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Beržėnai (Šiaulių pav.). Liubavas (Kalvar. ap.).
Palaidojimas težiaus ĮjĮsisi, tai nėra paklydimai ir nant, kuri ant pakulų krin
Geras sumanymas. Vieną Tariasi I lubaviečiai skirs*
buk iš jų neroik per išpažin ta; paniekinimas, jei ji pra liko su didele iškilme. Vh
kartą susirinko vietiniai tyties kolonijomis, bet suuj
tį apsiskųsti. Yra tai didelė šalinta vėl grjžta. Oerų, (b»- nyeios vakare, kovo 3 & la
ūkininkai ir pradėjo kalbė kiai tas tarybas eina,
klaida. Juk žmogus tuomi ir rinanėtų knygių skaitymas, vonas nulydėtas į bažnyJii.i
skiriasi nuo kitų žemiškųjų šv<»nti apmastymai, nes jie ir per ištisa naktį buvo drau Trakai (Viliu gub,). Vie tis apie rūkymą. "Ir ką-gi, Duok Dieve, kad Smonės
tvarių, kad jis mintija, tur paduoda išganingas mintis gijų sergiamas. Visos | m o s tiniame kalėjime sėdi 19 po girdi, prirūkysi, —tik keše- greičiau nusitartų eiti kolekcija. I Tes, l \ \ 1 - 7 . išmintingą siela, Bažnyčia ir žmogaus siela paverčia į liet. draugijos dalyvavo šer litiškųjų, iš jįjį trįs moterjs: nę ir save džiovinsi**. Nuta HonijomiK, gal rėčiau kave
Jteoliai: Prašomo jūsų ir mokina mus daryti išpažinti Dievo šventyne bftv,Dvąa menyse, Subatoje 10 va|» ta M, Maeiulevieienė (su tri rė mest rūkymą. Kaip pasa rną lankytų. Dabar, vietoj
S. po atlaikytos gedulingoj pa mis vaikais; nuteista * užkyta, taip ir padaryta — susiėję pakaityti laikraštį,
ddiiame Viešpatyje Je- is nusidėjimų papildytų mis šios gyvenimą.
y
maldos ir šv, mišios už a.a. streiką), A. Butkevieiutė ir pipkes ėmė ir sudaužė. Vie tuoj tuština "sorokovkes".
priėmėte Ha, žodžiu ir darbu. Žmogus
|e% idant
kun. Petro dušii>, dalyvau R. Levin. Iš vyrų: A, Roma- ton rūkymo nutarė išrašvt Tiesa, yru smionių ir blaivų,
no
tik
kad
nusidėti
gal
tninbūdu
jųs
to muaų,
jant miniai žmonių ir Sp ku nauskis, A. Špicas, J. Kulellite vaikščioti ir Dievui čia ir širdžia, bet kad Si pas
bet ueperdaug.
nigams. Ktm. Masson ftlai- ša, »J. Gražys, J. Šileika, M,
jėgti, taip ir vaikščiotu taroji yra net versmė visų
kė šv. mišias, o kun. f)um- Ambraževieius, .). Lieba- Palėvenė (Ukmęr, pav.). Punia (Trakų ap.); Sau
piktų žodžių ir datbų.
me, Ww\t tuo daugiau guu- jo
Stebuklingas gydytojas. Du
u
eius
pasalyė
gražų
pamokslą.
drzevskis.
Uždarbiauti
jų
l
s
širdies,
sako
centrassio () dieną buvo par\*e8tas
Įtumitėa, KM žinote ko
Milkuose
apsigyveno
*geras
Stebėtina, kad nei vituty ai neišleidžia ir prisieina badą
iš Alytaus (Vilniaus gub.) {
pa* prisakymus jums da tis, išeina,,. žmocžudybės,
gydytojas,
tlydo
ne
su
vais
7,
Kunigui Petrui Abro rio kiftiigo nebuvo. Buvo 10 kęsti. Politiškieji laikomi tais, bet su pirtimi. Nueina Punią kažkoks daktaras-—
svetmorybės ir t.t.'*
ro per VMežpntį J***- Nes
1
lenkų kunigų, JI vokiečiai, i skyrium,
yra Dievo valia jusi) pa*
apgavikai
pas lOleną Ado
ligonis,
vedasi
tuojau
pirmaičiui!
žinoma, iš aHimesnių vie
Įventimas: idant užsilaiky Minties nuodėmėmis yra
mienę, (itidaitienę, sergan
t
i
n
.
.
.
ir
vanoja;
gydytojas
Įte nuo paloistuvybėsi i- ne tik įsivaiadinimai blogo, Pereitos savaitės panedė- tų, ir 8 lietuviai: kun. Dar- Abeliai (Ežerėnų pav,), j
čią šašajr,
.
sušyla,
ligonis
prakaituoja.
\i mokėtų kiekvienas ju- nepamatuoti įtarimai, betlio naktį, vasario 27 dM pasi gis, kun, Pautionius, K. Sausio 22 d. 12 vai. nežinia
Alytujo jis pareikhhvvo
Nežinau
kaip,išgydo,
bet
ne
taip-pat
blogi
valios
palin
savo indi) laikyti šventymirė kun. Potras Abromai Dunteius, k. Milukas, k. Tnš iš kokios priežasties užside
nuo žmogelio atvažiavusio
brangininkas,..
neima
ir padorume, 9 ne noro kimai, blogi pamėgimai, tis, Minersvillės lietuviu pa kūnas, k. Duriekas, k. įįa- gė miestelis. Sudegė 40 na
j<» pasiimti pinigų degtinei:
daug,
Mmsų
K.vdytojėlis
vie
troškimai,!
džiaugsmas
iš
rapijos klebonas. Sirgo apie minskas ir kun, Vizgirda. .Iš mų, 6 smuklės, 3 traktieriai,
idime, kaipo ir stabmelatvykęs į Punią pas r ligonę
noje
vietoje
n
e
n
u
g
y
v
e
n
a
,
—
kurie nepažįsta Dievo. papildyto blogo. Taip link dvi snvaiti uždegimu plau tolimesnių vietų k u n i g a v ę bažnyčia ir daug kitų trio*
vėl pareikalavo; d$ftinės ir
pagyveno
Dublišknose,
daDievo
galima
nusidėti
prisiIdant niekai* nespaustu ir
čių ir inkstų. Nabašnikas galima buvo atvykti, nes su bų.
gerokai iąkaušęs ėiibisi dar
bar
persikraustė
Starkoloidžiant
abojuįimo
tikėji
gimęs Halriuinku kuime, batoje sunku parapij* f *
autu koklnnu* reikale
Renavą (Telš. pav.). Nei n i u o s u a . , , ir eina kaimas bo. Kadangi tam reikalingų
me,
murmėjimo
prieSoi
ApKrosnoj paiapijoje, Htara- likti. P a s i b a l g i ^ i e ^ T , imM a t s i s V e i k i n o m e su vi
{raukiu neturėjo, tai pasis
) brolio, nes to viso atnuo
kaimo.
vulsdo, nusiminime, burnoji po
kolinęs pas^kurpių (Šiaučių)
piiv. Suvalkų . gub. (lybei 1 vai. po pie^tjspeąįj.'iiivtoju yra Viešpats, kaisų mylimu kleb. KmpausJ
Irfcnn jmim prauoS&me ir mo sit*dyjc^ džiaugsmo gir Gimnazijos mokslą ėjo Bta- lišl<^ Readingo> trąukkuii la- kiu. Buvo tai žmokus darbš Prienai (Mariamp. pav,). geležį pradėjo daryti opozi
* tYfn*, N«»M įiep&vitĮiim dint, kaip tikojimu pomt*- rapolė.jv, \ kunigu* įsifiventi v u i i j i s p o r v c s t n H i ^
o* tus*,
mipertin^nB, mokėjo K i i i p s u l o j u žmotHH. Saunio cija, im ir» tnip darbavosi to
lini, kol|M moteriški' mx
ttfeyąt ne<\y statai; kioja. lauk artymo: netei- lio Seinuose ir apie 10 m e t ^ į į L y d ė j o kun. _ fr™ pratinti žmones prie apšvie- <40 d. eidamas gatye elgeta
kūdikiu |}ota geležimi l Mo
l ^ t l S h u t ę * keliose Belnų vyrtt#
lalmui įtaisų
*
"J^ytlmo.
Dvarponiams
patai
Misiurevičia
pBafyiio
ir
nu
viu dnšius neatidavė.
ttudami- Kaminskas, k. Milukas, k. kauti nemokėjo, bet dėl tossilaužė koją*
ityje Jo/ujo Kristų- du, blogu linkėjimu,* ti*oški- pijoa parapijose:
Pavadintas
niu kc blogo jam padaryti, noj\ Kftpeiamiestyj, Puns Durlckas, k, Vizgirda, trįs
Tasai "daktaras" dabar
daktaras
koją
apžiurėjo
ir
priežasties
ir
turėjo
pasi
džiaugsmu iŠ blogų artymo ke, 1885 m. a.a. Seranton'o Sbenandorio lenkai kunigai,
pasakę*, kad koja nulaužta, jau yra policijos rankose,
darbų, ar nelaimių, jo turto vyskupas J. M. (VHara visos Minersvillės liet. drau traukti iš mūsų krašto,
Indomu, kaip pasibaigs
pageidimu ir t t . Link savęs parkvietė kun. Petrą į Ame gijos ir šeip daug ukvatnin- Kovarskaa (Ukm. pav.). išėjo sau. Tada Misiurevi- tas daĮylais.
čius prašė, kad vežtų jį į li| a , - M a t XVII, paties: tuštybes puikybe, įriką organizuoti lietuviškas kų. In Sbenandorį trauki Sausio 21 d. buvo valsčiaus gonbutį; o artymiausias lir
Anuomet paėmė Je- sivaizdinimu blogų daiktų
l
Gttonatai
(Ylakių
v.,
felrinktinių
sueiga
mokes
parapijas. Vyskupas net lai nis atėjo 3 /o vai. po pietų.
gonbutis Marijampolėj už ^ šių ap.),feausio21 d. (s, k.)
ir Jokūbą ir jo su valios priolankumu ir pa
čiams
1911
metų
pasiskirs
Sbenandorieeiai
gražini
pa
vakortę buvo nusiuntęs. At
mylių. Burmistras t\toj davė
\\\ Joną. ir užvedė anuos mėgimu, nedori pageidimai,
vykęs Amerikon, kun. Abro sirodė. Kelios draugijos su tyti. Sueigon T- visai neti vožimą ir liepė vožti į Kle sudegė fikininko K. klifbnas.
laugšto kaino skyrium. pasidžiaugimas iš padarytų
maitis apsigyveno Hazleto- beitu laukė ant stoties. Paė kėtai - atvažiavo naujas že biškio valsčių. Ten ligonis Priežastis tokia: Ak. Š. vožė
persimainė jų akyse, Oblogų darbų, Šios mintįs, kane, kur tuomet rado didesnį mę nabašniką lydėjo j Šv.miečių viršininkas. Patvir pernakvojo "šaltojoj" ir išmintus linus, kurie vežime
vaidas pražibo, kaip sau- dn^esti iš liuosos valios ir di
lietuvių būrelį, B\ivo drauge .Jurgio bažnyėią: ilga linija tino visiems senąsias algas, ant rytojaus (nedėlioj) nu užsidegė. Linams užsidegus,
o jo rūbai stojosi, kaipo deliame dalyke, yra mirti
ir lenkų klebonu, Ola suor- mergaieių, paskui mergaitės raštininkui pridėjo 10 r. ma\ vežė j Mikališkiy valsčių. persigandę arkliai inbėgo
legas. O štai pasirodė nos nuodėmės, Sakau kada ganiaavo parapiją ir nupir su gėlėmis ir da ilgesnės koma ir gyclytojuj paskyrė
kluonan. kur nuo vežimo
Ola
pralaikė
"šaltojoj"
iki
is Mozė ir Klijaa su juo3 U U liuosos valios, nes jo- ko nuo protestonų nedidukę draugijų eilės. Žinojiių buvo 100 r. pašalpos. Stebuklingi
tuojau 'UŽsiliepsnąvo viskas,
soreclai,
nes
sekretorius
už
Ibanti.
O atsakydamas os tuomet nėra nuodėmės,
medinę bažnytėlę, kurioje ir pilnos gatvės. M uzikai gedu tie gydytojai: siūlai 500 r, trijų dienų rengėsi važiuoti — (luMiatiškiai prieS Nau
Iras tarė ifeiui: V)ošpa- jei nėra prisidėjimo valios:
iki šiol Haaloton'o lietuviai lingą maršą griežiant atly pašalpos, siuneiam pakvie į Marijampolę, tai turėjo lai juosius Metus nutarė išsis
kg^rifi yra mums ?ia būti. Te skrajoja jeib kokios min
dėjo į bažnyėią. Bažnyčioje timus į universitetus, o kaip ko siųsti, tą žmogų anks kirstyti vienasėdžiais,
Dievą garbina.
d norit padarykime čia tris tis galvoje arba pageidimai
"Šaltinis".
palaikyta apie 2 vai. ir atlai nėra — taip nėra; gal ir at čiau. ., Ir nežiūrėjo to žmo
Po
trijų
metų
darbavimo
rvonimus: tau vieniji, Mo- širdyje, joi męs ant jųjų ne
kius trumpas pamaldas, toj silieps koks svetimtautis, gelio vaitojimų* nei vaitas, Resei
si
Hailetone,
1888
m.
kun.
1891 metais Herien»ir Klijui vienų. paisom, pamėgimo juose ne
tik
ne
savasai.
paėioj tvarkoj draugijų ir
nei sekretorius ir tik sere- seinių pfvįete savyžejnių be
jam nekalbant štai švia turime, nėra priežasties ne- Petras persikėlė į Philadel- daugyb.es žmonių nulydėta į
1
deln^sys uždengė anuos, rimoti. Bet jei ant blogų phijoa vyskupiją ir apsigy s v. Jurgio kapinyną i r . , . Sueigą užbaigdamas, žie- doj su pajuodusia koja nu buvę 19^, o 1910 metais jų
jau esą 8177. Taigi iš par
mieėių viršininkas priminė vežė į Marijampolę.
štai balsas IŠ dol>esio, kal mineių su noru pristojame, veno Mahanoy City. Cia jo palaidota. A. a. jo dūšiai.
valstiečiams, kad vasario 19 Tai kas prisieina nukęsti duotų dvarų per 10 metų pa
ti Taa yra mano mielas subiauriuame savo sielą, ku darbo vaisiai yra žymus. Susidarę 1779 nauji savyžeius, kuriame sau gerai ri yra Dievo bažnyčia; blo organlaavo parapiją ir pa Kun. Abromaitis atsižy d. šių metų bus 50 metų su neturtingam žmogui.
miai. R ūsams apgyvendinti
lėgau — jo klausykite, gas, nuodėmingas mintis, statė gražią, gotiško stiliaus, mėjo blaivumu ir nepapras kaktuvės valstiečių, paliuoGelgaudiškis
(Nau,
pav.).
Valstiečių Bankas nupirkę
išgirdę mokiniai puolė liuosa valia, stCvyjo ne&ioda- dabartinę šv. Juoaapo bažny ta kantrvbe. Niekas nematė savimo. Priminęs, jis prašė
Gelgaudiškio
valsčiaus
raš
dvarus Burbiškio, Tenėnų,
aavo veido ir labai bijo- mi, tampame panašiais į iš ėią. 1891 m. kun. Abromaitis jo pikto, niekas negirdėjo paskirti 180 r. Aleksandro
tininkas J. Kriaučiūnas už trečiąją dalį Anelinų (2000
Ir priėjo J,zus ir paly baltintus rakstus, pilims pu pradėjo važinėti į artimą nuo jo pikto žodžio. Buvo II paminklui Kovarske pa
anuos i t tarė jiems: vėsių vididje. Žmonės nere Shenandorį ir tonai organi labai taupus. Savo pinigų statyti. Kaikurie vyrai buvo išdavimą, kai-kuriems žmo- dešimtinių pirmiau išpirka
itėfl, o nesibijokite. O gi, kas dedasi mūsų širdyje, zuoti lietuvius. Shenandory- neleisdavo vėjais, todėl ir bu beatsiliepia, kad "nėra pi nėms neteisotai pasportų, lietuviai) ir Šinalaukio .pa
flę savo akis, nieko ne* bet aniuolai ir Diovas mato. jo lietuvių skaitlius smar vo laikomas turtingiausiu nigų". Bet žemiečių virši padirbimą viršaičio parašo livarką.
(o tik viena Jėzų. O kad Biela, blogomis mintimis už kiai augo, taip, kad 1893 m. Amerikoa lietuvių kunigų. ninkas priminė, kad galima ir už tą "savo dnrtą" ėmi
nužengė nuo kalno, įsa- krėsta, yra kaipo užnuody kun, Abromaitis persikėlė į Gyvati pinigais neturėjo paimti iš tutaupjtų pinigų mą pini gi; nuteistas metams pabiri* (Panevėž, pav,),
jiems Jeflus, tardamas: tas šaltinis, kuris mirtį, nuo Shenandorį parkvietęs į Ma daug, nes viską, ką sutaup- (zapasnas kapitalas). Tada a reštantų rotosna: teisės Pabiržės parapijoj l&bai yra
prasiplntinęs paprotys da
tam nosakykite r<^gėji- dėmę, skleidžia aplinkui. hanoy City kun. Pautienių. davo, įdėdavo į farinaa, ku žemaičių viršininko suma taipgi atimtos.
kol žmogaus sunūs kel- Kaip ugnis neužgesinta įsi Hhenandoryje išklebonavo rių turėjo vieną netoli Bal- nymas buvo priimtas. Be to Padumblė (Suva.l rėd). ryti svidginantį naminį alų,
iš numirusiu.
dega ir didelius padaro nuo 1* metų. Oia išsyk pastatė timorės, o kitą Virginijoje. žemiečių viršininkas patarė Sausio 17 d. mūsų kaime Tas alu i tai yra tikri nuodai
stolius, taip blogos mintis medinę bažnytėlę, bet ta tuo Ant šios pastarosios randasi nusiųsti vasario 19 d. earui Vieno ūkininko pasiuto šuo. ir nevii nam ižgėrus jo rei
nenustelbtos gimdo žmogžu- jaus pasirodė per maža, ta- didelės girios. Neseniai kun. telegramą su išreiškimu iš Išbėgdamas apriejo visas kia bainiai sirgti, o kartais
dybes, svetmoterybes, va tai p W * erdvią ir «ra*i« A h r mw įpi r ko doką B«Ui- tikimybės jausmų. Visi su kiaules. Ūkininkai nuvažia net smortj rasti, Taip prieš
J$ 4
vo pas burtininką. Tas paš Kalėdan atsitiko su Pablr*
NUODĖMĖS. gystes, neteisius liudijimus dabartinę murinę. 1908 m nu»rėje, įsitaisė garlaivį ir tiko.
nabždėjo, pašnabždėjo, ir žės zakristijonu; jis buvo ižir %X Tokia siela, sykiu su persikėlė atgal į Mahanojų. vežiojo medžius iš Virgini
«tt širdies išeina piktos nuodėme, jau ir bausmę sa bet lietuviai, kuriems prieš
Kaltinėnai (Ras. pav.). visos kiaulės taipogi pasiu vaŽiavęi po parapiją plotkų
jos į Baltimorę, kur juos
vežioti, bet grįždamas ii ftie
ttįH... Tai yraf ka« su-vyje nešioja, nes ją apima penkiolika metų tarnavo ir
Baisi
nalaimė.
Pažerupių
so
to.
lenjfvai parduodav<t. Pelną
*mogu'\ žodžiai iš
džiaus ūkininko C šeimyna
buvo geras, dabar j a u ne turėdavęs nemažą.
"Uet. Ukin," niškio > a kare galą sau rado
ni'riniastis ir baimė.
ra ve. V isi spėja, kad tai pa
išėjo iš namų, palikusi na
g. pagal šv. Mateuša,
kentė savo geradėjo senelio
, 39. Atsiranda, kartais, Vaistu nuo blogų minčių i? todėl pereitais mėtau ta Testamento nepaliko, ir mie vienu—vieną kūdikį. Joniškis (Šiaulių ap.). sekmės svaiginančio alaus \
s mažai apšviesti, ku- yra nuolatas darbas, vengi po perkeltas į Minermillės nežinia kam teks tie turtai. Tuo laiku grįčioje pasipai Melvidžių kaimas jau seniai Čienišk yj yra ^ilas žmogus,
niojo kiaulė ir sudraskė vai tariasi eiti vienasėdliais, kurs vi^dos dirba nuodin
mano, jogei yusidėti «a- mas piktų draugysčių, blogų lietuvių parapiją, kur ati % Tuotarpu Minersvillės ttetik lydžiais ir darbais, laikraštMų ir knygų. Ūmas do žemiško* kelionės «a bi tuvių parapijos reikalus a p kelį. Vaikas mirė. Tėvai dėl g i negali susitarti ir.gana.|gą alų; įš jo kiemo paskuti
mint|s ir širdies
s. mat, nesupra n t a nio:grtftf> namo, bet matyti
minties1
lini- Vantas senam — jo niekas1 rūpina kum Taškunaių kolei neatsargumo paduoti teisžių patogumo.
išgėrė w nuodingo alaus ir
4*: kad ir biauriąu- mas, kaip
tebus paskirtas klebonas, man.
U užgesi- nekenčia

Iš Lietuvos.

Nedelia.
—

im

•

m
ii
•Ai

i~\

•

•

_•

^

H

. i

h

iy

;.

>>

y/Šįm

• • $Wk

'
,Ą-;.;|^

' .^JP

• • • N

;l»

'

i •

*

i

m

n

• • ^'i L:uAidL

* . • * i , #••*

W||nFF?fHn|?"**^*'"VT't

DRAUGAS

2
mmmmmmmmmm
*•»-*•.• w *

II 'i t "i < • —

i
•

«i

I I

—
• ^•i»UW»td»į«įM

25

!**

I

f

S599B

miirįiiį.rM .» n ii.iįįy

tebėra pinigai
Kriničinas, Pau, ap, Nora
kuopos nuomone, o u/ tai
Daugelis skubina Ap
iigrįžn į namus: ant ry rašėiu vos penki nuiurriai si kišenėn
jeentrališkoji valdyba jįjį ir v^sti prieš l*/ga\6ui&8i
ns melo jį nebegyvų gu teatkeliaudavo, >i<mrt jau (buvo klšonyje apie 100 rh.) .nėra ėia nei monopolio, nei
lintį griovyj prie kelio. Kas jų ateina į U5j o priskaiėius griebiasi pakakiėn nmišiuMsmtikUų, bet dagtinės gali
I suspendavusi. Kiti sąnariai Minai apsivedė Purų Aleklįudninusia, kad Pabiržės metinius
Šv,
K.r/imiem ko, kuriamo buvo 1,1(10 rub., /mogus gauti k i«* k tik nori
laukia HUjiuto, bet kai-kurie sundra su Haudavų Mar(jO-|
parapijoj nei krikštynos, draugijos, sąnarius
tai
nebėra jo.
Persigando Mat, vienas miestelėnas A.
nelaukdami seimu pereina į laite.
nei vestuvės, nei net ru'/e- h\\H ir Jlfl, iVigi mat šiokia to žmogus, užmirko ir skaus- K. visuomet pasirūpina už
naujai susitvėrusią kuopą
Reporteris.
'JT
vasario
\
ietinėje
lietu
kvijos peapsieinn be pana* kia pažanga yra. Kastus ir mų, .išgaravo ir ulkooli* iš gesinti gi 11 uokliu t roškulį.
Susivienvjimo b. \l. Katuliviu ba'/nvėioįe atsiliko šliu- ...
sau* ajhiii*. Kgzekvijos <ia*/. <langiaus skaitytoju, bet gė- galvos. Nubėgu žmogutis at~
* , •'
K u.
niausiai daroma ne kad n/ da, kad l, maz tėra mukau- gaI Krekeiiavoii j tą paeių
Pumpėnai, ran. aps. Anų Ims Jnuo Ci'/ausko su Mare
Tokiu būdu Atholvje mes
CLKVKLAND;
dūšeles pasimelsti, bet kad ėių suprantamai paskaityti, smukle, kur prieš isvaziuo- žiema vaisėiaus sueiga buvo Kaleekiute. Sliuba davė at- turime šias draugijas;
Darbai )>as mus slenka
turėti proga svaiginančio o 2, danu skatiko ištraukia jaut gėrė, pernakvojo ir ant nutarusi uždaryti šventa va/iaves iv lAittst"Un kuu.
1. s, p, Aštraus Bromo,
povaliai,
alaus išberti. Ir ėia gaspadi- degtinė su alueiu,
rytojaus pranešė apie visą dieniais alines ir monopolį, i A. Kaupas. Jisai ir pamoks- kuri turi savo sale. (Ivvuo%
Pagirtinas
nutarimas,
betjlą
pasakė.
Ceremonijose
daS\ dieną vasario Luko*J
nės neretai atsižymi savo
»p.
ja
gerai.
Sąnariai
daugiau
Tuotarpu viliamės veikiai pnlieijai. Policija tuoj nuvavaisumu: pirmueiausiai rū sulaukti dvi valdžios nu- Jiavo ir atgabenu Krekena jis nuėjo niekais. Sako, kad iyvavo taip-pat vietinis klo sia katalikai. Tai bus tur šiauš Balfrukonio byla'sU H
pinasi sykiams užduoti !'^e kvkli: viena Upvnos mieste- jvon intariamuosius jo api jiu nė is vietos nebuvęs iš- bonus, kuu. K. .lakstys, ir tingiausia vietinių lietuvių vietiniu kunigu lietuvišk
ro" alaus po kolete stiklų, o lyje, i\ antrą Vitogalos so- plėšime A. Krikstinaitį h siuitas. Reikėtų dar sykį nu kun. •!. Kassakaitis iš Kree- draugija, Kai-kurie užmeta. šv. Jurgio parapijos tapo]iiii
tie išgėrė gardaus aluoio/ <l'»je.
per braukta iš bylų surašq.
Žfiką, bei antstolis juos pa tarti, tik jau kad šį kartą iandV Žmonių buvo pilnu- Imk susirinkimuose
; tėlė ba/nvėia, tam kad nei daug Imva alaus ir piktumų. košius Baltrukonis, smukli
t nujaus apsvaigsta ir Rygon
leido. A, K. ir Ž. sakėsi, vė patektų jis, kur reikia.
Prieš KAlėdas netoli le Jurgi i*«i bet jis girtas bu
per didžiausius atlaidus ne- Ale ar daug lietuvių draugi ninkas, 1909 m. skelbė "Ki«j
važiuoja, (iaspadinė nusta
Krekenava,
Pa
n.
ap.
l>va; būva.
Matyti, pora turėjo jų yra, kurios be to apsei- talikeM No. 15 ir No. 21 U
to stalus valgiais, kvieėia Upynos siišalo to paties mie ves, pradėjęs musties, truk
riniidvas Kaieeviėius parda j daug prietelių.
svetelius valgyti, o ėia jiems stelbi kalvio Brazausku* 10 dęs valiuoti, tat išmetę jį iš
tų ^! Yra net viltis, kad pa šiokius nei tokius Išmisl'
vė
valstieėių
bankui
savo
Jaunavedžiai ant rvtoiaus maži ir mes nuo to atsipra ant kunigo. Kadangi apsti
laiko nėra* reikia 'gardžiai' metų vaikas. Iš uirtuoklys- vežimo ir nuvažiavę, Prie jo
dvarą, 868 deš, geros žemės.
bimai mafiai kc»nkė kunigu;
išvažiavo į Pittstoną, kur tįsime. Tik palaukite.
išsivemti, Nors taip baisiai tės kilo barniai ir muštynės tuoj atėję kažkokiu du prieVi
dešimtine
sulygo
po
IH0
tarp tėvu:—Bravutnskiu. Tm> teliu, kų paliudijo dar viena
o /narnės, susipratę, nelank
jau ir gyvena.
t^litm
sirgti,
išgėrus
pana2*
Teatralinė
drantdjii
R.
rb. Šitoji žemė skiriama ėioBaltrukonio smuklės, taijjii
fcuia alaus* tefiaus no vie mi per«tji3idintas vaikelis, moteriškė.
Kas tokie tie nykšėiams sentikiams, ku"
Blinda".
Yra
tai
maišyto
užvedė hylų, prieš kun. HjfliBĮ
nas* Pabiržietis sako: "o naktį išbėgo laukuosna ir žmonės buvo, niekas negalė 4;ių kelios dešimlįs šeimynų
draugija
iš
katalikų
ir
be
burda už $10.000 dol. n^
kad mušu kaiminė Darata paklydo, ir, kaijM) menkai jo pasakyti. Jurgis Balėiko apgyvendinta ėia 1H(>1 me
8CUANTON, PA.
dievių, ale tai gerų nori.i stolių savo smuklėje, ir bii
toapsidares,
Snlalo
negyvai.
nis jau manė, kad viskas tais ant konfiskuotos dvari
per ekaekvijas mus vaišino,
žmonės, ir galima tlkėties, tai kunigas kaltas, kad )i4ti
Lavonas
surasta
tik
po
ke
Visi
laukia
nekantriai
praluvo. Bet ne. Du Narkv- ninkų žemės. Visi jie moka
tai vaišino, net iki Šešto išjog atpratindami žmoneM viai jo smuklėje daugiau
lių
dienų.
Tuotarpu-gi
ne
kuogreičiausios
ištarmės
viėįuku
sužinojo,
jog
Pane
sivėmimt*, ar tokias vaišes
lietuviškai ir gyvena labai Augšeiausiojo Teismo ba&- nuo girtuokliavimo bei da atsilanko, ir kad draugij
laimingasis
tėvas,
bijoda
M
vėžyje gydosi pas daktarą) vargiai. Užklaustas Raio.,
galima uiniirfttl .
Tiesa
rydami kitus ^erus poaity* iš kūnų Baltrukonis ty
mas
atsakomybės
prieš
val
nyeios
reikaluose.
Mat
pa
ir
rengiasi
važiuoti
Ameri
i. Korlonas buvo smurdžia ir norėdamas atsikraty kon kažkoks plėšikas. Nu katu jis parduoda savo tė- baigoje praeita mėnesio Phi- viškus darbus, nei patįs ne* išbrauktu, yra kaitoj, jfc
nulėjvs kovoti prieš
ti pacHa, išbėgo \ Prusus, )>a- vykę pas ji, pasakė jam, viškv, atsakė: "inim visur ladelphijoje buvo klausinė pasijus, kaip virs, gerais, nariams tapo uždėta h*n
okliavhnn. buvo ftudnlikdamas be n\aisto ir pnsto- kad jo ieškanti Krekenavos tėviškė". Apie mus dvari jimui apeliacija 'trusteoa1))9, t. y. sugrįš į tėvų* tikybų.
m(> nesilankyti Baltrukui
kuopą pilnų blaivininkų,
8, "Švoutosios ()n<»s drau- snudilėjo.
ninkai daugiausiai išsigimė kad Teisinas pripažintų juos
gos
ir
ml\ą
ir
tvejetfl
mažų
polieija,
ir
jei
jis
neduosiąs
s diarbas gerai jam sovaiktlftių. — Tai ka daro gir jiems nieko, tai busią blogai, liai. Vietiniai reikalai jiems bažnytinio turto globėjais, gija** — tai darbas vietinių
Ki\s tam vigam kai
kėni, bet jam išvažiavus iš tuoklystė ir gimdytojų ne
visai netUpl. Jų obalsis: "no o ne vyskupą, kaip tai norė lietuvaičių. Tai daug žadan*
Lukošius lialtruki »uis i
Plėšikas davė jiems po šim mftsų nors tvanas lai bOna".
P»bi$ėa% girtuoklystė vėl sutikimas tarp savęs!
ti draugija.
jo diduma parapijiečių mi
tą rublių, kad tik tylėtų.
4. susivienijimo LietnĮ metus laikė smuklę i n<f
ėjo \ savo vagi) grįžti.
»
Kalvarija, Suv. g. Iiradi- nėtame mitinge 8 bir/. 1908 vių Amerikoje** kuopa. Bu* lietuviškos bažnyčios,
Bet'ir Jurgis Balėikonis ne
Krekenava (Pan, pa\%),
ta (Ukm. pav,). 12 sau- "Viltis 1 ' rašo, kad nuo Nau snaudė. Tarnaujanti pas tą raas. Mūsų tautietis inžinie m, [domu, jog iš 10 "trus- vo gana skaitlinga draugi* lat savo smuklėje šm^ii
pvo ėiouai naujo virftai* jų Metų valdžia ikurė dvi daktarą, pas kurį gydėsi rius Vosiliauskas išrado na\t tees'ų" kurie pralaimėjo ja, alo pastari vaidai tame nigus ir balny^l^, paskujį
plėšikas, tarnaitė ]ą sistema skaitliuvimo ma perniai byla su parapija, tik Rusivienyjime atsiliepia ir šinėjo visokias kovos|įo)
nnkimai.
Jie b\ kart^ mokyklk view> mergaitėms anasai
deneijas ant kunigo J 4
apsėjo visiškai be val§i\i ir pačiame miestelyje, antrę pranešė apie ji ,!. Balėiko- šinų. Prekybos ir pramoni- Šeši tepasirašė po ay>eliaei- ant kuopos,
jos ministerija išradėjui iš ja, keturi #i nenurėjo eiti
5. "Susivienijimo Lietu talikų", traukė ftliupa,
tu<* buvo jdomys, kad juose dldeUaano Ibutonlų sodžiu nlui, ftis atvažiavo ir su podavė tam tikr^ apsaugos priešais teisėjo Ne\veomb\> vių R. Kataliky" kuotfa dn| tokų ir kitus,i iki ge
Yalstieėiai parodė didesnį je. Valstiečiai kiekvienai lieijos pagalba suėmė plėši
liudinimi>. Sis išradimas me- nusprendime,
neseniai s\isitvėrė. Kaip ant katalikams nusibodo
savo reikale*Hupratimę. Pa mokyklai paskyrė pašaipos ką. Pas jį rasta 100 rb. Vi
ehanikoje turėsiąs ne tik
Prieš Augšeiausiajį Teis pradilos gerai sekasi.
Baltrukonio šmtfiiim
raginus žemiedit) vir^inin- po 30 rubl Į abi mokykli at siems buvo žinoma, kad jis
praktišką, bet ir teoretišką mų parapijos vardu stojo
kttt ir patarus vietiniam klo- važiavo mokytojauti rusai, neturtingas žmogus, o dabar
8. Hueijallstų
Sąjungos galop jie nustojo valk
trįs advokatai:
garsusis
į Baltrukonio smukle.. mm
verfy.
ts>nui, vyrai įdėjo virftaiėiui
ku^opa
taip-pat
yra,
tik
turi
pinigų
ir
rengiasi
va
nieko nemoką lietuviškai.
Johnson iš Philadelpbijos ir
Olevelandi
| H^lyga^ kad neimta jokiy
žiuoti
Amerikon.
Polieija
"barsdb&iui nesiseka fatyŠ
Leipalingis,
Beinu
apskr,
Valstiečiai prašė valdžios,
Kelly
su
Hoban'u
iš
Semnkyibj ir jokio užmokeamo
kad paskirtų lietuvius* mo pradėjo klausinėti jo, iš kur Suv. ,gub. Ko trūksta ki tou'o. "Globėjus" gi repre ti,
ui patarnavimus. Kad gi ne*
Tai*gl turime draugi/'
i
kytojus arba bent mokau* gavo pinigų. Sakėsi draugai toms parapijoms, tuo mes zentavo W. J. Hand iš
h\x\ų jokio pamato imti liti*
ir gentis iš Amerikos atsiun gatfftie^sigirti: turime va
tiek ir tiek! Abiejoms 1;
QE,MAJ
ėius lietuviškai.
Beranton^o,
Trumpa
bet
tu
t
mokiewiiui; mitarė padidinti
tę. Paprašius parodyti laiš dinamą parapijos salę, kur
tims ir Įvairių pailur^ 8mf
rininga
Johnson'o
kalba
]>a
viraai«io algt* lig 1(K) vub. Pavilkijys (Patiem, pav., kus, sakė suplėšęs juos, Ma šventadieniais Ir šiokiomis
uėms.
Smagiu valajidy
darusi
įspūdį
į
teisėjus.
(pinna buvo tiktai 50 r,).
Suv, gub,). Mūsų teisėjas tydamas, kad jokiuo bf\du dienomis gali apšilti ir už
Alo AthoPyje daV męs tu mūsų gyvatoje. Karta
Reporteris,
ponas Domanskis parsiga nebegalės išsiginti, prisipa kąsti, kur darysime sueigas,
rime tai, ko ir didesnėse atrandamo tokiose apl
iio Normainit) so- beno \ antrąsias raštininkes žino ir nurodė, kur padėta pasikalbėjimus, net spektak
naujokynėse nevisur yra, bėso, kad jauėiamis, jot
dSiuje atsitiko nolaimė dėl jaunų žydukto iš Petorbiu*- kiti pinigai; jie atrasta žy llus, arba šeimyniškuosius
būtent "Lietuvių Krautu- linksmame, tai lxmt jaif
<r
mmtsargumo m ugnimi* Vie go, Ikiftioloi dar nebuvo git»- do arklydėj. Suimta ir abu vakarus. 8alė didelė — gali
vv".
fhe Lithuanian Stove* me mums brangiame
ATHOL,
MASS.
noje gr|tfIdj© buvo pridėta dėtl po teismus tydų, ypae du NarkoviSiuku.
Išviso keletas šimtų žmonių sutilp
įkurtas sujungtomis spėko Tokie ūpai mus, paj>
džiovinti ant pcfiiiftus liny* žydukių, raštininkaujančių. atimta 800 rb. Dabar visi ti. Mums parapijonims ma
Šiuomi kaitų galiu pra mis laikosi ne blogai, Tv atlanko, kada męs
'Beslkureiuint po8iui uisido- Rodos, ir Jietuvių šitokioms tr|s sėdi kalėjime, o vieuo lonu girties, nes turime la nešti linksmų
naujienų sa, galėtų laikyties dar j.; ino kokį nors artimesni
«ė linai, Seimininkė numetė vietoms užimti yra gana, dar niekur policija nesuran bai darbštų, visiškai mūsų 1' Draugo"
skaitytojams. riau, jeigu visi vietiniai lie h> ypafc tikslą, kurio
UtlUS nuo pečiaus ir mėgino Naujoji raštininkė nei io- da.
labui pasišventusį kleboną, Lietuviai ir čionai ėmė bruz tuviai suprastų, kad reikia kiniui daug pastangų
juos gesinti. Tuo tarpu du- diio nemoka lk»tuviškaij Ir
Tai matote, ką daro alkoo- gerbiamąjį kunigą Laukai* dėti, gal net daugiau, negu palaikyti savuosius, ale ko-ljome. Smagu mokini
tnq prirūko pilna grJ8ia. Tuo su žmonėmis nesusišneka
tj, kuris ne vien dvasiškai kitur. Svarbiausia tat, kad kiame mieste jau rasi visįs baigoje motų pewir«v
lis, prie ko jis priveda I
mot moteriškė pagriebus lietuviškai.
mus aprūpina, bet stengiasi ėmė organisuotios į draugi susipratusius tautiškai jr aukštesnįjį skyrių, o jjsiįį
mažesnius vaikelius ant ra n
su-dovana!...
Dftai
Vilniaus general-guber- mus nuvargusius ir medžia jas. Umu laiku susitvėrė tea tikėjtmiiSkaif
Žmonės labai stebisi iš to
ku dviem didesniem liepė
Apie giškai pakelti — atitraukti trališkoji draugija ir blaivi
Juoias Taunis tm1! viio- rašytojas, užbaigęs ^vei
kio savo teisėjo pasielgimo, natorija panaikinta.
olti paskui savęs )6 grįeios.
Vilniaus genoral-guberna- nuo girtybės įstaigų; tuo ninkų draugija. No taip se kių mažmožių krautuvę, nlo Linksma, keleiviui ŠU|
•
"Vienybė",
Vienas i8ėįo> bet kitas 4 mė
toriją daug jau ir kalbėta ir tikslu intaisė mums padorię niai susitvėrė "Šventosios buk jam einasi labai prastai, tėvynėn. Šypsos ūkini
ty vaikas nusigandęs pasili
Krekenava, Kauno gub. rašyta, Vienos žinios skel Užeinamą vietą, be kurios Onos draugija" ir "8usivle- nes pardavinėjęs tiktai ik- užbaigęs gerai metus,
ko gri&ioje, Kuomąt subėgę
Tris ūkininkai —- Antanas bė taip, kitos kitaip. Bet daugumas, po senovei ieško nyjimo L, B. Katalikų** kuo bok a ir kitokius mažmožius, kias motinos širdis u|a]l
žm'onės išplėšė langus ir išZalatoris, Janas Balėikonis sausio 29 d., kaip praneša dami Šilumos, būtume krovę pa, Į "Sv. Onos draugiją** o taipgi stfvo barsda ir per* nus gražiai kūdikį,
leidė durnus, atrado į\ visiš
jaunikiitiįf
ir Jurgis Balėikonis, i nieko Peterburgo laikraščiai, rai- sunkiai uždirbtą skatiką i praeitą nedėldienį įsirašė daug "savotišku" mokyti džiaugsmas
kai užtroškusį, gulinti ant
kuomet ansai užbaigiaKai- dešimts naujų sąnarių, Ga nubaidųs žmones.
nelaimėje Vilniuje per dva nisterių taryba jau galuti aludininkų kišenius.
lavoi,
jog šita drau*
kyklą! Ramios ir bi
rų lioitaoiją gruodiio 8 d. nai nusprendė Vilniaus ge- kurių norėta, kad leisty par lima tikėtis,
—
Vasario
20
d.
buvo
Mo%
gija
gi
aiiai bujos ir pasi nai gražios p. Antano Yf$>- tosios valandos žmogui
sinešti
nuo
žydelio
į
tą
namą
neral-gubematoriją
visiš
1910
m„
gr]šo
namo,
Kreke
Tauragė (Ras. pav.), H
kai panaikinti, Genoral-gu- alaus išgerti; bet labai iš darbuos nemažai vietinių ciuno vostųvėB. P. VlnMu- tai paprasėidusla tik 4*1
navoje
A,
Zi
rado
arklį
te
18 \ 19 dion$ Sio mėnesio
padarė
mūsų lietuvių labui. Garbė lietu nas yra virėju (kukorium) miškų daiktų, natui
bernatorians pareigos bū mintingai
parjojo
namo,
o
abudu
BalTauragės vartotojų draugi
apsireiškimų žmogatis
siančios išskirstytos tarp vi gerb, klebonas, kad nesuti vaitėms, kurios suprato "Pequoig" viešbutyje,
ėikoniu
pasiliko,
ieškodamu
jos sankrovoje sugavo va
toje. Kaip gi, tat* ^ |
daus reikalų ministerio ir ko; nes, jeigu ten leista būtų reikalą organizuotles į sa
sau
pažjstamų
(mat,
buvo
Kaivs teūdlMBii
gilių, 14 metų vaikina iš
vąją draugiją!
didelis turi būti dftfet
gerti
alų,
tąsyk
mažai
tas
Vilniaus
Kauno
ir
Gardino
m&gės
diena),
kad
kas
pavė
Tauragės miestelio. Tarna
mas, kuomot pasisekii
Reikia pripažinti, kad
gubernatorių, Vilniaus ge» namas skirtųsi nuo alinės.
—
žėtų
namo.
Jonas
B,,
nega
vo jisai pirma sankrovoje,
turališkuose dalyktt*
Čionai yra susipratusių lieM
M
neral-gubernatorijos panai
vęs
arklių,
parėjo
namo
pės
\
Viltis
.
bet buvo prašalintas. Užsis
sąryšį su viršprigiml
tuvaičiy. Štai p. Janulaičiu
kinimu valstybė susituupįs
HUDSON, MASS.
čias,
o
Jurgis
B,
rado
pažįs
lėpęs krame, naktį atsidarė
!
Ar
gali tat įslvaj
tė su p. Čebatoriuto palios
kasinėtai 60,410 rublių. Vil
tami)
uk»
A.
Kristinaitl
su
duris, išnešė vyno, žvakių,
Miestelis nedidelis. Liotu- džiaugsmą kunigo, kuiiil
skaito po kelis laikraščius,
niaus general gubematorija
Žuku,
kurie
apsiėmė
pave
SVARBU ŽINOTI.
saldainių ir kitų daiktų* su
o pastaroji net savo gimi vių bus k^eli šimtai, kurie sigyvenęs tarp žmontyį
skaitysis
jau
panaikinta
r t i ji ligi Dvariškių, iš kur
4
krovė i tušSius pakus prie
nėms
Lietuvoje
uirašė
Šal dvasiškai labai apie isti. tių tarpe yra skaitlingM
nuo
liepos
1
dienos
šių
metų.
Turime atspaude iv, Ro
toliau ligi namų turėjo par
kromo, kad parėjus parsi*
"Šventosios Onos Miestelis visai šalia Clin rys, atpratęs ndo dor<)fc
žančiaus Ujemnyčias. Pen tinį'.
vežti jj lentas. Prieš valiuo
ton'o, tai kai-kurie nuva tikėjimo, paskendęs
neftti, o kitus parslneflė. Jau
draugija"
net
mato
reikalų
Matininkas lietuvis. Vil kiolika tajemnyčių kainuo
jant visi gerokai Jlgėrė, Išjin šį darbą soniai bedirbąs,
knygynėlį,
nes žiuoja į Clintoną išpažinties kliavime bei nedory,!
valiavo,
Dar smuklėj bū niaus gub. ūkio komisijų ja 10 centų. Kalbantieji Ga įsikurti
namus jo tėvų,
pas tenaitinį lietuvį k uni- kuomet ilgainiui pas
nant, Jurgis B„ pasisakė vyresniasai matininkas p, vėnioje roiančių tepasirupi daug yra reikalaujančių
itar daugiau vogtų daiktų iš
gę. k Ne tik tikėjlmifkai, kad to būrelio kaip ir
kur buvęs, kokiuo reikalu Stasys Renigeris paskirtas na parsitraukti tajemny knygų. Dieve, joms padėk!
radę. Pagal nurody*
"Šv.,Onos draugija" ėmė ale ir tautiškai ifctųviai Čio ale jau visi — broliai i*
ir U . Tai, matyt, girdėjo ir nuolatiniojo Vilniaus apskri čias. Adresuokite:
vagiliaus jam drau
rupinties inkorporuoti savo nai — apsileidę. Daug i*et šers Kristuje!... Kaip
Bevapašaliniai
įmonės,
ties
ūkio
tvarkomosios
ko
gavęs vogime vienas bernioir lenkus nuduoda. Gal tai bono Širdis turi džinu
"Draugas11
draugijų.
iiuojant,
J,
B.
susivaidijo
su
misijos
nariu.
m o k y t t a i pro"Tautiškojo" Susivieni dėl įtekmės "Keleivio", ku- virpėti, kuomet po skal
3 1 4 1 , Markei S i .
Žuku. pastarasai tat ir iš
gų nemiegotų naktų, pt
jimo kuopa ima pakrikti. ris ėionai yra išsiplatinos.
sviedė i\ ii vežimo, gerokai
Alsėdžių vala*iatts (Tel
Wiikea Barre, Pa.
<4
M
Oionai
susitvėrė
^io- dėlių galvasukfių, kltd
Skundfiasi
sąnariai,
kad
apdaules.
Ar
tai
J.
B.
buvo
šių ap,) sueiga nutarė mo
(J^eseinių pav,b
erntrališkoji valdyba nei ui tuviŲ Kooperaeljiuės K|«u galėjus dideles, .
Ąjok tiek šviesos pradėjo labai girias, ar Žftkas taip kėti po 3 kapeiki nuo kiek
tomas ir slaip pasij
tuvėu Ko.", kuriai
l\
nei
ui
tą
ir
suspenduoja,
smarkiai
ji
sutrenkė,
kad
J.
j
vienos
valstiečių
lemta
dekristi ir ant mūsų apyllm
eias periškadas ar ta
Rimkus parBavė savo Iv
kaip antai vittinį s
kės. Kuomet 1909 m, sodic- B. nė nejuto* kad jis guli ant i šimtinės Telšių vyrų proradimo išteklių,
tuve.
l
| rių, kuris buk tik
ijų tarpo (apie Upymj) laik kelio, Atsipeikėjęs, griebia- giuumrajai laikyti.

Korespondencijos.

' •

h

ii

i
.

'

•

:

•H,
11

V

•y i

m

•

m
JH.

l' j

m

Hi

V

*

• •

•>*-

7fw|^r?'j'

DRAUGAS
'i! aiUMlĮlMIl.'l'UHUIlUl •fffff

^ISį^yTiiSĮ»i

• i<Wi-w į i ^ d į w> jį.aę-*"**

M

MII

^i^nrifaįr^^įjįina, t^ijE i;» į, • •+•»•*

r*?

II .

S

Į lietuviškos sesers,
aštnu -valstijos poljeijos ya kelios ka hadai girtinai sužeista,
UŠbaigto* išvaizda atsimainė kuomet j tį C\I)vaugą >. Ligsiol ne- sau į bumą jsiiU^it *\ .
Spreskito-gi patįs, ar pa nios sesers naujukės ir vie įdešilints galvijų augintojų o jų nam ii su žemo sulysudėti pliovonių pilnus "Keleivis"įumėinu niekur korespondeu
t _J|nyėios % -nokiantį
| ^ v i * k ą j ą auką ant puikiai nustojo įtekmės, gi eambrid-jdijtni iš šio miestelio, todėl nusus kvietimai nežeminami kandidatė I Rozalija Pauk mušėsi ^11 dvylika indijonų [ginta ir viįus turtas sūnuiUUIMI tautos i
ieiutė. Motiniškojo He«erų Tusearora giminės, Pasta k i n t a .
j|Ąugšėiausiamjam įrengtojo ge'ėiai ėmė skaityti rimtą iv prisiuuėiu šitą žinute.
Dainius
BiuuŠės prasidėjo nuo to,
"Dranga",
8. J. S.
namo \\\\>\ eiit unmas yra reu rieiiisieius ko\a užsibaigė
Klkuro!.
O žmonės!.
Kun. J. J. Jakaitis.
ujamas pradžioje vaka<*ijųV apverktinai, kadangi aštuo a<l atidalyta krutančių pa>ė mūsų žmonės, kurių
2-a d i e n ą I , i e | »< »s m ė n .
ni jų žuvo kovoje, o keturis; veikslėl'ų leatrėlj vien nejįirdyse taip giliai (sišakur
suimta.
I> l'allųjų pusėsjgrains, T;, tai baltieji įpiršo
kaip dideliu
t AMDUMlHii:, MASS.
LOAVKLL, MASS.
puolė tik vienas polięiuonas, ir ta namu sugriovė, o nuėję
susiiii
, NKNyPON, MASS.
i ittiiai
Kdvanlas Ilogl,
[udijonai į juodųjų užgyventą miesto
\asario 2*J <t. laivo ėia kol
grandim, kuomet po akiįvsDarbai pas mus pa gėrė j* *,
buvo pažvelgti užmušime j dalį, ant ,ų išlieju savo pikH)U, po dideliu ir skaitliuku
Šįmet /jema tik puiki Dirba pilną laika, da-gi vir kas privatinis katalikų ba/
keturių galvijų augintojų ir tuma.
Įjtttlkų pavaitaus susilaukia ėion! Uevaikšėiojaut aplink šaus paskirtų valandų, kai. i«\ėios pašventinimas. Dalyvogime arklių ir veršių. Ti<«
Kmarkns lietus sustabdė
į|aau bažnyčios, kuomet ir sį miestų, kaip kur matyti, kuriose dirbtuvėse iki m vavu visi apielinkės lietu
jie indijonai buvo tikra, vi- rasinę kovą, kuri nežinia
viai kunigai: T. Žilinskas,
įjuos varpas skardžiu,
ma jog klevai spurgus mezga. vai. vakare.
sos apielinkės baidykle'
kaip butu užsibaigus. Ureijltltlu balsu užkvieėia daly- Tikrai kalbant, šįmet /iema
Čionykščiai lietuviai pra A. Jusaitis, .1. Hukaveekas,
ėiausia butų buvę daugiau
K u t i padėkos aukoje Tam, labai maloni. Vien šį mėnesį deda judėti ir šį-ta veikti J, Jakaitis, V. DraguueviHolandijos farmeriai Ame
Negras augštam urėdui \ nukentėjusių.
j f U kurio valia ir dėl kyuio tėra galima skaityti pilnai Buvo keletas prakalbų, ku ėia, L. Tvla, K. Urbanavvrikoje,
\Yasluugton, D. C. Prezi
H p b ė s t lt ji maldnamiai yra snieguotu.
Pėsčiokas. riose sumesta tautus na ėia, vietinis klebonas KrasApvogė truty
niekas
ir
portugalų
kunigas.
dentas
Taftas
paskyrė
\Yii! pastatyti. &itas džiaugsmas
New
York,
N.
Y.
Laivu
mams Vilniuje 50 dol., o l!)
St. Louis, Mo, Du gerai ii
į; patiku kun. J. Krasnieka ir
vasario teatralinė draugija Iškilmingos mišios su asista "Noordam" atplaukė į Su- lliam'ą JI, Lewis'ą įšįBostof Jnnsų brolius eambridge'statė komediją: "Amerika tapo atlaikytos vietinio kle vienytas Valstijas trįs šim no, nigerį, g(»nerališko pro- apsiginklavusiu ir su llčybono. Pamokslus sakė kun. tai penkiosdešimts Holandi kuroiM) pagelblnilil^U teisda- nomis ant veidų sulaikė trū
8ins, Vasario 22 dieną, kuo- OTtCIiARD LAKE, M K i l Pirtyje".
T. Žilinskas ir K. Urbana- jos farraerių su savo šeimy rystės ministerijoje.
Tai kį Iron Mountain linijos ir
»iot prasidėjo pamaldos nau
Parapijos
reikalai
eina
Šįmet kai-kol nesiseka lie
vyeia. Pamokslininkai ypač nomis, kurio pirks ukes dar pirmą syk negras užimą pagąsdina tarnams revol
8v. P. Nekalto.Prasidė*
<4
tuvių literatiskąjai
Liotu- kuopuikiausiai, vis tai ačiū pabrėžė faktą, kad balny
valstijose Illinois, lovva ir taip augštą vietą tame de veriais, f į ė m ė iŠ tavorinio
balnyMoję. Balny čioa
1
vių Viltis ' draugijėlei. Va tariant mūsų darbščiam kle čių reikalingumą geriausia
vagono keletą pinigų pake
Wiseonsin. Kiekvienas far- partamente.
į l S v e n t i m o garbė toko kun.
sario 26 dieną mūsų pirmi bonui kun. K. Urbanavičiui. prirodo pačių žmonių noras
lių, gulėjusių geležinėj spin
merys atsivežė užtektinai
% Žilinskui, iš So. Boston,
Levvis,
buvęs
federališko
ninkas ėmė i r . , . atsisakė Moterių draugija įtaisė į jas statyti ir gausiai joms
toj, ir pj\sislėpė, Pirm paąflnamjam
eambridgo'čių
pinigų ūkio nusipirkimui, prokuroro
pagelbininku
nuo pildymo savo prieder bažnyčią puikų šonini alto- aukoti. Kas ypač paaiškėjo
po pačia ir nemažiau, kaip Bostone, yra gabiausiu neg pildysiaij; vagyste, niekadėĮlebonui.
mių* Buvo vėl rinkimai.. ri", su Aušros Vartų Pane Oambridge, kur į trumpą
po dešimts vaikų.
rų advokatu
Suvienytose jai surišo to vagono klerką
Iškilmingąsias šv. Misiąs Pirmininku paliko iSrinktas lės 8v. paveikslu.
laiką tapo pastatyta ir pui
M. MeB^bblns'ą ir užkimšo
Valstijose.
—
Algos
gaus
atlaikė patsai klebonas dija- draugijėlės
sekretorius
Žmonės pas mus užsilaiko kiai įrengta didelė, graži
Moteris politikoje.
jam įgerl% kad nešauktų
5,000 dolerių metams.
JMinanjant fcun. Jusaičiui ir (ralt.) P, Lapelis, o jo vie
graliai ir padoriai. Yra, ži bažnyčia, draugo su mokyk
pagelboh. Spėjama, vagilius
Olympia, Wasb. Kaip ži
jmbdijukonaujant kini. Ja- ton sekretoriumi paliko p.
Ir ką čia reiškia tušti
dikčiais pelnius, r
noma, girtuoklių ir ištvirl^ė- la.
noma, Washington valstijo
|aiftiui.
Pamoksle pasakė Čėsna*
paklydėlių žodžiai, kad ku je moteris turi lygias teises
lių — bet kur jų nėra f
Hterling, UI Ikišiol nesu
kun, Urbanavičius, sakydaMat, renkant valdybą pra
Nuiiovė užpuoliką.
nigai yra tamsybės apašta su vyrais politikoje, ir ke gauti vagiliai dasigavo banLowellietis.
taas apie nmldnamius, tik- dSioje metų, reikia gerai pa
lai 1 Kur paklydėliai su vi lios jų užima žymias vietas kon \VahnitV, IU„ ir sudras
Paragtud, Ark. Nogras L.
mios balnyčioj* žymes, iš- galvoti u i ką balsuoti, kad
sais savo nenaudingais pa valstijos legislaturoj. Taigi ko kasą dynamitu, pasiėmė Meadou
užpuolė nakčia
amas apčiuopiamas, bet Mrinkus atsakomus asme
sigyrimais pastatė nors vie pastaromis dienomis, smar keturis tūkstančius, dolerių jauną I!mą x Wilsonlutc, vė
K
D
N
S
l
N
d
T
O
N
,
ILL.
visų nepaatebo- nis.
Nenusisekę rinkimai
ną jei ne doros, tai bent švie kiai paagitavę,
moterėlės ir niekeno netrukdomi pa lai namo grįštančią ir nortlusijas;
kongratu
Inas ko
draugiją veda is tikrų vėlų,
Ir dar vis pervarė 22 balsaįs [iries 19 bėgo. Poliemuiiai su kelioli jo nusivesti į ^ tamsią alę,
Vasario 2(i d. 1911 m. timo įstaigą f
tavo klebonui ir parapijo- negali gerai veikti. Atsitin
Draugija šv, Vineento a jiems nenusibosta girties, bilių, užginantį kumščių ko ka apsiginklavusių mieste kur, žinoma, butų savotiš
)\\\\\*> kad i taip trumpą lai- ka taikiai, kad visai isįra.
Paulo parengė teatrą su dai kad kovosią ne žodžiais, tik vą visoje tojo valstijoje.
Drąsi
lio gyventojų vejasi pas kai su ja pasielgęs.
ą pastatydino tokią gražią
X.
nomis ir deklemaeijomis. faktais. Tuščios patrankos
mergina* vietoj šaukti pakui, bet dar be pasekmės,
Inyčią.
Žmonių prisirinko pilnutė tai visi jų faktai.
gelbos i įtraukė revolveri iš
Nepasitaiaanti vagilė,
latiesn yra už ką
Nubaustas ui nepadorius kišeniaus ir vienu širviu pale salė, net vietų truko. Lo
OambridgeMo lietuvių ka
ambridgo'čius.
Bažnyčia,
Kaušas City,* Kaušas. Tik
laiškus.
šė, relisoruojant P. Kl. Jur talikų bažnyčia stovi prie
giddė negrą negyvu,
WllBOSTON, MA8&
uju stiliaus, — ir
ką išleista iš kalėjimo, kur
gelioniu!, vienaveiksme ko Windsor gatvės, Pastatyta
Madison, Wis,' Wiseonsin son'iutv teisėjas ne tik ką
16 ir g m l i . Ypač (altosėdėjo
už
vagyste,
tūla
Ber
a
Iš Bostono ketina pradėt mediją \
Neatmexgamas bizantiškam styliuje.
Mo
universiteto profesorius Ii*- paliuosuvo n\io atsakomy
ai) aukuvai— puikia; jie eiti naujas laikraStis. Pasita
Liebeeke,
daugeliui
žino
masgas". Turinys veikalo kykla (taisyta apačioj pagal
bės, bei dar pagyrė už drą
win
Bilman
tapo
krušos
vy
rbti visi trįs iš grųsto rodysiąs apie rugpiuėio mė
ma po vardu "Fainting Ber
są,
gana juokingas. Tenai pa naujausius
Massaehusets
riausybės
suareštuotas
už
us ir turi grietinės bal- nesi. Tiesa, naujo laikraščio
šiepia tuos tamsuolius-lietu- valstijos svarbaus reikalavi- tha" (alpstanti Berta), tą siuntinėjimą begėdiškų, la
spalvą. Neturėdami jo- reikalingumas čionai nea
vius, kurie niekina savąja mus. Tas viskas tapo nu pačią dieną pavogė laikro bai padorumą užgaunančių Pasimij* Kanados budsUs.
* b u f i o neartistas gal bejotinas, nes *4 Keleivis M,
taip gralla ir senobine lietu veikta kun. J. Krasniekio dėli, prie ko ją Vėl sugauta. laiškų augščiau
Toronto, Kanada.
Mirė
minėtojo
o ypatingo Uayk nepiMi- kaip žinoma, yra vedamas
viškąja kalba, o nori pasi pastangoms ir gerų parapi Teisėjas Lotshavv nubaudė universiteto mokiniams. Da čia 1). įT. Uadolippe, bude
tų, bet isiiiurėjiuų kiek siaurai, partyviftkai. Jis tin
puošti svetimomis lenkiško jiečių lėšomis. Tamsumas ir ją 90 dienų kalėjimo, išgir rodžius pono profesoriaus lis, kur& savo gyventojo pa
Ibi nrtiimo ir symboliškuino ka vien soeijalfstams, o tų
dusi ištarme, vagilė pradė
mis plunksnomis.
Lošėjai paklydėlių
Jis
kalte, sfldžios nuteisė jį pen kulnė Vįi žmogžudžių,
įtekmė
Tam*
mml
Zhm ir neatsillari! soeijnlistų Stonai nedaug.
atliko savo roles gerai, juo bridge'iuje labai sumažėjo. jo alpti ir visa gerkle rėkti, keriems metaiim kalėjimo buvo lnbai mylimas vaikų,
kad velik ją pakartų, negu
įAukurai atftvieėia visi} baž- Dargi, U to laikraščio skil- kų buvo "kiek tiktai keeš'\
l W t LeavontvvorthV, Kaus, nes ji|)S glamonėdavo ir
Šių žodžių rašėjui teko gir
kalėjimai! grąžintų. Sykiu
įiyfii*.
Įtaikios, žinoma, ir 8ių staSiai dvokiu, todėl visi Po teatrui vaikai - Visų Sv.
pirkdavo jiems visokias .do
dėti nuo vietinio advokato
apreiškė, kad atlikusi baus
ĮtheijuH, uea į d i r b t o s is tos janate jaučiame sveikeanio lietuvlšk. mokslainės (kanu*
Nušovė p*tėv|,
vanas ir mokydavo įvairių
anglo, kad dabar tarp lietu me vėl vogsianti, nes tai jai
paėios medSiagns ir to paeio dvasiška peno reikalingu mokina šv. Kazimiero sesevių daug mažiau bylų ir tą- įgimta ir niekaip negalinti
Davenport, lj)\va. Hudolf žaislų. jPaprastai vadinta ji
itiliaus kaip ir aukurai. Au- mą, T a t reikalas turbūt ir rjs) puikiai deklemavo d aks
ris) puikiai tleKlemavo ,jaks s y m o H l po policijos stotis, susilaikyti nuo prisisavini- Brandenburgi 21 metų jau geležiu fu žipognm su karve*
įlcfunii ir staeijos — tai vai- gimdo naują laikrašty Jis
tįu "Lietuviu giesmė" ir ^lim
vietiniu kunigu pastan nio svetimus nuosavybės. nikaitis, nušovė savo patėvį lio širdfia. Turėjo 56 nietua
u
M
aius paiaugoH tirtiitno mo- vadįaia
L a i s ^ , ir lada lietuviškąją kalbą". Links
Gausą Muenturi), nes tas amžiaus ir labai gyi'ėsi savo
goms
tapo
prašalinta
daug
Matyt
ji
serga
kleptomaniį4emiAk\)jv laiktj.
Galima laisvę ne vienai kokiai par ma ir -graudu darėsi klausavo pačią, o Rudolfo moti užsiėmimu, nes tvirtino, jog
girtybės ir peštynių per ves ja (vogimo manija).
įjttidati, kad didysis aukuras tijai, bet viatomV Roeijalis- sonties, kaip tie mažutėliai,
ną laimi kankino. Užmušė paliuouuojąs svietą nuo patuves ir krikštynas,
ntatejo apie pitMintro tnks- tai gi laisvę pripažįsta vien ta mūsų ateitis, savu skar
jas ir jo motina lhiosnoriai vojingtį Žmogžudžių.
Dar vienas daugiau priro
Maras Spokane, Wash.
tanfio dolorit). Visa bainy- sau, Bet jeigu spėti apie bu džiais balseliais apsakinėjo
atsidavė policijai
dymas, kad kur yra bainyUia kalnuoH netoliese $80.- simąją laikraščio pakraipą. uldotis "Lietuvio ir Katali
Spokane, VVash.
Šiame
Ootohas pralošė kovą.
čia,
ten
platinasi
dora,
tvar
|000, Nors J taip trumpą lai- iš apsigarsiuusių leidėjų pa k o " ir kaip ji© kvietė mylėti
mieste apsirgo knkia tai li
Nev. York, N. Y. Pasta
ka
ir
apšvietimas.
į ką
eambridge'iiai
lal>ai vardžių, tai prieaieitų sua savąją kalbą, Ant galo dai
ga ir greit mirė dvylika as
Ne\v York, N, Y. Šitame romis dienomis einasi ftla
Reporteris.
auky, tik, ii- bejoti J ar sugebės jie liurėti nos: skaitlingas vyrų ehoras
daug su
menų. Liga esanti labai pa
drutuolius
uoste sulaikyta laivas "Ca- visasv lėtinis,
kia iki tai ant visokių dalykų ne per toa draugijos, vadovaujant
ttoma, to
naši į bubunišką marą, per
ronia" atplaukęs iš Neapo- Frank Goteh HU trimis prie
liua metus savo partijų* akinius, nes, A. Pociui, padainavo: "Liud
j i u m a i . Jei
tai gydytojai ir visi miesto
liaus, nes vienai jo pasalie- šais* kuriuos jis prižadėjo
butu taip pa kiek linoma, yra tai partijų nas varpo balsas" ir "Te
cambrid
gyventojai
baisiai
persigan
NVATERBURY, (X)NN.
rių sirgo ulkrėžiama^ liga* parmeftl į valandą laiko.
GVO garbės, įmonės 5 beveik visi dabarti- kėk dukrai 1 u i bajoro" A.
langys suly
dę, kad ji toliaus neišsiplėslabai panašia ant džumos. Du prjelu pasisekė Gotchui
tai galima b u t tikėties, jog nieji ^Keleivio" darbiniu- Pociaus. Dainos klausyto*
3 dieną kovo šv. Juosapo tų.
•
(lydytojai bando gerai ją iš parmuįti į labai trutnpą lai
ikola ne po labai skaitlingų kai. Man rodos, kad reikalas jams labai patiko, prisiėjo lietuviški)* parapijinės mo
tirti,
Tuo tarj>u*gi laivas^ ką — į penkiolika minutų,
jj m*ty iinyks.
Bostone laikraščio, knri ga net antrinti. A, Klimavičai- kyklos vaikučių buvo pirmo Nabasnikas sugriio namo.
geriaus juo atvykusioj ie tu* bet tračias, gi^ekss Domeji
Komunija.
Priėmė
pirmą
lėtų
imti
J
rankas
ir
Smogus
Akla p0i*voriant ^ puikius
tė padainavo solo, prita
Rogers, Arkansas, Danie rės atsėdėti kvąrantaną,
tral, taip gerai ėniėsi, jog
Komuniją
49
berniukai
ir
katalikas,
ir
dabar
nėra
ap
"j-iuurua Cambridge, Windlius Ooode, kur} seniai šei
riant pianui, "Bgėjimas"
Ootehas neįveikė paguldyti
65
mergaitės.
Vaikučiai
pri
f
myna apverkė ir išdalies pa
j Wr o gatvėje, suramina lie- rūpintas,
A, Puotaus ir "Barcarolle"
Kruvina kova,
jį į laiką ir pralaimėjo kovą.
leidžiami buvo prie pirmos miršo, jį kadaisia ant svietu
Baatenis.
t u t i o kataliko Širdį šauni
C. Gounod,
Dainininkė už
Wavverly, Tutini. Upe atKomunijos baigę 7 metus, gyvenus, netikėtai sugrįžo
p i n t i s , kad da męs lietuviai
ai.
puikiai išlavintą savo balse
pladkė
čia
nefcinia
iš
kur
regimai
vaikai
yra
gerai
mo
". • • • •
namo ir visus, laikusius jj
kur-kas augftfiaus statome
f
li gavo dideli rolių bukietą.
Milton Jundtion'o, Wls, f
kinami, ypatingai katekiz už mirns|, neišpasakytai iš diktoka tuščia valtis, rulas
aavo tikybą \\i tautybę} To
Paskui Visų Šventų par.
Dan Warrer ir jo žmotta paė ugnelė sunaikino vlešbut] ir
A U B U R N , MAINR.
mo, kurio mokina vietinis gąsdino.
SavU,
mat,
laiku
kia mala lietuvių naujoky
mišras ehoras užgiedojo tre
vargonininkas.
Visoj mo buvo pasklydes gandas, jog mė ją nuosavybėn. Tuomet laival«orčių pardavinėjimo
ii" ne pasistatė taip puikią
Miestelis nodidelis, apgy jetą dainų, (Ha vėl nebuvo kykloj lankosi vaikučių par
atėjo W. P. Bust, agentą* ofisui padalydama* daug'
JI
Ooode,
tuomet
viešiantis
bainyėią, tiek šaunių mald- ventas yankių. Lietuvių 6" galo rankų plojimui. Oeis400 šimtus. Apart vargoni SouthamptonV, Anglijoje, patentuotų gyduolių finuos medŽifigiškų nuostolių.
namių gintarinėj Lietuvoj šeimynos ir kita tiek pavie-ltina, kad ir kįtos bažnytinės
St. fcouisV, Mot> supleš
ninko, angliškai mokina 7 nusižudė, O kad ir jis pats iš Cbieago, ir susirinkusiai
SU augstais gaurais dangų nių. Keturios Šeimynos turi d ra u gijos rengtų panašius
vienuolės praucusės.
Visą to gando neužgynė ir ilgus miniai pritariant, norėjo tą kėjo iydų maldnamis. NuoH fodo, o visa tauta po tiek nuosavius namus: M. čereš- vakarus. Tai žmogus ir laiką tvarką veda pats vietinis
valtį nuo Warreno atimti. stoliis aprokuota ant $20,
metus
saviskioma
nerašė,
vi
kukavimų, po tiek gralių l o kovičius, A. Danius, M, Dri- praleistom atsakančiai ir iš
klebonas kun. P. Haurusai- si buvo persitikrinę, jį žu Pastarasis gindamas šovė ir 000, n usekuracijofr *gaus tik
d i i ų . . , nejstengia pasista gotas iv Isekevičius,
Visi girstum daug ko pamokinan tis.
ant vietos Bustą užmušė. devynis tūkstančius dolerių.
vus patžudžio mirtinu.
tydinti
ui
keliasdešimt* jlcs gerai pasilaiko, Dievą čio, O ne taip, kaip nekuriu*
Sukusiojo Salininkai tada
Portland'e, Qregon, sude
Oras
gražus.
Išrodo
ant
į|įttikstan<5ių "Tautoa N a m ų " myli ir pridera \ Lewiston\> iš jų (ištikru tik gėdą daru
Po didelio išgąsčio Uoo- puolė ant žmogžudžio ir jo gė (jideli medžio sandėliai
pavasario.
Sostu pilyje! . .
lietuviams') rengia smuklė
draugijas.
šeimynoje užviešpata jo žmonos ir abudu gerai firmos Gold Medai Shinglo
I Ntisidėfiau, jei nepaly- C1ia bevelk visos čeverykų se šokius Ir n e d r o v i dar Darbai neikiek nepastge- de\>
vo i a-apsakoma s dliautfH- primu&c, pusgyvius atida Mill and Moltnomah Lumr i no.
Panenupis.
l'jjnMiaiu jog per "sumą" gra ir dėiių (baksų) dirbtuvės. apgarsinimais kvį pti įmo
ber and Box Co., viso u i du
mas, kuomet persitikrinta, vė policijai.
iiai gn<»iė orkiestra. Taip- Lietuviai nemėgsta čia gy nių: girdi, "tliprai ome ant
šimti t tūkstančiu dolerių.
jog tai ne Uood'n dvasia,
Į ipat ir ehoras kur tai jau gc*- venti, nes nėra nei alaus nei mūsų puikaus baliaus visus
M
bet jis pats su kūnu ir dusia
GH3CAOO, (LL.
j;iriau giedą, kaip kad per degtinės, Auburn guli gra vyrus irmotepia, jaunus ir
Port Worth. Tex.
Per
sugrįžo pas taip ilgai apleis
[jĮjįaRventinhuą kampinio ak- žioje vietoje, šventadieniais senus, hėdimtk ir ba«<>tus,
Vasario 28 d. atvažiavo tus savuosius.
r tris valandas žmonių minia
į Stoens.
grasus
pa«i vaikščiojimas, sveikus ir U«i>tus, Ka jus iš Berauton į tliieagą ir ai>vielpatavo į^mutinėj šio
Kova su indijonais
H\\ diiaugsmu dar galiti nes gatvės gražios. Kiekvie eidami kur kitur u i t ik irta slgyveno ftv. KA/.inucn» fleo <la!yj. visaip kankintobėjti^ kad Oambridge'a na šeimyna prilaiko laikrhš- mokėsit, tai pa* mus u i tą serų Motiniškame Name dvi
Heilo, Nevsda.
Pulkus
negrus, kurių kelioli-
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DRAUGAS

Syti.
Filosofavimai ir pa nės, kūrinus rupi ne para penketis metus kovoti prieš ti viršaus ant gerųjų, patįs nutarimą; ir tas nutarimas
J. Reiteiaitiaj
mokslai
korespondencijai pijos arba tikėjimu reika ja, kad tik ja numetus nuo pasitrauks į šalį arba tylės, taps įstatymu kad ir prieš
(TMI FRIEND)
parapijos sprando, o kova Ir Oresham'o įstatymas netu- lordų norų.
visai netinka. Tokius daik lai, bet tik.. . skambučiai.
šioje valandoje dar nepa-Įrės progos parodyti savo
Katalikiškas TrfilV'lMV
tus visados išbraukiame iš
Kas gi tam kaltas 1
Bandysime atsakyti teo baigta. Sus. Liet. A. gerų veikimų ir galybe,
ITALIJA.
Amtrikos LitUvi\| korespondencijų. Bet užtai
katalikų daug daugiau, neO, kad žmonės suprastų
labai trinka maža istorijėlė, retiškai.
mąmmm
Kataliką Bsfcalams.
Šįmet
pripuola
50-metivadinasi
išpasakojimas
Politiškoje
ekonomijoje kai]) laisvamanių ir eicilikų, visą šito įstatymo svarbą, nės sukaktuves atėmimo Ry (Atsakymas Marijampolei
-M- OrfaBas S. L. R. K. A. —
Žinomo tečiau visa vyriausybė ir or- tai nebūtų nei pusės tiek mo nuo popiežiaus ir pada
11 WUke»Barr*, Pa., kas kai p, kas, kodėl atsitikt* ir vu ra viena tiesa,
mokiniui).
ganąs
šių
pastarųjų
rankovaidų
įvairiose
orgauisaeikokios .pasekmės kilo iš to I Grėsliam N > [statymo" varktlTlrUdienlj.
rymo to miesto karaliaus
Klausimas, ar tui
visko. Bet eta reikia vengti Į du. {statymas sako, kad jei- se — ir rezultate nuomonėj jose, kiek matome Šioje va- sostine. Italai rengiasi ta iš
gvTs laisvą valią, fai yra,
A. t . E. K S. Sąjunga - Laidajai. užgauliojimų ir asmenišku- Įgu pastatysi ant lygaus laip- apie organisaeijų tokia, kad landoje.
kilme apvaikščioti kuotrukš
Apsistok, skaitytojau, pa- mingiausiai ir kelti visokias gali kų nori, mekeno nevi
snio gera, ir blogų pinigą, tai neretai galima išgirsti, j"\Z
ni^t.
Kua. A. Kaupas — Redaktoriuj. Pabai\ brandus bendradar blogas visados paims viršų tau -shu,...,,... Sus.v,,,,,,,. ,n:,styk o panmtvs, ka.l M- | ( , ( , m m s t r ( u . i j u 8
. ^
i e . Žomas, daryti, yra pakeltas
Į šį
U. AttfnUutė - Užveiidėtoja biaj, suprantate, dėlko dau Pav, Lenkija ir Lietuva mas
•ft
, t
, ,
, t « *odlių raSytoja* turi t e i - s l
Ą ^ J a ^ ^ ^ L dar gilioje senovėje.
klausimų įvairus tiek se!
gybė korespondencijų esti mušdavo XVl-me šimtme
Į t e Įr tapati tim 1y-Uf.
vauti kvl^iami kitu teitu
Visas korespondencijas ir kito* trumpinama arba perdirbi- tyje gerus pinigus, bet kitų giai paliečia visas nrgamza
.vės, tiek dabartinių laiL
v a d y b a i tečiau kaizeris ^ a l v o t o j a i a r l m
fUo20<|J|
kiua raitus reikia Aiysti pati
nėjama. Bet ir iš tų sutrum kraštų pinigai buvo prastes eijas: politiškas, bažnytines,
Praeitą subatą (kovo 4, Vilius griežtai atsisakė va- k u f ) į v u i r i t t u s i a i yra a t s a l ^
Rev. A. Ea\ipw,
pintų ir šiaip jau sušvelnin ni, vadinasi turėjo savyje moksliškas, laisvamaniškas,
pagal senąjį stylių 19 vasa z i u o t u R y m ą (mat nenori D a u g u m a . ^ j
^
u
14 Okuroh 8t„
tų korespondencijų
pusd mažiau aukso ir sidabro, ne soči jai ist iškas, ir t.t. "Tama
J
rio) sukako 50 metų nuo ap daryti nesmagumų Pijui ž m o g U 8 / k i o 8 . V I E ? lai
Pittston, Pa.
nėra laikraščio . papuošalu. kaip lenkiški ir lietuviški. ny Hali" pradžioje turėjo
^ Bct^
^
tą paims sosto w > s ^
skelbimo Aleksandro 11 ma X.). Jo vietą
prakilnius
siekius,
o
dabar
Su Icitokiais raštais ir-tfi Ir kas iš to? Būdavo, kara
Visus pinigus, ar tai prenume
nifesto, kuriuo tapo paliep įpėdinis Vilius.
darni klysta, o klydimo prie*
ratai, ar tai už "dlebaua" ar už taspat. Publicistų tikroje tu lius primuša daugybe duka kuo virto f
ta į dviejų metų tarpų pažastis
apgarsinimu* ir t.t. reikia siusti žodžio prasmėje Amerikoje tų ir kitokios rųšies mone
Liet. Soe. Haj/snvo pra
i*u>ri<fTnATiiA
' v r a ftrlm »tengimašli
liuosuoti visoje
Rusijoje
tokiu antraiu: Jr
nėra, o jei kas griebiasi tos, o žiūrėk, u i kiek laiko džioje kaip-gi augštai nešė
1 U i t i UUALIJA.
t y M f t p r l e 8 i n g u b f l d u aiftklt|4
baudžiauninkus.
Pačioje
"DRAUGAS,"
Valdžia išstatė parduri- ti klausimą, negu jį aiški
plunksnos toje dirvoje, tai jų Lenkijoje nėra, jų vieta si, o baigiasi intrigomis,
Rusijoje ir kitose šalyse,
314 E. Market St,
netvarka!..,
mui buvusiojo karaliaus ka- kitokių pažiūrų ar tikėjimo;
parašo tokį daiktų, kad rei paėmė prastesni bolandiški, muštynėmis,
kuriose
gyvena
išeiviai
iš
ea
WILEE8BARRE, PA.
Taip tatai kiekvienoje or
kia rausti ji beskaitant. Tai- angliški ir kitokie pinigai.
rietas, taip-pat dvi karietas, galvotojai, arba blogas su
ro valdybų, buvo didelės iš
esybės*!
Iii spausdinimas koiusti- # H r čia reikia taisyti arba Kraštui būnant užpiltam pi ganizacijoje ar šiaip jau kilmės sukaktuvių paminė kuriomis naudodavosi Lis- pratimas laisvės
tucijoą ar piakaty, ar tikietu ar atmesti.
giais pinigais, nuosekliai vi drauge gyvenančių žmonių jimui. Apie šitą svarbų isto bonos patrijarka. Karietos Kas-gl yra ta laisvė ir ka^MĮ
kitokio j tat panaiųt reikalai, rei
Feljetonėliai labai pagei- si daiktai tuojau pabrang- krūvose, kur maišosi lygini,
yra labai artistiško darbo, ir jos esybė, apie tai pakalhė*
rišką faktą plačeliau prira
kia tiaados kreiptios tuo padiu
daujaun\ bet nėra kam jų davo, kas traukdavo paskui be jokio skirtumo du ele
tikimasi, kad jąs nupirks simo čionai truputi plači
šysime ateinančįame nume
rašyti.
koks norints užsienių muzie- kad paskui goriaus butų
save visutina neužganėdini mentu: geras ir blogas — ryje.
"DRAUGAS"
jus.
Įima suprasti uiduoto kMu
Pasilieka vertimai, bet ir mą. Iš to rūpestis karaliui, blogas visados paims viršų.
314 B. M u M 8t,
simo išrišimą.
\
gerų vertėjų, mums trūksta. seimams, visuomenės veikė Todėl tokiose parapijose, ku
WTT.IOfLHATtMi PA
SUVIKNYT0810S
iŠSakome, kad žmogus
Štai redakcijos rūpesčiai jams, Ne sykį buvo bandyta riųs valdo ne vyskupas, \\o
v
TUOS,
laisvas, kada ji nevarfo m
Redakcija pasilieka sau
užginti vežti lenkiškus pini kunigas, ne bažnyčios įsta
išdėstyti kaip ant delno.
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
Kongreso
Extrar Posėdis ki pančiai. Pančiai, kuri
Dėlto tatai bendradarbiai gus svetur ir įleisti į Lenki tymai ir ne diecezijos statu
sol prisiunčiamus raitus.
yra laisvė varžoma,, pali tyfl
sušauktas 4-tai dienai
neprivalo pykti, nei ypač ja kitu salių pinigus. Nieko tai, bet parapijos mitingai |/
Laikai ir vieta raštu talpinimo
ti dvejopi: orutiniai ir vidilf
balandžio.
kolioti, jei padaroma ne negelbėjo. Visados pasiro- arba komitetas, visados vir
pridera nuo redakcijos.
riniai.
Orutiniais pan5l<di
dydavo flresbam'o įstaty šų gauna kuomažiausiai no
Prezidentas Taftas,' pasi
PUANCU/JJA.
|||tmeatieji rankraščiai nėra gra* taip, kaip jie nori. Pildome
vadiname kokią-nors orilti*
mo teisingumas,
rintysis pasiduoti bažnyčios
iinami redakcijos lėšomis.
tik savo priederme. <
baigus (U-amjam kongresui
Vasario 27 d. atsistatydi
ne priežastį, kuri aprib<ij
Kas nori geriau suprasti autoritetui elementas. To
kovo 4 d., tuojau sušaukė
Rąžyti reikia tik ant vieno pus
valios veikimų; pavyzdinga
lapio, paliekant plačius tarpui
tą įstatymų ir susipažinti su kiose parapijose anksčiau no ministerių pirmininkas kongresų į
extra-posėdį,
tarp.eili8ių. Popieros nėra ko gai. ,. . , , , , noriu eit pasivaikšėioti,!
P. Esperanto ^skaityk jo naujaisiais jo pritaikymais ar vėliau, bet visgi atsiran Aristidas Uriand. Priežas-,,
Ieties, nea korespondentams ir
W " f W ™*M f pūga noi nosį pro duris
is Nashun, praktikon, tam pravertėtų da lėtesni arba smarkesni su tis buvo, kad į radikalistai **į*
bendradarbiams rąžant ant abie- korespondeneijų
Paskutiniaiųe
posėdyje kišt neduoda; noriu valg
jų pseiū, da-gi smulkiomis raida* N, 1L, 4 , l)rau8o M 13 No ) su didesne atida perskaityti sirėmimai blogųjų elementų soi'ijalistai atstovo Malvy
štai kokius daiktus nutarė bet virėja kepsn} dar tik
mis, redakcijai labai dažnai pri pajudina svarbų klausimą
lupdmis
išreiškė
neužsiganė
su
dvasiškąja*
valdžia.
Blo
pro f. Gide'o " Politiškosios
sieina perrašinėti atsiųstus rastus.
kongresas: •
pradeda kepti; noriu
Kriesų,*svarbu žinoti, dėlk*» Ekonomijos
Priueipus" gasis elementas nužemina dinimų iš Briand^o politi
Norint, kad raltaa tilptų arti- katalikų draugijos labai tau
kos su bažnyčia: mat vy Apginkluoti Panamos ka nuot marsilietę, bet žan
iki
savamjam
laispniui
pa
(angliškame
vertime,
237—
ttiaiiiame numeryje, rankražtis
nalų.
ras užtai \ kalėjimą vedaj!
reikia pristatyti spaustuvėn ne Yė- kini patenka į rankas n« • 250 p.p.). Čia užteks pasa- rapijiečius — ir dvasiškai riausybė per lėtai apsiėjusi
Pastatyti du nauju šar t.t. Paniiais-gi vidurin
liaa, kaip S valanda išryto antra*' prielankių katalikų tikybai
vyriausybei reikia taisyti su katalikais, kad katalikiš
klįjfiį
jog
negeistinos
pasek
dianyje (utarninke).
kos mokyklos tebegyvuo vuočiu.
ir bažnyčiai rankas, dėlko
vadinanie priežastį v i d
tatai,
kas
pagedo.
mės Oreshnm'o įstatymo
jančios po senovei. Briand
šv. Kasimioro, šv, Juotapo
Permainyti
įstatymus ne, žmogui įgimtą,
Gręsham'o įstatymas!
•U4-UI
aa»
praktikoje privertė pažan
teisinosi tuo, j o g amžiais kaslink teisėjų,
ar kitokio šventojo vaidus
priverčia valią tiktai Tcą
gias Salia J vesti aukso va Taip. Tuo tiktai įstatymu
įsišaknijusių įstaigų nega
nešiojančios draugijos atsi
Tokia vidų
Paimti valdžios globon ną veikti.
tegalima
išaiškinti
anomali
liutų.
lima išnaikinti su vienu sy girias Baltuosiuose Kalnuo priežasSia yra norėjimas
kviesta visokius "pry ce
jų,
kad
žmonės
žino,
jog
to
Štai Oresham'o įstatymų
kiu. Pradėjus balsuoti at se (Naujoje Anglijoje) ir mės, gero," Negaliamo
rius" ir jiems dar užmoka,
kiam
ir
tokiam
vyrui
neru
galima lengvai pritaikyti
stovams, Briand gavo tik 10 Pietų Apalaehianiuose (Plo nenorėti laimės; visur ir
kad
smagiau
papliaukštų
Daugelis muaų bendraprie visuomeniškojo žmonių pi nei kiek nei parapijos nei
balsų viršaus. Matydamas, tų valstijose).
snmo jis jos trokšta. Mo*
darbių rugoja, kad jų korės* niekus prieš* tikėjimų ir gyveniųio.
Kur kokioje bažnyčios labas, kad.yra suk
Pastatyti pamaži užsieniu kokio-nors amato, kad ift
pondencijas ir šiaip jau raš šventuosius. Dėlko katali draugijoje, kokiojo parapi čius, girtuoklis, n e t . . . vagis kud nąturi pilno užsitikėjitus" trumpinamo arba per kiškosios draugijos išsi/.a<h. joje, komitete ir t.t. visi sų- — tečiau stos ui tokį nenau nio, pirmininkas palaukė sostinėse Amerikos ambasa* turėtų naudo, laimę; s t
giasi gerai elgties, kad
tik laidotuvių karės minis- das ir pasiuntinių namus.
dirbame.
Atsiranda ir to kai-kadų visai tikėjimo i
nariai turi lygų balsų, ly dėlį!
kių, ka baisiai rūpinasi, jei
Apžiurinėti garvežių pe užtai pagirtų. Kaikada t
Pigus pinigas pergalėjo terio, gen. Brun'o, ir padavė
Dėlko!
gias privilegijas dori žmo
laimės norėjimas nelen
gu nepamato koresponden
Dėlko, pav., Nashuos šv, nės ir latrai, ten visados la brangesnį, silpnas žmogelis rezignacijų prezidentui Fa- čius.
yra pastebimas. Eina, pad
cijos sekančiam*? numeryje. Kazimiero draugija, kurios trai paims viršų, visados nu pasidavė nedorėlio įtekmei... llicre'ui.
Kongresas noatllko sekim, Vaikinas keliu ir s u
Neseniai iškoliota mus be flarteris rodo, kad tai kata stums gerus žmones į pakam Kur geri, karšti, dori kata
Susidarė nauja ministeri kančių reikalų.
tinka nepažįstamą, niek
jokio pasigailėjimo už tat, likiška draugija, atsikvietė pį arba išstums visai iš or likai dingo? Jų nematyti!,.. ja, kurios pirmininku yra
Sutartis su Kanada buvo
jam neprasikaltusj žm
Jcad nopasiskubinome įdėti pseudo-kuuigų
MitkeviČic ganizacijos.
Tenai latrai Auksas pabėgo nuo sidab Monis, kraštutinis respubli patvirtinta žemesniame bun
Jli
korespondencijos
a p i e . . . ir užmokėjo u i blevyzgoji mokės rėkti, pataikys pasa r o . . ,
Tai visas išaiškini kinis. Visas kabinetas toks, te, bet senate tapo užslopin prišoka ir užmuša jį.
nais, rodos* tam vaikinui!j
koncertą, kuriuo vietiniai mus prieš katalikų bainy- kyti paniekinantį žodį apie mas,
kokį anais metais turėjo tu.
kios laimės, jokio gero too»t
gyventojai*nelabai tesiinto- 8iųt
Kad išvengus tokių ne Combes, t. y. suvienys, visus
dorų žmogų, kursai nutils,
Arizona ir Now Mexic<> gali būti, bet netiesa, t
resavo, ką-gi jau besakyti
priešbažnytinius
('lemen
P. Esperanto aiškina, kad pasitrauks J šalį ir pasakys: geistinų pasekmių, reikia
ligišiol nepriimti \ uniją, taip rodosi, Jisai užm
apie toliau gyvenančius!
šv, K^iimiero draugija yra "Kam dar man čia barties, taip padaryti, kad blogai tus. Žinoma, prasidės tuo kaipo valstijos, nes senatas
Tai-gi primename savo po įtekme tokių asmenų, ku kam pykties — tesižime elementas negalėtų paimti jau dar aštresni bažnyčios tyėia "neturėjo^ laiko" tų mas matė laimę arba taty
kad pinigų paB jį ras, bat
bendradarbiams, jog ant tų riems tikėjimo priedermės sau!" Kur kokioje organiza viršaus aųt gerojo. Katali persekiojimai, kurie numal- reikalą užbaigti*.
nuaus, arba bent pasiroft
pėdų dedame tik aktualinęs nerupi nieko, bet už tai pa cijoje ant lygaus laipsnio kų draugijos privalo apsi šįs iki kolei savytarpinius
Senate taip-pat tapo nus •
žinias ir labai gerai parašy rapijos pinigai ~ oi, oi, tik Stovi bedieviai ir tikintioji, saugoti, kad nebūtų priima vaidus tarp kairiųjų, bet ne lopintas (nešimas, kad sena stipresnis esąs, negu an
tus trumpesnius raitus. Ko paduok juos mums čion I ten bedieviai ims viršų, ar mi abejotinų pažvalgų sąna trukus nesutikimai vėl pa torius rinktų patįs žmonės, ir t.t. Tasai, kas yra laisva*
nuo pirmutinės rųšies jįailf
respondencijos, kuriąs rei Bot kad kunigas neduoda jų ba organiiacija turės pa riai, ypač kad tokie nepa kils, ir Monis'o kabinėtas ne legislaturos.
į Čių, sakoma, kad turi laisva
nueis
ušmirštin,
kaip
nuėjo
tektų
vyriausybei..*
Reikia
kia perrašinėti, randa vietą visokiems
'' šalaputams * \ krikti. Juk visos taip vadi
Senatas nutarė duoti pa nuo prievartos; kas nuo an
artimiausiame numeryje tik tai iiurėk ir atkeliauja koks namos tautiškos draugijos katalikų draugijoms ne tikdešimtįs kitų kabinėtų. '
Tuo tarpu Prancūzijoje šalpą iš valstijos iždo tiem.* trosios rųšies, sakoma, turt
tuometi kad nuspėjamo jas pseudo—ilgaskvernis ir iš-yra laisvamanių nelaisvėje. aštriai katalikiškos konsti
Amerikos laivams, kurie ve laisvę nuo būtinumo.
laiku perrašyti. Kodakeijos bu r noja k u n i g ų . . .
Jei kokia katalikiška drau tucijos, bet reikia ir dvasiš niekad nebuvo tiek susidauLaisvė nuo būtinumo y*#
žymų traukinių, kiek atsiti žioja k l i š o s siuntinius; bet
biure guli daug silpnų rasPrie progos galima pami gija pradeda priiminėti lais kojo vadovo, kursai apsau
ko pastaru laiku. Spėja, kad žemesniame buste apie tai trejopa 1). Pirmutinė vidl*
ty, kurių ir-gi nesiskubina nėti, jog vienos parapijos vų pažiūrų sąnarius, ten pa gotų organizacijų nuo ne
j naši veikimo laisvė (HjiH!f*rt
me dėti laikraštin. Ne v ie komitetas nesidrovėjo saky baiga viena ir ta pati: "lais geistinų gaivalų. Parapijo tai geležinkelių darbininkų nebuvo nei kalbos.
Kad privertus kongresų tas cxercitii vel eontradie*
nas jųjų niekados neregės ti visiems (buvo tai, kuomet vieji" papuls valdybon, ti se reikia, kad komitetas, jei kerštas už nepasisekimą pas
užtvirtinti kai-kuriuos vai* tionis), ačiū kuriai męs ga
kutinių straikų.
šviesos.
kunigas pavarė komitetų ir kėjimo priedermių atlikinė- kur jjs yra reikalingas, bu
džios sumanymus, ypafi su lime kokį norime veikimą
Nei vienas Amerikos lie paėmė parapijos valdymų į jimas taps panaikintas — tų renkiamas vien toks, kokį
ANGLIJA.
tartį su Kanada, preziden atlikti arba neatlikti} piav.f
tuviškas laikraštis neturi savo rankas); "Kam kuni ir katalikiškojo šventojo patvirtina klebonas arba
Taip vadinamas "Veto tas ir sušaukė extra posėdį * rašyti laišką, arba neralytiį
gėry korespondentų. Trūks gas turi vienas vogti t Dėlko draugija da-gi pradės kovo vyskupas. Kataliku dar nė
ta jų ir "Draugui". O, kad nenori, kad ir męs dalintu* ti prieš katalikybe! Nerei ra tas, kurs užsimoka pri Biirius", paduotas pirmi- turintį įvykti už mėnesio eiti vaikščioti, arba ne, giedoti, arba ne. Antroji v
A*quith'o
perėjo laiko.
visi butų tokie, kaip Baste- mimės žmonių pinigais!" kia būtinai, kad "laisvieji" derančias mokestis ir eina ninko
naši priešingumo (eon
• i • • • į •" ! •
nia, Kalkiuka, linnešys, Ui- Tos parapijos istorija pasi — pas mus šioje valandoje syk j i metus išpažinties. He per parliamentą pirmu skai
rietatis) laisvė, aėiu ktnrtai
!
neitist
rodys u i kiek laiko u Drau- vadinami "tautiečiais" — ras katalikas gyvena katali tymu diduma 351 prieš 227
Senatas patvirtino nauj> męs'galime vioną iš dviejų
butų didumoje. Užtenka ob- kiškai ir yra persiėmęs ka balsus. Tas "bilPiuii" reika
Daugelis korespondentų
komercijalinę sutartį su Ja t priešingų veikimų išsirinki
talikiškąja
dvasia,
velija
lauja,
kad
jeigu
žemesny
ligarebijos
—užtenka
kad
Bet
grįstame
prie
pakelto
aprašo ne atsitikimus, bet
j ti: veikti ką gera, arba ką
ir neskaitlingos
saujalės bažnyčiai gerovės. Apie sa sis parliamento bustas per ponija.
tik savo simpatijas arba1 an jo klausima
Kovo 4 d. pasibaigė kon bloga, pav., mylėti arba ne*
Kas gi tat kaltas tam, smarkuolių, ką įvairiomis vo parapijiečių katalikišku varys kokį norints piniginį
tipatijas, o kai-kadą net ir
greso sesijos, bet kadanjri apkęsti ką, dirbti arba tiu*
įstatymą,
tai
lordų
bustas
mą
geriausiai
gali
spręsti
tik
priemonėmis
moka
privers
kad
katalikų
draugijas
pai
išsvajotus dalykus. Kores
T a i g i jų tai ru privalo į mėnesį laiko arba nenutarta nieko apie sutari J giniauti, meluoti arba t e k
pondentas privalo būti tei ma savo itekmėn priešingi ti klausyti savęs kitus sąna klebonai
s u K a n i d a , tat presidentas sybę sakyti. Trečioji vadi*
užtvirtinti
tą
įstatymą
arba
pesniu
privalo
būti
pridaborius
ir
nužeminti
vis*
drau
katalikybei
asmens
f
Paga
singa* bešališkas, privalo ra
sušauks extra-posėdi 15 šio naši pąsiakyrimo (spertfl*
pridėti
prie
jo
kokius
no
jimas,
kad
į
katalikų
orga
giją
prie
savosios
normos,
lios,
dėlko
tose
parapijose,
syti apie tokius daiktus, ku
mėnesiu.
ea tionis) laisvė, kada iš dan
rie gali uiinteresuoti plates kur valdo komitetas, ne ku P a r y i d i i d galt kilti kad ir nizacijas nepatektų su ly- rints pataisymus. Jeigu to
Kongresas nutarė fortifi j
nepadarys
paskirtuoju
lai
ripmis
teisėmis
abejotinų
Seranton'o
lietuvių
parapi
nigas,
visados
eksperimen
nę visuomenę, o ne girti,
1) Parges et Barb.
ku, tai karalius turės t*-isę kuoti Panamos kanalą.
kas jam patinka, arba peik- tas pasibaigia tuo, kad i ko ja, kurią Upat pradžių val nuomonių žmonės. Jei blo
Psych. 10$, B.
užtvirtinu žemesniojo busto
t L ko j i s Rfttastta, arba ker- mitetą, įsiskverbia tokie imo dė oligarchija, o paskui ėmė gieji žinos, kad negali paim-
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<Jentralinė Susivienijimu
:i
ypi\U\ įvairiu voikimfy g&H* KOKIS ŽMONĖS NEMO "AUŠRA" IR "KATALI
valdyba. be Seimo turi tieįm?, kurį norime, vien* išsiKAS".
RALIŠKIAUSI?
SIĮ paskirti iA iždo $100 svari
Jlittkti, pav.% eiti vaikščioti,
Soeijalistų organas labai
Chioagoje yra draugija, biems lietuvių reikalams,
jįiritfuU, pagriežt ant skripM
sąmojingas.
Žinote,
k^
jis|**Aužra
vadinama, kuri sa- Susivienijimui ki> tai ienJOH,
arba
k$
kity
veikti.
•
Laiatos vftlioa esybė visų prasimanėf— Na-gi, kad! vo uždaviniu pasiskyrė svies klina tas šimtas dorelių, o
l|]m laisvės rųaiy turėti ne kunigai labiausiai nemora-.ti lietuvius prelekcijomįs, skaudžiamiemsiems mūsų
reikalauja. Jau yra pilna va liski žmonės ir vis dėlto, kadį Hutų tai ne blogas sumany- broliams butų didelė pas-!
<Uos» laistė, jeigu turime vei gyvena celibate, vadinasi neimąs, jei prelegentai, kurie" pirtis,
kimo iai»v\\ nes,*anot Aris veda paėios. Ana, koks tai save šviesuoliais laiko, tam- PaSelpinės draugijos ar
totelio, tada esame laisvi, ParJ'žiaus laikraštis apskel-i šuolius šviestu savo speeija- j negalėtų prisidėti po kokį
kada mūsų valia yra sava- bfi, įog teai ir ten kun. J.! liskumuose. Bet, deja, taip $50; kur turtingesnės ir po
%s
Aušrai" rupi $100, Visi aukodami, kad ir
**nko šeimininkė savo vei- M. arba 8. D. arba L, V. — ] visai nėra,
padėtuĮf£tol«8).
Yra filozofų ku- vis be pilno vardo ir pavar- \ ne lietuvių švietimas, bet; nepodaugiausiai,
[|ąrte- sako, kad valios laisvės dės —- tapęs patrauktas teis- Į priestikėjimiškoji agitaei- mėm jiems atsispirti prieš
AiSkiai ty u AuSros n i galingus lenkus endekus.
^•ybtu yja reikalinga netik- man už peržengimą Sefitojojja.
Męs mėgstam tankiai pa
j tai veikimo* bet ir priesin- prisakymo ir gavės mažesnėj tendenciją parodė tokios pre
įgumo, paairinkimo bei nu- ar didesne bausmę. Brr! ko-j lekcijos kaip: "Apie Tikėji- sigirti su savo gerais no
•»
— "Apie Dievą**, — rais, bet kas is tų mūsų ge
į Aidėjimo laisvė. Taip saky kie tie nevedusieji kunigai mą",
"Teologija". Kokiam tiks rų norų, jei męs jų nesiedami* pasirodo nesupranti) nemoraliSkiK ,,
^ v ė s esybės. Nes, pade- Bet tiek to su katalikų lui gal būti rengiamos to- kiam — nepildom. Anot vie
jeigu ai noriu, galiu ei- dvasiškija. Paklausykime, kios paskaitos ir kas jąs no pamokslininko: "gerais
Ą\ kur, noriu, galiu namieje kųkias baisenybes išdarinė rengia f Jei žmonių švieti-Į norais ir pekla išbrokuota".
J. V-t-s.
lėti, tai jau neikiek ne- ja protestonų vedusiejie pri- mui, tai tuščias darbas, nes
U laisvesnis, kada galė- ėeriai, Štai Bankoko %4Bal žmonės daug dauginti apie
tU i amukty>arba į bažny- tasai Dramblys** paduoda, tikėjtmą žino už tų referatų
elti. Pinin negu galiu } joj4 vienais praeitais metais skaitytojus. Reik, mat, žino
Redakcijai Prisiųsti
tr* 18 Šiųdviejų eiti, tu- tapo nubausta švelniau ar ti, kad apie taip augštus ti
Laiškai*
i*hi ėjimo laisve* turėti. T»- smarkiau 17013 protostonų kėjimo klausimus skaito
yat Teikia pasakyti ir apie priėerių ui baisų nemorališ prolekeijas ne kokie teolo^
gai arba bentgi žmonės ti
J^&alrinkimo laisve. Lyginai kumą. Ir taip J
kintieji, bet tokie, kurie ne Gerbiamoji kedakeija.-i* laisvė nusidėti nepriklauprie laisvos valios ėsy- Tembuktu, presbyterijo- tik atsisveikino su tikėji Neatsakykite patalpinti
toi*. Žmogus ir tadj* b\itų sa nų kunigužis F. O, B, nudū mu, atsižadėjo jo kaipo tai gerbiamam Jūsų laikraštyj
lto Teikimų seimininku, jei- rė su peiliu savo pafiią irža- syklės savo gyvenimo ir jų kelias eiles sio mano paaiški
$u ir negalėtų nusidėti; gino Įattį dukterj, UŽ tai darbų teisėjo, bet jo neap nimo.
Nlam —• niam I
lĮtora tada negalėtų iSsirink- teismas nuteisė ji mirėiop. kenčia ir tiek jiems tikėji Jūsų gerb. laikraščio No.
l tarp blogo ir gero. bet ga- Tapo atiduotas levams pra mas terūpi, kad jį kuovei- 9 III metų, redakcijos pasta
••" i i
i m
kiaus
išplėsus
is
tikinčiųjų
ryti,
t^ rinkties iŠ daugelio,
bose įsibrovė keletas neaiš draugiją, prašydamas stilietuviu
širdies,
nes
tuomet,
Priimkite, gerbiamoji He- ko kito nepadarė, kaip tik
A dano j e baptistų ministegera. (kalėjimas misidėjiems rodosi, jųjų netikėji kumų, kuriuos siuomi mels- pendijos, kaipo Sorbonnoa dakeiją, gilios mano pagar- iSreiškė i^orą pakenkti Llauris
J.
H.
M.
papildė
sodomi
| priparodo valiog silpnu4
čiau as prašalinti.
mas
nesiskaitytu
piktada
studentas.,*
Aušra" suteikit bos Jums išreiškimą.
dies Mol<yklos darbui, sek
> taip lygini, kaip ie&ko- ją su bey\> B. nemečiu sū
Visu pirmu atkreipiu do si jam, kaipo 8orb. studenTHA«M aahrv«
damas vieni* žmogelio uetirybe.
Ir
štai
prisidengę
num
kirkužės
baptisterijoje.
JUOia
l aDryB
)
ne tiesos suklydimas primų gerbiamos "Draugo" re tui stipendiją 50 dol. Vėlinu
*
*
'
kusiir
ukgaid«.
"UetUvoje'
mokslo
skraiste,
skleidžia
tido Smogtina proto silp- Teismo pasmerktas kalėjidakcijos ir jo skaitytojų, jog pasklydus gandas, jog p. P. 8, Kas link įsteigimo j kitam numeryj buvo ant toa
melagystes,
burnoja
priešai
įtUW$. Valia, kaip ir kiek- man prie sunkaus darbo vi
No. 3 "Lietuvos"
1911
m.
"sietuvos"
į
u
u
m. J u r g. niekados nebuvus Sor- :•* Liiet. inform. biuro", k u-1 korespondencijos at$alkyta.
tikėjimo
paslaptis,
kuriu
ne
Įįeim kita jėga (facultas), sam amžiui*
as pole mizavau ne s\l p. Jur- i ) o n n o j 8tudeutu ir 'Aušros*jrįttni Jūsų gerb, laikraštis Privalėtų dabar ir "Dray
supranta
ir
skelbia
bedievyjenginsi pasiekti savo tiks* Zantibaro metodistų misi- bf. Ką 0 veikia "Katali- ^V
u uU
gelioniu
* ,* b e t 8U M ^ f i t u v o 8 M stipendija atsiėmė jau būda-1 pritaria, galiu užtikrinti, jog jgas** peispausdinti t^ korea*
į, bet blogybė jai kliudo jonorius L, B. su savo paėios kas"» "Katalikas** ne tik! ri '! lakc \\ n > «*^ neHvarų* u ž - ,
m a 8 Škotijoj ••Rankpelnio" tasai mam^umanymas grei-jpondene^, kaip ats^uidl*
Dievas, nors negali nu- žinia gaudė mažas mergai kad nepersergsti kataliku l n ė t i n ė J i m a i <Wromi man bu- reaktorium.
, tai bus įvykintas, nes visi ele no pirmųjų Li Mi gerbdami
fti> vienok yra laisviau- tes, žagino jąs ir paskui siųs
vo N, 50 "Lietuvos" 1910 m. Pernai vasarą p. Jurg. at- į mentei tam tikslui jau su- visus rimtesnius laikraščius,
priešai
paskaitas,
užgaunmibe jokio parašo ,"Lietuvos", siradus Cbicagos lietuvių grupuot i. Keista būtų, jeigu: podraug in "Draugą", nui; taip-pat ir Šventieji dayo jąs i sultono haremą.
čias
jųjų
tikėjimų,
bet
da
įlįfcuje yra pilnai laisvi, Ištyręs tatai, sultonas liepė
redakeijoa vardu, ir aš, ra- tarpe, tūlos ypatos, arti; P- •* »rg. galėtų sutrukdyti tą j sistebėj* pamačiusi nei ifi šio
apie
tas
prelekeijas
savo
skil
m niekados nenmideda. metodistui nukimtt galvą ir
8 a V0 epliką No. S
"Aušros" draug. Btovinčios!taip svarbų mūsų kutai su-'nei iš to perspaudlntą U
tyse
garsina
ir
stumia
tikinR
^
"
"
,, f
v
d
a
r
iŠ kitos
*a% pasak. užkasti jj \ žemę drauge su čiuosius
. .;,^u;,,o i* užstatvtus
i,x^b4«^„« bedle-!,
v,n^nA_ -iaetuvos
^ — ;, dl ^žinojau, norėjo patirti apie p. Jurg.,Įnmnyiną. Aš keldcimas tą su u Lietuvos" tą kt/rcspondonTarno Akviniečio^, jo gyva pačia.
viu žabangus, ^usipraskit/ k a d tm £ J u r ^' faTud^ » mn ,; kaipo Sorbonnos 'studento' manymą laukiau tūlos opozi- oiją,
nuaidėti ne- Brrr! kokicj bais\is darbai! Broliai katalikai, kad tain »« Prislopęs už "Lietuvos" santykius su "Aušra" ir pa- iHjos, bet niekuomet nema- Žinoma, Tamstoms ant
galėji
laisvos valios Vis dėlto kad protestonai tu vadinamasis "Katalikas", :^akc^°\^K
il
įklauso
***V°x galiaus šį-ta girdėjusios apie m*au, kad ji apsireikš taip! vietos simku žinoti Brooklybės, vienok Siame gyve- ri paėias, Net šiurpuliai ima tai no jųsų prietelis, bet šalmų karžygiškai atidengė p, Jurgelionio nesusiprati- "aStrioj ir.ncpadorioj formoj. \lyno Uettiviųsantykius. Jeie yra josios buvimo zen tik atsiminus tuos nefmo-. veidmainys, kataliko skrais tik redaktoriškoj pastaboj mus su "Rankpelnio" leidė
gu žinotumėt juos, tAi žino
prie mano straipsnio No. 3 jais, užklausė manęs, ar vir
itu ir apsireiškimu,
tumėt ir tę, kad Liaudies
*
niekus, Žvėriškus darbus! te prisidengęs.
"Lietuvos".
Brooklyn, N. Y, į Mokykla bi>jkotuoja M imo
Falinę, kas tai yra laisvė Aigipto augštoji tapyba
šuj minėti gandai yra teisinChicagietis Katalikas.
Kad bučia žinojęs, kas per gi
visas josios rųSia, galime kreipėsi net į fTanjosios VA Vasario 27, I910.l»*»» b^t tik' socialistai, a la
karžygis rašė "Lietuvoj*' Aš»pri8ilaikydąmas prin J, M. Kun. A. Kaupui,
,bar aptarti, kas tai yra landi jos parliamentą, kaip
lf ^>ka,fir kiti. Tr Tamstos
m~+*
tas pastabas, nebūčiau visai cipe kalbėti apie žmones ge
alios laisvė, Valios laisvė, čia apgynus žmouiją nuo tų
-lygiai prie jų šiame atvejyj
Pittston, Pa. r •.'••
t dr, Wals'o, yra tokia neužlaikančių celibato priatkreipęs atidos, nes tuščių rai, arba jei gerai negalima,
prisidėjote.
DĖL
TONDO
"RYTIE
ypatybė, a<Hu kuriai va* fierių.
Gerb. Tamstai
ginčų nekenčiu ir turėda tai tylėti, ir, nenorėdamas
Su tikra pagarba
M
I
net tada, kad jau visos
l)raugo*' 12 N. Tamstų
CIAMS LIETUVIAMS mas ant savo pečių daug dar gadinti opinijos jaunam vaiRašytumime
ir
api<
smiokyklos pirmsėVeikimo sąlygos yra pada
bo, neturiu laiko ginčams. kinui, sunkiai " pramušan- b u vo perspausdinta iš -Lie- l
8VIE8TI".
J. O, Sii
Ilytos, gali vaikti, arba ne- jalistųu darbus ir darbelius,
Bet kadangi tos pastabos čiam sau kelią gyvenime, - M vos" brooklyniikė koresnes Manitobos Ži»\r*one*'
telkti5).
tiljjo "Lietuvos*' redakcijos atsisakiau duoti apie tai ko- pondencija, kurioje kores- Redakcijos Prierašas. Ko
apie juos tiek ir tiok' žinių Kun. Tumas, nuolat kel vardu, tai tylėti negalėjau.
kius nors paaiškinimus, j u o ; P l e n t a s
diskredituoja respondencija porspaudino*
Dabar pakalbėsime ar tu- ~ bet tio darbai tokie biau- damas aikštėn pasibiaurėtim o jfi L»ptuv(« m> dėlto, kad
*i imogUH valios laisvę su- rųs, kad popiera turėtų pa nus lenkintojų,, darbus Vil pagaliaus gerb. jūsų re labiau, kad aš pats tuomet UaudioB Mokykle, būk jaM
jai
"žmonea
upprijau«n
. norėjori.e paekelbti neteidakcija
ieško
priežasčių,
dėl
dar
nieko
tikro
nežinojau
niaus
vyskupijos
bažnyčio
teantamą augliau aptar rausti iš gėdos. Biauriaua u t o - si
ur.i
8 i in itfa
Ka »
m i t e ftDic
au dt M
žinute
apie
"Liaudies
toj praamėj. Yra filozofai, siais pasielgimais atsižymė se; labai įsipyko lenkinto lįurių p, Jurgelionis taip ne apie Jurg, "studentavimą" 'IrN.i uH8 korespondencijos
ra
švariai
užsipuola,
tarp
kitko
jams:
vyskupijos
valdyto
Horbonnoj
ir
jo
santykius
su
I
>'
žinomas žmogelis, Mokyki?", bet dėlto, kad jo
;kurie aiškiai neva nepasa- jo ypaė F, M. (Honolnlu),
kuris, kaip sakoma, netin e radome teisinga žinia apie
įko, kad nėra valios laisvės, O. C, (Kutaise), P. B. (Ber- jui Michalkevičiui, kun Čer daleiu^žia: "koki ten yra "Rankpelnio" leidėjais.
1
t iŠ jų mokslo taip iSeina, line), h* h* C (ant Kaėiu sa niauskui & Oo. ir k„ kurie tarp ju asmeniškumai — Tiek tegaliu paniSkinti ka "nei. prie taiiciaus nei eStoko prakalbi).
rožančiaus",
««*"««»»". ir» dėlto
«*»«; Apie "Liaudies Mokykla"
d ji neturi būti. Prie to- los) ir daugki\u kaip pusan stengėsi visaip šmeižti ir is dievai juos žino. Kad asme gerb. "Draugo" redakcijai It **"*
a
i
iH
s
J u''>»^ė Liaudies Mo-Į j i n o m e t i k t a j t i o k i k a d JJ
\ų priklauso maftikėjai, tro mįlijono kitų soeijalistų. koneveikti mūsų gerbiama niškumai ištiesų yra dagi ir apie "nevalyvus" asmetautietį kun. Tumą, kol ant "nevalyvi" (tft) pasirodo niskunms, jei taip galima vi- K^los vikimą su veikimu ) e g z i 8 t u „ j a , bet arte«ttių IIteigtai ir dualistai, Kita
B<, tok
ir
iŠ
"Lietuvos**
No.
&
galo
nepasisekė
išplėšt
i
j}
is
Vis
tai
dėlto,
kad
prisilai
sa
viržuj
pavadinti.
*'"
*
V
"«"Cialistų n i u ftpį,, j 0 B veiklumą mume
votojų rųžis yra, kurie
"Vilties** redakcijos. Tokie Taigi gerb. Redakcija, tu v „ . ..i ii„u m «„„ n.v.r a k l , l t a , , t *• kompottde!MMJ*;trukrta. Todėl apie ja ir t.vjjieaiog ir aiSkiai stigina, ko laisvosios meilės,
i r iM
"«> ka'» v i s n 0,,ė lHme. Tikimės, kad «L. M;-'
fįtad nėra valios laisvės. Šios Melbourne socijalistas-a- lenkintojų darbeliai igriso riu užtikrinti Jumis ir jūsų H ^ S l no • S T J f f S N »
V kaip
Li,uld
tn galvotojai skiriasi \ narehistas E, (1, surišo savo 'lietuviams ir privarė prie skaitytojus, jog tarp manęs kuonoenergi.kiau.iai
i J 2 u i S
*proi tM0 k itVn l pV , i'ri k yft(,., stoku%
'
-i darbas
^ yrachi(naudingesnis
,R^e
„ A une8tovi ant ^
8.
kantrybės
«alo,
"Viltis'*
ir
p.
Jurg.
jokiems
asmeniš
dali: vieni vadinasi fata- draugei K. L. rankas iš už
testuoju.
pilna
protestų
prieš
lenkin
vienos negeistinos lietu- ^ M k a r i kai-kada paveda
kumams
vietos
nėra
ir
bflti
is, kiti deterministais, pakalio, pakabino jų už plau
Jnrgelmnis
kuris v i a n w l i n i j o s . T „ o i n tarpu ; 8 k a l t y t < apie teologija' t
talistai sako, kad 8mo- kų aut medžio žakos ir ėmė tojus, užuojautos ir prita negali, nes aš su p. Jurg. jo Pn.
Aiit'kinn, vyreliui kursai nėra
rimų kun. Tumui. Taip gi kios pažinties, jokių reikalų taip mėgsta mokyti kitus d.»- v r a v i w r i ntv irksčiai.
gaus vali* apriboja by ko švytinti nelaimingos aukos gausiai plaukia aukos kun.
dvigubai prasikalto k i e k L< M , stengiasi veikti | n P t i k „ estudijaves teologiniekad neturėjau ir netu m,
pta orutinė prieiastis, To- kojas vien už tai, kad K. L. Tumo fondan "Rytiečiams riu... Už ką-gi p. Jurg. ant pnesdora: pirma, laužo pro- nep rigulmingai nuo visokiu; j 0 H , \„i n o t „ei teologijos
kia brutine prieias^ia, pa- nenorėjo vaikUioti gatvė lietuviams sviesti".
manęs griežia dantį ir pi ilsta fes.onahską paslaptį, att- .. k M o p w » i r "partijų", antj v a d o v ė 1 io nėra matės akvse
fatalistų mitologų, prie mis nuoga. Ainosų seimas
O męs, amerikiečiai, ar mane kur įmanydamas,« dengdamas įnirtime bendra- t i ( . k j | nesutinki su Šeštokų ( | i u r ra gtel|- "AUlra" ir
apskaitė, kad tokių laisvo
Urių priklauso filosofai,
girdim, ar jaučiam skau-inežinau! Reiktu paklausti darbio pseudonimą; antra, "minijomis" ir visų tokių "Katalikas").
sios meilės aukų ant vieno
i ir astrologai, esanti tik Sachalino atsiranda kas džius reikalus mūsų brolių pačio p. JuVgelionio, gal ji* •oomi jwt daro bianria de- v ,ikėjų pokrvplmų. L. M.
Vilniaus vyskupijoj! Tur- pasakytų. AS pats laužau nunoijaciją, nes tuo pseudo- , IU0 lMlt r u d; n g l k a į t 0 ,-efegidžių (tėkmė.
met nemažiau kaip 67,
but net! O gal tik mažai, galvą, ieftkodamas prieia*- nimu buvo pasirąžyta mano p a t ( W grynai (.bjektiviSkojo
Lewiston, Me.
f
<*++>
O baisenybe! O Slykžėiau- Iki žiol tik N ew Haven'o čių. flal but p, Jurg. pyksta pt> daugelių jiolitiskų straip- Švietimo' srityj (prie pn»gos
snių įvairaus turinio I ^ U ą ^ paminėti, kad L. M. "Dniugo" No. 11 tilpo tl
lietuviai,
surinkę
116.89
paj
ant
manęs
už
tai,
kad
a*
pe,
sias
gaminimas
po
kojų
Imo
Waia o Psyoh.
f
siuntė
pagelbos
rytiečiams,
reitą vasarą viešėdamas Chi daug buvo veikta ir veikia- t a r i a i l i i r p M k u n , y . Varna viržian minėto miestelio negižkų
teisių
ir
skaisčiausios
%. m, ps, M,
ni.i vi.'šai.
«*|gir| parapijinėje salėj skai- į teisinga žinutė.
dor\»Wafl!
Tas
rnkalas
taipgi
turi
eagoj,
nedaviau
jokių
pa
ji ;$). Wais. Psyeh. 1. III. ps.
s nurožiūrėsime, kaip p. .Turge- tyti referatus, o MaspethV Pn. lorespon
rūpėti
Susivienijimui
Liet.
aiškinimų
tūliems,
klausiau
14 prie galo.
Kada žmonija atsriiu.-.suos R. K. Amerikoj, DM lenkin-hiems apie p. Jurg. "studen- Honl*. kuris taip "tikras sa- pas kun. N. Petkų jau skaitė dinėja,jkad mes ne visi ei
n\io moterystės ir laisv«>sioa tojai katalikų ttkvb* iilnau- tavims" Sorhonnoj Pary- varne sJim", isaitei«}s Siame visa eile pranetitjtų apie Lie- nam i !»inyfia. Vietoj eiti \
4).!>e\wt.,2XXU(a<n\
doja lietuvių lenkinimu, o lluje. Mat dalvkas bm.. ta-įbeg*diJkiun savo pasielgime tuvs).
balnyč|», nurodinėja, k«
>&) Wais. Psyeh. t, III, meilės!
Perspauadindsįmaa "I>rau mes einam \ taip tatttstoą
(Siužetas paimtas iA "Ko bažnvčiaa pavertė lenkini- m « { > Jurg. 1907 m. k^it- prie* visa Lietuvos visuomemo salėmis.
į si ii Parrliaus i "Aušrca" ne >r "Spaudos 8anjuimf*. gan' ta koresp<maeneiją nie vadint* smukles. 1.
vos").
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DRAUGAS
CHARLES DICKENS
link smukliu, tai ur tik I«c*_ to nešėjai bnvo žinomi ku
svistono jų nėra, IH»1 v Inoj nigui, kaipo priešinai kata
Stdlue'o valstijoj nekokiu likų ba&iiyėiui, iv t«»dėl ku
smuklių nėra, urs ėiottat nė nigas, mūsų nuomone, ture
Vertė JONAS KMITAS
ra pavelyta pašlavinėti svai jo teise pareikalauti nuo jų.
ginau«Mus gėrimus. M uorfc kad nusiimtų ženklus, |)rau
(Srka.)
uijai
nepritiko
tuojau
l$»i
•Man puklatiNti p. koreapotti
uento, kaip tamsta galėjai uosti laukan sų lavonu, ypaė N'isokios grubu l>If»kės, žvilgančios vinis n- sklyjuii >u
tiw* girtuoklius matyti, kn- kad buvo duota Žinia, kad su draskytos gelumbės buvo išmėtyti po asla; sieua-gi ėia
tla visi geri katalikai dievo- grjztų. Iš to aišku, jog viso jau salia stal«» buvo padabinta aiškiu paveikslu dviejų
laimingai 9v. nrisių klaupė. atsitikimo tolima priežastis uTaonešiu ir šermeniniu vežimu, kuriuos traukė ketvertas
O tamsta sakai, kad laike buvo kova tarp katalikų ir; ; U o i h | nvkyUh
Dirbtuvė laivo aukšta ir karšta; jos oras
|mumldų kuogreiėiausiai ne jų priešų, o artimoji
as- ,|<>t , l t ^ 1 ] n v i \ arabais. p a ti vieta po stalu, kur buvo pa
su savo eentus į tamstos nu meniškumai tarp paties k u - ; k , n t n s ^ u t i n i s p a talas. išrodė kaip grabas.
rodytus smukles ir tenai sa iUgO u* Miekeviėiaus šali
Bet netik tie vieni jausmai spaudė Oliverį. .lis buvo
vo pi*ot$ aluje skaudina. ninkų. <ti asmeniškutnai ne vienas svetimoje vietoje.
Viai žinome, kad daugumas
.3. Toliatis, p. korespondento privalo būti skelbiami pla- mus jaustųsi nuliūdusiais ir apleistais, jei atsirastumime
nurodyta, kad męs nesirū ėiam pasaliliui, Oeriau apie tokiam padėjime.
Vaikas neturėjo jokių draugų, kurie
pinamo paliktais Lietuvoj juos tylėti, nes vienai ir ki jam rūpėtų ir kurfe apie jį butų rupines. Stoka gailėssavo tėvais, paoiomis* bro tai pusei žarstant ugnį, be ėio paskutiniame jo su žmonėms atsiskyrime aiškiai stoliais ir seserimis. Kaip ma traukiant ii* šalies žiūriu- vėjo jo omenėje; stoka mylinėio ir mylimo veido sunkiai
nu protu, tai rodos, kad sun ėius savon pusėn, bosejaut slėgė jo krutinę. Jo širdis buvo suspausta; ir guldamas
ku sužinoti, ar kas rūpinau abipusv neapykanta kįla ant savo siauro patalo, jis norėjo, kad tai butų jos grabas;
pasijos, kad galėtų užmigti amžinu miegu ant kapinių, augstai
savaisiais ar ne. Kiek man vaidai, užsidega
teko patirti, tai mūsų le- imonėa nustoja lygsvaros ir žolei subuojnt virš jo galvos, senųjų varpų balsams ėiu\vistonie5iai šelpia savuo- teisvbės normos — žodžiu ėiuojant ji prie miego.
sius Lietuvoje paliktus m atsiranda nogeistinos visuo
Ant rytojaus Oliveris tapo pabudintas smarkiu bei*
tik pinigiukai, bet ir gerus menei pašokinės. Laikraštis dimu i dirbtuvės duris.
Kol jis spėjo šeip-taip apsirė
laikraščius nusiunčia pasi gi privalo visuomenei tar dyti, tas garsus ir piktas beldimas atsikartojo mažiausia
skaityt i. 3. Tolesniai ponas nauti, nei jai kenkti.
Už dvidešimts penkis sykius. Oliveriui pradėjus grabalio
koresp. šneka, kad nėra tau* mirškite atsitikima kuo vei tis apie duris, kojos nustojo beldę, bet užtai atsiliepė
pimo pinigų. Keli męs tams kiausiai*
balsas.
tos praSėmė, kad paakolin— Atdaryk (juris, ar girdit — šaukė balsas, priklau
tumtri mums? AS manau
santis kojoms,/ kurios jau paliovė beldė.
taip, kad kaip iš vedusių SKAITYTOJŲ ATIDAI.
— Tuojaus, tamista, — atsakė Oliveris, sukdamas
taip ir iŠ vaikinų yra kele
'
tas, kurie turi nemažiau suKurių prenumerata pasi raktų.
!
— Menu, kad esi naujas vaikas, ar ne taip i -~ klau
centų už p. koresp. baigas arba kuriems siun
tau
sinėjo balsas pas rakto skylutę.
p murdai, kad mūsų t4m ''Draugą" ant pažiūros,
4;
— Taip, — atsakė Oliveris.
miestelyje yra 3 smuklės ir o iki šiol neuisimokėjo, ~~
— Kiek turi metų i — klausė balsas.
visas užlaiko bobelės našlės. tiems visiems lis "Draugo" ?
— Dešimtų, ~ atsakė Oliveris.
Pirmiau jau rašiau kad anų numeris bus paskutinis.
pas mus visai nėra. Yra tik "Draugo" Administracija.
-— Tai aš tau išpersiu kaili, kaip ineisiu, — tarė Imlsas, — Pamatysi, jei to nepadarysiu, tu valkatos vaike!
neteisėtos gertuvės. Ne tik
$ naftlėa pardavinėja rudę,
Padaręs toki malonų prižadėjimą, balsas pradėjo
h4t dar yra ir tokių, kurie RYTMETINE GIESMfc. švilpauti. Oliveris jau tiek kartų,buvo perėjęs tų ope
racijų, ap^e kurių balsas kalbėjo, kad nei valandžiuke
turi ift^D, ir tie pardavinėja
Brėkfita anira rytmetinė,
neabejojo, jog to balso valdonas išpildys savo prižadėji
alų.
Lewistonietis.
Krinta rasa sidabrinė,
mą kuonosųžiniškiausiai.
Redakcijos Prierašas. Vai Sutvėrimas, didis, menkas,
Taigi drebauėia ranka atidarė duris.
diikos
žinios rodo, jog Savaip Dievo garbint renPora sekundų Oliveris dairėsi ant gatvės ir nieko
Maine'o, valstijoje, nors ten
kas.
nematydamas spėjo, kad nepažįstamasis, kurs tik ką su
užginta pardavinėti svaigi M\vs, krikAeionJs, Dievo fano
juom šnekučiavosi per skylutę, gal vaikštinėjo aplinkui,
nančius gėrimus, teeian kas
nės,
kad susišilti; nes jis nieko kito neišvydo, kaip tik diktų
met vis daugiau ir daugiau Už ano gausias malones
išgeriama alaus ir kitokių Šaukim: Šventas Dievs ga vaikę, sėdinti ant tvoros ir valganti riekę duonos su
sviestu, kurių jis piaustė peiliu J kųsnius, tinkančius jo
gėrimų. Kaipgi tat atsitik
lybių,
tų, jei nebūtų tarpininkų— Tohun garbė ant augStybių. burnai ir rijo su didžiu ėdrumu.
— Atsiprašau tamistos, — atsiliepė ant galo Oliveris,
smuklininkų i
K$ tikt dirbsim ir krutesim,
nematydamas aplinkui nieko kito, — ar tamsta barškinai
Ar džiaugsimės, ar kentė
sim, į duria?
— Aš spardžiau, — atsakė vaikas.
Žygius ir žod| kiekviena
Redakcijos atsakymai Dievui aukokim šiandienę.
T* (lai tamsta norėjai grabot — užklausė nekaltai
Oliveris.
—•
Dieve, jeigu tau patinka,
Ant to vaikėzas baisiai suširdo ir pasakė, kad neužImk tarnystę mano menkę.
itautui.
"Žemaičių
Tau męs trokštame gyventi, įlgio paėium Oliveriui reiksiant grabo, jei jis krės tokius
1
Dainos* nedėsime.
Velyk
juokus iš savo perdėtinių.
Tavo tarnais ir pasenti.
mesk sveikas raftyti eiles,
— Man rodos, tu nežinai, kas aš esmi, prieglauduk?
Amen. ffĄ tarė anas, su didžia puikybe nulipęs nuo tvoros,
F. A. Veraauaki
— Nežinau, — atsakė Oliveris.
John's Seminary,
—• Aš esmi ponas Nojus Klaipolius, — atsakė vaikas,
PAVA8ARI8.
Mass. Kriausaieio gramati
•
•— tu esi po mano valdžia.
Atidaryk langenyėias, tu
ka y m išversta lenkų kai*
Pavasaris prasideda 21 matos tinginy 1
hon. Badai ir lenkų kalbus dien* kovo. Sniegas tuomet
8u tais žodžiais p. Klaipolius paspyrė Oliverį ir inėjo
gramatika yra seniau išleis* tirpsta ir upės bei upeliai
i dirbtuvę su didžiu rimtumu.
Sunku yra prilaikyti
ta lietuviškai. Oeriau i pasi tvinsta ir pladiai užsemia
rimtumas didžgalviui, mažoms akinus, neaptašyto sūdėklausti pas JUOKU Zavadzkj pievas ir klonius.
įinui vaikinui kokiose nors aplinkybėse; bet ypatingai,
Vilniuje,
Tarp k rūmų pradeda ly jei jojo patogumas da raudona uosis ir geltonos kelinės.
Oliveris, atidaręs langenyfliais, ir bevilkdamas jas i
M. A-čiui,
Waterbury, dėti žibuoklės; gluosniai tai
Oonn. Nors sykį reikia duoti pngi greit žaliuoti pagau pašiurę, kur buvo laikomos per dienų, iš stropumo išmu
romybę, su tuo "Valparaiso na. Netrukus ir visi augalai šė langų. Nojus, suraminęs Oliveii kad jis užtai "at
siims", teikėsi jam padėti tame darbe. Atėjo p. So\verstudentu".
Jau skaityto atgija.
Pavasary |>arlekia iŠ šiltų berry; neužilgio pasirodė ir ponia 8owerberrienė ir Oli
jams jkirėjo iki gyvam kau
kraštų paukščiai: vytui^- veris, sulyg Nojaus pranašavimą, M atsiėmęs H savo, ėjo
tai. Nedėsime.
liai» kregždės, varnėnai, ge* paskui tų ponaiti ant pusryčių.
Slogui, Central Brooklyn, gutės, gervės, laukinės žųsįs
— Eik šen arėiau pas ūgių, Nojau, — tarė Karolina.
H. Y. Apie i vairias prakal ir antjs, strasdai ir daugybe* — AŠ tau palikau nuo pono pusryčių gardžių lašinių šmo-i
bas ir referatus tiek daug kitų; visi jie taiso lizdus ir tų, Oliveri, uždaryk tas duria, kad vėjas nepūstų ponui'
korespoudeneijų
visuos? \mi vaikus,
'Nojui i pečius, ir valgyk tuos šmotelius, ki) palikau tau
laikraseiuo.se, kad nesinori
Skrnadėlės, vabalai, pete ant skaurad<»s, fte tavo arbata; jmsidėk viskų ant tm
jų daugiau nei dėti.
Paga liškės, bitės išlekia ir išlen skrynutės ir valgyk greit, nes turėsi daboti dirbtuvę. Ar
lios kam dar garsinti Sinkų i da ant margo svietelio iš sa girdi f
vo lindynių, kur per žieim*
— Ar girdi, tu viešnamio vaike! — tarė Nojus Klai-;
Kaslauskui, Lewis
ramiai miegojo.
polius.
t
ton, Maine. Apie tų patį kas
— O, Nojau! — atsiliepė Karolina, —• koks tu nera
Karvės, avįs, arkliai, ku
kitas parašė plačiau. Neno
rie per kiaurų iiema stovėjo mus sutvėrimas! Kam tu pristoji šitų vaike t
rime kartoti viefto ir to pa
dvokiančiuose tvartuose, su
— Kam aš pristoju! — tarė Nojus. — Man rodos, kad
ties daikto.
dideliu džiaugsmu išeina į visi užtektinai jį apleido. Juk nei jo tėvas, nei motina
nesikišo į jo veikalus. Visi giminės leidžia jam gyventi,
J. Vieraičiui, Worcester, laukus ganytie*.
Kaimietis aria lapką ir kaip jis nori. Ar ne, Karolinai Ha! ha! ha!
MasS. Iš prisiųstas i skardis
— O, tu išdykėli! — atsakė Karolina ir pasileido
iš angliško dienraščio matv- sėja avižas, rugius, kvieėius,
Taip gana pa*
ti 1, kad reporteris buvo in grikius, miežius, linuą žir juokais, kame jai Nojus pilnai pritarė.
formuotas
vienašališkai nius, kanapes; daržuose so aityrioję, juodu su paniekinimu pažiurėjo ant auakurdnflpie a nu atsitikima. 2. kad dina bulves, kopūstus, svo sio Oliverio T\vi*to, kum drebėdama* sMėjo šalčiausia1
a jam
i^fthaftuko nuopelnai ar ne- gūnus, pupas, batvinius. mo kukubiH kainp* ir valgė palvinkusį valgj,
topelnal
šv. Kazimiero morkas, ropes, ridikus ir fcP'iktų.
I
Nojus buvo tik iuiMiiių auklėtinis, m* prieglainb*
tyriai vaiduose nevaidi daug kitų daržovių.
Ksav. Vanagėlis.
šimtukas.
Jis nebuvo kokiu ten netyėia atsiradusiu,
nta* rolės ir X kad kars
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nes uaiėjo davesti savo ^iminyst^ net iki tėvų, kurie ėi<u
„Draugo "Ageni
jau netoli vedė sunku uyveniuią: motina buvo skalbėja,
• » tėvas, išsitarnavę* kareivis "-girtuoklis, medine koja i*
maža. keliu skatiku tilga.
Kitų kaimvnu vaikai nuo s< - Eev. J. Sutkaltia,
21i2 8arahst. l
uiai buvo papratę prikaišioti Nojui jo paėjimą ir viešos •
IMttsburg, Pa.
i tose pravardžiavo jį "uailestiuuiuuo" vaiku, "šikš
M. i.-' ir tam panašiais vardais. Nojus ta viaktj liuke**
.tavi. he jokiti p a s i p r i e š i n i m o .

A.

Brt <$&bnr, k a d a j<> a k y s •

paHpriniojo bevardis našlaitis, kurį net niekiausieji gal
įėjo badyti pirštais su paniekinimu. Nojus išpylė aut jd
visa savo pagiežą.
Sis atsitikimas duoda ūmius gražią
nadžiagų išvadžiojimams, Tas mums parodo, kaip žtm •i MIS prigimimas visur yra vienokis: tos paėios puikios
i •'•mės atsiranda pas didžiausią polių Ir pas nuskurus į
leglaudos vaikėzą.
Taip Oliveris išbuvo pas graboriu kokias tris savai
tes ar uVt mėnesį.
Vieną kartą ponas ir ponia Souorberriai, uždara
dirbtuvę, valgė vakarienę mažam kambarėlyje. (Irab<>-j
"ins metės kelis nedrąsius dirstelėjiinus ant savo paėios,1
pradėjo:
—'Mano miela. —- Jis norėjo kalbėti toliau, bet graborienei staiga ant jo pažiurėjui, slistojo,
— Nagi! — tarė p, SoNverbeu'ienė aštriai.
— Nieko, mano miela, "nieko,.— atsakė vyras.
— O, tu gal viję! — tarė p, Sovvorberrieųė,
— Visai ne, mano miela, — atrėmė p. 8owerborry
nužoniintai, — Man rodėsi, kad tu nenorėsi klausyti, nwi
no miela. As tik norėjau pasakyti.,.
— O! Nepasakok man, kų tu norėjai pasakyti, — di
džiavosi graborienė. — Aš nieko noišmanau; nesiklausk
mano patarmės, meldžiamas. Nenoriu kiStis į tavo pas
laptis. — Pasakius tai, p« 8owerborrienė, paleido histerr$
ka juoką, kum grūmojo atneftti smarkias pasekmes,
— Bet, mano miela, — tarė graborius, — aš nori į
pasiklaust tavo patarmės,
— Ne\ neklausk manęs, kiaušį ko kito, - atsak
graborieno labai jautriai, Oia ji vėl pradėjo juoktis, H
p. Kovverberrv nusigando. Buvo tai gerai išmėgintas f
didžiai pasekmingas būdas savyturpinio sugyvenimi
•Ii tuojaus |)riversda\-o p. Kowerberri maldauti, kad j $
butiį leista pasakyti tas, ką jo pati norėjo išgirsti su d
tižiausiu Žingeidumu. Pu tokiam trumpam pasiėvierij
mui, kttrs tęsėsi ne ilgiau, kaip tris valandos bertainius,
;»raboriui būdavo suteiktas malonus daleidimas kalbėtf,
— Al tik norėjau užsiminti apie tą mažų Twist
mano miela, — tarė p, 8o\verberry. ~ Tas vaikas labi
&or&J išrodo, mano utieda.
— Tuii gerai isrodyti, iu»s jis gana suvalgo, — p *
tėmijo graboriejiė.
f
— Ant jo veido atsimuša koks tai nuliūdimas, mano
miela, — tęsė toliau graborius. — Tas labai užima. Iš ,įb
Išeity, puikus nebyles prie palaidoji^, ^mno braugi.
P, 8owerberridtiė pažintojo aitt jo su gana didžia
mtosteba^ (Iraborius tų patėmijo, iri nelaukdamas tos gi
ros ponitm,\atsiliepimo, pridūrė;
— As nešneku apie tikrąjį nebylj, suaugusiepis žmo
nėms, raauo miela, b(^t tik vaiky laidojimui. Butu Kenti
turėti jiems atsakančio ūgio grabg, Galima tikėtis, kutl
f
as padaryty pulkyjspudj.
Į
t
Toliaus bus.

Kasparavičius

27 E. 23 rd tt.,

Bajw>une, N. J,
Juozas Maližauckas,
Forest City, Pa.
T. Kizievič Box 187,
Minersville, Pa.
M. Karbauekas, 62 G. i
So. Boston, Mass.
J, Mtkutaitii,
1327Keboooaat.,a
Allegheny, Pa.
J. BartoleviJJe,
4417 Marshfield av«^
Chicago, 111.
Į

M. Urbanaviėe, B o t SS,
Thomas, W, V.
J. Antanaitis Box 22,
Swoyers, Pa.
i

J. Vergiackas,
65 Davidsoti t t ,
Loveli, Masą,
•?\i

Juozas Akevifiiua, p.
Sįlver Creok, Pa.

^

Vinctfs StasoviJe,
349 Ęamilton st.,
Grand Rapids,
Jonas Leipus,
1022 ^ay st,,
Superiop, Wis.
•

\

•

Alex Pričinaruskas,
1282 Lincoln ave.,
Waukegan, 111,
Pranas Smolenską*,
71 Hudson ava.f
Brooklyn, N, %'
•

St. Petruškeviče,
228 E. 6th s t ,
t f

Carmal, Pa»
M. K* Petrauskas,
204 Pine s t ,
Kenoaba, Wis.

j
j.

A. UrbonaviJe,
329 Rlver a ^
į
Plymoutb, Pa.

s
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Juozas Podtakynas,
1838*0. Gana! S t '
Chicago, II!,

Ant jurin>~Mari\ji skraido valtis,
Ton sodi koletas Jvėjų.
Jiems reik per okeane kdties:
Ar nepratus vaiteli jyf

* .

Dom. H, AndruUo*ty
6Q Davidson st. i
Lowel1, Maas.

Nodaug jų, — netvirti ti« patįs,
Valtelės gi lėkšti kraStai,
Bet vadas, prie audrų pripratęs,
Drąsina juos vifius kaistai.

Ant.TuSH6ni8 Box l l Į
Plymoutb* Pa.

Štai kjla vėjas. Susi mink ę
Liotiun jau ppunkUia debtmiai,
O valtis vieuutėlė plaukia
\ »
Per okeane sau skersai.

.

Žėglius nudraskė. ŠniokSfiia bangos,
Tarp jų valtelės nematyt:
Audra jau tikrai pasirengus
šį kartą valtį paskandini

VviiZH

Jonas Bamanauokas
135 Ames st,,
Brockton, Haas.
B. P. M i J k ^
Box 124, 35 Arthiip
• %

P. B. Versoeky,
257 So. 33rd st.,
So. Omaha, Neb.

Štili viesulą notarini suriko,
Pakilo kriokiantis užiin's, Ir valtis gelmėje išnyko J
Žvejai nor syk] teks tavims.

v
Stanislovas J. n*vmą\
Box 239, Lewist<»lf

' •i

> Į.

Audra jau rimsta, Ji nuvalė
Juros paviršių nuo žtnouic.
Bet kas ten t Ta pati vaiteJė
Barniai siūbuoja tarp vllnfų.
« » * * *
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Julius Bukantas,
94 Blackstone st,
Boston, Mass.
.

Taip sutemę, kad nesugpalbo
Žvejai nei irklų, nei virvės,
Tik prie šviesos baisingo laibo
Jie mato, kad pražūt turės. " * :

Pr. P. JuAkeviSe,
181 Jaekson s t ,
Lawrence, Maas;
• _ nu

. . . . . . .

IIPI—

Nava komplimentai.
Ant jūrių -marių skraido valtis/
Ten sėdi keletas Ivėjų:
4h moka jau per jur% kelties,
Jau nepraiuis valtelė jų!

S
• i

J. X i

•

Ji: Liaukis! Negird
nianes, nes užsikimftiu
Jis: Negalimas
Tavo rankutės tam
Sos.
T
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Severos Balsamą Plaučiams.

- • •»

1NFLIUENCIJA

Kaina 2 5 ir 5 0 centu.

IGB1PPEI.
Nelauk pasirodymo pirmutiniy ap
sireiškimu iios pavojingos ligos, ku
rio yra skaudėjimas galvot, kojų,
šaltis krečia, karštis apima, skauda
ir patilta kojos ir i i , bet tuojaus
vartok

Dr. Richter'io

Visur parsiduoda aptiekose Bet turi pasakyti norįs Severos ir neimk kitokiu, Kaikurie par
davėjai rtengiasi parduoti kitokius vaistus vietoje Severos. Buk atsargus.

laikas pami*lyti apie Kerą
ištikimu pavasariui \aisi.i. Jeigu nežinai
Kokį išsirinkti, tai pirk

Severos Kraujo Valyto,

Sulyg parodymu ant popieros, spsukančios bo&kutę.

Taipgi pasekmingai nuo reuma
tizmo, neuralgijos ir ialftio.
Saugokit padirbimų ir liurek, kad
pakutis Urodytų visai taip, kaip Iii
paveikslėlis ir kad galai butu ui*
peftetyti tu mušu peSėtyjimo ženk
liukais, turinčiais ikarą. Kitaip jus
gaunate padirbtus vaistus.
25c\ ir 50c. bonkutė vaiitinydioie
ir nuo

būti energišku, vikru ir drūtu, jeigu tavo
viduriai ne tvarkoje.

Ksuiss Teltfo&ss 1070-R.
80 B. M tfkit §t., Wtlkes-B»m, fa.

H
n>

UidtlS 20 dieną BeU»dilo 1853 netuote.

DEPOZITUS PRIIMAME PER -LAIŠKU&
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Parduodu laivakortei už tą pačią p*ekę, kaip pas pačias
kompanijas New Yorke, Siunčiu pinigui greiUI ir pigįai in
visas dalis svieto. Prašau visu lietuviu atsilankyti su kokiais
reikalais arba kelieujant Lietuvon meldliami kreiptis pas

137 Haile St.,

CEDftR RftPIDS
l()Wft
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Kapitolaa su perviršiu
$160.000.00.
«,,,,,

South Main S i ,
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Naujauiiaa'lmportuotas Fcifiografaa dykai*
Bus autkt Mstvis.
vienam
ksM SSBfSHSS
aa
mua
laiMSe
fils
( o st teoa.

People's Union
^Q R^flb i Savlnga Bank,

ii
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ffiaua

agjaaiknMBaa^Bn

(B*^^^~

m\ ^^ar^B^^avajBBMpaaBaaaBaB^aV

kad seteHsnatte

r*r««fissi fMktt
".aTlS&ftS
nofffsrss yra seSarytas

•nvo

c>or. atala * Water St».
PITSTON, PA.

ii Rerlauaio Sselate, t«H
dl<T«U elkeMmf Irteką
ir labai fsrti nkasaba.
Turėdami moša Fsae-

PubUc 8qu&r«,
WILKE8 BARRE, PA
gtafs R*iiu tttrssfU aa
Turi kapitolo BU nuošimčiai*
mis pviks nssikts kos
Moka .t nuošimčiu* nuo
S3SO.000.00.
tena.
sudėtu j"j<' pinigu. Atdara
Uftsuksite tik mslls*lf, u.dėeita eeUaaa, Ir
nuo 9-niu ryte iki 3-jų po Moka 3 nuošimčius nuo KUgslsslte l*firsti sjralia-iaiaa
Uutilkaa,
darbininkilka*
ir
kitokiai
d
tinsi,
iHraukni
U OpOTS ir SM*
pietų. Subntontin gi nuo 9-;dėtv pinigy.
rHi% UWlm* vitoai^ Isrtrumnntf psvieals i f orksetra. KUutsit tat •taką
IUŲ iki 12 tat vai. priei pirt Oehuasias keliat t prolobi btu malonu ne ttk Js»S ir )«s« *eimynal, bet tr ie*a nal^StaKiSJSb af k»lm y i. amt Mua<* Fonogrnfnn yra geriaua.ai, ko a tik dabar fad būti. MfS
ir n u o 7-niv iki B-nių vaknm*
4ft«4*e» jumt tą ?onofrsf| SUTIS dyka. Priiisskito tik S0«. sisrkom ir mos
Jam sjeris^io Ruatlko Tabako oi SS V tą rosoarsfa drtuft s« vere.
yra pradėti uždirbtus pini •teisnlm
1.1,a., it aurodymeta, kaip rMkis S|«inUt Artnr*je par K«prei%, uimnkėsits
Ukmaini sese,
Clera, saugi liauka, \\h\v- gua į gerą Banką*
i i .lovaaa yra tnptmsUoaS ir puiki, nėra 41a joki* rtaikon, Uifi sae4a*
ta prie* 40 m ė t y .
Mv* priimame net p*> vte kit*. pnmntt^He, kJiTbesito Migan^dloti rmarsn: prniomn naaolyflsa mi
•u ftfffia te aitam
T H E P E O P L E 8 BArTK, na doleri*
W i l k e s Barre. Pa.
I SSUSI ASUTK TfUCt C«.. 1048 E. 7tb> $t. Hfi. t . Hut Ysrk, N.
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WUkee-Barre, Pa.
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NOHTH BOEANTOH
nuo sudėty pinigu, tinimui
BANK
nusišnekėti lietuviSkai.
! Mandagus patarnavimas. 1002 North Mala Avenu*.
Scranton, Pa.
O. N, Postlethwaite,
iidinink
i• • • — • •
n mmmmmmmmmmmv
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g*a i mušu banką duodame tokiu knygute. U kurio* galima rašyti tekius ir jio*

tinka visur.
Priimame pinigus ant uittdijimo, ir mokama trečia nuošimtį nuo 1 Sausio ir
M * 1 liepos. Turime Salatv deposit Vouit — akrinuttsi dėl suėėdijimo visokiems
brangiems daiktams, ui $8.50 ir auflitiaua. Darome tikrą bankini bisnj. Skolinamo
pinigu* ant visokiu tolygu*, ant mortga«anotu ir t.t. Parsiduoda i^r muaų banką
namai ir lotai Hdirbamt Abatratut ir kitun popierius. Siunčiame pinigus ir parduodame laivakortes ant visokiu Unijų
General Kiro Insuranee Ageney — Ukso & Co.
A-anugojimaa nuo ugnie«
geriausioae kompanijoje, kosname pareikalavime straftome Poliey su paaiškinimu
apie kastus. Visiems yra gera proga atlikinėti savo reikalu* mušu baukoj.
Savininkai namo ir bankoa:
O. L, UKSO. preaidentaa,
MAR0IKKIEWICZ, victvpres
A. J. BIEMYN8KI8, kasininkas
Pirmai lietuviu Teatrai (Ibicagoa miiMite po vardu Davii 8c|Uare Theatre ant
4603 R Ashland ave. Kolną dieną yra trja perstatymai, pirmas vakare ant 0:45,
antras ant 8.10 trečiai ant 0 :«). Koinaa perstatymas yra t* keturių aktu ir su kru.
tanoiais peveikilaia. Aktoriai yra pampinami geriausi ir, vieta yra prirengta labai
grali Kai syki atsilankė lieka labai užganėdintu.
^
Su pagarba teatro uUiuretojae,
O L UKSO.

,,

•

Si toji Bajika pnSiuroma „ m t l u „ u .«»• ptutu »H*
Suvienytųjų Valstijų val-Į*Ui»» i» » MoJimci*!, kmiao*
tižios. ' Moka 3 nuošimčius ',"«** >«Wit * « "Jt***

A N T K I R B Y S K R A U T U VfiS.

Atoje bankoje randasi Ckeeking Areount dėl visu biinitrių. Ui sudėtui pini*

h i ••
;[įHįih.i;iį

l\:

VAUtet-Barrt, Pa.

u
Plymouth Natoinal
3V ffiT31<
BANK.
PINI&AS DAEO PIRIOĄ.

.4A

LOUIS ROSENTHAL,

ant 4601 S. Ashland Ave., Chicago, UI.

•HH Bn i r i

i.i;

nu A M ATIKĄ satlilkos kalbos aokistii u mokintojo (apdsryta) tl.OS.
latoje lSs>
VAIKU DRAM0AB arba kaip mokintis sksinrt ir ralyt be moktsfc
NAUJAU BUDAB mokintis rslytibe mokintojo lOe,

Jie sairiami vyriams Nojaus ruAies. O jus KOKIOS
Kteeoa?

lf

i

NAMUm MOKYS iA.

$10, $1S, $20 ir $25.

::;
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Yra daug vyru Nojaus budo YYilkes-Barriuoae.
Šiandien gtl jie Kitiems Ūmauja, bet ateis laiKas,
Kad jie turės nuosavus ofisus. Nieicaa negali sulaikyti
iengti pirmyn tą žmogų. Kuris dirba gerai ir gerai rė
dosi pas Roaenthali.
Mano pavasario siutai Kainuoja po

:

I

j

i

M M H M AGENTĄ, ••«*»«*•«

Nojui eme 600 metu pastatyti
Arką*—Tai jums ištrivojimo
pavyzdis.
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ir Pinigu Siuntimą

p. MiKOLAnria,
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ARITMETIKA ntoklalinnii* rokundųsn ps relkslsis (sndarytt) Sos.
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IGNOTAS J. DOHAN, PreiidenU*.
ANDRIUS J. KEEGAN. Vlce.pre.id. nU..
ALFRED J. MURPHY, Seki etorin. ir Kaeinlnka..
ANTANAS HURST £M)„ PaUreJai.

Daktaro patarymai dykaL

Šiomis dienomis tapo atidaryta lietuviu banką po vardu
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VINCĄ TAMULEVICZE,
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Nuoiimtit 3 . 6 5 metama.
PAMATINIS KAP1TOLAS — trylika milijonu doleriu.
SlinftTU PINIGU — vienuolika ir tris čvertis milijono
doleriu.
PERVIRŠIS — vienao ir viena čvertm milijono doleriu.
Dopozitoriu suviraum trylika tūkstančiu asmenų.
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1200 ir 1202 CHESTNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA.

—

F. Ad. R1CHTER & CO.,
215 Pearl St., New York.
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The BENEFICIAL SAVINGS FUND S0CIEH

•

imtas sulyg parodymų, padarys stebėtina
permaina tavo systemoje, priduodamas
jėff4 ir sveikatos.
N
Kaina 75 eentai.

Kaina $1.00.
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Severos Gyvasties Bahamas,

o tikrai neapaigausk Prašalina visus ska
ros iškerimus. Išvalo ir pastiprina kraują.
Atgaivina visa organizmą.
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F0T0GRAFI8TAS,
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Kaip gali tiketies

!

Geriausias Llatuvya

ms.
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Pain Expeller,

—

*—

•BMMi

Juozas Szukis,
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Tobuliausias vaistas litfoso plnudių, gerklės ir nuo broneluto.
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21 Norlii Main Sk, hrttiville. Pa.
Ivairii usi galežiniai dni tai, te
palui, siiklas, dudoa, plaiterii\
įrankiai, sportiniai ir naminiai
daiktai.
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Drlto, kad tai į(uinH

SWAL1 HARDWARE CO.,

Pasiimk
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i PunaM? — O, j i s m a n HUį vis noįsipykstn. Priešingai,
tnati lais Hinagu, j^i jinai
I ateis di«r sykį.

daujr padarys Jumi gero.
Žiurek, kad tavo sotmyna
valgytu, ji.
Galite gouti žednoj gruBornSj gražioje, omaliujuotose dežuteae dviejų didu*
mu: 10c. Ir 26c.

Vėliaus Plaučiu Ligą.

vištos

T a n u s.
Vienas žtnoffua
eia att'j i ir sako, kad neno
rėtu jums įsipykti, Imt tani*
ta jam OK.JS luskį kaltan.

flUBRO

Dabar tik Kosulys...
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ta, tuau l*o<los.
A.
N e NVs joi palcistŲ
juos is įuosto, tai Kilsimus
tu.

Obuolini, ištikrn, dau
įiiau uri vaisius; jir
yra inaistu, ir goriau
siu maistu, kokį ualit*1 ^auti. »lir dauuiauH
turi fosloro u/ viso
kias (iai7,oV(kH, t» losforas yra pamatu įjt*riaušių \ a i s t u nuo
<lirksnii(i suirimo.
Ui*KuHariftka dieta
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• L l C l . K t " a \ e A e , U ukantis lietuviukai, len- U ta» st m i n i t e iv ftanli* *u Įuulurysinit' tuvi- a p i c i e r i u " im MieUmln. Pirmiau UĄ vtno Mahanov t 'įtv. o paskui
kiškai ir angliškai ir j p m i suninku, kurs niokojo M
p«Tsikrlr ( 4 Ir\ rlautlau. Olli«».
fhonj vrsti reikaliukas j anip patarnauti. ftttliti sėdinP a r i n a iA Kauim ivth l»«»s,;
Kr<vlan<ra, Xh\i Atsišaukti: tis apnurriis pasi.smkr iii
Ar tu nežinai, k.ol INtiudrlin p. r.. Kalni* <> su
{YHkp. Turtis Bav Mtl., Ini-Į
Kov. J, Kanaknitia,
niuką, paglo^tt* ir taiv: ,% M«« P a t i :
dns, S« nuiin. !.M» i m t u , Pra
Jį Hy* v\\\\\ Mtsuinkiiuą t u Kreeluiul. Pa.
kįkis, suniuk, nit.kįkis. tai &:it'tv!tr \i»<la prie kipnof
iM'>kitr apif n. a r t r u u l j
r '*11
Imsi s t u d e n t a s " .
Tuojau
Pats:
Teisylie, p a r i u t e , | m | s „ r s i s i u k i a siil«. a d r e s u : ;
|j tra vai. po pirtn pas kuopos,
PEKSIDIRBIMAS
vienus s e n a s s t u d e n t a s t a i p | r l > | , N <\. Kad m l m r i a u ti.ts.vk
i«Vkivtoriu
A. Radauską.
J unzas S a i t a k r r s k i s ,
ii rfcpvušoiiu visi seni sąnariai IltHilHtMIgiaiil finansiškai ^ p a ? j o s t l - . Hiunuk«j ir atsa p a s i m i r s . n i e k a d o s Urbu
p;:;u K. luth st..
tapti n o p r i - u l n u n p i s tau k r : ^ l n k l k l ^ ; u m u U <
nin ėia >u tavim apsivedęs,
< 1 ( \ i*i.-ui(|, (Miįo,
•į nusirinkti, uos turime liaii^ kiai pannvstaUH\ kati mušu
j nauju dalvku apsvarstvtt tr H V ą i i k r t f | | | į r atvėrimui yra
1i
putJŲ atsivesti, kurte nori n l b ^ i a i <
K a į p tik periete
**>**<rtvw»«w2
prisirašytu o talpose ir ve
. uu> , ^heMi* pamatome
frkinos išsižiotus korteles savo didžiausiai uuosteUai,
Severos vaistai daro žmones sveikais ir užlaiko juos prie sveikatos.
I š l a i k y t i , kuriims dvasiškas kad pojiegos mus apleidžia,
vadovas prisiuntė kuopų vir k m Į | m > s | U i | , s i a i l . i m l m i |M. tfll.
MuinkuniH.
j o n i v i t a ] n [ ^ \ ) ų x turi Imti
Kp. Sek. A, Uadavvskas. iH'ulvounmuui: laimė »l;ii\
\
.
ktul ji pasiekiama. Pasilnysi,
r
•
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s
10 kp. Susi v. I.. U. K. A. t v , . a s , „ . a ^ g , . n i s muistąs ii
ISOUI K»r«.- lail-vs .>xtia ,įylwr[„
Auu-iikoiii'skas Kl.į Husiiuikuuą »2 .1. kovo, ne- x i ,. a 8 i r B i t t ,.,. Vvno SURH)t o l i o j e , 2 vai. popiety, pas ž i s „ , u s s v o i k u t a į r pa.įiouas.
į;.M. Neismiiiif. I>us dalina- ^ R v A u o W Kl> ri«U8in. I'ir
>uw> velykinės kviti-U-m ku- U l i a u s i u .„.^„lįs visokius ..«•
!Wa* atsiuntė dvasiškas va- y a l u i n i l s < „ v v a | v s kvnnju !*
;;*»vu8, ir apio svarinus nu- s u ( v a l . k v s k m i į 0 tvkoįin.,..
!
JĮfcahmtnnumo.
Kūnas vol «alės priimti
8t
Niekad neapleisk ko.sulį! Nors pradžioje
' j j Į į į į ^ w k a > > - w>k>'- maistą ir s u ^ u n u t l i o t i . R a U-1
silpnas, guli virsti sunkia plaučiu liga. Nega
. .
nuatis ir smunens sudrutds irj
lima (spėti.
IVtras: . - Koksai sk.rtu-• j U M , t f l w ,.., ^
,mgHW,j
I !
; ,UW trtrp kapitalo ..• dnrl»of
i t M l a | l , W i T a BV(lu<,W v i s a J
l**W#4HMM|u»#*#«#«*#4MMMMN;<
JUIIM:
J e i tau paskol|- ^ H n k f t
l i ( U ; i i l u u i al>)vti.
į»MU 2 5 dolerius, tai luis tau < o ,(. a i i o K U _ Oaunanu. jos
lastatntv" ant div^numo ar šalčio, kuomet uikimai, arba turėdamas
jkapitalas. I,«t jei »'-"^". T ,. i n o r i ; > a p t iekase. VXV.\
j k iru kosulį, imk *
mim atsiunti, tai Ims man y m ^ ^ . ^ ^
(,hj.;
|««' , b «*c a K o . 111.
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Kiekviena* privalo eedyti
nors dalį to, ka jįs tr/ilirhn
ir padėti Kūroje, saugioje

Merchants

jums reikia k;j tokio palai
kymui JŪSŲ vikrumo priefc
Haity pavasario vt\ją, iv tas

111

Banking

Office Ne\v Telephone 37.
Reeid..ru-e lino.
Lietuviu Advokatas.
jOtiflS

Malt Estrakto
Gyvumas susiilrutina ne
pažadinimu, bet užtai, kad
8tegnmiero Malt Kxt rakta?
maitina nystenia, priduoda
mas taip roikalingv J*W at
sispirti pavasario vėjams.

Turi Kapitolo su n nosim*
ėiais

$190.000.00.
Sudetų pinigu
$700.000.00.

First

i

•,' Į'HI'i I M Į Į Į

«»*•«

. A. Norkūnas, •

PLYMOUTH, PA.
KAPITOLAS
PERVIRŠIS

SCRANTOB, PA.

I lauka Mieste.

$100.000.00.
$200.000.00

Man i>ivriiw, (Ur
bu* atUofce artistilkai.

Didžuiusiu ir saugiausiu

Kurių skaitytojų prenu
merata paaibaifiii, tiems
Ha numirti b u paskutinis.
Siunčiant pinifui, čekius,
arba "Money Order", siųs*
kita ant adreso:
"DlAUOAi",
Wilkea-3arre, Pa.

Užsirašykit
%%

,

Savininkas ir Fabrikantu Geriausių
^LlinaiKŲ^LllTIJVIteŲ TAUTŲ."
Geriausia
Oyauolė
aae
skaudėjimo

»»»»

k

Meiluagie
įkaitimo krutinėja

II I I I į l » į « »

fatrukino
Airna arka
Dusulio
•tyrumo sprando
3kauaėji»o
Šonuose
*anku ir
Kojų,

a^aa W M S » J v

eke*eėji»o
ūiaiialarmo
neuralgijos
BUO

•kauaėjimo

a
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•

l • *

^M J

•

(maatlemi dengleu kaip vieee ag*
semplioriy, auleidtiauiaa didalii nuo
ttmtle.
Oeaaeme pea:
mtV. V. VAJBIAOIJtlB,
Sia Se. 4tk St., Breokljm, N. Y.
»i
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TBLEPHONE:
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IVilkes-Barre
Dcposit & Savings
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„Draugo" Spaustuvėje.

HRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTE8
P O V A R D U i Miilm

im ^^mJ»
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„Naminis Vaiku
Auklėjimas"
• ; - l'R:::.:

"Katekizmas Apie
Alkoholiu."
Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnaa eis inatel<
Irimui našlaičiu prieglaudom Galima gauti pas

Kun, A . Staniukyną,
4557 So. WoodSt.,

CHICAGOJLL.

JejtPtUo. !f
Banką atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. suimtomis nuo
9—12 vidurdienyje.
Galima susikalbėti lenkiškai.
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WHEM-IAERI, f A.
Kapitolas
. $ 150.000
Perviršis
. $375.000
Meka l-šią autHastJ auo ludėii

1
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Galima

>

n PUBUO gąuAavą
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KAINUOJA l>0 1 0 CENTU.

arba iv. Rastas iileistas.
Tik vienas SiUft šventraštis yra
katalikiška*.
Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:
REV. S. PAUTIENIUS,
Mahanoy City t Pa.

C ABU: AORESSIGROCHOVVSKI

f ''
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BIBLIJA
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- NAUJA KNYGA-

A u kala lai, paeakiuoti ir kiloki su 81
akmeaiaaii, parėueeisse 19.000 vadinu
mu "Aeeuretas" leikrodėUe mktal H
•b.7S Maaa. Tie gtaiaa Uikre4ėllei
puikiai ierėiyii, e s t e r i lakatai, ^
rei laiką rodaatl, laflauiiei kelieaaial|
jami, karia tari 4aWti laika, mo
f ir vyrttkl, gTarasrtsjeai aat S0
Tikrai graiua laikraėallal, ee
bus aei iramgame tekt pe#a4yti.
t aeri tarėti garą daiegartri, Ui
maei peaiulymaa: Mee aeaiaeime
laikrodtlj kUkvtaaaja O. O. t. ai
ir ekenreee kaJtua 441 perelerė
Jei aapatika, eemeaėstte aat aeaMae riekaejaaea vtamą. Aakatali
lai k reali v Ae^eeee:

• •*. • v *-s»e>^

l l l l l l
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„Degtine" ir „Katriute."

Kaina $1.00.

R1KOMEMDUOJAME MTJtŲ NAUJĄ AUKSINI 23
AKMENŲ OILŽKILIO LAIUlODiLĮ.

i

IŠĘJ0 IS SPAUD0H DAILUS SCENIŠKI
VAIZDELIAI VARDJJ

geni kerdieele Wiaameeo apysaka.
Vartė TTJAVtAB.
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FABIOLE,

D1FT. 9* OMIOAUO, tLX> #
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|5T NCWVOHrt KAY.
^ROAOJ^AiCAl.l.
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4.
)<li

•ARTRAUKIMAS
t

PINIGU
btBIURAS INF0RMACUŲ
MAINYMAS
VISOKIU
PINIGU
v:'
EUROR

BIJIt\S
ADV0KATINI5

KANCBLIARUA
REJENTINE

Priimam pudėjimue pinigų dėl sutaupinimo su p\i»metiniu nuosinioiu (procentu). s

• ,

6.
7.

8.

J. F. (Mite,
Pas ji f slima gauti visokiu
torielku, bliodu, stiklu, puo* !
du, liampti ir visokia virtu
vai reikalingu daiktu. Yra iš
| ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti.

Paskoliname pinigus ant morfidiaus ir noty.
I8siun6iame pinigus ir duodame ulaakymue in vi.sus
kraitua,

rh * t *

a. sLaui §T|

Iimainome ir pardut>damo uiruheiinius pinigus pa
gal tos dienon kurtą,

5. Parduodame laivakorte* (ftifkortos)
Buropoa ir Amerikos*

in

wnjLBa^BAs\mi, FA.

TeitlKYTE LIETUVIAI.
KationS per jūres. Tukstam'-iai
tūkstančiu mOsu tautiečiu ke*
liauja in prigimta sali ir is tenai
av»al in Amerikai o visi labiau*
šiai uitranedinti. kurie perka laiv ak ortas pas t

Aaekuruojam^ gyvasti nuo nelaimės ir ugnies (inMuriname).
I

Joną Nemeth'a

- -

SPAUSTUVE
]
NAUJAUSIA. P©ZIA_U8IA IR GC
- IUAU8IA 0»«TrAI ATUIKA

iTAnua iTAiiueeiuB DAaaaa
• • :~vnm.nmtri xi*msm*L* «c fJ

prieplauka*

Parduodame tikietua ant gele*iukelio Amerikoje,
Padarome aktus rejentelnu* su paliudijimu Konaulio,

a»*

9H.
tti.
il(

ke/fu viaekioia kelboia.
,\
r i L t r o N A l : Naujai 303 — Bali 118,|
e#*##^###*«aes{W(»»»#«>s>4^##i»*###<S«##>»S>#S>#«S1HS.#«I|

%^

ALB11TA8 O. OEA1LIAU0KAS,
H a k Maln Str.,
Plymouth, Pa.

•aglyt vi tvarą

IN Lickawanaa Ava, Seraatea, fa. i A valiavai,
Taipgi turime iav« kraetevijs dea*
gybf vilkių siai<iakevfi| ir svietilke

į

aaaa earo4ymu kaip raikia jae vartot, ui prekf labai neią. Kalkia raiyt
sSJsea
Seeėiel pea ssaae
neea prl4#4aal
priėadaat visados 8c.
2i\ marka
marke aat atsakymo,
ateakymo, nei
Seaėiel
nes kiki
-•.•'
ekymo.
reikalaujasse
egaaty
kiekvie
lt
atsakymo.
—
Taipgi
saee
reikalaujame
geru
egsstv
kiekvieSausas
ame mieste ir ju aphakiaėae.
iakiaėaa. Agaetei
Ageatal auo
nuo Llatuvlf
LtetuvIlkeiLeaktėku
i«sjl
Ismlie gali atdirbti aeo 10 <tol. iktl3 dol. ant mSeiito. Uldarbi duodama
•^eaaV Teigi reiykite reikalaudami ageaturoe. Kiekvienas llatuvllkea
Mefajlkll taipgi privalo allalkyti visada inunų puikiai Lietuviškas gyduole*
save leoraoea aat perėevima, kai tanu tautiečiai reikalaudami geistu pe«
Uattvieeą auaioirktl lt eereikaleute Uduoti plalges dovanai kokiams nors
gaviaaaa toee epUekėee, tUraykai.ralykite peralkalaudemi gydnolie, naa
Spręsi sjiaarbye ir perduokite muiu tyrai LietuviAkai gyduolei, kurias mes
Kaly k i te po a a tratu:

Pakeueie kaatai vaikiaiei (wat laeers) pakeUs f
Dėl Utaoaio Hieay pekeiUl i e T T

Adolf Blau,

Ypatingos Gyduolės.
^m jm ^* w+ «aesHk ^SV»«T

tvekee ssergoe veikiaei te i sveri 8. S, 4, I, I, ir 14 staras se
įtakas vaekia*! reakaes ssarf,lee se i sver,, s, i ir • svaras te

AUt)«i (I dey) ei geriii
ItakSs *sikls.s (Kalė) 441 ei4ej.no pa 9 ir 4 įvarui, ui sverą
Uitlaia ivakee vaUteia t e II. svaru ir II, svėres po
Ofisas atidaryta* kas tise ano I tos
tvakee
Btartaaves lisiiais II sv. Ir IB, ui svarą
t! ryte iki Mes vel. vek.
ivak*s
av. Ir I suseklee 4 ev. Ir 1 sv,
Nee-ellejt: aeo lOtes ii ryto iki 5 tai '» Altoriam4 ivekes
(eztra) sv. pa
faleedei vakers.
OeHoae vsike 1 st. ir 6, svaras e s
Kedvlee fipreesoaiikss f ee
Ko4ylan treaeinsease ' pa
kl
paikina ka*ayMnlu( rtbui, tatia SODUI. Partoesle
Union Tlcket Acencv S *» Teiffi
« * w isieve
i i »qaeiraasiijae.

MI««

. . . . . i . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . A >.

PO OL01A MT10LO AEJCAKIOLO,
8. OhMinl lt.

Sleelie peaifet kas eiaa la tisas 4e
tie sviete; sain gi psrke Ir iftaeiae ti
sakias fsaifee. išdirba visokias tote••etes Amerlkes ir Lieta?oe lsissieoss.

t

A»1re*.i«»;

Daigttt

D Y 7 M Y C I A"

Uatja.

«?iMMMi» Trttni-t : i trf.il J nniliok j»rl;'
i«t»a, a* aorkMt"
?<iuuisu|>ri»tu.otuiiUM
»'«u vjr»*li.jrkai \itn.x ju»u i.if>gAU«l Tjrru

lis ano
Jei«e serąate uitliaaajuilomu ligomis
1 kuriu astali pagalbai a4 dek
lifoiaa, spraeyilt
apra*ykit mae
man aevo
levo asavai
assvai
tarai ai llgaabn#lai, arba paslapMagomai llgoias,
(bs
eee
oioa
slaa
lik
apie
tavo
įvelka
rasse
gėrei
ir
atikiai
(bs
uaalėpino)
aee
ėioa
ne
tik
tėvo
įveikė
M gs<
la tavo gjvaatj. (Atiiialak, jog kiekvieeee gerbiagas
^s^p^S«^Ps* ^s^e e e i s j e a v
kaip eal itpaaioties). Vitai assigėayk ir aebljok,
slįfl SSėsybo, o mislsliutalkiiu
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Aftalara Lalvakereli aat aerlaiaii

DYRAJ CAtrTOl KNYGAS KUPONAS,
DR. J05. imsit a cc i los n wti «•««, o:,.,»•
• \ I 11.4 K

t

ttlIDIMfiTi

•ealauele LlMuvUka lanka Soraateea
ir Tleaja Apltaklaajt.

Te knyga yra etebttktlnga Ir alnata yra tyk del vyru.
Knygų ta praatala, suprastąja lodaials pasaka kaip gal
atgauti vyrilkume, ialayditl nuo utnuodijima kraują
arne»ypiti|Uubie|fitneeleWoe, pttrotltu ntypribe, puCku*
Ir kiliu iiiuietimns, ntfromulavitae,
petrtititu
i»ypriho, pylve, kiepenu, infcttu ir puulea Hr*», rūmetUma,»fonorrh«»oe nrbe triperi, naujai igauta.s lytun,
atrieturu irvytauvvru lypia, gal btal il|ilUea>ae eeve
•f
aamuMO privatiakal, alepta Ir labai pvgjaT.
. ygia
- ,
•
Ta. dykat
Ifuuta
knygai peaakia juma kodėl jua
tara galėt jralutlueįlaijfyditl. Knyga ta yri
kentat ir kaip
krautuve1 ftinloa, kairua tur© linotl kolnat vedee arba
nevedea vvr.»>. Tey knyga yra para&lta per Oaktara,
kntrlaat*ydave IU o lajka tyrinejuui tu, apecljaliNKu
lyrų. Tetn>klt, j<»U'ta knyge yra einate vyaei dykai,
uftmokam u51 pačio, iug uin^etita konverta. Wsiu>u
nekokiu plniiH'U, tyk paraitk eava vardą, ir adre»a ani
iuMiiiaiiH paduotu ku|>ouu, katrų aitlak uiutna .^oudrna.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,

«»

'1-JI!

PIRMUTINE KRAUTUVE

UNION TlCKET AGENCY.

Vyaai Dykai Del Viro

ummmmmrmmmmnt i miu
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50,000
KNYGŲ
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Moka a nuošimčius nuo
N. A. Norkūnas
Mandagumas
musH y pa
sudėtų joje pinigu.
112 fMSHiCT ST„ UtlEHCEs MASS.
tybS.

«•

S S — U.if.i
,

Nuo padėtųjų PHM mitą )jfnijru KOUSI 2 nuošimt,, jei
paddsi trumpant laiui, 3 nuoumti, jei Šešiems mėnesiams,
8 ir puiQ nuoširnj. jei padėsi vieniems metams.
(iali pradėti paajdelioti, .iei tnri $1,00.
Maloniai kviečiame viaug atsilanyti pas mus.
Gerb. O. I*. BECIITEL, Pre^(, A. W. SELT2ER, Vice-Pr.,
C, H. MARSIiALL, KasieriuB.

visokiu ž e n k l u ]
(Iraiiifyateni. o >'• j
patingai: skaniu !
ifutikuciu metaliavu, enameliotu
ir padengtu c^lluH IVM »t n H H K'* »' X U •' > »' * U.M H U>m:! M
loid'u, earpu, ve- MM'riu HMM U k M KM » X M K K M K gTKi« KlM K'M'«
liavu ir Karvuni.
IflfBfl
'*

National

Traders National
Bank,

»1— I « I • ffi S'S"I*4MI «

POTTSVILLE. PA.

v

Naujas telefonas 977
Bell telefonas 432

<••

I I

UlDaTTA i * H

Wilkea-Iarre, Fa.

• ••

" I

BANK,

\lo* mokami* .'i nuošimtį.

STE6MAIER BREWIN(i CO.

!>•»• I • I

Faiieaeinia, p..

Vienatinis l jrtuvis l/dirl>cja»

luetg vam lu/nį 8eranttP»se.
\lrs velijame Jums turėti
rokuudan su mumis, ar Imtu
didelės ar mažos,

Hokrurs.
Tuzinai bonky už )pt.5(>.
Gryno maisto ženklas ant
kiekvienos bonkutės.

sMs^^^^pa^saa^F

7

»*»»«»* ™ • *M« * .

. , . ' , .
;
^ 4 namus lai kreiptam.
( National ^ ir jau nim 'JO

Pabandyk ir vaktuok pa-

„DRAUGĄ.

Mrt Ą 8l

.«».»».«•.....i.

Merchants National
Bank,

tlaasa aasiiaAiam &»erą aat pa ai u r ea

Mušu Bunka m tautiška ant iifrmo .norvege, ari* pirkti

Mahasov City, Pa.

prieš valgius ir gulant.

%)a L O P S t T O

.,

GRRIAUSAS PINIGAMS PASlDfiJIMAS.
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

austiuiv (krajavy) lkayli*ny l'aa«s Av
Ir iv. Traieea, gali faatf »as iaas

W.lkeaBare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu —

Company,

M * ijNii. n.. m . « m , n

KAS REIKALAUJA

47-4*M!i Bennetl Buildiirg.

kas yra stiklas Stogmaioro

* - * » • »*- ^ * * . m m

r

t v mnr m ,

AUiiaukit ir prau**kit kokiam laikraštyje *itą ap

WnJOaVlAEXJfcV PA

gaMinima skaitėt, o m«a prisiilsime dykai puik? kalen-

w^

sA^aiaasaiasa^aBv^BBsr ^ s s ' ^ ^ B > ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

V ^^*

O kaslėlf n m tari feesj pr1elarėases>

paraaSie teUaaa, tad tartu, kaip Ir
•«#•'* toseraaijaa t>0ts> pUkf la>va

dori y 1911 metama.

i

SfAUPiNA
PIGIAI
UtKTUITIMUi U CTOKtOa PAJUSUB
gOttamTUOUAJa, MJtXATUaV TtEIBTUaV

RAID18 iTATOIIOI DIDBLJ-NAUJAU*
8IOJO PATtWTO-)iAflIKA MLINOTY?BM
ADaiuoam, ,

aaatn

"DRAUGAS" i
314 E. M«*« St

Wilk«.Bine. Ps.

