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atgaila u i nuaidėjimun ir Mokyklas užlaiko žmonės kad tai retas atsitikimas. \vak. Tą pačią dieną įšventė vo varžančiais išeivystę įsta pasirūpino ją pakreipti sa
Klemensą tais ateitą munis pagaliu)!!. vo pusėn, o vaikelius augine
jie, autrinitno tlirdies, klau savo aukomis, nes valdžia kad žmogus pttŽTMtą tiek j į snhdijakonus:
nieko
kataliku daug, kad tik pakbuistis są- Marriuauį, Kasimierą Gron Atsitinka, kad vienas-kitas tautiškojo dvasioje,
p i prie kry&iaus, atiduoda neduoda
žiuės baisa
|wal«l, Stanislova Dąbro\vski ^amerikonai 11 ir grįsta; bet
TursuCiai (Marijam. ap.)>
garbę sviet<» Atpirkėjui. Te mokslo įstaigoms.
Tonning*o laidotuvės bu-Įlr Boleslove Koatro. 11 kokas iš to, kad jie, lyg tie Kovo 1 dieną buvo čia laido
Lekcija, — Fil. 11, 5—U. (Maus, neveizint į tą tamsu *
Connaught'o Kunigaikštis vo vienos didžiausiąją ir iš vo visi minėtieji subdijako* paukščiai rudens laike, turi tuvės Klenos Vosyliūtės*
^ Broliai: Tai savyje ma* mą, nuliūdimą ir skausnuj,
giria jeiuitus.
kilmiugtausiąją ('hristiani- nai įšvęsta dijakouuosna.
pakėlę sparnus, kad ir vėl Nors mtbašuiukė buvo jauinykite, ką iv Kristuje Jeau- kurį jauėiame dalyvaudami
Neseniai būdamas IHetą joje. Protestonų laikraščiai
Kun.
Apolinaras YYojsz, sklisti atgal — svetur! Yra uutukė (pradinę mokyklą
įe, kur* būdama* Dievo pa l>idžii>sioa Savaitės apeigo
veikslu nepaskaitė iSpiėsi- se, atrandame kelias valan Afrikoje, (Nmnaugbt*i» ku nerado tiesiok žodžių pagy Lomios vikaras, paskirtas čia tokią, kurie net iš trijų telankanti) mergaite, nors
nigaikštis ir karaliaus Jur rimui vyro, kuinai išsižadė klebonu į Lipnikus.
atveją laukėsi Amerikoje: svečią m^aišinta svaiginan
\\px% jog buvo lygus Dievui; das džiaugsmo lankydami,
gio V dėdė padėjo kampinį jo visko dėl savo sąžinės.
pareis, pagyvęs kelete mė čiais gėrimais, beveik visi
bet patįs save išnaikino, pri nuo Didžiojo K e t v e r g o i k i
Kaunas.
18
vasario
Kau
nesių ir vėi kiūtina atgal. didelio Tursučių kaimo gy
• ėmęs tarno pa veikalą, stojęs Didžiajai Subatai, Vioipatį akmenį naujai jėzuitą kole
no
apskričio
teismas
teisė
Forest
City
turi
naują
kle
Ii
gijai Bulavvayo'je. Prie pro
Nuprants jie nuo savo tėvy ventojui dalyvavo laidotu
fj prilygintas žmonėms ir pa- Iė«ą ŠvemMautiame SU^kraKamai
Karmelitą
bažnyčios
,
boną.
gos kunigaikštis ]>aminėjo
nės ir uebesiri&a prie jos vėse,
Pažymėtina ir visą
į j veikslu rastas, kaipo žmo- meiite! kur Tikėjimas ir Mei
kamendorią
kun.
Lutnbį,
kai
Jo
Malonybė
vyskupas
apie jėzuitų nuopelnus eiviDėl tos priežasties mūsų uki sektinu yra to kaimo vieny
• gus. Pats save nužemino, lė apsiaučia J į daugybe ge
tinamąji
užtai,
kad
priėmė
į
lloban
paskyrė
klebonu
šv.
liaaeijai.
'
ninkai jau trūksta darbinin bė ir gražus apsiėjimas,
stojęs paklusniu iki mirčiai, lia ir Svtesos, Šimtai tukskataliką
tikėjimą
nepilna
Antano parapijos Korest
ką. Ksamuosius ir vieną pa kaip suaugusiąja taip ir
tanėią
seną
ir
jauną,
turm taryžiaoa mirtiai. Todėl ir
Naujos Misijos.
Otty, Pa., kun. Adomą Lo metę stačiatikę. Mat nesant samdytus darbininkus, kiti jaunimo.
įMevaa iiaugžtino jį ir dova i i ą U* pavargėlią, mokytą ir
Baltieji Tėvai atidarė sa patą, ligšiol klebonavusį len metrikos, kunigo pasitikė
1
ilkinlnkal vilioja sau, pakel
"Šaltinis",
nemokytą,
teisių
Ir
nusidėt
nojo jum vardą, kurs yra
vo namus tyieboeVs Kalin- kams Austiu HeigHts, neto ta liudytoją parodymais,
dami jiems nors vienu rub
lllwgWiau u i visus kitus var jėlią, eina atiduoti bažny- doje. Jauni vyrukai, turinti li nuo Keranton'o.
kad ji pilnametė, priimta ją
liu algą, Ir tokiu neprotin
Vilnius, Liet. Dailės Pa
lina, idant Jesaus vardan ėiose garbę Viešpačiui ftvė. pašaukimą \ kunigus ir prie
į katalikus ir duota šliubaa,
gu savo elgimąsi, tokiomis roda šiemet žada būti da
| priklaupta
visoks kelias Sakramente, Visi, kaip** 8ei- misijonorių darbo, yra kvie Shenandoah keturiasdesim nors jai dar truko arti dvie
varžytinėmis; patįs ūkinin įvaireMltė ir didesnė, negu
dangink vj ą, žomižkąjų b! I>° mjnaoa nariai, susirenka prie čiami eiti )>as Baltuosius Tė
jų
mėnesių
ligi
pilną
metą.
t4.
kai baigia gadinti užsiliku peniai, Tik vienas d-ras
savo
Dievo
ir
Karaliaus,
iftleme t^anAii|jy» ir idant vivus. Dabar Kanadoje randa
Kovo 26^-2H Hhotiaialoali Teismas nuteisė kun. Lumbį sius nuo Amerikos darbinin
Btaugvitis atsiuntė apie !HK)
aoks liežuvis išpažintų, jog reiškia savo gailestį už nusi tik keturi šimtai tą misi- šv. Jurgio bažnyčioje atsili ant trijų mėnesių atstatyti
kus. O kiek žeudės lieka ne įvairiu žmonių daiktą iŠ Ša
I! *lf|elpata Jeaus Kristus yra sidėjimus, kuriais jo įsaky
jonorių, o netikėlių atverti ko keturiasdešimta valan nuo vieton ir užmokėti 8fi išdirbtos!
kių—Naumiesčio apielinkės.
mus laulė ir prisižada, su J o mui 20 milijoną.
\ J)|w < Tėvo garbėje.
dą atlaidai, Atvyko pats de- rublius stropos,
— "Vilties" antruoju re
malonės pagelba ir pastip
kouas Masson Ir užbaigoje
Marijampolė. Tkio paro daktorium vieton kun. Tu
Kaunas. Kunigų permai
rinti J o Kūnu ir Krauju, Katalikas vadovaus apvai pasakė ilgoką pamok&lą, ra
dos komitetas susirinkime mo bus bu v. Vabalninko kanikavimo ceremonijose.
vertai priimtoje Komunijo
nos,
Kun.
Bakučionis,
Pajū
gindamas žmones būti pa
kovo l d. nutarė taisyti pa meuduįriiiN kun. Kemėšis.
Stangia.
-Mat.
XXI,
Norfolko
kunigaikštis
je,
daugiau
j
a
u
niekad
J
o
rio
fil.,
paskirtas
į
Plungės
H
klusniais
tafevat^jat^yAnuomet kadi). Jc- . ^ ^ „ „ ^ n t l . "
H«kn.. K ym-*|MiwkM>tHiiS' AnfjHJoi mama katalikais. Laikyda aitą įju. N i i n . NhlKmMNKRT ;J0 ,.„ • j o l r gj- 1 d% (
%
Kritt>n}s (Trakų i>av.).
prisiartino prie Jeruao- «us Sv8, Sakramento yra maršalka. Todėl ateisiančio
J
»
*
mas vienoje rankoje ntons- ftvilttaOi kam.. Pask,rtuH , 4 d |
metais kirmėlės
Ieimis
l
Hnu* ir atėjo į Biffagy ties mušą Dievu savo dievybėje se eeremunijose karaliaus
Paiurio
filna
<
Žvingių..
.
,
,
.
.
u
tranei^ą su Švenčiausiuoju, ajurio
Tiują
(^vingią tinkamas valdžiai popieras. buvo iftėdę daug valdžios
| Alyvy. kahm, tada nusiuntė ir mušą broliu ^savo Žmogy- Jurgio Y bus maršalka. Nor
prisiekdinc* susirinkusius, par.), kun. Mankauskas,
4u
mokiniu, sakydamas bėje.
Tą męs atjaučiame folko kunigaikštis yra vie kad daugiau nekels bereika Imbrodų iilialistas, paskir
Marijampolė. 30 d. kovo mišk(»i Valdžia pardavė miftką pirkliams—Žydams. Kai
j įjlems: Klkite į miestelį kui-s ypatingai Didžiojoje Savai nas karščiausiąjų kataliku
lingi) maištą.
tas klebonu į Zarierzą. Per (sen. kai.) Talkos Teisėją na buvo augšta, dolenkos di
I: JjflfW jus yra, ir tuojau rasi- tėje ir mūsų tikėjimas atge- Anglijoje.
kelti kam.: kun. Bielskas iš suvažiavimo rainuose bus delės, ir vietiniams gyvontoj i e asilę priristą ir asilaiti ma ir atsinaujina.
Numirė kunigas.
Laukuvos į Pavandenį, kun. šios lieitaeijos nejudinamų jiam J lieko neteko. Pardavė
Anglijos
Dvaslikija.
t u ja; atrlftkite ir atveskite
Bet, ai, kaip daug atairan
Dalton, Mass., mažame Janusas iš Povandenio į Lau tuHĮąt
M
M
iSvisc HH8 deš. Tikėjomies pa
Naujas
Direett»rium
pas mane, O ji»i kas jums ką da tokią, kurie paniekina
1,
dono
Brilvieo,
I^advakuvą,
Kun.
Tūriai
iš
Vadokmiestelyje pasimirė senelis,
sipelnyti ir bekildami me
sakytų, tarkite: jog VieA- Viešpaties meile, neatiden parodo, jog Anglijoje, v^koriškių sodž., Kaupiškio vai,
lią į Betygala.
kun.
D.
T.
(įuinn,
išbuvęs
džiui, bet pasitaikė gražus
pats ją reikalauja, ir tuojau gia J a m savo širdies atgai tijoje ir Valijoje yra 4,ao*J
Vilkaviškio
ap.,
4
margai
ten 99 metą. Mirė 23 kovo Kaunas. J. M. Žemaičių
oras puikus kelias,.. ir be
linuos palei*. 0 vis tai sto- loje, bet palioką ją nusidė kataliką dvasiškiu, t. y. 04
žemės
su
trobomis;
prasi
iš priežasties vidurią ligos vyskupas Cirtautas sveika
žiūrint viskas buvo išklibta
|oai, idant išsipildytą, kas jime ir atiduoda šėtonui. Di daugiau, nekaip perniai. Iš
dės
nuo
400
rub,
ir pagavimo šalčio. Mirtis tos pataisymui išvažiavo 28
tivišvežta,
yra pranašo pasakyta, kai- džiojoįo Savaitėje atsiranda jų 1,544 urlwi (langiau, kaip
2$
Vineo
Baltramonaičio
buvo urna: eidamas į mau vasario ant trijų mėnesių
baneio: Pasakykite Siono išganingiausios miutįs ir trečdalis vra vienuoliai,
domą
kambarį parpuolė užsieniu, išpradžios į Arko, dalis: pusė gyvenimo 6y8Ktiršėnai (Šiaulių pav.).;
dukterei: 5tni eina ten tav« kiluiaual pasirįžimai įvyks
kią sod., Alvito valsfi., Vil — Vasario 6 d. čia buvo lier
tarp
durių
ir
atidavė
Dievui
Koplyčia
ant
ratų
Angli
paskui
į
Karlsbada.
Su
vys
karalius, romus, sėdįs aut ta s j r a tai atgailų* Ir pasi
1
kaviškio apsk] 15 mjivgų su tuvihkas vakaras,
sielą.
Laidotuvės
atsibuvo
Šiaulių
joje.
kupu drauge važiuoja $id- trobomis (parsiduos gi tik 4
asilės ir asilaičio, pajuuga- taisymo laikas. Męs visi nu
' Va ą>o'* artistai vaidino
Kun. Herbertas Vaugban 27-tą su didele iškilme. Bu lavo klebonas kun. įhirgaimosio* vaiko.
Nuėję tada sidėjome prie* Dievą ir visi
tai pusė, nes kita pusė ne jo,
mokiniui,
padarė,
kaipo privalome mėtavouc daryti. įvedė Anglijoje vagoną-kop vo vyskupas iš Springfield'o tis. Vyskupystės valdytoju bet pačios) su ardinarija ir "inteligentus" vaidinamas
Ji«»ms jsakė Jėzus. Ir atve Tij savo reikalą geriausiai lytėlę. N'ažinės su juo po vi ir kunigą didelis skaičius, paliekamas pralotas Ker- skola j kasą 107 rub, 52 kap., pasisekė gerai. Be to ehoras
vidutiniškai padainavo ke
dė asilv ir asilaiti; ir uždėjo atjaučiam Didžiojoje 8a* są kraštu ir darys misijas. kiek akimi užmetęs suskai pauskas.
prasidės nuo 400 rub.
letą tautiškų dainų; visiems
ant ją savo rūbus ir užsodi ve i tėję ir toje savaitėje ga Tokios koplytėlės Ameriko čiau aštuonias dešimtis tris,
bet be abejonės buvo į šim
labai patiko kanklių skanipadarė daug gero.
no ji aut aną. O labai didelė lime drtinties prie savo už je
\
Panemunė (N aum i esči o binivims. Vakarfls buvo taii
tą. Prisirinko šeip visokią
minia klojo savo rūbus ant
rūstintojo Viešpaties su di D ras Krogh Tonning nu žmonių ir draugiją kad net
ap,). 18 vasario (n. st.) š. sorgus elgėtnamįo .n^udaiį
kelio, o kiti kirto Jakas nuo
džiausia atleidimo vilčių.
m. Panemunė* kapinyne pa I^abiVi gerai kad vaidinimas
netilpo į bažnyčią; vysku*
mirė.
ėdžią ir klojo ant kelio. O
laidota a. a, Antanas Jab prahldėjo 6 v,
Pasinaudokime tad pro- Vasario 10 numirė Norve pas laikė mišias, Po mišių
minioj kurios pirma ėjo ir
lonskis, , Panemunės dvaro
ga, kurią mums šis Oavėgijoje gUHtUS atsivertėlis į lydėjo į vietines kapines.
kurios sekė paskui, Saukė,
nios laikas suteikia, gailin katalikų
degtinvarės užvaiada. A. a. Vyžuonai (Ukm, pav.).
tikėjimą
d-rnsįHraudu darėsi, kada nešant
kalbėdamos: Ilozana DoviUpyna (Heseinią ap,)., Antanas dablonskia gimė Per»itŲ rudenį mūsų ūkiniu
d<> auiiui; pagirtas, kurs ga iftpaJinčia apvaiykim sa Krogb Tonning. tlimė jisai kunq iš l»ažuyčio>, varpai
i.
kai nutarė išsiskirstyti vie
ateina Viešpaties vardu, llo vo sfžiuę, kad su Kristumi 1H42 m. ir 18G7 m. Imigė liu- ėmė gausti taipgi ir prote* Pas mus išeivvstė užsiemn • l*,vgiskią kaime 1887 n
numirę nuodėmei ir svietui, terišką teologiją. Jis parašė, toniškoje bažnyčioj " First S pasiekė, turbūt, jau augs- H.Vknškių kaimas yra (\v\^
»ttm aut augStybią.
nas idžiuosna.
Nutarimas
SM Juomi, per male>nę, galė keleto knygų ir nuo akade-'Cengregatiotisl
(oHureh'vUiausj savo laipsnį. Beveik kabūdžm parapijos, Nau- patvirtintas.
tumėm prisikelti į naują ir mijos pivo teologijos dak-j Varpams pritariant, net prolnebėra tokią namų, iš kuriu "desčio apsknči(». Nabašm
' :
Mūsų ūkininkai palieka
kas
buvo
tikras
brolis
pia
tobulą gyvenimą.
S tatuti).
Buvo ilg!»s motus .teutonai atsisveikino an ge- kas-nors nebūtą nukeliavęs
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neužganėdinti tuomi, jog i&
čiai
visiems
lietuviams
ži
vienos didiia!isiųjų ir svar ru žmogum. Nabašnikas my i Amerikon; o raialasi \f tokaito •*Žemės tvarkomoji
DIDŽIOJI SAVAITĖ
!
nomojo
Rygiškių
Jono,
gį&t*
biausiąją jmrapiją pašto- įėjo visus lygiai, net \r pro-jkių šeimynų, kurios ijttlMosI
koi visija" buvo pažadėjusi
rium rinistianijoje. Tia jis tęstomis. Suorganizavo ke~ jau parsikėfė Amerikon. Ki-!1*{Mis uiomgo
Bažnyčia. Didžiojoje Sa
dm ti piniginę pageliu) skirs
vaitėje, ragina tikinčiuosius Katalikiškos Žinios. parašė savo svarbiausią vei lėtą Blalvinikų^draugijų ir m kai tik gali. Dagi tėvai] A. a. Antanas visuomet tinantiems vienasėdžiuosna
R!
atsitraukti, kiek galint, auo
kalą: **Krikščionių lK»trma kitokių, dėlto ir laivo \ isu našliai eina, nesigailėdami stengėsi kelti Jdet\ivos var- ir < abar žada atsisakyti Kai
Svietiškojo sumišimo, o aptika.'• beskaitydamas KiiS-įuiyliiims. Mirė m m.tu am palikti ant metimų raukų sa d^ ir platinti apšvi^tinu.i. Ji kurie prašė, bet negavo.
prie Pa
I; tNM|>«tiiiMi kančia ir mirti Kataliką mokyklos Suv ON.MOS IVv^ ^yvonimus.'lyji*. <hme Airijoj,, mokslą Į vo kūdikių! Neina tik maži U*! dŠUg ptimdėj«>
M
**ržiK
dr. skvinv.są lltguuyt(»(j«». Šventraš
Kruonis (Trakų pav.), Ir
taip pat niuijesniu teofoffąjtjo Wor«j«t^r, Mass. Te- |vaikai ir liu»»ti. Aucant: ve\
Valat.
liaus
ir
ligi
mii-siant
buvo
m u š u apielinkejo g y v e n t o *—kaip antai N* umano
uul jam bųna lengva amžino j karna, jų gimdytojai Uep.e
M ! tis mini, kad, mirus Jėtui
Žibiu inin į j a j suprato vienasėdžių nauM , ant kl^Žiaus,
apšvietus „..,,.
saVo .įoa sekretorium,
i galvoja, kaip apšviet...
, ,
aptemę visa Katalikiškų mokyklą Su\ veikalus, jisai pradėjo k m * \v tėviškėje!
,nv,i
- dii gumą, Padavė prašymus,
vaikus.
pripratinus prie kai sužinoję apie savo myli
laHiiė: aimlė atsisakė duoti Va!*tijo#e vertybe siekia ti simpatiją prie katalikv
Jo Kkstdeneija 4arU», pramokious k*»kie lįojo Ir gerbiamojo sekreto kad nori išsikelti vienasėpasmiltai savo žvie«f. We-jl 4 i0 mllijiUtą doleką,
Viso bėa. Ualnp j į i pamate. jo« Seinai.
votas krikščionis, to*e kan- ym 0t$
parapijini mo- jau n e į g a l i boti liuterono Hemų Vyskupas 8 kovo šią amato, ne! jie tik ir kala jų riaus įnirtį. suskuts> jam>.;- džiiiosna šitie sodžiai: Di jo
m- fcu* Jėstaus atminimo dieno- įykli, kuriose mokinasi. L ir 18 birželio ifSIO m. stvi ;1H11 m. mUiki mažesmuo- galvutėm kad paaugę išeis teikti jm«kuti»i pntarnavi* ki? kis, Norkūnai, (lintiškiai.
iii'
rai p ^ m ė kataliką tikvhąJsius JvenUttimus šiem* vie-| Amerikon, užsidirbs daug mą ir ant jo grabo padėjo Nefinčią išsikelli yra ir dau
se, atjaučia taip-pat nuliu
Tas |ilikmis jved^ jį į di- lmė* H^iumavij^ auklėti- pi»ugŲ. įsitaisva puikius d r ą s i a vainiką s»i parašu: gil n. Lig šiam laikui išsikė
Ąlmi\ ir knip^ aptemimą s;,
įvofcitdyje
įstaigą mokiniiH, Ui rasi* o^iipM4 4f «|iti|mt ipnat^p niatns: Kazimierui limatt^ibuitim ir grį^ oamon ts» -Vdburio" ; praugija savo lč tikta; Knmtiią miestelis
ir iekonią sodžius. P a s t a ^
Iškilmingo* ir Huduos Į mef j*>g Huv. Valst. viit> jam k u ^ l a i t g M i s i visokią kui, Vytautui BalkeriMui, imis... Ir jokie tame dalyke sekretoriui,
\ . a. Antynaa v ^ i mot4>-; sis gan baigia statyti ir tfįdįr;,
iip^Aieae sujudi- 1,4W,6W> talkai eitu mok* neamagumą. PV>«Has H>ru ;doUjomii la^iev^ki, Petrui\perajįėjimai iž šalies tipi«!Įl»H
Mi ii^inhtfilii ii d
apie T o f i ^ ^
if Autaąui Hpte t i Nebent patą
m<m*m
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" f t b u r i o " draugijos susi- linkusiuos Vilniaus mergai- je kaltininko skaudžiai su-J jaunimą* linksminos dainojam padėk ųfc jo gražia pravu juose kuo- Į'rį|
rinkimua buvo Mariainpuiė ėių gįmunrijos mokinė p. mušė visai nekaltą žmogų,illis ir šokiais. Štai pasigir
kalbą, papuoštą illustraeijo- ue visi, Cbieagos ir aplinki& A m J 0 ( 2 3 ) d . N a r i ų " Ž i - Ona D/.vilaitė. Laimi gaila, t i susirinkimo išsiskirstė, do stamlais balsas: " k a d
mis.
Znjonių priėjo tiek U&l kunigai. Žmonių, ne- ;
burys M turi 4150; }eigų T381; jog valdžia nedavė leidimo ir vyruėiai taip nieko nebenn-1dagtinei nėra, jaunimas nadanu, kad ruiminga salė šv, veiąint \ netikėtai prasidė- |
0 gi žiūrime, mūsų
rb. Kny-.por tai nebuvo nė deklama manė, kati, užeidami i kitan lino",
N A I T . A T I T K , <<>NN, Jurgio vos galėjo visus sutal jusiąją žiemą, buvo visupį o įHlauliji
pinti. Daugumas turėjo sto nu t tiek, kad senoje, notalpirkias, klausinėjo, koks r-įa Įsvotinas plusta, rėk.tuja aut
gyiuio.se knygų 22,Bft4 (pri cijų, nė vaidinime.
svotu, neklnusvdamas nei
Daug ėia darbuojasi viutl- kaimas.
Darbai |>;is mus visai pra; i vėt stati, nes kėdžių noužto- piojo bažnytėlėje, ne visi
pirkta 1910 nu &NM) k u. K
maklavimu svoeio*
/tuo- tai eina. Visos trįs gumo a- ko, Per pusantros valandos ga ėdavo surasti vietą, Ku
įkaitytųjų laivu 7715 (1901); uis vargonininką* |>. i*. ALigos.
Aną savaite \\\ Į n a s ,H,j vaiki; ašarų, išvijo valinės dirbtuvės sustojo 4 'daktaras užėmė visus taip, nigai, atlaidais pasinaudota. buvo UVIbT). Prteglau-dumaviėius. Tia apsigyve
lliuje būvu susirgt;: dėmėtą jaunimą...
už ką? už t a i | < O V n į,, m>žhua, kada pra-i kad salėje buvo tyku, kaip ,K\ nutarė įsteigti Naslaiėių
du, nu n u * skaityklų |01OIngai jis tuoj autame pinkų
Daug pažnyėioje, Viens tik saliu- Prieglaudą prie Šv, Kassiilgino. Viešų p-si lietuvių eborą, kurs no tik ja štltine 7 žiu. ir skarlatina J..MĮ ą|,.,įtįni'.s ueuupirko, . m \ s ,( i r i ) t i išnaujo.
m. ue
8
žmonės.
t'ia mums nesmagus atsi- y#n,uj]iu pasiliko he darbo,! niukas J. neiškentė ir išsi- miero Seserų
vienuolyno
m. padaryta 1!), N tokioje pagieda, bet ir
kaitų
Suv "ub ! t i k i , n a s - u i »votus nukentė- Vieni išvažiavo į kitus mies žiojės (nes jį vieną beveik n.ieagoje. Tam tikslui, iŠ
vakaru 12, litor, vuk, su j šiaip susirinkimuose gražiai Vilkaviškis
dainomis
ir muzika. (>.'{ adainuoja. P. Adanmvįėius Prieš pat užgavėnes laivoM" i r l i a , n ^ r ^ H - , 5 r t n " n ' s i tus darbo ieškotų, kiti dar j ir turime) pradėjo rėkti, bet tarpo kunigų tapo išriuktaa
"Žiburio užlnikoiuoj Ma- 'užrašinėja dainų nioliodijas ėia lietuviu vakaras V a k a - į m l u k i u u s JU' W , l i | 1 a r tai*>* Jaukia, gal, girdi, ir pradės kada
polienionas užgulė komitetas: pinusiditu kun.
rijampolės mergaiėių pro-: ir daug jau jų turi u ž r a š e , ras kaip vakaras, nusisekė i arės Imti mūsų viršus.
dirbti netrukus. Kitos dirb- jam ant spraudo, tai ir tas M Kriauėiunas, viee-pirmsėd'/iu kun. F, B. Serafinas,;
susivaldė.
ginmuzijoj yra .54 mokini*.! Apšvietimų platina kiek tik vidutiniškai. Vaidino kai-j •'nu pradėjo ir pas mus už-Įtuvės. juda pamažėli.
Kalbėtojas puikiai per sekretoriumi kun. A, SkripIfMO in.'draugija išbudo sa~j ualėdamas/Kad daugiau to- mieėiai. Ir tai ėia svarbu, - n , t l a , n I W I » l , l j iUuVu k m l ! L i < ' n l v i , . l {'U] nemažas buvo taikrašėio No. t ("Žibu-jktų Šviesos platintojų ėia at kad vaidino kaimiečiai, ne ir da nesparėiui: jei kas praĮrelis. liūs apie |t>0 šeimynų, statė vodiugumą alkooliu ka ir kasininku kun, A. Sta- \
ris"* 4 tukst. ekz. Laikraštį Atrastų, Merkinės apylinke nuestieėiai.
Vilkaviškyje j neša, kad kas daro alų, tai Pavieuiu. .\ v. r u ir merginų ant žmogaus vidurių ragin uitikyuas. Nutarta taip-pat Į ]
nutarta leisti ir 1911 m, apšvietime žymiai pakiltų, rodos, yra gana jaunimo vy tenai eina ir areštuoja. Pa ir-gi nrmažai.
P. B. damas ypaė jaunuomenv pa tu »jau tverti Labdarybės
mest blogą įprotį ir praleist Komitetus parapijose, ku
rų i!" merginų, kuri*' galėtų svalio miestelyje areštavo
Taipgi nutarta rūpintis įsi
r
Klovainiai, Pa JI. ap, \ a sį-ta, na, ii' nežinau, kodėl u k i'«inko I*. Cingos alų J ves
laisvą laika ant kitokių nau riu uždaviniu butų rinkti
t a i s a i Miriampolėj miosivi
>ario 21 d. buvo vietinės jau-\ snaudžia {. . . Nekarta mies- tinėms jo buvo pridaryta
dingesnių žaislu ir pasiliuks aukas, sužinoti apie našlai
•'Žiburio" namai.
muunenės, o ypaė kun Vė tieėiai kaimieėius pajuokia, apie 12 purų, Akeižninkas LNION C UTY NAt'iiA minimų.
čius, varguolius ir jų rein
T
*'fcųirt«
susirinkimas gėlės triūsu surengtas šei
T l < % CONN.
Ar bus iš to kokia pasek krlais užsiimti. Nutarta įkad jie vra nemiklus, bet sako, kad mažiausiai l>aubuvę Slariampolėje vas. U myniškas pasilinksminimas.
mė, ai ue, teėiau žmonės iš- vesti bažnyėiose skarbonaa
dos už tai reiksią mokėti 35
l»asirodo
V'ilkaviskyje
kaiLietuviu
ėia
bus
1000,
o
(SS) i d, I*>10 apyskaita pa- Padainuota keletas gražiu
rub. O jeigu kas n»uės gauti lietuvišku smukliu U, tai girdo tiesai* žodį iš daktatv> ilėjimui
aukų
"Našiaimieėiai
miklesni
ui
mlestiefc*U\ kad pamatinis sindi jausmingų lietuviškų daine
burnos, o išgirdo taip aiš ėi;įins**, Tb<»jaus, pradžiai,
leidimą (patentą i nuo \ ai*
kato kapitalas apsivertė 17 lių; gyvieji paveikslai, d<*k- ėius. Surengė vakaią prieš džios daryti alui, tai atseis neišeina kiekvienai nei po kioj' ir sta<1iojf' formoj, jog |x penkis doieritiH paauko
ku?t.;, o gryno pelno davė lemaeijos, tautiški šokiai ir užgavėnes, jau ir vėl rengia $H) v. Taipgi areštavo Pum 100 lietuvių. Mėsos parduo jų atmintyje tuii pasilikt
jo Našlaiėiams šie kunigai:
tuvės
2,
kitokių
krautuvė
tttft vbJau kap. " Ž a g r ė s " iš t, |į Linksmintasi \w degti Velykoms,
i%
pėnų miestelyje vieno ūki
i I na i.
K|uuėiunas, Matulaitis, He
\ ilti , ,
lių Ws Draugijos: šv, Jurgio,
duotu vekseliu nuo pereitų nės • gražiai, romiai. («<usninko alu, kame buvo krikš
Antras nepaprastas atsi ra finas, K, Skripka, Kiu«
šv. Petro, šv. Pranciškaus,
metu liko neapmokėtu 25,- tina kad tokie vakarėliai
tynos. Iš Pušaloto imi at-j!
f
tikimas paskutinėse dienose ša i, Ktefanavyėius, MžersKėdainiai
(Kauno
apsk.).
Vytauto,
Lietuvos
Diiktėrų,
TM iub„ išduotų ui bargi- visur inoitų madom nes tai
vežta areštuoto alaus.
dvi kuopos Susiv., T. M. D, mūsų kolionijoj* tai buvo kii, A. Skripka, Koleainsninknms prekių v skolon yra pnikiausis bfalas atpratinti Stebuklingas daktaras. Sau
Ūkininkų tokia nuomone, kuopa teatrininku, blaivi ketnrdešimtės atlaidai, ku ki s, Zaikauskas ir Cis, X.i:
sio
mėnesyje
į
Kėdainius
iš
už2:i?58vb. Susietnkiine da mūsų jaunimą nu<»|girtuok•
kad tai darbas alaus bravo ninkų, soeijalistų po kuope rie traukėsii nuo 20—24 šio
kaiikur
atplūdo
utobuklinlyvavo 222 nariai.
Haviua>; tokiuo Valdu patjs
rų savininkų.
Vieni sak«», le. Vra ir klubas.
mėnesio. Ts svetimų kunigų
gas
gydyti»jas,
kurs
gydo
li
M
n
jie
prad(Kla
krntyties
nui»
kad nebelankvti aludžių ir
BJiivyMs draugljoa au
pribuvusių į pagelbų vieti
gonis
su
visu
prastu
būdu.
Bedarbia.
MKRIDKN. (X)NN.
*ir&kimft8 Kaime, vas, J) ir alkoolb), nes aiškiai mato, l i e p i a u'/.sįmerkti, nusivilk nebepirkti alaus, tiirdi. kad
niam klebonui buvo šie? kn.
kad vietoj akmens duodama
i* •
jau mums gina, tai mes jūsų
)n d, Draugija turi dabar
(1is, kn. Serafinas, kn. Ežers
ti
viršutinius
rūbus,
atsisto
"Draugo"
17
No,
ėia
bujieirts gardi, gardi duonelė..,,
i
alaus
ir
nepirksime.
()
kiti
kis
ir
d
u
o
n
a
s
Kriauėili
m
skyrių,
[eigų
1910
m.
ja
iš
užpakalio,
paglosto
ran
vfi rašo, kad pa« mus darm<
Tt»\^ioliR takai J visokius
HAl,tl.\10l{K,
MD.
nas iš (Idmgo, taipogi kn. bbl gerai eina ir kad darbas
feutro kasoj buvo viso 3602 Biouopolius. tniktierius. alu komis ir ligonis- paliekąs sanprotauja, kad visai užda
ryti aludes, Susirinkus ir
Klionauekas
is Kouosha, UĄ gauti lengva. Tai netlerb 8i> kp. 3«1 ib, 50 k. likę
<Jen ir t,t,! O teuSSvieeda sveikas, Žmonių prisirenka, padarius nutarimą paduoti
10 d. kovo 13-tos khopos Wis, Apie 500 žmonių priė
nuo pereitų metų, »»išlaidų
kaip i atlaidus, (lydytojas
*ji, Darbas ėia sunku gauti,
skaiHti, skaisti saulutė šven
S.
L
H,
K.
A,
sekretoriaus
jo
velykinė* iSpažintlos, nes kitos dirbtuvės net tretir
m 2 . V « r k : U k p . Viso gi įei«ų tos Lietuvon žiedui — jau dėlei paranknuio išduoda valdžiai,
Juozapo Miliausko numirė taiiiogi tapo sudrutinti pą*
(skaitant \ isus skyrius) iniapie dešimtį bilietėlių, o tik
Sis įstatymas gali duoti
nimui!!!
vienturtė dukrelė 1 metų^ mokinimais, kurių buvo net metai kaip stovi. Dėlto ėia
tai ant rytojaus pradeda geni
prog$ " Blaivybės"
i r | lietuviai
noapabstoja,]
v. v o l U ^ r b . , :>:Uv., olfilaidų
palikdama giliausiamo nu
penki.
Vietinis,
W7^i r)>. H k. IN'hdtais me
kad su darbo gavimu ne>'
Kun. Tumą jau palydėjo glostyti, Pinigų teima, kaip draugijoms plėtoties.
liūdime tėvų ir motinų, ku
\
tais draugija išleido 2*>»978 rae. ^P«uM«fio 27 d, sekmadie* žmonės sako, tiktai tiek,
Duok Dieve tik ant gero! rie per dvi sakaites prie li
gva.
A.^J. Brinius,
%
M
kalendorius * Dieve Padėk nį, 7 ytik v a k a r e kaip buvo kiek kas duoda; mažiausia Tas pasielgimas bene palen
gonio sunkaus sirgimo labai
ir 2T,5tt) ek», Įvairių kny- luusų pranerta, b, antrasai pusrublį, Bet ligoniai, kiek gvins sumažėti girtuoklys
suvargo, būdami be pasil \YATKRBURY, CONN,
jų
tiktai
buvo,
nei
vienas
ne
u
M
(CfJių. SIIVO arbatnamius tu- Vi\j}es redaktoriua ir jos
tei; daugiau skatiko paliks siu. Kas tt guod. sųnarių
NKWARK, N". J,
J;
pasveiko.
i 14 aky ii u ir (J skyriai —
Jmonių fciįeuėse, (lai Die Suaiv, reikaluose esate ne
24 kovo stritkaria užnmšė
lepyklas, 8 skyriai — uho* mas ifivaSiavo jau toluj&oAr ėia ne žmonių tamsu vas duos, a r nejudės atsi užganėdinti, teiksitės at it vietok |Tuo»ų Kiburį 22 ^ fcvo IG-tų š. m. uZibuįNHį
rus. U skyrių buvo surengė jou sav«» LftiJuvon klebo mas, duoties apgaudinėti ko kelti iš skurdo
vargt* ver leist sekretoriui nelaimės metų amžiaus. Kiburis buv.o
H4 draugija parengė nra-||
24
pasiliuksmininio
vakai4*
gijos
tiems,
kurie
tik
matė
konduktorium
ant
stritkakiam
šundaktariui!
Kai
laik
nautų. Palydėtų kun, Tumo
ni
dinose.,.
kvlhas lietuviškoje Šv. JuH<
Hus. vSąnarių visoj draugijoj geležinkelio stotin sushinVo rašėiams. tai nėra pinigų, o laime girtuoklystėje, o kny
rio,
Mainant jam ženklų, g o Draugijos salėje, Žrno-j8
d.
kovo
atsiliko
lietuviš
yra 20,W?; iš jų \i\b\\ vyrai v t $ a u Vilties** redakeiji ir kokiam apgavikui tai atsi gas ii* laikrašėius skaitė už
prikabinau^ prie galo; ui- n ų prisirinko skaitlingai^
kos
ueprigulmingos
siuvėjų
ir 14.044 moterįs., Taip jų didokas bftrys šiaip jau Vil randa, kiek tiktai prašo,
niekniekius šlamštus.
važiavo ant jo kitas karas ir b ivo kone^ilna salė.
Plri
unijos
mass-mitingas,
Dau
abstį.ientų (visai negeriam niaus lietuvių inteligentų,
sutriuškino ant vietos,Kovo n iausiai kalbfejo kun, Stak-j
Lietuviai, atsibuskite iš
Per praeitus 15)10 m. Pa
gelis
žmonių
skundžiasi,
ėių svaiuiuantų gėrimų) y m amatninkų ir kitų kun. Tu gilaus miego, tuomet pažin svalio parapijoje nutarė eiti
20 d. atniliko iškilmingos n iviėius, vietinis klebonas,!
i* F
kad labai tapo užgauti tame laidotuvės, kuriose dalyvnH į liktiHft vyrai ir L>4}K1moterjs, mo ir/* Vilties" draugų, (lai sit ir atskirsįt šviesą nuo i vienasėdžius šie sodžiai:
atjkindamas daktaro Šliupoj;
mjtinge,
nes
vienas
kansta*
Susirinkimas tarp kito ko la būvu viaiema skirties m tamsos,
vo daugybė kitų kondukto kalbas. Labai daili! nupicįU^!
Parvalkai, Ustokiai, Šimopėdis išrėpliojęs iš tiesos rių uniformuose.
nutarė leisti blaivininkams tuo, prie kurio per tuos ket
Kun, P , kad daktaras Šliupas irbo-i]
nįs, Sindriuuai, Mediniai ir
Salantai (Teisių pav,). Sa Putrini. Beveik visi da tebe- vagos, kad užsikirto bjau Saurusaitls
mėnesinį laikrašti ir su- verte motų taip visi pripra*
paaakė labai nėms kalba apin tikėjimej;
M
* rengti kursus.
tonie, pamylėjome, kaipo lantų vartotojų draugijos siprovoja su dešimtininkais rint b a l t i n į " ir *M>raugų , griaudu patnoksli), suminkš dalvkus,' apie kuriuos p a t ^ i
kad žmonės mestų skaitė, tindamas Uvų širdis,
" K a u k u s " veikimo apyskai dėl ganyklos.
n
mažai supratimo teturi, o iuj
*8aiilė8 visuotinas susi nenmlstomąjį veikėjų ir ge ta 1910 metais: prie draugi
esant, *4 Draugas** nevertas
Ant tos palios gatvės ne mokina žmonių kaip u i l a i t
Sodžiai tai nemaži, turin nei 4i Draugu r vadintus, tik
rinkimas taipgi buvo Kau riausiąjį kunigų ir sluogų, j o j prigulėjo 187 pajininkai,
oi tot dabar, M i r t trautieji namažiau dvidešimties nepasakė dėlko; taip-pat ne seniai stritkaris nulaužė ko kvt sveikatų, kas butų žniO|
ne, 1<>|0 m. pradžioje
kurie sudėjo pinigų 2277
Kazio Urbono nėms naudinga. P , R. P r a |
i4
M jų ir rankų
au$tojuRtus
plaėiu
ratu,
suviršutu
ūkininkų,
tik
Pul ė " tuivjo 4Ti moKjpifm su
pasakė,
nei
kuo
Šaltiuis
rubl. Nupirkta visokių tavaikui, 6 tųetų amŽiaiu*.
nts kalbėjo apie Vilniau* guji
semmsius
mūsų
veikėju*—
triu
10
ūkininku.
80W mokiniais. Vasarų va!esųn
negeras.
O
unijos
pir
vorų uk 20203 r. 80 k., pu iš
Darbai uiekiek nesigėri- bornijos sulenkinirrtą ir aW
Visi šie sodžiai nutarė mininkas tylėjo ir davė tam
diliai Įsakius buvo uždaryta auSrininkus, ir priauganSiį duota už 11808 r. 10 k. Pel
na, Zinonfs dusattja be dar k i n , Tumo perkėlimų iš Vi
1!> rasto mokyklų, bet dalmr jaunimo karti), Kitų akyae nyta 1973 r. 22 k. (Irynas traukti burtus.
vyrukui spardyties iki pats
bo.
J, A,
niaus. P o to Julijaua Daukf
vėl leist* atidarvti, Sąnarių iii ftusigraudinimo iibėjo aaa pelnas 5154 r. 53 k.
nenustojo.
O
kur
buvo
kiti
Sąna
u
š u t ė deklemavojo eiles apblj
Kuteliai (Birių vals. Pan. žmonės, kad niekas nepers
S a u l ė M turi 3(H tikruosius rc»s, Su visais Širdingai atsi- riams išmokėta už pajus (J
o
•,
kunigo • Tumo teismų. Pį
ir I!l garbės. Skvrių — 70, sveikiuvs, kun. Tumas pali- nuošimėiai, už išpirktus ta- pav). Kutelių laukuose bu pėjo, kad tokia šneka nesiri
Pi'anckeviėius kalbėjo api«i
bet veiklanėiu tik 58) 44Bau- pėjo ant vagono laiptelių. vorus 3 nuošimėiai, liko at vo 90 dešimtinių miško, ku ša su darbininkų vienybe?
HAVKašUlLL, M AKS.
lietuvių ištautėjima. p. Rj
lės" mokykloms užlaikyti Skambutis. Traukinys au* sargos kapitalui 148 r. 91 k. rį graj>as Tiškevieius per Vis mūsų žmonės su savo lė
nai pardavė. Buvo siūloma
umsų miesto* l | a k > ^ npio girtybės vai-i
19J0 m.} vyriausiųjų kasų |- dundo. Visi nukėlė kepures. Visuotinas susirinkimas pa
2f> v a s a&i
tumu viskų praleidžia nepa
plaukė 2!J,.Vd(l rb. :k"> kap.; Iš keliosdešimties krAtitdų skyrė valdybos sekretoriui už 250 rublių pirkti sodžiui. sipriešinę, tik išėję skun yje atsiliko baliui Nemu* nm K K, KmSinakas kali
va<lovau- l i j o apie Vilniaus lietuvi^
bet išlaidų taįs metais b u t o skardžiai istruk(» skambus 50r., " S a u l ė s " mergaiėių mo Kaimo sueiga susirinkusi džiasi, kad savo eeutą mo IUI Dainiųinkų,
892 r, M k. daugiau (neda- mūsų "Valio", net trauki* kyklai 30 rubl., lietuviš nutarė, kad neverti* tiek mo kėk ir da išniekiuiiniiK kenk. jant p. Jankauskui, Lo* tadėjimų ir apie 8nsivieniteklius). l s nutarimų pažy nio dundės] n u s t e M , Trau kiems laikrašėlanis 8 r., v<»- kėti. Kiekvienam ūkininkui Nereikia tvlėt, bet reikia weirio, M&Hs„ vargoninin jimo R. K. A, naudingutno^:
Sykfu buvo suloštas įHio ir pasibaigė prakalbosĮ'
mėtina: statyti savo namus kinys tolinas. Tamsumoje dėjui 5 r. 1 sausio 1911 metų butų reikėjv dėti po 25 rub perspėt, kad muilo burbuo- kui.
1
prakalbas
surftiktfr
100 tukst. rubl. vertės ir iš išsiskiria dar kun. Tumo si draugijos sankrovoje buvo lius, Dabar* tą mišką nupir lais netaškytų juins \ akis, • Nimtmt^Kgamas Mazgas*', l ^ r
f
ko
žydas;
treėią
dalį
parda
luete, Sveikinosi iš tolo.
leisti kalendorių 1912 tu.
o paskui patįs suaugs ir su Vaidino: D, Čiras, \ . Valiu- $11106 kun, Tumo Fondan,
tavorn už 4330 r. 5 8 ^ .
vė ir savo piuiuus jau atrin
"Liet, ITkinin," Kaip brangus jis dabar ro
sipras, kur ką kalbėt. Tuo- keviė(», M. Stravinski, J , 1 vtieėiams 1ietnviam»
Pasvalys.
Miestelis
ėia
ne
ko.
Dabar
Kutelių
sodžius
dosi paalHkusiems! Vėl ke
J. D
mi aus vyruka> °DraUgo M Truska, S,j Džiugeleviėe, K t i.
didelis:
lig
100
ūkininkų,
perka nuo žydo. Kad butų
Panevėžys. Netoliese Pa purės augStyn, Sudiev, su
nenužemino, tik save pasta Jankar,skaa, Publikos }>risinemažai
ir
amatninkų.
IVe. nupirkę pirmiau*, butu už- tė už niekšą, Žmonės "Drao rinko piltu* 'svetainė, Žmonevėžio, Joganiskėlių Kar diev — mylimasai! Tikimės,
kyba
bemaž
visa
žydu
ralit | 1 £ km.n kokiai
ih^iu{.Ui{
,%
pio dvaro miškuose atidary kad sugrįši dar. Nepaleisi- ko u •
ga
myli, ir jis visada bus nėms teatras labai patiko.
Mūsiškiams n e s i s e k a . . n m l h l | | | | I . ^ k a | ^ m B ATHOL, MAS8.
me
jau
Vilniaus,
stovėsime
ta fabrikas ratų tekiniams
mušu " D r a u g u " .
Po vaidioiitno ehoras padai
Nėra
tiek
sukrumo
pas
juos.
k{Ą- n u k h , s l v j | .., s
(Į||^Jh
tvirtai
Ir
budžiai
budėsime
ir. apskritai lenkli«>»i«'ms
navo porą 'dainelių. Tuomet
J K.
Pas mus lietuviai kruta ik*
greitai
i
š
v
i
r
t
a
i,nais:
p
«
i
f
L
^
,
|
b
a
P
m
i
A
k
o
u
k
n
k
h
l
2
j
u
tautos
sargyboje,
Laimėsi
daiktams, dirbti.
Fabrikas
prasidėjo šokiai, bet per nemiega, .fiitai' 30 d, kovo attamgi girtybe nemažai ken 8 mylių.
mo!
Ir
tuomet
T
u
vėl
bitai
iutaisytas sulig pastarųjų
traukose ehoras vis daina ^ ilik«» puikios katalikiškoji
kiji.
Ulbai
rt;ikėtų
ėia
var
tielmikoH pagerinimų. Vleis- milsų tan>e! Valio valio!,?,
vo ir džiugino žmonių Šir I š k a l b o s , kuriųs ]>arangi5
totojų draugijos.
AUiava.
Po
Kalėtlų
|)iffiRAXD
UA1MDS,
MM'H.
teriat ir darbininkų daugu
dis.
Vis£ vakarą apsieita HO-ta kuopa B. L. R. K. A,
Deikiikiai,
Pan.
ap.
\
'
a
ėiunuose
tapo
užmuštas
ma ištašyti iš vidurinėHės
Pasvalys (l»an. pav.). P a s
gražiai ir padoriai,
albėtojais buvo ku kuniPaskutines
dvi
savaites
io
20
d.
susirinko
DeiktsRusijos gubernijų.
mus 8 vas, buvo vestuvės. žmogus* Didžiausi priežas
Tautietis.
fih Pirmas kalbėjo vietinii
ukininkai ir nusipirkę Svotai (6 blaivininkai) su tis linogžudystės ~ girtybė buvo ėia daug sujudimo
,
ilrių klebonas.
Kalbėjįį
tarp vietinių lietuvių, Pir
Merkinė,
Trakų ajmkr. muninio alučio pasigėrė ir tarė nepirkti degtinės. Via- —
tlegtinė!
Oi,
kada
gi
m?*
^ ^ ^ ^ ^
^ ^
ililĮmpai, bet rimtai, p a g i ^
mutinė ir nepaprastu s*u*»a
Vasario 19 dienų turėjo ėia sitaimusė, Vietias iš jų taip
s liotmiuii ir jų gyv<įf
būti šeimyniškas vakarėli** met^ i galvą a M .ė i u viaal ne
e
liet valdiia neleido jo, Tat kaltam imagui, kad as.n'in no.
dirbis, Hekeija |mrodė f kad OmiMnno iš rhicafo# a
Antras kalbėjo gerbi^*
rtaji (lavėnioR
Daktarą*
Pradėjus pa* svtuu^ linku- nabnsntki» ftuvo ne nuo mu- alki H d į.
misirinkes žmonių būreli* šukės, Hkirdiunoii į šalis, kinmdienį, Dievo Apveiaidoa neiaais mūsų kunigėlis J .
tik padainavo, pažaidė, tuo tam, už 2 sieksnių buvusiam, minties* išsirado nikalau- iittKv bet ultro&iittta b*v**
dgė viakaa. Tautinių prakirto klanrat kukt*. ftia,ijanėių degtinės, »st mažai fcurt apalpuaį nitt la«kOf *i ninku kuojH*, atailanke paslbažnyėioje, buvo apvaikš- .lakaitis ifi < ^ ^ » g j
%
'' W
uiua 19 ilo įnėneaio ir pkvulėiojAiiti jfclm
valandų at | i i l ^ ^
iNtrfytb virto-Į kas j * t^tiurfjo.
Blaivu* į notna girti.
kimių p w o k e su*i
u
*rf« n
1
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! t r dabartinį gyvenime La visa nelaimi* Bayonnės lie- karas M. lhiriekus iš Ma- \ ių tarpo. Nuomonės buvo
bui graliai nurodė iv pagy tuviams, kad ueturi savo banov City, Pa., .1. V. Ku- taip priešingos \ iena kitai,
r i katalikiškus organizaci svetainės, nėra kur susirink dirka iš Kingston, Pa., (I. kad klibinėtu] nepasitiko
ėiura i^ \Yanamie, Pa„ niekas kit, kaip atMsA>ti
jas, ragindamas visus lietu ti: svetur neparanku.
C. l'oliujanskas, .1. Hėrvfei nuo \ b to* ir palikti kitę ms
Bayonniškis.
vius prigulėti prie geru
ka, Olesinskas ir ilu virtimu i-o išimą tu upių klnusįjuų,
draugijų. J prakalbas prisi
lenku: kun, T. Urenibovski
Caualeja> u4»tojo po Mio
rinko svieto pilna salo. Visi
• ir kun. L Htuehovįea. Upu m ' a i .
Moret'o kabinetas
linksmai vakare perleido,
/iutį atliko didu daugybė j«> perdaug unstyties su n
(ftkuvodntni kalbėtojui gau- NK\V UAVKN, COKS
publikimais ir revoliurijotfįugu rauku plojimu. Kad ii N ( ) v i n t ^ į s n u v s t a s skaitosi sviotolio.
Pamokslus sakė šie kuni uistais. Kad įtikus ndikn*
danginu butų tokiai vakarė- ,|į ( [^ H U 8 į u Counoetieut vals
Hu!
tijnje, vienok is lietuviško gai: Pautienių*, Ibuiekas, L UIS, CatUllojas pradėjo kaJi
Kuopos Komitetas. pūdymo mažai kuo galima Poliujauskis, Kudirka, lu kinti* s prie hninyfioa,
pasigirti. Norint skaitoma, ėiura ir pralotas Masson, sai tai pertraukė susinėsi,„u li.tuviu gal būti a,-i.- r J '>.>ius,Ms vysk.,,...; jis pro- mm su Vatikanu ir huv
M>
k 1
ki,(1
'
i
'
.
Muitu
«sim-mi.
vienok
"'
"
^
"
"
l ' a . u - t n lul.nnclaK UfcUHl naujus | ,
HAYONNK, N. .1.
kadangi i*k*t«fi n.'uKu.as \v*»*""<** vaiih.* ir vr^-Uus. Taus ant viviiuolftlu, U4U&
iirtuviftj is.sisklni.lv po v i - P » » P U » J »•>•«<:»«'tj«H. kun.. pats buvo priverstas at
JCovo 80-tų diena \ i<1
;,U
60-ta kuopa S. L, U. K. A. sus kraštu:s. tad iv skaitliu,. .» t»«M«!M »««*«« IWK»H traukti nuo seeud .
?
Hpėjama,
kad
Canalejen
ii
ant
lU'imuuoH
puriu
porapi
parengė tautiškai poiitikiš- sunku sužinoti. Randasi ėia
įpėdiniu bus žiaurus gei I
ka> prakalbas.
Susirinko keletą* pašelpimu dr-jų lt JlivUJ.
rolas Ir dar žiauresnis ka
Shenadorietis.
gana didokas būrelis mote- kuopų \v j n u p u m metų kaip
talikų bažnyčios noprįotęį
rių. merginu ir vyru pusi- susitvėrė parapija.
Išprulis \Ve\ h'l'.
klaus\ tų, ka svetimtauėiai džių labai žmonės sinpatizalietuviškoso
prakaltume j V o ir aukojo, bet kad kunigo
IMTTSKIKU), MASS.
kalbės. Nes apgarsinimuose i m \ n u tai ir vėl apsistojo.
JAPONIdA.
.
Darbai pas mus sumaiSėapart kitų 'kalbėtojų buvo pastaruyju laiku pribuvo į
paduota du anglu, kuriuodu šių dieeeziją kun. Paūkaus- jo, Dirbame po keturias dic
Oieeorius Mitsubut<» j JJ.
uas;
yra
viltis,
kad
netru
siuntė prezidentui Tal'tui il
Hayonne visiems gerai ži kas is Forest City, PaM ir
kus
darbai
pasitaisys,
Per
a]>sistojo \Yaterbury, Tonu,,
ga telegramą, kuriame į|
nomu.
pavėnę
žmoueliai
užsilaiko
Prakalbus buvo gana m/i- paa kun. vSaurusaitį. Pajutę ramiau, bet kaikurie su deg reiškė geriausius linkėjiomnėįos,
patiko visiems. Xo\v llav(^rieėiai, įanvjo tinę vis nenori atsisveikint. mus Su\. Valstijitim* ir papeikįmą bepamatiuėms pas
Balėje užsilaikė samiai, kas gauti pas save, buvo kelis
Halandžio
\\
d,
lankėsi
pas
Tokiu
pas lietuvius nepaprasta. kartus pas vyskupų, bet vel mus kun..). Jakaitis klausy kaloms Rpie kare\
būdu kalbos apie pavojų iš
PranekevuMus,
paaiškinęs tu — vyskupas paskyrė t
ti
velvkiuės
išpažinties
.Japonijos pusės tapo nutilsusirinkinm tikslų, paprašė Bridgeport, Conn., nes ten
»'l
J, J, dvtos.
/
k a l b a i vietinį klebone kun. lietuviai turi bažnyėių tik
f
į
M. šiMlvydį, kuris paaiškino kunigo neturėjo, Ansonios
į Jį
rodoje vįsų reformų ir pa- toiuobiliaus,
lepažįstamie- tavo garsų sido'ių (liarl es
naudų prigulėjimo prie or- lietuviai, taipgi nori gauti
gerinimų, kuriims buvo u ž - j i e įtraukė jį, greit nuva- D. Sbeldon, pabėgusį iŠ ><+ii t
kunigų,
nes
jie
jau
lota
nnt
VOKIKTbJA.
gaui'/aeijos, taipgi ragino
manęs, Bigleris buvo žmo- žiavo ant geležiuk^^lio sto4M<»nlir(»aliaus, Kanada,
J
•
prisirašyk prie S. L. H. K, bažnyillos turi i&mokėję.Ma
Kanelioris lietbma nu— gua sąžiniškas ir geidžiantis ties, sėdo trukiu tr išvažiavo trumpa mat laikų jis nele- ! t
Naujoje Anglijoje
A. uo-tos \ u o p o s ir knygy tomai
UolKveg apreiškė reichsta- labo visianueneį, Papuob's. Hul't'alos link. Nuo to laiko gališkoje bankinėje apyvartrūksta
lietuviukų
kunigų.
no. Antras kalbėtojus p, K.
(k
U
, jog apie sumaziniiua ap jjfi Iftnaudotojų ir apgavikų a}>io Autanovą n}qko negir- t(»je prah^dt) aut visokių
Lenkai šiame mieste gana
Krušiuskas,
eentrališkas
du milij«nm
siginklavimų ir įvedimą tre- draugijou ueualėjo sulikti d ė t a . Policija uoliai darbuo-|spokula<-ijų
RUSIJA.
gerai
darbuojasi
santaikoje.
raštininkas S. L. \\> K. A.»
eiųjų teismo bei kalbos ne su jų nuomonėmis ir beveji* jasi, kad jį suradus ir su- ($2.(00,000) dolerių svetipuikiai ir aiškiai apsakė ga- Pavyssdin: J kelis metus iš
Kynai pristojo aut visų gali būti kol žmonės bus j»» tmsižudyti.
p a ž i n u s susirūpinusiai ir tuų pinigų, jo M bankoje M su^
lvbe Lietuvos laikuose vieš- mokėjo bažnyčios paskolų Rusijos reikalavimų. Todėl žmonėmis. Stipresni vis skn"
1;
nuliūdusiai jo šeimvnai, o dėtų Vietiniai vyriausybei
apie
40
tūkstančių,
dabar
P«tavtnro R Kunigą
karės nebus. Mongolija, to uįs silpnesniuosius, ir jeigu Teisėjas O'Gorman senato- prasikaltusius kad atsakau- a t k r o v u s atidų į 'Sheldono
pirko
kitoje
vietoje
dideli
Gedemino* taipgi D. K. Vy
kiu būdu, pasiliks H n s i j o s l s t į p , v s n v s i H n p 8 į!ois, tai tuo
rium>
riai nubaudus.
biznį ir pareikalavus sumikplotifr
žemės,
bafcnyėiai,
kle
tauto, Lietuvos puolimų* suįtekmėje ir arbatos mono- jau atsiras už jį stipresnis,
I meniškų atskaitų, jis staiga
New
YiU'k,
N.
Y.
Kedorabonijai
ir
mokyklai
i
taipgi
drebėjimas,
Higimiuiavus Jagetai su lonpolis, kurs taip rūpėjo Uu-(k U rs pradės jį spausti. Todingo. Kanados
policija
tuoliškuoju
senatorimų
nuo
,
,
,
IS
v
kitur
pirko
plotų
žemės
sve
kų karaliene Jadviga. taip
sijos pirkliams, bus sugriau- {\(Ą \V vokiečiai negali nu
u,
l] n
U
N
,
Y.,rk
valstijos
j
v
i
t
,
|
,
i
t
t
l
,
l{.,,.k.
Avka„
«8.
f
«
f
Vff?
f
*«
*»
W
8
tainei,
P
a
s
mus,
lietuvius,
tas.
gi* šiandieninius santykius
stoti ginklavosi, nes apsi
t 1
l)(
,(.w
išrinkta
.Jautosi
tk
4
>
t
e
lemta
"
"
^
•
*
>
^
"
»
f
™
« »mintMOjo
tai
vis
lyg
ir
atbulai,
—
jei
M
lietuvių, ypatingai rytiečių
ginklavimas tat geriausias su,l?,in Jninos O'Uormim. wudvt»lidjiiinw. kuriy, dūles- 2kun i']!j, | surastų.
,
• , Zmoma
»u lenkais, Ant galo paaiš- vieni kų sumano, norint ii
AUSTRIJA
romybės užtikrinimas.
Ino stovi S. T.. R. K. A. IT geriausių daiktų, tai kiti
; n,
m
U
u a
priešingi
ir
taip
nei
vieno
huv.,
lig*
ir
sunki.
Naujus
tė
muuum
vuknndlis
ir
s
u
!
«
.
'
"
"
•
"
^
'
\
.
lešingi
apie naudų prlRiilAjlnio diAustrija susimanė padi
mtmm
n-a .lonv,kr«t.,s. k„)ė indun. Žmonių nei vi,- TO* ™nm kuriu ir lnn
neii kito aaikto
nuosekliai
da
diems ir maiiems.
dinti savo buvyuų. Pareika
t«.f-i.-.» <1HUKUH«. I«.«islntur„s ,„,» n,l,nv„ KUŽ<.ist,,s. vien ^ ! \ »«» «»mdo fih«ld*n#
nenuveikiu.
II. Mara, Bayonne's teisė
Svetimtaučiai apie lietu lauta nuoireiebsratb*o 105
repnblikouų už jį balsavo, uuo persiptndimo įu^kurie Pitl ^burge.
jas, anglas, savo kalboje nu
O.;
vius maiai kų težino — dau mik dolerių tam tikslui ir
11
rodinėjo veikalinguinų atei- giausiai vadina "poliakais". dar pasakyta, kad to neuž
Turtingas vagis.
viaim piisilikti šios šalies Jeigu kartais teismas Imna teksiu. Paaiškinta, kad Aus
v
v \ VT v n
UA
Pabrika sudegė.
ABEJINGAS.
yviiioeiais, jeigu kuris apsi kokio lietuvio, tai dienraš trija niekaip negalinti užsi
Ne\v \ ork, N. \ . (lyvena
*
Žmogus, kuris
abejoji n
gyvena ėionai Amerikoje čiuose pledą, kad "Litbua- likti užpakalyje kitų valsti
ėia tūlas fi, Konik, turtin- ! Lanville, III. Sudegė ėia
ilgi sniam laikui,
gas vai/borius vertas bent dirbtuvė darbinių kelnių,Japir kiekvieno daikto teisiu
nian M , ale-dafcuai ir tčn len jų. C'ekai pakėlė tokį trukšTeisėjas
prieš
teismą.
M. Oroidu, airis, vadas kais krikštija; na, ale iš kur mų ir tokių netvarkų parliašimtų penkiasdešimts tuks- taip vadiuaimf "overalls" gumų,, vadinamas yra abenrt.
Toledo,
Obio.
Mykolas
Do
demokratiškos partijos Ba- gali ir žinoti'f Lietuviai čia mente, kati
parliamentas
taueių dolerių. Pastaromis Nuostolių padalyta j apie j i n ^ u do negali jtikinti į ffi
nm'lly,
a|)skrities
teisėjas
niel^j, net visų teisingiauyonne apielinkės, nurodinė jei parengia p r a k a l b s , ba tapo paleistas. -Netrukus
dietiomis sugaida jį ir jo su : l7o tukstanėin dolerių,
j o reikalingumų apšviestos, lių, tai ir viskas! Hutų ma bus apskelbti nauji rinki paviete Henry, tapo pripa nu, 18 metų amžiaus, bes a- Kalėjimą* u i supuvusių siah ir užsitikimas žmogus. •
žintas kaltu visokių apga gianeius prokea iš didelės*
Vienas yra tik būdas jo už
kuria ėionai Amerikoji^ uy- lonu matyti, kad dr-jos už mai.
kiauilnių pardavinėji
vysčių, papildytų kuomet krautuvės, \\vresnysis Kotikrinimui yra tai leisti jam
venant galima lengviau pa kviestų Šelmį, bent katro
mą.
jis buvo prezidentu kouipa- tnk turėjo pundą visokių;
paėkun surasti teisingumų.
niekti, pavyzdžiu, kad ir va Susivienijimo, ateinantiems
tujos Obio (Jermau Insu-jraktų ir kitokius, vafliams
Pbiladelpbia, \h\. Vienas Mažas pavy/dis: Jos, Trikarinėse mokyklose galima metams, 6 tuomi ne mažai
MKKSIKO.
ranee i\*. N n s t» -isėjų nus- naudingus, prietaisus, su ku vietinių vaizborių turėjo ]ia ner, gerai Kinotuaa iftclirbėpuikiai
prasilavinti, kas pakeltų savo vardų, Mies
N
jas
Trinoriu
Aiuerikoir*
preudimas
dar
nepagamill
rių
pauelba
jie
dasigandavo
į
apgaudinėti
savo
kosTnnerto^
AmenkoUf
|>|(ot
Kilu gandas, jog netru
prie to turi norą. Toliau ve tas gana švarus. Namus, vie
v n u u u s bustus
iuisn«w ir
\r krautuKiauui- tiumerius;
parduodavo
par
Rli*im iŠ Rittor Vyi o n
ltom viltiem* ateiviams dar nns po kitų, vis stato nau kus pasidarys didelės at tas, teėiaus visi žino, kad į ssvetimus
neturintiems pilietiškų po- jausios mados. Taipgi yra mainos. Senas kabinetas ta Oonnellį laukia sunki baus ves. Teisėjas pasiuntė sunu j į r m s pagedusius kiaušinius parodyti vertę .8lt(? vaisto,
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Ponas A . B* Strimaitis sirado p. 8 t i \ B e t tai nei j mąstyta sau, kad ligiiol oli- y n i gruuiiiini pavydo, bot,
Netrukus kongrosę reni
vu uamuoae, nekaip laisvę
gatvene, Tokiame padėjime ( - T ė v . " No. 12) !iesutinka pastabu rašytojui nei pasta- jgaivhijai sekasi užsilaikyti m u m s rodosi, kiekvienam uiantysis biuras prisiunt4?įi
KU musu " a t ž a g a r i u " pritai- hų skaitytojams nejdomu.!savoje p<»/.i<*ijoje, nes turi gali būti leista išsitarti, j o g man kongreso piogratna, j ; ^
randasi v i e n u o l ė j
(THC rmiNO)
svarbesnis
daiktas, Į savo rankose galingus gi tik-1 turbūt mūsiškiai pirmeiviai
Uasių kongresas turi sa*
4^ Vienuolė Miekėjosi KU kvmu (iresbam'o httutytno Yra
savu tėvu ne retkarėiais, prie
draugija
gyvenimo, apie kurį bus tuojau kai- lui: tei>e neduoti atsiliepti,;perdaug nutolo nuo lietuviu ui tikslu supažindinti, SU-Į
aitai Amerikos Littivuj
(teise suspenduoti ir t.t.
tautos dvasios, kad tokius artinti tarp savęs viso pat
bet tmių mažiausiai 700 tai* (laila, kad p. S. neperskaitė ha.
Kataliką Į t i k i I tm i
lietuviu šaulio rases (žmonių veii*
dvidešimti penkeriain me musu raštelio kelis sykius
Štai jeigu p. Ktr. skaityty bet (ateis jam į mintį > ka- darbus, kuriems
OfftUU
l l l l l tais. Tarp tėvo ir dukterės pirui rašysiant savo kritiką. mažiau agitaeijiniu, vaditui- žiukaip bus seime f Ir ėia, visuomenė užjauėia, vadina losi; ypačiai Rytų su Va*
II Wilko*Harre, P»„ ka» nebuvo jokios storos palos,
karų.
Musn pastabos siekis huva| H i, bemoksliu brošiūrėlių, o apsvarstys regimus t a k t u s | putros virimu, kad tokius
^ ™ " • *U V W 4 V W *
Kongrese jau paaižadėj
buvo tik grotelės, kaip tai visai kitoks, nekaip tas, k u- daugiau rimtės,u., laikraš- ^ • t a i , galės pasakyt., kad veikėjus, kuriems prisieina
ir seime oligarchija paims nukentėti
uz visuomenės dalyvauti žymus atstovą
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L i l i «,ju»f» - UW«j»i. regulos reikalauja;
HaveirSi publicistas. Rašė tai žinota, j«»g labai nese viršij. Savo nusiraminimui pagiriamąjį darbą pravar- s u viršum 50 tautų. K o n
alės atsidusti: Pasaulyje, džiuoja dvasios vergais, kad gresas žada būti labai skait
5, Bažnytinė valdžia ne- me apie teorija, t> p. publi niai pasirodė Roberto M i
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taip visados darosi!
ir galop lyg norėtą paliepti liūgas ir įtekmingas, ner^
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saldžiai užmigti. Pirui pra- pastangas, kurios turi tiks- atstovų tarpe yra daug u i f
net JŲ nepatvirtina. Puga- gas
gerus iebiju role politiškose partisusimanvs
~~dėjus sapnuoti galės dar pa- lą lietuviu apgyventus pa s įrašiusių
žymių
mokslif
bl«»-|j n S r , Susipažinti su tos kny
padaryti
YitM konmpondonoijai ir kito liaus vienuolė visai nei ne-žmones
dalvvavo savo tėvo laidotu- g a i š " . . . Mat žmonių nega gos turiniu p. Str. butu nau žaisti trumpu atsiminimu, kraičius budinti iš tautinio n inkų, politikų ir diplomat
U M rastaa reiki* tiytti pa*
jog prieš oligarcbiją kelia Į miego.
t»j.
vėst*.
lima, esą, lyginti prie obuo dinga kad ir dėlto vieno,
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^Li 9mt mm
Pasirodymas lietuvių gvą
Perskaitv^
Amerieou M liu arba bulvių, **kuriuos kad parašė ją lie atžagarei balsą net organo redakto-l
•4 Ckuroa St.,
%
U kitų pasaulio tuntų prif
paaiškinimą,
\indepen- supylus vienon bafikon, br vis ir ne klerikalas, nei netrius, vadindamas t>rgnni/.aHtUton, 9%.
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atAaukė melauinp> H abejonės, blogi eji e, supu- buržujus. .los autoriniu yra ,-,.jos preaidento NPIIU v a i k i i ! ; B A O o 0 x T j B p R i f i M Ė 2 Y - mintą joms, j o g lietuvių
tauta dar gyva, j o g j i yra
ar Ui pronutue- nia« išreiškė apgailestavi vusugu'
paverstu
gerus, t \ r u tvriausuts socijalistas. ("Aiškintis prieš senus vai
DŲ TIKĖJIMĄ?
už "diabiua" ar ui mą, kad j a buvo padarvn, ir
*^Pwl^Bi ^ »
kus iš senu bobelių pasaką
skirtina nuo slavų Ir vokiei
sveikuosius
į
niekus".
Bet,
Oligarcbiją
(
t
.
y.
valdžią
ir t.t. reikia aiąati
tai darbas, kuriuo aš ne
Bostono žydą savaitraštis etų.
nuoširdžiai padėkoju " A m e gink Dieve, apie supiltus į mažesnio ar didesnio ratelio
tokiu antraiu:
K, Vidikas, 14 Tlie J e\visb Ad votsate * l
rieai" už tiesos parodymu. vieną baėką (suprask: orga vadovu) kiekvienoje parti užsiimu".
Žinoma, tokiam kongrese
' DBAUGA8'
Tai vyriškai.
nizaciją) žmones: gerus ir joje — ar j i s bus monaršis- " T ė v , " No. 12), bet ir c i a į ( M a r e b 24, 1911) paduoda negalima pasirodyti tuž!
etom rankom, reikia butinaį
Bet ne taip darosi pas blogus
taip pasakyti lui ka, ar aristokratiška, ar de dar suspės j a m paaiškėti, j šitokią žinią:
jog tarnas, kurs žino, jog
" l ' t a r n i k e , Kovo 14, priruošti tinkamą ntemof
mus.
WXLUS.BARRSt FA.
tą klaida, Kas tie •geriejie 1 mokratiška
p. M i e t e l i
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Maldeil'o žydų mokyk rialą apie lietuvių t a u t o j
Ar boa Ui tpauidiuimae
kouatiAna. " T ė v y n ė " neseniai ir kas tie *blogiejie\ paaiš vadina sociologijos "geleži greitai bus pavarytas iš tar
tuoijaa. *r plakatu, ar tikietu ar
nybos, dar prieš išeisiant ro
la iškilmingai apvaikš nuo kitų skirtingumą, nortĮ
kinta
taip,
kad
tie
žmonės,
užgynė,
kad
Birinkovas
yra
niu
įstatymu".
Nuo
to
įstakitokie | UI pai>a*v» reikalai, rei
do dantis. . .
čiojo "Purimą". Apie Įniko jau nedaugiausiai lief
ki* viaade* kreipties tuo pačiu paraAes Tolstojaus biografi kuriuos ** Draugas'* pava tvnio negali išsisaugoti nei
Atsiprašomi*, gal p. S. vi*
160 mokinių susirinko k a iki liepos (26*2& d.) t e f
antraai
ja, o kad " L i e t u v a " paro dino gerais, yra blogi, o tie, soeijalistu partija. Micbcls
į M alden 'o sytmgogą; čiaus vis dar suspėtume.
"DEAUGA8"
dė, jog toks Tolstojaus bio kuriuos " D r a u g a s " pava rauda tris šaknis įsi vyria vi- sai taip nemąstys nei nieko
Taip jau jo
Zingeidu
išgirsti
kitiį
daugelis j ą atsivedė sa
114 B. Markai Bt.,
grafas ištiesu yra ir jog j o dino l»logais, yra geriausi, mo oligarchijos partiją gy nesapnuos. . .
Šiuo žygiu ačiū
W a U 8 BAEII, PA.
vo tėvus, Pagiedota ke nuomonę.
veikalas randasi net angliš da-gi tobulintojai draugiji venime: — atskiru asineną dalykas.
•••»i«. i , . . « » i
letas tautiškų giesmių,
kame vertime, " T ė v y n ė s " nio žmogaus gyvenimo. Pri- psycbologijojc, minios psy- Scbuvlkill Haveii'o rasti•«•*«»
ninkui,
jog
savo
straipsne
vadovaujant p. Cass'ui,
pradėjo parodymą nepaduota. Yra ebologij<»je ir stiprios parti
RotUkciju pasilieka aau toiav plunksualaužis
mokvklos
viršininkui.
vien šauksmai: "Negalima jos organizacijos būtinume. liu suteikė mums progą tru
taisyti, trumpinti arba atmeati vi- plūsti ir kolioti. Keista!
pagvildenti
aus priaiunčiamua raitus. .
Uabitias B. Borueho- LIETUVIŲ INPOBMAdli
Dar keistesnis
atsitiki vadint tokią žmonių blogais, Partijos vadovas atjaučia putį plačėliau
Uukaa ir viota raitų talpinimo mas. "Keleivis** tyėia pa j*'ign j i e nepadarė niekam savo svarbą, o jeigu isiirau- pirmiau pakeitę klausimą.
vas, kiivs yra mokyklos
JOS BIURAS.
prideru nuo redakcija.
sumanytoju ir vedėju,
melavo apie viena kunige, jokio blogo, nors j ą ypatiš- na į valdžią, pamaži įgija
Atmaitieji rankraščiai nėra grą- Patrauktas teisman, prisi- ki persitikrinimai ir nesu norą laikyti tą valdžią savo
pasakė prakalbą. M. A. 41, Boulevard dea Battgainauii redakcijos lėaomii.
studentas Bosto
nolles, Parta (Frantą)>
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Rašyti reikia tik aut vieno pua- gui' padavus apie tai žinia, šytojo p e r s i t i k r i n i m a i s " . . ,
no universiteto įeisiu
nia,
pati
sau
paleista,
nieko
jog
kun.
J.
Tumas
tik
27
d,
Itpio, paliekant plaoiua tarpui
Tikalaa.
skyriuje šnekėjo apie
Urp eilueiu Popteroa nėra ko gai- pavadino " D r a u g ą " mela " J i e yra dori žmonės; j ą naudingo nei protingo ne vasario (senojo styliaus) te
prasm^ ir vertę Puri
Ieties, nea koreipondenUma ir giu, o kad " D r . " pristatė darbai nesą laba draugijoms gali nuveikti, todėl
L. I. B. Paryžiuje tikslas1
ieško išvažiavo į Laižuvą klebo
bon4radarbia«i raiant ant abienio fivontės, o P. J . B a - pakelti Lietuvos vardą, toj?
ir abeinai v i s i e m s " . . . "Tfi vadovą, pasiduoda partijos
nauti. Stotyje atsisveikino
įų pautu* dagi amuikioinia raide- teismo sekretoriaus liudiįigaelmvski (BagoSiust), niai užmirštą kitų tautų taj|:
mia, reuukoijai labai dainai pri- mq, v i s dar bandė išsisukti j\jt darbu pažinkite j u o s ! " .. valdžios rutinai ir išreiškia su juo didis būrys draugu ir
kitas Bostono universi po.
ataiua perraiiniti ataiuatua raitua. " m e l a g i a i s " . . . .
Taip deklamuoti
galima dėkingumą tiems, ką kaip bendradarbių. Oi pirmeivių
teto studentas, šnekėjo
it, kad raiUa tilptų artiB e t keisčiausias atsitiki netik a n t pusės, bet ir ant norints nukentėjo už "rei "Lietuvos Žinios" irgi atsi
•aw UU \qį %^1w $
» ' m
npie
tautybės
vertybę.
le numeryje, rankraitia m a s s u " K o v a " .
Neseniai pusantro šimto puslapiu. O kalą". (U išreiškia dėkingu sveikino su " V i l t i e s " įstei
teikto priatatyti apasatavėo ne veKasant ir leidžiant tanįj
P . Miekell ir* kėli kiti
Mu% k*Jp S valandą taryto antra- tas organas padavė surašą argumentu kaip nėr, taip mą tuo, kad padaro juos sa gėju, tik savotiškai: pavadi
mokyklos nariai pakal tikrus raštus apie Lietuvi;
#atgrje (uUrninke*.
vo vhSininkais. Galop, pa r no jį dvasios vergu. Pava
didiiyjų raidžia ( M . 8., A.nėr.
bėjo apie dalykus, tin y vairiose kalbose! talpinami
tijos
nariams
dauginan
Bi ir U . ) atstovaujaneiŲ
dino jį tokiu vardu gal dėl
P, Str. nepatėmijo, j o g
kančius Purimo šven s /etimtaufių
laikraSiJiuon
Ui
slaptingus kunigus, kaltina " D r a u g o " raštelvje buvo tis ir jai plačiai platinantės to, kad nusistebėjo iš trukštei. P o apvaikšiiojimo straipsnius apio Hetutąjį
mus už visukius bęgįdiilttl* M H ^ m t m i nHgaTchijou po tolimesnius plotus, reikia tno, kokį sukėlė pripažinto
mokytojai, sVeftial ir atstovaujant lietuviiu* tafcppj
prasikaltimus, Žinios buvo rolė partijų, draugiją, net būtinai organizacijos, rei jo veikėjo atšaukimas iš Vii
M
pakilesnieji
mokyklos fatfitiškuose
paimtos neva iš vieno Pary
niaus. Tiek užuojautą, tiek
visuomenės gyvenime. Oli- kia vadovą—valdininku.
nariai, tarp kurių buvo
mm
žiaus laikraščio, kursai tcOrganiiacija.
Sudėk tą viską į krūvą, o pritarėjų, tiek šalininkų! - t
garebija sako: " m e s " ir sup. ir ponia S. SolomonČlau — {domu! — neišdr|so pranta t u o žodžiu: " v i s i " , pamatysi, dėlko deinokra- bent kokiam pirnieiviui bu
t'ai, susirinko rabino* L. I. B . susideda i š vedėį
N#a»nlai kai-kiune No\v surasti nei vieno tokio pra
J e i g u pav. k u r parapiją J tiškiausi net soeijalistai be tų iš to seniai apsisukusi
Buruehovo namuose ir jo, raštininko,
Y o r k o dienraščiai apskelbė sikaltėlio
iždininko,!
Prancūzijoje
u
valdo oligar<?hija, ten oligat oligarchijos negali apsieiti galva, ir pirmeivis butą ga
pavalgė " S ū d o " .
sonsaoijine iiuią, kuria I n - (greičiausiai
kulių veikiausiųjų, narių~-<
bijojosi pa
lėjęs
įlysti
į
Boulanger'o
ir
dėlko
socijalistams
sun
K a s t a i ! P . J . Bagočius, korespondentų ir narhj-4
dopeudant"
atkartojo h* traukimo teisman už a p - ehijos " m ę s " vistiek, ką
nudėjo into savęs pastaba, Šmeižimą), Kiekvienam a iš "parapija". J e i g u kas paro kti išlysti iš po oligarchijos kailį — bet kun. Tumas nei kursai išsižadėjo katalikų ivmėjų.
! itai
" I n d e p e n d e n t o " žo- ku, j o g tokiais " f a k t a i s " do oligarchijos blogus dar letenos, dėlko Bebel1 yra va nemanė pradėti " k o v o s " tikėjimo, kibo prie protesPastaba, Nariai—korės-!
bus, tas j a u eina p r i e š . . . dinamas "kaizeriu* , dėlko Dėlto j i s ir "dvasios ver tonų, dabar tapo žydų tikė pmdentai šelps h. I. B. sa-į
dfciai:
galima operuoti labai plaŽinoma, butŲ soeijalistai nesivaldo patįs g a s " . . .
jimo pasejiėjuf Kitaip juk vo raštais, o nariai-rėmėja^
P i n n trisdešimts vie eiai, jei kas, žinoma, turi la "parapiją".
save, bot valdo juos įvairus
Bet tas "dvasios ver butų sunku išaiškinti dėlko pinigiškai tinkamam raštųį
nų mėty viena m o t e r i e bai plaėią sąžine, o gėdos didžiausiu prasikaltimu pa
sakyti, kad " m e s " — "vi kurstytojai, publicistai, li gas** savo buvimo Vilniuje garsus F. J, B. butų dalyva apie Lietuvą skelbimui ir
kė padarė apžadus nie neturi nei truputėlio.
s i " -— oligarchija susideda teratai ir t.t, Žtuoneliai no laiku padarė lietuviams dau v ę s Purimo apvaikščiojime ji i platinimui.
kados nežiūrėti į vyro
Tai-gi " D r a u g a s " paveli
rėtų išsilaužti iš p o letenos, giau gero, nekaip visi Vil ir butų valgęs pas rabiną
veidą. Praeitą savaite j o sau paimti žinias iš "Bal iš egoistą, pasipūtėliu, ieš
bet
oligarchija
užrėkia: niaus pirmeiviai krūvon su " s ū d o " .
Buveinė.
į
joe t ė v a s n u m i n s bet tojo Dramblio" apie p r o t e * kančią tik savo naudos in
"
M
ę
s
"
t
a
i
"
v
i
s
i
"
,
o
"
j
ų
s
"
imti,
Kun.
Tumo
įtekmė
bu
visą ta laiką jinai j o ne- tonu kunigužiu prasikalti trigantą, žodžiu, iš blogų
L. I . B. Buveinė yra Pa*(
—
t
y
l
ė
k
i
t
e
!
.
.
.
Taip
daly
vo labai naudinga netik tau
mt\t6f noru ji»ai gyveno mus ir iš "Manitobos Žiu- žmonią. Nesistebime todėl
ryžiuje.
Nariai-korespon-;
kams
stovint,
Michels*o
nuo
tos
reikalams
(kovoje
prieš
tik keliomis varsnomis rono'M - apie soeijalistu ne* nei i š p. 8tr., kad " D r a u g o "
U "Lietuvių Informacijos don tai — Londone, Berlyne
mone,
ateityje
soeijalistai
lenkintojus), bet draugijų
nuo aieiiŲ, kuriose ji* morališkus darbelius, Tiks* žody.ius prisiėmė prie sa
biuro" valkimo Pary. Hyme, Bruxellėj ir k i t u n j
(suprask,
soeijalistu
oligar
ir
kitokių
įstaigų
gerovei,
Uiti. buvo uždarv ta. S i - lau suprantamas bent katn - vęs ir prie saviškiu, pasigy
t , I. B . įsteigtas ant v i r i
žiuje.
chija)
politiškoje
kovoji
ga
Vilniaus dviklesė mokykla,
t u ilgu laiku jinai ret- parodyti, j o $ "Kovos** in- rė, kad tokie žmonės (su
paduotų pamatų Vasario 19i
li
būti
pasekmingi,
bet
sociMokslo ir Dailės draugijų
kaiviais kalbėdavo nu
Ar dalyvauti mums t a i p - d, š i ų 1911 m.
t'ormaeijos apie kataliku ku prask "oligarohai") esą ge jalizmas — niekados.
namai, " B u t ą " iv kiti da
savo tėvu, bet už storos tiigua turi tokią pat verty riausi žmonių draugijinio
Vedėju y r a Juozas Ga»'
tautiškam rasių kon
lykai
ir
dalykėliai
gal
šioje
J e i g u p. Strim. žiūrėtų į
palos, kuri kabojo tarp bę, kaip ir "Balt, Dram į^y veninio tobulintojai, ir
biys,
greso?
valandoje
nestovėtų
taip
mūsų
"pastabas",
kaipo
\
joa ir tėvo,
Bafcuytioė b l y j e " ir " M a m Žiur." pa visa bėdų suvertė ant "per
Raštininkas - Povilas Bai
gerai,
jei
ne
kun.
T.
pagelAitą klausimą a š pasta
valdžia, kuri tokį apža duotosios žinios, vadinasi, sitikrinimu"; pastabų ra bandymą ( g a l nekartą ir
nys,
ba.
nenusisekusi)
išrišti
nevie
čiau sau, kuomet dagirdau
šytojas,
girdi,
pavadinęs
dą užkrovė ir j į patvir neturi jokios vertės.
Iždininku — Jurgi* K u Bet
kun.
Juozo
nuopelnų
ną
deginantį
klausimą,
o
ne
apie
rengiamąjį
Londone
tina, nuėmė interdiktą
ei i jsk i s.
" K o v a " tuotarpu. turbūt juos blogais dėlto, kad j ų
nenužemįs
joks
pej*sckiojišią vaaarą tarptautipį rasių
ir leido jai daįvyauti lai nežinodama, kaip išsisukti įsitikinimai nesutinką su kaipo į norą užgaulioti ne
^ VeikianSiaia nariais
\*m
#
mas,
joks
pravardžiavimas.
sutinkančius
su
mumis
as
kongresą.
dotuvėse. Tokiame ap- iš painaus padėjimo, pripa pastabų rašytojo įsitikini
pp. A. K. ir Z. B. )
|
1
Juk lietuviai yra skirti
iade
nėra
tikėjimo. žino " B a l t . Dramblio" "ži mais. Tai mat: blogieji, to menis, tai gal rastų jose ••Kun. Tumo fondas* vra
Tuką apžadas y r a ne-n i a s " faktais, tik pasiprie kiu manevru, padaryti g e - medžiagą rimtiems svarsty tam aiškiausiu prirodymu. na nuo kitų rasė, J u k m u s
meilus, nežmoniškas ir šino " M . Žiur.* 1 nuomonei, riausiausiais, u " b l o g o j o " mams ir tie svarstymai gal "Vilties** No, 3fl apskelbta, labai tankiai neatskiria sve
fondan
"rytiečiams timtaučiai nuo slavokų. Juk
d^Ho
nekriksėioniš- kad soeijalistai skelbią lais epitetas padovanotas pasta išvaikytų nevieną debesėlį jog
I,
SVARBU
šviesti**
gauta
Kffl
r.
M
k.,
nuo
j
o
kad
ir
nelabai
pla
bų
rašytojui.
Tik
vat
toks
mus
nuolat
skaito
tai
ru
vąja meilf.
manevras senas, kaip svie taus regračio. Jeigu tas pats Kadangi dar bent keli sim- sais, tat lenkais. Tai tik |>apa
T u o j a u "America
Ir dabar suprask žmogus: tas, ir geidžiamojo tikslo
frurime atspaudę iv. Bositaiko
gera
proga
uŽmap.
Str.
išdrįstą
pažiūrėti
j
tai
yra
sumesta,
bet
dar
'
Vii
siskubino paaiškinti:
ar " K o v e * " vedėjai neturi neatsiek ė. Hugavo šeiminin
Ža4iėiaufl tajemnyčiaa, Pen
nifestuoti,
pasisakyti
pa
daiktams
į
akis
ir
palmndy-jties*
redakcijai
neprisiųsta,
1, j o g nei viena vienuolė net mažo vaiko supratimo.
kas vagį už rankos ir veda tų ištirti juos tokius, kokiais j tai galima spėti, jog šitoje saldini, kas męs esam, pa kiolika tajemnyčių kalnu*
nedaro apžadu nežiūrėti \ ne» ir mažam vaikui aiškus
si [ policiją.
Teisme vagis jie ištiesų yra, tai gal atsi-? valandoje nemažiau, kaip rodyti savo skirtumą 1 nuo ja 10 centų. Kalbantieji 0av y r o veidą;
raštelis: " K o k i e žmonės ne- teisinasi, kad šeimininkas
vonioje rožančių tepaairupikitų rasių ir tautų f...
darytų
jam
akįs
neviename
j
pusantro
tūkstančio
rublių
2, j o g viršmaiėtoji vie morališkiausi" tikslas, ar
tajemnjrjau seniai turi kerštą prieš dalyke. Pav., daUirtiuį hrur. auetėta pakiliam tikslui š i o s ir panaši.-s mintįs na parsitraukti
nuolė p e r dvidešimti pen " K o v o s " redakcija, neno
jj, nes j ų abiejų nuomonės <lėjimą 8 . L. A. jisai išaiš kelti tautinį
susipratimą nedavė man ramybės. Paty čiaa. Adresuokite!
keri* metus priiminėjo pus rėdama palydėti tmvo presti
nesutinka, todėl, girdi, a š kintų sau labai lengvai. J i s sulenkėjusiuose
H
,>
Vilniaus ręs adresą biuro, rengian
Draugaa
$nve unvo tėva k a s antra | 0 | apairnetY nieko 'nesunekaltas, bet kaltas šeimi pasakytu sau. kad oligar gub. lietuviuose. Ir tai trijų čiojo minėtą kongresą Lon
savaitė ir žiurėjo j tėvo akis, pnintanėia ir savo skaityto
314 E. Market St,
ninkas, nes norjs mane į- chija atsirado pavojuje ir mėną*stų laikatarpiu! J u k done, parašiau neseniai tk a i p žiuri kiekviena kita j a m s tėškė paaiškinimo, kur
veuti į bėdg. Teėiau teismas bando apsiginti nuo užpuo tai prestižas, kurio pirmei steigtojo Liet. Infor, Biuro
Wilkea.Barre, Pa. |
d u k t ė } s a v o tėvo?
sai neužganėdiua nei mažo liepia kaltininkui uodega ne
likų, kuriems rupi ne tiek viams pastaruoju laiku, de vardu iiikliįutimą, prašyda
3, jog užsidarymas vie
ringuoti, bet aiškiai atuaky- Sus, labas, kiek išvaikyti j a ! labai p r i t r u k o . , . Neno mas suteikti man smulkme *— "•"*"
vaiko.
nuolyne nėra dar išsižadėji
) Prašė neskelbti jų vftiv|
Panašius ipouua tegali i š  ti j k U u s i m ą : ar vogei ar n e t o l i g a r o W | | ir patiems paim rime sakyti, kud " L . Ž . " ir niškas lininis apie rengiamą
m u laisvės. Yru žmonių, ku
darinėti v i e n . . . eicilikni.
Panašiam.- padėjime at ti } 0 t vietą.
Toliau jis pa- tie, kuriuos jou atstovauja., jį k o
l t o labiau mėgsta laisve sai
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tis metų yra viena diena n # ). kad jis galį^ Dievui ir vel
ATIDA.
Bertaininiua
susirinkimus
Materijalistai. kurie sa- niui tarnaut.
laikys.
Kuopoms: Port Chester, N.
ko, kad jokios dvasios nėra,
Dar žodelį link Jūsų koY.,
Shaft,
Pa.,
Shenan
40 kp, Shenandoab, Pa.,
bet visas pasaulis išsivystė respondento p. Pijus Odoah, Pa., Eynon ir
— 9-tų diena balandžio, 2iš rmėios tik medšiagos(ma- kas, ir korespondento 4l Liekitoms.
tų vai. popietų pobažuytiterijos), tarp daugybės ki- tuvos
Ksus, kurio k«)resVisoins kuopoms ir na- tokių šitokį užmetimą pa jMuuleneija, kaipo k*J. M,M
nėj salėj. Bus rinkimai nau
jo prezidento į vietų a. a. riaius S. L. W. K. A. žinoti- duoda. Anot fisijologų, žmo apginančių, p, J, Str; taip
Juoio Moliušio ir delegato na, kad jeigu kam pritruko gus gema su tam t ikru tem- gi liepė perspausdinti,
velykinės išpažinties palių- peramentu, arba paveldi te-1 4*LietuvojeH Ksąs sako,
X X \ ' l seiman.
u
M. J. Pavalkis, sekr. dyjimui kvitelių, lai surašojvų ydas bei dorybes, tai-gijkad dvi—trįs ypatus Liauant lapelio juju vardus ir į- ir elgties kitaip, negu jam į-jdies Mokyklai*' "neprijau42 kp. Brooklyn, N. Y„ - duoda tam kunigui, pas k u- gimta negali** K Šitame už- ėia , tai tas dar nereiškiu,
9 dienų balandžio, tuojaus rį atliko Velykine, idant pa-Į metime perdaug plaėiai ima kad visi Brooklyno lietuviai
nui įuimimas arba pavelde- ir "DraugoH*gi korespon
po sumai bažnytinėj salėj. sii'ašytu.
Kun. M. A. Pankauskas,; ūmas vdu bei dorybių. Tie- dentas p, Pijus O kas sako:
Visi nariai būtinai turi atei
Dvas. Vadovas, sa, pasitaiko, kad girtuok- Brooklyno lietuvių randasi
ti, nes yra svarbių reikalų
apsvarstymui ir norinčius
lio sūnus esti girtuoklis, ar į apie 25,000, o ant L. M. su
prisirašyti atsivesti.
ba paleistuvio pasileidėlis, rengtų paskaitų lankosi
K. .1. Krušinskas, kp. sekr.
bet nevisada taip būna; nes daugiausia 100 ypatų. Da
S. L. R. K. A. CENTRO laimi dainai girtuoklio sū bar "Draugo" redakeija ir
5 kp. Korest City, Pa., — VALDYBOS ADRESAI. nus būna kuoblaiviausias ir kiti gali suprast kaip tai L.
M. "atjaučia" brooklynie9-tų dienų balandžio, 3 vai.
popietų bažnytinėj šv. An
Baigdami rašyti, turime 'Mai.
Su pagarba
Jonas Riktoraitis, pre*. pasakyti, kad užmėtiuėjimų
tano salėj, Visi susirinkite
P. Sinkus.
(i?
James
St.,
ir naujų atsiveskite.
prieš valios laisve daroma 625 Drlggs ave., Brooklyn,
\Vnterburv, (\mn.
A. Šilkąitis, sekr.
daugybės, Norint kiekvieną
N,'Y.
Kas. Važkeviče, viee-prez.! išaiškint, reiktu parašyti di
Red. Prierašas. E Pijus
109 kp. Nevv Hritain, Ct.,
dėle knygą. Bet mums ro
186 Jefferson St.,
— 9-t.ų dienų balandžio, 4-tų
dos, kad ir to, kas ėia pasa O-kus yra "Draugo" senas
Ne\vark, N. J,
Jei tarp
vai. popietų, bažnytinėj sve
kyta, gali būti užtektinai, korespondentas.
.i
Kas. J. Krušinskas, sekr.
tainėj. Visi draugai ir drau
kad įsitikinus, jog valia nė O" ir "kas" įspraustine
457—17th st.,
gės privalo susirinkti užsi
ra apribota, jog gali veikti dvi midi, tai turėsime jo
Brooklyn, N. Y.
tikrų pavardę. P. Sinkus su
mokėti bertaininy mokestj.
laisvai.
Jonas.
ta korespondencijai neturi
Atsiveskite taipogi po kelis
Galas,
Ant. Daniseviče, kas.
nieko bendro.
naujus.
m) W. Centre s t ,
Pr. Miknoviče, raštininkas.
Mabanoy City, Pa

dėjova toliai^* kalbėti, o po
• A«
kedių ž(Klžių jau pradėjova
kalbėti lietuviškai, neg dažinojau, kad mano kelionės
W>*m i»
draugas tai yra Jonas Kasperaviėius is Sintautų para*
L R K A Presidento
l>ijos, o dabar važiuoja į
Taškentu, kur jis yra rejenAtsiliepimas.
tu. Nuo jo sužinojau, kad
Kaip buvo
pranešta
Taškento yra būrelis lietu*
^ugo" No. 15, Susiv.
vių ir' p, Kasperavičiaus
u* prasidės 30 d. geg.
kanceliarijoj© jų pora dirba.
iHlmore, Md. Todėl mūsų
Labai gailestavo, kad kun.
Ifcdennė yra išknlno upJ, Pranaitis tapo iš TaSkon(ti svarbiausius seimui
to perkeltas Irkutskan. iTuo
įlnnui. Kaip jau Susiv.
Kauno \ Vilnių ir taip neto
rlmii* žinoma, da iki šiam
limas kelias, o da turint toki
nm sakyti Susiv.
kelionės draugų, apie Sibe
tturėju jokiai ergeliu, dė
lijų bekalbant ir nesijutau,
ti kuriu mes butumime tū
kaip atsiradau Vilniuje, Atf panaudoti organe isrisisveikinau tada su p. Kasperaviėinm, geisdamas jam
ui giuių. Paskutiniuose
'j^įpgį pinigus siunčiant
laimingos kelionės ir mels
lotuose Susiv. gyvavimo, reikia siųsti Centro kasiodamas pasveikinti nuo inatusius ginčus sukelda- riui, o ne sekretoriui, nes
iio klausimas. Bet, lig šiol nekurios kuopos pri
nos kun. A. Pranaitį, kada
jį pamatys. Vilniuje apsis
ingi iki šiam laikui da siunėia pinigus eentro se
tojau Kuiopos hotelyjo ir
dalykv kaip ir nobu- kretoriui kas bertainis.Taip
papietujes, pradėjau daryti
svaratytn, todėl butu elgdamies daro bereikalin
pienų kur eisiu ir kų veiksiu.
Hina, kad nariai išroikš- gus kastus ir nemažai turMiesto nežinant, be vado
ivo nuomone apie įmint) baeijos, nes prisiunčia mosunku, pirmutinis tad ma
ina "Draugą" da pirm ney orderiais, kuriuos rei
no reikalan buvo pasiieškoti
po.
Tas klausimas yra kia (Ha pat išmainyti ir vėl
gerų vadų.
Vilniuje turiu
N svarbus mūsų organiaa- pirkti kitų money orderį ir
savo gerų pažįstamų A $ i
i|v ne* matomo organe, siųsti kasieriui.
Nuo ^iol
dzinavlėių. tepliorių, pas ji
veidrodyje, mūsų nu- visus prisiųstus mano var
tat pirmiausia kreipiausi,
Įjįtus, \m veikiamus dar- du money orderius gražįsiu
Nuėjės pas p, Zmuidslnavi*
Prnktikn penatu metu atgal, nes kitaip kuopos ne
ėių, neradau jo namie, pali
parode kad męs be galima priprašyti laikytios
kau tat hulkolį, nopasisakyKasos globėjai:
u*> negalime apsieiti, tvarkos.
26 kp. Le\visti>n, Me., —
LAIŠKAS REDAKCIJON.
damas kas į s u , tik parašiau:
didinat** Susiv,, taipžiai
Juos. Vasiliauckas,
ltt-tų dienų balandžio, 2-trą
kas esu ispėk, o idant persi
Prirašant naujus narius
didiuasi jo reikalai. AtGerbiamoji "Draugo 1 ' re
112 N. flreene st.,
vai. popietų ant šv. Baltra
Seka.
tikrintum ar paklydai ar ne^
\W organu, Susiv. pasi- reikia būtinai išpildyt ap miejaus salės ant Lisbon st.
dakeija!
Baltimore, M d.
likacija. Jei prisirašo į I i
letargiškame miege.
Teiksitės suteikt vietos
Karaliaus rankų darbas ateik į Europos hotelį p o j | |
No. 223, Užkviettami visi
Kun. M. Pankauskas,
ita* dalykas vertas ąp- ar U i skyrių, būtinai rei nariai, nes bus daug svavbių
J usų gerbiamam laikraš čionai matosi visurt jo dar numeriu. Už poros vi
36 James St.,
Hyrnu tai vaikų skyrius, kia prisiųsti į Centrų ir dak dalykų svarstyta.
tyj' keliems pasiteisinimo bo altoriai, jo darbo sakyk subarškiu > kas į mano du
Waterbury, Oonn,
matome, kad vaikai sky taro paliudijimų apie gerų
žodžiams.
la, suolai ir kiti daiktai. ris ir, ma n užkvietus, duria
Užprašo komitetas.
M
įe yni labai mažai prigu- sveikatą; tam yra angliškus
I)raugo" %No. 16 š. m. Bažnyčia nedidelė, bot ir iš- atsidarė ir jose pasirodė p.
Kun. V. Visgirdą, knygius
[lų% nes ir didžiausiose plikaeijos dėl išpildymo
tilpo korespondencija
iš lauko ir viduryje labai gra Žmuidzinavičius. Jo nusis
190 S. Meade st.,
118 kp. Wilburton, (>kla.,
s« vaiku skyrius ne- .aktarui, reikalaukite jų — 9^-tų dienų balandžio, 1
Brooklyn'o, N. Y., — "tru žiai iSrodo, Daitginusiai au tebėjimas buvo taip dideliai
Wilkes-Barre, Pa.
>ja nei 15 dalies suau- pas Centro sekretorių.
putis apie Liaudies Mokyk kų sudėjo, atvykę čionai gy- kad jis sustojo ir Žiurėjo \
vai. popietų pas p. Maeidvasiškas vadovas,
\ų skaitliaus.
Pavys*
mano, tartum savo akims
lų", kurios autorybės gar dyties, ligoniai.
Kuopos, kurios neužsi- jauekų. Visi privalo susi
Kun.
M.
Pankauskas,
> Vat^rburyje prie 6 0 0 j l u u k ė j u u 4 w . g | m 4 b o i U u ^ rinkti.
netikėdaniis. Mat jis išva
bės \arda daugumas skiria
Apžiūrėję
balnyčių,
su
36 James St.,
ienyjimo narių, vaikų tiikm
centU8) i e i
aeufai.
man.
As-gi, nenorėdanms grįžome vėl i klebonija, kur žiuodama^ J Europų, paliko
•luoaas Kandrotas, sekr.
Waterbury,
Oonn.
fifiuje raudam vos
nešiot plegijato vardų, ir ne valandų paviešėję iškeliavo mano Am trikojo ir netikėk
ii
m
mokės su balandžio miu^Paklausus bent ko, ko- siu bertaiuiue niokesėia,
užtarnautos garbės negels- me atgalios t Prienus, Grįž jo, kad a*v paskui jį parva69 kp. Ashley, Pa., — 23
vaikus noprirašo prie liks suspenduotos.
damas, viešai atsisakau nuo tant su pervasu buvo toji iiuoftiu, ktdangį apie jųano
U i or d. balandšio, ant 2-jų popie
.
.. . » •
\ gauni atsakymų, kad ganų inokasi pagal 20 seimo tų pas kliopos fjrosldentą, 51
jos. Todėl gerbiama "Drau- pati bėda, kaip pirmiaus. kelionę f feuropų mudu vlJ. Reitelaitis.
mirtinė, bot augž- nutarimų 25e., ir kiekvie Wyoming ave. Susirinkite
ĮjO" redakeija teiksis pa Parvažiavus į Priorus, tuo siikai ne falbėjovų. Širdin
ritestia. dali būti, kad nas imantis organą turi už- visi.
liudyti ar ta koresponden- jaus pasisamdžiau žydeli — gai pasisveikino pradėjova
to* priežustiea daugu- siiuokėt 20c. Taipgi ir nau
eija, po kurių yra pasirąžyta karetkorių ir atsifivoikines viens kitutn naujienai pasa
i rasosi prie Insurance jai įsirašantieji turi mokėt
Pijus 0-kas, yra mano ra su kuo. pralotu Antanavi- koti, o to$ greitai pabaiga
51 kp. New Philadelpbia,
pradėjovnį daryti plianų kur
t a a liudija, kad pas mus už organų, jei jis turi būti Pa., — 9 d, balandžio (Ver ^ • • V^V^M^A||V #4A1^WV W ^ W S S J ! • # • • I r W S l W r šyta f
?imn ir kitais kunigais, 9
eisiva ir kų pamatyslva. Ka
llų skyrius nėra tobulas. siunčiamas ir ant aplikaci bų nedėliojo), tuojaus po su
mokiniui).
Mat yra leidžiama paska valandų vakare iJvažiavau
dangi jau tada buvo vaka
geistina, kad męs vai- jos pažvmėti organų siųsti mai, pobažnytinėj
|
Kaunu.
Juogei
buvo
jau
las,
buk
mano
paraSyta,
ir
salėj.
ras, tai uutarėva eiti į Me
I I !akyrių galėtume ištobu- ar nei Šeimynos moka tik
naktis,
tat
pakelini
nieko
kad
tų
paskalų
leidėjai
bu
Bus renkama mėnesinė duo
Dievas, sutverdamas žmo tų žemo supratimo žmonės, nemafiiau tik męsflau apie dėjų restauracijų ant vaka
|H kuogeriausiai, idant pa tie nariai, kurie ima orga
klė (50c.) ir įrašomi nauji
rienės, j&ttoji restauracija
iti prie Susiv. jaumio* ną.
Kam organo nereikia nariai, kuriuos meldžiu at gų davė jam laisvą valių ir tai butų atleistina, ir never skirtumų kelionės Ameriko atsižymi tuo, kad yrft labai
paskyrė jį j dangų, bet tik ta į tai atidos atkreipimo, je ir Lietuvoje. Amerikoje
nes tankiau mirštant siųsti, tie nemoka tų 20c. sivesti,
su tajų sųlyga, jei mokės bet kad paskalas yra leidžia yra labai daug gelžkelių ir svariai užlaikyta Ir visi te
mtems ir
neslrašant Tautiškų centų reikia mo
A. J. Gudaitis, sekr,
naudoties laisva valia, tai inas iš "rimtojo" laikraš todėl kelione atlieki labai nai lietuviškai Sneka^ Josios
ittoinonei gali būti 8usi- kėt 10c. ant metų, kurie tu
savininku* yra lietuvys, lai
yra, jei elgsis pagal duotus čio redakcijos boi "Liaudies greit. J Kaunu iibnai apie
)imui nemaloni ateitis, ri but visada užmokėti su
ko jų mipnoje nuo Medėjų
08
kp,
Curtls
Bay,
Md.,
*
įstatymus,
Jeigu-gl
turėda
•aigi kviečiu Susiv, na- sausio ar balandžio bertaiMokyklos "
" inteiigontiš- Josios mylios, tat \ reikalau Klubo, turnus visus turi Uo9-tą dienų balandžio, 2-tų mas laisvų valių, nepildo są
Hreikftti savo nuomonę nine mokesėia.
kų" narių, kuriems, kaipo čiau adyna valiuoti* o jogei tuvius, kurie tarpe savęs
vai, po piestų, pas kuopos lygos, tai pati teisybė rei
<Hnk to, idant seime
tobuliausiems elementams, čionai gelžkelio nįra ir rei iuekaai lietuviškai, tat ir
sekretorių,
No,
2
Ilauel
str.
kalauja, kad prasižengėlis vyksta tas negeistinas dar kia žydiškais arkliais va
Taipogi ant dekleraeijos
galėtumo tą dalykų
prakilne*i lietuviai myli tų
Ateikite visi
užsimokėti negalėtų naudoties prižadė •
[oriausia
apsvarstyti. reikia uiraJyti vardus bei
bas varyt priekyn, kas ma žiuoti, užims man nema- restauraoįjų lankyti. Turiu
bertaininę mokestj.
Bus tu atpildu, bet už savo elgi
geistina, kad kuopų pavardes tik tų narių, kurie
ne priverčia savo ypata iiatiff, kaip Šešias adynas, Tr pripažinti, kad ji liettiviams
tartasi
apie
seimą.
mosi atsiimtu kuom kitu nuo to pasiliuosuot, ir tiems teisingai taip atsitiko. Ka
iftiai užšauktų susirin- moka ir kiek moka. Tie, kų
gėdos neįaro, bot garbę atKuopos
sekr,
A.
B.
nemoka
arba
yra
užsimokė
(pragaru).
Tai-gi
Dievas,
»% ir apsvarstę, paduopaskalams galų padaryti.
da Kaune jau ir hotelį pasi nefia. lietuvis drųsiai gali
• » • • • II
ję,
ant
dekleraeijos
rašyti
pastatydamas salvga, žmolefcimua seimui per orDaleiskite žodi tart, kaip samdžiau, buvo lygiai tro- tenai ir uvetimtautį vestis ir
u
M
nereikia, taipgi nereikia se
I>raugų .
kp. Reading, Pa.. — 8TU i pragarų neskvrė. Ko- ant vietos dalykus žinan- ėia valanda anksti rytų.
pasididžiuoti, kad lietuviai
Ilesiv. nariai! tobulinkite kretoriui kuopos pasirašyti 9-tą dienų balandžio, 2-tų kiu-gi būdu išaiškint, kad ėiam. Kurių kiu'espondenKaune pernakvojęs, apie tokias puikias restauraeijas
ties
kiekvieno
nario
pavar
Dievas
imogaus
neskirda', naudingais įnešimais
vai, popietų pas kuopta pre
eiją **Draugas" iš "Lietu 11 vai. traukiau j Vilnių. turi. Papuošta ji visa įvairių
de,
užtenka
kartų
pasirašy
l'l^tamavimais!
zidentą Povilą Šlapiką. Vi mas pragaran, žinojo, kad vėm" perspausdino, kuri, Antra klesa buvo labai užsi laukinių raguolių ragais, Jti apaėioje. Buvo garsinta, si nariai privalo susirinkti, jis ten pateks t
Jums ištikimas
Atsakome ant vietos dalykus žinant, kimšus, todėl permainiau vairiais iškimštais paukškad konstitucijų nėra at kad nereikėtų po stubas Šitaip:
J. Riktoraitis,
buvo teisinga. Bet "L, M." pirmiuus nupirktų bilietų ėiais ir paukšteliais, p kam
spausta, tad da kartą pra vaikščioti.
1) Kadangi pas Dievų vi pirm. p. J, O. Sirvydas, tos ant pirmosios klesos ir fiiųja pai pilnis visokių iSkimStų
Ui, U. K. A. pinnininkas. nešu visiem tiem, ką pražo
A. Jokueionis, sekr. sados yra tik **dabar", tai korespondencijos
autorių jau važiavau. Pirmosios kle žvėrių. Bvoizda primena
prisiųsti konstitucijų, jogei
sos vagonai nuo antrosios
aprašymus
nėra ir negaus iki kaip 25 47 kp. Mt. (tarmei, Pa., — jisai mato, kad tas žmogus pavadina, kaip yra sakoma, skiriasi ir tuo, kad yra tuš M iekevi«Siaus
pražus arba bus išganytas netinkąs nei prie "tau
Lietuvon didžturfių senovės
seimas
nutars
naujai
at»Uopų Virtaičių atidai.
23 dieną lmlaudžio, tuojaus (Dievas viskų žino), pana rinus" nei prie 4raŽanėiaU8\ ti, nes dėlei brangumo ma namų, todėl lietuvis tenai,
spaust tu paėių ar rengsią po pamaldų bažnytinėj sa
žai kas važiuoja.
Vagone
VtotaMių atidai.
nauja konstitucija. Susivie lėj, ant kurio užkviec'iami vi šiai, kaip me*» jeigu mato- Bet p. J. O. Šir. pasirodo išpradlių buvau tik vienas, da Ir savo kalbų girdėda
mas, jaučiasi labai smagiai,
me, kad virvė trūksta, žino pats kaip veidrodyje, kad
Jfau tumu prašys keletą nijimo /.enk !<• I i a i visi yrasi nariai susirinkti.
bet
trumpamo
laike
atėjo
me, kad nukris tas, kas ant i y ra tinkamu, sen ir ten. At
ų kuopų sekretorių bei pas Centro kasierių, visi
kokis civiliškas smogus su
——
Po vnkarienės da perėjoleiskite,
kad
aš
klausiu
Jū
jos
kabo
(mūsų
žinojimas
identų, kad siųsdami vienokio formato, tik ski
36 kp. Moinentead, Pa, — nėra priežasčia k ritina*, b«*t sų. Ar gali vienas žmogus dviem ofioierais. Pastario- va porų gatvių, nes aš nore*
s j Cttiitm kasų, pažy- riasi tuo, kad vieni auksi 9 d. luilaudkio, tuojaus po
dviems
ponams,
arba jie atsisveikino *avo drau jau Žinoti, kaip Vilnius nak
virvės
trūkimas
bei
kriti
tų ant dtkle* įeijos kiek niai po 1.25 kiekvienas, pa mi»iių bažnytinėj salėj. Bus
dviems dievams tarnaut f gų ir išėjo, o mudu Hkova ties laike išrodo, o paskui p.
mas
yra
priežasčia
žinoji
pinigų ir kaip jie dali auksuoti po 15c. ir iidabri- nubaustas, kas nepriims už
Kaip aš tą suprantu, tai vagone. Kada jau trūkis Žmuidzinavičius mano pa
mo);
2)
mes
suprantame
lai
kaip va:
ės, ni'ii p<> 7.V. Reikalaudami simokėti.
Komitetas. ko fygtftkai iv dėlto »teW- taip išeina; kad Dievui tar pradėjo judėti, aš pažiurė lydėjo iki hoteliui, kur per\k eentų, vaikų sky* Į fcmkiettų nuo kasieriaus.
nausi, tai velniui nedali, o jau i draujckeleivio veid^ ir siskyrę, nuėjova kas sau ant
mes
ir
nesuprantame,
dėlko
ir t.t. Yra tam tyHa pasiųskite kurtu ir pinikad velniui tarnausi tai Die nusprendžiau, kfid tai turi pasilsio
U
kp.
Waterbun*,
(!omi.,
Dif^vas
žino,
kas
bus
su
žmo
mttm dekleraeijos, ant glw% m t pažiūros ženklelių
Autrytojaus jau turėjome
vui ne. Bot matome p. ftir., būti lietuvis, bet iŠ sykio ne
—
9
d.
bal.,
1-mę
vai.
i>opieteumi,
neaprilsKlanuis
jo
va
ių reikia tik paiymėti nestsiunėia.
norėjau užkabinėti. Ko ne- platesni planą todėl pradė
tų
ant
parapijos
salės.
lion
veikimo.
Tai-gi
mato
ir kokio skvriaus, tai
nnrėjati daryti aš, t^il pada jome m ^o Oedimino kalno.
me,
kad
visas
nesusipmtibet ne visos kuopos
rė jisai; ar kunigas toli va- Kaipgi |ionai gražuti! Kal
*)
Ps.
89,
—
4.
II
Petro
3,
mas
kjla
tik
tada,
kada
ne
K.
J.
Kruiinskas,
t « kp. Hudson, Pa.. - 11
luri.
Dauguma kuopų
iiuojat, paklausė] jis manęs nas ulliikytas gana gerab
atkreipiama
domų
i
tai,
kad
d.
balandžio,
7
vai.
vakare
iunčia abelnų sum* ir
#
Toliam bus.
H. L, lt. K. A. sel
lenklifcai. As Jam atsakiau,
"paa
Dievą"
anot
Psalmi
*
) Fmrg. e t Barb,
N. Stankevičiaus salėje.
bytik jie užsimoka,
kad į Vilnių ir tuojaus praninko ir Iv. Petro, "tuk*tmi PUyeli, 111 ob. III.
e<ntro sekretoriau, ki• " " " "
_».

M M

Reikalai.

nokies, išskirstyk sumų i da
lis ir rokuok ar gana pri
siųsta pinigų, mažai ar perdauk, taa kuopos viršaičiam
suvis noapeina. Ir žiūrėki
me kokios to pasekmės; išrokavus jA\airodo, kad nekurios kuopos prisiunčia
mažinus negu vardai paro
do ir taip: prisiųsta perinažni U4 kp, 2,00, 4ti kp. 2(V.,
\\) kp, 10e., 53 kp. 1,00, 80
kp. 18e., (U kp. 4.75, 1\\ kp,
25e„ 74 kp. 1.50, 79 kp. 1.00,
8a kp. K V., 85 kp, 11.05, 9a
kp, 1,00, 103 kp, 75e. Viso
$%£X$£, Prisiųsta daugiau
nei reikia 22 kp. 75., 38 kp.
8iV.,diikp. 1.50 114 kp, 1,00,
B kp, \M Viso $5,05.
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CHARLES DICKENS
HetiiVJų studentijų ^ vcnli
VIII.
ma hutu parašyti eiiaraktr
Oliveris eiua \ Londoną. Pakeliui sutinka įpatingos rųšioB
vistiškų voikalelj, panašų į
Pomialovskij'o
"Bursa",
Kov. J. Sutkaitil,
ponaiti,
V.'i-tc
JONAS
KMITAS.
Ton buvusiam,
Poquo- bet eia reikia sąžiningo tar2U2$arahst.t
Oliveris
priėjo
grįftkety,
kur
takas
jau
baigėsi,
ii
į
s
t
*
noc, floan. Žinios paprastos, cl\ t*g°Pittsburg, Pa.
(Šoka.)
Į
jo
i
vieškelį.
Huvn
aštunta
valanda
išiytn.
Nors
j;
u
kasdieninės. Jeigu sv. Jono
t\ Dėl k u kai kurio kiminai
jis buvo nuėjęs uetoliesia [lenkias mylias uu«» miesto, viii nutarė į savo balių rekomenduoja dvasiškai w Tai La<t |v;» jis pravardžiavo, tu nedrkiužas niek nok bėgo t;reit ir kartais slapstėsi \VA krūmu iki pieta. I t- A. Kaaparavičiua
ldwti vien savo narius su ji|j-rinti»yb^l bedievius valpa- M
27 E. 23 rd st.,
tarė p, Ko\verberr»enė.
Ji \-.\ užsiprluė, !;a jis jodainas. kad ,įį kartais nepasivytų iv nesugrąžintu atgią*
:
šeimynomis tai, mušu nuo- rjnKieftus, mes nežinome, pasakė, ir da daugiau!
Bayonue, N. ,j.
Aut
gab>
p.iilsęs
atsisėdo
pasilsėti
pakeliui
vat
akmens
ir
Ulone, turėjo trisv tatai |>a- j UtMit apie tai girdime pirmu
»Ii noužsipelnė,
tarė Oliveris.
iurmą kart pradėjo svarstyti, kur jam eiti ir kaip pradėti
darytu Jei tenai bus dm'da-i sykiu.
J uosjas M ai iSauckaa,
• Ii užsipelnė,
suriko'p. Snu'erbi'rriuiė,
v\ venti.
ma (uo parduodama) taip-:] <j% ^ klokvlouu žmouuus
Forest City, Pa.
Tai melus!
tarė Oliveris.
Ant
akmens,
ant
kurio
Oliveris
sėdėjo,
buvo
stambiai
pat alus, tai jau tai pažanga galima tikėtios visko. Pra
I*. Soweri)errii»nė apsipylė ašaromis.
paraš\ta, nuo tos vietos esant lygiai septyniasdešimts my
r
prie geresnių santykių. Tai džia ne \ isudos lemia pabai
T. Kiziovič Box 167,
l\i asaru versmė nepaliko ponui Soucrbcrry j«»kio liu į Londoną,
1
Tas
vardas
sukėlė
daug
minėiu
kūdikio
jau primena daugiau pasi da.
Minersvillo, Pa.
Httvo atsitikimu, kad išsisukimo. Jei in»rs valandėle jis butu atidėliojęs kuo galvoje, Londonas, tas didelis, platus miestas! • Niekį,
linksminimą tarp savųjų, geriausias klierikas tapo ne smarkiausia Oliverj pabausti, tai aišku kiekvi(*uaih patygegužinę, jei kas nori, o no geriausiu t kuuigu, kuomet rūsiam skaitytojui iš girdėtŲ jau tarpu prisiegu pasikal nei pats p. Ibnnblys, tenai jo neatras! dis taipgi buvo gį|.
M. KarbauckM, 52 &
dėjrs
nuo
senu
'/uionin
prieglaudoje,
kad
nei
joks
stipri
>s
betvarki girtavimą.
So. JJoston, Mass.
neberas klierikas išėjo į pa- bėjimų, kad jis luitu apšauktas galviju, nežmonišku vyru, dvasios vaikinas negali ten pražūti; ten esant daug būdu
vy^dingą dvasišką vadovą, iiiamiu sutvėrimu, niekiausio žmogaus paveikslu ir ki ^yveuiini», tame dideliame mieste, apie ką kainai žmonės
A. Ben. Mahanoy City.
J. Mikutaitia,
Tefiiau
tai
no
regula.
Kits
tokiais
smagiais
vardais,
perdaug
skaitlingais,
kad
tHptn
neturi
nevi
supratimo.
Tai
buvo
geriausia
vieta
vaikui,
Neturime po ranka šaltiniu,
1U27 JJoboccft at., 8ji(
ueturiuėįam pastogės ir priverstam mirti ant gatvė*, (ici
iš kuriu galėtųmime tuojau eina į kunigus, kad pasinau-; šiame skyriuje.
, ira*
Atidavus jam teisybe, graborius, kaip toli siekė jo nieks jo nepagelbės. Tolus mintinis perėjus per Oliveito
sužinoti, kur kanonikas M. (Jojus aveliu vihaanis, ne
.ji siekė labai netoli,
buvo gana vaikui P» i<> Ualva/jis vėl pašoko ir ėjo tolvn.
[jpaukša gimė ir augo. Me nuvedus aveles išganymam | ,alybė,
J, BartoševiČe,
; ) ; m k r 1 u r i n | n i s ln vlionns suma^in^ kelia, atskiriantį
dininkai tai senovės Varnių tas nevertas būti įšventintu, jaukus, gal dėlto, kad iš jo traukė sau nauda, o gal dėlto, j
4417 Marshfield v
fa
0 ( l m / v i s vmmmvA
jani l v i k s į L
vardas. Varniuose kitados | kmugus. bet;;vdkus la- kad jo pati Olivfrit. nomylc^,. Vienok ta ašarų nriovė ne- h , m | | J L(mVmh
Chicago, III.
veuo Žemaičių vyskupas. ba» Uuigyai } m/,sta seimna-; paliko jam jokio išėjimo. Nieko nelaukdamas išpėrė vai- k t , j<ol {rU ( l a s i v i l l < 8 . Atsiminės apie tai šiek tiek .u
rgoje. Išeiti kutnga.s jiems km nugaąi taip skaudinu, kad net puti p. Howerbemenė laiĮ<( , s a v < ) ^HtiAm te svarstė, kaip ten dasiuavus. *Ą
ai buvo ir katedra.
p M. UrbanaviSe, Box
sunku,
tapo
užganėdinta,
ir
parapijinė
p,
Dumblio
lazdutė
jau
Abejojame, kad linoty
pundelyje turėjo tik riekę duonos, storus marškinius |r
Thomas, W. V.
%i M
e.
Negirdėjome,
kad
kata
buvo
nereikalinga.
statvtų vienu sykiu e* ir
porą panėiakų, Tuj'ėjo ir peną kifioniuje, — dovanų mįo
likiskoji kolegija atmesti;
Iki vakarui Oliveris buvo užrakintas užpakalinėj
"dž.".
Sovverberrio už vienų palaidojimą, laike kurio ypatiiųai
J. Antanaititi Box
kokį nors mokiuj is protes- viramosios kamariukėj* su rieke duonos ir su vandens
atsižymėjo. — Išskalbti maršldnial™ mąstė Oliveris, Swoyers, Pa.
Klausimai.
tonų mokyklos. Mums rodo puoduku. Vakare p, Sovverberrienė atsiliepus keletą kar
*••
yra labai geras daigtas; taipgi porapanėekų ir pėuas, 1 et
.
Meldžiu paaiškinti man si, kad tokie mokiniai yra ti) už dury suvis nepagirianėiai apie jo motiną, atidarė ka tas mažai ką pagelbės nueiti pėkš<11am šešiasdešimts pen
J. Veriiaekaa,
per Tamstų gerbiamų laik* priimami J kolegija, su iš maraite ir besityėiojant Nojui su Karolina, liepė jam eiti kias mylias žiemos laike, Bet Oliverio mintįs, kaip ir dau
65 Davidaon stį
tiestomis rankomis,
Jeigu ant viršaus į saro baisiąją lovą.
rnfttį šiuos klausimus;
gelio žmonių, nors buvo pasirengusios pergalėti vi*as
t
Lo\vell, Mass.
Pasilikęs vienas tamsiam ir baugiam graboriaus bu*
a, Kodėl "Valparaiso imi* kokie kunigai pasirūpina,
sunkenybes, vienok neišrado jokio budo, kaip jas perga
versitetas" nesivadina ko* kad protestotiŲ mokykit) te, Oliveris paleido vadžias jausmams, kuriuos tos dienos lėti.
Taip pamųstęs valandėlę, be jokio aiškaus siekio
Juozas AkeviSius, P,
su
juo
pasielgimas
hutų
sukėlęs
kiekviename
kūdikyje,
legija, bet universitetu! Juk mokinjni taptų įleisti \ kata
ir pliano, jis metė pundelį ant kito peties ir traukė folyn, 1
Creok, Pa.
ton Kalima įmigti tik klaab likiškas dvasiškas semina Jis klausėsi pasityėįojiuuj su paniekinimu akyse; nukentė
Tą dienų Oliveris nuvėjo dvidaiimts tnylių ir per ffe
kų ir seientifikų, kų kiekvie- rijas, tai Imu dėlto, jkad ti plakime be verksmo, nes jautė savyje tokią puikybę, kurį visą laiką nieko daugiau nevalgė, kaip tik sausos dtion-is,
Vincas StaseviSe,
nuj kolegijoj tas pats gali* kisi, jog iž to nepasidarys butŲ sulaikiusi jo ašaras iki paskutiniam galui, kad ir jį užsigerdamas jų vandeniu, kurio pftsiprafiydavo pakeliui
340 Hamilton st.,
Įiyvą buty iskepe. Bet dabar, kada jo niekai nemanė, jis
niekam nieko blogo,
ma pulmigti i
l»as žmones. Kada atėjo naktis, jifc pašuko į pievų ir į|i
Grand Rapida,
atsiklaupė
ant
grindy
ir
uždengęs
delnais
savo
veidą,
ver
b. Kodėl iždjc 16 ten Die
M, Lakštingalei, Haver kė tokiomis ašaromis, kokias, duok Dieve, kad retai ka kuisęs į šieno kupetų, rengėsi ten pernakvoti. Išprads"
vo pamina po kojų; — vie
jam buvo Irtlugu: ilės vėjas smarkiai švilpė tušėiuose lrl
liill, Mass. Aėiu, bet apie U tram atsieitų lieti taip jauname amžyje!
Jonas Leipus,
ni, taip vadinami *'graduakuose, Jis buvo nuilsęs ir išalkęs \v jautėsi labiau nuo ^ipatį kas kitas pasiskubino
M
1022 Bay at,
*
Ilgą,
laikę
Oliveris
visai
nesijudino.
Kada
jis
pakilo,
tai
arba "diplomatai"
sų apleistu, ne kaip kada nors sav<> gyvenime.
Viendk
pranešti pirmiau.
Superior, Wi§.
Žvakė
jau
beveik
baigė
žibėti.
Atsargiai
apsidairęs
aplin
Angšėiausiojo vardų rašė ir
labai
nuvargęs
nuo
ilgo
ėjimo,
jis
sunkiai
užmigo
ir
v
i
e

J. Bei, tewiston ) Me. T^ kui, jis klausėsi ausis ištempęs, paskui negarsiai atsidarė
rašo su maža litera; antri m*
kai užmiršo apio sa^fn rup(»sėius.
kif| ginflai niekam neįdo duris ir pažiurėjo laukan.
Alcx Pričinauakii,
pripažįsta Dievo buvimo,
Ant
rytojaus
atsikėlęs
buvo
ta^P
alkanas
ir
sustings
mus.
Neapsimoka nei dėti
1232 Lincoln $įL
Buvo šalta, tamsi naktis. Kūdikio akims išrodė, kad nuo šalėio, kad išmainė savo penų ant kepaluko duot
treti niekina Bažnyčia ir vi
laikrašti n.
Wąukegaut Bk
žvaigždės yra daug toliau nuo žemės, ne kaip visados;
saip plusta ant Jos taruų-—
pirmame
kaime,
kurį
priėjo
pakeliui.
'
Prisiuntusiam "Sapną". vėjo nebuvo suvis; neaiškus medžių šešėliai savo tyloje
t i\m
kunigų, ir 1.1, ir t,t. i . . .
i%
Tų
dienų
jisai
vos
nuvėjo
dvylikų
mylių.
Atėjus
va
Sapnas Motinos Švenčiau išrodė kaip numirę. Jis tykiai uždarė duris. Naudodama
Pranas Smoleuaka^
e. Kodėl dabartiniu laiku,
karui,
jo
kojos
buvo
suleistos
ir
Etikos
dtebėjo
nuo
pnilsios" ir i t yra gyvaa hum- sis iš baigiančios degti žvakė*, jis susirišo \ skepeėiukę
71 Hud8on*avikį
nekuria iš tu. kuriu viską*
siiuo.
Pernakvojęs
antikų
naktį
aut
sunkaus,
migloto
oro,
kati švt'iičiuiiMiu yra klokvio- įje. HafciiyMa clraucUlu imo- #h*k'fctt*k-savo dmbu/.io fr atsisėdęs ant suolo, latikč atsi .jis jautėsi taip mibloges* kad ISrytO vos galėjo paaivilhti.
Brooklyn, TSUf^
mint ryto,
m
nai kataliko širdžiai, panie nėim net imti į rankas to
Ku pirmu šviesos spinduliu, kuris įsiveržė per lan Priėjęs statų kalnol}, jis laukė atvažiuojant voiima ir mel
kiu? ir paskui pabuvę me
St. Petruškoviče,
kius nebutniekius. Nei 8v, d ų plyšius, Oljveris pakilo ir vėl atidarė duris. Viens dė žmonių, kad patėžinty, Bet vo* tik nekuria jį pa le
tus ~ kitus "Valparaiso**
223 D. 6th at,
Klsbietak nei k\\ Brigitai bailu* pažiūrėjimas aplinkui, valandėlė abejonės, —- ir mi jo ir tie patįs liepė jam palaukt, kol neužvažiuos ulit
••
•vmitete", per Įtekme nokalno,
o
paskui
eiti
lenktyn
sn
vežimu,
kad
pamatyt
k.iip
Mt.
Carmol,
Fa.
mu ih\ Matildai, Jeaus ne jis uždarė paskui save duris ir buvo jau gatvėje. Pažiu
kuriu kiuijHp'.tonpa pers
kalbėjo nieko tokio, kas rėjo tiesėn ir kairėn pusėn, nežinodamas, kur bėgti. Atsi toli galės bėgti už pusponį. N a b a p s Oliveris įsaėgitio M
M. K. Petrauskai,
tatyti vyskupui, o Sis pasluu
lenktyn
su
vežimu,
kiek
galėdamas,
bet
neįstengė
II
prie
204 Pina at.,
minė, kad matydavo vežimus važiuojant prieš kalmj. Jis
čia tiesiog seminarijon į ku raudama "Sapne",
K*noaha, Wl|. į j
patraukė tuo paėiu keliu ir priėjęs žinomų sau takų pqr žasties pailsimo ir sužeistų kojų. Pamatę tai važiuoj«|nnigus mokyties i
tiejie,
įsidėjo
atgal
į
kišenių
išimtus
jau
puspenius
ir
atlaukus, kūjis paskui vedė į vieškelį, jis įstojo j jį ir greitai
d. Ką galima tikėties, iš
f
siiiepė, kad toksai mažas, sutingus šunytis nieko neuj'jdA. Urbonavtfie!
ti»kiu niurna busiąm'-h.i kuni- SENUTĖS PASIAUKOJI ėjo pirmyn.
tarnauja. Vežimas nudardėjo tolyn, palikęs tik duMų
329 River s t ,
Oliveris gerai atsiminė, kad tuo paėiu taku jis trypė
gV? Pavyadiiui?
Vienas
debesį,
MAS.
Plymoutb, Pa% t
salia p. Dumblio, kada tas jį pirmą kart vedėsi nno fnr„*vorsiteto diplomatas" taKituose kaimuose buvo prikaltos didelės nudažytos
(iyventojai
vieno
kaimo,
mos
į
prieglaudą.
\*%>H perstatytas vyskupui, p
ri
lentos su parašu, kad visi elgėtaujtmtiejie šioj* apygardoj*
Juosas
Podžukynaa,
Takas ėjo tiesiog pro viešnainį, Oliverio širdis pradė bus suimti ir patlpdyti kalėjitnau. Tas taip Oliverį'xįA&
tas paklausinėjęs i^ nekuriu kuiis stovi aut Vokieėiu* jū
1338 8o. OanalSt.;
saku mokslo, žingeidingas rių krašto, hiike užgavėniu, jo smarkiai plakti, kada apie tai atsiminė, — ir jau be gąsdino, kad jis stengėsi i š s i k r a t y t i Iš ten kuogreuei^uCbioago,IU. j
taippat buvo kt) moka iii ti vandeniui užšalus, parengė veik pasirįžo grįžti atgal. Vienok dasiprato, kad grįžtant sia,
Kitur jis "atsistodavo pas kiemų vartus ir kietofokėjimo, ir paklausė: — Ka sau Htlksmaja ėiužynf jūrės jam reikėtų eiti geras tralas ir beretkalo sudarkyti (Įaug nam praeinančiam nuliūdusiai žiurėjo į akis, iš ko apturė
Dom. M. Andrulio»4įi
da buvo paskutinė vakarie užtakoję. Pasistatė ten ati- laiko. Priog to buvo da taip anksti, kad mažai reikėjo hi- davo tik tokių nau^ų, kad gaspadijiė liepdavo kitiems vai
65 Davidaon at.
nė? Atsako: Didžiojoj i>ėt* deklo būdas, išklojo jas jotis būti užtėmy tu: taigi jis ėjo toliaus.
kams nuvyti tų svetimų vaikėsų, nes jos buvo įtikini0H,
Lovvell, Maaa,
Jam prisiartinus prie namų, nebuvo da nieko matyti
nyėioj. KiU* dumia klausi miitkstais divonais ir linkskad jis St* nori kų pavogti. Jei drįsdavo prašinėti ]|as
mą: Kas įstatė $vetitinu$i minosi, skaniai valgydami tr taip ankstyboj valandoj'. Oliveris sustojo ir pažiurėjo tarmerius, tai gal vienas iš dešimties uebaugindavo už
Ant, TuSkėuis Box l^t!
Į .daržų.
Aut ežės stovėjo viens vaikas; priėjęs artyn
^kramenti)! Atsako:
H- gerdami,
siundyti jį šunims. Įkišus jam galvų į kokių krautuvę,
Jaunieji ėitiiinėjo ant si- prie jo pažiūrėjęs į išblyškus) jo veidą, tuoj* pažino vieną žmonės tuoj 1 užsimindavo apie p^elį, kų išgirdtis, Olitt?Plymouth, Pa.
Įį
tas. — K^ tai reiškiat - Petras, (Nenoriu išvardinti neiių, beaivažinėjo ant ro savu pirmesniųjo draugų. Oliveris labai nudžiugo, jį iš rio širdis beveik pašokdavo iki burnai, kurioje jis niojeo
Julius Bukantas,
jo, nes tas jau daugumui ži gelių, dainavo ir šoko prie vydęs, nes nors tas dar buvo jaunesnis, vienok jį laikė neturėjo per daugel, daugel valandų.
savo prieteliu ir draugu. Juodu drauge gaudavo mušti,
noma).
Kokios kunigijos gmžioa mutykės.
94 Blackstoue at.,|
Teisybę pasakius, jei ne vtoiinp geras žmogelis ir Se
JMenai pasibaigus,
ant drauge buvoaikinumi ir uždaromi daug kartų.
mes susilauksime ift panaBoston, Maaa.
na
moteriškė,
tai
Oliverio
vargai
butų
pasibaigę
lybiui
— T-š-A! Dikai, — tarė Oliveris, kada vaikas atbėgo
Ritji aspirantui1 Ir k^ mušu Rangaus avietė pilnas mė
taip, kaip ir jo motinoj; kitais žodžjiais, jis butų kritęs ne
pas
jį
ir
iškišo
savo
rankutę
per
tvorą,
kad
pasisveikinus,
Jonas Ramanaucka*
kunigija nump persUtyda- nulis, jaunieji dar liuksgyvas ant karališkojo vieškelio,
Bet tas žmogelis d avė
rniiiu žaidė.ant lygaus ledo — Ar kas nors jau atsikėlė i
mą tokius ^giiidustus'*!
135 Ames at.,
jam duonos su sūriu, sena gi moteriškė, kurios anttlm
- - Nieks, tik as,vienas, - - atsakė kūdikis.
e. Kudėl nepriima katsli; pilna krutino kvėpuodami
Brockton, M*aaL
susimušus laivui, ant kurio tarnavo, buvo priverstas taip
Tu nesakyk, kad mane matei, Dickai, — tarė Oli pat belstis po svietą,
kirkus kolegijos mokituti tt tyrU'tyrianHiu oru.
pasigailėjo nabago našlaičio ir
B. P. Miškinis,
Tik viena to kaimo gy veris, - - Aš bėgu ii ėion. Jis mane mušė ir blogai apsėjo: g ^ ^
^ u k ^ j ^ , _ u, ŪM^m
|
]>rotesto!nj mokyklų i" dėld a _ {v ^mų
Box 124, 35 AvWiŠ
k«> mušu kunigija nori, kad ventoja, senoji bobutė, ne aš einu ji^kot sau laimės, toli, ftH, Pats da nežinau, k t ^ Į ^ į ^ xm\t}Um\H godžiais ir išliejo tlok «ailestiugų ašnrų,
Montello, Maaaf
dalyvavo tose linksmybėse; Koks tu išblyškęs!
butu
>,
kad tas viskas įstrigo giliau į Oliverio širdį, ne kaip nsi
— < Judėjau daktarų jiems kalbant, kad aš mirsiu,
t
P. J. Traksdskis. ji buvo visai blogos sveika
perkęsti vargai
F. B. Versooky,
tos ir nebegalėjo vaiksėioti. atsakė kūdikis,
liūdnai nusišypsojęs.
Aš lal»ai džiaie
Septintų diena išryto Oliveris atsivilkt) į mažų mas
257 So. 33rd st,,
Jos nameli* stovėjo aut gi uos tave pamatęs, mano brangus, bet nestok, nestok! telį Harm'tos. Namų langinės da buvo uždarytos; lįįktT
Atsakymas.
So, Omaha, K«4l
lUgstea vietos; sėdėdama sa
<»P' ftS ^^tosiu su t^ivitu atsisveikinti, — atsakė i vt , H t u W o s mi ^ y v n įhmUi
lu1) railėjo dar dienos triuso,
»kaistmiiiM bet j(»s švįesa tik
a. ValpiiraitKV mokykla W lovoje, ji žiurėjo ant Olfreri*. r Mudu vėl pasimatysi va, Dickai. Ziuau, kad g ^ ^ u%k(t^ ximtm
myo
vadina s*Y0 universitetu tdizganėios, užšalusios jūrės] J^asimatysiva. Tu busi sveįkaąir linksmas!
parodė Oliveriui, kad jis yra vitmaa ir visų apleistas, Nai
l
l
,
Box 239, L e v i a t ^
• Tikiuosi, — atsakė vaikelis. • Kada nunnrsiu, !sęs, apdulkėjęs, su kruvinom kojotu, jis atsisėdo pas *iedėlto, kad turi tokį enrterį užtakos, kur linksmai žaidei
ĄHY{H
liet ar ten pasiekiamas uni joa giioinds ir visi vkaimy- nepirmiaus. Žinau, kad gydytojas turi tiesą, Oitveri, nes ^
Pr.P.
versiteto mokslas ~ J tat nai; ji džiaugėsi linksmybė sš tankiai sapnuoju apie dangų, aniuohis ir visokius ma
įlgaiuiu l.»n^inės pra<lėjo atsidarinėti, langų užtiesa
131 Jackaon a i ,
gali geriausiai atsakyti vteo mis jaumsniųjų ir manė loinus veidtts, kurių niekados nematau pabudęs. Pabu lai taj»o pakelti, ir žmonės ėiuė kliutėti. Vieiis, kits e da
Lawrenco, Maaa*
tie, ką tų mokyklų lankė ar apie praaliukusį savo jaut\i- čiuok mane, — tarė kūdikis, užsilipė* ant žemo* tvoros mas pro įalj staptelėjo, pažiurėjo ant Oliverio, ir ėjo savo
utf* kuomet taipogi visuo |r apkabinęs mažomis rankutėmis Oliverio kaklų.
8u keliu. Neivienas nepaklausė, kai|>ir iŠ kur jis Ha atije.
ba lanko.
Jonas (ialeekas,
l brangus! Dieve tau padėk!
b. Išėjusieji \l Vai-. •? i rai met dalyvaudavo U*
Jis jau tielmdrįst. šnekėti, ir taip;sėdėjo ten nekrut* da
» 107 Bo, 3rd s t , J
no mokyklos išsižada tikėji- pasismaginimuose.
Fas palaimiiumaa iWjo ii kūdikėlio lupų, bet tai bfr mas.
Brooklyn, l į j($:
mo grasiausiai dėlto, kadj Staiga senutė pamatė t o - h ^ | # r t ^
ir įeidami nekiek jo turėję|H, vakan; pu»ėje, prie pat lumeijMiirp" kovos ir kentėjimų, nesmagumų ir permaiToliaua bnai
pnrinkus artesnes ir tikros-jgorisotitn, debesėlį kun< pu (Mty^ vėlesniam* gyvenime Oliveris niekada jo tmifc
ims ilniaa apie Valparaisoj
Baigiasi ant 7 pusk
mirfto.

Redakcijos atsakymai.
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TiSgmidino joH širdį
kad tr iSkivipimas pranašo tikis, A. Išdavinis, A. Alvi [g Sv. Jurgio parapijos, ('hi-'l»alk«itiH Antanas, A'ara- trulemMa Jonas, KriščiuNAUJOS KNYGOS.
pripiltU- dufcf* hnime. Kit
<.u^<>, III.
\IIUIH Junzus, Yai<\vs Juo* pa* Juozą*.
Kazakauoka«
ji *u savo mirusiuoju Robertas Lui Stevenson. Habakuko vardo į Avaku- ni>, V, Juikn, B. Kašrta, V,
m
Kitla, I*, dnskaitis;
$6.00,
Į»M *j t oo,
*< K . . . N., Vu»kftu«*kis Vim-as, ftata| Antanas, MaHk dažnai lankydavo j\V Nakvynė, tai vra palaka • •*,. _.
.
t
iKfUsvM, Piktuliu Ktas., Dnii- £iliaii<*kns Atitanan, SirtftUPo 26f.:
^ todtd ^ v a t žinojo, kad ftmtį vit'iuj maži
Stuiik<'vyru»iu' Pranė, Uirjįrį u į s .hm/ns, Yiuirkus An- tas Juozas. Smulkesnių iui*
iga kų\ ^87.7*). Viso labo t
v
$155,75,
Kun. A, Staniukynaa.
Iiwt nieks iš žmoniiĮ ant
•
likti gyva* negali. J i
kad tokiu audru panevėliau \ ienos valan-

napilės pretendentas į ad- U-rkis, D, (irimas;
*U*l
Danu kaltiniu% iodiių
/.ys, iiranauckis
(irabaurkis Masys,
Stasys, Važ
Aleksandras, l.omsai'gis 'IVt
...
.
. • vokatus. Bent koks ivdas, Vla/esniu aukų- šp>ii!>
zys,
\ a z Aleks;
il a m k t K S
l*etras, lNk£ l«n S tv l " « " » l t v š i . , knv.uvlv. tu- U N„„h Ahiu,.,.,. M,.ss. W*H* .l..««.|M.t.H, I W ,1a,. Žetnonėiurt
ž
I
.I", v
l „ r*" toiKv «t«i«lusti: "Hink.
, . n v i l a s , , l l k l i s -,„,.
,.„ v.v«-»w l'.tn.s. |>aulausl<is
kvs.
1

I

_1^_

:<l^j^>^^>Hfr^

,. ' . .
V nuo neprieteliu lpatįs apsi^ M .,..,..•;•,, i> K..,,!..,,;,,,,;. Kevyoin Iranas,
Laucius
Itiaopo širdis senutės, nes
praneu/.is- .
*
•
'
MavoKaieui, I . NIUUIIH m. K
Si.idifiimM Vienuti
t>nt lodo buvo jos mie- sulietuvinimas
ku vardų ir pavardžių.
«*'"°;. 1 ,,
,
S. Kaluu»vsku H. broekevi
•
^
1
%
n
a
s
N,
,,M
lios ir artimiausios ypaNežinia kokiems galams (Vla< D. Paplis,
A. Maeiojovs' ° ; »,uas Nikodemas,
•n
Kada roikuUuji grftitu ufckumlžio, \artok Ovtbir nieks & jtj uedasiprbx |1,,,it,,,<,
ro Obuolių SvicsUj.
.lis citavus v n l g j | į o ir vai
Dr, P. Matulaitis. Dilova. («H1 tik laisvam jatwinuiaw-i kli y, J a n u Š ^ k i r M . Kum- !
^mislova, Kum
y |*8iurėti į vakarus, iš
kas i*ali jį Hiivir&kinti.
Dirbančiai ><eanyaai tai
Alokoholia.
Referatai su- liejimui) prikergti deklama k | | < v Savieki;
*2.75. Ma , , l s lį\naH\ , ' a m , s a , t l s K n
idaaliAkaa valtfk kurį reik po ranka laiicyti.
jitniiH grasina baisį uo
vs
rengti ^Aušros M Draugijai, viniai apie sutvėiimą n a u j o k , s n i l l a u i t l l : .^o;,,
^bi<'nė
' Kareiva
Stasys,
Skre
Morta, Arnošaitė Ju-I
te.
u
(liieago, UI. 8pa\tda .Iie-įgyvenimo
be rihy,
boteiMiui.Į
valdo-į
|A Shaiubton, Mass.
Pabaidyk deiutę - - persitikr|si kaip
nu be maloniu
karės
r , l ; .. , n v . ; i l l l n ( , zė, Kaniušis Juozas, Targa(ftiitisos lango stikle, se- tuvos°, 1J)U,
*
Karolis K'oucovnu l,on. . ,
, *
,
vaikai jį mėgsta, Sveikose emalijuoto,
„
.
...
..
laito
Ane,
Zlogmno
\
erom|tu balsiai šaliko, bot nieks
šįtit^ žodžiai neturi jokio ry r«> oOc.: K. i rainavieia, K. ,
. . .,, . .
m dėžėse — 10c. ir 25c, didumo.
Rį negirdėjo; arti nebuvo 2ydi» Likimaa Gudijoje. J J 0 s u kuygutės tikslu ir tu Kuioinas, A. Uriuiuto;
ka, Jamiuuto Mareijona,
^Šimkevvėiji Viktoras, fmba-!
vieno žmogaus, kuris Pagal Ignatjevą ir daugelį r į n j l K
#l,oll.
I
u
»•><•.:
u.
.oras,
M.
i . . , . a. ,
r
kitu,
Sutaisė
Juozas
Kunie^
^
.
, . 4 nauskaite Ano, Smikevvcie##
tyiij apie nelaime pranes(Iriuieuė,
A,
Šilališkis,
A. • v i.:: ,
,.',,,
kis. Kaina 5e. <1iioago, 111,
i ."..
,
ne /ofga, Lamsargaite Klo-i
S
Msllukus senutė nuo lovos Spauda -Lii^tuvos", 1911. AUKOS SV. KAZIMIERO I i^ n h ' - " * *V
" na, Burinekan Juozas, AliL,
nirkis
į grindų ir su tjideliu varX I
Knygutė parašyta dar, VIENUOLYNUI CHI- I ^ V B ^ Lt ^
^« ^
^
^
'
^
jdafcliaufcė prie kakalio, iš 1905 m„ o atspausta tik šį
nAftOJE
\'i - }-~i<%\ ' \i ' i Jui, »-H, Pakalniškis Mnrty-I
» paėtuė liepsnojanti met, Tas faktas parodo, jog
OAOOJE.
; Maeiuhs Ka». !»;. MažosAujnistinas
T>nnms;
rt
Iš
liroektou,
Mass.
niu aukų
75e, Viso $1,(MI.
galį; moto jį ant savo jai trūksta vortvbės. Ištiesu
Ku
N
#WU U Hr-.rkt.m ,, rmrup. v)M.
ir pati, surinkus visus yrą tai lydą upsvni.nnH i y . j » - - B»g«n«.^hw
1 ,,a,V :
»««»«:««•«.
4 ,.
o įegas, pradėjo laukan rt... .MKunH.ntais. o kai-ku,'i, K 8,.t o ,n , v -, w ;: A K
^yi*«»y^;
ty avaun.ontv aoš.a-ka į ,..-..,. '
f ' J - . : ""
rintuos šliaužti.
l
a
A
-^
f
' ','•
OVos šiaudai
pradėjo ta »..M truputėli... Pav., a,- ni' ,"' f'
J a U C Z l U O S l 8 V e i K U '«Nuo užbaigimo kuru^ijos Soverog Kraujo Valytojum", sako p.
""»<»s. P. «rl«a«ft H. Ka«rkiai liepsnoti; nctru- Kumoutns, kad km- M
.los. /Klok, 2714 Millnrd av<>., ObiciiKo, 111., "mnno vislu* orgranizman jaunosiifu pnsidard W
jaudaioai visai sv»uk\iH.
į uisidege visa bakuiėlo; žydni, ten ukininknl dauc
lij stogui kaitriai ir pla- geriau Htuvi u i tuos ūki
ninkus, tarti kuriu ntvra žy
;Mepsnojo,
tiksrnoji draugija, pa du, nieko neįtikina, nes a H
busi savo kaime gaisra, vove ae negerove ūkiniuovė kilogreioiausiai žai- kams sutoikia no žydai, b«tt it . ' • - : ^ ^ \ l •*' t l ; i ItVI
(GRIPPE).
^VCR/,
i grjjo kaiman gin žoiuės dorliutfiunas ir uki
Nelauk pasirodymo pirmutiniu ap
ft*K.
•«
'-•.
^
•
•
Į
i
simškinnj
šios
pavojingos
ligos,
ku
obj nuo ugnies. Ne- ninkavimo būdas. Kny^nrio yra skaudėjimas galvot, kojų,
us jie pamato, kad pa- ttd rimtume atima boroikašaltis krečia, karštis apima, skauda
PURIFIER
t ».-• A i* *%i vvrr
ir pailsta kojos ir t.t., bet tuo jaus
nuo bailios nelaimės, HtijuctiH ir visai noijmintinvartok
'
debesėlis pavirto į didelį uas prasivardžiavimas My*
kli'kvioni) pavasarį porais vaistais npvalyti savo kraują,
$ deoosį, o lengvas ve> kalojausvMiku, Elxbioto«' —
Dr. Richter'io
o tais vaistais visados bus
H persikeitė j galinga vė- Alao, Katarinos — Katro;
kuris baisiai staugė if pavadiniinas
l>oržaviu<>
i
Ikė.
f*į^fMlNl^ ( O i uisimini-i
oi ixctaiNrAN0
Sulyg parodymų ant popieros, ap
ĮJo* paskutinis iš links- mas apio slaptinga "Haudi-į
Mat atateov
sukančios bonkute.
A»*lįm,ft«*M'«0
Htlmugijoft spėjo pri- «l istoti)'*, kuriuo, OSQ, pali-i
Otm+t
Taipgi paaokmmgas nuo reuma
^ " T i i
' j • *! .u«i
Otm
tizmo, neuralgijos ir Ssl6io.
it prie juros krašto, kaip nia pakeisti viens ar kits
>m4*i**
V -«t/fy,«M«.
v,
••4^- ' J i i i UFcDi •
Saugokis padirbimų ir žiūrėk, kad
(kos ledas pradėjo lflžti, Talmudo prisakymas (7 p,};
•":»:
n *f* /JL I
pakutis išrodytų visai taip, kaip i i s
rsffftw
'>.-,
ir
t.t.
ilsios vilnis pakilo ant
paveikslėlis ir kad galai butų u i
1 ^ . eit»i»m»A
pefiėtyti su mūsų pečėtyjiroo Ženk- SJ
Kad p. Kuniekls i^audo-į
liukais, turinčiais jkara. Kitaip jųs gj
Apvalo ir pastiprina kraują, prašalina išbėrimus, pa
Uiunės užgesino gaisra. josi rus\i Šaltiniais, parodoj
gaunato padirbtus vaistus.
laiko ir dapadeda inkstams, prašalina pailsimo jausW. ii SBVBRA CCfc. j
ite gulėjo ant sniego;
25o. ir 50c. bonkutė vaiatinyčiose
mą,
priduoda
gyvasties,
svtikatoi
ir
Jėgų
vtiam
orii iiušė įą \ kaimyno na*
ir nuo
ganizmtii. ,
Kaa
reikalauja
iv paguldė į šilti) lova.
Y»W i '
F. Ad. R1CHTER & C 0 . ,
Doleris ų| bonko.
austiuiu
(krajavi.0
škaplierių
I^tė buvo baisiai silpna:
Panosftv,irftv.Traioės, M\Y\ gau
galėjo ištarti savo ti paa mus visada. Mos ildirbame
215 Pearl S t , New York.
MgMnn, iigidhėjus nuo ir reikalaujantiems pasiunSiam
fioH vi$ij kaimą. J i bai- pora ant pakuros. y
ptu^alo, HU8ij\idino ir to Mrs, A. 8maUi©nė,
^4 ^V%
" Imtinai roikalin^as isMigydymui
atar K. Paoifto st.,
ant r\ t^jauH mirė. Tini
nuo kosulio ir poraisaldymo, Oroi*
Pbiladelpbia, Pa.
liausią ir imseknunKiuuHiH pa
Igai minėjo ir pasakojo
enimo
smagumas
gelbsti,
^ j< >s pasiaukojimo!.,.
~vi—r'HTnrmrr
«ai
užnuodija rnura^. vidurių u ž k l o 
Visus nuo inirtioH išSeveros Balsamas Plaucziams
jimas. Jeigu nor4 nusikratyti vi
\\\*lfr\ paaukojus tam
durių liffų ir tu^6ti fforo, sVeiloj
Kaina 25 ir 50o.
apetitą, tai imk
iriui savu tnrhĮ ir gyvasrir taip virti kalbėjo, minė
DirbtttVi Uniformų
: Severos Rūgštis Pilvui
Tai nouiims jums dau« laiKo, tik Kelias minutas
ai garbingą senutę.
ir visokiu reikalingu
ims lai KO. Kad paaiŠKinus g-vras upatybos
Kaina $100.
Vanagėlis.
daiktu draugijoms ir
Nauju pavasario siutu ir paltu.
nrki^atroma, uidėta
Vi*i a u g l i a u minėti vaistai pamiduoda aptiokose, Aiškiai paaakyk, jog r skalauji 4f.j
Iseję ii mano moKyklos, moKesite gsrai ajttirentfti
t887 m. Dirbam* ttipKOS 1 ' vatHtų ir neimk jokiu kitokia jeigu tau siūlys,
*

Greitims Valgytojams
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INFLIUENCIJA

!*3

uz prie

i'

Pain Expeller,

•

Severos

r

: • . * .

t

> • sa

Greitas veikimas

» '•••

•

• • » " •

Viskas, ką Jus reikalaujate, tai
'pasimokyti Rosenthal'io mo
kykloje, kaip gražiai apsi-

i-

L. RAUCHUT

rengti.

$10, $15, $20, $25 ir $30

gi vėliavas, nukanki*, j
• m a t u s , kapas Ir t. t.
Reikalaukite ilistruoti kataliogu.

PftOMMMim

Pabėgo

ilslovas Majcnvskis, apio
H l V amžiaus, B podu
1520N.4 gatve
iftto, gidtonais ūsais, pus
it, nonis nulinkus, iaikto- PHILADELPHIA, PA
lu* ir visokias masinas
Boll Phow
4U56 o KBNSINOTON:
^V<UYO, moka kolias kulOyvtuio ant Htanton
ft ir jau du inonoisiu, kaip
Ipuolo. Kas apio jį pra\% gaus dovanų $&(H). Prutti Martinui Ktragiui,

I '^

•

Severo^ Vaistai yra tikriausiais apsaugotojais šeimynų sveikatos.

•

t B

tai mano kainos. AteiKite persitikrinti ir paaimieruoti.
Mano siutai prieinami jusu iernolei ir tiKs jums.

Rašyk pas mus, aišku pamokinimą apturėsi dykai*

MmorišKi ploščiai nuo lietaus $5.00 verti už $8.98.

I

LOUIS ROSENTHAL,

W . F. SEVERĄ C O

ANT KIRHY'S KltAUTUVfiS,
South Main St,
Wilkc8-Barre, Pa.

CIK DAR RftPH)
IOWfl

Į

i

msnm ms&
•

MM

——————————

DYKAI — Dovanos mušu kostumieriams -- DYKAI.

• t , ĮP :

People's Bank

\VilkfK-Bnm\ Pn.

Io2o.

Cor. Hain ii Water SU.
PIT8T0N, PA.

Public Sąuare,
W ILK E S BARRE, PA. Turi kajitolo su miofiimžiftii
Moka 3 nuoSimčius imu
$380.000.00.
sudėta joje pintgi). Atdara
nuo $»-niV n-te iki 3-jy po Moka 3 nuoSimčius nuo su
dėty p u 4 w
Oeriuas tas kelias į prolobi

asl data
HoaiHirla
muttSs.

sttvisaf

Ll < ukn,
ViMh vir4umi»<r.ti« ilniktu* |«fo*|fw »ol p*

»oni, tsi galit tiarlskti >tsr kilu> iltiktat: m»H4i»t *lk»»M «UI pavsikt^ •« stasika 10 if ?**
«u«att statika, I U uvm «attu auiiStaa «u «ta*iai i»«nrhtum« fitruro**, pafwla»*«»a»^ vlao««lt« aanHwi. Halsus krs»i* <M «i««it
ttovuaa* liako
aifko •!»»
«Uugiau ana
tf«*I«at Jutas iUaa 4ov«aaa
St
kaip ttk pSitttyaU js, mutika i^ral
slai stsaas. Ko^s«| syk), Uip tik i»*k
Statutini
baksiuks
•aaitl
m.rk.mi*
ir
«aa
tUiutim
Jam
40 bakaiuka
iRSSta
50
f#«tu
a
t
a
r
k
*
*
S0 i
aato psi)»t«iat«ma.
kad rtk<*s»sJs^t»
Uksataa
tfM.
Ksa
SA»T
gali
ipitur^ti
tavora,
atiataat
jj i i
i*si«4faita
tbaatt van^i H-»W lt tttaa M aitu daiktu «uvU dyksi Ap4»w*|l Hi pat tk»pw»a, alssuk
i
Skaptas*, a jaigu sab»w taip, kaip taraUoas tai galit tsvow ssUStt.

i

ENGUSH-ASIATIC ^TOBACCO COt„
'.fiifjn

People's Unlo
Savlngs
9

'

*

a

» •

1 1 5 I . 7th S t , Maw Yark City.

LILL,

yr« prasti uždirbtos
(i^ni, saugi Kanka, uidė gua į g(|(» Bank*.
U prioi 40 mėty
M ęs ]3lrilm«m« net po vieTHB PEOPLE'S BAHK, Q|dol«tt.
Wilkw B M » , P».
i
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Prijiemnas
kvapsnys

Plymouth NatoinaI Užsirasykit
„DRAUGĄ."

,„»,

•

Banking

W
"^"
Kapitolas su perviršiu
$166.000.00.
Šitoji Banką priiiurotna
Buvienytujy Valstijų val Vtensbnis Lietuvis Iždtrbejas
džios.
Moka \\ nuošimčius
visokiu ž e n k l u
nuo sudėtu pinigu, Galima
draugystėm, o y«
patinau i: skardu
susišnekėti lietuviškai.
vinioTiis patinka, kuriu tik
guziku£iu metaMandagus patarnavimas.
liavu. snameliotu
biuule ji, uitai* orderiai auir padengtu celluO. N. Postlethwaite,
loid'u, sarpu, vė
iždininkas.
Yru tai ypatingas skonis,
liavų T Karsimi.
tik fetegiuaicr'*) alui prigu
Man pftVMtva d«r
bns atllaka arti*
lintis, ir paeina nuo goriau
Uokai.
sio \Visoonsin sclyklo ir Bo
hemišku apiniu.
I . A« Norkaus
Darant aiu, mes visados
112 fMSKCT ST. UMEKE, MASS.
atsimenamo, jog ('ystunms PINIGAS DARO PINIGĄ awiinwniaan——aajiMi 11 • • lanan imu i ia—
yra pamatu to produkto,
Pabandykite, o tikrai pa
SWALM HARDWARE CO,
tiks.
Pradėk tauptl pinigus paa aut. K*č

ALUJE

STEIIAIEK |REW1N« CO.
Wilkea-Barrs, Pa.

Naujas telefonas 977
Bali telefonas 422

NORTH SORANTON
BANK
1902 North Main Avenue.

Berautos, Pa.

M I I I • M I I I I W W W W W W « r i I I I l>IIIIIWfWWW

LIETUVIŠKA AGENTŪRA

Parduodu laivakortes ui tą pačią prekę, kaip pas pačias
kompanijas New York*. Siunčiu pinigus greitai ir pigiai in
visas dalia svieto. Prašau visu lietuviu atsilankyti su kokiais
reikalais arba keliaujant Lietuvon meldžiami kreiptis pas

VINCĄ TAMULEVICZE,
»••—»»«

AGENTĄ.

137 Kasta S t ,

*••%•***

vVllkee-larre, Pa.

8 S2S221£lItlfiSSlSiSStlt5^SSilli2tiS£lliliiitiSi!t!

Reikale meldžiama kreipties prie
Pordėtinės šiuo antražu:

Motinos

Mother Superior,
ST. CASIMIR'S SEMINARY,
6700ff<ockwdl Si,
Chicago, Iii
¥ + • . * • • ••

•srlamsU
•y«ial*
aae
skaadsjtav)

t r a u k t a i kojas ir ranka*.

| i g \ d y lan naujausio budo opetn.-i

•

rnpli.ra

oi

-»H prokf.
Perisi kreipkltua kiekvienoje ligoje nr y|«tiSkai ar laišku, apmtvdami
> blogumus, o aa gerai ištyręs, sntaikstu atsakančią reni a. mtdara skirtumo,
kaip toli gyvenate, ar Aionrikoja. K«snl»,ic Augti joje ir kitu*' Salyne. Alsi
iąasiMiemn'v patukai ir dėl U|HT»* IJU, turiu savo U-ną namini ligimkntj BIOS
ana gydau dovanai.

DR- I G N A T 1 U S S T A N K U S , M. D .
1390 8. Broad 8 t ,
PhiUdelphU, Pa.
valandos* ana » iki lt> ano I iki i , U a a * S - Jvnkaso,
nuo 1 tkt S popitto.

avoata4».

PAMATINIS KAPITOLAS ... trylika milijonu dok
SUDfiTU PINIGU - vienuolika ir tris čvertis mil
doleriu.
PERVIRŠIS — vienas ir \ iena čvertis milijono dolariu.
Depozitoriu suvii-šum trylika tūkstančiu asmenų.
DEPOZITUS PRIIMAME PER LAIŠKUS.

AcanSara LalvakarMs •*» aerlaeMų

titms

arba "Monay Ordar", ibįškito amt a4raso:

Biiaaia pAasfia kas Sies ls viasa ss

aa svisie; taip (i parka Ir UssaUe risakias s i s l f s s iieTirba visokias Saka
vantas AenarUaa Ir Liatavea teiaasaoae.
Ofleae Itlnrytaa kas 4isa aae t tee
si ryta 1W S^tae vai. vak
Ne«aMa>: ana Ifttee U reta lai Štai
vaks4al vakarą

IGNOTAS J. DOHAN, ProsisonUs.
ANDRIUS J. KEEGAW, Vlc-pre.ldsnUs.
ALTRED J. MURPHY, Sakrotorvss ir lUsiaiaaat,
ANTANAS HURST, Eeq., PaUropaa.

Adolf Blau,

314 Eaat Market Bt,
Wilkas-larrt, Pa.

ii

' >**

Unton Ticket Agcncy,

N AUT SS MOKYKLA.
OBĄMAT1KA aailUkos kalkes mokintis be Maiaftljl (l
VAIKŲ DBAUeAB arka kaip n^klntie skaltvtir ratyt kl
N A rj j i B BŪDAS niklstii rUj M u aoklifriii Ifo.

SSS Laafcawaaaa Ava, Senatam Pa.
T s l M į Sjuieaa asvt kraataraje 4a«
TaxiFOWAI: Nanjaa III - Hali Ml

P. MaVOLAJOna,
i uis

^

BOS f*a H

i

ISĘJO is SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI
f a n i kardiaele Wlaaasaao a|»ysaka.
T a m TTTAVTAS

^ A U E C 2 f V / J iMlaifU
fkavine

Imitlaijt

Fatrokimo

kratlaija

Doailie
StyTiuae ivraade
•kauelijtMe

4

t*

„Degtine ir ,,Katnute.*

Kaina $1.00.
lasaaUesai daagiaa kaip vleaą ag*
aasiplioHs, aoleiiliaasas dldelie aaellsstia.
Osoaaraa pas:

Oalima

i

„Draugo" Spaustuvėje*

-NAUJA KNYGA -

*

BIBLIJA

DR. JOS iisif s a ta. l lai n rtfts A.«^. a«««
0>wtott«(asTąmi i • . >ajt i:.m»» » u fc.ti i-tma. aJ at^le^leu
TuaiuiMAprtatuaamai *>aa *yiMiu-»h^i v**)* JM.U kn>|f.«<i«) *> t«.

• • •

•

ĮSI

i

;

•

*150.000
$450.000
$2.625.000

įi

Kun. A . Staniukyną,
CHICAGO, 1LU ;

4557 So. WoodSt„

sjsm

Banką atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatmnis nuo
•—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenkiškai ir
lietuviškai.

r

IR

. „ : .

KsjnUoja po 12c. su parsiuntimu, Pelnas eis instei
Kimu i našlaičiu prisglau<|bs. Galima gauti pas

MiFAain

išULiuiLiumuisiiiniii

.in...-i.L.Juea«Mnaaeaaį

'enee

"DRAUGO"
•mmmmmm

mmmm

M M

—-

i

"Katekizmas Apie
Alkoholiu/'

Deposit 6r

-

••!'•

•

.

Wilkes-Bam

-

PO VARDU

„Naminis Vaiku
Auklėjimas"
t

Kapkolai
Pervirtu
Depo2itai

m

HBBSVJS-

m mi

REV. S. PAUTIENIUS,
Mahanoy City, Pa,
.

•»••«•

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

Adresas:

n puiLic
wnEaa BAmaa, tA

Ta knyga yra atabttkllnga Ir alnsta yra tyk del vym.
Kt'yr n ta prastais, anpraataisiodaiaia pasaka kaip gal
aOTauti vyriSkunta, iaigyditi 0110 usnnoelijima kraują
sibisypUUuiiblrglsuialtkloa, patratltn stypribe.pučkns
ir kitus Uiuletlmns, ncgtomuiavinia,
patrotitn
aryprlbl, pylva, kiapenu. Inkstu ir pnalea llgaa, rnma*
tikina, fM.uorrhtioa arba tripsri, nsnjal Igantaa lygas,
alrlctuta irvvasi»vvru lygi s, gal boti i>j;iUon»sa aava
uanuiM! |>t ivatr-ltai, alapta ir labai pygiat.
Ta, dykai įgauta knyga, pasakia junta kodėl jna
kentst )r kaip galrt gnlurtnaj iaigyditi. Knyga ta v ra
k ra >tii\<J jVmoa, katrttature iinoti kolnaa vedea arba
it«*vetU<a vvraa. Ta kryga yra parazitą par Haktaia,
katras ataydavc iljro lajka tyrlnejmu tn, sp«cijalUku
Ivgu. Te n klt, joir ta knvtra yra nit»*ta vjaal dyka),
užmokant \\l pa C t o, in^ nip«-Cf«ti'a kr»« verta. Kealuak
i>.*k«.kiu j>inl»«cu, tyk psraJrk a i v i vardą, ir adrvea ant
f* tniftu* paduotu kivpotttt, katrų ainek munta Itndinn*
DYKAJ C A ' " ' 0 3 KNYGA3 KUPONAS.

•

Kaštuoja $2.16 persiuntimui.

... - .

Vysai Dykai Del Virti

* •

g-wassaesannjnajiui susi

BANK,

50,000
KNYGŲ

•

arba iv. Raitas išleistas.
Tik vienas siu* šventraštis yra
katalikiškas.

ALBERTAS O. ORABLIAUCKAS,
4sm H M * Maia i t r „
Plymouth, Pa

y,

KAINUOJA P O 1 0 CENTU.

aunseeeejeeeMaseaeMeeeaeee^^

ftaaka ir

m

VAIZDUMAI VARDU

aa?. v. TAjurAsmia,
sis si. stata, *Wfyk M .T.

Asaia ar aa

Hfosjala nn# knriii nagaU pagelbėt aS Sak<
ralfei sergate uJaiaeaSJvnUamTe Uf
goosa Hfoaaa, apraAjklt aaaa aava naasaiai ll«askn«iai, arba paatae>tlner>
•) aaa iioa alaa na tik apie tavo sveika
(Alsiaisk, Jof kiekvienas farbisgas
laaiaraa UI*U% paslaptį kaly ant Upaatntiaa). Uitai aatifta/k ir sebijok,
siyk tetajbe, o salelei sateiksia ro4% lt prialąsia faraa fje'oolea sagai tavo
e* ss nnroSvssu kaip reikla jas vąrtot, nl praSp labai «al%- Heikla valyt
Jškm etaaiai paa aa^aa priSaatast vieaSoa te. raarkf amt atsakytao, ass ki
taip aefejaait ataaJkysso. - Taipgi t*fe raikaianjasie fera aaeata kiskvie
aaaaa ŠbaMasie smieete ir jy apl[akl.4ae Agaatai aoe UetoVUkai Loakllky
tytvaila gali nadirbti nuo 10 Sol. lkill aJ. tat sssaesie. tJMarbi Sioelaata
kmafariasal%. Taigi raljkiu reikelaarfaai agantaroa. KiekvleaM lietarllka*
Hsjmikaa batpgi privajo atlaikyti TlaaSa amas) Miklia Meta vilkas gySeolee
aava l i u r n s i aat parelivtai, kaS ninss tanUeAiai reLkelamSeeai gaištą paa
Uslrvians aistyirkti ii aereUula.ta iaSaoti ptaifai Soviaal kikUsta nors
laaiią, nea
Sgaj^vlkaasa bsao apliakleo. toiTaysat.rMyklto parolkalaaSaatti
Savu nMarbyn U parSnokiti statą tyrai Ltatnvilkas gySnolaa orias rnee
ĮvarananiliMi.
Halykita po aalraJu

lociiH n nnt-ii ligonbut) ir

TUE1U BfBOlALMKA DIPLOMĄ DHL DARYMO OPERACUV
ir ištikus būtinam reikalingumui »ueraei,it>4, kada vnistai nt*gal psgydytl, kaip
tat augimo v.'/io skilvyje, ir vtaduu akmeny, skauduliu ir gu.*u, ar tsi butu
pūslele, lakstute, keponyse ir vamo»e vi*ką t»> su pagelba operscijea galiaia
falaUntl kuogerUusiai ir uS
mei \ j moke«tj,
mokint). Darau tetpgi operai
oprrst ijas
ksu
ntalaUnti
ui me»k
IJSS ant kau
V, grotui
grobų ir lytitku
Ot|snt|, ksip
Vi, Maeg^mu,
lytiikų. orgnutl,
Hsip \yru
vyrf taip ir moterių
raotariv Utiesinu prt

U N I O N TICKET AOENCY.

SavinlnkM ir Fabrikantas Otriaasių
" I s i m H i g Ų U B T Ū V I J K ? TAUTŲ."

pabaigas riaktnriAk!) mokai* universlteto valstijos Imlumu, taipgi pabaigia
kvotimus anfiMUiiainjo ir jau paikuti
nloje riaktarlAkojo mnkyklnjo Ntw
York PoMt Oraduato Medlcal School
and Hoipital. kurioje speotnttikat lašilavina gydviua viaokiu sunkiausia ir
pavitjingiau*i« linu ir darymo operacij a pabaiga K' t»> ntnksls įgauna var•!;i MUgSto ir divUio .laktam.
Dr. tgnotfiN .). Stankų* por klek lai
ko buvo miitatavu dnktaru mionto Inrilannpolia, Imi , kur ttirAjo didelę |>ruk
tika gydymo )valrlu Ilgy, atlikdamas
•Syti užduoti kuogoriatiHiui ir užgano
ilInanrUal žmonijai, riahar gt, pnsi
sventva labui savo broliu, tautiniu, ir
kad a)Mfiuguti jone ano išnaudojimo
j»er ne*4}Sini4ku« daktarus, jreugė savo

Bsy.

1200 ir 1202 CHESTNUT STREET,
PHILADELPH1A, PA.

ALBERT Q. GROBLEVVSKI,

Didis ir Garsus Dr. Ignotas Stankus, M. D.

Kviečia *M-<anctns paa sava, sakyda
maa:
Jeigu sargi, ar kenkia kas svoikatai, skubri kroipkias pas mane, ar ypa*
įtikai ar laiško, o busi išgydytas. Jeigu kiti daktarui pripaaino liga tioi'ftgydoma, uenbejok, nea ai turėdamas didesne prnktika ir attgltesitt moksle tau
pagelia HIU ir suteiksiu tikrai broliška ir «i)*inUkn roria Kiekvienas i* at
ailaukuMiu pas mana atraa teisingą daktariška pagoUia, ir pats poraitikrįa,
Sad asu pabaigęs didesni daktarišką mukti* Ir galiu geriau yvdyti, negu kiti
daktarai svetimtaučiai.
APSIIMU laOYDYTI
Kuo roaiimati/mo, skamb'.iinm ir gėlimo sąnariu, kaulų, stroau ir fanu; nuo
visokiu kraujo lij-u, utkletejima Ir nodibimo viduriu: iSborimo kunoį nieš^ii•w>, visokiu spuogų, d«Kiervlni\|. slinkimo plauku: galvos »Uudėjimo, nuo ii'
««a širdies, inkstu, plaukiu, kepeny. Nuo visokiu nervišku l»s« neuralgijos,
dtabėjimo sąnariu, nemiegojimo ir UguAMo-. nuo greito uuiUimo, sunkaus
kvėpavimo, persalimo ir nuo visokiu, stogu. Nuo visokiu utkreelamn lytišku
Ugy ir visokiu kitokiu nusil|motimu rfOliaton. Teipgl nuo vijoki v motVriskg
ligy, akausmiog\j ir oeTeguliariSkv nteneslnli|, baltųjų Iskėjlmo ir gtimbo

1!L!

The BENEnCIiU SA VINGS FUND
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Nuošimtis 3 . 6 5 maUmi.
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...

U

Uldato 20 dieną B Uan<it»o 1853 motnoao.

Taatiafoa Oydaelės

Liotuviškosios Sesers priima pas save mar
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie rogulerfškojo mokslo, arba ir atskyriuno, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvij dėjimas ir taip toliau. < „

.!i—l-J

JOHN J. MEYEE,
Kasininkas.

•nekUs skaiaajlaaa

CH1CAGOJL

UfcDNTA 1SSS.

KAPITOUUI $100.000.00.
Męs vedamo visokį lega ; PERVIRŠIS
$250.006.00
liika biznį.
Didžiausia ir saugiausia
MŪSŲ batikoje galima
Banką mieste.
susikalbėti: lietuviškai,
Moka 3 nuošimčius nuo
lenkiškai, vokiškai ir
sudėtu jojo pinigų.
angliškai.

Uaalaalajrmo
HtaralfUos

Seserų Seminarija

First National
BANK,

TUO/AŠ OZUK1S,
S / u k l S «• asa-jtakaTpaekaSlato.
JUOZAI
mu^piįZtHM,

....

Nuo padstuju pas mus pinigu gausi 2 nuoiimt., jtjj
pad#si trumpam laiut, 3 nuošimti, jei šešiems menssiamgi|
8 ir pusę nuošimt. jeipadejii vieniems metams.
jf
Gali pradoti pasidelioti, jei tnri $1.00.
jįl
Maloniai kviečiame vyms atailanyti pas mus.
|įj
Gerb. O. P. BECHTEL, Prez., A. W. SELTZER, Vice-pr,,
C. H. MARMHALL, Kasierius.

PLYMOUTH, PA.

paaibaifaai,

National

POTTSVILLE, PA.

I7O0.OM.M.

akaa4ajlaia

Lietuviškųjų Šv. Kazimero

Norintieji pasiskolinti pinigu
ant pirmo mortjfage, arba pirkti
! namus lai kreipiasi.

Sudetų pi D i ^ 11

maraU

HSIIMUJL.L.I^L.

erchants

VViikea-Bfire, P a .

$ito ooo.eo

Nanjaa Taiefenaa 107S--a
SO m Marteet st. WUkaa laeve. Fa.

L a i v a k o r č i ų Ir P i n i g u S i u n t i m o .

I

Karti} skaitytoji) prtnu

F0T0GRAFISTAS,

" • •" •

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDfijlMAS,
TAI ŠTAI ŠITAME RANKE:

47-48-49 Be n ne 11 Ruildingr,

Turi Kapitolo su n nosimčisis

^•<*^U4>g,'hHir:;

Oerlauatea Lietuvya

Office New TeJephone 37,
Resideace U00.
Lietuviu

Mshssev City, Pa.

21 KMth Mate St., PttttiYilIe, Pa.
įvairiausi at lėtiniai daitai, te
palai, stiklas, dūdos, piaateris,
įrankiai, sportiniai ir naminiai
daiktai.
-

••"••'•••55

j Jonas S. Lopatto

Trust
Company,

M. A. Norkūnas,

Gryno maisto ienklaa ant
kiekvienos boakutė*.

«$

Merchantsi

•Į 1 1 1 . ,.

ir niaiiausia minia prirista prie sao*
•tijimv ir 3 nuoaimtiai, kuriuos aseke
me, grali pariidį* JV*Y taupims.
Lietuviams paranki vieta.

oį..^p^.»,».<iii.ii- „ i * - » » - » »
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HMI

SPAUSTUVE

J.lF. Oillis,

Pas ji galima gauti visokiu
torisiku, bliOdu, stiklu, p u otiu. tiampu ir visokiu virtu; vei reikalingu .įniktu. Yra iš !
| ko pasirinkti. Ateikite per- I
sitikrinti.

•—
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NAUJAUSIA, DID2IAU8IA IR GERIAU8IA ORBITAI ATLIEKA

jvAianr ivAmuvsios

DSSSOS

sSa~-lH I MAIN ST,
<t«tr»«t«

St-t'.t

»• I

WILKJUB

ala

sssaeaassssaMMisa
tr-

>ar»x^»#aas»»a»«e
maioKurDUOJAMi MŪSŲ H A U J 4 AUKSINI SS
Aakatsaai, tainkanasl ir kltekt sa t*
itėmmkm* 11.100 vadi a a
Wp laikroSeiia ttlrtoi U
Tie gtolos la.aredeltai
paikini tireiytl. Inbaltavi lekjstni. go
rni laiką reatistl, lantanalni kaiiannanki
aaadajaaii, korte tnH daboti kaik% sse

voras, ir vyriški, gvateaTSselI aae M
aetjs. Tikrai gviiss leJkroAoliai, no
foda boa aoi iranfiaaa tnk| anensytl
Jalgn aari tntati r»'s saSifitSU, Ui
paoialv»a*

^ee

i

aoeSasSjie

atta 'sAkredeU fctakvtoaaai O O T>. a
•S n Ir okopseeo fcalte* 4el p«H
dykai su vnuTlaoSH AAbSaaa

• • i • assaaaaasaaa^aaaaaaaasaaaaaaai
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TftUIICYTE LIETUVIAI.
Kelione per jūres. Tūkstančiai
tūkstančiu rnosu tautiečiu ke
liauja in prigimtą sali ir iš tartai
stgai in Atitenką, o visi labiau
šiai uigansdinti, kurie perka lai
vakortes pas:

4Hffffpi^ aat.ewaT.ifa LAIKIODILI

Stau » n » «

į A a a i PAV.

"

mmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmilmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

RAIDtS 8TATOM08 DIDKLE-NAUJAU-

giojo rAT»rro -MASINA ••LINOTYPE"

Jona
s a

vsivamies a KITOKIU* DAKBUB
KossnroouAt riAKAVvą roenros,

s.Daasuoarfa
MAIH

ar*

O boataif nea tart
parankia kerteaa au
neAise kosspoaooe bStf #iri
roan. aaastssao ęUagą r e 4 l

- • —>>

"DRAUGAS"
314 E. M « U St

Wilk«*-Bwr* P*.
'
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