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J**-*?, — Anuomet suimtai
-pasibaigus, Marija Magda
lena ir Marija Jokūbo iv 8aJomė nusipirko kvepiančių
iposČių, idant atėjusios paIteptų Jeaų, Iv labai anksti
\ vienoje nuimti* dienoje atėj Jo prie grabo, saulei jau užtekėjus. Ir kalbėjo tarp sa
vęs: Kas liroms atris akme
ni nuo grabo duriai 0 paIvelgusios ifivydo a^riata. ak)kwĄ* ««a buvo laimi didelis.
Irusius į grabijf, išvydo
mm\> sėdiiitį \io deM),-apvilktų baltu vubu, iv
gando. Kursai tarė jomst
ote Jėaaus NaaarenieĮlo, imkryllūotojot —»KėW^
ui, nėra Ma; štai vieta, kur
buvo jis padėtas. Bet eikite,
pasakykite Jo mokiniams ir
JNtrui, jog pinu jimy nueis
l flaU16j»r tenai jį pamatyiite% kaip yra jums pasa
li.
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nie džiaugsme ir męs šian
dien galimo dalyvauti, jei
tik prisirengė esame jį pri
imti, Kad gyventi su prisi
kėlusiu Kristumi mums vie
no tik reik — numirti nuo
dėmei. Jis atnešė mums nnu
ja ųyvenima ir męs »Iam
duokime nauji} gyvenimą.
Jojo gyvenimas privalo Im
ti toliai musŲ gyvenimu, nes
Jis mūsų prigimimu priė
mė, kad .mes dalyvautuinėm
Jojo prigimime ir vienu su
Juomi būtumėm.
Įvykdykim meilųjį mūsų Išganyto
jo troškimą,
parengkime
Jam ir Jo dangifikajam Tė
vui savo širdyse gyvenimą,
apkuopdami jas is nusidėji
mų gera ispajinftia ir papuosdami jųs veHu ftv, Ko
munijos priėmimu. Sitaipos
turėsime aut žemės links
mas Velykas ir vilti gyve
nimo danguje.
S
MM4*

Katalikiškos Žinios
—

555

kreaeijų metu, kai lietuvių'Klubas tikįsis persikelti į vybę" įsirašė tmpgi nema priežastis, sako, esanti, ta,
mokyklos mokiniai išeina savo namus jau 1912 me- žas skaičius 'netik motorų- kad mokytoja, p-lė K. ttasmerginu, bet vyrų ir net tauskii.tė, neturėjusi moky
Numirė Otonas Keieb, p a - k j e n m l u \m^ų
prieglaudos tais.
keletas vaikinų, Kitų sodžių tojos tošių, (laila, kad išny
dirbinęs daug kartografų,Į v a i k t t i UV{\xm\n
lietuviams
Druskininkų
gydomųjų vaikinai, ypač kad ir buvo ko muhŲ. padangėj ir tasma
ypaė gerų-geriausių žemėla nė pažaisti laisvai, net nei
pių Katalikų Bneyklopedi- praeiti, nuolat juos kibinda- vandenų valdyba, norėdama pasižadėję nebegerti balta žūtis šviesos židinėlis. Rei
jai, Nabašnikas gimė Kasi- mi ir pravardžiuo<ljuni Mlia» pagerbti atmintį a. a. Juozo kės, bet neištesėjo: nusime kėtų pasirūpinti kai]) nors
eose (slavukų žemėjo), mo viakais" ir t.t. Bet tai dar Montvilo, kuris buvo vienas tė pagaliaus tą sunkenybę- vėl mokyklą įsisteigti,
iš vyriausiųjų Druskininkų blaivybę. Pajuodiečiai gi lig
kinosi kataliko mok vk los o niekis!
— Tdko man būti lietuvio
bendrovės
įtseigėjų,
nutaru
ir paskui 1 Pragoję, Ameri Lietuvių mokykla neturi
šiol dar laikosi $erni. Pažy Juškoj* sankrovoje, Kaip tik
si
duoti
bėdiniesiems
Vil
kon atvyko 14 metų am- atskiro klozeto ir lietuviai
mėtina, tai, kad kuriame kai tuo laku ineina sankrovon
niaus
vasaros
kolonijos
vai
žiaus. Nors buvo protesto- vaikai turi naudoties su l«*nme daių.iau laikraščių skai žydas papirosų pirkti, Buvę
kams
dykai
500
vonių.
uas, teėiau 22 metus šelpė kų vaikais vienu bendru klo
tytojų, ten ir blaivybė tvir sankrevoje musų: žmonės,
pirmąją katalikų bažnyčią zėtu. Tenai tai kovo H d., per
čiau laikosi, ir jaunimo ap kaip pffadės juokties ii? tyTryškiai,
Šiaulių
apskr.
Wyominj>e, Obio.
pietų rekreaciją* lietuvių mo Mūsų miestelis didelis, bet siėmimas skaistesnis. Taip čiuotic s iš jo, kad $ydas su
tat Ptijuodžiuose ir yra. Bet sigėdinęs išėjo iš sankrovos;
Draudžia lankyti krutamus kyklos mokinė Ona Mada\is- ir aludžių turim daug, ku
kaitė vos tik galo sau nera rias tryškiečiai dažnai lan tai tik nepagirtina, kad mu- išeidamas sakėsi daugiau
paveikslus.
sijfmkininkai nemėgsta suti niekuomet neužeisiąs. Tai
Litįle Uoek*o vyskupas do. Pasileidėlių lenkų prie ko. Pernai darbštumu kuni kimo, vienybės. Štai vienas- peikti aas
apsireiškimas,
Morris išleidi aplinkraštį, glaudos vaikų berniukų bū gų Hymeikio ir Urieiaus bu kitas nori užsiauginti žąsų pPaip ojgties nepriderėtų.
kuriame draudžia tėvams rys, nusivaręs paskui mer vo (steigtas blaivybės sky ir jomis versties, bet kiti,
leisti savo vaikus į kruta gaitės kiozėtan, ėmė ją tysti rius, prie kurio yra dabar kurie Žąsų nelaiko; tai jiems Paatvėžys. Vasario 28 d.
prie skylės, norėdami **lie- prisirašiusių
net keletas
U v. v«k. būvą pas mus di
mus paveikslus. *
viaėką" įmesti kloaėto duo šimtų žmonių, Šiais metais užvydi, ir dėlto nuolat rie delis j^isras. "Slabada" —
MoDonald buvo katalikas.
bėn. Nelaimingoji, mirtinai per susirinkimą blaivinin jasi, trankosi pu teismus. miestu dalyje — sudegė 3
Neseniai miręs Ne\v Yornusigandus, ėmė šaukti Bet kai jputarė įsteigti aibatnažydų >tomai, Kad ne musų
ke kontraktieriiut-milijouitai nebūtų nieko gelbėję. inį ir jam laikyti uutarė Saunas. Visas Kaunas nu ugneg^sių draugijos gaisri
uinkas John H. MeUonald Pritysta prie-pat skylės, ne
stebintas fabrikanto Tilman
duot
iš
draugijos
pinigų
pa
buvo katalikas. Prieš mir laimingoji įsikibo lilpnutėso imsielgimu. Jis mat šio- ninkai butų supleškėję pu
siant jį atlankė antvyskupis mis rankutėmis kraštų ir iš šalpos po 2& rub, kasmet. mot darbininkams katali sė miosto.
"Viltis",
Parley I r suteikė jam j)as- visų saro mažų pastangų Bet dabar tryškiečiai jart kams įsakė per šv, Kasimie*
kutiuius sakramentus. Te gynėsi-spyrėsi išdykėliams, Šneka: "Kam mums teikia rą dirbti. Non* &rdis suspaų
Alytus (Suvalkų g.). 15
to
arbatnamio,
męs
galime
ėiau jo kūnas tapo palaido ale vargiai galW|f-Ugiau
dę, katalikai ėjo į fabrikus, kovo pakčia Aplankė Alytų
ir
namie
arbatos
atsigerti".
tas ne kata Ii kiškose kapinė
bijodami darbo!'netekti, nej Ugnei į. Sudegė visos praspirtiem
koHtilikaitMiinii-.
***<Ns
kaip
Hftckm
Uakfy
kaU
l
t
se, t^jt Woodfa wn o kapuo
jau įttf W*Wm:*Hedlrb**IJ^^trobos,
beii
nių berniukų stumiama duo hų kiaušy t les!
se. Tatai iv buvo davę progą
sius buvo beišmetąs, kad ne gyvei^masai namfts. Ugny
bėn. Išvadavo tik ją užėjęs
skelbti, buk didelis kontrakRietavas, Koseinių ap. Karmelitų klobono užsisto je žuvįo pora , arklių ir dvi
klo«ėtan, jos
nepaprastą
tierius buvęs išsižadėjęs ti
riksmą užgirdęs, kaži-koks Vasario 20 d, buvo čia lietu jimas. Tuotaipu4 visuose ki karvi, Prieš savaitę &u tai
kėjimo, kuriame užgimė ir
vakarėlis;
vaidinta: tuose fabrikuos* , ir valdžios pogi sudegė Borevičiaus na
žydas, Bet kiek tai baimės vių
M
išaugo.
ji turėjo pergyventi! Juk Brangumai pabučiavimas" ir privatinėse, katalikų lau mas.
žyti Šventę niekas nevertė, Spt^una, kad ugnies prie^
Kaltinėnai, Švenč, apskr. tik per plauką nuo mirties ir " Kvailą supras, aklą pa*
Ir vyskupas buvo raštu žastimi yra padegimas,
Šv, Kasimloro 40 valandų buvo nabagė, nes iš dvokiau žįs". (Mvoras, skrajojamoji
kreipęsis į Tilmansą, kad
atlaidai. Pritirtate) daugy čios gilios duobės gyva jau krasa ir šokiai ligi 1 valan
katalikų sąžine nevaržytų, Slavikai (Namu. ap.). Pas
dos
nakties.
Vienais
tik
me
nebeišeitų,
kad
jei
ir
greitai
bė žmonių, ieškančių dvasiš
mus pradeda prigyti labai
tečiaus
šis
atrafics,
kad
dar
tais
buvo
čia
vaidinta
jau
5
butų
ją
iš
ten
ištraukę.
ko maisto, Atvyko nemažai
graži smada: trumpina*! ves
bininkų
liuterių
daugumos,
sykiai,
vis
labdaringuoju
Iš lenkų prieglaudos vai
lt kunigų išpažinties klau
tuvėm*. Pereitais met. pas ke
nenorinčios
švęsti,
jis
neno
tikslu:
musų
miestelio
var
sytų. Maloniai skamba au kų labiausiai pasižymėjo to
lis didesniuosius ūkininkus
syse gražus giedojimai, ypa-> se **lieviačkos" murdynėse guoliams. Iš tų visų vakarė rįs versti švęsti. Bet Kau
į vestuves kvietė tiktai "ant
tingai mergaičių ehoro, gie klozeto duobėn — Petras lių surinkta gryno pelno 1.10 nas, rodom katalikų šalyje. vienos dienos" ir vienf'diedančių lotiniškas mišias, Koriekis, pernai metais bu- rub, 75 kap, Per atvelykį
Birštonas, Trakų apskr, ną pąs nuotaką, o kitą pas
vėl
artistų-mėgėjų
kuopelė
mišparus ir įvairias lietuvis vps pirmajame skyriuje tos
Peterburge tveriasi rusų pa jaunikaitį "veselija" pasi
kas giesmes. Tik štai tarp tų pačios Lietuvių dviklesės mano surengti vakarėlį; vai jininkų bendrovė su milijo jai g4 Šiemet per V, Hačiugražių lotiniškų ir lietuviš mokyklos, šiemetai jau au dinti žadama: "Dėdė atva nu rub. kapitolo sutvarkyti no vestuves su 0^ Liorentukų giedojimų antrą atlaidų klėjamas lenkų pnegla ,do- žiavo" ir "Be šulo".
Birštono gydomąsias mau ke Pliorišiuose, netik kad
dieną po mišparų girdžhune
^ Panemunė ties Kaunu. dykles sulyg geriausiųjų "vehėlija" viena diena pasi
OI tokį nekulttjrišką, la Šiomis dienomis laikė misi Kuropos maudyklų pavyz baigė, pas jaunikį, visai ne
gražiai
giedant
kunigą
"Nieelh będaie poclnvalony bai biaurų, vos vos niekuo jas tėvas Kazimieras, Žmo džio.
kėlė "veselijos", bet dar
ete." Tečiau visi lietuviškai dėtos mergaitės-Hetuvaitės nių minios dagi iš Kauno
svečiai sumetė Tamįos na-į
Viekšniai, Šiaulių apskr. maniH 18 r. 51 k,
užgiedojo musonu: "Tikras mirėia nepasibaigusį, ištvir l>ėgo klausyti jo iškalbingų
kūnas ete."
Kas-žin kam kėlių darbą visa doriškoji pamokslų, Subatos vakare, Vartotojų draugijoj įvestas
čia užgiedojo kunigas len atsakomybė krinta ant tos kovo 5 d, tėvas Kudirka bu laukus dalykas. Neria maši Alsėdžiai (Telšių,apsk..)*
lenkų prieglaudos vedėju- vo prisižadėjęs sakyt pa nomis moteriškas ir vyriš Per valsčiaim susirinkimą
kiškai!
auklėtojų. Nes, paprastai, mokslus Kauno ir Šančių kas pančekas. Hiulai gabena nutarta duoti po 2 kap. nuo
kokis auklėjimas, tokios bū darbininkams. Šarpuoją vy mi iš Maskvos pabrikų; dešimtinės privatinei Tel
daug stipresni už Lodžiaus šių gimnazijai, per trojus
na ir jo pasekmės.
rai visais keliais į Panemu išdirbinius.
Pardavinėja metus; per metus susidės
ne,
ir
koks
užsivylimas!
Po
Nauja draugija. Būrelis
žmonėms ir sankrovoms. daugiau 300 rub.
licija,
Varšavos
gen.
gub.
Urtuvių
inteligentų svieVargšėms norėjoms padidės
Panemunė (Namu. ap.).
tiškių ir dvasiškių sumanė Skallonui liepiant, privertė uždarbis. Vienų lietuvaičių,
Vilniuje. Biaurųs lenkų įsteigti švietimo draugiją tėvui pertraukti misijas. M i kur tą darbą dirba — yra Šiais metais
Panemunės
auklėjimo vaisiai. Vilniuje, Vilniaus gub, lietuviams nioH grįžo pamokslininko ne apie M merginų.
bažnytkaimis liko ugnies
bu\\ Pranciškonų mūruose šviesti. Šiomis dienomis tos girdėjusios. Tėvas Kudirka
nelaimių vieta, l)a nesukako
yra, kaip žinome, liotuvių; d r a l l K i j O H į Ht atal Jau pasiųs- kovo <> d. išvažiavo vienuoli Rietavas, Reseinių apskr. nei metai, o jau trečias gais
dvįklesė mokykla, kurioje to Vilniaus gubernatoriui pa jom
Sausio 17 d. atsisveikinome ras. Dabar 19 v'as, (n, st.)
mokosi apie 60 lietuviu ber-į t v i l . t i l l t i
Draugija vadįsis!t paskola
labai apdegė pradinės mo
Vidaus reikalų su visų mylimu vik. kun. Ju
niūkų ir mergaičių. Tam pa*("Įtytas
li vįjos namai. Galima bus
ministerija leido Vihdaus ciu, Buvo tai Žmogus darbš
čiam kieme yra ir lenkų vai
rūpestingas, mokėjo pataisyti tik pavasarį. Na
miesto valdvbai užtraukt i tus,
kų prieglauda. Tarp vaikų, Pirklių klubas pirkęs prie miesto kanalizarijos reika- pratinti žmones )mo apšvie- mai, girdėti, buvo nei neap
?odos, tik neturėtų būti jo- šv. Jurgio prospekto, netoli lams 4,244.600 rub. paskn- timo ir kitų gem) darbų. Nie draustas.
Didelė nelaimė
kios tautinės neapvkantos.jŽvėrvno tilti>, /ėmės už UI.- los.
kam pataikauti bemokėjo, šios apylinkės Žmouėmit
Bi)t pasirtxlo "Hetuvių-leteiotm rublių ir netrukus Ža
ir bene iš tos priežasties iš 8u dideliu vargu čia pakvies
kų klausimas" taip yra po-Į dtp ten pradėti statyti savo; Pajuodiiai, Panov. apsk. raliavo iš Rietavo.
ta mokytojas ir štai vėl vtjs
pulori^kas ir
lenkininkų -namus, kur bus perkeltas šia vidutinio didumo HOprisidėjo moksli* metas, jaju
Krinčinaa, Panev, a]>skr. vėl reikia pertraukti Moki*
platiuanms, jog ir tos lenkų minėtusai klubas. Namai džius tuo pasižymėjęs, kad
prieglaudos auklėtiniai apie kaiuosią lflO.000 rublių. Bus j jame apšvietimas pusėtinai Klebono namuose buvo pri- las
Didžiausia/bėda, kad
jįjį žino.
Nesykį tekdavo salė koneertam^ daryti, k\i- pakilęs. Ateina čia net k«|i vatinė mokykla, kurią da* vaitu bus a t r a s i tinkamaa
mums g|iHiėti lietuvių mo-iriojo galėsią sutilpti 1,500 tai laikraščių; būtent: **Vib \m polieija Uždengė. 48 vai* m o | j klai namas čia-pat vie
I ai liko atitrpnikti mm moks toj a. C) mokinių buvo pusfkyklos *M>kytojų ir vaiku- žmonių. Tuose namuose bū- tlea" — 1, "L. Ūkininko"
f
O Šaltiniu"
Mokyklos niid^iptio' tufi%
eių nusiskundimus, jog ?%*' fckt,, tti i dar
' vidutinė mokyki* 1, ir "(Jarnio VL I "Blai lo.
Didis kartografas numirė.
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Parainklaą Motinai Boton.
Emmit^hurg, Md», bus
pastatytas akmeninis pa
minklas Onai Elabietai Seton, įsteigėjai (lailaširdybės
Seseinj Amerikoje, pamink
las bus pavidalo keltiško
kryžiaus, 13 pėdų augščio.
Motina Boton buvo atsiver
telė prie katalikų tlkėiimo
ir )>adavė daug gfcro bažny
čiai. Paminklas bus pastaty
tas tojo vietoje, kur kitados
stovėjo kun, Dubois namai.
Tuose uamnoae Motina Se|4nksm« Velykųl AUoliujal ton ir jos pirmosios draugės
gyvono nuo 21 blrž, iki 21
liepos 1809 m,
Velykos! Didi
dienai
••diena, kuria Viešpats pa liaukų kolonija Louisiannodarė"! Tad " linksminkimės
ja,
\ I r dMaugkimės joje", kaip JiU šimtU penkiasdešimts
(iįtniui kvioėia Psalmistas. Vi lenkų šeimynų iš minkštųjų
siems, kurie gražiai (lavė- anglių srities (Ponnsylvaniyia praleido, Velykos atne- joje) nusikraustė į Svinn'o
8a linksma atmainą, Tasuy- parapiją (Lpoisiannoje pa
kas, uusimarinimas, malda vietai vadinami parapijo
l|ir- kieti buvo žmogaus pri mis), kur užsiims žemės dir
gimimui, bet tas praėjo ir, bimu. Visi jie paeina iš pie
Itai, siela apvalyta, širdis tų Lenkijos, yra sveiki ir
atnaujinta, išbimda su ne turi daug vaikų. "Simą and
apsakomu džiaugsmu Vely- Aliuviai Land Purebase
ky ryte. Męs jaučiame, jo ( V iš Ne\v Orleans priža
ge, su Kristumi kentėję, su dėjo pastatyti jiems bažny
Juomi prisikelsime ir Jo tėlę, mokyklą ir laikinus na
priMkėtbuas yra pranokėju mus, kol kolonistai neįsitaimūsų prisikėlimo į augštes- sys ūkių.
nį ir šventesnį gyvenimą. Anarchistas šv. Petro basiTad džiaugsmas pripildo
likoje.
kiekvieną is mūsų ir alleliu- Neseniai, beskaitant kaja skamba ne tik bažnyčiose, nouikams brevijorių šv. IVbet ir kiekvieni- krikščionies tvo inuiliktge Uyme, sprogu
širdyje. Ramybė ir atleidi bomba. Pasirodė, kad koks
mas kiekvienam, kas atsiža tai Pešanti metė bombą į
da nuodėmės ir atgailą da kanotiikus, bet nepataikė.
ro; naujas jiems prasideda Tuotarpu jį suėmė. Pešanti
gyvenimas ir nauja gadynė. yra ir beprotis ir anarehisKaip didelį džiaugsmą tits. ^
; svietui atnešė pirmosios Ve
lykos, apie du tūkstančiu Bažnyčia baigiama statyti.
*netų atgal! Tuomet didis Wilkes-Barre Iv. Trnieės
miodėniėa.deboaya, kurs sky bažnyčia bus nrtrukus pa*
tk dangų nuo žemės per ke- baigta, ihišventittintas atsi^pria tukstanėius metų, tapo liks »J grfcuiio. Žmonės lauWki'tas ir žmogus atgijo kia tos iškilmės labai nekaip
()ievo rnoilėa, Ta-'tiiili

L

i *

AS S K C O N D - C L A 8 8

—
* — « — • * " • "••<•' «—'

!ĮE

- -

WiLKB8-BARUE, 1»A., 1» BALANDŽIO (APHIL) 1,011 M.

BNTERED
MM

I*kcija. — t Kur., V, 7-8.
H — Broliai: Iškuopkite seną
] [raugą, idant būtumito nanllju įmaišymu, kaipo esate
i prėski. Nes musų Paseba už
j mus paaukotas yra Kristus.
j Puotaukime tad ne pi
iliv pervartumo rauge
| tikrybės ir tiesos prėskiniuo
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trauktierius kimšte prikimš privalo turėti akis ir jau lai kun. F . B. Serafine, Visų kurstytojų siekius ir po se teismo paskirtam "<t reeetm
tos žmonių, o ypaė nedėlio- ku panašiems bandymams Šventų parapijos kleboną novei grįžta prio tvarkos ir vor'iui**. Kun. Kaminskui
t^nm
tikybos.
palikta teisė priiminėti vi
mis ir taip šventadieniais. keliu užkirsti. Visuomet rei Kensingtono, ir Dr, A. (IraiNasbua, N. II., yra apio sus ir visokius parapijos pi
Kun. F. Serafinas
Nors, rodos, yra valsėiaus kia atminti, jog " k a s ne su ėiunų.
4
M
MEKSIKO.
sueigos nutarimas, idant ne- mumis, tas prieš m u s ! " Tuo karštai ir pertikrinančiai 1200 lietuvių, Turi dvi drau- nigus. * Reeeiver*ia (priė
dėliomis ir šventadieniais met tik lietuviai pakils, kuo perstatė girtybės baisias pa giji, kurių viena šv. Kazi mėjas) turės apmokėti iš
Padėjimas
nesimaino f |
smuklės butų uždaromos, met nepatikės jie jokiems sekmes ir blaivybės naudą, miero yra labai stipri ir surinktų pinigų parapijos nors nuolatos paskalos einaį
išlaidas (algas, šilumą, Svie
vienok ant to nepaiso! Ir geradėjams, bet patįs savo ragindamas rašyties į blaivy skaitlinga. Parapija fiia suviena po kitos. Tai deryboa;
si), pataisymus ir t.t.).
siorganisavus
nuo
<
J
metų.
reikalais
rūpinais",
bos
draugijų,
kuri
tą
pat]
"stiklelio" garbintojai, ma
Tokiu būdu komiteto už su maištininkais praaidėįjoj
vakarą ir užsimezgė. l)r. A. Dabar lietuviai turi nusipir
loniai praleidžia laiką, Joikę nuo airių murinę bažny- sikirtimas: "jei ne man, tai t«i Diaz atsisakė nuo preii*i
Oraieiunas
su
pagelba
tam
darni per užpakalines arba
ėią, didę kleboniją ir kelis nei t a u ! " nuėjo niekais, Kn. donturos, tai maištininkai
tikslui
pritaikintų
varsuotų
sumušė valdžios kareivius,!
Pasvalys
(Pan. pav.). ir tiesiai per viešąsias duris,
lotus,
viską
UŽ
22.0&0
dol,
• •
Kaminskas
priiminės
ir
to
paveikslų labai gyvai ir
O žmonelės ė|>nai labai nu
Vas valyje seniai reikalinga
nors nuosavybės vertė yra liau parapijos pinigus, o " r e Tuo tarpu Amerikoi kariu-!
•> • • i r i
vaizdingai
išaiškino
susirin
skurdę, nes da neseniai te
M
menė ramiai sau ilsisi pasie
buvo vartotoji* draugija, bet
daug
didesnė.
Klebonauja
eeiver*is
visus
pinigus
-—
kusiems alkooiio blėdinguišėjo, iš "vikupo", o kiti da
niais ir laukia, kas bus to*į
91a kun. L. Tyla.
niekam nesirūpinant, ėmė
jeigu
kokius
surinks
—tu*
įua
žmogaus
smegenims
ir
iki šiam laikui " v i k u p ą " te
linu.
Reporteris.
Rygos latviai ir atidarė sa
rės
iSmoketi
np
komiteto,
kraujui, išrodė, kad didelis
moka. Yra, tiesa, čionai ir
vo ukda draugijos skyrių ir,
bet parapijos reikalams. Ši
kūdikių silpnumas ir mirtin
" B l a i v y b ė s " skyrius, kurs
matyti, turės nemaių pelną, įsteigė net arbatinę, bet ma
SCKANTON, PA.
ta žinia paimta ne iš "Sau*
gumas paeina iš alkoolikų
H0KDŪRA8.
Žmonių Sia vis pilna, Nora žai žmonių ją telanko. O pa
lės" ir ne Iš "Darbininkų
tėvų,
ir
kad
baisi
ir
neatleis
ATHOL,
MASS.
1
Kovo 89 d. atvyko čion
Vilties"
(ten žinia paduota
dabar musi&kiams reikėtų ti " B l a i v y b ė " niekuomet ne
Naujas prezidentas d-raa
kaltybė tėvų
>» tina klaida ir
iri
vadinąs
save
"areibiskupu
Hal. 1 d. Lietuvių Krau neteisingai), bet iš "Potts* Franciseo Beltran užėmė
subrusti. Dabar iydeliai be- daro susirinkimų* o vis dėl
pratinti
mažus kūdikius
m a i vieni prlekyba vorflia- to, kad nėra kam paragint Urbonas ir laikė prakalbą prie svaiginanėių
gėralų. tuvė tapo perkelta nuo 'M>\ ville Journal". Tasai dien j«u savo vietą. Prio progos
Auditorium salėje,
Prieš
si.
suorganiiuot ją gerai, Taigi Urboną pasiskundė susirin Prakalboms pasibaigus bu South st. ant 48 Exehange raštis sako, kad "injuno- buvusia prezidentas, numes
st, (Jarų pasekmių naujoje t i o n ' o " prieš kun. Kaminą* tas neseniai rovollucijonistų M
Kalvų par. (Trakų pav.). a r nevertėtų Įsteigėjams ir kusiems Andrius Kriaučiū vo rąžoma i tą vakarą nau
vietojeI
ką ieškojo nedaugiau, kaip p. Davila išreiškė kuogoVilkai, Apsirgo Butkicmlo globėjams mūsų "Blaivy nas, kad niekas nenori duoti jai uždėtą pilnosios blaivy
Bal, 7 d. teisėjas Pred dvidešimt ir keli šenadorie- riausius volijimus naujai vyjįi
J* Žiiinskio pati, Atvažiavo b ė s " skyriaus pasirūpint ge pinigų bylai su vyskupu, o, bės draugiją. J draugiją jsiDunn nuteisė vienu mėnesiu ėiai, kurio ir buvo susigrūdę ri^usyboi, KoliomiB diatto* i
MJeris, apžiurėjo ligon) ir resniu suorganizavimu tos 51a, girdi, plėšyk ėeverykus ražė 22 nariu. Ta blaivybės
pataisos namuosna į Fitch- j Pottsvillės teismą pasiklau m is prieš tat Comayagueto* |y : |:
frlžo namo — f Krovonio draugijos, idant ji galėtų uždyką! Urbonas liepė ne draugija pirma Obieagoje,
burgą Jokūbą Lapenį, o jo syti, kaip ėia kunigas Išsi jo, Tegucigalpos priemlea- •
miesteli, Bevažiuojant per prideran&ai atlikti savo pa- klausyti vyskupe nei kuni Dievo padėk jai augti ir
I*m
brolius:
Juozą
ir
Feliksą
po
suks
iš
"biznierių"
užleisto
platinties.
K,
A.
S.
t
j
j
e
susimušė
tarp
savęs
mišką apipuolė vilkai; gy rolgas, kurias nurodo jos
go; nieko goro nepasakė,
15 dol, baudos už vaidus bal. tinklo. Kaip jau matėme, tei valdžios kareiviai Jie buvo H
dytojas palindo po sėdinės gražus užvardijimas "Blai
Žmonėms tik juokai iš tokių
6 vakaro. Vis tai girtybės sėjas Brumm nesiteikė užga atšaukti iš šiaurės ginti s o * :
lentelo Ir glūdėjo, o vežikas vybė", Lai nobuna ji tiktai
prakalbų,
Vincas M.
nėdinti "biznierių" noro: ta pilės, bet riaušėms paaivaisiai.
su botagu gynės, Vilkai ifl- " a n t popiorio"! Lai apsi
1
8 0 . BOSTON, MASS.
klausinėjimui
ir
aiškinimai
ExVabaliukas.
bnigus,
ginklai
iš
jų
nebūva
•
granžė vežimo galą, ir va reiškia savo darbavimusi,
atsiliko už uždarytų durių! atimti. Muštlnėjo užmušta
žiuotojai ką tik gyvi parva kuris yra labai reikalingas
Mūsų bažnyčia jgijo nese
F O R E 8 T CITY, PA.
Kun. Kaminskui palikta gvnei»olai; Paima ir Laraį o
žiavo namo. Atgal važiuoti mūsų
paskendusiam gir
niai du nauju šoniniu alto
VVKSTVJLLK, 1LL.
teisė priiminėti mėnesines, BU jais 43 kareiviai. Sužeista
J , Ž. vienas bijojo ir pasi tuokliavime kampelyje!
Beveik visi lietuvių laik rių, darbo firmos " D a Pra
kvietė savo kaimyną, K.
Bal. 2 d. buvo ėia nepa rinkti dešimtukus prie baŽ* 50 žmonių, tarp jų keletas ^
Apart
girtuokliavimo, raščiai rašo apie peiktinus to". Altoriai dirbti roma
Skirbutiv Pasiėmė šautuvą žmonės paskendę ėion ir vietinių lietuvių pasielgi niškam stiliuje labai vyku prastas gamtos apsireiški nyPios durių, imti nuomą už pnŠalinių, žiūrėjusių {kovą,
Tvarką sugrąžino gonerolas||I|
leidosi namo, buvo ir Šuva tamsybėj* Nežiūrint } dide mus.
bažnytinę
salę
ir
už
kapimas,
Tų
dienų
snigo
iki
vėlai
siai.
Juose
vra
įstatytu
du
Bet regimai Čionykš
M atuty su savo kareiviais.
pasekęs. Privažiavo seną li parapijos plotą, per mūsų čiai lietuviai neatkreipia \ paveikslu: Šventosios Pa vakare. Paskui pradėjo žai iies.
Ww
vietą, ir vilkai vėl apniko. krasą visai mažai ateina lie tat jokios atidos. (Jai kitas nelės Aušros Vartų, pa mo buoti ir griausti. Niekas iš
1>?
Šuva nebežino kur dėtis, ar tuviškų laikraščių, sulygi
pttsiima laikraštį ir, pama terų pusei, ir sv. Kazimiero, žmonių tokių daiktų nebuvo
P E R U I R BOLIVIJA.
klys Šėlsta, Šautuvas nebe- nant su kitomis vietomis, bu
pirm
to
regėjęs.
po
vyrų
pusei.
Pirmąjį
pa
j• i i
tęs jame nepatinkamus sau
KONCERTAS
VIENUO
žauna, vilkai p u o l a , . , ge tent: apie 20 No. "Šaltinio",
Miesto viršininkų taryba
oje Peru ir Holivijosiį?
daiktus trenkia į kampą ir veikslą paisė Lietuvos Duk
LYNO NAUDAI.
nu, kad galų gale nors iSSo- 4 N o , " L i e t U k i n . " V L i e t .
terų Draugija, o antrąjį Sv. baigiasi, tai-gi ir lietuviai
Įgaliotiniai pfesiraSė po įu*
užkemša taip, kad net po
Kafcimiero (sonosnėji) Drau pastatė net du kandidatu.
vė, vilkai pasislėpė.
Uirtim, sulyg kurios nesuti»
Žinių*, 2 "Vilties", ir 5 ranka nepakliūtų.
Kiekviena tauta jautriai kiliai apie rubeiių tarp atyo I
u
gija,
Paveikslai
yra
piešti
Dalnu*
kandidatai
girdo
žmo
Oiounyk&tės moters nesu
Polieija ifirinko Šautuvus, V i e n . " teateidavo anais,
darbuojasi apie išauklėji jų i'espublikų bus atiduoti
Vilniuje
artisto
(lobiato.
nes
ir
su
alum
gaudo
bal*
1910
motais.
O
apie
kokias
valdo liožiuvio. Kaip susi
kur tik galėjo, o dabar ne
me jaunuomenės, nes atjau* nuspręsti Haagos tribuno*|
Aufcros
Vartų
svonjoji
Pa
sus.
Negražu
parduoti
savo
begalima apsiginti ir nuo ten aukas " t a u t o s n a m a m s " renka, tai pradeda tokias
eia, jog tame yra jos atei I u i.
nelė taipgi panaši į origina baisa už stiklą alaus.
i
kalbas,
kad,
rodosi,
ir
sienos
Vilniuje,
arba
kitam
tikslui
vilko J ateina
tiesiai so
ties
tvirtybė.
Atsakautis
an»
"> » mn
paraustų, o ėia moterėlės le, kad žmonės atsigėrėti ne
džiui*, lenda gurbam žudo tai Ir neužsimink,
klėjimas gali būti tuonn^t,
gali. Oi sv. Kazimieras yra
prie
mažų
nekaltų
vaikų
sno
"Liet.
Ūkiniu/*
gyvulius, apipuola žmones.
kuomet auklėtojai rūpinasi
HAYTI.
kopija'
Ihioluo
Smūgio
v
ika tokias šnekas ir vartoja
lygiai, kaip' mokinio dusia,
*T5ittkttva (Telšių pav.).
ėiaus
paveikslo.
Originalas
i Klausykite! Sausio 31 d. XS P R Ū S Ų LIETUVOS. tokios žodžius, prieš kuriuos randasi Vilniaus katedroje. MONTHKAh, CANADA. taip ir kumi. Idant t JĮ taip Karės teismas, nagiinėjęi
turi bėgti kiok\ ienas tuiis
maištininkų bylo- Cape Hąyftnud\ivoje buvo 1). B. ir B, Lietuvių susirinkimas Mat
Nuo 1 gruodžio atsirndo svarbu darbo mokytojas at
Perstato
šv.
Ka/ainierą
melprotą ir gėdos pajautimą
tini'e, pastnerkė mirfdop>2i
K. vestuvės ir svaiginančių kiškiuose. Kovo 1 (vasario sutvėrimas! Negražu!
dziantįsi. Matai šventąjį tar ėia tikra žiema, l T žsnigo d\i sakančiai atliktų, neatimti* TVoIiueijos vadovu.
Klt^lf
nai
yra
n^ikalingas
pasiSven
gėrimų niekas nei lašelio ra įfl d,) Natkiškiuose p. Spau
si gyvą, paskendusį maldo pėdas ir laikė be speigų ir
iospatijų konsulai tam į>a* *
J.
J—tis.
H gauti neragavo.
Visi buvo gelio salėje buvo lietuvių
je. Sv. Kazimiero draugija pnsrų iki 15 kovo. Kovo 15 d. timas. Kitos tautos jau turi si įerkimui iSroižkč pasipilta
pasišventusių
pasikalbėtų,
labai linksmus, šoko, žaidė susirinkimas
savo mitinge nutarė isroiks- atšilo ir per tris dienas snie tukstanėius
šitumŲ.
M!8
vienuolių,
darbuojanėiųsi
ką
rinkti
vokiečių
seiman.
Visokius lietuviškus žaislus.
gas
tirpo,
Visi
džiaugėsi,
ti
artistui
viešą
padėkavo} viety kun. M. Panką vis
••
——
Tai pirmas atsitikimas mū Pirmininkas, pnatekdics riu ko tapo paskirtas mušu kle nv, ką aš šiuomi ir, darau. kad prasidėjo ankstybas ir apie mažutėlius, kurie yra
sų apioliukėįe, kad vestu kimų svarbumą ir paraginęs bonu kun. Adomas Lopata, So. Bostono parapijiooiai šiltas pavasaris. Uet 19 kovo taip malonus Išganytojo šir
ISPA^UA.
• i vėse apsiėjo be svaiginamų rūpinties, kad butų iSrinkta
džiai.
Musų
tauta
kų
tik
įgi
kursai ir klebonauja mm 5 nauju bažnyoios papnošiuni vėl atėjo šaltis ir vėl užsto jo keletu pasišventusių lieMinisterijos krials pėr*»m
lietuvis,
patarė
susirinku*
jų
gėrimų.
jo,
žiema.
Bal,
U
d.
dailiai
pa
di<lziai
pasitenkino.
IMI
yra
Fl»i
bal.
siems
sušukti eiesoriaus
lijo ir G bal. gražu, saulėta, tuvaiėių, kurios apleidusios j<. Canalejas sudai*ė n a ^
brangus
lietuvio
širdžini
James Uall, airis, važinė
kabinėta, kurį karalius prie
Narušaičiai (Šiaulių pav). gaubei, ką susirinkusieji ir
Nešalta ir kvepia pavasariu. viskų, kas sviete malonu,
garbinimo
dalykais
Sv.
Pam 4. IS senų ministerių tik
Bkarbas. Vioną kartų atva ižpildė. Po to prakalbėjo'p. jo po miestą, pardavinėda
darbuojasi
auklėjime
musų
Kanados
gyventojai,
Hanolė Aušros Vartų ir šv.
žiavo i Naružaiėius vyras su J, Vanagaitis ift Tilžės, kurs mas Žuvis. Ant Nortb tmtvės
jaunuomenės. Toks pasi&ven du teužsiliko: Gareia Prieto^
ko,
kad
šįmet
pavasaris
toks,
Kazimieras, gražiausiu žie
-iH
moterimi, gerai apsitaisą trumpai iu suprantamai pa- susyk mainos įgriuvo ir ar
timas yra tai didžiausia au ir JMdal.
kaip
paprastai.
K.
J,
B.
du musų žemės vadinamas.
a t i s t o j o pas ūkininką 8t„„ aiikino lietuvių partijos pro klys įkrito 1 duobę, Bet že
ka tautai,
Parėmimas tų
Suprantamas
daiktas,
kaip
pasiprašė jie taipogi ir nak gramą, n u rodos, pagalios, mė buvo sušalusi, tai arklys
taip pasišventusių asmenų
yra
malonu,
mums
svetimo
ITAT.
vynės; priėmė. Ant rytojaus jog visų lietuvių paroiga bal {laužė tik tokią skyle, kaip
yra tai atjautimas jų darbo
je žemėje gyvonantioms, to
išvažiuojant, jie pasisakė, suoti atstovų seiman rinki arklys didžio. Vežimėlis pa
Dienraščiai
kaftindėjkoj [
Šhenandorio lietuvių para ir podraug prisidėjimas dar
ji
brangi
iš
tėvynės
atmintis
mat? netoli kelio degant pi me tik u i lietuvių kandida siliko ant sužalusios plutos.
bavimosi' dėl Tėvynės labo. mažai teražo apie iftkilniesJ]
pija ir teismas.
turėti
savo
bažnytėlėje.
nigus.
Pietų laike, kada tą, Keli kons«rvativai ban Žmogelis turėjo daug išgijsNorėdami kiek prisidėti prie suriktas su apvaikSfiiojim^
Kun. T, Žilinskas. Praeito birželio 24 d. Potts to taip svarbaus darbo, m^s, 4< ^metinių sukaktuvių Ita*|!
Vieversys.
žmonių nebuvo lauke, šei- dė iutikinti susirinkimą kad ėio.
villės teismas uždėjo "iu- Onoagos vargonininkai, ir Ii jos suvienijimo, o daug vicj
myiiinkąs nuėjo su svečiais rinktų seiman vokietj y.
juuetionV* a n t šv, Jurgio sumanėme surengti bendlį tos pašvenčia Camorros by-{
ir tekasė gerai užtaisytą mo Moltko, bet balsuojant tą
(Shenandoab, Pa.) parapi koneorty, kurio uždarbi pa hl 18 eamorriatų HgSiol iš-j;
linį puodą. Paminose namo, klausima už v. Moltkc nei W A T E R B U R Y , <1(>NN.
NAKHl'A, N. U,
jos komiteto. Vadinasi, ko- aukosime Motiniškam Hv, klausyta: išdavėjas AbbaįtcH
bet sveėias pasakė, buk ne vienas balso nedavė, maty,
Darbai mažai ką pasige
fi
li- •
Ketvirtąjį (tavernos Sek- mitetui tapo užginta imti Kazimiero Seserų
namui n (Sggio ir OamoiTos galvoj
galima tų pinigų imti iš puo ir patjs jo Salininkai susi
rino.
Dautruma dirbtuvių
madienj buvo ėia laikomos kokius norints parapijos pi- (lueagoje, III. Koneerte da Knrieo Alfano, kitaip vadi^
do, kol išeis devynios die prato ir už jį nebebalsavo.
dirba tik po penkias dienas.
40 valandų pamaldos.
NY-'niKUs. Atėjus velykirnam lyvaus gabiausios Clueago namas Frrieohe.
nos. " A p a k a i " , sako ir pa Dar kas tai buvo pasiūlęs
Pradėta|iKalbama, kad greit nepasiprašė, š i . . Šimto rublių pa rinkti p. SJohausor'ų, bet p.
skaitant vietinio klebono laikui ir pradėjus žmonoms jf» lietuviškos spėkos.
Bus klausineti įvelto i bylų kunj;
gerjs.
skolinti, kokiems ten reika Vanagaičiui nurodžius, jog
kuli, L Tylos, pamaldose.."pirkties" kvtteks, komi* skniiihintn ant pia;
piano: J, H. Ofro Vittossi. Oamorriataąį
Kol
kas
lietuvini
gUUS
ą%
lams atlikti, žadėjo atsiteis Sis kandidatas vokietis ir
tetas
(lalvvavo
kutuliai:
A.
.fusaiįsnnri
in- Baeho, Fr. <"lu»pain*o ir (\ glliasi, kaip iifennno.
susimam
maišiai
užsilaiko.
Laukia
tik
T
ti dalijant rastus pinigus. dagi valdininkas, o valdiniu
t i s / r . Žilinskas. K. t rbana- j u n e t i o a ^ ir prieš kun. A. Saint-Ha<uis*o parinkti vei
šv.
Velykų.
Št. davė.
Paskum nuvežė kai daugiausiai konservaty
\yvu\ ir K. Valtys, Sakyta ; Kaminskų, vadinasi, prade- kalai. Dainuota bus: Fr.
D
Oras saitas, kad tik pa
svečiai i Šiaulius, sugėrė ir vus romia, &is sumanymas
paitiokslai, klausyta ispažin j jo Mipinties, kad teisinas už Srlniberto, Cb. (louttodNi, O.
AUSTRIJA.
stfiKtn,
tai
1MU*U \is;ii pa
parvažiavo namo. Rastą gi atmesta.
ties ir garbinta Sv, Sakra- gintų ir kunigui imti kokiui V'erdi, Ar<liti, Hreėaninnvo,
prasta /tema.
naudo «n pinigais išvažinioParlianuuto krUis. tiui
rnentas. Kas \akaras zni<» norints parapijos pimgua Miko iVti'ausko, Juo/o Nau
Susirinkimui baigianties.
11
Balandis.
darni mo j| skrynutę, tikra p. Koksas
^ ^ patarė susu-inkunių prisirinkilavo pilnutėlėj Tai gi o* balandžio Pottsvi;«,j- jnlio, A. Po-'iaus ir V. Dauk t irpu tapo nustumtas tolyn
1
bažnyeia, o jį gan didelė,jje prie* teisėjų Hmmm'jt at* šo kumpo/aeijos. 8u<lainuos: ('pozicija, pamaniusi, jog ;
kino, Rakteli gi pasiėmė NVO s\i%nxH tvcdrti viiisai nauja par.Mas. Bet tm. hiikii pati nori- t j j ^ k u v ^ ytii
nes gali sutalpinti apie TOOjsIliko klausinėjimai šitame sob»s, duetai, kvintetai ir vyriausybė nenori d a l y t i
]wv.u\uu,
c i n r A < ; o . II.L
niMtandiiiiui. pririnko rak- . < T a n > t a u t i m v " | i ( ., l l v i;kai
įmonių.
Keikia pažymėti, m k a l e ,
Kalbėjo kun. Ka- rborai vyrų ir misras, susi- 1 aikų, nusileido prieš minisf
t uiu piiinininKs Bienei-th'4
telį ir atsidarius pažiurėjo,; v o k i a k a . | i a u d i o s partija 1
HalamUio ;> d. vakare sv. kad NasbuVs lietuviai buvo ininsko advokatai:
W, F. iW<\\} H SW0| y])atų.
b•.ii *
kas tame puode yra.
Koks K ^ l w i o l l } m r t i j o | 4 8 U ! n ; m v . Kryvians parapijos lu/.n>ti« UtfoSk« tų paiii.ildų ir visis Lyons ir A. A. Hlrscih (nbuKoncertas atsibus Šv, J n r i • prižadėjo Imlsuoti už \M\
bu\o jos išgąstis — puode tojas neaiškino teoiau net nėję svotainėje pastan«oinis kai atsinaujino
tikyboje, du iš Philadelpbijosi ir ko- gio svetainėje, 28 balandžio traukimų 75 milijonų kųi^j-;
i ų paskolos.
pasirodo akmenįs ir popierė Uė tikslo, kokiuo si partija į tos parapiji^s kbbono kun. Etuvo ėia mėginama keliu &*it*to advokatas C K. jftait PM1 m., H vai. vakare.
liai.Tiežnamės-gi lig šiai die reikėtų tverti. " N . U C Y ' A I . Skrx]»koH buvo s u r e n ^ kui-stytoju atitraukti kata-j^er. Aammeutavimai buv<
Geistinai kad ir kitur pa
imi nesugrįžta. Toks pat at štai kfji dėlei hi sako. - Kas tos prakalbos apie baisias likus nuo bitny^ios ir neku :teisėjo Brumm'o privatinia H į r Įaibuotų dėl taip svarbaus
sitikimas buvo ir kitame HO- palįsta lietuvių ptditik a t«» girtjb** l»a«»'kintw tr Ūlai- rį laika kurstymai buvo ]MI-!IH«' kambaryje taip. foid p«t. lab<
HOI.ANDTJA,
džiojf.
VVWB naudinimMi Virtini* vykę. Bot bl.-ui -larbai n.^a- lika
T?wi»*
žino, kad butų tai lie.tliviu
.
, ju n<«Kirdėj».
,
H(»landijoje yra 2,000,<
siigrožiinmas prie
lidav* šitokį nusprendimą:
1 mtnlikų, t. y, troSdalis yii
Naujamiestis, ( f a n e
n e senųjų
aenųjų kleb-mas trumpais t i ž i a i s Ii patekti ilgai. Ūeri žmoy
m
Tie
imrapijieėiai,
kuri^
ne*
o jų NaahuVg
a r ir neatt-Įpaai^kiiio to v«kąrt» tikslą nes,
ntojų.
Kataliksl
apakr.).
Mūsų miestelyj ^
1IH»- i uorės mokėti mėnesinių kun.
dat|$
didesnė
pusė,
() pradinių m o k y k l a H
j ^ a nnmopolius, tmktierius ku, prie kokio skyriaus. Bft <Blnivybės draugijos JkuriLt
Kaminskui,
pftH
moWK
j«s
jau
pastelsgo
įr &*Ml)*»
Vifos alinės ir kalp tea M b u * i lietuvlid'm*) lf pemtate kallsHojais

Ylakiai
(Teldių pav.).
I š ė j u s į rudeni išvažiavo iŠ
Ylakių visi rubaiuviai ir
batsiuviai i Liepoja moky
tiem georeanio darbo, kad g** i a u g * M ų duonų pelnyti,
t » t teveik visi sugri*o, Nepaliko
Liepojujo darbuo
tiem: nieko uobeatlioka, savo
ftukia valgyti, o visa labai
brangu.

Iš Visur.
"

•

•»••'('JH

^FV

-

Koi

i

• ••

II •

i

I

S

1

II

•

•

s

*1

•

• HM

«... - m • ...

II I •

« •

1

w

••

I

«

i-

ii'

i 'L i

,'J : i'; i L j j j j į

IHIIIII

rm?*TTT

V

>T'

>•' '

•Biifffr

« I

ss

rioao mokiniui m , w o vaikv* Vidutiniu ir augštesniųjų mokyklų randasi 21; jo*
yra vienuolynų globoje. Yra
1 tflip*pat 28 įstaigos, kuriosr
1 rengiami prie savo darbo
tniaijonoriai. Eina 150 kata
B: likiškų laikraMiių, gerai pa
laikomų visuomenės. Is 50
m atstovų augStesnianie buste
R yra kataliku, o iš šimto
parliamento narių, 25 kata
likai. Ministorių Holandija
turi devynis, o is jų trjs išpašjata katalikų tikėjime

I

Naujienomis f
Amerikos.
W M M M W ~ «

• I M I I HM » • • * *

Balai Nelaimė!

I M 4 1

A

teCiaus spėjo pabėgti, poli
cija tuojaus surado jį Xew
Yorke ir pargabenus atgal
uždarė kalėjime iki teismui.
Kelsey esąs dar jaunas
vyras, buvęs visų pagodotas ir mylimas draugų, ku
rie dabar labai rūpinasi jo
likimu.
Vienas apvogė visą truk).
•

Muncie, Ind.
Netikru
ženklu sulaikęs trūkį lini
jos Big Four Kailroad, drą
sus vagilius šciko ant trūkio
ir revolveriu rankoje eida
mas is vieno vagono kitan,
privertė nusigandusius pasažierius atiduoti jam savo
pinigus ir auksinius daik
tus. Surinkęs kelis šimtu*
doleriu ir ne mažai brangiu
l a i k r o d ė l i ų , rcK-žiu i r &U'<ltt.
vugUiun m a n d a g i a i p a c l t k n -
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tris aldermonai soeijalistai.
VELYKOS.
Ureensvillėj, Mieli., taipo (Ii jaunystės atsiminimų).
gi aprinktas majoru aoeijalistas, ir dauguma aldcrmoKartą, per vienas velykas,
nų ir miesto kasininkas yra tnan atsitiko būti svečiuose
soeijalistai. Kituose Miehi- vienoje šeimynoje.
Namų
gan valstijos miesteliuose j motina keikė kleboną, nes
viršininkais išrinkti republi jai per išpažintį uždavė mėkonai ir mažumoj demokra- Įtavonę užsilaikyti negerus
tai,
nei lašiuko svaiginančių gė
Vėlesnės žinios praneša, ralų iki atvelykio suimtai.
jog ir Buttle, Montana, ma Klebonas, girdi, tyėia taip
joru bus socijalistas, unita- padaręs, kad per velykas tu
rijonų pastorius.
rėtų pasnykauti. "Kad jis
Mihvaukėj, Wis., si»eija- knr butų pasikoręs, sako,
listams suvisu nepasisekus, negu kad aš prįe jo išpažin
tepasidžiaugia jie nors šiais ties buėiau buvus! Ugi da
mažais laimėjimais.
bar esu užprašyta JKIS kuiną
į sveėius, juk ten bus ir sal
Lincoln'o laiškas išgelbėjo džiosios ir karčiosios, o man
nevalia; ir kaip ir ant juo*
\Vashington, D. C. Pirm ko: Žiūrėk, jis mane pahau47 motu. lHtv4 metuose, Lin- uys! Dievaž, neišturėsiu!"
I r t a i p Mitvc p a s u i i\ini ims.
<Miluui t ' s a n t
5Suvi«mytuji k i
Valstijų pivzulentu, tūla rengėsi pa8 kurnu į sveftUui.

•
IKI

vojo visiems "aukotojam*"
ftaptyniaadtfiimts tris ang ir nušokęs nuo trūkio pra 7A\VXM Dugger gavo vietų Žinoma, išėjo visa Šeimynai
puolė tamsumoje.
valdžios biure VVashintftooe. tėvas, motina, ir vedėsi vai
Uakaaial palydėjo gy
Pats Lineolnas mu»sava ran kus.
vyt* kasykloje ša
Vėlybas jau buvo laikas,
Cemento kompanija suban ka parašytu laišku rokomen
Scranton'o.
pas
davi» ją gen^rališkam paė- kaip kleboną r pašaukta
ligonį, fijau * ft* kariu, nes
toriui,
kaipo
reikalaujanėią
či$ Pancoaat Toledo, Obio. Ir stiprus ce
visados naktį einantį klebo
darbo
užlaikymui
vienatinio
mentas
negalėjo
sudmtinti
1 kasykloje Throop'o mieste
ną praleisdavau. Pasukome
šalia Horanton, Pa., finansų firmos The Peoples brolio, naminėj karėj* su po kairei į mažą tamsią gat
I r 4lyje
jūsų prikalbėjimus ir aš, sa Nt»siremiu konstitucija, rie tvirtai pristoja pilnųja l
žeistojo visam amžiui. DuPortland,
Cemcmt
Oompauy,
JI > l dd»a M gisiojo
uisidogė
I ; : mainius nameliai.
kuri neseniai subankrutije. gger'iutė tarnavo tame biu vę, ir kasi... Išgirdome ver vo amžyje pirmų kartą taip nei kur ji spaudinta, nei blaivybei, kai^ tai; dvasiš
Durnai
4J
re ilgus metus, o Lineoln'o kiančius kelis vaikiškus bal biauria pasigėriau, dėlto koks jos drukas, ar popiera kas vadovas, dauguma tarp
Visas
kompanijos
turtas
su
veikiai pripildė visų gįslų,
laišką, užtikrinusį jai tą sus šaukianėius: 'Mama, ma nuo šio laiko prisiekiu Var (tai man nesvarbu).
ger. vic(»-pres5identų. Viena
kurioje tuo tarpu dirbo dau- dviem milijonais penkiais
darbą, užlaikė kaip kokią re ma, kelk, mums Salta, einam dan Jeaaus Kristaus iš nu- Tij vienok viršaiėių tok šalis kasos globėjų. Abejoju
šimtais
dolerių
įsteigiamojo
jįau, kaip septyniasdešimta
likviją Dabar nuo metų sun namo"... Niekas neatsilie mirusiųjįą prisikėlusio, jog sai pasUMgimas tai turi nu ir apie ger. poną K. Šakickų,
kapitolo
perėjo
J
"reecityrų ir taikų.
kiai jau sergant ir turinėiai pė. Priėjom arčiaus. Pama daugiau savo amžyj' aš į stebinti visuit Kusėjo du, ar nes ji^< seime Bostono pasi
ver'io"
rankas.
Kompanijos
Išėjimo iš kasyklos nebu
Vt
•
%
skolos išneša $110,7:10 it 70 m. amž. norėta sustabdyti tėm pažįstamus vaikučius, burną nė kokio svaiginau- trįs. — Na, šitaip padary- rodė uėmylįs ragaujančiųjų
vo jokio, tai-gi visi darbi
buk nėsų iš ko užmokėti j^s alga mokama valdžios dar kurių paklausiau: "Vaiku ėio gėrimo neimsiu ir kovo- ldm, untarkim, paprašykim, blaivininkų, ir buvo prielan
ninkai oiduso dūmuose, iš "ReeeiverHo" reikalavę pa
bininkams. Bėdos prispirta čiai, kas pasidarė, kad jųs siu, kad nei mano namuose pagarsįs, ir bus gerai. — Iš- kus pilnąjai blaivybei,(Taip
skyrus du, kurie nubėgo į tįs kompanijos direktoriai.
senukė pasiuntė finansų se taip vėlai ant gatvės*" Vai ta smarvė niekad nepasiro- tiesij, tai yra vaikų darbas. ir dabar galėjo atsitikti ceti»eniai išdirbtas jau vietas ir
»
,
kretoriui pageltusį ir užsi- kučiai ilgą valandą, tylėjo, dytų". Motina atsidusus ta- Žmogus manantis šiaip, tro susirinkime, k&d jis vieaplinkiniais keliais išėjo į
trynusį LineolnV lairką, ku nedrįso prisipažinti. Klebo-|rė; "Tėvai, paremdama ta- a r visuomenės labui ką gero nas p it* tris ne ką galėjo
Milijonierę apvogė.
lįita tfjslų. Trjs užvaisdos:
ris tefiaus išgelbėjo ją nuo nas užklausė manvs, ar pa-|vt» prisiegą, prisiekiu ir aš,; nuV eikti, ir stoti pirrataku* nuveikti),
Įferry, Knigltt ir Da\ve žuvo Kansas City, Mo. Iki si<>|
mirties badu, nes alga eis žįstu ju(»s, ir liepė parvesti, kad netik ką negersiu iki| )lU t o užsiėmimo, turi pirm Šiu^iU kreipiuosi į visus
tyup-pat. Jie butų ifcaigelbė- nesnsekti vagįs pavogė ŠUn«
jai kaip ir ėjusi, nežiūrint, i jq namus. Mažesnysis ku atvelykio suimtai, bet visą H a v o iškvosti, (išegznminuo- i mylėtojus pilnosios blaįvyįc» bet norėjo persergėti dar tų tūkstančių dolerių \vrtė>
ar galės dar kuomet dirbti dikis taip buvo pavargus, amžį neimsiu nei į bumą. 0 t į), ar nėra jis pats priešin- bės, ityeikšti savo nuomonę,
bininkus prieš gresianti pa wbc>l|d|hjįn ir kitokių popiokad turėjau paimt aut rankų judu, vaikeliai, pasibiaurė- KllK s a v n (Įarbui, kurį apsii- ypatingni meladamas i>araar ne.
vojų ir drauge su jais uldu-Įpų, kurios prigulėjo poniai
ir nešt. Antras didesnis, i kite šituo mudviejų vaka- m vesti.
,
mos |erbiamoslos dvasiftki
So durnuose. Atvyko iš "\Vil- S. B. Annour, ir pardavė Rooseveltaa persiskyrimo
maut man už rankos spyrė rykšėiu darbu, tegul jum Tas pats atsitiko ir su U jos* Išsirodo, ka<| daug yra
mieste.
ke^-Barro valdžios pagelbos jų»,
»
si ir pradėjo veri t. '* .\s lii*kn baisėtinas atminimas, K, g. emitro valdyba. Virsi- pilnai mylingiųjų p i l n a i
vagonas su keliais gelbėto Minėtieji "boiids" buvo Beno, Novada. Pereitą sa neisiu, nes antai eia tėtis ir
ir ant visados priminint sau, nitikiji vardą nešioja, gi prieš blaiv/lfę, tik užkenkė* l a m
jais, tuip-pat .is Kingstono užrakinti skrynutėje Nc\v vaitę lankėsi ėia Suvienyt u mama uuli". l»- painaėiau ką
kad giYtybė tai yra baisiau- tarauja pitnnjaf blaivybei, kelią mūsų netvarka, iv per
|jaeka\vannos pagelbos va Kuliami National Rankoje. jų Valstijų
uat, išsižadėti didels
savaynliavimas.
gonas, Teėiau buvo jau per- Taigi vagis ar vagįs turėjo '1
.. (sic!) Oe Kvie.'du, ypacVmUsų jaunuoIrėlu. Valdžios gelbėtojų vir- turėti raktuką nuo tos skry sak
pavy/dis! menę, jaunąsias draugijėįllninkas Josoph Kvans ir-gi nutės. Ponia Armour tvir ta n
pasakAtf..,):los. <Hrdėjnu, kad Orehard
Ifcivo durnuose. Žmonės lai tina, jog ji žinanti, kas ją ap di
pnsiueiuno, įjM,(x ^ ^
^{m} a i ;, Lak<, Mieli,, lenkiškoje sepurvina ir vos TIK jjy
ko jį kankiniu, kritusiu sa v(»j»ė, bet nenorinti išduoti džius, jog Iteno daro gvdn
j.rižadėkite savo tėvuėiams, ^ priimta/kad nepilnas!tninaSijoje penki lietuviai
vo priedermę beatliekant.
prasikaltėlį. Matyt, ji* arti- visai šaliai, nes jame lengvai va. .. BtaigS širdį man suso kad niekad neragausite svai hiaivtuinkas' įjegftli daly - Uli(»rikai pi'istojo prie ]n1no}
Tarp žuvusių angliaka mas jai. ArmourMenė labai gauna persiskyrimus bile iš po \v nebegalėjau n»i ant
Kinanėių gėrimų, ir busite ^ u ( i S ( . h n u o H 0 ( k l l i p o atsto-'^^ blaivybės. Kaip linkssių dauguma ateiviai. Slavo- turtinga moteriškė ir jau tu kur atvykusios ženoėių |«>- klebonoM užklausima "ar gy
visados inlni blaivininkai n% n(ij k i t o k i u o s o T : B> R ma!...
Kviečiu visus pil
kai, magyarai ir lenkai uži ri 7(> motus- amžiaus, tai nei ros, ntdienorinėios gyvt»nti va dar atsakyti. Prisiarti
pats persitikrino ir t., Tegu ši diena minus bus per- v o i k a l u o s c . ( fy 1 m t į i m t v irti- nuosius blaivininkus viso
ma pirmąją vietą. Lietuvių kiek nenusiminus tokiu drauge, o užmokanėios už nęs %4
simainymo iš tanis>-bes \ m ^
^
| U t i i k M mis pajėgomis atkreipti aki
T
tai Žymias pinigų sumas. Ke rė: Vesk ją Uamo| 0 SS tą
~~ kiek galima spręsti iš pa nuostoliu, *
šviesyl)ę, ir sit visu ištikimu! \>vr Hchiif Boktnj)<>, ištara: l v.«»i =«iniRiiBi «'i»ovftK»
novftk pnmažiuką
kūdikį
panašiu*'.
no piliečiai, girdi, turėtų
vardžių ~ tik du: Juozas Va
Paėmys glėbto led gyvą
Nepaprastas testamentas. biaurėtis iš taip begėdiško
fonas ir Jurgis Šalčius.
moteriškę vedžiau, bet ji Hifdoshu Allcli\ij«!
tu būti per blaivininkas, bW»»'«Y l>rnnglo« T„ B. 8„ nes
šaltinio
plaukiančių
pelnu.
Burtruman,
Mich.
Pirm
4i
Cttmtae dvidešimt aštuoni
ka« n(! su mumis, ta H yra
nieko nesivaldė, jos kojf»s "lWkavoju ftinliiiKiii >'• k v < l a ) „ U H R p v t „ v < > 8 i
Pavelykite
persiskirti
po
keletos metų nekuris H.
krito Alabamos angliavilkosi, man benešant. Priė linus žmonėms, kurte; v«- H o i k n l u o H ( l L , H, s , k o U 8 . mušt) priešas. Tnip apraSė
roms
iš
savo
valstijos,
bet
Bnrton, turtingas žmogus,
jom iki vartų. Vyresnysis knr KUM pagelbėjo. fta jju titUl , ij((Hi p a 8 k i r t i b u v o cU, No. 10 "Draugas". Dėl mei*
kasykloje,
neduokite
tos
tiesos
kitų
parašė savų testamentų ant
(^.khd.. BolnlM lč»s i|iU8u motinos Lietuvos,
kūdikis neramiai dairėsi. imffcllHM. «al .)au liandlcti. luMn(,11Hi
valstijų
gyventojams
ir
nePraeita subatų Littletone* fonografo plytukės ir įteikė demoralituokite žmonių*'.
"O kažin kur tėtis" šau būtumėm sustyvv «'^»»»'vu.-i,a8ki.damaS troėiojo M- ftluokim laukan 18 mūsų tar^
Alabamojc, Baimer'o miukš jų advokatui su (sakymu su
A lo iii kitos pusės uo po v visus tuos palaAauJaii*
kė. "Ar ir tėtis sykiu su ju vions šalygatvėM snov,.j<., »mvus).
Dauguma
klausytojų
tuoy
tųjų anglių kasykloje (koro- j vartoti ją ui penkerių metų
(MUF,
ir
tuS(
dai blaivininky
kitas
p.,
lalptaii
.
.j„
jpf.uy,
„
d«8
(llW
t
i
o
k
n
K
(U
mis
ėjot"
paklausiau.
'Taip,
tarpu
sutiko
su
Booseveltu,
%
ponijos: *Pratt Consolida po jo mirimui. Pei*eitą u- bet kažin ką Reno mieste* — vaikas atsakė. — Bet ii
J. K-s. Vadalotas.. 1)t\ j ) i m ( \ aatęrnj buvo tai'al- var<tę nešiojančius, ir svieto M
11
ted Coal Vo>") spirgo para tarninką sukako tie penkeri teisėjai mano apie jo pra jis giltas buvo, ii mus palikoliolio apKynėjai, kas ir aky se veidmainiaujančius,
kas. Žuvo 128 darbininkai, metai, taigi pasiėmęs plytu- kalbą.
Tegul gyvuoja pilnoji
to"
pasirodo dabar.
kuriais buvo kaliniai negrai. kc> advokatas nuėjo pas mi
blaivybė!
Paguldę motiną ir jaunesnį Į
S.,
Tai-gi,
paskirtas
buvo
Mat Alabamoje pasmerktuo rusiojo šeimyną, kuri go
I-H B, S. Amerikoje, vice
jį kūdikį namuose, — ėjom
'jger.
kun.
I*.
Haurusaitis,
ir
sius kalėjiman prasikaltė džiai laukė, kad dasižinojus
prezidentas Juosaa Kovfcą,
i< škot tėvo. Ir kada upėjom Ištarus Aukso
ger.
kun.
A.
Milukas.
NuNekantrumas.
4#
liu* pristato prie sunkių dar Burton'o paskutinę valių,
^36 James s i ,
triobą, radom nužengusį sta "Jei per ištisus inetUH••$& konstitueijo sustatyti
taipogi kur turėjo pakarojęs Jeigu kantrumas yra rei Iii galva laiptais į skiepą ir
bų kad ir kasyklose,
Waterimry, Oonn,
daug auksinių pinigų. Eida kalingas žmogaus gyveiuit e ten led gyvą. Atnešę ir tą MM lašiuką ragausi apavai- l»«K«l pastarųjų dviejų aei•Daugpatia Ir vagli.
mas iŠ prieangio kambarin, a u t k iekrieno žingsnio, ta vidun pagludėm. O vyresny ginanėio gėii.lo. ir t.j bent *W> l*»B«WMj skyrius - Kad
4
M
iena svki į metus; neesi '»»k K<d*'t<) P<> biskj ragaut.
KM reikalauja
Hartford, Oonn, Pereitą su * testamentu p4> paŽas- tuomi labiau jis yra n ika- sis ti metų berniukas liko jų VI
— U tą perkeiHt Hiaip: — miR-iniij (krajavų) Škaplierių
aavaitę prapuolė ift šio mies ėia, nedamatųs advokatas, lingas laike ligos. Nekan sargu, pakol tėvai prasiblai pilnas blaivininkas, ir negaM
Ii
vadiuties
hlaiviuinku
, sKad iki metlj laiko naujo- Parotflv,ir Sv, Traicėe, gali gau
užkabino
koja
už
karpeto
ir
trus ligonis įgrista kiekvie vė.
to tūlas Charles B. Kelsey,
ti 1 as mus viiiada. Męi iidirbame
pagolhininkas
iždininko kaip ilgas puolė ant aslos su nam. Tokiuose atsitikimu*,- Nuėjau antrvtojans ft pa i Taip pasakė laike pa- kas tur mėginties, o po me- ir reikalaujantiems paaiunMam
kompanijos Hartford Kire kaldamas plytnkę į mažus se reikia rūpintis sutrum žiūrėti. Da gulėjo abudu mokslo blaivininkams Dva- tų laiko tur likti pilnuoju pora ant paliuroe,
1
Insuranee i^o„ praleidęs Žy- šmoėiukus, taip kad nie- pinti jo ligą. Atsakanėiau ūmi prasiblaivnsiu. MotinuUiskas vadovas H. L \t K, blaivininku, kitaip jis visas Ittn. A, Smail'.en*,
inif sumų jos pinigų. Jam kaip negalima suvartoti jos 8 { u t a m vaistu ym Tr.mrio bianrinosi vakaivksėia die Amerikoje, gerbiamas kun. L. B. S. teises nustoja. Taip
2737 B. Paeifle 8k.,
liko
patvirtinta,
Kitus-tfi
pabėgus, paaiškėjo kokio ton^mfui. Tokiu būdu žin*; Amerikoniškas Elixiras i; na, n tėvas tarė: "Motin, M. A. Paukauskas,
Philadolphla, Pa.
tai paukštuko butą: turėta geidi mirusiojo Šeimyna nie- Bitter Vyno, Jisai ifivalo ir diena laivo gera, ir labai; 12 numeryje "Žvaigždės dalykus palytinėius, pnpilkonstitucijų
pagal
30 dvi }>ati prio*i»«oso mies- kad jau nedasUinos kam pa sustiprina visą i><»nlėin i »• brandi; diena j;arbiimiau- šių metų. kokis tai Borto- dvti
- Matau, kad dabar tu
Blaivininkų
to dalyse, su kuriomis gyvi* skirta nejudinamoji uuosa Kani'/mą; suti'ikia sveikata Ma darbuose .lėzans Kris- niskis tarp ko kito rašo iri Amcrikieeių
pats suki sau papierosus.
»o iitoklltij«k. Viom) parą vyliė ir kur daujriau turt^. ir apetite: jiajkterina viduriu taus, M mę$ kaip tų dienų apie L. B. K. eentro viriUr-į|oHStltui!l^ Įsikūnijimų
Teip, gydytojas sakė,
te*
T»i MITO f* ėių susirinkimų, (Kas žino, konstitueijų, tegul teisia
praleisdavo pas vion$, k^tn p a r p t a , flatiina porsistaty- malime, Pirivalni ji var*« t perleidome?.
reikalauju prasimankS]ias Hiitrs). Ir kad užlaikius ti jos piktumas ant neatsar nuo įvairiausių litfij, kointi- piktinimu užtraukei ant;kodėl ne virsaiėiai pagarsi- tie, kurie daugiau apie tai
tinimo.
patijos^ galvos skaudėjimo mus šių sarmatų ir nuHidėji-įno mųsinimų L. B. S. na- |iW i»* supranta,
m ab\i namu atsakančiai savo gaus advokato.
——
n«»\ i i > k»i inm, vėmirm>, die mų, išjuokdama savo ilpa- riams, nepripaiimiami ki- Nematau t(» ir nekaltinu
padėjimui turtjo vogti. Per
Dėlko plaukai ant
kelis metus tokio gyveninio, Nauji soeijalistai majorai. ulių ii»tttėUuiiKi<».I^^ii prei iintj, linkėjai klelmnui JIS- tokių konstitucijų, o 'piivrs-; visų centro virftiuinkų, kad
* »»^visi darytų įSvien ir užstota galvos praiyla pinniau, ne
prisisavino desėtkns tuks
Flint, Mieli. Henkant lio tai prntaliiia toioatiikus i^ sikart, kad tau Hej>ė susitu- ta pasalinei vpatait ^ Prie
H
r* i
svetimų dolerių. Kuo miesto tnajorą* laimėjo soei- ueuralgiskus skawiisjinnw. rėt )>vrkx. Velykų mio svid to paminėta, kad vien tik alkolmlio apgynimų, pade* M p barnia?
.,. — Dabar ir gana. Juk
B inet pi kompanijos virsinin jalistas kandidatas: gavo Aptiekosc, Jos, Triiu^r. V k ^ g i a a i l ^ g*rimų, o dalyvau- priiruU konstitucija to, ku- kim laliukų ragauti; ne, nem
11
jarad<ty> ji pašv^lgti, 8tt) feilsų daužau, ui savo 1339 80. Aslilnad av... (lii-.Aaiim to pragaro «elmėj^, ri atajiaudinta ' ^ v a i ^ s a p s i r i k s i u . iFiiyga dar ke- /i m i, kad barzda jaunesnė
ia dvidesimėia metų.
^Mša^S!^
1 ^ pasiutuwiaįapauatuv*jO.
let-ss eentnj j ^ B f c ^ ų , kufrtaįa di»p>, NHoii prfcsų. Siijuo brinkti ir|ra«o, BĮ.
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it t*s pats daiktas, tik jisai kojo, dėlto, kad jisai varžo džiavinmt, drąsus melai, |»ai nnomenei išreikšti savu už
\ra vadinama* tikėjimu ta-tnniio nuomones d ogmnti.i u* nu* /tulžiai a !a " r e g i m i tri- uojautą nelaimingam Toth'-i
M
M
Už Sausio m. I be
1911 metų.
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kad
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meslinJcanipiftl
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iAsiaugs(\ų
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skrajoja
padaugOtte
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ir nesikiša į Mintiniu privati- tikoti ir taip daryti, kjtrp tinimas atvaduoja prirody vomis.
Katalikiškas Laikraštis
Ht-ruitilf»ot.r«n. Valku II ,ky. I l l i k y tit<M*ftii
Klaida
gali
pasidaryti
vU|
mus,
ttlvaduoju
rimtumą.
t\i. »kvrl*u«. 'tHnu«.
\\\
gyvenime
(tokiu
"tikėjlliepia
bažu\eia,
todėl
esu
Pašvęstas Amerikos Lietuviu
i
Lapkričio
niėn
ineiga.
sur
ir
visada,
bet
negerai,
i
m
u
"
ųali
pasidžiaugti
dau-:
priešingas
tikėjimui
ir
ha2
Pasak
"
V
i
l
t
i
e
s
"
tai
puti
N
Katalike Reikalams.
oio I.nihinio ox-kuHUM'iaus 1.S06.0S KU2 453,10 01.54 82.116
gelis protestouu s e k t u ) , betjnyeiui, bet kad \ i>i išmin- mas į ulkimusį trimite sentj jeigu už dideles u n o s k a u - j j ^ phlIaftsHfMs), P*
2.50
— Organas 8* L. R, X. A. —
3.50
1*50
kaip tik tikėjimas uždeda j tingi '/.narnės pripažįstu ti- gnidij. Pirmeivių negalima das, įvvkusias per ta klaida, |K*eter Boro., Pa
[PlUston, l'a.
138,00
lieinn U \Vitke*«Barr<\ Pa., kaspriedermes, draudžia vienus kėjimą dideliu kultūriniu ir pavadinti rimtais ir šimpa- nėra jokio atlyginimo,
2.00 '
2.00
KĮoronce, Mass.
ketvirtadienis
darbus, vereia prie kitų — moraliniu veiksniu, tai man tiškais fanatikais. ,lie netik
4.00
Duqupane. Pa,
8.50
.25 m
jodliu, kuomet
tikėjimas nepridera viešai skelbti sa- fanatikai, bet ii" akvžakt«>s.
MiuomviUo," t»a. 27 kp.
23.50
A t , R. X. K. Sąjunga - Leidėjai. tampa gyvu veiksniu visuo ve tikėjimo priešu (neduok m i su akyžaktomis gyventi
Baitliuore, Md.
.50
r
Mūsų laikraštijoj* pradė lauerae, Pa,
menės gyvenime, tai j a u j i s Dieve, d a r mane palaikytų krūvoje nesmagu. Sesiste10.50
.35
Baltlmoro, Md.
Xun. A. Kaupas — Redaktorius.
%i
1
1.50
virsta
l;»bai
pavnjiu^ir užsilikusiu eivili»iieijos U'/- biatne tat, kad katalikiškos ta kalbėti apie antrąjį laik Ilazl^ton, Vn.
U. Auguliutė ** Uiveitdėtoja.
.50
Kurtis
Bay,
Md.
raštininku
suvažiavimą.
J
o
klerikali/ann.
pakalyje!), todėl pavadisiu visuomenės są/inė
nenori
1.50
\Vaterbury,
Uonn.
91
kp.
s
1.00
**V. Ii,* veikiai užmiršta tikėjimą klerikalizmu, nes pasiduot] pirmeivių [tėkmei, tikslas yra pagerinti laikr.iš- llsstlngs, l'a.
YistiM fcorospondeneija* ir kito
5,00
"Tėvynė* pastebėjo, j Utunford, M c.
paaiškinti, kokią role M re~ niekas nežino, ką tus žinlis kad katalikai biaurisi Demb eini.
kius rastus reikia siusti pas
2.50
\Vatcrliury Coun. 11 kp.
1
kad
geriau
butu
ta'm
tikslui
uhname trikampyje* vaidi reiškia, o kad supainiojus skiais ir kitokiais išsinėru
H į t * A. Kaupas,
Kartu
$2.050,98 429.12 454.60 Gl,54 82,36 2.60 ! !
44
4<
ne
suvažiavimai
šaukti,
bot
klerikalizmo
sąvoką
d
a
r
la
na du likusiu k a m p u : Ro
siais iš klerikalizmo" kai
Nuo Spalio mėnesio likę
2099.07 456.77 197.25 4701130.23 10US Į į į
(H Ohuroh Bt.,
redaktoriai gerinti. Tam pa
mos politika ir tautystė** biau, pavadįsiu jį goome* lio ** vadovais".
Yiso labo f 4IS0.OS 685.89 iSl.85 108.55 2IŲ) H3J5
figtira
^ % trikamKataliku tikėjimas yra stebėjimui karštai prilnrė
(gal dėlto, k a d t i k pirmojo triška
M
inigus, ar tai pronume- kampo (tikėjimo) vertybės p i u ) , pasakysiu, kad tikė didelė galybė lietuvių tautos " K e l e i v i s " , (torai atsitiko,
Gruodžio mėn. ineiga:
rato*, ar tai u i "diabaua" ar u ipaaiškinimas užtektinai pa- jimas yra toks nekaltas avi gyvenime — galybė, kuriai kad pirmieji klausime pra
NVaaamio) Pa.
1,70
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti
bilo
tiedu
laikrašėiu,
kurienėlis,
k
a
d
gali
t
a
r
n
a
u
t
i
net
rbdlė, jog klerikalizmas yra
dovanai šokinėja į akis pir
YoiuiKHtown, Ohio.
. a.50
antrašu:
1.00 .15
tik nežinoma* ikaan, ne ko*ks p i r m e i v i a m s . . . Na, rezul meiviai. Negalėdami tos gadu labiausia pagerinimo re (fhioago, JU. 67 kp.
"DRAUOA8'
50.00 ^ .60
3,T6
daktorių reikalauja. Tiesa, Hrooklyn, N. Y. 115 kp.
tate
galėsiu
pasigirti,
buk
tai
rogimaB
trikampia)
—
IT
lybės
įžeisti,
pradeda
p
r
a
v
a
r
Hrooklya, N. Y. 56 kp,
3.00
Markai lt.,
4
•i;:
"
T
ė
v
y
n
ė
s
"
redaktorius
tąjį
klerikaiiškas
*
Draugas'*
la
Krit^biald palyginimų, Tc»K r usi n Kt oi i, tll.
ii
džiuoties: tai ne tikėjimas,
PA.
i i i?
pagerinimą
ant
savo
asmens
lioohi'stor, N. Y,
5,00
iMau palyginimai dar nėra bai mane nuskriaudė, pa sako jie, nes tikėjimas galė
2,9»
lirooklyn, N. Y, 115 kp. 21.00 ,80 2.00
Ar bUi tai spausdinimas konsti prirodyme nėra dar vaia- vadindamas mane priešti- tų i r mums (pirmeiviams) j a u iš dalies y r a įvykdęs, Watfrbu*y, Cona. 91 kp. 16.60
tucijos, ar plakatu, ar tikiotu ar dliu aavo minties paaiškini kybiniu organu, kuomet esu tarnauti, bet t a i " l a b a i pa nors d a r jokiame suvažiavi Kingston, Pa,
1,00
kitokio į tat panašu* roikM^i, roiki
%>
3,00
me nėra buvęs. Gaila, kad tu Novv Havorw Conn. 116 kp. 25,60
tik autiklerikališkas laik v o j i n g a s "
(pirmeiviams)
kia visados kreiptas tuo pačiu mu. \\ L, pati prisipaiįHnegalima pasakyti apie " K e
ta, jog jo« palyginimai yra raštis. Tikėjimui nesiprie klerikalizmas.
Hi
antrai*:
Kartu:
$120.50
2.5*
2.U0
l
.
l
l
1.76
U
'
:
'-i,
1
nettiSkųa ir nevykę. 13 saliea šinu, bet nepripažįstu geo Kadan-gi pirmeiviai la leivio" redaktorius; ten po
•DRAU0A8"
•ssė B
xiSS
liuvin^iam matyti, dėlko metriškos figūros. K a s subai bijo*] kleri kai i/ano, t a i senovei viešpatauja didis ne
i
314 B. Markai Bt.,
Sausio
mto,
ineiga:
4.00
M
taip yra; gi pattam Per- manim nesutinka, v r a nuil- neturime priežasties, rugoti, švarumas. Kadangi iš laik NVcstvillo, 111.
WIL&E3~BARRE. PA.
7.50
kis
arba
k
l
e
r
i
k
a
l
a
s
.
.
.
Toks
raščio
kokybės
sprendžiasi
tJ'A
16,00
0.25
ivalgos* vaftytojui neaišku,
•—••
kad jie vadina " D r a u g ų "
ITorest City, l^a. 5 k p.
24.00
1,75
mJ
nei kaa y va tikėjimas nei neturi teisės net nmudau- klerikališku* Žmogui vis apie redaktorių privalumus, Nonvood, Mass.
18.00
5.25
Hcriskoįja pasilieka sau teise
ties, jei vadinu jį ne katali
tai apie " K e l e i v i o " redak bawrorajo, )\Lass, 52 kp.
24.00
U00 4,00
kas
yra
klerikalissmas.
NeT1.00
Usiayti. trumpinti arba atmesti vismagiau, jei žinai, kad tavęs
ku,
bet
klerikalu.
Ne
a
š
tam
torius reikėtų manyti labai Scrnnton, I*Si 83 kp.
^8,00
aus prUiunOiamus raitus.
norėdamrfa pats jisai JAsiduo
bijosi ir dėlto tave pravar
1
lašt
ings,
Pa,
2,00
kaltas, b e t t r i k a m p i s . . , *'
prastai.
Aš
staėiai
pasakyda,
jog
m^pažist*!
aretau
hažLaikas ir vista raitu talpinimo
Clpveland, Ohio. 8 kp.
38,00
1,00
džiuoja, nekaip buti giriamu
4.00
ėiau,
kad
"
Keleivio"
redak
prtdora nuo redskeijos.
liHlsworth, Pa.
2,85
4.50
nytiuių santykių nei tai^p Toks mažinu daugiau tu ir podraug laikomu nežino
;
Orogou
City,;
Oreg.
u
20,00
2,00
toriai
išrodo
apaugusiais
Atmestieji rankraščiai norą gra« katalikų nei tarp protesto- rinys painaus P e r ž v a l g o s ' * mu iksu, kursai gali nei
l^ading, Pa.
10,50
dygliais,
kurių
nebuvo
kam
Imami redskeijos ledomis.
nų, Jeigu gerbiamas per- rašytojo raštelio,
Popuonock, Conn.
7.50
.75
pirmeivi jai t a r n a u t i .
nuo j ų nubraukyti. V a k a r i  Pnterson, N. J.
10,50
1.75
Kasyti reikia tik aut vieao pus IvalginiiikaH žinotų kad ir
Pašalinis žmogus apie tai
10,00
3,60
lapio, paliekant plačius tarpus keletą daiktų ii daugelio,
nė mokykla, * kurią jie diHrooklyn, K. Y. 115 kp.
viskų
p
a
s
a
k
y
t
ų
šitaip:
Ncvv Iiavon, Conn,
6,00
3.00
tarp eilučių. Popierus nėra kO gaidžiuojasi
išėję,
i
r
kurią
be
41
10,50
1.75
Mcriden, Oojan,
Ištios, ne* korespondentams ir kurių nežino, tai butų visai
Vienybė Lietum.** y r a
Worooster,tttatie,
Mass.Pa,
98 kp,
7.50
3.00
Mahanoy
bendradarbiams rašant ant abie* kitaip rttięa. Nebtitų^ pasa pirmeiviškas ir antiklerika
Žinomų Lietuvos kurortą paliovos siūlo kitiems, t o Ohicago,
Ilk 67 kp.
30,00
4.96
Bornioe, Pa.
pusiu, ds*gi smulkiomis raide*
padaryti,
žinoma,
negalėjo.
kęs,
kad
klerikalizmas
tai
Iloinestcad,
Pa.
40,00
1.50
4.5$ 14.75
liškas laikraštis. J o s nuomo Birštoną nupirko slovianoloiiai labsi dainai pri« 4
N
e
p
a
d
a
r
y
s
t
o
nei
jokie
mu
Ausoaia,
Co&n.
7,00
r
rsAinoti atsiustus raitus. * biurokratiška apraiška'', ne, tikybinis žmogus tegali filas gen. ( \ r e p — S p r i d o Chleago,
111.
16
kp.
9,75^
30.50
valiavimai,
Redaktoinams c i ra)ui Kapais, Mieli.
3,00^
kad raitas tilptų arti- kad tikejinms esąs viou l m o b u t i t t k t r u m p a r e g i s indivi- viėius, gyvenąs Maskvoje.
,50
7.50
niatssiame numeryje, raukrastis uaus sielos dttlykas(gal tam, duumas, kuriam tikėjimas Naujas savininkas bando su reikia daugiau mokyties. N e Shaft, Pa.
7.50
20,00
reikia pristatyti spaustuve u ne vė kad hutų ukginta ji viešai
20,76|
gana išeiti vien vakarinę Cluveland, Ohio, 8 kp,
51,00 JG.B0
išrodo lyg kokiu dulinėiu u- daryti milijonine bendrove
K H S I U O , l*a.
liau, ksip 9 valandą išryto antra
3.50
7.00 1.50
mokyklą.
T
a
i
p
,
pp.
MieheliSivikSti, tiea viedas tikėju kuose iksu i r kursai savo i r sulyginti jį su pirmaeiliais
dienyje (utarninke).
Uoaora, P«,
15.00
3.75!
son
i
r
Geguži!
B<
į
7,00
kunii'ord, Mi-.
mo idmiikimas butų, gink darbuose nesivaduoja tikė Europos kurortais.
Busią
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25,00 1.70
8.6tt
So. Boston* Maas, 95 kp.
Dieve! — klerikalizmu ! \ jimo principais. S i toks žmo įvesta daug pagerinimų ir
9,50
M
Athol, Mas».ill0 kp,
,2a
kad pas protestonus mažiau gus, kursai aiškiai pažįsta naujų įtaisymų. Kuinisą ir
1,50
.25
Sprlngfieia, iii.
1.10
fl.50
2,75
(loaaertoa, #a»
REDAKCIJOS PASTABOS, ergelių parapijose (pas juos savo tikėjimą ir sąžiningai kefirą dirbsią tam tyėia a t 
NEI SIS, NEI
35,00 !>to 5.00
4.S8 "\0M
Wanamie, Pa.
didesni nesutikimai, kaip atlikinėja savo tikėjimo prie kviesti totoriai. Busianti į14,00
.w
Morgan, P$.i
l
5.75,
,50
Neseniai pas vieną lietu- liastiags, t a.
.16
|MIK katalikus) ir t.t,
• \
dermes, t u o pačiu nustoja taisyta kanalizaeija ir van
1.5Q
13.50
.:I0
R Y,
Bet paskutiniai žodžiai: teisės buti vadinamas tikv- dentraukiai, a n t Vytauto vią kataliky kleboną, at6jo AmoHterdajuį
"V. L." atrado,
5.7^
28,50
,60
New Hritajiį Coau.
4
4t
žmogus,
kuris,
kaip
paskui
kalno
busianti
atnaujinta
is
8,50
30.90
.80 1.50
(Hirtis Hay, Md.
klerikaliatuaa. Ihą* tat lu KlerikalUuna» turi prieš ga- bintu i r virsta klerikalu.
5,50
12,50
.00 2.00
Notoli, Pa.
imi reginius A*B-C trikam* lingij demokratija priklaup- T a i " V , L, M plunksnalaužiu toriškoji pilis, ir t.t. ir t.t. pasirodė, buvo pasiuntinys Sugar
7.MS
29,50 4.70
Plyinoutb, Pa.
M
kokios
tai
teatrališkos
kuo
Atnaujintame
kurorte
26
.50
.10
Domice, Pa.
pi*, atsiremia 1, tikėjimu, ti, iSducsla, jog autorius "filosofija**, A t s i p r a š o m e ,50
13,50
.30
II ii/i u, Pa.
2, politika (Romos), Ii, tau* žinojo, iš pradžios, kii r i- tokia visų pirmeivių 44 is- 1918 m. slaviai laikys savo pos, su prašymu perleist ji) (ui
231,50 UrtO
38.25 'R
Daltimoro, Nfd.
M
kuopai
pobažnytinę
salę,
vai
tyste . Tolesnių paaiftki'm* *!!,(» jei raSė apie trikam m i n t i s " . J ų rasi i r " L i e t u  visutinį suvažiavimą.
110.50 J M 0
1.50
Mahanoy City, Pa.
44
dinimui
teatro.
Klebonas,
tu
18.50 8.10
4.60
Old Porgo, Pa.
my apie tai nerandame. De- pius ir iksus, tai tik taip SMU vos Žiniose", ir Hygos Tokiu būdu " Kelionės
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30.754 '4'
14*00 18,10 4,00 1,70
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Žmo
t u ! Ualop Austrijoje numi16.75
78.05 |J.0O
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lb* d, balandžio.
U Wilkes«Barre, Pa.
Kaulas, Gulbinas Konstam
Kun, V, Visgirdą nuo sa- tas, Uakauekas Juozas, ?.\
80 kp. Port*ge, Pa., — 23 vii parapijiečiu
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čilį Prieglaudai, Ohipaeimu kuino virfeuuė« \ ra
cagoje:
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b x .- (tn
, . , . . ' m u r a i , Netoli bokšto stovi
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. / , ,
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,. . fti
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finas, \'. Matulaitis, K.
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Antanas, Aržuolaitis Juoz., Kkripka, M. Krušas. Visoj nuo kalno viršūnės taip
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.
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k
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tė,
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\*išinskas,
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Stasys,
laikasefontaną Paolų, o paskui toant
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salės,
\Vashingtu .$132.(H).
lUndl 126.50 2.55 2.00 1.17 1,75 9.00 142 97
kas,
Antanas
N
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.
,
Ona
Su-;
nas
Peliksas,
Sadavveu4s
.
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,
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sSykiu
AA $208 00
Ona \'aliukeviez, Agota Karivieia Andrius, Jankauskas
labo:
U*. 3513,10 :U5.37 85,00 19.33 70,88 725,50 4737.18 ton st. Ateikite* visi, nes tu loniutė, Ona Harena, Povi-'Vladas, Verinanekas T>ra- \ įso
Kun.
A. $76.00.
Staniukynas, liaus sidabrini Tiberį, už ku
rio mat} ti visi kalneliai i r
riu daug avarbhj dalyki)
Kasininkas,
£!*>: ff1!H.tt5 1003.81 738.85 129.05 294.22 838,25 10.798.83 jums pranešti.
ias Karvelis. Sniulke8ueniiH; nas, Mykalojunas Juozas,
visa Roma su šimtais savo
bažnyčia ir puikių sodų. IS
K. Bartasius, sekr. aukomis 20,00. Viso: $50.00.jNevonskas Kazya, Vaieys
Lapkričio mėnesio išeiga.
ISCliuton, Mass.
į Izidorius, Matusonis Vinkitos vėl pusės austai Vati
tartarai Stravinskienei nž a.a, Ksavera Stravinske
Fondo
vadovėliams
leisti
k a n e t. j . šventojo Tėvo na
Kun. J . J . Jakaitis nno eas.
36kp.Newark,N.J.
'
150.00 70 kp. Old Varge, Pa., —
1
reikale,
Jakševveia Paulius 35c.;
mus. Šv?. Petro bazilikos
16 d. bal., 2 vai. popietu pas Atholieelų $50.22.*)
aui Akueovieiui už a.a. Marę Akucevioiene, 14
I Navickas Motiejus 30c; K ve Sausio 17 d. gavau nuo S, bokštas iškėlęs augštai kry
Is Scrantou, Pa.
kp. Pittsburg, Pa.
150.00 M, Niosmontyw Draugai ir
f
draugės t u r ateiti užsimokė Kun. J . Kuras $100,00, daitis Pranas 30c, Smulkes* L« It, K, A. kasininko, p. A. žių, tarytum visam miestui,
Minkevičiui už a.a, Juoac Anielianskę, 40 kp. Sbonii,i aukų; $17.12. Viso labo: Daniseviėiaus, ėekį ant 302 o draugo ir visam pasauliui
(
ti
hertaininę,
Liudvika
Kniieliauekiutė
nnudonh. Pu,
150.00
$172.57.
doJ. 23 centų su meldimu KristauH trium% garsina.
S.
Malinauekas,
sek.
6,00;
Marijona
Kavaliauem^ph H, Clarralmn (lojeriui) reikalo su Laibiniu, 150,00
Kun. A. Staniukynas. persiŲsti tuos pinigus Lietu Graži to i regykla, bet man
kienė
1,80.
ieškai Orabnuskienei už a.a. Antanę Grabausko,
vių Mokslo Draugijai, kaipo šioji gmfcesnė, (Iraži regyk
Po |1,00 J
20 kp, Philndelpia, Pa,
150,00 57 kp, Exoter i^oro, P a ,
—
Susiv. aukty fondąn vadovė la nuo kalno Kalenbergo,
—
17
d.
bal.,
antri)
dieu
Ve
Urbonas
Pranas;
Savic
^Btankuvultui, 91 kp. Sekr,, už prikalbinimę 21
Is Atbol, Mass.
liams leisti, Pinigus tuojau netoli V ledniaus, Ant to kal
lykų,
2
vai.
popieti)
pas
kuo
kas L(M)nas, Žemaitis Au
nario, Waterbur\\ Conu.
5.25
Po $1.00:
nuleidau per Miners* 8a- no Jonai Sobieskis, lenkų
pos
sekretorių,
Susirinkite
drius,
Ura/.aitienė
Pranė,
į J . Krusiuskui algos nuo 23 X iki 23—XI—10 m. 50.00
Jonas Andrulonis, Jurgis vings l^inkijt L, M, Draugi kamliu*! stovėdamas valdė
koskaitlingiausiai,
Klimaitieuė
Petrcmelė,
Bu
jjjlikalanskul, 21 kp, sekr,, už prikalbininn) 9 narifc,
Latvenas, Jonas Panavežis, jos vice-prezidentui kum J , kariunutię, kada sumų
M.
Launikaitis,
sekr.
latą
Vincentas,
Stončius
Pe
So. Boston, Mass.
2,25
Andrius (Jramauekas, Juo Tumui, Bet bankoje sumai turkus \f apgynė nuo j ų
tras,
Yattukonis
Juozas.
Uui Mažeikai už a.a. Marę Mažeikiene, 15 kp.
zapa LesolCs Kazys Qlebauį šė mano vardą su mano kai krikšėienybę. Regykla iš te
107
kp.
AVaterbury,
('onn.,
Gulbinas
Vaclovas,
Svarca
CldeagoJlL
150,00
kas, Klemensas Monstavi- myno, kun Pav<5os, vardu, nai puiki, bet šitoji m a n
-*^23
d,
balandžio,
1-UIŲ
Martvnas, Noreika Mikas, cia, Augustinas Hkleinis, (\^
tydtcr A, -Stanley už peržiūrojimc Centro knygų 39,75
Kezultate kun. Tumas gavo gražesni. Už j į tik vioną re
vai. popietŲv ant parapijos Aksninitauckas Jonas, ( ecilija Navadvorskaitė, Mag pinigus, bet nežinojo, ko gykla niaiUau gražesnę; t a i
sales.
Bus
rinktas
delegatas
Viso:
$997,25
paitis Martynas, Pusinskie- dalena Jakimaviciutė, Pe
kiam reikalui, \\w Pavfos ant GapJD Miseno, nodidolid
selinau, taigi vi&i nariai atei nė Aleksandra.
tronėlė Jaknevi<Mutė,' Kazi vardas nieko jain neaiškino, pusaalio Viduržeminių ma*»
y Oruortiio mėn. išeiga,
kitę.
Km
negales
ateiti
ant
Po 50c.:
57.28
miera Burba, Ona Janulio* Prasidėjus
'įvaigfcdei'* pabaigta mokėti už drganavim$
tyiinėjluinms, rių, netoli-Neapolio, Paėiamitingo, teatneša navo mo Tamošaitis Paltrus, Le
uis, Salomea Žebris, Ona (ie- viskas išsiaiškino^ ką ir gali me Neapoly jo taipgi g r a l i
'rtei Laurinavičienei už a,a. Justina Laurinavioiy.,
kestį kuopos sekretoriui vickas Konstantas, Šimutis
daiėiukė, Paulina Novo- ma matyti iš apačioje pridė regykla nuo kalno ant mies
2 kp. Forest City, Pa,
Petrui Saulėnui, 705 N. Ui- Stasys, A'aitisius Motiejus,
to iš šv, Martyno klioštodvorskaitė, Magdelena Ba- to kim, Tumo lailkelio.
Ifevai SJataveekienei už a.a. Mikę Zataveekį, 3 kp*
veraido st.
Andriulis Juozas, Kluonis rabauekaitė, Eleonora Pim»
riaus, bot nuo Oedinuino kal
>Vreat C^ity, Pa.
150.00
Kun.
A.
Kaupas.
Pinuias, Juoy.ulynas Juozas; saite, Mutfdelena (iriciunaino regykla gražesnė, Ual
}ltUui Rinkevičiui už a,a, Oną Kilikevičiene, 61 kp,
Į
91 kp. Wiįjerbury, Oonn., Oekinskas Jonas, Pwk( v vyw
Imt aš J e r lietuviškas akis
tė, Teofilė Šidlauskaitė, Ig Kun. r fmno lankelis i
Durvna, P a .
150.00 r - 16 d. balandžio, 1-ma vai, v
fciurėjai| nežinau, bet
iiwfc*' už Kuąaėji ir Spali
1HZG popietų bažnytinėj $alėj. Vi < uus Juozas, .Pusiiiattis Juo- nacas Uamraskis, Adomas Mylimasis draugė Auta
taip ranau, kaip magiau, ar
zas,
Miliauka
Izidc»iiii8,įKožinti^ Pranciškus įStnny J, Krusiuskui alga nuo 23—XX įkt 83—XH-1Q t r
i
ai nariai būtinai turi ateiti. Skrockis Pijus, KvotavyeiąJ icįyjJin^
ba geriau sakant, kaip inau
lh'ies
išvažiuodamas
iš
kiti išdavimai
62.24
T. StankoViče, nekr. Stasys, Šliažas
Pranas, i
fau
mfe..
Vilniaus tikrai esu gavės iš išrodė. STuo paėios kalną vir
trfilei Kiseiovičienei už a,a. Juoao Klaelovieiy,
30 kp. Šomnton, P a .
'
.
150.00 75 kp. \Vanamie, Pa., — Skrockl, Antanas, l'ankštic A U , k H f U u h , l 8 T a u t u l l i S ) J o Pittstono Seką ant 58.1 rb.šuuės, Hadą aplinkui apsi
n , MaRdolcna,
t r^,,n,. ^ Lub(l|.k
daviau i inea- dairai, matyti rytų Salyjo ki
K l l z i n i i Viu[. 25 kap„ kuri
Vasiliauskui už peržiūrėjime knygų, kelionę
17 d. balandjio, tuoj po pa- Ona, vavasktene Marijona.
tas kalnas ant kurto, kaip
U; Mahnnojun ir kiti išdavimai
33.55 matdv « l | t Berito svetainės,
gis, Jonas Stonis, Jonas Lu- sso, nes buvo \ Peterburgo
11 •
p
a
s
a
k
o
j
,
Gediminas
miago;
Rinkcvycionė
Pranė,
Zeples
bankiĮ.
Už
tai
paėmė
90
kap.
[įidriui Bendvikiui už a.a. Onę Bafciene, 29 kp, Cumkošauskas, Antanas Petraus
UžkvieJia
Tokiuo budu Uk(( 580 rb, 35 jo, kada jam prisisapnavo
ki(Miė
Ona,
Janulevycieuė
'bula, Pa,
;
150,00
A. J. Petrauskas, s<»kr, Viktė, Petkevyėienė Marijo kas, Longinas Bagdonas, kap,, kuriuos seniai bftėiau vilkas <t padavė mintį pa
įį ttyuisovie* ~~ poslokartes, stampos, taipgi reikale
Matas Šidlauskas, Kazimie
statyti tostapile, kuria jis ir
na,
Visniauckienč
Ona,
Bov
kubinio panifiti kažtai
35.25
ras (iraviekas, Jonas Petru indaves L, Moksli) Draugi
jai j Vadovėlių foiubj, kaipo pavadino Vilnium, Sale to
sa Jurgis, MikliuSis Petras,
įnikai Samuolienei 80 kp, Seranton, Pa,, 25 seimo
lis,
Povilas
Pyragis,
Kazi
S. L, E. S , A, CENTRO Kupčiūnas Juozas, fvpakalno teka Vileika giliai, t a r
atpažinta pasotpa pusę posmertinįs
75.00
mieras Vaitiekus, Variną Sus. Liet. R. K. Amerik(»je
tum k< kia sidabrinė juosta,
liauckas Adomas, Cviltkas
Morkūnas, Antanina Origai- auką, kad buSitui žinojęs
išsitiesia, Augšti jos kran
Kazimieras,. Buliauckas Ka
$U:V7.88
Viso:
tis, Motiejus Vaizinažis, J u o kam ir kieno šitie pinigai.
Tuo tai*pu prie ft^ko i laiške tai, medžiais apžėlė, priduo
zimieras, Taparatickas Azapas Žemaitis, Pranciškus
Sausio mėn. išeiga.
Jonas Riktoraitis, pre*. leksandra, s
tebuvo indėta ši kortelytė, da j a i i ^ b a i gražu} išveisdg.
Pinigis, Adomas Klimga.
[itttoKui liaruekui už a.a. Katrę liaruekieue, 99 k.
67 James »t.,
(Kev, A, Pavfio)i kuri 'man
Po 25e.:'
vieta rastųsi ameFeliksas Uipėnas, Stanislo
Chieago,ill.
150,(K>
Waterbury, Goun,
ftiB nieko neaiškįnoj aš jo rikiecbjc rankose; jia ją. taip
Pocius Juozas, Klintkevyvas Klisceliunas, Juozas
u RikteniitiH - - kelionės, exspresai, atampos ir kiti
Kas, Vaškeviče, vice-prez, ėia Bernardas, Navarauekio Andrevv Pavco nepažįs išnaudotų, kaelprio pasanItastauckas, Juozapa f^isifidavimai
.
32.80
tu ir neąsu tokio girdėjęs. liiį stobuklų galima butų
kas Stasys, Htalioraitis Juo
186 Joffer^n St.,
ciutė,
Ignacas
Tamošiūnas,
U-ui Butkui ui a.a, Juoaį JaSinskę, 56 kp. BrookTaigi laukiau paaiškinimo, priskaiiyti. P o kitos pusto
zas, Januskevvėia VacioNewark, N, J .
t
Kasim.
Štižis,
Dominikas
Va
lyi^N.Y.
150.00
DalKtr tai jau a|šku ir šiuo matosi katedra, o toliau ki
Kas. J. Krusinskas, sekr.
]i(|abunoy (jity Merehanta Truat Oo, už "Draugo"
Vė- tos bnįnycios, kurių tar
457—17th st H
T
Bonda
,
13.40
j a u atsiranda i r
Tarf pe
fjeYni Araunkienei už a.a. Petrę Aranskę, 1B kp. TaBrooklyn, N, Y.
dėkę tokios,! kurias Maskolijos
maqua, Pa.
150,00
tarpu randas, sau užgrobęs, ant ko
A u t Daniseviče, kas.
. .lokubauskui už a.a. Onę Jokubauskien?, 107 kp,
kauskas, Paulina Kurustie-; n u ž s t a t y t i Ud i r šituo kito jas pavertė, Žiūrėti \
630 W. c e n t r e st.f
Vadovė- miestg labai gražu, tečiaus
Waterbury, t^onn.
150 00
Mabanoy City, P a
M
na- toji regykla ant manės la
'HipriiugaH už d rūkę pakvitavonių ir aplikaeiįij 75.00
iS
Kasos globėjai:
Kuo. A. Kaupui 24 seimo pripažinta is tautišku
bai liūdnų (spūdi padarė.
ėeuių ant lietuviškiji mokykla vadovėliams 809^5 JUOI. Vasiliauckas,
Graži buvo irinsų sostapilė,
lAetnvię Dailės Draugijai Vilniuj 24 seimo pripa112 N . 1 i reene st„
bot į k į ji dabar pavirtot
t'icnė Ona, Drullenė Agnieji Julijana Jakimaviciutė, Ona
iinta i i tautiška centų
95.0<M
Baltltnore, M d.
Reikia jieskote jieškoti joje
ka, Karaskevycicnc Zofija, Haltrušiunas, Kl/J>ieta Llį*
į $ > m u g a a " už Iiapkriti i r Gruodį
130.96
dabartinio lietuviškumo! Vi
Kun.
M.
Pankauskas,
ptarnliui Valukoniui už važinėjiinę laike 25 seimo
sa mie-tto isveizda. jei ne ru445 l*ark Ave,,
pas Laibin}, Duryea, P a .
2.1K)
rllka, tai lenkiška ir tiktai
. Bridgeport, Conn,
įįtun. J . Kurui už a.a. Vincę Navicką ir Bernarde
retkarčiais sii kuo lietuvlfiPetkevieiu, UO kp, Scrantou, Pa.
300.00 Kuii, V. Visgirdą, knygius
hjauckicnc Marcele. Ard/c- } , r a u s H o i t ^ x h n . i a Andriu- Pmlarvtos puikios alėjos ap« ku susitinki. Nesmagu man
% J. Krusiuskui alga fflio 3 a - X I I ^ 1 0 iki 2 3 190 S. Meade st„
vyėicnė Magdelen,., Kav., ^
^ j U o Z a ) m Monstavi- .hnkili kailiu tiems, kurie U- pasidarė tai atsiminus ir
jįt~U, kelionv, Mabanoįun ir kiti
> 68,86
Wilkes-Barre, Pa.
iiauekienė Marcele. Rtafti*. ^ ^ K i n i H a T a l n o š i u n i , - ųi sniii keliu noiH eiti; tiems kuo Į^eiciausiai kalbinau
savo drauge eiti S miest*
nė
Aleksandra,
Ustauckie^
Kotrina
(Iricinnas,
Joagi,
kurio
greitai
kalno
virdvasiškas
vadovas,
•1H20.27
nc Klena, Mariulaitiene O., m K | a M . a i t ^ |> a u i h i a t l a t n . į m dasiekti godžia, pada- Vilnia lis lietuviškumo įiešKun. M. Pankauskas,
ylų
'lSl>
\ aitkunieuė Ona. t i - ^ m ' ' ' lauiutė. Paulina Nnitik^ vti tam tikri trepai, kuriais kotų.
446 Park Ave.,
$8f»7.2:»
mėnesi i56jįo s
nė .!u*ė, Norvič Kasys, S k n r i ^ ^ ( > n a Vidtikonait*, J b o kelias, teisybė, sunkesnis, N u l p e nuo kalno, juogei
BridgejM>rt, Oonn,
11U7.H8
(Iruoilžjo įaoucHį iš*Sjo:
nulis Martynas, Zvalauekns L,
Ka«imi«- M trumpesnis. Mes ifisirin- jau bny«> apie pirmą valan
H(.1llUnHka^
1«20:J7
Snusiti mėnesi lWj«:
Matas, Ceskanckas Kazys. į j r M or !<evieia, Ona Ole- kome ilgesnįjį kelio, nes no- da, patrupinome ir apie paA, Kas yra pigiausiu Bos Verkevyėia Jonas, P e t r a i t i - : , m i | l . k l l 5 t f ( p a u l i i m ( j , ! ^ - rėjome ir regjltlomte, ko* sidrutinima, todėl, da aplin
Kartu •8,755.40 tone f
Pranas, Juknevyėia W * P - U ^ ^ ^ Maria (llelmue- k u * einanėiatil peinistato, kui h Iną pavaikščioję, iniėu
u
jova
dabar
j
Iir»tuviškų
ritu,
Katilynas
Antanas,
Ta
,
fa
^
|
i
^
i
m
^
r
e
t
K
Pakiįliui
yra
dau
f
kjl|t< {)m
mi
i)m ( r i
10.79B Wi B, Lauktis. Vakar mariau,
Per tris mėnesius inijo
i
3.755,40
Hljtvis mėnesius išėjo
, yisoi nesibrait*
i laiką: vie
Iki pirmai dienai Vasario pas kasierįu, NeKar|fT*M3«43 nam davė trisdešimt* 4ieiuj,
kitam sešesdeAimts, o tre-thol. Mass., pagarsinti at ke vielutė
Kaaienus A. Daniaswic*
dides^ kia ja a nei sakyti, fra
Smulkiu 1.22. Viso: #5ti.J>2.;lėpy, godžii
ėiamjsm visus metus.
Bekretoriu^ % J. Šmilttaku.
skyrimu.
KtOL J. J. Jakaitis.
3,25
14.00
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Jlngeidumaa omt\ kaip toji girnius ir lietuvių vainikas,
rėti didžia pagarbą dėl to pono, kaip tik jį pamatys; ir jcU j
CHARLES DICKEN8.
lietuviška reatanraeija vttiu- bet lenkų gražesnis, bet nė
gU atras, kad Sukčius yra nepataisomas, kų jisai h e v o i * | "
I
jau pradėjo pažvelgti, tai išsižadės tolimesnės su jtiotti pu* į
ryjo išrodo! Neilgai žingei- ra kų nei stebėt les. nes len
žinties.
Bov. J. SutkaitiB,
di\inas mano kankino. Voa kų ir daug ir turtingi. Prieš
Verta JONAS KMITAS
2112 Snrnh st.,
slankst į perjungiau, tuojaus katedra) yra varpinyėia, ku
Kadangi .Jonas Pa\\kins nenorėjo eiti į Londoną prie!!
Pittsburg, Pa.
panmeiau ant aiom* |vairiaa rios pamatai da yra tie pa
sutemstant, tai juodu pasiekė pirmuosius Islingtono na»
(Heka.)
i
iškabas su lenkiškais pa m* tįs, nuo kurių didysis pagomus apie vienuoliktų valanda vakare. Juodu perėjo nuo
K. Strumskas,
šais. Viai aveJial, kurty tar- nų kunigas kalbėdavo į su
Sttsinetvs kampe, Oliveris nekurį laika i valgas i ap Angelo į S. Jono vieškelį; patraukė maža gatviuke, kini
190 HJgli st.t
>o buvo trja kunigai, kulbe- sirinkusius. Abelnai katedra linkui stebėdamasis <iideliam skaitliui užeinamųjų vietų. baigiasi ties Sadler'a \Vells Teatru; ėjo Kxmoutb gatve ir
Brooklyu, N. Y,
> lenkiukai* na o* žinoma, yra gerokai apleista ir rei (Kas antras namas Harnete buvo smukle didelė, ar ma Coppice rėdw; patraukė per malę, kiemą Salia prieglau
tarnai taikėsi prie aavo po kalauja goresnio papuoši ža). Paskui žiurėjo į vežimus, dundančius gatve, ir stety- dos; per kliasiška lauka, kurs kitą syk vadinosi Hoekley
ny, Lietuvystės čionai nebu- mo. Ii katedros iSėje, važia josi, kaip jie j kelias valandas gali atlikti tokį kelia, kuri Skylėje; iš ten per m a l | Saffron Iliil, paskui per didįį| Juozas iMališauckaa,
y
vo m<i JešAlio, jei iSimaime vome pasivažinėti po miestą, jis vos atliko j septynias dienas ir dagi su didžiausiu pa Saffron 11 i 11, per kurį Sukčius drožė greitais žingsniai^
Forest a t y f Pa.
knikuriuos valgiu* ir gira. idant j j visa pamaėius.Mios- sistengimu. Oia tai patėmijo, kad vienas vaikas, kurs pir paliepęs Oliveriui neatsilikti,
Valiaus aušinoja u, kad tai tas iSrodo gražiai, ypai5 ftv. miau buvo praėjės pro jį be jokios atidos, vėl sugrįžo ir
Nors Oliverio atida buvo užtektinai atkreipta ant sn* T, Kiaievič Box 167,
yra restauracija uždėta tų, Jurgio prospektas. Prisi stovėdamas kitoj* pusėj' gatvės, žiurėjo į jį atsidėjęs vo vadovo, kad no jo neatsitikus, bet jis suspėjo kelis syk
Mineraville, P ^
labiausia kunigų, kurie myli žiūrėję miestui, nuėjome j Ispradžių Oliveris visai ant jo nepaisė, bet vaikėzas taip greitai mesti akia ant abiejų pusių kelio, kuriuom juodu
aatc lietuviais vadinti, bet "Viltie*" redakcija, bet te ilgai į jį tėmijoa, kad Oliveris pažiurėjo taipgi, ir jų akįs ėjo,
M. KarbauekaB, 82 G,
«IIK niekados nebuvo matęs tokios biaurios ir vai*
nenori jaia būti, Tefiatm nai radome viskų uždaryta. susitiko. Vaikas perėjo į Oliverio puse ir prisiartinęs prie gingos vietos, (latvė buvo labai siaura ir purvina, o pu*
So. Boston, Mass.
Norėjau
pamatyti
kun.
Tu
Teikia pripašintl, kad valgis
svinkes kvapas persiurhė orą.
Buvo matyt gana daug
jo atsiliepė:
\
,
mę,
bet
man
pasakyta,
kad
geras ir ne brangu. Po pietų,
J. Mikutaitis,
krautuvių, bet vienatinis jų tavoras tai buvo vaikai, kurių
— Sveiks, druts, blanadėli! Kaip einasi f
talandėlf panikoje, pasiėmę jis trims dienoms iŠ važiavo;
1327 Robeoca at, a
Vaikas, kurs taip Oliverį, užkalbino, buvo netoliesia minios net tuo nakties laiku nardė per visas duris arba
negalėdamas
tat
nieko
ma
TOKJQ ir laimingai pataikę
AHegheny, Pa.
verkė viduje, Vienatinės vietos, kurios da ižrodė pusėtini
tokio
pat
amžiaus;
bet
toksai
mitras,
kad
Oliveriui
neteko
liotuvj, valiavome aut Auta* tyti, padėkojęs, pei^sisky- matyti už jį buklesnio. .lis buvo kumpanosis, paplokščios ir viską dabino, buvo smuklės, kuriose žemiausios rųšies
kolio pašlurėti hašnySioa, riau su savo vadu ir nuėjau kaktos ir gana paprasto veido; buvo nudriskę* kaip tik airiai plūdosi is visų pajiegų.
J. BartoSevičo,
|
Auftros
Vartus
dažinoti
ar
Pakeliui valiavome pro Po4417 Marshfield ai
Aptverti kiemai ir takai, kurie buvo matyt Salimu
gali Imti; bet buvo drąsus ir elgėsi, kaip vyras.
galėsiu
ryt
anksti
laikyti
te
eiaus rūmus, dabar } kalėji
Chicago, m .
Ant savo metų jis buvo gana trumpas, turėjo kreivas didėsės gatvės, parodė daugybę nftn&ų, pas kuriuos girti
nai
ftv.
Misiąs.
Gavės
dešim
mą pureitttiiH ir ne poilgn
kojas ir mažas, neramias, biaurias akis. Jo mucė ka tik j vyrai ir moteris tiesiog raiėiojosi purvyne; pro nokurias
ts
aelyno,
grįžau
i
hotoli,
nes
privažiavom ir Antako!} HU
laikrsi aut viršugalvio, kas sckinula ^ruinoUatna nukristi, duris atHargiai nėrė stambus, blogos išvaizdos vyrai, ift pn» M. UrbanaviSe, Bost
jau
jaučiausi
gana
apilses
ir
j o labai puikia bažnyčia,
'. V.
ir tikrai butų nukritus, jei staigiu galvos judėjimu nebūtų žiūros suvis ii^panašųs J raniins ir nekaltos valkatas.
atntytn kito brolio Pooiaua jautędlcjną niekur nėjau, sulaikęs jos ant savo galvos. Būvu apsivilkęs vyro triOliveris jau buvo besvandųs, kaip eia ištrukus, kaip
(ftooa). Bainyeia iš lauko palikdamas jos pabaiga lai* nyėiais, kurie beveik siekė jo kulnis. Rankoves iki pusei štai juodu priėjo kalnolj. Jo vadovasį pagriebęs ji už ran
J. Antanaitis Box m
Swoyors, Pa.
iAi»o<lo gana menkai, bet vi kų i>as draugus rasymni,
turėjo užraitytas, kad butų matyt rankos, labiausia-gi kos, pastūmė i atdaras duris vienų namu, netoli nuo Lauki
duryje puikumu, drąsiai ga- Antrytojaus skubinau j dėlto, kad galėtų jųs įsikist į kelinių kišenių.
Su visu nes gatvės, ii; įsitraukęs ji j priemenę, uždarė duris,
įima sakyti, pereina visas Aušros Vartus. Šioji vieta kuo, jis buvo mitras, smagus ponaitis, augscio keturių pė
— Nagi, dabar! — suSuko iŠ apaJios balsas, atsakyda J, Vorsiaokas,
Rusijos viešpatystėje katali gali kiekvienų sugraudinti. dų ir še&ių colių, jei ne mažiau.
65 Davidson s t , Į
mas ant Sukčiaus Švilpimo,
kiilka* bninySiaa, Jeigu kas Varsnomis nuo Vartų jau
Lowell, Mass. [j
~ Plumt ir šmaukšt!— buvo atajakyma^,
— Sveiks druts, balandėli, kaip einasi ? — tarė nadabar norėtu tokty bažnyoty pilna žmonių, klūpančių ant vatnas ponaitis.
Turbūt tai buvo sutartas pasargos žodis, kad viskus
Juoxas AkoviSius, P.
pastatyti, milijonus turėtų gatvės ir karštai besimel
— Aš labai alkanas ir pailsęs, — atsakė Oliveris apsi yra K^rai, nes tuoj* silpna žvakės šviesa atsimušė ant sM
Silver Crook, Pa. l\t
išmokėti. TėStaua ji ir ae- džiančių, Tie mūsų mokslin ašarojęs, — ftjau ilg# kelione. Jau septinta diena, kaip nos tolimam priemenės kampo ir pasirodė Žmogaus gah a
niaus daug kainavo, nes čiai, kurie kalba, buk tik einu pėksėias.
toj' vietoj', kur užtvara prie vedanoių į knknių trepu b u v |
Vincas Stasoviėe,
įniovas Pocius visus drožė tamsuoliai tikėjimo tesilai
— fcjai septynias dienasf — sušuko jaunas ponaitis liiutuSi
349 Hamilton st„
jus ir kitus darbininkus ga ko, tegul nukeliauua Vilniun ~ - Suprantu. Iš snapo įsakymo, ebf Bet — pridūrė, pate— Ten yra du, — tarė žmogus, atkišęs žvake ir p r |
Grand Rapida^
beno iŠ Italijos,
Viduryje i Aušros Vartus, o pamatys inijes Oliverio nuostabą, — matau, kad tu da nežinai, kas dengęs skruostus dobtu. ~ Kas yra kitas f
visos sienos ir lubos išdėtos klūpančius, ne jau bažnyčio tai yra snapo prisakymas, mitrasis mano drauge.
— Naujas paukštukas, — atsakė Jonas I)awkins,
gipsatūra, t. y, iš gipso dary je, bet tiesiog ant gatvės
ii?
Jonas Leipus,.
!
Oliveris nekaltai atsakė, kad dalykas, apie kurį kalba t raukdamas paskui savo Oliverį,
1022 Bay st.,
tomis figūromis iv kitokiais vargdienius, o jų Sale pui ma, yra tai paukščio bumą.
— Iš kur jis atėjot
Superior, Wis.
padabiuunais. Visas tas dar kiai pasipuosiusius turtuo
r** Iš Grenlandijos (Žaliojo krašto). Ar Fagi
ai
— Mano akelės! Koks da nenunokes! — sušuko jau
bas taip gražiai padaryto**; lius ir gražiai apsišarvoju nas ponaitis. — V$\ snapas tai — magistratas. Kada eini viršaus?
V. J. Miiler,
Žvakė
kad teplioriai ir drožėjai te sius aug&teanių rangų ofi- iš snapo prisakymo, tai neini tiesiog, bet dumi tolyn ir jau
— Taip, rankioja mazgotes. Eikit augštyn!
Litlniaadan 8tor^, f-fa
nai per ištisas dienas, žiūrė rioriua. Čionai prieš Dan negrįžti atgal. Niekados nebuvai malūne f
dingo ir veidas išnyko.
Athol, Mass.
dami, stebiasi artizmui, Ir gaus Karaliene lenkia kelį
Oliveris vieua ranku (uuo])diuua* 8au kelių, antrųjfc
—Kokiam malime! — paklausė Oliveris.
mano vadas, p. Zmuidaina* kiekvienas žmogus, Vidury
— Kokiam maluruiV Ugi, malūne, — kur taip mažai įsikirtęs \ savo vadovą, tamsoje strapaliodamas lipo sulū
yjįiua negalėjo grožybe atsl- je koplyčios žmonių tiek vietoj kajp moliniai puode ir kars visados geriau sukasi. žusiais trepais, kuriais jo sįbras žengė smagiai ir greita|, Pranas Smolenskas į
įįurėti, todėl ilgoka laika te prisigrūdę, kad vos galėjau kada vėjas pučia išlėto, ne kaip |$e smarkia i, nes tada ne matomai gerai su jais apsipratęs. Jjs atidarė duris \ u ž p ; |
71 Hudson avo.,
nai pmieidova.
Brooklyn, N, T . •
prie altoriaus prieiti.
Per piuna darbininkų. Bet eiva, — tarė ponaitis, — tau reikia kalini kambarį ir Jsivedo ten Oliver}. Kambario sienos
Apžiūrėję f Auta kolio baž visa Mišių laika girdėjosi te i slieko, ir tuojaus jį gaUai Aš pats dabar ant nusekusiu lubos visiškai buvo imjuodo nuo purvų ir senumo. Pas ug
St. PetrliSkeviėe,
nyčia, gilome atgalios i gilus dūsavimai tai verks vandens, tik ant šarkos vuodegos, bet jei tik pasiseks, tai riogsojo pušinis stalas, ant kurio stovėjo žvakė, jkiš
223E,6thst,
mieste ir tiesiog nukeliavo- mas, Čionai reikia atvesti to dar išsikasiu. Nagi! Pašok!
Mt. Carmel, Pft,
Toliaus bua.
m© apžiūrėti katedra. Šitoji kius, kų nemoka tuclsties, o,
Padėjęs Oliveriui atsistoti jaunas ponaitis nusivedė jį
bažnyčia atsižymi tuomi, be abejo, tuojaus išmoktų. artimiausion krautuvėn, kur nupirko kumpio ir pusketM. K. Petrauskas,
kad ji ^ s t a t y t a toje vietoje Atlaikys šv. MiSias, aplei vlrtainį kepalukų duonos, arba kaip jis išreiškė " keturių
)i
415 Hiddle s t ,
kur pagonijos laikuose stove dau Aušros Vartus, a juo- penų jovalo". Kad užlaikyti kumpį nuo sutrų ir dulkių, jis
Kenosba, Wia.
jo Perkūno ftventinyJia. Po gei da turėjau grjžti \ hote* išgręžė skyle kepalukyj* išėmė is ten kiek minkštimo ir
didžiuoju altorium du ir da lį, skubinausi kiek galėda- įdėjo kumpį į vidurį. Pasiėmęs dtttona po pažaste, jaunas
Apteršus dirvas ]>astaruoju suiegu,
•A. Urbo«avi5e,
bar yra matomas aukuras, ttuuį, nes norėjau suspėti ant ponaitis užėjo j mažų smukle, kur išsirinko sau vietų ne
Supykusi traukias žiema.
329 River st.,
kur jmgonis aukas deginda trūkio, idant da galėčiau didžiam kamabariukyj' užpakalyje. Temai navatnas jau
Paleido jau gamtų iŠ aavo nagų
Plymouth, Pa.
vo. Bitoje bažnyčioje silsisi Trakus atlankyti. Laimė bu nikaitis pa&aukė uabonų alaus ir liepė Oliveriui pasidrū
Ir nyksta — purSki ir šalta.
Didžiojo Lietuvos Kunigaik vo su manim, tat da spėjau tinti, iš ko tas pasinaudojo ir griebėsi prie ilgo ir gardaus
m
Ramus
vyturiukas
jau
čiulba
nutūpęs,
Juoeaa
Podžukynaaį
fiėio Vytauto* kunaa, Ant sie ant trūkio ir Landvarave ii* užkandžio, laike kurio navatnas vaikinas žiurėjo į jį su
Sulaužę ledus, greitos veržiasi upės.
l338So.>CanalSt.
nos yra jo graŠua pfortretaa lipt* ir gavęs tuojau vežė didele atida.
Jau saulė linksmesnė vįli Žiuri'žemyn
Chieago, UI.
su atsakančiu parašu, o lale ja, skubinami į Trakus, Rei
~ Kini į Londonui — ušklaufcė vaikinas, kada Olive
I r Šypsos skaisčiais spindeliais;
portreto kabo nedidelis Pa kia važiuoti apie adynų lai ris galutinai pasisotino.
.Ii laimę, gyvybe iSnaujo gaminj
Dom. M, Andrulioflia,!
nos Švenčiausios pavcikslė- ko, nes apie 10 verstų kelio.
— Taip.
Į
(lėlelės tuo* diegus išleis.
65 Davidson st.
lis, kurį kunigaikštis Vytau Atvažiavęs i Trakus, juogej j
—Turi kur sustoti
Lovvell, Mass. f ' * t
Prie darbo ji žadina gamtų—moėiutv,
tas visados su savim turėda mieste nieko nesitikėjau pa*
— Ne.
•
Nes šilta, nes vėjai jau liovėaiputę.
|
v ę Čionai prie Vytauto por matyti, skubinausi ant salos.
— Turi pinigui
treto tuojaus yra graži kop- Gavęs tada luoteli trumpa
Kvieslys šilumos, — mųs laukų piemenuks
Ant. Tuil^ėnis Box U9 B
— Ne.
lySia, kurioje randasi relik me laike jau vaikščiojau
Išvarė jau bandų gauyt,
Plytttotith, Pa.
Navatnas vaikinas švilpterėjo ir įsidėjo rankas į ki
vijos Jv, Kaaimiero, Lietu- apie senovės Lietuvos Ku šenių*, kiek trinyėių rankovės jam leido.
Jis žino, kad kojos jo skaudžiai sutruks,
vos kunigaikščio ir apgyuė- nigaikščių rūmų griuvėsius.
Bet eina po balų braidyi
Julius Bukantas,
— Ar tamista gyveni Londone I — uiklausė Oliveris.
Nuo
elero
graži
regykla
Ir
jo, Šioje koplyčioje raudasi
Jis įsižiūrėjo \ tą ilgaspami.
94 Blackstone st.f !
— Taip. Gyvenu tenai, kada sėdžiu namie, — atsakė
daugelis lenkę karalių st<>- teisingai tai yra tikrai kuni- vaikas, — Menu, kad norėtum gaut viety Šiąnakt pernak
Iš timarių liesiu parlėkusi garui.
Boston, Maaa. |
gatkdtiftkiem*
rūmams
vie
vylij. Pasakoja, buk joaioa
Antai, užsimovęs naujus noralgus,
vot, ar net
i
ta,
Čionai
man
bevaikščio
kadaisia buvę visos iš sidab
Artojas išein su iagre.
Jonas Ramanauokas I
-^ žinoma, kad norėčia, — atsakė Oliveris, — AS ne
ro, bot pakylimo prie* Mas jant prisiminė eilės: Vai is miegojau js> stogu nuo to laiko, kaip išėjau iš namų.
135 Ames at.,
į:
Jis plėšo sužlugusius, juodus laukus,
kolius laiku, sidabrą sutal ko garsinį mums Trakai iš
Brockton, .Maaa. j
Namon tik sugris vakare.
— Netrink sau akių iš toa priežasties,
tarė jaunas
pino ir apvertė tėvynė* ap senot Nes čion kunignikS- vaikinas, — As grįšiu i Londonu šj vakarą, ir aš ten pažįs
Jam rupi, jis dairosi, taikiai sustojęs?
B. P. Miškinis,
gynimui, o stovylas padare fliai Lietuvos gyveno.
Dar šlapia, o reiktų jau sėt vasarojus.
tu vienų godotina senų ponų, kurs duos tau vietų uždyka ir
Box 124, 35 Arthu)?
Kadangi trūkis į Kauna niekados nereikalaus pinigų, jei, žinoma, koks nors jam
13 kito metalo tik pasidabra
Migla apsiaupti jau garuoja laukai,
i Montcllo, Maaa.
v ę Pasimeldę prie iv. Kazi jau neužilgo turėjo ateiti, pažįstamai* ponas tave perstatyn. Ar jis mane pžįstai*
Pajutę vaisius šilumos,
miero grabo, apleidome ko tai, neilgai trukęs, sugrįžau o, ne! Suvis ne. Kur jis mane pažįs! Žinoma, kad ne!
Linguodami ošia galingi raiškai į
B. Voraocky,
plyčia ir ėjome pamatyti ka« į Uindvaravų ir nusipirkęs
Cia ponaitis nusišypsojo, lyg duodamas suprasti, kad
Jie liekanas piaMa žiemos.
257 So. 33rd afc,
ttdro* turtus, patalpintus bilietų leidausi į Mauručius. paskutiniai žodžiai buvo juokinga ironija, ir dabaigė savo
Dabar jau smagu jų pavėsyje būti,
So. Omaha, Nok.
bokJte. Čionai randasi dau Čionai pasisamdė* arklius, alų,
Ten kvepia žolė, ten kukuoja gegutė.
gybė labai gražty ir brangių, nuvykau | Veiverius, pas
Toks netikėtas prižadėjimas pastogėn buvo perdaug
Viršuj debesėliai pritvinkCt juodi,
Stanislovas J.
kuralienty ir kunigaikatie- kunigą A. Kkaržįriską, Juo Ufundantis, kad jam atsispirns; ypaė tuojaus užtikrinta,
Per regrotĮ slenka dangaus.
Box 889, Lovristou,!
uty rankomis siutų arnotų ir gei buvo nubūta, čionai li jog tas senas ponas be abejonėa duos Oliveriui gerų vieta.
Žemelė nuo sniego sušalus, slidi,
kitų bažnytinių daiktų. Čio kau ant nakvynės. Nedėlio <*ia tarp judviejų užsimezgė labiau draugiška šneka, iš ku
Oaivinaucio trokšta lietaus.
Pr. P . Ju8keYi8*>
nai taipgi sudėti vainikai, ję atlaikiau siunų, prieš ku rios Oliveris dažinojo, kad jo naujas draugas vadinasi Jo
Gird*| atbalsiai, lyg kas barasi, niurna:
<
331 Jaokaon at.,
kuriuos lietuviai ir lenkai su rių buvo procesija su Šven nas IHnvkina ir kad jis buvo ypatingai numylėtas ir jau
Perkūnas paleido galingųjų burnų.
Lawronce, Maas.į
dėjo prie Vytauto portreto čiausiu Sakramentu, <> ma kinamas rirtaiiiiėtojo seno pono.
Senatvė k ritinėdama išlenda lauk,
Grumvaldo triumpo p a m i l s *o* mergaitės, grašiai paairė
!\ Da\vkiuso išvainda neparodė, kad senasis ponas
ockas,
Kad kve}uaB«io oro pati^ukt:
jtmui. Ant lenkų vainiko dę, mėtė, eidamos, gražiau perdaug paikytų tuo», kttrhi<« paima savo globaB; bet ka«
mdo.
:Jrd Ht„
|i
J i amšyjė matė paauvaiįį daug,
yra loki* |>ara4as: Zwyeie*< kviatkoiesl Net miela buvo daugi jisai šnekoj* išrodė vėjavaikiu ir toliau pristpafcino,
rooklyn. N. įfJj
Bet m^ri daugiau jų sulaukt.
epm jM>d Unumaldem, firo^ žiūrėti į tuos mažyčius aniuo kad tarpe gereuaiųjų paiįttaitių, jis y m iimmm* kai|s.
Kiekvienas pavai»i?l|*veikin>ankstyba,
JjlglelIoHow.Ant lietuvių vai lėliu*, kaip^ąnt ji^ skaisčių "Oalunis 8uk«5iu>'\ tai ohveris nusprendė, kad visi pa
N*^s ten ateitis ir gvvybė jam žiba.
ti$kf): Pergalėtojui po Oruu-: veidelių, fHtousė džiaugs- j mokinimai ir privadžiojimai atilojo pono matyt eina ant
j
?*t<fa- Vilniau* liefcrriniį
vįjo. Taip įsitikinę* Oliveris paalaptai sau prižadėjo tu
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protestuoja, išskiriant arba nas brvirnas naris gali būti

Konstitucijos

reikale bu guneviiMui ir kt. Ir Httsbur-

Pad tfcavojimaa.

•

iAmetant straipsnį *'tt sykius agitatorium. Tame pat.dv. vomo rasv dau« nykių kun. go apiolinkės kunigai uoliai
Kloniuftiaiujionmokyk
pasigert**, kuris buvo pri- vadovo laiški* buvo pažyinė Samusaiėiui, kuris buvo 'darbuojasi.
Literatiškosios "Lietuvių
t!— tarė Audruti*; — go<(
pažintas NVaterburio neimot,ta: Jeigu nemokate rašyt, seimo paskirtas paduoti ja Oaila ir laimi gaila, jog Viltis" draugijėlėj gyvuo
iu» pavaik&tHohiu sau pa
4Boston,
u Mass,
%
\
jTuomi seimas Bostono u*m- tai reikia pirmiau* issimo- Mpaudon, M nekuomet ne-1taip garbinga organizaeiįa; janėios šs Kiryliaus ir Meini** paaunmulysiu upiVje
M
Apr.
8,
JMt.
baigi
labai
puikiai,
ui
ka
kyti
. Ant tųfcodiiųmo* su gavonro atsakymo, o nuolat; j a u n n s < , dienose, o jau pra- todljttttl Seminarijoje
^
ir kompjruu Onutei vainike!
turimr
derbi "l)r." Uodakrija.
l>asidėkot kuo. T. Ži- Į nusižeminimų atsakėme, jog kuopos reikalavo konstituei-|
(|(l(|a varžyti ne mufti, prleSaiUegium'e
Orehard Lakcs
If*iuiėjv» knygių* iv snsiu1
neesame mokslo vyrai, o dir jų.
Minti*,
jų. Matydami, jog Ilgiau jau rmuuklin
(smuklių tuvimiv
tarnai), h*f
bet t.u
tie nn.
pa- Mieb
VIM sąnariai taria
M vi*
įtua pi> tiltu, jis nuėjo sau Batėmijv 17 No. "Uratu ilinskui,
užsibaigus seimui viskas baine. kiek galime, primin- nebegalime laukti, susižino-|tjH pįnneiviai,
miosirdžmi aėiu šioms l*eiu, Nuftibtuto jam vic- goM atsišaukime į visuome buvo
romu, bet padarius at- j darni, jt»g tie. kurie statosi
vaikdtMoti; pamatė jis ne \Vaterburio kuopoa L. H. sisaukinuĮ į draugijas ir vi-iniokytais, o vienok isbuvv jesueentiM visa valdyba,' MvH w l l l n o m , Hi|pnosnidakeijomh bei Leidėjams už
mį Jonę ir kvietė jį Hnjungos, kas iiuk šios orga .miomenę, idant visur rištai visus metus, nors ir mnfta pasiuntėm \ organą atspaus-j„bstinentai, kaipo ir iųs, i»iuntlnėjintą v«ltui savo
ti pagal seimo nutarimą. At-I
,
r mmn
t||H t i k s l a K laikraSriu: -ftaltinio*», ^Va(ūdyti**.
u^aeijos konstitueijos ttl ; i k u ( (|8 {f ])hxtmių BlaivvbV, uaiiij buvo, bet ir dėl tu ne hkc darbą ir itaiuntiii*JcB r u ]| n | |patinka,
bet turime I *»vo", -Vilties-, -Drauge
Negaliu!
tarė pie- pūstos No. 12 ^valgidėii I ^ n r k n r i ( > virAailMnL '
buvo u/vestos nei knygoe ir kuopoms, gavome tuojaus•. !t|ll„]m
d v t | m i t a r i i n U B g e l m a 0 įjos» "Vięnybėa", -Lietuu man veik kaiminė ga pnes kuruĮ \\ aterbuno, y o | 1 | | i
net
tik
tada
likosi
davesta
]||isk||
UŽRVninu|
lt kiaulės gal į roputes kuopa protestuoja, mes, |t> a K į t U o t i j ) 0 jmVelijimo dva- P i l n u tvarka, kada pasiliko antri, koimtltuclją, Ule stą j e | K U k o k i c m k 1 a i ( l o K h , H t t i J v o a " ir -Draugo". Taippat
kun. RauniMlfiio, kurioje ran(ln< | y g | n R n t t]mų kMAų
aėiu ir toms, kurios pirmiau
tn
k» galvijai į javus BU- miau pasiraftv ^jungos vii
" sisko vadovo. Nusistebėja iš raštininku lemo mokslo vy. yra visai naujas vardas duo- t a t Mk[Ą
, a n k t i siuntinėjo, bet jau perstojo
kmtvhi
viena* maudyki*!
Saiėiai, su širdies skausnm tokio užgvnimo atrasėin at-!lttHi Uvi «tHko darbą šimte- tas sąjungai ir visi kiti
, f t u k ^ niuntinėti dėlei savo nei8gamĄmu% t n j kft ,
le upės buvo gana didu turime sį dalyke iSvesti pib gal, išreikšdami, jog netik Hopai vertesnį, už k*) turistraipsniai ne pagal buvusio m | l m k m i t r v h o k o n t t s ( l n m i Įėjimo.
ma*: malonu butų non Švieson, kurį gal ir per
ka męs, virsaicMai, turime *"<' pripažint garl>v no moks- seimo nutarimų.
Į Su augSta pagarba Dmih
ju8t; iAmotincgimuH.
pasirinkti, bi*t vie- ilgai slepiame, vienok yla
tiestį agituoti ir platinti Blaif lui, kurio nežino kaip sūnau- Nežinome, ko toliaus mu- Mažiau pasididžiavimo, o ^ j ė l ė s vardu:
\m rieftntauti nemalomaifte stiuku užslėpt, nes Į
^
M , p k o ? . j A< M
dftrbu,(
sų tie broliai reikalauja, tur j daugiau darbfttumo.
Pirmininkas — P. Lapelį
Paiaatė jia pievoj*) mer- pati tuojaus savo xcuh) )H\- v i n | l | k H}>
but ir jie patjs to išaiškint j g a v o rftn k a pasimsome:
ttf, kalvio dukterį, iv sūk rodo. Męs nuo virsminėtos
Kastininkas — O. Česna.
nebegalėtų,
Mum
i
aiškiai
Norkūnas,
Hąjungc
M> A
io* — Mariuk, eiva vie- kuopoa turėjome ir dfkUgj
IgOB ŠŠ. K i r. ir M et. Seminarija
nurodo,
jog
JUOH
piktina
tiiinmm
itį jau riešutai pribren panaiiŲ laiftki), ir kaip ktiriej
pinnsėdis,
taip sparčiai kįlanti Sąjun- Jonas Jarosaviėe, L, B. 8. ir KolegijimVas, Orehard
lt
i^ jų geriau butų tinkami;
Lake, Mk>b,, U. S. of Ameri
jBfa, prie kurios kuopų de
sekretorius, ca.
[H Ntgaliut — tarė Ma dar 1**1 amiiuj, bet ne *ios
šimtinis priairailnėja, uo Paulius P, Mikalauskas, L.
[GR1PPE].
lei — as akimi iolymia; gadynės veikalams. Žinoma,;
Nelauk pasirodymo pirmutiniu »p liai pasidarbavus kunigams
B. B, kasierius, P. 8. Kitų laikrafiiMų mel
nupinti vainiką nin- dėl meilės tikėjimo ir tau
mreiikimų HOĘ MTOJinfOt lifot, ku- Jusaiėiui, T. Žilinskui, Urdžiamo t u atkai^toti.
broliukui ant kapeliu tos, su kuriomia muaų Są
ri* yra tksttdoįtmjyi ftlYot, koją, banaviėiui, Krasnickui, Dm L. 1). H. Kasos globėjas
K. į^akiekas.
ftalUt kroola, ksritli spima, įkuria
i; riešutauk sau svei- junga risasi, turėjom viskąIr palliU kojos ir t.t, bot tuojsui
uMaikyt kantrybėj laukda
Ysrtok
ABiiriuti^, pamatę* lekiu- mi ateinančio seimo. Minė
Dr. Richter'io
» kregidutę iv tupliuSii, tam ataiSaukime \vaterbutfc t*r*? "tai, Mariuk, rieėiai primona Bostono sei
i? krtgftdd įniramįs ma mą, bet labai toli toli apsi
r l ' S 1 1 ? ? i y e i k t t "Nuo uibaigimo n kuracijos Severos Kraujo Valftojum", sako p.
inau n*)bua nuobodu",— lenkė su teisybe, nes kas
Jos. Zidek, 2714 Miilard ave., Cldcago, 111., m'sao visas organismas jaun.isniu pasidarė ir
Sulyy parodymą ant popierot, ap
jaučaiosi visai sveiku*'.
Klysti, Andriuti! — link užvedimo vien tik ab
ittksnMot bonkute.
Mari: ir kregždutė stinentam pilnųjų tiesų suTaipgi paiekmingaa nuo r«nunati/tno, neuralgijos ir ftul^io.
k*to dyka: ji gaudo mu- silaikusiai kaipo metams
Saugokis padirbimą ir iiOrok, kad
rabalua ir maitina savo kandidatais, buvo užminta
pakutis ilrodytą visai taip, kaip Ms
utėlius vaikelius; bitė-gi bet labai neaiškioj šviesoj
paveikslėlis ir kad galai butą ui
peeėtyti su mušą peŠMyjimo itnk*
ka medui medžiaga: ji ga su piktumu, žinoma per \valiukaiH, turinčiais ikarą. Kitaip jus
įVCR/j
Yo smarkiai įgilti, jei tu terburiePius labiausiai agi
gaunate padirbtus vaistus.
>*»c
' «
Uikabįsi.
25c. ir 50o. bonkutė vaistiny^iose
tavo mūsų dvasiSkas vado
ir nuo
Aildriukui koktu rados, ir vas ir nežinia kas butų atsiti
» »**. i# «rt t«>n.
įĮpfibefcinojo, kas daryti. ko su seimu, jeigu ne kun.
F. A<L R1CHTER & C0„
kiekvieną pavasarį gerais veistais apvalyti! sava kraują,
pamato sona žvejį, ku T. Žilinskas, kuris plaeiai
o tais vaistais visados bus
215 Pearl SU New York.
eldija beplaukydamas paaiškinęs apie Blaivinin
lu* itikratlnėjt).
kus Lietuvoje, su kuriais
cec
*f* Dėduk, malonu butu. jisai pats uoliai darbavosi,
• :
paaiirBtvti: pavėžvk visi ant jo kalbos sutiko ir
; UiteomiirTANO
tmmi num
.
i
r;. f j į,
o!
konstitueija pasiliko priim
#U Nė v laiko, broliuk! ~ ta sena, kuri per Waterbuf iuvininkas: — skubu rio seimą buvo padaryta, ži
ą&* cw* ***** i
ifikrėsti: tuo bėgsiu noma, tų pačių, kurie dabar
itan parduoti ir vaikams
" iaVikitaiflirtisaISs.
\btxm bei druskos nupirk— THE —
Apvalo ir pastiprina kraują, prašalina išbėrimus, pamt> •
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Pain Expeller,

i

Turėk tai

i:-

'X

i!
M:
r
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11

Kraujo Valytojas

i

People's Bank,

*

Public Sąuare,
WILKB3 BABRB, PA.
Moka 3 nuošimčius nuo
aip taręs, greit grįžo prie sudėtų joje pinigų. Atdara
įp ir, paėmęs knygas, bėg- nuo 9-nių ryte iki 3-jų po
laubėgo mokyklon,
pietų. Suimtomis gi nuo 9j
Ksav. Vanagėlis nių iki 12-tai vai prieš piet
ir nuo 7-nių iki 8-nių vakan*
T
ilnre! Av iinai ką, Antu- r o
kad tą prasikaltėlį su (lera, saugi Banką, uždė
line ktvja negalės pakar- ta prieš 40 metų.
THE PEOPLE'8 BANK,
WilkesBarre, Pa.
ipitanas: K(»dėl?
Ilferė: Užtat, kad tik su i<Mams*amin ^ wr*r
-—n T
(Įrro imogų galima pakarti.
—-

^^Aav^P^Ha**

*

i

• •*

Ką matant! — tarė Au
tisu -*• kiekvienas dirba
Rengiasi savo daibą pa|fti: g*Vla man dvkam val-

•

laiko ir dapadeda inkstams, prašalina pailsimo jausmo, priduoda gyvasties, sveikatos ir Jejrą visam or
ganizmui.

.

n, M
1

V/f P. SBVBRACO*

•

SSSH^'^^
O;0A*aAJ«*

Doleris už botika.
L^^

f

Greitas veikimas

Duok j a m reguliariškai ant
pusryčiu.
Oubro Obuoliu Sviestas yra skaniausiu valgiu jū
sų vyrai pusryčiams. Įdek jam duonos ir dė£f o
huolių Hvumto, ir tegul jis paW ant dunos užsiteps.
Hkaniausio užkandžio jis neturės.
Crubro Obuoliu Hviestas padirbtas sulyg tam tyT'ia reeepto, reikalaujančio duutf priprovų. (iardesuis negu namie padarytas, ba mes Žinome, kur gau
ti snltl/iausius obuolius, o mūsų priprovoK importuo
tos ir šviežiai uilaikomos.
Sudėta aveikose emalijuotose dėlėse ui tai svei
kas valgis. Šiandien pirk dėlę. Pabandyk.
H)e. ir
2fu\ didumo.

*"•

smmo smagumas

Kaina 25 ir 50c,

t.

i-*

užnuodija muos viduriu užkieto*
jimaa. Jeigu ^ r i nusikratyti vi«
durių^ligų ir turėti gera, sveika
apetitą, tai imk

i

S

Į i

:;«
į

:

Kaina $1.00.
»

Visi augliau minėti vaistai parsiduoda aptiekose. Aiikial pasakyk, jog reikalauji
B08 M vaistų ir neimk jokių kitokių, jeigu tau siūlys,
8everos Vaistai yra tikriausiais apsaugotojais šeimynų sveikatos.
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SEVK- (
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Rašyk pas mus, aišku pamokinimą apturoai dykai

RUBR0

kapitolo su nuošimčiais
$380.000.00.
1} Moka 3 nuožimėius nuo su-

Gryno
Maisto
Produ
ktas

|i:EDAH RaPID
I0WA

W . F. SEVERĄ C O

''Vil^r^^ci

i!'
.-a

u

laaluktUMi prolobi
-

' i

—

DYKAI

•

m

• • i-n

• Dovanos mušu kostumieriams

If!

— mmmmm
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Viskas, ką Jus reikalaujate, tai
al'io mopasimokyti

DYKAI-

ii

i

kykloje, kaip

apsi

•

11 i m i l M I l J H I U •Jl'UWMLH1

Pabėgo
anislnvns Ma,į*kwski.s, \\y\v
m**U) lunžiaujt, 5 p4dŲ
j^Ag&s>i««. geltonais ūsais, jms
H% n^^is nulinktu*, laikroiMH ir visokias nuvnina^
iny«lnv.», moka kulias kai)I<IM.
Oyyiuu) aut Stanton
ir jau i\\\ mėnesiu, kaip
|MioK\ Kas nj>ii« ji pranauH (luvnnu į^M\ P*aIMlirtiuui Stmgiul,
t
IWJikea^B«irrev Pa.
!

l'YKAI: •* f»|rkU $V#II »WM» g#ri*«t.4% tkl.oką ,|*| nikimo at |e.oo, It4j| mc» pAv^liatun *tu«rii itoirinkvi *»w^l» 4yk»t. k*i\«> «lt»v*uą vt*n<| U i»iir<M!yt^ Ht>
hm i U U l ^ l» N»U.IHU«U« i»»|nirtut>t»« fan«ft*fH< m\ Ii 1*1* »ili*U»« tfuh* Ir r«lior,tH, k*«r»» »*h*» fr»*Ui nUmniim. K»žt>** trnl) nttrrnifti IMIVO naimiM* yu\kų
kono«rt% «lnoii| ir niutiko*. t. tu*li*
Armonik » »- Mn«>vt^ \ 4 U k . w f*hr»Koa«B |>lu»MiitiiU balwit% »ot*U ir nur.>l»m*l*u 3. ruHun »t*Inv*n Uikr^lt« iw
muMiką.
KoJart »,vk, nai<ik* K»»J»»»** t<» nii!»«|^
4 Puikini iit,i!»vt*i, g*r»t iMifttik^uotM Uikro^li h* \Ytmm* Hrb* m t* m m*. &, l*uik«i* «t*l»Y«*
H».rv»»ąM iširti p««M»Urit»H, *ail<t«« fffcr.iftin W«k»loW* S JMIIIUH, 6 v.lrlMtif, S .U»ieliu« *»uk*tun, S «»>«», X p+%ti* 4«t tvirto ir virau* l»ukUuk*«
1 rukr«un. S. Maliau tWl n».*ymo. anl kalto* kuiną* gal >lrt»kuoit vani^, ^a tik noi <
KatelvMBk tuk*l«a*ro<aa, 1 *ykia» aauua nu uraliai UUirMa raakali».

truiiv «a)|itfut. I'uika* krutia .IrI alau* »t» |»«kav»t \ t»r|» dririy

lunaa amaika, 9 tr pu*
p u i * ,«iiių »ug«tn> m Kr**.»»* t*«l»rl>t«*«* 0|f»»r<>m*. pitr^Un/ mnnu V|IM>
kia* «4#liaa. Kalaą aykl, kaip tik f>ak*l*m< krart, |rajiaa taaidka kaip »»v }««ftatrtit k, tatfik* parauda !»wo»laHt U » » «Oaa 4*vaa*» ai#ko daugiau »«»•>
J**+ maraUaUiu^MMs tik I M raktira«a4avotamttn muta rirw% auva )ia>i«tamU)a\a l^tis
fi»IV*kit mum* Ele rrata aiark^tata ir maa alataaiat Jum W l«r»k»i»
tąbektm vrMrft IttOU tf fieia i | Mtf iltikl^ *\v*U ;itkąl Aftarrj* Ui por «k#(irua% uiaitakaaila UkuaiiM |ft,W. Kaa aut gali apiiurtti Uvora^ atimant
1

akapraae, o jrlfu »«tme taip. kaly faraiaotm, ta) falti Uvorv aaiato

6NGLISH-ASIATIC TOBACCO CO Dap. 5.

1 1 S C. 7tAi 8L, Naw York City.

•
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i

Severos Rūgštis Pilvui

i •

I

Oor. Mrtnjl Water Sts.
MttTOH, PA.

I

*

•B

Severos Bahamas Plaucziams

i'M.iu' K .t.»«<r>»l (r mttinum t)«HU>v%^ ym «)>«..]hal*kai «ryni
Ir tMfcilrbti t* ir«rt«uilti pruduktu. $100d\K«lm ktokvttA*m, kuro
i M j«n»v koki prteinatią.
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InKS Bsnkf

i:

būtinai retkalinffaa ilsigydymui
nuo kosulio ir persišaldymo. Greieiausia ir pasokmingiausin pa
gelbsti.

i į

pradėti uždirbtus pini
į j^rą Banką.
; Męs priimame net po vie
ną dolerį.

* • ;
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Tai neuiium jums dutg laiKo. tik Kelias minutm
iniK luiKo, K u J iMHišhinus y ••r:i< upat^bes
Nauju pavasario aiutu ir paltu.
Išėję i* tįiano moKyklos, moKetitc K*rai apsirengti
• 10, $15, $20, $25 ir $30
tai mano kainos. Au»iKit« persitikr nti ir paaimieruoti.
Manoftiuui:tiriei numi juau k»rnolei r tiKa jum*.
M..ti.r.šKi plniciai r»u.. lietaus .<: .oo verti uft $3,^B.
i'

LOUIS
South Mj

•'•

•"•

KIRBY'S KRAUtUVĖS.
Wil
i

m
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pepamirškite pjy,
„1

jįog specijaliSko alaus

h

B* i ;

ii!

rchants

Oster
Brau

Kaįpitolas

au perviršiu

11

'

» • • • ! • • ••

$166.000.00.

Norkūnas,

išj>Mduvimn\ praMUiėjo 1% m i ( ! lSmdutų pinigų, Galima
]
lietuviškai.
tevninke,
U d. balandiliK 8 U 8 l w įtekėti
Jtiitvie dar nemėgino IUUSŲ: Maijudagus patarnavimas,

Oster
Brau

Ii I

3V

GAS DARO P I N I G Ą
"•

WP

Gryno maisto ženklas aut ^ * * *
kiekvienos bonkutes.
l.ietuvviatuH

STEGMAIER BREWING CO,

RTH SORANTON
NO]

v

X902

BANK
North Main Avenue.
Scranton, Pa.

I HiHSKmron Klusui tsfeflftsittVMiiKKOCKSiayiiNaHitM.ttuitiiK
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LIETUVIŠKA
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Kasininkas.

-i.

islas Lietuvy*

*+»%%%++

AGENTĄ,

Si

* «a«vaaye«

137 MaiU St.,
\Wllkes-Barro, P a .
ĮffiHnBBHamirtK»K!aofiBag)t'j'K'>.M
ivMKmammtummm
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mmmmmmmmmmmmmmmmmm

nii***iau*n

Kimmsnsssmitt tfflfflwinuffl»:
Lietuviškųjų Šv. ¥Cazimero
m

Seserų Semiinarija
II
» • % « • *m>i»

i

i

n

ii
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UetmiSkoslon Heaers priimna pas save merKaitos mokinimui ir isauklejinml Heminarijoje prie reguleriškojo mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama, nmtiha, paisyinas, siuvint'jiinns ir taip toliau.
Reikale meldžiama kreipti**s prie
Perdėtiuės Šiuo antrašu:

Motinos

Mother Supt
er/or,
ST. CASIMIR'S SE
1MINARY.
6700iRockwell Si., Chicago, Ui

• • » —»
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krutinėję

atrukimo
ima arba
otulio
yvumo sprando
kaudėjimo
muote
aukų ir
ojt).

m ••imi

• ••• ••

pabaigt* daktnrllkf) niok«l)| uolverei*
toto valuttijoa Indiana, taipgi pabaigei
kvotimu*t augiciauMloje ir Jau paakutl*
mokvkloje Kew
"io.įo d aktarilko.le
a
Yocfc * coat-Oraduate Medlcal Bchool
and Hoappltal, kurioje Kpocialilkat lAailuvlaa nyvdymo vinokig Niinkiauaiu Ir
navojinju[avmlu Ilgu ir įlaryme operacil<f* K* ^ mokslą igauiui var
iv; i'uhaij
dą nugi t o Ir diriaio ttaktaro.
sotaa J. Slanku* p«r kiek lai*
I >r. lUn
ko buvo ralettavu dakta\u .miente I n
dianapoli*e, lnd., kur t u n \ | \ didele prak
tiko gydyvmr Jvairiu ligų, atlikdamas
savo uftdiuoli kuogoriauHlai ir utgaae*
dlnandial iiuonijai,
dahargi, paaiA\ l'lltVM tII
ubui tavo brolly tautiecly, tr
kad apaailigoti jun<( nuo taoaudojinio
A* r naaąsi
liatAkua <laktaru?4, irvngtV tavo
«»<i»j> n am
flinj tfgonhtitj' ir
Kviačta Bargančlut
i

paa save, ta

.lelgu sergi, ar kenkia kas « valkatai, *kub*l Ikrelpklea pa* mane, ar ypa
Mikai ar luiAku, o buai llgydvta*, Jeigu kiti .lakiUaral prlpaiioo ligą nei«gydomu, neabejok, ne* ai turėdama* didoanę prnkliiką tr auglte^n) mok»lą, tau
pageltusiu it sutaiksiu tikrai brolišku ir <o)lint»HK;» riMl;i. Kioltvietuift ia at
aiiaukuNlu l>a* mano atra* toUtaga daktariška ppagolb)) ir patą piT-itikriM.
Itad OHU pabalgv* dldeanj daktariška oioknia ir gaUle Ktirlmi jry.lyti. n»gu kiti
daktarui avotltntauoini.
APSIIMU IAGYDYT1l
.iii.i
KMO fsaumathrao, skaudejinui Ir geliam sąnariu, U l i l l l l l 4 l r i ' M i I P š , , n n

'•

*«*&?£

> \ d o l f Blau,
Union Ticket Agency,

103 X*aokawanna Ave,
Scranton, Pa.
Taipgi turime savo krautuvėje daugyby viMukit; ma Idaknyglu ir svietUky
knygų viaokio*e kalbose.
TELEFONAI: N auja* a03 — Bell 062.
i

.

"i

50 ,000
YGU

VysaiDyka i Del Viro
•<

yx .**

m

Ta knyga yra atebuklinga tr alu »ta yra tyk del vyra.
Knyga ta praatola, stipraatai* lodai ala pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, taifydltl nuo osnuodijima kraują
arbanypill,nublcgima siekio*, patro t it u atypribc, pufk-4*
tr kitua tlntletlmua,
negromialavlma,
patrotltu
•typribe, pylva, ktapensi, Inkatu ir pualea ligas, runiati-fnia. Konorrhc.ca arh» triperi, naitijal Įgauta* lyga*,
atrietura Ir vy«a« vyru lygr •, gal 1>uti Ueidou>*» i t t
nauiuHe prlvatilkai. alapta ir labai pyffjai.
Ta, dykai Įgauta knyga, paaa kia jum* kodėl ju*
krm.it ir kaiti galit galutina] tsigy diti. Knyga ta yra
kra-ttuvd limoa, kairus turą l i n d i koinaa vedė* arba
rvedeevvra*. Ta kny^a yra pa ralita par Daktarą,
a*ra*a**ydave Ilgo lajka tyrinejimu tu, apecljaliaku
lygu. Tom^ kit, j<»j; ta kuvga yra aluata vynai dyki.i,
uiiii'^kiiu \\f. pa^to, iiivf uf.\» c-i '. .i kon verta. Neaiutk
firknkiu pluliuMi, tyk purafcik aavti vardą, ir adreaa ant
l«mlaoH jiaduotu kuiionii, katrų alu «k mums &endena.
D Y K A J C A i r r r s K N Y G A S KUPONAS.

S

D s. JO* LISTII a co i tes H r<n
kmm, CVlotvt
O Himnui, Tattit ' i > u •! "J u i n U i i ^ \ •ti>. ulirfima,

a» n o r ė j a u
•-.•n., junti k ii T t; A Url vyra.
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KAPITOLAM - trylika milijonu c
SUDĖTUF PINIGU -.. vieruolika ir tris r}vertis
doleriuu.
;;] PERVIRSŠIS — vienas ir viona čvertis niilŲont
»! M
. i Depozitor
riu su viršum trylika tūkstančiu asment
S!!
P)EPOZlTUS PRIIMAME PER LAIŠKI
1GNOTr A S J. D O H A N , P re aid *n taa.
A N D R I U ? J. KEEOAN, Vice-preaidenlas.
A L F R E D J. viURPHY, Sekretorius Ir I
ANT A N A S H U R S T , S * * , Pat*
n
M H * » ^ M r MU H MM KM M M M U'M M UTt HM ĖfOBSĖBBi
J<*,M MMMAtM.M u u
U«Hrf» K M llltM »l H M S Jf U • i: > C | ^ H
męmmmmąmt* i i n

n

" ' "

I m a n t i e m s dav
lemplioriy, nule idsltima« <|i<leli* nuo
llmtis.
liauna ma p a s :

wv. v.
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I A I A'

.1

,

i

1

I

t

l

egtine" ir „Katrii

!*SJ^|**%:.5 U

.

'4 ijp.iįt-

11

KAINUOJA PO 10 CENTU

VARNAOIB.IS,

318 So. tth 8t ,

1

ŠĘJO IS SPAUI »0S DAILUS SCEISfli
VAIZDELIAI VARDU

Brooklyn, K. T ,
mm

n.uLvuminmxmm

Galintiia

j

-NAUJ.\

„Draugo" Spaui

KNYGA-

BIB LIJA
arbaav, B astas išleistas.
Tik vienas šit as šventraštis yra
kata Ūkiškas.
Kaštuoja $ 2 . 18

persiuntimui.

\Wltmmtmnmmam

•*•*•*

amu."•MBMmlIM.

Ittttt

>. I M

i . (• \ • • *

PIRtKITE LABAI NAUDINGAS KNYOI
•a

Adresas:

REV. S. F>AUTIENIUS,
Mahanc y City, Pa.
•

Wilkts-Bam
Deposit& Saūings

BA NK,
n PUBL 10 8QUAIIE,
WILKES
•
5150.000
Kapitolai
Pcrvtriit
Depozitai
$2.625.000
Moka 3-čią nu oiimt} nuo sudėtų
Joja pinigv*

..Naminis Vaiki
Auklėjimas"
'Katekizmą* Ap
Alkoholiu."
Kairnuojn po 18c au persiuntimu.

Pelnas <
nui niįailaiilu prieglaudoa. Galima gauti pas

Kun. A . Staniukyną,
So. Wood &..

CHICAGC

Banką atdarii kasdien nuo 9 ryto iki 8 popietiii. subatomis nuo
9 - 1 2 vidurdietlyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8.
Galima susik albeti lenkiškai ir
lietuviškai.
i

•••

L1

" ' , •

I '"

J. F. Oillls,
Pas ji galin ia Rauti visokiu
torielku, bliculu. stiklu, puodu. H am pu iip visokiu virtu|| j vei reikalinK u daiktu. Yra \b
M į ko pasirinkti. Ateikite p«r« S
j [ sitikrinti.

• i '

•i

i

i

»

—

—

• M M M

SPAUSTUV
1,'

II • • • • • !

IZZ

•••

NAUJAUSIA. DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA (JREITAI ATLIEKA

! į 103-104 8. 1MAIN ST,,

•

"DRAUGO"
1 [

-

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS
l 3" :

• m* iiiin^—www—i III i n mmmmmmmmm

• • . . . .

M M
.

•

KAMlKtt MOKYKLA.
OHAMAT1I K A angliškos kalbos mokintis b e mokintojo
V A ) K U i)l(KAUGAS arba kaip mokintis akaityt i r rnlyt
N A U J A B IH U D A S m o k i n t i s rašyti bo mokintojo 10c.
A B 1 T M R TPIK A mokinimui*! r ikiuidu SU puvoiknlai* (i
f. M I KsotaAmta,
BOX ea NEW YOHK^ OIT
EMS*Bawa*awusiiiJij.it.. si r-wrJBe*wH**«BaiB*aa*»*si

FAB

WILK1SS-3ARRK, PA. |
*aa#^*a«aa-!»)M>ai»S

•

Nuošimtis 3 , 6 5 metams.

tltSItltlatStl \MtUl

- $45aooo

BUK
VYRAS

Uideta 20 dieną llalnndiio 1853 metuo.e.

Kaim zįgiau$1.00.
kaip vlona og*

ao

•

:

garsi kardinole *\Vl*eB)aa6 apysaka.
Vertė 'mrTAUTAii.

A UBERTAS O. ORABLIAUCK,Ao,
Plymi>uth, Pa.
3or. EI n a Main Str.,

'aiutu i

J

^kius pinigu*.

•

rate uKNitenejuaiomis ligomis nuo kuriu mL»gali pagelbėt nė dakbūriai, arba paslaptingumą ligoma, apraA> kit man savo nasveiiiiAkiai (be užalėpimo) ne* riou eina ne tik apie tavo sveika*
inkiai ir aule tavo gyvaatj. (Ataintink, jog kiekvienas garbingas
ko paslaptį kaip ant iipailntiea). Uitai nesigėdyk Ir nebijok,
o mielai sutelksiu rodi, ir prisiusiu gera* gyduoles pagal tavo
inn kaip reikia jas vartot, ui preko labuii maią. Įtaikia raAyt
paa mane pridedant viaudos 2c. markę i int atsakymo, naa ki
atsakymo. — Telpgl mes reikalaujame gery agentu klekvie*
e mieste tr ju aplinkinėse. Agentai nuo IdetuviikaiLenklikv
uMirbti nuo .10 dol. ikilfl dol. ant mčnuinio. Uidarbl duodame
Taigi raiykite rolkalaudami agentūros. Kliek vienas Uetuvlikas
(i privalo užlaikyti visada mušu puikias Uetuvlikaa gyduoles
ant pardavimo, kad mušu tautiečiai reik alaudami galėtu p»*
įpirkti ir nereikalautu išduoti pinigus d ovanal kokiems nor*
«e aplinkose. ttornykal,ra*ykite parelkalisudaml gyduollv, nes
i ir parduokite mušu tyras Lietuviškas |fyduole*, kurias mes
Kasykite po antralu:

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

ff.«

.1, • M •

Gausmo

M

Hm

—•

vhiinkas ir Fabrikantas Geri ausiu
NKISKŲ-UETUVIŠKŲ VA ISTŲ.M
feriauiia
leslungio

**f^^ + -4i4*^t«<*i^

II

DItAUGAS0,
314 Estst Market St.,
UTilkes-Barre, Pa,
MTIX

Ypatingos Gyduolės,

i
11

klteftntad l r 6 a o :

Gyduolė
nuo
•trėnu ak .udėjimo
Degimo autinėje
aidėjimo
Oalvoa ik Kataros
įšaldymo
Uii aralgijoa
nuo
ii mdojimo
Oarklės ik
Jeigu MI
carai nė ligo
kuai^ gerai I
lą, bet labai t
ialtaraa ulla
*ayk teinybe,
<ą »u nuroti
«iikua ataeta
taip negautit
namo dideliai
yduoliu gali
ubgcriaiiHiij.
Itornikaa tei(
tat o itoruo»e
kiekvieną nui
ipgavlfcemi t
įerai nadarb)
f varautuojaiu

500 ir 1202 CHESTNUT STRI
PHILADELPHIA, PA,

Iii PAMATI]NIS

« M o E iey OrderM, siųs-!

* i *

C H I C A G C3 J E .
•H

arba

BERT G« GROBLE:WSKI,

VINCĄ TAMULIEVICZEt

|The BEINEFICIAL SAVINGS FUND i

»Mį
U N I O N TIC: K E T A G E N C Y .
l e n i a u s i a Liotuv iftka Banką Serantone
ir Vt*oJ(t Aplinkinėje.
i! i!!
Agentūra Laivaikorolų ant Geriausiu.
Unijų.

Hlnndia pinigui• kas d if II i n visaa da
(i* svieto; taip uli perka ir išmaino vilAdirba vi*oklua dokuuiMitns Aiiu-nkof- i ir Kiotuvoa lelsiauo*o.
k a* dien nuo 8-to*
onaa* atldarytaa
vai. vak.
lOtos i* ryto iki Štai
t p m i g U S , ČekiUS, I ralandai vakare

__

f

5
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p MM KMĮMM M'»CM0<
» « « « K M M » uu'u i(HlH « » a V MIMK
H M ».M M H i: » II K M M.M M lt M M MM M
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J O I CN J. M E Y E R ,

* n ? . n n M " WK "I" **M <LH H < 0 3 ^
M M M M M M M #H M l « K ^ %X S?SJ«l3f»SE
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Naujaa T*Ufonu 1070—R.
ao a Mark X l t , Wllke» Barre, P*.

—

L a i v a k o r č i ų i r P i n i g vu S i u n t i m o ,
Parduodu laivakorte ui tą pa$ią ]prekę, kaip pas pačias
kompanijas New Yorke. Siunčiu pi rugįu s greitai ir pigiai i n
visas dalia svieto. Prašau viau lietuviui atsilankyti su kokiais
reikalais arba kelieujant Lietuvon melId&iami kreiptis pas

Ii ,

V •

7

,-

Gerb. O, 1>. BECHTEL, Prez,. A. W. SELTZEI
C. H. MARSHALL, Kasierius.

[>KTA i p-1

Juoz; is Szukis, šVTril B buai paskutinis. į
1 Siuncian
Gėriai

Nuo• padėtųjų pas muni pinigu gausi 2 nu
padėsi ttrumpam laiui, 3 nuošimti, jei šešiems i
3 ir pusę? nuosimt. jei padėsi vieniems metams,
Gali praduti pasidelioti, jei tnri $1.00.
Malooniai kviečiame v ius atsilanyti pas m

PLYM< 3UTH, PA.

M. A. Norkūnas

F O T O GRAFISTAS,

1,1 '

IĮ

j

pi n IRU

Sudetų

POTTSV1LLE. PA

; First National
ANK,

i\ North 1aln $t», Pottsville, Pa.
&a>»a»»»##i» * • » • > * * * » * < » * * * » » *
įvairiam i geležitiiai daitai, tepalai, stik a«, dudoa, plasteris, \wmmm —
—
— — — — — —
įrankiai, .j partiniai ir naminiai
daiktai.
. . .
». _
• tu
Kurių
£
—
j
kaitytojy prenu——r,
. .
merata ps .«
ą
ISlDaigUSi, tiems

I-ii
I

i

Bank,

"

•"t*

Turi Kai >itolo au nnofeimčiais
$1 90.000.00.

SWALM HARDWARE CO.,

paranki viota-

'rust

| KAPITOUVS $100.000.00.
$7 00.000.00.
Man paveitut dar <i \S Mes ved anie visokį lega
PERVIRSI S
$260.000.00
bu* atlieku artu*
(\
I
lišką bia nį.
tiikai.
Didžiausii u ir saugiausia
;
M Ū S Ų bankoje galima
o Banką inies to.
susikalba &ti:
lietuviškai, (S
ti: lietuviškai,
J
Mnka 3
iiiumitticiua nuo
I ST. IAWRENCE, MASS. lenkiška • vokiškai i r \\ sxuU,U} i u j e
pinigų.
angliška i.
ia*<
"

<f

k tuupti piaigna pas inua. Kad
į ir inu>.utaimta numa prtdtHa prie auft*
ir 3 nuuJUm^iai, kuriuon moka
it padiilja jy^y taupimą.

^kes-Barre, Pa.
Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

patingai: tok arti u
guzikučiu metaliavu. anameliotu
ir padengtu coliuloid'u, larpu, vė
liavų Ir Karunu.

SUČEDUIMAS r o
AUGA. •> 112 PROSPLC

tepasi.skuhina,
Tai puikus
jcėrhuas, perviršijantis kittj
oįrtiVory išdirbinius. \M
laukite per laišką ar telefo
nu*

I

dmugystem. o y-

O, N. Po8tlethwaite,
iždininkas.

erineti Bujlding,
VVilke ••Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu
^ ant pirmo nmrtgage, arba pirkti
JJ namus lai kr<eipiaal.

Mahasoy City, Pa.

visokiu ž e n k l u

Mi

Jonas i 5. Lopatto

Coitipany,

Vienaūr s Lietuvis Iždirbcjas

litą?.

Lietuviu i A d v o k a t a s .

i
"V

oji liauka prižiuronia
Suvio.MiytiĮJ.Į Valstija valMoka II nuosiuieius
džinu.

Heai(į e n c e

L. RAlJCHUT
SPAIIOINA
P i r. i A i

