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JKAI VIS DAR NENOR LIAUTIS
KARIAVĘ

TAFT’AS BUS PROFESORU
UNIVERSITATEJ Ei

GARIJA GALI TĘSTI KARĘ DAR 6 MENESIUS.
MASKOLIJA STOJA UŽ SERBIJĄ.
NAUJIENOS IŠ MEKSIKOS.
Kovos ties Janina.
Turkų admirolas užmuštas.
Domingo prezidentas norėjo atsisakyti.

[Turkai

Vyru Valdo Neapsakomuj
MORGAN’AS LIUDININKU.

San

Mirė poetas. Cenzu ruoš teatrus. Gali išgydyti
Paleido 360 prasikaltėlių. Vienas prieš 5C
licmonų. Moterįs pralaimėjo Michiganej

boikotuoja graikų nuomonę , kad Balkanuose
viskas pasibaigsią laimingai.
pasiuntinius.

Kitokios naujienos.

JPrasrdėjus taikos* tary-p^
S^li spėti, jog Rusijai
Taft’as bus profesorium. darbų kontraktorial
[ims Londone, turkų įgalio- i^°3a
Bulgariją, Serbiją,
Prezidentas Taft’as-prie- šitą tai gubernatoi
miai atsisakė kalbėti su t craogoi iją ir Graikiją,
mė
pasini ij imą būti teisių testavo. Drauge
Laikų atstov., kol Graikija
profesorium Vale universi ir teisėjus, kai
Salos Turkijai,
nenustosianti kariavus. Bu
tatėje. Kaip rodosi, jis smarkiai už mažu]
Londone išreiškiama nuo
vo tai antradienį, gruod. 17
skaitys lekcijas apie tarp paleistųjų prasij
d. Ant rytojaus trijų Balka monė, kad gulinčios Azijos
tautines teises. Panašią vie- buvo nuteisti
nų viešpatijėlių Įgaliotiniai pakraščiais salos pasiliks
I
tą buvo užėmęs prie Prince- kalėjiman.
susirinko krūvon ir pagrąsė Turkijos nuosavybe.
ton’o universitatės buvusis
turkams tolesne kare, jei jie
prezidentas. G rovei* Cleve Norėjo užmušt
Graikai pralaimėjo.
ųėpripažįs graikų delegatų.
land’as.
Į vyskupo JI
Sekmadienį, gruod. 15 d.,
- Jei negausim patenki
gan’o namus Kai
nt mo atsakymo nuo turkų ties Janina buvusi didelė ko
Dideli
turtą
imažo
skaičiaus
tapo įleistas koki
įaliotinių, tai vėl susitiksi va tarp. graikų ir turkų.
•
žmonių
rankose.
riek Kellelier, kil
mi1 ties (’ataldžos linija, o Turkai sumušę graikus.
gauti
nuo vyskupo
Tyrinėjimas taip vadina
tuomet bris galas Turkijai Iš graikų pusės kritę 400,
mojo piniginio trusto Wa- Policijai jis pasi
Europoje — pasakė Bulga sužeista buvę 126. Daug ka
shingtone išvilko aikštėn kė, kad jis butij
rijos įgaliotinių galva, d-ras nuolių, šautuvų ir amunici
'‘‘faktą, jog aštuoniolika ban Vyskupą, - jei nei
jos tclcę' turkams.
Dane va s.
kų (tarp jų trįs Chicagoje) pinigų. Kellelier
Vėliau atėjo žinia iš Kon
turi
savo rankose 134 įstai tis.
stantinopolio, kad turkų vy Bulgarija gali tęsti karą dar
gas, atstojančios $25,325,000,
šešis mėnesius.
riausybė liepusi savo įgalio
000 kapitolo, įdėto į vaisbą, Rinkimų Atbalsiai,
tiniams Londone pradėti ta Bulgarijos perliamentas
komunikacijų ir kitokį fi skaitmenįs rodo,
rybas su graikų pasiunti paskyrė karės reikalams 4
nansinį biznį. Tose įstai ris pralaimėjo
niais ypatingomis salvo-o-dolerių. Finansų
gose yra 180 direktorių. Dau Valdiškai susk
mimnisteris Teodorovas už
giausiai. pinigų yra J. P. sai pastaruose
tikrino parliamento atstoMichigane rodo,
Morgan’o rankose.
jvus, kad Bulgarija gali tęsti
terš buvo duota
Serbija nusileidžia.
karę dar šešis mėnesius, dicnį visi to legiono ofieie- Toks paliepimas davė mai Ir tai dar ne ką gelbėję.
Serbija galų gale nusilei- Vieuas atstovas, Drankovas riai buvo užmušti, o 400 ka- jštininkams daugiau drąsos, Jinai pasakoja, kad visi pa- Morgan’as sako, kad nėra sai, prieš jąs—241
,kiu budu moterįs
piniginio trusto.
do prieš Austriją. , Savo rei- vardu, kurs yra armijos ofi- reivių tapo užmušta arbaSCoatepec’o miestelis More- našių namų laikytojai esą
kalavimą porto prie Adria- cierium, pasakė, kad karei- sužeista. Iš to kilo paskala, los’o valstijoje griebėsi gin- priversti, mokėti policijai Praeitos savaitės trečia- gių teisių su vy
iko jinai pasiryžo pavesti vių dvasia ir drausmė esan- buk turaki laimėję didelę klų. Maištininkai užpuolė mažiau arba daugiau. Tar- Jienį liudininkų prieš tar- truko 760 balsų.
Liropos didžiųjų viešpatijų'ti kuogeriausia ir kad ka- pergalę.
į ant Juchitepec’o miesto ir pininkauja žydai, kurie pri domąją komisiją stojo J. čių džiaugsmas i
nutarimuį. Jinai pristoja, reiviai nesergą jokiomis lii sudegino keletą geležinke stato į ištvirkėlių namus gė Pierpont Morgan’as. Už- buvo ankstyvas,
Kraujo praliejimas
Goode sako, kad klaustas komisijos advokato
kad Albanija butų nepri- gomis.
lio stočių. Zapatistai gavo rimus.
Meksikoje.
daugiau ginklų ir amunici- New York’o mieste esą 35^JSamueliaus Untermeyer’io,
klausoma viešpatijėlė ir kad
Mirė Amerikos
Graikai
meta
bombas
iš
i ką jis žino apie piniginį trus Gruod. 18 d. lW
jinai turėtu Albanijoje lai
Praeitą savaitę maistiniu-]jos ir pradėjo reikalauti pi 000 paleistuvių moterių,.
lakstytuvo.
svą portą, su kuriuo susineš
kų gen. Checlie Campos at-DŪgų iš haciendų savininkų.
jstą, finansistas atsakė, kad mirė WiM Carletonl
tų neutraliu geležinkeliu. Graikų lakūnas, Mutous- sivedė'GOO žmonių ir užpuo- Madero vargiai beužsilaiTaft’as Panamoje.
1 tokio trusto visai negali bu- Amerikos poetas
Du Belgrado diemašču. šau-įsis vardu, drauge su grai- lė ant Iluejuąuilla mieste- kvs prie valdžios. Kaip Suv. Gruod. 19 d. prezidentas
prisipažino, kad jo
hęs 1845 įa.
kiančiu kraštą karėn su Au- kų oficierium, pasiėmę kru- lio, kursai guli Jaliseo vai Valst. vyriausybė įsodino Taft’as išvažiavo iš Wa- finna varo metinio biznio Mich. Dar savo jau
strija, taf^n sukonfiskuota. vą bombų, užlėkė ant Ja-j stijoje. Miestelio gynė 50 Francisco Madero į prezi shington’o į Panamą. Kalė- aPie 3,000,000,000 dol. Fir- nose jis parašė potf
--------minos ir pradėjo mėtvti bom sargybinhj, kurie laikėsi dentus, taip greitai ir iš- das jis praleis pagal Pana- ma turinti sudėjusi bankose jemą vardu “Fax”, 1
Pasiuntinių mitingas.
!b,6as i žymiausius triobesius. prieš maištininkus 30 valan-1 stums jį iš prezidentūros. mos kanalą. Kelionės tik- aPic 100 mil *d.oL Morgan šė jam garbę. Paskui,
Tuo pačiu laikų visų Fu-.Mieste kilo didelė išgąstis, dų. Galop nebeteko amuiii- Amerikos kapitalistai neto- slas — pažiūrėti, ar kanalas yra piniginiu agentu dau vo Detroft’o Tribūne’e,
ropos viešpatijų pasiunti- Italijos konsulis Prizrene cijos. Tuomet maištininkai kio žmogaus jieško.
gelių geležinkelių ir kitokių daktorium. 1884 m. jie
4 bus iškastas greitai.
niai Londone laikė slaptą, tvirtina, jog tuTkai Jan i no- įsigriovė į miestelį ir prikompanijų, tame skaičiuje si kėlė į Brooklyn’ą, kui
mitingą. Ką jie ten tarėsi, Je h* aplinkiniuose fortuo- dirbo visokių nuožmių daikJAPONIJA,
ir Standard Oil Co.,
dė ilustruotą laikraštį,
Sakosi, galįs lengvai išgydy
niekas nieko nežino. Tik se turi 150 kanuolių, iš ku- tų. Už kiek laiko atėjo vy-Į Karės ministeris, gen.
čiausiai žinomos jo eilei
ti paralyžių.
86
esą
apgulamosios,
riausybės
kareiviai,
kurie
irjUyehefa,
atsistatydino
nuo
Cenzuruos
teatrus.
“Betsey and I are ou1
tiek patėmyta, kad linksChicagos
daktaras
Roy
jpįTurkų
kareivių
įguloje
esą
išvijo
maištininkus.
Krito
savo
vietos,
nes
kiti
ministeNew
Yorke,
vadovaujant
“Over the Hills to thej
miausi buvo Vokitijos
tarp 35 ir 40 tūkstančių.
100 maištininkų ir 40 sar- riai nepatvirtino jo plano Bemard, kurs gyvena 132 kardinolui Farley, tapo už- house”.
Ausrijos pasiuntiniai.
---------gybinių.
padidinti armiją dvejomis di N. Wahash ave., paskelbė, mėgsti moterių ir vyrų koTurkų
admirolas
užmuštas.
Washingtone
valdžia
no-vizijomis.
Neradus jam įpė- jog radęs prastus vaistus mitetai, kurie žiūrės, ar sta-/menkoje išrūko
Dardanelų klausimas.
Rusijos pasiuntinys An Iš Atėnų praneša, jog ko-iri priversti Meksikos pre- din io, visas kabinetas atsi- nuo vaikų paralyžiaus.. Gv- domieji scenoje veikalai yra t garėtų, bet išgena
altus.
glijoje, grafas Beckendor- voJe» ištikusioje gruod. 16 d. zidentą Madero, kad užbaig sta tydino. Galų gale apsi dvmas esąs taip lengvas, dori ar ne. Moterių komitetas išreiškė norą, kad Dar- tarp turkų ir graikų laivy- tų maišatį kuogreičiausiai ėmė būti premieru ir sutai kad tėvas ir motina be gy tau įėjo F. B. Hoffman, J; Royal E. Cabell, ku]
danėlai butų atdari tik vie- no> tapo užmuštas turkų vi-------syti naują ministeriją buvu dytojo pagelbos galį gydy C. Bowron, H. C. Viels ir vidaus dalykų komi?
uos Rusijos laivynui, kad ce-admirolas Halil Paša. Ko guv. Valstijos liepia Made sis Koreos general-gubema- ti savo vaikus. Savo ati M. de Barril. Vyrų komite- paskelbė, kad Suv.
1
dengimą
daktaras
ketina
pa
važiuoti pro jos kitų šalių voJe dalytę 4 turkų laivai rai nutildyti maištus— torius Katsura.
tan pateko A. J. Shipman, ge perniai surūkyta d
garsinti netrukus, kad visi S. Farrelly ir E. J. McGuire; j cigarėtų, bet išgerta
laivynams butų užginta. Ru- jr visi buv^pagadiiiti. Draumaištai didinasi,
jsija norinti padaryti Juoda- Ke su ad>n>^’i kritę dar 4 Galų gale Suv. Valstijų, Nauji skandalai su New galėtų jį žinoti.
alaus, nekaip kitais
sias mares lyg kokiu uždary įturkų oficieriai.
vyriausybė liepė Meksikos
Paleido
360
prasikaltėlių
Degtinės daugiausiai
York’o policija.
įtu ežeru.
viena diena.
ta trijose valst.: Ke
vyriausybei numalšinti mai Kok ia tai Mary Goode pa - Europoje vis daugiau ir
Turkai skerdžia krikščionis štus kuogreičiausiai. R ci kėlė NVw York’o rųieste nę- daugiau degina numirėlių
Arkansas gubernatorius Illinois ir Indiana. Dj3
fePurkai
išplovė
daug
kriks
kin
tatai.
kad
jeigu
Made
mažą
trukšmą
pasakojimais
Rusija palaiko Balkanų
kunus Vokietijoje 1910 m. George Donaglrey paleido iš riai alaus išdirbta s
sč
iOnių ant Mvtelehų salos. ro neįstertgs to padaryti, tai apie savo santykius Isu New sudegino 6,*500 kūnų, gi 1911 kalėjimo 360 prasikaltėlių (giose valstijose: New
▼iešpatijėles.
tvarką neromieje Meksiko-] York’p policija. Jinai lai-lm. jau 7,555. Vokietijoje viena diena. Buvo tai pro- Pennsylvania, Illinoi
Rusijos premieras Jvdcov
Garibaldi
legionas
sumuštas.
Tcalbojė
Du
ištvirkėlių narnu »• ir< J yra 30 krematorijų;
testas prieš naudojimą ka consin ir Ohio. Vis,u
ras savo
je sugrąžąs panos ntiv
Di
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kau
pėdavusi
mokėt
i
atilos.
Amerika
jau
alijoje.
Anglijoje
1910
nį.
UiaSų pašalimoms tikslą
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'su
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GaribaL
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doklę
įdegino
840.
o
penia'
l,
Prasikaltėliai
Į
parengtą
laivyrta
ir
armijai
nu
IKI
tsk utiniam
ir ta Imki • uimokė
i ■ \ mamas.
am
tu,
u i<> •1 i r 111
yra pavedami pri<
varnu ,61\ 894.
13 kunus. .
iti
išraškė

Iii

i

i

DRAUGAS

Įbuvo ir tikras Dievo Su šv. Petro ir Pauliaus bažny
miš, lygus Dievui Tėvui. čios Detroit’e. Jis eina 93f
Jėzaus Kristaus Dievybę ius metus amžiaus ir yra
išparodo jo įsteigtoji ne stojęs į jėzuitų kongregaci
ia ir
klaidingoji Katalikų Buž- ją 27 rūgs. 1842 m. Jis ne
nžčia, ir Jojo. Apaštalu i, ku nešioja akinių ir džiaugiasi
JI.
S
fgelija
riems Jis tų tiesą apreiškė. kuogeriausia sveikata.
gijai buvo leista la
a
“Žodis buvo Dievas”, rašo
vuoti, kol miuistei
X
šv. Jonas; “Viskas buvo Jo Atsivertė japonas. Barotvirtįs naują tarnai'
&
sutverta: ir Jis stojosi kunu noMontono, Japonijos pa
giją vardu “Darbas!
B
:s GIMIMO
ir gyveno tarpe musų: Jis, siuntinio Ispanijoje, sūnūs
dabar policija šv. Zi(
JC
Jėzus, apie kurį Jonas Krik priėmė katalikų tikėjimą ir
giją visai uždarė.
I, 1-12. štvtojas davė liudijimą (Sv. tapo privestas šiomis dieno
........... (“Viltis”)
Jonas
i).
Viešpats
Jėzus
mis prie pirmosios komuni
ne viuodu bu
s
s
apie
save
taip
sako:
“
Aš
ir
jos Tokioje.
kliau kalbėda8
3
I
Iper pranašus, mano Tėvas vienu esame;
Aš
esmi
Tėvuje
ir
Tėvas
yra
(ienose kalbėjo
Katalikas labdarys. Tho
S&. £ Korespondem
[nų, kurį pusta manyje (Šv. Jonas XIV.). mas Fortune Ryan, Ne\v
nt viso, per ku- Visa galybė yra duota man York’o niilioninįnkas, yra
Lanižius; kursai danguje ir ant žemės (Šv. išdalinęs labdariškieins tik
ST. B0NAVENTUR1
JC
)ės skaistumas Mat. XXVIII.). Kaipo Tė slams apie 10 milionų dole
Iš šv. Bonaventūro S(
>aveikslas, o pa vas prikelm iš numirėlių ir rių. Iš jų bažnyčioms ir
rijos ir Kolegijos..
pilių apčystiji- duoda gyvenimą: taip ir Su koplyčioms yra dovanojęs
ims
duoda
gyvenimą
kam
A
jos. Perstatymas.
pešinei didgaly$4.300,(XX); vienuolijoms, mo
Jis
nori
(Šv.
Jonas
V.).
ise; tuo gereskykloms ir ligoninėms — $2,
Šiais metais
už aniuolus, Tatai, kaipo Š. Povilas 000,000 ir kitokiems labdaS
moksleiviai nepasidaių
jsnį vardą už j Į sako Jezuje Kristuje gyve riškomsioms įstaigoms $3,
šioje mokykloje ir yra
fs kuriam aniuo na visas pilnumas Dievybės 700,000. Rvan pradėjo gy
sai pats skaitlius, ką ir pi
įsakė: Mano su- kliniškai (Kolios II, 9). Ta venimą raštininku vienoje
ritais metais buvo, — iš y
iš šiandien pa- sai Jėzus, Betlejnje gimęs Virginijos bankoje.
so 8. Iš jų 7 priguli prie T. J
I
re? Ir vėl: Aš ir ant kryžiaus miręs, regi
D-rstės, o tik 5 prie LM1.
|vu, o anas bus mai taip silpnas ir neturtin
X
M. Sus-ino. Čia galima bi
pn? Ir vėl, kad gas, yra tikras Dievas: Jis Dailininkė įstojo į vienuo
tų sutverti kokią draugijėl
B
gimusį ant žemės yra Dievas Simus, visuose lyną.. P-lė Anna J. Woolett
arba kuopą, bet dėl tūlų
*
10, sako: Tegul daiktuose lygus Tėvui; Jis iš Jamaica Plain šalia Bos
žvalgų taip pasilieka ir
visi Dievo aniuo- yra -amžinas ir visa'galįs tono įstojo Albany’je, N. Y.,
panašiai pasiliks ir tol
įiuolams vėl sako: Dievas , svieto Sutvėrėjas; į Saldžiausiosios Širdies vie
niani
laikui. Negali pas^
Panelė Woollett
Iro aniuolus savo Jis vra pati išmintis, geru nuolyną.
kvti, jog musų lietuviai nie
viena • gabiau
o savo taniais mas ir didžiausioji grožy buvo
Bostono
dai statyti darbo sąlygas, kurio mokinio prigimtoje kalbos, čia tik vieni kunigai. Pa ko neveikia, — tai butų me’
iiią. O sunui: bė; visos Dieviškosios tobu šiųjų
las. Be draugiškų susirin
lininkių skulpturių ir buvo
gi
inteligen kimų, kuriuose apsvarstoDieve, amžių lybės yra Jame.
mis prigabentų darbininkų tai turėsiąs tikėjimą išgul- sauliniai
“Šviesai”
nu
jsuino lazda, ta- Didžiuma tų, kurie gyve- .mokytoja Bostono dailės mu iš tolesnių gubernijų. Bet diųėti vyriausybės kalba tai,
nia visokie musų tautos gy
zėjuje.
Jinai
dažnai
ben
no
Išganytojo
laikuose
ir
irus visai aprimo. Yra
lazda; numylėatsirado vienas dvarininkas, (rusiškąją).
vavimo, puolimo ir augimo
< moterų draugija, bet nei faze musų draugijų ir
o nepkenti ne- net daug tarpe tų, kurie Jo dradarbiavo su B. L. Pratt’- Kudeevieia vardu, kurs pa
, dėlto tave, Die- stebuklus regėjo, nežinojo u. Dailė privedė ją prie vie tarė apdraust lauko darbiniu Neleido vakaro. Vilniaus a^G ^0S ^raug^os susirinki- litikos eisena, įvairių šn
tavo Dievas apie Jo dievybę, nors Jį lai nuolyno.
kus ligoje ir senatvėje—kad KaUlik|, Dal.biuiuky dl.au.,mns> 1,ai apie kitokį veiki dieninės musų pažangos
aliejum daugiau kė kaipo pranašas ir Dievo
tokiu budu užtikrinus jiems ,ja norėjo kit sekmadie-’n1ąl“eko,ue^ddtl (“ebut tėmijiniai, taipogi musi^
Tas aišku iš
lraugus. Ir: Tu, pasiuntinį.
’buvį• ir
• sulaikus
’
• •
iv.,,.
tik “Arbatine”), nors yra ir kiai neliauja privatiniai lai
juos nuo va m Pagirių
geležinkelio sa,
„
pradžioje nutvir- Apaštalų žodžių, kuomet Ce
,
®
.
v
moterų inteligenčių.
Yra vinties ir darbuoties lite
žiavimą
svetur.
Prie
progos
zare
jos
lygumose
pats
Jėzus
leįe
pataisyti
vakarą,
zadeda
.
.
.
,
,
.
.
p, o dangus yra ta
...
i ,
,
..... daug jaunimo, moksleivių, raturos ir dailės srityse. B«
“Liet. Žinios” primena, jogs ma vaidinti
lenkų
koimdije®.
,
,
jųjų
klausia:
“
Kuomi
žmo

[darbas. Anie pra
pirm 10 metų buvo sumanypagkuį dainuoti ir groti. I; sie kluta . .. savytarPy»*to, pradedant nub kolegiji
u pasiliksi, ir vi- nės sako sūnų žmogaus
ta “Dvaro darbininkų svei-iBet tos draugijos pirminiu- intcHgentai gi iiems beveik debatinių ratelių ir baigiant,
p-ubas pasens; ir esant?” (Šv. Mat. XVI.).
filosofijos ir šv. teologijos
katos ir senatvės apdraudi-kas Mikoša gavo iš guber- nieko nepadeda.
ipHąrą permainysi Net ir patys Apaštalai tik
i™ DauS tikėjomės iš “Ga kursų diskusijų ir literatiipranešimą, jog
permainyti, bet neaiškiu budu pažinojo Jė Denunciacija? “Lietuvos jno Draugija”. Sumanyme natOriaus nranoSi™
kad ši su ros veikime, lietuviai pagal
its, ir tavo me- zaus dievybės paslaptį iki Ūkininkas” buvo apjuodi- daug interesuotas buvęs ve- žadomyį vakarą jis tegalįs ^08”
tik savo skyrių priguli prie jų
Jo iš numirusių atsikėlimui nęs “Rygos Garsą” dėl ta lionis Višinskis, kurs susira leisti tik ta sąlyga, kaj va- Sild-VK- užde88 širdis
arba, tikriau sakant, iki riamos denunciacijos, kad šinėjęs šiuose reikaluose su karo piogiama bus papildy-MariamP°lėži«- bet ir vi' ir viešai juose dalyvauja.
Šventosios Dvasios atsiun mat paskelbęs, jog koks tai Biliūnu ir ldtais.
ta dar dalykėliais rusą ir lie 808 Suvalkijos. Tečiau ap- Šių metų spalių 12,
ta?
tuviu kalbesnis.
sivylėme. Kaž-kodėl taip j narijos pusėje tapo ai
pja. — Jon. I, 1- timui, kuomet Apaštalai bu Petrulis buvęs pabėgęs užsie
Vilniaus
gubernatorius
draugija sutvarkyta, kad bei vintą gerbiamojo Duns ii
vo
pripildyti
visokios
tikė

ižioje buvo žodis,
nin nuo rusų kariumenės. Tikybų įstaigų Rusijoje
i buvo pas Die- jimo tiesos pripažinimu ir, Toks paskelbimas buvęs ‘do naujas sutvarkymas. Rusų Veriovkinas atkreipė drau- pirmininko beveik nieko ji tus titeratinė ir debatinė
„ ” skel- gijos pirmininko domą į tai, lle8a^ dirbti. O pirminin- Draugija. 'Josios tikslu bus
Dievas
bu- be mažiausio abejojimo ži nosas’. Dabar “R. G.” sako, i laikraštis “Rossija
Visi daiktai per nojo, jogei įstabus vyras, su kad Petrulis jau seniai esąs!bia, kad vyriausybė suma- jog visos tos draugijos tai- ka^’ P- ^manta, 'daugiausia lavinties. šv. teologijos dogbib
pažinojime
ir be jo niekas kuriuomi jie gyveno buvo susitaikęs su vyriausybe de niusi padaryti reformą sve-’sonios paskaitos ir vaidini- esti Varšuvoje, mokosi kon- mų,
Dievo
Suims,
antrasis
As

p- kas tik stojosi.
lei pabėgimo — todėl “Liet. timų tikėjimų reikaluose, mai esti tik lenkų kalba. Ta-1 paturijoj. Taigi kaip jo' bjoje. u- pjarodyti
muo
Švenčiausiosios
Tre

ro gyvenimas, o
Visupirmu bus peržiūrėtos tai, gubernatoriaus nuomo-n®ia’ ’r ^ar^)O nebėra. Ar vo veiklumą darbu ir rX
Uk.
”
bereikalo
ėmęs
rašyti
buvo žmonių švie jybės.
Rymo katalikų konsistori-1ne, visai nesutinka su drau-'Per visuotinąjį tu. Iš tųjų gi sričių tr
apie
“
donosus
”
.
Jėzaus Kristaus dievybė,
šviesybė tamsy
jos, seminarijos, vienuolijos gijos įstatais, kadangi kata-j G.ihijos susirinkimą pa- debatai tapo puikiai ir įspuo tamsybės jos broliai, yra pamatinė musų
kitokios įstaigos. Tos likų draugijon gali ineiti na- ga^
Patarti, kaip gali- dingai atlikti. Pirmojo deįr
Buvo žmogus, tikėjimo tiesa. Tikėkime į Nesveika dirbtuvė. “Liet.
)at° rezoliucijos buvo se
įstaigos busiančios geriau sukriais ne vieni lenkai, bet ir ma butų ir be pirmininko *kančios:
Jog šv Matas pa
ievo, kuriam varvisa rau*sd širdžia. Taip, Žinios” rašo, jog Vilniuje,
tvarkytos ir apdovanotos di- gudai ir lietuviai. Tąigi gu- darbuoties.. Be to visiems rašė pirmutinę evangeliją
Viešpatie
Jėzaus,
Tu
esi
ro Jonas. Tasai atėdidžioje gatvėje No. 3, St. dėsniais pinigais. Vyriau-danas turį būti suteikiami pa Mariampolės inteligentams
Aramėjų kalba pirm JerUii, idant liudijimą tikras Dievo Suims. Tvir Packevičiaus moterių drabu sybė bandysianti patvirtin-jsismaginimai rusų kalba,
uepiaveretų
pasiarstyti
iesybė, bet Idant tai tam tikiu ir tame tikė žiu dirbtuvė esanti labai ne
klausimas kaip intraukus zalio sugriovimo ir pirm šv.
tuviams
gi
—
lietuvių
kalba.
ti
ir
maišytų
tikybų
šliubus,
tų per ją. Jis nebū jime noriu gyventi ir mirti. švari. Dirbtuvė esanti di
Kadangi, kaip »flazete;mie8to šviesuomen« » visuo- Povvlo atkeliavinao Romon;
ypač
tarp
tų,
kurie
iki
1906
Padidink,
Viešpatie,
palai

tybė, bet idant duotų
delė kamarą, niekad nevė m. priderėjo prie pravosla- Codz.” rašo, tasai guboma- mcnės darb»’ kaiP 'ne8U8 jog jisai (šv. Matas) buvo
mą apie šviesybę. Bu jkyk ir gaivvk tą dieviškąjį dinama — labai nesveika.
pirmutinis evangelistas, paii L. Ž.
toriaus rrikalavimas esąs vie8ajin
Ky'oninuui rašusis evangeliją, kuris ne
»ybė tikroji, kuri ap- tikėjimą mano širdyje, nes Dirba joje 20 mergaičių. Ži- vų.
sunkiai įvykdomas, tatai va-i^“^3“
Genimas
yra amžinojo gyvenimo it'?*
J
i kiekvieną žmogų, jis
v i •
FX1 IiaiYlcb
yra
gazu,
nuo 9
rodo,
kad ^greitas atskvri- buvo paprastas apsakojimų
S.
ntį į šį svietą. Bu saltuus.
vai. išryto iki 9 vai. vakare. Lietuvių kalba moterių ka 10
mas kunigų viešojo veiki ar sakinių (logia) rinkinys;
rte, ir svietas per jį
Dirbančios kamaroje mer gimnazijoje. Kuomet Vil
mo nuo pasaulinių iuteligen bet savo esmėje bnvo ta
, ir svietas jo nepagaitės gauna kosulį, bron- niaus vyrų gimnazijoje bu Kauno lietuviai. Pasku tų neišeina geran visuome pati, kaip kad yra dabartiPas savuosius atėjo,
chitį, anemiją, ypač džiovą. vo jau seniau įvestos lietu tiniuoju dešimtmečiu Kauno nei. Taigi '’ar'”i,™teii-iii'tą^ *ralk'» "angelija;
eji jo nepriėmė. O į Katalikuos Žinios!
apribotos
ehronoiogi nes
Mergaitėms esą blogiausiai vių kalbos pamokos, moterių lietuviai įsigijo sau nejudo- daugiau bendro darbo jei
tik priėmė jį, davė
tvarkos trukumas ir veika
ant rytojaus po švenčių, nes gimnazijose jų nebuvo. Da- mojo tūrio daugiau, kaip už gu ne su pirmeiviais, tai
galybę Dievo' sunulo apologetiška eisena aiš
kamara per visą dieną nekū bar jau tokios pamokos yrajgoO?oOO rublių; be to lietu- bent su tais inteligentais,
otiee, tiems, kurie tiįvestos į Prozorovienės mer- vįy inkurta kredito draugija kurie ramiai gali žiūrė kiai neparodo tyirtiMančių
ardu, kurie ne iš krau Edisono duktė už katali renama esti labai šalta.
gaieių gimnaziją. Savaitė jau pirmaisiais gyvavimo ti į visokį luomą ir į viso priežašeių istorijinio karakko.
.
M
adė
lei
ne
Eidison
’
iuis kūno noro, ne iš
je yra 2 pamokos. Mokina metais turėjo apyvartos li kį rūbą. Tokių Mariampo- terio abejojime.
tė,
duktė
garsaus
išradėjo
Darbininkų trūksta.
Šį
kero, bet iš Dievo užAntrasis debatas buvo su
J. Kairiūkštis.
gi 450,OOjO rub. Lietuvių san lė yra nemaža.
Thomas
’
o
A.
Edison
’
o,
O žodis stojosi kunu
rudenį Lietuvos dvarams pri
rengtas gerbiamojo Bmi
daltyžius.
krovų skaičius nuolat didi
su
John’ų truko darbininkų. Dėl tos
mo tarpo musų, ir re susižiedojo
Scotus šventės paminėjiun
I jo garbę, garbę, kai Eyre Hlo&n’u iš South priežasties daug javų lau Tikėjimo mokymas mo nas, dabar jau priaugo, jų
vakaru. Buvo diskutojanur
N. J.
Sloan kuose arba visai supuvo ar kyklose. Vasario 22 d. 1906 ligi 70 visame mieste. /
ri vienaičio, pilno ma- Orange,
Peterburgas. Lapkr.7 d. Scotistų teze: Jog
yra pats išradėjas ir yra ba tapo suvežti į kluonus su
r tiesos. ‘
Peterburgo maŽturčių drau Aprtuškėjo autoritatė vr;
m. vyriausybės įsakymu bu
gavęs nemaža svarbių pa dygę. Truko ypač darbinin
vo leista Rnsijos mokyklų Mariampolė. Musų inte- gija gavo vyriausybės lei- tikrasis ^ikvbos motvvns
tentų.
Sloan
yra
katalikas,
kų dideliuose dvaruose:
ligentai. Gabija, Mariam- dimą atidaryti vakarinius apreiškimas gi yra “eon<l
LAUŠ KRISTAUS
kuomet Edison’iutė atsižy Oginskio-—Telšių pav., Kar mokiniams tikėjimo, moky polėčių gyvenime matome kursus abiejų lyčių suau
DIEVYBĖ
l’aiu p
mi darbštumu metodistų pio Panevėžio pav. Nuken ties tokia kalba, kokia vaikų indomu apsireiškimą. Se gusiems, lietuvių mokyklos
tėvai ant rašto paduodavo
:elis, kuris gimė Be- bažnyčioje.
tėję
ir
mažesni
dvarai.
esanti jų prigimta. Dabar niau čia kad ir mažiau buvo bute (Galerną gavan, Vesele, ir kurio šventę apPiičikas. (biografija.
Dvarininkų suvažiavime išėjo naujas įsakymas, ku- Inteligentų, ‘negu dabar, te- naja 19—7).
i«'jame, buvo ne vien
Čia vienas Į Trečiojo debato tik
h- gus.
Tasasi, kurį Seniausias jesuitas. Se- buvo svarstoma, kaip tole^ rido jau mokyklų vyriausy-j ™au .id labiau buvo žymu, Panevėžys.
jėzuitu visame pa-1M i u laiku apsisaugoti mft bė spręs, kokios tautos mo- ijie daugiau krutėjo, daugiau VII klasės realistas lenkas buvo: Apginti Biblijinę
vadina Jėzumi R2
andai, susitikęs gatvėje sta- misijos i'
•
o ti' zii" - i,.-, šaulyje yra kun Iuedik- i paiiH-aiH iini-iniiinkų iu pri kiniu csairiii. !’•< 1<>. \< is dirbu daUgiM ia- ,
• b ib/ii'o
l
matikių švenitką
į.hc‘Vieni įiatarė nu- k \ klos ka] 1 itiiias n< n- k- ’ i
njus, be! t.i,Į» pa t !ns J. Massnlis. ■ \ ,
j

Dievo-

h

labar

bt^lirba

buvo

skaityta

gijos

sąnario

vieno

Ibius

l)ra

Soof

Anglija pastatė pamin- <
tai jio, esą, nieko nesaką.
kią Jurgiui Washingtonui. < JvaiFlOS x
Svotelis tuojau nutylo. Sto
j
Žinios
iš
Visur
;>
1814 m. sukaks 100 metų,
____ o ištikiinujo M. Akelaitis kritikuot
ėratai tapo
Bibliją, visai apie ją nežino
talkui iš prie
damas. Jis aiškino, buk
Plaukymo mokytojas Pan lynr
mokos. j
Adomas turėjo du sunu; Ilgas posėdis. Austrijos
liųuen, Paryžiuje neseniai Pirmiau
debatus pribuišbuvo po vandeniu 6 minu
tiktai matyt vyrelis šv. raš parliamentas laikė 34 valan
Visi
dų
nepertraukiamą
posėdį.
yti Saldžiausio
tas ir 2 sekundas. Nieko tat
to neskaito, nes butų žino
neijos provineijam nekenkė, nes tuojati šo
jęs, kad Adomas turėjo Obstrukciją darė čekai ir ki
įarijos ir kolegiko atgal į vandenį ir nu
daugiau sūnų.
Pabaigoje ti slavai atstovai. .Jie ne
BALIUS! BALI
nori
perleisti
karės
budžet
).
tetas. Užsibaigus
plaukė
30
mastų.
Pinu
to
norėjo leist balsuot, bet Svo
Naudai
provincijolas ir
jis
buvo
išlaikęs
po
vande

Orginutis.
telis pasakė, kad nereikią
Šv. Kazimiero Kareivių Dr.
iš fakulteto išniu 4 minutas ir 31 sek.
balsuot, nes klausimas esąs 43 užmušti Vokietijos ka
Minersville, Pa.
o įspūdžius ir padar neišrištas. Bet vistiek syklose. AcluRibacli’o anBus per Naujus Metus, 1
įlų darbavimosi panetoli nuo
dieną
Sausio 1913 m. Maijo draugai balsavo, kad nė gliakasvkloje
Perniai į vieną tik Niurityse.. Viešiems
N0RW00D, MASS.
Dortmundo,
Vokietijoje,
nierių salėje.
ra Dievo. Paskui matyda
čvang
’
o
portą,
Kyliuose,
ta
rankų plojisprogo
gazas,
užmušdam
s
Socialistų diskusijos.
mi, kad negali išrišt klausi
po atvežta 2,918 tonų senų Meldžiame visus atsilan
tosios draugijos Gruodžio 8 d. L. S. Sąjun mų, sumanęs kitų jau nerišt 43 angliakasius ir sunkiui su
( g | Europos laikraščių vertėj kyti, vietinius ir iš aplinpusėje yra dar gos 133 kuopa surengė dis ir uždaryt diskusijas. Pra žeisdamas 18.
Popierą yra kės, nes dar čia niekad ne
įgija, vardu: šv. kusijas. Temos buvo pas
LawaaraiaawavawaBaJ• 100,000 dol.
dėjo rėkt, kad salės neduo
vartojama bruslotams ir sie buvo tokio baliaus. Muzikė
Gina trilypės sandaros.
(filosofų užtarėbus pirmos klasės. Neap
kirtos šitokios: ar kapitalis da, kiti sako, valgyt norim;
tinė filosofiškos
Markizas Di San Giuliano, Racine, Wis. Lietuvių čia nų aplipdymui.
leiskite nei -vienas to sma
tai apvagia darbininkus, ar bet publika pasakė diskuItalijos užsienių reikalų mi bus apie 100 šeimynų ir tris Arklys gali gyventi 25 gaus laiko, nes po to gaidraugija. Josios
legališkai paima, sukrauda tuot. Svotelis sako, kad jus,
nisteris, apreiškė Rymo par sykius daugiau pavienių, bet į dienas be maisto, jei tik jam lėsitės, bet jau bus po lai
rinties filosofijoj
mi
sau
turtus;
2,
ar
kunigai
girdi,
tokius
klausimus
užRamente, kad sandara su bažnyčios savo neturime. Į *)us (^uo^a vandens; 17 dienų ku.
is.
Komitetas.
su
valdžia
eina
išvien;
3,
ko

duodat,
kurių
męs
negalim
Austrija ir Vokietija esan Yra parapija šv. Kazimietiinėtoli draugijon
maisto ir be vandens ir
New Haven, Conn.,
lėti tik teologai, dėl kapitalistai uoliau remia išrišt, o V. Paukštis sako, ti labai naudinga Italijai. ro, bet į ją pridera vos-ne- tik 5 dienas
jei gaus ėsti,
bažnyčias,
negu
liaudies
na

kad
męs,
esą,
neprisirengę
Švento Pransiškaus Drau
Padėkojant tiktai šitai san vos apie 20 žmonių. Esame bet negaus gerti.
gi — filosofai,
mus;
o
kitus
klausimus,
sa

tokių
klausimų
rišti
ir
nega

gystė
parengė metinį didelį
darai Italija galėjusi iškilti labai apsileidę Kunigo vie
naventuro dramos
Balių, 31-mą dieną Gruod.
*uod. 12 d. persta- kė, iš publikos galės paduo lim stoti į diskusijas, o tuos, augštai ir praplatinti savo toje neturime, tai gal dėl
š. m., lenkų sevtainėj (kur
nti keturių veiksmų! ti, kas kokius norės. Disku- kurie toje tėnioje buvo pa- ribas. Sandara esanti nau to ir parapijos rekalai eina
VARGONINKŲ
SĄJUN

dabar yra laikomos pamal
“Vienas iš aštuo toti (giučyties) buvo uz-1* duoti, mes, esą, išrišom. Na- dinga ir Italijos vaisbai.
taip išlengvo. Tečiau jau
GOS REIKALE.
dos), ant State Str. Balius
kviesti iš So. Bostono V. 'bagai labai apsiriko, kad sto Ministeris paskelbė taip lotai yra nupirkti ir už juos
uikiai nusisekė,
kos gi programa Į Paukštis ir Svotelis. Publi-ljo giučyties apie paduotus pat, kad trilypė sandara no- užmokėta 2000 dol. Tiki- Draugai! Šiuomi pranešu, prasidės 7:30 vai. vakare ir
irkestros buvo sekan- kos prisirinko diktai. Kai-j iš publikos klausimus, nes rinti apšaukti Albaniją ne-' uiės, kad netrukus pasitai-lkad praėjusis Seimas Bo trauksis iki vėlyvam laikui.
erture—Anvil Chorus kurie buvo užprašyti per Į jie manė, kad taip gerai sek- priklausoma valstija ir jos sys parapijos' reikalai ir visi ston’e paskyrė laiką sumo- Tai bus vienas iš gražiausių
Trovatore; Spring postkardes, kad ateitų. Pri-Į sis kaip ir su pirmutiniais nepriklausomybę pati gva- lietuviai prisirašys prie jos. kėjimo metinės narių duok pasilinksminimų užbaigiant
pradedant
— iš Two Little Love buvo diskutantai ir daugiau j klausimais, kuomet nieks rantuosianti.
Nutarta 28 d. šio mėnesio lės G rudžio mėnesį, nežiū senus . metus,
Sextette—Lucia — jų draugų iš So. Bostono. į nieko nesakė. Mat musų cilaikyti balių jos naudai.
rint kada narys įstojo į Są Naujus. Įžanga į balių vy
itti; Trio — Poet and Prasidėjo diskusijos. Svo cilikai moka muilyt žmo Sufragistė kalėjime. Ne Yra čia -šv. Kazimiero jungą ir kad visokia mokes- rams 25c., o moterims dy
.
'
į
t — Suppe.
telis pradėjo kaltint kapita nėms akis. Susitaria tarp rami Londono sufragistė draugija. Gruod. 11 d. šita tis butų sinčiama kasinin kai.
Kviečia
visus
— pror. Martinelli listus, V. Paukštis teisint — savęs, vienas vieną pusę pa Kity Marion gavo pasiuliji draugijo laikė mitingą, ku kui J. Stulgaičiui per Są
uonnor; smuikinis — ir taip visas savo roles varė ima diskutuot, kitas kitą, o mą išsipirkti nuo kalėjimo riame nutarė kelti 10 metų jungos sekretorių J. Gudai Šv. Pranciškaus Dr.
Komitetas.
ackin; Finale Two abudu. Niekas nieko ųesa- paskui vienas nusileidžia ir 125 dol. Tečiau ji velijo ei sukaktuves savo draugijos tį P. O. box 73 Silver Creek,
---- Wisconsin.
kė nei už nei prieš, išsky paduoda publikai nubalsuot, ti kalėjiman vienam mėne gyvavimo. Reikėjo šitokią Pa. Suvažiavime Centro Vai
iuomi tik tiek. Vėliaus rus bostoniškius, nes nor- katras jų dviejų turėjęs tie siui, nekaip mokėti tuos pi naujieną paduoti į laikraštį. dybos Philadelphijoje, Pa,
(Paskelbimas)
Emešiu apie kitas drau- woodiečiai, matydami jų su są. Taip publika ir nubal nigus.
Prezidentas tuojau įnešė, pasirodė, kad nekurie Są
APSISAUGOJIMAS.
Ejas ir jų veikimus.
kad reikia, esą, pagarsint jungos nariai, savo mokestis
tarimą, davė jiems iškalbėt, suoja, kad Dievo nėra, kad
A. Tarn as. kiek tik norėjo. Cicilikai cicilikai visur ir visame ka Dar viena sufragistė ka “Kel-vyje”. Vicepreziden- tiesiai siunčia kasininkui ir Nors męs nesitikime būti
apvogtais kasnakt, tai vie
lėjiman.
Norah Lackey, tas patvirtino, o sekreto, . gundo
• j klaidas
i i • i sekre
i
juos rėmė labai. Pabaigus me turi tiesą, ir tt. Bet šiuo
v
v.
per
tai
nok męs atidžiai užrakina
Londono sufragistė tapo nu naus pagelbininkas užraše f .
7
m t,
tuos visus klausimus, buvo kartu Norwood’e jiems ner °
tonaus knygose. Todėl nuo me durįs ir įdedame savo
EVELAND, O.
siųsta kalėjiman trims mė į knygas. Bet vienas iš są
pądųoti iš publikos šie kiau- pasisekė.
nesiams už dąrymą netik narių užprotestavo, kad ne- šio laiko meldžiu visų drau brangumynus saugion vie
simah 1, ar yra Dievas; 2,
Klaususis Diskusijų.
rų gaisro alarmų. Jinai yra pridera katalikų draugijai gų prisilaikyti tų taisyklių, ton. Teipgi męs nesitikime
atsistikimai. “Tau- kodėl L. S. S. yra daug Ru
22 metų amžiaus.
rinkties savo organu tokį kokias įvedė Boston’o Sei atsilankymo ligos šiandier
amai. Parapija be
sijos šnipų. Publika tuos
purviną laikraštį. Nieko ne mas, o tada išvengsime klai- arba rytoj. Klausimas yi
ORANGE, MASS.
skolų.
punktus priėmė. Pradėjo j
.. Sudegė kačių ligoninė. gelbėjo. (Negerai, kad kata-!(^ knygose ir bus aiškesnė ar męs užtektinai rūpina?
Jau praėjo koks laikas, Paukštis prirodinėjo, kad Kunigo atsilankymas. Lie- Aną dieną sudegė Brookly likai palaiko bedieviškus kontrolė sąjungos turto. Mo mės būt atsargiais, kad už
aip tilpo žinutė “Drauge” Paukštis priroddnėjo, kad tuvių 37 šeimynos. Dr. šv. ne ponios Mane Batto kačių lą i kraščius ir dar apsiren- ney orderiai arba čekiai te kirsti kelią ligai, ar ne. Vie
Cleveland. Pas mus pa nėra Dievo nei dangaus, nes,
Petro. Lietuviai ne
ligoninė. Trįs šimtai šešios- ka tokius šlamštus savo or gul būna išrašyti kasininko na iš pirmiausių apsisaugo
ti atsitikimai, mažai esą, jam mažam mama sa
vardu, bet* siunčiami sekre jimu yra laikymas reguliagirtuokliai.
dešimts kačių palydėjo gy ganais. Red.).
teresingi publikai. Prie kiusi ir kunigas sakęs, kad Gruod. 13 d. atsilankė pas vybė gaisre. Daugelis buvo
toriui. Dar viena reikalin riškame veiklume musų gru
Žemės dulkė.
aprastų atsitikimų skai- danguj duosią ragaišiaus su mus kun. J. Jakaitis iš Clin brangių kačių,.
ga pataisa. Tankiai musų muliavimo organų. Kaip tiki
rne balius, teatrus, koncer sviestu ir puikią padušką ton, Mass, Žmonės žinojo
draugai, permainydami vie pasirodo neregulariškumas
Cincinnati,
Ohio.
Gruod.
1
veiklume viduryj, mes nu
us ir kitus-viešus susirin- gulėt, o tuos daiktus, sako,
apie atsilankymą, todėl po Prezidentas atsisako nuo 14 dieną mirė čia ligoninėje tas savo gyvenimo neprane stojame apetito, turime inus. Tokių susirinkimų ant žemsė galima pasidary-Į^1*? r
taus darbo dienos sku vietos. Laikinis San Domin Adomas Viltrakis, 27 metu ša apie tai Cenrto Sekreto dispozieiją po valgio, nusilp
kaip kada būna net keli tą ti. Todėl, sako, Dievo ir SUn
binosi į airių bažnyčią. Aš go prezidentas antvyskupis amžiaus, septynerius metus riui ir iš to būna keblumai nėjimą, konstipaciją, blogą
.čią dieną. Žmoneliai su nėra. Čia pasigirdo protes
tuntą valandą svečias kuni Nouell, išbuvęs tris savaites išgyvenęs Amerikoj, iš Suv. susinėsimuose. Dėlto ma kvapą, eruktacijas, vėmimą,
ąis taip yra apsipratę, kad tas, kad kunigas nesakęs
gas pasakė gražų pamokslą prezidentu, buvo atsisakęs gub., Vilkaviškio pav., Ru nau, kad ateityje ir šią spra širdies gėlimą, blogą kom
u jų nei naujienomis ne- niekad tokių daiktų iš ami apie Dievo meilę. Priėjo nuo savo augštos vietos, Bet džių kaimo paeinąs. Velio gą draugai nepaliks neužlo- pleksiją, nerviškumą ir gal
iko, todėl nei į laikraščius bonijos, motina galėjusi sa išpažinties daug lietuvių, bet paskui vėl pasiliko juo, nes
nis nepaliko nei vieno cen pęvos skaudėjimą. Geriausį
nededa. Blogų apsiėjimų kyti, kad mažas verkė, o ji
kongresas
nenorėjo
jo
pa

atsirado ir tokių, ką tą va
to pinigais, dagi pasiliko
palengvinimą suteikia Tri
ir nepaiso, norint jie tankiai norėjo numaldyt. Paukščio karą nei bažnyčioje nepasi leisti. Antvysk. Nouell yra
kaltas tai vienam tai kitam
nerio Amerikoniškas Kraatsikartoja. Pavyzdžiu — draugai pradėjo rėkt. Kilo
įtrinktas
prezidentu,
kol
rodė.
žmogui. Nepriderėjo taip- Jas naLvs /
nerio Amerikoniškas Kar
kad kokia tai Juzienė nu lermas. Socialistai pasakė,
respublikos
konstitucija
ne
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į
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Darbai čia tuo tarpu eina
taus Vyno Eliksiras. Aptie
ėjo sn karbolium save nu kad jei jus nenorit duot
bus
permainyta
ir
nebus
iš

Su
pgarba
vienijimą.
Gerai
dar,
kad
kose. Jos. Triner, 1333-1339
ne geriausiai. • Vienos dirb
sūdyti, kad antra Juozic- mums kalbėt, tai rėkit visi.
rinktas kitas, teisėtas pre kunigas atlankė jį ligoninė
So.
Ashland avė., Chicago,
A. J. Gudaitis,
tuvės dirba pilną laiką, ki
užtai, kad mylėjo dail Aptylo.
Tapo
įneštas
zidentas.
je, nors susikalbėti jau ne
Sąjungos Sekr III. Nuo muskuliariško reu
tos — tik po 4 ir 5 dienas
iau vyrą, nekaip savo vy kitas klausimas: kodėl parabe galėjo, tai dar geri žmo
matizmo, lumbago pamėgin
savaitėje.
rą, gavo dvi kulkas į šou- pijonai kelia trukšmus paraStraikas
Belfaste.
Dokų
nės sumetė 40 dol. jo palai
kit Trinerio Linimentą.
kaulius, bet iš to išsilaižė, pijose. Klausimas buvo pri- Lietuvių yra: šeimynų 37, darbininkai Belfaste, Irlan- dojimui.
’
.j
Vestuvių butą per 1912 imtas.
Paukštis pradėjo pavienių 35, gi merginų 16. dijoje. sustraikavo ir atsisa Šitas pavyzdis parodo, ATNAUJINKITE
PREGerbiamieji Tautiečiai!
pietus apie dvylika tuzinų, aiškint nuo poterių ir pradė- Visi užsilaiko gražiai; ne
NUMERATĄ!
kė kraustyti kviečius iš lai kaip tai yra reikalingas daik
matyt
girtų
po
gatves
maPranešu savo tautiečiams
Per vestuves visko atsitin- jo kalbėt: “Tėve musų” ir
vo “Monarch”, atėjusio iš įi tas prigulėti prie Susiv. L. , Metas jau atnaujinti kad aš užlaikau kalvę. Dar
klinėjant.
Ateina
nemaža
sako: “duonos musų visų
ka — žinoma.
“Draugo” prenumeratą 1913
gerų katalikų laikraščių. Portland’o, Oregon. Mat R. Kat. Amerikoje.
bus atlieku. Darbą padarau
dienų,
kaip
dangui
taip
ir
Neperseniai Lietuvių Ge
J. Ar tis
m.
Kas
užsimokės
dabar
pil

pasirodė,
jog
ant
laivo
dirbo
Yra dr. šv. Petro pagelbi
kuogeriausią. Turiu įsitai
nius išprotavo užpirkti nuo ant žemės”... Tuojau iš
nai $2.00, tam “Draugas” eis
“
skebsai
”
nė draugija, kuri jau treti
sęs elektriką varomas maši
savybę, lietuviškai visuome publikos atsiliepė balsas kad
Fitchburg, Mass. Gruod. iki sausio 1 d. 1914 m.
metai, kaip gyvuoja. Užsi
nišką. Kaip išprotavo, tai poterius atžagariai kalba
3 d. atsilankė pas mus kun. Nauji prenumeratoriai, ku nas. dirbu viską iš geležies
Pabėgo
apgaudinėtojas.
laiko neblogiausiai. Turi jau
ir iš medžio: vežimus kereJ. Jakaitis iš Clinton, Mass., rie užsimokės Administraciir užpirko diktoką gabalą gal jų nemoka; o kitas pa'Paryžiuje
sukėlė
didelį
triu

čius dirbdinu naujus, sutaiišklausė išpažinties ir pa-jai už “Draugą” už visus mežemės (lotą) už $7400.00, sakė, kad turime užsipratyt kel,s ii'"tns dolel;i't
kšmą
Henri
Rochette
’
o
pa

Pridera į ją tiktai pusė vie
norėdamas pastatyti -kelių kokiai vienai dienai poterių
bėgimas. Rochette’ą kalti sakė gražų pamokslą. Da- tus išaugšto, galės gauti mutos
lietuvių,
nes
kiti
pridera
augštu namus kuriuose apa pasimokyt. Tada vyrelis su
no už išviliojimą 30 mil. dol. bar linksmi laukiame šven- Sų išleistųjų knygelių už 50
į
Athol
’
io
draugiją.
centų,
čioj bus smuklė, tautiškos ir sigėdijo ir daugiau nieko ne
prigavingais budais iš leng tų Kalėdą.,
A.
Steponavičius.
“
Draugo
”
No.
48
koks
tai
kitokios rųšies verteivijos. sakė. Sako jo draugas Svo
vatikių prancūzų. Jis du
Kitoje namų dalyje mano telis. Tas pažadėjo rodyt, Aglelė suskaitė lietuvių net sykiu buvo pasmerktas ka
ma padaryti visokios rų- kaip žemė susitvėrė ir iškur 50 šeimynų. Taip nėra: Čia lėjiman; pastaru laiku bu-!
TIK KĄ išėjo iš Spaudos P. ČIURLIONIES
es kambarius, klubams, stojosi pasaulis, bet negalė tik 37 vedusieji, 35 nevedu vo paleistas iš kalėjimo po!
pams ir biliardui, jo prirodybir tiek pasakė, sieji. Apskritai, p. Agi. pa 40 tukstan. dol.' kaucijos.
snu senus ir numah'voju.
it viršaus manoma pa kad jau šitas klausimas už- duoda klaidingus skaičius. Dieną, kad jam reikėjo stoti
Arklius pakauštai! kuopniį
šitą
skauda-!
kiausia. Reikale kreipkitės^
didelę svetainę teat- metmas socialistams, o so Jis rašo, kad vestuvėse čio tados
4 Mišriems Balsams su pritarimu Vargonų.
nykščiai
lietuviai
išgeria
po
lą buvo įmaišyti buvusis pre' Kaina 18 oantų.
dieną ar naktį:
baliams. Apie įstei- cialistai apie Dievo buvimą
Nariam* Sąjungos Liet. Varg. A. 1© cantų.
15
bačkų
alaus
ir
12
bonkų
J
Bernot.! ■
mieras Clemeneeau ir Parv-’
mnastiko8 salės vi- arba nebuvimą nieko nesaką
Gaunama pas:
degtinės.
Tiek
čionykščiai
žiaus
policijos
prefektas
Le*1
611 N Riverside Str
JOHN HODELL, 431 WHARTON ST.
Ibama, mat biliardaijiem* ***** nenipį. Tada
lietuviai
neišgeria.
pine.
Wat/'rl)ury, Conn
PHILADELPHIA, PA.
is vietą prisigėru-!^ publikos atsistojo vyras
N*«Ųas Telefonas
"> * 2
putos” smuklėje. ir i>aaišklno ir prirodė, kaip
šiuos

tip tat viskas nusiseks,
kas parodys.
Parapijos reikalai gerai
stovi. Parapijos snuosavybė išneša suviršum $30,000,
Skola išmokėta ir girdima,
kad Naujuose Metuose ka
soje liksią pinigų apie $7000.
Už tą viską reikia padėkoti
gražiam sutikimui vietinio
kunigo su parapijomis.
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liai, lietuviai ir kitokie atei šauksis idealiu gyvenimo.|Liet. Socialistų Sąjungos ei-,gesnius darbininkus visai iš APIE DIEVO BUVIMĄ dėlis neturėjo
[67 th Street,
Chicego, IIIy. patsai pasuki
[phone Englevvood 9611
viai. Neseniai Ne\v York’o Įstaigai lemta yra vaidinti l®se esama Rusijos valdžios darbų. Todėl Amerikos vitai butų absurej
ateitvje nemažą rolę.
šniPV arba denunciantų. suonienė ir yra priešinga
Musų pažangos amžis yra
Įinications mušt be addrvei.iil tu: demokratų partijos atstovai
Taip veikia vokiečiai. O | Būtent 49-me num. “Lie- naujiems bemoksliams atei- liudytoju kovos tarp tiky ir su kitais dai k t ai
IGAS PUB. CO. buvo susirinkę pas naujai
R7. 67THST. CHICAGO. ILL
išrinktą gubernatorių YVil- lietfiviai? Ar jų didesnės or- tuva“ padavė tekstą donose viams; todėl jinai remia bos ir bedievybės. Nepri galėjo patįs pasb
liamą Sulzerį ir išreiškė sa ganizaciji»s užsiima pana- Smalkų gubernatoriui, kad Dillingham’o bill’ių.
pažinimą Dievo buvimo kai nes kiekvienas pi
Visas korespondencijas, raštus,
-------pinigus už prenumeratą, darbus ar vo priešingumą Dillingbam’- šiais klausimais f Ba! ar yra kun. Olševskis, rinkdamas
kurii* laiko didžiausia išmin daiktas arba esybė
ja augščiaus
apgarsinimus, visada reikia siųsti o bilj’iui. Taigi šioje valan nors mažutėlė draugija, kuri perniai auka* “Saulės“ na-į
tim,
o
daugumas
laisvama

šiuo adresu:
priežasties aiškiai sį
doje* vis dar neaišku, ar bill’ rištu platesnius gyvenimo mams, biaurinęs Rusijos, vy- žū
nių taip toli nužengė, jog
DRAUGAS PUB. CO.
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‘
į
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Laikas ir vieta raštų talpinimo landoje susideda iš tokiu išrišti. Taigi jie nei nebau-įlįstai buvo nusiuntę net koir dėlto pasekmė
tyrinėdami
medžiagą
ir
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pridera nuo redakcijos.
nariu, kad du arba tris įtek- do kišties į visuomenės gy-į misiją pas “L.“ redaktorių, blogQ (lar<> kl.utamiejį pa_
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Rašyti reikia tik ant vieno pus li vilkinti su galutinu nuta cialiu centrų, apie sočiai. Nieko nepešę, socialistų at- llepatvrusį jauuimą prie iš- saldis sulig savo sutvarky-Į
lapio, paliekant plačius tarpus
mu __
rodąs
t- savo buvimą ir
nežino. stovai nuėjo pas p. Kl. Jin- tvirkiuiOj užpuldinėjimu, vo- __
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai rimu iki kolaik patįs norės. veikmę jie nieko
j<>
pastebėtum
apsireiškimą' Suli8 Viešpatie,
Tuo tarpu nieko nekenk- Gaila, kad taip yra. O pra gehoių, dirbusi kitados pnelgimų h. tt Taigi nėra tat j
iėties, nes korespondentams ir
ir „..reikalavimą jukins
““»>>
“I
jokios priepr
bendradarbiams rašant ant abiejų j t, b4 lietuviaį ar fa į k mi vertėtų tokioje Chicagoje. “Lietuvos“. Kis užtikrino,ko stebėti(!g> kad visur
nusiu.
na-n smulkiomis
smu kiomis raidėmis,
mulomis
*7 •’
.
pusių, da-gi*
.
sni-ialistus, kad matęs doku- dedama dėti cenzur;| auf po_ žasties jo pagaminimui. Tai-I11*0.^**!^®8*. papu
’-edakeijai labai dažnai prisieina vomis (draugijos, mitingai kur tautos gyvena, sakysi
K1°žybės, aiškiai
perrašinėti atssiųstus raštus.
ir tt.) ar tai pavieniai siu me, grupėmis, kur randasi 'mentą, bet jis (dokumentas) d()lnll paveįksĮŲ Bavarijo- gi tikėjimas į Dievo esybę lpažintas
tų daiktų!
Norint, kad raštas tilptų arti
ir Saksonijoje tapo įsteig anot tų galvočių esąs perei
miausiame numeryje, rankraštis siu kuodaugiausiai protes platesnė dirva visuomenės esąs nesvarbus, dagi nežinia,
spėkomis veikti — pra ver- ar tik nesufabrikuotas, kaip fas cenzuros bįuras,' kursai tų amžių tamsumas ir ne-, tojas“. .Kad medžiai_
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė tų prieš tą bill’ių.
liau, kaip 9 valandą išryto antra
tetų, atkartojame, sekti vo-įkad ir Kutros “afidavitas’ . nagrinės viėas filmas. Ber žinojimas, palaikomas^ kuni-;l)asaubde randasi pi
dienyje (utarninke).
kiečių Central Verein’o p'-! “Lietuva“ palaukusi tris ibio jau ilgesnį laiką veikia gu ir valdonu savo asmenis-'sia-Pilniausia ir naudi
Sociologijos Mokykla
domis. Pradžią tokiam dar-.savaites, paskelbė No. 51 labai aštri cenzūra. Dėl tos kiemą tikslams. Žmogus,
Chicagoje.
bui užmegsti, mums rodos: įskundėjo “zajavienijo” ru- j priežasties tame mieste ki- esą tikėjo į Dievą, kadangi lį užeiuti* Jame visk.
IbSPfcSftBOS
nebutų sunku. Tiktai re. sų kalboje ir lietuviškame!nematogrnfų skaičius kas- buvo nemokytas ir negalėjo į^a’ krata stebėtinoje
.Vokiečių Centralė Draugi kėtų gerų norų jaunimui su-■ vertime ir padėjo “zajavi-Įkart vis puola ir puola že- savo mintyj įsivaizdinti su- ^°Įe’ tarsiu laikrodžio
ja (Central Vcrefn) skaito sipažinti su visuomenės Kiau telio“ vardą. Buvo juo koks myn. Tenai į kinematogra rėdymą taip puikaus pašau- hai: Jame kiekvienas
125,0(M) sąnarių ir yra pra simais kad ir steigiamojoje Į tai Josif I. Konkol iš Water fus užginta leisti vaikus va Ko,' bet Visogalio Valdyto- tas Pildo tam tikras pad
siplatinusi po visą Ameriką. vokiečių mokykloje.
būry, Conn. Lietuviškai tas karais, uždrausta taip-pat jo: šitie ir į tai panašus tvir tas tiesas* Mineralų ki
Pastarais penkiais metais
Kas panorės pašvęsti ši< k Konkol save vadina Juozu rūkyti juose.
tinimai, taip vadinamų mok- se atomai (nepadali:
L
Meiles Švente.
draugija bandė užinteresuo- tiek laiko visuomenės gy Konkolausku, yra karštu so
Taip tatai reikia tikėties, slininkų, patraukė daugybę medžiagos dalelės) yj
ti katalikus visuomenės venimo tyrinėjimams ir p-a- cialistu ir nariu 34-os kuojog netrukus visame pašau- nemintijančių ir nekaltų 0unti vienas su kitu taii
klausimu.
Jinai pradėjo ktingiems tų tyrinėjimų vai pos Ii. S.3. Waterbur’yje. ,vje iž krutamll paveikslų žmonelių.
Laikraščiai ir §0> Proporcijoje. O
Kalėdos yra meilės šven nuo kovos su socializmu ir
siu
taikvmams?
nygps,
užkrėstos
tais ligų- Pažiūrėsime oi-ganišk^
Konkolauskas
esąs
gimęs
ir
bus išmesti laukan nepadetė. Meilė gimdo brolišką bedievybe, dabargi griebėsi
augęs Veisiejų miestelyj, rumai? sensacijos ir kitokie istais tvirtinimais ir Dievo i kmiams, tai pamatysi
sutikimą, ramybę. Nedova pozityvaus darbo. Į politi
Seinų pav., Suvalkų gub. tvirkinamieji ir erzinamieji paniekinimais pagimdė pa. jo» jU08e yra daug
nai Kristui gimus Betleeme, ką ir ekonominius klausi
ai farmeriai.
Pramokęs
rašyti pradeda vaidentuvę dalykai. Kine eistuvybę.savažudybes lais sąnarių kiekvienas tink®
aniuolai giedojo: Garbė Die mus jinai nelabai kišasi,
moje mokykloje, jis buvo matografai bus pamokos ir vą meilę ir kitokius liepagir- mai atlikinėja tam tikras
vui augštybėse, o ant žemės daugiau žiūrėdama doros ir
Nors tai keistai išrodo, gavęs vietą valsčiaus rašti padoraus laiko praleidimo ;inus daiktus. O nekurie, gyvijos veikmes. Dangiški
romybė žmonėms geros va tikybos.
bet
reikia
pasakyti, nėje Augustavo paviete. Ta vietomis.
lios!.
nors talentingi vyrai, lyg kūnai taisyklingai pildo sa
Draugijos centralė buvei jog
me
darbe
jis
ir
susipažinęs
kaip
reikia
ūki
Romybė! Romybė remiasi nė yra St. Louis’e. Iš ten
prisiekę, bando išrauti Die vo tiesas. Saulė, mėnulis,
su
rusų
raštinių
formalistininkauti
Amerikoje,
lie

tais Kristaus aukso žo jinai leidžia laikraštį, ku
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Amepats nenori kad kiti tau da- 102,000 egzempliorių. Be to
Trupinėliai.
egijų ir universitaeių mo vaites, mėnesius, metus; iš
įtų; ką nori, kad kiti tau jinai kelia paskaitas. Per ikoje turi įsavo sąjungą Dabar pasilieka laukti, ką į
rytojų atvirai mokina jau eilios eina pavasaris, vasara,
►\vtų, daryk ir tu jiems! inai David Goldstein laikė (Federation of Jewish Far- apie tai pasakys donosčikas U '
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popiežius
trimis
dienomis
važiavimą
New
York
’
e,
kil

goje Matyt tiesą skelbė
kia tai: užmiršk kerštus, pa liuose Amerikos miestuose.
tiesomis valdomos, jog ma
Čia
nemanau
kritikuoti
prieš
prasidėsiant
Balkanų
iame
išėjo
aikštėn
keletas
“Vien. Liet,“ sakydama, jog
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kitam — reiškia: mylėk ar
jos kuotoliausiai.
tvarke ir mišiniu. Arba pa-4
ino perniai vienuolika
akcijas. Kad jau taip la nančius musų pratėvius už
timą, ramink jį, trauk iš bė milionų knygučių ir lape sai perka sėklas, trąšas, ūkio
imkime išmintingą, tobulą
bai rupi pirmevių organui ų tikėjimą į Dievą, taip-pat'
dos, šelp, gink, kelk aug lių apie interesuojamas vi padargas ir kitokius daiktus
popiežiaus finansai! Žinia aikraščius paniekoje nūnai žmogų. Jo žemesnės pamie
niopigiausiai ir paleidžia
štyn . ..
suomenės klausimus. Pa
dar nepatikrinta, o “Liet. ikineią minią. Vienok mu gos yra paklusnios protai
Dillingham’o Billius
O kada žmonės persiimtų skaitos ir kursai yra ilustro- uos sąjungos nariams su
v
Žinios“ jau ir paaiškinimą sų prabočiai, kad ir tikėjo į ir valiai; kurie seka neapri
neįleistų Amerikon
abai mažu .uždarbiu. Tas
Kristaus aukso žodžiais ir jaini judamais paveikslais.
nuo savęs prideda: popie Dievą, visgi mokėjo gvven- bojamą Tiesą ir Gerybę. Jo
pusės lietuvių.
įvykintų juos gy veiiiman! Galų gale prieita prie įsi liuras taip-pat duoda patar
žius, esą, pasipelnvjęs iš ;i, net nekurie jų, kaip štai protas padarė daug stebėti-J
Kokia gera ir laiminga vie tikinimo, kad, norint pasek mę, kaip ir kur galima ukiTarnas Akvinietis, Bonaven nų daiktų, dėlto jis reikata butų tuomet žmonėms gy mingai veikti tarp žmonių, nkauti kuopigiausiai ir Prieš Dillingham’o bil'.’ių, gyventojų kišenių...
;ura ir kiti mokėjo perduoti Jauja ^am Lkio Sutvėrėjo u
venti šita žemelė! Koks bu reikia būtinai tyrinėti visuo cuopelningiausiai.
kuriuo nemokafftįs rašto U
P10^ daug protingesniu
Liet. Žinios“ nenori pri- mums neįveikiamą sistemą
tų neapmatuojamas palaimi menės gyvenimą, gilinties į Pasirodė taip-pat, kad žy- afeįvjaį nebūtų leidžiami
koll. pažinti, kad politika yra ilosofijos, kuri išlaikė di-| ^aigi iškur ta taip didi
nimas žmonijai, jei nuo šios jo apsireiškimus, jieškoti dai fanueriai turi net aštuo- Amerikon gtoja
tiesos atsiradof.
žemės išnyktų priešingu praktingų blogo atitaisymų, nias kooperatives skolina- • g1T8molias Maia, * jįĮ paiaį.įmenąs (štuka). Menu vai džiausiu mokslininkų kriti-Jvarka
di"a,ua viskas,, kas atsilieka cas. Ana, ir tikinčiojo Pas-Į ^a8 viskas negalėjo atsimai, pavydai piktumai, ker gero pritaikymų. Tam dar masins bendroves. Farme- k(1 kongl.e8ni(inai:
štai! Kad tie daiktai išnyk bui reikėjo įsisteigti kur no nai gauna iš jų smulkias Rodenberg ir Madden, Jei- dlrhtnnu budu. Žmonių val- ;eur’o moksliški išradimai ra*sti iš pačios bejausmė
tuA bent vienai KalėdųA die- rints centrą. Po ilgų j ieško paskolas trumpam laikui. gu tas [,jĮpįus pereis, tai pu dymas» politika, yra menas atnešė didžiausią naudą žmo aa’džiagos, lies bejausmė m
nai — kiek gero pasidarytų jimų rasta ji Chicagoje prie Daug vargingų ūkininkų to-įR. naaiausiŲ^ ate, d’u nega.į— da-gi koks! Didžiausi nijai. Pasišventimas taip.Jžiaga yra bešališka judė
lk;(,d k()jo8 j Amerifcą/valdytojai — politikai: Mar- garsių vyrų mokslui ir tiky- jimui arba stovėjimui vie
žmonėms!.
Lovola universitatės. Nu kiu budu buvo sušelpta kaip
Savo skaitytojams vėl yja pirkta nemažas gabalas že tik tinkąniu laiku.
nes 42 nuoš.’tu at-ivių uc-ikus Au™Hjus, Riehelieu iai, tiesiok sustiprina žmo toj bei persikėlimui iš vie
me romių, laimingų ir mei mės šiaurinėje Chicagos da Ir priaugančiosios kartos J)|oka pci rftšyti Rt>i skaitv. Bismarkas ir kiti buvo dide gaus tikėjimą į Dievo būvi nos vietos į kitą. Bejauskaj|)aina api(» turin- li dailininkai.
lingų Kalėdų.
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kančių viens po kito, į,ri. i !>'>« apribota veikimu, judėsusivaživimas-giausni pristato
d;ir. kį tai T. O’Donnell’į kalė
Kongresmenas Henry, kur šešis skyrius ir 1272 stu Sąjungos
gulinčiu viens nuo kito, kai-įji,liu- tvarka b<' ta,n tikr"i*
Geležies diibtu- jiman už pavogimą 350 dol. po ji, kiekvieno atsakoma vykhn0 Pi-'^asties. Dėlto
sai yra galva taisyklių ko dentu. Jinai tapo pasta t y nutarė prašyti kongreso, j)įldllkl,
miteto kongrese, apreiškė ta gražioje, sveikoje miesto kad įkurtų farmerių ban-,v^ skerdyklos ir kasyklos pasakė šita i j. :
priežastis. Bet turi buti!tvarko" »W™dimas netikėviešai, jog rupįsis iš pasku- dalyje, pagal ežerą ir paga kas, kurios galėtų padėt far- lnisPdb daugiausiai žemai —O’Donnell, ko nėjai pirminė priežastis, kuri pra tai’ tas Pats i'rtikėtumaa
itniųjų pervaryti Dilling iškeltąjį geležinkelį, kuriuo įnoriams įsitaisyti atsakomą apmokomų darbininkų. To- Wall gatvę? Padarei di dėjo tų visą eilę pasekmių.'t,lri buti Prie*“““, " k«s
įdėl tai tos kompanijos ir ne džiausią klaidą savo gyvo Kas-gi yra toji pirmapra- I®1* netikėtumas, jeigu ne
ham’o bill’ių dar šiame kon traukiniai vaikščioja kas ūkį.
.
Argi
tat
žydai
negali
pa

nori, khd Dillingham’o bill’- nime. Jei butum nuėjęs ten
greso posėdyje. Tas bill’- penkios minutos Į miesto vi
mokyti lietuvių, kaip reikia ius pereitų; todėl Manu ir ir padaręs ta-pat tenai, bū dė priežastis? Turi buti kas- Augštesnioji priežastis?
ius vra perėjęs senate pra durį.
jo draugai kovoja prieš jį tum gavęs vardą laimingo nors, kuris buvo be pradžios Taip apsvarstant šitą puieitą vasarą. Tarp kitko nau Šalia šitos tai universita ūkininkauti Amerikoje?
(vadinasi, užstoja tų kom finansisto ir butum visų pa iš Savęs, per Save ir Savy- ku A ugščia usią sutvarką
jas įstatymas neleis į Suv. tės vokiečiu draugija stato
panijų reikalus). Antra ver gerbtas Žmogus, kurs vagia je. Pirma priežastis yra net ir didžiausi ti k ■ bus.
Valstijas nemokančių rašy si namus, kuriuose intere
Socialistas denun,
šai sutinka, jog v,;,|
tus senesnieji darbininkai; mažas sumas, kaip šitoji Dievas.
ti nei skaityti; taip-pat to suotieji visuomenės gyveni
ciatorius.
Arba paimkime aiškesnį j nors Augštesnia ir I8i
kių žmonių, kurie yra susi me asmenįs susipažįs su vi
hnori suvaržyti ateivybę, nes 7ra tik paprastu vagiu
400,(XX) bemokslių, pigiai! Taip teisėjas pasmerkė tos pačios rųsies argumen- gesina, kurs val-l* \ i|
mokinę nugriauti savosios suomenės gyvenimu, jieškos
vaistų prieš įsigyvenusį žino Amerikos socialistų eilėse Į pragyvenančių, grudančiųsi | biržą, kurioje gudrus spe.ku tą. Laikrodėlis yra pasek- tvėrimą. Voltai m .
Prieš šitą
<n u mu gavytarpiuose santykine lakėlė didelį trukšmą “Lie-,kasniet į K. Vak ateivių, už liautai atlieka teisėtu kelii mė laikrodininko darbo. Ne-į kybos priešas, net
galima sakyti, jog laikro- sako, apie Sutvėrė)}
paskelbimas,
jog kiek laiko gali išstumti bran dideles vagystes
kiai | U'i įtr.-t a \ «• /.ydai, bu- si* blogą. l\Ub iirtoiyv bes. tuvos
tv

,! negalima.
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ARJĖZUS TURE
BROLIŲ IR SESERŲ?
Dažnai galimu išgirsti klausimą, ur ištiesų Jėzus bu
vo v u-natini* Marijos sūnūs. Šventame rašte randame
pažymėta, jog- Jmu* t*r»je brolių ir seserų.. Iš to kiti

Urėdą, kad Jėzus nebuvo vienatiniu Marijos sunumi.
Sv. Mato evangelijoje, XII 46-47, skaitome šitokius žo
džius :
"Kad jis dur kalbėjo minioms, štai jo inotiuu ir
broliai stovėjo iš tolo, norėdami kalbėti su juo.
Ir rienas jų tarė: Štai tavo motina ir tavo bro
liai stori ištolo, jieškod&mi taręs”,
Ir vėl, toje pačioje evangelijoje, XIII, 55-56, randa
me- tokius žodžius:
“Argi jis ne dailvdės sunūs? Ar nėro jo motinos
vardas Mūrija, o jo brolių Jokūbas ir Juozapas
ir Simonas ir Judas? 0 jo seserįs ar ne visos
su mumis?”
Rodosi aišku, kaip ant delno, jog Kristus turėjo
keturis brolius ir daugiau, kuip vieną seserį. Teėiau...
Paklausykite.
Praeitą pavasarį Haverhill’yje, Mass., du lietuviu
susiginčijo iš dešimties dolerių už Jėzaus brolius ir se
seris. Vienas sakė, kad Jėzus turėjo brolių, kitas, kad ne.
Abudu sutarė tyros tiesos jieškoti pas žydų rabiną.
Nuėjo — ir rabinas pasakė, kad Jėzus neturėjo jokių
brolių ir seserų.
,
Taigi anos ištraukos iš šv. Mato evangelijos nėra
dar prirodymu, kad Jėzus nebuvo vienatiniu Marijos
sunum.
Pirm pradėsiant išrodinėti, jog Marija neturėjo
daugiau vaikų, kaip vieną Jėzų. nieko nekenks pri
minti seną legendą apie Juozapą.

TUelpht*. ’Vertėjai* nežiūri į artimesnę giminystę, nes, į į
tiesą kalbant — kaip matėme augšČian —- viatomis to
visai ir susekti nebuvo galima, šv. Jeronimas savo
Kas atsidėjęs perskaitė Naują TesUuueutą. tas
Vulgatojt* eiua tuo pačiu keliu.
tarėjo patėmvti, jog kur tik eina kalba upie Mariją
Naujo Įstatymo rašytojai, išskyrus šv Matą, rašė
visur pasakyta apie ją, kaipo apie Jėzaus ir vientik Ja
graikiškai, bet jų graikiškoji kalba beveik nieku nesisky
utus — ir mekvno kito — motiną. Jei kur paminėti
rė nuo hebraiškosioa, — galima sakyti, kad jie rašė
Jėzaus “broliai”, tai niekur nepasakyta, kad jie buvo
hebraižkai, tik hebraiškus žodžius paversdami graikiš
Marijos sūnumis. Nuo kryžiaus Jėzus paveda savo mo
kaisiais. Taigi ir rašydami apie “brolius”, jie hebratiną Jonui, svetimam žmogui. Jeigu Marija butų turė
iškąjį ’Ah pakeitė graikišku Adelphos.. žodis Anepaioa
jusi daugiau sūnų, be abejo butų jieškojusi ir radusi
(pusbrolis) yra pavartotas tik vieną sykį Naujame Te
prieglaudą pas kokį nors savąjį vaiką, ne pas sveti
stamente (Kol. IV, 10). Evangelijoje jo nematyti. Ta
muosius. Apaštalų darbuose, I, 14, skaitome, kad “jie
tai labai svarbu įsitėmyti.
tvėrė nuolatos maldoje su moteriškėmis ir Marija, Jė
zaus Motina, ir Jo broliais”. Nepasakyta “jos sūnu
mis”, betjo broliais”. Juk jeigu Marija butų turė
jusi be Jėzaus dar daugiau sūnų, tai ’abai nuosekliai
butų reikėję pasakyti su “kitais jos sūnumis”, o ne
“sų jo broliais”. Aišku, jog Kristaus broliai nebuvo
Marijos sūnumis.
Ekime prie pačių evangelijų. Pas šv. Matų, XIII, i
55-56 skaitome, jog Jokūbas ir Juozapas buvo Viešpaties Į
Dai‘ vienas svarbus prirodymas — tai nuolatiuis
broliai.. Tas pats evangelistas (XXVII, 56) ir šv. Mor
bažnyčios tikėjimas, kad Jėzus buvo vienatinis Marijos
kus (XV, 49) rašo, jog po kryžium stovėjo Marija, Jo- ! sūnūs, šitas tikėjimas (jei išbusime Helvidijų ir po
kubo ir Juozapo motina; šv. Jonas (XIX, 25) sako, kad I rą kitų) užsilaikė bažnyčioje iki XVl-tani šimtmečiui,
ta Marija — Jokūbo ir Juozapo motina — buvo Klopo i kuomet ant Marijos nekalto vardo pradėjo užsipul
(Kleofo) pati ir Marijos ir Marijos, -Jėzaus motinos se- į dinėti tie heretikai, ką pamynę po kojų nekaltybės pri-

Kiti prirodymai.

Kas buvo Jėzaus “broliai”.

Tuščia viltis. štai ateina Mahometo II arm|
stumia prieš save likučius graikų kareivių, «h
dama ir užmušinėdama viską pakeliuje. Viskas eil
prie šv. Sofijos.

,egenda apie Juozapo pirmąją
žmoną.

Netrukus turkai jau greta didelės bažnyčios. Dil
ris atsidaro, ir laukinės gaujos, trokštančios kraujo ■
grobio, jau viduje. Altorius apiplėštas, stovyklos nj
verstos. Viskas, kas tik gražu, sukapota trupiniaiSl
grindis aplietos krauju, ms turkai žudo viską, palikdami,
tik motelis ir vaikus — ims juos nelaisvėn.

Netikruose raštuose apie Jėzaus gyvenimą (apo
krifuose) randame žinią, jog Juozapas turėdamas 40
metų, vedė nioterę vardu Melehą, arba — kaip kiti pa
duoda — Esehą, arba — kaip dar kiti rašo — Salomę.
Gyveno juodų krūvoje 49 metus ir turėjo dvi dukteri
ir keturis sūnūs, kurių jauniausias buvęs Jokūbas (“Ma
žesnysis”-— “Viešpaties brolis”). Paskui žmona nu
mirė, ir Juozapas, 90 metų amžiaus našlys, paėmė savo
globon Mariją, tuomet 14 metų mergelę. Taigi anie
paminėtieji evangelijoje Jėzaus broliai ir seseris buvę
Juozapo ir Melcbos, ne Juozapo ir Marijos vaikai.
Nereikia nei sakyti, jog šita legenda neturi jokios
vertybės ir apkalbamame ėia dalyke negali nieko sverti.
Yra kitokie prirodymai.

Staiga tarp riksmų, vaitojiiųų ir klyksmų gir-,
disi trimito balsas. Viskas nutilsta. Tarpduryje auj
arklio pasirodo pats Mahometas II. Aplink jį žibi,
eiais pasidabinę palydovai. Joja jis į vidų. Bažnyčios,
viduryje nušoka nuo arklio ir, pvrpuolęs ant veido, taria
balsiai: La ilab ila Allali! (Nėra Dievo, tik Alachas, o
Mahometas jo pranašas).
Toks buvo šv. Sofijos paėmimas ir jos pavertimas
mahometonų moska.
Dar krikščionims neatėjo laikas atimti jos iš neti
kėliu ranku.

^Brolis” nebūtinai reiškia gimusį
iš tos pačios motinos ir tėvo.

y ■■• — ■ Apie Jėzaus “brolius” yra rtišyta netik šv. Mato
jvangelijoje. Tą žodį randame - kitose trijose evangelijojse ir šv. Pauliaus gromatosc. Klausimas kįla, ar
anie “broliai” buvo Marijos sūnumis ar kitos kokios
moteriškės. Žodis “brolis” nebūtinai reiškia turintį tą
pačią motiną. Prakalbose girdime tankiai iš visai sve
timų žmonių lupų žodžius: “Broliai lietuviai!” Drau
gijų susirinkimuose nariai vadina vienas kitą broliais.
Vienuolijose yra “broliai” ir “seserįs” — nors tarp jų
nėra jokios kraujo giminystės. Argi tat negalėjo būti
ta-pat ir su Kristaus “broliais“? Be abejo. Apaštalų
Darbuose (1,15-16) skaitome, kad Petras, atsistoję tar
pe anų 120, kurie po Kristaus užengiino į dangų mel
dėsi aname valgomajame kambaryje, prabylo į juos žo
džiais-. “Vyrai broliai!” Apaštalų Darbuose randame
45 vietas, kuriose Jėzaus mokiniai pavadinti “broliais”.
Vienoje tik gromatoje į Rymiečius šv. Paulius varto
ja tą žodį 14 kartų. Kitose savo gromatosc šv. Paulius
tuo vardu vadina Kristaus ištikimuosius daugiau, kaip
Šimtą kartų; šv. Jokūbas savo gromatoje — 14 kartų, ir
tt. Iš to visko matyt, kad žodis “broliai” turi Įvairią
I prasmę ir kad, norint susekti jo tikrąją reikšmę, reikia
latsižiurėti į aplinkybes. Imant jį vienos motinos su[naus prasmėje, galima dideliai apsirikti.

“Brolis’’ reiškia artimą giminę.
Hebraiškoji kalba yra labai bėdina žodžiais, reiš| kiančiais giminystę. Tuo žvilgsniu žydai yra lygus lie
tuviams. Lietuviai neturi pav. žodžio, kurs atsakytų
pilnai kitų kalbų “kuzinui”. Kitur vadinama pusbrobroliavadldais — bet tankiausiai broliais, nors jie
lyra ne vienos motinos, bet dviejų motinų vaikai. Taip ir
Į pas žydus: pas juos “kuzinai” (pusbroliai, brolinvaidai) vadinami broliais. Skaitmenų Knygoje, XVI, 1
ptome, kad Kora buvo Izharo sūnus, o 10-je eilutėje to
f ties skirsnio Mozė kalba Korai apie jo “brolius”,
Ccvi sūnūs, nors jie buvo ne broliai, bet jo pusbroliaiįuzinai. Gimimo Knygoje XIV, 14,16 Abraomas vadina
otą savo broliu, nors iš Gim. XIV, 12 ntsižinome, jog
Lotas buvo Abromo brolio sūnūs, taigi brolėnas, ne brois. Žydai “brolį” vartodavo dar platesnėje prasmėje,
kartais vadindavo juo prietelį, draugą talkininką, kaip
Inv. Alnos I, 9, arba lygią vietą turintį, kaip III karai.
|X, 13 (“Ir išvaginto Iliramas iš Tyro, kad pažiūrėtų
liestų, kuriuos davė jam Saliamonas, ir nepatiko jam
tarė: Ar tai tie yra miestai, kuriuos dovanojai man,
)lį7”). Genamo Įstatyme yra vietų, iš kurių negalima
erai sužinoti, kas tai “brolis“ yra. Pav., Jozue Knykje, VX, 16-17 skaitome: “Ir tarė Kaleb: Kas sumnš
tariath Sepher ir paims jį, tam duosiu nž pačią Aksą,
lano dukterį. Ir paėmė jį Othoniel, Genez’o sūnūs.
Įttncatiysi.s Kalelio brolis: ir davė jam savo dukterį
už pačią”
Graikų

is

šv Raš(o vertimas. t«aip vadinamasis Kepta
e / .tu žodį ’Ah (brolis) graikų

Galima saFtytiį^M^^^^^^Htcunjo tik]
tykios davė' ti vieną tai kų^nuktą Dievo
nyčios pagražinti,
l’žtenku paminėti, jogl
Iries ir Gzirio kolnmnomis, pilioriais, paimt)
lės ir mėnulio šventyklų Ileliopolyjo ir EfezeJ
šventyklos Atėnuose, Febo — Deloa’e, Kybefėsl
Altorius buvo dailės darbus, daug bral
auksą nes buvo padirbtas iš brangiausios medi
narstytos auksu ir sidabru ir išmargintos bra!
žiemčiugais. Ant altoriaus kilo augštyn eilnį
vidale bokšto, aut kurio viršaus buvo aukso kol
puošta aukso lelijomis. Jos viduje žėrė aukso
svtriąs 75 svarus, išdabintas brangiais akmeniniu]
Dabartinė šv. Sofija išrodo taip, kaip pa
Justinijonas pirm 1400 metų, bet daug daiktų si!
didelių atmainų. Nėra jau aukso ir kitų brangti
kuriuos žmonės matydavo seniau bažnyčioje. To-J
brangenybės pateko į Mahometo JI rankas 1453
Dabar matome kįlunčią milžiningai nuo <li|
išklotų grindų kopulos bonią, kibančią lyg
skliautas. Galerijos, iš kurių čirškia keturi šveiil
tiuiai, eina aplinkui išdėstytais mozaika pasieniai^
dami aplinkui, užtinkame “Mihrob’ą” arba nišę,
rodo, kurioje pusėje yra Meka. VirŠHje kabo vi,
keturių divonų, ant kurių kitados melsdavosi
kometas.
Apsidairę aplinkui, persikeliame mintimi į 29,
gegužės 1453 m., kuomet į vidų įsiveržė laukinės
liometo II. gaujos, o vyskupas laikė mišias.
Taigi matome aukso altorių, už kurio kįla augš,
milžininga Išminties stovykla; matome apaštalų ir š\
tųjų paveikslus, kryžių, žibantį auksu ir įvairiomis'
vomis; matome ir nulygintas marmuro grindis..
Staiga viskas persimaino. Tūkstančiai »ui«J
susigrūda į vidų, nes ką tik atėjo žinia, jog turkai
silaužė pro sienas. Nusigandę žmonės tiki, kati pe
tojai neišdrįs veržties į šventąją vietą ir todėl1
rodosi, kad atsirado saugioje vietoje.

MADONNA.
1.

2.

3.

Aniuolai

sugiedojo,

Nei nuno

Skelbia Išganytoją.
Betlejuj, miestelyje Dovydo,
O giminė .Indo,
Gimus iš Marijos.
Ta džiaugsminga naujiena
Piemenis subudino:

Paslaptis

•»p<- i.

Be dvasios bėga jie į Betlėjų
Ir randa atpirkėją,
Prakavtyj begulint.
Gimimas stebuklingas.
Žmogaus protui slaptingas!

Dangaus

Znnįgyste

Viešpats

nenorėja —

T tvartelį atėjo
Polis visos pasaulės.

Pradėjo Sutnj Pana būdama.
Gimdė pasilikdama
Per amžius skaisčiausia.
4.

paniški rt

nužengė,

a j įsidengė:

šuo. Vadinasi, Jokūbas ir Juozapas, kurie yra evan
gelijoje pavadinti Jėzaus “broliais”, buvo sūnumis ne
tos Marijos, kuri buvo Jėzaus motina, bet kitos Mari
jos, kuri buvo ištekėjusi už Klopo. Kitaip tariant, Jo
kūbas ir Juozapas buvo ne Kristaus tikrais broliais, bet
tik pusbroliai ar šiaip jau artimi giminiečiai

Kitas prirodymas. Iš evangelijos mes žinome tik
tai, kad Jokūbo tėvo vardas buvo Alpheus. Kadangi evan
gelija sako, kad Marijos sužiedotiniu buvo Juozapas ne
Alpheus, tai aišku kad Jokūbas negalėjo butil sunum
Juozapo sužiedotinės Marijos. Ir vėl.ė Evangelijoje
yra paminėta du Jokūbu: vienas Zebedėjaus sūnūs, an
tras Alpheaus sunūs, (X, 3; Mork. III, 18; buk. VI, 16;
darbai I, 13). Savo gromatoje į (lalatus, 1, 19, šv. Pau
lius rašo: “Nemačiau nei vieno kito Apaštalo, kaip tik
Jokūbą, Viešpaties brolį”. Kokį Jokūbą matė Paulius?
Žinome iš Darbų XIII, 2, kad llerodas užmušė Jokūbą,
Jono brolį, kalaviju, ir todėl tuo laiku, kad Paulius lan
kėsi Jeruzolimoje, buvo gyvas tik vienas Jokūbas (žiūrėk
Darb. XV, 6 ir Gal. II, 9)ir tas Jokūbas, kaip galima
matyti iš Mat. X. 3 ir Mork. III, 18, buvo sunum Alpheaus, vyro tos Marijos, Klopo žmonos, kuri stovėjo po
kryžium drauge su Marija Magdelena ir Marija Jė
zaus motina. Klopas ir Alpimus yra vienas ir tas patR
vardas paimtas iš aramaiškos kalbos, anuomet vartoja
mos žydų žemėje, tiktai dvejopu budu parašytas. Pasakytumime, kad Klopas ir Alpheus tai taip kaip anglų
kalboje Diek ir Riehard, Bill ir William. ir tt.
i
Jeigu tat Jokūbas ir Juozapas nebuvo tikrais Jė
zaus broliais, tai nebuvo jais nei .Indas oai SimanHs.
Ir paminėtosios evangelijoje “seserįs” nebuvo Jėzaus
tikromis seserimis. Marija tnrėjo tiktai vieną sūnų,
kurio vardas buvo Jėzus: gi Jėzaus “broliai” ir “se
seria” buvo tiktai artimi Jo giminės: pusbroliai, pusserės ar kas kit.

atsirakė,

Kaip pranašai užsakė:
Arono štai pražydo rykštelė.
Davė kvapo žiedeli
Ir saldžiausi vaisiu.
Atsiverkite širdįs!
Balsas iš dangaus girdis:
Šis mano Vienaitis numylėtas,

r

Jums rojuje žadėtas.

Jo visi klausykit.
Garbę Augšėiaūmiam Dievui
lr praaiužinam Tėvui.
Ir Sunui Jo

Tegu

duoda

ir

Dvasiai

Švenčiausiai

karščiausiai

žadas, pradėjo jieškoti susiraminimo prasimanyme, kad
ir uekulėiausioji Dievo Motina nebuvo nžlnikusi nekal
tybės.
Visa tat parodo, kad:
1. Marija vieną teturėjo suhų, kuriuo buvo Jėzus;
2. Paminėtieji šv. Rašte Jėzaus broliai ir seserįs bu
vo jo artimi giminiečiai iš Marijos arba Juozapo pusės.

Kaip turkai pacmč šv. Sofiją.
Sena b-genda sako, kad aniuolas apreiškė planus,
davė vardą ir reikalingus pinigus didelei šv. Sofijos
bažnyčiai Konstantinopolyje.
Bet faktai yra šitokie:
Šv. Sofijos bazilika buvo pradėta statyti dvide
šimtuose eiecoriaus Konstantino viešpatavimo metuose
(325 m.). Jinai buvo skiriama Konstantinopolio miesto
katedra ir buvo pašvęsta Amžinaijai Išminčiai (sophia
—• išmintis). Pamatai tapo padėti 325 m., ir trumpu
laiku šventykla tapo atidaryta pamaldoms. Prie pir
minės bažnyčios bnvo dažnai pristatomos koplyčios ir
kitokie padidinimai, bet 404 m. bažnyčia sudegė.
Paskui, eiecoriaus Justini jono laikais, šių dienų baž
nyčia buvo pradėta kuodidžiansiais ir kuobrangiausiais
pinnais. Viskas, kas tik galėjo pagražinti šventyklą,
buvo vožiama iš visų pusių. Sienos ir skliautai bnvo
pnstatyti iš plytų, bet marmurinių plytų grožė ir bran
gumas perviršyjo viską, ką tik iki anų dienų vaiden
tuvė galėjo prasimanyti.
Tarp kitko buvo aštuoni por/yriniai stulpai, ku
riuos Aurelijus buvo paėmęs iš Saulės šventyklos Baalbrk'e; aštuoni
žaliojo granito, paimti iš Efezo šven
tyklos, tr daugelis kitu.

Dievo Motina su kūdikėliu Jėzum ant rankų
itališkai Madonųa vadinama — nenustoja vis dar bnti
gražia tema dideliems artistams. Pradėta taip piešti
Marija atgimimui (reuaissanee) užstojus. Pirmieji pra
dėjo piešti Madonas Fra Angelieo ir Fra Bartolommeo.
Trįs dideli atgimimo dailinkaį: Rafaelis, Michelangelo
ir Leonardo da Vinei — visi jie piešė Madonas. Mielia
langeo paiko kelias Madonas, daugiausiai nepabaigtas.
Da Vinei turi porą gerai pabaigtų Madonų. Bet nž
tai nemirštamas Rafaelis nupiešė jų danginusiai ir gra
žiausiai. .lo Sikstiuė Madona pripažinta yra svarbiausiu
dailės veikalu, kurio joks paveikslas ligšiol nt‘|mrvir-|
švjo ir niekados neperviršys. Paveikslas randasi Drez-,
deno galerijoje. Jo už jokius t pinigus negalima nupirkti
Kafaelio kitos garsios Madonos: “Krnsės Madonai
“Piršto Madona“ ir kitos pasiliks visados tyriausi)
dailės angščiausiais veikalais.
Rafaelis Šauti gimė 1483 m. ir mirė drugiu Kyml’T
turėdamas tik 37 metus amžiaus. Jo tėvas buvo tepliotojas, jo mokytojas — garsus Perugino. Pirmuti
nis jo veikalas,, kurs atkreipė į save žinovų domą, buvo
“Mergelės apvainikavimas“. Nutepliojo jis tą paveikslą
1503 m. Kitais metais jis užbaigė “Panelės Sužiedotuvcs”. Tuojau po to Rafaelis nuėjo gyventi į Florenciją,
kur beveik visos jo Madonos tapo užbaigtos. Garsas
apie dailinko nepaprastus gabumus pasklydo po visa
pasaulį. Jį pašaukta į Rymą išpuošti Vatikaną. Savo
Sikstinę Madoną jis nupešė vėliau. Rafaelis buvo taip
pat arehitektorius ir darbavosi prie šv Petro bažnyčios
Ryme.
Kitas garsus Madonų tepliotojas buvo Ilans HolbeiiPas. Apačioje (žiūrėk antrą puslapį) paduodame
jo “Meyerio šeimynos Madoną“. Ant jo nupiešta Dievo
Motina su Kūdikėliu, o po kojų meldžiasi burmistras
Meyer’is, jo dvi žmonos (viena numirusi) ir jo vaikai.
Meyer’is buvo užmokėjęs artistui už paveikslą ir todėl
pateko ant jo. Musų reprodukcijoje Meyer’io šeimyna
apleista.
Buvo du Hansu Holheinu: tėvas ir sūnus. Jaunasis
Ilolbein'as gyveno vienu laiku su Rafaeliu. Jis buvo
gimęs 1497 m. Bavarijije.
Ant kito puslapio per vidurį įdėta taip-pat G. llondcnh&UHcn'o Madona. Tai naujalaikis paveikslas, ne
turįs tokios didelės vertybės, kaip Rnfaelio ir Holbein’o
Madonos.

Gladstone'o žodžiai.
Katalikų bažnyčia ėjo per penkiolikų šimtmečių ci
vilizacijoje priešakyje. -Jos vaikų daug daugiau, nekaip
visų sektų krūvon suimtų. Jinai kasdien platina ribas
savo plačios imperijos. Jok altoriai yra statomi visuose
klimatuose, jos misionierių rasi visur, kur tik vra reika
las skelbti žmonėms Neinirtinuino Evangeliją ir kur re*
kia dūšias išganyti. — \Yiiliam E. Gladstone (garsus
Anglijos valstijos vyras, nc-katnlikns).
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KUČIA.
VOKIEČIŲ

PASAKA.

Bernelių Mišios Girioje
Apsakymėlis iš uniotą persekiojimo laiką.
Angliškai parašė Rothay Reynolds.

I

■ >je mažas vaikelis vaikščioju vienas didelio
Bitvėmis. Žmonės skubinosi vienur-kitur, vežiKovanoiuis tarškėjo gatvėmis Į visas puses. Net
kurs dribo iš dangaus dideliais kąsniais, rude
nims dėl

laukiamųjų

— Beniau varpai gausdavo Kurioje — tarė Vladislavas. — Būdavo tai, kad dar kazoku nebūdavo čia, kad
dar nieks nebuvo liepęs tikėti taip, kaip varas tiki,
ir melsties taip, kaip meldžiasi varas.
— Nekalbėk šį vakarą liūdną daiktą — atsiliepė
Marė. — Vaikai atneškit šieno!
.Jonukas ir Petrukas išbėgo laukan.
— Tokį vakarą, kaip šiandien, esu daugiausiai nu
lindęs — tęsė jis toliau. — Negaliu užmiršti aną laiką,
kad galėjome garbinti Dievą, kaip garbino musą tėvai.
Juk dar'neseniai kareiviai privertė mus priimti pravo
žta vi ją! Tai 1875 m. tavo motina buvo nušauta ties
bažnyčios durimis. ..
— Dėkoju Dievui, kad esu kankinės duktė! — tarė
Morija. — Bet rugoju už vaikus. Atsimink tiktai! Jei
niekados nesiklausė mišią! (Ivveliame lyg pagonai.
Tuo tarpu vaikai atnešė šieno. Motina uždėjo jį ant
stalo ir uždengė balta staltiese. Ant stalo tuojau at
sirado kepalas juodos duonos, silkių ir ąsotis pieno.
— Motina paklojo šieno ant stalo šiandien — aiški
no vaikams tėvas — nes Pana Marija buvo paguldžiusi
.Šventą Kūdikėlį ant šieno prakailyje.
Kada taip šnekučiavosi varginga šeimynėlė savo nu
skurusioje bakūžėje, bažnyčią varpai gaudė vakaruose,
bet ją balsai nesiekė Vladislovo namą. Toje pusėje ir
toliau į rytus caras buvo užgynęs skambinti Kučioje: jo
Kučia eina trylika dienu vėliau, nekaip civilizuoto pa
saulio !

Kalėdų.

re mažas vaikelis neturėjo namu ir ėjo iš gatvės
Niekas jo netėmvjo, išėmus gal tik Brolį Salti,
hiaibė jo išlindusius iš čeveryką pirštus ir žnyIpirštus. Šiaurės vėjas lindo pro jo suplyšusias
js. Vaikas drebėjo. Ėjo jis pro vienus, kitus
p daugelį namu ir žiurėjo viršun išsiilgusiomis akuį langus, kuriuose matė laimingus vaikus aplink
Les. Sušalęs ir išsiilgęs mažas vaikelis pasikėlė prie
io ir dirstelėjo į vidų. Ten stovėjo eglaitė apĮita dovanomis ir žibanti šviesomis. .Jis pabarškino
(iklą, bet maža mergaitė, atėjusi prie* lango, susi
te ir pakratė galvą, sakydamas: ‘Eik sau,'mes net ulaiko rupinties tavim’. Vaikelis nuėjo atgal į tam, gatvę. Ties kitais namais jis išgirdo giesmes ir
ps laimingu vaiku. Užlipo plačiais trepais augštyn
Įžeidė išpalengvo į duris. Atidarė duris galionuotas
ir tarė šiurkščiai, apžiūrėjęs vaikiščią: “Eik
i. Čia nėra vietos tokiems, kaip tu”. Vaikelis išėir ten beldė pamaži jis į duris arba barškino į
niekur niekas jo neįleido.

Artinosi vidurnaktis. Toliau ir toliau ėjo
ęs vaikelis. Vėjas putė ir nešiojo sniegą. „
tainsios gatvės staiga pasirodė šviesa. “Eisiu ten.
šviečia šviesa!” — tarė mažutėlis, (latvė buvdįpasiTolumoje stovėjo prasta, žema bakūžėlę. •' Žvilg-

KALĖDOS
Tyki, šalta, plika gamta
Sniegu baltuoju rėdos.
*
Tuojau šiaurys šalčius varys; —
Jau netoli Kalėdos.
Ten nearti — mintis sparti
Už jūrių net pasiekia.
Svečiams sudie! — Dabar, širdie.
Tėvynėj pasilsėki!
Ten prie naimi tau bus ramu
Praleist Kalėdų šventes!
Vis toj pačioj senoj kerčioj
Susėdo tavo gentis.
Ir tau vieta ten palikta,
Tik nieks joje nesėdi, —
0 tu toli, — svečią šalyj
Sau liūdną giesmę giedi.

(Gaida, kaip: “Patrzcie braeia jeno”)
Broliai piemenėliai,
Žiūrėkit kas dedas,
Betlėjaus stainelėj
Gimė žmogus — Dievas.
Neškim dovaną aveles,
Duokim nekaltas širdeles,
Greitai bėgkim, broliai,
Bėgkim į Betlėją
Į Betlėją.
'

terėjęs pro langelį vaikiščias pamatė ant prasto neužtiesto stalo žemą. eglelę. Prie ugnies sėdėjo liūdna mo
tina su vaiku ant kelią ir mergaite prie šono. Motina
pasakojo jiems Kalėdą pasaką. Vaikiščias prisiglaudė
prie stiklo. Taip saldi rodėsi jam motina ir taip mieląs
vaikučiai, kad jis pabeldė pamaži, labai pamaži į duris.
Motina sustojo kalbėjusi; vaikai apsidairė. “Kas ten
mama?” paklausė maža mergaitė. “Man rodosi, kad
kažinkas yra pas duris” .— atsakė motina. “Ten kas
beldė. Eik greitai, ^brangioji, nes peršalta dabar laikyti
kąnorints tokiame šaltyje”.

Mergaitė pribėgo prie durią ir atidarė. Motina pa
matė mažą vaiką, sušalusį, drebantį, skarmaluose, su
beveik nuogomis kojukėmis. “Vargšas brangus vaike
lis” — tari jinai griaudžių balsu. “Eik čion ir sušilk.
Argi neturį namą, neturi kur švęsti Kalėdą?”. Jinai
apkabino sušalusį vaikelį ir priglaudė prie savęs, pa
sodindama jį prie ugnies. Jos vaikučiai sušildė jam at
šalusias rankutes. Jie davė jam duonos ir pieno —
viską, ką turėjo pasilaikę pusryčiams, o kad jis pavalgė,
mergaitė tarė: Užžiebkime Kalėdą eglelę ir pasidalinki
me doviyiomis su šitų vaikeliu”.
Jie taip skubiai pradėjo žiebti žvakutes ir rinkti
dovanas, kad netėmijo, kaip kambarys tapo pripildy
tas keista šviesa. Atsigrįžo į vietą, kur buvo svetimas
vaikelis, ir pamatė, kad jo skarmalai persimainė į bal
tas ir gražias drapanėles. Iš jo pasišiausiusią plauką pa
sidarė aukso šviesa, jo veidas švietė skaistybe, į kurią
sunku buvo pažiūrėti. Mažas kambrarėlis pasididino, pra
dėjo kilti augštyn ir iškilo iki dangui. Nusišypsojo vai
delis meiliai į jtios ir pradėjo kelties pamaži augštyn,
kol neišnyko augštai ore. Nusistebėję vaikučiai at
sigręžė prie motinos ir sušnabždėjo: O, mama, tai buvo
Kūdikėlis Jėzus!” O motina tarė žemu, nusigandusiu
^laii^Taln. mano vaikeliai!”

.Motė sena vis atmena,
Žiūrėk, — susigraudino...
Nors nelabai tu ją gerbei,
Eet gaila gi vaikino...
Ir štai visi ten telkiasi,
Prie stalo jau susėdo,
Ir skamba ta pati gaida
Linksmos giesmės Kalėdą... ,
Ar negirdi, kokia graudi,
Kiek atminčių ten liekti?..
Kaip būt smagu tarpe draugą, —
Lėkte norėtum lėkti!. .
Atminus net linksmiau gyvent,
Nurimsta, senos bėdos...
Už tai visi taip džiaugiasi,
Kad jau atėj’ Kalėdos! —

i
I

J. K,

Męs dabar krikšeionįs
šventėj užgimimo
Už Dievo malones
Jauskim dėkingumą,
l’aaukokim širdį, sielą,
Lai bus skaisti, Dievui miela,
Kvieskim širdin Jėzų,
Lai jis mumis valdo
•
Lai valdo mus!
s 'V* *
Pranas.

Pasigirdo barškinimas į langą. Vladislovas atsar
giai atidarė duris ir įleido apsivilkusį kailiniais vyrą.
— Šį vakarą bus vestuvė Raudonoje Dauboje, —
tarė svečias.
.
Pasiuntinys apsisuko ir išėjo.
— Pusgalvis! — atsiliepė Marija. — Kam jam dar
reikėjo eiti tris mylias! Velyk butu snu griaužęs plutą
namie!
— Ar nesupratai? — pabarė ją vyras. — Tai oba1sis<
Bus bernelių mišios girioje.
— Jonuk, Petruk, eikit čion! — sušuko motriškė
linksmai. — Širdelė tu mano, busim šiąnakt kaip pie
mėliai! Eisim per sniegą pagarbinti Betlėjaus Kūdikėlio!
— Ar ištiesą pamatysim Kūdikėlį ir Panelę ( |

paklausė vaikai.
— Ne, vaikeliai — įsimaišė tėvas. — nematysit"} ą j
bet Kūdikėlis bus čia girioje ir aniuolai taip pat.
— Kaip gražu! — atsiliepė Jonukas ir Petrukas!
Apsivilko visi keturi kailiniais ir vailokiniais čej
batais. Išėję iš namą, jie pamatė, kad žmonės eina ii
kitą grįtelią į girią. Ten visi pradėjo sveikinties Kris
taus garbininmu ir veikiai susirinko plačioje aikštėj*
viduryje girios. Išėjo kokR tai nepažįstamas vyras
baltais rūbais ir pagal pastatytą šalia medžio stalą pnj
dėjo mišias. Susirinkusieji“ suklaupė. Joniukas ir Pe1
rinkas veltui dairėsi ir jieškojo Kūdikėlio ir PanelėsGalop'atsiliepė varpelio balsas.
— Klausykit, atsiliepė motina.—Tai ainiuolni giedi
Bet Joniukas ir Petriukas tematė vien baltą Hostij
sušalusiose kunigo rankose. 7
Tokios tai buvo bernelią mišios — girioje, kmj
caro valdžia nedavė uniotams garbinti Dievo saviškai

I

(Dee.) 26, 1912.
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liudija apie meiste- ščiausios Esybės. Kiekvie siekia šimtą metą, grįsta vėl čiais pasklysdavo šnekos pilięs ir tipgi šnabžda įiudUl- 11-oji 1 uopa,
imas nurodė daily- na kalba turi žodį Dievo var stebuklingu bildu prie 30 me apie pasirodymą tai čia tai ną, griaudžią šitą pilių liki riuos jai motušė žeme
ogi pasaulis nepri- dui pažymėti. Aure ir Plu- tą. Jis atsivertė į krikščio ten tokio žydo. Atsirasda mą. Bet kas-gi iš lietuvių teikė, dabar ji
ką Conn., laikys savo
j Sutvertojo buvi- tarehas sako: “Jei apeisi vi nybę ir dabar nešioja Juo vo ir apgaudinėtoją, kurie negerbtą Lietuvoje užsili augštesnio ir prakilnesnio ninį susirinkimą 29 d. grulb
prisiimdavo ant savęs to kusią istoriškąją vietą. Tas visiško gyvenimo, tai yra, džio 1912 m. parapijos mo
ri žolė, kurs žvėris, są pasaulį, surasi miestus be zapo vardą.
vietas belankant, kiek atsi ji trokšta atsilsėti Jame, kykloje.
Reikės užsinioįyvas sutvėrimas, kuri sieną, be mokyklą, be pini Panašus variantas yra už kio žydo rolę.
kėt bertaininę ir mokesti už
Amžinas žydas įvairiose minimą jos pagimdo kiek Kurs ją pagamino.
Lė neliudija apie Tą, gą, be įstatą, bet miestą be rašytas flemą kronikoje, ku
organą.
Kas neužsimokės
vieno
tikro
lietuvio
sieloj!
Baliukas.
| Platonas vadino Pra- šventyklą ir be dievą niekas rios autorium buvo Tour- šalyse vadindavose įvairiais
už organą, tam organas Ims
Geometrut Aš ma- niekur nerado”. Tegul kiek nai’o vyskupas Philippe vardais. Anglijos kronikos Jos atmena tuos laikus ga
sustabdytas mm 1 sausio
kad mažiausio gyvio viena tauta saviškai garbi Mousket (mirė 1243 m.). vadina jį Cartafilu. Italijoje lingos Lietuvos, kada mu
Ls parodo gilybę ir vie- na, savaip tiki, visgi tiki. Ten ir-gi paminėta, jog pa jis buvo žinomas Bottadio są protėviai nuolatos gynė | Redakcijos Atsakymai j 1912 m. Susirinkime sekre
toriaus vietą užims p. Simo
plano, kurs privalo Bet nelaimei užėjus ir stab pasakojęs tą istoriją Armė vardu, Bretanijoje — Bon- savo tėvynęs nuo savo prie-Į
nas Cibulskas, nes seuasis
nustebinti, prislėgda- meldys nepuola prie savo nijos vyskupas. Be abejo dedeo, Transilvanijoje—Be- šą vokiečią-kryžiuočią ir ki
sekretorius p. Pranas Sopis
musą protą. Nes netik dievaičių stabą, bet pake šitie užraSai ir davė pradžią dens, Belgijoje Legnedem, tą jos nevidoną. Tai pa P. K.* Vencini, Haverhill,
atsisakė mm vietos. Visais
hkiausia kirmelėlė yra lia rankas ir įsmeigia akis anai vokiečią legendai apie Ispanijoje — Juen Espera- minklai musą protėvių darb Mass. Lietuvią tautos Vė reikalais kreipkitės pas p.
en-Dios.
Dėlko vokiečiai štunio, narsumo ir energi luva yra pusiau balta, pu
ina, taip gudriai padary- dangun, kur A isogalis nuo Amžiną Žydą.
Cibulską.
Nėra ko nei sakyti, kad praminė jį Ahasveru, neaiš jos. Pibą-gi griuvėsiai tai( siau mėlina, sudėta skersai,
kad visos jos plunksnos praamzią gyvena
Pranas Sopis buv. sekr.
44
Cath. Encycl.” įkvėpimas tvirtai stovi už kaip Francijos vėluva. Se
blausiai pritaikytos viena Dėlto, pasiremiant faktu legenda nėra ano armėno ku.
tėvynę ir ginti, ginti ją, kaip
ie kitos — bet dar apdo- reikalingumo pirmosios prie vyskupo prasimanymu. Ji
novėje paskirios Lietuvos
73-oji kuopa S.L.R.K.A.,
tikriems
sunams
pridera.
žasties,
iš
puikaus
surėdy

nai buvo žinoma Italijoje
gyvvbe, kurios mes
dalįs (Žemaičiai, Vilniaus Hudson, Pa., laikys savo’
Tokie tai įspūdžiai yra se
mo
ir
tvarkos
pasaulio
ir
miestas ir tt.) turėjo at-'metinį susirinkimą N. Ktantryliktame šimtmetyje ir bu
Įkti nei suprasti nemokė
SENATVE.
natvės,
tokiais
tai
ji
jaus

visuotinią
žmonią
tikėjimą
vo be abejo paimta iš pirskiras vėluvas. Amerikos t kevičiaus salėje sausio 13 d.
te; ta vėl gyvybė turi rymais pagimdo žmogaus sie
Kiek
įvairią
minčių
tai
į
Dievą
yra,
nekaipo
vaiden

mesniąją amžią. Astrolo
lietuvią draugijoms reikia 11913 m. 7 vai. vakare.
su visa gamta, su visais
loje. Jaunystė trokšta su įsitaisyti baltai mėlinas vė
pina
savyje
senatvė!
Kiek
tuvės
išmislas,
bet
gyva
obSekr. P. Marcukonis.
gas Guido Bonatti skelbia,
moliais, su visais dail
brendimo
amžiaus,
subrenius begaliais... kas drįs sa jektivė tikruma; Jis yra pir buk Amžinas Žydas perėjo ji suteikia visokią atmini dimas-gi senatvės, o gi ko luvas.
Cleveland, Ohio.
irti, kad čia nėra begalinės, mapradė Priežastis visą prie per Forli 1267 m. Novaras mą — džiaugsmo, vilties ir
Pirmą balių
trokšta senatvė? Nebent ji Dvipudžiui
Gaidžiui,
liškios vienybės plano, kurs žaščią ir ją pasekmių: Jis Filipas savo knygoje “Livre nubudimo! Taip įvairus yra taip nieku užsibaigtu? Ne. Orange, Mass. Neužsimoka (parengė 50-oji kuopa S.L.
rirodo, kad yra Sutvėrėjas yra amžinas, neapribojamas. de Eorme de Plait” (para žmogaus gyvenimas ir jo at
Senatvė trokšta taipgi ko barties ir plusties už tokius R.K.A. 1912 — 29 d. guod.
įdius, neapribotas, vie Tad-gi galima pilnai tarti šyta 1250 m.) rašo apie ko mainos, jog vientik tas jos
nors, ji trokšta to, ko pa mažmožius. Siunčiame at- Prasidės nuo 4 po pietą.
ta. Niekas niekad" jokio su Hetlinger’iu, jog, “Be kį tai Jehan Boute Dieu, tegali patirti, kuriam yra
Muzikė — Clevelando tau
saulis jai negali suteikti. gal.
fiparodymo prieš buvimą dievybė, jei nėra tik tuščias kursai atsižymėjęs nepapras lemta susilaukti senatvės.
tiškas benas.
Ižiausio Proto nedavė”, pliauškimas, ir jei išeina iš tai ilgu amžių. Filipas gy Jis tegab išreikšti begali
Meldžiame
kuoskaitli il
įip tai netikėlis Voltaire įsitikinimo — jei taip ga veno ilgus metus Jeruzoli- nes džiaugsmo ir nubudimo,
giausiai atsilankyti i taip
apie Augščiausią Esv- lėtą būti — yra vaisius ligo moje, paskui ant Kipro. linksmybes ir skausmo atpuiku pasilinksminimą.
ir
prieš
mirsiant tos ir atžagarios pažangos, o Šitas faktas drauge su ang mainaas; jis tegab atidengti
Taipgi yra užkviestas,
pškiai patvirtino tą savo ne sveikos ir doros žmoni- liškomis kronikomis, sulig tą uždangą, slepiančią ve
Clevelando teatrališkas cho
ikmę, nes šaukėsi kunigo, jos. Bedievią atsiskyrimas kurią Kartafilas gyveno Ar dančius laipsnius prie senat LIETUVIŲ RYMO-KATALIKŲ AMERIKOJE ras, kuris pabudįs jausmus
bet kadangi jo pasekėjai ne nuo milioną tikinčiuąją ai mėnijoje, nurodo, jog legen vės.
žėdnam vienam lietuviui,
Senatvė,
ar
tai
ji
butą
prileido, mirė didžiausiame škiai mus įtikrina, kad yra da yra gimusi rytuose. Be
skambančiomis
dainomis,
.]
klaidingas, nes stambiausio abejo jos lopšiu buvo Jeru- žmoguje ar jo darbuose, vi
Jiusiminime ir kančiose.
Bus taippat laimėjimas pui
> [Visuotinis žmonijos tikė- se gyvenimo pagrindose ga zolima ir ją atnešė iš Pale suomet pagimdo mintijan
kios dovanos, vertės $15.00.
čio
žmogaus
sieloj
jausmą
1 pinas Dievu parodo Augš- li klysti tik vienatos, nie stinos kryžiuočiai arba mal
Nepamirškite viso apilinkio
nubudimo
ir
ppguodonės.
AR
NĖ
LAIKAS
PRIE
4
pasidarbuoti.
3.
Likosi
iš

lietuviai atsilankyti. Adre
I iriausios Esybės buvim . Vi kuomet visa žmonija”.
dininkai. Galima spėti, jog
Nubudimo
jo
irstanti
iš

rinkti
organizatoriai
rašti

sas: Clair avė. 6004. Jaites
Baltuks. legenda apie užsilikusį gy
si žmonės sutinka, kad ant
DARBO.
vaizda, jo rukšliais nuklotas
jose, kur gyvena didesnis sales.
Komitetas.
regimo pasaulio yra neregi
vu nukryžiavimo liudininką,
veidas, jo silpnumas jaus Kiekvienas S. L. R. K. A. skaitlius lietuvių. Išėmus
ma Esybė, nuo kurios vis
kenčiantį prakeikimą vaik
mą, jo žili plaukai. Vis tai sąnarys, kuris rūpinasi or kun. S. J. Strucką, organi
ALLEGHENY, PA.
kas priguli. Čia nemanau LEGENDA APIE AMŽINĄ ščiojo visados po Jeruzoliganizacijos
reikalais,
kiek

zatorių Penusylvanijos val
bruožiai kovos ilgo gyveni
tvirtinti, jog supratimas
mą ir buvo pasakojama atei mo ir ženklai grįžimo dul- vieną savaitę gavęs organą stijos, apie kitus visai nieko 87 kuopa laikys susirin
ŽYDĄ..
kimą 12 January 1913 m.
#pie "Augštesnę Esybę yra
viams į šventąją žemę. To kėn, iš kurios jis pradžioje “Draugą”, tuojaus ar visų kito negirdėti, kaip tik jų
Legenda apie Amžiną Žy
bažnyčios makvkloj tuojaus
vienokis visą žmonią... Ne
klaidžiotojo vardas buvo tapo pagamintas. Taip se pirmiausiai, žiuri i straip vardai organe garsinami. 4.
dą labai praplito po visą
po siunos. Meldžiu visą są
galima sakyti, kad senovės
Joannes Buttadeus, itališ novės žmonės, atsižvelgę i snį antgalviu: “S.L.R.K.A. Nutarta pagerinti' Susiv.
pasaulį nuo to laiko, kad pa
narių ateiti užsimokėt
stabmeldžiai garbino Abra
kai Bottadio, ir reiškia “Die žmogaus raukšlėtą išvaizdą, Reikalais”. Ir ką galima čarterį, kadangi dabartinisįbertainį ir atsivesti
sirodė vokiečią kalboje kny
tvo
omo Dievą, arba, kad stab
vo-mušėją”. Kitos legendos net nežiuriant į jo nuveik rasti tame straipsnyje? La čarteris yra geras vien tik 'jraUgy
gutė apie jį 1602 m. Legen
meldžiai musą laiku garbi
sako, kad tuo klaidžiotoju tus darbus, žiurėjo į senat bai mažai ką naudingo: ad- Luzernės paviete, Pennsyl
Sekr 87 kuopos
da skamba šitaip:
na Krikščnionią Dievą, bet
esąs a'ns vyriausio kunigo vę, su panieka, o kaip kur ji resai S.L.R.K.A. Centro val-!vanjjos valstijoje. Į komiP. Bajoras.
pilnai ' galima tvirtinti, ir Kad Jėzus nešė kryžią į tarnas Malchus, kursai mu buvo žudoma. Gi jausmo dybos, Vice-Pirmininku ar-'likosi išrinktas komitetas tvirtinimus yra perem- Kalvariją, jam prisiėjo eiti šė veidan Jezą. Šitoje le paguodonės jos taip retas ba Organizatorių, o vos ka- tas įg g valstiją ir jiems pa-* 56-oji kuopa, Brooklyn, N.
tas faktais keliauninką, ku pro namus akmeną skaldy gendoje regimai sumaišyta apsireiškimas žmonią tarpe. da-ne-kada, surūdijusi žinu- tyrus apie dalykus turi pra- Y., laikys savo metinį susi
rie perkeliavo visą pasaulį tojo, Ahasuero, kurs buvo šv. Jono istorija, apie kurį Retai kam yra lemta su te apie Susiv-mo reikalus, nešti Centro Sekretoriui, o rinkimą 2 d. sausio 1913 m
ir nerado tautos, kuri netu vienas iš tą, ką šaukė “Nu buvo kalbama, kad nieka silaukti senatvės. Gal vie nuo vieno ar kito sąnario, pastarasis pagarsins tas ži-j kurį meldžiami visi sueitį
rėtą šiokio-tokio supratimo kryžiuok jį!” Pavargęs Jė dos nenumirs (skaityk evan nas iš tūkstančio jos tesusi bet ne nuo Centro viršaučią. nįas per organą. Šis reika- Bus svarbus reikalai. Pi
apie Augščiausios Esybės zus sustojo ties Ahasuero geliją šv Jono XXI, 20 ir laukia. Ne, iš kebų tūkstan Žiūrint iš šalies — rodos tv- jas tur būt laukia paskuti-; menu, jog musu kuopoj^
buvimą. Skersai-išilgai vi namą slenksčiu, bet akmeną toliau). Tuo galima išaiškin čių vienas. Todėl kaip ją ku ir gražu, bet arčiau pri- nį,j dieną prieš seimą, kada yra savyšalpos skyrius, i|
sas apgyventas žemės skri skaldytojas nustūmė jį ša ti, dėlko tas nemrrštomas Jė neguodojus? Kaipgi neguo- ėjus priet Susiv. reikalų tu- bus pel. vėlu, nes da nieko | kurio nariai gauna ligoje
į nebuvo girdėti. Preziden- dol. savaitei.
tulys, ar tai butą Azijos kal lin, tardamas: “Eik kur tau zaus persekiotojas kaikur doti septiniasdešimties me retą būti kitaip.
Sekr. P. Montvila.
nuose ir kluoniuose, ar tai reikia!” Tuomet Jėzus žvilg vadinamas Joannes ir Kar tą arba daugiaus pragyve Pastarasis XXVII seimas tui pasiliko paskirta $100.00
terėjo
į
Ahasuerą
ir
tarė:
-------Afrikos karštuose tyruose—
tafilas (graik. karta filos — nusį senelį, kurs ragavo iš nutarė atlikti gana daug da-metinės algos, už ką jis prilykų
Susiv.
pagerinimui
ir
j
valo
rašinėti
agitatyviškus
“
Aš
čia
pasiliksiu,
bet
tu
visur, kurtik žmonės gyve“labai numylėtasis”).
žmogaus gyvenimo šaltinio
SUSIV. L.R.K.A CENTRI
na, kiekviena širdis, kru- vaikščiosi iki paskutinei die Paliekant nuošalyje klau visokią patyrimą? Dėltogi nors jau praslinko 8 mene- straipsnius per organą. O VALDYBOS ADRESAI.
Ltinėj plastanti, perverta am nai.” Ir nuo tos dienos žy simą, iš kur ir kada legenda Krikščionystė gerbdama to šiai, bet tą nutarimą vai- kiek kartą tai galima buvo
[žinasties nujautimu, kiek- das vaikščioja po visą žemę atsirado, reikia pažymėti, kio žmogaus vertę, steigia siu nematyti ir negirdėti. matyti ? Rodos, vos vieną Į PREZIDENTAS:
' vienas protas paskendęs ir negali rasti sau atsilsio. jog jinai prasiplatino po pa įvairias įstaigas priglaudi Ir tą svarbesnių nutarimą kartą tuojaus po seimo. | Jo“as Rikteraitis,
wXrbn7y * Omą. kaikuriuos pasistengsiu pa Daugybė ir kitokią dalyku
Dievo Esybėje, kiekviena Taip skelbia vokiškas va saulį tik nuo 1602 m., kuo mui senatvės.
itauta kiekviena kalba garbi-įriantas. Tečiau pasaka apie met po. Vokietiją pasklydo Žmogaus darbuose senat žymėti. 1. Likosi išrinkta pasiliko nutarta, bet kas su; VICE.pREZIDENTA3;
Toluba,
na Sutvėrėją. Jie garbina Jį (tokį klaidžiotoją yra daug se knygutė vardu: “Trumpas vė taipogi yra žymi. Jo komisija sutvarkymui kon anais atliko, nieko negali Mateusas
1139 Wyomiag Avė.,
ma
sužinoti.
Rodos,
kad
stitucijos
rankraščio
ir
duo

ir viešai; jie rūpinasi Jį per nesnė. Randame ją St. Al apsakymas vieno žydo, var prakilniausi pasistengimai,
Exeter Boro, Pa.
gerbiamieji
Prezidentas
p.
ta
laiko
2
mėnesiu,
5
Centro
maldauti už savo prasižengi baną’o vienuolio, Wendorer’
du Ahasveras”. Tenai pa jo pergalės, jo išradimai, ir Valdyba pasirupįs atspau- J. Rikteraitis ir Centro Sek SEKRETORIUS:
Juozas S. Vasiliaaakas,
1237
abato
(mirė
mus ir išprašyti palaimos, io
sakyta, kad koks tai liutero kiti prakilnus darbai pergy dinti ir išsiuntinėti kuopą retorius p. J. S. Vasiliau112 N. Greene st.,
aukodami Jam kruvinas ir .metuose) užrašuose, paBaltimore, Md.
ną pastorius, Paulus von vena jį patį keliais šitme- sekretoriams. Nors daugis skas turėtą dirbti musą ger-|
r pekruviuas aukaR; Jie sau- vadintuose “Flores Hisčiais,
bet
jie
taipgi
žengia
Eitzen (mirė 1598 m.), susi
sąnarių iš priežasties pęr- biamos organizacijos labui, KASININKAS Pranas Burbė,
gojasi Jo bausmės ir tikisi torianim”. Ta pasaka tru tikęs su anuo žydu Hambur prie visuotinio išnykimo. mainytą punktą konstitu- daugiau negu paskutiniais j456—458ąJJįea-Bi
rilkes-Barre, Pa.
apturėti užmokesnį už savo putį permainyta, yra užra ge 1542 m. ir išgirdęs visą Pasaulės galiūnai, ją gentlaikais ir pasistengti para KASOS GLOBĖJAI:
cijos
nežino
užduočių
savo
gerus darbus businčiame gy šyta Mathew Paris’o (mirė
istoriją nuo paties Abasvero kartės vėliaus ar ankščiaus organizacijos, o naujai pri ginti prie darbo komitetus Jonas JaroSevičius,
1259
m.)
knygoje
“
Historia
Love Farm, Washington
venime. Dėltogi ir Cicero
Sekančiais (1603) metais ta susilaukia galo. Apraudoti- sirašę jau antri metai akyse ir komisijas, išrinktas seiWalpole, Mass.
nas, būdamas pats stabmel- Major”. Ten pasakyta, kad istorija išėjo išnaujiv, bet jau nos yra Lietuvos istoriškos nematė Susiv. įstatą, bet me, taip-pat ir kuopą sekreUžiu, sako: Nėra taip tam 1228 m. Anglijoje atsilan kitu vardu, ir tenai pažymė vietos bei pilni gruvesiai. Centro Valdyba nesirūpina torius, o tuomet bus kiekvie- Kazys J. Krušinskas,
457 — 17tb st.,
sios ir nuožmios tautos, ku kė koks tai Armėnijos vys ta, buk aus susitikimas su Kas labinus įėjus ją vidun pasiskubinti atlikti tą svar nam sąnariui smagiau dirb
Brooklyn, N. Y.
ri nežinodama, kas reikia kupas, kursai asmeniškai Ahasveru buvęs 1547 m.
apima liūdnumas. Kur pir- biausią dalyką. (Susiv. kon- ti gerbiamos musu organi-l
įmanyti apie Dievą, nesu pažinojęs prakeiktąjį žmomiaus gyveno Lietuvos ga stitucija jau sustatyta ir Racijos gerovei. Taigi, bro-jKNY011^
prastą, kad į jo buvimą rei gą. Tas vyskupas pasako Legenda trumpu laiku įgi liūnai, kur skambėjo trenk bus už kelią dienų atspau- liai, prie darbo petis į petį, DVASIA VAD. Knn. J.'Dumi
kia tikėti. “O La Brugere jo, kad Piloto namą sargas jo garsą. Pradeda ją spau smas ir linksmo žmogaus sta. Red.). 2. Nutarta, kad paduodami viens kitam bro- j
P. O. Minersville, Pa.
priduria; “Norėčiau rasti Kartafilas pamatė ' Jezą, dinti dideliais skaičiais. Iš gyvenimo aidas. Kur trimi Centro Komitetas atspau- liškos meilės ranką. Ne-'Susivienijimo Lietuvią R.-l
žmo gi; blaivą, dorą, su skai vedamą aut Kalvarijos kal Vokietijos jinai praplito po tą garsą atskambiai praneš dintą agitatyviško turinio reik laukti paskutinių laiką Amerikoje, Vice-Pirmininl
sčia sąžine, teisingą, kurs no, ir sudavė Jam į veidą, Švediją Daniją, Niderlan- davo garbingą pergalę prie lapelius ir išsiuntinėtą Vice prieš seimą, bet kiekviena New York valstijos K? J. nri
ginčytą Dievo buvimą. . . sakydamas: “Eik, Jėzau, eik dus ii_ Franciją, kur ligšiol šą dabar, o dabar — jos gy Pirmininkams - Organizato-i liuosa nuo dieninio darbo iinskas,
bet niekur dar nesuradau”. greičiau, ko gaišti?” Į tą dar yra noriai skaitoma. Gar ventojai—tai vien tik dideli riams, kurie išdalįs kuopą valanda turi būti brangi,1 p^syiYania- K
s* siX'*
siausias prancūziškas va smarkiai tėmyjantįs į atsi sekretoriams savo valstijo idant galėtą atnešti gerus
Jėzus
atsakė:
“
Aš
einu,
bet
Taigi tarpe visą žmonią
ir J. Tumasonis.
riantas vadinasi “Stebėtina lankančius turistus apuokai, se. Tuojaus po seimo patė- vaisius reikaluose musą gar ns Illinoie
— S. A. Piliackas ij
randasi paminklai Dievo gar tu pasiliksi, kol aš nesugrį
Kadzicvskia.
istorija
Klaidžiojančio
Žy

kurie, tarsi, stebiasi, kad tos mijau, kad musą naudingą, bingo Susivienijimo Lietubinimo. Kiekviena tauta tu šiu”. Ir atsitiko taip, kad
Maryland—Kun. J. Lb
do
”
ir
siekia
septyniolik

rodos, užburtos pilies tylu sumanymų S. L.A. pasisten- vią Rymo-Katalikų Ameri- Ohio — J. šalčius,
ri
šventyklas,
auku Piloto tarnas negali numir
tojo šimtmečio. Čia pridė mą išdrįso kur suardyti. gė naudoties, kad musą koje.
Maine — S. šabanaa.
rus,
aukas
bei
apei ti, liet laukia vis ateinant
Nevv
TTamfihire—Jualnuč
pa skirtas
tam Kristaus. Jis gyvena ramiai, ti tragiški bandymai žydo Ošiantįs-gi milžinai medžiai, Centro valdyba tur būt ir Su pagarba K. Vencius, Conneetiout—8 CHjnNku
27-to seimo atstovas Ncw Jersey - / Siafcn'
tikram pagarbinimui Aug- nuošaliai šventai. Kad pa pasidaryti sau galą. Retkar kurie apsupę, tarsi sergsti sapne nesapnavo apie tai
Jai

parcj

SUSIVIENIJIMO
X
REIKALAI

9

mvo panai-

First National Bank.

Lietuviškyjy Švento Kazimiero
Seserų SeminariJ

PUBLIC SOUARE
įgė upę, kad
i ‘MO
Wilkes-Barre, Pa.
negalima buvo nei svajoti apie plaukinių. Taigi priva<f
i ii
OO
žiavova su troptu prie apaugusios krūmais salukės ir renApysaka.
i > ip
UNITED STATES DEPOSITARY
i *4/
gėvos ją pririšt prie medžio, kad palaukus, kol migla pra04/
i >4/
Vertė JONAS KMITAS.
sisk irstys, Pasiėmęs virvę sėdaus j valtį ir nuplaukiau KAPITOLAS $375,000,00 i <A<
CHICAGOJE.
lausinėti, katrai tas vaikas priguli, kad paskui jai aut salukės. Žiuriu medeliai ten visi ploni, kaip kartįs. Perviršis ir nepayra: prirengiamoji mokykla, astuonių sl;
at iduoti, kaip luitų padaręs kiekvienas, kurs turi nors j Išsirinkau storiausių, augantį ėia pakraštyj, ir užnarinau dalyta nauda
490,000
’ • 001 ifnu riųVienuolyne
pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo
kiek smegenų? Visai ne! Aš imu kirvį ir perkertu do ant jo virvę. Bet upės vaga taip smarkiai nešė musų Už sudėtus pinigus moka 3-čių
Lietuviškosios
Sesers priima pas save mergaites inoki^
lerį pusiau ir padalinu abiem motinom po pusę. Juk tropta, kad medelis neišlaikė. Troptas išrovė jį su šak
nuošimti.
nimui
ir
išauklėjimui.
Seminarijoje prie reguleriškojo|
WM. S. Mc LEAN, President,
Saliamonas taip padarė su vaiku. O dabar pasakyk nimis ir nuplaukė tolyn. (J ėia tokia migla, kad nieko,
FRANCIS DOUCLAS. Cashier
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
man, kų vertas pusiau perkirstas doleris? Kų už jį nu nematyt. Troptas drauge su Džinui išnyko man iš akių. I
inas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJOS.
PIGUS UŽLAIKYMAS.
sipirksi? Nieko! O jeigu pusiau perplautas doleris uetur' Šokęs į valtį pasigriebiau vairų, stumiu valtį nuo kran
R.
H.
Męrgan
Reikale
meldžiama
kreipties
prie Motinos Perdėtinės
jokios vertės, tai kų jau ėia šnekėt apie vaikų?’ l’ž mi- to, bet valtis nei ne krust. Pasirodė, kad beskubiušiuo
antrašu:.
lionų tokių neduočiau nei cento!
danias visai jos neatrišau. Kuogreieiausiai griebiau BONA MORS' Išdirbėjas KepsSODALITY
—
l>o galų, Džimai, tu nežinai, kame ėia da si atrišti mazgų, bet rankos taip drebėjo, kad vieton
rių, Kukardų, Vė
Mother Superior,
lykas. Tūkstantį mylių pravažiavai pro šalį.
užrišti, labiau dar suveržiau. Galop vos-vos atrišau.
liavų, Antspaudų,
St. Casimir’s Seminary,
t
A
— Kų? Aš nežinau, kame dalykas? Kalbėk sau
Pasileidau plaukti pakraščiu, bet salukė buvo vos
ftarpų
ir
kitų
tam
’k****»-«•
• ’
sveikas. Žinau, kas tai sveikas protas, bet ėia jo visai šešesdešinits mastų ilgio ir tuoj pasibaigė. Apsiauptas
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
panašių dalykų.
namatau. Čia klausimas ėjo ne apie pusę vaiko, tik tamsia migla, nežinojau, kur toliau plaukti. Tropto ne STJAMESCATiORA!
e«ni
Reikalauk
Katsapie visų, ir kas klausima apie visa vaikų nori išrišti simatė. Apsvarsčiau, kad nereikia vairuoti, nes galiu I MONTREAL,CAH
e''į':'' - .
-S
su puse vaiko , tai tas neturi proto nei už skatikų. Jau užkliūti už kitos salukės. Atidėjau vairų šalin ir pa
. liogo..
I
tu man nepasakok apie Saliamonų, žinau jį perdėm. . . leidau valtį pavandeniu. Turėjau sėdėti ramiai, nors
GAU- Į 5- Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų
|L
p
'
dr
‘
DRAUGO
”
SPAUSTUVĖJE
— Be tas tau sakau, kad neįspėjai kame dalykas. man delnai niežėjo iš nekantrumo, bet ar šiap, ar taip U’vii A A • ». ik r . j b,
plėtojimo budai ir kova su jomi.
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:
Parašė Dr. A. L. Graičiunas.
Ki
luščia to dalyko! Ka žinau, tai žinau. Ir įsido-lvnirnoti buvo pavojinga. Pradėjau garsiai šaukti al R. H. MORGAN
reikalinga kiekvienam šeimininkui!
1. Fabiolė arba Bažnyčia katakombose.
Imėk, kad tikrasai dalykas yra dar giliau. Keikia tau j)£jmas neatsilieps. Atsiliepė gana toli. Įgijęs drąsos
Jų perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo]
Parašė Kardinolas Wiaeman,
Vertė | ti nuo daugelio ligų.
Kaina
15 '
13
N.
Main
SL,
Vytautas.
Labai
graži
apysaka
iš
į
a
atsiminti,
koks tasai Saliamonas buvo. Paimk žmogų,j^niįau vaįrU0Įį įr kiek palaukęs vėl šaukiau. Dabar atpirmutinių krikščionybės amžių.
Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga
f 1.00 6. brio
kurs turi tik viena arba du vaiku, ar toksai galės vaikus; sįĮįepė no iš priešakio, tik po dešinei. Šaukiu dar sy SHENANDOAH, PENN’A. Kaina
įduotas tautų kongresui Londol
ne. Labai įdomi knygutė.
Pelną:]
2. Evoliucija, ne Revoliucija.
Parašė
kapoti? Ne, neturės iš ko. Jokšai tai pažįsta vaiko ver-.j.^ bet įįuo }<artu atsiliepė iš kairės upsės, vis maž
iš šios knygutės eis Lietuvių Inforį
Patrimpas.
Iš šitos knygos galima
tę. O paimk tokį, kurs turi namie kukius penkis mi daug tokioj tolumoj. Taigi trenkiau vairų šalin, nes su
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina lū
susipažinti su sociologijos mokslu.
Skaitytojas ras joje praktingus nuro
liūnus klykianėių vaikų, tai visai kas kita. Toksai tai pratau, kad silkinuose į visas puses, nei trupučio nepri
IVil^es-Barre
dymus Lietuvos visuomenės veikė- Į 7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos v
delis.
Lenkiškai parašė Kazimj
jams. Kaina
35c
tuojau perpiaus vaikų, kaip katinų. Taip tai ir Salia siartindamas prie tropto. Džimui reikėjo susiprasti ir
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė,
Deposit & Savings 3 Kodėl neini Išpažinties? Parašė kun. blaivininkų rengiamiemsiems vfl
monui: viens vaikas mažiau, ar daugiau nedarė jokio skambinti dažnai į kokių geležį, kad išgirščia, kur jis
Aloyzius J. Warol, J. D. Vertė kun.
rams. Kaina
V. D.
Dideliai naudinga knyga.
skirtiniu)...
yra. Bet turbut jam tai neparėjo niintin, o toks kartas
Sumuša visus bedievių argumentus 8. Trumpas Katekizmas. Be šito k
kizmo engali apsieiti, jei mokini
Niekados nemačiau tokio nigerio. Kas įstrigo jo iš karto šukavimas dar labiau mane klaidino. Nei ne
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai
kų poterių. Kaina
10
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenan
71
PUBLIC
SQUARE,
galvon, tai nei kirviu neiškirsi. Neteko man matyti, žinojau, kur plaukti, o kada ketvirtų sykį jis atsiliepė
čiam lietuviui. Kaina
25c.
9. Apsvarstyk! Atlikusiems misijų f
WILKES-BARR£, PA.
kad koks nigeris taip smarkiai užsipultų ant Saliamono. jau iš užpakalio, tai jau visai subludau. Nei nežinojau,
minkėlis. Parengtas iš gerbiamo
4. Katriutė.
Triveiksmis Dramos Pa
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamos
veikslėlis iš liaudies gyvenimo. Len
Taigi palioviau apie tai kalbėjęs ir papasakojau apie Liud ar ištiesų kas ten šukavo, ar tik aidas atkartojo mano Kapitolas
$150.000.00 kiškai parašė Karvatova. Vertė A. lų. šita knygutė labai reikalinga
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazi
Eiles sudėjo A. žalvarnis.
vikų šešieliktųjį, kaip nukirto Prancūzijoj galvų labai balsų.
500.000.00 Vėgėlė.
Perviršis
miero pamokslus. Kaina tiktai
5c.
Labai tinka scenai. Kaina
15c.
'dar seniai, ir apie jo sūnų, delfinų, kurs taipgi butų likęs
2.700.000.00
Bet klausiausi toliau. Išgirdau balsų iš užpakalio, Depozitai
karalium, bet jį uždarė kalėjiman, kur tur būt pasimirė,jjau j.įĮ((j vietoj. Šaukiu ir aš: balsas atsako tai gar Meka 3-čių nuoiimtį nno sudėtą
Joje pinigą.
kaip nekurie tvirtina.
siau tai lėčiau. O miglos vis nesiliauja: uždengia akis,
!
— Nabagas!
lenda į nosį, užkemša gerklę, kur tik apsisuksi visur jų Banka atdara kasdien nuo 9 ry
— Bet kiti sako, kad ištruko iš kalėjimo ir išbėgo pilna, kaip priešų, kurie iš visų pusių užpuola kovoje. to iki 3 popietu. subatomis nuo ia
į Amerikų.
Vanduo mane nešė sulig savo noru. Sykį valtįs £>—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
— Gerai padarė! Bet jam čia bus nuobodu, nes čia sudavė į krantų ir pamačiau neaiškias medžių šakas, vakare iki 8.
Gaįima susikalbėti lenkiškai ir
KAIP VISOKĮ DAKTARAI, PROFESORIAI IR
nėra daugiau karalių, ar ne, Huckai?
kyšančias iš miglų. Tai vėl smarkiai pasuka kairėn ir ietuviškai.
JŲJŲ VAISTAI NEGALĖJO IŠGYDYTI!
— Ne, nėra.
sparčiai įrasi pirmyn, o aš sau sėdžiu sudėjęs rankas ir
Teip rašo žmones, išgydyti nuo visokių ligų.
— Taigi jis negaus nei vietos. Kų jis čia veiks?
žiuriu į tamsiai balzganų miglų ir klausau, kaip mano
GARBINGAS DAKTAREI Širdingai dėkavoju už labai geras liekarstas iFiSgyfTyiuą'
-NAUJA KNYGAmano moteries. Dabar parašau visą teisybę: iki 35 m. amžiaus gyvenau su savo pači ule
— Nežinau. Kartais tokie karaliai eina tarnauti širdis smarkiai plaka, kad vos galiu atsikvėpti. Pra
Varšuvoje, bet ji per kiauras dienas nuolatos sirgo, net lovoj Kukėdama. Kad išgydyti krei
piausi prie Profesoriaus Dr Baranauskio. Varšuvoj. Ištyrinėjęs užrašė vaistus ir pasakė,
kad Migrena, neišgydoma liga. Vėliau nusidaviau prie Dr. Grudzinskio ir teipat prie pateis
pidicijon, o kiti mokina prancūzų kalbos.
dėjau suprasti kame dalykas. Pakraštys, į kurį atsimuOrdinatoriaus Szventos Dvasės ligonbučio Dr. Krukou skio. kurie ištyrę liga pasakė kaip ir
Profesorius kad migrena neišgydoma. Amerikoje apart kitų buvau pas Dr. Rubin: nors
— Ugi, Huckai, ar tai prancūzai nekalba taip kaip šian, turėjo būti salos krantu, o Džimas’ plaukė kitoj
užrašė liekarstas. bet pasakė, bereikalo kaštuotis. nes liga neišgydoma. Vienok ir po to
troškau, kad savo miela pačiutę nors ant senatvės išlydyčiau. Ir štai 1912 metai yra dideliu
arba šv. Raštas išleistas.
mums skarbu. kaip iš dangaus. Kaip visas svietas stovi, tai atsirado vienatinis Daktaras,
ulę s ?
; .
----- pusėj. Ir turėjo tai būti didelė sala, kokių šešių mylių Tik vienas šitas šventraštis yra
Phil. M. Klinikoj, kuris išgydė mano pačiutę kaip nieks negalėjo pagelbėti. Dabar tikrai
galiu pasakyti, kad moteriukė yra visiškai sveika, išgydyta ir dėkavojaine už suteiktą gerą
— Ne, Džimai. Nesuprastum iš jų kalbos nei vieno ilgio, ir pusmylio pločio.
sveikatą.
katalikiškas.
Ant. Zarzyckls su Motere Ir Dukrele, 133 High St., New Bnuun, Conn.
Ausyse man skambėjo, ir visas drebėjau, bet Jcų gi Kaina $2.00, Su Persinntimn $2.15
žodžio.
AŠ FRANK POŠKA, dėkavodamas danešu. kad skaudėjimą nuo rornatizmo sąnariuose,
l rankose,
teip pat mėšlungio ir nervų ligą išgydėt. kame kankino mane per 18 mėnesių. Da
bedarysi? Turėjau ramiai sėdėti. Žinojau, kad slenku
— Ką tu čia šneki? Kaip tai gali būti?
Adresas:
bar jaučiuosi visai sveikas nuo jųsų liekarstu ir persitikrinęs, kad esi labai geras daktaras;
ir savo draugams pasakysiu kaip pasekmingai Klinikas išgydo
Su pasveikinimu Mr. Frank Poška, Box 4, Farley, Mass.
— Nežinau, bet taip yra. Mačiau jų kalbų vienoj pirmyn greitumų kokių keturių-penkių mylių per valan- Rev. S. Pantieaius, Shenandoah, Pa. l
GUODOTINAS DAKTAREI Apturėjau liekarstas. kurias bevartojant nustojo skaudėji
knygoj. Pavyzdiu, jeigu ateitų pas tave koks žmogus ir ją, bet išrodė, kad vis stovių ant vietos. Kiekvienas,
mas krutinės, kosulis ir galvos skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tamistai laimės.
Su guodone P Sakalauskas, 3231 Emerald Avė., Chicago, III.
kurs
buvo
panašiame
padėjime,
tų
patį
gali
pasakyti.
tartų: Polly-voo-franzy, kaip tau išrodytų?
Dideles daugybės padėkavonių ateina kasdiena, tik dėl mažumo vielos negalima
l sutalpinti, nors Ir prašo. KAIP KITI NEĮSTENGĖ, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE
—Man nieko neišrodytų, tik žiebčiau jam kumščia
IR TUOS IŠGYDĖ.
(Toliaus
bus).
[per žandų, vadinasi, jeigu tai nebūtų baltas žmogus.
KAM SIRGT IR VARGINTIS, KAD KLINIKAS IR TAVE GALI ŠGYDYTI. TIK
ATSIŠAUK
ASABIŠKAI. arba lietuviškai parašant kas kenkia, nelauk ilgiau.
i
Nes nigeriui nesiduočiau taip pravardžiuoti.
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC paties gubernatoriaus legalizuotas, apie
— Kad tai neprasivardžiavimas. Tai tik užklausi
tai tikrai galima tikėt.
GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTU kaip KI.INIKO negalite rast. KAD JAUmas, ar tu kalbi prancūziškai.
Juokų, Džiaugsmų,
TIESI kokį nors nesveikumų, bei liga vargina ir tikrai nori būti sveikas, tad kad
— Tai dėlko jis to nepasako?
Nuliudimo ir Nusira
Kliniko Daktaras spėriaiiškai pripažins, kad tave gali išgydyti, tad gali tikėji, jog aptu
rėsi nno Profesionališko Daktaro gydymą ir pritaikytas, speeiališkai Nutaisytas liekarstas,
minimo
Laikraštis.
— Jis sako tiktai prancūziškai.
kurios kaip tūkstančius jau paliuosavo teip ir tave gali paliuosuoti nuo ligos jungo, šviežiai
užpuolusių arba ir užsenėtų visokių ligų, teipat nuo: niėŽėjimo kūno, negero kraujo, silpnų
— Na tai kvailiai sako ir aš nenoriu klausyti tokios SU MOKSLEIVIJAI SKIRIA <
Perkūnas eis kas mčnesis
ir nesveiku nervų, skaudėjimo ir svaigimo galvos, nedirbimo ir užkietėjimo vidurių. Nuo
9 J
pradedant nuo Sausio 1913.
saužagystės suklos n u bėgimo, nerimastingumo nbelno Ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo
kalbos, kur nėra nei trupučio prasmės.
MU, NEAPMOKAMU PRIEDU -M-telCIO
strėnose, kojose l>ci rankose ir sąnariuose, kosėjimo, skrepliu vimo—bronehitis, visokių slo.
Kaina metams tiktai $1.00.
gų, inkstų ir užsikrečiamų paslapty ligų ir kitų. kurios tik varginimui žmonių užpuola, vi— Klausyk Džimai, ar katinas kalba taip kaip mes?
Prenumeratą ir laiškus siųskite antrašu:
mėnesinis literatūros, mokslo ir politikos laikraštis,
sas išgydomas liesa. BE PEILIO. BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMI.
— Ne, ne taip.
Visada reikia adresuoti teip:
"PERKŪNAS
”
P.
0.
Box
290
einąs jau šešti metai dailiais didokais (96-120 pusi.
VVATERBURY, CONN.
— O karvė?
*u The PHILADELPHIA M. CLINIC
in-8) sųsiuvais.
— Ne, nei karvė taip nekalba.
DRAUGIJA duoda daugybę dailiausių musų
1117 Walnut St.
Philadelphia, Pa.
— Ar katė kalba taip kaip karvė, o karvė kaip katė?
Valandos: Nuo 10 Iki 4 piet. Nedėliojo nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8.
jaunos poezijos pavyzdžių. Tam tikrame poezijos
.
— Ne, žėdnas kalba savotiškai.
skyriuje dalyvauja gerausi musų dainiai, senesnie
Šitas apgarsinimas ir padėkavonės teisingos. Klinikai galit tikėt.
— Ir tai įgimta, kad katė ir karvė kalba savotiškai?
ji ir jaunesnieji.
garsi kardinolo Wiiemano apysaka.
— Žinoma.
DRAUGIJA skiria nemaž vietos ir beletristi
Vertė VYTAUTAS.
n a|«,M c n KTtg«ralnBgW»žTOa»tt<»a»d»dMKl«I . ipį, J^JYKITE
LIETUVIAI.
— Ir tai įgimta, kad katė ir karvė kalbėtų kitaip
kai įvairiausioje jos formoje: novelių, apysakų, dra
GERA PROGA!
|
Kaina $1.00.
įegu žmonės?
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
mų ir tt.
Gramatika angliškos kalbos
Imantiems daugiau kaip vienų eg
tūkstančių
mūsų tautiečių ke
— Suprantamas dalykas.
DRAUGIJOJ randasi daug. moksliškų straip
mokytis be mokytojo [apzempliorių, nuleidžiamas didelis nualiauja j prigimtų salį ir ifi tenai
daryty] ............................. $1.00 «
iiatls.
Gaunama pas:
’ Taigi dėlko negali būti įgimta, kad prancūzas
snių iš įvairiau mokslo šakų: apologetikos, filoso
atgal į Amerikų, o visi labiausiai
Vaikų Draugas arba kaip (wj
BEV. V. VARNAGIRIS,
ažganėdinti,
kurie perka laivakortalbotų kitoniškai, negu mes? Kųgi tai atsakysi?
fuos sociologijos, biologijos ir k. Nei vienas tikras
mokytis skaityti ir rašyti $
112 So 4th St.
Brooklyn, N. Y.
tes
pas;
j
bemokytojo___ ,................15c «
— Huckai ar katė yra žmogum?
mokslas iš “Draugijos” nėra prašalintas.
Naujas Budas mokytis ra- ra
— Ne,
DRAUGIJA karštai rūpinasi lietuvystės rei
syti bemokytojo .......10c
Aritmetika mokinties ro- “
— Jeigu ne, tai nereikalauja kalbėti, kaip žmogus,
Farma Dovanai! kundų,
kalais.. Tam tikslui beveik kiekviename numeryje
su paveikslais (ap- ra
aip mes? Ar karvė yra žmogum? ar yra katė?
duoda plačių peržvalgų “lenkų ir rusų spaudos apie Perstatydaryta).................................35c g ' 0 kodėl! Nes turi gerų priži>-— Ne, karvė ne žmogus, nei ne katė.
VISO
$1.60
Lietuvų”, judina musų rašybos ir kalbos dalykų kita nu
rėjimų, parankių kelionę, kad tar
Kas
atsiųs
iškirpęs
šitą
tum
kaip ir pačios kompanijos ba
meriui
to

— Jaigu ne, tai nereikalauja kalbėti, kaip žmogus,
klausimus.
apgarsinimą iš ‘ Draugo” ir
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
je žvaigž
lba kaip katė. O prancūzas ar žmogus?
DRAUGIJOJ labai plačiai vedamas kritikos, dėje taip,
$1.00 per Money Orderį, tas
nigų greičiausias ir pigiausias pagaus
visas
4
knygas
60
cen

kad
sui
saulyj.
,
«— Taip.
bibliografijos skyrius, kur paduodama recenzijas
tų pigiaus.
ma ii ri
3 N. MAIN ST.,
1
- ' Taigi matai! Jei prancūzas yra žmogus, tai dėlnaujų knygų, lietuviškų laikraščių turinys, sve- tu puiiu
P. Mikolainis
Boa 62
New York City
iieitu po
nekalba, kaip žmogus? Kagi į tą atsakysi?
timtautinės spaudos peržvalga ir tt.
W ILK E S BARRE, PA.
naggXH
15
Mačiau, kad gaila žodžių. Negalima išmokyti niDRAUGIJOS tikslas — krikščioniškos kultū
rio mūsiškai protauti. Taigi palioviau.
ŽAdnaa užaiures tmoeu,. kurie pirmaa prlros darbas, sujungtas su karštu noru — tautiškai
alųa teiaineei i»rl»ta Altą pus«l|. sene ui dyką Naudingiausias mėnesinis, rūpi
First National
susipratusių, doriškai ir ekonomiškai pakilusių lie Mažų Perme, o vlai kiti irau, kreditini paliudlji- nantysis vien tik jaunuomenės
: me ant 100 dol., kuri mee prllmolme kaipo dali
reikalais laikraštis
XV.
tuvių tautą įvesti kultūringų tautų draugijon.
BANK,
ulmokeačio vartSe toa iemPa, kuri randaal New
Jaraey, netoli nuo New Yorko.
PLYMOUTH.
PA.
DRAUGIJOJ dalyvauja žymiausi musų mok
Prekė toe lemAa 149 dol., vienek kolnaa, ku
UŽDĖTA 1SM.
'uckas pragano troptą. — Miglos. — Huckas randa
apturėa kredite ant 100 dol., tai primokta prie
slo vyrai, o taipo talentuota mokslus einančioji jau ria
toa lemča tiktai 49 dol., mokAdamaa po I doleriu,
KAPITOLAS
$100.000.00,
per mOnee|.
nuomenė.
Kaina jo sekantiems metams
troptą. — Sąšlavos. —
$250.000.00
Yra tai jrera prosra išryti rrroa IrmAa ui tok|
Lietuvoj tik 1 rub., o pusmečiui PERVIRŠIS
mala uimokeat).
DRAUGIJOS
kaina
metams
6
rub.,
pusmečiui
Kaimiečiai, neatidėkite te dalyko, jeien ryve. 50 kap.; užsienyj metams 1 rub.
pskaitėva, kad per tris naktis nuplauksiva į Kairų,
Didžiausia ir saugiausia
nate netoli, atvailuoklte Ir paraitlkrinklte. arba 50 kap., o pusmečiui — 75 kap.
3
rub.
Amerikoj
metams
6
dol.,
pusmečiui
3
dol.
ir baigiasi Illinois valstija ir Ohio įpuola į MissiBanka mieste.
rąžykite, prairdami iemlapie ir informaeljų. adr
Redakcijos antrašas:
Ocean Helffbt, Imprevement Go..
Draugijos
adresas:
Kaunas,
“
Draugijos
”
redakcija.
Godžiai laukėme tos valandos. Galėsime parMoka 3 nuošimčius mm
Kovno, Šosseinaja 24
Lithuanian Dept. D.
2S Chnrch St
New York Ctty, N. Y.
Redakcia “Paraaaria"
troptų ir sėdę ant garlaivio nuvažiuosime upe Ohio
sudėtų joje pinigų.
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BANK,

Tu mane
Iszgelbejai!!
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“DRAUGIJA”
A

I
Ii
i

i
i

“PERKŪNĄ"

FABIOLE,

h

Joną Nemeth'ą

I

i

PA VASARIS

D

Kaina 40 kap. \ ilnius, M.
spaustuvė, 1912 nt. XL58 pilsi.),
galo svarbi knyga. Velylina pasiskaityti ypač
kurie mėgsta “išsimesti”,
S. Paškevičienė. Gintautas paskutinis krivė, 1413
1414 m. istorijos apysaka. Vilnius, Al. Kuktos spali-1
•tuvė, 1912. “Vilties” išleidimas No. 26.
Dailia kalba parašyta apysaka iš tų laikų, kuomet
lietuviai dar tebebuvo stabmeldžiais.
Scenos Vaizdeliai: Inteligentas. Meilės Parodija.
Iš geros širdęs. Vertė J. J. Vilnius. M. Kuktos spau
stuvė, 1912. “Vilties” išleidimas No. 25 (70 pusi.).

Levas Tolstojus. Patamsio Galybė. I’ųpkia veikmėI
drama. Vertė M. Alytieiiė. Vilnius M. Kuktos spaustuvė. 1911. “Vilties” išleidimas No. 23 (91 pusi).
žinomos Tolstojaus juodos dramos.
Lazdynų Pelėda. Vaizdeliai. Vilnius M. Kuktos
spaustuvė. 1911. “Vilties” išleidimas No. 21 (81 pusi.).
Šitau rinkinėliu įeina šie trumpi vaizdeliai: Vienas
už visus. — Prie laimės. — Kam, dėlko? — Skriauda.
Fabrikantų protėvis. — Erškėt-ro-

P. K. Lietuvių Vartotojų Draugijos pagal 1912 m.
anketos. Kaina 7 kap. Vilnius. M. Kuktos spaustuvė,
1912. “Vilties” išleidimas No. 27 (32 pusi.).
Vra tai referatas Liet. Mokslo Draugijos susirinki
me. Yra svarbus Lietuvos ekonominio gyvenimo tyri-j
nėto.įąms.
. I
K. Būga. Apie lietuvių asmens vardus. Iš “Lie
tuvių tautos”. Vilnius. Martyno Kuktos spaustuvė.
1911. Kaina 51) kap. (52 pusi., didelio formato)
Dabarties musų pavardės, kaip Dargis, Daujotas,
Daukšas, Gediminas ir kitokie, seniau buvo asmens var-į
dais. Išrėdęs, kaip susidaro lietuvių kalboje sudėti
niai \ ardai, jaunas moksl iuįnkas išveda, jog Lietuvių!
kunigaikščių vardai tur Imti rašomi ir ištariami: Min
daugas (ne Mindaiigis), Vaišvilkas, Treniota, Traidenis.
Vytenis, Jngaila (ir Jogaila), Lengvinis, Vytautas,
švitrigėla.' Mažeikis (arba Mažeika — reiškia: ma
žesnis brolis), Vaidila. Jundila ir tt.
Kazys Puida. Žemės Giesmė. Apysaka.. Pirmoji
Dalis.
Išleista “Vienybės Lietuvninkų” lėšomis.
Brooklyn. N. Y. 1911 (202 pusk).

k
V
F

Prof. Michailo Dragomanov.
Dievų Pavy
dūmą. Iš i usinų kaTiittsr vertė- VL K R. Kainu 15 centu
ru
Brooklyn. N’.Y. “Vienybės Lietuvninkų” spauda ir
lėšos. 1912 (38 pusk).
Rusinai be Taraso Ševčenkos neišdavė ligšiol. kaip
rodosi, nei vieno garsaus poeto, raštininko arba mok
slo vyro. Michailo Dragomanov’as nėra mokslo vy
ras, ka parodo biošurėlė, kuria dievai žino kam V. K.
R. išvertė lietuvių knlbon. o “V. L." išleido atskiroje'
knygutėje. Dragomanov'as protauja ir rašo, kaip mū
siškis senelis Dembskis. o jeigu ne tiek daug niekų
prirašo, tai gal dėlto, kad nėra dar pasiekęs senelio am-Į
žiaus. Ihag., matyt, nežino apie religijų istoriją, todėl,
jo nuomone, pirmieji dievai, kuriuos sau žmonės prasima
nė, laukiniais dar būdami, buvę tai esybės, gyvuojančios
neva ^kiekviename gamtos apsireiškime: griaustinyje, j
ir tt. Religijos klausimo žinovas apie “prasimanymą'’!
kitaip pasakytų. Religijų tyrinėjimas ir. apskritai, grv-'
nas, bešališkas mokslas perstato kitoje šviesoje ir nu
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puolimo istoriją, ir pasaką apie Prometėju, ir žinią apie
.Mesiją, ir apie viduramžius, ir apie kitus daiktus.
Apšviestas žmogus šią knygelę nustums nuo savęs,
i kaip stumia Deiubskio ir Šliupo rašinėlius; gi tamsuolis
iš jos pasipiktįs. Ar šiaip ėmus, ar taip ėmus — vis
dėlto knygutė nenaudinga, o kai kam imt ir kenk
sminga.

“Laisvosios Minties” Albumas. Serija Pirma.
Kaina 50 centų. Spamta B. M. Biijanausko, Scranton,
Pa. 1912
Albume sutalpinta 53 paveikslėliai. Pirmojon vie
ton įdėta paveikslas Giordauo Bruno, pavadinto netei
singai “mokslo didžiavyriu”. Toliau eina Vuuini, Servetus, Campanella, apie kurių nuopelnus mokslui —
galima dėti laižybas — nežino nieko net albumo leidėjas,
d-ras J. Šliupas. Retas paveikslėlis atmuštas aiškiai.
Albumas vargiai gali Imti svečių kaniliario papuošalu.
Bet kad musų raštija yra labai neturtinga panašiais
leidiniais, tai ir šiš albumas nebus išmestas laukan.

Les Annales dės Nationalitės. Bulletin de l'Office
Central dės Nationtlites. Direeteurs: J. Gabrys et Jean
, Pėllssier. Paris, 41 Boulevard dės Batignolles. Oetobre,
1912, No. 6.
Šitame numeryje randame Karavajovo straipsnį apie
tautų klausima Turkijoje (La Ųuuestion Nationale en
Turquie”), H. Hantieh’o raštelį apie šių laikų čekus
“La Bobeme Contetnpornine”) ir kitokius Įdomius ra
šinėlius. Aukietoje (“Nos Empietes) randame žinutes
apie čekus sakalus, apie Katalonija, Rumuniją, Serbiją ir
Alzas-Lotaringiją. Kronikoje (“Kelios”), lietuvių-lat
vių skyriuje, paminėta: apie Prūsų lietuvių draugijų
suvažiavimą; apie kolonizavimą Lietuvos rusais; apie
Amerikos lietuvių katalik. draugijų suvažiavimą Ne\varke (paduota klaidingai: Ne\v York’e); apie užsi! mezgima Chicagoje lietuvių daktarų susivienijimo: apie
lietuvių kunigų memorialą šv. Tėvui: apie nubaudimą
kun. A. Dambrauską 500 rub. už įdėjimą “Ateitin” liau
dies dainelės; apie moterų paroda Kaune ir apie mirtį
“latvių teatro tėvo” Adolfo Allunano.
Randame taip-pat ištraukas iš nutarimų XfX-jo
taikos kongreso Genevoje.
/
Tiesos Žodis Socialistams.. Parašė Kunigas. Chiea
go, III., 1912 m. (21 pusi.)
Knygutėje telpa trįs p. Kunigo strapsneliai, spaudinti trijuose “Draugo” numeriuose.
Yra tai atsaky
mas į “Keleivio” pakvietimą kunigų stoti su jais
į ginčus apie socializmą. Be to yra įdėta trumpa įžangi
nuo “Draugo” redakcijos ir keturi pajuokiantis eįeilikus ir laisvairianius paveikslėliai
paveikslėliai. Rekomenduojame šitą
knygutę visiems, kurie įdomauja musų' cicilikais.

Katekistas arba katekizmo mokytojas kūdikių mo
kykloje ir auklėjimo namuose.
Sulyg kun. Lambarto
Nolle ir tt... lietuviškai sutaisė kun. Petras Saurusaitis.
Philadelphia, Pa. “Žvaigždės” spaustuvėje 3654 Riditnond Street. 1912.
Šita knyga velytina turėti visiems, kuriems prisieina mokyti vaikus katekizmo: '{pains, mokytojams, ku-'
nigams ir tt.
“Kataliko” naujai iškištos knygos.
Lew Wallace. Ben-Hur. Apysaka iš Kristaus laikų
j Sulietuvino J. Montvila. “Kataliko” išleidimas. Chieni go, III. 1912.
\
Gen. "VVallaee'o apysaka yra išversta beveik į visas
į i ivilizuotas kalbas. Velioniui Montvilai lietuviai turi
būti dėkingi už “sulietuvinimą”, o “Katalikui” — už
jos dailų atspauzdiniiną. Storą knygą dabina daugybė
paveikslėlių.
Prie progos galima paminėti, jog Cliieagoje netrukus prasidės rodymas “Ben-IIuro” teatr-.
Taigi, perskaičius apysaką, vertėtų nueiti pamatyti gra
žios dramos ant scenos.
Žydas ir Dzūkas. .Linksma komedijėlė. Sulietu
vino Vaidevuti? .(26 pusi.). •
.
i
Tabakas Nuodai ir Kenksmas Rūkymo. Pagal D-rą
D. P. Nikolskį. Iš 4-to rusų kalboje leidimo parengė
S .Kaimietis (35 pusi.).
EI. Gržeskienė. žiemos Vakaras. Vertė K. Puida.
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Severos Kalendorių
ir Vadovas in Sveikatą 1913 Metams
jau padarytas ir galima gauti dykai kiekvienoj ap tiekoj, kur SEVERO?
VAISTAI pardavinėjami. Pasiimk vieną EGZEMPLIORIŲ.

I

Kas Severos

I

randasi:

Visokios kalendorines žinios
$urasas visų švenčių ir šventųjų
Dvylika puslapių užrašams įrašinėti
Daug nepaprastai akyvo turinio
Daug vertingų sveikatinių patarimų
Daug patarimų ūkininkams
Vertas turėti po ranka per ištisus metus
Vienas egzempliorius yra paskirtas tau. Pasiimk jį šiandiep.
Gausi dykai, kaip tik pareikalausi.
Jei negali gauta savo apielinkej, parašyk mums.

I

i

I
H

Sveikatos Statistika Parodo
kad daugelio mirčių priežastimi yra plaučių ligos, kurių trečdalius at’
sitikimų galima išvengti prie geresnio atsižiūrėjimo į kvėpavimo orga
nus taip sveikatoj, kaip ir ligoj.
m
Vaistu, koris per pereitus 32 metus daug padarė sulig prašalinimo
užsišaldymo plaučių ir išvengimo pražūtingų pasekmių, yra

g

I

r

I Plaučiams

i
i

(Severa’s Balsam for Lungs)

I

Nusipirk jį šiandien. Laikyk po ranka, ©uok jauniems ir seniems
prie pirmutinio opsireiškimo kosulio sunkumo krūtinėj, sunkumo al
suoti, kimulio, krupo ir kokliušo.
Kaina: 25 ir 50 centų.

I

Severos Vaistai aptiekininkų pardavinėjama visur. Neimk kitokių.
Jei aptiekininkas negali parūpinti, rašyk mums. Laiškus su reika
lavimu gydytojo patarimo rašyk adresu: .

W. F. Severą Co.
Plymouth NationaliO

BANK.
Kapitolas

perviršiu
(165.000.00.
bu

Šitoji Bauka prižiuroma
Srt vienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius
nuo sudėtų pinigų. Galima
susišnekėti lietuviškai.
G. N. Po8tlethwaita,
iždinink&A.
Mandagus patarnavimas.
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išakydami: Koksai yra tas, jog vėjai ir marios jo
(Paskelbimas)
klauso? (Mat. VIII, 26, 27). Jie mąstė apie žodžius
i iš Ps. CXLXIII, 8 “audroti vėjai Jo žodį pildo”. —
arba sv. Raštas išleistas.
SVARBUS DALYKAS.
Paskaita Kun. Juozupo Rickaby, S.J
“Viešpats yra musų teisėjas, Viešpats musų
Tik
vienas šitas šventraštis yra
VERTĖ KUNVIDAS.
teisdarys, Viešpats musų Karalius” sako Izajus v Vienoj iš savo paskaitų
katalikiškas.
(XXX, 22), kur žodis Viešpats, kaip priimta sakyti jdaktaras pasakė, kad
(Tąsa)
Iš trijų sinoptiškų aš parenku mano tikslui Sename Įstatyme, reiškia Jalittek, Dievą Nesutei- svarbiau yra išvalyti vidll- Kaina $2.01, Sn Persimtims $2.15
liudijimą šv. Mato, kurio Evangelijai, kaipo ir kiaiuojo Vardo. Bet tuos-pat privalumus Dievo tei- rius, negu pripildvti pilvųAdresas:
Evangelijai šv. Jono. aš išleidau konieutorių ir | sdarvstę, įstatimdarystę, karalystę Evangelijoje Šv. Į M f>8 tankiai patardaVoin,
u
majs|o lie. Rev. S. Pantienins, Starandoak Pa.
ištyriau, galiu sakyti, kiekiveną eilutę su dįdžįau- Mato Jėzus Sau priskiria. Pirmiausiai pažvelgi kad
1
į
privalumą
įstatimdavėjo.
Pamoksle
ant
kalno,
pas),
„
....
siu rūpesčiu. Stebiuosi, kuomet vardan
Matą penktame skyriuje,
šešis kartus je.į kalioms užsilikti
UZSlIlktl žarnose,
kalbama, jog sinoptiškose Evangelijose nėra re-I
kur jos femantoja, pūva ir
gimo prirodymo Kristaus Dievybės. Geriausiu žus prieveda Dievo įstatymo tekstą ir kalba, kad
Geriansis
.vaistu tokiam kriticizmui yra ištirti Šv. Kaštą ir Jis nori atnaujinti ir atkartoti jį pagerintame pa kuna nuodina.
vidale.
“
Girdėjote,
jog
yra
pasakyta
seniemsiems
:
Į
lltldas
išvalymui
•
vidurių
ir
turėti, taip sakant, po pirštų galu Šv. tekstą.
Vieną kurtą Jeruzolirnoje Šėtrų Svetės metu : neužmpšk; o kas užmuš, kaltas bus sūdo. Aš gi palaikymui jų sveikais ir
stovėjo gauja Žydų, bes varstydama nuopelnus Je- sakau jums, jog kiekvienas užsirūstinęs ant savo stipriais, yra Trinerio Ame
„„
„ . n
■, rGalilėjos
.
. KT
.
.....
, . : brolio etc” )(v. 21, 22). Girdėjote,
pasazaus, „pranašo
Nazareto.
sake:
' ’ jog yra
J
*
Vieni. sakė
rikoniškas Kartaus Vyno
kyta
seniemsiems:
nesvetimoteriausi.
Aš
gi
sakau
jog yra geras. Kiti-gi kalbėjo: Ne, .bet suvadžiojn
Elixiras. Vidurių ir žarnų
minias” (Joan. VII, 12). Tas svarstymas traukiasi jums, jog kiekvienas veizįs į moterį, idant jos
lig šiol; varo jį net tieji, ką nebenori pripažinti, pageistu”.... (v. 27, 28). “Girdėjote, jog yra pa ligose, lyginai kaip ir jak-f
kad Jėzus buvo geras, šitą aš vedu tolyn. Drauge sakyta seniemsiofns: atiduosi tavo pristegas Vieš- nų, kur svarbiausius daly
au LiddonTi sakau: “Jei Jėzus nebuvo Dievu, tat į Pa’‘lul- Aš gi sakau jumis, idant, visai neprisie- ku yra neleisti prasidėti
labooy City,
Jis nebuvo geras”. Jėzus, si non Deus, non hunus. kinėtumėte” (v. 33, 34). Joks kanonistas popiežiaus konstipaeijai, šitas vaistas
įstatymų,
joks
pranašas
Dievo
įstatymų,
tokiu
budu
Šitai buvo nuolatinis riksmas Jo priešų: “Jis pikt
žodžiauja” (Mar. II, 7,—Joan. X, 33. 36). Jie nedrįstų komentuoti. Jei męs išgirstumėm tokia duoda puikias pasekmes,
ėjo Jo tvirtinimą, kad yra Dievu ir nepripažin- kalba aiškinant popiežiaus įstatymus, galėtumėme teipgi ir nerviškume, gal
girdėjo
>r lemgriaiMi be
dam i to, jie ne be logikos kultino Jį, *kud yra blo- ištarti: Kaip-gi žmogus galėtų būti paeiu popie- vos skaudėjimuose, reniui* - mri
dą ifanaėbėjmei mortgalšių
gaa žmogus, blogiausias ištikro iš blogųjų, nes pikt 'žium su savo kalba. Jezus-gi čion kalba, kaip kad
ar ▼ekaalių, pigian kaipo
tiškuose
ir
neuralgiškuose
Patsai
Dievas.
žodžiautojo*. Ištikro butų piktžodžiavimas, ypa
mokaat tanpieo foedaau.
“Deivas yra teisėju”/ sako Psalmistas (Ps atakuose ir mdterų sirgutingai Žydų akyse, kad kas nebūdamas Dievu ap
Mfa mokame nuoiimėins
garsintu save, kad jis yra “didesniu už šventyklą ” j bXXIV ). Jobas gi klausia: Argi teisėjas visos že- liavimuose, nuo konstipa-į
aet rioų tanpmimo depozitų
ir “Viešpačiu SUflmtos”, didesniu už tas dvi šven-įmės darys neteisiai!” Nėra Sename Įstatyme reiš
ir prigelboime jnmz įgyti načiausi Ištaigi Judaizmo (Mat. XII, 6, 8). “Viešpa-Į keanėj^P"volės Dievo, kaip kad atributas teisti že-jos paetliarHUloSP. AptieBet tai rūpestingai Jėzus sau priskiria, kad kuose. Jos. Triner, 1333-33
tie. jei nori, gali mane apčystyti.... Noriu, buk
Jis
yra
Teisėju visos žemės, ir kad Jis ateiR gar So Ashland avė., Chieago,
Fradik ra mnmi taupimo
apėystytas (Mat. VIII, 2. 3). šitai nėra kulha su
bėje
Dievo
teisti
žemę.
Pas
šv.
Matą
šiame
dalyke
rokundaa ir raaipaiiiik.
tvėrimo, toks pasielgimas ne pavaldinio, nes ir sa
Greičiausi įmliuosavi
kant taip. Jis palytėjo raupsurteio neleidžiant to tekstų yra daugel, su kuriais apsipratus žėdna lll.
B. M GRAHAM, prot
įstatams. Atsitikus audrai ant ežero Jezns^iesi krikščioniška ausis. —
mą nilo muskulų ir sunn-l
meldė, kaip tat panašiam atsitikime priverstą
D.
GUIHAH, Sakr.
rių skaudėjimo suteikia!
daryti pranašas Jonas, bet “atsikėlęs audri
(Toliaus bus)
Trinerio tepftla
jus ir mares, ir tapo didi tyla. Žmonės-gi

Merchants
Banking
Trust .
Company,
Fi.

f.

CEDAR RAPIDS
IOWS

A.

R

Norkun;

Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas’
Nagi popieriai laiškų rašymui!
visokiu ženki
su visokiais gražiais pasveikini
draugystėm,
o
mais ir tam pritinkančiomis dai
patingai:
įoksrdij
nelėmis, auksinėmis raidėmis ir
guzikučiu met
su šilkiniais kvietkeliais ir viso
liavu, anamelioj
kiais paveikslėliais. Parsiduoda la
ir padengtu!
bai pigiai; kas prisius 25c. pač
loid’u, šarpu,’
to markėmis, aplaikys 12 popie
(MUUEVMa i
liavu ir Karunu?
s»E«7:»o»siico i
rių su kopertais ir dar pridėsiu
2« tnras;(9
Mas paveatua
dovanų labai gražią stainelę
' ’SL K- p..
1
avtiaKristaus užgimimo, kuris išrodo
tlilf i.
į altorėlį ir vertas 25c. Už $1.00
'jiDiLIn.
duodam 6 tuzinus popierių.
Noriu
Agentams duodam gerą uždarbį.
H2 PROSPECT ST., l.ATtENCEJJ
Adresuokite:

! 1. A.

K.

J.
Intas,
P. O. Bax 1724
Nevv York, N.Y.

-NAUJA KNYGA-

Kristaus Dievybe.

I » -1 .

BUK VYRAS

(t49)

FABIOLE,
garai kardiaolo Wiaemano apysaka,
▼art* VTTAUTAZ.

Kaina $1.C
ImoStema

Krauja

AIMA JUMS VYRIŠKI
Buk išmintingas
Lik Svi

«**• taip

Tttaraa Lietuviiicaa

Rupturą
Varicocelė
Prapuolus Pajiega]
Užnuod kitas

Agentas

'O?

Dr. O’Malley Bbdas
r*a 0®r
mrtfl
pHIkt tr val't*4
Ir H.

O»t Jot norit tnrM lengvą tv Int- PASARGA : Darbininkai, kuria p
i knlimt |
Uryną TArtarą Ir
aakytl kad jie Itns rrL.no
nkvtMnto ntroUnrąv rali
nrdo baaaaaarUoa. «al jie paaaAgdi
d tnolokin tlontng par raVtaa. Hat rn tik nlraaa Dr.ST
Iki" da narą:
AA naoarainu jokių l.tffouių Gramai
laar, notra N«w Trrkr. Favdnrdn atailankyvaae
| mano oflaa >alaiba >oaag
InlraknrtOT j vIno pnaanlr daHa ant rtu daucyba drama
~ * ir <r«Minnat« lai«« tr ai •ų tmaauHa krnMų.tų nuo l*rrrt/tų
kninna. MnaMun* ptntgar U
•nt amnriknnlikv. Parūpi \l<
lt
<>’\la|
nana gnkrraskua padpartas ii Koaani Ma. Paroamiiooi* kalervinma kambarin®
158 S. Washington|
dti aakryn*® ir —tattriama kiakriaaaa
riaaUaa avarbiaa tiaiaa oMyk*
Wilkes - Barre,

"rimsta?

GEO. BARTAŠIUS

W

Kar Idatavttkai Ir Lonkltlral

Agentas,

241 Braadoaj,
598 Braaaestr.

Sa. Bastaa, Mass

Rtw Yart Oty | rėti

Užmušta 20 japonų. Ja
ponų' skraiduolio “Nisšiu”
truko katilas ir užmušė 20
unijiniukŲ. Numirėlių ku
lius atvežta į Yokosuga.

S.-uson,

Ką tik išėjo iš spaudos knygutė į
“TIESOS ŽODIS
SOCIALIS
TAMS“. Kaina tik 10c. Gauna
ma “Draugo“ spaustuvėje.

■ d. ' ii n uju niig.Mn naujai!
Kfttoiuiiosė namuose Chivuz,
mu kampo N. ('anai

New Haven, Conn.

’ut žemės. .Jam paSBfodė,
md šešėlis esųs gelminis,
mlkisf ir jis drąsiai žengė
mt.... šešėlio.- Laimėj kad
nupuolė ant krūvos, smiltie.--.
tūi darbininkai riktelėjo iš
šgųsėio, bet koks bnvo jų
ųųsistebėjiinas, kad pamatė,
taip Neilsdn atsistojo ir suiįįurmėjo: “kad bučiau puo.įįt nup augštesnes vietos,
Jučiau užsimušęs!” Neiison
tik truputį susitrenkė ir nuBŠlaužė vienos rankos mažąjį
pirštų. Nuvežtas į ligonimę, sk,undėši*tik, kad sugaišo
pusę dienos.

SV. PATRIKO PARAP.
St. Charles, III.
Kun.* A. Balinskas iš Shebuygan, Wis. darys Misijas
šv. Patriko bažnyčioje: Mi
sijos prasidės IG d. gruo
džio, vakare 7:30.
Lietuviai kviečiami yra
Misijose dalyvauti, atlikti
išpažintį ir prieti prie Šv.
Komunijos.

Juokų, Džiaugsmų,
Nubudimo ir Nusira
minimo
Laikraštis

^^dingai apvaikščiojo savo
pventę. Tai ne taip, kaip
|‘Dangiškosios Laimės” ar
ba geriau sakant “Pragaro
nelaimės” Drugystė, kuri
Kvo šventes apvaikščioja

OMSTAUSIA
orouoLfi.

Šleifas

JUOZAS ČEPANONIS
LIETUVIS AGENTAS.
l'-ifd’.iodu LaivakortepJr siunčiu Pinigua į Visas Dalis Svieto
greit nt pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo uguiea. Vėda visokias provas ir išdirba
visokius dokumentus
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj.
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas saro tautieti, o busite
užganėdinti.

TINĖJE NUO
PATRŪKIMO

AZMA ARBA

32 Slocum Street,

ŠTYVUMO
SPR MUM
SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE
B'NKŲ IE
KOJŲ.

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

Edwardsville, Pa.

TIKRAS GYDYTOJAS

Tel. Bell 9137-U.

Dr. IGNOTAS STANKUS,

lėiBgjįįįt B

»a im n «■

•

-A*

’ ♦ J __

-A. • •

grandinėlis doudasi dykai sn

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 10,000 vadinamų “Accuratua” laikrodėlių tiktai uz
$5.75 žėdną.
Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, gerai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20
metų.
Tikrai gražus laikrodėliai, negėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiurėjimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei ceato.
Męę riskuojame viską.
Auksinis
•laikrodžiu.
Adresas:

EXCELSIOR WATCH

CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL.

____
RT5M
'jfįnr

W

UB|

Galvos skaudėjimas, gerkles sope,
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę
muskulai ar kitoki slogų ženklai neineis
i sunkų padėjimą jeigu vartosi

< ' “'7

Richter’io
PAIN-EKPELLERI

'O jvn
?. Jujli
įiLU,^Į*S
Z"' 'ąji 8

Dr.

sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25c. ir 50c. nž bonką. Sergėkis
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk
t>k kad butų Inkarai ir mūsų vardas.
sukietėjimo

25c. ir 50c.

*

*

NEW CITY SAVINGS BANK

AL. STEPONAITIS,

Brooklyn, N. Y.

745 Glenmęre avė.,

Gydo visokias ligas: vyru, moterų ir vai-

B

----- —i

ku. Atsišaukusiems iš toliaus per laiškus
sutelkia daktariškę rodę dovanai
Atėju-

sieuis į ofisą ištifiu geriausiai ligua .1* duodu

I

savo gyduoles už menką užmokestį,

l'l Str? niedlkališką praktiką,

? : 'f į

Jistu-

kaip tai: p,.

baigęs Medikališką Universitetą, buvomteo-

■t--, x

tavu daktaru mieste Indianapolis, Ind. ir ti r,,j° praktišką mokslą didžioje mokykloje

z L'/“1 3$.

T

,

^ew York Post Graduate
Medical Scliool and Hospital. Dabar gydo visokias ligas su gyduolėmis, da-

*Z'

1

I

.

rimu operacijų ir su elektra.

Ofiso

DEPARTAMENTAS

j Nno 9 it; u dieną, nuo 2 iki 4 po pietį ir nuo 7 iki 8 vakare.

valandom

Nedėliomie nuo 10 iki 3 vai. po pietų.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius;
skolina pinigt# ant įtaisytų savasčių (properčių).

Amerikos Raudoiia■s Kryžius siunčia aukas

Tu mane į
Iszgelbejai! I

Bclaimingiemsiems.

■aušti beklausant miI Aeaniboy’aus miesteMeksikofl provincijoje,
sugriautas žemės dreDo. Sugriuvo bažny

fln

Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So. Broad st., - Philadelphia, Pa.

M.

Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau
giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

■iviai.

A užmušti kasykloje
ąliakasvkloje' Alais’e,
bie.iizijoje, gazo sprogiiMriini < 21 ;iiih|i.iLisiiis

D

Aš, Juozapas Svilba, 1011 Carlton st., Philadelphia, P«., daug daktaru atlankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Stanknsu pagelba X-ray mane išgydė. Ištariu širdingą ačin.
Petras Salius, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo: Mano moteris il
gai sirgo Ir Išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skriapliavimą, skaudėjimu
paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stankų ir šita
jie išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gydnoliu. Dabar didžiai širdingai ačl'i ui geras gyduoles. Dieve duok jam ilgą amžių, kad galėtu ir kitai
sergančius gelbėti.
Iš Brooklyn, N. Y., 38 So. 2-nd st. Mane išgydė daktaras Stankūs nuo ig
bėrimo veido, slinkimo plauku, greito supykimo ir išgąsčio. Juiė Dailidienlutė
Tos padėkavones yra įdėtos sn pavelijimu pačiu pacijėntu.

TAUPYMO

n

Rsimušė vietojai

M.

Turiu šimtus padekaYoniu. Kelias čionai talpinu:

S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR.

■Nhudra Jamaicoje. Lapkr.
Kl d. vakarinė Jamaieos dalį
ištiko pragaištinga viesiula.
iržmušta apie 1(KX) žmonių;
kunaikinta turto už 7,500,000
Kol. Apsaugojimui gvventonuo plėšikų pasiųsta ka-

ir

a .-

Kaina tik $1.00

ĮKURTA I8B7

Limensi

a

Tuos, mus jaurtučiopoetos, poezijos žiedus, galima gauti pas

BANKINGAS SOCIATION

Ptnijns lakinus

a

Pilnas posmėe$inis eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas

THE HIBERNIAN

/.<!!,\ II

•

EDMUNDO STEPONAIČIO RAŠTAI

Žinios is Visur

. 11 | .!!< !'

.

A CO., 218 Pearl St., New York.

Richterio Pillės yra gerda nuo viduriu

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

H‘

••

Vienatinis tikras lietuvis daktaras Philadelphijoj.

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDELL

0F CHICAGO, ILL

■Du franeuzų lakiniu uz
Hšta. Rheims’e, FraneijoJĮ^užsiiniišė, puldamas su
,avo lakstytuvu, lakūnas
trey. Velionis buv6 žifinks ir Amerikoje, nes da■yavo praeitų rugsėjo mėJsį Chicagoje pasaulinėse
fcfrktynėse.

DUSULIO

llNIMENT

JUOZAS ČEPANONIS,

“Look Out! You’d better
take care oLYburself

F. AD. RICHTER

SKAUSMO KRU

Ypatingos Gyduolės.

Kaina metams tiktai R1.OO.

VVATERBURY, CONN.

MĖŠLUNGIO

Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučini, arba paslaptingomis ligoms, apra
gykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) ces
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvionas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gėrių agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuę Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nno 58
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų pnikias Lietuviškas gyduoles
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nore apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras nždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrešu:

Prenumeratą ir laiškus siųskite antrašu:

“PERKŪNAS" P. 0. Boi 290

^A\4ECZ/v/£

nxto
BTRfcNŲ 8KAUDCJIMO, DBOIMO KBUTINSJE,
GALVOS SKAU
DĖJIMO,
KATAROS.
UtBIŠALDYMO,
XEURALOUOS;
KUO
GERKLĖS
SKAUDĖJIMO

jog Tamista prislcstuuiet mau vysai dykai vėna jusu knypadel vyra.

Perkūnas eis kas mSnesis
pradedant nuo Sausio 1913.

# Vėžį galima išgydyti. Chi
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
cagos gydytojai apskelbė,
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ,
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
kad nuo vėžio nėra kitokių
čiam į visas dalis svieto.' Mūsų kataliogas
vaistų, kaip operacija pa
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.
čioje ligos pradžioje. ŽinoTokis kataliogas turi i*astis kiekvieno lietuvio
ipa tikrai, jog -jei liga nėra
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
,
Reikalaukite tuojaus.
įpenėjusi, tai bent ketI p Tuiniln 822 VVashington St.
irtųjį ligonių dalį, galinta
J.l . lUllllid, BOSTOIN, MASS:
gydyti išpioviiųu užkrės
tųjų vietų. Taigi< pasisaugo
kite.

-■rio prisiartino prie Šv. KoBmijos. Ištikro, Šv. CeeiGiedoriu Draugija pa

Savininkas ir Fab
“LIETUVIŠKŲ—LI

ę

50.000 Kataliogu DYKAI!

Tovvn uf Lake. Šv. Ce
cilijos Giėdorių Draugystė
apvaikščiojo
iškilmingai,
pirmąjį Advento Nedėldie
nį, savo globėjos šventę. 8-ą
[valandų ryte atgiedojo Mi’šias, kurias užprašė atlaiJsyti, ir visi Draugystės na■ai, infcorpore, su ženkle-

ALBERT G. Q

Ta knyga yra stebuklinga Ir aiusta yrą tyk dėl vyru.
Knyga ta praataįs, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu atypribe, pučkus
Ir
kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pyiva, kiapenu, Inkstu ir pūsles ligas, rumstizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas,
atrietura ir vysas vyru lyges, gal būti išgidomaa sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj Isigyditi. Knyga ta yra
krautuvė žinios, katrua ture žinoti kožnas vedes arba
nevedea vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjam tu, specijalisku
lygu. Tenn kit, jog ta knyga yra siustą vyiai dykai,
užmokam už pačto, idg užpečetita konverta. Nes:usk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adrese «. nt
žetniaus paduotu kuponu, kairu siusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
ba. JOS. LI'TSR h C0., 1 SOS 22 F-flI, Avuoe. CUca(«:
Godotinas Tai.-.l.t-i: l’opal Tamistos prižndiejma, ai npriečjan

Jonas Karpius,
114 Mill River Str.

llllpllulė

E

VYRAS

Jieškau vargoninko arba
mokytojo vietos prie parapi
jinės mokyklos; antrašas:

bedirbdama-1

50,000
KNYGŲ

BUK

<KAIP VISOKĮ DAKTARAI, PROFESORIAI IR
VA,STAI NEGALĖJO IŠGYDYTU
Tclp rašo žmonės, išgydyti nuo visokių ligų.

BANKINIS NAMAS

4601=3 Ashland avė., Chieago

x BRANGIAUSIS ŽMOGAUS
veninio džiaugsmai ir linlrsniyk&S
ųiė ir lurjas im gaus ..yčikatoje!
teHolikcs metų rrocklyne-Neve York gyvuoją
DMŠiaus.a LIE'iUVISKA APTIEKA
IZORIAUS VINCO J. DAUNOROS
yrą apsaugoti savo vientaučius nuo visokių
sudėjimo ir gydyti juoa tikrai geromis k
ii<- gyduolėmis nuo .visokių ligų ir kūno sil-

Jau 1
Vienatim

Moka 3 nuošimtį už sudėtus taupymui pinigus, du kartu į metus, pn
1 Sausio ir 1 Liepos.
Galite pradėti taupyti nuo vieno dolerio Ir augščlau.
Biznieriams už sudėtus pinigus duodame čekių knygutę iš kmios
galima rašyti čekius ir jie tinka visur.
Skoliname pinigas ant CĮklingoje esančių pjaperčių Ir ant lengvų išlygų. Pardundame pinnuaįj borgičius su užtikrintais dokumentais. Daugelis nesupranta kas tai yra
morgečiua, tai yra tas, kad savo rankoje turėtum pinigus It nž juos im
tumei d nuošimtį.
Siunčiame pinigus į visu dalis svieto ir perduodame šipkortes ant
visų Unijų į visus kraštus. Musų bankoje galite išsipirkti Dr&ft (čekį)
ir patįs išsiųsti, o ten gaus pinigas ui tą čekį.
Musų bankoje yra žmo
gus apsipažinęs su Rusijos tiesomis, kurie išdirba visokius dokumentus,
kaip tai: davlernastie, kontraktus pirkime Ir pardavimo žemes krajuje,
o taipgi ir visus kitus isgaliikns popierine ir patvirtina pae Rusijon koasul). Išdirbame visus dokumentus šios šalies iv turime- nusinošimą Sn
gerais advokatais. Savininkai namų ir naminių daiktų ir pavieniai vy
rai ir merginos o taipgi ir automobilių Bartninkai gali gauti musų banke
geriausių kompanijų Inšlurlns paliseoa nuo ugnies Ir visokios neisim**,
lškolelituojame pinigua i* kitų bankų Chicagoje Ir kituose mies
tuose, šita Banka daro tikrus Ir teisingus bankinius reikalus, f
Savininkai namo ir banko užilurėtojal:

UKSO,

Prez.,

S. IARCINKIEWICZ, Vice-Prez

L J. BIER/INSkIS.

GARBINGAS DAKTAREI Širdingai rtėknvnju ai lal.il arr»« lleknnUs ir Ucy.lyin*
ronno moteries nbar p*r.i;a« yi-sa teisybę: Iki :<> m. uni/iHii. irj-ycnaii su sfttt., paėinle
V»r*iivt»Je, hęt ji per kiaurus iImiihs iiiioIuum sinr". liet lovoj aulCdnmn. Kad išgydyti kr.-i
t.loimtprti'erutcsoj-jiuK Ur M>, rauiiu.kio, Varšuvoj. IttyriuMęs uFnitf vnistus ir pe-ske.
knd Mirrena. neijąįydouiu litro, vbisn įiuslrioviiiu prie l>r. Gntdz lošk k. Ir teipnt prie pmeis
Grdinutoriaus Sjtv-ut, s Pv .-.-MiaaiihiiCio Or. Krnkntvskio. kuri* Ištyrę lipa pasakė kaip ir
l’ro/eaorlus kad įplei-eiia tiei-gydomii. Amerikoje npert kitą bttvnu pas Or ItnblB: nors
tiftraėė' liekarstas. bet pasakė heP’iknlo knftaotls. nes Ilga neišgydoma. Vienok Ir po to
troškau, kirdtavft miela paėedą įmes aut aotliuvės iJgydvėlnu. Irštai IPU metai yni dideliu
mnm* skurbu. kaiptš daug), IS. Kaip visut svietas stovį tai atsirado vienatinis Daktaras,
Pirtį M. Klitrtk'vi. lAirts i»gydė mano aaėlnię kaip nieks negalėjo pagelbėti. Dabar tikrai
galiu pasakyti, kad moteriškė yra visiškai sveiks, išgydyta tr dėkavojame nt suteikta gera
sveikata.
,
Awt. ^przyckls tu Motere Ir Dukrele, 1X1 High St., 5ew Brltnln, t on«. s
AŠ FRANK RBŠKA. (Vhftvodttmn• dnncJhi. knd tkaudčJImA nuo mniaLžuirt sąrd0l(if>^,
ranh«'M%4eh> pnt m*'Uunato ir ft«*nrų Hfff is<Vdlt. lumo knhklnu innnn per IR
Dn
Imu* jntiSaiMtoi \ tolti tfyelknA n«t<> j«|*u li**knr*tų Ir fk'rMltt<ting», kud e»i ImIru gettis daktaras:
ir nav»» draugams frtMikysiu kitų* p »** kiuiiigni kUmIUrm
Sų pasveikinimu M r. Pr»nk Poška, lk>x 4. Farky, Miiss.

OUODOTIHaS

Timš nruUn^A,
ZISKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu'
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■mtliu

g\(buičių

lųcd’k •menių

ir

hbai

pasek

^^^Braircis ligas. Tarpe kitų aptiekos san
tftoe ir gaunamo* sekančios gyduofcs:
«1 00
NdM flOfro
-mo.10c. ir M
.........
Nuo Kojų
.Wc. ir
To
ir 100
dantų (#hmo;......... ..
.X
ir 100

..........Oc. ir .50

OMdOjinio 23,.

Hį. r... 10<.

50

ir 1 oo

Mirų. ............. ' -00
jas..*................ 10
kiurio.......... » o©

fcaitaviinft

Nuo •erlanmo.. .. ,?l. ?
Pinikų fttmrmfO) a*..
ir

I intmenurt arba RxpeU«rrt...

t®

M
O X

plaukų žlųmo.................
O fl
Kuo Rrumitiimo .... .We. ir L00 H
Nuo įyU*»<<*ttgų,.. <. .Mc. Ir 1.00 H

Nuo Hututoo.. ... n....?. i.
R
Nuo kirmėlių .............................. J* «
\nttAer*Ukn most U............ ..
*0
h«o vidcriavinro...... .ą. ...r, M»
K*kW9uS dėl <*lilcų..
ir .15
PročkoN <trr dantų............... ...

Karpų naikintoja*.......

•><.

Iii k aį Tikrai LietaviMia Trejanka Arba Trojos Devyhieraa Šia.

Taippat 11 Lirtuvosjgl

įbj
raii

to* viaokioa ljctuvi.Mcn< gyJan^ioii ?olėa, tola&jA ir t. t.,
yra iinomot h* 4mon«ų va tajampt. *
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VINCAS J. DAUNORA,

AfottitvjNa Ueknrilan. knria* !w rartojun',. rtu«UdoolloodejlUtaud<Mf*nnra. OokbiKnu. Mukto
IrIgipa:

DAKTAREI

kr

P Sakalauskas, :fcCT1 Eim*r>il<l Avė., Cbkatfo, IH.

Dideles daugybes padfekavcnlu ateina kasdieną, ilk dėl mažume vilto* negalima
sutalpinti, nors it prašą. KAU* KITI NEįSTENGĖ. TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE
IR TUOS IŠOTOC.
KAM SIRGTTh VARGINTIS, KAD KLINIKAS IR TAVE 6ALI Š6YBYTI. TIK
ATSIŠAUK ASAąiiKAI, arba Neltiylškai parašant kas kenkia, nelauk Ilgiau.
TWS PHItAKLPHIA MEDICAL CLINIC paties gubernatoriam legalizuotas, apie
tsl tikrai galima tikėt.
GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTU kaip KIJNIKO negalite rast.

KAD JAU-

TtF.AI kogĮ nore nęsvrikumę. Kl Ilga vargini Ir tikrai nori boti sveikas, tad kad
nnwn»o Pnw«n»s spe. iuh-kat pripažins, kad tave gali Ukydytl. Imi gali tllt*t|. Jog opiurėpi nno FrdfrsImfaliėko-IliikbiTO gydymą Ir pritaikytas, si-eiUnlišknl sutaisytas liekamas,
inirbia kaip tokstapAlas Jao pajinu-avo teip Ir tave guli pa'iuosooil nuo Ilgos Jango, Ivležlal
užpuolusių nrliu Įtaise- -u9 visokią iiaų. talpai nuo: uirftėjlmo koo<>, negeru kraujo, silpnų
ir nesveiką n* caą. sS'PtdėjUiio i> sVulgtino galvos, nedirblmo tr užkietėjimo vidurią. Nuo
s.vllžajpprėą Srictos nubėgi,no, Periniastl-oguine aMno Ir lytiško nasllpaėjliao, skaudėjimo
raukos* kr asjieriuma*. kosėjimo, skrepliavliort^ bruneKliii, visokią slo.
r*n<iM, kt
ėuimę našLtptii Ilgų Ir kilų. kartos 1 ik nirglnlniMl įmonių užpuola, vlii. inkš r u
®E PFIIJO, BE OPERACIJOS. S8KRETAI UŽLAIKOMI.

The PHILADELPHIA M. CLINIC

a
’-ilaa apgnr«l*i>ti*

