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Bažnvėia nors malUtė, tos teisės neturi. Taigi, jei buvo nubausta už vogimą
Uepslotai (Nau. pv.). Va
Oamta, tuomi k<> tur »avyje są — surinktuosius pini
brangiausio, t w padabinti gus: kas galima su jais veik bet graži, išpuošta; joje gie gu kokis "Blaivvbės" skv« Lydos ap. žemiečių viršinin sario 2(^1. (n. sk.) atvažia
rius nori įsisteigti skaityk ko 9 mėnesiams kalėjimo.
vo Lieįinlotuosna žomsarta> kuri buvo skaisėiausio Ir ti. Nutarta kasmet užpirkti da gražus eboras.
giai ir išvežė kalėjunan Mar
lą, ubagyną, arbatinę, ar ką
nmloniauMo prigimimo, Te po vienas egzekvijas ir iš
Daugai (Trakų ap.). Tu kitą, prifąlo kreipties į vy
Dvarus pardavinės, degu <*ėlv» motiną ir jbs snnų Jo
tad džiaugsmas, kuris musij kasos paskolinti pinigų rei
«.m»
•
Buvo nutolsti
sielas pripildo apsireiškia kalaujantiems nariams — rinu* labai puikią mūro baž- riausiąją "Blaivybės" val žės U dieną bus pardavinė ną Stiklius.
nyėią. Stovi ji labai grasio
jama daugiau, kaip 40 dva
ji Lekcija. Jok., l, 17-21. meilėj* Ir dievotume j dan ligi 25 rub.'ketvirtu nuošim je vietoje, priepat eiįro. dybą Kauno, pridėdamas rų Kauno gub. už neįmokė- atsėdėti vieną mėnosį tvir
to v{ėje t^s knygas.
Tš Nau
reikalingus gerbo markėms
j'My Ūmiausieji. Visokia ge* gaus ir inusų Karalienę, ku čiu. Paskiau nutarta apie
Uaila tik, kad nėra ch<m,
išlaidžius ir nurodydamas, jimą iždan visokių mokes miesčio jieum reikėjo eiti
i ras davimas ir riaukia tohu- rios altorius gėlėmis ir švie mirtine kasą. Žmonės noriai
Kadangi Daugai yrajne- kas prisiima atsakomybe už čių, Daugiausia dvarų par etapu Kalvarijon, etapas,
Kaip kilnias sutik<) su pasiūlytais suma
jj* dovanu yra išaugėto, nu- sa puošiame.
mažas miestelis, tai žirninių norimąją
inkurti įstaigą duodama Kauno ir Šiaulių varomas kas dvi savaitės—
įtttigianti nuo šviesybių tė- mintis dievotumą* i Dievo nymais. Kaskart **Hlaivyėia lankosi labai daug, y)>aė (reikia išvardinti: vardas, apskrityse. Kai kurie gana ką tik buvo išvarytus, Tėvas
|ycs pas kurį nėra atmainos Motin* įkvepia I Apmęsty* bės" narių skaičius didinasi,
per joniarkus. Het prekvba tėvo vardas, pavardė, luo stambus — pa kelis tūkstan prašė pavieto viršininko pa•iicd persimainymo šešėlio. darni jos nekaltoji gyveni dabar jų yra apie 350.
žydų rankose.
Tik viena mas, kur gyvena),
čius dešimtinių.
gorbiniuko, kad nevarytų, o
]jKea iš gero noro pagimdė mą, mes jgijame, iš dalies,
I t i k u v a (Heinų ap,). Kei sankrova yra lietuvio, kurią
indiktų čia atsėdėti, nes lig
f jttus tiesoa fcodžiu, idant bfl- jos dvasią; juo daugiau ger
Nauji paėto skyriai. Nuo nuvarys, tai pasibaigs ir sė
kia pagirti liškuvioėius, kad visiems ir reikėtų palaikyti. Naujas tiltas per Jūrą, sių
jjttttnime šiokia-tokia jo su- biame musiji dauffiškgjc Mo
gavėnioj uegirtuokliauja, po
Laikraščių nedaug, kas metų vasarą žadama prade balandžio I d. KHnno guber dėjimo laikas. PagelbininE -prdriiiio pradžia. Žinote, ma- tiną, jos gyvenimui priaipamaldų tuojau krinka na skaito, bet už tai tą, kuris ti statyti didelis tiltas per nijoje atidaryti šie nauji kas buvo prižadėjęs, bet
veiaiKlamn
juo
malonesniais
\'kn mieliausioji broliai; o temo; miestelyj tyku. ramu. skaito, jau tuojau jmžįsi, .Iftros upe, netoli oš P Didžio pačto skyriai: 1) Laižuvoje, kaip atėjo laikas, tai nieko
ut kiekviena* žmogus bus ir prakilnesniais patįs tam
Kaip tai butų grs&u, kad nes jis kur tai kas daugiau sios Pajurės, Reseinių ap. Šiaulių ap. 2) Pašvintinyje, nebeatmindami išvarė Kal?eitas ant klausimo, o ne- pame, nes taip gera ir ditli
ap., ir 3) Svėdasuo arijoi. (per Kaunfy Vilnių,
por ištisus metus taip butų. žino ir yra apie ką su juo Tiltas bus 40 sieksnių ilgas. Šiaulių
motina
privalo
turėti
dorus
\
r
oikus ant kalbėjimo iv tik
se,
l
k
merdės
a
p
.
pasišnekėti*
Neimtų peštynių, bylių, o
Tuo tiltu galės naudoties ne
Gardina, SuvalRus). Teisy
tis aut rimtybes. Nes vyro ir šventus vaikelius,
I
ui likusius skatikus parsitik Pajurės miestelio gyven
Ittistyhė nedam Dievo teisyMinsko rusų
laikraštis bė ir buvo, Bevarant pasi
Šventieji, Karalienės dan
Stakliškės
(Trakų
ap.).
gabeutumėt. kokį naudingą
ės. Togidėl, atmetė visokią gaus ir fceinėH draugyste
"Minsk. KU»voM, dažnai u- baigė bausmes laikas, ir Su
11 1
Uc 1 l
1<
:,
^ : ^.f fc |J"]^"
laikraštį. Visai maža šioje Jau dveji metai, kaip Htak- t!^!
v
, ,^ Vi
P
[Ibiam \ be ir piktybes nugš- naudodamiesi,
IlSkių
mioBteliii
IMJo
vioaa-MV
*L
f*
*.!
!
«
" « ? « » ' ^ į » » - [ f a prieš kataliU... kuni R us. valkuose juos paleido, be
šventybėje
parapijoje skaitoma laikrnš
sodžiais. I'ri.'š išeisiant Ąm-\m:
«»» J , »V. lonciiiy Ir \«u, j 8 k u , M , ž i a K l„cko kaiuoMdo- skatiko kišouėje,
Įttmą, priimkite su tikyba pašoko, o vyml ir moters,
ėių, taip apie kokia 10 eg
nutos, TiMiykščiai gyvento rių kuu. V. Umfli, kad tasai
įkeltąjį žodi kinis gali iš- mylėdami Aniuolu Karalie
gelis
bijojosi,
girdi
bus
blozempliorių tik beateina.
Kuplikis (Ukmer. pav.)
(ainy! i jūsų dusias.
, ,lL.
ne, auiuoliškais tapo. u V i s a
go. Bot dabar išėjusi, ji ^ į ' _ u^[ ^\J™
" M S s varu \-erčias stačiatikius kaKupiškio miestelyj buvo se
Prie "Žiburio*' yra pri
esi graži, mano prietelka, ir
džiaugiasi • - iu»rs kartą, na- tuo tiltu. Dabar jau to UJto i f c į j t y , ^ j , , n|)S krttai spauna, akneninė mokykla. Jau
sirašiusių 30 asmenų, —ko, ))amatysime gerą u y c - s t a t y m a s m e s t a s | k e b ų t » i . į j j j v i ( . t i n l u 8 ^ v e n t o j u s
nėi'a tavyje sutepimo'*, taip
bus dveji metai, kaip pasta
taipgi nedaugutis.' Knygas nimą, nes jau turime ir pa <a- s y ^ m sąmatą l i e s e n n ų ;M>. ^ j f t t i k i u K
j Ivangslija. don. XVI, *
'
dangus liudija apie ilarijos
tė naują mokyklą, o seną
skaito noromis, kad tik butų ro, ir duonos, ir prie duonos, 1011—1913 m. Taigi reikia i
k*44'
Anuomet tart" Jėzus
skaistybę; šv. Bažnyčia tą
Kupreliikiai (Pau, ap,). atidavV elgetoms ( u b a g a i s ) .
šviežių.
vo nifikiilifiiMs: Kinu pas
tikėties,
kad
pagaiiaus
susiStakliškių
parapijoje,į]i
liudijime savo žodžiu, tfair\
P
met
$lą žiemą 'atsirado t a š k u o, kuris mane siuotė. ir idebia po visą pasaulĮ, o jojo at
vė "Salniniesfllo^ miškus. :
VOM miestelyje vagilių, kuru
rusu
mo
ir
reikalingo
tilto.
P
įkas jiwu neklausia manės,
guma jau skaito kttvgaa ir
balsis atsiliepia kiekvienoje
Nupirko pirklial-žydtii arti eorkvN, bet taip iv paliko.
nuo kapinių daug iškirto ii
^Įltr einu,
I>et jog jums tai tikinėioje širdyje,
I laikraščius,
Nubaudė. Kauno guber- ttOOdeš,, viską turės iškirsti Dabar jau bažnyčios virši
pasivogė medelių, o net ir
Atsakiau, nuliūdimas pri
Stakliškėse v ra <ln knni-i
Te tos linksmos UeguSės
.natorius nubaudė 300 ra per penkerius metus. Vieti ninkai nori padirbti arbatpildė jusi) Ainlis. Het až t u - mėnesio dienos padidina imi du kryžių parsinešė sukūre gu, abu uetuviu. Bn/nveio-..
.. ..
, . ... , . . .
7
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buų
Kauno
kataliku labda- niams gyventojams reikia ži namį. Butų labai gerai, žmo
^
jun s kalbu; naudinga s į džiaugsmą^ kuomet su no. Tai jau netik negražu, u* pridiulaniosios pamaldos 1
.
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J
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'
.
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/
,
*
•
rty
draugijos
vaidybą,
ku- noti, kad nebegaus pirkti nės turėtų kur sušilti.
bet
ir
gėda.
j JUTOM, idant aš nueieiau. Nes gamtos gėlėmis ir altorių
Tiesa, kaltininkas liko su athekani(»s vien tik lietuvių rtoti I neina i <lr. K. Javot^kl, nei žabų, nei puvėsiu, nei pa
j jH n«nueisiu, l'alinksndntn- šviesa męs pakeliame prie
Buknaičių sodž.
(Teisių
jkiui. kau, Borovski, kuu. Sa galio. Tiktai miško sargai ir
jas neateis ]>as jus; o jei nu- jos pilnas meilės savo širdin, rastas ir bus teisingai nu kalba.
Bloga tik dar, kad Stak
Įvii-ki ir p. Franeūzovič už dvaras bus aprupinti. P(m- pav.). 1910 m. pas ūkininke
^isiu, atsilsiu jį pas jus. O skelbiame .giesmėmis JOM baustas,
liškių parapijoje
nemaža
J, 2ulįuą tarnavo vaikinas
tai,
kad
N'aldyba
leidusi
sakerius
nartus
turėsime
žinį anas atėjvs kaltjs svietą is garbe ir klausome, su atsi
— Pereitą nedėldienį Ja* yra girtuoklių ir peštukų.
vo prieglaudoje mokyti vai- rėti, kaip vertelgos naikius N. N. Jis 1909 m. stodamas
j nuodėmės, ir is teisybės ir iš dėjimu, skaitymų ir pamo nopolyje atsitiko labai dide
Telšiuos į kantoną buvo pri
iteiMiuo.- Is miodemės, sakau, kinimų apie josios šventybe lė nelaimė. Kada visi buvo Užgirėlis (Darsūniškio p*- kus lenkų kalbos. Už tą-])atlniusų šimtamečius miškus.
imtas kareiviuosna ir po
i j o g nejtikėjo į nibne; o \i tei- Ir garbę* Išreikšdami savo išėję Druakininkuosna baž ra|>ijos, Trakų ap.). l'/girė- nubausta ir keletas tos prie-;
Seredžius (Buv. gub.)"priaUgos" mlo namon,
Uybės, jog pas Tėvą einu ir meile Dangaus Karalienei, nyčion, užsidegė žydelio na liečiai jau \u> truputi susi glaudus mokytojų,
Kovo lf> d. persiskyrė čia su .Miesto susitiko kokj tai M po
Jau inanvs nert^gėsite
jos meile įgijame; ji išmelš mai. Pakol parbėgo žmonės pranta jau pradeda šviestis.
Marijampolė (Konapilė), šiuomi pasauliu B. Šimkus ną H , i e t a s sužinojęs, kad N.
Užgirėliuosna
teismo, jog siu svieto kuni pto* Dievą gauaiasnes mums namo, sudegė 12 trobelių, ir Laikraščių
Suv. gub. Jeigu visur, arba Amžiaus turėjo tiktai 40 me N. priimtas, pasakė **Jiesibigaikštis jau yra nuteistas. malones, kad ir Dievas dau- tai vargingiausių žmonių, ateina jau pusėtinai.
bent Lietuvoje, kunigai va- tų* het mirties valanda ne jok", duok nuui 10 rubl, ir
•Turiu dar daug jums kalbė tflaus mus mylėtų; ji savo kurių visas turtas buvo tos
Griikabūdis (Naumiesčio duotųsi tokiuo principu, pasigailėjo jo. Buvo tai žmo važiuok liuosaa namon, aš
ti, bet dabar negalite pakel rūpesčiu ir globa nuves mus trobukės, išstatytos ant sve
ap.>, Žiburiečiai inkurė ar- kaip Marijampolėj, tai lietu gus šviesus, platintojas ap parsii.isiu baltą biletą, N. N.
ti. Het kada ateis anoji tie* j tą skaisėiąją šalį, kur lai timo lauko.
Nėra čia krasos, su džiaugsmu grįžta namon,
Imtnamį, kur vra išrašvta viai nii'kur nebūtų skaiulžia švietimo.
Gailestingųjų
kaimynų
Uos Dvasia, jinai išmokys mė ir džiaugsmas, paeinan
laikraščių, ir kas tik nori,Imi Štai pirmą dieną šių Sv. tai jis išrašinėdavo savo Prnebta pusė metų, bileto
Jus visokios tiesos; nes ne tieji iš Dievo regėjimo, nie prašoma sušelpti tuos pa
gali atėjęs pasiskaityti, <%>-; Velykų, j>o mišių, pirmiau- krautuvėn visiems laikraš* nėra, jau n^etai — vis neva.
vargėlius,
nes
neturi
jie
nei
kad
nepasibaigia.
S.
jttiti iš savęs kalbės, bet ką
tiaL susii'enka daugiausiai j sia skaito čia lenkišką evan- čius, Neturtingi visados gan Sumanė rašyti vyresnybei.
kuo maitintis!
tik išgirs pasakys ir ateinan
davo pas jį prekių bargan Kaip pasakyta, taip ir pada
jaunimas,
bet
laikraščius
geliją,
o
paskui
lietuviškai,
<Mus daiktus apsakys jums.
v .
VOS tankiai ir šelpdavo juos. Te ryta. Vyresnybei to ir terpi*
skaito suaugusieji: mat, Mo* nors tikrų lenku eta
Vabalninkas
(Panovėiin
Ana mano pngarbįs, nes is
ap.). Mūsų žmonės butų vi- nykščiam jaunimui ne mada pustrečio, Lietuvos lenkų 5, gul būva jam amžina atilsis. kėjo. Pribuvo sargybiniai ir
mano ims ir apsakys joms,
išvežė nabagei}*
sai geri, tik perdaug geria,įskaityti. Maža to. mums, ži-Įo lietuviųi minios
tukstanJoniškis (Šiaulių pav,).
o begerdami nekartą ir susi- j buriečiams, nesmagu, kad čiai. Taigi lietuviai neskauPilviškiai (Mar, pav.). Ba
K. Petrauskas gavo leidimą
peša, Jaunimas dažniausia jaunimas susirenka su ke- d/ia nė mažumos, ką mažuatidaryti knygyną ir skai landžibO (27) d. buvo "Blai
Paežeriai
(Vilkaviškio
OEOU2US MĖNUO.
p\pkiiH
ruko,
nios,
nė
vieno.
0
pažvelgeina vyresniųjų pėdomis.
M
purenus,
tyklą. Greitai žada ir atida V\1KV skyriaus susirinki
13 d. kovo buvo °Blaivykim į Lietuvos sostapilę, kas
mas, sumanymų pakelta be
ryti savo namuose,
Paežeriuose buvo lovininko
Trumpaičiai (Žagarės vi J spiaudo.
Pernai viename "Žibu- ten darosi,'
I
Gražiausios meto dienos
veik nebuvo, Kalbėjosi, pa
rinkimai. Išrinkta ūkinin Šiaulių apskr.). Sis kaimas, 11
į atėjo ir mūsų širdįs prisipil- kas Dabrila i š Krussmargio stovi pačioje pakuršėje, Že rio susirinkime buvo įneš
Daukučiai (Šiaulių pav.). kėlė tiktai vieną klausimą
Nemakščiai,
Kauno
gub.
tas klausimas, ar neverta pa
I dė džiaugsmu. Linksma žiu- kaimo, jo padėjėju-kaudidamės ūkininkai t u n ( , a u i r
Pas mus atsidarė dvi nio* Apie mus visi Jnuonės šne butert slaptųjų smuklių pa
«.
kabinti kambaryje iškaba su
* ivti į gamtą, gėlėmis papuoš tu ūkininkas Petras Bra- žemė gera, bet gyventojai
kvkli: \ iena liaudies, kur ka, kad Kėdainiuose apsigy naikinimas. Daug buvo kal
parašu ^nusiimti kepures i»'
[II tą, pavasariu saldės ap- iiauskhs iš Steponų kaimo.
veno koksai tai gydytojas, bėta, bet mažai pasakyta;
tebevargsta.
moko
rusas,
antra
"Saulės"
ner»*ikvti*\
Bet i tai buvo
Sviestą. Oras — lengvas, ty- Abudu labai geri žmonės,
dis gydąs žmonas nuo viso- kaip panaikinti tas smukles
Tam piiežastįs, mano nuo
skyriaus,
gvvuoia
jau
jo*
atsakyta. kka«l
ras, kvep! uutvs. V sur g r d tx*
. .
. , .
J
/ xv
atsakyta,
ad nejaugi žmo
"W «?#•» W 3"k"-1 — nbikas nesurado. Klausi\ ...
*
,. ,
Na jau dabar tai drąsiai ga- mone, šios: girtuokliauja, ne . ,. . , , nių n epam o antra, mėnuo. N»w |>av„s,- v"u «
,sf
1, uVa
l1ink
paukseius
savo linksmas ,. " . , M .
. .* » u , .. %% .,.,,
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r
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s
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« ^ f m o išrišimas atidėtas HgRtt*
.
.
i . x.
h
paezerieebu
pasiguti,
kad
įskaito
laikmačių
ir
kn\uų,
.
•
.
.
,
.
v
o
nesuprastų,
giesme es giedančius ir du*- .. ,, ; «
..
. ,vi
_k
,
. . . k\t», kad nei t
*'HaulėsM skvriaus mokvk- skaudžiamos vietos, ranka tram susirinkimui:*
1I«
*• ftiitij«u
"i
MII x a j ^ w | n vonrU«)i visiškai nesirūpina šviestis ir labai nBet. 1(dabar
,K,%1 , pasirodo, kad
votos žmonių
taipNarių sktriuje --- 245 im.,
1
M
Ahh
lojo prisirinko mokinių dau« tuoj prilimpanti prie kuuo,
ką
Bylinėjasi
v o t o s Žinomų
š i r d i s , t a ų v yra pasdiuosavo,
. , -i:.. .J
u. aiškiai
;•»:.; m
L i ėAgj sl jtia: bylinėtis.
K..I;.,A*;.
U.
i:..-.; : apie tokia
*T Iškalba
P
ne l>e pauvd>t«jas ir laikąs ją, k o l į n u , | i n | u mokesčių įmokėta
pat, kyla Dievop, kad Su parodo pastaraisiais metais ti
Tnusų žmonės, nors daiktą* , .m, ... ,i» u
giau, kaip 50,
>
*'.,!*•
«
i 1%.
—• i
LI
matų kaioefa.
tvėrėjui padėkojus už naują
ifitrisukis ilgą: tada ranka><u>m>. nietanis (1911) 20 rb.
visi
išrinkti
žmonės,
butų
ir
viščiuko
vertės.
,.
.M t
"Stltuus
gyv,..!,,,,,, i,- i,«HJ, viltį. k.i- k n . a J l t 4 i i : v i r i i ( l t i s
- 88 rb.
t)js(,
Trakai. Viltuaus «pygar atlinųKiiiti pati. Daukučių 51 k. pinigų kas
rią (legužes niemio vtsuo* įas įirj dabartinis
lijvjL^i^ lovininkas.
• . .. %.
buvo nukeliavęs 7j k. J. Stankevičius skaitė
as bu
valdybos do« teismo livaliojamoji se M. St-bras
Augštoji Panemunė ( Ma
-Blaivybes"
tnet atneša.
sclvto akių gydy-; m i 8 i r inkime referatą.
Vyliausioji sija nagrinėjo bylą keturio- pm tą gydytoją
kurie išrinkti tik pagal H ą-; r i J u n M^« «!**&I s»(» # ^ praneėimajs.M
1> atgiunrsios gamtos g r o . ž h ^ b a
telio aludės jau po truputį - | ] | a i w b ė s vaidvba piane- likos nu \ų meririuos iv,uli^ ti, bet pagyveiiv** kolias dieeina tuštyn, žmtuiės gerif ša visiems savo s k y r i a m s , nm Viačkytė.. kaltinamus, mis KrdaiuiuoH'pagrįžo at ^ J u f l n U l ^ p a r a š ų pav.).
Ivbin uupuikune
vauuka
mį apielinkėje sj>ar5iai
inusų Svč. Panai, Oegužės
itis (Trakų ap.), į vis mažiaa ir
iau. Neuž j jog tiktai viena vyriausioji kad pasivogė dė/ute s u a u - gal. (lydytojo Itiaai į^er dau
vienasėdijų skaičius.
• Mėnesiti Karalienei. Jinai Ui d,M kovo m, buvo MBlaivi
laivj il-o žadama inkurti ir " BlaįįvabB ba teturi t n ^ ^ | ^ kapini giais 18 Nedzingės guma sv uet o Mmate*. Dau
aplinkiniu ir iš Dau Kurie y i 'irstė, labai džiau
buvo gražiausia tarpe ,he bės susirinkimas. I*«r ta vybės draugi},). Tuo tarpu rvti. valdžiai leidus, ^
bažnyčios
ftventvagė
nu* Lm
elltl,
ii ke-jgiasi. kad g<'iiau
P
dnHtorių ir jai primil susirinkimą buvo aiškinta p yra ir Darbininkų
n bausta o' mėnesiams kalėji' kn (I žmoneliv
nus, arbttl
sėja
i u r jįlsnglaulris ukii
iiaųsieji žemės žiedai, nesuprantantiems apie ka- ja. Jiinonės mėgsta
s , (ištįs
IMK Jau pirmiau Viaflyt* liasiU j KMaliiJus.
• t

Ketvirtoji Nedelia
po Velykų.

i

•
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Iš Lietuvos.
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M
dobilus, paštrines Šules, pa kad užleidus vieta lietuviui, J* dargi jį pavadinu "ra- si ima ir vertetgyste, turini" Hunuose ir ten gaivinosi nlm kur draugijų kareiviai upfti- tas padainavo " I actuva tt^lt]
jmaimdami:sergėjo per dvi biiiugiV ii* "Ant kalno karkjHl
šaro dauginu gyvuliams Iv jeib ji*» to norėtų, dabar, urn- kuliu'\ bet prieš tai ir a> keliai lietuviškas krautuves ini ar degtine
.Ink visam Bot
Hos ir neblotrai
iotns sekasi.
Snbatoj,
neblogai joms
Subatoj, \1U
30 d. balandžio
balandžio, naktis
naktis iki H*• Prisikėlimui".
Prisikėlimui*'. I; i siūbavo". \T. Vieraltui
protestuoju, duk
javai daugiau užaugu. Ma tydnuias tokį lietuvių rinkė neotestuoin.
Aėių lietuvių vienybei i>' sustraikavo mašinų ša|>os,
Oras uųo švento Jurgio kas dekleiuavo (^il(^ "poš«j
žiau ir bylų, kaip s o d ž i u j jų balsų susiskaldymų, su- tonui m i r a ž u . ,. Bastenis
g r a i p m sutikimui turime Ir prašo sumažinimo darbu va* alsi In ir lm\m visi mei
kus Laimingas M . Paskui pi
visas vargas, kol trobas tinka* vėl Imti Prūsų lietu
draugija sv. Baltttimiejaus kmdu.
sužaliavo.
.). U. užėmė vintų kalbėti
(1—2 metu), Dam vių atstovu Yokieėių parliaSiuvėju darbai visai silp apie Kus-mo, naudingumų.|
rįtelių ir Kreutesiš* mente. Darus jis tai dėlto, NKVV BRITA1N, i 'HNN. \pastal»> vardu, prie kurios| (ieguiės l d. suėjo metai,
kiu sod. pirmu buvo susita4 jog matas, kad dėlei tokioj šitame miestelyje mūsų priguli JH) vyru. ir moterų kaip liejyklos straikuoja bi» nai eina, daug lietuvių be Aiškino pina plačiai ir m
gino rašyties prie tos bmiH
vs vienasėdiiuosun*| lietuvių rinkėju balsai *u*i- h m ,Hy lietuviu gyvena su draugija Panelės Svenė. Ne- j pasekmės. 1'nija nori strai*;darb«».
priežasties
abiejų UIOS katalikiškos organiza4
liet pn^yma /ėmės skaldymo Prūsų
lietuviųLirium du tukstanėiu ir turi uustojanėius Pagelbos su MOJkŲ užbaigti. Taigi lauksime! Iš
Visko liudytojas. Susivienijimu Seimu abi e j(»s. Pertraukus jam kaitva»fį^)ioj«»n komisijom pa* reikalams tik kenksmas ga- a ^ j a H p a f c | i u j m * draugijas sąnarių. Abidvi ^'\\w gy-jgalo,
Penkiolika liettn ių
pusės juda, pinigus viso 1)). vėl vaikai padainavo **Bil
sdnkyrė iv bausme—200 rub., lįs būti, nes lietuvis kandi- k . ; i a i p įvairių kuopelių v uoja.
kiais laidais renka padengi* r ita",n "Tu Lietuva tu Dttu]
jei kas atsisakytų. Atvažia datas jokiuo būdu jau u< - -parp j n | u | v o Uvt ;; | < U o } M , s turi huosavius namus, n kiti
ATIIOL, MASS.
šiek tu*!; pintgi*.
<iaila
;inui Seimo lėšų, kurios bus g u v « ir V. Viei-nitnkaa vėl
vo ir matininkai. Bet minė- begalėsiųs praeiti. Labdarys Sus. 14l A. Bet aplaikv na u
"Ašaros tto*iį
tieji smičiai atsisakė. "Tai ponas AvabaehV.
jus įstatus neapsiėmė jų pil tik iv labai gaila, kad mes
Manau niekur tokiu keis- nemažos. Vieni į puikybe ke deklamavo
1,i
-Viltis
'*"v''V*'i<>' Hotttvių nėvn. kftip | m , f » w « . W t U h « n n * i nptnj*- juoku". Tolinus p. J. U. kali
umli, ponu darinis, daugiau
dyti ir dvi tuojaus pnkriko, neturime savo
b.\jo apie mokslą. Nake nue*
nieko."
o trečioji, 114-toji kuopa dar km' galėt uitiem ." ,te "". ,,kv imw
• taip vaiUtiniiiii Vn- !" f"' P * V J ' & , " H , |A ^f1*;
i kos vagos iššoka; bet laikui mi būtinai reikia daugiau^
Žemės tvarkomoji kom.
gyvuoja* bet jau taip si'p prigimtoje kalboje Ibe
baliukai. J«'i vieni Ka la a * s
ir nasiklausvti gra- ( ,. , s
-, #- 4 • liti
mokslo beP vienybės ir davfl
dabar reikalauja tų 200 rub.
nutė. kad kas dieir tikimu- uarMnti
7.
, I v.
,
b veikti,
tai kiti tuoi ims 'slenkant vėl viskas nurims
ztu nanu^kslu.
Ne vuna tekir ... , .
„,,..
vAjo girtuokliams.
pat
ta.
lumsinė* arba skirstytis,
si paskutinės jos valandos,
išjuokti, ardyti, nes pavy
Mvs, JW kuopa ištariaM
Cia užsidėjo nauja drau
Praėjusi rudenį buvo atvykę
T/.tai 109 kp. Susiv. L. R išgirsti skund/iautii's; \±\v* dlųs. Girdi, kam jie tą pra
Dnuliuonuosna net keturi
K. A., n/simezgusi 2H d. *\m di, būtumėm visai laimingi, dėjo, o ne as.
B08 r IXlK, MAHS.
Pasidėkavn- gija Didžiojo Lietuvos Ivu- š rdingų aėių, p. J. K, už ffl
*
:ai, bet nieko nepelių 19|0 m. per storom; pra kad turėtumėm bažnvėia ir jant takiems atžagareiviams nigaikšėio Vytauto, katali tokias j)raktdbas ir pasil'
Mūsų bažnytinėje salėje
kilnesnių mūsų tautieėių Ir lietuvį kuniua.
jau mirė trįs parapijos, be- kiškai tautiška, .los konsti- s/enlimą labui S. L. U. K. A[
tanikiai esti rengiamos pra
Mieli broliai ievvistoute- nai, o dabar norėtų išardvti tueija varžiai užgina sąna
Susiv. prezidento p. J, RikKlausytojų
prisirinko
Kupiškis (Ukm. pn\\). kalbos. Uavonios laike buvo toraiėio, žymiai auga ir mi ėiai, ar-gi jums niekad tteHutų prisirinka
Teatrališkų draugijų ir tik riams pasimesti su savo mo- apie :100.
trissyk,
Vienas
surengė
'Tė
o <J d. buvo Kupiškio
lini darbuojasi rAigdiuna užėjo ant mislies, kad mfa kų susitvėrusią iš naujo pa tere, o gyvent su kita arba daugiau, bet dalinant vaif;
Vartotoju Draugijoj* nunirti) vynės Mylėtojų* oVaugija, prakalbas. V ienas prakalbas lengvai galėtumėm turėti
rapiją. Nesibijojome pavy imti šliubą ar vaikų krikšty kams plakatus netoli bafaiyi!
kitas
"Blaivininkų
Kajuukimas. Visi susirinko vieti
turėjo sausio mėnesyje, o savo bažnyeią ir kunigų, tik duolių, kol jie veikė vien žo ti pas kokį pryėerį. Prasi (uos, kalektoriai atėmė, toju 'i*
M
kuopa, o treėiųsias
;
nio "Blaivybės" skyriaus goa
antras 28 d. balandžio, apie daugiau sutarties ir pasidar džiu. Het štai 29 bal. moterų žengiant iejie tampa išbrauk kiu būdu daugumas nežitutf
butt^—arbatinėje (kitais we* "Labdarybės draugija". O kurias ir noriu parašyti.
bavimo.
Dirbkime visi is- dr-ja "Aušros Vartų Pane tl iš draugijos,
Susirinki
dar,
antrąjį
nedėldienį
po
tais būdavo valsčiaus rastiŽmonių j prakalbas buvo. vien, aukokime p<> kelis een- lės Svė." parengė šokį, ant mą n jokių svetimų komite
Turime dvi S. L. H, K. Ai';
Velykų
buvo
prakalbos
S.
nėję).
]x
8«.si.inkv
bont
pora
S
i
m
t
y
.
:
*
"
"
f
»
™f
\\> °
V*»*& kurio vietiniai lietuviai bu tų ueįsileist, į jokius eentrtts kuopas, bet tarp jų nėra vie*
L. K* K. A. kuopos. Visose
,lž kel
w
A p y v a r t a praeitais me
Nenaudė neprigulėt, kurie tik ištvir nybės, žinoma, abiems išvietp
Pinuiuusi,,
k
u
i
l
i
o
gcorbln^^J>«
J?
^
Pf^* vo muzikantais.
šiose prakalbose dalyvavo
statysime gražia bažnytėle liams nepatiko kad ne ang kina draugus. Ši draugija kų dirbant, butų galima daur
tais buvo — 29,860 r. 1)5 k.,
kun. T, Žilinskas, taipjau ir mas kun. Žebris apie girtuo- ir parsikviesitne d visiškų
gryno pelno liko 357 r. ?4 k.;
lai muzikantai (nors kaip galės veikt, tai fik viena ginus kų gero nuveikti. 9B!į|
kiti kalbėtojai, vietiniai ir klybės blėdingumų M* skait vadovų. Vien tik po $.*i.oo au
išviso dabar draugija pelno
anglai griežia, tie patįs spor veiks ir jokių susinėsimų su kuopa nors dar jaunufė, i | | į |
sveėiai iš kitų miestų, tarpe linėmis parodė, kiek lietu kojant, jau turėsime $3500
turi 4104 r. 22 kp. Draugija
tai netropija šokti, iš ko an kitais neturės, Konstftnei* maža, bet ynr storone dhrbg
kurių įžymiausi buvo p. viai tėvynėje išgeria kibirų Kartais daugiau praleidžia
laikosi vidutiniokai.
Miisų
glai turi juoko").
Susitaisė jos nevaliu bus nubalsuot, ėių vyvų pradeda žengti knif •
lautkauekas M Ne\y York*o Maus ir degtinės ir kiek šim me visokiems niekniekiams
Žilienės nors prie jos vedigovėda — visi jauni s]Mirtai kad tik vienas narys laiky taros keliu.
J. Vieraitisl
ir p, Juška is Lavvrenee. P. tų tukstanėiu rublių ant to Ir nepaisome, tai nesigailė
mo pusėtinai ntįalv, bot pirk
— ir sustoję ant gatvės, at sis jos. Žųda laikytis bažny
Liutkanekas pas mus kalbė išleidžia vienais duetais, o kime Šventam reikalui. Pa
tų — tai eina gana daug,
kalbinėjo einanėius. vadi ėios, bet nariai turi liuosv*
jo gana rimtai, bet kitose rusų valdžia turi iš to zvmų darykime tik pradžių, to
ketvirtadieniais ir Šventa
HAVKKFIILL, MAHS. i '
nas boikotavo lietuvius mu be religijos priedermių pil
vietose, kaip girdėt* ir jis pelnų. Antruoju kalbėtoju liaus Dievas mums padės,
dieniais būva pilna pirkėjų,
zikantus. Prie jų prisiplakė dyme; tik kas nedorai pa
Vietinė į^v. Jurgio parapija
moka nupliovot ne prasėinu buvo kun. Haurusaitis, pla- Atsiminkime,
kaip
bus ir kelios merginos, žinoma,
nes
a net taborų pasielgs, luis; išmestas laukan. j t rengia ant 20, 22 ir 23 dlfjl
už kitus eieilikus. P, Juška ėiai žinomas blaivybės pla mums malonu
nuosavoje
dilo
i Hako: "Nepi
tiems sportams lygios, ir už Kažin ar seksis išpildyt tų gfgužės fėrus ant italų sayra dar jaunas kalbėtojas, tintojas. Pasakojo apie blai bažnytėlėje melstis, sliubų
J. K, h i , Kiver st, Dalyvaus ke^
giau, kaip pas žydus, liet ir
tuos pinigus, kų butų užmo viską.
vybę
ir
ragino
nevvbritonu
bet
turla
nemažų
orutorišk$
nebrangiau; nors u v o g ų M ti
kėję įžangos į salę, nusipir
t|rios draugijos: šv. Kazi
talentų. Prakalbose Labda ėius nutvert pilnosios Blai-; "«*»• yaikuėius knkStyti, iSl
sy
vo 1
kriausia gauni; prekės kai\ ! » »; ko svaigiuanėio raugalo ir
miero kareivių, šv. Juozapa ;
rių surengtose buvo prisike- vybės km\»h - Oerai butų S S ? E S \ [ ^
Motiojų«
Žolinas
mirė
23
nijos
eiti
ir
galop
aplaikyti
kurios geresnės ir pasakoma
nedėlioj darė šokį su muzi
moterų Neperstojančio
tine prabilti ir mūsų "pir uždėjus Ne\v BritainV Blai
d,
lapkriftio
.1010
m.,
'sulai
paskutinį
patarnavimų
~
—
tikra kaina. "Parankiau".
kantais anglais, visi apsėdę
1 f e l b o s i r šv. Mykolo le»
meiviai", bet teprabilo. Sa vybės skyrių, tik nėra kam gedulių pamaldas už nmsų
kęs
<i0
metų
senumo.
Ameri
Reto per ta susirinkimų bu*
aplink baėka. Tai bent didkų draugija.
!
ko, buk kryžiaus p a b u g e . , . pasidarbuoti, — Toliaus kn. dusias.
koj
pergyveno
40
metų.
Bu
vo delegatai ir kitų 'Vartoto
vyriai.
Vietoje nueiti aut
Saurusaitis kalbėjo, kaip
Įžaugji visiems trims^vątį
j
vo
geras
katalikas
iki
pat
Oi ntusų soeijalistai labai
Prie
darbo
tat,
broliai,
ju Drnug.': Hubatėius, ttoparapijos mitingo, jie apie
vargas gimdo soeijalistus, o
karams 50e,, vicMiam — 25ep
mirėiai.
Iš
giminių
paliko
mėgsta
diskusijas
varyti.
prie
darbo!
kiškio, Abelio. Buvo kalbė
baėka susėdv straikuoja.
girtybė peri vargų; tokiu
Užkvieėiami visi koskaitfį
K
antrų motėrj, du broliu ir
Antanas Kontvainis.
t a i , a v galima butu dabar Jei kas mano, kad jie gvil būdu girtybė soeijallstams
Taip, broliai: jei vieni ka vienų seserį. Mf kolas ir Mag lutgiausiai atsilankyti. K a i
dena
darbininkų
klausimų,
susivienyti
kaikuriuose
moėiutė.
tveria, kiti ardykim, boiko- delena gyvena Pittsburge, o H teis nesigailės.
tas
labai
klysta,
Mūsų
soei
daiktuose* bent kelioms drau
Trečias kalbėjo Susiv. h.
tuokim, tai bent nors tuomi kitas brolis Kazimieras BalKomitetas. i
jalistai
tokiais
menkniekiais
CENTRAL
RROOKLVN,
gijoms, jei jau visos nesu
R. K. A. pirmininkas p, ,1.
atsižymėsime.
_ H
timorėje.
V(dionis
Motiejus
užsiimti
neturi
laiko,
nes
jie
tiktų.
Gana nifilonus apsiN. Y.
Kiktoraitis, kuris isparodė
Onytės draugė. paėjo iŠ Suvalkų guber., Vii
turi tikėjimų griauti.
Ko
reiškimas,
LIETUVIAI SVETUR. !f**
Susivienijimo naudingumą
8fl
d.
balandžio
buvo
pir
kavišklo j>av„ Paežerių gmi
neįstengė padaryt Volteriai,
ir ragino rašyties į jį, nes mas po Velykų iliubaa An
Argantina.
Darbas ėi<i
Kuprėliškis
(Pa n, a p.). Renanau tai pa&lrJŽo atlikti
Musų tautieėiai, paragin nų, Šunskų, par„ Vladiškių
kur vienybė, ten ir galybė. tano Baltaiėio, vietinės soeikaimo, Jei*kas plačiau norė shiosmet eina sunkiau, n o g i ;|
Kovo 6 d, 8ia buvo blaivi- mūsų eieilikai. Tik vargas,
ti
gerb.
kun.
.1.
J.
Jakaiėio,
Pn. lliktoraifliui paliaigus jalistų kuopos vado, su Ka
tų žinoti apie nabašnikų, lai pernai.
Lietuvių ArgentlH
ninku kuopelės susirinki diskusijos, kaip pats "Ke
80
d.
bal.
turėjo
vio3ų
susi
kalbėti, prisirašė prie 109 zimiera Deltute. — Nors
atsišaukia ant šio 'adresot
noje yra labai daug. NeseĮ
mas. Kalbėta buvo daug. leivis" pripažįsta, jiems ne
rinkimų
su
mieriu
padėti
pa
kp. ponki nauji nariai. Tar nmsų broliai, atsitraukv nuo
Kazimieras Žolinas,
36 S. niai trįs lietuviai gerai lain
Buvo tartasi įtaisyti varto sisekdavę. Apart išreettavimatų
lietuviškai
parapijai,
pais deklamavo jaunos mer- bažnyėios, niekina jos moks
flreene St„ Baltlmore, Md. mėjo lioterijoje: ]maidalinį|
tojų draugija, bot pasirodė mo ųamieje išmoktų f ražų,
kuri
mums
taip
nuo
seniai
gaitės r ir visa publika buvo lų ir išjuokia jos tarnus, bet
I io kelis tūkstančius,
— nėra kam varyti.
Buvo gyvai paimtų iš Demhskio
labai užganėdinta, kų ir iš- svarbiausiose savo gyveni reikalinga. Nors nedaugiaupaminėta taipogi Įtaisyti ir Šliupo veikalų", nieko reiSkė gausiu raukų ploji
sia buvo susirinkę, bet visgi
Marijinskas
(Tomsko
MASS.
NGB1
mo
valandose
ieško
jos
pa
indomesnio
nepasirodyda
blaivininkų arbatnamis, bet
išriukom komitetų ir kolek
b.). Marijinskas yra uji
mu,
laiminimo.
—
Veselninkų
vo,
Tokiu
būdu
varomos
dis
ir vargiai bus išpildyta.,.
27 d. balandžio atsilankė
torius kurias galima pasi
) verstų nuo Tomsko į rj>
Prakalboms
pilnai
pasise
tarpe
buvo
vienas
brolis
(pa
k
u
s
i
j
o
j
žinoma,
virto
vien
Patėmijau, kad užklausus*
tikėti, nes tai jauni energiš pas mus kunigas Jakaitis iš* tus, prie Siberijos geležini ,;
kus
109
kuopos
valdyba
ta
vardės
n'eminėsiu),
kuris
pa
atsakymai vis duodami juo lenktynėmis — kas geriau
ki vyrai, kurie gal nenuleis klausyti lijetuvius velykinės kelio, prio Keja upės. PileB
ria
širdingą
ariu,
kaip
kalbė
sielgė bažnyėioje blogiau,
kai**, ypaė tuomi ataiiymi nupliovos. (lalop įsikiša į tų
rankų pradėję darlmoties. išpažinties. Prte progos pa r»0 metų ir miestas vadinom
M
tojama»
taip
ir
klausytojams
negu girtuoklis karėemoje.
senieji. Gailu, kad jaunieji dalykų "Ukėsų kliuhaa »
Draugai tik prisidėkim visi, sakė pamokslų, ragindamas "Koja".
Marijinskas yrį*
nepatingėjusiems
susirinkti
Visų
laikų
juokės,
garsiai
kurio
b«atti
tos
diskusijos
neprisideda prie nmsų kuokas kuo galime — darbu ar jmones prio blaivybės, aiš apskričio miestas; gyvento*
Pr.
Mikneviče.
šnekėjo, krėtė slykšėius špo
Ir disku|K>lda —* nėra noi vieno vai buvo rengiamos,
turtu, o trumpam laike turė kiai iSrodJnėdamas alkobo- j | turi apie 20,000.
Šalb
0
sus,
žodžiu
užsilaikė
tikrai
—
—
kinti, nei merginos. Jau pra tantus $ v i į o , . . " K e l e i v i u i
sime pamatų savo bažnytė lio kenksmingumų žmogaus miesto ant kalnelio — jgm
a
H
piemeniškai. (Iaila, kad ne
padėtai ruoatis taisyti lietuvis- tasai U W 8 U klitibo
lei. Sunkus tai darbas, rei- sveikatai, Ragino talposgi i\oH katalikų kapinės prib
LK\V!STON,
M
K.
buvo kam išmesti jį iš dievkaa vakaras Sv. Stanislovo sįolglmas nepatiko, J i s iJvakalatmųs spėkų, turtu lt lai skaityti katalikiškus laikraš didžiojo vieškeliof kuiia ei*
dino tos. draugi jos sąnarius
Aitas miestelis ne labai di namio laukan.
dienų.
ko: bet visgi jau pradėję ėius, ir patarė užsisakyti na iš Tomsko Trkutskaų,
B8 d. balandžio, pėtnyčio- nebenuleiskim rankų, kalu M Draugų'* kaijm rimtesnį ir širmieji ilarijinsko gyvetif
fanatikais,
atžagareiviais, delis, stovi labai gražioj vie
"Liot. Uk. M
tamsuoliaii.., nes, girdi, toj ir neišpasakytai svarus, je, apie !>-tų valandų vakare kad buvo jau su pirmutinėm ntoksliškesni už kitus latk- tojai buvo daugiausia lietu>
nuo to laiko svietas yra pa nes ėionai beveik visos dirb plyšo eukrainėj milžiniška trim parapijoms,
rašėius. Taigi keli ir užsisa iai iš Kauno ir Vilniaus gn>
kė uzuKlkėdami kun. Jakai- bernijų išvaryti per lenkinakandidatas. liovęs progresuoti, kadangi tuvės audiminės ir vandeniu eukraus dulkių mašina. Pf»
Svabach's
E x Vabaliukas.
ėiui, nes jisai prižadėjo ir t Į. Kai ištiesė geležinkelį p(įt
ų lietuviai diskusija>s iv progresas vie varomos, tai neužteršta mies ekspltozijai ugnelė pasiro
KaUkurit
tame pagelbėti i nusiųsti pi* Siberijų, tada ir daugiau at*
buvo uorėje pravesti Šiemet nas he kito būti negali. Man to dvokianėiomis šiukšlė dė ant syk* SeSiuose auuš
nigus Bedįikeijon savo lėšo linuke lietuvių.
Vokiečių valstybės seimau rodos, kad tai nevisiškai yra mis ir uenutKlija orų troski- r-iuose. Darbininkai sprtldo
Dauguma
HAI/riMORK, >!i».
mis.
M(fft, Nortbampton'o jjj ligšiol stipriai turis savo
lietuvį a t s t o v e nebo voklet) teisinga, Svietas visada Žen nanėiais durnais. He to gatve lauk' kaip kas įmanvdamas
. t
Žvaigždės** 17 No. tūlas lietuviai, ^ a m e labai užga
(dabar lietuvius atstovauja gė pirmyn, tik męs lietuviai saitais prisodinta medžiu ir Ptibrike dirbu daugiausia
tfkėjtmo ir savo prigimtotenai vokietys Švahteh^s). buvome atsilikę, o ypaė mu-l vnt sodas arba, kitaip vadi- lietuviai Ir lenkai, anglų vi-1 Parapijietis apraši. Velykų nėdinti, Ir ištariame kun. 4os kalbos.
Y
apeigas
pavadindamas
jas
•Jakaičiui širdingų aėių!
TUiės ir Pakalnės valsėių sų laikraštija. Dabar, reikia nant, jMtrkas, pilnas takelių, mi mažai.
Marijiuske tai|>pat daug
•»•
valandų
atlaidais.
l*a^
prit>aM;iti,
irtoji
pradeda
t
o
u
ė
l
i
ų
Ir
sėdynių
ir
smagnj
Darbininkams
iš
nelaimės
lietuvių rinkimų draugijos,
Bielskis.
tuvo istreintų ir kunigų
prastai
mūsų
>v,
.h»n«»
Krikš
buliutis.
.leigu
mos
sulvirin
jame
pasilsėti
po
sunkaus
Heti>s
liėgant,
vieni
jų
buvo
kaip api«» tat rašėme, p a s t a i
'suskaito jų apie 50*), kurie
*uue
savo
dabartine
laikrašdienos
darbo
ir
pakvėpuoti'ba*i,
kiti
tik
MI
apatinėm
tytojo
balnyMoje
atsilir-ka
savu kaialidatu lietuvj ūkidaugiausia buvo ištremti |8
t
i
j
ų
s
u
tųjų.
kuria
turėjome!
grynu
oru
Palei
patį
miestų
drapanom,
k
ke|Mtrių,
lo
4
0
valandų,
atlaidai
spalio
nijikM Htrėkį. Bet Klaipėdos
VYOhMUSTKR, MASH.
Lietuvos. Žmonės labiausiai
30
metų
atgal,
tai
progresas
bėaa
didoka
upė
Audrasendliu
puspliki
ir
Inhai
y*v*V
m*ut*yje
prieš
\
.
.
ų
Sxvu~
ir &ilokarėemos valsėių su
Halatalzio ;>,() d. !)8 kuopa : «ntni du broliu kunigu f W
paMrmlvH
aiškus.
Bu
tuomi»gina
(f
>.
Vienu
jos
krantu
gande.
O
moterų
ir
vaikų.ty;
M
dabar
nebūvu
A
v
a
l
a
i
.
,
sirinkimas nutarė vėl Imicausku ii Žemaitijos, kurie
progresu
nesugeba
žengtiįtniukiasi
nuo
šiauriom
«ele
kūnų
vyrai
ir
tėvai
t|irl*>
dų
atlaidai,
tik
d
u
j
o
j
o
,
,
,at
S.
L.
H.
h.
A.
l
>
a
i
W
1
^
suoti u/ vokieti Švab^bų,
kaipo M geresnįjį ,> atstovą. vienas ^K^l^tti 9 '* J o \nn- 'žinkelio tilto iki llieaebie- ant naktų, verksnių sunku uy.'inj ir subatuje buvo Jė- kalbas ant Beaver Hali. IvalpaNkuist
«*«* urabas išpuoštas ir kadibėtojas buvo užkviestas S
nys po senovei Siaurus ir riaus ( f ) kalnui visos I,e- ir aprašyti.
Taip lietuvių balsams
likai pradėjo statyti medinę
Nevienas
gal
pamislys,
klebonas
išsirūpino
nuo
karL
H.
K.
A*
prezidentas
p,
J
Mat
tuks
ra\vtstv*n*o
dirbtuvės;
antru
skaldžius, scinoma.
žnyėių. Vietų jai pasventii \Vaterbury,
Uikto!
vėl vilties, kad praeitų Strė- Ivmo hfatm jmtinka tam- gi — mastelis Auburn, ^Ie„ jog taip laimingni nuo neti.;dim»U» pavelijimų atlikti viKuopos sek r. J. M. no kun. Juozapas Demikiįu
kvs, Juo labiau kitas kokis!šioms miniom*, i* kurtu t» korisiiim gyv.uia k e l e t e imt- kėtua"ttilrtii* išsi«olb,''jv mu SUK \ elykų a ^ t g a s hettms (?onn.
J tautiiėiai padėkavos Augįksi. tai uėkuiie mtsbjm kad \'ieraiti«
a t i d a i suaMisfcl- otnsko <ižiakonas, Sv. Aflsų
lietuvis. Dėlto p. ftvabaebN sai laikĮnltis gyvena, ^elk sų bn.lių lietuvių.
' ' '
---•*».-*—• «» *^. - — - - • • Pa*
T no dienų 13 birželio.
M
ramiai
kad
"K>bd.
Kiek
man
teku
patirti,
šėiau*iam
jo
namuoa^
t*
pm\#®"v^
atlaidai.
.In
įas
laiiku į " N . Liet. Oeitunsni" tacl nrioatintl kad Kel^lKiek man tek
baigta na^tyeia statyti lOpS
tllsilaikyii. i
(No. 45) praneša, jou kad Ir vfeV yra dideliu fanatiku l^vis*#»f gyvena lietuviu ftya - ^ ' a p š a u s »t j i n * nuoįked Ivdtas velionėlis
on Hažnveui daili, turi t
PfOframas buvo toks:
nelaimių ateityje.; Monstraneijų, ir kad
nonorėjvs pirma statyti iv ir pirmos rūšies atlsęartu-į apie 500; visi gralnai sutin-j paj
rius: šv. Antano, V t J
Pirmianaia vaikų kvarta
!
Jie
susirinko
a
a
p
r
U
*
altorių
pa
imtUo savo kaiuHdatrttYmJ.vm. P. Balevtfteis »Tėvynė ka U i p aavęii. Keli jų ui.1
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gaus ir sv. Panelės, yra bažoioj didelis gražus sv. Kamiero paveikslas.
Pirmuoju Marijinsko l>až
ėios klebonu buvo kun.
lasimieras Musteikis; an
truoju klebonu kuu. Karo
lis Bielinis. Dabar Marijinsko bažnyoia yra Tomsko palapijos fili ja.
Šaltinis"
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sleuksėiu guli, tai ne tik sa- ryta, ir pirma diena Sbaek
Hunas su juomi, i>et ir visas 1suvaldė keturiasdešimt* ba
didelis namas butu į orą iŠ- nanų. Nelaimingąjį pakar^
birželio mėnes\je.
lėkeK
Polieija, nors uoliai dar
Kirmėlės sulaikė truk}.
buojasi, nedali teėians su
Tulsa, Okla. Pasažierini>
sekti niekadėju. Matyt n<»
reta karėonminkui atkeršy trūkis, bėgantis iš Tulsa į
Manford'ą puškelyje užva
ti.
žiavęs ant tilto tapo sulaiDraudžia prigulėti prie slap kvtas kirmėlių. Truki*, ratų draugijų.
tams sntrynus daugybe kir
Lansing, Mieli. Mielumui mėlių, relės pasidarė taip

HH
•H

mm

valstijos gubernatorius pa- slidžios, kad trūkis neįsten
sirnšė ant biliaus, uždrau- gė nei iš \ ietos pasijudinti,
džianėio slaptas draugijas Turėjo pirmą vėžes nušluovisose aukštesnėse mokyklo ti, ir tik tada trukia, nė
gei Iš priežasties uždraudi- stabdomas toliaus nudundėtuo tarp studentijos verda, i jo,
nes kiekvienas inokiuvs ar
Pardavė Batovrino pabri mokinė prigulėjo prie ko
kas.
kios nors slaptos draugijos,
Pbiladelpbia, Pa. Pastaro o dabar turės iš jos išstoti
nybe.^)
įiiis dienomis parduota žino-į arba kraustytios iš mokyk
nu* šio miesto lokomotyvu. los. Smarkiai agituojama,
os firmom HaUhvin kad surengus mokiniij strai Tu jaunuomene, tu ikrisk
e-eomotive Works. Pirko ką, bei varuiai tas ką pagel
lig padebesu
jas bankierių firma l)rexel bės.
Ir kaip saulė tėvynei spin
and tVaupany, užmokėdama Motina išdavė sūnų polici
dėk!
SHmtą penkiasdešimts nulijo
jai,
Skrisk kol laikas, aukštai,
*>y doleriu. Spėjama Įmukite
No\v York, N. Y, Tūlas pasigirk iš darbi;,
rriuH nupirkus pabrikas dėl
Henry Luley, 19 naiti; vaiki Prieš skersius, silpnus ue[Pierpont Morgano, garsaus
i
nas tarnaudamas Ivmkoje,
jmiUjonieiiaus.
buvo vienatine parama na>Taip šaukia muši; poetą |
Demokratas Baltimorės ma tinos ir septyiiett^s jaunes- Margalis savo %%()doje į jauniyju broliu ir sese n;. Neti mmmenvM. Ir ištikro, ji turi
joru.
Baltinioro, Md. Smarki kusio draugo prikalbintas dideli iiždaviuį žmonijos gy
lolitiška k«.va, kurioje kiek- važiuoti į Yestus, kur juo venime ir didele pasiuntenyjviena partija dirbo išsijuo- du laukianti puiki ateiti*, be ant žemės. Nu«» jaunuojausi, kad tik užtikrinus *a- jaunas Luley neturėdamas menės priklatiso u/mirusiuKNJ kandidatams pergale, nž- kelionei pinigu, pavogė iš ju tautu atgimimas, ^yvuoJįįlmig* demokratu laimėji- bankus aštuonis šimtus dole janėiuju gi })akilimas ant
;jį|iu: išrinkta miesto majoru ri*; ir dingo. Mėnesiui laiko augštesnio ir tobulesnio sa
•
paines II. Preston, demo praslinkus pabėgėlis para vo gyvavimu laipsnio. Ne
•
—
šo
motinai
iš
Albauy,
N.
Y.
voltui pas eivili/uotas tautas
kratas.
Pastarasis tegaus
(»s apysa- žada dabartinė jaunuomenė
i$k dauguma penkių šimtu Teisinga moteriškė davė ži į jatuiona'ue yra ypatinuai! :>o > ar ji stengiasi išlavinti savo šalyje .ūkininkauti ir
tialsų pergalėjo savo opo- nią bankos vįrsuunkams, o atkreiptos visuomenės akis,..savo sielos jiegas/ar ji sten Uv>ajue kame u/laikyti tau- kos, gražus straipsniai ir eHpad&ti naują })anmtą, ant
fįientą. — Viso balsuotoja tiejie nusiuntė nurodytuoju rūpiuAsi ja kiek salėdami.j giasi tapti gerais pilieėiais UiS ovveninie tvarką ir har- lės, šaukianėitjs į vienybe j k\\v\o kioinet nors turus at
beialrą darbą
darbą be
M ski
skirtumo silikti tMitos restauraeija ir
ir tėvynainiais,
tėvynainiais, mylinėiais
mylinėiais „louija:
uiouiia: nesugebės
nesugebės tokiu
tokiu bu
bfl bendrą
auuasu p<uieiją, KUH ra<io s t o i j > i a tfl.nis mokyklas, ren- ir
libUVf 201MHH).
u, humtu,
luomu, bei uv
užsiėmi- npsireik iti naujas tautos gy
huley ą ^aršesniame neuu u , a oVl.Us mokytojus, moko- karštai savo tėvyne, savo ,| n pa| ;r | t i ; a |vje kultūrą ir pa/auru,
Brangus poeto laiškas. -trampo Pf^june. Pasi- ! n i a v i s u iit% k i l s reiknlin-a šalį, savo kalbą, paproė'ms rįvi!i/aeiją ir'turėtii toli, n.u. Nors šis pastarasi
urasis sauk I vonimas f! Neprivalome taip
;
ns, nes gi »»' mes nuliūsti. ' iMieli
Ne\v York, N. Y. Per liei- rodė, kad JOJO kelionė* drau; 1 > r į l v ,^ h , n l į į^ jos geros knr- ir tą viską, kas jai yra pri- tl ,|į pasilikti nuo svetimtau- smas liko sulauž\1a>
gaubiu ataT-;na»jaus
praueia už
užgandi -'drangai anaiptol, })rivalome
ta<<iją knygų ir autografų gas ir tikras nelaimės už- tos, atsidavusios savo krašto -imta, ką nuo tėvu pavelde- ,vMU | r ,i| <ral t a j pp cm\$tų
tiK»jaus pradėta
1
ursių vyri; parduota už trauktojas, atėmęn vis\is pi savo tautos ir tėvynės labui. jo i Ant šn; svarbiu kimiai* j įtikti, jeigu mušu jaunuo- nėti svrtiuii jausmai ir nuo- džiaugtios, kad dar turime
fctotnaiškas plačiai žhio- nigus, mtvažiavo savais ke- yu^ 1 ; l b i a U m u m s yx v ,. a hm)] m} d ( u a n i | k l . , a t ^ v t l , meuė pasiliktu kurėia aut inonės, nepatinkanėios arti- l«Uhc p'igulėti prib tosios
minėto poėtos niesniems to laikrašėio va-'jaunuomenės, apie kurii; ?ia
)Uo poeto Kdgnr'o Allan liais, o lailey*ą paliko i>e gi ir privalo būti visuyme-1 kad ne, nors jau turime dt* t»»
|Vo, įmosava jo ranka \%> eeuto prie dusios.
nės gerbiama ir brandinama, delv jaunuomenės dalį, kil Šauksmo, joj neklausytu sa- dovams, nors pagalios tas eina kalba. Nors \\\mų tar[fotas 1818 metais draugui, Garsus gasietų Uleistojas ties jai priklauso taippat ir Į f lai nieko negalima butu už \n sąžinės balso ir tūnotų bendras darbas žlugo pasi-.po vieš] atatija baisios ydos,
įkuriame Poe aprašo savo
inust; r rė\ynės atgimimas irimesti ir galima butu atsaky dabartiniame apverktiname dalijant jaunuomenei Į kle- teėiaus, jeigu griebsimos
gavo proto sumišimą.
•1...1
!.- . :
i i l i * » a i. . . : i i , m
t a , h ti taip,
fJtnsdieninį gyvenimą ir liteir pirmeivius,
t, y. į dariu., Migebėsimo jąsias iŠ
bet tai tik išimtis, . ;adėjime nei nemanydama riknlus
Wasbington, D. <\ Žmo-i Hnt J os ^ į j j * W
•asitaisyti ir žengti pirmyn, dvi priešingi pusi, ; teėiaus l»at šaknų išrauti,
Turinu^
jėatiską darbą. Laišką nu
nai reikalaujant pavesta • tos restauracija. Jaunuome- Abelnai imant ji dar -aidžiai V
Teėians nereikia nustoti visgi yra tai geras žingsnisjfiia save draugijėlę, novarmirko <J. S. Hillman.
tebemiega, nesupranta geStilson'ą lluteliins'ą p į j r | « į " U , y « . ^ ^ ^
tą, yra mušu tautos žiedas rui savo uždavini«., kurį tu- vilHoa, Pastaraisiais laikais padarytas priekin. Kuomet ž(»mą seminarijos perdėti! Juokingas atsitikimas. ehiatn; globai, nes spėjama arba gėlė, kuri turi prie at ri atlikti, neturi tu prakil- ,iUodasi iš v{go ko pntėmyti, supras ji geriaus gyvenimo »Hji ^") k«d }'M kitur; tuSt. Louis, Mo. Tūlas Jo- jį turint proto sumišimą. sakomą aplinkybių išduoti nių augštu norą. stoka jai kad jijė jau pradeda mąsty- tikslą, toji kova tarp kleri- nme sav'o knygyną, galimo
ir
lubas Uolley iš Waluut Uutebum buvo uždėtoju
M
vaisius, vaisius ne by ko savo pasiuntenybės gero su t i arba svajoti apie paėios kalą ir pirmeivių j>ati per lankyti susirinkimui*, galisavininku
laikrašėiu
\Yal*ark paskirta dieną ir va-
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sbiiiKtoji Po.st M , * 4 AYashing- kius, bet gerus, sveikus, jai
tnrėjo būti teismo ir
4
naudingus, vaisius tokius,
ton
Times'\
\St.
Louis
Ti
liti savo bylą. Atėjus tesM
kuriais muši; tėvynė galėtu
mes
,
"Des
Moines
State
)įao dienai Holley rengėsi į
u
prieš kitus pasigirti, jais pa
JournaP\
Dubu(pu*
He
r
tet. L*aus, o kad vienam nesididžiuoti.
lYi'*iaus išdavi
rald'*
ir
"St.
Louis
Post
pjaitų nuobodu važiuoti, su
mui ti; taip pageidaujamu
Dispateh."
Turto
turi
ketu
line ir pači*; vežties. Bet
vaisių, reikia taippat, kad
ris
milijonus
doleriu,
už
olei jai ėoverykus užraišiotoji pati gėlė būti; nepaga
dirbtus
vien
ant
laikrašti
(s *Uebe užsegiojo ir skrybė
dinta nic kuomi, kad butą
ja
>s.
prismeigė praėjo pora vasveika is visi; pusią, nes tik
psndų, nes laimi nevikriai Oarnegie gavo aukso medalj. tai tokia gėlė teįstengs iš
frtnką darė, ir ant paženk\Vasbington, 1). C. Milijo duoti gerus vaisius ir tuomi
plintoH valandos nestojo. Tei nierius Andrius Carnegįo u/, atnešti savo šaliai naudą.
gėjas manydamas Helly vi- savo labdaringus darbus ir Panašiu bfnlu, kaip toji gė
ąiii neateisiąs,
pasilaikė gausias aukas visasvietinėn lė, kuri gražiai, linksmai
Rūkstantį doleriu jo kauei- nanybės propagandai ap- auga ir plėtojas, džiugina
t*s, kurią paskui juokdamos laikė nuo Ceutralinės ir Piti jos savininką ir prižiūrėto
iUgrąžino. kai)) da žinojo, tinės Amerikos respubliki; ją, taip pat yra ir su jau
biivo priežasėia apskųs- auksinį atsižymėjimo medi nuomene, kuri dorai auga
jjo pasivėlinimo.
lį. Aut vienos medalio pu ir plėtoja savvjr dvasios jie
sės padėta parašas **Bene- gas, kuri stengiasi suprasti
rsi kadaisia artistė mirė.
faetor of Ilu»uanityM (žino ir pažinti gavo augštą tėvy
New York, N. Y. Ponia nijos geradarys), ant antros uainišką pasiuntenyls;, kuri
0 , YV. Stmldart, kada tai
Tbe Ameriean Kepub- stengiasi tapti uerais savo
jiarsi aktorė, mirė savo a n u - l | i ( . s t ( l A l u h , , v v Tarnegie-taut^s'pilieėiais V t ė v v n a i -

fko namuose,

stoddart tone

buvo sąnare žinomos tuo
įj laiku Bostono trupos ir
p^llresv's Areb Street Tbea? tre** Pbiladei|>liijoje. kur ji
lo^ė su garsiais
Kdvvin
Jiootb, Korrest ir kitais.

•

Rado dynamitą po sltnks-

pratimo.
Stoka to visu jai s i m , s reformą ir pradėti *ave žus. Tuo tarpu gi lietu-|nie sviostios, lavinties savo
dėlto, kad Uiinlrus yra jos „aują gvvouimą. Privalome viškasiH Parnasas a]>sidžiau kalboje, rašyboje, literatiV
krutinėje tėvynės meilė ir tatai laukti su n e k a n t r u n i u g ė . . . nes kas syk vis dau- »H)Jo; galime pratintios sukad yra didelė stoka dvasi- t„ svajonių įkūnijimo ir ga- glau ir daugiau randa savo gyventi vienybėje,.,
Tanio ilsivystymo, paeinančio ylllux tvirtai tikėti, kad jau- šalmiuką su aiškiai mato-Į tai, br. draugai, naudokimos
is apsileidimo, tingėjimo. n U o menė susipras, tuo la-'mais gražiais norais ir pra- proga, kad paskiau nereikti;
tuštybės ir iš nesisaugojimo | ) i a l l s \im\ n u l s l l visuomenė kilniomis idėjomis, Is mūsų gailėtien po laikui, kuomet
blogų aplinkybh;.
Kortos, pradėjo jąja gi«riau rupiu- "> milijoninės tautos vis dau- apleisime šiuos mums ir eipypkė, alk<»lu»lis, tušėios kai ties, steigti geresnes mokyk- giau ir daugiau randasi to-^>me į skietą, kur nottk patis
bos yra mūsų jaunuomenės \HH% , v formuoti tas paėias ir kių, ką nesidrovi išreikšti turėsimo vaikštinėti tiesiu
ypatybė ir jos devizą. To taip išdirbti geresnes josios ar ant rašto ar kur ant susi- kidiu, bot dar kitUs su sayikios <lvasios apsėsta, ar gali lavinimuisi aplinkybes, pa- rinkimų viešai ir atvirai sa- mi vesti ir rodyti tikri;, tiepas ją širdyje rasties koks bmgvinanėias jos prakilnių vo mintis; savo nuomones *ų kelią. Tiktai darbu ir m norints i»rakilnumas arba miliniu bei svajonių įvvkdi- priešais inktžodžiavimus n pisėinMi ištverme tcįsteng*
tamsesniųjų |*HJ» «^ savo širdžių išrauti
kokios norint gra/io> idėjos? n j l n U t skaiėius tokių, ypa |wišiepimus
neiKU'inėiųjų^l^gus palinkimus ir visoNiekuomet! Pas svetimtau- tingai iš mokslan oinauėb bendrininkų,
ėių jaunuomene t<»kių baisių s j n S jaunuomenės, kurie ne- prisidėti prie jokįo darb<», o kias nedorybes: tiktai taip
ydų, nors MI žiburiu ieško- tiktai yra susiprato* bet jau trbetūnojanėiųjų ramiai sau elgdamiesi išsidirbsime rim
tumą, teisi ngas pažiūras*
tum. nerasi. dHto. kad ji pasekmingai darbuojasi ant tams\ bėse.
yra suvis kitokioj dfftftioi ir tautiškai kultūriško' .lirvo^
Tos atgijanėios. mokslan tvirtą valią, gerą bfidą ir at
kūno atmosferoj'. Tatai i : )|u% Ulfifft tai Ho\\<lailis, einanėį«.s jaunuomenės pa- sieksima savo tikslą — at
tokios mnsų jaunuommės. Voldemaras ir daug kitų, našaus veikimo srovė iš lae- liksime mnsų pasiuntenybo
kokia dabar ji yra, visuona Mėiu Uievui, žymiai auga. tu\os persinešė net į užru dėl gere savo tėvynės ir tau
nė nieko gera negali laukti f* užjūrio, Motinoj y p * b,./į: į Šveicariją, į Prusus tos. Sursum eorcla!
nei tikėties; ji yra tiktai pra tingai studentai
lietuviai Amniką ir visur ten. km
Kebų Raganius.
,
.
,
,
Au-niais,
mylinėiais
savo
Ugfi
(Am rįkos n
)uMlkl)s
gaištimi ir nelaime tėvynei. ;l ugštesniuju mok\klų, kaip tik randasi šioks toks bū<ė
driui Carnegiui), U»vaną į- tas, šventas priedermes^ nes Ū k i a ji vra dabar, jeigu Ma>k\os. Pt trapilės ir Dor l l s lietuvių niokslaeivių. Pa
teikė rarnegiui Meksikos plaukiančias iš tos pasiuntė^ nepasitaisytų, tokia turėti { > a t o uni\«-rsitaėiu uteitutasi mus SuviėiiytM Valstijom
Pasišnekėjo.
amba<a<lortus
akivei/doj- ,,vW»s,
toji jaunuomene i būti ir tėvynės ateitis, ka M įsi organizuoti ir i-\ i. u va jau taipui bandyta susii.ruaJuosi s, pas Joškų už sta.lųįų .užimti visiems lietuviai,
prezidento Tafto ir senato- N m tautai ir visuomenei di daugi ji ka<lą nors turės už r v t i i <n |t m Mv darbą.
n
pasiilidžiuodamas, sako
lių. Prezidentas pasakė pra- ,|,.|i u džiaugsmu ir laimiu- imti virtą dabartine* *em*f tai rupe^.m pradėjo išeidi Iv.italikan.s mokslaeiviam- sav«» kaimynui: Tu per me
kalbą, išginbimas Cariiegio . ^ „ ^ a t e i t i e \ iltimi. Bet nesės kartos ir likti tautos n<.t\ Vilniuje u Aiiftriiiė*\ vieną di.leb; draugiją. Šfrm tus tiek pinigų neuždirbi,
ar supranta mnsų lietiniu >'tnariais. .Ii gj palikusi \ei | a , | v l i l . t ,>, rtniv^stas jaunuo tas darbas nepasisekė, t* kiek aš prageriu,
labdaringumą.

geri no
ies, kad
•asiseks
isko m:e

Ihmville, III. Saiiuninkas Jarks*
jjiouis tioldman atėję* išry- tuirėiop \
IfO į savo karėemą rado po u ž m ,^, u p
u
eiu po uki: dvnamiti* •to,• Išginlvs
• tttiiaiiio ištanm•

) Kalba Nikvta
K i l n u im R i..H.« uesmreoe* ats»- i^nuMin arklą, knvgą. Ivra
«, Kįkalnis,
nesugebės
JM1
j o t u s ir uždegtą knatą st u u ,k pareikalavo, kad iki d/io f) diena susirinkm.e
; "^"f
*™ ,
.
,
\]i%m
Mgu(ioldmanbutMP«Hiv,
,o nu it i,s duotų jam tiek tm Utonitiškosios
Dran^iJoH »I«H» p r i e š v y k i a s ^,um
'
"'
M
w
kelias minutas arba unm;, kipk gulta suvalgyti. Taetuv i u V i l t | t
Oivhard tioitų m toi»>be* IMM skrianI,aikrašt>je paairodt pa •

jAfctmijos,

kas po j
t * i

0

p^iymni

uigana padą- I-«k^, Mioh.

dita nt«ugel>ta

iimmtingai ėios jaunuoimrsita

« t l - ^ ' ^ jaunuomenė at
^is. t^ras tai žeriklns tėvynei, geru jai naujiena, ji
4įHMfift»i n* t<>. Ir kair» n.
puikioj turet-i diia
i U" jfl'

Kaimyi as atsikirto: Kas
tiek gali uždirbti, kiek gerovės per metus gali per sav o
P^kle ])rrleisti.
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Teeinu Akademija Ciilte'- Volykiuės išpažintus, į^is keletas delegatų. .TėgUl tai vo ypatiškumus namu, kįu
kas yra tas Madero, būdu kiekvienas indmtis į
jaunesuysisY — Tėvas iv gi* gis nuosavybę, jausis, kad iu«s praš\mą atmetė, tas jo kvrrbsiu it* <i> MI savo g ra nemaloUus daiktas tūnot vi išrinkime atsakanėios eei
i:
są hiika ir ginėyties, bet ką tro valdybos, organo, tai|i iri
dirba
jau
sau.
stengsis
gepadavėja
buvo
moteriškė,
o|ž*U
uiiniodiai
atsaku,
kad
jauna(THE FRIEND)
sai Franeisro vra vrgeteri- trinti savo būvi ir su laiku moters mat negalinčios ne
Vboipirmu geistina luitu, dnrjff įjpikįa pasišventina sutraukimui visų Amerib
Katalikiškas Laikraštis
jonas, vadinasi, nevalgu mė-į pasidarys
pageidaujamu ^ioti "nemirštamųjų' var- kad Seimas geriau laikvtusi ir tiek.!
Jiottivių kataliku v i c u y l ^
Pašvęstas Amerikos Lietuvių
sos; spiritistas, vadinasi, ti- kraštui piliečiu. Kol to ne- ,{»». Užtatai moters laimi už- j įstatymų, pažiūrėtų Susiv.
Aid galo negaliu u/tylėt
Apart oiigabi/.aeijtjs rei*|
U
Katalikų Reikalams
ki į beldžianėias dvasias ir IMIS, ir šimtas re\ oliueijų si runti.no ir susimanė įstoig-i konstitucijoj ir neduotų taipjir apie Velykinės išpažintie* kalu svarbu butų, kad jįeil
— Organas B. t. R. X. A. — sukauėiuosis stalelius; ava* itoatuos jokios naudos, urs ti savąją
Nemirštamųjų:ardyti tvarka, kaip praei- sutvarkymo latdą. Aš n&poi- IIIJIS pasirūpintu ir <lvasis*
Utitm i& AVilkos Harr», Pa., kan jotojas, vadinasi, tikro gy-| tokios revoliucijos iioinaiuo Akademiją, j kurią pirmuti- tais metais PlyutoutbV: vii*dabai? nės kontrolės i) kais Amerikos lietuvių kaketvirtadienis.
veninio ir jo imtinu reikalų dar viduriniu šalies santy- nė kandidatė bus, žinoma,! ui nori, kad viei is klausi- anaiptol nenoriu uŽgant Sio- laliku reikalais, (ierai yra
,lil
mas
butu
svarstomas,
kiti
' dvasišką vadovą, bot tik žinoma, kad lietuviai yraiap/
Ir
toks
spiritisį
kių.
('urie'nė.
nepažįsta.
4. L R X, K. Sąjunga - Leidėjai. tas -r* svajotojas susyk iški
Dar kitas klausimas. Duolaukėdami tat kuogroites kad kitas, ir galutinai duo- rašau tą, ką girdėjau IMK sigyvone įvairiuose SuVle^lo taip ankstai, kad gali dar kint sau, kad valdžia sušilai- nio tosios Akademijos i\\ dasi ant balsu tada, kada kitų žmonių, Meną kartą ei nytųjų Valstijų iniestupsjl
Kun. A. Kaupas — Redaktorius.
Kur daupasilikti Meksikos viee-pre- kė su maistininkais, ir Ma- kimo, paminime prie progos, koustitueijoj aiškiai yra ) m damas aut kuopos susirinki ir miesteliuose.
V. Augullutė — Užvtiidėtoja.
aidentu ir Jgyti Rftrbf Mek doro apskelbė, kad revoliu- jog p. Curm'nė yra gimimu briežtas bodas Seimo vedi ui", pakalbinau keletą sto giaus lietuvių katalikų, ton
r
sikos
isliuosuotojo
iš
Dia
//o eija pabaigta. Ar visi tuaiš- lenkė ir pinn ištekėsiant už nto, kuris kaipo neatmaiuv* vinsiu vyrų, kad rašytųsi j turi savo ba/uveia, mokyklai
Visas koruspondeuoiJM ir kito
tyranijos! Niekas taip ne tininkai paklausys ir padės vyro, vadinosi 8klodt>\vska. tas, turi but pildomas iki rot, Susiv., bet kaip nusistebė lietuvį kunigą; bet kur jų
kius raitas reikia siusti pas
nusistebėjo iš Maderos neti ginklą! Žinoma yra, kad ne! Patrijotiškus ir tikybinius Toliau, kad nariai Utnisijosijau išgirdės vieno jų patėmi- mažiau, t0n jiems visko
Rev, A. Kaupai,
kėtos didybės, kaip jo tik visi maištininkai klauso Ma- jausmus jinai yra užbiikusi atlikimui kokių nors darbų, jimąj dabok, girdi, kad ir trūksta, ir jeigu kitataučiai^
64 Church 81.,
ras tėvas. Šiaip jau jaunas doro valdžios, Daugelis va- JkiSiolei: ji yra katalikė! Jos butų renkami gyvenanti arti taip neluštų Dievo stahtK kunigai nepakviečia lietu*
Pituton, Pa.
t
4
maištininkų vadovas neatsi dina save "insurreetos" tik|vviits, su kuriuo daugeli! vienas kito, kad išvengus ko- nuo sukrauti; kvitelių, o du vio kunigo aprūpinimui ji
žymėjo nieku, negut tik tuo, taip sau, ištiesų gi yra plė- metų dirbo laboratorijoje,jimnės kaštų, kurie visados i jis kalbina, kad daugiau im dvasiškų reikalų, jie taip \Ę
Visus pinigu*, ar tai prenume* kad buvo atėmė* nuo toderašikai ir desperatai. Daugelis pirm kelerių metų tapo su buna apmokaud iš Susiv. ič-ltų krauti. Kaip taif — už lieka apleisti ir tankiau$M
ratoa, ar tai ui "dtAbaiu" ar tai
Nugi ana uiaia virsta netikinčiais, i m p u o B
apgursiniinus ir t.t. reikia siųsti U^tų gulintį Arizonos pa vadų yra pusiau banditai, u važinėtas ve/imo Paryžiaus do, ir tos komisijos turi pa- klausiau.
tokiu antrašu t
sienyje Agua Prietos mies bent (Iti giriasi esą socijalis*i^ah'ėje ir užmuštas. Tokiu sirašyti. kad priima tokį ar J vienas burdingierius turėjo tloroje, arba papuola leųkį
« DRAUGAS'
telį, bet dėlei stokos amuni tais ir baudą įsteigti soeija- būdu p, Curie'nei nėra jati kitokį darbą, ir kad tą darbą j jau keturias kviteles: trijų globon, o tai vien dėlto,
3H A Market 8t„
cijos buvo priverstas atiduo listišką respubliką Zetnes- su kuo dalinties savo nuo atliks paskirtame laike, nes j r a i d ž i ų ir parapijine, tt negali atlikti savo dvasiikt
WILKE8BARRE PA.
Tie pelnais mokslo dirvoje, ir toks aprubežiavittias darbu!nepeiwnlai parsinešė dar priderysfių savo kalboje,;
ti jį atgal, prie tų operacijų niojoje Kalifornijoje.
tapo u&uništa ir sužeista ka nežiūri ir nežiūrės Maderos, jos pretensijos prie nemirs- gal netaip lengvas bus ir ne penktą 8usiv. kuopos; na tai. Užtaigi ar nebūtų gerąjį
vyreli, turi jų daugiau negu jeigu seimo delegatai
<*r bus tai spausdinimas konnti- lėtas amerikiečių, žiūrėjusių Pagalios Maderos įtekmė ne! tautybės negali būti u/gin taip lengva bus pasakyt ant
tui'ijb., Ar plakatu, ar tikietu ar j bataliją iŠ kietos sienos pu siekia toliau, kaip Chibua- evtos.
Seimo "apsiimu", o paskui nusidėjimų aiit savo spran svarbų reikalą apsvarstvttįfl
kitokio i tat panaiua reikalai, rei sės, iš Douglas'o; tokiu bū h uos ir įSonoros provincijų.
žinokitės sau. Juk ir Jubi- do. Tai kas? — atsakiau. ir atsišauktų į lietuvius ku
kia visados kivipties tuo pači*
lėjiuiame Seime dattg bitVO Taip. Bu kvitėlėms tai dt tiigus, kad kuris noi»s ift ;
du, Moksikos vyriausybė ta O juk 80 nuošimtyje visos
antrašu:
ką turėjo laiine ištart' tiek to, nors ir su jomis turi apsiimtų tokią misiją ir k
po įvesta į labai ueama- Meksikos verda mažesnė ar
•DRAUGAS"
Dar apie moteris, Moteris tokių,
4
klatnies, kad kartais kokios liautų po miestelius lankyf
*
ba
didesnė
revoliucija!
ghiH
nesusipratimus
su
Suv.
kų drapanų siuvėjai savo apsiimti'\ bet galutinai
M K MUM M. 9
nors nepamirštų; bet svar damas ten'esančius lietuviu
tie
visi
apsiimti
darbai
nuė
Valstijų
valdžia.
suvažiavime
Toledoje,
Obio,
Nei revoliucija nei poliWILUSS.BARRI, PA
Ir toji aplinkybė, kad ba tiškosios valdžios perinai-1 nutarė nebesiUti daugiau stt jo vėjais. Mat nepagarsit\,ta biausias dalykas tai paskui katalikus ir aprupintųi
talijos tarp * federalistų ir tiymas nenutildys Meksikos.Išmauktų (bobble skirt) ir Seimo protokolas, tai ir ne- išgavimas paliudijimų. Ue dvasiSkus reikalus nors
kcija pasilieka sau teisę maištininkų atsilieka Suv.
buvo priderystė* pildyt t o , ^ i , kad žmogus gyvena te- lis kaiius ant metų. Boajb*!
Ttaoai
reikalTngt»s
būtinai
di-jhajfminių
aiularokų
(harem
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
kas buvo paliepta, .Jeigu neonai, kur yra ir bažnyčia ir jo, kad ant šitokio pakvifįl
Vaisi, pasieniuose, kur stovi dėlės ekonominės reformos, skirt),
su* prisiuiu'iamus rastus,
Reikėjo jau settiai
20 tuksi Dėdės Hamb karei Franeiseo l. Madero ne pats! tatai padaryti, bet vis ge-. pagarsinimas Seimo proto- klebonas, bet paimkime to mo atsiras lietuviškų kiįni
Utikns ir vieta raitu talpinimo
vių* priduoda stiprybė^n Ma savomis pastangomis atsis- riau vėlai, nekaip niekad,! k o l ° * W ° ^^rukdyt apsi- kias petfes, kartais ir ganu* gų, kuriems parūpės tauti<
J | nuo redakcijos
derai. Neutralitetas gali bū tojo ant didybės augštybiit, Tuo paeiti laiku iš Lomiom imtU* ant savęs darlttis, tai toli nuo bažnyčios. Nedėliok cių sielų išganymas ii* jų $ąi
Atmestieji rankraščiai nėra brū
:
mis, kaip žinome, tankiau f kilimas iš tautiško mb\.
ti sulaužytas bent minute ir,
žinami redakcijos lėšomis.
bet aplinkybių susibėgimas,!ateina žinia, jog karalius m gal ir išrinkta visa Centro
Šitokiu darbu Susivieni
Rašyti reikia tik ant yieno pus kaipo tokio sulaužymo pa likimo ūpas jškėlė jį taip! prisileis į savo akis nei vi< valdyba bosreikalo pildė wivo šiai klebonai neužsiima iš*
lapio, paliekant plačius tarpus sekme, Meksiko gali pama
prideryste^s? Neturi atsikar- davinėjintu paliudijimų, o tnas daug prisidėtų prie
uos
moteris
k
ės
stt
susmauk*
tarp eilučių- Popioros nėra ko gai* tyti bent diena savo ribose augstai.
šiokiomis dienomis žmo«&| kėlimo doros tarpe liatuįvii
tot,
kas
atsitiko
praėjusiais
tu
andaroku:
tokioms
andalėtios, nes korespondentams ir
dirba, kartais ir ant naktų jį Amerikoje, o taipogi užst0<
bendradarbiams raiant ant abie Siiv. Yalat kareivius, To-gi
rokants esanti priešinga ka* metais, o kad išvengus tų ue
jų pusiu, da-gi smulkiomis raidė- Meksiko labai nenori. Todėl
malonumų, aš tik vieną ke bet tankiausiai reikia vaikš* kelią bedievybei, kurios jai
ralienė.
Tokiu
būdu
Anglimis, redaktiijai labai dažnai pri
Nelaintingas tas Serbijos
ka jau gana daug mūsų Vii
Ijos aristokratija išsižadės lią tematau t paimt pa rastts ėiot vakarais, Nueini vienoj
sieina perrašinėti atsiustus raitus, nėra ko stebėties, jog visa
karalius Pt^tras, Visur apsinuo visų tų, ką apsiima ko vakarą klebono nėra namie- genSių tapo.
galinga
Siaurinta
Meksikos
Norint, kad raitas tilptų arti*
einu su tUO taip, Ivg butųi^Pn*>ww
apvalkalo, o kį nors darbą atlikt. Svar je, išvažiavo pas ligonįjanl Naris 92*tos kuopos
oligarchija
—
visi
tdmannr,8tnkrrtti
miansiame numeryje, rankraštis
susitepę*
karaliaus
l
e
k
į
f * I r o m i s eis biausias Seimo darlms, tai trą vakarą, klebonas Ne,rga.
A
reikia pristatyti apaustuvėn ne vė< tour'at, Creeriai ir t.t. —
A. P. Baltuti*.
1
^ l»«o«»»W.
Kad išrinkimas Susiv. Organo, Palaukes koletą dienų nuei
llau, kaip 9 valandą išryto antra- supuolė prie Dla8\> tr prie sandro ir karalienės D r a g t . s ! ^ ^
vl
——
dienyje (uUrninka).
~—
krauju.
O
jam
taip
norėtųsi,
*
#
f f f ° f karaliaus ru bet ir tą reikėtų šįmet ant ni treėią kartą, ta pati isto •
k
maistininkų, kad taikytųsi.
visos viešpataujattėios }m} veiktų!
kad
visados užbaigti, Kad išven rija, arba gauni atsakymą,
1
MM Madaro pradžioje nenorėjo,
i m
1
Patįs naudokimės
galvos pripažintų jf
jį vienu
<ia galima priminti, Jog
joj
Cia
kad
klebonas
išvažiavo
R
H
U
Š
E
g u s i a našių ergelių, koki iki
bet iįėvo: aiaroB ir grynini
w
ų
j
ų
,
ivgium
su
Habsburkaraliaus
giminės
pavyzdįs
šiam laikui buvo, tai geriau keturdeiimtės ir nobus na 4 Nemanau daug įnešį
mai atliko savo darbų. Kaip
(lau
ym
nmdo- siai butų, kad Susi vien. įsi mieje dvi dieni. (bilutina i paduoti inusų garbaus B\
rodosi, Madero su savo pa gaiš, lloitetr/ollernais, Hur-j « » " drapattų
***** v . v » a i »^*<4« taisytų savo organą, Tiesa, randi kleboną namieje |i^ Vienijimo L. K, K. A.
••*••••
sekėjais netik kų nebus nu bonais ir kitomis apvainiktioį»«• ***,
k(l|im s
vteto
truu
tomis
šeimvnotnis!
Bet
Up
«
P
"
'
(
»
um- kad tas daug daugiau lėšuos gauni paliudijimus, bet kiel; mui, nes jei ir po vieną
bausti u3 pakėlimą rankos
nesidaro. IHrmutinis valdo- • PV kchnaiėių, siekiaiuaų tik nariams, negu dabar moka* reikėjt* priplumpuot, kad ją užmanymą visi įneą^t
Kad gorai supratus dabar prieš vyriausybe, bet dar
iki
mtu
ka(l
ų
priėmė
pas
save
'Petrai
»
«
»
)
>
k<»kiam
net kito ir puspadžiai nudi mėm, tai jau pasidarytų | į |
V
»/»
7..V
nta,
bet
prašalintume
knuku
susilauks
užmokesčio
už
ta
tini Meksikos padėjimu, rei
ttti
Kam ktiKU.. / •
,...
. x , ..
•aras. Bet Rusijos rūmuose
Anglijos karališkam
kia Jtiuoti kalkiniuos daik tai viename ar kitame pavi ,„ A».* %^ut,a^.» * u, i«« nigaikšėiui nepritiko dėvėti reneiją ir užvydėjhną iš Imk lo. Matai, pas mus vis taip: Ii tūkstančiai.
ft
su į u o pasielgta taip,
lyg
vieton ifcrast kokį būdą pa* Štai mano užmanymas,
tus,
dale.
raštijos
tarpo,
b
įvestume
lengvinimo, tai kraują, Žmo
Petras nebūtų visai kara kelinaites ir jis ėmė nešioti
Susivienijimas jau
Pinu visko metasi į akis
Dabar klausimas: Ko ieš
nonnališką
gyvenimą
visa
ilgas
kelines.
Ktuugaikšėio
geli, ant tavo sprando viso- dien pradeda atsistoti ki
lium.
Petro atsilankymas
faktas, jog maistas arba rc- kojo
Madero,
keldamas
me
Susivienijime.
As
turiu
pavyzdį pradėjo nekti kiti
kius ntjsąmonius, o tu tik kartas ant tvlrtosnių k<
u
M
voHiueija, kaip kiti sako, yra maištų prieš Diaa'o valdžią! liyme pas Viktorą Kntma- žttionės.
ant
mislies
Draugą
.
Ttu.
Arba, kunigaikšstengkis ištesėt.
nuol|
neturėjo
ir-gl
jokių
ir reikia tikėties, kad ir
praplitęs smarkiausiai tiku*.
Mmb'i-o skelbia, kad jo
laikraštis dabartinėso vėžė
ėiui
Alberttii
netiko
frakas;
Taigi ir apie tą kontrolė*? toliaus vis eis stipryn ir
Dabar Petras bau 1
rinejo Meksikoje, Huvieny- siekiu yra įvesti tikrąjį de smagumų.
se,
tai
geriausiai
atsakanti*
dė važiuoti į Budapeštą pa-M * nžsivilkdavo ilgu žypontt
būdą rolkėtų Seimui pagal pryn. Bet argi jau to miimi
1
j u pasieniais
Susiv.
už
visus
kitus
laikraš
mokratišką valdymo*) būdą
simatyti su eiesorittm Pran (tas pat frakas, tik su skver
vot,
A. J. Gudaitis. ir užtenka? O jei atsira^ttj
(Sim bont pripažįstama mals-savo tėvynėn, suteikti balsą
ėius,
tik
klausimas,
ar
są
eiškum Juossapu, bet seny uais). Dabar vyrai iškilmitt[troga ir būdas dar jj gbei^
tiulukų vado, Fraiadseo I. net nemokantiems
rąžyti vas monarebas tyėia lfftp* gesnėse valandose v<»lkasi il- junga panorės perleist jį
ciaus jiastatyt ant tvirtoj
Maderos valdžia, Šitas krnš* nei skaityti baudžiaunin
Susi. f Tiesa, kad * Draugas*
1H »t^,nne
vadinamus
irgt*^. Anglija jau seniai j ^
opomis,
v
!« nių kojų, argi tai jau
Trumpamo
laike
jau
i
%
t^s, boveik visas, yru ranko kams.
dabar
tarnauja
Susiv.
ir
tai
msakė, kad nenori nei žinoti j U P r i n ( > u Alberttt^.
dvidešimts šeštas seiman nuo to turėtumėm atsj
se seSiy seimjny. Jy |>avarttž
nukritusius
nuo
stalo
Baudžiauninkams! Taip, apie "karaliamušį" Petrą
Jeigu augšĮai pastatytų
dėa: Terraaas, Bliliquo ('r«^l Meksikoje iki šiam laikui
trupiniu*, bet ar ant toliau prasidės Baltimorėj. Kaip kyti
Karadžordževiėią.
Pasilie- asmenų pavyzdis yra natikasinėtai, yni Maiuiu, kad ne, Jeigu t)
Limantour, Hanum Oorral tebeviešpatauja baudžiava
panorės tarnauti ant tų pa paprastai
ka Pranemsija.
Paryžius| dingas vyrants, tai šimtą syTrevtutio ir Madero. YpaJ (angį. l4 peonage M ). žemes
ėių išlygų, o jeigu ir panorė daug tirluso ir paaidarbavi- ta proga ir būdas butų tl
mėgsta vaišinti pas save ap- kių nattdingesnis gali būti
tų, tai ar Susiv, nejaustų są mo dėl surengiino puikauti kauti ir naudinga Šust
plati Ir galinga yra Maderos ten valdu ponai, dirba iudievainikuotas galvas, ir links- moterims,
delegatamis priėmimo, taip nijimui.
žinės
išmetinėjimų
už
išnau
^imyna,
Įkūrė j ^ mnfo ėiai
baudžiauninkai
mt paryžiečiai be abejo stt
\
m iUl „,
Susiv., kiek žinoma, turį
dojimą SąjungnsfTaigi kaip ir šįinetą Haltimorės lietu
Kveristo Madero (mira pra
peonw už tokią mm™»>\m«*m*
ntnkomis priimsi
sakiau, geriausiai butų, kad viai katalikai rūpinasi kaip jau suvirs $20,000; tai įaų^
e i t į mėnesį) ir savo turtus,
šįmetinis Seimas pasisteng galima ŠkiUningiaus sutikti siek tiek užsitikrinę,
apkainuntus 30 milijonų (\o~ prie gyvybės. Tie batidžiau-|
,
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.
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A
t
sai t a n m V M 1 ) r a n u z n k a r i u
tų paimt ant savasties delegatus ir pradėti šeiniu jau umu laiku nepristi^sil
loriy, paliko savo vienuoli tunkai niekados nemato sa
14
Draugą", o tada pasiliau su iškilmingomis bažuvėion me pinigų apmokėjimui ib^
kai sunu. Tarp ji» yra dabar vo pono, nes prižiūri juos menėje paskutinėje jų karė
gamų reikalų; o tie tuksi
tų visoki nesupratimai Su apeigomis ir paroda,
tinio maist(» vado tėvas, ekonomą i. Paties M ade n m jo su vokieėiais.
SitaB viskas rodo, kati <'iai guli bankose ant si
Taip tatai, ir karaliai turi
sivienijimo tarpe.
rYft^ iseo Madero. Visos tos laukus dirba batulžiauninHutų geru daiktu, kad lietuviai; katalikai karštai mažo procento, daugiausia^
.šešios šeimynos yra tarp s^i- kai už Vi—15 eentų dienos savo bedas, netik Diliom*
Seimui
besiartinant.
M
konstitucija butų peržiūrė prijauėja veri v organiaacj*' gal, kad gfiunama 3-ėią; •
ve* sttsi^iminiavnsios ir su- užmokesčio už sunkiausią 12 X. A. Joeis tr kiti ntirštaM
mieji
.
NYpamcnu katrame No. ta ne paskirtos komisijos, j«»s, kurios uždttntts vra dar- batikos skolindamos ntusų pi
dart» galiiiįn oligandiija, KU valandų darbą, Madero ža
"Draug<*M buvo pranešima* bet visų delegatų. Iaik.« Sei buotis tikybos ir tautos la nigus, įma 5-tą ir 6-tą pro*
kuria
prisieina
drrėttes da padalyti ponų žemos tarp
••(Mitus, pasiimdamas sau už
Sus. L H. K. A. dvasiško va mo. Tegu! Seimas užsivilktų bui.
IM&a'ui ir eentro valdžiai. alkstančių
baudžiauninkų.
Bot gaila, kad tos iškil patarpininkavimą 2-3 dol.
re
Todėl rorraPai, Crceriai, bet kaip užtikrina Meksikos
Dabar apie , . nemiršta- dovo gerbiamo kum M. Ptm-jviena diena ilgiau, 4iet butu
1 nuo šimto.
Jei ntųs pinigtj
M
mės
ir
tėra
vienu
seimo
paParvžiuje yra kausk«», kad centro valdyba stt nauda Susiv. Cia luriu
IJmantottraM ir kitokie vni^'kukuridaoa karalius « Ze muosats .
padėta batikose apie (saįky- i
dai dažnai figūruoja apralyįferino Domingue7M niekados taip vadinama u Pranoit*ų rengia Boimo programą ir priminti, kad ir tarp šuva minėjimu, nes pats seinuet
kim) *20,(K)0, tai skaitant
utttcse natijalaikių atsitiki-!prižadėjime* neįvvkįs. Ualv- Akademija*\ susidedanti iš kad tas programas greitu liavusių Seinam ( lelegatųhnažą įspūdį tepadaro ant'
tiktai, kad bankus paskjoli*
mų Meksikoje. Užtenka pri- kas tame, kad tamsus, visa- -keturiasdešimt* atsižymėju laiku bus pagamintas. Ten -vertėtų geresni; tvarką ttž^ visų Amerikos lietuvių ka
na mus pinigus ant $4o
minti, jog dabartinė dešinio*.dus Imdaujantieji baudžiatt sių moksle, dailėje, literatu-j pat buvo pranešta apir mt- vesti. Tankiai būnu, kad pir- talikų. Kadangi iktšiol dele
tu-oe., tai jau kas metai męs
ji Dia/*o ranka Jose Y ves ninkai negalės pasekmių- r«»je ir kitokiose dirvose. Tie, veikt ns darbus praėjusiais ma Seuno dieną susirenka gatai, atsiųsti nuo kuopų į
ir vadinami .metais mūsų organizacijai, i gana didelis <lebgatų skai seimą turi paprotį vaišiu* bankai padovanojame $400,
lamautour ir maištininkų gai dalyvauti viešame gyve- jketuriasdešimt*
keturi
M
ties svaiguliais ir vtetoj«f O jai mūsų ]>inigai padėti
Ka<l Svarbiausias iš min>dytų tlitts, o paskui jie nyksta
vadas Kranci$eo 1. Madero jjjjmis kol neapslšvies ir neį-l«4Nem
mirštamaisiais
nelanko po- dirbti iSriono, kaip vieno* batikose dar ant mažiau,]ne*
ieni nueina motinosjvaikai, jie ski»*stos| gu ant 3-eio proc, tai me*
į partijai! ir ni^fb goiro nenn dar daugiau savo pinigų pa^
Mtkojame bankoms, o !ku>
veisthu
rybas su maišttuirais. ku- baudžiatmitikatu- /nnės, tie t-k| prašymą padavė inmia o žadėtas programa* ikijžįstamų, kiti vėl *u
kad dvi^į rittos męs patįs lengvu bpįd^
rių vadas iki nesenam laikui dykai, bet ant išmokesėio rurie*w\ atidengėja poloni- šiam laikui ueį^p4mintas,;uoms susiėjo;
delegn- ^dėtumėm paimti, nei
yla jaus ir kitokių radioaktyvi*- ir kadangi girdėtie* rugoji- nat svarbiausi
slapstėsi badai urve, kai-j (taip, kai
•ai veiki iš vieno, palikę *aIkriaude nit»ko nei ant
niai aut įvest** kontrolės klausimai sv
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80 kp. Pbiladelphia, Pa. derieuė, Ona Kuneieuė I k
p kp. Asbley, Pa. Pilnų
Seranton'o, l*ii,, 5*0 kuopa brauk, .Jonas Kardokas.
m) kp. Chieago, III. Piluų
7 kp. Pittston, Pa. Pilnu Pilnu f Snsp. Kl. Steponą- to., Marė laisinauekienė,118,
M. Susp t
Ona Jnekaitė,
\)\ Kavieiuslen.S ir sau IMU Susiv. U \l K. A. laikyčiu*
tna bertaininį susirinkimų, ;2:t2. Susp.: Mfctgdiė Mareiu- v iė e, Jonas Klusas, Kazvs Antanina Valkauskienė, Ka| 70 kp. 01d Korjje, Pa. Pil- Aleksandras Letukas, An
fetasivienijimui. *
tanas Lukošius, Marė KenTaigi sakau, kad inęa* Yie* vienbalaiai aprinko "Dritu-JHouionė 111 b. DDM Alzė Hpu* Kainėauskas IV b, 10. !> trr SveėiavbMenė, Marė Kax nu !13,
toje pinigui laikv bankose, na >« organu ir sekantiems dienė II b. 10., Uudvisė Ja- brauk.: Juozas Austrą, Kn«jlauskieuė, Ignas Kitelis, Ka
71 kp, \Vaterbury, Conn,jtmitė, Povilas Maradiuskis,
ifcoliutuinėn. nors dalį jų metams,
Inuskeviėienė, Juozas Tarnu* Uy* Kasokauekas, Polikar-įtrė Daugėlienė, Marė MIK* Pilnų 12. Husp.; Juozas Mar Tarnas Lukošius, Aleks. Sa»
i
vsim) #10,OUO Susiv. na
inoliausk ts.
Nutarta taipogi, jog k u n i - l i ū n a s , Agnieška TamoSiu- P«« IHlkeviėe, Bronė Dilke-ikeviėienė,
Kajetonas Rai tušis, Jonas Zavfiekas.
Ifiaiiis, perkantiems uejudi- gai kaip tuivjo taltf) sei- n į r l u \ putras (Irebliunas,Įviėienė, Ignas Kazokaus žys, Marė Kijauekienė da
V2 kp,
NewtoU Upperl 100 kp. Cbicago, 111. Pilnų
jjimuns savastis, k, t, namus, liiuoae, kad ir vėl turėtu.
2.5*) damtikėt,
Išbrauk.: Pails, Mass. Pilnu I.
|21.
Petronė Varuelienė, Jonas kas.
tlkes, l e n k t u nuosimėiu. Oia
21 kp. Su. Boston, Mass. I.iudvise Uekuvienė, Morta
7:J kp. Hudson, Pa. Pilnu; 101 kp. (Iiieago, UI. PUnų
Kasi\iba, Pranė Kasiubienė,
Jurgis Svarca,
IJĮttU netik vien Susiv. nauda,
21, [šbraįk, Barbom BurKaulas Damuleviėe, Katrė Pilnų <>S. Snsp.: Juzė Piva Stankeviėienė, Motiejus Re- H'.
Kuopos
sekretorius,
įl|le ir patinus nariams; urs
71 kp. Sbaft, Pa,
Pilnų baite,
Damuleviėienė.
Ubrauk.: riunienė, Antanas Lakaėaus kus, Marė Sakeviėienė, Ma!
'»U8iv. jų taip nenulups sko| rė Aidukienė, Alena Abro- 30. Snsp. Marė ttamauaus-į 102 kp. I)uquosne, Į*a, Pil
Vincas Navikauekas, Ant. kas. Marė Slau/ienė.
tanias pinigus, kaip kad
li'J kp.
Hivu'kton, Mass.|maviėienė, rl\»rc»sė Betkerie-Įkienė.
nu 10. Sasp.: Marė Baulie\Vaterbury, Tonu., 11 kp. Zareekia, Mikas dllkas, Staklupu tam tikri ponai; o iš S, L. K. K. A., laikys nepa svs Makaėinas, Marė M a- Pilnu 14.
j nė, Mikas Hetkerys, .InozasĮ 7"> ko. \N'anamie, Vn. Pil nė, Pranas Akimis.
2i5 kp. Baatings, Pa, Pilnų Vieviasys, Leosė Staniulio no 58.
10B k]., iioehester, N, Y ,
los pusės, Susiv. dapadės prasta suslrinkinuji H dieiHĮ kaėinienė, Aleks, Saveikis,
76 kp. Conertoiiį Pa. Pil Pilnų 26. Husp.: Vincas Ba23, Susp.: Yineas Bakalaus- nienė,
100 nariams ir medžiagiš gegu*iit» I M I m. ant parapi Marė Saveikienė.
VVoiM'ester, Mass. nu 10.
k i pakilti. Knsliuk atsar- jos salės apie 1-mę valanda
rila, Motiejus Vrafiiųskas,
8 kp. Olevelund, Dhio. Pil kas, Pranas Spirauekas. Is-į 4] ^
tai man rodo*, kad poĮ)ietų. Malonėkit visi pri nų 121,
brauk,:
Juozas Laukaitis, pilny 47, Susp.: Juozas Sai
77 kp. Swoyers, Pa. Piluų Roiė Vi aėinskienė, Mateiv
įirt nepajudinamų turt\i su būti, nes bus rinkimas dele
stąs vs Jaruseviėe.
dukas, I\' b. 10„ Juzė Deltu 50, Susp.: Magdė Goberienė, sas Keluuekas. Iftbraųk.: .lo9 k p. —
Pranė Mažesienė damokėt nas Sad?evi8o.
ėjus pinigus daug yra at- gatų ir apkalbėjitnas busian
24 kp. Minersville, Pa, Pil vienė.
10 kp. Pbiladeipbia, Pa.
rgiau, negu kokiose ban- ėio Seimo; taipgi bus priim Pilnų 47. Susp.:
104 kp, St, Clair, Pa.
42 kp. Brooklyn, N. Y. Pil 50c\ I š b r a u k t : Agota DapJuozas nų UH. Susp.: Magdė KasOna Šimkunie- nų 1,
im\ m* aut namo skolina ti nauji kandidatai ir ap VaiSnis, Simas* Arbasnne pareviėienė, Marė /ukaue- nų 7ii. Susp.: Agota Šupie- keviėienė,
pusę pinigu, kiek jis ver- svarstyti naujos draugijos kas, Stasys (Ironis, Juozas kienė,
Marė N'aiėiulienė, mutė, Marė Naruseviėieuė. nė.
105 kp. Braddook, Pa. Pil
78 kp. Dubois, Pa. Pilvu; nų 8, Išbrauk.: Dominykas
s. Susiv. galėtų skolint ir reikalai.
Mikas
Andrižiunas, Jokūbas Spil- Ona Uobaitienė, Alzė Lnko- Zuzana Snudiutė,
| t f » dalia tok būdu: apsiKazys Stankeviėe. Išbrauk.: Jonas 13.
Milutis, Simas Kavaliaucgis, Pranė Spilgienė* Juosas saitienė IV b. 10.,
11
kp.
sekr.
Pranas
Sopis.
79 kp, Sag Uarbor, N. Y. kas, Vladas Arnastauekas,
liko kas namą ar
Stravinskas 11 b., Ona Stra Steinys.
Matutis,
*mmmm*m*mm
todv. nuperka BUVO vardan,
106 k) k New York, N. \
43 kp. Port Chester, N. Y. Pilnų 12.
11 kp. AVaterbury, Conn. vinskienė II b.-10,, Agnieš
38 kp. Homestead, Pa.,
80 kp/Hynon, Pa. Pilnų Susp, vi d 5,
^{pirkėjas inmoka viena ket
Pilnų 149. Susp.: Jie va Ka- ka Januleviėienė, Ona Gu- Pilnų 43. Susp.: Adomas
10, Išbrauk. Zuzana Kaliususirinkimų
tjiTtadaH pinigų, padaro kou laikys extra
107 k] H Waterbury, Cot
minskiutė, Jurgis Baltru dziunienė IV b.-lO. Marė Sit Jankūnas, Andrius Jakai keviėienė.
ttektų su Susiv., kad po iš- tuojaus po mulių bažuytluėj šaitis, Marė Liubiiuenė, Jo kuvienė I V b„ Augustinas tis, Jaronimas Raklckas.
Pilnų 5 4 Išbrauk,
Jonas
81 kp.
Norwood, Mass, Rimkus, į Veronika P a s a k
fjioktfjinmt skolos, tas na» salėj, ant kuHo užkvieėia- m s Baltukonis, Antanas Va Sankevi^e, Ona Kavaliaue44 kp. Haverbill, Mass.
eiutė, Baltrus Vencius, Ve
jut* su (arma butu apra&yti ml visi uaruvi >ausirlnkti. siliauskas, Anelė Bruzgu- kienė, Ona Batutienė, Katrė PiVuų 21. Susp,: Motiejus Pilnų 25.
4
82 kp. St. Louis, Mo. Pil ronika Veneuviehė, Magdė
i<nt jo. O Susiv. juk neap Turim t&inktt delegatų ir. liutė, Marė Brielienė, Ona Rutkienė I b-10„ Petronė Benkus, Juozas M. Juricc mažit kaa turi koki inefiimų
Iš levife, Sinmnas Staknys, Mo nų 4,
Karolioiė, Anolė Dttdidutė,
gaus tokio pirkėjo.
Kaalauekiutė, Anelė Žitkiu- Botyrienė ITT b, 09.
paduoti Seimui, Komitetas.
83 kp. Seranton, Pa\ Pil Petronė Lukošovifionė, Apa
1 Kadangi Susiv. skolinti)
tė, Agota Valaitienė TV b. brauk,: UrSė Ivanauekienė. tiejus Žeirnp^.
IIII mi •
25 kp, — .
lionljaljobilaiėiutė.
45 kp,' Paąuonock, Conn, nų 21,
10. Išbrauk. Pranas Žurainigus tiktai savo nariams,
84 kp,
Meriden, Conn.
26 ki>. Lewiston, Me. Pil Pilnų 8.
108 k p. 'Maspotb, N.
i ir valdžia niekt) prios tai X X V I S, L. B, X. A, Seimas tis. N
4G kp. Sugar Noteli, Pa. Pilnų 18, Susp.: Povylas Pilnų iĄ
turėtų. Prie to dar lietu12 kp. Shamokin, Pa. Pil nų 30.
27 kp.
Minersville, Pa. Pilnų 22, Susp.: Jonas Na Bartulis.
109 k|>. New Britain, Gt.
iai advokatai turėtų keletą prasidės 29 d» gegužės 10«tų nų 31. Susp,: Božė Matule85 kp. Cbieago, Ilk Pilnų Pilnų 2%
Pilnų 18. Išbrauk.: Marė vickas. Išbrauk.: J ieva Man
ių uždarbio reikalą at- Vai. išryto šv, MiSiafois 8v, viiMenė.
71. Susp, Petronė Banevi* 110 ki^Athoi, Mass, B Į Jono Krikflt. ba^vyėioj ant
ruklenė. Jonas Moliusis.
ekant.
18 kp, Baltimore, Md, Pil Žukauekienė,
28 kp, Luzerne, Pa. Pilnų
47 kp. Mount Carmel, Pa, členė, Marė AdomaiSiutė, nu 5.
Tik dešimtį tukatanSių kampo I*aea ir Saratoga nų 187. Susp.: Marė GrebJuozas Uzubelis, Jussė Gate111 k p. RuinfOi'd„Mo. Pil
ledų paskyrus paskolai gatvių. P o die^naldystės de litmiutė, I-ji, Julė Matijosai 1B9. Susp.: Juzė Žilinskienė, Pilnų 47.
lienė, Izabelė Aleksandi'avi- nųlO.
r Visus jų procentu* vis ant legatai kviečiami \ pobaž- fliutė, Vincas Rudzinskas Karalina Kaledienė, Petro 48 kp. Cambridge, Mass.
ėaitė, Kasys Stulga, Ona Iii
112 kjp. Morgan, Pa. Pil*
o apvertus, tai per dešimti nytinę aule, kur ir bus lai* I V b, 10, Magdė Luocmtė, nė Varnienė. Iftbrauk, Juo Pilnų 2.
Marė Sirvidienė, nų 13.
Antanas S t a n e v i ^ Petro zas Makevic5e, Ona Žurins- 49 kp, Ueading, Pa, Pilnų inolaitė,
tų
pamatytumem ant komos Seimo sesijos,
Antanina Bagdavi- B, Susp.: Mikas Kuseekas, Juozas (Veenas, Pranas Sta113 kp. Wiibuvton, Okla,
Pirmų vakarų vietinė tea* nė Babiliutė, Jusė Balinėiu- kienė,
\ęk jie ujiaugtų.
įdulis, Barbora Vulaučaitė Pilnų 2$. Išbrauk.: Antanas
tė, Ona Tarėev8kienė, Juzė (Menė, .
tro
mylėtojų
draugija
los
50
kp.
Cleveland,
Ohio,
Kitų tautų organiaadjos
IV b, 10., f r a n a s Gin)5ausa s, Jonas M asilių29 kp. Cumbola, Pilnų 18. Pilnų 7.
Blanalutė, Antanas Aimu"
l
i
u
t
r
i
l
e
"
,
istoriflkų
trage
i)p daro, Bayonne, N, J.,
kis, Pranas Sautioviuą, Po30 kp. Scranton, P a . Pilnų
tis, Kazys Gurklys, Marė
dijų,
antrų
^
k
a
r
ų
bus
kon
.51
kp.
Nevv
Phihulelphia,
tvukai turi savo salę. Man
tronė Naugžemienė, Anta 114 ki>. Rhone, P i . Piluų
LukoSevieienė, 'Maudė Žoli- 111. Susp.: Monika Hamuo- Pa. Pilnų (57.
certas
ir
balius
ant
GermaSusp.:
Ona
-Jausiu*, km jiems pininienė I V b. 10. ISbrauk.: J(»- lienė, Maišelė VaiSaitienė, Grigaitienė I V b. 10., Jonas nas Slusinskis, Antanas Ber 27.
nia
Maeimerehor
Uall,
410t» paskolino, atsakė, kad
115 ) k Ifrooklyo, N. Y.
nas Selonskas.
Juozas Jautiška ITT b, 10., Misikeviče. Išbrauk.:
Ona žinskls, S t a s ^ Badzevičo,
412
W,
Lombard
st.
į d u o t a " politil piniaji".
Daidių'ius Puidokas, Juozas Pilny 2f.
Jonas Arlauskas. ISbrauk,: Verbilienė.
14
kp.
Pittshurg,
Pa.
Pil
Apsistojimo
vi*ta
gerb.
p e r n a i metų Nowariio iv*
Elijas, Juozas lirukas, Uifė
116 k į>. Net? Hftven, Conn.
.Antanas Valentinaviėe.
nų
5,
52
kp,
Lawrenee,
Mass.
delegatams
y
m
paskirtas
fiirgio draugija per 38-tos
Maėieiiė, Antanas Skinelis, Pilnu H.
u
n
81
kp.
Mahanoy
City,
Pa.
H
l
n
ų
10.
15
kp.
Chieago,
HL
Pilnų
vieSbutis
Kuta\v
H
o
u
s
e
įtlopos delegatus praSė pas
Petronėlė Urbutaitė, Salo
117 kp. Mlddleport, Pa.
Pilnų 197. Susp.: Ona Kas52.
Susp.:
Anastaiija
Kun53
kp.
Sbamokin,
Pa.
Pil
ant
kampo
Baltimore
ir
Buijos ant 5-to proe. ant savo
me Kasakaitė, Ąluė Skinde- Pilnu 4,
iauckienė, Magdė Švedio- nų 15.
eoviMenė,
Jonas
Maailiausta\v
gatvių,
ntportoli
nuo
te, nes vistiek ji moka
rieuė, Judita Stulgienė, Ju
118 lg>. GiracdvUle, P a .
nė, Ona Blekaitienė,
Marė
kas,
IT3
b.
10,
Rožė
Mali
54
kp.
Grund
Kapids,
aeaijų
vietos.
sentų tankumu; p*<aftyslė Metrikienė, {Tuosas Ba Pilny *2.
Milukienė.
Išbrauk.:
Matas
Mieli.
Pilnų
14.
nauskienė
I
I
I
b,
10.
Anelė
Delegatai, kurie atkeliaus
nei neperskaityta dėle110 kfc. Manchestor, N. H.
Tamulionis, Morta TanuUio 55 kp. Uerniee, Pa. Pilnų landis, Katrė Bartkienė, Ste
Stasevskienė,
Juosas
Kaz
B
&
O
geležinkeliu,
malonės
ittilim. Kodėl t a i p t
fanija Nutolt, Išbrauk,: Ka*
6.
nienė,
13.
lauskas,
Kasys
Adomaitis
Nesakau kad jau drangi- sustoti ir išlipti ant "Camtrė Jankevičaitė,
Adomas
ių. Pilnų 9,
56 kp,
Brooklyn, N, Y.
Monika Lukošienė dam. 50e, 38 kp. Ansonia, Conn. Pil
dėn
Station**,
nuo
kur
bus
ant salių negalėtume
Jonutis.
U Skyriaus:
nų
8,
Pilnų
43.
Susp.:
Baltrus
Baltrus
Tami»3aitis
I
I
I
b.
10,
Uilint, gal ten uoataa.įtu, lengva pasiekti apsistojimo
2 kp. Pilnų
1
86 kp. Pdltago, Pa. Pilnų
33 kp. Kensingt(»n, III. Pil Kaekus, JJurgis Simniškis
Aleksandras
Vaitkevifie
vieta
pėkstiem,
nes
visai
ne
Ą vienok nariams ant ne
1
Liudvikas 1U b. 10, Kasys Erešiunas 34. Susp. J Juosas K, Toluša, 17 kp. M
1,00 damokėt {stojimo, J<£- nų 10. Susp.:
toli.
Kurie
atkeliaus
Pennjudinamų nuosavybių, tai
1
I I I b. 10., Jurgis Mikulskis Vladas M, Dubujis, Vincas 19 kp.
nas M. Tananeviėe $2,00 Js- Ratkeviėe.
sylvania
geležinkeliu,
teik
tomtan baimės,
t>
i
22
kp,
Dilginis,
ISbrauk.
t
Jonati
A,
34
kp,
Cineinnatti,
Obio.
I
I
I
b.
10.
tojimo
damokėt,
Pranas
An
sis Mlipti ant " Union StaPagalvokite
2
57 kp, Kxeter Boro,, Pa, Ualeris, Antanas Stabingis. 38 k p j ii
iion H , nuo k u r bus galima d riula i t is,, Marcelė Audriu- H l n ų 8.
i
87 kp. Allegheiiy, Pa. Pil 42 kp.
35 kp v MeKees Boeks, Pa. H l n ų 17.
pasiekti apuistojimo viotų laitienė, Vladas PolekeviSe,
M
8
99
kp.
*
nų
2$.
Išbrauk,
Apolionija
Pilnų
8,
Išbrauk.
Boleslo
58
kp,
Curtis
Bay,
Md.
Dominikas
Katauskis
2.00
gatvokariais,
- *
H
103
(Jrinkienė.
vas
MaliSauekas.
Jurjos
P
a
r
I
Pilnų
50,
Susp.:
Bubi
PoluKomitetas rengimo seimo, Įstojimo dam„ Borit^cra J u r f.
88 kp. Donoya, Pa. P i l n į
oevskis.
lauski, Ka/vs Norvaiša,
ri »Atidai
J , Vaslliauekas, gaiėiutė, Pranas Grineviėe,
gerbiamo sekreM
18.
Susp.
Baltrus
Jusaitis.
12
kp.
36
kp.
Nevvark,
N.
J
.
Pil
u
59
kp.
Gallitidn,
Pa.
Pilnų
tiįriaus lT4os kuopos S u J, Karalius, Barbora Tamošaitienė I I I b,
ii
8& k p. Amstordam, N, Y, 15 k p j
nų 109, 8usp.: Paulina Ka- 6,
10„
.1
uozas
Žemaitis,
Ona
Itrienijiino Lietuvių KymoA, Laukaitis,
3
Hnauekienė IV b, 10,, Bar
60 kp, Bayonne, N. J, Pil Piluų 8, Susp.i Stasys Mi 8 S k p | M
l||Htalikų Amerikoje,•»
P . Grajauskas, Bagdonąviėieni, Jurgis Tru
Išbrauk.: Bokas 38 kpj
1
bora Stankiutė, Magdė J u š uų 40. Susp.: Jonas Ignata- liauskas.
šinskis,
Kristopas
Miliaus
u
Paskutiniame 17 kuopos
Stunislavičo,
%
01 kp
kauekienė
I
V
k
10.,
Uršė
viėe,
Kazė
Bogurevičieoė,
kas,
Kasys
Nausėda,
Kostan
ti
V i r i n k i m e 23 d. balandžio
90 kp. IIazletm 1, Pa, Pilnų 75 kp
a
llla u/i ui uutė. Išbrauk.: Jo Povilas T\irekis.
t
i
j
a
Nausėdienė,
Pranas
F.
M
8WMV,
L
R,
X,
A,
NAMŲ
iii prisirašiau prie kuopos,
1
nas Venskus II l b. 10 ir 1-11,
61 kp. Duryea, Pa. Pilnų 29. Susp.: Selyentms Kubi 86 kp
kasparas,
Aleksandras
Gebet tapati klaidingai nžraSusp. Vincas Valinskas. Iš
STOVIS
Anolė Bartkuvienė, Petronė 167. Susp.: Jonas Valukonis. lius, Vaitiekus Styga.
eeviče,
Motiejus
V,
Vabalas,
as: vieton Jonas Baltra
Sprenaitienė,
<>2 kp. Bbebi^vgan, AVis. 91 kp. Watert>ury, Conn. brauk. Jokūbas JtouskeviJ.
Kumpis,
Jurgis
J
u
o
Ui
I
bertaini
Sausio
m,
1911.
is, turi but Juosas BalPilnų 164. įsitrauk.: Anta
3T kp. Oregon City, Ore- PilnŲ 11.
Mikniau DraviSius, Iš
llaitia. Meldžiu atittdsyti,
T
('41 kp, Youngsto\vn, Obio. nas Juškis, Vltiimn Žukaus
brauk : Karolius Sukevif»e gon. Pilnų 9.
vėliau gal kilti iŠ to ne4
kas,
38 kp.
Homesteatl, Pa. Pilnų 23,
1 kp, EdwardavilU\ Pa. U I b, 10.1-11 M Baltramiejus
Itnipratimas.
1
Pilnų l t t . Sttsp,: Marė 8a- Kileviee I I I b. 10 m, l l l . J Pilnų 68. ISbmuk.: Juostus 64 k p. So. Bethlehem, Pa. 92 kp. Valparaiso, Ind.
1
vojimo knyPilnų 6, IŠbtrtitk.: Antanas
rokienė, Katrė KaSeieienė, Jonas Vainnuskis I I I b. 10 Kasulaitis, Ona Kasulaitit - Susp. visi 5.
J . B.
uė, Zenonas Kasulaitis.
V kp. Paterson, N. J. H l - Salėius.
Kartdis Bvidtra, Marė 8vi- 141,
93 kj». Kastom Pa. Pilnų
16 kp, Chieago, 111. Pilnų
39 kp.
Mabunoy Plane, nų 21.: Susp.: Petronė PauT
drienė.
13. Suap. Jonas dailius,
; lauskiutė% Kasys Bigelis.
Petras Brasys Pa. Pilnų 11.
2 kp, Forest (Mty, Pa, Pil 37. Susp.:
94 kp. AVestville, TU. PilMinei«svlllcs Pa., Shl Kuo- nų (15. Susp.t K a t r t
U
Al. Sidaravičienė, O. Stane-j 40 kp. Shenandoah, P a . | 66 kp.
ElizuMh, N. J.
pa Susivienijimo L. R. K.
1
, laikė susirinkimų bala
3
l i o ž t dtmių ir išrinko or
3
ganu " D r a u g e * sekantiems
5
Retoms ir nutarė pakelti Petras #uo*apaviėe, Vladas A. Rekiutė, Ona Jasinskie lienė,
Au^UMta^ Misnras, Irs Andriulenas, l l a r t Mtlle- :koir«Vifmte;
»ftoke^tį ir reikalauti, kad Kumaftka.
nė, Jaeinta Astnuieknitė.
Katrė Kar»osit^nė 1 b. 00, nė. Stasys Kneioni*, Mikas
JH; kp, UillieHoiu Pa. Pil- Kusp. Juosas MatųaeviJiukas,
17 kp. ^'ilkes-l^irre, Pa. Katrė Mtliukevieirnė l-ll Havieka^,
Vineas Maeeju-.nų 14.
į! Jfeutų pilnai siunčiamas sųna
3 kp, EliKabetik K. J . H l 
28 k | , M
riams, i r k a d butų pagai*sin- nų 47.
Pilnų 178, Husp.: HtasysDanjlv*Tt» 10 m. Jurgis Lelešius, nas, Vineas Hadzevire, Juo-j OT kp,
vrenre,
H
w
2
30
kp.
iįk per organų po koinatn
Husp,:
Ona
Milaseirirda
Petronė
Žlogeliene
U>na
LeleAieuė,
Antanas
V
ai-Įsas
Tmdas,
Juoisas
OražulePilnų
35,
%
f
4 kp. Shertandoab. Pa. Pil
8
Marė Masonienė, 38 k p.
||įirtąim\ii ineigos ir ifteigos nų 41.
Mai*ė Hetliimkienė, Morta Milą ! M 0 „ P*»t^'nė Ha^kanr ^vicV, Vineas Čluram Adomas vielutė,
M
18
Ona kienė l b, 00., Marė Kerevi- šnekus, Mikas Delkeviee. vr<nuka Maki|icikiųtė, Ktni- 42 k] >•
1Viso muitų Susiv, lu B. K, A,
5 kyu Por<^t City. Pa. Pil Kiaelienė. Ilbrauk,:
Vincą*
'i*
Konstitueija kad
eieitė I I b. 10., Morta Kas- Vineas Bielys, Jonas Ha^u- Hja.Kunliė1utė, Aisė V N
19. Susp.: Aleks. Buivi-jBnukiintė.
j siut4. Iftbraiik,k JMareelė Ka
Iięnoaintnna lie kuopų ini- ^
išbrauk.: Antanas Tx&*\ » f c p . Tfcroaąu*, Pa, P i b patienė 111b. 00.. Ona 8ur- nas, Antanas Dapkeviėa
M
4
m
kp.
CTiieafo,
111.
Pilnų;
*uk«>niutė,
Jon«
MeSkinniu
A i k t e l i Viktė Mentnrevitrtrinu) ir sehuo nusprendi- kinis.
nų 24.
3
81 k]
N*»rthampto% *ieitė, Ona ValanifttMSiea*, 23.
i\ kp. Plymouth, Pa. Pilnų
19 kp.
M
2
88
kp.
Union
City,
^Sfva
Pabenk
lene,
OuaTCaK l i o k s ?«ikr.
49. Kusp.: Ona Zubrienė, A n Mass. Pilnų 30. Snsp.:
1
kienė,
V
tauitia
Zekieuė
I
V
b.
10.
Ulas
Virbiekas,
J. MikttUtiče.
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58 kp.
«a) kp,
til kp.
ti-l kp. supa. visi 4
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8 8. L. R. K. A. CENTRO
VALDYBOS ADRESAI.
l
t~
Jonaa Rlktoraitis, pa&i,
4
6T James 8 t ,
' 1
Waterbury, Tonu.
1 Kai. Vaikeviče, viee-prea
«»...»«.

imM

CHARLES DIOKENS.

OLIVERIS TVVISTAS.
Vertė JONAS KMITAS.
(Seka.)

Išvalykit^ofisą!'—tarė magistratas. — lJ
Draugo ą f Ageitf
te; ir girdite? Išvalykite ofisą!
^^^
Paliepimas tap«.» išpildytas, ir įniršęs p. Bronlo\v bu
!J5
Rev,
J,
Sutkaitis,
1
vo išvestas laukan su knyga vienoj* -įlinkoj , o lazduke;
2H2Sarahst.,
kitoj'. Jis buvo [siutęs nuo pagiežos ir noro atkeršyti,
Pittsburg, Pa,
bet kada išėjo aut kiemo, jo įnirtimas išnyko.
Mažas!
Oliveris Tuistas gulėjo aut akmeninio bruko su atsegtais
K. Strumskas,
marškiniais ir sušlapintais smilkiniais; jo veidas buvo
190 High st.,
mirtinai išblyškęs, šaltas drebulys krėtė visą jo kūną.
yn, N. Y.
Biednas vaikutis, biednas vaikutis! — tarė p.
M
Bronlovv pasilenkęs ant jo. — Pašaukite kas nors karietą, Juozas Mališauokas,
meldžiu. Tuojaus!
Forest Oity, Pa.
4''
Atvažiavus karietai, Oliverį {dėjo į vidy, ir senis po
T. Kizievič Box 167,
nas atsisėdo greta.
Minersville, Pa.
Ar galiu drauge važiuoti f — užklausė knygius,
žiūrėdamas į vidų.
M. Karbauckas, 52 G, st
Taip. mano geras tamista, — atsakė greit p. Bron
So. Boston, Mass. ;
lovv. • Aš užmiršau apie jus. Tr da aš turiu tą nelai
mingą knygą. Lipk į vidy. Biednas vaikinas! Negalima
J. Mikutaitis,
ilgai gaišuoti.
1327 Rebucea st., S, B.
Knygius įlipo į karietą, ir jie visi nuvažiavo.
•
Allegheny, Pa,
• •

•

I

•i

Il(>

Oliveris norėjo atsakyti, bet neįstengė apverst lie/iu186 Jefforson S i ,
M
TCkpv
31
sio.
Jis buvo mirtinai nublankęs: viskas sukosi jam
w
Ne\vark, N. .F,
Išbrauk, Nast, Šimkuniutė,
akvse.
Kai. J. Krusinskas, sek r
JUOKUS Šimkuuukas,
Kuo tu vardu, tu užkietėjęs latro f
klausinėjo p.
457—Hth st.,
1
po kpf™
Ko n g.
Urėdninke, kuo jis vardu.'
Brooklyn,
N.
Y.
m k p.
1
Tas buvo ištarta senam žmogui su drįy.u bruslotu, sto:*
1W kp.
viuėiam salia užtvaros. Jis pasilenkė prie Oliverio ir at
Ant. Daniseviče, kas.
5!
tOT k|>4 ^ ^ ^ ^ ^
kartojo klausimą; bet matydamas, kad tas iš teisybės ne
6$0 W. Centre st.,
Stisp. Jonus Kintukas,
valioja suprasti ir žinodamas, kad ilgesnis neatsakymas
Mahanoy City, Pa.
»,
10ft kp.;
da labiau supykįs magistratą ir padidįs ištarmę, jis mėgi
KasoB globėjai:
no atminti.
4JM
I skyriaus pilny
-** Jis sako, kad jo vardas Tomas Baltis, jusu malo
IIskyriaus pilni)
II rJuoz. Vasiliauckas,
nybė, — tarė gailaširdis vagiu gaudytojas.
:
Ha N. Greone i i ,
II skyriaus pilny
- O, jis nenori šnekėt, ar taip? - tarė p, Pang. —
Baltimore, Md.
m\
niky Kkyriaus
J. Bartoševiče,
Labai gerai, labai gerai. Kur jis gyvena t
XIX.
f i Kun. M. Pankauskas.
4417 Marsbfield ave,»
--- Ten kur atsieina, jus malonybė, - atsakė urėdas,
. .
V ISO i
MOfij
445Park Avo„ *
Chieago, 111.
vėl prisimesdamas, buk gavo atsakymą nuo Oliverio.
Kuriame Oliveris yra aprūpintas labiau, ne kaip kada
Bridgoport,
•— Ar turi tėvus?
klausė p. Fang.
tyrinus suspond, 2&*
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Conn.
^ ^ ^ ^
M. Urbanaviče, BOK 83, IMI
nors savo gyvenime, Ir kuriame pasakojimas grįžta
— Siiko jie mttę, jam da kūdikiu beesant, jus' malo
11 Skyriaus suspond,
1] Kun, V. Visgirdą, knygim
Thomas, W. V.
r
prie linksmojo pono ir jauny jo draugą.
nybė, — atsakė ui Oliverį, kaip pirmiau. Šitoj tyrinėjimy
niky Skyriaus auspend, 61
190 & Moade st„
vietoj Oliveris pakėlė galvij ir pažiūrėjęs maldaujanėioWtlke8-Bnrre, Pa.
Karieta dundėjo Mount Pleasant'u ir Kxmoutb gat J. Antanaitis Box 22,
mis akims aplink, silpnai paprašė laso vandens.
Viso: 295
Svvoyerą, Pa.
ve, beveik ta paėia vieta, kuria keliavo Oliveris atvykęs
dvasiškas vadovas,
— Nepliaukžk niekų! — tarė p, Fang, — nemėgink
riaus iibrauktij 10R Kun. M. Pankauskas,
Londonan su Nukėium. Paskui privažiavus Angelą aut
J. Versiacftas,
manęs prigauti.
Islingtono,
pasuko
kitu
keliu
ir
ant
gilo;
stojo
ties
Sva
uis išbrauktų
1
445 Park Avo,,
65 Davidson st,
4- Man rodos, kad jis is teisybės nublogęs, — įsikišo riais namais, ant ramios, pavėsingos gatvės hetoli PenVaiky 8kyriaus išbrauktų Si
Brldgeport, Conn»
polirijantas,
tonville. Čionai netrukus buvo parneša lova, kurion rū
— Aš geriau žinau, — tarė p. Fang.
Viso?
107
pestingai tapo paguldytas mažas Oliveris. Ir čionai jis Juozas Akevlčius, P, O*
— Dabok jį, policijante, -~ tarė senis ponas instink- buvo prižiūrėtas su begaliniu malontmm ir rūpestingu
Silvor Creek, Pa.
tyviškai; — jis parpuls,
K. J. Krušinsk*3,
mu.
~ Atsitrauk nuo jo, poliui jaute! — suriko p. Fang,
H. L. R, K. A, sekr, f
Bet per daug dieną Oliveris negalėjo atjaiistl savo Vincas Stasevifte,
— tegul puola, jei jam patinka.
849 Hamilton st,,
naujy prieteliy gerumo. Saulė tekėjo ir leidosi, vėl daug
- * * * * nii.iĮiiiiiiiumrimii
imin| ii u j m I I
i.
Oliveris pasinaudojo malonu leidimu ir griuvo ant
Grand Rapids, Ml(
karty tekėjo ir leidosi, o vaikas vis dar gulėjo lovoje, myk
i
žemės apalpęs, žmonės kanceliarijoje pažiurėjo viens ant
i
\m
damas nuo sausos, ėdnnėioa karštligės; Kirminas taip
kito, bet nieks nedrįso pasijudini.
negraužia lavono, kaip tas lėtas, dildantis karStis ėda gy f Jonas Leipus,
m
-—
Afi
žiuojau,
kad
jis
tik
apsimeta,
~
tarė
p.
Fang,
1022Bayst,
IM
vą žmogy.
tartum tas buvo noužginamu to fakto prirodymu, — Te
Syperior, Wis.
pyėsuodamas pagiein iv grieždams dantims,
Hilpnas, stunenkęs, išblyškęs, Oliveris antgalo pabu
gul jis ten guli, tuoj jam nusibos.
Dtunaakan jau Saulius iftjojo.
do iš to ilgo, kaip jam rodėsi, varginančio sapno, Vos-ne-, p j
H
er,
—
Kaip
tamista
nusprendi
apie
šitą
hy\ųi
—
užklauu. *
tikintus žmonos nelaisvėn suims,
MIS atsisėdęs ant lovos ir parėmęs galVą drebauėia ranka,
Lithuanian Store,
Uė
raštininkas
tyliu
balsiu
<jl viens n*i8sigelbės nuo jojo.
jis bailiai apsidairė aplinkui.
Athol, Mass.
4- Kaip paprastai. Bausmė už tokį prasikaltimą
» Kokia ėia stubat Kur mane atneSė/? Aš ne ėia ėŽudyti jis moka, jau kraujo ragavę
trįs mėuesiai — sunkaus darbo, žinoma. Išeikite,
h
Pr. S. Karssonaa,
lty, — tarė Oliveris.
jau gultu,
Kankinimo Stepono jis dainavo.
N
Tam tikslui tapo atidarytos duris ir pora vyry ren
'^!
2422 W. GOth st,,
Jis pasakė tuos Žodžius labai negabiai, uos buvo
Neilstantis karštis jį nela pirmyn, '
\i*i
gėsi tiekti apmirusį vaiką į jo kamaraitę, kaip štai seny
Cbieago, UI.
|
silpnas ir nublogęs. Bet juos tuoj 1 kaĮJinkas išgirdo; nes
MĘ»I\
miesto greičiau tik pasiekus,
vas patogios nors noturtiugos išvaizdos žmogus, apsirė
lovos uždanga topo pakelta ir motinilkos išvaizdos senu
dęs juodais senais drabužiais inėjo greitai į kaneeliariję
Jrje k a i t o s jis krikSėioi&uro gmmin:
Pranas Smolenskas! !
kė,
labai
švariai
apsirėdžiusi,
stojo
nuo
kėdės,
kurioje
ji
Į
Sutrins juos po kojų, kaip sliokus.
ir prisiartino prie groteliy.
71 ltudson avo., ,
buvo
besėdint
šalia
lovos.
J u niok$las pergrojai pasaulyj' pasklydo^.
Palaukit! Neveskite jftj Dėl Dio\ •o, palauKite vaBiwklyn, N. Y.
.>.. <§
•}
I
—
Š-š,
mutvo
mielas,
~
tarė
senukė
švelniai,
" | ; n o r i sugriauti tikėjime SJydy.
laiidsiiukę! «•- šaukė naujai atėjęs, vos atgaudamas kvapą
turi būti labai ramus, nes vėl apsirgsi į o tu sirgai labai, St, Petrufikeviče,
%T
nuo
skubaus
bėgimo.
l ii
ožiuiwa ranka jis krik^kuus žudys,
—taip
labai,
kad
blogiau
negali
but.
Atsigulk,
—
šitaip,
223 E. m s t ,
JJorint pirmininkaujantiejie genijai tokiose, kaip
nni's 11 v) a n i ks j u \\v\ va r d o , . . .
brangus.
,
^
Mt. Carinei, Pa.
šita,
kanceliarijose
turi
pilną
valdžią
ant
liuosybės,
gero
I r aovada lekia, siikandęs dantis,
Hu tais žodžiais sentd<ė labai švelniai paguldė Olive
vardo, budo, beveik gyvasties jos karališkos didybės pa• B *
multvėivi už kardo.
dony, ypaė neturtingesnės kliasos; nors tarp ty sieny yra rio galvą ant pagalvės ir nužarstė nuo m kaktos })laukus. M. K. fetrauskds,
•si
Piiilsusį žirgą ir muSa ir varo,
415 Middle st.,
atliekama tiek fantastišky juoką it pasityčiojimą, kad Tą darydama taip maloniai pažiurėjo jum į veidą, kad jis
Kidp karžygis, jodams ant šventojo karo.
Kenosha, Wis.
n»,;uohu apanka nuo verkimo į vienok tos vietos yra už ieiškontė nepagriebęs jos rankos savo išblyškusiomis ran
uitėmis,
ir
apkabino
ja
savo
kaklą.
Bot apšvietė SauHy baisu* Bpindulys,
L
darytos nuo visuomenės, išskyrus kasdieninę laikraštiją.
— Susimilk aut mušą t — tarė senukė apsiašarojus, A. Urbonaviče,
Kaip iaibas nuo Žirgo j | metė.
1
Taigi nestebėtina, kad p. Fang labai jSivdo, pamatęs tokį
— koks tai dėkingas, brangus mažutėlis. Gražus šutvė329 Hiver st.,
nekviestą sveeią, įsiveriusį tokia negirdėta betvarke.
I r Saulius veltui atidarė akiai
rimas! Ką pasakytą jo motina, jei taip, kaip aš, ji sėdėtą
111
Plymouth, Pa.
— Kas čia f Kas ėia? Hmeskit laukan Šitą žmogy,
Šviesybės daugiau nebematė.
ėia ir matuty jį dabar!
}
įeikit lauk is ofiso I — suriko p, Fang,
Draugai nusigandę prišoko prie vado,
~- Gal ji mane meto, 4M tarė paftnabždoms Oliveris, Juozas Podžukynas,
t .
r* A l turiu kalbėt! — Saukė tas žmogus; — manęs
Bet jis, kaip negyvas, gulėjo bo lado,
3338 So, Ganai St.
negali išmesti laukan. Aš maėiau viską. Ai užlaikau suglaudęs rankas; — gal ji čionai sėdį A8 beveik jauI r balsas iStiko, graudingas, ramus,
M
Chieago, UI.
knygyną. Ai reikalauju, kad ipane prisiekdintą. AS ne ėin, kad ji ėionai yra.
Net klausandius sukrėtė s>Ws J
—
Tai
tik
karštligė,
mano
brangįs,
—
<
tarė
senukė
siduosiu išmesti. P, Fang, tamsta turi manęs išklausyti.
•'Vai, Sauliau, kam grlanji tu mauo namus /
maloniai,
Dom. M. Andrulionis,
Tamsta
negali
man
to
atsakyti
4
» Kuo aš tau esnii prasikaltęs!
—Ir man rodos, kad karštligė, —* atsakė Oliveris. —
65 Davidson st,
Smogus turėjo tiesą. Jis buvo pasirižęs, o dalykas
Juk dangus taip toli, o ji tenai perdaug laiminga, kad at
ii
**AS Viešpats, — kurj tu terioji jntrtęs:
Lowell, Mass.
išrodė
perdaug
svarbum,
kad
j
j
nuslopinus.
u
Bereikalo nori prieš akstiną spirtiesf »t
— Prisiekdink šitą žmogy, — tarė pro dantis p . Fang silankytą pas vargšą, kūdiki. Bot jei ji žinotą, kad aš
sergu, tai ji net tenai maąąs gailėtys , nes prieš mirsiant! Ant. TuSkėuis &ąx l i g - :
Vos gyvą, paėmę ui ranky draugai,
labai nemaloniai. — Nagi žmogau, ką turi pasakyti 1
Damaskan j j vedė išlėto.
plymouth, Pa.
*— š t a i ką, — atsakė tas; -~ Maciau tris vaikus, Mtą ji pati labai sirgo. Bet ji negali nieko žinoti apie niąue,
suimtąj} ir du kitu, selinančius kita puse gatvės tuo sy ~ pridūrė jis, patylėjęs valandžiukę, k* Jei buty maėiusi,
Iu Judo naimis palydėjo, tenai
kiu, kada iis ponas skaitė. Vagystę atliko kitas vai kaip mane sužeidė, tai ji ln»ty nuliūdusi; o aš per sapną
Julius Bukantas,
Kad Saulius kiek nors atsilsėty.
maėiau
ją
visados
linksmą
ir
laimingą.
M
kas.
As" maėiau, kaip buvo ir maėiau, kaip šitas vaikas
Kad jam sveikata ir regėjimą sugrįšty,
Senukė nieko ant to neatsakė, tik nušluostė išpra- i j 94 Blaekstone st.,
nusistebėjo ir išsigando.
Bostpii
'nsveikęs, kad imty vėl persekiot Kristy.
dzin
akis,
o
paskui
akinius,
gulinčius
ha,
jau,
tartum
jie
Atgavęs jau kvapą, geriausiai knygą perkupėius, pra
Bet Saulius uegrjžo senuoju keliu,
dėjo . Uklėstiuėti daug nuosekliau visas vagystės apiinkv- buvo jos akių dalia, — atnešė Oliveriui šalto gerinu). Pas- Jonas Ramanauckas i
k U i paglostė jo veidą ir pasakė, kad tdri būti labai pakaPrieš Kristy nekėlė &U pirito,
135 Ames st.,
*
A
L
jingas, nes apsirgs išnaujo,
^^^^^^
j)rie IM^yo gi^audingu balsu,
Brockton, Mass.
~ hėlko neatėjai pirmiauft — užklausė p. Fang po
ir Oliveris buvo labai pakajingas; iŠ dalies dėlto, kad
Bonas jo klaidas kalružinlrSty*
I •"' fj-1
valandai tylos.
į
norėjo paklausyti geros senukės; l>ėt pasakius teisybę, B, P. Miškinis,
Širdis jo Šventąja malone sušilo,
^ Neliko nei gyvos dūšios padaboti krautuvę,
daugiausia dėlto, kad ta ilgoka šnekft; labai jį nualsino, j
Box 124, 35 Arthųr st.
Seni pageidimai ant amiiy nutilo,
atsakė žmogus, — Kiekvienas, kurs buty galėjęs mane už Jis tuoj' saldžiai užsnūdo, ir po valandos tapo pabudinMontello, Mass.
troškimas tik IHovo garbės,
vaduoti, Šoko vytis tą vaiką. Aš negalėjau nieko su jtas šviesa nuo žvakės, prie kurio žiburio pamatė poną su *
griebti prieš penkias minutas ir bėgau ėia visu keliu.
iideliu, garsiai taksaneiu laikrodžiu ntnkoje.
J P, B. Vorsooky,
— Tai skundikas tada skaitė, ar ne f
klausė p.
ĮĮp svieto galyl^c daugiau nedrebės
Jis ėiupinėjo vaikišėio pulsą ir |iasaUė, kad jau daug
257 So. 83rd st.,
Fang
vėl
patylėjęs.
r žmones prie atgailos mg|s,
geresnis.
tm
So. Omaha, Neb,
'
-Taip,
—
HtHkė
knyKitim.
—
Tų
!««<">**
knyg#,
kurių
»'
'
"
"
j
.
j„
,
]
,
^
u
1
)
t
i
(
s
i
(
j
m
>
'Malonės pairautns jis skubina, bėga
geriau, ar u$, mano mielast
dabar turi rankoje
_
..
I r barsto iirdysna iįganymo diegą.
Stanislovas J. Šaban,
Box 239, Lewiston, lį&
Aplankė jilarMa^mias pasaulio rilun*,
:
1 )ftl)ar
M
.
'
!
.
i
i
,
,
,
,
,
,
'
—
Ai
žinau,
kiulinii
«oriaii,
—
iaįrt
ponas
Daug nukentė valtfo ir bado,
- N e , - - ataak.« kny K uis Syp8..,lauu«sis.
n.ui vakvt ar nof
Pr, P, JnSkeviSe,
Sutvertojui pašventė «av^> jiegas
- IMovulėlinu! Ugi a* vi W i užmimni .«pw tai,
NV, tamsta.
atsikė Oliveris.
131 Jackson s t ,
I r mirt| garbingą atrado.
ataakė afiiia \wm* nekaltai.
__ j , m , _. t a f į , (0 , ms _ „ ji P i ftg įįį„nU) kad tu nenori.
Iitnvrenoe, Mass.
Ir, Diovo malwiu ant tuljBie n l l m h ę a
- m**
inio«U8 skgati W R M > vaikutį!
tarė p.\^ ^ „ ^ ^ HH*in. - • paaiikhlo j>onn», žiūrėdamas
Fau|f, komiftkai pasistengdamas nurodyti žmogišku. Jis gali ant amžių ramiai sau ilsėties
J. K.
AS matau, taniata. kad apturėjai .^itą kny^ą laimi pa- labai išmintingai. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Jonas ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
ftenukė palenkė galvą su pagarba, lyg mirėdama pa
109 So. 3rd st„
lve%tiiiotMi ir tiegniftie** aplinkyMse; ir gali vadintis la sakyti, kad gydvtojas labai gudrus vyras. Baktaras ma*
Brooklyn. N, F.
bai laiminga kad kuycon savininkas nenori tave* skusti. tomai buvo ton paėion nuomonės.
Teiital tu* *us tamatai pamokinkau, tmū** įstatai gal ta^ Nori miego, ar » ^ f a n o m i e l a i - tarė daktaras. Kun. A, l^ferskis,
;t»:^jf#bti. Palnsti vaiką! Kvalyti <tew\
N>, tamsta. - atsakė Olivori*.
5447 S. Wood st.,
Po porkun«l — suriko senis, ihyk jmleid^ savoj
Toliaus bus.
Ohieftgo, III.
pagiei«j, kuri* taip ilgri Yaldfc — po i»ritunyt Al ..
-' - I -

t!

ii

i; • I r s

•

ii

Į
1

ii

* 9t į,

•'S. '• \ . > •
•

'

'

.

•

.
•

,

_

4

J

r

i

I

I
Įl

[h
i
i«

H

i

h?

i1

HM

!

;

; '..li

Hm

•

••••

HNHHfH

i

•BJPJ

mm

' " " " " • "

•'• - • • " • • "

mmmmmmmm

T^Į^yfTyfyyffTTTfSSSrTff^^^fTfT^^ffff^ffį
'

'

DRAUGAS

»m i i t l i n u *

•Ji.m.'1'ii

.^..;,...aa,nįra-.

NETIKCS ŽAISLAS

H
t

•

=5

.
••

i * ••'

'

m
'; •

^^^^•r^^

SVARBU 2IN0T1,
nežinia ka Juabždejo viijni
Vienas studentas, jpriPajieškojimai.
antram
Taigi ponia niek
Turime atspaude 4v.Ro • verstinai tarnaudamas
*
Jtt<atttttt ant kiemo šokim" J i s :
TREPAI
iančiaus tajemnyčiaa, Pen- riumenėjo, pateko į km%
Senoji šluota, kuri stove- (,I||||J|S% HVtti(U, a k n i r m m i s nt'iiiyli*
Kart* trepu laipsniai |>a- jo kampo, didelei juokėsi,
Mažus vaikus n
Paieškau w r o lirtuvin. MoUka tajemnyjty kainuo- | Kovoju bounant jam ata•":
J i s nyMįk
foH< t o l i .
ttklll|1|W
]AW turi) savy** guity.
inokanėio Korai valdvti km- ja 10 centų. Kalbantieji (Ja- kan (užpuolimai))' kanuolėa
girdėdama JŲJŲ uinėa ir ta- r i k k . nlk<( i p | m v 2 ^ j u , |t%k- brilijantus,
i> gyvenimus noap- l v :
b'ruis tlidelius \ai t ; m « n i | i a v o įk 8 |„ , na šina. M vėnioje rožančių tepasirupi-1 kulka sutrupino
darni i visas puses. Juo h>- Jis:
jįtittti sunku*!... tai tik- • ^Atwkit, meldžiamir , i a u a k n m o unUĄ.(t% j l | ( l , ;i . ns
įi;i una. Norintis Kali su na parsitraukti tajemny .draugo ir aptaškė jį wnoKtji katnr-a, tai ašarotas pa- ji, aš tuojaus jus visus suly -. , l i a u ,| U n / u |, ; l > ąi/iatiav>i.
ninits.
staptelėjo.
#2<HI. tapti IMIHIIU. Atsišauk cias. Adresuokite:
' ' ' Studontas
"4"Ji,"i
^"'
Per vakarą.
Ofieieris, norėdamas jį įdrą
I rv
i *
i
tojimant — akumlėsi žemiau IfV&lU.
11 <iuo adresu;
"Draugas"
latp bruzdamas, p> u
sinu, tarė:
Ziurėk, kaip ta> SintjkiM tivpu laipsnis, ak, *«
IVtrr Satdrttas,
314
E.
Market
S
t
.
Ir visus juos, nuo augs | | m j — | ( < l n u , n | 0> tiuua kuu- gailis puikiai šoka! Kur j«
tiok aš visukn turiu iskys- Nosibimgyk tamista,
7n:> N. Uivcr st.,
Wilkes Barre, Pa,
ki|ua
n r v i l įmmtį
savo
(it... Kiekvienas nošvan- ^Mausio^o iki žemiausiam, d u ; invliiua
tai paprastas atsitikimas!
Uati'rburv,
(\»mi,
Marui,
kuris siu" išmokti
'*»•'""*•
kartu
šhu»stelėjo
per
veidą.'
i:\..
\i
:
i
M..
)\\$ trina į įnam- savo pur
N, w,,ok s
- Aš uobijau, - atsakė
Ksav, Vanagėlis, ibuodamas ir kaukdamas t*.
'
, tau. vnkr
Užsirašykrt
inus hatpaiaikius, palikdastudentas, f- tik stiebiuosi,
; # . prie Juo/n. Viena koja n l , l f , , J I 1 ' krt, l» vnikwm.pi
\| a l ,.įj<.na Klumbaitė paant manės s*ulylie visou
kaip žmogug su tiek smege
' nelaimingojo šunims kvboji, Manjampnlrjt' į gmma/.t.ją | ( > > k n W | V | J | | l i | | | i ( |
Antmiu
ir\ niy ir tuonii labai
n
nų galėjo (Ma patekti!
S Ą Ž I N I N G A S M I K U T I S , p e r l a u ž t a ; net kraujas iš , l ' J w " ! treeiŲ k M l«"«"".l"- Klumbio. 4 metai atgal K\IHne niekina ir tyčiojasi.
j žaizdos varvėjo.
veiio Cliicutfojr
«W I i>o No. lo.'l
K<t oovoiksi, brangu- Ant kolio_ .Imu vai
kn
,...«v
( | u i i Z l l s „,,„„,„„,
tai |.-,
Su. Halstead str. Kas atsius
'! - - atsake jam antrasis luikHiiini Šokinio, t » W W | j u l M > U u i k o j u n t R i 8 l n u i ,.
Į Imžnv.-b, vaKįMlin«l... j„ a i i „ . ^ mi* (IOVIIIIŲ. I'raiipsnis,
tai jau visuomet žn,oni^^nirtrnya.ks,....^ ,. iaji k | | d ,„.,' k a l l l < , s ,flfcl
|»Hi-mc. kas tinkama. <la |.a- ,„.;,! ,„, a ( l i v i s u :
būva ant maryojo svie- K-aly!., vcžunn valiuko. M'; s i . m N ( 1 | i l i i m t l ! , l l s .; i m ,, i s umt«. altnrinjo ant .•iml.oriM. Kl,„nl.ait«\
Galvos *kaudCgimiw, gorkl?« «opc
" jau toksai tavo Ii- kntm tn.pojri linksmas »iiilt; ,.(,|iU,. (|j(lj
» .,. | l i n , jos sklaln-inį kryžių. Vi.-nas
2 7 X. l'ni.m st..
skaudėjimai krūtitiCje, >onuos«, pal rinki;
įas! Ar tiesa kalbu, pasa 80 savo dnuiKius. sinagiai sskundėsi
t
l
,
j
m
llr
muskulai
kiloki slog\į
ufai ar kitokį
BIOKU ženklai in
» 'inois
"
(li-y«t.
|.;)IHtoll< |» a .
l;,lll(j,,si
WV(1
savo „„„„.,,•.,,,„
nuntvlėtam tiu.jan
°.i
.vKt. ant
ant altoriaus
altoriaus
I suuki; padOjiuia jeigu vartosi
li kaimynei
klauso jis šokinodainns. Staiga jis pa- Juoiiiklii.
'
atsistojo ir griebia k r v / , u :
I r i o j o laipsnio.
!
mnt^ ant kelio bHlgftlitj pi-i Panmt s, kaip varuša Mar o" Kkitas
m : <\ tu bedievi!
, , t |jm
•
^ aM
' .'* ' " 11 ": \ " Paieškau
vargonininko
v
it-- T u sakai kaimyne i... nigolį; tai Imvy gražus, nau
,. .
i
i. * i
ant a toriaus su k u m p e l i u s „J A *^«
r
i
n
gj smarkiai nuskaudė, Juo- . . . ,, .,
'
vietos. Ksu uovoocs, galiu
protestavo šitas, juistara- jas dešimtukas.
Feljetonėlis,
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Xqok Out! Youd better
take care of Yourself

.

Koka aA tau knimyB<«no t u nematai,

ir, paėLabai mulSmuo vtukuias, zas pradėjo
..
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PAIN-EKPELLERl
Balyg to, kaip yra tutirodyta ant pake

ehorę vesti ir turiu gerus pfl
liuUijim.us nuo kunigų. Mal l o a,,trašas:

IHUU'SC

įpirkioii, Cia j i s aprišo koję

•

lių j 25o. ir OOo. u*, boukii.
Sorg«Mi
16 111
pamCgd*ioiinoj tr l^* ^ ^* *wif«

rad^s pliusą; j i s dabar dar.L 1 \ » ! ^ : . :•
.^ i :
Oailestis.
tik kad butųtokftrttįrmūsų vardas.
aš auušriau tavęs i . . . linksmiau šokinėjo ir sflka
"""'skaruliu ir paguldė jį budo- ~
Zinai
k«,
Ona,
Zosė
išAugustinas
Žindžius,
kjj, Ona, Zosė iš*
p. A0, RICHTBR a C0., t^STpMfl«., ^ w Yofk.
įfil) an lygiuoju sau besi- vo. laiškiu jis pradėjo svars ji' ant šiaudų. Kiaura mene- ėjo-—užŽinai
R»cbi*rlo Pilia* yr* jt«ro§ noo vWttrt»
vyro, už sesių dešini82 Olinton uve„
Rauti, tik, susimildamas, tyti, ka pirks sau ui rastai sį sirgo šunelis, duozas mai- ėiu metų senelio,.. Labai (to 25)
Maspeth, N. Y,
pinige: — Riestainių,
iįk manim!
. ,. sal-N|tino ir girdė ligoni gvvulį. man jos gaila!...
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KVV ni liu
\įidė, staiga [Mibudo, paki- Ne, geriau pirksiu sau liau ;mo liko šlubas: visas kaimas į Didžiausias pasisekimas.
Kur eina apie sveikata, jeigu nori turėti ka geriausia, tai imk Severos.
ginoui tarp žemesniųjų. ja sųsiuvinj ir jame prira-j'.
ijį šlubiu ir vadino. Vaiki
Seuiaus laivo toks padėjii
Ku jųs niekšai! — rūs- šysiu gražių dainelių ir apy nas, matydamas jį, visuoųiet
v
, . ,
,
*")| " !nias, kad padirbti vaistus ge
'
suriko jis, — ar nenutil- sakėlei!. ..
atsinnndavo,
1<M
n
o
t
l
k
m
i
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^
sk()llirs< k a ( l k m g v U u l
.
H,,. Jau laikas suprasti Tai begalvojant, jis pama
(
tmunet
žais
ą
pramanė,
svai^
^
b
U||MĮ
, kad mes aukštesnieji tė pažįstamųjų Onute, kuri dydamas akmenis.
B e t šiuomi laiku ebemija
|kiMJi galima sulaikyti savo liūdnai ir gailiai verkdama,
Ksav. Vanagėlis.
| m u ^ i m t a išradimu naujų
norius, vyramiems bėsi« tartum, ko ieškojo ant kelio.
*• • • • •""
! metodų padirbimui kitokių
— Ko verki, Onute? —
parankesnių vaistų.
Mrts
pasakys tau ar turi kraujų negrynu, skystų ir nerims
^lip jam bekalbant, siurk paklausė Mikutis. *
Stačiokas.
į įmonėms jau nuo keliolikos
tantį. Visas kraujas buvo kada ėystu ir vėl gali tokiu
\i susuko sekantis, penk -* Dievulėliau Tu mano!
Virėja: —- Ar toji mėsa metų yra Žinomai vaistas.
būti su pagelba
is laipsnis: ~ NeplėSk — verkė mergaitė: — mama
turintis gerų pasisekimų, ku
burnos ir neužmii'sk, su siuntė mane nupirkti pyra išteisybės šviežia i
lldamas, jog ne tu augs- go mažam broliukui, bet štai Mėsininkas: i— Žinoma ris turi malonią rukšėių skonelaimė, skuhiai bėgdama, ale jei tamsta ilgiau ėioua [lli| ir geras kiekvienam pil
II, tik as!.,.
ant "jos derėsies/tai gal ir!vui. Tai yra Trinario Ame
š a u g l i a u ! . . . — su pamečiau dešimtukų!...
rikoniškas Klixiras iš Hitterj
ėstasis ll|t)Ml»iM^
Tarus tuos Žodžius, Onutė pasenės.
Vyno. J i s yra padirbtas iš j
Tu, UfckAli, uenaudė- dar labiau pagavo raudoti.
vyno ir geriausių;
t raudono
balsiai rėkė aštuntasis
4 Baisi mirtis.
— Nusiramink,
Onute!
1 šaknelių. N u o ligų pilvo, ke
is* — jeigu nenutilsi, neverk, nes aš rudau tavo — A r j a u girdėjai apie [ienų, /arnų ir kraujo j i s at-;
«H su tavim pakalbėsiu!... pinigų; štai imk į j it pirkis, tai, kad Žvirblis ant ledo į- Į neša geistinas
Geriausias
pasekmes.
Kaip jums patinka si- kų tau mama liepė,
Vartok jį, kaip veik patėmy-j
lūžo ir prigėrė?
Geras kiekvienu meto laiku
įr^kanys J — kreipėsi de- Mikutis padavė jai dešimMano Dieve, kokia tai si netekimų apetito, nusto.lniimiUH j sekaneius tukųl Onutė nušluostė vei-j h u i H ( m v t ) r !
Atsakauėiausias vaistas kiekvienam r vyrui, moterei tr
j į s nr įkuomet jimų jiegų, ir permaina iš
wuuosius. — Kiekvie dukij ir linksma, lyg kregž lašo vandens i burnų neim vaizdos. Aptiekose, Jos. Trivaikui, Negražus šašai, iibėrimas, puėkai, votjs, ded( rniekšas tuo i ponus kem dė, nub*gu pirkti pyrago. davo, o dabar tiek daug tu* ner, i:iaa—1M39 Ko. Asbland
vinės, puliavimai ir visokios akimis ligos prapuola, i, ,\ Negaliu to r^fėti ir
niant tų vaistų pagal nurodymų*. Jis apvalo ir sudrutina
ave„ Chieago, UI.
Ksav, Vanagėlis. rėjo prilakti!
ifcenėiu a^ to dugno!,,.
kraujų ir priduoda jiegų visam organizmui. .
.
sss • B S
^t dešimtas laipsnis mė
f Kaina vienas doleris.
lt nositoik* atsakyti;
—
loliktas, dvyliktas ir
ir pertiUcrink, gaunąs, ko
Parsiduoda aptiekose. Reikalauk, kad duotų Severoa
lavai
ttas lygiai taip pasielB
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Vienas Žvilgterėjimas veidrodin
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Ciiibro Oboliu Sviestas

MM

Sveikose emalljuolose blekinese, 10 c. ir 25 c didumo
visokios pripro(Iryiias maistas
vos randasi Cruy m labai svar
bro Obuolių svies
bus. Valdžia verte, užtai siūlome
ėia žėdnų padir
< >
kiekvienam, kas
m
bėjų padtHi 8enras koki prie
kląt
paimanti
maišą
Orubro
kas deiėj# yra,
Obuolių svieste
kad tu žinotum,
arba
kokiame
kų gaunųs savo
Gryno
maisto
šeimynai. Mes ži
produkte.
nome, jog tik ge
S100
ATLYGINIMO
rinusi obuoliai ir
kifkvitnam, k* ^ H$ ko

tik virnnje trepu, tav
jttkrojo didžiūnes suWjo b»dsas augšėiauOI
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turimo por gerą viduriu n ii imą. Ir \hvfį
ir kitą tmvsi, jeigu pradini vartoti

pasirodo RcriatiHiu vaUtu pailsusi.-ms,
norvuoliomn, peraidirbuitioma vyrams ir
uiotorims. Jin ticslok veikiu nnraminaniMai ant uervu, RUgralindamas juon į n«»r
maliika nvoikata.
Dol.Tis
i

i

\u

s;

JU daro gorą |tekm? ant jeknų, pilvo ir
šaunų. Sudrutina virinimo organus tokiu
laidu, jog visiškai prapuola užkietėjimas,
ji-knu ligos, viduriu neraidimas, goltonligo ir tam panaaios ligos.
75 (Muiti i už bonkute.
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Daktaro patarimai dykai, t i k rašykite in m u š u G y d u o l i ų
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Skyrių
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Gryno Maisto Produkte
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D Y K A I - Dovanos mušu kostumieriams - D Y K A I .
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kalaujanlioms
ant pažiūros.

•. i
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1 Kai reikalauja
ikspllerių
(krajav
* ų
rali gau*
ftv. ir Sv, T
dirbamo
taiH visada,

B.

veros
Gyvasties Bahamas
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GERĄ BUDĄ

Mpsiroi.škia nemigo, aštriu budll lt* abolliU
ui'sijautiiim įjrrni.

ki prirrn i^u CRUBRO
OBOUV SVIESTE ct
ko kol'iome

ftUBRO

žemes-

o
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DIRKSNIU SUIRIMAS
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į|S'arkn reikalauja, kad
fiiuias laipsnis butų
m kito, iv vienas augS
lai visų. KAlp a i dėkin
į emi daįlydei, kuris treN4trb<lama«* mane pastaiėiausial jūsų visų!
pažiūrėkit vii^un ir
ikit, kas butų iš jūsų
Hifsr . . Be galvos?. ,
aš nolitinru, ne garbe

i
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pa siunčia m

A, Kmailien*.
t?a? K. Pneiflc St.,

pavasaris; jau
ir karštos dienos, kiekvienas
privalo turėti vasarini Rosenthal'o siutą.
Visai tongva m'^ mn*ų vaKS'inį siutą, Tiktai pnbamlykfa U«s oavaitę suadyti nors ,u> ^3.iK), o n»t nepasijusi,

m-ij. ...i ium»iMiwwiiiii

kaip apsitaisyki.
n ' r: j
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Vltl!!lri a
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Nauju pavasario siutu tr p*ltu.

E
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PitWl
PYL***1.^
W nm |sHau»»% taboką
dilktij: \. NHU jautU importaotus ftinograraa

kostertą
• e r t ą a a l s s l f msslloa, t Orastą
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m rutitM » | to.00, u.la M r>«w)iiim JMI»I» i*»lrtsktl iuvi« «|ykai, ksijH* .lovaną vitoą i i n»rwlytc t\o
m «li.t#l*» atkelia* Iraba ir rpkortla, k«trt« Ubai tfttiial tkarobn. K « I B M g%\i »ur«agti **VŪ SSSiaoSS puikij
iki)
Armoniką ii Hiumn* vokUkm fnhnkot^a pliesistsU Uloain, imUia »r touro*liaiaia, 3. F^ikiit HakftS ltikr««lt* »*
•u

l l U ,
i
^ ,ydftM
. f a j i sgtalUm
a 10 mlsutv
latavojsUs
vvrama
ntbnĄMmoterim*.
l'ųikualauMtak**
nttUvRu
"^• nl .
*wrvUia« geist pstt'iahriua,
bak'»iuka:4 Puikiai
# i^Utut,ijitai.ytaa,
« vitl*W g m i iHiaukauotas
i U h m *aok*tu^.
H matu*.
I \#\H*
*ri*«to ir$.viena*
r S poiliuf,
vUl*kuua,
H .tiUh«»i
*i«k*tu^.
H msiua! I7|aykiaa
*
«»;;!
cukrstts. a
«. Msiisa
MtlĮtą dst
»UI saąrat*,
r**y
H eukisus.
a a t k t t m koiaat gal drukaoU
vUka,« ką
tik ao^».
7. ft«Ttiv«ris
Blkeltafi»t»».
iann* *o gtailiai Uiiirbta rank.
rankeK
iriiHuott
vUką.
ką
tik
aonto.
7.
H^Tolvcri*
ft)k#ltStot«l,
7
*y
iSSl virfttalaftua Jaiktua parwl*m ant pavelkalv. Joljnt sotlt, t*i galit iaairinkti *Ur kitu* 4aiktiw **>tulna» allmitia* .Ui paveik*** m »u*lka 10 ir u*ė
p
lotU, tai
galit raaaikii.
iftairinkliH ir
4*rp»«*
kitu*
4aiktu«i
aih«w«
ool
»l»V auiataa. iVtksi kru*i* <J*l kUna *u pakavota tarp 4*i*is
dagtie
r«4i«
aug«ta«*<4ul«a*
•« gfs«u»
*Hrl)ioiiw figuroma. par^aneiomU vii*oIviejV «log»»V i«unk»t. M ir put* ttAių nu«lt«« »u K'Siiai i*) m* litą* dovano* nieko dailinau ano
kiti* *<<ia*m Kolas
kam v^tsa. Kolas pyti, kaip tik pakabi t f kntst, gt*iin* »n»Mka: kaip tit pa^iatvatt j%, statika parstoj* I*t»<-i*at Jtu
J«M
asNtaa^aoJama,
tik
kad i?*.oia*n.!avoti>»ita
n»u».y firmą
)+itrtmmi<,n*
rriaisakH Staoi*
ir *pAiur*t»
m t* at»io»im
Juiantimaat
4* bakatakv
tnhokon
vsttfs ta.00 ir
vkmią
i litą daiktą *i»vU dykai,
\v . aava
tsl p*r
Skaprasą, ulmoki^ta
Uku*iu»į%$o«»»»tu
l». KntatkAmsa
M «OW gali
tąvorą,
JĮ M
ek»pr«iot n j * * * * n«V«S taip, kaip gnrainoai, tai g*Ut tavoru

a

ENGLISH-ASIATIC TOBACCO C O I 0*p.IS.

r u s E. 7th St., N«w Yortc City.

Tikkų iAtgv is <lafl>o mmų Sitttai irražiai ir drūtai pailirbti ir geros materijos.

$10,$15, $20ir$:25
tai mano kainos, AteiKite persitikrinti tr inuiimlemoti.
Manomutai prieinami jiisu iornolei ir tiKi jums.
MoterisKi ploniai nuo lietaus $6.00 vtfti už *3.98.
i
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BANK.

Raudoni

Kapitolas su perviršiu
$165.000.00.

. A. Norkūnas,

Šitoji Banku prižiuroma
Suvionytuju Valstijų val
džios.
Moku \\ nuošimčius
}MtM»kimk gvoiko kūno. Kiuli
nuo sudėtų pinigų. <iuH.ua

Vienatinis Lietuvis Ildirbejas

huijft ki> tokio, kas ntgnivįs

!

G. N. Postlethwaite,

jų organiam^ priduos g W

iždininkas.

RvtejMo kraujo, iv tas kas v ra

Stegmaierio

Porteris
PABANDYK.

Gryno maiato ženklas aut
kiekvienos bonkutėa,

STEGMAIER BREWINQ CO.
Wilkes-Barre, Pa.
Naujau telefonas 97?
Bell telefonas 422
s

» {.

J

i . . > • : •

UiaaJ.

I^^SUČEDUIMAS^
3 ° AUGA. *

M. A, Norkūnas
112 PR0SPECT ST.. LAVKNCE, MASS.

PINIGAS DARO PINIGĄ
l'i-ii-K'k t a upt i pinigui PHH mut. Kad
Ir nia&lausla suma j»riil« ta prie suft*
illjlmy Ir 3 nuoilniMai, kuriuo* mok*
•no, groit l>adld)a jg»Ų taupliniĮ.

LUtuvlaoas paranki vista.

NORTH SCRANTON
BANK
1902 North Main Avenue.
Scranton, Pa.

SWALN HARDWARE C0 M

asjsssj

^•«

Kurių skaitytojų prenu
merata pasibaigusi, tiems
iis
Syillci^
numeris bus paskutinis.
k ? * i t i \ i 0 , Siunčiant pinigus, čekius,
Geriausias Lietuvy*
w b a "Money 0 rder", siųs'

M
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Seserų Seminarija

1

i

^
*^*5 _

Skausmo krutinėję
nuo
Patrūkimo
Aznui arba
Dusulio
Btyvumo sprando
Skaudėjimo
Šonuose
Rankų ir
Kojų.

J*i*U
nfrgMto usalson* justomis lipomi* nuo kuriu negali i>»u«lb6t n6 <1BK
N

Lietuviškosios Sesers priimu pas save mer
gaites mokinimui iv išauklėjimui. Seminarijo
je prie re&uieriskojo mokslo, arba iv atsky
rimu, yra mokinama, muzika, paisymas, siuvii

nėjimas ir taip toliau. ^
Reikalo meldžiama krtjipties pvie Motinus
Perd6thiės šiuo antr,asu:

(arai u« UffCUJDU^lai, url»a paslaptingom* Ilgoms, upraftykit iimn savo nenveiH.um;> gerui Ir rtUUini (ho u^Hlopimo) &M Mon einu m< tik apie tavo sveika'Ąt bet labai tankini ir apie tavo gyvaatj. (AtMimiuk, jog kiekvienai garbinga*
«»v laktarae uftlaiko \»a»lnptj kaip ant lepaliiUttm). l'Mai neeigiMyi ir nebijok,
iiyk toiiybe, u mielai luUlkiia rwla Ir priklutiu getil gydnOHHi pegal tavo
<u »u uuroOymu kaip roikla jas-vartot, ui prekę labai inai^. Heikla raAyt
«taku9 etaiiai pai mano pridedant visados IV. marke ant atsakymo, ne* ki
taip neuanslt atnakymo. — Talpą) męs roiknlaujame gėry agentu kiokvio
*atne dldeliamo oiieate Ir ju aplinkin<»ie. Ageotal nuo UetuviAkaiLenklSku
lyduoliu gali uidt|btl nuo RO dol. IkUR dcl. ant roėnealo. Uftdnrbj duodamo
«uogerlausla. Taigi raAyklto reikalaudami agonturos. Kiekvienas lletuvlAkas
Itorelkas telpgi Dflvalo užlaikyti vlsadu mušu puikias LletuviAkas gyduolos
«avo itoruose ant pardavimo, kad mušu tautiečiai reikalaudami galety pas
\
kiekvieną nusipirkti ir nereikalautu išduoti pinigus dovanai kokiems uors
ipgavlkam* tose aplinkose. atoruykal,raaykite pareikalaudami gyduolių, nes
{•tae uldarbys ir parduokito musy tyras UetuviAkaa gyduoles, kurias mes
{garantuojame.
HaAvklte po antraAu:

i

Mother Superior,
ST. CASIMIR'S SEMINARY,
6700 Rockuodl St,
Chicago, Iii
tttitttttttltUtttMt&uUtUUtttttttttttttttt
'

Gyduolė
nuo
•trinų skaudėjimo
Degimo krutinėjo
Galvos skaudėjimo
Kataros
U/.sisaldymo
Neuralgijos
nuo
Gerklės skaudėjimo

Ypatingos Gyduolės.

CHICAGOJE.

"

•

'•

L

PLYMOUTH. PA.
UŽOKTA \m*

KAPITOLAS
PERVIRŠIS
Didžiausia

ALBERTAS G. ORABLIAUCKAS,
<Jor. Elm & Main Str.,
Plymouth, Pa.
•

•
.*•.«•-»-'

50,000
KNYGŲ

"

Didis ir Garsus Dr. Ignotas Stankus, M. D.
pabaigea daktariuku mokslą universi
tete valstijos lodini.n, taipgi pabaigęs
gvotimui augieUusioje ir jau paskuti*
Mioįo daktartlkojo mokykloje New
York Post-Oraduate Medical School
and Hospltal. kurioje s]>eeialUkal iAallavina gvdynm visokiu sunkiausiu Ir
pavojingiausiu Ilgy ir daryme operaoljuj pabaigęs gi ta mokais Igautm var
dą augitft ir diiUio daktaro.
Dr. Ignotas J, $taukua p«>r kiek lai
ko buvo miestąvu daktaru minate lndiauapolls, iud., kur turėjo didelę prak 1>
tiką gydymo [vairiu ligų, atlikdamas
savo viiduotl kuogeriauaiai ir ulganėdinaneiai smoaijai, dabar gi. pasl
Avontes labui aavo brolių tautiečiu, ir
kad apsaugoti juos nuo iAsaudojlmo
)>or neaniiniftkus daktarus, ,rvu&- tavo
loens namini llgonbut} ir

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra atebukllnga Ir alusta yra tyk del vyru.
Knyga ta praauta, aupraatais lodsiaia pasaka kaip gal
atgauti vyrlSkuma, laigyditl nuo ugnuodijlma kraują
aiba»vplll,nubieglmaatek)oa, patrotitu styprlbe.pučkus
Ir kitua limletlmus, negromulaviiua,
patrotitu
a*ypnbc, pylva, kiapeuu, Inkstu ir pualca Ilgas, rumat.'.n a, g-onorrhoca arba tripvri, naujai igautaa lygas,
Strlctura Irvysaavvru lygr s, gal butl i'gidotraa aava
namuho privatilkal,f, atapta
slapta ir laimi
labai pygiaT.
pygial.
Tat d'vkat įgauta knyga, j a u k i a Jums kodėl jua
kentat Ir kaip gulėt rslutlnsj Uigyditl. Knyga ta yra
kra'ituvUl.nios, Vatruaturn lltmtl k<dF.nae vedea arba
nevnlea Yvras^ Ta knyga yra paraSita par Daktma,
katras adydavo lljro lujka tyrlncjmu tu, ap*cijali*ku
Įvaru. Tesn klt. joįf ta knvga yra aiusta v>*al dyk a b
tijm-kam u i pa?to, Ing uŽVH-fetita konverta. Nesiusk
nekokiu plniiu'tb tyk paras.k riva vardą, ir adreaa ant
lemiauH paduotu kuponu, katrų s'.iuk niurna leudcns.

Kvloeia sergančius pas aavs. sakyda
mas
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, tkubel kretpkuv* pas mane, ar ypa
Itikui ar lai.Akn, o busi iAgydytaa. Jeigu kiti daktarai pripažino Uga neiAgy
doma, neabejok, naa ai turėttanias didesnę praktiką ir augAtesn) mokala, tau
pagelboaiu \t suteiksiu tikrai broliAk i (r aąliaiAką ro.i. Kiekvienas iA steiAnukusiy pas mano aitas teisingą daktarUką pagalbą ir pats parsltlkrja,
kad tau pabaigęs didesnį daktarišką mokslą Ir galiu geriau gydyti, negu kiti
4 a W a l svstTmtauslat
•• t j | ¥ m t { , a ^ H W s i M M
AFHirMU IAOYDYTI
pfcfc-JtfS>K r
Nao roaumati/.mo, sVt; /-jimo ir gailino sąuarię, kaelu, strėnų ir lony; nuo
Visokių kraujo lig), tUiotojlioo ir nsdildmo viduriu; llberitiio kūno. nieteji
mo, visokią spuogą, doderviaią, aliakituo plauką: gaivias skau«U>jimo, nuo h
IM širdies, inkstą, plauMą, kepiną. Nuo visokią aervUką ligą noirslgiju*.
eubejlmo aąnartą, nemiegojimo \t llgąsstot nuo greito mnltlmo, sajasaiui
kvėpavimo, perAatiuto IV nuo visokių alogą. Nuo visokią utkrH4amą lytilku
Ilgu l» vUoklą kitokią auailpnėilmą svoikates. IVdtigl nuo visokią »»ot»»r»*ku
ligą, skausmlugą Ir aetrog-oHarišką psAneaialą, bnltviv
•>•'»• i"»-.. U 4„IM» ..
Ugą
TUKIU SPECIALUK^ DIPLOMĄ Df:L DARYMO OPERAC'JŲ
Ir ištikus būtinam reikalingumui operao^M, kada vaistai i.egal pag} l)ti. kaip
tai augimo velio skilvyi*», Ir visokią akiseną, skaudnbą ir |usą> »; tai butų
pūslėje, inkstuose, kajjenyaa Ir samese vilką t.--, *u uąnelba op«raei|ea galima
uVaUntt kuogerlausial
kuogeriauaiai U
menkt) mok^Ml|.
teok«s«t). f>*r*u
k su
vruftaUnt)
lt uk menkti
i>:»rn-.» t«ipgi
t#ipei opcr«Hiaa
operartiea nnt aau
lą,
smeg«aą,
grobą
ir
lytiAką
organą,
kaip
vyrą
ta»jp
%r
nuiteriy.
Uti,<«nm
pH
u, Minogeoy, grobu
lytišku orgaau,
vyry ta»i>
mot^ruj. laii^ninu pn
IfSuktsi koja* ir raukas. Ugydydau oaujau«iu bu«lo ejmrneija,
tupturn ai
laeaks preke.
I'.'rr.-.i kreipkitės kiekvleeoje Mge^a: S? \4»ati*ksl ar lataku, aprašydami
savo blogumu*, o ai gvral i lt v re«, sutrikai u at^-ikau^ia r»vl<j. nedaro skirtumo.
kaip toli gyveoate, ar Amerikoje, Kanadoje, Aagliji^u >r sttese *alyw. A t»i
lankomiems vpaiiikoi ir »K»1 o|>«tatljv, tunu savo 1oen>* naminj tlgeabntu Btad
aus gydau dovanai

DYKAJ UUTCIjl KNYGAS KUPONAS,
DS. JOS. ums a te. i tos n w\ mm* cfc<««
,

C •(•'<<> >-i<« T.-iM-.t i : . m a t 1 «»wi«» » * |»fU nn*'t«i».'\, a* n o r i jot-T4ntt»Ui>fi%o;K»a**< «"^S v j i * t » j r i t * < *4«»j«i»ikk«9tf«»Ue) « n u .
i k , . . . . . . . . . . . . »i
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. ...«:.

........

$100.000.00.
$200.000.00

'

Moka 3 niiosini^ius nuo
sudėtij joįe plnigv,

AnkautiHi, |»n>,ttk»»uoli ir kit«%ki « n SS

ąkm#«ini}i>. pardni»*ui»»* PV>«•••• ^ » l< >

i»S "Accuratus" l»»k.->.!•'.u tiktai »t
Sb.76 Seda%. Tie grasus laikrodėliai
puikiai isr^rvti. dubeltavi lakatai, ge
ra i laiką rtMUati. labiausiai ketiestatosal
n«u<toi<tn<i, Kur,.* turi

U h o l t l a i k a . S»S

teetaki ir vyftSkl. gvarantuoti ani 20
maty. Tiktai grar^s laikrodėliai. SS
gMa bus ael drsegaaas tokį par<vi>ti.
Jelsa Mi»n tarpti gerą iiiiafata^ tst
•tai rmi#u p«s4ulvu»ai MfS nasiuslme
IHa laikro«1rll kkskvieaasa O o D. ui
SI»*S ir efcspet** k**tu* ci.l perlmrf
tkaan. i** w«^*tik-. »^mr>k^it# aei <»•»
^^iĘ^tjm^^
U. Mes) riakaniaaM rua%. Aaksiats
m a S i a ^ i s duodasi dykai sa tatkredftiu Adrasaa:

r

D R 1GNATIUS STANKUS* M. D.
1220 8. Broad 8t,
Philadeiphia, P

ftXOBUUOE

Ofiso vaUadoa: auo O iki U, a^o g iki 4, it auo S Iki S v«kim

UNION TlCKET

sao V iki I paklotu.

i. i i

i

s v i i - j u a j i ,.J..J».J

III

The BENEFICIAL SAVINGS FUND SOČI
PHILADELPHIA, PA.

AGENCY.

Uidato SO dUną B«U<%diio ltSS metuos.

•aaiausla iaatuvllka Banką 0craatone
ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Goriausių
Linijų.
ISluacla pinigu* ka« tllen ln visas da
lis svieto; taip gi perka Ir llroalno vi
sokius pinigus, lauirha visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
Ofisas atidarytas kas sies uuo 8 tos
ii ryto Iki 0-tos vai. vak.
Nedėliojęs nuo lOtoa U ryto Iki 5-tal
valandai vakare.
\

Nuošimtis 3 . 6 5 metams.
PAMATINIS KAPITOLAS - . trylika milijonu aoleHu,
SUDfiTU PINIGU — vienuolika ir tris Čvertls milijono
doleriu.
PERVIRŠIS — vienas ir viena č^ertia milijono doleriu.
Depodtoriu suvirdum trylika tūkstančiu asmenų.
DEPOZITUS PRIIMAME PER LAIŠKUS.
IGNOTAS J. DOHAN, Prasidėtas.
ANDRIUS J. KEEGAN. Vice-preakUnta..
ALFRED J. MU RPHY. Sekretorius t r KasJsdjdsas.,
ANTANAS HURST, Esq„ PaUr^as.

Adolf Blau f

803 Lackavvanna Avo, Bcrauton, 9a.
Taipgi turimo aavo krautuvas dau«
gybę vboklu maldaknygių ir sviotllky
inygy vlaokioae kalbose.
TblLEFONAl: Naujaa 303 — Bell 602.
——
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FABIOLE,

IŠĘJO IS SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI
VAIZDELIAI VARDU

garai kardinolo VVisoinano apysaka.
VsrtS VYTAUTAS.

„Degtine" ir

Kaina $1.00.
(mantiems daugiau kaip viena ogeeiuplloriu, nuleldUiaiuas dUlella nuoliiuti*.
(iaunuma pas:

M

atriutCe

• S <M

.L..„.

•
•s
^Į

1,1

nrba sv. Kaštas išleistas.
Tik vienas šitaR šventraštis yra
katalikiškas.

"•«»-
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PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES
m imusa si

Kaštuoja $2.1 S persiuntimui.
Adresas:

> i . p o VARDU

•

i"

•

„Naminis Vaiku
Auklėjimas"

REV. S. PAUTIEN1US,
Mahanoy City, Pa.
t .-JĮ-H -

Wilkes-Barre
Deposii & Savings

S

D

m

•

"Katekizmas Apie
ff
Alkcitollu.

BANK,

• hV

71 PUBLIC SQUARE,
WILKES-BARRE, PA.

Kainuoja po 13c. BU persiuntimu. Pelnaa eia in»t«l
Kimui našlaičiu prieglauloa. Galima gauti paa

Kapitolas
- £150.000
Perviršis
- $450.000,
Depozitai
.
$2.625,000
Moka 3-61% nuošimtį nuo sudėtų
Jojs pinigų.

Kun. A . Staniukyną,
4557 So. ^oodSt..

imtm
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SPAUSTUVE

Pas ji galima jrauti visokiu
S toriolku, blindu. stiklu, puo
du, lianipu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu. Yra iŠ
ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti.

i

S! \

' i

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

102-104 8. MAIN ST.,

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBU8
' '

WH.KES BARHE. PA.
IM I

I

•

I

' ' '

KONSTITUCIJAS. PLAKATUS. TIKIETUa,
mmmmmmmm^mmmmmmmmimmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmtmimmmmi

RAlDftS STATOMOS DIDELE-NAUJAUSIO.IO PATKN'it)-MASINA "LINOTYPE"
ADttKHU^KITK

.-

•'DRAUGAS314 L Market ±

1 5 2 0 N . 4 gatve
P H I L A D E L P M I A . PA.
,

JC

M

UŽKVIETIMUS IR KITOKIU! DARBUS

ti kataJiogu.

4t%» o

'„lt '

SPAUDINA
PIGIAI

Dirbtu ve* Uniformų
ir viHoki\i reikalingu
daiktu draugijoms ir
nrkit'su-onis,
uždėta
1887 m. Dirbamo toipvri vėliavas, aukurdas,
arnotu**, k^ipas ir t. t.
Reikalaukite ilistruo-

i

•iii

CHICAGO, 1LL.

«•••!«——>^».

J, F. Gillis,

1 <

•

"DRAUGO"

' " M •

i I
į:

tnuni

444 * • ! *

! - •'

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

Bell Phon«
OTON

^H

ii««ij«m«»sgt«imitm.
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- NAUJA KNYCJA-
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KAINUOJA e o 1 0 CENTU.

BBV. V. VARNACUB18,
312 80. 4th St.. Bronklyn, K. Y.

00., D l f t . 906. CHICAOO. IVe

ssamusm

II,

1200 ir 1202 CH«STNUT STREET,

•

f*» - < H ,

',

Banką miesto,

H»S>#t####«»#M#^>#^^'tl

R E K O M E N D U O J A M E MU8Ų N A U J Ą A U K S I N Į 2 3
AKMKNŲ GELfcKELIO L A l K R O D t l . I

i

H H1)! R
H MM M

ir saugiausia

L. RAUCHUT

S

Gerb. 0 . P. BKCHTEL, Prez., A. W. SELTZER, Vtoe^Pf,,
C. .H. MARSHALL, Kasierius.

.."

Savininkas ir Fabrikantas Goriausiu
H LENKIŠKŲ-LIETUVIŠKŲ VAISTŲ."
1
Geriausia « A \ ^ E C 2 ^ J Mėšlungio

•'•

Lietuviškųjų Šv. Kazimero

•Į."! 'J!'.",'J

ALBERT G. GROBLEVVSKI,

VV.Ikes-Barre, Pa.
""•i

314 East Market St.,
WilkesBarre, Pa.

Nuo padėtųjų pas mus pinigu gausi 2 nuo&imt,, jai
padėsi trumpam laiui, 8 nuošimti, jei šešiems mėnesiams,
3 ir pusv nuosimi. jei padėsi vieniems metams,
Gali pradėti paaidelioti, jut tnri $1.00.
Maloniai kviečiame visus utsilanyti pas mus,

!

Unlom Tlcket Ajjency,

DRAUGAS

•w-
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UNM'UMIKHIIttNItKUKU'l

nu nnnu uu » naukHX i

POTTSVILLE, PA.

First National
BANK,

- - —

%**t%*»® AGENTĄ, %+*&*%•*

•TOenm.'f'B!"

47-4S-49 Bennett Huikiing,
VVilkes.Bare, P a .
Norintieji pasiskolinti pinigu
ant pirmo mortgago, arba pirkti
namus lai kreipiasi.

w t e ant adreB0

Naujas Telefonas 1070—B.
20 B. Markei et. VViUies Barre, Pa

VINCĄ TAMULEVICZE,

!•': į

-w-

:> h

Parduodu laivakortes už tą pačią prekę, kaip pas pačias
kompanijas New Yorke. Siunčiu pinigus greitai ir pigiai in
visas dalis svieto. Prašau visu lietuviu atsilankyti su kokiais
reikalais arba kelieujant Lietuvon meldžiami kreiptis pas

*b*

>a^ifca^'fcifcifc^aaaaaaaaaaa**t

21 North Main Su hmsulle, l'a.
Įvairiausi geležiniai daitai. te
palai, atiklaa, dūdos, plasteris,
įrankiai, sportiniai ir naminiai
daiktai.
•

Laivakorčių ir Pinigu Siuntimo.

• t l t l tUWWB8BW»fiPWll

JOHN J. MEYER,
Kasininkas.

F0T0GRAF1STAS,

LIETUVIŠKA AGENTŪRA

1 3 7 Hazle St.,

Mea vedame visokį lega
Hskij, bizni.
Mūsų batikoje galima
susikalbėti: lietuviškai,
lenkiškai, vokiškai ir
angliškai.

! » * —

»Ą. įi lį u»Z?,

Merchants National
Bank,

Jonas S. Lopatto

•

III i HM

GERIAUSAS PINIGAMS PASlDfiJIMAS,
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

Lietuviu Advokatas*

"t"""

$700.000.00.

»"••' " • * II

mmmfflmmmmm

Office Nevv Tolephone Ž7.
Residonco U00, .,

Turi Kapitolo su nnošimuiais
$190.000.00.
Sudetų pinigu

Man p a v e s t u * dar
b u t atlieku urtia

mmmmmmmmmm ***wm

I |.

Mahanoy City, Pa.

visokiu ž e n k l u
draugystėm, o ypatingai: ifcukurdu
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid'u, tarpu, vė
liavų ir Karucu,

futnykv iiuon&t migmma nt- susišnekėti Uotuvįikfti,
sakuneio muisto. Jio iTikti- Mundurus patuiiiaviiiMH.

mm

Merchants
Banking
Trust
Company,

„DRAUGĄ

. *.™*,

SUį-

»#*»•• * * ^

Plymouth National Prašykit

JVlCMUbdKlb

ftlANlflRN

» * » < r <•«"• 4*

WiUtei-Barr«. Pa.

•

