*

iAVAITINIS tAlKRAŽm
BEIMĄS KAS

ČETVERGAS

> •

-

»

(THK PK 9ND)
Offkiul Ortrnncf th« Ll'hu»nlun lUmVV
t"*ihwtii Ailianc • uf Amurka.

* • . ! , • * .

HJBUSBEB KYlilIY IHIIRSMY,
3 1 4 East Market St.,

W U X £ S a A R W . PEWfA„
3ME.Marlwt.St.

WUk»t.Mr«, P*.
$2.00
$3.00

» KMUKU u k.ui Mli. •, •

"" " • " «"• •«> «• m • « — - » m* '

MM

—

i r a^» m« kiurti w*r«U*
RLV K K A U P A I
M CW*h S».,
Pi«*«, P*.
-

h

ii

'

Bff 1 : I

ac

-

B"

•$

mum.

{.•••>

J

•

I

.

•

-

»

,

' ''^••P

•WI'I*- * ^*

.

:

*

- t - .

•. J

•• , . -

.

.

.

.

.

.

-

— — — — — — —

L

•

•• ^

*

—•
»

»

:

I

l l l l — Į — — — — — — — — — — — — • •

•

i

• * i. k»v|-«>»r*ii *****

»i n » i M ' i

• !

•

n I I I

'

•

T

~

—

- • ' « " '

•

i "

..»«,-1....

••

• «^M»

•

=

—

' •

I

•

-

I

• -

•" ^ J M H ' *

KNTKRED Ag SKCOND-CLA88 MATTKU MJUU8T 21ST, 1 W , AT THE POOT OFFtCK AT VVII.KK.S-HAKKK 1>A., UNDER TUK Al T OK MARCH 3 ,
"

III

314 E. MARKET STREET,
W U k t i * » > , P«.

«

• — — — M P — • — M » « M — M M I — — «
i»ĮH IIIIH** i H į n

- _ . . . « - ^ » . - . , » , . w . ^ . . „ . » . ^ » - - ^ „ „ . ,»,',r.ij|- į,>i..,i.į..Mi nįj-į,

WILKKS-BAHUK, PA., 17 D. RUdI'lUOlO (At'(iUST) H»U M.

»

, » i i m•• i »

"D R A L G A S/,

••

h«4. V . * ,

*

•

III • i i P m i i n i

Organas Susivienysimo Lietuviu Rymo-Kataliku Amerikoje.

'

lt* J*

—

m

•

A H l '«>mnu*nu-Mum» uui Moftt) Ordeft
mutt b* «o kr-4cd (o;

:

;

iii i
Kf14 i i f l
•

SSBSaOB

I T T I I I . . . . —SC«

—

AdvcrtisiiiK Kates on Application.

LA1KRASTI S.

. « i

» rwk»Ui» r«iki*
mu
IftipU »wo aUrciu:
I
„DRAUGAS",
>\Ą E NUtUSfc. WUU.B*w, P*.

H

• Hm ttttHĘm

SUBSCRIPTION RATES»
lt. Umtw) $U»f* . . . . . $2.00
C«n«d« »nt u<l»«r P*
u . . . **.QQ
•• —

Metai UI.

189T.
i

ii i įiili i n ii • « I 5 T . Į | S S 3

—-

=5SS

:j

tu pasitaisymo pasiryžimu. tik kai-kur Gardino gub. kams geros kloties, toliau kįla augštyn, ypač malonu, lę~~medeliu Sodinimo gegu
Keik jipms rasti Dievo tur (Sokolkos ir Slanlmo ap.> kalbėjo, kuriam tikslui ši kad prie jos žadina mus šv, žy nę, Vaikai veik nuo pu
iu} atgailos Sakramente; to ir Išdalies Telšių ir Roseįmų tasai susirinkimas sušauk Bažnyčios ganytojai asme sės motų lunke tosios dienos
nai Jėzus įdės savo piritus į apskrityse (Kauno guW) ir tas. Paaiškėjo, kad ininiste- nyje Jo Malonybės Žemai ir buvo didžiausiu pabarimu
jįjji) ausis, ir dasilytos jiĮju Vilniaus bei Trakt) i\\>. (Vilrlų pirmininkui p, St<di|>i- čių Vyskupo, kuris, nepai pasakyti! Ąebeleisimo tavęs
; ^
liežiuvio, ten \UI\VH galingą- niaus gub.).
nui išnaujo užtvirtinus Ka\i sydamas savo amžiaus ir į vaikų švojįitę.
jj savo žodj "Kffeta". Atslno draugijas, reikia išnaujo silpnos sveikatos, malonėjo Užsakytą dieną (15 geg.)
o
Dailininkas
Kasys
Sta
perrinkti jų valdybas, tal-gi susirinkime vadovauti per nė vieno mbkyklą lankim&o
Dovydas^ apie pagony &ta darykie,
brauskaa.
Kunigas
Jonas
JUkciJa, I Kor. XV.
ir "Blaivvbės" susirinki- visa gan ilgą susirinkimo vaiko nebujiko namieje, net
bus kalbėd^nas, sakot u t u r
Kuniekls
pakvietė
žinomąjį
Broliai: Apsakau ausis, o negiinlij tur htpas,
mui reikėjo tai padaryti ir laiką.
kurie gan«i — tai valandai
mūsų
dailininką
p.
Btabraus
Ijvangem* kurią jum* o nešneka^*.
pasiliuosavio,
priimti naujai pataisytuo
Dvasi^kojt^
: '
Marcinkonįs
(Trakų
ap,).
kį,
kurio
paveikslais
tfusų
Katalikiškos Žinios.
au, kvtri% priėmėte t» prasmėje tą patį galima paTvarka buvo tokia,
sius įstatus. Pagal naujai
Marcinkonyse
pradeda
at
visuomenė
taip
gorėjo*)
Lie
šv. Mišių vaikai važiavo į&
|ij:*tovitcK Por kurią ir sakyti apie nusidėjėlius
užtvirtintų įstatų galima
tuvių dailės parodose, prisi "Blaivybės" draugijon pri sirasti po truputį blaivybės girią eglaiįių prikastl >nerym* apturite; Kokiu kurie, neveirint } nuolatus
r
šalininkų.
Seniau
čia
labai
dėti
savo
patarimais
prie
galtės gi t|ko indus, sdrius,
iminėti ir nepilnamečiai, ko
u jutu* apsakinėjau, jei- Baži\y<5ios persergėjimus; Blaivininkų Suvažiavimas.
atanfittato U* jeigu ne dy* kad liautai piktai darę, jie Berantone, Pa,, pradedant gražaus štilio Luiajnus (Vi seniau nebuvo galima dary girtuokliavę, bet ėmus a, a, ragaišius tvarkyti, vežiman
leikos apskr.) bažnyčios at ti. Visi valdybos nariai pa kun. Šablickui uoliai kovoti rengti, tirįžus vaikais s
įtikėjote. Nes pirmiaus savo nedorybėje tęsa, To nuo 8 d, rugpinfio, buvo vinaujinimo. P. Stabrauskis liko tie patįs, tik į revizijos prieš glrtuoklybę, ji sma medeliais, kas linijas sų vhv
padaviau jums, ką patsai kiuos Sv, Dvasia vadina kur šutinis Amerikos katalikų
sutiko ir drauge su savo mo komisiją vieton pasitrauku giai sumažėjusi, Vėliau prie ve tiesti, kas duobes kasti,
iįįvfcu, kad Kristus numirė ?iais ir bebftlsiais Šunimis, blaivininkų — Catholle To
kiniais jau pradėjo darbą. sio p. Prijalgauskio išrink jos naikinimo prisidėjo ne kas nėšio kiti sodinti ~
ntuaid^jiiuua mflsų pagal nes nors jie rodiiasi visus tai Abstineneo ITnion — su
maža ir kun. Petrulis, To visiems t» o darbo (pasoJ
kad yra palaidotas ir pajautimus turį, bet blogai važiavimas. Atvyko popie Dvarų pardavinėjimas ru tas p. Piktšilingis.
dienoje kėlėsi juos suvartodami, padaro žiaus delegatas, Jo Malony sams. Laikraščiuose jau bu Tš šių metų apyskaitos naudingo darbo matyties nta 830 eglaičių), Po dais
U pagal raitoj juos sau ne tik kad nenau bė antvyskupis Diomedas vo nekartą minėta apie dva paaiškėjo, kad peniai "Blai jau ir vaisiai. Štai liepos 3 bh kvept(|ėjus, vaikai s
5
|įd regėtas yt* nuo Cefo, o dingais, bet da pragaištin Faiconio; Pittsburgo vysku rų žemės pardavinėjimą ru vybė" turėjo 130 skyrių, o d. per Onos Mišk^Vtės ves darė eilėmis po du ir,
tuves degtinės nesuvartoję
it nuo vieuutklikos. gais.
traukę "saulutė tekėjo, la*
šiais
metais
pribuvo
dar
10
pas Canevin, blaivininkų sams Lietuvoje. Ne tik Kau
nei
lašo,
Tiesa,
viertas
brolis
regėtis buvo dauGirdėjimo ypatinga nau sąjungos pirmininkas kun. no gubernijoje vedama rusų skyrių, tad išviso 140 sky buvęB apsirgęs, tad jam jau poliai mirfcėjo", nuHngsnla*
nu nekaip nuo penkių ftim- da yra tas, kad girdėti ir Callabau ir apie 800 atstovų kolionizacija, nuo pereitų rių. Pasirodė, kad skaitlin
vq šileliu.pon jau klok pir*
P&gydyti
atnešta
pusė
bu
laroląi vieuu kartu, iŠ ku- suprasti, kas yra sakoma, iš visų Suv. Valstijų Saliij. metų ji daroma ir Suvalkų giausias iš visų skyrių yra
miau buvo atvaži^u$ioi
teliuko.
Matyta
kitų
ligšlol
Ifrflaug iki šiolei gyvena. Bftti taip apkurtusiu, į kad Buvo taip-pat kun. P . Sau- gubernijoje. Pereitą metą Marijampolės skyrius, Su
mergaitėj patogią vietą
tebetikima,
kad
degtinė
iirie užmigo. Paskui bu- negirdėti — tai didelė iiolai- rusaitis iš \Vaterbury, Conn. buvo *4ViltyjeM rašyta apie valkų gub., kuris turi pirkęs
rinkusios ir ugnis sųk
esanti
geras
vaistąM
Alaus
Regėtas tkuo Jokftbo ir mė. Tegaus atmesti tiesos Mitingai buvo laikomi teis rusus kolionistus, kuriais jau net namus,
šios,
f
buvo irgi nedaugląusia. To
Pasku- balsą ir paniekinti tuos, ku mo rnmuoso. pelegatus svei apsodinta Oaisiunų dvaro Į "Blaivybės" centro ka
dėl girtų visai nesimatė. Prasidėjo žaidimai,
P?*«
rte tur ižtaift kad buto klau kino mtdito atrtovirt^tr trt- Žemę Aleksoto valsSfAj^ ir są inplaukė 1536 rubM o iš Toks išmintingas padary nėjimai, dainos, žiniav pa
iu giiut*. Hes a i esu somi yra tai didelė nuodė sėjas M. II. Kdwards. Sere- grafų Mielžinskių parduo leista 1397 rub., tad kasoje
skatinant tai saldainiais, tai
mas vertas didžio pagyrimo.
lauaias tarp Apai mė. "Kas j\js klauso, pasa dos rytą (9 rugp.) apašta tąjį "Valstiečių Bankui" lieka 139 rub. Tie pinigai iš
riešutais. | padrūtinant arba
W
,
Butų dar geriau, kad nebū
ta, pyragai, atlriu.
ų, kursai neesu Vertas, kė Jeaus, Manęs klauso, ti liškas delegatas laikė kated Svetošino dvarą, Naumies leista "Blaivybės" pirmi
tų buvę nei alaus.i Kaip* tai
Nfejutoįns saulutė slinko
bftSiau vadintas Apaš- kas jus niokina, Mane nie roje iškilmingas mišias, o čio pav., rusams išdalytą. ninko algai, naudingų blai
išrodytų gražiai, jei visoje
vakarop. Pradėta pi
kadangi persekiojau kina, O kas Mane niekina, vietinis vyskupas, M. J, Ho- Dabar gauname žinią dar vybei platinti knygučių
Lietuvoje
nebegertų
svai
žaislai, \4eus inkopęft pi
o bažnyiUą. Bet iš my- niekina Tą, Kuris Mane ban, pasakė labai iškalbingą apie vieną dvarą, kurj pasta spausdinimui ir kaneeleriginamųjų
gerintų
per
ves
m
tos Dievo esu tuo, kuo esu siuntė."
pamokslą,
Buvo parodos, ruoju laiku tasai Bankas jos reikalams. Kad "Blai tuves! Tuomet butų žmonės pradėjo pasaką sekti, kiti
visi apsode medį ratti indoįįalonė jo manyje nebu- Kas buvo pasakyta apie prakalb.es, bankietai ir kito nupirko, būtent Paširvineio vybės" pirmininkas, kun,
sveikesni
ir
jų
kišenės
.svei
miai klaąsėsi, Bet vos spėjo
tušSia, bet daugiau dir- dvasiškuosius kurtinius, ga kie iškilmingi atsitikimai. arba Abromų dvarą, Višty Marma, pasekmingiau galė
kesnės,
Sekito
gorų
pavyz
n
čio
vai,
Vilkaviškio
pav.
užregsti
Hvaidylą
pasaką,
tų
darbuotles
apie
blaivybę,
\ n už anubi visus, tiktai ne
lima
pilnai
pritaikinti
prie
*Seniau tasai dvaras su dide Garbinga**! Žemaičių Vys džių!
8v. Tėvas serga,
užslinko jdebesys, ir pasipy
myliita Dievo su bežadžių. Nes kalbos nnstojimas yra laikomas kaipo Bugp. 10 di suėjo aštuone le giria prigulėjo tūlam len kupas paliuosavo jį nuo baž Gažčiūnai (Kauno gub.). lė lytus. I Pilsidėjo dangin
prigimta pasekmė apkurti ri metai, kaip Pijus X uže kui ŠaČinskiui, kursai prieš nytinio darbo, o kad turėtų Jau dveji metai, kaip Gaš- tis nepritytiems į artimiau
ini iv. Petro sostą. Bet po keletą motų buvo pardavęs iš ko gyventi, "Blaivybės" čiunuose gyvuoja "Saulės" sio ūkininko kluoną ir t 0
n
a
taip
kad
dvasiškai
ap
IvangeUja, Mor„ VU. 31
poozijąf
piežius pats negalėjo daly žydams. Žydai, girią išnai draugija skiria jam algą iš mokykla. Per dVojis metus baigti pradėtąją
kurtęs
nusidėjėli*,
tampa
Į|4-37, — Anuomet, išėjęs Jevauti iškilmėje, nes reuma kinę, laimingai dvarą par savęs. Per susirinkimą pa turėjome mokytojų suval kaip dAlamacijas, dijalosykiu
ir
dvasiškuoju
neblMus ift rūbelių Tyro, atėjo
tizmas palaikė jį tą dieną lo davė "Valstiečių Bankui", aiškėjo, kad labai ir labai kieti, poną K. Oeriiių, o da gus, prakalbas. Nors vieta
liu.
Sydoną pas marias Clakursai atgabenęs rusus, že reikia "Blaivybės" sky bar jis jau aisisakė. Jis, bū nepulkiijusla (ant mintuvų
voje.
Prof.
Kttore
Marebia. . „ ^ per vidutį rubežių Kalbos dovana yra suteik
mokykloje, pasistoję kalbėjo), bet eilės,
fava, šv, Tėvo gydytojas, sa mę pareeliuoja ir rengiasi riams remti savo pinigais damas mūsų
ta
mums
tam,
kad
Augšfj>ekapohK>8. Tr atvedė pas
ko, jog popiežiui negresia statyti pirmąją Suvalkų centras, vadinasi vyriausio daug gera padarė, nes yra pasakoj |nai vaikams sekisl
tusi ir nebylį, o mol- Jiausiąjį garbintumėm, sau
gubernijoje kaimo cerkvę, ji "Blaivybės" valdyba darbštus ir doras vyras. Die puikiai, p - Toliau kalbėta,
joks
pavojus
ir
kad
pasitai
kad ant ano uždėtų ir artymui laimę pagamin— Be to dar tasai pat Ban Kaune, nes kada centras ve jam padėk D toliau va reik 8a^'b kraštą mylėti,
sysiąs netrukus,
tumėm,
j
e
i
niK>
šio
tikslo
ift
ą. Ir, paėmęs jį nųoRakas rengiąsis pirkti iš Vi stovės ant tvirtų kojų, stipri ryti naudingą ir garbingą apleistii dėl jo dąri>U<
įuo minios, įdėjo J a v o krypstamo, galima sakyti,
žainio žydelio, Brauno, kai bus ir visa draugija. Užtai darbą,
kuo ka?| gali, mokslu ir pi
irštus į ausis jo, o unspio- kad dvasiškaisiais nebiliais
mynijoj gulinti Lankupkos kiekvienas
nigu li«|;uvių vardį kcrtti
"Blaivybės"
(tesilytėjo Heiiuvio jo, tampama Jei pamąstysime
dvarą,įkurį žydui buvo par skyrius laiko sau už prieder Griškabūdis (IjFaum. ap.). garbėn. įSumanyta, kad vai'
paveizėjęs į dangų, at*i- apie įvairias ir baisias lie
davęs Sergijus Matulaitis. mę įmokėti kas metai centro Po šią parapiją labai serga kai, išsiladėję saldainių, ku*
^Uksėjo ir tarė jam: Effeta, žiuvio nuodėmes, kaip kei
(tirdima kalbant ir apie Nor reikalams nemažiau dešim ir miršta žmonės, ypafi seni riuos n | vienam tėvai retItai yra; atsidai^k. I r tuo kimas, prisiegavimas, bur
ir maži. Turbūt, nuo šalto kai^iai4 ntiperką, lįprašyt^
vydų
dvarą,
kurį
vokietvsties
rublių,
įsaky
k t i s atsidarė jo ansįs ir at- nojimas, šmeižimas, mela Gubernatoriaus
oro,
nuo tėvkkų po kelis skati
savininkas ketinąs tani pat
Maldaujant
susirinkimui
Vilniaus
gubernato
I Ii
isirišo jo liežuvis, ir kalbėjo vimas, apkalbėjimas, nedoŽiemkenčiai
javai
—
ru
kus
ir
pavestų
tėvynės
rei
Bankui
parduoti.
Jo Kkselcueija Žemaičių
gersi. I r prisakė aniems, rios kalbos ir t, p., tai su rius p. Liubimovaa iftleido
giai Ir kviečiai*~viduttntš- kalams, kaip antai Lietuvių
Vyskupas
pažadėjo
rafttu
"Viltis".
įsakymą
į
Vilniaus
ir
Bmurkad niekam apie tai nesą* pratimo, kad geresnis btivo
kai ilrodo. Vasarojai—mie ir Dailės Mokslo Braugiiai,
paraginti
dvasiškius
ir
žmo
:
fjkytij. Bet kuo daugiau* ji- padėjimas, to evangelijoje gainių miesto gyventojus, Kaunas. "Blaivybės" vižiai,
avižos
ir
bulvės—geri,
"Saulėį",
~
Žiburio" na*
nes prie "Blaivybės",
•jiliidraudiutMo, tuo dau- aprašytojo* nebiHo» nei kaip kuriuo draudžia i&duoti nuo
o linai beveik visur blogi. mams 4rba kun, 'JHųno fonMitotituiai* HUMirinkitiiuK 1 7
Tolinu
nutarta,
kaip
ir
moli
bei
dykai
duoti
feftutv
j glaus apsakinėjo. I r tuo di- tų, kurie taip ^nedorai savo
dieną liepos. Jo Malonybės pereitaisiais metais, fcusti Dobilai ir siena* jau suvaly dan. — Tuo taipu lietus su*
slaptoms
mokykloms,
bei
Kitas
jillaus stebėjos tarydamit liežlnvį sunaudoja.
ti ir jo mažiau, kaip anais mažėjr^ buvo galima kte*
kun
praloto
Maeulevieiauš
blaivininkų
kalendorių,
ku
dorai visą padarė; ir kad dvasiškojo nobilio ženklas padėti ti»ms mokykloms jau
metais.
nanutoHe,
erdvioji*
lietuviš
ris
visiem*
nariams
dovanai
man ifėiti. Baigiant, kun.
tai
pinigine
pašaipu,
jau
tai
j | i # k n r t ę girdi ir kad neby- ym maldos ir dievotumo paGyvuliai
per<
jotnarkus
bu
kais rastais papuoštojo sa |*areis.
klebonjs ]>apa«akojo, kaip
proSių apleidimas ir tikėji mokymu ar raginimu. Pra* lėje antrą valandą po piet
jliai kalba,
vo
pigesni.
reikia medeliai branginti,
Sumanvta išleisti elemeni
mo priedermiu nepildymas. sikaltusieji tam isakymui
!
Nemirai (Naum. apskr., medeliais namus papuošti,..
Kaip daug ytra nebilių tame bvlsią baudžiami iki 5(X) rul>- susirinko apie pora šimtų torius, kuriame butų žadi
"Blaivybės" Draugi jo* at nama į blaivybe.
Urifcknbfldžio parap,). Šia- ir medelių sodinimo dienos
žvilgsnyjet Nors jie gal iš lių arba 3 mėnesiais arešto. stovių ir svečių.
Kaip ži
Patariama "Blaivybės" bie sodžiuje 6 liepos (22 bir atminimui išdalino po
PADARĖ.
kalbingai šnekėti apie svich Derlius Lietuvoje.
Ro nia "Blaivybė" turi savo skyriams įsitaisyti savi na
gutę, ram tyčia su daugd
želio)
pas
ūkininką
Kudir
to reikalus, bet apie Dievą, gius Kauno gub. jau pradė skyrių visuose Lietuvon mai, kuriuose žiemą galima
paveikslėlių h) tik atspaus
ką
kilo
gaisras,
sudegė
gra
||[ Cleraį viską padarė! Sau* Jojo garbę, J o priaikjrtmis, jo kirsti. Dažnai pasitaiką kraštuose, užtai suvažiavi butų apsišilti, arbatos išsi
Knip u W
| W
I
M
te*«u
Q«l
Imtu
ugt»l.
J
5
r
"
?
Mf
ė nustebusi minia regėda- BainvflioB prisakymui^ ne pastaruoju laiku lietus žy mo matyt,buvo Žmonių Kau gerti, užkąsti, žodžiu — kad
padnriita ir daugiati nuosto- 2, A
. u , ; AlĖ
Jėnus k\n^iam žino, kaip tai yra, nenor fine miai pataisė bulbes ir vėly* no, Suvalkų ir Vilniaus ^uh. nereiktų eiti karčemon. Pa Ho, bet *ub*g?F»monės a,^ U^H
^ ^ a m b ė j o dail*
H>
keti.
Taip,
daug
yra
dvasiš
l»es
n
ės
sėjos
vasarojų.
• "Sėja i rūtą, sėjau mėtą,
sugrąžino girdėSusirinkimą atidarė ir jame galios kun. Alekna ragino J 2 J
kųjų kurtinių ir nobiliv. Žolių sėj«>s Lietuvoa gu pirmininkavo patsai J o Ek- prie dorų pasilinksminimų,
kuku!? ir vaikai dain
nelaimingojo .Tiems taippat wik prie Jė- bernijose ne visai gorni ni- selei^ija Žemaičių Vysku kad atitraukus ypač jauni(Jųarijampolė* mi \m |rlžo betemstant
H sujudi- aauH kreipti** Tikroje a t
noj-H paniaraitiais pas Kasparas Cirtautas. J o m a s l m o Artybės ir jos pe- a p.», Pavasarį Vietiniai toj
kiekvtąnas
Jėmu* Šir gatbije mik JfoHbtt ir rasti
tsippat žymiai ėmė ftviesenybė |MMVfikino susi Aonm seaytės —- paleisjtn* uigai, pritariapf p. mokyta
vo pasą I
nuo lietų tai.«yttfe Birželio nokusius malonia prakalba, vystės. I s susirinkimo ma j u į Ibuvn snrmrfv SUav*m
klos v i
enasto
d, sėja Tisai gemi atrodė, kurioje littkėio -blatviniii- tyt, kad blaivybė

ienuoliktoji
NedeKapo

kurtiniui ir ueMUui dvu^inkanu ir tnm» kuria neiiuo
kaip rasti Birelio* ramybe;
kuris neklauso saVo ganytujų Imlao; dėU4 jų *4pavcizdėjęs JėztiB i dangv atsi-
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aairgybinis, kuris tų vo linksmi ir nematyti buvo spaudain, kame ir bliu sįira- Geria vi^ai, bot ir mote piftvirtinoį
| | t # r o kftlba, kaip JU>ki-|iidi% kftipo tvirkinantį žmoSomos įeigos »r išlaidos dėl rį*. Praėjusių žiemų tame nedavė žinios policijai* ti
^ į p bevažiuojant ap-Uiea, panaikintų. Bet iŠ tyt naktį dabojo miestelį. Ir girtų.
Musiji miestelio mergaiėių angsėiau minėtų pataisy kaime du girtu vyru nusi- nuėjo pas burtininką, kiiq
^ . ; A n t rytojaus paai-jptrtšynių nieku neifcėjo, O atėjės į sodžių jau girtas
ai krftvomis prie j žmonelės girtuoklyste die- pradėjo landžioti iš vieno daugelis nėjo ten, kur buvo mų. Taipogi nutarė pinigus kramtė nortis.
žinome, nepasakė, kur pinfc
ii-- mat, iftprašy-lvaiėiui Ragučiui aukas vis kiemo į kitų norėdamas svaiginamų gėrimų, bet ėjolaikyti gminos kasoje. Kle
"Liot, žinios". «4i dingo.;
daugiau gauti išgerti, Taip ten, kur buvo blaivi. Užtat bonas visai nieku neprigu
us neaė Lietuvos
ir
« » «
Tai vis vaisini tami
J; j
įėjės vieno ūkininko trio- mūsų jaunikaičiai bemaž lės prie pinigų, jei norės,
jaį» siuntu
Salamiestis (Pan. up.V
bon, kame buvo vaisinami kad ne visi buvo ten, kur galės prižiūrėti darbinin
#$gft* kad jaunučių
*M
kus. Viso to atlikimui, me
prie gera, prakilnumo žilių kaimos keli pusberniai sveėini, atsisėdo niekieno galėjo Išgerti.
uitlntos,
nebeataugtų j * ^ U o s vakaronei Įmyliu nekviestas su kepure už sta
džiagos pirkimui darbo priOLD i?
į lo. Kada kas tai iš sveriu Pušalotas (Pan. pav.). žiūrėjimui ete, išrinktas ko
iukybių viliojamos! 8tip susirinko
'
" i vakaruškas
*"
Bukšenų kaimų. Čia pasi paprašė nusiimti kepurę, (legužės K\ d. miestelėnai mitetas iš trijų ūkininkų ir
na Potrauskiutė, 12 t&
tų tėvyne, nebemasis
gėrę susibari ir susikumš tai jis neklausė. Ryta susi galutinai pasiskirstė j vie- vieno dvaro užveizdos.
CENTRAIJ BKOOKLYN, ti| amžiaus, Jpno Jau
|}:f Amerika!
čiavo su suaugusiu vyru iš kirto su to sodžiaus žmo nasodžius, kurie buvo mati
k 6 augiutinė, rinko
"ftnHinisi**
N.
Y.
Lukšiai (Namu. pav.).
UitkSėnų kaimos. Tasai ta- gumi L . , , Paskui to žmo ninko išmatnoti. N'iskas ap
po stovin8iaid vietoje
E
¥,
( ia buyt) šitoks atsitiki- i\ris. Tuo tarpu atvašiavi
lai
(Naum. ap.). pot&varytns iŠ susirinkimo, gaus bent dviejose vietose* sėjo be jokių ginėų ir nesu Kelių apšviestesnių vtdntiePrastesniems ėių sumanymu 1905 m. buvo mas:
Inkomptlvd ir pradįjo at$i|
įunkų tlaų Šiemet Keršydamas už iežidimų jis bu^> jpiauta ranka. Tas sipratimų,
Antanas:Luiuis, pusamžis tilkarus, Nelaimingai ma
primokėjo sutvertas liaudies kuvgvnė
ivo j>asamdyti darbininkai 8\\ Petro ir Įvi Povilo dieno žmogus atėmė visgi iš sar vienasėdžiams
m ;pitoti. IMrbo aparėtai je su savo sėbrais užpuoli gybinio kardą, bet paskui mlo (>(M) Hgl 7^0 nih. Prie to lis. Apie j | susispietė gabes žmogus, per 20 metų Ameri gąitei tapo nuvažiuota vi
daugiau, kaip ($00 rub, ne nis jaunimas ir keli senes koje dirbo paprastus sun koja. Petrauakiutė numį
kaimos prieše ir atidavė.
, nedykavo.
Šeimi
begalėjo varyti. Jei priva nieji, Pirmais metais skai kius darbui* ir gyveno atit k|it> tik paimaSė ją na
šiai geležgaliu sudaužė
siUlė d e g t i n į bot jii
Pavyzdingi darbi jam galvų, grasindamas tuo Lygumai (Šiaulių pav.). rydavo bent keli ūkininkai tytojų buvo 20, knygų 100;kuožeruiausĮio laipsnio, šoi* I WMdojimn« atsiliko m
pa$iu ir kitiems savo ne Krautuvių yra nemažai, ligi 600 rub., tai traukė bur antrais skaitytojų — 30, mynoje pats fcoštaa, Laik
o kapin
prieteliams,.Stni prie kokių bet kuorui visi»s žydų ranko tus. Sodybos paliktos ant knygų — 150. Paskum 1907 raščių jokių neskaitė, badtti
AhulŽių yra apie 10, vietos. "Pleeininkams" pa m. buvo įsteigtaH Marijam i jokių diiugijų nepriklau
baisenybių veda piktos va se.
karuškos ir girtuokliavi- Šventadieniais visos pripil skyrė 4 dešimt, žemės gany polės "Šviesos" skyrius, sė, bet darbą labai dabojo,
atidaroma i klesa mcd. T^iinų ūkininkai ir vi- dytos. Nors klebonai ir eina kloms. Galima tikėti, kad Knygvnėlis buvo panaikin tai-gi ir pasisekė jam susi'S;iiį'
gainioti iŠ aludžių, bet nieko tas išsiskirstymas nepabai- tas. "Šviesos" skyrius įstei taupti pinigėlių į porų tūks
SHrtn^vos ūkės mokyklos, f
altė*$r privalėtų karianti
negali padaryti. Blaivinin dys aplinkinių sodžių, kurie gė savo knygynų, knygų bu tančių dolerių. Pasitaikė
aldinę klesų priimami mo*
m tokiomis vakaruSkomla,
kai ligi to laiko esti, kada norėtų išsiskirstyti, bet bijo vo daugiau 200 — vis moks taip, kad Eilinio pažįstamas
f baigusieji trtkleaoa
n^elatl jų savo kaimuose ir
degtinės nemato, arba ne
|b Mokyklas arba išėję
M
liško turinio. Bet 1908 m. ifi Brooklybo-nusipirko ihv+
vis to "ru
o
ndouai.
valdyti
nuvažiuoja kitan miestan.
n?sų keturių klesų gimnavaldžia "Šviesų" uždarė, li mų Conneetieute, Jis ta( pri- karaliaus
••"Kitame
miesto,
girdi,
ga
l^lirtfeii arba komer(Ukin. ap.). BirKuliai (Zarasų pav.), Bir kome be knygyno.
Buvo riulė Luiulams pirkti šalia Žtonėi lankią Si<
lima
gerti,
blaivybe
paliko
mokyklų. Norintiems želio 12 d. vietinis ūkės ra
želio 19 d. buvo vakaras. prašyta vyriausybės pada savęs farttįę. Aiitanaa Ltd* atmainų, O labiausia laųl^
reikia krolpties į mo* telis "Arklas" laimingai me Lygumuose*' — toks su Vaidino •Ponas ir mužikai* ryti pabaigtuves (likviclaei- uis, nieko nelaukdama^ lie
H
c
arbininkai,
darbama
pi
f-tttfH direktol^ij šiueradre- užbaigė savo veikimo pirmų pratimas
apie blaivybę. ir 'Goriau vėliaus, negu nie
ja), gautas atsakymas ~- pos 20 d« Imvažiavo su pa-jiMnant. Be* i\ kartų
LaikraSėių
mažai
*nteį»w
ojaua-Romnų gel»- j | trimeti. Jisai daug gero
kad'. Vaidino vidutiniškai. galima daryti, bet knygynų ėia, aplimįėjo famų, stide- i i i ŽymiaJ gu^nenk^jOt
nu Jisai ūkininkams atnešė j mokino Vakarėlių, vakaruftkų, nie Buvo apgarsinimuose vi sugrųžinti negeistina.
rėjo jų u8 2000 dol. ir dftvA |&naa taių krinkė
u vesti uko, dirbti že- kuomet nerengia — Šitame sur, kad busią dainos, šo
\ Kauną
100 dol, aijt rankos, tJJ ko^ I p k a i . dorai tie,„n,
"Liet.
Uk."
apskrityje
niekas
ir
uegirvartott
goresnes
sėklas,
gyventojams 2 |
kiai ir skrajojamoji krasa.
o padaryti į | l a u a l d ^ c »iel
naudoties ūkės Įrankiai* ir dėjo vaidinimo, viefių susi Bet to visai nebuvo. Žmoltul.
Kurtavėnai (Šiaulių ap.). pirkimo Mint, Luinls paai*- m* O Šiaip reikia
rinkimų
taipogi
nesti,
gir
tai
pigesnėmis
kainomis,
nėms nepatiko, ypač, kad Zuikių globėjai, Kai-kurie mė su aavim appo 80 m ^ bfityti,
Įįževos, Pašvitinio^
ių, Svėdasų ir Ska* "Arklas" turėjo savo kny- di: Kam tos vakaruškos rei nebuvo dainų. Pnblikos pri mūsų dvarininkai užsiėmė amJJaųs iB^ikimų vyr^ My
Nes katįrte ir gauna
laikraSMus, skleidžiau kalingos, gerian pasidarysi sirinko, bet daugelis buvo ypatinga zuikiu globa. Apie kolų Majeį?^, kaipo tnrpi
jWto atidaromu nuo
.*& konsulio pai
taupomosios kasos
<ug Šviesos mūsų žem me alaus, tai pasilinksmin girtų. Bet tas visai nenau- tok] auikių globėjų, jau bu> ninku ir jUįtyfyninkft. Luini* t |omi suukn
dirbių tarpo, Stipriausiu to sime, Naminj alų daryti mū jiena, nes paties pirminin vo rašyta "Liet,
M
aitra toji
ratelio stipinu buvo iv yrasiškiai papratę.
Padaro ko trioboj buvo žydas, ku būtent apie Kuršėnų didi- dėjo 16 8iiu|titiių aavo vvrui it l#igva ir
fyi viešnia dvarponis p, F.daugybę alaus kibirų, puota ris turėjo dideli veSimų deg kų-ponų (Iružauskį.
Dėlei brusloto i iddiuriui kižoidų, 1 puvii^ laukia, ka<
didžiausia... ir gers kelias tinės. "Dauguma tų 'dievaiti* į>
J l s a l lu tlktevi l o
o buvo net keletas
dar davė i pinigų keMonei. l | t ų Šiokia ar
is ii "Mušu duo- Km*u
'
*
RS i
i
mti* sutrinkimuose m« dienas, ligi iSgers. Kada pri datar vaiko iš vakarų, bet Žemleėlų viršininko nus- Diena buyb Šilta, taigi abu \ą> tat jio
preudimu jis tapo nubaus du be^ldiirtiu nuo geloiinke- \% kadangi
^taBuomonPa^
nurodau meni kartais, kad paaukoki ėia turbūt uejrali..,
ukįMnkams, b<t ir dai^bais me M, I), namams, 'Mauni*
tas kelių dešimtų rublių pa 1 to stoties t famių, gorokai \fn irmalaiipt
«
Vabalninkas
(Pan.
pav.).
st0ngdavos pakelti jų. iikę, m ui" ar kt., tai klausosi,
bauda, kam iSnuodijęs ąpio-' stiSilo* Lninis pamatė, j<ng 1 ;Mtusių ir semai J ^ ^ H
laaanuuskaav LigSio)
Daugelis
sodžių
užsimanė
Tiio tiksiu dalindavo imo* kaip apie geležini vilki), ne
linkės valatio<5ių Sunia. Tiek pinigai bynsloto kižoniuįe j(|j gyvenr vi "' J
l malūnai buvo žydi)
skirstvtls i vifnasėdžius.
ndiiis Jomdirbvstės laikraS- žino ko tas reiškia.
pat buvo nuteista, įkad Jis sufilapo phdtaltib Tad^t d^au
a t0|
kai-kurie
jau
išsiskirs.
Ma
\
«via — ^Ženulirty", ^Saitl*
atlygintų kaikuriems nu gas Maj^rivs patarė pinigįi* Hirie geidžia savo
1 M
H
tininkai
atsiųsti
valdžios,
Aviliai (Zarasų pav.),
lllUit
u, pnv.). nį* , Y^nybp , be to savo
kentėjusiems valstieėlnuB padėti \ i^pono vidurini ki
'?
Nuo .1909 metų pas nm* dvare taikydavo ir duodavo Kandasi tokių žmonių, ku visi jie rusai, bet vietine už jų nunuodytuosius šuni$. šenių, o k^d neiSpidtų, pri uįhfiti. Bet yra Ir tokių, ki
pradėta sausinti balas. Že- Ūkininkams gražius erlUus rie su staliuko pagelba žada kalbų moka. Niekur jų taip Pasirodo, ne vieno ftru- segti juo» \ m apHkuto pido 1 imsi budoirti,
Už tokį uolų vis b) ž/inoti. Atsitiko taip, ilgai netrukdė, kaip Zironių ža\iskio besama zuikių glo pamulalo. iminis taip ir pa livo tėvynėj, Kiti gi jį
se kaaa grioviu* ir bulms,.,
dairi platumo ir dutUavlmosi "Arklo" sutd- Vieno ūkininko prapuolė sod.j tmo balandžio 20 d. bėjo. Jo pėdomis sekama ir darė. AtĄjfl vietų, rado m> f iondę tamsybėj ir
pU$p įaMksnio ilįjupKid, TJŽdar i^kimąa )>ai»odymui tam pinigų 25r. Namų Šeimy darbuojasi ir negali nieko Kurtayėnų grafo Platero. Tr mie tik Vi^nų frenukę, o kiti -)«-} nestinga tokių, W
veikėjui savo dėkiugumij niniais, neradęs pinigų, pra padaryti. Priešingai pusei ėia butą iftmėtyta dvaro že visi dirbo įint lauko. 4budu jiiaėtinai ui
|ii* neblogas.
Ant
savo
valtV'k
a nuo detanto rub- suieikė rjam ūkės ratelio dėjo klausiuėtl Šeimynos, numalšint! buvo atsiųsti tr}s mės pakraščiais užnuody nusimetė j Japonus, pakabino |4n^iįoa vjaokie iSdl
Prie to tris
o* garbės sąnario niekok n^prisipažjsta. Kas sargybiniai,
dauginusiai rusai M
11*
tos dvėselienos, kad apielln- juos ant tvoros įr atsisėdo j | d nėra
daryti, reikia staliuko klaus vietiniai žmonės nuteisti, kės Sunįs negalėtų perbėgti pasiilsėti* įo IMtik paprnSė įfttai taiko, į|ad W%
Vai'da.
O
ii?
ti. Suvadino, visus, pastatė kad betvarke daiio, trims dvaro sienos arba jų peržen
autuvai^
Rumsiškis (Kauno gub.V stah* vkhuulyj* sudėjo ran dienoms kalėti.
• (Kauno apskr.).
1
gę
galų
sau
gautų
ir
dvaro
parodė,
kūk
vanduo, i u
nkų sa Sjiiiet pavasari vionas vate* kas irj laukia, li^i stalas aps*
imikių ramumo netrukdytų. nuėjo, paj<^ atsigėrė ir atinJ- f|ama į kitas žalty
ve j\rttM\i inieiit^- tiotif* ttumJiSkio mleatr»lyje pėn. Itbueia, kn» poėmė pi- Plokžtiai (Xaum, ]>av,). Žmonelės skundžiasi ir bė-;
šė Majoruį utaigerti. Po va kyti, pusiau popiej
13 Įsitaisė abid^. j<%rnfli^o nigimvK*\d T., tai įeik t u s Gminos reikalai. Hirželio 15 doja, nustoję savo naminių ,
landėlės įa tikėlę* ėjo Jaukų irMuvlų alininkai
vesdama M& pwHm iava^iu, kn^> ^o sykius; Kad A., tai 2 sykius, (28) d. antrų kartų (pirma sargų. Teisman nesikreipia,
žiūrėti. Nenuėjo nei pusim- d darldnlukai dirbtų %į|
na, namai su visa aludo prpleS- :8ėrė tria kartus, kalta T. tirinėjo pa^lbinlnkns) at
!»TJ po rūstinti nenorėdami,
Luini$ stai t h H a '• i3 va ry sį ir menkai
uk< kĄjo. Jlfl^man yra ! julegi^ Paskui pnkbmseK ar &ho vyko pavieto viršininkas su — J{ užkliudysime, sako trų varsnų, kaip
M
Pinigų nenuapie rankft. Tuotaf \m lydins, l\\r\$ taipoKi alu- ^įvas.nioėia. Hėjo, kad no- savo PobTetoriund ištirti jie, patjs nukentėsipie: vi- ga surikai
H
25!
dul
'IHiomet
ansiet Maieraa
Majerąs ap$į-|if
varo
y® paaitmldd ir pra d^ ir patrauktas teisman. tina žino. Bet galų gale ir tarinei vsvvvv'ylv* darbus. 8ur prie dvaro prikliuvame,
ausia Skį
•ėjo, kwd J«avo Švarkų dgnešti. '.Nelaimingoji
stalas pamelavo, nežinojo, liudininkai (iaiMrtjWi kad visur nuo jo priklausomo.
rbiniųa
mii-so kabantį ant tvoros, ir
ko taip sumujta ir
vi
\)vJ]u\\Um
imta
ligi
8
kiek brolių minėtosios T. ir
IllnkSt. ap.). BirNio 24 d. Šeimynos kiek turi joa tė-m}\. paaal įstatymus leista Troikunai. Baisi žmogžu u\d)ėgo atgal atsinegtl, kad f|l|a siun5ia, Kaapo lait
N;
ilinmkus vaikai
ii,
nu duSiį, 27 birelio paj« inu* atsitiko baisi nelai
in ti 15 knp„ už paliudiji dystė. Liepos fl d. pavakarė kas nei>a^tgtų. SugHSo abų-|t|vus,
du ant
ii o žintl, k^de«, staliua ir
dotuvės. Draugas, mė. Trijų metŲ vaikasf kamui imta ligi 8 rub, (pagal je susirinkę keletas vyrukų
pinigų. Tik •ftttus iįdiridnlusv Žoį
m til^ltttus. in^rga itėa, bihdapias nogaa iit6ttnai ne* Lukiial (Nmm.. pav.). htitymus turi iSduoti dy* rinkoj susipyko ir pradėjo ieškoti paimtų
:
kant, viaoki Įvairus dl
išnetyŽių,
Hbj<iras p
matant,
užvertė
ant
savęs
Šventadieniais
smuklės
ir
nivo apsir<
kai). Dauguma laukė su ne badyti peiliais Pranekumi,
y užvirintų uogų dido* 'visos aludės pilnos gerian- kantrybe apie kokias kai kur] vietoj paliko negyvų nuo žėm<fsį dešimtinę iirduo-Į^ikitur siu
rubala $u ivada Iminiui, sųkydamaa: iglija gyvena tlktalj
ką puodo! Vaikui nuo visų ėių. Valaėiaus sueigoje kie nas pasakys pavieto virši SU perskrostu pilvu,
o lydėjo
M
kybos^
k^ulų
no tai buvo patarta nutarti; ninkas. Jis išaiškino, kad Tai antras Šiais metais Tau Diį&taa da^ė nors ant
\M mėsa;
šiai i8rodo nelaimingojo kad aludės ir smuklės Šven vlskos turi būti iSduodama toks užmuSimas Trūkti kelio rasti] jį iaamwa aiigrtĮiiP, Cukrų ir Šiaip jaife;
iaulių apftk.), pliki kaulai.
valgomdoaiua
d
ne ma: M«|
.
tadieniais butų uždarytos. dykai (be jokių mokesėių nuose.
18 kitų
Nolaląįuė atsitiko d#ei Bet degtinė* mylėtojai at- — ižskiriant paSpartų blan O kieno vaisiai-—<legtinės uo, ai deiptinės neturėjau, M
a nįį|ftj<»dškfti mikaiiki* mptin<»s neatsargumo, kuri sovėtj "Nenori, negerk, bet
tik iteSiolikų popierinių šim
kas).
Vertėtų
paskirti
valsir
tamsumo,
kaip
žudyto
0
w pa8ift, uJduodftmą» paliko virtuvėje vienų vai kitiems nekliudyk*1.
tinių.
jMajeffls, matyda tatgoinųjtįl daiktų nfg|
ėiaus suma te keletu rublių, jai, taip žudomieje mylėjo
ip ilgai atovl'kaina, di
i I ias žaizdas kairia- kų be jokios prlfcJiuros.
mas, jog flarnia lieka nenu
kad
groiėiau
atpratinti
vals
tiedvi
ypatybi.
Palavėnė (U km. pav)..
onan, ir patsai nusiJot
pirkta, valiuoja tuvmo, Lui- )|ai mainosi — pabranįjai
ėiaus
vyriausybv
nuo
pinigtji
Mūsų visoje apylinkėje Palavėnės
bažuytkiemis
atpinga. Anglijoj vial
Blogus KrinMnaa (Pan, pav.). nis gi liįej<a pinigų i^Skoti.
viįsi javai gerai ifirodo. Vb>- stovi puikioj vietoj ant kal tiž raštus ėmimo.
venimas skiriasi kfcr*l
po pamaldų KruoTuomet kaimynai pataria
id dobilai ~- api)>rasJHai| no. Bažnyčia sena. fiiais me darbus ^gminos ponų" pri- fttai atėjo diena Petrinių,
TbafenyBioje iįvoSė ViiLtihuui ei|j į attitl iv kratyti no Lietuv^a
jiems pakenkė payaaftrio tam palavėnio'Mai pasirūpi rodė jie^l Hudirunkai. Koks žinomas Krinėino kecmo| i ; \Ąm pidaidotų. Patį.jp nuSius. Aplinkui kaimuos vi Majerų, tiuinis patą kotidr- ai, kad ir pasenusiam,; lį
bus
galas,
parodys
ateitis,
Jaluos
ir
sausima*,
no iSiaisyti baži^ ėių ir pui
linėiam ditrbo dirbti
fj pnfiiiiatpalaidojo pudime.
tas nneiil^ } ntoi\i bet Majėsur
rengiami
'pakeįrmosiaP.
Baugnva visai nuseko; kiai ištepliojo, Šinipgi para
Kalti ir patįs ūkininkai, Į virnų tokių užėjau. Baisus ras kratyties nesiduoda, da 'abai bloga, o ypa5 lįte
I
Hl
. a i u\). vletonds galima perbristi.
pijos įsikalu darbns veda kad renka vaituosna, kurs reginys! pu jaunu vyriuku gi purija ant Luinio, saky- «ui — neolgetiuml, tai
M
ffltikeliolikos metų ėia gy
daugiau "magaryčių" pa
išrinktas komitetas.
"Vienvbė ,
k damoat *f(laila, kad !w>turin lietuva.
isgriuvę
pagal
<iuris,
tn
i
vuoja kunigaikščio Vasilėistato.
revolverlc^ tai tnvo uuSau- | Policija rnij
ėins
pastalėj.
Pri4»
stalo
ži
ogala
(Kauno
gub.).
Kupiškis
(Ukmer,
|«iv.).
y Įkurtas traktierius,
ujant, po
ėlaul...^:
las
seniukas
raukšlėtu
veidu
PloMčlai
(Namu.
p*v.)«
Lirp.»s
ft
d,
tarėjom
Jin
g«ict apieliuk&i ^mone- W e l l o 8 0 d .
pu Mnia apie ne- ingi tik lietuvi^
ir Šalip jo jauni** vaikinas
o mičnMlto JPakoturin so- Rtiiytif tw degtine ir kitų Lirpos t d. n, sk.
(jnetę per dienas ir
*mm
įfiptikimų ateina į u susitaupą
knarkia.
Kitame
niimf
g<de
piarapi^s
sueigau
Kutsrta:
u
j
buvo
vestuvės.
Ztiu>
stiprių
gėrimų:
neliurtnt
}
Jt^iii tl4 girtuokliauja,
!>
gali sugHiM I
>ai»ra$tai vestu tnl, kad lmr!> »ia daryta *r|wdėti »>00 rb. bažnyčios **Huksma Si»imyt»a* sj!url*i4 B r o o k l y ^ Kur ditrstelsi vi
^onas jau savo turtę #
Kėkstnas, ^HNsmas] sur kuopef^storuoniųUpekasi Pet d a r i n i a i
gnutiiia apdimgti alntj.
Vfe^ buvo beveik visi gėr*\ Wln gegužynė su svaijfHaii-iitogui
d M ' *
jų palestu*
i
M
',7 i i i
Iv^tetorhu it
kapinėms girtų. Ifiėjęa gatvėn nust.ik^l per vato **Mufe .
ros m* kfta^
i i i * . f*«ji
baitr
kaimyno—tikinto
via
f
^
f
t
U
S
a
i
g
o
j
pa^rite**!Boi
VlUiif
Hubumlu^
Srgn-r.
&w
,
* avjfttJma
iiuott%kad mįmri- padaryti ai bumai iiWNIlr<^
m
.uinta ir čnokų
i»i»-vte*w,
H i k | i v » i » H U valdUikafai ant< I
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5 metų sunūs Antonio Ma Musių gaudytojų kontestas.
Faktai ir Principai.
relio. Nuo Marcno pareika
\Vorecster, Mass. Daugiau
H
n
(Paimta
iš
Draugijos
).
lautu 50J0 dol. u i vaiko pa kaip dešimts didelių bačkų
leidimą, Parašyta buvo laiš musių prikando 232 koutesTąsa.
ko, kad įjelglt pinige ucpris- tautai norėdami išlošti do*
Kun. Michalkevičius visa
tatys paskirtu laiku, tai vai- vanas. Vienas vaikinas Nie
kas Ims atsiustas skrynioje. l u h s p l a u d ė ^220*000 Ir is- tai /hm, bet jis nori pasiro
sumirkytas sūriame vande- | 0 8ė už tai pirnfo dovana ąu- dyt liuosu nuo visokio senti|
nyje. Hugpiuėio 10 d. tėvas m o j ( . Ą\(){) auksu, Pagalio* mentali Kino vyru, energišku
:
užmokėjo 500 dnlM ir vaikas; ( | m " jį s |įj <u R pinuktas kaipo administratorium, neturin
į
tapo paleistas ant gatves, j mušiu gaudymo "Sampįjo- čiu jokios atodairos į aplin
i
kybes ir asmenis ir per tai
Policija mena, jog tą darbą' mis
į
tinkančiu užimti net patį
atliko Maronos artimi gimi
Mėsos išgabenimas.
<
Vilniaus vyskupų
sostą.
nės. Soptvni vvrai ir dvi nmį
.
i
•
•
Kulyg Amerikos kousulių
tori jau suimti. Policija ty
Ir jis pasiekia savo artisurinktų žinių: U>08 m. is
rinėja
toliau
"juodosios
niiausį tikslą: kuo. Tumas
hinįtinių
valsėių
Anglijon
rankos** suokalbį.
išgabeno 71<i07 tonus mėsos, lieka priveistas atsisveikin
Tyrinėjimas vyriausybės 1909 m. — 42,840 tonų, o ti su " Vilėia", ką ir padaro
i*\
pernai j a u tik 28,867 ton. viešai pačioje šių metų pražemių.
Sumažėjo mėsos išgabeni šioje,
YVashington, 1>. 0į — Vy
Lietuviu visuomenė tokį
mas ir į kitus kraštus,
riausybės geologai ir mati
—
kun. Miehalkeviėiaus pasiel
ninkai ištyrinėjo vyriausy
$287 už akerį žemės.
gimą aiškina sau, kaipo at
ANGLIJA,
bės žemo keliose vakariuose
Otta\va, III. — Trįs mylios virą lietuvių tautai pirštinės
Parliamontns diduma 08 valstijose ir atskyrė žeme* nuo šio miesto parduota ge metimą, Sujunda visas kraš
balsi) nutarė mokėti po turinčią savyje auglį, geležį, rai išdirbtų 80 akerių far- tas — išvisur plaukia karšti
'$2G00 metinė* algos parlia- ir žibalą, nuo "tušėių" že ma. Už vieną žemės akerį protestai prieš vilniškį enmento atstovams.
Ltgšioi mio. Žemė neturinti tavyje buvo užmokėta $287. Yra tai deku kunigi.i vadą kun. Ter
i Londono parliamento atsto- Jokių mineralų nei metalų dar negirdėta ir augsrinnsia ma vsk į ir užuojautos žo
sodybinin- žemės kaina visoj šioj apy džiai išvytajam kun. Tumui.
| vai turi tarnauti visuomc- bus dalinama
kams, gi žemo su angliais, linkėj.
I nei uždyką.
Protestuoja ne vien kuniuai
I
Straikas ant dokų plėto- geležies ruda ir Žibalo šalti Tyrinėjamas bankų trustas, lietuviai, bet ir nvictiškifd
Įjjjasi. Londono pritruko duo- niais eksploatuos pati vy
protestuoja
AYasbington, D. C. — Inteligentai,
Abolnai išskirta
jlins, nes .prokes labai sunku riausybė,
Kongresas nutarė padaryti studentai ir gimnazistės,
! iškrauti $ laivų. Prasidėjo 10.873.370 akorių žemės su tyrinėjimus, idant tokiuo prasti kaimieėiai ir miesto
p H l ž t a i, kurtų numalšini- angliais, kuri yra apkainuo- būdu persitikrinti, ar ištik- darbininkai, protestuoja net
Tinka
mui neužtenka
policijos jama $711.992.^7.
ro yra susitvėrus bankų lietuviai evangelikai, (Jaloj
Londonan tapo pasaukta 7 mos žemdirbystei 39.215.844 trustas, kuris kontroliuoja nepasilieka užpakalyje ir
| tukst. kareiviu prilaikyti akerius žemės vyriausybė paskolas, vekselių reikalus patįs kun. Tumo idėjiniai
tvarką. Kareiviai atvyko mano išdalinti tarpo norin ir depozitus. Atsakanti su priešai, t, y. mūsų antikleri,.«, w . _ — P , P . W — *>rlul,
yra| Dievuj Dievoi., J
laip-pat į Livorpoolį, Mėsos čiųjų aut jos apsigyventi ir manymą tame dalyke kon- kalai pirmeiviai, nors ir motrūksta net ligonbuėiuose. vesti žemdirbyste
gresan piešė atstovas Lind- tivuoja savo protestus bent
je Anglijpjo jaučiama,
kiek originališkai, savotiš
;
berg iš iMinnosotos.
Miesto
valdininkai
areš
nemalonus,
galimo
męs
jį
pataisas, koroktivas, pade- je visur pirma viota, o ypaS
oks sunkus debesys ky
kai . . .
tuoti.
Tabako trustas naujoj for
bo ant viso krašto.
Protestai nepasilieka tuš- peikti ar girti, juo genHies,! cla nnnus geriaus tiesą }>a- bažnyėiojo ir viešame gyve*
ar biaurėtios, bet jei jis iš-įžinti, labiau prie
pnsiar- nime. Net ir ten, k u r n
moj.
Suporior,
Wis.
—
Šiame
ėiais
žodžiais:
šelpimui
len
—nei vieac» lenko — t u r b
tikro buvo ir yra tam tikrais! tinti,
mieste liko suareštuoti mies
Nevv York, N. Y, — Sukinamųjų Vilniaus pakraš
lenkiškai bent
dokumentais priparodomas,i Žinodami tai męs nuo skaitoi*^
to majoras P . R, Crumpton, tinkant
PERSIJA,
su augšėiausiojo čių atsidaro fondas. Kjla su
evangelija.
buvusiojo paskutinio cen- Jungtinių Valsėių teismo manymas kreipties į Rymą, tai jis ir visada pasiliks fak-ginėų nesišaliniun, nors ir
Rusijos valdžia davė žinią
auso onumeratorius P. Staok nutarimu, kuriuomi paliepta turėti ton nuolatinis savo tu, kurio užginčyti nieksi visai nesitikim šiuo straips- 5) Lietuviams negi
įjos vyriausybei, jog
ir advokatas S. L. Perrine reorganiauotis tabako trus- lietuvis rezidentas, idant Šv. neturės nei teisės nei galės, niu padarysią jiems galą. mokėti lietuviškai, bot k l
rsų valdžia bus patraukta
už Įstatymų peržengimus tui, 81o pastarojo valdyba Tėvas apie tikrus lietuvių Imkim pav. kad ir augšeiaus Tautiškų ]U'ineipų klausime vienas lietuvis privalo iŠ*
atsakomybėn už nuostolius,
buvusiame oenssuse. AreStuo pradėjo vykdiuti paviršuti reikalus sužinotų iš paėią minėtąjį nužudymą dviejų ginčai dar ilgai eis kaip ėjo. mokti lenkiškai; Teisės ten*
padarytus
rusu • pavaldi
tieji valdininkai
paleista ni ir formalinį perkeitimą lietuvių atstovo, o ne iš de Vilniaus vyskupų Varšavoj \1ena, ko mes norėtumėm - kų ir lietuvių kalbų negali
niams* dabartiniuose sumini
tiktai ulsistaėius jiems di trusto į atskiras kompani leguojamų Ityman Szymans 1794 m. J i s parodo ir lenkų tai didesnio polemikoje sys- būti lygiist lenkiškoji —
muose. Persai atsakė mas
kių bot pseudo-lietuviu a la budą ir jų politiką labai no- tematiškumo, t. y, nukroipi- tai vai rtijiuė, kultūrinė, baž
delę paranką.
jas
ir
firmas,
Trustas
kaip
koliams, kad Rusijos val
sympatiškoje šviesoje. Da- mo ginčų nuo pavienių die- nytinė kalba, lietuviškoji —
prel. Skirmuntas.
buvo,
taip
ir
yra,
persikeitė
džia kalta tam, jog buvusls
Ignoruoja Bryaną.
Taigi kun, Tumo išviji bartiniai lenkų patrijotai ga uos faktų prie apskritų tau- [irovin<jijos tarinė, nekultu
vien tiktai jo forma.
lachas galėjo sugrįžti atgal
mas iš Vilniaus — kaip ma li stengties numarinti M a- tystės principų, Tam tikslui ringus jiaudies žargonas,
Waahington, D. C. ~ Visi
Aliejaus ir tabako trustų tome,
i Persiją ir padaryti suirupaėiaL lietuvystei ssalskio ir Kossokovskio žu- mes ir pabandysime ėia ]>a(i) Lietuvių stengiinos pa*
kongreso atstovai nuo de
! tc, T t a t maskoliai atsako,
akcijos puola.
virsta dideliu plus'u. Pasi dytojų kalto, gali skelbti,,rodyti: 1) kokie yra tautiški daryti iš to liaudies žargono
mokratų partijos violai išjog Persijos valdžia nieka
Nevv York, N. Y. — Tarpe likdamas Vilniuj, kažin, ar kad tai buvo padaryta ne in principai mūsų " l e n k ų " ir kulturipo literatiškų
siroiskė savo susirinkimo,
dos nemokėjo užlaikyti tvar kad nuo sio laiko W . J . vietinių
finansistų iškilo jis but taip visą Lietuvą su odium lithuanoruin. bet pa- 2) kokie—lietuvių, Pradėsi- yra darlms lenkams negels*
kos ir togul sau žinosi;,,
Rryan, tris kartus buvęs didelė panika, kadangi į vie jungęs, kaip dabar iš Vil ties fakto nžginėyti nediis.'me nuo lenkų. ]m svarbiau- tinas, nes lietuvių kalba be*
Suvis kitaip su ])rinci-'sicji tautystės principai, si plėtodama Lietuvoje gali
kandidatu į valstybės prezi- nai parą aliejaus trusto ak niaus vejamas. Po teisybei
f
pais.
regu jie randas ir aiš- mūsų nuomone, galima sū išveržti iš ten lenkų kalbą
reiktų
ėia
ne
protestai
prie*
dentus, nėra j a u daugiau jų cijos nupuolė kainoje 23
HAYTL
partijos dievaičiu ir autori punktais, o tabako trusto 20 kun. Michalkevičių rąžyti, kiai suformuluoti tam tik-.traukti į šiuos punktus:
arba b<jnt jos ribas susiau*
ruose
veikaluose
ar
laikrašt
)
Lietuva
nėra
autonorinti.
Akeijonieriams bet aėiu Dievui sakyti. Nee
Buvusia prezidentas Si* tetu ir demokratai jo dau punktų.
joks, net did/iausis "litvo- Šiuose, t«»gu jie valdo visą; mišką šalis. l)e facto ji da- 7) Msi tat lietuviai, atvi*
moti pabėgo iŠ tėvynės i J a - giau nemano klausyti jo tas atnešė keturis milijonus
manas", nebūt galėįev taip tautos gyvenimą, Virtę jos bar prijungta prie Rusijos, rai va jojantieji HetnviŠkflkiuose
dalykuose.
Bryanas
dolerių
nuostolio
tabako
u&aiea. Bevotiueijonistai pa
visą Lietuvą sujudinti ir di politiškais dogmatais, bet bet neteisingai, v<on jure ja kalbą viešame gyvenime,
sidalinę } dvi dali. Vieni lai pastaruoju laiku norėjo de trusto ir #23.000.1 KX) aliejaus
i ko gon, Looont'o pusę, kiti- mokratams diktuoti savo trusto. Aliejaus trusto akci desnėn vienybėn suspiesti, kaip tik pabandysi juos belb; po teisybei gi (ex pae- nr\m spausdinantieji joje
kaip tai Įvyko dabar aėiu eikštėn išvilkti, išparodyti to), vardan Horodlio ir Liub kning^s ir laikrafiiMus Vl*a
gi eina paskui gon. Fir- valią muitų tarifo klausime, jos dėlto taip staiga nupuoenergiškai kun. Michalkevi jų nežmoniškumą bei ne- lino unijų, ji įinžinal pri-įtikri iitvoraan^J, separatism i n V Teėjau preaidontu ta bet j o partijos bendrai vie- U\ kad trustas ofieijališkai
čiaus kampanijai prieš kun. krikšėitmiškumą, visados s u d e r a Lenkijai, kaipo niekadU j, didžiausi Lenkijos prie*
n
po apšauktas gen. Oinoina- Sai apreiSkė, kad daugiau jo apgarsino, jogei jis reorgaTumą.
silauksi protestų, išgirsi ap-neatitrauktina senos Lenkų į j a ^ j a ^ visas jų l i k i m a s te*
tus Leeonte. Sostine tuojau neklausysią, kadangi nepri- nismojasi.'
Taigi tegyvuoja energija! kaltinimus, kad esi netiesąĮllL'y.e«-/.pnspolitosM dalis.
turįs vienatini tikslą praapleido F i r m i n e Salininkai P«*|»ta j i savo vadovu.
New Yorko gyventojų
•H yra pažangos motina, ji pasakvs, kad tokių prineipų. 2) Kai|)o Lenkijos dalis ir S a ] i n t j j§ Lietuvos lenkų kaiir be jokio pasipriešinime
skaitlius.
Senatorius prieš augsčiaugimdo faktus, ji tveria ir visai nesama, arba jei iryra,|Uet jos provinelja, Lietuva h,}% 0 ,į r a U f f m j f t \v \M\CU
į užleido savo vietą Leeonte'o
New York, N, Y. - 1 Lietuvos historiją.
siąjį teismą.
tai juos st»ka negut vien a t ' n e t u r t»usės rūpint les savo hegemoniją.
; pasekėjams.
dienų rugpiuėio s. m. skait
Koki yra ta musy histo skiri asmenis o ne visa t a u - : r e i k t a i s lenkų nepasiklau8 ) U m m 8UffvV(.njmflft
m
Washingt<m, 1). C, ~ 8elius Ncw Yorko gyventoji,! riją, stengėmės Siame straip ta ir t.t. Kitaip sakant sus. Kiekv.enas lietuvių sa-| t o | < J n i h l i t v o m a n f t J g n o g n U _
natoriim (>wen iš Oklahoma
perėjo
penkis
milijonus snyje parodyti.
Rąžėme konstatavimas principų yra p a n k i š k a s JĮugams t a n t l s - j ^ K i r k v j i m o g l r t i p m t u g i 0
senatį1 smarkiai užsipuolė
Žmonių. Paskutiniais statis kuotruiupiausiai, nors, ru daug snnk<^sms negu taktų, kauic, kultūriškame bei p t i - j j ^ ^ l.nko p r M e r m ė ^
ant augšoiausiojo federali
tikos vedinio metais, pasi dos, nei vieno svarbesnio Paktas, mat, susidaro is da- htiskame
*>«• Jfc
su jiais,
itiskana^ gyvenime,
gyvtmune, kad
kadtouk oOV
woti
t, m
a , kkaipo
ni
msu tiknio teismo ir roikalavo, ibaigusiais 1 d, rugpiuėK fakto nepraleidome. Labai lykų, eikštėn išėjusių, tuo ų teisėtas, privalo t u r ė t , L j ,
]vnkv^H '
'" " ' " '
' ' "
' *"
' p r t ( !g f l i H t J e i
ctaiit senatas priimtų bilių,
miesto gyventojų skaitlius butų geistina, idant kiekvie tarpu p r i nei pa i yra veiks ankijos aprobatą,
K i t a i p j t o k 8 1 i f c v o n i a n a , v m ddaktapagal
kurį
federalinio
teis
•*-»«
pasidaugino 230.000 asme nas mūsų skaitytojas tuos niai psvehiški, vidurinei ir
bus tai Hm aoparaha. advokatas, niel
niekadoe
mo teisėjai butų paėių žmo
nų. Vyriausybės cenzus pe augšeiau paduotuosius ir todėl nemati>mi, neapėiuo- mas. ardąs amžinai mus ri-vm ftJ
I!
prie j< nesikreipti, tegu ne
nių renkami, o ne skiriami
Svečias iš Japonijos.
reitais metais No\v Yorke praeities ir dabarties faktu* piami. Juos išvysti vien pro - Šancią su lenkais uniją,
Huvienytose
Valstijose prezidento; netikusiai gi surado 4.706.883 gyventojus. ant visados atmintvje užlai tas tegali, kuomet jie apil* &) Kaipo tauta iš geros turėdamas praktikos stim
pa: jei yra k u n i g a s — s k ų s 
garsus Japonijos ad pildančius savo priedermes Po Londonui Nevv Yorkas kytų.
Tai reikalinga ypao j reiškia faktais. Darant lo-jvaliof Lenkams pasidavusi
ti vyslnipui, Kad negautų
mirolas Togo, kursai anais teisėjus, idant kongreso nu yra dabar didžiausias mies crinėu<»se su lenkais.
No* giikas iš faktų išvadas, pri ii* priejir tam mažiau kultu
g e r e s n e vietos; jei turi
metais sumuSė nišų laivyną tarimas galėtų pašalinti. Fe- tas sviete,
kasgi m^itu», jog visa du- einame prie principų
ringą, lietuviai negali turėti augštemį mokslų — tai np*
deraliniai
teisėjai
pagal
ties TsuSima ir tokiu btulu
Kartinė tautinė lenku id eoTaigi priėjimas prie priu-lyirin teisių su lenkais, net šmeižti j Į net pačiam Ryme,
Vandens stoka uždarė
Ovvou'^
turėtų
būti
renkami
nėjo kare su maskoliais,
l(ogija remias ant historijos, ( 'ipų dėl galimumo yra pil- Įr paėioje Lietuvoje. Lietufabrikus.
kad į vyskupus nepatektų.
tiktai
keturiems
metams,
o
yra visuomenės svečiu,
ant **garbingų praeities fa k nai galimas, nors jų priparo* H?
priedennė - klausyti.
ne
visam
ju
amžiui,
kaip
da
Cbarlotte,
X.
0,
~
Dol.-i
Toliausbus.
liuasi, visos išlaidos kotų",
Tie
faktai
neretai
vim-Įdjnnas,
kaip
jau
sakėme,
yra
L
nki;
valdyti
ir
vadovauti,
bar yra skiriami,
sausmečio, kokis viešpatau
lės, priėmimo i r t.t. yra
ta pas lenkus tiesiog M i Ikurkas sunkesne r»cgu fak- n «^ Jio ėia vienatinė dn j m v
užmokamos iš viešpatijos Girtuokliams pataisos na ja valstijose1 Soutb Karolina šais, tnlu nepalii'stinu histo- t„ y\>{t kiekvienai principo, viešpataujanti tauta, Lietuir Horth ( aro|įna, reikcj*)
iždo. Svečia? j a u atsilankė
Pas advokatą.
rišku tabu. Iš ria ir kįla visi f o n mdai visada galima pri-Miai — tai tik etnografiškoji
mai.
uždaryti 152 medvilnės verNow Yorke, Washinfetono,
lietuvių ir lenkų n.Misipra- kišti jos nepilnumas, neniS- nedega, paskirta asimiliui- NimVin nitskųsti nmno
New
York,
Miestas
New
pyklas,
kadangi
upių
vanBaltimorėjo, Philadelphijotimai. visi kits kitam suvis knmas, griežtumo stoka ir iL|o* procesu susilieti su auuš- paėia.
York
rengias
inrengti
gir-|duo
taip
išdžiuvo,
kad
negair kituose miestuose. Paspriešiueri tautystės princi t. P e r tatai principų klau$i-jtosuiu Lenkiį»>s organizmu
*- V
tnokliams
pataisos
namus.iii
varyti
tų
verpyklų
mašiTO važiuos per Niagara
pai pas mus ir pas juos,
mas — yra plačiausia ginčų ir jam.- |>iažuv«ri rasti sau... ~ J i moto vi»oki«ii8 d*ifc»
Miesto
majoras
paskyrė
kotių
ratus.
Verpykloms
užsitlš į Kanadą. Vaneoiivi^re
#
#
#
d i r v a . , , Tie ginčai, jei są
teiBjfiuni.
misiją
sumanymo
išpildyti
darius
pasiliko
be
darbo
70.j biiv» i r gnS i tėvyne
Kaktas sykį įvykęs pasi žiningai vedami, neb>ka be 4) T..d.M«i ir lonky kalbai. — Č i | n^ra ni ką «Mj*«
Pastatymui namų skiriama 000 darbininkų, kurie dabar
kaifMt kalbai vli>5pnta«jan-j — B | t viaade* pataiko |
ttogė VJ
450,000 doSL: jų užlaikymui priversti yra Sv^ii, kol van- lieka nobeatmatnntua*. J i s naudos, nes Įvesdami pringali b u t fnums malom» arjeipų
formuloima
ivairi^i
mm
d o i Kietame.
duo upfeie w,iakils.
>8oJe to]
1

l

I

u

•lėURvint savo gyvenimo;
et kaip visur, taip ir tarpo
į lietuvių ėia visko atsitin
k a Ot neseniai porą savai
čių atgal viename Bendro*
vės M Birutės" susirinkimo
Isjotuvig klinbe omo ir susipešė du p a š i u r u s i u lietuviu, salėj pasidaro trinksmas, bonkos nuo stalo tiktai
tauškėjo ant žemės su alu>
mi. Jeigu peštukai butu
neporskirti buvo, tai bo nbėjonės hutų su stiklais svai
dosi.
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jau per kelis svk grįžo prie mokyklinis. Vienėa daly
"escuelas modernas" — na, ištraukos
tjoi temos, ginčydamasi su kas teskiria jas — kad D*at
kaikurie
Amerikos
lietuviai
bot regimai "Lietuvos"
tai reikia | toki žmogų žiū laiško.
ii: :*_,. Tad
m.^l K įj 0S valdyba pristato k « p a
** Lietuvos *.
Žiniomis".
inteligentai yra prieftingi
"Kun.
J. Tumui. Malo
švieatauv protui yra neSinorėti, kaipo i bisterika, kurk
nebent kartosime josios gal didatg i mokytojus, k u į |
Kauniškės " Saules" n»omi Ferrer*o nuopelnai bunervai susiruniįs greičiau, nus Drauge!
vojimų, pasiųsdami pačius • •ŪSŲ vyriausybe patvirtina
kykloms. Dėlkof — Dėlto,
Gal pykši už tokį įvardi skaitytojus ten kreipties. ar ne; ir atstato jį, radus ne
manitarianiamo ir Švietimo
jeigu jo bisteriku- lfaJtoWFMENO)
kad buk esaneios kunigų
,nu niekas nepaisys. Taigi jimą, bet nieko negelbės: M</s šį traipsnį pasiėmėm tikusiu, Taigi kokia gi 8i«l
dirvose, nes apie Forrer'ą,
globoje iv vedamos "Ko
jo nuopeluus ir darbus švie miškojo dvasioje", \ u/me nėra ko paisyti kun. Tunui vadinu draugu kiekviena rašyti daugiausia dėl gerb. begali būti kalba apio mo*
veikėja ant tautinės dirvos, Korespondento nuomonės, kyklas.— kunigų rankose!
sus protas kalbės plakiau tik timus atsako pats kun. T . korespondento 8odfcių« . .
Reikalams
"tivirMiau" (% tuo tarpu męs gi oia tik tiek pastebi
Keikia pridurti dar viena nors jis laikytųsi man prie jogei mokykla bus liuosa tik Dar mftžiau gali būti kalbos
tekalba apie kiauras pirati me, jog apie mokyklos geru pastabą. Velijame gerai įsi- šinga krypsnių.
tada, kada nebus nei val apie paliuosavimo mokyklų
ii TOlktt-Bam, P»» ***nes, kierokratiją, eseuola's
Sveikinu tad, drauge-tau- džios, nei kunigų rankose. iš vaidilos rankų, Kalba
mą arba negerumą spren- tėmvti, jog tikėjimas yra
M
k«tvirttdUni»
apie
«iiuos()
mokyklą Ru* i
tuodernVa, apie kurias regi diia ne klausimas, keno kas'kit, kaip jurisprudenci tieti, atvykus į šitąja AtlanHutikkime su gerb. Ko«*«!«'
mai Žino tik tio& kad jos yra globoje mokykla randasi ja, astronomija, farmakolo ėio pusę! Linkėju pasiseki- ivsMondentu, kad taip tikrai sijoje *« yra tuSčia kalbaf
..Leldtjal. laisvos
sumanymams!
• •
2+*A**jy nereikalingas burnos auiį*
nuo dvasink i jos arba kokioje dvasioje jinai gija ir tūkstančiai kitokiu mo» Tavo Buuuuijnw«M»«
A. I B
Bet
turiu pasaky- yra. kad tokiom* mokyk- mas.
1111 drauge
••
Įtekmės, apio nelaimingo vra vedama, bet kas ir kaip •ijų" ir "-logiju".
:h , ,
*m ^tt i..uis
u frumlimn•.
Katnkiz
tegalima nritarti.
pritarti, to
to
o
'<*». A. Krapu - M a r i u i sios Ispanijos stenėjimą ir
li, kad aukų rinkimams pa- kias
teselpti ir paprašykime Čia begali būti viena kal
mokykloje mokoma. Pav., tuo nerasime pamokinimu,
AufuUut* - WI»«Ud*toJa.
bainvtinėms
(Ku.
J.
T.)
arIr.^klus tragikomiškus daik medicina yra neprasčiau kaip reikia tardyti dangiš
Ras goriau butų, ar k
»
, . , _ »
. jį, kad jisai patsai pamėgin ba.
ba
parapijinėms
mokykloms,
tus, kuriais norima ne įti mokoma
katalikiškame kus kūnus, piauti akląja esančioms po kunigų prie*' ti) įvykdinti tokio typo mo visos mokyklos pasilik
Vi»M kor«spon<le»oija8 i r kitokyklas.
kinti,
bet
pagąsdinti.
Tuš
rūsy vyriausybės rankosef
Samnte,
daryti
sąskaitas.
Fordham'o
universitete,
^M» rtf*w *»lkt» siusti pu
»
žiūra,
man
nepatinka
ir
tani
čia* tai gąsdinimas!
kaip kaimyniškame Colum- auginti vištns. naikinti kenk siekiui Tavo kelionės pri
Visų pinnu, kame jis ieš ar kūĄ šalip jų dar butų pri
Ui. A. I»UPM,
Įdomu butų suiinoti apie bios universitete; katalikiš smlngas taktorljas, ir t.t. ir
koti) pavyzdžių. Geriausios vatinis, nors su bent maOi Okuich 8t.,
tarti
negaliu,
Mokykla
tu
Forrer'o nuopelnus žmoni kame Georgetovvn'o univer t-t> _ Tokių daiktu katektsžiausm kontrolių privatiniu
Pitttton, P*.
sii)
dienų
mokyklos
-—
Ang
jos gerovei. Platus pasaulis sitete tiesos yra isguldomos ,nė nėra dėlto, kad tikėji rėtų būti nepartijinė, t y,
lijoje, Vokietijoje ir Skan Smoniųt Jei kas manytų*
1
nei
valdžios,
nei
kunigų
apie
juos, nieko
jogei
rusų
rankose
bnr
*—^
mas
ineka
apie
ko
kita,
ne
nplc juos,
nle»o negirdėjo,
W Ę r " ^ kll
arvar<l\>
H
dinavijoje,
Bet
visur
ten
jos
mokyklos geresnį ui , « _
08, ir Ui n* "diabti»° tf a i i i kol Ferrer netapo teismo ^ į l t e ^ l 6 M r o t e « h n l . apie operacijas, ne apie to rankose.
arba
*
*
valdžios'
*
rankose
Kunigai sulig mano su
Ifjįl ip U. teiki* ityiti paliepimu š a u d y t a . . to J * g j f g ^
fias jvlvatlnėso rankose, taU
******* luma žemės nuo saules, ne
arba
tikinčiųjų
piliečių,
ku
veisimos
bakterijų pratimo Lietuvą ir lietuvvs- rie nesibijo religijos atsto žinoma, ir gerb, Kors, i*
Bpie
1» •
14
TfŽ
f iLo £
) t £ S 2 5A
ui Šito moks žmogaus kūno, ne apie tai. tę prapuldė, ir kunigiško
"MAMAI
kiti
jam
%
ų
s
ne
^
lą laikosi Hjolo, m j W j
fc
0 ( ( r n e i n o univorsivo;
netik
nesibijo,
bet
net
eolonos sumiilmy, bet už i> «• * m v b U r t $ „okykl.m kad katotij kvadratai lygi mis mokyklomis jos neat- skaito būtinai reikalingu tokicfns
I « M , n - t i l o "Saulės^
>'cinu n
1 H V I I J ««nj
tat, kad buvo tų sumlMnu, I tėte.
iu<y ,
. ( s nas bipotenmos kvadratui statvsime, Reikia žmonėms
. *.
,
h .
i . . T * X loms
pritarti, A«J
Anaiptol, tu*
mokvklos
tarybos
nariu.
Je8 loma 'iirafiifffi.
krypsnys nidkiek uokenkia
duoti
bešališko
mokslo,
di
vytlftU»lu vadu. Jeigu bimj pa5tam mokslui. Katalikiš ir t.t. Tie daiktai yra palikti
kos praneusGiįojel Ten reli retų jas boikotuoti vadlnttj
liu
kunigus,
kurie
dirba
ta\iM
*/«**«a *»» • t - , ,. k
laikęsis nuo tu sumišimu iš kos mokyklos Belgijoje go žmogaus laisvam tyrinėji
8aiic
tamsia,
giįoi
atstovas
nebeturi
vie-*
---; kaip
- *ai|
k d
(
....
1* i.
I.A., ~ltiU^M
Tuos daiktus gali tyri- tos labui Be «
f
. tos: užtat ^vaidila" daro daro
M l unMpttt WlSSlS*i Tvi' tolo, tul nobutų ,1«m rolkėję riau išlavina savo mokiniu*, i m l i
lietuvybe
n
dina
tautą
klerikalizme,
tai
T
lM Wl>tlM t«« V»* nusiskusti bunda, bėgti ls nekaip neutralės, betikybi- uėti bedieviai ir tikintieji.
per
kurią tiot4vos
neva*^'KU**
pirmeiviai j
tokią
presiją,
per
kurią
^
™
turiu prieSintiesi. Nei kuni
"'•* 8el*llo
* " » - bet lltikrųjį} didžiausi a*|
Jeigu
šitose
mokslo
dirvose
Bareelonos
su
kamera
po
nės,
Ne\v
Yorke
bankoso,
laisvės nei mažiausio
gijos,
ypačiai
Romiškosios,
"DRAU0A8'tl»
psiftstų Ir sakytles, buk sankrovose ir biuruose \iž turi virių katalikai, tai juk
nebesimato.
Gal Siaurės galą ibiai. Bet ir t a d a * "
nei
Maskolių
valdžios
pa
MMlWt lt..
8is liausimais Vyria?
Visokiems
esąs turistas, noris dalyvau klerkus labiau paie&konu ne ji) kaltė.
Amerikos
Jungtiniuose
Val
VA
ti esperantininku kongrese. halgiisioji katalikiškas mo pseudo—mokslininkams, y- stangos tautai neina ant sčiuose f
Tiesa, Ma esama neturi pinigų įsteigti p
sveikatos,
Tai,
nors,
tegali
kanil skaičių mokyklų, Tilt
.Pats Perrer ui savo suėnd- kyklas, nekaip viešąsias. pae " Romiškosios dvasios"
vieno
typo
Valdiškųjų
mom» Ir pasmerkimą mirtln Buvo laikas, kad vakari) priešininkams, nieko ne būti pereiginis laipsnis į ue- kvklų, kuriotį neva u liųo kas i tada geriau; ar kadi
nartnini darbštumą,
darnstumą, bet
otui -abe
*..M , V . M V , ««• ^
"~ . a l . l M „lieti
nekaitino dvaslsktjos nei Europos katalikiškoji jau kenktų, jeigu pradėtų nors partijinį
Y *viai Visai mokyklų i t *
.,,.'
ĮĮH inrifįsąsiMnis rsltas.
betmanoma
ir Bia paskutiniu
turt^ų, ar kad jy pristdgtal
klerokratijoB, bet SJIVO bu nuomenė keliavo i tolinu) sykj žiūrėti į tat, ką pasako U i i s vra krvpsnis, kurį ana",
laiku
Biblijos
LaikM i» vieU rrftų tdpiatoo vusius draugus, ypač Lepri\*feti«ė drAugijn, bn*t«M
arba parašo, rimtai, vadina
Moroko
mokyties
mahome
mokslą
lygiai
su
kitais
moks
pridera mo ru^skoŲot.
dalyvauja kunigai t
TI*OUX'O pasekėjus. Kam tonų universiteto TV/e. Ti si, pristigus argumentams, dienų veikimui.
lo
dalykais
padaryti
pri
A
Vis tiek, nr Šiaip darote,
mufių neva pirmeiviai iįr
nustotų
dengties
įvairiais
dar
««Llotuvai"
reikėjo
loiiti
kyba
nieko
nekenkia
moks
verstinu.
Apio
privatines
i f i , - • • ^oijoi mo»i* komediaa, kaltinti tuos. ku
geriail
prasivardžiavimais,
ypač ar kitaip, trokscMau pasima mokyklas ir veik apie visus dia drąsai atsako:
lui
nei
mokslingumui,
Neti
>ikia tik aat vieno p**
"mokslo*1 tyti ir ii Tavo lūpų Įteigti Amerikos universitetus vie lietuviai tepasilieka be mo*
ekant pWi«t tarpu* rių nei pati aukn nekalti- kėliu gali būti didžiausias diskredituoti
apie tikslus ir kitus Tėvy
•p^plswsj^ko«si. n o t . . .
ignorantas, taip lygiai kaip vardą.
ną tegalime pasakyti girdė* kyl<įos, neg kad ją {steigt*
nės
dalvkus.
Dirbi
nuo
se
Einamo toliau. Ar "Iae- didžiausias mokslavyris gali
koroapoadentama ir
Mokslas nėra svaidinys, niai Lietuvių tautos labui, % Jogei yty steigiama ir k\n|gas, Bot Šitokių imonipl
,iu8 rOant sst sUs- tuvos" aviesus protas žino, turėti karŠtMausii) tikojinu).
bal tai laikinių fanonl^,
kurį bent koks pasipūtėlis todėl malonu bus man Ta palaikoma tpcinfliųjų 8mo* baldas
11A
jog eseuėlos modernos buvo Be ko, tikėjimo stoka yra
gali mėtyti, kaip jis nori. ve pasveikinti. Kad ir mudu nių. Manau, kad gerb. Ko- ne |irmeivių, ar soeijalų b i l
Įsteigtos u i pinigus vienos ir toji dėmė skyria juos nuo
sas,
kuriems niekados &
respondentas
nepavadjs
jų?
nesutinkava motodoje ftvieėti *tai\j*t\» raliras. dievobaimingos prancūzės, protingų sutvėrimų—žmou
plekas nepatiko, kurio,
; jų—
laisvomis",
kuri savo miUjom) fvanlu) nlų. Bedievis llaeekel pats (Javiune mu> Taetuvii) In sos platinimo, vis d«fttO, U Dar, aršiau butų jeigu g. nic-lcados, niekas dar uete
!
sntrs- 8 ^y V * ne anaTehistiftkoina save susikompromitavo, o formacijos Biuro, Paryžiu maiio pusės nėra kllūfių
koK. atsirastų j Busi joje ir im
je,
memorijalą
prancūzų
ir
mokykloms, bet na&laiSii) vienuolis M endel parodė
ir t.t.
tų ton mokyklomis rūpln- Jei kunigai ir siandieįf
9 vai
prieglaudai, vedamai kata- faktais, jog Dar\vin,o teori anglų kalbomis atspaustą,
Si laišką pavadinau in- ties. Kaip jisai tenai imtų tai p nesirūpintų visuomeni*'
Ukiįkoje dvasiojef
Kokttt ja stovi toli gražu nuo tiesos kurį p. J. Gabrys įdavė tau domiu ne tiek dėl jo turinio, vykinti Mlalsvąją", mokyk nhp dalykais, kaip ir *&
var4u "Lietuva" pavadis Mūsiškis kun. Petraitis apie tų kongresui, laikytam Lon kuris nedaug naujo mums lai Ten mokykla visados ni<|u, tai butų j>it*melviai te^«
tok| Fervei^o darbut Ar astronomiją žino daugiau, done 26—29 liepos mėnesio. teduoda, kiek dėl jo galvoji buvo vaidilos rankose. Tik belaukę, kaip lr Saukę: api* Į
"Lietuvos*1 šviesiam protui nekaip d-ras Šliupas ir visi Meinorijalas parašytas gerai mo būdo, kurs yra typiškas paskutiniais laikais ji kiek kubigų kišenes, ]»ilvus, vai* s
žinomi santykiai tarp Fe- jo pasekėjai, krūvon sudėti. ir be abejo užinteresavo kitų vienos rųSies inteligentams. atlyžo lr "o kaikurioms tėdystę ir kitus — - » * * *
>
atlyžo i r nuuv J \ » W ^ » " » " ?»' • . * - .
inrerH)
ir
jo
dukterys
Ar
iiKaip
Tėvynėje,
taip
ypačiai
tautų
atstovus.
Jeigu
nebū
Amerikoje vieši du kauKun. \Vaamann apie gamtos
drauRijotns! privatines mo- r-iau
gj-f»ui
daįykus,
nomi
jo
suslneSimai
su
kitų
emigracijoje
yra
žmonių*
ku
nemato,
kai patjs « t l
tų
buvę
Informacijos
Biu
mokslą žino nemažiau už
i "Saulės" igallotlidu
kyklas stengti, jas savo 16
p-T^Uėial Lietuvoje ilnomu Mių anarchistais! Ar ŽiDe Vries'ą ir be abejo daug ro, nei metnorijalas nebūtų rie nic nieko nemato, kas ftomis palftikyti, savo kandi jų kalti. Ksi kunigai pra*
datbį
veikėju: kun. J. Tumas Ir noma, jog Porror buvo Jvel- daugiau už d-re P. Avižonį pasirodė*, o drauge su juovra, kas neišvengiama, nes datą l mokytojus pristatyti. d«|o visuomenini
tas \ pasikėsinimo ant karą- įr kitus nepašauktus lietu butų dingusios informacijos akis laiko inbedę vien \
dirbti? organizuoti mokyiidd,
"K
Bet biurokratiškoji valdfcia
Ha\»s Alfonso gyvybės?..,, vius gamtininkus. Pasteur, šitame svarbiame kongrese augstają šviesiąją žvaigždę.
QW, pmmouijjj, vaizbą ii^
o juodu \ Meflsto
savo
krypsnio
neatmainė:
Čia y
yra
keletas sugesi
sugestijų,
"Bendrieji žmonijos idea
visur dalyvauti, tie neva *
apie
mūsų
tautą.
Šitas
at
m
»
keletas
u,
r
V
o
l
t
j
c
l
t
i
U
Um
ieškoti dolerių pastaty
mokytoja*
turi
būti
valsti
lai**, "grvnasai, belaii>kas
n Mitingieji piliečiai ima vėl
a
sitikimas
privalėtų
atkreip
pai.:i.u^imo,
—
juk
tai
var-i
,;
jos
egsamenatorių
pripažin
"aune Sa\ilė8" drauS vukti apie pavojumą Tėyjr*^
Uo huinRiusto" darbus lr dni vyri), padarusiųjų Wt ti lietuvių atidą j Informaci mokslas , ^absoliutinė lais
tas
tinkamu
mokyti
(turiuįiynu), Aukos plaukia
n|i, kad kųuigai viską \ a į r
nuopelnui. Atsiras daugiau siok revoliuciją moksle, o jos Biuro naudingumą. Me- ve." ir daugybė panaftių obal
??lu
tam
tikrą
mokslo
oonaa),
ai: vienoje tik CblcaM
iaexu- ^*
— .
;|?_
morijalo vardas prancūzų shj — tai anos nugžtoslos vietinės admiuistraeijos prl- rankas irpa.
sugestijų, kuomet
knomot "Inftu
kiek girdėjome, tmm- vos n roSytojaa pradės skai- toto ^ * W įwtt«4P 8 a v o t l
žvaigždės, kurių niekas dar
kalba:
"Mcmoire
sur
la
naKunigai atsiranda kolitą
kvliines pri(*ei-mos
<u sumesta daugiau,
• - • -•»- **
u.w„ kvbines
pri(<lermes iiildanpildau tion T.itbuanienne, presente nėra nuskynęs ir vargu bau paiintaB tinkamu auklėti
tytl vioSpataujanfilu gnlybly tįs katalikai! { maži) Minno(politiškai IStikimu), o pa* mo padėjime: tai juoa it
iii tukstanėiu doleriu,
kada
nors
mnkįs.
Atsaky
par J. Gabrys, au promior
dosnu«ftukos"
nuopotaus.
"Drau
?lo8 mokyklos sutaisytos i aia, tai vėl neleidžia, Nk
sotos
miesteli,
Roonester
|,
amerikiečių dosnutumėte,
jog
tai
"idealai",
\
eongves des raees a Londres
phtneivial žia atsiranda 1
go"
ptrfittne
nėra
kiaura,
o
sulig
vyriausybės
sustatytų
važiuoja
daktarai
iš
viso
]m
sirodys toks didelis
20—29 Juillet 1911 avec kuriuos reikia eiti. nors jų
$ąs
šėpdvino—f.....r _
jei
joje
yra
kokia
skylute,
programų,
16
kurių
nieko
nešaulio pasimokyti nuo dvio
dėtose, tai galima ttuii'kados
nopasiektumei.
biurokratams su ių\ "fai .'
tai
"Lietuvos"
Šviesus
proiSmesl,
o
pridėti
tegali
Lie
. Hjoff "Saulės" namai
n
Teisvbė. Bloga tik, kad kai
<lo
la
iirocluire.
Paris.
Tmi
f
nepuž8at
» Kunigai ti^
uilopys.
tuvoje, sakysimo, lietftvių
-,—
..
du yra vtikintis
katalikai),
įstatyti vien ua ame- Itas. . „ja
kurie
perapskritos,
perben0 t
_ . ..
m i i ! i . « i \ #1A
OI
h
v
n
e
h
U
i
e
.
.1
a
i
i
s
.
»
m
prrniovio de la eour d'appel,
^ug turi savo paiaukiar
kalbos
mokslą,
kaipo
atski
Reikia
dar
pažymėti,
3<>g
:,
pasekmingai
dakni
lvxMn
ilų pinigus.
B?adi»lft
dros prasmės idealai uevie|arbo, kad mielu noru p*
1911."
rą
mokslo
dalyką.
Valdiš
•
"Lietuva" parodo stoMti„unkių-sunkiausias
r gera.
naip Huprantami: Sakynimc
Ifeistų paJalinius savo ulst
idw
kosios
programos
pirmojoj*
Jd
mm S Tillės at- m
i » m m >
;JS operai.
Tokių daiktų
žmonių
lygybė, b^lybė
brolybė ir
ir ^ / ^ S l m r S - S m , « kti«ns intellg*
žl »o„ių lygybė,
Miliva p. Jonas Vanagaitis santykių -Upamioje, ypft« n i o k u 8 JJ n i e k u r novažnu.ja
U. p. yra bendrieji &mo,u o M » W W J į t o s v c . ^
l r kftn,0 t l k g a U *
m\ tikslu - rinkti au- nežinojimą, kas yra Ispani- ^ ^ 8 o m l l t o U O miestą
, idealai.
Teėiau vieni juos
leidžia. Visa nelaimė, kad
id a,ni
DftLEI
«NEPARTIJIH1Ų
Prūsų liotx»vių relka-joje klerlkaliatmas.
Tfo»<M_._*—u,,,;
,.n«
matolusio
"
;
T ' L a i Krist
H '; gal « «kame kitur neis
pasimokyti nuo nustojusio
Hnpranta ta p, kaip » W W
ffl daug
.
»«Mk«lil
"Kle- tikybinių jausmų d-ro ilono
oina ^ tiek
netikėlių "kitų" Srietlskių inteltj
MOKYKLŲ,
- (skaityk joi <4Žodis ] j6s skiltyse atsirado
mokė, kiti kaip socijalistai
,,
kaip ifi Rusijos mokyklų; tų Liotuvoje ant piritoj
rol^*ataujantl8
ir
kitokie
Šliupo. Neseniai Ne\v Yoriidvių visuomenę %
Ir
moko. "Orynasai" mokslas
u
M
vis dėlto religijos mokslui, skaitoma. Tai kogi, «ttk
aistetiikąją
skonj
gadinan
kinis Independent siun\ė
reikia velyti pasiseki
anot vienu tegali bfiti eksstraipsni
nori ar nenori, turi skirti po]
tis Sodžiai.
\ Hoebesterv žiiu»mą spoeija- Bsiuntiuėjv
pcrimeiiiinis; kiti mokslai
mo.
Na, tai kokie gi Ferrar'o listą d-rą .!• A. \Valsb*ą iŠ- (lerl)iamgjų Kt^akeijų ir visi buvo ir visados bus nuJ uv,.' mu-pelnai bumanitananr/ tirti ant vietos brolių Mayo prašmatniųjų atskiltų imt*
\
nuopelnus ebirurgijai ir ap nių gavonif atsakymus.
Ii'
«*aipiktino 18 to, kad ižst
skritai medicinos mokslui. tuos atsakymus vėl tuojau
M
ybc
, nori Šitą savo ist
tMėme, jog F e m r ' o var
Bet* kiek žim>tm\ niekas atsakėme laiškais. Vienas
v
u
n
o
iiHuivii
P»I«.VM"I
—
da* istorijoje pasiliks Salia Vionas imwų korespon ligfciol nesiuntė jokit) speei toėiau tųjųtoUUtųturi pbi- „ . . griaus
^os nuodėmę, kaip mok*
nno
privatinio
asmens
kris
kunigiją. Absoliutino laisve
Oafrie Nation'ienės vardo. dentų rafio mums, jog pas ji
titnv |>rasi 'v. tnd I j) l>'^> guote viamj neprivalo var- tų ant mokyklos. Tad ja izo tni išdildyti! Oerb, K ^
jaliHtu
į
Heranton'ą
ištirti
Mnet mums tapo prikista atėjęs kažkoks "Dmugo'
sako, reikia tai padaryti
d-ro ijfotioi uuopt^lnų bent •ina atsakyti .i«-Šai |«<-r laikliuoju kuone absoliutiškai.
1
^Saulės*
mokyklolnis, 1
J
u-gįdinRa drąsa, kad Stnl skaitytojas ir pradėjęs bai- kokio mokslo Sakos dirvoje.
Vieitat-+- viouoH pravoslavu
S
J S humanistų,
priež kurį
^TZAS^**%»
"bosaliskn mokHlu*\ <»0^
didelį
humanisto, prieS
kur $ į ^ kft d "Draugaa" RoR
.
v S ) paguli" šviesesnieji ^ „ a l ( U i«u 8 ių neteisybę, ' < J T ' ^ l i a gal ^W
tikyti |MI priežiūra tiW»ji* | Bet aS, sakysime,
Korespoiui-ua..
.»«»."
v
,
^
i
)
(
)
,m
labai uorMian Lietuvį
pwtal galvas lenkia, p a s t a - buk
L . t V.r1tak«l»
«»rlfa, kada »"™
nors. buvo]
™ tyw»ėti.
• \ t U M l l : MasKoimi
™ r tgnij»F
. i , .v. v,u,/.ini verta nlaeiau l s\ IVKUS. H «<••' 9
u„r
, m atstrtvo.
I4m Žudeikų ir heproėių eila! ska
kad jisai tut»- ftiuo
Šiuo sykiu
sykm n,«^
>
' " "atsakyti,
' . . . . Ii J,.,t«sai
musypaetai
Taigi tiors tai butų kai inti beSaliku mokslu^Š
,. Mes gi tuojau parei- gandrui...
ollmai toi rf ««.lH.i.»H m S*««i • * < interesuoja auos.os rųfu- ...... n
nepageidaujama, nait. k;i tai re
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U
Tai n«
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nai yra,
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otuvoH". kad Ferrev l»u- t i u laikraV-io skaitvtojų faktai. JriKn k, ima pavy- t r k ^s,« ,.d,ntas 3 ^ U i apie "laisvąja mokyk^ritmetik
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e mokyklose, Ką
daug sukti — reikia ai&ir trumpai pasakyti: tos
tykios yra "nopartiji$[ kad ir Ferrero taisokur nėra minima Dievardo ir nėra tikėjimo
k»lo. Btit dėl tų dalyk\i
is neprisieina ginėyties.
gi pasakyti; giriu kuuikurie dirba tautos la«
K bet priešinuosi, kad jie
giskai dirba, ypač Roif nes tai neina tautos
ųi (sveikatai), yra vis
k, ką tą pati darbą dirbti;
#it i nepuSėat
%m "Huosos", t. y, be tiimo mokyklos mums, tau
aini, sakiau, neprisia ginflyties: kunigams,
d tai butu prioSingą, Jų
šaukimui,
svietiSkiams,
belabai dievotiems, nors
to, kad tai yra faktas,
giri katalikybė visur stiptautybę, kaip Leakijo*
„ taip Lietuvoje. . Dėlto,
turėkite, ar lenkas patriįoM tikyba kad ir
Ją tegriauna
nės, kurtams jokia taubė nabemlpi*

!

=

Tam tikslui atvaiiavau, ir
noriu savo jausmus perduo
ti jums, brangy s viengen
čiai. Todėlei teiksitės tokie
malonąs būti ir suteitki man
tokio atsakančią
progą,
kaip tai atvirus vieSus atsi
rinkimus, kuriuose galėfiiau
paaiškinti niusu padėjimą.
Kartu noriu priminti, jog
tiktai trumpą laiką (5 sa
vaites) tegaliu viešėti jūsų
tarpe. Nevėliaus, kaip 15 d.
rugsėjo turiu iftvaiiuoti tė
vynėn,
luabai buty man
malonu iSgirstr gerb. viengenSiŲ nuomonę, ir kartu
patarimust kur, tai yra ko
kiose kolonijose mano atsi
lankymas butų labiau pageidžiamas, — Prie Šitos
progos paminėsiu tiktai
tiek, jog tūli stebėsis apie
mūsų padėjimą, ir beabejonės, sužinojus dalykų stov},
su visu' atsidavimu steng
sis suteikti savo broliSką
ranką, Tenemano noi vienas,
jog mūsų susiartinimas tai
ne svarbus dalykas. Jis yra
mūs tautos gyvybės klausi
mas! Nuo pasekmingo su
siartinimo ir
ulmeaghno
stiprių, tvirtų xyl\ų* priguli
visa mūsų tautos ateitis.
Todėl, kas myli savo gi
minę, savo ta\itq» tas visa ingale lai pasistengs jos gero
vei patarnauti, Gorb, pir
mininkų visų draugijų, la
bai melseiau, idant apie Šitą
svarbų reikalą tarpe drau
gų pasikalbėtų, prirengtų
susirtnkimi^ir man apie
tai pranešta B%J|jlgąlė8iau
nuvykti ir ižplldy^ savo nėr
siją, Žinias apie tai praftau
siųsti i redakciją M Vienybės
Lietuvninkų**
120—124
Orand str», Hrooklyn, N, T,

Pasibaigė
apyskaitos,
brolis; jis reikalauja gero pavyzdžio, kad pąsltlį
skirstosi namo neikiek ne*
pasiryžau jam duoti tą gerą pavyadį- ^Męs žino:
išgaišinę gert) ūpo.
Ryto
prikelti osame iš mirties \ gyvenimą, uos mylime fr : <
viskas!
(Jo. UI, 14). Galiu būti per bėdinas duoti pinigus patai
KODĖL AS ESMU PILNASAI BLAIVININKAS?
Ateina paskirtas laikas.
symui girtuokliu, bet galiu duoti, kas )ta dar brangesniu
M
Iš
"Temperanoe
truths
from
many
pens
psl.
14.
negu pinigai — gorą pavyzdį.
Programos tvarka suardy
ta, referatai eina kitoj eilėj.
Kunigo Valterio Elliott kalba.
Suokų rauti Šeimyną, kuri neturėtų naudos iš savo
\ iarių, pilnų blaivininkų. Sunku atrasti parapiją, kuri ne
Pirmas skaito advokatas
Leonas apie nuosavybės tei
būtų sušelpiama Pilnąja Blaivybe, Gora yra būti pilnu
u
Esmu
pilnasis
blaivininkas,
jog
neapkenčiu
girty
sę sulig Lietuvos statuto.
blaivininku, "Geras yra daiktas novalgyti mėsos ir neger
Garbę Leonui daro, kad jis bės. Alano apžadai nurodo, kad as manau t$, ką sakau, ti vyno, nei iš kurių daiktų brolis tavo pasižeidžia, arba
pirmas pradėjo tyrinėti arba, kitais žodžiais, neesmu veidmainys. Tai yra praktiš pasipiktina, arba pasilpsta" (Rom. XIV. 21.).
Lietuvos statutą. Vienok re kas protestas akyveiadoje Dievo, mano sielai ir visiems
Nėra nuodėmės man gerti nuosaikiai, bet girtuokliui:
mano
bičiuliams
(prieteliams)
priešais
girtybės
yda.
feratas nedidelis, visų klau
yra mirtinas pavojus gerti kad ir mažiįmsia. Jei jis nori
"Kas
yra
taip
neapkenčiamas,
kaip
šioji
yda
f
(lirsimų neiSrišė. Iškarto nie
būti išganytas, turi suvis negerti. Tas uždavinys kartais
tvbė
išplėšia
žmogui
Dievo
brangiausia
dovana
—
protą,
kas nieko dar nėra padaręs,
pasirodo taip sunkus kaipo kankynė (ifartyrium). Su* 11
P, Leonas iš statuto padarė Žmoguje protas yra Dievo išminties kibirkštis, Protas Šelpsiu jj draugaudamas jam pilnojo blaivybėje, Net ir
tarp kitų tokius išvedimus susteigia ryšį vienybės tarp žmogaus, kaipo sutvėrimo ir patįs šventieji bijpii būti vieningais (&>lus), Dangiškoji
apie žemės nuosavybės tei Dievo, kaipo jo Sutvertojo. Girtybė numeta protą nuo išmintis sako: "Deja (bėda) tam, kas vieningas" (Ecoies.
sę: iemė pirma buvusi ben jo sosto, o palieka žmogų grobiu biauriausių geidulių. IV, 10,), Bot varkšė žmogaus prigimtis bekovodama su
drijos nuosavybė, paskui Dievas padarė žmogų truputį mažesniu už angelus; gir piktu, su užpuolančiais geiduliais, jieSko sau draugo, Šir*
pavirtusi atskiro asmens tuoklis pasidaro save truputį mažesniu ui gyvulius,
dis sušunka pavojuje arba silpnybėje! gelbėk mane! At*
"Negana to, šita baisioji yda išplečia savo prakeiki sakysiu tam Šaukimui: Pasiryžau, kad ittet vienas girtuok
nuosavybė, Prelegento pabrėlta, kad Lietuva pralen mą ant kitų savo Tirtymų. Ji yra pragaištis pasekmingume, lis neatkristų į girtybę 18 priežasties n<|tno atsisakymo j |
kusi kitų kaimyniškų tautų ir desperacija priešenybėje. Su girtybe sėbrauja nmlkystė, pagelbėti gražiu pavyzdžiu, Jei jis yr<v priverstas iŠ rei
veidmainystė, vagystė, beširdystė (erudelitas), žmogžu kalo daryti apžadus pilnosios blaivybėj ai esmu privers
kultūrą teisių išdirbime.
Antras refemtas buvo dystė, Dievo paniekinimas, žmogaus neapkentimas. Tos tas iš meilės artymo draugauti su juo.'"Nes meilė Kris
kun, J. žiogo apde Imbarės visos ydos nevien eina su girtybe, bet ir seka ją, Kūno taus prispaudžia mus" (2 Cor, V, H.) J
kapus (Telšių apskr.). Ka ligos ir proto nusilpnėjimas yra įžymios girtybės pasek
Paniekintas ir visų atmestas girtftoklia reikalaują
mės,
Kas
tiktai
myli
žmoniją
—
neapkenčia
girtybės.
pai seni, iš 12—14 amžio,
prietelio, kuris dalyvautų su juomi paverstojo pilnojo
"Jei
myli
religiją
neapkęsk
girtybės,
nes
girti
kata
Lavonai deginta; kiekvie
blaivybėje, Kur yrą jo prietelis, kuris jaikys iStiestą ne
nam kape rasta po krūvelę likai įžeidžia Bažnyčia o jei numiršta girti, kaipo dažnai nuilstančią ranką, suSelpianėią ji? Ta| padalysiu manu
apdegusių ir aplaužytų kau atsitinka, kas daugiau jų laukia, negu amžinoji prapultis? pilmjja blaivybe, Pakelsiu j | iŠ nusin|idmo, Patvirtjsiu
lų, Kapai įvairiausios, for "Girtuoklis negaus dangaus karalystės,"
,iį, suramtsiu ji; kalbėsiu jam Švelniais Žodžiais padrąsin
Kun, £ Tumas,
"Kas myli savo artymą praktiška meile, darys ką damas jj. AS busiu girtuoklio Gerasai Simarltietis. "Bet
mos: pailgi, ketvirtuoti, ova
"Saulės" delegatas,
liškos formos ir t.t. Didžiau nors, kad išnaikinus tą yd$, kuri išplėšia įmonėms pri aš nereikalauju pilnosios blaivybės!" taip j ką mfcno brolis
loago, 111.
sia kapų ypatybė — Įkapių gimtą gerą, sunaikina jų liglaikinę laimę ir pasmerkia reikalauja aS reikalauju; o jei kas reikalauja pagalbos, aS
p
reikalauju jj gelbėti arba suteikti jam fo pagelbą, kurios
turtingumas: peiliai, jėtjs, j uos amžinon prapultim •
lll*
Neapykanta ydos reiškia meilę priešingos dorybės,
jis reikalauja.
kirveliai, platus kirviai;
"Pirmas žinksnis praktiškame pasipriešinime by*
piautuvaif skiltuvai, penti
Kunigas priv
pihmoRius 1 .laivininkus, kurio
nai, žiedai, sagtis, apyran- kokios ydos yra praktika priešingos dorybės. Jei aš ne jaw pagelbsti pataisyti girtuoklius,
j
kiai, grandinėliai ir t.t apkenčiu girtybės, neapkenčiu viso to, kas veda prie gir
Jei kataliku religija parodo praktlpka morališkumą,
VISUOMEN*.
Daiktai geležiniai, žalvari tybės. Jei aš myliu skaistų, blaivų gyvenimą, stengsiuo niigštesiii už visu kitu šoktu, tai yra pfsekminga, kitaip
niai, puodų šukelės; sudėta si sunaudoti kiekvieną priemonę, kuri agituoja blaivybę, ji niekuomet negali butl pasekminga jMauguilrae akaii
p tuo būdu įkalbėsiu dorybės praktiką kituoso. . Susitu Nnus savo nariu. PraktiSkamo klokvUnos dienos gyve
be jokios sistemos,*
[įtertv viongenfiiai t Twiu
Trečias iš eilės p. Viliaus rėjimas yra viena iš kardinališkųjų dorybių, Pilnoji Blai nime modls paSJstainas iš savo vaistų.
|!#det^ garbę jums praStorastos—Vydūno refer,: vybė yra susiturėjimo karžykiškasis pavidalas,
Bažnyčia, kuri uoliai ir pasekmingai stengtasi tf ves*
MiU jog 1-mą dieną i, mėn.
"Lietuvių Ir lygių kitų tau
"Vienok tam, kas visiškai atpranta nuo svaiginančių ti blaivumo, bainyoia, kuri apsiginkluoji priešais smuklę,
kau i Sią laisvės Jail su
tų tikybos prasmė senovė gėralų, arba, kitais žodžiais, visiškai prisijaukina prie nereikalauja daug argumentų jtikinim|u, kad ji turi iš
[ai av^rbum tikslu,
je". Tolimo svetį susirinki pilnosios blaivybės, tokia pilnoji blaivybė tampa neiš- ganingo misijo. Privalom Išgaišinti gittybe iš Katalikų
im
uėgu pranefliu
mas pasveikina tuoj prieš reiškiamai tūkstantį kartų malonesnė ir saldesnė, negu tni-po. Dalydamas: apžadus pilnosios blaivybes atlieku
t apie *Y*>rbitmą* Inaskaitant ir klausė jo su to* girtuokliui alkoholis. To nieks negali pasakyti, kas nie Kristaus darbo. "Pasklaus Jesus, žinddamas, jog vis*
rtjos, pavelykite pa*
18 Tiliėsg $&my Lietuvos), kia atidą, su kokia nieko ne kuomet dar neišmėgino, o išmėginti juk tik nieko nekai išsipildė, kad išsipildė Raštas tarė: Tifckštu. Buv
luti jus visus vardan
klausė, Jis kalbėjo apie ti nuoja, kainuoja vien tvirtas užvis tvirčiausias noras".
pastatytas Indas, pilnas uksuso. .Tte-gi uždėjo
riąu Męs, lietukybos prasmę, apie jos ga
pilną uksuso, ant ysopo, pakėlė prie jo burnos" (iloC
Vertėjas,
los Lietuvos, jau
lybę ir reikšmę, apie lietu
29.).
tartą pasidtiangėm apie
Kiekvienas
kareivis
turi
savo
vėluvą;
kas
kovoja
su
LIETUVIŲ MOKSLO vių stabmeldžių tikybos lie
Pilnasai blaivininkas vienijasi BU JMum Krl
tiškus darbus, kuriais
girtybe
iiskečia
savo
Pilnosios
Blaivybės
vėluvą.
Kiek
kanas tautos poėsijoj ir is
merdlnciame šauksme. Jis neleis mirštfnoiam liflahvtotbliasi mūsų broliai, gy>RAUGIJOS V I 8 U 0
viena
liga
turi
savo
gydyklą;
sulyg
augščiausio
Katalikų
dirbiniuose.
jui pasilikti vieninįį balsiame troškime,! Pasigatlėjl&at,
ikjojo.
NeTINAfl SU8IRIN
Bažnyčios
autoriteto,
atsakanti
ir
tikrai
išganinga
girtyToliau p, ft^^hiiltenleaį,
neinantis iš pat gilumos žmogiškosios lirdies, privačia
įjome su pasigėrė
ymIlgai
gydykla
yra
Pilnosios
Blaivybės
praktika.
KIMA8.
savo referate apie "Lietu*
i, idant vienytus! uisigynime savęs su tielpaties apalpt
apie tai nešiTuomi
būdu
mūsų
Viešpats
Jėzus
Kristus
išgelbėjo
vių kalbos stov J ir roikalus"
mu, kuri kenčia ii tankų vargšų ir nelaimingų
is, jog dėka ameripasaulį,
Jis
nevien
praktikavo
dorybę,
prieiingą
ydai,
prirodinėja
reikalingume
!ių vientaučiu triūsui ki
Kas sako i tvirtfti pritariu pilųatjai] blaivybei tiem*
Mokslo Draugijos Susi
kurią Jis užpuolė, bet tą praktiką iškėlė lyg karžygiško
kalbos
valymo
nuo
visokių
tau tiška H susipratimas rinkimas! Kaip magiškai
kurioms ji reikalinga, yra pasakymu tiktai tiek, kad ai
laipsnio.
svetimybių,
karstai
kviečia
esmu katalikas. Kas sako: tvirtai pritafu pilnaljai blai
iš dienos a
skamba tie trjs iodiiai.
Jis
kovojo
mųs
godumą
Savo
beturtybej
mųs
paleis
tobulinti kalbą, rūpinties
vybei tieins, kuriems ji yra reikalinga, it aš noriu padr|.
i18 dalies ma
Kiekvienam HetuTiui, tituvystę
Savo
užgimimu
iš
Nekaltai
pradėtos
Panos,
ir
, įsirengėme kinėiam i Lietuvos ateiti. jos išlyginimu ir dailumu* veade-mas nekaltą gyvenimą; mųs rūstybės užgaidus Savo sinti juos padarydamas apimlus su jais, yra pasakymu,
"Viltis", tobula kantrybe ir atlaidumu; mųs meilę gėrimo Savo esmu tikras ir karštas katalikas. Pasistengti sutverti vlei
;ti; bet, deja f—mums "Mokslas viską pergalėsM,
*0 nuomone priešais girtybe, ir visko fcjw veda prie jos,
kelio visokios kliftsako jis pavydėdamas
troškimu ant kryžiaus.
yra tai pasakymu, aš gerai linkiu savo (autai.
praSalinimui da šviesesnėms tautoms kai
NoviemKristaus gyvenimas ir mokslas, bet ir tvirtas
- • • •
dirbti. Ant mynėms, "bet męs jas pa
-m
poniškumo jausmas reikalauja atviros neapykantos kiek
• fi;Jt
'
ta atlikti vysim", Visais keliais fliia
vienam paliukimui prie nedorybės parodytos priešinga
»gvą darbą, tai atol* Vilniun norėdami išgirsti bus. Ll€t« K*•K* A« dorybe.
I š HAETPORD'O VYSKUPO LAIKRAŠČIO " 1 * 1
s* —•savo troSkimų patvirtinimo
I
Argi nematote reikalo, tokiu būdu, kovoti su girtybet
arba geriaus pasą- visuotiname draugijos su
Ar nežinote, kaip plačiai yra paplitęs tas piktas! Kur
, PllnoBlos Blaivybės 2ini
maža dalelė mūsų pase- sirinkime, SuvaSiayo, Jur
atrasi šeimyną be girtuoklių arba tų, kurie yra išstatyti
Nuosaikusis gėrimas
atidžiai jūsų darbus, ir gio prospekte matai lietu
girtybės
pavojui!
Susirinkimas
Simo jiems kuogeriausios viškai kalbančių būrelius,
Kur atrasi namus neužkrėstus smuklių limpančia li
tfįes. Doruds laiks nuo akuban&ua susirinkimo vie 86 kp, S. L. R. K. A, iŠ ga! Kur atrasi draugiją Im baisybių, prasikaltimų ir nelai
Nuosaikusis gėrimas prirengia dirvį girtybei, iifvto*
;o tenka pamatyti kokj ton, Pilni vilties eina, nei Portagis Pa„ atsibus 20 d, mių iš girtybės! Kelias iš smuklės veda staliai j prieglau snikusls gėrimas atlieka savo darbą slapia ir neregimai, o
•bės ženklą jūsų laikraš- dami su savim entusijaamo rugpiuėio, 2 vai, ]>opietų pa dos namus, iš smuklės į kalėjimą, iš smuklės į bepročių
uja ir apie Prūsų Lietu- daugiau, negu reikia, T neini prastoj vietoj. Viai privalo namus, yra išklotas žmonijos griuvėsiais, kurie tapo auko
įjlįtt tas yra toks silpnu- "Būtos" biflstan, įmonių pribūti, nes bus daug svar mis prakeikto alkoholio,
Todėl-gi, kiekviena šeimyna
jog jis nepalieka iymės pilna, TJžla kaip bitės avily, bių reikalų aptarta,
privalo turėti savo narį ar narius, atsižymėjusius Pilno* nuosaikumo. Žmonės silpiti, alkoholis stiprus ~ &ljxm
Kuinilftas.
įfH> vi«tiffonMu» ir d i n g a i n e k a n t r i a i lauk dumi dttal4*ios ¥Uaivyb£» p r a k t i k o j e . K it-k v it* t m k n i m y n y n t ė p r i v a - \HUhxrytl btitur«1itt» Iii tui-tinKUJtj, t i n g i n i u s iŠ votklmuatii
lp jflrojo vilnis.
Sitam
—•
10 turėti savo knopas narsiu vyru ir moteriŲ, viefcni pycį* JŲ, ligotiiua ift sveikįiauaiąją, pikdiunuta f maloniųjų% berinkimo atidarymo ir refe
Įinam padčjinifii pa* ratų, 8tfti pasklydo žinia,
testuojančių priešais girtybės ydą. Kiekviena draugija, prodius ii pmtingiaubiyjū, paniekintus if atmestus iš t^i
sugėnie padaryti galą ir kad iš policijos uogautas lei
Pajieškau
pjis.-mlmė ir dvasiika privalo KitniorKanizuoti ant visuo kūne buvo didžioje paguodoje arbn paf*rboj<\ Tni yrrfj
įiu mirs būdu susiartinti dimas referatų skaityti, Ne» jauno vaikino vedimui krau met, jei galima, net ir brangiai, kovoti priedais smukle aii5ku« mokinimas Vfso pasaulio išmėgintas, kad pi!
|1
stipresnius iy- kantrumas didinasi, fllėsys tuvės, mokančio angliškai.
Drąsus vyrai ir moterįs visur reikalaujami protestui blaivybė yra vienintelė ir tikra apgynėjn MSŲ.
"Tbo ^niperatiee WifeieiNJ July 20, I 9 ] i «
kįla; jaunimas kariėiuoją. lenkiškai ir lietuviškai, dir priešais girtybe, ir darbavimosi iSgaišinimui jos. Pada
Beveik dviem valandom su busio nors vienus metus riau apžadus pilnosios blaivybės, kad galėčiau sugebiau
lyprto pas jus, Qerb, sivėlavus d-ras Hasanavi- krautuvėj. Alga aulyg jo ga attikti šitą gerą uždavinį,
Kalėjimą.
. — K;į»akė tavo tėvą*,
^Igenriai.
ėhut atidaro susirinkime, bumų, AtsiSnukti 1 'Draugo*
Jei myli laimingus namus, būk praktišku pilnuoju
Kapelionas, — Krts ėia ta suiitH»jcH, kad noriu tavo
s susiartinti norint, sveikina skaitlinjrus sve&ius Redakciją,
blaivininku, nes tai yra pasekmiugiausias pragumas pa
ve atvedėt
Inoti vieus kito pa- ir praneSa, kad "del ne nuo
rodymo
apibiaurėjimo
visai
šeimynai,
mirtingiausio
žmo
..j'
mm < t i i » '
i!
Ji.
—
Ar
iuriu
išmesti
vi«
, idant sužinojus kas jų priKulinėių priežasčių"
nijos priešo.
Kaltininkas. — sTatinystė.
ispaudiia ir daro viro- referatai busiu atidėti lig
Jei myli Dievo žmones, padaryk apžadus pilnosios Kap. -H Jaunystė! Tu tu sus jo keik|imiH,
Siuomi praMiama viitemij,
kliūtis mtoų tantiSkam liepos 13 d, dvyliktai valan
blaivybės; nes girtybė yra aršiausias priešas, kokį tikrasai ri kokią penkiasdešimts me- Jis. ^ T ; | p . '
jog
męs
atspaudene
iinaujo
inui, drangiflk^i sustoję dai, "Ką
sako sv<w
Ji. — Tai tėvas nieko ne
tikėjimas šiandien turi sukovoti.
tą*
TRUMPA
KATEKIZMĄ,
Į^raSalintumėm. Kadan- ėiai—palauksime". Prasi
Jei laikai tavo Širdyje draugijos gerovę, nelypstyk
Kalt. — Jaunystė, be* nė sakė.
Uigi
kurie
pirmiau
reikalą*
iluai žinau, jog didiiau- deda nuobodits komiteto
taurių svaiginančių gėralų; nes daugiausia piktybių, ku mano, tik mano apgynėjo.
-U
įįįtifi fferb. viengenčių apyskaitos davimas. l>irbta, vote, tai dabar galėsite gauti. rias męs turim apverkti mušu draugiškame gyvenime užRytoj' a teisiu pas Sav
mūsų, t y. Prūsų bet mmudirbta^ kiek norėta.
10 centu egxcmplioni.
genia iJ tos apverktinos motinoa — girtybės ydos.
,4
I"
su svatbiu jĮetkaJu,
PotHa. — Tarne! Jiurėk.
U p*ulėjimo, iŠ. tos Vii^nan kito kaltina/bet nėr „Draugais 314 E. Markrt itn,
Padariau
apsadus
pilnosios
blaivybės,
nes
tai
yra
augfttas
•H Kokiu
nnmė įpuolė \ sriubą.
jiiastios ir noriu juos, kaltų: kiek vienai pildė savo
pavidalas krikščioniškos meilės.
Wilke»-Bam> Pa
— Atiduotu penkių
supažindini priedermefl kiek galėjo, ii
liūs, kuriuo į <}at^ man pa#5
Kie enaa krikščionybės gaivnlns pasmailina mano
1 0 viHi jSlUri J tttOltį
siotnis
^iiinliP*®
skoli tįsi.
n
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arklys grįžtant atgal neturi tiek sunkenybės, kiek turėjo
Užkeikęs ant jo nerangumo, Sikes jotume Oliverį \
važiuojant į ten išryto, ir ilgai netruks parbėgti. TJž jo vidų, ir juodu [nėjo j žemij, tamsių stubų, pilnų, durnų nn<
sveikatą! Po plynių! Puikus arklys!
kakalio. Ten buvo kelios sulūžusios kėdės, stalas ir labai
Jie v. J. Sutkfciiis,
— Ar negalėtum pavėžyti manęs ir vaiko iki ten f •— senas minkštas suolas, ant kurio iškėlęs kojas daug augi*
IMUSHarahst,
ufcklausė Sikes, pastūmęs alų prie naujojo savo pažįstamo. •Man galvos, gulėjo išdrikas vyras ir rūkė ilgi) molinę
Vertė JONAS
P i t t s b n ^ Pa,
— Galiu, jei judu tuoj' važiuojate, — atsakė žmogus, pypkę, .lis buvo apsivilkęs, ankstais, tabakuotais triny*
3 fSTJ
1
pakėlęs akis nuo uabono. — Ar einate i Halliford i
ėiais, su dideliais variniais knypRiais. Prie to nešiojo tam K. StruiuskaK,
— Mudu einava į Shepperton, —- atsakė Sikes.
siai geltoną kaklaryšį, suterštą, sudėvėtų dryžą bruslotą
190Highst„
Butą, mat, turgaus dienos, Žemė buvo apklota giliu
— Tai aš jūsiškis, kol tik bus pakeliui, — atsakė anas. ir sutrotas kelines, P. Craekit (nes tai buvo jisai) turėjo
Brooklyn, N. Y.
iki kulny, skystir purvynu; tiržti garai, kylantieji© nuo — Ar už viską užmokėta, Beckyl
neperdaug plaukų ant galvos ir ant veido, bot tie, ką tu
galviju ir tmsimaiSę su migla, kuri, rodon, rėmėsi ant sto
— Taip, ansai ponas užmokėjo, — atsakė tarnaitė.
rėjo, buvo rusvi ir suraityti in ilgus, susuktus garbinius,
Malttauctkas,
gų, ~~ sunkiai kabojo oro. Visos užtvaros, kokios tik ga
— Aš sakau! — tarė žmogus, pasigėrusioj*) rimtumu, i kuriuos jis retkarčiais jkišdavo savo nemazgotus pirštus,
j Forest Oitjr, Pa,
lejo tilpti aut to didžio ploto, buvo prigrūstos avių. Pasa — taip negal Imti.
padabintus dideliais, prastais žiedais. Jis buvo truput}
liais \ dvi, tris eiles, buvo sustatyti jauėiai ir kitoki galvi
Oėlko net - paklausė Sikes. - Tamsta mudu pa- augštesnis, vidutinio ūgio Ir matomai silpnas ant kojų; bei 4 KisieviS Box I 0 į
jai, priraišioti prie kuoių.Kaimieėial, mėsininkai, piemens vėžįsi; tai dėiko aš negaliu tavęs už tai pavaišinti pora tas jam suvis nekenkė gėrėties augfttąis savo eebatais,
MinersvUH Pa.
|įįąukšttaiixkai, vaikai, vagią tinginiai ir visokios rųšies bonkuėiųf
ant kurių taip į syk} iškeltų, jam lengva buvo Žiūrėti dik • valkatos, maišėsi vienoj minioj, Švilpimas piemenų, lo
mo
Nepailstamas giliu veidu pristojo ant tų prirodymų, dilu pamėgimu.
jimas lunų, baubtąja* galvijų, bliovimas avių ir kriukimas Tą padaręs, pagriebė Sikes*ą už rankos ir apskelbė, kad
I So, Boston,
— Bill, mano vaikuti! —- tarė žmogysta, pakreipus \
kiaulių; riksmai paukStininkų» Šauksmai, keikimas ir jis is teisybės ės^s puikus vyras. Ant to Sikes atsakė, duris gaivi), — Man labai smagu tave matyti, Aš jau
H į fharnis iŠ visų puaiųr skambėjimas varpelių ir balsai išei- kad jis bene juokauja, lyg norėdamas pasakyti, kad jei beveik baugin&usi, kad tu visko išsižadėjai. Tokiam at* i Mikutaitis,
1327 K a b o m *tK
R Į j a ^ t i 16 smuklių; grudimaa, sftumdymas, tarSkėjimas tasai nebūtų girtas, tai butų didelė priežastis spręsti, kad sitikime buftla ėjęs vienas. TJgi kas čiat;
|
AUegkwy, T$u
vežimų, muStynis ir riksmai; nemalonus ir nesutinkanti juokauja.
Ta paskutinį žodį ištarė didžia nuostaba, nes jo akįs
balnai is visų turgavietės kampų; n u p r a u s ę , neaiskutę,
Vasisakę viens kitam da daugiau meilumų, jie atida puolė ant Oliverio. Pamatęs jį p, Craekit atsisėdo ir už J. Bortoiaviįe,
autroti žmonės, bėgantieji© Sen ir ten; — tas viskas gami vė draugijai labanakt ir išėjo. Tarnaitė pagriebus nuo klausė, kas jis yra:
441? Marskfteld atft
no neamagų regint, kurs vtstžkat galėjo apkvaitinti jaus stalo ussbonų su stiklais, pilnom rankom žiurėjo per duris,
— Vaikas, — Tiktai vaikas! — atsakė Sikes, prislin
mus*
kaip svečiai važiuos.
kęs savo kėde prie ugnies,
vesdamas Oliveri paskui save, alkūnėms skynė
TJrbaiMi
Arklys, kurio sveikatų gėrė jam nedalyvaujant, sto
— Tai vienas p. Fagino vaikinų, — tarė Barney nu
santakų per tankiausia minių ii! labai mažai paisė ant tų vėjo lauke pilnai pakinkytas. Bikes su Oliveriu jHpo ve sišypsojęs.
Tkomas.
• B balsų ir reginių, kurie taip nustebino vaikų, Kelis kartus žiman be ilgų (ceremonijų. Arklio savininkas, užtrukęs
.
— Fagino, ehf — susuko Toby, žiūrėdamas ant Oli
B«
r$jo vtenfun, kltttm pdttstainui, t v atsisakęs uuo valandėlę, kad jį pažaboti ir papeikti brlaįfllų ir pasaulį, verio. — Koks tai nesulygintinas vaikinai išeis iš jo, senų
IK
iwojrew, Pa.
LvietlnMj ifetaeBtt po lytanetiiį gurkšnį, negat- kurs tokį daiktų išrado, — įsilipo taipgi. Paskui brizgilu bobų kišeniams kraustyti koply&osę, Jo snukutis tai
uodimas g*«doat pirmyn, pakol galutinai nd&lindo is tos sutrenkė arklio nasrus, bet gyvulys blogai tuo pasinaudo tikras jo turtas!
3. V««riael
os, ir,toaukosavo keliu per Hoaier lane Holborao jo, nes augštai iškėlęs galvų šoko per kelii) ir įbėgo į stu— Nagi, nagi, gana bus to, — pertraukė Sikes ne
bos langus. T% atlikęs, jis išsigelbėjo tuo, kad atsistojo kantriai, ir priėjęs prie savo gulinėio draugo, pakugždėjo
- Nagi, maiiukl - tar* Sikes, paalurėjes ant Iv. An piestu, apsisuko ir šoko bėgt, puikiai dundydamas per
jam į ausį kelis žodžius, iš ko p. Craekit juokėsi labai daug
driejaus
balnyoioa
laikrodlio,
—
jau
visai
netoli
septymiestelį.
I?
ir teikėsi apdovanoti Oliverį ilgu, įstabiu pažiūrėjimu
ni^lltturi lengti gerai. Skubiak, noatsilik, tu nopavilktNaktis buvo labai tamsi, Tiršta migla, pakilus nuo
— Dabar, tarė Sikes, atsisėdęs, -^belaukiant,
Yi upės ir nuo drėgnos žomės, apdengė juodus laukus. Buvo duosite mums kų gerti ir užkijst, tai sudrutįsite mus*
kalbėdamas, Slkea smarkiai pakratė mažų vaiko taipgi baisiai Salta, nesmagu ir tamsu. Nieks nešnekėjo, sinlis, — bont manųjų. Sėsk pas ugnį jmažiuk, ir pasil
Oliveris, permainęs savo Itagsaiua į ri88iq, pusiau nes veiėjas ėmė snausti, o Sikes suvis neturėjo noro jį sėk; nes turėsi da šiųnakt su manim eiti, nors noperto*
l
s, pusiau bėgdnumst atangėsi kiek įmanydamas užkalbinti.
liausią.
inti su plačiais plėšiko žingsniais.
Oliveris sėdėjo susirietęs vežimo kertėje, apsvaigęs
Olivoris pažiurėjo ant Sikes*o tylii fo baugia nuos%^
.odu taip smarkiai ėjo, iki nepasiekė kampą Hvde nuo baimės ir pažvelgimo. Vaidintuvės akimis jis matė ba; ir prislinkęs kėdę prie ugnies, a<įs|jSėdo i)
i JBay st.,
ir p a k a p ė savo iingsnius jgj^ysingtono linkon, Cia visokius paveikslus nugenėtų medžių šakose, kurios nera delnais skaudančių gaivų, Jis vos žinojo, kur yra ir kas •
Superior, Wto.
ulaikė savo eisenų ir palaukė, kol jų nppavijo miai Sen ir ten siūbavo, lyg išreikšdamos kokį navatnų
su juo darosi,
vežimas, važiuojanti*$jtoli is užpakalio. Pamatęs džiaugsmų i s to liūdno reginio,
i ' • La
o ant stalo
— Nagi, — tarė Toby, kadų Žydas
m&ą "HounsUm", jfc mandagiai, kaip tik mokėVažiuojant pro Sunbury bažnyčią, laikrodis išmušė užkandį ir bonkų,
7
,
ausė vežėjo, ar neggįtjkų jų pavėžyti iki lslo\vorth. soptynias, Vienų namelių languose buvo žiburys, apšvie*
— Pasisekimo mus' triukšmui! ~ f
asa.
ipk \ vidų! - i atsakė tasai, ~ A i tai tavo vaikas? ėiantia t o j ' vietoje kelių ir apsiauplantis da didesniu še
pagerbti toastų ir atsargiai pastatęs į kampų tuSė.ių savo
.. ,
, tai mano vaikas* — atsakė Sikes, smarkiai šėliu auganflius ant netolimų kapinių medžius. Netoli
pypkę, prisiartino prie stalo, prisipylė stiklų degtinės ir Pr. S. Kareonw,
m
ant Oliverio ir lyg netyiia į d ė j ę s r a n k ų i ki- buvo g i ^ ė t i s puolančio vandens ošimas ir Šakos seno
U4MW,
išgėrė, P . Sikes padarė taippat.
'ii
ame buvo pištalletas.
medžio išlėto šnabždeno nuo vėjo; tas viskas priminė ra
Lašiukų vaikui,
tarė Toby, pripylęs ptįsę stiklo
o tėvas eina pergrfit dėl tavęs, ar ne, tnano mių umsdkų velionių atsilsiui.
— Išgerk tų, nekaltybei'
užklausė vežėjas, matydamas, kad Oliveris
S t Petrulio
Jau pravažiavo Sunbury ir vėl braukė lygiu keliu.
— Ištelsybės,' -+ tarė
.
228 E. 6th i t r
Pavažiavęs tris ar keturias mylias, vežimas sustojo. Sikes jam in akis. — Ištelsybės, aš—
is no, — įsikižo Sikės. — Jis prie to pripf atęs išlipo ir paėmęs Oliverį už rankos, ėjo tolyn. Sheppertone
— Išgerk! — paliepė vėl Toby. H &* tau rodos, J<ad
ranką, Ned. Lipk \ vežimui
juodu nestojo nei vienuose namuose, ko pailsęs vaikas aš nežinau, kas tau gerai 1 l i e p k jam $&&* Bill.
vesfeądėjo jam
taip troško, bet ėjo vis tolyn, tamsoje klampodami per
— Goriau bus jam, jei paklausysi — tarė Sikes, su
iėjas, parodęs pundų ^aišų, liepė jam atsigult purvynų ir traukdami per tamsias pievas ir laukus, pakol
davęs dolnu per kišenių. K a d aš s ū d r i a , jėl su juo ne
neišvydo Žiburių netoli esanėiam miestelyj*. Žiūrėdamas daugiau man vargo, kaip sū visa Suk^ų šeiiuyna.
avaiiavųs jiems p*o daugeli atonen% 8enklinan8ių prieš save, Oliveris pamatė, kad ėia jau buvo vanduo ir
tu, niekšų paderme,
Oliveris vis laMau stebėjosi, knr sėbras nod jt kad juodu artinasi piie tilto.
Pabūgęs smarkių grūmojimų abiejų vyi^ų, Olivorill
i; Jie pravažiavo K e n s i n ^ | » , Hammiusmithą
Sikes ėjo tiesiog iki pačiam tiltui, ir staiga pasuko po greit išgėrė stiklų ir tuoj 1 pradėjo smarkiai kosėti, nuo
iDstmidge,
kaiTCfi prie u#ės kranto.
ko labai nudžiugo Toby Craekit Ir Baiiiey. Net ir s
Antgalo jie
M% kaip ir
~ Vanduo I — panųslijo Olivoris, vos neapalpęs, nuo raukęs Sikes nusijuokė.
Arkliai",
už
\<o smukle, va
baimės. —• Jis atsivedė mano į šitų apleistų vietą, kad nu
Potam Sikos'ui užganėdinus savo! apetitų (Olivoris
ustojo,
žudyti.
nieko negalėjo valgj't, apart mažo duoteos trupinio,
už
rankos,
s iSlipo labai gi<
Jau jis norėjo pulti ant žemės ir kovoti už savo jaunų jie privertė jį praryti), abudu vjrru»
įilllųalrini ant jo pažiurėjo ir gyvaistį, kaip štai pamatė, kad juodu stovi prieš vienus,
l 'k
luskį prasnūsti. Oliveris sėdėjo ant Ndės, o
Dcm.
M.
Andrulioato,
upinėjo Šonini savo kiienių. pašajyj* stovinčius, beveik sugriuvusius namus. Prieša
supęs į paklodę atsigulė ant grindų, «ta jau pas kros
65 Davldson
^4 ftnfJMev, v
kyje iš abiejų šonų buvo po langų ir viens gyvenimas ant Nekurį laikų jie miegojo, a r prisimetė klegant. Nelvienas
J i s susiraukę^
ji|įąklsat«a ji uj apy- virkaus, bot viduje nebuvo matyti žiburio. Namai buvo
nepasijudino, apart Barney, kurs porų Įkartų atsikėlė už?w tu jo, jauna* ft\v
, — mat, nmi$m
tamsus, suktypfs np| matomai* neapgyventi.
bert ant ugnies anglių. Oliveris pradėjo sunkiai imausti. Ant.TuškėniR Box 11^
Sikes, vis laikydamas Oliverf už rankos, negarsiai Jam rodėsi, kad vaikščiojo po tamsiuis i laukus, arba klai
atisakė veiėjas, pasitaisęs ant
priėjo prie durų ir paspaudė klingį. Pastumtos durįs at džiojo apie kapines ir kiti lios dieno$ Atsitikimai telkėsi
sostės, — Puikid)^Jl%> vienok!
;
sidarė ir juodu inėjp { vidų.
jam į mintį, kaip štai jis ūmai tapo prikeltas Toby Cra
nuvailąvo
ekit >o, kurs pašoko ir suriko, kad jau f usė antros.
nikes palaukė, pakol jis nuvažiavo gerą galą, ir paAkimirksnyje Ir du kitu buvo m ^ : » J » i r P a 
XXII.
^iiveriųt, kad dabar gali šiurėti paikui kiek tik jam
dėjo skubiai ruošties. Sikes ir jo sėl
a, — keliavo tuMan*
juodais kaklaryšiais ir apįivliko seriil^goms.
Tuosyk
Vagystė.
pasuko po kairei,
puti jpaėję u i simik
Barney, atsidaręs spinta išėmė iš tenai kelis daiktus, ku
galą kelio, praeidami pro
pasukę pn d esi nei ėjo
riuos tuoj f susidėjo J kišenių.
Broekton, Kasa.
Kas tonai! — suriko garsus, kriokiantis balsas,
ūš sodus Ir ponų na
e pusėse kelio, ir vos
— Duok man lojikus, Barney, — tarė Toby Craekit.
asivilko iki miestelio, vos tik jiems įžengus į priemenę.
o*
— Štai jie. — atsakė Jlarney, ištraukę* porų pi
B. P. Mi
4HNekelk
tokh»
riksmo,
tarė
Sikes
užstūmęs
duant vienų namų OHverisjmmatė paraiyte gana dldetŲ, ~~ Tu pats juos prikimšal.
Box
4 raidėmis "Hampton", Porų valandų jnoilu ktaidltc^ ris. r* Khvok i\h\\\% Tobyl
8.— Oerai! — atsakė Toby, ia
— Aha! mano sėbras! — šaukė tas pats balsas, — ži
plinkiniuose laukuose. Paskui gr!8o atgal 1 miestų Ir
4
semje smuklėje su nudilusiu pnraftu, ufolsakė saa burį Barney, žiburį \ Veskis i>onų į vidų, Barney, o pir tojaif
F. B. Ve
Aš juos turiu, ~ atsakė
miau d a atsikelk, jei tau patinkat
piotu$ virttivėje pas ugnį.
257 So.
i, — nieks
Marška,
raktai,
kaltai,
Kalbėtojas, turbūt, paleido kurpaliu, ar kokiu panaVirtuvės bnta senos ir lemos, storu balkiu per vidutį
miršta! — klausinėjo Toby, įnarinęs *ažų geležinę Statifiu
daiktu
į
žmogų,
kurį
norėjo
prikelti,
nes
buvo
girdėlubų ir augštais suolaU aplinkui ugnį. Tenai sėdėjo kelegutę į kilp^ po pamufiįalu savo sermėgas.
prastų imonelių dirbiniais rūbais ir gerdami rūkė. Jie ties smarkus bildėjinms puolusio ant žemės medinio pa
— Viskas yra, ~ atsakė jo sėbrais. — Buok man tų Stanislovai J. Sabaą
iiĮjatkreipė donms ant Oliverio, o ant sikes\> vos dim- galio; paskui neaiškus niurnėjimas pusiau miegančio, pu pagalį, Barney. Tai svarbiausia.
jų. Sikes taipgi neatkreipdamas ant jų atydos, iftsi- riau pa bud u s i o žmogaus.
Tais žodžiais jis paėmė storų lascfy iš Barney rankų,
— Ar girdit — šaukė tas pats balsas, — Priemonėje
ko kampe vietų ir ten, nuošaliai nuo draugijos, atsisėdo
Pt, P, Juškeviėe t
kurs
padavęs
kitų
tokių
Toby
H
pradėjo
segioti
Oliverio
laukia Bill Stkem o nėra katu parodyt jam politikės. Ir tu
aufce su malti savo aėbtfu.
Jaekson st n
skraistę.
nt pietų juodu pavalgA inlttoa mėsos, paskui da ilgai sau miegi, lyg būtum įmaišęs į savo valgį tik laudanunu n
•
— Nagi, dabar! — tarė Sikes pa*Węs vaikų už rankos,
tenai sėdėjo, Sikes ihtrakė lito ar keturias pypkes, ibrOU- nieko stipresnio. Ar jau atgijai, ar gal reik paleisti ge
Oliveris, kurs visiškai buvo apsvaigęs nuo nepaprasto
Jonas
veieis jau įsitikino, kad idekiir toliau neis. Pailsę* nuo ležiniu žibintuvu, kad pabuatunif
žygio,
oro
ir
degtinės,
kurių
priversta
buvo
išgerti,
įdėjo
Kaipo atsakymas ant šio klausimo davėsi girdėties
ityos kelionės ir ankstybo kilimo, Oliveris ilpradSių suau
10»ife!8rt'ifc,
nejausmingai
savo
rankų
į
ištiestų
ftjk^o
delnų.
BrooMyn. H, f&
d ė imskui nuvargęs uno pailirtmo ir pypk** durnų, ~ ui* ant grynų grindų skubus šlepsėjimas dviejų kojų, apautų
—
Paimk
kitą
jo
raukų,
Sikes.
—
Bar*
'
šliurėmis, paskui pro dešines duris j>asinKlė išpradžių
i
?>eyf pažiūrėk laukan.
JTau buvo SUvis tamsu, kada ji prikėlė 8|ke«V> kums- silpnai žibant i žvnkiV o paskui ta ]>ati žmogysta* kuri jau
kad viskas Kun. A. Eiertkli,
Tasai išėjo pro duria ir sugrįlf*
imas. Va šokęs ir atsisėdęs, jis išvydo savo gerbiama- šioj* apysakoj huto apraiytu, kaipo kalbanti per nosį ir
, 6447 a Woo< i t , j
ta vagiu išėjo pro
jrerni. Vesdamiesi tarp savęs
pildanti
priderystes
tarno
vif&oje
itmuklėje
ant
Sattnm
beSnekuėtuojant su vienu darbi ui u k u, prie kvortos
į paklodę ir tuoj'
duris. Baniey t attikę* savo, vėl susi
j
Hill.
Ponas Sikes! — sušuko Barney tikru, ar nuduotu užmigo.
- Tai važiuoji į I...wvr Hallif.mi, ar nef — |«klnti*«>
meidiiu | vidų. tamata, meldžiu
CHARLES D
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Apėjau namus ir vėl papuo-jla — kad tu liūdit Oal drau- veikslą. Prabėgusios akįs šalip visų kategorijų. Tan- SU8IV, L. B* K. A.
Jonas JaroŠoviže,
liau j tą pafuĮ vieta. Užbur-igai, tėvynė tau sapnuojas? pro draugo paveikslą, paga- kiaušiai tokie žmonės, bet jų1
266 iilver St„
TRO VALDYBOS
ta vietai Jinai skleidžia ant; Draugai, manau sau, argi vo kitą vaizdą, vaizdą, ro- vaikai ir vaikų vaikai dadė8 c Boston, Mass.
ADRESAI.
(Feljetonėlis).
manęs neramumo sparnus,; man jų gailėtų'I Norints ir dus, manęs paties. Manu sa- vi neapribotas žymes! Ii
Kuu. V, Vizgirda, knygius
jinai daro mane kas kart daug smagių valandų su jaisjvasis "aš", rodos, buvo d;iik dėlto man jų gaila,
Taip liūdna nuiu Šiandien! liūdnesniu; jos as nemanau drauge pergyvenau, nors jų tu mąstymo. Ko as ėion at-'
1SX) S. Meade St.,
Toliau*bus
Jonas Kikteraitis, prez,
nežinau, dėlko mau apleisti, Oal neturėjau jiegų padėjimas, kaipo svetimoj vykau I - tariau rusėiai pats
Wflkes-Barro, Pa,
67 James St,,
; liūdna. Negaliu susekti prie- jos apleisti, (lai nežinojau, šalyj bevargstaueių ir besi-!į save, — ir nelaukdamas atK u n. J. OumSius, dvas. vad.
Bi$*tie$ to dvasios stovio, Tik kur eiti, o gal jį man ne/i mokinaneių jaunikaičių ir sakymo norėjau pirkt atga-'
Waterbury, Conn.
P. O. MroersvIUe, Pa.
f pastebėjau, kad (h P. kny nant mylėjau; to negaliu pa nepavydėtinas, bet kasžin, lios bilietą į Lietuvą. Kur aš TEATRAS! TEATRAS!
g u t ė "Krislai" iškrito man
sakyti. Užtenka to, kad ja ar jų as šiandien gailėjausi, i esu ir kas su manim pasida- (J ražus teatras vardu! MateuŠaa Toluba, vice-prez.
18 raukų, ir jos nebenorėjau
1139 \Vyoming a ve.,
me prabuvau gana ilgą lai
Sąjungai Liet. V&rgonininM
Įotiau skaityti. Staiga atsiKxeter Boro, Pa.
ka
ft
MitMmMv
% eidamas iš vieno jo galo U gal Ugam laiku. Bu dau-.b.;g«hn» akauaiitai susimu-1! Pitt8t ,
kų Arr trikojo vjfriiMy.
.1'
| stojau nuo supamosios kre^
j kitų, iki toji maršrutą man geliu Juju nopaaiaoka man da krutinę, tarai kas ,,„,n, sj|| . j( , i[U
Ms adresai.
mm & apleidau namy prie- nepabodo, Sustojau tat gale susitikti j dcs,tkus gal ne.|pradėjo traukyti ir supra-, n i w ,, u J l l o a o ( 1 / T ( , a t | , l s ))(1's Kazys J, Krušinskas, sek r.
į; angį, Prisiįutau darželyj, tar lysvės ir pradėjau atydžiau tiju bet jie visgi laimingesni j ta u, kas atnešė man šiandien
K. Strumakis, pres*
45?~17th
St.,
lietuviškomis
žaliuojančiu lysviy, kur tėmvti, kas su manim daro- ui mano Šioje valandoj,, [r Uudnuiaa, kas • u d r a w t t Į pamargintas
MK)High8t.,
Brooklyn, N, Y.
d a h l 0 | n i l | r M w W ^ ,„.
lėles verkte-verkė, prašy- s i dalų gale uždaviau sau no .„o turbnt aptemdino ma dvasios gudif, kas mana .!• ^
Brot)klyn, N. Y,
„
.,„„ „ „
Į
;
r'
|į į p r a š ė pageidaujamo lie klausimą. Dėlko liūdna man. no dvasios ln.nzunti). Jie gal I «<•• Dabar žinau, dėlko man ,. . „ ,..
„
«
'
Pranas
Burba,
kaperius,
(
h
k1il|j
(
P, G raj&uckas, vlce-pres,
t a m .JyJU nelaimė da la Dieve? Ir negalėjau atsaky linksmi, smagus dabar, ka- liūdnai Liūdna man, n es a& • '
454-458 Main 8t.,
.
,
padainuos
keletą
dainų,
Paea th Saratoga St.,
biau mano pastūmėjo nimi- ti. Tai buvo turbiH tasai
da mokslo vargus užbaigę, vienui vienas svetimoj sa
Rdwardaville, Pą,
MjiJtimoro, Md.
pjfciman. Du didesnis debe- jausmas, kuriam psykologai laibo smarkumu lekia savo- lyj, it prasikaltėlis išvytas į
Pirmas vaidinimas bus IIP. O. Ktngatou Station
, . , , ... ,
užslinko mano dvasia iv teikia vardą "jautimosi" — jon tėvynėn, kur JŲ laukia
tyruma, kad metavoti ui sa- valandą popiet. Įėjimas di«
Wi!kes-B«W-o, Pa. ^ J j f t f f r * # • *
u su gėlėmis až dūsavau gero ar negero, Abeluas tas tėveliai, broliui ir sesutės. vo kaltes, it sybiriaus katoiiIdeliema 25 eontai, vaikams
40 Syl^anus St,,
rtelist — nieko jame ypa- jausmas gal susideda iŠ visų Ten juos linksmai pasitiks
WiUc6e-Bamf Pa.
niukas, nustojęs vilties »u- 10 oentŲ* Autraa vaidinimai
Kasos
globėjai:
tingo. Net nesistengiau ar- jausmų, o gal turi ir ypatin Kimiuos, atras tarpu savųjy grįžimo tėvynėn, renka jie-j,
)US 8 vala|ld
yakn|M> . . . .
A. Gudaitis, sekretorius,
Juozas Vasiliauskas,
"filius jam prisižiūrėti, nes gą savo organą, — tat man daug saldžia linksmybių. ga» savyje, kad nuraminus L . 7 5 cmM 5()
^
P, O. B o x 7 3
jjttejis'man t o j valandoj Šiandien nerupi. Konstatuo Tiesa, vienas įuJU tarsi at save. (lai ir esama šiokio to*
1J2
N.
Groeno
St
M
m i, . . rt. .
Silv^r
Oreek,
Pa^
,
.
,
.
eentai
ir
2>
eenta
.
Ippėjo. Perėjau tarp ly- ju faktą jo buvimo — ir man kreipė mano akis, nes buvo
IU1WU
Haltimoro, Md.
kio skirtumo tarpu IUUSŲ,
'
jiių iki galui, sugiijau, da Šiandien to užtenka. Kas tai mano Širdžiai artimiausias. bet tai turėti; būti tik maž
— —
Ji i..... !
tsss
lipyki perėjau ir sustojau yrf "liūdnas sontitnentns"f Ką-tik buvau nuo jo žinią možiai. Jiq varu nuvaryti te
R p l nfian šiandien t — klau—-klausiau savęs, — kame gavęs, kad jau užbaigė moks nai, as, taip man rodosi, i i i
• " ' * '
u savęs neramiai. Prade- jojo priežastis, kas jUl Palus, ir apvainikuotas tapo li HUOSOH valios eion atkelia-j
ueva mastyti, bet gana gimdėt Ir negalėjau atsaky teratūros daktaro laurais. vau. Aš pats sau uždėjau ijeC « - ^ : A *^: n -L« • i •
štai! Męstynias neturėjo ti. Bet štai išsiveržė iš sielos Tik tie laurai jo vargsi neieras kiekvienu metu Įtaiku
ižinius,,,.
i,s
r
,
,
,
,
g
rarmienai.
Darbininkai
f;
į
0 objekto. Atkreipiau gelmių 3is«tast jis ttplnuk*'džiugino. Jo laiškas buvo
ir visi finiSkai dirbantiejio imonta tankiai
Tavo organizmas silpni \ ir inuina iŠ tvarR
s į namus. Pro juos ėjo ta- tai'si iš juriijt ant josios pa- liūdnai liūdnesnis už visus man tik rodėsi, gal noromisapsorp iuk*tų lijja. Kaip groit pat Arnyti
•n
•H
kos. ba yra blogai i mitiminat skysto
nenoromis
as
tai
padariau,
t
tya, na ir patraukiau juom,
ailpmnna arba kokią betvarkę veikimo
B
kitu*, nors m poms diomji verčiamas gyvenimo aplin
kraujo,
neSysto
ir
nesveiko.
Toki
padėji
Vilniaus,
kad
net
tai
galėjo
inkatų, kepeny arba puajoa, pastiprink
nestovėjus ant daikto,
mas traukia prie HRON, bet galima pa*
pastebėti i dvasia. Tas 8is*ta& tikėjoai Lietuva išvysti! Ma kybių, bet visgi man širdis
i uos organus
kroipt ji j sveikatą, jeiim imti
paslaptine bal
priėmė klausimo iSvatedą ir no akjg prabėgo ir pro jo pa- kugždėjo
u
r
H
sai
ru galėjai kitaip ]>a«
taip
ifWr0iftkė:
Kotougai-« — a a — a — ! • • • ! • • • I I • •
Į
Tikras Lietuviškas
Vaistai
daryti". Ir ištikro, kad ne
veros
t i II i - a
būčiau
užkirtęs
sentimen
FANATISKUMAS.
an
tams ir kepenims
valytoją
tams
kelio,
kad
nebūčiau
Žmogus,
išdirbantis
sau
filkes-larre l i i e Drill Co. atskirą nuofrnonę kasliuk pergalėjęs tų pakibini pro
S
60 centu Ir VIOUM dol«ri».
Vienai doleris.
testuojančių
jausmų,
ver
įvairių dalykų, ir atmesda
. i
—
m >i 11 n
mmmm
aavw m " i
mas visokius argumentus ir čiančių mane grižti tėvynėn,
I f >
net faktus, yra vadinamas šiandien gal bučiau ir aš bu
fanatiku.
Pauatiškumaa vęs "tarp savųjų", bučiau
žmogui nieko negelbsti, at gal iftvydes Še8upė« kran
peni laiko ji tamsybuj.Daug tus, ir jos romiosios bangos
]<iKi«i» Yfot»«IUl lietuviai ir iUDirkaiity pailsimas rokuojaai Sių laikų liga, Skaitliunl ner*
gal butų nuraminusios Šian
BtlllUt! Jei oorlt turM U»gt% kollonę
fanatišku
nuomonių
atsi
įLHtur*, t*i kreipkitės ti««log pan Q.
valą seruančin
•gančiv vis auįcra.
larUIlVi »»• J)l4i yra viaiena Itnoiaaa
randa ir link gyduolių. Taip, dien taip liūdna mano dva
P K tiarai raiaUlla del vlay. Taipgi
duokim sau, Trinerio Ame- sią, (lai, gal! Tas nežinoji
. i
INuodama Mpkorto;* Ir iiun^iamo piŠtai
priežastis
a
J vltaa tolia.
rikoniškaa Efcxiras ig Bittsr mas, tosios dvejonės, ką tik
Vyno. Jis yra padirbtas is ar nebuvo galutine priožascco.
us.
RųpesJiai,
Nerimastis,
tyo*o raudono vyno ir pafiia tėvynės Lietuvos aplei
Persidirbimas,
Jautmmas,
|
'į
dimo.
Kas
—
žino.
Kas
at
rinktų Šaknelių, skiriamas
Ažtri tai^kova,
Baimė,
m % tofttay* S^ lutu, Ma$s
ypa8 nuo pilvo ir tidurių li- skleis galėjimų paslaptis,
Darbas sėdint,
Nemigė,
gų. Dėlto dauguma žmonių kas jom dirstels į akis? (lai
8tr«NwY«*
Blogi jprofial,
,Ab<?lnas silpimm^,
M^s padirbame visokios visai apie j} užmiršta ir jieS- kas ir gali, tik ne žmogaus
Visokį pasivelijimai
įnirsimas,
rūšies tulšes. Jeigu wxi su- ko kitokių, patįs neSlnodami galybei Faktas faktu. Aš
.
Blogas gyvenimas
PrisHfrįmas, nuliįdimaa.
Gėdyti da rbo ir laiko, reika kokiu, gyduolių. Pamėgink čia svetimoj Šalyj, tarpu sve
j
lauk
timų žmonių. Gan keistai
o persitikriai, kad jis yra
gc^riausias nuo galvos skau tas viskas man atrodot Žmo
PW niMalfMitf
dėjimo, roumatimno, neural nės savi, lietuviai, kraujas iš
gijos, peSių skaudėjimo ir kraujo, kaulas is kaulo. Tie
!
kuktos, nemalimo ir kitokiv patįs, rodos, su šviesiais
257 % Market st.
Wllk#«.»«rr^ to. vidurių nesveikumų. Gau plaukais ir aiškiais veidais,
namas Aptiekose. Jos. Tri-bet kas*Žin kodėl jie man
3p^lalbu«.
Dr^Ol
ApmalSina ir sustiprina dirkinlus,
*m
nor, 1338—13B» So. Ashland atrodė svetimais. Gal dėlto,
Sugražina nervams energija,
kad jie ne savo tėvynėj gy
ave., Cbieago^ TU,
Duoda sveiki} ir pastiprinant) miegi),
vena, kad ne tėvvnės LietuPasinaudokite!
Sustiprina ir atjaunina via$ organissmą.
vos oru kvėpuoja, gal deltoj
M * u a ir ant visados
Siandian nusipirk benl^.
Kaina vilnas doleris.
•>JoWork.NoP!ay kad ne tas pats vėjalis glos
Turime atspaude Ir, Ro
.
>• •
i •!•
—
——
mm
aut vUfcdca.
TheWorkingmons to jų sudžiūvusius nuo galui
Ą '»
!
—vargų
veidelius
ir
miškų;
|v%rHBtaoU» ilfjrdi- 'rioUka tajemuyčiy ksinuo
,
Prol'
Parsiduoda vfeuf aptiekose, Persitikrink, jog tnii duoda "S(ioi*o$ \ I
m
rtm (nhicji) Y\ttų), Haaą
ošimas netvarkė dėsnių jų
i ;
| # isunų n«p»«Mt. kaip ii po tertaro lataiunu reilialauk, rąžydamas į IUUSŲ Gydytoji^*•»•-— jų ypatingos dvasios! Tikį
duu bi) peilio.
!
ife
m*it.
TfėiNjr naujai fpMSba
jie man atrodė svetimais!!
traukti
tajemnytias.
Adre
O y m VkM nepavojingM,
•t
Kas
iin
kas
tokio
pastebi**
uatimo, be Kkauaao, be ope- suokite:
: OftR RapIflS
ma
juose,
kas
jau
nelietu*
be »Uitraukimo «uo
r
H
Draugaa M
viška, ko lietuvio būdas neICWft
sugalėtų pagimdyti. Tos
m.»«»
Jit tik įsenmo Aalti ir paskui ypatybės išdirba neva naują
prW»Dtio4|a
tarėjo galėti psr ssniUs
Žmonių tipą, nei tai lietuviš
^^*«**»^
pr«iit% mtt%.
D l t RICHTERIO
lUJJAUlf
ką, nei tai amerikiską - - ne
kuo jį pavadinti, nes
PainExpelIeris žinia*
Alex. O'Malley
l a i v+tfeslauja
ŽIŪRĖKIT KĄ JUS PRIVERČET MAN DARYTI!
prtialįi pavojingua auairgiilsus nei etnologai jam da nesu
Jsiga vartosi tn laika pagal nu teikė jiems tinkamo vardo.
Mano krautuvė kaa kartas kjla auprštyn ir kas kartas m« | o ušsiėmimftS
" a m BT. ur 8^. TV#i<ė§,
r«Miymij, ant HHutlt; &o ir OOc
Ir ištikro sunku tokius žmo
U fm mm tlssiNu Ms«
didnasi; deliai to me« turime padidinti mūsnj kambarius Ir padaryti dides
ui
bonką.
2ipr#k
aut
Inkaro
ir luakAkai au> ir raikeiamimtitma oAaiuniia\m
t«u
nes prie by kokio tyj»o žmo
ne viety krautuvėje.
ir vardo aat aa^utSa.
Ar nebūtu gerai, kad mes padarytume išpardavimą imiaų paslidintoje krau
Niekur jie
rnetg
dakUrariF * 0 RIOKTIt 4 00 , t*4 raarf t i . •#» Ytffc. nių priskaitytl.
WUkea.H«rre mv**
netinka! Jie stovi tuo tarpu
27J17 K, Pteittc St., '
uvejei
»»hiladelphiA,
Pa.
ff, P ftusi koyfnte upie ruptwrą
liet ten uebun išpardavimu del manės,
1
— —
Mane drapanos yra |>inno« kliasos, teip kaip Dėdės 8amo jinigas. Jei jųs
LUtlilfi i
miritee K»uti doierj už 50 ee!ity,tai turitei gauti Meksikoui Skais pinigais.
1K0M1HDU<WA1W MU8Ų NAUJ* AUKSINĮ 83
Pakol karpenteriai betainydami bus užėmf dalį muKŲ krautuv|s f aS tiuvsiu
AKMBKU OELtKELIO LAIKBODiU
I«!
Aukmmai. paauhauMi l t .»t«»ki tn B8
visk:) sutvarkyta ir tau nebus jukit»n perfkados, kada ateisi M nors pirkti
akiaa«iiaUf par4uaala*a 10,^00 va«liaa
pas RosenthalV
f
m "hmutim"
!ftlkrt4aba Ufctai « |
Kampas & Market ir Hancock Sta,
$6 7!V mm* Tla vra.ua laikr^HUi
Parodome jau rudeniniu sititij ir .kįehiiy
paikiai ŪtTlrii. Anaaltavi lakusi, g*
ral laiką r«4aaUv )aWa»*iai k»Haa»)ak%
VVILKES-BARRE. PA.
mėliui,!, JIHKIIJ ir visokiu po
aau«t«)«aiit aatia Uirl .lab#0 laiką, m*
tar,*k» ir »v Hlkl, f T a r t a i att a n t m
Moka 3 cią nuošimti nuo sudėta pinige it Imt pini*
maąų Tikrai m l a a U^r^^iai. n*
|*4a
kąa »#i Jraa|a»t Ui k j aarmirti
gus
erus ant
ant sučėdviimo
sueėdyjimo nuo dolerio ir aiurtttau.
augičiau.
Jtlfa aorl tureli jr^rą Anajfo^l}, tai
Į 1
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Tfppt s**H| m rytt> m • g i p*

li;

Uąt »««« ataialTMaa; Maą Maifaiaaą
kt\M laikr^t^h k\*U>*m*m

<' O D. a i

ANT f IRBY'8 KĮ^UTUVf^

fljf.fli ir rk^raaa kailaa 4i\ tniH»arkaa, Jai arfiat-ika. •«ai*k*»aa •ei e*a
% Mfi riakuajaaia tk*ą. Aakatma
4$kmi m laikrmim kAinu*

iMaali^ttMtMlIlU:'
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„DRAUGĄ."

*wr reikalauji
pasidrutimmo/

jhtfcikltuisk gydytojo apie
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Pqį*kvorttaė8$

Mahanoy City, Pa.

bu»

a t l i e k u n r t U*

4p , . > ,

M. A. Norkūnas
m

8REWIMiC0.

Už sudėtus pinigus moka 3-čią

Wiikes«Barre, f a ,

LAWRBN02, MASS. lenkiškai,

11

f,daiktai
rankiai,

| I I I I I i iNiiĮii...!!!.) i mĮ.ij y l l l l ; i |

sudėta joje pinigų.!
•i i

N****!

«. m tmm m&.

Geriausias Lietuvy s

Naujas Telefoną^ 1070 K.
20 B. Markei »t„ WukeB-Barre, p».
i nw,,i»i.Į utMUUM&AJm VMU

JMjmma.

»m~m^i^

m

II

AbENoi.

U N I O N TIICKET

•nutausta liietuvtdka BaaJta Scrantone
iX Viaoje ApUukiudJe.
Agentūra Laivakorčių awt Goriausiu i

Kurių skiiitytojų prenu
merata pasibaigusi, tiems
šis numeris bus paskutinis.
Siunčiant pinigus, Seklu,
arta "Meaey ©rder", eiųakitę ant adreso:
"BfcAVOAS",
314 East Market S t ,

WUkes*Barre» Pa.
MM»

Siunčia pinijfus kas dien in vinas daUft svieto; taipgi perka ir iSuvaino vi^
*okius pinigim. Iftdirba r šokinu Huku
mentnu Amerikos ir Lietuvon teiamuoee,
Ofisa* Rfcidarytaa kas «Hon uuo 8 tos
ii r y H iki fttoįi VAL; v t i ,
NeįėUoiei mti» loto. U i * U Iki 5 tai
valaatiai v H kare.

ĘjfW0 ll^nlnittl ip klyTiik|

|įa-|^į^įp»l|į piįi^ioipįif
[;tHMAf•ItŠįjįi lįftVO IO0f»^: fsįf*

l(

• » » I ' « I » M I I
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'-! ?:.

ohemižkn^ ir medicinos-<įty*
<luol<Smi|s, su vandeniu (hy»
^irotiiėfJikpJK), kraujo skysti* Š i t a s pa v e i k s i a s p a r o d o , k a i p D r , Ij
mu (sertttleraiiy), su moks S t a n k i . s s u p a g e l b a e l e k t r o s 6viea<
lu psyo^o|0gijVs(p«yohotheJ(X^-rii) p e r m a t o v i s ą ž m o g a u s kun<
l-apy), k^ij> taį lodliais, nu. | r ^
^ p$ti0nmM
tldėiį

rodymui atkreipimu atydos p

• • • • ' •»'

ir tt».: Ohrdau su elektra (eleetrotheraj0, X-*ray (^vioaa, peijmatantl v|a| kt
n% amofiaįva), br©it* elektrą (l^fre^u^ i|ey> Oalyąna eloktru, [Paradįjaual
tru Ir kt|tonii»;suvienytomis ėlekir^mi^ iparydamiįa operaoijas iagydau
klaa organiškas ligas, k u r iiį negalima išgydyt i vaistais i r kitais prietaisais.

Turiu įsitaisęs savo

IOCP as

clktra gydymo mašinas, i

Visi sregant i k r e i p k i t e prio d a k t vro S T A N K A U S a a a b i a k a i a r b a l a l s k u r J
husito užgunddiuti nes jis gydo pasek inlugiausial visokes li«as ir daro v t * f |

kea ope|,a0ijaa savoloenam ligonbutjje. DaktariSUa rod^ su teislngalato
rinmls duodu DYKAI,
- Ypntiskni j nr telefonu ir nar lniškua boskirU
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadt Jo, Anglijoje ir kitose aallea svieto,

DR. IGNATIUS S T /
,;

He#id:joiį|al» |nup; į iki 4 po

Philadelphia,
•; J

PH*Ą*

Taipgi tufime savo kraakave.ie daui"

•PKI.BPONAI:

Nauj.u*
N aujaa .503
30$

mmmmsimmm

W!JMuia|iiiUJj.j4^Ja4ajiajiuiiwii
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mmmmmmmą

i

Bell 682.
.(« 4 *- •+' » ^ 4. į\ 4, 4'

4. * Ą'< 4 -i * * *• 'i'- '« *• * : • •

Gf^cnini
iii

•*e% m

0 Ii Ii :• \lįįm |i| j . . 0 ! §1

'ipT I^Arriiri

KAINUOJA PO 10 CENTU.

I man tiem» daugiau kaip viena egsempliori v, nu įeiti i i a man i d ide.1 is DUO-

KRU-

•imtis.

TINSJB NUO

8TRHNŲ SKAUDĖJIMO, DBOIMOKKUTINaJB,
OALVOS SKAUDihHMO,

MĮtfMMMMMf

Kaina $1.00.

a io

LUSMO
miiiimii Į m.I iiiiiiiiiiii įiiĮiiiiiiiiMi JI ». «ii<t ' » ' . " ' P ' '

^'į>! j ĮM.'H i>'(> i ; O n . '

I

U

1220 So. BroacI StM
ncy!

LIETUVIŠKŲ LENKIŠKŲ VAISTŲ."

OBBJAV81A
OTBtfOLU;

ALFRED J. MURPHY, Stkr«»oriu» ir K»«tnink«».
ANTANAS HUaST, S*ą.t P*Ur«i«*.
i • fit itfi f»:i« »;:=r;r

t '"

il« ^.«ift Ir nauja metodą su

.vilti irrt^vtiji, t

OTAS J. DOHAN, Pr*ikt«nl«». j

; M - I : > I-JVH:

PSftl* i i

(Jydaii Visokias Ligas*

garai kardinolo Wisemai e a p- sak a,

DEPOZITUS PRIIMAMU PER IAISKUS.

;:

^+1.

4j :t*l I ,

•tį^kn, kur3oj«>^an(Jasl: naujo
iImtMm<Į> gerJausl vaistai
P A S A ^ O Ą : Mauoligon.
butyjo »jr klinikoj turiu po
savo prileživirH svotiintivaįi'U
daktaraji $|>n<ijjAli«iusi pafel
Uul pm\ oporaciji^ Ir jm\|of
;jluifi| Ujį^i Taį» mano vtsl ilj'
'goninl ijf*|įy<lį) Sr' pasilio^į
svoiki, IT^tstįii shmčįiu ir |
:kitua lwltįtiįi ir \ V\m$.. 0&w

Adolf

NuošimtU 3 . 6 5 metama. ,
Iš^Ak
g KAPITOLAS - t r y l i U milijonu doleriu. W
FINIKŲ w vienttoiilka iri tria d vergia milijono
toriu su viršum trylika tūkstančiu asmenų.

'u:»raf«

|*ąrno padiatjito

I$ĘJ0 IS &PAUl)OB|DAIMJS: SOflNiPiKT
[j | j
VAl2DE$|yt VAIRIU f]

vNpįs ir vi#«^ 6v{#ji plijpao doleriu*

IMUMa

!į"llll'»»l |l' u i

r

joa ml«s^4

U i d o t * 2 0 d i e n ą B«l«a<Uio 1 8 9 3 m*>tuo»«. •

FĄMA

r. Ignotas Stankus

i n is tikras daktaras-1 lėtu vis PhiladelpM]

Unijų,

IJI4»MilJillM!^^

sportiniai ir naminiai

FOTOGRAFISTAS,
UT STREET,
PHILADELPHIA. PA. "HĘNR.

ir

angliškai,
TOHN J MEYER

įvairiausi geležiniai (laitai, te*
alai. stiklas, dūdos, plasteris,

rB-im-fliiirnĮ ifciB'a'ggaMgBBggaattgjtaa^iiiiriiJĮii.iiMniia^iirĮiTii^į a a^iĮi'^iii.BiiVirMiiiintf'Į'trn riĮnirararmn <i

r-mi

MMĮlĮ iHim i _, JĮ;, iwij ji i imjij

Didžiausia ir sĮiugiau^ia
lanka mieste.
|
Moka 3 nuošimčius nuo

«P-^..*• •»• j | jfc jm•*.•»• j^^jįįLįaMįm^įfc ^ ^ ^- ^- ^--^ -^ •«-•*•<

Juozas Szukis,

8 , Mo. I*EAN. PruHUlcnt.

Bell telefonas 422

vokiškai

SWAII
MARBWARE CO., J
21 Nurth Stain St„ PoltsviĮlc, Pa.
jiu,jjji44ii4..!i:Miwtt.|»iiiBw.i^

nuošimti.

Naujas t<sJefoi)as 9tT *

II

490,000,00

S

•«

h&k$ bisnij.
Mūsų bankoje galinta
susikalbėti: liefcuvilkaį

taikai,

IITKD STATtS BtPSHTARY

^s&iiifitHXliii^il^luiutlBff\^irac»5a
boiikose 30o. už tuain$.
$375,000,00
Gtymo maitlo žanM&s aut K A P I T U L A S
kiekvienos bonkutės.
frertiritts ir mpk-

W>f>!lll.lJiLliJlĮi>IĮ»Įli!i:,i:i|!!iĮllliif!.N,|

First National
BANK,

BBWfwswi«i»j»»i!iiiMiui-iuw!įjaittiu jmuu'jiiM sasssssss*

dalyta nau da

47+48+49 Bennett Builrj.ng, |
Wilkea-Bare, P * ,
Norintieji: į s i s k o l i n t i pinige
ant pirmo m^rtgage, a|rba pirlkti
namus lai kreipiasi.

.
i
..ii
visokiu f o n k t uT
draugystėm, o y- *
patingai: tokardirJ ... .
fftiaikučiu meta- !į Turi Kapitolo su nnosim
e mis
liavu, anameliotu Jį
PLYMOUTH, jPA,
ir padengtu eellu- \ \
$190iQQ0.00.
tlfcpKTA 1S64. I
Md'u, sarpu, v e - ! i Sudėtu pit>igu
llavu irKarunu, \\\
KAPITOLAS $100.000.00.
$700,600,00.
$250.000.00
Mm ******* d«.h M Į Męs vedwie viHokj lega PERVIRŠIS

PUBLIC SOUARE
WUkes.Barre, Pa.

honkose

> ; i. ' i

Company,

Vienatini* Lietuvis Iždirbejas

Fitst National Bank

ii.

K

Jonas S. Lopatto

I I 1191

. A. Norkūnas,

roitens

'$%.%

Banking

į

I

Bell T^ioptiono, m<^injįaa *$£

Lietuviu A#V k a t ą s . |
• ,

Kapitolas su perviršiu

Šįtoji Į t a k a p^Siuroma
SuvUuytyjy Valstija val
džion* Moka H mtožttrmMuss
jMkim gtYriniasv avdkas nuo sudėta pinigŲ, Galina
susišnekėti Hoiuvilkai
ir $kpm&*
O. N* Poatlethwaite,
jtfgs pactoom jį išimtinai
iždininkas.
lotiąfiiųi vartojimui* Kad
>^ndagu8 patarnavimą*.
# » $m ant kiekvienos %q®«

•

Offiee N<|w Te|leph»ne S7,
Kosidenro 1KĮ0,

.-Žfei taip* trt wfe «kko ge*
reitiio &&fp į^^|iii|#ite

•*....•:

I

Gaunama pas:

PATRŪKIMO
nU So, m

AZMA ABBA

St,

«iiHiuiJU4mJUMiJmaiiu4

Brookįyn, K* Y.

jjimiiu.uujj.'»uujjiiUf

DUSULIO

^NAUįrAKN^!

ATYVUMO

mw^t>^^*j

SPRANDO

K:' i

£> I O Ii I

SKAUDĖJIMO

NEURALaiJOS;

arba sv. Raštas Ls

BONUOSE
RANKŲ IR

OERKLfiS

A asas

•r-ĮT-rr-ru

; T TM—nrrmi—rrr Wni l in'ĮiMalrtMtt

..'TSPW1' ,

piliKIp LABAI NAfDIHa^ # ^ 1 $

gMW!:jf|K gb

i K a i4i n K i s K as.

•AeaHMMMt»e«MMM«e«MMii
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T a k« vga l t * atebukHn ga ir at u st a yra t yk del vyru.
a ta vraataia. auoraataU todaiaia pasaka k l i u gal
Uitfyditl nuo uinuodijlma kraują
arba sypiii, nubieglraa siekioa, patrotitu at y pribe, pučku*
Ir kltua Umaetimus,
negromulavima,
patrotitu
atvpriba, |iylta« lrt4f>»»»u, in kata ir pūsles ilgaa, rnmati ^uia, gonorrhoeą \ arba t r i peri, n au jai igau tas ly gas,
atdetura I r v y a a a t r r t lygsta, gal būti llfldcMrae aava
tiauiuao pHvatiskai, alapU ir labai pygtal.
*
T a , dykai įgauta knygių paaakin jums kodėl ju»
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Atkreipkite SHVO atida ia proihiktą, J\nų tatitV^io &dirbama. SaiuUHai liuttouwo(Hl, VVilkealiarre ir
' ' Nautitfoke\ o bratoras D a n v d i ė j .
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KONSTITUOIJAS, PLAKATUS.
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«onoiw Breming Co.
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Kwnuojapol2c. sup«raiuntimu. Pelnas eis instejgimui našlaičiu prieglaudon. Galimi Kauti pas
|

Hutai ir kai» gaiet ga i u * i na jiaUr y d i t i. Knyga ta yna | ko ||>aairiiiįti. Atejfit^j por4
k r a i t u v « l i m o a , katruatura Ilnott kolnaa • a d e i arba
siti krinti.
i nevedės vvras. T ą knyga yra parssvu par Daktarą,
I katraaataydav« Ilgo lajka tyrloejma m , specijalisku
Jyf^« Temvklt, j o g t * k ii yffa y f * si uata *•-« i dy kai,
i l m o k a t n u* pačto, i n g u^pei!etita konverta. Nasluak
nekok in pi n iugn, lyti paraAik sava vardą, ir adreaa ant
lemia na paduotu kuponu, katrų siusk mums aendena.
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Moka 3-čią nuošimtj nuo Budėtų
Joje pirtie,
Ranka atdara kasditn nuo 9 ry
to iki 8 popffe,^^įttpliilii tM
$^li;'y1dut^j#fiyj0 Sk||į|i[ m§%

'

Vysai Dykai Del Viru
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(Jalima susikalbėti lenkiškai ir
lietuviškai.
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ALBERTAS d. GBABLIAUCKAS,
^or. Elm A Main Str.,
Plymouth, Pa.
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PUBLIC SQUARE,
WILK£S-BARBB PA
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Deposit & Savings

pareikalaudami gyduolių, nea geraįi ttidarbye it pardioklte mueu
tyraa We!uvUka» gyduolee, kuria* mes gvarantuojame. Raiykite
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JVilkesfBam

savo Storuose ant pardavimo, kad inusu tautiečiai reikalaudami gaUUu paa kiekvieni) nusipirkti ir nereikalauti; iAduoti pinigus dovana kokiems nors apgavikams tose aplinkose,
fltornykai,
rašykite
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dol, iki 160 dol. ant mėnesio, tlldatbi duodame kuogeriaušių, taigi
įraiytoit1rai)tala«d*mi ageaturoe. Kiekvienai Uritoritai itomikaa
llaiMi J^rttrtf^ «»!*Jltyff vliad» mm P^kla* l^l»toi|liaa gyduolee
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