PHJTH*-

iŠ

*

i

Lithuanian Ntm»p»p*r

UflAS"

"BRAUiAS",

LAIKRAŠTIS!
IŠEINĄS KAS

Gfflctal Or»nr<of ijL Lithuanlan n.nnHn

ČETVERGAS

OMbolic AIHrno- of Amerko,

Miirrt

H1BUSHED EVEW TBURSDAY,
3 1 4 Easl Market S t ,

WILKES.BARRE, PENN'A,,
314 K. Miurfet St.

»• • i

KAINA METAMS:
Suviwytu»* VnkijoM . . . .
U KuUdt ir ktfM *4b» . . .
> " • • • • » n n i i ti*mmmmm—».m

VViikc. Barrr, Pa.
« — — m m

$2.00
1)00

«• l i n u i

M

m

AtSKBUUMU KAINOS ATSKYR1VM.
'• m •' • •"
W|y»-*
—KttkmtiMtt m*i antrtlai:

RE V. A.

M CtatH St.,

•

PUUton, P».
— • - "

PtftifU* Murti ir M w»okiw» reikalai reikia
kreiptia Into adrcau:

yu

DRAUGAS",
t* MartaSt.. Wilk*.Bane, Pt.

a**

BHimU

I. 1)1.

• ••_••••;••• • •

M

'Hm • • •

linu'

II

•

'=g

•

• M M M M M I

< iiwiWMfci»i>nm •

II

Imi IMI »

Advcrtiilng Raus on Application,

K *\TALIKU LAIKRAŠTIS.
I

KAUPAS,

i.

!••

SUBSCRIFflON RATESt
ln United Sutet
. . ' . $2.00
J
C«n*<U «n« oihci « u . . , ; $3.00
i

•'

i •

•

i

II

m

_

,,

Ali Commurucaikmt and Monoy Ordoti
muit be addre*»etl to;

" D R A U G Ą S,\
314 E, MARKET STREET.
Wiikei.B«rre. Pa.
»•' • •'.

J . i ' •'

•-&-.

niiBi

4a

——

.......

Rym<

H.

Ji,

r•No. 24.
- . . . - - - • - .

MWi>a»*«MiraM««waM«wawi

— -

, •'£ a. t * —

i

MMMMMI

'

•

i

—

W I L K K 8 - 1 ) A U R K , VA., 1 8 < I K U U 2 l O ( M A Y ) 15)11 M.
ENTERED AS SECOND-CIA8S MATTKR AL'OUST 218T,

Ml Utį Ji'U

•»

LliilHJ

g

IH09, AT TUK POST OKfKE AT WILKKS-1UKRK HA,, UNDEU THE ACT OF MAHOH 3, 1807.

*

t
•~»^^,-»..—«>^

• I l — O - . H •» i • » • !

S

1

-

iim&

Metai III.

.
— — — —

-

'

•

M KM

r

/us, K u r i s yra n u o jusi) pa-j bažnyčios durų, teip-pat į 12 balandžio j o palaidotu su- ir liko; tat ui nors dabar pa siuitas, \ a l d y b o s i'iukintuo-|iuiostolio pasiekia ir ŽYentaimtas į daugy., taiĮ) a t t i s / į l^iįojimus negyvelii) lietu- s m u k o tūkstantine minia, sistengkhno klaidą atitaisy m susiiinkusieji visai mažai šias vieta*. Kiek atniouu
kaip J į regėjote einantį dan* viiti kapinės<\ Pinigai uuoiHažuyeta ir šventorius buvo ti; tik dauuiau drąsos ir vie tedalyvavo: kas buvo nuro ir gyvulys pralenda į kapus,
dyta, ar patarta, tas buvo ir pravarva4 bažnyčios stogas,
jjjūįi," Taip, J i s ateis vėl, ir kapliui) ir kitokie įėjimai tu, pilnas /.nmniu. Pamoksluoscv uv bes,
vargonai gi suvis netikę
tuomet išvvs Jį* kiokvieu<r'ri eiti pas kasininką, kursai is vakaro ktui. .laseuskas,; n . , , ,
.
.... . . . priimta.
į °Didž
lclžiausi
l'o to dar laivo siokios-to- Apie kokas draugijas, laik*
aki*. MuHMabur priedenno privalo užlnikvti sav<» knv 12 balandžio kum Karimus-f L
namai. \ UlHilje
;l»us
netrukus
iiradoti
statyti
Irflkęija, Jokub. i, 22-27. yra prisironuti, prie to Jo
kios diskusijos* Nutarta šer rašėii) skititymus nei uesigir
i i .
' •
i,
i
i •!•
r* Ims netrukę
koreioi<'
Somiouovskos
m\\
tobulojesuskaitąs
tvarkoje baznvir HIO- kas
ir darulaitis gra/iai
pa- . . ,.. ,' . , .
Shiimiausieji: Bukite žo antrojo atėjimo, su ta vitėia, gas
nuneio
dartmtu-;
7
menis, pakasynas ir šiaip di. Parapija gi didelė: ir įa*
.keti
.A. visas
.
, ,^
, v
. . . nanasinko
, . ..
. _., *.
koreiou" Ne
• i•« *
t »*
,o vrs ir sv. Jurgio nrospokto, gedulingas pamaldas atlikti taip bedi ia; ajdinkuii Šiau
lįo darytojais, «» ne klausy kad, a<uu neapsakomam mū x.
Xi .,
nžlaikvnuu.
Kas turės
is t u i m
a ir maldingumą
per -42 . . .
,
, . ' . ' be jokių s v a i gi ų jų gorimu. lių. Km |avė.nų, Šiaulėnų^
tojais tiktai, apgaudinėdu- sų Viešpaties gailestingu eios
klobonnvtmo Šiauliuo
^mokėjimų
pasiliks,
metu
1
t;U
tjs n x
. ,.
.,., A.i. Ka, se. Ant, kapu
, i
,i
l)ri«! MKatedros
|mtjs savo, Nes jin kas mui, galėtumėm sykiu su būti , atiduotu
IvdėjesČ,.uabaš-i
\ ^ pleeiaus.
\ T ? * ! I>us
»ta»* \ ^ ^Iniugijt,>s prisi Radviliškio parapijos, Neto
kun.
tJ l U 11
s • Įi
,
i ; •,
a lodžio klausytoju, o ue Juomi įeiti dangaus Karali mi?iskui, Av. Jurgio parapi ninką pralotas Lioreutavi- rmk 'w1 tuuini*»tt«ldJ
\
i
l
n
. . . . .netoli
. \t dviejų
, , , , ,snntu
, . na- li Titavėnai, garsus Šilavas,
. ?. . A
•' ,k .i u. irase
.,
» daugelio
i . e vienu
• . . Reseiniai. M|isų valstit»ėiai
Rytoju, tas bus lygus vy- jai,
ėius pasakė lenkiška pa •je ,namai
jos klebonui.
,.ikisiol, , t,»i
. r a g i n u. L...
rių. nors
dar
v.
įrtli, prtsivei/attiMam savo
Tam tikslui Viešpats ir
M.rn.Hvti. skursta tamsybėje 1r girtyŠitoji byla bhvo užvesta mokslą. Palaidojime dalyva ^elefati«ęlio v a l d y t e * "«'»«» k a i t „ m.s{is^Uv
įi1į»iiuimo veidui veidrody- atsiunti šv. Dvasiu^ kad mus dar praeity vasara ir ja in \o :>n kunigų,
. . p t y n u u s RUKKtai*. į»n« D. T i l i į , n M i k l l l , . k n s ( U ) l l l j i H U . ,l)ėje, vaikų leisti \ mo)vykla«
^ogUlenKos).
Naujieji na-i r.,..
Nes ai^velp' pats savo i dangiškosios tėvynės gar- teresavosi beveik visi Šonan
arba nopajiogia, arba ir reia
. , , • 4 . 4.
.
l i k pasisventunas ir oner kalo nonsto; gi skaįtlingi
• tuojau užmiršo, j be prirengus:
4 i tiesą dorio lietuviai,
:
niai b u s i ą i n t a i s v t l
e u r o p e - ; ..
,
,,
, ,
.
—vičiai, - ski, ailiai ir -Hltifo
jfikiu buvo.
Dėt
kas uvrai jUjU* kalbu, sake įForus, imu
'
vybe
^Pauomiuiės
Biaivy..v,
»
;
,
J
gija
vadų
gali
įnkvcuiti
gvPlymouth, Pa.
M
tai, neprikorgo lenkiškų ga
ii*rvvi'/vtu tobulos liuosybiįR dingą jums, idant AS uueįbVs
skvriui
!
jisku būdu, su vuulomis /mlūnių vi ui dėl grauaitikos
Šv, Kazimiero parapijos
įatyuią \v jaiuo užsilaiky- ėiau: nes jei nenueisiu, I V
Plungė,
Telšių
apskr.
Jau
nėms kelti ir 1.1.
Marijampolė (Henapilė L kliudynu , ieško sau garbės
nobudaums užuurštajieiu linksmintojns neateis pas klebonas, kun, A. Šauliudaugiau, kaip mėnuo, i kaip
liiusytojiu bet darbo daryto jus; o jei nueisiu afsiųsin J) skas, dėl menkas sveikatos; Mokinių mankštymai. Ha gyvuoja Plungės Vartotojų Suv. gub. Kas tbibar apsi alkoholio taikinimo, kortose
tas bus palaimintas savo pas jus". Tasai dieviškasis sirguliuoja, bet negali gauti « U < > « į M į U H N U ^ O - [ į ^ į ^ į ; ' į į ^ j j į , ^ ^ 5 lankytų Marįjamp<|lės *slau- ir medžioklės skandaluose.
tUJttne' miestts uolmvvs jame
"f* mnfū^
r k a r # o - m mm%
"Viltis".
{in
visUo
įtrbe. J«'i kam regisi, jo# I ^linksmintojas
atsirištas pagelbininko.
i
•
Austitt Heights, Pa.
**<>* mokyklos kieme buvo mot didelė - kartais siekia kiek laiko, ištikro jo nopa;a įuaUlinius, ueiumundąs tapo no vien tik plačiosios
Kaip pirma jame
Kauna*
Kovo 31 dieni
I vietine lenkų parapiją Vilniaus mokslo apygardos net WM) rublių. V/, tai tioiu p. Ižintų,
•o liežuvio, iu^t appuUfjs Ikižnyėios vedimui, bot ir
-o širdį, to lualdmtfimias kiekvieno |o& njuio atskirai. tapo paskirta* klebonu kun. viduriniųjų mokyklų tuoki* % Bakeliui ir kitiems, kurie žmonės grūdosi per atlaidus miesto tnryba svarstė klau
nių kareiviškieji ir "saka- piisidėjo ir dabar prisideda ar mugės diouą, tMp dabar simų apio įtaisyme pjrleplau
(UltufcMas, Dievo garbini- Jis turėjo buti kiekvieunm d-ras J, Servetka,
liškioji" mankštypiai, vadi prie šito labai naudibgo tušėia: rodos, maras ar kas kos garkdviams ir kitiomi
\H tyias ir nesuteptas pas iš muši) Patarėju, RamintoPittston, Pa.
jį butų atlankoj Tiesa, kri laivams t Jos Kaunu, kame
namoji mokinių ginmaitilevą ir 'l'ėvi) tas yra: ap* jutui varguose. Atsilsiu dar
kraštui ir Visuomenei darto "maras", tik ne ant Žmo jie galėtu stovėti per žioin<j.
Oeg. 10 sugrJSo vietinės kos šventė. Mankstymų žiu bo. \
:ytt naslaieius ir našios buose, tikra Meile, Mokytonių, o ant alinių ir kitų pana Vilniaus kolių apskričio vaiv W . O savi užlaikyti jumi. Prie Jo 4^\lkiamėsi, parapijos klebonas kuu. A, rėjo: Vilniaus karo apygar
dos viršinipkjijl, , V i l i u i
Tauragnai,
Kžerėnų a p. šių įstaigų: stovį jos tušSios,)dyba reikalauja tam tikslui
ttit^ptU MĮO s i o s v i e t o .
savo 'fSaSSninta šviesa, mu .ves ael savo sveikatos patai mokslo apygardos globėjas, Labai nepavirku, kad n^ora liūdnos, uždarytoN; alutis, 10 dešimtinių įomės, Miesto
Vilniaus gubernatorius, kn. Tauragnuose paėto. Laiškus tasai **geltouasai , > per pu£ taryba sutinka užleisti visą
št)
širdis
uždegt\t
dieviška
symo
\
Atlantic
City,
N.
J,
• W į | d ( ] U < > i i . XVI, 23
K. Miobalkoviėius, staoiati- ir laikrašėius gaunamo iš vantleniu atskiestas, j a u p ra plotų nuo Karmelitų biižiiy •
meile
ir
sttvo
tvirtybe
mūsų
Jo
vietą
užiminėjo
tris
sa
ik
Anuomet tarė J ozus
kių antvyskuį)is Agafange-j Ttonos paėto. Žmonės sam rūgo, s baltąją degtine dar ėios iki Totorių gatvės, K*3žingsnius
vestų,
Reik
mums
vaites
kun.
Servetka,
o mokiniam*: Ištiest), ii~
Kltn. A. PavČo, kurs yra ias ir daug kitų. Savo gini* jdosi sau žydą parvežt laik- spėjo išgelbėti, uos grąžino lių valdj ba nori nupirkti tą
Ų sakau jums, jeigu ko geriau suprasti ir apibrannastikos pažangą rodė Vii-1 rašėiams ir laiškams, Nonio- ją tenai, iš kur buvo atvežė žemės plotą, jei nuėstas neginti
Treeiojo
Asmens
Švė.
didelis
slavokų
patrijotas
ir
ysite Tėvo mano vardu,
Trejybės viduje mtls bu\i- veikėjas, buvo sunkiai su niaus, Mogilevo, tlo»nelit», kėdamas skaityti, jisai pas Mjeraširdžiai* žydeliai siūlo porbran^Jausiai uorįfcų už jį,
m jums, Iki šiolei nieko
m^ ir veikime. Reik mums si rges bronchitim, bet dabar Pinsko ir k. viduriniųjų mo-jsave laiko laikrašėius ir laiš žmonėms alutį ir dovanai, Prieplauką žadama padirb
prasėto maut) vardu. Pratankiai ir karštai maldanti pradėjo taisyties. Yra vil kyklų mokiniai ir mokinės. ,kus, kad kas ateina, tai pa bot žmonės nė kalbėti neno ti didele tarinei^ anie 15
ykite, u imsite, idant just)
duoda visiems patiems pasi ri, K a s gi iMisidarė Į Haky- tukstant ių ketvirtainių siok
,Io septyneriopų dovanų. To tis, kad veikiai išeis iš pavo Visi pavykv puikiausiai.
smybė butų tobula.
rinkti, Tokiuo būdu dažnai ėiau di(»ną, savaitę negeria, snių, kati galėtų joje sutilpti
kioms maldoms šis laikas jaus.
,
|l Tai jums kalbėjau prilySustiprintąją apsauga nu pražūsta laikrašėiai ir laiš inonesį, bot dabar — j a u apie 300 garlaivių, Jei bus
geriausiai tinka, Patįs Apaš
Oeg.
8
šv.
Kazimiero
pa
tonais;
ateina vakvnda,
Nuo Kauno miesto kai. Taigi reiktų ėia įsteigti daugiau? Kame m ])riožas- padirbti
prieplauka, tai
talai atliko į Šv. Dvasią di- rapijos giesmininkai suren ėmus.
jad jau ne prilyginimais
Kaunas turėsiąs nemažai
dtrtę Novenci, laike devynių gė gražų pasilinksminimą, sustiprintąją apsaugą jau paėto skyrius, arba pasam tlM
lįlius kalbesiu, bet aiškiai
pelno ir podraug bus apsau
dienų, tarpo Šeštinių ir Sek- Antano Ruko salėje bažny nuėmė. Drauge nustojo būti dyti tam tikras žmogus, mo
įmonės
prisiekė
viešai
mano Tėvą apsakysiu
minių. Melskime, tad, kas čios naudai.. Viskas atsijtko priverčiamais ir tie Kauno kąs skaityti, kad gerai siun bažnyčioje, iškėlė į dangų gotas niįo apsėmimo pava
ims. Anoje dienojo mano
įsakymai, tinius prižiūrėtų.
dien tame laike dviejų dide* kuopuikiausiai. Pelno buvo gubernatoriau*
rankas, nebegerti, moterįs sariais. Kad geriau tą klau
ardu prašysite, o. nesakau
IU) Švė. J>vasios malonių, per šimtą dolerių. Kad taip kuriuos tasai apsaugos mo
t
dagi net neiti alinėsna. Tai simą, iši įsus, miesto taryba
jog a8 prašysiu mano
butėnt, kad Ji pripildytų Ka visi darbuotųsi, kaip pittsto- tu buvo išleidęs. Tarp tų įsa
P a n e m u n ė (Marijam. ap„ nuopelnas tėvo Ka'/imiero. išrinko tam tikrą komisiją,
vo už jus. Nes pats Tėvas
kymų buvo paliepimas Kau Suv. gub„). Paskutiniu laiku
talikų
Hažnyėi^
gausiomis
Puikus ir soktitias |)asiža- kurion paklitivoi Onlado,
nieciai!
>»U jus, jog jt)s mane mylė
no miestelėnams iutaisyti pmvomunioėių durna ypae
Oorbaėnvski, Jasiaakls, JTumalonėmis
ir
garbingomis
dojimas.
Tik
reikia
dabar
fa ir Įtikėjote, jog aš nuo
tam tikras lemputes su uu- tapo atkreipta į alkobolį, Žy
dovanomis,
laimindama
Popradėtąjį ' darbą pabaigti: novlėiuuį advokatas Ikonas
KUZABKTU, N. J.
t*>vo išėjau. Išėjau nuo Tėtuerais
prie
namų
durų
ar
mus pakilimas ūpo nuo bu žmonoms reikalingi užeigos ir Ožumkis. Ta komisija tu
0, o atėjau ant svieto. Vėl piožiul, vyskupams ir kuni
(leg. 7—9 d. vietinėje šv, vartų, Kauno gubernatorius vusių misijų vis dar nenus namai mieste; nestovės juk rės tarties su kelių Valdyba
gams;
ir,
kad
Ji
pripildytų,
liekami svietą ir eimi TėPetro ir Povilo bažnyčioje buvo pareikalavęs, kad da lūgsta: alinės tušėios ir tik žmonės gatvėse, reikia ir ar apie sąlygas pardavimo prie
ir
uždegtų,
pavieniui,
visų
p. Tarė jam jo mokiniai:
atsiliko 40 valandų atlaidai. bar miesto tarvba išleistu r e t a s kai-kada nematomas kliai kur pasistatyti, reikia pla'ukai reikalaujamos že
Katalikų
širdis
savo
dovano
i dabar aiškiai kalbi ir
Birt taryba įslenka įsimaukti. AludiuiuCeremonijos prasidėjo ir pa tokį įsakymą.
mis
iv
savo
vaisiais,
kad
mes
ir nasidėti šis-tas; butų geis mės.
fcjo priežodžio nesakai. "Da
atsisakė,
nenorėdama
per
*
• (tat
silmigo su iškilminga proce
kai net susirūpino kalba: tina, kad "Blaivybės" drau
visi
taptumėm
išmintingesr tinome, jog viską žinai,
Moki niai-bulgarai.
Što*
daug apsunkinti miestelėno 44 gird i, nebūsią nė kuom pasija,
ko
ėia
ligšiol
nebuvo.
niais,
šventesniais,
uoles
gija
ar
kas
kitas
įsteigtų
ke
iiereikalauji, idant kas tamis di< aomis laukiama bul
M
Ypae buvo griaudu žiūrėti, naujais išlaidžiais.
Alinių
tentus
užsimokėti
niais,
rtievotesniais,
pilnosletą užeigos namų, arbatna- garų mokinių, atvykataufcftjĮ
klaustpl, todėl tikimo,
kaip
užbaigoje
moterių
ir
gi išviso vra 13 ir vienas mo- mį, ar ku panašaus, Vienų
niais Dievo ar artimo meilės.
Stakliškės,
Trakų
ap.
ofc nuo l>ievo iSėjal.
pasipaHnti su Vilnium* Vil
Melskime, kad per Sv, l>va- mergaičių (baltais rnbnU) l*as mus kovo 21 d. atidarė u t i p o l i s .
tų numi), ką jau įsteigė, ro- niaus Slavų susiartinimo
draugijos ėjo prieš Švenčiau
J i u Halandžiti 4 ( 1 7 ) (an df.s, 4*ŽiburysM — nebuž(tios itokrnę, mu»ų tikėji
traktierių;
žymesni
glrtuok*
draugija ketina iškilmingai
sigjį, kaip penkiolika kunitrą
dieną
V
e
l
y
k
ų
)
buvo
ir
teks,
Pinigų,
pinigų
tik
rei
mas butų gyvesnis ir kad
ŠEŠTINĖS.
liai tam traktieriui inkurti,
juos sutikti ir vaišinti.
gy
toje
[>ro<»esijoje
atidavė
"
Blaivybės**
draugijos
įstoi
* '" mm m i i
kia.
..
bet
jų
atsiras,
nes
mūsų gyvo n ima s jungtųsi
garbę Išganytojui, duoims sako, dave po rublį; užtat uiamasis susirinkimas, Pri-; Jjotuviai, sako, per metus Mokiniai lenkai ii Balt
su Dfevo Dvasia kas kart
pavidale pasislėpusiam, Miš žydelis prižadėjęs pirmą die buvo iš Kauno kun, Manim, prageria apie :,0 milijonų stogės jau apsilankė Vil
inios dienos evangelijoje
ivirti^niflis ryšiais.
8»
0'utus kallm į savo mokytiparai ir procesija tapo labai ną dykai duoti gerti. N t ži deputatas nuo eontraliuės muštinių,
niuje ltelandžio 12 d. U t t y
WUH: "išėjau nuo Tėvo ir
dievobaimingai atlikti, kun. nau, ar ištiooi taip buvo, bet valdybos. }spūdinuoj savo
dieną vmšvemtė jie pasižinigirtų
daug
maėiau
patvo
Įltftjtui i pasaulį: vėl palieku
J, žebri u i vadovaujant, žino
prakalboj' sužadino \ isii
Pakapės, Šiaulių a|>skr. mui H\K istoriškais Vilniaus
M
Bažnytines Žinios. nių visa erdva bažnyčia bu riais beslankiojant.
jw|lMiulį ir einu pas Tėva .
l r l , t v |k .lMusų jiarapija nuo kai-kn- paminklais,
paskui ketini*
Daugiausia
girtuokliauja
^
r
f
*
C
»
;
*
«
Steštinir) dienos evangelijoje
vo grūste prigrūsta. Na, tai
rio meto skriaudžiama, Aną da aplankyti miesto apiolinS<h
Uiu{
mmfi
miestetm
amatninkai
ir
vie'
V***
<"<
"'
*
Iškaitomi, kaip tasai pasakyyra ištiesų daili bažnyčia.
kos. Bope susilauks nors sy
Kun.
A.
Kaminskas
laimė
ItKlttS buvo išpildytas: "ViešKun, B. žindtini pagelbon
kį Vilnius ir lietuvių moki
jo bylą.
' p$ts Jėyarn buvo paimtas į
atvyko kunigai: Stsknevinių apdlankantl
4
ktengų ir sėtli po dešimu Die*Pott$vllio RepubUean*' cius, Petrauskui, Aedvydis,
1^M. Ir lokei joje:
"Jiems (May 1, 1911) pnanesa, jog Milukam Varnagiris, Kno- lm * , t ,l '* ą4 '
\wt pastarasai visai nevyku-Inas kunigas, ir tai 'nuolat
Lukaiai (Xa\uniesSio ap,).
regint pakeltas tapo: ir PottsviUėa toiamas apskelbė dya, Remeika, Šeštokas, žeStakliškėnai gerai žinojo, šiai. Po to buvo išrinkta vab mainosi. Kunigus nnuns at Švedišįių kaimo yra kapi
osįs paėmė Jį iš po jų į nusprendimą bylos už tai, bryi, Kaupas, Vizgirda. Bu kati jiems ruošiama traktie- dyba: pirmininku klebonas siunėia senus, |u seut»mis nes, kibiose Uovi medinė
$. Ir kad žiurėjo į dangų, kas turi-valdyti šv, Jurgio vo ir lenkų kunigui: Masnic- rius: vietinis zakristijonas kun. J. Staugaitis, j«» pagrb imdicijopis, apart paprastų koplytėlė. Ūkininkai dabar
bežengiant, štai stojo parapijos Šonandoryje pini ki, Bnoziesvski ir kiti.
•ėrė kapines ir
kelia sykiui ragino išmintin bininku J. Valiukas, iždinin- balnjlinių pareiteų nieko ne
flalan^ du vyru baltuose ru- gus* komitetas, ar kfolHimii.
u
gesnius žtmuteH siųsti praly- ku kun. (torgelis, raštininku pildančius, nevalanėius net išpu
u
\ kur^uodu ir tarė: Vy- Nusprendimu* šitoks:
Šiauliai, Kauno gub. 7 ba m.i gubernatoriui, kad n«*- |^lė Kvietkauikytė, nariu pius nuo Įsibodėjįusių mac(11) mūsų koplytėtlaikvtos šventoa
llUĄjiačjai, ko stoviui Komitetui ulgiuta kisties landžiu m i ^ Šiaulių klabi>- lėktų ti*sktienų atidaryti, M. Tftla. I^evirijos komiai nų, fuesmeilelnų" ir t J.
rt|id«gVlTaa
Jė-'i rinkiin^ deMmtukų prie i ims pralotas Tomkevrtius. \nt im%d» pii#tntiki% taip km kun. tirinevičius, Tnmo- N#viirunia8 ir skurdas Mišios

Penktoji
po Velykų.
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Vilniun. Boufalo kalnas, kolas. Toliau buvusis Kau- neduoda. Mat, daugumu pa Gertrūda Norbutukės pa- sielgtų, tai luitu pusr bėkįh)*. kaip skaitėme gtftiėtbsK p. r i Ik a tragkliju, is prietikį
Kanaiii antros Vilniaus ivh- ne delegatus pasakojo apie vydi, kati Vaikai daugiau u/ skambino aut piano ir pa-; Dabar ui jų negražus u/>i- Magnetus yia dalyvavę* Sy* k'y/.uortu su lietuviais.
%
M
liuės n&okyklos trobai pama visuotinąjį * Hlaivybės su tėvus iinotų. Tokion nuomu-h luiUftVo kelias tautiškas ''laikymas sunku ir upru>yti. du pamaldose ir valgy pa* įlvoneerUis taipgi žada bu1
l*inua> kalbėtojai! Prisilakė svaiginanėių geri- rabiną *'sud'»*\ Toks tema v euas dailiausių, nors vy-H
tus, vanta daug žmonių kau sirinkimą. Kun. \'yšuiaus- urs neprisilaiko tik Būro- dainas,
lų. Miesto vnldvba, patyri kas papasakojo, kaip dabar Į kraičiu kaimas, Ten moka-|M. A. Norkūnas i> Lawren-|mų, apsiseiloję vaikinai g l a - t a s p. P, 1. liagoeiui, kaipo v^\ |iakriko iš Choro, bet|!
nėjusi"senovės miesto uŽra-dftl&uje kalbama apie gir- ma netik tna/i vaikai, bet iree, Mass., kalbėjo apie šv uinnėja, buriuoja merginas, žydiškam klerikalui, geriau u erginos tvirtai laikeisi, ii
Suose, rado, jog plee'us, ku- tuoklvstės panaikinimą, !&u-j didelės mergaitė*. Tos savu Jurgio nuveiktus darbus o jus, žinoma, blogai daro, pritiktu. . .
išmintingesni vyrai žada H\\Ą
Nors visų tautu soeijalls- grist. Taipos-gi, liet. parapi
riame dabai* statoma mo siriuktmas nutarė nusiustigeru elgimusi atsr/yuu \i Antras .1. JaruŠeviėe e* Su,kad pavelija.
Darbai šiuo tarpu eina tai eina išvien, teėiaus lietu- jinės mokslainės vaikai ii
kykla, uvili prie pat Houfalo durnos nartams prašymą,; >am mus parapijos na-ruai liostouo kalbėjo apie S. L.
>
kilties soeijalistal Bos- mergaitės pašoks vėliavoj
| b*. K. A. ir apie draugiją ir gerai, Vvrai dirba o 11 u 1 i * vii.i
kniuo, kurs senovėje dar ir kad jie tvirtai kovotŲ durno- jėiu burelyj.
Velnio kalnu vadinosi. Tas je už blaivvbės reikalus. Po Trumpu laiku l>urnkrni*-į j«»s nauda ir rabino rašyties kasyklose, o merginos dvie- j tom* aiškiai suskilo \ dvi pu- uiaršŲ ir padainuos tam tini
si, būtent: j keleivininkus h karnas dainuškas. Orkiestra I
kalnas gulėjęs UŽ miesto ap tuo prašymu pasirašė visilėm jaunimas suspėjo jau at-Į prie jos. Trečias kalbėtojai juose šilku pabrikuose.
A i pats.
laisviuinkus.
Laisvininkai taipgi gerai prisitaisė. Taaį|
kasu ir dar devyniolikto buvusiejie susirinkime na-Į kreipti į save akį visu para-Į p. JuskiavuV įš Lawrenee,
yra truputį ataušę, išblyškę, viskns atsiliks :10 ir 211 gegužį
Mass., kalbėjo apie žmogaus
mueėio pradžioje tysojo rink Nutarta paskirti iš ka pijum)
kek'ivininkai dar labia^i^- / o . 15)11 m. ]MM' S. L. M Kį|
lurveniiua, sarvsVje su tikėia tik laukai su kai-kur iš sos pildyt} u/pirkti Vkis sy
UttVKLL, MASS.
Tabakinė
^Naumiesei«M
kaitv« paraudonavę, Tatai į- A, seimą,
mėtytomis trobelėmis, Tuo kius per metus Šv. Mišias, apskr. >. Kovu ".> diena buvt> jimu ir nurodinėjo, kaip neAnt 30 d, gegužės vietiniai debufei pHi^odo net jų iškase laukuose1 1H68 m„ karui ir būtent: per (irabnyėias, Ue- visuotinasai MZiburiu drau kurie žmonės per savo nestilluvo nepaprastas susif
pratimą istvirksta. Kalbėjo lietuviai rengia didelv iškil- bos. **Laisvė** iškabino bal/ nnkimas i:i-tos kuopos, 8 !
marui ištikus, buvo ėia žmo-Į^uzės mėn, 1-ma nedėldienj,
gijos narių susirinkimas, ku
1
pusantros valandos ir jo ine - bažnyėios pašveutini- genų šįld;j, o "Keleiviu ! L. U. K. A. Nutarta palikti
nės ttlkstanėiais ulikasiuėja- per Žolyno, per Nekalta Sv.
riaine dalyvavo UI nariu ir
M
mi, Paskutinį sykį už mi^st o r, rrasidėjima ir per švtui- keletas sveeių. Tarp k it ko kalba padarė labai didelį į- ma. Kaip girdėjau, jau už-j raudonai *'nusipentino ne- organu "Draugą". .!, Vnsif ;
spfidi
ant uorwoodieeių, kviestos vietinės ir apieliie tik iškabą, bet langus, duris bauskas nurodė %,|)raugo*f |
apkasy buvo žmonės laido ta Andriejų - egzekvijas.
buvo paduota
apyskaita
Buvo įnešta sumanymas \\)W m. veikimo. Narių p<4- Ket viltas kalbėtojas kun, kės lietuviu draugijos daly Ir adverijas. Sako, ių patį puiku turinį, pilnų visokių^,
jami 1812 m.
jateigti laidotuviij kasą. Tam reitais metais laivo &D susi- Urbanaviėe iš Lowell, Mass. vauti pašventinimo apeigo ketina padaryti su darbinin straipsnių; mokytiems ir nei ,
%
Dvary UoiUcija, (Jeguiėt dalykui sutvarkyti išrinkta
nežinia dėl ko, neprihuvo, o se. Kad tik butų graži die kais ir redaktoriais, jai ku mokytiems tinkamu ikvalia^f
J3 d. Kauno aimkriėio leis* o-kiu žmonių komitetas, \ ku linkimu -8. (Tžsisakyta sv. buvo labai žmonių laukia na.
riems gamta nėra davus rau pasirinkt, o "Kataliko" viK^
Rasto ir sv. Kazimiero
BažnyėiiĮ šviuitįsį^s pats donos odos ir plaukų, "Ke sai nejsileist, nes jiems ne
v nu* ketinama parduoti is Ii rį pateku;
kuu. Vyšniaus Draugijos leidiniai, Susirin mas.
eitaeijos ZarasŲ pavieto dva kas, kun. Kudirka, J, Tu
Prakalbos žmonėms labai vyskupas.
leivyje" yiftkns turi būti gry i ftpi gerovė Susivienijimo^!]
kimuose
buvo'skaityta
rei'eriniuko HtdeHlovo Žabo\s vi melis, J. Kalinauskas, ir R.
patiko, keletas nauju drau*
na i u e e b t n soeijalistiškai,
tik. daugiau jn išardyniafljil
K. S. Karpaviėe.
ratai
apie
skaitymo
nauda
HO labo :17& žemės desimti- Meleškiutė.
Parodė tai vienas is jų pu
gų prisirašė,
Bastenis,
n
ir
girtuoklystės
panaikini*
nitĮ, s\tsidedRU( iŲ iŠ Antatmsės kasos globėjas sauvalii
110 d. balandžio s. m. atsi
P. Paeenka paskaitė apie ma. PhiigŲ kason inplaukė
•*.
vos, Žinuaivvsėizuos, 8me- alkoholiaus kenkamingunnji
NK\V PlllLADKLPHIA,
kai pasilaikęs'pereito Seimj
buvo
prakalbos
dr-jos
D,
88 rub. 95 kap. Išleista kny
PA.
tanov.sėizuo8 dvarelii), Liet- ir ragino ypaė jaunimą dauprotokolą; tokiu būdu visu
HAtTIMOUK, Ml).
L.
K.
Keistuėio,
klausytojų
gyno
padidinimui
ir
kitiems
asidėvs mio >U25 rb, giau rasvtis prie 4*Blaivymetus Susiv. negalėjo niekj
30 balandžio, 1 ir 2 gegu
prisirinko nedaugi kalbėto
jvairiems
reikalams
31
rub,
Pas
mm
pakilo
tikra
ko
IU gi apskriėio teis bės H .
jai buvo visi is So. Bostono. žio niusų bažnytėlėje buvo va ir neiyumunas tarpe siu \*eikt. Sąnariams .-buvo linki
84
kap.
Knygų
skaitykloje
u
me, birželio 2Ji d. bus parKun,
A.
Civiliškas
Šal- yra 212 egzempliorių įvai Pinnas kalbėtojas .r. Ne-40 valandų atlaidai. Per vi vėjų už abiejų Susivieniji ma, kad ir vietinis klebinu
4
duodama Huvalkv pav. * Mu tituo'* redaktorius, atsilan
viaekas aiškino draugijos st) ta laika, ftaip ant rytme mų "Hcntnus". Iki šiolei vi dalyvavo šiame susirinki
M
raus
turinio.
*
ehovo viensėdija. Teofilas kęs susirinkime
ine. j delegatus tapo ižrin^
tinių pamaldų, taip ir vaka
kalbėjo
si
ramiai
m\
darbavosi;
tftu
Pagalios
buvo
kalbėta
apie
reikalingumą ir jos naudi); rais, svietelio tiek prisirink
M»slauHkieuė», Žemės 138 apie draugija* uidavini ir
margai. Lieitaeija praaidės galybe pakeisti negeras nml "Blaivybės" Draugija. Nu antras buvo žinomas A. An- davo, kad nesutilpdavo \ sė tiefiai rengė lietuvių parodų
Kun. J, Lietuvnlkas, *
užprašydami
visas
draugi
tonov.
Jo
kalba
buvo
labai
tarta
tartis
su
Griškabūdžio
nuo ii,(XM) rb.
dynes. Kadangi dienos me
•T, Vasiliauskas,
das ^eresnėmi^
1
jas,
o
katajikai
teatrų
ir
kon
marga
ir
žmonės
nerimo;
"Žiburio
*
skyrium
ir
at
tu visi suaugusiejie užimti
VihiiauB apskričio teiame
«T. Karalius,
Kun. VySniauskas patacerta,
kas
iki
šiolei
tiem
ir
vieni
pradėjo
šnekėt,
kiti
verti
"Blaivybės"
skyrių.
savo darbais, tai dienomis,
^ g u i ė « 13 d. bus parduoda ?6 jaunimui ufaiiintl ra8yP. Grajauskas.
kitiems
ge^ai
sekėsi,
1
d.
ge
švilpt.
Pirmininkas
pradėjo
užėmė jų Viety draugija ma
mas iniruaum Teklėa Liaiec;^ mu, ką naudingo sumanius Tuo nukalu pasižadėjo rū
58 kuopa 8. L, U. K. A.
stabdyti
ir
vienam
liepė
išeit
gužio
Unija
parsikvietė
exžų mergaiėių, kurios poro
kienės dvarelis Maz.ušiškiai, tuojau ant popiero paradyti pintis J. Grikietis.
«|tirtis 13ay atsiuutė
laukan,
žmogeliu
išėjo
neno
presidenta,
Š,
L.
A„
kuris
lai
Vthnaus pav. 19:1 /t-mės de- ir atnešti J "Blaivybės" vai
Sėda (Telšių apskr.). Pas rėdamas klausyt tokių pra mis, kaipo nekalti aniuolė- k y damas -prakalba, paskap vanų pridengimui Sęii
liai, lankė -savo Išganytoja
linituiit), Moitaeija prasidės dybg.
. Visi sąnariai atsiatoj
mus žmonės kjla augštyn ir kalbų.
Biskį
aprimus
vėl
tavo
gerai
kunigus
ir
dSiaug
nuVv $,600 rb.
ir meldėsi kalbėdamos ra-*
Kita$ susirinkimas nutar< augštyn. Labai uoliai dirba
^itarė padėkos iodihts
pradėjo
kalbėt
apie
sąlygas
sm^
išliejo,
kad
jau
socia
Taįp-pat Vilniaus apakri- ta daryti per Še&tinea.
apšvietimo labui gerbiama žmogaus gyvenimo, liepė ne žanėių. Bet ir suaugusiejie listai bažnyeią pergalėjo. ^uopai,
eio Itimme gegužės 18 d, bus
mokėjo pasinaudoti iš Dievo
i Oras atšilo, kaip katrą di
sis
mūsų
klebonas
kun.
džiaSasnava
(Ma
ri
jampolės
klausyt
mūsų
senukų
pasa
Už
tai
kunigas
pradėjo
parduodamai* Tadauao Homylistų, nes apie tukstant]
aą jau ir perSilta.
konas dr. Genys.
ap.),
Mūsų
parapijoje
blai
kų,
kad
žmonės
pirmiau
il
drausti
nuo
tautiečių
paro
lovuioa dvarelis Oeikinai,
asmenų priėmė Sv. Komu
) Mafiiau "Drauge" viei
vyta
"smarkiai"
plėtojasi.
dos
po
nuodėme,
persergė
giau
gyveno
ant
svieto
ir
Lukšiai (Naumiesčio ap.).
192 aemėa dešimtiniu, ftvenniją. Matyt nemaža pasidar
uopos nutarimus ir iSt^
Musy
žmonės,
matydami
damas
marginas,
jeigu
ka
stipresni
ir
didesni
buvo;
Švėdiskių
kaime
yra
Akiniu
tenŲ pav. Lieitaeija prasidės
bavim^ vietinio klelmno
<^ man klaidingai paduot
spiginamųjų
Įėrtmų
kenks
tros
ten
dplyvautų,
tai
dau
tas
ėsę
netiesa;
dabar
žmokas K. Valaitis, kuris uįsiinuo 5WX) rb.
kun. V, Dargio, kad tokj
urėjo but taip: Jei)
giau
nevalia
joms
butų
gie
1
nifJlgiatt
gyvenę
ir
didesni
. » Liet, Žinios", ^ M P * ^ "
užsimanė' būti ma auginimu ueru arklių.
gražų pulkelį prireugu* prie
Draugai" nėrės brangiai
:
dot b f t i ^ i o j e , nežiūrint, > "Katalikas" ui 24V e.,
nai juos išnaikinti: vadinasi, Nelabai kur rasi tokių ark ir rtipresui ėsa. Toliau pra šv. išpažinties.
8
Kamajai (Ejerėnv pav.). iSgerti, kad neliktų jų nėlių, kaip pas minėtąjį ūki dėjo šmeižt katalikiškas orkad ir vienas vargonininkas gul liks "Katalikas". JI
(Bažnytėlė neišpasakytai liktų. Tas pat imtų ir su
Žlubių sodžiuje gyveno du lašo, Tik gaila, kad tas dar ninke. Kovo 20 dieno parda gauisaeljas ir jas liepė raut
paraSė, "jei brangiau,
bi«oliu ant valako žarnas. Ve bas neturi pasisekimo: svai vė erjil^ u i kuri §avo 1030 iš šaknų; labiausia šmei/ė buvo puikiai papuoSta, taip N. Prasid, Panelės Sv, drau
^KataUkas", jei pigiau
kad
labai
malonų
įspūdį
da
dė bylas bent 20 metų dėl ginamieji gėrimai, vieton rublių.
gija;
jeigu
katm
dalyvaus
dr-j$ šv, Jurgio kareivio,
"Draugas". Už ką "Kate
viaokoh' pasidarė ji) taip mažėti ir nykti, dar labiau
vietinę. Hakė, ji buk paren rė veizint J didiji altorių, pa toj parodoj, tai ant syk pa kui" brangiau? tttrbut, k
daug, kad reikėjo kožni) die dauginasi. Pernai BasnavoPuialotas (Pauevėž. ap.). gus protestą prieš jo prakal puo&ta gyvomis gėlėmis, ku siliktų iSbraukta. Dr, švento
oko Susiv, nopagelbėjj
na važiuoti teisman, I* su je buvo tik dvi aludi, Šiemet Kitos parapijos džiaugiasi bę, ir kad ims visaip išinis- rių tarpe buvo įstatytas Kasimieji nutarė po bau**
prilaikė narių augimą»
vargo abudu.
Kunigai su atsirado ir troeia, taipogi gražiais ehorais. Mes gi, pu- linėt, net šlykštu buvo klau Tas, katras sutvėrė ir valdo me $2. kožnain, kas nodaly©raugas" vienais me
vienu ūkininku (J. S.) ėmė yra ir kelios slaptos degti Saiotieeiai, neturime jokio syt. Sv. Jurgio narys parei visą pasauli.
vauif tautiečių parodoj, Nesutaupdai
J pagelbą vietiniam kle kuvie Svariai perdavĄ pro asitarnavo
įkalbinėti ir padirbo trečių nės pardavyklos, nes kur gi ehoro. Tiesa, buvo besusitvė kalavo pasakyt, kada tas
use cento nito uai^o, iv
jų teismą, suderino visas by m'uaų degtinės 'naikintojai' rifi* Soks-toks is vienų mer protestas buvo pa rengtas, bonui atsilankė šie kunigai: testą kunigui perskaityt
ių narių kižėniuje paliko
las, kiek tik buvo, apie 61), suvilgytų savo gerkles, kad ginų ehoras, bet ir tas kaj- tai nabagas neturėdamas kę Ihuueius, Jakstis, Duriekas, bažnyčioj, kuriamo kviečia
15 eontus. Taigi męs "Dra
uihaigit ir pasidalino į viena jų nebūtų 1 Dar ir kitokiu kur dingo. T*rie to giedoji sakyti, užlindo ui pirminin TaSkunas, Vizgirda, Kasa- visus katalikus pagalbon
\ti" dėkodami, turime
sėdijaa, Dabar gražiai gyve būdu pas mus degtine prade mus klikas jau butų įvesti iš ko,
dmugijus! Sv. Jurgio ir Sv.
norėdamas pasislėpt, kaitis ir Katilakis.
;olt mokestt ir organu
Antanas.
na. Pavyį»dia visiems pievi da naikinti; pradžia tam pa p. Naujalio giesmyno,
Izidoriaud,
kad
pagelbėtų
bet, priverstas, turėjo atsa
likt "Draugą",
J,
daryta neseuiai per vienas
ninkams.
jiems nors šv, Kaaimiero
Blaivininkų skaiejus žy kyt, jis nežimjs, tik jo a<lPernai metais mūsų nau- šermenis Oisa vns kainu\ kur miai dauginasi.
vėliava neftt neduoti ant tos
Yra jau vokatas jam taip sakes. Žmo
BOSTON, UĄWą
J9 balnyftią išmalevojo, Šį jokių svaiginamų gėralų ne daug tokių, kurie netik pa nės sužiui'o ir spėjo kas tas
parodos į jįsų, turim ]>adairyt WILKFS-BAKRB, P A
met altorius ir sakyklas bai buvę nė lašo j bet toks atsiti tįs metė gėrė. degtine, bet su do advokatas. Na-gi atsisto
1 gegužio diena soeijalis- galą tai uiadai, kad katali
Uegužio 14 d. pasimi
gia dirbti, suderėta ir klebo kimas tai retenybė pas mus. pasibiaurejimu žiuri i ge ja mušu biznierius B. Tu- tai darė savo apvaikseioji- kai d a u m u nepuoStų
savo
.
, , . Sirdios liga Juosai !3ain)k
nija statyti. Darbas augte Dar paminėsiu apie vienas riančius.
priešų
parodos
ir
kad
vi- A m G r l k o j e m>vmo
tna,
kame
dalyvavo
žmonės
maviėe,dr v*, ti kitaip i>asaap|eTf
auga, Vi tai ir parapija nesi inusų parapijoj vestuvos, ku
Darsūniškis (Trakų ap.). koja, tai j), kr l p, Autonov visokios kilties: airiai, ang si padėta piktai dvMiai m- ^ ^ N a b a f a l n k a i p W f i |
gaili savo lygio ir kaito.
kftip() p m k |
rius buvo prieš Užgavėnes, Mūsų parapija kitados, kaip susigėdęs atsisėdo ir dau lai, prancūzai, italai, vokie guėius imlaužyt, taipgi sven | m y o Mmmm
^
"Vienvbė",
kur degtiuės išgerta 12 gor- pasakoju tėvai, atsižymėda giau nieko Beplepėjo, Pa čiai, lenkai, armėnai, žydai, tas patmiias Kazimieras ne- i m g vyras, geras lietuvis
^ ų su Virtum, o alaus t ži vo dainomis; bet dabar retai matė, nabagas, kad ir su ad lietuviai ir latviai. Buvo pa- gali tarnaut piktos dviisios ^ ^ t a U k a r ū i T o ^
Bta
laulių aps.). noma/kita tiek. Taigi mūsų
tegirdi malonias tautiškas vokatu negali gerai iš savo rodą ir prakalbos miesto so tarnams, nes turi Pįįtoji C ^ a p H i*jin^ ir Svohitj ifc
BtaMuniečųvi blaivai užsilai "blaivininkai"! nors ir uo
dainas. Teka tas mūsų mil melagysėių išsipainioti. Pa de. Lietuvių parodoje daly dvasia pult po kojų Dievo ^ L J u ZZTA^ A * T,*,.
ko, apie ką galima spręsti iš liai darbuojasi apie degtinę,
vavimas buvo labai menkas. tarno
žinas Nemunas ir verkia matė jis, kad nonvoodieėiai
fiio atsitikimo. 190B m. nobet visgi nepajėgia jos iš
M tisų benaa soei jalistams bu<
žiūrėdamas i dabartine lie pradeda susi prast ir kad
rėta čionai inkurti aludė, naikinti,
aoeijalistai greit nustos gar tarnauti atsisakė, bet šoei- ki
tuvių karta.
bet vyrai, susirinkę kuojalistų eilėse ėjo ir kai-kurįo Kaip
daus kąsneliu.
"Šaltinis".
Sidlavas (Reseinių ap,).
pon, nutarė neleisti jc« \Treėįas kalbėtojas Dr, K.nesusipratę katalikai. Į 4 # ri priverst po bausme $2.<X) (> metų vaikutj. Utaniin^e
stetgti, nežiūrint to, kad na Čia "Blaivybės*' skyrius gy
Matulaitis aiškino reikalin tuviškai kalbėjo p. F. I. Ba- kožnamJHinariui; tikra bau labai iškilmingai palaidotįi
mai Jiam tikslui jau buvo vuoja pusėtinai. Narių yra
gumų pilietišku popieti) j r goėius arbji Bagoėevskis, džiava.
Nors gerai siuvė Amžina ramybę jo duSiai!
paBtatyti. Vietoje kurti alu virš dviejų siuitų; kiekvie
patarė pastot visiems Suv. kaip jį vadina ^tu'oliai-žy- jams išsiėsti viens klttfc'nes
Pcu-ėjusii) savaite kasjfk
de, staeiunietfiai pasivyto ną mėnesi daroma susirin
dai".
Kuomet
kitų
tautų
Valst. ukėsais.
Jo kalba
prie vieuo stab) dirba pir kiše likosi smarkiai sužeis
panaujinti senąją bažnyeią. kimai, per kuriuos kalbama
kalbėtojai gvildeno darbi meivis ir klerikalas, o prie
žmonėms patiko.
tas Petras Č'.iiprinskas. Ji*
štai praslinko trejetas me ir skaitoma, kaip pasekmiųNORAVOOD. MA88
ninkų
klausime,
mūsų
"ora
Kelmelis.
kito lietuvis katalikas ir tau sai varinėjo mulus su karais.
tų, ir parapija, afciu ttiūsui giau kovoti su girtuokly be.
torius" neiškentė neužgau- tietis; Wto ir kova, bet lai
Šiame miestelyje dirba
Hebėgdamas parpuolė jm 1
gerbiaimvjo kun. P. BruJo,
Turime arbatine,
kuri
liojes kataliku tikėjimo ir Jo kui bėgant viskas aptyks.
visos dirbtuvės, bet is kitur
mulais. Mulai jį sutrempė lt'H
PORE8T CITY, i \ V
ausilaukė naujos, puikios blaivininkams labai naudin
apeigų. Plepėjo jis apie fcVfc-Nekurie tariasi eit pas kuni
karas ranką nulaužė. Mieste i-..
pribuvus darbas nelengva
balnytei*** t kurią malonu ga įstaiga. Arbatine valdo
Tarpe >ios apielinkės lie- kes baiuyėioje, ki«k jų yra gą prašyt, kad ba/uyėioj ne- ligonbutyje tuojaus deMfiėgauti.
ĮMiMurėti, kaip is vidaus, dvi merginos, kurios tai jstai
kieksilmrtvj prieš ti) parodų, tm ją ranką nupiovė. Nabagas
Apšvietimas stovi ne antįtuvių nei šiokios nei tokios j žibinama per sliubus, kiek
taip ir is, laukt» puses. V>a- •jai pilnai yra tinkamos.
žemiausio laimuirs nes iš [naujienos. r»a butų smagu* per itennenis, ir kitokius da« daug vargo ir lesų panešta. labai serga. Nei į parapiji),
)wr staeiūnie^iai rengiasi
Niedjingė (Traku ap*A. laikrašėių pan-ina visokių, j gyvenimas darU> žmonėms, lykus, apie kuriuos neturi iki sunuigė, ir gaila būti), nei į draugijas nepriguUjof
padaryti eiotmi j^arapiją,
Niedaingės pampijonjs, ap- U dr-Kijų ėia labiausia dar»|n^ ėiou nereikia kvėpuoti Jokin supratimo, Ar nebūtu'kad u/ ta vargi) negalėtume nėra kam apie jį rupiutįes|
nea ligsiol MtaetUUai yra fi- kritai sakant, mokslo nau- buojasi sv. Jurgio kareiviojužinu»dintu mu nei p i l i pa-1 geriau, kad \\ ) \ i. Hąfc* į dailiai ^įsirodyti,
akritai sakam, mokslo nau- huojas) sv. Jurgio kareivio unmetumu oru IWM p n i !»- gvn^u, mu p. r, i. i»<«r «<» Vietinės Mylėtojų Artisti. Nereikia vėjus gaudytit
lija.
ir sS
mandragalvoti iki svcik'a
dos dar nesupranta. lHangu- ir
sykiu & h. R. K. A. M brikų durnai, kaip kituose Mua, palikes ramyjl^je kąto>
atmllskos Br. nariai ne
Punskas (Suv. gub,), An- ma tėvų
v«ik\»].kuo|
Kasyklose lal>ai gerai
tim trukdo
brukdo *avo
savo vaikus
kuopa.
ha tik melai laiko Amerikos ini»wtuose, (laila iikų apeigas, kuriu yni s< fy
bintui, Žmonės šneka,
dirbs per vis?) vasarą,
ėios pašventimas rm
d., atidėta ant tol
"laiko.
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eįangrueijos, laikė žolnesnjjj teisiUų. Mat
draugijos. Ogi išgirdo, kad vu vardų tikrų "artistų". kymo: kas sunkiai dirba, tas to didelio veikalo. O klaidai urėdus prie
Teatrališkoji Choro draugi Nemažesnį jspudį į kiaušy mažų u/mokesnį gauna, Suk j tik tokia, kad pavadinta I greitu laiku nei pusė atvy- vietinis , teismas nubaudė
I h a durimi truputį paaijėlė rengia prakalbas ir tea tojus padarė duetas ir kvn r l y b ė s . . . Aplink Phmoutha kongresmona*
Tbeoruuas kustųjų nebus įleidžiama į kalėjiu n kelis eigarų dirįįerinu, het iš kitur pribuvus
Chorai, kaip vyru, iš visų pusių daug angliesAkinus demokratu, kuomet Huvioiiytųai&s Valstijas.
bėjus, daugiausia agitavutrą, tai jie norėdami užkenk tetas.
\mv nelengva darlma gauti.
ti ir atitraukti žmones nuo taip ir nnsras atliko sa\o išimta. Žemė išdirbta, kaip JIS yra pa/anuiniu republišius ir vėlusius riaušės laike
ilegužio 7 a. vietinė UrtuGaisras
angliakasyklose.
L. bičių korys.
Išėmus anglį ikonų. ])\\ Akinas, žinoma,
pirmiaus laikyto sttoiko.
!Tių Teatrališkoji Choro dr. lankymosi prakalbose, sū-j užduotis atsakančiai.
NVilkes-blarre, Pa. DelaPats smarkiai pasipriešino ir jam
turėjo prakalbas, teatre, mo manė ir jie tų pn5ii> dienų biausiai gavėjo imoaies tau Ižemė visur griuvu,
svare ir Hudson kompanijos Ušdrau diia aprašinėti imog
tiškos
diliuos.
Sudainavus
i
miestelis
pa\i»juje;
stovi,
būtinai
reikalaujant,
Minai
surengti
teatrų
ir
balių.
At
j Uologų ir dainas, Columkils
0
žudybes.
"Tekėk
dukrel'
už
bajoro
, kaip ant kiaušinio lukšto.Ikiula visas išleidimas, n anglies kasykloje harksvinešė
pas
šv.
Jurgio
lietuviš
| ( t Red.) bažnytinėje svetaillėj užsidegė sodelis para
Springfield, 111. Ulinois'o
įnfje. Prakalbos buvo šaku kų bažnyčių savo apgarsini /monės porimti ne jau kokia Paėiame miesto viduryje, pradėta naujas,
mos stulpų.
(laisras tuo-į valstijos legislaturoje ui
mos apie soeijalizmų ir jo mus, pradėjo dalinti, bet ge spėka nenustojo ploję del- kelios stubos (griuvo. Ang-j
Žydų kongresas,
jaus patėmyta Įr» užgesinta, t virtim a bilius, įiiciStaa papasekme. Kalbėjo trįs kal ri parapijonai, persergėti nais, kol tik choras, nors ne- lai pardavinėja savo namus, j
bėtojai: dviejų pavardžių gerbiamo klebono visai neė noriai is priežasties ilgo (Hrtuokliavimas tarpe lietu] Indiauapolis, Ind, šitame viemik nuo kilusių durnų už- niuntinio C. \\\ Chureh'o,
užd raidžia utis laikraSCiams
Ueiinau, bet treėias kun. .1. mė jų apgarsinimų ir nėjo prograino, neatkartojo. Tik vių baisus.. Niekas neragina mieste prasidėjo žydų kon- troško penki mainieriai.
apraSin
Halahurdn. Pirinutinis kal jų teatrun ir balinu, bet atė deja, kad dar mūsų visuo [žmonių prie blaivumo. O ir- gresas, kurį atidarė tūlas Rooseveltas užpuola teis smulkmeniškai
sensaci jonališkas
užmul
bėjo gana il^ai, bet labai jo į prakalbas ir teatre, ku menė nepripratusi prie pa- tuokliavimo pasekmės ne- Henry M. Uoldfogie is Ne\\
mus.
jystes, žmogžudybes ir eg»
nuobodžiai,
kas vargino ris buvo surengtas bažnyčios naštų pasilinksminimų, ui- laimingos, Bedieviai, viao- York'o pirmiausia pasmerNe\\ York, N. Y. K.vpre- s5(»ku<Mjus. Spaudos persiu
tat jų ir neatjaučia. Atėjus kios rųsies hlovysgotojai, kes Rusijos \aidžią už ne• >
j'(.klausytojus. Antras kalbėjo naudai.
kun. J* Halaburda, tai ištie
Geras parapijonas. man į koncerte pasidarė tai girtuoklybis ispeinis. Vi pripažinimų amerikoniškų zidentas Uoosevcltas, laik- tytojai smarkiai priogiuasi
smagu, išvydus kone pilnų pereitų savaitę vienas vyru-jpašportų, išduotų norin- rašėio "Outlook" bendra tokiam uždraudimui, nes,
sę buvo ko pasiklausyti, nes
ut
patalpino K i r ( l i i kuo dauguma lalkraisvetainv žmonių.
Bet cho- kas po pėdei kelias dienas tiems į Rus i ji) važiuoti žy darius, neseniai
labai aiikiai išdėstė viso so•
jame aštrų straipsnį p r i o s ) ^ pr jpildysianti savo skillistams suėjus ant estrados, nėrė, kaip beprotis ir staiga dams.
eijnlUmo darbus iv pašok
CIUCAUO, 11.1..
kone pusė, tos taip skaitlin- mirėia «la neissiblaivys nu-Į Kongresas svarsto, kai|i nusprendimų apelecijos teis tis.
inės, kaip ant delno. TreėiaSavu laiku buvo "Drau gai išsižiurinėios, publikos; mirė. Nelaimingasis niekur palengvinus žydu emigraoi mo Ne\\ Yorko valstijoj, ku.4
j -nici sakė taip-gi Kerai, bet
Milijonierė mokytoja*
go" paminėta. ^Og yra reo- ir teliko. <iaila, kad musU- ]neprigulėjo. Palaidotais ne jų į Suvienytas Valstijas, ris sako, jn^ nauju teisė,
j gailu, kad trumpai. Po praAtlanta Ueorgia. Nors -apgianias pastangomis Chiea- kiai vis dar temato pasiliuks kaipo žmogus krikšėmnis
pripažįstanti darbininkams
ypač iš Rusijos,
! kalbų prasidėjo teatras vargos lietuviškų vargoninin minimų vien girtybėje, Km patvoryje!
atlyginimą nuo darbdavių; laikė šosis milijonus dolerių
| du "Pabaigtuvės", dviejų
kų bendras koneertas, kurio svaigulių nėra. ten ret*s ftiuo tarpu buvo daug pa Pirmutinis paviete nuteisi už sužeidimus arba ilgų tar palieknlnyb(\s ir turėdama
veiksiuių komedija, vadopelnas buvo skiriamas, Šv. kur's ir teateis. Vienok m- j laidojimų ir daug nelaimiib
navimą, nėra sulyg Suvie ;«) tfikntancių grynais pini
mas mirčiop.
1 \aujant pp. S. Kimuciui ir
Kazimiero
Vienuolynui. reikia rankų nuleisti ir ne gų atsitikimų kasyklos*
Harrisburg, III. Prisieg- nytųjų Valstijų konstitu gais, panelė lallian S\vyj'iv. Khuonaviėiui. Teatre vai
Taigi tas koueortas 2ft ba nustoti vilties, bet uoliai
Dievo rykite bene u , l , s |dintiijų teismas nutoisė mir- cijos ir negalima ja naudo- gert y ii mokytoja mažojo
J Akio gana jferau nors daulandžio ir atsilikti pirmu darhuoties dėl sužadinimo baudžia!
Rooseveltas smarkiai mokyklaitėjc ir nenori mes
ėioj» Aleksandra Kingą, ku ties,
j gumas lošėjų huvo dar pir
kartu šv, Jurgio svetainėje; dorų jausmų štntyse \ i«»nNieko gero pas mus nema ris drauge su A. K*. (Jreene išbarė apelaeijos teisinu ir ti tų užsiėmimų:.
mų kurtai ant pagrindų. La
paantrinta jį 7 gegužio Visų gianėių. Reikia triūso, pa*i- tyti, Kitu miestelių lietu- nužudė tūlą Joną Mitebell tfreižtai reikalauja, kad at
Susivienijo dvi didiiausi
ibiausiai atsižymėjo, Teklės
Šventų ^vetailiėje. Isdalies šventinio ir didįios kautry- viai, mūsų kaimynai, iš pas- iš Corrier Mills, o žmogžudy šauktų savo neteisingą nus*
įjtCalineekaitės rolėje p. Zodarbininkų uniji.
dalyvaujiinėiųjų surengime bės, idant juos pripratinus kutinus stengiasi pasistato bės padengimui užmuštojo prendimą, kitap žmonės ga
jjfiju Bugdliunlutė, Kleros — koneerto* kaip pirmu, taip
lį reikalauti pras-alinhno AVashingtun, D. C. Anglia
dinti
uražias
bažnyėias,
pui
kūną
sudegino.
Tai
pirmu
prie
panašių
pasilinksmini
j p, Z. Makauskiutė, Erozmie- antru syk\ turint omenyje
kasių mdja vardu The Wesmų, Pratinimas visuomenės kia) jas išpuošti ir švariai tinis nusprendimas mirėiop taip neteisingai pasielgiauj nes — p. T. f'c ra tikute ir Pe visas klintis, su kuriomis
cių teisėjų. Hooscveltas sa« tern Fsderatiotj of Min
užlaikyti. Męs gi negu tik Saline paviete.
prie
panašių
pasilinksmini
ifkao DolSinskin ~- p. S. ( V reikėjo susidurti is priežas
ko, jog nors teismai turi di susiliejo su
tederaeinešvarumu visus kitus ap
mų,
yra
tai
mokslas
tikroje
(Jreene
nubaustas
sunkiu
J
' ^Itftuka.
u k a , kiti visi ifiri*
irgi neblo- ties pasidalinimo spėkų po
ja (— ^neriean
dele
galv.
bet
visa
tauta
'
cration.
lenkiame.
Tokio
nešvarumo,
kaĮėjimu
visam
amžiui.
to
žodžio
prasmėje*
o
moks
•s gai atliko wivo uždavinį, visas dalis miesto, koncer
daug už juos galingesnė, Ir of Lai'Or ir gavo čarterĮ.
kai}) mūsų bažnyčioje, nei
las
juk
niekuomet
lengvai
fj^Tarp aktų buvo monologas, tas pasisekė kuogeriausiai,
vienoj kitoj nėra ir būti ne Steigia daugiau krasos ban jijė nekos panašių nuspren Už suhivienijintų tų galingų
neatsieina.
|!|kuri labai puikini atliko p. Programas Imvo jvaims ir
darbininkų
organizacijų
<limų,
gali* Taip viduryje; o is lau
kų.
Dainius.
|jA, Radzevičiūtė. Užbaigta gana augAto turinio.
ėjo visi jųdviejų vjrSininkai
ko netrukus kiaulės paknis
Dėl
PimiosioiUS
krasos
banNaujas
skandalas.
Rainomis. Vakaras buvo žiu- Žingeidumo, no vieno užsii
ir uolini tam siekiui darba
pamatus! &irdi sopa matant
koms pilnai pasisekus, geidus, turėjome gana juo- mančio rengime panagių kon
os dar vosi, k<į] jų pasist<mglmai ne
Portland, Oir»Dievo namų taip apleistų!
nerališkas pactorivis llitcli- bininkų draugijas sekreto pasieki pageidaujama tiks
% o net kaip kas ir apsi eortų, programų ištisai pa OILHKRTYILLK, M AKS,
Žmogelis. c<»ck įsakė atidaryti naujus
verkė, pamatęs Lietuvos žymėsiu :
rius H. .f. Parkinson sukėlė le.
.*
Jau ir ant mūsų padangės
krasos bankų skyrius se nemažų skandalŲ apreiškęs,
jeįvaro darbininkus pageltu1. a) Triumfaliskas Mar* nušvito saulutė! Susitvėrė
kančiuose miestuose: Belle- jog P. L. Campbell, Orogon Tėvai išsižadėjo kūdikio.
įsius, sukaitusius nuo darbo, sas
1!)
d.
kovos
katalikiškoji
M
Į
^
w
#
t
#
Ch. (lounod
ville, III.; Indiana Harbor, universiteto pin^identas siu
Aur^a, III, kokiu n'esa
]b dar dainuojančius ir 8oIŠ
b) Op, op! Kas ten Ne vytarpitiės pašalpos draugi N a U J i e i l O S
Ind.; Albia, lo\va; ()\vosso, tęs jam dešimti tūkstančių ma ir (įžvųl Štai vienai tu*
Įkan^ius pabaigtuvėse dvaro munėli/
ja
8
\
\
Juozapo
(Hobėjo,
Bet
J. Naujalis
Mich,? Hibbing, Minu,; Hea- dolerių, už suųaikrnimų ko tingai porai užgimė kndikią
u
jiiljo. Žmonelių buvo pilna
e) Garnys
A. Pocius iŠ visų x> siv dar skrajoja
ver 1 Vun, Wis., ir Bt. (Iiarlcs kiu nors būdu petieijos kuris pasirodė tėvams na
•
tatai, bet jokių ermidedebesėliai
ir
rodos,
kad
jrttiMisras OhortfS '
Mo. Šios įstaigos prndėsian- prieš tų universitetų. Mat ikvalei gražus, ir nors jis
nebuvo, nes jokio svaigi
3. Pianas a) Ktude C. mi jau nori uždengti nuo mūsų
ėios veikti 1-mų dienų bii«- statant universitetų, legis- buvo sfoikaH ir drūtas, be
nančio gėrimo nebuvo. Pel
Gompers,
Mitchell
ir
Mo
malonių
šviesų;
mat
mūsų
no?
F. Chopen M
želio šių metų,
Tikimasi, latum ir mokyklos valdžia širdžiai gimdytojai nusiunn
nas paskirtas rengiamai nau
yra neužganė
rrison paliuosuoti.
b) 8arabande J. S. Bach eicilikai
kad ir joms ne blogiaus siek- mokėjo sukiStl iį savo kifte- tė jj infesto auklėtnamin ant
į jai statyti Sv, Jurgio lietudinti,
kad
Susitvėrė
ne
ko*
c?) Allegro Anpossionato
Augšėiausias Suv. Yalsti- sis už kitas bankas.
jfrlų bažnyčiai.
Užtai visos
nius penkis Šimtus tukstan- auginimo, Auklėtnainio p^v
kia tai "cieilikų", bet Rymo
mint-Haens
!
jų Teismas [mliuosavo nuo
jNmipijos vardu Širdingai
cių
dolerių.
Dažinojc^
apie
dėtininį bet neiSduoda tėvų
katalikų
draugija,
ir
sten
A.
Pocius.
Kova
su
bankų
draskyto
kalėjiuM* ir visokios atsako
jM&u Teatrališkojo Choro
tokių žymių vagyste pilie- pavardes,
giasi
visokiais
būdais
jų
iš
3.
a)
Kaip-gi
gražus
žoly
jais.
mybės Samuelį (iompeiVų,
IJUaugijėlei ir jos vadovams
ėmi sumanė paduoti augSto
ardyti.
Seniaus
mūsų
minynų
darželis
A.
Pocius
Jolm'ų Miteheirį ir Krank'ų
fel nenuilstant darbavimosi
JeftVrson, Io\va. Du va nei valdžiai petUiij^ stt tūks
me
buvo
susitvėrusios
drau
b)
Tekėk,
duKrel,
už
la\joMorrison'ų — Amerikos Dar giliu kaukėmis ant veidų,
tjSbui lietuvystės ir Sv. R.
Geras iodis.
tančiais parašų, kad aštrini
gijos
net
tris
kartus,
bet
per
ro
A.
Pocius
bo Federacijos viršininkus. dasigavo PatonV į krasos
katalikiškos bažnyčios, ru*
vagius nubausty. Toji peti
darbavimosi
mūsų
**kanda
Pirm poros metų jie buvo namus ir paplaišin^ dyna- cija iki kol guji pas Par|ai viena veikliausiųjų drau- V, Daukšo ir vyi*ų choras.
mos apdvtestuolių'* visos ne
^iįilių visame Clevelande, 4 Solo a) Mlgk, vaikeli
nuteisti už teismo paniekini mitu kasą, pasiėmė kelis kins*Ų, taigi ir bandyta jj
ilgai
gyvavusios
iširo;
dabar
Orcesmamnova
Eliri darbuojasi jau dveji
mų; pirmasis visiems me šimtus dolerių ir ne mažai l>apirkti, gerai užmokant už
tegul
ainio
mūsų
naujai
su
b) Ave Maria
Oounod
alėtai. Atlošė daugel gražių
tams kalėjiman, antrasis •*- krasos ženklelių. Dynamito jos sudeginimų ar paskandi
sitvėrusių
draugijų
nors
de
M. Horodeckaitė.
devyniems mėnesiams, tre sprogimas sukėlė aplinki nimų.
erstatimėlių ir padainavo
šimta
arba
šimtai
"viena
K\artotaa °<{amta gra
čiasis pusmečiui. Mat Ame nius gyventojus, kurie, da- Kiek atsiėjo kompanijoms
&ug graliu dainelių, kurios 4.
0
kių"
ir
"bedančių",
bet
jau
(pavesta vargoninin
Į
rikos Darbo Kedcraeija lei siprotėje kas darosi, apsi
linksminu ir ramina mūsų ž i
turbūt
neįstengs
jos
išardy
M. Petrauskas
darbininkų algų pakėli
džia savo organų, kurianus ginklavę, leidosi Vagius vy
vargusias sielas. Girdė- kams)
ti,
nes
yra
susirašiusių
sųnamas.
iU, kad jau ir vėliai prade- V. Daukšo, B. Janušauskas, rių maž-daug apsišvietusių, būdavo talpina vardus tų ti. Rado juos dvi myli atstu
lavintii s vaidinti savo pa A. Sodeiko, A. Limontas, kurie visokių kalbų nepaiso, kompanijų, kurios nepripa nuo ratui) užsidariusius
Harrisburg, ^a. Per kon-^
6,
Solo
Parla'
Arditi
žįsta unijonistų darbininkų. viešoje mokykloje. Tūlas venoiją geležinkelių darbi-'
ų 2-jų metų sukaktuvėms
o
antra,
turime
gerų
vadovų
A, Kimaviėaito.
l n l V O l r Husby
Ponia Maria F. Mundil i i
pirmutinis atidarė ninku, prigulinčių i Brotb^if
itttvėrimo draugijėlės. Turprezidentų
p.
Juoaapų
Va
^
\
^
"
"
J
L
f
p
7. Ktir Diev s F. Schubert
lAt bus ir prakalbos su dai
ikų, kuris gerai veda drau *"** * f f J f " f t g ( f mokyklos duris ir ant vietos bood Traimnen Suvienyto ClarkKon, Neb., fiia ką ra9ot
linskų
Vyt-ų (lioras.
nomis, kų padėk Dievo,
os reikalus.
Yra viltis, *m"» apskundė rederae,- krito pei-šautas. Kitiems pa se Valstijose ii1 Kanadoje, *»Afi >'artojau Trinerio An«
5. Solo a) Bareamile
jos vyriausybv, kad gadina būgus pne durt) artinties. t*»s draugijos prezidentas gelica |fiitter Tonikų motai
$ e m s lengvai viską atlikti.
Cb. (hamod kad tie visi debesiai prasi jai biznį. Teismas nuspren žmogžudžiai Spėjo įsitrauk
Hnkurie matydami, kad to*
W: (1. Lee iMavė atskaitų, atgal. Mano liga buvo tai
blaivys
ir
tolesniai
saulutė
b) Caro nome ii ojieros
dė, kad Federacijos organas ti BusbyVi lavonų vidun, is kurios matytjf jog pakė suirimus nervų, kurio gydy
j i draugijėlė pasekmingai
O. Verdi nepaliaus mums svietus. Ha neturi teisės skelbti Hucks pastate jį prieš langų ir iš
rtmojusi, norėjo priairašy Rigoletto
limas darbininkams algos tojai negalėjo atitaisyti, Pa
lialandžio
24
d.
atsilankė
Co. eilėje tų firmų, nuo ku UŽ jo landė ir persekiotojų pereitais metais kaštavo ge tarus mano broliui antgalo
ii prie jos ir atitraukti nuo JakHevi^iutėtTamifiauskieni
6. Duetas.
Skambančios pas mus klausyti išpažinties rių darbininkai neprivalo minių. Det polieijos tankus
1*^^
bet kad i Clev, L.
ležinkelių kompanijoms tris pradėjau vartoti minėtųji
stygos
M. Petrauskas gerb. kun. Jakaitis. Žmonės urkti daiktų. Bet organas suviai vienų vagį užmušė
veik
[*Jeatrali3k$ Choro dr. prigudešimts septynis milijonus vaistų p% bevartodama,
M
JukS.- Janušauskienė ir A. labai yra užganėdinti ii jo skelbė toliau. Tuomet Wa- mirtinai, antrų-gi sunkiai
$ visi geri katalikai ir geri
dolerių. Kadangi šita žinia pasveif au , Tokiuose ateiti*
Prnuus,
gerų panaikinimų ir pamoks shmgton'o teismas nuteisėUužeidė. Suimtasis tuo tar- -paduota darbininkų jmsės, kimm se, kaip nomalimas,
j jarapijonai, tai jų neprlė*
ių.
10 a) Baublys
kur organai persilpnai dirOompi
mipersV, MitebelPį ir Mo- , m ! m v ežta ligimbutin ir jei tai turbūt ji teisinga.
lįsė kitaip, kaip kad turi at
Prasidėjus gegužės mėne rrisoiTų už nepaklausymų pasveiks, bus teisiamas už
Naujalis-Pocius
ba, kur maži naši stiprumas,
itikti kas metai Velykinę iSsiui gilbertvillieėiai lietuviai teisėjo ištarmės. Dabar augs žmogžudylie.
b) Kur bėga Sesupė
ir ats: randa visokį vidurių
Rauplės universitete.
iįalintj ir prigulėti prie fiv.
J. Naujalis kas nedėldienj susirenka į ciausioji
,
Columbia, M o, Missouri ir gaivos skaudėjimai, Trl<
instancija Sus. „
; . W o lietuvių parapijos.
eVYerpėjėlė V.T)aukJo airių bažnyčių (savo bažny Valstijose atmetė visus OrMt« daugel} emigrantu. l v a , r t i j O K u n į V ( uwtete pasi- nerio Angeliška Rugžtusis i;
Tatai jiems nepatiko, jie neNew York. X. Y.
Kmvjruciė rauplės. Ligonius, «.|Tonikas yra geriausias nuo
j pristojo ant to, bet korfitui d) l«oja sum^a ant kiemo čios lietuviai ėla neturi) į skundus prieš" visus tris ap
J, Naujalis gegužines pamaldas, labai kaltintuosius ir žemesniojo Yorko uostau pastaruojuįnoma. tuojaus atskirai ui- to vaigtas. Iscystis jis visosumanė susitverti sau kitų
dailiai pagieda jaunimas lie teismo nusprendimų panai laikn pribuvo keturi tukstan daryta, teeiauH 7(K) sveikųjkius nei\vstumus, sustiprjs
Miiraa Choras.
laisvamaniškų draugiją, var
ciai emigrantų, kurių tarp«-Htud«'ntų turėjo ciepytis. KaĮorgiunits Ir sugrą*is sveikadu *4 Mirta11, e jo po namus, Uymrtas, IJetuva TėvywS tutiftkas giesmeles. Tik gai kino.
la, kad nelaimi skaitlingai
'
kalbindami jaunus ir senus mūsų,
Hucks Co. jau seniau buvo emigracijos urėdninkai ra*[daugi nenorintiejn? paaicluo* Jt»» Aptiekose. Jos. Triner,
uriairaSyti prie tos draugi Vedėjas ehoro A. Pačius, susirenka, o ypatingai vyrai. susitaikiusi su Federacija. do net 10BH asmenų, netin- ti tai operacijai gręsė prasa* j 1838-1^19 8o. Ashland ave.,
Mat tnusų vyrams smagiau
Kengijai Koncerto!
karnų .Suvienytoms Yalsti- linimas is mokyklos, tni|C9steafj|c>4111.
a i s prižadėdami nekenkti
Sunaikino visą knygos iilai
joms ir visus grųijs atgal, .priejgiuių n e s i r a d o ,
'
'
jį tikėjimui nei bažnyčiai, kad A, Limontas, B, Janušaus praleisti laikų prie stiklo
18.000 tomų
Užlaikytųjų tarjw yra net:
1|k dangiaus pritraukus kas, V. Daukšo, A. Sodeiko, alaus, negu bainyėįoje va- m dimą
tandėle pasimelsti,
Wasliington, D. C.
Tik antros klesos keleivė nuo | Cigare dirbėjų streikas. ; ij n r a i H ^i U 8 | paraSęs laišprie aavvN, ir suardyti dve- Prakaitis, A. Poeius.
CieiUkutis,
viena praleista klaida nau laivo M Finlaud H , tūla l*#t*Ą Timpa* Florida. Sustrai kų wh draugui antgalo paTas koncertas buvo ren
f kjais metais pirmiaus susi*
jai atspaustoje knygoje, ap chner, valiuojanti f>as giini-Įkatu penki tūkstančiai e i * į r a l ė t > JHgu negausi Šitos
•Virusių draugijėlę "Tea- giama per ištisus m*tu*
rašančioje •ilim) kongreso ne* į Cold Springs, Minn. garų dirbėjų iį* laimi nėra- į traim tom, tai pmfcm tavęs
linko Choro", ir, žinoma, Bet-gi ir buvo kuo
VA.
veikime padarė tai, kad rei- Žinoma, sulaikyta juos ui į misi nfeiiiaiko
as ki^ircitsf atralytl.
o kelis tokius lengvati- gerėti. Vaisiai to taip pra
nusprendit
•
menkniekius.
IStikro failo is priežas
U dirba. kt^jo suiaikinti vis#
kurie paklausė jų ir kilnaus darto buvo aiškus,
, kuris ptf
fa p*ie
sutvėrimo kaip m SotUtai ufeitarna« bet nėra tenai gero sulv^ mą — 18 tūkstančių tomų kiemą boSirdliams užimant mo pavieto
•
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Nemažiau
iifiruii.>iiiu>įroikfeiami paguudoue ir prl-jtni butų laimiki* kaip tam!simitkmew>i>iis be visokių k u praneštu per " D r a u g į ' y
^ ^ • B kUustuolįŲ norai « • » »
M
11
maskoliui,
ką
pirko
za tri'-pridėčkų: Mr kiti išdavimai j.»s ndresą, kad nuvažiavus
šviesoje
tapo
parodytas
*Tė
derančia
meilę
vyliausiam
Taip, žuvo! Ir,vėl atsimena
noreikt klaidžiot.
Taipgi]į
kįti seni žodžiai: Viskas ge vvfiėje* p. A. JI Bmrianaus- perdetiniui katalikiškos baž| kopiejki burgunskavo". Ne- irt.t.
(THE FRIEND)
70-os kuopos virsairiai:
kas '• tas pats, ką mėgsta avilos Stovim*. Valstijose, turint supratimo apte dalykad suruoštu kokį koucertfg
ra, kas baigia*! gerai. .
KfttalikMkaa Laikraštis
rasvti nelabai \vkusias ei-! pasibaigus seimui bus iškil- ku* geriau* būti uauiieje m
l J ivz. \'įneas Krikseiunas, ar kad pasistengtų padajrj
"Draugus"
visus
metus
Paavėtas Amerikos Uttvvių
tj
k ,(1
palaiminimas su savo nežinojimu, negu \ nSekr.
St.
Malinauskas.
»
« '>»tų galima v i s i e n f |
tarnavo Susivienijimui išti It.s'ir labai nevykusius pole- 'mingas
;ai
paairodiius!
krūvoj atgiedot 31 d, ba*<
kimai. Nestkišome \ ginčus, mlftkUM ir filosofiškus straip. švenčiausiu Sakramentu to— Organai 8. I*. E. K. 4. —
Pilnai pritariame A. <iuny-ėioj sv. misiąs.
uepiudčme sąnariu tarp sa suius pirmriviu organuose, ja Mat balnySioj, ant kurio
^
^^
tlaicio inesimui. kad Sus- 8. L. R. K. A. kuopos laikys
liti na ifc Wilke*Barrc, Pa., kaa vęs, Skundai, rugonės buvo 11 Tėvynėn" ivdaktorius
rr 'tferb. delegatai v ra užkvie-j*
r
ketvirtadienis.
susirinkimus:
siunčiamos Susiv. vyriausy- girnai tveia norėjo atvertiUiai^i pribūti. Keimo sesijos nias turėtų savą organe nel)ei, kuri nesusipratimus už visuomenės akis i tat. koks į bus laikomos salėj,, po baž- samdyta. Organas tai stip- 33-čia kp. Kensington,
PAVOJUS.
A. Ii. R. K. K. Sąjunga«• Leidėjai. baigdavo 'privatiniu būdu. didclis šviesuolis vra t a s į n v ė i a . Laiškus ir telegramus riausias
įrankis
zmoi.es III., — 2 1 d . gegužės liUl m.
Praeitame "Draugo" nivj
Tikimės, kad Susiv, sąnariai Ramanauskas, kursai ver seimui malonės siųsti ant 8iojSviesti, dorinti, budinti ir apie 1-nią vai, popietų Visų
Kun. A. Kaupas - Redaktorius.
Kaip gi Šventąją bažnytinėj svetai įneryje tilpo korespondenčių
žiasi į a Ugi ta s vietas tautiš adreso: 308 N. Paea St., ant|vienybėn traukti.
pagirs už tatai organą.
V. AugttltaU — Mvttsdlloj*.
ja iš Providence U. L, pie4 '
Kadangi daugelis kuopų kose organisacijoso. Tas di- vardo kun. .1. Lietuviuko ar tatai mūsų Sus-mui notnrė- nėj. Visi nariai teiksis pri
ti taip svarbaus įrankio, bū būti ant to susirinkimo, nes šauti kaip dvasišką taip iif
dt»lis šviesuolis nemoka nei ba seimo pirmininko.
nutarė
palikti
ir
tolia
o
Viaaa korespondencijas ir kito
statrašo, nei etymoloj^ijos
44
Pirmą seimo vakarą bus tinai reikalingo savo labui i bus daug svarbių nutarimų tautiškąja vietinių lietuvhĮį
Draugą*' organu, drįstame
kius raitus reikia siųsti pas
nei s v n t a k s ė s . . .
lošta vietinės teatro mylėto Nereikia bijoti ekspensų. Jei paduota Seimui, o ir norin- likimą. Padejuota, apgailesf
ir
mes
pasisiūlyti.
\
j
e
u
o
tik
Bev, A. Kaupas,
tauta i r . . . bus užmiršta.
Pirmeiviai mėgsta
pri jų draugijos teatras "ttut- pavieniai žmonės stengia iš tiejie galės prisirašyti.
daikto
reikalaujame
—
bū
64 Ohurch St,
leisti laikraščius, tai minia,
Tiesa, buvo ir taip, Be^;S
kaišioti
klerikalams, kad vilė", istoriška
tragedija
A. Draugelis, sekretorius.
tent,
kad
kaina
butų
pakelta
Pittston, Pa.
susidedanti iš penkių tūks
laikas atkreipti atyda, kan^H
bent iki 50 centų, nes kiek klerikalai šmeižia, žemina 5-so aktuose, iš atminimo
.
tikėjimas brangus, kam meij;i
pirmeivius. Bet klerikalams lietuvių karės su kryžiuo- tančių žmonių, lengvai gali
31
kp.
Mabanoy
Tity,
Pa„
vienas
niato,
jog
taip,
kaip
Tinus pinigus, ar tai prenume*
išleisti penkis pinuos klianereikia
nei
rupinties
to
iais,
parašyta
V.
Nagornosdabar
yira,
"Draugo"
leidė
— 24 d, gegužės 1011 m. pa le savo tautos neužgeso, kad
e
ratos, sr tai ui "diabsua" ar ui
Žiūrėkite,
kiais darbais. Patįs pirmei kio. Antrą vakarą bus duo sos laikraščius.
apgarsinimu* ir t.t reikia siųsti jai turi" didele nuoskaudą.
rapijos mokykloje. Visi na mes esame pavojuje nema? 1
tokiu aut rasų:
viai savo organuose aiškiai tas koncertas, susidedantis broliai, kiek yra visokerio riai privalo pribūti ir atsi žosuiame, kaip mūsų ta utieet
Svcikbulami 26-tojo sei
j
parodo, kuo jie patįs yra, iš dmnų ir muzikos ir kito- pos veislės lietuviškų laik nešti paliudijimo korteles čini užmaryje,
mo delegatus, velijame sei
•Jie patįs viens kito, neguo- kiųmžimanėių perstatymų* raščių! eieilikai, ir laisva apie Velykinės atlikimą.
Kad tai butų vionas atsij
mui kuogeriausių ir kuonau
maniai
ir
bedieviai,
ir
šliupdoja, viens kitą pažemina. P o koncertui pora valandų
J. T. Vitkauskas, sekr. ti kimas su Providonoo'o liej
dingiausių nutarimų ir tau
tamiai
ir
naujosios
'vicros'
Kaip gi pašalinis žmogus tesis šokiai — balius. Teatt^iais, sakytume trumpai \
».»-»'
tai ir organizacijai. Velija
lietuviai turi savus organus.
kt bus tai spausdinimas konsti- me taiprpat, kad tautiški juos pagerbs, kaip gi juosĮtras ir koncertas atsibus ant
nosupiuitimas koksai. Naut
Jeigu
jau
yra
namlojamas
8. L. R. K. A. CENTRO j.Msios vienok Anglijos valsj
tuoijtp,, ar plakatų, ar tikietu ar
paaugStist...
"Oermania
Maennerchor
prasčiausios rųšies gaiva VALDYBOS ADRESAI.
kitokie į tat panašus reikalai, rei centai butų padalinti tarp
1
tijose panašių pasielgimų:
Nedovanai
kitados
"
Vil
Hali
*
410412
W.
Lombard
kia visados kroiptiea tuo paoiu naudingų {atakų, kaip Lie
las platinimui suklydimų ir
nestokuoja.:
Ne\v HaveniįKM
autralu;
*tuvoje, taip i i \ Amerikoje, tis" rasė, jog žodis: "pir str.
griovimui religijos, mūsų
kame jau nuo poros metu!į
Lietuvoje jau yra
"DRAU0A8"
Apsistojimo vieta gerb,
Lai delegatai neužmiršta Sv. meivis"
katalikų
Susivienijimas,
ta
Jonas Riktoraitiį pres. reikalauja sau dvasiško vafBĮ
H
yra
paskirti
814 E. Markei St.,
Kaanniero vienuolyno, Prie įgiJV tokią prasme, kad pa delegatams
s
sai milžinas, neturėtų ilgiaus
67
Jrtmes
St.,
dpvo pen'h* 1200 suaugu-!?:
glaudos Namų, "Saulės", vadintas juo vyras jaučiasi viešbučiai "Kutavv House" dangstyties
svetimomis
Watorbury, Conn,
šiųjų lietuvių — skui»sta|į[
N. W. cor. Baltimore & EuMarijampolės
mergaičių lyg užgautu.
ta\v str„ ir "Nmv Ho\vai*d" plunksnomis, bet įsitaisęs Kak. V ^ k s v i č e , v i e e - p m , Aii8onia, kurioje lotai«nu
progimnaiijos,
kun.
J,
Tu
Redakcija pasilieka sau tekf
pirkti ir užmokėti, verčiam
(>—8 N. Hovvard st„ paskes organą stoti eįjėn jau kovo
186 Jefferson St.,
taiayti, trumpinti arba atmesti vi- mo fondo, Mokslo ir Dailės
prie airių bažnyčios prigu
nis naujesnio intaisymo. Jei jančio "Draugo" ir kariau
ana prisiunčiamus rastus.
No\vark, N. J.
Draugijų namų ir kitokių
loti; Porilando vyskupystei
kurie iš delegatų akvatytų ti už teisybe, už Kristų!
laikas ir vieta raitų talpinimo draugijų ir ištaigų.
Kas. J. Krušinskas, sukr. j s ir tas pats girdisi; ar reiįj
Pasirodykime esą katali
pridera nuo redakcijos.
apsistoti ]w\s lietuvius, tad
Tegyvuoja Susivienijimas
457—17th s t ,
kais ne tik vardu, bet dar
kia dar minėti aštrų parajj s
pribuvusiems
29
d.
gegužės
Atmestieji rankraičial nėra gra* Lietuvių Rymo Katalikų
Brooklyn, N. Y,
pljinių rubožių prižiūrėjimai !
iinami redakcijos lėšomis.
bus pranešta, pas ką galima bais.
Amerikoje!
Jeigu dauguma delegatų
l>| skirtumo tautos, raginiti
'ti reikia tik ant vieno pus*
Ant. Daniseviče, kas.
apsistoti.
26
Seimas
S,
L.
H.
K.
A.
lapio, paliekant plačius tarpui
mas siuntinėti vaikučius jei]
630 % Centre st.,
, Delegatams atkeliaujan nepanorėtų savo organo ture
atsibus
Baltiniorės
mieste,
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai*
ti, tai męs paliekame organu
ne i })ublic school, tai i airittj
Mahanoy City, Pa.
lėtieą nes korespondentams ir
Lietuvos pirmeiviai nuėjo gegužįo 30, 3 t ir 1 birž. Kuo tiems Pennsylvania geležin 4 4
niokslaines, vietoje palehffį
bendradarbiams rašant ant abie taip toli "pirmyn", kad at
keliu, parankiausia vieta iš Draugą" su pakelta mopos
gali
siųsti
delegatus
Kasos
globėjai:
jų pusių, dagi smulkiomis raidėkesžia. "Draugui" priguli
^inus {kurti savąsias ir t.tj
lipti
ant
"Union
Station",
o
sirado.
.
.
piemenių
eilėse,
kaipo
ir
pereitais
metais,
t.
mis, redakcijai labai dažnai pri
Juos. Vasiliauckas,
B & O gel. vieša padėkavonė už gražu
Ką tas viskas reiškia? A | !
sieina perrašinėti atsiųstus rastus. Lietuvos piemenis gieda:
y» nuo 20 iki 50 narių vieną atkeliaujantiems
(i
šiais metais patarnavimą.
i vis stoka liet. kunigų^
112 N. Creene st.,
Ta ožkelė e i h i - c i b i , N*
delegatą, nuo 50 iki 100 du Oamdcn Station".
Norint, kad raštas tilptų arti
Reikalaujame, kad Tanakaip tai klabinantiems daij;
miausiame numeryje, rankraštis
Baltimore, Md.
Komitetas rengimo seimo:
delegatu. »Iei kuopa turi ma
Ta avelė fiiri—biri,
reikia pristatyti spaustuvėn ne vėnevičiflus menadžeris Kai.iausiai atsakoma, gimdlįf
Kun.
J.
Lietuviukas,
žiau
kuip
20
narių,
delegato
Ta
degloji
Svieku-kvieku,
Kun.
M.
Pankauskas.
oau, kaip 9 valandą išryto antra
seimui
takias apverktinas aplinkW
J. Vasiliauskas, daevskis atsiųstų
dienyje (utaminke),
siųsti negali, bet ji gali su
Ta žaloji milu—raliu,
445
Park
Ave,,
l'jk Labai abejotina. Ben^
J. Karalius, 8us-mo protokolų knygą!
sidėti su kita maža kuopa ir
ir t.t.
^ i
Brldgeport,
Conn.
1«UH čia tiktai priedattg«<į
A, Laukaitis, Padedame tvirtą protestą
"Lietuvos Žinių" ben sudarius reikalaujamą skai
P. Grajauskas. prieš Tananevičių ir jo lei Kun. V, Visgirdą, k n y g i ų ^Vičiaus prisižiui'ėjus patiki
tlių, gali vieną delegatą
dradarbis rafiuoja Šitaip t
190 S. Meado st„
džiamą "Kataliką".
Vilko
mysimo pirmutinę šioki
REDAKCIJOS
Tas Smetona 'sviepu-viepu\ siųsti.
^MlkesJBati'e, Pa.
avies kailyje mums nerei
pasielgimo priežastį, sva
Tas Kubilius *kaka-ric-ku\
Seimas
prasidės
su
sv.
Mi
1
, i
—-»
kia.
A.
Urbonas,
Mausią
tiksiąs
norą
pavers
Arthiantics
seimui
orga
Tas baltinis "pliauškų- taus niomis šv. JonO Krik. lietu
dvasiSkas vadovas,
6-sios
kuopos
sekretorius.
n
įaažcsnės, silpnesnės taut
kų vių bažnyčioje. Visi broliai ne pasirodo įvairus sumany
S. L. B. K. A, seimas po
Kun, M. Pankauskas,
greitesniam
amorikonisaį^
akių. Visi metai praėjo Su O ta \\W\H "dtuubrų-dam- delegatai meldžiami atvykti mai ir įnešimai busimam sei
445 H r k Ave.,
\imui.
mui.
Tai
labai
gera,
Bet
kaisivienijimui ramiai, Nebuvo
brų". ant šv. Mišių. Po Dievmal8. L. R. K. A. 70 os kuopos
Brldgeport, Conn.
— Neims dviejų gentka
kurių
kuopų
įnešimai
neap
t ų ginčų, kurie viešpatavo
Piemenėliai s«>mojinges- dybei prasidės seimas poĮnešimai X X V I tam sei
(vių, mano sau geradaria:
organizacijoje pirm kelerių ni uS pimieivių organo ben bažuytinėje salėje ant kam galvoti, iššaukti ne gyveni
mui.
kad lietuviai, kurie ftiandia^
metų. Neromios dvasios at- dradarbius! Piemenų ralia po Paea ir Saratoga gatvių. mo reikalais, bet nesupra
VARGONININKŲ REI yru po globa airių, nustot
70-oji kuopa reikalauja:
simetč nuo Susivienijimo, ga vimai patenka i folklore Ir Kuopų sekretoriai yra mel timu organizacijos dvasios.
i»uve lietuviais.
Tai puiki
KALE.
1. Kad butų sutaisyta kuo
ri įmonės i jį įstojo. Valdiš* tampa mokslo nuosavybe, džiami kuotrunipiausiai su Prieš porą metų kai-kurie
kas raportas rodo, jog 8. L. bet pirmeivių "sviepavi- rašyti kuopų nutarimus ir aSmenjs, žinoma, tie, ką ne greičiausiai aiški, visieue
No. 22 i 4 Draugo n tilpo ^ ^ ^ ^ a ^. . .^ gyvas
Delegatų mandatai turi nuovokos apie farmas, suprantama konstitucija.
R. K. A. turi 5006 pilnus sa-- mai M ir **dumbravinmi" ei norus.
straipsuįs, p. .J, Stulgaiftio itjas... metas dapildyti prap
^ ^ ^ ir^ ^ragino,
^ ^ ^ ^ kad
^ ^ ^ Hus^ ^ ^ 2, Kad seimo protokolai* raginantis vargonininkus su letėjusias e i l e s . . . Ir atsiep;!
narius, vadinasi,
nelabai na šiuksl\-nan ir tampa jvai* turi būti atskyrimu nuo įne- ^šaukė
kiek mažiau už S. L A., ifi rių nesvarių vabzdžių mais Simų parašyti. Skyrium pa tnas pirktų farmą seniams j nebūtų pragaišintas, kai] važiuoti i Jialtimorę ant 31 hiania, Šiandien, vaikufiiap|
Pasirodė, tai atsitiko su praeito seimo gegužio, t. y. tuo pačiu laiku, privesti prie pirmos kmmrcĮį
duoti mandatus ir skyrium ir našlaičiams.
kurio daug sųnarių iSėjo dė tu.
įnešimus, įnešimuose neturi kad farnia Sus-mui butų to protokolu, bet kad butų ap kaip ir S. L H. K. A. sei jos svetimtaufiių sesorų i
lei nesusipratime už naujų
būti užgauliojimų ir burnio- kia skvlė, kurion visas tur- skelbtas organe kuoveikiau- mas, Kad beyeik, jei ne vi i jai radus liet. kimigui re 1
konstitucijų ir mokesčių pa
m tikėti "Darb. Vilties" jirnų. Delegatai meldžiami tas palengva nugarmėtų, jo siai visų sąnarių žiniai.
si, tai dauguma vargoninin Ida išpažinties klausyti anj^
kėlimų.
3. Kad seimo nutarimai kų priguli prie S. L, R. K. hi kalboje, šnekinti ir nekito
Vienas tik nesmagus daik korespondentui, tai garsus yra pasirengti ir turėdami kios bandos visuomenei nebutų ištikimai
išpildomi, A., tai p. Btulgaitis patarė taip.
,
universiteto laiko apsvarstyti savo kuo atnešes.
taa nit'.'itidė fiiaip jau giedrų " Va I pabaiso
Be to, protauja jie toliau^
Šito gi dalyko da nesupra kad tie, kurie apsiima atlik pasistengt'kiekvienam gauti
Susiv, pndanąc: pirmasis studentas", kursai vieton pų įneSimus, kad per seimą
m čia reikalingas tarp ttt-i
praeito seimo' sekretorius mokinties pats, važinėja po galėtų juos gerai išaiškinti. t a New Britain'ės kuopa, ti kokj darbą, ištiesų jį at už delegato i S. L. R. K. A.
seimą ir pasinaudojant pro pačių katalikų toksai aStruį
nenpškelbė seimo protokolo lietuvių kolonijas ir mokina Tevadovauja mumis viena kad ji vėla savo įnešimuose liktų arba taptų nubausti.
4. Kad prezidentu taptų ga galima bvw atlikt vaka skiriumas ir papročiuose iįp
ir paslėpė ar nudėjo proto* žmones, pats nieko nemokė prakilni mintis: Sus-mo la atnaujina seną ir in mados
išėjusj tanuos
klausimą. paliktas tas pats p. J, Kik- rais ir vargonininkų seimas. kalboje, gi kas svarbiausi^
kolų knygų, užslopindamas damas, nekokią turi ižkalbą. bas.
tokiu būdu va)diškųjų Su- Štai keletas iiedelių i* jo
Rumanytnas labai puikus. >;monių dievotume bei apa^r
Te gyvuoja lietuvių kata Ne\v HritainVs kuopa da toraitis.
tik neseniai susitvėrė, vadi
Stengiasi visomils'
5. Kad centro sekretorium
laikytos viename likų Sus-mas!
siv, istorijų ir seimų nutari kalbos,
Taigi draugai vargoninin i(ose.
nasi, grinorka, tatai nėra ko taptų išrinktas tas pats p. kai, įsidėmėkime 81 gegu spėkomis priversti iSblaį?
mus. Oulima sakyti, kad vi Pennsylvanijos miestelyje:
Su pagarba
stebėties, kad ne/ino Susivie K. K rusinskas.
*4Kada vaikimiH su mer
sus metus nuo 25 iki 2(1 sei
žio ir sulaukę keliaukime Icytas taiitelcs persiimti vj*
Jonas Rikteraitis,
nijimo Istorijos ir atkarto
ti. Kari dvasišku vadovu visi i Baltimore nepaisyda .su tuo, kas jų yra, neduoti
mo Musiv. gyvavo be bega gina susituokia ar kitą ką,
S. L. H. K. A. pirmsėdis.
progos palaikyti svetimas
ja kitų nesąmones. Paveik butų ir toliau kun. M. Panimgimdo
kūdikį
ar
kitą
ką".
linės paramos. Dėlko p. M
mi ai* seimo delegatas ar ne,
įautiskumas, bet slopinti tais
dan, pereitais melais * Drau kanskas, nes pagiliame jo
"He apsivedimo žmogus
Kadmevskis iškirto tokį nenes tai Ims prakilni mums
pats, kad liktų žmogus ne
fcknnų šposų organizacijai, niekam netinka ir Imtinai X X V I Seimas 8. L. R. K. A. go' leidėjai padarė didelę darbą velykinės priedi-rinė* diena.
lietuvis, nei svetimtauti^,
auką apsiimdami savu laik atlikina* reikaluose.
UBO geriausiai jis vienas. U reikia apsivesti ai' kitą ką."
Nepasigailėkime,
dramjai,
Baltimore, Md.
nei katalikas, nei stabtne)*
raštį siuntinėti Susivieniji7. Kad organu pasiliktų
"Apsivedant nereikia žiū
Šalies žiūrinčiam išrodo taip,
išmest
keletą
centų
kelionei
44
• lis.
\
Panedėlis
!><)
gegužės
y
m
j
m
o
nariams
už
2
4
U
centus,
i
tas
juits
Draugas
rėti
nė
jokių
turtų,
tik
reilyg čia hutu veikusi keuo ki
(kalbu apie tuos, kurie ne
Kaip lenkų pol
to ranka. Siekis to nes va
taps išrinktais j delegatus
rnus darbo aiškus — buvo
bandyta atkresyti Susivioui
^
3
jimui už tat, kad vienam lial ir .a k l k laiku p o n r i . - l t t i t m U i g o . a - mUtonril JO- lik... o n p u d M ^ a i » T O l«ik m j a u d i n t u a ,t jn . ,1. . - k ( ) j ( , k l „ . | j | n i m K v k k n „ ) ( ; .
\M vai. ryto livtuviikoj Sv.n.Stį . l v . u l . a i pndidi.vo, ,.a ; k o ^ M ^ n M « p M ^ « J M h n , . apie invo raikalii*. npio į « ; «••« dnr uucgąnvo. D a r o a |
laikraščiui nepasisekė i»i~ kyn> «r• kit» ka"..
j • V \ ra« j wy wlf H t u riju*-1
gauti už organų. <<al
ir kitokie tikslai pasijuokti, k
kad vat be manės negulite
apsieiti, ir t.t.
bet reikia
ar k i t , | | « l G i l t o s
ir
^ v e i k i s į i m s «tf M
Pį^*
M J *
^
J
j
^
^
K* Strumskis. ama džiaugsmo t«l(^gr|ih ;;
ikaHHjžiautfti, jog tie tikslai C-studentas
saldus Žodeliai. Be f)į
.
tapo n«»atM«»kti. Įvyko psab Juokiasi iš j . net pmn<dviM t ru m ^ prakalba gerb. d e l c t u s t a i p a l i k t i - D m u g ą - o r - M£ ^ J ^ . į S t
P. 8.
o, rf-ikalinira.
«HŲ sjmeft skundos žiiuj
V i t U n t e l M u v i u ka- mum. Tai praktiniof W$rm £ * * * * ) » W W #»gf> •«•
nūs t o žodžiai: Deaiderin po« laikraščiai.
Voljrk stud*M» giiinl
**<* BnUimo**ė« r a r K o n i m a ^ e l į pridėti.
kansiviikos *rw-Skoki mi|»lv»jo ineiim#! Jei ; žinia Uiir
i)
tul Kv^nlies pačiam vieton talikidk«i
eeaterum peribunt!
I«!IKIHKC* Kareiviuos anrahj«»K| « i p i " T - •
"71*11
VA ^ I A ^ M U M ^ i t a i
tt^tkmintu
šauti sale
tiiOĮS Žodžius šiame atvt,
juokus ar kita ko is savvs
iukfantiinia ir g ! * i N
i š l y d i kardinole tuonvi ift-S^I laikm^i 24 eentų v^rtM { m«m» atnkait<is su vi#o«n auliotuvinti iii
ryti*
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Ponia Bed\\iiuenė, matydama, kad jis jau s m a g e s ^ l l i n i U g O 'AjfCtll
eista.
—
Buvo
paskiau
m
>is, užsudė sriubų ir pritrupino jon jsauao ragaišio, su
y
. n
po baisių persekiojimu atė
CHARLES
DICKENS.
visa atida atlikdama Ja svarbų darbų, Oliveris griebėsi Rev. J. Sutkaitii,
Kritiki
ję laikai svieaestii katalikų
n/ valgio nepaprastu ėdrumu.
tikėjimui, bet šiandien mato
2132 Sarab at.,
Vos
tik
jis
(labaigė
paskutinį
šaukštų,
kaip
kažinkas
mo gr|žtant beveik pirmutiU Pa*
Verte JONAS KMITAS
Praktiškas Angliškos Kai niuosius krikAėionijos am
negarsiai pabeldė į duris, — Meldžiu į vidų, — tarė senuboa Rankvedėlis paalinoki- žius. J k\irių tik šalį, į kurti)
jiė, ir ant tų žodžių įėj»» p, l>ronlo\v.
K, Strumski
(Šoku.)
nimui skaityti, rašyti ir kai- puse. tik nepažvelgsi, visur
Senis ponas žengė į vidų taip smagiai, kaip reikia
190 High st.,
betl angliukai. Sutaisė S.
Bet pirmiau ne kaip nusiėmė uuo kaktos akinius ir įsiBrooklyn, N. Y.
rasi didesnį — mažesnį įvai
Žinoma,
kad
ne,
tarė
daktaras,
žiūrėdamas
la
|P; Tananevičia. 1911 nu
dėjn rankas į kišonius, kad geriau prisižiūrėjus Oliveriais budais veikimą prie* bai gudriomis ir užganėdintomis akinus.
Nenori
nei
Spauda ir lėšomis "Kat&liriui, jo veidas navatnai susiraukė. Nors Oliveris buvo Juozas Miilisuucko*,
Katalikų
Hažuyėia,
prieš
gerti
i
'.«
Poi'est City, Pa.
fco*\ c hieago, 111. (63 pusi),
sumenkęs
nuo
ligos,
kaip
šešėlis,
vienok
pagerbimui
savo
Taip, aš noriu gert, — atsakė Oliveris.
Angtj kalbus ra&yha nei- nnisų tikėjimą, prieš dvasišgeradėjo, padarė pasistengi
atsistoti, kurs pasibaigė
kija.
\'is
daugiau
ir
daugiau
T. Kiaievič Box 167.
Lygiai,
kaip
aš
atminiau,
ponįa
Bedvvin,
tarė
nenuosekli, ir žodžiai
tuo, kad atgal sukniubo į kėde.
•—• .Ink visiškai įgimtas dalykas, kad jis nori
Miuoraville, Piu
rantai reikia ' ištarti ki- randasi atšalėlių, bedievių, daktaras.
Teisybę pasakius, dalykas buvo tame, kad pono
r
tf*
nekaip jie yra parady žmonių be gyvenimo tikslo. L erti. Galite duoti jam arbatos ir truputį ragaišio be Broiilovv širdis, būdama taip didelė, kad jos užtektų še
r
rffS
M. Karbauckaa, 52 G,
ti. Todėl anglų kalbos vado- Tyrinėjant, to viso prie sviesto. Neužklokite jo perdaug šiltai, bet taipgi dabo šiems paprastiems žmonėms, išspaudė apsčiai ašarų, kur
Su. Boston, Mass.
v41lų sunkiausioji uiduotis žastį rasime niekinime to. kite, kad nebūtų jam peršalta. Ar busite taip gera f
rios vertėsi iš jo akių, kažinkokiu bidrauliniu bndu, ku
i.:
ką
šv.
tikėjimas
savyje
turi.
Senukė
turstelėjo.
Daktaras
paragavęs
šalto
gėrimo
supažindinti mokinius su iš
rio išaiškinimui, męs neturime gana mokslo.
J. Mikutaitia,
joje
niekuomi
nepamatuo
ir
pagyręs
jį,
išėjo.
Belipant
jam
trepais
žemyn,
buvo
tarimu. P. Tananevieia tos
— Nabagėlis vaikas, nabagėlis! •«— tarė p, llronlow\
1327 Hebeeea st., S. Ęl
toj
neapykantoje,
apleidime
girdėtis svarbus ir turtingas jo kurpių girgždėjimas.
užduoties gerai neatliko,
atsikosėjęs, — Aš širyt lyg užkimęs, p. Bedwiniene. Man
Allegheny, Pa.
religijiuių
praktikų,
įgimto
Polam
Oliveris
vėl
užmigo,
Jam
pabudus,
jau
buvo
Pnw "neek" ir "hand" —
bangu, kad nusišaldžiau.
joj
puikybėje,
nepripažini
netoli dv\ likta.
tai, pritaikius prie tų žodžių
- Tikiuosi, kad ne, tamista, — atsakė Bedvvinienė. J. Bartofieviėo,
»
lietuviška rašyba, ne "nok" me Hažnyėios, autoriteto,
4417 Manhfield aveji
~~ Aš viskų išvėdinau kuopuikiausiai*
Senukė
meiliai
atidavė
jam
labanakt
ir
paliko
jį
M H
ir Vhend": e
abiejuose blogame jaunuomenės iš
Ckieago, 111.
Nežinau, Bewįnieuį, nežinau, — tarė p, Bronlo\v.
uluboje
kitos
nutukusios
moteriškės,
kuri
atsinešė
su
sa
lydžiuose isaitaria nevieno* auklėjime užsikrėtime virus
vim maži) pundeli, maldaknyge ir naktinę muėe, Užsidė -— Oreiėiansia, man rodos, turėjau šlapių skepeėiuke va M. Urbailaviėe, Box
dai (p. 9). Kuomet ilgas « i " nuo kito ir tĮaugelyje kito
jus muėe ant galvos, o pundelį ant stalo, senukė pasakė kar prie pietų, bet tiek to. Kaip tu jautiesi, mano mielas?
Thomas, W. V,
(ii) skamba lygiai žodfcuav kių dalykų. Tusiau priežas
Viii
Labai smagiai, pone - atsakė Oliveris, — Aš tikrai
Oliveriui, kad atėjo jį padaboti, ir prislinkus kėdę prie
M
%
'' m
tis
prašalinus,
išnyks
visi
se: sl»>ep* ir "drenm'\ p.
•m
J. Antanaitis Bos 22,
labai jums dėkingas už jus' gerumų.
J. T. pirmam duoda istnr- neva bedieviai* atšalėliai, ugnies, ėmė suausti, kriokdama ir šniokšdama ir tankiai
Sucypi*, Pa.
Smagus
vaikinas,
—
tarė
p,
Bronlovv,
drąsiai,
kai}
knapsėdama
su
galva;
bet
tas
jai
nieko
nekenkė,
nes
pa
4
Uįfi ibipo <aliip", o antram visi susiras savo gyvenimo
m
tik kaipo "drim". " E a s i ' \ tiesų kelia ir tuomet žmoni budus ir druėiai patrynus savo nosį, pradėjo snausti iš- įmanydamas. — Ar davėte jam kų valgyt, Bedvvinienor J. Versiackas,
i
i
naujo.
Kokiu
namazmi,
kg
f
65 Davidsou st.,
"eheoks" nėra ištariami i\ ja bus tikrai laiminga*
Naktis
slinko
tolyn.
Nekurį
laikų
Oliveris
gulėjo
pa
• Jis tik ka išvalgė puodų, puikios, riebios sriubos Į
Dabartinis popiežius Pius
Lo\vell, Alass,
*>Ūtf\ a ( W \ taip-pat nie
budęs
ir
tėmijosi
į
šviesos
spindulius,
atsimušusius
ant
tamsta.
—
atsakė
p.
Bedwinienė,
biskį
pasistiebus
ir
už
kailttrfStaria "hlood", kai X [patingai atkreipė savi) lubų, arba vadžiojo akimis po neaiškius dažus sieninės poJuozas Akovičluli P,
po "niood". Anglų kalboje' [atida, \ sugrąžinimų pirmųjų piero\s, Tamsa ir tyla kambario buvo labai iškilminga; dėjus drūtų balsakirtį ant paskutinių žodžių, kad paro
Siiver Creek, Pa.
yra skirtmnas tarp "\vater** krikftėionių paproėio — tan ir kada faikisėjo mintis sau perstatė, kad mirtis per daug džius, jog tarpu pamazgų ir gerai išvirtos sriuoos negal Į
būti jokio ryšio, nei panašumo.
į
ir f*TbtqrM, o p. rr. padare kios net kasdieninės konntdienų ir naktų sukinosi apie jį, o gal dabar tykoja, - tai
— Uft — tarė pį Broniow, lyg krūptelėjęs; — pon». Vincas $tasovįče,
v j e n ę i r k i t ^ u v o t m u , \ Yra nijos priiminėjima; jo noru
349 Hftmilton at.,
jis užsikniaubė į pagalve ir karštai meldėsi prie Dievo,
>tikln .portveino butų jį daug daugiau sudrutine,. Ar ne,
ir daugiau klaidų ™ bet i&« Vra omuia reataurure in
Clraud R^pid8,
Ilgainiui jis užmigo tuo giliu, ramiu miegu, kurį Tarnai Balti?
Išbristo;
leido
Komunija
leidimas gražus, o noriutik gali atnešti išsiliuosavimas nuo kentėjimų, ir iš kurio
— Mano vardas Oliveris, tamsta, — tarė mažas li Jonan Leipus,s
eiam pramokti anglų kalbos priiminėti uet mažiem* ka«
skaudu ir nesmagu pabusti. Jei toks pasilsys butų net gonis su didžia nuostaba,
jdykebams,
kurie
jau
prade
siokia-tokia.pa1022 Bay st,,
B
mireia, tai kas iš jos norėtų kelties ir grįžti išnaujo prie
da
atskirti
jų
nuo
paprastoj
~~~ Oliveris, — tarė p, Bronlouy--- Oliveris koks)
ir negalime jos
Supqrior, Wia.
kovos
ir
nesmagumų
šio
gyvenimo;
prie
rupesėių
šios
maisto,
jei
turi
išsidirbę
Oliveris Baltis, eb?
papeikti.
dionos
ir
netikrumų
ateities,
labiausini-gi
prie
liūdnų
pra
pirmus žingsnius dievotu
— Ne, tamsta, IVtetas, Oliveris 'IViatas.
f P. J. AUįler,
eities
atminimų!
mą IMdi tai yra šioji popie
— Juokinga pravard*! ~ tarė Mnil pouas. — Dėlk4
Lithuanian Storo,
Jau
seniai
buvo
diena,
kada
Oliveris
atidarė
akis.
žiaus
malonė,
tiktai
mes
ka
8. Antoni, S. f\ D. Tan
tu pasakei magistratui, kad tavo pratflrdė Tarnas Baltis i
Atimi, Mass.
Jis
jautėsi
linksmas
ir
smagus.
Liga
jau
laimingai
per
•
kloji Komunija, Is anglų talikai privalome prie to
— Aš niekados jam to nesakiau, — atsakė Oliveri *
i M
Pr. S. Karbonas,
kalbos vertė kun. P. Hauvu* prisitaikinti ir praktikuoti, sikeitė, ir jis vėl priklausė prie šios pasaulės. [ tris die su nuostal>a.
i:.
nas
jau
jis
galėjo
paramstytas
pagalvėmis
sėdėti
kėdėje,
o
nepasilik*
be
vaisių,
8u)yg
P
2422
W.
«9th
st.,
Tas
išrodė
taip
melaginga,
kad
*mi*i
pouas
pažiurę
suitia, Wa
Conn,,
dabartjnio popiežiaus nej- bet kadangi dar buvo persilpnas vaikščioti, tai ponia jo rusėiai ant Oliverio, Bot negalinta buvo abejoti? pr<
>, 111.
1909 i n.
krikščionijos stenksime žmonijos atvesti Bedwin nunešė jį žemyn į mažų gaspadinės kambarį* ku visus išblyškusius jo veido dirksniua kalbėjo teisybę.
Pirmuoae
I'
Pranas
Smolonskaa,
ant
tikro
kelio,
vedančio
j
riame
gyveno
ji
pati.
Pasodinus
jį
pas
ugnį,
gera
senu
—
Čia
kokia
uora
klaidai
—j
tarė
p.
Bronlo\v,
Not
amžiuose, o jpatingai tuo*
v
71
Hudsau
ave.,
ilgaą?3M*»
jei
neįvvkdjsima
kė
atsisėdo
šalia
ir
labai
nudžiugusi
iš
jo
pasitaisymo,
sena priežastis jo pažvelgimo aut yįdko buvo prašalintu,
uitt, kuomet katalikų ttkėBrooklyn, N,
tai vienok sena atmintis apie vaikfefcĮo panaituną \ kalinjuptts kuolnblauaiai buvo tojo papročio, Vlskų galimo pradėjo labai grandžiai verkti.
— Nepaisyk manys, mano mielas, — tarė senukė, — kokį žinomų jam veidų buvo taip stljiri, kad negalėjo atU
I
persekiojamas, jojo išpažin {atnaujinti Kristuje, omnia
St.
Petrii&k«vi5o,
'
1
tojai baisiausiomis prieinu* restaurare in ('bristo vieny- HSM tik užėjo paprastas verksmas. Matai, jau perėjo, traukti nuo jo savo akių.
ii V
22aE,6thst, i
ir aš vėl smagi.
Įdamiesi
su
Juoju
priimant
— Tikiuotd, kad tamista nepyksti ant manei t — tai
ifemis kankinami, vienatine
Mt, Carmel,
— Tamista esi labai, labai gera dėl inanes! — tarė] re Oliveris, pakėlęs ant jo klausianPtas akis,
J
|
j
savo
Širdį
kuotankiani&tvevmc ir B |
Oliveris.
— Ne, ne, — atsakė ponas. — Bdt kas tai f Bed\vini<i M. K. Petrauskas,
jk-jie rakdavo ta
—
Tai
niekis,
mano
mielas,
—
atsakė
senukė,
—
ir
Kaip knojis reikalanja
minu* &ven3iau*io sakra
415 Mlddle st.,
tan netori nieko bendro su sriuba, knruj jau laikas tau ne. Žiūrėk!
kasdien
net
po
kelius
sykius
mentu. Tasai Dieviškasis ale
Kenosha, Wta.
Tai knlbedimum jis sparčiai parodė pirfttn paveikslo,
valgyt. Daktaras sake. kad p. Bronio\v jau gali tavo
los maistas tankiai įgilina priimti valgj» tnip pat yra ir šiandien atlankyti; taigi muma reikia pasistengti kuo- paskui vaiko veidų. Kūdikis buvo gyvu paveikslo \>iĄ
ma*, priduodavo jiems dau su aiela, kuri reikalauja geriausia išrūdyti, nes juo gražiau mes išrūdysime, juo našumu. Akis, galva, lupoa, — t l # 8 buvo lygiai t«| A. UrbouaviSe,
giau spėkų,- sustiprindavo dvasiško valgio ~~ Sv. Sa labiau jam patiksime.
329 Biver stH
pats. VeJdo išreiškimas buvo taip panašus, kad mažlauf
kramento.
Nes
jeigu
u'eprilipnesniuosius
dvasioje;
Plyitmuth, Pa,
|
Su tais žodžiais senukė ėmėsi šildyt puodų sriubos, sia linija buvo pratiesta su }stab|u tikrumu.
nv<l
kunižko ar kuri taip buvo riebi, kad jų prigulinėiai atskiedus, — du
kiekvienas karatai tikiuty- imtttinimt t «
Oliveris nežiimjo priežasties to staigaun suSukhUi|
sis krikfceiouiH
randavo ba paprasto valgio noris per rnojo Oliveris, — galima butų iškelti gerus pietus šimtui taigi nebūdamas užtektinai stiprus, krūptelėjo ir apa - Juossaa Podžukynas,
Šveuėinusiame; Sakramente vienf tiktai dienų, tai jau penkiasdešimts elgetų, pagal mažiausių apskaitymų.
1338 So, Caual Si. •f
po. Tas jo apalpimas (Juoda Šios Istorijos raSėjui progij
mūsų
jėgos
susimažintų.
energija ir vilti- — PasiatipLgO, Ilk
— Ar tu myli paveikslus, brangus? — paklausė se dapildyti p(»rtraukų apie du jamm augintiniu to linksmo
kad
nebt'Kalėtuinėme
nieko
m
arinę tuoju maistu $jo k a 
nukė, patnaėius, kaip Oliveris su didžia atida įsmeigė sa jo senelio ir tęsti pasakų toliau.
m
siai ant viaokių kentėjimų dirbti; panašiai dedasi ir su vo ak|s į vienų jmveikslų, kabantį ant sienos, priešais jį,
Kukėius ir jo puikiai ižauklėtas idraugas Bates sykiu Dom,M.AudruHouis,į
ir kraujo praliejimo ui Kris siela, Be to dvalfiko matato
— A& tikrai nežinau, — atsake Oliveris, neatitrauk su minia besivydami Oliverj, iŠ priežasties jų neteisingo
65 Davidson st.
!
žmogus
negali
iltverti
getų ir Jo šv. BaSnycin.*.Nuo
damas akių nuo paveikslo; — aš taip mažai jų maėiau, užgrobimo pono Bronlo\v savasties, labai pagirtinai ap*
Lowell, Mass.
tų kentėjimų niekas jųjų ranu», siela pasiduoda įvai kad vos numanau apie tai. Kokį gražų, *aldų veidų turi sirujnno savo išsigelbėjimu.
negalėdavo atitraukti bei rioms pagundoms, linksta ta pouiat
Kadangi asmeniška liunsybA yra viena didžiausių Ant. TuSkėnia Box 11*Į
prie
nuodėmių.
Ir
juo
kas
— OI — tarė senukė, — teplioriui visados nupiešia teisių tikro anglo, tai a£ beveik nei nereikalauti skaitą
sulaikyti: nei svieto tortai,
Plymouth, Pa,
nei titulai* nei žemiškoji reelau tajl maistų priimi moteriškes gražesnėmis, nekaip jos yra, kitaip jie ne t<gui priminti, kad tas vaikinų pasiėlgimaa turėtų juoda
garbė. Mirtis ui savo Atpir nėja, tuo labiau atsitrau gautų darbo, vaikuti, Žmogui, kur* išrado fotografijų augštai pakelti akyse visų viešų ir patrijotiSkų vyrų; nes JUlius Bukantas,
kėja būdavo jiems saldi, ma kia nuo savo Sutvertojo.
mašinas, reikėjo žinoti, kad jam nesiseks, nea tai perdaug tų jų ntpestį apie išsigelbėjimų užtvirtina maža įstatų
94 Blackstone st.,
Daugelis nenori taukiai teisinga. Perdaug teisinga, — tarė senukė, širdingai BU; dėstė pamatus svarbiausių gamtos darbų, Tie gaivoerijd
lom
knvga, kurioje gilųa ir sveikai protaujanti galvt)ėiai lĄ
i, Mass.
Dievaži kas butų buvę sn priiminėti Komunijos, kas sijuokus iš savo gudnuno.
sutraukė gamtos veikimą tik iki taisyklių ir teorijų i 4
pjrniųjų laikų krikščioniais mano, bftk yra neverti. Ne
— Ar šitas yra panašus, poniute?
u/klausė Olive- braukdami iš ten širdį ir visokius prakilnius jausmui
^
Jonas Bamanauckaa
ir mūsų Balny Jin, jei ne galima, teisybė, priiminėti
Mat, tokie dalykai, kaip jausmai, privalo būti tik po koj"
135 Ames st.,
—
Taip,
—
tarė
senukė,
ant
valandėlės
atitraukus
mirtiname
nusidėjime,
bet
tankioji Komunija; iJ kur
dėdienės gamtos, kuri visų yra pripažinta stovint vi
' Broekton, Mass.
butų sėmv »a\i galv tttose daug y p atsitikimų, kad, akis nuo sriubos, — tai portretas.
skaitlingų moteriškos lyties silpnybių.
— Keno, poniutei — klausė Oliveris.
kentėjimuose, tyj'oniAkuo nežiūrint \ panašius many
Jei aš norėėia di\ toliau išdėstiniėti grynai filosofiškų B. P. Miškinis,
— Iš teisybės, mano brangus, tai aš nei pati nežinau. tų vaikinų pasielgimų, jų delikatiškame padėjime, tai ntse persekiojimuose, kurių mus, gali prie Dieviškojo
Box 124, 35 Arthu*
stalo
prisiartinti.
— atsakė linksmai senukė.
baisybes niekaądar nejaten-i
rasėia jį d* toj' aplinkybėj' (jau pa minėtoj ' šioj' pasįMostelio, Ma«a.
kliū
gė ir neįstengs aprašyti; val PraŽaliuimui {vairių
Tikiuosi, kad jis nėra panašus nei į viena, katrų koj*), kad juodu tuoj* paliovė vyties, kaip tik pamatį,
M
Tankioj i mudu pažįstava. Matyt, jis tau patinka.s.
gu tikrai pasakyti. Oal ne t ų ši knygelė:
, kad visų akįs tapo atkreiptos ant flugauto jau Oliveri >; F. B, Veraocky,
257 So. 33rd st.,
gaudami iš niekur paramos, Komunija" kiekvienam ga
— Jis toks gražus! — atsakė Oliveris.
o paveikslof — i r kad po tam tuoj* juodu grįžo namon artimiausiu keliu.
So.i {TOmaha, Neb. |
imbteke spėkų ir neturėda li geriausiai patarnauti, kiek
- Bet tikiuosi, kad tu nesibaidai tis, kaip Oliveris; <*1a aš nenoriu tvirtinti, kad yra papročiu garsių ir mok vmi iškur jųjų pasiiemti, bu- vienas jų nusipirkęs ras joje tarė senukė, su didžia nuoataba patėmijus
jtų galvoėių sutrumpinti kelių, vtKlantį juos prie kokių
Stanislovas J. šabais
tų išsižadėję Kristaus, savo pilnų tųjų kliuėių bei painių Ivg išsigandęs žiurėjo į paveikslų.
~~m ^
^ ^ ^ ^ ^ « v. ^ »
- ^
m^
1
Box 239, Le\vi8tofy
paragnnmų.
Q| ne, ne! - atsakė greit vaikisėias; ~ bet tusi nors išvadžiojimų. Priešingai, ^ t ^ l f ^ ^ f
•tikėjimo, Bainyfios. amži išaiškinimų,
i
nojo gyvenimo; gal tie ken datig gtužių išganingų min
Pr. P. JuikoviJe,
tėjimai butų buvę kaHųii Sių;
131 Jackson st.,
Oerbiamajam kun. P. Sau
•kandus..,
Lawrcnce, Mais.|
Jeigu tad taukiąji komu- rusaiėini už išvertimų ši<»
oija buvo visados pastipri brangaus veikalėlio reikia ^ Nrtaoklk ttjį! vaikeli. Tu
T . ; .ir«»' f viekas
,«. i-i.uki,uo Ii
«,
Tu ,.si- .*il,.n«.«.
^ M polii-taukim*
» k-kių
kokiu norn
m»w aunkiu
sunMy^ aplinkybių,
apimicyDiy, gaim
gauncą,
Jonas Galeckas,
tarti aėių.
Klaidų kaip
nimu tikintiemaiems,
k
S
k
i
i
P
v
k»a
j.«
u,«!aHm*
uik.nkti.
Ir
taip
P
^
^
l
™
*
?
*
^
J
į
j
į
109 &b. 3rd st, 1
spaudo* taip te Yertiiuo. bu ligim. Turiu nuristi taTO
ji aiT.vje turi didele
W
a,»«k . padarius,
kaip pwk*, ktat. vvilkina
^ > •—W « ^ ' ^ į Š__. _ " ^ f f i L į 'ft ,S8
r
Brooklyu. N. ? . į
abi'jottėa, užtektinai. — Vi tjitu.u. « taip! ~
nepaprastų veikimų ;
tore
m
į vartoti viacjkiua pragumu*.
»
;praguoiua. nca aiakia juos i«w«na.
Moniikųjų sielų, todėl tan sa pavli^utluė knygutės forkus priėmimas Aveuėiausio- IIIIIII^^I cnn
Kun. A. Ežerskii,
SAVV J
jp Bukranicnto, t. y, tankio traukiamo, nea ntttjrg euro
5447 S. Wood rtį
jj Kpmuniju neprivalo irpierių Iteturiv **smeriko U l i a U t i i S * * , k a 4 a ^ W t j o p a l i u r r K
CMeago, |Q,
atrtlvalfiittM a ^ » v „ n,k«lo.
dalmr būti p«aikta, I
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

OLIVERIS TVVISTAS.

ii;;

ii

I
Į- •

ii

Ii!

1

•

•

•
l

I
!i

1

•

H

3

[F

i:

J

j

i

•

«* i

I4i

:

i

i

.

«

«

«

.

1

•

;r

Al
' į

n
m

Ai b$i
ii

I

•H

Ti 1 '

H mm

Ir'
:

mm

•

DRAUGAS
msmsBsssssssm

-

I! JJl'iJ'.lJ.lUi^i.JiB.UU.lJU

<m*m*ę*m n u **»••

»<m mnn'.iMiion.'i i »įi

•sss-J1W.111

•.!••

' ! ' , ( . . ..

JX

•SSSmSSmm

go ir-gi beveik tokia pat di-įP., Oasilionis ,L. Oasiiionlf
durna balsų. Pasirodo, kad K., Kanuisutickas M.. Viatskiros valstijos nori už-niauckas M«, Astramska>
v
laikyti pilna savyvalda ir V., Astramskas K.., Nimaii
yra priešingos įsikišimui į uavicius .L, Norvidas A., tg
MKK8IKO.
iu reikalus centro valdžios A nataviėia M., Pečiulis A„
Vary bos tarp Madero ir Monopolius į savo rankas Yaznonis A., l'rbikai •'.,
iaa'o pasilmigė iiirku. IMaz paimti ir savo pramonių Kirdulis J., Š0!t>«tl* J., *<ir
įsukė atsistatydinti* Tai- prižiūrėti nori paėios valsti-j petis H., .fonauskis J., Legeg. J) d. padėjimas ginklų jos be jokios ulobos iš cen-'kavičia S., Arcikauska* K..
įsibaige.
Maderų tuojau tralinių tribunolų p\isės.
Paplauskas Y., I.aurin>kas
įpuolė ant .lutUTz'o ir po
HM Kalesinskaitė O.. KarąIviejtĮ dienu, kruvinos kovos
/.iejutė ()., Kirsa K., HaltruStone ta miestą. Uenerolas
uis C , l'upauskis .1., Slio^eAOIU!
favarro jmsidavė su visa sai*is ,IM Šliogeris •!., Mikala
Kun,
A.
Kaupui,
Pittston,
tfc (gula. (leuerolui Nuva
jūnas JM Tamasauekaitė J.,
Pa.,
paaukavusiam
L.
I.
B.
l o ir kitiems ot'icieriams su
Zakareviėius A., Haėiunas
*
10.00.
ta laisvė vaikštinėti po
J., Zvibas.J,, Alekna A.. l*aii
t«stq, neš pasižadėjo, kad
Kun. Matulaičiui, Urand liuliouis \>t% Paliulionaiėė
ipabė^s.
Madero tuojau Rapids, Mieli., paaukav. h. K, Petrauskas L., Venesiukelbė Juarea'ą savo sos- f. B. $5.00.
L. I. B. uas L, N'elykis J., Luknii> ir išrinko sau kabinot*),
nas P., Ridvinas K„ Juozai
Tuo pačiu laiku ugnis detis R., iirigala H., Uimbutas
Lietuviai
dalyvaus
tautų
visoje Meksikoje. Sukilo
A„ drigala P., Vilkas M.,
kongrese
Londone.
te generolas Kiguererro s\i
Petrulaitis JM Zalatorius J„
| tukst. savo kareivių buL I; B, Paryžiuje gauna Pangonis K., Žiaukara A„
besirengics užpulti ant nuolatos daugybę laiškų nuo Malakauskis P., A'alskaitė
t^ksikos miesto, bet tuo įvairių lietuvių draugijų ir A., (Jiniotaitė K„ Beržinis
Įfpu derybos tarp Madero pavienių ypatų iš Lietuvos, kis J., Zaura K., Zaura T.,
jptaa'o tapo atnaujintos. Amerikos, Londono ir kmu\ Palionis M„ Kriauėiunas
*t kad tai visi sukilėliai raginanoių astovauti lietu J., Zelis J., vSrumila J„ Moe
įjausyttj Maderol Bot kur vius 4<Tautų kongreso'* Lou koviėiutė^ F., Mareink(»viįu! Aną dioiuj uot paėioje done.
Šia S., Maroinkeviėia J,,
tadero armijoje vos-ne-vos
Atsiyeiaint į vis$ t$ L. T, (Irestys M., Žeimis A., Jatilo maistas už tat, kad B. keliuose posėdžiuose ap tmuskis J., Raugevyėia .!.,
Beethoven skambina.
dasai generolas Nava- svarstęs dalykų stovį nutt- Tamkutonis M„ Tamkus J,,
paliktas gyvas.
rė galutinai dalyvauti minė Alionis V., Malakauskis A.,
Ir taip, košė verda, ver- tame kongrese. Valiuos kou Koneikaitė P., Staukmiėia
p fia pat po Šonu stovi grosan du veiklesniu L. L B. P., Janušauekas S., Jague- P., St»>gis l>„ Kirkins M,A Andriuškeviėius A., (lleba- (Irinkoviėius V,, If*ovilausiv, Valst. kareiviai, o stip- nariu: vienas iš Paryžiaus, kaitė A., Vaišvilas P., No- Kislauekienė M., Zalba A., viėius J., Saulika J., Masio- kis J., Snekutiu I i , Brazai. Aukos Liotuviškųjų Naiki
.Ioėe)>ys J., Adašiunas J,, kas.)., Banys A.,(Vrnauskas tis L., Bnokutis T,t Kometa
čių Prieglaudai; Chilaivyiuta iš vienos ir ki- kitas iŠ Belgijos.
rolka L., Zanmravirius A., Kvederavičia A., Did/.ian*- J.. PetmlevicMus A„ Kava- I;., ilustaitis J., Brazaitis
cagoje:
pusės laukia tik žodžio'iS
Skubiai rengiama lietu Dysa P„ Dyša J., Benisin- kis PM l*etrulis Lu Trinaus liūnas P Kafiukas \ \ , Ček- .1., Damalavieius J., .Jurkšan
M
Įtahingtono.
Kun. D i M, Kriaučiūnas
vių tautos deklaracija, kuri nas B,» Kavarskas J,, Novo- kis .!., Kcmtantas 1)., Dervi- nis J., Gaigalas A., Meironis "J., (iai'ška J., Brazaitis »J.,
$100,00
t||ĮCa* ta kos\> vorda ir kas susitarus L, L B. žymesniais Krt»dzkis J., Bu^areviėaitė pas J.| Ružela 1*., Leskam -;.!., Meinmas* j , , Kriauėiu- (Jrajauskas J., Vaidilas »I.,
^Dr-gir'No, 19 apskelbta
valgys, pamatysime ne lietuvių veikėjais ir Lietu M„ Žibienė M., Žalimas •!., kas .f., A'itkauekas K., Vit- nas S., Melanskas P., Daniu- Žinias P., Novickis J., 8a$208,00
vių Mokslo Draugija bus Jeųeius J., Jerudas A., Sa kam'kas A., .Tonusas A., Kou uas J., Kalavina J., Abla- "pataviėius T„ Aleksa Lindlikus/
—a—mmam
dviejose kalbose — pran- baliauskienė M„ Žutautas tautas A., Stefanaviėienė Z.,|(Mnskas A., Puronas Ji, Kui- vikas, Mikutis K.,-l)raug(4Visos $308.00
euaų ir anglų — pristatyta T,, Kirdulis K„ Petkus V., Lazauskienė P., Rekasis D., sis N., (Jaidamaviėius A., So,lis \\
Smulkesnei ank^t:
i
kongresui.
Valas B|M Sabonis K., Ratke Petraitis J., Valentinas J., Hunas V„ Laurynas M., Bra-$4.1HK N'iso: $43.50,
MOBOKO.
Kun. A. Staniukynas,
viėius
M„
JokStis
V.,'Arda
Vitartas S., Tarasovičia K,, zauskis K.. Gudavi&us s.,
Kasininkas.
Kun. A. Staniukynas.
jįjlujoraa Bremond laimiu... — , > . . • .
m , «
.«.!.. . i 4 ....nu
Ui. I I I .
Al pasiekė Fez'a, bet kraš- Lietuvos feministėms Ži vl^ia R., Oebris J., Žibąs SM Stankevieienė A., .Takas P.,į Norvaišas L., Alseikas J.,
Druskinis l)., Saikus M„ A u šrrpetis J., Pocius J., Knz-iŽigelis P., Pt»triunaa K., Gituomi dar ncnusimalšinotina.
VILTIS.
ū Atpenė, dar labiau su- Šty vasara bus Stoek- dziakitė AM Šimkaitė R., lauskis J., Povilunaiėe K., taviėius S., Kymantas A.,
Statkeviėius A., Įsiunas J„ Maženis J., Mleėk«» .T., Vie- (Vplys J., .Pt»traviėaitė J.,
u MorokieSiai, gyvenan- holme "Tarptautiikaa fe
Dorybės tlįs yra didžiausios.
v
T
oksas
J
Zaura
K.,
Norvai
M
naftinis
J.,
Kiurius
J.,
ItUli|)iimulovi<
*ius
B/,
l
rnikiko
tarp Tangier'o ir Fea\> minisčių suvažiavimas.'* .
Kai Į) žvaigždės šviesios aut dmigaus*
ša
S.,
Norvaiša
C
,
(Jloveekas A., Tamnkaitis .J., \'ai- PM RupaiaviČius Y., Mikitas i
iei įširdo, kad pro juos Vyriausias kongreso tiksKaip trįs upės, plačios, gausios,
kas K„ Mierekis A., Makū (Ižiunas *H„ Hutkevieiukė JM Mikstas A., Gudavičius
įjo kitatau&u ginkluoPalaiko gvvastį Žmogaus,
suradimas priemonių nas J,, Kaupiutė S., Kaupiu
las
*
hurtfs. Fea apsuptas stiO., Siminas K., Koparevs- S., Balseviėins N., Žiulzis
Tikyba, viltis ir malonė:
moterų
teisių
praplatini
tė
B.,
K\lodis
.1.,
Dariuln
J,,
lau'dabar, nekaip buvo
kis A„ Tulko J., Hadzinskas |)„ HriKinanas P., Žudzis K.,
Tai tos galingos sesers trja
(Įvykis P„ Lipinskas K.„ A., Ulysa D., Kačennuskis <liMy*as L„ (Trieiunas A.. Pedau. Žibalas ir cukrus mui. Kongresas tęsis uuo
Apšviečia šio pasaulio kloni,
18 d. t iri ^|staidieTl8ift A., Stankeviėio- K., Masiulis J., Bubelis P., trimis P., Vogulls 8., Vilkjss
užsibaigė, o mėsos la- birželio U d.
Kaip tikras Dievo žiburys.
jt auuku gauti. Gyventojai piot bus kongreso posėdžiai, nė M.» Želnis A., Tumas A., Tui-skis A., .TakubavyiMa J., P., Liauska P.. Har/džiunas
i
Kur Jy nėra,
ten vargas būtii* s
įt {kareiviui kenčia didelį o popiet ekskursijos \ Stoek Vaiatillis A., Suova K Pnl- N'ilkaitis P.f Aurelaitė M., K.. Vogulis P., .lu/.ėnas P.,
Tenai ir šalta ir tamsu,
įlW« Prancūzija turi pa- bolmo mnaėjus ir apygar kauniks A., Glodienis J., lyiodis P., Uhertas K., Pet- Tatnošiunas P., Tamošiūnas
Be jų našta, kacl iv lengvutė,
10 tukst. kareivių dose.
Ulodienaitė Ti., Šeumtauskis; i^itė A., Naumaviiia J., Sa- .!.. Varaktdis P„ Strokas P.,
Atsiveizint \ Žuvedijos
Persunktai sveria ant pečiŲ,
>ui gelbėti, bet Vokietija
.f., Kuėynskis J., Salasevi- viekas J., Saviekas E., Ba- Kinorins Ii.. B*ffdanavi(Mui
į^kina kalaviju ir sako, kaimyniskumų Lietuvos fe ėius % Kiskunas K., Kii»- nmskas J., Lukauskis .T, SM Stankeviėins .1., Arlrn
Puikybės kalnus jos išlj'Kfo
praneuaų ekspedicija ministės galėtų šiame kon dūlis J., Kiskunas A.. Kis- Olebauskis A„ AlisaSiekas ėauskis S., Stasiūnas K.,
Klaidžius atitaisys takus,
grese
lengvai
dalyvauti,
iii būti daroma vien sakuuaitė J., l)(uukauskis SMflfHPi'ėiulis J., JakSevi<5iukė? Xdaneviėius S., Zdaueviėius
doms švieėiant, m u ^ gyvybės Žygis
reikalu apgynimui, o Jeigu-gi nieks negalėtu Donikauskis V., Dobrovols .1., Sesiunas J., Tvaranavi- l„ Butkus K.. Linkeviėius
Išrodys lengvas ir smagiu
ėia
.T.,
Juzėnas
J
Juodikis
.1..
Linkevičius
P.,
Narvai**
važiuoti
Htookbolman,
tai
M
torokos ulėiuimui. Pran
kis Z., Zalatorius A., ValaiIr vargas jžmogui, jas praradus!
Įai prisieina raitytjes, bent išpuolėtų Lietuvos fe- kaiėė J„ Adiunaviėia B , \'a- SM Otroškeviėius K., Mažę- .|„ Sadauskas A., Kačiuką*
Tartum gyvatės ingelta, #
baugu kaizerio ir gėda ininistėms pasiųsti kongre- ranauskis .1., Oinįo K., Mie nis P., Grigaliūnas J., Xie- \\,% Seliunas P„ Petrauskas
\
dzinska
B.,
Kuodis
S.,
Zau,|
ftedftUakis
J
Vaikaitis
M
M
san
savo
pranešima
ir
tinka
Juoda,
aišalus,
kaip
ledas,
drodyti silpna Morokoje,
žis J., Norvaišaitė M., Juoze
raitė V., Yaranauskis K , |, Smnlkesuiu aukų: $&2<),
\\r ju kankinasi sieln.
loję yra prisižadėjusi už- mų pasveikinimą,
lėnas P„ Kaspariunas .1.,
L. X. B. dialtuSka P,, Filipoviė A., Maliauskis J., M. M. Dūdas Viso; 1:U/J<».
'ti tvarkę. Taigi praneu
Bet jei pinkus, suklydęs protas
UNuušins
J.,
.luseviėius
M.,
f
Norintieji
smulkesnių
ži
vyriausybė nelabai nei
Katkeviėia \ ., Kepsus .1.,
Tikyba varo iŠ Širdies, {
I> Ratavia, 111.
tblnasi siųsti pagelia ma nių lai kreipiasi i L. I. B. Ueikauskis .),. Stane\ USia Kazys P.. Palionis B., MikeJei būdas suteptas, sutrofcns
lionaitė
K.,
Ambra/Svirius
41,
HdBatignolIos,
Paris,
,
We\.
J,
P.
MeOuire
5,(K>,
d BremoncPui. O toji paV., Latvaitis H.. PapUnjsMalonv Dievo ]>alydės,—
P.,
Andriulis
J„
Andriulis
France.
ba labai, labai reikalinga.
kas M„ Kaminskas A., Pin
.po $L00i
A,
Smulkesniu
aukų:
{80.40.
A r jau kova paliks per nieką l
tys .1., Stoėkuuas P., ZaoraiSfrpanaviėius P., N'alatb
Ir nuodėmių netVuks ryšysf
če , ] , , (Jaliauskas M„ Pūkis Viso: $4IUUO.
ka J., Jankauskas A„ l b Nenusinnnk: dar viltis lieka,
AUKOS SV. KAZIM. SE A., Šiauiys d., Kulbis J.,
AUSTRIJA.
t I S t Charles, III.
niiuts \'.. ZinkevicMus •!.,
J, K*
Oar ji an^sias sugražjs!
SERŲ
VIENUOLYNUI
Treidžius
K.,
Palionis
.!.,
jReferendumas atmetė du
Stambesnės aukos: Uv\. Adomaitis K., Kozlovskį M..
0HI0AG0,
ILL.
Palionaiėė <>., Miekeviėia .1., R, .J. Carse "),(M) Petravičius Rogalakis J„ Uedvila s., Ar
|Hju sumanymu, kuriuos
;
Turukeviėaitė dievą, (Italąkurie vadina sooijalisiišJuosas 2*00; Petn>nis Jonan Mtaitis P.. Ciilis P., Pler]n
vH'ienė
V.,
Siuprlis
P
Va*,
.
S, J!ut Austrija susideda
M
Tš **Aušn>s Vartų 1 ' Para
M,
finW(Mn r IW< -* « Ažubali Juosas :'..'^. I\. Hters »IM Vaiflulte J.J
ieiių atskirų valstijų, ku~
italas P
I
,
,
l i l l l M * M Iii ' L , ' ' I I
, .
i .
pijos, Chieago, III.
Gerbiamam kun. J. Tumui.
turi pilna savy valda,
Kouis J., Tubutis I„ Vaitke
p o ^i ( H ) .
U'a^auskis
\L, BirbilasK..
J., SpaekauskiPuronas K..
Stambesnės aukos: Bag-' viėia J., Virbickas A., Pūkis
Sn-netis K., Bernotas P..
' .. / . l\
vn
vi»ų bendrus reikalus
r
: . . . _ , . donas
ar\*A.
i:i..'
v
i»....i:..»
: , .1..
i
«©edvy*
i . . i . . . . <•Laurinskas
.
.
,
N u i ' V l I a A . , AlKSIIlS »f., \ o
t
3.00; \Milane-j
K.,
Pauthikonl*
A.. .Uaidama\i
Lietuviai sutousdo pavojy ilvydį,
iiuri eentraliuė valdžia (Uiunas
Nrs priesŲ į vadą taikoma;
bendras pariiamentas. vy(Mus Kasys 2,IK); Kelpsasilaitė Y., Staliulionis .)., 8el- (-.ju>, r Kviotkus JM Lau kūnas P., \ilkunas A„ K»'i>
.'•ins
M..
Ualysd..
Bui^Hiinas
Ir Visi kaip vienas, nors sviete pusklydę,
d eentraliuė valdžia buvo Pranas 5,00; Kaviekas Btn-jmiukė J., (lapAys J., Lapą- riuekas \\% Blaževičius S.,
Pavojaus link atkreipė domij.
dinamini reguliuoti visų sys 5,00;'Labanauskas Juo , vycjus P., Alenrikas l.. Žil- < latdamaviėius K., Vadluga \l. Sunilkesni^ aukų ^».o«»
Viso:
*:s:U«).
Istijn vaisiu) ir pramoniję ssaa 2,00; Neffas Vladas2,00;; vitM J„ Vareika J., Pulo- p,, Aidžinas.I., .Jakubonis
Is Lietuvos pasaulio protestai plusta,
;
m t>
tyčia
Kazys 2,00; Vitke- kaice lP.,
i;
Stefjer,
Rb
ėia įsteigtu tribūno- ^injotis Kasys
\ , Daėiolas
Daėudas 1., Laba- J„
.|t. Hluožis
Bluožis P.,
p„ Stankevičius
U Steger, l!l.
Ir kur tik jos vaiku esama
(suprask, tarp kitko, tai- vifia Jurgis 2,(K)j Strankas nauckas S. K.. Ubąimvukasj A., Kaminskas J„ Navastambesnės aukos: Atkch
Nutarimais sprendžia: lai enlckai žūsta.
ti darbdavius su darbi- Pranas 2,00; Uadomski An- A. K., Macds L. Voveris A., dsatski* K.. Banevi*ius P.. Hmm
t J u o Z a s Į ^ ) . (irvlias
Nes je tai Lietuvos i;uama.
Sitais^ Tai viena. Antra, tanas :t,*M>; Firaviria Juozas Alcknavit'ius K., Klevukai- KM/<.vįrius V.. G H taviėius i j i | H m 'yįlWMM -J/M,.
Lai jie žiista tiek, kiek jie yra endekals,
filtro valdžia norėjo paim- 3,00; Mažeika Petras ^00; tė A.. DaunuTM M.. Varne- \it žo^golorl^ M., Uau
Po #1.00:
\\ irtais lietuviais lai atgyja.
isavo globon visus mono- P.linas Antanas 5.0N); Mielda li.s P., Akavi«-k^ J.. l>/u danski* .1., ftirvelis I,., Svirs
Juk ir jie yra mušt] močiute vaikais,
įjius. vadinasi, tokias pra- zis Mikas 5,00; Krotkus J..- gaiee V.. D H u ^ į t <>,. U,»- k l s ,\% Mandanskirnė K.. JttrMa A.. AHsaU^as S..
Tik tem-juokiiaa žrnonijj).
IpHijos šakas, kurios yra na$ 2.00; 8esiu»»as Jurgiu rysas .1,, Jt.nėnas J., Bobke- Dniuantas S., Haltikau.- ^>Mkutis.P. b*auluM'viriulr
(HŲ atmenu rankose ir ne- 340Oj JaukRtys Petras &00; viHutė J., labatmuskas P . kaitė (K llikis.l.. Savanas i.. .lann*kaH> l\. Skru^d.
Ta\i, gryniis lietuvi, darbštus H4ve
IValeiitiimvbMa
.1..
Kolesin^.v
,
Vaičiulis
J„
llaila
A..
m2
Skruodnus
Jonas,
H
tielną ne visuomenei, b* t Juška Povilas 2,00.
Lai [rwvm kantryl>ės dnchiotf
kas J., Kilis M.. Aukitikal fnurvuas V, Kuraiti- A.. Idetumikas !>., Peeiurs P.,
tnažai žmonių gnjpai.
Pidiai dirĮik ir toliau, - Diu|i prieSy koktumai
Po
Uis AM JSilaice J., Kiskunas r r ka d . Simanavici;* V. Si I Ja. *p% cia A., Strazdas .k,
Pranas.
ia* sumanymas tapo atIi jų nejii.vkanta juoda.
m diduma <I87%CKX) balsu Lapinskas A., Kavarskas d., Įgttktma* Z.. Bkodis V„ manavlfia T., .Intvvi< ius P., Jovsrauskis M., Htriokas A.
^ąOOOį Antrasis žiu- A.% (iaspark J.» Adomailis Prakopyna- J., Balčiūnai s»,mnas.!., Davkiauckas A.. Ihutienis .1 . Mnticjitnas JL
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Taigi »tA8 elgeta žinojo is V i t t a i p ir p a d a r ė m e , Pyksta tik atnin|fia. Kilst koją nug- R e d a k c i j o s AtSflkyfliaL
SVAEBU ŽINOTI
> » . ir kuinus Jau ilgas• laiJ
'
biuidžiavoH laikų daugylu* p y k š t į vion«\i, į kita t u r k y Styn ir p r a š v i l p ė pro salį. o ,
Turime atspaude Šv, Ro- kas, kaip su juo nr susižitmu,
atsitikimi) ii\ pasitaikius pulką. Vit Žiūrime, ujari tikltcti tai laimi nikiu Imti iri
"
žančiaua tajemnyčiaa, Pen :> niftai atpili gyveno Bmokprtrgut
netingėdavo apie vikst turkėnui su vakarieur akylam ir judriam!
Mirtoa Sakelei. Kotvspon- irjolika tajeimvyčiij kainuo- lytu N. Y.
juos pasakoti.
Bet proga katilus ant KOUO, išvertė ir
<> kaip ten lie turkai ; '»« »»«'U« pasivehuo. Apm tą j a 10 centų. Kalbantieji Ga
Meldžiu pranešti šiuo ant
t, p n r a s ė p i r m i a u k a , ki v ė n į o j e TtįįįmMų
rašų: A m i n u s Pranaiti^
t e p a s i r u p i
jam pasitaikydavo labai re- danu šaut j tij šalį, i.š kur ;ir neteko su jm> Misinti
tai. Jeigu senis matydavoj girdėjo mus saujant.
Mat Sako jie tsa labai /iaudru
na parsitraukti tajemny
4<><J K, K ispberry ai.,
Lietuvos Sūnus, kad šeimininkams galt p a i j i e tarė maskolius į JIĮ upės žmonės: mūsiškius, kai pa A Kentvainiui, "!>;...,..> čias. Adresuokite:
Shenaudoah, Pa,
[tikti
jo
pasakojimas,
tai
puse
perėjus,
tai
ir
šoko
gmgauna,
tai
tuoj
sudraską
»,
jieskotojai.
• I-it kare n I M I «*u j a p o n a i :
"Draugas"
!
užimdavo
ką-nė
ka
storauti,
j
ties,
Vit
žiūrime,
kad
jau
ne
užklausė
Juozas,
Kiškm
bei
R
Ui į l ė k i m e .
i*
314 E. Market St..
atsitikimas, aprašy- bet jeigu pastebėdavo, kad;juokai: is vieno šono ir iš nnka^.
Paieškai, vvro lietuvio,
tas apysakos formoje. {šeimininkai gali uepasiten- kito, kad jie sauja, tai sau
Wilkes
Barre,
Pa.
ha jau gana! žiau
n iok a nė io ;jerai valdyti krukinti jo kalbėjimu, tai jis, |ja. Mes bėgt. "Ka
sakom drus!!
nusijuokė Auta Bažnyčios pašventinimas.
tanėiu pavoikulu mašina. Al
su
kvailiais,
dar
gali
įšau
nas.
Toki
vit
mandagus
*m<
H*P y k u s * g r a ž u s r u d e n s v a n o r s k i t a k a r t fceimvna ir
ga gera.
Norintis gali su
tiras* Skaisėioįi saulelė nu- labai prašydavo, nieko ne-j t P \ Mes atgal per upe ir par nes toki geri, toki meilus,( Hegužės :j<» d. bus pašveii
*2iM). tapti bendru. Atsišauk
Pajieškojimai.
[kido už įOriu-mariu, pa- pasakodavo. Jisai pats sn- bėgom į savo stovyklas, o šnekus.
Imdavo, kai nesi- tunas lietuviu kataliku baž
t i šiuo adivsu:
kdama ant dangaus platMa kydavo, kad elgetai nepri-ĮVit žiūrim mušu puikiniu- mušnm, t;»i vieni pas kitus nyėios Lo\vell, Mass. UžPeter Šunienas,
doną pabaro įuosta, kuri t i n k a keliavimai, jis p r i v a l ą s nemiega. Stovi ir žiuri sveėiuojamės. Atėjo kartą kviestosios ir prižadėjusios
Paieškau
vargonininko
705 N. Uiver st.,
BidUo siauriuosi, mažinosi K»» tik Dievo garbinimu už- jisai į turku stovyklas, o te- vit į mus stovyklas du tur dalyvauti draugijos iš Uos- v l e ' t 0 S i
K s u IICVIH | flg| g t t | j u
Waterbury, Oolui.
:
MUtgato suvis išnvko. Se **iiniti. žinojo taip-pat, kad na i tai virte verda: tik Sau- kėnu, o buvo taip šventa- tono, Cambridge, La\vrene<\ ,.|, o l n vesti ir turiu gerus pa
C5
<m
>HtSs-mėnuHs i\ vakare t w - šeimininkai nekenėia stėnų ja tik spraga, net baugu dienis (šventadieninis nesi I ta\ erliill, Mass., Nasbua ir liudijimus nuo kunigu Ma
MaiM-ijoMii Klumbaitd pa*
»tU pamigo, ir niekaip jo ir tokiems menkas išmaldas'klausyt. Žiūrim, ugi pulki- kaudavom). Jau pavakare, Manelu»ster, N. II., malonė- l|( , antrašas:
duoda.
Taigi
Strolys
ir
vengninkas
moja
mus.
Priėjom,
laikas
vakariene
virti,
o
eia
kitę
pribūti
priei
10
vai.
iš.
m
•;•
i
^i»,
i&:,,
v
ieško savo brolio v Antano
,,
.
i t
it*
•
.t
.,,
. , * , . .
.
».
.\u''usiiuas
A.iUii/.ius,
||į*iįrt pu»irwlant dangaus i
M
klausia miltu neturiu. Kmes ir pasi- rvto ant South < onunon, eia
Klumbio, fc metai atgal gy
"Wm \'ienos tiktai žvau davo tu stenavunu, visa be- h a s ten, vyrai,
,,nt0
•
H **ve,»
veno Ohie.igoje po No. 4B3
lės nemiega.
Milijonu veik laika praleisdavo be- jis — pas turkus darosi M>e* gundžiau turkėnam, Vit juo jau prie geležinkelio stoties.
f>
Maspeth, N. Y. So. HaUtevd stt\ Kas atslųa
Ijonai didesniu ir mažos- kalbėdamas poterėlius, Is- ne tik į mus taikosi eiti V du mane nusivedė pas save Susirinkimo vieta ir parodos (*° * )
4
jo adrese, \įū\\* dovanų, Pra*
* Ne — sakome, jie į mus į stovyklas, į malūną, Žiuri, tvarka nurodys vietinis ron'Dievo ftiburtlty", • pu- gilusi, budavu, is galo kaimo
i4
tarp savvs peša- milt^ nėra. Tai juodu tuoj gimo komitetas.
[jutusiu dangaus ruimuose atbumbant: Ir Tėve ir mu- neina, tik
I*aeiškau savo tik IMI bro* neiti po ailresuj
%
Toliaus bus.
>%vyreHnyl>ė* prižiflvop", sy, ir kuris ėsi, ir danguosią si*\ —• H) kas juos supęsM. Klumbaitd. *
Kun. K. Urbanavyčia. |įo Jurgio Pranaiėįo, kuris
ir^svvskis
ir
vardas
ir
Tavojdinof*
—
klausia
jis
vėl.
—
Įditiutgiani, tik šnabžda27 N. Dnion «t„
^sfiSfes.
paeina is Suvalkų gub. VlaT
n
ir
ateik
ir
karalystė
ir
Ta**l
gi
mes
—
sakome.
Vit
0 auksiniai ju spinduliai
<2$SsU«2fr$
disla\o pa v., Tamosbudžio
M
Easton, Pa.
v
o
.
,
,
,
tai
ja\i
žinok,
kad
ugi
jis
mums
po
penkruhlc
įlinda mirgėdami į visa pa
— •'
— .' '. '"' "
mmmmmmmmm
^*Iį. Štai, ties giria septy- Str<dys ateina. Ateis j pirk- užtai. ** Vyrai, — sako — tu59»f?
^ia,
prasivei»s
duris
ir
žengia
rėsite
ant
alaus
už
tokj
puii
.
jvaigidelės susispietu4
.
j krūvą ir kalbasi ir į vidų kalbėdamas: * Ir tegu kų darbą".
O kaip ten turkai sautai 86- bus ir pagarbintas ir Pone
lo»i
Severos Vaistai prašą liną ligas ir apsaugoja ttuo
«as
ir
mieli
ir
gaspadorė-!dytios
pabaigė?
ar
jie
nei
ne
O va pietuoBe» ties
fkttiu* lw»voik mušt) galvo liai*\ ir nelaukdamas atsa- suprato, kitd tarp savęs muUiMiptivuu sustojv į eiles kymo tęsia toliaus savo pn-;Sasi?— paklausė Katrė, An
|ftWim tik piatma šiem>. teriŲ; "Ir tikiu \ Dvaaios ir i tano sesuo.
.n
\% vakaruose matyt vio Šventos ir šventųjų ir ba*«j —,K^> jie supras. Šaudtei
lų didelė žvaigždelė, tai t/0ių ir griekv ir atleidimo;vit iki prašvito. PraSvitus
«f Nu*i
Ar esi sveiku? Prislėgtu? Per
ir
nutniruaių
kūnu
ir
atsik6-Į
apsįaiuiHVjo,
kad
tarp
savęs
Itiao.
Skaisti, graži, o
jes vinokių idėji^ Ar pasUinksmipimai tavęs neužima f
11
liną
ir
amžina.
Amen
.
A
t
p
^
n
s
i
,
U
dviejų:
pulkų
liko
įtintai įo$ spinduliai
Ar esi silpnu ir sunkiu? Išrodai įfiblyštęsf Liežuvis į p
sisia
kur
kampe*
pabaigs
į
nedaugiais,
kaip
dešimts
vy
la i visas šalis. Tokio
dėtas! Užkietėjimas i? Tankus galvos skaudėjimįsf Vi
Crubro Obuolių fvlettas jmpotertl)
ir
tuoj
meko
nekal-jru.
Kuone
visi
išsimušė
to gali jai uivydėti ir
ranku Malkyti ntuboje. Oroiduriai nedirbat Beniau nei privalai išrodai? - Pasidžiauk
tam
utkaniMlul
IIITU
nioku
Kad, vaikeli, ir jūs drąiusioji karalaite. Tyla, bėdamas ir nieko nelaukda
ir imk
parunkoaaio.
Inas
Juo dautfiau tavo iaiutyna
itia nei neftnapSt. Girios
*^k»wjasi (legnojasi) 8ft# E i t i p . a n 5 l n t i t l , n turkus,
vnlKia
jo, juo geriau.
• ...
Am
kad dar kuri iš fiims vietos
Cruhro Obuolly Svlcatas pa
n, nulenkę vlrSunoa, ir pradeda kitij.
tu
dirbta*
i*
MuHuutŲ
obuoliu
ir
Dabaivgi,
apsinakvojęs nušautų. Ir taip aS neiuiau,
|a apie artinanėiasi žievisokiu ffrynlauaiy priaaiaiau.
Ii to vUo padarytaa nkaniauP aitriu* šalėius, ap- pas Kiškį, sėdėjo jisai palei | kaip dar tu gyvas iš tos vai•iat valgis, koki tu goriausiai
inr.gMti.
mdami savo likim*, i kucbnonto aut suolo ir valgė ngs pargrįžai! Juk ten, sako,
• I .
Pas visns grossrlus sveiko*
kalitdeur ūkauja polė-!^ bliildelio paduot? jam vi- kulkos, tai kaip vyrius lesu emalijuotuoso deaVtNe, m.-.
l
»r 85«, doio. Netankini gali
npuokaa. Kada nekada \ ™ *> Apie poterius dabar kia, — stebėjosi motina,
k% uors taip pigiai nupirkti,
mm k f l W | avis, su- Stroliui ne motais: jisai at— Vit, mama, nereikia bu
•
kiaulės, pnkila trinki į d ė j ę s klauso, kaip Anta- ti žioplam. Koki netikėli, tai
.
aM
avo
JMnėje, bet vėl tuojt» »>**» »P^ »
gyveni- ten tuoj užmuša, Ten, tai ir
ii 1
Jame
yra
pageroa,
minos
reikalauji.
Oerm
a uprimsta irAėl tvla »»° prietikius. Vyriausiasai kaktoj ir pakaušyj akis reiveikia ant visų kūno dalių ir ant kraujo tokiu
Kiškio
sunūs,
Antanas,
bukia
turėti.
Žiūrėk,
tai
jau
ir
itauja.
badu, kad visus tuos negalavimus išvaiko ir su^IH
vo
vyras
suaugęs,
atitarnnatlekia
kulka,
jau
dengs
tau
4ni gražų rudens va•
grąžina organismui sveikatą ir vikrumą,
Kiškio icumyiia, susi- vęs kareivijoj. Jam bebil- kur i krutinę, tai tik opc,
< ferSf
«•«
i pirkion, vakarienia- nont kareivijoj ištiko Ho*H p ašokai J Sali, o kulka ir nu
'1;
e vieno stalo galo val- jos su Turkija karas. Dėled birzgė tolyn. 2iurėk, jau ir
7B centai uil bonką.
imi» pine kito merginos: atsargos pulkas, kuriame kita atuiia, tiesiog į galvo,
(f pamail, nesislcubinda- tarnavo Antanas, buvo pa- tai tik krypt galvę į šąli, o
į f nebuvo ko skubinties^a^kta arti vietos, kame ko- kulka ir pradaiessgė. Arba
Ii
i—i——**f
lttukuose buvo ap- vėsi priešai, bet l kovą H< žiūrėk, tai vit kur pažeme,
M
" « * "
^k
na
Tavo
vaistininkas
parduoda
gyvasties
balsamą
ir
kitus
Sąvaros
vaistus.
Ss
I
k ntrfkfĄįo anksti kel- tam pulkui stoti neprisiėjo.
noras ikiitt tau vittoja tUtrų, kitas gyduolts. Mūsų vaistai aprūpinti Uatuv
Tai*gi
Antanas
kari^
smds
Įijjluvo jau Ir bulvės nu,
i
i
i fi m i
' i
i, ir rugiai atsėti, ir nematė, u girdavosi,-kad jinuimti, ir r u g i e n o s ^ ten didžiausiu karžygiu
> ^
giamosarti. Taigi ir; buvęs,
Nerviški žmonės neilgai fyvena, Tarinta
pkalengva, Snekuėiuo-1 — Vit męs karta penki vy
tai praHoiHUHiftji apsircifikiiuns krattjo novaistus, kurie nuramina | sudrutiną ner*
Ar n tojai kada namo ii n-belam u*, i u
turtingumo.
Labai geru ir pasekmingu
K pasakodami kits ki- rai, visi lietuviai — pasako
viis, palengvina ir sumažina orgsnisnto
•ItaudauOia galva, krūtingo (littffimaia ao|>e
vaistu kraujo apvalymui ir sudrutinlmul,
iwikas, tai asmeninius jo Antanas — sugalvojome galą gorklčs ir gulčjui kotea savaiteaf
jtempima, TOkstan^iarol dirksnials «e>
•
taipogi
odos
ligų
gydymui
yra
g»m^ių3u pagelbėjo
[kimus, tai atsiminimus. supeSdinti turkus. Vit mus
iaftf pas Kiškį dar bu- stovyklos buvo vienoj upės
^jlįpalnakYojvs elgeta, se- pusėj, o tuvkų — kitoj. ,\Ses
70 m viršum mėtų; va- visi penki vit perėjom* per
Doleris Bonku.
t - D)olo
o M'Is
a už bonk*.
mmmmmmmmm
mmmmm
_
• ••
—
jisai CįkiDlya. Klgėta upę, nusineftėme Šautuvus ir tai {įtikimas M H M tiamiaia vaiataa duos
DakUro patarimai dykai, tik raiykt ta mmu Gyduolių Skyrių
•enas, prityręs bau- dairomės ką (Ma pradėjus. 1»HKUUI.| ir nrašulj* ilgų vargą jeigu
ūmui vartosi.
ikas, sūnus ukinin- Ugi žiūrima ant vieno kai
Vliuuniet iinmuoso turčk bunkuto.
^usio 30 margų. 8tro- nolio vienas turkėnų pulkas Platins
nurodymui apvvniott apie
^ dvare per ' O voltus' verdasi vakarienę, o ant ki bonką. 2fic ir 60o. aptiskose,
Strgčki* tiuničgiUiotti vaisti| ir
lė šuolininkai (launiu- to — kitas, <4 Jneikime ~ sa liartk
:
ant Inkaro ir mūau. vardo.
^JPKn
W
t
•'
Užtai, kad jis nesuspė- kau, — vyrai, męs i fiita pul
P. AD. HICHTeH A O).. 215 Paari St., Naw Yorlc.
lĮjant rugių suvežti. kų tarpę ir Jaukime; [mum
KUto^f i« Coit« FUI* yri t"<« iuo tkluri* tukl*l«itaA 34*. Ir Ml
tysit, kas m pasidarys!"
im* ndHurint į tas vi<
ti MHpuvbrs, voikulMis vev*yrtt kuopln<Huusii» pra
tinimo.
Kebų Raganius.
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Dr. Richter'io

Skuros išbėrimai

Nėbuk nervišku!

Severo Kraujo Valytojas

Severos Nervotonai

PAIN-EXPELLERI8

»i

J ij.l ,i_u . ; ^ J , . I !
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Toliaus bus.
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is, seną vyną,
nus draugus, bet ne seną
madaa

D Y K A I - Dovanos mušu kostumieriams - D Y K A I .

(krajavę) Škaplierių
k. ir Iv. Traieea, gali gan*
mu* vinada. Mea Udirbame
likalaiijantiems paaiundiam
tat papuro*.
Sroaillene,
St ?iaei«« 8t,
kdtlpMa. Pa,
iawafwtwisiw»i»ii •MIIIHI

-

~v.»

DVKA1: — Pirkit pa* St«i g»Hsu«is taboka <Ul tolimo ot aa.OO, U<U m?« pivulfamu Jum* išrinkti mti* dykai, kaipo 4ovao« vlen.% ii fmęštfą 14a..

. i . . . .
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f

•i.u'ika.
KoJtaa aykj n o i i k a STajiaa 10 t t t m i t f ,
4 l'uikim Uta»*yU*. f#rai ji«auk«aota*
laikr<xHH* iyr*rn» »rl»a mnt«rima ft. TuiKu. n u l n v o *
KKM
iUu
««onfi*aa Ę$t%i
•ai saaMatiritaa,
pi.ldul.rU^
«o«t*-tn«
*»<Ut** gg ir a s l a r t hak»tttk«r • r ^
^ • »Vlo»»Uoi. fl 4l4rliM« iaukAt»». « m » h v i |>#iti» .1^1 t v i r t o ir vi.'*»A« koiikHukiia
4 « t "ukrmu. H. M a l i a a <U1 raljrno. a a t k a l i

i

Ollvor Goldamith sako: ,,Duok n |n aonas Kiiy»
gaa skaitymui; aoną v ynii g«rimui» senis draugus suti
kimui. Jia bet nen DHJO senos mados, atvažiavęs Londonan. Jia soprato svarbą gero pasirė lymo,
Vifttma pasiridyyti norintiems pu kaus pasiuvimo
ir materijos siutai.
į
$15.00 S p e c l a l l « k n L
Ui k t mos reik mtikoti kitur po 30 <M. ^^>» ir 25 dol,
ViaoKiu Kimlvu irlnausios mados.
'

;i

i

««Hi^ aagStan. Is>l*i»* kraala 4*» alaim •« pakovot* tor|* 4vtoiv 4k#ia ttuu.k*, i ir »*o* ^»tiy ».u*^* »*• trruli«i .^ilr».tom« naurvtm. {^rtMUo^iomU Mkloj »««oaa Kotoą «Y»Į, kaif Uk imktUilo kriif, gr»jl«» i.«i4k«: ka)}> tit j»an«ty»it H. muAika ^rttuia. l>ua4o«t Jotna tltao <tov*oa» «u*k«» .UUK1*" f>
.faatjx amttaUu.uutes tik tad HaMaaaa«|avoti*»»it» n«u*t tlrtsą aavo patt«ta*tt«ttoav »»r^ivakit m«.n» M aomti| f»o»k*wui ir m^a aUt^im Jom te t»ok*io
n forl^ StttMi ir ri«a% it Miv 'Uikt| n.vio dtkai ArtoHjt «al par oktsroas, otioi.kooiU Ukuožao 13^0. Kaa aor VaU ofiaioroti iatrarą, atimant n
•«». a Jalta aaHa taip, kaip gartiooio, tai f alit tatara aaiaitl

ENGLISH-ASIATIC TOBACCOSCOI OapJ»,Sit15 H7th »t, N«w Yorfcicity.
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LOUI4
Barre, Pa.

ty

:f

?!
*
uitu 11.

M M

DRAUGAS

9K!S

l-U—

Office New Telephone .17.
Residence H00.

Š A U D Y M O I R Plymouth National Užsirašyldt
Kapitolas BU perviršiu
Ikvah'i stiyĮKsthno, daug
$165.000.00.
gyvasčiai jiegy, daug svei
katos iv *nmgmm> kiekvioŠitoji Hnnkn prižiuromu
Itomu stikle.
Suvienytųjų Valstijų val
džios,
Moka :i iiun3ii.rfiu8
nuo audite pinigų, (ialinia
susišnekėti lietuviškai.
| Mandagus patarnavimas.

. A. Norkūnas,

f

visokiu ž e n k l u
drauKystein. o ypatingai: kokardų f
guzikučiu meta*
liavu, anameliotu
ir padengtu celluloid'u, šnrpu, vė
liavų ir Karunu.

G. N, Postlethwaitel

Jeigu nori persitikrinti,
tai progai pasitaikius atkiiuks bonkutVi alus putoda-!
tuas bėgs laukan, o jo geras
kvapsnis padarys tave jo 5 %

iždininkas,

Man p*vt»tu» dar
bu* atlieku artistUkai.

———

<~

*

SUČEDIJIMAS 2 %

8W^^

_ _

_
M. A. Norkūnas

AUGA* O I M PR0SPECT ff lxmm

Kulanti Btegmaiero, Kitaip _ „ _ „ . _ _ . _ priduos tau kitokį "tiupogl
PINIGAS DABO
-

Gryno maisto ženklas ant
kiokrionos bonkutės.

STEGMA1ER BREt'ING CO.

rr.i.hk t.»n|ii (uftigrit* piiM nnw, Kad
ir inaalaunia Ktuna pritirtu prie suie
vlljimŲi U i nuošimčiui, 'kurlues įauHa
?U«, gniit }»udiJja Ju*u tanplina.
UoCnvlatu* paranki vieta.

NORTH SORANTON

*

WilkesBarre, Pa.
Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422
m*****

BANK
1902 North Main Avenuo.
\MUL\
$cranton, Pa.
!

u * j uiuiiii ;i u i ii.niaimjijuLjmwwt*>ww*JI

i ." '• įtum

21 North Main Su Pottsvillc, Pa.
įvairiausi geležiniai (laitai, te
palai, stiklas, dūdos, plūsteria,
įrankiai, sportiniai ir naminiai
daiktai.
1

_

a.

t »r H x »«u H «K«XH nm
nmMCAąittMiammmmm********»«>
U KTU VtfK A AGENTŪRA

L a i v a k o r č i ų ir P i n i g u Siuntimo*
Parduodu laivakortes už ta pačia prekę, kaip pas pačias
kompanijas New York*. Siunčiu pinigus greitai ir pigiai in
visas dalis svieto. Prašau visu lietuviu atsilankyti su kokiais
reikalais arba kelieujant Lietuvon meldžiami kreiptis pas

1 3 7 Haile St.,

Goriausias Ll*tuvys

v

M

Liotuvi5ko«i«i$ HVMVH pribm pa8 mvv tmįh
gaitea mokinimui ir išauklėjimui, S<»miiuuijo^
je pri^ reguloriskoj*)* mok?)o> nrba^ ir atskyriuro, yra mokinama, muzika, paišyinnH, aiuriT^jimas ir taip toliau. <
Reikale meldžiama kreiptien prio Motinos
dėtin^s šiuo antrašu:
m

Mother Superior,
ST. CASIMIR'S SEM!NARY>
6700 RūckweU Si»
Čhlcago, HL
uOnZ

i KinuAU

f-r!
mokslą UDlversiteiii vaistų
Indiuna ir b.ii^'H kvotimus augigiauNioj ir jau pi
kuUnrj iu, k) kloj NewYork Pa.t-Graduate >
DICAl SCh OOL A HOSP1TAL kurioje «r>e<4j]
1'8 «" SS«*il kVinn K\(I>II,*» vinokių |HVoJlttgiaun|U W
tų ir «lHr\ n«- o|H-r.teiJiĮ; (mlalgcs te moksle jgum&
v..r.1a a«n ^ - . .lld.lo ilukUre. Dr lg. STANKUI
l*r ku-k l.lko huvo iiili'Mtnvu daktaru Indiaaapk
Ii-. Imi., : ur tun'Jo didi-ly praktiku gydyme |vnlrM^'
ll^ij. atlik-lamas savo uMuotf kuogerlaualai Ir \\Į
gaii^linn|i&l»l, dabargl paeilveiitea Ubui ssvn br> Iii) tautkHų, Ir kad H(>eaugot juoe nuo li&atidoj^
tuo ]*t i•»> aiiniškus daktarus, |rengfi savo iocaf

««•

•

•

I

I

įiMiuiijį i k ' m i ' f j t j

™

PLYMOUTH, PA.
UŽDKTA \m

KAPITOLAS $100.000.00.
$250.000.00
ji P E R V I R Š I S
Didžiausiu iv saugiausia
$ Bunka mieste
jį
Moka :S nuo>nneiu.s nuo

;; sudėtiti joje pinigų,

i
t
JOHN J. MEYER, j
iS * * * * * * * * * * * * *Kasininkas.
*********** 1

Ir:

į ,

KVIEČIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS: = - * » '

Jeigu aergl, nrkHtkin Kaaa\vikutiil, sk ibiai kreipkis pas mane ypatllksi arb^
Ui.iku, o b(ih1 l8«ydvt«H, Jeigu kiti d<t >ti»ini pripažino Ilganellg^'doma, aeabb
Jok, n»«H aa ttirMniiuiitlidi^rte praktika ir auyįtonnj mokslą, tau pag«lbA»tttl
Hijti-iktu tikrai t- o IAU i ir vaįlniską roc),», Klekvlenaa 18 aUliaukuelu pfreltlk*
tjs. kad esu pai.n<w^ dldcsnj daktarliks tuokala Ir galių geriau gydyti negu kiM
<Ukb*rai Hvt'tiiiitai'.^lHl,
:: ::
AP8IIMU PASKKHINGAI I Š t i ^ P Y T I
:: H U
N-IO r«'mn»»l»:inr »k.vidAjlmo IrgfUmo tąom tų. ktnhj. Miflnij tr loaų; nuo ritoklų krsu,
įini. Blll»Wįlmo tr nt.vt'UJm<» fUlurln, libOrttuO. k.iuc» ntatPJmtv, vliokiųapsogų, dedtfsta
t* Minkime ntMikiji (r»l»«*i*»«4-\>ljii-'. nu«> Jt au«eH<o»,lnki.tų, plMifiJų, kepenų. N«(0
k:tį urrt^kų t'iMĮ. »n»wr*tgt,'c*. difb{jie><> rąn^dų, rt#nil<'|{«»)>mo tr tigąt^tų; nuo greito naJU
mn, nvnkMitkv^jvnvitnri, ju t rt'.» .. lt nuo VIM niij •u.jfų. Nn.»*tioktų u*kr«?lafnų tytlikųj
i 'j tr vt»o|tij kUoku uu«ilpur;imi| ..vnU»to». T*lp|rt ouo vttoktij motvrtskn llfų, »ksuim'
un ••i<',ii'- -SM {. i ai'>r i '' *" '•'' ' Ir gumbo Ilgi(t

TURIU SPECIJAUSKA. DIPL0»Ą DEL DARYMO OPERACIJA
U^ION TlCKET AGENCY.
••uiAuslA Lietuviška Bunka Scrantont
Ir Visoj* Aplinkinėj*.
Agentūra Laivakorčių aut Oerinutiu
Linijų.

.

Hiun^ia plnlfut kas tlion i u visa* datla iviotoj tai|> gt porka ir Utnaioo vi«okiuM i'ini^iiH. iMirba visokiu* dokunantua Amoriko* ir Lietuvo* toimauoKo.
Uf»xnM otitlaryta* knn «lien nuo Bto*
i ryto iki !» to» vai. vak.
Nedėlioję: nu$> loto* iii ryto iki .1-tal
•M:.i i,11 vakarė.

' ju- bOtttiam r.-ik.itlnu-rjMui oporn<Ųo», kai % VUKUI įimgat psgydvtl kstptai: suglmo vfift»
r )Wyj«»it tlM»ittn»km*Mj, •k»ud>it|tj trpuxi|. ar >»t bani pfl*ICK lnk»tuo«(>, k*oeay»«trAi
i<»i#, v«i»kft tu nu va«t*%i • \M t4clj<.ftg«vltma pi *i»Unr' kuo(f«r!»u»<nl tr u* menką tsokes«|. 1
irtu t*t:>gtu »»?sclj»« anl vuulij, #mog.nq|, k-r<» ų ir Istiškij fipinų, knin vyrų »«lp tr mots
i-t .'M.ln.i nrilr«tukt-« runJitstr k<}%*. l*g><)M m nanjaunio hfldo < |>«rnt-lj4 mptursnt »u«»e
vM-tm, p*rti»t k-c'pkHft-kt«,kvt»»n(»jo lltroj-. p.*n.»u«. Jfljjti n«yaltma pnbfltl yt*tlik»|, |
j>ąr«*«ykl»'« kS»U»*' N ir k'*ktut nt>vrtUunni<»įi a$\ i(«>s»vyj, •• «* tui-rMlM tr Ulym* »hio«lį m>
o)»t|rii f«i«}|>rl^HSlMlr»yriu»d^, kHtptottni AvsaUiraetsi Am«vtkej, Angiloj. Kanadt.J
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MIKDNUS ( a o \ i DOVANAI
Kuriui skaitytojų prenu
merata pasibaigusi, tiems
šis numeris bus paskutinis. į
«#~VUiuid.w Ciftio; Nso'ilk! )*A m i s t i k u p.p. Ir nuofllkiStak, Nedol.ttUO1 Iki5 T,
Siunčiant pinigus, Čekius,
-ni-TTiliMiM
•ii.remyri'r jirrsrrrr-T I
arba ,4Money OrderM, sius
A
d
o
l
f
B
l
a
u
,
kitę ant adreso:
. j Union Ticket Agency«
* a ••.*•*
Lackawanna AVO. Scranton, Pa.
"DRAUGAS",
j 203Taipgi
turimo aavo krnutuvojo dauvinokiu maUlakuyįriu ir aviotUku
IŠB>IO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI
314 East Market St,,
,,.0 vl«okio»e kalboae.
TKLKFONAI: Naujas 3P3 — Bt»U «6C.
;
VAIZDELIAI VARDU
Wnke8-Barre> Pa.

o-iCNofAs STANKUS JgaSfi-S
•

F0T0GRAFISTAS,
-*~>*~f

\

.• •-

e

Naujas Telefonas 1070 -R.
20 £. Market st., Wllkes Bairo. P»

•

-
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•

fyT

FABIOLE,

Otriausia
Gyduolė
•
nuo
Strėnų skaudėjimo
Degimo krutinėję
Galvot skaudėjimo
Kataroa
Užsisaidyn\o
Neuralgijos
nuo
Gerklės skaudėjimo

Mėšlungio
Skausmo krutinėję
nuo
Patrūkimo
Asma arba
Dusulio
styvumo sprando
Skaudėjimo
lenuose
Ranku ir
Kojų.

ALBERTAS O, GRABLIAUCKAS,
Plymouth, Pa.
ČOT. Elm U Main 8trM
»s

—
'
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50,000
KNYGŲ

feeeee?eeefeeeffefWT eeeifeefffvefiifivvafifVf

r y.) !• t

GERIAUSAS PINIGAMS PASIOfiJIMAS.
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

Vysai Dykai Del Viru

fMerchants National
Bank)

Te. k n y g a yra a t e b n k l l n g a Ir aiu»ta y r a t y k detVyru.
KIM y .i ta praataia, aupraataia l o d a i a l a p a s a k a k a i p g a l
tttKuutl vyriAktnnn, U l g y d H i ' l t u o vianttOdijima kraują
«rba«tpUl,nubi«giu»a. niekios, p « t r o t i t a a t y p r l b e , p u e k u a
Ir
kitus
laruietimua,
iirgromuluvlma,
patrotitn

•typrlbe, pylva, klapenu, Inkata Ir pualea ligas, mma*
titma, frotiorrhota arba triperi, naujai Įgautas lygas,

POTTSyiLLE, PA.

•trlctiira ir vynas vyru lygrs, gal butl lifitdoįraa sava
tamusa
muse prlvatlikai, alapta ir
Ir labai pygiaT.
pvg
ai
Ta* dykai Įgauta knyga, paaakia junta ko^eljua
Knyga ta yra
i ir kaip galtt
galėt galutluaįlaigydltl.
galutini
kraMtuvSilnloa, katmatura Sinotl kolnaa vedės arba
nevedoe V \ M « . Ta knyga yra (taralita par Daktarą
kutrana' .nlave Ilgo Injka tyrlnejtnu tu, apecijaliaku
teeu, Teintklt, ioįf ta kuvga yra siustą vyaal dykai,
ultnAkam n l pnčto, lug ul|>H*rtha Uonverta, Nesluak
nekokiu plnlniMt, tyk paralik aava vardą, ir adree* ant
lemiauH paduotu kuponu, katrų aiu»k niurna aendena.

Nuo padėtųjų pas mus pinigu gausi 2 nuošimt., jei
padtai trumpam laiui, S nuošimti, jei teėiems meneilami,
3lr pusę nuošimt. jei padėsi vieniems metama.
Gali pradėti pasidėt iot i. j oi tnri $1.00.
Maloniai kviečiame visus atsilanyti pas mus.
Gerb. O. P. BECHTEU Pres,. A, W, SELTZER, Vice-Pr,,
C. H. MARSHALL, Kasierius.

DYKAJ CAirrOS KNYGAS KUPONAS.
i tot n rtH k~*». r U/IT

oi. m usTts a co

i&RHsnasT

T 4 I AetteSMI Tami'
Joti'f«Mt»t4prt»iu»Uiu«iHtiąB
tjMldjrk«i *e«* JU»'M anjrff«U«) »>f«

Vsrdse.
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Ivatnute.

w

B
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M
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Kaina $1.00.

U

«^==:^

„Draugo" Spaustuvėje.

įmautiems daugiau kaip*viena eg<
eetnpliuriu, nuUddiinmas didelis nun<
iimtls,
(.u nu a n, n pu*:
BEV V. VARNAGIKIS,
312 Su. Ith St.,
Brooklyn, K. T.
*m .m. u i i t i ' iuwmj,mmi m

iMaULMJliS

j^.11^^ .

-NAUJA KNYGA-

*4.+«4

BIBLI
arba sv. Rastas išleistas,

* • f *i

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTE
mmmpo SįA&OV

•SSH

Tik vienas &itas svei

Kai tuoj a $2.15 p
Adresas:
REV. S. PAUTIENIUS.

„Naminis Valku
Auklėjimas"

.

Mahanoy City, Pa.

rį«a»iįįįj<i;^>H*-:^-iį'i

e^*e""H
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> aSjiį, >>-fr •*«-*> 4>-tu—*
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Wilkes-Barre
Deposit &

AAAAAAAAAAikAA k v v i i k A * A * a a a A a a a a r i

S

BANK,
71 PUBLIC SCįUARE,
VVILKES.BARRE, PA.
Kapitolas
- £150.000
Pervirto
*
• $450,000
Depozitai
.
$2.625.000
Moka 3-čią nuošimti nuo sudėtų
'f Joje pinigų.

Katekizmas Apie
1
Alkoholiu/

Kainuoja po 12c. su | >#niuntlmu. Petnaa eit inatį»t>
.ffimui našlaičiu prieglaudai. Galima gauti pat

Kun. A .

ną,
CHICAGO, ILU

Wood a .

Banką atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatomia nuo
9-12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8.
,
Galima susikalbėti lenkiškai ir
lietuviškai.
:a*a*aaa**«>a*a*af*aa*f^a<

J. F. OSBflSs,
Pas ji sralima gauti visokiu
torielku, blindii, stiklu, puo
du, liampu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu. Yra iŠ
ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti.
103-104 8. MAIN ST.,
VVILKES BARRE, PA.
•••*aa*aa*a*a*a*a*a^a4a!
" ". • .' • • • I ' f ' I .
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ĮThe BENEFICI/ai SAVINGS FUND SOCIETY
1200 ir 1202 CHESTNUT STREET,
PH1LADELPHIA, PA.
U i d e U 3 0 dien* Balandlio I S 5 3 m . l u o . e .

NuoiimtU 3 . 6 5 metams.
PAMATINIS KAPITOLAS - trylika milijonu doleriu.
SUOSTU PINIGU - vienuolika ir tris Sverti* milijono
doleriu.
PERVIRŠIS — vienas ir viena evertia milijono doleriu.
Oepoaitoriu MUviršum trylika tūkstančiu aamenu.
DEP021TUS PRIIMAME PER LAIŠKUa
,

IGNOTAS J. DOHAN. Preakteatas.
ANDRIUS X K U G A N , V k e . r * s W a n u .

AUFRED l MUKTHY, Sakre4ori«s Ir lUsSStalaa.
ANTANAS HUMT. Baa^ I

MM

-

»4»a^»jr-0»<»»»»4^4»4^<jr»^Ms»:><MM» <^00<MNS^»^<Wl"a'»« »»S)>^S)S)#

REKOMENDUOJAME MU8Ų NAUJĄ AUKSINI 33
AKMENŲ OELŽKELIO LAIKRODĖLĮ
Aukniaiai. paauknuoM ir kJtafcl *« M
MSfi»#ninii>*, pertiu<wiR'« 10,«HM» \»«Unaa»u •Aeoufalaa" lsiKnM|«v|tt| uktal aS
at».7ft Ndaa. Tie grasus laikrodėliai
putliai Ureleti, «ub*itavi lukštą., ge
mi lalk% roilaati. iabiauaiai ki?u»nn>ak%
naaduiastii, karte turi .utioti taika. »••»
t*riik> tr vvritfci, gvaranktiotl aal 80
maląj. Tikrai *r*alvs ls*krtKM»si. ae
a«4a bus a#i ilraugsmu t«»k| parodyti,
.leitftt šori tttf*u f*i
4#i«irereH, tai
Štai maaa H*ialyt»>a*: Mee nu<iusi»e
Sila laikrodili ki#kx . - i . i l . C o fx n*
ta.7,1 ir eksffeea ksitus 4el f>«r«terė
!•»<». Jei aeftttik*. e#i»okeaite aet «»••
to
Mea rtakaelaase vta%a> Asksiata
grae.ii«,Mis dinvlsai -lykai eu l*ikr*v||i ? . Aareeas

, ascosutoi VVATOH oo. rarr. **. OUOAOO, I U .

s«siasiisa»sassa^r#»»»e<^iiSisasiiaa#»<HWsi^^
• .']

ia

KAINUOJA PO 1 0 CENTU.

'

Jeigu sergate ut*iKeu?ijuslonila ligomis nuo kurių aegali |»agflb<H »ė dak
tarai nū UgonWini, arka paslaptlngunia li^uinn, anraaykit mau savo ne*veltuma gerai ir atftklat (be uislopluio) nes Mon eioa ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai if apie tavo gyvast}. (Atsimink, jog kiekvienas garbingas
laktaras uslaiko pasiapt] kaip ant Upąiiotius). Uitai nesigėdyk ir nebijok,
Uya teisybe, o mielai sutelksiu ruda ir prfciu»iu geras gyduoles pagal tavo
<į su nurodymu kaip reikia jas vartot, ui prokv labai matą. Reikia re*yt
«iikul Mm-ini pas mane pridedant visados 2e. marke ant atsakymo, nes kltarp nogauslt ntsakyruo. — Teingi męs reikalaujame yerų ageutų kiekvie
name ditleliame udeste ir iu npllnkitiėae. Agentai nuo l.ietuviskui LenkUky
lyduoiiu gali ua^iirbtl nuo 50 dol. ikil.1 dcl. ant mėnesio, tlidarb) duodame
luogeriausiij. Taigi rašykite reikalaudami ageaturos. Kiekvienas Hetuviaka*
ttoraikaa toipgi privalo uilaikyti visada mūsų puikias Lietuviškas gyduoles
tavo storuose ant pardavimo, kad muau tautiečiai reikalaudami galėtų pa*
kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dovanai kokiems nors
tpgavikains tose nplinkė«e. Atorny k aprašykite pareikalaudami gyduolių, nes
faraa uidarbys ir war<l\ioklte mūsų tyras Lietuviškas gyduoles, kurias mes
(varantuojame.
Kasykite po antrašu:

—

w

garsi kardi&nlo VVisemano apvsaka.
Vertė VYTAUTAS.

Ypatingos Gyduolės.

CHICAGOJE.

I

Turi K R pi tolo su rmoAimčiais
$190.000.00.
Sudėtu pinigu
$700.000.00.
Mes vedame visokį lega
J liską biznį.
*
Mušu bankoje galima
s susikalbėti: lietuviškai,
lenkiškai, vokiškai ir
angliškai.
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Savininkas ir Fabrikantas Geriausiu
" I I E N K I S K Ų - L I E T U V I Š K Ų VAISTŲ."

Lietuviškųjų Šv. Kazimero

* , %

First National
BANK,

Dr. IGNOTAS STANKUS U » i

Mahanoy City, Pa.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,

mmtmtmmmmmmmnmummm
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OVDYTOJA«
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Seserų Seminarija

-—•

I

47-48-49 Hennett Builtlinjr,
Wilke*-Bare, Pa. t
Norintieji pasiskolinti pinigu
ant pirmo mortirag*?, arba pirkti
ruimus lai kreipiasi.

'"•'iM

Wllkos.Barre, Pa.

metlm*mmmmawmam*9mmmm*męwmtitu*iii>
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Juozas Szukis,

VINCĄ TAMULEVICZE,
tmm

J

ms

SWALM !!ARDWARE CO.,
jt

Company,

Vienatinis Lietuvis Udirbejas

STEGMĄIER'O

gera"* kuris atneša pnrdn>
vėjui daugiau pelno,

Merchantsl L i e t u v i u A d v o k a t a s .
Banking Jonas S. Lopatto

„DRAUGĄ."

PUTOJIMO.

:t DIDIA

Dirbtuve Uniformų
ir visokiu reikalingu
daiktu draugijoms ir
nrk teatrotas,
uždėta
1887 m. l)irl>ame teipgi vėliavas, kukardas,
arnotui, kapaa ir t. t.
Reikalaukite ilistruoti kataliogu.

1520 N. 4 gatve

PHILADELPHIA, PA.
Ikdl Phona
4 t S « O KtNS^NOtON

K0N8T1TU0UAS yLAKATUB. TIKISTVS,
RAIDES STATOMOS DIDELE-NAUJAUSIOJO PATENTO -MASINA "LINOTYPE"
ADRKSUOKrm

"DRAUGAS
314 E Maiket St i

SI

Waic«.Barr«, Pa,
• S*"
m* %»i

