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"DRAMAS",

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS,
tff INAS KAS

(THK 1UHN1U
Offkial Or*»n of \\w Uthuantatt Uuman
Calhdte AlHunct- of America,

ČE F V E R G A S
MtVtTC

YVILKESBAKRE, PEWTA.,
314 t- NUrket 91.

: I

1

;j

PlBUSie E\ ERY HIliRSIUY,
3 1 4 East Market St.,

KAINA METAMS:
Suvienyto** Y»b*»jow> . . . . $2-00
fa Kmd» j; k>U» M j • • • $300
K i Ž i į M S S KAINO* ATSKYRIU y-

Wtlk». Barrr, Pa.
SUBSCKIP TON RATESJ

i-.
'" 'U *'l

!D Uthtd Sutti
. . . .
$2.00
Caottfc •"«ttherPuru . . . $3.00

1

•—H»l

R E V A.
M CWK

AdvcrtiKing Kaics oo Applicatkio.

KAUPAS,

S*.,

——

PĖWO«, P*.

mun be uitit rurd to:

hm* » Mum 11tttvt«oki%»» r«UUi t«ki«
kietpbt tu** «drt«r.

.DRAUGAS-.
i 14 C. MUrtSi., \V.lke,-B»ne. P..

m • II

Ali Ummuniulioi 1 -uul Money O m n i

"DRAUGĄ S/,
314 E, MAUKET STREET,
W Uk»iiBm, P*.
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Ift juju vaisių paiisito
Katalikiškos Žinios. uas klausytoju Dennis A. bai naudojasi — prekės vi- atminti, kad ligi šio laiko hiamo. Paskum paaiškėjo,
juos, štai mūsų Viešpatie*
MeC'arthv, kursai v ra sav&it suomet Viešintose branges jau kelius kartus buvo mė kad kaikiMe gavo iš žydo
nurodytasai ženklas; tio, ku
rasčio u The Haered Heart nės, negu kitur. Trūksta ir ginta panašius nutarimus geras *'chf,boresM (kylius),
rie daro atskalas, kurio ne
ReviewM redaktoriaus pade arbatnkmio; atvažiavus nė daryti, bet nepasisekdavo.
i Įteikia pažymėti, kad pa
Šv.
Tėvas
davė
du
milijonu
pasiduoda toisutai valdžiai,
jčju, paklausė Berger'io ar ra kur sušilti — tiktai tam
našus paneigimai nebe pir*
dolerių
Messinos
atnau
Salos (Ukm. p*tv.). Nau- mą sykį j&sitinkat ne|bruk*
kurie sėja nesutikimus, tie
soeijalistai tikisi laimėti iš- sus, dvokią aludžią ir smuk
jinimui.
yra neteisus pranašai, jujy
naujo
M ihvaukce miestą lių kambariai. Taipogi nėra jalaičių sod. gegužės 20 d. W rublio įkišenėn keliemšį
<i
,
reik saugoties.
Ateina valdiška žinia, jog ateinančiuose
rinkimm >st». nei vaistinės nei gydytojo, susilaukė matininko. Pradė vadinami»mi8 galviniąms \
tas darbas,
Bet pasidarė tai reikalą su miestelėnais
liait j^inogiftku būdu Šventi vvrai, kuriuos pa* popiežius dovanojo du mile* Berger užpyko, sugniaužė
kau, dėl silpnybės j\)«y šaukė Dievas, kad skelbtu jonu doleriu (dešimtj milijo kumštį ir šoko prie McCar- Vilnius. Naujas Durnos baisus suirimas, kokio nei neatliksi, Tokių "galviuių"
kftiH>, nes knipo išdavinėjo- jojo mokslai, neštų ramybę nų lirų) atstatymui Messi thy, šaukdamas: *4lymo ka atstovas nuo Vilniaus mies viename sodžiuje nesigirdė yra tiktai Ikeletas žmonių.
te įus\i sipiariua tarnavimui žmouėms geros valios, jiejie nos, sugriautos žemes dre talikų bažnyčia gaus savo, to, vieton mirusio Montvi jo, Atsirado norinfiių truk
Paliko tiktai KandronėUų sod. (Skapiž
|M^urylH*i ir notoisybei attt gerbia valdity Bažnyčios, bėjimo 1908 m. Atstatyta jei nenustos priešinties so- lų, birž. 9 d. išrinkta Oebot- dyti darbą.
§|S(t44sybė8% toipo dabar ii- kuri yra stulpu ir pamatu 218 bažnyčių, 156 namai, 20 eijalistų partijai Mihvau- niekis, lenkas, prisiskaitęs kainuoti ir valakus dalyti. kio par.) J Kandrenėliai pa
save prie bepartijinių pro- Bet tie nesiliauja, davė pra sidalino \'(enasėdžiais ir visi
okite saro $ąnariw tar- tiekos, K9 norint Bažnyeia mokyklos įr 8 vienuolynai. kee'jel" Bet niekas susi
gresistų,
Jaunimo
šymus, telegramas guberna labai džiaugiasi,
ui teisybei dėl pašveiv patvirtina, jie priima ir mo* Milijonas dolerių išdalinta rinkusių nepritarė įsikarš
toriui, patįs važiavb. Dirbtų nors yra išbėgus
iu Kes kada buvute kiną, o ką Jiors Bažnyeia šeimynoms žuvusiu katastro čiavusiam socijalistui. Tuo
Mažeikiai (Telšių pav.)
neina, Padavė teisman vy- kon, bet likusioji šiek-tiek
met Berger atsiprašė klau Pernai musų
ndėniėH tarnais buvote pasmerkia, jie atmeta* Sio fojė,
apielinkėje
sytojų ir paties MeOartby perkūnija pridarė daugybę riausybę; bet jie tijkisl, nors prasilavi^ic, RetkarJiąis gra
,o$i nuo tetsybėa* Kokį-gi yra pranašai, kuriais galime
|w> taiku turėjote pel- užsitikėti, jie stengiasi už Užrašė bažnyčią ant vysku už nemandagų pasielgimą ir aibių; subruzdo tada tirkš karsią juos, nepasiduosią. žial pasilinksmina, nebėra
po.
atšaukė aštrius žodžius, iš liškiai manyti apie perkūn Kas atsitiks, negalima at nei muMynių, noi; girtų.
» an\k daiktų, 1S kurtę laikyti Vionybės Dvasia ra
spėti,
j
gėdit^if Nea jų gfclan mybės ryšyje,
West HaaletotiV) lenkai, tarius užpykinu) valandoje. sargius, Vieną pastatė ant
Pilvi»ld(4 (Mariam, pav.),
mtrtk/O dabar būdami
kuritj bažnyeia buvo užrašy
baiįyėios stogo, kitą prie
Joniškis (Šiaulių pav,), Birželio f H18) d. buvo d a r 
Argi rwka iš erškėiių vyKatalikiška
farma
vaikams.
IfĮHioti ttūo nusidėjimo,
uo uogas arba iš usnių fy- ta ligšiol ant svietiški u glo Netoli nuo St. Louis tapo klebonijos. Letekių sodžiuje Joniškio miestelis, kaip ir bininkų Krikščionių Drau
įloję D l ^ o tarnais, tu*
gasf Taip visokis medis ge bėjų, perrašė ją ant vysku atidaryta farma (Outing aštuonius perkūnsargius pą dauguma Lietuvdsj mieste gijos" surinkimas. Pirmiįavii jK?lu$ ant paivontl* ras, vaisius gerus duoda. Vi po M. J. Hoban ir jo įpėdi
dirbdino. Statė iš Mažeikių liui apgyvendintais žydais, ninkas pąrskaitė praeįito snFarm) pasilsėjimui pavar geležinkeli(»
o gah) — amlinąji gy* šokis medis, kuris neduodu nių,
inžinierius. kurių rankose yra visa pre sirinkimti protokolą. Buvo
gusių vaikų, gyvenančių*
ui nuode* vaisiaus gero, bus Iškirstas
Rtulpus augštumo po 7—8 kyba, Paskutiniame laike paaiškimfis kasos stbvis ir
Sustraikavo
dėl
nigerio.
mieste. Vienu sykiu toje far
yra mirti** O Dievo ma- ir i ugu) įmestas. Mūsų Iš*
sieksnius, patįs pasidirbo, miestelio viduryje lišdygo ke nutaria
niįjų neŠeši baigusieji Krikščio moję g^li sutilpti 70 vaikų. darbas ir visi prietaisai ap lėtas lietuvių kraųjtuvlų, ku
am/.iuus gyvenimas
nutafimo;, todėl
skolinti 1
as primena mums,
Bupyklės,
karuseliai,
hanių
"Hrolhj
mokyklą
St.
ujo Jfėmijev muaų
sėjo po 15 rub, vienas stie rių savininkams neblogai se K a ei K
e pinigų maža,
mokai
ir
kitoku*
pramogos
Loniv, Mo., nenorėjo imti
bas, Ant bažnyčios perkun- kasi. Šitą patėmlję, žydai Pašalpo
tarė duoti: ligoų,
Jid
diplomas
tm*
linksmina-vailMFlr
grąžina
otm
salffsT!Ru1?btHS Semtsuyar
rb. savaitei,
S
jiems
sveikatą.
Po
dviejų
Mat VU, 15- mūsų, kad išduotimiėm ge duotas taip-pat nigoriui, savaičių vaikai grįžta na- pinyčios kryžiaus 6—1 pė atiduoti nuomon prigulinčių posmertįfcės pašrilpos davi»
kursai mokinosi su jais tre
jiems miestelio centro namų mas atiditas ligi kito susi
das ir atstokai taipogi.
n^met tarė Joaua rus vaisina šventu gyveni jus
metus. Tečiau mokyklos muole, o jų vieton atvažiuo
krautuvinin rinkimo J™ galutinai nenu
Šį pavasari tasai pats in lietuviams
mu
ir
padoru
pasielgimu;
moklnilonat Saugoki
vyriausybė pasakė, kad ka ja kiti 70 vaikai. Taip trau žinierius statė keletą per kams, Ir tas nutarimas jau tarė, dėlli to, kad šian su
kad
tyrę
ir
šventą
evangeli
netikrų pranašų
kiasi visą vasarą. Farma yra
talikų
bažnyeia
yra
viena
ir
kūnsargių
viekšniškiams. pradėta vykdinti gyveui- sirinkimai mažai teatvyko
tu* ateina avių rūbuose jos mokslą Jvykdintumėm
globoje Saldžiatisios Širdies
\v yra draskančiais darbais: visuomet džiaugtu- ta pati lygiai visoms tau vienuolyno 8t, Louis. Ji ta Krakių nialuninkas pastalė man. Lietuviai turėjo viltį narių, knygas nutarta ap
O j i jų vaisių paft- mės: melstumės be persto- toms ir rasėms. Straikinin- po atidaryta antvyskupio prie malūno perkūnsargi palikti miestelio viduryje, taisyti. Vienas iš narių (Ą.
1 visame dėkotumėm \ tvir* kai turėjo nusileisti. ^ ^ ^ Glennon'o 29 birželio. Prie augštumo 7 sieksniai. Antrą paėmus kuomet iįors į savo M.) suminė šitaip; ūkiniunnuos, Ar»gi renka
Mlu. VVIIO uogas arba iš tai gero laikytumėais ir viso Bus Įšventintas \ kunigus. atidengimo buvo miesto ma gi jis pastatė prie vilnų ver rankas prigulinfllus Jonis* kai tarinei savo draugijų sukio miestelėnams (kurie be sirinkimiuse, kad reikia rel
piamosios dirbtuvės.
go saugotimaėsl. Te«^iaus Pabaigoje šio mėnesio joras Kreisman.
Taip
veik visi lietuviai) dvejus kalauti samdant, nuo darbi
Wog«i gyvename, jei vyskupas M, J. Hoban iras nn-.lis duodu «oni
^ Plokščiai (Naum. pav.), namus, Vienus 4 tų namų ninkų pjdiudljimo, be to ne
Antvyskupio
Ryan'o
at
evo {sakymus perengia- šventins i kunigus diakoną
o Wo«a»»ftedi»
Šeštinių šventėmis susilau keletą metų nuomavo žydas priima. A, M.-.paaiškino su
minčiai.
l»* vairios. Q « M » *»«*» ntef Bainyfiios balso nekla\i- Simaną Struckų, baigusį
kėme labo i didelės naujie K rėmeris. Bet ląijke pasku sirinkimui, kad dorlIiMnkni,
iitlMOli Wogo Tftiriy, some, tai kokia laukia mus mokslą 8t, Bonaventūre's Philadelphijoje ant kam nos — vargais ne galais vy
tiniojo ištikusio Joniškyje privalo reikalauti iš ūkinin
bausmė* Paklausyk dieviš- Seminarijoj Alleghony, N, po Broad ir Arrh gatvių ta resnybė uždarė smukles.
M uu'dis i
Ir kų paliigijimo, ar J « goi "
**Wų* VkMaW»medis, ku* koalos tiesos ištarmės: 'kiek Y, Tikima, kad naujas kuni po pastatyta graži fontaną Metai, kaip buvo antros su gaisro tie namai Budegė.
«
algą
ątlffcyė,
ar
nenuskriau
30
gegužės
š.
m.
liuvo
pada
neduoda goro taisiaus, vienas mcdis, kuria neduoda gas bus paskirtas asistentu praeiviams .atsigerti. Fon eigos nutarimas šventadie
jųįj iškirstas ty i Hg*4 V»ea- gem %*alsiauH, bus iškirstas Pittstono lietuvių parapijo taną pašvęsta atminčiai a. niais ir sekmadieniais užda ryta mlostolėnų sUeiga, kad dė darbiĮiinko ir U . Reiktų
apsvarstyti, kokįuo. būdu pagalvoti*
| | i Dėlto iš j ų vriaių pftžt- ir \ ugnį įmestas1'.
je, Primicijos bus laikomos S. 1\ J. HyanV, Philarlephi- ryti visas smukles, kad deg tuos namus patiisyti pa
Sekiekvlettas,
Neapsigaudinėkime
to Plymouth'e, kur gyvena jos antvyskupio, mirusio tinės ir alaus nebūtų nei la
ValW4inkai (Vilu. g u b g
tiems,
ar
kam
Udrs
pavesti
I
& m a n sako:
Viešpatie, liau, atsitraukime nuo ne prhnieijanto tėvai.
šo.
praeitą žienui.
Autl$.&lrfo niau teĄka būti
ant
tam
tikrų
iltygų
pasta
p d j * t i e , Jeis i dangaus i # teisių pranašų, sugrįžkime i
Nutarimas buvo nusiųs
Valkinii|(uo8o Ir antrą k
tyti
toj
vietoj
naujus
na
M kuris daro valia mūsų Tėvo namus ir priža
Netoli
devyni
tūkstančiai
Nubaudė vyskupą.
tus stačiai gubernatoriui.
tą reikiiį stebėties kąi-ku
mus,
ftueigon
atvyko
kele
Tėvo, kursai yra dat** dėkime Jam, prie Jo Sojų
Apvaikščiojant palaimin dolerių surinkta Scranto Susipratusiems ūkininkams tas lietuvių ir žydų, norėju žmonių pasišventimui tau
is tas iais i dangaua ka- amžina ištikimumą; te vel- tosios Joannos iš .A re. dieną
no diecerijos bainyčiobuvo darbo. Dabar plokštie sių apimti namų statymą. tiAkam darbui, Yra darbšSi
nias, svietas ir kūnas nesi Ninies'o vyskupas (PranenSS
nukentėjusiems
čiams reikėtų atkreipti nkį, Nutarus miestelėnams pa žmonių Jr Vilniaus gube
džiaugia daugiau mūsų nuo rijoje) iškišu popiežiaus vėkad nepardavinėtų pro už* vesti namų statymą kam uijoje, luriems tikml rupi
Throop^ nelaimėje.
puoliais,
imkalines duris,
(lirdėtl, nors tam tikromis sąlygo sužadinti ir prikelti tautie
luvą. Užtai teismas nulmuJo Malonybė vyskupas M.
Iš to, ką Viešpats Jėsus dė vyskupą vienu franku J. Ilolunt buvo paliepęs da kad sinkorius nori atšaukti mis, vienas iŠ lietuvių pa čius iš n^iogo. Ir, žinoma,
PRANASA1
sueigoje, kad vėl atidarvtų klausė apie tas sąlygas ir rišusiai tą darbą gali atli
Tuomet
pasakė, yra aišku, jog ne (20 centų) ko ros.
rvti rinkliavas visose savo
kiek v ienas,
kuris
sako i kažinkoks vaikiščias sušuko diecezijos bažnyčiose nu smuklę. Reikia nepasiduoti, vieton paaiškinimo buvo pu vietinis lapSviestesnieji žmo
,4
o jus musų sielų, Jė- Viešpatie ieis \ dangaus ka teismo namuose: Tegyvuo- kentėjusiems
sėtinai išbartas ir privers t\^H, kuvic tmi nuolatos i'oi<
minėtinoje
4
Luokė (Šiaulių pav.). Bir
Kristus, ši(» dionos raiiją. Tik tie, kmh genis ja popiežius!" * Tegy v noja Throop'o nelaimėje (žuvo
tas prasišalinti iš sueigos. kalus su aplinkiniais gyven
#
M
lljojo duoda mums vaisius išduoda, gal tikėtiea kamlius! \*aikisčią uždare kasykloje 74 angliakasiai V Įeito 1 d. musų miestelyje ki Antram gi patnvus mieste tojais.
lo gaisras. Ugnis pradėjo lėnams pavesti tų namų sta Vienais tokių veikėjų pft
rgėjin^, kad saugotu- išganymo. Pats vienas kata-j šaltojoje vienai dienai.
Humesta viso 08,731.07, Tie degt) iš P. Novickiu kūtelėj*
net(*isių pranašų. M^la- Uky. tikėjimo Išpažinimas da
si rodė Valkininkų vargoni»»
Vasaros Mokykla Chicagos pinigai ir atiduoti komitetui diena buvo vėjuota ir laikas tymą kam nors iį savųjų —
Jis
mokytojai, kaip aeno- neišgiinvij jei nebus gerų
IĮ visvji šaltinių sudėta dau sausas, sudegė geroka mies 4Intuvir., buvo atsakyta: ninkas į>. B, Valusis
katalikams.
Farisėj»i, savo puošniu diirbų, nes tikėjimas be gerų
giau, kaip 1<K) tukst, dolerių. telio dalis; išviso sudegė M * bajorų mums nereikia!" jau antai kartu rengia čia
'aižiu, gal suklaidinti ne- darbų yra numiręs. Nusidė
(nors sio ir lietuvio imta), ir lietuvis m teatrą, Norėd&tį
Pirmoji va*art>s mokykla
butai. Laike gaisro subėgo
bmvm sielą; bot, jųjų blo- jėliai, eMikai ir atskalūnai (•hieagos katalikams tapo
pasigirdo balsai^ jaukiantie mas, kiut kaip vakaras, taip
daugybė Išmonių is parak vi
^jji norai aikštėn išeina, kada gal šaukti Viešpatie, Vi«*š- atidaryta !>e Paul universi
ji "Mums yra Krenreris ir ir vaidinimas |)adarytų gejos ir ačiū uoliam darbui pa
nori Kristaus avis iš- patie, batį veltu, jie gal hų>o- tete liepos S d. Mokykla
kito nereikia". l£ai~kuriuos resaiį iftiudį į žmones, jis
sisekė nelaimė sulaikyti.
lukti is aviniuko, tai yra, mis garbinti IHevą, bet jųjų trauksis iki 11 rugpiučio.
miestelėnų labai nustebi- pakvipto is Vilniaus "8#*
ii
Luokiškiams reikėtų padi*
no toks apsėjimas su lietu- jungos" vaidintojus-mėgė
italiku BaJmyeios. Paviv- širdis yra toli nuo jo, Amži- Bus skaitomi universiteto
dinti ugnegesių įrankiu* ir
viais, kcKlėl tafip griežtai5jus. 8)jnngiečiai kaip žie\\n\ išvaisį ir nuduotą no nqjo gyveniruOi viltis kyls) kursai. Jų klausytojai galės Virintos (Ukmerg p v . \
įgyti dar vieną mašiną, nes
jietns atsakyta, kodėl su ly nią, tai:* ir šiuo kartu atliko
imt
paklusnumo
Dievo
va-j
gauti
ir
laipumius.
ną reik laikyti už nieką,
Miestelis visai prastas. Pa
čia gaisrai — dažnas atsitidu švelniai apseita, lengvai savo d; rbą gerai. Šiuo kar*
& jie nėra sujungti su svei liai. Tad gyvenkime blaiviai,
raptja netatp maža, bet nau
kimm
derėtasi ir namai statvti pa- tu, tai 'ra per Hekmines/gemokslu ir paklusnumu teisingai ir dievobaimingai SocijalisUs užpyko, išsišoko Ąm^ įstaigų visai n e t u r i . į
Ir atsipimlė.
i ..1.t ^ - .butų
L . ^ i„K«i
w.ii^i;, t ^^
«^im pav.). m v^ta - - jis galės ju(s»e 12! gulės 29 ir 30 (Mržjdio 1 i ir
Inyeiai, Tie, kurie Bafc- Ir taip tikėkimės! dangausj
laimi reikalingos.
Pasvalys
(Pan
k
» .
Kongresusmas Bergeris Htttiiiat reikia kratos, iicsįgfiisrui pasvall ečiai pada+ėl metų gyventi, Sueigai p'»si-:12) d. tovn vaidinama net
ffik>H valdžiai priešinasi, karalijou į« itl
įvirstu* ir kąsnio
ilwsukiH>
kalbėjo kitos
visos UAL Nėra i- nutarimą skirstytiea vienįi- baigt* ir išgėrusį geml ^maiper du vakaru. Pirmą vaka
4
* V«ftot«»jij
įauimtpnnįrą vaidiita 3 veĮk. komeoi|i^
igamoit* li«! *fl|^i***f|f* ai * : vMdMai'svcl
>i*«8vsrl<iK ir Miliuė 4 , l anttjSi
*
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Naujas laikraitia.
Nuo vakarienė* išgėrėme už 7o Dusėtai (Zarasų pav.\ ręs alaus Vežėjas suvažinėjo-mostas vežimas (float), aiffi
judinus ką-nnra prie skaity
mo, žiūrėk, kad į nose ne liepos 1 d. p. Strumas i a d a Į r b . . . už viršaiėio sveikata. 1 Blaivvbės" skvrius Duse- .12 mėty mergaitę ir berniu-j tūrio gyvai perstatyta h
gautum. Prio viso ir aplinki pradėti leisti naujai mėnesi-!
Į tuose, kun. Kt. Stakoloi ir ką. Jiedu ramiai sėdėjo, betjtnrijhus atsitikimas, k
s
Plukiai (Pan. pav.).
nių parapijų žmonės skaito nį laikraštį vardu 'Teatras*.
l . S t . K'o/umui graliai pasidar girtas vežėjas nieko nožiu-j I), L. Kun. (Jedeminas 131$
sią parapija už tamsesne* Siame laikraštyj Ims spaus-1 pavasarį kaimas išsidalino h a v u s , ) U V n įmigta \<)\{) nit rėdamas, dar žydų šaukimu -netai}s paėmė Kijevo pi
Matiniu- Prisirašė nariu dauirvbė, ir
nes sako, ir Balninkų, baž dinami tik teatrui tinkami vienasėdžiuosna.
perspėtas, užkirto arkliui ir I Vnt vežimo matėsi sekantUigyvavo, tartumei tyčiomis užvažia .uiglų kalboj parašas: *fG<
nyčion nuėjus kelias dienas veikalai ir šiaip žinios teatro! kai taipogi išmatavo, kurio*Lkynus gana gerai gyvavo,
jo vietoje reikės ^ r įoviai| |)H U K 0 UH clicižiyJŲ degtinės vo ant jųdviejų atelaimingų- •leminas (Ireat King of t^Mi
atsimeni pašonės skaustant.
reikaluose.
kasti, < ii joviams kasti vai mylėtojų buvo nuo degtinės jų. Mergiščią [suko j ratą ir
Mat, balninkioėini jau ne
tithuanians takes the oi
Valaaikiai
(Pan.
pav.).|d*ia
žada
duoti
*<M>
rh,
i'kitokio mandagus, ir balty,
atpratinta.
Pasidarė tikri krutinę aplamdė, o berniu- . f Kiev by storm in 131811
ėioje alkūnėmis
pripratę ttaisrns iš pypkės, iJegužėsminkai manė. kad dovanos. stebuklai: smukios buvo dv« kui odą nuo gftlvos numovė, L,(>il>—(įvardija D, L. Kui
tiktai paskolina, kos, Dusetų monopolyje išstumdyties.
Prie degtinės 2i d, sudegė 7 ukininky trio- Bet ne
i lydytojas po chloroformu VTytauto nuo Bridgeporto i
ėia taip gi labai pripratę. Įbesini. Priežastis gaisro to-!o paskiau dalimis reikės iš parduodavo
degtinės 500 žaizdas susiuvo ir gydo.
D. L, Kun. Vytauto r^iit
mokėti.
(Irioviakasius
Žada
ki.i:
\
ienas
ūkininkas
atsi
Bet ką-gi daryti, reik laukti
rub. mažiau per mėnesį ir
Tokių baisenybių Taura llai nuo Town of Lake, vij
atsiųsti
rtisns,
kurie
ir
iškas.
gulė
daržinėj
rūkydamas
geresnio laiko, gal supras
taip darėsi keletą mėnesių. gės žmonės nemato ir nenu raiti su uniformomia. Pa
kadanors mūsų tautiniai tos pypkę, uiudgo, pypkė iškri
Žeimelis.
(Pan. pav.). Jau rengėsi ir arbatnamį jaučia. Nuo gitruokliavimo kui juos ėjo pėstininkai r
degtinės
pavojingume ir to is d mtų Aiaudnosna; pats
Valstiečių bankas ėia buvo statyti, medžiagą nupirko ir jie apako ir jų fiirdįs sustin uniformomis I), L. Km
mes ją gere. Bet ligi sulauk- ji.- tiktai paspėjes Išbėgti.
go. Girtuoklystės jie nesisau ^aikščių, Algirdo, Vyt^
nupirk v** žemės is kn. Live- suvežė. Bet minėtiesiems kn
siaut tokių sviesiu dieneliu,
nigams is Dusetų išvažia goja: geria patįs tėvai ir gir ir Mindattgio, Daugumas
"Mito
no.
Dabar
ja
pardavinėja
Pašvitinys (Šiaulių pav.).
do savo vaikus! deri tėvai tų draugijų buvo prisiuntu
reikia
ir
tvirtai
stvurties
vus,
blaivybė
nusviro
že
Ob* reikia pridurti, kad
Gali būti, kad niekur nėra daugiausia rusams, vieti
darbo
muaų
susipratusiems
myn. Oirtuoklybė da labiau nuo girtybės saugoja savo sios tik savo atstovus m M
rotai kur rastųsi taip gra
niams
gyventojams
duoda
taip apleistų kelių, kaip I'avaiku* nuo pat mažystės, luvomis, Pagoda labai
sudieėiama
ir
miestelėnams,
išsiplatino,
nes
Šventadie
liai suderintas iš sodiečių
svitinyj. Nuo miestelio koks kur miškas nukirstas su kel
kas dieną, jiems poterius pa
m
Ir
traukti
nuo
degtinės
smar
niais
ir
turgaus
dienomis
kiai nusisekė, juo
halsų ehoras (arti 100 tonovarsnas, prie Laitašėnų so mais ir jei neatsiranda ru
smuklės pilnos prikimštos baigus, primindami, jog tė kad aekta podraug su ki
nių),
P. ValuSi* vlaą savo vęs jon pažlugusius, aiški- džiaus — kaip vanduo 14- sas pirk i kas.
vams maloniaus matyti savo
girtuoklių. Matomai naujų
j Huosesn į laiką apvęrtla eho* nant deKtinės pavojingumą i |()V{> | w o _ , U( iįiansi aku 10vaikus kapuose, negu gir mis tautiškomis ir did
i o puikiausiomis gat\ ėm
rni ir senobinėm* dainoms. Ir i-odant pavyadaiaiB lai- J.
Pušalotas (Punev. pav.). smuklių savininkams nori tuokliais.
^ ^ ^ Baisu
^ ^ ^ iv^ vužiu..ti,
^ ^ ^ kkad
Keli metai atgal, lie
Tam tikslui net turi rodavęs mingesnio, sveikesniu, to- vežimas nesubyrėtų, arba Negirdėta naujiena — aplin ma atgrąžinti nuostoliai di
tavo parapijoje apie 10 dai hulosnit^ i doresnio, grases sprandą uenusisuktum. Jau kiniai sodžiai subruzdo skirs džiųjų gaisrų padėjusiais
Cbieagoj visai aiežinota*r wi
'di
Daglėnai.
Pačtoriaus p, audien visi apSviestesni a
It* nininku kuopelių, kur Jt» nio gyvenimo* Bene .uatima
tvties vienasėdii<»sna. Puša- padaryti.
antri
metai
taip
stovi
ir
nie
H
K. vežėjas* jaunas dar vaiki rikonai lietuvius nuo ki o
ivtkaiviais
važinėja
ir
mobutu.
ir
Sia
rengti
Hetuvlftki
loto
sodžiaus
laukus
mati
Bet ir su blaivybe ne-J f
kas nemano apie pataisyme,
nas B., suvažinėjo žmogų, tautų loitg\'at atslčiria.
kina dainuoti, Toka mokini vakarėliai, dbri pasilinkaŠiemet
Vvo Pašvitinio laukus irgi ninkas jau išmatavo. Diėiu- nustojome vilties.
kuris prabuvęs porą valan tą dieną karštis buvo
mas reikalauja daug triflso minimai, pratinanti kaip se
nieėiai
padirbo
nutariu^,
te
prisirašiusiųjų
ir
užmokėju
negeresnis kelias •— vidur'
ir paailventimo,
nesnius, taip ir jautdnm kelėje duobės» aknukn]s. Ap ėiau dabar nori atsisakyti siųjų y*'" apie4 80 narių ir dų be žado, pasimirė. Patsai sakomas, točiau pub
tos mirties kaltininkaa tre
nuo to "klapatn • »
| įmone* abu vakaru pa (kas labai svarbu) graliai sileidimas.
vis kas diena dauginasi, (io* čią dieną po anos nelaimia Šaligatviais buvo pilna,
«•
davė gavo pipftdi, Ypaft ta* praleisti liuoaą nuo darbo
gūžės 22 d, buvo blaivininkų pats buk tai iŠ Širdies skaus ritti teko matyki lietuvių
Vėviržėnai
(Kesein.
pav.)«
Pakruojaus par.
(Pan.
|uoa stebino, kad tai daro laikot
susirinkimas. Pirmininkas mo persiskyrė su Šiuo p&* žus pasimdymaa.
"Saltinii"
I Lietuvių papuoštas
pav.). Meiliūnų sod. apsigy- Clegužės H> d, buvo eia me buvo klebonas.
Išrinktas saulių.
tinis Vėviržėuų Vartotojų
mi\\ lietuviškai kalhiti.
rijinis vežimas (float)
veuo
stebuklinga
gydytoja
naujas raštininkas kun. Pi\
Liet. reformatų pamal
Gegužio 13 d. kaž koka va
Draugijos
susirinkimas.
Na
litų tautų vežimų buvo d
Žm.>niv firmą vnkM« pA'
dos.
Biriolio 12 d., sokma* ir labai pragarsėjo mūsų riai sužinojo apie susirinki Gricius, vietoje buvusio kn, gilius pasislėpęs bažnyčios
mrinko gnm d»u»«,
mtn
Jymus. Amerikonai p a #
dienj, (> v a i vakare Vilniaus apielinkėjo. (lyd<» sunkiau me tą paeių dienę, nors va St. Roaumo, Išrinkta komite bokšte ualkti blski bažnyčią
~
tu
mL-5 V«kftrą jfttt j # pu«* tiek. r^fonnaty bainySioje (prie sias ligas: džiova, nuomari,
tau keturi vyrai, kurie m- apvogė, apdaužęs vieną *kar
kar buvo šventadienis buvęs
B*l tni d*lto> kad pwda«g
ir ka)
veži
Ir
kitas
sunkiai
Išgydo
pįsis statymu jau praėju bnnką*.
Havahujs g») btivo lietnvtvj
Bet
labai
nedgtlg
|1:
ir
nesunku
buvo
pranešti.
huvo du vakaru pauillui, gal Į
pie lietuvius, jogei Ueti
kalba pamaldos. Pamoksle mas. Neseniai gydė vaikinę Dėl nežinojimo susirinki siais metaia supirkto ir su galėjo pasipelnyti, nea ftfik\>
: ,
]M|il ljr d*l blogo oro, o gal tai
savame laiko buvo galln
pasakė Biriai partortus kun. 15 nu $ Vifieikių sod. ser mą u negalėjo atvykti dau vežto arbatuamio, tiktai pi dėžutėn -.njleka. nemota, ma
te dėl toa' agiteoljuj, kuri«
larsi ir $yml Europoj
Jnkūb^nas. Lietuvių refor gantį koja. (lydytojai pata gelis draugijos, dagi pačios nigų stoka. Nutarta praSyti tydaml, ;J<į>g bažny8iqa nieką
vart vietinlni miostelėnai.
jpasibnlgus pavodal lie
matų Vilniujo tėra visai įna rė daryti operaeijij, kitaip Valdybos narių. IS šeSių Vai valdžios leisti viešą knygy netalao ir• taisyti nomand,
* ^ Via dėltn. imoni-a suju- šai, taigi Jiaip uebnna (Ha nė neiftgystys. "(lydytoja" ap
ną ir skaityklą, kad galėtų
jiai ta p a « l | dieua parot
dybos
narių
susirinkime
te
i «iMlno, pakilo kal- lietuvių pamaldų* Bet atao- siėmė išgydyti, vaikinas iš
kiekvienas pasiskaityti ir
Pušalotas (Panev. aps.). du susiriukimus su prak A*n
dalyvavo du. Susirinkusieji1
protavimai ir lietuvių
namo parsinešti knygų ir Musų pojrapŲoa kaikurto8 bomis ir dainomis bei kitįhdan suvaliuoja lietuviai re* buvo jos namuose 5 mėne stovėjo daugiausiai aplink
laikrašių — tiktai nepinnei- mergaitės iš kaimų kažkaip is žaialėmi^. Ant Tow|ii
daug-daug pakilo ne fomui tai nuo Birių Lfoka- sius ir nieko — koki nuvežė,
araatuolių lietuvių aky- 6ta labai lemai laikosi ir pa- tokį ir atvežė. Pinigų praki kertėj pastatyta stalų, susi- višku, nes klebonas žadėjo keistai elgiasi au vietinėj
o toksai Bualrinl
kimše.
Kurie buvo arčiau tokių nepriimti.
bet ir 8vetWiu«ių, ku- voa, tai jiema vyriausiai ir šę 30 rb. Naudos nei jokios,
vartotojų j dmngijo8 krautu tsibuvo Davis Squai*e į]
prie stalo, tie viskę girdėjo,
beilAHa taip greit pa daromos tos pamaldos. Lie liga paseno, kiSenė pratuš
galėjo suprasti ir kalbėti; Višakio Ruda (Mar. pav.). ve. Jos bijodamos, kad žydai ko tuojaua po pietų,
liet u v ius.
idgepqrto vakare
tuviu susirinkusių i pamal tinta.
tolimesnieji gi tik atskirus Pirmiau buvęs bok. Palta jų neapgaudinėtų, ataiaa J
emok taip plataua va- das buvo apie 50-tJ Imouių,
vartotojų dmugijos sankro
ite Squaro parke,
žodžius
tegirdėjo
ir
beveik
Panevėžys.
Gegulės 29
navičius leido dastatyti ant vą sužinoti tikrų kainą per
oj vietoj programaa
dienų buvo lietuviškos va nieko nesuprato. Klausimai, mokyklos žemės žydui na
kamojo dalyko, ir po to eina ildyta sakančiai j 1) Tr
karą*.
Buvo vaidinamai kurie buvo rišami, buvo mus. Dabar, kada valsčius
Žydai ai angliškai į susirinkusi
vo pasakytas kun, Jokflbėno "VirŠaiflio Vargai" ir " « e - balsuojami ne rankų pakėli užsimanė pats statyti, mo derėties pas žydus.
t i e u a m p . Vaiušiul).
gryna lietuvių rafito kalbę, dymino Sapnas", Susirin mu ir ne atsistojimu, bet šau kyklą, žydas neužleidžia. visą tą gcjrai Žinodami suką •rakalbėjo p, J, L. McBe
paiymėti, kiek
tuma "mandrioma" mergai 'ia paminėjo neprigu
kimu J juo kas drųaeauis ir
kusieji
buvo
patenkinti,
Vai
Eina dėlto dalyko net byla, tėma galvas ir dar daugiau
patirti, kad vietiniai i u |
b*a mokesčiai nuo
dionoa svarbumą; 2
geresne
gerklę
turi,
tas
ir
dintojai
pusiau
buvo
sodie
bet vis da žydui nieko Uegali nuo jų ajtipaa, Bet jos to ne
(antai, iSskyrua klebone, u
ųjų turtų 19U me*
škai kalbėjo p, p .
nuiaukia«
O
kadangi
vienas
č
i
a
i
,
į.
vaidino
neblogai.
La
padaryti.
nėkuo prio vakaro tais Vilniaua gubernijo* -*suprantą įr labai dar džiau
Jis pasakojo Si tų ii
is
prie
stalo
sėdėjusiųjų
tu
bai
susirinkusiems
patiko
idėjo. Ttk i^ikla a6iu 147,000 įmb., Kauno guK ~
Kf
Valstiečiai norėtų dvikle* giasi ir gėrėjas!, jei Žydas
Tikos historijote ir atfėl
rėjo
gan
stiprų
balau,
tai
jis
(dainos,
kurias
padainavo
te^iamH, bū 86.000 rub, ir Gardino gub,
sės mokyklos, bet pavieto nusiima ries jas kepurę ir
.vhwi Kklbėjo g e r 4 ilki
daugiausiai
ir
nusverdavo*
A. Marijošiaus vedami daini
tent: Budrevifiiui M., Ballvą u8 tai. Savo aam kenkė balao
180.000 rublių,
Tie nariai, kurie užpakalyj viršininko pagolbiniukna at nulei
ntnkai.
Vakaras
buvo
taiso
W B ,
Mikelioniui, Cibui,
važiavęs darodinėjo, kad to prisirl
prie žydų puša- as; 8) "Birntėa^
stovėjo,
kurie
silpnesnius
H
mas
"Blaivybės"
naudai.
Panevėžys.
Biržeiio
4
die
" J u š k u i , Augttuoliui ir
kia mokykla čia nereikalin lotietės £aaėjo nokuriema adainavo dainas: 4<Sa
balsus
teturėjo,
negalėjo
ki
kurie tu paaiSventimn nų pasibaigė egaaminai rea
labai pralobti ir virati podoną*' ir "Sėjau rūtą
Senamiestis (Pan, mies tų perSaukti, jei ir norėjo k<j ga,
linėje
mokykloje.
Atestatus
Mokytojas mūsų dabar inaii. PuŠalotietėsl negražu ) Užgrojo benaB. 5) Ang
gelbon p. Valuilui ir,
tas),
šia
m
r
kaime
gegužės
pasakyti.
Bene
svarbiausias
is pamatinio kurso gavo Šie
sugebėdami, dirbo.
mėnesi Išmatavo inžinierius 18 svarstytųjų Klausimų bus veiklus ir gabus ~ rengia taip elgties, reikia savuosius kai kalbėjo p. J. J. Hert
lietuviai:
Zenonas
Baėalis,
Antgalo reikia palinkėti,
vaikams vakarėlius — paai* p i r m i a u s i ^amtl ir jiema anowioz, Kalbėjo prastiuf
Dhnitrijevas
ir
matininkas
pasiulijimas
statyti
krautu
ųlijus Buėaa, Juoaaa Vi-|
Valulia
I padėti plilobtil
^mokėdamas kaip reikia|ji
AtkotMunas laukus, kurioj vei namus, lsskaitliavo, kad linksminimus.
u darb
įurišti angliSkų sakinių, kaa
Į vietoj reikia grioviai kasti. galima esą tai padaryti: peb
Sėda (Telšių pav.). Cia
t o a labui ir nenuaimiutų dė- S f ^ ^ ^ ! ! ^ ^ * ^ ^ : Griovių busit arti penkių
)ugimdė juoką. SvetimtaU-!
uo šielfnet esą 500 r., nariai yra 2-klesė mokykla.
Nuo
baltis
ir
ekaternaa
Petraa
lei tų nuostolių, kurie reikėlai pamanė, kad lietnviHJ
[verstų. Ženiv dalins kitais sudėsiu po 1 rub„ ūkininkai 19(M} metų antruoju moky
Knrtiklia;
Vll-tųjų
papildo
jo pritirti.
I butų
f(u«osnių kalbėtojų ir n
metais.
Pinigus grioviams atsiųsią po vefcima raštams toju buvo lietuvis,
U pra
mųjų
kleaų
baigė
ir
gavo
tei
kad valkininkleJ) Antgalo "Birutės" |
i&kasti gmina is valdžios ir velti, klebonas duosiąs ple* džių jau "šnairavo" ant jo
sę
stoti
i
aukštąsias
mokvk• • • m • 4M
* 1< w
pasektų ir kiti Vilniaus
i
ras pagiedojo lietu\1i|
{reikėsių ismokėtį par 15 me eių, da gausia 10UO rub, pa **kaikasM (siĄ)rantama. kad
las
34
mokiniai,
tarp
jų
Wd'}
miesčiukai, rodydamieamerikonų kimnus
' kH8
tų. Pinigų reiksią kokių 9(X> siskolinti iš magazino pini ne žmonės) ir laukė tik pro
ai:
Jurgis
Venekunaa,
OIUCAGO,
m
si vfeiai su lietuvių kalba.
taipgi visus labai nustebino,
Šiemet toji
gų ir t.t. Urinko ir komjltetf) gos issėsti jį,
Povilas Kairys, Povilaa Klr rb,
(Liepos 4> dienoje paroda). oš tas viskas pasirodė he
1
tviskia (
gid>.).[tiklis, Vladas Markevičius Tie |uitįH matininkai isma iR keturių žmonių, kuris pa- proga atsitaikė. Išrašė jis iš
Jungtinių Amerikos Vai-j ivo vietoje.
tavo ir Vairadv (Pan. pav.V strupįs namų statymu.
iis dienomis
Po Keinešytės knygyno Iltėnoįkaviš- į* Stasys Nagin»kla
sėių Nej)i4gulmybės dienoje, Kaip nebuk, bet lietuvi
sąsiuvinius
su
lietuvis[driovių išeina -3 vemtai susirinkimo išrinktieji ^ < l je
numirė 1U metų
^^^^^^^^^^^
, _ liepos 4 d< Ohicagoj atailiko
Giedraičiai,
Viliu
g.
fi
Vf
Vladislovą JaiH
Valdžia skolinanti tam t l k ^ [ m | t ^ J |r Valdybom narini;kais parašais ir patarė ju<* keliolikos tautų historijinė i būna garbė už!ai)rengl
t(*kioa dailios parodos.
itė, iš Kauno guk, ei Dievo Ktoo J Ventėje tu lui («M> rb., skola reikia ati sako. kad nei Heatatvsla na- į pirktis mokiniams dėlei poparoda.
Kiekviena tauta
S. ? . Tananevifilto;
duoti
per
18
m.
Uūų ajfilįri^io, Skau- rėjo būti U eilės pamaldos
Inni,
nei
ka.
Pasinulo.
kadj|>ieru
gerumo.
Tas
mpatiko
v
amt'rtkiečjiams parodė ką to
VHlSetaUH,
l ' a u ' l e - lietuvių kalba. Prieš ta & 'eu
neivioftas II imininehijų sal- tam *'kai kam" (ta žilio vi^i
kio naujo i$ savo senobinės
l^nt
ki(»k
gali-.Sediškiai)
ir
buv«»
nurasyfis
liHMlfti'aiis. Vargšė, mat, t^ kiehotais ajiski'lbė, jog iš ^ Adutiškis
^#»* m t
JXJ
tunu nėra
praeities, Parodoje daly va
Valdyt(\|aus
kun,
Mieialkepasiekti Amerika biit
l'e
SO, HOSfON, MASS;
( eu:už, 21 d. buvo valsčiaus'Imas; kiti sakosi tą da prieš I inspektoriuj skundus,
vo
ir
lietuviai,
Pirmiai
|vi»iau»
gauta
jsakyma*
at
liko sugauta, ir atsigUb) net
margavo
škotai, ^grai»lau antra
likti ta dienų pamaldas miš
n i n r » 4 t v u flekai,
|ii'i%«i, P»J\IM,C*I,
*«*"i
UIVU
n m u v savaitė, k
tfibfk kapuosua.
vargiu y *
gai, lietuviai, paskui leukai lm<»nės pas nnm
n
riai: lenkų ir lietuvių kal^
^ir ^kitos
^ ^ ^tautos.
^ ^ ^ To;<*
^ ^ ^ dienoje
^ ^ ^ ^ yra
^ ^ ^neapeuib
^ ^ ^ omų karš
tĮlfclatakai
(P
h Per didiiaslas lietuvių
sugalvotos tokios pan)doa —-- Karšėiai
KarSėiai prieina ligi'
m\h% Tai miestelis, guUutisĮi^efnt^i^ ;, kun. Mi<halk«»vilabai išganingos, kadangi laipsnių.
Daugelis žirįo
atstumo 29 verstai į šiaurę Maus |ankymtit buvo ir ph*- sus, kad iHttatsvtu UgniesL # * !.
. .
,
., .,,
,
«k u
nuo apskričio miesto, prie] miau i varna Ūlos maišomos,
7? ? *
. Komiai jos narnu pmledant. da, o »s Skuodo, taip-pat lie- jos sulaiko Amerikos jau- neatlaiko tokios šilumos
nuomone nuo beprotiškų tą miršta. Tarp kitų, mirė k
dviejų didelių ežerų, vadi Oal taip liepiama, kad len gesinamąją masina, bot v:tl-;. r . . . . . .
,
tlieiią Aauįiiymų is ko būna liu ir du lietuviu. Vienas
namų: Piršos ir Kausiu. Apy
4• ti
t» i
Aaldvba rte karta n«d»uv«i tuvis,} jojo vietą,
us mbfttu nuoskaudos, , ^
atiefinl atsisakė,
Paskum;
.•
.
•# *
,\i * m . ii daug ueliiitningų atsitikimų, rusiųjų tai ubagėlis, neį
liuke ežeruota ir žemė m
wv
,
.,.
. sena susmukusi atskaitai snsta
"laet. I k ,
Toje iMirodoje lietuviškas pastogės, paprastai vad
derlinga, nea daftnai ėia yra | j b n^knoinet nejaako tyttkd baisau
11> h, d. kadangi
buvoviršaitis
viriaieto
rinkimai.'
.
pr.iuranms sekanėiai is|>il- Inas Maike. (lailestingili
Utejnami
smiltynai,
St*|sventėsna intraukti lietu* sai
4^. Valaeka
ma- A,
M t ^iirMt iiMlialaų,
* M i | tada
f a t » pt*Mi*!*>*feiSfŽ!
E T 2 2 S
Tauragė ( B p . apskr ). dyta: 1 j raitas generalinis nės teeiaus jj gana gi]
ntlektt^iU nemažas, Yru ka- vHkaa pamaMaa. Toki^>a- žat
A
*- ^ ' ' ' - '
^ 'Vartotoj,, Drauuu.- pa « * A ^
, (( • ^
^
j(
tKllĮtų bažnyėia, kuri < U N i r | l į j ^ #wlna įmones |f ;k.tv kė H»rs4ikirti KiuijoJ<» *^ V|
ateigianms netik tam,
T
n
T
is mdh> statoma. Žmouelė#|jįa ^
^ ' * ^ ! l ? ^
i
J^JL. At^„* maras, nei audros i,erirar| )ii
vakarą — 1 venk. komedija
Kurčias Žentas" Ir 3 veik,
farsas "Tarnas padėjo**,
Neiiurint j tai, kad pirmasai
veikalas yra daug rimtesnis
ir
pamokinantis, teėiaus
įmonėms patiko geriau untrosios dienoj galima šaky*
ti, tušėių komedijėlių valdinonas.
Kad vakaro programą paplatinus, p. ValuSis pakvie
tė iš Vilniaus iinomąj} smui
kininką p. Asą, k u m per
abu vakaru uižavėjo publi
ka gražiu smuikavimu.
fuip^pat* gvaliai padaina
vo p, Valušio vedamas eho-
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tusu parapijos didžiuu- Norint diena buvo karšta,
trukumaa yni, kad uo vienok žmonių prisirinko ne
line nuosavios kleboni- mažai visokiu
pažvalgų,
>. Mūsų kleboną* nuola- kaip katalike, taip laisvama
turi kraustytis iš vietos \ uių: dalyvavo ir vietinės
>ta (dabar po i-s i k: raustė | anglo, draugijos. Tarp susiBroadway), kas labai ne linkusiu prie bi/nyėios vi* patogu kunigui, uos turi 'į[įb nas .aunas vai kėlias apie IS
venti tolokai nuo bažnyčios, metu amžiaus — pradėjo
dar labiau žmonėms, ku vaikėzą kolioti — sako:
ilį* reikalo vargas yra net Taip kalbėti gali tik karėiaįbijsas surasti. Laikas butų moj, o ne prie maUlnamio;
dslyt, kam pridera, apie jeigu tau nepatinka, ---- sa
jįsboniju, Ypae kad parapi- ko, tai eik šalin, o jeigu atė
į|oH skola jau nedidelė. (Iš jai pažiūrėti, tai užsilaikyk,
[(ftlta) apie 15 tūkstančiu). kaip žmogus, Aš pats nepri
Bažnytinės skolos išmokėta klausau prie parapijos, sa
i daug dvejais pastarais ko, bet jeigu atėjau pažiū
metais. Dariui, šįmet ir baž- rėti, tai turiu užsilaikyti.
ty^ftoa painiojimui išleista kaip žmogus, o ne gyvulys.
vienas šimtas. Dabar net
Tai mat kas piktina žmo
la į bažnyėių jeiti, kaip nes — ugi "piemen|s n , ir
gražu.
Žodžiu, pastarieji kiek pas juos reiškia dora..,,
pjeįtiU nm*u parapijai buvo Jie nesigėdi pliaukšti prie
\i pasekmingi.
maldnamlo, kn, doras žmo
gus gėdytųsi karėiamoje.
Baatenis.
Dagiliuką.

Šio mėnesio 29 dieni* lie
tuviai turės parapijos pik
niką, gražiame gojalyjo tar
pe Ueorgetovvn ir Blaekman
perės.
Angliakasiai dirba tik po
tris dienas.
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Praneusų vyriausybė puklausė vokieėių, ar ji** istie
su nori pasiimti sau ant visados Agadir'a ii- Pietų Mo
r«»kn.
Tikima, kad opu*
klausimas bus išrištas romiu
keliu, Suv. Valstijos nesiki
ša visai į Morok«» reikalu-.
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Lietuvi aijsvetur.
Taskajevo (Tomsko rėd.),
Šitame tolimame nuo Lietu
vius kraštelyje gyvena ne
mažas lietuviu, skaioius. At
važiavo jie 1SJH) m. ir vėliau.
Beveik visi jie paeina iš
Kauno ir Kuršo gul>„ gyve
na sodžiuos, vionasėdžiuos,
tarnauja geležinkelyje. Vie
tiniai lietuviai nors išsiskirs
te svetimtaučių tarpe, bet
lietuviškumo, savosios kal
bos laikosi tvirtai, Kiti skai
to laikraščius: "Liet. Vk. M ,
"Viltį", " 8 a l . n
"Liet. U k i n . "
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Naujienos iš
Amerikos.
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Dovana miestui.
•I

Cleveland, Ohio, Nežino
mas labdarys dovanojo i'levelando miestui didelį žemės
plotą, vertą puse milijono
dolerių, viešo sodo įrengi
mui. Išsyk visų manyta tuo
geradariu esant žinoma milijouininką, J. D. UoeketVllerą,
lštikn^ šaltinių bet
patirta, jog tai ne jis, nors
dovanotoji žemė priguli kom
panijai Htaudart Oil CoM ku
rios tėvu yra minėtasis Roekefeller.

ą
•

m neišpasi.komas; CENTRAL
N. Y,
louės miega ant lotu, po
Moterįs straiklaužiais.
iais arba aut porėių, La
Feliksas Karlaokas į sa
blausiai kenkia maitoms vai vaitę po palaidojimo savo su
Sebeneetady, N. Y. Šiame
:
fcfcma. Jie labai miršta.
naus pats užmerkė akis 7
mieste sustralkavo vyrai, dii
Arkliaganys.
MEKSIKO*
Liepos 10 d, 1 valanda bis* liepos nedora liga, vadinama
busiejie prie kanalizacijos. J
——.
—
i | i p * H j o bet mažai. P o 1U> skarlatina. Duota žinia lie
Romybės vis dar nėra. Tai jų vietą atsišaukė daug mo
tuviui grabiniu! Butkevi straikai, tai ginkluoti susirė terių italiŲ, kurios ir ėmėsi už gera atlyginimą. Neišmin rūkymui išdirbinėjo kyniedn daugiau utfiilo.
Kolera tarp emigrantų.
eiai ir siuntinėjo jį i kitus
tNedėlioj, 8 liepos Scran- čiui, kurs nors gyvena kito- mimai. Ana, 12 liepos Pue- prie darbo. Kompanija mo tingi!
Ne\v York, N. Y. Ligon
jo
parapijoje,
bet
ir
Sia
primiestus tokiose pat dėžutė butyj(» a n | Hoffman Islan
bloje susipežė maderistai su ka straiklaužėms po pen
| tone buvo nepaprastas atsi
ima*. 8t« Tbcanaa College guli. Butkevičius užtruko, foderalais.
Mufitasi
visą kiasdešimts eentų už valan Išgelbėjo kūdiki, bet pats je, kaip ir kepimo milteliai numirė du emigrantu. fGy
iuvo.
pe% kur lietuviai laiko tuo tarpu saliuninkai pašau nakt|. Kritę 150 maderistų da, Htraikieriai bandė užpul
parsiduoda. Policija konfis tojai patj H juodu sirgus ko*
maldau laikė pirmas mi- kė kita. grabini, anglą. Lietu ir 70 sunkiai sužeista. Made-1 ti ant moterhfc M nepasise
Winona Lake, Ind. Kuni- kavo opiumo už tūkstantį lera, kurią atsivežė iŠ ItaU*
s šventas T}, A. Oerviokas. vis atvažiavęs, pamatė, kad ristai laukia 4,000 kareivių kė jiems, nes saugoja jas po gužis S. W. Klliot, 89 metų dolerių, o jo ^ b r i k a i t i u s " jos, Kiti Įeži iš to palies M
lėtinis klebonas Kuras pa lavonas jfttl apžiūrėtas, ir ift Morelos ir Guerros pro licijos būrys.
senelis, paaukojo savo gy areštavo ir patupdė kalėji vo emigrunttd, paimanti ko*
sugrįžo
nnmolo.
Tuo
tarpu
sakė labai sugraudinanti pavastį, kad išgelbėjus kudikj mą n.
vincijų savo pagelbon.
|
I eros symptomus gydosi 11Nelaime
ant
geležinkelio.
pasirodė,
kad
nalmšnikas
nuo neišvengiamos mirties.
lįmksla, joge i nevieno bedioPuebla atvyko pats Madero
gonbutyjo: ant Swiiriburne
13
metų
mergaitė
norėjo
ap
Bridgeport, Oonn. Perei
i o ašara per veidą miatedė- mirė užkreėiama liga, o ėia Ir buvo priimtas su nemaža
Ponas Klliot vaikščioda
Island, i
vogti
banką.
sveikatos
biuras
liepia
su
teipogt ir }aanas kunigas
iškilme, (lai jam ir pasiseks ta savaitę atsitiko baisi ne mas, pamatė kūdikį, bežeilaimė Siame mieste, ftkspre- džiantį gatvės viduryje ir
lab.ii susigraudinęs, tokiais numirėliais apsieiti apraminti partijas.
Akron, Obio. ISjdua Pee- Mark Twain paliko netoli
pusę railijonų dolerių
ių buvo pilnas skiepas, labai atsargiai ir jų llkuėius
Kitose provincijose ir^gi sinifi trukys bėgdamas grei automobilių atbėganti tie bhss, trylikos pietų mergaitė,
ai prigrūstas. Vargiai (marškinius, drapanas ir nuolatinės nmStynės, »falis- tumu penkiosdesimts mylių siog ant jo, Henelis nei nepa- nuėjo į Cuyaboga Kalis,
Miru8iH perniai Amorik
t.t.)
sudeginti.
Tad
grabinis
kada Herantotio lietuviai su00 provineija pasiliko be par per valandą, užvažiavęs ant niislijes apie pavoju dėl sa- Obio, ir ai)siginklavusi 're ra&tinink^a Mark *£w
pradėjo susirinkusius vary liamento ir be gubernato iškeltojo tilto nesustabdė \'VH. jntolė \mv kūdikio, kurį volveriu, atsilankė vietinėj (tikroji pavardė
^auks tokios iškilmes.
Sanmel
ti
laukan
i
J
Šermenų
ir,
pa
riaus, nes paskirtas guber greitumo Ir nusirito j gatvę pastūmė i somj, ]mts-gi puo baokoj. Pirmiausia pasisakė (Memens) j)aliko turtą Now
II
Jurgi* flvarca.
siėmęs nabašniko drapanas natorium Allende paleido 20 pėdu apačioje. Lokomo lė po automobiliaus ratais.
norinti pasimatyti su kasi Yorko ir Oonnootlcut^o val
\ glėbį, bandė nošties su sa parliumenty, o paskui pats tyvą ir kefi pirmutiniai va
ninku. Klerkai atsakius ka stijose, nekainuotų 411,136
vim.
Moters, nesuprasda atsisakė nuo vietos, kad ga gonai susidaužė į šipulius; Nori atlikti drąsią kelionę. sininke išėjus pietų, jauna doleriais.
Visas tas turtfti
MT.OARMIOUPA.
mos, kad taip reikia padary lėtų kandlduoti atelnanėiuo- tik tr(s galutiniai vagonai
AVashington, 1), C.
I V nusidėjėlė priėjo prie klor- perėjo } * n k a s vietinės gy
dty seStadienJ (14 d. ti, net paėios neina iš namu se rinkimuose.
pasiliko ant vėfeiŲ. Katastro- drasintas laimingu perlėki- kos ir atstačiusi revolveri vos raštininko dukters,
mėm), sežta valanda vaka nei grobiuiui duoda neftties
fojė žuvo 20 asmenų užmuš mu iž Uoston'o į Wasbing- pareikalavo atidųdti jai vi- t»o8, kuri yn.
j t*, užėjo šniokstantyg debe- riSuli su savim. Prisiėjo g a 
tų ant vietos, keli numirė li- toną, oru lakstytojas Harry sus pinigus, kokie tuo laiku žinomo ruso artisto Osi
įtoys su ledais ir didžiu griaus dinti policija, ir tuomet tik
gonbuėiuose, o 55 gydosi is N. At\vood }>asirįžo perlėkti radosi bankoje. Klerką pa (labrilavtįiaus, Ti© pini
PORTUGALIJA.
imu* Ledai sunaikino visas padaryta taip, kaip įstatys
sunkių žaizdų. — Kaltinama 850 mylių plotų tarp Nevv aiškino jai, jog kasieriui iS- sudėti i j vairias kompanij
Valdžia nusprendė taiky- mašinistas, žuvęs nelaimėje, Yorko ir Cbieagos i dešimts
oves, gėles ir medžiu mai reikalauja. Geriau butų,
ėjus, geležinė batika su pini tolefonų, kasyklų, geležinke
Vaisius,
Kelione pradės iš g u s užilaryta. Tuomet mer- liu, gaso, »>et daugiausiai a
buvę, kad nalmsnika butų ties su respublikos prieSais. kuris buvęs nepatyręs, nes dienų.
4
Visiems monan histams, gy dar nuo neseniai užėmęs taip Ne\v Yorko per Albany, UtiTokios daugybės ledų net palaidojęs lietuvis.
irišėia papraSė, kftd klerką eijų turita "Mark Twain
venantiems
užsienyje,
prisa
taniausieji mušu parapijoatsakomą vietą. — Turbūt ea, Kyraeuse ir Huffalo, o iš atiduoti jai savuosius. Pas- a>." (200,1)00 dol.).
2innešya.
kyta J 40 dienų pasirodyti kompanija Nevv York, New ten psr šiaurine dalį \aisti- t
ttai nepamena. Ant rytojaus
a n s i s teisines) jol<lų ^inipas
Portugalijos
konsule
ir
Haven and Hartford Kail-jjųOluo ir Indiana į Clneago, gų su savim neturjs Matyyje iki piety da baltavo
apreikftti, jog priima naują
dama įueko nelaimėsianti, D I D E L I S PROGRESAS.
W1LKK8*BARRB, PA. valdiifc Tada jie galės grjžti \vav bus į t r a u k t a atsako- Pasisekimo,
Sekmadienyje (suimtojo)
mybėn.
ftdna apleido banką.
Tuo
Ledo
badas
New
Yorke.
Hulmtoje Vineas Klioklys naasnuole ir džiaugties pilną
Jįlft d. š. mėn, vėl apie ty paNekurtoms žmonėms rodo
tarpu klerką spėjo pranerti
Rasinė neapykanta,
New York, N. Y, Nepa- u t u ^ U ^
vi n t,
$ valanda utužė (Unai, ro- draugo su keliais kitais iSė- ja laisve.
t n | P ^ n y i n a s , kad
nuo
laiko kada Dr, Lister
Respublikos
prezidentas
jo
pas
i
v
uoga
u
tų.
(Irįštant
Bbreveport, La. Miegama-: kenėiamieins karšėiams vieS ri ir suėmė nedaėjosią vagi*
os, n M' akas dehesi ūkas, bet
ii
jpilnas vienų žibainių ir namo Vbieaa užėjo ant relių gausias 12.000 milresų (12.- me vagone areštuota dvi ni- patavus per pastaroji dvi \ j v i r p a t u M ė ją ^altojon. IVi pravedė tyrumą ir akurati
jirenksmu. Tuosyk airių baž- ir atsistojas žUu«ėjo, kaip IW>0 dol.) metinės algos. At gerki užtai, kad išdrįso p a - j a v a i t i , ledo pardavėjai i H - | s i t l a B i na bnKe, imvėjimi UUMI- kurną medicinoje ir ebirurjlŲrėios
bokštą
apdraskė priešais su didele jėga ir stovai i parliamentų gausia sirinkti sau vietą tarp baltų-į mažai pelnė. Neužsigauėdin-1 |>irkti naują dresę, o neturė- gijoje, dilelis žiįigsuis pir
1
lanatiuis, kitur vienai žmo- trenksmu atšniokščia anglių po 60,000 mirusių («,480 jų pasažierių, kas priešinasi darni ir taip jau geru pelnu, ( Į n m a {X}t ^ sumaniusi ban- myn padaryta tame mokslo,
Hodosi, f|ad taip negalėtų
Louisiaua valstijos teisėms, beširdžiai lodo kompanijų ) m apvogti,
tll užmušė tr keletą traukinys, Jis taip buvo isi- doK) metams.
būti, bet po teisybei yra:
žiurejes, kad draugų šauks
Teisėjas nubaudė nieku ne- savininkai msidrovėjo tiar
trenkė.
Senukė studento,
daugumus vaistų yra dirba
kaltas naderis užmokėti po pakelti jo kaina dvlgubab]
mus nuo to mo ~ - M rauk kis, ateina trėnas" negirdėjo* ir trukys ift
25 dolerius kiekviena. Mat Toki kompanijų nežinonis-i
Minneapolis, Mi?m,
Jog ma Uovi^ld švariose dirbtu
HAYTI.
nelaimių!
I
valstijoje gyvuo^ kūmas išsaukė riaušes tarp niekad nėra pervtMu moky- vėse, Vitui toki vaistai at"Draugo" korespondentas* ui)mkalio /atlėkdamas par- HaytiVs kariški laivai ta Louisiana
nmšė nabagų žemėn taip ne
ja įstatymas, nepavelijautis l»ėdnesuiuju miesto g\ veido ties darodė 80 metų setmkė, neSa daugiau blogo, nei ge
j«
po atkaukti aut greitųjų iš
ro. Švariausiai užlaikoma la
•J
laimingai, kad netrukus uu.
i i *
ir:
kingston'o, Jamaieoje, kur marams užimti vietas SU Į jų, kurie ir taip begalo varg* ponia A. D. Wins)dp iš Ha- boratorija yra ta, kur dirba
stojo gyvybės. A. a. Vineas .
*
m,.
, ,
T
H()OKFO!»), 1LL.
.M. , , • f
ivi . xi 'buvo taisomi.
Tikuna, kad baltaisiais vagonuose, jie Ma maltume, temntjeep namef eįne, Wis„ kuri su atsižvmė- ma Trinario Amerikoniškas
Klioklys gimęs l'ilatiskių
turi išimtinai jiems paskir liimse susikimsv, 0 eia dar ir jimu JJ»baigė mnversitetą ir
llayti'je kils
revoliueįja
visur, vaip ir Ha kaime, Uudelių par., Htaratuosius.
ledo negali gauti. Išvesti is aplaikė diplomą. Turėdama Ellxiras is Bltter Vyno. Šis
Laukiama
nupuolimo
pre/.i
darais iais laikais apsi- Įsdės pav„ Suvalkų gub., 25
vaistas ;|ydo visokias vidu
kantrybės
bėdliiokų
minia
78
metus
amžiaus,
ponia
Parmeriai reikalauja darbi
Httkė dideli karšėiai. Ne- metų amžiaus ir t »k srutas deuto Simoifo valdžios.
užpuolė ant ledo satidėlio \Vinsbip įstojo uuiversite- rių ligah, skaudėjimus, noninku.
medžių lapai susisukta mėnuo, kaip apsivedė, Liekotnpanijos Kuster VV Srott tau, kuriana1 pasimokinusi malimą, reumati?jmą ir neu
es ir net pradėjo kris p«»s 18 dirną gražiui palaitlo*
St. hiul, Minu.
Visoki lee To., reikalaudami ledoį <lu metu ir atsižymėjusi i\\~ ralgiją, (aivos ir peeiv žksįtl
MOROKO.
ti žemyn; žolė šnligatvėtn* tas,
agentai išsijuosę jieJtko dar- Pavadinta juos saitu vande dėsniuli už visus studentus dėjimus, ėystina krattja, šu
{t parkuose taipgi nudiiu
Nusekus jūrėms žmonės
Ispanija atvežė dar {108 ka Liniuku dėl tarmeriu. Vals niu is viišutiniii augsėi\), gabumais, itžbaigė kursą su st iprina nervus ii* suįfrąžina
ruduoja, nes ttetans ėmė gristi į luetuvą, l^aė* reivių \ Laraebe ir loliai pfr- tijos Minnesota ir North Toks kompanijos tarnu na- |wigyrium Ir dovanomis.
energija.
A])tiekose. dos.
»ia.
friner, 1333—1339 So. Ash
Justąją savaite
išvažiavo traukas, Pranettsai ir-gi a t ' D a k o t a reikalauja tuoįaus sielgimas taip įpykino uit ±^L^*
ilįilLi
01
f lų vasarų ėia lietuviams- Juosas
Karalius su sa\»» galamo daugiau kareiviu J dešimties tnkstam'io įmonių pmdikiiH. jog metėsi .ne, kaip B k » P W ^ R **&»** - ** land avi į Chieago, Hi.
H l j i l i k a m s reikalaujant nu- žmona į Virbalius, jiedu ne< Kilia nerlmastavimai is alneijavŲ piovėjų, o ir vakarinės! laukiniai >n akmenai* prie'
—
Užmuštų*
firko 4 Intus žemės ir pasta begrįiią Amerikon, ir Vin jų pusių. Ispanų generolas »r eiuiti-alinės \alstijos skun jnamo ilurn ir langu Ir Imtu
Ibilsus, |»a, 15 d, s. m. ant
le medinę buinyHukę — ma* eas Tamulis į Kupiški atlan Silvestre užgynė primeti džiast ant darbininkų stokos visk,> sudaužė, kad ne pasi* 9:30 vakare atsiliko g a'/n
Siuoml praneiame vitienu^
&wUm apie 150 žmonių kyti savo senus tėvelius, Ue ztvilis žengti pvr upv- Upa ir jiesk»» ją rytuose. Karme- HMlviuas savininko, kuris eksplio55ija safte <"aseade|Jog mct aUpaudeme išnaujo
S sutilpti. Mat už {Hv;mssuuuii:tieboptiuiirstasavoinąi užėmė naujas vietas ir riai prižada gi>rą užlaikomą prižadėjo jiems lodą.
Atur c/oal k f o k e kompanijos 8y- T R U M P Ą KATEKIZMĄ,
metu ,Mgu lietuvių pa- glmtosbvi Jalelė^
U p t a t ė jąs patraukimus.
j ir siūlo augštas algas. Vie mo laike polieija užsilaikė k< >viliėj, Kkspli^ija buvojtaigi kut^e pirmiau reikale*
[|<kbumįv. mano statyti diFta«4i*ke apsivalė lh\\•!
Ktnn paskala, kad aplink i nok mažai atsiranda sutin iM^ali^kai.
nesmerki ir visai mažai hle vote, tai dabar galėsite gauti*
k
mn{\ « iltu busianti mo-Urus llaflėnas su Veronika Maroko sukinėjami aitnnni kanėiu ant g e n n š l v g u . har Atrado du opiumo pa briku d n s imdarė mainoms. liet
10 centu ogzemplioria.
bfkla.
Oraževiėiubor Jonas Kat-į vokit>fiv skmiduoHal, teėiau biuinkal mat l^nelija tr«>kJti Puebla t*olo. Vietinė po- ^tsiradv|>o eksp|ib«ijai nuo-!
2 d. liepus atsibuvo tos lauskas su Jtfvn K \\kan
itažftiai skeltii;!prikiiiiUu«w nuėstuos ne Ii*dja atradi> du opiumo pai- dijft^i gaaai uįm|feė 21 mai.'MDt«ttgas*'| S14 E. MirMiii,
kinte,
dirbtfl aut
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stų p
riėhe, Šveicarijoje, uote een- dŽių, nes padėdavo savo tė ! nešinamu Lietuvos visuome
n Prusai. Varšuvai besi
traliiii.H biuras randasi Mi vui dirbti laboratorijoje, 8 u nės veikėjų draugijoje. Pas pramonė. Tvarka irsta. l>i neatnešat Vaidai taip didžiu ginant nuo priešų, V i l n i u j j
lane, Italijoje Tos ageutijos angimi ji apsistojo Paryžių- Mieijalistus dahar tik sar d/iuuai šiaušias prieš karie nijos nesiliauja. Heimų ne paliktas be apgynėjo, lieka
patarnavimu naudojam ftvei .i tį ir pradėjo lankyti Muui- kazmas, dantiji kalenimas, In.i. \'ns Katkeviėii su j|til< bėra, jims naikina absoliutiš Užimtas, o galop ir pats Kaįh
koji **vefoM teisė,
Miestai •iuška ties Macirjovicomfcį
ea rijos, Austrijos, Vengriu ipalų Mokykla, kurioje ehe kartus išreiškimas savojo kievskiu juos sustabdo.
*talikUkaa Lalkraitia
Prie Zigmanto
sūnaus skursta, kaimai tuštėja, nyk rusų nuveiktas — papuola;į
Vokietijos, Belgijos, llolan- mijos lekeijas skaitė jaunas Į negalėjimo (mrodyti, ka jie
.abatas Aiaarikoi Uatvvių
<lijos% Ispanijos dienraščiai, profesorius Curie, Profeso- padarytu, jei štai butų ju III Vladislovu Vazos (1(1:12 sta mokslai, platinasi tam- jų rankas, o'neilgai truku* j
Kataliku JM8iilia4
Ei
Akeijoa sumoje 2 milijone rius greitai pamatė mokinės!\ iišus. Yra tai nauji veikė | HMM) - vėl prisieina Lietu-jsyliė, tėvynės meilė dingsta, Suvorovas užima ir Varšu
•** v f ^ M l I B 9* ai* **« A» **' —
franku tapo išpirktos visai gilų pažinojimą chemijos irljai, kuriu veikimas atsižy-1 vai dalyvauti kovoje su Mas jos vieta pakeičia didžiūnų va, jvyksta trečiasai Lenki
Kaina ii Vnikea-Bams Pa., ka* trumpu laiku.
Besteigiant padarė ja savo padėjėja. Po- nti ne artimo meile, ne vi- kva. Krjštopas Kadvila su egoizmas ir ištvirkimas. Po- jos padalinimas, Stanislovis
nauja agentija, daug pasi dviejų metų pora paėmė Janonienės ^emvės troškimu j lietuviais apgina Bmolenskąįnija ulioja, girtuokliauja, Augustas turi išsižadėti k
f U l i i i I'
darbavo p. P, X, \Veins- šliubą ir pradėjo darbuoties Į nei net padorumu, bet ne nuo Štilio, priverčia masko- ūkininkai kaskart sunkesne gališko vainiko ir išveŽ
A. t . B. K. X. 8,jung, ••
Karalius Peterburgan ten ir baigįa
Abiejų gyvenimas\apykanta, išjuokimu, pasi liūs prašyti sandaru, issiža-įbaudšiavąį velka.
ehenk i^ Bellevue, Obio, išvien.
!!
|<u>. A. Kaupu - S«Wrt«rtu» kursui pasiliko bendrovės buvo labai vargingas, bet vi tyeiojimu ir. .. pasididžia dėti Smolensko, Kieverskojturi nemaž ge\% norų, bet gyvenimą 1798.
Nuo to laiko Lenkų karą*
V. A»»alta«* - Ulwli«»«J* vieo-preaidentu, Ju tai yra si likučiai nuo roikalingiau- vimu, kad štai aš esu Terši- srities, Černigovo ir užmo-; nieko negal padaryti, ture
damas surištas rankas.
iystė ir D, Lietuvos kutft
uždaviniu užinteresuoti A- siuį\i nraffYYenimui išlaidu tis, parijas, draugijos - at keti '2<>,ooo rublių.
l
f,i
Po Vladislovo sostas ten- I Stanislovas
Lesčvnskis gaištystė pasilieka prijung
Visas kotvspomleaoijaa ir kito |merikos spauda *jr^to» H- buvo pašvenčiami chemiš siprašome už nemandagu
Viena mą — išmeta.
ka jo broliui Jonui Kazimie-j trumpai ^karaliavęs (1705- tos prie Rusijos vieš
kius ražtua reikia aiųati pea
niomls, Šiuo tarpu tik tiek kiems tardymams.
žinoma, jog " J u t a " tapo diena — buvo tai 1898 m. — Tokie veikėjai yra pilni rui (1648 1668). Dėl atim 1700) doras ir mokytas vy įės, Augš&iąusios v a
pasveikinta su išskirtomis Marija parodė savo vyrui puikybės, fli puikybė nieka tų seniau duotų kazokams ras —- yra priverstas sugrą- teisės pereina ant Rusų CJį
$4 Obarch 8t.,
rankomis Piety Amerikoje: mažutį daikteli, kurs švietė dos gerų vaisių neišdavė ir privilegijų - šie kelia maiš-; žintį sostą Augustui II, o ro, kurs ir yra dabar
Pit ta ton. Pa.
ta. ir pasidavė Maskvai d u o - t a m mirus užleisti vieta Aus tas netik Lenkų karalius, b
[Argentinoje, dilyje ir kitur. tamsumoje ir šildė, pats nei neišduos.
da progą naujai karei su trijos ir Husijos kandidatui ir Didysai Lietuvos Ku
Vi«a» piniguM, ar tai pr«*«a»eNereikia sakyti, JOK " J u  atauštlamas uei nesima/.inar tai u* "džabaua" ar « i ta " nepatiko radikale l# so- damas.
Buvo tai radijus,
Augustui 111 gaikštis, kaip tai pilname j o
Maskva. Caras Aleksiejus Fridrichui
t
.niurna ir t.t. reikia afcpU
"Saulės" viename nume įsigriauna į Lietuva, iš šiau (1734—1768).
durnas
apie
dideli
atidengi
Tarno tarpe titule ir išreiškiama*
cijallsty
spaudai.
Pašokinė
antraAu:
ryje buvo išspausdintas laiš rės plusta švedai, vedami Lenkijoj ir Lietuvoj sveti
ta truputli pasibarta — ua% mą pasklydo po visų pasau
aau
"DEAUOA81'
kas
iš
Lietuvos.
Tame
laiške
Karolio Gustavo.
Jokios mos valstijos šeimininkauja
tuo dalykas ir pasibaigė. Pa lį. Ourie'ai tapo apkabinėti
81% S. Markat 8t. t
paminėta, buk ant Sasnavos tvarkos. Seimai baigiasi tuš ir nuolat kišas į karalystės
i
bar u J u t o a n liniomis nau medaliais (patu Curie, prie
Stebėtinas dalykas i
kapinių
darosi
stebuklai,
;
čiais rėksmais, kareiviai ne reikalus, Ciesorienė Kotri- tuvai patekus po Rusijos vj
dojasi liberalų ir net radika progos paminėjus, atsisakė
nuo Garbės. Legijos lenkto, " S a u l ė s " redakcija priva gauna algos. Pats Jonas Ka na I I diktuoja savo valią, džia lenkystės įtekmė
le
dienraifliaU
nr bus tai apautdiaim** konatilėjo pridėti prie laiško prie zimieras priverstas yra bėg ką nori sodina ant Kuršo
įa>, M plakatu, ar tikiotų i t
Grjžtant prie steigiamojo j nes Senklas -*- jo nuomone,
lietuvių netik nesiliauja,
rašai
kad
skaitytojai
tiems
ti iš Lenkijos Kilėzijon, Len hereogų sosto. Jo& kariuo
m i tat caaalųa raUtalaJ, i t į New Torko dienraščio, rei — priderėjo jo žmonai), bu
naiptol eina didyn.
viaadaa kreiptUa tuo pačia
stebuklams
netikėtų.
"Šau
kai,
negalėdami
atsiginti
menė liuobai skrajoja po Iiie 1 Lietuvįos ponija, galu
kia išreikšti linkdjhna. kad, vo kviečiami su paskaitomis
antrašu;
lei"
užmiršus
padėti
priera
11
nuo
dviejų
stiprių
priešų,
tuva. Tvarkos jokios, dva prarandą ltetuvystėa
jam atsiradus, visi lietuviai J Londone, ir kitur, apdova
"WaAUOAIu
šą,
"Draugui"
prisieina
va
Lietuvai nei to tiek nepa s i o s apmirimas kuodidžiauJ?
fną, užsikrečia tiesiog
katalikai, kurie ima angliš noti pinigais. Curie tilpo pa
314 B. Markat 8t.,
duoti
kitę
laikraštį:
klausia
deda.
Matydamas
tni,
Jonusis. Girtinos pastangos ]>ija- logišku lenkišku patrlot
kus Mėnraščius, velyk ufoi- darytas Sorbonos profeso
TOIIHft»M,
PA.
juk ir mūsų, ar " S a u l ė " tei šis Radvila tariasi Kėdai rų, Čartoryskių, Šaniauakių |nu.
sakytų Katalikiška dienraš rium, Pora susilaukė dviejų
niuose su Karoliu Gustavu — yra trukdomos priešų iš
singai parašė.
Lenkystė tampa mūsų
t į nekaip leidžiamąjį iyd\i, dukrelių, kurias motina —
apie
sujungimą
Lietuvos
su
tarpo jeztdtų\ir ponijos.
pų religija,
Vienatiniu
masony ir kitokiy krikščio patrijotė augina lenkų dva
Švedija,
tokiomis
pat
sąly
P o Pridricbui Augustui idėalu-diovuku daroa j. u
įčiamua raitu*.
ny bta priešų. Ten rt\a pil sioje, 1906 m. Curie, ejdamas
Nėra nuobodesnio žmo gomis, kaip ji buvo sujungta
gauna sostą Stanislovas Au c»yzna M — p ta "ojesyro
skersai gatvės, tapo par- gaus už tokį, kuriam rodosi,
nesnei
ir
tikresnes
žinias,
1
su Lenkija.
gustas
jFV Poniatovskis f- tai Lenkija nuo ma
pridera uuo redakcijos.
nekaip "geltonoje" spaudo mestas ant šėmės vieno ve buk jo vieno bėda, tai visų
Deja, ne visa Lietuvos ba (1764r~ 1705), Prūsų ir Ru iki marių,. tfai dedamos a
At*aa*iaji raukraWiai nėra grą- je arba kitokiuose dienraš žimo ir pirmneg spėjo atsi bėda. Nelaimingas tas, ku*
jorija tam nepritaria, o ne sijos kaiididatas,
žmogus Jcos krauju ir plūgais,
čiuose,
MUKU "pirmeiviš kelti, tapo pervažiuotas kito rimu prisieina turėti nuola
Rąžyti reikia tik ant vieno pu* kiems" laikraščiams ir-gi vežimo ir užmuštas ant tų tos reikalus, su tokiu žmo tikėta Radvilos mirtis suar švelnus ir šviesus, Jam vieš* įamaująpoėaija ir dailei |
do tą užmanymą, litini be pataujanf ima rasties tai*p kultas platinama moky
lapio, paliekant plattua tarpua pravertėtų atsiilurėti į " Ju- pačių pėdų. Buvo tai didelis
gum, kurs moka tik skųsties
taraanų***Papiamaėraka ga>
i
t o s " pranešimus, flal tuo smūgis mokslui ir Prnneuau- ir pasakoti savo vargus ir abejo butų suturėjęs tx>lesnį lenkų irtlietuvių tūla atmai 60.
fsteigtas 1803 m, V f l
Lietuvos sulenkėjimą. Ka na gerojon pusėn, šioks toks
(Urbiama raftant ant abi* met atsimainytų nuomouės jai, bet didžiausias jo ištiki rūpesčius.
I u * 18 »sa*a\AAAawaa*a^ a v m v
rės nesiliauja. Tęsias vaidai triusėjimąs tėvynės labui, niversitetaa tampa didži
apie "didliavyrins" ~ sa mai draugei Marijai. Tečiau
u^akoijai labai dainai pridėl rinkimo karaliaus įpėdi Pijarų mokykla gaivina jau iu lenkystės židiniu ir p
parraaineti ataiųatua raatua. kykime, gal, paY n nuomonė p, Curie'nė nepametė labo
nio. Pusė Ukrainos iki Dnie- nuomenę. Mažinąs ūkininkų||ių,
Procesoriai lenk
, apio Ferrero susilygintų m ratorijos. Darbavosi toliau
nuomone a pi o k o k i . . . "uni- ir netrukus atidengė kitą
Faktai ir Principai. prui su Kijevu tenka, masko priespauda, nebotiek gii^tuo- okcijos išgtįldoma len
e numeryi«i
liams. Nuolatinėse karėse kiaujama, Bet visgi nesant kai, lietuviškai kalbai t
Zakk pristatyti apauatuvan ne ra- Tersiteto studente".
radio-aktivj elementą, pava
ffl^taĮMdi
iaryto antražūsta apie 3,000,000 žmonių, vienybei tarp didžiunijos nėr viątą*
dintą polonijum. Darbuoja
mąžta gyventojų skaitlius. viskas niekais nueina. Rusi- ] Sis universitetas jįa,
si ligšiol.
Mokslo pasaulis
Tąsa.
"Amerioa" No. (13) pa tikisi labai daug nuo pilnos
1669 m. Jonas Kasdiuioras at ja ir PrtUal — kviečiami po teisę visame Vilniaus mo!
rodo, kaip naujai leidžiamo j pasišventimo moteriškės.
Lenkams po ilgų barnių sisako nuo sosto ir pranašau nijoa aavo partijų palaiky- )name apski^ityje (apim
ji "Kneyelupaedia Britą npasiseka pasodinti ant sosto ja Lenkų karalystei nebeil įnui — ateina su kariuorąene j Šiame 9 Lietuvos gub.) s
Tokia
tai
trumpai
atpasa
1:
Steponą Batprį (1576—-ld^ gą amžių. Iš sulutefėjusių tvarkos palaikytų, ir 1778 jjti mokyklas, kontroliucįti
fuica" prirašė visokių ne
kota istorija, surašyta p,
i'i
sąmonių apie jėzuitus ir Crozier. Tos istorijos kai*- 86), vedusi Oną, Zigmanto Kryžiuočių likučių.— kilstaįm. Austrija, Prūsija ir B u uldymą pirma Jsteiątoj
i"
Augusto seserį. Batoris įkni- Prusų karalystė.
"jeiutti»mą", Encyklopedlaijft Jvyktfo pirmąjj LeiĮxlri- kirti joms direktorius, u
lyg$
yra
lenkė,
apie
kurią
New Yorko ir Brooklyue | joje esama ir daugiau klaidų
-.
ria Vilniuj Akademiją, pa
jpeliontisi mokytojui
P o Jonui Kazimierui ka jos padalinimą.
Puškinas nebūtų galėję* pa
1*
H k o m i t e t e iš i t e H - Į T j 7 » k m i p y m ^ į d o m i n s i ą ,
1 t#
vesdamas ją jėzuitams, veda ralium išrinktas Mikolas
Skaudus
ŠU
smūgis
bent
»
).
Viposo
toso
b
o
k
y
k
l
vyrų ikurimui katali-' kad tie iškraipymai ir klai sakyti, kad tai "kiČHvaja pasekmingai karę s u Ivanu
Kaributu
Visniovieekas kiek atvnda į protą lenkų ir V- ir lemesnioso ir
Lietuviai drauge
o dienraščio.
Komite- don •**' kaip rašo 4Amol^oo8., liaška".
Nuožmiuoju dėl Padauguvio (1669—1678) nor būti geru lietuvių didžinniją, Ima ras e — išguldymas ved^
su
visomis
kitomis
tautomis
įėjo literatai, banki ' | redaktorius — buvo ilrody•
užima Velikije Lūki, Vitebs karalium, bet didžiūnai kel ties mojcj*tų vyrų, mąstan ion lenkiškai,V t vw
privalo
nulenkti
iemyn
gal
, pramoianinkai, ad» t<>s encyklopedijos
leidė vas prieš tą mokslo moter{. ką, Pskovą, priverčia Ivaną dami prieš ji kerštus —• ne čių apie tėvynės gelbėjimą. ietuvių kalbos si
vokfttai ir kitokie prakihii9» jams pirm padavus veikalą
prašyti susitaikinimo. Ta ka leidžia jam išpildyti savo Mainos geryn papročiai, ima pausmė (Nota linguaej,
•
Bn;
Minenįs. Keikia tikėties, jog spaudon, tediau peraergėjirė butų buvus dar paaek- sumanymų. Jam mirus pa ma rupiiįtios iždo padininiToki giynai lenkiškai
seniai laukiamas dienraštis mai nieko negelbėję.
Birželio 11 d. lenkų para mingesnė, jei lenkai butų iš- tenka i karalius Jonas ITT mu, prekybos pakėlimu; jku į p l a u k i a Lietuvon per
| i i | r o d y s netrukus. įdomu:
Rašome apie tai dėlto, kad pija VVest Haaleton'o, Pa., tikrųjų kariavę ir nesitęsę Sobieskis, garsus pergalėto riama naiijos kariškos mo tetų iki uSdarymui
į v i j o j e , nei 8uv, Vato* rengiame^oje dabar p, A. nutarė perrašyti savo nuosa nuo jos, < ta luti na Maskvos
jas turkų po Choeimu. J U kyklos, įsteigiama y anuotų iaus -universiteto.
e nei kitokioje angliškai Olfievskio
eneiklopedijoje vybe ant vyskupo, vadinasi, nuveikmą sukliudo Stepono veda toliau ilgas kares su dirbtuvės, rūpinamas page
Išėjusi iš universiteto jį
kiįlbanfioje šalyje UgUol n e ktunpiliaeijoa -— kaip pra< apsirinko savo turto globė mirtis. Batoris stengiasi suturkais ir pergali juos, iš rinti valstiečių būvis, Seime lenkiškų mokyklų L i e t u j
Ii
buvo katalikiško dieural*io> nešta seniau — remsis *Ene. ju Herantono dieeeaijos vys
tvarkyti Lietuvę juridiškai 1 liuostmja jų apgultą Vien*, 1788 pakeliama armijos akai ^jaunuomenė, žinoma, j^hį]
anglų kalto leldliatnoio. Vi Hritanniea'. Jeigu tik viena kupą M, J, Hohan'a vieton
Jveda Vilniuj augštąjį teis bet bereikalingai įsipainioja tHus iki 100,000, atmetama pilna lenkiško patriotii
sa dieninė ungUSka spauda me straipsnyje apie jetuitus
svietišklų globėjų. Liepos 10 mą, vadinamą Tribunolu, i nelaimingą kare dėl Mo|- "liberum veto", didinama Noriai tat prisideda prie
i] randasi nesukrauta tiek daug nelino- d. \Vilkes-Barre teisme tei palikdamas teise teisėję ir davijos ir Valaehijos, negi karaliaus valdžia, d ra u g su ikusio 1830 m. pirmojo lej
toae ir, iiuom»» paduoda jtmo ir nedoro noro, pa; sėjas Harman tą perrašą pa
pirmininką rinkti patiems na Lietuvos rubežių, atiduo kitomis paudingomU refor- iečio. įletrųksta ginklui
nepilnas arba iBu^aipytaa ii- skleista tiek melų, padaryta Į tvirtino.
N u o tos dienos žemieėiams.
da ant visados Kijevą Mas momU. Šie parėdymai {var epadalinainos "RKeelsj)
n i e i apio katalikus.
Jeigu tiek Huvediiojimų, tai ar-gi West Hazleton'o lenkų ka
Po Batoriui vėl kjla vai kvai, nesirūpina atimti iš dinti 3 gegužės, Konstituei Įj>olitos" apįynėjų net
tat sooijąlittai gali leisti gali kas būti tikras, jog ras talikų bažnytinė nuosavybė
dai dėl naujo karaliaus rinki švedų Rygos, Be to būdamas ja apskelbiama 1791 m, Ši |pačių kunigų.
net keJi» dienraSMus Ameri kituose straipsniuoso tiesą pasilikt vyskupo llobano ir
daugumos
mų. Lenkijos ir Lietuvos sos savo žmonos Marijos Kazi- Ki^nstituiuja
Rusų valdžia pradeda .ttyįj
11
koje, tai ar-gi N e w Torko ir vien tiesą f
jo įpėdinių globoje, kol pa- tą užima švedų karalaitis miros (Marysienkos) vergu, džiaugsmingai priimta, ran
B
ast^LietuvoH ponų p^y(
katalikai
negalėtų
J*ist
*
.1 *a t a rt u i ui m e I iet u visko*rafija priklausys prie Seran Zigmantas IU (1587—16- Sobieskis perdaug jai duoda da stiprių priešų ponijos logiją, ir kas tą perdidjAfJ
savojo
dieninio M t e M a j į * erteiktopdUoa mtgė* ton*o katalikų diecezijos,
32). J o diuastiški reikalai valios, Seimuono noru jokios | tarpo, ypnf d«M duotų v«Utie ĮbMikystės karštį jiems J gį|
Ana, New Yorko "Statas ^ m . ^ ^ w m m , <*%m
Aenandorieeiai ir maha- pagamina kare su švedais. tvarkos nei teisvbės, viskas ėiams pRjengvinitnrm. "Seno- kas Jkala. IJždaro 18$1
»
Zoltung", nors eina vokiečių B H t n % M h , j M h w t n f o r . nojiečiai lietuviai nori pada Didysis Lietuvos karvedys
e- Arilniaus universitetą,: i
vės" apgynėjai (S^nlba, turi itekmę ir neSa Jo itmųm
Šaltinius. Ana, ti- ryti kaip tik priešingai. \V. (betman) Karolis Katke vedas pagal pardavingos ka kis, Pr. Ks, Braniekls, 8ev,
varyti lenkystę iŠ moky
kielėjains, kaip tai ueseniai krteji ir neveidmainingieji IIa*letoniečių lenkų pavvzralienės noro.
Dėlei to ir
RaevuakU) daro Targovieo- |atkreipia domą ir i semi
vičo sumuša švedus ties
prisipalino prieš senato ko- tiesos ieškotojai negali atsi dis turėtų |mrairinti lietu
pats Sobieskio viešpatavi
je konfederaciją ir šaukiasi rijas, na
rebholmu, bet karė vėl
i
mlftijiji to dienraščio u2vei^ gėrėti "Catbolie Knev«»lope- vius prie rimtesnio apsvars
mas tampa Lietuvai neapj Carieiif• Kotriną. Prieš kon (1832), o 25 gru
atsinaujina per du kart—ir:kenčiamas,
dėtojas Hermanas Kid<ler, dia." IkMko no|msisemti šiek tymo, ką bedarą.
galutinas jos rezultatas—
po Sobieskini karaliauja federatus ir msus eina J. jm. paliuosuoja kunigų b ą $
•i
net aciO,000 d o l metinio #$h tiek tiesos iš šito šaltiniai
nustojimas
Padauguvio. Ulcrai (1677—17:W) Fridri- Poniatovskis su KaseiuŠka, žiaunit^kus valstiečius,
no. Jeigu vokiškas katalikiš
Ponai džiaugiasi iš
Visuoinenė" via Lietu-įDe^ot kiek laimingesnė karė elias Augustas M, bet maž bet tampi pergalėti, VarŠaIna dienraštis neša toki milvos soeijalistų organas, S o - ^ n Maskva užsibaigia Devu-J tegali nuveikti dėl didžiuui va patenka j rusų rankas ir ormos. "Taip, girdi,
linišką įlelną, tai juk galima
Labai maloniai skaitosi p.
17M įvyksta antrasai Lenki kia "klechoms"!
Alt
tikHies, jog angliškas dien- Lauros Ooaier raštelis apie eijalistai, panilmigus revoliu lino paliaubomis |4MJ matų jc* vaidų. Prieu tam padąjos padalinimas. Volynija.|jiėms pridera turėti žmtf
Toštis ties dar didėHiij pelną Mariją 8klodovskaitę Ou- eijai tapo išsklaidyti, jų (W18). Smolenskas ir dalis rvta be seimo ir senato /i
IiiSleverako srities tenka l i e - j n i o s sutartis su ea r u Petru Kuršas ir grynoji sietuva •po wivim". Bet kiti išmiu
Praėjo
afiėkoa
išblaSkytos,
s«vo
leid^jamjft.
O
kokia
nau
rienv
(Chieagos:
*'
Popula
r
RBii
-'
tie laikai, kuomet liberalai,!tuviams ir Lenkams. Nepi Didžiuoju ir Danijos kara iki PiUikul if Niesvyžiui igėsni ima nugąstauti kad
da
ir
katalikams
ir
kitokios
riretrieitv").
(Ursi
lenkė-^
:
< •
džia galinti toliau pajen
lių — apie padalinimo ^ v e tenka lNwijai.
giai
apseina
ir
turkų
atrėiii : ii ' ' rųšie* skaitytojams f
demokratai
ir
klerikalai
jų
mokslininkė pastatyta ten
Sis dar didesnis smūgi* pr atimti baudžiauninkai
Tai-gi soeijalistai mimas ties ( V o r a ir Thoei- dijos — duoda pradžią karei
į: f Katalikiško
dienmščio a^iigšAiau mi visas kada m»rs bijojo.
1
>^» Karoliu X I L švedų k a r | sukelia lenkus tėvyne ginti, ir iš pačių ponų,
iią New Yorke paleng- IjcyveausUa moteris - - iino-|uiižta aut tautos arenoa, tnu,
— "Ne, to negali bilti,
Katėms bessiaučlant vai- liu. kurs isigriauja j Lietu Prisideda ir Lietuvos poni\4nr toji aplinkybe, jog Sa< iš imkalo pusės žiūrint.jbet su sukąstaU dantimis.
ja, K a ^ u š k a organizuoja [šaukia Lietųvoa didiki*!
toji katailikiSka iiniu JToa tėvas buvo ehemijo* pro Tai n e ^riumfntoriai, ne JK»- stiečių gyvenimas eina blo- vos ribas ir užima visa krašgvn, prispaudimas kjla dl-jtą, lenkų nei kiejk Meąl}^ net valltSečius^ apginki uodą jtai mūsų šyentą, touoaa
Vos unlverj u j ^ mguottnėinU ir fbė.,. Valdžia to nedria
Ir nors Ka^>lia tifs P<
dyn tm iftlfldliama |atažiūrima,
kaipo
i
va•itist^įi
>\i\™ VI
Betį |t; prialų 4 a u k i r y t i " . . .
išns — ne tai... Uia, kuriuo draudžiama už tava 1700 m. tampa
ateinpi |Mcal
iii
T<
iS-aS
tttušti valaM^tia be TjftąK. lėtas Patro Didžiojo '(
Ir į |
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tume nakentiiti jo piktas
ra• blaivininkams.j Jisai surenka po keliais MDr}8tu sakyti, kad j
l\ K. juikii^liluš, į ant gaiviais savo gyvenimo žmonas norėtų žinoti, kas veikmes, bet tuikcntės iv tie,
kuopus pirmsėtlis. patyrimus, sakydamas esant I tai yra sveikata, labai malo- kurie su mumis drauge gy
-balnytmej salėj. Ateikite
patjs ir atsiveskite naujų Atsišaukite pas M. A negalima iBgydyti ligoni, srvj nėėiau galėti tai pasakyti vena, kuriuos męs mylim,
Norkūną, 162 Ptiispeet St gantį kroiiiška liga, jri jis (jums: bet nors buvau d vide- arba privalom mylėti — tik *l()raugo,,:n No. tilpo p
prisirašytu
nepaliaus kasdien gėivs ai-į šimts penkis metus gydytn- rai jau gana baisiu dalyku
Jtio'/asftergalis,sekr. La\vrene<\ Mass.
FĄfUMUIMAB.
koholinius gėralus; kad kas ju, lig šiandien dar nežinau, ir užtektina priežastis, kad gramas apvaikščiojimo švį
u
M
8vaigSdė . turi gėrimo pajuokimą, is kas yra sveikata; betgi bau- stougtumėsi atkalbėti žmo- Kazimiero vienuolyno paf
74 kp. Hhaft, Pa., — 38 d.
liepos, 2 vai. popietų irtmutrvdvmas visuomet sunkus ir dysiu jums tai parodyti. Ne- ueSjimo sunaudojimo alko šventinimo. Paduotame pro^J
holio Kuosai; bet yra dar bai- grame padarytos kaikurios
tinės
pof
ės
mokykloje,
Susi
galiu
duoti
definicijos,
nes
kad
pas
pilnuosius
blaiviuin
»o S. L, ». K. A. seimo pr»|negu klaikios. Vienos draugijos
rinkite
vini
užsimokėtų,
kad
sveikatos
definicija
v
ra
nu-lsesuis
išsireiškimas,
kus
daug
didesnė
tendencija
lolę, didai»» nusistebinu,
Alkoholis
sveika
padotos programe, kurios pfli
nereiktų
kolektavoti.
galima.
Sveikata
yra
luomas
įtik
1
<
Ų
pamiuėtasai,
pri(*
gyvybės,
negu
pas
nuo
fciia.ft. M. Tann»ovi««uH
podeie nedalyvavo, kitos dą*|
Jonan
Machuis,
nekiv
"Ne
vienas
gėrikas
ken
iamo,
kuriame
visi
veiksmai
latinius
gėrikus.
tos
naikintojas.
,(»Kut<ūW iMoUtojo te
lyv«yo, bet jų vardų nėra
čia
alkoholio
veikme,
bet
vos
(funetio)
jo
eina
be
žymės
(mintinai
užbaigia
šiais
<<
M
ito) Ulmisimas posmertlnto
prob'ram^»(
Brauge
tilpo
paspėja
jis
perimti
taip
va
arba
patėmijimo,
ir
kuriame
19
kp.
Nortbampton.
žodžiais:
"Tūlas
veiksnis
1UT«i« pH»iėMl «et pati M>»*
Straipsnis verstas U anglų
programas, sustatytas prieš
egzistavimas
jaučiamas
ma
dinamą
fisijologijos
kiekyMass.,
~~
23
d*
liepos*
2
vai.
padarė
ant
manės
didį
įspū
^ . K t t i p p a ž y m į protopopietų pas J. Vaičiui}. Vi kalbos 'The Temperanee di, tai yra, didi ir baisi at- lonus; kuriame yra linksmu he*), troškimas nevien pa- apviiikšėiojlmą, ne po
truths from many
mas matyti, girdėti, lytėties, kįla janus bet tas troškimas vsikšėiojimo, Red.).
si
privalo
susirinkti.
sakomvbė
kaikurių
gvdvto• tapo priimtas prw o. u.
gvventi - tai vra sveikata. tampa jo paties gamta, o Leibgvardija D. L. K. Vj4
pens'1 p. ?.
Komitetas.
jų,
kurie
priliepia
savo
ligo
K. A. net 14 metu mt*
niams alkoholį, kaipo gydyk Tai yra luomas, kurį alkoho gamta taip Httsteigia savais tauto nuo
Be
abejo,
giliausiu
pajuo
Jraip rodo konstitucija. 108 kp, Roehoster, N. Y.,
nepiiįįrodi
a ir
lis
nepataiso
nei
mažiausiaveikalais
užduoda
neišreikš
b),
ypaė
silpnoms
moterims.
kimo
šaknis
girtuokliauti
iri
o rcntro komitetas ir itt- — 83 d. liepos, 2 vai popietų
buvo žadėjusi.
me
laipsnyje*.
Priešingai,
ti
ną
prakeikimą
ant
žemės
Patėmijau,
jog
alkoholio
Hiko tfuu.kėjima posmcrti- šv. Jurgio bažnytinėj saloj. priežastis viso pikto yra ana; veikmės visuomet būna blė- tai vra luomas, kuris vra su- net lig tolimai ateitei kartų, kant$os draugijos iš Bridge*
klaidi ir Medinga teorija,!
iii iki seimui. Joigu panaSi
Petras Medžiukas, sokv. giliai įsiša k nėjusi Įmonių;dingos prižadinime pajuoki ardomas alkoholiu devvuiuo kurios bus dalimi ir kuopa jpbi*| buvo programe, bet ap
^,aida butu tvyknsi *u sanase iš dešimties atsitikimų. jo esybės. Irgi klausiu jūsų, vaikjfiiojime nedalyvavo 16v^
mo
girtybės.
Pažinojau
kaimintyse, bftk alkoholis yra i
tfu, kurio motus nebūtu ti
8 kp,TCHaabath,N, J. — gydykla visoms kūno Ii- kurias ištikimiausias, gra- Tai vra luomas, kuris da|- ką dumojate apie tuos, ku Martino, Tretininkų, Apažr
ngės blle kas i* 8. k ] « \ J •v^'""' ' ,' ., "Mausiąs,%lprakilniausias mo nai pakelia alkoholi be pa- rie užgema iš girtuoklių? ir talyitės ir Moterių. Taigi vjl
26-tą
d.
liepos,
8
valandą
va
soma. Ta imomjos klaida,.
tai nebūtų stebėtix.
U ^naBtu,
A
tėmijamos arba be atjaučia kurie ateina į šį pasaulį, jei so 5 draugijos figūravo pror
gumn.
x«m
j
tinas,
vyrų
po&as
tapusia?
kare
aut
JanJaitionės
salčs,
nisias
bet 5ia gan aišku, kad
gauna uemalų )te|» w togi Į t %%\ r / r , ? •:.. i mo* įžeidus; bet atkartoju taip pasakysit!, su prakeiki graiao, bet i&dlmėjo
100
Hne
S
i
TJikvieMami
vitokiomis baisiomis girtuok
tetiko" leidėjas gerai
paprocMo,
jog
kaikurie
gydyjums, iš ilgos nuolatinės min mu nevien ant savęs, bot sa dalyvumo,
si
nariai
neatbūtinai
pribflt
lėmis,
kurios
apsunkino
sa
o savo tėvo metus ir
tojai, kurie geidžia užlaikyti
ties rūpestingai svarstytos vyje, su balsiiū troškimu al Tsisingai»gl iškilmė 2 H
ir
ulaimokėt
bertaininę,
0
1
P
Uk nt
a. a. M. Tanan. būti S.
gavo
praktik,,, yra
".amS l« ! . . w^ g iL.
!fJ
° " rezultatų, kad nei vienam al koholio, kuri* juos greitai p08 |)UV0
aavo
mam,
yra
^
^
J. Balčiūnas, sekr.
, K. A. sąnariu, tuomi
palink? pataika,,!, «1pn ., ,<u. koholis negali nieko gero suplėšys — su troškimu, talpi
rVongdamas konsttiuoijos
menkiausio. nuo kurio jokia žmoniška ga T fežią valandą popiat
SAVO parljpntv. negu jų Į
O
p
a a i t a i 8 y n i ) ) < priduoti nei
100 kp. Chieago, 111., B-ja m«l
J
O
K
I
O
pasita
patenkančiai gerovei, ir pa
Kūnas gali ji pakelti kartais lybė juos neįstengs išliuo- draugijos ir šiaip jau Žmo
IX,par.H«
L, K, Vytauto ~ 23 d. lie
Koki
atlyginimą
gali
toksai
mm
dalykas (klausv- pos, tumaus po sumai bai- tarnaudami jy liguistiems gydytojas padaryti būda be aiškaus įžeidimo; bet nie suoti, nuo kurio vienas Die nės susirinko ant kampb 6ft*
geismams prižadina tarp JŲ
kuomet negali turėti iš alko vas Savo Išimtimi ir gailes tosios ir Wostern gatv, U |
uytinėj
svetainėj.
AuSros
mas
priežastimi
tokios
neholio jokios naudos, Atkar tingumu gali juos apginti? pušis valandos vyriausiai
ėfctttro komitetui gi- Varttj parapijos. Meldžiame didesni alkoholio troškinu). tahnėar1
Jl atvrinėjimut, bot,
toju vėl, pirmu, kad tobula "Kas per baisi mintis ši maif alka p. Stanislovas Anii
Kūno nuilsimas, ligos priža
visus
sąnarius
susirinkti.
Jei
kam
geriau
pamėgtų
»an rodos, kad geresnio do
sveikata gera, sulig mano toji! Ar gali būti Sia bent jSaufkis pradėjo statyti drau
dintas prikelia du didesnį
J.
Sabaliauskas,
sekr.
nuomonė
Amerikos
gvdvtokumento nereikia, kaip "Ka
nuomonės, bus visuomet jįei vienas, kuris-geria alkoholį, gijap į eilę. Sustačius drau
troškimą svaigale bent
»nn< i
jų,
keno
paliudijimo
galėtu
S o " 0-10 (šių metų),
džiama net ir mažais gurkš abejutiškas prio Šito daly g i j a pradėta laukti Jo Ui
ant trumpos valandžiukės
9
3
k
p
.
JEaston*
Pa.>
—
2
3
me
klausyti
su
didesne
ati
BTaifikiai pažymėta a. a.
niais alkoholio, — įžeidžia ko* Kaip galį būti be jokios lon%wės antvyskupio. Paslr
tftl d. liepos 2 vai. popiety pas alkoholis priteikia bent ap- da, negu Chieagos Dr. N. S,
M. Tanen. amlis. O 8«>
ma prasmėje savo tobulybės
rodįus antvyskupiui, muzi
gavingę jiego ir smarkuma;
"Praną
Balsi,
38
N.
Union
st
baimės
mąstydamas
apie
ši
Davis,
kuris
užima
pirmą
afM-oftttJa klaida' Nors tan
ir malonumo. Tobulą svei
ka J užtraukė pasveikinimĮūi
bet tikrai išmėginus atranda
tą
faktą
—
fpie
faktą,
kųĄ
i a i •'Srangui" ulmetama OT kp. Allegheny, Pa'., —ma, kad kiekvienoje dėtoje vietą savo profesijoje saky katą vadinu maloniausiu
maršą ir kareiviai apnuogi m
*
, -netaktiškumai" ir 83 d. liepos, tuojaus po su« atpuolimaa to neva smarku damas: " Buvau užimtas daiktu pasaulyje. Taigi al ris yra taip tikras, kaip du no gardus, Prasidėjo maršiį*|
Mmmipinimas organisaoijos mai vietinės balnyJios kam- mo visuomet būna daug di abelnaja praktika medici koholis, net ir mažais gurkš syk du keturi — kad jo gam vin«|is sekančiojo tvarkojĮt|
nos, ypač ligonbutyje ir dis- niais sunaudojamas, nuims tos dalimi tainpa tas troSki- 11 Vyriausias maršalka*
"įelkalais. bet mes dabar madesnis ir blėdinge8nis negu
> -^
pensarijojo arba beturėių sveikatos žiedus, ir jžeis svei mas alkoholio, o kad jis (gė Staaisl. Anučauskis.
totne, « kurios pueėspats
J. Mikutaitis, setar, be jokio pakibirkSinimo pri vaistinyfiioje dirlmu, beparikas) savo uftnuodintu krau 2^ Du poliemohu.
lfiį*lbėtoii«" ». L. R. K. A.
katos
tobuiystės
malonu
gimtųjų energijų alkoholiii.
ju perduoda tą troškimą, no 3 | Vėluva.
<
evicius) ropine*
liovos per peukiosdešimts še mą, protini ir morališką.
Paliudijimas
prakilnųjy
H
.K. A.labu.
šis metus. Pastaraisiais ke- *' Apsidrąsinau pasakyti,į dėl kokio gertumo, bet tiktai 4 J Muzikantai*
gydytoju šitame dalyke
n rodos, panašų* daly
turiosdešimtimi metų neda kaipo darbininkas patsai — dėl baisiausio pikto, kokį 8(Gvardija Ji>. L. K, Vj*
yra svarbiausiu nurodymu.
* neturėtų būti svaj*
viau nei vienam ligoniui sakau, kad aš dirbu taip gali žmonės kentėti, dar ne- tau įo nuo Town of Lake. \
Jei toksai paliudijimas atei
,aftestągaliisi«tl
svaigalų, kaipo gydyklų sunkiai, kaip ir kiti, nes dir užgimusiomp Įkartoms f Ar 6i Gvardija I), L. K, AU
| na nuo vyrų, kurių karaktegali būti smarkesni žodžiai* gtr<f> nuo West Side,
skaudžioms
arba
ilgalaikiVININ. ris (pobūdis) yra be jokio
bu aštuoniolika valandų
t>. Apie ismokėjlnėms ligoms vien dėlto, jog kasdien, dirbu su pasiakubi* negu šite, išreiškianti bai 7.; D-ja Palaimintos Joą* rtl
nupelklmo, kurie be baimės
rtinės tokiame
pirmiau ištyriau ir sužino nimu, o dirbu labai rupos- sias alkoholjicį veikmes! Man nos 18 Are (tautiniais rį* 1
bemąstant apie tai, ateina balnį),
galt būti nei Kaip jau buvo garsinta, kalba tiesą, o kurie yra jau jau, kad svaigalų veikmė
i
tingus veiksnius. Jei tas ne mintis, kad atsižadėjau sa
visiems
gerai
žinomi,
jog
ne
nes tuomi butų per|ių mėty geimas sulyg reikalauja daugiau paliudi yra tikras sukliudymas gy būtų sunkus darbas, jei dir8.;D-ja šv, Vincento AwU
vo
užduotiesj
kad
viską
paf
pamatinės tiesos
seimo nutarimą tu- jimų apie savo ištikimumą, dymo mano pacijentų. Laike basi lygiai subatomis ir sek*
rija|s.
:
mesJisu ir eičiau skelbti
iosir galėtų būti i^jo būti Philadelphtjoje, tokių žodžiai turi ypatingą visų tų metų sunaudojau madieniais, nežinau, kam tu
9 | D-ja Moterių 8v, Ąg<įf
Šventą
kry&arę
(erusade)
l^a^ bet 18 prieiastiea nepa svarbą. I)r, Iligginsbotom'o kiekvieną progą man pri rėčiau pasisakyti savo asnie- vlsiams žmonėms H-4 saugo*
I A.
1
8« La Bi K. A- prasto atsitikimo San jungos žodžiai turi nopaprastą ver- teiktą kitų praktikantų pa nišką patyrimą, o turiu pa
B*ja
šv,
Stanislo
Ii
ve]
tarimais
tyrinėjime
kliniškų
$0,, bet dėlto* M reikaluose, Centro Valdyba tc novien iŠ atžvilgio į jo
upo ir K,
tyrimą ir didelio skaičiaus
reaultatų
(pasekmių),
jų
iš
urtmetoitna " buvof priteršta permainyti medicinos mokslą, bet ir su
D-ja Šv. Kryžiaus.
žmonių kurie pereina per ma
gautųjų,
o
jau
dabar
tikrai
*) Pizijolofjijos kiekybė ~
^ ^ ^ ^ per te
žmonėmis, kurie sutaiko sa
metų seimo vietą.
D-ja Šv, Antano iš Ps*
no
rankas
kasmetas.
Tas
vis
sitikinau,
kad
nėra
jokios
i
y vienam išmokėjus
Ii, B. S. III Seimas bus vo asmeniškus patėmijimus igos, kurią neišgydytume kas nenueina dovanai per y&lologlo^ ąuantitas
S
ir |dti relkalanti ir t u * laikomas La^renee, Mass., su išmintingesnių gydytojų daug pasekmingiau be al dešimts metų. Jei nežino yra tai tiek alkoholio suiiau*
D*ja
šv.
Juozapo
Lajl
m
beivarkę organi- 28 rugpiuiio (Auguat) 19W mokslais, kurie visą gyveni koholio negu su alkoholiu.91 čiau nieko apie tą dalyki), dojimas, kiek senovės gydy
o Mirimo.
D*ja šv, Stepottc
m. pilnas seimo programas me pašventė tyrinėjimui Paklausykite vėl ramaus turėčiau būti didesnis kvai tojai, kuries ilar tikėjo, buk
kad
t Side.
bus apskelbta kiek vėliau. žmogaus kuno. Štai ką jisai ir atsargaus išsireiškimo lys, negu pats persistatau. alkoholis butlų gydykla, duo
sako: "Laike mano ilgos
"
Jei yra koksai doras žmogus davo ligoniu).
į
Antras inaršalka, p ii
Pasitikėdami, jog III sei
prakilniausio
Anglijos
au
stovi, uibaiga tą mas pasididJH skaitliumi de praktikos nemačiau nei vie toriteto — p. Andriaus Klar tikrai norįs pažinti tiesą; o
iŠ. ;
^
4
nos ligos, išgydytos alkoho
:a)ą W šliriaudoa organi*
los, visos draugijos,
trigubai, nes skait liu; priešingai, alkoholis vai ko» karalienės paprastojo neatsitrauks nuo savo tikslo
skyrus gvardiją Algirdo llf
liūs narių žymiai auga, taip singiausias ligų plėtotojas. gydytojo, kuris išsireiški per žmones gailaujančius jo
apie jo išvaizdą ir rezultatą
I* B . X. A* nafjn* gi meldiiame v\*ų kuopų pa
d-jA šv. Stepono, yra iš To^lį
mas,
ramiai
nnsvarstytas,
Sutvėrėjas nejdaigino alko
H
Šunį
skirti delegatus ir tuomi pri holiui jokių gydomų princi protingiems žmonėms atneft jo išmėginimo, o išmėgįs al Liepos 4 dieną Harlem Li of take ir pridera prie 8 f |
sidėti prie taip sunkaus bet pų, kurie randasi tikrai gy neišsakytai daugiaus svar koholio veikmę ant darbo, be gonbutyje, 2Sew Yorke nu Ki ^ a u s parapijos. Reik)§
l>a|vmėti, jog draugijos rmė
bos, tiegu nekantriausia pra baimės pasakyčiau jam, ir
ki atitaisymas.
svarbaus darbo lietuvių ka« domuose žolynuose1*.
i4
statyčiau viską, ką tiktai tu mirė kun. Mi>ni>ignoras Vik To#u of Lake supranta brokalba:
Dvidešimts
penkis
talikų
ir
tautos
labui,
nant seimo piktokotoras PaukMls. Mirė nervij lišlfumo svarba ir niekados;
riu
patvirtinimui
mano
sa
Išreiškus
abejotinai
savo
metus
buvau
gydytoju
vie
skyriuja tapo ap^ Lietuvių dvasifikiją ir svio
ir širdies ligą. 6 Liepos tapo nejpisako dalyvauti ižkĮKį
kinio,
jog
tikrai
jam
išmėgi
nuomone,
jis
pasakoja
apie
name
iš
didžiausių
ligoubutuo 6 metų iki 38 me- tiSkuosius, kurie nepriguii
palaidotas iŠ New Yorko Ka mele, kaip neatsisakė mio!
nus
per
mėnesi
arba
Šešias
savo
lavinimąsi
senovės
mo
ėiy
Šios
viešpatijos.
Buvo
da
| po J*>fiienų nuo prisiraJy prie Sanjungos, o interesuo
tedros ant Kalvarijos Kapi dalyvavimo ir vienuolyno^
savaites,
turės
įsitikrinti,
kykloje,
ir
kad
sulig
jo
nuo
limi
mano
kasdieninio
užda
m — #5-00 pomirtinėsi po jasi blaivybe, kviečiame at«
nių, vietoje paskirtoje Ne\v pa^entinime. Duok Diev^,
kad
nors
alkoholis
pajunkėmonės,
alkoholis
buvęs
rei
vinio
mano
gyvenimo
ištirti
mv tnėn^ių - *100, pomir silai^kyti, kaipo svečius.
Yorko diecezijos kunigams karį ir toliau laikytųsi to*
liui
ganius
ant
valandos,
tekalingas
kaipo
medicina
po
įtekmę
alkoholinių
gėralų
Itiiiės, olnuo 12 metų pareina Su meile pasitiksim deleAnt kapinių palydėjo kun.
pat vienybės!
čiaus
negelbsti
nieko
darbe,
visokiais
pavidalais,
be
ku
ant
žmonių
sveikatos:
o
sten
gutnjt
ir
svečius
22
rugpiftM. Šedvydis ir kun, V, Vai*4
J; Ii*
J, J. Polstos
rio
gydyklų
kaip
nebūtų,
o
giausi
iš
visų
pajiegų
išpil
*Kevien
nieku
alkoholis
lio Mų metų Tiawrence,
nagiris.
\
jokios
kitokios
gydyklos
ne
dyti
šią
dalį
mano
užduoties
nošelpia
darbą,
bet
tikrai
Mass.
I
Velionis di buvo pabaigęs
Mm
galėtų
jo
užvaduoti;
bet
be
kuouoliausiai,
nevien
per
trukdo
jį;
o
kiekvienai
žmo
laikys
A.
MUcolas A. Norkūnas • - tyrinėdamas alkohol} per
i. i.
KUTINIS
mano uždavinio priemones, gus, kurs kiek tiek pažengia tiktai 34 metus. Mirė išvar
gęs daugeli Margų, tegul jam
»**
pirmsedis.
PIKNIK
į
priešakį
profesijos
arba
peukiosdešimts
metų,
jsiti-;
|
.t
dažnai
ir
asmenišku
jia
H
Viešpats Pievas atlygina už Jfarengtaį d-tės D. L. Ui
•
Jonas Jan>ftevMii"~- sekr. kino visai priešingsi.
mus:
amato,
Londone
yra
sužymė
jtvritnu. Stengiausi atideng
\ilii
Pov. Mikalauskas — kas.
tas šituo ženklu — kad juo tai amžinu atsilsiu Dangau* Oectimino, MetMen, Conp, |
iM
O
dvidešimts
metų
nUO-Įti
tikrąja
tiesą
sio
dalyko,
o
i l k p , Woreest4j
8e)tuetz(>n ParkV (> d. rugK. Sakidkas ~ kasos glob.
iė» ir nepaliaujiinėi^iinanau, kad turiu tiesa pa-tdaugiau užsiėmimų jis gan Karalystėje
IHMIPIJOj, 23 d. liepo*, tuo
pii 6io (August) 1911, pra*
na, juo mažiau alkoholio su
<n'»hi;unirji
!K»li^atiU. atidos^^^^^^^
i
alkoholiu
imt
žmonivJKiikyti
Jums,
kad
praleidęs
jaus [H> sumai Imfcnytinr.jmalonėkite pranešti kauks
džia pirmi) valandą popieti*.
kuno veikmes, su kuriomis dvidešimts penkis metus to- naudoja; ou jo nusiteisinimas
lalėj, Visi ateikite uisirao- it o ant leniiauH padėt*) adnllrkiomo atsilankyti ant
labai taukiai turėjau susi- je bruktlkoje, >inau kiek šitoksai, man labai
. . • gaila,
.,.*
S. Jodauga, sekr. so apie Savo paskyrimą, p\ dtlrti bmlams a beinu prakti tiek apie tą dalyką. Turiu ;i>etneg<Uiu imti alkobolj ir DIDILI8 PIKNIKAS. to puikaus pasilinksminim
H
BridRįspeĮri^n šv, Jurgio pa viMis lietuvius iirlietuv
mesdatynime storouf, idant kantų, palioviau sunaudojęs išklausinėti apie pajuoki attikti mano darbą,**
W
cinlų
rapija reni 23 d, liepos di vielinius ir iŠ ą
i w ,Duqucs»o, Pn.. - pilnai būtumėte uiganėdifltl alkoholi maistui ir m^lici- mus ir susinėsimus pajini- iė
i.
•
įsiiinksminima mi ptų. Bus puiki
Ym kitn pUS* šio kląu- clliausią
ir pan'ipisim'- pas savo bh>\ isiAkau dabar jau apie kimų su sveikata kasmetas
užl|andžiai ir gėrimai toki,J
;e.
Įslmo, o tai neyra nei kirk Stadtlerio
spkrotorių Mo- liūs blaivininkus apsiat<$«
apie
dešimts
tūkstančių
žmo
Šimts m*tų pmslinkt>,
lie- kai b New York^ hotėlhtosjatįl
j>erdėta pasakius tai yta bbi- Aplinkini! , 4miestelių
k
«ių
o
tas
dalykas
nenueina
f
m
m
kaip tHirai isįįkNrtn, kad
ne proga, piif to bus la
tr
Dah#r[ai pusė. Butų laimi tūriofo tjivial
itek
l
tN^f^ftipt
HK
ro<ftlio ir daug^itų so
ioi mf« sunaudodami alko
fa tiktai.
bolj tiktatigtts savyju tu
dM
!J.K

i R.-K. A. f *m *į#« ikwgj
Kil>W«
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ai nuobodu jei atkartoti ją pudelio žodžiais, i
Ji butų labai
[sesittė, kuri y n i danguje, gal užmirš apie mano. nrha bus
ią dvidešimtsmttiutų.
JOK [tįitlpa buvo t<>•man nepanaši; i r butų daug linksmiau, jei rtmdu da vai-! nes užėmė kokia
_
kais drauge ten būtume,
į kiti: kad Oliveris buvo pamestukas, užginįęf* iš žemos kilP. Bumblys apžiurėjo mažo kalbėtoja nuo galvos iki i ties ir negerų tėvų. Kad nuo savo užgimimo jis neparodė
kojų neapsakoma nuostaba Ir atsikreipus į ponia Maniuj geresnių palinkimu, kaip išdavystė, nedėkįugystė, piktyR s •*
bė. Kad j i s užbaigė trumpą savo karjerą kraugerišku iv
atsiliopė:
(Saka.)
':
— Visi jie seka tą pačia pasaką, |». Manu. Tas bejri bjauriu užpuolimu ant nieku neprasikaltusio vaikino, ir
pabėgo nakėia iš savu pono namą, Prirodymui, kad jis
in
Ponia Mann, nežinodama k^ išteisybės pedolis nori dis Oliveris visus ištvirkino!
- A s b n ė i a tam netikėjus!
tarė ponia Manu, sūdė- yra tikrai tuo, kuo pasisakė esąs, p. Bumblys padėjo ant
p į a k y t i , pažiurėjo ant jo su užuojauta ir atsidūsėjo.
Aš niekados uv stalo pnpierus, kurias atsivežė sn savim į miestą, ir iš nau
O, tamsta gali dūsauti* p. Manu! — tarė pėdeli*. jus raukas ir piktai žiūrėdama į Db'ką.
ju sukeitę* rankas, laukė pono Broulovv atsiliepimo.
Manvdamn, kad padarė gerai, ponia Mann vėl atsidu- macMau tokiu užkietėjusi" nia/«» nirk s« •
Man baugu, kad tas viskas perdaug teisinga, —
— Išvesk jį lauk, tamista,
paliepė p. Bumblys.
Ųo, Matomai tas patiko viošamjam žmogui, bet jis pntarė sniis ponas su gailesėiu, peržiūrėjęs popieras, — Tas
ItMgCH J WVO skrybėlę, suvaldė meily Šypsojimą ir tarė: Tas turi būti pramota valdžiai!
- Tikiuosi kad ponai supras, jog tai ne mano kaltė, lamstai gal nesuprantama, bet aš buėia jums davęs tris"-» P. Mann, aš važiuoju į Londoną.
syk tiek pinigą, jei jusu paliudijimas butą buvęs jam prie
Ili
\;. r 4 r Išteisybės, p. Bumblyt — sušuko ponia Mamų at- t a m s t a ? — užklausė p, Mann iškilmingai.
- .Jie supras tą, poniute; jie dažinos teisingai, kaip j lankus.
:us atgal
Labai yra galimas daiktas, kad jei p. Dumblys, butą
Į! Londone, poniute, — nesiliovė podėlis, — kario- dalykai stovi, — tarė p. Dumblys.
- Nagi, meldžiu jį išvesti. Aš negaliu žiūrėti ant ,įo įpie tai žinojęs iš pradžią pasišnekėjimo, tai jis butą
M drauge su dviem elgetom, p. Manu! Reikia atDiekas bematant buvo išvestas ir užrakintas šaltoj* j perstatęs trumpą savo istoriją visai kitokiuose dažuose,
valdiškas s k a l a s kas link tūlo nusprendimo, ir vat$$(* mane, — mane, p* Mahn, — kad iSdėstyčiau k e l u o r ė j \ P . Dunddys tuojaus išėjo, kad prisiruošus ke : bet dabar jau tas buvo pevvėlu, Taigi j i s tik rimtai pakratė savo galvą ir įsidėjęs penkis svarus, išėjo.
prieš prnaidėsiant bertatidniams ClerkemvelPio lionėn
•o.
P. Dronlow kelias miuujtas vaiksėi()jo po kambarį,
Antrytojaus,
šeštą valandą anksti, p. Dumblys per
iiains. Ir da yra didis klausimas, — pridūrė p.
A
les kampuotą skrybėlę ant apvalios ir apsivilkęs pil- matomai taip sujudinta^ pėdelio pasaka, kad nei p. (Irim» b l ^ iSsitiesv*, — ar Clerkonvell'io posėdžiai neilya J nmiuv
\vig nedrįso jo užkabinti.
dę, koNumanim užbaigs;
Antgalo sustojo ir smarkiai paskambino.
C>rTaimta nebūk jiems perkandu*, — tarė p,
— Ponia Ded\vin, — tarė p. Broadovv atėjusiai gasamt prisiderindama.
padinei, — tas vaikas Oliveris tai prigavikas.
(jtoikonvellio posėdžiai patjs tą užtraukė ant sa
— Tai negali būti, tamista. Tai negal butl — tai;ė se
Ir Jbi Clerkenvvollio posė- gumij,'apart neputoKaus elRotij apelėjimo, kone JHSIUOVO
atsakė p. Bumbi,, s. "
:alp tikiei, tai tik paatdėko. drobėje ir ekundėai ant šalčio tokiaia nemandagiais bal- nukė energiškai.
jį $mm. tuo Wogi*u» m kaip
— A š sakau, j i s toks yra I — atkirto ttenis ponas. —
tais. kad paties p. Bumblio dantįs ėmė barškėti. norH jis
buvo Jsivilkęs \ šilty sermėgą. Pristatęs tuos blogai apsi Ką tu nori pertai pasakyti, kad j i s ne prigftvikaaf M ę s
einančius į m o n e s i tinkama vietą ant nakvynės, p. Dum tik ką girdėjome pilną j o gyvenimo iMorijtj, j i s v i s į l a i k į
U k uriuo p. B a m b l y s išterė tuos i o d i l u s , kadi
blys apsistojo tuose pačiuose namuose, kur ir karieta u l - buvo mažas piktadarys,
net persigando. An tgalo j i atsiliepi t
— A š niekados tam netikėliu, — atsakė senukė tvir
važiavo, ir užsisakė sau menkus pietus iš jautienos, oisitn valiuoji karietoje. Man rodėsi, kad p*< terių sriubos i ? porterio. Pasistatęs džiną su vandeniu ant tai. — Niekados!
siunčiama ve.""
— JŲS, senos moters, niekam dauglajt netikite tik
kudmeuto, jin prisislinko kėdę prie ugnies ir padaręs savo
ponia Manu, — tarė
kada j i e
šundaktariams ir melagingoms knygų pasakoms, — su
iu atvira vėlimo lie-l galvoje keletą doriškų išvadžiojimu apie mažą žmonių kan niurnėjo p, Grimwig. — As Jinau viską» Pfelkp nepaklau
trybę ir pertanką nusiskundimą, ėmėsi skaityti laikraJ.sėte mano patarmės iš pradžių; jųs būtumėt klausę, jei
P i r m a s straipsnelis, ant kurio puolė p, Bumblio akis, jis nebūtų sirgęs karštlige, eh i Jis pastojo už ima nei u, gal
ne! Interesuojančiu 1 Bali! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
i bar taip pasitaikė, kad vežėjai susivaržė ir mes
buvo toksai apgarsinimas:
ius karietos kontraktu*, — tarė p, Būroblys. ~
Ir p. Orlnnvig pamaišė ugii| su kafiargi,
H
P e n k i svarai dovanų.
3, yra labai nublogę, ir m ę s apakaitėmo, kad
— J i s buvo mielas, dėkingas, švelnus kūdikis, tams
**Kadangi m a l a s vaikas, vardu Oliveris T\vistas pa
it i atsieis pora dolerių pigiau, no kaip palaidoti
bėgo, ar tapo pavogtas iš 4 a v o namų ant Pentonville, ir ta, — atsakė p. Bodvvinienė iuirifusiai. ~ A l numanau apie
iki šiol apie ji nieko negirdėt, tai virfimlnėtoji dovana bus vaikus, auklėjau juos per keturiasdešimto • metų. 0 i m o nės, kurie s u tuo negali pasigirti* verčiau i p i o tai tylėtų.
;
Tai
kokia
mano
nuomonė!:į
••}!
;fr;.;
^|';pfi^];yį^]i^tĮįj
linii) apie j o atradimą,
Buvo tai skaudus kirtis p. Grim\vigui, fUttl buvo jau
valandžiuke, notyėia metė p [ - [ 0 į ^ U o d a n t i 8 Si apgarsinimą, dėl daugelio prie
skrybėlės ir vėl
sėių, yra interesuotas. n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ nikis. Bet kadangi tas išsaukė tik Sypsojitnįą ant p. Grimpa .
lonje api^
•t«. ^
Paskui ėjo pilnas aprašymas Oliverio rūbų, ypatos, wigo lupų, tai senukė pakėlė galvą ir-paąiįaisiusi žiurstą
eia JUB'mėnesinė alga nuo
\
i i išvaindoa ir jo išnykimo, su pravarde ir pilnu pono Bron* rengėsi kalbėti toliau, bet p. Bronlow ją sulaikė.
— Tylėkit! — tarė smis ponsa, nudundamas rūsty
rs išsiėmė is mainos! kelis aid
* C„J low adresu,
bę, kurios suvis nejautė, ~ Kad man niekaįdos nepaminė
įlotus \ popiną ir
f*™j
P, Bumblys plačiai atidarė akis, išlėto ir stropiai
ti to vaiko vardas! Aš taip liepiu. Niekados j niekados, prie
tave vaiku niobė PW*kalt$ *•' apgarsinimą kokius tris kartus, ir maiiau,
lyta, S k v t i
Afiiu* k R i p * penkias minutas buvo jau beeiiiąs \ Pentonville, di- jokios progos, — isitėmyk! Galite iMtl 11 kambario, p
sakau! !
pasaiiyiif
A ^ | į | Į w n e uiaidegime palikęs neišgertą džiną su vandeniu.
Visi tą vakarą p a s p, Bronlow buvo nįlliudę,
— Ar p. Bronlow namie t — paklausė p, Bumblys tarOliverio širdis drebėdavo, atsiminus apie tuos gerus
lai linktei
žmones. Geria, kad j i s nežibojo, ką j i e iljįiĮdo apie ji, nes
tada j o Širdis tikrai butų plyšusi.
I
'b{}- ^u i7 | ftI ^ 8 . .. t a i ° l ) 0 1 u u šiaauj iš kur tamsta f
Jie svoiki n »nk_^ii, kaip tik galt butl,
Voa tik
B u m b i y 8 paaiškindamas savo reikalą pa
i
i_ "' 'i
t ą paattnUtf praėjusią savaitę i r ^ ^ ^ O U v e r l o v a r d ą | k a i p ^ Bei^inienė, kuri buvo
m i
,:l.
ii
klausiusi seklyčios dui^se, atbėgo uždususi į priemenę.
oj jo
nepasitaisėt
—- Weld4iu, meldžiu i vidų, — tarė senukė, — Aš ži
t'1
'i
|Blann
nojau, kad apie ji išgirsime. Nabagutis! Aš tą žinojau! Aš
}mmMedingas, nego* tikrai žinojau. Dieve jam padėki AS visados taip sakiau.
Kitą dieną apie pietus, kada Sukčiuaįrponaitis %&«
>r-»Kur jis yra t
Tą ištarusi, gera senukė sugrįžo atgal į seklyčią ir
Urt ponia atsisėdus a n t sofkės apsiliejo ataromis. Tarnaitė, kuri ne tes iSėjo ant paprastos savo mėd^oklėn, |j.j Paginąs pasi
buvo tokia jautri, nubėgo ant viršaus ir tuoj 1 sugrjžo, už- naudojo proga ir ilgai pasakojo Oliveriui ^pio baisią no(Išrado. Jlmaudytas kviesdama p , Bumblį eiti tuojau paskui ją, ką p. B u m b l y s dėkingunm nuodėmę, kurios jis aižkiaį btiVo kaltas nepa
prastame laipsnyje, ne* sauvtjilkal apleidę draugiją, rū
os Mann andaroku,
!
VŽidą p<mo Bumblio, VaiJI nuvedė i mažą kabinetą, kur sėdėjo p. Bronlo\v ir pestingų jo sėbrų ir, negana to, da norėjo nuo jų pabėgti,
panešus jiems tiek rupestios ir iBlaidų jo suradimui. P .
eidai idubę, akis di- jo draugas p, Qrimwig prie bonkučių ir stiklelių.
m
Paginąs labai pabrėžė faktą* kad jis priėmė ir jįprupino
iliįppojo liuoius.
Nušiup
P. Grimvrig tuoj' suriko;
susitmukę,
PedeMsl Parapijos pėdelis, arba aš sukrimsiu savo Oliveri, kurs be jo pagalbos butų numiręs badu. Taipgi
kuno ir jo jauid
jam papasakojo baisų ir s i ū d i n a n t i atsitikimą su vienų
seno žmognus.
galvą!
^^^^^^^^^^^^^^
^ ^ ^ ^
— Meldžiamas, nepertrauk, — tarė p. Broulovv, — vaikinu, kurį jis gailiašjrdiiugai priglaudė Visai panažiose
^B1 boto w«fas Asmuo, stątytM priss ftkįs p.
apystovose, bet kurs pasimdęs nevertu jo užsitikėjimo ir
JI©
t Ali \<
Meldžiu sėstis.
išreižkęs norą susinešti su polioija, labai nelaimingai už
P. B u m b l y s visi&kai sumišęs nuo p. Grhmvig'o apsiė
baigė tuo, kad vieną rytą tapo pakaitas ties senuoju Baijimo atsisėdo. P , Broulovv paslinko Įtampą taip, kad ge
S u d i k l s b»iUal p a ž M o attlltyn, ir riau prisižiūrėjus pėdelio voidui, ir tarė šiek tiek nekan- ley. P, Paginąs suvis nesistengė paslėpti savo dalyvavimo
toj* nelaimėj', bet apsiašarojęs raudojo, kad iŠ priežasties
»Wlo
kvaili) ir išdavingo to vaikėzo pasielgimo, jis buvo pri
— T a m s t a Čia atėjai iŠ priežasties apgarsinimo 1
P*
verstas padaryti iš anojo auką nekuriemtf ! prirodymams Į
— Taip, tamsta, — atsakė p . Bumblys.
— Ir tamsta esi pėdelis, ar ne f — užklausė p. Grim- sude. Nori tiejie prirodymui nebuvo, taip Sfckant, visiškai
teisingi, bet užtai būtinai reikalingi nepnlie&amybei jo
pi Mann, žinoma, wig,
imties (Paginu) ir kelių parinktų jo draugų. P. Paginąs
^^^^^^^^_^
aąiiH^jo. — Tau nieko
~ M esmi parapijos pėdelis, tamsta, — atsakė p, užbaigdamas nupieiė nemalonu pakorimo jiaveikslą ir la
Bumblys, pasididžiuodamas.
iilUuosi.
imi draugiškai ir mandagiai išreiškė tvirtą bavo vilti, kad
—
Žinoma,
—
tarė
p.
Grimvvig
savo
draugui.
—
A
š
lorėčia — suncdkčioija kūdikis,
jam niekados nereiktų pavesti Oliver} tokiai nesmagiai
tą
žinojau.
G
y
v
a
s
pėdelis!
na t — pertraukė ponia Mann* — Menu, kad
operaeijai.
i i
P . Brmilou lengvai pakratė galvą, kad nutildžius sa
2 ko noiu praiyai* Ugi *W> ^ t e s skuiniuiy....
Mažojo Oliverio kraujas sustingo, beklausant žydo
•i pllaukit, p. Mann, palaukit! — tarė pėdelis, pake- vo sėbrą ir klausinėjo toliau:
j žodžių, nors jis tik per pusę suprato neaiškius jo grūmo
i. i ii}
— A r tamsta žinai, kur t a s nabagas vaikutis yra daos ženklą, - r Ko norėtum, tamsta*
iv
jimus. Kad pati teisybė galėjo supainioti kaltą su nekaltu,
• m
jei tik juodu sėbrauja, — tai jau jisai žinojo. Kad gilų*
iv
— Nedaugiam kaip ir visi,
vitilm M a s , — k«d k a s
As norėria,
~ Tai ką jųs žinote apie jj? — klausinėjo senis po plianai — pražudyti š-tą žinančius ir fįttjinfius išduoti
autis ra&yt, parašyta ant j»opierds kalis 8od*i«s
žmones, buvo uesykj pervedami senojo žyd<), •— tai Olive
nas,
—
Kalbėk,
prietoliau,
jei
turi
ką
pasakyt.
Ką
žinai
Utytų i r M * m ""
riui išrodė labai galimu daiktu, ypaė kada ji» atsiminė
japiejįt
.poieme.
nbelną pasišnekėjimą tat|m žydo ir 8ikes*o, iš kurio p l i Jk tas valkas nwl pasakyt! — susuko p. ouinoiy-,
***• Tamista nieko gero apie jį nežinai, ar ne taip t — ma buvo spėti, kad šis-tas panašaus jau tapo atlikta.
kurio rimti vaiko iodiiai ir ilMystoM* veidas v»adarė įspraudė p, Grimvvig, pašiepiančiai ir pažiurėjo ilgokai
Kada jis bailiai pakėlęs akis, sutiko lėbaujantį žydo
^ ^ w& n o » jis garai buvo apsiprtt|s su tokiais Į jsonui Bnudow \ veidą.
pažiūrėjimą, tai jautė, kad jo veido nubla^nkimas ir aatia
Kanorl pasakyti
IV Bumblys labai greit sugriebęs klausymą, pakratė
rių drebėjimas tajw gerai tižtėmyti to gi ius senio*
| nor*6la, — -tar_ kudlklsį — psUkt mano nuli* galvą išMlittingai
Žydas binuriai nusijuokė ir paglostė ^ ^ ^ galvą,
'ivutui ir duot iaio S^a. kaip tankiai as s«-i
____________________
. ___
P. Bronfcnv
pažiurėjo ant įtempto
Bumblio______
veido ir
pasakė, kad jei jis tylės ir sitropftii užsiims į V0 artistu, tai
& l a u duodamas, kaip ji* WMM* V" tom- Į papras jo l»d*styti risk«, k» tik jis kino apie OUvarJ
da juodu jcali būti draugais.
i Ir neturi draugo, kurs M suielptų. > aJ «r)r*.|ku«trumt.isu»ial.
!
Pask u i pasiėmęs kfpuį'C
lyįsulopy
JO se
kudlkla ksrtUi. «ud«Je« maP, %m&y*
tais triny.'iais, žydas
dU3rią
palenkch
, — kad a*

R^iv, J, Sutkaitis,
1,112 Sarah st.,
Pittsburg, Pa.
K/Stnunskas,
|S0 lligh st.,
Brooklyn, N, Y,

1

Juozas Mališauskas,
Porest City, Pa.
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T.KizievičBoxl67,
Minersville, Pa.
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J.Uius Bukantas,
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Jonas Ramanauckas
LS5 Ames st.,
Brockton,Uiass,
l
m,
^m
inis,
1

;
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0x124, StSArthurfii
o, Mass.
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fl7 So, 38rd įaiį
8o. Onlata, Neb.
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M_
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J< inas Galeekas,
|0D feo, $rd st.,
Brooklyn, N, ?,
K4n. A. EJįerskią
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ni
totu< Vairairin,,
Vairairin, .In.lo-Ctora proga igyti-LIttui
gi* susib>nkvs, Tik kaip su-'tyj« ttom grūdus j smukb;.
Pastaba. Si npysnkėlti ue-Į P r i t i k i r B i b l l O g r a - r ".ui...
"' flftMtc*,
Lietuvos Sūnui. liks kažinkas: "Antanai, ka T/nyko juodu barti, įSviujbĮra tai vaidintuv»\j išsvajota,
-•..
varo, Marualio, Žomaitc's,
koloniją.
M
Yl
.
S •
1
maišo ursi P Pukrlia ualvą, 110, rvikuluvo pasakyti pas bei aprašyta fnktna i^t«.riji
*
iljtt.
Sairij.K RauauoM ir kitų. YY
..
į
. ii
tii
fl
lt
Ug] iš krutiuj puolasi prir >< kiĮ HoM grūdus ir tKd koklio ms, taktas tikras.
Ntrolys
jlijaim* vįsinns šitų knygutę
m I B I • • • * • * H M I U * I O | t*|#4 • • J VMS
netoli nuo Dypo, parsiduoda!
ponki vyrai! Nutirpo Aula priežasties, ~ luditu, mi dar pusnkoduvys, kad JIĮ SORygįgkiu Jono UetUYJųp'^M^kti,
apysakos formoje.
117 akru išdirbtos ir derlia*
nas iš baimos ir pabudo... nmoae pasidarė pragaras, d/iujo kada tai labai seniai kalbos sintaksė. [Mriiinji da
goi ženiės su d vejate naŽiuri, kad jis pinigu neturi Po keliu diem.i Antanas no- Kyvony kažinkoki Karveliai. iį s . Seinai. u Laukaičio, |>va
Pabaida.
Narjuusko
ir
h i t f l i m i ..i.in^M^i b.wi I* m uirioj prieš u/.puolikus rėdanias, kad pakilusiai bitrlJit* dotfduvv patašių ir ve/.- numunku,
st V1,
,,l,,l,
r
r
iis
telM-kasa
Stroliu
tall
"
*
U
V
»l'. " vi«<- nitti mviciau aptiltu, pnfi :<lavv Į l'msiis; is t.. Minnkv H - v t V s|>uustuv<\j<- 1911.
arklys, <) karvės, 7 kiaulės,
m
da
•

•

—

•

Redakcijos Atsakymai. •»«»• tvartais ir gyvuiiaU:

'įL
Kntt'iikum Hiiriku« !*"•> l u " k U > v v n - 1 , , , , v ' , s i t o v l i f t a u k c * < i u v , ? m l h '' v , , s " Uu " , ) , h a i , l a U " l " h i t i ' L M m l ; , i m
Šitas svarbus ir seniai Imi I
kuos<
Tautiečiui,
Haverhill, f 1 fU>> f į " " » ^ f * $
u
«*a's. nalos.
« " * < » ir klan-.šaliai. pasisakė, kaip juodu j Išvaikiais j i , tuos |.im K »H| k i n M l l l l l v t , i k l l l a s lVj„ i n „ „ ,
MOKAM,
rodos, iššoko iš duo'
duo * "V?*"*"*
l avll,a
hu
V žinml
kl
Mass.
Sena
istorija
ir,
kaip
'
^
*
*
>
,,
, . sia: Antanai, ka niaise ne- su .Juozu vaikščiojusiu Stm uzkase i zenie. Sod/iuie apie ,_.,
.i
»» iKiekvienam
-:...
per *.\**Vadovų'*,
s *ir nubėgo,
o j i s norėjo
)U kr8
r>0 k u r d l
n.d«»si, asmeniškumai. Kv-\ ^ »
* nirtlkų, 8 »
lio pinige ieškotų. Tėvas iš- ta. visi kalbėdavę, bet nieks | M u v i u i b | U | | W , ,
, , U , a 1!
:
h£gti, bi>t, kaip ty^ia, griebė
''
medžii; pyėiy, 10 BIJTV* 1 »
dėsime.
pradžii) nenorėjo Autam* nežniodavvs kur tu pnnuu l m . s i l r a l n i n t i i
Epiliogas.
viename daikte špatu ir at. ,
.. . .
.
žodžiams tikėti, tik atėjus ieškai iki nebuvv likimo U r t w a p a v a a w , v a a a
į E. Kačiutei, Lewistontf Me obelivi, nkėėios, žagrė, 15
Bimuse tanai i kafcinką kieta.
skirta juos surasti ^tm-t , , . •
;
.
Omdami ts Stndui Auta- v . , , » .,. ,.
' akrų aržuolyno, KH) medfchj
..
.;
,
,j.
,
,
ruaenj
ir
įiema.
Parinktieji
Ane
tamstos
tėvo,
JUoiar*
Atkeriu žemes, ugi katilas nas su
1
Juozu užsidraudė,
l /,
. naktį
zimai, ka<l
Stridiuos
,,, .• »,
.
'; •> ..
.....
kažinkas
apie vienę
ke- liams. I'askiaus Strolvs ei- .
|,UsSut
ir visi
Kaėio.nurtt
žinia
pavėlinta!
«
žieminiai;^
'pinigu. Susipylė, rodos, pi- kad šiukštu niekam apie sa
skaitvniehai is lietuviu ras- Kneic*, mirt f zuua pa
nigtts \ nrnik} ir eina namo,
į vasariniai javai. SavintfJKai
bet bijo, kad nesusitikta koį du mėnesiu turi išvažiuoti,
kiną neprietelius, kurie gaTeisme,
užtat parduoda už pigiausią
Utų
brnngenyboB atimti.
Apskųstasis, ar turi prekę ir geromia išsimokėjiAtėjo, rodosi, i pagili ir den- dymo, manė, kad vyrai nakmo išly ^omis.
neiškentė nepapasakojus vv

'•

vų dari)u. Dukterįs pasakė
savi> draugėms, Ingraudindamos, kad tik kitoms nejmsakotij, Nuo draugiu sužino
jo visa apyuardė. | savaite
jau visa parapija, kaip kir
viu kirto, juokėsi iš Kiškiu
vyru kelionės ir nepadėtu
pinigų ieškojimo. Jaunieji,
jeiufit kuris ka neprotingo da
pydavo, viens kita koliodavo: "jau tu tai nei Kiškiu
Antanas — alio Strolio pi
nigų ieškoti!..,
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Fęelinfe Better Alreacįx
i<
kla\ihin\i jusi>
|»utariiiuMr is
titryniau t u

Dr. Ricltter'io

Pain

elleriu.

Tikras Lietuviškas
Agentas.

nio^o skaudėjimas kaklo ir diegi
mus štme, jaukiuos viaidkal ^erui. Privalo bOti kiekvienos soimynoa lepojC.
8urgGkU nuo pamOgdtiot^. 95o. ir 30o,

Kreipkitės prie advokato >
•!. 8. Lopatto,
48 Bonuett Bldg.,
ti, tai faktas ' U H , ž u i u a . u a s . ; , a i t i n i " k u : DU0»etaf«lo, Ka1|«Įk mm
ftį faktą man stigino keli
Antano draugai, tik (iki ko
ltai) Antaną kita pavarde
pavadinau. Jo tikrąją galt

vardo sodžiaus **NaujienaM
dar reikia pridurti mano
gimto sodžiaus vardą.
Galas.

Klaidų atitaisymas.
Malonę* viengenčiu! lietuviai Ir lie
tuvaitei! Jei norit turėt )engv% Ir laiNo, 32 4 *liedakeijos PasP, Al). RICHTKR A C0. f 218 Porl 5trwt. Ntw York,
minga, kelionę į tena tėvynę Lietuvą ir
tabose" įsibrovė kai kurion
RWI»t»r iu vvug<. riJlė, y ft ueru» nuo »W»jrlu •uk^tt.jituo. . V tf JUo.
/V
nenori
būti nu«krlauntu
atvaliavęa
New Vorkan, tai kreipkla tlo»log pat klaidos,
!
O. Bartally. J U vitleme iinoinae gtrat
Paminimo SVSrbesnes:
AmogUH,
uilaiko
du
ofiau:
vioną
Bos*
«w
pn
Autroje skiltyje vieton:
tone, antrą Nevr Yorke.
Parduosią
laivakortes \ vltaa patiiUlo dalis ant 44 tegul sveikas
pasiklausia
drūčiausią Ir greičiausią laivą ir u i
l>lglau*laa kainaa. Slnotame pinigus ir apie Kuropos lietuvių inteli
Umainome ant amerikonuką. Parūpi- gentų n u o m o n e . . . " reikia:
Mm
ub ,Hku
4
Turime atspaude
iv.
Ro
;
*
K
«m
»
p«*>'
t
«»
w
K
o
n
a
u
*
tegul... pasiklausia Kuror
barius
-.
. .
-T
-.
| llo. Paraumdome koleivlama kambariui
ir
lietuvių
inteligentų
nakvynės ir sntelkiarae kiekvienam pus
žančiaua tajemnyčias. Pen «K'i
vatoklas svarbiai Siūlas uldyką.
nuoinonėB".
Hiolika tajemnyčių kainuo
TreeiV>je nkiltyjo viettui: i
GEO. BARTAŠIUS,
ja 10 centų. Kalbantieji re
"t> jei turi kokių išganingai
Dr. O'MalU*. Bpeelsitsias.
*ančių tepasirupina parai
Agentas,
traukti tajemnyčias. Adre 211 W. Broadway, So. Bastos, Mass įtekmę, taiMtik į tivus, su ku-į
iiriais ir t i i turi būti:".. \
suokite i
įW
8 8 W. Broom slr., Niw York City. tokius, su k u r i a i s . . . "
'i ligydyta greitai, be pa- čias. Adresuokite

— — —

RUPTURA

Tojausir ant vlaadoe.
Be peilio ar operacijos.
Diriai sumalti ant vitsdoa.
Viaiikas gvarantuotas iigydi«Ma rupturoa (abtej^ liMų)* wng
ar jaunu nepaisant, kaip ilgai ser
gate, gydau be peilio.
Dr. O'Malley saujas speaabaa
fjrdimo yra Titai nepavojingas,
te piaustimo, be skausmo, be opetaDijoii be atsitraukimo nuo užaisroirao.
Nereikia jokiu diržu kada iftgyAsu, GTSiantuoju užganėdinima.
Dėkingi žmonės prisiuntinėja
Mdėkstooea kas dien. SuvH 600
Hfoniu Ugydžiau praeitą matą.

)

Dr. Aks- O^Malley
|

161 Wsahlnston 8t.,
W1LKBS-BAR&1> FA.
Kur lietuviukai ir lenkUkai su•įkalbama ir susirašoma.
Suvirtum 30 metų daktaravi
me,
sflente Wilkea-Barre mūsų
ylaunas ofisą*. Prisiųsk 2c. marH ^ o galiai knygutę apie ruptura

H
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DraugasH

Wilkes«Barre, Pa.

GERA PROGA.
Kotelis aut pardavimo.
Su visais irenglmais ir
fornifiiaia, taipogi su daugy
be tavoro: inapso, cigarų ir
t.t. Prie namo yra geras Ste
bėtis, vieta labui paranki,
nes ant kampo tarpe lietu
vių ir kitų tautų. Savinin
kas privoratas.parduoti dė
lei silpnos sveikatos.
Atsišaukti ftiuo adresui
Męs padirbame visokio*
John Ilambosy,
rųšiee tulSes, Jeigti nori su
188 Benmjtt 8 t ,
tiėdyti darbo ir laiko, reika
Iavzorne Burti, Pa.
lauk

Honover Breiving Co,
,m
+^j Grynas ^*»'
Elius, Alus ir porteris.

ll

Tėvas: — Turėjau tave
nubausti, nors tas padarė
man didį nesmagumų.
Sunūs: — Ale ne toj vie
toj kų man.
«—~

\*m i1u»ui aitkvla
•issam
ka* susirk*
pss ntus Ru»ilsa TsAs

ko ui se.os.
Nlako ama Hi«a Jau
liana
aaftikslssjs*
\ tik kad eslsrlsjsilt
\ savo 4raairasns firko
mx U rousu finuoa lal>ak%
I Sitaa ir»f.orttt«U» Fa
tin*rafa« 9fi padaryta*
2 U ft<rUii.<H* m«4ala. isH
4tti«le sikaltSf tnuhą
ir labai gsrss skasibs

I m l i Mallnauakaa, Managerla Ir Prezidentas

SIU

l MSI

WmmmmmwNMMmwmm mmmmmmm
B

*

HEIGHTS DEPOSIT

TeHSsati »»a»i roaa

BANK

Kampas E. Market tr Hancock St«.

VVILKES-BARRE. PA.

•

>±.\<4.:.

Moks 3 ci.-i nuošimtį nuo sudėtu pinigu ir ima pini
gus ant 8uė«i»yjimo nuo dolerio ir augitiau.

>\

Siunčia pinigus in visas svieto fia

grafa faUts s«resf«l s s
mis |"nku nmsikes kas
SSfftS>
t'ftauksita tik sssJIa*
\f, »id*«tla vaSske, tr
alėskU UKirati grs
trankąII vy*1
laks
H4\ų, UMtm* viaokiv ltst?umanW rsvlanif tr orktilrs aUaaasat
taiifHski
kaa »»),*u »a tik jsias Ir jsaa saietyssi, W4 ir }stf paytiatslssiN w kai
ssyaaiaa. Mu-ų raaitgrafa* vra ^n»u«i». koka «»k .Ubar gan ba<i. «a«
issdssss issss 1% roatąfrata auvia Sykai Vrtitijsktu lik AO sssskass Is «as
»tsieai« jėgą
tarti
tt*tv»»
Hm gsMatisto
li«slik« Tsb*ka s i M. it ta Fo»oif»#| * * « | t m v«wuis ir as
rs^FSiast, kala **>**» sfsialtl A| ur^jt v* lalies* afcatinn

J
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Senos ir silpnos ypatos
silpnos motinos ir pailsusios motoms
Išblyškę ir be kraujo merginos —
y

Vili randa jame sveikatos Ir gyvumo šaltinį,.

Kaina 76 oentai.
• -

i

h

Beveros Vaistai aprūpinti drukuotnis lietuyiikals paaiškinimais. T$isingQ gydyto*
jo patarimą kiekvienam Nuteikiame, kas: tik parafio mūsų gydytojų
BkyriuL
i
•

II Mto

—

SM

Ant

Nuo

reumatismo ir nurarkaulio skaudėjimo,
atyvumo ir susitraukimo raumenių ir sunėrimų, aptinimo, uždegimo, išsisukimo
ir užsigavimo

nuraminimo sujudintų nervų,
sustiprinimo pailsusios dirksnių systemos,
{gijimui sveiko, sudrntinan&io miego,

i

Severos Nervotoną

B

i • ;•

i' • ilk-j

IdiMl

«,/>f

X
K

IMU
Severos Šv- Gothardo Aliejų

r VJ^K

B
K

Kaina &) centu,
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CEDAH

W . F. SEVERĄ C O

't*

IŠPARDAVIMAS AR NE, SIUTAI KAIP MANO "$15, SPEOIALS^
NIEKAD NEPARSIDAVE Nlll OENTU PIOIA V> KAIP UŽ
$20. IR $22.00.
.

Ir kuumH as darau tokį statiu«»nt}i, .lus g«Uto ju-iiuiti j | u8 (Iruriausia, tikriausia tahvbci
Manu vasaros siutai --įurlyui ir gražiausios sor^<\ kasuiiro ir tropisku vilnoniu, au<Umu, pažymrti

t ,ii

!

' /'

$15.00
rvimtinai Ąllto, kad tuann krautuvA ijmt viršaus: dėlto, kad maia» iškasŠiai yra apir viona ketvirta kiti,i krautuvių; dėlto tik, kad as ivikalauju
trNintfnS \lvtn)

dldrlrS tiaudus.

Jie negali kitur parsiduoti už mažiau, kaip #20. ii«*22, bot, kas dar
svarbiau, jįe lieparsiduoda kitur už mažiau, kaip $20. irlf&OO. ftiandiou
u/MuamMink - M busiu, kad .lutus patarnavus.

;

B
i
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ANT KIRBYte KRAU'

iiiii i

• i \ ja

Parsiduoda visose nžsitikėjimo
vertose
vaistlnyoioae ir pa« vaistų pardavėjus.
u
n
Pirkdamas visados reikalauk 8overos ir neimk kitokių. Peraitikrink ar ant užvyniojlmo yra psvanlė:

PO | » l M | U ; S U U t O l w i ^
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•1.00.

r

;ii »

'••^m

I į

hksaUt

Atdaru
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H
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vartok

Naujau H iaa Importuotas Fonograf a» dykai.

Atkreipkite savo atida in produkte, Jūsų tautiečio U*
dirbama. Sandėliai HuUonwoou\ VVilkes-Harre ir
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.

-••

imk

!'• ."

'••'•..'!"•.'•

i i II •

Severos Gyvasties Balsamą

i.

Kai reikalauja
sultiniu (krajavų) akaplieriųj
Panos sv. ir sv. Traioea, gali gau
ti pas mus visada. Mes išdirbame
Ir reikalaujantiems pasiunoiam
porą ant pažiūros.
Mrt. A. Bmailienė,
2787 R. Pacifio 8t.,
Philadelphia, Pa.

TIKRAS LENKISZKAS LAGER.

luiiiiiiiLiaam

i . . a

GERA PROOA
Parsiduoda Pry-good's, Čeveryk ) ir sykiu laikrodėlių krautuvo,
geroje labai vietoje, lietuviais ap»
Papky's naujo patento gyventa. Priežastis pardavimo, sa
vininkas važiuoja į lietuve dėlei
pypė maazlnoe,
si'iininiskų svarbių priežasčių. Bu
visokiomis platesnėmis žiniomis
267 E. Market st.
kreipkitės fciuo antrašu: HSHVį
Hank Str., Watorbury, <\mn. earti
VVIIkes-Barre, P a ,
of Dry Ooods Store.

— - — «H

i • »••«••

Po apmokėjimui.

Steplien troblik, \Voodford, W. Va.

\

— —

Wilkes-Barre Mine Drill Co.

*H

nevisados reiškia senatve, nes tankiai jis
pamna nuo kepenų ir malimo organų na*
sveikumą, arba vėl n-iškin kraujo silpnu*
ma, Paragink kepenis, pilvą *r larnaa
sveikai veikti; užlaikyk savyjo gyvumą
ir veiklume, imant
I

ssasssssssHasaagsgSBSSMiusmsiiiii11 i

314 B, Market 8t..

'

mmmmmmmmmįmmm

Jegu nupuolimas

T

Pasinaudokite!

IV

I

AVilkes-Barre, Pa.

toisyb^.
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DRAUGAS

I |.

«•

HM,,

'!••

I K n i• » * • ' »
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I..M

Plymouth National
Ideališkas
Gėrimas
k«Įu««t. yra tas, kuris pil-i
'Mfti uiK^sina t nykimą ir |>a-

X»pitoUw su perviršiu
$165.000.00.

Užsirašykit

iMerchants
„DRAUGĄ.
1 Banking
Trust
.A. Norkūnas,
Company,
Vienatinis Lietuvis Udirbejas

M

•

.•'.'

<Į

n •

HMM

patarnavimas.

i i ii f i

- i 'i i ' '

i

T

First National

""T

Bank

STEiMAlER MOTNO CO.

nuošimti.

Naujus telefonas 977
I Bell telefonas 422
M

Ll^l

WM, 8. Mo, UJA*. Praiaktu.
PRAN018 DOt'til.AS. Ceehtar.
TTiiT

=

Seriaualaa Lietuvy*

*mli
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Drabužiu, čeveryku ir vyri galanterijos
krautuve

F0T0GRAF1STAS,
Haujaa Tatafeau 1070-B.
20 B. MUŠU * * VYlUmBerre, Pa

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

i

T k BENEFIOAL SAVINGS FUND S0C1ETY
1200 ir 1202 CHESTNUT STREET. ^ J £
PH1LADELPH1A, PA,
M*4 **Šfii

it

\^M

PAMATINIS KAPITOLAS — trylika milijonu doleriu. <**>
SITD6TU PINIGU — vienuolika ir trta Cvenia milijono
doleriu. ,
PERVIRŠIS — vienas ir viens e vertis milijono doleriu.
Pepozitoriu auvirium trylika tūkstančiu asmenų.
DEPOZITUS PRIIMAME PER LAIŠKUS.

ajetppjaji

> • * • »* • •

RANKŲ IR
KOJŲ

A L S I & T A S G. GKABLIAUCKAS,
Oor. S l m ft Main Str.,
Plymouth, Pa.

50,000
KNYGŲ

Lietuviškosios Sesers priima pas save mergiiitos mokiiiimui ir i&aukh\jimui. 8ominarijojo prio reguloriikojo mokslo, arba ir atskyriuin, yra mokinama, muaika, paišymas, siuviįtėjiinas ir taip toliau.
lieikale moldiiama kreipties
Pordetinės ftiuo autraSu:

prio

T a kstvpa yra stebuklinga tr siuMa yra ryk de 1 vyra.
K n y g a ta praatais, aupraitali žodlsiaii paaaka k i t a gal
atrauti vyrllkama, Isigydltl nuo uxnuodijima kraują
v pili, snkšefima
uakiefflma altkloa,
slekloa pat rot i tu atypribe, paCkua
|r
klttta tlmlatlsnna,
nefroenulaviota,
patrotlta
avvprt»H\ |>ylva, klapentt, inkstu tr pnalea l l f as, rumatUma, gonorrhoca arka triperi, naujai igautan \yga»,
•trlcturu I r v T s a a v y r a l y g i a , gal kutl Ucidouaa t a v a
' ai, slspU
a t a p u Ir
Ir labai
labai pygj
praial.
naimiMO prlv etiškai,
knyga*
tnyga. panakla
pasekta
pasai
y
Ta, dykai įgautak knyga,
Jume
kodet Jua

ralutinallaiaid
Irentat Ir kaip ralet galutina]
laigrditi._ Knyica ta yra
kra'.tuvč £.uu<a, katrua turą
ture linoU
tinau kolnat vedea arba
nevešius vvras. T a knyga yra parnAOa par Daktarą,
katra* adydavo ilgo lajka tyrlntjmu ta, apecijaiUku
lvgu. Temvklt. jog ta knyga yra aluata v»**l dykai,
u'Sniokam u i paf to, Ing uspeCetha konverta. įMesluak
nekokiu plnttiifu, tvk putrašik sava vardą, Ir adreaa «nt
leuiiaua (mduotu kuponu, katrų aiusk mneaa lendena.

Mother Superior*
ST. CASIMIR'S SEMI NARY,
$700 Rockwell SL,
Chicago. III

D Y K A J GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
t>* JOV umi a co.. t. IOI n rmi A**». (VH,,,
O*totnia» Ti»»t*t*l«: l'Kfal faSltsMS t»r»**«t *l»a. a» motte(ta*
JegT*»t.M.it>natt;«!*a»«im*a v|aai dykai »šaa jw»e kajriaOal »yra.
Varee*.

i1

d ryta iki • tes vai. vak.
Nedaliąja: aua lOtaa ii ryta iki 5-tai
valkatai vikarą.

Adolf Blau,

«»<»n»»

SECOND WARD HOTEL

:\:

Frank Burba Savininkas.

CkH*ttSt Importuoti tr naminiai

Vynai, LOrtariat* Alui. Otfarat tr
464 45G MAIN ST.
U
:M

/.u Pilhlono
-

•

•

•»

-

•tiai

^r^mm DIDISI a v p
l^balmą lUktai 'U S laoksla u&lveraMąte valaUjoa
ln.li tiia kr l^l^v*1 ^ 'Otiroui auKsCiauiūoJ Ir Jau pae*
Icutln.-j mokykloj >Uw York Poit^iraduste ME*
DICA1, SCHOOL 11IOSP1TAL. kuHo> np»olja*
Mikui iAailavina ny> yiut- viaokli] pavoJiuKinuMių 1U
Kt| Ir .).»r>MM- op*n»«įu; imbui^a te mokais Jt(suna
v,ir*l# auglto, dldHc dakUro. Dr. Ig, KTANKt'K,
IMU KUk laiko 1»UVM JMICHUVU daktaru Indtaaapo*
Ils Imi., kur turtj-rdiilelo praktiką Ky<Jy»« Įvairių
>į^>% lixu. atlikdamas ativo uXduift| kuogerlauslai ir u i ' Kiiii<'diiiitu(iiil, dangjrgt |>aaiiventv^ labui savo bro*
i \\\\ itMiUfftlii, Ir khd at>*uiugot juoe nuo llnaudojl- įuo |.-r lusatlutikui • Ink turu H, ireogo aavo iuonf
iiiiinitij Ugonbnti lt*i

•

rinium kisNlitis kariftoa
ir arkliai pamainchiuui ir
grabinio ofisas prie RusseU
tfHtV^.
E0VVAR8DSVILLK. PK
asm.

J<lgu sergi, ar k«ftkla kas avelkital, skubiai krdpkls peiniane ypatlftkal arba
laiftku, o IIUMI IAM><IYUH. J«tgu kiti dukumt ptipaftlno Ilgo uplagtdoma, neabe*
Jok, tifN ag turfiamas dlileunoprakilka IraugliastiJ moksle, tau pagelbAalu tr
•utelkslu tikrai b'oll|ūa
rtšlf. Kiekvienas l | aūiauukutd'u pereltlk.
lolUka ir
i r Mluiaka
Hiijl
i'jH, K.KI I'MU [Mahuigea
diikteriika mok«le ir gailu geriau gydyti negu kiti
i llfMdM**n|
dl<*
tinktūrai svi-lliiiiiiiiCiMl.
::
A P s l I M l ' I»ASKKMIN(JA1 l f t O Y D T T l
M :: ::
Nuofuumaiisno, •kaudr-jtino Irfdllno tiasrliv kaulų atilaą trioa^j naovlaokitt kraujo
i ttfi,, ulkUu*jieio ir a^valkiioo •idarlų. iJberinto, ktlao t laMj.uo, vUokių spao|% dadervtata
Ir tllaklToopUakąi saivotfkaud0)imo, naoiirdletlie^ lusiat), plauc'n, kepeai^. Nuo tlaok • H usrvllkų llgt|, nsurslRiJoa, drabfjlno aąssrl^ asntli fojtmo Ir l»ga*tW; ttio trelto aallstmo, auoksut kvepsvlmo, p«*riallmo tr auo vlaoktų, slofų. Ntovisokių uckrtjlamų l>tlikų H*
iri ir Tifokių kitokių uustlpni)lnų •fitkitoe. Taipgi n> o visokių mourUkų Ilgų, skeesaUa*
g^ utSeeatDlų, ka)tų)ų, vkejtaio tr gamko Ilgų:
lattku* bntioam ratksiiof umsl operaoljoe, kad* vaistai r.egai pafjdvtt kaip tai: augimo ?•!»
isllvT)elf vlaoilų akstsaų, skaodullųlrgusų, sttalbOti|p(UIIJ», lakjtaoes, kipearee tr lat*
i..-.'. viaką tą »u pageiU operadjot galima pralsllati kuogertsuslit Ir ui maaką mokeet|. Da*
rauulr^loi^raoljMast raulų,stuefanų, grotų Ir ljrtUtųorganų, kala virų talptr moterų,
l H (MiiDu pritrauktas rsnkw Ir koja*. I'gydau »u naujSsalo Mdn operse^s reptotą «l meakų
prakų. Partai k»a«pkit«i kt«k»k»nol* ilgo)* pae naaa tel^a aegallms pribltl ypatlikai, lat
paraavkita kaikaoda Ir koklua nsavaikarass )«u«Mat« aav^, n ai sapreKu U Uiyrųs duotia rodą,
o j. M i r- \u. prtalųslu tr gydtiolaei kaip toli aagyve&tunHe: Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ar
kUo»s<il|«». Atsl>uksBtii»mtypa'iaks!irdeloperaolji, turtąaivonamlalpaUųligoabBtj.

—SEEg

HIKDNUH UYDAl: JHiVANAl

t^-Valandos Oflao: Nuo viki 13, euollkl 4p,p, Ir m >«lki 8tU. N»dll. auo 1 Iki j p H l
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Union T i c k e t Agency f
*3 Laakawaaaa Ava, Scranten, Pa.
Taip gi turint savo krautuvėje dau
vi.okiu naleakBYgtų ir ivletilku
avgu viaeklese kalbose.
TKl.RFONAl: Naujai 303 — Bell W2.

• • > —
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IŠĘJOIS SPAUDOS DAliLUS SCENIŠKI
VAIZDELIAI VARDU

„Degtine" ir „Katrute."

FABIOLE,

• ••«'

g a n i kardinolo Wiaamano apytaka.
Vert* VYTAUTAB.

KAINUOJA PO

Kaina $1.00.
tmantiemi daugiau kaip vieną agtempUorlu, nuleidliamai dldellt nuollmtls.
Gaunama paa:

•i

CENTU.

Draugo" Spaustuvėje.

» S V . V. VARKAOIRI8,
312 t o , alk Bt., Brooklyn, K. T,

«<<!vMe^4 4 4 4 4 4 * *
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m*
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• uyi.
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-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA

4 t <- 4 4 *• 4

arba iv. JUstas išleistas.

Tik vienas iitss av^ntraatls yra
katalikiškai.

•I

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES
..i-iV;., -J
į
; ;;
SaWa^a«sisMa«aw«Nl PO VARDU

i

n

Į

I,

'

„Naminis Valku

Adresas:

REV. S. PAUT1ENIUS,
.
•.•>~w«~«..»»«».4.««'y . m

l Mln.iiil.il

•m-m w[ į c a • ••-« -»•

»•»

U l*UBLIO SiJUARB,
V/ILKKS BARRE, PA.
Kapitolat
.
- *150.000
Pervirtu
. $450,000
$2.625.000
Depozitai
Moka 3-6ia nuosfantl nuo tudėtų
M* pinigų

, -

_

Paa ji galima Rauti visokiu
torielku, btiodu, atiklu, puo
du, liampu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu. Yra in
ko pasirinkti. Atei,kite jH^rsitikrinti.
103—104 8. MAIN ST,,

•»»•».

IIK'.ll

Kun. A . Stasiukyną,
4557 So. Wo<)d St.,

CHICAGO, ILL
1:

444 44
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4 • f ••444.44.t4
^

•-- —-T^
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"DRAUGO"

mt

J. R 01111*,

... . ^ ,..,>,..,>. ...— Hr

Kainuoja po 12c, au persiuntimu. Pelnas eis iruteiRimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas

Banką atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 ponietu. subatomis nuo
9 - 1 2 vidv Vienyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenki&kai ir
lietuviškai,
.,

a : a*^a' •• <*-. •—

'i-.' »'•

"Katekizmas Apie
Alkoholiu/'

IVilkes-Barrc
Deposit & Saoings

BANK,

-> p •+».n.. l «,iji ! . n n, ii.ii įįmyi.
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MBaeMaaM*
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SAPUSTUVE
NAUJAUSIA,

. t!

imą

RIAUS1A GREITAI ATLIKKA

'!i

JVAIRIV ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

WILKE8-BAKRK PA

•••-••'
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L. R A U C H U T

............
...«.•

•*
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Ofisas atiaarytas kas aiaa auo % tes

Vytai Dykai Del Viru

Motinos

* * * * *

Dr. IGNOTAS STANKUS M.D.

autui Amerikai Ir Llituvaa Ulnauaaa.

M a h a n o y City, P a .

seru Seminarija
i

•Okittl piaigns. Išdirbs visekrus doku

gyvmtii (Atsiminkit, joK ki«kvit.M >^Np,^|Sffssgaifly>y
Sarti kaip ant iii>ai«nti«s). Uitai a«slgMyfci ir nebijok, rtijk tai-

CHICAGOJE.
'

laaiju.
BiaaMa pUlfui kaa 4Ua la vlaai da
ili svieto; t ai a gi perka Ir ilaiaiaa vi-

•TYVUMO
8PBANDO
HKAUDfiJIMO
ŠONUOSE

Lietuviškųjų Šv. Kazimero

• •
•1

aenlauila U e U v l i k a Baaka Bcrantene
ir Vleeje Apliaktneje.
Agentūra LaiTakarolU t a t Geriausių

Kaituoja $2.15 p«raiuritimui.

*

H

U N I O N TlCKET AOENCY.

Y p a t i n g o s GyduoMs.
jpltfu softfito uWi*n6JuiloiuU Ugomi* nuo kurty negali pąj*
M tTV.kValal a« HaoabttMal, arba I ^ J f f V T ^ i i t e , i P «

* • • * *

#

TURIU 8PECUALIŠKA DIPLOMĄ DI:L DARYMO OPERACIJŲ

DUSULIO

I t b V o mielai nuteiksiu rodi* Ir prisiusiu gerai gyduolei pagal tavo
ligų su nurodymu kaip reikia jaa vartoti, u i preke iahal malą. Rei
kia rašyt lattkus staolal pa» mane pridedant vlsadoi 8c. marke ant
atsakymo, uea kitaip negausit atiakymo. — Telpiri mes re kalaujamo geru agentu klokvieuamo dideliame inleite ir jy apHnklnė»e.
Agentai nuo Lietuviškai Lenkilku vyduoliu gali nldlrbtl nuo ftO
Uol. iki 13 dol. ant meneelo. Uidarh] duodame kuogerlausla,. Taigi
rasvkite roikalaudaml ngenturoa. Klekvlonaa lletuvl*kni» storuikas
telį>gl privalo uilalkytl visada muiu puikiai Lietuviškas gyduolei
savo Atoruose ant pardavimo, kad musy tautiečiai reikalaudami ga
lėtu U4M kiekvienu nunlnirktl Ir nereikalautų Uduotl pinigus doyanu kokiem* noru
nor« anga
apgavikams
tose aplinkose, itornykal, rašykite
vi'
yduolių,
nes
geras uidarbys ir parduokite ntusu
pareikalaudami
a m l gy
gyduo
viskas gyduoles,
gy«l
tyma Lietuviškas
kuriąs mvi gvarontuojame.
Rašykite
po antrašą:

it

$100.000.00.
$250.000.00

Didžiausia ir saugiausia
liauka miesto,
Moka 3 nuosiinoius nuo
sudėty joje pinitfŲ.

ftvklt man HHVO MaTtlkumi goral ir aiškiai (be tt».»lĄplmo) nei
Mou eina uo tik uiUo tavo »voikat«, bet Jubal tankiai, Ir a|>i« tavo

IGNOTAS J. DOHAN, Preatdeatee.
ANDRIUS A HKBOAN, VI<a.praaldanUe.
ALFREO J. MURPHY. Sakrat.rius Ir Ke.ininkae.
ANTANAS HURST, M<* P*Urajas.

\t

MfiiLUNOIO
SKAUSMO KRU
TINfiJE NUO
PATRŪKIMO'
AZMA ARB^t

8KAUDWIMO

U .f.

Nuošimtis 3 . 6 5 metams.

—•«

Kurių skaitytoju prenu
merata pasibaigusi, tiems
šis nunerta bus paskutinis.
Siunčiant pinigus, čekius,
arka "Money Order", siųs
kite ant adrese:
"DRAUGAS",
,314 East Market St.,
WilkesBarre, Pa.

GERIAUSIA
OYDUOLC
KUO
STRSNV BKAU
DfiJIMO DEGI
MO K B U T I N t J E
GALVOS BKAUD6JIM0,
KATABOS
U28IaAXDYMO
NEURALGIJOS
NUO
OBBBLSS

:

Uidata 10 dieną Balandiio 1SS3 metuosa.

itkAAAaAikaaaaaaaaaaaaaaal

"UETUVIfiKŲ-LElTOftKŲ VAISTŲ.0
Savininkas ir fabrikantas Geriausių

I '

.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

ALBERT G. GROBLEVVSKI,

str., Nanticoke, Pa.

j

SS

Juozas Szukis,

JONAS KARBAUSKAS

i .i

1ĮJ.J U.

,

KVIEČIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:

UtDRTA 1*4.

JOHN J. MEYER,
Kasininkas.
-»

.

ant pirmomortgage, arlm pirkti
najnus lai kreipiasi.

PLYMOUTH, PA,

M. A. Norkūnas

• L1..1.1.

«

First National
BANK,

jį Mes vedame visokj lega
jį liškiį biznį.
j Musy banktge galima
susikalbėti: lletuviikaat
M2 PMSHCT ST.. LAfRENCE, MASS. lenkiškai, vokiškai ir
angliškai.

SWALM HARDWARE CO.,

.

1

Man pevestui dar*
Imi atlieku arlistUkai.

turite Kerima, geriaus praša
linantį troškimo, negu kiti
PUBLIC SOUARE
~~ gorima salta, atšviežinan
Wilkes-Barre, Pa.
ti ir gcltatanti jusy sveika
1
= 5 =
...v:.: u
tai.
INITKD STATB NNSITAKY
11
3=
r
! " ? • i i n f i u i . u u1 "ir i i i r i i g
Ilfeisteliuok baknuki).
Gryno maisto ženklas ant K A P I T U L A S
$3751000,0*
21 Nerth Mala SU htts?M*, Pa.
kiekvienos bonkutės.
Perviršis ir ntpa
įvairiausi geležiniai daitai. te
dalyta nauda
490,000,00 palai, stiklas dūdos, plasteris,
įrankiai, sportiniai ir naminiai
Už sudėtus pinigus moka 3-čią daiktai.
Wilkes - B a r a , P a .

*

47-48-49 Bennett Bullding,
Wilkea.Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu

Mahanoy City, Pa.

visokiu ? o n k I u
draugystėm, o y- i
put ingai: Jįokanlu
Turi Kapitalo su nnosimCU tikučiu metačiais
Havu, anameliotu !
$190.000.00.
Ir padengta cellu- OI
loid'u, terpu, vė OI Sudėtu pinigu
liavų ir Karu nu. i j
$700.000.00.
*

•

L—fft

Jonas S. Lopatto

*\

iidininkas.
Mandagus

I

L.J

Office Nevv Telephonc 37,
ftsaidsiioa 1KM).
Lietuviu Advokatas.

M

(Ifirr iivra įtekmę ant kūno
fy\0į\
Banką priiiuroma
ĮjMpttiOH.
. SuviouytŲJįj Valstijų viilDnuuunia vasaros $t>W- dftios..
Moka II miosinuMus
mų yra tik sunkenybe p i l i n U n siuliMu pinigų, dalium
v\ii; saldys, msveiki ir visai susišnekėti lietuviškai.
netinka naudojimui,
G. N. Postlethwaite,

ero
Export Alus

J

^ T ^ T M « H ^ I ^ ' ^ * ^ * ^ ^ ^ ^ ^ * ' * ' ' "*'

Dirbtuve Uniformų
ir visokiu reikaiinjsru
daiktu draugijoms ir
nrkiestroms,
uideta
1SK7 m. Dirbame teip
gi vėliavas, aukardas,
arnotus, kapah tr t. t.
Reikalaukite iliritruoti kataltogru.

lSaON.4gatva

•

mmm

s r u DINA
PIGIAI

'H

usKviBTiarut

IR UTOKIUS DAH»W

KONSTITUCIJAS, PLAKATUB, TĮKIETUS,

i

* •

RAID&S STATOMOS DIDELE-NAUJAUSIOJO PATENTO-MAftlNA 'LINOTYPEM
M>nu?u»nam.

-

afl

"DRAUGAS"
MvkdSl.

n

Wilke.-l.ne. Pa.
I- :•!,;

PHILADELPHIA. PA.
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