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Katalikai turi suprasti, ’ kad jų 

aukos ir pasišventimas dėl katali
kų 'spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, • ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytines apeigos. Pa
kopto 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 Kilian

UTARNINKAS, BIRŽELIO 26 I)., 1923. ,

Organas Amerikos Lietuvių
f

Rymo Katalikų Švento 
Juozapo Darbininkų

f* » .

Sąjungos.

DARBININKAS
-—Eina-—.

ŪTARNINKAIS, KETVERTAIS IK
SUKATOMIS.

Metams .......... 
Užrubežy metams ...,........ • .$5.60 

darbininkas
866 Broadway, Boston 27, JImbsi 

lel South Boston 620.,

- - - - - -  DARBININKŲ REIKALAI.
■ . ■ r •»

... .f- I.

. GERI LAIKAI TESIS 
: CIELUS METUS. ‘

. Washingtoii. — Valdžios
: darbo samdymo biuras skel

bia, kad Amerike nedarbas 
visai išnyko. Sako, kadvi-

* sr bedarbiai skaičiuje 5,735,- 
000,'kurie 1921 m. vaikštinė
jągatvėmis dabar dirba. Da
bartinė gerovė, biuras skel
bia, dar tęsis mažiausia me
tus, t. y. bent iki vidurvasa
rio 1924 in.
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....JUTAIKE; _
** . _ * ■ ~~ ’—

Chicago. — Tarpe mūri
ninkų unijų buvo iškilę ne
sutikimų. Sąmuel Gompers, 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas jas sutaikė-

» I . ...I..UB A<|^| l ^.1. , * s..

(<PASIVlSKASn STREI
KAS.

įGAUS PO $12.00 DIENOJ
Neto York. — Kontrakto- 

riaiapsiėmusieji statyti mo
kyklas sutikto mufiniukamš 
mokėti po $12dienoj. Sutar
tis padarytą -dviem metam.

LAVA VERDA
LAUKUOSE.

Catania, Italija. — Gau
sybes lavos išsiliejusios iš 
ugniakalnio Etna * užliejo 
plačius laukus ir toji lava 

; verda ir kunkuliuoją lau
kuose. Lava, išdegino viską 
ir namus ir medžius, Daug 
vasarnamių ir puikių namu 
sunaikinta. Karaliui pri
buvus nelaimės yieton gelbė
jimo ir šelpimo darbas padi-

7 jsujjij kova.
Augusta, Me—Kai Maine 

valstijos gub. Buster dagir- 
do kad New Orleans’e ruo
šiama bulių kovos, tai jis te
legrafavo Louisianos valsti
jos gubernatoriui neleisti 
rengti tos pramogos.

PALIKO ATSTOVYBE.te.

Paryžius. -r- Franci jos se
nate 170 balsais prieš 117 
nutarta palikti atstovybę 
prie Vatikano. Priešinin
kai nurodinėjo, ‘ kad Šven
tasis Tėvas nebuvo prielan
kus- franeūzų interesams- AK 
zaei j o j-Lotaringij o j, Moro- 
ke ir Turkijoj., Priešinin
kai teipgi nurodinėjo, kad 
pavojus Francijai būsiąs iš

v •

dintas. Atvyko ir premie- sugi’ąžinimo teisių, vienuo-

A .*
£- t -s .' i 'i. c-

M Vienna. Austrijos val
džios darbininkai paskelbė 
“pasivišką” streiką dėl ne- 
pakėlimo algų. Streikuoja 
$50,000 darbiiinkų. Geležin

kelininkai dar nestrėikuoja, 
. bet ketina sustreikuoti.

^IIŲ ..I,,,.. I.pllį,- »,| I I I te

. PABRANGO VALDY- 
MAS.

ras Mussolini, Amerikos 
ambasadorius išplaukė laivu 
nelaimės vieton.

NUSOVE''VAGl.
Reditiood Cal. ^- Mi

lijonierius Aųies A. Folger 
nušovė- vagį. Pas jį rastą 
daug brangmęnų.

■»< -■ l » U 'M'B ' C .

SUSIRGO.
Fran

ci jos premjeras Viviani pa
vojingai, sunegalėj o.

i

liams steigti mokyklas. Ta 
teise buvo panaikinta prieš 
20 metų, ir tada vienuoliai ir 
vienuolės buvo, išvyti iš 
Francijos.

. II II ■ |

Daugiausia . žmonių . nau
dojasi strytkariąis Šancha
juje, Chinijos mieste. Ten 
1922 m. stlytkaiiais naudo
josi 126,000,000 pasažierių.

RENKITE TUėS, 
' KURIE REMIA

“DARBININKĄ.”
b c

atima dirbimtves.: . 
New York. -i- Du didžiu Dusseldorf. — Francijos 

okupacinė valdžia Ruliro 
krašte paskelbė. konfiskavi
mą visų, vokiečių “pramonių 
ir dirbtuvių. Nutarimas vy
kinamas gyvenman. Dekre
tas duoda teisę fraiicūzų mi- 
litarinei valdžiai imti į savo 
rankas kasyklas ir dirbtu
ves/ Jei vokiečių darbinin
kai atsisakys dirbti francū- 
zų pagrobtose pramonėse, 
tai jie būsią sodinami kalė- 
j Įman 15 metų. Kas agituos 
prieš, dirbimą tokiose vietose 
bus pinigiškai baudžiamas ir 
sodinamas... ?kalj»jimam— -Už- 
sabotažą gresia mirties baus
mė.

^EPArTS^T'AISYKLtlK 
. ’ • v

New York.
laivu Berengai^a ir Baltic į- 

plaulce su svaigalais i Nevr 
Morką. ’ Tas ki'Ovinis bus 
konfiskuotas.

. GATAVA T ARTIS.

Tokio. —’ Japonijos val
džia pranešė Rusijos . val
džiai, kad ji pagatava dary
ti, sutarti su z Rusi jos val
džia. ,

PADVIGUBINO TA
RIFĄ.

BuJdpestas. — Ilngaiijdš 
geležinkelių tarifas tapo pa
dvigubintas ’del pinigų kur
so puolimo.

c ■'

* • . ‘ 4

• Banditu teroras. Žmonių 
pranešimais, Lekėčių vals
čiuj, ►Šalčių apskrity, siau
čia du pavojingu banditu. 
Mėnuo atgal jie užmušė vie
ną milieistą, lankosi po šer
menis, vestuves. Visur ei
na ginkluoti ir terorizuoja 
žmones, kurie bijodami kerš
to juos maitina, o kai kurie 
net pataikauja. . Spėjama, 
kad. šiedu banditu bus kali
niai, pabėgę iš Kauno kalė
jimo. ? Vietinė milicija ne
parodo užtektinai veiklumo 
juos-sugauti.-—;

daličJuose dūmuose, ir da
bar jau kokį tretį menesi 
nuolat ir nuolat tai viena
me, tai kitame kieme degi
nama sąšlavas. . Deginant į- 
vairias biaurybes ištisomis, 
paromis, rūkant -silkes, žn- 
veles . (ties žilvių rinka) 
skleidžiasi pažemiais sun
kūs,. biauriai dvokiantis dū
mai ir nieko nekalti apylin-’ 
•kės gyventojai turi alsuoti 
taip sutertštu oru.

f

*

t

Minneapoliš, Minn.-^Vie
tos universiteto prof. Lom- 
bie gavo laišką iŠ prez. 
Haidingo.“ Laiške rašoma 
Anierikę .valdymas baisiai 
pabrango. Valstijų valdžios 
1913 na. įplauki! turėjo 368?-: 
000,000, o 1921 m. įplaukų 
turėjo $959,000,000. Padi- 

■’ dėjo ant 161 nųoš. Skolos 
vienok pakilo ant 130 nuoš.

KELSISĮAMERIKA.

ForE Atvy^P trys 
Vokietijos didžiausių pra
monių delegatai. Jie Ame- 
rike tyrinės padėtį ar negm 
įima būtų ‘ perkelti kaįku- 
rias išdirbyštes Amerikon 
Sako, kad Vokietija taip' 
šmaųgįama, kąd teų iSikH 
negalima. Vienas jiy pasa
kė t “Juodą Vokietijos pa
dėtis/ Franeija reikalaus 
saii Ruliro, centrą Vokieti
jos pramonės? Bayąraija ir 
kitos Vokietijos ddlys at
skils ir nieko ųėlikšfŠ Vo-

\ / kieti jos. . yo^iįjĄ-’Stthrcf 
atsižadėjusi, negali nėt/Fian- 
dyti nusistovėti — jokia 
valdžia to nėpergyvchš.” /.

,§itie vokiečiai- delegatą' 
•sake/kad jų pienas ėšįs pai^ 
Mtraukti savo geriančius mę: 
.ekanikus, aneirttms - ii? jnMy 

Emerius ir bandyti "čia tęsti j 
tavo išdirbinius*

■ ■ - ' . ’ : '■ I ' . ■■ m
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A TSIDėTI kitu yia lengviau, negu pasitikėti 

soimi. .

Kiti mūsų neišgelbės, jei patys savęs negelbėsime.

Tingūs žmonės savimi nepasitiki, o laukia malonių 
iš kitų. * . - -

Kas tiki. į Dievų ir Jo malonėje gyvena, tas žino, 
kad jisai daug gali.

Toksai nenorės išmaldų, bet naudos savo jėgas.

Jo darbas bus šaltiniu jo gyvenimo ir džiaugsmo.

Dirbti, augti, plėtotis ir melsties—bu jo gyvenimo 
obalsiais.

Žmonių dvasios vergiškumas—tai kapitalizmo tvir
tovė. '

Dievo vaikelių liuosa ir drąsi dvasia—tai kooperaci
jos pamatas.

Vergija—prag'aro duktė 1 Kooperacija neša munls 
■■■ laisvę. -j?

* • ■ • y

AMNESTIJA.

.. i n c/f op ,-^Prez. IlaręL
ing. prieš apleisiant sostinę 
pasirašė amnestiją 27 kali
niams, uždarytiems už lau
žymą karinių įstatymų. .

NUSKENDO KETURI
. • VAIKAI.

: Springfield,. 'Mass.: — Ke
turi vaikai prigėrė besiinau- 
dydarni. Tėvas dviejų škęs- 

: tančių vaikų buvo puolęs' gel
bėti ir buvo juos .nutvėręs. 
Bet bebrisdamas paslydo ir 
parvirto. Tuo tarpu buvu
sieji vos gyvi'vaikai pateko 
atgal vandenin ir galą gavo-

STATO ORLAIVIUS z 
RUSAMS.

Wąshington. — Oficialių 
žinių gauta apie tai, kad vm 
kiečiai; Rusijoj stato daug 
orlaivių. Vokiečių pramo
nė ir gyvenimas namie su
varžytas ’ taikos sutartimi, 
todėl kapitalistai, inžinie
riai ir meistrai rado sau tin
kamą lauką Rusijoj. Rusi
jos valdžia užsakina padirb
ti 3,000 orlaivių iki bal. 1, 
1924. Vokiečiai Rusijoj į- 
steigtoše dirbtuvėse orlaivių 
dirba visiems Rusijos reika
lams ii* Turkijai* Turkija 
yra užsakius 1,500 orlaivių. 
Rusi ja supranta reikalą ■ iv 
svarbą orlaivių. Rusi j o j or
laiviai svarbesni, negu bile 
kurioj kitoj Europos šalyje. 
Orlaiviai Rusijai patogūs 
dėl Rusijos tolybių ir dėl iši
rimo, geležinkelių,

Miesto Sodno direkcija, 
kaiį> buvo anksčiau skelbta, - 
pradėjo vykinti savo prog
ramą, statydama siml'oni- • 
jos koncertus ir, dalyvau
jant Valstybės-dramos artis-* 
tams, vaidinimuos.' Tai y- 
l*a kultūros didelis laimėji
mas nes vasaros metu simfo-: 
iii jos koncertai yra vienin- ” 
tūlė kultūringa žmogaus pra-. 
moga — tyram ore pasivaik
ščioti, pasvajoti. Bet ma
tyti iš buvusių, jau 2 simfo
nijos koucęrtų ir 3 komedi
jos vaidinimų, Kauno vi--- 
suoniene- bevejį per pirštus į 
tai žiūri, nes atsilanko vos. 
tik 400—800 klausytojų. Ma
tyti. lanko tie. asmens, kurie* 
iš tikrųjų kultūrą brangina • 
o kiti savo neatsilankymui . 
randa šimtą priežasčių.

Tat gerbiamieji,' jei mes . 
taip temokėsime* įvertinti to- ‘ 
ki’ kolosaiini kultūrini ivvki • V fc. te «. c V
(nes tai vra ivvkis Ivgus o- 
pevos bei dramai .itidary- 
iniui). apie kurį, net- daly
vavusieji korespondentai, 
(aut kiek teko matyti) ne- . 

mokėjo Įvertluti ir tinkamai - 
per spaudą visuomenę’supa
žindinti; Tai yra liūdnas in 
apverktinas apsireiškimas, 
tuo labiau, jei Laisves Alė
ja mirga-žmonėmis tuo me
tu, kuomet sodne- eina sim
fonija arba vaidinimas. Gal 
būt dėlto, jog reikia 40 ar 70 
et. sumokėti.

Gerbiamieji, .taip eidami, 
toli nenueisime. Gėda šos- .x 
tinęs in M įgęntijai dulkėse 
braidžioti ir neprisidėti sa
vo atsilankymu prie paltu- , 
kymo.to, be'.ko jokia kultū
ringa tauta iičgali apsieiti. ' 

Reikia laukti, kad sodno 
direkcija, nematydama, vi
suomenėje' ’ tam s vą ibiam. 
darbui nžnajautos, vieną 
gražią dieną paskelbs. . jog 
dėl, bįsumnenes nepr i jauti
mo, ■ simfonijos koncertai 
likvidupjaiiiu Iš lenkus aiš
kų, jog sostine iki tam dar- .

. deni, kada deginant biiiba-trosŽie'do'DVdamąs btis b.nkv’ 
•rlaiškius Kaunas ilgai ■ pa- gūnas, kuris buvo .praeitais 
Skęstu sunkiuose, gerklę ė<laikais. .

t

* Š, M. gegužės 23 dieną pi k 
R.’ Simanauskienės krautu- 
vėn, Vilniaus Didžioji g. Nr. 
22, įėjo' du vyriškiu -ir pa
prašė pančiakų. Kiek pas- 
Ldaujėjo.-trečias, kurs^pa- 
praŠė dešros. Viena iŠ krau
tuvės pradavinėtojų, stovin
ti prie kasąs,- pamatė, kad 
vienas vyriškis, kariškio u- 
niformoj,, bruka antin pau- 
Čialcas. Jai surikus: “Pa- 
'dėk, padėk, ■ tamsta!1’ -r~ 
paslciaūsia įėjęs vyriškis pri
šoko prie nužiūrėto : vagys
tėj ir ėmė jį krėsti. Kol atė
jo niiliciantas,/ šis, paskiau
sia atėjęs, jau buvo pasiša
linęs. Nuvedus miM jos 
uuovadon ii1 iškrėtus, pas 
nužiūrėtąjį pančiakų neras
ta?
' Aišku, kaip diena,'kad šis 

paskiausia atėjęs krautu vėli 
lątvo iš tos pačios kampani
jos, nes nepažįstamas vaiki
nas būt neišdrįsęs taip liue
sai ir noriai apkrėsti kitą. 
Urmus išsinešdinimas iš 
krautuvės irgi prieš jį kalta.

Karėk turinga tas, kad nu
žiūrėtas vogime tą pačią die
ną buvo užėjęs krautuvėii 

prašyti” “ant, alaus” . už 
padarytą jam nemalonumą.-

, GLITO PARAMOS. .

Reinį s, Francija.— Pro
testantų bažnyčia, sugriau
ta karo, metu, tapo atstaty
ta. Ji atsėjo 1,200,000 fran
kų. Pusė tos sumos gauta 
iš. Amerikos protestantų.

s

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

Kaina tiktai 45 centai. 
Agentams nuleidžiama 40%.

Reikalaukite pas :- 
^DARKININKAS^ 

360 B ’foay* Boston 27^ Mass.
t ' ■ č “ >

—y, ■ .-.i.,.- t

KLAIPĖDOS ALBUMAS.
' -*■ - ; ■ ■ * * , T 

‘ ■ į, ■ LJ; m I\ .

. Indmmaųsias ir švųrhįąu ; 
sias lietuviams šių dienų įyyv 
kisyrmKIaipeias Krašto, su 
sijūngiinas su Lietuva, Dų 
bar?- visi; norėtų pamatytį 
kaip išrodo Klaipėdos mies- 
tas. Kaip, sykis “Darbinm- 
kds”' turi. Klaipėdos miesto 
Albumą. Skūbinlcitės iŠsį-. 
rąšjtt. Kaina 50c. • -

Nedaug teturime. 

“DARBININKAS”
*' r‘- • ' V J • r .■ .

366 B Tvay, S. Boston, Mass.

Gegužės 24 dieną apie 
Kauną, .aukštesnėse vietose 
pradėjo plaukti rugiai. Vie
tomis jau matosi plačiai su
gulusių rugių, iš kurių ne
daug bus naudos.-

IKDĮJONŲ REIKALA
VIMAI.

Pierre, S. D. — Indijonų 
Taryba nutai'ė pareikalauti 
išf-Huv.. Valstijų- valdžios 
.$700,b00,000 ? atlyginimo už 
.jų pągfMitas žemos,., kur y- 
ra daugmiįškų ir turtingų 
kasyklų,: V- yy, •

»

1 •>

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad uDarbiniukae” jau parduoda Lietuvos pinigų—li

tų perįaidąs ir savo draugams dnybinipkaftis suteikia 
patąrnąviiųų* t tie, kurie norite, kad jūsiį
siunčiami Dietiivbn pinigai patektų į Jukų, giminių ram 
kas, visuomet kreipkitės“DARBININKA,,? jisai 
visuomet nuoširdžiai Jųms-ptaarnaųs. - ■ /

•'DarbininkaV ątsimnkite kad “Darbininkas*’ yra Jūsų
DIDŽIAUSI^DMHGAS. . :

] Siųsdami piiugUB. ar klausdami lįtų kainų visūometadre- 
ssuoWte ląiskus šiaip: ■ ■ M y; ' \ '
h. " ./ ' 1 <DĄR B INiNKĄ^' ~ ■ ■.'-
I 366 West Broa’dway, - ' Boston 27, Mass.

:■ • ,->'i 'f7 ■

i

k
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„Gegužės 24 d. pabaigtas 
tiesti gelžkelis. Kazlų-Rūda

Šeštoką t Po kelių, dienų 
prasidėsiąs, normalūs susi- 
siekimas an AlytumK t

*

*

SERBIJA PRIEŠ
/ BULGAĮilJA.

-h- Seiblja grąsinn 
Bulga vi j ai Įsi veržimų* dėl iš
tikusių ten pervotšimųy 0uL- 
gari jos valdžia atsišaukė į 
Tautų. Lygų, kuri turi sulai
kyti serbų žygį.

■ Benai jaumeš Kaimo gy
vento jai . skundžiamos ir a t; 
manuojainė kad biauriai ir 
nuolatos y rateršiamas niiys- 
to oras, Nekalbant apie ru-

h
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|Mna U South Boeton’o utarnlnkai*, 
Kltaergal* ir BUbatomlM, Leidžia Air. 
LtTuyiŲ Bymo Katalikų Sv. Juozapo 
BAMnąprKŲ 04JUKOA.-
W. r ^.. ■ - - , - .......... .,»-,—■„», ......
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“BARBI NIN K A S”
£Thb Wobkbb)

BlKB LlHUAKIAH 3fel-WiaCKLT PAPIK 
EnbUahed every Tuesday, Thuriiday; 

in$ fiaturday by St. Joseph’b Lith- 
DABtĮAKIl, Q. Associatioitot Labom.ZE

u--
“Entered as second-claai matter Sept. 
13/191? at/thė poat offlce a t Boston, 

, Ma&£, tinder tlie Act of Mareli 3,1879.”
MAcceptuiice for malllng at speclal rate 
t)f postage provlded for in Sectlon 1108, 
Act of Oct 8,1917, authorlzed an July 

. „ 12, 1918."

~ Bubicriftion Rate*:

* Vearly ......,$450 
Boston and suburba $5.50
JForelgn countrleii yearly .....«. $5.50
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D. ,18., kad atėjus blogme- ti ateiviai mano, jog pas- 
čiui būtume stiprūs ir gale- porto įstatymaiir kvotoš su- 
tume vieni kitiems pagelbė- varžymai neliečia įvažiavi- 
ti. ’ ' .

v

taisysi.

žmogus

nieko bendro su tais atei
viais, -kurie atvažiuoją į 
Suv. Valstijas per Kanadą 
arba kitų'šąlį su tinkamai 
užvizuotu pasportu. .Takia
me atsitikime, ateivis per
žiūrėtas ' Kanados uoste, ir 
jeigu įleistas, be jokios bė
dos įleistas į Suv. Valstijas. 
Ir tas pats su ateiviais, ku
rie važiuoja į .Kanada'■- per 
Suv. Valstijų uostų. Peržiū
rėti .Kanados imigracijos 
viršininko Suv. Valstijų 
uoste ir jeigu įleisti turi 
tuoj važiuoti į Kanadų. .

pažino- 

danir | Kanadų gali prasyti 
įleidimo į Suv. Valstijas, ku
rių pasportas buvo Ameri
kos konsulio’ vizuotas, ir ku
rie prieš išvažiuojant pa
reiškė norų važiuoti į "Suv. 

’Y&lstijasr’ —------ —
Ateivis, atvažiuodamas į 

ELliš Island (Amėrike), ne
gali, kuomet randa jog jo 
šalies kvota išsibaigusi, ir 
jog jis nebus įleistas į Suv. 
Valstijas, permainyti pila
ntis ir prašyti įleidimo į 
Kanadų. Įvažiuoti į Kana
da turi.grįžti,atgal į šalį iš 
kur atvažiavo.

mų į Suv. Valstijas iš kitų 
Amerikos šalių. * Yra-teisy
bė, jog kvotos suvaržymai 
neliečia Kanados, New- 
foimdlandijos, Kubos, Mek
sikos, centralės ir pietinės 
Amerikos šalių ir netolimų 
šaių žmones, bet tas .liečia 
tik piliečius tų šalių ir to
kius kitus kurie ten nųola- 
tai apsigyveno per penkius 
metus prieš laikų kuomet 
prašo įleidimų į Suv. .Valsti
ją^. f Apaik lęvotbs, tų šalįų 
piliečių ii' penkių metų\ųp- 
•sigyvenę gyventojai turi su
tikti su pačiais imigraci
jos reikalavimais kaip ir 
tie ateiviai iŠ Europos. To
kiu būdu, ateivį neliečia. 
Ir^otosįstatjTiiasjeigiiapsT- 
gyveno Kanadoj, Kuboj,’ 
arba kitoj- Amerikos šalyje 

; mažiausia. penkius., metus. 
Žinoma, ateivis Kuboje ar 
Kanadoj gali prašyti įleidi
mų į Suv. Valstijas prieš už
baigimų tų penkių . metų, 
jeigu jis gauna vizų ant sa
vo pasporto nuo Amerikos 
konsulio toje, apielinkėje, 
kur jis laikinai apsigyveno. 
Bet tokiame atsitikime,' jis 
paskaitytas prie jo gimimo 
šalies kvotos, ir . jeigu kvota 
išbaigta, jis. nebus įleistas, 
taip pat. kaip ir tie, kurie 
tiesiog atvažiuoja į Suv. 
Valstijas iš. savo gimtinės 
šalies. Yra ir kita sunkeny
bė. Amerikos konsulis 'Ka- 
uadoj arba Kuboj neišduos 
vizų ant pasporto dėl įleidi
mo į Suv. Valstijas pakol 
ateivis, neapsigyvėns nors 
vienų metų Kanadoj arba 
Kuboj.' J eigų jis randasi 
Meksikoj turi. ten gyventi 
du. metu pirm jiegu Ameri
kos konsulis j am . užvizuos 
pasportų. .

Kanada ir kitos, artimos 
Amerikos šalys turi . savo 
imigracijos įstatymus, sii 
kuriais visi ateiviai turi su
tikti ir. jeigu nesutinka ga
li būti deportuoti.

Atkartojant, ateiviai gy
vendami Kanadoj, Kuboj ir 
kitose Amerikos šalyse gali 
•prašyti įleidimo į Suv. Val
stijas tik po vieno meto ap
sigyvenimą toje šalyje, apart 
Meksikos, kuri šalis rėika- 
lau j a - nietų apsigyvenimo. 
Dar turi sutikti su visais 
Suv. Valstijų imigracijos 
reikalavimais, kaip ir tie’ 
ateiviai, kurie atvažiuoja iš 
Europos, Tik. po penkių 
metų apsigyvenimo tose -ša
lyse ateivis gali įvažiuoti i. 
Suv. Valstijas nepaisant 
kvotos. Tokiu būdu, aišku, 
jog’ ateiviai atvažiuodami į 
Suv. Valstijas per kitas ša
lis neprotingai 'daro, ir tie 
kurie jiems pataria, taip da
ryti tik priveda juos prie vi-, 
šokių vargų. -

Tie Idąįdingai informuo- 7 Kas buvo■ rašyta, neturi

Lietuvos laikraščiai daug 
vąšo apie tai, kad Paryžiu
je žydų leidžiamas biulete
nis bjauriai apšmeižė Lietu
vos valdžių. Lietuvos Žydų 
Taryba aiškinasi, kad tos ži
nios aname biuletene tilpo 
be jų žinios ir jie liesų tame 
kalti ir neatšidmmįjttgį į; ;

Atsimenant žydų nedėkin
gumų Lietuvai, tas jų aiškų 
liimas mažai tegeĮiuoja.

APIE LENKIJOS 
SKALDYMU

77m Iiiterarįj' Pi gest bir
želio 23 d. š, m. laidoje betu
rįs raštelį antraščių Po- 
tand’s Poverty. Cituojama 
iš Londono laikraščio New 
titatešmarti Nurodoma, kad 
Lenkijos armija gražiai pa
rėdyta, bet tai žmonių kaš
tu, Žmonės nubiedninti per 
tai Varšuvoj, namai griūva, 
tiltai netaisomi. Rašomą, 
kad bėgyje kokių 20 metų 
prasidės naujas Lenkijos 
skaldymas, jei Lenkija lai
ku neatsižadės pavogtų že
miu.
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(Tęsinys) .
_ * . • *
daro prakilniausią, amžinų,. visa pervirši
jančių mumyse šlovę” (2. Cor. 4,17.) .Užtat 
Bažnyčia ir perspėja visus . pasiturinčius, 
kad turtai nepaliuosuoja nuo skausmų ir ne 
tik nepadeda amžinajai laimei pelnytis, bet 
greičiau j^y^nkia (JfĮat. l&Ą 24)ų kaj| 
turjtiibliai turi drebėtų glr^dami Kristaus 

grąsinimus (Luk. 6, 24, 25) ir kad reikės 
kada-nors duoti Dievui labai sunkių’atskai
tomybę iŠ turtų vartojimo. Yra puikiausis 
ir didelės svarbos mokslas,* kaip vartoti tur
tus; ji neaiškiai ir tik jojo pradžių nors jau 
m^ilozblffjOkelh^nenbirtikT^By^iapa- 
skelbė, tobulai jį‘užbaigus, ir paliepė, kad 
tas mokslas ne tik būtų žinomas,, bet ir vy
kinamas. Pamatas šito mokslo yra tas, kad 
jis skiria teisingų turtų turėjimų nuo jųjų 
teisingo vartojimo. Turėti savo atskiros 
nuosavybės, kaip ‘matėm, yra įgimta Žmo
gaus teisė, o taja teise naudofies yra ne tik 
leista, bet ir būtinai reikalinga, ypač visuo
menėje gyvenant. “Žmogui leista turėti 
savo nuosavybės. Tas yra ir būtinai reika
linga'žmogaus gyvenimui.” (Šv. Tom. 2, 2. 
Q. 66, a 2).' Bet klausiant kaip privalo bū
ti vartojami turtai, Bažnyčia, nė kiek ne
dvejodama, atsako šv. Tomo Akv. žodžiais: 
“Šituo atžvilgiu žmogus neprivalo laikyti 
turtų,. kaipo savo nuosavybės, ;bet laikyti 
juos visiems-bendrais, būtent, kad lengvai 
jais galėtų pasidalinti su kitais, kuomet jie 
vargsta.. Todėl Apaštalas, ir sako: šio pa
saulio turtingiesiems įsakyk ... noriai duo
ti, pasidalinti.” (2. 2. Q. 66 a 2). Žinoma, 
niekas nevergiamas kitiems duoti to, kas bū
tinai jam pačiam, ar šeimai yra reikalin
ga; net nėra priverstas atiduoti tai, ko rei
kalingas sayo .paties asmeniui tinkamai iš
laikyti, “nes mėks negali būti verčiamas gy
venti neatatinkamai” (2. 2. Q. 32 a 6). Bet 
jeigu- yra patenkinta, ko pragyvenimas ir 
padorumas reikalauja, randasi priedermė 
šelpti vargšus iš to, kas lieką. “Iš to, kas 
lieka,, duokite išmaldos’’ (Luk. 11,41). .Iš- 
■skyrus didžiausį reikalą, tai daryti ne tei
singumo,- bet krikščioniškos meilės prieder
mė,- kurios reikalauti per teismų, žinoma, 
nėra teisinga. Bet žmonių įstatus ir jų 
sprendimus4 viršija mūsų Viešpaties Jėzaus. 
Kristaus įstatymas ir Sprendimas. Jis gi į- 
vairiausiais būdais remia paprotį gausingai 
davinėti vargšams: • ‘ laimingiau. yra duoti, • 
nekaip imti.” (Akt. 20. 35). Užtat duotų, 
ar atsakytų bėdiniems pašalpų Kristus- lai
kys lyg Jam pačiam suteikta, ar atsakyta. 
“ Tiek, kiek padarėte vienam iš tij mažiau- 
sių mano brolių, man padarėte.” (Mt. 25, 
40.) Iš to viso šitokia išvada: kas iš Dievo 
malonės yra gavęs daugiau gėrybių, .— ar 
tai kūno ir sielos ypatybių, ar tai šiaip jau 
turtų■— tas yra jų gavęsnetilk sau išsitobu
linti, bet nelyginant, kaip koks Dievo skir
ias užvaizdą, lai lygiai jų vartoja ir kitų 
naudai. “Turįs daug proto težiūri, kad jo
jo-neslėptų; turįs gausiai turtų, lai žiūrį 
kad nenustotų gailestingumą darbų dirbęs; 
mokąs valdyti tegu labai rūpinasi savo mo
kėjimų sunaudoti artimo-reikalams ir'nau
dai.” (S. Gfeg. Magu. In Evang. Iiom. 9 
117). "

. Bėdinuosius gi Bažnyčia mokina, kad 
neturtas nėra Dievo akyse pažemmimų ir. 
kad nerenka gėdintis sunkiu darbu savo pra-

■ • ■ - tr. '

gyvenimui užsidirbti. Tų pat7 patvirtino 
savo gyvenimu mūsų Viešpats Jėzus Kris
tus, kurs žmonėms atpirkti, “būdamas tur
tingas pasidarė beturčiu, ”. (2 Kor. 8, 9) bū- 
damas’Dievo sūnus ir pats Dievas, nęsidro- . 
vėjo būti laikomas dailidės sūnumi Ir net at- 
šisakeAiAesiigs gyvenimo a dalies Fpfea-r.;-y 
leisti dailides darbuose, W 
lidė, Marijos sūnus” (kili. 6, 3). Žiūrint į 
tų Dieviškų jį pavyzdį, lengviau yra supras
ti tikrų žmogaus vertę bei kilnumų esant ge
ruose darbuose, t. y. dorybėje; dorybe gi y- 
ra visų žmmiių bendra gėrybe; ji lygiai pri- 
ciiTamažeiniausiemshraukščiausicms,tur-’ 
tingiesiems ir vargšams, ir; tik už dorybes 
bei gerus darbus, vištiek kas jų turės, te
gaus . užmokesnio laimingoje amžinybėje. 
Kaip tik Dievas rodosi maloningesnis varg
šams : juk biedinuosius vadina palaimintais 
(Mt, 5, 3: palaiminti neturtėliai dvasia): 
Jis medingai kviečia prie savęs, norėdamas 
paguosti visus, kurie vargstą ir liūsta*) ; 
mažusius ir neteisingai kenčiančius jis ypa
tingai myli; tai žinodami turtuoliai nesidi- 
džiuos, vargšai nebus tokie nusiminę; vieni 
raginami būti labdaringais, kiti kukliais. 
Tuo būdu lengvai mažėja puikybės gimdo
mas skirtumas tarp šių abiejų luomų, o pa
davus viens kitam draugingas rankas, bus . 
nesunku sujungti abiejų luomų siekimus.

—- Jeigu jie-pilnai^klą-usysUsrikščioniškų — 
įsakymų, tai tas draugiškumas virs tikra 
brolių meile. Tuomet visi pajus ir supras 
visus žmones esant. vieno tėvo, Dievo, su
tvertus ir turint vienų bendrą tikslų, kurs 
yra pats Dievas, kursai vienas tegal suteik
ti ir Angelams ir žmonėms pilnos laimės; su
pras, kad kiekvienas žmogus yra Jėzaus 
nuopelnais atpirktas bei į Dievo sūnaus gar
bę pakeltas, jog neišvengiama brolybė jun
gia visus su vienas kitu ir sū mūsų Viešpa
čiu Kristum, 'Kurs už tai ir vadinamas 
“pirnigimiu tarp daugelio brolių” (Roni. 8. 
29). Visos gerybės lygiai, kaip ir Dievo 
malonės, yra duotos bendrai visų žmonių 
naudai ir nieks, nebent jis bus to vertas, ne
bus atstumtas nuo dangaus laimės. “Jei 
esame vaikaį esame ir tėvainiai: tėvainiai . 
Dievo ir draug tėvainiai Kristaus” (Rom. 8, 
17.)- /

Šit kokios’yra priedermės ir teisės, ku
rių mokina krikščioniškoji filozofija^ Ar 

i gi ne aišku, kad visos ‘ kovos triūiipiausių: 
laiku nurimtų, jeigu tas mokslas įvyktų 
žmonių gyvenime.

f) Bažnyčios geri darbai.

Bažnyčia nesitenkina nurodžiusi gydy
mo priemones, bet ir pati jas vartoja. . Ji 
visa savo galia stengiasi' apšviesti žinonės ; 
savo mokslu ir sulig jo išauklėti juos ;• Ji ’ 
stengiasi gaivinančius to mokslo syvus teik- 
ti žmonėms/ kaip galima, plačiau per savo 
vyskupų ir ktuiigų darbus. Bažnyčiai rū
pi prasiskverbt i į žmonių’ sielas ir palenkti 
jų valių, kad jie rodžiai klausytų Dievo įsa
kymų ir jais save tvarkytų. Ir kaip tik šia- 
me svarbiausiame pirmos eiles reikale—nes 
nuo jo pareina viso Šito klausimo išrišimas 
— viena Bažnyčia'daugiausiai padaryti te

Pradžioj gazo dūdos buvo 
daromos iš medžio; • Canan- 
daigua, K. Y. mieste prieš 
70 metus buvo įtaisytos me-. 
dines gazo dūdos. Dabar jos 
norėta-pakeisti metalinėmis, 
nes spėta, kad jos apipuvo. 
Atkasus pasirodė, kad tebe
sančios kogeriausiame sto
vyje. Geležiniai lankai be
su surūdiję. Todėl lankai 
uždėta nauji, o dūdos pa
liktos senos..

——i—

Nuo 1900 m. Suv. Valsti
jų gyventojų skaičius paau
go ant 37 nųoš. O telefono 
reikalavimas paaugo ant 
1000 nuoš. Telefono kom
panija prieš, samdant naujų 
darbininkų turi įtaisyti į- 
rankių už $6,000. * ■ ..

Darbininkai neturi laiky
tis taktikos to Žydo, kurs 
turėjo daržinę su kiauru sto- 

fgu. Pas ta žydų kartų ly
jančių dienų'užsuko žmogus 
ir pastebėjęs, kad per kiau
rų stogų varva vanduo sake 
žydui: '

-“Kodėl tu, žyde, neužtai
sai stogo?”
* ■

Žydas atsakė:
“Oi, - kaip dabar 

kad lija.” . ■’ -
* Antru'kartu tas
užsuko pas žydų giedroje ir 
pastebėjęs, kad stogas neuž
taisytas klausė, kodėl neuž- 

‘taiso stogo. Žydas atsuko, 
kam girdi taisyti, kad da
bar nelija ir nevarva.

Daugelis darbininkų lai 
kosi šito žydo taktikos.'

Kada darbai .neina, dar
bininkų ūpas nupuolęs, su- 

‘ taupyti pinigai greitai tirps
ta, tada tokie darbininkai 
paraginti prie -organizacijos 
sako, kų girdi dabąr toji or
ganizacija padarys; - dar-gi 
organizuojantis išlaidų rei
kia pasidaryti. Gi darbams 
einant gerai, tai tokie sako, 

\kam dabai*, organizacijų, 
kaclir taip pusėtinai uždir
bam.

Visi pripažįsime, kad sto?. 
gas reikia lopyti giedroje, li-

• jaut tas darbas nepatogu at
likti. -Panašiai yra ir su or-

, ganizacijomis. Patogiausia 
, organizuotis, kada darbai 

gerai eina.
Valdiškas Darbo Biuras; 

■ esantis Waslnngtone skel
bia,* kad dabartinis. Aineri- 
kos^gerbūvis tęsis dar įlie
tus. Gal Biuro spėjimas bus 
tikras, gal j is‘ apsiriks. Bet 
neapsiriksinie pasakę, kad 
vėliau ar ankščiau darbai 
apsistos ir bedarbių pulkai 
atsiras, kaip kad buvo prieš 
nesenų laikų. Ne tada bus 

'4 laikas organizuotis.ir rūpiu* 
£ tis kova su kapitalistais. Tų 
~dal?bų varyti laikas dabar. 

iTarbinĮnkąi, plakites į L.
J.

»
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jog . daugelis

ATVAŽIAVIMAS AME
RIKON

Pranešta,
ateivių, kurie keliauja į 
Suv. Valstijas iš šalių, kurių 
metines kvotos išsibaigę, nu
rodyti važiuoti į Kanadą. 
Kubų arba p kitų artimų ša
lį, ir jiems pasakyta, jog 
jeigu įvažiuos į Šuv. Valsti- 
j as, sakykime per užpakali
nes duris, nebus prašalinti 
dėl išsibaigusios kvatos. Jei
gu gimines arba draugai'to
kių atvažiuojančių ateivių 
duoda tokius patarimus, tai 
papildo neišpasakytų skriau
da, nes atneš tiems žmonėms 
baisiausios nelaimės vieton 
pagelbos. Taipgi pranešta, 
}og laivakorčių agentai, kai- 
k oriose šalvse, pataria žmo- 
nėms atvažiuoti^ Suv. Vai
dijas per. tokius aplinkke- 
lius, ir taip darant tie. agen
tai parduoda, laivakortes su
lig neteisingų pretensijų, ir. 

. vertėtų toms šalims kur to
ki agentai randasi, po išty
rinėjimui, juos nubausti.

Ateivis važiuodamas į Ka
nada,. Meksiku arba į pieti
nės Amerikos šalį, manyda
mas, jog iš ten jam lengva 
įvažiuoti į Suv. Valstijas, 
klysta, nes daug lengviau ir 
goriau tiesiog, atvažiuoti į 
Suv. Valstijų uosta iš savo 
gimtinės; šalies. -- .;

ŽINIOS Iš LIETUVOS.• •
' " A' " ’• 1 " .

Rinkimuose į Antrąjį Sei
mų Pažanga visoj Lietuvoj 
surinko i 10,000 balsų, o 
žemdirbiai — 4000. Perei
tuose rinkimuose Pažanga ir 
Žemdirbiai buvo surinkę 27,- 
175 balsų.

Meno- parodą (Seimo rū
muose) aplanke virš 6,000 
svečių. Pastaruoju metu at
vyko iš provincijos, daug 
ekskursininkų. Atsilankė 
Šiaulių, Radviliškio, Ma- 
•riampolės, Kybartų ir kitų 
gimnazijų ir progimnazijų 
moksleivių ekskursijos, Kau
nu visos mokyklos, prieglau
dos, seminarijos ir tt.

Parodoj parduota virš 30 
paveikslų, jų tarp^Šimo- 
nies, Diclčioldenės ir kitų.

* Paroda uždaryta nuo bir
želio 1 dienos, ' '

. *) MVĮJyžSz Eilute pas .mane visi, kurie vargs
tat ir esat aiisunliiiiti, ovaš jus atgaivinsiu.
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• baltimore, md.
Kooperacijos kąsnelis.
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Jau nuo penkiolikos metų 
įsteigta Taupymo-Paskolos- 
Budavojimo Bendrija. Lie
tuviai ja vadina BolTa. Čia 

_• ' darbininkai išsimoka akėk 
ja's po 25c., įdek kas nori, tai 

' ant kiekvienų 25c. gali $100 
- susitaupyti savaitiniais mo* 
kesčiais po vienų'dolerį arba 
ir daugikli, Įdek i^sitesai nė
ra apribota. Koznas sutau
pytas šimtas neša jam nuo- 

/ šimtį kokį bendrovė gali už

dirbt ir visi lygiai gauna 
nuošimčius. Pelno tilt tiek 
paliekama kiek valstija nia- 

____žiausia apriboja. Tokių. 
Bolių Baltimorėje yra daug 
ir jos savo nariams moka 6- 

"; tų nuošimtį o kapitalistu 
bankai vos ištesa 4-tij nuo- 

; šimtį. Už tai kapitalistų 
bankos prieš tas B ofras'val
džiai skundus, paduoda, kad 
kaip nors jas kokiais mo
kesniais apsunkyt, ■ bet ir 

. šios bendrijos iš savo pusės 
spiriasi darodyt, kad visi 
depozitoriai yra nariai. Kaip 
šitos draugijos f neturėjome, 
tai lietuviai nei savų nafm-i 
neturėjo, nes ^u svetimtau
čiais nelabai daug užsiimda
vo. Kada sumanėm šitą 
draugi ją,~ tai risoki“ laisva-

• manių pasityčiojimai pylėsi 
. kaip iš rago lyg kad būtų

kokia religijinė draugija, 
/bet visuomenė nepaisė: vie- 

• ni taupė savo centus, kiti 
imdami paskolas pirkosi sau 
nuosavus namus ir dabar 
Baltimoiiečiai lietuviai gy
vena savuose namuose, 

-žesnė dalis šeimynų randas
- moka, o kiek smagumo tau- 

’ ‘ pyme .savaitinėmis mokesti- 
mis mokant. Gale metų pa
žiūrėjus į 'knygelę- net sma
gumas paima, kad jau daug 
yra pinigų ir šeštas nuošim- 

• tis. Tai nariai džiaugiasi.
Yra uet merginų kurios iki 
$5,000.00 turi susitaupiau- 
sios, o nuošimtis siekia 300 
dolerių. Džiaugsmas tokiai 
darbininkei kuri mokėjo su
taupyti. Šios draugijos me
tinė apyvarta siekia iki 

; $500,000 ir visapusiškai 
svarstant, išeina, .kad ši 
draugija yra kooperacijos 
pamatais paremta, tai. ge
riausia darbininkiška ban
ką. Aš nemanau, kad uni
jų steigiamos bankos galės 

• mokėti 6-tą nuošimtį kaip 
šios kad moka, nes mūs val
stijoj nevalia už skolą imti 
aukštesnį nuošimtį kaip 6-ą. 
Jeigu būt galima aukštesni 
imt už paskolą, tai ir tau
pytojai gautų aukštesnį nuo
šimtį. Tai tik Šita bendri
ja ką teisingiausia galėjau 
pasinaudoti o kitos visos 
žlugo su Šerais, nes buvo 

.korporacijos pamatais.
Eįet, Pilietis.

* ’ » J.ibK. .Ui ii ■! ■ ■■

NEW BRITAiN, CONN. ’ 
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■ ’ 17 d. birželio LDS. vietines luio-.,
pok buvo mėnesinis miririąldmas.

\A)il artis kuopos, rėikahm, iūttąrtm 
pmmkąt l penkis dolerius ant, bąž- 
ny eios t eplio'jiino.. B u (p gamĮmū, 
jni į nešim ui - įnpskriči o .susi važta-. 
vintą, kuris būti 24įl. bit^eiio'-ĄVą-;

• TeVhtiry/ (Jonu? \ Tęipgį įmgflmiiy
ii įitu’šinmi į seimą, kuris' lnm4£6- 
iv 27 dd.. .birželio, Nctvąrk, N. J. 
į .seliną delegatu apsiėmė važitlo- 
ti Pranas ’ ŪHriljtiląvleįlis, j. ' :

: . , ’ . Rep.
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LAWRKMCE, MASS.

Šv. Elzbietos Dr-ja perka va
sarnamį “Palangoje’’ šaly ežero. 
24d. birž. įvyks atidarymas 
“Lawn Pafty/’ kurioje dalyvaus 
visos užprašytos Dr-jos iš vietinės 
kolonijos. Kalbės 'Tėvas Juras. 
Bus dainų, muzikos ir štukorių.

Biaivininkų apskričio piknikas 
gerai nusisekė. Buvo daugybė 
svečių iš apielinkės, ypatingai 
jaunimo, kurie galėjo ir turėjo 
progą susipažinti. Dalyvavo iŠ 
dvasiškių Tėvas Urbonavičius, 
d^ed. Centrą Pii’ffi.f Tėvas, Juškai/' 
tis, Tėvas Mockus, . T^vas Wir/ 
mauskis ir Tėvas Juras. Taipgi 
buvo atvažiavus p4ė M. Sakalaus
kaite su savo broliu iš Penu. P-1Č 
Marijona yra didelė rėmėja Mo
torų Sąjungos,

Studentai parvažiavo ant vaka- 
eijų pas Tėvus Valerijonas Pap- 
Ičiuskis ir J. Davidonis. 1 į j

•Tikiu, kad Vyčių Apsk. išva
žiavimas bus ir-gi pasekmingas, 
lies dalyvaus žymių ypatų. So. 
Bostono yhoras sparčiai rengiasi 
su savo dainelėmis visus palinks
minti.’ >

T. Linksmutė.

-

n-’ .

TRUMPA LIETUVOS UNIVERSITETO ĮSIKŪRIMO 
APŽVALGA. - •

tui atstatyti, ir jo gamybai 
vystyti. Sanitarine padėtis 
po karo buvo žymiai pablo
gėjusi, iš kaimyniškos gi 
valstybes rytuose gręše nuo
latinis didžių epidemijų pa
vojus, tad skubinai reikėjo 
paruošti . naujus gydytojų 
kadrus. Vidurinių mokyk’ 
lų/škaiČius dar prieš' karo 
pabaigą buvo nemažas ir to
liau nepaprastai greitai am 
go. Tų naujų, tautinių mo
kyklų nebegalima buvo pil
nai aprūpinti pedagogais 
išėjusiais svetimus Rusijos 
ąr kitų Šalių universitetus, 
Visiemš /buvo aiški būtinybė 

tuojau turėti savą humani
tarinį fakultetą.

Lietuyos mokyklose dėsto
mas yra ir tikybos mokslas. 
Tad skaitlingoms vidini- 
nems'inoliykloms reikia 
daug išlavintų teologų-ka- 
pelionų, nemažai jų reikia 
ir dvasinėms Lietuvoje se
minarijoms. Vienu žodžiu, 
aiškus buvo reikalas paruoš
ti kraštui visokeriopus kad
rus savo inteligentų jėgų, 
steigiant pilną aukštąją mo- 
kyklą-universitetą. '

Atgimstančios . Lietuvos 
valstybės vyriausias laikina
sis organas Valstybes Tary
ba jau 1918 m. gruodžio 
inėn. 5 d. priėmė Vilniaus 
Universiteto statutą ii* laiki
noji vyriausybė davė atatin
kamų žygių likusiam užda
rytojo senojo universiteto 
turtui (tfiobėsiams, rnuzė- 
jaus ir bibliotekos liku
čiams) sutvarkyti bei globo
ti ir . pačiam universitetui 
atgaivihti. 'Tačiau jai nepa
vyko tas darbas laimingai 
baigtis nes jį kaip ir dauge
lį kitij. darbų sutrukdė kai- 
mynų-rusų ir lenkų — ne
prietelingi žygiai, priverto 

\ nesuskubusių, ganėtinai susi
organizuoti Lietuvos vy
riausybę pasitraukti iš sos
tinės ir persikelti Kaunan*

Kaune laikinai vyriausy
bei teko įtempti visas pajė
gas tam, kad apgynus vals
tybę nuo užėmusių didesnią
ją jos dalį ir besiskverbian
čių toliau trijų pavojingų: 
lenkų, rusų bolševikų ir vo
kiečių rusų reakcionierių, 
vadinamų bermontininkų. 
Be to pirnion galvon daug 
darbo teko padėti valstybės- 
kūrėjams pertvarkant bei 
naujai organizuojant vals
tybinį aparatą. Dėl visų šių 
priežasčių valstybinės aukš
tosios mokyklos įkūrimo ir 
atgaivinimo reikalas tapo 
galutinai atliktas tik po tri
jų metų. ’ '

Tačiau žengiąs & sparčiu 
žingsniu - pirmyn- Lietuvon 
kultūrinis gyvenimas nega
lėjo; tiek ilgai laukti. Šim
tai jaunų piliečių, padėju
sių prieš karą ar jau laike 
karo eiti mokslus aukštosio
se mokyklose svetur, laukę 
progos baigtį . pradėtuosius 
mokslus; kiti šimtai Lietu
vos jaunimo"baigusio ar be- 
baigiančio ■ aukštesniąsias 
mokyklas troško toli^įg^io 
mokslo,, bet tik ųedaugeliui 
pasisekė įstoti į. užsienių 
aukštąsias .mokyklas. . Tat 
1919 m. rudeny niateniatikui 
Žigmūi . Žemaičiui * iškėlus 
klausimą apie reikalų neati
dėliojant steigti Kaime auk
otąją mokyklą ir iiriyatimų 
kelim paskelbs pęr Įaikra- 
ščiuš auklėtą, ų tris dienas 
atsiliepė.■.daūgimi-’itftp- trys 
šimtai juunimoč piumrėjiK

. •. • " į

biivp išgauta nedįdeJiB/^rS 
kambarių namas, ir tas pat 
okupacijos metu apnaikin
tas ir apgriuvęs, kurs tapo 
apiemontųotas ir payėstąa 
Medicinos šiuriui anatomi“ 
kūmui įtaisyti. Jame laiki
nai gavo ..prisiglausti ir ki- 
tos besikuriančios^ to ’jjįgr-* 
riaus įstaigos. Antrais gy
venimo metais Aukštieji 
Kursai jau persikėlė į buvu
sius Komercijos mokyklos 
rūmus, skirtus rengiamam 
universitetui ir įrengė ten 
chemijos, fizikos,.odontolo
gijos ir lįtus kabįnei^s be lay . 
/baratbrįjas, (\Gamtos -šky- 
riui zoologijos ir botanikos 
reikalams buvo naudotasi 
buvusia gamtos tyrimo sto
timi, Juridinio gi skyriaus 
paskaitos buvo laikomos va- 
kaTais Steigiamojo Seimo 
Rūmuose. " .

Įsteigtieji grynai privati
ne iniciatyva. ir- privatinė
mis lėšomis, Aukštieji Kur* 
sai jau pirmuose savo gyve- • 
mimo mėnesiuose gavo iš vy
riausybės piniginės paramos 
ir susilaukė žymios pašalpos 
iš visuomenės pusės, ypač gi 
iš Amerikos lietuvių, kurie 
savo aukomis davė jaunutei 
įstaigai galimybės įrengti 
užuomazgų moksliniiį kabi- / 
netų, laboratorijų, knygy
no, įsteigti įvairių mokslo 
priemonių, siųsti savo lėk- 

t torius mokslo^ reikalais . UŽ- 
sieniuosna ir’tt. Aukštųjų 
Kursų įgytuoju mokslo tur
tu turėjo pasinaudoti naujai 
atidaromas Lietuvos Vni-". 
v eisite! as. Aukštieji Kur
sai parengė Universitetui ne 
tik mokslo priemonių ir į- 
staigų pradžių. Juose per į 
dvejus mątus išmėgino savo 
pajėgas, ■ dėstydami moks
lus, ''daugiau kaip 50 lekto
rių, kurių žymi- dalis tiek 
pasižymėjo kad vėliau tapo 
paskirti ir išrinkti universi-. 
teto docentais ir profeso
riais. Aukštieji Kursai taip 
pat parengė pirmąjį kom
plektų klausytojų (apie 350 
žmonių) aukštiesiems uni
versiteto fakultetų semes
trams. . ■ ,

Taip tatai,. Aukštieji Kur- : 
sai daugeliu atžvilgių buvo 
tikras Lietuvos Universite- , 
to plrmtakūnas Kaune it. 
gyvai priguli prie šio Uni
versiteto atsiradimo istori
jos.

- (Bus daugiau)

SKAITYKIT IR PLATINKH

šių eiti 'Kaune aukštųjų 
mokslų kursus. Pasiremiant 
šiais daviniais, iniciatoriaus 
kartu su jo artimųjų drau
gų būreliu tapo sumanyta p 
.steigti Kaune, kad ir priva
tinė aukštoji mokykla. Mo
kyklos tipui ir steigimo są
lygoms apsvarstyti 1919 m. 
špalių’mėh. 8 d* buvo kvies* 
tas platesnio mokslo žmonių 
ir visuomenės, veikėjų susi- 
rinkimas j Čia buvo gautas 
gyvas pritarimas aukštųjų 
kursų steigimo sumanymui 
ir išrinkta jam vykinti ko
misija, i kurion įėjo :

yjyVabatas-Gudai- 
tis, Z. Žemaitis, E. Volte
ris, J, Alekna,. Tt Ivanazts- 
kas ir K. Vasiliauskas.

, • «!

Vykdomoji komisija su
statė aukštųjų kursų statu
to projektų, sudarė jiems 
steigti ir laikyti visuomenes 
-organizacijų, Aukšt. Moks-, 
lų jJraugijų, ir gavus sta
tutui Švietimo Ministerijos 
autorizacijų, 1920 m. sausio 
nien. 27 d. dabartinėje seimo 
salėje tapo iškilmingai ati
daryti Aukštieji’ Kursai, 
kaipo pirmpji nepriklauso
moje Lietuvoje aukštoji mo
kykla, įsteigtoji grynai vi
suomenės pastangomis; ne 
valstybės lėšomis. Visuome
nės organizacijos ir pavieni 
veikėjai/ be pažiūrų ir tau
tybių skirtumo, nuoširdžiai 
•sveikino naujai atidarytų 
mokyklų. Jaunimas skait
lingai stojo į Kursus ir jau 
iki vasario mėn. pradžios bu
vo priimta apie 300 tikrųjų 
klausytojų ir apie 200 lais
vųjų. Nežiūrint į labai ne
patogias ir sunkias darbo sų- 
lygas, jaunimas per dvejus 
kursų gyvenimo metus mo
kinosi noringai ir uoliai.

Aukštuosiuose Kursuose 
buvo atidaryta ir ištįsus 
dvejus metus funkcionavo 
šeši skyriai (fakultetai) 
Humanitarinis (jam vado
vavo prof. E. Volteris),- Ju
ridinis (vad. A. Janulaitis), 
Matematikos-Fizikos (vad. 
k. Žemaitis), Gamtos (vad 
T. Ivanauskas), Medicinos 
(vad. d-ras M. Nasvytis, vė
liau d-ras 3?. Avižonis) ir 
Technikos (vąd. prof. Pr. 
Jodelė). Aukštųjų Kursų 
vadovu- pirmais metais buvo 
Z. Žemaitis, antrais •— J.

•r

Vabalas-Gudaitis.

Aukštiesiems kursams te
ko pradėti savo darbų išim
tinai sunkiose sąlygose,- ne
turint lėšų, nei mokslo prie- 
nionių, nei savojo buto. Pir
mus metus mokslas ėjo Pir
mosios Kauno Gimnazijos 
rūmuose vakarais.

v - * ■ •

Mepriklausoniai Lietuvai 
atgimstant,. besikuriant jos 
vyriaūsybe vienu svarbiau
siųjų ir pitmiausitįjų reika- 
lųrlaikė atgaivinimų Lietu
vos Universiteto'. ;

Kaip žinoma, senais lai
kais Lietuvoje ilgai yra gy
vavusi aukštoji mokykla, da
gi pilnas universitetas. Taip 
įjatt /Į0W metais JTiliįįuj *j^ 
ziiitų buvo įsteigta filosofi
jos ir teologijos akademija, 
reorganizuota 1780. metais į 
Vyriausių U. Liet. Kuni
gaikštijos Mokyldą, 1831 me
tų sukilmo audroje dingo, 
likviduotas ;Rusų valdžios, 
leidusios dar kuriam.laikui 
(1832—1842) atgaivinti — 
yos ‘mažų universiteto dalį 
pavidale dviejų akademijų 
— medicinos ir teologijos 
(kitaip vadin. dvasinės aka
demijos).

Savo ilgame gyvenime se
noji Vilniaus mokykla ne 
.visuomet išsilaikė atatinka
moje aukštybėje.

Antroji 17 amžiaus 'pusė 
ir didesne'1.8 šitmecio dalis 
buvo nemažo jos nupuolimo 
liudytojais, užtai Vilniaus 
Universiteto laikai mokslo 
atžvilgiu, reiškia stebėtinai 
garbingų epoką senosios Vil
niaus. mokyklos istorijoje, 
aukštoje mokykloje, prisi-

t -----
Pastaraisiais laikais mūsų kolo

nijoj lankėsi svečių iš apielinkės 
kolonijų. Nekurie' iŠ jų biznie
riai, aplankė “Palangą,” ir sakė 
Laivrenee’o katalikai turėtų di
džiuotis turėdami tokią puikią 
vietą, -darbščius kunigus ir gerų 
veikėjų. Stebisi ypatingai iš nau
jos bažnytėlės, kuri neapsakomai 
gražiai appuošia BradfOrd gatvę. 
Kaip kad Laivrence’o “High 
Behool” -papuošia H^verhill ~ ir 
Lawrence gatves ant kertės. Abi 
turi didelį panašumą, nes iš vie
nodo- akmens pastatytos. ’

Lietuvių katalikų, priešai juok
davos iš tikinčiųjų, sakydavo, ku- 
die lietuviai eina į katalikų baž
nyčią, visi negražūs, šleivi, krei
vi, kuproti, jų sena bažnyčia ir- 
tuojau nugrius. Patys viršminė- 
ti nariai nugriovė ir, stato ačiū 
•Dievui puikią mūrinę, kuri iš oro 
jau gatava ir skiepas, per metus 
laiko.

Biedmų kirkužę daugiausia re
mia nekurie biznieriai, laisvama
niai, socialistai. Daugumas A- 
merikoj augusių mergaičių susi- 
šliūbavo kirkužėje ištekėdamos iš 
viršminotų lizdų tikėjimo. Gai

da kad lietuviai tėvai nėperspėja 
savo dukterų ir- leidžia be tikro 
šliūbo gyvenimą vesti. • Yra iš ka
talikių mergaičių apsivedusių su 
laisvamaniais. Šiandiena gailisi, 
bet jau pervėlu. Net ir mūsų lie
tuvio .daktaro moteris buvo dora 
ir tikinti mergaite, chicagiėčiai 
sako, bet pateko laisvamanio glo- 
bon ir tapo verge. Gaila kad ne
gali eiti bažnytėlėn kaip eidavo. < 

Lietuvos Lietuvaitė.

zavo suaugusių: mergaičių drau
gystę sodaliečių, -kurių prisirašė 
suvirs 60 narių. Gerb. kun. Ka
raliaus rūpesniu tuo jaus sodalie- 
t-es pradėjo veikti, surengė vaka
rienę parapijos naudai ant šven
toriaus, iš kurios gryno pelno liko 
parapijai $300 suviršum. Dabar 
sodalietės jau. mokinasi teatrų, 
kurį žada pabaigoj liepos mėnesio 
lošti. Choras irgi neapsileidžia, 
sulošė teatrą “Piršlybos.”- Liko 
•gryno pelno $96.35. Mažų mer
gaičių draugyste taip-gi lošė teat
rą; gryno pelno liko $116.

Dabargi visi išvieno rengiamės 
prie metinio parapijos, pikniko, 
kuris bus 4 d. liepos^ Prasidės 
10 vai. iš ryto, girioj, už liptuviš: 
kų kapinių, pas Šaltiniuką. Bus 
visold pasilinksminimai: i’ " ' 
lenktynės, virvės traukimas, base- 
ball ir kitokį žaislai. Kviečiami 
yra kas gyvas rengtisdr užsikvies- 
Idte iš toliaus savų gimines ir pa
žįstamus.

aukštoje mokykloje, prisii 
taikinant epokos dvasiai 
mokslas buvo dėstomas ne 
tautos kalba' tik svetimomis 
kalbomis, — pirma., lotynų, 
paskui labiau, lenkų, ir nett 
ana aukštoji' Vilniaus mo
kykla lenkųpastangomisbu
vo panaudota, kaipo viena 
priemonių. /lietuviams ir 
baltgtidžiąms 1 . įiutatitinti. 
Bet vis-gį buvo tai'aukštoji 
Lietuvos mokykla, ir tai ne 
vien savo geografine padė
timi, bet ir didžiais moksli
niais . kultūriniais mūsų 
kraštui nuopelnais, Vilniaus 
Uiiiversitetomoksriiičiaiy- 
ra atlikę pirmus Lietuvos 
gamtos tyrinėjimus; iŠ to 
Universiteto išėjo eilė Lie- 

: tuvos istorikų, kaip Norint- 
tisį Daukantas, Kraševskis, 
Valančius; eilė tos mokyklos 
auklėtinių, tarp jų pats di
dysis Adomas -Mickevičius, 
stebėtinomis poezijomis, 
nors, ir ne lietuvių kalba, 
apdainavo lietuvių senovę; 
pagaliau Vilniaus Universi
teto laikotarpis, nepaisant 
lenkininkų noro, tapo tauti
nės lietuvių literatūros re- 
nensanso laikotarpiu.

- .-Rusų -valdžios hetoleran- 
cijos sudarytoji visiška sto
ka aukštosios mokyklos nuo 
1892 m. buvo skaudžiai jau
čiama visame krašte dar 
prieš didįjį karą, kaip rodo 
pakartotinai darytieji savi
valdybių bei šiaip visuome
nių organizacijų ' pareiški
mai rusų vyriausybei.

■ Didžiajam karui praėjus, 
aukštosios Lietuvoje mo
kyklos atgaivinimo reikalas 
pasirodo ypač pribrendęs. 
Atnaujinamai Lietuvos val
stybei prireikė daug naujų 
inteljgentinių . jėgų visose 
valstybinio ir tautinio gyve: 
ninio srityse. Besikurian
čiomis administracijos ■ ir 
teismo įstaigoms reikėjo 
skaitlingų juristų, husima- 

Šokiai, ūančiij ypač krašto teisėje. 
r hnc -Materialinės gerovės atžvil

giu Lietuva cjidžiojo karo 
metu tapo stipriai apardyta,' 
tad gyvai ’ buvo jaučiamas 
teikias teknikiiiių jėgų kraš-

NEW PHILADELPHIA, PA.

LDS. 87 kp. susirinkimas įvyks 
d. liepos (July), 1923, tuojaus1

po antrųjų šv. mišių. Malonėkite 
visi nariai pribūti. -Kurie užsivil
kę su mokesniais,, tai meldžiu at* 
silyginti. Reikės finansų, rašti
ninką rinktų- nes dabartinis atsi- 
sakū,. Meldžiu naujų narių atsi
vesti prisirašyt. . .

Jonas Abromaitis,
Prot. Rast.

MINERSVILLE, PA.

Pas- mus veikimoi - gana daug, 
tik gaila kad nepaduodąnia laik
raščiuose, labai retai matosi iš 
Minersville’o žinių. . Pora mene
sių atgal buvo permaina kunigų: 
gerb. kun. j. Dumčius perkeltas iŠ 
Minoršvilie į Shenandoah. Jis uo
liai darbavosi 'kaip bažnyčios taip, 
ir.tėvynės naudai per 14 motų. 
Pastatė bažnyčią, -skolas išmokė-- 
jų. ir buvo visų' purąpijonų myli
mas. Didžiai buvo nusiminę pa- 
rapijbhys išgirdę, kad iškelia jų 
mylimą kleboną, bot ant paskuti
niopamokslų ątsisyėikiiidamap su 
•pavapijonais pasakę, tkaį. gausit 
gorų, ir darbštų Mek-; griK.kuftė 
J.’ Karalių ir ištiktųjų, tuį .uolus 
veikėjas kaip parapijos taip. it te-- 
yynės naudai/ Kaip tik atėjo,' tai 
titbjaūs. pradėjo veiktų snorgunn
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!| irLIETUVOS JlJRINIBKŲ SĄJUNGOS DARBUOTĖS

norinčią apsirinkti jūrinin
kystės specialybę jaunuome
nę, pranešti jai greičiausiu 
laiku apie save sekančius ži
nias: vardą, pavardę, amžių, 
kurią ir kada mokyklą .baigs 
t. y, kuriuo- lailm. galėtų-.ąfe -vivSininku '200 * tarnautojų.

jį. Lietuva ačiū Dievui, įgi- 
jo uosta, per kurį rengiasi 

c -išeiti į platų pasaulį. Kiek
iu

Jf1
Į

viena teisė yra surišta su 
tam tikromis prievolėmis. 

‘Kad užlaikius uostą ir išsi
laikius atsidariusi osermiūsų 
jūrose, reikalingas tam tik
ras kaip valdžios taip ir vi- 

-sos tautos pasiruošimas — 
ypač reikalinga tiksliai šiam 

. žygiui pasiruošti- tam tikiu 
specialistų grupe. -Nors tuo 

t k /- į tarpu Lietuvoje yra pūkais-

* ■ . /' į j\ į V\ .J/į/ tinai ^os^Ą'ialį^ųA Lta 
■ v v y ateityje įsteigus didesnį 1W

vyną, be abejonės jų bus 
stoka. Aišku kad veikia pa- 
sirūpinti rytojaus dieną — 
reikia į dabartinę senesnia- 
ją jūrininkų kartą hebeati-

• . dėliojant įterpti naujas jau- 
j „nesmas jėgas. . .
į Mūsų valdžios priešaky 
j stovinčiu asmenų garbei tu- 
į rime su džiaugsmu pasaky-
j . ti, jog jie šiuo klausymu 
f rimtai susirūpino. Bonų

i ' Ministerio Pirmininko ir
; Susisiekimo Ministerio pa-
į* vedamą, Lietuvos Jūrininkų
• Sąjungos paskirta' Komisi-
’ ja skubiai ruošia Jūrų mo-
i kyklos statutą ir programą.
* ^Bendri bruožai jau nustaty-
; tL

1 Jūrų- Mokykla steigiama 
. laikinai prie aukštesniosios

j • technikos mokyklos. - Moks-
į las tęsis šešis metus, laike.
I .kuriu laivu vadovvbės skv-
( ■*..*» fe . ’fe

į . riauš'. mokiniai turės atlikti 
| ,18 mėnesių .praktikos plau-
? kiojimą — mechanikos sky-
; riaus 12 mėnesių. Mokykla
į - pradės veikti jau šį nidėnį. 
p ■ Mokyklon priimami jauni-
į kaičiai, turintieji? ne mažiau
į X6 metų, tvirtos sveikatos,
i . gerų akių ir gerai fiziniai iš

sivystę sulyg konkurso ir 
•kurso nemaži au ketuiuj kla- 

• šių viduriniosios mokvldos. 
Prieš pastoj ant kandidatai 
bus-apžiūritni gydytojo, pas
kui jiems bus daromi kvoti
mai. Išlaikiusieji kvotimus 
bus išskirsfyti ant laivų at
likimui keleto menesių prak
tikos plaukiojimo ir po to 
jau, rudenį prasidės, teori
jos- ir praktikos pamokos 
Jūrų Mokykloje. Jūrinin
kui duona užtikrinta, bet iš 
jo reikalaujamą ‘daug ener
gijos, pasišventimo ir gero 
prisiruošimo ir todėl ■ jam 
nustatomas toks ilgas kur
sas ir toks ilgas mėginimas 
kaip 12 ir 18. mėnesių prak
tikos plaukioj imas.

-Lietuvos Jūrininkų Są
junga mano, kad jie jaunes
nio ję kartoje ras pakanka- 

. mai sau senatvėje pavaduo- 
’ tojų.

Lietuvos Jūrininkų Są
junga, kaip, daugiausiai už- 
interesuota paruošti jauną 
jūrininkų kartą, kreipiasi į 
Lietuvos besimokančią
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vykti Kaunan į kvotimus. 
Šios žinios yra reikalingos 
nuskyrimul ir paskelbimui 
laiko pradžios kvotimų ir 
priėmimas mokyklon:

Lietuvos dririiiinkųSą- 
įtinga, gegužės d. š. m. 
gavo iŠ Susisiekimo Minis- 
terio pranešimą, kad Jūri
ninkų Sąjungos narys L. 
Stulpinas jūros kapitonas, 
yra skildamas už viršininką 
~Klai"pėdesLtt>st€>i—Kapitonas 
L. “Stulpinas jau yra seniau 
pasižadėj ęs ’ Sąjungai priim
ti .kandidatūrą į Klaipėdos 
uosto viršininkus. Reikia 
pažymėti/kad Kapitonas L. 
Stulpinas yra senas jūrinin
kas ir gerai -patyręs jūrinin
kystėj, todėl ir pilnai ata- 
tinka užimti tokia svarbią 
vietą. Jo energingumas ir 
praktika galima matyti iš jo 
biografijos: Kapitonas L. 
Stulpinas yra ginies 1871 m. 
Gegužio mėn. 4 d. Nuo 1886 
m. iki 1892 m. plaukiojo bū
riniais ir gariniais laivais į- 
vairių tautų ir įvairiose jū-, 
rose; pradedant laivu 

ir baigant ‘ eiLoc- 
maii.” Nuo 1892 m. iki 1897 
įni Liepojaus uostą statant 
dirbo įvairaus uosto statymo 
'darbus. ' Pastojęs 1897 m. 
ant Liepojaus ledų laužyto
jo, No. 2 kuriuo, drauge su 
Rusų ir Švedų mokslo eks
pedicija vyko šiaurės ledi- 
iūuot’an vandenyn an ( Špic
bergenas). Gryžo iš ten 1900 
m. išlaikęs -reikalaujamus 
teorijos kvotimus, pastojo ‘ 
Jūros mokyklon, kuria bai- t- Z 4.

gęs' 1901 m. gavo vardą 
‘ ‘ šturmano. ’ ’" tolimojo plau
kiojimo. Paskui pastojęs 
kapitono pagėlbininku Ru
sijos Baltijos uosto žemes 
sėmimo karavanam 1903 m. 
vėl pastojo Jūros Mokyklon 
ir išlaikė kvotimus kapitono 
tolimojo plaukiojimo, su tei
sėmis vadovauti visokiais 
laivais. . Pastojęs būrio lai
vini • “Henricli - Katerina”’ 
(1250 ton; talpos) pirmuo
ju pagėlbininku (šturmanu-') 
plaukiojo 1906 m. Atsida- 
riuse Rusų Amerikos. Lini
jai Rusų Azijos bendrovės 
.1906 m., pastojo ant garlai
vio “GrodmP’i (7500 tonų 
talpos) III šturmanu, plau
kiojo tarp Liepojaus ir New 

. Yorko.' 1907 m. b-vės val
dybos buvo perkeltas.garlai
yin “Litlmalua’., (4758 to
nų) II šturmanu*, o po ku
rio laiko I šturmanu, pana
šiame garlaivyje “Estonia”’ 
tos pačios „linijos. 1908 m.

■„------------:------------f ------------------------- ■

fe.

buvo perkeltas garlaiyin 
“Litliuania ■’ kapitonu. 1909 
m. buvo perkeltas garlaiviu 
‘/Birman.” (5750 . tonų) .tos 
pat linijos- ir plaukiojo iki 
1913 m., tais pat metais per
kėlė jį garlaiviu “Rusija5 
(8500 tonų) didžiausias pre
kybos laivas, kuriame buvo

Karui kilus mobilizavo su 
garlaiviu ir . tarnautojus. 
Tarnavo karo laivyne kaipo 
transporte, nuo 1914 m. iki 
1918 m., tais pat metais Vo
kiečiams užėmus Suomiją, 
garlaivis buvo rekvizuotas 
/Suon^uj vų^io^ /ir^biidoja-*' 

mas gabenimui pabėgėlių iš 
Helsiugforso į Liepojų. Pa
baigus evakuacijų, tas lai
vas buvo perduotai Suomių 
valdžios, Danams. Brista- 
čius ji Kopenliagenan 1918 
m. Gruodžio mėli, gryžo Lie- 
po jun. Ten susidėjęs su vie
na firma užsiėmė prekyba, 
kurių varo iki dabar. 1919 
ni. buvo paskirtas Lietuvos 
Konsulu Liepojujc, kurią 
vietą užima iki šiai dienai.

ud

dūktų išvežtame 
jūromis, tai vidutinis trans
porto apkainavimas siektu 
sekančių/ skaitmenų j

- Eksporto lentele vieniems 
metams.
T.)

2)

užsienin, bos, po mūsų ekonomine pa
dėtimi ir tuo sutvirtins dir-
vą clel pačio Lietuvių tautos

4)

r>)

Už tifcio prodiifchi transportų juro* 
mis apie'..10,450,(100 Liti} 
I’ž miSko medžiagos 
tmnsportij juromis 
apie .... .... -4,050,000
Už klnuSiiihj trans- 
portą jurfrtiils apie- U04,tJ0(I._ 
Už jvuiriij preldlj 
tmnsportą jm-mafe 
apie ........................
UŽ gelžkelhj- Viižtną 
transportą 
juromis apie 
Už muitą ir 
rtaklkrvas .
I ąirbkibikamš;

Viso.
. -rb ■

V
n

>*... .... 752,000

juroniis.
....... 4,375,000 
tinsto'
..,; 2,G25;000 

......... 2,725,000.

..,,.31,541,000 Litų
Pereitų metų’ imputta/s t

* 5
anglių tnuisportą

apie ......
Už įvitirių
UmiiŪMrią

6)

T)

IV
1)

2)

,!l) Vž nitrito bet n«i»to 
rinkliavas,...

4) iTai-binintatniš
rinkliavas

5) (Mjžkolianis;

Vilto

JJr -

i*

. .... m,ooo Litų 
pi-tOdn
.....? i.oBitood . ” :

384,(100. e 
.21.200 5»

640,000 V

tpie... .3,825,900 Litą
31,541,000 ”

gyvavimo ir jos nepriklau
somybės.

Tad stokime visi lietuviai i 
kapitalistai, valdžia; jūri
ninkai, visuomene Lietuvo
je, ir Lietuviai Amerikiečiai 
į bendra darbą su. pibiti. pa
sitikėjimu į darbo naudin
gumą ir laukiantį mus pasi
sekimą.

VIETINĖS ŽINIOS
_________asaiiiBHaa>^_ . I

TĖLEFONYSčlk 

STREIKAS.

— -

r

KOMERCIJOS LAIVYNO 
SUDARYMO KLAITSI-

■ • MAS. _• ■

Ąr reikalingas mums ko
mercijos laivynas — tame 
klausyme nėra abejojimų. 
Visi aiškiai šitų sau persi- 
stato.. Vyriausias iš lietuvių 
jūrinii-ikų kapitonas Stulpi
nas savo pranešime š. rn/Ba- 
landžio men. 8. d. Karo Mu- 
zėjuje įtikinančiai nupiešė 
•tą vaizdų, kuriame nurodė, 
kiek mes nustojame ir kiek 
permokame, jeigu neturime 
savo nuosavo ‘ komercijos

I

34,416,9611 Litų

Štai šios sumos, .kurios 
pasilikti! šalyje, jeigu būtų 
komerc i j os; la i vyno plaukio- 
jiiuas. O juk privestosios 
skaitmenys toli tolimos nuo 
inaksimumo. Tai yra esa
masis minimumas.

Dabar užsiimsime klausy
mu koks komercijos laivy
nas mums reikalingas. . *

Kokio talpumo komerci
jos laivai reikalingi Lietu
vai? Šis klausymas kyla 
prieš‘kapitalistą, norintį į- 
dėti savo lėšas -į- jūrininkys- 
teš darbą (Navy .business). 
Šis klausymas negali praei
ti * nesuinteresavęs valdžios, 
kuri turi dėti visas pastan
gas produktingai išnaudoti 
atvaduotąj į ‘ priėjimą prie 
Jūrų. . Šis klausymas nega-

NAMAI-ŽEMe-MORGIČIAI
\ initKlhlK' tiuAįuš ir\/otus 'turpinūs-į 

kirujant X E. KNETžIUI, V
JEIGU norite, kad nuosavybe, na* 

litas arba lotas butų ■piirduotiiš greit, 
tai paveskite parduoti A, F,, KNEI- 
ŽIU1;

JEWC norite gauti. niorgfSius, i»Ir- 
įmj arba antrų, kreipkitės pas

A. F. KNEIŽĮ
308 E. KINTU ST., SOUTH BOSTON 

„ V- afj5a--
294 VVasliington St., 811-812 Old South 

. Buliding, Bošton, Mass.

Pufeškau savo brolio Petro Tautkaus 
10 in.. atgal gyveno Gliicago, Iii.’ iš Lie
tuvos paeina Kaunatavos kaimo,. Tel
šių apsk., Luokės pa-r. Todėl meldžiu 
atsiliepti ar jis pats ar kas kitas man 
praneštų, apie jį, tįž tai būsiu labai 
dėkingas. •

ANTANAS TAUTKUS,
112 Pierce St.,. Lewiston, Me.

. ' (30)

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokią, žolių, šaknų, jžiedų ir tt. 
Geriausios Palangos Trėjankos, stam

bi, 60c. už pakelį arba 6 už $3.30.
Puplaiškių pakelis.3.ję, arba 6 už $1.7S. 
Trukžollų 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, 
sir lietitvišfcu nurodymu kaip vartoti; 
pakelis 85e., 6 už $4.5'0,. ' .

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

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

Drukuotl laiškai tėvynėn rašyti, tu
zinas 65c.

Viskas būna su prišinntimo kaštais. 
M. ZUKAITIS,

449 Hudson Avė., Rochester/N. Y.

Naujosios Anglijos telcfo- 
nystęs tarėsi apie streikų dęl 
algų pakėlimo ir valandų 
sutrumpinimo. Buvo bal
savimai ip būk didžiuma 
stojo už stoiką,-. 'TeSiąii tošį 
kurios balsavo prieš streiką, 
neisiančios stoikan, kai ki
tos sustreikuos. Streikas 
turėtų prasidėti birželio 26 
dr Naujojoj Anglijoj tele- 
foHjhčta n-a tH k
.®' huo^.;'balsavę už Štreilt-į.’’

I

V’

LENKAS NUBAUSTAS

Henry Chmielinski, su- 
bankriitijusio lenkų banko 
prezidentas nuteistas užmo- 
keti bausmės $250 už įžei
džiančio ’ laiško rašymą 
“grand jury’ei.”

IŠVAŽIAVO SEIMAN.

J L. D. S. seimų delegatai 
iš Naujosios Anglijos išva
žiavo laivais, traukiniais ir 
automobiliais. “Darbinin
ko” štabas su p. P. Kyburiu 
išvažiavo automobiliumi.

- NEIŠEIS.

Kadangi ‘‘ Darbininko ” 
štabas turėjo vykti L. D. S. 
Seiman, tai ketverginis 
‘4Darbininko” numeris ne
išeis.

BAIGĖ MOKYKLĄ.

 ,•  „ r 1

DR. A. J. GORMAN
' (GUMAUSKAŠ)

DAXT I-ST'A S
. u- ... , *

Tel. Brookton 5112—IV.

> (KnmpftH Brond Street)
705 Mala 8t,Montello, Mass.

m So. Bortau 8488

DR. J. C. LANDŽIUS
UJttUVIS GYDYTOJAM IR 

CHIRURGAS.
Gydn Mitriai ir chroniikaa l|gu 
vyrą, moterų ir vaikų. BgvaMl- 
nuoja kraują,įpjaudąln*, liapnM* 
ir tt. aa.va laboratorijoj. Sutelkia

WBEOA$WAT, 
■OUTH BOSTON, MASf. 
(Kampaa G St Ir BroadmyT 

VALANDOS: 6-11, 2-4, 7—9

....... , Tel. So. Boston 821 
LUTUVYS DANTISTAS

DR. M.V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)1 

Laikinai perkels ofisą po Mo« 
4Ž5 BB0AD5PAY, So. BosTOXt Mam. 

Ofito Valandot;
NM0 10 ĮH 12:80 ryte Ir ŪTO 1.10 

iki i ir nuo 6:80IH 8 v» vak* 
Opias Mldarytat subatoa vakarais 

, Ir nedaliomis?

UR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
BM« W. BROADWAY 

VALANDOS ; Nilo B r. m T y. vak.

1< Metę South Bostoną

TeL So. Boston 270

J.MACDONELL,M.D.
0fM*a fr imt

Orrso VMuirooa :
Blbdi Iki Q vaL Po pietą nm J-g, 

Vakarais aso 6 iki 9.
6N Brottdviy, 80. Berita

I

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

BOSTON. MAdS.

PIRMININKAS -— Vincas Zaleckaa,
81 Mereer St., So. Boston, Mass, 

VIOE-PIRM. — Antanas Pastolis,
146 Bowen St, So. Boston, Mara, 

PROT. RAŠT. — Antanas Macejnnaa,
450 E. 7^h St., So. Boston, Mass. 

FIN. IlAšT. — Juozapas Vinkevičius,
906 E. B’tvay, So. Bostoif, Mass, 

KASIERIUS — Audrins Zalfeckąs,
807 E. 9-th St, So. Boston, Mara, 

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas,
115 Granite St, So. Boston, Mass, ■ 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko.atėne* 
elnius susirinkimus Įgis pirmą nedSl* 
dlenj kiekvieno mėnesio po No. 694 
VVashington St, Boston, Mass., O-tą v, 
vakare.. Ateidami drauge ir naują na
rių su savim atsiveskite prie musų dr* 
jos prirašyti.

Birž. 21 d. So. Boston 
High SchooPoj buvo užbai
gimas mokslo metų. Apie 
140 užbaigė šiuosmet tų mo
kyklą. Iš lietuvių užbaigė 
sekantieji: Vincas Kališius, 
Antanas Gaspaiavieius, Pra
nas , Viltrakis, Ona Alasų- 
viciutė, Ona Davniutė, ■ Zu
zana Kasliiiskiutė, Genovai
tė Kolianskiute, Ona Paša- 
karniutė, Pranė PečiuMutė, 
Ona Slimiutė. Pagyrimus 
gavo Ona Alasavičiutė, Pra
nas Viltrakis, Ona Pašakar- 
niutė, Kaslinskįutė ir Dav
niutė.

Daugelis iŠ .minėtų mano 
eiti į augŠtesnį mokslų; gerų 
jiems pasekmių.

Buvęs.Ar

laivyno. Štai jo- skaitme- jį praeiti nesu judinęs visuo
menes, gyvai dalyvaujan
čios Lietuvos valstybės jėgų 
išsivystyme.

Laivyno kapitonas T. 
Daukantas,. atidardame 
Lietuvos. Jūrininkų Sąjun
gos, faktais priparodė p-rak- 
tišldausį būdą įsteigime .Ko
mercijos laivyno. Jis' tyri
nėdamas pasaulio laivyno is
toriją, patyrė,- kad viduti
nio didumo laivai turėjo di
desnį pasisekimą, negu di
dieji laivai. . Ii* perkant Jąi- 
vus, nepataria plukti senus 
kad -ir pigiausia kaina, nes 
brangus remonto . darbas 
dažnai kainuoja daugiau ne
gu naujas' garlaivis. Ap
svarstęs visus laivyno fak
tus, kapitonas T. Daukan
tas pikiai įsitikinęs.tvirtina, 
kad naujų garlaivių nuo 
1400 iki 3000 tonų eksplota- 
cija siūto mums ekonominį 
pasisekimą. Musų pasiseki
mas jūrose tvirčiau mus pri
riš prie jos ir tuo pastatys 
ramstį, nepaskutinės svar-

| DAKTARAS HENRY C. TURNER
|| Buvęs seniau 1094 VOisldugten St., Korivbod, Miiss. Iv laiku Įmigęs s 

■©• mokslą Ihirvnrdo rnlvevsKte ir- Mnsšaclatsėtts Teehnolagijjus Instttat^ ® 
gavęs liiiiitoiį, praneša kml jau’ priul/ya goneraiy gydynmjprakttką Ir 

apsigyveųo po numeriu
t 444 MASSACHUSETTS AVENUE,. BOSTON 18, MASS.

f. Kampas Columbia Avenue
Teleplione Back Bay 8240. \ ■

■,|Į ‘VtilandosT 2 iki 4 Ir 6 Iki 8:30 rak,. Rytines vai, nedėlloms susitarus. J|

nvs:
Mūsų įvairių prekių eks

portas, urmu imant, skai
tant nuo 1 sausio iki 1 ba
landžio 192’3 m. siekia apie 
36000 tonų. .

Neturėdami savo uosto ir 
jūros transporto, mes sveti
moms tautoms už jų patar
navimus turėjome užmokėti 
.sekančias- sumas:

Už juros transportą...1,466,409 Litų 
Už gelžkolių traisport. 2SS,(X)0 ”
Muito už uosto rinki. 108,000 ” 
Darblninkitms ......... 74,000. ”

Bet mūsų eksportas turė
tų būti žymiai didesmis, nes 
bendra praeitų metųMlkio 
produktų derliaus’ atsarga, 
atskaitant tani tikrą kieky
bę, reikalingą gyventojų 
maitinimui ir laukų apsėji- 
mui, sudarė apie 750,000 to
nų. Išvežta apie 110,000 to
nų, žalios medžiagos, apie 
800 vagonų, kiaušinių ir apie 
16,000 tonų įvairių prekių, 
kaip antai: kailiai, oda, še
riai ir 11.

Jeigu mes pusę tų pvo-

. v _

1)
2)
3)
4)

■ v

t

CUNARD
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ FEH 

liverpool 
ant naujų, didelių, puikių aliejų 

varomų laivų:
SCYTI-IM_____ . .Liepos 26, Rugpj. 23
SAMARIA,...........Liepos 12, Rugpj. 9

•Greitas patarnavimas i Lietuvą ir i 
visas Baltijos valstijas.. Puikios vie
tos, geras valgis. > . . ’

Taipgi iš Ne\v Yorko, ypatiškai pri
žiūrėta 'kelionė į Lietuvą ir visas Bal
tijos valstijas kas utarninką ant trijų 
mitrių milžinų, su persėdimu Soufeli- 

amptone .
MAŲRETANIA, AQUITANIA, 

f BERENGARIA.
Talp-gi reguliariai, išplaukimai tie

siai į Hamburgą ant naujų aliejumi 
kūrinanti} laivų. 3 klesa (| Piltuvą 
$106,50) (į Hiiinburgą $103.50. Karės 
taksų $5.00.

C'UAVUlD^piniginiai orderiai išmo
kami Lietuvoj greitai, užtikrintai, ge
rai.

Dėl informacijų kreipkitės prie vie
tinio agento arba į

THE CUNARD STEAM SHIP 
COMPANY LIMLTED

126 Statė Street, ' 
Boston, Mass. Visokiems dirbtuvės dar

bams. Darbo mokėjimas ne
reikalingas. Mokama alga 
laikė mokinimosi,

AMERICAN RUBBER 
COMPANY

Arti Kendall Sq.3 Cambridge

IV. ELZBIETOS DMAŪGETOE 
HARTEORD, CONNEOTIOUT 

VALDYBOS ADRESAL

Elzb. MielnIkieūS, pirmininke,
44 Cedar St, Hąrtford, Conn.

O. - Labtckieng, vlce-ptrmlnlnkč, .
90 Sheldon Street, Hąrtford, Conn,

P. LablcklenS, iždininkė,
44 Mailison St., Hąrtford, Conn. 

Marijona KatkauskaltS, fin. raštininke,
16 Atlantlc St,, Hąrtford, Conn. 

R. Pundzienč, prot. raštininke,
19 Walcott S t, Hąrtford, Conn. 

Sioi draugijos susirinkimui būna kaa 
antrą nedėldienj - kiekvieno menesio, 
bažnytinėje salėja

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOB 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

PIRMININKAS — VI. Paūlanik>«,
314a 8-th St. Tel. go. B, 3335—M. .

VIOE-PIRM. — L JaruSa,
440 E, 6-tb St, So. Boston, Mana, 

PROT.-RAšT. — A. Janušonis,
1426 Columbia Rd., S. Boston, Mase 

FIN. RAST. — K. Kiškis,
428 & 8-th St, So. Boston, Mms. 

IŽDININKAS — L. Švagždis,
111 Bowen St.,. So. Boston, Mase , 

TVARKDARIS — P. Laučka,
393 E. Fifth St, So, Boston, Mass, 

DRAUGIJOS nurašąs reikale •
3Q6 Broadwny, So. Boston, Mnss, 

Draugija tavo susirinkimus laiko 3-rą 
nedeldlenl kiekvieno menesio l-mą va£ 
po pietą, pnraptjos svetainėj, 492 R, 
Sevfenth St, Bo. Boston, Mass.

IV. JONOEV.BL, PAŠELPINR8 
DRAUGYSTES VALDYBOS

) : '‘ADRESAI.' ...

PIRMININKAS -i J. La Petrauskas, 
Gol<l. St, Sd.-Boston, Masą

VIOTMPIRM.Katys AttbrMSij,
49VK 7-th St, So, Boston, Mass. 

pudr: RASTI “- Juiiūs šavickas,
111 iėowėft št; So. BffijtonĮ MatA 

m. RAŠTININKAS j;.AVag*aysį
171 W. 54h § t* Bo, Boston, Makt, 

KABIERIUS r- L Naudilunim, * * ;
885 B. Broadvray, S, Boston, Mmb, . 

MArMĮLKA t-, J. ZaUh,
' X WinftaM St, So, Bostoh, \ 

Draugija Įtiko aūęlrĮnW&s kas trečią 
nadfcldlsnj kiektteno Ąfn«aIa> .3?nį rak. 
>» platų iv, Pairo parapijos Miš!, 491 
K, SiVMtb St, South Bottoh, M*M

i Insurance I 

| (APDRAUDIMAS) y

I® Imant Insurance (Apdraūdi* h 
” nin) uuu ugnies ant namo arba R 

automoblliaus nelahnėš Ir pato- į | 
gtmo arba sumušimo krautuvės h 

.stildų, tėmykite idant apdraus- H 
tumėt per■'atsakančias kompaui- jį 
jas, Idant nelaimei atsitikus gitu- (į 
tumėt pilną atlyginimų. Mes re- * | 

. presentuojam tvirčiausias Ir ge- į į 
rianslas kompanijas Amerikoj ir (| 
iues užtiitrhiam pilną atlyginimą į | 
nei a linės- atsitikime; - Boston’o R 
žymiausi ■ lietuviai blžnlertnl Ir f j 
proū\sijmmlnl yra musą ^ijen-. $ 
tat, ., klauskite jų apie musų piva

I , ekspertai’ ugnies I 
I APIPREKIUOTOJAI įį 

1S ApdrautUiant naimis, rakan* i į
®- dus, aulmmjbįUus ir taip, toliau, s s 

kreipkitės l muš ded geriausio į i 
£ patarnavimo Naujoj Augiijoj. s! 
) ApdrnUdUno skyrius po vado vys- s 
’ g JONO-KUCAZUKUSKO.

VINCENT A. JENKINSį 

į ė Beacon SL, Boston, Mass. į į 
J Tol. Huynuu'kot 5S4OS4Į

Tel. Malu 2483

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 01d South Building 
294 IVashlngton Street 

BOSTON. MASS?
Valandos: 9 A. M. Iki 6:80 P.M. 

G|rven<p»d višta ‘ ’
XQ WiTrrnBop Stbket,Eąbt Bobtojj 

Tel.Eajst Boston 152—J. ».
"~T3raąrUTT-T-■■
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LINIJA PBroadvay. * NevYcrk.NY L

St LIETUVA
HZkMDUR gąXlj/W 

ARBA UEPOJIL 
“ VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR ~ 

TIESIU KELIU , 
Lietuviai važiuojanti 1 Plllavąnplen- 

r klri leninį juosti} (korblorą). Visa tračia kle- 
t^Įį/ šn padalinta į kihribarlUH ant 2>Jų, 4-rlų lt S^nlų

SPevlMiaU KalMų TtijflattfeiiĄalf - - ‘ 
■S. .8. POLONIA , i .Liepos 4
S.-S, ES TOKIA./....: Liepos- 18 

New. Yorko jr.Bostnnot-j Hiiūiburgą $103;50t 
foT l I'lllbivą. $100.50, Į Llbaviį ar Memeli 107.- 

15 Bostonu I Ne\v Yorką per Vali lUvhr LlnlJiv 
KrelpkitPa prie vietinių agentu.

i '

$ - pt ii n i Niurni i ■r"T,aii>iyif a ir 11 akiji ■ . B
Ukuu LUI1UII LH.iuiiQiin vnkui I\un %CLUB LUNCH-LIETUVIŠKA VALGYKLA j 

{| t Uiiųnariii' visokius lietuviMms^Auvl^kis š-viimi it.1 gardžiai, La* 
l'ih-5’-imfnoi * ' * **"* *“* ** “

t”.' 'Tik dvi ūumttes nuo Nortk StatioiL L

$ Širdingai užkvicėift visur

l| . MARY HANCHEROFF, SAVININKĖ
79 STANIEOIŪ) STREET,-

Imi i patogi vivtū,. rančiusi po No. 79 Stanifoid St., Boston, Mass?
■................. " '.............. ' " ■' ' -ju-i

t

- ■ • ■ | 

. K>4.Jtvjuijax,- BOSTON, MASS, Į|

/ r u ’ , ' '

■ ♦ f

'.'j

PIRMOS RŪŠIES BARBĖK]
- Nukerpani plaukus vyrams, meri 
gilioms ir vaikiuos: .

* Turima .Visokių kvepiančių toni
kų phuiknnis. ‘ ;
■ Ateikite ig-pėVSltifcvthklte,' nM ti
kiu, kąd busite pųteukĮbti.

llėLORCHESTER-AVENUE 
sonTn BoSTON. nrAkSf 

(FMfti TAT BHOĄII^AY'Tto^Kn’lO)
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Katalikai turi suprasti, ’ kad jų 

aukos ir pasišventimas dėl katali
kų 'spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, • ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytines apeigos. Pa
kopto 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 Kilian

UTARNINKAS, BIRŽELIO 26 I)., 1923. ,

Organas Amerikos Lietuvių
f

Rymo Katalikų Švento 
Juozapo Darbininkų

f* » .

Sąjungos.

DARBININKAS
-—Eina-—.

ŪTARNINKAIS, KETVERTAIS IK
SUKATOMIS.

Metams .......... 
Užrubežy metams ...,........ • .$5.60 

darbininkas
866 Broadway, Boston 27, JImbsi 

lel South Boston 620.,

- - - - - -  DARBININKŲ REIKALAI.
■ . ■ r •»

... .f- I.

. GERI LAIKAI TESIS 
: CIELUS METUS. ‘

. Washingtoii. — Valdžios
: darbo samdymo biuras skel

bia, kad Amerike nedarbas 
visai išnyko. Sako, kadvi-

* sr bedarbiai skaičiuje 5,735,- 
000,'kurie 1921 m. vaikštinė
jągatvėmis dabar dirba. Da
bartinė gerovė, biuras skel
bia, dar tęsis mažiausia me
tus, t. y. bent iki vidurvasa
rio 1924 in.

• i

/

1 * l

....JUTAIKE; _
** . _ * ■ ~~ ’—

Chicago. — Tarpe mūri
ninkų unijų buvo iškilę ne
sutikimų. Sąmuel Gompers, 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas jas sutaikė-

» I . ...I..UB A<|^| l ^.1. , * s..

(<PASIVlSKASn STREI
KAS.

įGAUS PO $12.00 DIENOJ
Neto York. — Kontrakto- 

riaiapsiėmusieji statyti mo
kyklas sutikto mufiniukamš 
mokėti po $12dienoj. Sutar
tis padarytą -dviem metam.

LAVA VERDA
LAUKUOSE.

Catania, Italija. — Gau
sybes lavos išsiliejusios iš 
ugniakalnio Etna * užliejo 
plačius laukus ir toji lava 

; verda ir kunkuliuoją lau
kuose. Lava, išdegino viską 
ir namus ir medžius, Daug 
vasarnamių ir puikių namu 
sunaikinta. Karaliui pri
buvus nelaimės yieton gelbė
jimo ir šelpimo darbas padi-

7 jsujjij kova.
Augusta, Me—Kai Maine 

valstijos gub. Buster dagir- 
do kad New Orleans’e ruo
šiama bulių kovos, tai jis te
legrafavo Louisianos valsti
jos gubernatoriui neleisti 
rengti tos pramogos.

PALIKO ATSTOVYBE.te.

Paryžius. -r- Franci jos se
nate 170 balsais prieš 117 
nutarta palikti atstovybę 
prie Vatikano. Priešinin
kai nurodinėjo, ‘ kad Šven
tasis Tėvas nebuvo prielan
kus- franeūzų interesams- AK 
zaei j o j-Lotaringij o j, Moro- 
ke ir Turkijoj., Priešinin
kai teipgi nurodinėjo, kad 
pavojus Francijai būsiąs iš

v •

dintas. Atvyko ir premie- sugi’ąžinimo teisių, vienuo-

A .*
£- t -s .' i 'i. c-

M Vienna. Austrijos val
džios darbininkai paskelbė 
“pasivišką” streiką dėl ne- 
pakėlimo algų. Streikuoja 
$50,000 darbiiinkų. Geležin

kelininkai dar nestrėikuoja, 
. bet ketina sustreikuoti.

^IIŲ ..I,,,.. I.pllį,- »,| I I I te

. PABRANGO VALDY- 
MAS.

ras Mussolini, Amerikos 
ambasadorius išplaukė laivu 
nelaimės vieton.

NUSOVE''VAGl.
Reditiood Cal. ^- Mi

lijonierius Aųies A. Folger 
nušovė- vagį. Pas jį rastą 
daug brangmęnų.

■»< -■ l » U 'M'B ' C .

SUSIRGO.
Fran

ci jos premjeras Viviani pa
vojingai, sunegalėj o.

i

liams steigti mokyklas. Ta 
teise buvo panaikinta prieš 
20 metų, ir tada vienuoliai ir 
vienuolės buvo, išvyti iš 
Francijos.

. II II ■ |

Daugiausia . žmonių . nau
dojasi strytkariąis Šancha
juje, Chinijos mieste. Ten 
1922 m. stlytkaiiais naudo
josi 126,000,000 pasažierių.

RENKITE TUėS, 
' KURIE REMIA

“DARBININKĄ.”
b c

atima dirbimtves.: . 
New York. -i- Du didžiu Dusseldorf. — Francijos 

okupacinė valdžia Ruliro 
krašte paskelbė. konfiskavi
mą visų, vokiečių “pramonių 
ir dirbtuvių. Nutarimas vy
kinamas gyvenman. Dekre
tas duoda teisę fraiicūzų mi- 
litarinei valdžiai imti į savo 
rankas kasyklas ir dirbtu
ves/ Jei vokiečių darbinin
kai atsisakys dirbti francū- 
zų pagrobtose pramonėse, 
tai jie būsią sodinami kalė- 
j Įman 15 metų. Kas agituos 
prieš, dirbimą tokiose vietose 
bus pinigiškai baudžiamas ir 
sodinamas... ?kalj»jimam— -Už- 
sabotažą gresia mirties baus
mė.

^EPArTS^T'AISYKLtlK 
. ’ • v

New York.
laivu Berengai^a ir Baltic į- 

plaulce su svaigalais i Nevr 
Morką. ’ Tas ki'Ovinis bus 
konfiskuotas.

. GATAVA T ARTIS.

Tokio. —’ Japonijos val
džia pranešė Rusijos . val
džiai, kad ji pagatava dary
ti, sutarti su z Rusi jos val
džia. ,

PADVIGUBINO TA
RIFĄ.

BuJdpestas. — Ilngaiijdš 
geležinkelių tarifas tapo pa
dvigubintas ’del pinigų kur
so puolimo.

c ■'

* • . ‘ 4

• Banditu teroras. Žmonių 
pranešimais, Lekėčių vals
čiuj, ►Šalčių apskrity, siau
čia du pavojingu banditu. 
Mėnuo atgal jie užmušė vie
ną milieistą, lankosi po šer
menis, vestuves. Visur ei
na ginkluoti ir terorizuoja 
žmones, kurie bijodami kerš
to juos maitina, o kai kurie 
net pataikauja. . Spėjama, 
kad. šiedu banditu bus kali
niai, pabėgę iš Kauno kalė
jimo. ? Vietinė milicija ne
parodo užtektinai veiklumo 
juos-sugauti.-—;

daličJuose dūmuose, ir da
bar jau kokį tretį menesi 
nuolat ir nuolat tai viena
me, tai kitame kieme degi
nama sąšlavas. . Deginant į- 
vairias biaurybes ištisomis, 
paromis, rūkant -silkes, žn- 
veles . (ties žilvių rinka) 
skleidžiasi pažemiais sun
kūs,. biauriai dvokiantis dū
mai ir nieko nekalti apylin-’ 
•kės gyventojai turi alsuoti 
taip sutertštu oru.

f

*

t

Minneapoliš, Minn.-^Vie
tos universiteto prof. Lom- 
bie gavo laišką iŠ prez. 
Haidingo.“ Laiške rašoma 
Anierikę .valdymas baisiai 
pabrango. Valstijų valdžios 
1913 na. įplauki! turėjo 368?-: 
000,000, o 1921 m. įplaukų 
turėjo $959,000,000. Padi- 

■’ dėjo ant 161 nųoš. Skolos 
vienok pakilo ant 130 nuoš.

KELSISĮAMERIKA.

ForE Atvy^P trys 
Vokietijos didžiausių pra
monių delegatai. Jie Ame- 
rike tyrinės padėtį ar negm 
įima būtų ‘ perkelti kaįku- 
rias išdirbyštes Amerikon 
Sako, kad Vokietija taip' 
šmaųgįama, kąd teų iSikH 
negalima. Vienas jiy pasa
kė t “Juodą Vokietijos pa
dėtis/ Franeija reikalaus 
saii Ruliro, centrą Vokieti
jos pramonės? Bayąraija ir 
kitos Vokietijos ddlys at
skils ir nieko ųėlikšfŠ Vo-

\ / kieti jos. . yo^iįjĄ-’Stthrcf 
atsižadėjusi, negali nėt/Fian- 
dyti nusistovėti — jokia 
valdžia to nėpergyvchš.” /.

,§itie vokiečiai- delegatą' 
•sake/kad jų pienas ėšįs pai^ 
Mtraukti savo geriančius mę: 
.ekanikus, aneirttms - ii? jnMy 

Emerius ir bandyti "čia tęsti j 
tavo išdirbinius*

■ ■ - ' . ’ : '■ I ' . ■■ m
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A TSIDėTI kitu yia lengviau, negu pasitikėti 

soimi. .

Kiti mūsų neišgelbės, jei patys savęs negelbėsime.

Tingūs žmonės savimi nepasitiki, o laukia malonių 
iš kitų. * . - -

Kas tiki. į Dievų ir Jo malonėje gyvena, tas žino, 
kad jisai daug gali.

Toksai nenorės išmaldų, bet naudos savo jėgas.

Jo darbas bus šaltiniu jo gyvenimo ir džiaugsmo.

Dirbti, augti, plėtotis ir melsties—bu jo gyvenimo 
obalsiais.

Žmonių dvasios vergiškumas—tai kapitalizmo tvir
tovė. '

Dievo vaikelių liuosa ir drąsi dvasia—tai kooperaci
jos pamatas.

Vergija—prag'aro duktė 1 Kooperacija neša munls 
■■■ laisvę. -j?

* • ■ • y

AMNESTIJA.

.. i n c/f op ,-^Prez. IlaręL
ing. prieš apleisiant sostinę 
pasirašė amnestiją 27 kali
niams, uždarytiems už lau
žymą karinių įstatymų. .

NUSKENDO KETURI
. • VAIKAI.

: Springfield,. 'Mass.: — Ke
turi vaikai prigėrė besiinau- 
dydarni. Tėvas dviejų škęs- 

: tančių vaikų buvo puolęs' gel
bėti ir buvo juos .nutvėręs. 
Bet bebrisdamas paslydo ir 
parvirto. Tuo tarpu buvu
sieji vos gyvi'vaikai pateko 
atgal vandenin ir galą gavo-

STATO ORLAIVIUS z 
RUSAMS.

Wąshington. — Oficialių 
žinių gauta apie tai, kad vm 
kiečiai; Rusijoj stato daug 
orlaivių. Vokiečių pramo
nė ir gyvenimas namie su
varžytas ’ taikos sutartimi, 
todėl kapitalistai, inžinie
riai ir meistrai rado sau tin
kamą lauką Rusijoj. Rusi
jos valdžia užsakina padirb
ti 3,000 orlaivių iki bal. 1, 
1924. Vokiečiai Rusijoj į- 
steigtoše dirbtuvėse orlaivių 
dirba visiems Rusijos reika
lams ii* Turkijai* Turkija 
yra užsakius 1,500 orlaivių. 
Rusi ja supranta reikalą ■ iv 
svarbą orlaivių. Rusi j o j or
laiviai svarbesni, negu bile 
kurioj kitoj Europos šalyje. 
Orlaiviai Rusijai patogūs 
dėl Rusijos tolybių ir dėl iši
rimo, geležinkelių,

Miesto Sodno direkcija, 
kaiį> buvo anksčiau skelbta, - 
pradėjo vykinti savo prog
ramą, statydama siml'oni- • 
jos koncertus ir, dalyvau
jant Valstybės-dramos artis-* 
tams, vaidinimuos.' Tai y- 
l*a kultūros didelis laimėji
mas nes vasaros metu simfo-: 
iii jos koncertai yra vienin- ” 
tūlė kultūringa žmogaus pra-. 
moga — tyram ore pasivaik
ščioti, pasvajoti. Bet ma
tyti iš buvusių, jau 2 simfo
nijos koucęrtų ir 3 komedi
jos vaidinimų, Kauno vi--- 
suoniene- bevejį per pirštus į 
tai žiūri, nes atsilanko vos. 
tik 400—800 klausytojų. Ma
tyti. lanko tie. asmens, kurie* 
iš tikrųjų kultūrą brangina • 
o kiti savo neatsilankymui . 
randa šimtą priežasčių.

Tat gerbiamieji,' jei mes . 
taip temokėsime* įvertinti to- ‘ 
ki’ kolosaiini kultūrini ivvki • V fc. te «. c V
(nes tai vra ivvkis Ivgus o- 
pevos bei dramai .itidary- 
iniui). apie kurį, net- daly
vavusieji korespondentai, 
(aut kiek teko matyti) ne- . 

mokėjo Įvertluti ir tinkamai - 
per spaudą visuomenę’supa
žindinti; Tai yra liūdnas in 
apverktinas apsireiškimas, 
tuo labiau, jei Laisves Alė
ja mirga-žmonėmis tuo me
tu, kuomet sodne- eina sim
fonija arba vaidinimas. Gal 
būt dėlto, jog reikia 40 ar 70 
et. sumokėti.

Gerbiamieji, .taip eidami, 
toli nenueisime. Gėda šos- .x 
tinęs in M įgęntijai dulkėse 
braidžioti ir neprisidėti sa
vo atsilankymu prie paltu- , 
kymo.to, be'.ko jokia kultū
ringa tauta iičgali apsieiti. ' 

Reikia laukti, kad sodno 
direkcija, nematydama, vi
suomenėje' ’ tam s vą ibiam. 
darbui nžnajautos, vieną 
gražią dieną paskelbs. . jog 
dėl, bįsumnenes nepr i jauti
mo, ■ simfonijos koncertai 
likvidupjaiiiu Iš lenkus aiš
kų, jog sostine iki tam dar- .

. deni, kada deginant biiiba-trosŽie'do'DVdamąs btis b.nkv’ 
•rlaiškius Kaunas ilgai ■ pa- gūnas, kuris buvo .praeitais 
Skęstu sunkiuose, gerklę ė<laikais. .

t

* Š, M. gegužės 23 dieną pi k 
R.’ Simanauskienės krautu- 
vėn, Vilniaus Didžioji g. Nr. 
22, įėjo' du vyriškiu -ir pa
prašė pančiakų. Kiek pas- 
Ldaujėjo.-trečias, kurs^pa- 
praŠė dešros. Viena iŠ krau
tuvės pradavinėtojų, stovin
ti prie kasąs,- pamatė, kad 
vienas vyriškis, kariškio u- 
niformoj,, bruka antin pau- 
Čialcas. Jai surikus: “Pa- 
'dėk, padėk, ■ tamsta!1’ -r~ 
paslciaūsia įėjęs vyriškis pri
šoko prie nužiūrėto : vagys
tėj ir ėmė jį krėsti. Kol atė
jo niiliciantas,/ šis, paskiau
sia atėjęs, jau buvo pasiša
linęs. Nuvedus miM jos 
uuovadon ii1 iškrėtus, pas 
nužiūrėtąjį pančiakų neras
ta?
' Aišku, kaip diena,'kad šis 

paskiausia atėjęs krautu vėli 
lątvo iš tos pačios kampani
jos, nes nepažįstamas vaiki
nas būt neišdrįsęs taip liue
sai ir noriai apkrėsti kitą. 
Urmus išsinešdinimas iš 
krautuvės irgi prieš jį kalta.

Karėk turinga tas, kad nu
žiūrėtas vogime tą pačią die
ną buvo užėjęs krautuvėii 

prašyti” “ant, alaus” . už 
padarytą jam nemalonumą.-

, GLITO PARAMOS. .

Reinį s, Francija.— Pro
testantų bažnyčia, sugriau
ta karo, metu, tapo atstaty
ta. Ji atsėjo 1,200,000 fran
kų. Pusė tos sumos gauta 
iš. Amerikos protestantų.

s

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

Kaina tiktai 45 centai. 
Agentams nuleidžiama 40%.

Reikalaukite pas :- 
^DARKININKAS^ 

360 B ’foay* Boston 27^ Mass.
t ' ■ č “ >

—y, ■ .-.i.,.- t

KLAIPĖDOS ALBUMAS.
' -*■ - ; ■ ■ * * , T 

‘ ■ į, ■ LJ; m I\ .

. Indmmaųsias ir švųrhįąu ; 
sias lietuviams šių dienų įyyv 
kisyrmKIaipeias Krašto, su 
sijūngiinas su Lietuva, Dų 
bar?- visi; norėtų pamatytį 
kaip išrodo Klaipėdos mies- 
tas. Kaip, sykis “Darbinm- 
kds”' turi. Klaipėdos miesto 
Albumą. Skūbinlcitės iŠsį-. 
rąšjtt. Kaina 50c. • -

Nedaug teturime. 

“DARBININKAS”
*' r‘- • ' V J • r .■ .

366 B Tvay, S. Boston, Mass.

Gegužės 24 dieną apie 
Kauną, .aukštesnėse vietose 
pradėjo plaukti rugiai. Vie
tomis jau matosi plačiai su
gulusių rugių, iš kurių ne
daug bus naudos.-

IKDĮJONŲ REIKALA
VIMAI.

Pierre, S. D. — Indijonų 
Taryba nutai'ė pareikalauti 
išf-Huv.. Valstijų- valdžios 
.$700,b00,000 ? atlyginimo už 
.jų pągfMitas žemos,., kur y- 
ra daugmiįškų ir turtingų 
kasyklų,: V- yy, •

»

1 •>

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad uDarbiniukae” jau parduoda Lietuvos pinigų—li

tų perįaidąs ir savo draugams dnybinipkaftis suteikia 
patąrnąviiųų* t tie, kurie norite, kad jūsiį
siunčiami Dietiivbn pinigai patektų į Jukų, giminių ram 
kas, visuomet kreipkitės“DARBININKA,,? jisai 
visuomet nuoširdžiai Jųms-ptaarnaųs. - ■ /

•'DarbininkaV ątsimnkite kad “Darbininkas*’ yra Jūsų
DIDŽIAUSI^DMHGAS. . :

] Siųsdami piiugUB. ar klausdami lįtų kainų visūometadre- 
ssuoWte ląiskus šiaip: ■ ■ M y; ' \ '
h. " ./ ' 1 <DĄR B INiNKĄ^' ~ ■ ■.'-
I 366 West Broa’dway, - ' Boston 27, Mass.

:■ • ,->'i 'f7 ■
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„Gegužės 24 d. pabaigtas 
tiesti gelžkelis. Kazlų-Rūda

Šeštoką t Po kelių, dienų 
prasidėsiąs, normalūs susi- 
siekimas an AlytumK t

*

*

SERBIJA PRIEŠ
/ BULGAĮilJA.

-h- Seiblja grąsinn 
Bulga vi j ai Įsi veržimų* dėl iš
tikusių ten pervotšimųy 0uL- 
gari jos valdžia atsišaukė į 
Tautų. Lygų, kuri turi sulai
kyti serbų žygį.

■ Benai jaumeš Kaimo gy
vento jai . skundžiamos ir a t; 
manuojainė kad biauriai ir 
nuolatos y rateršiamas niiys- 
to oras, Nekalbant apie ru-
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|Mna U South Boeton’o utarnlnkai*, 
Kltaergal* ir BUbatomlM, Leidžia Air. 
LtTuyiŲ Bymo Katalikų Sv. Juozapo 
BAMnąprKŲ 04JUKOA.-
W. r ^.. ■ - - , - .......... .,»-,—■„», ......
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“BARBI NIN K A S”
£Thb Wobkbb)

BlKB LlHUAKIAH 3fel-WiaCKLT PAPIK 
EnbUahed every Tuesday, Thuriiday; 

in$ fiaturday by St. Joseph’b Lith- 
DABtĮAKIl, Q. Associatioitot Labom.ZE

u--
“Entered as second-claai matter Sept. 
13/191? at/thė poat offlce a t Boston, 

, Ma&£, tinder tlie Act of Mareli 3,1879.”
MAcceptuiice for malllng at speclal rate 
t)f postage provlded for in Sectlon 1108, 
Act of Oct 8,1917, authorlzed an July 

. „ 12, 1918."

~ Bubicriftion Rate*:

* Vearly ......,$450 
Boston and suburba $5.50
JForelgn countrleii yearly .....«. $5.50
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D. ,18., kad atėjus blogme- ti ateiviai mano, jog pas- 
čiui būtume stiprūs ir gale- porto įstatymaiir kvotoš su- 
tume vieni kitiems pagelbė- varžymai neliečia įvažiavi- 
ti. ’ ' .

v

taisysi.

žmogus

nieko bendro su tais atei
viais, -kurie atvažiuoją į 
Suv. Valstijas per Kanadą 
arba kitų'šąlį su tinkamai 
užvizuotu pasportu. .Takia
me atsitikime, ateivis per
žiūrėtas ' Kanados uoste, ir 
jeigu įleistas, be jokios bė
dos įleistas į Suv. Valstijas. 
Ir tas pats su ateiviais, ku
rie važiuoja į .Kanada'■- per 
Suv. Valstijų uostų. Peržiū
rėti .Kanados imigracijos 
viršininko Suv. Valstijų 
uoste ir jeigu įleisti turi 
tuoj važiuoti į Kanadų. .

pažino- 

danir | Kanadų gali prasyti 
įleidimo į Suv. Valstijas, ku
rių pasportas buvo Ameri
kos konsulio’ vizuotas, ir ku
rie prieš išvažiuojant pa
reiškė norų važiuoti į "Suv. 

’Y&lstijasr’ —------ —
Ateivis, atvažiuodamas į 

ELliš Island (Amėrike), ne
gali, kuomet randa jog jo 
šalies kvota išsibaigusi, ir 
jog jis nebus įleistas į Suv. 
Valstijas, permainyti pila
ntis ir prašyti įleidimo į 
Kanadų. Įvažiuoti į Kana
da turi.grįžti,atgal į šalį iš 
kur atvažiavo.

mų į Suv. Valstijas iš kitų 
Amerikos šalių. * Yra-teisy
bė, jog kvotos suvaržymai 
neliečia Kanados, New- 
foimdlandijos, Kubos, Mek
sikos, centralės ir pietinės 
Amerikos šalių ir netolimų 
šaių žmones, bet tas .liečia 
tik piliečius tų šalių ir to
kius kitus kurie ten nųola- 
tai apsigyveno per penkius 
metus prieš laikų kuomet 
prašo įleidimų į Suv. .Valsti
ją^. f Apaik lęvotbs, tų šalįų 
piliečių ii' penkių metų\ųp- 
•sigyvenę gyventojai turi su
tikti su pačiais imigraci
jos reikalavimais kaip ir 
tie ateiviai iŠ Europos. To
kiu būdu, ateivį neliečia. 
Ir^otosįstatjTiiasjeigiiapsT- 
gyveno Kanadoj, Kuboj,’ 
arba kitoj- Amerikos šalyje 

; mažiausia. penkius., metus. 
Žinoma, ateivis Kuboje ar 
Kanadoj gali prašyti įleidi
mų į Suv. Valstijas prieš už
baigimų tų penkių . metų, 
jeigu jis gauna vizų ant sa
vo pasporto nuo Amerikos 
konsulio toje, apielinkėje, 
kur jis laikinai apsigyveno. 
Bet tokiame atsitikime,' jis 
paskaitytas prie jo gimimo 
šalies kvotos, ir . jeigu kvota 
išbaigta, jis. nebus įleistas, 
taip pat. kaip ir tie, kurie 
tiesiog atvažiuoja į Suv. 
Valstijas iš. savo gimtinės 
šalies. Yra ir kita sunkeny
bė. Amerikos konsulis 'Ka- 
uadoj arba Kuboj neišduos 
vizų ant pasporto dėl įleidi
mo į Suv. Valstijas pakol 
ateivis, neapsigyvėns nors 
vienų metų Kanadoj arba 
Kuboj.' J eigų jis randasi 
Meksikoj turi. ten gyventi 
du. metu pirm jiegu Ameri
kos konsulis j am . užvizuos 
pasportų. .

Kanada ir kitos, artimos 
Amerikos šalys turi . savo 
imigracijos įstatymus, sii 
kuriais visi ateiviai turi su
tikti ir. jeigu nesutinka ga
li būti deportuoti.

Atkartojant, ateiviai gy
vendami Kanadoj, Kuboj ir 
kitose Amerikos šalyse gali 
•prašyti įleidimo į Suv. Val
stijas tik po vieno meto ap
sigyvenimą toje šalyje, apart 
Meksikos, kuri šalis rėika- 
lau j a - nietų apsigyvenimo. 
Dar turi sutikti su visais 
Suv. Valstijų imigracijos 
reikalavimais, kaip ir tie’ 
ateiviai, kurie atvažiuoja iš 
Europos, Tik. po penkių 
metų apsigyvenimo tose -ša
lyse ateivis gali įvažiuoti i. 
Suv. Valstijas nepaisant 
kvotos. Tokiu būdu, aišku, 
jog’ ateiviai atvažiuodami į 
Suv. Valstijas per kitas ša
lis neprotingai 'daro, ir tie 
kurie jiems pataria, taip da
ryti tik priveda juos prie vi-, 
šokių vargų. -

Tie Idąįdingai informuo- 7 Kas buvo■ rašyta, neturi

Lietuvos laikraščiai daug 
vąšo apie tai, kad Paryžiu
je žydų leidžiamas biulete
nis bjauriai apšmeižė Lietu
vos valdžių. Lietuvos Žydų 
Taryba aiškinasi, kad tos ži
nios aname biuletene tilpo 
be jų žinios ir jie liesų tame 
kalti ir neatšidmmįjttgį į; ;

Atsimenant žydų nedėkin
gumų Lietuvai, tas jų aiškų 
liimas mažai tegeĮiuoja.

APIE LENKIJOS 
SKALDYMU

77m Iiiterarįj' Pi gest bir
želio 23 d. š, m. laidoje betu
rįs raštelį antraščių Po- 
tand’s Poverty. Cituojama 
iš Londono laikraščio New 
titatešmarti Nurodoma, kad 
Lenkijos armija gražiai pa
rėdyta, bet tai žmonių kaš
tu, Žmonės nubiedninti per 
tai Varšuvoj, namai griūva, 
tiltai netaisomi. Rašomą, 
kad bėgyje kokių 20 metų 
prasidės naujas Lenkijos 
skaldymas, jei Lenkija lai
ku neatsižadės pavogtų že
miu.
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(Tęsinys) .
_ * . • *
daro prakilniausią, amžinų,. visa pervirši
jančių mumyse šlovę” (2. Cor. 4,17.) .Užtat 
Bažnyčia ir perspėja visus . pasiturinčius, 
kad turtai nepaliuosuoja nuo skausmų ir ne 
tik nepadeda amžinajai laimei pelnytis, bet 
greičiau j^y^nkia (JfĮat. l&Ą 24)ų kaj| 
turjtiibliai turi drebėtų glr^dami Kristaus 

grąsinimus (Luk. 6, 24, 25) ir kad reikės 
kada-nors duoti Dievui labai sunkių’atskai
tomybę iŠ turtų vartojimo. Yra puikiausis 
ir didelės svarbos mokslas,* kaip vartoti tur
tus; ji neaiškiai ir tik jojo pradžių nors jau 
m^ilozblffjOkelh^nenbirtikT^By^iapa- 
skelbė, tobulai jį‘užbaigus, ir paliepė, kad 
tas mokslas ne tik būtų žinomas,, bet ir vy
kinamas. Pamatas šito mokslo yra tas, kad 
jis skiria teisingų turtų turėjimų nuo jųjų 
teisingo vartojimo. Turėti savo atskiros 
nuosavybės, kaip ‘matėm, yra įgimta Žmo
gaus teisė, o taja teise naudofies yra ne tik 
leista, bet ir būtinai reikalinga, ypač visuo
menėje gyvenant. “Žmogui leista turėti 
savo nuosavybės. Tas yra ir būtinai reika
linga'žmogaus gyvenimui.” (Šv. Tom. 2, 2. 
Q. 66, a 2).' Bet klausiant kaip privalo bū
ti vartojami turtai, Bažnyčia, nė kiek ne
dvejodama, atsako šv. Tomo Akv. žodžiais: 
“Šituo atžvilgiu žmogus neprivalo laikyti 
turtų,. kaipo savo nuosavybės, ;bet laikyti 
juos visiems-bendrais, būtent, kad lengvai 
jais galėtų pasidalinti su kitais, kuomet jie 
vargsta.. Todėl Apaštalas, ir sako: šio pa
saulio turtingiesiems įsakyk ... noriai duo
ti, pasidalinti.” (2. 2. Q. 66 a 2). Žinoma, 
niekas nevergiamas kitiems duoti to, kas bū
tinai jam pačiam, ar šeimai yra reikalin
ga; net nėra priverstas atiduoti tai, ko rei
kalingas sayo .paties asmeniui tinkamai iš
laikyti, “nes mėks negali būti verčiamas gy
venti neatatinkamai” (2. 2. Q. 32 a 6). Bet 
jeigu- yra patenkinta, ko pragyvenimas ir 
padorumas reikalauja, randasi priedermė 
šelpti vargšus iš to, kas lieką. “Iš to, kas 
lieka,, duokite išmaldos’’ (Luk. 11,41). .Iš- 
■skyrus didžiausį reikalą, tai daryti ne tei
singumo,- bet krikščioniškos meilės prieder
mė,- kurios reikalauti per teismų, žinoma, 
nėra teisinga. Bet žmonių įstatus ir jų 
sprendimus4 viršija mūsų Viešpaties Jėzaus. 
Kristaus įstatymas ir Sprendimas. Jis gi į- 
vairiausiais būdais remia paprotį gausingai 
davinėti vargšams: • ‘ laimingiau. yra duoti, • 
nekaip imti.” (Akt. 20. 35). Užtat duotų, 
ar atsakytų bėdiniems pašalpų Kristus- lai
kys lyg Jam pačiam suteikta, ar atsakyta. 
“ Tiek, kiek padarėte vienam iš tij mažiau- 
sių mano brolių, man padarėte.” (Mt. 25, 
40.) Iš to viso šitokia išvada: kas iš Dievo 
malonės yra gavęs daugiau gėrybių, .— ar 
tai kūno ir sielos ypatybių, ar tai šiaip jau 
turtų■— tas yra jų gavęsnetilk sau išsitobu
linti, bet nelyginant, kaip koks Dievo skir
ias užvaizdą, lai lygiai jų vartoja ir kitų 
naudai. “Turįs daug proto težiūri, kad jo
jo-neslėptų; turįs gausiai turtų, lai žiūrį 
kad nenustotų gailestingumą darbų dirbęs; 
mokąs valdyti tegu labai rūpinasi savo mo
kėjimų sunaudoti artimo-reikalams ir'nau
dai.” (S. Gfeg. Magu. In Evang. Iiom. 9 
117). "

. Bėdinuosius gi Bažnyčia mokina, kad 
neturtas nėra Dievo akyse pažemmimų ir. 
kad nerenka gėdintis sunkiu darbu savo pra-

■ • ■ - tr. '

gyvenimui užsidirbti. Tų pat7 patvirtino 
savo gyvenimu mūsų Viešpats Jėzus Kris
tus, kurs žmonėms atpirkti, “būdamas tur
tingas pasidarė beturčiu, ”. (2 Kor. 8, 9) bū- 
damas’Dievo sūnus ir pats Dievas, nęsidro- . 
vėjo būti laikomas dailidės sūnumi Ir net at- 
šisakeAiAesiigs gyvenimo a dalies Fpfea-r.;-y 
leisti dailides darbuose, W 
lidė, Marijos sūnus” (kili. 6, 3). Žiūrint į 
tų Dieviškų jį pavyzdį, lengviau yra supras
ti tikrų žmogaus vertę bei kilnumų esant ge
ruose darbuose, t. y. dorybėje; dorybe gi y- 
ra visų žmmiių bendra gėrybe; ji lygiai pri- 
ciiTamažeiniausiemshraukščiausicms,tur-’ 
tingiesiems ir vargšams, ir; tik už dorybes 
bei gerus darbus, vištiek kas jų turės, te
gaus . užmokesnio laimingoje amžinybėje. 
Kaip tik Dievas rodosi maloningesnis varg
šams : juk biedinuosius vadina palaimintais 
(Mt, 5, 3: palaiminti neturtėliai dvasia): 
Jis medingai kviečia prie savęs, norėdamas 
paguosti visus, kurie vargstą ir liūsta*) ; 
mažusius ir neteisingai kenčiančius jis ypa
tingai myli; tai žinodami turtuoliai nesidi- 
džiuos, vargšai nebus tokie nusiminę; vieni 
raginami būti labdaringais, kiti kukliais. 
Tuo būdu lengvai mažėja puikybės gimdo
mas skirtumas tarp šių abiejų luomų, o pa
davus viens kitam draugingas rankas, bus . 
nesunku sujungti abiejų luomų siekimus.

—- Jeigu jie-pilnai^klą-usysUsrikščioniškų — 
įsakymų, tai tas draugiškumas virs tikra 
brolių meile. Tuomet visi pajus ir supras 
visus žmones esant. vieno tėvo, Dievo, su
tvertus ir turint vienų bendrą tikslų, kurs 
yra pats Dievas, kursai vienas tegal suteik
ti ir Angelams ir žmonėms pilnos laimės; su
pras, kad kiekvienas žmogus yra Jėzaus 
nuopelnais atpirktas bei į Dievo sūnaus gar
bę pakeltas, jog neišvengiama brolybė jun
gia visus su vienas kitu ir sū mūsų Viešpa
čiu Kristum, 'Kurs už tai ir vadinamas 
“pirnigimiu tarp daugelio brolių” (Roni. 8. 
29). Visos gerybės lygiai, kaip ir Dievo 
malonės, yra duotos bendrai visų žmonių 
naudai ir nieks, nebent jis bus to vertas, ne
bus atstumtas nuo dangaus laimės. “Jei 
esame vaikaį esame ir tėvainiai: tėvainiai . 
Dievo ir draug tėvainiai Kristaus” (Rom. 8, 
17.)- /

Šit kokios’yra priedermės ir teisės, ku
rių mokina krikščioniškoji filozofija^ Ar 

i gi ne aišku, kad visos ‘ kovos triūiipiausių: 
laiku nurimtų, jeigu tas mokslas įvyktų 
žmonių gyvenime.

f) Bažnyčios geri darbai.

Bažnyčia nesitenkina nurodžiusi gydy
mo priemones, bet ir pati jas vartoja. . Ji 
visa savo galia stengiasi' apšviesti žinonės ; 
savo mokslu ir sulig jo išauklėti juos ;• Ji ’ 
stengiasi gaivinančius to mokslo syvus teik- 
ti žmonėms/ kaip galima, plačiau per savo 
vyskupų ir ktuiigų darbus. Bažnyčiai rū
pi prasiskverbt i į žmonių’ sielas ir palenkti 
jų valių, kad jie rodžiai klausytų Dievo įsa
kymų ir jais save tvarkytų. Ir kaip tik šia- 
me svarbiausiame pirmos eiles reikale—nes 
nuo jo pareina viso Šito klausimo išrišimas 
— viena Bažnyčia'daugiausiai padaryti te

Pradžioj gazo dūdos buvo 
daromos iš medžio; • Canan- 
daigua, K. Y. mieste prieš 
70 metus buvo įtaisytos me-. 
dines gazo dūdos. Dabar jos 
norėta-pakeisti metalinėmis, 
nes spėta, kad jos apipuvo. 
Atkasus pasirodė, kad tebe
sančios kogeriausiame sto
vyje. Geležiniai lankai be
su surūdiję. Todėl lankai 
uždėta nauji, o dūdos pa
liktos senos..

——i—

Nuo 1900 m. Suv. Valsti
jų gyventojų skaičius paau
go ant 37 nųoš. O telefono 
reikalavimas paaugo ant 
1000 nuoš. Telefono kom
panija prieš, samdant naujų 
darbininkų turi įtaisyti į- 
rankių už $6,000. * ■ ..

Darbininkai neturi laiky
tis taktikos to Žydo, kurs 
turėjo daržinę su kiauru sto- 

fgu. Pas ta žydų kartų ly
jančių dienų'užsuko žmogus 
ir pastebėjęs, kad per kiau
rų stogų varva vanduo sake 
žydui: '

-“Kodėl tu, žyde, neužtai
sai stogo?”
* ■

Žydas atsakė:
“Oi, - kaip dabar 

kad lija.” . ■’ -
* Antru'kartu tas
užsuko pas žydų giedroje ir 
pastebėjęs, kad stogas neuž
taisytas klausė, kodėl neuž- 

‘taiso stogo. Žydas atsuko, 
kam girdi taisyti, kad da
bar nelija ir nevarva.

Daugelis darbininkų lai 
kosi šito žydo taktikos.'

Kada darbai .neina, dar
bininkų ūpas nupuolęs, su- 

‘ taupyti pinigai greitai tirps
ta, tada tokie darbininkai 
paraginti prie -organizacijos 
sako, kų girdi dabąr toji or
ganizacija padarys; - dar-gi 
organizuojantis išlaidų rei
kia pasidaryti. Gi darbams 
einant gerai, tai tokie sako, 

\kam dabai*, organizacijų, 
kaclir taip pusėtinai uždir
bam.

Visi pripažįsime, kad sto?. 
gas reikia lopyti giedroje, li-

• jaut tas darbas nepatogu at
likti. -Panašiai yra ir su or-

, ganizacijomis. Patogiausia 
, organizuotis, kada darbai 

gerai eina.
Valdiškas Darbo Biuras; 

■ esantis Waslnngtone skel
bia,* kad dabartinis. Aineri- 
kos^gerbūvis tęsis dar įlie
tus. Gal Biuro spėjimas bus 
tikras, gal j is‘ apsiriks. Bet 
neapsiriksinie pasakę, kad 
vėliau ar ankščiau darbai 
apsistos ir bedarbių pulkai 
atsiras, kaip kad buvo prieš 
nesenų laikų. Ne tada bus 

'4 laikas organizuotis.ir rūpiu* 
£ tis kova su kapitalistais. Tų 
~dal?bų varyti laikas dabar. 

iTarbinĮnkąi, plakites į L.
J.

»
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jog . daugelis

ATVAŽIAVIMAS AME
RIKON

Pranešta,
ateivių, kurie keliauja į 
Suv. Valstijas iš šalių, kurių 
metines kvotos išsibaigę, nu
rodyti važiuoti į Kanadą. 
Kubų arba p kitų artimų ša
lį, ir jiems pasakyta, jog 
jeigu įvažiuos į Šuv. Valsti- 
j as, sakykime per užpakali
nes duris, nebus prašalinti 
dėl išsibaigusios kvatos. Jei
gu gimines arba draugai'to
kių atvažiuojančių ateivių 
duoda tokius patarimus, tai 
papildo neišpasakytų skriau
da, nes atneš tiems žmonėms 
baisiausios nelaimės vieton 
pagelbos. Taipgi pranešta, 
}og laivakorčių agentai, kai- 
k oriose šalvse, pataria žmo- 
nėms atvažiuoti^ Suv. Vai
dijas per. tokius aplinkke- 
lius, ir taip darant tie. agen
tai parduoda, laivakortes su
lig neteisingų pretensijų, ir. 

. vertėtų toms šalims kur to
ki agentai randasi, po išty
rinėjimui, juos nubausti.

Ateivis važiuodamas į Ka
nada,. Meksiku arba į pieti
nės Amerikos šalį, manyda
mas, jog iš ten jam lengva 
įvažiuoti į Suv. Valstijas, 
klysta, nes daug lengviau ir 
goriau tiesiog, atvažiuoti į 
Suv. Valstijų uosta iš savo 
gimtinės; šalies. -- .;

ŽINIOS Iš LIETUVOS.• •
' " A' " ’• 1 " .

Rinkimuose į Antrąjį Sei
mų Pažanga visoj Lietuvoj 
surinko i 10,000 balsų, o 
žemdirbiai — 4000. Perei
tuose rinkimuose Pažanga ir 
Žemdirbiai buvo surinkę 27,- 
175 balsų.

Meno- parodą (Seimo rū
muose) aplanke virš 6,000 
svečių. Pastaruoju metu at
vyko iš provincijos, daug 
ekskursininkų. Atsilankė 
Šiaulių, Radviliškio, Ma- 
•riampolės, Kybartų ir kitų 
gimnazijų ir progimnazijų 
moksleivių ekskursijos, Kau
nu visos mokyklos, prieglau
dos, seminarijos ir tt.

Parodoj parduota virš 30 
paveikslų, jų tarp^Šimo- 
nies, Diclčioldenės ir kitų.

* Paroda uždaryta nuo bir
želio 1 dienos, ' '

. *) MVĮJyžSz Eilute pas .mane visi, kurie vargs
tat ir esat aiisunliiiiti, ovaš jus atgaivinsiu.

»♦ ■ ■ ■ - *

(Bus daugiau)
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• baltimore, md.
Kooperacijos kąsnelis.

»•
• ’*

c

Jau nuo penkiolikos metų 
įsteigta Taupymo-Paskolos- 
Budavojimo Bendrija. Lie
tuviai ja vadina BolTa. Čia 

_• ' darbininkai išsimoka akėk 
ja's po 25c., įdek kas nori, tai 

' ant kiekvienų 25c. gali $100 
- susitaupyti savaitiniais mo* 
kesčiais po vienų'dolerį arba 
ir daugikli, Įdek i^sitesai nė
ra apribota. Koznas sutau
pytas šimtas neša jam nuo- 

/ šimtį kokį bendrovė gali už

dirbt ir visi lygiai gauna 
nuošimčius. Pelno tilt tiek 
paliekama kiek valstija nia- 

____žiausia apriboja. Tokių. 
Bolių Baltimorėje yra daug 
ir jos savo nariams moka 6- 

"; tų nuošimtį o kapitalistu 
bankai vos ištesa 4-tij nuo- 

; šimtį. Už tai kapitalistų 
bankos prieš tas B ofras'val
džiai skundus, paduoda, kad 
kaip nors jas kokiais mo
kesniais apsunkyt, ■ bet ir 

. šios bendrijos iš savo pusės 
spiriasi darodyt, kad visi 
depozitoriai yra nariai. Kaip 
šitos draugijos f neturėjome, 
tai lietuviai nei savų nafm-i 
neturėjo, nes ^u svetimtau
čiais nelabai daug užsiimda
vo. Kada sumanėm šitą 
draugi ją,~ tai risoki“ laisva-

• manių pasityčiojimai pylėsi 
. kaip iš rago lyg kad būtų

kokia religijinė draugija, 
/bet visuomenė nepaisė: vie- 

• ni taupė savo centus, kiti 
imdami paskolas pirkosi sau 
nuosavus namus ir dabar 
Baltimoiiečiai lietuviai gy
vena savuose namuose, 

-žesnė dalis šeimynų randas
- moka, o kiek smagumo tau- 

’ ‘ pyme .savaitinėmis mokesti- 
mis mokant. Gale metų pa
žiūrėjus į 'knygelę- net sma
gumas paima, kad jau daug 
yra pinigų ir šeštas nuošim- 

• tis. Tai nariai džiaugiasi.
Yra uet merginų kurios iki 
$5,000.00 turi susitaupiau- 
sios, o nuošimtis siekia 300 
dolerių. Džiaugsmas tokiai 
darbininkei kuri mokėjo su
taupyti. Šios draugijos me
tinė apyvarta siekia iki 

; $500,000 ir visapusiškai 
svarstant, išeina, .kad ši 
draugija yra kooperacijos 
pamatais paremta, tai. ge
riausia darbininkiška ban
ką. Aš nemanau, kad uni
jų steigiamos bankos galės 

• mokėti 6-tą nuošimtį kaip 
šios kad moka, nes mūs val
stijoj nevalia už skolą imti 
aukštesnį nuošimtį kaip 6-ą. 
Jeigu būt galima aukštesni 
imt už paskolą, tai ir tau
pytojai gautų aukštesnį nuo
šimtį. Tai tik Šita bendri
ja ką teisingiausia galėjau 
pasinaudoti o kitos visos 
žlugo su Šerais, nes buvo 

.korporacijos pamatais.
Eįet, Pilietis.

* ’ » J.ibK. .Ui ii ■! ■ ■■

NEW BRITAiN, CONN. ’ 
- ■ ‘ ■’ ■' * • • •«
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■ ’ 17 d. birželio LDS. vietines luio-.,
pok buvo mėnesinis miririąldmas.

\A)il artis kuopos, rėikahm, iūttąrtm 
pmmkąt l penkis dolerius ant, bąž- 
ny eios t eplio'jiino.. B u (p gamĮmū, 
jni į nešim ui - įnpskriči o .susi važta-. 
vintą, kuris būti 24įl. bit^eiio'-ĄVą-;

• TeVhtiry/ (Jonu? \ Tęipgį įmgflmiiy
ii įitu’šinmi į seimą, kuris' lnm4£6- 
iv 27 dd.. .birželio, Nctvąrk, N. J. 
į .seliną delegatu apsiėmė važitlo- 
ti Pranas ’ ŪHriljtiląvleįlis, j. ' :
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LAWRKMCE, MASS.

Šv. Elzbietos Dr-ja perka va
sarnamį “Palangoje’’ šaly ežero. 
24d. birž. įvyks atidarymas 
“Lawn Pafty/’ kurioje dalyvaus 
visos užprašytos Dr-jos iš vietinės 
kolonijos. Kalbės 'Tėvas Juras. 
Bus dainų, muzikos ir štukorių.

Biaivininkų apskričio piknikas 
gerai nusisekė. Buvo daugybė 
svečių iš apielinkės, ypatingai 
jaunimo, kurie galėjo ir turėjo 
progą susipažinti. Dalyvavo iŠ 
dvasiškių Tėvas Urbonavičius, 
d^ed. Centrą Pii’ffi.f Tėvas, Juškai/' 
tis, Tėvas Mockus, . T^vas Wir/ 
mauskis ir Tėvas Juras. Taipgi 
buvo atvažiavus p4ė M. Sakalaus
kaite su savo broliu iš Penu. P-1Č 
Marijona yra didelė rėmėja Mo
torų Sąjungos,

Studentai parvažiavo ant vaka- 
eijų pas Tėvus Valerijonas Pap- 
Ičiuskis ir J. Davidonis. 1 į j

•Tikiu, kad Vyčių Apsk. išva
žiavimas bus ir-gi pasekmingas, 
lies dalyvaus žymių ypatų. So. 
Bostono yhoras sparčiai rengiasi 
su savo dainelėmis visus palinks
minti.’ >

T. Linksmutė.

-

n-’ .

TRUMPA LIETUVOS UNIVERSITETO ĮSIKŪRIMO 
APŽVALGA. - •

tui atstatyti, ir jo gamybai 
vystyti. Sanitarine padėtis 
po karo buvo žymiai pablo
gėjusi, iš kaimyniškos gi 
valstybes rytuose gręše nuo
latinis didžių epidemijų pa
vojus, tad skubinai reikėjo 
paruošti . naujus gydytojų 
kadrus. Vidurinių mokyk’ 
lų/škaiČius dar prieš' karo 
pabaigą buvo nemažas ir to
liau nepaprastai greitai am 
go. Tų naujų, tautinių mo
kyklų nebegalima buvo pil
nai aprūpinti pedagogais 
išėjusiais svetimus Rusijos 
ąr kitų Šalių universitetus, 
Visiemš /buvo aiški būtinybė 

tuojau turėti savą humani
tarinį fakultetą.

Lietuyos mokyklose dėsto
mas yra ir tikybos mokslas. 
Tad skaitlingoms vidini- 
nems'inoliykloms reikia 
daug išlavintų teologų-ka- 
pelionų, nemažai jų reikia 
ir dvasinėms Lietuvoje se
minarijoms. Vienu žodžiu, 
aiškus buvo reikalas paruoš
ti kraštui visokeriopus kad
rus savo inteligentų jėgų, 
steigiant pilną aukštąją mo- 
kyklą-universitetą. '

Atgimstančios . Lietuvos 
valstybės vyriausias laikina
sis organas Valstybes Tary
ba jau 1918 m. gruodžio 
inėn. 5 d. priėmė Vilniaus 
Universiteto statutą ii* laiki
noji vyriausybė davė atatin
kamų žygių likusiam užda
rytojo senojo universiteto 
turtui (tfiobėsiams, rnuzė- 
jaus ir bibliotekos liku
čiams) sutvarkyti bei globo
ti ir . pačiam universitetui 
atgaivihti. 'Tačiau jai nepa
vyko tas darbas laimingai 
baigtis nes jį kaip ir dauge
lį kitij. darbų sutrukdė kai- 
mynų-rusų ir lenkų — ne
prietelingi žygiai, priverto 

\ nesuskubusių, ganėtinai susi
organizuoti Lietuvos vy
riausybę pasitraukti iš sos
tinės ir persikelti Kaunan*

Kaune laikinai vyriausy
bei teko įtempti visas pajė
gas tam, kad apgynus vals
tybę nuo užėmusių didesnią
ją jos dalį ir besiskverbian
čių toliau trijų pavojingų: 
lenkų, rusų bolševikų ir vo
kiečių rusų reakcionierių, 
vadinamų bermontininkų. 
Be to pirnion galvon daug 
darbo teko padėti valstybės- 
kūrėjams pertvarkant bei 
naujai organizuojant vals
tybinį aparatą. Dėl visų šių 
priežasčių valstybinės aukš
tosios mokyklos įkūrimo ir 
atgaivinimo reikalas tapo 
galutinai atliktas tik po tri
jų metų. ’ '

Tačiau žengiąs & sparčiu 
žingsniu - pirmyn- Lietuvon 
kultūrinis gyvenimas nega
lėjo; tiek ilgai laukti. Šim
tai jaunų piliečių, padėju
sių prieš karą ar jau laike 
karo eiti mokslus aukštosio
se mokyklose svetur, laukę 
progos baigtį . pradėtuosius 
mokslus; kiti šimtai Lietu
vos jaunimo"baigusio ar be- 
baigiančio ■ aukštesniąsias 
mokyklas troško toli^įg^io 
mokslo,, bet tik ųedaugeliui 
pasisekė įstoti į. užsienių 
aukštąsias .mokyklas. . Tat 
1919 m. rudeny niateniatikui 
Žigmūi . Žemaičiui * iškėlus 
klausimą apie reikalų neati
dėliojant steigti Kaime auk
otąją mokyklą ir iiriyatimų 
kelim paskelbs pęr Įaikra- 
ščiuš auklėtą, ų tris dienas 
atsiliepė.■.daūgimi-’itftp- trys 
šimtai juunimoč piumrėjiK

. •. • " į

biivp išgauta nedįdeJiB/^rS 
kambarių namas, ir tas pat 
okupacijos metu apnaikin
tas ir apgriuvęs, kurs tapo 
apiemontųotas ir payėstąa 
Medicinos šiuriui anatomi“ 
kūmui įtaisyti. Jame laiki
nai gavo ..prisiglausti ir ki- 
tos besikuriančios^ to ’jjįgr-* 
riaus įstaigos. Antrais gy
venimo metais Aukštieji 
Kursai jau persikėlė į buvu
sius Komercijos mokyklos 
rūmus, skirtus rengiamam 
universitetui ir įrengė ten 
chemijos, fizikos,.odontolo
gijos ir lįtus kabįnei^s be lay . 
/baratbrįjas, (\Gamtos -šky- 
riui zoologijos ir botanikos 
reikalams buvo naudotasi 
buvusia gamtos tyrimo sto
timi, Juridinio gi skyriaus 
paskaitos buvo laikomos va- 
kaTais Steigiamojo Seimo 
Rūmuose. " .

Įsteigtieji grynai privati
ne iniciatyva. ir- privatinė
mis lėšomis, Aukštieji Kur* 
sai jau pirmuose savo gyve- • 
mimo mėnesiuose gavo iš vy
riausybės piniginės paramos 
ir susilaukė žymios pašalpos 
iš visuomenės pusės, ypač gi 
iš Amerikos lietuvių, kurie 
savo aukomis davė jaunutei 
įstaigai galimybės įrengti 
užuomazgų moksliniiį kabi- / 
netų, laboratorijų, knygy
no, įsteigti įvairių mokslo 
priemonių, siųsti savo lėk- 

t torius mokslo^ reikalais . UŽ- 
sieniuosna ir’tt. Aukštųjų 
Kursų įgytuoju mokslo tur
tu turėjo pasinaudoti naujai 
atidaromas Lietuvos Vni-". 
v eisite! as. Aukštieji Kur
sai parengė Universitetui ne 
tik mokslo priemonių ir į- 
staigų pradžių. Juose per į 
dvejus mątus išmėgino savo 
pajėgas, ■ dėstydami moks
lus, ''daugiau kaip 50 lekto
rių, kurių žymi- dalis tiek 
pasižymėjo kad vėliau tapo 
paskirti ir išrinkti universi-. 
teto docentais ir profeso
riais. Aukštieji Kursai taip 
pat parengė pirmąjį kom
plektų klausytojų (apie 350 
žmonių) aukštiesiems uni
versiteto fakultetų semes
trams. . ■ ,

Taip tatai,. Aukštieji Kur- : 
sai daugeliu atžvilgių buvo 
tikras Lietuvos Universite- , 
to plrmtakūnas Kaune it. 
gyvai priguli prie šio Uni
versiteto atsiradimo istori
jos.

- (Bus daugiau)

SKAITYKIT IR PLATINKH

šių eiti 'Kaune aukštųjų 
mokslų kursus. Pasiremiant 
šiais daviniais, iniciatoriaus 
kartu su jo artimųjų drau
gų būreliu tapo sumanyta p 
.steigti Kaune, kad ir priva
tinė aukštoji mokykla. Mo
kyklos tipui ir steigimo są
lygoms apsvarstyti 1919 m. 
špalių’mėh. 8 d* buvo kvies* 
tas platesnio mokslo žmonių 
ir visuomenės, veikėjų susi- 
rinkimas j Čia buvo gautas 
gyvas pritarimas aukštųjų 
kursų steigimo sumanymui 
ir išrinkta jam vykinti ko
misija, i kurion įėjo :

yjyVabatas-Gudai- 
tis, Z. Žemaitis, E. Volte
ris, J, Alekna,. Tt Ivanazts- 
kas ir K. Vasiliauskas.

, • «!

Vykdomoji komisija su
statė aukštųjų kursų statu
to projektų, sudarė jiems 
steigti ir laikyti visuomenes 
-organizacijų, Aukšt. Moks-, 
lų jJraugijų, ir gavus sta
tutui Švietimo Ministerijos 
autorizacijų, 1920 m. sausio 
nien. 27 d. dabartinėje seimo 
salėje tapo iškilmingai ati
daryti Aukštieji’ Kursai, 
kaipo pirmpji nepriklauso
moje Lietuvoje aukštoji mo
kykla, įsteigtoji grynai vi
suomenės pastangomis; ne 
valstybės lėšomis. Visuome
nės organizacijos ir pavieni 
veikėjai/ be pažiūrų ir tau
tybių skirtumo, nuoširdžiai 
•sveikino naujai atidarytų 
mokyklų. Jaunimas skait
lingai stojo į Kursus ir jau 
iki vasario mėn. pradžios bu
vo priimta apie 300 tikrųjų 
klausytojų ir apie 200 lais
vųjų. Nežiūrint į labai ne
patogias ir sunkias darbo sų- 
lygas, jaunimas per dvejus 
kursų gyvenimo metus mo
kinosi noringai ir uoliai.

Aukštuosiuose Kursuose 
buvo atidaryta ir ištįsus 
dvejus metus funkcionavo 
šeši skyriai (fakultetai) 
Humanitarinis (jam vado
vavo prof. E. Volteris),- Ju
ridinis (vad. A. Janulaitis), 
Matematikos-Fizikos (vad. 
k. Žemaitis), Gamtos (vad 
T. Ivanauskas), Medicinos 
(vad. d-ras M. Nasvytis, vė
liau d-ras 3?. Avižonis) ir 
Technikos (vąd. prof. Pr. 
Jodelė). Aukštųjų Kursų 
vadovu- pirmais metais buvo 
Z. Žemaitis, antrais •— J.

•r

Vabalas-Gudaitis.

Aukštiesiems kursams te
ko pradėti savo darbų išim
tinai sunkiose sąlygose,- ne
turint lėšų, nei mokslo prie- 
nionių, nei savojo buto. Pir
mus metus mokslas ėjo Pir
mosios Kauno Gimnazijos 
rūmuose vakarais.

v - * ■ •

Mepriklausoniai Lietuvai 
atgimstant,. besikuriant jos 
vyriaūsybe vienu svarbiau
siųjų ir pitmiausitįjų reika- 
lųrlaikė atgaivinimų Lietu
vos Universiteto'. ;

Kaip žinoma, senais lai
kais Lietuvoje ilgai yra gy
vavusi aukštoji mokykla, da
gi pilnas universitetas. Taip 
įjatt /Į0W metais JTiliįįuj *j^ 
ziiitų buvo įsteigta filosofi
jos ir teologijos akademija, 
reorganizuota 1780. metais į 
Vyriausių U. Liet. Kuni
gaikštijos Mokyldą, 1831 me
tų sukilmo audroje dingo, 
likviduotas ;Rusų valdžios, 
leidusios dar kuriam.laikui 
(1832—1842) atgaivinti — 
yos ‘mažų universiteto dalį 
pavidale dviejų akademijų 
— medicinos ir teologijos 
(kitaip vadin. dvasinės aka
demijos).

Savo ilgame gyvenime se
noji Vilniaus mokykla ne 
.visuomet išsilaikė atatinka
moje aukštybėje.

Antroji 17 amžiaus 'pusė 
ir didesne'1.8 šitmecio dalis 
buvo nemažo jos nupuolimo 
liudytojais, užtai Vilniaus 
Universiteto laikai mokslo 
atžvilgiu, reiškia stebėtinai 
garbingų epoką senosios Vil
niaus. mokyklos istorijoje, 
aukštoje mokykloje, prisi-

t -----
Pastaraisiais laikais mūsų kolo

nijoj lankėsi svečių iš apielinkės 
kolonijų. Nekurie' iŠ jų biznie
riai, aplankė “Palangą,” ir sakė 
Laivrenee’o katalikai turėtų di
džiuotis turėdami tokią puikią 
vietą, -darbščius kunigus ir gerų 
veikėjų. Stebisi ypatingai iš nau
jos bažnytėlės, kuri neapsakomai 
gražiai appuošia BradfOrd gatvę. 
Kaip kad Laivrence’o “High 
Behool” -papuošia H^verhill ~ ir 
Lawrence gatves ant kertės. Abi 
turi didelį panašumą, nes iš vie
nodo- akmens pastatytos. ’

Lietuvių katalikų, priešai juok
davos iš tikinčiųjų, sakydavo, ku- 
die lietuviai eina į katalikų baž
nyčią, visi negražūs, šleivi, krei
vi, kuproti, jų sena bažnyčia ir- 
tuojau nugrius. Patys viršminė- 
ti nariai nugriovė ir, stato ačiū 
•Dievui puikią mūrinę, kuri iš oro 
jau gatava ir skiepas, per metus 
laiko.

Biedmų kirkužę daugiausia re
mia nekurie biznieriai, laisvama
niai, socialistai. Daugumas A- 
merikoj augusių mergaičių susi- 
šliūbavo kirkužėje ištekėdamos iš 
viršminotų lizdų tikėjimo. Gai

da kad lietuviai tėvai nėperspėja 
savo dukterų ir- leidžia be tikro 
šliūbo gyvenimą vesti. • Yra iš ka
talikių mergaičių apsivedusių su 
laisvamaniais. Šiandiena gailisi, 
bet jau pervėlu. Net ir mūsų lie
tuvio .daktaro moteris buvo dora 
ir tikinti mergaite, chicagiėčiai 
sako, bet pateko laisvamanio glo- 
bon ir tapo verge. Gaila kad ne
gali eiti bažnytėlėn kaip eidavo. < 

Lietuvos Lietuvaitė.

zavo suaugusių: mergaičių drau
gystę sodaliečių, -kurių prisirašė 
suvirs 60 narių. Gerb. kun. Ka
raliaus rūpesniu tuo jaus sodalie- 
t-es pradėjo veikti, surengė vaka
rienę parapijos naudai ant šven
toriaus, iš kurios gryno pelno liko 
parapijai $300 suviršum. Dabar 
sodalietės jau. mokinasi teatrų, 
kurį žada pabaigoj liepos mėnesio 
lošti. Choras irgi neapsileidžia, 
sulošė teatrą “Piršlybos.”- Liko 
•gryno pelno $96.35. Mažų mer
gaičių draugyste taip-gi lošė teat
rą; gryno pelno liko $116.

Dabargi visi išvieno rengiamės 
prie metinio parapijos, pikniko, 
kuris bus 4 d. liepos^ Prasidės 
10 vai. iš ryto, girioj, už liptuviš: 
kų kapinių, pas Šaltiniuką. Bus 
visold pasilinksminimai: i’ " ' 
lenktynės, virvės traukimas, base- 
ball ir kitokį žaislai. Kviečiami 
yra kas gyvas rengtisdr užsikvies- 
Idte iš toliaus savų gimines ir pa
žįstamus.

aukštoje mokykloje, prisii 
taikinant epokos dvasiai 
mokslas buvo dėstomas ne 
tautos kalba' tik svetimomis 
kalbomis, — pirma., lotynų, 
paskui labiau, lenkų, ir nett 
ana aukštoji' Vilniaus mo
kykla lenkųpastangomisbu
vo panaudota, kaipo viena 
priemonių. /lietuviams ir 
baltgtidžiąms 1 . įiutatitinti. 
Bet vis-gį buvo tai'aukštoji 
Lietuvos mokykla, ir tai ne 
vien savo geografine padė
timi, bet ir didžiais moksli
niais . kultūriniais mūsų 
kraštui nuopelnais, Vilniaus 
Uiiiversitetomoksriiičiaiy- 
ra atlikę pirmus Lietuvos 
gamtos tyrinėjimus; iŠ to 
Universiteto išėjo eilė Lie- 

: tuvos istorikų, kaip Norint- 
tisį Daukantas, Kraševskis, 
Valančius; eilė tos mokyklos 
auklėtinių, tarp jų pats di
dysis Adomas -Mickevičius, 
stebėtinomis poezijomis, 
nors, ir ne lietuvių kalba, 
apdainavo lietuvių senovę; 
pagaliau Vilniaus Universi
teto laikotarpis, nepaisant 
lenkininkų noro, tapo tauti
nės lietuvių literatūros re- 
nensanso laikotarpiu.

- .-Rusų -valdžios hetoleran- 
cijos sudarytoji visiška sto
ka aukštosios mokyklos nuo 
1892 m. buvo skaudžiai jau
čiama visame krašte dar 
prieš didįjį karą, kaip rodo 
pakartotinai darytieji savi
valdybių bei šiaip visuome
nių organizacijų ' pareiški
mai rusų vyriausybei.

■ Didžiajam karui praėjus, 
aukštosios Lietuvoje mo
kyklos atgaivinimo reikalas 
pasirodo ypač pribrendęs. 
Atnaujinamai Lietuvos val
stybei prireikė daug naujų 
inteljgentinių . jėgų visose 
valstybinio ir tautinio gyve: 
ninio srityse. Besikurian
čiomis administracijos ■ ir 
teismo įstaigoms reikėjo 
skaitlingų juristų, husima- 

Šokiai, ūančiij ypač krašto teisėje. 
r hnc -Materialinės gerovės atžvil

giu Lietuva cjidžiojo karo 
metu tapo stipriai apardyta,' 
tad gyvai ’ buvo jaučiamas 
teikias teknikiiiių jėgų kraš-

NEW PHILADELPHIA, PA.

LDS. 87 kp. susirinkimas įvyks 
d. liepos (July), 1923, tuojaus1

po antrųjų šv. mišių. Malonėkite 
visi nariai pribūti. -Kurie užsivil
kę su mokesniais,, tai meldžiu at* 
silyginti. Reikės finansų, rašti
ninką rinktų- nes dabartinis atsi- 
sakū,. Meldžiu naujų narių atsi
vesti prisirašyt. . .

Jonas Abromaitis,
Prot. Rast.

MINERSVILLE, PA.

Pas- mus veikimoi - gana daug, 
tik gaila kad nepaduodąnia laik
raščiuose, labai retai matosi iš 
Minersville’o žinių. . Pora mene
sių atgal buvo permaina kunigų: 
gerb. kun. j. Dumčius perkeltas iŠ 
Minoršvilie į Shenandoah. Jis uo
liai darbavosi 'kaip bažnyčios taip, 
ir.tėvynės naudai per 14 motų. 
Pastatė bažnyčią, -skolas išmokė-- 
jų. ir buvo visų' purąpijonų myli
mas. Didžiai buvo nusiminę pa- 
rapijbhys išgirdę, kad iškelia jų 
mylimą kleboną, bot ant paskuti
niopamokslų ątsisyėikiiidamap su 
•pavapijonais pasakę, tkaį. gausit 
gorų, ir darbštų Mek-; griK.kuftė 
J.’ Karalių ir ištiktųjų, tuį .uolus 
veikėjas kaip parapijos taip. it te-- 
yynės naudai/ Kaip tik atėjo,' tai 
titbjaūs. pradėjo veiktų snorgunn

X
i

Parapijonos.

I Vasaros Šešių Vakarėlių gražus | 
jį laiko praleidimas 

į Bažnyčios Darželyje 
nuo LIEPOS 9 iki 14

i r Muzika, šokiai, gerymai ir kitos vaišes bus I 
l/’. Pirmos KlasŠs ;
i j INE1GA 3S CENTA1 'į // VAIKAMS 1O CENTŲ |

- v

i
*. -■

- ' -. • *A*

Pblnas teplionei Bažnyčios 
Visi po l Dafžsl|l

-ij

■■i \

k.

Nuajo^jrdšKs šokiau icčdarič iOiįįoftt*
ir Čldilijoš.i parothmašakiai M ritir, Kdfeh- 

iv
; jostr waįjo& ant otir.

lai va -PfįSįįkUĮ ClevclaM, kurs ■įMtkhįa 
kąr įtįas štfkiščląr nelun Vardo.

; šokispopulms. . .//-'g’ i
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!| irLIETUVOS JlJRINIBKŲ SĄJUNGOS DARBUOTĖS

norinčią apsirinkti jūrinin
kystės specialybę jaunuome
nę, pranešti jai greičiausiu 
laiku apie save sekančius ži
nias: vardą, pavardę, amžių, 
kurią ir kada mokyklą .baigs 
t. y, kuriuo- lailm. galėtų-.ąfe -vivSininku '200 * tarnautojų.

jį. Lietuva ačiū Dievui, įgi- 
jo uosta, per kurį rengiasi 

c -išeiti į platų pasaulį. Kiek
iu

Jf1
Į

viena teisė yra surišta su 
tam tikromis prievolėmis. 

‘Kad užlaikius uostą ir išsi
laikius atsidariusi osermiūsų 
jūrose, reikalingas tam tik
ras kaip valdžios taip ir vi- 

-sos tautos pasiruošimas — 
ypač reikalinga tiksliai šiam 

. žygiui pasiruošti- tam tikiu 
specialistų grupe. -Nors tuo 

t k /- į tarpu Lietuvoje yra pūkais-

* ■ . /' į j\ į V\ .J/į/ tinai ^os^Ą'ialį^ųA Lta 
■ v v y ateityje įsteigus didesnį 1W

vyną, be abejonės jų bus 
stoka. Aišku kad veikia pa- 
sirūpinti rytojaus dieną — 
reikia į dabartinę senesnia- 
ją jūrininkų kartą hebeati-

• . dėliojant įterpti naujas jau- 
j „nesmas jėgas. . .
į Mūsų valdžios priešaky 
j stovinčiu asmenų garbei tu- 
į rime su džiaugsmu pasaky-
j . ti, jog jie šiuo klausymu 
f rimtai susirūpino. Bonų

i ' Ministerio Pirmininko ir
; Susisiekimo Ministerio pa-
į* vedamą, Lietuvos Jūrininkų
• Sąjungos paskirta' Komisi-
’ ja skubiai ruošia Jūrų mo-
i kyklos statutą ir programą.
* ^Bendri bruožai jau nustaty-
; tL

1 Jūrų- Mokykla steigiama 
. laikinai prie aukštesniosios

j • technikos mokyklos. - Moks-
į las tęsis šešis metus, laike.
I .kuriu laivu vadovvbės skv-
( ■*..*» fe . ’fe

į . riauš'. mokiniai turės atlikti 
| ,18 mėnesių .praktikos plau-
? kiojimą — mechanikos sky-
; riaus 12 mėnesių. Mokykla
į - pradės veikti jau šį nidėnį. 
p ■ Mokyklon priimami jauni-
į kaičiai, turintieji? ne mažiau
į X6 metų, tvirtos sveikatos,
i . gerų akių ir gerai fiziniai iš

sivystę sulyg konkurso ir 
•kurso nemaži au ketuiuj kla- 

• šių viduriniosios mokvldos. 
Prieš pastoj ant kandidatai 
bus-apžiūritni gydytojo, pas
kui jiems bus daromi kvoti
mai. Išlaikiusieji kvotimus 
bus išskirsfyti ant laivų at
likimui keleto menesių prak
tikos plaukiojimo ir po to 
jau, rudenį prasidės, teori
jos- ir praktikos pamokos 
Jūrų Mokykloje. Jūrinin
kui duona užtikrinta, bet iš 
jo reikalaujamą ‘daug ener
gijos, pasišventimo ir gero 
prisiruošimo ir todėl ■ jam 
nustatomas toks ilgas kur
sas ir toks ilgas mėginimas 
kaip 12 ir 18. mėnesių prak
tikos plaukioj imas.

-Lietuvos Jūrininkų Są
junga mano, kad jie jaunes
nio ję kartoje ras pakanka- 

. mai sau senatvėje pavaduo- 
’ tojų.

Lietuvos Jūrininkų Są
junga, kaip, daugiausiai už- 
interesuota paruošti jauną 
jūrininkų kartą, kreipiasi į 
Lietuvos besimokančią
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vykti Kaunan į kvotimus. 
Šios žinios yra reikalingos 
nuskyrimul ir paskelbimui 
laiko pradžios kvotimų ir 
priėmimas mokyklon:

Lietuvos dririiiinkųSą- 
įtinga, gegužės d. š. m. 
gavo iŠ Susisiekimo Minis- 
terio pranešimą, kad Jūri
ninkų Sąjungos narys L. 
Stulpinas jūros kapitonas, 
yra skildamas už viršininką 
~Klai"pėdesLtt>st€>i—Kapitonas 
L. “Stulpinas jau yra seniau 
pasižadėj ęs ’ Sąjungai priim
ti .kandidatūrą į Klaipėdos 
uosto viršininkus. Reikia 
pažymėti/kad Kapitonas L. 
Stulpinas yra senas jūrinin
kas ir gerai -patyręs jūrinin
kystėj, todėl ir pilnai ata- 
tinka užimti tokia svarbią 
vietą. Jo energingumas ir 
praktika galima matyti iš jo 
biografijos: Kapitonas L. 
Stulpinas yra ginies 1871 m. 
Gegužio mėn. 4 d. Nuo 1886 
m. iki 1892 m. plaukiojo bū
riniais ir gariniais laivais į- 
vairių tautų ir įvairiose jū-, 
rose; pradedant laivu 

ir baigant ‘ eiLoc- 
maii.” Nuo 1892 m. iki 1897 
įni Liepojaus uostą statant 
dirbo įvairaus uosto statymo 
'darbus. ' Pastojęs 1897 m. 
ant Liepojaus ledų laužyto
jo, No. 2 kuriuo, drauge su 
Rusų ir Švedų mokslo eks
pedicija vyko šiaurės ledi- 
iūuot’an vandenyn an ( Špic
bergenas). Gryžo iš ten 1900 
m. išlaikęs -reikalaujamus 
teorijos kvotimus, pastojo ‘ 
Jūros mokyklon, kuria bai- t- Z 4.

gęs' 1901 m. gavo vardą 
‘ ‘ šturmano. ’ ’" tolimojo plau
kiojimo. Paskui pastojęs 
kapitono pagėlbininku Ru
sijos Baltijos uosto žemes 
sėmimo karavanam 1903 m. 
vėl pastojo Jūros Mokyklon 
ir išlaikė kvotimus kapitono 
tolimojo plaukiojimo, su tei
sėmis vadovauti visokiais 
laivais. . Pastojęs būrio lai
vini • “Henricli - Katerina”’ 
(1250 ton; talpos) pirmuo
ju pagėlbininku (šturmanu-') 
plaukiojo 1906 m. Atsida- 
riuse Rusų Amerikos. Lini
jai Rusų Azijos bendrovės 
.1906 m., pastojo ant garlai
vio “GrodmP’i (7500 tonų 
talpos) III šturmanu, plau
kiojo tarp Liepojaus ir New 

. Yorko.' 1907 m. b-vės val
dybos buvo perkeltas.garlai
yin “Litlmalua’., (4758 to
nų) II šturmanu*, o po ku
rio laiko I šturmanu, pana
šiame garlaivyje “Estonia”’ 
tos pačios „linijos. 1908 m.

■„------------:------------f ------------------------- ■

fe.

buvo perkeltas garlaiyin 
“Litliuania ■’ kapitonu. 1909 
m. buvo perkeltas garlaiviu 
‘/Birman.” (5750 . tonų) .tos 
pat linijos- ir plaukiojo iki 
1913 m., tais pat metais per
kėlė jį garlaiviu “Rusija5 
(8500 tonų) didžiausias pre
kybos laivas, kuriame buvo

Karui kilus mobilizavo su 
garlaiviu ir . tarnautojus. 
Tarnavo karo laivyne kaipo 
transporte, nuo 1914 m. iki 
1918 m., tais pat metais Vo
kiečiams užėmus Suomiją, 
garlaivis buvo rekvizuotas 
/Suon^uj vų^io^ /ir^biidoja-*' 

mas gabenimui pabėgėlių iš 
Helsiugforso į Liepojų. Pa
baigus evakuacijų, tas lai
vas buvo perduotai Suomių 
valdžios, Danams. Brista- 
čius ji Kopenliagenan 1918 
m. Gruodžio mėli, gryžo Lie- 
po jun. Ten susidėjęs su vie
na firma užsiėmė prekyba, 
kurių varo iki dabar. 1919 
ni. buvo paskirtas Lietuvos 
Konsulu Liepojujc, kurią 
vietą užima iki šiai dienai.

ud

dūktų išvežtame 
jūromis, tai vidutinis trans
porto apkainavimas siektu 
sekančių/ skaitmenų j

- Eksporto lentele vieniems 
metams.
T.)

2)

užsienin, bos, po mūsų ekonomine pa
dėtimi ir tuo sutvirtins dir-
vą clel pačio Lietuvių tautos

4)

r>)

Už tifcio prodiifchi transportų juro* 
mis apie'..10,450,(100 Liti} 
I’ž miSko medžiagos 
tmnsportij juromis 
apie .... .... -4,050,000
Už klnuSiiihj trans- 
portą jurfrtiils apie- U04,tJ0(I._ 
Už jvuiriij preldlj 
tmnsportą jm-mafe 
apie ........................
UŽ gelžkelhj- Viižtną 
transportą 
juromis apie 
Už muitą ir 
rtaklkrvas .
I ąirbkibikamš;

Viso.
. -rb ■

V
n

>*... .... 752,000

juroniis.
....... 4,375,000 
tinsto'
..,; 2,G25;000 

......... 2,725,000.

..,,.31,541,000 Litų
Pereitų metų’ imputta/s t

* 5
anglių tnuisportą

apie ......
Už įvitirių
UmiiŪMrią

6)

T)

IV
1)

2)

,!l) Vž nitrito bet n«i»to 
rinkliavas,...

4) iTai-binintatniš
rinkliavas

5) (Mjžkolianis;

Vilto

JJr -

i*

. .... m,ooo Litų 
pi-tOdn
.....? i.oBitood . ” :

384,(100. e 
.21.200 5»

640,000 V

tpie... .3,825,900 Litą
31,541,000 ”

gyvavimo ir jos nepriklau
somybės.

Tad stokime visi lietuviai i 
kapitalistai, valdžia; jūri
ninkai, visuomene Lietuvo
je, ir Lietuviai Amerikiečiai 
į bendra darbą su. pibiti. pa
sitikėjimu į darbo naudin
gumą ir laukiantį mus pasi
sekimą.

VIETINĖS ŽINIOS
_________asaiiiBHaa>^_ . I

TĖLEFONYSčlk 

STREIKAS.

— -
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KOMERCIJOS LAIVYNO 
SUDARYMO KLAITSI-

■ • MAS. _• ■

Ąr reikalingas mums ko
mercijos laivynas — tame 
klausyme nėra abejojimų. 
Visi aiškiai šitų sau persi- 
stato.. Vyriausias iš lietuvių 
jūrinii-ikų kapitonas Stulpi
nas savo pranešime š. rn/Ba- 
landžio men. 8. d. Karo Mu- 
zėjuje įtikinančiai nupiešė 
•tą vaizdų, kuriame nurodė, 
kiek mes nustojame ir kiek 
permokame, jeigu neturime 
savo nuosavo ‘ komercijos

I

34,416,9611 Litų

Štai šios sumos, .kurios 
pasilikti! šalyje, jeigu būtų 
komerc i j os; la i vyno plaukio- 
jiiuas. O juk privestosios 
skaitmenys toli tolimos nuo 
inaksimumo. Tai yra esa
masis minimumas.

Dabar užsiimsime klausy
mu koks komercijos laivy
nas mums reikalingas. . *

Kokio talpumo komerci
jos laivai reikalingi Lietu
vai? Šis klausymas kyla 
prieš‘kapitalistą, norintį į- 
dėti savo lėšas -į- jūrininkys- 
teš darbą (Navy .business). 
Šis klausymas negali praei
ti * nesuinteresavęs valdžios, 
kuri turi dėti visas pastan
gas produktingai išnaudoti 
atvaduotąj į ‘ priėjimą prie 
Jūrų. . Šis klausymas nega-

NAMAI-ŽEMe-MORGIČIAI
\ initKlhlK' tiuAįuš ir\/otus 'turpinūs-į 

kirujant X E. KNETžIUI, V
JEIGU norite, kad nuosavybe, na* 

litas arba lotas butų ■piirduotiiš greit, 
tai paveskite parduoti A, F,, KNEI- 
ŽIU1;

JEWC norite gauti. niorgfSius, i»Ir- 
įmj arba antrų, kreipkitės pas

A. F. KNEIŽĮ
308 E. KINTU ST., SOUTH BOSTON 

„ V- afj5a--
294 VVasliington St., 811-812 Old South 

. Buliding, Bošton, Mass.

Pufeškau savo brolio Petro Tautkaus 
10 in.. atgal gyveno Gliicago, Iii.’ iš Lie
tuvos paeina Kaunatavos kaimo,. Tel
šių apsk., Luokės pa-r. Todėl meldžiu 
atsiliepti ar jis pats ar kas kitas man 
praneštų, apie jį, tįž tai būsiu labai 
dėkingas. •

ANTANAS TAUTKUS,
112 Pierce St.,. Lewiston, Me.

. ' (30)

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokią, žolių, šaknų, jžiedų ir tt. 
Geriausios Palangos Trėjankos, stam

bi, 60c. už pakelį arba 6 už $3.30.
Puplaiškių pakelis.3.ję, arba 6 už $1.7S. 
Trukžollų 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, 
sir lietitvišfcu nurodymu kaip vartoti; 
pakelis 85e., 6 už $4.5'0,. ' .

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

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

Drukuotl laiškai tėvynėn rašyti, tu
zinas 65c.

Viskas būna su prišinntimo kaštais. 
M. ZUKAITIS,

449 Hudson Avė., Rochester/N. Y.

Naujosios Anglijos telcfo- 
nystęs tarėsi apie streikų dęl 
algų pakėlimo ir valandų 
sutrumpinimo. Buvo bal
savimai ip būk didžiuma 
stojo už stoiką,-. 'TeSiąii tošį 
kurios balsavo prieš streiką, 
neisiančios stoikan, kai ki
tos sustreikuos. Streikas 
turėtų prasidėti birželio 26 
dr Naujojoj Anglijoj tele- 
foHjhčta n-a tH k
.®' huo^.;'balsavę už Štreilt-į.’’

I

V’

LENKAS NUBAUSTAS

Henry Chmielinski, su- 
bankriitijusio lenkų banko 
prezidentas nuteistas užmo- 
keti bausmės $250 už įžei
džiančio ’ laiško rašymą 
“grand jury’ei.”

IŠVAŽIAVO SEIMAN.

J L. D. S. seimų delegatai 
iš Naujosios Anglijos išva
žiavo laivais, traukiniais ir 
automobiliais. “Darbinin
ko” štabas su p. P. Kyburiu 
išvažiavo automobiliumi.

- NEIŠEIS.

Kadangi ‘‘ Darbininko ” 
štabas turėjo vykti L. D. S. 
Seiman, tai ketverginis 
‘4Darbininko” numeris ne
išeis.

BAIGĖ MOKYKLĄ.

 ,•  „ r 1

DR. A. J. GORMAN
' (GUMAUSKAŠ)

DAXT I-ST'A S
. u- ... , *

Tel. Brookton 5112—IV.

> (KnmpftH Brond Street)
705 Mala 8t,Montello, Mass.

m So. Bortau 8488

DR. J. C. LANDŽIUS
UJttUVIS GYDYTOJAM IR 

CHIRURGAS.
Gydn Mitriai ir chroniikaa l|gu 
vyrą, moterų ir vaikų. BgvaMl- 
nuoja kraują,įpjaudąln*, liapnM* 
ir tt. aa.va laboratorijoj. Sutelkia

WBEOA$WAT, 
■OUTH BOSTON, MASf. 
(Kampaa G St Ir BroadmyT 

VALANDOS: 6-11, 2-4, 7—9

....... , Tel. So. Boston 821 
LUTUVYS DANTISTAS

DR. M.V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)1 

Laikinai perkels ofisą po Mo« 
4Ž5 BB0AD5PAY, So. BosTOXt Mam. 

Ofito Valandot;
NM0 10 ĮH 12:80 ryte Ir ŪTO 1.10 

iki i ir nuo 6:80IH 8 v» vak* 
Opias Mldarytat subatoa vakarais 

, Ir nedaliomis?

UR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
BM« W. BROADWAY 

VALANDOS ; Nilo B r. m T y. vak.

1< Metę South Bostoną

TeL So. Boston 270

J.MACDONELL,M.D.
0fM*a fr imt

Orrso VMuirooa :
Blbdi Iki Q vaL Po pietą nm J-g, 

Vakarais aso 6 iki 9.
6N Brottdviy, 80. Berita

I

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

BOSTON. MAdS.

PIRMININKAS -— Vincas Zaleckaa,
81 Mereer St., So. Boston, Mass, 

VIOE-PIRM. — Antanas Pastolis,
146 Bowen St, So. Boston, Mara, 

PROT. RAŠT. — Antanas Macejnnaa,
450 E. 7^h St., So. Boston, Mass. 

FIN. IlAšT. — Juozapas Vinkevičius,
906 E. B’tvay, So. Bostoif, Mass, 

KASIERIUS — Audrins Zalfeckąs,
807 E. 9-th St, So. Boston, Mara, 

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas,
115 Granite St, So. Boston, Mass, ■ 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko.atėne* 
elnius susirinkimus Įgis pirmą nedSl* 
dlenj kiekvieno mėnesio po No. 694 
VVashington St, Boston, Mass., O-tą v, 
vakare.. Ateidami drauge ir naują na
rių su savim atsiveskite prie musų dr* 
jos prirašyti.

Birž. 21 d. So. Boston 
High SchooPoj buvo užbai
gimas mokslo metų. Apie 
140 užbaigė šiuosmet tų mo
kyklą. Iš lietuvių užbaigė 
sekantieji: Vincas Kališius, 
Antanas Gaspaiavieius, Pra
nas , Viltrakis, Ona Alasų- 
viciutė, Ona Davniutė, ■ Zu
zana Kasliiiskiutė, Genovai
tė Kolianskiute, Ona Paša- 
karniutė, Pranė PečiuMutė, 
Ona Slimiutė. Pagyrimus 
gavo Ona Alasavičiutė, Pra
nas Viltrakis, Ona Pašakar- 
niutė, Kaslinskįutė ir Dav
niutė.

Daugelis iŠ .minėtų mano 
eiti į augŠtesnį mokslų; gerų 
jiems pasekmių.

Buvęs.Ar

laivyno. Štai jo- skaitme- jį praeiti nesu judinęs visuo
menes, gyvai dalyvaujan
čios Lietuvos valstybės jėgų 
išsivystyme.

Laivyno kapitonas T. 
Daukantas,. atidardame 
Lietuvos. Jūrininkų Sąjun
gos, faktais priparodė p-rak- 
tišldausį būdą įsteigime .Ko
mercijos laivyno. Jis' tyri
nėdamas pasaulio laivyno is
toriją, patyrė,- kad viduti
nio didumo laivai turėjo di
desnį pasisekimą, negu di
dieji laivai. . Ii* perkant Jąi- 
vus, nepataria plukti senus 
kad -ir pigiausia kaina, nes 
brangus remonto . darbas 
dažnai kainuoja daugiau ne
gu naujas' garlaivis. Ap
svarstęs visus laivyno fak
tus, kapitonas T. Daukan
tas pikiai įsitikinęs.tvirtina, 
kad naujų garlaivių nuo 
1400 iki 3000 tonų eksplota- 
cija siūto mums ekonominį 
pasisekimą. Musų pasiseki
mas jūrose tvirčiau mus pri
riš prie jos ir tuo pastatys 
ramstį, nepaskutinės svar-

| DAKTARAS HENRY C. TURNER
|| Buvęs seniau 1094 VOisldugten St., Korivbod, Miiss. Iv laiku Įmigęs s 

■©• mokslą Ihirvnrdo rnlvevsKte ir- Mnsšaclatsėtts Teehnolagijjus Instttat^ ® 
gavęs liiiiitoiį, praneša kml jau’ priul/ya goneraiy gydynmjprakttką Ir 

apsigyveųo po numeriu
t 444 MASSACHUSETTS AVENUE,. BOSTON 18, MASS.

f. Kampas Columbia Avenue
Teleplione Back Bay 8240. \ ■

■,|Į ‘VtilandosT 2 iki 4 Ir 6 Iki 8:30 rak,. Rytines vai, nedėlloms susitarus. J|

nvs:
Mūsų įvairių prekių eks

portas, urmu imant, skai
tant nuo 1 sausio iki 1 ba
landžio 192’3 m. siekia apie 
36000 tonų. .

Neturėdami savo uosto ir 
jūros transporto, mes sveti
moms tautoms už jų patar
navimus turėjome užmokėti 
.sekančias- sumas:

Už juros transportą...1,466,409 Litų 
Už gelžkolių traisport. 2SS,(X)0 ”
Muito už uosto rinki. 108,000 ” 
Darblninkitms ......... 74,000. ”

Bet mūsų eksportas turė
tų būti žymiai didesmis, nes 
bendra praeitų metųMlkio 
produktų derliaus’ atsarga, 
atskaitant tani tikrą kieky
bę, reikalingą gyventojų 
maitinimui ir laukų apsėji- 
mui, sudarė apie 750,000 to
nų. Išvežta apie 110,000 to
nų, žalios medžiagos, apie 
800 vagonų, kiaušinių ir apie 
16,000 tonų įvairių prekių, 
kaip antai: kailiai, oda, še
riai ir 11.

Jeigu mes pusę tų pvo-

. v _

1)
2)
3)
4)

■ v

t

CUNARD
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ FEH 

liverpool 
ant naujų, didelių, puikių aliejų 

varomų laivų:
SCYTI-IM_____ . .Liepos 26, Rugpj. 23
SAMARIA,...........Liepos 12, Rugpj. 9

•Greitas patarnavimas i Lietuvą ir i 
visas Baltijos valstijas.. Puikios vie
tos, geras valgis. > . . ’

Taipgi iš Ne\v Yorko, ypatiškai pri
žiūrėta 'kelionė į Lietuvą ir visas Bal
tijos valstijas kas utarninką ant trijų 
mitrių milžinų, su persėdimu Soufeli- 

amptone .
MAŲRETANIA, AQUITANIA, 

f BERENGARIA.
Talp-gi reguliariai, išplaukimai tie

siai į Hamburgą ant naujų aliejumi 
kūrinanti} laivų. 3 klesa (| Piltuvą 
$106,50) (į Hiiinburgą $103.50. Karės 
taksų $5.00.

C'UAVUlD^piniginiai orderiai išmo
kami Lietuvoj greitai, užtikrintai, ge
rai.

Dėl informacijų kreipkitės prie vie
tinio agento arba į

THE CUNARD STEAM SHIP 
COMPANY LIMLTED

126 Statė Street, ' 
Boston, Mass. Visokiems dirbtuvės dar

bams. Darbo mokėjimas ne
reikalingas. Mokama alga 
laikė mokinimosi,

AMERICAN RUBBER 
COMPANY

Arti Kendall Sq.3 Cambridge

IV. ELZBIETOS DMAŪGETOE 
HARTEORD, CONNEOTIOUT 

VALDYBOS ADRESAL

Elzb. MielnIkieūS, pirmininke,
44 Cedar St, Hąrtford, Conn.

O. - Labtckieng, vlce-ptrmlnlnkč, .
90 Sheldon Street, Hąrtford, Conn,

P. LablcklenS, iždininkė,
44 Mailison St., Hąrtford, Conn. 

Marijona KatkauskaltS, fin. raštininke,
16 Atlantlc St,, Hąrtford, Conn. 

R. Pundzienč, prot. raštininke,
19 Walcott S t, Hąrtford, Conn. 

Sioi draugijos susirinkimui būna kaa 
antrą nedėldienj - kiekvieno menesio, 
bažnytinėje salėja

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOB 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

PIRMININKAS — VI. Paūlanik>«,
314a 8-th St. Tel. go. B, 3335—M. .

VIOE-PIRM. — L JaruSa,
440 E, 6-tb St, So. Boston, Mana, 

PROT.-RAšT. — A. Janušonis,
1426 Columbia Rd., S. Boston, Mase 

FIN. RAST. — K. Kiškis,
428 & 8-th St, So. Boston, Mms. 

IŽDININKAS — L. Švagždis,
111 Bowen St.,. So. Boston, Mase , 

TVARKDARIS — P. Laučka,
393 E. Fifth St, So, Boston, Mass, 

DRAUGIJOS nurašąs reikale •
3Q6 Broadwny, So. Boston, Mnss, 

Draugija tavo susirinkimus laiko 3-rą 
nedeldlenl kiekvieno menesio l-mą va£ 
po pietą, pnraptjos svetainėj, 492 R, 
Sevfenth St, Bo. Boston, Mass.

IV. JONOEV.BL, PAŠELPINR8 
DRAUGYSTES VALDYBOS

) : '‘ADRESAI.' ...

PIRMININKAS -i J. La Petrauskas, 
Gol<l. St, Sd.-Boston, Masą

VIOTMPIRM.Katys AttbrMSij,
49VK 7-th St, So, Boston, Mass. 

pudr: RASTI “- Juiiūs šavickas,
111 iėowėft št; So. BffijtonĮ MatA 

m. RAŠTININKAS j;.AVag*aysį
171 W. 54h § t* Bo, Boston, Makt, 

KABIERIUS r- L Naudilunim, * * ;
885 B. Broadvray, S, Boston, Mmb, . 

MArMĮLKA t-, J. ZaUh,
' X WinftaM St, So, Bostoh, \ 

Draugija Įtiko aūęlrĮnW&s kas trečią 
nadfcldlsnj kiektteno Ąfn«aIa> .3?nį rak. 
>» platų iv, Pairo parapijos Miš!, 491 
K, SiVMtb St, South Bottoh, M*M

i Insurance I 

| (APDRAUDIMAS) y

I® Imant Insurance (Apdraūdi* h 
” nin) uuu ugnies ant namo arba R 

automoblliaus nelahnėš Ir pato- į | 
gtmo arba sumušimo krautuvės h 

.stildų, tėmykite idant apdraus- H 
tumėt per■'atsakančias kompaui- jį 
jas, Idant nelaimei atsitikus gitu- (į 
tumėt pilną atlyginimų. Mes re- * | 

. presentuojam tvirčiausias Ir ge- į į 
rianslas kompanijas Amerikoj ir (| 
iues užtiitrhiam pilną atlyginimą į | 
nei a linės- atsitikime; - Boston’o R 
žymiausi ■ lietuviai blžnlertnl Ir f j 
proū\sijmmlnl yra musą ^ijen-. $ 
tat, ., klauskite jų apie musų piva

I , ekspertai’ ugnies I 
I APIPREKIUOTOJAI įį 

1S ApdrautUiant naimis, rakan* i į
®- dus, aulmmjbįUus ir taip, toliau, s s 

kreipkitės l muš ded geriausio į i 
£ patarnavimo Naujoj Augiijoj. s! 
) ApdrnUdUno skyrius po vado vys- s 
’ g JONO-KUCAZUKUSKO.

VINCENT A. JENKINSį 

į ė Beacon SL, Boston, Mass. į į 
J Tol. Huynuu'kot 5S4OS4Į

Tel. Malu 2483

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 01d South Building 
294 IVashlngton Street 

BOSTON. MASS?
Valandos: 9 A. M. Iki 6:80 P.M. 

G|rven<p»d višta ‘ ’
XQ WiTrrnBop Stbket,Eąbt Bobtojj 

Tel.Eajst Boston 152—J. ».
"~T3raąrUTT-T-■■

ir
* .

t

i

: j...

*

LINIJA PBroadvay. * NevYcrk.NY L

St LIETUVA
HZkMDUR gąXlj/W 

ARBA UEPOJIL 
“ VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR ~ 

TIESIU KELIU , 
Lietuviai važiuojanti 1 Plllavąnplen- 

r klri leninį juosti} (korblorą). Visa tračia kle- 
t^Įį/ šn padalinta į kihribarlUH ant 2>Jų, 4-rlų lt S^nlų

SPevlMiaU KalMų TtijflattfeiiĄalf - - ‘ 
■S. .8. POLONIA , i .Liepos 4
S.-S, ES TOKIA./....: Liepos- 18 

New. Yorko jr.Bostnnot-j Hiiūiburgą $103;50t 
foT l I'lllbivą. $100.50, Į Llbaviį ar Memeli 107.- 

15 Bostonu I Ne\v Yorką per Vali lUvhr LlnlJiv 
KrelpkitPa prie vietinių agentu.

i '

$ - pt ii n i Niurni i ■r"T,aii>iyif a ir 11 akiji ■ . B
Ukuu LUI1UII LH.iuiiQiin vnkui I\un %CLUB LUNCH-LIETUVIŠKA VALGYKLA j 

{| t Uiiųnariii' visokius lietuviMms^Auvl^kis š-viimi it.1 gardžiai, La* 
l'ih-5’-imfnoi * ' * **"* *“* ** “

t”.' 'Tik dvi ūumttes nuo Nortk StatioiL L

$ Širdingai užkvicėift visur

l| . MARY HANCHEROFF, SAVININKĖ
79 STANIEOIŪ) STREET,-

Imi i patogi vivtū,. rančiusi po No. 79 Stanifoid St., Boston, Mass?
■................. " '.............. ' " ■' ' -ju-i

t

- ■ • ■ | 

. K>4.Jtvjuijax,- BOSTON, MASS, Į|

/ r u ’ , ' '

■ ♦ f

'.'j

PIRMOS RŪŠIES BARBĖK]
- Nukerpani plaukus vyrams, meri 
gilioms ir vaikiuos: .

* Turima .Visokių kvepiančių toni
kų phuiknnis. ‘ ;
■ Ateikite ig-pėVSltifcvthklte,' nM ti
kiu, kąd busite pųteukĮbti.

llėLORCHESTER-AVENUE 
sonTn BoSTON. nrAkSf 

(FMfti TAT BHOĄII^AY'Tto^Kn’lO)

I
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