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^ " , L n r n ^ patarimv ir I"
l>;ii nebrangus palarnavtmas susirgus. Prie nabašni
kės geri tarnai iSbfidavo po
penkiolika ir daugians mo
tų.
TeUmo durjs jai laivo
nežinomos, (lailu, kad laido
jant veliony neatsirado, kas
butų išrodos jos nuopelnus
didžiam susirinkimui gimi
nių, kaimynų, nei įjvetimtau
ėių. Tegul butų žinojo* jog
atėjo pasimelsti, atsisvei
kinti, patarnauti piešk utini u
kartu tai, kuri visiem* gerai
velijo ir darė. Tegul atilsi
Viešpatyje!

l»ėgti tiesiog Į Dauguva, bei "Liet. l'kin." užtai eina lik vo prigiiotąja kalba, dainuo
pavyko sifiaikyti.
Tni kij poBpfyS],
ja savąsias daineles ir taip
degtinė daro!
(iavėnUm laiku Bafcnyoin
jausminiai kartoja:
Oimnasiją
uždare.
Svietiu
Žemaičių vyskupijos ku
tikineiuosiiiH ragina,
kad
Kur boga SeSupė, kur Ne
Tumašuustuo
ministeris
patvirtino
Vii
Panevėžyje
r
jie rimtai pamastytu, i\\Av nigų permainos. Kun. Ada
munan teka,
niaus
mokslo
apygardos
glo
kas, lietuvis, nuo rudens hi
HS-VO padėjime ir priedermes mauskas, Pašvitinio kam,,
Ten mfmų tėvynė graži Lie
bėjo
Įsakymą
uždaryti
pri
tą isė prie savo vaistų san
tuva",..
lekcija. ~ - . H . Kur., VI, link Dievo. Įpatingon <la- perkirtas į Žvingių altarija;
krovos vaisių vynų dirbtu vatine PieHoekio gimnazijų
Ųudrys,
Pabaisko
|fj~~10.
Broliui: Raginami' vonioje pamaldos riepapras kun.
"Tu Lietuva, tu mieliausia
Vilniuje.
ve.
IV
Tumašausko
išdirbi
idunt dovanai Dievo tai krikščioniui ttj išganymo kam., į Abelius kam., kun.
nulsų niotyaėle".;.
na*
vynas
skanus
ir
nebranlonės noimtumite.
Nes dariu) palengviiia. Praside ftroius, SaloohĮ kam., į Pa
"Jšauft kita gadynė—
Vilniaus gubernijos kalė
giai
atsieina:
40-70
kap,
ui
šventini
kaim
>ko: patogianir laiko iftklau da (lavėnia iškilmingu pri
jime, Lukiškiuose, yra da
Pakils jnuna tėvynei"
bouka.
Vynų
dirbtuvei
labai
iU tavęs ir i&gnnymo die- minimu apie temą kuuo
bar uždaryti išviso 1174
" Viltis",
sekasi.
Abstinentams,
žino
Naujosios
Suplikacijos.
gelbėįtiil tavo, 8tai da žmogaus padėjime, kad tu <k
žmonės. Tuo tarpu, šitas ka
n
ma,
vynas
nepageidauja
Vien.
praneša,
kad
šv.
liai' patogus laikau, štai dn- kuitysis atsiiniutM prieder
Papilės (Zar. ap.). Nors
lėjimas pastatyta, tik 700—
mas;
bet
paprastiems
blai
Kaxi;nier<>
draugija
greitu
War išganymo diena.
Nie- mę neramius kūno pageidi
Papily blaivybė* nuo seno
800 kaliųjų.
vininkams,
vieton
nešus
rub
laiku
atsauzdįsianti
naujai
1 neduodamo jokio pa* mus sielo* valdžioje laiky
vės skelbiama ir platinama
linos
Kaukazo
vynadirpertaisytas
ir
»J.
K.
ŽomaiAlytus, Suv. gub.
Per yra muuų kunige, bet girty
ktinimo, idant nebūtų pa ti, "Atsimink žmogau, Baž
biams, geriau jau savąja Naujuosius Metus (n. s.)
mušų tarnavimas. nyčia sako, jog dulkė esi ir oių vyskupo (Irtauto jau
Teisybė, buvo prakalba
bė viešpatauja vioftaj ir pla
pramoiiija
palaikyti,,
(lai
patvirtintąsias
suplikacijas,
"Saules" kinematografas čiai. Parodo monopolis, kur
t viaunso dulktuose pusi- i dulkę pavirsi,V
Kūnas,
prie pakasynų vieno svoėio-i
ykime patj* savo, kaipo prie stotos prilyginus, ma- kad galima laitu jas paskleis kaimyno evangelikų pasto savas vynas ir ne taipM geras, rodė gyvuosius paveikslus sunešama per motus de
levo taniai, didžioje kan- žoa y?a vertės. Amžinoji lai ti kuoplaėiausiai tarp žmo riaus; bot svetimas žmogus bet u/tat jis savas, Motu iš V. J,', šv. Klzbiotosirde- šimtis nįi viršų tū*k«tanėių
šes austas milelis už silka
yMjn, varguose, reikuluo- mė ar nelaimė prigul nuo nių. Mfrt, pradėjus jas gie negalėjo atjausti % kų ga- ^ ^ 1 1 8 | | k o pri ožodis. novaitos gyvenimu ir kaip ai rublių, | i b i dvi aludi žmo
doti žemaičių vyskupijos
koolis kenkia žmogau* svei nių no tikt nadėlius pavaka
suspaudimuose; > muši- sielos padėjimo.
įėjo jausti, žinoti ir išreikš
katai ir gimdo ligas, Labai riais, bot ir šiokiomis dieno
lUoae, kalėjlmtu^e, mniš- H Tefliaus gyvenimo patyri bažnyčiose kafkur ifiėjo ne ti, kas arfuaus pažitio uabaš
Šv.
Jokūbo
ligonbutyje
oso, darbuose, budėjimuo- mus parodo, jogei apie kūno patogumai dėlto, kad dar ne tikę,
artimesnius turėjo Vilnioje mirė neseniai kaži- žmonoms patiko. Prašė ki mis .dažnai, ir "girtybės au
nekaltybėje, mokslo, reikalu* vien tik besirūpina visi žmonės jas moka. Drau santykius.
koks Jaobimavioiūs, geležiu nematografo vedėjo, pasi kos", kaip va: prieš Kalė
gija prašo tik kunigų pra*
ligvafiirdyhėįe, ramybėje, ma, o siuia pasilieka užmirkelio mašinistas, kuris nese likti tolesniam laikui, nes das vienas jaunikaitis U.M8
jo šventoje, meilėje sime. Taip neteiaingai itho* n o 5 t i » k l e k k u r i a i I ^ P U ' " v Nauji laikraščiai. Šiomis niai buvo ėia atvežtas pasi nevisi žinojo ir daug, kurie vakarunkų gerokai 'įkaitęs 1
^pvylineioje; tiesos žody- gni, )'iftmintingam sutveri- i>fity jv reikalinga, kad su dienomis pradėjo Vilniuj<k gydytų, kaip pamišęs. Ja- norėjo pamatyti, nematė.Ne parrėpliojo namo, atsigvtUV
IKevo gilybėje, per gink- mui, juiBielgti m^pridera, žinojus — kiek spausdinti. eiti <lu nauju laikražoiu: lio ebimaviėius
paskutinėjo vienas apsiverkė ir ne vie klėty, įjavo ligą, gal smege
teisybės po dešinei ir po Žmogaus tikslas ne žemė,
nų už<fejgimą,% pagulėjo be
valst. lioterijoje buvo išlo nas metė degtino gėręs,
tuvių
kallm
—
"Pasiunti
Seinų
vyskupijoj
dėkotu
M
ĮKtf; per garbę ir apjeidi- bet dangus; ne geidulianm
žado ko|las dienas ir numi
nvs
, mėne»inis
•aštis, šęs 6.000 rublių ir važiavo
jųi
f
m
11,
parapijų
balnyBabinaviėiai,
,
Magiievo
i, per negarbe ir gerų var- kūno tarnavimitą Bet w&
rė girtifcklio srKet^iti,
skiriamas dvasiSkieins lietu jn atsiimti? * Peterburgan.
ftų
128,
filijų
bažn.
\\\
v
i
*
ghb.
Per
Kalėdas
buvo
<*la
; kaipo suvedžiotojai, o vui; ne amžinas pražuvimas,
vių reformatų reikalams: Ūma jo mirtis pasirodė kaipermal|avps Dievo už savo
nuolynų
1,
vieSųjų
koplyvietinių
bažuySlos
giesmi
eiaųs; kaipo kurie nepažįs- bot iSganymas. Tad neprideveda j | Linkuvos reformatų kam abejotina. Apžiurėjus
luiodėmfes, b« Sv, Sakramen
oių
01.
Kunigų
Koinų
vysku
ninkų
ir
šiaip
parapijoiKi
ini, o' pažįstami; kaipo ra žmogui, y}i*n'katalikui,
kunigas J. Šepetys, pasira mirusici k Aną, pasirodė iš
lietuvių siisirinkitnas. Va tų. Ariih pana Ai "auka" tai
pijoj
yra
:*52,
klierikų
aka
savo
svarbiuosius
dslykus
itantįs, o štai esamo gyšęs
rodaktoriumi-leidėju; laužti šonkauliai. Atvežtas
karėlis prasidėjo prakalbo- šitomis dienomis sopina
demijoj
4,
klierikų
semina
W
minties
iftleinti,
o
savo
slrlenkų kalba — **Žyeio spol- gi ligonbutin Jaebimaviėius
5 kaijs> pabausti, o nemu
mis, kuriose kalbėtojai ra kiekvieno jautresnio žmo
rijoj 89, kunigų—vienuoliu
M
dį
vien
tik
žeme
ir
joa
tuStydziele'/e taip-pat einąs sy buvo sveikas. Vadinasi, iš
ilinti; kaipo nuliūdę, o vigino tautiečius mylėti lietu gaus šiiedį. Vyras poniui tikt
2,
brolis
(kandidatas
i
kuui
be pripildyti. Hainyėia, kai
kį į mėnesį ir pavestas koo- laužta jam šonkauliai ligoti[08 linksmi; kaipo pnvar*
vystę, šviesties. Vienas kai- vedęs, susilaukęs jau ir su
gU8*-vionuoiius)
1,
vienuo
po
Dievo
vietininkas
ant
peraeijos reikalams. Veda butvje. Dėl to dalvko suiin^Hai, o daugelį turtingais
Kalėdų
bėtojas prirodinėjo lietuviš niuko, • paskutinę
lių
moterų
U,
gailestingųjų
žemės,
stengiasi
Smogu
at
jį Žinomas mūsų knisto koo ta \r pasodinta gub, kalėj iaiii»; kaipo nieko notukų dainų gražumą, ragttto dieną "įkaušęs" nuėjo dar
soserų
12,
o
likinėiųjų
(J82,vesti
i
rimta
pagalvojimą
^JK, o YiHki> valdantis.
peratininkų veikėjas jn$. p, man du UgonbuSio tarnu.
kompanijon",
branginti jas, mokytles ir "linksimai
apie satto pradžia ir pabai 955.
A. ftblennik; rodaklorium- Dus byla.
dažnai dainuoti, Antras pa kur pasilinksminus pradėta
g a Primena jam, jogei sie
loidėju pasirašo p. Kl. Kistebėjo, jog lietuviai no- pešties. Nabagui "svooiul"
los* teisėa y m auįi&teanės už
Vabalninkas, Pajiev. ap.
mont.
Z-ai padaužyta taip galva,
brangino
ligšiol
lietuvystės
•faagslija.
Mat. IV, 1 kuno, IU*H kūnas, is žemos
"Oon. Codl.^ i>raneša iš
jog po trijų savaičių paliko
ir
neretai
atsitikdavo,
kad
|t^|l.
Anuomet buvo Jo paimtas, į žemę ir gt\i bot
Debeikiai, P km. ap. Sau Vabalninko apio toki* pasiažarosn skęstanoią našlę ir
t
nuvestas dvasios girion, siela nuo Dievo paeina ir
sio 14 d. liaudies namuose biaurėtiną atsitikimą, buvu- visi nemokydavo vaikų lie našlait| O buvo tai vyras 24
ut butu gundytas velnio , ) H e j o ^ t n ,
Aknystos
dvarininkė
p. sj sausio 2 d. š. m, Vabal tuviškai; dabargi, sakė jis, m., "Buliukas", galįs tartum
kad ai>sanikavo keturias
PanedSlys! Kžer. ap, A. a. Venelavaviėieuė
surengė ninko baŽnyoioje: **Dum tame dalyke matoma atmai šimtą ni^tų sugyventi. Kad
Tikroje katalikiškoje dva
imtH dUuig ir keturlaaUc- ^ ^
Oavėnia. Marija Zobarskienė. (Iruo- šeimynišką vakarėlį Dobei blinų (Valwlnfhko par,> na į gerą ir reikia tikėties, ir mato žmonos pauaSiviK
m m ,
diio 14 d. 1910 in, mirė a. a. kių parapijos vaikams. K a Paliokas, ūkininkas nuo pus jog aleityje lietuviai taip '•girtybės vaisius", bet iujęs
gundytojas
tarė lytėjo, antspaude palieka ir Marija Zobarskienė 70 metų daugi inojimas \ vakarą bu antro valako, 70-ties metu karštai pamylės ir brangis paines nei vienas idegtinės
jei Dievo sunūs esi, ant mūsų širdžių. Jei tikro amžiaus Hogdalavoa dvan\ vo be mokesėio, tad vaikų iš vyras, atėjo bažnyoion gir lietuvystę, kaip dabar myli gėręs - "kaipgi — sako'
Huvo tai visur prisirinko pilna salė. tas. Vos kamendoriuH kun. tr brangimf katalikystę... atsitrauksi nuo * draugų V"
pk, idant tie akmenįs sto- pasniko užlaikyti negalinu^ kur ir palaidota.
li duona.
iumai atsaky ir dėlei sunlaius darbo ar moteris visų gerbiama, ener Visųpinna vaidinta buvo Pabijonas Kemėšis išėjo iš
Po prakalbų buvo gieda Nereiktų rinktine į draugus
tia» tarė:
ty ta yra: s i l p n o s s v e i k a t o s , luiudoda gižka darb, Mdsų dvarinin "HetHejaus staiuolė**. Pas zakristijos presbiterijon lai ma giesmės,
dainuojama geriančių dogminę.
pa&ia 1
gy vas yra m i esi h a / n y r i n s s u t e i k i a m a kai moka svetimtaučiams kui vaikai užsiėmė tautiš kytų inišpiunji, Paliokas svie dainos, sakoma eilės ir per
i -i
u* liet visokiu žodžiu, dispensa, tad paaniko štokų ui skolas parduoti dvarus, kais žaislais; gana tvarkiai, dė į jj dideliu G svartls sve- skaityta viena juokinga koMinskas. Čion suaivažiad išeina ifi IHevo bur- kitais numtuarinimais atly o a. a»* /obarskienė % l i k u s gražiai deklemavo (tik per rimioiu akmeniu.
Akmuo medijėlė. Dainavimas pavy vo iš \'isos Minsko guberni
Tadų paėmė jj velnias į ginkime. Susilaikykime nuo našlė su mažais vaikais, iš daug balsiai), dainavo ir. pataikė j didžiojo altoriaus ko.
Puikiai padainuota jos daktarai pasitartų, kaip
44
fentų miestą ir pastatė jj viaų evaiginanoiųjų gėrim^, sigalėjo vaikus leisti į moks kaip kas mokėjo, šoko; žo eimborijo, sutriuškino fote* Kur bėga Šešupė". Links tikslia U kovojus prieš kolett 'faaftiiy&loa vidaus, ir ta- atsimindami Jėsaua troSki- lus ir tvirtai laikyti©*! prie džiu sakant, visa salė Tižo, kes, apvertė liktorius ir su mai skambėjo:
rą. Daktaras Šilingas per
jttin: jei eai Dievo sununr, mą ant kry/iauV*; jei galima, navo IventoH žemelės, nors kaip bioių avilys. Rodos, vi daužė
gipso papuošalus. M<llr»oijosi trjs mergelės,
skaitė referatą apie alkooileisk žemyn. Nes para- klausykime kasdien fcv, Mi ne perdaug dėkingo* už si vaikučiai buvo linksmi ir Vos no vos ėia pat esatį- Stovėdamos prie tvorelės: lio kenksmingumą, Nutarta
Savo dorų, patenkinti žaislais.
fta ynu jog savo aniuo- lių, o ypatingai dalyvauki trua^ apie jų.
Aoiu tiems kunigams pavyko tik Kurios iš niiis trijų
rūpint Les, kad pradinėao
»m įsakė apie tave, ir ne- me Kelių Kryžiaus apvaikfc- energtfka daij^štumą inkvė- srerb. poniai Venolavavioie-; a p K į n ti *Palioką mm iuirtuliaudies mokykloao butų aiSVeideli* dailesnis".
m tave uut raukų, idant Mojime petnjrfliomi* ir Ornu pė ir vaik.uns.Ravo naudin nei už rūpesti apie m u s ų s j u užmušti jį žmonių. Pa
kinam^ vaikams aikoo)ii>
Tiesiog
griausmingai
pa
Uis nepa/eislum savo dų Verlttimų giedojime Sek gu, nepaiUtanėin darbumu valkus; taip-pat iieift p.p. šauktoji poUoija Palioką < l a i n u o t ^ juutiimo "daina kenksmingurųas,
ų aut akmens. Tart jam madieniais, ftlteipoa praleis ypatingai pasižymi dakta mokytojams, panelei Hm. ir [suėmė, Ja kišonyje atradoh^Ulti^uksto naują giesmę
VilnJllS, Pertaisyta įsta
IMiii* Vėl parašyta yra: No ta Oavėnia bue tinkamu pri- ras Zobamkis, kurio prakti kitam X.
da r vieną akmenį, sveriantį! hvn ^ m jj»* mm
\
mm
.1.
m
pagal g
te i
>letuvių
susišelptam
landysi tavo Viešpaties Die sin'iigimu prie Velykinė* ka apima dešimti mylių
10 svarų.
N'išniausko
kompozioijos, draugijos, [stojant užiuot
|Nm Vėl paėmė jį velnias ant
l k
Bubaiius.
Kurio
gub.
Prfi
Komunijom ir džiaugsmingo S •f« ; ^
^
^
^
kurią reikėtų išspausdinti, 25 rublių tereikia mokėti 2
laku augšto kalno ir parodė
randa
laiko
ir
flkio
reika
diškės
nkimnkas
Vii.
prieš
Pžpm.ltmo
priežastis
bu
apvaikWiojimo Vieftp^itlea
kad visuomenė galėtų ja pa-1 r l l h | i u todėl didesni* lietu
VMS, lM,k Ul kni[ kuu
Kr
jlfisaa svieto Itaralijart ir jų
lama,
kurį
vefla
tampriai
ir
Kalėdas
nuvažiavo
HU
žino
«
«
/
<
'
Prisikėlimo.
i»risidėti
lmlT
v j Ų skaiėius galės
Vis
% ir sakė jam:
pažangiai, padedant seseriai na ir sjundininku Ihinskan J f * 1 lUxhm
k'»«tuok- s t y { # t l
Dainavimo ir eilių š a k y , prie top draugijos, kuri rū
losiu tau, joį
m»maiSauH darbiai ir eni»r-įir nuvežė parduoti du meitė- " nj4,
JonioMi man.
tarė
gi*kai. Tai Ipavytdys, retai liu, už kuriuoa gavo 115 rb.
Na, tokių atsitikimų tai mo tarpuose buvo žaislai, pinasi tisais lietuyių veikaVargonininkas
ai Joau*: VAk šalin, šėtone,
kur užeinamas mftsij liamnoj Panlavęs meitėlius, nuėjo dar, rodi*, neteko Lietuvoje taip kad visas vakaras pra- lais, t'frĮ plaėias tėiaei*, gali
Ai Hina
e Vii1110
h.s steigti v
įėjo
parašyta v ra:
Vie4l>a
Apylinkės gyven- su samdininku ižgerti ir tolginlėti
tia Ifrtuviškai, lon i
us rašanėiain
Dievui tavo kloni<
Olos
•••-* valiutinis iMivyadtn gėrė\ kol girtam vagis visus
ir augliikai tr
"Liet Ūkininkas" pra dė^ u naudu <lai*ėaif Žjiflrint į nuV, P r a ė j o
it vienam tetarnausi J eborą venti ndk
ktiriia. pinigus U kišenės ištraukė
mėnesinis
i#
"Pasiuntinys",
leisti nauja prie<la. ?i sų jaunuomenę, fia-pat Hal- laikraštis
ąjdtido jį velnias, o F r ^ l a n d ^ Pa. Atetftsukti: kaimrnai ir gėrisi, ir WH*i-!V
t namo.
M
. akiriamų inotertttis tam lijoj ginntsią ir u&au-i skiria* Sus dvasiškbfnis ręijmėjo ir tarim j
B^y, J. hUsakaitis,
mui.
Ho^lalavo^ taip p»t p
rtie*, tuomet jis
Įiotuvių kalyii)
foko j | rogių ir pasileido Tai jau pruktasai priedas. ^UKI|, kurt tenisu kalba

Pirmoji Gavėnios
Nedelia.
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pryčeris Mickevyčia iš Wor ginimas. Kada tfeehlj.
MvOCKTON, MAS8.
rodo, kad ten butų znionės.
eester, Mass.
Ir ištiesų, vui atsiėjo nagriniti aolv
Mokytojas
Kairukžtis labai rūpinasi choru ir jau
(lirdisi lytf žvėrių balsai,
nTarp
v
Kalėdų ir Užgavė [prakalbos atsiliko 19 d. va- kių savo darbų pase
9 nuo 12* sausio pradėjo lietu daug išmokė,
tartum ton levai piautųsi!... nių nebebuvo nei subatva: sario. Prvėeris atliko sav(» 1 ai jo padėjimas, anot Tols
Vienas
tik
daiktas
nepa
viu knlbos lekeijas pirmojoTankiai tokiose vestuvėse kario, kad lietuviai pas inus
, darbų, kaip visados, keikė tojaus, buvo pana&ua į muį»
il je Vilniaus vyrų glmnaaijo- girtinas: Žiftrių, Muuėigirįų
HltOOKLYN, N. Y.
ir po vestuvių atsilaiko vi nebeturėtų viešu pasilinks
Į ant
katalikų
bažnyčios, Mtymųsi šuniuko, kur| ponais
je. Tokias pat lekcijas keti ir Paulių kaimai kerta jau
sokių nelaimiu. Štai kas. \\\ minimų. Daugiausiai juose
15
diena
vasario
buvo
čio
kaip pasamdytas (ir ištiesų ąaima už sprando ir su no
nus
miškelius
ir
veža
žy
nama įvesti ir privatinėje
d. išrvto a4iksti kilo gaisras atsibūdavo giedojimai ir šo
nai
ant
MeCaddin
Hali
tea
buvo pasamdytas), na, ir ste sių išbado kampo padaryta'
dams
parduoti.
U
i
vežimą
Pavlovakio gimnatljoje,
C Matuio valgomų daiktu kiai, nors ir kiti žaidimai ne
AtsiprafiaU
Vietinės lietuviškos
buklas, prie kurio Nashua*- •' betvarke".
gauna kokiai 30 kapeikų, o tras.
krautuvėj, įmonės pabudo, buvo užmiršti.
Palanga.
Ir męs turime nesupranta, kad su laiku i$ paraĮ»ijt»s giesmininkai vai
ės lietuviai rengėsi 30 metų, skaitj'tojaus, bet Maurvia
jau gaisrui jsiplėtojun; kas
darbai šaukte šankiai! atsa
įteigti) k»y«yu*li »" skai tų miškelių turėtų nepaly dino M Katriute".
tapo atliktas,
Salė la
Ypatingai
malonus
buvo
gyvas spruko laukan, tik
kančiu vardų,
tykla, tiktai gaila, kad pa ginamai didesuv naudą. •
bai graži, išrodo kaip tikras
pasilinksminimai
dviejų
va
Rodos
nubūtų
proporcijos:
I vienas veselnikas nesikėlė,
Čia veržte veržiasi Mai«
teatras, bet losimas laimi
langiškiai mažai kas teakaikad jį ir ragino kelties, nes karų, kurių vieno surengė pordidolė priorauga, o ste
Simas, dėlko lietuviai, kurio
Glrdlikė (Ueseinių aps.). skyrėsi. Aktoriai savo roliij
to, Kad daug dar yra tam
nejuto. Uguagesiai atvažia lietuvaičių draugija, kito buklas toks paprastas, kad
Retai kame rasime taip is nemokėjo ir lošė kartais net vę nuleido pro lango žemyn, vietinis bažnytinis eboras, ncivieno nenustebino, nes iš gerai pažįsta tij bomhtkų^sių žmonių, matyti kad ir is
tu, jog pas mus atsirado visų atžvilgių tamsų užkam- persilpnai. Du dalykai darė jau ištroškusį ii- nuvežė į Abiejuose tarp kit-ko buvo anksto buvo žinoma, kų pryčerį ir ifi teisybės nelaįi*
Teatras
giedojimas ir deklamacijos pryčeris kalbės. J domu taip ko jį kunigu, vienok kviečia
iundaktnrė apgavikė, be jo pėlį Lietuvoje, kaip (lirdis- nesmagų įspūdį:
Deklamacijomis dar pasigir gi, kad ta %*saulė", kuri jį visur, kur tik pasirodo
kio mokslo mergina, Iš kitos kės parapija. Žmonės eta te- buvo lošiamas vietinės lietu ligonbutj,
Žiburėlio draugija pamy ti negalima, nes tobulų de
koks nešvankumas! Atsf*
jijįos atsibastė, neturė- begyvona mažose, sunikusio viškos mokvklos naudai,
Našlutės
lietuviams
užtekė
•
lėjo
Kuropos
laikraščius;
bet
žmonių
buvo
nedaug:
klamatorių
čion
stinga.
Bet
kymas
aiškus:
kur
aaivail
m is ko bepramiati, pra se trobelėse. Žemės turėtų
jo, myli labai tamsias vie
nutarė
užsiprenumeruoti
aišku
tat,
kad
da
ėionykšchoras
abu
atveju
giedojo
ku, ten reikia tam tlnkan
simanė Įmone- gydyti. Ka pusėtinai, tik ji prastai iš
tas,
—
žinoma,
kaip
saulė,
ir
"Vil- gražiai ir smagiai, (liedojo
meisterio, ir šiam atvejy
žkokius šlamštus suvirina dirbama. Laikraščių skaity ėiai lietuviai protiškai že langiau egsemploirių
M
tas
vietas
savotiškai
apšvie
tik lietuviškas dainas, pra
Mickevyčia yra geriausi
ir ui juos kartais po 3 rub- mas mažai toprusiplatines mai stovi, - jie da mokyklų ties" ir "Šaltinio
čia, tik ne ilgam. Tame da
J. V t s. dedant nuo Lietuvos hvmno
nagis, Bet kam tie naftvaj*
lius u% butelį atima. Su tais ir labai pamažu tekįla augs svarbos nesupranta, Antras
lykas,
kad
"saulės"
—
pryir užbaigiant "sveiki broliai
viiinaif Kas juos mikclifi
vaistais bemaž ko viouį įuo- tyn gal dėlto, kad ėia maža dalykas, kad teatrus grie
čerio
asmenyje
nėra
pro
dainininkai", —• Vedė CIIOVŲ
ke U svieto neišvarė, ligi šiol tebuvo mokyklų, biasi lošti tokie žmonės, ku
„,,i. i( ,s
pnKluH.nto IWko Mvavkes « d i « ) « j f l
taįį
ATHOL,
MASS.
p.
V,
Juška,
vietinis
vargo
rio
to
visiškai
tięs'upranta.
enns vaikinas, tais vais- kad nedaug tėra mokanėių
ir" lurauiiiouto.
Kadangi vadovai icSko gražiai . l a g
nininkas,
studentas
Ne\v
čionai
kalbu
ne
apie
akto
užnuodytas, krito ant paskaityti iŠ knygų. Moksle
Mūsų miestelio lietuviai'
^ r V ' l S ^ f a J Z
os ir dabar tebeguli, grei- einančios jaunuomenės ir rius, bet apie režiserius, t. juda, kaip skruzdės. Štai su Kngland'o konservatorijos v ,,xorio p n ^ i - u t a . y «
Pagirtina choro tik viršugalvis, u kmmmvn vu*«» tatjt SkoH imšnyžij
tesnlai sulauks mirtį, negu vargiai ligi penkių priskai- y. tuos, kurie aktorius mo sitvėrė moterių šv. Onos Bostono.
tas kita jo asmens pusė. nuo uk k, tokiems rup h O »
tas
yra
labiausiai,
kad
trum
kina
ir
juos
prižiūri,
"Ka
pagis. Tur kelete savo sė tytum. Pertat ir susipratu
ia kurie \ j į nesilanko, siti
draugija, už kurios suorga
burnos
iki
užkulnių,
tai
ne
pu
laiku
išmoko
taip
nema
brų, kurie prikalbinėja Įmo sių lietuvių sodiečių ėia vi triute" losianėių aktorių nizavimų pridera garbė kun.
ia priefi jų b<»ikotų ir su
stebėtina,
kad
apatinė
jo
žai
dainų
ir
užtektinai
gra
tarpe buvo ir tokių aktorių,
h
nes, kurt ji stebuklingai pa- sai nėra.
džiaugsmu
klausosi,
jei
uį
ii, J. Jakaiėiui, Jei laikvsis
žiai jos atgieda. Halsų nėra pusė tuoj* sunaudoja viską,
kurie parodė didelį savo ga
gydant ir taip privilioja
ant jos buruojat — Tas ^vį
Negeriau yra ir su mote bumą. Hožė atlošė savo role priimtų įstatų, tai galima ti- pordaugiausiai. Didžiamjam kų tiktai virflutlnė pusė 18tamsius žmones. Kitas po tikas daroma dėlto, kad ty
rimis. Jos dar ir už vyrus kaip tikra artistė, bet į ki kėties, jog galės pralenkti chore dalyvauja: a, sopra galvoja, Pryčorio energijai
nyčia turi nuosavybe k«įi)
s rublius užmokėjo. Is tokio
tamsesnes, Hkaityti mokau- tus sunku buvo žiūrėti, o tai savo pakiliais darbais ir se no:
pp. A. Laucevicia, M. sukanties apie t$ nelygia ko
gydymo nei vienas dar ne* ėių ant maldaknygės bfltų
niai gyvuojauėių Auštros Raipas, M. Krušaitė, A. Sa vų už bttV|, visuomeniški jo kada skambančiais pii"
~~ jiems tatai kvepia.
pasveiko, bot kaip glrdėties uoųmžas skaičius, bot Siaij todėl, kad rolės tapo neatsa Vartų, Dievo Motinos Drau
•
darbai
būva
atliekami
labai
kalauskaitė,
K,
Sirevicaitė,
1
Juk
sunaudoti
iiuoaa
m\
kuinas guodžias, kad blo Jau suprantamai paskaityti kančiai padalintos. Hežise- gijų, kuri prakilnesniais
K. Velavicaitė, ir M. Tamu pavirSutiniai —• diletantiš be savo " bizniuiH, tuifl
S] !
riui
turbūt
nei
į
galva
ne
,1
ginta liko.
kai. Bet kaip kada, ypač
knygas — labai ir labai ne atėjo, kad jokis aktorius ne darbais noatsižymi.
levičiūtė;
b,
tenorai:
pp.
V.
i
H. L. A. kuopa pabūgo Laucevičius, J. Laucevičius, pritrukusi fconiumentui duo valdžių ant kunigo, krėįąl
dau^
tėra.
Pertai
ir
jų
tarpe
gali artistiškai ložti kožni)
Raguva (Ukm. pav.). Gir
,
naujos konstitucijos ir krin <\ Laucevičius, K. Vaičiū uos ir smagurių, pryčeris su AUSUS savo saujoj ir tewj$
jokios*
pažangos,
jokio
susi
role. Pav., kam buvo duoti
tuoklystės auka. Kviti&iuje
ka.
Jos stipriausieji šulai nas, F. Joeis; c, alto: pp, M, desperatiška, energija puo /uoti gerus parapijos
pratimo
nematyti.
Apsilei
pas Juoaapų Skrebį bogin
Pranui tokių role, kur rei
nes, — žodžiu, turėti naujjį
n
suspenduoti
centro
valdy
lasi
sudmtinti
savo
autori*
dimas
namuose,
nešvaru
.
c*
Juško,
C,
Adamavičia,
J.
Ca
dami degtinę du jaunu ber
kia labai daug kalbėti, taigi
smagumų, valdžią ir \m
S
R
tetų.
Tari
darbas
dar
sunkės
bos,
mas,
knmšėio
ir
keiksmo
bū
litkaitė, A. Tamulevičiūtė ir
niuku 18 metų, Leonas Šim
B !:
reikia drūto balso? Tas vai
--tiek brangenybių ant ĮĮ;
uis,
Autoriteto
sudruthic
das
vaikų
auklėjimo
ir
t.t.
Vasario
20
.d.
Antanas
B
M. Ivanauskaitė, ir d, bosais
kūnas ir Vineas Vanagas
kinas butų loses gana gerai,
kio, — tai yra tokia pagr^
r ;
Bet
Vinė-iunas vedė Orto Popic- pp. J, Vaičiūnas, S, Klimai- mui reikia ijerintios pvi(
susimušė ir Vineas V. per- •— taip ir tabedvokia.
jeigu nebntų gadinęs visko
da, apie kurių sukiotėj
sėbrų,
p
kitap
negalima
t<
kitaip
Ir
būti
negali,
jei
jų
laito,,
Sliubų
davė
kun.
Ja
du*ė peiliu Leonų Šimkųtis ir P. Vermauskis, Vaikų
•
jo labai silpnas balsas. Kam
bet neišlavintas protas jW
paėių
tarpe
tenka
girdėti
padaryti,
kaip
tik
au
jai*
lė
kaitis.
. kum tenpat mirt.
choro yra apie 20 asmenų.
gi
leisti
aktorius
ant
seenos,
gali neia pamastyti
^ ^ ^ ^ ^ ^ ™be
Vestuvės atsižymėjo tua Balsų chore yra< galia gra baujaut. Vionokios pareigouf~
inkilai, prisižiūrėkite* tas keistas obalsis: kanu mo- neiSmokinus jų pirmiaus, no
tevei moktflas*?!
kad atsiliko ne taip, kaip žių, ypatingai atsižymi bal pagimdo vienokiai teises, ir «»«» sudrobėjimo. K©|
kc padaro degtinė,.
u
tik kaip jie tenai turi apsi atsimoka paprastai pas mus,
prvfei'io
draugai
nori
su
juoį
^
^^U kad to atsieki:
sas
p.
Agnės
Laueeviftia
M
Šviekšna (Reseinių ap.). eiti, bet net, ko jie tenai tu kuomet kokias keturias die
Dobeikiai (Ukm. pav.).
daltaties
garbe,.
valdžia
iv
visokie
««ka8ioriai
ir "j
(AgnieSkos
Lauoevif|utės
1
Verniai rupinantles klobo- Yra ėia gero jauninus bet ri kalbėti f Kam, sakau, be- nas vestuvininkai kaukia,
įtekinr. Taigi visas Mioko .j JUdontal" pagvonSla vi
l*e&). *Jos balsas tiktų es
nui kun. MikiUui, kun. PaS* yra iv girtuoklių, nakties relkalo daryti gėdų tiems, užia. Ala^s vartota nedaug,
'yeiaus gyvavimas sukasi'ka tik gall» plrmiauSUT
tradai,
ne
vien
chore.
Jei
bu
dedant nuo — sulinės.
lėlni. i^onams Vonflava- paukŠėių. Štai pirmąjį Kalė kurie trokšta pftdaryti kų žmoneliai dailiai pasilinks
apie klausim^! kaip ilgai j
tų lavinusi, galėjo stačiai
tam vartoja Uokmę, ill
vUnams. mokytojai panai dų vakarą pasigėrę vaikinai gero, tik tas, kuriu jiems va mino, padainavo.
Kitiems
draugai noužsimanys but
StoMonaitei pastatyti neto ir trįs merginos piktino Yigų dovauti
pasirįžo ir ku tokios vestuvės nepatiko. artiste tapti. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ jam lygijs, arba dar gen»s bų, pinigus, svaigina *
gėrimus, o tankiai ir
li baSnyėioa namai Smonėnas miesteli.
riam jie užsitikėjo, jų nepa- Jie sakė: Mat toks turtim
Gboras sulinksmiua mus ni. Atėjus tai keistai valan* trizmą, grūmodami gori^
susirinkti. 8 gruodžio atda
mokina atsakančiai t
Pas gas, o vestuvių, kaip fano*
Mfialtinis".
dai, pryėerio karijera batį
!
žmonėms su peiliais, ak
<l
ryta nrbatnamls. Gaspadimus tankiai atsitinka, kad
giasi viename mieste, ir rei«;
nimis ir revolveriais, — m
Meškučial (Šiaulių pav.). vienas ar kitas įsitikėjus į
nel i pagalba Šventomis die
kia ieškoti sau vietos kita^
nomis ateina sąnariai blai Pas mus paprasta gerybės, savo gabumus, atmeta visų
me, Lygiai taip ir dabar at ir taip būva.
Liūdnas vaiadolis,
vininkai. Reikia mums na- — monopolis, aludė ir tris patanmus, nes niekame ne vės buvo žmoniškos, ne to
sitlko.
"VVoreesteryjo
Mi(
Kunvidas.
tikt "Blaivybės 11 draugi slaptos smuklės, — verfliasl klystus iv iSmintingiausiu kios, kuriose išgeria po Mkevyėial greit pasii^odė peH netiesai NBąt kas liudl
jos, reikia įsitaisyti ir varto visos gerai. Apie mokyklų esąs. Taip atsitiko ir dabar. 40 pusbačkių alaus.
ankita, Iš ten išsikraustė į sia, kad tas vaisdolis n^
Darbai silpnai eina. Nautojų draugija, ūkės ratelis, mes nei nesvajojamo, Abol- Jeigu režiseris butų gerai
Webster, Mass., kur dar Iii išsvajotas, tik paimtĮas
NAHHUA. N. II.
"Baulės" skyrius, tada męs nai męs garsus girtuoklybo, išlavinęs aktorius, o to leng riam sunku gauti darbas,
kisiol būna. Bet pramatydi siog iŠ lietuvių gyvooi
•
|peStynėtnis ir t.t.
Ir jisai gali virsti dar 1
pakilsime
vai galima buvo padaryti J sniego ir salėto nžtektinai,
mas,
kad
ir
Websteryje
isto
Atsitiko
ėia
mažas
stei.«D
nesniu, jei męs, katall
Mackas,
jeigu, jis, pats apie teatrų
—
^~
rija
gali
atsikartoti,
jis
i
buklėlis, ne šventos rų^ies.
filiai.
Pas mus negeros
Ptoldtoiai (Nantu, pav.). uieko nenuVokdamas, butų
snausime. Dabar yra
Priei ta stebuklą pasirodė anksto kraują sau gužt^ smarkus persikeitimas
naujienos: labai žmonės ser Ploksėių "Žiburio" skyrius kitų patarimo paklausos,
nemažiau stebuklingi pa Nashua, N. II. Iv vietinė M tuvių gyvenime, kad Mj
ga, nežinau kaip ta liga va gesta,
Hpradžių, pasim- butų garbf įgijęs, o dabar
Karimlero katalikų draugi
LAWRENCK, MASS.
garsinimai
"Katalike 1 '
dinasi: kojomis negali paei džius pt\s mus kun. Hrun- padarė gėdų nekaltiems ak
ja padeda jam statyti tllli dynė gali spręsti Apie
ti ir liežuviai gerklėse tins daai, buvo beveiksiantis, — toriams, o da labiau sau.
Po įkūrimo " Blaivininkų Koks tai p. Zepėnas prane į Nashuų ir atsikvieėia d f tos ateitį. Supranta tų
ta, palieka bo odos, ir nega bt»t dabar tyli,
^ųjungos Amerikoje*' ir šė, kad lietuviai gyvuoja džiausiu katalikų priešų J-ĮI ralai ir griebia vadžias
Užbaigė viskų dainomis.
li njejco pavalgyti ir is t o
La\vrence*o lietuviai sudarė Nashuėj ja\i 20 metų ir nie prakalbomis. Dailus santy vo nagus. Mums, k<
v
VaitkabaUai (Vilk. pav.). ( u\ pasirc»dė, kad jeigu var
daugumas mlrSta; ir serga
Sųjungos skyrių, tečiau i* ko dar nenuveikė, bet ~~ kiai, nėra ką,
kams, bemiegant ir m
Vieną gražių dienų Lanke gonininkas savo ebora ka
po 4—5 savaites.
blaivininkus neperdangiau- galutinai ir jiems saulė už«
kant ar nenorint iSiiai
Ar
ne
metas,
Imdiai,
ap
liškių
ir
Bartininkų
žemsarme
lavins,
tai
jo
darbas
ant
"Vienybė".
siai pridera.
Ųet reikia tekėjo, nes vietinė draugija
situacijos, paklydėlijai
valyti
katalikų
draugijas
b
giai sumanė apsilankyti pas nieko nenueis. Dieve duok,
džiaugties is t«j, kad vis-gi parengsianti balių ir pra
buojasi ir platlųa protei
Marijampole.
Išėjo pi r- kaimynus.,, su kratomis.
atsikratyti
nuo
asmenų,
k
i
kad taip butų.
blaivininkų būrelis auga ir kalbas paskutine suimti) rie bųdami vadovais *~ pa- tiškus "Keleivius" (Si
mas nuui. na\ijo laikraščio Buvo Varteliuose Grauži
didinasi.
Darbuojasi dau-įprio$ Adventus. (Korespon
katalikifikų ebį
Teatre buvęs.
"Žiburys".
Redaguoja Sį niuose ir Vidgiryje.
klydėliiiis, įU'aukia draugi gi turi
Rado
(
(
gįausiai p. M. Nurkunas. Voidencija buvo rašyta jau po
laikrašti kun. M. Uustaitis, du Sautuvn. Bet Vldgiryj
jas i tokį padėjimi), kad jif vŲ) Kovas" ir U .
Naujų Metų prie blaivinin-Į Naujų Metų). Tas pranesiAr ne metas ir mumrtpl
o leidžia "Žiburio" draugi pes vieiu> žmogiuke rado
la apie jį raAyti ir minėt į/f
kų kuopos susidarė nauja mas taip buvo stebuklingas,
tinti katalikų spaudųtK
ja,
Ar ne metas tikriems kata
plaktuke... ir jis nabagas
draugija, -Švento Vardo" kad net ^Kataliko" redakEsperanto.
NKNVAHK. N. J.
likams
įgyti
drųsų
ir
baUi
44
vardu/ Yra tai pasalpinė <-ija prikergė pastaba, jog
Periojua (Trakų ap,), pasirodė neįtikimas, pasiė
Red.
Prieralat.
Apie
:
susirinkimuose,
M
d
nep«
rmė
su
savim;
rasi,
kardus
(Apie
vestuves).
drnuuija, kuri \ isados bus Adventai jau seniai pere
Mums rodėsi, kad^ mūsų
leisti sumanymų, prieSin k leivio" Čarterį nėžiuoi
plaks,
jo,
taigi
nežinia,
ko
cia
ko
g$rb. klebone kun. Čapliką
Kai kurie newarkieėiai blaivininkų globoje. Yasa respondentas nori. K < >res- Iraugijos
stoviui,
sųžinei iv nieko, liet jo pakraipa
^
^
^
^
^
^
^
^
_
pprmainė, tai sumažės ir ap* K i t u m l a l d a i (Vii. pv.).
rio 5 d. toji draugija suren
protestantiška, tik ti<s*i<
kelia
vestuves
nedėldioniais,
41
pondentas,
Dievui
dusia
įstatams^
Tik
patnųstykit
e:
Švietimus: bet, aėiu Dievui, Žiburys** buvo įtaisęs čia
Kalbėtojais
purvinai bedieviSka, m
eidami į bainyėių |»rii» sliu- gė prakalbas.
buvo; p.p. Juškevičius, 1*. j kaltas, nieko nenorėjo, tik į katalikai kviečia sebi?,matine -^ dabartinis klebonas jaunimo susirinkime Buvo
pastaru laiku nustota %
bo, susikviečia p«» S tuxinus
Mikalauskas,
I*.
Jarusevij
užsimiršo,
kada
Katalikų
į
k^—prigavėjų
su
prieSin
kun. Šopara toliau varo ap* padainuota kelios dainelės,
Žodį "Dievas" rąžyti
vofttelnikų. Šlinhas esti per
•
ėius tr kunigai: J. Jusaitis, bažnyčioj* būva Adventai, talikiskomis prakalbomis,
kvietimo dar)M). Girtuokliai pasakytos eilios. Oalop vie
mažąja <4 d".
sumų. Yeselnikai atvažiavę
I
K. Urbanavičius. Aiškinta - toks, mat, dievobainnn- į laike kurių ramiai klaususi
džiaugėsi tikėdamiesi, kad tinis kunigėlis paskaitė' ke
tminyėiou neapsieina, kaip j
apie "šventojo Vardo drau- gas. Nėra ką sakyti, mokė-1 burnojimo ant švento tikėkun. Čaplikui išvažiavus, letu straipsnelių. Kit$ susi
įmonės, per |litU% laike
jiems užkliudys girtuoklian rinkimą žadėjo įtaisyti įvai
giji,r\ apie "Blaivininki.i jo užinteresuoti visuomenv.! jimo* o retkarčiais dėl vi^o
nmldos kalbasi tarpe saves,
l^LYMOUTH, PA.
,
H, bot nabagai labai apairi- resni.
Uaiposi, <lairosi, įmonės, žiu;Hąjmigų \
**|*«įĄniiių nors savo vardo lėšomis, Ne ko da ir rankeanis ploja. \ r
r&lami į negražiai pasieb l>raugijų naudingumus" ir Įstabu tatai, kad visi iSsifcio- gali būti didesnis rinkti ys
(Šiltinė, ta žmonių *W
" U e t . lTkiu.M
nesąmonės, kvailybės, nfc<
aunimas pas mus elgiasi
gjanėius v«*sehnkns pikti 'kitokius dalykus, Tarpai* 1 jvlankė tų prakalbų. Laukt kiskumo,
nesamionės,
kvailybės,prira
vIp* trumpu laiku didelę upMĮ
nešvankaus
gmžiai.
Nedėldic^niais \f
n a s ! . . . Po Aliubui voselni- dainavo bažnytini* eboras. il^ai nereikėjo, nes jau vasa rimo ^vetlmonis, saU pi
tarpe lietuvių padarė.; N<
AetlodlBm
»ventadwnlai^ susirinkę pi**
kai mitrunkla į salę. Taukiai Pabaigoje Imvo renkama au rio praditojė i i didelio ste- singom* uuoimmėms,
skaitant mažų, pereiti
kų-uors gražiai imdainuoja, vargonininkas lietuvis,
nuo haltry^ioe vaikai, nrfty-lkm iv. Kasimiem Heterų nėjimo pmdėjo rodytic* pe- mos, tii'niems tik lmilia|4 vaite tapo palaidoti;
pašoka tautiškus SokiiMi, p«r lyg jo protVaijos Irinojlmo ir dami, fmlydi juos iki šalin.į vienuolynui. Hmnenta 3 doL lės, ™ atsiprašau,
dilyje Htepas Pria
\&*-ut~ tinkančios, savo pried
41 UIIIUii|C!|orf%
^ » ^ M „r*""Y
\
•"
tu*—ui«
skaitt* laikraiiMus,
ypaS
,. iirmcliiM jiems į aalf, kadjkune ir iiuaiųsU kun. A. t v uodega, nes ėpiė s
darbas
ir
mokestis.
,a,WH
v
urnai,
mnv
r
*
"
; * Tolstojaus
n, i * • „piM|y-te
^ i » tA Ilag
Ifair
^fti.ltiiitoM Vaimkėlį M .
kilsta ulimas, triniai bal- Staniukvmn.
! išgarsiuuikvi«ilM
ima i, kad garsus sykį tiktų
4<
K&tsas
suiinoti
I>rau
Diir nepaliksiu nepagyru
LuokUkit V « « l l i . iMkSiia
s»i.
t-i
pro
M\
«in«»t
neifc
> BmiAk«Jijoje.
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O jiems kryžius
aptemo!...

so iiiskį užkimo, ir daktarai Išmintingas uždraudimas.
Samiojo palaido
liepė, jam nors dešimts die
tas šonas Ptymoutho gyLittle Uoek, Arkansas.
nų pasilsėti' tAtlantie Oityje Valstijos legislatura (teis| \enV>jas> Adomas Adaiir marių oru pakvėpuoti. į — į j į
gattskaa> 45 motų amžiaus.
tvil.tlI1„
t) . 1S( ,
Taip R y t o j a m s imapręii- u ž d r m i d j l t t l l f l j )
saliu.nuAmerikojo įSgyveuo SS me
J't
nv
dus, Tamsu turėjo atsaukt. L , ^
. ^ . ^ „. , ( > s i .
lus*
huomot organizavosi
Ttiiputj šyptelėjo
, uMvk, ^
tfrtonmj draugai ir viens is jų atkir
i|į|uviška parapija įr lietu Užgina keikti ant scenos. savo utouguiavlnms pora. K
savai.-!..., kas jam atsieis ne
^ ;i(is t w „
. to:
viai aky risi nuo lenkų, a, a.
*'(. ka mums krvŽius
tl»m
Nevv York, N. Y. Miestu
mažiau. kaip 26 tūkstančius žengimą pirmą syk' saliu- duos .''
Adomas buvo vienas is veik
Mano sirdvje isvaldžia pasiryžus išleisti bidolerių uždarbio, neįrokuo- ninką laukia pinigiska baus karto dtbrsiai pakilo; aš su
liausiųjų vyrų, ir ilg« laikfl
lių, uždraudžianti vartoti
jant į tai išlaidi) per pri
buvo parapijos kolektorių.
Dieve, manau,
mė, <» už antra svk
laisniu drebėjau,
visokius pornograttskus iš
verstinas vakaeijas.
Pastaraisiais metais gyve
prie ko męs per savo ueift-l
nustojįiiuis.
sireiškimus ir keikti ant
mauybę priėjome! Jau na;s
nimas jam nesisekė. Be sai., , ,
seenos teatruose. Jeigu to- Perjauniems vaikams neva
600 angliakasių straikuoja. kryžių niekinam. Kraujas
'artoiimas
alkoholinių į . ,
.
, . . .
Jl
.
kia
teise
pasirodytų,
tai
viv
lia bus pardavinėti, laik
>Uf,Kl l n t t
a,v
nu. be abejo,
sutrūni. . . « , ,. . J ,v. .
J
.
.
„
m
MM
J
l
"
i
K
»« »kyae|
Ut
x
t
*
v suki dvuženkhaiftodfti&i,už
rT*
raščius.
trino taip tvirto v v ro am*/.;
J
.
x
Simnu \ allev, III. oiHi 4 ^
. .
..
! . ! • » ; . • VI
\ gauuaneios imogaua patoMortonas I), tiuli užma ,
. . .
* ,.
. , i tamsu pasidarė.
Kumgns
ft
Puliko paeia ir keturias mer
.
. f..
v
nė pervaryti bilių, uiginan- darbmiiikV «u«Uuk« ;S ykU | t l l o t a
,•„,,, i m t k ) . ( | . s , . .
negfajųf
pri^ivanlžiavimai
i unito JHII «> u n
giesmes, keiksmai ir tj jaiuiosuioms, kaip ti> na'- Hinote Ihini Vem (<ml ( ...;,,, ^
t a w J j l W f a • p Į|H.
noilsiuti^
d a u g i a u (lor\i klaugaitea našlaitėmis.
'
*
. .v.
8Vtoji,i nu^is, atHilanknm'iu- tx.i valkaii's pi»vilaviiu*'ti gat- iLadd r, I ., sustraikavo ir . . « . , 4.
Knnyklosr i m a mažiau
vėse laiUrašrius ir A veisti
! x \ žiauriai
\ \
. . maudo
,
stojo plakti, porą iodiių
dirbti, IHUfcuuiMuvs N o t h i n u - 81 Ne\v Yorko teatruose daiinoną,
su
avalyne. Mažonis-^i mergai- mu*^i-įs
j (iarhu, koh'i kum-1
., i <
L n \%
bmn brikorin ketina netru fcės ir smagume dėlei.
i s apsieinantį. Kompani
. .'
į kaci jo BoclataiH, kurio ir uo
tems gaidetų pardavinėji
x/
kus stoti šešiems mėne
ja greičiausia
išklausys tei
siams. Taisys suftus. Keli Trumpesnės darbo valandos mų visai užginti, taip kad singa savo darbininkų rei lą galėjo suminkštinti, drau
tfai susigėdinę, atiduos gar
jos galėtų pardavinėti laik
moterims.
tukatnueiai vyrų neteks darNukryžiavotainjam. .
raščius, gėles ir kitokius kalavimą, ir straikas. rei bę
bo. Kaikurie jau dabar va
SpringfieUl, Mass.
Val mažmožius vien keturiolika kia tikėtis, greit uisibaigs Labai apsirikau.
Išgirdau
ki
liuoja kitur ieškoti darbo. stijos senatorius Ilurburgh
Ai
metų pabaigė, ftj biliu per Naujas vaistas nuo džiovos. vien draugų žodžius:
Utarninko tapo palaido reikalauja nuo legislaturos
męs buriuosini misii^gį ar
varius, tėvai ir globėjai, jo
ta* garbingas senelis, airių devynių valandų dariw> die
Boston, Mass. Vietiniame geleiįtl Juk. kunige, patą
nepildantioji, mokėtų 200
1 klebonas, kum Donohor, 72
nos .moterims, dirbančioms dolerių baudos už mažame- llgonbutyje pradėta gydyti supranti, kad to nedarysiu,
Graikai ir Turkai.
metę amiiaus.
Bep.
kad
ir
dėlto,
jog
ligas
nesi.
y>abVikuose, skalbyklose ir ėių išnaudojimą.
džiovininkus.. . kiauliena
—• —
W1I4CRH*BARKK, PA, tam paiuu5i(KHe įstaigose. Se
Męs,
apsisvietusieji,
hygieir pupomis is dėžurių. Per
Milijonieriaus socijaliato kelias savaites ligoniai mai- nos reikalaujame. Nepriva tį ant bėro žirgo ir tymo bal bų le gi jono, toliaus darbš
Vasario 22 d. mūsų mieste natoriaus bilius taipgi užgi
byla.
tįsis vien augseiau paminė lai žmonių ligomis užkrėsti. no auksu apdabuvty didvy tų^ sanųs šv. Ignaco, Bene
atsibuvo piiiuut inis kata!i- na moterims dirbti ilgiau,
Kryžius tavo — prietarui I rį. Karūna aut jo galvos. Jis dikto, ir kiti ir kiti. Matėsi
Ne\v York, N. Y. Šiomis tu maistu ir jeigu patitai
kų slavokų kongresas. Dele- kaip 50 valandų per savaite,
Męs išsiliuosavome nuo baž-, ir visi žiuri į dangų. Ir aš ir šv, Kazlmioras su gerai
gatų pribuvo apie 350. Prie Iki 5iol motorjs dirbo 60 va dienomis perkratoma Ne\\ sys, tai kiauliena ir pupos
Tuo ton akis pakeliu, ugi, šviesa siais lietuviais, Visa imoniYorko teisme byla milijo bus pripažinta vaistu nuo uytinių prietarų...
atidarimo buvo Serantono landų per savaitę.
kart Žiburys aptemo, iv visų didelė.,. Saulės nebėra, bot jtt bidmės perimta. Droba,
vyskupui)*, J- M. Hoban, o J, Kova policijos su valkato nieriaus soeijalisto William džiovos. Mat anglas sir Mi
E. Walling\>, kurį skundžia nim Maxim apskelbė Lon mintįs aptemo. Viena, kas tarp debesių spindi kryžius kaip ant drobulės lapeliai.
M, vyskupas Koudelka da
mis.
sužibėjo
tai aša šviesa kaipo ftimto saulių.'Staiga pakilo trenksmas, ko \m
kur* kambaryje,
atsistojęs Švelniai
tūla Ona Urunspon už ji>» dono laikrasėiuose, buk is-jgo,
ly vn?o kongrese iki pabai
ros po blakstienomis
knniM jiems kryžius
ap- Ant jo parašyta: u Šitami klo uvidtas negirdėjo. Kal
Beattlo, Wasb. Šio miesto suvyliojitu^ ir uedalaikymą sigydęs nuo džiovos su pa-Į pasakė:
gai. Slavcikai katalikai nuta
i
M
gelba
kiaulienos
ir
binsų
1
tomai...
"
ir
iftėjo.
nai
iubiro,
jui^ės
sujudo^
pergalėsi!
Kuleidžiu
akis
gatvėse
polieija
kovėsi
su
prižadų
vesti
ją
už
moterį.
rė pef Aį kongrese suaibemi^eikalauja (pupų) iŠ blėkinių dėžuėių.
Nebegalėjau daugiaus kai ant didvyrio, o jo rankoje Daniški kūnai? satilė, mėdruoti ir laikytiea vienybe. keliais valkatomis kuriuos OrunsponMutė
įtikėjo bėti su Vilium.
Mintįs vis liepsnota vėluva, erelis ir puo ir kiti iSuyko 16 žmoni
įų
organiaaeija vadįsis: norėjo areštuoti. Kovos re ftimto tūkstanėių dolerių at JBostono gydytojai
,
tiems Maxim o apskelbi tamsesnės mane vargino, ir Konstantinas 0 ...
Susira jos akių. Ir vėl trenksmas V8dru*enie
Slovonskych volveriais pasekmės buvo lyginimo.
tai žtįionijoa verkftmaa paki
i;
W a l i k o w " . Slavokai dele tokios* jog polieistas J. T. Mat Walling daug smagių mams ir daro bandymus, ku ai išėjau. Nepajutau, kaip minau ir nudžiugau...
gatai audėjo tautiškiems ka- I )avis tapo nušautas ant vie laikų praleidęs su Uruuspn- rie, žinoma, ligoniams ne milią kelio perbėgau lig na
Uėrėdamasis, kad eieso- lo, Tuomet pasirodė Šviesa
Žėruojantis
mų. Pakeliui neniaėiau nei riai duoda garbę kryžiui, ant 4angaus.
ikiikiems reikalams tris tos, o vagilius John Ford li n'iute, metė ją nepasiteisi galės užkenkti.
J?'
žmonių, nei triobų, nes min vėl pakeliu akis, bet prieft kryžius, Kristaus ženklas,
stangius du Šimtu dvide kosi mirtinai suleistas, ' gi nęs ir vedė soeijalistę masKeršijo bomba,
tįs mane vargino.
Parėjęs mane jau kits roginys. Sto apsuptas daugybe dangiškų; i
šimti penkis dot. ($8226.00), jo bendrą Aleksandrą Nešt ko% Oną Strunską, buk vi
Ne\v York, N. Y. Iki šiol nepasveikinau savųjų, ne- viu vėl priešais kalną. Anį jų dyasių, kaip saulė, sukaipo pnidiii* fondui savo pavojingai pašauta. Abudu sai jos nemylėdamas, kaip
Ir vėl žmonija
Teisme nemisektaa uiekadėjas, spė uuuMau net jų. Tiesiog nusi- kabus vos saulei brėkštant, fPin^jo.
organiiaeijos. Kada reikia vagiliu pa9ovė polieistas skundėja tvirtina.
M
,
' bangos, sujudo ir surl
aukoti tautiškai katalikiš 8ndth» kuris taip jiems at- skaityta Walling o flruus- jama Juodosios Rankos" basiMau į atskirą kambarį. matau vyrą Hesutėll, kaip kaip
Staiga angelai metė
kiems reikalams, slavokaa kerSijo u i draugo mirti, pon'iutei raftyti laiškai, ku draugijos narys, metė bom Tamsios mintįs vis prie ma kad pasnikais suvargintą. kb.
Ėris- Apsidabinęs ilga durpine tarp įmonių, it burijįs išrir
nesako, kaip lietuviai "nei nors ii\jo paties gyvastis bu rie labai ji kompromituoja. bą kieman keliolikos šeimy nęs, vis didesnės,,,
nų apgyventų namų ant taus kryžius išjuoktas.,, sermėgėle, virželiu apsijuo ko po Ženklu kryžiaus statyk
valgia, nei gere*, o duok do vo didžiausiame pavojuje.
Sniegas ir šalčiai pietuose. Kast 62-tos gatvės. Bomba, kryžius nužemintas... kry sęs, galva nuoga, |)e plau damU Tai buvo gerieji. Da-i
leri 11 ! 81avokai brangina na*
Gaisras angliakasykloje.
bar kaip žaibas Dievo sunūs
TO "vilirų".
til'Poso, Tex. Visas piet sprogdama, sužeidė 9 asme žius jiems aptemo,.. Tos min kų, vien tik kaip vainikas
nis aut laimės nei vieno ne- tįs viena paskui kitą bėgo, palikta nuo skustuvo. Me stojo prie kryžiaus. Paėmė|
Tonopah,
Novada.
Anglia
vakarines
valstijas
aplankė
Pereiti* nedėldienį Gies
užniuSdama. Aplinkiniuose ir aš nelaimingas, vargina nu, kad lai Dievo tarnas. jį į dešinę ranką. Išvydau
kasykloje
Tonopah
Ooal
Co,
gausus
sniegas
ir
drūtas
šal
mininkų draugijos sureng
namuose isbirėjo langai. Po mas jųjų, nusmukau ant Staiga nuo dangaus leidžia ant kryžiaus alkūnių krau- v |
kilo
gaisras
paramos
stulpų
tis.
Vietomis
taip
daug
pri
u
tas vakaras pusėtinai pasi
ju
išrašyta:
*
Šituoml iš*
lieija
mena,
kad
tai
Juodo
si
šviesiai
spindintis
kry
kanapos.
Bprau kaip su
sandėlyje,
Ugnelė
taip
greit
4
snigo,
jog
komunikacija
bu
sekė. * 1>W6 atvaliavo" at
išsiplėtojo, jog ne visi ang- vo labai suvaržyta ir trukiai sios Rankos narių kerštas, muštas, kaip sustyręs. Ne- žius. Ant kryžiaus prikaltas rinktieji pergalėjote V\ —
vaidinta neblogai. P. Gibaliakanėjai galėjo išsigelbė vėlinosi keliolika valandų. nes di^ tų namų gyventoju imjutau, kaip galvą nulen žmogystos pavidalas, gyvas, Supratau, kad tai pastnrar
vieiua įfdėdės*' rolę atvaidi
skaistus su šošiais sparnais; sis teismas. Pats sudrėbė*
ti, dvylika jų Juvo. Žuvusie- Vienu tokių traukinių va buvo gavę laiškus nuo tos kiau ir užsnūdau,..
no kuupuikiąuaiai — buvo
reikalaujančius
du i dangų pakelti, du lėki jau. bet ėia prabudau 18 miejie, gaisrui kilus, buvo lf1(J6 liavo buvęs Suvienytųjų draugijos,
<4
M
Bet
štai
prieš
mane
stoja
gyvas dėdė . Kitos vei
pinigų, kurių jie teoiaus nei
pėdų giliai ir pertai nespėjo Valstijų
viee-pre'/idontas
tokie neišdildomi reginiai, mui ištiesti, du kuuą priden
kiančios ypatos savo roles
nemanė be reikalo išmesti.
gę. Dievo tarnas smarkiai
Mano akyse pasidalė
iftsigelbėti.
Palrbanks,
kuris
keliolika
Pajutau,
kad
ąsu
plačiojo
atliko pagirtinai, tik Ado
pakalnėj \ Už manęs didis sujudo ir utižemintai nulei šviesu. Tamsios mintįs nu- j
mas Vingy ras netikusiai, be Statys pateiinklą Pulaskiui. valandų turėjo laukti, kolei
do galvą. Spinduliai ugnies slinko. Kryžius visoje galy- \lą
tą
trūkį
įveikė
paltuosuoti
miestas,
prieš
mano
kalnas
jokios tvarkos maakotavisieloje vėl apsi- i '
puolė nuo kryžiaus ant Die- bėj^ , mano
.
Little Koek, Arkansas. ift nesmagaus padėjinio.
ir
žmonių
minios.
Tarsi
visi
roas ronkų darė nemalonų
PILNAS REUMATIZMO.
Šįos
apielinkės
lenkai
pasi
miesto gyventojai eion su vo tarno. Kryžius išnyko, reiškė. Jis man dar brau- J||
Jspudj.
Šis meto periodas dėlei plaukė. Ant kalno stovi trįs Dabar' Dievo tarnas stovi ges ais tapo.
rito reikalauti nuo valstijos Galima elgetą parmušti, bet
A. (Hbavifiiua yra labai iš
nevalia ji spardyti.
tankių lietų ir miglų pilnas kryžiai: viens viduje, du išskaistus, kaip ugnis. Ant o, nelaimingi, nors ti
legislaturos paskirti kokių
silavinęs mėtymo bolių, Ji
yra reumatizmo, neuralgi šonų.
Kybo ant žėdno po kojų ir rankų žaizdos, krau brangus tie mano draugi
liiuigų sumą pastatymui pa
Cleveland,
Obio,
Teisėjas
sai mikliai Švaistydamas ir
minklo Kasiu! Pulaskiui, MeOannor nubaidė dešim jos, galvos skaudėjimų, ger žmogų — vyrai. Aplink juos jas verčiasi, šonas praver Kodėl jie taip perpaiangųa,
griebdamas boles juokino
BI
garsiam lenkų karžygiui, čia dolerių ir užmokėti teis klės ligų, ištinimų ir štyvų bėgiojimas iv sumišimas; tas. Akyse dangiška malo pei pirmeivi, perdaug laisvi
publiką. (Iiešmininkams rei
Sekdamas viso- daugumos pašėlę paiitvčio- nė, kuri taip didi ir galinga, ir perdaug marksistai*! Ko
kovojusiam ir u8 Suvienytų mo kafttus K. R. Harmoną sąnarių.
ketų pasirūpinti daugiau
jų Valstijų neprigulmybe. ui spardymą elgetos Blus- kius patarimus ligonis kar jimai, mažumos verksmas. kad Dievo tarną lig mio Se dėl jie taip baisiai sukly- 1
tok ii) grafcių vakarų surengKiek stokuosią, lenkai patįs t'o. Ilarmonas teisinosi, buk tais sau palengvina, bet kar- Ne kiek dar po vidudieniui, mės pakėlė, Po jo kojų tuo- elo U.... Męs4 katalikai, krj m
surinksiu tarp savęs. Pa Blust iskolojęs jį negražiais tais dar labiau paaršina ken Staiga saulė kraujais pa- met pasirodė ugnies stulpas, parašas: * ttypio eiesorius
Vasario 26 d. streetkaris minklų nori statyti Little
tėjinią. Jei nori suteikti Ii-Į plūdo, dangus pradėjo tem- ant kurio maginu parašyta: žiuje surandame visą garbę,
žodžiais
užtai,
kad
nedavęs
k4
nuo (leorgetovvn eidamas^ su Koek*e priešais Arkansas
IV
goniui gerą patarimą, liepk j ti, ir atsimainė diena į tani- Žaizdos Švento Praneiš- vi*ą išmi'ntį. Kryžius mums
jam
išmaldos.
Taigi
jis
ne
Tttttnėjii Andriaus Hevutos valstijos kapitollų. ftio su
kaus". Vėl nudžiugau..,
kelias, knyga ir vaistas. J i s
tekęs kantrybės ir parmetes jam vartoti Trinerio Ameri jsiausią naktį. Žmonės, kaip
m
trijų metų mergaite.
mm
(pastiprina,
paguodžia?
manymo įvykdymui paskir elgetą, spyręs jį porą sykių. kouišką Klixirą iš Ilittei jūrių vilnįs, subaubė iš baiKuomet
užsiniąsėiau,
tas komitetas po Jono A.
į krutinę, kaip Dievas galingas, ir — visuose* nnmų dia'rbuoac
Tdsėjas nusprendė, kad va- Vyno, sulyte užrašo, .lis pa-įmės. Aš mušiausi
lanewskio vadovvste.' Kastuojau>.
Trinerio! vaitodamas: M Dieve, atleisk kaip didi kryiiaus malonė, švieeia, kaip giedroji saule
Ha parmušti įkirų ir kolii gėrės
Siuoini praneSame visiems lin tik ar legislatura išpil- j a n t y s į H ^ M n e v a | i a n Amerikoniškas tai x i ras iš; kaltybę!" Su baime pakeliu. pravėręs akis, išvydau ši- lė. Jis mūsų dūšios vienutiv»
n
ftuperior, W»., lietuviams, į d v H t o k i n H u ; u k u V t . i k a i a v i .
O, jiems!!
Iiitter
\\vno
pr;i>alįs
ii
ku-'akis
į
virių,
Aut
kalno
taip-jtai:
Prieš
mane
didelė
pa-j
^ viltis.^,
spardyti,
jog ftv. Kazimiero Karalai- mus,
aptemo!
nu visas nereikalingas sub-1gi tamsu, vien nuo vidurinio! kalne, kaip kad tartum p u - p J*®ni8
Pio draugija metiniam^ suAtmetė du lyk geriau ap staneijas, sutvarkįs malimo kryžiaus šviesas spinduliai !sė žemiško skritulio. Neap
,
Kunvidaa.
sirmkune nutarė sumažinti U j m u š t i akmeni laulyklojt,
mokamą vietą.
organus, padarys tyrą krau- žiba. tarsi ugnies ir kraujo.Ukaitomos minios žmonių
įstojimo mokestį naujiems
Unwln, N«>br. AkivumH Hcraiiton l»n H Tvucs- W "' F i « , "«» " • • » kūnui Po kryllum pludn k m i g a i , - M J « ly*l*)i l*n susitolkė.
nariams per tris mėnesius.
Kiekvienas sveikas ant ku- l™*W<fr Nohawaka paai- d a K «***& &M\nMx» f^mm.
Velk kai,, tik M, mit to auksu parašvta; T„s,. galybės,- iuionių n.aPAIEŠKO
E i r n u o t o vvras mm 18 iki , l « ^ ^ « » » » " ^spli.^ija, „el.nvaro U.-ka^anna a.ul k , a , , J " s , »«" «>'^. '•'"''»'.• ^ g o t o .
p»ey«a imkry- tesi visos J,iuės tautos. visi ;
, rihutas i mi- ^ » k i r t o " ' ^ ^aldynmi. W „ s t n . n Uai1r,«,a i',,, at- J « J ~ V į t }»»to sava,- ž.uotas!
Suv„,. kvm.jas „„„„„i visi au.žiai
Vieuii
45 m
M,mm
pritintas , mi
^ m**A*
<»ir»u- uwU s i l l ! < > n u , j į k ( l t h , m n į . '"' V»tto)l i\ ka.in turi silp- timirn >£ialr*e, akyse aptemo, apsidabinę, pasipuoi v . kiti
•,n(I0,k,s ! * « W
už $1.00 jstonėtą d
iim«, Psnicintris ištikimas **&** t f t P° • b n « M k e U «^ijt)s Missouvi Paeifie taipogi ,Ui n^iH^ ^ptiekose. .los.
p^^Hau
akis, pusnuogiai, visi susimaisV. ^ ' ° r ^
v v
Kai
,nuo
,,f
,lv
fcik^^o^
« * * » !*»« * « * " i« ** Pinnsedfcio lireda su S S I * ^
HS"* t
^
Piries
^ -ane
viską, atsiris
Vi.ni
snvvte
pasnik,,
^ l ! ^ ^ * l ;l l
mane
VISKSS
aisimaiM
W
"
*
»
W
"
t"^"
^ ^ ĄT
txuu„ l4h xi Mill C^L,
,
a
,
K
a
v
o
(
i,,a
m
J w
'
* "" «°' « •
m,ė. Dabar stovi „esuskaito- ar neturto, kiti išlepinti ,'J^" J f » « ^
bnlandJio
sudraikytus, i{ikHtmm
į »
d o ! w i \ų naitinės
balandžio mitingus.
mitingus, Susirin- H ^ f
Į aiaos Minto, papuošt,,, vyr„. *«.««"riaiH Ir sotu gyveni- l « J " J * ^ * « • « » P f t
algos, nes, jrirdi. pripratęs.
kimai laikomi paskutinį ui*-!**™ »»*»W«f
Kilos prie eilių,
j>He dabartiruVs vietos, nors
... visi
. . genau
.
*,., *,.-,•« »..s.,.i... b«j^ i..wi ndti siuo antrašu:
H nesio ne<lėldienį, tuojaus p<
Brangus Oaruio paaUsya. H j g m m x m | J k ^ t n l i H t | U l
šioj'
tini neromųs.
.doiuas Judeikis,
Oilės tvarkoje.
prie eilių. Jų
\isitvirtvhė
-.-n.«u \»>
mu.kar^i
tretit aaiwli>8o,
kaip Makadį
sumai Sv. Stanislovo balny
irraiumas į akis plaka, V k N nuludjrti Botlvjaus twr16 Kn<ix įjįjįjį,
Ki»w YoiH, N. Y. Darau* i\$ doi#rt^ m«»tains, t. y. tik
tin*J
nnokslainej,
West
8u
1
i
duj tarp }ų usatau lM^iliiv ^liai, tobiiiH k a l v i a i TbeLe>Aistr»nt >fe.
italas tenorai, Rnrieo (1arih pmf siūlo
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mnuthe Juozu l'aukse i o ir biaurojom "Vien. Liet." pa-1 ninku sąjungą ir įsisteigti
aaid
indietment
l>o
Prakalta: "Prancūzai ir paskyrimas, kad Kristai
Antano Pajaujo su tikslu •— kraipą. Sity žodžių rašyto- savąjį organo. Kadangi du
plaeed on file us to oacb l'Yde racija".
ažnyėia nebūta suardę
(THK FRIENO)
kaij» rašo Jr. Jonas savo jas yra gavės nuo jo du lais- bar Amerikoje yra apie 80
defeiidant ou payment The Maripiis Boutbillier— p o r amžius, kad ji TisuoiiĮl
"Lietuviuose
Amerikoje" ku, kuriuose išreikšta nea- lietuvišku parapijų, tai ir
««f #2o as ejtpetisei, and
Chavigny. užlaikytu Dievo teisybę Jr
KaUlikiiku L*ikT»iUi
Prakalba: l% Italai ir Fe- kad žmonija mokintų/ir tUo
- ~ platinti lenkų dvasia tarp bėjotinais žod/iais neužsi- lietuviškų vargonininku fusaid sūru of 123 was
PtlvfttM Amerikoi Liftu?i*
paid.
Amerikos lietuviu.
Lenkų ganėdinimas is atmosferos, n būti tiek p a t . . . Bet kas
derncija M ,
met nepametė savo prasmes,
pakraipoje laikraštis ir ėjo [kurioje poetas buvo atsira- t i t • vargonininkai f
Iš di~
J)r, John A. 4Vee.oni. Popiežiai; Pins IX., Leonas
— Organas S. L. B. K. A. —
Attest:
Prakalba: "Lenkai ir Fe- M I I , ir kenčiantysis bot ne
iš wajte*B*m, p«., kM iki kun. Aleksandro Burbus des. *• Vienybės Liet." p r o desnė* dalies "dudlnuiiai",
J,
M.
Mamiing,
atvažiavimui į Plymoutb'ągresyviskumas
(anuomet
atsako p. Struinskis. Taderaeija"
pergalėjimas IMus X aiškiai
Clerk
of
said
Court.
. (188!) m.). Atvykus Burbai, apie "pirmeiviškumą*' nie-jtai tiesa. Bet kas kaltas, kad
M r. \ l e x a n d e r Kotarski. parodė bažnyčios galybę
Kas moka angliškai tas
1. R. X. X. Sąjunga.-litUUjai. tuojau persimainė " Vieny- j kas dar nekalbėjo) tuose Amerikoj lietuviai vargoniVargonų raukius. Finale ir grioviku pastangų notvir'
įbes L." išvaizda ir dvasia, j laiškuose tapo pašieptas.
jniukai ii didesnes dalies dud Į supranta, jog Jurgis 0 . (Je '> Symj.liony — Beethoven. tuma. Tad suprantama koKun. A. Kaupas — Redaktorius. Laikraštis |gijo tautiškai— Het ir Maėys pamaži persi- k i u ž i a i / . . . Atsakviua S !
glifus ii* Stanislovas Mieheb
M r. .lames T. \Vhelan. tulikui, kodėl pasikėsinimas
V. Auguliutė — Uiveizdėtoja. patrijotiska pakraipa, j re nėrė atmosfera
Išpildant šito
posėdžio tokio Rymo majoro pakejė •
šonas stojo prieš "(irand
gal dėlto,(žmonės, parapijos.
daktorius tapo pakviestas j kad buvo ligonis (sirgo džio-į N<> kunigai kalti tam, kad įJury", kurijų bylos su kun.: programa buvo dar pridėta garbingą PellottVą, ir k o 
Visa* korespondencija* ir kito- Juozas Andziulaitis, nuola va) ir neturėjo spėkų užtek- 'parapijose "dūduoja" var- Krasirieku neatmetė, bet ta I prakalba J. M. antvyskupio dėl svietas stato savo pro
raštus reikia siunti pun
pavedė
išnagrinėti O'Connctl^ kuris
kalbėjo testus prios sulaužytas gva*
tos bendradarbiavo J. Šliu tinai pasiieškoti naujos dir- gonais
nesuprantąs savo byla
B#v. A. Kaupas,
O "Vien. I darbo "dudorius", bet para- Tuomet Miebelsonas prisi-l tuojaus po kitu kalbėtoju. raiteijas tikėjimo ir lhiosypas ir kum Burba,
Viskas vos savo darbui.
H Ohurch St.,
71/j* vai. valy prasidėjo an- bės. T)r. I*". J. Barnes aiSkiai
ėjo švelniai iki 1892 m., kuo Liet.*' atmosfera buvo to- pijicėiai, kurie reikalauja pažino esąs kaltas krimina
Pittston, Pa.'
met "Y. L." pradėjo rody- kia, kad ją galėjo mėgti tik tokiu vargonininku, kursai linio apšmeižimo, n (Jegn- s t ras posėdis pagal šio pro- parodė,
kalbėdamas api
jaunuomenes
auklėjimą,
straip- intrigantai, egoistai, pavy- butu drauge ir zakristijonu, -/.is apreiškė nonorjs ginėy-1 gramo;
"!3Tpronurao^ ties . /priošbnžnvtiniai
us pinigus, ar tai
. •
'
kalteliybe,
kad dabartinės mokyklos ap
At* vadinasi balny ė ia šluoty, ties už savo
J .argo -— HendePio,
įfartsi ui "dubaus" ar tti|«»aj. u i tuos straipsnius duoliai, keršytojai...
apfltrainimua ir tfc reikia siuati pradėjo rugoti ant kun. Bur na^sfera nebuvo švari. To- peėiu kūrentu ir į tat pana- (irand Jury 11 sausio liepė
vOrkiestra ir vargonai. kvaitintos stabmykliSka dva:
tokiu antrašu:
bos kiti kunigai ir šiaip jau kia pasiliko prie Sirvydu ir sius darbus atlikinėtu. Ži~ įrašyti bylą į regestra Ir už
Prakalba: "§V, Sosto Ne- sia. kad nebeturi sayvjii do"DRAUaAS"
nus principų. Išreiškė, kad
žmonės. Tuomet Burba, pa-| Baltrušaiėiu. Šioje ralando* uoma, tokį darbą gali atlik krovė ant kiekvieno apkal |)iigulmybėM.
314 B. Market St,
reikalavo nuo Juozo Paukš- j(» lyg butų truputį sveikos- ti tik arba badu priverstas tintojo po 25 dol. kastų ir M r. Henry V. Cuningliam. kataŲkai privalo stengtis
WrLKE3.BARRE, PA.
Praeelara (histos Virgi- atgaivinti katalikišką (Įvy
(Mo* atstatvmo nuo vietos nė, bet vis dėlto užslėpimai vargonininkas arba tbks, kad tą sumą (po 25 dol.) Ge
gei^ularbų tokių asmenų,, kursai, bekratydamas pele- gužis ir Mielielsonns užsi iium — Antv. OVonnell'io, sią, — kad dabar vion katir
Andziulaičio,
Buvo
tai
vasa
Ar hm t»i upausdiiiimaa konstiBrooklyno organo j nus is pečiaus, išmoksta ir mokėjo.
Po liudijimu vra M r. Pio de Luea ir ehoras. likiskos mokyklos supranta
tuoijos, ąr plakatu, ar tikiotų ar ra 1892 m, Senesnieji Ame <kurie
kitokie į tat panašus reikalai, nu- rikos gyventojai gerai atsi *pirmeiviskumu^ n kenktų, dūdas laužyti.
pasirašęs John P. Manning,
Prakallia: "Pastarieji Di snsą didumą ir svarbą aiĮh
kia visados kroiptiea tuo pafiiu mena anuos laikus, nes kilo ir rodinojimai netikroje svie
klėjimo. M r. F. A. flampbejįl
Airiai, vokiečiai ir kiti, Augštosniojo teismo sekre di F^leralistai",
antrašu:
, į
šlykštus, tiesink biaurys soje pastangų tokių asme jei negali gauti atsakomo torius,
' Mr. Jeremiah K, Burke. kalbėjo apio tai, ką bažny
' DRAUGAS1'
Iš to visko yra aišku, kad
barniai tarp ŠHupo ir jo pa- nų, kurie nėra priskaitomi vargonininko, paima kokia,
To TIKHS ' O Countiy — čia davė gero įstatimdavyĮSU E. Market Bt.,
<ei: — ji, girdi, tarp kit-kįo,
sek^jy iŠ vienos pusės ir prie M savų jų", žemina laik merginą arba mokant) su mūsų korespondentas rašė JuliaUS Kiehberg'o,
KJS3BABRB, PA
Dakėiė balsą apie palikti^
Cboras.
«»—» u*
Burbos — iii antrosios. Už raščio, kaipo visuomenės valdyti vargonus muzikantą gryną tiesą, t) "Keleivio"
Prakallm: y M Auklėjimo Kristaiis augštas teises ka>
(oija pasilieka aau toinf redaktorių tapo atkviestas veikėjo verte. Bet ką pada i s šalies, nežiūrėdami nei į redakcija pamelavo.
taiiyti, trumpinti arba atmokti vi* Antanas Milukas (dabar ku rysi! — kaip tai išsitarė jų tautybę nei į jų tikėji
link krikščioniškos vedlys
laisvu",
Hua prUiunSiamus rastus.
Dr, Francis J. Barnes. ))os moterystėje,, Šiame Ądr
nigas)« Šiam {stojus į semi anais metais vienas i i Vien. mą. Atlikai savo darbą —
Laikai ir viola raitų talpinimo narija, redaktoriavima. pae Liet." bendradarbis — Arne
Diseovery — Eldward lyke, sako, katalikai privj^
žinokies su savo kasdieni ĮSPŪDŽIAI IS KATALI
pridera nuo redakoijo*
lo visomis jiegomis s t e n i ^
Gricg'o,
ini J. Kučas (Petraitis), o rikoje reikia būti Sluptar- niais užsiėmimais. Vadinasi,
, Atmtwti»ji runkrašOifti nėra gra
Dr. F.X. Mahoney ir choras. įies, idant tyri Kristaus!*
Šiam iSvaiiavus i Lietuva, J, niu, nes kitaip duonos ne rt/*VJV parapijų vargoninin- KISKO KONGRESO,
sinami redakcijos leaomia.
etatai butų įvykinami. Mfi
Prakalba:
"Bažnyčia
ir
valgysi.
..
Kaunas,
Nuo
1&92
iki
189«
Rai
turi
kitokį
darbą,
o
var
BOSTONE,
MASS.
Raijrti nukia tik ant vieno pusu
darbas^1,
Tas 4ik$ padarysi'1, rodo gonininkauja dėlto, kad mėg
P. M, Keating, kalbėdamas
lapio, paliekant plačius tarpuA nn Vien, Liet." ėjo grynai
tarp eilufiii). Popieroa nėra ko gaU katalikiškoje dvasioje. Kau si, ligšiol dar tebėra "V. sta muziką, o pas mus var
Air. Patriek M. Keating. apie santykius brišny il<M\
lėtiem, uet koretpondentama ir
Dieną 29 sausio 1911 m. Intern eszo - Maseagni'o, darbo dalykuose, iltarė, kadį
bendradarbiams raiant ant abie« nas buvo visai kitoks žmo L." obalaiu. Žemesnėsės rų- gonininkas yra "Dievo mu
. Orkiestra,
jų puaiu, da-jfi amoikiomia raidės gus, bot pradžioje nemainė fiies ^literatai" — tie, ku zikantu** dėlto, kad, norėda Bostone, Mass.,
atsiliko
ji viena tą augštę žmonija y
mia, redakcijai labai dainai prin
Prakalba Jo Mal. Ant problemą tegali išrišti. Boeif
at»in* perrašinėti aUiustus rastus, InikraMio dvasiop. **V, L. riems rupi ne visuomenės mas pabėgti'nuo rankų dar kongresas Katalikų susi
»WK4***» > >jį %•**!*+• -&<** * - ^ •
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jalistų pastangos yra rien
gerovė, bet savosios tulžies bo, niekaip negali išsisukti vienijimo Bostono Arkidie- vyskupio,
išliejimas — nukeliavo pas nuo savo pašaukimo:vistiek eezijoj. Dalyvavo jame vi The Star Spangled Ba- Kvnjonėfftis ir kontradike
ja savyje. Gražiai išpasak
"Keleivi" arba "D. Vilti" jam duota pirmučiausiai į sos arki-dieeosijos parapi nnor,
Choras ir Orkiettra. jo, kaip galima surasti vai
— tuos pigių sensaeijų skel rankas kačerga ir šluota, o jos ir susivienijusių katali
t us pataisymui blogo, la|i
bėjus, "Vienybėje L." bent kaip nusidirbsi, tai gali ir kiškų draugijų atstovai. Kongreso nutarimai,
Apart anglų ir airių daly Hymnas Popiežiui — Gou blausiai nurodė darbavim
pastaru laiku nematyti tiek dūdas laužyti.
s f Leono XIII, kuris puik
prasivardiiavimų, tiek ne Lietuviai Amerikoje rei vavo kitos tautos, būtent: nod'o,
Choras ir Orkiestra. i iA estė savo encyklik
lElAKCMOS PASTABOS. tas žino jo ydas. Užtenka teisingų žinių padavinėji- kalauja tikrų vargoninin vokiečiai, praneuzai, italai, Maršas
iš "Le Prophete" k.aip dalykų'stovj, taip
eia pasakyti, jog anuomet mų, tiek faktų iškraipomų, kų—artistų, tikrų muzikos lietuviai, lenkai ir Ut
I udą prašalinti nelygumu^
jis fanatiškai nekentė pil* kiek būdavo pirm kelerių mėgėjų, ne fušerių, ne pečių Posėdžiams buvo paskir Meyerbeor^o,
Orkiestra.
i r skriaudas. Kiti kalbito^j
T. Dovydaitis, Maskvos danJių savo tikėjimo prie metų. Kaip rodosi bepar- krėtikų nei dudlaužių. She- ta "Symphony HaU". Labai
universiteto studentas, gavo dermes žmoiuų kuriuos pats tyviSkumas viešpatauja Šio nandoah, Alt. Carmel, Seran tai didelė svetainė; bet kad Šitoj • dalyjo pi*ogramo j ąi taipgi prakilhias minti
Primisiu da
sidabrini medalį ui para&y- vadino -^'keista jMisakytil je valandoje seninusiame ton ir kiti gali pasidžiaugti daugel norinčiųjų dalyvauti buvo atmuinyta tas, kad įpasakojo.
tat ir antvyskupis nekalbėjo^ vien čion prakalbą Mr. Kot*r*
mą istopiikai-ftlosofiskojo — u fanatikaisM, Mat anuo ligšiol
tebegyvuojančių gerais ir brangiais vargo kongrese ten netilpo,
4
veikalo. Tatai lomia 'tnusu met prasivaTdiiavimas *4ku Amerikos lietuviškų laik nais — bet kur vargoninin kita svetainė *liortieultu> tik pabaigoje kongreso,davė k lo, lenko, Jo kalba buvo tafe
ral Hali" taipgi buvo užim Popiežiaus
palaiminimą, pasiskundimas lenkų ang|,
jaunam mokslininkui skais- niginiais" arba "klcnrika- raščių — bet tas bepartyviš- kai!...
kongresui prisiųsto), ir pats L'iins dėlei ^avo kencMamųj^ "
&ą ateiti. Kas ifttikrųjų my lais" dar nebuvo įėjęs ma- kumas yra laisvamaniškai-— Todėl, vargonininkai, su ta kongresistais,
persekiojimų
li moksle, tas negalėjo atai* don! M ik o I ainio įtekmė at priešl>ainjiinis, Qi Ameri sivienykite, bet savo išsila * * 8ympbony 'es \s avėtai*nuomavęs yisus susirinku-' neteisingų
Tie lenkai, sako, kurio ti
guiiHi jo atnupsniais **I)rau siliepė kenksmingai į 'Vien, kos lietuvių branduolys nė vinimo, savojo pakėlimo — nėjo teko būti dviejuose po sius laimino.
^Rj^"
("Pi'obleoiii apio Liet,1' pakraipę. Netrukus ra nei laisvamaniškas nei muzikos pastatymo ant sėdžiuose; nuo 2Vo vai. ~- " Hortic^ilturąl" svetai daug kartų savo kritinę.*
K r W \ "Biblija ir Babo- prisidėjo dar asmeniški pik priesbažuytinis. Jeigu tat augštesnio /laipsnio tikslui... 6 po piet, ir 7Vi»->-lQ vakare. nėje taipgi atsibuvo prakal t»J už katalikystes reikalus -t
dalmr kaip kur yra persej
lisM ir k.). Tai vyras darbo, tuinai tarp kun. Burbos ir Juozo Paukščio Įsteigtasis Jei kas jūsų moka geriau Didelį Jspudį darė ant taip bos.
klojami. Iškėlė į padangėj
tardymo, pasišventimo, ne Paukftčiy. Susibarta pirmu- laikraštis nori
tarnauti pečių groteles laužyti nekai didžios minios žmonių, visa
Programas buvo išpildy
Aokiiiujimo priefi autorite ėiąnaiai su Silvestru, o pas- branduolio reikalams, tai po vargonų dūdas, tegul pa posėdžių t\;arka. Tas ypa tas puikiai Kalbėtojai pa s iv o Zygmontus, •Robiesjį
tus, ne tuttio šukavimo n igs kui ir su Juosu. Kilo nesusi privalėtų išsižadėti nevieno silieka prie savo darbo!
tingai matoma buvo,, kad rinkti, prakalbos gražios. Iš klus, ir privedė, kad lenkai!
tai skambančiais bot nieko pratimai ir parapijoje. Juo- '.., "laisv-i»mo" ir anti-izėion katalikai jautės'i kata kalbingiausias kalbėtojas - »pgyn6 Europą nuo totoriuj
nendSkiumMais žodžiais apio /.as Paukštys savo organe mo" (jei taip galime išsi
likais: taip kalbėtojai, taip Mr. Jer. B. Burke. Jisai kal (f!), užmiršdamas, kad ma];
augštua dalykus. Taigi rei pradėjo kabinties, pradžio tarti). Į visuomene reikia
i r k lausy tojai,
Jaučiama bant apie katalikišką' veik ž;i ėion lonkų garbė, kat|i
kia išreikšti džiaugsme, jog je tik prie vieno kuiu Btuv iiurėti pro bešališkumo ir "Draugo" numeryje 9 mu taipgi, kad ėion skambėjo lumą savo 'gražiojo kalboje vien lietuviai tą nuveikėjį
talentuotas tėvynainis tapo bos, bot* pamaii (nuo 1B97 teisybės akinius, ne pro par sų korespondentas pranešė, ne silpnutis balsas tyruose,, priminė Vysk. Kettelerj, ku Ivilba jo lupose buvo taji
pažymėtas ui savo triušę. m., kuomet "V, L." redak tijų arlia arčiau prie širdies kad "Keleivio" leidėjai by bet galingų minių atstovau ris kreipėsi savo laiku į Bis varksmas palinki jos... im
Lai jauną mokslininke me torium tapo P. Mikolainis) stovinčių klikų langučius. loj su kun, Krasnieku atras jančių beVeik milijoną ka marką bažnytinės toleranci matomai anglai Siek-tielij
tam prijautė... Lietuviai!:
ti kaltais ir nubausti užmo talikų Bostono arkidieee/.i- ja.- dalykuose,
dulis paragina prie stropes ir prie kitų kunigų — i<*
M
Priminė,
Džiaugiamės tat, kad V.
nio triūso mokslo dirvoje! dzin, virto antiklerikalisku L . " išgyvavo 25 metus, gai kėti po $25.00 bausmės. "Ke jos (daugiaus kaip* tmM'*^ kaip Bismarkas sumindžio neištarė savo žodžio kongre-|
Ne taip, kaip su kitais daro laikraseiu. Nuo antiklenka- limės, kad tuo savo augimo leivio" Kedakcija savo perž dalies gyventojų šios apy jo kataliku viltis ir kaip so... (Jaila!.,. Turėjo gerąpj
progą.. .
(bnl nors toliaiuį si; — gavau diplomą, tai-gi liauno prie 1 bedievybės tik ir plėtojimus tarpu pridirbo valgoje'* No. 7 apskelbė, kad gardos).
Pribuvimas ant Liudvikas Vindhorst'as pri
11 »k i<»« progoa neapleis t.. .
paduotoji Hastcni<» ziuia cbuvo katalikiškas laikraštis
Norint, kad raitaa tilptų artimiaaiiame numeryje, rankraštis po senovei, Bet pavasaryje
reikia priitatyti epauntuvėn ne vė- 1896 m. Amerikon atvyko
lian, kaip 9 valandą išryto antra* Petras Mikolainis, kursai
dienyje (utarninke).
tuojau jdjo J artimus santyJkius su Panksrio organu.
«M
Kas aveiau pažįsta t^ vyra,

tnokalo turiu iki pagurkliui, vienas žingftiita. Vtukini ••V. nemažai vinokiu pragaiščių,f

vyskupio
Bostono

0*Qoimelt*in ir vtut<» Biumnrką eiti į Pamiesto
majoro nnosą; kaip L. V. suorga

Prakalbose, kurios visa4
nereikia man daugiau nei W* ėmo kovoti ne tik plioi kad Hgšiol dar neatsirado
studijuoti, nei mokyties, nei kunigija, bet ir prieš bainy* tikro kelio tarnauti visuo VH$H ir tai, buk kaltmnnnr Uou. J, F. Fitzgerald'o dar nizavo vokiečių katalikus, ne buvo pavyzdingos, viaasl
net. . . skaityti!
ėia ir tikėjimą. Dombskio, menei-- bet isrriškiame vii ; ji patįs prisipažino kaltais. tą galingumą pakėlė.
kurie ir dabar yra didele programas išpildytas tapoį
sąn **grynas melas*\ Melas

Lai tat Pr, Dovydaitis gy

1

vuoja kuoilgiausiu«
)ai netik sidabro, bet
so medaliai beriaai
mokslo ištaigų kad
met!

metus
ir auk
jam
ir kas

m
T * . /
t -A * !

nnntis
ma, negalėjo išeiti i sveika- HŲ priežodį, jog 'kalnas su
tų
laikraščio
finansams, kalnu įiesnsieinn, bet žmo-

i
i

galybe. Jis ragino taip ir vi
siems katalikams st<n'ėti UŽ
savo reikalus ~ be baimėj,
be krypimo j salį. Puikias

•fuoaas Paukštys subankru- gus su Žmogum ~ visados.
Išėjo jubilėjinis (7-t»s) lijo, ir " V . L . " butų nustomiutom-^ Vienybės Lietuv jusi išeidinėti, jei no spausninkų" Puslapių SS, turi- tuvės darbininkai, kurie su, su daugy!>e patiendrovę vardu " J . J.

O n l kada 4 4 vienybininkai"
įr ^draugininkai %l arinės

oriškas laikraS- PaUkžtis & <1o." ir žūnantį
čio pieSinėlis nelabai niga- į laikrnitį prilaikė prie gynėilinantis. Nuoftaliai stovįs vyhės, Tuo tarjm rodftktožmogus butų parašęs kito- Hai mainėsi vienai txi kito,
kią istoriją, kuri skaudėtų\SRikolainio vietą paėmė Jo.
magiau daugiau šitaip:
j uas Mačys, f fa»ii vyram kai" Vienybė Lietuvninku* 1 po turis H*f» llfdyj,. fnm\*
lupo įkurta 188(i m. Ply-|ju$ kibirMtėlf,
pradžioje

bet.
— bnt Sitų pastabų
raftyto^is nėra pranašu,
*
^^^.

m\

s' J

vieną ir t^ jmeią diivą —
kas gali ispM! -~ b<»t...

iSdėstė

^ HtrnmskU pajudi^
li^uvių vargonininku
tu,
t.rganiaatfijfi klausimą. Pa
tariama sutverti targoid-

ms stebėtinai gražiai atliko!
siivo uždavinj, Apie 200 vy^
riSkn balso ir keliasdešimtį
advokatas ^-kestrininkų susiliejo i toi

Mr. II. V. Cuningbam. Jis k 0 tono galybę, kad miniasį
Boston, Vvh. a i . 1911, Wagner-l)ub<>is\>.
LinunensN). i>riparodė, kad senesniuose j ži«|<»nių įsikėlė
entuzijazb. Fanfare
Tbis is to eertify tbat
rbarų užpludi- j tnan. Ovacijų buvo begalės...
Jurgus 0, Oeglllis and
Mr\ Jam«»s T. Wbelan.j laikuose
Stanlev

Miebaelson

•r

Ka bažnveia
Prakalba:
ftuveikė modieiiiaJ".
'
Dr. Tbomas F. llarrington.
Prakalba: "Ką bažnyčia
mivoikė į*tatimdav\ ^t. L
Frnne. A. f.Vimpbell. L. S. T),

mas pakėlė galybe Popie- Vedėjas Mr. Pio de Lucajj
žių:
svietas, girdi, aiškini /M«l>iltas pagarlam šaukspamatė Popiežių esant tik- n u l i s . . .
ru žmonijos tėvu, palenkė; Bvarbįausia dalis kongrepriefi jį galvą, išrinko savo s«
jo nutarimai. Jie buvoj]
aštuoniuose
vedėju ir suteikė jam visą j suredaguoti

w ere induteti bv tb#*
Oraud Jurom attniding said <Vurt fdr eriuii»inl libi 1; tbat to thi<
indictmeut said OegUPrakalba: "Vokiami ir )iu<wybe. lH>'mas stojosi jo peiktuose. Tnuupai juos
Sis pleaded N«do Cmh
kaip ir »Urua^W. Rusivie* pi^uodu
ttndre arai said Mieheal FederaHja
Mr. Henry \\>ssling. nijime j vM*tiją italai: atė1 Kongresas išreiškė priHO« pleadi*d gtiilty; and
::

p

P likiausiai. Orkestrą ir eho4

oli the eleventh <tex ei

Varomų raukius.
Jamiaj \ A. IK 1.M1
Oubnis'o,
said V*>\m orderdl Airfl M r. James IL
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SD galybe. Popie- si risimą prie sv. Sosto irj
lux ioė pasauline
iiiH, norėdįsini užkenkti ir is irstė nut irimą apie nepri-įl J
elan, pačiai l^iifei^, Bet 1>H o giimiugbnią šv. Tėvo. A**
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pasmerki 1 nuožmų pa
imu majoro Rymo mies-

Slavoku Kataliku Kongresas.

nes kohai negirti, tat jie jau, kad jie visi priguli prie kad išrodė, it tas butų tik
Kebų Raganius.
11
muštis nemoka. — Ariu tau. "2agiri* , turi d a n e l į nau dabar, pora savaičių, atsititėvuk, atsakiau seneliui ir dingų knygučių, skaito laik kęs, norint jau nuo to atsiti- Apie Tėvynes Meilę.
2. Išreiškė užuojauta kauuvažiavau toliau. Davaiia- rūsčius ir rūpinasi ūkės pa- kimo perėjo turbūt apie kcrtalikams Prancūzijos, Ispavf* kryžkelę, k u r kelias ski- geiuuiimi. Atlankęs da Oie-i turi motai,
Paskui sužinoįiUJOH ir Portugalijos dėlei
riasi, vienas eidamas ant lių Druugelj ir Vencių, ko-j jau, kad jį tas atsitikimas; Tėvynės meilė
kutena
[JMrtikrikščioniškų užsipuldi
Aninlviškiu, o kitas ant Vid- liavau į Sasnavą. Y. Vcn-tlubai sudonorvuvo ir ji* da- mūsų sielį kaipo tyras ir
nėjimų.
girelių, o kur seniaus buvo <-ins mane jmvėžino. Keliu- bar myli ta pasakoti, ture- malonus celių kvepalas, pri
I.
'u 11 Išreiškė principą liuokarčema, pamisUjau sau: nę turėjome nesmagią, nes damas viską savo omenyje. į duoda narsybės įkvėpimo
įkvėpime
> y b ė s auklėjimo vaiku, kad
kiek tai čionai tokiose die- važiuojąs) šoniniais keliais (indeliuose neradau nieko i valandoj*-, pastiprini nuVftJatija nesikištu į teises t ė 
nose, kaip šiandien, būdavo ant upelių, o net ant Šcšu- naujo, Taip, kaip ir seniau, liudimuonc, nelaimėae, nu*
vų ir pavirinu žnionių.
spiegimo Ir riksmo;'
Kiek pės nėra tilto, ir todėl nei turi kur troškinu) numalšy- rodydama augštesnį gyve4, Kongresas atsišaukia į
ėionai kraujo pasiŲedavo, o stati turėjome stovėti veži- ti, vion su tąja atmaina, kad nimo tikslą triūse tautos dė*
dabar nieko nei girdėti-nei me, važiuodami per vande- seniaus, bet tai jati labai 86 lei. Iš JOH garbės didžiuoja
rv*lstvl»e dalykuose prašali*
ihątfao divntvijų arba liuoso
matyti. Ant vietos kur buvo nį. Šešupė buvo taip patvi- uiai. turėdami karėema, tu- mės, iš jos reginių turime
įtiuiskyrimo vedusiųjų,
karėema stovi gražus nau- ima, kad porų verstų turėjn-l rėjo ir degtinės, dabar-gi, viltį, kalbą, apšvietų, tėvyreikalauja,
jas namas, kuriame ramiai me sukti j šalį, idant rasti monopoliui nebesant, pri nainiškuosius
paproėius
• i i * Kongresas
tl viešuose pasilinksminigyvena Jonas Misiurevi- netokią gilių brastą. Perga- versti aluėiu ^užsiganėdinti, skaitome savo nuosavybe,
ose, būtent:
teatruose
ėins, silsėdamasis po ilgaus įėję visas tas klintis atvy- Taigi ir sriaubia tų alutį, netiktai juos branginame,
, butų užlaikomas doriš!savu darbavimosi, kaipo m<»- kome į Sasnavą, f'ionai ku- nešdami iš aludės ir kvorto- bet mylime, mylime karštai,
kytojas. Net linksma pasi nigą kleboną, S. Tėsną ra mis ir gorčiais, taip kad rė visa siek, kitaip negu pa
H Ivnrunms,
1
darė į tų viską bežiūrint.
& Kongresas reikalauja,
dome sveiką, nors jam ne ta šventa diena pereina be siskolintuosius nuo svetlm| iš presos krimiuaiiški
Pasinaudodamas, kad ne tankiai tas atsitinka. Rasna- peštynių, Po alkobolio įtek- t Miėių.
! aliai, kaip ir bylos persis
lija, leidausi į Šumsku pa viediai turi labai gražią kle me susipeša net, iš kito atTikroji tėvynės meilė pri
įftfmo vedusiųjų hutų prarapijų pas savo pa/.įstainus bnniją ir rengiasi statyti žvilgio žiūrint, dori ir pro- klauso ne vien tik nuo jaus*
įnti,
ir gimines. Daukšių klebo- ^raitfl
murinę ^bažnyėią. tingi žmonės. A]>ie tokius moį ji skiria kiokvjenam
|it. Kongresas išreiškia pa
nas važiavo savo tėviškėn, o Medžiaga jau
rengiamiK: atsitikimus man daug pasą- priederme, kurių geras iš
•
ikintų visokio budo sulaujogei kelias veda per Šunis- Dieve jiems padėk! Tokioje kotą. Viena pastebėjau, kad pildymas yra tikru lenkiu
m Šventimo uedėldiekus, tat važiavome drauge, gražioje vietoje, kaip Kas-!jau net apie Gudelius, staty- jos supratimo,
reikalauja
Važiuodami vis šnekėjome, nava, privalo būti graži baž- darni namus, jau daro dides- !iepaliaujuno triūso labui
kad per Šumsku .giraitę tu- n.V(V'ia i r klebonija, ypaė. kadi nius langUH. Pamatus jau visos tautos be skirtumo vi
• Kongresas išreiškia sarėsime kelis Kartus jilaėtisJ parapija yra nemaža ir su- \ taipgi padaro kitokius: jau suomeninas klesės ar-poli
uiuojautų
prakilniam
nes jogei visur purvynas, tai. sideda iš pasiturinčių uki- vietoje pakasti žemėje gra- tiškosios 5alininkystės, Tik
toagimosi darln. žmonelių
Vasariu <J2 d, Wilkes-Ba- slavokų susibeudravimą, ku- tenai ir išbristi negalėsime, ninku. Buvo subata, tat pas' bę ir į ją įleisti pamatini merinti savu buvj. Ua&nytai tokia tėvynės meilė yra
slavokiškai
pavadino: b€
sako, yra draugu notur- rre, Pa„ atsibuvo Ameriki»s'rį
>et kaip gi nusistebėjome, kunigą Melkinę, savo drau-!dį, dabar jau nors truputi tikra meilė, tiktai tokia su
IV ir jų teises gina. Pilnai Slavokų katalikų kongresas, "Sdružouie slovenskyeh ka- kada
<ada pamatėme,
kad tenaijtf'b apsinakvojau. Ant ryto-; pakelia į viršų.
Dūminių šildo žmo;|aus sielų, priduo
pama
M
esąs pritaria prinei- panašus į mūsiškį, laikyti) tali|co\v .
kelias labai geras, nes šako jaus, bažnyėioje gėrėjausi stubų jau taipgi nematyti, da narsybės ir daro tautų
s išreikštiems encyklb balandžio m, 190tJ m. Kon-^ yį8flf laiką viešjMitavi» tar- mis išklotas, o paskui išpil gražiais giedojimais. Garbė Bet {jeigu dabartinius Oude:a.
greso
tikslas
suvienyti
slae Leono XIII "apie darpe delegatų prakilni dvasia. tas. Šumsku tėvelis, kaip j j tam, kuris giesmininku:; gie-jlius sulygįsime su senovės
Kas myli tėvynę, privalo
vokus katalikus į vienų tvir Nebuvo jų tarpe koliojimų- visi vadina, kun. Natkevi doti mokina ir garbė giesmi- Gudeliais, t. y. kokie jie bu
ų padėjimą"
I
taipgi mylėti savo tautų, bo
ts&gresas BUVO nutari- tų katalikiškų organizaciją si, nei blevyzgojimų, kaip ėius, labai širdingai mus ninkams, kad jie noriai eina vo prieš dvidešimts porų
ir apsaugoti juos nuo pra- tai esti lietuviu susirinki- priėmė, džiaugdamasis, kad tnokintis! Po sumos pasa- metų, matysime labai didelj skirtumų luomos ir gimimo.
priėme vienbalsiai; ;
Sasnavoje skyrių.
Buvo tai visiškai Kiekvienai meilei, kuri yra
ongrese. matyti buvo gaiAtingos įtekmės tautiniu muose. Slavokai myli savo mano po tiek metų vėl mato kiau pamokslą.
gamtos tioau, nėra skyriaus
lietuvių. 'Kaipo atsto- kų (nai^odoteų), leurie pri tautų ir didžiai gerbia savo savo namuose. Stebėjausi, Paviešėjęs, keliavau į Pln nuskuręs kaimelis, da kaigimties, mantos,^ reikšmės,
kad žmogus tokiam amžyje;tiškius. Kun. klebonas1 buvojme, ant šniūrų gyvenantis,
įbuvo ii Uroektono: pp. sidengė tautystės rūbu, sė tikėjimų.
nėra tolygiai to viso ir tėvy
jVaičiunas, R Urigas ir ja tarpe slavokų bedievybė H Kaip augštai jų dvasia pa taip gerai išrodo ir teikis dru; ?>rižadėjęs mane palydėti, j kurio gale, gražioje vietoje,
. kilus, rodo šitasai faktas: į tas. Šuniškuose nieko naujoj*>et kad jautėsi nevisiškai]stovėjo bažnyėia taip apleis- nės meilėj i Klaida yra vfa
Vaitkus, — iš 8. Bostono ir atskalilnybės sėklų.
Mūrių
tautiečių,
apimtų
plikas ir k i t i . . .
Ne
gerai,
davė
savo
arklius,
o
ta,
kad
vienas
apie
10
metų
Kongresan atvyko: du pusę valandos delegatai su nemnėiau. Pernakvojęs lei
dvasia? koldkrn norint Sali*ttenrfT*lietuviams,
ką vyskupu, J , M. Hoban, metė $3225.00 (tris tnkstan- dausi toliau kelionėn ir kun. mane palydėjo jo vikaras vaikas, kada ji motina atve
ninkystės arba prietaro, kad
do laikę tame kongre- Serantou'o vyskupas, ir J . ėius du šimtu dvidešimtį Baltrušaitis pavežiojo mane kun. J . Juozaitis. Pakeliui žė į (Indelius, parvažiavęs
nežiūrint j tikrų ir teisingų
įKlek man žinoma, buvo M, vyskupas JKoudelka iš penkis dol.) fondui ką tik * Zardelius pas Lauriną norėjau užvažiuoti į kun. Ar. namo pasakojo, kad (Indelių
patrijotizntų, nežiūrint į ne
I
Užganėdinti ir praktiš- Cleveland, O., 36 kunigai, nutarto įkurti katalikų su- Krauėiunų,
ėionai visoje StaknevicMaus,
Nevvark'o, bažnyčia tai senas, griūnan girdėtus laasišventimua u i
anglų i r, graži u pro- keturių katalikiškų laikraš- sibendravimo. Taip stebėti apielinkėje žinomų po vardu N. J., klebono tėviškę, bet tis kluonas, \ kurio galų kas
tėvynės reikalus, memato
ir j o išpildymu. Kaip 6ių atstovai; nuo draugijų ir nai gausiomis aukomis pa Raulo. Čionai man labai pa dėlei didelio purvyno nega šakalį ikišo ir sako, kad tai jos tautos fienybėje, bet ma *
Skirtas anglų susirin parapijų pribuvo suvirs lIOo darė puikių fondui pradžių tiko, nes pamaliau ukę ve lėjome važiuoti vieškeliu, kryžius. Dabar Gudeliai tu to tiktai sufvo Šalininkyst^lietuvių susirin delegatų.
Ir pastatė pat) susi be n d ra - damą taip, kaip ji po teisy todėl plentu važiuojant, jau ri gana gražių klebonijų ir je, kuopoje ar draugijoje,
da tieseniai užbaigtų, nauję, VimpufliSl^ ti^ rūpesSiai ir
ki Užtenka lietuviams
Slavokų rūpestingai reng vi/nų ant tvirto pamato. An bei turėtų būti vedama. Tas tik ištolo galėjau jų pama
gražią, murinę ,bhžnyčių, siekiai vardan tėvynės plau
ai.ausieiti, o mutiniu
tąsi J kongresų, Turdjp pasi trasis jų kongresas atsibus žmogus supranta iš ko tikė tyti. Žinoma, nesmagu man
fa gulo.
Ne taip pas gaminę 19 referatų, bet dė ateinančiais metais Seran- ję galima turėti naudų ir jų buvo, nes bučiau galėjęs vi Prieš porų metų pasistatė kia iš stokos tėvynėa suprati
I'-Oloii Sielos minios vie- lei trukumo laiko skaityta torife, P a .
turi. Vaikščiodamas po jo siems namiškiams papasa- gražių mokyklų. Jo{gu gude-* mo.
Vietoje visų tautiškų
t
n pakelia ir nuveikia tik 10 referatų.
koti, kad kunigas Vincentas liečiai išvytų iš savo kaimo kūną maitinti, jie maitina
Referatai
Linkėdami slavokams ka tvartus, gėrėjausi jo gra
ių d a r b ų . . .
O kad sąžiningai apdirbti ir kalbos
žiais veršiais ir pripažįstu, ^ jo brolis Antanas sveiki žydą su alude, tai galima bu tik jo dalj. nematydami ar
talikams kuostipriausios *ie
kongresai tffip mokė- rimtos. Tarpe paėiu katali nybės ir geros kloties,* gei pas ūkininką niekad tokiu j »** linksmi, o siemdviem, par tų tikėties, kad jie trumpa ba nenorėdami mayti, kad
ą sutvarkyti ir nu- kų iki šiol nebuvo vienybės. džiame, kad ir lietuvių ka nebuvau matęs, tokie tik j važiuodamas, bučiau parve- me taikė labai augštai pa sveikata viso tautiškojo kCĮ- /
J. . . Deja, mVH^uažai Buvo pasidalinę i dvi parti- talikų Federacija prieš 4 dvaruose randasi. Krauču-ižęs pasveikinimų nuo na- į kils. Aludė tai Gudelių neo no atsiremia tautiškųjų jsta
rautame net svarbų ir ji: panslaviatus ir madeiro^Kmetus įkurta ir treti metai nas turi visas ūkiškąsias Šmiškių, bet kad negalima laimė. Vietoje aludės, kad tymų ir i a t e n ištraukian
buvo, mm
*<U darysi, iš-J Gudeliuose kas uždėtų gerų
itm kongreso. O suprasti nus. Vieni kitus
neapkentė drauge su veiklia valdyba prietaisas. Turi net prietai
čiųjų tiesų
Tie įstatymai
reikalingiausių
są šienui ir jevams j pruntą siklausiau tat kun. Juozai-Į krautuvę
tįiltų jau didelis lai- ir persekiojo. Todėl visi kal bemieganti, atsibustų.
paimti mm tautos, pei-maieio,
o
kada
dažinojau,
kad!ūkininkams
daiktų;
o
nėra
krauti. J i s nuo pieno tuo»«.. •
bėtojai ypatingu būdu šįtų
Štai balsai katalikų pa jaus ištraukia grietinę, iš ku 1 tenai viskas gerai, ramiai j abejonės, kad gerai sektųsi, nyti i kraujų ir syvus, per 1
savo klaidų kėlė aikštėn ir vienių ir susibendravusių,
mainas 8er|ant} visuomenei
rios daro sviestą, o likusiu! važiavau toliaus. Kolei va- | nuėstų toli, o kaoVpurvyrodė kenksmingas^" tikėji kaip / e Nevvarkiečių, reika
kųįj stovf fMht /veiko stovio
pienu girdo veršius. Karves į šiavome plentu, kelias buvo>»as, tai visiška} negalima
mui ir tautai jos pasekmes, lauja nuo jųs, gerbiamieji
ir bus sveika galva, sveikos
šeria namie, todėl jos uki- į geras, bet veik išsukome į dasigauti, tat žmonės, turėA. Tarnas. karštai šaukdami vienybėm K. Federacijos valdininkai, runkui duoda daug pieno jrjšonkolj, ratai pradėjo ner- darni viską ant vieton, noriai rankos, žoriiiu, bud sveikas
visas liemuo,
_
ILGS8IS
P , Chuldatsik, "Slov. No- sušaukti lietuvių katalikų mėšlo.
Ūkininkas jmėžia: tis purvyne. Pakelėj rado- pirktų ir da dėkingi butų
M
viny redaktorius, savo re- i Federacijos kongresą.
tyki naktis;
Pirmuoju ir svarbiausiu
lauką ir viskas dera, ka p*«Jntt« daUgelį didelii; medžiu nž patarnavimą. Krautuvės
ferate isrodųs prioškatali-: Ar ilgai da miegosite f
slenka tyliai.. .
sėja - - nuosekliai turi iri griaustinio (perkūno) su- savininkas, žinoma, taipgi pamatiniu įstatymu ir tikrai1
ft*«Ai^aHs
žvaigždė gal švist. .. kiškos spaudos prasižengi*'
kuo karves šerti, Paulas n e s k a i d y t ų . Kolei j Plntiškius džiaugtųsi, Gtideliunse gy- tėvynainišku yra pakėlimas
Reporteris.
mus prieš teisybę ir dorų iri
graudu labai.
t ik ukę gražiai r»rižinri. bet da važiavome, gerai arklius v ^na p. Vilkutaitls, Rmogns tautiško vardo prie garbi
nupeikęs tuon katalikus, ką
ir vaikučius savo gražini nu- sušil<lrin«>. Plotiškią kuni- gana prnsilnvinęs, (Įabarti- ir didybės -*• prie garbės už
>mė toli—
Kelion
užsitarnavimiij
gina. Sunūs ir duktė eina | j& kleboną ra<bune prižiu- nis HalMeriškio teisdarys, kariautos
»ėj jūrių;
universitetą Varšavoje. o'riut darbininkus, mat jis jį žmonės godoja ir dŽiau- prie didybe $ per pakėlimų
ten sus|iausti...
ragino sudaryti tvirtų ii'
jaunesnė.įi duktė lanko trim mūrija gana didelį skiepą ir gįnsi, ktui jis pasistatė sau didybės žmogaus vertumo.
[kabu šiaurių.
nuoseklių katalikiškų laik
Seka.
nazija Marijampolėje. Klaujstato g«mkas.
gra/i^s srubas. .lam vertėtų Kvet imtauč iai gerbs TG$% ir
rašti ję,
ų viutlų
Apleidęs Valavičius slcu- siau Paulo kokia jo uuomoJ Plutiškiuose pas kun. kle- paraginti apielinkinius žmo^ mylės, jei jmtįs tarp
pri«^ai ardo—
J o Malonybė vyskupas binausi ) Daukšius, nes t i  nė apie molinius tvartus, ko boną porą dienų ?»a\ ležėjęs, ,,e<, kad varytų šalin žydą! mylėsimės i j gerbsimės. I)oafi kasdienų;
Koudelka savo puikioje kal- nai ant rytojaus buvo Pa,- kius, mačiau, jis turi.
! ir palaukęs, kolei kelias pra- Mll alude, o^ uždėtų gerg j!? h{% i r Rvvuliliims nesubiauįtVis t u k s e n a . . .
bojo išrodė, kaip mm pašau- UOM ftv, Skapliornus atlaiPesiL'ėrint man Kmučmu, džius, iškeliavau į Tgl\auką, krautuvę. Putii visiems nau- ' " ^ privao bflti žmogaus
lio pradžios neteisybė kovo- ( l n K n ^ n&Ą*n žitmti, kaip uke, atėjo mano dėdė T ind 0 iš ten, drauge su kutVi kle- ,| a j r ffflf^, Turėjime viltį, vl>«tylje, o i to privalumo
dar nematau..
ja prieš teisybę ir šiandien, t a s v i s k a s ( i a h a l .
&&&* vikas Žemaitis, iš Oželių, tik Nrtltl &* Srui»irinin — j Gu- kad taip ir bus.
•kiekvi«mas
• - • - - yra gerbiamas,
—«- —
išdŽiuvn-iėra žiūrėtu, prie kokio luo
1
kuomet neteisybė su savo J ^ J Įiut a t | a į ( j u p r įhuvau|per eže evvfttutątb nuo delius. čionai jau seniai bu
Da uejsalas.
mano tėvų
»
mo prideidtą; begėdiškudukmhiis:
bedievybė
ir
išaiiangiausi.
Privažiaj
Kraučuno
ir
užsikvirtė
»>»vau
buvęs,
o
kunigo
klebono
Mmi
tt Uefll
mas-gi gūdi UH, latravimfts ir
tvirkimu nesigėdi viešai V o ( i a u ^ , i į 8 kunigų, jau ne- ne pas save. ftjome tada visi rtoiJkai nepalinojau,
Yra
kl,,l>
niekŠumas • ebiune užmiršta
Restauracijoje
skelbtis, nevalia esų tikram t i k ĮJ j ^ a n a t o , bet \r iš to- tris į OhA\m. fe<wl *« , , ; i , , M lMmv
Ktlrttoilitlti
ir
P^SaMnU P ^ bnoneal
krikščioniui snausti, bet visi |įlm.HUįM parapijų. Atlaidai buvau pirma syki. tfflėl m jaunas <la, brt dikčial aptu
Ponia \I Urnų: - Koks tu
į s r ' ^ ,* kt i a utfs , -pabuiuni
atsiekti
kes vyras, nese, iai da čionai ; l t i : r u h n a"is!
^,
,išliejai
„ . , ^ 1 v>,«,
. kI
e*8 katalikai privalą stoti *0* Įuinituii^i* labai gražini, o ka- žingeidumui viską žiutv ntvykęsiŠ
Skriaudžiu, kur• H | . , n l n . | h t m a l ) n įįLtffa
įUrbu, ižpilI)ti pasisventiv«»n u i teisybę, už Krjstų! ( j a j M > l u įA| m r l l v ^ i a v a u n a - jau. Smagu man buvo, karia
'
M^f^^.ff^
Kunta katalikiška spauda. uu^ j m tėmijau, kad jau nie- temačiau mano dėdės era b„vn vikaru.
Taf|lM:
T ; n ^M
katalikiška moksiaiuė ir sau kur žmonių nematvti. J a U žias nauias plvtme* stubas,
PHėmė mus labni širdm 1 | j | | t gį^
f | | r i l | | | l f | ! J lusitiirnavimii, saiku guokuopa Susiv. L. U.
donės ir pngarbos bendrai
darus kataliku .^iluuidru vis(nam*» išvaikščiojo. Savo M įr čio>mi man Riminio | « | ir tugjaus pradėjo klau 4^m
įftikvs nepaprastų su
nas piliečiu*.
išreiškian kas nn-iMVnmlė. e-»d nėm ^mėti, kain .Aiorrik^į* \*>\
' Nedėlioję, 5 d, vinias, tai esi,is rieninteUs nusistebėjimą
< >t, kur |varbųs JstatyTei^i^"»i. sįtdgia tie ĮAtvIr^ėHai, kwie
**
, ,1 m., šulėje po baž* luaias nuveikti katalikybėm g3U*siai, kų išgirdą senelis g-eru m i s t e r i u .
M*i -' Ar tamstajštekė^ m a i i)į 0V n i d i l ė s ir J o tie^u
špifuinikas taip man atsakė: TMidarvtoS M M s klaidcnt, »- laetuvo* tem«i išeina. ToIfisi piiguliutieji teik P r l o i U R tt\ dėlei apkalbėjiIšsiaiškinę
HiisiHhkimo į o kų^ kunigėli, d|t*»ar čionai Vunu iau dalvir |**t»i«vm*w tiaiki papasakojo kaip ant jo tum Už kvailo jauiutfio AM | > a m n t t , n i į d a jiu»s įvesi
i tautos f»yvenima, atsi|i s varlių reikalų tikslą i» ištraukę aikštėn aa-.'lima-i'^ veiks f Alau?* anet Krsutfini/.fyjeitn, o VnHu ". uipuolė rieiHk.ii, kada da !'»»>iiMgU?
jeieu bntn bures * Hs" būvu S k n u;džiin>se. r a n. Ki^k tnumi gaivins ir ptojaunės jos kogalės prisirašyti \o klaidas, vii'inniuriii tMP|degtinės nern, tai skubinąjį
M ;s, kaip }n|jMitaikintų yai$
Kįilpitetas,
įtari nudaryti visu ^ m e r i k .s u s į naims m t ir uo»i!iittĮ^« ras nietsteris. čionai miiino 1 is«k«»ju su ft»kiu karštumu, ta

Jo M. Vyskupas Koude
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CHARLES DICKENS.
»jie verti.
Bet vyrams visados rodosi, kad jie žino getų. f aUtos nėra likimo žain- Bažnyčioje ir valstijoje į! riausia, Nagi, eik žemyn, mažas kaulų krepšy!
luj kiekviena turi šiokį to* hesk vėliavas su teisybės,
į
8u tais žodžiais graborienė atidarė šonines duris ir
k| pašaukimą, tiknj paaiun- Uuosybės ir pažangos para
Rev. J, Sutkai^s,
pastūmėjo Oliverį žemyn į tamsia kelnore, kuri vadinosi
tonybę, kurty apturėjo nuo šu ir po tomis vėliavomis
Vertė JONAS KMITA8.
21l2Sarahstl
viliamoji,
'lenai sėdėjo apdriskusį mergina, nušleivoDiw> ir kuri* išpildyti yra rink, o jei gali sėk apšvieta
Pittsburg, Pa.
tom kurpėm ir mėlynom nelopytom paneekom.
tikslu joa gyvybės.
Pusi- savo tautai. Žuk, kur reikia,
(Seka.)
- Karolina, — tarė ponia Sovverberrienė, kuri nu
Iveatimo už politiško būvi už teisybę, ui liuosybę, už
A. Kasparavičius
ir paaifcreniime už rclliojų pažangą, nes žūsi atlikdaMatau,
tarė liumblva. žiūrėdamas aut Oliverio veju paskui Oliverį, — duok šitam vaikui kąsnį šalt»»>
27 E, 583 rd st.,
prolioja kraują tik pavienis damas savo pasiuntenybe su įtempta piktybe,
matau, kad iš visu nedėkingiausių, mėsos, ką buvo palikta Trijpui. Jis neparėjo nuo ryto, tai
Bayonne, N. J.
Drįstu spėti, kad tu nesibiatirėsi tm
pilietis; paaluntenybėje-tfi nuo Dievo apturėta.
blogiausių vaiku, kukius man teko kada nors nmtvti, tu, irali likti neėdęs.
valgiu, vaike, ar nef
Numylėjus savo tėvynv rsi viaa tauta pasiSvimtoa, visą
Oliveris, kurio akįs nušvito paminėjus mėsą ir kuru Juozas Mai i^auokaSi
privalome sykiu numylėti ir
save uoŠa ant aukuro.
Ne, ne, ponui — gaikščiojo Oliveris, grielMlamas
Forest City, Pa.
Nėra nieko nemirtingos- savo tėvynamiškąją kalbą, už rankos, kurioj laikė gerai pažįstamą lazdute, — • ne, ne,drebėjo iš godumo, kad ją praryti, — atsakė, kad nesiitio ufc cWasi*Į, Ant amiinaa- o kuomet, numylėję, ją la- pone! Aš busiu geras; tikrai, tikrai, tikrai busiu geras, biaurės. Ir bliudas nešvaraus, salto ėdesio buvo pastaty
%
T. Kizievič Box 187į
tas prieš jį.
į\m aukuro žūna pilnos vįsime ir tobulįsime, su- Aš esmi labai mažas vaikas, pone, ir man taip yra
Minemville, Pa.
Labai norėčiau, kad koks gerai nupenėtas galvočiuj
kartus vienon po kity, aio ne stiprjsinu* tuoini savyje tė- Kas yrul • užklausė Humblvs nusistebėjęs.
kaipo aukos priepuolio, bet vyuainiikąją dvasi}), ką ta
— Taip ilgu, neramu, - verkė kūdikis.
\'isi ma- Kiniam mėsa ir gėrymas pavirto į tulžį; kurio kraujai
if. Karbauckas, 52 O. «<
yra ledas, o širdis — geležis; norėėia, kad t(»ks galvoėhm
Trengki- nea nekenėla. O, pone! Nepyk, o, ne, nepyk aut manęs!
kaipo aukos issilnvinanMo- kalba prakalba.
So. Boston, Mass.
Hioa dvasios, šviesybės Iv mės prie šviesos! Atsiminki Kiblikis griebėsi ranka už širdies, ir žiurėjo aut Buiublio •.•alėtų matyti, kaip Oliveris puolėsi ant to biauraus ėde
•
sio, kurį šuo buvo paniekinęs. Norėėia, kad jis galėtą
me, kad kiekviena šviesa su tikru sopuliu akyse.
pažangos.
J. Mikutaitis,
tėmyti
tą
baisų
išalkimą,
kuriuo
Oliveris
draskė
šmotas
IS visų sąryšių jokis nėra tamsybes pergali ir išblaš
P, Humblvs pažiurėjo ant Oliverio su uunsteba ir
1-127 Ueboecast, S . $ j
btwigiauwu ir svarbiausiu ko! Apšvieta yra tikra tė kelis syk atsikosėjo. Paskui sumurmėjo sį tij apie "biau- pašvinkusios mės«»s ir rijo juos su godumu nnrstanėio;įo
Alieghony, Pa,
ui ty» kuris vienija kiekvie vynės siela, kuri atgaivina rų kosulį**, liepė OHverhu nusišluostyti ašaras ir būti g< badu. Da labiau norėėia, kad tas galvočius pats gautų tona tmisi) su tėvyne. Teisy gyvavimo laike jos kūną iki ru valku, Tada paėmė jį už rankos ir nieko nesnkyda- k* v n l «* i r r > ^ M panašiu ėdrumu,
J. BartoSeviče,
be, brangia yva gimdytojai» jos paskutinės pabaigos, o ma* vedėsi pas graborių.
~~ 1 ) a n a r "~" in™ grabt)rienė, kada Oliveris pabaidė
4417 Marshfield r
ilingvs vaikui, draugai, gi- kuri po mirties, kada kūnas
Urahorius tik k« buvo uftdarts UiiRuiiy^ię ir prie Iva- vakariniu, laike kurios ji žiurėjo aut jo su tyliu isgašėiU
(o,
ai, bet viso* ton mei pavirs net \ puvėsį ir taps kės vedė tvarkon tos dienos atskaitas.
*
išbalsią nuovoku apie ateisianti jo apetito, — Ar jau palės atsiremia \ viena tėvynę. sudėtiniu kitokių kflny, klas
— Aha! — suSuko, pamatęs pėdelį, -• ar tai tamsta, va,R^J.ft
,
_s
.
.A • . , .
M. Urbanavifo, Box
t
e
s
a
n
t
jos
kapo
ir
atves
ją
Kui?ii gi geras pilietis abei
p. Bumblyf
Oliveris nematydamas jau nieko, ką butų galėjęs
Thomas, W, V,
jotų numirti ui tėvynv, jei- prie nemarumo... Ir taip,
- Ne kas kitas, p. Sovverberrv, — atsakė ped-iis. ~~ P ^ ^ t i , atsakė, kad jau.
DU jai turi atnešti naudai.. mylėdami tėvynv, švieski fttai atvedžiau vaitą.
** l a l e i ^ S o n $ u m a n i r a » — * W g^borienė, paėmus
J. Antanaitis Box 22,
me
ją
savo
tautai
mokslu
ir
Oia
Oliveris
linkterėjo,*
^
{tamsią,
s^trotą
lempą
ir
eidama
aukštyn,
—
Tavo
lova
Tais žodžiais issireiškia apie
8woyers, Pa.
sta,u
Menu k a d
gudrybe.
Triūsu
gi,
išlaiko
tėvynės meile garsus rymie*
O, tai tas vaikasf ~ taiHj graborius, pakėlęs žvakę i P°
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Silv<*r
Pa.
lus ir gausiomis aukomis 4- Štai fiia tas vaikas is prieglaudos, apie kurį tau kalbė
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Toliaus bus.
Pranati Sfnolei
sias kartas užgriebs ir bus met tikrai, sakau, susilauk
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Sapnai* apgavingi,
J
Breiva J,, Steponaviiia P,,
•- yf'^,
kaluose ateityje svies noAteis laikai teisingi,
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DKPOZ1TUS PRIIMAME PER LAIŠKUS.
IGNOTAS J. DOHAN. Protidenta..
į
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Pain Expeller,

VINCĄ TAMULEV1CZE,
1

1• U

mm m

į polioijantus.

[Utai padaryti.

k1-

Plymouth Natoinal

215 Pearl St., New York.

20 E M u k i t st., Wilke« Barro, Pa

BANK.

•j !

s

r. »fflr3i

PINIOA8 DARO PIHIOA.

Kapitolas su perviršiu

SUBRO Obuoliu Sviestas

e

^ j ^
$166.000.00.
l'rmirk taaptl pinigus pss mus. Kad
Šitoji Hniikn prižlurouia lr įnuAiaiisii. su tint pridrta prlo auU*
Su\ ionytŲJįji ValntiJŲ vai- ^ijimg lr 3 •uoiimflUi, kurtuos moks*l
d^ioH. Moka 3 »bo$lm6ius!me' «rolt **Udjl Jw*«^N*
...

*. .

, . ,.

Uotuvlami paranki vlots.

nuo ciudetv pinige (inlnnn; NORTH SORANTON
SU^iSncįtįtl lietuvifikni*
BANK
H
MandnMU patarnavinias. 1902 North Main Avenue.
O, N. Postlethwaite,
Scranton, Pa.
iždininkas.
•
m
>wm mansi

. i

auaiaa'Jmportuotaa Fonografaa
Bus duotas klokvie«
vienam kas nupirks
>si mus Rusifiko Tsbft*
P1

Valgis del 6 ypatų l O c dėžutėje.

S

Nusipirk dėžute šiandien.

Parsiduoda žednoje krautuvėje.

KM
HnKwnKK k S M iCSlKiH N S S.M U S S'UlS NNNUHMNltiODtKHMI Stk« S * * »«S * f l l | « W » i faljkS iCCIlH S ***** S i j g

•wrv

Šiomis dienomis tapo atidaryta lietuviu banką po vardu
,1111 P l » l

— —"I

I »•

Savings
'

Bank
••>SSĮJS*.<t.SJ

-v, >Ą

ant 4601 S. Ashland Ave., Chicago, UI.
Hiojo bankttje randasi (!he.!king Ae<ount d4l nsi) bi^nuriu. VY. sudėtus i>ii>»
fUs Į mušu banką duodamo čokit) knygute, is kurios galinis rsiyti dskhM ir ju»
a visur.
Priimame pinigus ant ulčedijimo, irmokmut* treoii> uu«»simtj nuo 1 Sausio ir
nuo 1 liepos. Turime Sufcty deposit Voull — skrinut** d.'d suMltjimo vwoki»«ms
brangiems daiktams, už $2.50 ir aug&diau*. Dnrom« tikr.t bankinį biinį. Svollupts
pinigus ant visokiu išlyga ant mortgngo uolu ir t.t. Parsiduoda p**r n\mų banko,
namai ir lotai. Išdirbame Ahatratys vr kitus popierius. Siimliimo pinigus ir psr
duodame laivakortes ant visokiu linijų,, i
Oėtieral Kiru Insuraneo Ageney — l'kso & Co.
A saugojimas nu«» tignles
fftn'iaumnsf kompanljosis koiname parvikalavim.* Urasomo Poliey su paaiškiniuni
apio kastus. Visiems yra gera pniga atlikim U saen nikalus mušu bankoj.

••

O. L. UKSO, prasidantaa,
S. MARCINKIKWICZ. vic« pres
A J BIER2YN8KI8. kasininkai

i

Pirmas li.tuviv Teatras Cha*ago«. mi*«iV po vardu Daria S<|» are Thtatn* ant
Um S. Ashlaod av*. Kožmj diena yra trjs perstatymai, pirmas vakare ant ti t:».
antras ant 8 10 tračias ant !» 'lu. Kuinas perstatymas yra iš Murn> aktu ir MM kru.
tsn^jaiv j.iiv. iksinis Aktoriai yra parūpinami ifertaiiKi ir vieta yra prirengta labai
grali. Ka* syki ata.lanko tioka laimi u^ganintintu.
Su pagarba teatro uiimntūj**,

o juimto

H;

m Hii

r

• ,

•

.' t

:

• JuS&SRaSSSiJ

Nojui eme 600 metu pastatyti
Arką.—Tai jums ištrivojimo
payyzdis«
Yra daug vyru Nojaus budo VVilkes-Barriuose.
šiandien Kai jie Kitiems tarnauja, bet ateis laiKaa,
Kad jie turės nuosavus ofisus. NieKas negali su lai Ky t i
žengti pirmyn Ui žmogų, Kuris dirba gerai ir gerai rė
dosi pas Knsmthali.
Mano pavasario siutai Kainuoja po

$10, $15, $20 ir $25. •
Jie ssiriami vyriams Nojaus rūšies. O jus koKios
Klosos?

LOUIS ROSENTHAL,

Im Į — B ^ M — Į p p ^ l

Savininkai namo ir batikos: •

m *&$33S6& mSmWBm

a^si^^ia^aatitraoMMHr , t t- *\ <^»>^><Xs»of^»a0»0<i»00B ^t<»t<>af<ia<>»to<si»a'<Hs^i>
r

H

ANT K1RHYS KRAUTUVĖS,

South Main SU

• •<•.'...--••.»

Wilkes-Barre, Pa.

.

-

People's Bank,

- '

.

* • « * . - - į ^ - . tu* ..

People's Union
Savings Bank.
Oor. Main & Water Sts.
PITSTON, PA.

Public Sąuare,
WILKES BARRE, PA. Turi kapitolotu ntuilim^iaita
Moka .1 »tl.|Hm^iua nuo
$330.000 00
iudėtu jojo pinige. Atdara
; iitio b-idų r>tr iki 3-Jl| j»«» M«»kn:5 nuoMimriuĮiimoau
\mi\\. Suhatoiiiis gi mm M d*N pinigy.

11 i i.i iki \2Uu vai. ptM piet O^riuaalaa kalias | prolobl
ir imu 7 i«ii> iki rviuu vaknmą
ft*
ftn pradėti uždirbtus ĮMUJ
flurk. saugi Banką, užde „ m { ^ . ^ ftunk^,
ta prii^ 40 nieti^.
MyH priimami* nj?* |HI \ i«»

T H I PEOPLES BANK,
Wilkta Barra, Pa,
j

liądo^

ko u i $6.00.
Nisko nuo jusu dsu»
glaus
noreikalaujsra ~
c ksd pstsrtumlts
vo draugams pirkti
mušu firmos tabaką.
Šitas inportuotaa t V
nografas
yra
padarytas
is goriausio
metalo,
turi
didoio nikolius trintoj
ir labnl gorai skamba,
TurAdsml muty fone*
grafs galite surengti oa
tnio puiky musikoi koa
tortą.
UtNukslte tik mslinoiv. uldoaits voliuką, lr
gslAsite išgirsti
gra
žiausia-, tautiškas, darbininkiškas ir kitokias dalims, ištraukas iš opory ir ope*
n -n;, aaliltmą visokiu Instrumenty pavionlu lr o.kcHry. Klatisaat tai visi
ska
I.IIM malonu no tik junta
juma ir jusy
jusij iolmynai, bet
bot ii
lm*
ir iusy nalystsmieaiVi ir kai*
mynaois. Musy Fonografas yra goriausias, koks
";B Ik dabar gail buil.
atfi
(luodatiia Jums tą Fouografa suvis dykai. Prislgskito tik 60o. markėm ir męs
atsiųsim jum goriausio Kustsko Tabako ui $6. ir ta Fonografu, drauge'au vo*
lallals ir nurodymais, kaip rnikia apsieiti. Apturėję per mpresą, usraokoslto
likusius SA.fiO.
St dovana yra suprantama ir pulki, IMTU fia jokios risisos, taigi namto
Vii.-., pamntyslto, kad busito ulganedinti. Paiarg i: prašome nonulyginti mu
su firma su kitom.

KNliLISII ASIATIC TOBACO CO., 111-115 E. lih St.. Dtpt. W. New York, N. V.
a' J.

. i

t

i . .......

• i, isawwMSM«masaas3SM«s>

Lietuviu Darbininku Laikraštis

"Rygos .Garsas"
raio daugiausiai apie lietuvius darbo žmonis, uMarbiąujaft&iUB di<b»sniuoso Ruiijos ir užsienio miestuose kaip antai: Rygojo, Liepoju
j*\ Mintaujoje PotorburKe, taipogi Siauliuos<»| Pauovėžyjo Mariampo
lyjp. Vilkaviškyje ir kitur, žinias prisiumfa savi korospondontai.
••Rygai Garsas" įdomus yra ypatingai mi«atu. gyvantojama lietu
viams, nos paduoda žinias apie didesniu miostu reikalus ir • gyveni
mą. n Rygos OariaiM lsluii tinka pasiskaityti Kuršaja ir Vidlamėja
uyveuautiems lietuviams, nes paduoda plu|ias žinias apie' tuoi
kraltua pagal yiatjnjų latvttku, vokiškų ir rusišku dienraSįJį) ir sa
vu korespondentu praneftimą. 'Rygos Garsai" duoda proga, visloma
li.tnviiims darbininkams, išblaškytiems po plačioj) pasauli HVO
tarpa suiižinoti ir su tevyno nuolatinį rysj užlaikyti, kad nenusto
jus jos sunais buvus. "Rygoi Garsas" praneša įdomiausias Hinias
apie tai, kas dedas musiji miesteliuose ir kitimuose, kame gyvena
minu darbininkų išeiviu gentis ir pažįstamieji.
"Rygos Oarsas" turbūt kiekvieno liet ivio darbininko vadovu,
nes "Rygos Garsą" skaitydamas liotuvisdarbininkas geriau su
pras ko jam tOfksta ir kaip reikalingus da ykus įgyti.

Lietuviai Darbininkai skaitykite

GARSĄ"
«. per jį susiprasit ir greičiaus liksit tikrais piliečiai*.

"Rygos

Ganai" nabranfial ateina, todėl raiykitiai 'Rygos Ganą' 1911
metams.
į
.
t .
Vinit-mH uAainiokrjįmiema tu vissus met u« užleidžiamą viota vel
tui apaigafainti "Rygos Garse" (fpaa^lbinifioae) ant 12 eiluftių, o
ti/Huook<*jtiHiema \tf pusv nu»tu ant 0 cilu< iu
M
RYG08 GARSO" KA INA

G mOn.
» mfin. »
RygoK l«i«'tuvojt ir visoje' Ru- 12 m^n.
aljfįe su p#miurdįimu . . . . 2 r. 5<) k. 1 r. 26 k..,•+ r. 6o k,
Kvjroje rw* persiuntimo . . . . I r, W k. —r. 75 k. - r. 40k,
Uisifnyj*

4 r,

%, 2 r.

K.

1 r. — k

Vienas nmuoru: Rygojt 3 k kitur 4 k.
Adr RYOA. JCIIHIKTOS .MUKAVfllNMKA.IA g vė 24

l|J!»ffH]mrrM"

DEAUGAS
,.,J|

.J

—

———mšmfmm

T

DABAR

:

;:!

junta reikia ka

tokio

palai* fj

kvonii jūsų vikrumo prieS
Aalti| pavasario veja, ir tanj
kaa yra stiklas Htegnmu'ro

Malt Estrakto

•'

Merchants
Banking
Trust
Company,

•

Bandoje.

c>iatH

$190.000.00.

Mos velijamo J u m s turėti
r o k u n d a s su m u m i s , ar butu
didolės ar mažos.

I

h:

ii

Oeriauiia
Gyduolė
aao
Stres* skaudėjimo
Degimo krutinėję
Oihrot skaadejiiao
Kalaros
unisaiaymo
Hearalgijoe
nuo
(tarties skaudėjimo

i|l"H»'Mi'

-

'

,1

'i'

I
IT*

įk.i.

p»,

* « |

M a* tao'iraaaaa ir ralkalaajaa-

FWla4olama. r a .

POTTSVILLE,

W W W W W I I J U Ou i

l • UI 11

• • — f

'

1 "»«'«•»•»-»«" I

I »«!»'••

Msiluifit
tksuimo

krutinėję

aus
?stmkimo
Aims srss
Dusulio
ItyTumo sprando

$100000.00.

Nuo padotuju pas mus pinigu Kausi 2 nuoaimt, jei
padėsi trumpam laiui, 3 nuoš mti, jei SestemB ni6n6sinm8k
3 ir pusę rjuoilmt jei padėsi \ieniems metams.
(Jali pradėti pasidelioti, j«»i tnri $1.00.
Maloniai kviečiame visu>. atsilanyti pas mus,

Jolftt aorgato užaiianijuaiomia, ligom i* ^ nuo kuri y nagai i pagolbėt nė d ak
d t i HgonboMat, arba paalaptlagom* ligoma, apraaykit man aavo aaavoi

•

" I I II

*

J

{

aptavlkami toao apllakiao. StortyksMeJykite parelkalandamt gyduolių, ata
gyduolei, knr i ai

litą latkrodll) kUkviiaam 0. O. t), ei
•.v::, ir akjrpreee keltai dėl porilarl

aitą

jimo. Jai nepatiki, i i m o k i e i t e aai *«a
to
Maa rtakuojaano vtalią.
Aakoiai*

ALBERTAS a. OBABUATJOĘAS,
Sor, Hm S Miin Str.,
Plymouth, Pa.

mwmt.>-m P i v i n » T O | n f u m

JO fT. IT 19,

Svakai 4 iv. ir e mtktee 4 ar. t» i iv.

t% BVarą

Altoriau* i v t k i i (aitra) IT. pa
UoHoao taiko \ av. U 6, ivaraa po
Kodylaa praaattiikaa po
Kodylai ''fraaalnaoBiV' po
atava pmlktaa kafamimitM rtbua, t a i »

«^(^^ ^

M

II

•

garai kerdiaolo Wliora%ao apyiake.
Tertl TTfAUtAS.

i i i

—'

i

timtii.

(iauoaraa p u :

M?,

KAINUOJA 1*0 10 CENTU.

T. VAmiiAoaus,

SIS Se 4tk S t ,

lrooklym, K. T ,

„Draugo" Spaustuvėje.

oaanvame9aaamaBaama«aaa«nam*NeBR«~--s*oa«9

TNAUJA

KNYGA-

<*• 4 * * t * •* i *

BIBLIJA

* 4. i * t • «\ 4 4

arba iv. Raitas iileiatas.
Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas.
Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:
REV. S. PAUTIEN1US,
Mabanoy Clty» Fa.
MII

I I II

•

•

—

—

—

|

|

,

—

—

>

—

I

.46 •, • 4 \ *

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES
•• •• •imu* PO VARDU oaaaaaMaiaeSNaiea^asSjsa

_

..Naminis vaiKu
14
Auklėjimas

—

• •—.

•

*a a^k

• "Katekizmas Apla
Alkoholiu."

Wilkt$-Barrt"
Deposit 6r Savings

- • • • • '
•

i

r

Kainuoja po 12c su persiuntimu. Pelnas eis insteiKimui našlaičiu, prie jrlaud ». Ų ai ima gauti pas

Kspitolsa

-

-

I1S0.000

Pervirti*

•

-

$375.000

Miką S olą mueiintl į u e i«4eSt|
Joje pHalfTj

Kun. A. Staniukyną,
4557 So. WoodSt.,

CHICAGOJLL

—

R00KIVN N Y

,<* «• «< * •
I IMI . II

.

.

O. —

wmmmmmmi

"DRAUG

mmmm

•

U Priimam padėjimus pinigy dėl sutaupinimo su pus
metiniu nuošimčiu (pructiiitu).
*

liaiunii^me pinigus ir duodame užsakymus iii visus
kraštus,

L
J i

L
m

•

ii'

NAUJAUSIA, DIDtlAUSIA IR GB*

BIURAS INFORMAClig

6.
7.

•

VISOKIU

•

EUROR
BIIIIUS

PINIGU

8.

KANCELIARIJA _
REJINTIN6

AH^kttniojame jryva^tį nuo nelaimės Ir ugniai n o
Muriname),
•

AtHiftnukit ir p r a o e s k t t k o k i a m laikraštyj*: Htą

n]»

gaminimą «kaitėt, o męs priaiųtiim« dykai puikti kalent
dorių, 11)11 n^imtuH.
' ii

.....

.

RIAU81A GHEITAI ATLIEKA
IVAIEIŲ iTAaiiAuaiua DAKIUS
•mm~m

j j iMinm-aii i ui.

Purilttndantt' tiki»t\iH aut geleftltikello Amerikoje,
tNadarome aktus rej^ntelnua HU paliudijimu Kousulio*

ADVOKATINIS

*.

prieplaukas

IS EUROPOS

MAINYMAS

i

in

i

* *

am

Paakolinamc pinigus unt morgičiaiiH ir not^.

5. Parduodame laivakorte (fti(kortos)
Kttrn|n)H ir Amcrik«)H»

ti

SPAUSTUVE

4.
Išmainome ir parduodam*1 ulrubaiiiiltia pinigus pa• gal tos dlanoa kurstj,

ARTRAUKIMAS
PINIC.lf

i«

\V'.

:i

IB

M
' i

Banką atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatomis nuo
9—12 vidurdienyje.
Galima ausikalbsti lenkiškai.

3.

i

„Degtine" it „Katriute."

Kaina $1.00.

71 PUBLIO aąUAEE,
W I L U I B A E R 1 ( FA

2.

" - ^

IŠĘJO IS SPAUDOJ DAILUS SCENIŠKI
VAIZDELIAI'VARDU

BANK,

JA.«AICAI.I.

^^ ^ ^

at^SV A A A A ^*JSi'ar A v ^ ^ A J i A f t ^ A ^ k Jit Jat^^aV ^fcA dh M>A A ^ Į A ^a>^a»^a»Aa J t o ^ A - J f c ^ Ą A A i

FABIOLE,

CABLEADRESSIGROCHOVVSKI

NftWV0HH NY

P»r4*o4a

&4«4«:«44««4«44444H»4«<e«-«4

•

-

MaUa.

i

~

TELEPHONE:

I

AiUjM (S day) o i forairn
ArakM vaikUao ( B e L ) 444 madaj
ataO| »r>
. o jpo
pa s
• ir * • varui, u t a varą
l.ioiinoa Ivakoa ralkisaa po i e rrary (r U, •varaa po*

asMUiSiail dttodaal e>kei te telkrodliu. Adieese:

n O U e t l O l WATCH 00., DIPT. 101, 0K0AM, UJ>

I

į t a k a * taSkiiaa raakom maigitoa ( .a I * ^ r . , i , 6 Ir S ivariaa f o
KakaUSiS t a a u ū YaaklaAad (wax %aai»*r«) aakatia pa
Dil aStioalS d l a a | pakallai po

i

****-.^

Aukaiaiai, paaukiuoti ir klioki fu I I
akmoalmla, perdaeetme 10,000 vadiaa
mu ••Aocnra%ni" ieikrodiUl Mirtai U
1575 lodna. TU gralua laikroalIUal
puikiai iireiyti. daboltari luklUi, t e
rai laiką rodanti, lablauaiai kaliaaataka
nau.lojami, kurie turi daboti laiką, BO
toriiki tr vyrliki, ivaraBenoti aat SS
mo%n. Tikrai i»aiui laikrodaiiii. ao
odą bu• aoi draugam* loki paradyti.
oigu nori turėti gerą d*i«gor*l}, tat
11 ai rnaaų paaiulvmaa: Mat auaiaiitae

I

arSaj«> | ^TtJ&uTF*

r i L i r O N A l : N a u j u tOt — BlU I I I

U I O m U D U O J A M l MUaŲ NAUJ4 A U U D H **
AKM1KŲ OKLtMLUO LAIKJlODaL}.

1% bot labai tankiai ir apio U r o gjvsitį, (AUimink, jog kiaktlonaa gąrkUgaa
d a k t a r e ullaiko paslaptį kaip ant iip«iintiea>. Uitai nesigėdyk Ir oebijok.
aSyk toliybo, o aiolal lutolkiit rodą ir prisiuaiu geras gyduole* pagal tavo
, . _ #% « i nurodymu kaip roikia jai vart.it, u i prakf labai maia,. Hetkia raly t
alkiuii ataeiai
itaetal pa* nftbt
mane pridedant
pridedant viaadoa 2v, marko ant ataakymo, noa kr
taip aogauilt ataakymo. — Teipgt Mfa reikalaujamo gori| agentu kinkvienuo Matui
dideliame mieste Ir ju apliaki
ivlikai- l.enki*ku
yduoUi* gali uidlrbti nuo 90 d o l ikil5 doL ant miaeiio. Mldarb,
«egarUuaia> Taigi raiykito reikalaudami agon\uroa. Kiekviena* lietuviškai
Stovmikaa teipgi privalo utlaikytl vtaiida muat) puikiaa Liotuviikaa gyduolos
Ifo itoruoao ant
aat pardavimo, kad m\x*ų
mueų tautiečiai reikalaudami galety
galėt v paa
Ukvleną nusipirktiti iit
t aoreikalauto
nereikalauti) itduott
itduotl plaigua
dovaaai
kokiame
nori
plaigua dovai

'•

p b f viaokia aaldakaygia ir ivlattlka

II

^ w yrw m*n v i f T i f ' f * i^W^ * i , » ¥ W # w w W ¥ f » f i f w V i f W t * # T * » t » * t ¥ »wwwww'W'W'

ktftSH gorat ir aiikiai (be eialiptao) aaa 6loa ties no tik aplt tavo ivolka

fOtaa uadarbye ir parduokite muaa tyrai Metu vilk a*
ffaraatuojame.
Haiykite po antraAu:

SSS U***** Ava.

m»«
• » t « — • * iHa« * *

•

Svakia •Margot valkUaa po X tvaravj, 8,4, S, I. ir U averat po

[anatiemi daugiau kaip vloae H'
lampltoria, aultldilamai dideltt nuo

•MpfeVMMM

•

Union Ticket Agency, I & *** a a S l ^ e ^ a t S ^

**i »»n»ii

•

•

PO aLOlA MYKOLO AIKAMIOLO,
U i B. okestiut m.,
Disaaaasah, Pa.

Adolf Blau,

a

•

'

Bažnytiniu Daigtu
M RYZMYCIA"

Lt.lJi
Siia4ta piaifrut kai 4Ua ta viiat 4a
:i« tvtaia) U i p g i parka Ir liaialaa viaaJaiaa ^laig«a. Iidirba viaokiat doką
aiaatit Aaiarikaa Ir Matuvoa talaanota.
Oftaaa »t»j*rytat kaa dlaa aao t taa
4 ryt* iki * toa vai. rak.
Nadėlieja- aao lOtoi ii ryto iki » tai
valaadai vakarą.

V.irua*-..
....

•

m ISDl EBTgTa

•fti%«ra La4»*k«rt^ *•« Startautli

C • » , l n i i n 3 « * r a « n - < ' S v l f « t T*ml»t<ui p r l l . u l i * J m a , a? in>r.cvM;iii
j u t T.niii-.i.ipriNlk.HiHiui'i »<«u v j M i U j k i i t v4n.i j u s u knyu.\4ti
».»ru.

A<1tr»-a*{.

•

PIRMUTINE KRAUTUVE

«««ia>a1ft U t t i v l l k a S a u k a »«ramWa«
ir TlMja Apilakla#J*.

DU JOS. IISTFR * CO I 903 23 Ftfih A«***«. C*it«*t

šonuose
Bankų ir
Kojų.

'

U N I O N TICKET AGENCY.

DYKAJ GAUJOS KNYGAS KUPONAS.

Skaudėjimo

PA.

visokiu ž e n k l u
draugystėm, o ypatingsi: kokardų
Ifuzikučiu meta*
Gsrb. 0. P. BECHTEL, Prez., A. W. SELTZER, Vice-Pr.,
iiavu, ansmeliotu
C, H. MARSH MX, Kasierius.
ir padengtu celluloid^u, iarr)U, vė K M K N K H H K M U H U H « ' « « M M M M|K K K I I I I
liavų ir Ksrunu.

BANK,

Ta knyga yra atobukllnfra Ir aliutą yra tyk det vyru.
Knyga ta praatala, aupraatala Sodaiaia paaaka kaip gal
atgauti vyrUkuma, Utgyditl nuo oanuodljlma kraują
arbaaypili.iiuhlegimastckloa, pątrotitu atyprlbc,pučku»
Ir aitua UtuieUmua,
negromulavitna,
patrotltu
atypribe, pylva, kiapenu, Inkatu Ir puatea llgan, rumatttma, gouorrhoea arba triperi, saujai įgauta* lyjraa,
•tHctura Irvyaaavyru 1ygr«, gal butl iSgtdomaa
aava
agi
mu»o prlvatiikal, alapta (r labai pygiaT.
ai.
T.., dykai Įgauta knyga, patuki*, jum.*, kodėl jna
kantat Ir kaip galėt gatutinaj Ulgydltl. Knyga ta y ra
kraMtuvS jtiuloa. katrua turo ilnotl kolnaa vadea ar
tiavedua vyra*. T a knyga yra paraSita par Daktarą,
kutraaat»ydave Ilgo lajka tyrlnajmu tu, apecijaH*Vh
lygu, Tomvkit, jo£ ta knyga yra alu*ta vy»Jil dykai,
bStn^kam i»8 paCto, Ing uilpočettta konverta. Netiu*k
nrkokiu plnlmru, tyk paraS k aava vardą, Ir adr«»a ant
ieinitiu paduotu kupoun, katrų aiiiHk muma iendoua.

|

Merchants National

A. Siaalltoaa, 17S7 E. &»aa4tt« *V

irst National

Vysai Dykai Del Viru

f

)

riaaia

|»a>)

Vienetinis Lietuvi* Iždirbejaa

Q-fl»flt'ffūfto^ttoiiiaiijaiaattttaai itarfiaiiiiiiiiaaiiiianaaaonnaannntr

|i

1rn*M

M. A. Norkūnas,

50,000
KNYGŲ

* SaTininkai i / Fabrikantą* Otriausių
" U n m l j C Ų - L I l T U V I t K Ų VAISTŲ."
•

- -

iv

jonas d . Lopatto *••*• *%*%*** *.M ••< ^.r,.

Traders National
Bank,

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
•'

If

M\ l s

Kurių įkaitytoji) prenu
merata pasibaigusi, tiems
šis numeri* bus paskutinis.
Siunčiant pinigus, čekius,
arba uMoney Order", tiųtkita ant adrsso:
'DRAUGAI",
ITilkeilarre, Fa,

nm u.jjmjiiaujjii. J n u , w W

(SKRIAUSAS PINIGAMS PASIDftJIMAS,
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

PLYMOUTH, PA.
nn»kaino o nuošimtį.
$700.000.00.
UttJKTA . - i
Mes vedante visokį toga j
KAPITOLAS
liska biznį.
.j
,
PERVIRŠIS • $250.000.00
D
M*i. |MI*«»I u * dar
Muaty battkoje galinta *
b«t »tli«k« *rtis
Didžiausia ir s a u g i a u s i a
susikalbėti: lietuviškai,
tilkai.
,
SORANTON, PA.
Batika miesto.
lenkiškai, vokiSkai ir
Moka 3 nuošimčius nuo
N. A. Norkuias
Mandagumas
mūsų ypa
angliškai.
sudėtų joje pinigų.
112 MtSMCT ST.. LAWMNCfi. MASS.
tybė.
JOHN J. MEYER,
- -,.-U i U
1 ?
Kasininkas.

Wilka»-Barra, Pa.

„DRAUGAI

a

EIIKALAUJA

aa*Ua>y (krajava) i k a a h » n q l'aaoa Iv.

Mn
47-4*49 Bannett Building,
\Vilkee-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolint i pinigu mmm
• Mūsų Kauku v ra tautišku imt pirmo mortgagi\ arba pirkti
,
naatuM lai kreipiasi.
v,

Sudetų pinigu

STEGMAIER BREWIN(i CO.

Užsirašykit

^

KAS

( N a t i o n a l i ir j a u nitu 2 0

Turi Kapitulų su rtnoshn-

Pabandyk ir vakfiusk paHekiues,
Tuminas Įmoku už $L50, j
Oryno maisto ženklas antį
kiekvienos bonkutės,
!

Nauja* telefonas 97?
Bell telefonas 422

Otftoe New Tolephono :;7.
Kesiilem-e noo.
Lietuviu Advokatas.

motų varo biznį S e n i n t u o s e ,

Gyvumas .susidurtum ne
pažadinimu, bet užtai, kad
BtegmaiUro Malt K.\traktas
maitina aysteui$, priduoda-j
man taip reikalinga jegi> at-i
sispirt i pavasario vėjams.
:

K i e k v i e n a s privalu ė ė d y h
tmrs dalį to, ką j i s uždirba
Ir patįUHi g o m j o , s a u g i o j e

Mahaiay City, Pa.

|>Hv£ valgios ir giliant.

aj

i

•-• m

J
P IGIAI

TfiMIKYTE LIKTUVIAI.

• .

KelionS per juros, Tukatanuiai
tukstan^ivi mosu tautiedu ke- ;
liauja in prigimta šąli ir iš tenai
atgal \n Amerika, o visi labiau
siai užganėdinti, kurie p^rka lai
vakortes pas:

UtKVIITIMUI Ot KITOKIUS PARBUS
M M -

^ ^w

•' k t

pmmmmmmmm

^mmmmmm4wm4wtmtmm4mmm4Wmmmmmmmmmmmtmmm4mmmmmmm

RAIDĖS STATOMOS DIDELE-NAUJAUSIOJO PATENTO-MASINA "LINOTYPE"
ADSSSUOKITS ...

"DR/ UGA.S"

S K MAIN STK.
WTLKSaiARRl&. PA
w T w*op^apa^^p^^^ wmw^*^^^^*^^*'^^wj

i

KOH*TrrooiM*, nMuvm, rouaTūą

Joną Nemeth'a

314 L MtrbtSt

T

O HoSolt-Vaa iari eooa t>rlliar«)i
pararsią kalu-a a. k a. i tart.,.» kai?

•

it į

Ut v a

aaSiaeeUf
•* 1

Wilke$-Bsrrel Pa.

