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visų naktį dirbome ir nieko Ar uesidarbuosime su musų vo atsiųstas apsau!siuti ba jis prie musų buvo, bet labai ^anga pirmyn. Duok Dieve, pastogės ir be duonos kąsne
atsižadėję loms, prieš išsikeliant į vien daug gero padarė. Jo rupes idant ton gražinu kuopon lio. Retam tepavyko nors
nepelni j ome!
Apgavingas Išganytoj ūmi,
sviete, per vėlai tave paži svieto tuštybių, pašnabždu sėdžius. Išmatuota iki pen niu liko įsteigta pas mus susispiestų visas lig vieno dalį savo mantos paglobti.
po Sekminių.
Kitų manta iš namų išnešta
musų priešų ir žabangų už kių šimtų varstų grioviams “Blaivybės” skyrius, prie tos parapijos jaunimas.
nome!
ant daržų sudegė. Tarp kitotam arbatnamis ir ūkės ra
Bet, kodėl ir krikščionių statytų ant piktų musų pa kasti.
Kaunas.
Gegužės
1
d.
ko nudegė latvių ūkiškosios
Pavasaris šiltas ir gie telis; ketino tuojaus atida
daug tuščių darbų darė? geidimų ?
Lekcija. Rym. VIII, 18— Todėl, kad nesidarbavo apie Taip darydami užtikrįsi- dras; kur vėliaus perniai sė ryti “Saulės” draugijų, bet Illiasėvičiaus bute atidaly draugijos daržinė su ūkiš
23. — Broliai: Aš manau, savo išganymų uoliai, su iš me savo sieloms ramybę šia ti rugiai, visai nekokie. nebesuskubo pradėto darbo ta Lietuvių Dailės Paroda. komis mašinomis, prekybos
kad šių laikų kentėjimai nė tesėjimu ir baime, bet jieš- me sviete ir Jgimę ateisian Ankstybieji vietomis vtin užbaigti.
Šitoje parodoje sujungta mokykla, Kozlovskio aptie“S. gražus. Dobilai dvižoliai ir
\ ra verti palyginti prie bu kojo tuščių šešėlių, nykstan čiame.
Kunigas M. Paškevičius vienon vieton V Lietuvių ka, daktaro Avižonio butas,
riančios garbės, kuri bus čių svieto smagumų ir su
gi vietomis iššalę. Vienįo- didis mylėtojas ir platinto Dailės ir Čiurlianio paveiks odų dirbtuvė, sinagoga, pir
mums apreikšta. Nes sutvė gaišino didelį savo išganymo
liai pusėtinai geri. Dar pa jas apšvietimo. Kaip tik ga lų parodos. Be to pribuvo tis.
rimo išsiilgimas laukia ap darbų.
minėtina, kad musų para lėdamas platino čia blaivy keletas naujų veikalų, pv. P.
reiškimo Dievo sūnų. Nes J ei tyrinėsime svietiško
pijos sodžiai taip sujudo da- bę, nes ir paskutiniame savo Rimšos' darbai. Kas nebuvo Jūžintai (Zarasų pav.).
sutvėrimas tapo padarytas sios laimės versmes, tai, pir
linties į vienasėdžius, kad pamoksle pas mus nuošir Vilniuje ir nematė paskuti Tokios musų naujienos, pras
paduotu tuštybei, ne geru moje vietoje, susitiksime
už keleto metų vargiai beuž- džiai prašė visų, o ypač jau nės Lietuvjų Dailės parodos, tos. Šiais metais įsipainiojo
mu, bet per tų, kurs jį pada turtus. Jie pats savyje nėra Kaunas. Metais 1911—12 siliks kur sodžius. Linksma nuomenės,' kad laikytus blai tegul tas aplanko jų Kaune. krasų (stoikų) laikyti žydas.
Kada buvo varžytinės, tai
rė paduotu, viltyje; nes su blogi. Jie gal, ir privalo, būti žadama Kauno gubernijoje ir malonu...
vVbėje ir kad užsiimtų skai Paroda tęsis kokį - mėnesį. stojo gana daug žmonių, bet
tvėrimas pats savyje taip sunaudojami amžinosios -lai įkurti miesto mokyklas šio
tymu knygų ir gerų laikraš Parodoje yra ir liaudies sky
Gelbogala
(Šeduvos
par.).
žydas padėjo savo kainų, už
pat bus išliuosuotas nuo pa mės įgijimui. Troškimas įgv se vietose:
Viekšniuose,
čių.
Todėl labai liūdna mums rius.
statų ir nuėjo. Vienas buvo
gedimo vergijos į Dievo sū ti juosius budais evangelijo Šiaulių apskr.; Kėdainiuo Šis sodžius yra vienas iš di debeikiečiams išleisti tokį
Pušalotas
(Pauev.
pav.).
mėginęs imti vienu rubliu
nų garbės liuosybę. Nes męs je pasmerktais yra nuodė- se, Kauno apskr.; Šančiuo desniųjų. Apie ūkininkavi didelį darbininkų. Už jo
Gegužės 6 d. po pietų užsi mažiau, kaip žydas, bet vir
mų
kų
ir
bekalbėti,
mat,
gir

žinome, kad kiekvienas su mingas.Turint turtus ir jųjų se—Kauno priem.; Jonavo
gerumų ir tokį pasidarbavi degė žydo grįtelė, ir, ačiū šininkas neleido. Krasų paė
tvėrimas vaitoja ir yra dar dalies nepaskiriaut Dievui, je, Kauno apskr., ir Nau di, “musų tėvai taip nugy mų dėl musų esame labai dė»*
sausumai ir trobų tankumai, mė žydas, gaudamas tiktai
be net iklšiol. Ir netik tai budu evangelijoje įsakytu, miestyje Reseinių apskr.— veno, nugyveusim ir męs kingi ir prašome: Duok, Die
bežiūrint atsidūrė ugnyje 475 rb. Pamatęs, kad tiek^
jis, bet ir męs taip-pat, ku bet viskų atiduodant cieso — 20 gegužio užtvirtinta taip”. Tatgi savo ūke šis so ve, jam sveikatų ir laimingų
pusė miestelio. Sudegė 80 jam bus pigu, jis pradėjo pra1
rie turime pirmuosius dva riui, tai yra svietui, apver šios naujos draugijos: kata džius bene tik visoj apylin gyvenimų.
/
gyventojų namai—iš jų 13 šyti rinktinius padidinti ai- •
sios vaisius, net męs patįs čiame juos savo sielos skriau likiška draugija pavargė kėj ir bus senobiškiausia lie
katalikų, likusieji žydai.
gų iki 1100 rub. Rinktiniai
savyje vaitojame, laukdami dai, bet ne pasiekimui amži liams šelpti Rokiškyje, Rad kana.
Kalesninkai (Lidos apsk.
Bet didžiausių ydų turi Vilniaus gub.). Čia, galima Stebėtina, jog Pušalotas nesutiko, sakvdami, kad vipasavinimo Dievo sūnų, mu nos laimės.
viliškio ūkės ratelis (Šiaulių
sų kūno atpirkimo, Kristuje Svieto smagumai, tai vel pav.), Troškūnų draugija gelbogaliečiai, tai girtybę, sakyti, sulenkėjęs kraštas. taip dažnai dega, ir negali sados tiėk mokama. Gegu
Jezuje, musų Viešpatyje. nio, svietrrir kūno užstatyti pavargėliams šelpti, Mūri kurių ypač jaunimas labiau Lietuvių dauguma atsiža miestelėnai, sudėję po kele žės 5 d. buvo antras susii
siai mėgsta. Kaimynystėj dėjo savo kalbos, išvirto į tą grivinų, įsitaisyti gesina kimas, butą ir paliepimo pri^
^jpaums .žabangai. Šitai nuo nio Panemunio ūkės ratelis,
Tfrp „ Jai mųjų prietaisų; dabar iki dėti krasininkui algos. Var^
krikščioniška
savysalpos
monė
apie
svietiškųsias
link
Evangelija. Luk. V, 1—11.
dar prisideda prie tos girtv bai sunku ir nemalonu gv j atveža iš dvarų, įnašai jos ir Žytįjuų nebuvo nes niekas
draugija
šv.
Juozapo
Šiau

smybes
išmintingiausiojo
— Anuomet, kad minios
nežinojo ir neatėjo, ir •
bės, tatgi tuose dviejuose so venti lietuviams mylintiems naudos bepadaro.
liuose,
krikščioniška
savytarpe
žmonių,
Saliamono:
spaudėsi prie Jėzaus, idant
pateko vėl žydui už 1265 rb.
džiuose girtybė gamina dau savo kalbų, kraštų. Tokie
Masiai (Šiaulių pav.). Ge Rinktiūiai, sužinoję tai, su
klausytų Dievo žodžių, o jis “Tariau sau, apsisiausiu šalpos draugija dėl mirties gybę negražių ir nedorų pa
mažai paguodos čia randa, o gužės 7 d. buvo gaisras ir
stovėjo šalia Uenezareto linksmybėmis, — ir tas bu Kaune, draugija įsteigti ir sielgimų. O kų bekalbėti
dėjo pinigus ir nuėjo rašytų
daug persekiojimo tur pa sudegė 4 ūkininkai.
vo
tuštybė.
Neatsakiau
sau
palaikyti
mokykloms
Tau

ežero. Ir pamatė du laivu,
skundo, bet'viršaitis ir raš
apie judėjimų šyiefimųsi tų kelti. Šį metų Didžioje Susmagumo,
kurio
širdis
troš^
ragėje,
Troškūnų
ir
Beržė

Kitam
nieko
neliko,
nes
stovinčiu prie ežero, o žvejai
tininkas nedavė kopijos, vi
sodžių jaunimo! Liūdna. . .
batoje Kamarurių ir Vidonių negalėjo išgelbėti. Masių
nų
ūkės
rateliai.
Atsakyta
ko,
tečiau
viskas
buvo
tuš

buvo išėję ir plovė tinklus.
sai nenurodvdami priežas
O įėjęs į vienų laivų, kuris tybė ir dvasios prispaudi užtvirtinimas Tauragės sa Vidėniškis (Vii. gub.). lietuvės pradėjo bažnyčioje ūkininkai jau seniai tarėsi ties. Rinktiniai neapsileido
lietuviškai giedoti. Prieš su skirstytis vienasėdžiuosna,
buvo Simano, prašė jo, kad mas. Mačiau visus daiktus, vy šalpos šv. Juozapo draugi Musų parapijoje prasidėjo
ir parašė skundus žemiečių
kilo
sulenkėję lietuviai ir bet vis priešingų buvo. Galų
kurie
po
saule
yra
ir
štai
jie
jos.
kitoks
gyvenimas.
Triūsa
truputį pavažiuotų nuo že
viršininkui ir gubernatoriui.
sukurstė savąjį žmogų, kad gale buvo susitaikę ir laukė
yra
tuštybė
ir
dvasios
pri

—
Kaune
pradeda
veikti
vietinio
klebono
kun.
P.
V.
mės. O atsisėdęs mokino mi
Kaip visa pasibaigs —-neži
jis atimtų giesmininkams tiktai matininko. Vis nesu
spaudimas
”
.
finansų
ministro
užvtirtina
tapo,
atnaujinta
bažnyčia,
nias iš laivo. O kad nustojo
nia. Jau dabar visur apgar
maldaknyges. Lietuvės kai laukė. Dabar butų ir pato sinta, Itad visi suvažiuotų’,
nauja
Antroji
Kauno
Savvnors
ir
ne
visi
parapijonįs
Galima
teisingai
sakyti,
kalbėti: tarė Simanui: Už
važiuok gelmėn ir užleiskite jogei svietas yra tuštybė. tarpinės Paskolos Draugija ėjo išvieno. Netruko tokii), kurios savo knygas atidavė, giau pamanyti apie vienasė kada bus varžytinės.
bet bažnyčios trukšmadarį džius.
/
jųsų. tinklus gaudymui. O Kaip tad atsiras, laimė svie arba bankas. Įsteigėjais pa kurie užiot duoti aukų baž
Jūžintuose gyvuoja 5 karpadavė teisman.
Z
"■
sirašę
50
Kauno
ir
aplinki

nyčios
gražinimui,
nešė
jų
to
linksmybėse?
Su
turtais
Simanas atsakė: Mokytojau,
Diržiai (Šiaulių pav.). So čiamėlės, žinoma, slaptos.
dirbdami kiaurų naktį nie rišasi jų padidinimo rūpės nių Kauno pavieto miestelių į smuklę. Girtuokliavimas
Kvėdaina (Resein. apsk.). džiuje — 14 gyventojų, iš jų Netoli valsčiaus yra taipogi
gyventojai,
daugiausiai
pir

buvo
čia
įsigalėjęs.
Dabar
tis
ir
nepasotinama
goduko nepagavome; bet ant ta
Didžiajame ketverge Švetų du grintelninku. Laikraščių “šilta vieta”, smuklė. Kada
vo žodžio mesiu tinklų. O lystė. Jieškotojai garbės kliai ir pramonininkai. Įstei jau žmonės pradeda krypti dvaro savininkas išpardavė
ateina: “L. U.”—2 ekz. ir esti teismai, tai ten sueina
kad tai padarė užgriebė dau kenčia pažeminimus ir nepa giamasis susirinkimas pa gerėsnėn pusėn. Tapo įkur visų savo nekilnojamų tur
“Š.”—1 ekz. Jau eina 3 m., pasišildytų, klauso skundus,
skirta 4 birželio Moterų tas “Blaivybės” skyrius,
gybę žuvų ir plyšo jų tink sisekimus. Smagumų mėgė
draugijos salėje. Ta pasko prie jo užlaikoma arbatna- tų; pardavė, žinoma, žydams kaip vietiniai ūkininkai ta liudininkus ir t.t.
las. Ir pamojo draugams, ku jai, išeikvoję pajiegas, bai
los draugija galės atlikti vi mį, per tai doresnieji žmonės ir tai už mažus pinigus. Per ria skirstytis vienasėdžiuos Plungė (Telšių pav.). At
rie buvo, kitame laive, kad gia gyvastį, berods, amžina
sas bankines operacijas, sko turi sau švarių užeigų. Laik tai žydai gerokai pasipelni- na, bet niekaip negali susi sidariusiai kovo 4 d. “Varto
ateitų ir padėtų jiems. Ir mirčia. Teisybę pasakė ra
linti savo sųnariams pini raščių eina pas mus nedaug; jo. Dabar jau tan dvaran tarti. Pažymėtinas daiktas, tojų Draugijos” krautuvei
• atėjo ir pripildė abu laivu, šytojas apie Kristąiis Seki
gus, užstatant judinamąjį ir vieni nemoka jų skaityti, o lųukiame ateinant sentikių. kad kai-kurie mėgsta byli sekasi gerai. Kai—kuriomis
mų,
jogei
viskas
yra
tušty

taip jog bemaž kone pasinė
nėtis. Praeitais metais ūki
nejudinamąjį turtų Kauno kiti bijo lietuviškų raidžių.
Vilkija (Kauno pav.). Ge
dienomis esti 400 rub. apy
rė. Kų regėdamas Simanas bė, išskyrus Dievo meilę ir
ninkai išganė kito apsėtų vipaviete ir t.t.
Visokių
kurstytojų
apkvai

tarnavimų
Jam.
gužio 13 d. perkūnija sude
vartos. Sąnarių draugija tu
Petras puolė prie Jėzaus ke
kais pudimų ir tampėsi teis
linti
paskaito
save
lenkais;
I
Įsakymų
Jėzui
davus,
pa

lių, tardamas: Viešpatie, iš
Radviliškis (Šiaulių pv.). per juos parapijoje nėra gino klojimų ir daržinę ūki muose. Šiais metais tas ūki ri 214, pajų sudėta apie 5000
leido
Petras
tinklus
į
jura
ninko M. Čižinausko ir tuo
rb., vienas pajus 10 rb.
eik nuo manęs, nes esu žmo
Kazimiero Šnapščio iš beto vienybės.
ninkas vėl pasėjo pudime,
ir
ištraukė
.didelę
daugybę
pat
laiku
užmušė
ūkininkų
Ūkio ratelis tebegyvuoja
gus nusidėjėlis. Nes jį ir vi
no garinis malūnas jau dir
vėl reiks tąsytis.
žuvų.
Laimingi!
trigubai
“Blaivybės” skyrius mirš
sus, kurie su juo buvo, buvo
(I^mergės Jonų Čapkauskų ir sudegi
ba; vienos girnos mala 30— Debeikiai
vra
laimingi
tie,
kurie
klau

paėmusi baimė iš laimėjimo
35 pūdų į valandų; už mali apsk.). Nuo gegužio 1 d. š. no jo naujai pastatytų klo Šiaulių Didžiąją Gegužy ta. Gyventojai girtuokliauja
so
Dievo
žodžio
ir
užlaiko
jį,
žuvų, kuriųs pagavo. Taipos
mų imama po 4 kap. nuo pū m. atidaryta čia krasos sky jimų ant naujos vietos — nę žadama surengti nebe kiek pagalėdami.
kurie
išsižada
tarnauti
Ma

Jokūbų ir Jonų, Zebedėjaus
do; malūnas apšviečiamas rių. Dabar su laikraščiais ir vienasėdijos, į kurių dabar birželio 5 d., bet to paties
monai,
dėl
garbingosios
Die
(Panevėžio
sūnūs, kurie buvo Simano
elektra. Rodos, kad turtin su gromatomis turime dide baigė perkelti savo triobas mėnesio 12 d. Iš vakaro Kupreliškis
vo
kūdikių
laisvės;
kurie,
draugais. Tr tarė Jėzus Si
prieš jų rengiamas didelis pav.). Gegužės 1 d. čia buvo
gesnieji miestelio gyvento lį patogumų. Keblu tiktai su iš kaimo.
kaip
Apaštalai,
apleidę
vis

manui: Nesibijok, nuo šiol
koncertas, kūriau dalyvauti vietinės blaivininkų kuope
jai, o gal ir gelžkelio stotis tuo, jog laiškų nešiotojas
kų
seka
Viešpatį.
Šventažeris (Seinų apks.). kviečiama musų rinktinės lės susirinkimas. Buvo rink
gaudysi žmones. Ir ištrau
nemoka
lietuviškai
ir
labai
pasinaudos
p.
Šnapščio
už

kęs laivus ant žemės, ėjo Turime Kristaus pažadė manymu ir apšvies savo bus vargiai skaito lietuviškai ra Gegužio 21 d. buvo tai “Ži artistų jiegos: S. Audėjus, ta parašai nusiųsti Valsty
jimų, jogei “kiekvienas, ku
burio” draugijos jaunimo K. Petrauskas, Sipovičaitė- bės Dūmon su prašymu ko
paskui jį, apleidę viskų.
ris apleis namus, ar brolius, tus elektra. P. Šnapščio ma švtus adresus. Čia jau rei diena, kurioje atlikta šven
Fedorova (Maskvos Didžio voti prieš alkoholį. Paskum
ar seseres, ar tėvų, ar moti lūnas — tai didis pramonėje kia, kad pačtų vyriausybė toji Komunija. Šioje iškil
jo Teatro artistė) ir S. Šim buvo nutarta be jokių ginčų
žingsnis pirmyn. Tuo dides mpintųsi pilnai užganėdinti
nų,
ar
pačių,
ar
vaikus
dėlei
atidaryti Kupreliškvj “Blai
mėje dalyvavo bemaž visas kus.
TUŠČIAS DARBAS.
Mano vardo, šimtų syk tiek nė p. Šnapščiui užtat garbė, žmonių reikalavimus, nes už jaunimas.
vvbės” skyrių. P. Petronis
Bažnyčia buvo
Svietų galima prilyginti į apturės ir amžinų gyveni kad pastatė savo malūnų ne tai gerai mokama.
puikiai išpuošta gėlėmis. Po Žagarė (Šiaulių apskr.). pasiūlė sumanymą, kad rei
vėjų blaškomų jūrų, kurio mų pelnys”. Tikime užtik vien
F dėl uždarbio, bet nore- Debeikiai (Ukm. pav.). pamaldų visas jaunimas su Gegužės 18 d., vidudienyj kia sušaukti miestelio žydai
je, tamsybėmis apsiaubti, gy rinimų, jogei širdies ramybę damas padaryti gera savo Su dideliu širdies nuliūdi sirinko pietautų. Gražus smarkiai vėjui pučiant išti ir prisakyti, kad nustotų
venimo audri; svaidomi, dir turėsime da čia ant žemės ir kraštui.
ini;. Suma
mų atsisveikinome su musų pašnekesiai, dori pasilinks ko Žagarėje gaisras. Ūmu pardavinėti
ba nusidėjėliai. Kuomet am- dalį neapsakomuose "ban Šeduva Vaidelonių sodžių gerbiamuoju kunigu M. Paš minimai, dailus jaunimo bū laiku liepsnoje paskendo di
žinasties rytas jiems praš gaus džiaugsmuose. Ar ati j e ištisų savaitę darbavosi kevičium, kurs pasidarbavo das linksmino to jaunimo delė miesto dalis. Sudegė iš žydai suėjo, buvo aiškiai pa
vis,
jie atras vaisius dėliosime tad prisirengimų inžinierius—teknikas, kuris prie musų daugiau kaip dve
t
šio laiko, kj
širdis, viso
0 darbo? Deja, sušuks
usiųjų laimę? sodžiui prašant valdžios bu jus metus. Kad ir ne ilgai
ftškiai rnaf.nma
na bos. Daugybė svieto liko

Ketvirtoji Nedelia

Iš Lietuvos.

nymas

kokius

vedėjų

ir

pašaliečių
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gyvenamosios

sakyta:

buvo

priimtas.

“Nuo

Kada'

Lietuvių Kliubas D. L. K. rėties tokiomis prakilniomis bega... Manoma buvo, kad (ženklelius, kuriuos klebo- Leokadija.
Keistučio, kaipo neseniai dainelėmis, kurios sužadina drož tiesiai pro duris, ale ne! nas prieš Mišias jiems išda- Velionis, apart S. L. R. K.
įsteigtas, ikišiolei neturįs tėvyniškus jausmus ir ne štai tik strakt! sustojo, lino, artinosi prie Švenčiau- A., prigulėjo prie šių vieti
nei jokių ženklelių nei vėlu- vieno lietuvio krūtinėj užsi- vampt—vampt! išsižiojo ir šioj o. Malonus tai buvo re- nių draugijų: Povilinės, Jo
vos, o norėdamas dalyvaut dega nors maža kibirkštėlė danu ant policmono... Po- ginys mums katalikams, jau no Krikštytojo, ir Kareivių
parodoje, užsisakė ženkle- tėvyniškos meilės, kuri jį icmonas-gi su skrybėle ant sęstantiems žmonėms. Bus šv. Kazimiero Lietuvos Ka
liūs ir vėluvą pas p. M. A. paskatina prie darbo: pasi- galvos susikryžiavęs rankas kam garbinti Švenčiausias ralaičio, šios pastarosios jis
Norkuną, La\vrence, Mass. šventimo tėvynės naudai, šypt—šypt! ir juokiasi! Bo- Sakramentas ir kuomet męs buvo aficieru.
lunta (Ukm. pav.). BaTikisi juos gauti paskirtu savo tautos gerovei. Lai gy- lėlė šaukia, o policmonas nužengsime grabam
“D. V.”
Ižio m. 1911 m. čia atilaiku.
guoja dainos, lai gyvuoja juokiasi...
Rodėsi, jam Tą pačią dieną atsiliko išhgta Aluntos Vartotojų
116-ta kuopa S. L. R. K. A. katalikiškos prakalbos!
smagu buvo matyti įsikarš- kilminga Dįevo Kūno proraugi jos Krautuvė, o gečiavusią
moteriškę. Bobelė cesija. Bažnyčioje buvo pa- CENTRAL BROOKLYN,
parengė prakalbų ir dainų Garbė p. J. Kovui už tpkį
įžės 1 d. buvo visuotinas
vakarą 18 dieną birželio. Pra puikų išlavinimą Choro. Ma- iškaito—iškaito, susiraukė- rengti altorėliai, papuošti
Larių susirinkimas. ValdyN. Y.
kalbos prasidėjo 6-tą valan- tyt nemažai turėjo pakelti susiraukė, tik žybt! nurodė žaliais berželiais ir gėlėmis,
)on išrinkti vienbalsiai: pir
dą vakare. Pirmiausiai kai- vargo ir triūso iki atsiekė duris ir šaukia, kad išsineš- Ilga eilė mažų bernaičių ir Birž. 18 d. vietinėje šv.
mininku S. Kozela (dvar.),
bėjo p. Fr. K. Juškevičius iš 8avo pageidaujamuosius vai dintų. Policmonas dar sykį mergiukių barstė takus Jurgio bažnyčioje tapo at
iždininku Aluntos kamendo- Plokščiai (Naum. ap.). Lavvrence, Mass.
Aiškino
pažiūrėjęs į bobelę nusijuo- kvietkomis. Procesijoj da- laikytos mišios šv. Antano
rius kun. Nainis, sekreto TJžperniai rugsėjo mėn. val lietuvių praeities istoriją, j sius. Paskutinė dainelė bu cė, išlengvo apsisuko ir lė- lyvavo ir kunigai iš kaimvdraugijos intencijai. Visa
rium Aluntos dviklesės mo stiečiai per sueigą buvo nu pradėdamas iš senosios ga vo: “Laba nakt”, publika tu, tingiu, bet tvirtu žings- nijos, kurie drauge su musų
draugija atėjo bažnyčion in
buvo užganėdinta, ką parokyklos mokytojas A. Klu- tarę uždaryti vietinę trak- dynės, kada dar musų pra-Įjė
klebonu giedojo Evangeli- corpore. Po mišių kim. A.
gausus rankų plojimas. neliu išžingsniavo.
činskas (liet.), Krautuvės tiernę ir išsiuntę prašymą tėviai gyveno mažoje Azijo
Ne geriau tą pačią dieną jas. Pirmąją Evangeliją gie- Kodis pasakė dailų pamoks
vedėju paskirtas J. Kazėnas, pas gubernatorių. Net dve je ir baigdamas šių dienų Tik gėda New Haven’ie buvo ir per mišparus, ale dojo kun. T. Žilinskas, an- lą iš šv. Antano gyvenimo.
čiams, kad mažai atsilankė
buvęs Draug. Krautuvėje jus metus beveik laukta at
jau dėlto, kad policmonas trąją kun. Krasnickas, tre Šita draugija yra pašelpinė
gentkartim.
Sakė,
kad
šių
prakilnan vakaran.
Tauragėje. Krautuvei seka sakymo ir jau beveik visai dienų Europos tautos priva- v
™ T * neatėjo. — Mr. Mickieivicz čiąją kun. Urbanavičius, ket
.
Kalbėtojams p. Fr. Jus- turėjo pas save svečią, Mr. virtą kun. Jusaitis. Bažny- ir, kaip rodosi, augščiausiai
nustota vilties, kad tasai ilo vbūti dėkingos lietuviams
si ligi šio laiko gerai.
, .Y. .
,
L., .
stovi sulyg didumu: turi na
v . ,
keviciui, b. Riktoraiciui,
“Liet. Uk.” prašymas bus išklausytas. uzv atrėmimą °nuožmių
Wladislaw Zimbinski iš čia buvo nušviesta šimtais rių apie 300.
toto-•—
1
Tik štai 23 gegužės vaitas rių. Taip pat aiškino apie Waterburio “aidietėms” ir Webster, tokį pat ponaitį, žiburių: žvakių, gazu, elekPaskutiniu laiku atsirado
Telšiai. Vietinė vyrų gim- netikėtai gauna poperį ir ijų vadovui p. J. Kovui už
kaip
ir
kad
Mr.
Mickieivicz.
trikos.
Žmonių
pilnutėlė
baž
priėmimą Šv. tikėjimo kata
čia dvi įdomios merginos.
nazija nuo švietimo minis- sakymą prižiūrėti, kad vieatsilankymą pas mus ir pa Ir kada Mr. Zimbinski laikė nyčia.
likiško,
prie
kurio
liepė
laiNedėldieniais ateina į baž
terio gavo valdiškų gimnazi- tinė traktiernė butų šventą
linksminimą mus ištariame savotiškas pamaldas, tai ant Į
Bastenis. nyčią sumos išklausyti, bet
kyties
ir
dabartės,
nes
tik
ją teises, taip kad dabar bai- dieniais ir nedėldieniais per
vardu 116-tos kp. nuošir- gatvės susirinkę vaikai žv
katalikiškame tikėjime muvisados vėliau, kaip visi.
gusieji tąją gimnaziją gali visą dieną uždaryta. Alsų
rn .. .džiausi acių, aidas dainų ir dūkai, prancūziukai, lenku
sų tautos išganymas.
Toliau
Lkalbų
,,
Atėjusios gi stengiasi įsi
. J
..
..
pasiliks ilgai musu
pastoti universitetan taip, akįs nušvito iš džiaugsmo, , „ ..
čiai,
airišiukai,
lietūvaičiai
r
mauti į bažnyčios priešakį.
kaip ir baigusieji valdiškąją kad ir čia per tai daug susi kalbėjo apie revoliuciją1 omenyje.
.
SHENANDOAH, PA.
ėmė
ant
gatvės
balsiai
“
tuTen pasėdėjusios iki pusiau
gimnaziją.
Dabar galima mažįs dabar girtuokliavi- Maskolijoje nurodydamas,
Kaz. A' Makarevičius ravoti”, ir pravardžiuoti p
kas
ją
sukėlė,
kas
nukentėjo
mišių, staiga keliasi iš sėdy
A. f A.
pastoti į 1, 2j 3, 4 ir 5 klesą. vimas, ypač jaunimas susi
ir kas iš to visko pasipelnė. P. S. Apgailėtina, kad Mickiewicz’ią. Kartais pa
nių ir smarkiai mušdamos
Kazys Radzeviče.
Kvotimai šiuosmet prasidės valdys, nes šventadieniais,
keldavo tokį riksmą, kad pa
purkomis į ąslą — tartum
26 gegužės 10 vai. ryto.
| tai jaunimas daugiausiai be- Galop aiškino naudingumą M g paukščiutė neatsilan- maldos turėdavo pertraukti, Pereitą panedėlį (19 birnorėdamos trukšmą sukelti
i veik ir gerdavo, ypač bcr- prigulėti prie S. L. R. K. A. kė. “Keleiviui” pritruks o vaikai, rodosi, tūrėjo sma- želio), 9:30 valandą vakare,
Marcinkonįs (Trakų ap.)
— traukia per bažnyčią lau
ir ragino rašyties prie jo vienos korespondencijos,
giausią
laiką.
Pono
Mickienumirė
Kazys
Radzevičius,
Balandžio 8 d. su mumis at I niukai, o kartais da ir pešda kuoskaitlingiausiai.
kan. Taip daro visados, kad
ję
įįj
vosi.
wicz
’
iaus
piktumui
nebuvo
vienas
iš
senesnių
Shenansisveikino arti pustrečių me. . , . . , „ . .
atsilanko
bažnyčioje. SunPertraukus p. Juškevičiui
tų Marcinkonyse išklebona- L Apskrltal kalballt’ 3au ir kalbą, Waterburio (aidiegalo, o policmono nematyti, doah’rio lietuvių. Visiems cu žinoti, dėlko tėvai paveličia
blaivybė
pradeda
imti
daręs, ką nedaręs turėjo Amerikos lietuviams jis yra a tokius pasielgimus. Mer
vęs kun. Alf. Petrulis, o da
tės) panelės Anielė Petrudaugelis
ir
vyrų
WORCEST]
žinomas, kaipo buvęs per il- ginoms gal rodosi, kad taip
pamaldas sutrumpinti.
bar dvasiškos vyresnybės |TUS^’ nes
koniutė, Ona Stalioniutė,
jau
pameta
gėrę
ir
noroms
— Tūkstančių—tukstan- gus metus iždininku Susivie galės geriausiai žmonėms
Pivašiūnuosna paskirtas.
rašosi prie įsteigtos “Blai- Antanina Vaitkevičiūtė, Mal Jau naujoji geležinkelio čiai, milijonai užmuštų Wor-|nijimo L. R. K. A.
oasirodyti ir tokiu budu jau
Visi su ašaromis akvse ir
rijona Bendleriutė, Brigita stotis pradėta vartoti nuo
.. ,
v. j . , ,
. . ,vybės” draugijos.
Duok r,
. v, .. .
~
T
.
skausmu širdyje klausėmės Į)įeve kad irtuokliavim Bramuskvte ir Ona Lan- Į Sekmynių.
Yra tai viena cesteryj šią savaitę, tiktai A. a. K. Radzevičius jau nikį prisivylioti. Tuščia vilJ apie per porą metų buvo silp is! Vyrai neieško tokių sa
ne žmonių, ale musių
atsisveikinimo žodžiu, nes
, - ...
,
o .
. v ‘
visai išnyktų, nes tada tik giutė, vadovaujant ir prita-1 puikiausių stočių visame Mat,
vietinis
laikraštis nos sveikatos. Apie trįs są- vo gyvenimo draugių, nes
per tuos 2-jus su viršum me,
,
. .
riant ant pijano vargoninin- pasaulyj. Josios pastatymas
,
.
,,
pakils
žmones
doroje
ir
paIr
lt
tus savo klebonavimo
Mar

kui p. J. Kovui, padainavo aįsįeįs milijoną dolerių. Ji- “Worcester Telegram” pa- vaitės prieš mirtį, jis pradė- žino, kad jeigu kas nemoka
gerės būvis.
cinkonyse kun. A. Petrulis
suvienija tris dideles ge- garsino, kad išdalįsiąs $650 jo taisyti savo namus ir pats priderančiai apsieiti bažny
“Šaltinis” keletą tautiškų dainelių, kusavo veikimu Bažnyčios tė
rios žavėte žavėjo klausyto-ježinkelio linijas: Boston & tarp . tų, kurie daugiausia būdamas, darbštus žmogus čioje, tas nemokės nei na
vynės ir musų labui visų
jus. New Haven’iečiams nie- Albany, New York, New pristatys užmuštų musių. Į daug dirbo drauge su kon- muose padoriai elgties. Ge
girdis į save patraukti su
kad negirdėjus tokių puikių Haven & Hartford ir Boston Pirmutinė dovana $100. Tai- traktieriais. Sušilęs prie rai butų, kad tėvai užgintų
gavo savo dukterims taip elgties
skubo.
KoreiDOndencilOS daineliŲ tokiais maloniais & Maine. Senoji-gi geležin- gi pas mus verda baisi kova. darbo persišaldė ir
Rp. “šaltį”, kuris pavirto į broli Dievo namuose.
Pirmiausia padailino mu
balsais giedant, nevienam kelio stotis iš dalies bus suchitį. Vienok jis to daug ne Darbai pas mus tuo tarpu
sų bažnyčią, ištepdamas ją
net džiaugsmo ašaros išsi- vartota expresų ofisams ir
paisė, net nuvažiavo į S. L. eina gerai; be darbo tesiraniš oro ir vidaus ir pastatyda WILKES-BARRE, PA. veržė.
centrališkaijai šilumos vieR. K. A. seimą, kur, vienok, da vien valkatos — ‘bomąi’.
Antras kalbėjo p. Rikto- tavietei naujajai stočiai.
mas naujus p. J. GaraleviFOREST CITY, PA.
jis
apsilpo, taip kad apie pu
Savosios bažnyčios vis
čiaus fabriko 10-čia balsų Kasyklose pas mus dirba raitis apie S. L. R. K. A., nu- Naujoji stotis puikumu
Nedėlioję
18
d.
birželio
š.
Lę
jį
enos
turėjo
gulėti
lovoma kas dieną. Be darbo žmo- rodydamas gerus mjerius puikį. Tai paveikslas archi
dar neturime, bet tikimės
vargonus
m.
atsiliko
iškilminga
gūžy,j
e
Sugrįžęs
namo
jis
nesveinetrukus susilaukti šiokios
Drauge su buvusiu vargo-|nių nematyti, nes perėjusią katal. Susiv., ragino rašv tekturos prancūziškojo renai
nė pas A. Bulotą. Jaunimo kavo, bet daug to nepaisė, tokios, nes turime pažądėtą
nininku p. Kotausku šutvė- savaitę pradėjęs dirbti, nau- ties kąskaitlingiausiai. Nu ssance su šiauniomis kolum
►ė chorą, kurs dabar gieda 4 jai pastatytas, Stantono peikė taip-pat lietuvius, kad nomįs graikiškojo typo. Du susirinko, lęaip visada, net atlikinėj0 savo paprastą vietą pirkimui. Didžiausias
balsais Mišias, Mišparus ir brėkeris pareikalavo daug nesigriebia prie mokslo ir gauru, ant kurių dviejų įtai sienos braškėjo, nes pas mus darbą? taip kaip paprastai, čia vargas — tai vieta. Že
nemaža lietuviškų dainų, darbininkų.
skaitymo naudingų knygų.Įgyti vėliavoms stiebai, yra jaunimas, o ypatingi mer- tik eidavo prigulti, kada už- mė labai brangi. Tuščių vie
(Nuo šio pavasario chorą to- Darbas apie lietuvių baž- Davė ir pavyzdį, kad S. L 175 pėdomis augščiau gat ginos, tai net išsižioję lau- eidavo blogumas. Ir pereito tų nėra. Reikia pirkti na
liaus lavina p. V. Žilinskas), nyčią eina prie galo. Už tri- R. K. A. savo nariams dali- vės. Granito ir “concrete’ kia, kad tik kas nors pakvies panedėlio vakare, užėjus sil mus, griauti juos ir tik tuo
tų į gužynes.
pnumui, jis nuvėjo atsigulti. met statyti bažnyčią. Tas
Nemažai kun. A. Petrulis M1* savaičių bažnyčia.............
bus pana
 knygas dovanai, o per pamatai atsiėj ę $200.000. Vi
Gužynė,
kaip
paprastai
gtaiga prasimušė jam iš plau viskas be galo brangiai atsi
prisidėjo ir prie parapijie- baigta- Vidurys puikiai įtai- visus metus vos viena kuo- sas stoties prisakys ir vienas
kraujai. Namiškiai pa eina.
čių apšvietimo, ragindamas sytas- Gražus, artistiški lan- pa atsišaukė, reikalaudama šonas yra pastatyti iš mar neapsiėjo be alaus. Besilinks
mindami vaikinai susipešė. rnatė, kad jam jąu yra bloA. Žiogas.
juos skaityti knygas, laik- gai ^aba^ puošia, bažnyčią,, o knygų
muro ir grietinės spalvos A. Snutė smogė į antakį M. ga, prišaukė kaimynus,
raščius ir tinkamesnių budu marmuro pilioriai ir mozai- Po to padainuota keletas terra cotta, kiti-gi šonai iš
kos grindįs priduoda jai dainelių ir vėl kalbėjo p- gelsvų plytų. Viduje ruimin Šeneškevięiui, sako, su pini- plde kurių a. a. Radzevičius
dirbti žemę
gų krepšiu, bet, bėda, pasi- gana greitai ir numirė,
Dabar štai jau kiek į Mar- turtingumo išveizdą
Juškevičius antru kartu, bet gį kambariai su turtingais rodė, kad tai butą akmens. A a Radzevijius paėjo iš
ATHOL, MASS.
cinkonių stotį ateina spauz- Pereitą sąvaitę sudegė dabar buvo šneka apie mo- išpuošimais ir skaitlingais
Na ir tuoj , teismą. A. S™- Suvalk
b Vižainio gmi- 18 birželio kun. J. J. Ja
dintų: “Spindulio” 49 egz. lenkų “nezaležnųjų” baž- terių lygias teises su vyrais įr parankiais išėjimais
te teisinosi, buk jis smogęs
kaim() Vj.
Suva)k kaitis surišo moterystės ry
‘Šaltinio” 16 egz., ‘Vilties’ "3™- Ne kaiP čia 3iem8 8e- ir auklėjimą kūdikių: kaip įėjimais.
su pinigais, tai sako jokios par. Gimė 25 liepos 1852 m. šiu dvi pori: Petrą Kazlaus
3,, “Vienybės
Liet. Ūki- kėsi> maža rado8‘ atskalūnų, reikia auklėti savo kūdikius, _ “Mr. Stanley Mickie bėdos negalį būti. Mat pro- L Amerik
___ v___ ” 3, “_______
jo ]87] m
ką su Marijona Vaitilioniuninko” 3, “Lietuvaitės” 2, akufdo; tatai ir gerai pasi- jeigu nori matyti juos gerais wicz’» nusipirko protestonų tas! su pinigais gali žmogų1
“Garnio” 1, “Šventoje Raš- dare’ gaus Pimgūkatalikais, dorais tėvvnai- bažnytužę lietuvių ir lenki) užmušt ir bėdos nėra... Dai miausia apsigyveno Pitts te ir Bundzią su Juknevi
to” 1, “Žmonių Knygyno”! v ^egužl0 ™e"ve818 buv0 Ja_ niais ir turėt prieglaudą apgyventoj vietoj. Vis-gi ne- Ii peštynė, nes M. Šeneške burge prie geležinių darbų, čiūte. Vestuvės — tai pa
3 ir “Švento Kazimiero bai sausas‘bet “’u0 tarpuprie jų senatvėje
smagumai ir tenai atlanko. vičia be biskio butų likęs be paskui persikėlė į Mahanoy prastas daiktas, nieko ypa
City, kur dirbo prie anglia- tingo jose nėra, bet šitame
Draugijos” leidimą po 50 > kas nakt ir buna «n»k’Ja Pn. Juškevičiaus kalba pa Aną Sekminių rytą per akies.
egz. Čia nepriskaitaū tį laik I P»rkllnai- Smarkus lietus darė didelį įspūdį į kiaušy- pamaldas 10:30 a. m. įslinReikia nasakvti kad M I kaa-vkl,) iki 1885 m “ kada ps atvejyje reikia patėmyti
pasakyti, kad M. persikėlė į Shenandoah, kur vieną daiktą. Rodosi, abidvi
raščiy, kuriuos išsirašydavo ™ perkūnijomis daug jei tojus. Tas vaikinukas, no- ko policmonas ir niekam nei g Keikia
buvo visai nekaltas, pa
.
. pradėjo krautuvę. 1895 m. \ pori augo Lietuvoje ir užlai
kun. A. P. ir neuuolatai siun bių žmonėms pridaro.
rint dar jaunas, bet gal yra “laba-ryt” nepasakęs, nei ,fiestas
fcity
'-yralcų
m.™bir.eiį
kad d ė miesto kė tėvynės papročius, tečiamų amerikietiškų laikraš Pereitą savaitę moterys- vienas gabesniųjų katalikiš- skrybėlės nenusėmęs, susi- jo t,k pas.zu.rot.
Arg. ne I,
81ld ė ir jo krautu. čiau vestuves kėlė nevieno
tėn įsirašė dvi gražios pore- kų kalbėtojų S. Valstijose, kryžiavo rankas ir dairosi.
čių.
geda lietuviams ta,p slyks- l ė
t y lg95 mc dai. Kazlausko vestuvės bu
Nebuvo pamirštas ir vai-p^8: donas Lietuvnikas su Linkėtina visoms katal i- Žmonės tik krypt—krypt! ir
e gties
| tu08e ji8 nusipirko nuo Ken- vo trumpos, be svaiginančių
ką švietimas. Pasekmės
Marijona Sergaliute ir šta- kiškoms draugijoms ir S. L. žiuri, ne tiek į altorių, kiek
N°rs jau nekartą perskam ^.o „amus su viešnamiu gėrimų; jose ir kun. Jak. da
iaž-ne visuotinas mokini- nislovas Buikos su Jieva R. K. A. kp. rengiant pra- į poliemoną, o policmonas hejo laikraščiuose apie e,o- l„t k
Centre ir Plun, lyvavo. Padainuota, pasišne
įas. Vien vadovėlių per Butkauskiute.
kalbas užsikviest p. Juške- tik šypt—šypt! ir juokiair tame biznyje buvo keta gražiai — ir viskas. Ne
įaskutinius 2 metus išpla
vičių, jeigu tik jis apsiima si...
Bet žmonės, kurių pasiel gimus, J.?
bet matomai iki šių dienų.
galima nei atsigerėti tos iš
tinta maž-ne už 300 rub.
patarnaut, o publika bus vi- daug tik taip — sau pasižiu- niekas neatkreipia atydos į
Apsipačiavo 18 spalio 1879 kilmės padorumu!
NEW HAVEN, CONN. sados užganėdinta.
rėt atėjo, nelabai paisė. Ale tokius darbus.
Jaunimui buvo patiekta
Tuo pačiu kviku pas antrą
gražus, dori pasilinksmini Darbai pas mus vidutiniš Antgalo vėl buvo dainuo- štai Mister Mickiewiez atJ. J—tis. m. su p. Darata Karčiauckiu ją porą buvo visai kaskit.
te. Turėjo vienuolikę vaikų
mai su dainomis, pasikalbė kai slenka, bet iš kitur atke- tos naujausios dainelės, su- si suk a sakyti pamokslą, tik
iŠ kurių trįs mirė ir aštuoni Tenai blevyzgos, riksmas,
jimais, kaikada skaitymais, Į iiavU8įam ne visai lengva taisytos pagal naujausias dirst—dirst! ir užtėmi jo poAnt
yra gyvi.. Gyvieji yra šie peštynės, policija...
gaidas, bene per patį p. J. lįcmoną... Jau buvo besitautiškais šokiais, kurių čia (darbas gaut
SO. BOSTON, MASS.
Į Ona ištekėjus už dr-o S. W rytojaus teisman suėjo visi
dar daug yra užsilikusių; Šįmet miestas užkvietė Kovą. Padainuota viso 14 žiojęs užsirikt, ale viena paNedėldienis po Dievo Kū- Blažejewskio, Juozas turiu su sutinusiais' žandais, su
pav. Trinitinis, Audėjėlė, Į lietuvius dalyvauti parodoje dainelių. Ypatingai sužadi-Į klusniųjų
Miekewicz’iaus
veltais plaukais, lyg iš liek
Piršlybos, Darželėlės, Kiš- 4-tą dieną liepos. Tai-gi mu no jausmus pirmutinės 3 bobučių tik strakt—strakt! no šventei musų bažnytėlė- tis urėdišką darbą Harris
no ištraukti. Girdėti buvo
kelelis, Aguonėlė, Vainike sų žmoneliai rengiasi su di dainelės: “Pasveikinimas atsistojo ir skidu—skidu! je buvo pažymėtinas. Toje burge, Edvardas tuo tarpu
Pamaldos persi- dienoje per ankstybąsias mi-H apsigyvenęs Elizabetb, N, skundai: man blauzda per
lia, Čigonėlis ir k. Žaidimai dėlių stropumu ton parodon svečių” “Lietuvos Him-1 kuldena.
laužta, man šoną skauda, ir
būdavo kas šventa diena tam gv> Pranciškaus draugija nas ” kurį dainuojant, pub- traukė, žmonės sužiuro at- šias pirmą kartą priėjo prie J., Marė mokytojaujanti
Dievo stalo 50 vaikelių. Tin- New Philadelphijoj, ir mer t.t.
tikrame parapijiniame na- paaįsaradė lietuvišką “be- lika atsistojo, ir trečioji | sisukę, manydami, kad bo
Jaunikaiti, kurs ketinij
belei negerai pasidarė, o gar karnai papuošti, gražiai iš f'r’itės lankančios mokyklą
j»e, arba, gražiam, šiltam o-jjm” iš Waterbury’o viršun- “Lietuva atgis”
u klausyties ir ge-|si jaunoji bobelė vis bėga ir mokyti, prisisegę tam tikrus! liegin-i, Paulina, Julija ir vesti, tik pamatyk, kokios ii
is neklausytų, tai tė
ti”. Žinoma, vargiai
pasakyti, kad degtiizuvo. . . bet dabar gapasidžiaugti, kad Š.
Lslovo atlaiduose nebulatyti girtų.
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šynėlyje, kurs tuoj už baž
nyčios prasideda. Taigi kun.
A. Petrulis visokiu budu mo
kydamas mus ir Šveizdamas
žadino visus iš miego.
A. a. kun. J. Šablickas pra
dėjo mus mokyti ir šviesti,
kun. gii A. Petrulis tą patį
darbą toliau varė, tik, esant
geresnioms sąlygoms ir ap
linkybėms, kur-kas platesniomis vėžiomis. Sunku ir
išreikšti tą meilę ir dėkin
gumą, kuriuos jaučiame prie
musų mokytojų—švietėjų.
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DRAUGAS
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dolerių
papūgos
užlaikymui,
tokių gyvuliškų vestuvių niaus valkiniekiečiai. Iš to traukti į metinę atskaitą—
pasekmės!
Ne tiek kaltas kįla nesusipratimai; mitin tokiuo budu tikrųjų sąnarių kuriai jau 26 metai.
tas, kurs netekęs proto, virs guose greitai susibara už dabar yra 283, o draug su
i
Žemdirbių turtingumas.
ta gyvuliu ir tampa žmog nebutniekius. Oaila, kad bū amžinais (9), patarėjais
Washington, D. C. Sulyg
žudžiu, kiek tas, kurs duoda dami lietuviais, musų bro (38) ir garbės (4) iš viso
žemdirbystės skyriaus sta
K t JI įįįiĮ
jam progą nustoti proto. Bė liai nenori kalbėti lietuviš 334.—
tistikos,
tik
viena
MinnesoDraugiją veda daug pri
da svietui dėl papiktinimo, kai; užuot mylėti savo tauta,k ’
tyrimo
įgijusi ir pilnai tar tos valstija turėjo pereitais
bet didžiausia bėda tam, per ją niekina.
kurį ateina papiktinimas!
Haverhillietis. naitėms atsidavusi mokyto metais dirbamos žemės, gal
‘ te
ja Bronislava Visgirdaitė; o vijų, avių, naminių paukš
m
Merginos, jei koks jauni
čių,
bičių
ir
kitokios
gėrybės
kasos ir raštinės reikalus lai
kis kalbina tekėti ir ketina
jtot
h?j
ko savo tvirtose rankose p. už $161.528.000.00.
kelti trukšmingas vestuves Lietuviai svetur.
1900 metais, tai yra prieš
Jonas Mickieyičė, dabarti
netekėkite už tokio! Nes ko
kia pradžia — su proto ap Liepoj aus Šv. Zitos drau nis Liepojaus Lietuvių su- dešimtį metų tos valstijos
svaiginimu — toks bus ir gija. Gegužio 1 dieną (nedėl sišelpimo draugijos pirmi fanuos sykiu su gyvu in
gyvenimas. Tik prisižiūrė dienyje po 26 balandžio) Zi- ninkas. Tokių sumaningų ventorium buvo vertos $89.kite tokių žmonių gyveni tietės šventė savo antrą me vedėjų sekdama pėdais drau 063.000.00 arba $72.465.000.mui o pamatysite vaidus, peš tinę šventę — įkurtuves. gija gali drąsiai vilties susi 00 mažiau. Iš to matyti, jog
tynęs — net šiurpuliai su- Kaip visur pradžia sunki, lauksiant geresnių dienų. žemdirbystė ir galvijų ir na
krės visą. Neikite už tokio, taip ir Liepojuje erškėčiais Ypač pažymėti reikia kas minių paukščių auginimas
kol neperkeis savo gyveni buvo kloti takai, ku kart didesnį prisirišimą prie Suvienytose Valstijose žy
mo, kol neatsistos ant doro riais vargdienės mergai savo draugijos visų sąnarių miai pakilę, — beveik pasikelio, kol netaps blaivinin tės jieškojo sau geresnės ir pilną užsitikėjimą savąja dvigubinę.
ku. Tuomet jus pačios užsi ateities. Per įkurtuves bu valdyba, į kurią išrinkta 5 Statys milžinišką viešbuti.
pelnysite garbės vardo ir vo priimamos į draugiją be tarnaitės prie 3 sąnarių-paNe\v York, N. Y. Rengia
prisidėsite prie platinimo skirto visos, kurios tikt įsi tarėjų.
masi
neužilgo pradėti statyti
,W’
meilės, doros ir apšvietimo! rašyti norėjo ir mokestį su Ateinančiais metais žada
prie
septintos
gatvės
milži

f***
Jau du pavyzdžiu gražių dėjo. Gražu tai buvo iš pat ma įkurti savąją skalbyklą
nišką
viešbutį
už
penkis
mili
lt
vestuvių turime musų mies pradžios pasirodyti didelia ir kepyklą — ligšiol privati
jonus
dolerių.
Už
vieną
pie

niu
budu
jau
ir
įsteigtas,
tik
telyje: A. Vinčiuno ir P. me būryje, bet skaisti auš
Kazlausko. Stumkime lau ra veikiai apniuko migla. tai ne draugijos vardu. Sa čių viešbučiui užmokėta
kan tą seną paprotį girtuo Ilgainiui pasirodė, kad ne- vasis bustas liks padidintas $1.350.000.00. Viešbutį sta
J
.▼ ->.X •
(T
kliauti vestuvėse. Laikyki visos mergaitės pritinka ir knygynas praplatintas, tys bankierių firma, o randa
vos
jį
turtingas
hotelistas,
kurių
naudai
sąnariai
sume

me doras, blaivas vestuves! prie draugijos, prisireikė kai
mokėdamas tris šimtus pen
Mackas.
kurias prašalinti. Skaudus tė savo sidabrinius ar vari kiasdešimts tūkstančių do
nius pinigėlius, o kun. Intai buvo vaistai, bet reika
lerių raudos metams. Nors
lingi būtinai. Kad nesuklys drulis sudėjo auksinius 15 lietelis, kuris turės dvylika
rbl. — Šviesa ir dora su ti
ta, tai patvirtino tolesnis
LEDFORD, ILL.
šimtų vien svečių kambarių,
elgimasis iš draugijos praša kyba sujungtos — tai obal dar nepradėtas statyti, bet
Šv. Kazimiero draugija lintųjų; tuojaus pradėjo sis lietuvaičių tarnaičių.—
parengė 10 birž. pirmą lietu draskymo darbą. Sukėlė
“Vienybė”. randavojimo kontraktas jau
padalytas ant 20 metų.
višką balių A. Portack’o sve prieš draugiją policiją ir
Atsisveikinimas.
tainėje. Balius buvo pamar žandarus, paleidė po lietu Iš Argentinos. Buenos Ai
rr
Grabinių konvencija.
gintas dainomis ir deklama vių ir latvių pirmeiviškus rės’o mieste yra susitvėrusi
KU
Peoria, III. Pereita savai- Illinois Central linijos trūkį;
Veltui pasikorė.
valstijos legislaturai (teis
cijomis. Maišytas choras, laikraščius melagingas ži lietuvių draugija “Diegas”.
tę
atsibuvo
Peorijoje
IIlino

Draugija
gana
didelė,
kiek

ir grąsindami revolveriais Janesville, Wis. Manyda darystei) patvirtinimui b
vadovaujant J. Šilingiui, su nias apie draugijos veiki
jaus
valstijoj
’
grabinių
kon

vienas
sąnarys
moka
po
vie

privertė krasos vagono tar mas, kad jo pati pabėgo su Įių, užginantį kuoaštriau^
dainavo: “Sudiev Lietuva”, mą su skundomis ir nekaltų
vencija.
Pribuvo
trįs
šimtai
ną
perą
kas
mėnuo.
Gaila
la

nus pasitraukti ir tylėti, kuo kitu vyru, turtingas duonke dirbti visas septynias
“Sugrįžk sunau suklvdu- asmenų šmeižimais. Gu
delegatų.
Negeistinus
bijanmet jie peržiūrinėjo visus pys William AVilkenson bai nas per savaitę. Išskiria
sis ”, “Už Raseinių ant Du driai išnaudojo apsukres bai, kad negauname pakakti
tiemsienis
mirties
svečius
su
krasos siuntinius ir turin siai nusiminė ir pasikorė. tik namu tarnus ir fai
bysos” ir “Labanakt”. VI. nieji tų mergaičių įniršimą nai knygų ir laikraščių pa
tiko
ir
pasveikino
miesto
ma
čius šiokią tokią vertę kimšo Mat AVilkenson’ienė niekoįdarbinink7s’ kurie, Jaike
Turskutis deklamavo eiles: ir iš jų tulžies stengėsi su siskaityti. Be to susirinki
joras
Woodroff.
muose
neduodama
geros
at

sau maišau. Keleivių vagįs vyrui nepasakius, išvažiavo į linkimo žemės vaisių, g
“Oi sunkios mano dienos” taisyti nuodus prieš katali
skaitos.
Pažymėtinas
daik

visai
neužkabino.
(Vaičaičio), Ona Šimkiutė kišką susidraugavimą. Bet
į Bebvidere, Ilk, pas gimi- dirbti ir nedėldieniais. Ki
Ilgas amžius.
tas,
kad
laike
susirinkimų
Ik
valei
prisiplėšę,
nušo

deklamavo “Ilgėjimas tėvy viskas veltui—kur tiesa ip
Rockerfield, Cal. Gyvena ko nuo trūkio ir pasislėpė nes. Sugrįžusi rado vyrą be- k108’.^ rųšies darbininkai
nės” (originalas J. Š.). Dai dora, ten ne ką tepelnysi iš esti varžytinės, kam buti
kabant ir, po laikui, širdin-jniokėtŲ žymią pabaudą
čia senutė Marija Rodrinos ir deklamacijos publikai už tvoros svaidydamas ak pirmininku. “Diego” drau
taip, kad nei pėdsakų neliko.^ gaį apgailestauja, kad taipldarbdaviaiv. trigubą, jei
gija taiso lietuviškus vaka guez, paeinanti iš Meksikos Duosnumas misijų reika- Į neišmintingai pasielgė.
patiko. Balius atsiliko be menimis.—
į nepildytu šio įstatymo,
ir turinti jau 127 metus su
rus.
Praeitais
metais
buvo
' ris, tikimasi, bus užtvii
svaiginančių gėrimų, publi Nutilo vėtros, priešai ap
lams
viršum. Neatsižvelgiant į to
Suareštuota
buvęs
Unijos
du
vakaru,
o
šiais
metais
I
tas.
ka ramiai užsilaikė. Pelno rimo. Draugija išliko sveika
kį
amžių,
senukė
užlaikė
svei
Philadelphia,
Pa.
Susirinkasininkas,
vienas—balandžio 22 d. Bet
draugijai liko apie $35.00.
Bevelijo mirtį negu kai
ir žymiai sustiprėjo. Prie visų — pirma buvo pataisy ką protą, gerai mato ir girdi kiine baptistų sąjungos, žiO, kad butų daugiau pana glauda su knygynėliu ir
mą.
ir net šiek tiek triūsia apie nomos čia po vardu Babtist Boulder, Colo. Areštuota
šių vakarėlių musų mieste skaitykla gerai patarnavo tas bufetas su svaiginančiais namus. '
World Alliance, nutarta su- fia Jamra K Male{’ alias Dead\vood, S. D. Nor.
gėrimais (visi vakarai pana
lyje.
dar mažai susipratusioms
rinkti šimtą tūkstančių do Sam Jonės už išaikvojimą į \vestern State Bankos ka
J. Vita. mergaitėms. Prieglauda su šiai taisomi). Nors mokėti Įvežimas ir išvežimas pre
lerių įsteigimui baptistų se keturių šimtų dolerių, pri įninkąs Hameister pralei
reikėjo gana brangiai, bet
kių.
vietinei kasėjų
laikė nuo iškrypimo iš do prisirinko po daugiau žmo
minarijos Peterburge, Rosi gulinčių
;ant visokių spekuliacijų
ros kelio, o skaitykla švietė nių, kurie mėgsta gerokai iš Ne\v York, N. Y. Pereitą ja. Susirinkusiejie buvo taip unijai, kurios kasininkų su mią bankos pinigų sun
protą ir dailino būdą. Stebė gerti. Paskutinis vakaras savaitę per New Yorko por persiėmę tuo nauju užma- Įimtasis, buvo* Rasta Jis Pri« Atidengus
____
CHICAGO, ILL.
pinigų trukui
ties reikia, kaip tos darbo buvo toks: visų — pirma iš tą įvežta Suvienytosna Vals- nyniu, jog ant vietos sudėta darb<‘Centenn,al kasykloje, kasininkui gręsė teismas
(Socijalistų Priešai).
^e|iigi nietai kalėjimo. Sup,
mergaitės nesigailėjo laiko
tijosna užrubežinių prekių septyniosdešimts tukstan-|^ta81«
Utarninko vakare 20-tą d. apsišvietimui. Kaip bitelės gėrė, paskum lošimas, pra už $17.030.695, vietinių gi čh) dolerių. Susirinkime da. j kaltes,r teisinos, tuo. jog
|ikim’
Hamei
birželio š. m. susirinkę cici- pavasaryje apsupa pražydu kalbos, šokiai, vaidai tarp prekių išvežta už $23.175.- lyvavę delegatei iš Rosijos,
s,
"'
k
’
al
"
“
“
K
“
.
1
bevelijo
mirti
negu
nuk
likai ant kampo gatvių 46- sias gėleles, taip Zitietės savęs ir... “aniuolų sargų” 658. — Pinigų atvežta iš už- kuri,, užtikrinę, jog baptistu | ta,re«8 ,“v,» P""CT ?’S f" gėda ir ilga bausme.
gėdą ir ilgą bausmę. U
tos ir So. Paulina, pradėjo šventvakariais šimtais su atsiradimas, kurie “sutai rubežiaus $93.617 sidabru ir propagandos darbas turė- dymui ir buvęs priversta?
atėjus šerifui jo suimtų
kė” draugus. Visi, žinomas
sakyt prakalbas.
Šaukė, sirinkdavo
paimti
pasiklausytų daiktas, labai nuvargsta ... $1.101.600 auksu.
siąs ten gerą pasekmę.
p.tiimi iš
ih Unijos
«. mj<i> kasos.
I sižudė vienu revolverio
kiek tik gali, šaukė visa skaitymų ir pamokymų sa
gerkle, kad tik toliaus butų vo šviesesniųjų sąnarių-pa- bet daugiausia pirmininkas. Namai neturinčioms namų Skaitlius nedėlios mokyklų Vokiečių giedorių suvažia-. viu.
vimas
(Sunday School) moki
Ypatingas atsitikimas.
girdėti, bet kaip pradėjo tarėjų, kurių nors vienas Reikėtų labiau rūpintis drau
merginoms.
gijos
reikalais.
nių.
šaukt, jog nereikia bažny visuomet
Mihvaukee, Wis. Šiame Newark, N. J. Šiame mies
atsilankydavo.
Rockford, III.
Neseniai
“
Liet.
Ūkiniu.
”
čios, nereikia kunigų ir t.t., Tie vakarai su mokslu ir dva
Kan Francisco, Cal. Per mieste laiko konvenciją vo-, p. buvo toks atsitikimas. Popasimirusi čia Margarita T.
tada kaip bematant prisirin siški pamokslai, po šv. Mi
Skiff, žinoma sufražistė ir konvenciją draugijos Inter- kiečiai giesmininkai. A ien Hcijantas pamatęs pasiutusį
ko buris vaikų ir pradėjo ci- šių bažnyčioje išryto sako
blaivybės platintoja, užrašė uational Sunday School, jo- vyrų suvažiavo trįs tukstan- šunį, davSįo jį ir keturiais
cilikus popieriais ir šiukšlė mi į tarnus į tarnaites, įne
Puikus šūviais paguldė jį ant vie
puikią savo rezidenciją prie sios sekretorius Marion Law niai keturi šimtai
mis mėčioti, o kaip tas dar šė draugijos gyveniman
glaudai doroms, o neturin rence išdavė raportą, iš ku koncertai Auditorium salė-|tos. Viena kulipkų perskėlu
nepagelbėjo, tada visas vai naują dvasią—apšvietė pro
čioms namų merginoms. Nuo rio matyti, jog visoje šalyje je sutraukė minias klausyto si šunės galvą, lengvai su
kų būrelis nubėgo į šalį, pri tą, dailino širdį. Viena tikt
šilutis nuo sudėtų bankosc lauko nedėlios mokyklas 14,- jų, daugiausia vokiečių iš vi žeidė netoli sėdėjusią ant
sirinko visokių blekių, lentų nelaimė, kad lig šiol dar ne
pinigų pirmiausia eis užlai 946,504 mokiniai ir mokinės. sos apielinkės ir iš toliau at- gonkų ponią Pastine į kaktą.
ir t.t., o sugrįžę prie cicilikų, pavelyta įkurti vakarinių Paspringo žuvies kaulu ir kymui nabašnikės pabėgu Pastaraisiais trejais metais vvkusius.
Pasiutimo bakcylės, buvu
pradėjo į tas blekes ir lentas ir šventdienos kursų. Kavvužduso.
sios sesers, o jai mirus — mokinių skaitlius pasididi Skrybėlė išgelbėjo gyvastį. sios ant kulkos, dasigavo į
mušti taip smarkiai, kad šalpa apsireiškia tais me
nęs 1,431,006 asmenimis. Mo
moteriškės kraują, ir dabar
Pittsburg, Pa. Nekuris prieglaudos užlaikymui.
Holyoke,
Mass.
Jauna
mer
niekas nebegalėjo girdėti ci tais (per pusantrų metų): Pilypas Rosolo\v nuvėjo su
kykloms puikiai sekasi. Mo
nelaimingoji turės mirti bai
cilikų prakalbų. Tadą, žino 41 mergaitė ligoje gavo prie draugu žuvautų ir sugavo Coloradoje stokuoja ropu kytojų jose yra 173,459. gina May Murphy važiuo siausiose kančiose.
ma, eicilikai pradėjo vaikus, glaudą ir gydytoją, 107 mer tik vieną, bet labai didelę žu
čių.
Abelnu skaitlium mokytojų dama tramvajumi taip išsi
maišyt, bet šie netik kad ne gaitės, likusios be vietos, ga vį, kurią jo žmona gardžiai Greelcv, Colorado. Pirmą viešose Suvienytų Valstijų gando pasirodžiusios moto
nustojo, bet dar smarkiau vo pastogę, 11 mergaičių ga sutaisė vakarienei. Pailsęs svk’ šios Valstijos istorijoje mokyklose vra 1,670,686: re ugnies, jog šoko stačia gal
GERA PROGA.
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pasirūpino įsisteigti nuosa atmonijimo šauksmai prieš joms.
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dirbti, kad visiems lengvos Ar tokie tai yra anie “pa
Priežastis
—
mUsų
109
kuo

Teinkvepia
Šventoji
dva

Bet
ar
šitokia
pabauda
su

'
the
cablegram
expressive
duonos neužtenka. Tokie laiminti” revoliucijos vai
of the filiai devotion and pa da tik 7 mėnesiai, kaip sia seimo atstovus pilnosios
grąžins milijonus, sudėtus
dažniausiai glaudžiasi prie siai?
Kuopų Susirinkimai.
kitados maldingiems ir labrespeet of the Delegates gyvuoja ir nors gana skait blaivybės meile, kad vienu
laikraščių, bet kad visi jau Revoliucijos negalima va
of the Roman Catholic linga, nes turime pilnų na metu nuveiktų alkoholinį 65 kp. S. L. R. K. A. iš
dariškiems darbams: mokyk
einančiais laikraščiais nau- dinti “puikiuoju burtų daik
loms, ligonbuciams, prie Lithuanians assembled in rių 30, bet delegatą neįsten- milžiną, tikroji laimė pražy Paterson laikys bertaininį
doties negali, o važinėjimai tu”, “galybė, kuri daro bliz
susirinkimą 7 d. liepos, pėtglaudoms? Juk didesnė da convention at Baltimore, gėm pasiųsti, neturėdami dėtų Susivienijime.
su prakalbomis, agentūros ir gantį žemčiūgą, kuri atida
lis, pinigų, praleistų speku and directing me to im- kuo uždengti delegato lėšas.
Kun. P. Saurusaitis. nvčioje, 7:30 vakare V. Jo
į tat panašus “darbukai” ro naujus takus, kuri leidžia
kubavičiaus svetainėje, 183
liacijose ir praūžtų su pa part to them in return the Toliaus ir męs galėsime su
nekiek pelno teneša, tai pri pasaulius”...
Linkime 25 seimo delega River st.
leistuvėms buvo gauti iš par Apostobc Benediction; a jumis dalyvauti.
sieina prasimanyti naują Vis tai žodžiai, žodžiai ir
tams geros kloties, Lai gy Šiuomi meldžiu draugus
davimo Krikščionių Brolių
duty which I take great Pasiliekam su pagarba
laikraštį. Tr dėlko neleisti žodžiai. Tie žodžiai nei pa
vuoja musų Susivienijimas susirinkti ir naujų po kelis
pleasure in discharging 109 kuopa S. L. R. K. A.
turtų! Ar iš prašvilptų tokiu
įaujo laikraščio'? Juk spaus skyrium paimti nei krūvon
atsivesti.
Nepribuvusiejie
ilgus metus.
by means of the present Kuopos valdyba:
niekingu budu milijoną teks
tuvė, zeceriai, ypač šviesos sudėti neturi jokio senso.
nors vienas eentimas pabė letter, conveying said be
Pirm. M. Navardauskas, M. Abraitis ir J. Kazlauskas. bus nubausti.
Tesėjas—redaktorius gan Ar “Valparaiso universite
Sekr. Jonas Matulevičius.
nedietion to all the Dele
gusiems arba pasenusiems
Rašt. Pr. Mikniaviče,
ia darbą. Nors tokiu tikslu to studentas” žirnius su ko
Sveikinu Seimo delegatus
darbininkams?...
Juoki gates.
[užgimusio laikraščio gyveni pustais maišo, ar p. Bart
Iždininkas
V.
Jurša.
ir linkiu gerų minčių apsvar 58 kuopa Curtis Bay, Md.,
Sincerelv vours in Christ,
tės, broliai!
įas paprastai neilgas, bet Kennedy filosofuoja apie
laikys trečią bertaininį susi
stvme
draugijos reikalų.
D. Falconio,
senesniųjų laikraščių “ty revoliucijų logiką — išeina Tai tau ir milijardas iš už
M. Brazauskas. rinkimą 9-tą dieną liepos,
Apostobc l5elegatc. Iš Athol, Mass., nuo 110
ramj a” ir pilvas—besotis viena ir ta pati nesąmonė, grobtų neteisingiausiu keliu
2-rą valandą popietu pas
kuopos.
veik (ai verčia griebties se už kurią kiekvienas sveiko bažnytinių turtų. ŽinoVaT sa
Lietuviškai išverstas tas Męs, tamstų broliai, nega Pletokie, bujokie musų kuopos sekretorių, 2 Hazel
nos ir išbandytos metodos proto žmogus turi parausti ko, kad iš to milijardo vieš laiškas skamba šitaip:
lėdami siųsti delegatą, siun brangusis Susivienijime ir St. Užprašome visus ateiti
patijai tik 60 milijonų tetek
iš gėdos.
— steigti naują organą.
užsimokėti ir kurie naujai
“Gavau nuo Kardinolo, čiam širdingus linkėjimus delegatai!
/Todėl tai, nors anarchiz- Panašioje dvasioje para sią, likusieji gi 940 milijonų
71 kp. narys,
norėtų prisirašyti.
Valstijos
Sekretoriaus Seimo komitetams, ir vi
dvasios netrūksta beveik šyti visi kiti straipsneliai. nueisią advokatams, taksa/
K.
"šnekas.
siems
delegatams,
prašyda
Kp. sekr. A. Radavskas.
raštą, kuriame išreikštą
daliniai saki toriams, aukcijonieriams...
bse pirmeivių leidiniuo- Visur

[RAUGAS

Icago, Ilk, 15-ta kuopa
uv. L. R. K. A. turės sa
vo bertaiuinį susirinkimą
Nedėlioję, 9-tą dieną liepos
1911 m. 12-tą vai. dieną, sa
lėje parapijos šv. Jurgio K.
ant 32-tro PI. ir Auburn avė.
Salės No. 31.
Kiekvienas sąnarys pri
valo pribūti ant šio susirin
kimu), nes labai daug svarbią
dalyki) yra dėl apsvarstymo,
taip-gi bus bertaininė mo
kestis; prašome atsivesti
naujų narių ant prisirašymo
prie Susiv., nepamirškite,
jog už privedimą naujo są
nario prie Susiv. gausite
nuo kožno 25c., katruos iš
mokės kasa Susiv., bet ne
mažiau, kaip už 5 narius, no
rėdami gauti didesnių paaiš
kinimų apie tuos reikalus
galite atsišaukti prie kuo
pos seks.
Alek. Byanskas, prez.
M. Z. Kadzievskis, sekr.

73 kp. S. L. R. K. A. iš
Hudson, Pa., laikys bertaininį susirinkimą 11 d. liepos,
7 vai. vakare pas Nikodemą
Stankevičių. Visi privalo
siTririnkti.
S. Marčukonis, sekr.
PRIE ATSILIKUSIO VAR
GONININKŲ SEIMO.
Ką tik po susivažiavimui
Lietuvių Varg. Amerikoje,
kuriame tapo užmegzta
“Sąjunga Lietuvių Vargoknininkų Amerikoje”, pra' skambėjo po visus laikraš
čius, kad S. L. V. A. nieko
nenutarė savo pirmame su
sivažiavime.
P. Vargomatis No. 25
“Vien. Liet.” tiesiok sako,
kad jam net neaiškus siekis
S. L. V. A. ir klausia: ar S.
L. V. A. tapo sutverta, kaipo
profesionalinė darbininkų
unija kovojimui su savo
'“bosais” dėl didesnių algų,
ar kaipo savo profesijos ir
savo mokslo draugija dėl paI kėlimo muzikos ir dailės tar
pe vargonininkų Amerikoje“?
I Nežinau, dėlko p. Vargomalčiui neaišku, jeigu ir “Vien.
ILiet.” savu laiku buvo pra
giežta, jog siekis Sąjungos
Liet. Varg. Am. yra: “pakelt
muziką musų bažnyčiose ir
tautišką muziką”, o juk su
prantama per save, kad var
gonininkai nepakilę patįs
muzikoje, negalės pakelt,
nei bažnvtinės, nei tautiškos muzikos. Taigi ir tapo
sutverta Sąjunga ne kaipo
darbininkų unija, bet kaipo
savo profesijos ir savo moks
lo draugija, kuri rupįsis pa
kėlimu muzikos tarpe vargo
nininkų Amerikoje. Kįlant
muzikai tarpe vargonininkų,
kils ji musų bažnyčiose ir
drauge tautiška muzika.
Antras paragrafas S. L. V.
i. skamba: “parama vargo(nininkų, kaip Amerikoje
[esančių, taip ir iš Lietuvos
^itkeliavusių”. a, Sąjunga
jelps neturtingus vargoniįinkus, norinčius lavinties
Muzikoje. b, Naujai atkeIlavusiems
/,
• ir čionai Ameri[oje esantiems netekus vie
ps, Sąjunga stengsis suiešĮot ją ir c, Įpuolusiam varlonininkui kokion nelaimėn
lapinga stengsis pagelbėt
pgal išgalę.
[Sis paragrafas parodo,
Ig Sąjunga yra: šiek tiek
finaši į darbininku uniją,
visgi nėra pastatyta vien
pn, kad kovot už padidiniįi algų, kas pas darbininkų
Įijas yra.
Mečias paragrafas sako:
[vest vienodus giedojimus
tnvčiose”. Įvedimas vieno

sekretoriaudamas Seime, tėniu palaikančiu juose lietu ir siunčia pasiuntinius pas
Redakcijai pnsiusti
popiežių Joną XXII, jo glo
myjau į visą dalykų bėgį ir
vystės dvasią.
laiškai.
bai
pavesdamas
save
ir
savo
į smulksmenas. Šeštoji sesi
Pastarame laike vilniškiai Užpuldinėjimai kairiivuų kraštą. Bet Kryžiuočių in- t
ja užsibaigė šiek—tiek nelietuvių laikraščiai pliupte gudų, lenkų ir vokiečių — trigos ir nužudymas Gedimi
Apa tvarkiai dėl šių priežasčių:
prapliupo aštriais polemiš verčia lietuvius spiesties no pasiuntinių į niekus pa (Nuo Redakcijos.
delegatai, neatsižiurėję į vė
kais straipsniais. Iš vienos krūvon, organizuoti savąją verčia gerus Gedimino no čioje paduodame p. V. Rač
lybą laiką ir į nuovargį, bu
kausko laiškelį. Laikome sa
pusės mūsiškė “Viltis”, iš valstiją.
rus.
vo nutarę skaityti naujus
kitos “Kur. Wil.” ir “Gon. Pirmi, neabejotini tos
1326 Gediminas daro san vo reikalu paaiškinti, jog konstitucijos projektus, kas,
organizacijos
Codz.” kuo ne kiekviename valstijinės
darą su lenkais, siunčia straipsneliui: “S. L. A. Sei be abejonės, butų užėmę
savo n-je pilni tos polemi ženklai pas lietuvius pasiro jiems talkon stiprių raiti mas” medžiaga buvo semta
daug laiko; tad tūli pareika
kos. Negalima sakyti, kad ji do pradžioje XIII amžiaus. ninkų pulką (10,<XX)), kurie daugiausiai iš “Vienybės
lavo, kad sesija butų užda
Algimuntas
neturėtų savo r a i s o n d ’ e- Kunigaikštis
vadovaujami Algirdo, Gedi Lietuvninkų” — iš ten tai ryta — štai ta garsioji be
t r e. Iš dalies ji reikalinga 1226 m. su 7000 vyrų — lan mino sunaus, pasiekę Mag ir sužinota apie “carus” ir
tvarkė!
Pirmininkas Bal
ir naudinga. Ačių tiems gin ko jau Smolensko ir Pskovo deburgą ir Frankfurto apy t.t. P. Račkauskas, kaipo
čiūnas ne dėl betvarkės no
čams mes išgirstam kaskart apylinkes — eina į talką lat gardas, grįžta laimingai su raštininkas, sėdęs prie stalo rėjo atsisakyti vesti Seimą,
salės priešakyje, labai leng
daugiau / žinotinų 'faktų ir galiams ir žemgaliams prieš grobiu namoliai.
bet, kaip pats paaiškino, dėl
vai
galėjo
neišgirsti
visokių
sužinom nevieną naują tau Kardininkus.
1331 ties Plaučiais lietu
to, kad nėra pratęs vesti di
tystės principą. Tie faktai Jo sūnūs Rimgaudas (1226 viai su lenkais užduoda di “epitetų”, beriamų lyginai desnius susirinkimus.
ir principai turi mums nema —1240) perkelia savo sosti delį smūgį Kardininkams. iš rankovės ant įvairių «S. L.
Sulyg konstitucijos ir-gi
žą svarbą. Iš faktų tveriąs nę iš Kernavos į Naujapilį,
1362 lietuviai Vaidoto va-' A. veikėjų. Jis galėjo pra ne taip dalykai atrodo, kaip
tautų h istorija, principai užduoda skaudų smūgį gudų dovaujami noriai gina Kau leisti pro ausis ir visokius
skina kelią tolesniam jos kunigaikščiams ties Magilna no pilį — ir ją Kryžiuočių trukšmus, kas jam dar leng “Drauge” yra rašoma. Sa
bėgiui. Nežinant faktų iš sa (1234), sumuša Kardininkus išgriautą, 1376 m. išnaujo^ viau dovanotina, ypač da koma šičiont_“ svarbus da
bar, kad “Tėvynės” redaga lykas, už kurį ėjo peštynės
vo praeities ir dabarties, ties Korsakiškiais (1236). atstato.
Rimgaudo sūnūs Erdivv- Atmokėdami vokiečiams, vimas uždeda naują prieder organizacijoje ištisus metus,
sunku išlaikyti objektiviškumas tautiniuose ginčuose; las (1240—1241) stojo drą lietuviai užpuldinėjo ir jų mę: nedaryti jokių trukš tapo nustumtas šalin”. Da
lykas nėra nustumtas šalin,
nežinant priešininko princi siai prieš traukiančius per kraštą. Tokių žygių į Prusus mų, nekelti vaidų, skelbti
amžinai, kad S. L. A. viskas bet, rimtai jį apsvarsčius,
pų, visai negalima su juo su Volyniją į Lietuvą totorius butą 31, į Padauguvį 11.
užbaigta jis taip, kaip buvo
sišnekėti. Tu kalbėsi savo, ir ant laukų “Šeibak-pole” Algirdui
viešpataujant “all right”. Žodžiu sakant, galima. Vargiai kas butų
jis—savo; ginčams ne bus sumušęs juos, priverčia prasideda lietuvių su len p. Račkausko straipsnelis
atsiekta, jei Seime butų skai
galo, o tautai—jokios nau traukties atgal.
kais barniai dėl Volynijos. daro tokį įspūdį, lyg butų tyta visi įnešimai ir projek
Erdvylo brolis Mindau Net keturios įvyksta karės rašytas ne iš širdies, bet
dos.
tai; jei bent tik didelė su
Žfnodami tai, męs nei ne gas (1242—1263) priima dėl tos srities. Galop lietu dėlto, kad dabar reikia taip
gaištis laiko be jokių reališbandysime čia kišties į Vil krikštą, gauna iš popiežiaus viai sutinka atiduoti len rašyti. Tas žodis: “reikia”
kų pasekmių. Sulig pamati
niškių lietuvių ir lenkų gin Inocento IV karališką vai kams mažesniąją Volynijos reiškia, kad pirmneg p.
nių įstatymų — jie yra aiš
čus. Tai užimtų daug vietos niką sau ir savo žmonai. dalį su Vladimiru’ ir Kre- Račk. tapo išrinktas “Tėv.”
kus ir visiems Sus-o sąna
musų laikraštyje ir butų ne Drauge priima krikštą 600 mencu, didesniąją sau pa redaktorium, kiti laikraš
čiai (pav. “Keleivis” — o riams, neišskiriant, žinoma,
kuo kitu, kaip vien trumpu Lietuvos viršininkų.
silikdami.
ir komisijos, yra gerai žino
perpasakojimu to, ką “Vil Mindaugas steigia pirmu 1362 Algirdas traukia į visi žino, kas tas “Keleivis” mi iš konstitucijos. Pamati
tis” taip plačiai ir taip sąži tinę Lietuvoje vyskupiją, do Podolę ir ties Mėlynais Van yra) su mielu noru naudojo nių Sus-mo įstatymų niekas
ningai paduoda. Taigi atide vanodamas jai valsčius Re- denimis sumuša įsibrovu si p. Račk. plunksna. Ką-ką, negali permainyti, jei jų lai
bet naujo “Tėvynės” redak
dami kitam laikui musų pa seiniškį ir Betigališkį.
sius totorius.
kosi nors 5 Sus-mo sąnariai
prastąją peržvalgą lenkų Bet iš kitos pusės politiš 1346 m. terioja Naugardo toriaus bent gerus norus rei (XXVIII, par. 4). Gi me
spaudos apie Lietuvą, mes kos aplinkybės priverčia jį apylinkes, supykęs dėl nau- kia pagirti. Tie geri norai džiagos komisija turės už
užsiganėdinsime čia vien padėti Prūsams ir Žemai gardiečių
neištikimybės. apsireiškia, kad ir slėpime tektinai iš kuopų įnešimų,
prisiminimu iš vienos pusės čiams, sukilusiems prieš go- 1368,1370 ir 1372 m. per tris negeistinų apsireiškimų or projektų ir dabar veikian
ganizacijoje (nesutikimai,
tų iš senovės ir dabarties dulingą Kryžiuočių Ordeną
SUSIV. L. R. K. A. CEN faktų, kurie ginčuose tarp ir dalyvauti toje aršioje ko kart daro žygius į Maskvą, barniai, ardymai); dar dau čios konstitucijos, kurioj
ir laimi kovoje.
rasime daug gerų ir organi
TRO VALDYBOS
lenkų ir lietuvių nepaliauja voje; baisus mušis ištinka Mirdamas Algirdas palie giau išeina jie į aikštę, kuo zacijai naudingų paragrafų.
ADRESAI.
turėję savo svarbą, iš kitos ties Durbės upe 1261 m. Min ka Lietuvą praplatintą nuo met vaidų priežastįs yra — Dabar veikiančios konstitu
tų principų, kuriuos abi besi daugas su lietuviais užduo Baltųjų iki Juodųjų marių. jei atsikartosime — nustu cijos Seimas atmesti negalė
Jonas Rikteraitis, prez
ginčijanti tauti jau aiškiai da vokiečiams skaudų smū Matydami lietuvių galy miamos šalin. Ir taip, vi jo, nesą Sus-mas yra užre
67 James St.,
suformulavo, arba tyliai jų gįbę, lenkai j ieško progos su siems žinoma, jog netoli ke gistruotas tūlose valstijose
Waterbury, Conn.
laikosi ir vardan jų kovoja. Vokiečiai paleidžia paska siartinti su jais. Lietuvių turi tūkstančiai S. L. A. na pagal naują konstituciją.
lą apie sugrįžimą Mindaugo stabmeldystė kliudo artimes rių buvo atsimetę nuo orga
Mateušas Toluba, vice-prez.
I.
Komisija neturės dirbti
Pirmučiausias faktas—tai stabmeldystėn, bet naujausi nį sąryšį su lenkais, duoda nizacijos vien dėl didelių “išsijuosusi, kad apskelbus
1139 Wyoming avė.,
lietuvių tautos buvimas. Ne historikai išparodo, kad tai progą Kryžiuočiams užpul mokesčių, kuriuos naujoji pataisytą konstituciją pirm
Exeter Boro, Pa.
konstitucija buvo ant jų už
žiūrint į Gizberto ir kitų netiesa2).
Kazys J. Krušinskas, sekr. tolygių mokslininkų prie Visą antrąją pusę XIII dinėti ant Lietuvos. Ragi krovusi. Nustojimas keturių 1 liepos”, nesą Seimas neapnant lenkams lietuvių kunirubežiavo jai laiko. Pats bū
457—-17th St.,
šingus tvirtinimus—lietuvių amž. užima nuolatinės ko gaikššiai Jogėla ir Vytautas tūkstančių narių — tai juk
damas toje komisijoje, nu
Brooklvn, N. Y.
tauta ne išmislas: ji buvo ir vos lietuvių su vokiečiais, sutinka priimti krikštą ir nemažas smūgis bent kokiai manau, kad ji savo darbą
organizacijai. Kad užgyyra, taip pat kaip ir lenkų lenkais ir totoriais.
apkrykštidinti visą Lietuvą.
Pranas Burba, kasierius.
užbaigs prieš Naujus Metus
Labiausiai atsižymi Vyte Tai įvyksta 1386 m. Tapęs džius šitą žaizdą, reikėjo sei
tauta.
454 Main St.,
ir tuokart pagarsins “Tėvy
Pradžioje, priešhistoriš- nis (1293—1316). Jis devy krikščioniu Jogėla veda len mui padaryti šiokius tokius nėje”, kad kuopos turėtų už
Edwardsville, Pa.
kųjų amžių glūdumose abi nis kart eina į Lenkus, pa- kų karalaitę Ja d vigą ir pa nutarimus apie šitą konsti tektinai laiko apsvarstvti
tiedvi tauti gyveno skyrium. grįždamas su gausiu gro siduoda lenkų įtekmei. Lie tucijos skyrių. Tuo tarpu ne visą projektą ir nusiųsti ko
Kasos globėjai:
Pagyvenę ilgą laiką pietų biu; jisai išveja Kryžiuočius tuvos likimą ima į savo ran padaryta nieko, o kaip p. R. misijai savo natėmiiinHis
Juozas Vasiliauskas,
krašte, ant Dunojaus kran iš Žemaičių ir apsigynimui kas Vytautas, apšauktas ir sako, komisija pagarsįs sa dar pirm XX AMT Sefma.
112 N. Greene St.,
tų ir Balkanų pussalyje, lie nuo jų stato ant Nemuno pripažintas Didžiuoju Lie vo nuomonę apie mokesčius
Baltimore, Md.
Seime nebuvo “daug
tuviai dėl nežinomų priežas kranto keletą apginkluotų tuvos kunigaikščiu, kursai tik aplink Naujus Metus,
da-gi su pasarga, kad komi ginčų apie “Tėvynę”. Tam
Jonas Jaroševiče,
čių išsikrausto iš ten ir dau pilių.
per 40 metų viešpatavimo
Vytenio brolis Gediminas iškelia Lietuvą ant augščiau- sijos nuomonę galės atmes tikra komisija apsvarstė da
266 Silver St.,
ginasi šiaurėn.
ti ateinantis seimas. Svar lykus, skaitlinėmis parodė
So. Boston, Mass.
Pirmuose musų eros am (1316—1341) sumuša, Kry sio laipsnio.
Seimui, kaip galima suma
žiuose lietuviai, be abejo, žiuočius ties Žeimiais (1319) Jis tai įveda Lietuvon bus klausimas tapo ne išriš
Kun. V. Vizgirda, knygius randas jau savo dabartinėse įkuria Vilnių Į1322) ir per
tas, bet tik nustumtas šalin: žinti lėšos, ir “Tėvynė” pa
vienvaldystę,
priversdamas
190 S. Meade St.,
padaryta kaip tik tas, apie likta po senovei su tūlomis
sodybose. Pasiekę Baltijos kelia čionr-savo sostinę iš mažesniuosius
kunigaikš

Wilkes-Barre, Pa.
juras, randa jie čia likučius Trakų; užima visą Volyniją čius savęs klausyti. Jis 1428 ką buvo minėta “Drauge”. permainomis spaustuvėje.
P. Račk. laiškelio skaity Straipsnio pabaigoje už]
Kun. J. Dumčius, dvas. vad. finiškųjų tautų (Livus). Ar su Vladymiro miestu, pade eina ant Naugardo, užima
čia butą lenkų, jokių žinių da pskoviečiams pergalėti Porchovą ir priverčią nau- tojai privalo atkreipti di siminama ir apie mano as
P. O. Minersville, Pa.
džiausią atidą ne į argumen menį: iš to, kad Seimas isį
Kryžiuočius, priverčia Nau- gardiečius
nėra.
užmokėti sau
Atsitolinę nuo židinio sie gardą daryti sandarą su lie 15,000 rub. Jis išleidžia savo tus, bet į jo autoriaus gerus rinko mane “Tėvynės” r<|
daktoriumi, bandoma įspėt
Sąjungos Liet. Vargoninin nos graikų kultūros ir tarp- tuviais ir atiduoti savo su dukterį Sofiją už Maskvos norus).
dvasią, kurioje eis Susivie
kų Amerikoje vyriausy tautiškų santikių, apsigyve nui Narmuntui pilis Ladogą, kunigaikščio Baziliaus I, su
<<
Gerb.
Draugo” Redak nijimo organas; beto pasa-<
nę traškančiose giriose— Ižorą, visą Koreliją ir pusę kuriuo susipykęs užvaldo
bės adresai.
koma, kad Sus-mas perėjo į
lietuviai palengvėl praranda Kaporijos; išleidžia savo Velikije Lukį, Rževa, Kara- cija:—
K. Strumskis, prez.
savo senovinį kulturinį tur dukterį ^Anastaziją už Di čovą, visą Sieversko sritį 29-me “Draugo” num. pa- laisvamanių partiją. Mano
190 High St.,
tą; tiktai kalboje, padavuose džiojo Maskvos kunigaikš iki pat Kursko. Tvero ir tilpo straipsnelis “S. L. A. galva, kaip anas bandymas
įspėti organo “dvasią” yra
Brooklyn, N. Y.
ir mytuose lieka žymės jų čio Simeono, o kitą dukterį Riazaniaus
kunigaikščiai Seimas” kuris daugelyje per ankstybas, taip ir past|
artimybės su apšviestomis Aldoną — už Kazimiero, su pripažįsta Vytauto valdžią vietų nesutinka su tikruoju
P. Grajauckas, vice-prez.
rasis išsireiškimas ne tvir
naus Lenkų karaliaus Vla ant savęs.
tautomis.
dalykų stoviu. Todėl kreip- teturi pamatą. Kiekviena
Paca & Saratoga St.,
Lietuvių kalba, anot Grim do Lokietko; si kraičio vieto Jausdamas savo galybę piuosi į Gerb. “Draugo”
Baltimore, Md.
mo, artimiausia sanskritui, je atveda su savim apie 10,- stoja drąsiai į kovą su nuož Redakciją, prašydamas vie rimtas žmogus supras, k«
J. Stulgaitis, kasierius,
turi neapsakomą svarbą su 000 Gedimino paliuosuotų iš miais totoriais, ir nors 1399 tos šiam mano paaiškinimui. tokia organizacija, kaip S]
sivienijimas, negali būti
40 Svlvanus St.,
lyginamoje kalbotyroje. Ge nelaisvės lenkų.
prie upės Vorkslos lieka per Seimas nebuvo taip labai šama su partijų reikalais
Wilkes-Barre, Pa.
riausi filologai vienbalsiai Beto apie 1333 m. Gedimi galėtas, bet savo gudrumu trukSmingas, kaip tai rašo
nas eina tretį kartą Gudijon, ir politika priverčia totorių ma “Drauge”. Aiškus daly tikslais. Susivienijimo tik]
tai pripažįstal).
A. Gudaitis, sekretorius,
Kalba vienija lietuvius ir užvaldo Ovručą, Žitomirių ir chanus savęs klausyti, o 1430 kas, kad žmonės ne žuvįs, lai: broliškoji savišalpa, v
P. O. Box 73
ilgą laiką yra vienatiniu pa galop patį Kijevą. Su nžko- m. du iš jųjų apvainikavęs tad gal vienur—kitur ir iš nvbė, apšvieta.
Silver Creek, Pa.
matu jų tautystės; tautiško votimis sritimis pasielgiaM Vilniuj siunčia į Auksinę kildavo kiek karštesnės dis Manau, kad šiuo paaij
nimu atitaisau minėt
ji tveryba
apsireiškianti teisingai: palieka jiems jų ti Ordą.
kusijos, bet gi, aplamai
tautiškose giesmėse, dainose, kybą, įstatymus, papročius Galop 1410 m. ties Žalgi imant, Seimas praėjo suly straipsnio klaidas.
Menkai interesuojantis.
I
iilZ"”’
— Nuo savo busimosios raudose, sutartinėse, pasa ir net valdininkus iš jų pa riu drauge su lenkais, gu ginamai visai ramiai ir rim
Rūpinas jis ir dais ir totoriais užduoda ga tai, ko prieš Seimą daugelio dakeijai ačių
pačios reikalauju tiktai mei kose, įvairiose apeigose, yra čių tarpo.
žndžfl
lietuviams nuolatiniu židi- krikštą priimti, rašo laišką lutiną smūgį Kryžiuočiams, nesitikėta. Išsireiškimų “calės.
po kurio tas baisus Ordenas, rai”. “despotai”, apie ku- Pasį,i'‘k» au priderančia pr
— Kaip tai gražu iš tam
K
garba.
2) K. Skirmuntaitė: Min parodęs dar du kart savo riuos “Draugas” rašo, būk
stos pusės!
1) K. Skirmunt: Nad NieV. K. Račkauskas.
— Kraičio-gi reikalauju mnem i nad Baltykiem, p. daugas Lietuvos Karalius. gyvybės ženklą (1414 ir 14- jie “bėrėsi, kaip iš ranko
vės”, aš negirdėjau, nors, 23 VT 1911. Scranton, Pa.
22), baigia savo būvį.
Kaunas 1908.
nuo j os tėvo.
16—17.
Pabaiga bus.

do giedojimo bažnyčiose yra
tam: atsitikus kokiai iškil
mei katroj bažnyčioj, kad
artimesnieji vargonininkai
galėt su savais chorais be
extra prisiruošimo susivažiuoti ir sujungtomis spėko
mis papuošt iškilmę.
Taigi dabar .rodos siekis
S. L. V. A. bus visiems su
prantamas.
Kaslink niuzikališko lai
kraščio ir mokyklos, irgi bu
vo daug kalbėta, bet pasiro
džius, kad šiandien neįvyk
domi dalykai, tai ir nutari
muose nepažymėta, nes tąjį
dalyką susivažiavimas pali
ko tolesniam laikui. Kada Są
junga sustiprės skaitlium
narių ir iždu, tai, be abejo
nės, kad ir šie paskutiniai
dalykai bus įvykinti.
Taigi nėra teisybė, kaip
laikraščiai nuskambino, kad
Seimas Sąjungos L. V. A.
nieko nenutarė. Seimas nu
tarė tą, ką šiandien galima
įvykint, o paliko tuos daly
kus nuošaliai, iš kurių nuta
rus neišeitų daugiau nieko,
apart muilo burbulų.
Didžiausią svarbą Seimas
dėjo ant to, kad kiekvienas
Sąjungos narys, per šiuos
metus stengtųsi, kiek galint
kuodaugiausiai sutraukt var
gonininkų prie Sąjungos ir
kad ateinantin Seiman vietoj
9 vargonininkų (kaip kad bu
vo šįmet), suvažiuotų kelios
dešimtis, o tadą didesnę jiegą turėdami, galėsime ir
svarbesnius dalykus nutart.
K. Strumskis.

FAKTAI IR PRINCIPAI.
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Jie ėjo per Smithfieldą, nors tai galėjo būti ir Gross- | „Draugo ”Agen
daryta). Pandora jam pati
CHARLES DICKENS.
venor Square, Oliveriui buvo vis tiek. Naktis buvo tamsi
ko, ir jis paėmė ją už savo
ir miglota. Krautuvių žiburiai vos galėjo prasimušti per Rev. J. Sutkaitis,
pačią. Bet Pandora atsinešė
su savim gautą nuo Zeuso
miglą, kuri kas ininuta ėjo tamsyn, ir apdengė gatves ir
2112 Sarah st.,
KLAUSIMAS.
namus kasžinkokiu neramumu. Nuo to visko vieta darėsi
dovaną — dėžutę, kurią at
Pittsburg, Pa.
Vertė JONAS KMITAS.
vožti buvo visai užginta.
dar labiau Oliveriui nepažįstama, o jo ateitis netikra ir
Gerbiamoji Redakcija!
(Seka.)
pilna nelaimės.
Ar negalėtumite paaiš Epimetėjus neiškentė, no
K. Strumskas,
v
Jiems beeinant garsus bažnyčios varpas pradėjo muš
190 High st.,
kinti per Jūsų gerbiamą rėjo pažiūrėti, kas dėžutėje
vra,
atvožė
—
ir
laukan
iš

Vienatiniu
ant
to
atsakymu
buvo
tik
kartus
raudoji

Brooklyn, N. Y.
laikraštį šiuos mitologiš
ti valandas. Su pirmu sudavimu abudu sustojo ir pakrei
kus žodžius:
“Argus”, lėkė vargai, rūpesčiai, ligos mai jaunos merginos, kun jį laikė apkabinusi ir drauge pė galvas ten, iš kur ėjo balsas.
“Zeus”, “Busiris”, “Pan ir kitokios nelaimės, kurios turėjo gurbelį ir raktą rankose.
— Aštunta valanda, Bill, — tarė Nancy, varpui pa- Juozas Mališauckas,
Forest City, Pa.
daną”, “Philomelą”, “A- pradėjo tuojau varginti žino
— O džiaugsmas! — šaukė mergina. — Aš jį atradau! baigus mušti.
rion”, “Prometheus”, “Ba- nes; vieną tik daiktą tespė O! Oliveri! Oliveri! tu niekadėjau vaikuti, kiek nelaimių
_ Kam dar man sakyt? Juk aš pats girdžiu, — at-1 T. Kizievič Box 167,
jo
Epimetėjus
užvožti
—
tai
cchus” ir “Tartarus”? Ko
nukenčiau iš tavo priežasties! Eikš namo, brangus, eik. sakė Sikes.
Minersville, Pa.
viltį,
kuri
ir
palikta
žmo

kias reikšmes turėjo tie žo
O, aš jau radau jį! Ačių Dievui, radau jį!
— Kasžin ar kaliniai tenai girdi? — tarė Nancy.
„*
džiai senovėje? Už paaiški nėms po šiai dienai.
Drauge su tais nenuosekliais šauksmais jauna mergi— Žinoma, kad girdi, — atsakė Sikes. — Buvo per, M. Karbauckas, 52 G. st.,
nimą busiu labai dėkingas. Apie Philomelą ilga isto na vėl apsiliejo ašaroms, ir pasidarė taip histeriška (mer- Baltramiejų, kaip čia mane uždarė. Viduje ten nebuvo,
So. Boston, Mass.
rija. Užtenka pasakius, jog dinti), kad kelios atbėgusios moters paklausė čia jau sto- būgnelio nei už skatiką, nes nieks neatsiliepė. Bet, kada
P. J. M.
Filomela buvo duktė Pan- vinčio taukuota galva, mėsininko vaiko, ar ne geriau butų mane užrakino ant nakties, tai baladonė iš lauko padarė J. Mikutaitis,
Atsakymas:
dion’o, paveldėtojo Attikos pašaukus gydytojas. Ant ko vaikas, kurs išrodė labai su- ūžiantį kalėjimą tokiu tykiu, kad vos nesudaužiau savo)
1327 Rebecca st., S. S.
Pasak senovės graiką mi sosto nuo savo tėvo Erihto- tingusiu, atsakė, kad jam rodos nereikiant.
Allegheny, Pa.
galvos į geležines duris.
tologijos Argus (viskąma- nijaus (tas tėvas turėjęs žal
— O, ne! tai niekis! — tarė mergina, pagriebus Oli— Vargšai vaikinai! — tarė Nancy, da vis žiūrėdama |
tąs) turėjo šimtą akių: di čio pavidalą). Traką kara
J. Bartoševiče,
verį už rankos: — jau man geriau. Eiva dabar namo, ne- į vietą, iš kurios buvo išėjęs balsas. — Ak! Bill, kokie jie
džiausiame įmigyje penkios- lius Tereus buvo gavęs pa geras vaike! Eikš!
4417 Marshfield avė.,
jauni vyrukai! Bet jie taip kaip ir negyvi, nėra ką apiA
dešiints akių vis buvo atda žadėjimą nuo Pandiono, kad
Chicago, Hl.
— Kame dalykas mergele? — užklausė viena mote- juos svajoti.
I
ros ir tėmijo į viską, kas gausiąs vieną jo dukterų už
riškė.
Tuom
susiraminimu
Sikes
lyg
nutildė
sukilusį
pavyM. Urbanaviče, Bos 33,
aplinkui darosi. Jam tai vy pačią. Buvo jam duota vy
— O, poniute! — atsakė mergina,
jau
mėnuo,
kaip
,
dėjimą,
ir
drūčiau
pagriebęs
Oliverį
už
rankos,
liepė
jam
Thomas, W. V.
riausiojo dievo Zeuso pati riausioji Proknė, bet Te
jis pabėgo nuo tėvų, sunkiai dirbančių, gerų žmonių, ir eiti tolyn.
I
Hera pavedė dabojimą Io- reus paėmė Filomelą, o kad
J.
Antanaitis
Box
22,
pristojo prie vagių ir nedorų žmonių; jis beveik jau pri
— Lukterėk valandėlę, — tarė mergina; — jei tu čia
nės, vienos Zeuso numylėti Proknė negalėtų kabinties
I
Swoyers, Pa.
baigė vargšę motiną!
butum
užrakintas ant pakorimo, Bill, tai aš taip nesisku
nių. Zeus pavertė lonę kar prie jo, ištraukė jai liežuvi.
— Mažas niekšas! — tarė viena moteriškė.
binčiau eiti pro šalį. Aš trypčia ir trypčia aplinkui, iki!
ve, bet pavydi Hera užtėmi Istorija baigiasi tuo, kad
— Eik namo, eik, tu mažas galvije! — pridūrė kita. pargriučia, kad ir butų prisnigta ir neturėčia skepetos) J. Versiackas,
jo ir šitą šposą. Tuomet Proknė pavirto’ kregžde, o
65 Davidson st.,
— Aš neisiu, — atsakė Oliveris, labai nusigandęs. — apsisupti.
Zeus nusiuntė savo paklus Filomela — lakštingala.
Lowell, Mass.
— Ir kas iš to per nauda? — klausė neperdaug jau-]
nų ir gudrų tarną ir tarpi Arion — mitologiškas ar Aš jos nepažįstu. Aš neturiu nei seserų, nei tėvo, nei mo
trus Sikes. Jei ne pametėtume! man pjukluko ir dvideninką Hennesą (Merkuri- klys su sparnais, kaikurio- tinos. Aš našlaitis. Gyvenu Pentonvillėj’.
Juozas Akevičius, P. O.
— Žiūrėkit, žiūrėkit, kaip jis čvierijasi! — sušuko Į šimties mąstų geros, storos virvės, tai nors čia vaikščiok ir
Silver Creek, Pa.
jų), kad užmuštų Argusą. j mįs žmogaus kojomis ir kimergina.
penkiasdešimts
mylių,
arba
nevaikščiok
visai,
tai
man
tas
|
Bet visados—viską—regiu- tokiomis keistomis vpaty— Ugi tai Nancy! — suriko Oliveris, kurs dabar tik nieko negelbės. Eiva! ne stovėjus čia ir nesekus pasaVincas Staseviče,
tį slibiną buvo sunku nu- Į bėmis.
pamatė
jos
veidą,
ir
šoko
atbulas,
su
neapsakyta
nuostaba,
kas!
349 Hamilton st.,
galabyti. Tečiau Hermes at Prometėjus, — sūnūs Ia—
Matote,
jis
mane
pažįsta,
—
kreipėsi
Nancy
prie
Mergina prunkštelėjo juokais, drūčiai apsisupo ske-|
Grand Rapids, Mich.
liko šitokį beveik negalimą peto ir Klymenės, išvogė iš
aplink
stovinčiųjų.
peta,
ir
jie
vėl
ėjo
tolyn.
darbą. Pradžioje jis ėmė dangaus ugnį (šviesą) ir do
— Jis negali išsisukti. Padėkite man parvest jį naBet Oliveris jautė, kaip drebėjo jos ranka, ir einant I Jonas Leipus,
pasakoti sargui visokias pa vanojo ją žmonėms. Užtai
1022 Bay st.,
sakaites, o kad šis užsnūdo, Zeus liepę prikalti jį prie mo, geri žmonės, nes jis užmuš tėvą ir motiną ir suskaldys pro liampą patėmijo, kad jos veidas buvo mirtinai nu-1
Superior, Wis.
mano širdį!
blankęs.
išsitraukęs piemens dūdą ir Kaukazo kalnų, kur erelis
— Kas čia yra, po velnių! — suriko viens vyras, išėJie ėjo pilnai pusę valandos purvinais, mažai eina-!
pradėjo dūduoti taip sai- I kasdien ėdė jo kepenas, ka
jęs
iš aludės drauge su baltu šunim; — mažas Oliveris! mais takais, sutikdami labai mažai žmonių, ir tų pačių iš- P. J. Miller,
džiai; kad Arguso visos akįs; r j os vėl ataugdavo. IšliuoLithuanian Store,
Eik namo 'pas mamą, tu mažas suniuk! Eik namo tuoj!
vaizda nurodė, kad jie priklauso prie to pat laipsnio]
viena po kitos užsimerkė. savo jį Herkules.
Athol, Mass.
— Aš prie jų nepriguliu! Aš jų nepažįstu. Gelbėkite! į draugijoje, kaip ir pats Sikes.
Tadą Hermes jį užmušė ir Racchus, kitaip Dionygelbėkite! — šaukė Oliveris, norėdamas ištrukti iš stip
Antgalo jie pasuko į labai siaurą gatviukę, ant ku Pr. S. Karzonas,
išgelbėjo lonę.
sius, vynvuogių dievaitis. rių vyro rankų.
rios buvo pilna krautuvių su drabužiais. Šuo pasileido
2422 W. 69th st.,
Zeus — vyriausias dievas Graikai, apvaikščiodami už—
Gelbėkite!
—
atkartojo
tasai.
—
Taip,
aš
tave
išbėgt,
lyg
žinodamas,
kad
jau
sargyba
čia
nereikalinga;
ir
(lotinų Jupiteris).
Chicago, III.
derėjimą vynynuose, apsi- gelbėsiu, tu mažas latre! Iš kur šitos knygos? Tu jas pa- sustojo ties durimis vienų uždarytų ir matomai neapgy-|
Busiris — mitologiškas gerdavo vyim; iš to vėliau
vogei? Duok jas čia. Tai sakydamas, vyras išplėšė iš jo ventų namų. Namai jau buvo beveik suirę; ant durų bu- St. Petruškeviče,
Aigypto karalius, kurs už- Bakchus virto ir girtybės
rankų knygas ir kirto jam per galvą.
vo prikalta lenta, kad jie yra parsamdymui. Lentos butą
223 E. 6th st.,
mušinėjo dievų garbei po dievu.
Taip, tai gerai! — suriko vienas per langą. — Tik labai senos, matyt jau labai seniai ją ten prikalė.
Mt. Carmel, Pa.
vieną svetimtautį, kurs įkel Tartarus — gili ir tamsi
tokiu budu atvarysi jį į protą!
— Viskas gerai! — suriko Sikes atsargiai apsidairęs.
davo koją į jo šalį — vis tai bedugnė, gulinti taip giliau
— Žinoma! — pridūrė dailydė, užmiegotoms akimis, Į
Nancy priėjo prie langinės, ir Oliveris išgirdo skamM. K. Petrauskas,
kad apsaugojus savo kraštą nuo pragaro (Hades), kaip
pritariančiai
pažiūrėjęs į langą.
bueio balsą. Jie perėjo į kitą pusę gatvės ir stovėjo kele415 Middle st.,
jum bado. .Jį užmušė Her pragaras nuo dangaus. Te
Tas
jį
pataisys!
—
atsiliepė
dvi
moters.
tą
miliutų
po
liampa.
Davėsi
girdėtis
lyg
negarsus
girgždėl
Kenosha, Wis.
kules su pagaliu.
nai Zeus buvęs uždaręs tita
Jis da gaus daugiau, — tarė tasai vyras, davęs j imas pakeliamo lango ir tuoj paskui negarsiai atsidarė
Vardas: “Pandana’ grai- nus, kurie pakėlė prieš jį jam antrą smūgį, ir pagriebęs už apikaklės. — Eikš, ma- durįs. Sikes be daugelio apeigų nutvėrė nusigandusį vaiA. Urbonaviče,
kų mitologijoje nežinomas. Į maištą ir padėjo Prometė- žas valkata! Še! Buliaus akie, dabok jį!
kų už apykaklės ir visi trįs greit atsirado viduje.
329 River st.,
Yra Pandora. Apie ją, trum jui išvogti ugnį iš dangaus,
Da nepasitaisęs visiškai po ligai, suglumintas smu
Priemenėje buvo visiškai tamsu. Jie palaukė, kol žmo]
Plymouth, Pa.
pai imant, šitokia istorija:
giu ir staigaus užpuolimo; nugązdintas baisiu šuns urz- gus juos įsileidęs, neuždarys durų.
Prometėjui išvogus šven
girnų ir gyvuliškumu to vyro; ir visiškai pergalėtas vi
— Ar yra kas ? — paklausė Sikes.
Juozas Podžukynas,
tąją ugnį nuo Olvmpo, Ze South Bostoniečiui. Pana
suomenės
pritarimu,
kad
jis
buvo,
tikrai
pabėgęs
valkata,
—
Ne,
—
atsakė
balsas,
kurs
išrojė
Oliveriui
lyg
butų
|
1338 So. Canal St.
us susimanė sudrumsti lai šių atsitikimų pilna visur.
—
ką
vargšas
kūdikis
galėjo
padaryti!
Jau
buvo
sutemę,
girdėtas.
Chicago, III.
mę, kurią toji ugnis nešė Tamsta nepaduodi net vardų
aplinkui
namai
tik
retkarčiais
stovėjo,
pagelbos
negalėjo
—
Ar
senis
čia?
—
klausė
vagis.
žmonėms. Todėl liepė He ir pavardžių. Žinia neinteretikėties, pasipriešinimas buvo per nieką. Da akimirks— Taip, — atsakė balsas: — jis baisiai pasibaigė ant) DGm. M. Andrulionis,
faistui padaryti iš molio mo _]singa niekam. Netilps.
nis, ir jį vilko labirintu siauri; kiemų. Jį vedėsi sparčiai, burnos. Ar jis nudžiugs, jus pamatęs? Suvis ne!
65 Davidson st.
teriškę — gražių—gražiau
kad keletas jo rinksmų liko nesuprantami, Kad ir butu
Atsakymo
būdas
ir
balsas,
kurs
jį
ištarė,
išrodė
Oli
Lowell, Mass.
sią, bet su visomis moteriš
suprantami,
jau
nebebuvo
kam
gelbėti.
vėrini
pažįstamu,
bet
tamsoje
nebuvo
galima
įžiūrėti
kal

Pa
j
ieškau
savo
vyro
Prakės silpnybėmis. Jai buvo
bėtojo.
Ant. Tūškėnis Box 116
duotas Pandoros vardas no ®u®mos, Sėdos par., TelAtėnė išmokino ją visokių Į
aPakr; ^au"° 1rė!dyb"S;
— Duok kokį žiburį, — tarė Sikes, — kitaip męs nu
Plymouth, Pa.
Jau liampos buvo užžiebtos, ponia Bedvvinienė nekan
sisuksime
sprandus,
arba
užlipsime
ant
šunes.
Dabok
sa

Amerike
penkti
metai;
pirnaminių darbų, Afroditė dai
triai laukė, kad atidavus duris. Tarnaitė jau dvidešimts
lių apsiėjimų. Paskui Gra miaus gyveno Brooklyne, kartų bėgiojo ant gatvės dasižinoti, ar nematyti kur Oli vo kojas daugiau nieko!
Julius Bukantas,
—
Palūkėkit
valandžiukę,
aš
tuoj
’
atnešiu,
—
tarė
N.
Y.
Kas
sužinotų
jo
adresą
cijos ir Horos aprėdė ją į
94 Blackstone st.,
verio; ir abudu ponai vis da tylėdami sėdėjo tamsiam
balsas.
Buvo
girdėt,
kaip
kalbėtojas
nuvėjo,
ir
už
minu
nuoširdžiai
meldžiu
man
[taip gražiai, kad nei dievai
Boston, Mass.
kambaryje ir žiurėjo į laikrodį.
tos pasirodė vpata p. Jono Dawkins’o, arba Gudraus Suk
|nei žmonės negalėtų prieš ją i Panešti
XVI.
itsispirti. Atėnė nusiuntė ją j Tikką atvažiavusi iš Lietu Apsako, kas atsitiko su Oliveriu Twistu, kada jį Nancy čiaus. Dešinėje rankoje jis laikė lajinę žvakutę, įspraus Jonas Ramanauckas
tą į perskeltą lazdą.
)as Prometėjaus brolį Epi- vos jo žmona
135 Ames st.,
atrado.
Jaunasis
ponaitis
negaišavo,
kad
parodžius
kitoki
Julijana
Bušmienė,
metėjų (“matantį paskui”,]
Brockton, Mass.
' Antgalo siauros gatvės ir takai užsibaigė plačia, at
ženklą,
jog
Oliverį
pažino,
kaip
tik
juokingą
nusišypsoji

21
Bridge
St.,
t. y. suprantantį savo klai
vira erdve, kurioje buvo išdraskyti tvarteliai ir šiaip jau
mą, bet tuoj’ apsisukęs užkvietė ateivius žengti vieną
B. P. Miškinis,
dą tik po to, kaip ji yra paBrooklyn, N. Y.
budos, nurodančios, kad čia butą gyvulių turgavietės
laipsnį augštyn. Jie perėjo per tuščią kuknią ir atsidarę
Box 124, 35 Arthur st
Priėjęs tą vieta, Sikes liovėsi taip bėgęs, nes mergina jau
duris į mažą, žeme atsiduodantį kambarį, kurs išrodė lyg
Montello, Mass.
negalėjo tesėti. Atsigrįžęs į Oliverį jis liepė jam paimti už
butų pastatytas jam ant kiemo, inėjo į vidų ir tapo pa
raukos Nancv.
F. B. Versocky,
sveikinti garsiais juokais.
— Ar tu girdi? — užgriovė Sikes, matydamas, kad
257 So. 33rd st.,
— O mano kudlos, mano kudlos! — šaukė ponaitis
Oliveris lvg abejodamas dairosi aplinkui. Jie buvo tam
So. Omaha, Neb.
Charles Bates, iš kurio plaučių tas juokas išėjo; — štai čia
sioj’ vietoj’ toli nuo tako, kuriuo vaikščiojo žmonės. Oli
yra padirbti sulyg veris suprato, kad pasipriešinimas nenaudingas. Jis atki jis! o, džiaugsmas, jis čia! O, Fagin, tik žiūrėk ant jo, Fa
gine, žiūrėk! Aš negaliu išlaikyt; toks juokas, kad nedatu Stanislovas J. Šabaa,
šo
ranką,
kurią
Nancy
drūčiai
suėmė.
vėliausiu reikala
Box 239, Levviston,
tt
rėsi u. Laikykit kas mane, ba trflksiu!
— Duok man kitą! — tarė Sikes, paėmęs antrąją
Su nesuvaldomo juoko priepuoliu Charley Bates at
vimu ir su didžiau Oliverio ranką. — Dabar, Buliaus akie!
sigulė ant grindų, ir Įlenkiąs minutas spardėsi iš džiaugs Pr. F. Juškeviče,
Šuo
pažiurėjo
ir
ėmė
urgzti.
131 Jackson st.,
siu musu patyrimu
mo. Paskui pašokęs ištraukė Sukčiui iš nagų lazdą su
— Žiūrėk čia! — tarė Sikes šuniui, paėmęs Oliverį
Lawrence, Mass.
Kiekvienas pečius už gerklės, — jei jis ištars nors vieną žodį, griebk jį! Su žvake ir priėjęs prie Oliverio apžiurėjo jį aplinkui. Tuo
syk žydas nusiėmęs savo naktinę mučę ėmė linguoti prieš
pranti
?
L
garentuotas
il
nusigandusį vaiką. Sukčius, kurs buvo rimtesnis ir retai Jonas Galeckas,
Šuo suurzgė vėl ir apsilajžęs žiurėjo į Oliverį tokio
109 So. 3rd st.,
juokėsi neatlikęs reikalo, stropiai iškratė Oliverio kiše
mis akimis, lyg norėtų tuoj’ įkibti į jo blauzdas.
giems metams.
Brooklyn. N. Y.
nius.
— Jis paklusnas, kaip krikščionis, tegul apaksiu, jei
— Žiūrėk ant jo parėdų, Fagin! — tarė Charley, priPasiklausk apie juos neteisvbė! — tarė Sikes žiūrėdamas į šunį su maloniu
žvakę taip arti, kad vos tik neuždegė Oliverio įupu- Kun. A. Ežerskis,
pas savo pardavėją. šypsojimu ir žiauriu pagyrimu. - Dabar žinai, ko tu gali . kišęs
R .g _ žiurėk flnt jo parėdŲ, puikŲS drabnžjai ir kflip pa_
5447 S. Wood st.,
sulaukt, vaike; gali rėkti, kiek tik non. Šuo tave apstab-1 juti, Kflip puikiai! 0 jo knygo^ _
itis> ir tiek,
Chicago, IU.
dvs. Dabar pirmyn, mažuti!
' Fagine!
Šuo pamosavo vuodega, atlygindamas už tokią gražią
m r
k
šneką; ir da sykį suurzgęs Oliverio pasargai, ėjo pirmiau-'
įaus bus.
Pittston, Pa.
šia, rodydamas kelią.

Redakcijos Atsakymai.

Oliveris Tvvistas.

Pittston Rangės (pečiai)

PITTSTON STOVE CO.

r jd

DRAUGAS

7

Gatvėkaryj’.
Gavo medalį.
Kinematografai labai ma lizdų; keliauja į laimingų ša
Pasinadokite!
— Kų aš matau, pas tave Konduktorius: — (į kelei
Per korektoriaus neapsi doje visoje Anglijoje. Kru- lįJieško
laimės, naujo gy
tami
paveikslai
daugiausiai
žiūrėjimų “Juroje”, pasku
Turime atspaudę šv. Ro medalius, — atsiliepė An vį, kuris rūkė cigaretų). —
traukiami
iš
Amerikos.
venimo
ir
turto.
drius, susiėjęs su savo mo- Čia uždrausta rūkyt. Matai
tiniame posme įsiskverbė
K. S. Karpovich. žančiaus tajemnyčias. Pen kyklos draugu.— Kur ir užI ten parašų “No Smoking”
stambi klaida. Turėjo būti:
luolika tajemnyčių kainuo
Pažangiausiu miestu viso
(nerūkyt).
Dėlto Tu, jura plačiausioji,
ja 10 centų. Kalbantieji ro kų gavai tų medalį'?
je Turkijoje yra Salonika.
Tokia ūkanota, tamsi,
DIDELIS PIKNIKAS
— Už drųsų — atsakė Ig- Keleivis: — Taip, aš tai
žančių tepasirupina parsi
Dėlto ir bangoms pasišiaušė
matau. Bet aš ten matau ki38-tos kuopos S. L. R. K. traukti tajemnyčias. Adre-1 niukas.
jai,
— Kųgi tokio nepaprasto! Paiašų, kurs sako: Smoke
A. pagelbinio skyriaus iš suokite:
LAIMĖS ŠALIS.
Kad jau užkariauta esi.
Turkey Red Cigarets’ (rū
čias. Adresuokite:
padarei?
Seni, jauni, dideli ir maži Homestead, Pa., atsibus pakvk Turkiškus Cigaretus).
“Draugas”
ramiai sau gyveno, dirbo, nedėlyje, liepos 3 d. 1911 m.
—
Apsivedžiau
su
našle,
Tad aš juos ir rūkau.
314 E. Market St.,
maitnosi sėdami ir akėdami. ant Homestead Parko. Pra
ĮVAIRIOS ŽINUTĖS:
turinčia
septynetą
vaikų
—
sidės 9-tų vai. ryto ir trauk
Dagiliuks.
Wilkes-Barre, Pa.
buvo atsakymas.
Vokietija, turi 32,449 gy Neivienas nenorėjo iš liz sis iki 11:30 vakare. Muzi
dytojus, t. y. po 5 kiekvienai do skirties; mylėjo savo gim kantai bus pirmos kliasos.
dešimčiai tūkstančių gyven ties namus ir apylinkes.
Užprašo visus lietuvius ir
tojų. 1909 m. gydytojų buvo Nei girdėt negirdėjo nei lietuvaites iš visos Pittsburi:
a»Kan
i
B
vienas apie tolimus kraštus,
Paieškau Antano Juciaus, 480 mažiau.
laimingų ir turtingų svietų. go aplinkinės ant to puikaus
įeinančio iš Kauno gub.,
pasilinksminimo.
ceseinių pav., Girdiškės Vokietija pardavė 1910 Negeidė nei turtų nei lai Iš kitur atvažiavę lai išli.
Jaučiuosi kaip naujagimis. — Pn. Jos. Hejhal iš East Jordan, Mich., prisiuntė
Įar., Mataičių kaimo. 17 me m. potašiaus už $46,500,000. mės; mylėjo savo gimtinės pa iš streetkario ant kertės Į
t mums sekantį laišką: “Smagu man pranešti, jog sulyg Jus patarimo ėmiau tūlą
laiką Severos Gyvasties Balsamą, ir tikrus stebuklus jis padarė. Dabar jaučiuosi
lų kaip Amerikoje. Pir- 1900 m. parduota tik už šalį už viskų labiausia.
Eight avė ir Amity st. ir sė
Bet
koks
tai
vyras,
Ko

?
drutu
ir sveiku, nekaipo atgimęs”.
įiausia gyveno Shenandory $13,600,000, 1890 m. — už
da
į
Mifflin
streetcar
—
line
iš kur išvažiavo į Pitts- $6,500,000, o 1880 m. tik už lumbus, užsigeidė j ieškoti streetkarį, kuris nuveš į par
naujo svieto; o kad savo tur
)urgų. Busiu dėkingas kas $4,300,000.
tų ir išgalės ant to neturėjo, kų. Užkviečiami yra visi, o
įpie jį praneštų šiuo adreKomitetas.
todėl meldė karaliaus, idant visi.
|u;
Perniai Kanada pirkosi iš jį tame dalyke gelbėtų, —
Martinas Pocius,
Suv. Valst. anglies už $30,- tas apsiėmė.
Gudrus Antanukas.
796 Bank st.,
413,928, t. y. tris syk dau
Ilgų laikų važinėjo jis po
Antanukas: — Dabar tė
Waterbury, Coun.
giau, nekaip 1894 m.
tyrus vandenius ir gilias jų- tis turi man duoti žadėtų
Rūpesčiai, darbas virš pajėgų, jėgų nustojimas ir kitos
rias, pakol sustojo prie kraš kvoterį, nes jau nesėdžiu
priežastįs padaro tai, kad žmogus išrodo senesniu, negu
yra. Pažiūrėjęs veidrodin, matai raukšles, išblyškimą, into nežinomos žemės.
paskutiniame mokyklos suo
dubusius veidus, pailsusį veidą. Daryk ką kiti daro ir imk
“Look Out! You’d better
Po kiek laiko sugrįžo į sa le.
vo gimtinę, pradėjo skelbti
take care of Aburself
•njie
Tėvas: — Labai gerai,
Severos Gyvasties Balsamas
1 ALCOHOL * CWT
apie laimingų šalį, labai jų Antanuk, štai tau kvoteris,
Galvos skaudėjimas, gerklės sopėj
ui StoauckWW*
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę
išgirdamas.
bet pasakyk, kaip tas vis
muskulai ar kitoki slogų ženklai neineis
Paaštrina virškinimą.
Tuoj laimės ieškotojai iš kas atsitiko?
sunkų padėjimą jeigu vartosi
'»
Prašalina užkietėjimą.
siskubino į tų laimingų šalį,
Antanukas:
—
Paskuti

Dr. Richter’io Ameriką.
Pataiso jeknų negalavimus.
nis suolas tepylu išteptas.
Apveikia silpnumą.
Sunku buvo jiems pradėti
PAIN-EXPELLERI
Kitaip suprato.
Paturtina kraują.
naujų gyvenimų; ir kolei vis
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis
kų sutobulino keli šimtai me
Priduoda žmogui naują gyvenimą.
Stora moteris, priėjus
S
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk
tų praėjo.
prie vieno daržo varįų, prie
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas.
Nedaleidžia anksti pasenti.
Galutinai kas tik gyvas, kurio stovėjo vaikas, užklau
P. AD. RICHTER & CO., 21S Pearl St., New York.
Richter’io Pillės yTa geros nuo viduriu
Kaina 75 centai.
sukietėjimo 25c. ir 50c.
kas tik išgalės turi, pradėjo sė jo: — Ar aš galiu įeiti dar
keliauti čionai. Palieka sa žan per šituos varius?
— Aš misliju — atsakė
vo taip ilgai mylėtų tėvynę,
Greita pagelba
Gamta reikalauja,
atsisveikina su ja ant visa vaikas — nes neperseniai
kad ikvalei miegotum laikė 24 valandų.
geidžiama, kuomet turi reumatizmo skau
dos, apleidžia savo gimties čia šieno vežimas įėjo.
Ar
miegi?
Jeigu
turi
silpnus
dirksnius,
dulius,
raumenyse ar kauluose, arba nu
Dagiliuks.
Honover Breiving Co.
garkaulio skaudėjimą ir neuralgiją. Taip
Klaidos pataisymas.

IIKALINGI VARGONI
NINKAI
jie Mahanoy City, Pa., ir
fie Aušros Vartų lietuvių
trapijos Chicagoje, mokau
»jie gerai vesti chorų ir atįkančiai mokyti mokvklo— Mahanoy City’je $50.
Įgos mėnesiui ir įneigos.
[Įsišaukti šiais adresais:
Rev. C. Ambrozaitis,
2323 W. 23rd PI.
Chieago, III.
ir
Rev. S. Pautienius,
Mahanov Citv, Pa.

n»
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Išrodai senu?

u r-—

suerzintus, tai negali miegoti kaip reikia.

—Grynas

Elius, Alus ir porteris.
TIKRAS LENKISZKAS LAGER.
Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
dirbamą. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.

Emil Malinauskas, Manageris ir Prezidentas
Dr. O’Malley, Specialistas.

Abu telefonai.

RUPTURA
Išgydyta greitai, be pa
vojaus ir ant visados.

SECOND WARD HOTEL
Frank Burba Savininkas.

Be peilio ar operacijos.
Geriausi Importuoti ir naminiai
Diržai numesti ant visados.
Vynai, Likieriai, Alus, Cigarai ir Visiškas gvarantuotas išgydit.t.
454—456 MAIN ST.
mas rupturos (abiejų ličių), senų
ar jaunų nepaisant, kaip ilgai ser
Pirmos klesos karietos gate, gydau be peilio.
Dr. O’Malley naujas spasabas
ir arkliai parsamdymui ir gydimo
yra visai nepavojingas,
grabinio ofisas prie Russell be piaustimo, be skausmo, be ope
racijos, be atsitraukimo nuo už
gatvės.
siėmimo.
Edvvarsdsville, pa.
Nereikia jokių diržų kada išgyNaujai telefonas 8041.
dau. Gvarantuoju užganėdinimą.
Bell telefonas 9294-R.
Dėkingi žmonės prisiuntinėja
padėkavones kas dien. Suvirš 500
ligonių išgydžiau praeitą metą.

158 Washington St.,
WILKES-BARRE, PA.

Kampas E. Market ir Hancock Sts.

W1LKES-BARRE, PA.

Kur lietuviškai ir lenkiškai su
sikalbama ir susirašoma.
Suviršum 30 metų daktaravi
mo. Mieste Wilkes-Barre musų
glaunas ofisas. Prisiųsk 2c. mar
kę, o gausi knygutę apie rupturą
dykai.

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų pinigų ir ima pini
gus ant sučėdyjimo nuo dolerio ir augščiau.

Siunčia pinigus in visas svieto ša•
lis.
,
Atdara nuo 9-nių iš ryto iki 3-jų po pietų; subatomis—
nuo 9-nių — 12 ir nuo 7 iki 9 vakare.

MS

KALAUJI SVEIKATOS

t

Jeigu esi patrotijęs sveikatą ir mi-! PraSau prisiųsti man išbandymui 1
trumą, ar esi silpnas, nerviikas, be
vertįg baksuką “Naujausių Nėrenergijos, jeigu kenti skaudėjimą vi-r
dūriuose, inkstuose, turi skaudėjimą ke- ' vilkų Pigulkų’’.
penų, Širdies ir Šonuose ir krutinėję, į
taippat esi persidirbęs, arba kenti nuo | varąa8
jaunystės klaidų, bei privatiSka slapta 1
liga, — tai atsiųskie man savo vardą, o
aS prisiųsiu per peėtą baksuką naujau- 5 Gatvė ir No.....................................................
šio išradimo “Nerviškų Piltų“ vertės'
1 dolerį dykai.
Miestas ...................... i..................................
Po naudojimui per 10 dienų Šitas piles, jeigu busi persitikrinęs, kad jos
_ .
. ,__ , .. . .
Tau sugrąžino Sveikatą, mitrumą ir, Talppat kuri* drang# "Glaudamas

j

paiegas, tada prisiusi man 1 dolerį, — pilių prisius 10 centų markėmis, tas
bet pirmiau nereikalauji mokėti nei i apturės Dr. P. Hartmanno, naujai pavieno cento, kolei persitikrįsi, kad pi- raįytų išleistą knygą po vardu Nauja
gulkos yra pilnai geros.
L,
,
...
.
r
.
. 1
ParaSyk vardą i? adresą ant Sėmiau M*to'U’ “ #,ta kn™a apra*°- ka,p
essnėių linijų ir prisiųsk man, o aptn- kraujas cirkuliuoja, po imogaus kūną
Įrėši baksuką vertės 1 dolerio pilių, per ir apie visokias ligas. Reikia adresuoti
ISkirpk apgarsinimą..
kaip virluj j*, p. Hartmann, 231 B.

.artmaniv

1..^

yp,

W. F. Severą Co.

GLENON’S
Alus
vertas
Gėrimo

Kas reikalauja

Isz Pittstono

austinių (krajavų) škaplierių
Panos Šv. ir Šv. Traicės, gali gau
ti pas mus visada. Męs išdirbame
ir reikalaujantiems pasiunčiam
porą ant pažiūros.
Mrs. A. Smailienė,
2737 E. Pacific St.,
Philadelphia, Pa.

Męs padirbame visokios

dykai. rųšies tulšes. Jeigu nori suH Naujausias Importuotas Fonografas
Bua durniai ktakvim^

Pi Vkf A I 1 do,eri»> ^BANDYMUI AR REI
D

Severos Nervotonas
NUVARGĘS.
Severos Aliejus šv. Gothardo.
Beabejonės gal patėmijai,
atnaujina pailsusią nervų systemą, nura
' Jis pasiekia skaudulio vietą. Nieko dau
kad šiame metų laike tan
mina suerzintus dirksnius, sugrąžina
giau nereikia, kaip įtrint delnu aliejų ir
jiems jėgą, duoda drūtą, atgaivinantį
aprišt skaudamą vietą.
kiai jautiesi nuvargęs. Tas
miegą.
Doleris bonka.
Kaina 50 centų.
reiškia, kad reikalauji ko
kios norint rųšies vaisto, ku
Severos Vaistai parsiduoda kiekvienoje aptiekoje. Pirk tik Severos, o kitokių ne
ris sustiprintų tavo organiz
imk, kokias Tau duotų.
mų. Męs patariame vartoti
Trinerio Amerikoniškų Elixirų iš Bitter Vyno. Sustip
Daktaro patarimai dykai; rašyk pas
rina malimo organus ir pri
duoda jiegas visam kūnui.
Šitas vaistas yra geras nuo
CEDAR
pilvo ir žarnų ligų, nuo ne
sveiko kraujo ir nervų, nuo
101
netekimo apetito, jiegų ir
energijos. Taipogi pataria
mas vartoti nuo kepenų ir
plaučių ligų, nuo reumatiz-^ .
w
n •i r
mo, galvos skaudėjimo ir j WilKeS=BaiTe MiflC Drill Co«
taipogi išvalymui visos sis
temos. Aptiekose: Jos. Tri
ner, 1333—1339 So. Ashland
avė., Chieago, III.

Dr. Alex. O’Malley

HEIGHTS DEPOSIT BANK

greit gelbėti.

vienam
kas npdrfca
pas mos BomBki Taba
ko uS A6.0A.
Nieką ava juą dau
giaua
nnniiisltujam
tik
kad patartemdtm
savo draugam pirkti
iŠ musų firmss tabaką.
Aitas inpostastas Fa
T,'nografaa yra paSarytaa
IS geriausio matai., turi
didele nikelinę triabą
ir labai gerai įkimba
Turėdami mintą Fono
grafą galite surūgti aa
mie puikų marikes kaa
šertą.
Uiaukaite tik mdHnėlą, ntdėaite vsliaką, tr
gilėsite iSginti gra
Šilusias tautilkas, darbininkiikas ir kitokias dainas, iltraukaa U operą ir epe
rėStų, Saidimą visokių instrumentų pavienių ir orkestrų. Klausant tai viaka
bua malonu na tik jums ir jūsų Šeimynai, bet ir jūsų paSyatamiamk ir kaai
mynams. Muaų Fonografas yra geriausias, koka tik dabar gali biu. Męs
duodame jums tą Fonografą suvis dykai. Prisiųakite tik 150c. markam ir męs
atsiųsim juta geriausio RusiSko Tabako ui
ir tą Fonografą drssgs su ve
lėliais ir nurodymais, kaip reikia apsieit t Apturėję per Erpresą, ofmakėnita
likusius A6A0
v
Ai dovana yra suprantama i» puiki, nėra Šia jokios riiikos, taigi šaudo
kitės, pamatysite, kad busite uiganėdinti. Pasarga: praiome usouljtfstl man
sų firma su Utena.

čėdyti darbo ir laiko, reika
lauk
Papky’s naujo patento
pypė maezlnos,

,

b

J

"J

Pasirėdyti,

257 E. Market st.
Wilkes-Barre, Pa.
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Jau atsidarė visi Parkai; pra
sidejo piknikai ir visoki pasi
linksminimai, tai jau laikas ir
nauji siutai pirkti pas
Rosenthal’ą.

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVĖS,

South Main St,

Wilkoe-Barrc, Pa.

DRAUGAS

Plymouth National

Užsirašykit

„DRAUGĄ.”

BANK.
Kapitolas su perviršiu
$165.000.00.
Šitoji Banka prižiuroma
Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius
nuo sudėtų pinigų. Galima
susišnekėti lietuviškai.
G. N. Postlethwaite,
iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

A. A. Norkūnas,

Merchants
Banking
Trust
Company,

Už sudėtus pinigus moka 3-čią įrankiai,
daiktai.

nuošimti.
WM. S. Mc. LEAN, President,
FRANCIS DOUGLAS, Cashier.

JONAS KARBA ŲSKAS

Drabužiu, čeveryku ir vyru galianterijos

«

krautuve.

i

47-48-49 Bennett Building,

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu
ant pirmo mortgage, arba pirkti
namus lai kreipiasi.

ALBERT G. GROBLEVVSKI, r

prie

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

Union Ticket Agency.
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone
Ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių
Linijų.

Mėšlungio
Skausmo krutinėję
nuo
Patrūkimo
Azma arba
Dusulio
Štyvumo sprando
Skaudėjimo
Šonuose
Rankų ir
Kojų.

StS|>
«4i
i»iė
St W
«iti
\I/Sk

Motinos

Jeigu sergate užsisenėjusiomis ligomis nuo kurią negali pagelbėt nė dak
tarai nė ligonbučiai, arba paslaptingoms ligoms, aprašykit man savo nesvei
kumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes čion eina ne tik apie tavo sveika
tą, bet labai tankiai ir apie tavo gyvastį. (Atsimink, jog kiekvienas garbingas
daktaras užlaiko paslaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok,
tšyk teisybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
<ą su nurodymu kaip reikia jas vartot, už prekę labai mažą. Reikia rašyt
aiškus stačiai pas mane pridedant visados 2e. markę ant atsakymo, nes ki- ,j
taip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalaujame gerų agentų kiekvie
name dideliame mieste ir ją aplinkinėse. Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų
gyduolių gali uždirbti nuo 50 dol. ikil5 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame
kuogeriausią. Taigi rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas
itornikas teipgi privalo užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami galėtų pas
kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dovanai kokiems nors
apgavikams tose aplinkėse. Stornykai,rašykite pareikalaudami gyduolių, nes
geras uždarbys ir parduokite musų tyras Lietuviškas gyduoles, kurias męs gvarantuojame.
Rašykite po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
dor. Elm & Main Str.,
Plymouth, Pa.

Chieago, III.

50,000
KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

Merchants National
Bank,
jt,K'
ft.a'
1X1H

PA.

Nuo padėtųjų pas mus pinigu gausi 2 nuošimt., jei
padėsi trumpam laiui, 3 nuošimti, jei Šešitrrs rrėneeif rr.f,
3 ir pusę nuošimt. jei padėsi vieniems metams.

Gali pradėti pasidelioti, jei tnri $1.00.

Maloniai kviečiame visus atsilanyti pas mus.
Gerb. 0. P. BECHTEL, Prez., A. W. SELTZER, Vice-Pr.,
C. H. MARSHALL, Kasierius..
: «:« H « JtHHKMHMJ-. HKHHMK H » tt’J-tf X,»
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APSIIMU

PASEKMINGAI

IŠGYDYTI

::

BIEDNU8

GYDAU DOVANAI

0r|qH0fAS STANKUSXoEtBPH.a*d 7*:
V Blandos Ofiso*:

Nuo 9 Iki 12, nuo 2 iki 4 p.p. ir nuo 6 Iki 8 vak.
i

NedCl. nuo 1 iki 5

Ūmiom Ticket Agęncy,
203 Lackawanna Avė,
Seranton, Pa.
Taip-gi turime savo krautuvėje dau
gybę visokių maldaknygių ir sviętiškų
knygų visokiose kalbose.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 662.

>»
»» ad

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI

VAIZDELIAI VARDU

„Degtne” ir „Katrute.“-

Ta knyga yra stebuklinga ir aiusta yra tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitffktypribe, pučkus
ir kitus išmietimua,
negromulavima,
patrotitu
atypribe, pyiva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rim
tim, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas,
atrietura ir vysas vyru lygra, gal būti išgidoįras sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat Ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvė žinios, katrua ture žinoti kožnaa vedes arba
nevedea vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
nžmnkam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant
Žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER

A CO.. I. IG5

22 Fifth

CUrM«

Godotinas Tamista: Pagal Tamlntos prižadlejma, ai aorlečjan
jog Tamista prlslustnmel man vysai dykai všaa jnsa knyga dėl vyru.

KAINUOJA PO 10 CENTU.

garsi kardinolo Wisemano apysaka.
Vertė VYTAUTAS.

Galima gauti

Kaina $1.00.

„Draugo” Spaustuvėje.

Imantiems daugiau kaip vieną eg
zempliorių, nuleidžiamas didelis nuošimtis.
Gaunama pas:
BEV. V. VABNAOIBIS,

Brooklyn, N. Y.

312 So. 4th St.,

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

arba šv. Raštas išleistas.
Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas.

PO VARDU

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS,
Malhiaiooy City, Pa.

IR

“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”

Wilkes-Barre
Deposit & Savings

' BANK,

Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis insteigimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas

71 PUBLIC SQUARE,
WILKES-BARRE, PA.
Perviršis
Depozitai

-

-

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“

Kun. A. Staniukyną,

-

<$150.000

-

$450.000
$2.625.000

4557 So. Wood St.,

CHICAGO, ILL.

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų
joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatomis nuo
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenkiškai ir
lietuviškai.

“ D R A UXG O ”

J. R Gillis 9

U

Pas ji galima gauti visokiu
torielku, bliūdu, stiklu, puo
du, liampu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu. Yra iš
ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti.

SPAUSTUVE
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

102—104 S. MAIN ST.,

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

WILKES-BARRE, PA.

Adresas;.......................................................... Ateitas.

L. RAUCHUT
f The BENEFICIAL SAVINGS FUND SOCIETY

1200 ir 1202 CHESTNUT STREET,■
PHILADELPHIA, PA.
J WSI
Nuošimtis 3.65 metam*.
f It

K

PAMATINIS KAPITOLAS — trylika milijonu doleriu.
SUDĖTU PINIGU — vienuolika ir tris čvertis milijono
doleriu..
PERVIRŠIS — vienas ir viena čvertis milijono doleriu.
Depozitoriu suviršum trylika tūkstančiu asmenų.
DEPOZITUS PRIIMAME PER LAIŠKUS.
IGNOTAS J. DOHAN, Prezidentas.
ANDRIUS J. KEEGAN, Vic.-prezidentas.

■M____ ____
p :( :: h )( ii K » K

ALFRED J. MURPHY, Sekre.'orius ir Kasininkas.
ANTANAS HURST, E*q., Patarėjas.

tgniiKja j

::

Ištlkns būtinam reikalingumai operacijos, kada vaistai negal pagydyti kaip tat: augimo vėžio
svllvyje Ir vlsosių akmenų, skaudulių Ir guzų. ar tai bfitų pflsleje, inkstuose, kepenyse Ir žar
nose, viską tą su pagelba operacijos galima prašalinti kuogeriausiai Ir nž menką mokestį. Da
rau taipgi operacijas ant kaulų, smegenų, gro ių ir lytiškų organų, kaip vyrų taip Ir moterų.
Išt eslnn pritrauktas rankas Ir kojas. Išgvdsu su naujausio būdo operacija rupturą nž menką
prekų. Pertai kreipkite* kiekvienoje ligoje pas mane. Jelgn negalima pribūti ypatiškai, tai
parašykite ką skauda Ir kokias nesveikumus jaučiate savyj, o aš suprasiu ir ištyrus duosiu rodą,
o jeigu retas, prisiųsiu ir gyduoles, kaip toli negyventumėte: Amerikoj, Anglijoj. Kanadoj ar
kitose šalįse. Atsilankantiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo naminį paikų ligonbntį.

Vardas.

X>

Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metuose.

::

Nuo reumatizmo, skaudėjimo Ir gėlimo sąnariu, kaulų, strėnų Ir šonų; nuo visokių kraujo
ligų, užkietėjimo Ir neveikimo vidurių, Išbėrimo, kflno nležfljimo, visokių spuogų, dedervinių
Ir slinkimo plankų; galvos skandejlmo, nuo širdies ilgos, lnlBtų, plaučių, kepenų. Nno viso
kių nerviškų Ilgų, neuralgijos, drebėjimo sąnarių, nemiegojimo ir išgąsčių; nno greito nuilsi
mo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo Ir nuo visokių slogų. Nuo visokių užkrečiamų lytiškų li
gų Ir visokių kitokių nusilpnėjimų sveikatos. Taipgi nuo visokių moteriškų ligų, skausmin
gų mėnesinių, baltųjų, tekėjimo Ir gumbo ligų:

Adolf Blau,

Kapitolas

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDEJIMAS,
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

Įe ::

Siunčia pinigus kas dien in visas da
lis svieto; taip-gi perka ir išmaino vi
sokius pinigus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos
ii ryto iki 9-tos vai. vak.
Nedėlioję: nuo lOtos iš ryto iki 5-tai
valandai vakare.

, FABIOLE,

ST. CASIMIR’S SEMINARY,

POTTSVILLE,

=

Jeigu sergi, ar kenkia kaa sveikatai, skubiai kreipkis pas mane ypatiškai arba
laišku, o būsi išgydytas. Jeigu kiti daktarai pripažino ligų neišgydoma, neabe
jok, nes aš turėdamas didesnę praktikų ir augštesnį mokslų, tau pagelbėsiu ir
suteiksiu tikrai b'oiiškų ir sąžiniškų rodų. Kiekvienas iš atsišaukusiu persitik
rįs, kad esu pabaigęs didesnį daktariškų mokslų ir galiu geriau gydyti negu kiti
daktarai svetimtaučiai.

TURIU SPECIJALIŠKĄ DIPLOMĄ DEL DARYMO OPERACIJŲ

Ypatingos Gyduolės.

Mother Superior,
6700 Rockuiell St.,

$100.000.00.
$250.000.00

Didžiausia ir saugiausia
Banka mieste.
Moka 3 nuošimčius nuo
sudėtų joje pinigų.

Savininkas ir Fabrikantas Geriausią
“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ

S> i(i

CHICAGOJE.

KVIEČIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:

PA.

UŽDĖTA 1864.

L»J

Lietuviškųjų Sv. Kazimero

Reikale meldžiama kreipties
Perdėtinės šiuo antrašu:

PLYMOUTH,

Kurių skaitytojų prenu
merata pasibaigusi, tiems
šis numeris bus paskutinis.
Siunčiant pinigus, čekius,
Geriausias Lietuvys
arba “Money Order”, siųs
FOTOGRAFISTAS, kite ant adreso:
“DRAUGAS”,
Naujas Telefonas 1070—B.
314 East Market St.,
20 E. Market st., Wilkes-Barre, Pa.
,
Wilkes-Barre, Pa.

Main str., Nanticoke, Pa.

A ..
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky
riam, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.

L

First National
BANK,

sportiniai ir naminiai

Geriausia
i
Gyduolė
felg alajaia.'a g’HtgISIiaiHiSial XIXIXNI!»«I»<lxIklalkĮHIgMĮRBflaMffi'Slgjgjg baTūIž į
nuo
Strėnų skaudėjimo
Degimo krutinėję
Galvos
skaudėjimo
-»»»
(g.
Kataros
««
Užsišaldymo
4*
SI*
ii iii
Neuralgijos
i! iii
nuo
i S
į i» Gerklės
skaudėjimo

Seserų Seminarija

/g

[a]

Turi gerą patyrimą vaizboje ir parduos tau viską
pigiau, negu užmokėtum už tą patį daiktą dideliame
mieste.
Pirkdami pas Joną Karbauską, galite sučėdyti
pinigo, nes nereiks mokėti už strytkarį ir nereiks to
•
li važiuoti.

|

Pabaigęs dakta|'škę mokslų universitete vaiet^og I
Indiana ir baigęs? kvotimus augSčiauaioj ir jau pas-*
kutlnčj mokykloj New York Post-Graduate ME- ]
D1CAL SCEOOL fc HOSPITAL, kurioje epecijališkai išsilavina gydyme visokių pavojingiausių li- |
gų ir daryme operacijų; pabaigęs tų mokslų įgauna ,
vardų augšto, didžio daktaro. Dr. Ig. STANKUS,
per kiek laiko buvo luiestavu daktaru Indianapo
lis, Ind., kur turėjo didelę praktikų gydyme įvairių
N'- ligų, atlikdamas savo užduotį kuogeriausiai ir užgančdinančiui, dabargi pasišventęs labui savo bro
lių tautiečių, ir kad apsaugot juos nuo išnaudoji’ mo per nesųžinlškus daktarus, įrengė savo locnų į
naminį llgonbūtį ir:

Jonas S. Lopatto

Juozas Szukis,

iHĮa.'a®§®S
H

Dr. IGNOTAS
STANKUS M.D.
t

Lietuviu Advokatas.

išlaiko palyginimą su pro
Vienatinis Lietuvis Iždirbejas
duktu alei kokio bravoro
visokiu ženklu
Mahanoy City, Pa.
savo skoniu ir rųšia.
draugystėm, o y- 3
Padirbtas iš geriausio sepatingai: tįokardu
Turi Kapitolo su nnošimlyklo ir apvynių, kokius tik
guzikučiu metačiais
liavu, anameliotu
pinigai gali nupirkti, ir kuo$190.000.00.
ir padengtu celluašrtiausia užlaikant sveika
Sudėtu pinigu
loid’u, šarpu, ve-I
tos reikalavimus.
liavu ir Karunu.
$700.000.00.
Musų produktas sendoMan pavestu! dar.
Męs vedame visokį lega
bus atlieku artis
mas emaliuotose statinėse. First National Bank
lišką biznį.
tiškai.
Pasendinimą
rokuojame
Musų bankoje galima
PUBLIC SOUARE
svarbiu, užtai įtaisėm vieną
M. A. Norkūnas * susikalbėti: lietuviškai,
Wilkes-Barre, Pa.
paskui kito skiepus, kur lai
112 PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS. 3 lenkiškai, vokiškai ir
kome alų. Galite persitik
=a
angliškai.
UNITED STATES DEPOSITARY
rinti pas mus atsUankę.
JOHN J. MEYER,
Gryno maisto ženklas aui KAPITOLAS
$375,000,00 SWALM HARDWARE CO., .
Kasininkas.
kiekvienos bonkutės.
L
21 North Main SL, Pottsville, Pa.
Perviršis ir nepa * ‘
įvairiausi
geležiniai daitai, te
dalyta nau da
490,000,00
STEGMAIER BREWING CO.
palai. stiklas, dūdos, plasteris,
Wilkes-Barre, Pa.
Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

DIDIS GYDYTOJAS

Office New Telephone 37.
Residence 1100.

-.afc

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina-mų “Accuratua" laikrodėlių tiktai ui
tb.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
puikiai Išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
matų. Tikrai gražus laikrodėliai, neėda bua nei draugams tokį parodyti.
eigų nori turėti gerą dziegorėlį, tai
štai mugu pasiūlymas: Męs nusiųsime
litą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
' 15.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepstiks, nemokėsite nei cen
to.
Męs riskuojame viską. Anksinis

J

grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių

Adresas

EXCEL8I0R^ WATCH OO., DEPT 906, CHflfcGO, IL\

Dirbtuve
ir

Uniformų

visokiu reikalingu

daiktu draugijoms ir
nrkiestroms,
uždėta

SPAUDINI
PIGIAI
---------- r
UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS
KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

1887 m. Dirbame teip

gi vėliavas, Kukardas,
arnotus, kapas ir t. t.

Reikalaukite

ilistruo-

ti kataliogu.

1520 N. 4 gatve

PHFLADELPH1A. PA.

RAIDĖS STATOMOS DIDELE-NAUJAUSIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
ADRESUOKITE

“DRAUGAS”
314 L Market St

Wilkes-Barre, Pa.

.

