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. E. Lvovas. Bendras stu
dentų skaičius Lenkijos uni- 

^versitetūose^, siekia 38,7^2 
•asm. Ju tarpe esą 24%> %v~ 
dų. f‘Gr. Vistnik”).' •
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TH/įend ir M&sl 
ktai saudi 
batoytiuių fadį ir 

Mnytinta apeiga*. Fa* 
’neopra* visi kataltai, m** 

anlankU ipavdt*' 
i atatiktv Katalikų Bažnyiih* 

statybai ir pajėgoms, teeobl 
pirmia'taa gi ktudgai; tp> 

■kafivti tai mro didtataa 
davlnii.

Vyskupai KlHan.

^ JSPPyKINO AKOLE^ 
-r ; •

— Netikėtai*kilo 
^jįėpnaipratmiai alijantiptur- 
J /^’kpntęrencijoj. Prancū- 
./aai'.aųpykino anglus. Prieš 
/ stiyiį^jlaiko alijantai buvo 

.Įsrii&rę skirstytis, jei po sa- 
. yyai^s ’* laiko derybų turkai 

^Beųasileis. * Dabar praėjus 
fraiieūžai. pareiš- 

kad jie liksis konferen- 
‘/ Auglijos. delegacija;

, visvien nesitiks 
esencijoj ..ir vyksta -fia-r 
/^glijoOėl^ųeijaW-' 
?ąstrų. papeikimų frau-

■S * •

VIĖ poLa zemyk. t

--^-Vokietijos 
kės tebepuola žemyn, 

askučiausiu laiku Mž $1
* Aiodama 53.000 markių. 

Prieš karų tiek markių būt
- kainavę $13.000.

Pranei jos frankai ir-jos 
bonai teip- pat.puola žemyn. 
Finansistaiy mat, netiki, 
kad. Pranei ja smaugdama 
V okiet i jų kų nors laimės.

7 ARĖ^TEOJA
< VOKIEPIV^

Rerlin. — Pranei jos oku
pacine valdžia Ruimo krašte 
pradėjo jųreštuotį vokiečių 
valdininkus ir ‘deportuoti. 

’ T«ų dar o dėlto,; kad tie valdi-4 
ninkai atsisakė pildyti frau- 

' cūzų įsakymus. .
' Geležinkelių, pašto, tele
grafo ir telefono 'streikas 

‘ * Ruhro krašte pilnai įvykin- 
- tas. • .

PRAMATO KAPA..•
' Anglijos val

džia ir visuomene labai susi
jaudinu sužinojus, kad ali- 
jūntų-turkii konferencija 
griūva. Pramato karų arti
muose rytuose. 1 Anglijos 
valdžia ir visuomenė taip-gi 
įntempta dėl įvykių Klaipė
doj/ y \

Jei Tautų Lyga nesiims 
tvarkyti artimųjų, rytų,’ tai 
Anglijai priseis grumtis su 
turkais. ' “

X Bordo. Oficialiu pra
nešimu iŠ EJelgrado, RunuK 
nų vyriausybė įteikė BietiH 
Flavijai irČekoslovakijai 
notay kurioje* pranešama a- 
pie Sovietų Rusijos jėgų 
koncentravimų LTkraiįos va
karuose.

4,

K. Latvių spaudos
žintomis, jei Latvi jos minis* 
torių kabinetas busiąs suda- 
rytas, iš centro ir socdaldenio- 
kratų- tai politine apsauga 
būsianti panaikinta, 'gi* jos 
funkeijasperimsiąnti krinų- 
nąline policija. . ,

E. Rįfgn*. Vyriausias Uk
rainos ir Krhno kalinome- 
nes vadas prunze išvykęs į 
kariuųmmės dalis, stovin
čias Voliniuj, Podolijoj ir

s*. (R. K.> .
i

otarninkatK fcrrvjcnOAjB
% SUKTOMIS.

KETVERTAS, VASARIO 1 IK, 1923

SUTINKA
TARPININKAUTI.

Rym as. —• Keoficialiai y- 
ra kalba, kad Vatikanas su
tiktu tarpininkauti tarp Vo
kietijos ir Rrancijos, jei jos 
to norėtų. Ikšiol dar nei 
viena pusCnesikfeipe į Šven
tąjį Tėvų? . ■

s. • '
Vafšava. —7 Lenkijos pre

zidentas pasirašė dekretų 
pasmerkiantį Kię5viadomslį; 

Viskas eina 'apie AĖozįįIo Narutavičiaus iiŽmiišėję,Smi-J
žibalo versmes. Ir Anglija 
i/ Turkija savinaši’tas vers
mes. ,

Pranei ja keršija Anglijai. 
Kadangi,. Anglija nėrėme 
Braneijos, pasiryžimų smau
gti Vokietij.-y t’ai/Francija 
stojo Turki jos -pusėn.

Anglijos galingi karo lai- 
* ’ vai jau Turkijos vandenyse. 

Anglai didina jėgas Darda- 
nclių pertakoj ties Chanak 
ir Mozulo krašte. Tuikai 
grasina užėmimu Mozulo 
krašto. Anglai sako, kad 
ginklu gins ir laikysis tame 
krašte. ( .

. Anglijos laivynas ir ka
riuomenė Konstantinopoly
je keletos valandų bėgyje 
perkirstų Turiu jų perpus ■— 
atkirstų Traki jų nuo Mažo
sios Azijos.. Turkai turi jė
gų Konstantinopolyje 20r 
000 Jūireivių ir jie juos ren
giu karui. ?

s x • ’
Anglijos 'diplomatai spė

ja kad Rusi jd^emia Lietu
vos reikalus Klaipėdoj. Ne
žiūrint į tai Lenkija paleng
va mobilizuoja ir koncen- 

Itruoja savo jėgas Lietuvos 
parubęžyje. Gruntuoja Lie
tuvai karu, jei lietuviai ne- 
pašįitrauks^iš Klaipėdos. Jei 
Lenkija briausis Klaįpėdon, 
tai Rusija kibs į Lenkįjų .

M Var$iw(Lt Pinsko apy
gardos teisme buvo nagrinė
jama 18-os gudų*byla. Lie 
buvo kaltinami, kad 1920 
metais; atvykę rytų pakraš-iką 
eiuosnų organizuoti' suĮdlį/bu 
mų prieš lenkų valdžių ir at- Į ti . 
skirti Poliesės -Įr Volinįaųs 
kraštus nuo Lenkijos.

Teismas nuteisė du kalti
namuosius 5 metams kalėti, 
tris ketyeriems' nietam$, še
šiems trims metams, du

■ dyieųi metam. Penki paleis- 
- ta, jies jiems buvo: užskai-
■ tylus laikas, ktitf jie stsėdč-

r

>r

. Kotai

t I

zurz’ PE^isKmM4į 
‘ jf ‘u

Paryžiuj Šventasis Tė
vas suteikė princui Andrea 
Bonconlpagni persiskjrrimų 
nuo pačios. Princas buvo 
Italijos ambašadoriusWash- 
ingtone ir vede turtingų a- 
merikietę Mcįrgareta Dra- 
ęer* Ji turėjo , $6.000.000. 
šliūbų davė a? a. karffioĮas 
Gibbons sapli j 25, 1916 m. 
Apsivedimas. puvo nelaimin
gas ir abu sujiko ieškoti di- 
vorso.• -

.SrlDEGZ TRYS
■ ZMCIKES.

Maskva. — Kaukazo ma
žoj Dagestano respublikoj 
baisi padėtis. feados ‘ ir 
skurdas. Neturi nei kuo ap
sidengti. gyventojai* dau
giausia mahometonai. Mo
terys neturi drabužių,, pri
trūko ir velonų, veidus, ap
dengti. # .Vyrai išeina lauk 
tik sutemus;’ Amerikos Šel
pimo administracija pažadė
jo pagelbų.

šas.i- ■_ — ...

< E. Varšuva, Varšuvos lai- 
kr^štis VZą svrobodu” pra-

- uarmfiė ivvlco kratos-ir su.- ™ sucISg?? 
ėmimai pas vietos gudus, y- 
pač pas t. vad. aktyvistus ir 
artimas jiems sroves. •

Suimta apie 40 asmenų, 
dalyvavusių Gardyne įvyku
sioj gudų konferencijoj. Su
imtųjų tarpe yra gudų orga
nizacijų susivienijimo pir
mininkas Mitkęvič, gudų 
tautos veikėjai Krapinsią, 
Grigorjev, Kurbski ir kitL 
„(Bolksz). ’ . -

SAUJA AitS'A^ 
KONFEREK.

TA ElIŪffi

K Klaipėda, 15.1. \Į2 vai. 
15 min sukilėliai paėmė 
Klaipėdos miestų po susirė
mimų, kurie tęsėsi nuo anks
tybo ryti. Sukilėliai įsiver
žė į miestų ir po koyii gatvė
se. įgula pasidavė: Visa 
jiems paųipricšinusi įgula 
nuginkluota. Gyventojų 
džiaugsmas neapsakomas, 
visi sveikina išvaduotojus. 
Sukilėliai parodė didėlį nar
sumų* ’ Dabar viskas ramu, 

j su? pr aheuažįs eina Lferybas. 
Abi pusės pasižadėjo laiky
tis ramiai, kol atsakys Am- 
basadorių Konferencija. 
Krašto gyventojai žada grei
čiau žūti,—bet . nepasiduoti' 
svetimiesiems . Naujoji val
džia visų džiaugsmingai pri
pažinta/ Aukų abiejose pu
sėse maža. ■ ’

dPrunc^j^ 
vani įteikė ’ 
mininkui Gsį 
jąp. Poinęar 
tą.dėl 
notoj p. Doi 
ja, kad žymus > 
Lietuvos dalyvau 
dos^judė jTjįe ir 
vos vyriausybe 
ir. energinį.. 
nin

Z. Lk/r/a: Latvių spaudos 
žinjomis, ūkininku sąjungos 
frakcijos lyderiai su MeeVo- 
vičiuųi; priešaky aplankė 
prezidentų čakste ir parciš- 
i\ėVkavl^ii;yšy su kairiosios 
koalicijos kabineto sudary
mu ųkininkų tarpe kilęs di
delis nepasitenkinimas.

tuvoS
judėjimas' laužus' A 
laikomų Klaip

■ suverenitetų,' • 
spręstas Amį 
torenęįjos riti 
dos likimas.. 
Konferencija ii 
Lietuvos Vyriau 
tiį gal|nybės 
į to judėjimo vacįįjl 
reiškia| kad ji m 
f i, idant kokia 
prėsija>urėtų įtĮĮkoa. 
jautų s

Mantręal.-^ ̂ udegėWflliam y*-j 3" • ...K

BANPE KPSIŽEPYTĮ.

Worcester, Mass. Mo
teris Henry McManus, 60 
metų amžiaus, gėrė nuodų. 
Išliko gyva, bet gyvastis, 
pavojuje.. Ji norėjo- nusi
nuodyti dėl nesveikatos.

; - ,<t ■ ... • -------------

E. Londonas. “Times” ' 
žiniomis iš Rygos, ties Be- 
.satabijos Rumunų siena So
vietų Rusai sukoncentravę 
64,000 kariuomenės. Kau- 
sąze Sovietai laiko 3 Kau

 

kazo pėstininkų divizijas, L 
kavalerijos brigadų, 1 Azer- 
beidžano, 1 Gruzijos ir Į Ar
mėnų divizijas,, kur kiek- 

► žmo
nių. Be to, rusai energin
gai fortifikuoja Batumą.

~
FflA'a. Didžiausiuo

se Lenkijos audimo centruo
se — Lodziuje, Baltstogėje, 
Tomašeye ir kįt. -—įvyko au
dimo darbininkų streikas. 
Stręikuoja apie 100,000 dar- 
toinlm. Streiko iwiežasWJW.

ekonominė?. .jenoje es? apie 8,000

Varšuva. Sausio 10 d 
Kaujpike mirė garsus žydųk 
darbininkų vadas Vladimirų 
DeltoMsi *žydų darbininkų 
laikraščiai1 Amerikoje ir 
Varšuvoje išleido speciali- 
niusgodulio numerius. -

E.Bechhn. “Volfo”pra
nešimu, vietos voliemų gy^ 
rentoj ai padarę politinę d&- 
Lnonstračijų prieš miesto ro- 
tusę. kurioje buvo, apsistok 
jęs prancūzių generolas.. Vė
liau jie aurėję su prancūzų 
kariuomene susidūrimų, kur 
buvo 1 nukautas ir 2 sužeis-

i'

f
r v •.

Prieš 30 metų didžiausia 
elektros gamykla gamino 
275 arklių jėgų. Dabar di
džiausia gamykla gaminu 
dįoOO,arklių jėgų. Pirmoji 
gamykla* galįjo duoti irie®ų 
200*lempų, n antroji 2,500,- 
000.

E, Kretinga, L 15 d. 15 v. 
20 m. • Šiandien 12 vai; 15 
mįn., paiesto gyventojams 
padedant, sukilėliai paėmė 
Klaipedų. • Gyventojai suti
ko sukilėlius su dideliu en
tuziazmu — būrėsi į kuopas 

: A sveikinu brolius sukilė
lius, suteikusius jiems laiš- 
v^‘ -

Įstaigos "pasipuošė .tauti
nėmis: vėliavomis.

Mieste pavyzdinga tvar
ka.

’L
. E. Kaimas. Sausio 15 d. 

gauta Lietuvos Respublikos 
Prezidento v£rdų iš Klaipė- 

„ . . . a o ... , ,o dos toks radio: “Mažosios(Rusijos naudai. Smata 8[i;ietuvos Sian-
" dien įžengę IŠlaipgdon, siun

čia Tamstos asmeny Didžio
sios Lietuvos broliams šir
dingiausius linkėjimus,, pa
sitikėdami reikalingos para
mos tolimesnėje kovoje už 
Knisti mylimo Krašto Jjkįnų 
jr laisvę. . /

Vyriausias Savanorių Va- 
das , ■t • ' Kf

Ė. Lvoras.' Statistiniais 
daviniais, gruodžio m. 1922 
m. Lenkijoj viskas pabran
go 35%, palyginus, su lap
kričio mėn. kainomis. -Poz
nanėj ir Lodzėj šis nuošim
tis dar didesnis. (“Gr. Vist-
iiik”). ;

Dabartiniu laiku Suv. ' 
Valstijų gyventojai už švie
są. mol ka $500,000,000 per [ 
metus.. Jei tiek šviesos bū
tų norima pagaminti be elek
tros ir gazo^ tai -atseitų. $2,* 

►000,000,000. k - ' -

Bankų depoiztorių Suv. 
Valstijose yra 27,000,000.
j - ‘ _ y *

Tarptautinis Geologijos 
kongresas * yra pripažinęs 
Nicholas Stensen Geologijos 
tėvu. Gi Kichotas' Stensen 
gimė liuteronu, priėmė ka
talikystę, paskui pastojo ku* 
nigu ir mirė vyskupu.

*11 ■ >" ....... ... .. ..  - 'i ■ ■

1879 Ėdison išrado pirmu
tinę elektros lempą, kuri da
vė 8 žvakių šviesą. Dabar 
flf£uLxxEXtta iJirfbNfytjL4 l£tiw
ri dttolk JUTO žvainų 'Mvto*

k

.. i

E. Ryga. Latvių politinė 
apsauga susekusi' šiomis die- 
noiiiis Rygoj Šnipų organi
zacijų, kuri dirbusi Tarybų T-. ' C. "_ J ’ O

L T- — ------- , _

asmens, jų tarpe kelios mo
terys. Organizacijos vedė
jas ne Latvijos'pilįetis. Ras
ta daug kompromituojančių 
dokiuhęntip (R.K);., •>.

, E. Londonas. “Times” 
žiniomis, Lenkai nors palai
ko prancūzų politikų, jiems 
užimant Rniiro kraštą, ta- 
Čiau Ryla abejojimų, kiek 
gali būti iš to naudos Lenki
jai. . Dėl Prancūzų politikos 
VoMecnymarkė žymiai pra
dėjo kristi, - kartu su savim 
traukdama ir Lenkų markę, 
lodei dabar Lenkijoj esanti 
beveik panika. Be to, ’ Len
kai bijosi,- kad Vokiečiai, 
kaipo kontrademoųstraeija, 
užpūlsių ’ Iienkti Giležijiy 
Lenkija stengiasi .išvengti 
visųkivirčių su Vokietija, 
nee joa prekyba su Vokietija 
esanti daug didesuF n«<tt su

A t

K. Klaipėda. Prisidedant 
prie; sukilimo visiems Klai- 
pėdos krašto jaunuoliam^ 
shldlėlių būriai stiprėja. Su
kilime energingai pradėjo 
dalyvauti ir moterys* Tarp 
Tilžės ir Lauksargės, mano
ma, šiandien prasidės susi* 
siekimas traukimais.

' E. Kįtunas, 
Kabinetais sausiu 
dyje 1) 
Apsaugo; 
nisterijų |ieninįųj 
kų atlj _ 
2) priėmė Jfstovybi$ 
sulatų tarrįitojų 
mo įstat 
patvirtino ’ 
Prekybos ak! 
įstatus ir 
akc. ’ bendrovė 
bendrovės “Bri 
tų pakeitimų; .4 
nutarę paduoįį 
dimui akęin 
“Butas” įstatus; 1 
Asiatic Petroleū 
(Baltie Statės) 
atidaryti skyrių 
6) išsprendė einam) 
te dalykų eilę.

f E.Mąskvg.. ^is 
domasis Komitetą^ 
sis į viso p— 
protestuodamas pi 
cūzų imi^rialistintį 
Reino krašto užėn 
šaukimo taip pat' 
ir Vorsalės.,8
jų, pranešt

?►* v *
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■ . * *- * 1 . *
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Art otMardi 8,1878” 
millM at »pM*l rate 
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lAjfiv&niaaižki tikslai. Ir sa-(šelpsim sa.Ce katalikiškas 
prieglaudas, kurių jau tiek 
turime, kad norint jas išlai
kyti turėsime pakaktinai ir 
darbo ir aukų padėti, nerei
kalaudami duoti ne vieno 
cento socijalistų prieglau
doms, kuries auklės 'katali- 
kylies priešus. Duodami 
jums aukų mes pasistatyta
me labai keisto tikslų: išauk
lėti sau ‘priešų, o paskui vėl 
rinkti lėšų, katiluos priešus 
nugalėjus. Pueįos pripažiu- 
site, kad tai būtų labui kvai
las sportas. ' • ’

Taigi verčiau, šelpkime 
kiekviėinas savo įstaigas. 
Vtošųj. darbuotėj mums ne
pakeliui. ' /

\ Fed. Feįr.

JĖZAUS ŪKČIOS SESERĮS ABBA HSIONISTĖS.
J......

nevienų ąteiliepimų 
jędvi parašysią, ką, žipoma, 
katalikų spauda, anot jų, 
privalanti spausdinti, bent 
mandagumo dėlei. Su po
nioms, da> gi valdančiom 
dvari^, reikia elgtis manda
giai,* bet geriausias manda
gumas tebus atvirumas. Ka
talikai neprivalu būt suva
džioti, ir todelei katalikiško
ji spauda privalo mandagiai 
bet atvirai jom pasakyti: 
Poniutės ! kreipkitės į saviš
kius, vadinasi, laisvama- 

. nius. Tegu jie nors sykį pa 
rodo kų gali vieni, be katuli- 
kųį^gelbos, padaryti. Te
gu jie šelpia įstaigas soči ja- 
listams fabrikuoti, mes gif • ■* 1

E ‘ 
t ~ #•
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‘ UIHĖ ATVIBL
’ I. i iiijii.i.uiii.1.^ .•- 4

Kaująi atvykusios iš Lie- 
ivoa korektorės, ponios 
lešęvyČienė ir Vęncienfe'no- 
l parinkti aukų Lietuvos 
fetorą. Globos Komitetui 
įnamiams globoti. Kadan- 

yfe naujos žvaigždes 
įOįometos pasirodžiusio^ 
įs^nusų padangės, tai bris 
■fešalį nėrs per žiūronų į 
Eįžvd^i ir jų darbuotę 
■0#^ įvertinti. Kas josi

ir t Į  I ■■ ■—I. >1811 U

Mūsmprietėlių raginamas 
ir net per laikraščius už
klaustas kas-link Jėzaus 
Kančios seserų/irba Pasijo- 
nisčių organizavimo,’todėl ir 
'stengsiuos nors kiek apie jas 
aprašyti.

‘ Jėzaus Kančios seserų, or- 
ganizavimasį nors pamažu, 
vienok, ačiū D’ieviii-eina pir
myn. ~ Lietuvaičių būrelis 
pasiaukavo mūsų vargdienių 
lietuvių naudai darbuotis ir 
dabar rengiasi prie* vienuo- 
lyniško gyvenimo idant ge
idaus savo tikslo * dasiektu

inūaų vfigstaiMjiiib brolius ir 
seseris lietuvius.

Tėra* Alfi/asus
Maria, C, P.

nebuvu. Taip-gi žmugds ir nėra aiiižhfe Jeų-a. znogn- 
neturėtų pradžius, butų jieai umžhms, niekad jisai, ir m 
mirtų. Kas neturi pradžios, uolini ir pabaigos. Tad pa
silieku, kad žmogus sutvertas. Jeigu siitveibfe tol yra 
ir Sutvcrtojas. Todėl Sutvertoje Dievas;” 

• - Kai pasaulis yra sutvertas parodo ir. mtikrim.i.
organiškas gyvenimas, kurio nebuvo pasaulio pnHlžtoj< < 
Tai pripažįsta visi. Manoma^ kad pirmoje pasaulio pra
džioje buvo dulkių debesys, arba ncbuloza, kurioje, jau 
gyvo daikto negalėjo būti. Visi tai pripažįsta, kad ge
rieji daiktai atsirado ant žemes kur kas vėliau ir mūsų žer 
rneje tume laike pasidarė daug permainų, kol nebuvo vis
kas prirengta, kad galėtų gyvuoti gyri. daiktui. Juk že
mes begalinis karštis neleido gyvam daiktui atsimštb Kad 
vėliau atsirado gyvi daiktai, tai rodo ir žemės sluogsniai.

Mokslo vyrai tai prirode, kad gyvieji daiktai išjfemPs 
negalėjo atsirasti, .kad žeme negali jųjų pagimdyti. Se
novėje žemes jėga ūehuvo tame dalyke didesnė ir galinges
nė, kaipskad dabar*yra. Žemė, visas pasaulio materija- 
las tik padeda gyvąsčiuigyvuoti,,.bet gyvasčių neduodu ir 
neguli duoti. 1863. m. mokslo y>was IJasteur prirode, kad 
m maždaūsiąs vabalėlis, kurių kiaušinėliai tik matomi per 
stipriausius stiklus, gema tik iš kiaušinėlių. Jeigu atsi
randa kada koki vabalėliai, tai kaiplDasteur išrodė, daug 

1 tokių gyvų daiktų kiaušinėlių yru ore; jeigu juosius, tai 
yra tuos kiaušinėlius sunaikinti-virintame vandenyje,,, iš
virinti otų bonkoje ir supilti tegul tąjį vandenį, tai gali
ma laukti ir daug metų, bet joltis gyvūnėlis, įokis vabalė
lis tenai neatsiras, nes nesadt kiaušinėlių nėra ir gyvasties. 
Jeigu tik (leisime tenai orų, tuojau į 24 valandas įnibždes 
bonkųįė vabalėliai Kai -kurie kalba, lyk gy rieji daiktai 
nupuolė pas mus nuo kitų dangaus kūnų ir tokiu būdu 
atsirado gyvastis ant žemės. Jįtet daugelis dangaus .kuntp 
ūkiame stovyje esti, kad ant jųjų jokis gyvastis nėra ga
limas. * Gal toliau jiems atvėsus, bus tas pats kaip ir aid 
žemės. Bet neis tenai ir būtų gyvų, daiktų*, tai kokiu būdu 
jie galėjo persikelti, arba atlėkti ant Žemes. Sako, kad 
ant meteorų, bet meteorai bekrizdami- ant žėmes taip iii- 
i laistą, kad jokiu'būdu prie jųjų taip didelio karŠčiojaega- 
liužsilaikytijokišgyvasdaiktas. ’. ■

Galime’sutikti, kad ant planeįų yra gyvieji daiktai, 
bet gamtos įstatymai tie patįs ir'tenai iŠ materijos be Dio- 
vo sutverimcrnegali nieko gyvo atsirasti. ■ : :

1 Žemė negali"duoti, gyvybės, nes pati josios neturi. 
Kas neturi aukso, negali jojo, nors ir labiausiai -norėtų 
geriausiam įirieteliui,. duoti. į Tegul susirenka ir tūkstan
čiai žmonių jeigu iš jųjų ne vienas neturės aukso, tiii jie 
ir visi neturės ir negalės cluott Jeigu žemė, vandenis ir 
kita visa pasaulio materija neturi gyvybės, ta^ jie ir ma
žiausiam vabalėliui josios duoti negali. • Taigi nmoms-mv 
ūdroms ręįkia pripažinti Sutvertojų Dievų,“* kuris sutverė- 
viską, kas tik yra gyva ir negyva; ' U

Gražiai prirode, kad yra Dievas Sutvertoj as, paduo
da lemi. prof. Bučys apie smegenis: ;

“Viskų kų nori sakyk apie medžiagų, bet negali mąsty
ti, . kad pati medžiaga yra protinga. Akmuo ir vandito, 
Įr oras, ir geležis—vis tai yra medžiaga, bet tie daiktai ne 
vienas neturi proto* Galėtume šakyti/ kad smagenyse yrą 
protas, nors smagenįs—medžiaga; bet žinome, kad pro
tas pasaulyje jau ir tąda buvo, kada dar smagenų jame 
^niekur nebuvo. .- z .. ». > • ■ ... 
i ' Juk žmogaus smagenįs ne iš savęs atsirado. Kol ne
buvo gyvybės ant žemės,, tol nebuvo nė smagenų. Klausi
mas tad mkur sm^ageūįš atsirado2t ‘ :

, Vi^i žmonėš: mokslininkai ir prastieji, katalikai ir 
tikėjimo priešininkai venaip sutaria, kad ant Žemes kitur 
niekui* nėra taip gerų smagenų, kaip žmogaus galvoje. 
'Visame žmogaus kūne.nėra kito daikto taip protingai stb - 
statyto, kaip smagenįs. Mokslininkai permanė kraujo ii* 
širdies veiklumų, sužinojo, visa protingumų akių sustaty
me; o smagenų dųr nebepajėgia, permainyti, neš jų susta
tyme yra daug daugiaus protingumo, negu tame vnsarūe, 
ka žmogus yra įdaręs Ūrba gali padaryti. Iš to visko aiš
kiai išeina, kad turėjo $ųti kokis nors protas, kurs suži- 
nojo^kaip reikia sustatyti’ medžiagų, kad iš jos pasidarytų 
smagenįs,. galinčios žmogaus protui tainautt

' Maža proto apdegusiame degtuko šipulėlyje, o bęt-gi 
paiku pavadintume tų, kurs, radęs padegusį degtuko ga
lų, sakytų, kad tas šipulys pats šavaimi iš medžio iškilęs 
keturiais lygiais šonais i£ lygiai nukirštu-galu ir piūs sa- 
vaimi antrų galų apsisrilinęs. Dar paikesnis būt V to sa- 
kytijj kad^ žmogaus, smagenįs pačios j&u pasidarė kaulinę 
dėžę, kad turėtų kur būti, pačios pasiclarė sau skylę iš tos 
d^žės- ir pragręžę visų nugarkaulį, kad galėtų nusileisti 
žemyn į kūnų, pačios ir nugarkaulio šonais pasidirbo sky
lutes, kad-galėtų išeiti iš jo ilgais baltais siūleliais ir api
pinti visus ramnemš visame kūno. . 1 ,

Tavo; skaĮytojaUj J&magenįs,-; gal nė milžino kokiom 
jbs yra*, tai kaiį gi galėjo pačios save pasidaryti taip pro
tingai? Aiškus dalytoj kad tutino Imti kito nesnmge- 
ninis protas, lųirs mums smegenis įtaisė. Dabar klausk, 
iškm* toni nesmagoninisprotovitsirndo/

Iš medžiagos negalėjo, nes medžiaga be. smagenų pro
to neturi. Neprotingą, narižiogų prie neprotingos mtdžin- 
gnš kraujimįf protas nestoru.’ Iš nieku tųipput atties
ti savaimi nvgnlė,įo, nes protas už dulkę- -vertesnis, « nė 
didke iš tuščio nieko uęatsirmto.Išeiua, kad ir protas 
turėjo būti amžini/'

dedant savoyienuolyuą ir su 
tomis pačiomis išlygomis 
kaip ir Jėzaus Kančios sese
rįs, vienok seserįs Kasimie- 
rietės nepaliko anglikėmis, 
taip pat nėra jokios baimės, 
idant ir Jėzaus Kaučis sese
rįs paliktu angiikėmis. Bet 
idant suprasti su kokiu pasi
ryžimu šitoę seserįs rengia
si savo tautai darbuotis, pri
minsiu Čia- sekantį dalykų. 
Mįisų pirmutiniu planu bu
vo įsteigti seserų Dominiko 
nių lietuviškų sakų ir su tuo 
tikslu dabartinės seserįs Pa- 
sijonistes buvo pastojusios 
pas ‘ seseris Dominikones 
Brooklyn’e, X. Y. Bet ka
da pasirodė, jog seserų Do- 
minikonių vyriausybe yra 
priešinga lietuviškos Šakos į- 
steigimui, nors jaubuvo pri 
ėmusiosseserų Dminikomų 
habitų* vienok viską, metu- 
stos ir pradėjom' organizuo
ti pagal dabartinio plano, 
idant be jokios abejones ga
lėtų, būtį lietuviškomis sese
rimis ir galėtų savo vientau- ‘ 
eių labui darbuotis . Ar gi 
tad reikia geresnio darody- 
mo jog Jėzaus Kančios sese
rįs arba Pasijonistes )rengė- 

;si būti lietuviškomis seserie 
mistir ne kam iktam darbuo
tis tik lietuvių naudai.• "*

i ’ Tūrių viltį jog šitos pasta- 
bos užtekš-ir jeigu kas turė
jo iki šiol klaidingų nuomo
nę apie' Jėzaus Kančios se
seris dabar jų atitaisys ir tos 
gandosAuiribs jra mums, vi
siems labai' užgaulingos Ir 
skaudžios, išnyks, o tų kurie 
stipranta mūsų šito darbo 
svarbumų ir --naudingumą, 
maldauju idant Ūiiotų mums 
šavo pagelbų idant mes galė- 

Įtunie kuogreičiausiai įvyk-

"romi hobiu”
Kiekvienas* kuris giliau 

mąsto apie šių dienų socia
lius reikalus, būtinai priva- 
to’perskaityti UOSIO vei- 

rkųlij, Jame šių dienų darbi- 
įlinkas ras sau daug dvasi
nio maisto.

Knygute yra didelio for- 
; mato (5x10) 68 pusi., popie- 
Įros viršeliais, ’

Kaina tiktai fe centai. 
Agentams nuleidžiama 40%.

Reikalaukitųpas: 
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rankas kur* žūtų tikėjimui ir 
tautai. Užsiims teipogi ir’ 
mokinimu vaikų mokyklose, 
jei bus ‘reikaliugd, bet tų 
darba stengsimės palikti 
kiek galėdami seserims Ka- 
zimierietėms tiEranciškon- 
koms.

’ Išrodo mųn jog nėra rei
kalo dm’odynėti svarbų ir 
reikalingumų tokįų Ištaigų 
mūsų Tautai, ypatingai da
bartiniame laike, kada visi 
mato didelį tokių įstaigų rei
kalingumų ir inūsų veikėjai 
sujudo darbuotis *tų įstaigų 
įsteigimui. Mes jaukeli’mer 
taf atgal pamatę altų reika
lingumų pradėjom darbuotis 

i Jėzaus Kančios Seserų įstei- 
giniū gurios- užsimtų virst 
minėtų įstaigų užlaikymu. 
Darbavomės ikį šiol patyliai, 
nes norėjom pirma padarti 
gerų pradžių tame darbe, o‘ 
potam visuomenei paskelbti.

.Turiu čia priminti ir da
bai nemalonų dalykų liečian
tį Jėzaus Kančios seseris, o 
tai yra. apie nekurtas gandas 
kurias teko mums . išgirstu 
Tos5' gandos" yra sekančios: 
jog Jėzaus ' Kančios seserįs 
organizuojasi idant darbuo
tis Anglikų naudai. Ištik- 

: rųjų negalima suprasti ko- 
kiu būdu iras kur tokios tiė- 
sųmonės galėjo atsirasti, jog 
Lietuvaitės . torganizuotųsi 
'Anglikų .naudai darbuotis4 
Isrodytu jog tai būtų žmo
nių blogos valios išmistas, 
idant diskredituoti Šita mū- 

_sų tautai svarbų darbų' vi- 
; suomenės akyse. Dėt nega
lima nei dasileisti- tokios 
minties kad galėtų tokie 
žmonės atsirasta. *• Vienatį- f.
niai tų dalykų* galima išaiŠ* 
Kintu jog tos gandos atsira- 

• i n ta" x do tik. per klaidu: Beitos ri pasiaukoti Dievo- tarnvs- - , . , , , v fe fe. *, t \ , -j gaudes yra labai skaudžiutei ir lyabdarystei. Mergai-. 1 , ,n■ ‘ * J smugru seserims, toms tik
roms Lietuvos tėvynainėms, 
kurios apleido pasaulį, aplei
do savo‘tėvelius ir'gentis ir 
paaukavo savo gyvenimų sa
vo vientaučių naudai. . Jau 
ita»i rodos neife nei pri- 
minti kaip skaudu yra *gir- 
dėti tokias gandas tiems ku
rie jau per kelius metus dar
buojasi šitiy seserų organiza
vimui, jog anų sunkų darbų 
mūsų tautos labui, taip ne
teisingai pasmerkė.' Lai 
aniems Viešpats atleidžia.

Gal tos gandos atsirado 
dėl to, jog Jezaus Kančios 
seserįs būna dabar pas angĮi- 
kes ir anglikės jas mokinu. 
Bet tie kurie taip manytų tu
ri atsimintu jog ir seserįs 
Kazimierietes pas tas pačias 
auglikes mokinosi pirm už-

.; ag* Dattg tafeiM tauto 
& fe -^ciife pre^ tsfe^fe«feF 
§8, atvykusios- giQn nes ^abai-netawe gan^ie- 

taktaHtol tos «*urt las Atei-|$usįa katalikų pinigais 
printi vaikų prieglaudą, 
Įąndasi ponios fetežeri-

nantį pavasarį manomcrjog. 
galėsime ir daugiaus kandi- 

Btrvafee. skyg jiį-fe P^:. la:
. ?. . > • i ū j; T bai gražių vietų išrinkę, »arti

Sėrantono motiniškiems na
mams arba noviei jatui, ir jei 
gausime pinigiškį pagelbų, 
tai neužilgo tų vietų, nupirk
sime. Potam stengsimės į- 
steigti šito vienuolyno šakas 
ir kitose lietuviškose koloni
jose, kur tik anos bus rei
kalingos. \ \ ;

'Jėzaus Kančios seserų 
’ gyveninio tikslas.

. Jėzaus Kančios seserįs už
siims gailestingais -darbais,* 
neš dvasiškų ir kūniškų pa
galbų kur tik vardas ir nelai
mė slegįa mūsų vientaučius., 
Anos užsiims užlaikymu na- 
šlaičiams ir senelėms prieg
laudų namų.^Stengsis įsteig
ti’ industriales • mokyklas 
mergaitėms. Jėzaus Kan
čios seserįs užsiims iižlaiky- 
mu mergaitėms darbinin
kėms narnų ir teųaogį £o- 
Idoms kurios trokšta- vesti 
/tdnųį dievptų^gyvemmų, nd-; 
ri pasiattott Dievo -tarnys-

jto^^tsi^^ędi žodžių, 
yra, 

&3U^laičiams būtų suteik- 
riįįi^k pastogė ir maistas, 

jie būtų geri žmonės 
l^vo krašto piliečiai, ” bet 
dygrnūsų nusimanyrdę, jų 
raiste-yra išauklėt, ^erus 
Radistus. ■ " ..
Kukiais' krašto piliečiais 
|į soeijalistai, parodė jų 
įįisys užplūdus Lietuvų 
Bįevikams. Tuomet soeija- 
||Į ^tikimybė kraštui bu- 
jgįmgiaunegu abejotina ir 
EB. nekiirie jų stojoJLietu- 
M&iriuomeiiėn, taiv vien 
■ramu .Ūksiu, vadinasi, 
Eoį sudęmoraliazvus, iš- 

Ir taikos metu so- 
Įjjgiffiuose nesimatė geros 
B^^bės dėsnių Jie truk- 
Ip. posėdžius kuomet tik 
^^iamojo Seimo darbai 
m jų nustatytu krypsniu, 
tepą tam Lietuvos Val- 

tormozavimo darbui
Ifoyųvo p. Šleževyčius. Jo 
toka nešykį gal nutįso be- 
ftiįodama branktus ų Lie- 
teoš valstybės ratus. "■ Ka
jokui niekuomet neužmirš, 
ik>p Šleževyčiaus neįgimoe.padeB seserims prižiūrėti 
igĮS&ma vienų galu ardė ti- 

jimų, kitU'gi pūtė Protesi- 
l Sąjungos burbulų. Da-

ĮB. jo žmona prašo aukų iš 
P pačiu katalikų, kurių į- 
fagoms ardyti jos . Tyras 
jaaiudojo visų savo energi- 
K Ar katalikai duos aukų

Aviem^ gudriom pomų- 
fcl Čia viskas priklausys 
b to, kaip jos mokės pra- 
BB4r kiek katalikai. duos 

suvadžioti • Brašyt^vipgdienimiiš*sepeliams ku- 
jm;moka. Iš gudriai sm 
■iguoto atsišaukimo nm- 
M4ik švelnios rankytės. 
Bįpltetiuiainagnčįai’gi- 
^gralepti./ žmogiškumo• gulų anuos uito įpūųlimo į 
Kuab pilnai ai>vynioti* valdžios arba- protestonų

* l

■

*

K

H

Kurie norite sužinoti pa
grindus krikščionių Demo
kratų Partijos. Lietuvoje, 
kurie’ja indomaujatę, kurie 
stebitės jos veiklumu, tai 
nusipirkite viršminėtų kny
gų. Jį yra parašyta vieno 
iš tos partijos šulų Kun. 
Krupdvičįaūs. * 

Kaina jos tiktai 25e. 
Adresuokite:

^^DARBININKAS”
t

366 IRyiaif/ boston 21 , Ma.^s.

.* Tarpe biologų ’Mendęlio 
vardas geriau žinomas ir 
jiems svarbesnis negu Dar- 
win, O Mendęlis buvo Au- 

dyti savo tikslų ir gelbėti gustinu vienuolis, -

*7
*

tes gyvenančios, po seserų va
dovyste turės progų pasidar
buoti artimo naudai, galės

■ . - - - .. 
našlaičius, senelius išgales 
užsiimti visokiais kitais mū
sų vientaučiams naudingais 
darbais kuriuos turime, su-

.1. *

planavę, bet būtų perilgai 
čifeprašįnėti. Trumpai sa
kant, mūsų tikslu yra sųor- 
gamzuoti'Organizaeiįųųjo se
serų vadovyste, kuri paduo
tų gailestingų rankų tiems, 
kuriuos slėgių vargas ir ne- 
' laimę, nušluostytų ašaras

rie neturi genčių nei priętc- 
lių kur prisiglausti ir už- 
Migti ^senatvę, ■ kuri pri
glaustų našlaičius ir apšau

nu anuos nito Molinio i

(Tęsinys)

.VIEŠPATS DIEVAS ŠUTVĖBE PASAULĮ.

. Kaip skaitėme jau augščiau, yisas; pasaulis taigi ir 
mūsų žemė daug^turėjo ir da^ turės permainų. Atsimai
nantieji daiktai, taigi ir pasaulis negali būti1 amžiuj. Jei
gu pasaulis būtų amžinas, tai ir tie atsimainymai būtų am
žini ir begaliniai, tųjų permainų veiksmai. Bet begaliniai 
veiksmai > nėra galimų kaip negalimi ir begaliniai skai
čiai. " ’ • ' ,
-. Begafinis^kaičius vienatų sakysime žmonių turėtų 
teti ir begaliniu skaičiumi dešimčių šimtų.’ir tūkstančių 
žiioniųl Ir iŠtikro, jeigu yra begalinė daugybė žmonių 
tai armes imsime iš tos begalines daugybės po vienį žmo
gų ar po dešimts, ar po’ tūkstantį, tai vis jų bus begalo, 
įš to išeiną tai, kad toje begalinėje daugybėje begalinis de
šimčių žmonių skaičius, ir begalinis-skaičius Įpo vieną žmo
gų yra lygūs sau skaičiai arba išeinataip, kad skaičius vie
nas lygus yra skaičiui dešimts. . Arba, skysime, ^ra bega
linis žmonių skaičius. Miršta 10 žmonių. Likusiųjų žmo
nių jau mažiau dešimčiai kaip. buvo, pirma. Bet tai nega
lėtų faitį nes begalmis^ skaičius begaliniam skaičiui turį 
■būti lygiu, o Čia jau išeina nelygybė. * Kad tai nėra nega
lima, tąipėra pasaulyje begalinių permainų, .tų visų per
mainų priežasčių,1 o, turi būti viena priežagtis pirmutinė ir 
visų priežastis, o-ja yra Dievas. *. Be Dievo Sutvertojo ne- 
galimalšaiškinti.iš kur atsirado visi gyvieji -daiktai nuo 
mažiausio .vabąlėbo lig-zmogauĄ Jau senovėje į tai ati 
kreipta buvo, atida. Atukorastiaįp kalba: '‘Kiekvienas 
skaičius, kuris dauginasi turi ir savo galų arba pradžią 
Žmonių skaičius, kuris dauginasi tuiu savo ribas, nors 
mes nežinome lig vieno, Įtiek yra .žmonių pasaulyje. Bet 
dėliai.aiškumo ii* trumpesnės kalbos, 'sakysime, kadjšvi- 
So yra žmonių Šimtas; Kegalimas’ yra’ daiktas, kad jie 
visi būtų .gimę sykiu. . Vienas po'kito genia, bet turimu 
pričiti prie to, kad pirmutinis nėra gimęs. Kada prie pir
mutinio prieiname,: negalime/sakyti, kad jisai gimęs iš 
kito, ’nesir tasai taipgi būtų gimęs ir taip vis turime 0U 
stotį ant vieno pirmutinio negimusio.. Taigi ar tųjį 'pir 
mutinį pagimdė žemė, jisai išaugo lyg medis, arba jisa 
yįa. amžinau ar yra kieno tai sutvertas* Būt jeigu j; 
pagimdė žemė, tai ir dabar turėtų žerne taip pat ghndvt 
žmonės, kaip tai dabar yni su medžiais ir žolėmis. Bet to
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gimdymo šiandien nenmtonm ir aišku, kad jo ne pirma
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- Su pinigais gali nupirkti pačią, 
bet ji vienok bus vis dar ant par
davimo.

A. &

• —>■_---------- . — #
Prbhibicija taip pasekminga 

Suv. Valstijose kaip pasekmingas 
)ol«evizmas Rusijoj. *

Matai,

ir kumpius? •* 1/1
- Vincukas.,— Mama< Storo par-

L • I
neša.-, j

Įsigyk Lietuvos ptezi-

u

.

© TRĮ8 IAMMIA1,

LIETUVIŠKAI. ’

Į S-
iv

HVARBVti PERSPĖ
JIMAS. ’

--r Na Ickau. pasakyk, kad. ant 
šio pasaulio bus,gerai .gyventi?

— Ui, kada jam visai jau. ne
bus. > I

—.............................„.-ii .............................

koja vienas kitam; • 
.V Debatuoja kaip “Maikis” su 
“Nugainiotu.” (Naujas priešo-

- r■ : V .

2 b*

■— Metme, pamuvyk beibę su 
vyge. *•' ’ x , •

Aik pati mūvyk,, heibe labai 
durtiną ir stinkina._ ___ . . . . . , ■__ X

T

< *■Ą.
>

■i.
■r ■ > f ’* <■''

t. g~ •• * _
A..'k' HASHUA,N. M

A. L, B. K. Moterą Sąjungos 
58 kuopą sausio 7 ATsiu metų lai
kė metinį susirinkimą šv. Kazi
miero parapijos svetainėje* Na
rės ataihnke beveik visos. Ne- 
I^pmtas džiaugsmas pasirodo iš 
jaupą sąjungiečią. Pradėjus 

i ’ svarstyti ir tarti naudingus suma
nomus, pasirodo, kad visos pil
nos energijos 2* gerų noru dirbti 

.bažnyčios naudai ir tfivyučs labui. 
Jei tftip bus ir toliau, geras ūpas 
sąjrmgieeių acnnpuls, tai greitu 
laiku pralenks visas senesnes kuo
pas ir draugijas su savo gražiais 
darbeliais. Nutarta surengti vie
šą vakarienę, su gražiausiu prog
ramų šv. Kazimiero parapijos 
naudai, vasario 11 d. nedčtioj. 
Pregrame dalyvaus visos katAi- 

r|Ak^koa organizacijos, dr-jos vieti- 
-choras bažnytinis vedamas 

^Vsr|Į. P. jYTmhūIevičiaus. Pra- 
F laiką pasakys gerb. dvasios va- 
5* kun. P. Babuinas. Iš Mah- 

-chmrterio, N.-II. gavome laiškelį 
; y nuo B. J. Vaičiūno. Pranešė,? kad 

dalyvaus LDS. kuopa, S. L. It K. 
AL kuopa ir Vytauto Draugija,

Žąjtuigietčs’’ vaidins juokingą 
komediją, “Mamos Nedasupta?’ 
Vienos moterys atliks ir vyrų ro
les. Bengiasi gražiausiai priimti 
visus svečius, patenkinti visokiais 
škanumynais. Įžangą visai pigi, 

( tikSOe. Vaikams 15c. Tikietųga- 
) , Įima-gauti, pas visas sąjungietes, 
f. Gruodžio $0 d., 1922 m. balius 

su linksmais šokiais js visų atžvil-: 
. puikiai nusiseko. Tvarka bu-
* vo gražu Jaunimo prisirinko, pil- 

į na salą, nor&’to jaupimo tarpe bu-.
vo visokių tautų, bet visi Iinks- 

’ lt mMoidat Šnekėjo, - juokavo
ir Šoko. . Gryno pelno liko $40.00. 
Tą pačią dieną komunistų -lizdas 

Į susitarė pakenkti "lčatatikams. Sur 
■j,; rengė ir jie< greta savo Šokias* kaip 

. tik ir nepasiseko jiems. Tūli žy- 
i dieki senberniai turėjo užsimokėti 
> UŽ salę is savo kešeiiės. - 
i s Sekantiem metam išnakta nau- 
{ Ja valdyba* iŠ darbščiausių narių, 

Brastos vadas kun-. P. Baniunąs, 
p-le O. Bugailiutėf viee-pir- 

j^aįrainkė P. J. Tamulevičiene* raŠ- 
jV|feinkė M„ iždininkė P. “B. Kas

paravičienė, iždo globėja p-lė E.
£ A&evičiutė, tvarkos. daboto ja J. 

Andrikienė. ..
lankiu, naujai valdybai pasek? 

sAuingai darbuotis ir tflJiaus, tuo- 
met mūsij organizacija augs ir sti: 

‘ pres prakilniais darbeliais.
“. Vasario 4 di A. L. R, K. Mote- 
. rų Sąjungos 58 kuopos bus? susi- 
linkimas 3 vai pa pietų. Malo
nėte sirinkti yisos/ yra daug1 
W&rbių reikalų- ap’tavti. * Atsives
kite nąujii narni prisirašyti.

• ’ ' • lietuvaite.

' - į

žus būrelis! "Nore LDS. 101 kp. 
gyvuoja vos du mių., bet skait
liai! narių ir darbštumu Žada su 
kitu kolonijų* kuopomis lenkty
nių i»A Linkėtina gero pasiseki
mo.

Vasario' 4 d. Federacijos 37-tas 
skyrius iškilmingai atidarys viąŠą 
.knygyną, kurį vietiąčs draugys
tes įsteigė Apie geros spaudos 
naiulhigumą kalbės “Draugo” re
daktorius kun. Dr. L Česaitis iš 
Chfcuga, III., ir kalbės Lietuvos 
Saulių Sąjungos atstovas gerb. A. 
Žmuidzinavičius., Tai bus tikrai 
žingeidus vakaras. Vyčių 48-tos 
kp. choras išpildys gražų progra
mai. •

Paukštelė

HAMTnnnffte MOS 
riSb.

1 . ' .____

JohasMalinauskąsif Co. mitrks- 
tų ’gčrimų iiiidrbėjai persikels su 
savo, bizniu kiton vieton. Buvo 
45 iAventh St., o dabar 4—6 
Berkshire gt, Cambridgeport. 
Naujoji vieta yra geresni it pato
gesne, visiems žinoma vieta, ne- 
'tolį lietuvių bažnyčiose Biznio 
vardas : .Cambridge ’Bottling Co.

Bep.

^tuislavas Balsis, pir
miau gyvenanti^ 1346 S.; 
48-tIi Si, Cicero, III,, grįž
damas į Lietuva pereitų sa
vaitę. per Vokietijų buvo 
Apvogtus. Nuo jo Įgimti 
visi vertybes^ popieriai Tr 
$1000DQJ grynais pinigais. 
Jeigli tie pinigai būtų buvę 
čekių formoj, joBų nuosto
lių nebūtų turėjęs,*’bet žmo
gus* pasigailėjęs $1x00 už če
kį vežėsi pinigus grynais pi
nigais ir dabar pasiliko Lie
tuvoje be skatiko. ..

Todėl patartume visiems 
tažiuojąritieiųs į Lietuvų ne
atvožti pinigų su savim, bet 
išsiimti baukos čekį, kad ap
saugoti savo sunkiai uždirb
tus pinigus.

•' Su tikra pagarba,
4*

‘ Jonttš J, XJ^om aib,

Prezidentas.
*. ■ r '1 la*1 ■ ...5 ?

>4MG«Nm
— SvirtkM gyvaa CMrly f
— O,« svftilnrtfe; JUuhrti.
-- 0 kuv-gi svtifcaą taig skubi? 

N*, Ui ir MgifVBakuk, pusikab 
bčsim.

— Kad, žinai, ne Upe ©
— Na, kas paaidarč? '
— Geriau būtų, kad nė neklaus

tai. Bdt jei jau taip žingeidus, 
tai klausyk, o ai pajiaakeain. — 
Pamatęs “Kiaulelvy” skeliamą, 
kad Ukuwu “burdingbosis” 
u debatuos” su nesaležainkų “Nu- 
gainiotti,” tai ąei iš šio nei iš to 
ir aš nuėjau. - * ’

34 n* 4aug ko-«užinaj*i?-
— Užsimokėjau4'kvoterį” ir...
— Ir viskas. ..
— Ne, neviskas. “Nugąinia- 

tas” sakė, kad kiekvienas gyvas 
tvarinys turįs sielą,o o "kuros” 
^burdingbosis'’ tvirtino, kadir 
/Arebsas” turįs sielą.__

— Tai gudrumas! -
_ — žinoma, gudrumas. Maude 
giriasi, kad"subytino ’ t(t Nųgai- 
niotą.”

—. Na, o ‘ ‘Nugainiotas,’' ką sa- 

_ — A kad tu nemandagus, ne- 
<uodi man apie vieną dalyką<pa- 
baigt, o pradedi apie kitą. Man 
nesvarbu ką * ‘Nugainiotas” sako, 
bet aš tą Žinau, kad Maįkis ir 
“krebsas” tai viens ir tas pats. 
Supranti dabar?!

— Aha... 
f — Good-by.

t MUtOlUSOOLEMI ikM«’aruaii-niv ] y Lito mito

BfOUMTOJAB

— šis raštas rodo, kad Tamsta 
esate skolingas jau daugiau meto 
laiko.

— Ay-gi aš to iicmau, 
kiek jisai manęs ieškojo *

omui.
/• »

(ierbiamuji *:Darbioinko "- 
Redakcijai

’*Darbininku” No; 10, pu- 
teini jau. ■ straipspelį: Alili je
nas dol. Lietuvai. 
ryčiau jsh milijonu dolerių?

Jeigu koks - tatimukas 
skirtu mm i milijonu dyl. h’ v 
paliepta pagal mano snpni- 
tima sunaudoti ' Lietuvai ir 

Blaivus r (kalbi į keliaujantį a-Uel sav^S} tai štai kaip ašJį 
“UGT^^tt^t2*-|siw>audo<-itiu; S

1. Pastatymui mana ■
tiiiėj .bnžnyči&J, Iltid- 
tduave- .: .y........  .$100,000

2. Pastatymui pavargė
liu namo Liudvinave 10,000

3. Mokyklai ir pavargę- - *
<iu šripimfd Liudvina
ve . - 30,000

4. Ikieigimui ' iūusttūoto ’ T ' ’ 
raiki’aščio krikščąoniŠ-- 
ku pažiūrų kąip kad. 
buvo ^ciuiĮ“ šaltinis” 100,000

d. Ligoiibučiui, kad būtų . 
pavargėliai devonui

' gydomi .................. •. 200,000
<5. Lietuvos katalikiškam 

ųiūvarritetųi . ....... 3O0?W
Urašmėjhuuį katali- 
kiško laikraščio keže- >■ ~ 
ndams . . . ......; 50,000 
šelpimui' pavargusių 
moksleivių Lietuvoj . k J 0.0,000 

9. Duoti mokslų vien tik“ 
piemenėliams .

Anau; Pasodinčiau 
visus musų geriausius raŠy- 

Į lojus, kad jie/pugamintų ge- 
i riaušių knygų. . Įtaisyčiau 
j boru 3 ge i’as spa ustuves, kad 
jos greit-A ibirbij iitlįktiL į- * 
rt ogeiau ne tik miestuose* 
nuostoliuose, bot ir didės- 
ui Huse, bažnytkieiniuosė po

Ka aš du-i gera kąy^pia, kad jais nau-
*• '• . i « . • „

gantą)
si mano brolį, tai pasakyk jam, | 
kad aš esu labai suvargęs ir norė
čiau, ginti nuo jo pašalpos.

Vėliau išsigėręs porą stiklą. —Į 
Kaip pamatysi mano brolį, tai pa-Į 
sakyk jam, kad aš gerokai gyve
nu ir tuom tarpu man nieko ne J 
stokuoja.3

M—■■ (z z A ■ č ' -- I
Girto-kalba: — Jeigu pamatysi] 

mano brolį “hie,” tai pasakyk 
jam, jeigu j» ko reikalautų, tai 
lai man tik praneša,,.^ aš viską! 
jam padarysiu.

■■/' :•---------------------

JI. — Tete mano varduvėms vis Į 
man kokią knygą padovanoja. ,

JIS’. — Aš manau, kad Tamstai 
turi jatugaia gerą knygyną.

dofūsi ne tik mgkshto einan
ti jannuonivne, hvt iv tie 
■vai^dienjai,‘ pradedant, nuo 
mažu vaikaf-k) iki seniintsio 
genelio, kuriems nebnvi "
gus lankyti įaokyklas. :

‘Nes tik- per apMehį žito* 
gus tampa'turtingesnis, ge- 
resms, mandagesnis, šviu- 
sesnis, visfoį žino, supranta, 
muto visus ti'ūkunmsjr juos 
moka imišalinti,.

__^ ____ ___________________________ - . * • v

žmonijos progreso istori
joj šie 10 išradimų buvo pa
matiniai: Pirma išrastaug- 
uis, paskui saidokas, moli
niai iųdai, prijaukinimas 
gyvulių, geležis, rastas, pa
raka s, spauda, garas ta elek
tra.

Mokyti ir. iš mintingi vyrai ttab 

d&ragtt išgali, priBimint knyg^ 

ik&itymo aaudų. ftitii nfet 

moksiavyfn B. Būry. 

anot jo b.t&riant, yn goriaMlii
• * 7

mokytojas, r Ji* ant tavfi įi^cad . I 
y . -* . ■ ■
negupyka ir nšmokeinio noreika* 

!au«. Kad* tiknneici, niekadm Jr ■'■ 
miegančio neatrasi, kada tik 

j klanai, jis vk atiakyi, kada aplš. ( / 
riksi^ jis iavęs neišjnoki.” A ,

i........ ui'i—®:

IŠSIAIŠKINO PASLAPTIS.
_________ _ , f v

-Duktė. — Mama, kur tu pirmu
' jąrtu susitikai su teveliu?

Motina. ~ Ąš pirmu sykiu sti 
tėveliu susitikau ir susipažinau 
ant šokių, salėje.

Duktė. — Aha! O aš vis daž
nai galvodavau, kodėl tėvęlisman 
-draudžia lankytis į-šokių sales.,

•'•T*' 1 -/
~ Staiistikai sako, kad ženoeiai 
ilgiau gyvena už neženoeius. Tur
būt jiems tik taip atrodo. O/gal 
jie visi ženoti; todėl jiems taip ir 
atrodo., . . r ' '

Ar Tamsta supranti moterį?
-r- Kaip kada.

. — O kada-gi?
~ Kuomet ji sako, “Ne.-5 ’ j.

— Mano moteris tiktai devynio- 
likta-

— Ą, matę, sunkumo ar kriu-1 pteM„ajams ...,........ rw>0M
jomuSmo?.- . 10. Įsigyti sau pavyzdin-

Suėję du seniai fermeriai paša- Į

— Vienas iš miesto vaikinų no
rėjo man parduoti Wodlwrth na-

ą gi ta ant to sakei?' ' Sčfansia"‘ užganėtabr mano
— Liepiau jan^suvynioti į po-1 nirčlios troškių)^ liiilęiųusų

pierą, ’ tėvynėssustiprėjimo. Ko-
-------r—f -Iki jusiį moMavynij jatis- 

iftokytojas. — Pasakyk Vincuk, mai, tokia' ir jūsų visa lau
kos gyvulys mums duoda dešras ta, teip pasakytų svetimtau- 

rtis.
Su pagarba/

| . u Jonas Kaf&liiiSy .

1337 Glyudeii Aye.? 
Baltimore, Mcl.

J - .

gą ūkį. su 40 margų 
genies Lietuvoj.. i(57ooo I

> ’ ♦

Visas- milijonas $1000-,000 
---►šitie dalvkai Šelpiant auk-

BANDYČIAU VILNIŲ ‘ 
ATPIRKTI.

'■ ‘ • /’ •• •■ - - .
Siunntt prtuk^u. kad pas iniute galima gauti visokių knygą kaip dvasiu 
l<ij taip ir svietiškų iiuo ditlžliMisIii iki mažiausių, kaip. Amerikos telpat 
ir Lš Lfeįnvus'naujausios spaudos ptiį'li* religišką-fM
kn’ingų dalykų. <Tcipos-gl užlaikau visokių patentuotų gyduolių. Kai- , 
uos jų Žemiausios. Kurie pirks nuo nuirys. goffa Hetuvlškų^ kalendorių 

; dovanų, Reikalaudami dauginus inCormuciJų, prislųskitė už du (2) ęen- 
'. tu pušta ženkleli. Kreipkitės šiuo antrašu:- • .

jona^/^Wkevičim
■ 205 Farren Avenue, Haven, Conn.
' ■ _ >

. ■ SPRINGFIELp, ILL. 
-‘ 'Z *' *

Sausio' '21 d. vietinės parapijos 
fevetainej laikė prakalbą Vaikelio 
Uezaus Draugijos įgaliotinis kun./ 

z Norhutąs. Žmonių atsilankė ga- 
7 na daug. Aukų, surinktą pusėtL 
lįtiBi. . Prakalbu vedėju buvo kun. 
yrit KerseviČius.
•?. Sausm 22 £ “buvo LD$. 101’ kp. 

mc{inis susirinkimas. ‘ Tarpe kv 
4 tų dalykų P. Stirbis davė inešimą, 

kooperacijos būdu Darbininkų 
kuopa* įsteigtų piknikams daržą.

.. Po plataus apsvarstymo išrinkta 
- Jtam tikslui komisija, į kurią iaė- 

|į43o P; Stįrbis, A.Jtepšys, AtKaz- 
V Muskas ir J. Mileris; iSiai bend- 
J ro'rtl projektą konstitucijos apsi- 
t- ėmė pagaminti _B. Gabalis^ A. 

‘ ■. Sadauskas ir A. Alekšis. Išrink- 
, ta nauja.-valdybai A- 'KariUuskas 

į-* pirm., A. Krasauskas pirm,
J. Žintelis ~Vprak ra«t., A. 

Repšys^— kas,, J. Gritštas.-—fin. 
jfaštV A. Petreikis ię A. Stanslo- 

/ yas ’kas. glob, «šiame susirin- 
į kimo tapo.priimti sekanti- naųji 
4 nariai: V.' Kasparas, J. Ądomai- 

N ’tfo, J. Kuškaili.% -*P, Stirbis, B. 
[t Kankinte, X?Cesnat M. Bįųožis, 
[h ^ Brazaitis, B. Gabališ, P. že- 

(W maltis, ąL.Mileris, J» Stasiukynas, 
Lapiuskės,.- A. Tribičius, V. Ztb 

lįavičius, A, Marčiulionis, B. Rim* 
^įlįis, J. Viticnčta, Ant Kaperis, 
| X Kamarauskas, J. Marčiulionis, 
111 Alb. Kupcris, J. Kamarauskas, J. 
iff Marčiulionis, Alb. Kupctis, K. Ži- 

feutia, K. Rumšo. Tai bent gra-

Aš esii Kanados pilietis? 
Su savo šeimyna buvau nu- 
yažiavęs į Lietuvą vakaeiju. 
Tai grįždamas atgal Kaune 
su grįžimo reikalais kteL 
piaus pas žydą. Jis paėmė 
pa^a ir vizą ir kitus reika
lus žadėjo atlikti Ar pinigus 
paėmė. Po trijų diemj neva 
viskas buvo gatava. .Gavęs 
visiw dokumentus vykstu 
per New. Ynrką Nagi ir 
pasirodo, , kad jokių1 vizų nė-, 
ra. Labai buvome nusiminę, 
nes buveine sulaikyti. Te- 
eiaų taldhnnkai buvo geri ir 
paleido vykti į Kanadą.
\ Ar ‘liatote į kokią padėt 
pas žydą kreipdamiesi gali
te atsidurti ? Ar matote žy
dit suktybę? Neikite pas 
ž^dus. Yra užtektinai lie- 
tuvių įstaigų^ ' ' . " '*

f dvynes ]&wclas+
. .■■'Į I ; ;'i --•-,-.7-. ,_- .j ~ . .- ., ■ - ■ ■.- - . -. . r- . £

A. L. R. K. FEDERACIJOS K. A. 
APSKRIDO VALDYBA .

Dvaą VadasMKun. V.. Taškoma, 
V. • J. Kudiyką, pim,-

37 FrMnklin Strect, L 
. t ■' NoHFood, Mass.

M. M. Kįbiąiiiuta tfaiftų
20 Fax Staet, x |

(* Montello, 
K. StąŠMiienČį vice-piminiukl, 
J.’ Gltaoricfe, Odininkas, 
T. Kubilius,’iždū gtobfjMk

* ’ Nonrood, Mmc.

Jei aš turėčiau, ūrba gau
čiau milijonų^-’ ’do&riiį, t tai 
bandyčiau. "Vilnių atpirkti/ 
Tuojau pradėčiau $u lenkais 

Į derybas apie tai UžVkiek jie 
Sj Lietuvai. Vilnių sugražintų. 

Lenkų finansai nusmukę, o 
jie paūžti, pabaliavoti visa
da gatavi Todėl į šitokias 

[ derybas gal jie ii* įsileistų, 
j J^i jiems tu milijono doleri! 
I neužtektų, o sakysime pik 
Į reikalautų dar antra'tiek, fai 
[lietuviai tų sumų^maii rodos, 
Idadėtų. Tokiu būdu Vil-

t
e^TRA-t . EZTRA.J

NEPRALHSKITE PROGOS. ,
•' Ką tik atėjo , iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 

Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu- 
vos sewes sunkta * \

Tie gražus ženklai yra'atvirlaiškta
fermoje, kurių eina 40 į vienų sųsiuvinį. Kiekvie- 
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirų mies- 
ų, pilį, apskritį, Lietuvių Valstybę ir. kaip ku-. ;||S&Xla^as'ri“ i&ilžL 
įduos mūsų tautos didvyrius, štai tų istoriškų žen 
klųreikšme: \

1.' Li^uvo* šenkL-0ta
| /2. ienhiW ienHl-Meška

8. Gedin^o ienkL—Stulpai 
A Vytauto ženkL—Skydas.

i
 5. Vilniui. ,

e^ KaiuiM. - -

> - 7. Gardiruui. -
, 8. itautiiU. r

0. Marijampolė.
10. Genmainyi.
ll.TdM

, 12. JurburkM. 
•13.AHėWW.

1A. AriOfM*.
■ 15. Kuntava. '

18 Rodflni. 1 ‘
1L Rietavą®.
18. Alytui.
19,B*btai.
še.- Ai®«*.

g
>21

B ' 
O*H
ta

| - dento paveikslą
E . Š. Lu B. KVA.išleido 1923 metams nepairas-- 
■g*- tai gražius sieninius kalendorius su iiįįT&t&8 
Įg ; PREZIDENTO A. STVLGINSKO 

B ]Ę£

•ĮM į - . _ ' c '
O f Dabar vstiek Lietuvai daug 

ou < K atsema kariuomenės užlaį-
- Skirsnemunė kymas. Lietuva karo stovy

je su Lenkija. ; Be didelių'22. Baisogala. 
23i Vilkaviškis. 
2A Kalvarija.. 
25. Ihuvbnižkiss, 
28. Pūnia. 
27.Suvalkai.

. 28.BW
, 29. Reiitii&L « 

SO^teduv*.
31. ViMm
32. Žiežmariai. 
3& Ktodateiai. 
M/Maifiogala, 
.36. Lyda* 
Se.JUalUi. ”

* 87. VidKnimi . 
. 88. DaU$at; ■ 

Š9. Plungė 
40. Balninkai.

S, L. K K. A. nųriams ir ^Garso.’1 skditytojūms 
kždėndoriar jau Msįųsti. Kadangi kalendoriai be
galo švarko ir be fo gražūs,, atspausdinome jų | 
ekstra Meta tūkstančių, norėdami,. kad ir Tams- ’ 
tų giminės, d£augai, bei pažįstami turėtų progos ’ 
įsigyti Sųs-nio kalendorių. *1 ' , ]

Kalendorių gauna tik Sus-mo nariavir ^Car- ] 
sun skaitytojai.’ Todėl* Tamsta tuoj prirašyk prie i- 
Susiną savo pažįstamus arba !
jiems vienienis metams, gi .mes Menu
lius jiems dovanai išsiūntinėsiine^ V '.

* PASUOK UETPVOB 
/ , Į LIETUV4,

■ Kiekvieno lietuvio namtiosė turi būt' Lietuvos 
prežidento jMveikšJas. Begalo svarbu, kad ir Lie- 
;tuvoje visur jis rastai Todėl, Tamstos, žinoda* 
mi. kad Ljetuvoje<smiku ;žmonėms įsigyti patiems 

g tų, ko jię trokšta, būtat.sayo-yalstybės prejeidėn- ’ 
5 to ųtv|džclų turėt namuose, u£prcniunepiiok gimi- 
g p^įstamiems itvdraaį/am^ Jmetuvujb s>Crdr-
g \ sa*f vieniem metams, o mes jiems pasiųsime ka- 

B®' / tenderių su Lįituyos ptaidento pareikšta JPa- • 
daryk tų malonumų .saviemsiems, - o jie Tamstai bus 

labai dėkingi ir niekuomet nepamiTsl 
|| H Garso’* preh^nieratn Livtavoje $:L0O* ; 

| , < “<.'.tM.s-.t6'-’ • . * •
1 Si2S^.XbtthSir«et, BroolSlvn,^

K31IU v ; ' *_1 v'
išlaidų* visvieu Lietuva Vil- 
[ niausnegaus.', •

J! Teigi "Vilniaus lenkai ne- 
o norėtų liž pinigus perleisti 

• fl; Lietuvai; tai aš tą milijoną
H dolerių pavesčiau Lietuvos 

.S [Krašto apsaugos ministeri- 
S jai sunaudoti prisirengimui 

Vilniui atgauti. -

MILIJONAS BOLERgr
• ":■ LIETUVAI. ■ -:

Labai džiaugiuos^ kad mu
sų- ^Darbininkas'r progre- 
sųo,ja ir sumano, daugiau į- 
vairumo skaitytajam’ ir 

bpup kam nemažai naudos. 
[Tai kvotimas musų subron- 
I diipo. . ■

Kad atsirastų toks malū
nus žmogutis ir duotų man . ♦ !.*■ • • *1 1 ‘ . .4 M W w . *

&
I

. senai įgavome nąujį tų albumėlių sųuk’'
ttnį ir gavę pigiau parduosime pigiam- dabartine 
'jiį- kaina \ms We*. už vienų* Agentams duųdtunę 
. 50%. LB•% nariams 50c. t Pinigus siųskite

’ v * > J’ t '

)MW1W1WWM «

l

i
________ V-..'........... .

I •* '*’*’••* V '
milijunų dolerių, tai aš štai |QĮQ|{3i£|OI9M3ll^

» ‘
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' JSt- 
ąmžihąja nare Šv. Ka- 

iero Draugijos ir įmokė- 
Tai žvnii katalikių- 

odos rėmėja, kuri tu
šavo reikalų, vienok 
ėjo gausiau paremti 

Kazimiero Dr-jos ir sau 
įstatyti amžinąjį dvasiš- 
^paminklą,, sektinas ir ki- 

s pavyzdis. Remkime 
ąją sapudą Lietuvoje ir 

Čia Amerikoje4 “Darbinin
ką,” “Garso,” “Draugą,” 
“T. Baisa,” “Vytį,” “Gied
rą,” “Moterų Dirviį,” “Lai
vą,” “Meilę,” tai mūsų ti- 

į kyhinio ir tautinio susiprati
mo Ragintojai ir gyvybės — 

'■ pulsai;tie kataliikškosspau
dos pulsai, budės ir patie s 

' katalikikoą visuomenės pr- 
į ganiznm stipiybę arba silp

nybę. Todėl jatiskime ir 
t dirbkime.

G, Grabijolienei, reiškiu 
F ‘ didžios padėkos ir pagarbos 

žodžius.
Pr. Mizgh’das, Šv. Kazi

miero 'Draugijos Jaikraš-- 
, Čianis sustiprinti davė $10-, 

Kūdikėlio Jėzaus Prieglau
dai $5. Didžiam, katalikiš
kos spaudo^prieteliui tariu 
padėkos ir pagarbos žodžius, 

Kun, P. kašcial'as.

BLAivrxi*tKŲ
' VAKARAS.

Nedėlioj, vasario 4 dieną, 
l’obažnytineje Svetainėje 
aut Penktos gatvės, Blaivi
ninkų jįcnopa rengia nepa
prastai įdomų ir margą 
programą. J*radžia 7 vai. 
vokam* Meldžiam visuome
nes -ncsivėhiotų- tai hns vi
siems geriau.

Programas susidės iš šitų 
dalykų: Teatrališkas veika
las, pirmą kartą scenoje bus 
perstatytas iš Lietuvos gy
venimo, “Kova BlaiYninkų 
su Žj’dais.” -Teipogi bran
gusis svetys kun. P,. Kančiu
kas pasakys^ stebuklingus 
vaistus nuo girtavimo. *0 
viena helamiitoga. blaivinin
ke parodys kaip ji iš , prie
vartos turi daryti munšaimj. 
O gerb. Dr. Landžius yra 
tikras blaivybes ąžuolas, tm 
jis bus teisėjas ir. nurodys
šas yra naudingiau dėl svei
katos, . ar girtybe- ar blaivy
be. Tai meldžiam gerbįamos 
visuomenės skaitlingai atsi
lankyti, ' a grįšite namon 
linksmi visi.' >

Įžanga bus prieinama.
Rengimo Komisija'

*

• 4 4

I

5.00
2.16
2.00
2.00

dar p<i8ėjo kolekią daryti 
klaipėdiškių reikalams, tai 
vakaras užsitraukė iki 12 
vai. Klaipėdos reikalais į- 
spūdingai pakalbėjo gerb. 
kun.rK. Urbonavičius.

Klaipėdiškiams paremti 
aukavo šit*:
Gerb. Kun-. Urtan&viffiui. $10.00 
A. Valevičiūte .. 
Petro* Mitus ....
J. SidlauMkaa ... 
A. JaMnrtuut ....

Be ąi.OO: O. Navickienė, O; Čit- 
k&UftkicHč, . A, AlgerbonavieienP, 
M. G<bnmieiif, A. Andruli#, J. 
PrtrauakaH, J. Deringaitč, J, Zai- 
kiH,. H. Danieliua, T. Žukauskas, 
A. ICadrskaK, A. Rusienę A. Ru
dokienė, K. Baltuškiene, S. Stepo* 
navičiuHf M. Mačiuliene, A. Ja
nuškevičiene* A. Ąukštikalnaite, 
D. Tfrhdnavičiusi, M. Barauskas, 
P. Sakatauakieiič, A Kmmienė, 
V. Galiaekns, P. Budmlienė, 3. 
Kavolius, K. Kiškis, O. Jankaus- 
kienč, V. Grudzjnskas, A. Kai-.

------------- ‘

r A. f Ate 
MARIJONA 

F K it. O .V I E N £

Mirė sausio 22,
W » « 4 « -

% ‘
Tarnauju Lietuvos armijoj nuo 

1019 ui. spaliu infŲt sio 1-mos die
nos ir 6 mfncHius buvau užlaiky
tas kaipo puskarininkas, Lap
kričio mėnesi 1922 m. tapau pu- 
liuosuotas nuo būtinos turnyutvs. 
Bot dar pasilikau tarnauti savu- 
norin. Aš ir-gi turiu Amerikoj 
giminiu, bot tik nei vieno antrašu 
nežinau. Taigi norėčiau susiraši
nėti au giminėmis arba pažįstu- 
mais. O nei jie visi apie mane jau, 
užmiršo, tai atsišauki! nors jūs so. 
sutes lietuvaitės. Atsakymą duo*, 
siu kiekvienai ir galėsiu aprašyti 
Lietuvos ginėjų gyvenimų. Tai-gi, 
rašykit sesutės, lauksiu.

5-į pėrt. D. L. K. Keistučio 
pulko Ūkio kuopa, KrištapaviČiua 
Jobm, Lithuania,

Indomiansias ir svarbiau 
sias lietuviams šių dienų įvy-*- 
kis yra Klaipėdos Krašto su- 
sijungimąs su Lietuva. Da
bar visi ndrėtų pamatyti 
kaip išrodo Klaipėdos mies
tas. Kaip sykis uDatbinin- 
kas” turi Klaipėdos miesto 
Albumą. Skubhikites išsi
rašyti. Kaina 50e.

Nedaug teturime.

“DARBININKAS”
326 B’vsmy, S, Boston, Mass

K

Mirė sausio 22, 1$29, So. 
Bostone, Mass., palikdama 
dideliame nuliūdime savo 
lyrą Karolių, keturis sūnus 
ir dvi dukteri. A. a. Mari
jona buvo sukakus 55 metus. 
Paėjo iš Vieėiinių kaimo, 
Daugų parapijos, Alytaus 
apskričio. Paliko taipgi se
serį Petronę Mikailionienę 
Lietuvoje, brolį 'Juozą Ja- 
sionį Ho. Bostone ir seserį 
Oną Banffatienę Chicago, 
III. - *

Laidotuves buvo su šv, 
Mišiomiš iš Šv. Petro lietu
vių bažnyčios So, Bostone, 
sausio 24/1., Į023.

Jauniausią dukrele. Mari
joną paima auginti veliones 
sesuo Ona. ?. • \ <

Nuoširdžiai / Tlėkt^C l 
siems dalyvavusiems a? 
Marijonos laidotuvėse, 
patingai tariu . ačiū gerb. 
graboriui PrJ. Akunevičini, 
So. Bostone, už jo nuoširdų 
velionei paskutinį patarna
vimą.

Lai a. a. Marijonai -bus 
lengva svetima Amerikos že
melė, . ' '
. Nuliūdusi sesuo,* *• ' * *

LUU

I

svečią

paau-
Bonas

Toliąns buvo įr naujų su
manymu. Nutarta rengti 
šeimyniškas vakarėlis, ati
darant naujus kambarius, 
nes yra paimti ant 7-tos gat
vės. parapijos svetainėje ir 
nutarta pakviesti musų di
džiai gerb. kleboną knu. K. 
(Jrhonaviėni ir gerb. 
kun. P. Raščiuką.

Nutarta tą vakarą 
koti Ij. L. Paskolos
$100.00 Av. Kazinuero Drau
gijai Lietuvoj ir bus inteik- 
tas gerbiamam Draugystės 
atstovu/ Kun. P, Raščiukui. 
.Minėtas vakaras j vyks vasa
rio 13 d. š. m., tai yra Užga
vėnių vakare. Tie,' kurie, 
norėtų dalyvauti, minėtinu 
‘vakare, tai turi bilietus pa
sipirkti išanksto pas šiuos 
u ari ils: V. Mėdonį, A, Ben- 
doraitį, K Švagždžiutę^ A. 
Kiburiutą ir. kitus Vvčhi na- 
riitH. Gali užsirašyti ir pu* 
šaliniai.

» / ■ " - ’

TEATRAI.

« - FORNIŽIUOTAS KAMBARYS.
Pnrnndavojlmul ruimas vienam nrlm 

dviem ar su pinta Mmynit. Ateikit 
nnllnret tint šito adresu:

; .T. ItUPEIKA,
200 Immdivny, gauth Busfon, Mase.

‘ (Trečias migSttrs)

-----------------4~—.. ■

feV. KAZIMIERO R.-K. DR-JOb 
80UTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRASAI. <

IURMININKAS - VI. P nukils Ima
SO Ė Street, So. Boston, Masą 

VICE-PIUV- — J, Jartišn,
•140 E. O-th St, So. Boston, Muša 

PROT. RAST. — A. .Tanušonis,------
142GColnmbIn Ibi.,S. Boston, Mas* 

IŽDININKAS — L. Švagždis, 
1 111 Bffvren St, So. Boston, Masą
TVARKDARIS — P. Laneka, .

m E. Eifth St, So. Boston, Maso. 
DRAVGĮJDS unrafias reikale

. 366 Bronihvn.v, So. Bost<m, Mus* 
Draugija savo susirinkimus laiko 2-to 
nedPi<lien| kiekvieno mėnesio 1-inn vnt 
po pietą, parapijas svetnlnfij, 40Ž K 
SaventU St, So. Boston, įtas.

■**

Dt. i. J. GORMAH
1 v

/ KGUMAUSKASį

DAKTI8T Al
70b Krta Monirtio, Mm*.

(Kampo Broad SkX 
TtL Brockton 1112*W.

1

VL-

a.
Y-

AUKUOTOJI. 8UĖASAS.

Sausio 28 d. Lietuviu Sa- •• 
lėj prakalbose klaipėdiš
kiams paremti aukavo Šie-. 
Alseika ir Mikailoms..... .$10.00 
, (ReaLEstate agentai) 
Petras Kiburys 11.00
Vincas KaliŠins .... 
Alf. ftedimavieius .. 
Ž. Strašinnskas .... 
•Ona Ivaškevičiene ...
J. Mik*lionis ... 
Juozas Gailius , v 
A. Ząlieekas ..... 
M. Venys /... • •. 
J/Kamaliutė .... 
Petras Bolys . t.. 
V. Šliakys ...... 

■I?. Gudas ....... 
~A. ^emerivuška^ 
A. Lengvinas ...
A. Jankauskas
K. Songaila L.
A. Songaila,,.. 
Kabalinskas ..... 
J. Gliiįeckaš.....

PINIGAI PAŠIįTSTL

Kaip liujūrta, buvo Bosto- 
jio lietunų Klaipėdos Ko
miteto aukas siųsti Variau
siam Klaipėdos Gelbėjimo 
K-tui, per Tarptautinį Ban
ką -Kaune, tai. taip ir. pa'da- 
ryta. ‘Kablegrama ištokia:

“Išmokykit $350 Vyriau
siam Klaipėdos. Gelbėjimo 
Komitetui per ’ Marteną 
Tankų, Vilių Šąulinskį 

Bostono Klaipėdos. K-tas? ,
Jrpn^?,/l°nas Kazmauskas*

Pinigus sudėjus surink
tus Lietuvių? ir. pobažnytinė j 

f celė Jonušaite, įsirašė amži-jsa^'> padengus, išlaidas, li- 
naja nare Šv. Kaizmiero Tai $3.05 buvo

■ DKTOgįjoš ir paaukojo L. L. suMtidotos j^sfantimo K-
Boiuj sf50_ su visais lino- sottls pateigti. • 

Sftueiais. . ' ‘ ! . . EErRKĖlfs ŠU&RlS.
Gausiai Rėmėjai kuteli- \ * “.z.

k kiškos literatūros reiškiu Ji- Girdėjome, būk Jonas J.
tižios padėkos-h* p?agaivhoslB<»iianas. Lietuviu Prekj? 
žodžius* - . ' ' | k°s B-vės prezidentas grįžta
*“.' V; Kun. I\-Kašeiukas. Amerikon 'laivu 'Atarėta-

' *. _.• ■■■ nia, kurs pėtnyčioj jau bxis
VAŽIAVI3IAI BAETie ptevYotke. 
AMERIKOS LINIJA. ■, . ~ČA&aKA. •

Kaipo .Bostono. Lietuvįų
_ . 1 . - _____ i . . * 4-

1 , .

Brighton, Mass. — Eniilį- 
-Vieląvičtuįė įsirašė -amžU 

aja nare Šv._ Kazimiero 
Išaugi jos ir sumokėjo $35. 
SJįele rėmėja katalikiškos 

(los, tariu Tamstai • di- 
padėkos ir pagarbos 
s. .

KiUhP.KasHnkas.
,x
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P. Karvelis \...... 
A. Sabaliauskas ...
A. Pranckevieius ..
Aldona, Povilas ir-Stasys 

Jvaškevieiiikai
41

4

k

».

•. r

«

>1
r

v*.

* <

*

Jj-aškeviciukai ;
A> Šalna
>L, P. Tųįnila ...
J.. Galinis
J. Grubinskas ..,-v
J. Svirskas .....
K. ValiuŠis .....
D. Pažeremėkas .... 
Elzb. Višinskienl . . 
Ad. ZeneviČius ..... 
Jonas Vaitkus ...... 
St. MockieneJ
J. Matulevičius ‘.. .

Po $1.00: Jonas Lefktus, Petras 
Žadikis, Petras Stanys, V. Am- :• 
brož.as, V. Kibuvys, V. Remeika. 
V. Balinkonis, T. Jakavonis, w J. 
Pertauskas, J. Ma^alinskas, - B.' 
Adomavičius, G, Pečiulis, A. Ivaš
kų, A. Bukota, J. Akalauskas, J. 
Vaičiūnas, A. Kavaliauskas, SL 
^ukas, V. Litukauskas, Ą. Rim
kus. K. Prątapašy adv^Šahia, L. 
J.' Stasmlis. J. šlimas, Jurg. Ku
kis, Dom. Ambrazas, Juoz. Andri- 
liūnas, JiU'g? Glazaųskas, juoz. 
Rudzinskas, Jurg. Salaševicius, 

“ Fr? Gerulskis, Andr. Žarkaųskas, 
Juoz. Vaičiūnas, Petr. Jakavoius, 
FeL Alekna, Juozas Kesys, Vinc. 
Jankauskas. VL Batevičius, Joti. 
Grigaitis, j. Palionis, Jom Žilinsi, *■ <ė• * .
J. • Tumasanis, a Y. . Stakutis, J. 
Andriliūnas, A. 'Baniulis, T. Fie- 
1‘avičius, K? Vadluga, . J. Songai
lą Baranauskas1 Kaz.. Vaitkevi
čius j., talkus j, Kuclrevičms 
J„. Jttga A„ Šapalis D., Me.slis 
A., ATaržinskąs Petras, Stukas H.r 
takas J.-. Sukikas P., Auskitis 
Jonas,1 Stanaitis Povilas, Balčiū
nas Vincas, Žilinskas J, V., Ta- 
>WvįčįusFv;VFe>tfiėięK,-AiiU’. 
nųvieius Rayadautfkas »L} j; 
Lokys,> V. Jankauskas; V. Pa
plauskas, J. Lapinskas, J. Valen
tas, ’J Vargelis, A. Benčbvoraitis,
K. , Plioplis, AP, Butkevičius, M. 
.Petraitis, J. Kvirbalfe. A. šapa- 
jis, P, Apšiegn, E. Germanavi
čius, J. GŲvidis, St. Kantautas, 
J Kapoeiūhas, (V, Vačmlis, Naū* 
džiūnas Kaz., Zinkevičius P., Btt- 
ja Silvestras, Žilinskienė, Dnm. 
Pakertas.

>*3.00
. 2.00.
. 2.00

OnaBauffatienč'

SUSIRINKIMAS:
I-' .

' Sausio 23 d.. įvyko susirin
kimas L. Vvčių 17-tos kuo- 

į x *■ I

i pos savuose kambariuose. 
rBųsh‘mkimąąiidare.. pirm.

A. Bendoraitis, užrašus‘pėr-7 
skaitė rašt. p-iė^kol, Motie
jūnaite. Užrašai tapo, pri

gimti vienbalsiaį.
J *Po tam senoji valdyba pa- 
, sitraukė i» nauja užėmė vie- 
j tas, kas bipi1 sutikta gau- 
) siu delnų,f plojimu.4 ’
l Po tam sekė senos valdy

bos'raportai. Pasirodė, kad 
valdvba nenuilstančiai clir- * > 
bo, nes iždas yra gerame sto-

Sausio 28 d. L. Vyčių 17 
kp.. surengė vakdrą ir buvo 
užkviesti minėto vakaro pro
gramų! išpildyti L, Vyčių 18 
kuopos artistai iš Cam- 
bridge, Mass. Buvo suloš
tas- gražus veikalas^ “Ponas 
ir Mpžikai?’ . Veikalas išė
jo labai gerai, lies aktoriai, 
savo užduotis atliko koge- 
riaušių,

Pertraukoj gerb.- l^lebdnas 
kun. K. Urbonavičius pasa
kė prakalbą „apie reikalą 
šelpti brolius kląipėdjškius. 
Paaiškino, kaip yra reika
linga Lietuvai Klaipėda ir 
jos priepl auka. Ragino, kad 
visi šelptų ‘ kiek išgalėdami. 
Tuojau buvo. padaryta ko- 
lėktadr tapo surinktą $57.20.

Žmonių buvo neperdaug.
Svečias.

l
N

c

4

1
•. 4 .•» ' k» j» f

y.
4- •?*♦

W<VV ; - - •

'2.00 vyje, už ką uplūikč mio iia-
.2,00 Tiij. pagyrimą.' gausiu delnu

2i00 plojimu. Toliau būvu šviųS 
^j|Styta kuopos. bėgantys tcl- 

2.00
■2.00
2.00
2.00
2.00

"DARBININKAS” . pasiauto 
Lietuvos Darbo Federacijai kny
gų už $5.597.50. Už tas knygas 
“Darbininkas” laukia iš visuo
menes atlyginimo. 'LDS. kuopos, 
LDŠ. nariai, mūsų prieteliai, ka- 
talikiškos spaudos rėmėjai priva 
1q kiekvieną progą tam tikslui au
kų rinkimui sunaudoti. *•

' « 1 ■ tJ\

, ’ r

• ■ t ■

.- 7 t------ , f ’*.

t UM MPI MŪS LIETUVOS TĖVYNĖS
f - ‘ GYNIMO NEKUUr,
B .3 ■ ■ ■

KAM BRANGI MŪS TĘVŲ, BROLIŲ, SESERŲ LAIS- 
g VfiS GlhfEJA LIETUVOS KARJUOMENB, tas tegul 
g sau ir savo giminems Lietuvoje užsisako lSSS metams sa- 
g vaitini laikrašti ,
IK ’ ‘ ‘ '

i 
įi ■

B M B
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“KARYS”
“KARYS” rašo nė tik. Lietuvos kariuomenes reika- 

ilais. ’ bet duoda daug’ žinių iš visos Lietuvos ir iš: uzsie- • ’f 1 - Y : r. ,
mo. , ’ . • '

“KARYJ” randasi Lietuvos kariuomenės paveikslų, 
reginių, . Įvairių apysakų, eilių, juokų, ir tt

'“KARYS” vienintelis-Lietuvoje laikraštis, kuris, rū*’ 
pinasi jaiuiUomenes kūno laviriĮimt ir paduoda daug

. SUOKTO žinių iš Lietuvos ir užsienio. Sporto skyrių 
“KARYJ.” veda spQrtiniitkąi---sp^cialistai/ •

“KARYS” savo metimams prenumeratoriau^ duoda 
•lovanai‘priedą - ' - ' . •

‘WiyKALEND(jR!US” 1923 M.
“KARIŲ- KALENDORIUJE” bus paduja daug spe- 

eialiu^ žinių.
‘ ‘KARĮ” redaguoja Kapitonas RU.SEOKAS, buvęs 

Steigiamojo Sėimonarys; • -
‘‘KARIO” kaina metams 2 doleriu, pusei metą—

: idol. - < . .... ./ • i’: ’
:■. ADRESA8: Kaunas, Laisvės Alėją 12 Nr. “$ARI(>” 

e Adininisttaciją. x t
1 AMERIKONE! Pats .užsdsakyk ir., savo girtinoms . 

Lietuvoje, užsakyk mūs Tėvynes gynėją lailpuštį “KA-
h RĮ1 padarysi ir sau ir kitiem* naudoti! I 4 >
/ įžymiausią jų mūs. kayiuųmonča ;dvąrioR pajėgų pa-
į Ktangomis -bei darbais eina žytnus duničnesinis KARO * 
į MOKSLO LR iaTORUOR žurnriM /

*
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DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

1B0ST0N, MASS.
PIRMININKAS Vincas. ZalCckus. -

81 Mercer Šių So. Boston. Mass, 
VICE-PIRM. — Antanas Pastolis,

. 146 Bowen st. So. Boston, Ma«s. 
PROT. RAST, — Antanas MaceJuims,

450 E. 7-th St.,. So, Boston. MnsH. 
FIN. RAST. — .Tuoz. Vtnkevlčiifs.

169 W. 6-th St; So. Boston, Masą 
KASIERIUSAndrius žaifeelam.

,307 E. 9-th St., So; Boston, MnSS. 
MARŠALKA ^^ktoras-ĖKkls,... .v.

209 E. Cottage St., Dorcliester.Mass. 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus kas pirmą ne<1Pt< 
(liepi kiekvieno mėnesio po No. 694 
■IVafelilngton St, Boston, Mass., 6-tą v. 
vakare^ Ateidami drauge Ir naujų r n- 
jdij- su savim at si veskite, prl^ musą, dr* 
Jos prirašyti. ’ '

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.
Ęlzb. MieTriikienė, pirmininko, 

.<■ - 44 Cedar St, Hartford, Conn.
C. Lablckienė, vice-pirmininke,

901 Sheldon Street, Hartford, Conn. 
I'. Lablckienė, Iždininkė, ;

44 MmllSon St. Hartford. C<>nn.( 
: Marijona Kiifkauskaitę. fįn. raštininkė, 

. 16 Atlantlė S t, ■ Hartford, Conn. 
R. Pundssienč. prot raštininkė,

19 IValcott St./ Hartford, Conn. 
' šios 'draugijos .susirinkimai būna kas 
: antrų nedėldienį kiekvieno mėnesio,’ 
bažnytinėje salėje. • 
•■>, ■■■ ■■___ _____ ------------------------------------- :________ i—

- Tet So. BcrtM MH 
DR. J. C. LANDŽIUS
IJfflTUVIB GYDWT4S IB 

CHIRUBOAS.
Gydo aitriai Ir cbrouilkuti lig** 
vyrą, motetai ir valką Hgwrt» 
nuoja kratiJa.ipjavdalui, ilaptuat 
Ir tą savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimus lalfckafi kitur gyvenan
tiems Adresas;

506 BROADTOAt, 
BOUTHBOSTON,MAB8.

; . (Kampai G St Ir Broadwy)' 
VALANDOS: 9-H, 2-4, 7—«
MMBBBiBHBa&aaKiBB

Tet So. Boiton 838 
LIETUVOS DANTISTAM 

DR.M.V.CASPER
> (KASPARAVfčIDB)' 

Laikinai perkėlė ofisą, po JBfo. 
42$ Bboaw1t, So. Bobtoit, Mam. 

O/i«o Valandos; , 
Nuo 10 iki 12180 ryte ir wt& IdlO 

iki 8 Ir nuo 6:8011d. 9 v. vak.
Ofteas uždarytas subatos vaftarate 

ir nedaliomis.

____ . -............ - _. ..

10 Metą South Bostoną

DU H. S STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
199» W. BBOADWAY

VALANDOS: Nuo 9r. Iki 7 ▼« tat 
^=3ssKS=S^^iss: .-^r- ą i4i<"R . ■ v

I
Tel. So. Boeton 27^

J. MAC DONELL, M. 0.

Galima mtsikdlMti ir lietucUM. 
Otibo Valaitdob : 

Rytate ik! 9 vai. Po pietų mw 1—< | 
Vakarais nuo 6 Ud 9.

6M Broadway, 8o^ Bortas.
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į! ISSIRASYKI ’ E 1923 metams
“TRIMITĄ”

__ . . “TRIMITĄ^” yra nepartinis savaitinis laikraštis, ŠaUr-
Ilių Sąjungos leidžiamas. Jame gvildenami visų tikrų^Lietu- 

vos piliečių bendrieji reikalai ir klausimai Iš plačios savai
tes įvykių apžvalgos “Trimite” skaitytojas, kitų laikraščių 
nukaitydamas/ gali pakankamai apšipažinti su. Lietuvos gy
venimo ir pasaulines politikos svarbesniais įvykiais, ^‘Trimi- 
tas” drąsiai kovoja prieš visokius Lietuvos išgamas, šnaudo- 

. tojus ir neprikĮarsomybės priešus.

“TRIMITE” dedama šiaip gražių apysakėlių, • istorinių 
įvykių ir įžymiųjų.žmonių gyvenimo aprašymų, straipsnių,’ 
eilių, retų ątsitikimii ir mokslinių išradimų paniinvjimij, plo 

šiai rašoma apie sportą Įr tt . . *. ■
“TRIMITAS” rašomas lengva ir mažamoksliams lengvai 

suprantama kalba. -Ypač tauomenei “Trimitas” stengias kū
ju tikru draugu ir patarėju jos organizaciniam, Tevynčs gy
nime, Adsuomeniniam ir kultūriniam darbe;..

“TRIMITAS eina kas savaite 32 puslapių knygelėmis. 
Jo karną Lietuvoje—metaųu^.7 iii. 5ūcentu? pusmečiui4litai? jį 
s trims mėnesiams 2 lit. 2^ eent\, atsta'as nuineris 20 centų. A- 
m'erikoĮe : metams 1 dol. 5(1 centų, pusmečiui SO centų. Atski
ras numeris'5 centai. r' . . / .

Amerikos Mrtuviąil •• WBMOTCT' ‘*TRINttT4” 
Amerikoje ir savo giminėms beį pažįstamiems Lietuvoje!'

Amerikoje “TRIMITU” galima užsisakyti: j) per L. ; 
Šaulių Atstovą. Adr? A. žemaitis, 3251 8o. Malsted 8t., Chį- 
cago, I1L 2) per ta Norvydą, 38 tark Rmr (Room 81G) Ne# 

York City. 3) L. šąulių Rernej f Būrių Valdybose ten kur 
yra susidarę. ’ , d . .

TRIMITO” Redakcijos ir Admtaiitrartjoa adraMa:
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Mavau, Laisvės Ateja Nr. t& •?
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