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Katalikai turi suprasti, kad jų 
aukos ir pasišventimas dėl katali- 

■ kiį spaudos sustiprinimo bus.ma- 
lupesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai; mes 

• negalime tikėtis sulaukti spaudos* 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 

•? .rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai,^tu-^ 
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu. ___ •._____
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Organo* Amerikos

Rymo Katalikų Švento 

Juozapo Darbininką 
'Sąjungos.
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NAUJAS LIETUVOS 
KABINETAS.*• ’

WaMeinc/ton, D. C., birže
lio 30j 1923 (L. L B.)—Nau
jo Lietuvos Ministerių Ka
bineto sąstatą yra sekama:

. Užsienių Reikalų Aliu. — 
Galvanauskas, •

Žemes Ūkio — Krupavi
čius,

Susisiekimo — Naruševi
čius (kurio sutikimas, dar 
nėra gautas),

Teisingumo — Tumėnas, 
Vidaus reikalų—Zaikaus

kas,
Krašto Apsaugos ~ ŠIL 

žys, ' • .................. ' -
Ęin., Prek. ir Pranu 

Petrulis,
Žydų Reikalų — Rosen- 

baųmas.
Naujas Ministerių Kabi

netas šį vakarą paties Sei
mui savo deklaraciją.

KARALIUS DAR 
REIKALINGAS.

London. *— Darbininkų 
partijos suvažiavime buvo 
pasiūlyta rezoliucija, paša
linanti monarchiją. Po dis
kusijų nutarta? rezoliuci
ja atmesti. Pripažinta, kad 
iš karaliaus nieko bloga dar
bininkams nekila. Vienas 

. iš darbiiūnkii vadų Lans- 
burg pasakė,. kad jis manęs 
monarchija ir aristokratija 
.įiubiedniiiusi žmones. Bet 
paskui įsitikinęs, kad tą pa
dare kapitalistine sistema. 
Sakė, kad ištikus socijalei 
.revoliucijai, žinosime, ką 
darytį su karalium, karalie
ne, prezidentu ar kitu kuo.
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LIETUVOS DELEGA

TU A PARYŽIUN

IVasliington, D. C.,* birže
lio 28, 1923 (L. I. B.)—Lie
tuvos Delegacija Klaipėdos 
reikalais iš Kauno išvažiuo
ja i Paryžių.* ,

DĖL ŠVENTES.

Dol pripuolanČios atei- 

nmuHą^eredąJliepos A.d^ie- 

prigTilmybes. šventes “Dar

bininko”, ofisas bus uždaiy- 

tas ir ketvergiais numervs 

dėl tos priežasties bus pra

leistas. .

KUMŠTININKU SUSI
RĖMIMAS.

' _ . ....j.. .' *■
’. Liepos 4 d. įsiiėlby, Mont.

Įvyks nepapri
Susirems gai 
minkai. <’* v’ - . .

BANDO SUORGANI

ZUOTI.

APIE DARBININKUS IR 
KAPITALISTUS.

New York. — Prasidėjo 
nauja kampanija suorgani
zuoti bankų darbininkus. 
Kadangi New Vorke yra du 
darbininltų bankai ir juose 
Icnygvedžiai, stėnogfafai ir 
klerkos geriau apmokami, 
negu kapitalistiniuose ban
kuose, tai spėjama, kad li
nija sutverti bus lengvai ga
lima.

GIMĖ MAŽIAU.

■Washington. — Skaitlines 
parodo, kad 1921 m. gimi
mų Suv. Valstijose ant 1,- 
000 gyventojų buvo 24.3, o 
1922 m. tebuvo 22.7. Miri
mų skaičius irgi truputį pa
didėjo. 1921 m. buvo .11.7

omirimų ant tūkstančio, 
1922 m. buvo 11.9.

NUŠOKO JUREN.

■.New Yorki -—.Aut laivo 
Norfh Land, plaukusio iš 
Bostono i New Yorka, ištiko *r -* *-Z
nelaimė. Nežinomas žmo
gus, . priėjęs prie grupės 
mielaširdvstės seserų, pasa
kė: “Štai mano paskutinis 
doleris. Rytoj man jo ne-

* reikės. ” Tą taręs paliko 
. dolarinę ir nustebusias sese-
• ris. Netrukus pasigirdo 

šauksmas: “Man over- 
board!” Laivas apsistojo, 
bandyta rasti skenduolį, bet 
nepavyko.

V

Helena, Mont. — Drez. 
Harding. čia pasakė, prakal
bą apie santikius ir teises 
darbininkų ir kapitalistų. 
Sakė, kad jam užėmus pre
zidento vietą, kapitajistai 
apspito jį, reikalaudami su
varžyti darbininkus, pagel
bėti nukapoti algas ir iš
draskyti unijas. Iš antros 
pusės kaikurių pramonių 
darbininkai savo perdide- 
liais reikalavimais varėsi 
prie kompanijų subankruti- 
■nirno. Tokioje’ padėtyje at
siradęs, prezidentas pasi
rinkęs vidurinio kelio. Nei 
vienai pusei nedavęs per
daug geliuoti. ■ ' .

KOMEDIJA PARLA

MENTE.

London. — Anglijos."" 
iamente Lady Astor suvai
dino komediją. Ji yra par
lamento atstovė ir buvo me-«
susi bilių., djuiidžiantį par
davinėti svaigalus jauiiuo: 
liams žemiau 18 metu am- te 
žiaus. Sir Frederick Kau
bury kalbėjo prieš tą bilių ir 
išsireiškė, kad moterys že
mesnės' už vytus* Tada 
Lady Astor šoko ir pradėjo 
kalbėtojui brazdinti šonkau
lius kumštimi. Visi atsto
vai pasileido juokais. . f

VOKIETIJA SU RUSIJA 
DARYS SĄJUNGĄ.-

Derlynas. — Čionai patir
ta', . jog trumpoj ateity bus 
sušaukta, konferencija suda
ryti V okieai j os—Rusi j os— 
Pabalti jos valstybių sąjun
gų arba santarvę. Konfe
rencija turės įvykti kokiame

sta ■pramoga, 
šieji kumšti

ninkai. „ Čainpionas Jack 
Dempsey, gnrsus visame pa
saulyje ■kumštininkas,, im
sis su Tom Gibbons. Už su
tikimą stotį i MimŠčiavon
Dempsey gaus $310,000.

Gibbons nieko neims.* Jis 
tik tikisi Dempsey’o karūną 
gauti ir nieko kito.

Iš visų Amerikos kraštų 
sportininkai kęliauj a į Shel- 
by,_ Monį paihatyti istoriš
ką sušir.ėmimą. Nuvyko 
teip-gi lietuvis Billy Miške, 
garsusis kumštininkas, kurs 
ėmėsi su Dempsey ir su Tom 
Gibbons; Billy Miške pasa
kė, kad Gibbons nugalės 
Dempsey. Jo • nuomonę 
angliški laikraščiai ■ žymiai 
apvaduose paskelbė? Štai 
kaip apie tai rašoma:

■ ‘Shelby, Mont., June 30 — 
Billy Miške,' retired lieavy- 
V’ei^ht. hoxer, wlw is in Shel
by to see the Dempsey-Gib- 
bons bout, fhinks that Gib- 
bonš has a chance to dethrone 
the ehampion. 'Miške is 
ąualified to speak. Hc has

V

fought Dcmpsey fhree times 
imd Jie has liad evcn m ore 

. esperienee vvitli Gibbons, .
having met the -chakiengei* in 
three no-dęeision eontests, 
ivon onee on a foul and lošt 
oii a deeision in 10 roands.”

> 3

Šitokios imtynės nesvie
tiškas minias' žmonių su
traukia. Liepos 2 d. 1921 m. 
Jersey City.mieste Dempsey 
ėmėsi su Carpentier.. • Tai 
tada, nuo Įžangos fikietų inė- 
jo $1,623,380.

Dempsey yra sunkus mil
žinas, gramezdiškas ir savo 
drambliška galybe veikia. 
Gi Gibbons yra lengvas, vik
rus, - kaip, tigras. -Tai- buu 
dramblio su tigru imtynės.

PARLAMENTO PIRMI
NINKAS SURAT- 

' ŽYTAS.

Londonas. — Iš Romos 
praneša, kad nežinomas pik- 
tadaris gatvėje užpuolęs, ita
lų parlamento pirmininkų 
Pietravalle ir pavojinga.! su
raižęs.

Philadelphia, Pa. — Ant 
karo laivo Biehmond ištiko 
sprogimas ir sužeista tapo 
clevyni jūreiviai..

Paį" nors Pabalti,jos mieste. Tai

• * ■ ■ I I. ■. ■ r

N- gal pavyks šutai- .
\ KINTI. :

“ Ąmus, -^ BventąsfeKrū
vas atsikreipė į Erancijų .del 
Rubro krašte okupacijos.

. šventasis.Tęvas užtat A ¥p- 
J Iciėtijų. "Man0iw.‘Mmįašay; 

dovius prie Vatikano veda, 
derybas .stt popiežium dėl to 
klausimu;*? . ?/" : N.

t
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PALTUOSUOTl EN-MI-
• A * *

NISTERIAI.

Sofia. — Iš kalėjimo pa- 
liuosuoti buvę karo laikais 
B ulgar i jos ~ ininisteriai, ku
riuos Štambuliskio valdžia 
nubaudė kalėjimu.

Paliuosuoti, tvirtina, turį 
dokumentus, kad Stainbu- 
liskv darbavosi Bulgariją 
prijungti prie Jugoslą vi j os?

BANKŲ ŠAKOS
NELEISTINOS.

L: IŠpNngiieldif lV^Gubev- 
natorius Small pasirašė bi- 
lūjt. pigai kurio' bankoms 
irždrausta kurti kur kitur 
savo skyrius*

idėjai pradžia padaryta 
Maskvoje. Sakoma, kad to
kia sąjunga yra gyvas rei
kalas kaip Vokietijai, taip 
Rusijai. Tečiaus ta sąjun
ga būtų labinus smarkesnė, 
jei prie tos sąjungos prisi
dėtų dar Lietuva, Latvija 
ir Estija. , Šioms valstybėms 
juk reikalinga protekcija, 
kurią gali gauti tik nuo di
džiuliui sau kaiminiu gų vals
tybių.

Tečiaus Vokietija tvirti
na, kad tos valstybės konfe- 
rencijon . gali būt priimtus 
tik susiaurintomis sąlygok 
mis, atsižvelgiant į jų sto- 
vybą.; Tuotarpu Pabalti jos 
valstybės aiškiai nebereika- 
lauja sau lygybės koufereu- 
cijoje. Tečiaus nori, kad 
tos dvi didžiulės valstybes 
reikštų noro atsižvelgti į jų, 
kaipo .mažųjų valstybių!, pa
dėtį, kas link- einamų nesu/ 
tikimų su kitomis tautomis.

Nežiūrint to, derybos, bus 
Vedamos. .Ir, kaip^mato'si,

t
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SEIMO ATIDARYMAS, f Stanikai tari btitinai-mokėti
i

Antrasai Lietuvos Šeimas 
po iškilmingų Bazilikoj pa- 
maldų birželiu & d. <12 vai. 
Seimo rūmuose iškilminga
me posėdy Respublikos Pre
zidento p. SlMi/hiskio tapo 
atidarytas. Pirmininku pa
kviestas seniausias iš atsto- 

Sekretorium jauniau- 
Valio! Antrasai Sei- 

Nesek Til pėdomis sa-

vų. 
sias. 
me.
vo pirmtakūno.

I
į

_____*

Seimas Pirmąją Savo Gyva
vimo -Dieną Pasirodė Kad 

Nori ir Moka Dirbti,

Išrinktas Seimo- prezidi- 
jumaš: pirmininkas A. Tu
mėnas, vice-piiTnininkas D r. 
J. Staugaitis, sekretoriuš 
K-az. Ambrazaitis.---------

' Išrinkta mandatų patikri
nimui komisija, ir komisijų 
komisija.

; Veikia is vien : Krikščio* 
niškas blokas, rusų atstęvas, 
vokiečiu atstovai. Liaudį- 
ninkai apsiima bendrai vals
tybinį darbą dirbti Seime ir 
komisijose bet į pačios val
džios sudarymą būk-tai kiš-- 
tis nenorį. Žydai taip atro
do, kad dar nėra galutinai’ 
nusistatę kur s virt ar Į deši
nę ari kairę.

Ūpas Seimo atidarymo sa
lėj e: Labai pakilus, rimtas, 
publika salėje pati rinktinu 
ji. inteligentija,, .aukštieji 
•valdininkai, karininkai 
•aukštesniųjų laipsnių,? vi
suomenės darbuotojai ir t 
panašiai. Užsilaikymas pa- 
vvzdingiausias..

Palis atstovai: Patįs ats
tovai ir gi supranta valan
dos svarbą ir taip, atrodo 
kad susirinko ne tuščių gin
čų kelti bet eiti tų pareigų 
kurias Lietuva ant jų užde 
jo. Duok pieve kad taip 
kaip pirmą dieną darbuotus 
ir visus trejus metus. Vie
nybėje tautos galybe.

te'

abi krašto kalbas. .Būsi
muose rinkimuose to Įsaky
mo būtinai reiks laikytis..

v —' Aukštojo Lietuvos Vy
riausybes įgaliotinio. įsaky-

■ * ' ** ?*»_*- 

niu, nuo gegužes mėn. 19 d, 
Klaipėdos krašto policija 
perėjo krašto direktorijos 
žinion. Uostui ir sienai sau- ■ 
goti organizuojama ypatin
gas policijos skyrius. *

— Gegužes mėn. 27 d. Do-— 
viliuose V y r. Maž/Liet. Gel
bėjimo komitetas turėjo sa-, 
vo susi rinkimą. Prakalbas 
sakė p. p. Jankus, Vanagai; 
tis, Vyte ir Lėbartas. BaK 
giant priimta rezoliucija, 
kuria ■ reikalaujama, kad 
kuogreičiausia būtu įvesta * 
inokyklosna, bftžnyčiosna ir 
į visas valdžios įstaigas, lie
tuvių kalba. , Susirinkime, 
buvo labai daug žmonių.

C? fc>

—Gegužės mėn. 23-30 d. . 
Klaipėdos kriminalinėje po
licijoje užnielduota 8 įsilau
žimai, 23 paprastos vagys
tės, 3 nuslėpimai, 1 ginklo 
laikymas be leidimo, 2 pri
gavimai, 1 slaptai pirkliu vi
lnas ir 1 dingęs asmuo. Be

. to padaryta 142 tardymai ir . 
63 kratos.

■ I . *■

— Gegužės mėli, 28 . d. 
Kaktiškiuose Vvr. Maž.^ Lie- te
tu vos G eibėj iino Komitetas 
padarę viešą susirinkimą.* 
Apie dabartinį Klaipėdos? 
krašto stovį kalbėjo p. M. 
Jankus, Apie'lietuvių kai? 
lios įgyvendinimą į mokyk- 
las, bažnyčias ir . į valdžios 
Įstaigas bei valdininkus pla
čiai išdėstė p. . Vanagaitis. 
.Lietuvos senovę priminė p. 
Lėbartas, kartu pastebėda
mas ir tai, .kad dabar kiek- 

■ vieno lietuvio pastangos tu
ri būti atkreiptos į tai, kad 
Lietuva būtu nepriklauso
ma. Dideliausias susirinki
mas jų kalboms labai prita- , 
i-ė ir priėmė rezoliuciją , ku-; 
ria- reikalaujama kuogrei- 
riausiai įvesti lietuvių kalbą 
į .mokyklas ir į bažnyčias. 
Taip pat joje reikalaujama, 
kad visi valdininkai būtinai 
mokėtu abi krašto, kalbi.

Nuo gegužes mėm 31 d. 
firntos ^Boi'g ir Petersen’* 
laivas k*Alollosuiidv' pradėjo, 
nuolatinius reisus liniją.. 
Klaipėda - Danekan - Šitiek* 
IioĮintph Garlaivis ęsąs ge** 
rtū Įrengtas jr juitaikintas 
keleivių iv prekių NežiojU 
niūk -Dabar tas laivas bū-, 
siųs Klaipėdoj? birželiu 11 L 
.: (Kauno v‘ŪaisvcM) .

■ ' i L

... - .i ' '.5'

/ ~ NruporU IL- L-’vĄųf- des-y
■ t y uvėriu ^Villiatnšmy ištiko 
/eksplibzya iTTirišipiidū

K lai pėdos In validai. B i r- 
želio ū d. Kaunan atvyko 
Klaipėdos .Krašto --Karo 
1 ^išbadytųjų ir Paliktų j n 
Sąjungos"’ delegatai • už- 
.mėgsti ryjsuĮ su Lietuvos 
Karo Invalidų •? -Komitetu. 
Delegatų sastkhts :■/ pirmi* 
įlinkaslp. Barnus, nariai p. 

]p,: Maiiskė Bilpcrt. ^avo aL 
kinių jie taiki no. Seimo 

‘ x '' ai* ■■ 't* T’1
• LA 1K.

svečius? stotyje 
...... Ą-autmnobiliu? atvežė 

Metropolio yfešbutii) K .pa
rūpino Bęimb; pakvietimus,~

’ . ./ _ - ; „ • * .,* v 7 | 4
Kad “Darbininkas’7: jau parduoda Lietų voš pinigų—li-Įvyl 
įįįJeTlaidas dr savb .draugams darbininkams suteikia j atidayį'ntb dienat 
patarnavimą. Tai-givisi tiOj, kūne norite, kad jūsų. »K7)witofas svėčii 

tU^. <.^„4 4??. AL*. '. A?' išutilv(V^autotiiobisitiūšiami Lietuvon pinigai patektų į Jūsų giminių raii-. 
kas, visuomet kreipkitės pas /^DĄRBIKINKĄ,”? jisai-

imDi VaT-inHan GMh RiiVi ivvisuoiiiėt uuosiTŪziAbJuins. ptaarhaiis... Kaip vomenja, taip musiją 
palinks' prie Pabalti jos vaL 
stvhių reiškiamo noro* Nes 
jų' tikslas bųtinųi sudaryti

tenteu”

.. « - t- .

Daibininkai, atsimnldte kad “Darbimnkaš,7?yra Ausų 
DipžĮA;vąiAS DRANGAS.C.į• ■Zs\.Z" " 
Siųsdami.pihįgus ar WuBdąimlitiį•kainų visuomet adra- 

sųjung^ > .kurĮ. ?kbūL*balan-?^-^^^^s ^^^: • ? .: t ? . J ?
suolų žinomai “mažųjai eii; ’ > . •1) A R B T XIN R A S, ’ * ■ 't

Boeton 27,.MasB
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N.? irklai PeIKM: ; *“ 
KlMpcdd^,‘ Krašto Bifek-
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Mū ^rbštBi’oųdwayr;
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talijos: įsak^niUr Visi Jylav rais ir karštu vandenių kros?' 
ipedos Kraštu valsčių viršai> įlies kainharys* „ihivo penki 
$iai, .sOuuuai ii* kaimų ką»r jūreiviai ir keletas sužeista*
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Epbllshėd every Tuesday, Thuraday, 

Iftd gaturday by S-r. Jo«cna’a Leck- 
HAMOtAUr B. C. ABaociAiibk or Labou.

* . -r »•

. “Eutered as įsecond-clflis/Diattftr Sept. 
\12, lOjUŪatAtl^poąę Bdaton,

e Act of MarchX 187&X*, 
“Acceptahče vfor mallinf at speclal rat@ 

«Df pontage pr!ivlded for in Sectlon 1108, 
Aet of Oct. 8,1917, authorlaed gn July 
12,1918.'*
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Šiuomi turiu paskelbti 
Cierb. Visuomenei, kad’ A. 
L. R. IC Federacijos- XIII- 
,sai Kongresas įvyks Chiea- 
go, Ui., 28, 29 ir 30 dd. rug: 
pjūčio. - ..

■ ,.Kadangi šių svarbių įvy
kių metu Federacija yra 

. užėmusi labai svarbią pozi
ciją ne tik mūsų išeivijos.

* bet ir tėvynės Lietuvos gy- 
veninie,. tai visiems . aišku 
kad- reikia • kreipti •kuodį- 
džiausid domesio į j on: dar
buotę. Federacijos Kongre 
sas — tai mūsų tautos- pajė
gų mobilizacija, išdavimas' 

. apyskaitos iš pereitų metu 
jos darbuotės ir nustatymas 
pieno busimam veikimui.

. Tokiam svarbiam momentui 
, reikia tinkamai prisirengti. 

Todėlei Federacijos skyriai 
ir šiaip darbuotojai malonė 
kitę įdomiai perskaityti že- 

. miau paduotus įstatymus, 
sulig kurių rinkimus į.busi.. 
mąjį Federacijos Kongresą 
malonėsite sutvarkyti.

Visos ■organizacijos pri
klausančios į Federaciją b 
.užsimokėjusios Kongreso 
nustatytas duokles siunčia t/ ■ ■

, savo atstovus į Kongresą ši
kančiu būdu:

1. Centralės organizacijos 
turinčios nemažiau 1,000

• narių 1 atstovą, nemažiau. 
•5,000 .narių 2 atsto vus, b ne 
mažiau 10,000 narių 3 atstu 
vus.

2. Parapijos tris atstovus
3. Federacijos apskritys 2 

atstovus,
'41 Federacijos skyrius 1 

atstovą,
* 5, Tautos Fondo skyrius 1 

atstovą,
. 6, Draugijos ir centrai! ii 
organizacijų kuopos po j 
atstovą.

A. L. R. K. Pėde racijos 
KĮlI-tajo Kongreso 

: idienotvarke. ■ .■ 
■Pirmoji serija. d-:- 

Kongreso atidarymas.

4'

a

Jt

i

4

Mandatų priėmimas. 
Prezidiumo rinkimas. 
Komisijų rinkimas. ‘

Antroji sėsija (po pietų) 

l3asveikinimų skaitymas.
: Protokolo skaitymas.
• Centro valdybos raportai.. 

Įnešimai organizacijos plė
timo ir ttūrkymo klausi
mais. ■ ;

Trecioji sesija (antrų dienų 
iš ryto)

- - *
Referatas Liet. Kolegijos 

klausiniu (Tėvai Marijo- 
/\^ A,./1A\/A

V^nsįjnųjų^mėtų Federaci
jos darbuote. Vajai.
Ketvirtoji sesijų (antrų die

nų po pietų)

Referatas "'Mūsų tautos• - - -
•-•^^^ImltūrūnarL-užclavlmaiV^Dr. 

K. Pakštas).-
Referatas “A. L., Ii. K. 

Federacija, ir socialiai tau
tos užadviniai” (kun. F. 
Kemėšis),.

Referatas Lietuvių pa
vapi jinės mokyklos Ameri
koje*’ (Šv. Kazimiero Sese
rys). ... ' ’ . .

(Vakare —kat: laikraŠčiii 
sąjungos- susirinkimas).

Penktoji sesija (trecia die
nų iš ryt o f

Referatas “Katalikų spau
dos reikalais” (kun. K. Ur
banavičius).

Katalikiškų Laik. Sąjun
gos rezoliucijos.. .

Diskusijos UpieMaikraščių 
turinio gerinimą ir jų di
desnį išplatinimą.

šeštoji sesija (trečių dienų 
po pietų)

įvairūs įnešimai. • 
Centro. Valdybos biudže

tas. ’
Valdybos rinkimai. 
Centro vieta.

, Kitų metų Kongresui vie
tos nuskmimas, 

Kongreso uždarymas. 
Su.tikra pagarba,

• / Kun. K. mana ryčiu

1 •

Mįckeviciaus slėnis pava
sarį vis labiau žmonių lan
komas. Visas tas gražus 
kampelis iki šiol nėra tinka
mai ištaisytas. . Vienatinis 
darbelis, kurį iki. šiol Mies
to Valdvbrf yra atlikusi, tai 
Adomo, AlickeviČiaus ak
mens aptvėrimas. jMek-tiek 
pataisyti takeliai.

Bet bendrai visas slėnis 
begalo dailūs ir šventadie
niais vis atsiranda daugiau 

pirktis pieno ir šiaip gėri
mui vandenų. Iš priežasties 
didesnio skaičiaus lankyto
jų pasirodė būtinu reikalu 
vasaros metu pastatyti ten 
ir milicininkas,, kursai tvar
kos pridabotų ir kad visi ga
lėtų ramiai ten vietos grože 
pasidžiaugti! • . ,

Šiuo klausimu Miesto 
Valdyba yra atsikreipusi 
prie Kauno miesto ir aps
krities Viršininko;

Franci j a pienuoja - statyti 
1,160 veikiančių karinių or
laivių, 2,800 rezervinių or
laivių ir 1,100 civilių orlai- 

‘ vių greitai paverčiamų į ka
rinius ‘orlaivius. Francija 
be to giriasi nuliejusi armo- 
tą‘nešančią 125 mailių, G ir
di ta j a armota iš, Dunkirko 
gali. bombarduoti Londoną 
ir sunaikinti pietinę AiigĮi-

j-«

«

Knygutė yrą didelio for-j | 
mato (5x10) 68 pusi., popie-|| 
ros viršeliais.

Kaina tiktai 45 centai,
Agentams nuleidžiama 40%
* Reikalaukite pas :

“BAllBININKAS” . . . , - - . . - . -
366 B’wayf Boston 27* Mąss, r ąni reikalui pats Viešpats Kristus davė ir Imas darydavo sunkias keliones, kad pats 
< —! X kodėl jos turi dieviškos galios. Tik vienos Į galėtų sušelpti reikalaujaučius krikščio*

. A. t A. šitos priemones tepajėgia pasiekti slapčiąm mus. Tertulijoiias vadiną;tųos pinigusAkm
AlirėA JlrisW(r&1 JW * /kąmpefiuš\įr ^mbgiį k j^ŠŠŪnys 1 m^vU/feni 'pekviebūj sW'

lVŪ priedermes, valdytų savo gen eigoje sumesdavo, meilės rinkliavomis, nes 
t 5 1 v i " -i ‘ °- S pu^us> Bievų-ir artimą karščiausiai nay- Mš- jų buvo užlaikomi ir palcasaini- elgetos,

XV **4» 1 ° f:.1uaT r^tų drąsiai sunkenybės nugalėtų, kurios palikę be ištekliaus ir be. tėvų vafliai, pase-
+ ■ [dorybei kelią pastoja. — Kad įsitikinus, -'už- nųsieji taršai, ir jūroj nuo audros ’nukentė" 

sell»^ paryzdaij. jusieji” (Apol. eap. 89). .

koms~gyvenoKnwtumBpp^^ . k ds-to-palengva susidėjo ir turtą, liu---
Falls, Alas's.- Dirbo Saeo- ? U J 1 P riuos kaipo hiednųjų nuosavybę Bažnyčia

Lmvell dirbtuvėj. Buvo ga- į atnauiintas nėr krikščionybe• antra kad i^seiu. . Bažnyčia,
■'vos viduriu uždegimą. Drū-| *" \ x ..^1 ‘ v ’ . I net ir pati, pergalėdama savo drovumą pra-
čiai sirgo te Xitea. Ki-

lCs iŠ Vilniaus rėd,. Varėnos PaeJ0' bendra turtuolį ir vargšų motinu
valsčiaus. Anrerto išbuvo?a8?e fofaos-tobulybes jog t- Bafe ?ia wapr£tstai snM1ė al.ttmo 
2^--vienuolius.ir daug kiti 

Jievrj su dviem dukterimi. X|

davė paskutinį patanlavi-1 
mą, lies velionis ' buvo tos 
dr-jos nariu.

Reikale giminės ar pažįs
tami gali- kreiptis adresu: 
Jie va Miliauskienė, III 
Ilighlaiid Avė., Newton Up- 
per F.alls, Mass. .

yy0. ‘ ■, (Tęsinys) Į dėtą /pareigą kasdien dalyti pašalpos.- Pats
' galį. Nes tos-priemonės, kurias ji vartoja apaštalas Povilas, kad ir labai užimtas vi- 
Įžmonių širdžiai pasiekti, Bažnyčiai kaip tik sų* Bažnyčių reikalais, nei kiek nedVejoda-

v *

U-/

olazui su jnlna. pmoda.ati |tL žmohi ^iga!^. E^hjosL į

mokslas » pasauhs.pazmo Mziausų Dievo .kihliosmeiĮės ir jos vieton no-
zofcio jsUoimjuuo bei zmoiniĮ atpirkimo valstybSa įstatymais Jlustatyt0 gioboji. 
paslaptį,. tada Kristaus dvasia apėmė val^l tol<hr pl.iemonil} i-ui.ios gal5.
lybes u- jas piipilde^savo mokslu, i?aky- duotimeHf, visaati-,

imsis ir dėsniais; Užtat jei šiandie reikia duodallgja ldt llaudai. -Įr tik viena Baž. 
nrnsų visuomene gydyti, tai ji tik pne ką- 5ia tQs fetuld U(;B - 
kscioniskojo gyvenimo i knkscionybea des-l iog Jszatw E1.iste teplaukia; už-
W gryzdaina teisgys;-/ Yrstancroms^drau- tat atitolstaimotas • kal.s]1U0

į tas pradžias,, is kurių kiekviena kilo, nes 
■ y,. kiekvienos draugijos tobulumo pamatas —

1'.,US tai stengtis dirbti ir atsiekti tas tikslas, ku-Oi tapo įsteigta,-žodžiu, kadi 

amate buvo kurpius. ^Flg-iindvti tojipat priežastis, kuri fr feį drau-l 
X Vasarte^^^^Pagimdė..To®nukryptimiopirmyk- 
Kiaujo. Vasaiio a d. s. m. Ii_ tu<slo KigIda g ti žtį j0 _|
ko išvežtas j ligonbuti u- 15 tį. ?i# K,k^a vaW.
d birzeho nure. Dalardotas L ta&ome ir tam piliečiu'luomd, ;
St Patricko Į—..... r
zlbingtonė.
iš , Vabalninku parapijos, 
Gaižiūnų kaimo.

. . Gedi'Šidlauskas,
329 No. Avenue,
No. Abington, Mass.

L *
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Ipfornuimjij klausk pas vietos:

■ Laivai Isplai'kia KlJJĖVlEMA
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• A. t A.

NAUJANYBĖ
/

Tik ką guvome .naują sum
inį nepaprasto turinio—is
torinio veikalo “Algiman
tas” knygų. Yra tai veika- 
'as nepaprastos svarbos. Ja
me Dr. Pietaris vaizduoja 
senovės Lietuvos stovį. . •

Du tomu. Dvi audimo 
apdarais knygos, gražiai at- 
jaudinta ir nepaprastai pi- į 
4 kaina. Tiktai, vienas do- 
eris su pri siuntimu...

Savaitę

Trumniausias Kelias i Visas J

LIETUVOS
DALIS*

PARA.xK.rc Laivu

C OLŲ M B U S
cltdžiiiusiu vokiečių laivu

Vt'Žll 1,tonui įtalpos,
so«: keliauninku?. Uždaromi kam

> klosns kolhiuninkains su
Lii'tuvlSkiis, pątar-

192 Washiiigton Street,
Bostou. Mass.

DRAUGIJŲ ATYDAI!
TiipKtilTVpYsnavp, Aukąr&i, visokiijŽenkMlįi* GuzikuSiy, Ant- A/ll U L U. V t? spaudy ir kitokuj DraugystėrnB r&ikalingV dalyky. 
Reikalaudami Katalogą ar Sampalų, pažymėkite ir Jūsų dr-tes vardą, 
STRUPAS CO. * 90-92 FcrrySt. Newark,‘,N. J.

- ■■■•■ H. U .1 į. 1^ J' 'Tk I. ',1.1. WlliĮN.«W.l |Į ■ H I  . ■ ' - - ‘

t

5. VYRIAUSYBES BKNDRjYDAR- 
BIAVIMAS, i

[draugijos pastangas, bei krypsnį ’ privalo] a) Valaiybės užduotis rūpintis, visų ptliečiiį 
dr įfįac darbo žmonių gerove.

Negali būti dvejojimo, kad kalbamam 
’ | tikslui pasiekti reikalingos yra ir žmonėms 

prieinamos priemonės. Reikia būtimli, kad 
visi, ■ kuriuos tas reikalas liečia, -atatinka
mai, prisidėtų tam klausimui išrišti. Toks 
bendras darbas turi kažkurio panašumo su 
Dievo Apvaizda, valdančia pasaulį; mato
me, kad, nuo kelių priežasčių priklausą' į- 
vykiaį, paprastai kyla iš tų priežasčių su
tartingo veikimo. • /

Reikia tat ištirti, kokios pagalbos ga
lima tikėtis iš vyriausybės! Čia mes ma- 
nom.ne apie tokią vyriausybę, kuri yra da
bai- vienoje ar kitoje, šalyje, bet apie vy
riausybę, kurios-reikalauja ir tiesus žmo
gaus protas bei jo įgimtis ir Dievo išmin
ties pamokinimai, kuriuos mes išdėstėm ap- 
liukrašty apie krikščionišką valstybių su
tvarkymą. Valstybės vedėjai privalo-’ visų 
pirma padėti reikalui bendrai visais įstaty
mais bei įstaigomis, būtent, taip valdyda
mi. kad valstybės bei atskirų žmonių gero
vė savaime plėtotus iš paties valstybes -su
tvarkymo ir valdymo. Tai yra politinės iš
minties uždavinys ir tikra valdytojų parei
ga. ’ paugiausią prie valstybių geroves pri
sidedu piliečių padorumas, tvarkingos: ir 
geros šeimynios! religijos ir teisingumu ger
bimas, teisingas ir tinkamas visuomenės pu- 
rei^ų padalinimas, pramones ir prekybos 
patolmlėjimas, žejnes ūkio pągeręjimas ir 
tolygių dalykų kūlimas:. visi šitie/reikalai

- •• •». I VU4J.4XVAJ.AV UVVAAA ■ VVA VU A. kfcVAAAU4J.J

v 1. ?a^ill?se kursai savo pragyvenimą darbu užsidirba irs 
m™ °^.?Ž^a|^urš Xra valstybėje skaitlingiausias.

■ Bėt nereikia .manyti, kad Bažnyčia, sie
lų išganymu besirūpindama, užmiršta visa, 
kas liečia šį žmonių gyvenimą-.-— Jai ypač 
rūpi darbo žmonės; kad juos iš tų jų vargų 
išvadavus ir kad jie susilauktų geresnio gy
venimo.. Tam tikslui atsiekti Bažnyčia ne 
maža daro jau tuo, ka ragina ir mokina do
rybių. Krikščioniški papročiai, kur jie pil
nai laikomi dalinai jau pačios vienos savai
me didina žmonių gerovę, nes sutaiko žmo
nes su Dievu, visu gėrybių pradžia ir šalti
niu; jos suvaldo žmonių, gobšumą ir megas- 
čiu geismą; tos dvi vdoš yra baisiausios iiiū- 
sų gyvenimo ligos, nes dažnai padaro nelai
mingą ir turtingiausi žmogų;*) dorybes iš
mokina žmogų tenkintis sveiku valgiu ir gy
venimu, papildant savo įeigas taupumu ir 
vengiant visų tų ydų,, kurios praūžia ir di
džiausius turtus bei .gražius ūkius. Be to! 
vargšams padėti Bažnyčia kuria įvairių į- 
staigų, jos nuomone, tinkančių ‘ darbo žmo
nių vargui palengvinti. Tais savo labdary
bės darbais Bažnyčia taip pasižymėjo, ‘ kad 
už tai ją giria ir. jos priešai. BirmuosiUo-- 
sę krikščionyse artimo meile buvo taip Stip
ri, kad labai dažnai pasiturintys išsižadėda
vo savo turtų vargstančių jų naudai, taip jog 
nebuvo tarp jų nė vieno stokojančių •( Ap. D. 
J, .34). Diakonai, kuriuos kaip tik tam rčn 
kalni ir šventino, turėjo apaštalų jiems už-

IGUNARB
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ PER 

LIVERPOOL
ant naujų, didelių, puikių aliejii 

' varomų laivų:
SCYTIILk...........Liepos 2G, Ilugpj. 23
SAM ARI A.......'.Liepos 12, Rugpj. 9 

Greitas patarnavimas | Lietuvi), ir i 
visas Baltijos valstijas. Puikios vie
tos,- geras valgis.

Taipgi iš New Vorko, ypatiškni pri-’ 
žiūrėta kelionė į Lietuvą ir visas Bal
tijos valstijas kas utarninkį aut trijų 
marių milžinų, su persėdimu.. ŠoutU* 

■. amptoue
MAURETANIA, AQUITANIAr 

BERENGARIA,
Taip-gi reguliariai išplaukimai tie

siai į Hantburgif ant naujų aliejumi 
kūrinančių laivų. . lt klesti (i Piliavų 
$1O6\5O) (į Hamburgu $103.5.0. Karės 
taksu $5,00.. . . \ •

(TNAlti) plulginiai ordėrliu išmo
kami Lietuvoj greitai, užtikrintiū, ge
tai,
.■ Dėl Informacijų kreipkitės prie vie
tinio agento arba |

THK t’VNARI) stbaji ship
. COAH’ANV LIMITE}.* . ■

12G. Statė Strcet,
Bostou, 5Iuss.,

i»

me.

'♦)' “Visut piktuinn šaknis yra goduly si e?’ I,
Tini. G, 10. V ' . ” •

• - (Bus daugiau)
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RWICK PARKE
’ L

SU DIDŽIULE SVETAINE ŠOKIAM 
Orkestrąpirmosklesos 

ŠIS JOM ARK AŠ yg T TtPPfYC
ĮVYKS 41* LiltirvID

MUMS IŠKALNO JAU GAILA TŲ, KURIE NEBUS- ANT MUSŲ JOMARKO. JEI NENORI PRALEISTI 
“PORDŽŪLAJAUS” TAIP KAIP KAD PRALEIDAI PELENŲ DIENĄ, TAI BŪTINAI ATVYK 4-TĄ DIENĄ 

. LIEPOS Į NORWOOD?Ą •' ..

ČIA TAI BENT PAMATYSI IR ATJAUSI, AAS TAI YRA TIKRAS “PORŪŽUIAJUS”
Q BE TO BAR NEBAMIRįK, • KOKIOS GEBOS m KORYVOOmŠKlŲ &IKDEI.ES, KAIP JFIE YBA 
SVETINGI. LAUKIAME TAVĘS, BROLAU IR SESUTE. NEPAMIRŠK PASAKYTI IR KAIMYNAMS, 

KAD IR JŲ LAUKIAME. ’ •
JJorvvoocre vra trj® stotys: N0RW06d,'NORWOOD CENTRAI ir WINSMW. 'Nereikia 

lipti stotv NOR1VOOD, bet reikia važiuoti į NORV’OOI) CENTRAI, stotį arba į 
.'A----- TClNSLOtV’S stotį. - ", .

TRAUKINIAI Iš BOSTONU Iš SOUTH STATION IŠEINA (STANDARD TIME)
■■ 7^37 Ą/ri,, iOtOO Ą. M^ lp:A;X M„ 2:25i p, M» Žt5g J?. M,,* 3^8 B M., 5tl5 P?U

, Patemikthjį traukiniui.a'taįpgd^ ^uįo^’s stoty;>vksi kiti tik Kor\vood Oentfdl.
■' ioiv stotis: yra tik pu^e btoko niid parko,: ^pr^ood Centrai ;b*gi netoli ■ • ': ’

KARAIS VAŽIUOJANT REIKIA VAŽIUOTI Į FOREST HIUS,
■•. i§ ten imti ^išhH^on< and Gr.ove Štreet karų ii važįitpfi.ild galo, ten jau iauks JShnš*

■vvood’o karai, NoriTooci% reikia*išlipti prie KortyoucL Press, Nuo, ten iki Berw.ick Parko tik 
vienašklokasv-'-

Jk
f ? >

t

t

t

’ '*•
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^^SĮSSSSSSŽJKHSSSSHSSSsSSįR^ratlHIOOiB^ 
| tapo sudaryta pirma Jttbfr- 
I skirtoji tik rinktoji Uflhw^ 
kteto Valdyba, . ifcilfcfa 
(Rektorių, Prorektorių, iy 
j IMvecaiteto Taryboa įld 

. j vasario men, 16 d, rėmda-I Senato $ekiotorių< Rakto- 
(žiteek 73 Nr,)■■ Ijjąpg Vilniaus Universitetob&ai umvemrIMas įDrrtar

VektyiJūm^ Kaime 4j«W&» ššfetlSs.^M^
vergiteto statuto Buaianymsįjjj^Įgį^ vasarį0 mėn. 15 Erorektorittmi išrinko pnMt. 
Svietnno loterija piište-L. raštn įstatytuosius iru- V. dep«i, Sekretoriumi^ 

tt- MmistenŲ Kabinetui 1921 riaBWjo universiteto Rėkto-fpwt B; Česnį,
m. gegužes men. 3 4. Stain-j^ jj j0 §enat0 pirmuosius! I vietą jau veikusio ben 
to projektas bu™paruostas jnarius, takuitetų dekanus.] dresnio Socialinių Moksli; 
Ikomisi^psaąAnkstųjų Universiteto Rektorium ta- fakulteto, naujuoju statu- 
sų ir kvietimo Mimstorijoslp0 . - paskirtos m prof. Jonas tu liko numatyta du atskirt 
ųtstoyiK
netas, pasvarstęs statuto gijos fakult _ d-ras Snas nit&inių ĮfoI^,Vkit»' - 
projektų, Įnese jį (Maironis) J Teisių, 'Humanitarinis, fa
majam Seimui, kad tik Sei-| ^cĮalinių. mokslų fakult. -Hkultetas S buvusio bendros 
mas po vasaius atostogų su-|pį,0^ Augustinas' Voldema- nioj susiorganizavo gan; 
sirmko rudens sesijai. Rim-lms, Medicinos fale.-— d-iasĮsparčiai. Naujo fakultefr 
jirunm^itot^^ Oamtos ir priešakyje stojo prof. M
vimu impadstamai rūpinosi r:DjatjBr)ąat&ds Teisfų~fa®tof<
kaip svret^ Zigmas ^emažYtsJ biam Amerikos kalbininku
taip ir Steig. Seimo Syipti-I — profg pra_ organizacija kiek nusitęs
mo Komwa. _ MnusterijorLag Jo^ 
je veikn tam tikras koimte-lyįi^,^ Įjjdversiteto statu- pratimu ir painiavų. Galo 
tas, sudarytas is Mimsteri-L^ švietimo MinisterisĮto■£akulteto branduolys fe
jos atstovų ir prisauktųjųlaa£emg fakultetams pa-įpor.paskirtas Valstybes Prt 
ekspertų. Salia to, ^^ ^^Lkyrė pirmuosius mokslo zidento įsakymu Nr. 75, bfa 

personalo “branduolius” pojželio m&i. 20 d. tų pači 
Švietimo Ministerio PMjį asmenius kiekvienam. U-į1922 m. f aklinai fakulteto 
kviestos, feių komisijų ^“Lnversiteto atidengimo iškil-susiorganizavo tik rugsej 
davinys buvo rūpintis ata-L^ dalyvaujant Respubli-lmen. ir dekanu -liko įsrinl- 
in ^amu fakultetų bran-||tog Prezidentui, Ministeriuiltas P. Leonas.

• U°vį?< .ir- a j Pirmininkdi, Švietimo Mi-I Dar pirmųjų savo gyvefe
ruoš i akul etoj P-Hnisteriui ir skaitlingai rmk-lmo metų bėgyje visi fakulb 
nūs,;t. y. nustatyti hte W w. sąv
muoju semestru kuns fakul-1 -g gmt-g 4imoj vasa- mokslo personalo sųstat 
tetas tūli .turėti katedrų vL.io w metlĮ nidžiojojej-taip jog metams -baigianti 
staigų, lesų, mokamojo P^Htoaivejgiteto salėje. visame universitete skaitė
sonalo-ir nurodytu tų persod • 45 nrdto bei eMra-ordina
nain Vsm/Udnfiic 1 dau sekančių dienų prasi-p* Oram, nei ekstra orumą

\ ’ ,, įdėjo posėdžiai universiteto profesorių, 23 docentų^
Seimo Švietimo Komisija j vykdomojo organo__Uni-l privat.-docentų ir 35 asm

taipogi darė daug posėdžių Lersiteto Senato (tuomet dapys jaunesniojo mokslo pe 
universiteto statuto- ldausi-Jvadinamo^dekanųtaryba^)|sonalo (lektorių, aslstent 
mais, ne sykį kviesdama dRektorium priešakyje.]laborantų ir kitų).
savo posėdžius ekspertus■ ^ĮvniveraiUtai kiek šusitvar- Bendrai imant; molė 
tarpo Asmenų prof^ormvu-balais,. kovo ^onaio bratidųolį jauna 
šių užsienių ankstosiose mo- mžnesio pirmolais dienomis universitetui pasisekė sud 
kyklose tt kitus žinovus. prasi(Wjo stadentu iaisvJ ryti iš lietuvių. Buvo a 

Nors Steigiamojo Seimo Ji} priimki-ku, jog pradžioje univer
plenume universiteto statu- mas .Mį^^-įaiy^rifete tetai nesykį reikės naudo, 
tas unta svarsti^pirmuoju pl.aažioje antl.ossvetimų šalių profesorių
skaitymu Aar 1921 m. rude- įevo pusės.' • įnemokanėiais lietuvių k
nb bet, kilus ir užsitęsus] . bos. Garantuodamas tau
kai kuriems ginčams (ypač Naujų, mokslo personalai ^ gios mokyklos pažymį, 
eologijos fakulteto dalyke) lla™į PMmtanta. P»W» Įstatymas nustatė, jog mol 
„alutinas statuto nusta^-ĮP^“!®". atatinkamai ViHj^ ' universitete dėstau 
mas.ir trečiuoju skaitymu fa“’“’ Universiteto statutu, Į !ietuviu (statuto 2

- - - - - — įvykdavo tik pritariant vy- k tik
1-ia.usiam umversiteto ^- Universiteto Taryba leid 
mu, taigi visose fakultetųkai kllnems fesoriai 
sutartos kandidatinę buvo lajkinai Mtor
persvarstomos ir galutinai kaUwnis, Pianais univ 
nubalsuojamos Umversiteto 
Taryboje, kur savu laiku bu
vo plačiai perdiskūsuota ir 
.aptarta naujų, profesorių £> 2^
kvietimo tvarka.

Bet toliau, kai tapo pa* 
skelbtas naujas, Steigiamo-Į teto,. 2 profes. Medicinos 
jo Seimo kovo mėn. M dięd kulteto, ir 2 — Technikos 
nų priimtas . statutas, sulig kulteto, iš jų 7 rusų 1 
56 § privalomas šiam Kau- ba ir 2 vokiečių kalba, 
mo~-UniveE&>t^ -visi.mdfeto|- IMversiteto ryšuyužm 
personalo• paraitai Ir pro4gimas su užsienių feioksl 

• mocijoš atliekami pačiuose| &ais išsireiškė ne vien tr 
fakultetuose, kurie tapo vi-|kime tų mokslinčių į st 
sai autonomingi šiuo reika-l profesūros eiles. Lieto 
Įu, atatinkami statuto 23-^|tyntverSifetos gyvai daly 
2d ; | vp Paduos Universitete

Einant tuo naujai pa- metų sukaktuvėse; jau 
skelbtu Lietuvos Universite- cio univeršiieto delegatas 
to statuto Rakultetų, Tary*]ologa$ Jranūusta ten 
bos įiėrrmko ir naujai

1
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priėmimas teįvyko tik 1922 
m. kovo men. 24 dienų ir ei
nančio Respublikos Prezi
dento pareigas Steigiamojo 
Seimo Pirmininko tapo pa
skelbtas Vyriausybės Žinių 
'Xr. 86, tų metų balandžio 
mėli. 22 d. <

Paktinai, ■ naujo švietimo 
Ministerio Prof. P. Juoda- 
kio pastangomis, Lietuvos' 
Universitetas Kaune tapo 
atidengtas dar gerokai prįeš 
tų i datų .einant Ministerių 
Kabineto 1922 metų vasario 
mėn. 13 dienos nutarimu. 
Ministerių Kabinetas,. va
duodamasis aukščiau minė* 
tuoju Vibiiaus Universiteto 
1918 m., gruodžio niėų. 5 d. 
įstatymu .ir turėdamas ome
ny Steigiamajame, Seime 
syarstom4jį universiteto sta
tuto ; pro j elitų ir. universite
to atidėngiiiio klausimo pri
brendimų ir teikųlmgųmųJ 
nutarė 1922 metų vasario grupavo visų siiyo 'vyrėįjįju^o laipsniu^ T'aip.p^ Mt 
niėh. 16 d. atidengti ūhivėr-: mokslo personalųr o Uiiiver-] vauia Vokiečto Hųmtoųii 
sitėtų J£ąune. Respublikosi siteto <rarj4)os v posėdžiuosefei Gydytojų finųugųos . 

; Prezidentas įsakymų Nr. 18 gegužės ’ inėnesib pradžioje|nmto

”S|draūįijoš širdingos padč 
į J] to pattormimb apfe W 
i Jfaų mokslhičių^ pasiryš 
[Įpadėtį moksūufeta 
f} vos įstaigų mkatenaa.

£00matuoto* 
j; I kaktuvėnto27 Gruodžio 1 

j ItutoijaftĮem Lietuvos t 
■ į- versiteto vąrdm Mokai

nubalsuojamos Universiteto | to]dais...

mais naudojosi! I doeeir1 
Humanitarinių, m. Jakui

Į tai Teisių fakulteto, t pi 
Įilateniatikos-Gamtos' fak>

■<

1
. . I
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; < (Leipėtgė), ir tosilaukto
I.- v * ♦ v» ‘w "1-J* , . .. ~ *1.>

IAFAYETTE REAITY COMPANY
Mes perkam irpatouodme i^niįį5kes,ki'autuvtoi ap^ 
clvaudMiatti naiųus, rąkandlas, nutoia^bilbis, suMdtas n 
it.. Huvisid^ r&ą^is kreipidtCa i uitis a^ontUr^ ir bilsit 
užganėdinti. -

LAEAYETTEREALTYCWW 
RUAL EŠTATB & INSVIUNOE

taia&untiir Ąvanae, ‘ Ofabiidg^ Mm* 
.VINCAS J. fotfGtmk k J>AWUDS F» 8TR0KM Uavtotrt»l.
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Įvairių kraštij. bendradar- 
• , biavimo reikalais Universi- 

įętas suėjo i santykius su 
♦Mokslo Bendradarbiavimo 
Komisija (Comission de 

r' Woperation intelleėtuelle)
Mie Tautų Sąjungos— Tais

■ pačiais motyvais nnivėrsite- 
tas pradeda siuntinėti užsie
nių bibliotekoms savo /fakul
tetų bei narių leidinius. — 
Musų UTniversitete taipogi 
Jauna aukštoji Lietuvos mo- 
kykla turėjo džiaugsmo svei
kinti savo sienose ir paklau
syti paskaitų garsaus Pary-

\ jsiįgs lingvisto bloLJŲ Jfei- 
i^įarbiugd js

kos svečio Mac. N. Graiken} 
prezidento Vassar College. 
JPėnok^i^ k, — Susiorgani
zavęs Lietuvos Universite
tas laike Savo šventa parei- 

-i-ga^ŠTeiksti-ypatingą-^avmji" 
yisos tautos pagarbą tiems 
svetimų šalių mokslinin
kams, kurie buvo daug pa- 

į darę Lietuvo s mokslui ir 
, gražiai patarnavę Lietuvių 
,. tautai j 'taigi universitetas 

buvo laimingas, pripažinda
mas . garbingam Vokiečių 
kalbininkių, prof. Adalber
tui Bezsenbe)\ger’iuiLic- 
.tuvos Univefsiteto Garbės 
Profesoriaus titulą, ir gar-

■ ^of. H. H. Bepdęr’iiii — 
Mėtttvhj filologijos daktara
tą lionoris cauša; ir šitie u-

■ niversiteto žygiai buvo labai 
. maloniai sutikti iš abiejii

- - •pusių.. '
Klausyto jų skaičius nau

joje mokykloje žengia, pir
myn daug greičiau negu kai 
kuriu.buvo laukta.

Pirmame (pavasario) se
mestre bendras studentų ir 
laisvųjų, klausytojų skaičius 

( sieke tik 494.' Sekančiame 
:. semestre tas . skaičius jau 

perviršijo tūkstanti.
• P. P.

BRIDGEPORT, CONN.

Linksma naujiena..

Šv. Jurgio pavapi a pradėjo sta
tyti bažnyčią. Lietuviai čiopai 
per 10 metų garbino Dievą skie
pe. Dabar jau pradėtas, naujos 
bažnyčios, statymo darbas, Nekė
lioj, liepos 1 d. turėsime didelį ap- 
vaikščiojimą, būtent, šv. Jurgio 
bažnyčios kertinio akmens šventi- 
nimas-ir įdėjimas. Šutomi prane
šame apielinkinių kolonijų lietu
viams ir podraug kviečiame atsi
lankyti ir dalyvauti kartu išldl- gi 
anėse. Tuomi pakelsime llbttiAmtį 

■ ' \Ak-'

mėtis pašventinimas,atsibus 3—4 
vai, po pietų, o po to bus vaiką 
dirmayonė. Po.viskam turėsime 
pasilinksminimą ir bus gardžią 
užkandžią,‘

t

F

i visi Albanišlnai ilgai paliksite ma- 
Į no atmintyje. Vienmintis prie
lankumas ir jūsų .širdingumas su
stiprino mano dvasią ir uždegė 

■ jaunystes energija. Gerb. klebo
nui už jo man didelę meilę ir 
draugišką suteikimą gražiu įspu- 
džtiĮ, visiems nariams už parėmi
mą spaudos ir gerą Širdį, tariu di
džios padėkos ir pagarbos žo
džius. : - -

■Kun. Petras Raščiukas.
200 E. Main St., 
Ainsl crclam, N. Y.’

•

• Kolektorius.
f

D A R B I N’ I N K A S •

kalbėjo gerb. kun. S. O. Junke
ris; Ačiuodamas visiemš už prie
lankumą pasižadėjo ateityje visą 
savo darbuotę pakreipti savo tau
tos žmonių gerovei. Tad valio nau
jas -dvasios ir visuomenes vadas 
gerb, kųn. Stasys O. Junkeris. *

Birželio 18 d, vietinėj parap. 
svetainėj L, D, S, 101 kp. atsibu
vo meiiesiiiis susirinkimas-, Pirmf- 
ninkąujant Ant. Kazlauskui gys- 
vai svarstyta ko-aperaefjos reika
lai, Susirinkiman atsilankė gerb. 
kun. A. Baltutis suteikė ■ nemaža.

— - r ’ *

naudingą patarimą. .'
Buvęs.

• -■ II*

(Galas) f

NAMAI-ŽEMĖ-MOmi
PIRKITE namus ii- lotus tarpinin

kaujant A. F. KNEIŽIUI.
JEIGU norite, kilti nuosavybė, na

mas arba'lotas butų parduotas greit, 
tai-paveskite parduoti A. F. KNEI- 
ŽIŪI?

JEIGU norite gauti morgičius, 
miį arba antrą, kreipkitės pas.

A. F. KNEIŽĮ.

i
; h

prr-

■ 308 E. NINTH ST., SOUTH BOSTON 
— arba —

-294 JVasIiington St., 8il-8t2 Old Soiitli 
Buildiug, Boston,-Muss. .

ALBANY, N, Y.

Miestas 112,000 gyvento jų; 80,-, 
000 kataliką. Lietuvių 150 šei
mynų. Beveik‘visi turi miosavy-: 
bes : gražius namus ię kitokias į- 
staigas. Žmonės labai taupūs, 
malonaus ir gero būdo. Daugiau- 

; šiai Josvainiu parapijos. '. Dalis 
Kėdainių, Trasfcūnų, Rainygalos 
ir k. 1017 m. atvykus čia gerb. 
kun. K. Šatkiių suorganizuota pa
rapija ir pastatyta mūro žemuti
nė dalis bažnyčios, svetainė ir kle
bonija. Visa tai puikiai įtaisyta, 
gražiai ir švariai užlaikoma. Su
sirinkus reikiamoms lėšoms, bus 
statoma ir viršutine dalis bažny
čios. Yra Šv. Jurgio Dr-ja, L. E. 
K. Stiąivieiujimo kp., Rarbininkii 
kuopa irk., katalik-įškos draugi
jos. Vieta labai graži. Mieste, su 
gerb.'.klebonu . aplankėme keletą 

' Josvaįniškių. Jie labai gražiai ir 
■turtingai gyyena. O jų* meilumas, 
tai tikrai lietuviškas. Po sumos 
buvo skaitlingas susirinkimas. 
Jaukus ir malonus, kaip Bostone. 
Įsirašė 6 amžinieji nariai: .1) 
gerb. klebonas kun. Kbnstantinas 
Šatkus $35, 2) Juozas aJnkaus- 
kas (Galeckis) boną $50 su nuoš., 
3) Juzė Jakaitienė $35, 4) Ona 
Bernotavicienė boną $50> 5) Ur
šule Šimaitienė $35, 6) Antanas 
Butvydas $35. ‘Metinių 25. Dar 
daug pasižadėjo įsirašyti. Įsistei
gė skyrius. • Garbės piiąn. kun. K. 
►Šatkus, pirm; Apol. Jakaitis, vi- 
ccrpirm. Jonas Riekįs, ’sekr. Juo
zus Jankauskas, ižd.-Jonas Aviža. 
Spaudos agitatoriai: M. Urbonas, 
K. Žiostautas, J. Jakaitiene ir 
Kaz. Rimkus. Skyriaus valdyba 
Įrašines narius ir ves visus reika- 

■ lūs nariu. Toje kolonijoje jau- 
. čiausi kaipo, geriausių Lietuvos 
vaikų tarpo. Jūs Brangūs Lietn-

i-

F Uz toną

111 Devonshire St„ Boston,Mass.
8532 -^TELEFONAI— . Main 272!

y S^RI^GFIELD, ILL. .

Birželio 17 d. šv. Vincento lie
tuviu bažnyčioj, laikė pirmas iš
kilmingas šy. mišias gerb, kun. S.. 
O. Junkeris. Asistuojant skait
lingai dvasiškijai, vietinėms drau- 
gijoms kun. primieijantas tapo ,at- 
JydMŠslų—ImŽnyaią.^^ :
grąžą pamokslą pasakė gėrb. kun. 
A. Baltutis iš Chicagos; Apart 
drfttgybės kunigą svetimtaučių pa
maldose dalyvavo čia visų labai 
: mylimas buvęs Springfieldo lietu
vių klebonas gerb. kun. Jonas Ču- 
berkis iš Indiana Harbor, Ind. ir 
moksleivis J. R. Mačiulionis iš 
’Chieago, III, Laike pamaldų L. 
Vyčių 48-tos kp. choras, mokslei
vių orkestrą ’ ir vyrų kvartetas 
vad. mužikui Aleksiui - sutartinai 
išpildė’mišias ir kitus giedojimus.

Po pamaldų iškilmingi pietus 
atsibuvo Leland Hotel, o vakarie
ne pas gerb. selęmnizanto gimines 
p-nus. Stirbius.

■ Rūpėsniu. Vyčių kuopos kun. S. 
O. Junkeriui tapo surengtas pui
kus pagerbimo vakaras. Pir
miausiai skaitlingas iv Šauniai Iš
lavintas VyeiiĮ choras energingai 
sudainavo “Ad Multos Alinos.” 
Julia Gedminaitė, Ona Gūdaus- 
.kaitė ir A. Stanslovaitė jautriai 
išreiškė jaunimo linkėjimus ir; 
gerb. kun. Junkeriui įteikė gra
žias dovanas. • Taip pat labai Į- 
domiai pakalbėjo kun. J. Čuber- 
kis, E. Aleksienė, kun. I. TCerše- 
vičius ir A. Aleksis. 4‘Pasveiki
nimo Daina” gerai atliko E. Bra
zaiti, J. Sugentaitė, K. Kuperie- 
nė, S. Brazaitė, P. Stirbis, J. AIi 
Ietis, P. Žemgulis ir A. Stirbis. 
“Graži Čia Giruže” ir “The Little 
Grey Home in' the Wėst” švel
niai išpildė Elena Brazaitė... Pro
gramą gyvai vedė gerb.- kun. A. 
Baltutis. **

Ačiū rūpestingam pasidarbavi
mui J. Sugentaitė, O. Gudauskai- 
tės, E. Brazaitvs ir J. Gedminai- 
tėsr tižkands buvo, skaniai paga
minta ir svetainė artistiškai. pa
puošta. Pasidarbavus p-niai Ku- 
perienci vietinė amerikonų spau
da- šią iškilmę labai prielankiai 
paminėjo;

Tarpe daugybes dvasiškių ir 
sHetiškių svečią dalyvavo kun. 
Jnkerio vienas iš geriausią prlete- 
lių muzikas Antanas ’.Glemža iš 
Indiana Ilarbor, Ind., F.. Aleksie
nė, A. Kersevičiutė, Sėdžiai, Ba-

■ Įitinai, Bartkus, E. .Sugentaitė ir 
A. Valiūnas. Pastarieji vii iš Chi-

. vagos. Po visą,kalbą, linkėjimų 
ir įvairaus prog'ramo trumpai pa-

vietinės amosiii • 'V ' “ - ™ 
VASARINE MOKYKLA

Liepos 9 d. atsida ro šv. 
Petro parapijos vasalinė 
mokykla. Mokykla gauta 
ant 5-th St. ir bus mokina
mi vaikai panedeliais, utar- 
iun'kais, ketvergius ir pėtnv- 

; čiomis, w 9:0G iki 12:00; v. 
ryte, šinosmet yra paimti 
geri mokytojai.

Tėvai, pasirūpinkite kad 
jūsų vaikai lankytųsi mo
kyklon. Tėvų tai .priedermė 
gerai vaikus išauklėti.;.

Visi vaikai turi mokyklon 
ateiti pirmoj dienoj, atei
nantieji vėlai nebus priima
mi.
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PER
LIEPOJĄ

//i Ų VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR
TIESIU KELIU“ ?• ■

Lietuviai važiuojanti l Pllįiiyą aplen- . 
fchv-lenky juostą (korklorą.), Vlsiy trečia kle- 

f su padalinta. į kambarius ant. 2-jų, -$-rlų ir 8-nlų 
ibvų> ' 4 »: ■ ? •

■ • , BPf'f'ifolMn KnlCdrį tiplau'kiirtaU' '•. <
St S,' ESTONIA.. .;..v., . . .Liepos 18 
S. S. LmANlA.^?/..\..Rų^uiSio 8

ŠatSi-IS- Nevy Ybrko it Bostono i Hamburgą $103.5&,' 1 
Į Pllllavą $1.06.50, J .Llbiivą ar Memeli 107.—k- 

Iž Bostona i Now Yorką per Fall Rlver; Liniją.
... . Kreipkitės mile' vietinių agentų. - • , .

SUSIRIKIMAS. 1
Motera Sąjungos 13 kuo

pos mėnesinis sii0rinldmas 
bus utarninke, liepos 3-čią 
dieną pobažiiytineje svetai
ne je. Visos nares malonė
kite pribūti ant minėto susi
rinkimo, nes bus daug- daiy- 
ku aptarti.

Tek - Brockton 5112—W.
(Kampas Brond Street)

'705 Main St., Montello, Mass.

/•“TRIKSAS” NEPA
SISEKĖ.

: Man teko girdėti, kad Jo
nas J aiikaiisk&s, gyvenąs 
Roxbury, Mass. pas pusbro
lį St. Lingį sumanė ypatin
gų būdą pasigydyti iš reu
matizmo. Jonas Jankaus
kas nebuvęs taupus ir nieko 
ncsusicėdijęš. . Ragavęs Te- 
mnatą neturėjęs iš ko. pasi
gydyti. Tai sumanė pasi
versti bepročiu, patekti Val
džios giobon ir gauti nemo
kamą gydymą. Tą ir pada
re. ■ Basas,, apsileidęs išbė
go gatvėm it bėgti aptieioiŲ 

Žinoma pateko į policisto 
raukas. Jankausko drau
gai dar primine policistui, 
kad jis “kreizi” Bet po ek- 
zaminaci jos susektas, kad 
jis ne “kreizi” ir paleistas. 
———"'—~ RepfH'teris.

-—.L-.-,. i

SVARBUS SUSIRIK
, . KIMAS.
Susirinkiinas dėl vasari- 

nes mokyklos bus ateinančią 
petirvčią, vakare^ liepos 6-tą 
dieną.

Maloniai kviečiame visus 
paskirtus delegatus 'nuo 
draugiją, mokytojus ir kan
didatus į mokytojus atsilan
kyti ant šio susirinkimo.

Kadangi mokinimas vai
kučių prasidės liepos 9-tą d. 
ir esant daug svarbių reika
lų* aptarimui, visit atsilan
kymas yra labai pageidauja
mas* - ‘ ” *

«

PARSIDUODA
PARDAVIMUI' Drapanų Krautuvė, 

Shtkns ir rakandai turi Imti parduo
ti labai greitai Ir pigini. Atsigaukit pas 
M. N., 565 Malti St., Cnmbrhlge, Mass.

' U- uN .<»'>
PARDAVIMAlV

19 LOCUST ST., DORCHES, MASS. 
9 kambarių narnas, šiltas ir Salths van
duo, maudynės ir skalbynės. Pirmos 
rūšies stovyje. Kaina $4,209,. Galima 
matyti tarp 2-7 ■ po pietų kasdieną. 
Kampinis nuirtas, 1 kare garadžius.

2S LOCUST St, 6 kambarių mūrinis 
namaSf šiltas Ir šaltas vanduo^.. Jtfttu- 

"<Ty nes j r skalbyn ės, efektra. Pirmos 
klesos stovyje; Kaina. $3,500. .

24 ii- 26 LOCUST St. 7 kambarių 
mūriniai' namai. Kiekvieno kaina 
$2,800. Gasas ir toletal yra.

ARTHUR C. BRADY
20 Cbauncey PI. Jamaica Plain

Tel. Jamaica 839—J. ■

1

PARSIDUODA 303 AKRŲ 
ŽEMĖS FARMA.

200 akrų, suaugusio miškp, Į00 akrų 
pievos. Stuba 8 kambarių, tvartas dėl 
25 galvijų ir puikus sodas. Farma 
randasi N’ew Hdmpshire valstijoj prie 
gero (statė) kelio. Turi greit parduo
ti. Kaina $6,5OO;(M). įnešti 1000 dol. 
Atsišaukite:

KLEM. STOŠKUS,
P. O. Box 120, , Lynu, Mass.

' (5)

DR. £ J. GORMAN
(GUMAVSKA8)

DAXr TĮSTA S

Ttb So. Bortai 2488

DR. J. C. LANDŽIUS
UJITŪVIS GYDYTOJAS IH 

CHIRURGAS.
Gjrda aitriai Ir chronllkaa llgaf 
vyrą, moterų Ir valkų. I EgžamL 
nnoja kraujų,fcpjaudalua, '.Slapumų 
ir tt savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimui lallkala kitur gyvenan
tiem*, Adresai:

606 BBOADWAY,
. BOUTH BOSTON, MAUS.
(Kampas 0 St ir Broadvvayl 

VALANDOS: 9—11, a-4, M

■■■■■■■■■■■M
_________ TeLSo.Bos tonJBŽl 

LUTŪVYS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)' 

Laikinai perkėlė ofisą po M& 
425 Bioadway, So. Boston, Mam. 

Oflto Valandot: 
Mno 10 iki 12:80 ryte ir naro 1:10 

Iki.6 Ir nuo 6:80 Iki 9 v. vak. 
Ofltea uldarytas aubatoa yakarali 

ir nedėllomls.

I

t

MOKSLEIVIŲ SUSI
RINKIMAS.

Birželio 26 d. buvo vieti
nės Moksleivių kuopos susi- 
riiikimaš. ’. Atsilanke daug. 
Susirinkiman buvo atsilan
kę gerb. kunigai, kun. klebo
nas Urbonavyčius ir kun. 
Mockus. Ūpas pakilus. Daug 
gražių nutarimu. Į-Moks
leiviu .šeimą, kuris bus lie
pos 27, 28, 29 dd. Worcester, 
Mass.,- siųs 10 delegatų. De
legatais išrinkti, Vincas Ka- 
liišus, Pranas Kalinauskas, 
Steponas Višihskas, Juozas 
Švagždys, Antanas . Knei- 
žygj Steponas.Kneižys, Ale
na ŽeneviČiutė, Ona Višins- 
l<iutė,’. Kataviua Švagždžiu- 
te, Adelė Kvburiutč. Mū
sų gerb. klebonas, kaipo, 
dvasiškas vadovas, pasižadė
jo seime dalyvailii.

.Reikia pažymėti, kad So. 
Boston ’o moksleiviu kuopa 
jau turi 103 narius. Vra tai 
viena iš didžiausių ir veik
liausių kuopų visoje Amern 

I ko j e.'. Garbė j unįs!.
'Molisleivls.

SUGRĮŽO.
‘‘Darbininko’’ štabas

L. D. -S. seimo iš Nrnvark, N. 
J. sugrįžo ketverge 6 vai. 
vak. Sugrįžo automobiliu- 
mi su ų. I?< Kyburiu.

ROSTON'O IR AFIELINH BIZNIERIAMS • * t* * 1
. Turime labai gražiu sieniniu dideliu ir ma- 

’žij KALENDORIŲ, kurie jūsų norotmuete, kad 
tokie būtu laiku atšpauduiti,- prašomi ateiti j 

ŲDarbininko” rastinu ir pasirinkti. Išsirinki
mas didelis. ■- .

. . ])d.RRiyLYK;l5 ■' ŲŲ 

W’ -■ ^()Uth Basi o. n , JŲųŲ.
’ - • . *. . . • . • ♦ ‘

• v
IS

Valdyba

PARSIDUODA
PARSIDUODA puikus automobilius. 

5: sėdynių. Mažai vartotomis. Kreip
kitės pas savininką: V, J. JAKŠTAS, 
308 Fourtlr kriiutuvėn arba 100 G St. 
(gyvenimo vieta) So. Boston, Mass.

. . ■ . (30—3—5)

aESSS8KWqUjKW.

16 Metą South Bostoną

DR. H, S STONE 
AKTŲ SPECIALISTAS . !99a W. BEOADWAY

y, VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.

I
Tel. So. Boiton .270

J. MAGDONEIL, M. D.

~ 0aUma »U4ikalbSt{ ir UtiUfiUat L 

Onso Vaiandob : ■
Rytais Iki 9 vaL Po pietų nwi I—& B* 

Vakarai! nuo 6 Iki 9. a
6W Įroftdw*y, So. Borto*, g

8

r
■L !'

LIETUVIAI, NĄUbOKITĖS 
•• _ PEOGA!

PARSIDUODA puikus namas 18 
kambarių su elektra ir steam lieat Ir 
tvartai, iš kurių galima lengvai stubą 
padaryti, žeinės yra 9,000 pėdų; prie 
pat bulvaro. Netoli beach’lų. Priežas
tis pardavimo senatvė. Kaina 12,000' 
dol. ■ įnešti 4000 dol. Morgičių duodu 
pats savininkas. Atsišaukite pas

KLĖM. STOŠKUS,
P. O. Box 120,.. Lynu, Mass.

/ (ė)

VIENINTĖLIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokią žolių, šaknų,- žiedą ir it. 
Geriausios Palangos Trejankos, starn-
-bi, 60c. už pakelį arba 6 .už ,$3.30. 

Puplaiškių pakelis 35c. arba G už $1.75. 
Trukžolių 30c. pakutis arba 6 už $1.40.

žolės sutaisytos nuo nervų,- Išgąsties, 
nuomario, galvos svaigimo ir ausyse 
ūžimo. Tai yra vienos iš geriausių 
medicinų nuo visokių nervų suirimo, 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti; 
pakelis S5c., G u£k$4.50.

Knyga “Daktaras Namuose” aprašo 
visokias žoles ir su daugeliu naudin
gų receptų, — $1.00. • ‘

. Mestis gydanti visokius niežulius ir 
odos išbėrimus, dėžutė $2.50.

Drukuott laiškai tėvynėn rašyti, tu
zinas 65 c. • -■
. Viskas būna su prisiuntimo kaštais.

M. ZUKAĮTIS,
449 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

ii

’ PRANEŠIMAI
t

Tj. Vyčių N. A. Apskričio 
išvažiavimas įvyks- 4 d. lie^ 
pos, 1923, Lavronee, Mass, 
.Palangos parko. Šis išva
žiavimas bus didžiausias- už 
visus. Tie, kurie manysite 
važiuoti i ta milžinišką išva- 
žiavimą, ■ malonėkite pasi
pirkti troku tikietus, nes vė- 
liauyietos nebus,. Teko gir
dėti iš komisijos, kad du tro- 
kai jau pilni. Trekai paim
ti pirmos klesos. Tikietus 
galima gauti “Darbininko” 
ofise, pas A. Bendoraiiį, S. 
Znotiną, V. Valatką, V. Sa
vicką,, A. Sandą, M. Rač- 
kauskiutę, AI. Dusevičiutę, 
V. Medonį. Kaina dide
liems $L25? vaikams 60c.

Trokai išeis 10 vai. ryte 
nuo bažnyčios, Fiftli Street.

Komisija.

t

Ca m b ridge. — Pranešame. 
C-ambridgiškiams, kad į L. 
'VyČilj išvažiavimų trokai iš
eis nuo bažnyčios 10-tą vai. 
ryte.

• . Rengėjai.

DID. LIET. KUN. KĘSTUČIO 

DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 
BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Vincas Zaleckai,
81 Mereer St, So. Boston, Mass, 

VICE-PIRM. —• Antanas Pastolis,
146 Bowen St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Antanas Macejunas,
450 E. 7-th St., So. Boston, Mašs. 

FIN. RAST. —• Juozapas Vinkevlčius,
906 E. Bhyay, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — Andrius. Žalieckas,
807 E. 9-th St.,;So. Boston, Mass. 

MARŽAIKA — Aleksandra Jalmokąs, 
^115 granite. St-, So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio dr-Ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio po No, 694 
yVashington St, Boston, Mass., 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
cių su. slavini atsiveskite prie musų dr- 
los prirašyti.

REIKALINGOS MERGINOS.
Visokiems dirbtuves dar
bams. Darbo mokėjimas ne
reikalingas. Mokama. alga 
laike mokinimosi.

AMERICAN RUBBER 
COMPANY 

ArtbKendall Są./Cambridge

KAZIMIERO R. K. DR-JO3 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAJAI.

PIRMININKAS — VL Paulaunkaf, 
314a 8-th-St, Tel, So. B. 3335—M.

VICE-PIRM. — J. Jarūša,
440 E. 6-tb St, So. Boston, Mum. 

PROT. RAST. — A. Janušonis,
1426 Columbia Rd., S. Boston, Mosi. 

FIN. RAŠT. — K. Kiškis,
428 E. Sth St., So. Boston, Manį; 

IŽDININKAS — L. Švagždls,
111 Bbtven St, So. Boston, Mate. 

TVARKDARIS — P. Laučka,
893, E. Klftli St, So, Boston, Maus. 

DRAUGIJOS anrašas reikale —
366 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko 2-rą 
nedėldlenl kiekvieno mėnesio 1-mą vaL 
po pietų, parapijos svetainėj, 492 H, 
Seventb St., So. Boston, Mass.

SV. JONO E V. BL. PAAELPINĖ8 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS — J. L. Petrauskas, 
252 Gold St., So. Boston, Man. 

VICE-PIRM. — Kazys Ambrozas, - 
462 E. 7-th St, So. Boston, Masa, 

PROT. RA&T. — Julius Savickas,
111 Bowen St. Sol Boston, Maw 

FIN, BASTINĮNKĄS — J. Svaidys,
171 W. 5-th St, So. Boston, Mase. 

KASIERIUS — A. NaūdilunaiJ, '
885 E. Broadway, S, Boston, Mato, 

MARŠALKA— J.Zalki», .
f Wlnfleid Sti So. Boston, Mate, 

Draugija lalko ■uslrlnklmus kas trelių 
-nodėldienl kiekvieno įnėiiteto, 2-tą vai., 
po pietų Iv. Petro pagijo* tetej, 491 
R, Sfronth 8t, 8outh Bo«ton, M&m,

(APDRAUDIMAS) J 
Imant lušutąncę (ApdrauilL B 

ta s 
uutoiHoblUaus nelaimės ir pavo- 
ginto arba sumušimo krautuvės*^: 
suktų, tPniylUto hlant apdraus* K 
tumėt per atšafauičias kompanl- g 
jus, idant nehilmel atsitikus gan- ® 
tmnėt pilną išlyginimų. Mes i'e- ® 
iuT.smittm.kun tvirčiausias it ge-

& .liausiąs konųninlja.s. Amerikoj ir ® 
© įneš užtlkrtmim pilnų allyginlmų © 

nelaimės, atsitiktinė. BostO,n> JE* 
© žymlmml . iioluvitil' biznieriai ir ® 
® profesijonalat yra musų klijen- jg 
$ tat, kluusldre jų apie iiiųsi) pa- $ 

Uirmrehną. ' . j s.
. EKSPERTAI UGNIEŠ |

$ ARIPREKIUOTOJAI | 
$į ' Apdtiuulžinnt namus, • rftluuvjg 
® ihm, .automobilius ir taip'toliau. įK 

kreipkitės j nms doi.■geriausio ©
S imiitimaViojo .Naujoj ... Anglijoj. Sį 

.Atalrnmlfmn-skyrius p‘o vartovys- £ 
■ $;-te JONO K. ŲAMiAUSKO. , |

Ortl A, JENKĮNS|
* “$1$ 6 BęnčonBbstoų, l

t T T
T r-*:*Y■ Y 
T

- t.

:gf
tg mitini; Ausnti-«iu-«; vukuuiuu 

: ® mą) nuo Ugnies ant namo aiii 
g

II
&it
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Tel. Malu 2483

GEORGE HŲSHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South BuUding 
294 IVashington Street 

BOSTON, MASS.
Valandos : » A. M. iki 5:30 P. M. 

Gi/toMimo ttetu ■ '
10 WlRTHB0P StBKKT, EJA.ST-B0BTOW 

Tel, East Boston

DAKTARAS HENRY C. TURNER |
■S- Rųveš Aertliftl 1694AVn>sbingfon Stt-, Nuinviiolb Atilsi tir šiito laiku btJW« •;$ 
.© ...mokslą Ijnrviu'dą Urilverslie Jr MėšSineltŲottą/rechtĮfiloglJos Instltiito•”■•i’ 
JĮ *guvęs: iitipsiųj ųiŲiėSa jind jiui ,pradėjo Ųnięrulp gydynio -pL’llkftką.ji,*'^ 
"S.' . - iipsigyvoųo Įm numeriu - j '

444 MASSACHUSETTŠ AVENUEŲ bOSTON 18, MASS.1 
$' •" -Knmpas Columbus Avenuo V
įŲTrtephoneijirekBayg^OJ ' : ‘

.Valandos 12 iki d lt 0 Iki S:.3O vilk. Rjiini\<yal, lt noi.lėltinrtų mmltftriK
<■*'

r,'- tJO

ji Tel. Hnymarkot RS4(Pfi841

«

PnjeSkiiu ĄUtiino VerJk*lĮ<V RAŠkųts= 
nų kaliųm KaUld#nų p«rap..- 
u įų Apskričio./ 'Pirmiau* gyveno Chl* 
vagoj*. . Turtu svarbų reikalų-H Lle- 
tavoje Atsigaukit- Šiuo adresui - 

JONAS KASAU&KAS, . .. ..
B Ahiliw jPlare, < - Noruood, Mass, 

. • J 60

■ kas turite piirdayinmt L< L Pasks> 
Tos. 50' dėl, bortų. * Niotėčlrtu giluti už- 
pusę kainos., - j

■ . A\
70 Linvrotn^: Sbi Tapvrėiree. Mass. 

’ < - ' O)
—/ N *.

•PIRMOS RŪŠIES BAREERN
8 NukeL'imm plaukus vyturais, mere 
© giinųns Ir vaikams. \
1 Ttivtinc visokių kvepiančią toni- 
® ką plaukams.; . ■*" . -

Ąfeiklt»'.-’ir pėvsitlkritikUe, oš tL 
S kini kad busite patettkiatl. . ’ 
I “CŽ R rB ABEN ' 
1116 DORCHĘSTER AVENUE 
i . - SOUTH BOSTGNUMASS.^ 

JŲ.CvmK--PAT »HO,ęn\vyv"*TUNKr?m).4

. *



(■■siMKaeaaedttaeseseea^MM^

Katalikai turi suprasti, kad jų 
aukos ir pasišventimas dėl katali- 

■ kiį spaudos sustiprinimo bus.ma- 
lupesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai; mes 

• negalime tikėtis sulaukti spaudos* 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 

•? .rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai,^tu-^ 
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu. ___ •._____

Vyskupas Kiliau*

r

f

i

r

<r

i

Organo* Amerikos

Rymo Katalikų Švento 

Juozapo Darbininką 
'Sąjungos.

DARBININKAS *
,^-^Eina*— •

UTA11NINKAIS, KETVERGAIS IH 
SUBATOMIS. ' B

Džrubežy metams ..............|S.5O II 
darbininkas

866 Broadway, Boston 27; Įfm Į
MTer.U6ūtR Bastau 6^0. I

UTARNINKAS, ; LIEPOS 3 D., 1923

f

NAUJAS LIETUVOS 
KABINETAS.*• ’

WaMeinc/ton, D. C., birže
lio 30j 1923 (L. L B.)—Nau
jo Lietuvos Ministerių Ka
bineto sąstatą yra sekama:

. Užsienių Reikalų Aliu. — 
Galvanauskas, •

Žemes Ūkio — Krupavi
čius,

Susisiekimo — Naruševi
čius (kurio sutikimas, dar 
nėra gautas),

Teisingumo — Tumėnas, 
Vidaus reikalų—Zaikaus

kas,
Krašto Apsaugos ~ ŠIL 

žys, ' • .................. ' -
Ęin., Prek. ir Pranu 

Petrulis,
Žydų Reikalų — Rosen- 

baųmas.
Naujas Ministerių Kabi

netas šį vakarą paties Sei
mui savo deklaraciją.

KARALIUS DAR 
REIKALINGAS.

London. *— Darbininkų 
partijos suvažiavime buvo 
pasiūlyta rezoliucija, paša
linanti monarchiją. Po dis
kusijų nutarta? rezoliuci
ja atmesti. Pripažinta, kad 
iš karaliaus nieko bloga dar
bininkams nekila. Vienas 

. iš darbiiūnkii vadų Lans- 
burg pasakė,. kad jis manęs 
monarchija ir aristokratija 
.įiubiedniiiusi žmones. Bet 
paskui įsitikinęs, kad tą pa
dare kapitalistine sistema. 
Sakė, kad ištikus socijalei 
.revoliucijai, žinosime, ką 
darytį su karalium, karalie
ne, prezidentu ar kitu kuo.

U- L- - - ■ « - ■ •*" — . ■' •

LIETUVOS DELEGA

TU A PARYŽIUN

IVasliington, D. C.,* birže
lio 28, 1923 (L. I. B.)—Lie
tuvos Delegacija Klaipėdos 
reikalais iš Kauno išvažiuo
ja i Paryžių.* ,

DĖL ŠVENTES.

Dol pripuolanČios atei- 

nmuHą^eredąJliepos A.d^ie- 

prigTilmybes. šventes “Dar

bininko”, ofisas bus uždaiy- 

tas ir ketvergiais numervs 

dėl tos priežasties bus pra

leistas. .

KUMŠTININKU SUSI
RĖMIMAS.

' _ . ....j.. .' *■
’. Liepos 4 d. įsiiėlby, Mont.

Įvyks nepapri
Susirems gai 
minkai. <’* v’ - . .

BANDO SUORGANI

ZUOTI.

APIE DARBININKUS IR 
KAPITALISTUS.

New York. — Prasidėjo 
nauja kampanija suorgani
zuoti bankų darbininkus. 
Kadangi New Vorke yra du 
darbininltų bankai ir juose 
Icnygvedžiai, stėnogfafai ir 
klerkos geriau apmokami, 
negu kapitalistiniuose ban
kuose, tai spėjama, kad li
nija sutverti bus lengvai ga
lima.

GIMĖ MAŽIAU.

■Washington. — Skaitlines 
parodo, kad 1921 m. gimi
mų Suv. Valstijose ant 1,- 
000 gyventojų buvo 24.3, o 
1922 m. tebuvo 22.7. Miri
mų skaičius irgi truputį pa
didėjo. 1921 m. buvo .11.7

omirimų ant tūkstančio, 
1922 m. buvo 11.9.

NUŠOKO JUREN.

■.New Yorki -—.Aut laivo 
Norfh Land, plaukusio iš 
Bostono i New Yorka, ištiko *r -* *-Z
nelaimė. Nežinomas žmo
gus, . priėjęs prie grupės 
mielaširdvstės seserų, pasa
kė: “Štai mano paskutinis 
doleris. Rytoj man jo ne-

* reikės. ” Tą taręs paliko 
. dolarinę ir nustebusias sese-
• ris. Netrukus pasigirdo 

šauksmas: “Man over- 
board!” Laivas apsistojo, 
bandyta rasti skenduolį, bet 
nepavyko.

V

Helena, Mont. — Drez. 
Harding. čia pasakė, prakal
bą apie santikius ir teises 
darbininkų ir kapitalistų. 
Sakė, kad jam užėmus pre
zidento vietą, kapitajistai 
apspito jį, reikalaudami su
varžyti darbininkus, pagel
bėti nukapoti algas ir iš
draskyti unijas. Iš antros 
pusės kaikurių pramonių 
darbininkai savo perdide- 
liais reikalavimais varėsi 
prie kompanijų subankruti- 
■nirno. Tokioje’ padėtyje at
siradęs, prezidentas pasi
rinkęs vidurinio kelio. Nei 
vienai pusei nedavęs per
daug geliuoti. ■ ' .

KOMEDIJA PARLA

MENTE.

London. — Anglijos."" 
iamente Lady Astor suvai
dino komediją. Ji yra par
lamento atstovė ir buvo me-«
susi bilių., djuiidžiantį par
davinėti svaigalus jauiiuo: 
liams žemiau 18 metu am- te 
žiaus. Sir Frederick Kau
bury kalbėjo prieš tą bilių ir 
išsireiškė, kad moterys že
mesnės' už vytus* Tada 
Lady Astor šoko ir pradėjo 
kalbėtojui brazdinti šonkau
lius kumštimi. Visi atsto
vai pasileido juokais. . f

VOKIETIJA SU RUSIJA 
DARYS SĄJUNGĄ.-

Derlynas. — Čionai patir
ta', . jog trumpoj ateity bus 
sušaukta, konferencija suda
ryti V okieai j os—Rusi j os— 
Pabalti jos valstybių sąjun
gų arba santarvę. Konfe
rencija turės įvykti kokiame

sta ■pramoga, 
šieji kumšti

ninkai. „ Čainpionas Jack 
Dempsey, gnrsus visame pa
saulyje ■kumštininkas,, im
sis su Tom Gibbons. Už su
tikimą stotį i MimŠčiavon
Dempsey gaus $310,000.

Gibbons nieko neims.* Jis 
tik tikisi Dempsey’o karūną 
gauti ir nieko kito.

Iš visų Amerikos kraštų 
sportininkai kęliauj a į Shel- 
by,_ Monį paihatyti istoriš
ką sušir.ėmimą. Nuvyko 
teip-gi lietuvis Billy Miške, 
garsusis kumštininkas, kurs 
ėmėsi su Dempsey ir su Tom 
Gibbons; Billy Miške pasa
kė, kad Gibbons nugalės 
Dempsey. Jo • nuomonę 
angliški laikraščiai ■ žymiai 
apvaduose paskelbė? Štai 
kaip apie tai rašoma:

■ ‘Shelby, Mont., June 30 — 
Billy Miške,' retired lieavy- 
V’ei^ht. hoxer, wlw is in Shel
by to see the Dempsey-Gib- 
bons bout, fhinks that Gib- 
bonš has a chance to dethrone 
the ehampion. 'Miške is 
ąualified to speak. Hc has

V

fought Dcmpsey fhree times 
imd Jie has liad evcn m ore 

. esperienee vvitli Gibbons, .
having met the -chakiengei* in 
three no-dęeision eontests, 
ivon onee on a foul and lošt 
oii a deeision in 10 roands.”

> 3

Šitokios imtynės nesvie
tiškas minias' žmonių su
traukia. Liepos 2 d. 1921 m. 
Jersey City.mieste Dempsey 
ėmėsi su Carpentier.. • Tai 
tada, nuo Įžangos fikietų inė- 
jo $1,623,380.

Dempsey yra sunkus mil
žinas, gramezdiškas ir savo 
drambliška galybe veikia. 
Gi Gibbons yra lengvas, vik
rus, - kaip, tigras. -Tai- buu 
dramblio su tigru imtynės.

PARLAMENTO PIRMI
NINKAS SURAT- 

' ŽYTAS.

Londonas. — Iš Romos 
praneša, kad nežinomas pik- 
tadaris gatvėje užpuolęs, ita
lų parlamento pirmininkų 
Pietravalle ir pavojinga.! su
raižęs.

Philadelphia, Pa. — Ant 
karo laivo Biehmond ištiko 
sprogimas ir sužeista tapo 
clevyni jūreiviai..

Paį" nors Pabalti,jos mieste. Tai

• * ■ ■ I I. ■. ■ r

N- gal pavyks šutai- .
\ KINTI. :

“ Ąmus, -^ BventąsfeKrū
vas atsikreipė į Erancijų .del 
Rubro krašte okupacijos.

. šventasis.Tęvas užtat A ¥p- 
J Iciėtijų. "Man0iw.‘Mmįašay; 

dovius prie Vatikano veda, 
derybas .stt popiežium dėl to 
klausimu;*? . ?/" : N.

t

■e

PALTUOSUOTl EN-MI-
• A * *

NISTERIAI.

Sofia. — Iš kalėjimo pa- 
liuosuoti buvę karo laikais 
B ulgar i jos ~ ininisteriai, ku
riuos Štambuliskio valdžia 
nubaudė kalėjimu.

Paliuosuoti, tvirtina, turį 
dokumentus, kad Stainbu- 
liskv darbavosi Bulgariją 
prijungti prie Jugoslą vi j os?

BANKŲ ŠAKOS
NELEISTINOS.

L: IŠpNngiieldif lV^Gubev- 
natorius Small pasirašė bi- 
lūjt. pigai kurio' bankoms 
irždrausta kurti kur kitur 
savo skyrius*

idėjai pradžia padaryta 
Maskvoje. Sakoma, kad to
kia sąjunga yra gyvas rei
kalas kaip Vokietijai, taip 
Rusijai. Tečiaus ta sąjun
ga būtų labinus smarkesnė, 
jei prie tos sąjungos prisi
dėtų dar Lietuva, Latvija 
ir Estija. , Šioms valstybėms 
juk reikalinga protekcija, 
kurią gali gauti tik nuo di
džiuliui sau kaiminiu gų vals
tybių.

Tečiaus Vokietija tvirti
na, kad tos valstybės konfe- 
rencijon . gali būt priimtus 
tik susiaurintomis sąlygok 
mis, atsižvelgiant į jų sto- 
vybą.; Tuotarpu Pabalti jos 
valstybės aiškiai nebereika- 
lauja sau lygybės koufereu- 
cijoje. Tečiaus nori, kad 
tos dvi didžiulės valstybes 
reikštų noro atsižvelgti į jų, 
kaipo .mažųjų valstybių!, pa
dėtį, kas link- einamų nesu/ 
tikimų su kitomis tautomis.

Nežiūrint to, derybos, bus 
Vedamos. .Ir, kaip^mato'si,

t

T-1

*

s.TUNISO . LAI'KAS. AXV LAIVO, 
rniiiHl Stulos Linos laivai twrl tokius pa:rniiml Statos Linos kilvtii ubi tokius pašttžįovhtmk • putoguniuxt -kuklų 

uotui Jokio kiti laivui xC;ln matome tenisų ■loSlanę tint laitu 1‘resfdeut HaTiK 
Ingi Vanagus putpRumus turi šie laivai Gearge IVashingtvn, 1‘ivsklent, llooso* 
vėl. tT Leviu linui. , • • . ■ ; ,

•>yv$sv?. 
•W* ••

*/

SEIMO ATIDARYMAS, f Stanikai tari btitinai-mokėti
i

Antrasai Lietuvos Šeimas 
po iškilmingų Bazilikoj pa- 
maldų birželiu & d. <12 vai. 
Seimo rūmuose iškilminga
me posėdy Respublikos Pre
zidento p. SlMi/hiskio tapo 
atidarytas. Pirmininku pa
kviestas seniausias iš atsto- 

Sekretorium jauniau- 
Valio! Antrasai Sei- 

Nesek Til pėdomis sa-

vų. 
sias. 
me.
vo pirmtakūno.

I
į

_____*

Seimas Pirmąją Savo Gyva
vimo -Dieną Pasirodė Kad 

Nori ir Moka Dirbti,

Išrinktas Seimo- prezidi- 
jumaš: pirmininkas A. Tu
mėnas, vice-piiTnininkas D r. 
J. Staugaitis, sekretoriuš 
K-az. Ambrazaitis.---------

' Išrinkta mandatų patikri
nimui komisija, ir komisijų 
komisija.

; Veikia is vien : Krikščio* 
niškas blokas, rusų atstęvas, 
vokiečiu atstovai. Liaudį- 
ninkai apsiima bendrai vals
tybinį darbą dirbti Seime ir 
komisijose bet į pačios val
džios sudarymą būk-tai kiš-- 
tis nenorį. Žydai taip atro
do, kad dar nėra galutinai’ 
nusistatę kur s virt ar Į deši
nę ari kairę.

Ūpas Seimo atidarymo sa
lėj e: Labai pakilus, rimtas, 
publika salėje pati rinktinu 
ji. inteligentija,, .aukštieji 
•valdininkai, karininkai 
•aukštesniųjų laipsnių,? vi
suomenės darbuotojai ir t 
panašiai. Užsilaikymas pa- 
vvzdingiausias..

Palis atstovai: Patįs ats
tovai ir gi supranta valan
dos svarbą ir taip, atrodo 
kad susirinko ne tuščių gin
čų kelti bet eiti tų pareigų 
kurias Lietuva ant jų užde 
jo. Duok pieve kad taip 
kaip pirmą dieną darbuotus 
ir visus trejus metus. Vie
nybėje tautos galybe.

te'

abi krašto kalbas. .Būsi
muose rinkimuose to Įsaky
mo būtinai reiks laikytis..

v —' Aukštojo Lietuvos Vy
riausybes įgaliotinio. įsaky-

■ * ' ** ?*»_*- 

niu, nuo gegužes mėn. 19 d, 
Klaipėdos krašto policija 
perėjo krašto direktorijos 
žinion. Uostui ir sienai sau- ■ 
goti organizuojama ypatin
gas policijos skyrius. *

— Gegužes mėn. 27 d. Do-— 
viliuose V y r. Maž/Liet. Gel
bėjimo komitetas turėjo sa-, 
vo susi rinkimą. Prakalbas 
sakė p. p. Jankus, Vanagai; 
tis, Vyte ir Lėbartas. BaK 
giant priimta rezoliucija, 
kuria ■ reikalaujama, kad 
kuogreičiausia būtu įvesta * 
inokyklosna, bftžnyčiosna ir 
į visas valdžios įstaigas, lie
tuvių kalba. , Susirinkime, 
buvo labai daug žmonių.

C? fc>

—Gegužės mėn. 23-30 d. . 
Klaipėdos kriminalinėje po
licijoje užnielduota 8 įsilau
žimai, 23 paprastos vagys
tės, 3 nuslėpimai, 1 ginklo 
laikymas be leidimo, 2 pri
gavimai, 1 slaptai pirkliu vi
lnas ir 1 dingęs asmuo. Be

. to padaryta 142 tardymai ir . 
63 kratos.

■ I . *■

— Gegužės mėli, 28 . d. 
Kaktiškiuose Vvr. Maž.^ Lie- te
tu vos G eibėj iino Komitetas 
padarę viešą susirinkimą.* 
Apie dabartinį Klaipėdos? 
krašto stovį kalbėjo p. M. 
Jankus, Apie'lietuvių kai? 
lios įgyvendinimą į mokyk- 
las, bažnyčias ir . į valdžios 
Įstaigas bei valdininkus pla
čiai išdėstė p. . Vanagaitis. 
.Lietuvos senovę priminė p. 
Lėbartas, kartu pastebėda
mas ir tai, .kad dabar kiek- 

■ vieno lietuvio pastangos tu
ri būti atkreiptos į tai, kad 
Lietuva būtu nepriklauso
ma. Dideliausias susirinki
mas jų kalboms labai prita- , 
i-ė ir priėmė rezoliuciją , ku-; 
ria- reikalaujama kuogrei- 
riausiai įvesti lietuvių kalbą 
į .mokyklas ir į bažnyčias. 
Taip pat joje reikalaujama, 
kad visi valdininkai būtinai 
mokėtu abi krašto, kalbi.

Nuo gegužes mėm 31 d. 
firntos ^Boi'g ir Petersen’* 
laivas k*Alollosuiidv' pradėjo, 
nuolatinius reisus liniją.. 
Klaipėda - Danekan - Šitiek* 
IioĮintph Garlaivis ęsąs ge** 
rtū Įrengtas jr juitaikintas 
keleivių iv prekių NežiojU 
niūk -Dabar tas laivas bū-, 
siųs Klaipėdoj? birželiu 11 L 
.: (Kauno v‘ŪaisvcM) .

■ ' i L

... - .i ' '.5'

/ ~ NruporU IL- L-’vĄųf- des-y
■ t y uvėriu ^Villiatnšmy ištiko 
/eksplibzya iTTirišipiidū

K lai pėdos In validai. B i r- 
želio ū d. Kaunan atvyko 
Klaipėdos .Krašto --Karo 
1 ^išbadytųjų ir Paliktų j n 
Sąjungos"’ delegatai • už- 
.mėgsti ryjsuĮ su Lietuvos 
Karo Invalidų •? -Komitetu. 
Delegatų sastkhts :■/ pirmi* 
įlinkaslp. Barnus, nariai p. 

]p,: Maiiskė Bilpcrt. ^avo aL 
kinių jie taiki no. Seimo 

‘ x '' ai* ■■ 't* T’1
• LA 1K.

svečius? stotyje 
...... Ą-autmnobiliu? atvežė 

Metropolio yfešbutii) K .pa
rūpino Bęimb; pakvietimus,~

’ . ./ _ - ; „ • * .,* v 7 | 4
Kad “Darbininkas’7: jau parduoda Lietų voš pinigų—li-Įvyl 
įįįJeTlaidas dr savb .draugams darbininkams suteikia j atidayį'ntb dienat 
patarnavimą. Tai-givisi tiOj, kūne norite, kad jūsų. »K7)witofas svėčii 

tU^. <.^„4 4??. AL*. '. A?' išutilv(V^autotiiobisitiūšiami Lietuvon pinigai patektų į Jūsų giminių raii-. 
kas, visuomet kreipkitės pas /^DĄRBIKINKĄ,”? jisai-

imDi VaT-inHan GMh RiiVi ivvisuoiiiėt uuosiTŪziAbJuins. ptaarhaiis... Kaip vomenja, taip musiją 
palinks' prie Pabalti jos vaL 
stvhių reiškiamo noro* Nes 
jų' tikslas bųtinųi sudaryti

tenteu”

.. « - t- .

Daibininkai, atsimnldte kad “Darbimnkaš,7?yra Ausų 
DipžĮA;vąiAS DRANGAS.C.į• ■Zs\.Z" " 
Siųsdami.pihįgus ar WuBdąimlitiį•kainų visuomet adra- 

sųjung^ > .kurĮ. ?kbūL*balan-?^-^^^^s ^^^: • ? .: t ? . J ?
suolų žinomai “mažųjai eii; ’ > . •1) A R B T XIN R A S, ’ * ■ 't

Boeton 27,.MasB
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N.? irklai PeIKM: ; *“ 
KlMpcdd^,‘ Krašto Bifek-

i

Mū ^rbštBi’oųdwayr;

*■

i*

talijos: įsak^niUr Visi Jylav rais ir karštu vandenių kros?' 
ipedos Kraštu valsčių viršai> įlies kainharys* „ihivo penki 
$iai, .sOuuuai ii* kaimų ką»r jūreiviai ir keletas sužeista*
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“ri ARB IRI N KAS” 

į!l?HH Wobkeb)
Štai Lihuamiact TBi-WMxn,Y Papik 

Epbllshėd every Tuesday, Thuraday, 

Iftd gaturday by S-r. Jo«cna’a Leck- 
HAMOtAUr B. C. ABaociAiibk or Labou.

* . -r »•

. “Eutered as įsecond-clflis/Diattftr Sept. 
\12, lOjUŪatAtl^poąę Bdaton,

e Act of MarchX 187&X*, 
“Acceptahče vfor mallinf at speclal rat@ 

«Df pontage pr!ivlded for in Sectlon 1108, 
Aet of Oct. 8,1917, authorlaed gn July 
12,1918.'*

fiuljicuiprton Hįataai
Yoorly «•«.«•••«...,• ■»*•«r....•».ę4.5t 
Boaton anfl suburba ............|5.50
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Šiuomi turiu paskelbti 
Cierb. Visuomenei, kad’ A. 
L. R. IC Federacijos- XIII- 
,sai Kongresas įvyks Chiea- 
go, Ui., 28, 29 ir 30 dd. rug: 
pjūčio. - ..

■ ,.Kadangi šių svarbių įvy
kių metu Federacija yra 

. užėmusi labai svarbią pozi
ciją ne tik mūsų išeivijos.

* bet ir tėvynės Lietuvos gy- 
veninie,. tai visiems . aišku 
kad- reikia • kreipti •kuodį- 
džiausid domesio į j on: dar
buotę. Federacijos Kongre 
sas — tai mūsų tautos- pajė
gų mobilizacija, išdavimas' 

. apyskaitos iš pereitų metu 
jos darbuotės ir nustatymas 
pieno busimam veikimui.

. Tokiam svarbiam momentui 
, reikia tinkamai prisirengti. 

Todėlei Federacijos skyriai 
ir šiaip darbuotojai malonė 
kitę įdomiai perskaityti že- 

. miau paduotus įstatymus, 
sulig kurių rinkimus į.busi.. 
mąjį Federacijos Kongresą 
malonėsite sutvarkyti.

Visos ■organizacijos pri
klausančios į Federaciją b 
.užsimokėjusios Kongreso 
nustatytas duokles siunčia t/ ■ ■

, savo atstovus į Kongresą ši
kančiu būdu:

1. Centralės organizacijos 
turinčios nemažiau 1,000

• narių 1 atstovą, nemažiau. 
•5,000 .narių 2 atsto vus, b ne 
mažiau 10,000 narių 3 atstu 
vus.

2. Parapijos tris atstovus
3. Federacijos apskritys 2 

atstovus,
'41 Federacijos skyrius 1 

atstovą,
* 5, Tautos Fondo skyrius 1 

atstovą,
. 6, Draugijos ir centrai! ii 
organizacijų kuopos po j 
atstovą.

A. L. R. K. Pėde racijos 
KĮlI-tajo Kongreso 

: idienotvarke. ■ .■ 
■Pirmoji serija. d-:- 

Kongreso atidarymas.

4'

a

Jt

i

4

Mandatų priėmimas. 
Prezidiumo rinkimas. 
Komisijų rinkimas. ‘

Antroji sėsija (po pietų) 

l3asveikinimų skaitymas.
: Protokolo skaitymas.
• Centro valdybos raportai.. 

Įnešimai organizacijos plė
timo ir ttūrkymo klausi
mais. ■ ;

Trecioji sesija (antrų dienų 
iš ryto)

- - *
Referatas Liet. Kolegijos 

klausiniu (Tėvai Marijo- 
/\^ A,./1A\/A

V^nsįjnųjų^mėtų Federaci
jos darbuote. Vajai.
Ketvirtoji sesijų (antrų die

nų po pietų)

Referatas "'Mūsų tautos• - - -
•-•^^^ImltūrūnarL-užclavlmaiV^Dr. 

K. Pakštas).-
Referatas “A. L., Ii. K. 

Federacija, ir socialiai tau
tos užadviniai” (kun. F. 
Kemėšis),.

Referatas Lietuvių pa
vapi jinės mokyklos Ameri
koje*’ (Šv. Kazimiero Sese
rys). ... ' ’ . .

(Vakare —kat: laikraŠčiii 
sąjungos- susirinkimas).

Penktoji sesija (trecia die
nų iš ryt o f

Referatas “Katalikų spau
dos reikalais” (kun. K. Ur
banavičius).

Katalikiškų Laik. Sąjun
gos rezoliucijos.. .

Diskusijos UpieMaikraščių 
turinio gerinimą ir jų di
desnį išplatinimą.

šeštoji sesija (trečių dienų 
po pietų)

įvairūs įnešimai. • 
Centro. Valdybos biudže

tas. ’
Valdybos rinkimai. 
Centro vieta.

, Kitų metų Kongresui vie
tos nuskmimas, 

Kongreso uždarymas. 
Su.tikra pagarba,

• / Kun. K. mana ryčiu

1 •

Mįckeviciaus slėnis pava
sarį vis labiau žmonių lan
komas. Visas tas gražus 
kampelis iki šiol nėra tinka
mai ištaisytas. . Vienatinis 
darbelis, kurį iki. šiol Mies
to Valdvbrf yra atlikusi, tai 
Adomo, AlickeviČiaus ak
mens aptvėrimas. jMek-tiek 
pataisyti takeliai.

Bet bendrai visas slėnis 
begalo dailūs ir šventadie
niais vis atsiranda daugiau 

pirktis pieno ir šiaip gėri
mui vandenų. Iš priežasties 
didesnio skaičiaus lankyto
jų pasirodė būtinu reikalu 
vasaros metu pastatyti ten 
ir milicininkas,, kursai tvar
kos pridabotų ir kad visi ga
lėtų ramiai ten vietos grože 
pasidžiaugti! • . ,

Šiuo klausimu Miesto 
Valdyba yra atsikreipusi 
prie Kauno miesto ir aps
krities Viršininko;

Franci j a pienuoja - statyti 
1,160 veikiančių karinių or
laivių, 2,800 rezervinių or
laivių ir 1,100 civilių orlai- 

‘ vių greitai paverčiamų į ka
rinius ‘orlaivius. Francija 
be to giriasi nuliejusi armo- 
tą‘nešančią 125 mailių, G ir
di ta j a armota iš, Dunkirko 
gali. bombarduoti Londoną 
ir sunaikinti pietinę AiigĮi-

j-«

«

Knygutė yrą didelio for-j | 
mato (5x10) 68 pusi., popie-|| 
ros viršeliais.

Kaina tiktai 45 centai,
Agentams nuleidžiama 40%
* Reikalaukite pas :

“BAllBININKAS” . . . , - - . . - . -
366 B’wayf Boston 27* Mąss, r ąni reikalui pats Viešpats Kristus davė ir Imas darydavo sunkias keliones, kad pats 
< —! X kodėl jos turi dieviškos galios. Tik vienos Į galėtų sušelpti reikalaujaučius krikščio*

. A. t A. šitos priemones tepajėgia pasiekti slapčiąm mus. Tertulijoiias vadiną;tųos pinigusAkm
AlirėA JlrisW(r&1 JW * /kąmpefiuš\įr ^mbgiį k j^ŠŠŪnys 1 m^vU/feni 'pekviebūj sW'

lVŪ priedermes, valdytų savo gen eigoje sumesdavo, meilės rinkliavomis, nes 
t 5 1 v i " -i ‘ °- S pu^us> Bievų-ir artimą karščiausiai nay- Mš- jų buvo užlaikomi ir palcasaini- elgetos,

XV **4» 1 ° f:.1uaT r^tų drąsiai sunkenybės nugalėtų, kurios palikę be ištekliaus ir be. tėvų vafliai, pase-
+ ■ [dorybei kelią pastoja. — Kad įsitikinus, -'už- nųsieji taršai, ir jūroj nuo audros ’nukentė" 

sell»^ paryzdaij. jusieji” (Apol. eap. 89). .

koms~gyvenoKnwtumBpp^^ . k ds-to-palengva susidėjo ir turtą, liu---
Falls, Alas's.- Dirbo Saeo- ? U J 1 P riuos kaipo hiednųjų nuosavybę Bažnyčia

Lmvell dirbtuvėj. Buvo ga- į atnauiintas nėr krikščionybe• antra kad i^seiu. . Bažnyčia,
■'vos viduriu uždegimą. Drū-| *" \ x ..^1 ‘ v ’ . I net ir pati, pergalėdama savo drovumą pra-
čiai sirgo te Xitea. Ki-

lCs iŠ Vilniaus rėd,. Varėnos PaeJ0' bendra turtuolį ir vargšų motinu
valsčiaus. Anrerto išbuvo?a8?e fofaos-tobulybes jog t- Bafe ?ia wapr£tstai snM1ė al.ttmo 
2^--vienuolius.ir daug kiti 

Jievrj su dviem dukterimi. X|

davė paskutinį patanlavi-1 
mą, lies velionis ' buvo tos 
dr-jos nariu.

Reikale giminės ar pažįs
tami gali- kreiptis adresu: 
Jie va Miliauskienė, III 
Ilighlaiid Avė., Newton Up- 
per F.alls, Mass. .

yy0. ‘ ■, (Tęsinys) Į dėtą /pareigą kasdien dalyti pašalpos.- Pats
' galį. Nes tos-priemonės, kurias ji vartoja apaštalas Povilas, kad ir labai užimtas vi- 
Įžmonių širdžiai pasiekti, Bažnyčiai kaip tik sų* Bažnyčių reikalais, nei kiek nedVejoda-

v *

U-/

olazui su jnlna. pmoda.ati |tL žmohi ^iga!^. E^hjosL į

mokslas » pasauhs.pazmo Mziausų Dievo .kihliosmeiĮės ir jos vieton no-
zofcio jsUoimjuuo bei zmoiniĮ atpirkimo valstybSa įstatymais Jlustatyt0 gioboji. 
paslaptį,. tada Kristaus dvasia apėmė val^l tol<hr pl.iemonil} i-ui.ios gal5.
lybes u- jas piipilde^savo mokslu, i?aky- duotimeHf, visaati-,

imsis ir dėsniais; Užtat jei šiandie reikia duodallgja ldt llaudai. -Įr tik viena Baž. 
nrnsų visuomene gydyti, tai ji tik pne ką- 5ia tQs fetuld U(;B - 
kscioniskojo gyvenimo i knkscionybea des-l iog Jszatw E1.iste teplaukia; už-
W gryzdaina teisgys;-/ Yrstancroms^drau- tat atitolstaimotas • kal.s]1U0

į tas pradžias,, is kurių kiekviena kilo, nes 
■ y,. kiekvienos draugijos tobulumo pamatas —

1'.,US tai stengtis dirbti ir atsiekti tas tikslas, ku-Oi tapo įsteigta,-žodžiu, kadi 

amate buvo kurpius. ^Flg-iindvti tojipat priežastis, kuri fr feį drau-l 
X Vasarte^^^^Pagimdė..To®nukryptimiopirmyk- 
Kiaujo. Vasaiio a d. s. m. Ii_ tu<slo KigIda g ti žtį j0 _|
ko išvežtas j ligonbuti u- 15 tį. ?i# K,k^a vaW.
d birzeho nure. Dalardotas L ta&ome ir tam piliečiu'luomd, ;
St Patricko Į—..... r
zlbingtonė.
iš , Vabalninku parapijos, 
Gaižiūnų kaimo.

. . Gedi'Šidlauskas,
329 No. Avenue,
No. Abington, Mass.
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NAUJANYBĖ
/

Tik ką guvome .naują sum
inį nepaprasto turinio—is
torinio veikalo “Algiman
tas” knygų. Yra tai veika- 
'as nepaprastos svarbos. Ja
me Dr. Pietaris vaizduoja 
senovės Lietuvos stovį. . •

Du tomu. Dvi audimo 
apdarais knygos, gražiai at- 
jaudinta ir nepaprastai pi- į 
4 kaina. Tiktai, vienas do- 
eris su pri siuntimu...

Savaitę

Trumniausias Kelias i Visas J

LIETUVOS
DALIS*

PARA.xK.rc Laivu

C OLŲ M B U S
cltdžiiiusiu vokiečių laivu

Vt'Žll 1,tonui įtalpos,
so«: keliauninku?. Uždaromi kam

> klosns kolhiuninkains su
Lii'tuvlSkiis, pątar-

192 Washiiigton Street,
Bostou. Mass.

DRAUGIJŲ ATYDAI!
TiipKtilTVpYsnavp, Aukąr&i, visokiijŽenkMlįi* GuzikuSiy, Ant- A/ll U L U. V t? spaudy ir kitokuj DraugystėrnB r&ikalingV dalyky. 
Reikalaudami Katalogą ar Sampalų, pažymėkite ir Jūsų dr-tes vardą, 
STRUPAS CO. * 90-92 FcrrySt. Newark,‘,N. J.

- ■■■•■ H. U .1 į. 1^ J' 'Tk I. ',1.1. WlliĮN.«W.l |Į ■ H I  . ■ ' - - ‘

t

5. VYRIAUSYBES BKNDRjYDAR- 
BIAVIMAS, i

[draugijos pastangas, bei krypsnį ’ privalo] a) Valaiybės užduotis rūpintis, visų ptliečiiį 
dr įfįac darbo žmonių gerove.

Negali būti dvejojimo, kad kalbamam 
’ | tikslui pasiekti reikalingos yra ir žmonėms 

prieinamos priemonės. Reikia būtimli, kad 
visi, ■ kuriuos tas reikalas liečia, -atatinka
mai, prisidėtų tam klausimui išrišti. Toks 
bendras darbas turi kažkurio panašumo su 
Dievo Apvaizda, valdančia pasaulį; mato
me, kad, nuo kelių priežasčių priklausą' į- 
vykiaį, paprastai kyla iš tų priežasčių su
tartingo veikimo. • /

Reikia tat ištirti, kokios pagalbos ga
lima tikėtis iš vyriausybės! Čia mes ma- 
nom.ne apie tokią vyriausybę, kuri yra da
bai- vienoje ar kitoje, šalyje, bet apie vy
riausybę, kurios-reikalauja ir tiesus žmo
gaus protas bei jo įgimtis ir Dievo išmin
ties pamokinimai, kuriuos mes išdėstėm ap- 
liukrašty apie krikščionišką valstybių su
tvarkymą. Valstybės vedėjai privalo-’ visų 
pirma padėti reikalui bendrai visais įstaty
mais bei įstaigomis, būtent, taip valdyda
mi. kad valstybės bei atskirų žmonių gero
vė savaime plėtotus iš paties valstybes -su
tvarkymo ir valdymo. Tai yra politinės iš
minties uždavinys ir tikra valdytojų parei
ga. ’ paugiausią prie valstybių geroves pri
sidedu piliečių padorumas, tvarkingos: ir 
geros šeimynios! religijos ir teisingumu ger
bimas, teisingas ir tinkamas visuomenės pu- 
rei^ų padalinimas, pramones ir prekybos 
patolmlėjimas, žejnes ūkio pągeręjimas ir 
tolygių dalykų kūlimas:. visi šitie/reikalai

- •• •». I VU4J.4XVAJ.AV UVVAAA ■ VVA VU A. kfcVAAAU4J.J

v 1. ?a^ill?se kursai savo pragyvenimą darbu užsidirba irs 
m™ °^.?Ž^a|^urš Xra valstybėje skaitlingiausias.

■ Bėt nereikia .manyti, kad Bažnyčia, sie
lų išganymu besirūpindama, užmiršta visa, 
kas liečia šį žmonių gyvenimą-.-— Jai ypač 
rūpi darbo žmonės; kad juos iš tų jų vargų 
išvadavus ir kad jie susilauktų geresnio gy
venimo.. Tam tikslui atsiekti Bažnyčia ne 
maža daro jau tuo, ka ragina ir mokina do
rybių. Krikščioniški papročiai, kur jie pil
nai laikomi dalinai jau pačios vienos savai
me didina žmonių gerovę, nes sutaiko žmo
nes su Dievu, visu gėrybių pradžia ir šalti
niu; jos suvaldo žmonių, gobšumą ir megas- 
čiu geismą; tos dvi vdoš yra baisiausios iiiū- 
sų gyvenimo ligos, nes dažnai padaro nelai
mingą ir turtingiausi žmogų;*) dorybes iš
mokina žmogų tenkintis sveiku valgiu ir gy
venimu, papildant savo įeigas taupumu ir 
vengiant visų tų ydų,, kurios praūžia ir di
džiausius turtus bei .gražius ūkius. Be to! 
vargšams padėti Bažnyčia kuria įvairių į- 
staigų, jos nuomone, tinkančių ‘ darbo žmo
nių vargui palengvinti. Tais savo labdary
bės darbais Bažnyčia taip pasižymėjo, ‘ kad 
už tai ją giria ir. jos priešai. BirmuosiUo-- 
sę krikščionyse artimo meile buvo taip Stip
ri, kad labai dažnai pasiturintys išsižadėda
vo savo turtų vargstančių jų naudai, taip jog 
nebuvo tarp jų nė vieno stokojančių •( Ap. D. 
J, .34). Diakonai, kuriuos kaip tik tam rčn 
kalni ir šventino, turėjo apaštalų jiems už-

IGUNARB
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ PER 

LIVERPOOL
ant naujų, didelių, puikių aliejii 

' varomų laivų:
SCYTIILk...........Liepos 2G, Ilugpj. 23
SAM ARI A.......'.Liepos 12, Rugpj. 9 

Greitas patarnavimas | Lietuvi), ir i 
visas Baltijos valstijas. Puikios vie
tos,- geras valgis.

Taipgi iš New Vorko, ypatiškni pri-’ 
žiūrėta kelionė į Lietuvą ir visas Bal
tijos valstijas kas utarninkį aut trijų 
marių milžinų, su persėdimu.. ŠoutU* 

■. amptoue
MAURETANIA, AQUITANIAr 

BERENGARIA,
Taip-gi reguliariai išplaukimai tie

siai į Hantburgif ant naujų aliejumi 
kūrinančių laivų. . lt klesti (i Piliavų 
$1O6\5O) (į Hamburgu $103.5.0. Karės 
taksu $5,00.. . . \ •

(TNAlti) plulginiai ordėrliu išmo
kami Lietuvoj greitai, užtikrintiū, ge
tai,
.■ Dėl Informacijų kreipkitės prie vie
tinio agento arba |

THK t’VNARI) stbaji ship
. COAH’ANV LIMITE}.* . ■

12G. Statė Strcet,
Bostou, 5Iuss.,

i»

me.

'♦)' “Visut piktuinn šaknis yra goduly si e?’ I,
Tini. G, 10. V ' . ” •

• - (Bus daugiau)
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RWICK PARKE
’ L

SU DIDŽIULE SVETAINE ŠOKIAM 
Orkestrąpirmosklesos 

ŠIS JOM ARK AŠ yg T TtPPfYC
ĮVYKS 41* LiltirvID

MUMS IŠKALNO JAU GAILA TŲ, KURIE NEBUS- ANT MUSŲ JOMARKO. JEI NENORI PRALEISTI 
“PORDŽŪLAJAUS” TAIP KAIP KAD PRALEIDAI PELENŲ DIENĄ, TAI BŪTINAI ATVYK 4-TĄ DIENĄ 

. LIEPOS Į NORWOOD?Ą •' ..

ČIA TAI BENT PAMATYSI IR ATJAUSI, AAS TAI YRA TIKRAS “PORŪŽUIAJUS”
Q BE TO BAR NEBAMIRįK, • KOKIOS GEBOS m KORYVOOmŠKlŲ &IKDEI.ES, KAIP JFIE YBA 
SVETINGI. LAUKIAME TAVĘS, BROLAU IR SESUTE. NEPAMIRŠK PASAKYTI IR KAIMYNAMS, 

KAD IR JŲ LAUKIAME. ’ •
JJorvvoocre vra trj® stotys: N0RW06d,'NORWOOD CENTRAI ir WINSMW. 'Nereikia 

lipti stotv NOR1VOOD, bet reikia važiuoti į NORV’OOI) CENTRAI, stotį arba į 
.'A----- TClNSLOtV’S stotį. - ", .

TRAUKINIAI Iš BOSTONU Iš SOUTH STATION IŠEINA (STANDARD TIME)
■■ 7^37 Ą/ri,, iOtOO Ą. M^ lp:A;X M„ 2:25i p, M» Žt5g J?. M,,* 3^8 B M., 5tl5 P?U

, Patemikthjį traukiniui.a'taįpgd^ ^uįo^’s stoty;>vksi kiti tik Kor\vood Oentfdl.
■' ioiv stotis: yra tik pu^e btoko niid parko,: ^pr^ood Centrai ;b*gi netoli ■ • ': ’

KARAIS VAŽIUOJANT REIKIA VAŽIUOTI Į FOREST HIUS,
■•. i§ ten imti ^išhH^on< and Gr.ove Štreet karų ii važįitpfi.ild galo, ten jau iauks JShnš*

■vvood’o karai, NoriTooci% reikia*išlipti prie KortyoucL Press, Nuo, ten iki Berw.ick Parko tik 
vienašklokasv-'-

Jk
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t

t

t
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^^SĮSSSSSSŽJKHSSSSHSSSsSSįR^ratlHIOOiB^ 
| tapo sudaryta pirma Jttbfr- 
I skirtoji tik rinktoji Uflhw^ 
kteto Valdyba, . ifcilfcfa 
(Rektorių, Prorektorių, iy 
j IMvecaiteto Taryboa įld 

. j vasario men, 16 d, rėmda-I Senato $ekiotorių< Rakto- 
(žiteek 73 Nr,)■■ Ijjąpg Vilniaus Universitetob&ai umvemrIMas įDrrtar

VektyiJūm^ Kaime 4j«W&» ššfetlSs.^M^
vergiteto statuto Buaianymsįjjj^Įgį^ vasarį0 mėn. 15 Erorektorittmi išrinko pnMt. 
Svietnno loterija piište-L. raštn įstatytuosius iru- V. dep«i, Sekretoriumi^ 

tt- MmistenŲ Kabinetui 1921 riaBWjo universiteto Rėkto-fpwt B; Česnį,
m. gegužes men. 3 4. Stain-j^ jj j0 §enat0 pirmuosius! I vietą jau veikusio ben 
to projektas bu™paruostas jnarius, takuitetų dekanus.] dresnio Socialinių Moksli; 
Ikomisi^psaąAnkstųjų Universiteto Rektorium ta- fakulteto, naujuoju statu- 
sų ir kvietimo Mimstorijoslp0 . - paskirtos m prof. Jonas tu liko numatyta du atskirt 
ųtstoyiK
netas, pasvarstęs statuto gijos fakult _ d-ras Snas nit&inių ĮfoI^,Vkit»' - 
projektų, Įnese jį (Maironis) J Teisių, 'Humanitarinis, fa
majam Seimui, kad tik Sei-| ^cĮalinių. mokslų fakult. -Hkultetas S buvusio bendros 
mas po vasaius atostogų su-|pį,0^ Augustinas' Voldema- nioj susiorganizavo gan; 
sirmko rudens sesijai. Rim-lms, Medicinos fale.-— d-iasĮsparčiai. Naujo fakultefr 
jirunm^itot^^ Oamtos ir priešakyje stojo prof. M
vimu impadstamai rūpinosi r:DjatjBr)ąat&ds Teisfų~fa®tof<
kaip svret^ Zigmas ^emažYtsJ biam Amerikos kalbininku
taip ir Steig. Seimo Syipti-I — profg pra_ organizacija kiek nusitęs
mo Komwa. _ MnusterijorLag Jo^ 
je veikn tam tikras koimte-lyįi^,^ Įjjdversiteto statu- pratimu ir painiavų. Galo 
tas, sudarytas is Mimsteri-L^ švietimo MinisterisĮto■£akulteto branduolys fe
jos atstovų ir prisauktųjųlaa£emg fakultetams pa-įpor.paskirtas Valstybes Prt 
ekspertų. Salia to, ^^ ^^Lkyrė pirmuosius mokslo zidento įsakymu Nr. 75, bfa 

personalo “branduolius” pojželio m&i. 20 d. tų pači 
Švietimo Ministerio PMjį asmenius kiekvienam. U-į1922 m. f aklinai fakulteto 
kviestos, feių komisijų ^“Lnversiteto atidengimo iškil-susiorganizavo tik rugsej 
davinys buvo rūpintis ata-L^ dalyvaujant Respubli-lmen. ir dekanu -liko įsrinl- 
in ^amu fakultetų bran-||tog Prezidentui, Ministeriuiltas P. Leonas.

• U°vį?< .ir- a j Pirmininkdi, Švietimo Mi-I Dar pirmųjų savo gyvefe
ruoš i akul etoj P-Hnisteriui ir skaitlingai rmk-lmo metų bėgyje visi fakulb 
nūs,;t. y. nustatyti hte W w. sąv
muoju semestru kuns fakul-1 -g gmt-g 4imoj vasa- mokslo personalo sųstat 
tetas tūli .turėti katedrų vL.io w metlĮ nidžiojojej-taip jog metams -baigianti 
staigų, lesų, mokamojo P^Htoaivejgiteto salėje. visame universitete skaitė
sonalo-ir nurodytu tų persod • 45 nrdto bei eMra-ordina
nain Vsm/Udnfiic 1 dau sekančių dienų prasi-p* Oram, nei ekstra orumą

\ ’ ,, įdėjo posėdžiai universiteto profesorių, 23 docentų^
Seimo Švietimo Komisija j vykdomojo organo__Uni-l privat.-docentų ir 35 asm

taipogi darė daug posėdžių Lersiteto Senato (tuomet dapys jaunesniojo mokslo pe 
universiteto statuto- ldausi-Jvadinamo^dekanųtaryba^)|sonalo (lektorių, aslstent 
mais, ne sykį kviesdama dRektorium priešakyje.]laborantų ir kitų).
savo posėdžius ekspertus■ ^ĮvniveraiUtai kiek šusitvar- Bendrai imant; molė 
tarpo Asmenų prof^ormvu-balais,. kovo ^onaio bratidųolį jauna 
šių užsienių ankstosiose mo- mžnesio pirmolais dienomis universitetui pasisekė sud 
kyklose tt kitus žinovus. prasi(Wjo stadentu iaisvJ ryti iš lietuvių. Buvo a 

Nors Steigiamojo Seimo Ji} priimki-ku, jog pradžioje univer
plenume universiteto statu- mas .Mį^^-įaiy^rifete tetai nesykį reikės naudo, 
tas unta svarsti^pirmuoju pl.aažioje antl.ossvetimų šalių profesorių
skaitymu Aar 1921 m. rude- įevo pusės.' • įnemokanėiais lietuvių k
nb bet, kilus ir užsitęsus] . bos. Garantuodamas tau
kai kuriems ginčams (ypač Naujų, mokslo personalai ^ gios mokyklos pažymį, 
eologijos fakulteto dalyke) lla™į PMmtanta. P»W» Įstatymas nustatė, jog mol 
„alutinas statuto nusta^-ĮP^“!®". atatinkamai ViHj^ ' universitete dėstau 
mas.ir trečiuoju skaitymu fa“’“’ Universiteto statutu, Į !ietuviu (statuto 2

- - - - - — įvykdavo tik pritariant vy- k tik
1-ia.usiam umversiteto ^- Universiteto Taryba leid 
mu, taigi visose fakultetųkai kllnems fesoriai 
sutartos kandidatinę buvo lajkinai Mtor
persvarstomos ir galutinai kaUwnis, Pianais univ 
nubalsuojamos Umversiteto 
Taryboje, kur savu laiku bu
vo plačiai perdiskūsuota ir 
.aptarta naujų, profesorių £> 2^
kvietimo tvarka.

Bet toliau, kai tapo pa* 
skelbtas naujas, Steigiamo-Į teto,. 2 profes. Medicinos 
jo Seimo kovo mėn. M dięd kulteto, ir 2 — Technikos 
nų priimtas . statutas, sulig kulteto, iš jų 7 rusų 1 
56 § privalomas šiam Kau- ba ir 2 vokiečių kalba, 
mo~-UniveE&>t^ -visi.mdfeto|- IMversiteto ryšuyužm 
personalo• paraitai Ir pro4gimas su užsienių feioksl 

• mocijoš atliekami pačiuose| &ais išsireiškė ne vien tr 
fakultetuose, kurie tapo vi-|kime tų mokslinčių į st 
sai autonomingi šiuo reika-l profesūros eiles. Lieto 
Įu, atatinkami statuto 23-^|tyntverSifetos gyvai daly 
2d ; | vp Paduos Universitete

Einant tuo naujai pa- metų sukaktuvėse; jau 
skelbtu Lietuvos Universite- cio univeršiieto delegatas 
to statuto Rakultetų, Tary*]ologa$ Jranūusta ten 
bos įiėrrmko ir naujai

1
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priėmimas teįvyko tik 1922 
m. kovo men. 24 dienų ir ei
nančio Respublikos Prezi
dento pareigas Steigiamojo 
Seimo Pirmininko tapo pa
skelbtas Vyriausybės Žinių 
'Xr. 86, tų metų balandžio 
mėli. 22 d. <

Paktinai, ■ naujo švietimo 
Ministerio Prof. P. Juoda- 
kio pastangomis, Lietuvos' 
Universitetas Kaune tapo 
atidengtas dar gerokai prįeš 
tų i datų .einant Ministerių 
Kabineto 1922 metų vasario 
mėn. 13 dienos nutarimu. 
Ministerių Kabinetas,. va
duodamasis aukščiau minė* 
tuoju Vibiiaus Universiteto 
1918 m., gruodžio niėų. 5 d. 
įstatymu .ir turėdamas ome
ny Steigiamajame, Seime 
syarstom4jį universiteto sta
tuto ; pro j elitų ir. universite
to atidėngiiiio klausimo pri
brendimų ir teikųlmgųmųJ 
nutarė 1922 metų vasario grupavo visų siiyo 'vyrėįjįju^o laipsniu^ T'aip.p^ Mt 
niėh. 16 d. atidengti ūhivėr-: mokslo personalųr o Uiiiver-] vauia Vokiečto Hųmtoųii 
sitėtų J£ąune. Respublikosi siteto <rarj4)os v posėdžiuosefei Gydytojų finųugųos . 

; Prezidentas įsakymų Nr. 18 gegužės ’ inėnesib pradžioje|nmto

”S|draūįijoš širdingos padč 
į J] to pattormimb apfe W 
i Jfaų mokslhičių^ pasiryš 
[Įpadėtį moksūufeta 
f} vos įstaigų mkatenaa.

£00matuoto* 
j; I kaktuvėnto27 Gruodžio 1 

j ItutoijaftĮem Lietuvos t 
■ į- versiteto vąrdm Mokai

nubalsuojamos Universiteto | to]dais...

mais naudojosi! I doeeir1 
Humanitarinių, m. Jakui

Į tai Teisių fakulteto, t pi 
Įilateniatikos-Gamtos' fak>

■<

1
. . I

I

w

; < (Leipėtgė), ir tosilaukto
I.- v * ♦ v» ‘w "1-J* , . .. ~ *1.>

IAFAYETTE REAITY COMPANY
Mes perkam irpatouodme i^niįį5kes,ki'autuvtoi ap^ 
clvaudMiatti naiųus, rąkandlas, nutoia^bilbis, suMdtas n 
it.. Huvisid^ r&ą^is kreipidtCa i uitis a^ontUr^ ir bilsit 
užganėdinti. -

LAEAYETTEREALTYCWW 
RUAL EŠTATB & INSVIUNOE

taia&untiir Ąvanae, ‘ Ofabiidg^ Mm* 
.VINCAS J. fotfGtmk k J>AWUDS F» 8TR0KM Uavtotrt»l.
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Įvairių kraštij. bendradar- 
• , biavimo reikalais Universi- 

įętas suėjo i santykius su 
♦Mokslo Bendradarbiavimo 
Komisija (Comission de 

r' Woperation intelleėtuelle)
Mie Tautų Sąjungos— Tais

■ pačiais motyvais nnivėrsite- 
tas pradeda siuntinėti užsie
nių bibliotekoms savo /fakul
tetų bei narių leidinius. — 
Musų UTniversitete taipogi 
Jauna aukštoji Lietuvos mo- 
kykla turėjo džiaugsmo svei
kinti savo sienose ir paklau
syti paskaitų garsaus Pary-

\ jsiįgs lingvisto bloLJŲ Jfei- 
i^įarbiugd js

kos svečio Mac. N. Graiken} 
prezidento Vassar College. 
JPėnok^i^ k, — Susiorgani
zavęs Lietuvos Universite
tas laike Savo šventa parei- 

-i-ga^ŠTeiksti-ypatingą-^avmji" 
yisos tautos pagarbą tiems 
svetimų šalių mokslinin
kams, kurie buvo daug pa- 

į darę Lietuvo s mokslui ir 
, gražiai patarnavę Lietuvių 
,. tautai j 'taigi universitetas 

buvo laimingas, pripažinda
mas . garbingam Vokiečių 
kalbininkių, prof. Adalber
tui Bezsenbe)\ger’iuiLic- 
.tuvos Univefsiteto Garbės 
Profesoriaus titulą, ir gar-

■ ^of. H. H. Bepdęr’iiii — 
Mėtttvhj filologijos daktara
tą lionoris cauša; ir šitie u-

■ niversiteto žygiai buvo labai 
. maloniai sutikti iš abiejii

- - •pusių.. '
Klausyto jų skaičius nau

joje mokykloje žengia, pir
myn daug greičiau negu kai 
kuriu.buvo laukta.

Pirmame (pavasario) se
mestre bendras studentų ir 
laisvųjų, klausytojų skaičius 

( sieke tik 494.' Sekančiame 
:. semestre tas . skaičius jau 

perviršijo tūkstanti.
• P. P.

BRIDGEPORT, CONN.

Linksma naujiena..

Šv. Jurgio pavapi a pradėjo sta
tyti bažnyčią. Lietuviai čiopai 
per 10 metų garbino Dievą skie
pe. Dabar jau pradėtas, naujos 
bažnyčios, statymo darbas, Nekė
lioj, liepos 1 d. turėsime didelį ap- 
vaikščiojimą, būtent, šv. Jurgio 
bažnyčios kertinio akmens šventi- 
nimas-ir įdėjimas. Šutomi prane
šame apielinkinių kolonijų lietu
viams ir podraug kviečiame atsi
lankyti ir dalyvauti kartu išldl- gi 
anėse. Tuomi pakelsime llbttiAmtį 

■ ' \Ak-'

mėtis pašventinimas,atsibus 3—4 
vai, po pietų, o po to bus vaiką 
dirmayonė. Po.viskam turėsime 
pasilinksminimą ir bus gardžią 
užkandžią,‘

t

F

i visi Albanišlnai ilgai paliksite ma- 
Į no atmintyje. Vienmintis prie
lankumas ir jūsų .širdingumas su
stiprino mano dvasią ir uždegė 

■ jaunystes energija. Gerb. klebo
nui už jo man didelę meilę ir 
draugišką suteikimą gražiu įspu- 
džtiĮ, visiems nariams už parėmi
mą spaudos ir gerą Širdį, tariu di
džios padėkos ir pagarbos žo
džius. : - -

■Kun. Petras Raščiukas.
200 E. Main St., 
Ainsl crclam, N. Y.’

•

• Kolektorius.
f

D A R B I N’ I N K A S •

kalbėjo gerb. kun. S. O. Junke
ris; Ačiuodamas visiemš už prie
lankumą pasižadėjo ateityje visą 
savo darbuotę pakreipti savo tau
tos žmonių gerovei. Tad valio nau
jas -dvasios ir visuomenes vadas 
gerb, kųn. Stasys O. Junkeris. *

Birželio 18 d, vietinėj parap. 
svetainėj L, D, S, 101 kp. atsibu
vo meiiesiiiis susirinkimas-, Pirmf- 
ninkąujant Ant. Kazlauskui gys- 
vai svarstyta ko-aperaefjos reika
lai, Susirinkiman atsilankė gerb. 
kun. A. Baltutis suteikė ■ nemaža.

— - r ’ *

naudingą patarimą. .'
Buvęs.

• -■ II*

(Galas) f

NAMAI-ŽEMĖ-MOmi
PIRKITE namus ii- lotus tarpinin

kaujant A. F. KNEIŽIUI.
JEIGU norite, kilti nuosavybė, na

mas arba'lotas butų parduotas greit, 
tai-paveskite parduoti A. F. KNEI- 
ŽIŪI?

JEIGU norite gauti morgičius, 
miį arba antrą, kreipkitės pas.

A. F. KNEIŽĮ.

i
; h

prr-

■ 308 E. NINTH ST., SOUTH BOSTON 
— arba —

-294 JVasIiington St., 8il-8t2 Old Soiitli 
Buildiug, Boston,-Muss. .

ALBANY, N, Y.

Miestas 112,000 gyvento jų; 80,-, 
000 kataliką. Lietuvių 150 šei
mynų. Beveik‘visi turi miosavy-: 
bes : gražius namus ię kitokias į- 
staigas. Žmonės labai taupūs, 
malonaus ir gero būdo. Daugiau- 

; šiai Josvainiu parapijos. '. Dalis 
Kėdainių, Trasfcūnų, Rainygalos 
ir k. 1017 m. atvykus čia gerb. 
kun. K. Šatkiių suorganizuota pa
rapija ir pastatyta mūro žemuti
nė dalis bažnyčios, svetainė ir kle
bonija. Visa tai puikiai įtaisyta, 
gražiai ir švariai užlaikoma. Su
sirinkus reikiamoms lėšoms, bus 
statoma ir viršutine dalis bažny
čios. Yra Šv. Jurgio Dr-ja, L. E. 
K. Stiąivieiujimo kp., Rarbininkii 
kuopa irk., katalik-įškos draugi
jos. Vieta labai graži. Mieste, su 
gerb.'.klebonu . aplankėme keletą 

' Josvaįniškių. Jie labai gražiai ir 
■turtingai gyyena. O jų* meilumas, 
tai tikrai lietuviškas. Po sumos 
buvo skaitlingas susirinkimas. 
Jaukus ir malonus, kaip Bostone. 
Įsirašė 6 amžinieji nariai: .1) 
gerb. klebonas kun. Kbnstantinas 
Šatkus $35, 2) Juozas aJnkaus- 
kas (Galeckis) boną $50 su nuoš., 
3) Juzė Jakaitienė $35, 4) Ona 
Bernotavicienė boną $50> 5) Ur
šule Šimaitienė $35, 6) Antanas 
Butvydas $35. ‘Metinių 25. Dar 
daug pasižadėjo įsirašyti. Įsistei
gė skyrius. • Garbės piiąn. kun. K. 
►Šatkus, pirm; Apol. Jakaitis, vi- 
ccrpirm. Jonas Riekįs, ’sekr. Juo
zus Jankauskas, ižd.-Jonas Aviža. 
Spaudos agitatoriai: M. Urbonas, 
K. Žiostautas, J. Jakaitiene ir 
Kaz. Rimkus. Skyriaus valdyba 
Įrašines narius ir ves visus reika- 

■ lūs nariu. Toje kolonijoje jau- 
. čiausi kaipo, geriausių Lietuvos 
vaikų tarpo. Jūs Brangūs Lietn-

i-

F Uz toną

111 Devonshire St„ Boston,Mass.
8532 -^TELEFONAI— . Main 272!

y S^RI^GFIELD, ILL. .

Birželio 17 d. šv. Vincento lie
tuviu bažnyčioj, laikė pirmas iš
kilmingas šy. mišias gerb, kun. S.. 
O. Junkeris. Asistuojant skait
lingai dvasiškijai, vietinėms drau- 
gijoms kun. primieijantas tapo ,at- 
JydMŠslų—ImŽnyaią.^^ :
grąžą pamokslą pasakė gėrb. kun. 
A. Baltutis iš Chicagos; Apart 
drfttgybės kunigą svetimtaučių pa
maldose dalyvavo čia visų labai 
: mylimas buvęs Springfieldo lietu
vių klebonas gerb. kun. Jonas Ču- 
berkis iš Indiana Harbor, Ind. ir 
moksleivis J. R. Mačiulionis iš 
’Chieago, III, Laike pamaldų L. 
Vyčių 48-tos kp. choras, mokslei
vių orkestrą ’ ir vyrų kvartetas 
vad. mužikui Aleksiui - sutartinai 
išpildė’mišias ir kitus giedojimus.

Po pamaldų iškilmingi pietus 
atsibuvo Leland Hotel, o vakarie
ne pas gerb. selęmnizanto gimines 
p-nus. Stirbius.

■ Rūpėsniu. Vyčių kuopos kun. S. 
O. Junkeriui tapo surengtas pui
kus pagerbimo vakaras. Pir
miausiai skaitlingas iv Šauniai Iš
lavintas VyeiiĮ choras energingai 
sudainavo “Ad Multos Alinos.” 
Julia Gedminaitė, Ona Gūdaus- 
.kaitė ir A. Stanslovaitė jautriai 
išreiškė jaunimo linkėjimus ir; 
gerb. kun. Junkeriui įteikė gra
žias dovanas. • Taip pat labai Į- 
domiai pakalbėjo kun. J. Čuber- 
kis, E. Aleksienė, kun. I. TCerše- 
vičius ir A. Aleksis. 4‘Pasveiki
nimo Daina” gerai atliko E. Bra
zaiti, J. Sugentaitė, K. Kuperie- 
nė, S. Brazaitė, P. Stirbis, J. AIi 
Ietis, P. Žemgulis ir A. Stirbis. 
“Graži Čia Giruže” ir “The Little 
Grey Home in' the Wėst” švel
niai išpildė Elena Brazaitė... Pro
gramą gyvai vedė gerb.- kun. A. 
Baltutis. **

Ačiū rūpestingam pasidarbavi
mui J. Sugentaitė, O. Gudauskai- 
tės, E. Brazaitvs ir J. Gedminai- 
tėsr tižkands buvo, skaniai paga
minta ir svetainė artistiškai. pa
puošta. Pasidarbavus p-niai Ku- 
perienci vietinė amerikonų spau
da- šią iškilmę labai prielankiai 
paminėjo;

Tarpe daugybes dvasiškių ir 
sHetiškių svečią dalyvavo kun. 
Jnkerio vienas iš geriausią prlete- 
lių muzikas Antanas ’.Glemža iš 
Indiana Ilarbor, Ind., F.. Aleksie
nė, A. Kersevičiutė, Sėdžiai, Ba-

■ Įitinai, Bartkus, E. .Sugentaitė ir 
A. Valiūnas. Pastarieji vii iš Chi-

. vagos. Po visą,kalbą, linkėjimų 
ir įvairaus prog'ramo trumpai pa-

vietinės amosiii • 'V ' “ - ™ 
VASARINE MOKYKLA

Liepos 9 d. atsida ro šv. 
Petro parapijos vasalinė 
mokykla. Mokykla gauta 
ant 5-th St. ir bus mokina
mi vaikai panedeliais, utar- 
iun'kais, ketvergius ir pėtnv- 

; čiomis, w 9:0G iki 12:00; v. 
ryte, šinosmet yra paimti 
geri mokytojai.

Tėvai, pasirūpinkite kad 
jūsų vaikai lankytųsi mo
kyklon. Tėvų tai .priedermė 
gerai vaikus išauklėti.;.

Visi vaikai turi mokyklon 
ateiti pirmoj dienoj, atei
nantieji vėlai nebus priima
mi.

-

T -
T' ■
Tt ■■ 
‘f ■•■■■- 
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PER
LIEPOJĄ

//i Ų VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR
TIESIU KELIU“ ?• ■

Lietuviai važiuojanti l Pllįiiyą aplen- . 
fchv-lenky juostą (korklorą.), Vlsiy trečia kle- 

f su padalinta. į kambarius ant. 2-jų, -$-rlų ir 8-nlų 
ibvų> ' 4 »: ■ ? •

■ • , BPf'f'ifolMn KnlCdrį tiplau'kiirtaU' '•. <
St S,' ESTONIA.. .;..v., . . .Liepos 18 
S. S. LmANlA.^?/..\..Rų^uiSio 8

ŠatSi-IS- Nevy Ybrko it Bostono i Hamburgą $103.5&,' 1 
Į Pllllavą $1.06.50, J .Llbiivą ar Memeli 107.—k- 

Iž Bostona i Now Yorką per Fall Rlver; Liniją.
... . Kreipkitės mile' vietinių agentų. - • , .

SUSIRIKIMAS. 1
Motera Sąjungos 13 kuo

pos mėnesinis sii0rinldmas 
bus utarninke, liepos 3-čią 
dieną pobažiiytineje svetai
ne je. Visos nares malonė
kite pribūti ant minėto susi
rinkimo, nes bus daug- daiy- 
ku aptarti.

Tek - Brockton 5112—W.
(Kampas Brond Street)

'705 Main St., Montello, Mass.

/•“TRIKSAS” NEPA
SISEKĖ.

: Man teko girdėti, kad Jo
nas J aiikaiisk&s, gyvenąs 
Roxbury, Mass. pas pusbro
lį St. Lingį sumanė ypatin
gų būdą pasigydyti iš reu
matizmo. Jonas Jankaus
kas nebuvęs taupus ir nieko 
ncsusicėdijęš. . Ragavęs Te- 
mnatą neturėjęs iš ko. pasi
gydyti. Tai sumanė pasi
versti bepročiu, patekti Val
džios giobon ir gauti nemo
kamą gydymą. Tą ir pada
re. ■ Basas,, apsileidęs išbė
go gatvėm it bėgti aptieioiŲ 

Žinoma pateko į policisto 
raukas. Jankausko drau
gai dar primine policistui, 
kad jis “kreizi” Bet po ek- 
zaminaci jos susektas, kad 
jis ne “kreizi” ir paleistas. 
———"'—~ RepfH'teris.

-—.L-.-,. i

SVARBUS SUSIRIK
, . KIMAS.
Susirinkiinas dėl vasari- 

nes mokyklos bus ateinančią 
petirvčią, vakare^ liepos 6-tą 
dieną.

Maloniai kviečiame visus 
paskirtus delegatus 'nuo 
draugiją, mokytojus ir kan
didatus į mokytojus atsilan
kyti ant šio susirinkimo.

Kadangi mokinimas vai
kučių prasidės liepos 9-tą d. 
ir esant daug svarbių reika
lų* aptarimui, visit atsilan
kymas yra labai pageidauja
mas* - ‘ ” *

«

PARSIDUODA
PARDAVIMUI' Drapanų Krautuvė, 

Shtkns ir rakandai turi Imti parduo
ti labai greitai Ir pigini. Atsigaukit pas 
M. N., 565 Malti St., Cnmbrhlge, Mass.

' U- uN .<»'>
PARDAVIMAlV

19 LOCUST ST., DORCHES, MASS. 
9 kambarių narnas, šiltas ir Salths van
duo, maudynės ir skalbynės. Pirmos 
rūšies stovyje. Kaina $4,209,. Galima 
matyti tarp 2-7 ■ po pietų kasdieną. 
Kampinis nuirtas, 1 kare garadžius.

2S LOCUST St, 6 kambarių mūrinis 
namaSf šiltas Ir šaltas vanduo^.. Jtfttu- 

"<Ty nes j r skalbyn ės, efektra. Pirmos 
klesos stovyje; Kaina. $3,500. .

24 ii- 26 LOCUST St. 7 kambarių 
mūriniai' namai. Kiekvieno kaina 
$2,800. Gasas ir toletal yra.

ARTHUR C. BRADY
20 Cbauncey PI. Jamaica Plain

Tel. Jamaica 839—J. ■

1

PARSIDUODA 303 AKRŲ 
ŽEMĖS FARMA.

200 akrų, suaugusio miškp, Į00 akrų 
pievos. Stuba 8 kambarių, tvartas dėl 
25 galvijų ir puikus sodas. Farma 
randasi N’ew Hdmpshire valstijoj prie 
gero (statė) kelio. Turi greit parduo
ti. Kaina $6,5OO;(M). įnešti 1000 dol. 
Atsišaukite:

KLEM. STOŠKUS,
P. O. Box 120, , Lynu, Mass.

' (5)

DR. £ J. GORMAN
(GUMAVSKA8)

DAXr TĮSTA S

Ttb So. Bortai 2488

DR. J. C. LANDŽIUS
UJITŪVIS GYDYTOJAS IH 

CHIRURGAS.
Gjrda aitriai Ir chronllkaa llgaf 
vyrą, moterų Ir valkų. I EgžamL 
nnoja kraujų,fcpjaudalua, '.Slapumų 
ir tt savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimui lallkala kitur gyvenan
tiem*, Adresai:

606 BBOADWAY,
. BOUTH BOSTON, MAUS.
(Kampas 0 St ir Broadvvayl 

VALANDOS: 9—11, a-4, M

■■■■■■■■■■■M
_________ TeLSo.Bos tonJBŽl 

LUTŪVYS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)' 

Laikinai perkėlė ofisą po M& 
425 Bioadway, So. Boston, Mam. 

Oflto Valandot: 
Mno 10 iki 12:80 ryte ir naro 1:10 

Iki.6 Ir nuo 6:80 Iki 9 v. vak. 
Ofltea uldarytas aubatoa yakarali 

ir nedėllomls.

I

t

MOKSLEIVIŲ SUSI
RINKIMAS.

Birželio 26 d. buvo vieti
nės Moksleivių kuopos susi- 
riiikimaš. ’. Atsilanke daug. 
Susirinkiman buvo atsilan
kę gerb. kunigai, kun. klebo
nas Urbonavyčius ir kun. 
Mockus. Ūpas pakilus. Daug 
gražių nutarimu. Į-Moks
leiviu .šeimą, kuris bus lie
pos 27, 28, 29 dd. Worcester, 
Mass.,- siųs 10 delegatų. De
legatais išrinkti, Vincas Ka- 
liišus, Pranas Kalinauskas, 
Steponas Višihskas, Juozas 
Švagždys, Antanas . Knei- 
žygj Steponas.Kneižys, Ale
na ŽeneviČiutė, Ona Višins- 
l<iutė,’. Kataviua Švagždžiu- 
te, Adelė Kvburiutč. Mū
sų gerb. klebonas, kaipo, 
dvasiškas vadovas, pasižadė
jo seime dalyvailii.

.Reikia pažymėti, kad So. 
Boston ’o moksleiviu kuopa 
jau turi 103 narius. Vra tai 
viena iš didžiausių ir veik
liausių kuopų visoje Amern 

I ko j e.'. Garbė j unįs!.
'Molisleivls.

SUGRĮŽO.
‘‘Darbininko’’ štabas

L. D. -S. seimo iš Nrnvark, N. 
J. sugrįžo ketverge 6 vai. 
vak. Sugrįžo automobiliu- 
mi su ų. I?< Kyburiu.

ROSTON'O IR AFIELINH BIZNIERIAMS • * t* * 1
. Turime labai gražiu sieniniu dideliu ir ma- 

’žij KALENDORIŲ, kurie jūsų norotmuete, kad 
tokie būtu laiku atšpauduiti,- prašomi ateiti j 

ŲDarbininko” rastinu ir pasirinkti. Išsirinki
mas didelis. ■- .

. . ])d.RRiyLYK;l5 ■' ŲŲ 

W’ -■ ^()Uth Basi o. n , JŲųŲ.
’ - • . *. . . • . • ♦ ‘

• v
IS

Valdyba

PARSIDUODA
PARSIDUODA puikus automobilius. 

5: sėdynių. Mažai vartotomis. Kreip
kitės pas savininką: V, J. JAKŠTAS, 
308 Fourtlr kriiutuvėn arba 100 G St. 
(gyvenimo vieta) So. Boston, Mass.

. . ■ . (30—3—5)

aESSS8KWqUjKW.

16 Metą South Bostoną

DR. H, S STONE 
AKTŲ SPECIALISTAS . !99a W. BEOADWAY

y, VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.

I
Tel. So. Boiton .270

J. MAGDONEIL, M. D.

~ 0aUma »U4ikalbSt{ ir UtiUfiUat L 

Onso Vaiandob : ■
Rytais Iki 9 vaL Po pietų nwi I—& B* 

Vakarai! nuo 6 Iki 9. a
6W Įroftdw*y, So. Borto*, g

8

r
■L !'

LIETUVIAI, NĄUbOKITĖS 
•• _ PEOGA!

PARSIDUODA puikus namas 18 
kambarių su elektra ir steam lieat Ir 
tvartai, iš kurių galima lengvai stubą 
padaryti, žeinės yra 9,000 pėdų; prie 
pat bulvaro. Netoli beach’lų. Priežas
tis pardavimo senatvė. Kaina 12,000' 
dol. ■ įnešti 4000 dol. Morgičių duodu 
pats savininkas. Atsišaukite pas

KLĖM. STOŠKUS,
P. O. Box 120,.. Lynu, Mass.

/ (ė)

VIENINTĖLIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokią žolių, šaknų,- žiedą ir it. 
Geriausios Palangos Trejankos, starn-
-bi, 60c. už pakelį arba 6 .už ,$3.30. 

Puplaiškių pakelis 35c. arba G už $1.75. 
Trukžolių 30c. pakutis arba 6 už $1.40.

žolės sutaisytos nuo nervų,- Išgąsties, 
nuomario, galvos svaigimo ir ausyse 
ūžimo. Tai yra vienos iš geriausių 
medicinų nuo visokių nervų suirimo, 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti; 
pakelis S5c., G u£k$4.50.

Knyga “Daktaras Namuose” aprašo 
visokias žoles ir su daugeliu naudin
gų receptų, — $1.00. • ‘

. Mestis gydanti visokius niežulius ir 
odos išbėrimus, dėžutė $2.50.

Drukuott laiškai tėvynėn rašyti, tu
zinas 65 c. • -■
. Viskas būna su prisiuntimo kaštais.

M. ZUKAĮTIS,
449 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

ii

’ PRANEŠIMAI
t

Tj. Vyčių N. A. Apskričio 
išvažiavimas įvyks- 4 d. lie^ 
pos, 1923, Lavronee, Mass, 
.Palangos parko. Šis išva
žiavimas bus didžiausias- už 
visus. Tie, kurie manysite 
važiuoti i ta milžinišką išva- 
žiavimą, ■ malonėkite pasi
pirkti troku tikietus, nes vė- 
liauyietos nebus,. Teko gir
dėti iš komisijos, kad du tro- 
kai jau pilni. Trekai paim
ti pirmos klesos. Tikietus 
galima gauti “Darbininko” 
ofise, pas A. Bendoraiiį, S. 
Znotiną, V. Valatką, V. Sa
vicką,, A. Sandą, M. Rač- 
kauskiutę, AI. Dusevičiutę, 
V. Medonį. Kaina dide
liems $L25? vaikams 60c.

Trokai išeis 10 vai. ryte 
nuo bažnyčios, Fiftli Street.

Komisija.

t

Ca m b ridge. — Pranešame. 
C-ambridgiškiams, kad į L. 
'VyČilj išvažiavimų trokai iš
eis nuo bažnyčios 10-tą vai. 
ryte.

• . Rengėjai.

DID. LIET. KUN. KĘSTUČIO 

DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 
BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Vincas Zaleckai,
81 Mereer St, So. Boston, Mass, 

VICE-PIRM. —• Antanas Pastolis,
146 Bowen St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Antanas Macejunas,
450 E. 7-th St., So. Boston, Mašs. 

FIN. RAST. —• Juozapas Vinkevlčius,
906 E. Bhyay, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — Andrius. Žalieckas,
807 E. 9-th St.,;So. Boston, Mass. 

MARŽAIKA — Aleksandra Jalmokąs, 
^115 granite. St-, So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio dr-Ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio po No, 694 
yVashington St, Boston, Mass., 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
cių su. slavini atsiveskite prie musų dr- 
los prirašyti.

REIKALINGOS MERGINOS.
Visokiems dirbtuves dar
bams. Darbo mokėjimas ne
reikalingas. Mokama. alga 
laike mokinimosi.

AMERICAN RUBBER 
COMPANY 

ArtbKendall Są./Cambridge

KAZIMIERO R. K. DR-JO3 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAJAI.

PIRMININKAS — VL Paulaunkaf, 
314a 8-th-St, Tel, So. B. 3335—M.

VICE-PIRM. — J. Jarūša,
440 E. 6-tb St, So. Boston, Mum. 

PROT. RAST. — A. Janušonis,
1426 Columbia Rd., S. Boston, Mosi. 

FIN. RAŠT. — K. Kiškis,
428 E. Sth St., So. Boston, Manį; 

IŽDININKAS — L. Švagždls,
111 Bbtven St, So. Boston, Mate. 

TVARKDARIS — P. Laučka,
893, E. Klftli St, So, Boston, Maus. 

DRAUGIJOS anrašas reikale —
366 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko 2-rą 
nedėldlenl kiekvieno mėnesio 1-mą vaL 
po pietų, parapijos svetainėj, 492 H, 
Seventb St., So. Boston, Mass.

SV. JONO E V. BL. PAAELPINĖ8 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS — J. L. Petrauskas, 
252 Gold St., So. Boston, Man. 

VICE-PIRM. — Kazys Ambrozas, - 
462 E. 7-th St, So. Boston, Masa, 

PROT. RA&T. — Julius Savickas,
111 Bowen St. Sol Boston, Maw 

FIN, BASTINĮNKĄS — J. Svaidys,
171 W. 5-th St, So. Boston, Mase. 

KASIERIUS — A. NaūdilunaiJ, '
885 E. Broadway, S, Boston, Mato, 

MARŠALKA— J.Zalki», .
f Wlnfleid Sti So. Boston, Mate, 

Draugija lalko ■uslrlnklmus kas trelių 
-nodėldienl kiekvieno įnėiiteto, 2-tą vai., 
po pietų Iv. Petro pagijo* tetej, 491 
R, Sfronth 8t, 8outh Bo«ton, M&m,

(APDRAUDIMAS) J 
Imant lušutąncę (ApdrauilL B 

ta s 
uutoiHoblUaus nelaimės ir pavo- 
ginto arba sumušimo krautuvės*^: 
suktų, tPniylUto hlant apdraus* K 
tumėt per atšafauičias kompanl- g 
jus, idant nehilmel atsitikus gan- ® 
tmnėt pilną išlyginimų. Mes i'e- ® 
iuT.smittm.kun tvirčiausias it ge-

& .liausiąs konųninlja.s. Amerikoj ir ® 
© įneš užtlkrtmim pilnų allyginlmų © 

nelaimės, atsitiktinė. BostO,n> JE* 
© žymlmml . iioluvitil' biznieriai ir ® 
® profesijonalat yra musų klijen- jg 
$ tat, kluusldre jų apie iiiųsi) pa- $ 

Uirmrehną. ' . j s.
. EKSPERTAI UGNIEŠ |

$ ARIPREKIUOTOJAI | 
$į ' Apdtiuulžinnt namus, • rftluuvjg 
® ihm, .automobilius ir taip'toliau. įK 

kreipkitės j nms doi.■geriausio ©
S imiitimaViojo .Naujoj ... Anglijoj. Sį 

.Atalrnmlfmn-skyrius p‘o vartovys- £ 
■ $;-te JONO K. ŲAMiAUSKO. , |

Ortl A, JENKĮNS|
* “$1$ 6 BęnčonBbstoų, l

t T T
T r-*:*Y■ Y 
T

- t.

:gf
tg mitini; Ausnti-«iu-«; vukuuiuu 

: ® mą) nuo Ugnies ant namo aiii 
g
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Tel. Malu 2483

GEORGE HŲSHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South BuUding 
294 IVashington Street 

BOSTON, MASS.
Valandos : » A. M. iki 5:30 P. M. 

Gi/toMimo ttetu ■ '
10 WlRTHB0P StBKKT, EJA.ST-B0BTOW 

Tel, East Boston

DAKTARAS HENRY C. TURNER |
■S- Rųveš Aertliftl 1694AVn>sbingfon Stt-, Nuinviiolb Atilsi tir šiito laiku btJW« •;$ 
.© ...mokslą Ijnrviu'dą Urilverslie Jr MėšSineltŲottą/rechtĮfiloglJos Instltiito•”■•i’ 
JĮ *guvęs: iitipsiųj ųiŲiėSa jind jiui ,pradėjo Ųnięrulp gydynio -pL’llkftką.ji,*'^ 
"S.' . - iipsigyvoųo Įm numeriu - j '

444 MASSACHUSETTŠ AVENUEŲ bOSTON 18, MASS.1 
$' •" -Knmpas Columbus Avenuo V
įŲTrtephoneijirekBayg^OJ ' : ‘

.Valandos 12 iki d lt 0 Iki S:.3O vilk. Rjiini\<yal, lt noi.lėltinrtų mmltftriK
<■*'

r,'- tJO

ji Tel. Hnymarkot RS4(Pfi841

«

PnjeSkiiu ĄUtiino VerJk*lĮ<V RAŠkųts= 
nų kaliųm KaUld#nų p«rap..- 
u įų Apskričio./ 'Pirmiau* gyveno Chl* 
vagoj*. . Turtu svarbų reikalų-H Lle- 
tavoje Atsigaukit- Šiuo adresui - 

JONAS KASAU&KAS, . .. ..
B Ahiliw jPlare, < - Noruood, Mass, 

. • J 60

■ kas turite piirdayinmt L< L Pasks> 
Tos. 50' dėl, bortų. * Niotėčlrtu giluti už- 
pusę kainos., - j

■ . A\
70 Linvrotn^: Sbi Tapvrėiree. Mass. 

’ < - ' O)
—/ N *.

•PIRMOS RŪŠIES BAREERN
8 NukeL'imm plaukus vyturais, mere 
© giinųns Ir vaikams. \
1 Ttivtinc visokių kvepiančią toni- 
® ką plaukams.; . ■*" . -

Ąfeiklt»'.-’ir pėvsitlkritikUe, oš tL 
S kini kad busite patettkiatl. . ’ 
I “CŽ R rB ABEN ' 
1116 DORCHĘSTER AVENUE 
i . - SOUTH BOSTGNUMASS.^ 

JŲ.CvmK--PAT »HO,ęn\vyv"*TUNKr?m).4

. *


	1923-07-03
	1923-07-03-DARBININKAS 0001
	1923-07-03-DARBININKAS 0002
	1923-07-03-DARBININKAS 0003
	1923-07-03-DARBININKAS 0004

	1923-07-03-DARBININKAS 0001
	1923-07-03-DARBININKAS 0002
	1923-07-03-DARBININKAS 0003
	1923-07-03-DARBININKAS 0004

