlaiduose nebū A. a. kun. J. Aabliekas pra parodoje, užsisakė ženkle tėvyniškos meilės, kuri jį liemonas-gi su skrvbėle ant šutantiems žnauiėms. Hus šv. Kazimiero Lietuvos Kadėjo mus mokyti ir sviesti, lius ir vėluvą pas p. M. A paskatina prie darbo: pasi galvos susikryžiavęs raukas kam garbinti Švenčiausias raluifio, šios pastarosios jis f 1
to matyti girtų.
i
kun. gi A. Petrulis tą pati Norkūną. Lawrenee, Mass. šventimo tėv vuės naudai, šypt šypt! ir juokiasi! Uo- j Sakramentas ir kuomet męs laivo at'ieieru.
Alunta (Ukm. pnv.). Ha- darbų toliau varė, tik. esant Tikisi juos gauti paskirtu savo tautos gerovei. Lai ut\ - belė šaukia, o poliemouas nužengsime graban.
landžio ui. 1011 m. 8la ati- getvsnioms sąlygoms ir ap laiku.
KUoja dainos, lai gyvuoja juokiasi. . .
Rodėsi, jam Tą paėia diena atsiliko išįmigta Aluntos Vartotoja linkybėms, kur-kas platėssmagu buvo matyti įsikarš kilminga Dievo Kūno pro
116-ta kuopa H, L U. K. A. katalikiškos prakalbos!
Draugijos Krautuve, o ge- nioiuis vėžiomis. Sunku ir parengė prakalbų it* dainų
(larbė p. .1. Kovui už tokį čiavusia moteriške. Bobelė cesija. Hažnyėioje buvo pa CKN'PUAL HROOKLYN, i
1
gfuiės l d. buvo" visuotinas išreikšti tą meilę ir dėkin vakarę 18 dieną birželio. Pra puikų išlavinimą. Choro. Ma iškaito -iškaito, susiraukė rengti altorėliai, papuožti
N. Y.
|
narių susirinkimas. Valdy- gume kuriuos jauėiame prie kalbos prasidėjo (Mą valan tyt nemažai turėjo pakilti susiraukė, tik Svbt! nurodė žaliais berželiais ir gėlėmis.
bon iSrinkti vienbalsiai: pir nuisų mokytojų—švietėjų. da vakare. Pirmiausiai kal vargo ir triūso iki atsiekė duris ir šaukia, kad išsineš Ilga eilė mažų bernaičių ir
»iri 18 d. vietinėje iv, I
mininku 8. Kozela (dvar.),
ingo p. Fr. K. .luskevirius i s savo pageidaujamuosius vai dintų. Poliemouas dar sykį inerglukių barstė takus Jurgio l)ažuyėioje tapo at- j
iždininku Aluntos kamendo- Plokščiai (Namu. ap.). Luwronee, Mass.
Aiškino sius. Paskutinė dainelė lai pažiūrėjęs į bobele nusijuo kvietkomis, Procesijoj da laikytos mišios dv. Antano !
TTžperniai
rugsėjo
mėn,
v»!rius kun. Nainis, sekreto
lietuvių praeities istorijų, vo: "Laba nakt", publika kė, i&leugvo apsisuko ir lė lyvavo ii* kunigai iš kaimy- draugijos inteneijąi. Visa I
stieėiai
per
sueigą
buvo
nurium Aluntos dviklesės mo
pradėdamas iš senosios ga buvo užganėdinta, ka paro tu, tingiu, liet tvirtu žiups nijos, kurie drauge su mūsų draugija atėjo baSnyėion in į
kios mokytojas A. Klu- tarė uždaryti vietinę trak- dynės, kada dar mūsų pra- dė gausus ranku plojimas. neliu iš/iutfsniavo. . .
klebonu giedojo Evangeli eorpore. Po miSių kun. A J
rftas (HetO, Krautuvės tiernę Ir išsiuntę prašymą tėviai gyveno mažoje Azijo
Ne geriau t*j. paėig diena jas. Pirmąją Evangeliją gie Kodi.s pasakė dailų pamoks- j
Tik
gėda
Ne\v
Haven'ievedėju paskirtas J, Kaunas, pas gubernatorių. Net dve je ir baigdamas šių dienų
buvo ir per mišparus, ale dojo kun. T. Žilinskas, an ią is sv. Antano gyvenimo, j
ėiams,
kad
mažai
atsilankė
buvęs Draug. Krautuvėje jus metus beveik laukta at gentkartim. Sakė, kad šių
jau dėlto, kad poliemouas trąją kun. Krasniekas, tre- Šita draugija yra pašelptnė j
tokiu
prakilnan
vakaran.
Tauragėje Krautuvei seka sakymo i\* jau beveik tisaidienų Kuropos tautos priva
neatėjo. — M r. Mi<'kie\viez ėiąją kun, Urbnnaviėius, ket ir, kaip rodosi, augSėiauslal '
Kalbėtojams
p.
Fr.
.Juš
nustota vilties, kad tasai lo būti dėkingos lietuviams
si ligi šio laiko agorai,
turėjo pas save sveėiiĮ, M r. virtą kun. .Jusaitis. Bažny stovi ąulyg didumii: turi na 1
p. Riktoraiėiui, Wladisla\v Zimbinski iš čia buvo nuSviesta šimtais
"Liet. Uk." prašymas bus išklausytas. už atremia*? nuožmių tot kevičiui,
rių apie 300.
Waterburio
"aidietėma"
ir
Tik štai 23 gegužės vaitas rių. Taip t>at aliklno apie
\Vebster, tokj pat ponaiti, žiburių: žvakių, gazu, elek Paskutiniu laiku atsirado
Vietinė vyrų gtnv netikėtai gauna poperj ir į-priėmime ®v. tikėjimo kata ju vadovui p. J, Kovui už kaip ir kad Air. Miekie\viez. trikus. Žmonių pilnutėlė baž
eia dvi įdomios merginos,
naaija nuo švietimo minis- sakymą prižiūrėti, kad vie likiško, prie kurio liepė lai- atsilankyme pas mus ir pa [r kada M r, Zimbinski laikė uyėHa.
1
Nedėldieniais ateina į baž*
torio gavo valdiškų gimnazi tinė traktiornė butų šventa kyties ir dabartės, nes tik linksminimą mus ištariame savotiškas pamaldas, tai ant
Bastenis.
nyėią sumos išklausyti, befc
jų teises, taip kad dabar bai dieniais ir nedėldieniais per katalikiškame tikėjime mū vardu U8-tos kp. nuošir gatvės susirinkę vaikai žy
visados vėliau, kaip visi*'
gusieji tąją gimnazija gali visų dieną uždaryta. Yi,<ų sų tautos išganymas. Toliau džiausi afiŲ, aidas dainų ir dukai, pranouiiukali lenku
Atėjusios gi stengiasi ,įsi
pastoti universitetan taip, akįs nušvito ii džiaugsmo, kalbėjo apie revoliucijų kai by pasiliks ilgai mušu siai, airišiukai, lietuvaiėiai
braut| į bažnyėios prieSakt
kaip ir įmigusieji valdiška kad ir Čia per tai daug snsi- Maskolijoje nurodydamas, omenyje.,
SHKNANDOAII,
PA.
ėmė ant gatvės balsiai **tuTen pasėdėjusios iki pusiau' j>
gimnaziją.
Dabar galima ma&įa dabar girtuokliavi- kas jų sukėlė, kas nukentėjo
Kas. Al Makarevičius. ravoti*', ir pravardžiuoti p.
mišių, staiga keliasi iš sėdy*
A.
t
'A.
vimas,
ypaė
jaunimas
susi
įtoti į 1, 8, 3, 4 ir 5 klesą.
.Miekiewiez'ujL Kartais pa^
ir kas iš to visko pasipelnė.
nių i?* smarkiai muSdamoa;
P.
K.
Apgailėtina,
kad
Kasys
Radzeviče.
kvotimai siuosniet prasidės valdys, UOH Šventadieniais, (lalop aiškino nmulingumų
keldavo tokj riksmą, kad pa
kurko|id» i aslą — tartum!
M.
H.
Paukšėiutė
neatsilautai jaunimas daugiausiai b.> prigulėti prie S. L. U. K. A.
26 geguiės 10 vai. ryto.
maldos turėdavo pertraukti, J^ereitą pauedėlį (19 bir norėdamos trūkimą sukelti'
kė.
"Keleiviui"
pritruks
veik Ir gerdavo, ypač boro vaikai, rodosi, turėjo sma želio), 9:30 valandą vakare, — tmukia per bažnyčią laiH
Marcinkonis (Trakų ap.) niukai, o kartais da ir pesda- ir ragino ra&yties prie jo vienos korespondencijos.
giausia laiką. Pono Miekie- numirė Kazys Radzevičius, kan. Taip daro visados, kad;
kuoskaitlingiausiai.
Balandžio 8 d. su mumis at vosi.
K. A. M. vvlca'iaus piktumui nebuvo vienas iš seųetmių Shenanatsilanko bažnyčioje. Sun-!
Pertraukus p. Juškeviėiui
sisveikino arti pustrečių me
galo, o poliemono nematyti. doab'rio lietuvių. Visiems ku žinoti, dėlko tėvai paveli
tų Marcinkonyse išklebona* Apskritai kalbant, jau ir kalbų, Waterburio (aidielą daręs, ką nedaręs turėjo Amerikos lietuviams jis yra ja tokius pasielgimus, Me
Vfa kun. Alf. Petrulis, o da čia blaivybė pradeda imti tės) panelės Anielė Petruviršų, įes daugelis ir vyrų koniutė, Ona Stalioniutė,
žinomas, kaipo buvęs per il- ginonip gal rodosi,-kad ta
pamaldas sutrumpinti,
WORCE8T
bar dvasiškos vyresnybės
i!
jau pameta gėrę ir noroms Antanina Vaitkevičiūtė, Ma
Kiis metus iždininku Susivie galės I geriausiai žmonė
—
Tūkstančių—tukstanpivašiflunosna paskirtas.
u
rašosi prie įsteigtos Blai rijona BeudleHutė, Brigita Jau naujoji gelettnkelio ėiai, milijonai užmuštų Wor- nijimo L. R. K* A.
pasir*|dyti ir tokiu būdu jia
Visi su ašaromis akyse ir vybės** draugijos.
stotis
pradėta
vartoti
nuo
Duok
A. a. K, Radzevifiius jau nikį prisivylioti. TuSėia V
skausmu širdyje klausėmės Dieve, kad girtuokliavimas BraniuSkytė ir Ona Lan- Sekmynių.
Yra tai viena eesteryj šią savaitę, tiktai
atsisveikinimo iodšių, iit^s visai iSnyktų, nos tada tik giutė, vadovaujant ir prita puikiausia stoėivji visame ne žmonių, ale musių... apie per porą metų buvo silp tisl V^rai, neioSko tokių sa
laikrafttis nos sveikatos. Apie tfjs sa vo g\^venimo draugių, n
riant ant pijano vargoninin pasaulyj. Josios pastatymas Alat, vietinis
per tuos SJ-jns su viršum me
M
1
pakils Žmonės dorojo ir pa- kui p. J. Kovui, padainavo
Woreester
Telegram
' pa vaitės priož mirtį, jis pradė žino, kad jeigu kas netno!
tus savo klelnmavimo Mar
atsieis
milijone
dolerių.
Ji*
i&nėiai apsieiti betiųfi
B: cinkonyse kun. A. Petrulis geidės būvis.
keletu tautižkų dainelių, ku jė suvienija tris dideles ge garsino, kad išdalįsiąs $650 jo taisyti savo namus ir pats
"Sultinis" rios žavėte žavėjo klausyto
būdamas, darbfitus žmogus,
e, tas nemokės nei
;4nvo veikimu Baiųyėioa tė*
ležinkelio linijas: Boston & tarp tų, kurie daugiausia
jus. New Haven*io<Mams nie Albany, Ne\v York, New pristatys užmuštų musių. daug dirbo drauge su kon- muos* padoriai elgties. 0 ^
vyuės ir mūsų labui visų
kad negirdėjus tokių puikių Haven & Hartford ir Boston Pirmutinė dovana $100, Tai traktierials. BuftilvH prie rai b^ų, kad tėvai uSgii
H lirdis i save patraukti sudarbo perslftatdė ir Kavo savo (Jiikterims taip el|
akubo.
dainelių tokiais maloniais & Maine, ^tanoji-gi geležin gi pas mus verda baisi kova. M
M
•^^•l^AB^vlIV^pPVl
Rp.
Mt|
» kuris pavirto į bron Dievt hiamuosė,
Hrmiausia padailino nmbalsais gfodaut, nevienam kelio sti>tis iš dalies bus su
ebltj. Vienok jis to daug ne Da'bai pas mus tuo tai
jįafaųrfiią, ištepdamas ją
net dšiaujįsmo aSaros iSsi- vartota expresų ofisams ir
—
%
paisė,
net
nuvažiavo
}
S.
U
eina
Kjį
&
rai
?
be
dai
bo tesirii)
ofa Ir vidaus ir pastatydaeentraliSkaijai šilumos vieWILKE8BARRE, PA. veriė.
R, K, A. seimą, kur, vienok, da vi«įv valkatos — I!
naujus p. J. GaraleviFOIIK8T CITY, PA.
Antras kalhėjo p. Rlkto- tavietei naujajai stoėiai.
jis apsilpo, taip kad apie pu Sa\*|)sios
Us fabriko 10-ėia balsų Kasyklose pas mus dirba raltis apie B, L. R. K, A., nu
Naujoji
stotis
puikumu
Nedėlioję
18
d.
birželio
š
ma kas dienų, Be darbo žmo rodydamas genis mierius
sę dienos turėjo gulėti lovo dar n0turimo,
tikimi
us.
puiki.
Tai
paveikslas
arehim.
atsiliko
iftkilminga
gužy
je. Sugrįžęs namo jis nesvei- netrukus susilaukti šiokį
Drauge su buvusiu vargo- nių nematyti, nes perėjusių katal. Susiv,, ragino raSytektui-OR praneuziskojo renai nė pas A. Bulota. Jautdmo kavo, bet daug to nepaisė,
U p. Kotausku šutvė- savaitę pradėjęs dirbti, nau ties kęskaitlingiausiai. Nu
tokion, nes turime pa^dė
susirinko,
Kaip
visada,
net
ssance
su
siauniomis
kolumatlikinėjo savo
paprastą vietą pirkimui. Bidžiauii
ehorą, kurs dabar gioda 4 jai pastatytas, Stantono peikė taip-pat lietuvius, kad
sienos
braškėjo,
nes
pas
mus
nomis
graikiškojo
tyj>o.
Du
darbą, taip k^ip paprastai, Čia v.įrgas — tai vieta,
sais Mišias, Mišparus ir brėkeris pareikalavo daug nesigriebią prie mokslo ir
jaunimas,
o
ypatingai
mer
gauru,
ant
kuriui
dviejy.
įtaimala lietuviukų dainų. darbininkų.
skaitymo naudingų knygų. svti vėliavoms stiebai, v ra ginos, tai net išsiSioję lau tik eidavo prigulti, kadn už mė labai brangi, Tušėių vl(
«o šio pavasario ehonj to Darbas apie lietuvių baž- Davė ir pavyadj, kad B. L. 175 pėdomis augSėiau gat kia, kad tik kas tjors pakvies eidavo blogum4a. Ir pereito tų nėra. Reikia pirkti M
panedėlio vakare, užėjus sll mus, |rtauti juos ir tik tuo*
na lavina p. V. Žilinskas). nyėių eina pne galo. Ui tri R. K. A. savo nariams dali vės. Granito ir "eouerete" tų i guiynes,
Nemažai kun. A. Petrulis jų savaičių bašnyčia bus pa na knygas dovanai, o per pamatai atsiėję $»M).«MK Vi Ouiynė, kaip paprastai pnmnui, ji» nuvėjo atsigulti, met Matyti bainyėią. Tw^
fitddėjn ir prie parapijio- baigta* Vidurys puikiai Įtai visus metus vos viena kuo sas stoties prisakys ir vienas neapsiėjo be alaus. Besiliuks Staiga praaimuŽė jam iš plau viską* be galo brangiai atni*;
iai pa* eina,
apšvietimo, ragindamas sytus* Graiųm artistiški lan pa atsišaukė, reikalaudama Šonas yra pastatyti is mar mindami vaikinai susipeSė, ėių kraujai.
matė, kad jam: jfu yra blo
A. Žiogai. -J
skaityti knygas, laik- gai labai puošia bažnyčių, o *nyjw
muro ir grietinės spalvos A. Snutė smogė \ antaki M.
liūs ir tinkamesnių būdu marmuro pilioriai ir mozai Po to padainuota keletas terra eotta, kitUgi šonai iŠ ftene&keviėiui, sako, su pini ga, pasišaukė kaimynus,
prie kurių a. a, Radzevičius
kos grindis priduoda jai dainelių ir vėl kalbėjo p. gelsvų i>lytŲ. Viduje ruimin
fbti žemę.
gų krepšin, bet, bėda, pasi
JuSkeviėius antru kartu, bet gi kambariai su turtingais rodė, kad tai hutą akmens. gana greitai ir numirė. •
Dabar štai jau kiek ) M a r- turtingumo išveizdų.
THOL, MASS.
A.
a.
Uadzeviėins
paėjo
iš
Pereitą
savaitę
sudegė
^
dabar buvo Šneka apie mo išpuošimais ir skaitlingais Na, ir tuoj i teismą. A. Snu
stotį ateina -.ipauztfy; "Spindulio" 49 ogs. lenkų "neaaleinųjų" bai- terių lygias teises su vyrais ir parankiais išėjimais ir tė teisinosi, buk jis snu>g?s Suvalkų gub„ Vifainio gmi- 18 birželio kun, J. J, Ja*
no, kaimo Vilgury, Suvalkų kaltis surišo motetystės ry*
f8«t«init>*f 16 eg»„ 'Vilties' nySla. Ne kaip Jįa jiems se- tr auklėjimų kūdikių: kaip jėjimais.
su pinigais, tai sako jokios
kėsi, maža radosi atskalūnų, reikia auklėti savo kūdikius, — "Mr. Stanley Miekiepar. (Minė 2fl liepos 1852 m. fiiu &Ą pori: Petrąj Kaslairt
"Vienybės" 3, ••Liet.
bėdos negal) būti. Mat pro
;o" 8, "Lietuvaitės" 2, skurdo; tatai ir gerai pasi jeigu nori matyti juos gerais wiesM nusipirko protestoM tas! su pinigais gali žmogų J Ameriką atėjo 1871 m. Pir- ką su Marijona Vaitll
katalikais, dorais tėvynai balnytuię lietuvių ir lenky ufami&t ir bėdos nėra.,. T)ai miuusia apsigyveno Pitts- te ir Bundsią su Juknevl
ĮtGarnio" 1, "Šventoj* Bai* darė, gaus pinigų*
ėiute.l Vestuvės — tai pa*
PX "Žmonių Knygyno" Geguiio raėnesis buvo la niais ir turėt prieglaudų apgyventoj vietoj. Via-gi ne- Ii pe&tynė, nes M. Šeneflke- biu^įi* prie gailinių darbų,
persikėlė \ Mahanoy pj*ast|s daiktas, nieko ypa*
smagumai ir tenai atlanko. viėia be biskio butų lik^s be paskui
ir "Švento Kaaimioro bai sausam bet Šiuo tarpu ly prie jų senatvėje.
1
(
ity, kur dirbo prie anglia- tingo |ime nėra, bet šitame
ja
kas
nakt
ir
būna
smarkus
Higijoa" leidinių po 50
Pn. Juškevičiaus kalba pa Am> Sekminių ryt^ per akies.
kasyklų iki 1885 m,, kada jis atvej.icje reikia patėmytl ifl
nepriskaitau tų laik perkubai, 'Smarkus lietus darė didelj įspūdį į klausy pamaldas 10:30 a. m. {slin
Reikia |>asakyti, kad M. persikėlė į Slietiandoah, kur vieną daiktą. Rodosi, abidvi
su
perkūnijomis
daug
jeltojus, Tas vaikinukas, no ko poliemonas ir niekam nei ft. buvo visai nekaltas, pa
iKių, kuriuos išsirašydavo
pori ftiigo Lietuvoje ir uAai-1
rint dar jaunas, bet gal yra "laba-rytM nepasakęs, nei kviestas kitų vyrukų nu vė pradėjo krautuvę, 1895 m. 1 kė tėvynei? }>apiioėius tę*
ĮUU. A. P, ir ne u uola ta i siun bių žmonėms pridaro,
f
birželio, kad degė miestas,
unų amerikietiškų laikraš Pei^ltų savaitę moteiys- vienas gabesniųjų katalikiš skrybėlė* nonusėmes, susi jo tik pasižiūrėti. Argi ne
draugi* sudegė ir jo krautu ėlau ^'bHtuves kėlė nevieno*
tėn JsiraSė dvi graSios pore kų kalbėtojų 8. Valstijose. kryžiavo rankas ir dairosi.
gėda lietuviams taip Šlykš vė. Tuose pat, t. y. 1895 me dai. Kazlausko vestuvėa bu
lės:
Jonas
Lietuviukas
su
Nebuvo pamirštas ir vaiLinkėtina visoms katali Žmonės tik krypt—krypt! ir čiai elgtiesl
| * tuose jis nusipirko nuo Ken- vo trumpos, be svaiglnanėių
Marijona
Aorgatiute
ir
Sta
tų Švietimas. Pasekmės —
kiškoms draugijoms ir S. L. žiuri, ne tiek \ altorių, kiek ' Nors jau nekartą perskam
gėrinfc;joseiir kun. Jak, da•ne visuotinas mokint- nislovas Buikos su Jieva U. K. A. kp. rengiant pra i poliemona, o poliemouas bėjo laikraščiuose apie ėio- driek*o namus su vieSnamiu
lyvavo. Padainuota, pasilne
Vien vadovėlių per Hutkauskiute.
kalbas užsikviest p. Juske- tik šypt—Šypt! ir juokia naitinius lietuvių jaunimo ant kampo Ocįntre ir Plum keta f a i l a i - - ir viskas, Ke*
įkutintus 2 metus išplavMių, jeigu tik jis apsiima si. ,.
Bet žmonės, kurių pasielgimus, bet matomai gatvių ir tame bianyj^ buvo galime nei ataigerėti tos iK»
teta niafato už 800 rub.
patarnaut, o publika bus vi daug tik taip — sau pasiiin* niekas neatkreipia atydos | iki Šių dienų,
kilmė I padorumu!
Apsipaėiuvo
18
spalio
1879
j Jaunimui buvo patiekta NBW HA.VEN, (X>NN. sados užganėdinta.
rėt atėjo, nelabai paisė. Ale tokius darbus.
m. su p. Darata Karėiauekiu Tuo paėiu hr?ku pas antrą
įtuSųs, dori pasilinksmini- Darbai pas mus vidutiniš Antgalo vėl buvo dainuo štai Mister Miekiewie/. at
J. J~tis.
! te. Turėjo vienuolika vaikų, ją porą buvo visai kaskit.
mai su dainomis, pasikalbė kai slenka, bet is kitur atke tos naujausios dainelės, su sisuka sakyti pamoksle, tik
lis kurių trįs mjrė ir aštuoni Tenai blevyzgos, riksmas,
ta, kaikada skaitymais,
dirst—dirst!
ir
uitėmijo
potaisytos
pa.ua
I
naujausias
liavusiam ne visai lengva
lyra gyvi. (tyvieji yra šie: peštynės, policija... Ant
AiittkaiH šokiais, kurių ėia
lįenioiu)...
Jau
buvo
lw^sigaidas,
bene
per
patį
p.
J
darbas gaut.
HO. BOSTON. Ukm,
Ona ištekėjus už dr-o H. \V. rytoįi|i# teismai) suėjo visi
įr daug yra ulsilikusiy;
itojęs
ulsirikt,
ab»
viena
jmKov^
Padainuota
viso
14
Šįmet miestas tiikvietė
Bla*ej«'wskio, jfuosas turin su s įtinusiais v$andaia, su
|ft Tilnitinis, Audrelė,
klusniųjų
Mieko\viez*iaus
NiHlėldienis
]»o
Dievo
Ku
lietuvius dalyvauti parodoje dainelių. Ypatingai sufcadi*
tis urėdišką darbą Harris- veltai! plaukafs, lyg iš lfekllybos>
Dai'ielėlės,
Kisr
lN>buėių
tik
strakt
--strakt!
rni
šventei
mūsų
bažnytėlė
no
jausmus
pirmutinės
!)
4-tų dienų liepos. Tai-gi mū
r
(l^lis, Aguonėlė, Vainike- sų y-moneliai rengiasi SU di dainelės:
"Pasveikinimas atsistojo ir skidu—skidu! je būvu pHŽyniėtinas. lN>jc burge, Kdvardas tuo tarpu uo ilfaukti. Oi^ėti buvo
CSgoi^lis ir k. Žaidimai deliu stropumu ton piux>don. svečių", 44l4*tuvo« Hhn- kuldtuia.
Psnialdoit pi»r»i- ciienoje p<»r ankstyba^iiis ini^ Wf*p:yvenvs .tilisabefch, N. ak'untĮu: man blauzda per- 11
|avo kĮtf iĮventa diena tam ftv. Pranciškaus draugija tissMt kur| dainuojant, pub tmukė, žmonės *tuiuro at ftia* pinu.-i k.-irta priėjo prie J., Marė mokytojaujanti laužt* į man šoną skauda, ir
t.t.
L
^mpijiniame na- pasisamdė lietuviukų %4be- lika atsistoju, Ir trečioji sisukę, tnanvdami. kad bo Dievo stalo 50 vaikelių. Tio- Ne^ Philadelp|iijoj, ir merlikaiti,
mokyki;
tės lanka
•v
[am, fliltam o- nų" JH Wa*trbnry V vįrteii 14Lietuva Mula".
belei iH'gerai fmsidarė. o gar kitmai papuošti, graliai
mokvti. uriskieffe tam ti
;
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tokių gyvuliškų
veitttvtv niaus valkiniokieeiai. Is t<»
kįla nesusipratimai; mitin
pasekmes!
No
tiek
kaltas
f
taaf kurs netekę* proto, virs guose greitai susibara u*>.
ta gyvuliu ir tampa žmog- nehutniekius, Uaila, kad Im
indžiu, kiek tas, kurs duoda dami lietuviais, mūsų bro
jam progų nustoti proto, Hė- liai nenori kalbėti lietuviš
da svietui dėl papiktinimo, kai; užuot mylėti suvn'tantų,
bot didžiausia beda tam, per ja niekina.
1
»{ ateina papiktinimas!
Haverhillietis.
lergiuos, jot koks jauni
kis kalbina tekėti ir ketina
t; k^lti truk&ioingns vestuves
i
netekėkite už tokio! Nes kokia pradžia \* su proto apLiepoj aus S v, Zitos drau
^avaiginimu
^^
toks Ims ir
gyvenimą*. Tik prisižiuro- gija. Uegužio 1 dienų (nedėl
kito tokių žmonių gyvom- dienyje po 2t» balandžio) Zimui o pamatysite vaidus, peš tietės šventė savo antra me
tynęs — net šiurpuliai su tine švento — įkurtuves,
kios visų, Neikito už tokio, Kaip visur pradžia sunki,
kol neperkeis savo gyveni taip ir Liepoj ujo erškėčiais
kloti
takai,
ku
mo* kol neatsistos aut doro buvo
mergai
kelio, kol netaps blaivinin riais vargdienės
ku. Tuomet jųs pneios užsi tės jieskojo sau goresnės
pelnysite garbes vardo ir ateities. Per įkurtuves bu
vo priimamos j draugijų be
prisidėsite
prie
platinimo
E!
visos, kurios tikt įsi
i; meilės, doros ir apšvietimo! skirto
Jau du pavyzdžiu gražių rašyti norėjo ir mokestį su
vestuvių turime mūsų mies dėjo, (tralu tai buvo iš pat
telyje;
A, Vinoiuno ir P. pradžios pasirodyti didelia
; Kaalftusko. Htumkime lau- me būryje, bet skaisti auš
j kan tų senų paprotį girtuo ra veikiai apniuko migla.
kliauti vestuvėse. Laikyki- Ilgainiui pasirodė, kad nepritinka
!;me doras, blaivas vestuvių! visos mergaitės
prie draugijos, prisiroikė kai
Mackas.
kurias prašalinti. Skaudus
tai buvo vaistai, bet roikaliugi būtinai. Kad nesuklys
LKDFORlUfcl*
ta, tai patvirtino tolesnis
I!
elgimasis iŠ draugijos praša
jj 8v. Kaiimiero draugija
lintųjų; tuojaus
pradėjo
^ r ^ g 6 10birJ.pirmclietuSukėlė
Portaek'osve draskymo darbų.
buvo pamar prios draugiją policiją ir
tftiUejo.
gintas dalnomiH ir doklama- žandarus, paleidė po lietu
vių ir latvių pirmeiviškus
l&jomis.
MaiSytaa dbpvns.
laikraščius melagingas ži
^WoYa\xJantJ.Siliugiui,su- n{m ^
draugijos veikiMinavo; "ftudlov Lietuva^ m m Am&mb
ir nekaltų
m? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
įffgugrįžk raimu suklydu
asjnenų šmeižimais.
Um
s i " , "VI Baaeinių aut Pudriai išnaudojo apsiikresCyaos" ir "Labanakt". VI.Į
nieji tų mergaičių tniršJm?
į W u t i a deklamavo eiles:
ir is jų tulžies stengėsi su
MOi sunkio* mano diouos" taisyti nuodus prieS kataliVaičaičio), Ona Šimkiutė kifekų susidraugavimų. Bot
i:
Įjjfckbinavo "UgėjUnaa tovy- viskas veltui—kur tiesa Jv
' " (originalas J. Sk). I>«i; (dora, ton ne ką tepelnysi iŠ
ir deklamacijos publikai už tvoros svaidydamas akŪlf<K
Balius atsiliko be menimis.—
įginaniių gėrimų, publiNutilo vėtros, priešai ap
*amiai uimlaikė.
Pelno rimo. Draugija išliko sveika
į g i j a i Hko apie $36,00.
ir žymiai sustiprėjo. Prie
:0, kad butų daugiau pana- glauda su knygynėliu ir
vakarėlių mūsų miesto- skaitykla gevai patarnavo

Lietuviai svetur.

1,
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traukti į inetinv atskaitą
tokiuo budu tikrųjų sąnarių
dabar yra 3W, o draug su
amjUnais
(9), patarėjais
(iiS^ ir garbės (4) is \ is.»
334.
Draugijų veda daug prityrimo įgijusi ir pilnai tar
naitėms atsidavusi mokyto
ja Bronislava Visgirdaitė; o
kasos ir raštinės reikalus lai
ko savo tvirtose rankose p.
Jonas Miekioyiėė, dabarti
nis Liepojans Lietuvių su
siselpinio draugijos pirmi
ninkas. Tokių sumaningų
vrdėjų sekdama pėdais drau
gija gali drąsiai vilties susi
lauksiant geresnių dienų.
Ypaė pažymėti reikia kas
kart didesnį prisirišimą prie
savo draugijos visų sąnarių
ir pilną užsitikėjima savąja
valdyba, į kurių išrinkta fl
tarnaitės prie \\ sąnarių-patarėjų.
Ateinančiais metais žada
ma įkurti savųjų skalbyklą
ir kepyklų --- ligšiol privati
niu būdu jau ir įsteigtas, tik
tai no draugijos vardu. Sa
vasis bustas liks padidintas
ir knygynas praplatintas,
kurių naudai sąnariai sume
tė savo sidabrinius ar vari
nius pinigėlius, o kun. Indrulis sudėjo auksinius 15
rbl. — Šviesa ir dora su ti
kyba sujungtos — tai obalsis lietuvaičių tarnaičių.—
M

"Vienybė".

U Argentinos. Buenos Ai
rės'o mieste yra susitvėrusi
lietuvių draugija "Diegas".
Draugija gaua didelė, kiek
vienas sąnarys moka po vie
nų porų kas mėnuo, (laila la
bai, kad negauname pakakti
nai knygų ir laikraščių pasiskaityti. Bu to susirinki
muose neduodama geros at
skaitos. Pažymėtinas daik
tas, kad laiko susirinkimų
esti varžytinės, kam būti
pirmininku. "Diego" drau
gija taiso lietuviškus vaka
rus. Praeitais metais buvo
du vakaru, o Šiais motais
vienas—balandžio 22 d. Bet
visų —*pirma buvo pataisy
tas bufetas su svaiginančiais
gėrimais (visi vakarai pana
dar mažai susipratusioms šiai taisomi). Nors mokėti
J. Vita.
mergaitėms. Prieglauda su reikėjo gana brangiai, bet
laikė nuo iSkrypimo iš do prisirinko po daugiau žmo
ros kolio, o skaitykla švietė nių, kurie mėgsta gerokai iš
protų ir dailiuo būdų. Stehė- gerti.
Paskutinis vakaras
CHICAUO, ILL.
ties reikia, kaip tos darbo buvo toks: visų — pirma iš
(Moeijalistų Prieini).
mergaitės nesigailėjo Įniko gėrė, paskum lošimas, pra
ITtarninko vakare 2(Mų d, apsišvietimui. Kaip bitelės] kalbos, šokiai, vaidai tarp
elio s. m. susirinkę eioi- pavasaryje apsupa pražydu- sav^s i r . . . "aniuolų sargų"

tofthv*

dolerių pajmuos u/laikymui,
kuriai jau %Jo' metai.
Žemdirbių turtingumas.
\Vashington, l>. i\ Hulyg
žemdirlivstės skvriaus sta
tistikns, tik viena Minnesotos valstija tmėju pereitais
motais dirbamos žemės, gal
vijų, avių, naminių paukšėių, biėių ir kitokios gėrybės
už #1 m.528.CN N MM).
1!)iM1 metais, tai yra prieš
dešimtį metų tos valstijos
fanuos svkiu su gvvu inventorium buvo vertus ĄHllUH3.CNHMM) arba *72.4O5.UM>.00 mažiau. Iš to matyti, jog
žemdirbystė ir galvijų ir na
minių paukšėių auginimas
Suvienytose N'alstijose žy
miai pakilo, — beveik pasidvigubiue.
Statys

i - 5 - k. i iti
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milžinišką viešbuti.

Ke\v York, N, Y. Rengia
masi neužilgo pradėti statyti
prie septintos gatvės milži
nišką viešbutj ui penkis mili
jonus dolerių. Už vieną plo
čių
viešbuėiui užmokėta
•1.350.000.00. Viešbutį sta
tys bankierių firma, o randu
vos jj turtingas hotelistas,
mokėdamas tris šimtus pen
kiasdešimts tflkstanėių do
lerių raudos metams. Nors
kotelis, kuris turės dvvlika
šimtų vien sveėių kambarių,
dar nepradėtas statyti, bet
randavojimo kontraktas jau
padarytas ant 20 metų.
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Grabinių konvencija.

i*'^»»'.

I ' I . I . I I ^ I I . K I I M

Peoria, III. Pereitą savai
Illinois Ccntnil linijos truki'
Veltui pasikorė.
tę atsibuvo IVorijoje I Ilino
it- OTKinda.ni icv^lvciinis
,|, ( , 1( . 8V į|| ( .. Wis.'Mnnvdajaus valstijoj* grabinių kon
privprtė IIMMMJH vaRono t ^ - f į n ^ ) < m l j o p i ( t l ^ j j ^ HU
vencija. Pribuvo trjs šimtai
m pnsitmnkti ii-tyl.Hi, klioĮkittl vyni, tnvtinKu8 duonkodelegatų. Negeistinus bijannu.tjn- peržinrinojo visns ,]m V v m i a l l l \ViIkon«on lmitiemsiems mirties sveėius su
kr«8,,8 RiuutiniUH ir tnrin- s i a i mshn\ni,
ir
pft6 jitorė.
tiko ir pasveikino miesto ma
eius šiokia toki* verto kimšo M a t \Vj|k ( , n son^ouė nieko
joras \V00droff.
sau maišau. Keleivių vagįs v v r u i lu1)HHn kiuH, išvažiavo
visai neužkabino.
}j H,>|widero, IIIM pas gimiIlgas amžius.
Ikvalei prisiplėšo, nušo- m t H t s u g r j Ž U H i m\{> v v r ų be. Roekerfiold, įttĮs <lyvena
ėia senutė Marija Kodri- ko nuo trūkio ir pasislėpė k a l m n t lf% p o hx[knu S i r ( ] i n .
gm% paeinanti iš Meksikos taip, kad nei pėdsakų neliko. g a i ^ l ^ t a t ^ \ ¥ taip
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valstija legislatui»ai
darystoi) p a t v i r t i n i
lių, užarianti kuoažtii
dirbti ?is«s septytttl
nas i«?| savaitę.
tik naioų tarnus ir
darbininkus, kurie, iM
rinkimo žemės vaįėit
dirbti v nodoldteniąiif
kios-gi rųšies d a r b i a i
mokyti (J žymių paJftai
darbdaviai triguba
!i
i
J
Duosnuraas
misijų
reika
*
^ ^ ^ ^pasielgė.
^ ^ ^ ^ ^ " nopildv'tų Sio Jstat;
neišmintingai
ir turinti jau 127 metus su
ris, tikbnasi, bųs uil
lama.
virsimi, Neatsižvelgiant j to
Suareštuota buvęs Unijos tas.
kį amžių, senukė užlaikė svei
Philadelphia, Pa. Susirin
kasininkas.
kų protą, gerai mato ir uirdi kimo ba|>tistų sąjungos, ži
Bevelijo mirt) negu
Houlder, Coioi Anotuota
ir net šiek tiek triūsia apie nomos ėia JK> vardu Hnbtist
mą.
namus.
'
\Vorld Allianee, nutarta su ėia .fames M. ^jaley, alias
Ubailfvvood, S. I).
Sam
Jonės
už
isaikvojhoų
rinkti šimtų tukstanėių dowesteri State Bankui
Įvežimas ir išvežimas pre
k o , n J iimi
])r
MMU įsteiKimui baptistų s e - | V !
f
M ^
}' ninkas Hameister
kių.
H
l
..nnarijos Peterburge, Rosi W ^
W i
T^U ant visokių spekulia*
Ne\v York, N. Y. Pereitų ja. Susirinkusiejie buvo taip W J * \{m"* f f j ^ *"~ mių bii|ikos pinigų!
savaite per Ne\v Yorko por a^iėmv tuo nauju užma- >^tasis buvo. Rasta ]IH pne Atideigus pinigų iv
tą j vežta Su vieny tosna \'als- nvmu,
.«*M« jog
4^^ ant
-.*,* ..1**"vietos *...IA+«
sudėta darbo Centennial kasykloje. kasinbl(ui grėsė toiatM
tijosria uirubežinių prekių soptyniosde&imts
tukstan Suimtasis prisipažino prie ilgi moįtai kalėjimui
I*
už $17.(K1°.<S!)5, vietinių «i ėių dolerių. Susirinkime da kaltės ir teisinosi tuo, jog jo tca 8av^o likimą, Hi
prekių išvežta už 193.175.- lyvavo delegatai iš Rosijos, žmonai sunkiai susirgus, ne;"] j hovelije mirti negu 'n)
ai Ant kumpo tfatvio. 4ti- HUIH ut'K'h'*. t a i p SSittctAft
m
kuri** užtiki in^» j«»K b a p t i s t o turėjos savų piųigų jos g> giSūą ir i IK** b a u s m e
tttHirtuHnmst
k
u
r
i
o
**t»otni^ ^
il
>H.
—
Pinigo
atv«'žta
iš
uim ir Bo. Paulina, pradėjo Š v e n t v a k a r i a i s š i m t a i s HU- kė>*' drnuiriMfi. V i s i , ž i u o m n s
Ptoj uiK'Oulos citirbas
t m ė - t\\•tnui ir )»\IVCH |>i«iv«THtaH ntėjuH fcrtrifui j o BU|mtUŽf
pasiklausytų
kyt prakalbas.
Šaukė, sirinkdavo
paimti i.š tTuljos kasos.
siųs ten gerų paaekmv*
daiktas, labai nuvnrgsta ., .f 1.101.600 auksu.
sižudė vienu re.volvdrtęįj
į tik gali, saukė viaa skaitymų ir pamokymų sa bet dauginusia pirmininkas. Namai neturinčioms namų Skaitlius nedėlios mokyklų
giedoriu suvažia viu. I
vu
Šviesesniųjų
sųnarių-pajįįBrkle, kad tik tolinu* hutų
Reikėtų labiau rūpintis drau
vimas.
(Sunday School) moki
aUitlkii
merginoms.
w Ypa«ngaa
tarėjų,
kurių
001*8
vienas
ttjMItti, bet kaip pradėjo
gijos reikalais.
nių.
Milvvaukee, Wis,
Biame
visuomet
atsilankydavo.
K«>\\ ark, N. J. fiiftiue
Koekford,
Ilk
Neseniai
jlfrukt, jog nereikia balny" U o t . Ūkiniu."
San Fraueiseo, Cal.
Per mii'ste laiko konveneijų vo- te lmv< jtokB ntHitiktmas,
pasimirusi ėia Margarita T.
m nereikia kunigų ir U., Tie vakarai su mokslu ir dva
Vion lioijnntns pnmatęB pasiuj
Skiff, žinoma sufražisto ir ktmveueijų draugijos lnter-kieėiai giesmininkai.
da kaip bematant prisirin - siski ptunokslai, p<» sv\ Mi
blaivybės platintoja, užrašė natioual Sunday School, jo vvrų suvažiavo trJH tukstnn-iSunj, , ^ 0 j | i r k«tftl
buris vaikų ir pradėjo ei- šių bažnyėioje išryto sako
ui.
Puikus jftuviaMpnguldė jį ftiit
mi į tarnus { tarnaites, inepuikia savo rezidencijų prie- sios sekretorius Mariou U w i'iai keturi Hitntiti
iėtlikus
popieriais
ir
šlukslėUi
draugijos
gyveniman
tflaudai doroms, o neturin renee išdavė raportą, iš ku kouiMMtni Aurliteriiun f»l<H t 0 8 , v : e , i n ktilipky perflL,
Inėėioti, o kaip tas dar šė
čioms namų merginome, Nuo rio matyti, jog visoje šalyje j.-sutrauko minias klnusytn-; „Į s u „ į 8 wa ] V( j loiigvaKi
pagelbėjo, tada visas vai- naujų dvasių—apšvietė pro
šimtis nuo sudėtį bnnkose lanko nedėlios mokyklas 14,- jų, daugiausia vokiečių iš vi žeidė netoli »$dėjusi$
būrelis nubėgo j Salį, pri- tų, dalllMo sirdi. Viena tikt
jtįriako visokių blekių, lentų nelaimė, kad lig šiol dar ne
pinigų pirmiausia eis užlai fMb\f>04 mokiniai ir mokinės. sns apielinkos ir iš toliau at gonkų ponių Pa«tiueįk«Į
Pasiūt imu )>akcyMa9 btil
jty t.tM o *ugrilc prie eiellikų, pavelyta įkurti vakarinių Paspringo žuvies kaulu ir kymui nabasnikės paliegu Pastaraisiais trejais metais vykusius.
uiduso.
pradėjo j tas bloke* ir lentas ir sventdienos kursų. Kavysios sesers, o jai mirus —: mokinių skaitlius pasididi Skrybėlė išgelbėjo gyvaatj. šios ant kulkos, dasigav^
ta;s t,481,UKi asmenimis, M(«
įįfcufitt taip smarkiai, kad Aalpa apsireiškia tais me
Pittsburg, Pa.
Nekuris prieglaudos užlaikymui.
Holviikr, Mnss. •lauim im-r motoriSkės kraujų, ir dal
kyklonis puikiai sekasi, Mo-j
stekas imbegalėjo girdėti ei- tais (per pusantrų metų): Kilypas Rosolovv nuvėjo su
nelaimingoji turės mirti
gina
May
Murphy
važiuoColoradojo
stokuoja
ropu
k(inhim
kytojn
173,4o-fi. fįĮjJikų prakalbų. Tad?, lino- 41 mergaitė Ilgoje gavo prie draugu žuvautų ir sugavo
k.vt,.)u |j<»st»
. . K , yyni
» . 17.1.4.^
u^nt&i
taip | W . i » « » M *
'
čių.
AIM'IIIU skaituutn Uh»kvtt>jn
,
• •*.
.
• IMI m
m\i eieilikai pradėjo vaikus, glaudų ir gydytojų, 107 mer tik vienų, luM labai didelę žu
Kuviruvtu Valstijų P«'ulo ,, n K,m Hms,^ in„t„Cireeb»\% Colorado, Pirmų ri*m
fįįį^lsyt, bot sio netik kad ne- gaites, likusio* be vietos, ga vį, kurių jo žmona gardžiai
kvkl-,- vra \ , m m N « « m r s , jo K šoko sta,l,a K« •
( | E B A PROGA
pB0(
rtojo, bet dar smarkiau vo pastoge* 11 mergaičių ga sutaisė vakarienei. Pailsys syk* šii»s Valstijoj istorijoj*
vv a
r
l a 1
Dri«'iloa
su,o..s
M,p.isir.,-i M'r..la
bnt V fgnOmt!
! .K««r
H
pr.,.
s.os
sumos
,H.pns.ro-j
l'
"
»
į
«
ĮfįJ".^
, "
Hot«.Ui
o ^ Ū i 'Mlt
l i t tart
panto/
pristigta
bulvių,
kurios,
jau
*»i už navo darbi), kol ei vo pašalpą pinigais po H ir išalkęs Rosolovv sėdo prie
iii
smert UZHUUUMISU kad ne
_
.
,f
,
.
rublius (2 dvigubai). Drau stalo ir godfciai griebėsi kvo- treti metai, kaip nenž<leni»
Juii m M c i n r t * .
kurių \r gi neina-'
>r iais
l
8,, da
"*'
Lfctuvia. gija turi nūnai gyvais pini pianėios Suvelės, bot pirmų l.ikfšiol Colorado galėjo mokytojai,
iK-į..
iaigvr««rt|
H
k
r
v
l
u
k
i
J
f
'
*
V*
.
>uj
S
gais draug. su nno&imėiais jos kųsnį rydamas pasprin tūkstančius bulvių bušrlių
mm
v,Mta, žinoma
susi- b.''. ^f> ^
»«P«».^
_
s
,n<m
verta,
/iiM-ma.
susi.^^^^^^^^m
•i
Sugavo
apgavikę.
banke virftau* 2flO«l M. Ir go didele jos ašaka ir uždu* išsiųsti kitoms valstijoms, iii
pl,,jo. išsidirbo Ir jau nrua- ^ 1 7 ° , ? . ^
mantm daugiau kaip už 200 so, pirmueg gydytojo pageb ko turėjo nemažų pelną. l>a,ftb l
\Vatorloo. Iowa. Aiyštm- i „ i joa n,iioti. J tai nei*- b < ' h 8 ' V«*
«
W»
J
rublių.
noa
ant
kampo
tarpe
1W
ba spėjo pribūti.
bar priversta parsitraukti ta ."ia tūla mo4»ritt* vanlu:,„ i l l t |'; i ? a mį,n\tin
HrAUd*ial
nemažas
Draugija tvirtėdama žy
jų ir Kalifornijos ir mokėti Miltind \Vinn.r ui padirbi- i V( . rk ^ „l(rvW1Afi ir, sakA, U- vių ir kitų tautų. Savi)
j ų kuo* miai nesikelia taip aiškiai $3800 papūgos užlaikymui ankštas kainas,
rt^elis. Vm
mų eekių. Suimtoji prisipa- M'lijusi pati susižeisti, nei kas prjreffltftR parduoti
lel silpnos Bveikat^l
visi pridera.
Sutikimas sąnarių skaitliujo. Nemaža
Oklabom* Cltv. Okia, N ^
iino •ufattuoUU ant v a H o j ^ ^ ^ | m ; M o , ^ k t i #
Apvogė kraaoa vagoną.
HtiiuiH* tik vienas daly- tlalis tiląitptft ilgiau pu*m^- seniai paaiiiiM oU kapita
A t a i * ūkti *iun adr<
finuiis. kuriai dirls>, eekiaia
nemalonus, o tai, kad kai
Jobu! RamboNjl
tovi dalie* n\f^ listas Tarnas Billingsiy
PViliv. TH«* vy-Į paėmusi 9flOQ.!)0, kuriuoa fr Nevalia dirbti nadėliomia.
iai via dar tebe tinio mokesnio, už tai val ris testamentu jw»skvrė
ant veulų nu leidusi parodama ir drifmįilrj
1 8 | BennottS<
| | , Vmp.
Darbo
\U
a )U4kė jdoptt^ticmt
!l»*% yw» vii dyba nųtaiv tų vilių m»hj-| tukstaisMus \HM\k\H simtm iįW netoliese šio miesto tašiii
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ae, tumiau mūsų nuarebiatai niąi, dūsavimai prie laisvas,
pasirūpino įsisteigti uuosa- atmonijimo šauksmai prios
vyt organą, kuriamo galės prispaudimą, išsvajotų siikiaočiai išsikalbėti apie sa tuaoijiti aprašinėjimai ir
IHt raiiNO)
t
vo ideas, mokslą, troškimus, visiškas nežinojimas kad ir
Lftikrkitu
pamatinių visuomenės gyve
m Ara.rikoa Urtvvty — žodžiu, apie tą vtską, kas
taip saldu ir maAuiut anar- nimo dosnių.
SMtUta) RtUMtana.
ehisto širdžiai. To organo Gaila pinigų, išaikvotu
Orfuuu B-1- B. K. A. —
pirmasis numeris jau įsojo naujojo organo spaudinimui,
tt Vilkeg-Barro, !'»•. kw
vardu " Laisvoji Žmonija". bet dar lubiau gaila to žmo
krttirtadt.ni..
Allt 8-to puslapio paaiškin gaus, kurs surašytas jame
nesąmones skaitys ir pažiū
*.I.I.B%Jm»«»-L«id*i»i. ta tiksliai, kas yra anarobiamas ir anarchistas, bet ant 1- rės į jas rimtai.
A. IMVM -^ B«l»irt«ta» mo puslapio leidėjai tarei*
itt - Uiv.iid*U>J». kalo pasigyrė, buk jų "obaL
Anais motais, kad Pran
siu bus liaudis ir jos reika
cūzijos parliamente paklaus
tampo ulfaeijns ir kito- lai". Anarchistams rupi m
ta buvusio anuomet minisUit M""* »W»« P "
liaudis ir no jos reikalai, bot
torių pirmininko Waldock
A. KMPM,
tik visokios valdžios panai
Itoussouii, kokia bus nauda
kinimas -— net tokios, kuri
Ohttroh t t i
iš uždarymo vienuolynų ir
kuogoiiausiai rūpinasi liau
K.
dim ir jo* reikalais. Revo išvarymo vienuolių laukan,
pirmininkas gudriai mirkpitigta, i t tai pMm » e - liucija jos Širdžiai artesne,
Ui *i "di*bsu* ar ui uokaip liaudies reikalai, Tai tolėjo akimi ir su Mefisto
na ir U. taikia aiuatl gi pritinkamai ant 3-jo pus felio nusišypsojimu ant lu
lapio paaiškinta apie uvevo- pų atsakė: "Na, o vienuo
liueijų logika*1. Autorius, lynų turtai! Juk tai milijar
Bart Kennody, bando įkalbo das frankui"
ti, buk revoUuoija yra gam Taip, buvo manyta, vie
tos Jstatyiuas, "garbinga ir nuolių triobosius, įstaigas ir
tai apauadiaima* koasti44
baisi
galybė",
grindis tarp kitokią nuosavybe parduoti
ar plakate at Ūkiate ar
rmkalai, rei- nutrukusio* bebaigė*", "bu ir padidinti viešpatijos tildą
i tati p*»i*ąt
kr*iptk* tuo pačiu tios sandermės" ir kitokios apskritu milijardu frankų.
padermės, baisia) augštai Bagi tapo apskelbta, kad
tu
•DAAūOAi
skambąs* bet nieko nereiš tas milijardas bus suvarto
« • E 1*1** I i
kiąs daiktas. Tuo tarpu re tas įsteigimui fondo seniems
voliucija yra nekas kit, kaip ir paliegusiems darbinin
tik paprasčiausias griovimas kams Šelpti.
tekę to viso, ką atatė ir krovė išija paailieka
Na, žinoma, valdžiai neė
i vi- tisos genkartės — griovi
,. trumpinti arba
mė ilgai iftvyti laukan is
rfaluntiaimit raatuH.
mas be statytojų i* krovėjų Prancusijos vienuolius ir už
(M ir vieta raitu talpinimo leidimo ir visuomenės pri
grobti jų turtus. Prasidėjo
nuo redakcijos.
tarimo, Revoliucija pati iš likvidacija. Vyriausiu likvi
lUeji Tankralčiai narą grą- savos niekados visuomenei
todakoijoa iėftomis.
datorium tapo paskirtas
jokios naudos neatnefiė, o karstas laisvamanys ir už
reikia tik ant vieno pu* jei kada išdavė šiokius lo
paliekant plaiiua tarpus
kietėjęs antiklorikalas, Fer
kius
pageidaujamus^vaisius,
| $ * Popieroa nėra ko gaidinandas Edmondas Duoz.
M koreapoudoutamii ir tai tik išnetyčių ir tai tiek,
Visi lauko, kaip greitai pa
Ibiams raiant ant abi*- kiek praskynė takus nau
sirodys aut atalo pažadėtas
, da-gi MiroikiomU raide- jiems vi8uqmenė«
veikė
akeiiai Urtiai dainai \m- jams. Revoliucijai pasibai — milijardas, Laukta vie
valiuoti ataiuatua raitus. gus* tvarką ir gerovę grąži nus, laukta kitus motus. Mi
, kad rafttaa tilptų arti*
lijardo kaip nėra, taip nėra,
na
no
revoliueijonistai,
bet
e numeryje, raukraStia
o čia p, Duess likviduoja vie
tyti apaturtavėn ne ve- visuomenės skruzdelės? sta
I valandą ttryto antra- tytojai Ir krovėjai, Kaip net nuolių turtus išsijuosęs. Ga
utaminke).
pasekmiugiausioji revoliuci lop nusibodo laukti, pradė
ja neneša žmonėms.-nei lai ta Šnairuoti, ypafi kad p. lik
mės nei gerovės, parodo dvi vidatorius ėmė gyventi pla
pastaroji Europos revoliu- čiai. Įsikišo j reikalą tardo
oiji, Turkijoje jaunatur- moji komisija, kuri ir suse
kiai numoto nuo sosto sul- kė, kad p. I)uea yra išaikvoAmerlkos lietuviai toną, paėmė visą valdžią \ jęs ii gautų ui likviduoja
ttektinai laikražėių, savo ranka* ir įvedė parlia- mus turtus nemažiau, kaip
niiolatoa rodosi via numtą. Bot ar žmouėms da- Seftis milijonus frankų. Teis
lir nauji perijodiniai bar geriau, nekaip buvo pir me uolus svetimo turto eik
'Iii Nors laisvamany- mianf ~ Kur tau, dar blo- votojais prisipažino, kad pa
e žydi pirmeivių giaul Portugalijoje revoliu- vogęs tiktai pusseftto milijo
no. B tų pinigų bevelk tris
Ittjojo, tekiau pasini eijonistams nusisekė dar milijonus prašvilpęs biržoje
lįeisti "Laisvąją Min- puikiau: nebėra tenai nei (įvairiose spekuliacijose),
Naujosios Angli- karaliaus, mi ponų, nei vie vieną milijoną išleidęs savo
listų reikalus už nuolių nei kitokiy ~ anot namų užlaikymui. 250,000
apžiūri " Keleivis >> laisvamauių — "dėlių". frankų užmokėjęs dienraš
atsimdo vieta "Lai*- Bet ar žmonėms dabar ge čiams, kad tylėtų apie jo
Wit t,t, ir t.t. Viena, am* riau, nekaip buvo monar- darbelius, o pusę milijono
žmogus iežko nuosa- ehijos laikaisi - Anaiptol! praūžė su paleistuvėmis. Už
Išgano, kuriame galė- Lisbonoje, kur sėdi respub tokį begėdišką pasielgimą
>ik&ti be jokių auvar- likos vyriausioji valdžia — teismas pasmerkė jį tiktai
savąsias ir savosios tenai net pjėžimai, Jsilaužy- dvylikai metų kalėjimo prie
ar klikos nuomones, mai į namus, vogimai atsi sunkaus darbo. Jo padėjė
\ Ameriką privažiavo tinka kasdien. Visoje žalyje jai prasikaltime, advokatas
daug pradėjusių moks- pramonija ir vaisba apsnū Charles Broton ir sokretojo nebaigusių "Urte* do, visur daugiau skinto, rius Henri Lefevre, gavo
kfcų*\ kurie sunkaus dar- daugiau rugonių, daugiau tik po dvejus metus kalėji
ĮiHei nenori nei negali pa- prispaudimų ir tyranijos.'.. mo.
"
^ j ^ lengvos Ar tokie tai yra anie "pa
Bet ar Šitokia pabauda su
Tokio laiminti" revoliucijos vaigrąžins milijonus, sudėtus
šiai
I
llįaiausiai glaudžiasi prie
negalima va kitados maldingiems ir labt^SJių, bet kad visi jau Revoliucijos
4t
dinti
puikiuoju burtų daik dariskioins darbams: mokyk
iais laikraščiais nauu
loms, ligonbue'iams, prie
tu",
galybė,
kuri
daro
bliasm negali, o vailnėjimai
glaudoms t Juk didesnė da
prakalbomis, agentūros ir ganti žeinfciugą, kuri atida lis, pinigų, praleistų speku
Ut panaiųs ^darbukai" ro naujus takus, kuri leidžia liacijose ir praūžtų su pa
)k pelno tortesa, tai pri- pasaulius"...
leistuvėms buvo gauti iŠ pa r
IH prasimanyti naują Vis tąi žodžiai, žodžiai ir davimo Krikščionių Brolių
ttt&ti. Ir dėlko neleisti žodžiai. Tie žodžiai uoi pa
turtų! Ar iŠ prašvilptų tokiu
o UikraiUfiof Juk spaus- skyrimu paimti nei krūvon niekingu būdu milijoną toks
aee^riai, ypa? Svios»>s sudėti neturi jokio senso. nors vienas contimas palie
^redaktorius gan- Ar "Valparaiso universite gusioms arba jMisoimsiems
rbą. Nors tokiu tikslu to studentas" Žirnius su ko darbininkams!...
Juoki*
wlo laikražftio gyveni pustais maišo, ar p. Bart tės, broliai!
papnistai neilgas, bet Konnedy filosofuoja apie
ftjų laikraSėių "ty- fevoUueijų logiką — išeina Tai tau ir milijardas is už
grobtų netei^ingiansiu keliu
f*' Jy pilvas—besotis viena ir
okvienus sveiko balnytirių turtų. ŽinovUt sa
i YtMb griebties se- Už kurią
turi parausti ko. kad iŠ to milijardo vte4lytos metodos- proto ž
patUai tik «« milijonų tetekiŠ gėdos.
organą,
dvasioje para sią, likusioji gi W0 milijonų
nors anarehls- Pana
itei* nueisią advokatams, taksalyti visi • '
U •
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mi nuo Uievo gero pas
Šalin skriaudėjai mūsų
mo visiems seimo nutari Susivienijimo,
tegyvuoju
Seimas!
muose.
M. Kinkovieiutė.
Su pagarba
Klemensas Monstaviče,
i
Lai gyvuoją seimas, lai
Kuop. sek.
gyvuoja delegatai!
Sako, kitados Paryžiuje
71 kuopos narys,
gyveno garsus tenoras. Tas
Iš Chioago, III.
A. Kndri!
tenoras taip gražiai giedojo,
Sveikinu 2ti*ojo Seimo ger
kad žmonos su mielu noru,
biamttosius delegatus, išreiš ov
Tegul bujoja Susivieniji
jo klausėsi — klausėsi net
kiu Katalikų Susivienijimui mas, tegul užauga iki debe
tuomet, kad giesmininkas
dėkingumą už atmintį ir siu.
paseno ir jo balsas pradėjo
kasmetinę aukų Šv. Kazi »
D. Falconio, miero Seserims; linkiu nuo
1\ MatuseviSia.
drebėti.
Bet giesmininkas
Apaštališkas Delegatas.*' širdžiai šiam pirmam, po
buvo didelis artistas. Mokė
2« Seimui U U. K, Ą, BirtJuhilėjiniui, Seimui, nuveik timore. Guodotini delegatai!
to suvaldvti net drebanti
t i duufc gero dėl mūsų brolių Tūkstančiai katalikų Sianbalsę. Artistas turėjo dnug
XXVI SEIMUI PRISIUS
lietuvių—-katalikų * Ameri dieu siuncMa seimui širdin
pasekėjų, kurie visame ka
TI LAIŠKAI.
koje, pastatyti Susivieniji gus Unkojhn is, ir as Milin
me bandė eiti jo pėdomis.
mą ant tvirto tikėjimisko gai linkiu mus branginti)
Tie pasekėjai buvo įsitiki
no, kad giedojimas drebuu- Seimui Susivienijimo Lietu pamate ir praplatinti jį po Susivienijimui geros atei
visą Ameriką.
vių Rymo Katalikų
ties, gerbia miems dolepuMu balsu yra artistiškiau
Su didžia pagarba
šias būdas parodyti savo ta Amerikoje Pranešimas.
tams svoikutos, ypatingai
Kun. A. Staniukvuas. ramybės, Ląi gyvuoja Ky.
lentą. Tuomet visi tenorai, Sveikindami
Garbingą
o paskui juos sopranai, altai, Seimą, pranešamo šiuomi
mo katalikų Busivietvijimas,
baritonai ir t.t. pradėjo gie apie įsikūrimą Vasario 19 Sveikinu delegatus Busiv. lai lieka ramybė ir itnt toL. H. K. Amor. Dieve Jums liaus; telieka Draugas drau
doti drebančių balsu. Taip
d., HU1, Paryžiuje įstaigos:
padėk darbuoties meilėje^ su gu.
atsirado tremolo, kurs ne
"Lietuvių Informacijos Biu
tik gadina balsą artistams,
tikimo ir vienybėje labui
Iv Malinauskas,
ro", kuri pastato sau už
bet neatsakomai atliktas už
mūsų brangiojo^usiviouiji*
tikshj pakelti Lietuvos var
gauna artistišką skonį.
mo. Kad po seimui augtų ir
Is Ohicago, Ilk:
dą seniai, užmirštą kitų tau
žydėtų Jame mūsų brangio Sveikinu W seimą, teghl
Silpnumas paskaityta at
tų tarpe, rašant ir leidžiant
ji Katalikų tykyba.
sistojimu ant artismo augs
gyvuoja mulų brangiausia
tam tikrus raštus apie Lie
Siaustojo laipsnio! Silpnu
Tegyvuoja
katalikiškas S, L. R, K. Ą Patariu paim
tuvą iyair^pse kalbose, tal Susivienijimas!
mą pradėta sekti su didžiau
ti už organą "Draugą", kai
pinant svetimtaučių laikrašsia pagarba!
Sąnarys Jurgis Tumasonis, po tikrą kaUllkiSką laikražėiuos straipsnius apie Lietu
Šitų žodžių rašytojui ši vą, atstovaujant Lietuvius
tį, iSeinantį Amerikoje. Ve
tas atsitikimas visados at tarptautiškuose kongresuo Sąjunga Lietuvių Vargo* liju kuoge idausio pasivedi*
niniukų Amerikoje sveikina mo, meilės, vienybės ir bro
simena, kad tik paima į ran
se.
delegatus, susivažl«vusius
kas musiį pirmeivių raštus
Nors Liet. Tnf. Biuras dar ant Seimo Busiv. L, R K, A. liškos R.-K. malonės.
ir raStelius. Tuose raštuose
Kun. N. T, Lukošius.i
neseniai įsikūrė, toėiaus gan
Bnltimorėje,
Md.,
ir
geidžia
kartojama iki nuobodumui [pasekmingai jau pradėjo
dalykai, kurio pirm kelioli savo veikimą: sutaisė pa ką goriausios kloties ir pa XXVI Beimo delegatui
kos arba kelių dešimėių mo skaitą apie lietuvių 4iDai sisekimo darbuose lietuvių sveikiname ir velijame dar>:
tų buvo didelė naujiena ir ną*1 lenkų artistų dvaugijoj visuomenės labui.
buotios lietuvių labui.
..
lMrmsėdis K, Strumskis,
neapSviestų pamėgždžioto- Paryžiuje, dabar rengiasi
Kataliko" Redakcija
Sekretorius Av Gudaitis,
jų fckyso iSrodė paskutiniu dalyvauti tautų kongrese
..:,
visokios tiesos ir visokio Londone* atstovaudamas ten
Iš Lomeli, Mase.
4š Woreoster, Mass,
mokslo Žodžiu.
Kunigai insirinkę baSny^
lietuvių reikalus, ruošiama
Šitokie nuobodus karto spaudon koletas veikalų apie Sveikinu XXVJ-to seimo (Uos pašventinimui Lowellyt|
jimai ifirodo naujiena dar Lietuvą prancūzų ir kito delegatus ir linkiu UUo VieS- jo sveikina lietuvių kataltkl
l>atios Dievo kouUogeriau- Seimą.
J
šioje valandoje, bot tiktai mis kalbomis.
tiems, ką nėra mato nei Plačioji Lietuvos visuo si<xs kl(»ties. Šalin Jž tarpo Žilinskas, Jusaitis, Tyla» Ja^
svieto nei apfiviestesnių žmo menė, suprasdama visą svar mūsų nesupratimai> Salin kaltis, Kr^inlckas Ir Urba*
nių. Šiaip jau apsitrynęs bumą virsminėtos įstaigos vaidai. Lai gyvuoja Susivie naviėe.
Žmogus žino, jog tai tik iš mūsų. tautai karžtai ją parė nijimas L, H. K. A. per il
——.
gus amžius ir iSduoda Šimte Iš 8t. Viutjent Oollėge,
gverusios katarinkos blio
mė žiūrėk ("Viltį") auko riopą vaisių sau ir tėvynei
vimas girgždančiu balsu se
trobo.
mis.
>»
Lietuvai.
nų melodijų, seniai pasauliui
Tevadovauja Dievas jusi
Neabejojame,
jog
ir
S.
L.
Pasilioku su pagarba
įkirėjusiųjų.
darbuose, tespindi Tėvyi
H. K. A., kuris nesiliko nie
Jonas }L Vioraitis. meilė ir broliška viei
kuomet kurčias ant nuvar
suose Jūsų nutarimuoae.
gintos mūsų tėvynės reika
Iš So. Boston, Mass.
1
Klierikais
lų, nepaliks be savo parėmi Sveikinu 26 seimo delega
mo žios naujai įkurtosios tus ir veliju geriausio pasise
Iš Wilkes-Barre, Pa.i
tautos įstaigos.
kimo darbuose, Dieyo padėk Širdingi linkėjimai pase
L. L B. Vedėjas
jums kogoriausia atlikt tą m$8 nutai|muoso tikėjim
Juosas Gabrys, darbą ant naudos tikėjimo, ir tautos Elbikaluosfc
8v. Tėvas Sveikina lietu*
1
Raštininkas
P. Banys. doros ir mus motinos Lietu- . . Draugo" AdministradB
vius.
vos< Tegul gyvuoja Susivie
Birž. 17 d. gauta per Apas
nijimas Lietuvių Rymo Ka» Sveikinu atstoviui
tališką Delegaciją atsaky Is Ne\v Britain, Coliu.
talikų Amerikoje ir delega Seimo, linkiu meilės ir sul
mas į pasiųstąjį 20-me sei 26 Seimo delegatams 109- tai 26 seimo.
kimo seim avime. Organu
me S. L. lt. K. A, Jo Malo ta kuopa siunčia širdingus Pasilieku su pagarba 21 likit "Draugą",
nybė, ApaStaližkas Delega pasveikinimus visiems sei kuopos sekr. ir delegatas 5
Julijana Daukšiul
tas D, Falconio pasiuntė mo delegatams, linkėdama seimų,
kun. J. A. Liotuvnikui se gero pasivedimo besidar
Povilas P. Mikalauskas.
IšHdmestead, Pa.
buojant ant tautiškai—ka
kantį laišką:
Nuošiivlųs pasve
mm
talikiškos dirvos.
Dieve
Rev. and doar Si r.
gerb, debj|jatams ir linkėji*
I ha ve received from Jums padėk! Sykiu prisiun PRISIŲSTOS SEIMUI mai laimingai darbuoti**
tho Cardinal Heoretary of čiamo l dolerį labdaringiems
katalikų naudai, Šalin v o i #
TELEGRAMOS.
malniai, lai gyvuoja mei|i|
Htate a eommunication darbams ir išreiškiame pasi
—— ir sutikimas katalikų tarpi.
aekuoNvIodging tho ro- gailėjimą, kad mes negalė
Is Waterbury, Conn.:
Kun, Cepananis ir VaiŽnor^l
ceipt by His Holiness of jom pasiust savo delegatą.
tho oablogram oxpressive Priežastis -~ mūsų 100 kuo Tei n kvepia Šventoji dva
of tho filiai devotion and pa da tik 7 mėnesiai, kaip sia seimo atstovus pilnosios
Kuopi Susirinkimai.
respeet of the Delegates gyvuoja ir nors gana skait blaivybės meile, kacį vienu
of the Homan Oatholie linga, nes turimo pilnų na motu nuveiktų alkoholini 65 kp, k L. U. K. A. i j |
Litbuanians assombled In rių 80, bot delegatą neįstou- milžiną, tikroji laimė pražy l^atursou laikys bertainiį|Į
susirinkimą 7 d. liepos, p*fc*H
eonvention at Daltitnore, gėm pasiųsti, neturėdami dėtų Susivienijimo.
Kun. P. Baurusaitis. uyėiojo, 7:30 vakaro V. J«
and directing mo to ou- kuo uždengti delegato lėšas
kubaviėivus svetainėje, 1
*
part to thotn in return the Toliaus ir męs galėsime su
Linkime 25 seimo delega Hiver st.
Apostolic Benodietion; a jumis dalyvauti.
tams geros kloties* Lai gy Šiuomi meldžiu drau|
Pasiliekam su pagarba
duty vvhich l tako great
vuoja mūsų Susivienijimas susirinkti ir naujų po kel
pleasuro in discharginu 109 kuopa S. L. R. K. A.
ilgus metus,
atsi vesti.
Nepribuvusieji
by means of tho present
Kuopos valdyba:
M. Abraitis ir J, Kazlauskas. bus nubausti.
letter, convoving said b<^
Pinu, M. Navardauskas,
Sekr. .Jonas MatulevlSlūjKSI
no<liction t<> all tho DekRast. Pr. Mikniaviėe, Sveikinu Seimo delegatus
gates.
Iždininkas V. Jursa. ir linkiu gerų minfuų apsvar 58 kuopa burtis Bay, M4«
SitH?erelv vours in (brist,
laikys troėią bertainini sud^j
-tymo draugijos reikalų.
D. Falconio,
M . Braaauskas. rinkimą 9-tą dieną liepi
Iš Athol, Mass., nuo 110
Ap<mtolic IMegato.
a-rą valandą ]>opietų pa|į
k\lO|K*S.
Lietuviikai Ižverata* tas Mfis tamstų Imiliai, nega PleU>kie, buiokio mnsų kuopos sekretorių, 2 Has
laiškas skamba Šitaip:
lėdami siųsti delegatą, siuo> bmngusis Susi^eoijime lt Sn. Užprašomo visus ate^Į
44
užsimok i ir kurie nai
<»avau nuo Kartlinok)% ė i am širdingus linkėjimu)*
notvtų j įsirašyti.
A'alstijoa
Sekretoriaus Seimo kutui totams, ir i
:r, A. Ba^tf
Kp.
4»* Valuckas.
šiems delegatams, prošyd*
raitą, kuriame isreik
na, ir paloistuvingoins orgi
joms.
Tokia tai teisybė pas pir
meivius
laisvamanius
antiklerikalus.

jog »To Šventenybė aptu
rėjo kablegrama su isreU
kimu sūnaus atsidavimo
ir pajuodo nes nuo lietu
vių Rymo katalikų šeinio
Haltimorėje; man paliep
ta suteikti jums Apašta
liška Palaiminimą, ka ir
darau Ml dideliu džiaugs
mu, suteikdamas virsminėta palaiminimą visiems
delegatams,
Tamstos Kristuje
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Sus. Liet. R.-K. A.
Reikalai.
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ir siunčia pasiuntinius pas
uiu
palaikančiu
juosi*
lietu
sekretoriaudamas 80im^!l
F
A
K
T
i
a
I
B
P
R
I
N
C
I
P
A
I
do
giedojimo
bažnyčiose
yra
įįo* 111., 15-tu kuopa
popiežių Joną XXII, jo irb>cijai prisiųsti įnyjau į vhfy dalukų bėgį Ir
vystės dvasią.
fj-i, R. K. A. turės sa- tam: atsitikus kokiai iškil
l>ai pavesdamas sasr ir savo
?
į smulksmc fias. Šeštoji sesi
I
/.puldinėjimai
kaiihynų
^pfecrtaininį susirinkimų mei katroj bažnyčioj, kad
Pastarame laike \ iluiskini
laiškai.
kraštą, liet Kr\ žiuoėiu iuja užsibaigė šiek—tiek nejėliojo, »-tą dienų liepos artimesnieji vargonininkai lietuvių laikraštMai pliupte įįltdų, lenkų ir vukmėiu —
triiros ir nu/.udvmas Gedimi*
j i m. 12-tų vai. dienų, sa- galėt su savais chorais be pra]>iiupo aštriais polemiš vrrėia lietuviu*
spiesties
(Nuo Redakcijos.
Apa tvarkiai di^l šių priežasčių:
no pasiuntinių į niekus padelegatai, neatsižiurėję \ vėjf parapijoa žv. Jurgio K. extrn prisiruošimo susiva- kais straipsniais. Is vienos krūvon, orgnuixu«>ti savąja
čjoje
paduodame
p,
V.
Hael . .1
I i ,
>i
•
a .
vereia gertu* (Uniimino no
1 v1 l a i k 1
ffSJiMro PI, ir Auburn ave. žinoti ir sujungtomis spėko pusės mūsiškė "Viltis", is, valstiją.
kimoko laišMį. Laik«.uw sa- - '*
< * * "uovnrg,, burus,
a
r
M
mis papuošt iškilme.
Pirmi,
neabejotini
tos
v.,
reikalu
paaiškinu.
j.,gi
]'"
"»*
«. -kaityti : oaujiu
KM. 31.
kitos "Kur. Wit. ir "Gou,
b»'jt>
i
lediiuiuas
daro
san
«»rga 11 i /arijos
Taigi dabar .rodos siekis Coda.M kuo m» kiekviename valst i j i nės
Aokvumas sąnarys priprojektus, kau,
darą su lenkais, siunčia stmi«,H«u.Uni' "S. I, A. s,i-! ,^«i»titu«-g*
ĮJo pribūti ant sio susiriu- S. L. V. A. bus visiems su savo n-je pilni tos polemi ženklai pas lietuvius pasiro
muit" .nedtiuKu buvo st-n»ta ;,• « N o n ė 8 , butjj užėmę
jiems talkon stiprio raiti
i,o% uos labai daug svarbių prantamas.
.labiausiai iš "Vionvl-ės ^ » « Ift.ko. tad tuh parotkado
pradžioje
XIII
amžiaus,
kos. Negalima sakyti, kad ji
ninku pulką ( MUKU)), kurie
avo, kad sesija butų užda
$>tkų yra dėl apsvarstymo,
Algimuutas vadovaujami Algirdo, Gedi Lietuvninkų • .
Kaslink muzikalisko lai neturėtų savo r a i s o u iV v- Kunigaikštis
ton
tai
is
ryta — štii ta garsioji be^*gi ims bortaininė mo« kraščio ir mokyklos, ir^i bu t r o. I s dalies ji reikalinga I22(i m. su 7(KK) vvru
M
lanmino sūnaus, pasirke M^tg* ir sužinota apie 'Varus ir : t v a r k ė l
ils; prašomo
atsivesti vo daug kalbėta, bet pasiro ir naudinga. Ariu tiems j^iti- ko jau Smolensko ir l*ski»vo
P. Račkauskas, kaip<»
Pin«iniiika» Bal1.1.
dehurgą
ir
Kraukfurto
apy
ftvjų nariu ant prisirašymo džius, kad šiandien neįvyk ėams mes išgirstam kaskart apylinkes — eina į talką let*
r* ;, i
i . • 4. ,i liūnas ne dei betvarkės nov
gardas,
grįžta
laimingai
su
iv., nepamirškite, domi dalykai, tai ir nutari daugiau) žinotinų 'faktų ir galiams ir žemgaliams prieS
raštininkas, sėdęs prie stalo ..
.
;; J: ,
x.
gvobiu uamoliai.
,.
. , i . i • i t i rojo atsisakvti vesti S0ima»
įvedime naujo sa- muose nepažymėta, nes tąjį sužinom'nevieną nauja tau Kardininkus.
VX\\ ties Haneiais Iit*tn- sales priesakvie, labai long-,. J. . ,
į
Ty, .
,;!
ĮVio prie Susi v. gausite dalyką susivažiavimas pali tystės principą, Tie laktai
Jo sunūs Rimgaudas (122ti
viai su lenkais užduoda di vni galėjo neišgirsti visokių; ^ k kwp
? *ta paaiškino, dėl
ul
|tt fcoftno 23e., katruos is- ko tolesniam laikui. Kada Si) Ir principai turi mums nema - 124d) perkelia savo sosti- e p i t e t u i beriamų lyginai ^ ! »*^P™tc« vesti didelį
smūgį
Kardininkams.
..
, ' . , - ,, . i;'!; » !dėsnius susirinkimus,
Įkės kasa Susiv,, bet ne- junga sustiprės skaitliniu ią svarbą, Is faktų tveriąs' ne is Kernavos \ Naujapilį.
. : .
VM»2 lietiniai Vaidoto vais rankoves ant įvairių^ U
į*iau, kaip ui 5 narius, no- nariu ir iždu, tai, be abejo tautų lustorija,
principai užduoda skaudų smūgį gudų dovaujami noriai gina Kau A. veikėjų. Jis galėjo pra-į kulyg konstitucijos i^-gt
lį&iui gauti'didesniu paais- nės, kad ir sie paskutiniai skina kelią tolesniam jos kunigaikščiams ties Magilna
leisti pm ausis ir visokius n\ t t t l P ( l a l . v k a i atlydo, kaip
no
pilį
ir
ją
Kryžiuočių
lirny apie tuos reikalus dalykai bus įvykinti.
bėgiui Nežinant taktų is sa (12B4), sumuša Kardininkus išgriautą, r.V7<> m. išnauja truksmus, kas įam dar leng-i^ , ) r a U ^ V v m rašoma.-Sa^
atsišaukti prie kuoTaigi nėra teisybė, kaip vo praeities ir dabarties, ties Korsakiskiais (1236).
bar,
"Tėvynės"vpač
redaga
vian kad
d(»vanotina,
dn-j ™m
« ^ o n : - s v a r b a da.
atstato.
seks.
laikraščiai uuskambiuo, kad sunku išlaikyti objektivisRimgaudo sunūs Krdivyvimas uždeda nauja prieder lykas, už kurj ėjo požtyuės
Atmokėdami
vokiečiams,
Alek. Byanskas, prez. Seimas Sąjungos L. V. A. kūmas tautiniuose gintuose; las (1240—1241) stojo drą
lietuviai užpuldinėjo Ir jų me: nedaryti jokių truks- organizacijoje ištisus metus,
j6. Z. Kadaluvskis, sekr. nieko nenutarė. Seimas nu- nežinant priešininko prinei- siai prieš traukiančius per
mų, nokolti vaidų, skelbti tapo nustumtas šalin". Da
kraštą. Tokių Žygių į Prusus
tart tą, ką šiandien galima pų, visai negalima su juo su Volyniją į Lietuvą totorius
amžinai, kad S. L. A. viskas lykas nėra nustumtas Salin,
hutą 31, į PadauguvJ 11,
įvykint, ją paliko tuos daly sišnekėti. Tu kalbėsi savo, ir ant laukų "Seibak-pole"
"all ri^Ut". Žodžiu sakant, l>ot, rimtai jį apsvarsčius,
Algirdui
viešpataujant
3 kp. H, L. I i K, A. i*
kus nuošaliai, is kurių nuta jis—savo; ginčams ne bus sumušęs
p. Raėkausko straipsnelis užbėgta jis taip, kaip buvo
juos,
priverčia
prasideda lietuvių su len
dson, Pu,, laikys bertairus neiSeitų daugiau nieko, galo, o tautai—jokios nau traukties atgal.
daro tokį įspūdį, lyg butų galima.
Vargiai kas butų
susirmkimą 11 d. liepos,
kais barniai dėl VoJvniios.
apart muilo burbulo.
Erdvylo brolis Mindau Net keturios įvyksta karės rašytas ne is širdies, bet atsiokta, jei Seimo butų skai
dos.
lirai, vakare pas Nikodemu
Didžiausią svarbą Seimas
(1242-—198S) priima dėl tos srities. Galop lietu dėlto, kad dabar roikia taip tyta visi įnešimai ir projek
Žfhodami tai, męs nei ne gas
'frukevifių.
Visi privalo
dėjo ant to, kad kiekvienas bandysime čia kisties \ Vil krikštą, gauna iš popiežiaus
rašvti. Tas žodis: "reikia" tai; jei bent tik didelė su
viai sutinka atiduoti len
turinkti.
Sąjungos narys, per Šiuos niškių lietuvių ir lenkų gin Inoeento IV karališką vai
reiškia, kad pirmneg p. gaištis laiko be jokių fealiSS. Marčukonis, sekr,
kams mažesniąja Volynijos
W t u s stengtųsi, kiek galint čus, Tai užimtų daug vietos niką sau ir savo žmonai.
Kaėk. tapo isviuktas M Tėv," kų pasekmių, Sulig pamati
dalį su Vladimiru' ir Krekuodaugiausiai sutraukt var mūsų laikraštyje ir butų ne Drauge priima krikštą MM)
redaktorium, kiti laikraš- nių įstatymų — jie yra aiš
meneu, didesniąją sau pa
prie Sąjungos ir kuo kitu, kai]) vien trumpu Lietuvos viršininkų.
ėiai (pav. "Keleivis" — o kus ir visiems Sus-o sųnaAT8IUKU8I0 VAR goniniukų
silikdami.
kad ateinantin Seiman vietoj perpasakojimu to, ką "Vil
visi žino, kas tas "Keleivis" riams, neišskiriant, žinoma,
Mindaugas steigia pirmu
1862
Algirdas
traukia
į
I0ONININKŲ SEIMO. B vargonininkų (kaip kad bu tis" taip plačiai ir taip sąži tinę Lietuvoje vyskupiją, do
yra) su mielu noru naudojo ir komisijos, yra gerai žino
Podole ir ties Mėlynais Van
vi» š}met), suvaliuotų kelios ningai paduoda. Taigi atide vanodamas jai valsčius liesi p. Rark. plunksna. Kų-kų, mi iš konstitucijos. Pamati
denimis sumuša įsibrovu
bet naujo "Tėvynės" redak nių 8u8-in<> įstatymų niekaa
\$Eą tik po susivažiavimui dešimtis, o tada didesnę jie- dami kitam laikui mūsų pa seiniškį ir Betigališkį.
sius totorius.
toriaus bent gorus norus rei negali permainyti, jei jų lai
'tfįuviv Yarg. Amerikoje, gą turėdami, galėsime ir prastąją
Bet ifi kitos pusės politiš
peržvalgą lenkų
1346 m. terioja Naug'.mln
kia pagirti. Ti0 geri norai kosi nor* 5 8us-mo sąnariai
tame
tapo
užmogata svarbesnius dalvkus nutari spaudos apie Lietuvą, mes kos aplinkybės priverčia jį
apylinkes, supykęs dėl uauapsireiškia, kad ir slėpimo (XXVIII, par. 4). Gi mo*
K. atruraskis.
miga Lietuviu Vargoužsiganėdinsime
eia vien padėti Prūsams ir Žemai gardiečių
neištikimybės.
Mukų Amerikoje", pra
prisiminimu iš vienos pusės čiams, sukilusiems prieš go- 1368,1370 ir 1372 m. per tris negeistinų apsireiškimų or džiagos komisija turės už
(nesutikimai, tektinai Iš kuopų ineSimų,
rijo po visus laikraStų i8 senovės ir dabarties dulingą Kryžiuočių Ordeną kart daro žygius į Maskvą, ganizacijoje
barniai, ardymai); dar dau projektŲ i r dabar veikian
kad S, L. V. A. nieko SUSIV. L. R. S . A. CEN faktų, kurie ginfiuose tarp ir dalyvauti toje aršioje ko
ir laimi kovoje.
giau išeina jie \ aUcfttc, kuo čios konstitucijos, kurioj
»tarė savo pirmame sulenkų ir lietuvių nepaliauja voje; baisus mušis ištinka
Mirdamas Algirdas palieADRESAI.
ftbvhue.
turėję savo svarbą, iŠ kitos ties Durbės upe 1261 m. Min ka Lietuva praplatinta nuo met vaidų prležastįs yra — rasime daug gorų ir organi
zacijai naudingų paragrafų.
Vargomatis No. 25
dangas
su
lietuviais
užduo
tų
principų,
kuriuos
abi
besi
a
t
,
t
S
i
m
t
Jonas Rikteraitis, prea
Baltųjų iki .luodyj,, n u ^ H u > \ L ! į ! ' 1 ? T . ~ „ ! ^ . ! ! " • Dabar veikiančios konstitu
tyra. U e t , ° tiesink sako,
Ir taip, vi
ginsi janti tauti jau aiwskiai da vokiečiams skaudų smnMatydami lietuvių galy miamos žaliu.
6T James s t.,
cijos Seitnas atmesti negalė
jam net neaiSkua siekia
siems
žinoma,
jog
netoli
ke
suformulavo, arba, tyliai jų gį.
be, lenkai jiesko progos su*
Waterbury, Comu
jo, nesą feus-mas yrft užre
turi
tūkstančiai
S,
L.
A.
na
jį, V. A, ir klausia: ar S.
laikosi ir vardan jų kovoja.
Vokiečiai paleidžia paska siartinti su jais.
Lietuvių
Htf, A. tapo atitverta, kaipo Mateusas Toluba, vioe-prea.
I.
l i apie sugrįžimą Mindaugo stabmeldystė kliudo artimos rių buvo atsimetę nuo orga gistruota tūlose valstijose
ealonaline
darbininkų
Pirmučiausias faktas—tai stabmeldystėn, bet naujausi nį sųrysį su lenkais, duoda nizacijos vien dėl didelių pagal nuiiją konstituciją.
1139 Wyoming ave.,
Komisija neturės dirbti
a kovojimui su savo
lietuvių tautos buvimas. Ne historikai išparodo, kad tai progų Kryžiuočiams užpul mokesčių, kuriuos naujoji
Kxeter Boro» Pa,
*
konstitucija, buvo ant jų už "išsijuosusi, kad apskelbus
dėl didesnių ai
žiūrint i Gilberto Ir *itų netiesa2).
dinėti ant Lietuvos.
Ragi
pataisyta konstituciją pirm
Kazys
J.
Krusinskas,
sekr.
&ipo savo profesija
tolygių mokslininkų prloVisą antrąją pusę XIII nant lenkams lietuvių kuni- krovusi! Nustojlmas keturių
45T—17tb St.,
į mokslo draugija dėl pa*
šingus tvirtinimus—lietuvių amž. užima nuolatinės ko gaikS'»5ai Jogėla ir Vytautas tūkstančių narių — tai juk 1 liepos**, nesą Seimas n^ay?
o mnaiko* ir dailia tartauta ne išmislas: ji buvo ir vos lietuvių su vokiečiais, sutinka priimti krikštų ir nemažas smūgis bent kokiai rubežiavo jni laiko, Pats bflBrooklyn, N. Y»
organizacijai.
Kad užgy- damas toje komisijoje, nu
argonininkų Amerikoje 1
yra, taip pat kaip ir lenkų lenkais ir totoriais.
apkrykfttidinti visą Liet\ivų.
Pranas Burba, kasierius,
inau, dėlko p. VargomaLabiausiai atsižymi Vyte Tai įvyksta 1386 m. Tapvs džius Sitų žai»dą, reikėjo sei manau, kad ji savo darbą
tauta.
454 Main St.,
nwii&ku, jeigu ir "Vion.
Pradžioje, prie&hlstoris- nis (1203—131U). Jis devy krikščioniu Jogėla veda len mui padaryti Šiokius tokius užbaigs prieš Naujus Metus
Kd\vardsvillr, Pa.
pagarsips "Tėvyn«:
; f l savu laiku buvo prakųjų amžių glūdumose abi nis kart eina į Lenkus, pa- kų karalaite Jadvigą ir pa nutarimus apie *Ltą konsti ir tuokart
M
v
r
tucijos
skyrių.
^io tarpu ne nėje , kad kuopos turėtų
siekis Sąjungos
grįždamas
su
gausiu
gro
tiedvi
tauti
gyveno
skyrium.
Kasos globėjai:
siduoda lenkų įtekmei. Lie
toktinaij laiko apsvarstę
lt. Vnrg. Am. yra: "pakelt
Pagyvenę ilgą laiką pietų biu* jisai iSveja Kryžiuočius tuvos likimą ima į savi) ran padaryta nieko, o kaip p, R.
.) uozas Vasiliauskas,
visą projektą ir nusiųsti lt
ką mūsų bažnyčiose ir
kraSte, ant Ihinojaus kran iš Žemaičių ir apsigynimui kas Vytautas, apšauktas ir sako, komisija pngarsįs sn112 N, (Ireone St.,
misijai savo natėnMįii
$tižkų musikų H , o juk sutų ir Balkanų pussalyje, lie nuo jų stato ant Nemuno pripažintas Didžiuoju Lie vo įiiiumone apie mokesčius
Baltlmore, Md.
dar pirm NVVTTSotma, ;
ntama per save, kad vartuviai dėl neiinomų priežas kranto keletą apginkluotų tuvos kunigaikščiu, kursai tik aplink Naujus Metus,
Seime nebuvo ''d*!
da-gi su pasarga, kad komi
nkai nepakilę patįs
čių išsikrausto iš ten ir dau pilių.
Jonas Jaroševiėts
por 40 motų vioftpatavimo sijos nuomonę galės atmes ginjų apie "Tėvynę",
ikojcv negalės pakelt,
ginasi siaurėn.
Vytenio brolis Gediminas iSkolia Lietuvą ant augSėiau266 Silver St.,
ti ateinantis seimas. Svar tikra komisija apsvacptė
i bažnytinės, nei tautižSo. Boston, Mass.
Pirmuose mūsų eros am (131B—1341) sumuša Kry sio laipsnio.
bus klausimas tapo ne išriš lykus, skaitlinėmis pa
nutaiko*. Taigi ir tapo
žiuose lietuviai, be abejo, žiuočius ties Žeimiais (1319)
Jis **i įveda Lietuvon
Seimui, kaip galima si
Verta Sąjunga ne kaipo Kun. V, Viaglrda» knygius raudas jau savo dabartinėse {kuria Vilnių (1822) ir per- vienr dystę, priversdamas tas, bet tik nustumtas žaliu:
ff
žinti
lėibs,
ir
"Tėvynė
190
S.
Meado
St.,
,
., „ padaryta kaip tik tas, apie
štokų unija, bet kaipo
sodybose. Pasiekę Baltijos kelia čion- savo sostinę iš
likta p«> senovei su tfll
WilkeshBarre, Pa.
mn>
.mim>suis
kutugaikSf
•
*
\^
\
,.,/>»
iiT
profesijos ir sav
juras, randa jie čia likučius Trakų; užima visą Volyniją
pormaioomis spaustu
ilr
i
savos
klausvti.
Jis
1428
V
^
^
S
t
l?"^"
P.
Iiačk.
MNasUo
skaity
draugija, kuri rupiais pa* Kun. J, UiunSiuB, dvas. vad* finiSkųjų tautų (Livus). Ar su Vladymiro miestu, pade eina ant Naugardo, užima
Straipsnio p a b a i g o j
tojai
privalo
atkreipti
di
Unm musikos tarpe vargoeia butą lenkų, jokių žinių da pskoviečiams pergalėti Porchovą ir priverčia nauP. 0 , Minersville, Pa.
siminarua ir apie m
džiausią
atidą
ne
\
argumen
ų Amerikoje Kilant
Kryžiuočius, priverčia Nan- gardiečius
nėra.
ment: * to, kad Šelmi
užmokėti sau
ikai tarpe vargonininkų,
Atsitolinę nuo židinio sie gardą daryti sandarą su lie 15,W0 rub. Jis iSloidžia savo tus, bet į jo autoriaus gerus rinko mane "Tėvynės 1
i ji mūsų bažnyčiose ir Sąjungos Liet Vargoninin nos graikų, kultūros ir tarp- tuviais ir atiduoti savo sū dukterį Sofiją už Maskvos norus).
daktoriumi, bandortia
~
uge tautižka muaika.
tautiškų santikių, apsigyve nui Narmuntui pilis Ladogą, kunigaikščio Babiliaus T, su
dvasia, 'kurioje eis B
kų Amerikoje vyriausy
11
Gert. "Draugo Redak nijimo organas; beto
nę traškaučiose giriose— Ižorą, visą Korei i ją ir pusę kuriui* susipykęs užvaldo
tfcntras paragrafas S. L, V.
bės adresai.
išleidžia savo Volikije Lukį, Rževa, Kara- cija:—
lietuviai palengvėl praranda Kaporijos;
& skamba: "parama vargo*
koma, kad Bus-mas pe
s
savo senovinį kultūrini tur dukterį Anastaziją už Di čovą, visą Sioversko sritį
ukų, kaip
Amerikoje K, Strumskis, pres.
29-me "Draugo" num. pa- laisvamanių partiją,
190 Hlgb St.,
tą; tiktai kalboje, padavuose džiojo Maskvos kunigaikš iki pat Kursko.
niių, taip ir iž Lietuvos
Tvero ir tilpo straipsnelis "8. L. A. galva, Jcaip anas bandj
n
BixH>klyn, N. Y.
ir mytuose lieka Žymės jų čio Himeono, o kitą dukterį Riazaniaus
jfiteliavusių".
a, Sąjunga
įspėti
Jrgano
"
dvasią"
kunigaikščiai Seimaa" kuris daugelyje
artimybės su apšviestomis Aldoną — už Kazimiero, sū pripažįsta Vytauto valdžią vietų iuuutiiika.au tikruoju per ankstybas, taip it
neturtingus vargoni- P. Grajauckas, viee*piH>s.
naus Lenkų karaliaus Vla ant save*.
tautomis.
UB, norinčius lavintles Paea & Saratoga St.,
dalykų stoviu.; todėl kreip- rasis ifeireiSkimas ne
Lietuvių kalba, anot Orim do Lokiotko; ši kraičio vieto
idkoje,
b, Naujai atko
Baltimore, Md.
Jausdamas savt> galybę piuo*i į (lerh. "Draugo" teturi jiamatą. Kiekvfį
mo, artimiausia sanskritui, je atveda su savim apie KV stoja drąsiai į kovą si^ nuož Redakciją, praSydamaa vie rimtai žmogus suptas*
pusiems ir čionai Amerituri neapsakomą svarbą su 000 Gedimino paliuosiiotų įš miais totoriais, ir nors 1399 tos šiam mano išaiškinimui. tokia .Organizacija,
*ltoįe esantiems netekus vio- J, StnlgaitiSi ka»ierius»
40 AylvanuB St.,
lyginamoje kalbotyroje. Ge nelaisvės lenkų.
ftba, Sąjunga stengsis suiesHeimas uebtivo taip labai sivienijimas, negali
prie upes Vorkslos lieka per
WUkes-Barre,
Pa.
riausi Filologui vienbalsiai
Beto apie 18$3 m. Gedimi galėtas, l>et savo gudrumu truklmingaa, kaip tai rašo- žarna m partijų reika"
$ o t ją Ir e, įpuolusiam vartai pripažįsta U.
nas eina tretį kartą Gudijon, ir politika priverčia totorių n»a " Drauge". Aiftkus daly- tikslais. Susivienijimo
ininkul kokiem nelaimėn A. Gudaitis* sekretorius,
Kalba vienija lietuvius ir užvaldo Ovrueą, Žitn nnrių ir (diam»s savęs klausvti . o 10} kas, kad žmonės ne žuvįs, lai: broliškoji saviialp,
unga stengsis pagelbėt
P. O. BoxT3
ilgą laiką yra vienatiniu pa galop patį Kijevą. Su užko-! | n ( | u iA ^ ų apvainikavęs tad gal vienur—kitur ir lš« uybč, apsvieta.
Cagal iSgalę.
Silver CVeek, Pa,
matu jų tautystės; tautiško votimis sritimis pasielgia t Vilniuj siunčia į Auksine kildavo kiek karštesuės dis
Manau, kad Šiuo
Šis paragi*afas paroda
ji tveryba
apsireiškianti teisingai: palieka jiems jų tlnj^jL
atitaisau mi
Sąjunga yra: Siek tiek
kusi jos,
betgi,
aplamai nimu
t aut iskose giesmėse, dainose, kybą, įstatymus, puproeiu* 0 a | n p 1 4 1 0 l n t i r H | ^ ^ imant. Seimas praėjo suly straipsnio klaidas.
Menkai interesuojantis.
itiAŠi į darbininku uniją,
TSt^rdamas "Drau
\i visgi nėra pastatyta vien
•— Nuo Jiavo busimosios raudose, stlturtiii^ae, |>asa-|ir net valdininkus iš jų pa r i n drauge su lenkais, gn- ginamai visai ramiai ir rim
i, kad kovot už padidini- paftot Reikalauju tiktai mei koae, įvairiose apoigose, yrančių tarpo
Rūpinas jis ir ihi{» i r totoriais uhhunU ga- tai, ko prie* Seimą daugelio dakcijsi ačių už patą
algų, kas pas darbininkų lės.
Hotuviams nuolatiniu Hdl* krikštą priimtu rašo laišką | u t iną smufrf KnžiieM'iems. nesitikėta. IKsireifikimų "ea- mą Sitų kelių mano S
t* yra,
•^**^-,t
JH, kurio t^s gaisus Ordinas, THV\ "despotaį M . apie m pasilipu su prideranSiiI Vįf
— Kaip tai graiu iŠ taro- - » ~ w » . »
rašo, buk
2) K. Sklrmuntaitė: (Min- parodę* dar du kart MVO riuon i 4 D
lias paragrafas sako *
IVK.SkirmunttKadNiep 15 rauko*
s J4etuTO« KaralinsJgyvybe fcnklą (1414 ir 14- jie "bert*
— Krai^io-gi reikalauju mnem i nad Bultykiem, p.
>*t vienodus giedojimus
VlIlftll.Rcranton/ wam
ėjau. nor
vės", až
\V.i įvedimas vieno nuo joa tėvo.
KKH.
ifr-n.
"•>•»»•
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I daryia). Pandora jam pati

•te-

=e

,|)raugo^

Jie ėjo per KmitJhfield*, nors tai galftjo Imti ir tirnssMakdjos Atsakymai ko, h* jia paėmė j*) iii sa\«>
CHARLES DIOKENS
venor K<|uaro, OHverfm buvo vis tiek. Naktis buvo tamsi
patifj. Bet Pandora atsinešė;
ir miglota. Krautuvių žiburiai vos galėjo prasimušti per Kev, J. Sutkaitis,
su savim Rauto nuo Zeuso
miglą, kuri kas minutu ėjo (tamsyn, ir apdengė gatves ir
2112 datiki si,
KLAUSIMAS.
liautus kasftiukokiu neramumu. Nuo to visko vieta darėsi
dovana — dėžute, kuriij at
Pittsburg, Pa.
Verte JONAS KMITAS
dar labiau Oliveriui nepažįstama, o jo ateitis netikra ir
vožti buvo visai užginta.
lamoj i Redakeija!
pilna nelaimės.
r negaletumito paaiš- Epiinetėjus neiškentė, i»*»K. Striunskas,
(Seka.)
kinti per Jm\\ gerbiama *rėjo pažiūrėti, kas dėžutėj*
Jiems beeinant garsus bafcnyėios varpas pradėjo muš190 lligh st„
Vienatiniu ant to atsakymu buvo tik kartus raudoji-1 fj valandas. Su pirmu sudavjmu abudu Bustojo ir pakrei
laikraštį šiuos mitologis-lyra, atvožė — ir laukan i*
Brooklyn, N, Y*
"Argus", lėkė vargai, rupesėiai, Ilgo* mai jaunos merginos, kuri jį laikė apkabinusi ir draugo į pc\ galvas ten, iš kūrėjo balsas,
kus lodžius:
%
Juozas MaliSauckas,
tarė Naney, varpui pa
Aštunta valanda, Bill,
kti* M »» Busi ris \ " P a n - i r kitokios nelaimės, kurias j turėjo gurbelį ir rakte rankose.
Forest City, Pa.
—- O džiaugsmas! - šaukė mergina
Aš jį atradau!}h a igns mušti.
Pkilomela", »»t.\. pradėjo tuojau varginti žino!
K "Prometheus", "Ba*ĮNW vlonę tik daikte tespė- ( ) ! ()|iveri! Oliveril tu niekadėjau vaikuti, kiek nelaimiu
Kam dar man sakyt? Juk aš j)ats girdžiu, — at
T. Kiaieviė Box 16T,
%
mt ir "Tartarus"? Ko- jt> Kpiin^tejus užvožti — tnij ,,uki*neiim iš tavo I1priežasties! Eikš namo. brangus, eik. sakė Sikes.
\
ie, Pa.
reikšmes turėjo tie žo*vUtJ, kuri ir palikta amo- O, aš jau radau jį! Aėiu Dievui, radau jį!
Kas/i u ar kaliniai tenai girdi / — tarė Nanev.
r"
*
diiai senovėje i Vi paaiski- įn*m» t»° *tai dienai.
Drauge su tais nenuosekliais šauksmais jauna mergi
M. Karbaucki»s, 82 Q,
Žinoma, kad girdi, — atsakė Hike*. — Buvo per
4
busiu labai dėkingas.
Apie Philomelą ilga i*to- na vėl apsiliejo ašaroms, ir pasidarė taip histeriska (mer- Baltramiejų, kaip ėia mane uždarė, Viduje ten nebuvo
So. Bostou, Mass.
P, J . M.
vija- Tžtonka pasakius, jog dinti), kad kelios atbėgusios moters paklausė ėia jau stu- būgnelio nei už skatikų, nes nieks neatsiliepė. Bet, kada
Filomela buvo duktė Pam Vinėio taukuota galva, mėsininko vaiko, ar ne geriau butu i mane užrakino ant nakties, tai baladonė is lauko padarė J. Mikittaitis,
^^^
dion'o, paveldėtojo Attikos pašaukus gydytojas. Ant ko vaikas, kurs išrodė labai su ūžiantį kalėjimų tokiu tykiu, kad vos nesudaužiau savo
1327 Reb^ca
*P^v
l*usuk senovės graikų mi- sost* nuo savo tėvo Evihto- tingusiu, atsakė, kad jam rodos nereikiant.
Allegbeny, Pa*
galvos į geležines duris.
tcdogijo* Argus (viskamą- nijaus (tas tėvas turėjęs šal
— O, ne! tai niekis! — tarė mergina, pagriebus Oli— Vargiai vaikinai! — tarė Naney, da vis žiūrėdama
t$*> turėjo Aimtę akiu. d i- ėio pavidale). Trakų kam- verį už rankos: — jau man geriau. Kiva dabar namo, ne
J. Bartoseviče,
į vietų, iš kurios buvo išėjės balsas. — Ak! Bill, kokie jie
dŽiausiame (migyje penkios- \[m Tei eus buvo gavęs pa- geras vaike! Kikš!
4417 Marshfield av#i,^
jauni vyrukai! Bet jie taip kaip h\negyvi, nėra kų api<*
desimts akiu vis buvo atda- žadėjime nuo Pandiono, kad
Chicago, IU.
— Kana* dalykas mergele f — užklausė viena mote juos svajoti.
ros ir tėmijo \ viske, k a s į g f t l ^ g viena jo dukterų už
riškė.
Tuom susiraminimu Sikes lyg nutildė sukilusį pavy M. Urbanaviie, Bot
aplinkui darosi. Jam tai vy pnety. Buvo jam duota vy
— O, poniute! — atsakė mergina, — jau mėnuo, kaip dėjimų, ir drūčiau pagriebęs Oliverį už rankos, liepė jam
Thomas, W. V,
riausiojo dievo Zeuso pati riausioji Pmkne, bet Toeiti
tolyn,
jis pabėgo nuo tėvų, sunkiai dirbanėių, gerų žmonių, ir
i
Hera pavedė dabojimų lo- reus paėmė Pilomety, o kad
-. Antanaitis B6x 22,
— Lukterėk valandėlę, —• tarė mergina; — jei tu čia
nes, vienos Zeuso numylėti Proknė negalėtu kabinties pristojo prie vagių ir nedorų žmonių; jis beveik jau pri
Pa,
būtum užrakintas ant pakorimo, Bill, tai aš, taip nesisku
n i u Zeus pavertė lono kar prie jo, ifttmukė jai liežuvi. baigė vargšę motinų I
binčiau eiti pro šalį. Aš trypčia ir trypčia aplinkui, iki
«*- Mažas niekšas! — tarė viena moteriškė.
H
ve, bet pavydi Hera užtėmi- Istorija baigiasi tuo, kad
U*
Versiach^a,
<— ftik namo, eik, tu mažas galvije! — pridūrė kita. pargriučia, kad ir butu. prisnigta ir neturėčia skepetos
jo ir Sitį šposų. Tuomet p r o knė pavirto kregžde, o
u
65 Dąvidįpn st^
— Aš neisiu, — atsakė Oliveris, labai nusigandęs. — apsisupti,
Zeus nusiuntė savo paklus-i Filomela — lakštingala,
Lowell, Mass.
Aš jos nepažįstu. Aš neturiu nei seserų, nei tėvo, nei mo
— J r kas iš to per nauda f — klausė nepordaug jau
nu ir gudrų tarnų ir tarpi-1 Arion — mitologiškas artrus Sikes. Jei ne pamėtėtumei man pjubluko ir dvide
tinos. Aš našlaitis. Gyvenu Pentonvillėj'.
1H
ninfcų Honnesa (Merkuri- klys su sparnais, kuikurio*
Juozas Akevičius, P . Cfe
— Žiūrėkit, žiūrėkit, kaip jis čvierijasi! — sušuko šimties mastu geros, storos virvės, tai noi*8 čia vaikščiok ir
jų), kad uimuStų Argusų. l n i 8 žmogaus kojomis ir kiSilvor Creek, Paį
penkiasdešimts mylių, arba nevaikščiok visai, tai man tas
mergina.
Bet visados— viskn—regin- į tokiomis keistomis ypaty—! Ugi tai Naney! — suriko Oliveris, kurs dabar tik nieko negelbės. Kiva! ne stovėjus čia ir nesekus pasa -Vincas BtassviJet
tj slibinų buvo sunku nu- bemis.
pamatė jos veidų, ir šoko atbulas, su neapsakyta nuostaba, kas!
848 Hamilton st„
galabyti. Teėiau Hermes at-į prometėjus, ~ sunūs la«
— Matote, Jis mane pažįsta, — kreipėsi Naney prie
Mergina prunkštelėjo juokais, drūčiai apsisupo ske
Grand Rapids,
liko Situkj bi»veik negalimų p f , t o j r Klvnumės, išvogė «
aplink stovinčiųjų,
peta, ir jie vėl ėjo tolyn.
m
darlių.
Pradžioje jis ėmė dangaus ūgių (šviesų) ir do— Jis negali išsisukti. Padėkite man parveši jį na
Bet Oliveris jautė, kaip drebėjo jos ranka, ir einant Uonas Leipus,
pasakoti sargui visokias pa- v t t u o j 0 fo žmonėms. Užtai
mo, geri žmonės, nes jis užmuš tėvų ir motinų ir suskaldys pro liampų patėmijo, kad jos veidas buvo mirtinai nu
1022 Bay s i ,
į k a i t e s , o kad šis užsnūdo, ^ m l į ^ prikalti ji prie
mano širdį!
blankęs.
Superior, Wis,
išsitraukęs piemens dūdų ir Kaukazo kalmj, kur erelis
—* Kas ėia yra, po velnių! — suriko viens vyras, išė
Jie ėjo pilnai puso valandos purvinais, mažai eina
prodėjo dūduoti taip s«l- kasdien ėdė jo kepenas, knT. J. Miller,
•
tlftiai; kad-Arguso visos««ki» HOH vėt ataugdavai, IšKuo- jės, įš aludės drauge su baltu šunim; — mažas Oliveris! mais takais, sutikdami labai mažai žmonių, ir tų pačių iflLithuanian Storą
Kik namo'pas mamų, tu mažas suniuk! Kik namo tuoj!
vaizda nurodė, kad jie priklauso prie to pat laipsnio
viean \M> kitos užsimerkė. m\m jį Herkules,
Athol, Mass.
-— Aš prie jų nepriguliu! Aš jų nepažįstu. Oelbėkite! draugijoje, kaip ir pats Sikes.
HRsdų Hermes j} užmušė ir fiacchus, kitaip Diony
gelbėkite! ~ šaukė Oliveris, norėdamas ištrukti iš stip
Antgalo jie pasuko į labai siaurų gatviukę, ant ku
iftgelbėjo Tonf.
Vr. 8. Karaonas,
sius, vynvuogių dievaitis, rių vyro rankų.
rios buvo pilna krautuvių su drabužiais. Šuo pasiloido
Zeua — vyriausias dievas draikai, apvaikšėiodami UŽ2422 W. mh Btt
— Oelbėkite! — atkartojo tasai. — Taip, aš tave iš b*^t| lyg žinodamas, kad jau sargyba čia nereikalinga; ir
(lotinų Jupiteris).
Chicago, 111.
derėjimų vynynuose, apsi- gelbėsiu, tu mažas latre! Iš kur šiįos knygos? Tu jas pa sustojo ties durimis vienų uždarytų ir įnatomai neapgy I
Butiris ~
ndtologiškas getdavo vyiyi; iii to vėliau
vogei* Duok jas ėia, Tai sakydamas, vyras išplėšė iš jo ventų namų. Namai jau buvo beveik suirę; ant durų bu St. Petimškeviėą
Aigypto karalius, kurs už- Bakehus virto ir girtybės
rankų knygas ir kirto jam per galvų.
vo prikalta lenta, kad jie yra parsamdymui. Lentos butą!
223 B. 6th st,
mušinėjo dievų garbei po d|ev\i,
- * Taip, tai gerai! — suriko vienas per langų. — Tik labai senos, matyt jau labai seniai jų toij prikalė.
Mt. Carmel, fįų
vienų svetimtautį kurs jkol Tartarus — gili ir tamsi
tokiu būdu atvarysi jį į protų!
— Viskas gerai! ~ s u r i k o Sikes atsftrgiui apsidairys*
davo kojų į jo šajij — vis tai bedugnė, gulinti taip giliau
— Žinoma! — pridūrė dailydė, užmiegotoms akimis,
Naney priėjo prie langinės, ir Olivejris išgirdo skam
. K. PetrAuskaa,
i apsaugojus savo kraStų nuo pragaro (Hadės), kaip
pritariančiai pažiūrėję* į langų.bučio balsų. Jie perėjo į kitų pusę gatvės ir stovėjo kele
418 Middle st.»
Alkido. Jį užminė ller- pragaras nuo danrfaus, TV
- 4 Tas jį pataisys! — atsiliepė dvi moters.
tu minutų po liampa. Davėsi girdėtis lyg negarsus gftgždė
Konosha,Wis.
tulas su pagaliu.
nai 2oua huvęs uždaręs tita
— Jia da gaus daugiau, — tarė tasai vyras, davęs jimas pakeliamo lango ir tuoj paskui jįegarsiai ateidarė
VttitlĄs: ^Pandaną'* grai- nus, kurie pakėlė prieš jį jam antrų smūgį, ir pagriebęs už apik^klės. — Eikš, ma durįs. Sikes be daugelio apedgų nutvėrė; nusigandusį vai
A. Urbonaviie,
kų initoloiriio.ie. n
maištą ir padėjo Prometė žas valkata! Še! Buliaus akie, dabok jį!
kų už apykaklės ir visi trįs greit a t s i r a s viduje.
329 RiVer st.t
YrA Pandora. Apie jų, trum jui išvogti ugu iš dangaus.
Da nepasitaisęs visiškai po ligai, suglumintas smū
Priemenėje buvo visiškai tamsu. Jie palaukė, kol žino
Plymouti, Pa,
[s . pai Imant, šitokia istorija:
Mi
giu ir staigaus užpuolimo; uugųsdintas baisiu šuns urz gus juos įsileidęs, neuždarys durų.
Prometėjui išvogus šven— Ar yra kast ~ paklausė Sikes.
South Bostoniečiui. Pana gimu tr gyvuliškumu to vyro; ir visiškai pergalėtas vi
JuoKks Podžukynąą
tęj4
ugnį
nuo
Olympo,
J!^
m
suomenės pritarimu, kad jis buvo, tikrai pabėgės valkata,
— Ne, — atsakė balsas, kurs išroįė OHveriui lyg hutu
1338 So. Canal S i
šių
atsitikimų
pilna
visur.
m smimanė sudrumsti lai-~ kų vargšas kūdikis galėjo padaryti! Jau buvo sutemo, girdėtas.
Chitego, 111.
Tamsta
uepadnodl
net
vardų
m\\ kurių toji ugnis nešė :
— Ar senis čia? — klausė vagis*
Todėl liepė H?. to p&vartllių. Žinia neintei*©- aplinkui namai tik retkarčiais stovėjo, pagelbos negalėjo
tikėtios, pasipriešinimas buvo per niekų.
Da akimirks
Neti,
— Taip, — atsakė balsas: — jię*baidai pasibaigė ant I)f>m, M. Andrulioirfą
į d a r y t i i8 molio mo- 8i »8tt »^*m*
P«'
BI
nis, ir jį vilko labirintu siaurų kiemų. Jį vedėsi sparėiai, burnos. Ar jis nudžiugs, jus pamatęs* Suvis ne!
im9mw m
65 Davidaon st*
*.
— gražių—gmžiau- J
^ 0mm ~ t
Atsakymo būdas ir balsss, kurs ji ifttarė, išrodo Olikad
keletas
jo
rinkamų
liko
nesuprantami.
Kad
ir
butu
Lov?ell, Mass.
su visomis moteris-' • , . , * .
^
\ erini pažįstamu, bet tamsoje nebuvo galima įžiūrėti kal
fis s|lpnvl>ėmi«. Jai buvo P ^ 3 ^ a u savo vym Pm- suprantami, jau nebebuvo kam gelbėti.
bėtojo.
A nt. TulkAnia Box I9mm
Pandoros vardus. "<> ««*»"•*• įėilc* imr;f T#l—
Duok
kokj
žiburį,
—
tarė
Sikes,
—
kitaip
męs
nu
_ išmokino j^v visokį «V-»pHkr. Kauno rėdybos;
Plymouth, Pa.
Jau liampos buvo užžiebtos, ponia Bedvvinieuė nekan
4»ių darbų, Afroditė dai Ammke penkti metai) j n r - triai laukė, kad atidarus duris. Tarnaitė jau dvidešimts sisuksime sprandus, arba užlipsime ant Bunęs, Dabok sa
.
įpaiėjimų. Paskui <lra- miaus g ^ o n o Brook yne, kartų bėgiojo ant gatvės dasižinoti, ar nematyti kur Oli vo kojas daugiau nieko!
Julius Bukantas,
1
N Y K,IH M
,
—
Palūkėkit
valandžiukę,
aš
tuoj
atnešiu,
—
t
a
r
ė
ir Horos aprėdo jų - *
"*»« *W J° *&**$ verio; ir abudu ponai vis da tylėdami sėdėjo tamsiam
94 Blaekstoue st*.
balsas.
Buvo
girdėt,
kaip
kalbėtojas
nuvėjo,
ir
už
minu, j^ažiai, kad nei dievai «»^todžiai
meldžiu man kambarvja ir žiurėjo į laikrodį.
|
Boston, Mass.
tos
pasirodė
ypata
p.
Jono
Da\vkitm'o,
arba
Gudraus
Suk
Itnonės negalėtų prieš jų P«»Hėfltl«
XVI,
lirti. Atėnė nusiuntė jų
Tikkų atvažiavusi iš Lietu Apsako, kas atsitiko su Oliveriu Twistu, kada jį Nancy čiaus. Dešinėje rankoje jis laikė lajinę'Žvakutę, įspraus Jonas Hamanauokaa
ta^ į perskeltų lazda.
^rometėjaus broli Kpi- vos jo žnioiaj
135 Ames st.,
atrado.
M
.launasis
ponaitis
nebalsavo,
kad
|wtrodžius
kitokį
Įjjų ( matanti paskui", Julijaua Bušmienė,
Broekton, Mass. ' •
A i it milo siauros gatvės ir takai užsibaigė plaėia, at
ženklų, jog Oliverį pažino, kaip tik juokingų nusišypsoji
UI HridgeHt,,
lįfilsuprantant} savo klaivira erdve, kurioje buvo išdraskyti tvarteliai ir šiaip jau
mų, bet tuoj' apsisukęs užkvietė ateivius žengti vienų
P. Miškinis,
BivHiklyn, N, T.
tik po to, kaipn ji
ii yra
vra pa
pa
budos, nurodančios, kad Čia butą gyvuliu turgavietės.
laipsnį aiiKštyn. Jie perėjo per tuščių kuknių ir atsidarę
{įjffpi
Boxl24, 35Arthur
Priėjės
tų
vietų,
Hikrs
liovėsi
taip
bėgės,
nes
mergina
jau
•MMMMHMMM
"j I duris į mažų, žeme atsiduodantį kambar), kurs išrodė lyg
WP
Montaną M m
negalėjo tesėti. Atsigrįžęs į Oliverį jis liepė jam paimti t
(butų pastatytas jam ant kiemo, inėjo į vidų ir tapo pa
rankos Naney.
F. B. Versoeky,
sveikinti garsiais juokais.
ti
-H Ar tu girdit *—• užgriovė Sikes, matydamas, kad
257 So.
— O mano kudlos, mano kudlos! — šaukė ponaitis
Oliveris lyg abejodama* dairosi aplinkui. Jie buvo tam
8o. Oi
<'baries Bates, iš kurio plaučių tas juokas išėjo; — štai čia
šioj' vietoj* toli nuo tako, kuriuo vaikščiojo žmonės. Oli
jis! o, džiaugsmas, jis čia! O, Kagin, tik Žiūrėk ant jo, Frtveri* suprato, kad pasipriešinimas nenaudingas, .lis atki
Rilie, žiūrėk! Aš negaliu išlaikyt; toks juokas, kad nedatu- Stanislovas J. SftbkB,
y Jo raukų, kurių Naney dručiaj suėmė.
«
- • Duok man kitų! — tarė Sikes, paėmus antrųjų rėsiu. Laikykit kas malie, ba trrtk*iu!
Box 239, Lewiatoą
Su
nesuvaldomo
juoko
priepuoliu
(lliarley
Bates
at
Oliverio rankų. — Dabar, Buliaus akie!
sigulė aut grindų, ir penkias mitintas spardėsi iš džiaugs
&uo pažiurėjo ir ėmė urgstl,
mo. Paskui pašokęs ištraukė Sukčiui Iš nagų lassdų su |pr. F. JpSkovias,
U
H kiūrėk čia! — tarė Sikea šuniui, paėmys Oliverį
....
131 Jaekson st.,
žvake ir priėjęs prie Oliverio apžiurėjo jį aplinkui. Tuo
rkIK jei jis ištars nors vienų žodį, griebk jį! Su syk žydas nusiėmęs savo naktinę mučę ėfnė linguoti prieš i" Lawrenoe, Masą*
tarauti!
nusiganduaj vaikų. Sukčiui, kurs buvo rimtesnis ir retai Jonas (laleekas,
r*
H
Ano suurzgė vėl ir apsilaižęs žiurėjo į Oliverį tokio juokėsi neatlikęs reikalo, stropiai iškratė Oliverio kiše
M' <įplfT
109 6r6. 3rd st.,
mis akimis, lyg norėtų tuoj* įkibti į jo blauzdas.
Brooklrn. N. t .
nių*.
'
—< Ji* paklusna*, kaip krikščionis, tegul apaksin, jei
Žiūrėk ant jo Įmrėdų, Fagiu! — tarė nmrley, pri
apie juos neteisybė! ~ tarė Sikes žiūrėdamas į šunį su maloniu
kišęs žvakę taip arti, kad vo* tik neuždegė Oliverio jupu- JEun. A. Kžerskis,
šypsojimu ir žiauriu pagyrimu, — 1 kilia r žinai, ko tu gali kės. * fciurčk ant jo jiarėdų, puikų* drfrįužiai ir kaip pa
5447 R. Wood st.f
inlau**, vaike; gali rėkti, kiek tik nori, fttio tave apstsb- ^
m p
k ^
(} i ( 1 ' k u y g o l s _ jLįįiįjfc i r tiek,
Chicago, M.
dys. Duliar
Dnbar plnnyn,
plnuyn, mažuti!
KMIH..!
TW%
Fagine!
Auo |iamo*avo vuodega% atlygindamas UŽ tokių gra
Toliau* bus.
Jnekų; ir da sykį suursgęs Oliverio pasargai* ėjo pirmiau*
PlttfttOflf P§«
! ?*ia, rodv damss keiių.
m i M|I i m

OLIVERIS

•

r! i
t

• •

i !

*

i

i
H

i

!)..'

H'3

I

- '

•

»

• I II^WW»

<m

f,

»

i

i. f *

••y'x

Pittston Rangės (pečiai)
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yra padirbti sulyg
ve
vimu ir su didžiau
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Gtotvėkaryj \
Gavo medalį
Ii/.(l(,»; keliauja į laimingo Ja-j
Kinematografai
labai
ma
m VAR&ONI
doje visoje Anglijoje. Kru1\ą aš matau, fms t a \ e Kon<lukė|)nus: — (i koleiIVr koroktoriaus iipaptfi- tami paveikslai daugiausiai
KINKAI
J ieško laimės, naujo g\
4
M
medalius, ~- atsiliepė Aii-Įvį, kuris i ukė eigaret*)). —.
Turime
atspaudo
šv.
Ro
tt) Muhnnoy City, Pu., ir žimvjii.u. * Juroje , pasku traukiami iš Amerikos.
veninio ir turto.
drius, susiėjvs su savo mn-ĮCia uždrausta r ū k y t Matai
tiniame
posme
jsiskverbė
ib AuSroa Vartų lietuviy
ipijos Chkftfcoje, mokau stambi klaida. Turėjo būti:
Pažangiausiu miestu viso
~ •••,*"
j a 10 centy. Kalbantieji ro ^ « a v i n *» l l w d a , » '
(nerilkyt).
ijio gorai v^sti chonj ir at- Dėlto Tu, jura plaėiausioji. je Turkijoje yra Salonikų.
DIDELIS PIKNIKAS
l a n d ų tepasirupina parai
~ T i drąsa — atsakė lg-į Keleivis;— Taip, a§ tai
piuuMiu mokyti mokvklo- Tokia ūkanotu, tamsi,
matau, liet aš ton matau ki;— Mahauoy n t y > $W. Dėlto ir bangiuos pasišiaušė
:t8-tos kuopos s . L lt. K. traukti tajemnyttas. Adre-' niūkus.
jai,
mdiiCHiui ir įueigos.
A. pagelbiuio skyriaus iš suokite:
K«gi tokio n e p u p r u s t o į P ' ^
LAlMfcH ŠALIS.
Kad jau užkariauta esi.
liSaukti šiais aclit'sai*:
Homestead, Pa., atsibus pa-jMM. Adresuokite:
padarei?
Turkey R.«l Ciga^ets' (r(l
Seni,
jauni,
dideli
ir
maži
.,
,
kyk Turkiik.ua (-igaretus).
jJBtev. C. Aiiibroasnitis,
. . a
,. ,
u e d e l v i e , l i e p o s o d . IJMI m .
" Draugas"
ramiai
sau
gyveno,
dirbo,
•
•'
*
.
— Apsivedžiau su nasUvTad aft juog ir rūkau,
2323 \V. 23rd P!.
. ., .
, ,,
ant Homestead Parko. Pra314
E.
Market
St.,
nuutUiKsi sedanu ir akėdami. .
.
.
, i
ĮVAIRIOS ŽINUTU8:
turinėiu septynetu vaikų —
OhUagOylll
\r\ ,
.• 3X «. sules J)-ta vai. rvto ir trauk-1
WilkeaBarre, Pa.
nenorėjo is hzr
;
. . .
buvo atsakvmas.
į,/
ir
Vokietija, turi 32,449 gy* . Neivienas
. . ..
i.i
j sis iki U:d0 vakare. Muzi||į>v, 8. PautitMiins
.
..
dytojus, t. y. po 5 kiekvienai du skirties; mvlejo savo gini
• HUt.Jill
.,.,.
v
• Jlahanoy City, Pa.
.
,. ,
'kantai bus pirm(»s kliasos.
desimėiai tukstauėiŲ gyven " v
c
tu
s
namus
ir
apvhnkes.
„
,
,.
.;
li
toja. YM) m. gydytojų buvo
. r..
...
I žpraso visus lietuvius ir
VT
^^^n^Tv
Nei
gmie
negirdėjo
nei
'
.,
IVi4 .
Jpaioškau Ajntaiio Jueiaus, 481) mažiau.
i
I *v
i n
lietuvaites is visos PittsburippN
•
iimnčio is Kauno gub.,
vienas apie
tolnnus
kraštus,
l
.
.
.
* goIš
aplinkines
ant to puikaus
Jaučiuosi kaip naujagimis. — Pn. Jot. Hejhal iš Kast Joniu n, Micl., prisiuntė Įj;
kitur
atvažiavę
lai išli
iniv p&v., Girdiškės Vokietija paimdavo 1910 aimingiji .ir turtingu svietą,
*
.
,
,
.
.
mes; .f/
mylėjo. .savo gimtiuos
mums sekantį laiško: "Smagu man primeti, jog sulyg Jus patarimo ėmiau tūla j]
. . . lpa
pasilinksnnnuuo.
iš
streetkario
ant
kertės
^ MataiiHtf kaimo. 17 mo- m. potasiaus už ^4H,5(RMKX) XT
Negeidė
nei
turty
nei
lai
,
,
rx
A
A lt
salį už viski) labiausia.
laiką Soveros Gyvasties Balsamo, ir tikrus stobuklus jis padare. Dabar jaučiuosi ] |
Kiglit
ave
ir
Amity st. ir sė
1JHM)
m.
parduota
tik
u
i
kftip Amerikoje.
Pirivi
S drūtu ir sveiku, nokaipo atgimę« M .
liet koks tai vyras, Ko
i i
'
da į Miffliu ativetear^-liue
uaia gy Mino Shimandnry $KU)<MMHK), 18!*) m. — llft
lumbus, užsigeidė jieškoti
MW#0«<
ia k u r ižvaiiavo į Pitts- $o\500%000, o 1880 tu. tik už
stn»etkarį. kuris nuveš j par
naujo svieto; o kad savo turą. Busiu dėkingas kas
ką, l'žkvieėiami yra visi, o
tŲ ir išgalės ant to neturėjo,
visi.
Komitetas.
j j praneštų ftiuo adro^ *
"-«•
todėl meldė karaliaus, idant
Perninl Kanada pirkosi iš jį tame dalyke gelbėty, —
[artina* Pocius,
Suv. Valst. anglies už $3G> tas apsiėmė.
Gudrus Antanukas.
413,928, t. y. tris syk dau
i 7W> Bank s t ,
Ilgį laikij važinėjo j i s po
Antanukas: — Dabar tė
!•
giau,
nekaip
1894
m.
Waterburv, Coun.
tyrus vandenius ir gilias j\i- tis turi man duoti žadėtą
Rūpesčiai, darbas virs pajėgų, jėgų uustojlmas ir kitos
rias, pakol sustojo prie kraš kvoterį, nes jau nesėdžiu
prio*astjs padaro tai, kad žmogus išrodo senesniu, negu
to nežinomos žemės.
paskutiniame mokvklos suo
yra. Pažiūrėjęs veidrodin, matai raukšles, išblyškimą, in
Ui*u—J
P u kiek laiko sugrįžo į sa le.
du i»us i u s veidus, pailsusi veidą. Daryk ką kiti daro ir imk
>i
vo gimtinę, pradėjo skelbti
Tėvas: — Labai gerai,
apie laiminga šalį, labai ja Antanuk, štai tau kvoteris,
Oalvot akwdfjimw, jwWh w w
išnirdamas.
^McHiimai k r a t o j 4o»uow.
M
bet pnsukyk, kaip tas vis
Paaštrina virškinimą,
Kilkui** ar kiloki ilog? ieaklai netaeu*
Tuoj laimės ieškotojai iš- kas atsitiko?
i soiikii padėjimą jeigu vartoti
Prašalina užkietėjimą.
! siskubiiK) į tą laimingą šalį, Antanukas: — Paskuti*
Pataiso jeknų negalavimus.
J Ameriką.
uis suolas tepylu išteptas.
'
Apveikia
silpnumą*
Sunku buvo jiems pradėti
i
Kitaip suprato.
'naują gyvenimą; ir kolei vis
&
Priduoda žmogui naują gyvenimą.
Stora moteris,
priėjus
S f % . Ir i 5 ! \ l b o Ą 8ew«kl» | ką sutobulino keli šimtai me
:
pifmegdiiojimų ir klwtavimų, iiūrek
prie vieno daržo var{ų, prie
tų praėjo. ,
lik kaJ butų I l t i m i r m0*« vardas.
Nedaiaidžia anksti pasenti. >
Galutinai kas tik gyvas, kurio stovėjo vaikas, užklau
75 d
kas tik išgalės turi, pradėjo sė j o : — Ar aš galiu įeiti dar
n
keliauti ėionai. Palieka sa žan per šituos varius/
— Aš misliju — atsakė
vo taip ilgai mylėtą tėvynę,
r6ir%aicn«|a y
vaikas
—
nes
neperseniai
atsisveikina
su
ja
ant
visa
iii
kad ikvalei miegotum laike 24 valandų.
geidžiama, kuomet turi r< u mutizmo skau«
dos, apleidžia savo gimties (Ma šieno vežimas įėjo.
dūlius, raumonyse or kauluose, arba nu*
Ar miegi t Jeigu turi silpnus dirksuius,
t'
9m
Dagiliuką.
mm*
garkaulio skaudėjimą ir uouralgiją. Taip
suerzintus, tai negali miegoti kaip reikia.
Klaidos pataisymas.
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Honover Bretving Co.
Grynas
Elius, Alus ir porteris.

mm

i

Atkreipkite tavo atida ln produktų, Juiių tautteiio iš
dirbama. Sandeliai Buttomvood, Wilkea-Barre ir
Nautieoke, o bravoraa DanvUWj.

tnN MaNiiMiakM, Mamigtrlt Ir Pr»ild«nt

Or, OM.ilof.

Abu ItkloMa.

S»MMIMW.

RUPTURA

fli

ECOND WARD HOTEL

Išgydyta greitai, b e pa
v o j a u s ir a n t visados.

rrmnk Wwtm tavkiliiluit.

h

HEK

.

.i....

1
I

Be peilio ar operacijos.

Bottbejones gal pntornijai.i
kad Siamo mėty laiko tan- ;
kiai jautiesi nuvargę* r ' a s
reiškia, kad reikalauji ko
kios norint Hjitep vaisto, ku
ris suntipriutų tavo organiz
mu. Mv» patariamo vartoti
Trinerio Auiorikoniską Klixinj \H Hittor Vyno. Susti|>rina malimo t)rganua ir pri(iuoda jie^as visam ki\nui.
Šitas vaistas yra geras nuo
pilvo ir žanuj ligų, nuo ne
sveiko kraujo ir nervu, nuo
netekimo apetito, jiegu ir
energijos. Taipogi pataria
mas vartoti nuo kepenų ir g
plaučiu, ligų, nuo reumatiz-

—' •

«

t:

m* t II

Ii • » • > ! • •

Severos Aliajus šv. Gothardo«

atnaujina pailsusią nervu aystomą, nura
mina suerzintus
dirksuius,
sugrąžina

jiems jėgą,

atgaivinanti

* Jis pasiekia skaudulio vietą. Nieko dau*
giau nereikia, kaip jtrint delnu aliejų ir
apriSt skaudamą viotą.

Doleris bonka.

* Kaina 50 oontų,

duoda drūtą,

miegą.

•

••

5 DEPOSIT BANK

m Waahington 8t,
WTTJn*rUfcBl, PA.
Kur lietuviškai ir lenkiškai susikalbama ir susirašoma.
Suvirsum 30 metu daktaravi
mo. Mioate Wilkes*Barro mušu
iglaunaa ofisas. Prisiuak 2e. mar
kę, o gausi knygute apie rupturą

e . MavlMt Ir Hancock SU.

VVILKES^BARRE. PA.
_ 3-4ią ouoiimM nuo*8ud*tų pinl« ir ima pii
g u ant laiMyJino nuo dolerio ir augMiau.

pinigus in visas svieto ši

dykai.

lis.

mmm

8everos Vaistai parsiduoda kiekvienoje apHekoje, Pirk tik Severos, o kitokių n *
imk, kokiai Tau duotų.
f
. i

, . . . . . .

— > .
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Daktaro patarimai dykai; rašyk pas
JL
VI

i

^.^ . . A i

E R»

b

i
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krajavų) IŠkaplierių
atutiniu (krajavų)
Panosftv.ir Sv.
Sv. Traiees,
Traiees, gali
gali gsu
gau
ti pas mus visada. Mes išdirbame
ir reikalaujantiems pasiundiam
porą ant pažiūros.
M r*. A. Smailiene,
2737 E. Paoifio St.,
Philadelpbia, Pa.

'

lu Piltstmo

«

B«i dueeaa ksetnrls- , ; .

Yinoam
ii

Alus

mmm

Męs padirbtinK* visokios
I m p o r t u o t a s F o n o g r a f a s d y k a L ; vų^im t u H e 8 i J e I g u n o r i HU.

Atdara nuo 9-nių M ryto iki 3-jų po pietį); aubatomu—
nuo 9-nių — 13 Ir uao T iki 9 vakare.

A.

.

.

* , .,

••_

r

ka« mttfcs m l v t ) d a r b o \v laiko, įvika-

1

"tii
Hlaka aaa ten **• » * n i * w ' «
gians
aeraikalauiaai

1 doUrla, IŠBANDYMUI AR REI
KALAUJI SVEIKATOS
lt iiaifolljl* sveikatų U m i Prslau prttiąsti man iabanilynmi i
oorvlSJkae, bt» dol. v»rt*» bakeuką '*Kattjittsiv M#>
m tllpnte,
tllpnit, fterviakM,
, jei|uu kenti »k
Hk.u.lėjimą
<
vUku Pigulk\)M.
ii»k»Uce»>
_ _jte»SV tuH
Ittrt .kauaėjima
ei
H ir eeaaoee Ir krutinėję,
M tMnitlirbfe, arb» k«*tl nuo VarUas ... ,»«...
,......»»
bm ktaiaSi bei j»rivatttka slapta
fW lai atelfskta man anvo var«l», o
Oatfo ir No
4jk«l.
sileeUe
, ui pet 10 dien* litas pibasi Hititikriucs, kad jos Tainoat kurte dreuaa reikaiaudamM
,Uu* svaUtatą, tnitruisa ir
iada ffieiyai amn 1 dolerį, ~~ pilių prialfR te eeatu markėtaie. tie
,a nereikalauk mokėti nei aptUlea I>r. T. Ilartiuauoo, i>nujai | *
>, kalei pendtlkrjil, kad pi- tašyta iaiaiata knygą H» ***** *'••*•
tiilaai getee.
MkU
^ f U ^
t^2S!Jk"i-JM ^rkuiia<va, ,« lmaraua k«m
' TSftS deierio nliio, p« ^ •!»»• vumkias Ugae. Se4kia adreea«.ti
!***
limip virmti p* f, HaUSSia* t l l »

šita. u p « ^ - j v

267 E. Market st

ii feriatiaio mae«U. turi
• 1,-UU nikaiiM triab*.
ir labai farti skamba.
Turėdami mnea, Foa*
grafą f* ,,u earaaujti t a
mle paiku atusikee baa

Wllk«s-Barrs f Pa.

iKiftejrM yra |«iar7iai

rtaukelta Itk eaaMa4
l t . madeaita »*lmtą, it
ISfirati m%
f «|«aiU
Hmuim Uutiika.. darbini*kUka* Ir kitokiM daiaaa, i e W a k a a f ^ y g ^ ^ g ^
r
**Jl« laWi«MI vUekiv ia»tru»*ata aaviaale ir erkeetru.

bai naloaa ae tik juma ir
ri«ag'efaa >ta ferUaaiaa. koka tik dnb«» 9** W
- ••
%ą Faaefmfą taria dykai, l'riaiaakiu Iii tOt. mariam
ir
mfi
dr m
jam
m certaaaie
garUaate Maail
Stailka Tabako ui H. ir i% •Hmejf^ * S!^L''l
orodymam, kaip ramia afenmU Aptarejf |*r tipraaa, smasllslls
tikaaian SiJO
^^
.
•i t>eaaa yra aupraatama ii paik,. . ^ a
"•J^^^Jfi&Z
pam«mit<, kad baeita nagaaadint. Faanrga
a a am uaaaa.
^a^^^

•

. ' . • - .

^e^S . * a e r ^ »

^^

1 1 ri

Jau atsidarė visi Parkai; pra
sidejo piknikai ir visoki pasi
linksminimai, tai jau laikas iri
nauji siutai pirkti pas
RosenthąFą.

>/.'[j

« M M

LOUIS ROSENTHAL,
ANT įlRBY'S KRAUTUVfį.

South Maiti St,

^ ^ JS^*

įaiMt et, M# t, m Sa, m> f.fc»im. «.?

LilLtiiii

nsft*ntO

pyp# matilnotv

kad

nava dfa«gt«« pirkti
U aiuaa Anaaa tabake
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Dn Alex- O'Malley

' • -V

• J
um

mo, gaivos skaudėjimo irtWilkes-Barre line DrilI C(K

•—* t

m

greit gelbėti.

.---

Diriai numesti ant visados.
Ckriausi Importuoti Iv naminiai
Vynai, t i k t a * * Alus, Oiftjpal ir Visiškas gvarantuotas isgydit.l.
454-466 MAIN ST.
raas rupturoa (abiejų lidiu), ienų
ar jauni) nepaisant! kaip ilgai ser
P i n u o s klesos karietos gate, gydau be peilio.
Dr. O'Malley naujas spasabas
ir arkliai parsamdymut ir gydimo yra visai nepavojingas,
. pi
jiaustimb, be skausmo, be ope
gmbinio ofisas prie Bussell K
raoijos, be atsitraukimo nuo už
gatvės.
siėmimo.
EOVVARSDSVILLE. PA.
Nereikia jokiu diržu kada ilgy- į t a i p o g i i š v a l y m u i visos s i s - !
dau.
Gvarantuoju uiganėdinimą.! f
•
rp •
A t. ,
NtulM *•*•*-+• S041.
U%xmK
Btll M M M M S2S4.R.
Dėkingi imonee prlsiuntineja'
Apt»^Ko*e. .Jos. U i
padėkavoDoe kas dien. 8uvirl 500 ne r, 1333—1839 8 o . A s h l a n d
ligoniu Hgydiiau praehą metą. | a v 0 t ) (^hieaj<o, I i i .
* * * * * * *

v i ,
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Severos Nervotonas

TIKAAS LENK1SZKAS

• i « • »
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Kapitolas su perviršiu
$165.000.00.

Šitoji l^mka pri&iurotuu
iSUiiko palyginum} su
u
iril
* l "iSuvu»nvtuĮŲ Vfilrtita vaibravoro ( ,IS
*.(1.| <a a „uoAinuMus
dūktu M kokio l..-«.
.i(ls ' M
savo skoniu ir ryšia.
. n m md6įų
^ ^ (,nUmn
Padirbtus iš gmau»ū> se-: M , w l f t n c k ė t l Hotuvlikni.
lyklo ir apvysiu, kokius tik
G. N. Poatlethwaite,
pinigai gali nupirkti, ir kuoiždininkas.
aSrtiausia užlaikant sveika,, ,
fa* reikalavimus.
Mandagus patarnavimu*.
^mmmm^mmmm*tmmmmmm^mmwm£*mwmm*mmmmmmmmwmmmmmm*^mmm

M\i8\j produktas semium* nnaljuotos, stati.uW.
PaHeiHlinuną
vokuojama
svarinu, užtai įtaisėm vienu
paskui kito skiepus, kuv lai
kome alų.
Oalito porsįtikrinti pas mus atsilanko,

first

NatiomĮ

Bank

PUBLIC SQUARE
-i

rrrrr=sr:

Į

UNITED STATES DEPOSITARY
Tir

e .'!:,'• • - r .

' f" i — r

1

i

Wilkes«Barre, P a .

WM. S. Mr. 1.KAN. f ' m l d ^ t ,
FRANCIS DOllULAS, Cathttr.

nTnnrn-ai

. . . .

!

tmsmmm*ximj)mwm#mmmmnm

JONAS KARBA USKAS

paskutinis.

u u
c*
kjc.it I Y I B *
Geriausias Llotuvys

Drabužiu, čeveryku ir vyru galianterijos
, krautuve.
Turi gerą patyrimą vaiaboje ir parduos tau viską
pigiau, negu užmokėtum u i tą patį daiktą dideliame
mieste,
Pirkdami pas Jonu Karbauske, galite sufiėdyti
pinigo, nes neveiks mokėti už strytkarj ir nereiks to
li v a l i u o t i
»

Main str., Nanticoke, Pa. J

&

w.

• *f+w*">>

Lietuviškųjų Šv. Kazimero

Seserų Seminarija
i II " ' i , " ,

r\ "ii runitn

ssagafess

CHICAGOJE.
Wetuviški>sit»s Sesers priima pas save mer
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
j e prie reguleriskojo mokslo, arba ir atskyįrium. yra mokinama, mumka, paišymas, siuvi*
nėjimas ir taip toliau.
Reikale meldžiama kreipties
Perdėtines Stuo antrafiu:

prie

Motinos

NaujM T«Uf0UM 1070—B.
30 B. Market lt., VVUkea Barre, Pa

)

Wilkes-Barre, Pa.

ai

• • i'i • i
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Ypatingos Gyduolės.
Jtitfu sorgele iiltiMonojualomTt Ugomli nuo kurly \\\%i\X\ pagelbėt n* <l»ktarai ni> ltgoiibuflal, arba paalaptiagauti Ugomu, aprsiykit man »avo aeiveikurną gerai ir aiftkial (bo u*»lėpimo) nei Mon rina iu> tik apie tavo įvelkata, bet Ubai tankiai ir aulo tavo gyvaet}. (Attlmink, jog kiekviena* garbingai
•taktaran uilaiko pantapt) Ka«|> ant iipaAintiei). Uitai tieeigo«lyk ir nebijok,
%lyk teiaybę, o mielai iuteikelu rodą Ir prieiŲMtu iivra» gydoolee pagal tavo
4% au ounalymu kaip reikia ja« vartot, u i prekę labai matą. Keikia rniyt
*iikun staliai paa mano pridedant vieadoi 2r. markę ant ateakymo, nea kl«
taip nejeauett atiwkymo. — Telpgl
mea reikalaujame geru "M{ ttt W. k |įį^}**
reiE
tname
*
dideliame mleite ir ju apliukim-eo. Amatai mm Liftininkui LenkiAku
gali uftdirhti nuo "o dol. iki!5 (UI. ant mėnesio. UMarb) duodame
Urduoliu
kttogeriauiią. Taigi raAyklte reikalaudami agenturoi. Kiekviena* Uetuvllka*
ItormkuH telpgi privalo uilalkyti vinada mnay puikiau Lietuviškai gyduole*
•avo Storuose ant pardavimo, kad mu*ą tautiečiai reikalaudami galėtu pa*
kiekvieną nuiiplrktl ir nereikalautu ttdnoti pinigu* dovanai kokiema nori
ipgavikaiui to*e apllnkeie. atornykai.rašykite pareikalaudami gyduolių, ne*
#erae uldarbyi ir parduokite muiu tyrai Lietuviškas gyduolei, kuria* me»
fvataatuojame.
Itašykitn po antrašu:

——

+ V * + H* -' "

/(*•«

50,000
JVIM I L i U
Vyaai D y k a i D e l V i r o
T a knyga yra i t e b u e i l n g a tr atuata yra tyk del vyru.
Knyira t a praitala, aupraitata iodsiala pasaka kaip gat
atffiUti vyrttkuma, ialgyditl nuo ii/.nuitdi jiuia kraują
a r o a a y f ili,Dubleglma alekloa, pat rot a u »typnt>e, pulkim
Ir kitu* iamivtlviua.
negrottiulavtma.
patrotltu
a^yprlbe, pylv.i. kiapenu, lnk»tu ir pu*lea llgaa, rumattttaa, froaorrhoea arba triperi, naujai įgauta* lyga*,
atrietura I f v y a a a v yYru
ru ų
l y g i a , gal buil ligidorraa aava
namtue privatiSka i, ai a p ta ir latml pyyf Jai
T a ( dykai įgauta k n y g a , pasakla jums kode! j u s
kentat ir kalu galėt galutina] Utgydltl.
Knyga ta yra
krantuvl linioa, katrua turą Ii no 11 k a l n a s vedė* arba
n f vedė s vyras. T a knyga yra parašita par Daktarą,
katraa atMydave tliro laika tyrlncjmu tu, apeoljalisku
l y g u . Tcmvkit, joi; ta knyga yra »tu»ta v y * a į d y k a l .
"
almokara u i pačto, i n g ulp<
ttipečetlta
konverta. Nesiusk
nekokiu pinim-u. tyk p.iraiik sava vardą, ir adresą ant

Nuo pad&tuju pas mus pinigu gausi 2 nuoaimt., jei
padftai trumpam laiuK 3 nuošimti, jei u č i m a mlncsiitrr.
i ir pusę nuosimt. jei padėsi vieniems metams.
Gali prnddti paald^tioti, j o i tnri $1.00.
Maloniai kviečiamu visus atailnnyti pa» mu».

l««ulaui* | i » d u u i u k u p o n u , k a t r ų * l u » k n n i t n * I v n d e t u .
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.

D*, JOS. usm * co i tc5 n r«M *...-. c\„.„-

?Gerb. 0 . P. BECHTEL, P m . . A. W. SKLTZER. Vice-Pr.,
C. H. MARSHALL, Kwierlu8..

0*v<li.iina«»Taml»t,»
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I'^gai l«mi<t««i« arttsiielfMi
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A<lr**it;
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be vuokiu maldaknygių ir avlptilku
ygu vl*oklo*e kalbose.
TELEFONAI: Nauja* 303 U Bell Mg.
•

'
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|

Uirfata 2 0 atsmą BsUandilo t $53 mahiasa.

TW

«•••• S t * » i l i i .

_.:

4.. z..........—i—i-^į*.a—-

Galima g a u t i s ~ = z 2 - z * '

Kaina $1.00.

„Draugo" Spaustu**

Įmautiems daugiau kaip vieną egromplioriu, nuleidšlamas di<l«'li?4 nuolimtiH.
liaunama pas:

«titt«ttttHtmi«ttmtm«m

1 S V . V. VARNAOrRIB.
312 So. 4th St., Brooklyn. K. V.

it—rr
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-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

arba sv, Raštas išleistas.
Tik vienas Šitas šventraštis yra
katalikiftkas.

n

1

issiiniMsaaiii PO VAUDU

IOHOT AJ a. DOHAN, PraaUentas.
ANDRIUS 4. K&SOĄK Vks. favatdialae,

4ykal ea iafttedsie. Atfsaae:

faletsiaįj
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„Naminis Vaiku
41
Auklėjimas

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:
REV. S. PAUTIEN1US,
Mahamioy City, P a .

•
1

•

i

.

v r-

'Katekizmas Apie
Alkoholiu."

•• *
\

IVilkes-oarre
Deposit & Savings

Kainuoja po 12c. BU parsiuntimų. Pelnas ois in»
Kimui našlaičiu prieglaud<«. Galima gauti paa

Kun. A . Staniukyną,
4557 So. WoodSt„

Kapitolas
/ 1150.000
Perviršis
* $450.000
Depozitai
•
$1625.000
Moka 3-čia nuošimt) nuo sudėty

CHICAGO, ILL,
'

'Hsssiisssse^ts^sssn
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Banką atdara kasdien nuo !) ry
to iki 3 popietu, subatomis nuo
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai,
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenkiškai Ir
lietuviukai.
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"DRAU'GO"

x*t*t<^t***tt**t***t*ey*t*j

— 1 m u m — f

Jo R OSllIs.

m

SPAUSTUV

Pas ji jralima gauti visokiu
torielku, bliOdu, stiklu, ptmdu, liampu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu. Yra iš
ko pasirinkti. Ateikite per»

mmm
mmmm
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NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE :

aitikrinti.

RIAUSIA C REITAl

ATLIEKA

B

IVAIRIV IVABRIAVSIUS DARBUS

Į

WILKES-BARRE, PA.

1
ui

••

<3g: 1
H.

PIGIAI

Dirbtuve Uniformų
ir visokiu reikalingu
daiktu draugijoms ir
nrkiostroma,
uždėta
1887 m. Dirbamo teip*
gi vėliavas, aukanlas,
arnotus, kapas ir t t*
Reikalaukite ilistruo*
ti kntalioiru.
1 S a O N« 4

'<

na»ai u1

Jojt plnijpj.
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DEPozrrus PRIIMAMI: PER LAIŠKUS.

,4444«^ 4f A

. ... . , « . .«••«..«.

Auksiaiai. i»aaok»iu)ti ir kitokį eit S»
stenieaiaūs, pardaoNime lo,tHM> v*«liuamų "Accuratus" Isikroa^liu UkUi ut
tfiTfi ledu*, t i e ura«us laikrud*tlal
nuikiai Ur^lvti. «lulx*ltavi lukitai, tf«
rai laiką r«HU«ti. labiausiai k«>Usun>Bk|
n^iult»iHii!», kurie turi -Ubeli laik|, mu
t«*rilki ir vyriaki. gtaranVtett ant 80
m*%ų Tikrai i r s i u * laikrodėliai, ae
ė<la bus aei <irait|r»rn« tokį paaadvti
i i t a auri tureli n*tą .l«i«foi^U. tai
Atai mu«v aa*ia)va>aa: M e* nuaiueiaie
litą laitoodelį kiėkvivaaai (V O. D. a i
' Š-VM ir ekef^rtae k a t a * M |*rttiat*fisao. J#a aafistikt, seaMkėaile aei r*a
IO. Mea ftateatjaate vislia.
Aaksiais

Nuolimtis 3 . 6 5 matams,
Siftfcį
PAMAT1NI8 KAPITOLAS - trylika milijonu doleriu.
8UDETU PINUHJ.- vienuolika ir tris tvertis milijono
doleriu.,
PERVIRŠIS ... vienas ir vienu avertis milijono doleriu.
Depoiitoriu su viršum trylika tukstanOiu asmenų.

n,ii<-tfgaaią'

KAINUOJA P O S O CENTU.

garai kardinolo \Vlsemano apysaka.
Verte VTTAUTAS.

siierltfji*

»»»<><''»o<n><^<>t^tv^^o^>:><^o^;<<)i <K«OO»<»»» w»*»w»» •a<MM»oaM>»y
REKOMENDUOJAME MU8Ų NAUJĄ AUKSINĮ 23
AKMENŲ OEL2KEHO LAIKRODtU

"-T. •••,

H

„Degtne" ir „K

SPAUDIMĄ
1200 ir 1 2 0 2 CHESTNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA.
*&£

}• ;• , Į

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI
VAIZDELIAI VARDU

• •

The BENEFIC1 AL SAVINGS FUND S0CIETY
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POTTSVIL,LE, PA.

•

l i n k u i biitinsm r.'ik«Ungumul operseljos, k r i s vnitnl nsgai pagydyti kaip tai! augiau
avlivyji tr vlaoilų akmenų, ekaudullų Irgusų, ar tai bfltų pflilfljs, lnkituoso, kepsayes!
nose, viaką tą au pagalba operaoljos gstlms preiat nv kuogsrlauatai lt u i m»»nką mokei
rau tatrgt oo«raeijas ant kaulų, tmegonų, gro^ų f lytlakų organų, kaip vyrų taip l t
Ut .••imi nrttraukuia rankai ir kojas. ligydsu nu oai.jaaaio bfldo operaeija rupturą sS
preką. l'srul kreipkite^ klekvlonojo Mgoj* p M n au*. Jeigu nsgallms prlbtlU iratilk
patsJIvktta ka>k*<:da Ir kokius nesveikumu* Jsufihte ssvyJi n M laprasiu it Utyrosduodi
«> Jeigu tslkJ, prutualu ir gyduoles, kilp toli o e g r •niamfits: Amerikoj, Ang'ljoJ, K***
kttoes ;dį-««. Aieiiankantirme vnatUkal Ir d«i op«a«tjų, turiu aavo n»m|o| poUtųM~^"

71 PUBLIC SQUARE.
WaKI8-BARRi;( PA

A L B E R T A S O. O R A B L I A U C K A S ,
i o r . I l m a Main Str.,
Plymouth, P a .

įMerchants NationaĮ
Bank,

'

mo, tunksui kv«b*vimo, poraslimo Ir nuo visokių dogų. Nuo vtioklų uftkraJlamų I f d i k a
gų Ir visokių kUoklų nuailpnfljttnų uveikato*. T*lpgt nuo visokių moUtllkų ilgui «*——*-- i
gų iii0n««lnti), baltųjų, tekėjimo ir gumbo ligų:

FABIOLE,

Savininkas ir Fabrikantas Geriausiu
LIETUVISKŲ-LENKI&KŲ VAISTŲ."
Geriausia
Mėšlungio
Gyduolė
Skausmo krutinėję
/
auo
nuo
Strėnų skaudėjimo
Patrūkimo
Degimo krutinėjo
Asma arba
.
Galvot skaudėjimo
Dusulio
KataroB
Styvumo sprando
Uiaiealdymo
Skaudėjimo
Neuralgijos
Šonuose
nuo
Rankų ir
Kojų,
Gerklės skaudėjimo

GERIAUSAS PINIGAMS PASlDftJIMAS,
TAI ŠTAI 9ITAME BANKE:

m"

.lidgu »ergl, *r kenkiu kiui avolkuUil, skubii-1 krclj»kli pas mane ypaUlkat artią^
lalaku, o bn«l Ift^vd.vtuH. Oelgu kIM dakiai ai prlpaliuo Ilga nellgydoma, aeabj ' i
Jok, m*H ua turMuiiia*dldi*Mi9 praktika ir rilgiteHi) luokslft, tau pagelbOalajI
autHik«iu tlkml u»oU|ka ir ^iSluiaka io<la. Klokvlunua Ift aUlIaukualu peraiUi y
I|H, kad vm imbuigoM dtde*uį dukUirlakft mr k».lą ir gailu geriau gydyti negu ki$ į
daktarai avutlnitniiclil.
:.
APMIMU PA8KKM1NUA1
lSOYDTTI
11
\i... r.-umHtum«\ •ki.urtf-jimo Ir įtoltmo sąnariu^ kaulų, •tr«oų Ir ioauj Uio vtsakia, ki
ligų, u/ ki.'trjiiuo Ir novolkliuo vidurių, lib4(rlmo, ifinonletijimo, visokiųipaogų, dsdsr
IrnllnklmopUiikąi galroitk«ndfJUuo, ouoitrdte* HKO*. lulsnų, pUu&ų, kspeaų. Hae
ktų uervtSkų Ilgų, neuralgijų*, drobsjliao tąssrių. nettl*goJlroo Ir ilgąeiiųt noo greito ai T
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ALBERT G. GROBLEVVSKI,
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KVIEČIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:
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ST. CASIMIR'S SEMINARY,
6700 Rockioell 5/.,
Chicago, III
mevmmm**9m*rmm*m

314 East Market St.,

wįmm*nmtfr umwiit<*+*

Bluntta pinigu* ka* dlen in vl*a* da
li* svieto; taipgi perka Ir išmaino vi
'snsm
iiiKONim GYD.vtr D O V A N A I
M
sokiu* pinigu*- išdirba vlaoklu* dohu*
1
mentus Amerlko* Ir Lietuvon teUtauoHi.
* • 1220 S, Bru<
Ofina* atidaryta* ka* dlen nuo H-to*
išt ryto Iki e t o i vai. vak.
Nedėliojo nuo lOtoa lš ryto iki . v u i « f V a l a n d o i Ofts</: Nuo i Iki \% n u o i Iki 4 r>| , j t nuo «Iki 8tak NedCl. n u o i l k l I %*
•
valandai vakare,

Adolf Blau,

F0T0GRAFISTAS,

Mother Superior,
: \

UNION TlCKET AGENCY.

Siunčiant pinigus, čekius,
a r b a "Money 0 r d e r " , siųsU n i o n T i c k e t AjjCBucy,
kitę ant adreso:
B03 Lackawanna Ave. Scranton, Pa.
"DRAUGAS",
Taipgi turime eavo krautuvėje dau-
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TURIU SPECUAL1ŠKĄ DIPLOME DEL DMRYM0 OPI
Seniausia Lietuviška Banką Borantoue
ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių
LlnUų,

Kurių skaitytojų prenu
merata
pasibaigusi,
tiems
šis
numeris
bus

. iii

•Juozas Szukis
mVmmmmm
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Didžiausia ir saugiausiu
Banką mieste.
Moka 8 nuošimčius nuo
sudėty joje pinigų.

—

l'al'iii^-rt <lnUi.i'^kn mok«l\i universitete ve
ln«!ii«nn Ir ha\ų 4 VvoMmU* auga6iaUKioj ir jau pajr*
kulius mokykloj New York Poit-Graduata Ml
:i
DiCAl. SCl-iO'OL & HOSPITAU kurioje sp^Ųi}*
)i.-...i«i isHlluvlru t;y<.viue visokių pavojingiausiu iį*
K'U Ii vlurvnu' o.HMiicJn; ^aiiftltfC* ta mokslą (gaun
„. v.ir.i.i autjratf, 'lh\;i< dukuiro. Dr. Ig. 8TANKU8,
..••
P«M Mt>W lulko :mv(i luloetuvu daktaru Indlanapo*
Ii-. Imi., kur t ur«J(» «luli»lu praktikę gydyme {vairių | |
v_
\ y UKU. aUlkdiinu.• Kavo užduot| kuogerlauaiai ir uf* )
y%'! RiuiMliuinCiiit, duburgl inmi&ventęa labui savo br^%M
';.'llų tautiečiu., ir l:ad apauiigot Juoa nuo linaudoįl
* į').'.,.'» iiio \m nc*«ft*l>»l|ku« daktarui, trengo tavo loaat
"•' %%§ ' \ \ ;;;
nnmlnl llgonbuti i r :

PLYMOUTH, PA.
$100.000.00,
$250,000.00

—
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Dr. IGNOTAS STANKUS M.D.

First National
BANK,
KAPITOLAS
PERVIRŠIS

—
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DIDIA O Y D ^ T O J A S ra

•*•»

U2DKTA »*H4.

II

. 11r.»

Office New Telephone 87,
Rosidence 1100.
Lietuviu Advokatas.

J O H N J. MEYER,
Kasininkas.

SWALM HARDWARE C0„

UJ.«
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nuošimti.

Naujus telefonas 977
Bell telefonas 422

'I

Mahanoy City, Pa.

visokiu ? e n k I u *
draugystėm, o y«*
patinKai: Rikardu
Turi Kapitolo su nnosimgmikučiu metaciais
liavu, anamoliotu
$190.000.00.
ir padengtu cellu- jj
Suciptu pinigu
loieVu, aarpu, v e - ' liavu ir Karimu,
$700.000.00.
Man p«vr»tu» dar
Męs vedame visokį lega
but atllsku &rt>»liški) biznį.
tiikal.
Mušt} bankojo galima >
susikalbėti: lietuviukai, \\
1*2 PR0SPECT SL, UWRENCE, MASS.
lenkiškai, vokiškai ir •
—
•M ."
angliškai.

21 North Main St„ Mtsvllle, Pa.
įvairiausi geležiniai (laitai, te
palai, stiklas, dūdos, plasteris,
. .
įrankiai, sportiniai ir naminiai
Už sudėtus pinigui moka 3-čią daiktai.

STK1AIER BREWIN6 C0.

•'•j i " - '

Vienetinis Lietuvis Iždirbejas

«

Q?yno maisto ionklaa ant
KAPITOLAS
$375,000,00
kiekvienos bonkutėg.
Perviršis ir nepa *
liftai
dalyta nau da
490,000,00

M K

A. Norkūnas,

N. A. Norkūnas

,
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Merchantsl
S. Lopatto
Banking n Jonas
47*48*49 Bennett Building,
Wilkes-Bare, P a .
Trust
Norintieji pasiskolinti pinigu
arba pirkti
Company, antnamuspirmolai mortgaKO,
kreipiasi.

„DRAUGĄ."

BANK.
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StCfflUaicrO ' Ply^outh National Užsirašyto
Si

•

DRAUGAS

t

UžKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBU8
M

KONSTITUOIJAN, PLAsUTUB, ntSMTVIB,

ADRf»UOKITK

"DRAUGAS"
314 E MaArt S t i

PHILADELPHIA, PA
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RAIDES S T A T 0 4 0 S DIDELE-NAUJAUSIOJO PATENTO-MASINA "LINOTYPE"
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