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Simnas (Kalvarijos ap.). Ūkininkai užsiima daigiau
piirodiuėjo, ėiuj(» dabar iškepama išsyk
jimų, pakelia viltį, tobulina nimo į kunigus. Visa Mary- originališkai
Kepėjas Treeią dienų Velykų; 18 ba siai piemlninkysto; viename
meilę. Ji nms mokina guo- laudNi valstija rengiasi iškil kad degtinė nėra Dievo do 25 pūdai duonos.
M
M
doti ir pasiduoti dvasiškajai m ingai apvaikščioti ta atsi vana; ragint* tėvus, kad papaliktos tos pačios, nes pa landžio, buvo "Žiburio Litkunų ^odžiujo yra; 5 eendraugijos pamaldos. Dešim trifngos; visi labai džiaugia
Bažnyčios valdžiai^ o įpil tikimą, Gubernatorius Aus- tįs negertų ir vaikams gerų sitaisė kapinio.
į
Vilkaviškyje Darbininkų tą valandą draugijos pirmi si. Lltkunl(\?iafyrą prisirašę
dama j mūsų širdin nusiže tin L. Orothers paskyrė tai pavyzdį duotų.
Pasibaigus susirinkimui, keptuvei eitųsi labai getai, ninkas kunigas J, Danielius prie Demjbavo ūkės rato
minimo ir paklusnumo do iškelmoi komitetų, kursai
užsirašė tik daugiau reikia susiprati atlaikė iškilmingai šv, Mi kurs par|abona trąšų, 00*
Irfkcįja. i Petr., iV„ 7-11. rybes, saugoja mus nuo iš- darbuosis išvien su Baltimo- tą paėia dienų
šias. Po Mišių kujn. Jurgi- vėluos, driskos, silkių, aly
ros miesto komitetu, kad pa draiitfijon vyrų 82, moterų mo.
Mylimiausio ji: Bukite iž- klydinio.
— Žmonės pradėjo jau las. Metelių klebonas pasa vos, sėklų, ir kitų uke-s pV
Mūsų Išganytojas primi gerbus atsakomai užsitarna- 14(>, blaivininkų 49, absti
jttutingi ir j u n k i t e maldoO pirui viso turėkite vie- ne A|>aStalams, kad ant že-įvusj visuomenei \yvą. Nos nentų .179, pilnaiueėių 1B5, dirbti laukus. Šiemet actu kė puikią prakalbą-pamoks- davgų. - • Bozalino yra mo
įprio kitų tai*t> savęs nepa- mes prisieis jiems kentėti visas Maryland —• net ir vi- nepilnamečių M, viso 228 Dievui neiššalo nei rugiai, lą, nurodydamas apšvieti nopoliu ii? 4 alinės; Šventa
pa^didaro
nei kvieėiai, nei dobilai. mo reikalingumų ir naudų dieniais dažriai
įujuncių meilę, nes meilė dėl įgijimo amžinosios gar- sa Amerika gerbia (libbonsa asmenįs.
Bus,
rodos,
ūkininkam* draugijų, platinaneių apšvie peštynės girtų tarpty kar
mgia daugybę uusidėji- bes ateityje. Priderėjo tad ne tiek, kaipo kardinolą,
Pilviškiai (Marijampolės
timą, ragindama^ šviestis, a i s net jnirtin už$lniuša.
}Ų, Bukite svečių priėmhi- Apafttalamš prisiruošti į ka kiek kaipo vyra, kursai yra ap.). 2 balandžio buvo ėia linksma.
— Vilkaviškyje atsirado skaitant geras knvgas ir Butų geistina., kad eiorai
, tarp *«vc8 be niunnėji- re, apsišarvavus atsidėjimu, pndejes didelius nuopelnus "Žiburio" susirinkimas. Da
laikraščius. Aiškipi išdėstė butų atlkarytas "Blaivy
(M Kiekvienas kaipo gavo k a n t r y b e i dnjsa. Vii^pats žmonijai savo rastais, savo lyvavo apie 70 draugijos na daug vagių. Neseniai apvo-'
spaudos galybę. Žmonių per bės" skyrius, gal bent kiok
>lonę, parodydami aną Jėzus užtikrina savo moki demokratizmu, savo užuo rių ir apie 30 sveeiij. Pir gė viena, kuris laikė rflbų
pamaldas buvo susirinkę, sumažėtus girtuokliavimas, ,
uiaa kitam, kaipo geri tu- niams pasekmę karėje, pri jauta darbininkams, savo į- mininkavo uk. Dvųranaus sankrova. Sako, išnešė už
kaip šventadieniais. Po pa
Ifopaa Dievo malonės už- žadėdamas j iema atsiųsti Sv. tekme J moralinj amerikie kas! Nutarta įsitaisyti t r i j ( ^ k d i a s delimtia rublių. Taipmaldų, išėjus iš Dažny (Mos,
Įvalrioi
Žinomas daili
įfcdėtojai, Jei kas kalba, Dvasia kuri prinųs jiems čių išsiplcHojimą, ir t.t.
rį javams valyti, kui-is atsi-^i neseniai vieno žmogaus buvo draugijos iiarių susi
ninkas VmtkeviiMus padarė
ĮĮpo Dievo Jodžius; jei kas vjskę, k^ tik Jis jiems sakė. Iškilmėje dafyvans prezi eis apie 150 rublių,
^ H J nuvažiavo arklius, bet parinkimas; susirinkimas bu phuių paminklui paatatyti
liauju kaipo pagal paga- ISdėsto smtilkmmiiSkai kas dentas Ta ft ir daugelis kitų riams neįmokėjusiėms įnašų : sisekė sugauti.
vo pilnas. Nutarta: eentro ant km tjgo Jaunio kapo
10, kuri duoda 1 Movas - JVJų lmikia: ifi Synagogų augStai pastatytų asmenų iš pranešti, kad Omai užsimo
VUtytia (VilkaviSk. ap.). sustiprinimui moksJti po 15 Kaune. [Jus tai augfltas ąrtit visuose dulktuose bu- busią išmesti, svieto neap- visos Amerikos.
Protesto- kėtų, nes kitaip negalės gan
Dievas pagarbintas per keneiami, ir net ulinusti naif žydai ir betikiai lygiai ti "Žiburio" laikrajįėio. Kn. Vietinis "Žiburys" dėliai kap. virš metinio mokes žuolo kr.#tus lietuvių stynau liujc? ant gražaus akmeni
Įsų Kristų, muaų VieŠpa žmonių, kurio manys, gerą atiduos garbe. Suv. Valst. K. padavė sumanymų apie betvarkės bažnyėioje ir li nio; knygynų padidinti
:
guisto pirmininko jau kuo jomis knygomis; padaryti nio pamato. Reikia tikėtas,
darbo dar*, jtu* žudydami, katalikų galvai, nes kardino
organizavimų miufij jauni ne visai buvo pradėjęs ges nkio paskaitas, pakvietus kad Sių vasarų paiuinklas
•m m
Neveizint i t į Tiak*, Jis pa- h} Gibbons'o guodoja ir myli
mo. Šiame klausime pasi ti. Velykų antrų dienų pa agronomų Totoraitį ir stud, bus pastttytas,
taria
jiomis
nesibijoti,
nea
[ifMftllJa. Jom XV, 26visi be skirtumo tikybos, įsi girdo skirtingos jiuomonės.
daryta tik pirmas šiemet su; Kriščiūnų. Vietos partlplni[i XVI, 1—4. — Anuomet jis atai>)ai*8 jiems Paatip* tikinimų ir luomo.
Buvo kalbėta, Kad mūsų sirinkimas, Šiok-tiek pasvei
Liacke,va (Šiaulių pav.)«
mui išrinktas komitetas iš
rintojij,
priešai
kur|
toAiea
Jtaus savo mokiniams:
Dar taip neseniai New jaunimas gana dlktį||,pdyjiįpje jau nugįj
k<H»jpjrminiidcąs pradėjo g $ j 2 a si i s -uų.
«fe£<* Palinksminto- ir pragaro ^nn^[U^įH
i f m * ^ katalikai ulsikvietė Ręs, etnųa Vijo Itenan^, uieiiial y
y\$i išsiplėtojusi gir*
Paraginti
j ^ m ^ a m U ^ nes selHIU
kuri a* jums atsiųsiu tAa nti^ko netv«#aia ir kart paa save kardinolų Gi- tat neverda juo nė užsiimti; liai darbuotiem.
ne tik auaugę
Tėvo, tiesos Dvasią, ku- tie, kurie ištesės iki galui bbona*ų ir sudard jam iškil kiti gi priimdinėjo, kad m*kaista prakalba susirinki prisiruiė gana daifg naujų tuokly*t<
mo dienų prisiraftė 15 naujų narių, Aptarus Hitus savo žmonės ^riuokliaiiją, bet ir
nuo Tėvo paeina, ana apie bus išganyti.
me, kurioje dalyvavo sena visas jaunimas esąs taip
o dm* liudijime. Ir jųs Apaštalai buvo pakjusiins toriai, miesto atstovai ir ki blogas, o ir už blogųjų blo nariu. Verta pažymėti bent reikalus, susirinkipiaa išsis jaunuorolilė, nepilnamečiai
ite, m * 8U manim e- savo Viešpaties pamokini* tokie dignitoriai. Buvo tai gumų daug esą kalti senes prakalbų turinys ir svarbes kirstė su ta linksrįa mitiėia, vaikinai Jr merginos. Pas
i s iiiu» pradžios. Tai junia manis. Jie viską paliko ir pradžia iškilmių, kurias yra nieji, nes sie, nekartų blo ni nutarimai. Posėdis buvo kad ir męs, simniWiai, ne- mus ir ni^ginos jau turi lyiau, idant nepaaiplk- paskui Jeių nuėjo\ jiems surengusi visuomenė savo gai elgdamies, siuvo pavya- trumpas, bet turiningas. smiudžiam, bet rūpinamės gias tiesas su vaikinais ali
Pirmininkas kun. J. Kr. draugijomis ir apftvietimu. nėse ir traktieriuose i ir jog
lite. Atskirs jw§ iŠ au* pakluanumaR neižmdė prie geradariui,
džiu tvirkina jaunimą. Po tarp kit-ko pasakė: "Kitur
jau prisiryja degtinės ir
derme,
bet
džiaugsmu.
Av.
nkimų, o ateina valanda,
ilgesnių kalbų klausimui pa Žib urio" skvriai tuvi savo Puialotaa (Pauevėž, ap,). alaus smuklėse, sėdėdamos
kiekvienas, kuria jus nž- Dvasią apturėję,, jie nenu
aiškėjus veik vienu balsu mokyklas, elgetnamius, blai Balandžio 4 d. ūkininkų Si- taip, kad ir joms traktie
utn, tnraia Dievui tarnavi- sigando grasinimo, plakimų
nutarta: organizuoti jauni vybės įstaigas ir t.t, Višty dagį aplankė gaisras; sude riaus tarnas trina ausis,
ir
kalėjimų^
jųjų
mokslas
daras. Ir tai jums pada
mų prie %*Žiburio'\ paski čio gi "Žiburys" nieko ifi gė gryeia. Pri(»žasjtis 4-. ble- kad galiių jas lauk iSveati
jog nepažjsta Tėvo nei po vis#> pasauli pasklido ir
riant įnašų 30 kap. metama* tų taip naudingų įstaigų ne- kinis kaminas. 1900 m., ru iš traktieriaus. Laikraiidhis
jųjų
žoilžiai
pasiekia
žen^s
i** Bet tai pasakiau
Augštoji Panemunė (Ma Buvo perskaitytas pvasy- ! t u r j $ b e t n o jaugi męs žibu- deny,* to paties uk. Sid. supas muKmaŽai kas skaito,
idant kad ateis valan- kraStlis. Ant stabmeldijos rijampolės ap.). Ilgai ruoš
mas Krikšėionių Parbinin-JHeėiai busime šiana« atžvil- degė tvartai ir kluonus su Daugybe randas^ tokių žmo
.'atamijumite ant to, joggriuvėsių krikScMoniškąji ti
tasi prie įsteigimo ** Blai kų Draugijos skyriaus, ku gyj*" be jokio nuopelno! Te javais.
Visame miestelyj nių, kų $vt nėra matę laikkėjimą (daiginę, jie teisybės
juma imNakiau.
vybės" draugijos, kelis kar riame išreikšta noras gauti gul kiekvienas žiburietis rū nėra jokių reikalingų įran rašėio. \Įonų kartų ą|į tySlopatvirtinimui savo gyvastį
dovanai "Žiburio" sak: sapinasi ir pats apsišviesti ir kių gaisro gesinįtnui. O lai mis štai kaip padaliau. Pa
tus
darbininkams
susirin
atidavė ir savo krauju pa
vo susirinkimams daryti. kitus apšviesti taip, kaip kas butų susitari^ įsitaisyti siėmiau vienų "Viųnybės"
lOmtJ TVJtETY žymėjo nuo Kristaus aptu kus ir skaitykloj skaityta ir 14
kelta klausimas apie blaivy Žiburio" draugija sutiko jam aplinkybės leis, t. y. toj- reikalingus įrankjus.
numerį )p degtinas puskvorr ė t a mokslą.
i
bę, galop visų mylimasis ne duoti salę dovanai iki atei- gul kitus paragina prii"Šaltinis",
tę ir nuėjau į tuos noiuns,
Stebėdamiesi
ajitgimtiApaštalai, isgirdv, jog jųnanėių
metų.
Pabaigoje
bu
užmirštamasis tėvas Kazi
mokslo, prie laikrašėįų bei
Tauragnai (Zarasų pa\\). kame toĮvo daugiau žmonių
nei
drąsai
ir
ištvermei
tų
nu
YtespntH nori su jais skii*mieras kerštais pamokslais vo priminta, jog Pilviškiuo knygų skaitymo. Tas laidas Susilaukėme jaųųą kunigė pri8irin!|ę, o ypaė jaAmimo,
nuliūdo; sunku tam įžeminusiųjų ir šventųjų prirengė ir išpflririo d i n a . se po Velykų yra rengia jau ir buvo pas mus varto
išviso apie 15 asmenų. ISlį
H.
Žimontą,
kurs
tm*ės
ėia
virrų,
kuriuos
patiko
AngSvieniems peraekiojiTaigi Velykų antradieny, 17 mos flkio paskaitos, kurias jamas, ir su džiaugsmu rei ^nemažai darbo, jei tik uorės ti'aukiau laikraštį ir pinu
ke*ti ir su prieląia ?iatisinjam s\uiandoti savo d. balandžio (n. k,), buvo žada atlikti du agronomu. kia pažymėti, jog pažanga
pradėaiufrit skaityti paklau
dnrbuoties
žmonių
laluu.
Bažfnyėios
steigimui,
nu/s.
nties. nailestiugaais Ji*
skaitlingas įsteigiamasis su Draugija apie tokijrs pas apšvietimo šakoje paskuti M iisų parapija yra apžėlusi siau jų, kas tai per knygai
aavo A p i p i l u s ramina, laimingieji tikrosios avidės sirinkimas, lyiznyėios kop kaitas prielankiai atsiliepė, niais metais aiškiai mato
piktžolėmis, usnimis: girty Vienas sakė kad tai kalelį
nariai,
įsitikinkime,
jogei
Uiėdamn* jienva atsiųsti
lyčia grūste prisigrūdo fcmo- Pašvitinys (Šiaulių ap.). ma, taigi ir toliau dar uoliau bė, vakaruškos ir kiti nedo dorins osąs, kiti elemento
l
I )vasii)^Į <iitiprintoja. norėdami Kruįtų sekti ti<»- ui"ų. Susirinkimau teikėsi at
"Saulės"
mokyklą
šiuo tokiu bndu privalome dar ri paproėiai pas mus yra la rius, dac kiti gailėtos. Bot
soje
ir
dvasioje,
męs
turime
|] MUKU \ ieįpatS dažnai minevienai negalėjo porskai*
silaukyti eentro ptrminin- mokslo metu lankė išviuo (>4 buotis ir gerų vaisių galima
bai
išsiplėtoję.
Miestelyje
hpie sv. llvaaia, kur^ va- būti pasirįžę kentėti, blogų kaa gerb. ktui. K. Marma,
tyti, kaip vardas to laikraStikėtis. Žodžio, kiekvienas
vaikai
(22
berniukai
ir
42
pilna
aludžių,
visose
girtuo
lilia Paliukamintoja, Pa- palinkimų ir pagoidithy at kuris ir posėdį \o<lė, Jis
ėit). Perskaitęs laikraštį aš
I žiburietis privalo būti g> v u
mergaitės).
Mokytoja
lietu
kliauja
netik
vyrai,
bet
ir
ištrauki a u de^gtinės puskvor
liirintoja ir Tiasos Dvasia. sižadėti ir vely mirti, ne karštais žodžiais prirodinė vaite, p-lė Laikunaitė, Un Ju^>kslo ir blaivybės platinjaunos
merginos,
(lai
jaunas
tę ir piklAusiair: "O ^ia
|iįl|M> Palinksmintoja, ji su kaip Dievą užrūstinti. Jei jo svaiginaneių gėrimų k«»nk lini ir pasekmingai dariam ^ j u ir payaizda tarpe tų, su
kunigėlis
nepasigailės
svei
į s i a u t i Apaštalams tokia iki galui savo priedermes iš smingumą ir žadino rašykuriais tik susitiks, o to- katos drausti jas už tokį kas"'? Misi ją pažino ir vien
jasi,
gražiai
mokydama
to-,
balsiai *ušuko, kad tai deg
iylHN kokio* svietas ne- tikimai atliksime, įgysime ta ties į i4 Dlaivvbę H ,
bo
kį nemažą skaiėių vaikų *«•» f \ į ^ '
^ darbą. Buvęs kamendorius tinės pąskvortė e»nntii Tai
ilnei duoti, nei atimti. Kai įstabia laime* pamoksle ant
:< an i r l,1 ,J ( n u u
Kitas kalbėtojas aiškim*
^ '
^ v e i k a i - buvo sumanęs įtaisyti ar- at kolduose datykuoso tjau
Yra ir valsčiaus nokvkla * ^
kalno
Jėzaus
prižadėtą:
Paatiprintoja, ji duos
girtybės kenksmingumų iš
bntnaruį bet pažadėtatffft&n
kurią lanko irgi nemažas m e
"Palaiminti,
kurie
perse
liaecaviškiai apsišvietę!
ns tvirtybę perkelti vartautiškojo
atžvilgio: tik
Susirinkusieji
pasižadėjo
ištesėta, "Blaivybės" sky
skaiėius vaikų. Mokytojai
ir kentėjimus su vilSia kiojimų keneia dėl teisybės, blaiva, girdi, tnttta yra tur
LiaeKavoje tajsoiua nauji
i larbuotis pagal nurodytą bu
rius nieko neveikia: blaivi
valsėiaus
mokykloje
du:
ru
nes
jųjų
yra
dangaus
karaatsidavimu IMevo valiai,
tinga ir galinga, priešingai.
kapai. Beikia neiųažai že*
ir huti
ni
lnokvt
ninkų visai mažai beliko.
sas
Ir
lietuvis/
Lie'tuvtų
kai^
K
^
\\
°
'
8.
1vb»V\
dj)4i Tiesos Dvasia, ji bus
— neblaiva, girtuoklė — bė ba ten mokinama silpnokai.:^ 8 t a r ^ kitų. Beto nutar
mės jiems supilti. JKlebonas
leius ištikimu vadovu ir
Rozalinas (Pan. pav.). vis ragila ir ragina į darbfy
dina, nusususi ir kitų tur
tu a) tėviška globa rfųnntts
mis vištoj ka Jėaim jiems
tingesnių tautų vergė. Lie
Vilkaviškis. Halaiaižio 17 piemenukais ir piemenaitė Mūsų miestelis nedidelis. bet nuoiai kas klauso. Kad
tė, Šv. Dvasia buvo pažaBažnytines Žinios. tuvius prie antrojo skyriaus dienų (n. k.) buvo *'Krikš- mis ir apskritai tarnais ir Yra dvi lietuviu krautnvi, klebonus praneštų parapijone tik Apaštalams, bet
prfokaitė pavadinės
juos ėionių Darbininkų Draugi-j tarnaitėmis; b) daryti jau kuri<im neblogai fekaai. Yra nams, j ig pabaigus <fą\larb^
-*—
beturėiais ir aitymitMai*,%pu- jos" susirinkimas, išrinkta nitruii viešus pasilinksmini ir pavargėliams aelpti drau bus duota visiems datig maGerbia kardinolą Gibbons'ą.
gali<* linkėjM lietuviams, mėnesiui naujas sankrovos mus, tik bf* jokių svaiginan- gija. Rozaliiueėlųj yra nema garyėių^degtinės ir alaus,
Ateinantį mėnesį sukaks amrt u ftaltinio M , ii degtinės ir keptuvės vedėjam naujas ėių gėrimų po vyresniųjų žai apsišvietusių^ žmonių, tai liaei&vifikiai per 2 dieni
I, kad jie tikinčiuosius
mokytų ir nuo klai- 25 metai, kaip Ihiltimurės bei alaus ežero išplaukti, o reviaijos komisijon narys p. priežiūra, u išvesti ma<la lįetmlškų laikm|}|^: įiema netik k
abaigtų pilti,
kelio <wiugotų.
ant vysk upis James <*iblx,ns ant blaivybes sparnų gom- J. K a ia||
os upe supilkai ne bet ir j
Valkiojiaumi naktimis ir da /ai pareina, t
yra tatp-pat tapo iškeltas į kar^j|gy| joa, sviesiojon pusėn
d jau pa- ryti slaptus susiėjimus * # Hlogiil gyvena. H9 odžini: tų pilm i i žemių ir akmeA
ai.«
ii- Tame mėaiesy j%nž
magaryČių
M
desnė kep- ba vtedus, bet su svaiginau- Zigmontiškė,
ėiai ir Wt- nų, k ar
baigta stat;
vu«» Te tai pas
vienas darbininkas tuvė ir naujas peėiu* Pe-lėiais gėrimais.
kuusi. Išėjo i 'iena
i<\
l
i
$¥<£•
iki.

oji neaena po
Velykų*
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milijoną dolerių. Jie kalbi*
Šią savaitę dideli karšmušdavo ir dabar likęs vie žiūrint, kaip serantonieeiai
uą turtuolius duoti pinigų
holio dievaitis — girtybe '-*• sai vertelga liątuvis-~p. lie uas baigia pragerti savąjį erzinasi, bylinėjasi ir galop ėiai. Žmonės galiūnuose vė
kentra-revoliueijai,
priža^
paėmus virių ant visų iv jo kas iš Janomų, Jis nupirko tWtą. Žemieėių viršininkas patįs iš gero noro užsidaro dinasi, gerdami svaiginaudedami, jei suokalbis nusi
kio darbo, susirinkimo, bau- didelį plotą Uruotužio miš sužinojęs L-no pasielgtus, bažnyiią, kuria pastatė ne ėius gėrimus iki siidurnavoTUKKIJA,
seks, koncesijas geležinke
kų
(Kr.
pav,),
padarė
sąiįfja.
Tokia
auka
stojosi
pe
kietų iv sueigų neatliekam*
liopė išrinkti globėjus. Kaip "trošėių" (trustees)
be^«
Nieko naujo pasaulyje.
liuose ir kasyklose,
gas
Iškirsti
per
ketverius
reitą
savaitę
Antenas
Blabe degtines ir alaus,
tiktai parėjo sueigos diena, Dievo garbei,
Turkai eina kitų pėdomis,
Ne bt» to, kad karalius Ma-j!
metus. Kaip girdėjau, par
iauskas.
Jisai
begirtuokliau
K1
riautlii
ir
liūdna.
tai tuojau pasipylė degtinė.j
Bėdos ir pas turkus — o nuelis neturėtų užtarytojų Į11
ra (Šiaulių pav,), davimas sekasi gerai,
(lamas
gavu
karštlige,
ėmė
Praeivis.
5
Matytis buvo, kaip ir blai
tos
bėdos
dėlto,
kad...
aso
dtiko baisi nelaimė.
ir
šalininkų
PortugalijojeJ
bėgit)ti, varijoti... Ana die
vininkai
ragavo
baltakeLukšiai
(Naum,
pav.).
ar per apsirikimą ar
na policija sugavo jį nuogą |tw iki laikui tenešioja van- bet vis^s tos paskalos apie
si okalbius prieš respubliką'
į; Vietoje milteliu pi- Paskutiniais metais pradė Kada prasidėjo sueiga, tai
Įbolaksant po laukus ir nu- den}.
8UUAU
NO'IVII,
PA.
štai kame:
yra leidžiamos tyčia naujos
kepti padavė nuodų jo ir lietuviai tvertis pirkly- vieui sušuko halsu: "nerei-j
įvežė į kalėjimą, kur turės! Dalvkas
«
i•
Kai-kurie
mdiio 5 žmones. 4 jų Uos, Pernai huvu H sukrovus kia, nereikia!"
Perėjusį utarninką ka l tupėti iki išgaruos tVueizna
vnldžios,
kad
tik
i)asilnikus
Revoliuciją ir koustituei. »
.
^ «. •
•
t \ I..... /•!
l&u mirė, penktas dar tobe /vau,.. 1 lietuvio, l>abar-gi m ėgiuo protestuoti, bet ga sykloje likosi ant vietos už
SIIU valdvmo vadelės, o ta-Hi
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
joninės
viešpatijos
jvedimą
jrvvoua. bet vargiai išlik< (i žydų, o lietuvių rankose\ w pamatyti kumšti. L-m muštas Martynas Palionis,
sj i valdymas nelabai tegali] 1
IKr
Įvykino taip vadinamieji
^ '
j a u18, iiailn, kad nei vienas ^auHttikai taip ir sakė: "Die lietuvis, bet pastaraisiais
patikti pavaldiniams.* V y - į
4
n
UAKOYKIt.
PA.
į
\įauuaturkiai
,
prideran
m
v
i
iš jų nepardavinėja laikraS- vvas
|vėrė laoterj
a s BU
rijiusybė yra priėmusi tokią'
sutverė
laoter) ir
ir pavel
j metais
prisišlieja prie lenlen
mo tnia prisišlieji*
1 1 visokias
h)i i š
čia
npsigvveno
diktukan!*
^
1
^Ptingas
ordi ją vyro globai, tai mote- fc uĄ(Ą w l)iM|,,į([otas tarpe
i: ktika, kad kuv pamato \w
ėių, vargiai eia gaust
Vtx
lietuvių
būrelis,
v
ra
jau
a
p
l
o
j
*
"
*
"
*
&
*
^
W
į
iiinkur atsivilko ! ^ » *
ris ir turi vyro prisakymų ^ . ft||t Wukų
si priešinimą arba neužgaus
k a l l j„in.
(Pan.
pav,).
H
M
)
šeimvnų.
Bet
kadanuilf
"""turkliu
eme
valdyti
kaiikoks valkata, apsi- : Modeikiai
klausyti"
Taip sueiga ui ^ talka|
.pad
Pa
ttaip
a i lu
a rytų.
d nimą, t e t i ^ ^ ^ ^ ^juodajĮ
^^^
1 1
k
mv
^
^
ne|
^
^
gana
turtingi
^ P x ^'
skelbė esąs gydytojas nue Ola gyvena ^ ^ ^ ^ ^ ^
keletą degtinės gurkšnių ir laidojimus atsibuvo ketver iš lietuviu randasi daug n t- į * * " h *
šiaurius, kur mat ir Portu- s
skalūnų, tatai
išsiskirsto l|"vo parimiuentiiH, bot crnvisu Hgu, o Mitingai nuo ūkininkai ir, kaip matyti, davė pragerti visą turtą I
Gilijoje netrūksta. Ana, Braįiį
ge
w ull
1 su mišiomis. l)\ i liutuviš- nieko
akių,
tinto labai brangiai, dauguma linksta prili švie
Kero
negalime
nu-P
»
^
^
r
t
i
j
a
n
t
i
balJ
Be to sueigoje buvo nutar J '
g >je (toks miestas Siaurėrf
lenkišku
drau
ame turi
tH k
>U
iwt po kt^lias de&imtis rub s a , Sodžhm ateina keletas
veikti. Keletas iiop^ų mini.N
' l ° maištą
V ^ prieš
^ I Portugalijoje)
lė Jir laimėjo
i . ,. ,
.
k«»s ir viena
dvasiškijsįį
M
gijos
palydėjo
kapuosua.
lių; puse tuojau liepia ati -Liet. Vk. ir "Pasiūti." ta paskirti du seniūnu, nes
pirko sklypą žemės ir pasi sultoną.
Buvo daroma gu liikė ypatingas pamaldai
Lai
jam
buua
lengviau
tarp
vadino
savo
neprigtilinitigo*
duoti, o likusius kaip iSgis. ekz, Paėiame sodžiuje vals dabar vienas turi daug dar
driai. Alaj).tingosios draugi 'luojiyi juodašimėiai — va4|
brolių
lenkų
a
m
linai
ilsėt
ies
mis
kapinėmis,
Teėiau
nie
Tur agentus aplink per ko čiaus raštinė, mokykla, mo bo, — seniūnija labai dideU).
jos — p jos tai vykime val dilia jie save antiklerikalai^į;
negu
mums
su
gyvaisiais
kas
daugiau
turbūt
ir
m>siki* ddUnitį myliu, kurie pvi nopolis, abulė ir dvi slaptos
"Liet. Vk:\
džios atmainę — turi ll^siol -•- susirinko dideliais bu
kauties.
/
kavos
tose
kapinėse,
kaip
kaU>inėja eiti prie s t e b u k l i n ^ ^ k K ^
Baltakį (žinoma
didumą savo atstovų parlia- riais, padarė; demonstraci
Iš ])ricžasties lenkų pa tik tie, kiJi jas pirko. Nes to
vto
slaptose)
pardavinėja
ne
W» KJ'^ J°baugiausiai
inento, Tie atstovai turi išsi- j is miesto gatvėmis, išdau
sidarė tavpe mus, didelis kiu pakvaišėliu maža yra.

įsur.
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kiviida^i prie j o atneeikuu* tiktai nik pitdgti*, b«t ir už
tai iiMOiM r l k a n t ^ ^ u trarho- visokius uamiunt* <U»iktum.

-

ma. ilnuut»s moteriškės turi kas ka atneša: javus, linus,
palikti prie ano ilgesniam vilnas, kiaušinius, rūbus ir
laikui, vyriškus paleidžia <t,t. keikia tiktui steh<Hios,
tuomet, kaip jau nebeturi kaip valdininkai, tankiai va
ttinigų.
Neseniai išspruko Siuodaini pxo šalį, girdėdami
nuo jo jauna merginta nuo Įgirtų balsus, vishi uedal)oja.
Telšių, sakė: atėmė Šimtą Ūkininkai jau ne kartų kė|ė
rubliu- išvedė iš kelio, neuž halsą, kad panaikinus tas
mokėjo m 6 mėnesius tarna- tfirtuoklybės įstaigas, mote
vitvu).
%
ris net prašymus norėjo pa
Kur Žmonių protas eiti
duoti vyriausybei.
prie visokių apgavikų.
. Parvaikai (Pan. pav.).
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Korespondencijos.
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crry, PA.
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\Vilkes-Harre\>, klastingai

kiaiisios
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Kuo. In^iiua

m

i
i

kaip balsudti, Su komitetu į du klubu, kur sunaikin'

gtllykloą. susiiu^a

kas antrą >ie- slaptingo! valdžios

Lietuviai svetur.
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'it

anglų

ministeriai ir ką fialai, kėdės, knygos ir ki:
stdhdn- <l|ikta|, Po to minia nuėjot
dėldienj mus atlanko ir š\\ kų susirinkimas nutaria, vy
mišias atlaiko, Tasai kuni riausybė viskii išaugšto pa liikrašėio "Oomlmte" spnį
y;ėlis ir R. L. K, K. A. kuopą tvirtina. Paskui eina tik ko htuvę ir sulaužė visas mflSi
nas. Msn ta laiką poliHj
sutvėrė. AMu jam už pasi medija.
Tiems atstovams, nesikišo, nors tikybinės d
darbavimą.
X. kurie nėra.prilcisti prie pas
uit.nstraeijos yra aštriai u
lapties,
duoda
išsišnekėti
į
stengsime greitu laiku; pa
f|utos,
^^^^™
valias, vyriausybės atstovai
kun, A, Lopata, kursai užė tarė mums organizuot ies ir
Nors dar nežinia, koki
(ministeriai)
neatsako
nie
mė parapiją
naujos tvarkos nori, PoH
- - . .)>o
- kun.
. . HP., at- visų pirma įsit^iisvti moksko, o paskui diduma balsuo Gilijos visuomenė, — j
(Siuibįrsk;o ja, kaip įicins yrą prisakyta. ;ą>lo tai niekas neklaus^
Pakalnilkial
(Šeduvos Banko malonė, Praeitais me skmtas ,r k»£RM ktu^ermu- j ^ p a s i ž a ( 1 • j v s m u > v i s ; m | „ Siaranius
gub.). Siame gili(»s Rusijos Bendrų reikalų tfei visuome i eėiau vyriausybė projįi
imr.V. 19(18 metais Pakal tais Parvalkų sodžius nuta
nės gerovds ten nežiuroma. rtioja jvairįus naujus 1sti
mieste
randasi
kelios
šeimvrė
išsidalinti
vienasėdžiuosW
1)n
wiu
vs
stiltvti
niškių sodžius išsidalino \
Todėl npra ko stebėties, mus/ Labiausiai jai ru'
^Vilk.^-lJanvu.is, bainyftlą. uos lietuvių. Nors lietuviai
viensėdijas.
Protingesni na. l^adarė nutarimą ir išftpic tm žaiotų.
žnybia. Ji bandys pavęi,
Kun. A. Kaupas, j j>,.io t o d u ]Wmk<>, kad len neseniai ėia yra a])sigyve* kad prieš įfcokią tvarką ]>raJlmonės džiaugiasi išsikėlė į siuntė žemės tvarkoma jai
dėjo protestuoti not ištiki
dvasiškiją, visiškai. | j |
kas bažnyčios inmns nepas uv, bi»t jau žymiai tautiškui
vit^nsėdijas ir gerina savik komisijai, Atvažiavo ir komieji uatijosios valdžios ša enas klierikas nogalėslb!
tatys ir nieko gero nepada nupuolv. Vienas tiktai yra
nkes, bet dauguma nei ma [misija. Komisijafcinojo,kad
SH'KANTON, P A . M rys. Vienok mes nepaklan- Bonil'aeas Oulkilnns, kuris lininkai. Nutarta, kad slap
})riimtas į seminariją it
nyti nemano apie ši dajjfką. vienas ūkininkas, YMs, turi #
(leg. 17-18 d. buvo ėia lyg Į sėme gerai mums veiijanėio gražiai tautiškai susipra* tingas ovganissaeijas (ypa6 Įšventintas į kunigus l
liaikrašėių j>areina vos 2 ar skolos dvarininkų banke.
masonų cti»augija«) reikia aldžįos^eidimo, vyskujįų!
^) egzemplioriai. Pakalniš- Nutarimas buvo tada nepa kokia misijėlė. Aplinkiniai'ir tiesą kullmnėio savo tau t # , Jisai kas metai skaito
pamaži j^haSkinti, kad kiok iunigų, pamokslai turės '
lietuviškus
laikrašėius,
Šie
o
tieėio
bet
paklausėme
lenk
tvirtintas,
dėlto
kad
jo
žemė
v
kunigai klausė lietuvių iš
rįeJiai gerai žino, per ku
po vyriausybės centui
met turi užsisakęs ^ a l t i n į " vienas aitjbvas galėtų bal
rias duris pakliūti į žydo dvarininkų, Ifiaėtasai ūki pažinties, pamokslus pasą- melagio.
suoti taip, kaip jo sąjįin& ir b* t.t. Įdomiausia, kad | vi
smuklę, lino, su kuom ir ninkas nusiuntė prašymą kė: vakare kun. J. Kassakai-| Štai kun. lenkas išvažia\ <» ir "Žmonių Knygyną", Vi
priedenrtcV mdo, ne taip, žia ketina pavelyti ' '
kaip reikia muštis, žino, perkelti jo skolą iŠ dvarinin tis, ant rvtojaus kun, V. VJ«- ir paliko muš be bažnyėios, si ėionvkšėiai lietuviai turi
kaip slaptingas komitetas gams vesti paėias ir prfeiį
kad lydo puspelepiai geres kų banko, valstiečių ban girda, Žmonių buvo pilnas be žemės ir da nežinia kaip neaugštas tarnystes vyriau
liepia.
•\i duoti pašalpą vedusi"'
ni ui ūkiškųjų draugijų mi kam Hanko valdyba atsakė, šv. Tomo koleuijos skiepas. bus sp lietuviškais mfis pi- sybės įstaigose, (lyvena vi
'Purkai turi dar didelę bė unigų našlėnis ir vaikia
neralų trąšas ir t,t. Ar gi ne kad ni perkėlimą reiks už Išpažinties priėji) apie 500, o migius. Nedaug jų, tiesa. si vidutiniškai. Yra kelios ir
dą su albanais, kurie nenori 'ik kažinką' apie tą Visi
iviesnoliai tie pakaluiškie- mokėti septyni Šimtai r,: tarp jų buvo matyti tai vi<- tik $400, bet ir tie ant kun. merginos lietuvaitės. Jos
klausyti jaunaturkių vyriau pasakys Portugalijos ka
etai i! Per šv, Juoa^pą Smil [skola, žinomas daiktas, pa nas. tai kitas smarkuolis,; Drejero vardo padėti. Da tarnauja pas ponus, Žūsta
1
sybės
ir
įcelią
maištą
pvieS
tik iškoj i visuomenė t
jos
tamsybėje
ir
kitatauėių
Brangiai kursai dar taip neseniai; bar mv« i>amate lenkų klasgiuose tapo snmuStas jaunas silieka suuobinė.
Xienas daiktas tik tė
Visi šie lietuviai naująją y ifdžią. Daugelis al
vyras ir vargiai bepagis. Vis apsieina persivertimns 18 siuntė perkūnus ant vysku- tą, pakrikome ir nebežinome bangose.
banų pabėgo j Juodkai n i, i skus: negerai buvo p
dvarininko valstietin.
pų ir kunigų,
kur dėties.
Dauguma vėla vrn kaunieėiai.
tai girtybė padare!
rionai nUm du pulku ka bot turku valMin ll«»i»ė tuga!ains ' prio karalta
(teras tai ženklas. Apskri-įsugrjžo j>rie Wiikes-Bari(^s,
jiemu sugrjžti namoloi, botįį, f t r l o 8 . ( ) h . p i i o ij flrA ji a
Kriokialaukis(Suv, gub,).
'Šeduvos par,).
reivių,
tarp
kurių
taipogi
tai imant aėrantonieėiams o kiti, poniškesni, būna su
tuo
linftibuKukai 8mdoi,ct dar uecerii
„„.. «arpu
«arpu,; baSlbumika!
^ - j | | iRi,i nu ,mof iliijo0 ,. bet
ųegęri
Raginėnų so<liius stovi pa iHalandžio 4 d, buvo , vais
nemaža
lietuvių
iš
Kauno
lenkais
nors
už
pastumdė
togioje viettije: 1908 m. išsi i a u s ir parapijos sueiga. jau nusibodti tąsynės po liūs, Šitasai suvadžiojimas gub, (Kžerėnų ir Šiaulių fduo jų liamua. Knlnuono .„.;,. diktatoriaus %ag(W
tai-p Kaatmti ir Tuzi apie.f
_
\.
dalina i viensėdijas. Žmonės Parapijos sueigos protokole teismus. Jie tik laukia ištav
apskr.),
Vilniaus
gub.
(Tra
mes iš Pbiladelplujos ir visi!ir nepasisekimas daug labai
4000 maistininku atėmė nuo
. ^>
pusėtinai apnavietv* Laik- tiktai vienas nutarimas. Ap
kų
apskr.),
ir
maža
dalelė
trokšta kuogeriausiai įeiti }' užkenkė mnsų organijiaviturkų kareiviu Šautuvus, a- SUVIENYTOSIOS VA
ra^eių pareina 7 egzemplu^ skriėio viršininkas užklausi
suvalkieėių.
savo lialnyflią. Tik maža da-uiusi. Dauguma nustojo vllmunicija:ir koloto Maxim'o
TIJOS.
riai. Dauguma ūkininkų pa parapijos, ar stitinka ji pri
f'ia ligšiol nėra mu kata
lis tdpasiliko priešinga vys- ties ir užsitikėjimo, ^ies p«S
liovė jau g*r$> bet yra dar imti Dring&kių sod. Kriok,
kupui. Visi jau žino, jog baž sitikrino, kad tai bumbugas. likų bažnyėios, nei kunigo,
koletas, kurie pasigėrę nm- vai,
(Tas sodiius dabar nyėia priguli ne vyskupui, Kad suorganizuoti ,parapiją ue« ir katalikų nedaug. Žie
šaal su pusberniais ar pie- Daukšių par<). Sueiga vien
bet parapijai, ir visi suprau- reikia atsidavusiu tam rei- mos metu ligi <legužės in. eotti (biribaldi apskelbė,
girdėti apie kandidatus į
miuiiiiiiii!« miestelius.
balsiai nutaikė priimti.
vienas
miesto
gyventojas
kalni
žmogaus,
iki
tokio
ne
ta, jog b«» vyskupo žinios ir
kad galjs pastatyti AOfiOfi augštą vietą. Demokraf
Pavasaris eina išlimgvo.
Valsčiaus sueigoje buvo
leidimo niekas katalikų ba»- turėsime, neverta ir eentiį davė vasarnami, kuriame in italų iaiiuosavimui albanų nors yra tikri, kad atein
llugiai išrodd menki.
duoti* Lenkai gavo kitą ku taisyta laikinis altorius. (Na nuo turkų. Italijos valdtia
<<
M
Vienybė .
nigą, lietuvį ir lenką viena kiekvieną šventadienį vieti dal>oja, kad tie ita^i ištiesų jtis prezidentas bus deni)
kratas, ligšiol tyli: gal iieij
me
asmenyje,
nes
gimęs
lie4i
M
niai
katalikai
susieina
pasi
nenueitų 1 Albaniją.
dus. »tttoa visuotiJVUU III-IV
«,»«•»»*«*"•»*— T T ~
• •
,
,
A .
»
ri atsakomo kandidato?4 |
melsti,
o
kada
atvažiuoja
^ « .. • **w«- ,«, P««" Hodur nebepriima į *< tttviu, 0 mgcn lenkn. Stsai
mas sustoinkiinaji buvo bą
Probibicijonistai ir spci|G||
nel.nvo.
PlmginiH
stoviu ptl- f
, (>i|m ^
k u „ į ^ H s lais gal teisinps- kunigas, tai ir Mišios buua
u
M
li d. Sąnarių Rūta
PORTUGALIJA.
likai, žinoma, tuose rin '"
Hėti.m»-8iekia 1)3 tuk rub.J J į J J g Igfrįį
lietn laikomos.
J w , „ lai \rm, nes jis nežada
_ _ J W i M& Praėjusiais
vieną trečdalį pelno (26!> doja Forest IIU1 ka[>iuė»e. vianis bnžnvėioR statyti ir
ntomis dienomis buvo at Laikinas prezidentas I}ra- urnose nereikš nieko, O
4%
metiiis Hutoj" buvo 89 va-Į ndi,) paskirstė Šitaip: ra3— Ir jie t
Oi, kad tas augšeiansiasj uelaudžioja pa' lietuviškas keliavęs kunigas lietuvis ga vis dar nešaukia įsteigia publikonaif
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sei
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Simmais, 13 koueertų, 2 maska ul ir iždininkui po 60 rub., teismas išduotų kuogreiėiau į grįėias. *
birsk<^ velykinės išpažinties mo, kuriame butų sudaryta užgauti Taft'o... Prozid«ll|
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savo
ištarme,
žnionė^j
Darbai
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genii;
radai, 20 svetimų (latvių ir I Simno vyresniajam Semsartas Taft, žinoma, nori. ufpb
žmonės
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kaip
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respublikos
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klausyti.
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17,
18,
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mato, kaip jų bažnyėia ap
kitų), o kiti-šoklų, L4hda
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nespėja
tuštinti,
nes
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Mišparai.
Kaip
kas jos netaiso — tai nors
tt vakarus, icigų buvo 3532
datų. Bet praeito rju<J
pranta i duodama tiktai ka žinotų, ką.daryti. Jie sako, daugiau yra dešimtukų, ne pirmiaus, taip ir šiemet pa vietos.
Tuo tarpu v
r, 17 k„ išlaidų — 3488 rb,
rinkimai parodė, jog jis n
stos valdybai) ir kasos na kad jeigu išeitų toks nus* gu dinerkių gali išgerti. Ne maldos buvo lenkiškai, nes „oliai platina viaokias pas • . . . . , : u-i,™,*."* i ^
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i r Kaias apie um«in«wt
ltt.wift; riirtrwiAVOa
ktrta Vilniaus lietuvių dvi*
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mokslas, o 20 d. nedėliojj je yra engiama ginkluota «va,g dė Wm . k b a i n
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ir kitokie sutvėrimai, o mę*;
lietuviška Kvangelija. Tai
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kalboje.., U i tą vi**ą prie- joje) ir išlipsianti OpoPtoj^ paniekintojas ir kaizerio,
m<>» n«>r», vadinaat, )mgiNJ^»n« «f»i *,
.
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^iloiu) ir t»H
Kaziukas būvu paleidę* pri^aub'Mlamas
sutverti
šnekai, buk kun. M. Pan* mutas parapiją,
nupirkti
kauskas, išvažiuodamas iš bažnyėiai žemv ir panašius
Forest Cltįfį nepaliko jokių daiktus. Kun. Y. Visgirdą
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Hul<e savo koinitt'tą, kursui žė «eminnHjoM, inokyklę t^
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eilėse. ri Mauriee BertentiK, tapo dideliu laiveliu išplaukė ant Darbininkai boikotuoja pa
uepalai- užmušta* ant vietos, minia- ežero Blue Luku pnsivėžytų.
brikantus.
!
i
terių pirmininkas, klonis, ir Neatsargiai jiems IftiHlėjfc
Nf\v Ynrk, N. Y. PabriDemokratai? ~ (Ji nepa jo SUUUH tapo sužeistu. Su-; besisukinėjant, pastaroji apr
kantV
snjuu^a
**
rhe Natio
taip-pat
žinomus; virto, ir jauni smagumo ieslyginamas vadovas \Yilliam žeistas
nal Assoeintion of Ntanufaeaimnings Hryan, jau du svsportsmanas, Henri Deuts-įkotojai pasinėrė vandenyje.
tuicrs'* kreipėsi į pi*e«įdenilti k&nditlavęH* Bet jam ne- ebo De La Alourtbe. Atsiti Trįs jų mokėjo plaukti, tai
ta Tafta su iiraivtnu kokiu
iriseka, Jin jau atgyventi sa kimas padu iv labai nesma išsigelbėjo, o kiti trįs pri «J »^ '' i"» ,
nors būdu užbėgti už akiu
vo dienas iv atnigulo aut ve gu, įspudj 1 susirinkusius. re.
boikotui, kurį raugia prieš
I tarano lovon, du kundidatu- Tvaiu išliko sveikas.
Giriu gaisrai.
pahrikautUH ir vaizborius
va turi prapulti.
Rid ge\va\ I*a. Pavietu • • darbininku unijos. .Ii** r«»i>
j I Kas daugiau /
se Lveomino, Rotter, Came-Įkalauja sunkios bausmes ar^IKKMIKO.
9
Nemažai kalbos u'irdėti
;!
ron, Klk ir MeKean girios , m i r vi«iftfcw uuiju išrisimu.
ltmuybė
galop,
kaip
regi
> ttpie Ne\v Jersry's guhordega, Oaisni sunku uftgeain- Palirikantal mat nepripiižįsftttltnrių \Yilsou\t, kursai p<<- si, suurįžo į Meksiko, kur
lll
ti,
o
nuostoliu
padaryta
jau
I™
»JM. « « w sutinka pa
revoliucija
siautė
ištisus
še
JNniė daug eueruijos, pažan
ant dviejų milijonu doleriu. 'skirti pensija sužeistiems ir
šis
mėnesius.
Oeg,
21
d.
gumo ir du r dauginu viesVi
išsitarnavusiems darbinin
l>iazN»
atstovai
pasirašė
po
Kruvina kova trūkyje.
fįtttuzijo prieš
politiškais
kams; sutinka ant trumpesstitartimį
su
Madero.
Maiš
^ m a š i r a s " ir tokiu Imdn \~
Ne\\ York, X. Y. Negraa nės darbo dienos ir prižada
tininkai
daug
ka
pelnijo.
ijo populiariškumų. Jis buJohn Kaia\ važiuodamas iš daugiau mokėti; nenori tik
IMazV
valdžių
pasibaidė
ir
o Ptineeton'o universiteto
keltojo geleiiukeUo 11 ūkiu pripažinti organizuoto dar
jis
veikiai
atsistatydins
nuo
prezidentu (rektorium* papradėjo ginėytios su maši bo, nes bijojosi jo.
prezidentūros.
Atsisakys
•okytmiume
europiskai),
nistu r«usta\ u' Undhlom, ir
nuo
savo
vietas
taij>-pat
Kanadoje pigesnis popioros
4u»o«us labai apšviestus ~pataikytu
į
širdį
šūviu
pa
• išdirbimas.
1>et ar gulės būti išrinktu viee-prexidentas Komun i'o- guldė jį ant vietos. Pasažie
rral. Ptvyadento vieta užims
8uv. Valstijų prezidentu/
riams norint žmoužudį suinu VVaabiutfton, D. C. Preziikikol
dubaitinis
\ižsienin
Tai klausimus, į kuri dauti, jis peiliu sužeidė fflirti-Įdedto paskirta komisija tyreikale
ministeris
KraneisJ|*HH atsako, kad ne,
uai Saxoirą Surrellą, nušo- i rinėjo popieros išdirbiiun sų
eo
f.eon
de
la
Barra.
<JeleAmerikos politikos žino
vė doną llalPą, krasos klet-ly^tH Kanadoje ir Suvieuyžiukeliuu
tiltui
ir
telegra
ki nurodo vienu daiktu, i
ką, ir lengviau sužeidė ki j *«>•« Valstijose. Neseniai ūž
fui
bus
pataisyti
kuoveiUii Teikia atkreipti ypatin
tus šešis vyrus. Pribuvęs po.jbaigusi darbą komisija išda
kiuusiai,
taip-pat
kiti
nuos
g i «tida.
lietnonas piešoves, ])ašėlusį vė raportą, iš kurio matyti,
toliai,
Jvyke
revohueijos
H\\*> daiktu yru didelė iv
jog padirbimas spaudinam ura suareštavo.
laiku
hus
atlyginti,
blikonų mintija — Ohio.
tnos popieros Kanadoje at
-• < ^ —
Atlygjs už neteisingą su sieina $3i3Q ant tono pigiau,
Ttmykite tiktai, skaityto
areštavimą.
negu Suvienytose Valstijo
j i : paskutinių laiKų prezi
dentui buvo iš Ohio — Me
Pittsburg, Pa. Neperse se, išdirbimas toito popieros
maž
llllilfj
i> Obio, Tat't iš
niai bUVO suareštuotas fft* Kanadoje kainuoja
Jhio, tarp jų jsibriovė išnedytujas 0 , J. Ilennnini;er iš daug $27*58i o Suvfenytose
Muitas
ių ICooHevelt, kurt* yra K
Koekvvood, Pa. Dalyką ge \'alstijose— 90Į$t
!
i
$*nv York*o, bot taip pasi
rai ištyrus pasirodė, jį e^ant už Kanados [»opieros to»ią
•
į
Nevalia
reikalauti
laikė tik išnetyėin. Malimą
visai nekaltu ir tuojaus jis įa,7ft Ą Laikrašėių ir kny
,
gų
išleidėjai
n^ikalauja
mui
nimy prievarta.
prv*ti aplamai, jog šiais lai
1
j)aliuosuota.
|)r, llenuuitii i
i* Ohio laiko svarstykles
Si>ringri(^ld, UI. Valstijos, ger b<»t neužsiganėdiu(» liuo- to sumažitiimo ttž Kana<b»s
Rytu Salyje.
X
' *r
_
...
•
i#«MMMr|
ii
|)opierą,
idant
galėtų
ją
iš
Huvo rankoje.
Vi kų toji b'gislatura
pasirašė ant syl>ės atgavimti ir apskun
^5fe^
%
• *3
tenai
parsitraukti.
įf*h<tija duort daugiau halsų, Kareh'u biliaus, kuris užgi dė nuėsta \vX neteisinga su
^ •
"<iaujo, <i \ą niaiHtf^ traukiu arba kivipo Ciulbte čiulbia
bu« Huv. Valui* ateinan na polieijai ir kitiems urėd- areštavimą. Pastaromis die
sickvicna dalimi savo mažo kūnelio. Cia reikia pr
prisisteti prejudentas.
apskrities teismas
ninkams prievarta išgatiti nomis
| M stebėtinu, jog pasta- prisip^ižinimus }>rie kalėhj, perkratinėjo jo byla ir pri
bėti Dievo surėdymui! (kalvos celoni clngi ir .plaukuti iš
U
Lermontovo.
ils dviejni* atvejais repub- ir kad slidžios, neatkreiptų pažino" jam nuo miesto du
dirba ir užaugina, ('elės auga ir krutinamos kruta. Bet|ltWfW\ėje Obioje tapo iš- atidoH \ tokius liudymus. lTž tūkstančiu penkis šimtus j
gli (?elės neturi liuoso noro daryti, kaįji joms pamėgsta, noa
Sakyk, šakele Palestinos,
Am gubernatorium dl- prasikaltėlių
josios yra sukergtos žmogaus kūno labai plonyčiais siū
kankinimą, dolerių atlyginimo už "tnrKokiuos* pražydai tu laukuos?
;įWo diduma balsų d omok ra kad išgavus U jų teisingus baeija".
leliais. Tuosius siūlelius vadinam sukergimo tiuklyim,
Kokie kalnai tavim dabinas?
Vieųa colių grnpa susteigia odų (nHurų), kitos colių
li* Marumu.
Argi ne jam ar melagingus prisipažini
Ant kokios augai lygumos!,
grupos sudaro kaulus ir mėsą.
V V į o s colių grupoa pa
(Į,f&eidei**ty būti logišku mus baus tukstanėia dole Drukoriai skundžia pabri •
kantus.
daro pirštus, kitos gi kojas, rankas 4 e . Kiokvipna k\\M -N.4--*
ondidutu į "pmiideotuiif rių ar matais kalėjimo.
(Jai tave saulė prie Jordano
9t
alalis pasidaro iš atskirų gimpų celi J. Kas toms celėms
•-,
[ttk jis galėtu patraukti dėNew Y(»rk, N. Y. James
, Tyrųjų glostė vandenų?
Išmintingas paliepimas. M. Lyneh, prezidentas tarp
duoda jiegų taip dirbti ir veikti?
No kas kitas tiktai
Inkratų pusėn vis$ Ohio,
Nakties gal vėjas ant Libano
TA!
-7rt8,
'
tautinės
drukorių
tmijos(ln
įniršęs
purtė
iš
šaknų?
; ftofiijnlittemsi žinoma, pri
Hocktord, Ilk Berdėtiniai
:i PUOTAS.' Kūnas yra proto oamai, Celės klauso
Typographieal
įiurėtų statyti savo kandida- augšti^snėsėa mokyklos var ternational
Senovės daina gal niūniavo
Pi o. Protas uBmoka relėms priteikdamas joms peni*
jltt Viktore L. Berger'j, pir- du South Belvidore High Union) apsktmdė pabrikanIr melsdavosi tylomi
ai'ba maistų ir aprūpindamas jas viatiomb Kuomet viena
utinį ir vienatinį savosios Suhool paliepė savo moki* tų Susivienijime (National
Vainike iš lapelių tavo
eelių grupa būna įžuistit, kūnas apstfga arba tampa ligo
H i jos a**tova kongrese - nėms neSioti vienodas skry Assoeiation of MtumfaetuSolymo sūnus pindami?
tas, protas pasuko kurnu pasilsėti čulig nepasitaisys eerers)
U
Ž
garbės
nuplėšimų
t tas vyras yra girnos Aus bėles ir Glebes iš vienodos
Ijės. Besimokydami apie žmogaus knbį, sužinom atskiras
Jr paima toji ar gyva da,
Hfšjoje, o amerikiečiai ron- materijos. Parėdus mylin- ir reikaluja šimto tūkstaukūno dalis, kurios yra sudėtos iš eelių, 0 kai^ geras Die
Kuri apypietės tvanku
ka *av»> prezidentais tiktai ėioms toks įsakymas labai ėių dolbrių atlyginimo. Mat
vas, Kuris suteikė mums protų! Bot Dievas davė protų
Vis, būdavo, keleiviui žada
susivienijimas
plikes t. y,, gimusius Amo- nepatiko ir norėjo straikuo- pakribantų
iVieil mūsų sielai (dūšiai), o ne kūnai, taigi kūnas visuo
Pavėsj tarp plaėių šakų i
oje, da-gi tokius, kų gali ti. Perdėtiniai l»et nežada buvo pasmerkęs drukorių
met privalo būti paklusnas sielai, o siela Dievui.
Tnijų iii paplaišinitm,i dyuaįllmvo ''aniorikiškumų" |>ri- nusileisti.
Dabar
šviesa
tayc
apsiaupia,
Ka mes išmokom lig šiol? 1. Mųs kūnas sitdėtas i š
mitu * ir rimes\»" išleistuvės
jlįįftt. iki kelintai kartui,
* , Sakelėms kryžių pridengi:
Dieta nuteistas.
d a u g dalių. 2. 'Kiekviena dalis ma-dausioji išveifcdi, žiū
Los Angeles V. Uabar gi su
! Pagalios, soeijalistai nei
Kiekvienas melsties atsiklaupia,
rint i jų per mikroskopų, kaip gyvuliuką*, ir vadinasi ee«
Ifuyvvanl, IVisv
Pen-itą areštavus brolius ^leNania|t*laimės prezidento. Jie paJ. K.
Xes taip ramu su tavimi,
lė. X. Kiekviena celė maitinasi ir auga. 4, Viena celių
t|H kino tai geriausiai.- Taigi subatft prisiėgdintųjų teis ra ir MeMaunigaPį, kaipo
grupa arba kuopelė padairo pirštų, n kita kojų, ir U\\p toprasikaltė
jųdf ju kandidatus nereikia mas iArado Jmą IHetz, gar pažvelgtuosius
gyvena )< une, jis p a mus sielos jiegn. C>.
sų k4 ^ameron l)nm M apgy* lius, nuskriausti tint garbės V A I K A M S PIZIJOLOOIJA SULIG PRANO OVER liaus, 5. Protass gv
tjhng nei galvos sukti.
• *
Protas aprūpina reles visukuo, nes Dievas taip visk sudrukoriai
reikalauja
tty.uanėj^
kaltu
žmogžudybės
ir
TONO
SUTAISYTA.
Pasilieka
tat
dvi
partiji,
•
«•
rė<lė.
napadarymo.
nuteisė
j
|
visa)n
amžiui
prie
Iii |*r|i- kurių atsiliks tikros
H#fr«y.,iV+<H
' t
! i
I,
('KLĖS.
Kokios
yra
smulkiausios
žmogaus
dale
daVbų
kalėjime.
i 'i
iyhiltytinėH at<Mnanėiuose riti sunkiu
Prezidentas
pasmerkia
Klu
lės? Ir kiekvieno gyvulio f
IHc^ta'o žmona ir vyresnysis
;su atyda. . Vertimo kalba ir
|iiinuose.
bus.
Žmogaus pirštas krutinamas sulig žmogaus noro kru
m
x
Diunokratai tikisi laimė surms pripažinti nekaltais ir
VVashiugton, 1>. i\ Prezi ta, ir auga gaudamas maistų iš savo bendro sųdėlio; taip
li, bet ieHto atsakomo kan- paliuosnoti irno at«Hako»ny"
'
kai siu buošiurelo dėlei jos
dentas Taftas laikydamas rodos piritas auga, kaipo kad butų atskiras gyvuliukas.
bės,
John
Dieta
kaltinamas
i
įtffdato, tik tokio ItgSiol nepigumo
privalo
platinti
tnrAlkoholis
ir
Išsigimimas.
prakalba iydų svnagogoje \ienok prijungtas yra prie viso kūno, jog patsai nuo j . .
pe m\ o tautieėių.
iuranda. ^Inl bus juo gub, jaž nužudyme šerifo Hurp'o.
Dieta ])uts save gynė, ne devvish Temple, aštriai kri atsiskirti m-gali, nes taip Kutvertojas surėdė, kad tas Kulyg Daktaro Kaulerio, Au
Kebų Raganius.
armon,
M
tikavo nekuriuos Amerikos pirštukas mano turi man patarnauti kiekviename reikale. n u kartu atspaustas iš Yil
. 5
IfcpuhHkonai nori laimėti turėjo advokato. Dabar jis
aristokratų klubtis, kurie ne Ir kiekviena dalelė piršto d r a u g ė j su juo krutinama kru t i e s * \ V e r t ė J . ( h i l d > %
ir ieško atsakomo kandidato, rengiasi pasamdyti gerą adKlsidų Atitaisymas.
Si(,jc mažoje brošiuj'ėlėje
nori priimti į savo sąnarius ta ir auua. dei pa/iurėturn į pirštų, arba \ kitų savo kinio
iHtitijtisi Taft, bet ar visi jj-v»knt» ir apelitmti j attgsišmintingų ir sąžiningų, bet dalį, }>er mikiv.skopą (padidinantį stiklų V, matytum, kad ( 12 p,) yra trumpai ir aiš i 4 Diaugo M 24-mv mimeryptiriimsf Kiti stato U V»- tesntns teismus.
hėdnesmųjų,
SH\ amokslių tavo kūnas yra stalėtas is mažyėių spuoguėių, kaipo ko kiai išparodyta, kad tėvų, je žiu ose " I š vimt%" buVo
l|Hte\» kandidatine — bet 4T naujos krasos bankos
vyrų, tiesiu keliu dasigavu- kios košelinos drebuėių. Kiekvienas toksni spuogas \>- viirtojauėiųjų
alkobolinius ptulėta: Austrija vieton Au
l i s ui!WUl*gentasM, daugiau
tlenerališkam
paiHbriui sių aUgštrsnių vietų. Prezi \<'i/di kaip augšėiaus minėtasai gyvuliukas t\ MKHA. uėrimus, vaikai esti linkę stralija.
lIlikfM |»He demokvakų, neįsakius* šiomis diem»mis ati- dentas jpaė pashterkė \M«»- Kiekvienų spuogą vadinam*' eele. Pirštas ir visas kūnas prir tos paėios sil])Uybės, t,
katp \mo republikonų.
• Klią gi tat htm ateinančiu darys maitintuose mieste tn>piilitau klubą, kuris atme p a s i d a r o 1 | daugelio eelių.
*
y. patraukimo prie alkobo^
lioj ka<i alkoholikų vaikai Bažnyčios pašventinimas.
liuose keturiasdešimti sep* tė ir kongresmouo M. \V.
J?u*. V a l s t iin»iidontut
t Ievužės 30 d, bus pašven
esti silpnos sveikatos, netynias naujas krasos bati Huittlettaro is Nevv York.»
ka?*. VIHO krirno* tunikų, iki l*eti<i.n;, n«s u |hrieiiaiQ» u
tvirtt)S valios, mažo proto; timas lietuvių katalikų bažaristokratanm jis pasiriMlišiol įsteigt tji hui. 176.
kml yni jie ooyeikh,iK, šiurks nyrio, IiOW«ll, Mtths. Už
FHANCUrzIJA,
ttjis ir 1.1.; kad geriančiųjų kviestosios ir prifcaclėjui*lo8
JVAIHV4 AM#KHOS PAVIDALAI.
Tarp
kitų
sekantiejie per prastas asmuo *-• **oniv
daly v; uiti draugijos iš Bos
<leu. *J1 tuK'jo būti lenk- miesteUai jgys naujas ban self-made mau.*'.
tėvų
vaikų
tniitingniuas
Žmogaus kūno celės. (x200)
tynė* oru W Paryžiaus j Ma- kas: Cantou, 111., Knllivan,
esųs tai}> didis, jog tas da tono, Oambridge* tawrence,
Protidentui vietai aut to
a) akies parmotoji eelė.
dtriflę.
Tų dieno Issy-Les- Ind., Bod Oak, Iowa, Mar- klubo ttžsipuolus, trįs jo <li
rųs didelv gėdų mūsų lai-lllaverbill, Mass., Nashua ir
inea\tx*e susirinko apie o,uette,
b) baltoji kraujo eelė.
karns, eiviliifUiėiĮai, -~ Toji Manehester, N. U,, malonėMieh.,
Kveleth, lektoriai tuojaus išstojo ka
r) sukergimu tinklyno «-elė.
j^lMMMM^ žmonių, jų tarpe ir ilinn., C'ap Oimrdeau, Mo„ dangi ir jiems klubo politi
išsigimimo prli^astis paei kitę pribūti prieš 10 vai. iš
d) iš vidatm burnos eelė.
isiuiHteriai. li*»idkeliant ori^ Ubinelander, Wis.% ir kki.
ka ttepatinkanti ir jie neno
nanti nuo vartojimo gėrimų, ryto aat South Oomnion, fia
e j jakuiuė eelė.
cinkam* augs t y n, vienas jų,
ri imti ant save* atsakomvturinėiųjų savyįje didosnėj jau pi|e geležinkelio mtotiea.
f | iš vidurių inuskuliuė arba
imrdu Tvain, nesugebėjo sumažemiėj d o ^ j e nlkobot Šnairi okimo Vietų ir parodos
.bdt». Tokiu budu Metn»|K»HĮ tvarka nu rody* vietinig reniMlilyti stivo monoplano ir
rnumeninė eelė,
%% 1owa. ft««Ai jauni tau klubo tolesnis gyvavilio.
mo ioinitetas.
lė ftfjityn į ministerių
2. Ka veikia eelėnl — Kiekviena ^elė veikia veik tifa
jai, vyriausias kurių mas labni ni<virtum g«li
Patartina vlsSeum, o ypat
kaip tas gyvuliuką* AMKHA (Vlės gaunu savo maist* iš tinimui tėvama |H>mkaityti jt
. Kvtfa ministeris, Ilen-tbuvn tik ietkdiko4 mHų. ne- alei diena užsibaigti.
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paskirti\jimas galės verties kataligilemiių prieŽancMų. Benebua je Lietuvos dalyje (Oardino delegatams
24 kp. -i^inernville, Pa.: u|nuskiem\ Kazys^Btiroka
u
tai mušu nekultūringumo gub.), treiau dnisiai stojo viešbuėiai E u t a w Rotme"!klikoj* dvasiojo. Kai-kurie P(ktronė S«mlinskionė, Marė
81 kp. Nonvood, ^ l f l | L
N. \V. eor. Baltimore A; WA\- ehieagie/dai trokšta, kad ka Bendaravieienė,
vaisiui,
Smuklėse fcmonės ant tautinės dirvos,
Marcelė Kazys Lukšinas, JuozasIČŠJll
(THI FRU
vieton debatuoti ir saitai
rau* atr., ir **New Hovvard'Malikų susivienijimas paša- Bagdonu vifienė.
zauskas, Antanas SiuvilaL | |
Kstalikttkaa Laikrait U
svarstyti reikalus paprastai
<»••• 8 X. |lo\vard st.. paskęs-ililltų visai kunigus iš Susi2<i kp. Levviston, Me.j Ur Petras Didikas, Domiuykafį
Paavėtas Amerikos Uetvvių
koliojasi, puvardžitiojasi ir
nis nauieanio intaisvmo, Jei!vienijimo ir mat tokiu būdu šulė Mataitė.
Notkus, Karolius Kraune^l
•
i
Katalike Reikalams.
prikaišioja
viens
kitam,
Andrius
Peėiukoni^,
27 kp. Miuersville, Pa.: I s,
kurie i> delegatu akvatvtų!padėkotu dvasiskijai už Sn
- Organai S. L R. K. A.— j Pliovonės pas mus tapo per
N'iueas rždavinis, donas Čir
apsistoti pas lietuvius tad sivienijimui padarytą ge Marė Variui gi rienė.
ti YMk6«*Barrt\ Pa., kas] keltos is smukliu į laikra sL's kp. Luzerue, Pa.: Rožė \okas, Jurgis (Vilikas, Vh> ;|
pribu\ UNIOIUS J^> d. gegufeės r a . . .
Tas. matoma, aišku
ketvirtadienis.
bus pranešta, pas ka galima <ti'lt»», kad jau jiems vardas l\.nuanani*k\ tė, Ona (Ireb- oas Akelaitis, Juosas Oželis, *|
ėius.
+mmn m+*9**+m*mi"*
mm • ' • • • < >• m
-^ • • • • « •
*
katalikų, tikybos,
Dievo,
Povilas Lekerauekas, Prar, 1
Uo* Seimas s. L, U. K. A. apsistoti.
liunienė,
Agota
Pakašienė,
R. X. S. Sąjunga - Leidėjai.
Delegatams atkelianjan- 1 >ie\o skelbėjo
\ ra neinai as (Jrigas, donas Peža, V ų į | |
Neperseniai vienas laik- atsiims Balthnotvs mieste,
Ona
(legUžytė,
Izabelė
\'ar**»
>
cas Svetlavi^d,,
. K UI ir 1 birž. Kuo tiems Pennsvlvania geležiu-Hunus. .. \"is tai /.nuuiės, kuA. Kaupas - Redaktoriui. I W#ta pavadino •• Draugo" gegužior IM
keliu, parankiausia vieta iš- rieins viskas, kas tik yrn nelienė, Ona Žurinskienė.
pos
u
ali
siunti
delegatus
s: J k p. Seranton, Pa.: Ani^
V. AuguliuU - Uiveiidetoja. |WHtokt«riy naujausio nukaL'f) kp. i'umbola, Pa.: Ona
limo jėzuitu,
Iktbar kitas kaip»> ir pereitais metais, t. lipti ant 'i'ni"!i Statioii'*, o su Dievu ar dėl Dievo neap- SupranavitSienė, Hožė Rut* t uias l'jiėauskas.
i * t) gel. kenėiama, nes ni'galį dideH4 kp. Meriden, Conn.rMi;
Yiaai korcapoadenoljaH ir kito-[laikraštis
taikėsi
duoti V. nuo ;!'> iki 50 nariu viena atkeliaujantieniK h V
kauekieuė.
įliais šuoliais palaidos '*pir
Kas Kievlenas, K o s t a n t a i l
"Dįraugo" redaktoriui var delegatą, nuo 50 iki 100 du 'M'aniden Htation'*,
kiiw rtiAtUK nikiu siusti pas
:Hl k p. Serauton, Pa,: Nas
M
Komitetas renginio seimo:hneivybės keliu traukti. .
Petrauskas.
j, ,f
i
da modernisto, skelbiančio delegatu. Jei kuopa turi ma
Rev. A. Kaupas,
t
a/i
ja
Lukaš«
viėienė,
Karo
< ; < , , l i hv
N^kp. Chieago, III,: Loofįl
Kun. J. Lietuviukas.
'
^ ^
Susivieni- lius Kantakeviėius, (Jrasija
darvini/.uu). Na, ponai laik žiau kaip 20 narių, delegato
(K Ohurch 8t.t
im
inl
;,,rs
s <k
m
J. Vasiliauska8,j.i ^ .i ^
f*P « >ti be ( {) Kontakeviėienė.
į a s Šarauskis, Marė P a j | :
raščiai regimai nežino, nei siųsti negali, bot ji gali su
Pittaton, Fa.
J. Karalius,; P^uvlbos dvasiškijos,
ale
Kanekienė.
jįjį
kas yra jėzuitizmas, nei kas sidėti su kita maža kuopa ir
JI
J
k
p.
Mahanov
City,
Pa.:
A. Laukaitis, , M ' m dvasiškus vadovus sudarius reikaląuja^ną skai
H6 kp. Portage, Pa.: Antaljl
modernizmas,
nei
kas
darViMarė (Vknuskienė,
Anelė
iiūlfun, ar tai preumne
P. <Jrajauskas.|kaneli«mus reikia paskirti
tlių, gali vieną delegatą
lai Ui "diabsua" ar u* j mamas.
N'ary.inskienė, Ona Balėiu- i as Kuizinas, Petras, VaiW[
palaikymui vardo "katali
mus ir U. reikia aiu^ti
siųsti.
nienė, Antanas Oekaiiskas,
tekiu autraiu:
kų".
Tuomet
ir
su
paliudiji
Seimas prasidės su S v, MiMarė .'lurkc^viėiutė, Marė
"DRAUGAS"
Kitoje vietojo skaitytojas siomis sv. Jono Krik. lietu
Susivienijimas L. K*, ka mais velykiniu bus lengviau.
Ktoėkonienė, Marė Aleške8H JE. Market S t.,
ras žinute apie "Motinėle". vių baįnyėioje. Visi broliai talikų Amerikt»je skaitoma
Kun. Tis.
Jonas Bogušas, Kostantinaiįi"
\*iėienė.
WtLKE8BARRE> FA.
Toji draugija istiesų verta delegatai meldžiami atvykti katalikiška draugija: prii
Kundrotas, Vineas Cmuka^į!
:?()
kp.
Ne\vark,
N.
J,:
Iza
,
U.
palaikymo ir visutiuos užuo ant š\\ Mišių, Po Dievmal- ma draugijon tik katalikus,
Matas ŠahMunas, Vineas{D$%
NAUJAI PRISIRAŠĖ
belė
M,
Pašukiniutė,
OerNevienas mokinys dybeį prasidės seimas po- reikalaujama, kad pildytų
^inis.
PI
tai apauidmhna* kousti- jautos.
Iruda Strelkiutė,
Juozas
P R I E S. L. R. K. A.
tmi**, ar plakatu, ar tikietų ar uavo'iš jos pašalpa, kaikas
savo
tikybų,
turima
savo
j87kp.
Allegheny, P a į l
bažnytinėje salėje ant kam
kitokie J tat pauaaua reikalai, reiKrakauskas,
Jieva
GumausI
I
bertaini
Balandžio
1911.
Ona Sėerbienė,
Ui
kia visados kreipti** tuo pa5iu JUJU jau stovi tvirtai ant ko po Pacą ir Haratoga gatvių. dvasiškas vadovas arba, ki
kietiė,
Petronė
Aleknavitiitrata:
i JŲ — bet savo š e l p ė j a . . . už Kuopų sekretoriai yra mel taip sakant, kapelionas.
88 k}). Donorą, Pa.: M i k a i | |
1 kp, Kdvvardsville, Pa.s
ėiutė,
Ra^iualdas
Baublis,
miršo. Tik vienas, kurą gavo
-DRAUGAS"
Kudzius, Jurgis Kasolionis&l
Kapelionus ligšiol rinko Marė Sabaliauskienė, Vero
džiami kuotrumpiausiai su
Petronė
Kusparaitienė,
Te*
tnaic pagtdb^ iš * Mot i neles'
4 B. Market St.
'M
rašyti kuopų nutarimus ir si Susivienijimas. Ar toliau nika Gausienė, Ona Valiut- rosė Balėluniutė, Jurgis Bra Ona Lekavičienė.
(51Q dol.) atsiminė savo gera*
00 kp.Jlard^ton, Pa.: V a c | į
norus.
Delegatų mandatai toji privilegija užsiliks — keviėiutė.
Kauskas, Kun. M. Petraus
clai!^,— augręiiim paskolą
"p^^c^ -"^^^^^
3 kp. Forest City, Pa.i Jie kas, Agota Matulienė, Ona lo^as Putls.
turi būti atskyrimo nuo įne nežinia, nes kaikuriose vys
(atipendijoa ir paaalpos yra
va Sondienė,
91 kp, Waterbury f C o ^ n J |
AleknavnMutė, Petras PaRedakcija pasilieka aau teiae tik paskolos iŠ 'tos draugi šimų paraSyti. Skyrium pa kupijose vyskupai patįs ėmė
Jonas Majauskas, Antanai!
4 kp. Shenaudoab, Pa.: šukinis,
lakyti, trumputi arba atmesti vi«
duoti mandatus ir skyrium paskirstinėti katalikiškoms
jos). Visi kiti tyli ir net no*
aua priaiuniMamuH raitu*.
donas A. Ka/aalka,
įnešimus. ĮneSimuose neturi draugijoms kapelionus,
:i8 kp. llomestead. Pa,: Dabnis, Andrius Pužas, Asm
bepridera dauginu prie "Mo
7 kp. Pittston, Pa.: Anta Jfusė Ilra^inskiutė,
Laika* ir vieta raitu, talpinimo
Kapeliunių reikalus dar
būti užgauliojimų ir bumio3ieva tvnas ReĮjšis, Juozas Steiff^
M
tinėlds
narių.
*
pridera nuo redakcijos.
Ta^
n * ^Kazys
^ ^ ^ ^Oirdauskas,
^^^^^^^
jimų. Delegatai meldžiami Susivienijimas nepilnai su nas ViskaJka, Aliozana Lau Brazinskiutė.
Tok* tai likimas labdariu yra pasirengti ir turėdami tvarkė.
Atmestieji rankraičini nėra gra
Centro valdyboje kaiėiutė, Vineas Saukšėius,
40 kp, Shonandoah, Pa»? nuis Mikionis, Antanas P'aul
I
ibanti l*lak*iįoa lošomis.
kosioa įstaigos, toks tai dė laiko apsvarstyti savo kuo matomo kapelioną taip kitų
liks, Anufras Katilius.
Pranė liagažinskienė,
•Juozas
Viškaėka,
Kazys
SaRaivti reikia tik ant vieno pus- kingumas tu, kurio gal be pų įnešimus, kad per seimą valdybos sąnarių, kuomet93 kp. E a a t o v P a . : Jop
41 kp. iVorcoster, Ma^.t
kaleviėe. Juzė Hadišauekiulapių, paliekant platiu* tarpui tos įstaigos pagalbos butų galėtų juos gerai ifiaiSkinti.
gi kuopose to nėra, , Kuo
Petras Leonavičius, Jonas ^kirmpne, Barbora Koptįita^
tarp eilu5iy. Popieros nėra ko gaitė.
Tevadovauja mumis viena pos turi piriniuinką, sekre
t 4 -Ona Lebartaitė, Kasjh
Dauėiunas.
Ietie*, aea koreepandentam* ir Mpabaigf m o k s l o . . .
8
kp.
Oleveland,
Obio,:
Jo
prakilni mintis: Sus-mo la- torių, kasininką ir t . t , tik
bendradarbiams raiant ant akie
42 kp. $rooklyn, N. Y.: 1 lalsysi
nas Jukneviėe, Vineas Zinj i puely, dagi smulkiomis raidėkapeliono
nemrttyti.
Taip
Marė Kulbokiutė, Magdė j94 kp. WeaMllo, IU.: P e l
bąs.
mis, redakoijai labai daina) pri*
Yisi ataimoname, jog bekeviėe, Stasys Ziukevičo,
Jusaiėiutė, Antanina Vonfc- tw>nė Jurgutienė.
To gyvuoja lietuvių kata- neturėtų būti. Vienam dva
aietaa perrašinėti ataiuatua raitu*. Įvaliaėjaut gtafui Appony*
Ona Liotuvaitienė, Vineas
siškam vadovui negalima
kevirdenė, 6 n a žukiutė, Do p k p .
Oilberton>Pa.!A!
Norint, kad raštas tilptų arti. tui į>6 Am^ri^ą, slavokai ku HkySus-maa!
Krikščiūnas, Pranas Kusvisų kuopų prižiūrėti, nes
atittinisme numeryje, rankraštis l i deiuonstraeįjas prieš ią
micėlė NoiĮmaniutė, Amllė z į Lovuliouė
Su pagarba
nmtiskas,
Kazys
§lesas,
Ka^
reikia primatyti •pauatuveu ne v*.
jos yra pusėtinai pakriku
Švenniokitjtė,
•99kp.Chic(ųio,Ill.tPra
«ys Kndvaitis, Agota DarzJonas Rikteraitis,
Uaa, kaip 9 valandą tfryto antra* visutinos taikos skelbėją.
sios. — TaipoK-gi kaikuriose
48 kp. Port Chester, N. V. I | n a s , Ona Jeroviėlutė, į
dienyje (utarninke).
Nestebėtina, kad amerikie
8. L. I i K. A. pirmsėdiij, dieeetijose bent-kokia drau daitienė, Mikas Damnkaitls, Antanas Venslovas, Julius tuias Budginaa, Stasė
čiai norėjo sužinoti, dėlk<»
Juozas Šipaila, Jonas Mont
M
gija
negautai
teisių
kata
j
bitlkaitė, Adfėlė OiscevJ
įįį
slavokai nekenėia to atsižv (
vila, Vladas Koneis, Marė Kaista.
likiškos draugijos, jei netu
45 kp. Prtquonock, Conn.j
mėiusio vengro. Savaitrašti*
Kudliuskienė,
Jonas
(laide
X X V I Ssiraaa 8. L. R. K. A. ri kapeliono,
Tokiu būdu
Kazys J. Klimas,
lCH)kp.0htoągo,Ill.:VI
"The S u m y " kreipėsi paa
lis, Petras Luėka, Jonas
Baltimore, Md.
kuopos privalėtų taipos-gi
47 kp. Mt>0annel, Pa. t d įslava Liaunauskiutė,
p. Emily Owone Balc'i,
Skripkauskas, Veronika Šal
Panedėlis 2D gogužės yra turėti kapelioną. - Taip jau čiuvienė, Alzė Švigunskie- Marė Mlkdlionlonė,' Broais t a n e l ė Veuskunaitė, V<d
melsdamas paaiškinimo. P,
INarkevifto,;
yra pas kitas katalikiškas
riįa Maekevijaitė.
Vilniaus pirmeiviai peša* Baleb, kuri tyrinėjo slarius paskirta priėmimui geri).
nė.
J 02 kp. Duqi^esnef Pa%
51 kp. }few Philadelphia,
Seimas prasidės tautas. Štai ana irlandieėių
ai su klerikalais už kun. Tth Amerikoje ir buvo nuvažia delegatų.
9 kp. Bridgepori, Tonn.,
tanas Virginis,
mo garbės vainiko, Amert< vusi ttto f tiksht i Vengrija Utarninke 30 d. gegužės su "A, O, H , " draugija, pran- »auja:
Elenora Šiliekiutė, Pa. J Juoaąs Šuliauskas, Ona
103 kp. Roeliestor, N. 1Tį|
Oertrudli
koa liotuviai pirmeiviai pu- paaiškino, kad slavokij de iškilmingomis mišiomis 10- eusų "Les Artisans" ir t.t„ Petronėlė Blažytė, Marcelė Bi»ndoravtfiionė,
Kasakaiti
jinai tarp suves u i viską \v nionstraeijos buvo daromos. tą vai. ryte lietuviškoj šv. turi ne tik eeutro kapelioną, Bagdonytė, Kmilija ftamšy- Abromavičienė, Agota Ha- am, Juozas
ąm Nonvicį,
u i nieką, "Kovoje", "UiK kaipo protestas prlei niagy- Jono Krikžtytojo bažnyčioj, ale valstijos apskričio ir tė, Kostanoija l a p e l y t ė , Al- dsevi^iutė, Jurgis Vosllius,
05 kp. Braddoek^
Į&l*m>\ "Tėvynėje", "Ke* ariaaeijos politiką, kurios N. W. eor, Pacą A Saratoga kuopos. Reikėtų Susi vieni- Į aė Baltušytė, Jonas Blažys, Kasys č y j a u s b i s , Juozas
Jtiozas Kliuėinskas,
Ant mišių pribus Jo jimui ką nors panažiai pa Adomas Vaičiūnas, Anta Bondoraifcil
H e t u v m " , uoliu palaikytoju yra Appo* str.
v
56 kp. Brooklyn, N. Y,:
daryti.
Bent kad kiekviena nas Pasakevičius, Adelė 8te
107 kp. Watorbury, Otįį
M
n
Eminencija
kardinolas
J.
"I>arb, V i l t y j e - asmenišku nyi% Kadaitgi p e Survey |
mai
tanai. Jolgulym labį^rimtas laikytis,IOibbons^as ir pasveikįs kuopa turėtą savo kapelio pana^ėiutė, Mikas Vilčins Juosas Dailidunas, Antanas Opa Naujavi6ionė r Juli
ną. Tuomet ir dvasižkam va kas,
Aponavieė, Jonas Bagdona- 1 tikockis.
kas turistų kantrybę rinkti Į kurį skaito visų dalių viauo* trumpa prakalba gerb. dele
109 kp. # e w Britain, ClM
10 kp. Philadelphia, Pa.: viėo, JonosjBalalka, AlbttiAs
Spausdintas žinias apie tuos menės veikėjai, tai p. Baleb gatus. Vietinės lietuvių ka dovui butų lengviau, ir jo
užduotis hutų geriau išpil Katė Sungailionė, kabelė Cieplis, Augustas Arežiunas, 1 tunas Simauauskas, Virtų
visus flpvyrius", kurie va
s ttiri nemažą talikiškos kareiviškos drau
57 kp. [Exeter Borough, eas BadziaviSe, Jonas Bfrlf
gijos su paroda pasitiks ir dyta ir su paliudijimais apie Maf iunienė, Karolius Lekas,
dina save inteligentais, lais
Aisė Valančiūtė, Kristina Pa.: Marė AHkoniutė, Marė dieviėe, Antanas Navickai i
išlydės kardinolą, tuomi ii* velykinę butų lengviau.
vamaniais, pirmeiviais, »oeiTarp
amerikinių
yri
J |eva Matulevičienė.
k
Beniaus
Susivienijimas Brasdsionienė, ttožė Mei- Borkintienė.
jalistais,
revoliueijonistais daug tokių, ką bando pažin reikšdami paguodonę ir pri
110 kp. Athol, Mass.: P o P
58 kp. Curiis Bay, Md.;
ir, pasivadinę save tokiais ti artMau naujausius ateivius derančią meilę vyriausiam klebonus skaitė kaipo kuo liunlenė.
H*
vilas T. MuleViėius.
Motiejus
Naujalis,
Petrai
11
kp.
Watorbur\\
Tonn.:
irodėtiniui
kntalikiikon
bai
ne
kapelioną
i*.
Taip-pat
Su
vartiais, griebtasi mokinti i laisvės Sali, bet retas žiuri
3.18 kp. Wilburton, Okla f
įmones plunksna Jr iodttu> į savo tyrinėjamus žmones nyėios Suvietu Valstijose. sivienijimas klebonus mie- Leonas Ounas, Jurgis Ka- Naujalis.
u.
_
ena Risenauekienė.
60 kp, B4yonne, N. JĮ t
ft;
t a s galėtų pagaminti puikią su užuojauta. P . Baleb te- Pasibaigus seimui bus iikil- lial priimdavo į seimus, nes maitis, Antanas Ramanaue114 kp. Rhbne, Pa.: E l i l
palaiminimas sų vis-gi jei kas daugiausia kas, Povilas Valionis, Ado rė Bernotienė, Teofilė Mamedftiagą, i i kurioa koka ėiau visadoa bandė ir bando mifigas
.m
Oaborieau
! l\?#
U 1 almi parodyti slavokus ir ėekus švenėimtsiu Sakramentu to Susivienijimą praplatino, ar mas Lidekaitis, Ona Lidekai tiekienė, Zabelė Rutkaus- z-oušas Kuzma,
| l l 5 kp. Brooklyn, N. T*, m
sensaeijinę
nališką (to| jos tyrinėjimą ypatinga je pat tminyflioj, ant kurio kritiškuose momentuose pa tionė, Pranas Mežkauskis, kiutė, Ona Krušinskionė,
Onbris Janionis, K s a v e r ^ ^
Jieva PrauekeviŽlenė.
gerb. delegatai yra u l k \ i e - laikė, tai — kunigai. Kuni Juosas Lidekaitis.
but
apysaką, o
* F H w i « s ) ktWkairtiausioje I r
m
61 kp. Dtiryea, Pa.: Jtio-i Strumskis.
13 kp,
Baltimore, IMd.:
medžia- kuoteisingtausioje švi<»soj«». ėiand pribūti. JSkdmo aesijoa gai būdami beveik vienati
vaa, pa
|316 kp. New Havon, Ot.|[i
bus laikomos salėje po baž ne inteligentiškąja spėka K a ra I i na
Tamošauskienė, «as Jasieniauskas.
tų savo
gą, tikrai
adų lietuviai sftsilauks nyčia. Laiškus ir telegranins mus kolioniju ir Susivieniji- Ona Poeienė, Jieva Akelai4
,
63 kp.
Youngstown, O.: M3kas Jasudaviče, VladaSį}
• Žmof(hŽYėri ^ ^ Tie
^ ^visi^
o tarpininko — supažin seimui malonės siųsti ant šio mo. žinoma, su savo patari tienė, Agota Jonaitienė,
Jasudaviče, Jonas MiSeikist-J
Ona Keršulienė.
u
m o k y t t d a P \ ką pataria at* dintojo?
65 kp.
Paterson, N. J.: Jfcrė Jozukeviėienė, Bronėje
adresor 308 N, Paea St. r ant mą ta ir pagelhn buvo malo
tfl kp. Chieago, III.: Ka
atmesti nuo senojo svieto,
vardo kun. J . Lietuvnito ar niai kviečiami. Ilgainiui Su rolina SukevhV, Baltramie Mikas Vertm, aimanas Ta- ^lareinioniutė, Teresė ftoili|
paminti po koją tikėjimą,
liunienė, Autose Jakulskyfl J
reila.
sivienijimas subrendo
ir jus Kilevvėe.
Ponia Sofija Kymantaitė ba seimo pirmininko.
panaikinti visokia* vergijas
to, Marcelė Maeikaitė.
I
67
kp,
Oiieago,
IU.:
Pra
Iti
kp.
Ohieago,
111.:
Katadažniau
atsilankantieji
de
Čiurlionienė
r
i
s
įieniistaja
Pirmę
seimo
vakarą
bna
ir tirnnijas, tie, ką skelbia
117 kp. Middleport, Pa. UI
nas Jurkus.
legatai pramoko, kaip virsti rina Hujokaitė.
l y g y b e brolybe, la\%ve, — gavus tai viena tai kita iš lo&ta vietinės teatro mytėto17 k|>. Wilkes-Barre, Pa.:
reiškimą užuojautoa dėlei jų draugijos teatraa 44 Rut- seimą ir tt. Pramokė, žino
70 kp. Old Forge, Pa,: Ro Kazys Oiadraitis, Magdei
tie vili moka savuose orgaM
!V
jos
vyro
M.
K.
Čiurlionio
mi
vile
, istoriSka
tragedija ma, kuogreiėiausia norėjo Juosas Baltrušaitis, IVtras žė Oingerofcienė, Ona Bau- Oiedraitienė.
nuoa* aptepti vienas kitą
1.18 k j). (Hrardville, Pa, i
Oriškonis, Vineas Montvi donienė.
tokiomis juodomis spalvo rimo. Nora pasivėlinome^ bet 5-»e aktuose, iR atminimo išbandyti savo spėka*, ir la, Hož^» Norkunienė.
Albertas MaCyn, ViktorŲiį
vis-gi siuueiame drauge au lietuvių karės su kryžiuo- kad jų mokytojai nesipai
71
kp.
Watorbury.
Conn.j
mis, jog kiekvienas ift kaltes
IK kp. Tamao.ua, Pa.: <>na Antanas Viltmkls, Jokimas Jaukširuiė.
savo
skaiytojals
p.
Čiurlioniotų
ir
nepri
pa
rodinėtų
JHnis,
parašyta
V.
Nagoniosi i w l s žmogus yra privers
119 kp. Manehestor, Nį
Ntaaiuloviėienė, Marė Las* Orineeviėe, Antanas Maci
ta* jaustiea, jog jam žitų nienei iš ftinliea einant) ap kio. Antrą vakarą bus duo prasižengimų, dėlto juosius
11,: Ona Steekiutė, Salome
lauekienė,
44
M
u
gailestavimą,
jog
ižymus
norime
visai
išprašyti.
(Ar
jauskas,
Leonas
Petkus,
tas
«koneertas,
susidedantis
viwj didvyrių ir moky*
Antaną^!
*> kp. Philadelphia, Pa.:
73 kp. Hudson, Pa.: Mikas Stasiulioniutė,
tojų draugijoje butų baugu dailininkas ir Lietuvos pa- is dainų ir musikos ir kito tik dėlto! Red.*) kunigai, ži
Stangas, Veronika Tvarijof; i
Jieva Bairunienė, Zofija Va Jaunukas,
noma,
su
džiaugsmu
užleido
pimšalas
atsiskyrė
au
šiuo
kių
užimanėių
perstatymų.
tye... revolverio. Amerikon
74 kp. Sbaft, Pa.^ Jieva nĮutė, Vineas ValuntinaSki D
P o kon^rtui j>ora valandų vietas, nes jos atsakomybės liušienė, Vineas Kareiva.
lietuvių laikraštija niekados pasauliu.
21 kp. So. Boston, Mass.: Kuneienė, Pranė KunlgiS* l^vilas Kutkiifl, Aleksanfi!
pilnos
ir
triaso
reikalaujam
M.
K.
Čiurlionio
vardas
tęsia
Šokiai
—
balius.
Tea
neateiiymėjo Svarumu, »>et
d ras Sikftnis, Alena BUiuk4|v|
Katarina Babinskienė. Jur»- kienė.
i
niekados — kiek atsimena visados pasiliks Lietnroa tras ir koneertas atsibtis ant ėioa, ir jai jas kunigai užlai
įbanauskas, Įtaftįii
tas Skirkevi^e, Agota Moe>
75 kp. Wanamie, Pa.: A l e j^l l ^^n ^a s
Maennerehi>r kė, tai tik dėl katalikybės
me •*• nebuvo joje tiek ptirvų, dailės istorijoje. Tas vardas "Germania
J
«
|
s
Lazaunykas,
Kasys
Žu
kaprtrienė.
^
^
B
^
^
^
^
^
M
ar
tautybės
ideos.
Didelis
na Voalliutė. JtiVgis Bapke i t:
k k k iioje valandoja
<la] bus garbingas, nes jj nešiojo Halt 410-412 W, U m b a r d
kioskas, Hipolitas Petjralji
33 kp. Hasttngs,
tai
bus
dvasiskijai
palengv)
viee,
Aleną
Bumarėikiutė.
str.
ieiaeiminėa agitaeijos tą
1 1 , Julius Razurnas.
jei patsai Susi vieni- jsys Adomavi^e.
m>
\*p*
E^non,
Pa.
t
Ona
S
i
Apaistt
i
j
imo
vieta
J*<*> o gal reikia i
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2).5n 2.15
Jiijiiuoi orgniiaa, io«s jis su- ba!s<j ui '*'D«iug» n , neštai
83.54)
56.50 ;M
teikiu įmuns tas Įi^toH iv y va tikras h|kraSti8 pašvęs
22 50
50
.50
20
yra pigiavtfuaa. *M)vau^aM tas lietuvig :Hyino katalikų
8.50
llMM»
mr> uolinio gaut už 50c. ai'- Amertkojo reikalams.
9.00
l.<)0
10.50 .Jo
.50
11 20 ha net ir pigiau.
P. Vaitukaitis.
22.fa)
264
3.50
l.
50
30.64
">o
ki
l'/klausiu:
kirk
Katali
11.75
14.00
1 50 6.OI)
:»7.5o kas"
.50
29.50
pagimdė SvleHuoiių,
;
9«H»
10.75
t.aO
.25
kad
"Draugą***
toka
tamsus
i.iiO
1.50
9.00
VABOONIHINKŲ A«I
5 50 iv veda Jmonea \ vi^Tgij^i
5.5*)
2.00 <Jai tuo "DraugRa" tamsus
1.65 .10
,25
4 (Hl
M.o»)
H.r>0
iv kaltas, kad pradžioje tiaves ar|iSauklli|| nuo
71.50
1 50
f . J . >•>
o o\
15 25 kiekvieno numerio vva U k- K. Stvumskio i* Brooklyn,
13.00 '
SIHIIIIOKHJ, Pa., 12 kp.
88«H> 7.25 550
.50 101.25 rija iv evangelijai o "Kata- X. Y., per gund. kuilį J. LioK<hv;mlsvilU\ Pa.
43.CH)
29.00 14.0(>
Swoy«rs. Pa.
ruvni,
^ > k f l s t l U n ° ,alS1<c
1.<H)
3.50
65.00 l i kas gal to bijo, kaip žv60.50
n.'vVluml, Ohio, 8 kp.
10.00 Mas krvfeiaua, ir drebia puv- P ^ S a , kad Susiv. L. I i K,
7.50
1.50 1.00 ,
Northivinpton, Maa*
1.1MI
1 ,on
Nr>v Pliiiatli'lpHia, Pa.
vais ant "Draugo",
A. Heune bi-fs- suvažiavimas
1246
2.75
7.50
Aahlay, Pa.
2.21
var
mninl
ir
J,
Tvisaa.
!
K
°
^
*
užprašo pa19.00
KHiabeth, N'. ij„ 3 k p.
19IHI
Kyoon, Pa.
12 IMI 1.80
vengti svetinę saVo
13,80
Oillu>rtoD, Pa.
8.50
13.13
2.50
2.13
vinkimni.
\Vor»Mst».r, Ma<s. K. V. B1 5.00
5,00
Nutarimai 9M07-71 iv M
AH tam su didžinus
7
50
9
M
1.50
Masprtli, N. Y.
1 <H)
1.00 kunpu, Wat<*vlmvy Ooiin.:
džiaugsmu pritariu, ir visk
Srrauton, Pa.. 30 kp.
.25
1,85
1,5»>
.10
Donoru. Pa.
1. Padidinti |>oHinevtinv pavfipįsiu tam susivinklmui.
1.00
\m
ttlls\vortli, Pa.
Taigi nuĮdžiu nuošii^džiai
5(»
.50 lanauguajij skyvuj iki 1800,00
New Phlla., Pa.
3.00 į tą, paf'ią mokestį mokant.
:t.«w»
visų vargonininkų .suvaliuo
T h omas, W. V n.
3.00
3,00
MiKiMK Etooka, Pa.
2. l*adidinti posmevtine ti kunHkait ingiausiai, ir t
13.00
13.00
Yf»uagNto\vn, Ohio.
.75 21.25 vaikŲ skyviij nuo 2 HietAj iki sitės saisto i tame paStame
20.00 .50
PhiUwl<'lphia, Pa,, 20 kp.
2iH) Gmetv nuo UM iki $100.00, botelyj\ Kutaw Houso etųt
2.00
WilkoN-Bam\ Pa.
144.00
181.00 S13.10
Pittston, Pa.
1,25
93.26 nuo ii mėty iki 12 moty nuo kampo Eutį\v ir Baltimore
68.60
Mahanoy City, Pa.
st., kur bui Susiv. delogatai
27.85 To.OO iki 120.00.
1.89 4.06 1.50
20.00 ,40
Bocbeatir, N. Y.
Kar^
$2.409.65 f i S 97.00 9.88 37.09 110.26 2 7 f ),7G
8, Kad organas pasilikti,! apsistoję. Svetainė paimta
"Draugus' 1 , nors ir pakeltų vargoninin | ų susirinkimui
Ooiumbia Hali, 625 Colunv
VISO 3 MĖNESIŲ. INEIOA
mokesti,
Vasario
4.787.55 028.06 751.85 138.42 302.77 892.00 7.500.65
bia ave.
Kovo
67,50
4.20
10.50
82.20
4. Kad centro valdyba*
Baland.
2.400.65 76.88 97.00
9.88 37.09 110.26 2.740.76
tinkant Seimui, gali likti ta Kaip gei4)iamas K, Stnun
VUo:
WSSS%
709.14 848.85 148.30 339.86 1.012.76 10.823.61
pati, —11 kuopa<patarė, ne- skis prane$a apio atgiedojlpeikdama "Draug^*, orga mą S v. Milių viaų vargoni*
ninkųį tai mišios prasidės 8
VASARIO M*N. IŠEIGA
nu
imti
ta,
katraa
pijjiau
ap150.00
A. Balovioienaei ui a.a. Jono BalevUnu 46 kp.
valanda 31 d. gegužio.
12.50 SlhuH,
:į
" D r a u g a i " ui 3000 deklaracijų
Kokias iti&ias giedos var
5.25
J. T. Vitkauskui, 81 kp. aekr., ui 21 naują narį
5.
Kad
Susivienijimo
pi
150.00
gonininkai tą dtoną
K
Kun. A. 8krypkai ui a.a. Juo%a Makarą 85 kuopos
nigai
butų
skolinami
ant
150.00
Pranui Miliauakui u i a.a. Man* MilUauakiene 28 kuopos
Strumskis įpraneS <Draugo*.
150.00 pirmo morgičiaua
Altai liAlbinionei u i a. a. ,luo«*> U i b i n į 61 kuopos
Visi vai gonininkai teiksi
150.00
Magdei Gudaitienei u i a.a. Koatantiaą Gudaiti 39 kp.
Kuopų
jgaliotinia
•i
5.75
V. Stankevičiui, 91 kp. a*kr., už 23 aaujua narius
tės piimiaijiKiai siisiribkti \
5.25
J. šalčiui, 8 kp. sekr., u i 21 nauja narį
Juoaaa Kovas, svetainę pp bažnyčia, o pas
150.00
Dom. Gašlūnai u i a.a. Stasį Gaiiuną 78 kuopos
kui visi drauge nueisimi Oo
Kun. V. Matulaičiui u i a.a. Antaną Cekanavtfiu 54 kuopos 150.00
K. J. Kruftinskul alga nuo 23*1 iki 23-11, Ura.
50.00
iumbia Hajl.
Kun. J. J. Kaulakiui u i a.a, Mare Simkisue 10 kuopos
150.00
AS kaipo narys komisijos
"Draugas" u i Sau*i
^.75
: VARDAN TEISYBĖS.
rengimo konoerto 31 d, gog*
' y
Viso: 41364,50
Kok« tai ponas A, B, 19- vakarui, iitkvioMu maloniai
tame nvunevyj* "KitaUko", visus vargonininkus daly
KOVO M8N. I8EIOA:
persorgia 8. L B I E . A. ĮĮftt vauti tarnai koncerto, ir nors
Ambras. Laukaičiui, 13 kp. nariui, u i 7 naujus narius
1.75
Kun. J. J. Kaulakiui, ui s.a. Kati Kostantinavičių 10 kuop. 150.00 riu8i kad ateinąnSl^no Sol- keletą tautlSkų dainelių viPranui' MlknatMIni, 10> k|>. srktt, mi 16 nauju nariu
4.00 mo noilrinktų li D l ^^ų[i| ,, or sioms baltimoriežiams pa
V. Stankevičiui, 91 kp. sekr., ui 13 nauju narių
3,25
150.00 ganu. Sako, buk "Draugas" dainuoti, kurio bus susirin
K. flurauckienel ui a.a. Praną ZUraucka 103 kuopos
150.00 apleido Susivienijimo, buk kę tame koncerte.
Uršulei Molhtsienai ui a.a. ,1uo/a Motiuii 40 kuopos
3,75
Ant. Badtevidiui, 36 kp. ackr., ui 15 nauju nariu
"Draugan" norįs tlnaudoti Programas spaudoje ir
2.75
Ant. Gudaičiui, 51 kp. sekr., ui U naujų nariu
[įno Dvllccka U kuopos
Jurgiui Miljnuekui už i*U Jteną
150.00 SuHivienijimif ir tiup iSvar* vietą palikom vargonininkų
<<
Onai
na i Norkunienei ui a.amtoie UrhanaviSicnę 51 kuopos
150.00 dindamaH ]>eikia
t)raugąM, ehorui. 'pikiuosi, kad gerb.
•Draugas" ui Vasarį
78.82 ;gi išaugfitina
"Kjatalikį", vargonini akai neatsisakys
•luotui Kanopakiui ui a,a. Kaire Kinonskienę 12 kuopos
150.00
The Jaokson print shop ui 2000 paliudijimų
50.00 ^l!ža BuBlvienijimul už or mūsų pajjjadintl su koletą
Kun. M. Pankauskui (kastu) leių
ganu "Katalikę"*
IStikro tatitiSkų liainolių.
7.20
"Draugui" ui velykines kvitelea
7.50 tuks iinogua gal h^rft kata
A S iš savo pusės many
K. J. KrusiuHkui algoa nuo 2311 iki 23-111, llm.
50.00
likas, nes t ikras katalikas čiau, kad galėtumėm padai
Viso: $1.109.02
negali iSdrfati taip Į)anielcin- nuoti Sv.ftifių <liesmę pir
ti tikro katalikiški laikraš miausia ii L, Evmind dainų
M1N. I6EIOA
M
2,25 čio, — tokio, kiUp Drau- knygos.
Ant, Katkevičiui, 77 kp. aekr., ui 9 naujus narius
150.00 gaa**, o" girti tį, kab nėra gi
V. Kazlauskui u i a.a Alena Kaaiauskiene 28 kuopos
Su didžiausia pagarba.
150.00
Liudvikui Karaliui ui a.a. Marv Martinaiciute 13 kuopos
riama* Jeigu "Kįatallkas" Vargani) įkas P. Grajauskas,
79.12
"Draugas" u i kov%
b l l t ų k a t a l i k i š k a s ĮnikraStis,
825 Columbia avo.,
Viso:
#381.37 Utioaų negalėtų kito tik
Bnltlmore, Hd.
ro katalikiško laikraSilo
4.50

K* «

m

0

*

«»"•

Viso triių mėnesių iseigs
Vasario mėnesį išėjo
Kovo mėnesi išėjo:
Bslandiio mėnesį liejo

1.364.50
1.109.02
381,37
m-m — —

Kartu
" • r 1 I M A , wft#J#

»t*tft|ll T . O A M I
1.10
10S.H

VMkuSk

r»rs

id. v M u.k.

U Sky rt»u. II! Styri*** UI O f f t M
IMJO
asasi
toii.it

m***m+*m«mMmm^ą

%i.mM\ m.u

*2.854,89
vi»
t

•i

•**"> •*—

I0tt.fi

m.n

1 diena Sausio 1910 m. geležinio kapitalu buvo:
Nttoiimcio u i 1910 metus pribuvo \
I diena Gegužio pas kasierių randas
Plymonth National Bankoje
Mahanoy City Mercbants Banking Trna* Co. Bankoje

1V»M

$18.859.91
460.14
7.468.72
8,249.87
11.070.18

Viso U)>o pinigų $36.789.77
A DANI8EWICZ,
cieareionus s^« ». ARUBiriOfkj^oĮ U N Į M

.H....

•

.fcH».

*.+*»*********»•+*•'*•»••"+*'*'*

m»v-«•*•

%<

KntalikaRn 20 numery-į"Draugaa" taip imžiuninj« kių moty raiot
;Uui, o M Katalika8 M Iškelta*
"Atmnanfcio aeimo atato- | padange*. Ar-gi MK»ttalivai t u n imttemėtu
kad.kaa M tnomi geresnim ka«L į
"Draujran" netinka i o r g a - ^ t ^ nmtesniu wtraip«nio
nua, kadangi jo tikalaa lio-ir koreapondeneijv, talpina
tuviu* ne Svieati, bet jut* vUokiua avrtimtauriv «1>iaikvti tatuavl^jė ir t*fgi- skdbitnum kaa mmų li^tip
ioa.06 joje, k*kp jau dauguma* pt*r viama darbininkamH
vinai
1
61.86
nenaudinga,
"Katalikaa
*
l.no aitikrino,
Organu aekantiema me* giriaai, kad jis yra *Mid*ian
t.uns brinkime "KaUliką", aiaa ir grašianaia* laikra*14.40 IM-S tai didfciauataa ir g«- tw". Ne apakelhimai puok^
l a j o riatiaiaa laikra*tia w pigiai laikraAiį; jaia muaų *kaitySJO gaunaiįvaH.
i n€»uiganėd|ai. Į mua
16.00
ivieuijim# priguli
Hti*t>ėtituijw tlaiktaa.
86,10

tituiiuihiiiiJiiL-'.i:

IHHflH
L l*riž>ilB;,.lžj>v. ^ I L K' j -j^ljiL

•m

m

t

i
M

paniokinti ir peikti. VI tokį P, S, 1 Kurie vargoninin
i&peikimij, kaip kąd yra 10- kai naga | pribut asmeniš
tame numeryje ^Kataliko", kai i Ha tt i niovęs meldžiami
aa nevadinu "Kataliką" ka prlsiųst savo iueSimus per
talikišku laikraSfiu. Gaila, laiSkus, $r bent pranoSt, ar
kq jis kataliko vįardą turi. mato reikalą organisuoties.
Paniekindamaa ir kaltinda
mas "Draugą** notmrodo jo
K
kios kaltės jame, Taip iSroINfcUfe".
do, kaip Blotaa» ^ d ir ne
rado jokios kaltybės Kristu Gegužlf) 8 d, prio "Moti
je, bot nuteisė aiit amerties. nėlės** prisirašė kunigai:
O gal \xi tai toki Saltadva- Mykolą* Petrauokaa iš Neslfti noapken^ia "Draugo , , l wai4c, KJ J., ir Aleksandra
kad jame yra raSoma Dievo Remeikil iŠ Brooklyn, N. Y.
iodis, 8\\ Kvąngdlija ir vi- Pirmasis ulslmokėjo $13.00,
aoki katalikiški paskaity antrasis *~ $17.00.
mai, Todėl aS dabar patar- " M o t i n ė l ė s " m e t i n i s soieiau visiems aąnatiams Su nuis ats liks š į m e t 2 d. r u g sivienijimo, kaip artinanti** piu^io, 8 Valandą popiet, Ka
Htumul, idant visos kuopos ralienės Aniuolų svetainėje,
Huaiv. i>asirupintų išrink ant kampo Eoobiing ir So,
ti delegatua tikrtis katali 4th st.f Brooklj'ii, N. Y,
kus, suprantančius Susiv. Visi i lariai meldžiami \ tą
susirink bną atvykti. Bua
reikalus
ir
ateinančiame
rinkimai naujos vyriausy
seime pasistengtų iftrinkti
bės ir svarstomi svarbus rei
"Draugą 11 organu, nes tai kalai. Norinčių gauti paSalyra tikras, ir galias katali pą iŠ "Motinėlės** roeldSlakiška* laikraštis. O tokiu* ma atsi tjepti greičiau.
viaus ftaltadvasius, kurie Kiti aikraSeial totksls 18niekina katalikiškus laikspnusdilti ^itą Slnutę.
tiMhę idant mki\\Xų nei vie
" Sekretorius,
nas išrinktas delegatu i seiKun. A. Kaupai,
M Cbuith st., Pittston, Pa.
dtgątu^
*
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kur narnai". Žiūriu nelabai
sdiaužiojantti drieže ko stovi už durių, lįrg drovėtumės savo pono! Kik šią!
nori su manim šnekėti,
CHARLES DICKENS.
Pinigu jieškotojai. jie
nuliūdę, mat pinigų pageŽmogus, kurs ištarė tuos žodžiui buvo tai stėmbus
Rev. J. Sutkaitis,
Ttknu attitlkimas, aprašytas
a.
"O
kų,
vyrai,
—
sa
I
vyta*
apie
trisdešimts
penkių
metų,
apsirėdęs
juodais
ak
apysakos formoje.
2112 Sarab st.,
kati — gal degtinės iSsigersi
sominiais trinyčiais* labai sutorstomia kelinėms, užraišio
irg, Pa,
Vertė JONAS K1HTA8.
mot" — M U i kų gersi — sa
toms kurpėms ir senoms pancekoms, kurios pridengė stoamale (mat pas turkus ko, —- pinigų neturime f \ —
I ras kojas, didelėms išpustoms blauzdoms. Jo kojos, tokiu K. Strnmskas,
(Seka.)
itadieniais galima dirb- "Kaip neturite — sakau —
būdu aptemptos iirodė lyg nepilnai parėdytos, nes joms
190 High st.,
; m
išį niiltų man aut tik Šiandien atsiėmėte po/
Abudu vaiku smalkiai dūmė siauriausiomis ir labiau- j stoka vo geležinių patirtų. Ant galvos jis dėvėjo rudą) skryBrooklyn, N, Y.
iii
V, aš ir einu namo tink* pustrečio rubliausf — "At- sia Menkintomis gatvėmis it* neauštojo, kol neatsidurėjMty; »nt kaklu turėjo užsirišęs purvinų, suterštą t&ėpc^ ^
maa, Jr taip, kiek sykių su- siėmėme, bet girioje užpuo ties žemais, juodais vartais. Čia jiems valandėle pasilsė-j tų. kurios iluais, sudraskytais galais, šluostėsi nuo veiJuozas Mališauskas,
e i d a v o m ! guodiinsi, varg- lė mus galvažudys ir atėmėį j , l N kad atgavus kvapą ir kalbą,
ldo alų, kalbėdamas tuos žodžius.
Forost City, Pa,
BBIf
^
Jai, savo bėdas, Jie visados visus pinigus, Ugi ar tavęs
Kada nusišluostė, tai parodė platu, nudrėbtą, nuo!
Bates linksmai ir smagiai suriko ir, pnsileidys neša
turėjo degtinės užtektinai, jis neužpuolė V* — "Aš ne laikomais juokais, parvirto pas duris ir raiėioj«mi is trijų dienų apfcėlusj veide ir šnairuojančias akis, kuriu
T, Kizievič Bos 167,
tai geriam bfidavo per nak- mažiau jokio galvažudžio — džiaugsmo.
Minersville, Pa.
viena, papuošta įvairiais dažais, išrodė, kad neperseniai
ointaV gersim, būdavo, atsakiau. — Tiesa girtoj nu
Kas tau yra i
užklausė Sukrius.
buvo išmušta,
M. Karbauekas, 52 G;.
klausom, jau į kova* tikau kažinkokį senį, bet
• Ha! ba! ha! ~ juokėsi Charley Bates.
į
- M< *k«. ar K»«li i • ufcgriovė tas meilus valkata.
So, Boston, Mass.
tibija... Metam tuoj vis- dar jis man pinigų davė, B
— Paliauk!
paliepė jam Sukčius, apsidairęs atsar-j
Baltas, kudlotas šuva, su apdraskytu dvidešimtyje
tesveikina m, atsiou- ne is manės atėmė11. Manu giai aplinkui.,
virtu snukiu, įlindo į stubą.
'ii
J. Alikutaitls,
ir einam kas sau.
draugai pasižiurėjo viens į
Ar nori, kad tave suimtų, tu paikse i
\
Del ko neini pirma manęs! — tarė svečias. —. Ma1327 Hebeeea st,, 8 ( i
<%
tau
tu
au
Tai-gi, vaike, — prabi kitų. Kaip tu — sako — tea
Aš negaliu susilaikyt! - atsakė rharley.
NVi «
J perdaug nnpnukai, kad prisipažinus prie ma
Allegbeny, Pa.
lti tėvaa, ~~ kad ir pas mus l^jai is jo atimtu kad į|i* galiu susilaik\t! Pamaėius jį taip skutanj, apsukant kan nęs draugystėje, ar ne V Gulk!
f p k i o a bėdos, visokį u pri- baisiai stiprus!** — ^Kadįj^,^ aaužantivs.į stiebus, ir vėl bėgant tolyn, lyg butnTas paliepimas buvo sujungtas su pasjĄ'rimu, nuo] J. BartoSeviSe,
U
M
|MHlkiii . Sulinojų, kad tave sakau — jam nebobuvo laiko koks KiU"/inis, tatj. lygiui, kaip ir ji* visi,
4417 Marshfield ave,|J
o aš su m a v . J k , u i o ^ u v a atsidūrė kitam kambario krašto, Hvt matyt
Chicago, 111.
paskyrė i karų, norėjome pi savo stiprumų rodyti. \ u s gote kišvuiuj* vejuosi paskui - o, mano akelės!
j . ' i s l m v o l , r i r t o pripratęs, uos ramiai susiriotė kampe, mnigų atsiųsti* R e n g ė m e vm tvėriau už gerklės, pris• 0%wa Hateso vaidintuvė, perstatė visą atsitikimą Muodainaa biUso ir kraipydamas biaurioms akimis po
M. Urbanaviee, Box ^ į
ės i* praalinko taip.
maukiau, atėmiau pinigus, taip aiškiai, kad jis sėl krito ant žemės, ir ėmė raiėįotirs dvideJhuitfi kartų aut minutos. Turbūt buvo užimtas kamThomas, W. V.
, man karei v i joj iSpliekinu kailį ir, palikęs ir juokties dar gajrsiau.
bario peržvalga.
d pinigų nestokavo, — sen^sberėkiantį, uuėjau. Tie
— KJ) tu ėia veiki t Kankini valkus, tu godus, nepa— Het kų pasakys Kaginasf — paklausė Sukėius, pa
J. Antanaitis Box 22>
atkirto Antanas. — Ten, bu sa, pinigines pas ji kelias ra sinaud<uvs pirma pai^auka, kuri pasidarė, jo draugui ne- sotintas tvorgaly f H- tarė sveėias, rimtai sėsdamasis
Svvoyers, Pa.
dnvo, nuolat ant uždarbių dau, tai gal ir jųs kurio tarp betekus kvapo,
Stebiųosii kad jie tavęs dar neužmušė! Jų vietoje aš buiftetou, tai užsipelnydavau tų pinigų randasi". — Išė
ėia tą padaręs, Jei pas tave gyvyėia,.jjau seniai buėia tų
J. Versiackas,
f*
Kųf
—
atkartojo
Charioy
Bates.
Vio»ą kartą taip rudeni męs miau iš kišeniaus vienų pini
atlikęs; ir - ne, aš negalėčiau tavęs paskui parduoti, nes
"
65 "Davidson
st,»
*~ Aba! ka t — tarė Sukčius.
dvvlika kareivių paraisam- ginę ir klausiu: — "Murėkit,
Lovvoll, MORS,^
tu niekam netinki, \wxw tik įdėjus j stiklinj iudą, galima
^
—
Kų
jis
gali
sakyt
I
—
užklausi*
Charlfcy,
urnai
padėme sielius*) (botus)trauk gal jųs kurio šita!" ~~ Žiuri
liovvs juokties, nes Sukėius kalbėjo labai rimtai,
Kų butų tave rodyti, kaipo biaurumo pavyzdį, ir man rodos, I Juozas Akevičius, P,
ti. Suderėjome,
vlbnas, žiuri kitas, vit ugi ir
kad nei tokių dalelių indų neiš<lirbinėja.
į
jis įcali sakyt?
sime aštuonias Ayiias,
Silver Greelc, Pa. j
pay.ino vienas vSavo piniginę;
— TyK'k. tylėk, ]>onas Sikes, — tarė žydas, drebėda
!*,
l)a\vkii;s
porą
minurių
pašvilpavo,
paskvii
miaiė*
rubKų. Pasitaikė, kad mums tam ir atidaviau. Hsiėmiau
mas. -~ Nešnekėk taip garsiai.
i Vincas Staseviče, /;
išpuolė traukti pavėjui; dar antrų, ir tos savininkas su męs kepurv, pasikasė galvų ir palingavo,
-r- Tik tu manęs nepouuok, — atsakė valkata; — tu- 3
f- KJ.I tas reiškia / —• užklausė Hates.
349 JIaanilton st.,
htįtt ėjosi lengvai ir i parą sirado. Taip vfci) vienuolika
visad*»s
rengi
nelaiinekada
taip
pradedi.
Žinai
mano
\— Tra la. Ui, ta, kunijun su brpicm\ varlė, kurion neOa>and Kapids,
botua pristatėme į vietų. V%« atsiiminėjo. ISsiėmiau dvy
vardų: tai ji ištarki Aš jo nesuteršiu,pai*ėjus laikui.
j
l^5k*do mums ten pinigus ir liktų; v— u tai jau Šita — sa^ mėgsta, ir liesas gaidukas, — tarė Sukėius su mažu pašie
— Uorai, gerai, tai — Bill Sikes, — tarė žyda$, blauJonas Leipus,
genamo, Griitant iSpuolė kau — to senio, tai bus man pimu ant savo inteligentiško veido.
N
1022 Bay st.,
Tas buvo aišku, bet neužganėdintina. Taip ir Bateaui riai nusižeminęs. — Matyt, tu nepergeram Upe, Bill.
eiti vie9keliu per \vk\ labai Už darbų", Susiradus pini'— Ual b\»ti, — atsakė Sikes. — MjCnu, kad ir tu ifimuŠ-1
' Superior, Wis,
4Mol| 8ii^- Mus beeinančius Kam*, draugai atatoko. Tuoj rodėsi, ir jis paklausė isnaiųo: — Kų tu nori pasakyt?
Sukėius neatsakė nieko, tik užsidėjęs kepurę ir pasi tas iš vėžių; bon<\ laidydamas puodais, nori tik tiek blė* uiklupo naktis. AS Jsinorė iŠ džiaugsmo \iens kits nu
<li»s [)adaryti, kiek galėtum užkenkti, kada iškiši liežiuP. J.
jau gerti. Ugi žiūriu vit sa- pirko degtinės, tų iSąėrua kėlęs ilgus savo trinyėių skvernus, iskiso liefciuvį ir su v | n^}
JiitlmatAan Store,
juo
kokius
šešis
kartus
dalytėjo
galų
nosies.
Atlikęs
ta
lai kelio Šilo pirkelė riogso pirko kiti ir taip gėrėme iki
Atholį Mass.
— Ar tu pasiutai? — suriko žydas, nutvėręs j | už
aiškiai
ir
suprantamai,
apsisuko
ant
užkulnio
ir
nuvejo
Žiburėlis spinkso pro lang». n e i p ^ v l e n i > m)]lko
pinJw#
rankovės ir parodęs \ vaikus. Ponas plikes nedabaigė savo
V
A l japraJęa draugų, kad jie i _ T f t l b e t $ AnUr\% ir tavo pro duris į priemene. Bates su rūpestingu veidu, nusekė žodžių, tik užsiganėdino ženklais. Parodė piržtais, buk
Pr, S, Karimas,
manęs lukteltų ir nuėjau drųsa fW stebėjosi Juozas, paskui.
2422 W. 69th st.,
ties
kairiųjų
ausia
užmeagė
kokį
nematomų
mazgų,
ir
Už valaudiiukės žingsniai ant girgždauėių trepu, daI U) pirkelę atsigertų, ISei- Anie vienuolika nusigando
x Cbieago, 111,
staiga perkreipė galvų } kitų pusę, f-HH kų žydas reginiai
ėjo
iki
ausų
linksmojo
pono,
kum
sėdėjo
pas
ugnj
su
deš~
nu atsigėrę*, iinriu siau, iiu- ir atidavė gahraludliui pi
puikiai suprato.
Pranas Smolenskas^
riu ten, ugi nėra mano drau nigus, o tu netik kų neatida rele ir duonos rieke kairėje rankoje, kišeniniu peiliuku
Tų
atlikęs,
Sikes
pareikalavoį^rimo,
kalbėdamas
dešinėje ir puoduku ant stalo.
71 Hud&on ava,,
gų,
saukiu,
neatatiaukiai
vei,
bet
dar
iii
jo
atėmei.
J
jiems
tik
žinoma
vagių
kalba,
kurios
nėra
ėia
reikalo
pri
!t!
Biaurus šy]mojimas sutraukė žydo voidų, kada jis
Brooklyn, N, %
jaujų nueita, AS juos vytiesu
kaili
ifimušė,
-~
vesti,
nes
butų
nesuprantama
skaitymui.
>
HI
pakilo ir smarkiai Žiūrėdamas ii po tilptų, rudų skruostų,
Vijans, vijaus, pailsau, ufcė.
pridv
~~ Tik žiūrėk, neužnubdykt — tftfė p. Sikes, padėjęs
htkreipė
ausj
durių
linkon
ir
klausėsi
atidžiai.
St, PėtruškeviSe,
nepavėju.
Kas
ėlų
duaau, Senis Strolys pavalgęs pa
aut
stalo
skrybėlę.
~~ Kas tai yra? — suniurnėjo žydas, persimainęs ant
223 E. 6 t h s t ,
bedarųt — galvoju — ke dėjo bliūdel} ant suolo ir,
•
Tų ištarė juokais. Bet jei jisai butų,matęs, kokiu
Mt. Carmel, Pa.liausiu viensau, kad jie ma užmiršęs net' persižegnoti, iŠ veido: — tiktai dvieje? Kur trečiasis? Ar tk jie nepakliu biauriu šnairavimu užsigrįžes į spintų žydas sukando nu
ne paliko. Einu pamaži vieS- siiiojęs klausė Antano pasa vo į bėdų? Atsargiai!
balusias lupas, tai butų nuvokęs, kad ioji pasarga nebuvo
Žingsniai
prisiartino;
jau
užlipo
ant
viršaus;
ir
SukM. K. PetrauskaaN į
keliu (o dangus taip giedras, kojimų. Pabaigus jam kal
bereikalinga ir kad noraa pataisyti distilerio darbesne- j
415 Middle st,, '
kaip Šiąnakt), inėjau į pati bų, apsidairė senis po perk ėitts su Charioy Bates'u'įnėjo vidun ir uždarė duris.
\m\u taij) tolimas nuo linksmosios žyd^6lrdii?s.
Konoisha, Wis.
Vidugiri, — ugi Mūriu iš kr(\ ėlų, dirstelėjo J Seimininkų,
išsimetęs du ar tris stiklus degtinės, p. Sikes teikėsi
XIII.
mv išlenda galvažudys, Vy į Seimininkę ir, matydamas,
užtėmyti jaunesniuosius ponaičius ijriiS to malonaus u ž 
A, UrbonaviSe,
rus bat neaugSttia, ale laidų kad jiedviem stėnavimas gaCia skaitytojas susipažjs su naujoms ypatoms; taipgi čia tėmi jina* užsimezgė pašneka, kurioje buvo išdėstyta prie
820 River st„
mnkoj
turi
už
save
didesnę;
nu KOJ i«i» i» «»»« "'""'.'v.1 n patikti, prndAjo:
žastis ir būdas sugavimo.
i.
bus papasakota apie nekuriuoa smagius daiktus
)Uth, Pa,
u ^ j o i n a n u ž a k l ų ^ r ėrėkia
km:
lTniil!aft į ^
k
Tas
buvo
atlikta
su
tokiais
pridėčkais
ir
pennaino^
apie
44
sujungtus su joms.
Kur tu oiuil
eunf kur valkioje- ^ . . . ^_ A^..^A^
"Kur
^ p r i o t71^
Mtliw%
mis, kad Sukčiaus tame daJyko pasielgimas išėjo labaljm*
Juozds PodŽukynas,'
M
4* O kas tau galvoj >»
sil
•I
- O kokius jus, tėvuk,
— Kur Oliveris i — suriko įsiutęs lydąs, šokęs prie jų girtinu,
13:8 Sb, Čanal St,:
— atsakiau. — "Kas gal- tnrėjota prietikiust gal ir
•— Alau baugu,-tarė žydas — kad jis galėjo Sį tų iš
sii grūmojančiomis akimis. — Kur yra vaikas!
Cbieago, 111.
vojt pinigus atiduok!" — su kokiu galvažudžiu repJauni vagjs pažiurėjo ant savo mokytojo, lyg išsigan pliaukšti, kas mus gali įklampinti.
Pinigus l o kas tu per viens, Bbivotiesf — iingeidavo Ur—• Tasittbal galima, — atsakė Sikes, piktai nusijuo
dę jo smarkumo; juodu neramiai dirstelėjo viens ant kito,
Poni. M, Andrulioals,
kad aS tau pinigus turiu da* Sė, Kifikio duktė.
bet nieko neatsakė,
kęs. —-Tu supleškėsi. Fagine,
?»
65 Bavldson st.
lyti f" — "Kas tau rflpi,
— Ne, duktė, až pinigus
— Matai, man baugu, tęsė toliau žydas, lyg nenugir
-— Km atsitiko su vaiku? — tarė žydas, drueiai su
Į^ovvpll, Mass.
kas aS per viens, tik atiduok
dės
pertrauktum,
nors
žiurėjo
tiesiog
i
Sikes'ų,
—
mai
griebęs Sukčių už apykaklės ir grūmodamas jam su baižemėj radau.
m
greieiaus j)iuigus! Ar dar
Sakyk, arba tuojau eia tave pasmaug baugu, kad jei man atsieitų riestai, ta^ taip-pat butų i r wį
i gus? -*• perklausė siaisJkeikNtnaiH.
prieStsiesi Jau 8ia vienuoh- m m į ^ _ T f t , ^
Ant. Tuškėnis Box W
t^
(bmgrliu kitų, ir jiem* da butų blogiau, kaip man.
siu!
Plymontb, Pa.
tu, nuėjo, o vuk, dabar elgetauji! Ra
ka toki
Anas krūptelėjo^- }>ažiuvėjo ant Žydo. Bet senis, sėd^
1 \ Faginas išrodė taip rusėiai, kad C%arley Batas,
ratikos nejia^ dus pinigus, vertėjo būti
nei vien
kurs skaitė labai išmintingu daiktu laikyties nuošaliai, ir jo [traukęs galva iki ausų, iv jo akjs klaidžiojo ant sienos.
I
Julius Bukantas,
kėlė. Visi man pinigus gra turtingu, nebent pragėrei? sprendė, kad labai yra galimu daiktu, jos* žydas paeilium
l'žstojo ilgoka tyla. Kiekvienas gerbiamas draugys> i 94 Blackstone st,,
žumu atidavė.
Duok 3ian — Kas Hn pragers, vaike pasmaugs ir jį, puolė ant kelių, ir pakėlė garsfc -erai pa- tfm nai-ys buvo paskendęs savo mintyse, neišskiriant neįį
Boston, Mass.
greitliausl Ir griebė mane už li, nepragėriau, bet laimės laikytų ir nuolatinį riksmų, panašų iš dalies į buliaus bau- -ims, kurs kaip laivo patėmytina iš pikto kandžiojimo snukrūtų, norėdamas parsimus- nebuvo lemta man juos su* amų. o iš dalies | trimyto balsą,
Nlo, gal svarstė, kaip ėia įkibus } blųuKdas pirmam ponui,
tl ir pinigus varu atimti. AS vartoti, ^ Stora vo senis.
Jonas Rųmanauckas mAr
kalbėsi?
užgriovė
žydas,
kratydamas
Sukrių
ar
poniai,
kuriuos
sutiks
ant
gatvės.,
1
i
vit atsispyriau ir atsilai
135 Ames st,,
<lal atėmė ar pavogė taip snuu kiai, kad rodės, jog tasai tik per stebukle taikosi
Kas nors turi dasižinoti, kų ten su juompadarėipo
kiau. Kaip stvėriau pankui
Brockton, Masąr
-v smalsavo Juoias.
licijos stotyje, - atsiliepė p. Sikes ilauft lėtesni\i baisu|
savo trinvėiuose.
jį ui gerklės, į žemę, parsi- - - Kai ėia! nei atėin^, nei
- - T-gi spastas jį pagavo, kų cia daug kalbėti. — ta nekaip pirmiau.
B. P. MiSkinis,
grit>viA\i ir danu pliekt jo pavogė, tik n^ęs patįs nemo
ii
Žvdas
su
juo
sutiko.
rė Sukčius šnairuodamas, - Paleisk mane, ar girdit
Box 124, 35 Arthur
imties landa. Suaugau, *u- kėjome Dirvo dovanos su-j
Jei jis da neapskundė, ir patį yra užrakintas, ta f
{v vienu pasimuistymu išsisukęs iš plaėių trinyčių,
Montello, Mass*
•* Dabar tU naudoti, — kalbėjo elgeta,! kurie liko žydo raukusi, Sukėius pagriebė šakutę ir dūrė nėra ko bijot les, kol noišois, —* tarė $ikes, ~ o tada reilr
angmu ir
man duok sian pinigus!" norėdamas, kad kų rmra M*| ja į linksmojo pono bruslotų, iš kurio, šakutei patai jį daboti. Keik jj kai}> nors pagnuti.
' F. B, Vėrsocky t
Primyniau aenj, išverkiau miuinkas pritartų.
jkius, butų išbėgę linksmumo tiek, kiek vargiai sugrįžtu
iŠydas vėl pritarė.
257 So. 83rd st.,
•
visus jo kišenių* ir radau
Tųi kaa-gi ten jumis m atgal į porų mėnesių. *
So. OmabaKNek.
tludnuuas to užmanymo buvo a|5kus, bet ant nolaM
dvyliką piniginių: vienuoli- tais pinigai* atsitiko! Papa-1
Het iydas tuoj* šoko atgal daug didesniu greitumu, mės atsirado svarbios kliutįs. Tame^lykas, kad BukėiuKį
ku mano draugų, o dvylikta sakofc viskų iš eilės, kaip į nekaip nurodė jo senatvė, ir pagriebę* indą su alum, renStanislovas J. Saban,
ir Cbarley Bate*,' ir Fagtiias, ir p, Williamas Sikes jautį
galvaiy4Žiio.
Susidėjau buvo, o męs jmklauaysime, gėsi paleist savo užpuolikui į galvų, liet tanu* akimirks
Box 23D, Lewiston,
smarkų ir giliai įsišaknijusį pasibjaurėjimų prisiartinti
visas pinigines \ kiAenius,
epė Kiškis, tarsi it nyje jo atidų patraukė toks baisus Charley Hates'o stati- prie policijos stoties su kokiu norf teikąln, ar priekabe.
r
uldrožiuu
•jima>.
kad
iytias
permainė
savo
sieki
*
p^bido pilnu puo
Pr, P. JuSkeviSa,
nmlamas Stmlio norų.
.
Kaip ilgai jie butų sėdėję, žiūrėdami viens ant Įeit į
indžiui laida ir nuėjau sau.
131 Jackson st.,
Ktroliui tso tereikėjo. Įsi dą j to ponaičio galvų,
su
nesmagiu
netikrumu,
sunku
įspėti.
Bet
tas
spėjimai
Įtarumu i kaienne^, ^gi ma— Kų ėintdabar liepana nalaf ^ suuragė kaiiukoks suvis nereikalingas, ne* netikėtas atėjimas dviejų panaif
I.awrence, Mani,
dėjo \ pypkj, paėmę* Utto
no draugai jau namiej. 8ukudmento, žarijų, jmkittd*- stora* l»alsas, — Ka* tuo į mane Įmleid«if (lemi, kad tai čių, kurias Oliveris jau buvo matęs, sužadino pažnekų !•*
:
aikflt^ vit ugnj, susėdę apaltįa* 0 vr pundą H J manę pataikė, kitaip aš luiėiau katrų naujo,
ii
jolcartų, kitų it^m*d*jo*
Jonas Galeckas,
Mnk jų ir sįlasi. »*Tai ir ne*
tarė žydas. - 4 j M y eis, ar ne, matil
mm ėia pa ta isVs. Man reikėjo žinoti, kad ne kas kitas, tik
vas
—
J
}>atį
syk}!
109 foo. 3r4 st.,
h
plaukėte — sakau
\
H
rinis, turltoga^ lupikam peftmiiiii* sena* Jydįa* gali miela t
soilžiuj.
Brooklyn, N. f. 11!
įlojote. Manėte, kad aš a *«i i
iii
ir net to
laistyti kitokį gėriai* kaip va * '
na. ii s
jo 30 mar<i\
—Kurf
pxm\\x. Nebijokite! žinau
tarė ty<taa, prisigerindama | Kun. A. ESbrakJi,
Vi jei
butų užmokėjų* vamU-nlė nebuvo
gų lauko, lie
— Tiktai i
ntl, kad ji tiesiog nepapk*
nuoaatyhė: reUtėjo ui jų\ kiekvieną>ertainį. Kame dalykas, Paginet Prakeik ma
Reik tai
5447 8. Wood[įįfo
) Upės laivas.
atlikti i dtarų bau^iiara. ne> j*l mum kaklaryjy* nesulietas alum! hik iių, tų jog neis, M tik i*nei&kė karštų imr^ būti "palaiminta 1 !
MM
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Turime atspaude šv. Ho rūmus, atnaujina kraujj) irj PaioSkati Antano .Juriaus, V l S l s k a i t y k i t e
nčiaus tajemnyčias. Pert Muitiptiaa orgttttitma. Bu-jpafeiiiiu^io iii Kauno jjul>.,

Klaidų pataisymas.

įvi dit*u kas savaitė per į likimas visokių pataliniu
metus turėdavo dvare darby, o 4%gvoltni*\ tai bft

"Draugą
i—J.

htirica. Busiu dekiuKiiK ka«! Wilkes4tarrt Mine Drill Co.

rt,ltni'\
"ftalivarkai". darbininkas. O kas prr sun-! .Į() i<UopOS auaponduoti
u
M
Kvarkui*" vadinosi at- kuinas tuoso gvoItuose Ratrd Daugėliene; ji {arsi
IkiMus
kn. ir pilna
nilna narė.;
narė
krlus įi 20 kp.

u

,—.- -

lus

Isz Pithlono

Gėrimo
••

•
•

E. ROBINSON'S
SONS

[iiii

Pilsener
Mf

apie jį praneštų siiu> a d m Pas advokatą.
su:
— Mano mielieji! <iaiia
Martinas Purius,
(iii k u o p o s i š b r a u k t a s V.
tam skurdui pasišventimo,
7<x; Uank st,,
Kailzc-vitV, peraijkulvH į 100
lail<«> ir pinigu -— argi kas,
NVaterbury, Coun.
k u o p i ir pilnas n a r y s .
blogo atsitiko. jri jus pavaV a l k ų s k y r i a u s aptemta 8 j
Jo locnas neprietelis.
diiita sukriais.
.Jei geisKAIP ESAMA:
į kuopos pilnų 2 ; 91 kuopoa •Jeigu žmogus daro k<t, eiau tuos visus, kurie mane
pilnų 1,
žinodamas kad tas jį oŽgau-'taip pavadino, skųsti, tuo- Jei tau svies laimes .saulutė*
K. J. Krušinskas, sekr. na, yra didžiausiu savęs ne- met ištisus metus turėėiau )>raugų gap npseitfl turėsi;
.prieteliu. Nekurtuose atsiti- teisme sėdėti.
Nelaimėje tekus biįiti,
Tai daktaras.
kinmoso žmogus negali is- — Kė! — pas ponus kas
Vienas vargelį kentėsi
Ona: ilirdėjau, važinėjai, vengti nuo savo blogo papro į kita, bet pa* mus, prasėio-j
Pranas.
kūmute, pas Kristupą*). A r | ^ lH , ž į ur į P .t a n t savo pasi- kns, tas praeiti negali.
Y
geras daktaras?
Uengimo.Toki papročiai yra
Mokytojas nubaudė tm>| Mca padirbamo visokios
M a r ė : K u r g i , sesele, ne- į{ftl t a i ; K į rt ybė, apsiriji'kinį už lekcijos aoffiokėjims,H»Mwi tuHty. Jeigu nori sų
Pranešimas.
bus g«M'us. Kad daktaras, irias, vaistų vartojimas, vė- Mainferiv egzaminatorių !vina diemj klūpoti ir dar gir ėėdvti dari* ir laiko, reika*
tni daktaras! Jis viskn žino, iai ėjimas gultų. Mes puta- koinltė No, 1, U'ilkes-IJarreJnių papylė jam po keliais.
jis man suko: kai tu prival fiame netik tokiems, bet ir|p
teismo ru-j Mokinys klūpodamas ėiuė Papky's naujo patento
a t f nusirinks
iai, tai valųyti nenori: kai sveikiausiems žmonėms ant
diena visus ir sukramtė žirnius,
m u o s e ( lt 2 ir M\ą
pypė maazlnos,
rytmetį Ugtd nekeli, tai die metu nors sykį išvalyti savo j W r i t e B O i j i > u k i n T u | J , p M<) I _ ( ) k ^ tų d j | | ) a I .
]mh{M,
na įnieno nenori; , kai sun kflni). Tani tikslui vartok ( . o n ^ u a v y r | | i „ a l ė s ateiti!nei kitam svkiui nepalikai;
257 E:. Market st.
kiai djrbt, tai pailsti. Taip Triuerio Amenko.nska Wv ! k i i r t l | l l i r | a i k v t l w m i m W i j e įk Kreieiaus ant savo vietos.
i. Pa.
tu man viskf.i įspėk!
xirą iš Blttor Vyno. IVasaį*
.
liną iš k ū n o visokius ni>Svn'

'

•
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Prank Burba Savininkai
Geriausi Importuoti ir naminia
Vynai, Likeriai, Alui, Cigarai ir u.
494*456 MA1N 3T

||

m*

•

4 * •

RUPTURA
Išgydyta greitai, be pa ^
vojauair ant visados. • v

Hkhfriu cviico wi^ TU «w* wo a
vtauritą •ųkMėjm.o. •j.y.tr.Mte. J
r i

•

i

National

•• •

PUBLIC SOUARE
VViikes-Barre, P a .
11

1 i'.VBini1 i Į'i i i i i

^^

*•

*^a^a^^k^^_-__,

Moka 34ią nuošimti nuo sudėtu pinigu ir ima pini[ T ' i m ant su«edyjimo nog dolorio ir augičiu.

« • » ! • • ' »l I

, . „ . . . . . • .
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Honover

H

Jame yra pagelDa, KiuiOI rcmalauji.

i

• • i II

RUBR0

n

•

•
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Tavo vaistininkas parduoda gyvasties balsamą ir kitus Severos taiitui. Si&yk ' ^ ^ ' d ^ J f u
norės tkisti tau vietoje tikru, kitas gyduoles. Mušu vaistai aprūpinti ttetuelškaia paaJIMnim
>x

mm SV,ESTAS

Padirbtas ilk t%vaisiu karaliaus" — yra •veikiausiu
valgiu. Jia labai sotinantis, dfUtlaantis ir užlaiko jusg
organismą sveiku.
•
Crubro Obuoliu Sviestaa skiriasi nuo kiti}. Tam
tikrai padarytas i& obuolių ir visokiu priemaišų ir už*
darytas sveikose emali j uotuose dėžėse,

Skuros išbėrimai

Nebūk nervišku!

\
!

Nerviški žmonas neilgai gyvena. Aurime
vaistus, kurio nuramins ir eudrutina ner
vus, palengvina ir suujažina organismo
(tempimą, Tuksiančia;o* dirksniais ser
gančiųjų pagelbėjo

tai prasčiausias apsireiškimas kraujo ne
turtingumo.
Labai geru ir pasekmingu
vaistu kraujo apvalymui ir sudrutinimui,
taipogi odos ligų gydymui yra

Severos Kraujo Valytojas

Severos Nervotonas
Dol -ris už bonką.

Doleris Bonke,
mmmm

•

Daktaro patarimai dykai, tik raiyka in mum Gyduolių Skyrių.

9 1 0 0 ATLYGINIMO.
Crubru konftervat trrauMt^nlvadarlevM yra abuollutUVai nryni
ir padtrbtlli irrrlauiiu proJukiu. ilUMiu^lm kt*»v|#n*m kurlt
raa Ju>w k«Al imctasl**.

SEVERĄ C O

10 it IS > rn»ai daiate.

mmmmmtmmmm
•

——

*

' #>k..'Ok.

Jeigu moki $20

DYKAI

DYKAI

ui siutą,
tai pasidėk 5 dolerius sau ki
šenėn ir ateik pas Rosentharą'

ita mua Tisaiia. Męs ildlrbame
paaiundlam

JL Sinallieao,
»L Paoilio St,
h

i

. "

Xaa reikalauja
lu
(ktaiavu)
Ikaplierių
8?. ir ftv, Traicės, ifali gauluj&utleraa
roikalaujiv
ant pažiūros.

[iftH H

šiandien pradėk jį valgyti.

L
.

.*.«»•

— — .

įsesesse^^e^essiseėi
1 •

n

VU

,aaE

Abu tetelonai.
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T I K R A S LENK1SZKAS LAGER.
Atkrtlpfclte savo atidą irt produ\ctJ». Jusu Uutiečio iS'dirbamn. 8wiiteliBi Buttonvood. VVHKea-Barre tr NantiCOK«, o trfavorat Danvillcj.
fenll Malinauskas, Managarls Ir Prezidentas

lavm

i" ?,s=ss£sr:rrsa:

iiii!iiii:iiiiiiiin;:';!;i!iii!iiiiiiiiiiiiHiiiiii!iiiiiiniiiii

— r E3ius, Alus ir Porteris.

Gorai

veikia ant visu kūno dalių ir ant kraujo tokiu
būdu, kad visus tuos negalavimus išvaiko ir sugtaiina organiimui sveikata, ir vikrumą,

11

Brevoing Co.

»a$t«sscsTsWi

i

Dr. Alex. O'Malley | |

» T « "

158 V/iishington St.,
WILKESBARRE, PA.
KAPIT0LA3 $375,000,00
Kur lietuviškai ir lenkiškai su
Perviršis ir nepa
sikalbamu ir susirašoma.
dalyta nauda
490,000,00 Snvirsum ;J0 meti) daktaravi
mo.
Mieste WilkrsHarre mušu
U i sudėtus pinigu* moka 3-čią platinas ofisas. IVisiuak 2e. mar
xjm|j
'j k\\ o K'ausr knygutę apie ruptnr
tu ra
įlykai.

At«Ura nuo 9-nla ii ryto iki :ijvj po pioty; aabatonik—
nuo 0-niv — 18 IT nuo 7 iki 0 vakaro.
I I M

'1

i

Gyvasties Balsamas

Ii

i

Siunčia pinigus in visas svieto ša*
lis*

;

•n

UNITED STATES DEPOSITAKY

^^yn^-t

t
i

i>r. <> Malley imiijAR spasaban
gydimo yra visai nepavojingas,
1>»> piainttimo, be aknu^mo. oe opr J
raeijos, hv atsitraukimo nuo u i v f
siėmiuu).
Nereikia jokiu iliivu kada \*cy
dau. (Jvarantuojn ii/uau(Miiuimn.
Dėkingi žmonrs prisiimt im\ia ^J
pa«lrkavones
U«U«KavO|l09 kas
Kas dien.
uieii. Suvirs
n»vim 5*;()
y v r0^
į ligonių istfyd/.iau praeitą nut&.
'

Banfį

— J: r J i, ^^.sas :*=r:

VVILKES-BARRE. PA.

ir nok

!

Nnuja. teMonM 8041.
Bell telefonu. 9294-K

Kampa* E. Market ir Hancock Sts.

Ar eni ftveijcut prislėgtu! Pei-giiiirhvs'? Suvytęat N\is|o*.
jvs viaokiŲ uUjųl Ar ]>asilink8iiuniinai tavęa neužin^t
Ar esi silpnu ir .sunkiu Y I srodai inblySkęsU liežuvis n p
dėtaBf Užkietėjunani Tankus giilvos jĮkaudėjiumat fiduriai nedirbai Seniau ii^i privalai išrodai i - Tasidzii uk

\W ix»ilio ar operacijos.
l-niialįs pavojingus sasir^imtis
Diržai numesti ant visados.
jt'iffu vartoui tu miku paj^al nu
Visiškas įvarant uotas Ugytlirodymu, ant »IO/ui cs; 25c. ir 50e.
MŽ, Don&ą. /inrek uut Inkaro mns rupturos (ahugi.i liriu^ soiu.i
|ar jauint nepaisant, kaip iUai nerir vardo ant dCsKutča.

EDVVARSDSVILLE. PA.

HEIGHTS DEPOSIT BANK

• *

Saveros Vaistai prašalina ligas ir apsaugoja nuo jų Jgijimo.

Pain-ExpeUeris

FifSt

,_

•

Ką turi pasakyti?

IMrmes teles-»h karietos
ir arkliai parsamdymui ir
ural»inio ofisas prie Uussell
^at\ės.

"

DR. RICHTERiO

B E C O N D W A R D HOTEL
i m i

'

Jin tik jHtMiiuo MIPJ ir pankui
t ii rojo gulčti per aavtutoa

tm

11

"

DraugasM
314 E. Market St.,
Wilkes-Barre, Pa.

NoWork-NoP^
TfccWorkin£mflris
ProbĮ

I Alus skiriasi skanumu nog ki
tu bravoru produktu, jeigu jus
Ineragayote, tai pareikalaukite,
prisiusime jums baksą už $!•

!•••

•'!••!

11

w

tk<tl<wkitei$z Scranton'o arba p
agentą \Vilhes-Barre, Pa.

»

PhUadelphia, Pa.
įmmmra*rr*tmmt m

Oužtuoa 5 dolerius nuaipirke aau akrybelę> kitą

daiktą.

Kitur mokate užsiūtus po 20 ir 85dol., pas raus

- -O

gauaite už

$15.00
ui ktruc* rtŲc ^ok*ti kitur j>o 20 dol. arba ir 26 dol.
VitoK iu epai via irfnauaioa madoa.

nai dJlie: 1, Nsujauiis inportaoUt toaiigrafM tu iH<«** «lk#U«* truta ir rtkimia, katra* labii vtmmi wahaatl^Kolm
MU^MNhMftl^Xl!*u2Hl!f2
f
k«o*ait| duinv if muaUioa. i (}rtil« Af«oaiS% UftintmatToaWko« tohHkmtu pliMuUU Ulfti*, »«* V ^ ^ ' « » * » \ *- J ^ ! T .
J? i^iiii.. aullvu
tai Jrukuol. vlak%, k% tik a^rfa. T. «»vt»lv»rU «lkaliav»lw> 7 a> ki.u Aaaaa tu fraaial i * " r b u * * * ^ J
ritu aem» Ui gaut ištirtanti Hr k«iu. 4atkta* « » ^ » M a>^n»a.
:*ei i ^ r l

ngare
ci'He aUfStSS. I*uiku» kruaia 441 slttti ta aakatota Ufa ilttala rtU|W| •atiką,
»»* - • S
- .if• •pi>t4 e*iW et«ltM «sjiw^ «^ WirbioiM
J>.m» ittaa dov»»a# aisko <lftafįsa a«e
kugTa^SI. Koi»% Ktkk k*>,> tik pakaita\t W K . «miiaa tyiiiU: kaip lik raatątyaii K aieitka i-rtt«ua ^ ^ i « * » u t i . u t l i J ^ I t l sa^aks(*»kf
J»i*
waaa1kataalaiaa;
M i«
ą»ką«aa4ą*6tu^il#
t a ^ \|ituraj«
ttfa^Į • a tut
« i a«r
aąJHaĮaaslėsis.
>~'H. M . I I bkatiaa
- , ,< SaJW,^Kaa< an«r .*«aU
n a|**ai*»i
< - k' * ta^afa, aUa%aa* Ji *
abakca
vtr^a. Sa.00 Ir%(k
vi«*a
Itia amat« ta*i» A,vkal.
aki^fa.*, a4avak*aiu
i
kiartati a J*kj* aabai Ute, kaip gan'.aata, tai gaht tavora a«4»ti.
ia^»l^kA^

ttįftlrIAT1C

ii

ROSENTHAL,
IRBY'S KRAUTIP/fiS.

i

South aaaaamc.

T < i | A C C O -COH a ^ m a a V H B B i l i S t . Naw YarfclCny.
iikikMkiitiiilliliiii

Lli

wuk«i
HH

f f f f TT|"??TT'

8
HIILL1-L1

•

DRAUGAS

MM

i

MM
* — * . > . . , * - . »i,i<įgV>».-.

ŠAUDYMO IR Plymouth National Prasykit
„DRAUGĄ."
PUTOJIMO.
BANK.
Kapitolas su perviršiu
tkvalm šnypštimo, daug
$165.000.00.
gyvam'iut jiog\ju d«iu& *vsikatos įr Humgmno ktokvitŠitoji Banką prižiutoma
tuimo Htikle*
Suvienytųjų Valstijų val
džios.
Moka 3 nuošimčius

" M i'

—

——

iMerchants l

Office NV\v Tetephone $7.
Rtaideaee U004
Lietuviu Advokatas.

Banking

Jonas S. Lopatto

—

V iVnattf.il lietuvi} lžclirbrjas

3'°»

Cfajrno maisto ženklas aut
kiekvienos bonkutės,

STEGMAIER BREWING CO.

1

su MAS

a

"

NORTH

imi

BANK
North Main Avenue.
Scrantou, Pa.

Naujas telefonas 077
Bell telefonas 422

I

F0T0GRAFISTAS,

t#BKWUtmK* HRUdm* H KJtKitncjmiia
UETUVllKA AGENTŪRA
• •« • •
J'

VINCĄ

v—-'

•

-

1 •

'"! "

.

prio

Adolf Blau,

Styvumo sprando
Skaudėjimo
Šonuose
Bankų ir
Rojų.

•

KAINUOJA

„Draugo" Spaustuvėje.
i!£3!??ftSSSt$3t?il

MV. V, VARNAOIBtS,
Sia 80. ttb St, arooklyn. K. Y.
•••įam-sssumi iiiiiiiiiiiiinaiiiiisiiiiiiniisiM —

I ' • •

• - - • ••
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GERIAUSA8 PINKJ MS PAS1DEJ1MAS,
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

JVIM I VjrU
Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebukllngn ir elusta yra tyk d*Įvyru.
Knyga ta praataia, aupraatai* lodalaia pa»aka kaip gal
atgauti vyriiknma, itigydtU nuo nznuodljima kraują
artMtsYpiii.uubiegitnasieklos, patrotitu myprlbe, puCku*
U kitua iimiettmua, itegromuiavima,
patrotitu
i'v|" 1,H '' pvlv.i. kia|tetut, tnk*tu ir puslea Ugaa, rutns>
tltma, Konorrhoea arba triperi, tįsojai igautsa lygas,
atrtetura irvv»aavyru lyges, ieal t>mi isgUloiras aava
lunimo prlvati&kai, slapta ir laiui pygjil.
Ta* dykai Ignuta knyga, pas.ikis juina kodėl jua
kentat Ir kaip galėt galuthuj btigvditi. Kuyga ta vra
kr'aotovlittttos, katrua ture> linkti kotnaa vedės arba
neve«ioa vrraa. Ta kny^a yra parazitą paf l>*ktai»,
katra* atvydavo U^ro lajka tyrinejum tu, «pecijalimku
lygu, Tt*m\k<t, j«»g ta krtyga yra siustą V|»ai dykai,
nimokairt u< pa."to, in;,' nlpotCetita knnvert*. Kesituk
nekokiu pininru, tvV puraittk sava vanta, ir adresą ant
tesSlaue paduotu kuponu, katrų slunk utuma lendena,
DYKAI CAt»TO» KNYGAS KUPONAS.
D* JOS. II9TKS S CO . I 101 » tgtk *»•»». C W ^

T.»m> -tat >' i f #1 T »*nt >«!•.« f f i>j»4<r i » a . »t ar t ••?>««
J««»r T>*tMtM.ittrt»>tu»«MaS4 ***** < > •*•> *i|»>*i * * • ' * )«*>it « n \ h Mii. i » j m .
0«MI<4(«««

— M l i m i T

-irraaa—aa—vįf

-NAUJA KNYGA-

•• > '

•

•

—• »

• —
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• pi

The BENEFiCIAL SAY1NGS FUND SOCIiTY
1200 ir 1202 CHESTNUT STREET,
PHILADELPH1A. PA.

. . . . . .

. . .

•««^«i«#MMMMNsW^HMM>«NNMN»<l
4

Nuošimtis 3 , 6 5 mttaim.
PAMATINIS KAPITOLAS - trylika milijonu doleriu.
SUDRTU PINIGU ... vienuolika ir tris čverti* milijono
doleriu.
PKRVIR8IS — vienas ir tiena 6verti« milijomi doleriu.
I)eptM«itoriu suvirtum trylika tūkstančiu asmenų.
DEPOZITUS PRIIMAM K PER LAlSKUa
IGNOTAS l DOHAN. Pe^kUatas.
ANDRIUS X KEIGAH* Vlee^reaMtnlaa.
A U R i O J, MIMFHY, " ^ T T i j į l Ir
ANTANAS KURSTJ
fcfaHee>.

BIBLIJ
arba sv. Rastas i&leistas.
Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas.
Kaštuoja $ 2 * 1 5 persiuntimui.
Adresas:

MSM

M-

'

^

1

^

^

'

^

^' ~

i i

PVilkes-Barre
Deposit & Savings

IR

. *.» * * - « *

44

mmmtm

BANK,

PO \ ARDU

T

#m*ęm&#^#&**^l^^

tUe

'

nisii

L • ' » , « ^ iflu

įsai

Katsklxmas Apie
Alkoholiu/'

Kainuoja po 12c. su inroiuntimu. Pelnas eis instei
Kimu i nailalčiu prleglaudi«. (ialima gauti pas

71 PUBLIC SQUARE,

WILKESBARRE, PA,
Kapitolas
- ^150.000
FVrvtrUia
- $450.000
Depozitai
.
$2.625.000

Kun. A . Staniukyna,
4557 So. Wood St..

CHICAGO, ILL,

v** f t M *

Moka 3 čia nuošimtį nuo sudėtų

Joj* pinigų.
įlanka atdara kasdien nuo 9 ry*
to iki ii popittu, 8ui>atomis nuo
9—12 vidunlienyjo ir nuo 7 vnl.
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenkiukai ir
lietuviškai.
u
•

'

1 J . F . OSElos,
Pas ji galima Kauti visokio
v toriHku, bliOclu, stiklu, p u o
1
du, Kampu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu. Yra i&
ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti,

»»

DRAUG

M

SPAUSTUVE
—

NAUJAUSIA.

MM

JID2IAUSIA IR GE

RIAUSIA GltKITAI ATLIEKA
102-104 8. MAIN 8T.,

ĮVAIRIŲ ĮVAUIAUSIUS

DARBUS

gia^ssBSW"a»#s*ssaaaaawawasawssssSs»aa«i««B«

WILKES BARRK, PA

Dirbtuve Tniformų
ir v i l k i u reikalingu
daiktu rlraujfijonui ir
nrk t'Mtroms,
u/drta
1887 m. Dirbamo teipiri vėliavas, sukartias,
arnotus, kapas ir t, t.
Reikalaukite ilistruo*
•
ti katatiogu.

1 5 2 0 Na 4 gatve

SPALDINA
PIGIAI
—

UfcKVUTIMUB IK KITOKIUS DARBOS
.

K0N8TITU0IJA8, PLAKATUS, TIKIBTUS,
»«

RAIDES STATOMOS D I D E L E - N A U J A U SIOJO PATENTO -MAŠINA "LINOTYPE"
AonnuoKrrr.
t

•DRAUGAS"
Waka».Barw, Pa.

314 E. Markei S t

P H I L A D E L P H I A . PA
IfcUPhont
a t ^ a o KSNaiNOTON

I.-'
•O

ibkli;

** >

„Naminis Valku
1
Auklėjimas '

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

T* 1

LABAI NA.|JpINGAS KNYGUTES

L. RAUCHUT

REKOMENDUOJAME MU8Ų NAUJĄ AUK8INJ 33
AKMENŲ OEL2KEUO LAIKRODĖLI

nOSUNOR WATOH OOn MM

l$ttSS$Sti V« **4 +* + •• e * • *;•<•*•: + * •
V V

•

Anksialai, |>aaukMtuti ir kituki su S3
aka*eniatu, pardm»u»;e |(»V»MH> vadina
m y Acettraltti" lalkte4#Mi tlkUt ui
Sr».75 leAaa. Tie įtrsius Isikr-nlHis.
puikiai Ur^ivti, dnheitavi lukMat. »«••
rm\i latk% r«Mlanti. Ist>iat««uai kr<ti»antaka
nsudutami, kurie tnn dahoti laika, m«>
t, niki ir vvHSkl, ivsraatuelt aa% 90
metų. Tikrai prala* U'Vr.uj.im, Ma
g^U bes aei lrau»jams t.>k» parndvti
Jetj|a aert taret» irer% ds4efpiv^^ tai
štai tiaai paeleleesaa M t* ausiuaisse
tote laikr»deU klekvieaass C. o D s i
SSTS tf rkepreee ke*t*e dėt | šliure
•iwe Jei eetuiltks, eewwkestte a»i ee»
ta MesrteJpteJasMeiaa%. Aakalats
SrsadisjaUs duodasi dykai m laikr^Ute

Utdeta 20 dieną BalaruUio ISS3 n.etuo.e.

•H

*a*HM

tm»m

HMltun

m
V.

«i4iHii+ii4+

V«r4M
*mę*

10 CENT

Galima
,!

tmantietns daugiau kaip viem> ogtemptiorlų, nuleidžinma* didelis nuoiimtis.
Dauuama pas:

mv*

50,000

Nuo pad«tuju pas mus pinigu gausi 2 nuoSimt., jei
padėsi trumpam laiui, a nuoflimtl, jei Miems mėneaiamn,
S ir pusv nuolimt, jei padėsi vieniems metama.
Clali pradėti imsidolioti, jei tnri $l,(H),
Maloniai kviečiame visus atsilanyti pas mus.
Gerb. O. P. BECHTKL, Pres., A. W. 8KLT2KR, Vice-Pr,. ?5
C. Ii. MARBHALU Kaaierius.
įt

**-.v*

i

mmm

.

„Katriute.**

Kaina $1.00.

«era* uldarbys Ir parduokite mu*ų tyras Lietuviškas gyduoles, kurias
Mother oupenor,
gvaraatuojauie.
KsJyklte po aatraiu:
ALBERTAS O. GRABLIAUCKA3,
ST. CASIMIR'S SEM1NARY,
<3or. Elm & Main Str.,
Plymouth, Pa.
6700 Rockwell St,
Chicago, Iii

POTTSVILLE, PA.

IŠRJO IŠ SPAUDOM DAILUS SCENIŠKI
VAIZDELIAI VARDU
•

ipgsvlkąins tose aplinki-ne. Atoraykai,raftykite r>«roikslau<lsDii gyduolių, ees

IMerchants National
Bank)

itttttutttttviutttttntnuttttti

203 L.u kawanna Ave, Srranton. Pa.
l :»»v c i turimo eavo krautuvėje dauWb« vlnokly JuaMakoy^ių Ir evtetUku
knyKU viaokioKO kalbonr.
T K L K F O N A I J Naujai 303 — Boll 602.

kiekviena nusipirkti ir nereikalautų iiduoti pinigu* dovanai kokiems nore

t

ssiasm-m Tt-rmtma

Union Ticket Ageticy,

iu«K*ri ; »«mii,. T a i g i m S y k l t a r » l k s U u . U m t »,M«»nturi.». K i . - k v i . ' i m*, ItotuviAkiis
ItatuviAkas
ttoruikHM tMlpyl p r i v a l u u t l a l k y t i vUaUa mu»g imiktaaK iIr.kl avti ui 'vi m
U k a a aytluola*
t a v o isoraona a « t p a r d a v i m o , k a d m u š u t a u t i e č i a i rciknlHu<l<init «»»Wty pu*

- • -

'.: :; :;

Ui k*i* Uflilnaro Mkalingumut ovx«rsct)<*, k*<U s»«ts1 nsgsl pagydyti kaip UI: suglmo vBllo
k Hvjrja Ir viN»kl(i skuie»q, »kandut|i) Ir f uitų. »' tat b«iq pfl«ieje, lnk«tuow, kspenyse ir tsr\\>y**\ vitką ta su pstelba ipcrscljos gsilms praii Uot* kuogarlanilst Ir u* n»»-nką mokest|, D%*
f*u tai»'i:io;«i.raclJfcHąnt įsultp •uiegen^, gunų |r lytl»kų«»rg%nų, kslp vyrų talptr n.ottrr^
l-t »>»ieu »r lt rauku** rankami r k<>K. 1-jjvdauM nauiantio btlilo operscijA tupturą uA nifoki
pr<<kq, HertslkiHpklta<klekv|eat)i>Hguj«*pss uat.*. Jeigu negalima prfbfltl yratlikai, 1
paraAvktt^ k-« »k» -I % Ir k» km* n«u.v.>tturon» Ja». iat« asv>J,.. ui fuprsf4a Ir lit*rssduasta redlr
o P'igu r«*lk*i prtatud'i Ir^vdaol**, k%*p tolina ventumtlts: Amerikoj, Ang'Uoj, Kanadoj
kt'o»»»>i;-t>. Apiankami* m* v!*<tAkfli tr <i.i < pericljų, tufusato namln| polkų itgonbbtĮ,

• —

garsi kardinolo Wisemano apvsaka.
Verte VYTAUTAS.

Ypatingos Gyduolės.

Pertėtinėa Šiuo nntraSu:

I&GYDYT*

« i

FABIOLE,

Joilftt Mrgata uiaiitetiejutiomla Hgoaiia uuo kurių n«gali pagolbet nė «lak
tarai n«* ligooiuiOiai,
niūkiai, iarba pailaptingoma HgomM, npraAykit man »avo netvaikum a gerai Ir alikial
aUkiai (be uialApitau) nti dioa eina ne tik apie tavo sveika
tą, bet labai taakiai
tkiai tr aute
at> tavo gyvatt). (Ateimiok, jog kiekvienaa garbinga*
Uktara* uslaiko patlapu kaip ant llpaiiatiet). Uitai n<mlg*<lyk Ir nebijok,
ajyk tvieybf, o mielai suteiksiu rmią tr prisiųsto geras gyduoles pagal
aga tavo
tu nurodymu kaip reikia jaa vartot, ui preke labai msta. Keikia rt t
*j*ku« staoiai pas mane prido<lant viMadoa 3o. msrke ant atsakymo, nes ki
gerų agentų klekvie
taip nogausit atsakymo,, —
- Teinffi
Teipgt mes reikalaujame
reikalauj
Lietuviškai I«enkttkų
eame liulellama miestu ir
ir Jų
_
, aplinkinėse. Agentai .
mm
ilul. ikUft
«1ČT. aanntt tu«t><^io.
t y . l u o i n j KH!I ua-lirbti n
u o AO <lul.
i k U A (UI.
tlumUnie
lo. t'l.lartiį
e*.lur»ij tlumlame

Motinos

PAHKKMl^UAI

0-IGNOTAS SfANKUSSliSl

Skausmo krutinėję
nuo
Patrūkimo
Asma arba
Dusulio

Seserų Seminarija

niolcUiama krcij.t irs

m l I i im I

APKHMt

BionMt pinigui kas dien in visas <laiis svieto; taip gi nerka ir išmaino viMIK1>NUH t.VDVt DOVANAI
BEB
iokiu» pini^uM. 1įdirba visokius doku — 2 3 3 8
mentu* Anmriko* ir Lietuvos telsiamme.
Qfi*as atidarytas kas dion nuo 8-tos
it ryto iki 9 to* vai. vak,
Ne<)Mloje: nuo lOtoa ii ryto ikifltai
t^r*Valandos Olisb: Nao 9 Iki 12, nųot Iki 4 p pį Ir nuo0 iki 8Vak. Hedsl, aoo 1 Ikt 6 Y.^tt
valniulni aukuro.

Mėšlungio

Lietuviškųjų Šv. Kaamero

Lietuviškosios Sesers priima paa save niergaitea mokinimui ir išauklėjimui. 8eminarijojt* prie reguleriftkojo mokslo, arba ir atskyriiun, yru mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau, H***

i

::

I

N >*» ri>vrostl«tn», »ksue^)imo Ir t-Mlmo »ąn*rl<< ksnlų. nirnij Ir «osą; noo visokia krsak
Uiti, *ŽKt«tr)liso»r n><vi<lklato vidurių, ^bflrJtno kr no nletejiuio, visokią įpuogą, dodsnrtt
Ir Htihklmo ntniikųi cslvus tksud^lst's nuo šlrdu* )tg<*. JnkHų, plsnfitą, ktpsnij. Haotls
Vn, i»i*nrn>kHli|rii. n*ursltl|«*. dieMjtmusaearli, n«e>to««Jimo tr tigrių; nuo treito ailll
!« . #onk*u$ kn<t|)4Vliao, per«4llwu Ir nuo visokį (siof q. Nuo vt»oktų ulkre^Uną lytlikij lt*
t'4 !r vt*okli| kltokii; 0u»!lp!i^linį«vMkuo«. 'I dpgt nuo visokia tnotartiką Ugi), ikaastda*
i i inSn«wlni«|, baltųjų, t««kljiMO Ir guhibo Itgų:

—•

Geriausia
IUUIS»8KMIilH9maQKi^^
Gyduolė
m^mmmmmmmmmmmmmtmmmtfmmmmu imim 11 uirnuieiiWH«HI niaiw—
nuo
i
Strėnų skaudėjimo
Degimo krutinėję
Galvos skaudėjimo
Kataros
Užsišaldymo
Neuralgijos
nuo
Gerklės skaudėjimo

CHICAGOJE.

$100.000,00.
$260.000.00

UNION TlCKET AGENCY.

Savininkas ir Fabrikantas Geriausiu
"LENKISKŲ-UETUVISKŲ VAISTŲ."

Wllkes-Barre, Pa.

h IKU *vrn\, ar kenkia kas sveikatai, •kuHal kreipkis p«a mane ypatllkal arba
UiAku, o liusj UgydvteH, JOIKU kilt dakt irai prlpatino liga nidggj'doma, neabe*
jnk, nea nh tiiriMainntdidone praktiku it ftugiti*»ii{ mokslą, tau pagelbfelu ir
suUikMu tiktHi looMAkĄ tr --liitiiAkii rodf, KinkvU-naa 1| atslftaukualu peraitikIJH, kad e»tu pal.Ai^ff> dldi-st j daktariška tneksla Ir galiu geriau gydyti n*gu i
(laktarat a\*«iliutsu(iHi.

Agentūra Laivakorčių ant Goriausių
Linijų.

Ul'Ul'J.'J

'

U2DKTA UM.

TURIU SPECUALIŠKĄ DIPLOMĄ DEL DARYMO OPERACIJŲ.

G. GROBLEVVSKI,

TAMULEVICZE,

t a ? Haile St.,

•**fmm-

Naujas Telefonu 1070- R.
20 E. Markei lt, Will.es Barre, Pa

••%*%*** AGENTĄ, *•*%•***

Belkale

•

į Kurių skaitytojų prenu
merata pasibaigusi, tiems
šis numeris bus paskutinis.
Siunčiant pinigus, čekius,
arba "Money Order", siųs
kite ant adreso:
"DRAUGAS",
314 East Market St.,
WilkesBarre, Pa.

.

Geriausias Llotuvys

HUUHU'J.. U "

Laivakorčių ir Pinigu Siuntimo.
Parduodu laivakortes už tą pačią preke, kain pas pačias
kompanijas New Yorke. Siunčiu pinigus greitai Ir piffiai in
tįsau dalia svieto, Prašau visu ttetuviu atsilankyti su kokiais
reikalais arba kelieujant Lietuvon meldžiami kreiptis pas

. •'.

KVIEČIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:

1 Hdžiausia ir saugiausia
Banką mieste.
Moka 3 nuošhneius nuo
sudėtu joje pinigŲ.

3>

•I

PLYMOUTH, PA.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

•

SCRANT0N

mo per ttt^ąl tn'SkuH daktarui, ireago
ti.iiiiiiij lik'ODbfiti I r :

1'radek tauntl luuigun i'ji* mus. Kad
21 North Main Si.. Poitsullc. Pa.
ir maftiansta šunta pridėta prie I U H
įvairiausi Keležiniai (laitai, te-,
dljiintj ir 3 nuoslntAiai, kuriuos nok*
palai, stiklas, dūdos, plusteris. «n
me, greit piu11«l)« ju«t| tattnltni).
įrankiai, sportiniai ir naminiai
Lietuviams paranki vieta.
daiktai.

Wilk68Barre, Pa,

mmm

- • » •

• • ' •"• •

First National

Turi Kapitolo su nnosimėiais
$190.000.00.
•
Sudėtu pinigu
Jtigu nori pernitikrintu
iždininkas.
$700.000.00.
tat progai pasitaikius a tMan pavestu* dar
Mi;s vedame visokį lega
kimks honkutVi alus putodn*
but atlieku arti*,
liškn biznį,
tilkai.
Danu Wgs laukan, o jo gema
Munu batikoje galima
kvapsnis padarys tavo jo
M. A. Norkūnas susikalbėti: lietuviškai,
mėgėju. Bet turi būtinai n?iIH PROSPECT ST., UWRENCE, MASS.
lenkiškai* vokiškai ir
kalanti Stegmaier'o, kitaip
angliškai.
paduos tau kitokį *4taipogi PINIGAS DARO PINIGĄ wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
gwi"» kuris atneša parda
JOHN J. MEYER, 11
(TSWALM IURDWARE CO.,
vėjui daugiau pelno.
Kasininkas. ;;
•

I'jiiHtutfsdui-tatiala mokslą unlvorsiteto valstljoa
lndkitia u U $M kv<itiuniH aug|J*trtU-io} Ir Jau paa^
l.u'ii«.-'J inokNkli.J NewYork Po.t-Graduata ME.
D1CAL SCI OOL & HOSPITAU kurioje speclj*.
1.4-«n ifcKiluv na i:yiiyiiif vlaokli) iMtvojingtaualų U«
w-.| ir daryrui OJ^IMCIJU; pnlialgy* te njokalf {gauna
v.ird« nuKAt< . «Jid/ic> dūktam. Dr. Ig, STANKUS,
j>efkii-Ul«iU'».uvo tuU'Htavu daktaru Indlenapo.
ii-, Iiiil., U tur-jo dldide praktika gydyme jralrlą
v
\ IIKU utlikilu-uat, Mtvoulduiit) kuoKeriauelal Irufc-^
' |{iifit*«i|niin61i.t, d:d>ai*|{l pOMilventęn labui savo bro*
li<l tiutiifliĮ ir kad apantigot Juoa nuo IflnauttoJU

ant pirmo mortgage, urha pirkti
namus lai kreipiasi.
'

•

#

n" - •

Dr. IGNOTAS STANKUS M.D.

Wilke*-Bare, Pa.
Norintieji luutisknlinti pinigu
*

•

'—»-»• —4>į*wĮįiw' .1

17-18-49 Bennett Building,

Mahanoy City, Pa.

visokiu l e n k i u
drtogyitem, o ypatingai: tokimlu
Ruzikučiu meta*
liavu, anamcliotu
ir padengtu celiųloul'u, iarpu, ve*
liavu Ir Kariniu.

STEGMAIER'O susišnekėti lietuviškai.
patarnavimas.
ALAUS. Mandagus
Qk N, Postlethwaite,

H

Trust
Company,

• A. Norkūnas,

nuo sudėta pinigy, Galimu

X

! »

*

