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Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spieskitės į vie
nintelę darbo žmonių orga- 

. nizaciją Amerikoje—Lietu- 
t

vių Darbininkų Sąjungą.
' į *- . .____

_______ —1 ■ i 1—r—: _____ —

TOL. VII, No. 94 (892).

Atmete prezidento 
išlygas.

NIEKO GERO.

W ask i n gt on.—N iltis grei
tu laiku baigti karšapių 
darbininkų streiką išnyko 
kuomet darbininkai ir kom
panijos paskelbė nepriim- 
siančios trečiojo prezidento 

| pasiūlymo.
| Dabar prezidentas tur

būt paves visą reikalą kon
gresui. Gal būt kad valdžiai 

| priseis geležinkelius imti į
.nsavo rankas.

ŽUVO DAUGIAU.
K i ______

Pekinas. — Nuo baisios 
viesulus Swatow’e žuvo žmo
nių daugiau, negu pirma 

l pranešta. Žuvo arti 50.000.
Be pastogės liko 100.000 
žmonių.

KARO STOVIS.

BOMBOS Į TRAUKINĮ.

New York. — Trys bom
bos buvo mestos į pasažieri- 
nį traukinį North Bergerie, 
N. J. Sužeista 25 pasažie- 
riai. Su mažai bėdų apseita 
dėlto, kad vagonai buvo 
plieniniai ir kad nei viena 
bomba nepateko vidun.

PLĖŠIMAS TEBEINA.

/ " ---—------

Berlin. — Plėšimas cerk
vių ir bažnyčių Rusijoj va
romas visu ąštrumu. Pasi
priešinantieji vietoj sušau
domi.

NUSINUODIJO

BEDARBĖ.

Lisabonos. — Portugali-' 
j įvesta karo stovis. Bu- 

paskelbtas generalis 
cSš. Dabar streikinin

kai grįžta darban. Buvo ke- 
į lėtos bombų sprogimas.

įVOf.’S

PAKORĖ.

London. — Maršalo Wil- 
sono užmušėjai nuteisti pa
karti. Piktadarybė papil
dyta birželio 22 d.

i SULAIKĖ CTIOLERĄ.

1 Petrograd. — Šitam Ru
sijos miestui grėsė cholera, 

įneš vandenyje rasta choleros 
mikrobų. Tai Amerikos 

[Šelpimo administracija iš
valė vandenis, panaudodama 50 tonų tam tikrų vaistų.

SUTAUPE '$8.000.

New York. — John Will- 
iams, paprastas darbinin
kas, mirdamas paliko $8.000 
bažnyčioms ir labdarybei, 
pis vasarą pjaudavo žolę a- 
rpie rezidencijas, o žiemą pe
čius kūrendavo turtininkų 
rezidencijose .

PINIGŲ KURSAS.

New York. — Ona Bels- 
<v. 16 metų mergina, per 
dvi savaiti negavusi darbo, 
išgėrė nuodų. Jos padėtis 
kritinga.

ŽUVO DU LAKŪNU.

NaberriUe, III. — Du la
kūnu orlaivyje iškilo į pa
danges. Orlaivis užsidegė ir 
krito į miestelio vidurį. Ab’i 
akūnu žuvo.

KIEK ŽUVO NUO

AUTOMOBILIŲ.

Massachusetts ■ valstijoj 
oer liepos mėnesį nuo auto
mobilių žuvo 44 žmonės. 
Pernai per tą pat mėnesį žu
vo 48 žmonės. O šiemet au
tomobilių buvo 50.000 
giau, negu pernai.

dau-

IŠVIJO VAGĮ SU 

PUPOMIS.

Pr. Šivickis, kurs pereitą 
pavasari su filosofijos dak
taro laipsniu baigė Chicagos 
universitetą, vyksta į Mani
lą, Filipinų salas.“ Ikšiol 
I)r. Šivickis buvo " Woods 
Hole, Mass., kur yra i

Kaina 4 centai.

smybes Lietuvoj dėl 
pripažinimo.

J
Mari- 232 posėdis 1922 m: liepos 

ne Biological Laboratory ir (Po pertraukos posėdi _ 
kur daugybė gamtininkų-va-j 12 val- 5 ®in-)

STEIGIAMAJAM SEIME

SVEIKINIMAS
Iš LIETUVOS.

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksini) į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai:
I Antradieny, rugpj. 8 — $2.10 
į Trečiadieny, rugpj. 9 — $2.00
I Ketvirtadieny, rugp. 10 — $2.00 
I Penktadieny, rugpj. H $2.00
I šeštadieny, rugpj. 12 — $2.00 
I Pirmadieny, rugpj. 14 — $2.00 

į LITHUANIAN SALESI CORPORATION,
BOSTON 27, MA8&

saromis suvažiuoja tyrinėji
mų daryti.

Dr. Šivickiui tapo pasiū
lyta eiti pareigas Filipien- 
čių universitete zoologijos 
departmento viršininko. Dr. 
Šivickis pasiūlymą priėmė 
ir Suv. Valstijų valdžios lė
šomis išvažiavo iš Woods 
Hole, Mass. pereitą sulfatą. 
Ateinančią subatą Seattle, 
Wašh. sės ant laivo Presi- 

’dent McKinley ir per Japo
niją, per Hawajų salas ke
liaus į Manilą, Filipinų sa
las. Tos salos priklauso Su
vienytoms Valstijoms.

Dr. Šivickis tokią augštą 
vietą gavo tik dėlto, kad pa
rodė nepaprastus gabumus 
moksle ir per tai užsitarna
vo stiprios jo buvusių profe
sorių rekomendacijos. Iš 
karto gavo profesūrą Ur uni
versitete bus Acting Chiėf 

Zoologijos Departmento.

Ilaverkill, Mass. — Peter 
Nichols, vaisių krautuvės 
savininkas, parodė, kaip at
siginti nuo vagies. T jo krau
tuvę buvo inėjęs vagis ir at
statė revolverį. Reikalavo, 
kad krautuvninkas trauktus 
nuo registerio. Krautuvnin
kas traukdamisi griebė mai
šelį pupų ir drėbė vagiui vei
dan. Paskui griebęs butelį 
nuo pieno ir pradėjo bandy
mą ar butelis drūtesnis ar 
vagies galva. Vagilius tada 
lėkė lauk, kaip pakaustytas.

“V Y č IAI”
EXTRA! Extra! EXTRA!

ŽUVO DAUG ŽMONIŲ.

[Annaridale, Minn. — Pa- 
sažierinis traukinys susikū
lė su prekiniu. Žuvo 10 žmo
nių, sužeista arti 50 žmonių.

EKSPLIOZIJA ANT 

LAIVO.

New York. — Nuo laivo 
Adriatic buvo gauta prane
šimas, kad ant jo įvyko eks- 
pliozija. Žuvo penki jūrei
viai, keturi sužeisti. Lai
vas galėjo plaukti toliau.

DIDIS GAISRAS.

;m. 28 d.
Lis prasidėjo 

in.)r
Smeigiamojo Sei- 

Užsienio
Pirmininkas.

mo posėdis tęsiamas.
Reikahj Ministeriui prašant, duo
damas jam balsas nepaprastam 
prasešimui padarytį .

Užsienių Reikali
Jurgutis.
mojo Seimo Nariai! Laikau savo 
pareiga Steigiamajam Seimui pra
nešti, kad šiandien 11 vai. Šiau
rės Amerikos Jungtinių Valstybių 
•atstovas įteikė munįs savo vyriau^ 
sybės vardu pripažjnimą de jure 
ir de faeto Lietuvoj kaipo suve
reninės ir nepriklausomos valsty
bės (Salėj didžiausios ovacijos per 
dvi minuti laiko) (Balsas iš vie
tos: sąlygų nėra) — Nėra. (Salėj 
ovacijos) — Tuo metu, kada mū
sų tauta veda sunkią diplomatinę 
kovą senose Europos valstybėse 
dėl teisės gyvuoti kaipo nepri
klausoma ir suvereninė valstybė, 
tasai Jungtinių Valstybių pripa
žinimas turi mums ypatingos svar
bos. (Salėj pritarimas). Vyriau
sybė ir. lietuvių tauta gerai atme
na, kad sunkioj medžiaginėj Lie
tuvos padėty, likviduojant oku
paciją, Laisvoji Amerika buvo 
pirmoji, kuri davė mums pagal
bos ne žodžiu, bet darbu, teikda
ma maisto. (Salėj ovacijos) Bet 

’ Šiandien mums suteiktoji* morali
nė parama, kovojant mums teip 
sunkiai dėl mūsų valstybės ir mū
są tautos teisių, yra mums kur 
kas didesnės svarbos, negu toji 
medžiaginė tuo sunkiu ekonomi
niu laiku pagalba. (Salėj ilgi ap
lodismentai. Giedamas tautos 
himnas. Po to visi šaukia: valio 
laisvoji Amerika! Salėj keliamos 
cvacijos Užsienio Reikalų Minis
teriui profesoriui Jurgučiui).

Išsireiškus atstovams dėl šio ne
paprastai džiaugsmingo įvykio — 
Amerikos mūs pripažinimo, posė
dis baigiamas: -

(“Lietuva)

lų Min. prof.
Gerbiamieji Steigia-

pa-

Geležin-Portland, Me. 
kelių kompanijų jarduose 
ištiko keletas sprogimų ir 
paskui kilo gaisras. Sude
gė 18 lokomotyvų ir “daug ki
tokių geležinkelių gėrybių. 
Nuostolių už arti $1.000.000. 
Spėjama, kad čia būta pade
gimo.

Naujos Anglijos Vyčių Apskri
tis rengiasi prie milžiniško išva
žiavimo, koris atsibos nedėloje, 
Rugpjūčo 27 d. Šv. Francškauz 
parapijos darže, Methoen, Mass. 
Visos kuopos rengiatės.

Agitacijos Komisija.

t

4.

TARSIS SU CHINIJA.

Pekinas. — Joffe, Rusi
jos bolševikų atstovas, atvy
ko į Chinijos sostinę daryti 
pirklybiniu sutarčių.

MIRĖ AIRIŲ VADAS.

Belfast. — Airijos Stei
giamojo Seimo prezidentas 
Arthur Grifith pasimirė nuo

------------------ /•
Varpu. Iš sakyklos ėmė kalbėti 
kan. J. Tumas.

Tuo tarpu atskrido gervės kob- 
liu dešimts aeroplanų. Du kart 
apsukę aplink Muziejų, iškriko 
ir mišrai ėmė siūti į visas puses, 
mėtydami laikraščius su linksma 
žinia. Vienas gi ėmė daryti to
kias kilpas, tokiu “malūnu” suk
tis per savo sparną, jog visai pu
blikai užgniaužė kvapą. Kur čia 
beklausys kalbėtojo kad ir pats 
kalbėtojas miršo savo mintis ir 
nutildos sekė mirties žąislą, kai 
drąsus ir sumanus lakūnas šimto 
pūdų mašiną mėto ir vartalioja 
ore, lyg žaislą rankose. Sako, tai 
Dabkevičiukas imąs rekordus.

Kan. Tumo kalba.
Laisvieji Piliečiai! Šeimoje ne- 

ygūs nariai: vienį vaikai jau
augę, kiti tebeaugą, kiti ir visai 
maži tebėra. Tačiau visi jie ly
gūs teisėmis savo tėvų namuose. 
Seniai jauniklius augina, dažsai 
iš jų laukdami genijų ar bet ku
rių prašmatnumų, ko net patys 
netesėjo duoti. Dar nebuvo gir
dėti, kad seniai jauniklius tyčia 
vystytų, kad jie neaugtų.

Europos šeimoje šiuo tarpu at
sitiko priešingai. Senosios yalsty- 
>ės, seniai, patį jaunąjį savo na
rį — Lietuvos valstybę vis tebe
vysto: tai jai rankas suriša, tai 
kojas; etai Vilniaus neduoda, tai 
Klaipėdos, visaip pataikaudamos 
Lenkijai, kuri vis labiau nagus 
riečia Lietuvą pavergti.

Nuo to mes ginamės ir mokėsi
me gintis, tai palaidom rankom 
mostaguodami, tai palaidom ko
jom pasispardydami. Ir visomis 
širdimis protestuodami prieš visą 
santarvininkų nelemtąAutartį mus 
pavergti (Minia trukšmingai pro
testuoja).

Nevilioja mūsų nė nepriklauso
mybės titė — pripažinimas de ju
re, kai Santarvė, rodydama tai 
viena ranka, antrą ranką tiesia 
papriko: padėly ant 'delno frankų 
ar sterlingą! . Neitralizuok Ne
muną Lenkijos, Anglijos ir kitų 
naudai.

Ne, piliečiai! Pirma tegul 
mums atiduoda tai, kas yra mū
sų, Vilnių ir Klaipėdą, tada mes 
internacionalizuosime savąjį Ne
munėlį. O kai iš jo ir iš mūsų pa
čių Santarvė daro smulkios pirk- 
lybos dalyką, tai mes sakome: ne
reikia mums jūsų titės, kuri gali 
mums akis išdeginti (Minia šau
kia: Nereikia, nereikia tokio pri
pažinimo!).

Ir kai Santarvė valstybės taip 
elgiasi, ateina skardu sbalsas iš 
Amerikos, tos Laisvės- Šalies tar
tas kaip- tik tuo momentu, kada 
mes'visu labiausia esame įkainuo
ti Antantos reikalavimais.

Šis balsas mums pasakė: San
tarvės balsas —- ne paskutinis bal
sas. Didelio čia daikto, kad lais
vės — neduoda! Laisvės niekas 
niekam neduoda; jos pats pasiima 
tas, kas fesi. Jūs pasirodėte te- 
sį ir mes nebegalime to nepripa
žinti. /

Jungtinių Valsčių Rešpublikos 
balsas buvo dėlto toks mums ma 
lonus, kiek Santarvės nemalonus, 
dėlto taip ūmai suspietė šią di
džiulę manifestaciją; mūsų ūpas 
savaime pasireiškė, be jokių agi- 

I- - pagrotas jos nimnas ir pasKamDin- taeijų. Taigi valio Laisvoji Ame- 
ta amerikiečių dovana — Laisvės rika, valio ir Laisva Lietuva.

Pagiedojus tautos himną, milži
niška minia nukako su muzika į 
Amerikos Konsulatą Gedimino 
gatvėje. Ją sutiko su savo žmo
na ir visu savo štatu gana dar jau- 
sas, bet visiškai žilas d.žentleme- 
nas, pil. Edvards. Lygiai toks 
pat žilius kan. Tumas Įteikė jo 
žmonai labai didelį ir labai gražų 
gyvų kvietkų bukietą, o pačiam 
Konsului mergaitė antrą, su tam 
tikrom kalbom angliškai.

Iš minios pasipylė ištisas debe
sis gyvų žolynų, kuriais tapo api
berti abudu Amerikos valdžios at
stovu. Trukšmingas valio Ame
rika, džiaugsmo akys, linksmas 
ūpas- sudaro kuo gražiausi ino- 
mentą. Tai buvo pavyzdys, kaip 
gerat kam nors gera padarius!

Kalba Seimo narys Ambrozaitis.
Sklandžioje ir turiningoje kal

boje pik Ambrazaitis vysto toliau 
pirmojo kalbėtojo mintį, kaip A- 
merika paliko ištikima pirmųjų 
savo steigėjų, Vašingtono, Lin- 
kolno, principams. Ką šis per 
karą dėl laisvės namie sakė: ne
laisvė — namų vaidas, tą dabar
tinis prezidentas Hardingas Eu
ropai sako: jūsų namų vaidas — 
nelaisvė, tad ją naikinkite. Ir 
.pripažįsta mus laįsvąisu-^, ...

Amerika laikoma antrąja mūsų 
motina. Ji priglaudė visą treč
dalį mūsų tautos anais sunkiai
siais mums laikais caro junge, lei
do ten išbujoti laisvai dvasiai ir 
įsigalėti turtais. Maža to. 
rika pirmoji aprūpino mus 
nieija, mūsų armiją danga 
kada mes neturėjome nė 
mundurėlio.

Ir šiandien, štai, stiprina 
dvasią. Tai ir tegul ji valio ja san
tarvėje su mumis.

Minia siuste siunta, 
groja Amerikos himną, 
žolynų krenta ant konsulų galvų. 
Stijlms momentas, ką ir besaky
ti...

W ashington, “Elta’.’ 1922 
m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos pre
zidentas ir vyriausybė širdingai 
.sveikina Amerikos lietuvius ir At
stovybę dėl laimėto pripažinimo.

I.

v.

AMERIKAI PAGERBTI.
Liepos 28 d. apie vidudienį su

judo visas liaunas: telefonas vi
soms šalims skelbė linksmą žinią: 
Jungtinių Šiaurės Amerikos Vals
tybių Valdžia be jokių sąlygų pri
pažino, galų gale, Pabaltės yals- 
tybių nepriklausomybę: Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. Ilgai svyra
vusi Amerika, kai įsitikino, jog 
bolševikų Rusija vargu bau bepa- 
gydoma, jog atkritusios nuo jos 
valstybės daug laimingesnės ta
po, daugiau parodė noro ir ište
sėjimo savimi gyventi, jau stačiai 
prisipažino būsianti jų, draugė 
kaimynė, nors ir tolima.

Į penktą valandą jau bent 20.- 
000 lietuvių (žydų, lenkų sesima- 
tė) litilį^vo ties Karo Muziejum. 
Tuo tarpu Lietuvos Kariuomenė 
defilavo pro Amerikos Konsula- 
*

6 vai. Karo Muziejaus kieme 
aukštą stiebą buvo iškelta Laisvos 
Amerikos Respublikos vėliava, jaimfluenzos. Sirgo 10 dienų. b„,0 ,tidaoU Tllrtybin{ 

Jis buvo vienas iš svarbiau- j pagrotas jos himnas ir paakambin- 
šių airių veikėjų. . > .
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Ame- 
amu- 
tada. 
vieno

mūsų

Muzika
Debesys

nių atgavus, tai pirmoji tokia šir
dinga ir drauginga manifestacija. 
Pirma minia visus savo jausmus 
atidavė Anglijai ir manė, ji Lie
tuvos neužvilsianti. Apsiriko. Da
bar tuos jausmus atidavė — Ame
rikai.

(Kauno “Tėv. Balsas”)
• 1

Alytuje susikūrė komite
tas pastatyti paminklą pir
miems Lietuvos kariams 
žuvusiems už Lietuvos ne- 
prigulmybę, grumiantis su 
bolševikais. Tas atsitiko 
ties Alytum. Tam reikalui 
prezidentas Stulginskas au- 
kuojo 10.000 auksinų.

Vilkijoj padaryta pasų 
revizija. Susekta, kad ne
teisėtai išduota virš 50 pa
su.

’ Liepos 30 d. ant Vytautė" 
kalno Kaune įvyko pirmas 
base-ballo geimas. Grūmė
si Amerikos lietuviai su kau
niškiais.

Apie Stakliškę bešienau- 
jant užėjo lietus. Lįja be 
pertraukos, šienas ėmė pū
ti, atsirado vabalų, naiki
nančių žirnius, vikius, dar
žoves.

Aluntoje įsteigta Blaivy
bės Dr-jos skyrius.

Konsulas atsakė.
Galįs nemokėdamas prašnekti 

mūsiškai. Galįs nesupratęs origi
nalo kalbos. Tečiau jis jaučiąs 
atėjusios minios pulsą ir jam esą 
miela padarius tą gerumą jai. Ir 
išviso jis nesijautęs taip smagiai, 
kaip kad šiandien, nešdamas Lie
tuvos valdžiai šią pageidaujamą 
žinią. Ir dabar jam esą miela, 
matant tautą, kuri supranta jo 
tautos dvasią. Tai padės ir to
liau joms draugiškai sugyventi

Pil. K. Šliupui tai atpasakojus 
lietuviškai, linksma minia pagau
na Amberikos Konsulą ant amkij 
ir ilgai kilnoja aukštyn, šaukda
ma ; ura! Juokai, džiaugsmas, 
linksmi veidai, pats garbinama- 
si patenkintas juokias. Didesnės, 
neoficiales, bet familiarės bičiuo- 
lystės nė parodyti nebėra'kaip. 
At mintinos valandos.

Iš čia minia nueina į Ministerių 
Pirmininką, kur' susirinko ir kitų 
ministerių. Čia kalba Seimo na
rys Ruseekas. Atsako Galvanaus
kas. Dar kalba Ambrazaitis, svei
kindamas valdžią ir tikėdamas, 
kad ji ir toliau ves Lietuvą į lais
vę. Min. Pirm. Galvanauską kal
bėtojas padarė vyriausiu veikėju 
už •nepriklausomybę. Minia pri
tarė, sveikino, valiavo ir ilgai 
dar negalėjo išsiskyratyti visais 
pašaliais — tiek jos čia būta.

Po manifestacijos laikinai Vil-

Blaivybės Dr-jos Kongre- • 
sas įvyks Kaune rugsėjo 13 
ir 14 d. Į tą kongresą at
vyksią latvių, estų, suomių 
ir švedų atstovai.

Naktį iš liepos 26 į 27 d. 
Rumšiškvje ištiko baisus lie-' 
tus su perkūnija. Ties u- 
peliais gyvenančių namai 
buvo užsemti. Vanduo pa
siekė iki lovų. Laukams ir 
daržams padarė didžius nuo
stolius. •

Pasvalio par. Ozol-Pamu- 
tės dvaro darbininkai strei
kavo ištisą mėnesį. Valdžios 
atstovui tarpininkuajant 
•streikai baigtas liepos 8 d.

Liepos 15 d. kun. Tumas 
liaudies namuose kalbėjo a- 
pie pilietybės auklėjimą. A- 
pie žydus užsiminęs pasakė: 
“Būkite tikri, jėigu čia ne
būtų jiems milijonų, nereik
tų jiems ir Lietuvos.”

Per birželio mėnesį Lietu
vos geležifikfelių valdyba ga
vo pajamų 26.340.358 auksi
nų.

*
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•‘DARBINI N K ŠK S” 
(The WonKEa) ; j

TBz Lithuanian S?v-Wxexx.t Pins.

DANIAN tt. C. ABSOCIATIOS Of

nėję dirvoje laimėti.”
Toliau Lietuva nurodo, 

kad “mums, kurie savo vi
suomenei ir valstybinei kū
rybai teturime nekokius ru
sų ar lenkų arba sustingu
sius prūsų pavyzdžius, kiek 
dar reiktų iš Amerikos gy
venimo pasisavinti naujos,, 
sveikos, gyvos, energingos 
visuomenės kultūros, kiek 
dar iš jos pasimokyti! Ne
abejojame, jog ir mokysi
mės, ypačiai musų išeiviams 
čia tarpininkaujant”

nieko.
Žmonių pakilimo ir kultū

ros laipsnį lengviausia pa
žinti iš to, kokius didvy 
rims jie garbina.
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Praėjusios savaitės laik
raščiai pranęša liūdną žinią

L D. S. Reikalai.
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visiems 6-tos kp. nariams ir na
rėms. Eidama fin. rašt. pareigas 
per 6 metus, buvau gerai susipa
žinus su visais nariais, teipgi ir 
su LDS. organizacija. Liūdna 
man buvo toji valanda, kurioje 
turėjau atsisveikint su LDS. 6 kp. 
Širdis man plyšo iš gailesčio, nes 
abai buvau pamylėjus LDS. ir dėl 

jos dirbau su atsidavimu.
Sudiev Hartfordo visoms drau

gijoms prie kurią aš priklausiau: 
Moterą Sąjungai, Šv. Elzbietos 
dr-jai, L. Vyčiams, S. L. R. K. A. 
89 kp. ir Marijos'Vaikeliams. Ant 
galę sudiev visiems broliams ir se
sutėms hartfordiečiams, jau dau
giau su jumis nedalyvausiu jūsą 
veikimuose ir susirinkimuose.

Su gilia pagarba, 
Jūsų —

Paulina Geležiutč.

sukėlė tiek žingeidumo jau-1 
nuomenėje, nežinau, nes ne
turėjau progos aš su ja gy
venti.

Tuodu Šerno veikalu gi
liai prigijo mano mintin. 

kad Afriką permainė savoj Kiti jo veikalai nors indo- 
nusistatymą link Rusijos. mūs tiek jau inspūdžio ne

išeina, kad ar šiaip padarė, tečiaus tai buvo ne 
taip dalyką imsi, laisvama-] jo kaltė, bet mano, nes juos 
niai čia pasirodė bobkūl-J skaityti teko tada, kada jau 

buvau juos praaugęs.
Nemaža svarbos, tiesa tik 

bėgančiosios svarbos, turėjo 
jo publicistiškieji - raštai. 
Pasaulio politiką jis gerokai 
suprato. Per daug metų sa
vo savaitinėje peržvalgoje 
“Lietuvoje,” kurios jis bu
vo redaktoriumi, dabai vy
kusiai, populiariškai apra
šydavo svarbesnius nuoti- 
kius. Nevienas jaunesnių
jų redaktorių mokinos iš jo 
pasaulinės politikos. Jis 
stebėtinai mokėdavo išlaiky
ti lygsvarą savo politiškose 
peržvalgose.

Jau buvau gerai su jo 
veikalais susipažinęs, kaip 
atskiromis knygomis, taip ir 
“Lietuvos” straipsniais, kai 
man teko jį asmeniškai su
tikti.

Įsivaizdindavau aš jį di
deliu,' barzdotu vyru, pilnu 
puikybės, pasigyrimų. Ir 
koks mano buvo nusistebėji
mas pamatyti sunykusį, pa
džiūvusi, šiek-tiek nervingą 
senelį, be jokių gudrumų, be 
išdidumo. Nenorėjau tikė
ti, kad būtų tas pats Šernas, 
apie kuri tiek daug žinojau 
iš jo raštu. Tečiau buvo tas 
pats. Buvo tai tikras Šer
nas, žmogus, ne išspajota 
kokia esybė. O, kaip daž
nai atsitinka, kad žmogaus 
darbų, negalima saikuoti 
žmogaus išvaizda!

Paprastai yra, jog gerie
ji populiarizatoriai nėra 
kritikingi žmonės. Nebuvo 
kritikingas ir Šernas. Vi
suomet, ypatingai pastarai
siais metais, jis buvo intek- 
mėje savo artimųjų draugiu 
1914-m. kuomet buvo rengia
mas Visuotinas Amerikos 
Lietuvių Seimas Chicagoje, 
atsišaukime dėl seimo rengi
mo Šernas netik pritaria, 
bet ir padeda savo parašą. 
Tečiau vos tik “draugai,” 
kurie buvo to seimo šauki
mui primingi, prie jo pri
ėjo, Šerno nuomonės persi
keitė ir‘jis tampa tam sei
mui priešingas. Paskuti
niais keliariais metais, po to, 
kaip apgaulingai iš “Lietu
vos” redakcijos tapo atleis
tas, jis iš tų savo draugų 
vien tik ir gyveno. Vargin
gas tai buvo gyvenimas. 
Vargingos senelio paskuti
nės dienos mums primena 
labai nemalonią tiesą, jog iš 
lietuvių visuomenės rašti
ninkas mažai ko tegali tikė
tis. Kol dirbi, gerai, visi 
tavę giria, negali dirbti, jei 
gali terbas vilkti, eik šunų 
lodyti; negali, — mirk!

Mirė Šernas F Amžiną jam 
atilsį! Bet to neužtenka. 
Šernas buvo netik žmogus ir

si sveikiname gerb. atstovą 
Čarneckį su gavimu pripa
žinimo, o laisvamaniai po 
nemalonaus įspūdžio atsi 
peikėję, sako, kad Ameri
ka pripažino Lietuvą dėlto,

PASITENKINO ' 
DOVANA.

Už prirašinėjimą narių 
prie LDS. J. Puodžius gavo 
puikią dovaną nuo L. D. S. 
Centro. Štai kaip jis pats 
apie tą dovanu rašo.:

“Gterb. LDS. Centro Valdyba: 
“Fontaninę plunksną gavau, 

širdingai ačiū. Su tokia plun
ksna ir mažai mokantis gali 
puikiai rašyti, kaip didžiausias 
raštininkas. Raštas atrodo pui
kiai ir.popieros juodyta neap- 
laisto.

“Todėl vėlinu kiekvienam L. 
D. S. nariui įsigyti tokią plun
ksną už prirašymą naują na
rią arba nusipirkti iš ‘Darbi
ninko’ krautuvės.

“Aš pasižadu nuo dabar dar 
uoliau darbuotis mūsą bran
gios organizacijos labui.

“Su tikra pagarba,
“ J. Pundžius,

“Montreal, Canada.”
L. D. S. Centro Raštine 

ragina ir kitus narius pasi
darbuoti ir įsigyti puikią 
dovaną fontaninę plunksną 
visiškai dykai.

Socijalistų ir laisvama 
nių laikraščiai suskato ui 
kinti registracijos įstatymą, 
kraipyti jį ir agituoti prieš• • «•
“Naujienos” beniekinda- 

mos Lietuvos piliečių regis
tracijos įstatymą sušunka: 
“Tai ve kokį ‘prezentą’ a 
turėjo amerikiečiai iš Lietu-] apie mirtį a. a. Juozo Ado

maičio, lietuviškai visuome
nei gerai žinomojo šerno. 
(Mirė 5 d. rugpj. 1922).

Įsisuko giltinė į mūsų ra
šytojų silpnas eiles, veda ji 
į nežinomąjį svietą vieną po

—“ i vos valdžios. Jie rūpinosi,
Prieš tris metus geležiu- d»rt»vosi, tad Lietuva

v* • 1 • J ** *keliečių ir kaikurių kitų 
pramonės darbininkų unijų

“•T"
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Jonas J. Romanas uždary- j puslapių. Per visą laiką ne- 
tame laiške atsiuntė “Dar
bininkui” Lietuvos keturis 
dienraščius — “Lteiavą,” 
“Eotsvf,” “Lietuvos Ži
nios” ir “ Tėvynės BaLsą’' 
liepos 30 d. Tuose laikraš-lną pasisekimą, 
čuose išlietas lietuvių džiau-l 
gsmas dėl gavimo Lietuvai 
Amerikos pripažinimo.

Laisvė rašo, kad gavimo] 
'Amerikos pripažinimo Lie-į 
tuvai diena yra viena di-į 
džiulių Lietuvių Tautos 
Dienų. .j

Pirmutinė Didžiulė Diena’ 
buvo Vilniaus Seimas 1905 
m., antra Didžiulė Diena 1 užsilaiko dėlto, kad turi la- 
Lietuvių Seimas Petrograde I bai daug skaitytojų. O tie 
1917 m., trečia Vilniaus į 
Konferencija 1917 m. Ket-J 
virtoji — St. Seimo susirin-l 
kirnas 1920 m. ir pagalios] 
penktoji Amerikos pripaži-\ 
nimo diena.

Be kitko Laisvė rašo"!
■ “Amerikos liuosybių žvai
gždėtas takas rodys kelią iri 
Lietuvos valstybei ir josios įtino panašiu būdu, 
piliečių širdyse žadins dė
kingumo jausmus savo pra-lri prietelių, kurie darbavo- 
kilniai Rėmėjai.” Įsi ir rinko naujus skaityto-

Paskui atiduodama pa-| jus be komišino. i

garba Amerikos lietuviams! Pastaruoju Laiku uolu- 
už pasidarbavimą dėl Lie-Imas remti “Darbininką” 
tuvos pripažinimo. j sumažėjo. Tas pasidarė dėl

Liberalų 'dienraštis Lietu-Ine vienos priežasties. Nuo 
vos Žinios savo apsidžiaugi-1 ateinančio rudens, po L. D., 
mą pripažinimu baigia ši-Į S. seimo tas darbas turi ne- 
taip:" įtik atsinaujinti, o ir išsi-

“Dabartinis laimėjimas P1^iki told° uolumo kokio 
lai pastiprina mūsų dvasiai nebuvo tarp^Ameri- 
ir lai dar labiau suglaudžia] 
tautos norus į vieną didelį 
Didžios Lietuvos norą.” O 
tas Didžios Lietuvos noras 
“turėti didžią viso Nemuno 
Lietuvą su Vilnium ir Klai
pėda.” ..a

“Tėvynės Balse” A. Sme
tona nurodo, kaip Alijantai 
kainavo Lietuvą nepripaži
nimu ir pagalios ultimato 
forma pasiūlė pripažinimą 
su sąlyga, kad užrištomis 
akimis įsileistūme Lietuvos 
vidurin, Nemunan, spėja
mus svečius lenkus, dargi 
nežinant kieno naudai bus 
išspręstas Vilnius ir Klai
pėda. Ir tokioje sprendžia
moje valandoje ateina Ame
rikos pripažinimas be jokių\ 
sąlygų. Tuomi Amerika pa
lengvinu Lietuvai staytis 
prie alijautus Vilniaus in 
Klaipėdos klausime. J

Lietuvos oficiozas Llduva 
ra#°> Amerikos pripaži
nimas įvyko tik po ilgo, ati
daus kropštaus tyrinėjimo, 
o dabar “Amerikos pareiš
kimas be abejo, palengvins 
mums mūsų bylą tarptauti-

t

DIENA. •t 4i :l
tapo įsteigtas darbininkų sa 
vairinis laikraštis vardu

Jis" tėra keturių\Ldbor.

MUK

pataptų nepriklausoma vals
tybė; jie ėjo jai į pagelbą 
kiekvienoje bedoje. O Lie
tuvos valdžia, vos atsistoju
si ant kojų, jau kėsinasi už-] kitam. Nesenai palydėjome 

dėti jiems pančius!” | Žemaitę, vieną geriausiųjų

Laisvamanių Susivieniji-J mūsų apysakininkių, šiomis 
mo organas “Tėvynė” apie 
tą įstatymą šitaip rašo':

“Didesnį absurdą ir skau- 
desnį paniekinimą Amerikos 
lietuviams, kurie visomis iš
galėmis rėmė Lietuvos re
spubliką, vargu kas kitas 
galėtų sugalvoti, apart kle
rikalų partijos lyderių.”

Taigi tai matote koks

turėjo nei vienos eilutes 
skelbimų. Prenumeratos 
kaina $2 metams, atskiras i 
numeris 5c.

Laikraštis turėjo stebėti-’ 
Darbinin

kai rengė vąjų Vajus gauti; 
naujų skaitytojų savo laik
raščiui. Dabar tas laikraš
tis turi 400.000 su viršum, 
skaitytojų. Iki spalio 1 die- dantų griežimas kilo tarp 
nis tikisi turėti pusę milijo-5 į' ' . • .
no skaitytojų. Paskui va
rysią, kad turėti 1.000.000 
skaitytojų. \

\ Tas laikraštis verčiasi ir-

skaitytojai ingijami be da
vimo agentams komišino, 
nes naujus skaitytojus ieško 
patys darbininkai neimdami 
nei eento komišino.

Per vieną mėnesį tas laik
raštis gauna apie 50.000 nau
jų skaitytojų.

‘.‘Darbininkas” prasipla- 
Ir 

“Darbininkas” turėjo ir tu-

kos lietuvių. Šiemet nuo L. 
D. S. seimo “Darbininkui” 
turi prasidėti nauja gadynė. 
Visi negerumai, visos kliū
tys, • trukdžiusios “Darbi
ninko”. tiujojfmą, turi būti 
prašalintos. “Darbininkas” 
turi platintis ir bujotų kaip 
viršuje minėtas laikraštis 
Ldbor.-

LAISVAMANIŲ DID
VYRIAI.

dienomis netekome Šerno, 
gabiausio mūsų populiariza- 
toriaus. Miršta mūsų senie
ji rašytojai, jie jau atsigy- 
veno, atsidirbo, palieka sa
vo vietas jaunesniems, savo 
mokiniams vesti jų pradėtą
jį darbą.

Šernas nors ir universite
te mokinęsis, mokslininku 
tikroje to žodžio prasmėje 

bebonių 4 lietuvių, kuomet j nebuvo. Jis buvo amatoriu, 
Lietuvos valdžia labai pasi- — mylėtoju C—
vėlinusi pritaikė lygybės Į mokslų. Lietuviams jis kai- 

 

principą visiems savo pilie- j po amatorius ' buvo daug 
čiams svetur. naudingesnis, neg moksli-

Uolieji lietuviai nuo senai] ninkas specijalistas. Pasta- 

 

nerimavo ir akino Lietuvos | rojo veikalais naudojas pa
valdžią griebtis priemonių, | prastai labai mažas žmonių 

 

kad spustelėjus bebonius ir | būrelis, Šerno-gi raštais nau- 

 

besityčiojančius iš Lietuvos j dojas didesnioji dalis skai- 

 

rėmėjų. Buvo patariama j tančios lietuviškos visuome- 
beboniams uždėti specijalę | nes. KIr kas svarbiausia, toji 
mokestį grįžtant į Lietuvą. 
Vileišis, būdamas atstovu, 
užtaravo bebonius, jis žino
jo, kad bonų pirkėjai yra 
daugiausia katalikai, o viso
kios rūšies laisvamaniai išsi
sukinėja nuo Lietuvos rėmi
mo.

Dabar visi turės mokėti 
nustatytą mokestį. Protes
tuoti čia turėtų teisės tik tu
rintieji bonus ir turintieji 
aukavimo liūdymus. Gali
ma sakyti, kodėl beboniams 
neuždedama didesnė mokes
tis.

Bet pirkusieji bonus ir au
kavusieji vargu kels protes
tą. Jie mielai sutiks savo 
bonų kuponais užsimokėti 
pilietystės mokesčius ir 
juoksis žiūrėdami į apmau
do apimtus slekerius, kurie 
iš kailio neriasi, kad turi 
prisidėti prie Lietuvos rėmi
mo.

Je, slekeriams gerieji lai
kai baigiasi.

mylėtoju gamtiškųjų

NEPAMIRŠO.
LDS. kuopos nepamiršo 

savo užduoties ir aukos už 
pasiųstas knygas Lietuvon 
dar vis plaukia. Tikimės, 
kad iki seimui visos išpildys 
savo užduotį. Štai šiomis 
dienomis prisiuntė L. D. S. 
4 kuopa Atliol, Mass. $5.00 ir 
LDS. 22 kuopa iš Brighton, 
Mass. $10.00. Iš kuopos iž
do $5.00 ir šie nariai aukuo- 
jop: po $1.00 L. Jankauskas, 
M. Klovienė; po 50c. J. Rau- 
deliūnas, K. Bingelis, A. 
Kuprevičia, B. Ajauskas, O. 
Jakutienė, O. Šaulaitė.

Kun. J. Čaplikas, Provi- 
dence’o lietuvių klebonas pa
klojo $2.00.

Visiems aukuoto j ams
reiškiame širdingą ačiū.

t •
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Sudiev broliai darbiniskai ir se
sutės darbininkės. Laikau sau už 
garbę, kad esu narė tokios prakil
nios organizacijos, kaip L. Darbi
ninką Sąjunga. Broliai ir sesu
tės, šiandie sėdu laivan “Maure- 
tania” ir plaukiu per platąjį At- 
lantiką į brangią Tėvynę Lietuvą. 
Broliai ir sesutėj, norsypatoje at
siskiriu nuo jūs, bet dvasioje pa
silieku su jumis ant visados. Ski
riuosi su LDS. organizacija, bet su 
“Darbininku” jokiu būdu nega
liu persiskirti. Važiuoju aš į Lie
tuvą, važiuoja su manim ir “Dar
bininkas. ’ ’ Malonu man l>us ka
da jis manę lankys esančią ir Lie
tuvoje. O aš iš savo puses steng
siuosi nors retkarčiais parašyti iš 
Lietuvos apie darbininką padėji
mą Lietuvoje.

Baigdama, tariu sudiev M. 
Kerbeliui, “Darb.” adm., Pranui 
Gudui, redakt. A. F. Kneižiui, L. 
D. S. Centro rašt. p-niai A. Knei- 
žienei ir visai LDS. Centro valdy
bai ir visam “Darbininko” šta
bui. Tariu širdingai ačiū centrui 
už tokį grąžą paliudymą, kurį 
man suteikė ir už gražią dovanė
lę fontaninę plunksną .

Taip-gi tariu paskutinį sudiev 
LDS. Conn. apskričiui ir to apskr. 
valdybai ir visoms Conn. apskri
čio kuopoms. Būdama minėto ap
skričio iždininke per kelius me
tus, turėjau progą susipažinti su 
Conn. apskr. visoms kuopoms ir 
darbuotis dėl organizacijos labo. 
Ant galo tariu paskutisį žodį su
diev Hartfordo LDS. 6-tai kuopai, 
josios dv. vad. gerb. kun. J. J. 
Ambotui, kun. A. A. Vaškeliui ir

 • - -i
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Nuo rugsėjo 5 d. š. m. j 
da didžiąją organizaiją 
kartu su A. L. R. K. Federadjt 
kongresu.

L. D. S. Seimui skirta dvi die
ni: rugsSjo 7 ir 8 d. d. š. m.

L. D. S. kuopos suskubkite sos 
šaukti susirinkimus ir juose pri- 
ruoškite gerą įnešimą, sumany
mą ir išrinkite gerus ir sumanin
gus delegatus.

Būtą labai gerai, kad bent 
svarbesnieji įnešimai ir sumany
mai apskri&ą, kuopą ir narią 
dar prieš seimą tilptą organe 
“Darbininke.”

Tuomet seimas daug pasekmių- 
giau eitą, susitaupytą daug bran
gaus laiko, kurį delegatai sunau
dotą tinkamesniam išrišimui svar
biausią dalyką, kurią be abejo 
atsiras daug.

Tegul neatsilieka ne viena £. 
D. 8. kuopa, kuri į šią metą sei
mą neprisiąstą savo atstovo. Jei 
jau daugiau neišgalėtą, tai bent 
vieną, nes šią metą Seimas įvyks 
L. D. S. sostinėje So. Boston, 
Mass. Atvažiavę delegatai ne- 
vien, kad turės progą dalyvaut 
svarbiąją organizaciją seimuose, 
bet taipgi pamatys LDS. namą, 
pufldai įrengtą modernišką spaus
tuvę ir tt.

Pirm M. Abrafinskas, 
Sekr. A. f. Kneižys.

skaitančioji visuomenė Šer
no raštus suprato geriau neg 
kitų mūsų rašytojų. Jo 
lengvas stylius, nebloga kal
ba ir sunkesnius mokslo da
lykus • padarydavo lengvai 
suprantamais.

Kai asmeniškai man teko 
susipažinti su Šerno raštais 
bus jau viršum dvidešimties 
metų. Buvo tai pirmoji lai
da jo “Geografijos.” Ga
vau aš tą knygą tik porai 
dienų rudeniop — rugius sė
jant. Išsiuntė manę tėvas 
rugių akėti. Išeidamas lau
kan tėvui nei kitiems nema
tant — pavojinga buvo tada 
lietuvišką'knygą kam nors 
rodyti — pasiėmiau aš tą 
knygą su savim ir dabar dar 
gerai atsimenu kad sugrįžau 
namon nei varsto neužakė- 
jęs — visą laiką praleidau 
beskaitydamas. Tiek joje 
indomyBių, tiek įvairybių, 
jog pradėjus skaityti nebu
vo tokios vietos, kur susto
ti. Į tą patį veikalą aš pats 
dabar kitaip žiūriu. Skai
tydamas dabar randu jame 
daug ir netobulumų ir trū
kumų, tečiau aš lenkiu savo 
galvą prieš jos autorių už 
tai kad jis paprastam kaimo 
pusberniukui atvėrė akis į 
platesnįjį pasaulį! / ~

Gal nei viena letuviška) rašytojas, jis buvo pionie- 

 

knyga nesuteikė tiek šnekų Irius mūsą moksliškoje lite- 
vakarais apie įvairius dan-įratūroje. Paliko jis daug 
giškus kūnus kįe^ Šerno | savo 'auklėtųjų, kurie, kaip 

 

veikalas “Apie žemę ir Ki-jir aš,. sėmė pirmąsias žinias 

 

tus Svietus.” Nežinau kaip] gamtos ir pilitikos paslapčių 

 

kur, bet mes * kaimiečiai iš jo raštą. Mes turime žiū- 
skąrtyd^voine į tą ' veiksią rėti, kad pionieriaus pradė- 
žiemos vakarais, ginčydavo- tieji darbai būtų neapleistų 
mes dėl Grižo ratų, sietino!bet varomi toliau, gerinami, 
kartais iki antrųjų

LAISVAMANIŲ ;
NUOSEKLUMAS.Laisvamaniai atsidžiaugti 

negali gavę naują didvyrį. 
Sveikina jį, giria jį, vaini
kuoją jį. Km tuo laisvama
nių nauju didvyriu yra! 
Na-gi kun. Krasniek&s, tas 
kurs iš antio gale pasižyme- 

maniai į didvyrius aprinko Girdi Lietuvos pri; 
kun. Krasnicką UŽ tai, kad 
jis WaakjMg|oBe paskolos- vęs gerai pastatytas ir girdi 
stočių suvažiavime labai ne- 
kurūriškai pasi^atū prr-š
Lietuvos piliečių registraci- gautas. Girdi Čarneckis pa
te , # r 1

Nepavydime laisvama
niams nei Vanago” “

jo Cambridge luje. Laisva

Seniau, kol Amerika Lie
tuvos nebuvo pripažinusi, 
tai laisvamaniai dergė gerb. 
atstovą Čarneckį ir prikai
šiojo būk jis nesirūpinąs ga
vimu pripažinimo Lietuvai 

•’ipažinimo 
klausimas prie Vileišio bu-

jei Vileišis būtų pabuvęs ir 
pripažinimas būt-’

gadinęs reikalą.
Tąip laisvamaniams tie-

____ __________ re- tiurnojant Lietuva Ameri- _ _
daktoriaus” nei kun. Kraa- kos tampa pripažinta. Vi- ir daugiau raštų, bet ar jie tiek daug, ypatingai šiais

M.
Valiau atsirado toje srityje

laikais, kada'visos tautinės 
jėgos turi būti intemptos, 
kad išlaikyti ingytąjį‘vardą 
neprigulmingos Lietuvos. 
NepriguJLmybė nieko nereiš
kia miegančiai tautai, ji tu
ri būti gąyva, veikli. O 
veiklumas teapsireiškia tik 
nuveiktais, pozityviais dar
bais. O pozityviškesnio ir 
tautai naudingesnio darbo 
nėra, ypatingai šiais lai
kais, už tą darbą, kurį ga
lima atlikti gamtos mokslų 
srityje, toje pačioje srityje 
kurioje dirbo a. a. Juozas A- 
domaitis — L. Šernas. Bus 
žmonių, kurie jo gyvenimą 
aprašys, girs už jo nuveik
tus darbus'tokiose sunkiose 
aplinkybėse,x bet bus labai

Apie Liudvinavą žiemi
niai javai buvo geri, vasarom 
jus pusėtinas, šieno nedaug, 
bulvės nekokios.

džių. i Mokytojaus mirtis turi ska
1.^ je kinti mus prie darbo, kurio blausiai laukia.

Liepos 7 d. Dubių kaime
Antnemunio vai. mažažemio 
Prano Žukausko perkūnija 

mažai, kurie nuveiks tiek 'sudegino visas triobas. 
daug pozityviškojo darbo, --------------
kiek a. a. Juozas nuveikė, o Švėkšnos parai --'ši
to lietuviškoji visuomenė la- leidimas. Keliai blogi, t il

tai sugr. ivę, kelrodžių visai 
M—a. nėra. .

Y*



/

/

Į

I

I*

f

3

«

DKHEININKSS t

KAS GIRDU LIETUVIŲ KOUONUOSE.
- ■

NEWARK, N. J

Newarkiečiains demosstracija 
puikiai nusisekė.

Iš priežasties Amerikos de jure, 
Lietuvos pripažinimų, Nevarko 
lietuviai, rugpjūčio 6-tą d. š. m. 
buvo surengę didelę demonstraei- 
ją — parodavimą. Parodavimas 
prasidėjo 3-čią vai; po pietų ir bai
gėsi 7 ;30 vai. vakare. Paroda
vimą visais žvilgsniais galima 
skaityti pilnai unsisekusiu taip, 
kad iš kitų’miestų pribuvę svečiai 
ir prisižiūrėję newarkiečių de
monstravimu pasakė: “Jei kas 

x.- nori gražiai parodavimą sureng- 
/

visi lig'vienam sustojo ir estuzi-Į 
jastiškai griausmingu balsu susu-1 
ko tris kartus valio!.. Be ta dari 
svetainėj teipgi šv. Cecilijos cho-| 
ras sudainavo Lietuvos ir Ameri-! 
kos imnus, “Jau Slavai Sukilo,”! 
“Lietuviai esame mes gimę“ ir] 
parodavime choristai ir pašalie
čiai nešė ilgą keletes sieksnių 
Lietuvos vėliavą.

Newarke parodavimo nerengė] 
jokios partios, bet visi Newarko 
lietuviai. Žinoma, parodos ren
gime vadovavo Newarko Bonų 
pardavimo Stotis, bet Netvarko) 
L. B. P. Stotis yra bepartyvė ir1 
išskiriant bolševikus, visi išvieno 
Stotyje dirba Lietuvos darbą.

V—is.

u

ti, turi atvažiuoti į Newarką ir 
prisižiūrėti į jų surengtas paro
das. ’ ’ Parodavime dalyvavo: vy
rai, moterys, merginos, mergai
tės ir vaikai, skaitliuje virš 3000.

Pirmučiausia ėjo vyriausis mar
šalka — parodos rengimo pirmi
ninkas p. K. Vaškas-Vaškevičius 
ir kiti komisijos nariai. Po jų se
kė “Geležinio Vilko” divizija su
daryta iš jaunų vaikučių. Pas
kum “Geležinio Vilko*’ diviziją 
maršavo keli šimtai jaunų mergai- 
čių apsirėdžiusių geltonoms, ža
lioms ir raudonoms dresėms reiš
kiančioms Lietuvos vėliavą. Mer
gaičių dailus maršavimas, ramus,, 
mandagus, priderantis parodos 
maršavime užsilaikymas visų akį 
traukė savespe ir tai drąsiai gali
ma sakyti, kad tai buvo tikras 
Newarko lietuvių demonstracijos 
papuošalas.

Gal nemažiaus puošė parodą ir 
keletas šimtų moterių dailiai pa
sirėdžiusių. Moterys visos buvo 
pasirėdę baltai su raudonom, bal
tom ir mėlinom kepurėm ant galv 
vų, kas reiškia Amerikos vėliavą. 
Jų maršalkos, kurių nemažai bu
vo, visos buvo dailiai pasirėdę A- 
merikos vėliavoms, kas darė į žiū
rėtojus labai puikų įspūdį. Bu
vo teiposgi nemažai puikiai pa
rengtų vežimų.

Keturi vežimai Jtiuvo puikiausia 
išrėdyti ir kiekvienas vaizdino sa
vo reikšmę. Parodą sekė visa ei
lė, apie virš šimtą gražiausiai iš
puoštų automobilių lietuvių jr a- 
merikonų apkaišyta vėliavomis.

Nuo lietuvių bažnyčios, apsukus 
keletą gatvių, didžiausia Newarko 
Broad gatve numaršavo į Milita- 
ry Park, kur buvo prakalbos. Be
nams užgriežus Amerikos imną, 
šv. Cecilijos choras padainavo 
Lietuvos ir Amerikos imnus, po to 
sekė prakalbos. Lietuviškai kar
štą ir labai jausmingą prakalbą 
pasakė “Garso” redaktorius L. 
Šimutis. Šimučiui kalbant, labai 
tankiai publika jo kalbą pertrau
kė teikdama jam aplodismentus 
garsiu, trukšmingu plojimu. Die
na buvo graži ir. publika, kurios 
buvo apie 5000-6000, susirinko pa
veju taip, kad kiekvieną kalbėto- 
jaus žodį aiškiai buvo galima gir-

. dėti.
Po Šimučio kalbėjo Dr. Charles 

V. Craster, kuris atstovavo New- 
arko miesto majorą Breidenbach. 
Dr. C. V. Chaster kalbėjo angliš
kai, ir yabai prielankia lietuviams 
kalba. Tarp kitko kalbėdamas 
per kelias sykius apie Amerikos 
pripažinimą pabriežė, kad Suvie
nytų Valstijų pripažinimas Lie
tuvos de jure t. y. atsimokėjįmas 
Lietuvai už tą ką Kosciuška davė 
Amerikai. Toliaus dar kalbėjo 
angliškai Morris Gordon ~ moks- reikšti savo dėkingumą šios šalies 
leivis lietuvio žydo sūnus ir adv. ' 
Simon Griffinger. Po prakalbų 
visi parodininkai atmaršavo į 
Lietuvių Svetainę, kur vėl tęsėsi 
prakalbos, dainos ir rezoliucijos 
priimamos.

Svetainėj vėl kalbėjo gerb. L. , 
Šimutis ir Gordonas. Po Šimučio 
prakalbos, sutarta ir perskaičius 
priimta pasiųsti pasveikinimai. 
Lietuvos St. Seimui, Lietuvos val
džiai, Lietuvos Atstovui Ameri
koje tferb. ¥. Čarneckiui, S. V.‘ 
prezidentui Hardingui, sekreto
riui Charles E. Hughes ir proceso
riui Harold H. Benderiai.

Perskaičius pasveikinimo teks
tus, Lietuvos St. Seimui ir Ame
rikos atstovui V. CarnecĮdui už 
jo gražų ir visur taktingą pasidar
bavimą, visa publika, kurios bu
vo pilnutėlė Lietuvių Svetainė,'

BROOKLYN, N. Y.

Brooklyno lietuviai katalikai y- Į 
ra labai gerame ūpe. Ypatingai 
viskas gerai pasitaisė jų laimėji-1 
mu, Lietuvos de jure pripažini-l 
mo manifestacijoje. Laisvama- Į 
niai kremta sau pirštus ir mėginai 
ieškoti būdus, kad katalikų vei
kimą kaip nors visuomenės akyse 
pažeminti. Bet nors jie ir knisa
si po savo senovės prietarus, ieš-1 
ko visokių nebūtų daiktų, bet su
randa tik tokius atsitikimus, ku
rie jau visuomenei žinomi ir prie 
kurių laisvamaniai yra kuom nors 
prisidėję.

Laisvamaniai labai pyksta ast 
naudai. Tą savo pyktį parodė kad) 
naudai. Tą savo pykt parodė kad 
ir prieš pereitą lietuvių manifes
taciją. v Rengimui manifestacijos 
buvo šaukta susirinkimuosna visi 
lietuviai be skirtumo; buvo pra
šyta yisų“ laikraščių tą manifesta
ciją garsinti. Ir štai kaip jie tam 
pritarė: Jų laikraščių vedėjai ne 
tik kad jau nedalyvavo susirinki
muose, bet net tingėjo, geriau sa
kant ignoravo patį parodavimą. 
Jų laikraščių skiltyse tilpo tik 
trumpas nuo direktorijato laiške
lis. Gi patys redaktoriai, savo pa
stabose parašė sieksninius straips
nius, peikdami ir niekindami Lie
tuvos atstovą už jo Lietuvos de 
jure pripažinimo reikalais pasi
darbavimą. Skaitant vietos lais
vamanių šlamštus aišku darosi, 
kad laisvamaniai ir jiems lygūs 
plauko lietuviai, nenorėjo, kad 
Lietuva būtų pripažinta. Jų no
ru buvo man rodosi, kad Lietu
va pasiliktų ar lenkų ar rusų glo
boje, 
sako, 
prieš 
keno

Tokios tai naujienos.
kad katalikai girdėdami tokius 
laisvamanių lojimus, dar daugiau 
sustiprės ir visi kaip vienas stos 
darban Lietuvos naudai.

Girdėjau, kad gerb. Šimučių 
šeimyna susilaukė naujo svečio — 
sūnaus. Motina ir sūnus esą svei
ki. Linkėtina naujam Lietuvos 
piliečiui kuogeriausio augimo ir 
sveikatos.

kad jas priimtų. Tuoj iš publikos 
kilo klausimas keno\vardu norite 
siųsti tas rezoliucijas,' nes sako 
yra rengiama nedėlioj viešas susi
rinkimas su tuom pačiu tikslu. Pa
sirodė, kad jie nori pasiųsti visų 
Clevelando lietuvių vardu. Tada 
kilo lermas ir diskusijos teip kad 
net patys prisipažino būk jie esą 
dar nesubrendę ir lošia rolę ma
žų vaikų pažemindami patys sa
ve. Tarpe to lėtino pašoka okulis
tas J. Šemoliūnas ir sakę: “Jūs 
visi niekur nematot kaip tiktai že
mai, o į viršų tai aš tiktai vienas 
matau.” Tada leista ant balsą, 
bet nei vienas rankos nekelia ir 
vėl diskusijos, taip kad net iš sep
tinto sykio pakėlė 13 rankų už. 
Bet parieš nebuvo leista balsuoti. 
Tokiu būdu buvo pervarytos visos 

14 rezoliucijos. Bet paskutinė re
zoliucija, kuri reikalauja kad per
mainyti gerb. Lietuvos atstovą ir 
visą atstovybės personalą, tai bu
vo kritiškiausia, nes kilo klausi
mas dėl kokios priežasties reika
laujat permainyti ir keno vardu 
jūs to reikalaujate. Pasirodė, 
kad jie tikro prirodymo neturėjo. 
“Dirvos” Karpavičiukas atsisto
jęs aiškino, kad girdi dabartinis 
atstovas nežiūri mūs partijos, tik
tai klerikalų ir už tai niekas neno
ri pirkti paskolos boną. Po to
kio “milžino” paaiškinimo, tuoj 
pusė susirinkusią išėjo iš svetai
nės. Liko vieni sandariečiai. J.
Šemoliūnas su nudribusiais aki
niais pradėjo kalbėti kad girdi 
reikią visiems susiprasti ir iš 
Lietuvos išvyti visas klerikaliz
mas ir paimti į savo rankas val
džią.

Nors jie ątvirai to nepa- 
bet būdami neapykantos 
katalikus pilni, nepaiso, 

globon patektų Lietuva.
Manau,

Brooklynietis.

CLEVELAND, OHlO.

“Piliečių” ta sandarokų ’ 
sorkės.> _ *

Suvienytam Valstijoms paskel
bus Lietuvos 'pripažinimų visi, 
kurie tiktai jaučias esą lietuviais, 
stengėsi kaip tinkamiausia iš-

Susirinkime buvęs

NASHUA, N. H.

Rugpj. 6 d. mes,surengėme di
delį apvaikščiojimą. Dalyvavo 
veik visos draugijos apart šv. Pet
ro ir Poyilo, nes tą draugystę pa
veržė nuo mūsų komunistai.

Dar pirmą sykį mes tepasirodč- 
me teip skaitlingai ir taip tvar
kiai svetimtaučiams.

Visuomet kaip tik visi susitarė
me, tai ir darbas atliktas parodo 
ko yra .veržas. Mūsų klebonas pa
garsino bažnyčioj, kad Amerika 
jau pripažino Lietuvą ir prašė vi
sų draugysčių rengties prie ap- 
vaikščiojimo 6 rugpj.

Nors šv. Kazimiero dr-joj ir bu
vo pakilęs pasipriešinimas, nes 
keletas socialistų nenorėjo daly
vauti, bet vienas narys patarė 
balsuoti kas už Lietuvą, o kas 
prieš Lietuvą. Ir tik 3 balsavo 
prieš Lietuvą, o salėj buvo apie 
300 žmonių.

Mes ne tik tuos, bet ir daugiau 
pažįstame Našliuos komunistus, 
bet tegul ir kiti išgirsta apie juos. 
Kas-gi yra tie Lietuvos priešai ? 
O-gi pirmininkas šv. Kazimiero, 
dr-jos ponaitis Mizara, kurs šįmet 
buvo padaręs uniją su paliokais ir 
uždėjo lietuvišką polską pekamę. 
Ragino vis pirkti šėrus, o už pu
sės metų prapuolė pekamė ir Še
rai ir žmonės nė cento negavo.

Antras tai Penkauskas, Lietu
vių Kooperacijos storo pardavė
jas ir Jurgis Petrauskas, biblis- 
tas.

Gražiausiai ir skaitlingiausiai 
Į pasirodė šv. Kazimiero dr-jos apie 
1400 narių gražia uniforma pasirė- 
I dę. £jo paskui beną, net malonu 
I buvo žiūrėti. Ėjo ir moterų dr-ja 
I šv. Onos apie 100 narių su benu. 

Marijos Vaikelių dr-ja, apie 300 
ypatų. Buvo parengti 3 trokai: 

Į vienas reiškė Liberty.
Miesto parke stud. B. Degėsis 

perstatė kalbėti kongresmoną E. 
Wasoną ir paskui Rastenį iš Bos
tono. Wason labai išgyrė lietu
vius už tokį gražų pasirodymą.

Manchesteriečiai irgi buvo at
vykę Nashuon apie 60 žmonių tro
ku. Jie leido mūsų vaikams va
žiuoti troku, o jie ėjo pėsti.

Daugiausiai pasidarbavo suren
gime šio didelio parodavimo T. 
Bakanauskas, Ona Bugailaitė, Ju- 
zė Endrekienė, S. Zapėnas, kun. 
Daniūnas, A. Degėsis ir S. Kudz-

vyriausybei. Neatsilikdami ele- Į 
velandieČiai nuo kitų kolionijų ir-1 
gi buvo sušaukti per gerb. kun. Į 
Vilkutaitį liepos 31 d. bažnytinei! I 
svetainėn, kad aptarus kaip būt 
tinkamiausia išreikšti savo dėkin
gumą.

Kad užbėgus už akių tikriems 
lietuviams, “Dirvos’’ redaktorėlis 
pasivadino Sandaros 18 kp. pirmi
ninką ir atlaikė privatišką susi
rinkimą. Nutaria pagaminti 4 
rezoliucijas ir Šaukia susirinkimą' 
ant 4 dienos rugpj. Reikalauja, 
kad jų visos rezoliucijos būtų pri
imtos. Pirmiausia Sandaros kuo- i 
pos* pirmininkas praneša tiksląJ 
susirinkimo ir pavadina “Dirvos” 
redaktorėlį perskaityti.’ Tas tuoj 
išsitraukia pundą popiergalių ir 
pradeda žuvies balsu‘giedoti. Re
zoliucijas pcrgiedojęs reikalauja,

M

MANO DŽIAUGSMAS.
Perskaitęs šiandien “Dar

bininke” Prekybos Bendro- 
: vės Sekretoriaus polemikos 

raštą — tikro džiaugsmo tu-Į 
t. rėjau. Vadinasi darbinin-l 

kai katalikai vėl turi savo 
organą. Uosio straipsneliai, 
kokios jie ten vortės nebūtų 
— tilpo “Darbininke” už 
dyką. Ui kai sekretorius 
bendrovės, stovinčios ant ka
pitalistinių pamatų, panorė
jo pasipešti su Uosiu ir sa
vo biznelį apginti, jisai tu
rėjo užsimokėti už vietą, ku
rioje^. dailiai aptvertas juo
dais rėmeliais galėjo mušties 
kiek patinkamas, rankoves) 
pasiraitojęs. Bravo, lai gj’- 
vuoja darbininkų laikraštis 
“Darbininkas.” Gaila, kad 
gerb. redaktorius neįsprau- 
dė į juodus rėmelius ir Bal
tarankio Proletaro straips
nių, nes ir šie būtų labjau 
tikę i pagarsinimų skyriip 
“Darbininkas” būtų kiek 
uždirbęs ir iš to baltarankio 
kritiko. Kvaišta tų kritiki! 
pretenzija eiti i darbininkų 
laikraščius ir 
darbininkams, 
ninku reikalai puikiai su
puola su bendrovių reika
lais.

Mes žinome, kad lietuviš
kus milijonierius galėtume! 
ant rankos pirštų suskaity-| 
ti. Bet mes žinome ir tai,| 
kad tarpe direktorių tų ben-1 
drovių —x kandidatų į mili
jonierius tiek ir tiek, kadi 
■mūsų bendrovės kapitalisti
niais pamatais paremtos, o| 
tie pamatai jau yra atgyve-| 
nę savo amžių. Gana jau! 
jie priveisė skriaudų ir nely-l 
gybių. Ir.bereikalo Balta-1 
rankis prikaišioja man nau-l 
j ūmo norus ‘ ‘ originalumo Į 
absurdus.” Ročdelio pijo-1 
nierių. pirmųjų tikrų kopė-1 
ratorių darbas prasidėjo ta-1 
da, kada nei Uosio nei Bal-1 
tarankio pasaulyje dar ne
būvi, nes 1844 metais. Judė
jimas išlaugo, išsišakojo po I 
visą pasaulį, o Baltarankis! 
dar ir ligšiol apie jį nieko 
besužinojo.

Dabar dėl p. J. E. Karoso 
kelių žodelių kun. F .'Keme
šiui. Uosis vos išskaitė tą 
priekaištą dėl kun. F. Kemė
šio pasipelnymo prie Žemės 
Banko, tuojau kreipėsi į 
kun. F. Kemešį su užklausi
mu ir gavo štai kokį paaiš
kinimą:, z 3

“p. J. E. Karosas iškelia] 
^aikštėn vieną iš mano gyveni-, 
ifio JįJaidų. Aš jos nesigiriu.) 
Man gaila, kad ją padariau ir 
aš noriu ją atitaisyti Aš radė
jau į Žemės Banką savo pinigą 
$250.00. Aš ir kitus inkalbinė- 
jau tai padaryti, nes aš pilniau
siai buvo pasitikėjęs kun. Jo
nu Žilium. Kad savo klaidą 
nors dalinai atitaisius, aš šio
mis dienomis pavedu ir atiduo
du visus savo L. Žemės Banko 
šėrus tūlai labdaringai įstaigai 
Kaune. Gal tos įstaigos vedė

jai suras tikrą būdą prisišauk
ti kun. Joną Žilių ir iš jo ko
kią nors satisfakciją gauti. 
Man tai nepasisekė? Aš tikiu, 
kad tuo savo žygiu aš bent da
linai atitaisysiu tą. papiktini
mą, kurį, aš, matyt, suteikiau 
p. J. E. Karosui ta gal kitiems 
savo draugams ir pažįsta
miems, stisirišdamas laikinai su

L. Žemės Banku.
Kun. P. Kemėfis.” I

Tuo kun. F. Kemėšio pa-Į 
aiškinimu, tikiu, pasiten-Į 
kins p. J. E. Karosas ir. visit 
kiti bendrovių mylėtojai Iš 
savo pusės, aš, žemiau pasi
rašęs, Uosis, anaiptol nerei-Į 
kalauju ir nelaukiu, kad pa-j 
našias išpažintis darytų ben- 

: drovių direktoriai Jei kas 
kokią klaidą yra padaręs, lAi 
atitaiso ją nors ir kuotyliau- 
siu būdu. Kun. F. Kemėšis 
viešai prabilo, matyt, dėlto, 
kad buvo viešai p. J. E. Ka
roso užkalbintas. Tiek tepa
sakęs savo kritikams, eisiu 
toliau gvildenti savo temos, j 

Uosis. ;

LIETUVIŠKA UŽEIGA. |
NANTASKET BEACH, graži 

vieta ir švarūs rūmai. Galima) 
praleisti linksmai laiką dėl jau
nuomenės ir vedusių porų, gali
ma parendavoti rūmus savaitei, 
dienai ar nakčiai Talp-gi galima 
gauti ant vietos visokių valgių ir 
saldžiu gėrymų. Arti vandens. 
Teipgi yra geras darias dėl au
tomobilių dykai.

. 24 Samoset Aven White Head Sta. 
Nantasket, Mass.
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IR MANO DŽIAUGSMAS.

ir inkaįbinėti
3, kad uLrbi-

v

Laike parodavimo buvo maty
tis gatvėse slankiojant nuliūdu
sius Lenino bernus ir' Žtiikovrskio 
tarnus. Tikri lietuviai džiaugėsi, 
o Išgamos nuliūdo. Mat priešingi 
Žmonės visad priešingai jaučiasi.

Miesto salėje kalbėjo P. Gudas

Uosis sako, kad mano raš
tas suteikė jam tikro džiaug
smo. Gi Uosio raštas teikia 
man dvigubą džiaugsmą. 
Pirmiausia džiaugiuos dėl
to, kad galėjau suteikti Uo
siui tikro džiaugsmo, o pas
kui džiaugiuos dėlto., kad 
mano raštas “Paaiškinimas 
Visiems” pasirodė taip pa-) 
matuotu ir įtikinančiu, kad 
Uosis nei ištolo nebandė jo 
sukritikuoti.

Pagalios džiaugiuos Uosio 
į sušukimu: ‘1 Bravo, lai gy- 
[vuoja darbininką laikraštis 
^Darbininkas’. ” Ir aš tą 
pat sakau. Tą pat pasakys 
visi ' “ Darbininko ’ ’ priete- 
liai. Taigi visi linksminki
mės ir džiaugkimės.

Jonas E- Karosas, 
Lietuvių Prekybos B-vės 

Sekretorius.

MINERSVLLLE, PA.
LDS. 90 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 27 d. rugpjūčio 5-tą vai. 
po pieų, bažnytinėj svetainėj.

Visi nariai malonėkite pribūti pas
kirtu laiku,, nes turime daug svarbių 
reikalų aptartu ' Taip-gi atsiveskite 
ir naujų narių.

TAMAQUA, PA.
LDS. 99 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 27 d. rugpj., tuojaus 
po sumai, bažnytinėje svetainėje, 307 
Pine Street. Visi nariai malonėsite 
pribūti, nes turime daug svarbiu rei
kalų aptarti. Taip-gi atsiveskite ir nau
jų narių. z

MONTREAL, CANADA.
LDS. 92 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 27 d. rugpj. paprastame 
ylaike, pobažnytlnėj svetainėj, 720 
Partheftais gat Visi nariai malonėki
te pribūti paskirtu laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Atsives
kite ir naujų narių.

• <. Valdyba.

NEW HAVEN, CONN.-
LDS. 28 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 27 d. rugpj., 1-mą 
vai. po pietų bažnytinėje svetainėje 
285 St Jqtin St Kviečiame visus na
rius ateiti. Talp-gi atsiveskite naujų 
narių.

“PAVASARĮ?”
Draugės ir Draugai!

Nors ęu jumis plačiomis 
jūromis atskirti esame, vie
nok mūsų, Lietuvos pavasa- 
rininkių. ir pavasarininkų, 
širdys nuolat su jumis. Mus 
gaivina bendri troškimai, 
bendros idėjos — Dievui ir 
Tėvynei.

Mes norime užtat su jumis 
kuodažniausiai pasitarti, pa
sikalbėtu O mūsų kalba tai 
mūsų laikraštis “Pavasa
ris.” Todėl, sesės ir broliai, 
išsirašykite mūsų “Pavasa
rį!”

“Pavasaris” jums tekai
nuos vienas -doleris metams.

“Pavasaris” jums atneš 
iš mylimos Jūsų Tėvynės 
Lietuvos brangių žinių ir 
kilnių, karštų Lietuvos jau- 

įnimo troškimų, idėjų.
“Pavasaris” jus ir mus 

padarys vieną Lietuvos du
krelių ir sūnų , šeimyną.

Tad, Draugės ir Drau
gai! siųskite po vieną dole
rį šiuo adresu:

LIETUVA. Kaunas, Ožeškie
nės g., 12 nr. “Pavasario” Admi- 
nistracijai.

ANT PAROAVIM
■ ARBA MAINO.

■ ■■ ■

Aš turiu tris farmas, • vienį 
prie kitos, susidedančia* virš 63C 
akerių žemės, kurios didžiuma že 

! yra dirbama, vienok yra; ui 
į tektinai miško ir ganyklos, kuri 
siekia didelį ežerą.

Yra treji būriai modernališkį 
namų, teip pat dauguma farmiS 
kų įrankių, ir viso kitko vien til 
gyvulių nėra.

Sodas virš trisdešimt akerių že 
mes, kuriame randasi visokių vai 
singų medžių, daugiausia obeli, 
kurios jya kpie dvyliką metų se 

Į numo. Paminėsiu, kad vien tikį 
sodo galima padaryti gerą gyva 

Į nimą.
Į Namai, kaip virš minėjau, yn 
I moderniški, su visais įtaisais, kai] 
Į tai: elektros šviesa, šilto vande 
I nio durna, kaip stuboj; skerdyk 

loj 1 aip pat ir nekurtuose tvar 
tuose. Apie visus namus apau 

I gę t ankiai neapsakomai augšti me 
Į dzin . kurių papuošimas ateiviu 

pali ka didelį įspūdį mintyje. * 
Šk ji farma parsiduod^ pirmi 

Į kart :i per keletą desėtkų metų, < 
I galą. gale neužsimoka sakyti kai 
| ji parsiduoda, nes pagal prekę u 

kurią ją galima dabar -nupirkt 
tad geriau sakyti kad ją pusdj 
kiai atiduoda.

Jeigu kas turi atsakantį bizn 
namą arba kelis namus, arb 
mažesnę farmą, tad su dadėjim 
$2000. arba $3000. pinigais aš gi 
lėčiau mainyti.

Šioji farma yra Befast, ■ Maim 
apie keturios mylios nuo jpat cei 
tro miesto. Kurie interesuojate 
kreipkitės į manę laišku, telefom 
telegramų arba ypatiškai dcl pli 
tesnių lnforna»cijų. Veliju lieti 
viui pasinaudot šia proga.

VINCENT A. JENKINS, 
(Jankauskas)

43 Tremont St. Room 6(
Boston, Mass.

Telefonas, Haymarket 4103.

I

Dailios su gaidomis.

V / z
ir N. Rastenis. Abu gražiai pa
kalbėjo apie šios dienos iškilmes. 
Dar keičią desėtkų dolerių surin-
1

DAYTON, OHIO.
LDS. 69-tM kaopoa mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 27 d. rugpj. 
2-rą valandą po pietų šv. Kryžiaus pa
rapijos svetkkiėj. Visi naciai matoųė-- 
kitę pribūti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Talp-gl atsiveskite Ir 
naujų nartų.

| ----------------/
CUMBOLA, PA.

LDS. 88 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj. 27 d. rugpj., papras
toj vietoj, ir paprastame laike. Visi 
nartai malonėkite prffinti. nes tuąfme 
daug svarbių reikalų aptarti. Taip-gi 
atsiveskite Ir naujų narių.

*WATERBU»Y, CONN.
LDS. 5 kuspos mėnesinis sustriuki- 

mas įvyks nedėlioj, 27 d. rugpj.. tuo
jaus po pamaldų, paprastoj svetainėj. 
Visi nartai makmėkfts pribūti, ues to
lime daug svarbių reikalų aptarti. At- 
atveskite ir naujų nartų.

“Darbininkas” yra gavęs labai gr 
žiu dainų. Taigi jų mylėtojui gali 
gauti labai prieinamomis kainom! 
Atsiminkite, kad katras btis pirme 
nis, tai geresnis.

štai tos nepaprastos daines: 
Ddinon 
Ak Myliu Tavę berneli 
Aš įsivilkčiau čigono rūbų .... 
Aš pas tėvelį, močiutė mano.. 
Blaivininkų Himnas............
Darbininko Daina ...............
Graži čia giružė ___ ....
Jojau dienų .................................
Ko liūdit sveteliai ............
Lietuvos Himnas ..................
Lihgo.................... .. ............................
Meile uždegta krūtinė ... 
Musical Echo .............................
Muzikos Aidas ..........................
Oi tai dėkui močiutei ... 
Plaukia sau laivelis............
Saulelė Raudona .....................
šių nakcialy ................................
Siuntė mane motynėlė ... 
Skyniau skyrfymėlj .... . 
Vai aš pavirsčiau ..................
Vienas žodis ne šneka ... 
Visuomet širdis surakinta 
Vyčių Himnas ..........................

Užsakymus ir pinigus siųsti:

“DARBININKAS”

’Kait
i> • • 

.. u

• .f. •

.<
i •» 

J

J
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DRAUGAI IR DRAUGES!
Skftityk^Rjr platinkite lai

krašti Lietuvių
Katalikų Moksleivių Organą.

Kaina metams Amerikoj $2.50.
_ .‘'GIEDU A”

.65VW. Market Str., ______________ a
Wilkes'Barre, Pa. '366 Broadway, Boston 27, Mai

• * •

to

s

*

TBENTON, N. J.
LDK 82 kuopos mėnesinis ansIrtnM- 

mas įvyks nedalioj, 27 d. regpj. netu
rtą PotittkM Kltybo mdM 83 Dickaon 
St. VM nariai malonėkit* pribūti, n«« 
turime daug svarbių reikalų aptarti.'

-'V * A < * . ■
t
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Knygos
ATSTOVO LAIŠKAS

Rengėjai

366 BROADWAY,

V. J. Kudirka.

Kaina 75 Centai.

J. Glineckis.

Valstybę ir kaip ku- 
Štai tų istoriškų žen-

Veliuona. 
Žiežmariai.
Kiedainiai.
Maišiogala. 
Lyda.
Žasliai. 
Valkininkai.

Tai naujausios laidos 
žemlapis ir kiekvienas 
lietuvis turėtų įsigyti. 
Sulankstomas ir apda
rytas puikiais viršeliais.

705 Malu 8t., Montello, Mass.

(Kampas Broad St)

Tel. Brockton 5112-W.

BOSTON 27, MASS

Laiškus adresuokite

Liepos 15 d. ties Telšiais 
iškasta lavonai kun. Garga- 
lio ir Noreikos, kurie 1863 
Im. sukilimo laiku buvo kazo
kų nužudyti. Liepos 17 d. 
tie kunigai su bažnytinėmis 
[apeigomis tapo palaidoti pa
rapijos kapinėse.

Šiemet sueina 600 metų, 
kai D. L. K. Gediminas per
kėlė Lietuvos sostinę iš Tra
kų Vilniun. Sukaktuvių iš
kilmėms surengti Kaune iš
rinkta komitetas iš 12 na
rių.

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

Barbora Rupšienė,
390 Vai Dyke Avė., Haledon,

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

Ąš Antanas Vaitkus, sūnus, Va
lerijos Vaitkienės paieškau savo 
mamytės. Paeina iš Kauno rėdy- 
bos, Telšių apskr., Tveno parap., 
Adomaičių kaimo. 18 metų atgal 
apleidau tėvynę ir dabar jokios 
žinios neturiu. Kas ją žino, ar ji 
yra gyva af mirus malonės pra
nešti šiuo adresu;

_ Ant. Vaitkus,
93 Henry St., New York, N. Y.

PRANEŠIMAS
Dr-stė D. L. K. Keistučio, Bos- 

tcn, Mass. leidžia daržą dėl pik
nikų už labai prieinamą kainą. 
Daržas randasi puikiausioj vietoj, 
East Dedham, Mass. Norėdami 
daugiau informafeijų, kreipkitės 
pas VINCĄ TRAKELĮ (išleidėją 
daržo) 92 A St., So. Boston, 
Mass. Tel. S. B. 2037-W.

Lietuvos Vyčitį Naujosios 
Anglijos Apskritys rengia 
dideliausį išvažiavimą, ku
ris žada būti Rugsėjo 27 d., 
1922, Šv. Pranciškaus para
pijos darže, Lawrence, 
Mass.

Visi lietuviai, kaip seni, 
taip jauni, esate kviečiami 
tan išvažiaviman atsilanky
ti.

SUEIKITE, 
g Seredoj, 16 rugpj. 8 vai. 
.vakare seimo vakarti rengi
amo komisija malonės sueit į 
Ki Vyčių kambarius 366 
Broadvvay. Pasitarsim ką 
kas jau nuveikė ir ko dar 
rfeikia. Federacijos sky
riaus ir LDS. 1 kuopos val
dybos būkite būtinai, teip 
pat visi patarėjai prašomi 
ateit.

SUSIRINKIMAS. 
LDS. 1 kp. Rengimo Išva
rvinto Komisijos susirin
kąs įvyks seredoj, rugpj. 
> d. š. m. LDS name, 7:30 
d. vak. Visi komisijos na- 
ai malonėkite pribūti pa
artu laiku.

Kas prisius vieną doleri ($1.00), tam tuojaus 
Tai-gi pasiskubinkite įsigyti kuogreičiausia, 

D. S. nariams po 85c.
pasiųsime 40 tų gražių ženklų (visą sąsiuvinį). L. 
nes nedaug jų teturime. Pinigus siųskite:

“DARBININKAS,”
366 W. Broadway, Boston 27, Mass.

PRANEŠIMAS.
Lietuvių R. K. federacijos Nau

josios "Anglijos apskričio sky
riams pranešame, kad įvyks aps
kričio metinis suvažiavimas rug
pjūčio 27 d. 1922 1-mą valandą po 
pietų, Lietuvių Šv. Jurgio para
pijos svetainėje, St. James Avė., 
Nonvood, Mass.

Todelgi gerbiami Lietuvių R. 
K. Fed. Naujosios Anglijos aps
kričio skyriai malonėkite atsiųsti 
kodaugiausia savo atstovų į šį su
važiavimą, nes yra daug svarbių 
reikalų. Šitas suvažiavimas yra 
paskutinis, prieš seimą. Todel-gi 
reikia gerai prisirengti su gerais 
įnešimais j seimą, o kurie skyriai 
negalėsite atsiųsti atstovus, tai 
malonėkite atsiųsti įnešimus aps
kričio valdybai.

A. L. R. K. Fed. aNujosios Ang
lijos Apskričio Valdyba:

Pirm. V. J. Kudirka,
37 Franklin St., 

Nonvood, Mass.
Rašt. M. M. Kamaudulis,

20 Sason Street, 
Montello, Mass.

\Pa j ieškojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams Ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykj i metus už dykų, už 
3 sykius SI.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

Galima gauti
“DARBININKE,” 

Boston 27, Mass.
366 Broadway,

KDARBININKŲ PRA
MOGA.

Nedėlioj, rugpjūčio 20 d. 
š. m. ant Sallv's Rock pie- 
fvos įvyks darbininkų pikni
kas.
JŠiame piknike bus daug 
ko naujo: dainų, žaisi j, kal
ta', i ir kitokių margumynų, 
Kurie pralinksmins kiekvie
ną. Apart to bus saldžių gė- 
[rimėlių ir skanių valgių. So. 
feostono ir apielinkės darbi
ninkai (ės) privalo išanksto 
rengtis prie tos pramogos, 
mes gal bus paskutinė toki 
taniki pramoga ant tyro oro 
Kais metais. Tad dar kartą 
fegrimename, kad ant tos die- 
mos būtumėte pasirengę va
liuoti į darbininkų pikniką. 
[Vėliaus pranešime kelrodi ir 
Bitas smulkmenas.

Rengimo Komisija.

Iš BOSTONO i LIETUVĄ 
per I.TVERPOOL 

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
aliejų varomo .

įSCTTHTA......... .........................Rugsėjo 1
-A SS YRI A ..............................Rugsėjo 15
> MtRRHENIA .......................Rugsėjo 20
i-uu greitu persikėlimu [ LIETUVĄ ir 
yrlsns Baltijos valstijas. Geriausias 
pa tarnavimas ir valgis.

K; TAIP-GI 15 NEW YORK'O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon Ir j kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną utaminką vienas iš trijų ju- 

■ rių milžinų su užjūrio persikėlimu 
Southampton’e.

įlAURETANLA AQUITANIA 
BERENGARIA

Ipsiekla LIETUVĄ j devynias dienas. 
®elel informacijų kreipkitės prie ar- 
ftmlar.sio agento arba prie CUNARD- 
KHCHOR LINES, 126 Statė St, Bos- 
Bbti. Masa, __ .___ ■ . _

Pirmininkas
37 Franklin St., 

Nonvood, Mass.

Viee-Pirm. — M. Žukauskaitė,
1 Grimes Street, 

South Boston, Mass.

Raštininkas — J. Smilgis, 
125 Cherry Street, 

Cambridge, Mass.

Iždininkas — M. Abraeinskas, 
187 Ames Street, 

Montello, Mass.

“DARBININKAS” pasiuntė 
Lietuvos Darbo Federacijai kny
gų -už $5.597.50. Už tas knygas 
“Darbininkas” laukia iš visuo
menės atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, ka
talikiškos spaudos rėmėjai priva
lo kiekvieną progą tam tikslui au
kų rinkimui sunaudoti.

MOKYKLAI.
Žiburėlis, vaikams mokintis knygutė...................40

Šios ir kitos knygos, kurios bus vėliau skelbia
mos, yra gaunamos “Darbininke.”

Pinigus už knygas geriausia yra siųsti monev 
orderiu, arba, mažiau dolerio siunčiant, krasos žen
klais.

Rugpjūčio 26 ■ ■

Į LIETUVĄ..

^XWHITESTAR
It New York į Cherbburg ir 

Southampton 
Greitas susisiekimas su Baltijos 

portais 
HOMERIC—Rugpj. 19; Rūgs. 9 ir 30 
MAJESTIC — Rugpj. 26; Rugsėjo 16: 

[Spalio 7 
OLYMPIC — Rūgs. 2 ir 23; Spali 14 

Ii Bostono f Liverpoolį. ~ 
P1TT8BUBGH (naujas) ir Haverfobd 

\»AmemcanUne 
f f Nev; York į Cherbourg ir Hamburg 
MANCHURIA — Rngs. 14; Spalio 26-, 

[Lapkričio 30 
ST. PAUL. .......................... Rugsėjo 21
MONGOLIA — Rugpj. 31; Spalio 5;

[Lapkričio 9 
MINNEKAHDA (3-fla klesa Rūgs. 7;

[Spalio 12

VReoStarUms
Ii New Yorko i Hamburgą, Liepoją

SAMLAND (3-čia klesa)^-Rugsėjo lg 
Parsitrauk savo pažįstamos iš Lie

tuvos ant musų patogių laivų. Musų 
agentai Europoj atliks viską. Geras 
valgis. Pasėdėjimui kambariai. Man
dagus patarnavimas. Kaina# prieina
mos. Kreipkitės pas:

PASSENGĖR DEPARTMENT
S4 Statė Street, Boston, Mass.

arba vietinius agentus.

^Gerb, Antanui F. Kneižiui, 
i 36G W. Broadway , 
rSo. Boston, Mass.
Gerbiamas Tamsta:

Prašau perduoti Boston’o 
lietuviams mano nuoširdžios 
padėkos už pasveikinimus 
dėl Lietuvos pripažinimo.
B/•Šia proga aš skaitau savo 
malonia pareiga pažymėti, 
kad Boston’o lietuviai ir jų 
vadai visuomet rūpinosi Lie
tuvos mater i j aliu ir moraliu 
ųęmimu ir tuomi žymiai pri
sidėjo prie paskubinimo to 
taip mūsų tautai branginti
no Suvienytų Valstybių ak
te — Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimo.
& Prašau priimti mano tik
ros pagarbos pareiškimą.

V. Čarneckis, 

Lietuvos Respublikos 
Atstovas.

Reikalavimų kainos 2c. už žodi už 
kiekvieną sykj.

Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

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

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

2. Moka pašalpą nariams 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. organą, savaitinį laik

raštį "Garsą”.
5. Skleidžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na

riams veltui x ' ;
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką.
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų 

metų amžiaus.
Įstojimas j S. L. R. K. A. pigus, mėnesinė mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuvių kolionijose Amerikoje, todėl, norin
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba tiesiai į Cen
tro Raštinę:
• S. L. R. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str., Brooklyii, N. Y.

BAISUS IŠGĄSTIS.
Pereitą pėtnyčią Brigh- 

tone, Mass. Šv. Vincento dr- 
jos susirinkime vos nekrito 
nuo revolveriu kulkų kele
tas žmonių. Pirmiausia au
ka būtų buvęs veikėjas Balt
rus Ajauskas ir Kudaraus- 
kas. Jau nuo senokai tos 
dr-jos susirinkimuose narė 
Rendeikienė darydavo ne
smagumų ir ergelių. Buvo 
nuo senokai patėmyta, kad 
pas ją ne visi namie. Beto 
jos vyras nuo senai jau be
protnamyje.

Minėtame susirinkime to
ji moteris dr-jos pirminin
kui Baltrui Ajauskui atsta
tė revolverį ir spraktelėjo. 
Ajauskas sumanus ir vik
rus vyras, kaip liūtas šoko. 
Į šalį. Revolveris sprakte
lėjo antru kartu. Salėj ne
apsakomas sumišimas ir 
klyksmas. Tada Kudaraus- 
ka)s šoko ant moteries iš už
pakalio ir sugriebė jos ran
kas. Pašaukta tuoj polici
ja. -Moteris prisipažino, kad 
norėjusi nušauti dr-jos val
dybą, o paskui kitus kas būt 
prie jos lindę.

Policija nusigabeno mote
rį ir pasakė, jog, ji daugiau 
nebus laisva. .Ti turi du vai
ku.
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