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iš savo šimto avių, palieka avis. Per atgailą Bažnyčia džių: “daug gėlių”, tečiau kurie nesuskuba laiku pasi nai, k. v.: Mačys, GanišeVi- gražiū balseliu. Pažymėti
devyniasdešimts devynias ant žemės duoda Dievui gar 'vargiai rasis kame toks šalint iš kelio. Kadangi Vil če ir kiti, žodžiu ir darbu na, jog p-lė Gub. išėjo dar
pirmą^ kartą lietuvių sce
tyre ir ieško tos, kuri pražu bę. Per atgailą Bažnyčia tamsus svietelis, kaip čia! niaus gatvės gana siauros, gynę* šlovę nabaštiko.
turėtų Pirmasai iš liuosos valios nom Iš p. G. Gubinskaitės
vo; ją suradęs, ifria ant savo džiaugias danguje. Per at Žente čia visų geriausia, o automobilininkai
pečių, neša ątgal avinvnan gaila siela išsiliuosuoja iš tečiau važiuojant laukais bent atsargiau ir ne taip ėjo duobę kasti neimdamas galima tikėties ir ateityje
ir kviečia kaimynus/ rady- nuodėmės raiščių, iš velnio matai čia, tai ten po kelioli- greitai važinėties, bet jie užmokesnid, ko nepadarė tikrai gabios vaidiniojos
L
nelaisvės iš amžino • kalinio. ką rėžių neariamos. Mat, čia nepaiso to suvis. Šiomis die katalikai. Būk, Dieve, a.a. lietuviu scenoje. Bet kaiLekcija. Petr. V, 6—11. uomis pasidžiaugtų.
— MyŪmiausieji:
Bukite Kuomet nusidėjėlis išeina Džiaugkies siela atgailą išsiplatinusi yra vadinamo nomis šv.Jurgio prospekte Jurgiui malonus Teisėjas! kurie mėgėjų ir nelabai bu
tų už ką girti; blogiausia
nusižeminę po Dievo galin iš dorybės tako ir krinta ne daranti, garbinkie Dievo ji “burlokystė”. Vadinus, važiuojąs greitai automobi
ga ranka, idant jis galėtų iš- dorybių klanan, Dievas jo gailestingumą, kuris tave Iš pavasario sulaukę visi vyrai liu aficierius fon Ekse suvaži Žuvininkavimas. Dvari tai, kad kiti darko kalbą.
augštinti jus atlankymo lai ieško ir stengiasi jį sugrą gelbėjo nuo amžinos, mirties. nuo 15-kos metų pradėję nėjo, sunkiai apdaužęs, 6 ninkas Svvaržinskis Trakų Paskui buvo dainos, ku
iki senių — visi važiuoja į metų vaikiuką Stasį Gūrstį ap. intaisė pavyzdingą žu- rios taip-pat labai gerai pa
S.
ke. Numesdami visą Rūpestį žinti savo prieglobstin: šau
Ameriką ir kitus pasviečius. Prisėjo Gurstys vežti šv. Jo vininkaviino ūkį. Neseniai dainuota; gaila, kad labai
ant jo, nes jis rūpinasi ju kia jį savo malone; kviečia
Vilniaus
žuvininkavimo mažai buvo tų dainų.
kūbo ligonbutin.
Ten pet* vasarą po urvus
mis. Bukite blaivi ir jauski sąžinės balsu; ragina žo
draugijos buvo gaudomi jo Publikos buvo neperdausitranky darni fiziškai ir do
te, nes jūsų neprietelis vel džiais savo tarnų, tikrų Kris
Vilnius.
Jau
penkį
metai,
tvenkinyje \kaipiai. Sugau giausiai, nes ląbai mažai te
riškai riupuola ir grįsta iš
nias, kaip kaukiąs levas, taus Bažnyčios ganytojų.
kaip
prie
liet.
savvtarpės
ta
72 svaru karpių p kai-ku buvo svetimtaučių, o žydo
tvirkę, girtuokliai ir be s ei
vaikščioja aplink, ieškoda Šiems pastariemsiems yra
pašalpos
draugijos
Pranciš

rie svėrė po 7 sv.; didesnieji tai nei vieno nebuvo; maty
katos. Bet ir išvažiuodami
mas ką prarytų. Prieš kurį įsakyta, kad jie nusidėjė
konų
mūrų
kertėje
gyvuoja
pabėgo. Pastebėta, jog.kar ti, jog žydai boikotuoja mu
atsispirkite, stiprus tikėji liui išrodytų, kokiais pavo Kuliai, Telšių apskr. Šie kiti, iš “padriačikų” rank
prisiglaudus
lietuvių
tar

piai nevyksta auginti, nors sų vaidinimus. Galime tikė
me, žinodami, jog toji pati jais jis yra apsiaugtas, kaip met pas mus pavasaris lig pinigius paėmę tuoj juos Ig
naičių
prieglauda,
gausio
1
auginta juos labai rūpestin ties dabar Seinuose dažniau
nelaimė ištinka, jūsų bro baisioš pasekmės laukia, jei šiol buvo gražus, tik truputį nalinos (stotis, iš kur išva
d.
1911
m.
užsimokėjusių
gai.
susilauksime vaidinimų, nes
liams, kunesyra sviete. Bet savo paklydime tesės, kaip persausas. Nuo pusės bdlan» žiuoja) monopolyje palieka
narių
buvo
501
žmogus.
Ka

atsiranda ir vėl žmonių ga
visokios malonės Dievas, vėl Dievas yra geras ir džio prasidėjo tbkios kai ir į vagoną lipti gyvas iš
soje buvo 721 r. y92!/2 kap. Vabalninkas. Panev. aps. bių teatro dalykuose ir tam
žmonių
pasidaro
tiktas.
Net
kurs pašaukė mus į Kris kaip maloniai jį priims, jei tros, kad net liepos mėnuo
Dabar kasoje esama 1232 r. Inkūnų kaimu jaunimas atsidavusių, ypač nesenai
taus Jėzaus amžinąją gar nusidėjėlis atsivers ir prie jų butų nesigėdijęs. Į tris gėda žiūrėti. '
76 kap. Be pinigų turima geg. 1 dieną surengė geguži
bę, kad kentėjote truputį, Jo sugrįž.
dienas viskas sužaliavo, /š- Per tą girtuoklvbę niekas dar turto už 235 r. 60 kap. nę. Diena graži, namie sė atvykęs iš Vilniaus p. Juo
zas Petraitis.
jis pats jus patobulįs, ir Taip Jėzus išreiški! savo lapavo; gamta pabudusi iš nieko čia ir neskaitoj nors
Nemaža pelno gaunama iš dėti trošku. . . valio į žalią
patvirtįs ir įstatys. Jam te- meilę į savo avis; taip duo gilaus poilsio, rodos, žaisti* paštas yra čia-pat rn.estevakarų, kuriuos kasmet tar ją pievelę! Ramiai jauni Priežastis, kad taip ilgai
buuie garbė ir viešpatavi da ramybę žmonėms geros žaidė savd gražumu. Tik lyje, bet laikraščių išrišo
naitės taiso. Taip antai šie mui besibovijant, atvažiavo nebuvo Seinuose vaidinimo
mas visados ir visados. valios ir džiaugsmą dan staigu, kaip yla iš maišo, ge ateina tik 10 egzenfįi.; 6—
met vakaras vasario 2 d da policija, .sustatė protokolą — kad nebuvo kam tuo da
Amen.
Pirmiau
gaus gyventojams, nes džiau gužės 8 d. prie 3—R., pasi klebonijon ir 4—vajsčiun ir vė prieglaudai gryno pelno ir visus surašė. Drebame iš lyku rūpinties.
teatrai nebuvo naujiena,
giasi auiuolai iš nusidėjėlio rodė gausus sniegas^ „ Gaila mokyklon. '
255,
r.
Uttųyė;.
bąimėg,
neįsįnodamL,
j
lęokt
bet- išvažtavus Vilniun p. A.
buvo žiūrėti į jaunučiukus, Bažnyčia visai apleista, tarnaitė netekusi vietos, ar Sibirą mus išgrūs?
Evangelija. — Luk. XV, atsivertimo!
Dievo meilė pripildo mu gražutėlius lapelius, apklo be altorių; kaip pastatęs susirgusi gavo prieglaudoje Tą pačią dieną trįs ber Rucevičiui, kuris čia buvo
1—10. Anuomet artinosi
didžiausias vaidiniųių orga
prie Jėzaus muitininkai ir sų širdis dėkingumu, o iš tus šaltu sniegu. Seni žmo kun. kanauninkas Burba pa pašalpą, pagydymą, nura niokai samdininkai Natiš- nizatorius, vaidinimai din
griešninkai, idant klausytų klydusią sielą traukte-trau- nės sako, kad gegužės mė liko, taip ir tebestovi: tik minimą ir t.t. Vakarai, ap kių kaimų, jau Vabalninke go. Pasidžiaugkime vilcia.
jo. Ir murmėjo farizėjai ir kia kad atsiverstų ir sugrįž nesį sniegas, tai vis • tiek, prieš bažnyčios duris riogso švietimo darbas (ypač tiky aludėje gerokai sukaušę, kad nors teatras vėl at^ys!
daktarai, tardami, jog šitas ti; prie Viešpaties savo Die kaip mėšlas. Diev’s žino, ar smilčių krūva nuo kėlė -li binio) davė nemaža ir dva grįždami užėjo pas ūkinin Pelnas iš šio vakaro ski
kos metų — net žiūrėt’, gai siai peno. Daug čia pasidar
priima griešnikus ir valgo vo. Tečiau jei nusidėjėlis teisybė ?
ką A. (tuo laiku čia buvo pa riamas buvo “Žiburiui”.
la! Kapinės be vartų.
buota kun. Maliukevičiaus. kasinos) ir. pšprašė alaus.
su jais. Ir pasakė jiems šitą duotą malonę griežtai atme Deltuva, Ukin. apskr. Ta *
panašumą, tardamas: Kuris ta, privalo drebėti; jam iš brangi, istoriška Lietuvos Užtat alinės čia puikiau Kuomet prieš 4 metus paė Gavę kibirą alaus ir jį išgė Kaunas. Pirmas lietuvių
Šięmetai gi męs prieglaudą vesti, kaso rę, pareikalavo antrojo. Ne kvartetas. Kauno restorane
žmogus iš jūsų, kuris turi tarti pranašo žodžiai: “tavo vietelė mažai bebuvo kam ži siai gyvuoja.
Daugėliškio girtuokli*’‘ su je tebuvę 25r., narių apie gavę, sudaužė kibirą ir nuė ’ ‘ Versai ’s groj a' dabar lietu
šimtą avių, o jeigu pamestų prapultis iš tavęs paties, Iz- noma.
Bet
atsiradus
viemanė dar restoraną i n k'.r t i. 200. Dabar prieglauda tiek jo pas kitą ūkininką M. Ra vių kvartetas. Kvarteto revieną i s jų, ar-gi nepalieka raėliau!”
nam-kitam tėvynės mylėto
devynių dešimčių ir devynių Pamąstykime, ką nusidė jui, virto kitaip. Pirmas pra Pikeliai, Kauno gub Ne jau išsiplėtė, kad nebetilps- do jau miegančius šeiminin •pertuare yra daug gražių
girioje ir neseka paskui jimas mums atima? Atima dėjo kelti iš miego deltu- laimingas atsitikimas. Be ta siauroje mūrų kertėje. kus ir jų vaikus. Puolę prie lietuviškųjų dalykų; popu
'anos, kuri prapuolė, kol ras Dievo malonę, brangenybę, viškius kun. Pr. Mirskis. Jo landžio 29 diedą laike po Svarstoma platus suma šeimininko, nutraukė nuo ri iš lietuvių dainelių, Nau
ją? O radęs ją, deda aut sa- kurios vertę gal vien tik jo rūpesniu įsteigta varto kaičio, Pikelių zakristijo nymai, norima įregistruoti lovos ir grąsindam^ užmušti, jalio veikalai, romansai ir
, vo pečių džiaugdamos. O Dievas apibranginti, kuris tojų draugija, kuriai gerai nas Jonas Lingis, jaunikai prieglaudą, kaipo tarnaičių pareikalavo alaus. Išspru kiti dai.
parėjęs namo, suvadina prie viens ją duoda. Malonė yra klojasi; taip-pat Blaivybės tis vos 23 metų', nuėjo su draugiją.
kus iš jų nagų šeimininkui Kvartete groja: \
telius ir kaimynus, tarda palaimos šaltinis, per ją męs draugija, turinti kelius šim kitais vaikinais maudytieji
ir išbėgus pro duris/ mušei 1) Smuikas—p. Mykolas
Karužiškiai,
Pan.
ap.
Čia
x
mas jiems: Linksminkitės su esame mylimais Dievo vaike tus narių. Pemiai buvo su Lūšės upę. Ten besinarkos jį išsivijo; tuo-tarpu Leškevičius.
yra
bobutė,
turinti,
kaip
sa

manim, jog radau mano avį, liais Malonė suteikia taums rengtas pirmasis lietuvių dant, Jonas Lingis pradėjo
moterįs užsistūmė duris. 2) Violenčelė — p. Kazi
ko
žmonės,
133
metus.
Ji
kuri buvo prapuolusi. Sa teisę į dangaus karaliją; per vakaras. Šiemet vėl, pasi skęsti, draugai sukruto gel
Bet tuoj mušeikos vėl pra mieras Daunaravičius.
kau jums, jog toks bus malonę męs dalyvaujame darbavus ypač tnokvtojui bėti, bet persigandę nenusi dar gali ir į kitą sodžių nu dėjo įnirtusiai belsties ir 3) Pianino — p. Kazimie
eiti. Moka “mesti kortų” ir
ras Nacevičius.
džiaugsmas danguje iš vie Bažnyčios maldose ir sakra Juozui Maciejauskui.
manė kaip, ir jis pagrimzdo pasako “kokia žmogaus bus laužti duris. Moterįs išsi
4) Fisharmonjija •— p.
no nusidėjėlio, pakutą da mentuose ir šventųjų nuo
gandusios spruko pro langą.
upės gilumom
Balandžio
25
d.
turėjome
ateitis
”
.
Žmonės
eina
Už
ke

rančio, nei kaip iš devvnių pelnuose, per malonę tampa
Išlaužę duris, sudaužė uz- Juozas Kučinskas.
puikų
lietuvių
vakarą.
Sve

Valandai
praslinkus
iš

lių
varstų
pas
ją
kortų
mes

dešimčių ir devynių teisin me tėypniais Dievo įr santė
bonus, puodus, puodynes ir Tas t kvartetas koncertuo
čių
buvo
apie
400.
Vaidino
traukė
iš
upės
jau
sustingu

ti.
gųjų, ku,rie nereikalauja pa voniais su Kristumi.
visa kas tik į jų rankas pa ja taip pat Kauno lietuvių
komediją “Vagįs”zir “Ne- sį lavoną.
draugijose: šv. Juozapo, Mo
kutos. Arba kuri moteriškė, Phžvelgk,
krikščionie,
Papilys, Ežei> ap. Gegu kliuvo.
pasisekė Marytei”. Vaidino
terų ir “Dainos”. Nuo bir
turėdama dešimtį skatikų, kiek per nuodėmę netenki
gerai, ypač Juozas Macie- El. Orzeškienės paroda. žės 7 d. sujudino ne vien Tą pačią naktį ūkininkai želio 1 d. kvartetas važiuo
jeigu pamestų vieną skati malonių. Per nuodėmę Die
Gegužės 15 d. senajame Kučgalio sodžių, bet galima puolėsi į policiją, bet nieko
jauskas ir J. Rėikala.
ja koncertuųti Odeson.
ką, ar-gi neuždega žvakės ir vo priešu tampi/netenki ge
“Nepasisekė
Marytei” “Liutnės” būste, Vilniuje, sakyti — ir visą musų para nesurado, nes ši buvo užim
— Gegužės-21 d. šių metų
šluoja grinčią ir ieško atsi riausiojo Tėvo, padarai Jį
Deltuvoje buvo naudinga. atidaryta paroda, kurion piją liūdnas atsitikimas. Jur ta Inkunų jaunimo surašy
dėjusi, kol randa. O radusi nepermaldaujamu sayo tei •
“Ūkanose” nebus vaidina
Ne viena bajoraitė, nieki sukrauta visi dalykai, kurie gis Variakojus naktį į 7 d mu. Ant rytojaus apsiskun
suvadina drauges ir kaimy sėju. Per nuodėmę nustoja
ma, bet gegužės 22 dien. bus
nanti lietuvių kalbą, maty liko po garsios lenkų rašy gegužės pasikorė savo kam dus pristovui, šis, patyręs
vaidinama “Dainos” bute
nes, tardama: Džiaugkitės me Šv. Dvasios, kuri negal
dama gerą vaidinimą, pa tojos Elizos Orzeškienės bary. Ne vienas apie tai iš 'kad niekas nebuvzr' Natiš“
Meisteris ir Gilelis”.
su manim, nes radau skati būti sieloje nuodėme Nu
lindo tautiškai susipratusią mirties, taigi, dovanos, ku girdęs nenorėjo iš karto ti kjuose nė užmuštas, nė su
ką, kurį buvau pametusi. teptoje. Per nuodėmę pra
“Viltis”.
“p. Ščeponiją”. Toje komę- rias ji buvo gavusiu per sa vo kėti, nes tai buvo vienas ge* žeistas, ranka numojęs, pa
Taip, sakau jums bus džiaug sišaliname iš aniuolų drau
Žeimelis (Pan. pav.). ‘Ry
dijėlėje geriausiai atliko sa jubilėjų; knygos, portretai resniųjų, išraintingesniųjų sakė: kas man bėda.
smas prieš Dievo aniuolus iš gijos, o patenkame velnių
ir
kiti
daiktai,
turį
sąryšį
su
gos
Garsas* No. 18 rašo:
žmonių: “Saulės” ir “Blai
vo roles: Viktorija PaceviSeinai,
Suv.
gub.
Gegu

vieno griešniko, pakutą da draugais ir nelaisviais ir da
Nuo balandžio 21 dienos,čio
čaitėf M. Petrauskaitė, Ona' jos gyvenimu ir veikimu ir vybės” narys, pernai rudenį
rančio.
lininkais jųjų amžinų kan- Reikalaitė ir Alfonsas Pie- t.t. Tie visi daiktai esą pri vedęs. Prieš apsipačiuojaift žės 1 (14) d. susilaukėme či! nai per 5 dienas tęsėsi par
v•
lietuvių vaidinimo. Šio vai davinėjimai žemės kuni
cių.
šina.
Vaidinimui pasibai vatinė nuosavybė. “S. Z. a.a. Jurgiui kilo nesutikimai
Gailestingasis
Viešpats gus, j/ Piešinos vedamas Gol.” ragina lenkų i'r žydu tarp brolių dėl atsidalijimo. dinimo laukėme apie pus gaikščio 'Liveno dvarų, nu
nenor mirties nusidėjėlio, choras padainavo 3 tautiš visuomenę atpirkti visa tai Taip vargšui įsiskverbė rū antrų metų. Vaidino “Va pirktų Valstiečių Banko.
NUSIDĖJĖLIS.
bet kad atsiverstų ir gyven kas daineles. Musu sodie iš privatinių rankų ir in- pesnis galvon “kaip čia pa gius”. Vaidinimas nusisekė Dirbamą žemę su triobesiais
tų; nor, kad tie, kurie prara tėms, labai patiko; prašė at kurti viešąjį E. Orteškienės sibaigs tas dalykas”, 'jog labai gerai, ypač geriausia Bankas pardavinėjo tiktai
Begalinė Dievo meilė ir do krikšto nekaltybę^ api kartoti.
tur-būt ir protą jajn užgavo. atliko savo roles p. Br. Sta rusams po 20—22 dešimti
Tikimės, kad p. vardu muzėjų.
gailestingumas, šios dienos plautų savo sielas atgailos Piešina nepasigailės darbo,
Kas liūdniausia, jog mums siūnas berno rolę, p. Žu nių kiekvienam, užmokant
Neatsargus ,važinėtojai. baisiai trūksta artimo mei- kauskas žydo ir p-lė Gab. už triobesius visus pinigus,
evangelijoje, apsireiškia su vandenyse ir įgytų amžiną išmokys geriau ir daugiau.
raminančiais ir pamokinan ramybę. Atgaila, tai vienin
Pradėjus važinėti Vilniuje lėsV Va, ir a.a. Jurgiui mi Pnįii n skaitė Mortos rolę o už žemę 10 nuošimčių iš
čiais žodžiais. Musų Išga telė skęstapčiam nusidėjė Daugėliškis, Švenč. apsk. automobiliams, dažnai nu rus, kiek teko išgirsti apie jį Gubinskaitė labiausiai už kalno, o kitus išmokėti per
nytojas prilygina save į liui išsigelbėjimo lenta. Per Nors šio miestelio • vardas kenčia praeiviai, ypač se neužpelnytų nuteisimų. Pa žavėjo publiką savo tikrai 55 metus. Lietuviams Ban
i z rjiogų, kuris netekęs vienos atgaila atsirado pražuvusi kilęs, anot žmonių, iš žo- nesnieji. žmonės ir vaikai. girtini čia kaimynai kalvy- muzikali n i u
nepaprastai kas pard

1 recioji Nedelia
po Sekminių.

I

Iš Lietuvos.

z

tai, turi ūilna šviežio oio, dailu
minklo reikąluy 25 rublius. atimti. Girdėjau tokį atsiti
Įtuojau už miškų, o
guli šalia girių ir farmų, o Oras pas mus gražus. Df
Geistina butų, kad Seinų kimų.
už žemę taippat ir rusams.
pašonyje “Valley View bai eina gerai, bet yra til
Žemę su mišku pirko kele
Žiburio” skyrių pasektų Inėjus vienai mergaitei
Parke” kas šventadienis viena popieros dirbtuvė. Dil
tas lietuvių ir latvių po 24—
ir kiti skyriai, o taipogi ki šiokių dienų į vienų rūbų
duodami puikus koncertai bame trimis “šiftais” (atsi
tokios draugijos ir pavie sankrovų ir pradėjus derėti
29 dešimtines. Vienas lietu
uždykų — butų čia viskas mainymais, po 8 valandas
niai žmonės, tuomet, be abe skarelę, duris žydai uždarė
vys gavo pirkti 17 dešimti
puiku, jei ne musų brolių kiekvienas “šiftas’’), už
jo, trumpu laiku susidarytų ir pradėjo mergaitę kratyti
nių žemės, prieinančios prie
palinkimas prie bonkutės ir dirbame 23 eentusj valan
reikalinga suma, ir prakil
jo vienos puravietės žemės
statinaitės. Tiesa, čia vienas dų. Iš kitur atvažiavusiam
Elektro varomas malūnas nių žmonių sumanymas bu pinigų. Mergaitė pakėlusi Neseniai 3 lietuviai anksti tik lietuvis smuklininkas, sunku darbas gauti, nes tė-/
su menkais triobesiais. Ru
atsidengia Radviliškyje. Iš tų įvykdintas — Seinų Ka didžiausių kliksmą, kurį iš rytą — buvo tai Sekmvnės bet ir tas nuo laiko, kad pas ra tik viena šita dirbtuvė, k
sams buvo atmatuota 28 pjo
taiso jį inžinierius elektro tedroje stovėtų gražus Lie girdusi praeinanti pro šalį — išplaukė laiveliu ant van jo saįiunų girti “kostume- Miestelis nemažas. Žmo- ’
tai, tečiau rusai tenupirko
technikas Kaz. Šnapštys. tuvos dainiui paminklas. moteriškė puolusi prie durų, dens žuvų pasigauti. Luote- riai” vos neužmušė žmo ties dirba daugiausiai ne po
tikt 8, kiti neturėdami pini
grųsindama pašauksianti is apvirto. Du prigėrė, o
Atsišaukime apie tų malūną ‘ ‘ Žibu rio ”,
“ Blaivybės ’ *, policijų, jųj tiktai jos nepa vienas išplaukė. Iš prigėru gaus, gyvena nuolatinėje pieros dirbtuvėje, bet aplin
gų grįžo namo.
pasakyta, kad “mokestis už “Saulės” draugijų skyriai
*
I
baimėje. Saliuninkai uoliai kinėse giriose, kur kerta
leisiu. Pabūgę žydai mer
Pušalotas (Pan. . pav.). malinių bus imama, kiek ga kad visi sumestų po kokių gaitę tuojau paleido, bet jr sių vienas buvo vedęs, tai jį ateina pagelbon vežiotojai medžius ir veža juos į anų
palaidojo žmona, o nevedu
Gegužių 6 d. musų miestelį lint, pigus, kad tik apmo dešimtinę, minimas pan iuk labai persigandusi.
po namus alaus ir kitokių dirbtuvę. Medžių kirtikai
sįjį broliai parsivežė į Brook
aplankė baisi nelaimė. Per kėjus tarnų užlaikymą, kurą las, rodos, galėtų trumpu
Taigi, kad atsikračius yną, kur ir palaidojo. Ba svaiginančių gėrimų. Lietu uždirba nuo 25 iki 30 dol. į
neatsargumų iš žydo namų •ir sveikas mašinas. Grudai laiku stoti. Verta sekti Sei
nuo žydų užpuldinėjimų, dai dar vienas lietuvis pri vių kiemuose visados matyt mėnesį. Kirtikų darbas-ne
kilo gaisras, kursai urnai bus priimama malunan pa nų “Žiburio” skyriaus pa
sudaužytų bonkučių ir iš vienodas ir nepastovus: ne
suktybių ir apgavysčių, reik gėrė, besimaudydamas.
apėmė visą miestelį. Ginties gal svarų, taipogi ir miltai vyzdį, labai verta.
tuštintų
statinaičių. Pas kai kasdien jie kerta medžius.
>
tų mums su jais pertraukti
Žinnešys.
bus
pagal
svarų
grąžinami
”
.
nuo u ir> dės beveik nebuvo
mynus anglus ant kiemų au
J. K. M.
Gaščiūnai (Kauno gub.). visokius reikalus, susinėsi
galima. Ugnies bangose žu Beto, manoma, kad ta pačia
ga
medeliai,
žaliuoja
vejamus, o įsteigti savo draugi
vo bemaž visas miestelis. elektros jiega galės naudo Žmonės musų parapijoje ge
lė, žydi radastai, rožės ir ki
jinę sankrovėlę. Lailūnų po
NORWOOD, MASS.
Daug šeimynų paliko be ties ir kiti aplinkiniai žmo ri, jaunuomenė elgiasi gai
tokie žolynai, o pas lietu
LOWELL, MASS.
nia yra sumaniusi tai pada
“Laisvės” No. 4 p. Jon- vius purvinos kiaulės min
pastogės ir duonos. Klebo nės — butams apšviesti, ma žiai, tik gaila, kad jau tirip
nebedainuoja, kaip seniau ryti ir, kiek pačiam teko pa čiukas dejuoja, kad katali džioja tuščias bonkas ir tri Birž. 11 d. vietinėje lietu
nas įsteigė tam tikrų komi šinoms varyti ir t.t.
stebėti, musų žmonelės tam
kai boikotuoja socijalistų nasi į apverstas statines; vių bažnyčioje priėmė Pir
tetų aukoms rinkti, kad Kamajai (Zarasų# pav.). dainavusi. Kaimams, beje.
pritaria
ir
noriai
prisidėtų
parengtus teatrus, todėl, vaikai žaidžia suskaldytų mųjų Komunijų 13 lietuvių
greitai padegėliams padėti. Balandžio 27 d. naktį čia iš patartina butų eiti vienasėkaip
triūsu,
taip
ir
pinigais,
i
džiais. Šia kad ir Gaičišnų
esu, mažai' tesusirenka pub gal į “tėvynainio” pakaušį vaikučių: 3 bernaičiai ir 10
Viduklė (Reseinių aps.). tiko gaisras. Supleškėjo 5 kaimas. Žmonės jame jau tiktai butų malonu, kad tas likos, ir socijalistai turi bonkų šukėmis...
mergaičių. Kun. K. Urbana
Viduklė žengia pirmyn, ne namai, 2 aludi, ir keletas ki regis, susipratę, o skirst} - sumanymas kuogreičiausia nuostolius, tik nepasako, ko Liūdna!
vičius pasakė jiems gražų
tų
triobėsių.
Kamajuose
įvyktų.
atsitikdama nuo kitų veik
ties vienasėdžiais dar nema
kiu budu katalikai boi
Vincas Pypkius. pamokslų.
lesnių Žemaitijos parapijų. yra gaisrui gesinti mašina, no.
Bažnyčios choro merginų
Daglinai (Panevėžio ap.). kotuoja: ar šaukia 'kokius
'
Neseniai įsteigtoji vartoto bet netikus.
mitingus, ar mėto lapelius
nėra ko daug girti. Beveik
N auihiestis
( Su vai k ų Kaimas nemažas. • Ūkinin
jų draugija gražiai gyvuoja.
Luokė (Šiaulių apskr.).
daugiau,' kaip metai, jos gie
kai gyvena pasiturinčiai; ar ką kitą daro. Rodosi,
PITTSTON, PA.
Labdarių draugija taipogi Gegužės 1 d. Abramavičiaus gub.). Susidarėme kuopelė kiekvienas turi nuo 28 lig kartą atvyko socijalistų de ... (
dojo be jokio piktumo, o šį
veikia; savo prieglaudoje namuose buvo vietinio ‘Blai žmonių, sudėjome po 3 rub 92 deš. žemės. Žemės nesu legatai į katalikų susirinki Šįmet atsirado keturi nau met kaip tik tų nedėldienį,
užlaiko kelis senučius, ku-'tvybės’ skyriaus susirinki- pinigų ir nusipirkome gyvu skaldytos. Apšvietimas — mą su užkvietimu į socijalis ji lietuvių saliunai. Tai per kaip buvo vaikų Pirmoji
riems nebereikia pakiemiais mas (iš eilės antras). ' Šis liams sverti svarstvklas. At vidutiniškas. Laikraščius ir tų parengtą teatrų; katalikai daug. Simonas Beitnoras Komunija, nei viena neatėjo
elgetauti. Savųjų elgetų pa susirinkimas buvo skaitlin- siejo mums viskas 152 rub. knygeles skaito daugiausia nutarė palikti kiekvienam jau pardavė savo smuklę ir giedoti.
rapijoje nėra, atsilanko sveJ gesnis ir įdomesnis, negu Svarstvklos pastatytos Nau suaugusieji. Gaila tik, kųd laisvę, vadinasi, kas nori, išvažiavo į vakarų Ameri (Dėlko — neparašyta.
timieji ir visaip vilioja iš pirmasai įsteigiamasis susi miestyje. .Pajininkai sveria kaip-kurie tėvai savo vai tas gali eiti į tokį pasilinks ką; nusibodo, girdi, jau vi Red.)
/ K. S. K.
gyvulius
dovanai,
o
nepa
j
isiškai
turėti
amžinai
reika

maldas. Dažūai apsilanko rinkimas, kuriame tiktai iš
kus laiko tamsybėje; nelei minimą. Tai kur-gi čia boi
apgavikai, taigi apgaulių rinkome valdybų — ir dau ninkai už kiekvieną pūdų džia jų nei į mokyklas, nei kotas? Negalima žinoti, ko lus su girtais žmonėmis.;
Jonas Levickas, 28 metų
išvengimui pirm duodant giau nieko. Šitame susirin rųoka po 2 k.
namie nelavina — daug, gir p. Jončiukas nori iš katali amžiaus, gimimo iš Seirijų BROCKTON—MONTE
Tokios svarstyklos ūki
almužnų reikia reikalauti kime skyriaus pirmininkas
kų. Gal nori, kad katalikai
di, atsieisiu.
LLO, MASS.
nuo praėjimų pasportų ay kun. J. Zimblis papasakojo ninkams yra labai naudin
melstųsi, idant įvyktų soci parapijos, numirė 11 birž.
Dagliniečius
prie
girtuo

kitų kokių tikrų dokumen apie tikslą blaivininkų drau gos. Aš, pavyzdžiui, buvau
jalistų sumanymai, o gal (buvo sužeistas kasykloje) Neseniai teko man kalbėti
klių
priskaityti
butų
nuodė

tų, iš kurių butų matyti, gijos ir josios narių prieder suderėjęs už savo bulių 115
trokšta užkrauti ant katali ir tapo palaidotas 13 birž. su musų klebpnu apie šmei
mė,
tečiau,
tiesą
sakant,
nė

kad jie reikalingi pašalpos. mes. Pirmininko pagelbinin rublių, bet paskui ėoiiau dekų socijalistų jungų? Rašau Paliko pačių.
žikus Gluosnelio “Keleivy
ra
taip
kaišti
blaivybės
ša

Sv.
Kazimiero
parapija
rėties
nuopūdo;
sulygome
Paliepių ir Blinstrupiškių kas mokytojas J. Palukaitis
lininkai, nes noromis gurkš šitų atšaukimų ne kad apgy laikys “excursion’ą” į Lake je”, rašytus iš Montello. Už
po
3
rub.
20
kap.:
pasvėrus
karmos nutarė išsiskirstyti paskaitė* referatų: Degtinė
klausiau, kodėl klebonas ne
noja alutį ir degtinėlę. Pa nus katalikus, bet kad paro
į vienasėdijas. Pirmasai tai - nuodai ir du į blaivininkus pasirodė, kad bulius sveria stebėjau, jog jie dažnai “su-1 džius teisybę, o kad atšauki Lodore 5 d. liepos. Trauki atšaukia šmeižimų. Pasakė
nutarimas Reseinių vals atsišaukimu: 1) kų privalo 39 pūdus, tai po 3 rub. 20
mas pavėluotas, tai tam nys išeis iš Corke Lane man šitai, kad “Keleivį” vi
žaliuoja
”
již
bendrus
“
ožkačiuje. Valsčiaus sueiga nu žinoti kiekviena motina kap. išeina 124 rub. 80 kap.
kalta “Laisvės” redakcija, (karklinio) depot, Delaware si žino, ir geras žmogus tam
ragių
”
pinigus.
Tam
tiks

tarė uždaryti Viduklėje vi apie svaiginamus gėrimus, Tokiu budu pelniau jau apie lui kas metai atideda nuo kuriai tas raštelis buvo se & lludson Co., 8 valandų iš mėšlyne nesikapsto, o blo
ryto. Tikietai ten ir atgal
sas 4 aludes ir monopolį, o 2) kų sako tikrasai blaivi 10 rublių.
15—20 rub., o “laimės me niai pasiųstas, bet nerado 75 centai suaugusiems, 50 gam nereikalingas atsaky
jų vieton įsisteigti arbatna- ninkas apie svaiginamus gė Bet ir apskritai parduo
mas. Kaslink Gluosnelio, tai
tais” ir daugiau. Gražus pi vietos “Laisvės” skiltyse centų vaikams.
mį, kuriame galėtų suseiti, rimus. Juose drąsiai buvo iš- dant pasvertą gyvulį, tai
ta reik, sako, žinoti, kad tai
nigėliai! Kiek už juos laik ikišiol. Ar-gi “Laisvė” tam
Kitas.
pasilsėti, pasišnekučiauti ir rodinėjama degtinės kenks jau žinai, kad tave neap raščių butų!
žmogus iš karščiausių “cici->,
išeina, kad joje galėtų bent
t.t. Gerai butų atidarius čia mingumas žmonių kūno ir gaus, rasi šiek-tiek kainoje
likų”, išvarytas nuo manęs
kas laisvai meluoti, o kaip
“Šaltinis”
Numirė
čia
vienas
seniau

“Blaivybės” skyrių tada sielos sveikata^ ir raginamą nuo pūdo.
iš bažnytinio choro, ir gal vi
reikia pasakyti teisybę, tai
siųjų
Pittstono
gyventojų
bent greičiau atsirastų ar visiškai būti blaiviems. Šios
suomenė, tų sužinojus, jo iš
čia laisvės jau nėra?
Vilkaviškis
(Suv.
gub.).
Antanas
Rusinavičius.
Pa

batnamis. Prie "blaivvbės
paskaitos visiems susirin
mintingiems raštams neti
•»
J. P. Žilvitis.
21
gegužės
(n.
k.)
miesto
laidotas
lietuvių
kapinėse
Korespondencijos.
žmonės nelabai rašosi.
kusiems (apie 70 klausyto
kės. Kų jis rašo ųpie mane,
birž. 20 d.
ji, iš kurių dauguma mote kliubo salėje buvo lietuvių
buk mano dienos suskaity
Vabalninkas (Pan. aps.). rų) labai patiko — klausė vakarai. Vaidinta “Inteli
Jieva
Petraškienė,
iš
tos Montelloj ’, — tai jis sa
INKERMAN, PA.
Gegužio 4 d. vidurdienyje su didele atidžia. Apart to gentai”. Pelnas paskirta ne CENTRAL BROOKLYN,
West Pittstono, nuo kokio vo karščiausius norus žmo
Šitame miestelyje gyvena laiko nebuvo sveiko proto;
Ilgalaukio sodžiuje iškilo priimta apie 15—16 naujų turtingų vietinės vyrų gim
N. Y.
v
apie 75 lietuvių šeimynos. ypač gavo Šurnų galvoje, kad nėms paduoda, kaipo ištiki
gaisras. Degti pradėjo dien- narių (išviso yra 80) ir nu nazijos mokinių naudai
daržys, nežinia, iš kokios tarta įsteigti knygynėlis. s Publikos prisirinko pilna Pas mus darbai niekiėk Daug yra “burdingierių”, jos vyras, Antanas Petraš mas socijalistas. Aš bet jam
nepagerėjo. Daug vyrų pa Policijos nematyti, todėl ka, apleido jų. Sekmadienio dar tų, girdi, pasakyčiau,
priežasties. Sudegė 6 ūki
“Lie. Ukinin?” salė, bet daugiausia miestie
kad kiekvieno žmogaus su
ninkų apie 20 triobėsių. Kai
čiai, sodiečių visai menka liko savo šeimynas ir išva smarkus Vytauto tėvynės rytų, 18 birž., — nežinia ar
skaitytos dienos gyvenimo
kuriems ūkininkams sudegė Tetervinai (Reseinių ap.). teatvyko. .Vaidinimas pavy žiavo kitur darbo ieškoti sūnus mėgsta pasigerti ir tai buvo neproto darbas ar
šiame pasaulyje, o apie tai
visa gėrybė, nes jiems pa Čia kas sereda yra turgus, ko neblogai. Publika tik gai Paliktos pačios su vaiku mušties. Dar laimė, kad ne klaida — jinai išgėrė karbolabai tolimame Wyoming’e liaus ir tų pačių dieną nu mažai rūpinasi žmonės.Mano
tiems nesant namie, nebuvo kurian daugumas eina ne lestauja, kad dainų nebuvo. čiais labai dejuoja.
buvimas Montelloj’ pilnai
kam gelbėti: kaimynai gel tiek ką pirkai ar parduoti,
Laimės ieškotojai vis dar stovi Pennsylvanijos kazo mirė. Buvo tai pas svetimus
priklauso nuo dvasiškos val
Ratnyčia (Trakų ap.). nesiliauja važiavę iš Lietu kai (State Police) ir tarpu
bėjo savo turtus.
bet išsigerti. Teterviniškiai
.žmones,
viršuje
St.
Clair
savines lietuvių kares kai- House. Nabašnikė užsiimda džios, ir galimas dalykas,
Tlgalaukiečių jau buvo nu gerti labai mėgsta, už ką Neravų sodžiuje 1 gegužės vos pas mus.
kad j.os paliepimu busiu prar
(šen. kai.) kilo gaisras. Pra Netrukus žada čionvkš- kada spėju greitu budu nu
tarta .išsiskirstyti į vien jiems gėda.
•*
vo akušerija ir nešiodavosi šalintas, kuomet dėl agitaci
dėjo degti, žmonėms išėjus tiems lietuviams įvykti di malšinti. Anų didnų Anta
kiemius. Matininko belau
su savim karboliaus.
jos ir vaidų, keliamų per “eiBeržoras (Telšių ap.). bažnyčion. Pakol žmonės delės permainos:
nas Sprainaitis kėlė vestu Daugybė žmonių rengiasi
kiant ir atsitiko ši nelaimė,
cilikus ir laisvamanius”
t ,Neprošalį bus čia paminė Pas mus seniau buvo daug parbėgo iš bažnyčios ir pa Brooklyno laikraščiai ra ves, bet gailėjosi penkinės važiuoti į parapijos excur- prieš Arcivvskupo surėdy
jus, jog Jlgalaukis ir kaimy- slaptų karČemėlių, bet da kol davė (žinių ugniagesiams šo, jog neužilgo valdžią iš polieinonui pasamdyti} kani ųion’ą, kursai šįmet atsiliks mus, bus priverstas uždary
’iiystė^o stovintis Meilūnų bar po truputį jos sunyko, viskas ugnyje supleškėjo: pirks nuo žmonių liuosavv- man mokėti poliemoiiui — 5 d. liepos į Bake Lodore.
ti visai čion lietuvišką baž
o blaivybė plinta vis plačiau. gyvuliai, pinigai ir t.t. Vie bes už 14 milijonų dolerių, .pasakė sau —' čia visi geri
kaimas priskaitomi prie
nyčių. Tie dalykai mums lie
daugiausiai girtuokliaujan Blaivybę uoliai platina ger nų tik gyvenamų triobų su Bus tai trikampis sklypas žmonės, apsieisimo be val
biamasis musų kun. Lelis.
• tuviams iŠ prityrimo ndkudegė apie 35.
žemės, užimąs tris blokus il džios globos... Bet “geri
čiųjų kaimtĮi parapijoje.^ Ir
milliNoCket, mė.
rių kitų parapijų yra žino
ta baisi nelaimė davė jiems Seinai. Jau kelinti metai, Gaisro priežastis papiro gio. Prasidės nno Fund st. ir žmonės” taip gerai pasigė
Birž. 8 d. Aplankė mus mi.” Tiek aš išgirdau pas
progų gaišiau Apsimalšinus kaip sumanyta pastatyti sai. Vaikai, sulipę ant tvar lludson Avc. kampo ir tę rė, kad dar geriau pradėjo
klebonų.
' •
pradėti gerti su subėgusiais neužmirštinos garbės vyrui to, ėmė rūkyti ir uždegė. sis net iki vandeniui. Toje peštfes, draakyties ir ^kafdy gerbiamas kun. T. Žilinskas
kaimynais, ir tuštinti bač vyskupui Baranauskui pa Dieve apsaugok nuo tokių alkūnėje dabar yra visokių ti viena kitam pakaušius. iš Ho. Boston, MassJ ir ap Nilo savęs aš norėčia tUvissankrovų 34; lietuvių saliu- Labai vėlai naktį pašaukti rūpino musų dvasišku* rei- gi viešai pasakyti, kad kiek
kas iki sutemos. • • .Įk
minklą ir pradėta rinkti au nelaintiųl
kartų Gluosnelio pasirodė
kas. Bet ligšiol tų aukų su Kurtuvėnai (Šiaulių ap.). nų 10, vienas galiūnas prū iš anos pušis upės kazokai kalūs. Iš vakaro pasakė taip
Viekšniai (Šiaulių aps.). sirinko tik apie 600 rūbini
so; visokių lietuviškų krau vos teįstengė augrųžinti ra puik# pamokslą, kad kiek korespondencija iš .Moste
Miestelis
nedidelis.
Yra
ja

Tas mus žadamų įkurti gim ir sustojo- plaukusios. 600
tuvėlių yra 11 ir dvi čebatų mybę. Ant rytojaus Pitts- vienai Kmpo prie širdie**. lio, tiek kartų be melo ne
me
trįs
kurpiai,
du
siuvėju,
nazijų; tam tikslui jau ren rub. yra taip maža auka,
parduotuvės; žydų 3, lenkų ton’o “skvajeris” Barrett Išryto bifto mišios, šv. Ko apsiėjo. Sumelavo, kuomet,
trįs
sankrovos
—
viena
var

kama pinigus. Pinigai ren kad Lietuva, gėris, visai už
3, anglų 2, italų 2 sankrovė- turėjo didelį “keizą” - taip, munijos dalinimas ir kitas rašė apie skaitymų laiško iš
totojų
draugijos,
kita
Rau

kami valsčiuje. Valstiečiai miršo a.a. vyskupų Bara
lės. Visi šitie' pirkliai gaus kad net italai ėmė juokties pamokslas, kuriame šalia vyskupijos apturėto apie
kos,
kataliko,
trečia
žydo,
nebijo dėti apšvietai savo nauskų ir nesirūpina pasta
pasitraukti kur kitur, nes iš lietuvių. Vienuolika nar kito ko buvo raginama su statymų bažnyčios; buk ku
Stanelio
aptieka,
pačta,
vie

nigas kadanors karščia
skatiko, nes jisai eina per tyti jam tinkamo paminklo.
čia ketina padidinti <fNavy sių svetimo kraujo lietojų tverti gerų draugijų.
rankas ištikimųjų žmonių. Liūdna ir nesmagu; nesma na aludė, mokykla. Šalvke- Yard”, padaryti didžiausių užsimokėjo po $7.50 pabau Išpažinties priėjo 35 as vosi. Męs buvome mitin
'Tuo kartu reikia paminėti, gu ypač todėl, kad darbas liais pas mus labai daug Suv. Valstijų karės laivams dos, o šeimininkas, sako, net mens: 5 moters ir 30 vyrų, ge ir matėme visi, kad
jog turime labai dorų žmo jau pradėtas ir sustojo ka kryžių.
prieplaukų. Namų savinin $25.00. Tai tau ir gailėties mm čia gyvena 20 šeimynų perdaug -rimtai kunigaigų viršaitį, kursai sąžinin lyje. Kad ar šiaip ar taip
Panedėlis (Ežerėnų ap.). kai dar negavo jokios žinios $5.00 tvarkos dabotojui! ir 50 pavienių. Tai-gi beveik apsiėjo. Sumelavo Oftiosnegai pildo savo priedermes. išėjus iš tokio nepatogaus Musų miestelyje jau esama apie pirksenų Lietuviams Pasivėlinta net su šliubu į pusė lietuvių neėjo išpažin lis, kad kunigas pas save koties, o tai per savo apsileidl- mitetiečius vaisino, Komifebažnyčių,
Darbėnai (Telšių pav.). padėjimo. Seiniškis “Žibu net tokių žydų, kurie nebe- bus sunku rasti gyvenimui
'
tiečiąi šiemet susideda iš
Inkerman butų graši vie- m*.
Balandžio pabaigoje liko rys” pasiryžo tų dalykų ju sitenkina pelnu iš žmonių vietų tokių, kaip čia
laisvamanių, sodijafžatų
Aeim
kon.
T.
Žilinskui
už
tvirtinta gubernatoriaus dinti ir pirmas iš draugijų apgaudinėjimo, bet stačiai Birž. 10 d. vakare ap&nkėl ta gyventi, ne* rtovi augšJ . „
•<. .♦
-

TT
draugija. Turi JHIFJ lliaši
nas ir 5 bosus. Taigi tiki
mės, kad nebebus tokių di
delių gaisrų, koks buvo 3
metai atgal, kada sudegė
pusė miestelio.
“Vienybė”.

s jų

išplės1

mus gausus lietus su nepa
prastu griaustiniu ir žaiba
vimu. Dabar tankiai palįja.
‘ ‘ Drauge ’ ’ be reikalo sto
vi apgarsinimas agento iš 71
ludson Avė. P. Smalenskas
au pusė metų, kaip yra iš
važiavęs iš Brooklyn’o.

.
j
jokų, o tik keli yra gėrės- mis, išvažiavusius gyventi timų tarp turkų ir bulgarų. sunku numalšinti. Tečiau Atlantiką. Nepalyginamai rencijoje — arba bus taip, mrduoti žibalą visoje Kan
žmonės — tad kunigas užsienin. Godinho apsistojo Taip tatai, geg. 18 d. bulga santykiai tarp Graikijos ir didesnė Morokos dalis į pie kaip buvo, vadinasi, Pran sas valstijoje.
nuo pat pradžios jų išrinki tame pačiame viešnamyje, rų armijos kapitonas Goer- Bulgarijos, taippat Rumu tus nuo šitos linijos turėjo cūzija apsimes, kad nenori
Kovoja už savo teises.
mo su jais nesusideda, kaipo ką ir Bertiandos, pasiduoda giev’as tapo nušautas turkų nijos pradėjo eiti geryn. Ir tekti prancūzams. Tai-gi su imti savo globon Morokos, o
Springfield, III. Aaron
su žmonėmis, kurie netinka mas save anglu, Anthony kareivių. Tatai pakėlė baisų taip, per Velykas Graikiją lyg sutarties prancūzai tu Ispanija ir-gi pasakys, buk
Irovvn
iš Quincy, 111., ne
prie vedimo parapijos rei Francis. Jis norėjo būtinai sujudimą visoje Bulgarijo atlankė bulgarai studentai, rėjo pasidalinti sultono val ir jai nedaug kas rupi šiau
gras, padavė teismui skun
kalų. Ir jei juos kunigas kuo gauti kambarį šalia Ber je, bet ypač Sofioje. Įnirši o nuo 28 geg;. iki 3 birž. vie dybomis. Bet pirm viena ir rės Afrikoje.
dą, jog jo du vaiku nepriimmet vaišino, tai vien žo tiandos’o kambario ir tuo mas buvo taip didelis, kad šėjo Sofijoje 250 Atėnų uni kita pusė spėjo įvykinti savo
a mokyklon,, kurion lankosi
džiais, išrūdydamas viešai mi sukėlė įtartį. Policija at valdžiai prisiėjo uždrausti versiteto studentų. Abiejose norus, įsikišo į reikalą Vo
ir baltųjų vaikai. Skundžia
jų nepadorumą. Vieni kuni rado pas jį du dideliu peiliu spaudinti laikraščiuose kurs sostinėse ir vieni ir kiti sve kietija. Toliau, Ageziras’o
is mokyklos valdžią ir bysutarė, kad
go žodžiai, ištarti bažnyčio ir daug kompromituojančių tančius straipsnius ir neduo čiai buvo primti labai karš konferencija
ą,
greičiausia, laimės, nes
ti, per kapitono laidotuves tai. Kalbos buvo draugiškos. Morokos negalima dalinti
je apie komitetus man dabar aiškų.
au pirmiau žemesnieji teis
nešti Makedonijos vėluvos, Graikai pykstasi su bulga niekam. Tokiu budu išėjo,
prisiminė. Kalbėdamas apie
mai buvo nusprendę, jog ne
nes tokia demonstracija bu rais už Makedoniją, kurią ir lyg visos Europos viešpati
dvasią komitetiečių, kokioje
ANGLIJA.
valia daryti jokio skirtumo
tų atnaujinusi seną agitaci vieni ir kiti trokšta pasiim jos butų sugriovusios slap
darbuojasi ir kuomi ištikrų
‘
Maine
’
ą
”
paskandįs
okea

;arp baltųjų ir juodųjų val
jų jie beesti, pasakė: “nepa- Daugelis jurininkų su- ją apie Makedonijos “išsi- ti sau, atėjus laikui dalvties tąją sutartį tarp prancūzų
ių ir jog visi privalo turėti
no gelmėse.
vadįsiu jų nei socijalistais, straikavo. Reikalaujama mo liuosavimą” arba, teisingiau turkų valdybomis. Dabar ir ispanų. Taip bent manė
nei laisvamaniais, nes ištik kesties pakėlimo. Dideliuose kalbant, apie Makedonijos taip išeina, lyg Graikija iš- prancūzų ir vokiečių diplo Wasliington’o vyriausybė y gia s tiesas mokykloje.
rųjų tuomi neesti, prie to pertuose, kaip Londone, prikergimą prie Bulgarijos. augšto daro tarybas su Bul matai. Bet ispanų nuomonė nusprendė ištrauktą iš van Mirė nepaprastas senelis.
dar nepriaugo, bet yra pa Southamptone, Bristolyje, Žinoma, Sofijos vyriausy garija, kokia kam Makedo apie tą viską buvo kitokia. dens Havanos uoste Suv. Philadelphia, Pa. Mirė čia
prasčiausiais rėksniais, ku Liverpoolvje, Glasgow ir bė tuojau davė žinią turkų nijos dalis teks, palaidojus Ispanai, remdamiesi 1904 airiškąjį laivą “Maine” iš Charles Gaunt, 85 metų am
rie tečiaus kaip sparvos be kituose daug laivų stovi valdžiai apie oficierio užmu Europos Turkiją. Žinoma, m. sutartim, susimanė neap vežti toli į mares ir paskan žiaus senelis. Buvo jis tuo
sisuka apie neprigulmybę”. ant vietos ir negali plauk šimą ir pareikalavo atlygi turkams iš to džiaugties nė sileisti prancūzams. Todėl, dinti jį tenai. Pirmiau buvo garsus, kad per šešiasde
kad prancūzai 1907 ir 1908 manyta jo dalis patalpinti
— O ką Gluosnelis atkarto ti, nes trūksta darbininkų. nimo ir aštraus nubaudimo ra jokios priežasties.
šimts metų nenešiojo nei
damas pasakoja apie nesise- Straikuoja taip-pat daug kaltininkų. Portą atsakė šal Istorija Graikijos su Ru m. paėmė Shavvia’s provin muzėjuose, stiebą pastatyti švarko nei skrybėlės ir nie
Piktumai ciją (prie Atlantiko) ir pra viešpatijos kapinėse Mt.
kimą kunigui — tai nebe- darbininkų Belgijos ir Ho tai ir išdidžiai, prižadėdama munija kitokia.
kad neapleido savo kiemo ri
naujiena. Nei vienas kuni landijos uostuose. Ten gabe ištirti visą reikalą, bet pata tarp tų dviejų Viešpatijėlių dėjo varyties iš Algerijos į Arlington’e, o iš kaikurių jų. Teisybė, jis buvo išėjęs
gas laimės pas socijalistus ir narni iš Vokietijos darbiniu rė patiems bulgarams ge prasidėjo dar 1905 m., kuo Muluya, tad ispanai prasi dalių išmušti medalius. Bet du sykiu iš savo sėdybos, ant
į juos panašius žmones ne kai straikininkų vietą užim riau daboti savo pasienių. met rumunai užpuolė ant veržė iš Melillos pro Riff’o galop nuspręsta, jog geriau savo brolių šermenų, bet ir
beturi. Bet ištikrųjų Gluos ti. Kelios kompanijos pa Tatai suerzino dar labiau graikų krautuvių ir išplėšė kalnus ir atidarė kelią į Mo siai bus šarvuotį atiduoti tada nevilkėjo švarku, nei
v
nelis ir čion sumelavo. Nes kėlė mokestį, bet darbinin bulgarus. Visoje Bulgarijoje jąs, o policija į tą viską žiu rokos vidurį. Dabar, kuo okeanui.
dėvėjo skrybėlė.
met
prancūzai
atidarė
kelią
1898 m. “Maine’ą”, sto Iki pat senatvės džiaugęsjei kam nesiseka, tai jau ži kams butų mokama lygiai 6 buvo pradėta laikyti mitin rėjo, bet nieko nesakė. Giurnoma, kad musų nepado svarai už mėnesį (30 dol.), t. gus, kuriuose protestuota gevo mieste tapo išniekinta į Fez’ą pietiniu Sebu upės vintį Havanos uoste, ištiko sis gera sveikata.
riems komitetiečiams; — y. tiek, kiek mokama Ame prieš turkus ir reikalauta Graikijos vėluva ir graikai krantu, ispanai, tuojau užė sprogimas, kursai paskan
Nupuolė nuo 28 augščio.
kas čion gyvena, tai visą ką rikoje. Sako, šešių svarų už nuo valdžios, kad išgautų at tapo išvaryti laukan, tame mė Larache ir EI Ksar’ą, dino laivą sykiu su 264 j u
skaičiuje redaktorius graikų kad parodžius, jog šiaurinės rininkais. Įtartis puolė ant New York, N. Y. Muliožino. Žino, kad ir jų dienos tenka, nes valgis ant anglis lyginimą.
krantas priklauso Ispanijos vyriausybės. Toji rius William Anderson, nu
Nespėjo * karštis ataušti, laikraščio “Patris”, leidžia upės
čion suskaitytos. Viens yra kų'laivų darbininkams go
jiems,
ne
kam kitam.
nelaimė buvo priežastim ka stojęs lygsvaros puolė nuo
nepadora, kad Gluosnelis ras, o Anglijoje už tuos pi kaip štai kitas nelaimingas mo Buchareste. ’
Iš
to
ir
piktumai.
Pran

atsitikimas
Turkijos
pasie

rės tarp Suv. Valst. ir Ispa 28-to augščio naujai statomų
Diplomatijos susinešimai
(medis taip lietuviams žino nigus galima daugiau daik
cūzija
širsta
dėl
dviejų
prie

nyje.
Geg.
28
d.
atsiliko
be
nijos.
su Rumunija tapo pertrauk
mas) — taip ant nešlovės tų nusipirkti, nekaip Suv.
namų. Jo širdį perveriantis
žasčių.
Viena,
didesnė
dalis
veik.
tikra
kova
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pas

ti
14
birž.
1906
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bet
dabar
išvirto, kad prie jo vieni me Valstijose.
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nori,
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visa
Mo
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tarp
turkų
ir
bulga

kendusį
laivą
į
viršų,
pasiro

tapo
atnaujinti
be
jokio
rei

lai prilipo, tarsi, be to jis ne
tūkstančių praeivių ir tos
roko
pasektų
jų
įtekmėn,
rų
kareivių,
gyvenančių
Bodė,
jog
sprogimas
atsiliko
kalavimo
atsiprašymo
arba
begali gyvuoti. Negalima pa
miesto dalies vaisborių. Puo
be
jokių
išėmimų
nei
padali

židarnos
ir
Chropivos
kariš

iš
vidaus,
ne
iš
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RUSIJA.
atlyginimo.
Taip
nuspren

vydėti “Keleiviui” tokios'
limo jėga buvo taip smarki,
kose stotyse. Būtent, tą die dė pirmininkas Venezelos, o nimų. Jie bijosi, kad atida nija tapo išteisinta valdiš jog puolės į ištiestą dėl at
pa pamos...
Birž. 16 d. caras aplankė ną bulgarai pamatė, kad užsienių ministeris Grvpa- vus Ispanijai Tetuan’ą ir kai.
Vaitkus.
sargumo tinklą augštai iš jo
Suv. Valstijų laivyną, kur turkų kareiviai kasa grio ris paaiškino, jog susitaikin Tangier’ą, nekiltų ginčai su
pašoko ir galop baisiai su
Vaikas prigėrė.
sai viešėjo kiek laiko Kronš- vius ant žemės, kuri, kaip ti visoms Balkanų viešpati- Italija už Bizertą ir Uticą.
tadte. Mykalojus II buvo sako, pridera Bulgarijai. jėlėms yra šioje valandoje Jie nori pasiimti sau visą Loveli, Mass. Birželio 15 žeistas nelaimingojo lavo
nas nukrito ant bruko. Mošarvuotyje “Louisiana” tris Tuojau būrys bulgarų ka
kuoreikalingiausias
daik Moroko taip, kaip dar neper dieną iš Pavvtucket kanalo terįs, mačiusios šį baisų at
bertainius ir apžiurėjo visą reivių pradėjo eiti prie tur tas; be ko, ir Rusija su Ita seniai pasiėmė visą Tunis’ą. tapo išimtas lavonas tūlo
sitikimą, alpo iš persigandilaivą.' Sutiko jį Amerikos kų. Šie pradėjo šaudyti.
John
Armstrong
’
o.
Antra,
pradėjus
dalinties
liją raginusios Graikiją už
mo.
ambasadorius Rockhill ir Bulgarai ir-gi netylėjo. Šau
miršti, kas jos piliečiams bu Moroko, gali (ir nori) pa Vaikai mėgsta maudyties
admirolas Badger sir komen dymai tęsėsi iki vakarui: Tš
BELGIJA.
vo atsitikę Rumunijoje pirm reikalauti sau dalies Vokie kanaluose, nes kitur nėra Didelis duonkepių trustas.
dantais visų keturių laivų. turkų pusės vienas aficictija. Dar 1905 mj kuomet kur.
Nevv York, N. Y. Dvide
šešerių metų.
?JEina didelė agitacija dėl Pabaigoje buvo keliami toas
Dėlei to nauji nesmagu Prancūzija norėjo pasida Dar 50 naujų krasos bankų. šimts viena duonkepių kom
jMkyklų klausimo. Katali- tai abiejų šalių laimei ir žy rius ir vienas kareivis tapo
linti Morokos žemėmis su
panija susivieniję sudarė di
nušauti, o iš bulgarų pusės mai Turkijai.
Rųi tikėjimo priešai nori pa- dėjimui.
Washington,
D.
C.
Geneispanais,
vokiečiai
pasakė
:
delį trustą vardu General
žeiininti katalikų mokyklas Eina paskala, kad netru vienas kareivis tapo sužeis Apskritai imant, jauna
rališkas
pačtorius
HitchJei
norite
turėti
Moroko,
tai
Baking Company. Trustas
arba visai jąs uždaryti. Vie kus busią leista laisvai įva tas. Ant rytojaus turkai turkių valdžia neikiek nepa
cock
įsakė
atidaryti
naujas
turėkite, bet mums privalo
jau turi dvidešimts milijonų
nas socijalistas atstovas, žiuoti į Rusiją Suv. Valsti pradėjo ataką ant Božidar- taikė vidurinio stovio Tur
krasos
bankas
šiuose
mieste

dolerių steigiamojo kapitolo.
nos ir Choprivos stočių, bet kijoje. Nesutikimai tarp te duoti bent Mogador’o por
Anseele vardu, pareikalavo jų žydams.
liuose:
Lake
Forest,
StreeIšsyk trnstas veiks tik pentelegramai iš Konstantino vienų tautų ir kitų nesusi tą; jei dar priedams duosite
parliamente, kad butų už
tor
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Winnetka,
III.;
Crovvn
vieną
arba
dvi
provinciji,
ir
liolikoje didesniųjų miestų
polio nuo karės ministerio mažino, bet dar sustiprėjo.
drausta būti mokytojais nePoint
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Nevv
Albany,
Ind
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nieko
nekenks.
plotyje tarp Bostono, St.
yedusiems vyrams ir nete PORFIRIO DIAZ ISPANI sustabdė tolesnius užpuoli Albanija kelia maištą. Vi
Fort
Madison
ir
Osage,
lo

Louis’o ir Nevv Orleans; su
mus. Tadą turkai sujudo ir sur neužganėdinimas. Tuo Toks buvo vokiečių pasa
kėjusioms merginoms. Žino
JOJE.
va;
Dovvagiec
ir
Menomilaiku bet tikimasi užgrobti
aštriai pareikalavo atlygini tarpu Rusija ir Italija ragi kymas.,
ma, turėta omenyje Seseris
nee,
Mich.;
Hudson
ir
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visą tos šakos vaizbą ištiso
Buvusis Meksikos prezi mo už Užmušimą savojo ofi- na sueiti vienybėn visoms Bet atiduoti vokiečiams
ir Brolius, bet kad Belgijoje
minee,
Wis.,
ir
daugelyje
ki

Mogador
’
ą,
vistiek,
ką
pa

se Suvienytose Valstijose.
mokytojauja daug kavalie dentas Porfirio Diaz, lai cieriaus. Bulgarai atsakė į Balkanų pusiasalio valstijė- sisodinti savo pašonėje am tų vietų. Tikimasi, kad už
Suareštavo už arklio muši
rių ir merginų, tai neišmin mingai atkeliavo laivu “Ypi tat visai šaltai. Įniršo tur llėms.
žiną priešą, kursai virs košę kelių mėnesių krasos ban
kai,
bet
Ottomano
viešpati

ranga
”
iš
Vera
Cruz
į
Vigo.
Šitokie
daiktai
gimdo
ne

mą.
tingo socijalisto neišmintin
be jokio perstojo visose ap kai veiks visuose Suvienytų
ja
neturi
tiek
spėkų,
kad
ga

Progresistai
ir
kai,
kurie
rimavimą
ir
net
karės
lukėga kalba pakėlė didelį trukšNevv York, N. Y. Tūla
jų Valstijų miestuose.
darbininkai parodė, jog lėtų priversti bulgarus dary jimą. Iš vienos pusės Turki linkinėse. Be to, Mogador
mą.
ti taip, kaip Konstantinopo ja, kurioje viešpatauja ne guli pakeliuje į Vakarų ir Gaisras angliakasykloje. mergina S. E. Ludovvic su
Dėlei mokyklų klausimo Diaz, nėra jiems meilus sve
laikė gatvėje pačtos vežimą
Pietų Afriką, taip-pat į Pie
lio
vyriausybė
nori.
Taip
čias.
užsiganėdinimas,
iš
antros
atsisakė nuo savo vietos mi
Oskaloosa, Įovva. Iš nepa ii- liepė areštuoti vežėją už
viskas ir nurimo.
— ieškančios vienybės nesu tų Ameriką. Todėl prancū tirtų priežasčių kilo gaisras beširdingą arklio mušimą,
nisterių pirmininkas SchoBet viena bėda — tai ne tinkančios ligšiol tarp savęs zams ir anglams užleidimas
llaert. Jo vietą paėmė baro
mašinų kambaryje Smoky kuris- buvo senas ir silpnas.
AUSTRIJA.
bėda. Nuo kokio laiko Tur viešpatijėlės,
kurstomos to porto butų, lyg padėjimu kasyklos kompanijos Ha Vežimas sulaikyta penkioli
nas de Brogueville.
kijoje yra uoliai boikotuo- prie susivienijimo dviejų ga peilio po savo kaklu.
Baisi
viesulą aplankė
jambs graikų^ sankrovos ir lingų viešpatijų — ar nėra Nesistebėkime tat, kad llovv Coal Co., pridarydamas kai minučių, kol neatvedė
Triestą ir aplinkines vietas.
1906 m. Delcasse velijo eiti nuostolių už $25.000.00. Tris naują arklį ir nesurado kitą
paTduotuvės. Graikai pir priežasties nerimauti ?
PORTUGALIJA.
Daug žmonių užmušta, daug
karėn su vokiečiais, nekaip šimtai anglies kasėjų ke vežėją. Pirmasis-gi vežėjas
kliai pradėjo bankrutvti.
triobesių
nuversta
ir
portui
Seniai laukiamoji kontralioms savaitėms neteks dar bus teisiamas už nežmoniš
prieš juos nusileisti.
Tas boikotas atsiliepė ne
padaryta
daug
pragaišties
revoliucija, kaip rodosi, pra
ką su gyvuliu apsiėjimą ir
geistinai ant kitų viešpatijų, NESUTIKIMAI ISPANI Bet tuomet buvo kitokie bo.
Ta
pati
viesulą
padarė
ne

sidėjo. Iš Ispanijos paleista
greičiausia neteks vietos.
ypač ant Italijos. Tad p. Ga JOS SU PRANCŪZIJA laikai. Rusija vaidino palie
maža
pragaišties
Venecijai
Išdalino
turtą
mokykloms.
žinią, jog kareiviai viename
gėlio rolę. Vokietija laikė
ili pareikalavo Italijos par
UŽ MOROKO.
Nubaudė pieno trustą.
Šiaurės Portugalijos mies ir kitiems Adrijatiko kraštų liamente nuo užsienių daly
Quincv, Mass. Vietiniame
augštai iškėlus savo galvą...
te užmušė savo viršininką ir miestams.
Prancūzija užprotestavo Šiuo kartu Ispanija įsi teisme perškaitvta testa Boston, Mass. Vietinis
kų ministerio, kad lieptų
iškėlė monarchijos vėluvą,
turkų valdžiai (suprask jau prieš nusiuntimą ispanų ka maišė 1 tokį opų reikalą ir mentas neseniai mirusios teismas nubaudė penkiais
paskui sudaužė spaustuvę
naturkių komitetui) užbaig reivių į Larache ir EI Ksar’ą. verčia prancūzus arba su Lvdijos Barnard iš Milton, tūkstančiais dolerių pieno
PADĖJIMAS
BALKANŲ
vielinio respublikinių laik
ti boikotą kuogreičiausiai. Dėlko? — Priežasties reikia griauti Algeziras’o konferen iš kurio persitkrinta, jog na- trustą The Eik Farm Milk
PUSIASALY,TE.
raščio. Bet susyk žinios nuMinisterio padėjėjas atsakė ieškoti slaptingoje sutarty eijos nutarimus ir tokiu bu bašnikė paskyrė visą savo Co. už suokalbį su geležinke
triiko. Regimai, laikina vy Paskutiniu laiku Balka p. Gaili nei šiaip nei taip. je, padarytoje tarp prancū du stoti kovon su vokiečiais, turtą — $441.000.00 — įvai lio kompanija ir už išreikariausybė pasirūpino, kad pa nuose atsitiko kai-kurie nau Kitaip atsakyti, tiesą kal zų ir ispanų «tuojau po to, arba pavelyti ispanams pa rioms mokykloms. Tr taip: lavimą nuo jos žemesnių kai
saulis nieko nežinotų apie ji daiktai: vieni negeri, kiti bant, nei begalėjo. Italija ir kaip Anglija atidavė Moro žadėtąją dalį ir po z karės Radcliffe kolegija gaus nų už pieno pervežimą, kuo
maištą. • Privatinės žinios geri. Viena, Maskolija pa- be to nekaip sugyvena su ko Prancūzijai, bet su sąly grąsme prileisti vokiečius $115.000, Harvard universi met neprigulinčios prie trus
praneša, jog viešpatauja di gązdino turkus kare, jei ne Turkija. Žadamoji Garibal ga, kad prancūzai susižino prie grobio. Prancūzija nei tetas—$60.000, dailės muzė- to kompanijos mokėjo už tą
delis neužganėdinimas iš atitrauks savo kariumenės di’es ekspedicija į Albaniją tų tame reikale su ispanais. vieno nei kito daikto nenori. jus Bostone—$50.000, ir dau pat daug daugiau.
valdžios. Lisbonoje kasdien nuo Juodkalnio rubežių, bet be galo erzina turkus. Kons Buvo tai 1904 m.
Todėl ir pyksta ant Ispani guma visokių apšvietus in Ištyrus šį dalyką paaiš
apiplėšimai, įsilaužvmai į tas daiktas jau aptyko. An tantinopolyje Italijai nepa Tuojau po to Prancūzijos jos, kad pakėlė klausimą, stitucijų apturės mažesnes kėjo, jog trustas užmokėjo
namus, vogimai. Valdžia ne tra, kilo nesusipratimai tarp sitikima nei truputėlio. Tai- užsienių ministeris DelcaJ kurio taip vengė Pary žiaus sumas.
už pervežimą 1285 pieno blėturi tiek spėkų, kad užlaiky turkų ir bulgarų už kai-ku- gi dar labiau erzinti
rinli ’'turkus
fi
šinių tiek pat, kiek paprasta
sse padarė slaptą sutarti su diplomatai. Ispanijos užpa
Prieš
žibalo
trustą.
tų atsakomą tvarką.
kalyje
stovi
be
abejo
kaize

kompanija moka už 840 blėriiios užmušimus pasienyje. butų buvę labai neišmintin Ispanijos valdžia. Sutartis
ris
ir
jis
tai
šnabžda,
kad
ne

Topeka,
Kansas.
Augš

šinių.
niekados
nebuvo
apskelbta,
Neseniai Santiago mieste, Trečia, boikotas prieš grai ga.
kompanija
Santykiai tarp Graikijos bet žinovai spėja, kad sulvg pasiduotų savo stipresniam čiausias Kansas Valstijos Geležinkelio
Ispanijoje, policija suėmė kų krautuves ir graikų pre
teismas — Supreme Court taipogi turės pasiaiškinti.
vieną karbonarų vadą, Ma- kės atsiliepė net Italijos par ir Turkijos neikiek nepasi jos Ispanija turėjo gauti vi kaimynui.
nuelį Lorenzo Godinko. Tta- liamente. Ketvirta, Graiki- gerino, bet apie karę tarp są šiaurinę dalį Morokos Bet karės Europoje nie — išdavė nusprendimą, jog
riama, kad Godinho norėjęs ja pradėjo taikyties su Bul- jųjų negali būti nei šnekos, nuo Melillos (prie Vidurže kas nenori. Jeigu tat atsieis žibalo trustas Standard Oil
nes turkai perdaug yra už mių marių) tiesiąją linija kam prigauti viens kitą, tai Co. ir susivienijęs su juo
jžn^ušti grafą Bertiandos ir garija ir Rumunija.
Portugalijos didžiu-[ Pradėsime nuo nesusipra imti Albanijoje, kur maištą iki įplaukimo Sebu upės į tik kitoje Algeziras’o konfe Prairie Oil Co. neturi tiesos

Naujienos iš
Amerikos.

Iš Visur.

DRAUGAS
lyg jo žodžių, pusė kuop
os išvaręs iš Venezuęlos, auka neaprašomos opresijos noros.
Įširdę darbininkai, išėję feratu. Frederiek Lyne
dar
neprisiuntė kvitelių apit
straikan, kai-kada degina kurs yra Suv. Valstijų atsto jis tapo apsiaustas šnipais; Suvienytųjų Valstijų ir ki įnešta, ar gali cenffo vir
šaičiai, kurie neturi nuo kuo atlikimą Velykinės išpažin
dirbtuves ir laužo^rfiašinas vų sekretorium, praneša, Holandija norėjo pasigauti tokių galingi) viešpatijų.
(THE FRIEND)
— bet ar nors vienas protin jog kongrese dalyvaus apie jį pas save, bet gudrus ex-- Bet pačiai Venezuelai Ir pos mandato, dalyvauti sei ties. Atsiranda ir tokie sų
gas žmogus tokį jų darbų 30 parliamentų pirminin prezidentas išmintingai ve visai žmonijai butų geriau; me. Nutarta: Centro viršai nariai, kurie stačiop atsisa
-talikiškas Laikraštis
pagirs? Reyoliucijos metu kų, didesnė dalis narių Ha lijo nei nesirodyti toje vieš jeigu tokių “kankinių” ir čiai, neturintieji nuo kuopos kė eiti išpažinties. Patvir
"įšvęstas Amerikos Lietuvių
laisvės ieškotojai Lietuvoje gos tribunolo, daugiau kaip patijoje; Berline kaizeris tokių “aukų” butų pasau mandato, gali dalyvauti sei tinta pirmesniųjų metų nu
Katalikų Reikalams.
daužė monopolius, piaustė 40 vyskupų, apie 120 tarp neatidavė jam priderančios lyje kuomažiausiai. Dabar, me tik su patariamuoju bal tarimas, jog: Sųnarys, neat
— Organas S. L. R. K. A. —
suteikiamos po Gomez’u, Venezuela bent su, tai yra išduoti visokias likęs Velykinės išpųžinties
telegrafo stulpus ir draskė tautinių įstatymų profeso-^ paguodonės,
Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kas
raštines — bet iš tokių dar rių, daugybė antropologų, paprastai valdovams. Bet džiaugiasi romybe, sugyve atskaitas iš savo veikimo ir nuo pirmosios gavėnios ne*
ketvirtadienis.
bų tegali džiaugties vien sociologų ir kitokių prakil kuomet Caracas’o teismas na su kaimynais draugiškai, duoti paaiškinimus bei pa dėlios iki šv. Traicei, tampa
giltinieciai ir juodašimčiai. nių vyrų. Paskaitas laikys apskelbė jį vasaryje 1909 atmoka skolas ir gaivina tarimus visokiuose, dalykuo išbrauktas iš Susiv. L. R. K.
A. L. R. K. K. Sąjunga - Leidėjai.
Cincinnati’je 1884 įniršusi atstovai dvidešimts su vir m. nustojusiu būti prezi pramonijų. Venezueliečiams se, bet negali balsuoti. Norė A.
dentu, Castro pasiliko lyg šioje valandoje geriau, ne dami dalvvaūti balsavime, ir
SESIJA VII.
Kun. A. Kaupas — Redaktorius minia bandė suliiieuoti nuož šum civilizacijų.
centro
viršaičiai
privalo
tu

kaip
buvo
po
Castro.
kokiu
valkata,
draugijos
iš

Suvažiavimo siekis supa
U. Auguliutė — Ušveisdėtoja. mų užmušėjų, kų tik teismo
Delegatas 24-tos kuopos
rėti nuo kuopos mandatų'
ištarme paleistų laisvėn, bet žindinti įvairias tautas vie meta, įtartinu ir pavojingu
pranešė, jog ji) kuopoje ran
Užklausimas, ar būtinai
Visas korespondencijas ir kito kad tat padaryti nepasise nų su kita ir išrasti būdų, žmogum. Balandyje 1909
dasi keli suspenduoti, tuo
ant seimo reikia kasos glo
kius raštus reikia siųsti pas
kė, užpuolė ant teismo na kaip x išdirbus draugiškes- jn. jis išnetyčių pasirodė
mi tarpu kaip jie yra pilnai
mų ir juos sudegino. Norėta nius santykius vienų su ki Fort de France, Tdartiniko- Sus. Liet. R.-K. A. bėjų, palikta ant pirmsėdžio užsimokėję savo bertaininę
Rev. A. Kaupas,
nužiūrėjimo.
tokiu keliu atkeršyti teis tomis. Žinovai nurodys, ko je, bet valdžia tuojau liepė
64 Church St.,
mokestį už pereitų bertainį.
Reikalai.
Komisijon konstitucijos
mui ir advokatams, ginu kia tauta kokius nuopelnus jam važiuoti laukan, per
Pittston, Pa.
Centrališkas sekretorius pa
pertaisymo išrinkta: kun.
siems prasikaltėlį, kad vie yra atidavusi civilizacijai. spėdama prie progos, jog
aiškino, jog atsiranda daug
V. Dargis, J. Vasiliauskas,
Visus pinigus, ar tai prenume ton padaryti teisybę pada Reikia tikėties, kad lietu Vakarų Indijos nėra jam
tokių sąnarių, kurie, kaip ir
PROTOKOLAS
J. Vitkauskas, M. Toluba ir
ratos, ar tai už “džabsus” ar už rė neteisybę. Bet jeigu mi vių atstovas nepasiliks už atsakoma vieta gyventi. Po
26-toj o Susiv. L. R. K. A. kun. Taškunas. Konstituci augščiau minėtos kuojos ap
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti nia butų apmųsčiusi bent
to
laisviausiai
gyventi
jis
pakalyje kitų delegatų į tau
tokiu antrašu:
Seimo, laikyto dienose jų nutaria leisti per organų: leidę vieno bertai nio mokes
tegalėjo
Ispanijos
valdybo

truputėlį,
kų
daro,
butų
pa

tų kongresų.
tį, toliau kas bertainis moka
“DRAUGAS”
30 ir 31 gegužės ir
darbų pradėti kųgreičiaušia.
se; Santandere, Tenerifoje,
mačiusi,
jog
degindama
teis

tvarkiai savo mokestį, bet už
31» E. Market St.,
Kaslink vaikų skyriaus
Las Palmas. Ispanija mat
1 birž., 1911 m.
mo
namus,
degina
drauge
užsivilkusių skolų neatsitei
WILKES-BARRE, PA.
pagerinimo nutarta: posmer
Baltimore, Md.
visokius užrašus ir kitokius Suv. Valstijose atsiranda nepriderėjo prie suokalbio
sia. Nutarta, kad nuo tokių
tinė mokėti nuo 1 metų iki
dokumentus ir tuo pačiu vis naujos ir naujos “die neleisti Castro atgal į Vene
sąnarių kuopos sekretoriai
nr bus tai spauzdinimas konsti
2 m. po 30 dienų nuo prisira
zuelų.
Karčiai
skundėsi
naunos
”
.
'
Nepriklausomybės
duoda
ilgų
ir
brangiai
atsi

Pabaiga.
nepriimtų jų bertainiuės
tucija,, ar plakatų, ar tikietų ar
šymo ir ant toliaus $25.00;
kitokie į tat panašus reikalai, rei einantį darbų neapkenčia Diena (4 liepos), Vainikų jalaikis Alkibiadas prieš to
mokesties, kol jie užsimokės
SESIJA IV.
kia visados kreipties tuo pačiu miems teisėjams ir dar la- Diena (30 geg.), Dėkojimo kį pasielgimų kitų valstijų,
nuo 2 metų iki 6 m. po 30
užvilktų skolų.
antrašu:
biau neapkenčiamiems ad-i Diena (paskutinis lapkričio bet susyk dingo kažinkur. Pradėta skaityti kuopų dienų nuo prisirašymo $25.;
Priimta
sekančios tele“DRAUGAS”
,
vokatams. Anais metais kad četvergas), Kolumbo Diena, Pavasaryje šių Auetų ati įnešimai, iš kurių vieni* pri po 6 mėnesių $50.00; nuo 6 igramos:
nuo “Draugo” Ad
314 E. Market St.,
dar išeidinėjo Waterburv’- Washingtono ir Lincolno dengta jį išnetyčių Oporto- imti stačiai, kiti priimt su metų iki 12 metų jau perei ministracijos, nuo M. AbraiWILKES-BARRE, PA.
je “Rytas” kažinkokie pir giAiimo dienos, Darbininkų je (Portugalijoje), kur jis pataisymais, treti gi visiš na į suaugusių skyrių, sulyg čio ir J. Kazlausko is? Wameiviai įsilaužė į to laikraš - Sliena (pirmas rugsėjo pa- gyvenęs nuošaliai nuo visų kai atmesti. Sekanti kuopų kurio padavadijimų ir gau terbury, Conn., nuo kunigų:
Geg. 31 d. staiga įnešimai tapo delegatų prb na posmertinę.
Redakcija pasilieka sau teisę čio spaustuvę ir išbarstė nedelis) — vis tai valdiški žmonių.
Žilinsko, Jusaičio, Tylos, Ja
Seimo vedėjas užklausė ar
taisyti, trumpinti arba atmesti vi raides. Kur čia buvo protas? šventadieniai. Bet yra kito'-, atėjo žinia, jog Castro turi imti ir užtvirtinti:
kaičio, Krasnicko ir Urba
sus prisiunčiamus raštus.
Taip lygiai Nation’ienė, kios “dienos”, kuriu v v- Tenerifoje garlaivį, apgin *1. Ineigos ir išeigos su vi dabar rinkti organų, ar tų navičiaus.
Laikas ir vieta raštų talpinimo
daužydama smukles ir kito riausybė, nei bankos nei ki kluotų patrankomis, amuni somis smulkmenomis turi atidėti į pabaiga seimo. 32
Perskaityta
pasveikini
pridera nuo redakcijos.
kiu budu naikindama sveti tokios įstaigos nepripažįsta cija it pasirengusį plaukti būti garsinamos organe kas balsais prieš 26 nutarta or mas nuo naujai susiorgani
Atmestieji rankraščiai nėra grą
ganų rinkti dabar. Prie to
mųjų nuosavybę, parodė, šventadieniais. Pav., Me Venezuelų kelti revoliucijų bertainis metų.
zavusios Liet. Vargoninin
žinami redakcijos lėšomis.
džių Sodinimo Diena, Vėlu prieš dabartinę valdžių. Su
2. Konstitucijos nemainy dar buvo užklausimas, ar Sųjungos.
kad
neturi
proto,
tečiau
svei
:
Rašyti reikia tik ant vieno pus
reikia
organo.
Kad
organo
sekta,
kad
prieš
tųt
Castro
vos
Diena,
Vaikų
Diena,
Pati
be
nutarimų
kuopų
ir
sei

lapio, paliekant plačius tarpus ku protu nesivaldančias mi
Knygų, peržiūrėjimo r
reikia — buvo nutaria vien
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- nias mokėjo patraukti prie trijotų Diena... Nuo pen- matėsi su Venezuelos gene mo nusprendimo.
misija išdavė savo raporią?,
lėties, nes korespondentams ir savęs,
kerių- metų gyvuoja Motinų rolais Tellez’u ir Quimtero. 3. “Draugą” palikti už or balsiai. Pasiremiant didžiu jog visas centro viršaičių
bendradarbiams rašant ant abie
ma kuopų reikalavimų, or
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
Stebėtinas daiktas: norė Diena, o perniai p. Dodd’ie Tik štai šiomis dienomis ganą.
knygas jie' rado vedantas
mis, redakcijai labai dažnai pri ta atsiekti gerų daiktų — į- nė iš ,Spokane, Wash. prasi Suv. Valstijų konsulis Te4. Pagerinti vaikų skyrių. ganu išrinkta “Draugas”. tvarkoje.
sieina perrašinėti atsiųstus raštus.
Kun. V. Vizgirda padavė
vykdinti blaivybę — ir toks manė Tėvų Dienų (trečiasis rreS duoda žinių, jog Port— 5. Dėl visokių susirašinė
Nutarta nuo organo kauci
sanlygas,
sulyg
kurių
jie
lei

Norint, kad raštas tilptų arti
au
—
Prince
(Havti)
pasiro

jimų
su
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turi
būti
atbirželio
nedėldienis).
Tą
die
jos nereikalauti. Kontraktų
miausiame numeryje, rankraštis darbas palaikyta neprotin
sią šiemet organų už 50 cen
dė
keistas
garlaivis,
vardu
spauzdintos
tam
tikros
blanną
visi,'
kų
guodoja
savo
tė

su organo redakcija, išven
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė gu, ir net nedoru! Dėlko? —
tų kožnam sąnariui, kuris
liau, kaip 9 valandą išryto antra Dėlto, kad budai atsiekti vą, nešios prisisegę po rožę: “Consul Grostųck”. Įdomių kos.
gimui bereikalingų iškašSių,
tik norės gauti organų. Nu
dienyje (utarninke).
tikslų buvo neprotingi ir ne baltų, jei tėvas numiręs, buvo tai tas pats laivas, ku 6. Kiekvienas klebonas tu
palikti tų patį, kaip perei
tarta: Sąnarys, norėdamas tais metais, tik su patai U
rį
8
birželio
išgelbėjo
iš
bė
ri
būti
dvasišku
vadovu
sa

tamsesnę,
jei
dar
gyvas.
dori. Siekis niekados neiš
gauti organų, turės mokėti mu, kad vietoje 24i^c. danais
teisina budo. Todėl Nation’- - Dar gal kas prasimanys dos Suv. Valstijų karės lai vo kuopos.
50 centų (už organą) su sau
bus mokama 50c. Kontrakto
ienės vardas jei pasiliks is Senmergių Dienų, Senelių vas “Peoria” netoli San 7. Idant butų garsinami
sio mėnesio mokesčia. Kuris pertaisymas pavesta prižiū
Juan
’
o
(Porto
Rico)
:
laivui
vardai
(adresai)'
sekretorių
dienų,
Senų
Kavalierių
Die

REDAKCIJOS PASTABOS. torijoje, tai bus minimas tik
gi neims organo, tai tų 50 rėti M. Tolubai.
tuomet, kad bus kalba apie ną, Bobučių Dienų, Uošvių truko tuomet anglių ir prės kiekvienos kuopos.' Nutarta
centų
jam nereikės mokėti. Seimo protokolų tuojaius
pagarsėjusius beprbčius: He Dienų, Tetų Dienų ir t.t. ir ko vandens, ir jis šaukėsi pagarsinti 2 svk’ į metus.
Leavenvvorth (Kansas) li- rostratų, Caserio, Bresci, t.t. Visi, kurie, gyvendami pagelbos. Port—au—Pripce 8. Idant kuopų įnešimai Seniems sąnariams organas patalpinti į organų. SeimĮo
gonbutyje numirė garsi ki Ferrer’ų (taip, ir šis pasi draugijoje; jaučia kokius paaiškėjo, jog “Consul Gros butų skaitomi, o nutarimai iki Naujų Metų bus siunčia sekretorius sutvarkęs proto
mus dovanai; naujai prisira
tados Carrie Nation’ienė. liks istorijoje, tik vėlesnės nors skirtumus vienas nuo tuck” yra senas Italijos ka talpinami organe.
kolų, turi jį pasiųsti seimo
Nei mokslo, nei iškalbos nei kartos nuims nuo jo galvos kito, turės savo “dienas”, rės laivas “Umbria”. Tame 9. Idant seimo nutarimai šantis gi, norėdamas gauti vedėjui, kuris pasiųs orga
dailių apsiėjimų jinai netu kankinvbės vainiką) ir ki bet tose “dienose” retas jų laive rasta amunicija ir... butų pildomi per ypatas pa organų, tuojaus turės užsi no redakcijai. Už protokolo
rėjo, bet užtai fanatiškai tus. Pas mus yra panašių jų atsimįs, dėlko gyvena ant Cipriano "Castro. Laivas tu skirtas, o nepildantieji kad mokėti už organų iki Naujų surašymų nutarta išmokėti
Metų, o petam mokės sykiu seimo sekretoriui $5.
neapkentė smuklių ir jų lai veikėjų, bet iki kol nei vie žemės ir dar retesnis pasi1 rėjo iškėlęs Vokietijos Vė butų nubausti. '
kytojų. Kaip pridera stor- nas jųjų nepagarsėjo net rvž uoliau ir stropiau pildyti luvą. Sužinota su Berlinu, ir 10. Idant tautiški centai su kitais. NeužsimokėjuKalbėta apie paskirstymų
išėjo aikštėn, jog “Consul butų atiduoti ant šv. Kazi siems sausio mėnesyje tų 50 tautiškų centų svarbiau
žievei fanatikei, ji pradėjo tiek, kiek Kansas’o fanati- savo priėdermes.
kovoti prieš smukles ne ci kė. Tiesų kalbant, lietuvių Bet gali išeiti priešingai. Grostųck” nėra vokiškas miero Seserų (klioštoriaus) centų organas bus sulaiky sioms lietuvių įstaigoms.
laivas, tai-gi neturi teisės vienuolyno. Paskirta pusė tas.
vilizuotais įrankiais, bet... tauta ir nenori turėti Czol- Dieve duok!
Nutarta: 1) paskirti pusę
Sesijos pertrauka ant 10 visų tautiškų centų ($357.
glausties po Vokietijos Vė tautiškų centų.
kirviu. Jei smuklininkas ne gosz’ų ir į tat panašių “ veiluva.
paisydavo — o ko jis, atsipra kėjų’1.
11. Idant seimo protoko minučių.
27) šv. Kazimiero lietuviškų
Nelaimingas Cipriano Cas
šant, paisys senos bobos paSESIJA VI.
Dabar Washingtone .ne las butų garsinamas orga
Seserį) vienuolynui; 2) Lie
tro! Dar taip neseniai buvo žino, kų daryti su tuo radi ne.
mokslų — tai smarki smuk
X -»
Gauta telegrama nuo “Ka tuvių Emigrantų Pagelbinei
lių naikintoja išdaužydavo Vilniaus “Viltyje” randa Venezuelos diktatorium, ga niu. Pavelyk Castro nu Kiti visi kuopų įnešimai, taliko”.
Sąjungai, Philadelphia, Pa.,
su kirviu stiklus, bonkas, me žinutę, jog gen. Aug. lėjo špygų rodyti Anglijai, plaukti į Venezuelų — tuo kurie čia neminėti, buvo sei Susitarusius
nemažiaus $50.00. x Apie tokios įstaigos
veidrodžius ir kitus daiktus, Paškevičius paaukojo kun. Prancūzijai^Vokietijai ir ki jau kils revoliucija, nes mo delegatų pjįpažinti vieni kaip 25 asmens, arba drau reikalingumų ir jos naudų
kų budąvo už “baro”. Vei Tumo fondan (rytiečiams toms galingoms viešpati Castro turi savo šalininkų. nenaudingais Susiv., kiti gi gijų, prisirašant visiems ant atkeliaujantiems iš Tėvynės
kiai kitose vietose atsirado šviesti) 100 ruhlių ir po 50 joms — o dabar... dabar Paleisk jį ant kokios salos negalimais įvykinti ir todėl syk’, nutarta priimti į musų broliams, trumpai
būriai bobų, kurios pristatė rub. sekančioms įstaigoms: pasiliko lyg kokiu išmeta, netoli nuo Venezuelos — tapo atmesti.
Susiv. L. R. K. A. už pusę aiškiai kalbėjo kun. J.
kirvius prie panašaus dar Vilniaus Liet. 2 kl. mokyk kurį net silpnutėlė Havti dar blogiau, nes iš čia leng Knygų peržiūrėtojams nu sulyg jų amžiaus, įstojimo, lakis iš Philadelphįjos ir
bo. Gal Amerika butų pa lai, “Saulės” Draugijai, gali niekinti.
va suorganizuoti revoliuci tarta išmokėti po $5. kiek bet kad kiekvienas jųjų ne nas Jaroševiče iš So. Bosį
Generolas
Cipriano
Casmačiusi “pogromus”, pana kun. A. Dambrausko vardu
jos ekspedicijų. Suimti Cas vienam.
būtų daugiau, kaip 50 metų Mass.; šis pastarasis pi
tro
apleido
Venezuelų
gruo

, Kun. Bukaveckas įnešė amžiaus.
šius į Kišenevo skerdvnę, “Saulės” mokyklai ir “Motro ir išduoti Gomez’ui
jo, kad reikia atkreipti
dyje 1908 m. Jis pats sakė butų nepadoru ir priešintų užmanymų įsteigti fondų pa Nutarta, kad kuopa, norė ir į Ne\v Yorko ir Bostį
jei ne valdžios įsikišimas. tynėlės” Draugijai.
Teismai ir policija be dide Reikia džiaugties, jog si, kad važiuojąs į Europą si tarptautiniems įstaty* vargeliams šelpti, į kurį dama patalpinti savo nutari portus, per kur taipgi di lė
lio vargo suvaldė įtūžusių augščiau iškilę lietuviai ne gydyties, kiti skelbia, kad mams. Įleisti jį į Venezuelų, kiekvienas sųnarys turėtų mus į organų, turi pirmiau lė daugybė lietuvių atkeli tu
bobų. Nation’ienei nepasili sigaili skatiko tikriemsiems buvęs priverstas kraustyties bet taip, kad Gomez’ui butų mokėti po 10c. kas metai. juos pasiųsti literatiškai ko ja. Seimas vienbalsiai pri ma
ko niekas kitas, kaip važinė Lietuvos reikalams: mažutė laukan iš tėvynės, nes kitos galima jį tuojau siiimti ir į- Nutarta įsteigti tokį fondą, misijai.
žino reikalingumų ir n iuti po miestus, laikyti netu lių švietimui, tautinio susi viešpatijos nebegalėjusios mesti kalėjiman už bandv bet sųnariai ne po prievarta ^Ant užklausimo ar laiky dingumų tokių įstaigų vi uo
rinčias senso prakalbas ir pratimo gaivinimui, • moks kęsti ilgiau tokio preziden mų sukelti revoliucijų —-ir tik iš liuosos valios galės į jį ti agentuė prirašipėjimui se minėtuose portuose. let
pardavinėti mažulytučius leivių pagelbai — žodžiu to. Išvažiavus Castro į Eu gi nežinia, kaip dar gali išk aukoti pagal savo išgalę. į Susiv naujų sąnarių, nutar kadangi kitur nėra susil ve
kirvukus, kuriuos žmonės tiems daiktams, kurie gali ropą, Venezuelos augščiau eiti. Galutinai nuspręsta Tan fondan antsy^ paauko ta palikti po senovei, t. y. msiu tokių draugijų, kaip
pirkdavosi, kaipo “suveni- pastatyti lietuvius ant ly sias teismas apskelbė, jog pavelyti Castro/s laivui jo kun. Bukaveckas $20.00 ir kas prirašys nemažiau, kaip Philadelphijoj, tad pašdlpų
rų”. Tos prakalbos ir tie gaus laipsnio su kitomis Castro nebėra daugiau pre plaukioti po Vakarų Indijų J. Kovas $1.00.-»
5 sąnarius ant syk’ į Susiv., paskyrė ten, kur pradžia įjau
zidentu ir kad jo vietų pri vandenis, bet pasįųsti Suv. Vienbalsiai nutarta, kad gaus nuo kiekvieno naujo padaryta. 3) Lietuvių
kirvukai regimai buvo pel augštesniomis tautomis.
ivių Iniorvalo užimti <vice-preziden- Valstijų kariškų laivų, kad kiekvienas sųnarys po baus sąnario po 25 centus. Bet macijos Biurui Parvžiuje
ningi, nes Nation’ienė pali
tas J. V. Gomez. Birželyje dabotų “ Consul’ię Gron- me suspendavimo privalo naujus sąnarius galima pri $25.00; 4) Rytiečių Foryiui
ko mirdama badai 20 tukst
<<*
Draugo” skaitytojai jau 1910 m. Gomez tapo pride stuck’o” alei žingsnelį ir ne kas metai užsimokėti tautiš iminėti tik su kuopos žinia, (Vilniaus gub. lietuyjąms
dolerių gyvais pinigais.
Carrie Nation’ienė atsto žino, jog pirmasis visų tau rančiai išrinktas preziden duotų Cflstro išlipti netik kus centus (l6c.).'
šviesti) $25.00; to fondo įstei
ant susirinkimo.
Sesija pertraukta iki 2 Bertaininės mokesties su gėjas, kun. Tumas, nukentė
vavo tų elementų, kursai tų susivažiavimas atsiliks tu.
Venezueloje, bet ir nei vie
visuomenės gyvenime gim 26—29 d. liepos mėnesio šių Europoje liktai viena Is noj e arti nuo Venezuelos vai. popietų.
tvarkymą palikta po seno jęs nuo lenkomanų už ^ai,
do taip vadinamų “minios" metų. Tame suvažiavime da panija priėmė jį, kaipo pre esančioje vietoje.
-SESIJA V.
kad drąsiai stojo už safvo
vei.
protų” arba, geriau sakant, lyvaus ir lietuviai, nes Lie zidentų, kitose valstijose jis
Taip taĮai, Castrų—dikta Perskaitytos telegramos Dvasiškas vadovas, kun. skriaudžiamuosius brolius,
neprotų, nes sujudusi mi tuvių Informacijos Biuras buvo niekinamas. PrancrTtorius, Castro — lupikas ta- Julianos Daukšiutės ir ku M. Pankauskas, paaiškino pagerbta visų delegatų at*
nia nustoja protauti ir atlie Paryžiuje atsiųs savo atsto zijoje, kurios pasiuntinį, p
Castro — kankiniu, nigų S. Cepananio ir Vaiš apie savo darbavimąsi. Su- sistojimu; 5) Paaukoti
ka neprotingiausius darbus. vų su tam tyčia parengto re Maigny Castro buvo kita-
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dėką klebonui už jo pasi Pirmas suvažiavimas Lietu nytinią dvasios veikalų tu
S. L. A. SEIMAS.
Kritika ir Bibliografija. bui. Pasistatė jie sau obal
darbavimą prie surengimo vių Vargonininką Ame ri būt parūpinti per Centro
prakilnius,' šventus musų
f
Valdybą po vieną egzemiškilmingo Seimo apvaikšpoeto žodžius. Rodėsi, kad
rikoje.
čiojimo.
pliorį.
Kiekvienam nariui Birž. 5 d. Baltimorėje pra “Ateitis”, neapmokamas viskas bus gerai, ir kaip rei
sidėjo S. L. A. seimas ir pa prie “Draugijos” 50 n-rio kiant pasekmingai josios
J. Vasiliauckas paaiškino 31 gegužio 1911 m. Balti Sąjungos.
morėje,
Md.,
atsiliko
pirmas
Apie
išėjusius naujus sibaigė 10 birž. Seimo butą priedas.
apie posmertinę, kuri antru
Įitniu je. $25.00.
Vasalo 1911 M. reikalai eis savo vėžėmis,
suvažiavimas
Lietuvią
Var

trukšmingo.
“
Carai”
“
desniuz. veikalus ir jų vertę,
M. Toluba įnešė, kad dar syk pereito seimo buvo nu
nes patsai obalsis ir “Auš
No. 1.
gonininką
Amerikoje.
ir
kitokie
epitetai
praneš per organą K. Stram JM>tai
ne visi kuopą įnešimai tapo tarta išmokėti, bet potam tas
rinės” tikslas rodėsi bus vio
Į
suvažiavimą
atvyko
šie
Kad
lietuvią
mokslan,
ei

bėrėsi,
kaip
iš
rankovės.
skis ir J. Hodell’is.
perskaityti. įnešimą sutvar reikalas buvo atiduotas ant
nijančiu visą lietuvią moks
7. Geistina, kad kiekvie Šeštoji sesija pasibaigė di nančioji jaunuomenė bunda leivių vienon krūvon ryšiu
kymo komisija paaiškino, J. Vasiliaueko ranką. Tas vargonininkai:
t)g jie radę kelis įnešinnis, reikalas dar visai neužbaig 1. Ksaveras Strumskis iš nas vargonininkas, Sąjun džiausioje netvarkoje. Sep iš miego niekas turbūt ne bendram darbui, rodėsi, kad
gos narys, užvestų parapiji tintosios sesijos pradžioje abejoja. Keliatą metą atgal kiekvieno nuomonės bus ger
jurie yra pilni asmenišku- tas, bet J. Vasiliauckas su Brooklyn’o, N. Y
liorir tik gėdą darytu visuo- mažais iškaščiais žada jį pą-J “• ^oua8 čižauskas iš nę giesmininką draugiją, pirmininkas Balčiūnas atsi apie ją nieko nebuvo girdė biamos, kiekvienas “Aušri
kurios palaikymas, kaip pri- sakė vesti toliau seimą, tai ti. Ką ji tuomet veikė, ką nei” bus lygus, kiekvienas
nenei, jei jie butą skaitomi, sėkmingai užbaigti. Nutarta Pittston’o, Pa.
3.
Juozas
Stulgaitis
iš
traukimsa narią į draugiją, gi tolesniuose posėdžiuose manė — sunku įspėti bei galės gauti balsą savame or
|at tokius įnešinfus jie at- palikti jam tą dalyką už
taip ir parupinimas baž,ny-» pirmininkavo jo padėjėjas sužinoti. Tečiaus šiandien ganė. Bet deja! Tąsią “ben
netę. Jąją pasielgimas pri baigti ir išmokėti visas išlai Wilkes-Barre, Pa.
ešintas už "teisėtą; taipogi das, kokias jis^rie to turės. 4. Antanas Gudaitis 1S tinią veikalą,.priguli nuo Gegužis. Konstitucija nei gi matome ją jau aiškiai per drumas” persikeitė. Pasiro
vietinio klebono. (Paskuti atmesta nei pataisyta. Ne einant visai kitokian sto dė joje aiški “pirmeiviškupitarta tokią įnešimą ue- Nekurie delegatai reika New Philadelphijos, Pa.
Ealpinti į organą, o paduo- lavo pradėti svarstyti perei 5. Jonas Hodell’is iš Phi nis straipsnis ne turi būt skaityta net projekto nau viu, stovin, taip sakant, vei mo” tendencija. Pradėta už
suprantamas kaipo privalu josios konstitucijos (vieną kimo, darbavimosi. Jau pra gaudinėti svetimi jausmai ir
Fdantiems tokius įnešimus iš tą metą seimo protokolą, ladelphijos, Pa.
reikšta papeikimas.
Rimtesniųjų
kuris pradžioje III sesijos 6. Jonas Mikutavičia ii mas, bet geistina, kad musą tokį projektą turėjo sutaisę deda jinai pamažu organi įsitikinimai.
Minersvillės,
Pa.
zuoties
ir
spiesties
į
savą

d-ras
J.
Šliupas
ir
p.
V.
K.
dvasiški tėvai, kaipo valdy
bendradarbių straipsniai ka
Perskaityta laiškas su buvo skaitytas ir atidėtas
1S
sias
7.
Petras
Grajauskas
draugijas
ir
susivieni

Račkauskas)
nei
kuopą
įne

tojai parapiją, prisidėtą
talikiškoje dvasioje parašy
prašymu išmokėti posmerti ant apsvarstymo; kiti bet
Baltimorės,
Md.
jimus;
pradeda
jinai
visur
šimą
apie
konstitucijos
pa

irie palaikymo bažnvtiniu
ti liko nebepriimami arba
nę už mirusį Lietuvoje a. a. delegatai tam pasipriešino,
8.
Juozas
Kovas
iš
Waterrūpintie's
savo
medžiagiš

taisymą,
tik
išrinkta
komi

giesmininką).
jeigu ir priimami, ta’ su sa>| Antaną Ivanaueką. Nutar ir protokolas likosi nesvars
8. Už organą savo, Są- sija iš septynių narią per kuoju ir dvasiškuoju liki vaisiais “pirmeiviškaisiais”
ta išmokėti tą posmertinę į tytas; tik nutarta jį patal bury, Conn.
9. Jonas Steponąvičia iš junga aprinko “ Draugą” žiūrėjimui projektą ir įne mu, t. y. savo būvio pageri prierašuose patėmijimais ir
galiotajam Pranui Burbai, pinti organe.
nes reprezentantai ‘Draugo’ šimą ir pataisymui konsti nimu ir tobulesniu visupu- pabraukimais. Tiesos ieško
J*aip veik bus pristatyti tam Ant galo leista Kadzevs- Elizabeth’o, N. J.
Paskutinis reprezentavo
sišku išsilavinimu. Vis dau
reikalingi dokumentai.
kiui pasiaiškintukaslink pe Antaną Rądzevyčią iš Ne- sutiko uždyką patarnauti tucijos sulyg rastą patari giau ir daugiau iš musą jau jimui kelias liko užstotas,
"Sąjungos reikaluose, todėl mą. Tai-gi svarbus dalykas,
“Bendras darbas”, be abe
AVaterburiečiams,
dau reitą metu protokolo. Po
wark
’
o,
N.
J.,
ir
Vincą
Stariekvienas narys Sąjungos, už kurį ėjo peš.tvnės orga nuomenės tarpo randasi to jonės, turėjo iširti ir... . iš
giausiai prisiuntudiems sei- kelią valandą pasikalbėji
nui telegramą, išreikšta pa- mo Kadzevskis tapo priim sevičią iš Grand Rapids, privalo būt prenumerato nizacijoje ištisus metus, ta kią, kurie veržiasi prie su iro. /‘Aušrinė” tapo pir
rium organo “Draugo”,. kil po nustumtas šalin. Neap radimo ir pažinimo tikros meiviškosios
moksleivijos
lėkavonė visiems delega tas atgal į Susivienijimą su Mich.
tiesos,
prie
įgijimo
rimtesBeto,
Petras
Grajauckas
tarta
net
"pamatinių
įstaty

iame bus garsinami bėganorganu,
katalikiškoji gi
tams atsistojant.
pilno sąnario teisėmis ir duo
nėsės
pasaulėžvalgos,
sveiperdavė
prisiųstus
laišku
mą,
kurią
komisija
turės
moksleivija
be jojo.
Sesijos pertrauka.
ta jam delegato ženklelis. mio sekančią vargoninink tiejie reikalai sąjungos ir
kesnio
mokslo,
idant
grei

Todėl
katalikiškaijai
Taipogi jam nutarta išmokė J. Charževskio iš Homeš- antrašai Centro Valdybos. laikyties, taisant konstitu čiau susiradus tiesą, vedan
SESIJA VIII.
9. Metiniai Sąjungos Sei ciją. Delegatai, parvažiavę
moksleivijai tokios “Atei
Pradėta rinkti slaptu bal ti už kelionę ir kitas išlai tead, Pa.
tį
prie
gyvenimo
tikslo
ke

namo,
negalės
pasakyti
nei
mai, turi atsibut drauge su
ties” pasirodė būtinas rei
savimu Centro vyriausybė das, viso $66.88.
M. T. Karbausko iš Bos Seimu S. L. R. K. A., todėl paviršutiniai, kokia bus nau lią.
kalingumas, prie kurios ji
Tapo perskaityta visą tri tono, Mass.
kitiems metams. Ant prezi
Laikui
bėgant
vis
daugiau
ja
konstitucija.
Komisija
savaip galėtą darbuoties,
geistina, kad kiekvienas na
*uento kandidatavo J. Rikto jų dieną nutarimai. Potam S. Kimnčio iš Cleveland’o, rys Sąjungos, prigulėtą prie turės dirbti išsijuosusi, kad ir jaunesnėsės kartos atsi ieškoti tiesos, gyvenimo tiks
raitis ir M. Toluba. Rikto seimo vedėjas J. Kovas po Ohio.
apskelbus pataisytą konsti randa tokią asmenų, kurie lo, savo ir savo tėvynės iš
Susiv. Liet. R. K. A.
raitis gavo 39 balsus, Tolu trumpai prakalbai į delega J. Smolensko ir A. Šiau 10. Likvidacija turto Są- tuciją pirm 1 liepos.
susiradę tąjį gyvenimo tiks ganymo, o suradus tą viską
ba gi 18. Prezidentu išrinkta tus uždarė Seimą.
čiūno iš Eorest City, Pa.
jungos gali-įvykt liktai ta Daug ginčą buvo apie lą ir pažinę savo taip augštą Kitiems nurodyti; kad galė
Potam visi delegatai nu Kadangi, kaip pasirodė iš
.Riktoraitis, o Toluba lieka
da, kada pasiliks Sąjungoj “Tėvynę ”< Galop nutarta žmonijos gyvenime pasiun- tą liuosai lavinti savo jiegas
vyko į bažnyčią, kur vietinis laišką, visi išreiškė vieno
r vice-prezidentu.
tenybę, jau pradeda nęt pa literatūroje ir kad kiekvie
mažiau, kaip 5 nariai.
leisti
ją
ir
toliau
savoje
klebonas
kun.
J.
LietuvniSekretorius rinkta iš 3
sekmingai veikti a'nt musą nas katalikas moksleivis tu
dus norus sutvėrime vargo
Tuomi Sąjungos posėdis
kandidatą. K. Krušinskas kas davė palaiminimą su nininku organizacijos, todėl užsibaigė. Antgalo likosi iš spaustuvėje (perniai prie tautos dirvono ir patįs susi rėtą joje kaipo savame or
gavo 25 balsus, M. Milukas Svč. Sakramentu.
suvažiavimas paskaitytas iš rinkta valdyba: Ksaveras organo pridėta iš abelnos radę tiesą tikslingą kelią, gane balsą visokiuose su
kasos 1200 dol.), bet išmes
|20 balsą ir V. Vasiliauskas I Seimo sekretorius
16 asmenų.
Strumskis, 190 High St., ta administratorius; jo vie- kuriuo visi be išimties turi manymuose ir kituose rei
13 balsą. Sekretorium išrink
eiti, stengiasi jį parodyti ki kaluose.
Matas Milukas, Pirmininku likosi išrink Brooklyn, N. Y., pirminin
i
tą
užimsiąs
Susiv.
sekreto

tas K. Krušinskas. Ant ka II Seimo sekretorius
tiems, ant jojo atvesti ki Nūdien matome, kad į
tas Ksaveras Strumskis, se ku, vice-pirmininkas Petras1
rius,
o
geriausias
zęceris
bu

sieriaus perstatyti A. Dani
tus savo bendrininkus, kad Lietuvą vis platesnė srovė
ium-gi 'Antanas Gu Grajauckas, Baltimore, Md.,
V. Stankevičia,
siąs
lyg
vyresniu
ant
kitą
seviče ir Pranas Burba. 31
daitis.
XXVI Seimo vedėjas
Antanas Gudaitis, P. P. Box spaustuvės darbininką. Nuo daugiau nebereiktą jiem- plaukia iš kitą kraštą ma•balsu prieš 28 kasieriiun išsiems klaidžioti šunkeliais.
Po atidarymo posėdžio, 73, Silver Creek, Pa., sekre
terijalizmo, nihilizmo, ra
t
Juozas
Kovas.
1
liepos
organą
priverstinai
tta Praną* .Burba. Ka
nauja draugija\likosr~pava torium ir Juozas Stulgaitis,
Nors tie pastarieji nėma- cionalizmo ir dar7 kitokią
sierius turės užsistatyti
dinta šiokiu vardu: “Są 40 Sylvanus st., Wilkes- ims tik vienas vienos šeimy no taip lengvai pasiduoti “izmą” vaisiai, nuodijanti
nos paryš ir mokės po 7 jąją racionališkiemsiems įsi
$25.000 kaucijos.
junga Lietuvią Vargoninin Barre, Pa., kasininku.
musą tamsesniuosius tau
SUSIV.
L.
R.
K.
A.
CEN

centus kas mėnuo.
Ant kasos globėją paduo
ku Amerikoje”.
tikinimams,
nors
daugelis
tiečius, o ypatingai neprak
Beto prieš užbaigimą po
TRO VALDYBOS
ta: už J. Jaroševičių 25 baiSiekis draugijos: 1, Lavi sėdžio, Sąjunga išdavė savo Tautišką centą tebuvę jauną sielą tebesielgia su tišką nesubrendusią jaunuo
ADRESAI.
sai, už Vasiliaucką 20 balsu
nimasis kaip bažnytinėj, sekretoriui šiokį paliepimą: $384.13. Padalyta juos ši lig senojo įpročio, bendro vi menę, kuri, kaip žinome^ tu
i
ir už Piliacką 13 balsą. Ka Jonas Rikteraitis, prez. ,
taip ir pasaulinėj muzikoje; atsišaukt a) į visus lietuvių taip: “Aušrai’,’ 75 dol., “Pa siems pirmesniais laikais, ri būti pamatu Lietuvos atei
sos globėjais išrinkta J. Ja
2, Įvedimas vienodo giedoji bažnyčią klebonus, kad, ramai” $50, Kankiniams originališko, neturinčio nie ties, tautos doros. Persiė67 James St.,
roševiče ir V. Vasiliauckas.
t
mo lietuviškose bažnyčiose kaip savo darbais, taip ir $100, Vištaliui $60, Vadovė ko bendro nei su tikra tiesa, mus jinai tąją “izmą” ar
Waterbury, Conn.
Ant dvasiško vadovo kairAmerikoje, išmetant išvar- patarimais teiktųsi prisidėt lių reikalams $50. ir ateiviu nei su tikruoju mokslu, nei ba geriaus “pirmeivių” idė
didatavo kunigai V. Vizgir Mateušas Toluba, vice-pre tojimo nebažnytinės dvasios
su rimta pasaulėžvalga; te jomis, neturinčiomis savyje
prie palaikymo! naujai su reikalams $49.13.
da ir J. Dumčius; 30 balsą
1139 Wyoming avė.,
kompozicijų ir 3, Tarama tvertos organizacijos ir į- Vyriausybę renkant, atsi čiaus, abelnai imant, pas da- pamato ir teisybės, negali
prieš 27 už kun. Vizgirdą
Exeter Boro, Pa.
draugą vargonininkų, kaip vvkinimo užmaąivto siekio žiūrėta į visutinį balsavimą. bartirię jaunuomenę, ypatin veikti tiksliai nei savo nei
dvasišku vadovu išrinkta
apsigyvenusią šiose Valsti ir kad reikaluose pajieško- Centro komitetan įėjo: E. gai mokslan einančiąją, ga savo krašto naudai. Iš to
kun. J. Dumčius 3 metams. Kazys J. Krušinskas, sekr. jose, taip ir atkeliavusiu iš
jimo vargonininką, visados Živatkauskas, prez.; S. Žal- lima matyti norą veikti. I- kios jaunuomenės Lietuva
457
—17th
St.,
Knygium išrinkta kun. V.
musų Tėvfnės Lietuvos.
kreiptąsf prie Cęntro Valdy nieraitis, vice-prez.; A. 'Ii. dėalai, prakilnios mintįs ir nesitiki nieko gero, nes ne
Brooklyn, N. Y.
Vizgirda vienbalsiai.
Išdirbimas Sąjungos įsta bos Sąjungos; b) į visus Strimaitis sekret.; T. Paukš sumanymai, saldžios svajo mano susilaukti iš jos doros,
Augščiausias teismas su- Pranas Burba, kasierius, ✓ tymų, likosi pavestas Anta vargonininkus
lietdviškų tis ir K. Varaška, kasos glo nės, viskas liėra jau jai ne katalikiškosios inteligenti
įsidės iš dvasiško vadovo ir 454 Main St.,
nui Gudaičiui ir Jonui Mi bažnyčią,
apsigyvenusius bėjais; J. Skritulskas, kasi gyva raidė. Tėvynės liuosy jos, kuriai sąžiningai rūpė
šešią narią, kuriais išrinkta:
kutavičiui, bet pakol tie įsta šiose valstijose, kad kaip ninku. Kitokia ponybė: bė, šalies gerovė, musą bro tą tėvynės reikalai ir josios
Edwardsville, Pa.
v
1) K. Makareviče iš New
tymai bus priimti ir pagar darbais, taip ir įšteįįmu į d-ras kvotėjas — J. T. Bal- lių laimė, tautos apšvieta, likimas.
.Haven, Conn., 2) Juozas
Kasos globėjai: . • sinti, Sąjunga ‘priėmė sio- Sąjungą padidintą skaitlių trušaitienė, “Tėvynės” re- kasdien susilaukia iš atbun- “Ateitininkai”, matyda
Urbšaitis iš Cleveland, O.,
kius nutarimus:
JuozasVasiliauskas,
Sąjungos narių ir c) į var daktorius — V. K. Račkaus dančiosios jaiuipomenės vis mi tąjį pavoją, kuris grąsi
3) J. Čepanonis iš Kingston,
1. Sąjunga susideda iš gonininkus, atkeliavusius, kas (dabartinis “Laisvosios daugiau šalininkų.
na Tėvynei iš pusės moks
112 N. Greene St.,
Pa., 4) And. Vaitulionis iš
Ir
teisybė,
pas
ką
dau

lietuvią Vargonininką doro kaip iš Lietuvos, taip ir iš Minties” redaktorius) ir
leivių, nustojusiųjų tikėji
Baltimore, Md.
Luzerne, Pa., 5) Phn. Biegiau
gali
būti
tiėtč
gražią
pasielgimo.
mo arba atšalusiųjų jame ir
kitur, kad pajieškodami var Literatiško komiteto nariai:
Jonas Jaroševiče,
tuekas iš Philadelphia,
2. Sąjungos nariai skiriasi gonininku užsiėmimo, visa J. Šernas, J. Šliupas ir P. idealą, tiek gražią minčių ir gerai atjausdami, kokius
266 ^ilver St.,
u, ir 6) S. Piliackas iš Chiį dvi rąšis: a) paprasti na dos ' kreiptųsi į Sąjungą, Mikolainis. Ateinančiais me svajosią, jeigu ne /pas jau pirmeivių darbavimosi gali
So. Boston, Mass.
igo, III.
riai, ir b) garbės nariai, ku arba prie vieno iš jos nariu. tais seimas atsiliks Brook nuomenę, kurioje kraujas musą visuomenei atnešti
nerimsta, verda, kurios vai- vaisius, kviečia prie jų pri
Literatiškon komisijon iš
rie padarys auką Sąjungai Kadangi ne visą klebonu lyne, N. Y. *
Kun.
V.
Vizgirda,
knygius
dintuvė ieško ko tokio pra sidėti visus tuos, kuriems
|nkti: M. Milukas iš Philapinigais, arba muzikališką antrašai yra žinomi Sąjun
190
S.
Meade
St.,
Iš
to
visko
matyti,
kad
so
kilnesnio, gražesnio, svei- rupi musų tautos laimė, ir
ilphia, Pa., J. Stulgaitis iš
veikalą ne mažesnės vertės, gai, todėl Sąjunga turi viltį,
Wilkes-Barre,
Pa.
cijalistai
neatsiekė
to,
ko
kesnio, tikslipgesnio!. . .
ulkes-Barre, Pa., ir P. Sau
kaip $10.00, arba užsitarna kad visi gerbiami klebonai
išvien su jaisiais varyti pra
norėjo,
ir
kad
S.
L.
A.
pėrė
nas iš Waterbiiry, Conn. Kun. J. Dumčius, dvas. vad vusieji darbais muzikos sri lietuviškų bažnyčią paskai
Laiminga/butų musą tė- dėtąjį darbą, darbą didį —
jo pilnon globon laisvama vyne, laimingi
įimii
visi męs apvalymui savęs ir kitų nuo
lAteinantis seimas balsą
P, O. Minersville, Pa. tyje.
tys šį pranešimą už atsišau nių partijos. “Tėv.” redak
butufllėme, kad visa be iš- visokių “izmų”, blogų ydų,
flžiuma nutarta į So. BosPaprasti nariai moka kimą ir visame prisidės prie
toriaus
pats
vardas
jau
reiš

imties musą jaunuomenė vedančiųjų tiesiog visus am
Mass.
$1.00 įstojimo ir $3.00 ant įvvkinimo sumanytojo sie
kia,
kad
organas
eis
laisva

drąsiai žengtą tiesiu keliu, žinojon prapultin.
i Krušinskas įnešė, kad Sąjungos Liet. Vargoninin metą.
kio.
maniškai*
—
antiklerikališkokad pamylėtų tuosius idea “Ateitininkų” troškimu
:ia paskirti tam tikrą mo ką Amerikoje vyriausy 3. Metinė mokestis turi Prie to Sąjunga skaito
je
dvasioje.
lus,
kad suprastų pilnai sa yra iškelti aikštėn pamintą
tį už dieną paskirtam į
būt sumokėta Sausio mėn. savo priederme paaiškint,
bės adresai. *
vo uždavinį visuomenės gy sias po kojų pasileidusiųjų
|ią komisiją asmeniui,
Valdyba Sąjungos suside kad norintieji įs£ot į Sąjun
venime, kad pažintų save moksleivių tiesas, kaip pav.
dėlei to /ankiai atsitin- K. Strumskis, prez.
da: iš Pirmininko, Vice-pir- gą, privalo per Sąjungos se
190
High
St.,
kuomi ji yra! Laiminga taip tvirtą, atvirą išpažinimą sa
T. M. D. SEIMAS.
nesusipratimai, vienam
mininko, Sekretoriaus
kretorių užsimokėt kasinin
Brooklyn,
N.
Y.
, o kitam vėl daugiau ar
Kasininko, kurie būna ren kui paskirtą įstojimo mo Baltimorėje 6 ir 8 d. birž. pat butų ir pati jaunuome vo tikėjimo, jojo reikalin
✓
>
|i;m skiriant sau_už die- P. Grajauckas, vice-prez.
kami Seime ištisiems me kestį ir kad tiktai nuo die atsiliko IV T. M. D. seimas. nė...
gumo, gerbimo Bažnyčios
Vienu
pirmesniųjų
ir
drą

! darbą. Nutarta: Sąnatams.
autoriteto ir t.t. — Žodžiu,
Paca & Saratoga St.,
nos pagarsinimo, ąkaitvsis Vyriausybė išrinkta:
V.
sesniųjų
musų
mokslan
/ei

paskirtam į kokią ke
4. Sąjungos turtas būna nariu Sąjungos. Metine mo Daukšvs, presę., J. Žemaniš “Ateities” pirmame num.
Baltimore, Md.
nančiosios
jaunuomenės
lią. mokėti po $3.00 už
iš įstojimo mokesties, meti kestis, kaip jau viršui buvo tauskas, sekr., A. J. Prtvitiljuisio “ Ateitininki)” įžan
žingsnių
buvo
“
Aušrinės
”
|.i 11 gi ložinkelio tikietą. J. Stulgaitis, kasierius,
nės, ir auką.
.
ginio straipsnio: “Trįs pa
pažymėta, turi būt apmokė laika, kasin.
40 Sylvanus St.,
prie
“
Lietuvos
Žinių
”
įstei*
matiniai
klausimai” aišku.
4.
Vįsas
turtas
turi
bu
ietinis klebonas išreiškė
ta jie vėliau Sausio mėnesio.
“Lietuva” atsisakė toliau gilus s. Čia tuoj susispietė
Wilkes-Barre, Pa.
sunaudojamas
išpildymui
kad jųjų tie troškimai turi
įkavonę seimo delegaPirmininkas K. Strumskis, būti organizacijos organu būrelis karštesniųjų moksSąjungos siekio..
tvirtus pamatus, kad jąją
už grąžą pasielgimą A. Gudaitis, sekretorius,
Centro
valdybą
išrinks
kitą
S.
L.
V.
A.
sekrėtorius,
laeivių
daugiausiai
augštes6. Atsiradus naujų tautiš
P. O. Box 73
idealai su sensu, prakilnus,
seimo sesiją. Deleganiųjų
mokyklų
bendram
dar
Ar
J.
Gudaitis.
organą.
tilfalinr/ia., L-nd jiejic, t. y.
Silver Creek, Pa.
kų kompozicijų, arba baž
tsistojimu išreiškė pa

ulės mergaičių prokazijai $25.00; G) “Saukursams Kaune $25.00
'7) Lietuvių Mokslo ir
Lilės Draugiją Namams

kdda ateini ir išeini! Norėčiau, kad butum buvęs šunim — „Draugo ”Agen
CHARLES DICKENS.
pusę minutos atgal!
— Dėlko? — paklausė žydas, priverstinai nusišyp
Rev. J. Sutkaitis, '
sojęs.
Pilypui Nutrukai,
Tho2112 Sarah st.,
— Dėlto, kad valdžia tik tiek rūpinasi apie gyvastį
mas, W. Va. Jeigu žmogus
Pittsburg, Pa.
Vertė JONAS KMITAS.
tokių žmonių, kaip tu, kiek apie nurovimą šuns kudlų, —
kas šventą dieną eina į baž
x (Seįca.)
*
nes leidžia žmogui užmušti šunį, kada jam patinka — štai
nyčią, tai gerai daro; bet
K. Strumskas,
dėlko,
—
atsakė
Sikes,
sulenkęs
peilį
ir
labai
žymiai
pa*
jeigu tas pats žmogus pasi
190 High st.,
šventame darbe.
Paskui įgraudenus dar daug kitokių pa žiūrėjęs.
geria ir, parėjęs namo, muša
Brooklyn, N. Y.
Žydas patrynė rankas ir atsisėdęs prie stalo, mėgino
Kebų Raganius. pačią ir vaikus, tai daro ne tarmių, įpae, kad sergėtųsi peršalimo, senukė galutinai jį
nusijuokti iš savo sėbro meilumo. Bet buvo matyt, kad
Juozas Mališauckas,
gerai. Jeigu kitas žmogus ne išlydėjo.
Forest City, Pa.
— Dieve laimink jo maloniam veidukui! — tarė se nelabai jam tas sekasi.
A., S. Č. ir d-ras P. Avi geria ir skaito gerus laikraš
— Šypsokis sau, — tarė Sikes, padėjęs lazdą ir ap
žonis. Skaitymo Vadovėlis. čius ir knygas, tai gerai da nukė, žiūrėdama paskui. — Bet aš vis negaliu sau dova
T. Kizievič Box 167,
žiūrėjęs
žydą žiauriu paniekinimu, — šypsokis. Bet
Kaina 10 kap. Vilnius. Juo ro, bet jeigu neina į bažny noti, kad paleidau jį vieną.
Minersville, Pa.
Tame akimirksnyje Oliveris linksmai atsigrįžo ir tu niekados manęs nepajuoksi, bene įkniubęs į pagalvę.
zapo Zavadzkio spaustuvė čią, tai negerai daro. Čia ne
Aš turiu tave saujoj, Fagine, ir buk aš prakeiktas, jei
je 1911. “Lietuvos Ūkinin gali buti klausimo, katras jų prieš pasuksiant už kampo linkterėjo. Senukė nusišyp paleisiu. Žiūrėk! Jei aš klimsiu, tai draugo su tavim. Tu
M. Karbauck^s, 52 G. si
sojus
atsakė
jam
taipgi
linkterėjimu
ir
uždarius
duris,
naudingesnis
visuomenei.
So. Boston, Mass.
ko” išleidimas No. 24.
švelniau apie mane vaikščiok.
Niekas juk nekelia klausi grįžo savo kambarin.
Šita knygutė parengta mo, katras naudingesnis vi
— Na, na, mano mielas,— tarė žydas, — aš gerai ži J. Mikutaitis,
— Palauk, jis bus atgal į dvidešimts minutų ilgiau
pirmeivių. Regimai buvo suomenei: šlubas ar aklas? sia, — tarė p. Bronlow, ištraukęs laikrodį ir padėjęs jį nau tą viską. Mudu — mudu turi va bendrus reikalus, Bill,
1327 Rebecca st., S. S.
pavyzdžiu jai išleistas pirm Naudingais visuomenės na ant stalo. — Jau sutems iki tam laikui.
— bendrus reikalus.
Allegheny, Pa.
— Huh! — tarė Sikes, lyg atsiminęs, kad tie reikalai
keliolikos metų lenkų “Sa- riais yra tokie žmonės, ku
— Ir tu išteisybės tikiesi, kad jis sugrįš? — užklausė
daugiau buvo po žydo pusei. — Ką turi man pasakyt?
mouk”: daug vienašališku rie saugojasi nedorybių ir p. Griimvig.
J. Bartoševiče,
.
—
Viskas
gerai
sutirpo;
atsakė
Faginas,
—
ir
štai
čia
mo! Kaip eina kalba apie atlikinėja savo priedermes.
4417 Marshfield avė.,
— O tu ne? — tarė nusišypsojęs p. Bronlow.
tavo
dalis.
Daugiau
čia
yra,
nekaip
turėtų
buti,
bet
aš
pirmeiviškas knygutes, vi
Chicago, Hl.
Priešginumo dvasia buvo stipri krūtinėje p. Grimsur pasakyta, kad “reikia”
\vigo tą valandą, bet da ji labiau sustiprėjo iš priežas žinau, kad man geriau patarnausi kitą kartą, ir.. .
M. Urbanaviče, Box 33,
— Duok tą kumpį, — pertrąukė nekantriai vagis. —
arba “verta” jus skaityti; Vienuolyno pašventinimas. ties ištikimo pono Bronlow nusišypsojimo.
Thomas, W. V.
bet “klerikalų” nuomones
— Ne, i— tarė jis drožęs kumščia į stalą, — aš netikiu. Kur jis? Duok šen!
Antrą
dieną
Liepos
bus
—' Taip, taip, Bill; duok man laiko, duok man laiko,
skelbiančių knygų atrasta
J. Antanaitis Box 22,
pašventinimas Šv. Kazimie Vaikas apsivilkęs naujais drabužiais, po pažaste turi pun — tarė žydas prisigerindamas.
vien penkios. Apie jus atsi
dą
knygų,
penkis svarus kišeniuje. Jis sugrįš pas savo sė
. Swoyers, Pa.
— Štai čia; viskas nejudinta. — Tais žodžiais žydas
liepta, kad jeigu, “kas no ro Seserų Vienuolyno Chi- brus—vagis ir juoksis iš tavęs. Jei tas vaikas kadanors
ri”, tai “gali” nę jus skaity eagoje. Ceremonijas atliks sugrįš į šituos namus, tai aš suvalgysiu savo galvą, tamsta! ištraukė iš ančio seną skepetaitę, ir atrišęs didelį mazgą,
J. Versiackas,
ti. Reiškia tat, kad jų ne Jo Mai. Chicagos Antvysku
Tais žodžiais jis prislinko savo kėdę prie stalo ir abu išėmė mažą popierinį pundelį. Sikes jį pagriebė ir atida
65 Davidson st.,
pis
J.
E.
Quigley,
dalyvau

ręs
pradėjo
skaityti
įdėtus
ten
pinigus.
reikia skaityti, nes nėra to
draugu atsisėdo ir tylėdami žiurėjo į laikrodį.
Lovvell, Mass.
—
Ar
tai
viskas?
vertos. Į tą patį (V-jį sky jant kunigams, vietinėms,
Verta čia pažymėti, kaipo pavyzdis, kokią svarbą
Juozas Akevičius, P. 0.
— Viskas, — atsakė žydas.
rių) surašytos knygutės, ku Chicagos, draugijoms ir męs priduodamė savo nuomonėms ir kokia puikybe iš
daugybei
žmonių.
Iškilmė
Silver Creek, Pa.
— Ar neatidarei pakelio ir neivieno neprarijai, eida
riąs i-rgi galima skaityti, bet
reiškiame, kad ir labiausia neapsvarstytus išvadžioji
/
prasidės
4
vai.
po
pietų
su

tik “laiko praleidimui”: tai
mus: kad, nors p. Grimwig suvis neturėjo blogos širdies ir mas keliu? — užklausė Sikes pažvelgtinai. — NeprisiVincas Staseviče,
trumpesnės ir ilgesnės pasa tikimu Antvyskupio ties nors jis kuosmarkiausiai butų susigraužęs, matydamas mesk, esąs užgautu, nes jau nesykį taip padarei. Paju
349 Hamilton st.,
kaitės, bet jų surašąs toli ne Western Avenue ir 69-os savo draugą prigautu, bet išteisybės šiam atsitikime jis dink barškutį!
gatvės, kur jo pribuvimo turėjo tvirtą norą, kad Oliveris nesugrįžtų.
Grand Rapids, Mich.
Tie žodžiai, grynai angliškai reiškė, kad reikia pa t
pilnas.
lauks
visos
draugystės
ir
Jau taip sutemo, kad vos galima buvo atskirti du vy skambinti. Atsiliepė kitas žydas, jaunesnis už Faginą, bet
Ligšiol kalbėjome p. A.
Jonas Leipus,
jam
atvažiavus
iškilmingai
ru pasilenkusiu ant laikrodžio, bet juodu vis sėdėjo tylė lygiai biaurios išvaizdos.
skyrių.
1022 Bay st.,
Bill Sikes tik parodė tuščią indą. Žydas puikiai tą
Antroji vadovėlio dalis lydės iki Vienuolynui, ei dami ir laikrodžiu rankose.
Superior, Wis.
supratęs, nuvėjo jį pripildyti; pinna persikeitęs akimis su
parašyta p. S. Č. ir pavadin nant 69-a gatve iki S. RockFaginu, kurs lyg to laukdamas akimirksnyj’ pakėlė akis
ta: “Dainos—poezija”. Ši \vell gatvės ir iš ten iki Se
P. J. Miller,
XV.
serų
Namų.
Čia
vyrų
cho

ir atsakydamas, pakratė galvą, taip nežymiai, kad trečias
tas autorius daug teisinges
Lithuanian Store,
nis už p. A. ir savo rašinė ras sutiks Jo Malonybę pa Apsako, kaip labai mylėjo Oliverį Twistą linksmasis se žmogus nebūtų galėjęs to patėmyti. Sikes to vigai nema
Athol, Mass.
tė, nes buvo berišęs kurpę, kurią šuva apdraskė. Gal bu
lyje parodo, jog žino, kas sveikinimu “Ecce Sacerdo
nelis ir Nancy.
ti, jei jis butų patėmijęs tuos ženklus, tai butų supratęs,
Pr. S. Karzonas,
tai poezija, ir poetams mo magnus”. Po procesijai ap
linkui
Vienuolyną
kun.
V.
kad nieko gero jam nereiškė.
2422 W. 69th st.,
ka atiduoti priderančią pa
Nešvarioj’ stuboj’ vienos purvinos smuklės, stovin
Varnagiris
pasakys
pritai

— Ar yra čia kąs, Barnev? — užklausė Faginas,
Chicago, III.
garbą.
čios biauriausioje dalyje mažo Saffron Hill; tamsiam, ne
kintą
aplinkybei
pamokslą
jau pranešnekėjęs, nes Sikes žiurėjo, bet vis nepakelda
Trečiojoje dalyje d-ras P.
ramiam urvę, kur margstanti šviesa žibėjo visą dieną žie
lauke.
Apeiga
pasibaigs
pa

St. Petruškeviče,
mas akių.
Avižonis rašo apie “Lietu
mos laike, ir kur saulės spindulys neatsilankė per visą
laiminimu
Seserų
koplyčio

223 E. 6th st.,
— Nei gyvos dvasios, — atsakė Barney, kurio balsas
vių Medicinos ir Hvgijenos
vasarą,
—
pasilenkęs
ant
misinginio
indo
ir
stiklo,
smar

Mt. Carmel, Pa.
nežinia ar plaukė iš širdies, nes ėjo per nosį.
Knygas”. Apskritai. imant, je
kiai
atsiduodančio
degtine
sėdėjo
žmogus,
apsirėdęs
akso

Kun. A. Staniukynas.
— Niekas? — klausė Faginas su nuosteba, kuri gal
nurodymai teisingi, nors tai
miniais trinyčiais, trumpais pusčebačiais i u pančekoms.
M. K. Petrauskas,
reiškė, kad tas gali pasakyti teisybę.
vienur tai kitur rodo ragus
Net prie tos menkos šviesos vidutiniai išlavintam polici
415 Middle st.,
— Nieks, tiktai pana Nancy, — atsakė Barney.
autoriaus
antiklerikaliz Pašventinimas Bažnyčios. jos agentui nebūtų reikėję labai atydžiai tėmytis, kad ta
Kenosha, Wis.
— Nancy! — suriko Sikes. — Kur? Tegul aš apaksiu,
mas.
me
žmoguje
išsyk
pažinus
p.
Williamą
Sikes.
Pas
jo
ko

25 Birželio bus pašventi
jei nepagarbįsiu tos merginos už jos įgimtas dovanas.
Iš trijų autorių, surašusių
jas
gulėjo
baltas,
kruvinoms
akimis
šuo,
kurs
retkarčiais
A. Urbonaviče,
— Ji dabar valgo virtą galvijieną prie baro, — atsakė
šitą knygutę, p. A. yra viena mas lietuviškos Nekalto Pra žiurėjo į savo poną abiem akimi drauge, laižydamas pla
329 River st.,
'
šališkiausias, neteisingiau sidėjimo bažnyčios East St. čią, naują žaizdą, vienoje pusėje snukio, kurią matomai Barney.
Plymouth, Pa.
— Pašauk ją čia, — tarė Sikes, prisipylęs stiklą deg
sias; jo pasiimta tema buvo Louis, III. ir dirmavonė. Ton išsinešė iš kokio neseniai atlikto susirėmimo.
1 \ V
sunkiausia, bet į jos apdir iškilmėų yra širdingai kvie
— Gulėkie tu žalty, gulėk ramiai! — tarė p. Sikes, tinės. — Pašauk čia.
Juozas
Podžukynas,
čiami
lietuviai
iš
St.
Louis,
Barney
bailiai
pažiurėjo
ant
Fagino,
lyg
klausdamas
bimą įdėta kuomažiausiai są
ūmai pertraukęs tylą.
1338 So. Canal St.
Mo., Collinsville, III., Benld.
žiningumo.
Ar tai jo mintįs buvo taip gilios, kad joms kenkė daleidimo, bet žydas nieko neatsakė, tik išėjo nei nepakė
Chicago, III.
lęs akių ir bematant sugrįžo vezdamasis Onytę, kuri buvo
Knygutė sutaisyta ne III. ir Livingston„Ill.
šuns
vėpsėjimas,
ar
gal
jo
jausmai
taip
buvo
susipainioję
Su pagarba
tam, kad padėjus savamokšsu svajonėms, kad jų atitaisymui reikėjo spardyti nekal pasipuošus skrybėle ir žiurstuku, taipgi rankoj’ laikė
Dom. M. Andrulionis,
Kun. J. A. Gadeikis. tą gyvulį, — tai ginčo ir spėjimo dalykas. Bet kokios ten gurbelį ir raktą, — viskas kaip reikia.
liui susipažinti su tiesa, bet
65 Davidson st.
— Jau suradai pėdsaką, Nancy, ar ne? — užklausė
tik tam, kad padarius iš jo
nebūta priežasties, pasekmė išėjo tokia, kad Sikes už
Lowell, Mass.
Sikes, paduodamas jai stiklą.
“pirmeivį”. Toji aplinkybė
keikęs spyrė šunį koja.
į
PATARIMAI GIRDANT
— Taip Bill, — atsakė mergina, gerdama: — ir man
ir sumažina šito išleidimo
Paprastai šunes nemoka keršyti už skriaudas, kurias
Ant. Tuškėnis Box 116
KŪDIKIUS PIENU.
vertybę.
nukenčia nuo savo ponų; bet kadangi p. Sikes’o šuo turė jau tas viskas pusėtinai nusibodo. Vaikėzas vis dar serga
Plymouth, Pa.
i
jo vienokį su savo ponu būdą, o gal tam akimirksnyj’ bu ir guli vygėje, ir...
— O, Onyte, brangi! — sušuko žydas, pakėlęs akis.
Geriausiu kūdikio maistu vo po smarkia huskriaudimo įtekme, — gana to, kad ilgai
Ar žymus sutraukimas rudų žydo skruostų ir užmer Julius Bukantas,
yra motinos pienas. Kad ir nelaukdamas įkabino savo dantis į vieną pusčebatį. Smar
94 Blackstone st.,
jo neužtektų, tečiaus ji pri kiai jį pakratęs, šuo tuoj atsitraukė, išvengdamas tokiu kimas jo įdubusių akių buvo pasarga Onytei, kad perdaug
nešnekėtų,
—
tai
dalykas
mažo
svarbumo.
Gana
to,
kad
Boston, Mass.
valo atiduoti kūdikiui visą, budu smūgio misinginiu indu, kuriuo p. Sikes norėjo pa
ji ūmai susilaikė ir kelis syk meiliai nusišypsojus į Sikes’ą,
J. Ješkev,, Brooklyn, N. kiek turi. Kitu jo valgiu tu taikyti jam į galvą.
Kokiai dešimčiai minutų
Jonas Ramanauckas
Y. —
Ne viskas, ką mums retų buti tam tikrai sutaisy
— A, tu drįsti įkąsti, ar taip? — tarė p. Sikes su atkreipė šneką ant ko kito.
praslinkus,
p.
Faginą
paėmė
smarkus
kosulys,
laike
kurio
135 Ames st.,
atsiunčia korespondentai, tas karvės pienas. Karvės griebęs lazdą viena ranka, kita išsitraukęs iš kišeniaus
Onytė
apsisupo
skepeta
ir
apreiškė,
kad
laikas
jai
eiti.
P.
Brockton,- Mass.
galima talpinti “Drauge”. pienas yra geriausia užmai- didelį lenktinį peilį, kurį tuoj’ atsilenkė. — Eik šen, tu
Sikes,
kuriam
išpuolė
eiti
galiuką
tuo
pat
keliu,
išreiškė
Pasitaiko taip, kad uoliau na motinos pieno.
gyvas velne! Eik šen! Ar girdi?
B. P. Miškinis,
norą eiti drauge; ir juodu nuvėjo sykiu, o paskui juos nesiųjų musų laikraščio palai
Šuo
be
abejonės
girdėjo,
nes
p.
Sikes
ištarė
tą
sto

Box 124, 35 Arthur
kytojų raštai neranda vietos Dabojimas karvės pieno. riausiu balsu, storos savo gerklės, bet matyt nejausda pertoli sekė šuva, kurs tuoj’ išlindo iš kiemo, kaip tik jo
Montello, Mass.
pas mus. Tai-gi ir Tamstos Turėk lauke uždengtą mas uoto turėti perplautą gerklę, jis pasiliko ant vietos, lamo negalima buvo užmatyt.
Sikes’ui išėjus, žydas iškišo per duris galvą, pažiu
korespondencija
netilpo baksą ir tegul pienius deda urgzdamas da baisiau ir pagriebęs lazdos galą, krimto ją,
F. B. Versocky,
rėjo paskui jų, pagrūmojo kumščia ir ištaręs baisų keiks
“Drauge”, nes netiko spau jin bonkas ar kitokį indą su kaip laukinis žvėris.
257 So. 33rd st.,
dai. Visokie Perkūnai, žino pienu. Nelaikyk pieną ilgai
Tas pasipriešinimas da labiau sukėlė p. Sikes’o pa mą, ir biauriu šypsojimu, grįžo prie stalo, kur tuoj’ įkniu
So. Omaha, Neb.
ma, gali šnekėti Brodklyno ant saulės, prieš paimsiant giežą. Atsiklaupęs ant kelių jis nožnūai užpuolė ant šu bo į užimančius puslapius “Gaudymas piktadėjo”.
Tuo tarpu Oliveris Tvvistas, maža sapnuodamas, apie -Stanislovas J. Šaban,
salėse, ką jiems seilė ant lie jį stubon. Nemaišyk šviežio nes. Šuo sukinosi į visas puses, urgzdamas ir lodamas;
žuvio atneša, bet jeigu pra pieno su senu. Nelaikyk pie žmogus lindo prie jo, mušė ir keikė. Kova jau daėjo iki tai, kad taip netoli buvo nuo linksmojo pono, buvo beei
Box 239, Lewiston,
nąs
i
knygi/
krautuvę.
Paėjęs^
iki
Clerkenvvell,
jis
nety

no
arti
srutynės
ar
kitos
kalbose yra mokinami nemo
tam, kad vienam iš jų butų buvę keista, kaip štai netikė
smirdančios
vietos,
bepilk
tai atsidarė durįs, šuo bematant išsprūdo, ir paliko p. Bill čia pasuko gatvėn, kuri nevisai jau buvo pakeliu, bet nerališkumai, tai juk rodosi,
Pr. F. Juškeviče,.
patėmijęs
savo
klaidos
iki
nepraėjo
pusės
kelio,
ir
žino

pieno
blėšinėn
pinu
išplikiSikes
’
ą
lazda
ir
peiliu
rankose.
Nęw Yorko vra badai p. An131 Jackson st.,
damas,
kad
ji
galutinai
nuves
jį
iki
vietai,
jis
nusprendė,
thonv Comstock, kursai pri- siant ją verdančiame vande
Senas priežodis sako, kad palaikymui peštynės reikia
Lavvrence, Mass.
kad
nėr
ką
grįžti
atgal.
Ir
taip
sparčiai
ėjo
tolyn
su
kny

daboja, kad niekas netvir- nyje per 10 minutų.
dviejų įpatų. Šuniui išdumus, p. Sikes bematant perkėlė
goms po pažaste. Beeidamas jis mislijo, koks jis dabar
Visados pirk geriausią. vaidą ant naujai atėjusiojo.
kinfų nekaltų ir dorų žmoJonas Galeckas,
Niekad nepirk iš krautuvės
— Po kokių velnių tu kišiesi tarpu manęs ir mani linksmas ir laimingas ir kiek duotų, kad tik pamačius
109 So. 3rd st.,
biedną
mažą
Dicką,
kurs
alkanas
ir
sumuštas,
gal
karčiai
arba
vežimo,
kurie
nečvsti,
Jei turi kokius abejoji
šunes? — tarė Sikes, pašėlusiai užsimojęs.
Brooklyn. N. 7.
verkia
šią
valandą;
kaip
štai
prie
jo
prišoko
jauna
mer

arba
kur
musės
randasi,
ar

mus apie tikėjimą, geriau
— Aš nežinojau, mano mielas, aš nežinojau, — atsa
✓
gina ir garsiai suriko: “O, mano brangus brolelis!”. Jis
siai nueiti pas savąjį kle ba kur bonkos, blėšinės, ki kė Faginas, nes tai jisai inėjo.
Kun. A. Ežerskis,
boną ir ^siklausti paaiški tokį indai ir pardavėjų ran— Nežinojai, tu nublankęs vagie! — šniokštė Sikes. da nespėjo nei suprasti, kame dalykas, kaip dvi rankos , 5447 S. Wood st.,
drūčiai apkabino jo kaklą. ,
nimų. Šiuo tarpu tiktai, tiek^’ltos yra necvstos.
— Ar negirdėjai beldimosi?
- Chicago, TIZ.
• vi •_____ _
•
_ i.y'
laiV-ulr
— Palauk! — rėkė Oliveris, nesiduodamas. — Pa
Visados laikyk
pieną už
— Nei jokio balso, kaip aš gyvas, Bill, — atsakė žy
paaiškiname,
jog
dūšia atsi•  Yiearlno
leisk mane; Kas tu per viena! Kam tu mane sustabdei?
randa žmoguje tą pačią va dengtam^ inde. Nepalik in das.
— O, ne! Tu nieko negirdi, — atrėžė Sikes, bianriai
landą, kad žmojji^^ kūnas dą neuždengtą. Laikyk pieToliaus bus.
Scka ant 7 puslapio.
išsišiepęs. — Šliaužinėji, kaip Žaltys, kai iįeks negirdi,
. A rtesAteitininkai’

yra

pilni

energijos, prakilnios dvasios

pasišventimo
yra

viltis,

veiks

bą

ir

iki

kad

ir

gero

darbo

laiuiįs,

galo

ir doros.

jeigu

Tatai

daug jie nu

kad

jųjų

dar

vaisius

Dievas

tiktai

ištvers

tame

pradėtame

Redakcijos Atsakymai.

nius

teikti

paaiškinimus

gali su

daktarai.

Oliveris Tvvistas.

DRAUGAS
iią ąnt ledų; geriausias pie|>nas pages į kelias valandas,
jeigu taip nedarysi. Jeigu
huegali nusipirkti šaldytuvą,
Įgali turėti aisbaksį už maIžiau nei 50 centu, kuriame
kūdikiui pienas gali būt lai
komas šaltai, ir tik 5 centai
liškašėiu kasdien už balą.
Nusinešk kvortinę pieno
»onką pas blėkorių ir liepk
Baili padi/rbti blėšiny 9 coliu
Įdianietre ir augščio kaip bon
ka. Viduriu indėti antrą ci
lindrą, mažesni, diametre už
prmutinį, į kurį lengvai į?istum bonką su pienu. Vie
ta tarp abiejų cilindru ski
nama ledui. Keikia padirbti
r tam panašu užvožą. Pas
ini eik pas grosciį ir gauk
paprastą baksą, keturis eo
lus gilesnį negu padirbta
kiekinė ir tokio didumo, kad
Iš visu pusiu butu keturi co
liai tuščios vietos, kuomet
lekinė įdėta. Taipgi gauk
m pat pielavinų. Parsineis namo, sudrūtink viršaus
uitas, prikalk du skuros
šmotuku, vieną’jų galą prie
piršaus, antrą prie sienos,
;ad padarytų nekaipo zovies

kus. Tada prikalk bent 50
eilių laikraščių ant viduri
nės pusės uždangalo ir baksas užbaigtas.
Dabar įpilk skrynutėm pie
lavinų tiek, kad įdėjus blo
kinę galima butų užvožti
baksą, toliausvpripilk piela
vinų aplink blėkiny iki liuk
sas bus pilnas. Paskui su
daužyk ledą ir supilk blėkinėn tarp abiejų cilindrų, įdėk bonką su pienu, ir šaldy
tuvas gatavas.
Kas rytas ištrauk blėkiny
ir išpilk vandenį. Sudaužyk
daugiau ledo ir pripildyk
juomi tuščią vietą.
Kad blėkoriai žinotų, kaip
tokios blėkinės padirbti,
kiekvienam jų davėme gerai
nupieštą pavyzdį tokio aisbaksio.
Nelaikyk . pieną ilgiai;,
kaip 24 valandas, nors jis ir
butų saldžiu, nes pienas pa
genda pirm surūgsiant.
Kuomet reikalauji pieno,
tai pirmiausia nusimazgok
rankas ir nušluostyk čystu
rankšluosčiu bonkos kaklą
pirm išlipsiant kamštį, kurį
reikia atsargiai pakelti ir

Honover Bretving Co.

y
S

Grynas
S

Elius, Alus ir porteris.
TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.
Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
dirbamą. Sandėliai Buttomvood, Wilkes-Barre ir
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.

Emil Malinauskas, rManageris ir Prezidentas
Abu

telefonai.

giau vandens piene. Napra- parodymai Seredomis, 3 vai. skirtingi žmonės. wilkessBarre Mine Drill Co.
skiestas pienas neturėtų būt popietų. Telefonuok pas
Nekurie žmonės visai ne- ’v’
duotas kūdikiui, iki jis bus Miss Kae. Bell telefonas 782
nori parodyti savo žmonis- *
metų senumo. Visados ge —K; Žmonių—4074.
riau padaryti pieną skystės Heights Sėdybos Stotis, ku"‘" Pavargėliams, kiti gi,
imi, negu palikti per riebiu. Oeorgetown.
Motinu susi, pvisadi;8
|
||
Niekad nečėdyk pieną žin- rinkiniai ir demonstracijos:ti. Jie vis išranda šiokiu
dvmo bonkutėje vaiką pa Utarninkais, 3 vai. popietų. tokią pagelbą kiekviename
penėjus. Atvirink vandenį Telefonuok pas Miss Edell. atsitikimo. Tokiems sąži- Ž»
pieno praskiedimui. Visi ir Bell Phone 649—J.
n i ilgiems žmonėms męs duo
viskas, turinti sąryšį su kū South Wilkes Barre Y. W. dame patarimą, kad nuo nedikiu, privalo būti čysta. Pa C. A. Stotis, Waller Str. Mo
malimo, vėmimo, skaudėji
girdžius vaiką, išplauk bon tinų susirinkimai ir paaiš
kutę pirma šaltu vandeniu, kinimai Utarninkais, 3-čią mo viduriuosi*, ir kitokių
paskui iššutink karštame su vai. popietų. Telefonuok pas jie privalo vartoti Trinerio
priemaiša karbono sodos.
Miss Kae. Bell telefonas 782 Amerikonišką Elixirų is Li- j£ęS padirbame visokios
Kūdikio gerkly užlaikyk —R; Naujas—4074.
tter Vyno. Tai yra geriausia rŲŠies tulšes. Jeigu nori sučystai. Jeigu vemia arba ei
St. Leo’s Parapijos Mo gyduolė. Jis'sušildo kūnų, I čėdyti darbo ir laiko, reikana
laukan
tris
ar
keturis
sy

padeda greitesnei kraujo lauk
Kaip kūdiki penėti.
kius į 24 valandas duok jam kyklos Stotis, Hartford St.,
Nušluostyk viršų bonkos ricinos. Sulaikyk 24 valau Aslilev. Motinų susirinki- cirkuliacijai, panaikina skau Papky’s naujo patento
pype maszinos,
arba puoduko kraštą su vys doms visu penu.' o duok ku- mai ir demonstracijos Silba- dėjimu, sustiprinu pilvu ir
tu skuduru prieš pilsiant pie dikiui gerti ikvalei gero van tomis, 3-čią vai. P. M. Tele sureguliuoja malimą. Jį tai
257 E. Market st.
ną.
dens. Visados išmintinga ku fonuok pas Miss Kae. Bell pogi reikia vartoti nuo nerWilkes-Barre, Pa.
Karvės pienas turi būt; dikiui apsirgus tuojaus pa telefonas 782—K; Žmonių— viškumo, urnų skaudėjimų,
praskiestas vandeniu. Juo šaukti gydytoją, o nemanyti, 4074.
šalčio, galvos skaudėjimo,
kūdikis jaunesnis, juo dau- kad vėmimas ir viduriavi Vedamos Wyoming Valley
dieglių, anemijos ir kitokių į Visi iškaitykite
mas paeina nuo dantų augi
Draugijos.
nedagalių. Aptiekose. Jos.
mo.
Triuer, 1333—1^39 So. Ash
Šie visi patarimai yra pa
Teelin^’’Fit’"Every Day duoti raporte Uhiladlephijos
land avė., Chieago, III.
Influenzos arba irmeKomisijos. Toji Komisija su
dies užpuolimai naktimis
įsideda iš labiausia mokytų,
arba kosulys ir die
gimai jūsų raume
vyrų, vadovų sukelto visose
nyse iš nusidirbi-"
Suvienytose Valstijose ju
mo, nepaguldys
dėjimo apsaugojimui pieno!
jus, jeigu turėsit_
Jaučiuosi kaip naujagimis
Pn. Jos. Hejhal iš East Jordan, Mich., prisiuntė
sankrovų ir jo pristatytojų
Dr.
mums
sekantį
laišką:
Smagu
man
pranešti, jog sulyg Jus pabarimo ėmiau tūlą
nuo nevalumo.
laiką Severos Gyvasties Balsamą, ir tikrus stebuklus jis padarė, Dabar jaučiuosi
EDWIN B. MORGAN,
.w
drutu ir sveiku, nekaipo atgimęs”.
bendras pirmsėdis Sanita
riškos Komitės.
U. M. NICHOLS,
Sveikatos Oficierius.
savo namuose ir
tuojaus imsite
'
-------vartot. 25c. ir 50c. aptiekose.
Išmok kaip užlaikyti ir ge
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų.
rai praskiesti pieną ku
F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, Re» York
Rūpesčiai, darbas virš pajėgų, jėgų nustojimas ir kitos
dikiui
F M Richter’io Conco Pillės yra geros nuo
fe
Į/į 3
viduriu sukietėjimo. 25c. ir 5Uc.
priežastįs padaro tai, kad žmogus išrodo senesniu, negu
Pieno Demonstracijos stoyra. Pažiūrėjęs veidrodin, matai raukšles, išblyškimą, in----8
' tyje.
|
dubusius veidus, pailsusį veidą. Daryk ką kiti daro ir imk

bėgančiu vandeniu nuplauti
prieš užvošiant. Išmazgok
bonkas pirm sugrąžimo jas
pieniui, pirma šaltame, pas
kili karštame vandenyje su
muilu ir gerai išplovus apvožk bonką čystoje vietoje
išdžiūvimui.
Kasdien ati
duok jas pieniui, ir nevartok
pieno puodukų kam kitam,
kaip tik pienui.
Laikyk pieną bonkoje, kol
neprireiks jo, prireikus tik
tiek imk, kiek reikia tam sy
kiui. Sykį paimto ir ant oro
palaikyto pieno nepilk at
gal bonkon, nes sugadįs vis
są pieną.

!

s

Isz Pittstono

SECOND WARD HOTEL

“Draugą”

Centro Stotis, 190 East
Northampton St. Atdara kas
dien nuo 9—10 A. M. Moti
nų susirinkimai ir paaiškini]
mai Četvergais, 3 vai. popie
tų. Telefonuok pas Miss
Blaekburn, Miller’s Market,
Bell Pilone 374—K; Naujas
Dr. O’Malley, Specialistas.
Phone 1524—K.
Brookside Kindergarten
RUPTURA
Stotis, 809 N. AYashington
Išgydyta greitai, be pa
St. Motinų susirinkimai ir iš
vojaus ir ant visados.
Diržai numesti ant visados.

Geriausi Importuoti ir naminiai
Visiškas gvarantuotas išgydo
Vynai, Likieriai, Alus, Cigarai ir
mas
rupturos (abiejų ličių), senų
t.t.
454—456 MAIN ST.

ar jaunų nepaisant, kaip ilgai ser
gate, gydau be peilio.
Pirmos klesos karietos
Dr. 0’Malley naujas spasabas
ir arkliai parsamdymui ir gydimo yra visai nepavojingas,
piauątimo, be skausmo, be ope
grabinio ofisas prie Russell be
racijos, be atsitraukimo nuo už
gatvės.
siėmimo.
Nereikia jokių diržų kada išgy
Edvvarsdsville, Pa.
dau. Gvarantuoju užganėdinimą.
Naujas telefonas 8041.
Dėkingi žmonės prisiuntinėja
Bell telefonas 9294-R.
padėkavones kas dien. Suvirs 500
ligonių išgydžiau praeitą metą.
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Kampas E. Market ir Hancock Sts.

VVILKES-BARRE, PA.

.

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų pinigų ir ima pinigus ant sučėdyjimo nuo dolerio ir augščiau.

į Siunčia

pinigus in visas svieto ša
lis.

Atdara nuo 9-nių iš ryto iki 3-jų po pietų; subatomis—
nuo 9-nių — 12 ir nuo 7 iki 9 vakare.

I VU Ą T
t
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Dr. Alex. O’Malley
158 Washington St.,
WILKES-BARRE, PA.

Kur lietuviškai ir lenkiškai su
sikalbama ir susirašoma.
30 metų daktaravi
j mo.Suviršum
Mieste Wilkes-Barre musų
'K glaunas ofisas. Prisiųsk 2c. mar
Z kę, o gausi knygutę apie rupturą
v dykai.

Severas Gyvasties Balsamas
Paaštrina virškinimą.
Prašalina užkietėjimą.
Pataiso jeknų negalavimus.
Apveikia silpnumą.
Paturtina kraują.
Priduoda žmogui naują gyvenimą.

Keliamas lietuvių iš Jer
sey City, Hoboken ir Sbady
Side, naudai Sv. Onos lietu-’
viškos parapijos Jersey
City, N. J. Atsibus 8 liepos. I
subatoj, Balchvin Park, Bal-j
dvvin avė ir Ncvvkirk st.. I
Jersey City, N. J. Prasidės
2-rą valandą popietų.
Inžanga 25c. Priveža prie
Parko Beit Line karai.
Labai maloniai užkvieeiame visus lietuvius iš apylin
kės.
Parke yra visokių žaislių
(zobovų).
Grajįs puiki muzika ant
triubų. %
Komitetas.
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Nedaleidžia anksti pasenti.

M:;

Kaina 75 centai.

Greita pagelba

Gamta reikalauja,
Didelis Piknikas!

ALCOUOl,

lEi Slomacb Tablete

kad ikvalei miegotum laike 24 valandų.
Ar miegi? Jeigu turi silpnus dirksnius,
suerzintus, tai negali miegoti kaip reikia.

Severos Nervotonas

geidžiama, kuomet turi reumatizmo skau
dulius, raumenyse ar kauluose, arba nu
garkaulio skaudėjimą ir neuralgiją. Taip
greit gelbėti.

Severos Aliejus sv. Gothardo.

atnaujina pailsusią nervų systemą, nura
mina suerzintus dirksnius, sugrąžina
jiems jėgą, duoda drūtą, atgaivinantį
miegą.
Doleris bonka.

Jis pasiekia skaudulio vietą. Nieko dau
giau nereikia, kaip įtrint delnu aliejų ir
aprišt skaudamą vietą.
Kaina 50 centų.

Severos Vaistai parsiduoda kiekvienoje aptiekoje. Pirk tik Severos, o kitokių ne*

imk, kokias Tau duotų.

Daktaro patarimai dykai; rašyk pas

W. F. Severą Co.

CEDAR RAPiOS
IOWA

K
r»t

m
H
M
M
IMI

1 doleris, IŠBANDYMUI AR REI
KALAUJI SVEIKATOS

Prašau prisiųsti man išbandymui 1
esi patrotijęs sveikatą ir miar esi silpnas, nerviškas, be dol. vertės baksuką “Naujausių Ner
jįos, jeigu kenti skaudėjimą vi- ,
inkstuose, turi skaudėjimą ke- ' viškų Pigulkų”.
lies ir šonuose ir krutinėję,
Tat Mį persidirbęs, arba kenti nuo Vardas .............................................................
lystės klaidų, bei privatiška slapta
|— tai fctsiųskie man savo vardą, o '
risiųsiu per pertą baksuką naujau- Gatvė ir No.....................................................
Išmdimo “1Nerviškų Pilių” vertės
Įlerį dykai.
Miestas ............................................................
naudojimui per 10 dienų šitas pijeigu busi persitikrinęs, kad jos |
Taippat kuris drauge reikalaudamas
I
sugrąžino sveikatą, mitrumą ir
pilių prisius 10 centų markėmis, tas
jogas, tada prisiusi man 1 dolerį,
pirmiau nereikalauji mokėti nei į apturės Dr. F. Hartmanno, naujai pa
jo cento, kolei persitikrįsi, kad pi- j rašytą išleistą knygą po vardu Nauja
js yra pilnai geros,
rašyk vardą ir adresą ant žemiau | Metodą. — Šita knyga aprašo, kaip
lių linijų ir prisiųsk man, o aptu- kraujas cirkuliuoja, po žmogaus kūną
liaksuką vertės 1 dolerio pilių, per ir apie visokias ligas. Reikia adresuoti
Iškirpk apgarsinimą.
kaip viršui Dr. F. Hartmann, 231 E.
Hartmann,
14th st., New York.
F,, lšth st., New York City, N. Y.

—j

Išrodai senu?

Be peilio ar operacijos.

Frank Burba Savininkas.

HEIGHTS DEPOSIT BANK

s

Expel!sn

GLENON’S
vertas
* Gėrimo.

•» H H-H'g

į

Naujausias Importuotas Fonografas dykai.
Bus duetas kiekvie
Kas reikalauja
vienam
kas
nupirks Į
austinių
(krajavų) škaplierių
pas mus Rusiško Teka
Panos Šv. ir Šv. Traieėa, gali gau
ko nž $6.00.
Nieko nne jūsų dau ti pas mus visada. Męs išdirbame
gisus
nereikalaujan. ir reikalaujantiems pasiunčiam
tik
kad patartum i te
porą ant pažiūros.
savo draagams pirkti
iš musų firmos tabaką
Mrs. A. Smailienė,
Aitas inportuotas Fo
2737 E. Pacific St.,
nografas yra padarytas
Philadelphia, Pa.
ii geriausio metalo, turi
didele nikelinę trinbą
ir labai gerai skamba.
Turėdami musų
Fono
grafą galite surongti aa
mie puikų muzikos koa
šertą.
Užsuksite tik mašinė
lę, uždėsite volinką, ir
galėsite išgirsti
gra
žiausias tautiškas, darbininkiškas ir kitokias dainas, ištrunkąs iš operų ir ope
rėžių, žaidimą visokių instrumentų pavienių ir orkestrų. Klausant tai viską
bus malonu ne tik jums ir jūsų šeimynai, bet ir jūsų pažystamiemk tr kai į
mynams. Musų Fonografas yra geriausias, koks tik dabar gali bnii. Męs
duodame jums tą Fonografą suvis dykai. Prisiųskits tik 50c. markėm ir męs
atsiųsim jum geriausio Rusiško Tabako už 00. ir tą Fonografą drauge su va
leliais ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėję per Ezpresą, užmokėsit,
likusius 05.50.
Ai dovana yra suprantama i» puiki, nėra šia jokios rizikos, taigi šaudo
kitėa, pamatysite, kad busite užganėdinti. Pasarga: prašomeneeuly^st^nn
sų firma sa kitom.

ENeLISH ASIATIC TOBACO C0, IIH15 F. 7th SL topt W. Ncw Y«rk, VY

Skaityk ką čia rašo.
Matai kitus žmones gražiai pasirėdžiusias,

tai norėtųsi ir tau taip pasirėdyti, ale sakai kad
Jeigu pirksi kitur,

daug reikia pinigų,

tai tau brangiai atsieis, o jeigu ateisi pas Ro-

sentbal’ų, tai už 15 ar 20 dol. gausi tokį pat
siutų, kaip kitur užmokėtum 30 ar 35 dol.

Užeik, tai persitikrinsi.

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVĖS,

South Main SL,

Wilke«-Bai*re, Pa.

i

d

DĖAUGAS

Kas tai yra blaivybe?
‘ ‘ Nuosaikus pataikavimas
apetitui” yra geras, aiškus
išguldymas.
“Išmintingai valgyti ir
gerti” kitas'pasakytų.
Blaivybė reiškia susilai
kymų. Ir tik peržengimas
susilaikymo rubežiu užken
kia.
Nekenkiantis bet sotinan
tis gėrimas, kaip

STEGMAIER’O

Plymouth National

BANK.

Mahanoy City, Pa.
!fgh

$190.000.00.

S
.°«AUOYSTfc
VARDO

i
j

JONAS KARBA USKAS

UŽDĖTA 1864.

Man paveatua dar
bus atlieku artis
tiškai.

visokiu ženklu*
draugystėm,
o y-j*
*
Kasininkas.

21 North Main St, Pottsville, Pa.

------

,
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,
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KAPITOLAS
PERVIRŠIS

i*
*
*
į

Drabužiu, čeveryku ir vyru galianterįjos
krautuve.
Turi gerą patyrimą vaizboje ir parduos tau viską
pigiau, negu užmokėtum už tą patį daiktą dideliame
mieste.
Pirkdami pas Joną Karbauską, galite sučėdyti
pinigo, nes-nereiks mokėti už strytkarį ir nereiks to
li važiuoti.
■>

Siunčiant pinigus, čekius,
Geriausias Lietiivys
arba “Money Order”, siųsFOTOGRAFlSTAS,
ant adreso:
-—
____ j
“DRAUGAS”,
Naujas Telefonas 1070—E.
314 East Market St.,
20 E. Market st., Wilkes-Barre, Pa
_
Wilkes-Barre, Pa.

Main str., Nanticoke, Pa.

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.
s

Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atskyrium. yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.

d d/
i! d/
d, d/
SI/SI/
SkSk
sksų
did/
SI SI/
sisiž
d-dž
SI/ dr
si/SI/
SI/SI/
dždž
SI/SI/

c,

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
Perdėtinės šiuo antrašu:

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
I

POTTSVILLE,

71 PUBLIC SQUARE,

REV. s: PAL’TIENIUS,
, Pa.

IVilkcs-Barre
Depcsit & Savings

B A NK,

Maloniai kviečiame visus atsilanyti pas mus.
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Galima gauti

„Draugo” Spaustuvėje.

**

MS3

w»
(M»
OMO

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES
PO VARDU

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“

0>(b

IR

o>(b

“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”
Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis insteigimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas

Kapitolas

-

Perviršis

-

Depozitai

-

$ 150.000
- $450.000
$2.625.000

4557

So.

Kun. A. Staniukyną,
WoodSt.,
CHICAGO, ILL.

Moka 3-čių nuošimtį nuo sudėtų
Joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatomis nuo
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8.
.
Galimą susikalbėti lenkiškai ir
lietuviškai.

DRAUGO”
—I
J- F.

I---------------------

Gimus,

Pas ji galima gautį
iti vis
visokiu
torielku, bliūdu, stiklu,
tikiu, puodu, liampu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu. Yra iš
ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti.

Atmm. CUcms:

Gerb. 0. P. BECHTEL, Prez., A. W. SELTZER, Vice-Pr.,
/
C. H. MARSHALL, Kasierius.

KAINUOJA PO 10 CENTU.

S

WILKES-BARRE, PA.

Ta knyga yra atebulrllnga ir aluata yra tyk dėl vyru.
Knyga ta praatais, aupraataia žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, iaigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili,nubiegimaaieklos, patrotitu atypribe,pučkua
ir kitus išmietimua,
negromulavima,
patrotitu
atypribe, pylva, kiapenp, Inkstu ir pūsles Ilgas, romątitma, gonorrhoea arba triperi, nanjai Įgautas lygas,
strietura irvysasvyru lygrs, gal būti išgidotraa sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl jua
kentat ir kaip galėt galutinaj iaigyditi. Knyga ta yra
kra'čtnvž žinios, katras ture žinoti kožnaa vedea arba
nevedes vvras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras ataydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adreaa ant
žemiaua paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER A CO.. I. >0S 22 Fičtli

Gali pradėti pasidėlioti, jei tnri $1.00.

„Degtne” ir „Katrute.Vy

\

Vysai Dykai Del Viru

Nuo padėtųjų pas mus pinigu gausi 2 nuošimt., jei
padėsi trumpam laiui, 3 nuošimti, jei šešiems mėnesiams,
3 ir pusę'nuošimt. jei padėsi vieniems metams.

VAIZDELIAI VARDU

Adresas:

50,000
KNYGŲ

PA.

*

IŠĘJG IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI

arba šv. Raštas išleistas.
Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas.

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Cor. Elm & Main Str.,
Plymouth, Pa.

Merchants National
Bank,

♦

Brooklyn, N. Y.

«a

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDEJIMAS,
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

STANKUS

Nuo 9 Iki 12, nuo 2 iki 4 p.p. ir nuo 6 Iki 8 vak. Nedfll. nuo 1 iki 5

VABNAOEBIS,

BEV. V.

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.

i&oa
KIttiJTOKD

0-:

VgT“Valandos Ofiso:

GYDAU DOVANAI

*

312 So. 4th St.,

Ypatingos Gyduolės.

Chicago, III.

iq Notas

HIEDNU8

Ūmiom Ticket Agency,

Imantiems daugiau kaip vieną eg
zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis.
Gaunama pas:

ST. CASIMIR’S SEMINARY,

6700 Rockuiell St.,

Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaistai negal pagydyti kaip tai: augimo vėžio
svilvyje ir visoaių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai būtų pūslėje, inkstuose, kepenyse ir žar
nose, viską tą su pagelba operacijos galima prašalinti kuogeriauslal ir už menką mokeetj. Da
rau taipgi operacijas ant kaulų, smegenų, gro ių ir lytiškų organų, kaip vyrų taip ir moterų.
Išt eelnu pritrauktas ranku ir kojų. Išgydsu su naujausio būdo operacija rupturą už menką
preką. Peital kreipkitės kiekvienoje Ilgoje jju mane. Jeigu negalima pribūti ypatiškai, tąi
parašykite ką skauda Ir kokius nesveikumus jaučiate savyj, o aš suprasiu ir ištyrus duosiu rodą,
o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, kaip toli negyventumėte: Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ar
kltoee šalies. Atsilankantiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo namini puikų llgonbutj.

203 Lackawanna Avė,
Scranton, Pa.
Taip gi turime savo krautuvėje dau
gybę visokių maldaknygių ir svietiškų
knygų visokiose Raibose.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 662.

Jeigu sergate užsisenėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagelbėt nė dak
tarai nė ligonbučiai, arba paslaptingoms ligoms, aprašykit man savo nesvei
kumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes čion eina ne tik apie tavo sveika
tą, bet labai tankiai ir apie tavo gyvastį. (Atsimink, jog kiekvienas garbingas
daktaras užlaiko paslaptį kaip ant ‘išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok,
tiyk teisybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
<ą su nurodymu kaip reikia jas vartot, už prekę labai mažą. Reikia rašyt
.rėkus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant atsakymo, nes ki
taip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalaujame gerų agentų kiekvie
name dideliame mieste ir jų aplinkinėse. Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų
gyduolių gali uždirbti nuo 50 dol. ikilfi dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame
kuogeriausią. Taigi rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas
itornikas teipgi privalo užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
tavo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikąlaudami galėtų pas
(Mi kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dovanai kokiems nors
apgavikams tose aplinkėse. Stornykai,rašykite pareikalaudami gyduolių, nes
M
geras uždarbys ir parduokite musų tyras Lietuviškas gyduoles, kurias męs
fvarąntuojame.
Rašykite po antrašu:

Mother Superior,

Nuo reum&tismo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų; nno visokių kraujo
ilgų, užkietėjimo ir neveikimo vidurių, išbėrimo, kūno niežSjimo, visokių spuogų, dedervinių
ir sliuklmo plaukui galvos skaudAjlmn, nuo širdies ligos, inlmtų, plaučių, kepenų. Nuo viso
kių nerviškų Ilgų, neuralgijos, drebėjimo sąnarių, nemiegojimo ir išgąsčių; nuo greito nuilsi
mo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo Ir nuo visokių slogų. Nuo visokių užkrečiamų lytiškų li
gų ir visokių kitokių nusilpnėjimų sveikatos. Taipgi nuo visokių moteriškų ligų, skausmin
gų mėnesinių, baltųjų, tekėjimo Ir gumbo ligų:
_
,

Adolf Blau,

Kainą $1.00.

Mėšlungio
Skausmo
krutinėję
nuo
Patrūkimo
Azma arba
Dusulio
Štyvumo sprando
Skaudėjimo
Šonuose
Rankų ir "
\
Kojų.

Lietuviškųjų Sv. Kazimero

Siunčia pinigus kas dieu iu visas da
lis svieto; taipogi perka ir išmaino vi
sokius pinigus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos
iš ryto iki 9-tos vai. vak.
Nedėlioję: nuo lOtos iš ryto iki 5-tai
valandai vakare.

garsi kardinolo Wisemano apysaka.
Vertė VYTAUTAS.

Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
į.VA\JEC2ĄZ//f

agency.

FABIOLE,

ALBERT G. GROBLEWSKI,-

Geriausia
/
Gyduolė
nuo
tjgSSS'gg’.gHBgSa'g»XS kia k " ” " «;uS'SHgaLsiaMSlBMSSSBS7«.Š
Strėnų skaudėjimo
Degimo krutinėję
Galvos skaudėjimo
Kataros
**
Užsišaldymo
V SI/
S‘ s»>
Neuralgijos
SI SI/
v SI/
nuo
lt
Gerklės
skaudėjimo
it dž

Union Ticket

i

Kurių skaitytojų prenu
merata pasibaigusi, tiems

Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubiai kreipkis pas mane ypatiškai arba
laišku, o būsi išgydytus. Jeigu kiti daktarai pripažino Ilgę neišgydoma, neabe
jok, nes aš turėdamas didet-nę praktikę ir augštesnį mokslą, tau pagelbėsiu ir
Rut"iksiu tikrai brolišką ir sąžinišką rodę. Kiekvienas iš atsišaukusiu persitikrįs, kad esu pabaigęs didesnį duktariškę mokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti
daktarai svetimtaučiai.
:: :: ::
APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI C ::

TURIU SPECIJALIŠKĄ DIPLOMĄ DEL DARYMO OPERACIJŲ

Seniausia Lietuviška Banka Scrantono
ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių
Linijų.

Juozas Szukis,7
.ggąjgg
M

$100.000.00.
$250.000.00

Didžiausia ir saugiausia
Banka mieste.
Moka 3 nuošimčius nuo
sudėtų joje pinigų.

$

KVIEČIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:

PA.

PLYMOUTH,

Sudėtu pinigu

loid’u, šąrpu, vė
liavų ir Karunu.

SWALM HARDWARE CO.,

—7—^——^————^———————

M

1

$700.000.00.
*
Męs vedame visokį lega *
lišką biznį.
|
Musų bankoj e galima |
M. A. Norkūnas susikalbėti: lietuviškai,
162 PROSPECT ST LAWRENQE, MASS. lenkiškai, vokiškai ir $
ii angliškai.
H
JOHN J. sMEYER, I

nuošimti.

gaggH aasgagigiga gigg aiasisiajgsisig:

First National
BANK,

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

patingai: kokardų
guzikučiu
metaįvairiausi geležiniai daitai, te
palai. stiklas, dūdos, plasteris, liavu, anameliotu
'Už sudėtus pinigus moka 3-čią įrankiai, sportiniai ir naminiai ir padengtu celiųdaiktai.
WM. S. Mc. LEAN, President,
FRANCIS DOUGLAS, Cashier.

47-48-49 Bennett Building,
Wilkes-Bare, Pa.

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

Vienatinis Lietuvis Iždirbejas
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vien gelbsti. Sveikas ir gar
Wilkes-Barre, Pa.
džiai kvepia.
Pareikalauk, vieną skry
UNITED STATES DEPOSITARY
nią.
Gryno maisto ženklas ant KAPITOLAS $375,000,00
kiekvienos bonkutės.
Perviršis ir nepa
dalyta nauda
490,000,00

Pabaigęs (laktai,'aką mokslą universitete valstijai
Indiana Ir baigės kvotimus augščiausiu j ir jau paskutlnėj mokykloj New York Post-Graduste MEDICAL SCHOOL 4 HOSP1TAL. kurioje specija
liškai išsilavina gydyme visokių pavojingiausių li
gų ir daryme operuoju; pabaigęs tą mokslą įgauna
Vardą angštu, illdzlt daktaro. Dr Ig. STANKUS,
per kiek laiko buvo miestam daktaru Indlanapolis, Ind., kur turėjo dnlelę prakt ikę gydyme įvairių
ligų, atlikdamas savo užduotį kuogeriauslal ir už
ganėdinančiai, dabargi pasišventęs labui savo bro
lių tautiečių, Ir kad apsaugot juos nuo Išnaudoji
mo per nėsęžlniškus daktarus, įrengė savo locną
naminį ligtmbūtj Ir:

K

M. A. Norkūnas,

GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M.D.

t

S
S

Šitoji Banka prižiūrama
Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius
nuo sudėtų pinigų. Galima
susišnekėti lietuviškai.
G. N. Postlethwaite,
iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

DIDIS

Office Nevv Telephone 37.
Residence 1100.

Merchants i > Lietuviu Advokatas.
Banking > Jonas S. Lopatto
Trust
Company,

Kapitolas su perviršiu
$165.000.00.

PUBLIC SQUARE

Wilkes-Barre, Pa.
Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

_ _

..draugą,”

.

ALAUS pįrsį National Bank

STEGMAIER BREWINfi CO.

“TTTTTvTA

ji

Užsirašykit

SPAUSTUVE
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

102—104 S. MAIN ST.,

Oslntinan Tami-tt: l agal Tamisios prižariieima, ai norlečjan
joz Tamista prielcstumsi man vjaai dykai všna jnaa knjffadel vyra.

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

WILKES-BARRE, PA.
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Adresas;........................................................... Ateitas
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The BENEFICI AL SAVINGS FUND S0C1ETY
1200 ir 1202 CHESTNUT STREET,^ H
PHILADELPHIA, PA.
Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metuose.

Nuošimtis 3.65 metams.
PAMATINIS KAPITOLAS — trylika milijonu doleriu.
SUDĖTU PINIGU — vienuolika ir tris čvertis milijono
doleriu.
PERVIRŠIS — vienas ir viena čvertis milijono doleriu.
Depozitoriu suviršum trylika tūkstančiu asmenų.
««
DEPOZITUS PRIIMAME PER LAIŠKUS.
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IGNOTAS J. DOHAN, Prezidentą..
ANDRIUS J. KEEGAN, Vica-prezidantas.
AI.FRF.D J. MIJRPHY, Sekretorius ir Kasininkas.
ANT ANA 3 HURST, Eaq-. Patarėjas.
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L. RAUCHUT
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Dirbtuvė Uniformų
ir visokiu reikalingu

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJ£ AUKSINĮ 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODALĮ.
B B
B.B t
B B
K.B

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai už
$b.75 žčdną. Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką
naudojami, kurie tnri daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų. Tikrai gražus la’krodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlj, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
, šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
♦•5.7.5 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, Bemokėsite nei cen
to. Męs rlskuojame viską. Auksinis
grandinėiis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:

l

daiktu

75d

EK0EL8I0R WAT0H O O., DEPT. 906, OHIOĄDO, ILL

draugijoms ir

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS
KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

gi vėliavas, Kukardas,

RAIDES STATOMOS DIDELĘ-NAUJAUSIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”

ti kataliogu.

1520 N. 4 gatve

PHILADELPHIA. F
\

PIGIAI

nrkiestroms,
uždėta
1887 m. Dirbame teip

arnotus, kapas ir t. t.
Reikalaukite ilistruo-

F*

SPAUDINI

Bell Phone
4eS8 D KENSINGTON /

ADRESUOKITE

“DRAUGAS" . '

314 E. Market St

Wilkes-Barre, Pa.

