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mu už keikimą, bet, atpenč, taip mažas, nes iš minėtų gu jau išsiskirstyti ir jau šį pa na, 19) Vaitekauskaitė AIo- nusitaisyti savo laikrodžius. Oras šiltas, bet javai men
laimintumėni, nes tam, sako, bernijų atsiunčiamą tiktai vasarį laukia atvažiuojant desta. Kitos iš baigusiųjų 1909 m. miesto taryba buvo kai augę, kad lietaus trukę.
esame pašaukti, kad palai po 25 žmones.
matininko matuoti laukams; dviklėsės mokyklos mokslą nutarusi tą šaudymą panai Suvalkų gub. — visi javai,
po Sekminių.
minimą paveldėtumėm. Iš
belaukiant štai ir nelaimė stos į “Saulės” mokytojų kinti, nes tai kenkia buk ap apskritai,
geroki
(ypač
Kaunas.
Kauno
gub.
val

kitos, tečiau, pusės savo
atsitiko. Jei butų prieš me kursus, kitos žada eiti dar linkiniams namams. Užuot žiemos rugiai). Vasarojai
klausytojams primena, kad dyba gegužės 20 d. užtvirti tus—kitus susitarę, tai gal bugalterijos kursus. Šiais šaudymo miesto taryba bu tik Seinų apskrityje buvę
Lekcija. I Petr., III, 8— jei jie ką nors kenčia dėl tei no šias draugijas: Katalikų tik vienas butų nukentėjęs. metais dviklesėje mokyklo vo sumaniusi pastatyti ke ne koki.
15. — Mvlimiausieji: bukite sybės yra palaminti; todėl labdarių draugijas Rokišky
je mokėsi išviso 42 mokini. liose miesto vietose garsiai
Kruonįs, Vilniaus gub:
visi vieno numanvnio, viens tenesibijo ir auga šventybė je, Ežer. ap. ir Traškumuose, Druskininkų stotis. VasaI
, mušančius valandas elektros Musų miestelis jau sumažė
kitą paguostaisiais, brolybę je. “Kas yra, šaukia šv. Pe Ukm. ap.; Krikščionių susi- ros-vakarų geležinkelio sto Tverečius, Svenč. ap. Si laikrodžius. Bet gubernato
mylinčiais,
gailestingais, tras, kurs jums piktai da šelpimo šv. Juozapo draugi tis Parietis (Poriečje), arti parapija yra grynai lietu rius to nutarimo tuomet ne jo, visas išsiskirstė į vien
kukliais, nusižeminančiais; rytų, jei gero sekiotojais ją Šiauliuose, ir ūkio būre miausioji Druskininkų sto viška. Treti metai jau suėjo, patvirtino ir nusiuntė jį ap kiemius. Visi džiaugiasi, tik
neatiduodančiais piktuoju busite?’ Mums reik sulaikyt lius Radviliškyje, Šiaulių tis, pavadinta taip-pat Drus- kaip užbaigta daili mūro svarstyti gubernijos valdy gerai pavargo, kol perkėlė
už piktą arba keikimu už savo liežiuvį nuo pikto ir sa ap., Troškūnuose, Ukm. ap. kenikai. Kadangi Druskiniu bažnyčia, tik altorių dar nė bai. Dabar ir gub. valdyba triobas. Nuo geg. 1 d. čia po
■keiksmą; bet atpenč, laimi- vo burną nuo vyliaus, o jieš- ir Panemunėlyje, Pan. ap. kų kurorte jau prasidėjęs ra. Šis miesčiukas butų dai nutarė, jog šaudymas esąs musų parapiją darbuojasi
Inančiais — nes tam esate pa koti ramybės ir eiti paskui Be to, užtvirtinta draugija, gydymo laikas ir pradėję va lus, nes dailioje vietoje, ant pavirkesnis, nes toliau- girdi matininkas rusas, mokąs
. vadinti, idant gautumite pa ją. Ir palaimintoji ramybė įsisteigusi palaikyti Ręšei- žinoti ten daugelis žmonių, ežero kranto pastatytas, tik mas, o ir ne kiek tekenkiąs susikalbėti ir lietuviškai.
laiminimą per tėvainystę. tur būti nuolatu musą pa nių kunigaikščio Vasilčikb- tai Druskininkų stotyje va gaila, kad čia nėra mugių ir namams. Dėlto miesto tary Gintautiškius jau išmatavo.
Nes kas nori mylėti gyveni sistengimų tikslu. Tečiau vo vyrų ir moterų gimnazi saros laiku be paprastųjų jokių draugijų. Žmonės turi bos nutarimą grąžino atgal Šią vasarą dar turės išdaly
% traukinių įsakyta stapterėti žemę derlingą, tik labai iš tarybai, kad ji dar sykį ap ti šiuos kaimus: Vaiguvą,
mą ir regėti geras dienas, čia nėra kalbos apie žemiš jom.
Narkūnus, Dijokiškį ir Da
vieną minutę ir greitiem- sidalinę. Vertėtų jiems eiti į
tegul sustabdo savo liežuvį kąją ramybę, liuosą nuo prie
svarstytų.
bintą. Kai-kur prieš išsiskir
Naujieji Švenčionis, Viln. siems traukiniams No.No. vienkiemius ir taisyti ūkį.
nuo pikto, ir jo burna tegul šų, vargų ir kentėjimų. Kas
“Blaivybės” siaut kįla maištas, ir nere
nekalba vyliaus. Tegul atsi- gal būti nuo jų liuosas? Ra g. Šis miestelis visai dar jau 15, 16.
bet apie tai, matyt, negalvo Aleksoto
tolįs nuo pikto, o tegul da mybė, kurios męs reikalau na s, nes pirm pra vedus čia Naujas laikraštis. “S. Z. jama, nes jie labiau rūpina valdybos narius: kun. Ra tai atvyksta policija malšin
Labiausiai moterėlės
ro gerą; tegul ieško romvbės jame, ieškome ir kurios siaurąjį geležinkelį beveik Tel.” praneša, kad p. Am- si išeivvbe. Prekyba žydų čiūną, Joną Milčių ir Joną tų.
ir paskui ją seka; lies Vieš melsties privalome, paeina jo (miestelio) ir nebuvo. tyrozaitis, buvęs “Liet. Bal rankose, tik yra viena san Rinkevičių Suvalkų guber trukdo.
b
paties akįs ant teisųjų, o jo nuo vienybės musų širdies Naujuosius Švenčionis labai io” bendradarbis žadąs ne krova lietuvio p. Spiečiaus. natorius nubaudė po lOr. už
Klovainiai, Pan. ap. Ge
ausįs ju maldoms; bet Vieš su Viešpaties Jėzaus Šir- iškėlė kun. kan. J. Burba. trūkus pradėti leisti Kaune Žmogus tai sąžiningas, taigi tai, kad vakaro programos gužės 22 d. čia vieno ūkinin
paties veidas piktai daran7 džia. “Švęskite Viešpatį Jis čia pastatė pirm’ąją baž lietuvių laikraštį Apžval jam sekasi neblogai. Vargo buvo hektografuotos vien ko daržinėje buvo įrengta
tiems. Ir kas yra, kurs jums Kristų jūsų širdyse”, šau nyčią, kuri neseniai gavo ga)”.
nininkas, lietuvis, mokina lietuviškai.
vakarėlis.
Prasidėjus šo
parapijos
teises.
Daug
čia
piktai darytų, jei gero se- kia šv. Petras. Priimkite Jį
chorą, tik vyrų kaip ir nėra,
kiams ir žaislams, netikėtai
Naujas laikraštis Valki Labai reikalinga čia blaivy
Katedros bažnyčioje pra atsirado Pakruoju antstolis
kun.
Burba.
kiotojnis busite?- Bet ir jei sv. Komunijoje. Kvieskite kasidarbavo
.
. .. . .
T. .
v. ,7 ,
, Žmones tamsus puslaukiniai ninkų dekonas k riff* V. • Mi bės draugija, ’^ėt' nėra bn; dėta giedoti prieš sumą iš su sargybiniais, kurio už
ką kenčiate dėl teisybės — Jį
į savo sirdis tankiai^ at1
taisytos ir išdailintos supli klausti: “ką čia veikiate?”
palaiminti. O nesibijokite jų siduksėjimais; tarkite Jam apie tikėjimo dalykus kitas ronas gavo iš Vilniaus gu tuomi pasirūpinti.
bernatoriaus
Liubimovo
pra
kacijos lietuviškai. Jau butų įrengėjai šiaip aiškino: “tai
gązdinimų nei neišsigąskite. su dviem mokiniais iš Em- tiek tesuprato, kiek višta
Bet švęskite Viešpatį Kristų maus: “Pasilik su mumis”. apie “kompasą”. O čia rei nešimą, jog jam leista išlei Vaitiekupiai, Naum. ap. laikas ir visose bažnyčios^ yra vakaruškos. Pas mus
jūsų širdyse, visados būdami Pasilik su mumis, nes diena kia bažnyčia statyti! klebo dinėti Vilniuje lietuvių kal Gegužės 28 d. (n. k.) aplan tas suplikacijas įvesti.
tokia mada — gegužės mė
pasirengę užganėdinti kiek ilga ir sunki ir pagundos nijos nėra! Vargo senelis ba laikraštį vardu “Vilniaus kė didelė nelaimė šio kaimo Žąsliai, Trakų apskr. Čia nesyje pasidarėme alaus,
Naujajame gyventoją Joną Dėdiną, nes nuo pernai metų gyvuoja suprašėme svečius, senesnie
vieną ieškantį nuo jūsų at mus spaudžia. Pasilik su ankštame namelyje ant grei Spindulys”.
laikraštyje
bus
dedami:
1) naktį sudegė jo tvartai, kluo vartotojų draugija “Solida- ji alų gėrė, o jaunesnieji šo
sakymo apie tą viltį, kuri mumis, nes męs esame silp tosios nupirktame, ir vargo
parapijonų naudai, nes, ga straipsniai doriško turinio, nai su mašinomis ir kitais riškumas”. Sekasi tur būti ko ir žaidė ant kluono arba
yra jumyse.
ni, o Tu stiprus. Pasilik su
lėdamas gyventi Švenčiony 2) politikos ekonomijos, 3) ūkio įrankiais ir rakandais. pusėtinai, nes platina san daržinėje”.
Bet antstolis
mumis, kad apramdytum
se, vienok čia vargo, kol už beletristika (apysakos, ei Apart to sudegė 10 raguočių, krovą ir Mttvoja apie savo padarė kratą daržinėje ir
Evangelija Mat. V, 20— musų pageidimus, išblaškvdėjo pirmuosius pamatus lės), 4) žinios iš Lietuvos, 70 avių, žąsįs, antįs ir t.t. namus. TiK bloga, kad žmo
24. — Anuomet tarė Jėzus tumei musų baimę, suteiktu katalikybei. Čia buvusieji Rusijos ir užsienių ir 5) ap Tasai nelaimingas ūkinin nės nesupranta naudos iš rado kai-kuriuos reikalin
gus spektakliui daiktus, ku
savo mokiniams: Jei nebus mei ramybę ir savo neapvei
skelbimai.
Prenumeratos kas turi apie 4,000 r. nuostc - draugijos: dažnai girdėti riuos, kaipo kaltės ženklus,
lietuviai
buvo
sugudėję
ir
jūsų teisybė didesnė neg kiamą pagelbą, kad galėtu
sulenkėję, nors jų namų kal kaina: metams 1 rub. 50 kp., lio, kurį šitasai gaisras jam kalbant, jog ir ten suksią ir pasiėmė su savimi, o susirin
rašto mokytojų ir farizėjų, mėm parblokšti savo prie
pusei metų 75 kap. Redakto padarė. Sudegusios trobos gana.
ba buvo lietuviška.
kusiems liepė išsiskirstyti,
neįeisite į dangaus karalys šus. Te žodžiai šios dienos
Pradėjus dirbti atsirado rium pasirašys kun. Petras įtrauktos vos į 900 r. ugne- — Čia nuo trejų metų kadangi tai esąs vakaras su
tę. Girdėjote, jog yra para šv. Mišių tankiai atsiliepia
vos. Dėl materijolo brangu valstiečiai spyrėsi netaisyti vaidinimais, vyriausybės gi
ir žmonės, ir pajėgos. Jau Kraujelis.
šyta seniemis: Neužmušk. O musų širdyse: “Dievas vi
nuomenė pažino tikėjimą, M. Radzevičiūtės jubilė- mo .tųjų pinigų neužteks ponų laukais kelių. (Savo leidimas nebuvęs gautas.
kas užmuš, bus kaltas teis suomet yra mano akyse; Jis
naujoms torboms pastatyti. laukuose noriai sutikdavo
pramoko lietuviškai puikiai
jus. Šiomis dienomis suėjo
mo. O aš sakau jums, jog yra prie mano dešinės ir ne
Kalvarija, Telšių apskr.
taisyti). Žemiečių viršinin
giedoti, ir dabar, kad ir pa
25 metai, kaip pradėjo rašy Kreiviai (Naum. ap., Suv.
kiekvienas, kursai rustinasi, busiu pajudintas. Viešpats
kas už tai buvo patraukęs Naktį iš 23 į 24 gegužės die
mainoms su lenkais, vis tik
kaltas bus teismo. O kas sa yra mano šviesa ir išgany garbiname Dievą gražiais ti žinoma lenkų apysakinin g.). Gegužės 31 (n. k.) š. m. teisman ir buvo nuteisęs ną įsilaužė vagįs į vartotojų
ke p. Marė Radzevičiūtė. vidudienį Kreivių kaimą ap
kytų savo broliui raka, kal mas, ko aš bijosiuos?” Mel
kiekvieną gyventoją užmo draugijos sankrovą, išvogė
giedojimais prigimta kalba.
Varšuviškiai, jos talento lankė didelis gaisras. Dėl
tas, bus sueigos. O kas saky skimės su Bažnyčia, kad
kėti baudos po 1 r. ir 50 kp pinigus, markes ir daug ma
Myli lietuvius ir kun. Bal
gerbėjai, iškilmingai pami didelės ugnelės, kai-kurie
tų: beproti! bus kaltas pra Dievas įpiltų į musų širdis
čiūnas, dabartinis klebonas.
Urėdninkui renkant, kai- nufaktūros. Nuostolių ap
garo ugnies. Jei tad duodi tokią Jojo meilę, kad Jį my Tik gaila, kad čia vargoni nėjo tą dieną. Kitur tečiau žmonės vos spėjo išbėgti iš kurie tiek ir užmokėjo. Kiti skaitoma apie 300 rub. Tą
lenkų visuomenė buvo ka^J ugnies. O viena sena akla
tavo dovaną prie aukuro, o lėdami už viską ir visame,
gi nesiskubino, ir tie tik jau pačią naktį įsilaužė per lan
ninkai kaip tyčia vis lenkin
ir pamiršusi Radzevičiūtės bobelka liepsnos pasienyj
tenai atsiminsi, jog tavo bro apturėtumėm Jo prižadėji
po 50 kap. teužsimokėjo. O gą į traktierių, paėmė irgi
tojai. Šit kad ir dabartinis
jubilėjų. Radzevičiūtė ypač trobos parblokšta — sudegė.
lis turi ką prieš tave, palik mus, kurie peraugština vi
lenkus moko, o lietuvius
kelius visgi turi taisyti ba pinigus ir kai-kurius bran
S.
mėgo rašyti apysakas iš lie Apgesinti ugnis buvo nega
tenai tavo dovaną prie alto sus musų troškimus.
uja; šie gi, matydami neapjorų laukuose ir vieni ir kiti gesnius gėralus. Vienoje alų
tuvių gyvenimo. Kai-kurie lima, nes kaimas rtebuvo
riaus, o eik pirmiau susitai
dėje, radę pinigų tik 7 kap.
kentimą, pradeda nuo giedo
jos veikalai išversti ir lietu dar išsiskirstęs. Pusė tojo Kun. Julius Narkevičius, ir plekšnių porą, bet ir tą
kyti su tavo broliu, o tada
jimo atšalti; o giedoti nepa
vių kalbon, kaip antai “Die kaimo gyventojų liko ne Šventabrasčio klebonas, pa sugriebė. Plėšikai mėgino
atėjęs atiduosi tavo dovaną.
lyginamai genaus moka, ne
vaitis, “Žemių dulkės” ir k. tiktai be pastogės ir duonos dovanojo Lietuvių Mokslo la užties į monopolį, bet čia
gu sulenkėjėliai. — Vertėtų
mažesni.
kąsnio, bet ir be drabužių, Draugijai dalį savo didelės jau pajuto pardavėja ir,
neapleisti tokio puikaus lie
.KRIKŠČIONIŠKOJI RA
Kaunas. Gegužės 28 d. nes dauguma laike gaisro bibliotekos knygų; padova manydama, kad tai kokie
tuvių choro, kaipo atminties
’ MYBfi.
Vargonininkų
kursai. likusios nuo kanauninko J. “Saulės” mergaičių dvikle buvo laukuose. O kai-kurių notosios knygos sukrautos girtuokliai, ėmė rėkti, kad
Kaip gražiai šios dienos Liepos 1 (14) prasidės Kau
sėj mokykloje užbaigta mo sudegė net pinigai ir vekse trijose skryniose.
degtinės neduosianti, nes
Burbos.
ikcija ir evangelija ragina ne vargonininkų kursai, ku
kslas. Pabaigė mokslą šios liai. Nuostolio galėjo pada
naktį niekam neduodanti.
uis gyventi ramybėje na rie truks iki rugp. 1 (14) d. Masiai (Kruopių valsč., mokinės: 1) Bagdonaitė Juo ryti gaisras apie 5000 rub Kolera. Reizeknės apskr. Tai užgirdę plėšikai pabėgo.
Vitebsko gub. susirgo ir mi
muose ir svetur. Evangelijo Vienas iš tų kursų moky Šiaulių aps.). Gegužės 7 d. zapa, 2) Pobedinskaitė Ona, lių.
rė, visai kaip kolera sirgusi, Anksti rytą buvo duota
je Viešpats mus mokina, tojų bus žinomas bažnytinės čia iš vieno laidario kilo ug 3) Valadkaitė Julija, 4) Žažinia valdybai, pasidarė su
kkad neužtenka išpildyti, pa- muzikos kompozitorius mu nis (bene vaikai bežaizdami deikytė, Julija, 5) Januševi- Vilkija, Kauno gub. Šio valstietė. Intariama, kad ji bruzdimas, vieni davė žinią
rgal raidę, įstatymą, kuris sa sų tautietis kun. Teodoras bus užkrėtę); sudegė 4 ūki čaitė Leokadija, 6) Blažytė mis dienomis perkūnas už ištikrųjų mirė kolera. Vy policijai, kiti šiaip ėmė tyri
ko: “Neužmušk!” Mums Brazys-Frej iš Vilniaus.
ninkai—kitam liko tik marš Kastė, 7) Marmvtė Jėva, 8) mušė valstietį J. Čapkauską resnybė ir gydytojai su nėti. Pavakaryj atbėgo pail
nepridera net pykti ant sa- Panevėžys. Bus birželio 5 kiniai ant nugaros, ugnį sun Brijunaitė Kleopą, 9) Baku- ir sudegino klojimą valstie bruzdo, kad toliau kol eros susi viena mergaitė, gyve
neišleidus.
į vo brolio ar žiaurų žodį iš- d. lig liepos 5 d., š. m. prie ku buvo sustabdyti, nes bu čionvtė Stanislava, 10) Vena čio M. Čižanausko.
nanti netoli miesčiuko ir
i tarti ir, jei jį užgavome, čionykštės mokytojų semi vo didelis vėjas. Nuostoliai lauskaitė Ona, 11) Vaitke- Šaudymas per dvyliktą.
Derlius. Vidaus reikalų pranešė sankrovos pardavė
reik, kad susitaikytumėm. narijos steigiama Vilniaus dideli. Šitas kaimas jau so*- vicaitė Antanina, 12) KunVilniuje yra iš seno įsigyve ministerijos surinkta šito jams, kad pamačiusi ką ten
Lekcijoje šv. Petras ragina, ir Kauno gubernijų abiejų niai tarėsi išeiti į vienasė- gytė Domicėlė, 13) Pališainęs paprotys šaudyti iš tam kios žinios apie javų derlių nepaprastą rugiuose, netoli
kad viens kito pasigailėtu- lyčių liaudies mokytojams džius, bet vis atsirazdavo tytė Morta, 14) Makutenaityčia pastytosios Pilies kal gegužės 1 dieną Lietuvoje: jos grįČios esą drabužių ir
mėm, būtumėm vienos min- pedadogijos kursai. Kiek priešininkų. Šią žiemą var tė Valerija, 15) Paulauskai
ne anuotos, kai muša dvyli k Kauno gub. — žiemos javai kitų daiktų. Kuogreieiansiai
■
gailust iiiui, kuklus, uu girdėjau, prašymų į kursus gais negalais žemės tvark.
tė Emilija, 16) Žilinskaitė ta valanda dieną. Tai daro veik visur gerai žėlė; vasa tu<\j pulta pas vieną i n taria
džtiminę, kad neatiduotu priimti paduota labai daug. komijos nariams tarpinin Izabelė, 17) Virkutytė Ona,
ma, kad girdėtų visi miesto rojai tik pradedą želti, o mą žmogų, ten gyvenantį,
ii piktu už piktą, keiks- Gaila, kad skaičius kursistų kaujant galutinai nutaria 18) Marėišauskaitė Marijo
gyventojai ir galėtų gerai kai-kuriatik sėjami tebuvo padaryta krata, bet nieko
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tarųjų laikų Vilkaviškio trauks nemaža narių, nes 4 klesų gimnazijos, arba ki buvo laikomi airių bažny 4. Muzikė.
to, pilno energijos, žadančio,
Dr. skyriaus nesusiprati apylinkės žmonės jau gerai tos panašios mokslo įstai čios salėje, o dabar toje salė 5. Leibgvardija D. L. K. daug, labai daug padaryti,
mus, kurių, kaip per pasta suprato ūkio susirinkimų gos. Be to paliudijimo kiek je bus ir mišios laidomos Vytauto, nuo Bridgeporto. gero; džiaugiasi ir musų
rųj į susirinkimų pasirodė, naudų, a antrų — Pilviškiuo viena da turi turėti savo me lietuviams. Šv. Jurgio baž 6. Gvardija D. L. K. Vy tauta, nes gerbiamasis pričia būta net ligi kaklo. Po se vieta patogi, nes susirin trikų ir paliudijimų nuo gy nyčia bus uždaryta. Tveriasi tauto, nuo Town of Lake. fnicijantas, kun. A. Briška,
to tas pats pirmininkas pa kimai atsiliks nedėliomis dytojaus, kad ji sveika.
nauja parapija, kuri klau 7. Šv. Agotos Moterių yra karštas lietuvis, musų
kėlė šiuos klausimus: 1) tuojau po bažnytinių pamal Prašymus reikia siųsti į sys vyskupo įsakymų. Tarp Draugystė.
tautos reikalų karštas apapie įsteigimų dirbtuvės gi dų. Pirmas susirikimas bus, Kauno gydytojų skyrių.
žmonių didžiausia suirutė. 8. Gvardija D. L. K. Al ginėjas ir užtarytojas. —
rai dirbti, 2) apie nusamdy- kaip minėjau, p. Kromienės
Kun. F. Serafinas, vietinės
Užtat šenandoriečių negali girdo.
Tryškiai (Šiaulių aps.).
mų buto kepyklos krautuvei bute, o toliau manoma susi
9. Palaim. Joannos iš Ark. parapijos klebonas, mišių
ma girti.
“
Blaivybės
”
skyrius
birže

ateinantiems metams (Vil tarti su “Žiburio” draugija
laike pasakė gražų pamoks
Lietuvaičių Sųjunga.
kaviškio mieste kambarių ir jųjų bute daryti susirin lio 26 ir 29 d. savo naudon
10. Moterių Dr-tė “Gar lą, pritaikintų prie tosios
rengia du lietuvišku vaka
samdymo metai prasideda kimus.
sus
Vardas Lietuvaičių”.
dienos iškilmių. Daug paraCENTRAL BROOKLYN,
ru.
Vaidins:
“
Audra
Gie

nuo šv. Jono Krikštytoj aus
11. Draug. šv. Vincento pijonų apsiašarojo išgirdę,
N. Y.
Plokščiai
(Naum.
ap.).
droje
”
,
“
Nepasisekė
Mary

užgimimo dienos, t. y. 24
Ferrerijaus.
kaip tai yra sunkus kunigo
Valkininkai, Trakų aps. birželio) ir 3) apie statymų Perniai rudeniop parsikraus tei” ir “Velnias — ne bo Čia 18 dienų birželio pu 12. Draug. šv. Stanislovo. uždavinys, bet podraug kaip
Gegužės 24 dienų Valkinin antro namo draugijos plečiu tė Plokščiuosna iš Vilniaus ja”. Po vaidinimo vietinio siau dešimtų valandų išryto 13. Draug. šv. Kryžiaus. jis yra šventas ir didis...
p. Rybicki’s (lenkas) su šei vargonininko Kaz. Butienio liko atlaikytos šv. Mišios
kų valsčiuje buvo sueiga dėl
14. Draug. šv. Antano.
Po mišių ir kunigiškojo
jemyna
ir įsteigė vaistinę. Vi choras padainuos keletu tau ant intencijos narių draugi
mokyklų. Jau antrų karta Nors šie visi klausimai
15. Draug. Šv. Juozapo. palaiminimo bažnytinis cho
valkininkiečiams vyriausy yra gana svarbus ir verti į- si metai jau ji beveik gyvuo tiškų dainelių. Ant galo šo jos šv. Antano, ant kurių 16. Draug. Šv. Martyno.
ras pasveikino klebonijoj
bė siūlo įsteigti čia kokių vvkdinimo, tečiau tarp kai- ja, o_ ligi šiol nėra dar ant riai ir skrajojanti krasa. susirinko diktokas skaitlius 17. Draug. Apaštalystės.
gerb. primicijantų, padai
nors augštesnę mokyklų, urių narių sukėlė tiek gin jos jokios iškabos, užtatai ir Tryškiečiams vakaras — draugininkų — apie 200. 18. Draug. Tretininkų.
nuojant porų
tautiškijjų
dviklesę ar triklesę, bet val- čų, kad tarpais reikėjo net silpnai gyvuoja. Vaistinė didelė naujiena — nes pir Vietinis klebonas, atlaikęs 19. Antrasis Maršalka: J.
dainelių.
čia net ir labai reikalinga, mas.
kininkiečiai yra dar taip ap ausis užsikimšti.
šventąsias Mišias, prakalbė Genys.
temę, kad tas klausimas vi Daugiausia ginčų kilo dėl nes urnai susirgus, nėr jo
jo į susirinkusius narius iš Visos draugijos susirinko Vakare tų pačių dienų iy2
Alytus (Kalv. pav.). Ge
vai. prasidėjo viešas Visų
sai jiems nesuprantamas, tepėjo (kepėjas buvo len kios pagelbos, visur į mies
keldamas
aikštėn
tikslų
to
2
d.
liepos
mėn.,
trečių
vai.
gužės 16 d. buvo didelis gaiš
svetimas ir net neapkenčia tas iš Vilniaus), kursai iš tus toli. Kita arčiausia vais ras. Sudegė 146 gyvenamie- bendro vienlaikio jųjų su popietų, kertėje Western Šventų parap. mokyklos
mas. Susipratusių gi visai oradžių apsimetė gana geru tinė tik Šakiuos už 18 vers i namai ir 149 klojimai ir sitelkimo — to viešo jųjų pa avė. ir 69-os gatvės. Suėję į mokslo metų užbaigimas po
mažai, ir tie turi vaikus ati ir kepęs duonų ir pyragus tų. Dar viena yra Veliuonoj tvartai. Gaisras prasidėjo sirodymo netiktai • anglams, tvarkų, susitiko 4-oje vai. bažnytinėj salėj. Programa
duoti net į Trakus arba į Vil uopuikiausiai, bet paskiau už 6 verstų, bet už Nemuno, apie pietus iš lentpjūvės ir į kurie įeinant ir išeinant ste po pietų Jo Mal. Chieagos buvo įvairi ir užimanti, at
nių “švedautų”. Mokytojas susinešęs su žydais ir daręs o per Nemunų ne visada pa 3 valandas sudegė beveik vi bėjosi, bet užvislabiausiai Arcivvskupų ir jį lydėjo likta pačių mokinių, vado
rusas, lietuviškai nemoka ir draugijai
musų Sutvertojui, kuris vi viršminėtoje tvarkoje iki vaujant šv. Kazimiero sese
kuodidžiausius togus perėjimas. Taigi nors sas miestelis.
niekas nesirūpina prašyti nuostolius, nes kepęs duonų Veliuonos vaistininkas —
sur visada ir visame nori ma Vienuolynui. Pas Vienuoly rims, mokytojoms minėtos
lietuvio. Gegužės 24 dienų ir pyragus taip blogus, kad žydas stato mūsiškiui viso Spiegiai (Pan. pav.). Nuo tyti mus gerai elgiančiai- nų atėję, kareiviai atsistojo mokyklos ir vargonininkui,
p. A. Pociui. Ačiū jųjų pasi
vyriausybė siūlijo net 4 kle- negalima buvo nei į burnų kias kliūtis, musų vaistinin seno čia gyveno žydelis ir siais.
priešai jo duris, o Moterių darbavimui viskas atlikta
sų ir ūkio ir pramonės mo ų imti. Mat, kepėjas norė- kas gal toliau turės ir gerų turėjo “linksmybės vers Toksai tikrai katalikiškas ir Mergelių Draugijos vie
kyklas, o žmonės visai buvo ęs Draugijų subankrutyti, pasisekimų, nes šiek tiek nu męArtimesniųjų sodžių pasielgimas draugijos šv. noje ir kitoje pusėje dūrių; gerai. Gana dailiai padaina
atmetę, laimė tik, kad pasi apie kų valdyba patyrus iš simano ir apie mediciną, jei žmonelės ateidavo jon trum Ant^io C. Brooklyne tebūna kitos-gi vyrų draugijos ei vo nąokyklos mergaitės su
taikė dvejetas apšviestes- □radžiu jį persergėjo, o ne- tik išdirbs gerų nuomonę pintų savo algų, prasigerd/i- pavyzdžiu kitoms, kad ir jos damos pirmyn, apjuosė, di tartinę dainų: “Ateis pava
nių, kurie meldė palikti tų jasitaisius pašalino. Taigi pas sodiečius. Visgi vertėtų vo. Šiais metais savininkas lyginai mokėtų p^gėrbti deliu žiedu, visų Vienuoly sarėlis”; jausmingai dekliaklausimų kitam kartui, bū au trečia savaitė, kaip mi jų prilaikyti, kad Plokščiai išsikraustė, bet “versmė”... tuos, kurių nešioja vardus. nų. Tokioje tvarkoje drau mavo p. M. Kuduliutė kun.
F. B. Serafino eiles: “Kata
tent birželio 2 dienai. Turi nėtojo kepėjo nėra, dabar jo vėl nepasiliktų be vaistinės. išsikėlė kiton vieton. . . gir
K. Ežys. gijos pasiliko iki pabaigai likiškoje mokykloje”. Via
me viltį, kad tada atsiras vietoj yra kepėju Lietuvnin
do dabar žmones vietinis gy
procesijos aplinkui Seserų dukas Benevičia, sekdamas
Marijampolė.
25
gegužės
daugiau apšviestesnių, gal kas (lietuvis), dar visiškai
ventojas.
Namus. Po procesijai visos pasakų: “Vilkas ir Avinas”
nakčia buvo gaisras. Sudegė
tamsybė šviesos nenustelbs. jaunas vaikinas.
GRAND RAPIDS, MICH. draugijos susirinko priešai sočiai prijuokdino publikų
Busimajai Valkininkų mo Kunigas Sakevičius gra keli namai. Laimė, kad ma Valkininkai (Trakų pav.).
Namus kad paklausyti pa
kyklai geriausia vieta yra žiai išaiškino visus nesusi- žas buvo vėjas. Gaisro prie abai prasiplatino daug va 25-tų d. birželio musų ko mokslo. Po pamokslui Jo savo gestikuliacijoinis. Kovienuolyno rūmai, kur iki- iratiinus, paantrino visus žastis tuo tarpu nežinoma. gių, ir pradėjo labai arkliu^ lonija turėjo nepaprastų ap- Mal. Antvyskupis nuėjo į medijėlė: “Į mokslų” lošė
šiol stovėdavo kareiviai; jei ris viršui minėtus klausi Mockava (Suv. gub.). Pas vogti, ne tiktai naktimis, bet' vaikščipjimų, tai yra primi Seserų koplyčių, kad su kaip seniai, nekurie nęt visutiktų įsteigti mokykla, mus ir išrodė jų svarbumų: mus yra gero ir blogo jauni ir dienomis. Vagia arkliuš, cijas naujai įšventinto kuni teikti palaiminimų Švč. Sa ,sai gerai atlikdami savo ro
les. — Antgalo vietinio kle
kareiviai kur kitur išsikraus nitent: 1) gira, kurių žada mo. Blogas jaunimas pikti <ad ir prie žmonių, ir joja. gėlio J. A. Gervicko, kuris kramentu.
bono liko išdalintos dovanos
tytų. Taigi valkininkiečiai, draugija dirbti, būsianti la na visų parapijų: eidami ] )aug kartų buvo taip atsiti tapo įšventintas vietinio
Po
apeigų
žmonėms
buvo
mokiniams, atsižymėjusiem
kurie tų reikalų supranta, jai sveikas gėrimas ir atne kur iš laidotuvių arba laido- kę Valkininkuose, kad, ma vyskupo H. J. Richter’io D.
leidžiama
įeiti
Vienuolvnan,
tant,
vagįs
nujojo
ir
nepagasiems mokinimosi ir pasive
D. Pereitų subatą, 24 d. bir
nesnauskite.
“Viltis”. šianti draugijai nemaža už tuvėsna, nekalbant jau apie
pamatyti
jo
vidų
ir
įgyti
pa

vo.
dime. Užbaigė ' vakarų kal
želio. Pirma sumos primicidarbio;
2) kepyklos sankro kitas svarbesnes žmonių gy
minklėlius.
ba, paragindamas gimdyto
Kūliai (Telšių ap.). Pas
va
viduje miesto taipgi yra venime dienas, dainuoja, Pušalotas (Pan. pav.). Po jantas su procesija buvo įKun. A. Staniukynas,
jus pasirūpinti savo vaikais
mus tamsybė tebeviešpatau
gaisrui miestelis sumažėjo. vestas į bažnyčių asistenci
gana
reikalinga,
nes
kepvkstaugia,
rėkia;
pačiose
lai

vakacijų laike, kad nepasi
ja. Laikraščių ir knygų vi
Beliko 6 žydų krautuvėlės, joje kun. Koss ir Ruba. Pui
ai
esant
pačiam
gale
ne
vi

dotuvėse
stumdosi,
pliauš

sai maža dalelė teskaito. Bet
dvi vaistinės (lietuvio buvo kų pamokslų pasakė vietinis Birželio 2Vtą dienų lietu leistų, neištvirktų, tokios
si
gali
ja
naudoties.
O
į
vie
kia
nepadorius
žodžius.
degtinę su alučiu tai gerai
apdegusi), monopolis ir ali klebonas kun. Matulaitis vių Visų Šventų parapija maž-daug laikytųsi tvarkos,
šų
klausimų,
t.
y.
apie
staty

Garbė
geram
jaunimui,
o
maukia. Kits net visus savo
nių pakaktinai, pasiliko ir apie pradžią, garbę ir sun turėjo nepaprastų iškilmę, kaip buvo per mokslo metus
uždirbtus per metus skati mų antro namo, tai esu kiek gėda blogam!
vartotojų krautuvė, bet jai kenybes kunigų luomo. Jau būtent tų dienų atsiliko pri seserų ir jo paties globoje.
vienam
nariui
įnešus
po
2
kus paaukoja monopoliui ir
Balbieriškis (Suv. gub.). sekasi ne kaip. Šiais metais nas kunigėlis buvo labai su micijos kun. A. M. Briškos, - Šitame mokslo metų užbai
rubliu
butų
galima
pastaty

alinėms. Jaunimas, — žino
Važiuoju per Balbieriškį. Iš ji atidavė visas skolas, nuo graudintas, o taipgi ir visi užbaigimas vietinės parapi gime apart primicijanto da
si
gana
erdvas
nųpias,
kuria
ma, ne visi, — netik girtuo
Bažnyčios išeina pulkas jau šimčius, turi ir pelno — ir klausytojai. Po mišių buvo jinės mokyklos mokslo me lyvavo dar šie svečiai kuni
me
butų:
1)
salė
susirinki

gai: A. Skripka, Staniukv-.
kliauja, bet ir nepadoriai el
nų vaikinų ir merginų. Kiau ;oliau, rasi, pralobs. Paste- priėmimas ir pietus dėl nau tų.
mams
ir
teatrams,
Draugi

giasi: pasigėrę plūsta, o kaip
siu, kas tai butų? — Ringė jėtina, kad krautuvės vedi jai įšventinto kunigėlio mo Kun. A. Briška baigė St. nas, M. Krušas, A. Ežerskis
jos
knygynas
ir
laikraščiai,
ir du klierikai: M. Cibulskas
kada net ir susipeša. Gėda!
2) kambariai, kuriuose butų nų, sako kaimo jaunimas už me ir atskaitose daug ko kyklos rūmuose, kur tam ty Mary’s Seminarijų (Elleno- ir Vaitkus.
Kaltinėnai (Reseinių ap.). galima patalpinti keletas sisakė ekzekvijas, išklausė stokuoja, reikia tvarkos. Dir čia buvo prirengti stalai. ra, Hamilton, *0.). Įšventin
Baigdamas, negaliu nepa
Musų miestelis mažutis, bet iuosų senelių, kuriems už- šv. Mišių ir pagiedojė už ja krautuvėje trįs darbinin- Ten jam prie pietų sudėjo tas į kunigus birželio 24-tų minėti ir nepasidžiaugti su
jame visgi yra 2 aludės, 1 aikymų su mielu noru su dūšias šv. Rąžančių. Žiuriu, cai. Vienas gauna 300 r. al dovanas su pasveikinimais dieną Chieagos Antvysku- savųjų visuomene tuomi,
monopolis ir visiems neblo keiktų pašaliniai žmonės. kur eis? — Eina į yartotojų gos, antras — 150 r., trečias draugijos: panų Nekalto pio J. E. Quigley, jo paties kad ši Visų Šventų parapija,
gai sekasi, nes kaltinėniškiai Prie minėto namo pastaty Draugijos arbatinę, išsige- 60r. metams. Pati draugija Pfasidėjimo Panelės švč., namų koplyčioje. Iš lietuvių nors neseniai susitvėrusi,
gerai geria, o vienas begir mo gerb. kunigas Sakevi ria po kelis stiklus arbatos, mažai kitiems terūpi. Susi Seserų mokyklos šv. Petro šventinime dalyvavo kun. puikiai gyvuoja, josios rei
daugiausia girdi ir Povilo, taipgi moksląei- F. B. Serafinas, kun. Staniu
tuokliaudamas ir kojų nu čius ir pats pasižadėjo pri užkanda ir išsiskirsto, nera rinkimuose
>»
u
vių ir pavienių kitų. Paskui kynas ir kl. P. Lapelis iš šš. kalai gerai stovi. Kun. kle
gavę nei degtinės, nei alaus. gerai “sutinku”.
silaužė. Bet pastaruoju lai sidėti.
“Liet. Uk.” bankietas tęsėsi lyg ketvir Kirvliaus ir Metodijaus se bonas stropiai darbuojasi
ku atsirado daugelis prakil Visi minėtieji klausimai Gražus pavyzdys Ringėnų
tai valandai popietų, ant minarijos, Orchard Lake, savo tautos labui, ypatingai
nesnių žmonių, ir jų rūpes pasiliko atidėti ligi to laiko, jaunųjų, kurie, kaip man
rūpinasi tąja jaunąja kar
kurio buvo suprašyti para Mich.
čiu sueiga nutarė uždaryti kada bus padaryta revizija' pranešė, visi yra įsirašę į
ta, josios išauklėjimu, ant
traktierių. Pagalios yra Kai ir pilnai ištirta, ar Draugi “Žiburio” Draugijų ir mėgs Korespondencijos. pijos komitetai ir vietinių Pirmąsias Šv. Mišias at kurios, kaip žinome, remia
draugijų prezidentai, taipo
tinėnuose Vartotojų Drau jai per pereitąjį laikų kepyk ta skaityti. Malonu yra pri
laikė su asista; prasidėjo jos si musų tautos ateitis, Tė
gi
ir
svečiai,
Naujai
įšven

sižiūrėti,
kaip
taip
mažame
la
ir
sankrova
davė
pelno,
^r
gija, kuri žymiai kįla augspusiau vienuoliktų. Bažny vynės laimė.
Duok Dieve
tintas
kunigas
paeina
iš
Vil

miestelyje,
kaip
Balbieriš

padarė
nuostolius;
jeigu
pa

tyn.
čia
buvo
dailiai
papuošta
MINERSVILLE, PA.
mums daugiau tokių klebo
niaus rėdybos, Trakų pavie
sirodys nors kiek uždarbio, kis, jau gyvuoja Darbinin
vainikais ir gėlėmis. Visų nų, daugiau tokių Bažnyčios
Naujos stipendijos lietu tai nutarta visus tris klausi kų D^ugija, Skolinamoji
A. a. Antanas Jurkus pa to, Butrimonių parapijos, Šventų parapijos choras, di
ir tautos darbininkų!
viams mokslaeiviams. Miręs mus įvykdinti, o jeigu pasi Kasa ir Vartotojų Draugi simirė 24 birželio š. m. apie kaimo Polasapninkų. Moks
riguojant p. A. Pociui, atgie
Vaidevutis.
gruodžio 22 d. 1910 m. (4 rodys nuostolis, tai nutarta ja, kuri turi savų malūnų ir valandų naktį Pottsville lų ėjo Vilniuje, paskui įsto dojo Adolfo Kaim’o Mišias
sausio 1911 m.).
Italijoje minėta kepykla parsamdvti karštuvus, nekalbant apie ligonbutyj. Iškilmingai pa jo Kauno seminarijon, baigė keturiais balsais.
Choras,
prekes. Vietinis p. Vargoni laidotas 26 birželio. Į laido mokslų šv. Cyriliaus ir Me
didelis Lietuvos mylėtojas, pašaliniems žmonėms.
matyti, asmenyje p. A. Po 18 d. birželio šv. Jurgio
autorius “Lįtwini na Lit
Užbaigiant susirinkimų ninkas, kaip girdėt, sudarė tuves prisirinko labai skait todijaus Seminarijoje Or ciaus turi gerų vadovą ir
wie” ir Lietuvių Imno, inži kun. Sakevičius perskaitė chorų, kuris gražiai gieda lingai žmonių. Vietinis kle chard Lake, Mich. Yra tai mokytojų, nes giedojo gra lietuvių bažnyčioje laikė
nierius a. a. Ottonas Zaviša, iš “Rygos Garso” No. 19 bažnyčioj ir jau išmoko ke bonas po š. mišių pasakė la karštas tėvynės mylėtojas ir žiai, beveik žavinančiai. Tie pirmąsias šv. mišias kun.
savo testamentu užrašė 15 pono A. Staugaičio straips letu gražių dainelių. Reikia bai graudingų pamokslų. tikimės, kad pateks į musų išlavinti choristų balsai tary Konstantas Šatkus, baigęs
tūks. rb. geležinin kapitalan nį: “Lenkai darbininkai tiktai žinovo, kuris suruoštų Nabašnikas paliko nubudu parapijų, kaipo pagelbinin tum liejosi plačiu aidu vie Teologijos mokslus šv. Bo
įsteigti iš procentų 900 rub krikščionįs” — dar prie jo teatrų, arba tinkamų Balbie sių moterį, 3 sūnūs ir vienų kas vietinio klebono, tuo tar non harfhonijinėn simfoni- naventuro Seminarijoje i
lių tris stipendijas studen pridėdamas savo smulkes riškiečiams šeimyninį vaka dukterį. Prigulėjo prie 24 pu važiuoja trims savaitėms jon ir smego į kiekvieno ti 17 d. birželio įšventintas į
kunigus. Hartfordo vysku
vakacijos į Pennsylvanijų.
tams—katalikams iš Lietu nius paaiškinimus. Tuo su rėlį.
kuopos S. L. R. K. A.
kinčiojo
širdį;
žadino
prakil
«<<
»>
pas priėmęs savo vyskupiŠaltinis
vos, besimokinantiems Tech sirinkimas ir užsibaigė.
Vietinis.’
Lai bus lengva jam Ame
nesnius jausmus toje taip jon, pasiuntė kun. Šatkų
nologų institute Peterbur
rikos žemelė!
brangioje katalikų bažny Ansonia prie airių kunigo,
Moterims žinotina. Gar
Pilviškiai.
Jau
nuo
žiemos
ge.
čiai ir musų tautai valando bet jam pavesti prižiūrėti ir
pradeda čionai kalbėti apie dino centralinėje akušeriųCHICAGO, ILL.
je, kurioje jaunas vyras pir lietuvių reikalai.
Vilkaviškis (Suv. gub.) įsteigimų
Marijampolės felčerių mokykloje bus šį SHENANDOAH, PA.
Programai Draugijų marša mų syk atlieka taip didį,
. 21 gegužės (n. k.) čia buvo Ūkininkų Draugovės sky rudenį priimamos iždo lėšo
Darbininkų — Krikščionių riaus, o dabar būrelis ūki mis mokytis aštuonios mer Girdėti liepos 2 d. buvo vimo dienoje Vienuolyno šventų ir išganingų dalykų
Draugijos mėnesinis susirin ninkų jau gavo leidimų ir ginos iš Kauno gubernios. Į laikytos paskutinės mišios Pašventinimo, nedėlioję, 2 — paties Kristaus žmonijai
RIDGE, PA.
*
įstatytų nekruviną Aukų.
k ima s, kuriame teko ir man nedėlioję, 11-tų birželio (n. tų mokyklų yra priimamos šv. Jurgio bažnyčioje. Jus d. liepos.
1. Maršalka: S. Anučaus- Džiaugiasi Bažnyčia iš tos Vietinė bažnytėlė užrašy
dalyvauti. Draugijos pirmi st.) daro įsteigiamųjį susi visų luomų merginos, ne nuo kiek laiko atskaitydavo
valandos, nes Kristaus Vy- ta ant lietuvių ir lenkų. f
ninkas J. Pauliukaitis, at rinkimų p. Krotnienės bute, jaunesnės kaip 16 metų, ku kun. Mickunas, nes klebo- kis.
2. Vėliava.
”y*ms susilaukė sau naujo rų lenkų čia nedaug,
vėręs posėdį, pirmiausiai antrų valandų po piftų. Rei- rios turi bent paliudijimų ii Į nas Kaminskas yra iftvaiia
tat
darbi
stengėsi išaiškint visus
pri- moterų pi
nesurasta. Rugiuose ištikro
atrasta daug manufaktūros,
kaliošų, skarelių ir t.t., bet
konjakų pavogtų iš traktie
riaus nebuvo. Vienas intariamas buvo suimtas, bet da
bar vėl paleistas. Labai ne
gerai, kad tokiam miestelyje
jokio nakįsargio nėra. Ma
žesniuose miesteliuose ir tai
po du naktsargiu būna. Al
ne geriau butų nusamdžius
dorų, blaivų žmogų, kuris
dabotų miesčiukų.

DRAUGAI

apsigyventi jau prieš dvide prieš padarymą užrašo, ko šiame reįkale, kad pasek Rugsėjo 4 d. (Labor day) ir čiai dvasiškių. Procesija pa tančių dolerių. Keluriasdešimtį metų, bet mažame kio vyskupijos įstatai rei mes šių susirinkimų jam paprašė visas vietines drau sibaigė palaiminimu aky- šimts du tūkstančiu dolerių
skaitliuje ir tik nuo 7 metų kalauja. Bet kad bažnytėlė veik praneštum, ir ’kad gijas dalyvauti toje iškil vaizdoje karaliaus Alfonso jau turi surinkę. Milwaukee
miesto majoras Seidel laikė
lietuvių skaitlius kas me suvis apdriskus ir maža, ir sudėtum pinigus Arcivys mėje. Visos draugijos, daug ir karalienės Viktorijos.
New Yorke prakalbas ir už
kupo
vardu,
kas
tik
bus
tais žymiau auga. Šiandien būtinai reikia didesnės, o
prisidėjusios prie naujosios
Įžangą reikėjo mokėti. Su
skaitoma apie tūkstantį lie antvyskupis be užrašo riau- surinkta šiam darbui.
bažnyčios išpuočimo, nes vi
rinkti nuo prakalbų doleriai
Tikrai ištikimas Ta sos įtaisė po brangų langą
tuviškų dūšių. Vyrai dirba os statyti neleidžia, tad
ANGLIJA.
taiposgi eis laikraščio pirki
geležinėse dirbtuvėse; keli nors dėl žmonių akių reikia mistai,
ir suolus apmoka, rengia iš
Lohdone
tapo
apvainikuo
mo fondam
J. P. E. O’Connell, kilmingą apvaikščiojimą.
yra bosais; merginos dirba ir tą blogą priimti, kad “pra
z
tas
su
didžiausiomis
iškil

gorsetų, patronų, špūlių ir partis” butų užrašyta ant
\ sekretorius.” Liepos 4 d. apsivedė Jur
mėmis karalius Jurgis V ir Darbininkas priešinasi darkitose dirbtuvėse. Merginos yskupijos. Tad po ilgų vai
Šitas laiškas, nors, regis, gis Naudžius su Marcelė
bininkų partijai.
čia nemažiau už vyrus už dų tas dalykas pradžioje ba- taip paprastas, kaip perkū Dailidžiute ir Jonas Moze karalienė Marija. Parodos,
dirba. Yra keletą saliunin- andžio mėn. š. m. tapaat- nu trenkė į akis musų lais ris su Viktorija Tamulionai- bankietai ir t.t. tęsėsi dvi sa Galesburg, III. Per kon
vaite Svieto suvažiavo iš vi venciją trukių mašinistų
kų, barzdaskutys, keli rūb- iktas, žinoma, su visokiais vamaniams. Kaip tai, kad te.
siuviai; vienas lietuvis laiko priedais” —- “gvarantijo tunigas susirinkimuose bu- Šiuotarpu
labai dideli sų šalių, buvo daugybė ir iš unijos, pastarosios pirmsė
dis, W. S. Stone, savo pra
arklius, važioja anglis: jam mis” — “ trust’avimais” pa ;ų, preziduotų, kad jis imtų karščiai, net naktimis neat Suv. Valstijų.
kalboje apreiškė, kad jis ne
gerai sekasi.
gal ištikimų laisvamanybės savo rankas pinigus ir pa vėsta. Maži vaikai pradėjo
tiki ir nenori, kad organizno
Darbai šiuo tarpu eina statų. Tos garantijos pagal dėtų į kasų Arcivyskupo var mirti, nebegali iškęsti karš
tusi darbininkų partija, ku
pusėtinai.
ų nuomonės, privalėjo už- du?! Kaip sviets—svietu tas čių.
ri imtų dalyvumą politikoje.
Lietuviai katalikai mažai aikyti pilną autoritetą lais auti negali! Tokio laiško
Stone’o nuomone, darbinin
susipratę, dėlto čia buvo at vamanybės, pilną jų para pripažinti negalima. Jei tą
kų tikslai esą kitoki, negu
vira dirva visokiems bedie pijos valdymą. Bet truputį eisime kunigui — amžinai
dalyvauti šalies politikoje,
viams valkatoms. Esančios apsiriko. Išeina aikštėn, kad męs pražuvę, apsuks mus,
Iš
Visur.
kuri, girdi, taip labai ne
draugijos, porą išėmus, val- garantijos,
“deed’tuose” apgrėbs mus, na, ir kitokios
Drąsus oro lakstytojas. švari.
namaniškos.
yra permažos, kad valdy nelaimės kris ant musų gal
Dabar atėjus jaunam ir mas bažnyčios ir visos pra- vų ... Ištaria ir padaryta.
Visas New Yorko miestas
Netyčia nušovė motiną.
energiškam kunigui, galima partės nuo antvyskupio pri Susirinkimas nubalsuoja ne
VOKIETIJA.
aikė kvapų suturėjęs, kuo
Centralia, III. Pereitų pėttikėtis, kad katalikų dvasia klausys. .. Laisvamanių pa priimti laiško. Kunigas ke
Pagal priimtąjį programą, met praeitų subatų žiurėjo į nyčių dešimties metų Martisustiprės ir pakils. Lietuviai siutimas negirdėtas, — pasi- is kartus sušaukia žmones
antroji divizija Amerikos— drąsų lakstymą oru viršui nukas Swick, žaizdamas su
turi savo bažnytėlę; tiesa, ji rįžę nors galvas pakloti, bv- ir stengiasi įkalbėti, kad iš
atlantiškojo laivyno pasie augštų New Yorko triobe tėvo revolveriu, kurį buvo
menka ir nepuiki, bet užtai ;ik neprileisti atimti sau iš vengimui nesutikimų priim
tė Kiel’ą birž. 21, kur buvo sių. Tų dieną atlėkė Henry ištraukęs iš stalčiaus, nety
puikiausioje miesto dalyje, rankų valdymų... Kova tad tų laiškų. Rėksniai iš visų
patikta daugybė laivų, pasi M. Atwood iš Boston’o, pa čia paleido šūvį, o kulipka
tarpe milijonierių vilių, ža apreikšta: “žūt ar būt”. Ko iegų imasi, kad tik savaip
taisiusių apvaikščioti Vi- sisukinėjo po Long Island ir pataikė motinai į pilvų, tuo
liuojančių prie pat jūrių, voja visokiais budais: mela pastatyti. Kad nebūtų paoiaus metinę laivyno iškil New Yorkų ir nusileido ant tarpu rengusiai pietus vir
netoli nuo rezidencijos Bar- gystėmis, apgavystėmis, agi aus nei šešėlio prieš pražu
mę. Pasveikinimai, žinoma, Governer’s Island. Belaks tuvėje. Moteriškė numirė
num Bailley, garsaus visa arijomis, grąsinimais, riau vimą pinigų, keturi žmonės
pasipylė, kaip iš maišo, iš iant jam viršui New York’o, pakeliui ligonbutin. Nabašme sviete sųvo cirku. Iš visų šėmis ir t.t. Vienų tokio ko nori už kunigą užstatyti
vokiečių pusės. Amerikiečių fabrikai sustojo dirbti, net nikė vos 29 metus teturėjo.
Į
Amerikos lietuviškų kolio- vos budo yra savaip iškrai 82000 kaucijos. Rėksniai nei
stritkariai buvo sustoję.
gi
laivynas,
vedamas
LouiPLYMOUTH, PA.
nijų Bridgeportiečiai turi pytas aiškinimas laiško, pri ;o girdėti nenori. Vyručiai
Atwood ketina ateinan Vaikištis neareštuota, nes
siana’os, su admirodo Badkoroneris pripažino žmog
Birželio 2 d. Jo Mai. Vys gražiausių vietą savo bažny siųsto iš Vyskupijos, kuria nepasiduokime!... laikyki ger’io vėluva įplaukė uos- čiais metais lėkti skersai žudybę atsitikus iš netyčių.
kupas patvirtino padrutini- čiai ir netrukus jų parapija me paduotas yra pamatinis mės!. .. Na, ir laikosi; — ir an į paskirtų vietą. Šaudy Ameriką nuo New Yorko į
Mažos kojos išdavė ją.
mo sakramentu apie du šim bus priskaityta prie pirmu sutaisymas tvarkos parapi- cova, ir vaidai ir riaušės, mų netruko. Popietu, atvy San Francisco.
tinių
lietuviškų
parapijų
oje.
Tame
laiške
dvasiškoji
caip vienas išmaningas žmo tus Viliui, kiekvienas laivas
tu asmenų ir pašventino
Chicago, III. Tūla Sadie
Štai
tik
antras
mėnuo,
kaip
valdžia
paliepia
kunigui
dagus
pasakė: “už tuščią mai uasveikino jį su trisdešimts Pensijos našlėms mainierių, Gallagher, 22 metų am
musų kapus.
žuvusiųjų garsioje Che
Į talkų vietiniam klebo darbuojasi čia gerb. kun. poti reikalą statymo bažny šą!”... Prasidėjo kolektos šūvių. O vakare Vilius val
žiaus, persirengusi vyru, no
rry, III., katastrofoje.
nui Šaulinskui pribuvo dar Pankauskas, o darbo rezul čios, tvarką vesti susirinki pinigų. Komitetas pradėjo gė vakarienę su Amerikos
rėjo draugijoje dviejų jau
Springfield, III. Moterįs nų vyrukų pabėgti iš Chica
-ir kiti kunigai: Kaupas, Ku tatai labai žymus. Be papras muose ir kolektuojamus pi rinkti sau, kunigas sau. Žmo karžygiais, ir, kaip visuo
žuvusiųjų Cherry angliaka- gos. Du detektyvu patėmijo
dirka, Dėlinikaitis, Inčiura, tų išdavimų ir supirkimo nigus sudėti arcivyskupo nės nežino, ko laikyties ir met, gyrė amerikiečius.
reikalingų
į
kleboniją
ra

vardu. Paduodu laiško žo nebnori duoti nei vieniems,
syklos gaisre darbininkų linksmą trio ant gatvės. Vie
klierikas Struckus ir apie
kandų,
jau
atmokėjo
skolos
nei
kitiems.
Komitetai
be
džius
ištisai:
gausių iš Valstijos kasos, no tų trijų sportų labai ma
šeši svetimtaučiai kunigai.
I
penkis
šimtus
dol.,
o
lieka
egališko
pavelijimo
kolekmėnesinę pensijų, kol jos žos kojos ir plonas balselis
PRANCŪZIJA.
Kun. Inčiura pasakė gana
“Archbishop’s House,
skolos
tik
$2.500.00.
Jei
lie

;uodami
nuolat
laukia
areš

graudų ir iškalbingų pa
Granby Street, Boston.
Riaušių, kiek tik nori. Vo neištekės antru syk. Tokių atkreipė detektyvų atidą ir
tuviai
klausys
savo
klebono,
tavimo
nuo
policijos.
Kuni
mokslų prieš pat dirmavonę,
April 17, 1911,
kietijos vėluva buvo iškabin našlių Cherry’j e beliko vos jie areštavo juos.
tai
veikiai
ir
tą
sumą
atmo

atsiliepiantį
daugiausiai
The Rev. Vincent Dra- gas pertraukė kolektas lig ta ant valdiškojo busto, o devynios; kitos ar tai jau
kės.
parvažiavimui Arcivysku
ištekėjo, ar išvažiavo Euro Nušovė pačią ir pats nusi
prie dirmavonės aspirantų.
gunevicz, Webster St.,
raudonoji
plevėsavo
iš
Draugelis.
žudė.
Brockton, Mass. po, kurs išvažiavo į Europą bažnyčios bokšto. Couvig- pon, ar į kitas valstijas išsi
i Po dirmavonei gi Jo Mai.
trims
mėnesiams.
Tai
pasek
Vyskupas pasakė antra gra
now’e ir kitose vietose bu kraustė. Pensijų augštumą Spencer, Ind. Tūla Phillip
Reverend dear Sir:—
mės
Vaidų
ir
nepasidavimo.
nuspręs pati valstijos admi sų pora, dėlei vyro žiauru
žų pamokslų. Žadino lietu
vo
matomi
sekantieji
para

His
Grace,
the
Most
Re

BROCKTON, MASS.
Advokatai tyko iš to pasi
nistracija.
vius laikyties ne vientik ti
mo, nesugyveno ir rengėsi
verend Archbishop, di pelnyti. . . Ak, kaip reikia šai ant sienų, tvorų: “Ilgų
kybos, bet ir tautystės. Anot
Užpereitam 29 N. Draugo rects me to acknowledge
metų Prūsams ir jų valdo Gydytojų Sąjungos konven legališkai persiskirti. Prieš
jo, Lietuva, taippat kaip ir pasirodė Vaitkaus korespon receipt of your communi- apsvietos musų žmonelėms, nui. O tau, Viliau, męs duo
atsisveikįsiant išėjo jiedu
cija.
•
kitos šalįs, yra prisidėjusi dencija, kurioje šis-tas buvo cation of April 14-th, and -.apšvietos ir sąžinės!. .. dame savo gerbiamus vynypasivaikščiotų. Einant pro
Kunvidas.
Los
Angeles,
Cal.
Pereitą
prie visutinės civilizacijos parašyta, kas visuomenę ga to say that he wishes you
kapines, vyras staiga ištrau
nus, nes surukusį respubli
savaitę atsiliko šiame mies kė revolverį ir vienu gerai
ir nukentfejusi už laisvės žo lėjo užinteresuoti. Mano to find out just what is
ka nenori jų”, -etc. — Ačiū
dį. Čia Jo Mai. priminė nuomone, visuomenė išgir \vanted in regard to the
generolui Goiran karės mi- to gydytojų sąjungos var nutaikytu šuviu paguldė
Dieną
25
Birželio
š.
m.
du American Medical Asso pačių ant vietos. Matyda
Minsko ištremtąsias vienuo dus, kad pas mus tapo at church; that is, whether
nisteriui, Mouis’o valdžia
parapijiečiai
drauge
su
ku

ciation konvencija. Dr. A- mas, kad jau negyva, Phi
les ir keletu kitų panašių siųstas laiškas iš Vyskupi it is advisable or necessaatsistatydino, o į jos vietą
nigu
dar
kartą
sušaukė
pa

braham Jacobi iš New Yor
faktų.
jos, kuriuo vyskupija sten ry to build a new church
rapijos susirinkimą. Norėjo Fallieres pavadino birželio ko išrinkta Sąjungos prezi llips pats nusišovė.
Prasidėjo procesija ant giasi sutvarkyti dalykus
or simply to enlarge the šiaip taip į tvarkų sueiti. 26, tokius žmones, kaip CleGaudo niekadėją.
dentu; dr. W. Jarvis Barbažnyčios, žingeidi sužinoti old one.
kapų.
Norėjo išaiškinti tiems žmo menseau, Millerand, Pain- low iš Los Angeles — vice Louisville, III. Minia apsi
Tuojau po pašventimui ir daugiaus apie tai. Tad
The Archbishop wishes nėms, kurie gerai reikalų care, Delcasse, ir kitus.
prezidentu ir dr. Aleksan ginklavusių farmerių gaudo
Jo Mai. Vyskupas apskelbė trumpai apie tai paduosiu you to preside at all mee parapijos nesupranta, svar
dras Craig iš Chicago — se nekurį James’ą Geer, nese
atlaidus, o kun. Dėlinikaitis žinias, paimtas iš pirmų ran tings in regard to this bosnius dalykus, ir parodyti,
kretoriumi. Sekantis Sąjun niai paliuosuotą iš kalėjimo.
pasakė graudų pamokslą. kų. Iš karto tad turiu paša
. MEKSIKO.
matter, to report to him kaip pagal teisybės turi bū
gos narių suvažiavimas at
Kam yra žinomi kunigo Dė- kyti, kad Brockton’o lietu
at once the result of such ti viskas tvarkoma. Buvo Žemesnioje Kalifornijoj sibus ateisiančiais metais Geer kriminališkai užpuolė
paną Florą Scott, telefonis
linikaičio pamoksliški ga vių Šv. Roko parapija yra meetings, and to deposit pašauktas ir advokatas, ku socijalistai užsigeidė sutver
Atlantic
City
’
j
e.
tę, ir kuomet ant jos šauks
bumai, galės atjaust jo stip viena iš nelaimingųjų; —
in the Archbishop’s name ris privalėjo išaiškinti pras ti savotiškų respubliką,
mo subėgo žmonės gelbėtų,
rų balsą ir patogų būdą iš kuri nuo laiko, kada susitvė
whatever money may be mę parengtų ir perduotų bet... nelaimė!
Paaukojo gyvastį dėl vai
Kadangi
niekadėjas, gelbėjamos, ga
sireiškimo ir šiame pamoks rė, pritarė daugel nelaimiu
collected for this work.
kų.
Arcivyskupui užrašų(deedt valdiškoji kariumenė užklu
le.
gų vaidų, perėjo daug skau
Very sincerely your’s bažnyčios “prapartės”, ir po ant jų, išvijo iš Meksi New York, N. Y. Masko- na sunkiai pašovė keturis
asmenis ir pabėgo. FarmeŽodžiu, iškilmė padarė džių smūgių, ir lig šiol neiš
J. P. E. O’Connell,
laiško apturėto iš vyskupi kos į Suvienytųjų Valstijų lijos žydė Ida Schiff, išgir riai, jeigu tik jį sugaus, panemažų įspūdį ant ' Ply moko rimtumo. Nurimsta
secretarv. ’ jos. Susirinkimas nieko ne teritoriją, kur turės jų su dusi, jog tūla turtinga ame
sirįžę iinčuoti.
j
mouth’iečių, kuris paliks vien tuomet, kaip antvysku •
Lietuviškai išverstas laiš išklausė. Rėksniai nedavė manymas žūti, nes ameri rikietė miršta nuo kraujo
gilioje atmintyje.
pis atima kunigą. Tuome
vesti susirinkimo. Ir dar kar kiečiai turi užtektinai pa trukumo ligonbutyje ir siu Jauniausias telegrafistas.
kas taip skamba:
Morkus laisvamaniams ir “šakaliu
tą musų lietuvių vardas ta prastojo proto, kad užsidėti lo žymią pinigų sumą tam,
Louisville, III. Jauniausiu
“Arcivyskupo Namai,
kams” tikras buvo ‘Rojus’
su
panašiais
socijalistukais
po
nužemintas
svetimtaučių
kas
sutiktų
perleisti
savo
šios
šalies telegrafistu, tur
nes nieks jiems nestoja per Granby gatvė, Boston.
pi—i
—
Oaxaca
’
os
arcivyskupas
akyse.
kraujo jos gįslosna, sutiko but yra Dehno Branrth, tu
Balandžio 17, 3911
W ATERBURY, CONN. kelią. Darbas visuomeniškas
Kunvidas.
užgresė
savo
pavaldiniams
ant pavojingos operacijos rintis tik 16 metų. Branch
jų — platinimas bedievybės Kunigui Vincui Dragūne
dalyvauti
ateinančiuose
rin

Nedėldienyje, 25 d. birže - eina sparčiai. Nei viens vičiui, Webster gt., Brock
nes norėjo gauti pinigų sa esąs išmintingas, rimtas jau
kimuose.
lio turėjome savo šv. Juoza
vo penkiatos vaikų partrau- nikaitis ir pilnai atsakantis
jaunas “grinorėlis” tam dar ton, Mass.
po parapijoje gražių iškil
kimui iš Rusijos.
tai vietai.
WILKES-BARRE, PA.
bui negali atsispirti. Kada
Gerbiamasis Tamista
mę — primicijas kunigo Ed jiems truputį nevyksta
Po
operacijai
Schiff
’
ieuė
Jo Malonybė, Gerbia
Aną nedėldienį Juozo Mi
Kova su girtybe.
vardo Grikio, baigusio moks tuomet alutis apvainikuoja
sugrįžo
namo
taip
nusilpusi,
ISPANIJA.
miausasai Antvyskupis liausko vaikinuks 9 metų ir
Peoria, III. Per konvenci
’ūs Orchard Lake, Mich., se- darbą... Tokiems žmonėms
paliepė man pranešti apie mergiukė 8 m. išėjo girion Madride, bebaigiant Eu- jog apalpo ir puldama tre ją nedėldienio (Sunday
įnarijoje.
buvimas kunigo parapijoj
apturėjimą nuo Tamstos pasivuogautų. Grištant na charistijos kongresą, buvo pais žemyn anr smert užsi School) mokyklų mokytojų
’uo tarpu naujas kuni- žinoma, negeistinas... Kad
mušė. It taip dėl savo vaikų
raporto nuo 14 d. Balan mon pagavo juodu trauki iškilminga procesija
su
nutarta kovoti su girtybe ne
ėlis bus pas kun. Sauruaai- gi to blogo kitą-kart negali
meilės palydėjo gyvastį.
džio ir apreikšti, kad Jis nis ir labai sužeidė — galve Švenčiausiuoju.
Einant
tarp suaugusiųjų, bet tarp
tį, o paskui eisiąs į New Ha- ma išvengti (taip jie mano)
nori, idant surastum baž les suskaldė. Mergiukė jau Calle Bordadores, staiga Socij&listų naujas laikraš vaikų, kuriuos reikia moky
ven tvertį lietuviams para- kad kunigas turi būti, tac
nyčios reikaluose vien pasimirė, o vaikutis serga sprogo bomba. Pati bomba
tis.
ti ir perspėti prieš alkohostengiasi
jie
nors
savo
ranko
kas
yra
pageidaujama:
ligonbutyj
e,
bet
vargiai
iš

nieko
neužgavo,
bet
užtai
New
York,
N.
Y.
Milwaut
liaus nuodus. Stengties at
se prilaikyti visas vadžias y. ar patartina, ar reika gis. Nereikia vienus vaikus kilo panika, kurioje apie 60 kee, Wis., socijalistai ren pratinti suaugusius girtuo
linga statyti naują baž išleisti, nes visokios nelai žmonių tapo sužeista. Poli giasi nupirkti vieną New klius mokytojos pripažino
parapijoje. Lyg šiol tokio
BRIDGEPORT, CONN. mis vadžiomis prilaikymo nyčią, ar vien padidinti mės gali juos patikti.
cija veikiai sugrąžino tvar Yorko mažesniųjų laikraš už bevaisingą darbą. Jų nuo
senąją.
Šitą nedėldienį kun. V. ką.
Vienas iš gražesniųjų parapijos reikalų, buvo lai
čių ir pakeisti jį socijalis mone, reikia apsaugoti atei
Arcivyskupas nori, kac Vizgirda bažnyčioje apskel Procesijoje dalyvavo 50 tišku. Tam tikslui renka au siančią kartą nuo alkoholio
lestų, stovinčių ant didma- kymas bažnytinės “prapar
Tamista pirmininkautum bė, kad naujosios bažnyčios tukst. paroduotojų, 10 tuks kas, kurios pasuksiančios įtekmės.
kranto yra Bridgepor- tės”, neužrašytos vyskupi
visuose
susirinkimuose pašventinimas
atsibusiąs darbininkų ir keli tukstan- žymią
Lietuviai pradėjo čia jai. Šimteriopus vaidus kėlė
—» tt*tą tukskėj ę "lietuviai, taip vadina
mi “posėdžiai”. Jie tai la
biausiai ir nekenčia lietuvių,
jie net nenori lietuvio kuni
go. Paskutinis lietuvis ku
nigas klebonavo čia kun. M.
Pankauskas. Buvo tai pirm
penkerių metų. Po to kuni
gavo Ridge’iuje lenkai vie
nas po kito. Lietuviai buvo
pažeminti. Paskutiniu laiku
sumanyta visai išmesti lie
tuvių vardų iš bažnytinės
nuosavybės užrašo.
Sako,
kad “posėdžiai” davė Scran
ton’o advokatams penkis
šimtus dolerių, kad perdirb
tų užrašų taip, kad bažnytė
lė pasiliktų vienų lenkų nuo
savybe. Tečiau vyskupas M.
J. Hoban priešinasi užrašo
perdirbimui, nenori skriaus
ti lietuvių. Kaip girdėti, ki
tose parapijoje verda nesu
tikimai už užrašą, bet tenai
lietuviai eina prieš dvasišką
vyriausybę, pas mus-gi “po
sėdžiai” ganubija savo bro
lius, bando įvairiais budais
išmesti iš parapijos lietuvius
kurie nesigėdi savo tėvų kai
bos. Reikia paminėti, jog
“pošedšiaj” (visi iš Vil
niaus gub.) šneka geriau lie
tuviškai, nekaip lenkiškai.
Rp.

Naujienos iš
Amerikos.

su*

DRAUGAS

pasveikinimo
baigęs kalbų, duoda kardi- gonininkai
kalbis tapo atidengtas, kaip tas vaistas — tai bent teo žemesnius ministerius ir par
ik į patį laikų. Nukentėjo retiškas susipažinimas su tijų vadovus. Pašauktųjų Sus. Liet. R.-K. A. noliškų palaiminimų, po to svečių giesmę dainavo ir at
iškilmingai visų draugijų cartodami antrą kartą. Iš
vyriausias viešųjų žemių Suv. Valstijų gyveninio pa tarpe buvo ir AVoeste, kur
nulydėtas į lietu v, klobeni- muzikos nebuvo tięk džiaug
užžiurėtojas Glavis, nuken matais. Ne tik reikia susi sai — kaip rašo dienraščiai
(THE FRIEND)
Reikalai.
jų priima Jubilėjinius pa smo, kiek iš dainų. Tapo ne
paklaustas karaliaus, kų
tėjo vyriausias girių užvaiz pažinti, bet dar reikia lysti
-talikiškas Laikraštis
sveikinimus 50 metų kuni viskas išgrajinta. Čia vėl
dą Pinehot, pats Ballinger, į to gyvenimo kailį, reikia daryti su Scholleart’u, atsapašvęstas Amerikos Lietuvių
nors valdiškai išteisintas, ta parodyti, kad ir lietuviai kęs: “Tegul atsistatydina, ATBALSIS SEIMO S. L. gystės ir 25 kardinolystės. dideliai nudžiugino publikų
Katalikų Reikalams.
Kardinolų sveikina liet. mo lietuviškos mokyklos vai
Amerikoje nėra bent padau kaip aš atsistatydinau 1884
— Organas S. L. R. K. A. — po priverstas atsistatydinti.
R. K. A.
kyklos vaikai ir mergaitės. kai, kurie puikiai išvaikš
Buvo daug barnių, piktumų, žos, bent kokie lobio jieško- m.”
Beina iš Wilkes-Barre, Pa., kas
Baltimorės
lietuviams ka- Dvi mergaitės prakalbėjo čiojo vėluvos maršą ir ka
t
daug rašymų po laikraščius. tojai, bent kokie svetimo Dabar visas kraštas virte
ketvirtadienis.
talikams
pasiliks
minėtina porą žodžių ir paduoda bu rišką dainą sudainavo: “Te
Teismas pabaigė ginčų, iš- gyvenimo ardytojai. Reikia verda. Schollaert, kursai
interesuoties valdė viešpatijų pasekmin 30-ta diena gegužio 1911 m., kietų raudonų gėlių. Sveiki gul giria šlamščią užią”.
rišdamas klausimų visuo lietuviams
A. L. R. K. K. Sąjunga -- Leidėjai.
menės naudai. Pasilieka tik amerikiečių gyveniniu, rei gai nuo 1908 m., kursai pri kurioje turėjome laimę pa na Jo Eminenciją kareiviai, Paskui mokyklos mergaitės
sekmingai pasidalyti
di bučiuodami žiedą ir dr. mer skraistės maršą puikiai iš
Kun. A. Kaupas — Redaktorius laukti, kų valdžia darys su kia į tų gyvenimų leisti nau jungė Kongo prie Belgijos,
džiausiu katalikišku džiaug ginų Panelės Švenčiausios darė ir padainavo žvėrių veU. Auguliutė — Užveisdėtoja. anglies padėliais Alaskoje: jus, sveikus gaivinančius kursai įvedė visutinį pri
verstinų tarnavimų kariu- smu. Sena mūrinė lietuvių N. P. Po jų eina pasveikini seilę, kas visus prajuokino.
ar pati kas jus iš po žemių syvus.
Visas korespondeacijas ir kito ir pardavinės žmonėms, ar
menėje — tas p&ts Scbo- bažnytėlė, lyg jausdama at mai nuo parapijiečių: vyrų, Iš trukumo laiko apleista
kius raštus reikia siųsti pas
buvo deklamacijos. Dar var
paleis kitiems jus kasti už Belgija yra maža katali lleart suklupo, berišdamas lankysiant jų kokie nepa moterių ir t.t.
prasti
svečiai,
pasipuošė
Tuo
tarpu
delegatai
su

gonininkai turėjo porą gra
Rev. A. Kaupas,
suderėtų mokestį nuo tono, kiška viešpatijėlė. Jinai yra teisingai mokyklų klausi
Suvienytųjų
Valstijų
ir
ki

skubo
į
salę
atidaryt
Seimą.
žių dainelių. Liko nedainuo
ar gal duos reikalingam mi neutralė — vadinasi, ji yra mų... Gaila.
64 Church St.,
neralui dar ilgai ilsėties po pasižadėjusi niekam blogo Tas klausimas be abejo tokioms vėliavoms, nuo vir Kardinolų išleido namo su tos, nes atsidarė šokiai ir
Pittston, Pa.
žeme. Svarbus tai klausi nedaryti, jeigu kitos viešpa vaidįs nemažų rolę ateinan šaus stogo iki durių slenks didžiausia paguodonę karei buvo vėlus laikas.
čiais metais, kuomet atsi čiui. Tos vėliavos įvairiomis viai ir benas. Kardinolas Vaikučių puikus plevėsa
Visus pinigus, ar tai prenume mas visiems Suv. Valstijų
tijos
nekabįs
jos.
Ten
yra
spalvomis dabino bažnyčios džiaugėsi iš puikaus lietuvių vimas vėlukais ir žemi linkė
ratos, ar tai už “džabsus” ar už gyventojams.
karalius, bet tas karalius liks visutiniai rinkimai į par priešakį, o keturi pilioriai,
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti
priėmimo.
jimai (pasiklonojimai) ir
Arba sutartis su Kanada: tiek tik teturi valdžios, kiek liamentų. Liberalai ir socija
tokiu antrašu:
juk tai palengvinimas mai- respublikose prezidentas. listai jau dabar susiuostę remiantįs stogų, apsidengė Tų patį vakarų 30-tų ge mergaičių suliejimas iš daug
“DRAUGAS”
nyties savaisiais išdirbiniais Viskų valdo parliamentas ir tarp savęs ir be abeją prieš- Popiežiaus vėliavomis iki gūžio 8 vai., prasidėjo teat kaspinų į vieną dailią vėlia
31* E. Market St.,
agitacijose pat akmeninių trepu. Per ras “Rutvilė”. Tai istoriš vą, ir tos skardžios jų daiSuv. Valstijų ir Kanados! kabinėtas. Nuo 1884 m. val renkamosiose
^ILKES-BARRE, PA.
Tai pradžia atmaiuymo vi džios vadelės buvo kataliku dirbs kuosmarkiausiai, kad tarpų vidurinių stulpų vir kas dailus veikalas, kurį pa nukės man išrodė, kad ne
šui didžirijų durių matyt rašė Vincas Nogumauskas kas kitas, kaip tik kvieslys
Mr bus tai spauzdinimas konsti sos komercijinės Dėdės Ša rankose. Bet kur yra derno neįleidus parliamentan nei
tucija., ar plakatų, ar tikietų ar mo politikos.
Tai svarbus kratiškas valdymosi būdas, vieno šalininko “bon scolai baltų iškabų didelėmis raus- ir pats išmokino vaidinto lietuvių visuomenės, kad
mėlėmis raidėmis, kuri pra jus, pakeldamas daug vargo kuogreičiausiai steigtų lie
kitokie į tat panašus reikalai, rei dalykas, dėl kurio ir kongre
re” sistemos.
ten yra ir partijos. Tai-gi ir
kia visados kreipties tuo pačiu
sas tapo sušauktas extra— belgai turi įvairias partijas: Naujas ministeris de Bro einantiems pasako anglų ir persekiojimų nuo karštuo tuviškas mokyklas. Tie ma
antrašu:
posėdin. Bet ar .daug lietu liberalų, socijalistų, katali ąuille yra 50 metų amžiaus , kalba, jog čia Seimas S. L. lių, kurie vis šaukė: męs ta žyčiai, lyg prašyte, prašėsi:
“DRAUGAS”
ve boikotuojami W. Nogur- štai męs žuvam dėl Lietuvos
vių žino, apie kų kongrese kų ir t.t. Paskutiniu laiku li ir buvo geležinkelių minis- R. K. A. ■
314 E. Market St.,
Apie
9-tų
valandų
ryto
nauskas
nenusiminė, varė ir musų tūkstančiai žūva.
šneka ir tariama? Ar žino, beralai susijungė su socija teriu, kuomi ir toliau pasi
WILKES-BARRE, PA.
jog Root’o pataisos nupuo listais (vieni kitų labai ne liko savame kabinete. Tai prisirinko daugybė lietuvių, savo darbų ir toliau. Priešai, svetimtaučių mokyklose. Jie
limas reiškia milijonus dole apkenčia, prie progos paša gabus vyras, tokių pat nuo kurie gatvėse nuo saulės matydami, kad nieko nepa neatsibus niekad dėl tautos.
Redakcija pasilieka sau teisę
rių metinių sutaupimų laik kius) ir pakėlė protestų monių kaip ir Schollaert. karštų spindulių tankiai darys, kibo prie teatrališ Nerangi visuomenė, subrustaisyti, trumpinti arba atmesti vi
raščių leidėjams ir knygų prieš naujai sumanytų įsta Kažinkaip mokės jis suval braukė prakaitų nuo veidų kos draugijos narių, kad kie mokyklų klausime.
sus prisiunčiamus raštus.
Minioje matytis nepažįsta juos atitrauktų, ir gązdino,
Laikas ir vieta raštų talpinimo spaudintojams?
tymų apie mokyklas. Dėl tos dyti valstijos eldijų sunkio mų lietuvių: tai musų ger kad kurie priguli į tautiškas Koncerto Programas:
pridera nuo redakcijos.
Tiesioginis rinkimas atsto priežasties Schollaert’o mi se ir audringose dienose. Į jį
biamieji delegatai! Štai tik draugijas, tai bus baudžia Orkestrą (uždangą atida
Atmestieji rankraščiai nėra grą vų į Suv. Valstijų senatų, į nisterija nupuolė, o ir nau atkreiptos akįs visų belgų.
iš bažnytinės salės pasirodo mi $10.00, jei vaidįs tų tea rant).
žinami redakcijos lėšomis.
vedimas referendumo, inicia
jas ministerių pirmininkas
dvi gražios naujos Ameri trų. Bet visi teatrininkai pa 1. a) Lietuvos Hymnas
Rašyti reikia tik ant vieno pus jativos, komisijų valdymo ir
de
Broąuille
vargiai
patai

Betardant
Plieno
Trusto
kos vėluvos ir kitos dvi mė- sirodė vyrais, nesidavė šmei (atsistojant publikai)
lapio, paliekant plačius tarpus į tat panašus nauji įstaty
kys permaldauti priešinin (United States Steel Co.) lvnžalės, vėluvos Šv. Kaži- žikams pergalėti, gerai at Maišytas choras, (pritarė
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai
Ieties, nes korespondentams ir mai — juk tai vis žengimas kus.
istorijų, išėjo aikštėn, jog miero ir šv. Jurgio draugi lošė kiekvienas savo rolę, už
orkestrą)
bendradarbiams rašant ant abie artyn prie tobulos demokra
Dalykas tame, kad Belgi užsimezgant trustui 1901 jų. Išeina ir kareiviai abiejų kų jiems garbė, nes visiems b) Paukšteliai
jų pusių, da-gi smulkiomis, raidė tijos! Bet ar lietuviui atėjo
mis, redakcijai labai dažnai pri
joje yra dvejos rųšies mo m., į korporacijų tapo įdėta draugijų, sugaudžia būgnas, patiko, o tik tiems galėjo 2. a) Smuikas solo
sieina perrašinėti atsiųstus raštus į galvų sužinoti, kas yra toji
$720.846.817 taip vadinamo ir užtraukia smarki orkes nepatikt, kurie nežino iš ka
C. Koch
demokratija ir ar demokra kyklos, valdiškos, kurios
Norint, kad raštas tilptų arti
jo
“
vandens
”
,
t.
y.
kapito

yra laisvamanių įtekmėje,
trą, vadovaujant J. Jenule- tro krašto istorija reikia b) Fleita solo
miausiame numeryje, rankraštis tiškas valdymosi būdas iš
lo,
kursai
neatstovavo
nie

J. Janulevjčius
vičiui, ir klebonas karietoje skaityt. Ant rytojaus visi
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė duoda tobulus vaisius? Juk ir laisvosios, vedamos-kata
ko,
bet
akcijų
pirkėjams
ne

c)
Fleita
ir
smuikas (due
liau, kaip 9 valandą išryto antra
pirma kareivių traukia į delegatai pabaigoj sesijų
ir apie tai yra ginčai, da-gi likiškoje dvasioje. Visos tos
dienyje (utarninke).
mokyklos yra užlaikomos šė 12 nuošimtį. Paskutiniais katedrų, kur prie kardinolo eidami pietų trukšmingai tas)
kokie!
metais daug “vandens” ta durių apsistoja. Paėmę Jo suplojo delnais ir dėkojo
J Janulevičius ir C. Koch
Yra daugybė kitokių klau valstijos pinigais. Bet baž
po išspausta, įvedant įvai Eibinencijų
gražiausioje baltimoriečiams už dailų tea d) Horn solo
simų, kuriais privalo intere nyčios priešams katalikiš
rius
pagerinimus
ir
priperJ. Janule vičius
kos mokvklos
buvo visados
tvarkoje prie būgnų ir tri- trą.
•/
REDAKCIJOS PASTABOS. suoties visi laisvi laisvos ša druska akyse.
kant
daugiau
nuosavybės.
e)
Horn
(duetas)
Tai-gi amži
mytų skambėjimo, atlydėjo Publikos pribuvo per 500,
lies gyventojai. Bet ar inte
Šioje
valandoje
esama
tik
jį iki lietuviškos bažnyčios, nes tą vakarą buvo ameriko J. Janulevičius ir C. Koch
resuojasi? Pirm kelerių me nai buvo keliamas klausi $281.051.222
“vandens”, kur prie durių jau laukė niškos parodos, tai ardyto f) Cornet solo
Stebėtinas daiktas, kad tų vienas atei vi jos tyrinėto mas: ar Belgijos mokyklos
O. Luedtke
retas lietuvis, apsigyvenu- jas paklausė rusino kunigo, turi būti katalikiškos ar be bet ir tai vis dėlto milžiniš draugija Nekalto Prasidėji jams pasisekė daug publi
sis Amerikoje, interesuojasi kaip rusinai gyvena Ameri dieviškos. Katalikų partija, ka suma, kuri neša gražų mo Panelės Švenčiausios. kos ten nukalbiut gatvėse 3. a) Kur bėga Šešupė
b) Paskutinė vasaros rožė
nors buvo ligišiol galybėje, pelnų neproduktiviškiems Sųnarės visos baltai pasi pažiopsoti.
vidurine Suv. Valstijų poli koje.
tika. Kiek tai svarbių klau — Kaip tai, Amerikoje? tečiau nepasirūpino pervarv spekulantams ir kitokiems puošusios, su baltais velio- 31 dieną gegužio antras c) Saulelė raudona
simų yra keliama beveik — nusistebėjo kunigas. — ti teisingo įstatymo sulyg dykaduoniams. Tokios ben nais laikydamos rankose seimo vakaras. 8 valandą ry Soprano solo A. Stankevi
kasdien — bet kas musų at Ne, rusinai gyvena ne Ame mokyklų. Tokiose vietose, drovės privalo kaip norints abiem pusėm po raudonų to prasidėjo šviesios mišios, čiūtė.
kreipia į juos kad ir mažų rikoje, bet apačioje Ameri kur laisvamanių įtekmė yra būti suvaldytos ir suregu platų kaspinų ilgio išten kurias atlaikė vietinis kle Orkestrą (pertrauka) Poet
and Peasant
kantį per visas draugijos bonas. Susirinkusieji ant
atidų?
Paimkime, pav., kos. Amerikos gyvenimas didesnė, katalikai buvo pri liuotos.
4.
Deklamacija
pirmininkas sųnares, taipgi lietuviškos mišių žmonės turėjo neapsa
Augščiausiojo teismo nu verčiasi per jų galvas. Jie versti užlaikyti savas kata Austrijos
E. Česoniutė
sprendimų, jog “Standard negyvena amerikiečių gyve likiškas mokyklas ir drauge baronas Von Bienerth atsis mokyklos vaikai ir mergai komą laimę išgirsti gra
žiausi giedojimu mišių, at 5. a) Vėliavos Maršas
Oil Co.” yra neteisėtas trus- nimu, jie net nepažįsta Ame mokėti užlaikymui bespal - tatydino. Jo vietų paėmė ba tės ir-gi pasipuošę.
vių (valdiškų) mokyklų. ronas Gautsch von FrankenIšlipa senelis iš karietos giedotų suvažiavusiųjų lie b) Kariška Daina
tas, kursai turi likviduoti, rikos gyvenimo...
Mokslainės Vaikai
savo reikalus į šešis mėne Taip kalbėjo rusinąs. O Kad įvykinus šiaip taip tei thurm. Kabineto nupuolimo ir eina tiesiog į bažnyčių tuviškų vargonininkų, kurių
Vytauto
Koncertini,
Maršas
sius. Šitas nusprendimas pa kų pasakytų lietuvis apie sybę, Schollaert sumanė priežasties reikia ieškoti raudonais rūbais, kurių ilgį išlavinti balsai kelte kėlė šir
acc. P. Grajauskas
liečia kitus trustus, kurių savo tautiečius, gyvenan taip vadinamų “bon sco- pastaruose rinkimuose į par paskui vaikučiai eidami ne dį prie Augščiausiojo. Džiau
(Reichsrath’ų). ša su linksmu veidu. Kardi gsmo ašaros veržėsi iš akių, 6. a) Suktinis
Suv. Valstijose yra daugy čius Amerikoje? Gal tų pa laire” sistemų. Tėvams bu liamentų
bė, kaip antai: cukraus, ta tį? Na, sunku butų stebė vo duota laisvė leisti.savo Austrijos parliamentas turi nolas apsuptas minios žengė veriantieji šiurpuliai per b) Girioj
Maišytas choras
bako, plieno, popieros, ang ties, jei ištiesų taip ir pasa vaikus į kokių kas nori mo 516 atstovų, o kandidavo į bažnyčių, gėrėdamasis gra krutinę. Nors tai maža kuo
kyklų, o vaikai gaudavo val 2987 asmenįs. Viso 51 parti žiu papuošimu ir daugybe pelė vargonininkų, bet į- 7. a) Skraistės Maršas
lių ir net... laikraščių. Kiek kytų.
b) Žvėrių Vcselija
vienam žingeidinga žinoti, Tai-gi lietuvių gyvenimas diškų ženklų, kursai suteik ja statė savo kandidatus, o žmonių, kurie taip iškilmin spudingą paliko mums at
Mokslainės mergaitės
kų dabar darys trustai, tuo Amerikoje nėra normalinis. davo teisę jų tėvams atsiim daugybė buvo tokių kandi gai priima, kaipo savo vy minimą, iš ko galime pasidi
Tėvynės Darbai, Maršas
žingeidingiau, kad daugelio Amerikos lietuviai kimba ti nuo valdžios mokslo išlai datų, kurie neatstovavo jo riausių ganytojų. Jau baž džiuoti, jog tiktai pirmas
acc. P. Grajauskas
nuomone, trustų išsiplėtoji- prie laisvamanybės, socia das (nuo 36 iki 40 frankų kios partijos. Rinkimuose nyčioje. Gaudžia vargonai tokis atsitikimas Amerikos
8. Specialnas choras
mas turėjo būti pirmutiniu lizmo, anarchizmo ir kitokių metams). Prie šitokios sis pralaimėjo krikščionįs so ir gieda choras. Ant alto lietuvių gyvenime.
Ameri kos-Lietu viski Vargožingsniu prie socializmo, o dalykų, bet retas jųjų gili temos vaikų auginimas pa cijalistai, nes pasidalino į riaus, apstatyto gėlėmis, bliz Apie 8-tų valandų vakare
ninkai
Standard Oil Co. reikalų ve nasi į Suv. Valstijų visuo siliko tėvų rankose, o ne po dvi dali ir nebeteko konser ga daugybė žvakių. Evan pakilo lietus su vėju ir per 9. a) Miels Kvetkeli
vatorių partijos parėmimo. gelijos pusėje stovi raudo kūnijoms, per ką pasivėlino
dimo metodą buvo pavyz menės gyvenimų, tik maža litikierių įtekmėje.
b) Tegyvuoja Mus Tauta
džiu J. Maekave’o panto- dalelė išdrįsta dalyvauti ta Rodėsi, kad toks teisingas Daugiausiai padidino savo nas kardinoliškas sostas, žmonės rinkties į koncertą,
Maišytas choras
skaičių atstovai vokiečiai. sėda ir klauso šv. mišių, ku o kiti visai neatėjo, bet vė
kratijai.
me gyvenime, o dar mažesnė įstatymas turėjo pereiti par
(pritarė orkestrą).
Arba teismo nusprendi drįsta raginti kitus prie to Ramente. Bet liberalai, tuo Taigi bus išnaujo nepersto riąs atlaiko S. L. R. K. A. liau apstojus lietui, susirin
J. K.
jau susivienijo, su socijalis jamos rietenos tarp čekų dvasiškas vadovas. Delega ko į 400 publikos, ir prasidė
mas, jog taip vadinamos Cu- kio gyvenimo.
ningham’o pretensijos prie Amerikiečiai nori, kad tais ir pakėlė smarkių— (ir kitų slavų) ir vokiečių. tai sėdi paskirtose sėdynėse, jo gražus turtingas tautiš
anglies plotų Alaskoje yra visi ateiviai persiimtų jųjų smarkiausių protestų prieš Tos rietenos neduos parlia- per bažnyčios vidurį. Dele kas koncertas, kurį rūpes
neteisėtos — kokias išga gyvenimo dvasia. Jie nori tokį sumanymų. Tat dar bu mentui veikti ramiai. Nei gatų viso 60. Po Evangeli tingai surengė J. Vasiliaus Paj ieškau savo vyro Pra
ningas pasekmes atneš vi dar daugiau: nori, kad atei tų buvę niekis, nes katali vieno gero darbo nebus gali jos prakalba į delegatus dva kas, P. Grajauskas ir J. Je- no Bušmos, Sėdos par.,
šių apskr. Kauno rėdyl
suomenei! Juk tai pradžia viai juos pamokintų gėrės-, kai turi parliamente didumų ma nuveikti. Kabinetas tik siškas vadovas, po mišių kal nulevičius.
reikalavimo, jog gamtos tur nių daiktų, parodytų jiems šešių atstovų, bet, nelaimė! prižiūrės, kad viešpatijos ba J. E. kardinolas, išreikš Dainuota Lietuvos hvm- Amerike penkti metai;
tai privalo priderėti visiems naujus kelius, patobulintų patįs katalikai pasidalino į mekanizmo mašinerija suk damas geriausius velijimus nas (čia publika atsistojo), miaus gyveno Brooklyne,
žmonėms (valstijai), ne at jų pačių gyvenimų. Bet ar dvi partiji. Prieš Scho- tųsi atsakomai, o žmonių at lietuviams katalikams. Ei skambėjo koncertinis Vy N. Y. Kas sužinotų jo adresų
meldžiu man
skiriems asmenims ir ne go lietuviai vaidina tokia rolę? lleart’ų stojo net buvusis ki stovai tuo tarpu barsis tarp dami išvien su kunigais, — tauto maršas, solo ir kitos nuoširdžiai
džioms bendrovėms. Gauja — Anaiptol! Paprastai, ame tados katalikų vadas Woes- savęs, pravardžiuosis vieni sako jis, — galėsite nuveikti visokios tautiškos dainelės, pranešti.
nesąžiningų spekulantų ban rikiečiai žiuri į lietuvius, te. Scholleart’ui nepasiliko kitus, neduos įvykti, geriems didelius katalikų tikėjimui kuriąs gana gražiai vietinis Tikkų atvažiavusi iš Lietu
sumany darbus. Giria gražų papuo choras padainavo vadovau vos jo žmona
dė užgrobti turtingus ang kaipo į peštukus, girtuok niekas kit, kaip atsisakyti ir naudingiems
lies padėlius Alaskoje ne lius, apgaudinėtojus, cicili nuo vietos, ypač kad ir pats mams — žodžiu, bus penktu šimų bažnyčios, velija lietu jant p. Grajauskui. Publika Julijana Bušmienė,
viams šioje apsirinktoje tė neapsakomai buvo užganė
teisingomis priemonėmis, tu kus, viešos romybės drumz- karalius Albertas pasielgė ratu prie vežimo.
21 Bridge St.,
rtetaktingai, pasišaukdamas Demokratiškasis valdymo vynėje darbuoties netik d va dinta. Džiaugsmingi rankų
rėjo galingų padėjėjų as dytojus...
Brooklvn, N. Y.
pas save be ministerių pir būdas yra geras, bet ne vi siškai, bet ir medžiagiškai, plojimui, vėl didžiai sma
menyje vidurio dalykų minis Ar tai smagu?
įgijant nuosavybes ir t.t. Už gus krfn, kaip lietuviški varterio Ballinger’io, bet suo Bet yri vienas maistas, o mininko žinios kai-kuriuos sur ir ne visados.
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Brooklyn, N. Y.
Kingston prieš D. L. & W.
če, Veronika Ratkevičienė, ka Lukošienė I bert. Baltrus Magdė Veličkienė, Marė bora Jasutienė, Juozas Va- tras Pakalnis.
Dypą.
Kazys Kepuraitis, Vincas Tamošaitis III ber. 10 m., Daugėlienė, Jonas Matule- silkis, Ona Jonaitienė, Jie 71 kp.: Juozas Martušis. Pranas Burba, kasierius,
viče,
Marė
Jurgelienė,
Jur

74 kp.: Marė Ramanauc- 454 Main St.,
Makauckas.
Nastazija Stakienė, Jurgis gis Mickus, Ignas Ritelis I va Jurgienė, Katrė Auksie- kienė.
4 kp.: Adomas Dulckis, J. Polijanskas, Ona Poliniutė, Salome Brazienė, Ai
Edvvardsville, Pa.
Nuolatinis darbas ir augb.
11
m.,
Katrė
Žakaitienė
84
kp.:
Povilas
Bartulis.
Martynas Kielerta.
žė
Balčiūnienė,
Juozas
Rim

janskienė, Dominykas Kašta užmokestis moteriškoms
Kasos globėjai:
A**3"kp.: Aleksandras Mn- tauskis damokėt įstojimo damokėt prie įstojimo 50c. kus, Morta Malinauckiutė 85 kp.: Petronė Banevi
darbininkėms, kurių beveik
čienė, Marė Adomaičiutė, Juozas Vasiliauskas,
kunas, Ona Kučinskiutė, $2.00 ir II bert., Rožė Tamo ir II b., Jieva Taukelevičie- III b. 10 ir II b. 11 m.
aštuonis šimtus samdome.
112 N. Greene St.,
Adomas Šiaučiūnas, Kazys šaitienė III bert. 10 m., Bal nė, Marė Kijauckienė da 108 kp.: Juozas Stanionis, Juozas Užubelis, Juzė Vaimokėt 2.50 prie įstojimo, Povvlas Peleckis, Vincas tiekaitė—Gatelienė, Aižė Z.
Baltimore, Md.
Krizeviče I bert.
trus Kileviče damokėt įsto Marė Janavičienė.
Aleksandravičiūtė,
Kazys
6 kp.: Antanina Žekienė jimo $2.00, Karolius Šuke- 41 kp.: Ona Juodaugienė, Palevičius.
Stulga, Ona Rimolaitė, Juo Jonas Jaroševiče,
IV bert. 10 m. Jonas Griško- viče damokėt įstojimo $2.00, Jurgis Kemežys, Juozas Sai 109 kp.: Aižė Benevičiutė.
266 Silver St.,
115 kp.: Petronė Petraus zas Cecenas, Pranas Stasiunis, Alena Griškonienė, Ta Kazė Vaidimienė IV bert. dūkas IV b.-lO m.
So. Boston, Mass.
lis, Pranas Ginčauskis, Ona
rnas Marčiukaitis, Marė Mar 1909 m., Jonas Maziliaus 42 kp.: Ona Kaipa vičiutė, kaitė, Zigmas Gudukas.
MILTAI
Antanas Gu P. Naugzemienė, Pranas Kun. V. Vizgirda, knygius
čiukaitienė.
kas ir Rožė Maziliauskienė Veronika Filipaitė, Magdė Pavienis
Saunorius, Antanas Sušins190 S. Meade St.,
7 kp.: Ona Matusevičienė, abu už III bert., 10 m. ir IT Šugždžiutė, Ona Skrinskai tauskas, Hazel Kirk, Pa.
duoda geriausią duo
kis, Antanas Beržinskis,
m
Skyriaus.
Wilkes-Barre,
Pa.
Kostancija Bubelienė, Ka bert., 11 m.
tė, Uršė Keršuliutė.
ną
Stasys Radzeviče, Dzidorius
16 kp.: Antanas Gerdziu- 43 kp.: Pranas Sapaviče, 33 kp.: Vincas Klimaviče, Puidokas, Juozas Elijas, Kun. J. Dumčius, dvas. vad.
zys Austrą, Jonas Rinkevikaltas $2.20 už 1910 metus.
Jūsų groseris juos jums
, -če, Aižė Auštrienė, Agota nas, Antanas Lazdauskas, Morta Sapavičienė.
Juozas Bručas, Uršė Mačie
P. O. Minersville, Pa.
Vaikų
Skyriaus.
parduos.
Rinkevičienė, Mateušas Ma- Alena Kuzmickiutė, Kazė 44 kp.: Motiejus Benkus
nė, Antanas Šikšnelis, Pe
I
kp.:
Mečius
Mickeviče.
tuseviče, Paulina Grebliu Kriminskaitė,
Dominykas I b., Petras S. Gražulis, Juo
II kp.: Ona Torvaišiutė. tronėlė Urbutaitė, Salome
PITTSTON SULLINfi CO.
nienė, Augustas Žmuidinas, Jucius, Barbora Antanavi zas Jurgeleviče I b.
Kazlauskaitė, Aižė Skinde77
kp.:
Jonas
JasevičiuOna Žmuidienienė, Viktė čienė, Ana Mikužienė, Do 46 kp.: Vincas Marcinke
kas, Ona Juozaičiutė, Zabe rienė, Judyta Stulgienė, Ste Sąjungos Liet. Vargoninin
Pittston
Vitkevičienė, Veronika Pa- minykas Žutautas, Pranas viče.
fanija
Nutoft.
kų
Amerikoje
vyriausy.
čenkiutė, Antanas Leonavi- Alekna, Vincė Ambrazaičiu 47 kp.: Jonas Norvičius, lė Jasevičiutė.
86 kp.: Juozas Tolušas,
bės adresai. *%
Įče, Rožė Grabauckienė, Juo tė, Katrė Lazdauskienė.
Agota Broneikienė, Ona
Vladas M. Dubulis.
REIKALINGI VARGONI
zas Gramas, Amylė Gra17 kp.: Pranė Buzienė, Augštienienė, Veronika Či- NARIAI IŠBRAUKTI IŠ 88 kp.: Baltrus Jučaitis. K. Strumskis, prez.
NINKAI
mienė, Teresė Pacenkienė, Marcelė Pangonienė, Ona kanavičienė, Jurgis Mačiu
89 kp.: Stasys Miliaus 190 High St.,
prie Mahanoy City, Pa., ir
SUSIVIENIJIMO.
Brooklyn, N. Y.
į Magdė Markauckienė, Jur Mikelskienė, Pranė Šerga- lis, Juozas Verbila.
kas.
prie Aušros Vartų lietuviu
gis Niemčinskas, Viktė Na- lienė, Petronė Sulkauckienė, 49 kp.: Ona Miliauckienė.
1 kp.: Katrė Kaseičienė.
91 kp.: Juozas Gerulaitis, P. Grajauckas, vice-prez.
parapijos Chicagoje, mokan
įvickiutė, Izabelė Atmanavi- Marė Kalauckienė.
50 kp.: Nikodemas F. Mar 2 kp.: Katrė Kerutienė, J uozas Simanauckas, Pe Paca & Saratoga St.,
tiejie gerai vesti chorą ir at
piutė, Alena Stanienė.
18 kp.: Jonas Juozapaitis, tišauckas, Viktė Martišauc- Jurgis Geneviče, Kostantas tras Abozoras, Juozas JuodBaltimore, Md.
sakančiai mokyti mokyklo
10 kp.: Leosė Išemienė. Morta Misiukevičienė.
kienė, Lukošius P. Baltru- Kerutis, Uršė Genevičienė, snukis, Vincas Blažaitis,
je. — Mahanoy City’je $50.
11 kp.: Antanas Stanaitis,
20 kp.: Jonas Utkauskas. konis.
5 kp.: Antanas Šilkaitis. Bronis Vaitkeviče, Jurgis J. Stulgaitis, kasierius,
algos mėnesiui ir įneigos.
'Agnieška Torvaišienė, Pe 21 kp.: Jonas Bauža.
51 kp.: Pranas Guščius. 6 kp.: Ona Zubrienė.
Bakanas, Juozas Navickas, 40 Sylvanus St.,
Atsišaukti šiais adresais:
Wilkes-Barre, Pa.
23 kp.: Jonas Miglinas, Ona Grigaitienė IV b., Jie 7 kp.: Liudvisė Jonuške- 93 kp.: Jonas Gailius.
tronė Pauliukonienė, Uršė
Rev. C. Ambrozaitis,
Vaitukaitienė, Marė Dvilec- Antanas Šveistys.
va Valinskienė, Uršė Ču- vičienė, Petras Grebliunas,
95 kp.: Teofilė Lukosevi- A. Gudaitis, sekretorius,
2323 W. 23rd PI.
kienė, Agota Alenskienė, 24 kp.: Aižė Lukšaitienė paitienė, Agnieška Guščiu- Jonas Kašuba, Pranė Kašū- čaitė.
P. O. Box 73
Chicago, III.
Antanas Janulis, Agota Va- IV b., Kazvs Stravinskas vienė, Jonas Tamašauskas, bienė.
Silver Creek, Pa.
97 kp.: Ona Milaševičiuir
10 kp.: Juozas Endriušiu- tė, Monika Maknickiutė.
^itienė IV-II bert., Veroni- 11-10 m., Ona Stravinskie Marė Gavenienė.
Rev. S. Pautienius,
Liubi ns kienė, M oti e j 11 s nė 11-10 m., Ona Gudziunie- 55 kp. Juozas Luckus, Ro nas.
99 kp.: Ona Jackaitė, AMahanoy City, Pa.
00

bj

Hess
Golsmith
. & Co,
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DRAUGAS
Lietuvos S-ftus

kusi”.
vežė kelis vežimus stiklą. pati, antgalo, trumpai pasir
— Na, o kažin, tėvuk, kad Jis ir tuos nupirko. Ilgą lai gęs ir pats Dievui dūšią ati Pn. Edwin B. Morgan,
’inigu jieškotojai.
dar kokią dieną, kitą nebū ką ir tie stiklai ir tos virvės davė. Po numirimo, žydas
Tikras atsitikimas, aprašytas
tumėte atidavę tą dolerį, gal valkiojosi po pašiurę, iki ap- sušaukė žmones ir išparda- kuris bus išrinktas majoru
apysakos formoje.
s toji sloga nei nebūtą smau jutę kaimynai neišsinešiojo. vinėjo likusius mano brolio Wilkes-Barre miesto yra inžymu
gusi. Greičiausia, kad ju Antgalo išsimanė lėkti. Su daiktus. Viską pardavė, Ii- vyru ir kaip tik atsakančiu majoro
Seka.
mis tik taip kas prisisapna pirko daugelį sparninią žą-Įkosi tik viena skrynia. Ne
urėdui.
Bet vėl netikėtas prieti
vo, o jąs nusigandę ir užka są plunksną; kažinkaip ten žinau, kaip ten išpuolė, kadi
kis: prisiekėme, kad pinigų
sėte pinigus į žemę. O pini jis jas prisitaisė prie ranką. I ją išnešt inėjo pats Leiškus.
neradome ir nieko apie juos
Kingston, Pa.
gai gal geri buvo, g;rf dabar prie koją, užlipo ant k rei- Skrynia buvo tuščia, o, paė-t
nežinome, taigi nors buvo turtingai būtumėte begyve
go*) ir lėks. Kaip šoko pasi- nius nešt, pasirodė liepame radę ir turėjome juos su nę, — pastebėjo Uršė
DIDŽIAUSIA GELEŽINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE.
ŠITOJI
plezdenęs nuo kreigo, stačia prastai sunki, žydas supra
savim, pradėjo nesiduoti
KRAUTUVE TURI VISKĄ, KAS JUMS GAU BŪTI REIKALIN
— Ne, dukrel, — atsa-1 galva į žemę ir užsimušė, to, kad joje turi kasnors bū
mums naudoties. Tada pa
GA STUBOJE, VIRTUVĖJE ARBA ANT KIEMO.
KAIP PRI
kė Strolys, — jeigu nebu- Kitas brolis kažinką ėmė ti. Tada jis ją nepardavė,
žinau, koks tai svarbus dai k
REIKS ATEIKITE PAS
čiau atidavęs, butą užsmau- kalbėti, draskyti ką sutik- bet liepė nunešti pas save ir,
tas priesaika.
gus, nes slogą jaučiau nemie damas ir pagalios išdausino Į beieškodamas sunkumo prie
GAUSITE VISKĄ PIGIAU, NEI KUR KITUR.
Visuose Šventuose išėjau godamas ir pažinau, kad tai kažinkur; ligšiol apie jį jo-jžasties, atrado, kad joje inį Marijampolę ir pasiėmiau buvo nepaprasta jėga. Kas klos žinios nėra.
dėta du dugnu. Išėmus vie
keletą rastąją dolerią. Mies link pinigą, tai jie geri, bet Trečias • brolis, matvda- ną dugną, rado pinigus. Pas
te susiėjus su draugais iš tik ne mums. Jeigu kas sve-Imas, kad aniem dviem ras- kui tas žydas pralobo. Nusi
puolė vienas raudonasis pra timas juos rastą, tai galėtą į tieji pinigai negiliuoja, neseka ant 7 pusi.
gerti. Parėjęs jau gana vė naudoties: nieko jam ne- judino ją nei skatiką. Šil
lokai namo, atsiguliau ir vos kenktą, bet jei rastą kas iš pylė jisai juos į skrynią ir, j
užmigau, pajutau, kad ka- musą giminią, tai jie geram pritaisęs antrąjį dugną, už
Paul J. Sherwood
žinkas smaugia. Praplėšiau neišeitą. Matot kaip buvo. kalė. Žuvus dviem broliam,
Pono Morgano išauklėjimas mo
akis nieko nematyt, bet jau Dviem mano broliam, gal to mus namai susiniekijo, jau į
kyklose davė jam platą dalyką
supratimą, taip reikalingą uži
čiau, kad kažinkas užgulęs ji pati, sloga prisisapnavusi ir baudžiavos nebebuvo kam ,
mant
kokį viešą urėdą. — Pabai
laiko. Klausau, ugi ir balsas pasakė, kad juodu pinigą kaip reikiant atlikti. Tai-gi J
gęs miesto augštąją mokyklą, jis
FIRST NATIONAL
kažinkoks į mane kalba: neimtą, nes jiemdviem bū- ponas liepė mums išsinėšin
mokinosi tiesą pirmiausia Carlisle kolegijoje metus ir Pennsyl“Atiduok dolerį! kam pavo sią bloga. Juodu nepaklau ti, o į mus namus įleido kitą
vanija universitete dvejus metus.
gei? žiūrėk, kad ryt atiduo sė, tai-gi abudu iš proto iš gyventoją. Tada brolis sui
20 d. rugsėjo 1905 m. išlaikęs lai
tum, nes bus bloga!” Sulyg ėjo. Vienas už tuos pinigus pačia ir vaikais (nes jau bu- į
mingai Board egzaminus, buvo
pripažintas teisotu advokatu Lušitais žodžiais pranyko slo ėmė pirkt nei pats nežino ką, vo vedęs) išėjo pas žydą,
zernės pavieto.
ga. Pergązdintas visą naktį nei kam. Kartą važiavo iš Leišką, už berną. Tarnavo
Tiek jau atsiekęs, pn. Morgan
negalėjau užmigti ir tik vos Prieną į Marijampolę keli jisai ten keleris metus, pas-į
neperstojo troškęs daugiau moks
lo. Visą nuo 1905 metą laiką jis
prašvintant sudėjau akis. vežimai su Rinkinėmis vir kui, užpuolus juos kažinkokuouoliausia studijavo. Smagiau
Sulaukus rytojaus atsitiki vėmis. Jis visas tas virves kioms ligoms, išmirė vaikai,
siu jo skaitymo siužetu yra apie
mo niekam nepasakojau, bet nupirko ir liepė sukrauti po
šalies valdymą; senoji ir šią laiką
DIDŽIAUSIA BANKA PITTSTONE.
viens sau apgalvojau, kad pašiurę. Kitą kart pasitai *) Pats viršus stogo, spran Advokatas Paul S. Sherwood, istorija, jo profesijos srities vei
kalai
ir
garsią
poezijos
ir
prozos
republikinią kandidatas ant sutai turėjo būti tik prisisap- kė, kad tuomi pačiu keliu das.
skaitymas. Įgytosios tokiu PATARIAME VISIEMS LAIKYTI JOJE SAVO PINIGUS.
džios Common Pleas teisme, yra veikalą
navimas ir išleisto dolerio
žinios drauge su jo tobulu
dideliu žmonią darbininką prie- keliu
supratimu
viešą reikalą užtikrinesugrąžinau. Ugi sulaukus
Moka 3-čią nuošimti.
telium. — Būdamas dar mažu vai
kisčiu'advokatas
Sherwood
buvo
na
mus,
jog
išrinkus
jį
miesto
galnakties, dar didesnė sloga už
liudininku kaiD šerifas be Šokio va’ turesime viršininką lygą kii įuaininKą, Kaip sentas be jokio tiems vįsoj Pennsylvanijoj.
gulė. Taip prismaugė, kad
pasigailėjimo išvijo jo tėvus is ją
J
}
J J
vos, vos gyvas išlikau. “Jei
farmos, vienatinės ją nuosavybės. Kad pn. Morgan butą tokiu
Tie liūdni atsiminimai ir varginga Į parodo kad ir jo pasitarnavimai
gu dar ryt neatiduosi pini
jaunystė turėjo ant jo gerą įtek- miesto rodoje. Nuo 1908 metą jis
gą, tai kitą nakt atėjus su
mę — jis ant visados pasiliko bed- yra darbščiu nariu miesto durnos,
Ar atėjai kada namo drebėdamas, su
nąją
draugu ir skriaudžiamąją buvo išrinktas finansą komitėn ir
vis užsmaugsiu”, — pasakė
Union ticket Agentūra.
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope
užtarytoju.
tris syk’ vienbalsiai išrinkta jis
paleizdama. Sulaukęs ryto gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites?
Ir pastaruoju laiku p. Sherwood
Sanitariškos komitės.
Visu teutu Banka
jaus, pasiskolinau aštuonis
laimėjo sunkia by], su drūta kom-iSiame,urede’ uoliai darbuodamos
auksinus (nes tiek mokėjo
pauija aut naudos jos darbininko £
“S“"“”* " K’
Scranton, Pa.
203 Lackowanna avė.,
Williamsporte. Iš priežasties kom žiuri darbą Sveikatos Departadoleris) ir, padėjęs prie ras
mento.
Senas Telefonas 662.
Naujas Telefonas 303
panijos neatbolumo tas darbinin
tąją raudonąją, užkasiau į
kas tapo sunkiai sužeistas, — pa- Nuo kada pn. Morgan užėmė
gijęs kiek, bet nepajėgdamas vietą Sveikatos Skyriuje daug
žemę, kame dar lig šiai die tas ištikimas senas naminis vaistas duos
DRŪČIAUSIA, SENIAUSIA IR IŠTIKIMIAUSIA
dirbti,
reikalavo nuo kompanijos padaryta žmonią gerui ir už ką § S2, LIETUVIŠKA
pagalbą
ir
prašalįs
ilgą
vargą
jeigu
nai guli nejudinti. Atėjus
BANKA VISOJE ŠIAURYTINEJ PENNatlyginimo.
Pastaroji
bet
nei
kiau
i
vien
tik
jam
priguli
padėka.
Jis
urnai vartosi.
►
SYLVANIJOJ.
— PRIIMAME DEPOZITUS NUO VIEnakčiai, vos tik užmigau, pa
syti nenorėjo. Visas reikalas pa pilnai apsprendžia svarbumą svei
Visuomet namuose turėk bonkutę.
NO
DOLERIO
(1.00)
AUGŠČIAU IR MOKAME TREČIĄ
vesta adv. Sherwood, kuris ir iš katos regulos ir neperstodamas
jutau, kad vėl ta sloga prie Platus nurodymai apvynioti apie
g
(3)
NUOŠIMTĮ.
gavo nuo turtuolią nuskriaustojo darbuoties, parodė savo uolumą ir
25c. ir 50c. aptiekose.
mane čiupčioja. Pagraibė, bonką.
58 ®
BANKA ATDARA KASDIEN NUO 8 A. M. IKI 9 P.
rūpinimosi žmonią gerove.
naudai $5.472.22.
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir
.įl7,M.,
O NEDĖLDIENIAIS NUO 10 A. M. IKI 4 P. M,
paieškojo kažinko ir sako: žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.
Užtai toks žmonią prietelius,
Užtai nominuokite poną E. B. cs ’S
Turint reikalą su musą banka, galite jį atlikti liuokandiduodamas ant taip svar- Morganą majoru rugsėjyje ir iš 2 t? su laiku, neapleidžiant darbą.
“Tai laimingas, kad sugrą
F. AD. RICMTER & CO., 215 Pearl St., New York.
{
baus ir įtekmingo urėdo, pilnai rinkite jį tam urėdui lapkrityje.
žinai pinigus, jau dabar ta
Męs esame legališkais agentais visą LAIVŲ LINIJŲ
Riehter'lo Congo Pilies yra gerės nuo viduriu sukietėjimo. 25e. ir SOe
užsitarnauja musą parėmimą lai Jis vertas Jusą užsitikėjimo ir. pa .3g Cg į Europą
ir iš Europos ir parduodame bilietus už ŽEvo tik kaulus būčiau tepalike nominacijos rugsėjyje.
laikymo per nominaciją.
“ «o MIAUSIĄ kainą. — Męs turime po agentą New Yorke,

A. J. Roat Supply

A. J. Roat Supply

BANK
Main st.,
Pittston,
Pa.

lt doesnT pay to nedlect
your Health

A, BLAU BANKINIS NAMAS

Dr. Richter’io

PAIN-EXPELLERIS

as d Philadelphijoj ir Baltimorėj, kuris sutinka išvažiuojan5§ *3 čius keleivius, pasirūpina ją bagažu ir laimingai išleidžia.
.3
Siunčiame pinigus krasa, kuriuos gauna Rusijoje į 12
** DIENU; taipogi siunčiame telegrafu į visas svieto dalis
sulyg žemiausio dienos kurso ir už žemą atlyginimą.

COMPLIMENTS
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BREWING
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Musą biznis taip pakilo, jog reikalaujame daugiau vietos, už
tai statome naują triją augščių marmuro bankinį namą, kurin persikelaime 1 d. spalių 1911 m. Naujiejie namai bus beveik priešais
dabartinius — 218 Lackawanna Avė.
Sutaisome visokius legališkus dokumentus visokiose kalbose
ir patvirtiname pas konsulį. Turime savo ofise advokatą, kuris no
riai duos jums patarimus pirkime ar pardavime savasčių ir kolektavojime pinigą Rusijoje.
«
Atsimink musą dabartinį nu merį:
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DRAUGAS
pirko Butkoje pačtos na
mus ir lauką, ėmė prekiauti
giriomis ir dar lig šiai net
dienai giria verčiasi. Tai-gi
matot, kad tie pinigai tik
mums negiliuoju, o svetimi
gali jais naudoties.
— O kažin, tėvuk, man
tie pinigai ar giliuotų? —
užklausė Antanas.
— Kodėl nei Jei tik ras
tum, giliuotą.
— Ar žinot, tėvuk, papa
sakokit jąs man, kame jie
paslėpta, aš gal ir rasčiau.
Vit, tėvuk, aš jus tada, tai
kaip poną, užlaikyčiau.
— Matai, vaikeli. įsakmu
|aš pasakyti negaliu, nes ta
da butų vistiek, ką ir pats
paimčiau. Mažiau, daugiau
galiu nurodyti vietą, kame
jie paslėpta, bet tada nesu
rasi.
— Na tai vistiek, tėvuk,
kad r nelabai aiškiai pasa
kysit, o gal kitąsyk ir nusi
sekti surasti, — įsikišo Juo
zas.
— <jm — tarė kiek patylė
jęs senis. — Na tiek to, pasa

kysiu. Strolių kaimo sody
bas žinote 1 Na tai pietinia
me kaimavietės gale yra keli
dideli ąkmens. Palei vieną iš
šitų akmenų ir tie pinigai
užkasta.
— Ar toli nuo akmenio1? paklausė Antanas.
— Taip gal porą mąstų.
— O ar giliai inkasta?
— Nelabai, kokios trįs pė
dos.
— O tas akmuo ar skiria
si kuom nuo kitų ? — įsikišo
Juozas.
— Skiriasi. . . bet tai bus
jau perdaug aišku. To jau
aš negaliu sakyti.
Pabaigus seniui kalbą,
pirkčioj pasidarė trumpa
tyla. Kol jis pasakojo, mer
gos suplovė šaukštus ir apsitrūsė, vyrai parūkė pyp
kes ir visi jau ėmė snausti.
Naujo ką užimti pasakot nei
viens nesurado ką, o Anta
nas nors dar butų galėjęs ką
meluoti, bet, turbūt apie
Strolio pinigus užsimąstęs,
tylėjo. Tai-gi pakilę visi ėmė
skirstyties gultų. Į kelias

Jf.Jf.Jf.Jf.Jt.J<.

TERMINAL VIEŠBUTIS

minutas pirkėjoj pasiliko Tokiam visuomet šalta.
tiktai vienas Strolys, begu — Kaip čionai šalta, pa Redakcijos Atsakymai.
lįs ant krosnies' ir baisiai či ule! — sako senyvas p. Z.
bekriokiąs, tarsi tos slogos į savo jauną pačią.
F. J. Vaitukaičiui, Chica
— Niekam tikusiam vi
smaugiamas.
go. Ačiū, bet apie kun. A.
suomet bus šalta, net ir mieBriškos primicijas gavome
Giedri, graži rudens diena, tik gamjame kambary! — atsa
platesnį ir pilnesnį aprašy
ra “bobų vasara“. Saulutė, rodo ko paniekinančiai pati.
si, neperaugščiausiai iškilusi, bet
mą.
šildo gana smagiai: niekur nepa
Nepasirašusiam iš Ply
matysi trūsiančio darbininko, apsivilkusio kokiunors švarku: visi S. L. R. E. A. kuopos laikys susi mouth, Pa. Korespondenci
vienmarškiniai. Ale gamtoje nėra
rinkimus:
jų be parašo ir adreso nede
tokio gyvumo tokio smagumo, ko
42 kp. Brooklyn, N. Y., — 9 d. dame, ypač jeigu jose randa
kį matytum pavasary. Jau nebūbauja apypiete paleisti iš arklo liepos, tuojaus po sumai ant baž si užgauliojimai.
(žagrės) jaučiai, nečiulba, iškilęs nytinės salės. Visi nariai susirin
dangaus erdvėje, artojo draugas,
veversėlis nekukuoja gegutė. Jau
nebeišgirsi paryčiu linksmai ryliuojančio piemenėlio, nebegirdėsi
pavakare dainuojančių sutaria
mais balsais, žadinančiais sielų
dainas, merginų. Viskas tarsi ap
mirę. Iš tarpo paukščių vienų vie
nos tiktai kuosos, susitelkusios į
pulkus, rengdamosios išlėkti į
dausų šalis ir palydimos daugybės
varnų, kiauksi, knarksi kiek gali.

Toliaus bus.

KONRAD LEE
Išdirbėjas bažnytinių
Altorių, suolų ir ofi
sams rakandu.

Pardavėjas

Wilkes-Barre,
Pa.

‘ Honover Brewing Co.
Grynas

‘ Elius, Alus ir porteris.
TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.
Atkreipkite savo atidų in produktų, Jūsų tautiečio iš
dirbamų. Sandėliai Buttonvvood, Wilkes-Barre ir
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.

Emil Malinauskas, Manageris ir Prezidentas
Dr. O'Malley, Specialistas.

Abu telefonai.

RUPTURA
Išgydyta greitai, be pa
vojaus ir ant visados.

SECOND WARD HOTEL
Frank Burba Savininkas.
Geriausi Importuoti ir naminiai
Vynai, Likieriai, Alus, Cigarai ir
t.t.
454—456 MAIN ST.

Pirmos klesos karietos
ir arkliai parsamdymui ir
grabinio ofisas prie Russell
gatvės.
Edvvarsdsville. Pa.
Naujas telefonas 8041.
Bell telefonas 9294-R.

ląiHySIHiH'ttjJtifc

13 kp. Baltimore, Md., — 9 d.
liepos, 1-mų vai. popietų bažnyčios
svetainėje. Visi nariai privalo pri
būti, nes bus išduota atskaita iš
davimų Seimo parengimui.
JCVasiliauckas, sekr.
GERA PROGA.

W

HEIGHTS DEPOSIT BANK
Kampas EL Market ir Hancock Sts.

VVILKES-BARRE, PA.
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų pinigų ir ima pini
gus ant sučėdyjimo nuo dolerio ir augščiau.

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.

Be peilio ar operacijos.
Diržai numesti ant visados.
Visiškas gvarantuotas išgydimas rupturos (abiejų ličių), senų
ar jaunų nepaisant, kaip ilgai ser
gate, gydau be peilio.
Dr. O’Mallėy naujas spasabas
gydimo yra visai nepavojingas,
be piaustimo, be skausmo, be ope
racijos, be atsitraukimo nuo už
siėmimo.
Nereikia jokių diržų kada išgydau. Gvarantuoju užganėdinimų.
Dėkingi žmonės prisiuntinėja
padėkavones kas dien. Suvirš 500
ligonių išgydžiau praeitų metų.

Dr* Alex. O’Mallėy
158 Washington St.,
WILKES-BARRE, PA.

Kur lietuviškai ir lenkiškai su
sikalbama ir susirašoma.
Suviršum 30 metų daktaravi
mo. Mieste AVilkes-Barre musų
glaunas ofisas. Prisiųsk 2c. mar
kę, o gausi knygutę apie rupturų
dykai.

SVARBUS DALYKAS.
Tankiai tenka {išgirsti
žmones j ieškant daktariš
kos pagelbos nuo pilvo ligų,
tuomi pačiu tarpu kada jie
serga sauslige arba džiova.
Bet kiekvienas gydytojas
gerai žino, jog atvedus pil
vą ir visus grumuliavimo or
ganus į gerą tvarką, džiova
pati savaimi pranyks. Aitas
faktas parodo, kad męs pri
valome atkreipti savo atydą
ant pilvo sveikumo. Geriau
sias tam vaistas — Trinerio
Amerikoniškas Elixiras iš
Bitter Vyno, kuris išvalo
visą sistemą, sustiprina vi
durius ir sutvarko jų veiki
mą. Vartok šitą vaistą, kaip
tik pajausi viduriuose ne
sveikumą. Gaunamas Ap
tiekose. Jos. Triner, 1333—
1339 So. Ashland ave., Chi
cago, III.

1 doleris, IŠBANDYMUI AR REI
KALAUJI SVEIKATOS

Jeigr esi patrotijęs sveikatų ir misilpnas, nerviškas, be
lenergijos, jeigu kenti skaudėjimą viĮlSriuose, inkstuose, turi skaudėjimą keenų, Širdies ir Šonuose ir krutinėję,
fcaippat esi persidirbęs, arba kenti nuo
įsūnystės klaidą, bei privatiSka slapta
Ilga, — tai atRiąskie man savo vardą, o
prisiųsiu per peėtą baksuką naujaulo išradimo “Nervižkų Pilių” vertės
l' dolerį dykai.
Po naudojimui per 10 dienų Šitas pi
lės, jeigu busi persitikrinęs, kad jos
l Tan
sugrąžino sveikatą, mitrumą ir
miegas, tada prisiusi man 1 dolerį, —
mt pirmiau nereikalauji mokėti nei
fisjio cento, kolei perai tikrįsi, kad pi-

U

PraSau prisiųsti
dol. vertės baksuką

man iSbandymui 1

“Naujausių Ner

viškų Pigulkų”.
Vardas .............................................................

Oatvė ir No................................... . ...............
Miestas

............................................................

Taippat kuris drauge reikalaudamas
pilių prisius 10 centų markėmis, tas
apturės Dr. P. Hartmanno, naujai pa
rašytą iSleistą knygą po vardu Nauja
’Uos yra pilnai geros.
! i
vardą ir adresą ant žemiau Metodą. — Aitą knyga apraSo, kaip
, • . • i»k man, o aptu kraujas cirkuliuoja, po žmogaus kūną
ki l a kauk i
; I .-r.
- ir apie visokias ligas. Reikia adresuoti
tą
iškirpk
apirar-it .u.:»
kaip vir^ii Dr. F. Hartmann, 231 E.

Į

Hartrnsnn.
.st , N.»w York City, N

11 B.

Y

1

tth st.. New

York

Mirszta badu

kraujynė, vidurių paliuosavimas,
skaudėjimas ir sunkumas pilve —
vargina vaikus ir suaugusius šiuo
metų laiku. Šios ligos tankiai daveda prie blogų pasekmių, jeigu
jų neapveiksi sunaudojimu

turėdami visko ikvalei. Toks yra
likimas žmonių, su pagedusiais
malimo organais. Neturi apetito,
o kų suvalgo, tai tuoj nu^ to pilvų
skauda, nes negali gerai malti.
Prašalink blogumų

Severos
Vaistu

Severos

nuo koleros ir paliusa-

Rūgščia Pilvui

vimo
Didesnė bonka 50c.
Mažesnė bonka 25c.

Doleris už bonkų.
Y. .

✓

Severos Vaistai parsiduoda visose vaistinyčiose ir vaistų skloduose.
Niekad neimk kitokių vaistų, jeigu tau duotų, vietoje tikrų Severos
gyduolių.
'

S

Negali išlaikyti

Ranku Drebėjimas

Tavo inkstai negali išlaikyti nuo
latinio įtempimo ir užtai silpsta.
Privalai juos sudrūtinti, nes nuo
inkstų drūtumo priguli sveikata
viso kūno. Pasieksi tikslų imda
mas

neramumas, įnirtimas, bemigė,
baimės ir rūpesčiai — štai apsi
reiškimai nervų suirimo. Yra tam
vaistai, kurių žėdnas gurkšnis
gelbsti dirksnių apmalšinimui ir
išgydymui. Imk

Severos
Vaistus Inkstams ir

Severos

Kepenims

Nervotoną
Didelė bonka $1.00.
Mažesnė bonka 50c.

Doleris už bonkų.

Daktaro patarimai dykai; rašyk in musu Gyduolių
Skyrių.

W. F. Severą Co.

CEDAR nftPIDS
10WA

GLENON’S
vertas
Alus
Gėrimo.
Isz Pittstono

i

’r

Naujausias Importuotas Fonografas dykaL
ko už ęe.oa.

I trumą, ar esi

Vasaros Liga,

GERA PROGA.
Hotelis ant pardavimo.
Su visais įrengimais ir«nr.f1
n
«. n ... r
forničiais, taipogi su daugy-J WilkCS=B2HT6 MiflC Drill Co.
be tavoro: šnapso, cigarų ir
t.t. Prie namo yra geras štebėlis, vieta labai paranki,
nes ant kampo tarpe lietu
vių ir kitų tautų. Savinin
kas priverstas parduoti dė
lei silpnos sveikatos.
Atsišaukti šiuo adresu;
John Hambosv,
188 Bennett St.,
Luzerne Boro, Pa.
(33)

Bus duetas kiekvie
vienam
kaa
anpiriu
paa mua BaažRka Taba

KAI

Severos vaistai išsiplatino, nes užsitarnauja užsitikėjimų.

lu langams.

North Pennsylvania ave.,

STJTHrH’gnTK'Klfi

11 kp. AVaterbury, Conn., — 9
d. liepos, 1-mų vai. popietų para
pijos mokykloje ant antrų lubų.
Ateikite visi užsimokėtų.
Pranas Šopis, sekr.

niu zierkalu ir stik

•7 C

Savininkai.

jRK.

109 kp. New Britain, Conn., —
16 d. liepos, 2 vai. popietų bažny
tinėj svetainėj. Visi ateikite užsi
mokėtų.
M. Navardauskas, pirm.

Parsiduoda Dry-good’s, C e ry
kų ir sykiu laikrodėlių krautuvė,
geroje labai vietoje, lietuviais ap
gyventa. Priežastis pardavimo, sa
vininkas važiuoja į lietuvų dėlei
šeiminiškų svarbių priežasčių. Su
visokiomis platesnėmis žiniomis
kreipkitės šiuo antrašu: 883%
metali Bank Str., Waterbury, Conn. care
of Dry Goods Store.

Hooper ir Brown

H9HH

K. J. Krušinskas, sekr.

Lentpiuve

VVILKES-BARRE, PA. i
Atsilankyk pas muĄ kuomet
busi mieste.
Arčiausia nuo visu stočių.

kite.

Pasinaudokite!
C. Porter, New York.
Tamstos filosofija gal iš da
lies ir teisinga, bet vis dėlto Turime atspaudą šv. Ro^
smagiau turėti savus žo" | žančiaus tajemnyčias. Pendžius sąvokų išreiškimui, nehnolika tajemnyčių kainuokaip skolinties svetimus žo-Įja 10 centų. Kalbantieji rodžius. Nukalimai neretai žanclŲ tepasirupina parsi
yra neatsakomi, bet jie iš traukti tajemnyčias. Adre
eis iš vartojimo savaimi, suokite:
kaip.kitose kalbose išėjo i^'čias. Adresuokite:
vartojimo visokie “cichola“Draugas”
zai ”,
“ deszczochrona i ’
314 E. Market St.,
“mokrostępai” ir t.t.
Wijkes-Barre, Pa.

Nieką aua jūsų dau
giaua
a sveiki
tik
kad
aavo draugams pirkti
ii musų firmse tabaką
inpovtuetaa Fa
, . lografas yra padarytas
ii geriausio metale, turi
didele nikelinę
trinbą
ir labai gerai skamba
Turėdami mnaų
Fono
grafą galite surengti aa
mie puikų muaikas kaa
tartą.
Užsuksite tik msiinė
lę, uždėsite voiiaką, ir
galėsite iigirati
gra
ii susi as tautiikss, dsrbininkiikss ir kitokias dainas, iitrsnkas li operų ir epe
rėėlų, žaidimą visokių instrumentų pavienių ir orkestrų. Klausant tai vislu
bns malonu ne tik jums Ir jūsų isimynai, bet ir jūsų pažystam i emk ir kai
■yname. Musų Fonografas yri geriausias, koks tik dabar gali buii.
Męs
duodame jums tą Fonografą snvia dykai. Prisiųskite tik 5Oc. markėm ir męs
atsiųsim jum geriausio Rusiiko Tabako ui ♦«. ir tą Fonografą drauge eu vė
leliais ir nerodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėję per Ripresą. »žm*iė«it«
likusius 15.50.
Ai devass yra suprantam* ir puiki, nėra ėia jokios risikoa, taigi nauda
kitės, pamstysHa kad busite užganėdinti Pasarga: pražome aeaulygiuM ma
• U firma sa kitam.

EMIL1SB ASJATK

Itfc

L

topt f. Ifcw Tirt,

Męs padirbame visokios
rųšies tulšes. Jeigu nori su
čėdyti darbo ir laiko, reika
lauk
Papky’s naujo patento
pypė maszinos,

257 E. Market st.
Wilkes-Barre, Pa.

Kas reikalauja

austinių (krajavų) škaplierių
Panos šv. ir Šv. Traieės, gali gau-,
ti paa mus visada. Męs išdirbame
ir reikalaujantiema pasiunčiam
porų ant pažiūros.
Mrs. A. Smailienė.
2737 E Pacific St,.,
Philadelphia, Pa.

Kur geriausi
Siutai?
Kada jus einate per miestų, tai matote pilnus langus što
ruošia siutų ir ant kiekvieno padėtos prekės, Tai jus žiu
rote ir sakote, kad puikus siutai, tiktai kad labai brangus
Ale jus užeikite pas Rosenthal’ų, o tada persitikrisite ir pasakysite, kad čia tai tai geri ir pigus ir puikiai
padirbti
Kokį tik siutų galėsi gauti visame Wilkes-Barre mis
te už 25 dolerius, tai pas mus jį gausi už 20 dolerių, o už
kurį kitur užmokėsi 20 dol., tai pas mus gausi tų patį už
15 dolerių.

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVĖS,

South Main St,

Wilke«-Barre, Pa.

DRAUGAS

Plymouth National

BANK. '

Užsirašykit

„DRAUGĄ.”

Kapitolas su perviršiu
$165.000.00.

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

M. A. Norkūnas,

išlaiko palyginimą su pro
Vienatinis Lietuvis Iždirbejas
duktu alei kokio bravoro
visokiu ženklu
savo skoniu ir rųšia.
draugystėm, o y- $
Padirbtas iš geriausio sepatingai: iįokardu į
lyklo ir apvynių, kokius tik
guzikučiu meta- jjj
liavu, anameliotu *
pinigai gali nupirkti, ir kuoir padengtu celių- j
ašrtiausia užlaikant sveika
loid’u, šarpu, ve- *
tos reikalavimus.
liavu ir Karunu. j$
*
Musų produktas sendoMan pavestus dar *
bus atlieku artis
mas emaliuotose statinėse. First National Bank
*
tiškai.
Pasendinimą
r< įkuojame
$
PUBLIC SOUARE
svarbiu, užtai įtaisėm vieną
M. A. Norkūnas
Wilkes-Barre, Pa.
paskui kito skiepus, kur lai
162 PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS.
kome alų. Galite persitik
UNITED STATES DEPOSITARY
rinti pas mus atsilankę.
Gryno maisto ženklas ant KAPITOLAS
$375,000,00 SWALi HARDWARE CO.,
kiekvienos bonkutės.
21 North Main St, Pottsville, Pa.
Perviršis ir nepa
dalyta nau da
490,000,00 įvairiausi geležiniai daitai, te
DKAUOVSTt
j SVCNTDJIVABOO

i V JMM MZMČMC
, wcrn u iafmjmcu

STEfiMAlER 6REWINfi CO.
Wilkes-Barre, Pa.
Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

Merchants
Banking
Trust
Company,

Jonas S. Lopatto
Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu
ant pirmo mortgage, arba pirkti
namus lai kreipiasi.

Mahanoy City, Pa.
Turi Kapitolo su nnošimčiais

!

$190.000.00.

JONAS KARBA USKAS

Geriausias Lietuvys

UŽDĖTA 1864.

Sudėtu pinigu

$700.000.00.
Męs vedame visokį lega
lišką biznį.
Musų bankoje galima
susikalbėti: lietuviškai,
lenkiškai, vokiškai ir
angliškai.
JOHN J. MEYER,
Kasininkas.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

»

Drabužiu, čeveryku ir vyru galianterijos

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.

-

Naujas Telefonas 1070—E.
20 E. Market st., Wilkes-Barre, Pa.

arba * ‘Money Order”, siųs-

“DRAUGAS”,
314 East Market St.,
—
—
Wilkes-Barre, Pa.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,"
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.>»’
Mėšlungio
Skausmo
krutinėję
nno
Patrūkimo
Azma arba
Dusulio
Styvumo sprando
Skaudėjimo
Šonuose
Rankų ir
Kojų.

Main str., Nanticoke, Pa.

The BENEFICIAL SAVINGS FUND SOCIETY

'-^9

Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metuose.

'—*-7

Nuošimtis 3.65 metams.

Ypatingos Gyduolės.

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.
IGNOTAS J. DOHAN, Prezidentą.ANDRIUS J. KEEGAN, Vice-prezidentaa.
ALFRED J. MURPHY, Sekretorių, ir Kasininką..
ANTANAS HURST, E«q., Patarėjas.

Jeigu sergate užsisenėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagelbėt nė dak
tarai nė ligonbuėiai, 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,
rašyk teisybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartot, už prekę labai mažą. Reikia rašyt
aiškus 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 Lietnviškai-Lenkiškų
gyduolių gali uždirbti nuo 50 dol. ikil5 doll 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 musę tautiečiai reikalaudami galėtų pas
kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dovanai kokiems nors
apgavikams tose aplinkėse. Stornykai,rašykite pareikalaudami gyduolių, nes
geras uždarbys ir parduokite musų tyras Lietuviškas gyduoles, kurias męs
(▼aranžuojame.
Rašykite po antrašu:

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

Kingston Deposit and Saving
BANK

VYRAS

Moka 3-čią nuošimti. »

50,000
KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yfa tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili.nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus
ir
kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles Ilgas, rumitizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas,
strietura irvysaavyru lygrs, gal buti išgidoįras sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakia jums kodėl jui
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvS žinios, katros turo žinoti kožnas vedes arba
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjam tu, specijalisku
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, Ir adresa ant
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.

Depositoriu pinigai gvarantuojami
1,750,000.00 doleriu turto,
J

____________

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

f

' kurie lyginasi

3,500,000.00 Rubliams.

Šioje Bankoje galima susikalbėti

DR. JOS. USTM « C0.. L 101 22 F»tli *nw. CkeM*<

Godotinas Tamt*ta: Bacral Tamiatoa pritadiejma, ai aortai, jan
joff Tamista prisiųstame! man vysai dykai v£na jasa knyga dėl vyra.

lietuviškai.

t

KVIEČIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubiai kreipkis pas mane ypatiškai arba
laišku, o būsi Išgydytas. Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabe
jok, nes aš turėdamas didesnę praktiką ir augštesnį mokslą, tau pagelbėsiu ir
sutelksiu tikrai biolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusiu persitikrjs, kad esu pabaigęs didesnį daktarišką mokslą ir gailu geriau gydyti negu kiti
daktarai svetimtaučiai.
:: :: ::
APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI
:: :: ::

nose, vieką tą su pagelba operacijos galima prašalinti kuogeriauslal lr už menką mokesti. Da
rau taipgi o;>eracijaa ant Saulų, smegenų, gro jų ir lytiškų organų, kaip vyrų taip ir moterų.
Išt eeinu rritrauktas rankas ir kojas. Išgydau su naujausio būdo operacija rupturą už menką
prekę. Pertai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas mane. Jeigu negalima pribūti ypatiškai, tąl
parašykite ką skauda lr kokias nesveikumus jaučiate savyj, o aš suprasiu ir ištyręs duosiu rodą,
o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, kaip toli negyventumėte: Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ar
kitose šaljse. Atsilankantiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo namlnj puikų ligonbutį.

BIEDNUS

o- IGNOTAS
Valandos Ofiso:

GYDAU DOVANAI

STANKUS s,“ “i:

Nuo 9 Iki 12, nuo 2 Iki 4 p.p. Ir nuo 8 iki 8 vak. Nedėl. nuo 1 iki 5 v.-’SgJ

Adolf Blau,
Urnom Ticket Agemcy,
203 Lackawanna Avė,
Seranton, Pa.
Taip-gi turime savo krautuvėje dau
gybę visokių maldaknygių ir svietiškų
knygų visokiose kalbose.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 662.

FABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apysaka.
Vertė VYTAUTAS.

a a a a a a a a a a a a a a at< a a a a a a a a a r a a a a a a a a a a a a a a aa a a’a a'B'.a >
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iSutherland &
Mc MillarA

Kaina $1.00.
įmautiems daugiau kaip vieną eg
zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis.
Gaunama pas:

ai

BEV. V. VARNAGIRIS,
Brooklyn, N. Y.

312 So. 4th St.,

-NAUJA KNYGA-

aa

BIBLIJA

aa

Wholsale Groseriai
Importuotojai holandišku
silkių viedrose ir bačkose.

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

Agentai dėl

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS,
Maihiamoy City, Pa.

Wilkes-Barre
Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC SQUARE,
WILKES-BARRE, PA.
Kapitolas
Perviršis

BUK

$100.000.00.
$250.000.00

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

Geriausia
Gyduolė
nuo
SBlgS.a a'K'a grgafg Ig yiHMIRĮBatatolKM ĮgiSISlg aiaraaiaiHlHia gggja 5
Strėnų skaudėjimo
Degimo krutinėję
Galvos
skaudėjimo
Jgla’jtgggigggiM ggi» g
Kataros
Užsišaldymo
Neuralgijos
1200 ir 1202 CHESTNUT STREET, & 3$
nuo
PHILADELPHIA, PA.
Gerklės skaudėjimo

'0;

Pabaigęs (laktai įką tuoksią universiteto valstijai
Iadiuuu ir boigęš kvotimus augščiausioj Ir jau paa<
karinėj mokykloj N.w York Post-Graduate M EDICAL SCHOOL
HOSPITAL. kurioje epecljali&kai Išsilavina gycyme visokių pavojingiausių li
gų lr daryme operacijų; pabaigęs tą tuoksią įgauna
vardą augšto, d Idile daktaro. Dr. Ig. 8TANKU8,
per klek laiko buvo miestam daktaru IndlanapoUri, Ind., kur turėjo didelę praktikę gydyme įvairių
ligų, atlikdamas savo užduotį kuogeriauslal ir užfti ganėdinunčiai, dabargl pasišventęs labui savo bro
(B lių tautiečių, lr kad apsaugot juos nuo išnaudoji
mo per tiesąžinlškus daktarus, įrengė savo locną
'
naminį llgonbūtį lr:

Didžiausia ir saugiausia Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų lr šonų; nuo visokių kraujo
| Banka mieste.
Ilgų, užkietėjimo lr neveikimo vidurių, Išbėrimo, kūno niežėjimo, visokių spuogų, dedervinių
lr slinkimo plaukų; galvoe skaudėjimo, nuo širdies llgoe, inkstų, plaučių, kepenų. Nuo viso
Moka 3 nuošimčius nuo kių nerviškų ilgų, neuralgijos, drebėjimo sąnarių, nemiegojimo ir išgąsčių; nuo greito nuilsi
mo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo lr nuo visokių slogų. Nuo visokių užkrečiamų lytiškų 11į* sudėtų joje pinigų.
gų lr visokių kitokių nusilpnėjimų sveikatos. Taipgi nuo visokių moteriškų ligų, skausmin
|
gų mėnesinių, baltųjų, tekėjimo lr gumbo ligų:
TURIU SPECIJALIŠKĄ DIPLOMĄ DEL DmRYMO OPERACIJŲ
|
Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaistai negal pagydyti kaip tai: augimo vėžio
$ Union ticket agency. stllvyje ir visoaių akmenų, skaudulių lr guzų. ar tai būtų pflslėje, inkstuose, kepenyse ir žar

FOTOGRAFISTAS, kite ant adreso:
----- -

First National
BANK,
PLYMOUTH, PA.

Juozas Szukis,7 žiaSiunčiant
anu5,aeri!pinigus,
bus paskučekius,
«nis-

BS®HBSISBSa8iSSrgSEiasD<!BLąliaSSlRjSX'5SIBiSH«IBB;i8;sIgBH2l8HSsSSjKiS!ai8£K'a’
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47-48-49 Bennett Building,

Kurių skaitytojų prenu
merata pasibaigusi, tiems

WM. S. Mc. LEAN, President,
FRANCIS DOUGLAS, Cashier.

Dr. IGNOTAS STANKUS M.D.

Lietuviu Advokatas.

palai. stiklas, dūdos, plasteris,
Už sudėtus pinigus moka 3-čią įrankiai, sportiniai ir naminiai
daiktai.

nuošimti.

DIDIS GYDYTOJAS

Office New Telephone 37.
Residence 1100.

-

Depozitai

$150.000
- $450.000
$2.625.000
-

Columbia Miller
Pirkliai grudi
ir maisto.
Pittston, Pa.

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

NORTH GERMAN LLOYD
BaHūmoįre-Bremen.
Laivai:
Friedrich der Grosse

Jo Fc

Pas ji galima gauti visokiu
torielku, bliūdu, stiklu, puo
du, liampu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu. Yra iš
ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti.

Main

Neckar

Breslau

Cassel

Chemnitz

Brandenburg

Labiausia mylima lietuvių
linija, važiuojančių į ir iš
Europos. Rekomenduojama
tūkstančių keleivių.

102—104 S. MAIN ST.,
WILKZS-BARRE, PA.

Rhein

Paaiškinimų reikalaukite pas:

Vardaa.............................................................

A. SCHUMAKER & CO., GENERAL. AGENT/

Atfreaaa;............................................. ............ Steltas.

L. RAUCHUT

DIDŽIAUSIA BANKA

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mą “Accuratus’* laikrodėlių tiktai už
tb.76 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
nkę
rai laiką rodanti,_...................................
labiauaiai keliauninką
naudojami, kurie turi daboti laiką, moteriški
ant 20
"kl ir vyriški,
“ ' gvarantuotl
------ -----------metą. Tikrai grąžąs laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlj, tai
štai musą pasiūlymas: Męs nusiųsime
, šitą laikrodėlį kiekvienam G O. D. už
$5.75 Ir eknpreao kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei r«nto. Męs rlakuotame viską. Auk vinis
grąndinėlis iluodaai dykai su laikrodžių. Adresas

75<

Luzernes paviete
kviečia jus sudėti joje savo sučėdytus pinigus, nuo ku
rių mokės 3 čią nuošimtį

MINERS’ SAVING BANK
Kampas Main ir Broad sts.,

Pittstoa, Pa.

EXCEL8I0R WAT0H OO., DIPT. 906, CHICAGO, ILT.

Dirbtuve Uniformų
ir visokiu reikalingu
daiktu

draugijoms ir

nrkiestroms, .

uždėta

7 S.'GayStr.,

arba pas vietini agentą visose Suvienytose Valstijose.

The Rnssin American Line. EDIVARD & CO.

Geriausia linija kelionės
atlikimui vra Rusiška, nes
ji tiesioginė, niekur nerei
arnotus, kapas ir t. t kia persėst ir atlieka kelionę
Reikalaukite ilistruo- iš AMERIKOS ROSIJON
ti kataliogu.
ir adventai į 11 dienų.
Kreipkitės pas
1520 N. 4- gatve
A. E. JOHNSON & COPHILADELPHIA, PA.
Vyriausias agentas
Bell Phone
27 Braadway.
New York, N. Y.
4eS8 n KENSINGTON
1887 m. Dirbame teip
gi vėliavas, Kukardas,

Baltimorė,

Generališka Krautuve,

Kingston, Pa.

Visi skaitykite

“Draugą’’

