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LIETUVOJE IŠKILMĖS 

DĖL AMERIKOS 
PRIPAŽINIMO.

Vašingtonas, 1922 m.
pos 31 d. “Elta.” Liepos 28 
d. dėl Amerikos pripažinimo 
de jure įvyko iškilmingos 
manifestacijos. Didžios mi- 

_nios nuvyko pas Amerikos 
Konsulą, kuriam pasiro
džius apipylė jį gėlėmis ir 
sukėlė širdingų ovacijų.

Visoj šalyj iškilmingas 
apvaikščio j imas.

lie-
? y

KODĖL IR KAIP LAIMĖTA.

t

Amerikos pripažinimas 
Lietuvos nepriklausomybės 
tai vienas iš didžiųjų lietu
vių tautos laimėjimų. Di
delis jisai dėlto, kad: 1) A- 
merika buvo ir tebėra nusi
stačiusi nesikišti į Europos 
politinius ginčus; 2) kad ji 
tvirtai stovėjo ir tebestovi 
už nedalomos Rusijos prin
cipą; mūsų pripažinimo ak
te Amerikos vyriausybė aiš
kiai pabrėžia, kame yra jos 
to linkui Rusijos nusistaty
mo pamatinė svarba, būtent 
Amerika, permatydama, 
kad Europos imperijalisti- 
nėms šalims gali užeiti pa
gunda pasinaudoti potogiu 
momentu Rusijos suirimo ir 
išsidalyti ją savo “inta- 
koms,” kas reikštų ekonomi
nį ir politinį Rusijos paver
gimą; Amerika, todėl, sto
dama ant teisingumo ir žmo
giškumo papėdės sulaiko 
Europą nuo grobimo žygių; 
tečiau toji pati Amerika var
dan teisybės pripažįsta ne
priklausomybę tų šalių, ku
rios Rusijos buvo užgrieb
tos, kurios tik-laikinai prie 
jos priklausė ir kurios, tu
rėdamos pamatą savo terito
rijoje i rten būviuose gyven- pą būdą kovos ir pastangų

tojuose, tikrai užsipelno tei
ses gyventi savitu gyvenimu, 
ką ir įrodė, per suviršum 
metus išlaikydamos savo ša
lyse valdžią ir tvarką, ir už- 
mezgusios su savo kaimynais 
įvairių sutarčių. Ligšiol di
džiumos Amerikos visuome
nės buvo manyta, kad Pa
baltijos valstijų pripažini
mas įžeistų Amerikos princi
pą nedalomos Rusijos. Gal 
seniau ir pati valdžia taip 
manė. Dabartinis vienok 
valdžios aktas tą principą 
nušviečia naujoj ir teisin
gesnėje šviesoje; 3) Lietu
vos pripažinimas tai didelis 
mūsų laimėjimas dėlto, kad 
Amerikai kaipo tokiai jo
kios ypatingos naudos tasai 
pripažinimas neteikia, o tuo 
tarpu administraciją vis dėl
to išstato ant aštrių kritikų 
iš pusės visų tų rusofilų. ku
rie visada buvo priešingi 
Pabaltijos atsiskyrimui nuo 
Rusijos, o t-aip-pat ir lenkų 
kurie dar ir po šiai dienai 
neatsisako nuo svajonės už
imti visą Lietuvą.

Taigi visa tai apsvarsčius 
reikia padaryti išvadą, kadiRusijos suirutėms bedide- 
tasai pripažinimas tai dide- jaut, 
lis moralių jėgų laimėjimas. 
Didžioji kovotoja ir laimėto
ja — tai pati mūsų tėvynė 
Lietuva. Jeigu ji toje nely
gioje kovoje su kaimynais ir 
kitais imperijalistais būtų 
suklupusi, aišku ir Ameri
kos pripažinimas būtų likęs 
tik svajonių srityje.

Bet ji ištvėrė, ji laimėjo 
kovas, ji ir karo stovyje bū
dama įstengė sutvirtėti per 
tą skaudų mūsų istorijos lai
kotarpį.

Žymiai padėjo pripažini
mą išgauti ir Amerikos lie
tuviai.

Mes čia bėgyje 3 pastarų-

buvo žinoma Amerikos ad

ministracijai, ir mūsų prie- 
telių Amėlikonų užtarian
tieji žygiai ?r ypač Amerikos 
mokslavyiąų galingasai mo
raliu žvilgsniu žygis.

Į krūvą viską suglau
džiau! rejlpa pasakyti, kad 
Amerikos ^pripažinimas tai 
didelis moralis laimėjimas 
visos mūsų tautos jungtinių 
pastangų ir lietuviškos iš
tvermės vaisius.

už pripažinimą. Iš pradžių 
buvo mėginta griežtos ir la
bai energingos taktikos lai- 
kyties. Memorandumai, no- 
tos, rezoliucijos, delegacijos, 
parašai berte apibėrė, pilte 
užpylė valstybės departa
mentą ir • pati prezidentą. 
Valstybės sekretorius kar
tais buvo griežtai spiriamas 
prie sienos. Leidome desėt- 
kais tūkstančiu publikacijos 
reikalams, nemaža tūkstan
čių išleista samdymui galin
gų lojerių. Negalima saky
ti, kad visa toji akcija buvo 
nenaudinga. Ji 
didelės reikšmės, 
limesnei ateičiai, 
tuviška audra Amerikoje ta
čiau neapsvaigino Amerikos 
valdžios, gal nepajudino gi
liau nei pačios visuomenes. 
Anglo-saksų protas veikia 
išlėto, bet eina tikru žings-

»niu prie logingos išvados. 
Amerikos visuomenė laukė 
šaltai rezultatų Pabaltijos stybėms, kelia rugpjūčio 3 
tautų laisvės ir su atyda te- d. draugijinį pokylį Metro-

STREIKAS PRALAIMĖ

TAS.

Manchester, N. H. — 

Newmarketo dirbtuvių visi 
darbininkai nuo panedėlio 
pradės dirbti, išskiriant 
tuos, kurie yra išvažiavę į 
kitus miestus. Grįžta dar
ban streiką pralaimėję. 
Dirbs 50 valandų savaitėje, 
mokesties gaus už 48 valan
das.

jų metų pergyvenome dvejo-
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PABALTI JOS AMERI

KOS DRAUGIJA PA
MIKI AMERIKOS' 

PRIPAŽINIMĄ.

T"aš in gtojias, rugpjūčio
d.4 ~ --------
merikos Draugijos centralio 
ofiso, (15 Park Row, New 
Ne\v York, N. Y.) paskelb
ta, kad toji draugija pami
nėjimui Amerikos pripaži
nimo suteikto pabaltijos val-

1
“Elta.”' Iš Pabalti jos A-

TABOKOS MONOPO

LIJA.

Rymas. — Italijos valdžia 
įvedusi tabokos monopoliją 
turi gero pelno. Per metus 
tabokos išpardavė už pusę 
bilijono lirų ($125.000.000). 
Bet paštas ir telegrafas nuo
stolių davė $25.000.000.

NUTARS STREIKUOTI

mijo Rusijos įvykius. Ket
virtais ir penktais metais, 
beaugant mūsą stiprybei, o

sveikam Amerikonų 
protui ėmė piršte piršties 
nuosaki išvada, kad gabi ga
le gal toji Pabaltija ir ištik- 
rųjų laisvės veria.

Tuo tarpu buvo jau pasi
keitusi ir lietuvių taktika, 
kuri patapo atsargesnė ir ge
riau apmąstyta. Daryta pa
žintys. eita Į artimesnius 
santikius su viešosios opini
jos valdovais,, varyta per 
spaudą ir šiaip jau gyveni
me platus ir objektyvis in
formavimas Amerikos vi
suomenės, tokiu būdu padė
tas rimtas pamatas abiejų 
tautų susiartinimui. Daug, 
žinoma, nusvėrė ir nenuils- 

Itantis mūsų išeivijos krutė
jimas Lietuvos naudai, kas

politan Kliube, kampas 6-os 
gatvės ir 5-os avenue. Gar
bės svečiais laukiami Lietu
vos atstovas gerb. Voldema
ras Čarneckis, Latvijos ats
tovas gerb. Charles E. Seya 
ir veikiantysis Estonijos 
Konsulas p. Hans Loeke. 
Draugijos reikalų vedėja 
panelė Matilda Suence pa
davė spaudai pareikštas dėl 
pripažinimo nuomones Lie
tuvos Fin. Min. ingaliotinio 
ir Latvijos ir Estonijos 
Konsulų New Yorke.

Detroit, Mich. — Didžių
jų ežerų laivų darbininkų u- 
riija nutarė eiti streikam Su
streikuos arti 10.000 darbi
ninkų.

KUODAI PAJUOSE.

“ s

AVo? York. — Užsinuodi
jo septyni žmonės pavalgę 
pajaus viename turtingame 
restaurante. Tyrinėjimai 
parodė, kad visi pajai besą 
užnuodinti aršeniku. Arše
niko besą tiek, kad būtų už
tekę 100 žmonių nunuodinti. 
Restauranto savininkas 
lo $1,500 dovanų tam, 
nurodys kaltininkus.

siū-
kas

KUSINUODIJO
MERGINA.

Providence, R. I. — Signe 
Johnson, 16 metų mergšė, 
tris sykius buvo suareštuota 
už valkatavimą. Pastaruo
ju kartu ji policijos nuova
doj išgėrė nuodų.

DU DAKTARU 

IK T ARTU.

PIGIAU! 
GREIČIAU! 
GERIAU! 
SAUGIAU!

NEGU PAS KITUS.

“DARBININ
----- Eina------

UTARNINKAIS, KETVERGAIS 
SUBATOMIS. 

Metams................................
Užrubežy metams.............

“Darbininkas” 
366 Bboadwat. Boston

Kaina 4 centai
1 ■"!

griūva.
PRIĖMĖ PLEKĄ.

Chicago, III.—Prez. Hard- 
ingo pieną baigti karšapių 
streiką darbininkų atstovų 
suvažiavimas priėmė. Kom
panijos tą pieną ankščiau 
buvo atmetusios.

TAI BENT

PAVARGĖLIS.

W. Paini Beach, Fla. — 
Kad Amerike baisus gyveni
mas ir kad čia žmonės iš ba
do miršta, tai štai prirodv- 
mas.

J. H. Smitli buvo paimtas 
nuo gatvės vos gyvas į ligo
ninę. Daktarai rado, jog 
jis iš bado apalpęs. Netru
kus pavargėlis mirė. Bet j< 
drabužiuose rasta $37.000.

Lawrence, Mass. — Bile 
valanda du daktaru gali bū
ti areštuoti. Jiedu intartu 
nunuodijime apie 10 žmo
nių.

MIRĖ TELEFONO 
IŠRADĖJAS.

Sydney, N. S. — Mirė Al. 
Grabam Bell telefono išra
dėjas. Suv. Valstijų prezi
dentas pasiuntė užuojautos 
telegramą likusiai našlei.

POPIEŽIAUS MISIJA 
ODESON.

Konstantinopolis.—šven
tojo Tėvo misija iš 10 kuni
gų ir daug padėjėjų išplau
kė į Odesą.

UŽPULDINĖJA 

LENKIJĄ.

STRYTKARIŲ STREI

KAS.

Chieago. — Strytkari 
darbininkai sustreikavę 
Majoras Thompson sušauk 
speciali aldermanų posėdį i 
tariasi apie paėmimą stryl 
karių Į miesto rankas.

Buvo įneštas sumanymą v 
paskirti $3.000.000 įtaisymu 
miesto busų. Bušais būt 
vežami žmones už 5c.

Yra kitas sumanymas ka 
neleisi! strytkariu į mieste 
c(‘btrą. kad sumažinti kan 
ša.

KORI SKALDYTI 
VOKIETIJĄ.

STREIK Ą S NEPAVYKI 

Rymas. — ItalijoŠNsuCiji 
listai laivo -paskelbę dėl po? 
tinių tikslu generalį streiką 
Streikas visiškai nepavykę

PINIGŲ KURSAS.

Varšava. — Rusijos 
ditai nuolatai užpuldinėja 
lenkų rubežių. Lenkijos val
džia parašė dėl to notą Rusi
jos valdžiai.

NE LAIMĖ.

ban-

New York. — Vilklaivis 
Edward sutiko nelaimę. Ant 
jo ištiko ekspliozija ir žuvo 
penki žmonės.

Žemiau paduodame ki« 
kainavo pasiuntimas 1,(X 
auksinų į Lietuvą,. Prie ž 
miau paduotų kainų yi 
priskaitvta pasiuntimo ka 
tai:
Ketvirtadieny, liep. 27 — $2.8 
Penktadieiy, liepos 28 — $2.0 
Šeštadieny, liepos 29 — $2.3 
Pirmadieny, ilepoe 31 — $2.2 
Antradieny, rugpj. 1 — $2.2 
Trečiadieny, rugpj. 2 — $2.1 
Ketvirtadieny, rugpj. 3 — $1.8 
Penktadieny, rugpj. 4 — $1.8

LITHUANIAN SALES
CORPORATION,

BOSTON 27, MAfi

♦

Atitraukiame iš Lietuvos Amerikos lietuvių gimines, parduodame laivakortes s •
ant geriausių, didžiausių ir greičiausių laivų, siunčiame pinigus į Lietuvą doleriais 
ir auksinais! pigiausiu kursu, siunčiantiems didesnes sumas duodame specįjalę 
nuolaidą, priimame depozitus doleriais ar auksinais į Tarptautinį Lietuvos Ban- 
ką, kuris moka aukštus nuošimčius. Naudokitės patys ir patarkite kitiems nau- 
duotis musų patarnavimu.

• . I- ■ \ * . .

Grįžkite per mus į Amerikos pripažintą Lietuvą laivu Rotterdam Rugpjūčio 26 d., 
š. m. su palydovu Feliksu Zalieskiu. Platesni paaiškinimai laiškais. Adresas:

LITHUANIAN SALES CORPORATION, 414 BR0ADWAY, BOSTON 27. MASS.
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P’Bosloir'and suburbs..............
L Foreign countries yearly ..'..
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>4.50
$5.5®
$5.50

IŠ Mūšy CENTRO. .
| DAR APIE SPAUDĄ.

L Laisvamaniai nesiliauja 
usti ir ardyti visa kas tik 

yra gero sumanyta, ar daro-
♦ _

f1 Netik nesiliauna, ale vis 
Jldar drąsvn eina. Seniau 

avo atskirus katalikų 
mis, organizacijas. Da

bar priėjo jau prie to, kad 
atvirai puola Bažnyčią, nie
kina šventuosius. Vienas 
laisvamanių laikraštis ant 
pirmo- - puslapio padėjo 
šmeižtų gniūžta ant visų ka

talikų gerbiamo Šv. Domi-

tas, kad bolševikas neslepia 
savo išsigimime, eina į atvi
rą kovą. Bent žino visi su 
kuo turima reikalas. Šie 
gi išvirto profesijonalais fa- 
rizejais; patrijotus nuduo
dami. Lietuvą išduoda, jos 
valdžią, jos įstatymus šmei
žia diskredituoja ir neblo
giau už bolševikus rengia 
jai pražūtį. Bolševikai eina 
su dinamitu ir bombomis, 
kuriomis gali kūnus plai- 
šinti ir namus griauti. Tau
tos dvasios jie ne siekia. Gi 
šie dvasios suskiai,- dorinįo 
supuvimo agentai, ,eina kad 
užnuodyti tautos dvasią savo 
šlykščia bedievybe.

Ęeikia išmušti jiems gink
lą iš rankų. Reikia sulaiky
ti jų rėpliojimą prie tautos 
sielos. Reikia išvyti jų nuo
dus iš katalikų namų. Rei
kia suduoti jiems per kiše
nių. Tik tokį argumentą jie 
supras. \

Prie progos šių metų Fe
deracijos Kongrese So. Bos
ton, Mass. būtinai reikia pa
daryti mūsų laikraštininku 
suvažiavimą. Nors gal kam 
ir būti! neparanku — tečiau 
būtinai į tą suvažiavimą at
vykti turėtų visi katalikų 
’uiikrašČHi redaktoriai, ad- 
An inist rotoriai, žymesnio j i 
bendradarbiai, darbštieji a- 
gentai. Reikėtų įtarties ir 
sudalyti pienus ir dėl idėji
nės darbo pusės — laikra
ščių turinio ir dėl jų bendro 
sutartino platinimo — agen- 
tūrų.

Sudalytus pienus visas 
Kongresas turėti} išgirsti, 
priimti ir paskui visa mūsą 
visuomenė beabejo imsis tą 
pienų vykimino. Nėra šian
dien šventesnio ir svarbesnio 
darbo, kaip doros katalikiš
kos spaudos platinimas.

Fed. Sekretorijatas.

pripažinti, kad kai-kurios džiausią fabriką, j 
........jo miestus; korpo 

žadino daugelį finansinių 
genijų, kurie Amerikos pra
monę ir materijalę kultūrą 
iškėlė iki neregėtos ligšiol 
augštumos.

Bet nesiduokime tuo savę 
apsvaiginti. Ne tame dar 
žmogaus laimė. Aš išdrįs
čiau tvirtinti, kad Ameriko
je, palyginant su kitomis 
šalimis, proporcijonaliai i- 
mant, mažiausia yra nuošim
tis gyvenimu patenkintą 
žmonią. Kitaip ir būti ne
gali. Atsiminkime tik, ko
kius žygius turėjo atlikti čia 
korporacijos, kol jos prive
dė Ameriką ton augštumon 
turto ir nelygybių. Pir
miausia prireikę beveik iš
naikinti čiabuvius indi jo
nus. Toliau .prisiėjo daryti 
Afrikoje medžiokles ant juo
dukų ir jų, kaip žvėrių, mi
lijonus prigaudžius, Ameri
kon atvežtus sukaustyti re
težiais ir vergiškai per du su 
viršun! amžius laikyti ir 
kankinti. Po naminio karo 
(I86O7I864) prireikė naujų 
milijonų darbininkų iš visų 
pasaulio kraštų, kurie turė
jo čia subudavoti kasyklas, 
fabrikus, miestus, sukrauti 
turčiams milijonus ir subu
davoti jų rezidencijas, re- 
zortus, kurortus ir kliubus. 
Tai buvo nauji milijonai 
vergų, tik ant popieros lais
vų, gi gyvenime pavergtų 
mašinai ir darbadavių sau
valei. Kada tie mašinų ver
gai ėmė organizuoties ir ko
voti už išsiliuosavimą ir nau
jos geresnės tvarkos įvedi
mą, Amerikos valdonai, nau-v 
joji pluto-aristokratija ėmė 
daryti pienus — ir jau juos 
vykinti — kad darbininkų 
pančius padarius , amžinai 
pastoviais, t. y. kad jie ir to
liau ir visada būtų tik^algi- 
niais darbininkais, gyveni
me bebalsiais, o kad atsako
mybė už šalies reikalus ir 
ateitį, už produkciją, už vi
sa tvarka — kad liktu iiems 
— plutokratams.

Taigi, kaip matome kor
poracijų kelias, kuriuomi 
Amerika eina jau nebe vieną 
šimtmetį, nebuvo idealiai 
gražus ir teisingas. Buvo 
tai kelias brutalių darbų, 
kurie šaukėsi zdangun kerš
to. Mes neprašome Dievo 
Amerikai keršto, bet mes ži
nome, kad Dievas yra nors 
kantrus, bet ir nemaršus, ir 
kad kam nors prisieis kada 
nors tas kruvinas neteisybes 
išpirkti. Tad pirma negu 
lietuvių tautai sekti Ameri
kos korporacijų pavyzdžiu, 
reikia gerai apsižiūrėti. Ži
noma, dvidešimtojo amžiaus 
sąlygos, santikiai ir pažiū
ros žymiai skiriasi nuo pe
reitų amžių. Bet korpora
cijų dvasia, kandidatų į mi
lijonierius dvasia visur ir 
visada buvo ta pati: naudo
kis proga, užmerk akis į 

l Dievo prisakymus, kovok už 
būvį, lipk ant sprando ki

etam, nes kitaip gali kitas 
i ant tavo užlipti — žodžiu sa

kant dvasia tikrai pagoniš
ka, kuri negali patenkinti 
nei vienos prakilnesnės sie
los, neigi užtikrinti tautoms 
pastovios ateities, 
seksime tą dvasią? 

jme tuo keliu?

bendrovės jm; ir pradžių j 
savo vęikimo šį-tą gero Lie
tuvai padarė. Kitos gal ruo
šiasi prie to. Tad gal ir per 
žiauru, ir neteisinga būtų 
mesti į jas visas pasmerkimo

subudavo- 
•racijos su-

J. A. Karalius, kitoje dailiai pristatyta eilių-eilės kuoįvai- 
vitj| Ufii CflPIU Ijl CIEVIil riaušių vasarnamių-vylų vasaruotojams gy- 
kAIAUKy OUUlALIAl OrtAlAI vehti. O oro švelnumas, tyrumas! Tiktas

SUTRAUKOJE.
—2. \

gali suprasti kas turėjo laimės savo krūti
ne kvėpuoti...

Įdienojo, saulutė spindi giedroje erd
vėje, paukštyčių šimtai-tūkstančiai čiulba- 
gieda įvairiausiais akordais, o aplinkui van
duo, smėlis ir pušynas... Saulė, vanduo, 
smėlis, pušynas ir paukštyčiai! Ar-gi gali 
>ūti kas gražesnio akims, malonesnio sielai, 
gaivesnio krūtinei?..

Aš ^sugrįšiu pas savę!..
Nei gamtos grožybė, nei paukštyčių 

skardūs balseliai, nei jūrių bangi} daina, nei 
prasiskverbę pro pušių šakutes jaukieji sau
lutės spindulėliai neįstengė išblaškyti sėdin
čio Birutės kalne vaikino dūmas...

Ko ilgisi širdužė ? Kur mintis vaikino 
skrajoja? Čia taip ramu, jauku. Tiek čia 
žavinčio malonumo gamtos! Meilės... ^lei- 
lės deivės ilgiasi jaunutė vaikino širdužė, 
kuri atskrydo iš dausų, suspindėjb sumirgė
ją, jauną sielą sužavėjo ir... ir nuskrydo 
tolimon, per tyrųjį vandenėlį, kur jūrių 
bangas erdvės mėlynė siekia.. . Skaisčios 
mintįs, svajonėlės, susibūrė, susikėlė, ry
žos vyties meilės deivę!. .

Sėdėjos, ilgėjos, vaikinas ilgai ilgai 
vaikštinėjo jūrių pakrantėmis, vis ieškan
čiu žvilgsnjn žvelgdamas į jūrių tolį, kol 
saulutė-motutė pasipuošusi rubino varsomis 
nusileido naktužėn ilsėties į melsvučių ban
gų guolį.

Vakaro palša skraistė supo gamtą. Vė
jelis kilo, jūrų bangos naktinę garsiąją dai
ną dainavo. Paukštyčiai nutilo, tik medžių 
šakučių šlamesys gamtos gyvumą berodė. O 
jaunas vaiknas, meilės deivės sužavėtas, vis 
dar stovėjo jūrų atkranty žiūrėdamas tai į 
banguotą jūrų kalną, tai į gelsvąją juokda
rio mėnulio šviesą, į milijonus skaistučių 
žvaigždelių, tai į rausvąją vakarų giedrą — 
ten kur meilės deivė nuskiydo...

Tik įnaktėjus, tik itamsėjus, vaikinas 
LengAuičiais žingsniais žygiavo vylos link 
niūniuodamas dainelę:

— Už jūrų-marelių už vandenėlių, 
Aug mano medgelė pas motinėlę; 
Dirbdysiu laivelį ir irklužėlius, 
Oi plauksiu, plauksiu pas mergužėlę.. . y 
O sieloje augo pasiryžimas jūres per

galėti ir surasti ko širdužė ilgiasi...
Slinko dienos, savaitės, mėnesiai. Vai- 

. kinas sejial jau išsirengė i tolimas šalis mei- 

. lės deivės ieškoti: — plaukė per platųjį o- 
keaną, važiavo šimtus ir tūkstančius my- 

, lių, aplankė daug šalių, daugybę miestų, o 
. meilės deivės ką Birutės kalne vaidinos vis 

nėra... f
Sausžemės kamuolys baigė sukties sau

lės ratą nuo to laiko kai}) vaikino Birutės 
. kalne sėdėta, užjurinės meilės deives suža- 
. vėtą... Nebviltis kankino jaunutę sielą... 

Tik, skaistųjį ankstyvą pavasarėlį, didelia
me Amerikos mieste, liepų lapuose įsinėm- 
siame, ilgesio, liūdesio ir-nuovargio lydi
mo, jauno vaikino akys sušvytravo, veidai 
suspindėjo, širdužė jautriai jautriai su
dunksėjo.. . Jis atrado tą skaisčiąją gel
tonkasę, mėlinakę, meilės deivę užjūrinę, 
ką slaptingai Birutės kalną lankė, savo ber
nužio iš tolimos tėvų šalies, atplaukiant be
laukiančią !..

. Suliepsnojo krūtinės, meilės dainos su
tartinės Jie jos virpančiais aidais!.. Skais- 
tutėlių, jaunutėlių sielų stygoms susipynus 
trykšta meilės himno, švebiutėliai atgar
siai...

Išreikšti Enciklikoje “Katalikų S o dalis 
■ Veikimas” Papos Pijaus X 1905 m. 

Sulig Dr. J. Husslein, Ph. D.

. Kad atnaujinti antru kart pusiau su- 
pagonėjusio pasaulio išvaizdą Kristuje, mes 
katalikai turime klausyti vietininko Kris
taus, mūsų vado balso ir sulig Jo nurody
mų mes privalome;

I. Prislaikant visų teisėtų priemonių 
stengties naikinti ir pergalėti anti-ki-ikščio- 
nišką civilizaciją ir visais galimais būdais 
taisyti iš to kįlančią žmonijos labui labai 
blėdingą suirutę. •

II. Stengties sugrąžinti Jėzų Kristi! į 
ratelį šeimynos, mokyklos ir. draugijinio 
žmonių gyvenimo.

III. Stengties atnaujinti gyvenime pri
pažinimą principo, kad teisėtas žmogiškas 
autoritetas atstovauja Dievo autoritetą.

IV. . Stengties turėti arti prie širdies 
žmonių reikalus, ypač dirbtuvių ir ūkio dar
bininkų, ne tik platinant jų tarpe apšvietą

• religijos, kaipo vietinį šaltinį iš kurio plau- 
i kia tikro suraminimo ir paguodos vanduo 
l gyvenimo nuliūdime, bet taiposgi stengties 
. nušluostyti anų ašaras, palengvinti jų var- 
. gus ir sil pagelba išmintingo parėdymo pa

gerinti ir ekonominę padėtį.
V. Leidime civilių įstatymų akylai pri

žiūrėti kad jie būtų paremti ant pamato tei
sybės ir stengties permainyti tuos kurie nė
ra tokiais.

VI. Galutinai, su tikra katalikiška 
dvasia privalome drąsiai ginti ir palaikyti 
teises Dievo visame ii’ nemažinus šventas tei-

Bažnyčios.

žodį.
Nenorėdamas būti Uogai 

suprastu, aš turiu pasakyti 
aiškiai, kad man nei-kiek 
nerūpi smerkimas bendro
vių, ar jų vedėjų. Dieve 
joms padėk teisingai dar
buotiems ant tiek, ant kiek jos 
gali teisingai dirbti, tai yra 
ne savo teisingumą išrasda- 
mos, bet Dievo prisakymus 
sekdamos. Man rūpi tiktai, 
kad darbininkų luomas, kh- 
ris yra pašauktas naują pa
saulį budavoti, kad apsi
rinktų tam tikslui ne abejo
tinus kelius, ne apygerius, 
ne gerus, bet geriausius it 
tikriausius kelius. Iš tarpo 
milijonų darbininkų yra di
delė didžiuma dvasios silp
nuolių, širdyje kapitalistų. 
Jie keikia surėdymą ir tur
čius, bet jeigu kas pasodin
tų juos jų vietoje — jie gal 
su - didesniu pamėgimu 
skriaustų kitus darbininkus, 
negu kad dabar yra patys 
skriaudžiami. IŠ tokių tar
po mūsų bendrovininkai ga
lės visada susirasti sau kiek 
tik reikia šėrininkų. Bet y- 
ra darbininkų mažuma lab- 
jau idėjiniai nusistačiusių, 
žiūrinčių toliau į ateitį, 
trokštančių pašvęsti savo 
pajėgas tiksliam statymui 
geresnės ateities žmonijai — 
tiems tad ir skiriu pirmiau
siai savo straipsnelius.

Lietuviai darbininkai sa
vo veikime visada privalėtų 
turėti prieš akis dvejopą 
tikslą: 1) Lietuvos darbo 
žmonių ateitį ir jos visos tin
kamą sutvarkymą, 2) viso 
pasaulio darbininkų gra
žiausių idealų laimėjimo. 
Kitaip sakant lietuviai dar
bininkai privalėtų įsigyti 
dvejopi žvilgsnį: tautinį ir 
tarptautinį.

Bet vienu ir kitu žvilgsniu 
žiūrint, mums nebeišpuola 
sekti tokiais kitų tautų pa
vyzdžiais, kurie netik pasi
rodė nepatenkinantieji, bet 
dar gi privedė tas šalis prie 
įvairių nelaimių. ToŲ pa
vyzdžių neieškant grįžkime 
vėl prie tos šalies, kurioje 
dabar gyvename. Amerika 
ligšiol. gyveno ir gal dar il
ga) gyvens korporacijų gy
venimu. Korporacijos-čia 
sutvėrė milžinišką pramonę 
ir prekybą, pristatė di

v •

| Į vieno iš didžiųjų popie
žių lūpas deda pramanytus 

įžodžius, nenurodydami, ži
noma, iš kokios vietos tie žo- 

iai paimti. Šmeižikas ne- 
rtšdrysta po savo rašiniu pa
sidėti savo tikros pavardės, o 
betgi tasai šmeižtas deda
mas pirmo laikraščio la- 
po. ,
r Kitas jų laikraštis vos su- 

nojo apie Lietuvos piliety- 
8 išleistą įstatymą, tą įsta- 

•tymą iškreipdamas, jį dis- 
| kredituodamas’laikraštis de

magogiškai agituoja prieš tą 
tymą. Ir tai daro tie, ku

rie gyrėsi esą geri Lietuvos 
piliečiai. stovintieji ant sar
gybos Lietuvos pilietybės.

Šmeižtai prieš Lietuvos 
tovybę nesiliauja. Uji

mas ant nemėgiamų asmenų 
vis tebesitęsia.

fc. Lai pagaliaus rašo, lai rė
kia, lai šmeižia. Ne priva- 
lome Iperdaug paisyti. Tik 
tarime įvertinti faktus ir 
anties sau iš jų naudingą pa-

Vienas iš svarbiausių mū
ši] šių metilu Kongreso užda- 

inių bus sukėlimas visų mū
ši} pastangų sustiprinimui ir 
išplatinimui katalikiškos, 
spaudos.

Turime paskelbti bedie- 
iškai spaudai kryžiaus ka

rą.
; Tai darysime vardan mū

ši} Šv. Tikėjimo, vardan 
mūsų tautos sveikumo ir gra
sios ateities.
■mm mes iau leidome per 
savo neapsižiūrėjimą prisėti 
jnūs’i tarpe tiek kūkalių. Jie 
baigia vietomis jau užstelpti 

ūsų lietuvišką dirvą. Kū
kaliai bus sėjami ir toliau, 

igu tik mes leisime. Ma
nome aiškiai laisvamąnybės 
plaišiu-. Kas jiems beliko 
■renta ? Ir koks šiandien 
■ra skirtumas tarp bolše- 
Hko iŠ “Laisvės' 'ir “Tau- 
■Čio” iš 
Bbirvos.” 
Kraščio.

“Vienybės,” .ar 
ar kokio kito ją 

Skirtumas tik

sės

MEILĖS DEIVĖ.
fSki riu P-tei Alesei)

Mano straipsniai “Kapi
talizmo kelias’ ir “Darbi
ninkų kelias” kai-kam gal 
bus ir skaudūs. Didesnė pu
sė Amerikos lietuvių darbi
ninkų, agentų inkalbėti, pir
ko serus vienos ar kitos lie
tuvių bendrovės. Daugelis 
iš jif beabejo nei nesvajojo 
patapti kapitalistais, tik no
rėjo paremti Lietuvos pra
monę ir prekybą. Antra 
vertus, ne visos bendrovės 
ėjo neteisingais keliais. Kai- 
kurių steigėjai ir vedėjai bu
vo žmonės geriausių nori} ir 
sąžiningi. Reikia taip-pat
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Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje 

yri'GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MINTANČIAM RAMYBĘ!

Tai musų, lietuvių. katalikų nesugriaunama tvir- 1 
toyė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi- 
cijps nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes. ji:

L Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00, I
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2,000.00, $3,000.00. .

2. Moka pašalpą nariagis ligoniams kas savaitę po: | 
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00,

3. Šelpia suvargusius narius ir našlaičius.
4* Nariai gauna S. L. R. K. A. organu savaitinį laik

raštį ”Garpą”.
5. Skleidžia apšvietę, leidžia gertų raštus ir dalina -na

riams veltui. ' I
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re- I 

mia Lietuvos respubliką.
7. 'Tengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų I 

metų amžiaus.
Įstojimas į S. L. R. K. A. pigus, mSncsinS mokestis lesgva. Kuo- I 

pos yra visose didesnėse lietimų kolioaijoac Amerikoje, todeL noriu- I 
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba tiesiai j Oen- j 
tro Ražtiaę:
• S. L R. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str., , Brooklyn, N. Y. |

>1

Sušvito sužibo spinduliuota vasarėlė.. . 
Saulutė kasdien vis aukščiaus besistieb

dama, vis skaisčiaus šviesdama, vis malo
nesne šypsena žvelgdama įdžiugino visą 
daugespalvę gamtos tvariniją. Saulutės ug- 
d&na gamta išsidalino, žiedais apsivainika
vo-ir džiaugėsi nardėsi spinduliuotose švel
nutis vaikinas. Jis įdėbęs akis į banguotą 
melsvutę jūrių plotmę, tūni giliai įsinėręs 
minčių sūkurin. Akių žvilgsnys, veido mi
na— liūdesio, ilgesio pilnutėliai...

Gamta džiūgauja. Ankstybas ryta§. 
Gražiausiame Lietuvos gamtužės dar
že, Birutės kalno viršūnėje palei gintam} jū
res, pušių apgaubtas sėdi vienui vienas jau
nutėse oro bangose.

Ko jis liūdi, ko jo akių žvilgsnys ieš
kančiai žvelgia į jūrių tolybę? Kas at
spės. . .

Birutės kalnas! Kiek čia brangių at
minimi} lietuvio sielai! Kokia grožybė čio- 
nykščios gamtos! Kiek čia švelnučių jaus
mų skaisčiai jaunuolio sielai!.. Tai žydi.- 
nys skaisčiųjų vaidelyčhi, nekaltybės bok§- 
tas, tai tyrosios meilės skaisčioji versmė.. . 
Čia Birutės vaikščiota, amžinąją ugnį kū
renta, žalių rūtelių vainikėlis dėvėta, ginta
rėliais puošiasi.. . Čia Keistučio šyvuoju 
žirgu jodinėta, čia Birutė pamylėta...

Kalnas skaidriai žalsvi} žolynėlių kili
mą nutiestas, žiedais raibai išdabintas, ža
liąją pušelių skiečių apsuptas... Vakari} 
atkalnv berybė jūra ošė, o rytų, žiemių, ir 
pietą kryptimis tęsėsi neužmatomai išsi
skleidęs didžiulis sodas. Čia rasi visokių 
medelių, visokių krūmokšlių, gėlių ir paukš
telių kokių tik randasi Lietuvos padangė
je. .. Vienoje sodo pusėje tęsėsi į neužma
tomą tolybę tyrą-tyriausio baltučio minkš
tučio smėlio juosta ir jūrių vandenėlis, o

— Mergužėle, ranką duoki, mes pali
kę palšą minią skrvsim į dausas, ten kur 
laimė mus vilioja, kur skaistu, gražu! Ty
rą meilę, gražuolėlę radastėlėm išdabinsim, 
o nuvykę į Tėvynę — Burutčs kalną atlan
kysim ! Pasilsėsim toj pievelėj, kame ma
no yra sėdėta, kur tyrą skaisti sielužė Tavo, 
pirma kart manę atlankė, sužavėjo, pavi
liojo— liepė plaukti per jūres...

Leonai.

ATŠAUKĖ. NUBAUDĖ FORDĄ.

Ar mes' 
Ar eisi-

Uosis.

Alluntic Citg, N. J. — 
Kolumbo Vyčių suvažiavime 
vyriąusvsis Vytis Flaherty 
atšaukė pasmerkimą Massa- 
chusctts valstijos.teismo už 
pašalinimą Pelletioro išJis- 
triet attorney vietos ir atė
mimą advokato teisių.

Leroy, N. Y. — Henry 
Ford, automcdįjlių karalius, 
buvo suareštuotas už per- 
greitą važiavimą automobi
liu- Rei^ęjo užsimokėti $30. 
Ford lėkė į Buffalo, norėda
mas pagauti laivą, plau
kiantį į Detroitą.

NUŽUDĖ LENKĄ.
Chicapee, Mass. — St 

Grotkowski, lenkų banko 
kasierius, tapo-savo švoge- 
rio nukautas prie rezidenci
jos. Nužudęs, kad skolos 
$1200 negalėjęs atgauti. 
Piktadarys pats nuėjo į po
licijos nuovadą ir pasigyrė, 
kad žmogtį nužudęs.

■vi



NUSIŠOVĖ

PRANEŠIMAS

DARBININKŲ

PIKNIKAS
Nedėlioj

ANT PRANO KUKECKIO UKES
260 Banover St. Bridgeport, Conn

NenAotkNY

Iš BOSTONU į LIETU V4 
per LIVE&PCJpL 

ant naujo. <SdeBų, purius, greito

Aš Barbora Abramavieiutė, po 
vyru Rupšienė paieškau savo se
sers Viktorijos Abramavičiutės po 
vyru Danielkienė. Pirm karės 
gyveno Kauno gub., Telšių apsk., 
Zavėnų par., o dabar nežinau kur. 
Meldžiu pati ar kas kitas duoti 
man atsakymų.

Barbora Rupšienė, *
390 Van Dyke Haledon,

Paterson, N. J. U. S. A.

LAMRENCE'O IR APIELINKĖS LIETUVIAMS.
.PINIGUS SIUNČIAME sulig pigiausio dienos kurso 

perlaidomis ir pinigais į paštą j visas dalis Lietuvos ir 
Lenkijos.

LAIVAKORTES, nustatytas kompanijų kaina, par
duodame keliaujantiems į Lietuvą, iš Lietuvos ir į visas 
dalis pasaulio.

KELIAUJANČIUS LIETUVON IR IŠ LIETUVOS 
tinkamiausia ir pigiausia aprūpiname visais jų kelionės 
reikąlais: išgauname pasportus ir vizas, išpildome Įgalid- 
jimus ir affidavitus grįžimo atgal arba atitraukimo gimi
nių į Ameriką ir sutaisome visokius įvairios rūšies doku
mentus^ ■ - •

MŪSŲ PASAŽIERIAI keliauja geriausiais ir pašta- 
vais laivais, aplenkdami lenkų koridorą jūrėmis-ir tokiu 
būdu išvengia daug įvairių nemalonumų.

VIETINIAI IR APIELINKbS LIETUVIAI turėda
mi reikalus ir norėdami gauti tinkamą ir sąžiningą patar
navimą, malonėkite visada ir su visais reikalais kreiptis 
ypatiškai arba laiškais tik pas tikrai lietuviu įstaiga: 

LIETUViy PREKYBOS BENDROVĖS SKYRIUS 
K. A. VENCIUS, Vedėjas ir Notary Public.

70 LAWRENCE STREET, LAWRENCE, MASS.
Tek 1543.

Manchester, N. H. — Au- 
diminėsna vis daugiau dar
bininkų grįžta darban. 
Amoskeag dirbtuvėj dabar 
dirba arti 2.000 darbininkų.

miklumu svetimtaučiu^ pergalėjo. 
Vyžiai gavo 4 išbėginius, o “Yoo 
JiooW tik 1 išbėgimą. Publikos 
buvo gana daug ir gėrėjosi vyčių 
miklumu. Žaidimas buvo ant M. 
Y. C. žemės. , f

Antros rungtynės buvo liepos 
23 d. irgi su svetimtaučių koman
da, t. y. sų “Buckeyes” ant 
Gordon Park’o žemės. Ištikrų- 
jų čionai vyčiai gana gražiai pa
sirodė gaudami 7 išbėgimus prieš 
jų 4 išb. Iki šiol vyčiai vis pra
lošdavo, bet dabar jau gerai iš
silavino ir tinkamai susitvarkė.

Vajus pavyko.

Aakso-Sidabro vajus pavyko. | 
Surinkta nemažai pinigų, kaip “ 
aukso taip ir sidabro daiktų. 2 
Teipo-gi nemažai gauta Rusijos - 
pinigais. Didžiumą aukų sudarė b 
šiaip auksiniai-sidąbriniai dalykė- ~ 
liai. Suėmus viską bendrai vertė - 
išneša apie virš $300.00. Lietu
vos priešai manė, kad niekas 
nieko neduos. Apsiriko išgamos. I

Girdėjęs.

LDS.. 51-mos kuopos susirinki- 1 
mas įvyks 8-tą d. rugpj. 7 ;30 va- I 
kare Lietuvių Svetainėj. Nariai 
kviečiami visi atsilankyti. Nuo I 
pačių mūs narių priklauso geres
nis gyvavimas. Jeigu mes dėsim 
energijos, netingėsim. darbuotis 
kuopoje, tai to bus nauda kuo
pai, mums patiems darbininkams 

, ir visai L. D. Sąjungai ateityje.
Katalikų Draugysčių Sąryšio 

įvyko susirinkimas\ 26-tą liepos 
i Lietuvių Svetainėj. Pirmininkui 
j Ant. Staseliūnui neatsilankius ant j 
susirinkimo dėl priežasties darbo, 
atidarė susirinkimą pirm, pagelb. ' 
J. Kuzas. Komisijos šelpimo fon
do raportas pasirodė, kad veiki
mas sumažėjo. Iš rengimo vaka
ro parapijos naudai atstovų pasi
rodė, kad draugijos / pritarė iš- 

I rinktai komisijai. Reikale rengia- 
I mo pikniko pasirodė, kad jau 
I negalima gauti tinkamos vietos. 
I Tas atidėta. Kas link miesto kny- 
I gvno ir lietuviškų knygų, tai pa- 
Į sirodė, kad komisija jau darbuo- i 
I jasi. Kun. V. J. Vilkutaitis jau 
I susižinojo su Main Libfary valdy- 
I ha ir pasirašyta per valdybos na- 
I rius ir bus greitai pasiųsta. 
I Reikale khd šy. Jurgio parapi- 
| jos atstovai dalyvautų su sąryšiu 
| viešam veikime, tai pasirodė, kad 
| komisija mažai teveikė iš priežas- 
| ties dirbimo ilgų valandų. Iš- 
I rinkta nauja komisija tą darbą 
I tvarkyti.

I Liepos 9 d. buvo Dr, yinco Ku
dirkos Dr-jos piknikas. Privažia
vo visokio plauko lietuviškų lais- 
vadarfų. Yra skelbiama'pas lais- 
viečius, kad kožnas ką turi, tai 
turi dalytis pusiau. Taip ir ant 
minėto pikniko atsitiko. Kaip 
tiktai pradėjo jaunimas šokti, tai 
vienas raudonkaklis tuoj puolėsi 
prie merginų Tr kuri tiktai neno
rėjo su juo šokti, tai tuoj grūmo
jo atkersinimu. Vėliaus pasidrą
sinęs net vienai merginai perplėšė 
dresę. Matydamas tai' sandarieeių 
vienas sulas, kad smogs per val
gomąją svieto lygintojui taip kad 
tam tuojaus ir iššoko raudonas 
burbulas panosėn. Bet daržo sa
vininkes .perskyrė gaidžius.

Daug rąžomą iš kitų kolionijų 
apie L. Vyčių “base ball’o” m-' 
telių veikimą. Clevelande vyčiai 
irgi neapsileidžia, nors'iktšiol 
mažai kas buvo rašoma apie čio
nykščius vyčių “base ballinin- 
kus.”

Liepos 16 d. L .V. 25 kp. “base 
bąli“ ratelis turėjo susirėmimą su 
svetimtaučių “tyrini” t. y. su 
“Yoo “Hoo.“ Nors buvo gana 
sunkus žaidimas, bet vyčiai savo

GERAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS
JUOZAS RICKIS

Vienatinis Lietuvis Notary PubUc Ro che storyje 
Užsiregistravęs Lietuvos Atstovybėje Washingtone.

Laikau didelį ofisą Real Estą te; turiu ant pardavimo keletą gerų 
namų arti lietuvių bažnyčios; dvi didelės bučernės parsiduoda ne
brangiai. Gerai išdirbtas duonkepystės biznis, labai paranki vieta 
lietuviui; galima pirkti namą arba tik biznį. Keletas gerų farmų 
arti Rochester'io parsiduoda už prieinamą kainą.
Atlieku visokius reikalus su Lietuvos Atstovybe Amerikoje. Padarau 
aktus, ingaliojimus, aprašymus ir kitokius reikalus. Visados kreip
kitės pas mane, o busite užganėdinti.

JUOZAS R I C K i's
583 Hudson Avenue, Rochester, N. Y.

Telefonas Stone 2566.
GYVENIMO VIETA: 1060 North Street, Rochester, N. Y.

Telefonas Main 1191—R.
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' KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOUONIJOSE.
K" ’ t-'‘ ’ ~ ~ '
| ' r CAMBRIDGE, MASS.

Lietuviai rengiasi prie parodos.
g-. Išgirdę lietuviai jog Suvienytos 

Valstijos Lietuvą de jure pripa- 
I žino, greitai suskubo prie parodos 

rengtis — padėkuoti šiai šaliai už 
tokią Lietuvai suteiktą garbę. Vi
si iki vienam cambridgiečiai daly
vaus šioje parodoje — rugpjūčio 

L 6. Paroda prasidės nuo lietuviš
ki s bažnyčios apie 2-ą valandą po 
piet. Eis per visą Cambridge 
miestą į Boston Common.

šv. Juozapo Draugija, Nekal
to Prasidėjimo ir kitos visos drau- 

• gijos nutarė dalyvauti šioje paro
doje. Cambridge’io lietuviai tu
rės kelis benus ir kitų visokitj pa
gražinimų.

Kviečia visus pagodoje dalyvau
ti ,

. J

dingą paminėjimu. Lietuvos pripaž 
žinimo. Tas kilnus ūpas atsilie
pė ir ant suvažiavimo. Su entu
ziazmu ir užsidegimu kalbėjo apie 
LDS. ir “Darbininko” reikalus.

Viena iš delegatų.

W0RCESTER, MASS. V

NEW YORK CITY.

Rengėjai.

Visi lietuviai susijungė rengti 
manifestaciją del Lietuvos pripa
žinimo subatoj rugpj. 5 d.

Manifestacija prasidės 4 vai. 
po pietų Madison Sąuare Gar- 
den. Iš ten didžiausia New Yor- 
ko gatve »— 5-th Avė. maršuos į 
didžiausią salę . į Washin^ton 
Erwing High School Auditorium. 
Toje salėje apie 6 vai. vak. di
džiausios prakalbos.

Pakviestas Lietuvos atstovas 
Čarneckis, majoras, gubernato
rius ir kiti.

»

y

AMSTERDAM, N. Y.

Ilgokas laikas, kaip nesimatė iš 
šios kolionijos žinučių laikraščiuo
se. Vasaros laiku čia žmonės ne
nuobodžiauja, nes ir senesniems ir 
jauniems yra daug gerų progų 
linksmai laiką praleisti ant įvai
rių piknikų ir išvažiavimij į ku
riuos čia įvairios draugijos beveįk 
kas nedėlia arba subata rengia. 
Visi tie piknikai bei išvažiavimai 
būna gan smagūs ir pavyzdingi.

Gan įspūdingas išvažiavimas į- 
vyko liepos 23 ant vienos iš gra
žiausių lietuviškų ūkių. Surengė 
Šv. Cecilijos choras savo nariams 
del pasilinksminimo. Buvo kele
tas ir svečių.

Nors oras pasitaikė labai nema
lonus, tečiaus dainininkai nebu
vo nuliūdę ir lijant. Vėliaus pri
buvus gerb. klebonui kun. J. Ži- 
danavičiui ir choro vedėjui varg. 
A. Grigoraičiui, visų dainininkų 
ūpas pasirodė dar linksmesnis ir 
kada visi sustojo ratu po vadovys
te gabaus vedėjo, tai triukšmin
gai užtraukė Lietuvos himną ir po 
to visi eilė gražiausių dainelių. 
Miškuose aidas skambėjo, kas gy
vas ton pusėn žiūrėjo iš kur skam
bėjo. Rodos ir dangus tas dainas 
pamylėjo, nes tuo laiku išsiskirs- 

debesiai. Po linksmų dainų se
kė gardi vakarienė.

• l DETROIT, MICH.

D. K.

Auka.

Pastaruoju laiku detroitiečiai 
visokiais būdais šauniai pradėjo 
veikti. Katalikai gali didžiuotis 
turėdami net tris lietuvių parapi
jas, kaipo tokioje nedidžiausioje 
lietuvių kolonijoje, o trys para
pijos gali užsilaikyti ir kogeriau- 
sioje tvarkoje visus reikalus at
likti. Kas reiškia vienybę tarpe 
katalikų.

Šv. Jurgio parapijoje galutinai 
paskirtas už kleboną gerb. kun. 
Juozas Čižauskas. Garbė šv. Jur
gio parapijonams turėti tokį įžy
mų kleboną kaip kad kun. J. Či
žauskas. Viena kaipo geras dva
sios vadas, o antra, yra <^dis mu- 
zikas-kompozitorius, turi artistiš
ką tenoro balsą. Kadangi kun. 
Čižauskas paliktas už kleboną tu
rės daug darbo su parapijos ir 
kitokiais visais reikalais, tai ne
galės su choru taip daug laiko 
pašvęsti kaip iki šioliai, todelgi 
dabartės ieško vargonininko, ku
ris turėdamas nors ir nedaugiau- 
sia mokslo, bet būtų gerų norų 
asmuo prie gerb. kun. Čižausko 
galėtų atsiekti visokių praktikų 
muzikoje ir greitu laiku pataptų 
gabiu muziku ir chorvedžiu. Kun. 
Čižauskas tokiame reikale dės vi
sas pastangas, kad tokį asmenį 
padarius laimingu.

Bijūnas.

NEWARK, N. J.

Moterys lenktynėn su vyrais.

Moterys išgirdusios linksmą 
naujieną, kad Amerika pripaži
no Lietuvą, nieko nelaukdamos 
kreipėsi į vietos kleboną kun. I. 
Kelmelį, kad tą pat nedėldienį t. 
y. 3 Od. liepos sušauktų visas lie
tuves moteris ir merginas ant su
sirinkimo prisirengimui prie bū
siančios manifestacijos, 6-tą die
ną rugpjūčio.

Panedėlio vakare liepos 31 d. 
Šv. Jurgio Dr-jos Svetainėje į vie
šą susirinkimą moterys suėjo ir 
išdarė parodos pienus.

Čia reikia pažymėti, kad žmo
nėse kilo stebuklingas ūpas. Ne
besimato nei jokių partijų nei ant 
viens-kito užsipuldinėjančių, visi 
kaip vienas stoja j laimėjimo dar
bą.

Liepos 26 d. š. m. šv. Onos mo
terų dr-ja apvaikščiojo savo me
tinę šventę. 3-tą’ vai. iš ryto bi£ 
vo šv. mišios, kurias atgiedojo 
ge.rb. kun. L. Kavaliauskas. Gerb. 
dv. vadas kun. J. J, Jakaitis pa
sakė gražų pamokslą apie šv. Onos 
gyvenimą. Ši dr-ja uoliai remia 
tautinius darbus. Turi atstovus 
Federacijos, L. Bontj komitete ir 
visur uoliai dirba. Daug pasi
darbavo Kultūros Vajaus reikale. 
Taip-gi su pagelba virš minėtos 
dr-jos tapo surengta parapijos 
vakarienė. Dabar rengiamas mil
žiniškas piknikas, kuris bus 6 d. 
rugpj. š. m.. Čia turiu pažymėti, 
kad pagal Federacijos sutaisymą 
rengia piknikus kartu dvi dr-jos. 
Todėlei 6 d. rugpj. įvyks piknikai 
Šv. Onos dr-jos ir Moterų Sąjun
gos 5 kp. Programas bus štai 
kokis: binsų rinkimas, maiše bėgi
mas, kiaušinių nešimas, saldai
niais grajinimas, popieriukų lupi- 
mas ir meškutės šokimas. Kvie
čiam visus atsilankyti ir dovanas 
gauti.

Taip-gi reikia paminėti, kad 25 
d. liepos virš minėtos dr-jos narė 
a. a. Ona Vaitkevičienė persiskyrė 
su šiuomi pasauliu. 27 d. lapo 
palaidota su bažnytinėmis apeigo
mis.

Y -
• f

Narė.

Pilietis

NO ABINGTON, MASS.

Darbai čia pusėtinai eina. Če- 
verykų dirbtuvėse dirba po 5 die
nas, o audeklinėse po 6 dienas. 
Dirba audeklinėse net‘virš laiko. 
Už viršalikį mokama 10c. valan
doj daugiau. Moterys dirbdamos 
po 8 vai. dienoj uždirba nuo $14 
iki $23, o vyrai dirbdami po 10 
vai. gauna iki $38.

Darbininkai su darbdaviu 
AVoodman gerai susitaiko.

Jonas Petkevičius kaž kur din
go iš No. Abingtono. Pati ir 4 
vaikai verkia ir laukia pargrįž
tant tėvelio. Šidlausko pati ir
gi dingo, bet jos vyras nelaukia 
jos sugrįžtant.

PADIRBU AKINIUS.
Žemiams paduodu 

svmptomus kuriuos 
_ pagimdo nenormališ 

kos akys:’ nematymas, kreivos a 
kys, pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų 
liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir bū 
site sveiki Visuomet pagelbės 
jums

J. L. PAŽAKARNIS, O. D.
AKIŲ SPECIALISTAS 

377a Broadvay, So. Boston, Mass

VISI Į DEMONSTRACIJĄ.

Laikytame mass-mitinge rugpj. 
1 d., pobažnytinėje salėjęs likos 
nutarta visų bendromis spėkomis 
rengti milžinišką demonstraciją ir 
masinį mitingą rugpjūčio 6 d., 
kad išreikšti padėką Suv. Valsti
joms už> pripažinimą Lietuvos. 
Liko išrinktas bendras komitetai 
ir darbas varomas pirmyn.

Demonstracija prasidės 3 vaL 
po pietų nuo Lietuvių Salės E St. 
So. Boston, Mass. ir visi in corpore 
maršuos į Miesto Sodą, kur bus 
mass-mitingas. Kalbės lietuviai 
ir amerikonai kalbėtojai. Lietu
vių kalboje kalbės: kap. Ladas 
Natkevičius, Jonas E. Karo
sas, kaipo oficialiai kalbėtojai. 
Taipgi lietuvių kalboje kalbės A. 
Ivas, A. Kneižys, adv. Kalinaus
kas, Pranas Strakauskas ir nuo 
Brightono lietuvių B. Ajauskas. 
Anglų kalboje kalbės: Miesto Ma
joras, Valstijos Gubernatorius, 
Senatorius Lodge, Kongr. Galli- 
van, adv. F. J. Bagočius, Hovard, 
Saunders ir kiti. Dainuos chorai, 
grajįs bena ir tt. Tad kaip vie
tos, taip ir apielinkės lietuviai vi
si

VIETINĖS ŽINIOS

FELIKSAS ZALIESKIS 
labai populeriškas vaikinas South 
Bostone, LDS. ir L. Vyčių narys, 
grįžta i Lietuvą. Jis bus palydo
vu būriui lietuvių grįžtančių Lie
tuvon per L. Prekybos B-vę laivu 
Rotteerdam rugpj. 26 d.

į demonstraciją!

Viskas 
manifestacijai.

PRANEŠIMAS.
L. Vyčių Naujosios Ang

lijos specialistas susirinki
mas įvyks rugpj. 13 š. m. 1 
vai. po pietų šv. Petro salėj 
So. Boston, Mass. Šitas su
važiavimas šaukiamas Vyčiti 
seimo reikale. Reikalas 
svarbus. Visos kuopos teat- 
siunčia delegatus su gerais 
įnešimais.

V. Stankus,

REIKALINGA VYRŲ 
SIUVĖJŲ 

ant kotų avies kailio pamu
šalo. Darbas, nuolat. Gera 
mokestis,

Edw. Goldman & Co.,
68 Harrison Avė., 

Boston, Mass.
(1-3-5)

I 16 Ketų South Bnnto— <

DR. H. S .STONE I
AKIŲ SPECIALISTAS 
899a W. BR0ADWAY

> r. iki 7 v. vak.

D ĮDĖLIS AP VAIKŠČIOJIMAS 
CAMBRIDGE TAUS LIE

TUVIŲ.
Suvienytos Valstijos pripažino 

Lietuvą oficialiai. Džiaugsimas 
mums visiems lietuviams! Pa- 
rodydami tą džiaugsmą ir iš 
reikšdami šios šalies valdžiai pa
dėką darome didžiausią parodą- 
apvaikščiojimą. Kas gyvas, kėno 
gyslose lietuviškas kraujas teka 
kam brangi Lietuva tėvynė, pri
valo dalyvauti šioje parodoje.

Paroda prasidės nuo lietuviškos 
bažnyčios, AVindsor ir Webster 
Avė., Cambridge, pirmą valandą 
po pietų.

Galutinam prisirengimui bu: 
ekstra susirinkimas ketvergo va 
kare rugpjūčio 3,1922.

Kviečia visus lietuvius
Komitetas

I
899a W. BRO.

J VALANDOS: Nuo9

DR. PADL J. J AKMAUH
i JAKIMAVIČIUS)

509 EAST BROADWAY 
Telephone 502.

RENGKITĖS. PRIE DI- 
DELIAUSIŲ IŠKIL

MIŲ.
Besidžiaugdami Lietuvoj 

pripažinimu ir besirengdami 
prie didžių iškilmių turimi 
žinoti, kad mus laukia dar 
didesnes iškilmės. Kai pa: 
“Keleivį” parsikraustė po 
niškas burdingierius, tai me: 
tuoj pasakėme, kad daroma 
nauja unija su lenkais. Ta: 
jau pildosi.

“Keleivio” bur(lingieriu: 
“Kurver Codzienny” šitaip 
sveikino savo burdingbosii 
darbininkę vardo dienoj: 

Ladniutkiej litwineczce, pan 
nie Annie Merkei, wspolpra 
coAvniczee “Kieletvis’a” i na 
szej najbližszej sąsiadee, žyezy 
my, by žnalazla sobie ladneg' 
chlopczyka polaka i tem zapo 
czątkowala wznowienie uni 
Littvv z Polską.
Taigi tai matome einama 

prie naujos unijos .su len 
kais senoviniu ženybiniu bū 
du. Tik'kiti laikai, kitaip ii 
ženybos Įvyksta, kitaip nau 
ja dinastija prasidės. Vi 
skirtumas. Anuomet kava 
lierius buvo lietuvis Jagiela. 
nuotaka lenkė — Jadvyga.

Dabar persimaino — nuo 
taka lietuvė, kavalierius 
lenkas.

Anuomet kavalierius lie
tuvis Jagiela buvo pagonas. 
o nuotaka lenkė Jadvyga 
krikščionė. Dabar kavalie
rius lenkiukas 
nuotaka laisva.

Burdingieriai 
kimba į motinas, 
vio” burdingierius lenkas 
matyt ne gramėzdas — kim
ba į merginę.

Taigi tai renkimės Į ves
tuves, į dideliausias iškil
mes, į atnaujinimą unijos su 
lenkais, į pradžią naujos di
nastijos. Nebijokite unijos, 
matote, kad ji visai’ skirtin
ga nuo senosios.

Pabrolis.

• I

UŽSISAKYK ANGLIS DABAR 
nes vėliau Jų visai negausi. Dideliu? 
orderius anglių pristatome už daug pi 
ginu negu kur nors kitur.

LITHUANIAN AGENCY
A. Ivaškevičius, Savininkas.

361 Broadway, So. Boston, Mass

REIKALAVIMAI. DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTASPUIKUS KAMBARYS 
ANT RENDOS.

Norinčiam vyrui gauti gerą kam 
barį ir namie gaminamą valgį 
tuojau kreipkitės šiuo adresu:

Mrs. N. Mickevičienė,
69 G Street, So. Boston, Mass

705 Malu 8t., Montello, Mass.

(Kampas Broad St),

TeL Broekton 5112-W.

MASMITINGAS 
NUSISEKĖ.

Pareitą kctvergą Lietuvių 
Salėj buvusis masmitingas 
del prisirengimo prie mani
festacijos labai gerai nusi
sekė. Ūpas pakilus. Buvo 
kalbėtojų amerikonų, latvių 
ir lietuvių čiela eilė, 
prirengta
Masmitingo vedėjas Knei
žys karštais 
damas užsiminė apie lenkus 
ir lietuvių susidėjimą biz
nio reikalais su jais. Pasiro
dė, kad salėj buvo Vincas 
Gegužis. Tai brolis “Kelei
vio” leidėjo Jurgio Gegužio. 
Į jį visi ir sužiuro.

Tas jį labai užgavo. Gy
vendamas tame pačiame na
me su M. Kerbeliu, jis pa
rėjęs namo ir atėjęs pas M. 
Kerbelį, aiškinasi, kad jis 
be reikalo tapo įžeistas salėj. 
Girdi jis nedirbąs “Keleivy
je,” o visi į jį žiūri, kaip ant 
vilko. Jis neturįs vietos tarp 
žmonių. 'v

Tai vis-gi jautrios sąžinės 
esama.

žodžiais baig-

REIKALINGA
roberio hilsų molderių. Darba 

nuolat.
BAILEY RUBBER HEEL CO.

Beverly, Mass.
(1-3-5)

* "l^ell Phunė ' Poplar 7545
ADOLF Ė. STANKŪS

rpTiz u a

LIETUVIS GRABORIUS 
1023 Mt. Vernon St, 

PHILADELPHIA, PA.

A. Never.

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

t

DRAUGIJOS IR KUOPOS
TfiMYKIT.

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI..

Ilgų metų praktikos artistišką 
mūsų darbą liudija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų delei rašy
kite:

Af. A. Norkūnas,
16 Pleasant St., Lawrence, Mass.

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Rjiffles savo gal* 
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. . Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. .
Kaina 65c. aptiekoM, arba priaiųa- 
kit® 75c. tiesiai į laboratoriją.

F. AD. RiCHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

Rep.

EX-KAREIVIŲ DOMEI.
Visi tarnavusieji kariuo

menėj laike didžiojo karo 
prašomi uniformoj dalyvau
ti parodoj ateinančią nedė- 
lią rugpj. 6 d. 3 vai. po pie
tų. Visi būkite prie Lietu
vių Salės.

Parodos Komitetas.

katalikas.

paprastai 
o “Kelei-

eWESTFlELD, MASS.

Vietos lietuviai rengia didžiau- į 
šią maršavimą rugpj. 6 d. ^Pra- ‘ 
aidės nuo šv. Kazimiero bažnyčios 
2 vai. po pietų. Visi lietuviai be 
pažiūrų skirtumo turi dalyvauti.

Sąryšio Valdyba.

NEW BRITAIN, CONN.

Malonu buvo atsilankyti ant L. 
D. S. Ct. valstijos kuopų apskri
čio suvažiavimo pereitą nedėlią. 
Gerb. kun. Grikis surengė įspū-

PARSIDUODA PIGIAI 
AUTOMOBILIUS 

Hudson super six su 7-nioms sė 
dynėms. - Beveik naujas. Galim; 
matyti vakarais nuo 6 vai. Šventa 
dieniais nuo ryto iki pietų. Kreip 
kltės pas: W. Waitaitis, 624 E 
8-th St., So. Boston, Mass. (25-27

PARSIDUODA vieno tono tro 
kas labai pigiai. Visai naujas 
tik 300 mailių važinėtas. Savi, 
ninką galima matyti kas vakarai 
nuo 5-kių iki 7 vai. po pietų. R 
Ohnberkis, 48 Market St., Brigh 
ton, Mass. (3-čios lubos) (27-29-1'

Pajieškohmai
Paieškojimų kainos LDS, na

rtams Ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syki I metus už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prleteltams už 3 
sykius $1.50.

SV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

80. BOSTON, MASS.

rAI.,11-4;

PIRM. — Vladas Paulauskas,
90 B SU 8o. Boston. Main. 

VICĘ-PIRM. — V. J. JaMtas,
27 Story 81, Boston 27, Masą. 

PROT. RAST. — Antanas Jannfonia,
2 Mt Washlngton RI., So. Boston.

FIN. RAŠT. — Juozas Juška, 
Merycliff Academy,

Arlinghton He! 
IŽDININKAS — Leonas Šv

111 Bowen St, Boston 
IŽDO GLOB. — J. Grubių

8 Jay 8U Boston 2%. i 
Antanas K mitą g,

284 5-th St, Boston 27. Mass. j 
MARŠALKA — Povilas LauČka,

61 Story St, Boston 27, Maža. I 
DRAUGUOS antraias reikale:

866 Broadway, So. Boston, Mase. 
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

kas antrą nedHdlenJ mėnesio 1-ą vnLI 
po pietų parapljlnfij svetainei A2 
Lth SU Boston 27. Maan

iV. JONO EV. BL. PA1ELPINM 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI
PIRM. — M. Zoba,

589 E. T-th St, So. Boston, Hm 
VICB-PIRM. — P. Mikalauskas,

248 W. 4-th St, So. Boston, Mm 
PROT. RAST. — J. Šeduikis,

315 — 4-th St, So. Boston, Mm 
FIN. RAŠT. — J. švagždys,

171 W. 5-th St, Sol Boston, Mm 
KASIERIUS — A. Naudžiūnas,

16 WinfleM St, So. Boston. Mm 
MARŠALKA — J. {alkia,

T Wlnfleld St, So. Boston,

IEŠKO VIETOS.
VARGONININKAS galįs vesti 

chorą ieško vietos prie lietuvių 
R.-K. parapijos. Jeigu kuriam 
iš gerb. klebonų būtų reikalingas 
meldžiu kreiptis pas “Darbinin
ko” Administraciją pažymėdami 
raidę “R” 366 Broadway, South 
Boston, Mass.

MOTERŲ SUSIRIN
KIMAS.

Moterų Sąjungos 13 kuo
pos mėnesinis labai svarbus 
susirinkimas įvyks panedė- 
lyj rugpj. 7 d. 7:30 vai. vak. 
pobažnytinėj salėj. Visos 
narės privalo ateiti. Bus 
renkama delegatė į Moterų 
Sąjungos seimą,, bus renka
mos darbininkes del pikni
ko ir seimininkės seimų va
karienei.

PRANEŠIMAS L VYČIŲ N. Y. 
IR N. J. APSKRIČIUI.

Suvažiavimas įvyks 13-tą d. 
rugpjūčio š. m. 2-trą vai. po pie
tų, bažnytinėje salėje, 147 Mont- 
gomery St., Paterson, N. J.

Tad N. Y. ir N. J. kuopos malo
nėkite išrinkti delegatus į suvažia
vimą, nes šis suvažiavimas turės 
būti kur-kas indomesnis už kitus.

L. Vyčių apskričio pirm.
—■■...Į. ... > .

Reikalingas yra VARGONIN
KAS prie šv. Jurgio parapijos. 
Choras ir vargonai geri. Malonė
kite atsišaukti.

Kun. J. čižauskas, 
1313 Westminstcr Avė., 

Detroit,' Michigan.

Valdyba.

I LIETUVĄ IR*IŠ LIETUVOS'
LAIVAKORTES galimą į 

ir ant geriausių laivų visų lin 
KĄ afcčhtą - G. KVNAiAVB

Valdyba.
_ Agentūra

JUOKTŲS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUI

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiųgtimag PINIGŲ Į UETtA'4 pagal dieųjnj Iprsą. 
^/YDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kits klausia.

G. Kunašauskas
New York, N. Y.r

I
•179 E. 3-rd Street,

—— * —..—-----------------

BROOKLYN, N. Y., 
LDS. 12 kp. įvyks extra 

susirinkimas panedėlyj rug
pjūčio 7 d. 7:30 vaL vak. Vi
si nariai prašomi skaitlingai 
susirinkti.

DR. N. M. HAMPSON
Gydo venerižkM ir odos ligas. 
OFISO valandoj: 2—4 P. M.

5-7:30 P. M. 
ir sulig sutarties.
419 Boftston St. Rooms 807-808

BOSTON, MASS.
Pitone B B 4200

i—■.,    , -------- ----------

Paieškau Kuniguildos Sugintie- 
nės, paeinančios iš Katino rėd., 
Telšių apek., Laukuvos parap., 
Mečio kaimo. Malonėkite atsi
šaukti, nes turiu labai svarbų rei
kalą.

J. N. Butkus,
25 Henry St, Roehester, N. Y.

(27-29-1^)




