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priežastys.
kos lietuvių kolonijų,

Tai-gi, broliai ir sesers, mū
sų kar ė-teisingiausia. TodėlvL 
si prie-ginklo! —
W d tel, . k -
taikarė.

Gerai, jei, žmogus taip gali • ; 
susivaldyti, jog reikalui esantį • 
negaišina laiko aimanavimais, 
o žiūri, kad reikalų tuoj atlik- 
ti. Tę supranta šaunios kolo
nijos lietuviai iš Du Boįs,Pa. 
šilai kę jie patys rašo': *

Dtt Bois, Pa. Jau ir DuBo- 
jaus lietuviai stoja karėn prieš 
“Darb.” morgičius. Nes kaip ; 
matyt, tai priešininkas dar 
gana stiprus; ir brolyti be mūs * 
nieko nebus. Kaip matyt tai 
visos kolionijos paleido darban 
visokios rūšies įrankius, kas 
bombas kas' kulkosvaidžius ir 
tt. Bet girdint tokį triukšmų, 
net koktu darosi • kad negali 
nuslopinti.

Tai-gi girdint tokį nevapras- 
tę judėjimų, ir mūsų kolonijos 
lietuviai, noroms nenoroms, N 
turėjo įsivelti į tę nelaimingų * 
“Darbininko? nelaimingų'mor
gičių karę.

Štai žiūrėkit tik, kas paąi- 
darė. ' •

LDS. 55 kp. 1 d. rugsėjo tu
rėjo paprastų mėnesinį susirin
kimų. < Besvarstant įvairius 
kuopos reikalus, povalio pri
eita prie to, kaslink “Darbi-- .< 
įlinko” morgičių. Nors tai ne
skaitlinga kuopa nariais , yra^ 
ir ant nelaimės {tuonti kartu 
kaip tik amunicijos permažai 
■atsigabenta. • Bet iš tų.'pačių. ■ 
narių pirmiausia kaip tik palei-. 
do vienas šrapnelių darban, tai 
kiti dar 8 nariai pa bombų tik 
pūkšt aut stalo.- Ir kaip bema
tai pasipylė išviso $13.00. Štai, 
jųvardai: 
Kun. M. i. 'Urbonas4... 
Krisiuš .Vaisieta . 
Antanas KardįŠauskas. 
Vincas Mikelionis.........
Jonas Valukonis ... 
Juozas G. Bogden . 
Vincas J. Mikelionis 
Kaz. KūckaiĮis.........
Makotas Mikelionis .

Viso....................$13.00
Bet sakė kad tik pradžia dar. x 

Kaip amunicijos daugiau užsi- 
steliuos, tai “lukaut.” Užduos 
tokį smūgį “Darbininko mor
gičiams, kokio jie dar negavo. 

• Valio DuBoisiečiai! Kas gy- 
bas, visi už ginElo griebkitės. 
‘ K. Vaisieta,

LDS. 55 kp. rašt.
Ūgų-ir laimingų metų Du 

Boisįeeiams! 
Uolus esperantinin
kas ir geras lietuvi?. ,

Esperanto yru tai. dirbtinė 
kalba, kuri nori tapti tarp- - 
tautinėj* pagelbine kalba. To* 
ji k^a turi daug uotių pase
kė jų, ir ytarp lietuvių/ Tarpo : 
Amerikos’ lleturių bene tik žy-/ 
miaušias esperantininkas, yra 
p. Kasys Vidikausįas iš Md* 
lądelpliijos. Tuli -sako, jog es
perantininkai norį nuslopinti 
tautines, kalbas ir. įvesti tiktai 
esperanto.' . Tai nemaža^ klai
dai štai mihėtasai espęrantL 
ninka^šmakšt dolerinėj mpr* 
gičio pašonę. O tas yra parė
mimui tautinis spaudos.

Ačiū geram tautiečiui ir es-. K J. V .jfc.

. . <*

KODĖL PASKELBĖME
KARėMORGIČIUI.

' Jau pora mėnesių 'sukako, 
kaip prasidėjomeT.-karę -prieš 
morgičių ir paskelbėme mobi
lizacijų. -Apie kerės' tikslų 
truinpai paaiškinome, o apie 
jos priežastis, tai. visai nebu
vo aiškinta. ' Vienok, kaip pa> 
tys matote liuosnorių susilau
kėme nemažai. Priešinnko 
pozicijos jau gerokai nukentė
jo. (Sudėta jau arti $1.000 ne- 
skaitgnt atsižadėtų paskolų).'.

Mes žinome, jog visos vals
tybės visuomet atkartotinai 
aiškina karės tikslus ir priežas- 
Įis, nes žmonės viskę supras
dami labiau remia karę. To
dėl mes pahiškinę apie mūsų 
karės priežastis tikimės dides
nio parėmimo, smarkesnio 
morgičio bombardavimo*

Tai-gi žiūrėkite broliai ir se
sers, kode! dalykai vedė prie 
neišVengtinos karės.

“Darbininko” tvirtovę bu- 
davojant, viskas buvo statoma 
?fat tvirtų pamatų. Bet nebu
vo galima išstatyti didelės 
tvirtovei be morgičio. . Žino
ma dalykams normaliai einant 
morgičius neturėjo tapti slogu- 
gučių, o jis turėjo palengva Su
tirpti, kaiį) sniegas pavasa
ryje. Dalykai, vienok, nėjo 
normaliai.' Eurbpog audra at- 
simušė-į' Amerikos pakrantes 
ir viskę švistelėjo augštyn. 
Kadangi popiera yra- lengvas 
daiktas, ., tai audrar ję išmėtė 
augščiąus negu kitus daiktus. 
Tas igjis ir supančiojo.

Anuo tarpu mums niekas 
taip, nerūpėjo, kaip didžiau
sias išplatinimas mūsų idėjų. 
Dešimtimis tūkstančių knyge
lių spauzdihome ir nesvietiš
kai pigiai jas pardavinėjome. 
Tai buvo vienintelis''būdas 
greitu laiku paskleisti savo i-1 
dejas, iŠsireklemuoti „ir paža
dinti minias.
Kaip darė kiti 
ir- kaįip mes.

Palyginkime, kaip knyginį 
biznį varė kiti ir kaip mes. 
Štai po mūsų ranka \guli kny
gele *-Dangus ir* žvaigždės, ’ ’ 
‘^Vienybės L.” išleista, pusi. 
26, kaina 10c. atspausta 1910 
m. Reiškia šitoji brošiųrėlė 
išleista toli prieš karę, ky'.met 
popiera, ” darbininkai iri rito- 
kie daiktai daug, daugiaa pi
giaubuvo", negu tais metais, 
kada “Darbininkas” įsisteigė. 
Mūsų pirmutinė knygelė buvo' 
5‘hnk ir skaityk.” Ji turi 48 
pušį, ant geresnėsf popieros 
atspausta, negu anoji “Dan
gus ir “žvaigždės,” formatas 
abiejų toks pat. * Reiškiamės 
privalėjome ant savo knygelės 
dėti bent 35c.,. jei būtume rė
męsis tokiu išrokavimu, kaip 
“Vienybės L.” išleistuve.

/Kitos mūsų pęnkcentinės 
knygelės turėjo po 32 pusi, ir 
joms .reikėjo, dėti mažiausia 
15c.’ “' v*

Tokis mūsų pasielgimas iri 
iššaukė karę^ Dabar gatima 
klausti ar teisinga šitoji karė F 
Mes sakome, kad taip. O kaip 
sako rnū^J- plačioji visuomenė t

tį atgal ir dabar ten franęūzai 
laiko juostų užkariautos Vo
kietijos Žemės. Bet antrame 
fronto gale vokiečiai pradžioje 
karės su didžiu smarkumu va
rėsi, užkariaudami Belgiją, ir 
įsibriaudami į Franciję. , To
kiu būdu vokiečiai ant savo de
šiniojo sparno toli pasivarė, 
daug užkariavo, bet savo kai
riajame sparne nieko neužka- 
riavo.

Iš to matosi, jog talkininkai 
varydamfesi pirmyn savo deši
niajame spaline, arba kitaip 
sakant, pietiniame fronto gale, 
tuoj briaujasi Vokietijon; va- 
rydamiesi pirmyn šiauriniame 
^gale, atiminėja nuo vokiečių 
Franeijos ir Belgijos žemes. 
Šiauriniame gale yra garsioji 
Hindenburgo linija ir. kitos 
trys vokie&ų gynimosi linijos.

Jei talkininkams' seksis pie
tiniame fronto gale briautiš į 
Vokietijęl tai vokiečiams gali 
prisieiti galvotrūkčiais bėgti 
iš Franeijos ir Belgijos, kad 
kartais jie nebūtų visai atkirs
ti.

Tę galima Šitaip' prilyginti 
prie, rytinio fronto. Lietuva 
ir Kuršas tai daug maž taip 
stovi, kaip Belgiją. r,Jei tal
kininkai su atsigriebusiais ru
sais sudarytų frontų huo Rygos 
iki Rumunijos ir jei jie imtų 
smarkiai varyti? Lenkijon, tai 

i talltininkai galėtų atkirsti vo- 
pradžioj vokiečiai fronto' gale kiečius Lietuvoj ir Kurše, pa-: 
prie Šveicarijos visai nesivarė sivarę linkui Dancigo arba 
pirmyn. Jie net buvo pastom- Karaliaučiaus.v

- i . . ____

DIDIS. AMERIKONŲ 
PASISEKIMAS. ■<

\ Amerikonai turėjo nepapras
tų pasisekimų karės fronte. Ą- 
merikonams \buvo pavesta 
frontas į pietus nuo Verduno, 

__ _ ._ _^ 1 _* _ V* • T 1L *• • "t "i ‘

liu. Kylio smailgalis rėmėsi 
, į St. Mihiel tvirtovę. Tai bu

vo gerai apdrūtinta vieta ir 
vokiečiai ten laikėsi nuo pat 
karės pradžios. Tai ameriko
nams buvo pavesta čia veikti. 
Pereitų ketvergę amerikonai 

‘ pradėjo atakas. ^Buvo šau- 
‘ niai prisirengę ir su baisiu 

smarkumu užpuolė iš Šonų ky
lio. Vokiečiai pasijuto besu 
it replėse. Pamatė, j6g neat
silaikys, tai spruko; iš kylio 
lauk/ Tokiuo būdu visas ky
lys sunaikintas tapo.

Dėdės Šamo kariuomenė čia 
paėmė 20.000 vokiečių nelais
vėn ir didelį grobį. Žemės at- 
kariavo .350 ketvirtainių my
lių,

Dabar Dėdes Šamo armija 
yra pagatava brįautis į vokie
čių žemę. ‘ Prieš save turi di
džiulę didžiai apdrūtintų tvir
tovę Metz. Dabar jau Ameri
kos armotosapsaudinė ja Metzo 

„fortus."

KAIP STOVI FRONTAS.
Karės frontas Francijoj taip 

stovi. Vienas galas remiasi į 
Šveicarijos rubežių, antras at
siduria į jurę Belgijoj. Karės
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PRIRODYTA, KAU BOLŠE- 
v VIKAI KAIZERIO BERNAI.

Nuo senai ėjo gandai, jog 
Rusijos raudonieji socijalistai, 
vadinamieji bolševikai, esą 
parsidavę Vokietijos valdžiai. 
Lenin ir kiti socijalistai buvo 
specialiu traukiniu iš Šveicari
jos per Vokietijų gabenami 
Rusijon po caro valdžios nu
vertimo. Vokietijos valdžia 
ftik sau tinkamus įnagius te
galėjo panašiai gabenti.

Dabar. Suv. Valstijų vyriau
sybės agentai sugavo doku
mentus, kurie parodo”, kaip 
Rusijos bolševikai vykdino sor 
cijalizmę su pagelba vokiškų 

‘ pimgų. - ... '
. The Committee on Public 

Information buvo pasiuntus 
pereitų žiemę, specialį atstovę 
Rusijon. Šisai surinko doku
mentus, liudijaiičius, jog Le- 
nin, Trockį, kurs lietuvių so
cijalistų pinigais išvažiavęs

• Rusjon rojų steigti ir kiti bol
ševikai yra vokiečiams parsi
davę.

Dokumentai parodoj jog bol
ševikai revoliucijų kfe su 'vo
kiečių ofieieriii pagelba ir jog

AUSTRIJĄ KREIPĖSIĮKA- 
RIAŲJANČIASIR NEUT- 

RALEŠVALSTYBES.
Pirmas didis taikos- ofensy- 

vas padarytas. Austrijos vy
riausybė atsišaukę į visas ka
riaujančias valstybes užvesti 
ant neutralus žemės pasitarimų 
apie taikę. Karimai veikimai 
tuo tarpu tegu eitų. Atsišau
kimus pasiuntė neutralėms val
stybėms taip-gi. O popiežiui 
pasiuntė specialį atsišaukimų.

Šitie pasitarimai.būtų pama
tu tikrai taikai.'

Visur talkininkai atmeta -to
kį žygį. Talkininkų spauda ir 
AmerikosJaikrašciąi Austrijos 
žygį sutiko su pasipriešinimų. 
Spėjama/ jog tallrininkų>vy- 
riausybės nei neatsakys į tę 
Austrijos notų. •

-NORI PASINAUDOTI Iš 
RUSIJOS.

.Vokietija ir Austrija mato, 
jog galų gale vis-gi -jie bus su
mušti. Tai dabar jiems daug 
patogiau būtų taikintis, negu 
būtų po sumušimo. Dabar 
teutonai labai nusileistų. Jie 
atsižadėtų užkariautų žemių 
vakaruose, atiduotų Francijai 
Alzacijų ir Lotaringiję bi tik 
jai būtų leista liuosai veikti 
Rusijoj.

Bet talkininkai permato vo
kiečių pienus. 1

*__ *
PASIŪLĖ TAIKĄ BELGIJAI

Skyrium Vpkietija oficialiai 
pasiūlė taikę Belgijai. Pasi
žada išsikraustyti iš Belgijos, 
bet reikalauja, kad Belgija lai
kytus neutraliai po, karės.

SUTORPĖDĄVO LAIVĄ.
Vokiečių submarinas sutor- 

pėdavo Anglijos pasažierinį 
laivę Gahvay Castle.Buvo ant 
jo $60 žmonių. Žuvo J.8Ū.

i

tam pinigai buvo duodami iš 
Vokietijos imperatoriško ban
ko ir kitų Vokietijos finansinių 
įstaigų“, — •

Pęrodoma, jog Lietuvių 
Brastoje buvo Rusij'os parda
vimas, v o ne taikos sutartis; 
kad Petrograde vokiečių šta
bas nuskyrę.- komendantų gintį' 
tų miestų nuo vokiečių, kad vo
kiečių oficieriai slapta bolševi
kų vadų buvo priimami už pa
tarėjus, kaipo šnipai į talki
ninkų ambasadas Petrograde,, 
kaipo oficieriai Rusijos armi
joj ir kaipo vadai, bolševikų, 
kariniuose, užsieniniuose ir 
viduriniuose reikaluose.

Vienu žodžiu pasirodo, j.og 
bolševikai vykdino socijalizmą 
Rusijoj su kaizerio oficięriais 
ir pinigaiš. Tai buvo tikros 
parsidavimas, baisiausia išda
vyste.. „ ' ■
Bolševikai gyrėsi ir didžiavo

si stoję vien yUŽ darbininkų 
reikalus^ jog pirmoje vietoje 
jiems. >rūpi ram^Inių labas ir 
gerovė,. o pasirodo, jog jie be
są neapsakomais nevidonais ir dof kad bolševikai gavo nuo. 
darbininkų reikalų pardavi- vokiečių SO.OGO.OOO rublių auk- 

'SU. ''7kais,

,4. 
•*

l    '■..   - ~ ;■ ■ -

NEPABn>Įį3 MAISTO.
Vokietijos , maisto adminis

tratorius unijų vadams ųiški- 

maisto porcijas. Sake, jog ja
vai šiemet tik biskį geriau te- 
užderėję, negu pernai, o bul
vės blogiau užderėjo. Po to 
darbininkų unijų vadai pasa
kė, jog darbininkai neįstengs 
tiek valandų dirbti , šų dabar
tiniu maistu.

• * \ . ■

DEŠIMT METŲ KALĖJIMO.
Debs, buvęs keturis kartus 

kandidatu į Suv. Valstijų pre
zidentus nuo socijalistų parti
jos, nuteistas dešimčiai metų 
kalėjimam Išrastas kaltu pa
sakyme nelojališkos, kurstan
čios prakalbos.

SVEIKSTA.
' Anglijos premieras ^Lloyd 

George, turįs; slogas,, dabar 
pradėjo sveikti. Turi, trukdė-; 
sį gerklėj. ' ‘

r .

Amsterdame gęuta žinia, jog 
bolšeyikęį kraustosi iš Mas
kvos į kokį ten nedidelį mies
telį.

'V /•
: Išviso dokumentų surinkta' 
apie 70. . Vieni iŠ jų yra ori
ginaliai, kiti nufotografuoti. , 
t Dabar išnyksta visos abejo
nės apie bolševikų talkininka
vimų vokiečiams.' 4

Vokietijos vyriauęybe žarstė 
milijonus kad tik išgriauti Rn? 
sijų.' Vienas dokumentas re-

Laisvės Paskoloms, yra lig- 
laikiniai, o_yisi\ jų neturėjo 
centralės direktyvos.' Ameri
kos Lietuvių Tarybų komit e-, 
tui Washingtone;padedant, vi
siems lietuvių kariškiems vei
kimams bus galima direktyvos 
ir centralizacijos atsiekti.

Ištikimybės Lyga netik gel
bės ir . bendradarbiaus vak 
džios veikimams, bet ji padės 
AaikintL tarp1 lietuvių, visokių 
pro-vokiškų propagandų ir ko
voti-su visokiais neištikimybės 
apsireiškimais.-

Tokios organizacijos idėja 
senai pribrendus buvo ir tarp 
ištikimų lietuvių^ nuoširdaus, 
pritarimo randa.

UŽSIREGISTEAVUSIEMS.
• X

Perertę ketvergę užsiregis
travusieji vyrai turi žinoti sa
vo teisęs ir pareigas. Gavę 
“Questionaire” be -atidėlioji
mo privalo jį pripildyti ir su- 
grųžinti boardui. Nepiliečiai, 
neturintiejvnei pirmųjų popie- 
pų, vedusieji tupinti vaikų, tiV' 
tintieji Užlaikyti tėvus, bro
lius, seseris ir gimines, dar
bininkai dirbantieji karės reik- 
menas ir nekurie kiti yra pa- 
liūosuoti nuo kareiviavimo. 
Bet tokie būtinai turi pareika
lauti pąliuošąvimo,' tai yra 
“Qųestionaįre” atsakyti, kad 
dėl tų ir tų priežasčių reikalau
ji xpaliūosavimo. Kas tik ne
reikalaus paliuosavimo, - tai 
gali būti pašaukti kareiviauti. 
Pavyzdžiui, nepilietis, neturįs 
nei pirmųjų popierų, bus pa
šauktas kariuomenėn, jei< nę- 
pareikalaus paliuosavimo.Taip 
gali atsitikti su tėvu daugelio 
vaikų, kunigu ir' tti x

Todėl tie, kurie turi teisę 
reikalauti paliuoSavimo, turi 
tų padarytį.- Nepadarę, ne
tenka teisės,.

pūkšt ant stalo.- Ir kaip berną-

* »

•-

* t

■*

t

Tš Petrogrado praneštu jog 
prieš bolševikiškoji kariuome
nė Užėmė Kazanio Vniestų.

Maskvoj paskelbta, jog bol
ševikų jėgos paėmė Simbirsko 
miestų, gulintį prie Volgos.

LIETUVIAI ORGANIZUOJA 
IŠTIKIMYBĖS LYGĄ. 
(LOYALTY LEAGUE)’.

Kad organizuotų ir geresnę 
paramų Suvienytų Valstijų ka
res pastangoms suteikus ir kad 
su įvairiais valdžios departa
mentais bendradarbiauti, Ame
rikos lietuviai ištikimybės Ly
ga formuoja. . Tos lygos sky
riai bus organizuojami po vi
saslietuvių kolonijas. Lyga f Dabar visur yra vyrų, ku
tinės -susinešimų su ' valdžios Jriems dau ' reikėjo pripildyti 
departamentais, karės progra-; “Qūdštionnaire.,> .‘Tai prie to
mopildymu užsiimančiais ir ** ’ '* w * ’ A
kurie Lygos paramos uorętų. • 

: ’ ^taktiškai * visose tiettiviti 
kolonjose randasi lietuvių ko- 
mitetai Katės Taupymo Ženk-

Paskološ kampanijoms, Rau- 
•donojo-Kryžiaus darbui ir to
lygiems' patriotiškiems Jiks-

i

!***• 
kių galima kreiptis patarimo, 
arba dar geriau kreiptis prie 
boardo. adviserių (patarėjų). 
Keg^ihtieji angliškai. sūsikal- 
keti privalo pasiimti mokam.

s 
reikia be jokio atlyginimo. :• 

iir - - - -- ■
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Ibiams pardavinėti, Laisves ^įUs. Adviseriai padarys, kas
•©_ ręikia be Jokio atlygbnmo.:

J ^CiuęstiohnaireM1^ dar ne* .įį, paaiKinų didis pągatavū? 
, rj _ « . išsiuntinėti, bet netrukus Ims^mas stoti draren ir bombarda-

Tuh komitetų, kaip išsiuntinėtu *' ’ *.v <>. .,V M V
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mas stoti'Karėn ir oomuiiran-į Ačiū gerai! 
Mjnai moigižio iŠ vlstį Amei'i.[pctantinink«i.
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KAS GALI SU LIETUVA . 
ATSITIKTI.

Lietuvos likimas gali išsiriš-. 
ii’ po karės gan įvairiai. Ji 
gali likti visiškai neprigulmin- 
ga, (ko lietuviai trokštą), ji 
gali pasilikti po Vokietija, ga- 1 

r. H būt sugrąžinta po Rusija, ga- ■ 
Ii būt kaip nors, sujungta su 
Lenkija, arba gali būti kokio- : 
je nors tarptautinėje globoje, i 
Meskime žvilgsnį į šitas gali
mybes. r .

Lietuva po Vokietija gali 
likti tik tuomet, jei talkinin
kai jos neįveiktą. Paskutinią
ją savaičią žinios iš karės lau
ko, ypač žinia apie ameriko
ną pasisekimus Lotaringijoj • 
rodo, jog vokiečią karinės jė
gos išsisėmė, arba bent talki
ninką spėkos taip pakilo, jog 
didžiausios drūtvietės neatsi- : 
laike prieš tas jėgas. Nerizi- j 
kuojant savo pranašiškos re- ' 
įūtitmjos galima sakyti, jog 
vokiečiai bus pergalėti vaka- 

* tuose ir jiems nebus palikta 
.-^užkariavimai rytuose. Talki

ninkai neleis Vokietijai likti 
šeimininke ' Lietuvoj, Kurše, 
Lenkijoj, Rumunijoj ir tt.

Ar galima daleisti, kad Lie- 
‘ . tūva būtą sugrąžinta Rusijai?

Rusija pasaulio akyse nete
ko vardo. Rusijos ištižimas 
yra toks didelis, jog apšvies
tosios tautos turės ją ramstyti, 
kad ji galėtą atsistoti ant savo 
koją. Trūks daug laiko iki 
rusą tauta nusistovės ii* ineis 
ten gyvenimas į vėžes. Sun
ku daleisti, kadi talkininkai 
bent kiek linktą grąžinti Lie
tuvą, Kuršą Rusijai, kuri griū
dama paliuosavo teutonams ry
tuose rankas ir nesvietiškai pa
didino talkininką užduotį. Ru
są tauta parodė visišką nemo
kėjimą tvarkytis ir sunku da
leisti, kadi talkininkai paves
tą tai netvarkingai tautai tvar
kyti kitas tautas. Rusai to 
nęužsipelno.

Ar mes galime, toliau, da
leisti, kad taikos konferencija 
nutarti} jungti Lietuvą su Len
kija?

Prez. VVilson apreiškė, jog 
Lenkija privalo gauti neprigul- 
mybę etniškose ribose, tai y- 
ra į būsiančią Lenkiją tegali 
ineiti žemės lenką apgyventos. 
Tarpe talkininką tik tūli vei
kėjai tepritaria lenką troški
mui prijungti Lietuvą prie 
Lenkijos. Amerikos žymusis 

' publicistas Simonds yra už tai 
išsitaręs. Ką talkininką val
džios apie tai mano, tai neži
nia. 'Aplamai imant perdide- 
lio pavojaus, kad Lietuva bū
tą sujungta su Lenkija nėra.

Todėl aplinkybės rodo, jog 
-Lietuvai neprigulmybė arčiau 
stovi, negu kokia kita galimy
bė. Dabar nulemiančiu ele
mentu yra patys lietuviai. Jei 
lietuviai įstengs intikiriti civi- 

v ližuotąš tautas apie savo pri
brendimą prie valdymosi, tai 
mūsą gimtinė gaus nepriklau
somybę. Jei ne Lietuvos li
kimas kitaip gali išsirišti. Ga
li būti pavesta tarptautine 
globai arba panašiai*

Amerikos lietuviai Lietuvos 
likimo Ūulėmime be galo daug 
reiškia. Taikos koitferencijo; 
dominuojantis balsas bus Dė
dės Šamo. Amerikos lietu-
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Popiežius Leonas XHL 
___ ,- t- 
viai būdami geri Dėdei Šamui, 
turės galingą. Lietuvos užtarė
ją taikos kohferericijoj.

Remkime mūsą veikėjus, dar
kančius dėl Lietuvos neprigul-' 
mybės, gausiai aukuokime 
Tautos Fondui ir uoliai remki
me Dėdės Šamo žygius, betru
kus prasidės paskolos kompa
nija — turėkime gatavus pini
gus ant bondsą.

KLESŲ KOVA IR TAKTIKA

Jau praeituose “Darbiniii- 
<o” numeriuose nurodinėjau, 
<ad darbininkai yra atskira 
nuo kitą visuomenės sluogsnią 
tiesa. . •'

Jinai nuo kitą visuomenės 
sluogsnią skiriasi savo ekono- 
minią reikalą skirtingumu. 
Darbininkai pragyvenimą pa
daro savo darbo vaisiumi arba 
uždarbiu. Darbininkams nau
dingiausia yra, kadi ji} uždar
bis 'būtų kodidžiausis, o pragy
venimo reikmenys būtą ltopi- 
giausios.

Kad jiems liktą užčėdijimui 
arba sutaupymui didesnė ji} 
uždarbio dalelė ir kad kodau- 
giausiai turėti liuoso nuo nuo
latinio darbo laiko, kurį ga
lėtų sunaudoti savo ypatiš- 
kiems ir šeimyniškiems arba 
net ir klesmiems naudingiems 
reikalams ir tikslams.

Taip-pat kuosas nuo darbo 
laikąs duoda progos geresniam 
po nuovargio poilsiui, pasilin
ksminimams ir mokslui.

Žmonės gyvenantieji ne iš už
darbio, bet iš savo kapitalų, 
nešamą jiems pelno, tokių rei
kalą neturi, jiems iš darbo va
landų trumpumo ir iš darbi
ninkų algą didinimo jokios 
naudos nesimato, net nekartą 
tokie dalykai jiems gali būti 
griežtai priešingi savo pasek
mėmis; Juk darbdaviui nau* 
dingiau, kuomet darbininkai 
už pigesnę algą ir ilgesnes va* 
landas dirba.

Darbininką reikalai dažnai 
esti griežtai priešingi darbda
vių ir kapitalistą reikalams ir 
iš to tarpe tą dvieją klesą ky
la ir išsivysto klesą kova, o 
kad darbdaviai jau nuo senai 
darbininkus išnaudoja ir 
skriaudžia, tai paprastai dar
bininkai susiorganizuoja į uni
jas ar kitokias darbininkiškas 
organizacijas ir pradeda prieš 
darbdavius ir. kapitalistus ko
voti už darbininkų arba savo 
klesos reikalus.

Pavieniui kovodami darbi
ninkai nieko neiškovotų dėlto, 
kad jie yra vargšai o kapita
listai darbdaviai yra turtuo
liai* Plikis su turtuoliu susi
lyginti negali. Keno galia to 
ir valia, to ir teisybė. Apga- 
linčio. ir pieva ir dirva. Var- 
le.šu jaučiu nesusilygins, sako 
lietuvių priežodis, o jis vis tai
komas į kovojimą silpno su ga
lingu: -

Darbininkai senai tą žinojo 
ir sugalvo jo būdą to blogo pra- 
šalinimui, o tasai.būdūs tai y- 
ra - darbininką’1 Organizacijos, 
darbininką spėką suvienijimas. 

Kas vienam ar keletui , darbi* 
ninku yra negalima, tas šim
tams, tūkstančiams arba šim
tams tūkstančių susiorganiza- 
vusią clty’bininkų yra padaryti

’ m" Kkl
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visai nesunkią /
Darbininkai privalo stoti vi

lti už vieną, vienas už vtens, 
stoti kaipo unija, kaip sąjunga 
kaipo , susivienijimas ir kaipo

Turi jiems 
rūpėti ne vien asmeniški rer- 

rkalai, ne vien savo amato rei
kalai, bet te yteą darbč Žmo- 
te xoiktei; te jie neįšrižteė- 
daiūi savąją reikalą'turi ben- 
drai su kitais rūpintis visą dar
bininką reikalais. .
* Tai tas' ir yra anasai klesą 
kovos'prtelp**; to* sakoj 
kad įiė privalo^ kovot ir atsi- 
minti visuomet, kad jie yrą 
vienos Idėsos nariai — darbi
ninkai, . * ;

Principas principu, bet jo 
žinojimo dar yra perniažai, rei
kia'žinoti kaip jį .gyvenime a- 
belnai, o klėsą kovoje ypatin
gai praktiškai ir be skriaudos 
teisingai pritaikyti.

> Mes tą viską sužinome tiktai 
praktiškai toje dirvoje veikda
mi arba tėmydami Įritą veiki
mus, tą, kurie toje Srityje vei
kė aiba veikia. Tai-gi prak
tiškų . principą pritaikymą ir 
vadiname — taktika.

Taktikoje daugiausia vado
vaujamasi dviem dalykais, ži
nojimu kas, kur te koks yra 
darbininkų priešas, ir kas kur 
ir koks yra ją prietelis te drau
gas. / .

Iš dalies. į Šiuos klausimus 
jau pats klesą kovos principas 
atsako, kurs nurodo, kad visi 
darbininkai turėtų būti drau
gai, o visi nedarbininkai prie
šai. Bet tikrenybėje yra nevis
kas taip, kaip pabriežėme.

Turim neužmiršti, kad dar
bininką klesai nepriklausantie
ji žmonės ne visi yra vienodi. 
Vieni yra stambūs kapitalistai, 
pramonininkai, verteivos, ku
rie vien tik darbininką išnau
dojimu ir skriauda gyvuoja ir 
savo kapitalus auginą. Kitiy- 
ra mažesnės “žuvys,” kurie 
npTs taip-pat darbininkus iš
naudoja ir skriaudžia, bet iš 
kitos pusės taip-pat yra dides
nių už savę kapitalistą išnaudo
jami ir Skriaudžiami. Kiti dau
giau gyvena savo darbu negu 
kapitalais, o*dar kiti nors ir 
'gyvena patys nuo savęs, bet 
pragyvenimą pasidaro vien sa
vo darbu kaipo tai darbininkai, 
advokatai, daktarai ir tt.

Darbininką kovos taktikoje 
žinoma reikia taikytis, kad su 
kiekvienos minėtą rūšių nariais 
elgtis savotiškai - skirtingai 
taip, kaip teisingumo dėsniai 
reikalauja, juk kovojant prieš 
mažus biznierėlius ir farmerė- 
lius tuo pačiu laiku stiprinitu 
me. didžiąją kapitalistą ir trus 
tų galybę, o tas būtą ir ne
teisinga, ir nepraktiška, ir 
nedora ir ant galo pasakyčiau, 
kad net^Visiškai kvailą — tas 
nebūtą' taktiška.

Pasirodo, kad negana žino
ti kokie yra darbininkų prie
dai, bet dar reikia žinoti ir 
koksai tarpe ją yra skirtumas, 
ta yra ant kiek kurie iš ją 
mums yra pavojingais arba 
kartais kokioje progoje, ir 
naudingais.

Mokėjimas savo kovos tiks
lus tinkamai panaudoti .priešą 
tarpe esančius skirtingumus 
yra vienas iš svarbiausią tak
tikos dalyką, kurį kiekvienas 
darbo žmogus ypač veikėjas 
turi gerai suprasti. Juk ko
voje pirma negu priešui užduo
si' smūgį, tur keletą kartą ap
galvoti, kam tas smūgis teks, 
kas labiausia jį* atjaus, kas la
biausia paneš to smūgio pasek
mes ir ar tas smūgis susilpnįs 
priešą ūr ne. Kas kovodamas 
to viso neprisilaiko, tas reiš
kia arba taktikos nežino arba 
elgiasi betaktiškai—tiiomi pa
čiu ir negudriai..'

Antru dalyku, . kuriuomi 
klesą kovos taktikoje darbi
ninkai taip-pat labai brangina 
tai yra žinojimas ir tinkamas 
apškaitJiavimas savo te savo 
priešo jėgą, nebūtą praktiška 
prieš gerai suorganizuotą spė
ką pulti kovoti silpnai susior
ganizavusiai unijai ai* draugi- 
jėliai, nebūtą-praktiška dąrbi- 
ninkams išeiti į streiką, kuo
met besimato maŽiantes vii* 
ties streiką laimėti ir tt. * ?

Prie visko reikia turėti ge
rus uotus, bet to dar AenŽten*
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mokėjimo ąpdtaititeti savo ir 
priešo pajėgas ir k ieas ku tuo? 
mi surištaMplinkybes, o tame 
darbe kartais pasitaiko ir prie 
geriausią. norą suklysti arba 
apsiskaityti, kad ir dantis pa- 
rėdusiems darbininką judėji
mo vadovams, nes tas ^daly
kas nėra taip lengvas, * ? 
kart&is nekurie mano. Čia rei- 
MąK mokėjimo te patyrimo. 
Mažiau prityrusieji dažnai da- 
lykus ima perlengvai, ir esti 
perdrąsąg kibti. į tokius daly* 
kus deltoj. kad apie juos netu
rit užtektinai supratimo ir daž
nai padaro klaidingą žingsnį* 
"Jisdi manoj kad seniai, vadei 
neturi drąsos to ir to padary
ti, o čia, kaip,, tik priešingai 
yra, — vadai mato- ddyko ne- 
taktingumą,. mato, kad tas 
gali daugiau pakenkti tnėgu 
pagerinti darbininką " būvio 
reikalus ir dėlto į tokį veikimą 
neįšivelia.

Klesąkovos principą pripa
žįsta turėt Visos darbininkų ju
dėjimo sroves ir organizacijos,

1

kosi savotišką J)ūdą ir taisyk-

Pastaraisiais taikais lietu* 
vią Borijaltetą tepę'Wei tok*: 
tikos, klesą kovos principą 
pritaikinime, kilo nemažai į- 
vairios rūšies gMą in triukš
melių. . Mes LD& nariai nors 

kaip [prisilaikome krikščionių da- 
'" į mokratą principą ir taktinę 

ir tems sorijMtetų ginčai metu 
kai rūpi, bet turime; pastebėti, 
kad ir patiems socijalistams 
tos jko^jf beta geros, ” o mes 
tą! tto&ne stengtis jų kiek' ga* 
tint vengti,/ nęįR jos silpnina 
darbininką vienybę ir kaipo 
organizacijos, ir kaipo srovės 
ir ant galo kaipo darbininką 
klesos. .

Bet ačiū Dievui niūsą drga* 
nteacijoje^ kol kasr. dar to* 
kią ginčą ir kivirčių -nėra gal 
mes ją ir toliaus išvengsime, 
nes jie yra visiškai nepagei
daujami ir nereikalingi, jie y* 
ra prasižengimu prieš taktiką.

F. V.

Visuomeniniai
‘ t

Demokratizmas, visuomenu- 
mas ir krikščionybė yra tai gi
miningi dalykai. Iš jų krikščio
nybė bus visuotiniausias su
pratimas, jos sritin įeina vi- 
suomenumas, o to vėl geriau
sia išraiška yra demokratiz
mas. Sunku trumpais žo
džiais apibudinti taip plačius 
supratimus. Šiame rašinyje 
šiek tiek plačiau apibudinau 
visuomenumą. Jeigu tat jį pri
lyginsime prie kūno, tai de
mokratizmą pavadinsime gro
bais, o krikščionybę dvasia. 
Tie trys dalykai arti rišasi ir 
viens kitą dapildo. Čia vie
nok tik. prilyginimas. Prakti
koje mes matome nedemokra- 
tingas ir nekrikščioniškas vi
suomenes, arba neatsižvelgian
čius į visuomenę ir- krikščiony
bę demokratus, arba vėl ne- 
demokratus ir be visuomeninio 
jausmo krikščionis. Toks vie
nok tų trijų gaivalų išsiskirs
tymas nėra normalis dalykas. 
Visi jie turėtą remtis ant ben
drą pamatą: artimo meilės, as
mens laisvės branginimo ir ki
tą prigimtą žmogaus teisią ir 
priedermių. Kaip-gi’ gali va
dintis pilnu krikščioniu tas, 
kurs galėdamas nedirba visuo
meninio darbo? Nebent visuo
menė būtų taip tobulai susi
tvarkiusi ir pasidalinusi darbą, 
kad batų siuvimas, ligonio gy
dymas, ar mokslo knygos ra
šymas būtų lygios visuomeni
nės vertės!

Kaip-gi vėl nuosekliai pasi-* 
aiškys nekrikščionis — visuo
menės veikėjas — demokratas, 
dejko jis vargsta, dirba kitą 
naudai? sodina medį iŠ kurio 
neragaus vaisią. Jis noroms 
nenoroms dirba krikščioniškos 
meilės darbą tik neguoja kri
kščionybę: kerta šaką, ant ku
rios sėdi!

D&nokratizmas ir krikščio
nybė turi ir daugiau bendrą 
susidūrimo punktą. Sveikas’ 
demokratizmas tai visuomenės 
valdymosi būdas. Prie visuo
menės priklauso visą sluoksnių 
ir užsiėmimą žmonės, kurią 
reikalai dažnai susikerta. Kad 
jie išsirinktą (bendrą, bešališ
ką valdžią ir išleistą nė vienos 
visuomenės dalies neskriau- 
džiančius įstatymus, reikia nu
sileidimo pasiaukojimo. Kri- 
kščiohybč kaip tik ir atridena 
žmonėse išsižadėjimo ir pasiau
kojimo dvasią

Toliau, demokratizmas rei
kalauja visiems lygaus balso 
-visuomenės reikalą tvarkyme, 
išskiriant visuomenei . kenks
mingus. Visi turi būti lygūs 
prieš įstatymus, kaip lygus 
yra prieš Dievą. Kad visi 
žmonės yra broliai ir yieno 
dangiškojo Wto vaikai, ta 
mintis kilo ir yra atridenama, 
krikščionybės tarpe.

. Nots didesnį batelį iūTėtą tą- 
rėti visuomenėje naudingesnie- 
ji nariai; bet praktikos žvilg
sniu; begalinių ginčą ir varžy
tinių išvengimui demokratin- 
goję visuomenėje nėra jokią 
privilegijų, paremtų ant tur-

to, mokslo, kilmės, socialio. 
stovio. Ir krikščionybė pri
glaudžia lygiai vargšus ir tur
čius, bemokslius ir mokslin
čius. > . ’

Demokratinga visuomenė 
valdosi arba pati, jeigū mažu
tėlė, arba savo reikalus pave
da savo išrinktai valdžiai, ku
ri yra atsakoma prieš visuo
menę. Ar visuomenės rinkta- 
sai. valdytojas nešios pirminin
ko, ar karaliaus vardą, tai 
tik tuščia forma^ ir antraeilis 
dalykas. Svarbiausia tai, kad 
demokratinga t visuomenė yra 
galutina savo likimo viešpatė 
ir greitai gali pataisyti pasi
taikomas valdymosi ydas. Ir 
krikščionybei rūpi ne valdžios 
forma, bet pati valdžios es
mė.

Demokratizmus, palikdamas 
laisvę s kiekvienam kritikuoti 
valdžios .darbus, agituoti ir tt., 
reikalauja nusilenkimo prieš 
didžiumos norą. Ir krikščio
nybė, nors labai brangina as
mens laisvę, ■ nes, ‘ girdi, dan- 
giškasąi Tėvas siunčia? lytą 
piktiems ir geriems, bei moki
na savo pasekėjus paklusnu
mo.

Tie, visi demokratizmo ir 
krikščionybės tolygumai nėra 
atsitiktini. Sveikas demokra
tizmas yra krikščionybės pa
daras. Jeigu mes matome A- 
teną ir Romos respublikas 
prieš Kristą, tai ten būta tik 
demokratizmo parodijos. Ke
li tūkstančiai ginkluotą, drū
tą, mokytą piliečių valdė ^ne
tik save, bet šimtus tuksian
čią vergą, visai ją nesiklauz- 
dami. Demokratizmas be kri
kščionišką privalumą tai tik 
tuščia forma, lygi monarchiz^ 
mui ir kitiems izmams. Šią 
dieną demokratizmas papras
tai turi tą gerą privalumą ir 
noroms nenoroms yra krikščio
niškas. Demokratizmas it kri
kščionybė bėra vienok tolygūs 
dalykai visame skame. Krik- 
ščibnybė yra daug platesnė, vi
suotinesnė. Ji paskolino de
mokratizmui vįsa ką jis turi 
gera, bet nuo demokratizmo 
krikščionybė negali skolintis 
jokią idealą. Demokratizmas, 
kiek jis susiduria su tikyba, y- 
ra xtik pagelba krikščioniš-
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kiems idealamš vykdinti.
Krikščionybė da nėra ištaru

si paskutinio; žodžio ir demo
kratizmas toli grąžu nėra pa
siekęs Savo idealą. Krikščio
nybė tai ne šventadienis, dra
bužis, bet patsai kasdieninis 
gyvenimas. Krikščionybė tu
ri užkariauti ne tik . daugybę 
žmonių, bet jų gyvenimą pa
daryti perdėm krikščionišku, 

t dievišku. LigŠiol Dievas bu
vo ' ignoruojamas .̂ politikoje, 
prekyboje, teisme te kituose 
viešuose žmonių santykiuose. 
Krikščionybe turi da daug kur 
nunešti tikrąją šviesą. ■' Tais. 
jqs šviesos spinduliais, pasiun- 
tiniais-ąpąŠfMmi yra Mekvie* 
nas tikintys krikščionis, 'kars 
'savo Są&ris bateųskleidžią po
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plačiąją visuomenę. Mažai y- 
ra krikščioniškai demokratin- 
gą visuomenių, o ir besančias 
taip vadiname ne dėlto, kad 
jos tikrai tokiomis būtą, bet 
kad ste&giasf. tokiomis būti. 
KrikŠčioniądemokratą apskri
tai kol kas yra mažuma ir dėl
to mums net ausys linksta nuo 
uČystai tiktą’’ demokratą Šau
ksmą tvano, — Didžiumos iš
rinkta valdžia gali daryti su 
mažuma ir vienutėmis kaip 
Rinkama, garsina vieni.

— Ne kaip tinkama, tik 
taip, kaip ją inikdsibji liaudis 
■įgaliojo, ginčina kiti. Vi* 
suomenė turi jkibaikti neišgy
domus ligonius, mažinti vai
ką skaitlių, rėkia treti. — Da
rykime referendumą, ar gy
vent, ar pasikart klykia kiti 
“demokratau” į taip be ga
lą. : ■ -- J : •• į /-f?

O visą ją dievaitis ir viso ko 
šaltinis — liaudis, didžiuma, 
visuomenė!

Baigsiu pirmąją savo rašinio 
dalį. ■
Žinau reikėtų parašyti plačiau 

apie visuomenės priedermes, 
reikėtų savo pasakymus giliau 
pamatuoti. Bet tas. netilptą 
“Keletos Minčią” rėmuose.

Tik minčią viršūnes skyniau, 
tik metmenis mečiau. Ataus
ti juos manau keliomis pasta
bomis apie dabąrtinius lietu
vių visuomenės santikius.

D.
Ligi šiol kalbėjome apie vi

suomenę apskriČiausioje to žo
džio reikšmėje. Dabar turime 
pažymėti, kad visuomenė vi
suomenei nelygu. Kalba gali 
būti apie žmonijos, valstybės, 
tautos, miesto, valsčiaus vi
suomenę. Ją kiekviena turi 
savo ypatingas teises, prieder
mes, žymes ir gali būti dau
giau, ar mažiau savystovi, to
bula, išsivysčiusi. . Kitokioje 
prasmėje galime kalbėti apie 
tikybų, o siauresnėje vėl apie 
profesiją visuomenes. Vienas 
ir tas pats žm. j* u.- gali bvti vi
są tą visuomenią. nariu. Kuo
met mes kalbėjome apie visuo
menės ir jos narią privalumus, 
tai turėjome omenyje visą tą 
visuomenių rinkinį. Tik visos 
jos drauge imtos sudaro tobu
lą visuomenę.

. Savystoviomis vienok visuo
menėmis ligi šiol skaitomos tik 
valstybės. Tik jos turi mede- 
ginę, nors nevisada moralę, ga- 
lybę aprūpinti bendrus piliečią 
reikalus. Viena tik žmonija 
turėtą turėti kaikurias teises 
ir pareigas, kurias dabar sa
vinas! valstybės. Ligi šiol 
vienok ji prie to da nėra priė
jusi. Lyginai ir tautoms ne 
visoms da pripažinta prigulin
čios teisės ir laisvė savystoviai 
gyvuoti. Tikįskriaudžiamą 
tautą nariai pilnai supranta to
kį nenormalį padėjimą.

Lietuvių tautos visuomenė 
pilnai užsipelno pribrendusios, 
savystovios visuomenės vardą. 
Ji susideda ne tik iš savysto
viai mąstančių vienučių, sro
vią, partiją, bet yra nuveiku
si bendrus darbus. Ji parode 
didelį savitumą atsispirduma 
prieš rusinimo ir lenkinimo ža
bangus. , Prašvitus šiokiai to
kiai laisvės aušrelei nįes mato
me Lietuvoje bendrus veiks
mus ekonomijos dirvoje: tau- 
piamai-skolinamą tašą, koope- 
ratyvią ki’autuvią, ūkio ir ki
tokią bendrovią steigimą. Mes 
matome bendrai veikiai# rin
kimuose į dūmą, rengiamas pa
rodas ir tt. Tas visas darbas 
atliekama ne pašaline pagelba, 
ne kelią asmeną, bet plačiosios 
visuomenės. Švietimo dirvoje 
mes matome steigiamas visuo
menės mokyklas, knygynus, 
paskaitas, teatrus irti.

Šioje dirvoje mes matome vi
suomenę išsiskirsčiusią į sro
ves, dažnai viena su kita be
tiksliai kovojančias. Laikui bė
gant ir viešam lietuvių gyveni* 
mui .platėjant būtą atsiradę be 
abejonės daugiau partiją eko
nomijos srityje politikoje.. Bė
da vienok ne tada, kaivisub* 
menėje atsirhnda partijų, tilt 
tada, kai jos ima mindžioti pa* 

į matinius visuomen& dėsniūst 
savystovumą, dorą, drausmę. 
Ne tada bėda kai visuomenė 
tempiama ant p&ętijų kurpalių^

bet kai jį tempiama nedoru bū
du. Partijos kurpalio visuo
menė greit 
dorybės piktžolė įleis neišdildo
mas Šaknis." Nė tas bėdą, kad 
vienutės turi savo nuomones, 
bet tas nelaimė, kad jos savo 
nuėmonę 'stato augšČiau visuo
menės labo* Tokie, sakysi
me/ /sutaisvūuiausię Lietuvos 
gydytojai vengė skleisti žinias 
apie sveikatą plačiai skaito
muosekatalikų laikraščiuose, o 
rėmė vieū menkutį“pirmei
vių” f‘L. Ūkininką. P Toki vėl 
“L. Ūkininko” “pirmeiviai” 

: viliojo jaunikių ij moteris į są- 5. 
yo partiją, vieniems pateisiu-* 
darni “laisvą meile, ” o ltitas 
mokindami da nedoresnią da
lykų,. Toks, sakysime," Bulo- ' 
ta su savo Šalinimais kvietėsi 

: talkon žydus, kad būti išrink- ? 
tuų dūmą prieš suvalkiečių'lie- 

j tuvių didžiumos norą. Ir dau
giau panašių liūdnųatsitikimų / 
galima būtą paminėti iš prieš
karinio Lietuvos visuomenes, 
gyvenimo. Bet jie blanksta — 
mažėja prieš dabartinio meto 
Amerikos ir Rusijos kaikurią 
lietuvių orgijas. Jos perdaug 
liūdnos ir skaitlingos, kad jas * -

■ galima būtą keliais žodžiais ~

4 -

suminėti. Toks visuotiną šei
mą boikotavimas, toks svetimą . 
gaivai# kvietimas Lietuvos li
kimui nuspręsti, toks Lietuvos 
šelpimo draugiją ardymas, tas 
partiją varžytasis už vadova
vimą, kuomet Lietuvos gyvybė 
pavojuje, tat vis panašu į vai
ką varžymąsi už priegalvį iš po 
mirštančios motinos galvos.

Tos peštynės, tas nesveikas 
individualizmas, tai ne lietu- 
vią visuomenės tvarinys, bet 
nelemtą aplinkybią vaisius.Žy- j 
mi lietuvią dalis yra išsisklai
džiusi po svetimas šalis. Pa
čioje Lietuvoje lietuvią visuo-> 
menė yra atskiesta svetimais 
gaivalais. Lietuvią šviesuo
menė yra. sėmusi mokslą sve
tur. Bendrą minties žydįnią 
Lietuvoje nebuvo. Neįstabu 
tad, kad lietuvią dauguma * < _ ( 
prato mąstyti svetimomis gal
vomis, vaikščioti svetimomis 
kojomis.— Kad ir nežmoniš
kai, by tik kitoniškai, yra dau
gelio taisyklė. Toks nesveikas 
individualizmas yra kilęs ne iš 
vidujinįą gilią pamatuotą įsi- 
tikrinimą, bet iš svetimą pa
mėgdžiojimo. Imkime tokius , 
Rusijos lietuvius. Kiek par
tiją pas rusus, tiek pas lietu
vius. Bolševikai, menševikai, 
šocial-revoliueijomeriai, social- 
-liaudininkai,- pažangieji de
mokratai, pažangieji tautinin
kai ir tt. ir tt. Mėgdžiodami 
rusus lietuviai skyla vis į nau
jas partijėles turbūt tam, kad 
vardan obalsio lygu£ su lygium 
galėtą tūrėti daugiau balsą 
seimuose ir, kad tuo būdu ga
lėtą užgrėbti visuomenės vado
vavimo vadžias. ■

Visas suraminimas, kad mes 
girdime" apie sutartiną kultū
ros, šelpimo ir politikos darbą 
pačioje Lietuvoje. Ten likosi 
sveikiausi Lietuvos gaivalai? 
Reikia tikėtis, kad Lietuvos 
visuomenė stengs atsispirti 
prieš svetimą ir savą gaivalą 
piktašašius, Lietuvos lietu-' 
viai, tas tautos kamienas yra 
sveikas, o atžalos, ty. svetur 
gyvenančios dalys, yra viso
kios: žalios ir nudžiūvę. .Gy
vos šakelės gyvena kamieno 
gyvenimu. Ir tikras- tėvynai
nis gyvena visos tautos gyve
nimu. Jam Lietuvos viešoji 
nuomonė ir valia turi daugiau, 
svarbos, kaip dešimts Ameri
kos, <^r Rusijos lietuvią seime
lių. Kai tėvynę apleidę lie
tuviai bando tvarkyti Lietuvos 
gyvenimą, tai visai panašūs y- 
ra į. vaiką pametusį savo tėvo 
namus, o vis-gi diktuojantį sa
vo broliams ir tėvams savo va* 
lįą. Pabėgėliai tegu arba vi
sai nesikiša į tautos gyvenimą, 
arba taikosi prie tautos kamie
no nuomonės ii* valios. Kokį . j 
gi balsą mes girdime dabar iš . j 
tėvynės! i

Neprigulminga, laisva, de- i 
mokratine Lietuva tai visą bon- 
dras obąteis te uždavinys, Iš* . 
kovoįi ^Lietuvai savystovnmą’ * 
beginti *** $ra ir bus aug* . j 
ŠČlaūsiu bendru visą lietuvį^ j 
reikalu* Iškovoti tą Švenčiau
sią kiekvienos tautos teisę rei*
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laisvą Lietuvų mes nugrįsime 
aavo kaulais', išsitarė Rusijos 
lietuvių batai! jonųįteigė jai, —- 

.bet jūs sugrįžę į Tėvynę mokė- 
V' itite toliau gmti Lietuvos Žmo- 
.!: nių teises.

Tie ir jiems panašūs gražūs 
kauksmai yta berods ant lūpų 
vfeų lietuvių, bęt ne'visų šir- 
<iyse, .Lietuvių socijalistai ka- 
rŠš pradžioje meilinosi prie ge- 

?. tokai su^oęijalistejųsios Vo- 
laetijos* pabar jie uori ma- 
lyti Lietuvą, Vokietijos tąmai- 
ižs, bolševikiškos Rusijos glo-. 

Socijalistinė Lietuva tai 
pirmaeilis jiems daLykas> o ue- 
prigūlminga —- antraeilis.. Ne
drįsdami to .aiškiai ištarti: grie
bėsi kvailiaiisio ir veidmainin- 
giausio pasaulyje obalsio: ap
sisprendimas tautoms* Tegu 

- girdi pati liaudis nuspręs: ar 
ir po kepo botagu jai būti. Ar 
apsisprendimo Šalininkai nepa
siūlys kartais tautai balsuoti ši-’ 
taip:-— ar norite gyventi, ar 
■amrtiH Verguvė juk tai dva
sinė mirtis. Tik Lietuvos prie
šai linki jai apsisprendimo. 
Gal, girdi, svetimų gąsdinami, 
saviškių kvailinami lietuviai 
savanoriai įkiš galvą į vergu
vės kilpą. Nereikėtų tąsyk 
priverstinai žudyti tautos są
monės. Juk pats pasiūlymas 
apsispręsti pamatiniame gyvy
bės klausime yra tautos įžeidi
mas. Apsisprendimas gali bū
ti tik mažmožiuose k. a. kas- 
link valdžios' formos, tvarkos 
ir tt. Jeigu atsitiktinai didžiu
ma ir nubalsuotų prieš nepri
gulmybę, tai atskiros vienutės 
turėtų teisę šaukti savo' ir visos 
tautos vardu: šalin tautos išga
mos! neturite teisės pirkliau
ti tautos šventenybėmis! . Lie
tuva turi būti neprigulminga, 
nes tai jos neatimama teisė.

Netik socijalistų, bet ir kata- 
likųhei laisvamanių tarpe pa
sigirsta atskiri balsai— tegu 
vely neprigulmingos Lietuvos 
visai nebūva, jeigu ji turėtų 

^Hbūti nekatalikiška, nelaisva- 
manė. Ir prieš laiką varžoma
si už valdžiafietes, už valdymo 
tvarką, už mokyklas ir tt. Gin
čijamasi, Kaip to elgetos su sa
vo žmona: ką darys jiedu su 
zuikiu, kurį sugaus, bet dėl 
savo vaidų nesugavo.

Meldžiamieji! tegu'neprigul
minga Lietuva pirma ųžgema, 
o paskui pasirūpinsime jai dnio- 
ti vardą, katalikiškų, laisva
manį, ar socijalistišką, pai
sant to, kurie daugiau pasidar
buosime. Pagaliaus pati Lie
tuvos visuomenė paūgėjusi ir 
apsidairiusi geriausia nusi- 
spręs keno globa ir kokia tvar
ka jai naudingiauisa- Visi juk 
trokštame laisvos, demokratin. 
gos Lietuvos. Jokia tad tvar
ka joje nebus amžina. Jokia 
partija negali apsidrausti sau 
nepaliečiamybės. Vienos ar 
kitos partijos pasidarbavimas 
atneš jai laikinų viešpatavimą. 
By tik Lietuva valdytus! lais
vai, demokratingai, savysto
viai, tai vistiek kas laikinai 
bus nustvėręs valdžios vadžias. 
Bevely mane valdytų lietuvių 
didžiumos išrinktas socijalis- 
taš, ar laisvamanis, ar kata
likas, nei glostytų su nagaika 
sūbolševikėjęs kazokas, ar švei
stų su krapyla šventasai len
kas, ar temptų prie civilizaci
jos kultūrtregeris vokietvs. La- 

. biaušia vienok apsaugok mane, t 
Viešpatie, nuo lietuvio jojan
čio ant mano sprando su sve
timų pagelba! Vely Atviras, 
priešas, nei užsislėpęs. Prie
šas daugių daugiausiai pavergs 
tautos kūną, o parsidavėlis 
saviškis — dvasią.

Mažesnė nelaimė būtų Lietu
vai netekti neprigulmybės, 
kaip būti valdoma svetimų su 
Saviškių pagelba. Prie to len
gvai gali prieiti, jeigu mūsų 
partijos savo labą statys aug- 

'šeiaus Lietuvos visuomenės 
labo. Besivaržydamos už va
dovavimų jos gali pasikviesti 

\ svetimus į ųagelbų. Tie vėl, 
kaip juodvarniai tykoja tos 
progos, kadi įleisti nagas į Lie- 
tuvos kūnų! . . '

Atsiminus dabartinę mūsų 
■“politika,” tokia baime nėra 
tuščia. Gana jau mes turime 
sava tarpe apmokamų ir neap-
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beieškddami*siva neprįgulmyr 
bes užtarėjų svetimuose, pa
maži ima virsti kitų valstybių 
agentais. Politikoje gi ligi 
šiol nebuvo labdarybės^. Kiek“ 
vieno nagai į save linkę. Jei
gu kuri valstybe veikia Lietu
vos 4‘labui,0 tai matė tame -.ha* 
vo naudų. Jų vieniems Lietu
va tai provincija didžiulės Ru
sijos, kurios jie nenori užrūs
tinti, kitiems žalia'medega sa
vo tikslams aiekti, * Mes ligi 
Šiol ne girdėjome jokio aiškaus 
autoritetingai “ paskelbto užįp- 
rymo Lietuvos, teisių,.išskiriant 
atsitiktinai ištartų užuojautos 
žodelių mūsų vargams. Kiek
viena valstybe kariauja Už sa
vo dabarties ir ateitie^ liau
džiai dažnai nepramatomus rei
kalus. Mažų tautų teisės, tai 
tik priedas ir pašalinis tikslas. 
Tik tauta, kuri pati; kariauja 
(visčkiaiųbūdais), iškovos sau 
neprigulmybę, aiškiai yra ga
liūnų pasakytą. Savimi tad 
pasitikėjimas ir savo jėgų au
ginimas tūri būti tautos tai
syklė. Politikavimas gi, sve
timi! užtarimų ieškojimas tai 
tik menki pašaliniai įrankiai.

Pragaištinga tad viliūgystė 
yra skelbti mažai protaujan
čioms visuomenės dalims, būk 
jos susilauks išganymo iš ko
kių pašalinių veiksnių, būk 
pageidaujamoji geruma savai- 
mi ateis. Nedėkingas ir ne
spartus, bet pastovus darbas 
yra žadinimas, pasitikėjimo sa
vo jėgomis ir tų jėgų auklėji
mas. Visuomenė, kuri aiškiai 
užsibrėžė tikslų ir turi akcijos 
vienybė yra neįveikiama. Tau
ta kuri savystoviai siekia ne
prigulmybės, jau tuo pačiu 
parodo, kad ji verta yra jos ir 
jų pasieks. Ne maldavimu, 
pataikavimais atieškomos tei
sės, bet reikalavimais, grasi
nimais, kova ir darbu. Jeigu 
jau ieškoti svetimų pagelbos, 
tai pirmiausia skriaudžiamų 
tautu tarpe. Reikalų bendru
mas bus saugiausiu ryšiu. Kiš
ti gi nosį į suktųjų galingų 
viešpatijų diplomatijų reikėtų 
labai atsargiai. Kartas gali
me palydėti Re tik nosį, bet 
prarasti tautos, gyvybę — sa
vitumų. . Paprastai taip būda
vo, kad žadiniais suvilioję, sa
vo tikslams išnaudoję jos yra 
apleidę šimtus mažų • tautų. 
Gyvename vienok ‘ ‘ nepapras
tu” metu. / Tegu tad mūsų 
naujai iškepti politikai koke
tuoja —derasi su pasaulio dip
lomatais. Gal ir kaptels mums 
vienas kitas spirgis. Bet se
ni visuomenės veikėjai lai da 
budriau sergsti tautos sielos 
skaidrumų: amžiais brendusių 
dorų, laisvės troškimų, krik
ščioniškų demokratingumų, pa-, 
sitikiėjimų.

Mūsų ateitis glūdi mumyse 
pačiuose.

Lietuva nepražus tol, kol jo
je tvaksės bent viena tikrai lie
tuviška širdis. Pasitikėkime 
pirmučiausia savimi.

(Pabaiga)

T

Protokolas
Amerikos Lietuvių R.-K. Var
gonininkų Sų-gos Seimas, kuris 
įvyko rugpjūčio 30 d. 1918 m. 

Brooklyn’e, N. Y.

N u t a r i'm a i.

Sesija I.

1. Seimas prasidėjo 10:30 vai. 
ryto, gėrb. kun. Petkaus para
pijinėj Svetainėj.

2. Bedaugio dviejų-dešimčių 
atsilankiusių vargonininkų Sei
man, pirmininkas p. K. Strųm- 
skis atidarė < seimų, sykiu vi
siems sustojęs atkalbėjo maldą 
sustiprinimui vargonininku 
dvasios ir energijos, prasideda- 
momsioins sesijoms. ‘ /

3. Po maldai, pirmininkas 
trumpa kalba pabrieže praėju
sių metų Varg. Sų-gos veikimą 
ir apie sušauktąjį Šeima.'

4. Rinkimas seimo valdybos. 
Vienbalsiai išrinkta seimo pir
mininku p. A. Pocius iš Chica
go, III. ir seimo raštininku p. 
J»-V. Kovas iš Waterbury, Ct. 
Jie užėmė savo vietas.

5. Skaitymas telegramų ir
mokamų Purenu. Lietuviai pasveikinimų nuo p. A. Alek- bes.

šio, p. L* Vasausko, p. R. Gra
jausko, p.'J. Stulgaičia, p. B, 
NektaŠiausirkitų. v Pasveiki
nimai priimti triukšmingu ran
kų plojimu. - ; / Y

6, SkaQdmWi^Kaejusio’ĘeL 
mo protokolo ; Wįnažų pastą- 
bų pataisymu, protokolas pri
imtas. 7 . , ' . -

7* Raportas buvusio * pirmi
ninko. Vargonininkai raportų 
išklausę ' vienbalsiai priėmė. 
Prie raporto drauge pranešė, 
iš laiško gerb; kun. J. Dobu
žinskio, kuris buvo rašytas 
kaipo komisijos nario Kunigų 
Sąjūrigosį ir savo laiške gerb. 
kun. J.. Dobužinskiš pažymi: 
Kad naujoji Varg. Sąjungos 
Konstitucija neturi nieko prie
šingo R. K. Bažnyčios dvasiai. 
Priimta garsiu delnų plojimu.

8. Raportas buvusio centro
sekretoriaus. Jis-gi pranešę, 
kad aut kiek galėjo,t tiek dirbo 
dėl V. Sų-gos, bet jį sutrukdė 
kariuomenės aplinkybes, kame, 
vėliau turėjo pasitenkinti su 
mažesniu veikimu. Raportas 
priimtas. ’t

9. Toliau sekė raportai, vice
pirmininko ir turto globėjų. 
Jų raportai- neilgai trukdė iš
klausyti, nes l>uvo trumpi ir 
aiškūs. Priimta. -

10. Kasininko ir knygiaus ra
portai palikta kitoje sesijoje iš
klausyti. Prię to išrinkta ko
misija V. Sų-gos turto peržiū
rėti. Ton komisijon seimas 
paskyrė p. V. Stasevičių, p. M. 
J. Karbauskų ir buvusį centro 
sekretorių ir kasininkų. Sesi
jų užbaigus, visų valandų per
traukų pietų laikui.

Sesija II.
11. Antrų sesijų atidarė p. A. 

Pocius. Paragino rimtai ir e- 
nergingai reikalus svarstyti.

12. Raportas kasininko. Po 
paaiškinimo pribuvimo ir išlai
dų, kasoje randasi pinigų $168.^ 
87. Knygų peržiūrėtojai tų pa
tvirtino, kad skaitlinės yra ge
rai vedamos.

13. Raportas knygų užveizde- 
tojaus p. J. V. Kovo. Jis pra7 
nešė, .kad V. Sų-gos turto kny
gomis knygyne yra sudėta po 
jo globa apie $1.226. Skai
tant reguleriai parduodamųjų 
prekę. Atskirai tų knygų, jis 
dar per seimų kasoh atmokėjo 
$50.48 už išparduotąsias kny
gas. Pinigai atmokėta ant se
sijos stalo ir seimas pinigus 
perdavė kasininkui.

14. Dabar kasoje, sykiu, su 
pridėjimu už išparduotųsias 
knygas yra $219.35.

15. Seimas nutarė, kad ka
sininkas dalį pinigų, kiek ga
lint, baigtų atmokėti skolas už 
atspausdinimų Šventosios Nak
ties ir kitų knygų, Taip-pat, 
nutarė, kad V. Sų-gos kasinin
kas būtų po kaucija nemažinus 
$390.00.

16. Pasveikinimas nuo Juozo 
Oižausko. Plojimas rankų ir 
trumpa pertrauka.

Sesija III.
17. Kalbama, apie peniai iš

keltų rezoliucijų. Jei vargoni
ninkas kviečiamas užimti ge
resnę vietų, privalo jis reika
lauti ir didesnio atlyginimo. Tų 
ant kiek duosis, sutvarkys Cen
tro Valdyba.

18. Konstitucija, su kaikurio- 
mis pataisomis priimta ir dar 
prie jo spridėti nutarta tinka
mus šio seimo nutarimus.

19. Konstitucija dar sykį pa
vesta peržiūrėti Chicagos Var
gonininkų, kuopai.

20. Chicagos kuopos nariai, 
gaus premijų knygomis iš V. 
Sų-gos knygyno proporcijona- 
liai, be skriaudos atlyginimo 
sulyg jų mokesties.

21. V. Sų-gos Seimas išreiš
kia pageidavimų, kadi kiekvie
nas narys stengtųsi kuogeriau- 
siai lavintis bažnytinės ir pa
saulinės muzikos..

22. V. Sų-gbs seimas praserg- 
sti ir praŠo_savo narius, kad 
jie knogražiųusiai apsieitų su 
savo klebonais ir nesimaišytų 
tarp klebonų ir parapijos rei
kalų.

23. Šis V. Sų-gos, atmetė vi
sus skundus ir jų neišklausė, 
nes nebuvo aiškūs; atidėta, kol 
paaiškės aiškiai dalykai. V 
Sų-gos Seimas labai su nesma
gumu žiūrėjo*į tokias aplinky-

. * ? J i

24. V.Są-goa Seimas pagei
dauja, kad kiekvienas narys 
punktuališkai užsimokėtų savo 
duoklę,į V. Sų-gos iždų.

25. V.. Sųrgos Beimąs kviečia 
visus Lietuvius R. K. Vargoni
ninkus prigulėti prie šios orgar 
mzacijos,

26. V, Sų-gos seimų kitų me
tų laikyti nutarta sykiu su bent 
kuria katalikiška organizacija. 
Tas palikta prisitaikyti centro 
valdybai. ...

27. V. Sų-gos seimo nutari
mus pagaisintįbent keliuose 
katalikiškuose laikraščiuose;

28. V. Są-gon įstoja naujas 
narys p. K, Kybartas.

29. Pribūva dar pinigų į V. 
Sų-gos iždų Už įstojimų naujų 
narių ir nuo narių užsilikusio^ 
mokesties viso $25.00. Dabar 
kasininko globoje yra V. Sų- 
gos pinigų viso $244.35., Kas 
mokės po seimui, bus vedamo
je mokesčių knygoje pažymėta, 
kad nesimaišytų skaitlinė.

30. Vargonininkai dalyvau
janti seime, išreiškė širdingų 
ačiū gerb. kun. Petkui už su
teiktų sesijoms 'svetainę. Trum
pa pertrauka.

Sesįja IV.
31. Rinkimas Centro Valdy

bos ateinantiems metams. Vien
balsiai išrinktas pirmininku p. 
A. Aleksis iš Detroit, Mich.; vi-, 
ce-pirmininku p. B. Daukšas iš 
Chicago, III. Sekretoriuj sy
kiu ir užveizdėtojas knygyno, 
p. J. V. Kovas iš Waterbury, 
Coųn. Ekzaminatoriai —* p. A. 
Pocius ir p. A. Aleksis.- Turto 
globėjai — p. M. J. Karbaus
kas. iš Bostono, Mass. ir p. J. 
Banys iš Philadelphia, Pa.

32. Seimų pirmininkas užbai
gė su malda. Vargonininkai 
rimtai pasikalbėję apie savo 
vargus, išsiskirstė.

Tų vakarų, atminčiai įspū
dingo seimo, buvo surengtas 
vargonininkų jėgomis .puikus 
koncertas ir puikiai įvyko.

Seimo vedėjas A. Pocius, 
Raštininkas J. V. Kovas.

.V' ^9

LIETUVIŲ KAREIVIŲ LAI
ŠKAS IŠ CAMP DEVENS — 
RAŠYTAS LIETUVIŲ SEI
MAMS, BALTIMORE, MD., 

Gerbiamieji:—
Mes,, Suv. Valstijų lietuviai 

kareiviai, sveikiname iš ka
riuomenės atstovus laikomų 
lietuviškų seimų Baltimore, 
Md. ir linkime kuopasekmin- 
giausio pasidarbavimo dtel Die- 
ir lietuvių tautos. Primena
me neužmiršti svarbiausių šio 
laiko reikalų, šios didėsės ka
rės į kurių ir lietuviai esame į- 
traukti. Jeigu mes kariauja
me už Suv. Valstijas, stengia
mės gauti už tai kreditų, kuris 
užsiliktų ant . daugelio metų.

dantį iŠ lietimų, lei^ų ir rusųį. 
yra padaryta ir jojh 'daugiau. * 
lenkai viršininkaus negu lietu- 
vai. Lenkas oficieras šmeižia 
anglams oficierams lietuvius f 
akis pti* lietuvių* *

Lietuviai nenorLsusidėti su 
lenkias ir žada pakelti protes
tų. GaOus Sudaryta lietuviš
ka armija, dabar aukščiau mi
nėtoje kompanijoje lietuviai at
skilki yrą grupuojami nuo lem 
kų* '■ ■’ ■ . . : :

Linkėdami kuopasekmingiau- 
sių sėmių ir tikČdaimeM kiįo* 
greičiausiai iŠgifstį.nuo jūsų, 
pasiliekame šu pagarba karei
viai: _ \.r ’

Jonas Bauba, Antanas Bola- 
sonis, Antanas Bunius, Juoza
pas Brazdiltis, Juozas Bugins- 
kis, Kazys Babijonas, Juozas 
Astaška, Tarnas Mažiukas, 
Petrasjohis. / f

Federacijos Kongresas, iš
klausęs šito laiško, išreiškė 
broliams kareiviams užuojau
tą, pritarė jų išdėstytoms laiš
ke mintims, nutarė laiškų pa-.
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garsinti spaudoje ir inteikti jį —
Amerikos Lietuvių Tarybai.

Fed. Sekr.
9 t

P®lpritratfc

rus kraujas.
Ę Apsireiškia prieŽas- 

ties daugumos skėus- V
J mų atsirandančių prą* 

i džioje nuo sugadinto ' 
BUviržkinitii.o. Suma- 
ningi žmonės Žino, kad 
dauguma skausmų ga
lima prašalinti," jeigu 

savo laiku panaudos reikalingas priemones; tokiam apsireiškime . 
me pasirodo žinomi saldainiai PARTOLA, kurie išvalo kraujų ii* 
vidurius. Suvalgykite pirm gulsiant 3 saldainius ir persitikrinki- . 
tė, kad jos veikia greitai ir tikrai’ Ant rytojaus atsįkėlsite nauju < 
žmogumi. . . x

Skrynutė PAI^TOLA kainuoja 

$1.00t 6 skrynutės už $5.00. Par- 
tola gavo auksinius medalius 6-se 

Pasaulinėse Parodose. Kiekvie-
i

noje lietuvių šeimynoje turėtų 

rastis skrynutė Partolos,

« fi
Z

JAU RENGIAMAS 
L. DARB. KALENDORIUS 

v 1919 M.

i Kas girdėti lietuvių kolonijose, y
KEARNEY-HARRISON, 

N. J.

Rugsėjo 11 d. S. M. įvyko 
vietos lietuvių susirinkimas ap
kalbėti ateinančios laisvės pa
skolos reikalus, kad geriaus tų 
sutvarkius tarpe lietuvių. Žmo
nių buvo . mažai. Nežinoma 
delko taip buvo. Vis-gi buvo 
apkalbėta gana svarbūs daly
kai ir buvo nutarta sekantis 
susirinkimas sušaukti per pla
katus, rūgs. 22 d. š. m. L. Han- 
tmano svetainėje. Taip-gi su
rengti programų. Tapo už
kviesta bažnytinis “Birutės” 
choras ir TMD. 62 kp. Choras. 
Bus ir kitokių pamar^inimų. 
Bus amerikonas kalbėtojas, ku- 
ris nupieš apie laisvės pasko
lų. Prakalbos prasidės 2 vai. 
po pietų.

Tai-gi į šitų mitingų bei pra
kalbas vertėtų atkreipti domų 
kiekvienam lietuviui ir nepa
miršti atsilankyti. < Įžangų dy-

? ‘ Raštininkas.
■ I, ■«■■■!■*— |l.

TRENTON,N. 3.

Apie lenkus. ,

kai.

4 v
į

»
4

“Graži ir tinkama dovana kiek- •! 
vienam prisiuntusiam užsakymą , 
ir pinigus sykiu.su šiito apgarsi
nimu. iPnigus ir laiškus, siųskite < 
šiuo adresu r
APTIEKA PARTOSA

160 Second Avė.,
New York, N. Y., Dep. L 3. _

■..(196)
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vargonininko J. V. Kovo. Su
dainavo keletu labai malonių 
dainelių.

Nemuno Narūnėlis.

DETROIT, MICH.
8 d., rūgs, buvo surengtos L. 

Vyčių 79 kuopos pastangomis 
prakalbos. Kalbėjo p. A. M. 
Račkus iš Chicago, UI.

Jis gerai spirgino ciciliku- 
čius. P-as Račkus puikiausiai 
nupiešė dabartinį stovį darbi
ninkų ir paskui nurodė kas y- 
ra darbininkų prietelis ir ne
prietelis. Nurodė, kadi kapi
talistai ir cicilikai nori darbi
ninkus pavergti ir pasmaugti. 
Toliau p. Račkus nupiešė kų 
socijalistai per ilgus savo gyva
vimo metus gero žmonijai pa
darė. Pasirodė kaip ant delno, • 
kad jie tik darbininkus kviečia 
po savo raudona vėliava, kad 
juos apmulkinti.

Nurodęs, kad darbininkams . 
socijalizmas tik pakenkti gali, 
išaiškino, kaip jie gali page
rinti savo būvį — aiškino apie 
LDS., Sakė, kad per LDS., ku
ri stovi .aut krikščioniško . de
mokratiško pamato, galima in
gyti darbininkišką susipratimą 
ir pažinti darbininkų klesos 
reikalus. Ragino kiekvienų 
lietuvį katalikų prigulėti prie 
viršminėtos organiziaejos ir L. 
Vyčių.'

Po prakalbų buvo klausimai.
1- as klausimas. Ką-reiškia 

cicilkų raudona vėliava?
Paaiškino, kad reiškia tą, 

jog cicilikai nori kraujo pralie
jimo revoliucijas ir skeidynęs 
keldami, •

2- ras klausimas. Kodėl kuni
gai ima po $25 už šliūbus ir $5 
už išpažintį.

Tai čia vietinis klebonas, 
kun. Skripka atsistojo ir sako 
duodąs tam cicilikui $10, kuris 
prirodys, kadi kas iš Detrotie- 
čių mokėjo $25 už šliūbą. Tai - 
pasirodė per akis melagiai, nes 
neatsirado norinčių laimėti 

• $10. Nei akių ' pakelt prieš
publiką cicilikai negalėjo. Tai 
pasipylė didis, delnų plojimas 
ir mūsų cicilikai nuleido akis..

3- čįas klausimas. Ar aš pa
baigsiu kolų mokslą ir kada?

Atsakymas. Jeigu tamista ti
lo. į burtus, tai kreipkies prie • 
čigonės, o ne prie kalbėtojaus,

4- as klausimas buvo paduo
tas taip, kad jokiu būdu nebu
vo galima perskaityti ir publi
ka pasijuokė iš 25 cicilikų ap
sišvietimo ir mokslo.

5ras klausimas. Kam Vyčiai 
organizuoja kariuomenę ir kam 
nori eit mušt cicililoj, jeigu 
Vyčiai tiki į Dievo prisaky
mus.

Kalbėtojas nurodė, kokis y- 
ra dabar likimas Lietuvos,, ku
rių mūs cicilikai nori sykiu su 
kaizeriu visai paglemžti ir su 
Tręękiu įvykinti cieilikų rojų* 
Tai. nurodė, k^d Vyčiui 
ri kariaut, tik stoju savo mo* 
finų Lietuvą upytei nuo ištvir
kimo ir supuvusio bolševizmo, 

, Vyčiaiy sakė, gatevi gtetis, 
o ne ųžpuldtešti te Mtus išnau
doti! Dar buvo ir daugiautbei 
neužsimoka visųsuminčt. 
~ $ai buvo naudingos ir pamo
kinančios prakalbos.

> - CteilikųMeteM
* ■

k

ka. Gal tikis nuo bolševikub. 
Maskvą nupirkti. Delegatas 
savo kalbų užbaigė šiais žo
džiais: “Būdamas Detroit’e ne
toli nuo Kosciuškos abazo, ty. 
kur lenkų legijonai esti, troš
kau pamatyt , mūsų didvyrius, 
lenkų kareivius, taip-gi persi- 
tikrint ar teisybė, ką žmones 
kalba, kad mūsų kareiviai 
vaikščioja basi ir apdriskę. 
Bet neteisybė. Mūsų karei
viai nešioja gerus batus ir ge
rai valgo. Kadangi netoli tos 
vietos randasi, amerikoniški la
geriai, nuėjau ir ten, bet. kokis 
ten skirtumas. Musų (lenkų) 
kareiviai visi dikti jauni, smar
kūs, kaip ąžuolai, . o ameri
koniški kareiviai mažyčiai, iš
blyškę, suvargę. Jeigu mūsų 
kareivis paimtų vieną ameriko
nišką kareivį į vieną* rankų, o 
kitą į kitų ranką, tai tik pa
kelti} klesteltų ir po gyvas
čiai.” Po ištarimui šių žodžių, 
lenkai pradėjo kraipytis ir žiū
rėt viens į kitą, stebėdamies iš 
savo stiprybės. Bet-gi tie. mil
žinai lenkai ne už dykų keli 
šimtai metų atgal prašė'Jogai
los susivienyti sui Lenkija. O 
paskui per savo stiprybę, pra
rado savistovybę.. / •' 

Pamoka mums. '

z Kaip ten nebūtų, vienok pri
valome vieno dalyko pasimo
kinti nuo lenkų — tai duosnu- 
mo tautiškiems reikalams. Len
kai turi savo silpnybes, netei
singai geidžia svetimų žemių 
ir mūsų Lietuvos, vienok jų 
patriotizmas ir pasiaukojimai? 
didis.

Kų jūs manote apie jų nuta
rimą surinkti 10 milijonų dole
rių ? Ką. jūs^manote apie jų nu
tarimų reikalauti, kad lenkas 
ir lenkė kasmet mokėtų tautos 
reikalams po $6? Ar tas netu
ri sugėdinti daugelį lietuvių? 
Juk daugelis lietuvių labai šyk- 
štai aukuoja Tautos Fondui ir 
abelnai tautos reikalams. Už- 
sikrėskime nuo lenkų duosnu- 
mu. Teisybė daug lietuvių at
lieka savo, bet dar 'daugiau y- 
ra atšalėlių. Sukruskime.

Ten buvęs.

l
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Kelis kartus teko mątyti lai
kraščiuose pranešimus iš įvai
rių kolonijų, kadi lenkai sten
giasi visokiais būdais pritrauk- 

Jeigu yra priederme lietuvių ti lietuvius prie savo legijonų. 
Tas pats yra ir mūsų kolonijoj. 
Bet aš noriu pranešt visuome
nei, kaip mūsų kolonijoj vienas 
lietuvis kalbėjo su lenkų ofu- 
eierium, kadą jis buvo pa
šauktas per laiškų. įstoti į len
kų legijonus. Pasiėmęs laiškų, 
nuėjo į rekrutavimo ofisų ir 
pasakė, kad jis neisiąs į lenkų 
legijonus, ba nesąs jokiu lenku 
ir nenori jokiu būdu, tarnaut 
lenkams. Sakė, kad kada 
pašauks mane Lietuva, tada 
su noru tarnausiu Lietuvai, 
bet ne Lenkijai. Tada lenkas 
pasipurtino ir atrėžė, girdi, 
Lietuvos nėra ir nebus,, bus tik
tai Polska. f Girda, jeigu tal- 
kininkai neatiduos mums (len
kams) ko mes reikalaujam, ta
da mes paimsim su- ginklu, ha 
mes turim savo legijonus ir 
galėsim; pasistatyt. Atsimin
kite varlės, pūtimųsi prieš jau
tį •

Kitas lenkų, pasigyrimas 
toks. Kada 8 d. rūgs, buvo 
sušauktas lenkų . susirinkimas, 
tai norėjau paklausyti ..kų len- 
Jęai kalbės apie Lietuvą* L Nie
ko indomaus apie tai negirdė- 
jau.’' Delegatas parvažiavęs iš 

; jų seimo, nieko įdomaus ne
kalbėjo, tik sakė, kadmįster 
Paderewški, politikos tikslams 
reikalauja 10 milijonų dolerių 
į trumpų laiką) ba i 60 dleniį; 
ir kožnas lenkas ar lenkė pri
valo mokėt tam tikslui nema
žiau kaip $6.00 į metus. Lele* 
gatas kalbino visus prie aukų,

✓ •

visuomenės šelpti savuosius 
kareivius, kurie juos persta
to kariuomenėje ir kenčia didį 
vargų, tegul pagelbsti jiems.

Prisidėjus Suv. Valstijoms 
prie šios didėsės karės, įvai
rios šios šalies tautos stengėsi 
išreikšti prielankumą Suv. Val
stijų valdžiai Jei prisidėjimo 
sumušimui kaizerio ir kaip mes 
gerai žinome, nuo šio aukščiau 
minėto veikimo, neatsiliko net 
Amerikos lietuviai

Bet dabar, lietuvių visuome
nė toli atsiliko nuo kitų tautų 
kareivių reikaluose ir rodos 
kad jai nerūpi užtarnauti lie
tuviams garbę ant šio pasaulio 
ir sušelpti savuosius, kurie jų 
perstato kariuomenėje. Viena
me bet dalyke lietuvių visuo
menė neatsilko nuo kitų tautų, 
būtent: stojime į kariuomenę. 
PropoTcijonaliai skaitant, gal 
net lietuvių kareivių didesnis 
.skaičius negu kitataučių tar
nauja S. V. kariuomenėje. Bet 
apie lietuvius kareivius , mažai 
kas-žino, rodos, kad jų visai nė
ra ir kad lietuviai visai nepa
deda Suv. Valstijoms kariauti. 
Kodėl taip, yra t Dėlto, kadi 
lietuvių visuomene yra atsili
kus. Šios karės reikaluose nuo 
kitų tautų., Įvairių kitų tautų 
žmonės turi savo kapelijoims, 
ofiėiėriiis ir jų vakarai būvą 
apgarsinami po visus kampus,; 
pas lietuvius to nėra.

Kas gali būti lietuviams pa
vojinga t Lenkai oficieriai lan
džioja po kempes, jau vieną I tardamas, ko daugiaus turėsim 
slavčnįika kumpam  ja ųuside- tuo bttsdidęsnė RoĮs-

‘ ... į '
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WATĘRBURY, CONN.
8 d. rugsėjo buvo puikios 

prakalbos, kurias parengė de
ja Gyvojo Rožančiaus, ‘ Kalbėk 
jo gerb. kun. Ambota iš Hart
ford, Conn. Aiškino’ apie re
gistracijų ir apie karę. Aiški
no apie, buvusį Federacijos ir 
kitų organizacijų seimus Bal- 
timorėj. t Nurodė kaip naudin
ga yra laikyti seimus sykiu vi
soms organizacijoms*' .Galop 
kalbėjo, apie Lietuvos neprįgut 
mybę .ir apie lietuvių, legijonus 
dr, pranešė inums kad tam dar
bui yra nuskirta komisija ir 
darbuojasi.

Prakalbose dalyvavo L..Vy
čių dietas po vadovyste gerb*
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Vietinės žinios.
Naujoji liga platinasi. In*

Mwzą* atsiradusi Ispanijoj 
Kj-a irpasiekusi Ameriką, pla
tinasi Boątone ir apielinkese. 
Teko girdėti, .jog esą jau ir 
lietuvių apsirgusių naujaja li
ga.- Tikniožinia ar tikrai , to
ji liga ar kita nedalė. Kad nuo 
jW apsisaugoti, ^ daktarų y-

> ra* patariama plauti bumą ir 
gerklę kasdien su di-chlorami- 
ae, ko galima gauti aptiekose.

H Reikia vis getai ’ išsimiegoti* 
langus dieną naktį laikyti at
darus, kad kas minuta būtų 
šviežias oras* užtektinai prisi
valgyti, nevartoti viešose vie
tose esamų abrusų, puodeliu- 
kų, stiklų ir tt. Holbrookę’, 
viena dirbtuvė tapo uždaryta. 
Tarp jos darbininkų buvo ap- 

’ sireiškusi naujoji liga. Iš mi- 
7 1 rusiųjų daugiausia buvo asme

nys tarp 20 ir 40 metų amžiaus,
r. Brocktone sergą 300. Girdy k .
.jone, j<® toli Sunegalėfeir«J^“ 
Xwr.; Ui Salti tari. t»i iffira Dalyvaus geriausios Nevark’o,

M

y
r -v 
rv

V.

Stengiamasi įgyti Lietuviu 
vėliavą. Vos pasitarus su bū
reliu lietuvių kareivių tapo da^ 
sižinota per V, Lenkauskų Įf 
Jonų Sinkevičių, jog galima į- 
sisteigti lietuvių vSliayų ir iŠ- 
kelti Kniglits of CohnUbus sve
tainėje. .

Imtasi UŽ darbo. Pagalbon 
pakviestas komitętasjš Nev- 
arkoj Hamugono ir-Kearney, N. 
J., kuris labai daug“ pasidar
bavo lietuvių kareivių pągel- 
bąi ir jau įsteigolietuvių vėlia- 
vų į Camp Dir, N. X 8 d. rūgs, 
atvyko komiteo nariai: p A* S. 
Trečiokas, poni M. Bradiūiiienč, 
A. Žiugžda iš Newarko, N» J. 
ir p. J, Baltrušaitis-iš Harri- 
sono, N. X Pasitarta apie 
veikimų nuskirta Įiiena Jie- 
tpviamš/ pasirodyti prieš bū
rį 'Amerikos* kareivių. . '22 
dienų rugsėjo "7:30 valandų 
vakare, K.-C. .svetainėje, Camp 
Merritt, N. J. bus puikiausias 
programas: bus prakalbos, iš
kėlimas'Lietuvos vėliavos, dai-

Iieškau liave brolių Vinco Am- 
brozo, Andriaus ir Tamošiaui Bu- 
belių', Suvalkų- gub., Kalvarijoj 
pay,,. Krokelaukio vąlšč,, GMoa- 
ninkų kaimo. , Prašau atrišaukt 
ant Šio adreso ; v ;

v Adam^W 
U.O,BoxH

».

••■r

ANT PARDAVIMO
So. Bostonu Aūt kampo namai 

su 5 kambariais ir krautuve. Ran
dasi pačiame centre iy parriduo® 
pūMykiai, D4tū* knW nori tu-* 
rėti gražius nįutnM ir bižnį pari- 
skubinkit.' Rašyk: ’

ŲLA.M*
36 Momw

• **Dortheiiter* Mass; /, 
Tek 4252—M. . , (1Ū4)

į - -i v. ’ r

■;"!/r . - -V'-;-- ;
Paieškau dėdėrAnnaųsKadlau- 

sko 'Vilniaus, gub. Trakų pa<, 
Daugų parap. Pirmiaus gyveno 
New Yorite, o dabar per 20 metų 
nieko apie jį nežinau. Jis pats ar 
kas kitas praneškite šiuo adresu: 

Petron Kadlauskiute, > ū
85 Grovė St., Norfolk, Mass.

T7

tuviai paahę šaltį turį, tai gėrę 
romo if labai sunegalėję. O tai 

____ buvus naujojoi liga.

Rugsėjo 19 d. (ketverge) bus 
repeticijos Pilą. Blaiv. teatro 

. “Balocius ežero dugnuose.” 
. Prasidės 8-tą vai. vak, bažny

tinėj salėj. Kviečiame visus 
gerb. aktorius ir aktores. Pri
menu, jog turėsime lošti 13 d. 
spalių, mėn. Tai-gi kaip ma
tome, laiko nedaug, o darbd 
iki valiai.

Harrison’o ir 'Kearney, N) J. 
lietuvių.'

Iš apielinkės galinęiua kvie
čiame visus atsilankyti.

Prv. V. Lenkauskas,
L. Co. No. 301, Q?M. C., 
Camp Mėrritt, N. J. v

Skleiskime žmonėse nuomo
nę, kad katalikams yra didelė 
gėda skaityti laikraščius, rė- 
miančius ir ugdinančius tautos 
piktašašius-nezaležninkus.

Kviečia Pi Grin.

✓

z

, c

Lietuvos Vyčių 17 kuopos 
teatrališko skyriaus susirinjd- 
mas buvo 15 d. rugsėjo. Susi
rinkimų atidarė skyriaue pir-' 
mininkė, p-lė Zofija Gurkliutė. 
Susirinkimas buvo sušauktas, 
kad pasitarus apie didesnį vei- 

' kims ateinantį sezonų. Į tų 
susirinkimų atsilankė gabiausi 
mūsų lošėjai.. Nutarta sureng
ti vakarų laipkr. 20 d. 1918. 
Bus perstatyti du veikalai. 
Vienas dar yra visai naujas, 
rankraštyj. Ir meldžiu tos die
noj niekam neužimti su pra
kalboms ir teatrais.. /

O po Kalėdų žada teatrališ
kas skyrius perstatyti didelį 
veikalų, uGims Tautos Geni
jus,” drama keturm aktų. 
Veikalas yra pamokinantis.

Lietuvos Vyčių kuopa gerai 
gyvuoja, turi veiklių narių, 
kaip merginų taip ir vaikinų' ir 
jei kas,myli dailę ir teatrus, 
tai tegul ateina prie Vyčių pri
sirašyti ir pamatys jų visų vei
kimų. Žinoma mes tokių narių 
nereikalaujant kokių ten san- 
dariečių arba cicįlikų, kurie 
griauja mūsų veikimų. Taip-gi 
mes nereikalaujant ir mickiniu.

V. B.

PAIEŠKOJIMAI IR 

REIKALAVIMAI. 
f

Jeigu norite surasti savo gi
mines ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką ”

Jeigu norite ką nors greitai 
parduoti, paskelbk “Darhinin. 
ke.” Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke?’ . ' « x

Ūž smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vieną ^kį ....
’ ’ tris sykius ...

. .50c. 

.$1.00 
Pinigus siųskite iš kalno. 

<*nfe ritaTKrTKnr'A »
• v

- Lietuvos Vyčių 17 kuopos su- 
sirinkipaas bus 17 d. rugsėjo 7 
vai. vak. Meldžiame visus 
narius atsilankyti. Bus išduo
tas seimo \raportas.

Valdyba.

ATHOL, MASS.

♦

V

v

T

AŠ Mykolaą Diementas ieškau 
Klemenso Dręvenskio Kauno gub1., 
PaneveMąpav., Gtdbinii valšį, 
Ceniškių kaimai Juozo Prakaitas, 
to& pačios gub. ir pavieto, Pasva
liečių kąitąo ir taip Tpakkitų gimi
nių ir pažįstamų. Aš esu tos’pa- 
^iok guburenijoa, pavieto ir yals* 
Siaus, Pasvaliečių kaimo. Turiu la
bai svarbų reikalą ir tuojaus at- 
sišaūkįjek w laikb turiu tik du 
mėnesiu ir būtinų! turui ką nors 
surasti. Jie patįs ar kas kitas 
praneškite Šiuo adresu: ’

MYKOLASDIBMENTAS, 
. SlugganCamp Atiemore, z

r
*- SCOTLAND.

ZxSl ■

c

AKINIŲ KBAŲTUV1
Prirenka ir sutaiso akiniu* ge

riausia tikpae registruotu* opto- 
metristus
James Cenroy jr Joseph lektr "
Reikale visuomet kreipkitės pas 

juos* 4 ' ' r *

i-3"

1

I

t, > J.

LIETUVIS FOTOGRATAS 
Ar turi

attik Ir natitraak put tatiM 
ktbtalt ir ftuti rimt dtitoU ar« 
titiUftal padarytą patrikti* riati 
dovanai. ■ *»■ • \ -

Talpti norinti* MOkytla tiįilMk 
to gaū atrilaukti:.

5 J. DltiM

-’fe.

!

S

.............. |f»<>:
* 4

/1

Naujos St. Šimkaus Dainos.
(2) — 1 Ant tėvelio dvaro ir 2 — Tykus buvo vakarėlis 35c,
(3) — 1) Motulė mano, 2) šėriau žirgelį ir 3) Vaikad aš

jojau .. . .. .. ... «« «. .« .. ,« «. ..30c.
“ — Saulutė tek^jo (su piano pritarimu) ....... k... ,25c. 

— Vienas žodis hė šneka (Su piano pritarimu)... /.. 45e. 
—- Paukštužėli Skrajūnėli (su piano pritarimu) . ,. .30c. 
Imant didesnį skaitlių egzempliorių, duodame nemažą 

nuošimtį. Adresuokite; “
ĖOVJER STRUMSKIS,

222 DUFFIELD STR.^, BROOKLYN, N. Y.

(115)

GRAŽIUS-NAUJUS FORNIČIUS PARDUO-
V DU UŽ PUSĘ KAINOS! Forničius galite mik 

tyti, Irada .tiktai.užeisite pas manėt 26 HOOKER '
£ STR., ALLSTON, MASS. Naudokitės proga-
Ą Greitą laiku turiu parduot, nes 28 šio- mėnesio
£ išvažiuoju ant\ savo fanuos į Vermont steitų.
Y Bile laįke su manim galite susitikti Boston’e!

a 32 Cross Str. -
4 ' JONAS VITKAUĖįKfeS.

v

SKAITYK IR KITAM PASA
KYK, kad geriausias pardavėjas 
įvairių drabužiams materijų, pa
prastų ir vilnonių I. DEITCH. Jis 
parduoda/ UŽ labai prieinamą kai
ną. Kreipkitės šiuo adresu: '

I. Deitch.
149 Dovėr St., Boston, Mas&

. krautuvės adresas: 125 Tre- 
moąt St., Boston, Mass prie Park 

tunnel arba prieš Park st? baž
nyčią.

BeUPhOORDlckUMti N06 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BrndSt.,PUUdtfa, h.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgių. - 
OfisyVahniasj 

Nufe 9 rito iki S po platu 
Vakarais, Ketverge nuoSikiSP.M.

NedhĮfiMeie iH4 pe pilta. . . * *

> ' J '

Ai buu asAtusi iMM* 
Mantholatum Co. Prieš eisfauri 

- irnlt išiardr vaklh Minaita mam kalk 
▼akarui,ą padaryt vaidą TYBt 
ir gKAIMTp BALTU. Toji m 
tis iBma plMnHM mtam, jw 
dut arba litrai ir prašalina viaa 
Hut tpuogut nuo valio. Pinige 
gali i^ųiti ir itiunpomii.

P. O. Box 38, Holdbrook, Man.
*• • • . ■ • f t ,

r

| T*l, Sa. Bo«to«»270 ‘
| D^JOHNMacDOrairM.D.
■ Galima miiialitti ir iMaviuM.
I Ofiao valandos:
■ Ryt ds iki 9 vai.
| - Popietę 1 iki 8”

5 vakarais 6fki9
I 536 Broadway, So. Boston.

-•J
♦
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daRbininkAsj
242 W.JBroadway, 

South Bpston, Mass.

PABĖGĖLIS IŠ VOKIETIJOS 
NELAISVĖS. Aš Vincas Srubas 
pabėgėlis- iš Vokietijoj, nelaisvės,- 
ieškau brolių Kazimiero ir Dani- 
jėliaųs ir sesers Uršulės Srubaitės, 
gyvenančių Amerikoje.'* Mano 
adresas pirm karės' buvo: Kauno 
gub., Ukmergės pav., Kurklių 
miestelio. Atsišaukite pas mane 
sugargusį ir išbėgusį iš Vokieti
jos nelaisvės. Dabartinis mano 
adresas: Rotterdam Folhuislau 
13 b. 2 Vincas SRUBAS, Holland.

t ■- / y • "7 :

Draugijos Temykite!
. I ■ - —' z Jf

< S Ą • -

• ” ‘ , ** • ( T v * • tT- r

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairus ženklai; kukardos, šaipos, antspaudos. guzikučiai ^ 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską,

‘ kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit-ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Musų išdirbystė yra geniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiijskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 

-pagal reikalavimą.

M. A. NORKŪNAS,
226 High Street, Lawrence, Mass.

ANT PARDAVIMO NAMAI.
Ant Broadway 228 iki 240, ant 

C st., 195 iki 197. Mortgičių. 
$27,000. Rendos neša $5.000 per 
metus. Apkainuota $42,400. Pre
kė $31,500. "Kęeipkitės pas:

P. F. TAYLOR,
489 Sixth St., So. Boston, Mass.

LIET UVISK O S 
NOTOS (GAIDOS)'

Bažnytinės gipsines su. notomis. 
Išsirašyk tą adresą, gal nebus dau- 
giaus garsinta arba išparduota, 
pirk šiandie, Mylėtojams muzikos 
ir dainų lietuviškoj kalboj surink
tos visokios notos, (knyga) iš ku
rios gali išmokti notas $1,50, par
duoda už $1. G. A.. BARONAS, 
P. O. McKees Rocks, Pa. (1Q5)

DABAR LAIKAS HRKtT 
'Mes užlaikome įvairių rakan

dų (furniture) krautuvę, kur 
galite gauti visokių namuose 
Teikalingų daiktų, ir už labai 
prieinamą kainą. Parduodam 
užmokant ant sykio ir ant iš
mokėjimo. Ateik ir* persitikrin-

PIRMOJ KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bū 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visų darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
•i ... , i’ r,

469 Brwidwty,So. Boston,Mus.
PRUS DORCHKBTIB BT.1,

VUandM 
MofeyaL rjtm' 
iki fev*L Tnkarfe,

■> |

LIETUVOS DUKTERŲ DB^TO 
PO GLOBA M0TDT0B IVK 

VALDYBOS ADRB8AL

SO. BOSTON, MASS..<• 
Mrm. — T. AŠmenriSenė, .

359 Fourth St - 
W pirm- — P. Giedraįčiut^ 
’ v 103 8ixth St 
Prot Sekr, —’M. MorkŪnta% 

12LarkSt s ’ 
Fin. Sekr. — A. LukofevičiutK

377a Broadtray, 
Iždininkė — M. Mačiuliu!!, 

.42 Silver St? > * ’ . 
Kasos glorijai; E. Plevokfenl, 

M. Stukienė. z 
Mąrifajfcą O. Miz^irdienė. * 
B(*rd direktoriai:M, Žilins

kienė, P.Veųienė, V.Song^lii- 
nė* A. mWkAi«>X ČižuviS'

■.. C
Petro Bažnytinėje SūLČjė.
- Susirinkimai laikomi kai* 
antrąut&rininka kiekvienomA- 
nesjo. 7:30 vai. vakare Bv»., 

’ ■ • - 'X-
- 1 ■ 1 '■ 1!‘ . / . .

av. jono evangelisto 
RAŠELPHžES, DR-JOS? 
SO. BOSTON, MASS. - 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. žioba, 

4Levant'St.,Dorchester, MaMf. 
Tėlphone: Dorcester 6973—VL* 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 
20 Wlnfleld St, So. Boston* Mus,

I PROT. RAST. — Jonas Glineckla,
282 Silver Str.,. So. Boston, Msml

II PROT. RAŠT. — Marijona Brikaitę 

210 Silver Str., So. Boston.
FEN. RAŠT. —• Povilas Petrauskas, 

. 230 Fifth'St, So. Boston, Mass.
KASIERIUS—Andriejus Naudžiūnai 

16 WinfleldSt, So. Boston, Mua 
MARŠALKA — Jonas Urbonai, 

jl45 Silver St., So. Boston. 
Draugija laiko susirinkimus kae 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų ^Bažnytinėje ' 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekau-. 
tis susirinkimas bus rugsėjo 15- 
dieną. '

f

įl

■M ll val. vyta
IH4Į& vatam.

’» » - j“

L. Vyčių 10 kp. laikė susi-" 
rinkimų rugpj. 25. Nutarta į- 
sisteigti namus, kur nariai ga
lės mokintis naudingų dalykų. 
Išrinko komisijų tą dalyką, ap
rūpinti. Be to nutarta paau
kuoti moksleiviui J. Bakšiui 
$10 už jo ypatingų pasidarba
vimų kuopai. Dabar jisai išva
žiavo atgal į mokyklų.

Atholį apleido p. V. Sereikai 
kurs nesenai čia buvo apsigy
venęs ir gefai darbavosi. Išę- 
važiavo į New Jersey valstija.

Koresiį
- s- ,

, CAMP MERRITT, N. J.
Ant augšto, dailaus lyguinė- 

lio apaugusio apščiai ir aplin
kui augštais medeliais tęsiasi 
plačiai didelė- Campė. • Karei
vių namučiai,. žaliai maliavoti,. 

. v dviejų lubų, Jibėte žiba savo 
baltais langų ir durių rėme
liais. Keliai puikiai įfaisvtil 
Pusėtinas būrelis lietuvių ka
reivių -yra užsigyvenęs čionais 

zriuo _ pavasario ir pastaruoju 
laiku^ypau nuo užsigyvenimo 
Jono Sinkevičiaus iš CampDiv, 
M J. manoma daug kų nuveik
ti. -

f

.. r

fe

J-

fe

r

REIKALINGA merginų’ir mo
terų dirbti ant lengvų mašinų. 
Taap-gi prie pakavimo. 50 valan
dų į savaitę, $10 pradžioje. Turi 
būt virš 16 metų. Atsišaukite tuo
jaus.
AMERICAN CAN CO. OF MASS.

31 Binford St., A Street, 
South Boston, Mass.

REIKALINGAS vyraš ar mergi
na, kuris yra prasilavinęs grajiti, 
kac^ galėtų vakarais pamokinti K 
Vyčių chorą dainų. Darbą parū
pins dirbtuvėj vyčiai. Darbas ne
sunkus, mokestis iš pradžios apie 
$2Q savaitėj; toliau.iki $35. Jei 
rastųsi tokia ypata, kreipiatės 
kuopos raštininkės antrašu:
/ J. Tamašauskaite,

310| Prospect Str., 
< Binghamton, N'. Y.

Paieškau dėdžių Petro ir Juozo 
Makstelių Kauno gub., Ukmergės 
pav., Subačiaus par., Šaitanų kai
mo.' . Daug metų kaip gyvena A- 
merkoje/"’Jie patys ar kas kitas, 
praneškite Šhto adresu:

Emilija MakstelĮyte,
124 Rjdgo Avė.

-j >

... TEL. BACK BAY 4200.

DRfF. MATULAITIS
ObapadynM Gydo visokio tipu'
14 P. H. 74 P.M. ‘ PzMriita Akiniai.

419 Beykton St,, Boston, Mass.
imli m——ą——i ii ~|

. X" ■,

Ofiso valandos:
i 9-11 RYTE
I 2-4 PO PI ET V

IR 6-8 VAKARE

“Lietuvių Rakandų Bendrovė, 
2£8 W. Broadway, 
“So. Boston, Mass.
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’t’ Nauji ir linksmi teatrališki pęrstatymai.l|

T T T Y T t 
T T v-- ų
Jk knygutės tik $1.00. . k .
X . 5) “KETURIOS KOMEDiJjBLfiS.” 1) “NeuŽmokėjęs
J pabėgo;” 2) “Mat ko reiks”; 3) “Mamos nedasuptą” ir 
Jį 4) “ŠMūbas su viržiu.” Trumpos ir lengvos perstatyti. Jas 
| perstatyti reikia 8 vaikinų ir 6 merginų. 14 knygučių tik 
v- $1.00-.. , v • - ■
A , Iš šių visų veikalų .galima įrengti tris linksmus ilgus, Y 

scenos perstatymo vakarus. / ■ 4 :
v Pelnas už štąs* knygutes, eis apmokėjimui už kitas išlei- 
A džiąmas tokios pat rūšies knygeles, neš jau kaikurios yra ♦♦♦ 
X baigiamus- spaudiiitV ' '
t Gerbiamojo jaunimo, scenos mylėtojų, artistų ir jų re- :X- 
į mėjų, maloniai.meldžiu paremti, užsisakant Ūių knygelių. Ą 
£ . Su giliausi#, , .. X
A 21OONGRE8S AVĖ.. ’ ' WATERBURY, OOMN.

A. k A A a A .k .1^.

----------------- 1

1) “DAINA BE GALO.” Labai juokinga komedija ir V 
lengva sulošti. Reikia 4 vyrų ir 2-jų merginų. Prekė 20c.;
6 knygutės tik $1.00. \ .

2) “IR AŠ NEPAISAU.” Graži ir pavyzdinga komėdi-
ja, lengvai prieinama sulošti. Prekė 15c., o 8 knygutės tik i 
$1.00. Reikia 3 vyrų ir 5 merginų. t

;3) “LINKSMOS KOMEDIJfiLĖS.” Ypatingai-skiria- ~ 
mas’mūsų jaunimui scenos papuošalai: Penkios gražios „pa
mokinančios farsos. Prekė 15c., o 8 knygutės' tik’ $1.00. 
k 4) “VAKARO VALANDĖLES. ” Surinkimas koinedi- 
jėlių, Dialogų, Farsų, Deklamacijų ir tt, Prekė 20c., o 6

6 knygutės tik $1.00.
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Graži ir pavyzdinga komėdi-
ja, lengvai prieinama sulošti. Prekė 15e.* o 8 knygutės tik X j.- “i- • *
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GERIAUSIAS GRASOMUS
, r- « — \.

BALSAMUOTOJAS. 
S. BARASAVTČIUS.

Aš patarnauju ūe' tik So. Bos
tone, bet lygiai važinėju ir į kitus 
miestukus.

Mano kainos už palaidojimą la
bai prieinamos ; /Suaugusiems, nuo 
$50.00; mažiems nuo $15.00.

Taipogi parduodu paminklus ir 
žolynui (kvietkas). Nežiūrėkite', 
jeigu būtų ir iš toliaus atvažiuoti, 
nes geras patarnavimas daug reiš
kia.'

Jeigu jūs kas siųstų pas kitą 
graborių, tai pirma užeikite pas 
mane dėl persitikrinimo. Kreip
kitės ypatiškai arba telefonuoki- 
teSo.Boston 1052—

S, BARASEVIČIUS, 
OFISAS: 308 Broadway> So; 

Boston, Mass.
. GYVENIMO VIETA;: 237 D Si, 
So.Boston. '

‘ » imi. jp.iri, n

Dabar laikas pirkti naujai 
- kiŠlčistį maldalmygę ^PŲ L*

-4.

■H

D. L. KKEISTUČIO DR-JOS 
BOSTON, MASS.

VALDTBOS ADRESAI.
PIRMININKAS— Jonas Adomvl»W 

122 Bowen Bt; So. Boston, lUsir 
VICE-PIRM.— Pranas Tulfeikls, - 

lSO^Bovin SU 8®» Boston,'Mana, 
PROT. RAST.—Juosapsa Vinkeriėttb— 
• - 14T W. 6-th St, So. Boston, lfasn ■ / 
FINANSŲ RA*T. — Bt Noreika, < 

105 Silver at., S. Boston, Maaa» 
KASIERIUS —■ Andriejus Zalleckaa, 

244 D Str., So. Uo<tbn, Man* 
MARŠALKA -f justinas Tulelkls, 

180 Bovren SU So. Boston, Mana 
• D. Ii. K. Keistučio, Dr-ja Bos*^ 

ton, Mass. laiko mėnesinius rask' 
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugina 
naują narių su savim atsivesti

‘ \

JEIGU TAMSTA SERGI
Tikra medikališka atydą gali pridėti tau metų prie 

gyvenimo ir gyvenimą prie metų.
ATEIK TUOJAUS PAS MANE 
Su bile kokia chroniška nervų 
arba supainiota liga kuri reika
lauja Specialisto patarnavimo.
Ką tamsta reikalauji, tai tei- 

singaus gydymo. Nei vienas ne
turi teisės eikvoti savo sveika
tos.

Atidėliojimai yra pavojingi 
Tai šaukis tuojaus. \ 

Ofiso valandos
9 A. M. iki 8 P. M.

Kasdien.'
Nedaliomis:

10 A.M.ild2P.M.

s.

u

/

Ekzaminayimas nieko nekainuos, jei Tamsta gydysies. 
Teisingas ir tikras ekzaminavimas parodys jūsų, tikrą fi- . 
zišką stovį ir-padės jums eiti ant tikr^ kelio sveikatos, i§- 
vengk kančių ir netikrumą chirurgijos!

MANO STEBĖTINAS PASISEKIMAS.
gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų priguli nuo ^ 

kad aš pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų * 
Toliaus mano offisas yra aprūpintas naujausiais instrumen 
tais ir prietaisomis, elektrikos, drebėjimo ir jokių išlaidi 
nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams.

AR TAMSTA KENTI i
Silpnumu nervų, silpnumo.užpakalės (nugaros), Ųžmn 

Šimo, Drebėjimo Širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumą 
Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaidimo, Neaiškaus 
matymo, Silpnumo Sąnarių, Votčių, Slogų, Lašėjimo į 
gerklę, Pilvo skausmo, skausmo gerklės, apvilkto liežuvio 
šios ir daiig kitų yra pirmas persergėjimas, kad Tamsti 
trotiji savo sveikatą ir pajėgas. , *

Aš tikras, esu kad daugumas abejoja ir bijo pasakyti 
viską gydytojui per mandagumą arba nerviškumą. Būk tik; 
ras. kuomet atsilankysi būsi gydytas padoriai ir mandagiai

... ir ką tiį man pasakysi bus giliai paslaptyje. Tikrai.Teisin
gas, Gerbiamas ir ištikimas į kiekvieną ypatybę ir kuomet •, 
tu atsilankysi dėl gydymo žinok, kad būsi palinksmintas

‘ Mano kainos patarnavimo dėl visų prieinamos, s biedniemf . 
ir turtingiėm§: Įtikiu* kad tamsta'pššiūmidcsi šia Diegą it 
ą£ pasakysiu, ar-gali* ar ne atguli sąvo jtirišką Stovį.

Atsilankyk dabar— neatidilibk! , .

Dr. KENEALY Specialistas
«73 WASHINGTON BTRBBT, . BOSTON, MASS 

; ? An»ro« dury, nuo O*yity TthMtr*.
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