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Tas, kun neturi namų, 
gu neplėšia namų kitų, bet 
gu jis stropiai darbuojasi ir pa
sistato sau, tokiuo būdu jis 
pavyzdžiu užtikrins saugomų 
savo namų, kuomet juos pa
sistatys.

— L i ncoln.

Neutrales valstybes neklauso
prezidento Wilsono kvietimo

Prez. Wilsono kvietimas 
neutrales valstybes stoti į blo
kų su Suv. Valstijomis ir per
traukti diplomatinius ryšius 
su Vokietija neišdavė vaisių.

Prez. Wilson karės ir laivy
no sekretoriams liepė skubėti 
daryti karinius prisirengimus, 
bet tikisi, jog karės nebus.

Schuylkill arsenalui paliep
ta supirkti visokiu daiktų ir 
ginklų dėl 506.000 kareivių.

Palei Meksiko rubežių stip
ri sargyba palikta.

Vokietijos laikraščiai rašo, 
jog Suv. Valstijos stos karėn.

Vokiečiai sugadino savo laivus
i

SUGADINO GARLAI
VIUS.

New Yorke Vokietijos inter- ; 
nuotų garlaivių mašinos tapo 
pačių vokiečių pagadintos

SPĖJA, JOG NESTOS 
KARĖN.

Talkininkų ambasadoriai 
AVashingtone spėja, jog Suv. 
Valstijos nestos karėn su Vo- 

taip,‘ jog ilgą Taiką imtų, jei kietija. Sako, jog vokiečiai 
reikėtų dabar jas sutaisyti. ty<v'ia įerzino su Amerika^ 

Tų garlaiviu jurininkai ga ka<1 sulaikyti maisto ir amuni- 
vo žinią dar prieš padavimą ’ ^.i0* 8abenim4- Suv. Valsti- 
Washingtono valdžiai notos, Jos besi rengdamos karėn sus
kūri prives prie pertraukimo; tabdysią visokį išgabenimą, o

NEIŠLEIDŽIA AMERIKOS 
AMBASADORIAUS.

Iš Danijos atėjo žinia, būk 
Vokietijos valdžia sulaikė Suv. 
Valstijų ambasadorių Gerardų. 
Sako laikysiu, kol gausių ži
nia, jog apseita Amerike kaip 
reikiant su Vokietijos ambasa
dorium.

Ka p išrodo kares laukas
Šiai žiemai, užstojus Ang

lijos armijų vadas Francijoj, 
išduodamas raportų karinių 
veikimų tarp kito ko pasakė, 
jog neišpasakyti purvynai su
trukdė jo pasisekimų. Tuo
met galima buvo lyg ir paabe
joti ar ištikro purvynai galė-

NEKLAUSĖ PREZIDENTO 
PAKVIETIMO.

___Prez.^ ŪVilson, 
su Vokietijos valdžia 
tinius ryšius pakvietė kitas ne
kariaujančias valstybes tą pat 
padaryti. Bet nei viena tam į 
dalykui nepritarė. Atsisakė 
pertraukti ryšius su Vokietija. 
Atsisakė tai daryti Šveicarija, 
Holandija, Danija, Švedija, 
Norvegija ir pietinės Amerikos 
respublikos. .Jos pasiuntė 
Vokietijai protestus, bet nie
ko kito nedaro. Ketina lai
kytis neutrališkai.

O Vokietijos submarinai Is
panijai, Holandijai ir kitoms; 
Europos neutralėms valsty 1 
bėms pridarė daugiau blėdies,| 
negu Suv. Valstijoms. Tai-gi! 
Europos neutralūs valstybės) 
kitaip žiūri į vokiečių submari
nų karo, negu prez. Wilson.

Prez. Wilson tikėjosi visas 
neutrales valstybes patraukti 
prieš Vokietiją, o nepasisekė 
nei vienos patraukti. Tas 
bus dideliu atšaldijimu karin
go ūpo Amerikoje. Prez. AVil- 
son bus nuolaidesnis ir gal bus, 
išvengta karė.

Vokietijos valdininkai skol
ina, jog neatsižadės submari
nų karės. Nebijo, kad ir A-l 
merika paskelbtų karę. Sako) 
visvien Amerika greit neatsiųs 
kariuomenės, o kol Amerika 
prisirengs tai karė jau bus pa
baigta.

ryšių tarp Vokietijos ir Suv. 
Valstijų. Aišku, jog Vokie
tijos ambasadorius gavęs iš sa 
vo valdžios notą greitu būdu 
pranešė apie tai savo šni
pams, o tie pranešė New Yor- 
...............................................................s.

no
ta, kuri ves prie susikirtimo. 
Tai kad kilus karei Suv. Vals
tijos negalėtų vokiečių laivų 
panąudoti, vokiečiai ir sudau
žė garlaivių mašinas pirm ne
gu nota buvo inteikta Was- 
hingtono valdžiai.

Nuostolių tuomi padarvta 
$30.000.000.

pertraukęs ke tųgarlaivių jurininkams 
ja diplomą- jog iš Bėrimo’ gauta aštri no

už

! to vokiečiai tik ir nori.

UŽGRIEBĖ VOKIEČIŲ 
GARLAIVIUS.

Suv. Valstijų valdžia Mani- 
los uoste, Filipinų salose, už
griebė 17 vokiečių garlaivių, 
kurie ten buvo nuo karės pra
džios. Tas padaryta dėlto, 
kad vokiečiai ėmė garlaivių 
mašinas gadyti.

Panamos kanalo valdinin
kai atstatė nuo darbo 20 darbi
ninkų vokiškos kilmės, 
atgabęs į New Yorką.

Vokiečių garlaivių, kurie 
randasi Suv. Valstijų uostuo
se, valdžia dar nelies kol kas. 
O tik prie jų pastatyti daboto
jai, kad vokiečiai ti; garlaivių 
nepagadintų.

Slaptoji Amerikos policija 
susekė, jog Amerikoje privi
so Vokietijos, Austrijos ir Tur
kijos šnipų. Jų esą į 10.000.

I

Juos

TAICOMPERS RŪPINASI
KA.

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Samuel Gom- 
pers pasiuntė kablegramą Kar
lui Legionui, prez. Vokietijos 
unijų Federacijos, su paklau
simu.

“Ar Tamsta negali padary
ti intekmę į Vokietijos valdžią, 
kad išvengti pertraukimo ry
šių su Suvienytomis Valsti.jo- 

j mis ir tuomi išvengti visasvie- 
tinę karę?”

KO NORĖJO TO GAVO.

DŽIAUGIASI.
Visose talkininkų valstybė

se labai didelis kilo džiaugs
mas, kad Amerikos valdžia 
pasipriešino Vokietijai ir kad 
pertraukė su Berlino valdžia. 
Delnus trina Anglija,
giasi Franci ja, šokinėja 
ja, baubia ir džiaugiasi 
rėš meškinas.

Rusijos Durnos prez.
zianko sako, jog pramatęs, 
kad Amerika stosianti karėn 
ir kad jų paseks Skandinavija, 
Danija ir Holandija. Tuo
met tai ir būsią Voketijai ka
put.

džiau-
Itali-
šiau-

Rod-

JEI SUVIENYTOS VALSTI
JOS EITŲ KARĖN.

. . .Jei Suv. Valstijos stotų ka
rėn prieš Voietijų, tai tuomet 
prieš jų atsistotų pusė pasau
lio gyventojų.

Prieš Vokietijų būtų 800 mi
lijonų žmonių. O su Vokieti
ja eina 150 milijonų žmonių t. 
y. Vokietija su savo talkinin- 
ais turi tik ‘ tiek gyventojų, 
kiek turi viena Amerika. 0 
Suvienytos Valstijos turtu vir
šija Vokietijų, Austriją, Bul- 
garijų ir Turkiją ant 70 nuoš.

Netoli Anglijos pakraščio 
Vokietijos submarinas sustab 
dė Amerikos garlaivį Westwe- 
ge. Iš jo išreikalavo tris bač
kas tepamojo varvaiio ir palei
do.

REIKIĄ UŽDARYTI.
Suvienytų Valstijų kongre

se buvo duotas įnešimas, kad 
“dėl Amerikos labo” reikią 
uždaryti kalėjimas (internuo
ti) žinomą taikininką Bryanų.

Dabar Bryan varo referen
dumo propogandą. Sako vi
siems Suv. Valstijų gyvento
jams reikią pavesti nubalsuoti 
ar stoti karėn ar ne.

VOKIEČIŲ DIPLOMATAI 
PLAUKS NAMO.

Vokietijos ambasadorius su 
savo žmona visi ambasados na
riai išviso apie 200 ypatų 
plauksiu namo garlaiviu Fre- 
derik Vili. Jie vieni užims 
tų garlaivį.

KIEK LAIVŲ NUSKANDI
NO.

Nuo vas. 1 d., ty. nuo tos 
dienos, kad vokiečiai pradėjo 
visokius garlaivius skandinti 
be persergėjimo, jau nuskan
dino 50 garlaivių. Tarp tų 
vienas buvo psažierinis. Pa- 
sažieriai vienok tapo išgelbėti.

TEBSIAUČIA SPEIGAI. joti ar ištikro purvynai galė- 
Europoje tebsiaučia speigai, [jo būti tokia didele kliūtimi, 

Tą labai atjaučia Francija ir kad sulaikyti pasekmingų pra- 
i... za simušimų per vokiečių frontą.

Dabar korespondentas Ellis 
Ashmead Bartlett iš Franci- 
jos atsiuntė aprašymą karės 
laukų Francijoj. Pasirodo, 
jog jie pavirto į neišbredanuis.. 
purvynus, pavirto į tokius 
mulvynus, kad nei apsakyti 
negalima.

Francijoj jau nuo pabaigos 
spalių mėnesio kariniai 
mai turėjo susimažinti, 
mijos skendėjo baisiose 
pynėse. Nuo to laiko 
dėjo ruošimąsi prie pavasari
nio veikimo, kuomet sniegui 
nutirpus pradžius žemė.

Talkininkai tvirtina, jog 
jei dar bent tris mėnesius būt I 
pabuvęs geras oras, tai jie į 
būt sulaužę vokiečių frontą ir 

tai Suvienytose Valstijose j apsidirbę su jais. Bet užėjo 
lietūs ir sutrugdė veikimus.

Minėtas korespondentas ra
šo, jog tas, kurs nebuvo 
Francijoj karės lauke ypač 
Somme ir Verduno frontuose 
negali nei įsivaizdinti, kas 
tai yra purvas.

Visą blogybę padaro artileri-1 
rija. Karės lauke dabar nei 
jardo lygios žemės neliko. 
J.aukai artilerijos šūvių išraus
ti, duobėti. Duobės gilumo 
nuo šešių iki 12 pėdų gilumo. 
Duobių gilumas prigidi nuo 
šovinių didumo. Šoviniai 
sprogdami išmeta apatines že
mes ant viršaus ir susimaišo su 
dirva. Francijos Ūkio komi
sija aplankė karės laukus ir iš
tyrus pasakė, jog tose vieto
se, kur dabar eina mūšiai po 
karės per šimtmečius visai ne
tiks niekam. Geroji žemė taip 
sumaišyta su uola, su šovinių 
skeveldrais, nuodingomis spro
gstančiomis medžiagomis, kad 
per ilgus metus tose vietose 
niekas neaugs.

Kaip tik ims tirpti sniegas, 
ims lyti, tai tos duobės prisi
pildys purvu ir vandeniu. Ir 
per tokius laukus reikėjo ir 
reikės daryti atakas.

Tūkstančiai nugrimzdavo 
purve.

Talkininkai savo didelėmis 
anuotomis snskaldydavo vo
kiečių drutvietes į šmotelius. 
Tuomet pėstininkai būdavo 
siunčiami atakon. Ir ką jie 
rasdavo bebėgdami vokiečių 
pusėn! Ugi šimtus duobių, 
priverstų purvo ir šliuko. Tuo

Vokietija dėl anglių stokos. O 
žinoma karės nuteriotose šaly
se, tai nesvietiškai pablogino 
blogų gyventojų padėjimų.

ŠALČIAI VOKIETIJOJ.
Vokietijoj viešpatauja tokie 

šalčiai, kokių nei užrašuose 
nėra. Nedėlioj kaizerio so
džiuje Pottsdame buvo užre
gistruota 26 laipsniai žemiau 
zero.

Kaikuriuose miestuose dėl 
speigų buvo uždarytos mokyk
los, knygynai, teatrai ir kitos 
Įstaigos.

I

veiki-
Ar- 

klam- 
prasi-

PASTATĖ SARGYBĄ.
Dabar, kuomet diplomati

niai ryšiai tarp Vokietijos ir 
\Vasliingtono valdžios pertrau
kti, 
prie geležinkelių tiltų, prie 
tunelių, prie arsenalų ir ki
tokių valdiškų įstaigų pastaty
ta sargyba. Budriausios sar
gybos pastatytos New Yorke. 
Pastatyti prie tiltų. tunelių 
policmonai ir milicijantai.

SUVARŽĖ ATEIVYBĖ.

Suv. Valstijų senatas perlei
do ateivybės suvaržymo bilių. 
Perleido balsais 62 prieš 19.

Seniau tas bilius buvo kon
greso perleistas, bet jį vetavo 
prez Wilson. Bet jei koks 
prezidento vetuotas bilius su
grįžta kongresan ir jį vėl kon
gresas perleidžia, tai toks bi
lius ir be prezidento pasirašy
mo stoja įstatymu.

Tas ateivybės suvaržymo bi
lius jau nuo 20 metų buvo val
kiojamas kongrese.

SUSIORGANIZAVO IR GA
VO DAUGIAU MOKĖTI.
Princeton, UL — šio miesto 

malioriai vienų dienų susiorga
nizavo, o ant rytojaus išreika
lavo algos pakėdimo ant 40 
nuoš. ir 9 vai. darbo dienos į- 
vedimo.

tarpu gi priešininko pusėj su
kriokia armotos ir ima bombos 
sprogti atakuojančių eilėse.! 
Tai reikia ieškoti saugumo tuo
se duobėse ir pamaži sudarinė
ti drutvietes, kad atsilaikyti. 
Išeina tas, jog kokią nors vo
kiečių drutvietę sunaikinti ir 
ją užimti nedaug tereikia pa
dėti gyvasčių. Bet ją užlai
kyti ir naują drutvietę padary
ti ima labai daug gyvasčių. 
Paveizdan francūzams atsiimti 
fortus Vaux ir Douaumonto 
gyvasčių atsiėjo apie 2.000. 
Bet kol jie tėn apsidrūtrnū ftt-mia 
siejo dar du kartu tiek.

Kuomet ant atakuojančių 
francūzų pasipildavo šoviniai, 
tai žinoma kareiviai tuoj žiū
ri, kur pasislėpti. Leidžiasi 
į duobes ir šimtai jų nuskęsta 
skystame šliiike. Pasileidęs 
į duobę negali susilaikyti, nes 
jis nešasi su savim šovinių ir 
kitokių daiktų 60 svarų su vir
šum. Su tokia sunkenybe 
atsiradęs mulvynėj, nusilpęs 
kareivis negali išsikrapštyti. 
Ir susmunka purve. Tokiuo 
būdu tūkstančiai žūva.

Visu frontu Francijoj die
ną ir naktį kriokia armotos. 
Visu frontu — nuo Šveicarijos 
rubežiaus iki jūrės -— mūšio 
linija dieną atžymi kabojan- 
ti durnai, nusidriekę nuo že
mės į padanges, o naktį ne
svietiška ugnine pašvaistė, 
l’ž daug mylių nu-o fronto vir
pa oras, o kriokimas ir dun 
dėjimas nei kuomet nesilpnėja. 
Išrodo lyg neišpasakyta audra 
iš tolimo pasviečio atšniokščia. 
Naktį horizontas šviečia it ko
kio milžino kalvė, o nuo mil
žino kūjo tvojimų kibirkštys 
laižo padanges. Tokios bai
sios regyklos, kaip tas karinis 
frontas, niekur nebuvo pasau
lyje ir niekas tokių baisių jau
smų nesukėlė, kaip toji regyk
la.

Tame fronte yra sukon 
centruota iš abiejų pusių į 5 
000.000 kareivių.

Kas bus toliau? Kurioj 
pusėj bus viršus?

Dabar tame fronte vadij 
gudrybės ne ką gali padaryti. 
Strategika nepritaikoma. Da
bar ten negali išmušti valandą,

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ.

Papuošk savo namus naujais rakandais.
Pas mus gausite geriausius ir tinka

miausius visus namuose reikalingus rakan
dus^ Todėl visados kreipkitės pas mus; tuo- 
mi*parodysite savo užuojautą, o mes jumb 
visados teisingai patarnausime.

LITHUANIAN FURNITURE 00.
268 Broadvay, 8o. Boston, Mass.

’ kuriuoj gabūs vadai gali nu-
Į lemti pergalę.

Dabartinėj karėj daugiausia 
nulemia artilerija. Tą prama
tė Vokietija. -Ir karės pra- 
džioj visur ji turėjo geresnę 
artileriją ir tuomi ėmė viršų. 
Prancūzai labiausia atsidėjo 
ant savo gerų kulkosvaidžių. 
Bet tuoj pamatė klaidą ir ėmė 
taisyties armotų. Tą pat da
rė ir Anglija. Ir pereitą ru
denį per rugpiutį, rugsėjį ir 
spali jau talkininkia daugiau 
turėjo armotų ir amunicijos, 
negu vokiečiai. Bet žiemai 
užstojui Vokietijos dirbtuvėse 
smarkiai pradėjo eiti darbai. 
Liejama buvo armotos, daro-

pavasarį nežinia, kuri pu«F 
viršįs amunicija ir artileri^T 

.Jei talkininkai ir viršįs vo
kiečius, jei ir varys vokiečius- 
atgal, tai ir tuomet su dideliu 

) vargu ir pamažėl tegalės va- 
■ rytis per duobėtus išklampuo- 
I tus laukus.

Darbininkų reikalai.
RUBSIUVIŲ LAIMĖJIMAS.

Baltimore, Md. — Firma L. 
Grief and Bros. padarė sutartį 
su J'nited Garment Workers’ 
unija local No. 7.

Kompanija pasižadėjo pri
imti tik unijistus. .Jei unijos 
darbininkų nepakaks firmai, 
tai ji galės samdyti ir neunijis- 
tus su ta išlyga, kad tas dar
bininkas ne vėliau dviejų sa
vaičių prisirašys prie unijos. 
.Jei unija narį išmes, tai kom

panija prieš tai nieko neturės.
Bus dirbama 48 valandos 

savaitėje. Jei darbininkas at
sisakys viršlaikį dirbti, tai 
jis už tai nebus baudžiamas.

Algos pakelta ant 10 nuoš 
Už šventadienių darbą bus dvi
guba mokestis.

Iš tos naujos sutarties pasi
naudos 700 rūbsiuvių.

Arkansas valstijos mainij 
kompanijos traukia United Mi
ne Workers unijų Augščiausi- 
jin Suv. Valstijų teisman ir 
reikalauja atlyginimo $1.283. 
000. Kompanijos savo bylų 
remia prieš trustiniu įstatymu. 
Tvirtina, jog unijos tai trus- 
tai. Tų bylų teismas atidėjo.

ININKŲ. 
ont. — Wash- 

kompanijos 
sustmkavę. 

liojo derybas
riversti darbi- 

oti. Darbinin- 
;os žymiai bu- 

V: si darbininkai

sų

GINKLĄVTMUI.
Suv. Valstijų kongresas pa

skyrė laivyno sustiprinimui 
15.000.000. Sumanyta yra pa
būdavote 100 naujų submarinų

DEUTSCHLAND TEBĖRA 
NAMIE.

Vokietijos prekinis subma
rinas Deutschland tebėra Bre
mene. „ Nebuvo išplaukęs A- 
merikon.

KARĖS FRONTUOSE.
Francijoj ties Bapaume an

glai užėmė 1.000 jardų vokie
čių drūtviečių. Šiaip Franci
joj eina tik smarkus artilerijos 
Šaudymai.

Rumunijos fronte ramu.
Galicijoj teutonai darė .vie

noj vietoj atakų, bet pagal ru- 
pranešimo buvo atmušti.

NEĮVEIKĖ D 
Great Falls, 

burn and Cros 
darbininkai bu 
Kompanija ati 
ir norėjo bad 
niūkūs pasi 
kai išlaikė, 
vo pakeltos,
priimti atgal.

L, ’ ■ t
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P. St. Šimkus suviršum pusant- 
metų sekė mano ir kitų veiki-

Sukruskime.

Į

dovanos.

ATSAKYMAS P. S. 
ŠIMKUI.

su kitomis sriovė-

to, išneša tokį viešą ap
aktą, kuris, pagal

bado,
pi... 
kas;
bą apie Lietuvos gyvybę ir laisvę
—- tik veidmainiaują; kad,jiems 
nerūpi lietuvių vienijimas bend
ram darbui, bet tik rūpį vieny-

“Darbininko” redakcija.
VIEŠAS ŽODIS.

Kun. Kemešiui, kun. Augustaičiui 
ir kun. Bartuškai.

“tai at
kurtuos 

Bet Tamista, 
aš

/ 
(

\

'tų tiek, kiek tikisi turėti mū
sų Tautos Fondas. Ir ar būtų 
Lietuvai perdaug, jeigu mes | 

I kas mėnuo jai surinktume 25.
000.00.

4-

Eina iš So. Bostono utarainkais, ketvergais ir subatomis 
Leidiia Am. Lietuvių. Rymo Katalikų Sv. Juocapo 

Darbininkų Sąjunga.
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“DARBININKAS”
(The Workar)

The Lithuanian tri-vreekly paper. 
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by 

at Joseph’8 Lithuanian R.-C. Assodation of Labor.

Subscription Rate s:
Yearly__
6 montha

__$3.00
$1.50

Yearly............................................................................ $4.25
DARBININKAS,

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Vienybė su lietuviais libera
lais neįvyko. Sutrukdė libe
raliu apjakimas, jų nelemtas 
noras vadovauti lietuvių tau
tai. Buvo laikas, kada jų 
vadai, sugriaudinti M. Yčo ir 
kun. J. Žilinsko kalbomis, bu-! 
vo besutinku ijieiti į bendrų1 
Am. Liet. Tarybų, nors ir ma-Į 
žumojm Bet jų vieta Centrą- i 
liniame Komitete jiems vėl su
suke galvas.

Jie manė, kad ir visuomet 
taip galės būti, kad katali
kai dirbs, o jie vadovaus ir 
neš garbę tautos vadų ir gelbė
tojų. Centraliniame Komite
te pasirodė, kad iš 12 narių jie 
turėjo 7 savus žmones. Įsis
vajojo 'tat išlaikyti panašią 
propoziciją visur ir visados. Ir 
kada katalikai pasakė, jog jie 
neišsižadės savo augščiausios 
įstaigos — Am. Liet. Tarybos 
ir kad jie yra kviečiami į tą 
Tarybą ineiti — liberalai ėmė 
tyčioties, tvirtindami, kad da- 
dar ta Taryba lietuvių tautoje 
jokios reikšmės neturi.

Į Brooklyną suvažiavę libe
ralai nutarė laikyti savo ran
kose Centralį Komitetą, kurin 
plauksiančios aukos tik nu- 
kentėjusiems nuo karės.

Dabar mes neužmirškime, 
kad liberalai savo Lietuvos 
Gelbėjimo Fondą perkrikštijo 
į “Am. Liet. Centralį Komite
tą.”

Tad likome ir vėl kiek
vieni skvrium su savo darbais. I 

Bet mes atsiminkime, kad I 
mūsų priedermės link Lietuvos 
tuo pat padidėjo. Mes nega-1 
lime pasitikėti dideliu darbo! 
vaisingumu kitų srovių. Jos! 
greičiau pirmąją savo energiją 
gaišins mūsų Tautos Fondo 
šmeižimui. Gi Tėvynei Lie
tuvai mūsų rietenos neindo- 
mios ir net skaudžios. Pašal
pa gi šiemet bus daug reikalin
gesnė, negu pernai ir užper
nai. Karė prieina iki pasiu
timo laipsnio. Šiais metais 
jau tiksės badas pažvelgs Eu
ropai į akis. Neišliks gal nuo 
jo čiela ir mūsų Tėvynė.

Todėl mes turime atsiminti 
savo švenčiausią priedermę 
padvigubinti ir patrigubinti 
savo duosnumą Lietuvos reika
lams. Visi kiti reikalai, nors 
ir labai svarbūs, turi nueiti 

. ant antro pieno. Pirmas visų 
mūšių darbas, tai gelbėjimas 
Lietuvos nuo bado.

T. Fondo sekretorius giriasi 
išspauzdinęs 10.000 Liet. Gel
bėjimo lapų. Vadinasi tikisi 
surasti 5000 gelbėtojų, kurie 
kas mėnuo aukos bent po 25 
centus. Nejaugi mes Ameri
kos Lietuviai Katalikai, tik 
po $1.250.00 teįstengsime kas 
menuo suaukoti Lietuvos gel
bėjimui? Ar daug mes žmo
nių apginsime nuo bado su tiek 
pinigų t Ir ar neturėtume 
mes tokių gelbSoję . 0riatinkti 
bent 100.000, vadinasi 20 kar-

Kur teisybe
“Darbininkas” gavo iš p. 

Šimkaus “Viešų Žodį” krei
piamų į tris jo nužiūrėtus ku
nigus. Delei to “žodžio” il
gumo, dėl neteisingų intari- 
nėjimų ir išvadžiojimų, dėl 
pavartoto vietomis didelio ne
mandagumo — galėtume to 
“Viešo žodžio” į savo laikra
štį nedėti. Bet kadangi, p. 
Šimkus, kaip tikime, rašė iš 
širdies, taip kaip jis dalykus 
supranta — todėl matome rei
kalų duoti jam išsikalbėti ir 
spauzdiname tų žodį ištisai, 
taip kaip jis buvo parašytas, 
nieko nemainvdami. Duodame 
vietos ir atsakymui kun. F. Ke
mėšio, kaipo vieno iš tų, ku
riems p. Šimkus savo žodį tai
kė.

sį jūsų politišką tikslą, ir tai liet 
jūsų pačių sriovės vardu; antra, 
paskutinių savaičių atsitikimai 
parodė, jog Tamistų patriotingi 
darbai — labai neaiškūs, — aš ir 
rašau šį viešą žodį į Tamistas. 
Galima suprasti, jog šiuomi kal
bu į Tamistas ne kaipo į kunigus, 
vikarus ar klebonus tokių ar kito
kių parapijų, bet kaipo į visuo
meninius veikėjus, ypač pasku
tiniu laiku visų katalikų vardu 
veikiančius ir kalbančius.

(Lietuvos šelpimo klausime)
S

Gerbiamieji:

Paskutinių metų nelaimės, už- 
kritusios ant mūsų tėvynės, pa
lietė ir kiekvieną lietuvį-tėvynai- 
nį, kokioj pasaulio dalyj jis ne
gyventų.

Mūsų broliai Europoje šian-

Gal sakysite — tai svajonė. 
Bet nuo mūsų priguli tą svajo
nę įvykinti. Argi neliūdna ir 
neskaudu, kad tik 60 turime T. 
Fondo skyrių. Kiek kolonijų, 
kolonijėlių turime, tiek ir T. 
Fondo skyrių privalome turė
ti. Nelaiminga ta kolonija, 
kuri iki galui liks tuo reikalu 
nesusiorganizavusi, kurioje ne
atsirastų bent kelių pasišven
tusių žmonių, kurie eitų per 
stubas, rinkdami mėnesinius 
mokesnius iš Lietuvos gelbėto
jų. Nelaimingas tas lietu
vis, kurs savo centų nepri
glaus prie visų savo brolių duo- 
snumo.

Atsiminkime, kad istorija 
bus mūsų teisėja. Mūsų ainiai 
minės mūsų nuopelnus, ar mū
sų apsnūdimą. Dievas taip-pat 
atlygins už mūsų aukas, arba 
mūsų apsileidimą ir šykštumą. 
Neleiskime mūsų tikybos prie
šininkams primetinėti mums 
nesusipratimo, arba nejautru
mo. Lai visi mato, kad lie
tuviai katalikai supranta ir 
moka pildyti savo priedermes. 
Ypač turime gerai prisiruošti 
prie šių metų Tautos šventės 

!— Šv. Kazimiero Dienos (4 d. 
Kovo). Lai ta diena bus mū- 

' sų kvotimai. Lai jos pasek
mės nudžiugina išvargusius ir 
išbadėjusius mūsų brolius ir 
seseris, ten Tėvynėje alpstan- 

! čius nuo bado ir ašarų.

Prasidėjo “griovių vienybės” 
garsi istorija. Čion nėra reikalo 
kalbėti apie bėgį visų kalbų, ko
respondencijų, susivažiavimų. 
Tikrasai Tamistų veidas ir, sulyg 
pradžioje paminėtos patarlės, 
vargstančiai Lietuvai Tamistų 
prieteliškumas — pasirodė tiktai 
paskutinių savaičių bėgyje, Ame- 
rikos Lietuvių C. Komiteto klau
sime.

stų, esą, negalima smerkti. Ko
dėl? Garsų rusų monadą Ras- 
putiną, kurs visą Rusiją “už 
nosies vadžioja,” smerkė visi 
šviesesni Rusijos žmonės. Rusų 
tikybai, pravoslavijai, tas smer
kimas, manau, neužkenkė. Ko- 
dėl-gi tad negalima pasmerkti mū- " 
sų lietuviškų Rasputinų?

St. Šimkus.

Suvirs pusantrų metų seku 
kaip kitų, taip ir Tamistų vei
kimą Lietuvos šelpimo reikaluo
se. Kadangi tuose pačiuose rei
kaluose esu čion atvažiavęs, tai 
jaučiu priedermę tarti žodį kaip 

j savo, taip ir mane čion atsiun- 
j tusių vardu. Čia paliesiu tiktai 
! tuos Tamistų * darbus, kuriuos 
dirbate vardan Lietuvos, jos gy
vybės ir liuosybės.

Lietuvos šelpimas -— visų lie-
■ tuvių priedermė ir bendras reika- 
I las. Tamistos ir iki šiol tai pri
pažįstate. Vienok Tamista, kun. 
Kemėši, buvai pirmuoju, kuris 
mano norui varyti bendrą šelpi
mo darbą kelią pastojai. Vos 
man atvažiavus, Scrantone, Pa.,

■ Tamista užreiškei, kad jeigu aš 
aukas rinksiu ne Tautos Fondui

’ — katalikai man prakalbų ne
rengs. Nežinodamas santikių,

die . xra padėjime keliauninkų, uorgjainas kuo daugiausiai aukų 
surinkti — jūsų spaudimui pasi- 
_ viau. Paaiškėjus, jog Tautos 

yra grynai partyviškas, 
sukviečiau visų trijų 

pirmininkus, kad, pasi
kalbėjus, atrasti galimu nors ! 

kaipo nukentėjusios Lie-! 
pasiuntinio, prakalbose ' 

aukas rinkti. Tautos \ 
pirmininkas pirmutinis at- 
bendrai dirbti. Nematy- j 
geresnio išėjimo, paskel- 
jog kalbėsiu visiems, kas

P°| 
Tautos '

kurių laivas skęsta. Lietuviai, 
gyvenanti kitose pasaulio dalyse,| davjau 
— žiūrėtojai tos nelaimės; jie ga- ]condas 
Ii, jeigu ne visus, tai bent didelę (jhicagoje 
dalį savo žūstančių brolių išgel- fonju 
būti.

priežastys statoma: Tamistų esą 
90 nuoš. visos lietuvių tautos, to
dėl neprivalą per daug rokuoties 
su anas 10 nuoš. Gi 11 No. 
“Darbininkas” vėl sako, kad C. 
Komitetą reikia naikinti dėlto, 
kad Cambridge, Mass., skyrius 
surengė neprigulmingam kunigui 
prakalbas, o Racine, Wis., laike 
skyriaus prakalbų būk “Sanda
ros” kuopa įsteigta. Žinoma, ga
li atsitikti ne viename Cambridge 
ir Racine, kad laisvamaniai ar 
kitoki žmonės C. Komiteto sky
riaus vardą panaudoja saviems 
tikslams. Bet tas ydas naikinti 
yra daugybės kitokių būdų, o ne 
griaujant visą organizaciją. Juk 
Susivienijimo L. R. K. A. arba L. 
D. Sąjungos negriaujate dėlto, 
kad vienas ar kitas jų skyrius 
peržengia organizacijos įstaty
mus. O Tamistos, tą porą fak
telių nurodė, užkamandieravote : 
visi katalikai šalin iš Centralio 
Komiteto narių!

Tamistai, kun. Augustaiti, 
praeitą rudenį Philadelphijoje 
Tautos Fondo seimas pavedė ir 
plačiai Tamistą įgaliojo katalikų 
sriovės šelpimo darbą suvienyti 

Į su kitų sriovių šelpimo darbu. O 
Į dabar, mat, kaip Tamista vieni
ji! Tamistą įgaliojusiems gal ir 

j pavyks apdumti akis visokiomis' 
! “kliūtimis,” bet nuo žmonių pla- 
I čiau žiūrinčių Tamista savo veid- 
; mainingumo nepaslėpsi. ..

Tamista, kun. Bartuška, bu- 
i vai siųstas nuterioton Lietuvon, 
kad žinių ir patarimų iš ten par
nešti, Tamista daug savo akimis 

i matei ir daug ko patyrei. Var
gą ir skurdą Tamistai ištyrei ant 

! savo senos močiutės. Per trauki
nio langą Tamista pamatei net ' 

i laukuose ant styrinčio kamino gu
žučio nubudusias akis, 

'Lietuvon”, kun. V. Bartuška). 
į Tik nepamatei reikalo visomis su
jungtomis spėkomis bendrai ba
daujančius gelbėti, nors gražų ; 
pavyzdį tokio darbo parodė Ta- i 
mistai Vilniaus Lietuviai-inteli- 
gentai: apie jų bendrą darbavi- 
mąsi Wilkes-Barre susivažiavime bės ardymas. 
Tamista lakštingalų čiulbėjai.
Ironiško likimo vedamas, Tamis-į ra tai sunkus daiktas: tą suge- 
ta, lyg užmiršęs ką matei ir pa- bės padaryti ir negudri kaimo bo- 
tyrei, vėl savo senąją birbynėlę ' belka, ir nedoras cicilikas. Bet 
papūtei: pats pirmuoju užprotes- ■ kada žymus žmogus, turįs tauto- 
tavai prieš šaukiamą sriovių orga- je nemaža pasitikėjimo (kaip tai 
nizacijų susivažiavimą : pats Pitts- p. Šimkus) 

jburgh’e, karingas rezoliucijas kaltinimo
pravedant, pirmininkavai; pats kaltintojo minties ir noro, turėtų 
telegramomis daugelio organizaci-. prispausti ant kaktų nužiūrėtų as- 
jų atstovus nuo susivažiavimo, ’ menų — niekšų ir veidmainių žy- 
kur galima buvo aptarti bendrą 
Lietuvos šelpimo darbą, sulaikei. 
Dabar čion, Amerikoje, savo 
“misiją” atlikęs, “vienybės“ da
rytų į Šveicariją nuvažiavai.

Tamistos visi trįs pasirįžote ant 
žūt-būt prie bendro šelpimo darbo 
Amerikos lietuvių-katalikų nepri- 
leisti. Matydamas Tamistų taip 
griežtus norus, nė nemėginu jū
sų nuo to darbo atkalbinėti.

Iš 212 C. Komiteto skyrių Ta- 
mistoms pavyks daug iškrikdinti. nei žodeliu neužsiminė apie laik- 
Tikiu tai. Bet tikiu ir tai, jog 
juo daugiau jųsų suardymo dar
bas seksis, tuo žemiau pulsite 

j šviesesnės lietuvių visuomenės a- 
kyse, ir sulauksite tų laikų, ka
da tam tikros rūšies žmones Ke- 
mčšiais, Augustaičiais, Bartuš- 
kais vadįsime.

Tamistos didžiuojatės nepri
klausomybės dekleracijomis. Lie-

P. S. Šį straipsnį išsiimtus, 
skaitau “Darb.” 13 No. apie “Ti
kybos ir Doros” viršminėtą strai
psnį (kur raginama Rusijos carui 
pasilikti ištikimais).

Tarp Tamstų ir anų žmonių 
skirtumą matau tiktai tokį: anie 

1 žmonės tiki, kad liuosoj Lietuvoj 
valdžią į rankas paimtų “laisva
maniai” — ir užtat nepriklauso
mos Lietuvos nenori; gi Tamstos 
esate įsitikinę, kad valdžia pak
lius į Tamistų vienminčių rankas, 
ir tik todėl — norite.
Kad tarp jūsų ir anų tiktai tokis 

į skirtumas parodo ir tas, jog ta
me pačiame “Darb.” num., kur 
anų viršminėtas straipsnis

i mušama” 
kuriame

: narna 
viams” 
visiems

C. Komiteto veikimas gyvai 
parodė, jog ištikrųjų — vieny
bėje galybė. Per trumpą laiką 
C. K. skyrių įsisteigė suviršum 
keturissyk daugiau, negu Tamis
tos per pustrečių metų pristeigė
te Tautos Fondo skyrių. Aukų 
surinkta du kart daugiau, negu 
per pustrečių metų visos lietuvių 
sriovės kartu sudėjus surinko. 
Pakilo ūpas. Iš tankumynėlių, 
iš purvyneiių žmonės išėjo į vie
ną platų vieškelį. Visus jungė 
vienas noras gelbėti vargstančią 
ir badaujančią Lietuvą. Užtat 
ir pasekmės nustebino mus. Ben
dro darbo vaisius pamačius, ne
stebėtina, kad. pasigirdo daugy
bės reikalavimų bendrą šelpimo 
darbą ir toliau varyti. Bet Ta- 

! mistų patriotingumo, pasirodo, 
visai kitokios rūšies būta. Ben
dro šelpimo darbo Tamistų la
biausia nenorėta. Į C. Komiteto 
pakvietimą susivažiuoti didžiųjų 
organizacijų atstovams ir aptarti 
tolimesnį veikimą, Tamista, kun. 
Kemėši, savo “Darbininke” už- 

’ reiškei: katalikai tiktai tuomet 
sutiksią tartis šelpimo klausime, 
kada kitos sriovės prisius savo 
atstovus į Amerikos Lietuvių Ta
rybą. Vadinasi, Tamista savo 
sriovės vardu užreiškei, jog ben
drai šelpti badaujančius jūs su
tiksite tuomet, kuomet kitos srio
vės sutiks su jumis bendrai va
ryti politiką.

Bet neužilgo paaiškėjo, kad 
Tamistų nenorima nė politikoje 
bendrai veikti, nes A. L. Tary
ba, kurios Tamstos visi trįs esa
te nariai, nepasitarus nė su vie
na kitų sriovių organizacija, pa
darė svarbų politišką žingsnį: 
valstybių ambasadoriams įdavėte 
Lietuvos nepriklausomybės dek- 
liaraciją.

Kiek vėliau C. K. šaukiamą su
sivažiavimą Tamista, kun. Kemė
ši, ardai jau delei kitokių prie-

“su- 
, yra kitas straipsnis, 
“Tikyba ir Dura” vadi- 
“ labai naudingu lietu- 
laikraščiu ir patariama 
skaitvti.

rų
mą, rinko atsidėjęs žinias ir fak
tus ir visa tai darė, kaip matyt, 
turėdamas vieną vadojaujamąją 
minti: gerai progai pasitaikius 
pamėginti išrūdyti visuomenei, 
kad katalikų veikėjams, katalikų 
visuomenės ingaliotiniams, visai

('“Kelionė nerūpi nei Lietuvos gynimas nuo 
nei Lietuvos laisvė, o rū- 

vienas Dievas težino — 
kad tie veikėjai, kada kal-

“Savo draugus ir prietelius Inano- 
” — sako sena tuvos 

bendrai 
Fondo

' sisakė 
' damas 
! biau, 
į tik man prakalbas rengs.
į pirmos prakalbos, ne 
j Fondo surengtos, iš Tamistų pu- 
i sės prasidėjo kampanija prieš 
j mane. Tūlas Tamistos brolis 
Kristuje bažnyčioje iš sakyklos 
mane “judošium” išvadino, 
tai, kad rinkau aukas ten, kur 
Dr. Šliupas kalbėjo. Maža

: buvo atsitikimų, kada rengė 
i man prakalbas kitos sriovės žmo
nės, o Tamistų vienminčiai tuo 
pačiu laiku čiapat surengė šokių 
vakarą, kad į prakalbas perdaug 
žmonių nesusirinktų ir per daug 
pinigų nesuaukautų... (Waterbu- 
ry, Conn.). New Haven, Conn., 

rankas patekus — ir rambesnieji kada kalbėjau Tautos Fondui, 
j vietinis klebonas ragino ir kvie
tė žmones į prakalbas; gi kada 
man rengė Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos kuopa tokias pat pra
kalbas tas pats kunigas mane iš 
sakyklos “judošium” išvadino ir 
uždraudė žmonėms eiti į prakal
bas ir aukauti pinigus. Tiesa, 
ardytojai tikslo neatsiekė, nes 
kaip vienoje, taip ir kitoje vie
toje aukų nukentėjusiai Lietuvai 
surinkta daugiau tose prakalbo- ! 
se, kurias rengė ne Tautos Fon-j 
das. Bet anie Tamistų sriovės 
žmonių negražūs darbai vis viena 
neišteisinami. Tamistos, nė kaipo 
laikraščių redaktoriai, nė kaipo 
sriovės vadai, nė žodeliu apie tai 
neužsiminėte. Turint omenyje 
tai, ką Tamistos savo laikraš
čiuose daug kartų išreiškiate, kad 
jeigu tokie apsireiškimai nepapei
kiami sriovės vadų, tai reiškia: 
jie solidarizuoja su tuo, — ką 
galima apie Tamistas manyti?... 
Gal Tamistos pasakysite: 
skyri atsitikimai, apie 
galėjome nežinoti.” 
kun. Kemėši, žinojai, nes 
pats apie tai Tamistai kalbėjau ir 
rašiau.

Buvo atsitikimų da aiškesnių 
ir viešesniu. Anįonia, Conn., per 
mano prakalbas surinkta ir čia 
pat Rusijon pas 
mista, kun. Ke 
bininke” rašei a 
Ansoniečius išv 
sipr atėliais, ” 
tinka siųsti pini 
tėjusiems, o ne pa 
tos Fondui.

Nenorėdamas 
kovoti, nė su 
sankeijonuoti 
mo darbą —

pažįsi nelaimėje” — sako sena 
mūs patarlė. Bado ir vargo 
prispausta Lietuva šiandie paži
no, kas jos draugai ir prieteliai, 
kaip svetimų, taip ir savųjų tar
pe. Visi matome ir žinome, kas 
daugiausiai parodė prakilnumo. 

! patriotingumo ir gabumų šelpime 
nukentėjusių nuo karės dar pat 
nelaimių pradžioje.

Kaip visi, taip ir Tamistos, 
gerbiamieji, žinote, jog tos Eu- 

. ropos lietuvių organizacijos, ką 
■ visą nelaimių naštą ant savo pe- 
| čių neša, tvėrėsi ne iš žmonių 
! vienodai tikinčių, vienodai ma- 
; nančių, bet iš vienodai mūsų kra
što nelaimes atjaučiančių. i

Kol šelpimo centras buvo Vii-; 
i niūje — iš abiejų kraštų fanati
kai dar spyrėsi, ardė bendrą' 
darbą. Bet Lietuvai į geležines 
rankas --  ir rarnh^enifi-ii I

Kas užsisakys visiems me
tams “Žvirblį” ir prisius pil
nų dolerį, tam “Žvirblis” 
duos dovanų puikų, 120 pusla
pių:
LIETUVIŲ DARBININKŲ 

KALENDORIŲ, 
kurio intalpa yra visiems la
bai naudinga ir labai puikiai 
sudaryta.

Dovanų laikas nuo sausio 2$ 
iki balandžio 26.

Reikalaukite “Žvirblio” 1- 
mo numerio, kuriame tilpo 
“Liberališkų Žvirblių Sanda
ros Gūštos” konstitucija ir pro
gramas. Rašinėlis taip origi
nališkas ir indomus, kad visi 
į turi būtinai perskatyti ir su- 

žnoti, kaip laisvamanių žvir
bliai miega, kų valgo, kų ge
ria ir kokiame kubile vaikus 
peri. Už tas visas žinias rei
kia “Žvirbliui” prisiųsti tik 
10c. sidabro arba krasoe Žen
kleliais.

Reikalaudami siųskite šiuo 
antrašu:

“žvirblis”
242 W. BTdadway, ' 2

So. Boston, Mass.

pajuto: atrado, kad reikalinga ir 
galima bent vienas-kitas darbas 

'bendrai dirbti. Tie fanatikai, ką i 
karės pradžioje Lietuvoje bendrą 
veikimą griovė, turi savo vien
minčių ir čion, Amerikoje, tik 
Lietuvos likimo klausime tarp a- 
nų, europiečių, ir čionykščių, a- 
merikiečių, dabar yra šiokis-to- 
kis skirtumas. Lietuvoje kai
riausioji sriovė viena iš pirmųjų 
pradėjo veikti, kad Lietuvai iš
gauti nepriklausomybė; gi čion j 
jų vienminčiai susirinkę užprotes-, 
tuoja prieš Lietuvos nepriklauso-! 
mybę ir... “linksmame upe” išsis
kirsto. Iš kito galo kraštutiniai 
ten Lietuvos liuosybės klausime 
Veikia išvien
mis: gi čion, Amerikoje, jų vien
minčiai skelbia, kad katalikai 
jokiu būdu neprivalo reikalauti 
Lietuvai nepriklausomybės, nes... 
liuosoj Lietuvoj katalikybei bū
sią blogiau, taipogi dar ir dėl to, 
kad 1894 metuose lietuviai esą 
prisiekę Rusijos carui būti išti
kimais (žiūr. “Tikyba ir Dora” 
51 No.)

Kalbėti Lietuvos reikaluose į 
tuos, ką aiškiai pasisakė, jog 
jiems ir šiandie rūpi kas kita, o 
ne Lietuvos gyvybė ir liuosybė — 
nėra nė noro, nė reikalo.

Bet Tamistos, gerbiamieji, — 
sprendžiant iš jūsų obalsių “ne
priklausomybė!” “vienybė!”, — 
neprigulite nė prie vienos, nė prie 
kitos anų veikėjų grupės, nors 
antroji, norinčioji pasilikti caro 
ištikimais, vadinasi tuo pačiu, 
ką ir jūsų sriovė, vardu: katali
kai Viena, dėlto, kad Tamis
tos, prirašę tiek griežtų protestų 
prieš įvairius Amerikos lietuvių 
"judėjimo apsireiškimus, nė žode
liu neužsimenate apie aną žmonių 
grupę, ką stačiai griauja vyriau-

žasčių: pinigų nesą į susivažiavi- 
j mus važiuoti! Gi Tamistos, kun. 
; Augustaiti ir kun. Bartuška, su
sivažiavimą ardėte vėl delei kitų 
priežasčių: kam C. K. šaukia su
sivažiavimą nesulaukęs nuo A. L. 
Tarybos atsakymo. Kaip visi 
trįs Tamistos, taip ir ketvirtas 

! protestantas, p. Lukoševičius, esa
te tos pačių? A. L. Tarybos na
riai, o kun. Augustaitis net jos 
sekretorius. Per ištisas tris sa
vaites C. Komitetui patys nedavė
te atsakymo — ir patys protes
tuojate, kam nesulaukta atsaky
mo !

Po kelių dienų piniginės kliū
tys pas jus išnyksta, nes šaukia
te į Pittsburgh ’ą susivažiavimą 
sau artimų veikėjų. Ten sukvie
tę katalikiškus veikėjus, nutaria
te, kad nėra reikalo tverti nau
jų šelpimo organizacjų, kurios 
vienytų sroves: protestuojate 
prieš agitaciją pratęsti Centralio 
Komiteto ir jojo kuopų gyvenimą.

Norą palaikyti 212 užsiimančių 
vien Lietuvos šelpimu įstaigų
Tamistos, matyt, paskaitėte di- ! tuvos šelpimo reikale Tamistos 
dėlių nusidėjimu ir nutarėte, kad pasirodėte tokiais, kad jūsų ir 

dekleracijoms negalima tikėti. 
Juk jūsų tarpe, kaip augščiau 
minėjau, yra žmonių, ką apie 
Lietuvos liuosybę visai kitaip kal
ba. Ir kas-žin, gal tie žmonės 
valstybių ambasadoriams įteikė 
kitą dekleraciją,, uš kurią ponas 
Bachmiet jev ’as jau nebevadina 
mus “mietežninkais.”

mę — tada jau nebeužtenka bobiš
ko plepėjimo ir vaikėziško plūdi
mo, o reikia tvirtų argumentų ir 
teisingii faktų.

I)ėja, p. Šimkus nei vienų, nei 
kitų nesuteikia, o tik sugeba pa
rodyti savo negražią širdį ir siau 
rą partizantiškumą.

•Jo šūvis tikomas labiausiai, 
rodos į žemiau pasirašiusįjį.

1) Visų-pirma p. Šimkus man 
primeta, kodėl “Darbininkas”

$300.00. Te
gavo “Dar- 

tai straipsnį, 
mas “nesu- 
kad jie su- 

iai rruken-

Tamistomis 
dirbant 
.šelpi- 

iB-

badaujanti Lietuva bus sotesnė, 
jeigu 212 bepartyviškų įstaigų 
iškriks, o jų vieton pasiliks ke
liasdešimtis partyviškų kromelių.

Galų-gale C. Komitetas sulau
kė ir nuo A. L. Tarybos (t. y. ir 
nuo Tamistų) ofieialį atsakymą. 
C. Kom. nutarimui sušaukti did
žiųjų organizacijų atstovų suva
žiavimą. A L. T. pritarianti,, tik
tai atrandanti, kad vieta ir lai
kas nepatogus...

Taip trumpame laike Tamis
tos parodote tiek daug “veidų,” 
kad nežinia, nė kuris tikrasai.

Apart to, Tamistos esate ir 
aiškią netiesą paskelbę. “Darbi
ninke” rašote, kad suvažiavimą 
Brooklyn, N. Y., 15 d. sausio šau
kia keli C. Komiteto nariai Tuo 
tarpu visiems iš C. K pranešimo 
yra žinoma, kad sušaukti susrva- 
fivimą C. K nutarė vienbalsiai, 
(iš C. K. protokolo žinoma, jog 
tame posėdyje dalyvavo M ik 12 
C. K. narių).

8 No. “Darb.” ve kitos

Tamistos įsitikinę, kad jūsų 
klauso 90 nuoš. visų lietuvių. 
Jeigu taip ir yra, — tai visų pra
kilnesnių lietuvių šiandien šven
čiausioji priedermė: kad bent 
Lietuvos šelpimo organizavime 
kad žmonės jūsų ko mažiausia 
klausytų, nes jums vienas Die
vas težino, kas rūpi, tik ne ba
daujanti Lietuva. Kada mėgina
ma jūsų “patriotingi” darbai 
pakedenti — Tamistos sušunkate -. 
Katalikybę, mūsų šventą tikybą 
griauna! Jūs elgiatės, kaip tie 
apšauktieji vokiečiai, ką į pirmą- 
sias eiles statą nelaisvins, kad' 
patiems apsisaugojus nuo kulkų.

Kadangi esate kunigai, Tami-

raščio “Tikybos ir Doros” pozici
ją link Lietuvos laisvės klausimo. 
“Darbininkas” apie tai ne tik žo
delį, bet ilgiausias pastabas in
dėje 13-ame numeryje, kur “Ti
kybos ir Doros” pozicija buvo 
nušviesta ir pakritikuota. Taigi 
šitą užmetimą p. Šimkus lai pasis
kubina įsidėti atgal į kišenę, 
tinka.*)

Tik čia prie tos progos 
turime paaiškinti p. Šimkui,
jisai, rodos, nevisiškai gerai su
prato. Tarp “Tikybos ir Doros” 
ir “Darbininko” pažiūrų į Lietu
vos laisvės klausimą nėra pamati
nio, principalio skirtumo. Ir 
vieni ir kiti pripažįstame laisvės 
reikalingumą; ir vieni ir kiti jos 
norime ir prie jos einame; bet ir 
vieni ir kiti nenorime ir nemano
me dėl Lietuvos laisvės paaukoti 
lietuvių tikėjimą ir dorą. Abie
jų idealas yra laisva, bet tikinti 
ir dora Lietuva. (Čia aiškus skir
tumas tarp mūsų idealo ir laisva
manių liberalų, kurie tikėjimo 
krikščioniškos doros reikalų nei 
kiek nebrangina) > Skirtumas gi 
tarp “Tikybos ir Doros” ir “Dar
bininko” yra tik taktikos srity
je. “Tikyba ir Dora” bijo, kad 
dabar gavus laisvę tikintieji ka
talikai gal neišlaikytų spaudimo 
katalikybės priešininkų, ir kad 
. , i* ■

•)' šiandieną atėjo iš p. Šim
kaus postsėriptūm,- W jia tą 
vo užmetimą truputį kitaip nu
kreipia.
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todėl dabar nesą reikalo per daug 
spirtiea už neprigulmybę ir kišties 
į galiūnų politiką. “Darbinin
kas” gi daugiau turi vilties, op
timizmo ir remia nuoširdžiai kiek
vieną teisėtą akcijų, vedančią 
prie Lietuvos paliuosavimo. “Ti
kybos ir Doros” taktika buvo 
svarstyta ir atmesta katalikų 
suvažiavime Pittsburgh’e; vėliau 
buvo prieš tą taktiką reaguota 
spaudoje ir mes galime užtikrinti 
p. Šimkų, kad lietuviai katalikai 
kaip buvo, taip ir pasiliks kovo
tojais už Lietuvos laisvę. Tik 
mes niekuomet nesakysime, kaip 
tūli liberalai kad mano ir kalba: 
nors ir subedievėjusi ir ištvirkusi 
Lietuva, by tik laisva ir garsi. 
Lietuvos garbę ir jos rolę visoje 
žmonijoje mes kitaip suprantame, 
kaip liberalai ir socijalistai.

2) P. Šimkus man primeta, kad 
aš pirmas pastojęs kelią jo norui 
varyti bendrą šelpimo darbą. Aš 
jam, vos atvažiavusiam į Ameri
ką, užreiškęs, kad katalikai jam 
prakalbų nerengsią, jei jis aukas 
rinksiąs ne Tautos Fondui. Kai 
kam gali pasirodyti, kad aš ta
da norėjęs p. Šimkų inkinkyti 
vien Į Tautos Fondo rėmimą. P. 
Šimkus turėjo teisingiau nušviesti 
mūsų pasikalbėjimą Scrantuose, 
kad nepadarius klaidingo įspūd
žio. Aš patariau tada p. Šimkui 
pripažinti tuos amerikiečių fon
dus, kurie remia Lietuvių Drau
giją nukentėjusiems 
šelpti, ir savo 
ties katalikų 
skaitlingiausia 
Aš nurodžiau, 
tu va 
viais 
tada 
n ės,

turi 
ir jų 

ir 
ir kad jų

Šimkus turi tą pasitikėjimą paro
dyti, sutikdamas rinkti aukas ir 
į Tautos Fondą ir į Lietuvos Gel
bėjimo fondą — by tik jo surink
tieji pinigai eis paskui per tą 
draugiją, kuri jį čion atsiuntė. P. 
Šimkus galų-gale pripažino tą 
mintį teisinga ir žadėjo jos laiky- 
ties. Bet paskui kelionė į Chica- 
gą kompanijoje Dr. Šliupo ir jo 

'draugų, matyt.' naujų minčių ir 
jausmų p. Šimkui suteikė. Prasi
dėjo nesusipratimai su T. Fondo 
veikėjais, su kai-kuriais kunigais. 
Katalikai, pamatę, kad laisvama
niai pasigriebė p. kompozito
riaus širdį, ėmė žiūrėti į jį su ne
pasitikėjimu. Prasidėjo netak
tingi žingsniai iš vienos ir kitos 
pusės. Vienas kitas kunigas ne
malonumus p. Šimkui padarė.

Aš negaliu ir nemanau tei
sinti tokio kunigo, kurs p. Šim
kų Judošium iš sakyklos išvadi
no, arba tų lietuvių, kurie l.en-! 
kė p. Šimkaus veikimui Lietuvos 
sušelpimui, kada jis darbavosi su ' 
liberalų organizacijomis. Aš ne
skaitau nei savęs, nei kitų kuni
gų neklaidingais. Tik lai manę 
ir kitus katalikų laikraštininkus 
p. Šimkus paliuosuoja nuo prie
dermės rinkti ir viešai skelbti vi
sus mūsų kunigų ar kitų veikėjų 
netaktus. Laikraštis turi iri 
svarbesnių uždavinių. Jei regis-1 
truoti kunigų netaktus su p. Šim
kumi, būtume turėję taip-pat rin- . 
kti, registruoti ir skelbti ir po
no Šimkaus netaktus. Bet tai ' 
mums nerūpėjo. Man šiame at- 
vejuje rūpėjo visų-pirma tai, kad 
p. Šimkus kuodaugiausiai aukų 
Lietuvai surinktų.

i
3) Aš mainęs veidą, ardęs lie

tuvių vienybę, Lietuvos gi tik
rieji reikalai man nerūpėję. (Tai • 
prirodąs mano pasistengimas su
ardyti Cenjtr. Liet. Komitetą.) Tai 
skaudžiausias ir drąsiausias už- 
mėtinėjimas. Bet tai yra vien- . 
kart intužusios bobelkos išsiko- 
liojimas ir daugiau nieko. Kuo- 
gi p. Šimkus parems šitokį savo 
baisų apkaltinimą. Pigu yra 
mesti piktą intarimą, bet rim
tas žmogus turi pirma pagalvoti, 
negu pasakys; ką pasakė, turi 
priparodyti, kad taip yra, o ne 
kitaip. Ką p. Šimkus pasakytų, 
jeigu kas nors imtų jį intarinėti, 
kad jiš visai ne dėlto į Ameriką 
važiavo, kad patarnavus ken
čiančiai Lietuvai, bet kaž kokiais 
kitais neaiškiais tikslais; kad pi
nigų sau prisikrauti, ar savo var
dą pagarsinti, o gal jis važiavo 
net papirktas ruso ar vokiečio, 
kad tyčia netaktus daryti, kad 
kuomažiausiai pinigų Lietuvai ju-, 
rinkus, kad Lietuva išmirtų ba
du. Ar patiktų jam tokie užme- 
tinėjimai. Netik jam nepatik-

Praėjo laimingai Lietuvių Diena. 
Katalikai visur daugiausiai dar
bavosi, užmiršę tam laikui ir savo 
Tautos Fondą. Po kelių mėne
sių, kilus vėl sumanymui suda
ryti pastovią vienybę — katali
kai ir vėl buvo pasirengę važiuoti 
tos vienybės lipdyti. Tik jau šį 
kartą, skaudžiai prityrimo pa
mokinti, pabriežė,' kad privile
gijų gadynė jau praėjo. Norite 
vienybės—pripažinkite mūsų jau 
nuveiktus darbus ir mūsų suorga
nizuotą viršiausią įstaigą, dė
kitės į Amerikos Lietuvių Ta
rybą, nors ten katalikai ir bū
tų didžiumoje. Laisvamaniai gi 
dar ir tuomet buvo nepraregėję. 
Vienybė neįvyko. Gi keliolika 
liberalų generolų be armijos, Bro- 
oklynan susirinkę, iškilmingai už- 
reiškė, kad jie neišsižada ’ pre- 
tensijos valdyti katalikų minias; 
į jų liberališką centrą turėtų 
plaukti iš visur aukos.

Kiek kartų katalikai šaukdavo 
liberalus į vienybę, tiek kartų 
tie atsiliepdavo: aha! tai jūs su
tinkate jau paduoti mums savo 
sprandus mūsų vadovavimui. Ge
rai! Eikite šen.

Bet katalikai atsako: 
nuliai, mes vergauti 
me, šalin privilegijos, 

! demokratais, nustokime 
i ję apie vadovavimus. 
' me
j pamatais, 
šiems protas, 
vos meilė ir t.t.

tol ti-1 sako savo pasielgimu: aha! 
lietuviai su jais negalės ; jūs nenorite mūsų klausyti.

tų tokie užmetinėjimai, bet jie 
sujudintų iki gilumos kiekvieną 
dorą žmogų. “Darbininkas” pir
mas imtų smerkti ir protestuoti 
prieš tokį žingsnį. Nes jeigu p. 
Šimkus ir pridarė netaktų ir maža 
pinigų tesurinko, tai tas atsitiko 
ne dėl jo blogos valios. Norus 
jisai turėjo kuogeriausius.

Tamistos, p. Šimkau, skaudų 
užmetimą palieku gerai pergru- 
muliuoti Tamstos sąžinei ir ge
riems Tamstos jausmams, kurių, 
žinau, dar yra Tamstos širdyje.

Kodėl katalikai nevažiavo į 
Brooklyno suvažiavimą 15-16 sau
sio ? Kodėl jie bus priversti trau- 
kties ir iš Centralio Komiteto ir 
iš visų tų 212 vietinių komitetų?

Liberalų akimis žiūrint čia 
kalti tik trejetas kunigų. Bet 
reikia rimčiau žiūrėti į dalykus ir 
priežasčių ieškoti giliau.

Bendras darbas Lietuvos šel
pimo reikalais būtų galėjęs tvir
tai nusistovėti tik tuomet, jeigu 
jisai būtų buvęs pastatytas ant 
tvirto pamato. Tą gi tvirtą pa
matą steigėjai Centralio Komite
to būtų galėję sudaryti tik pri
sitaikydami teisybės ir deiąokra- 
tizmo principų, neturėdami pa
šalinių tikslų, o žiūrėdami tik to 
bendro darbo pasisekimo. Bet 
mūsų liberalai AVilkes-Bariuose 

' kaip tik ir parodė iš vienos pu- 
; sės savo srovinį apjakimą, iš ant- 
i ros gi pusės stoką meilės Lietu
vos ir stoką užuojautos badaujan
tiems žmonėms. Prieš liberalus 

Į buvo tada alternatyva (du ke- 
į liu) : arba eiti į nuolatinį bendrą 
i darbą su katalikais, bet tada lai- 
| kyties teisybės pamato, nenešti 
! srovinio principo, o jei ir nešti, 

1 į tai nereikalauti sau pusės vietų; 
j — arba žiūrėti savo srovės reika
lų, išreikalauti pusę vietų, bet 
tada rizikuoti, kad Centralio 
Komiteto darbas turės užsibaigti 
su Lietuvių Diena. Liberalai ap
sirinko tą antrąjį kelią ir jau tuo 
pat nulėmė likimą lietuvių vieny
bės šelpimo reikalais. Jie parei
kalavo rinkti nuo srovių ir pusės 
vietų sau. Paskui džiaugėsi sa
vo sroviniais laimėjimais, bet bu
vo tai džiaugsmas kūdikio, neto
li matančio. Katalikai gi betu
rėjo tada AVilkes-Bariuose ir-gi 
tik du keliu: arba nenusileisti li
beralų reikalavimams, bet tada 
ateityje mažesnis Lietuvių Dienos 
pasisekimas, gėda prieš svetim
taučius dėl mūsų nesutikimų, 
skriauda Lietuvai; — arba nusi
leisti, išgelbėti Lietuvių vardą, 
bet vienybę sudaryti tik tai vienai 
Dienai, netveriant precedensų. 
Trečio kelio jiems nebuvo. Daly- 

i vavusieji Wilkes-Barių suvažiavi- 
! me katalikų veikėjai visi aiškino 
i paskui, kad turėję reikalą su ap- 
I jakusiais partizantais ir kad jeigu 
katalikai nebūtų nusileidę, vieny- 

; bė nebūtų buvusi sulipdyta. Jie 
pasielgė patrijotiškai, tose aplin
kybėse kitaip sunku buvo ir pasi- . 
elgti.

Liberalai inėjo į Centro Komi- ■ 
tetą balutiškoje lygybėje: šeši

• r prie šešių katalikų. Paskui ne- J 
trukus paaiškėjo, kad jie inėjo 
net didžiumoje: vieną saviškį bu
vo gudriai primetę katalikams, 
kurie lengva širdžia jį sau pasi
savino, o paskui apsižiūrėjo be
likę tik penkiese.

Prasidėjo organizavimas vie
tinių komitetų. Katalikų veikė
jai ėjo visur į bendrą darbą, bet 
su suspausta širdimi, jausdami sa
vo skriaudą, bet nukęsdami ją 
vardan Lietuvos labo! Bet ir vie
tose mažne visur pabrėždavo, jog 
ta vienybė — tik Lietuvių Die
nai ; nes visi jautė ir matė, kad 
tokia vienybė, paremta kieno nors 
skriauda ir pažeminimu negali 
būti pastovi.

Lietuvių Diėha praėjo su dide
liu mūsų tautiniu laimėjimu. Bet 
lai p. Šimkus nemano, kad Lie
tuvių ūpo pakilimo ir L. Dienos 
pasisekimo priežastis buvo tai ana 
skylėta vienybė katalikų su libe
ralais. Ne! ūpą mūsų sukėlė ir 
prie darbo paskatino ta proga pir
mo viešo pasirodymo amerikonų 
akyse, sukėlė atsiliepimas prezi
dento Wilsono, sukėlė mūsų gy
voji tautinė dvasia.

Bet veikiai pasirodė skylėtos 
vienybės vaisiai. Daugelyje ko
mitetų prasidėjo intrigos laisva- 
mapių ir socijalistų prieš katalikų 
organisMijas, parapijas ir visą 
vaikįmą. P. Šimkus sako, kad 
Bartkus ir Martus galima būtų su
drausti, neardant komitetų. Bet 
kodėl p. Šimkus užmiršta, kad nybėa, nepaduos savo sprando lista-i nebegalį la

Martus važinėja ir liberalams a- 
gentauja jų srovės vadų ingalio- 
tas, kad liberalų spauda garsina 
jo atsišaukimus, nušviečiančius jo 
kelionių tikslą. Nereikia užmir- 
šti ir to, kad po kolonijas sauja- 
lės liberalų, sekdami pavyzdį cen
tro, ir-gi išreikalavo sau pusės 
vietų komitetuose, kai-kur ir dau
giau.

Klaidą, padarytą Wilkes-Ba- 
riuose, liberalai galėjo lengvai 
atitaisyti, besiruošdami prie su
manyto visuotinojo suvažiavimo. 
Katalikai nurodė būdą, kaip a-* 
titaisyti. Tas būdas nedarė skriau
dos liberalams. Jis buvo teisin
giausias pasaulyje. P. Šimkus 
primeta, kam mes pareikalavę 
vienyties ir politiškam darbui 
(kada raginome liberalus dėties į 
Am. Liet. Tarybą). Bet argi p. 
Šimkus nesupranta to, kaip ar
ti rišasi politikos reikalai su šel
pimo reikalais. Mes, sakysime, 
šelpiame našlaičius, užlaikome jų 
prieglaudas, šelpiame pabėgėlių 
prieglaudas ir mokyklas, bet ar
gi tuo nevarome savo tautinės po
litikos. Argi neaišku, kad vie
nybė tik šelpimo reikalais būtų 
greitai iširusi, jeigu nebūtų bu- 

Į vę bendro darbo ir polititikos rei
kalais. Pagaliaus lai p. Šimkus, 

j padėjęs ranką ant krutinės, pasa- 
į ko, ar yra dabar koks esencijalis
■ skirtumas, tarp politiškų reikala-
■ vimų katalikų ir liberalų. Ir vie- 
i ni, ir kiti reikalaujame suvieny- 
: tos ir neprigulmingos Lietuvos, ir
■ vieni ir kiti reikalaujame paliuo
savimo Lietuvos jos etnografiško
se ribose, ir vieni ir kiti siunčia-I 1

j me savo atstovus į
Tarybą Šveicarijon, 

j tika mūsų vienoda,
! ir kiti esame priešingi revoliucijai 
(nors gal ir ne visi motyvai tam 
vienodi). Lai p. Šimkus sulygina 
politiškus nutarimus, katalikų su
važiavimo 10 sausio su liberalų 
suvažiavimo 15 sausio. Ar jis 
ras kokį pamatinį skirtumą. Tad 
kodėl liberalai turėtų bijoti ben
dro darbo su katalikais politikos 
srityje? Ir kodėl jie negalėjo 
ineiti į Am. Liet. Tarybą. P. 
Šimkus į tą klausimą negalės at
sakyti, nes jisai ne tokiam stovy
je šiandien randasi, kad galėtų 
tiesą suprasti ir pripažinti, 
jį pavaduosiu ir atsakysiu, 
beralai taip elgėsi todėl,
apjakinti savo sroviniu pasiseki
mu Wilkes-Barriuose, klaidingai 
išaiškinę Lietuvių Dienos pasise
kimą, — jie manė, kad čia bus 
vėl gera proga ant visados užtik
rinti pirmenybę savo srovei tau
tos gyvenime. Juk Jeigu paliks 
Centralis Komitetas ir visi jo 212 
skyrių, jeigu tas Centralis Komi
tetas bus viršiausia Am. Lietuvių 
įstaiga su plačiausiais ingalioji- 
mais — tai tuo pat eis gulti ir Am. 
Liet. Taryba, ir Tautos Fondas, 
ir Katalikų ūpas ir susipratimas 
ir katalikų srovės pirmenybė.

Bereikalo p. Šimkus vaikiškai 
man prikiša, kad aš piniginę 
kliūtį nurodęs, kodėl į Brookly- 
ną nevažiuojama, o paskui pini
gų atsiradę važiuoti į Pittsbur- 
gh’ą. Tame jisai mato net veido 
mainymą. Surask, gerbiamasai, 
tą “Darbininko” numerį, kur 
buvo apie tai rašyta, o pamaty
si, jog ten buvo pasakyta, kad 
mes nematome naudos iš Brook- 
lyno suvažiavimo ir neturime pi
nigų leidimui veltui, 
gai.

Dar keisčiau, jog 
prikaišioja mums net 
Girdi, mes paskelbę,
žiavimą šaukia tik kai-kurie Cen
tralio Komiteto nariai, o tuo tar
pu, sako, jį nutarę šaukti visi 
vienbalsiai. Primename p. Šim
kui, jog visų buvo nutarta šauk
ti pasitarus su Am. Liet. Taryba 
ir kit. org. Gi sušauktas buvo 
dar negavus atsakymo iš A. L. 
Tarybos. Lai p. Šimkus nesiste
bi, kad ilgokai užtruko atsaky
mas. Tarybos narių yra 10; jie 
gyvena įvairiuose Amerikos kraš
tuose.

Todėl šaukimas Brooklyno su
važiavimo buvo nelegališkas.

Matyti daug veidų ar manyje, 
ar kituose, Tamstos p. Šimkau 
užpultuose asmenyse, mano su- 

. pratimu, gali tik tas, kurio aky
se mirguliuoja. Visi tie trys, 
Tamstos užpultieji, rodos myli 
Lietuvą nepraičiau, kaip Tams* 
tap visi jie nori ir eina prie vi
sų tėvynainių vienybės; bet nei 
vienas ii mūsų, eidamas prie vie^

ne, po- 
nenori- 
būkime 

kalbė- 
Eiki-

į bendrą darbą teisingais 
o lai vadovauja vi- 

inicijatyva, Lietu- 
Liberalai gi at- 

tai 
Tad

jodyti liberalams; visi tikime į 
teisybės galybę ir esame demo
kratais. Štai mūsų veidas. Jis 
yra vienas ir visada vienodas.

Čia dar noriu pamėginti nu
šviesti, kokiu būdu galėjo atsi
rasti panašus “Viešas Žodis.” 
Amerikiečių sroviniai nesusipra

timai visuomet rūpėjo Tėvynei 
Lietuvai. Kuris tik veikėjas iš 
Lietuvos čia važiavo (išskyrus gal 
tik Bulota), kiekvienas svajojo at
važiavęs suvienyti lietuvius. Ban
dė Basanavičius su Yču, bandė 
Tumas su Olšausku, bandė Gab
rys su Gustaičiu. Na, pabandė 
ir p. Šimkus. Visi jie nudegė ran
kas. Kai-kurie ilgiau čia pabu
vę suprasdavo priežastį savo ne
pasisekimo, kiti grįždavo tos prie
žasties nesupratę. P. Šimkus, 
nors jau antri metai Čia sėdi, irgi 
dar nesuprato priežasties savo ne
pasisekimo.

Pamėginsiu jam nurodyti.
Amerikiečių vienybę suardė d- 

ras Jonas Šliupas. Iškėlęs be
dievybės vėliavą, klaidingai iš
aiškinęs Lietuvos praeitį, jisai pa
traukė su savimi mažne visą 
svietiškę inteligentiją. Tą vėlia
vą jisai ir dabar dar tebeneša. Ir 
jojo “išperos” cicilikai, ir visi 
laisvamaniai liberalai nemoka ki
taip žiūrėti į ateities Lietuvą, kaip 
tik į šalį atkrikščionintą, kur jie, 
laisvamaniai, o ne kas kitas bus 
tikraisiais šeimininkais. Su to
kia pažiūra jie susigyveno, ji in
ėjo į jų kūną ir kraują — ir kol 
jie tos pažiūros laikysis, 
kintieji
susišnekėti. ’ nėra ir kalbos apie vienybę.

Tikintieji tos pažiūros negalė
jo pripažinti. Galėjo jie tik ku- ‘ 
rį laiką kentėti laisvamanių siau
timą. Kada jiems tas siautimas 
atsibodo, jie, apsidairę, pama
tė savo pajėgas, ėmė jas budinti 
ir organizuoti, o aniems, įsisva
jojusiems apie laisvamanišką Lie
tuvą — pasakė tvirtu balsu: ga
na! iki šiol prieisite ir toliau ne
nužengsite. Prieš keletą metų 
įvyko aiški pervarta: pirmąjį 
smuiką tautos orkestroje vėl 
siėmė tikintieji žmonės ir 
aišku, kad niekam kitam 
smuiko nebeatiduos. Bet tai
ir šiandien neaišku mūsų laisva
maniams : jie vis dar mano, kad 
čia tik būta kokio nesusipratimo, 
kad čia tik vieno — kito gudres
nio katalikų stratego laikinas lai
mėjimas, gi kad katalikų mi
nios turi jų, o ne ko kito klausy
ti. Savo svajonių apjakinti jie 
neinžiūri net to fakto, kad šian
dien už katalikišką Lietuvą kovo
ja ne vien jau kunigai, bet ir gra
žus būrelis svietiškės inteligen
tijos, kuri laisvamanių inteligen
tiją viršija savo dora, pasišventi
mu ir įvairiais dvasios gabumais. 
Nemato jie ir to, kad katalikiš
koji liaudis žymiai paaugo savo 
susipratimu, kad ji gerai susior
ganizavo, kad išdavė didelį skai
čių inteligentiškų veikėjų įvai
riose darbo srityse.

Užėjo gadynė Lietuvos nelai
mių. Pakilo šauksmai, kad rei
kia vienyties, kad išvien gelbė- 
jus Lietuvą. Dar rudenį 1914 
metų katalikai kviečia visus į Chi- 
cagą. Laisvamaniai daro savo 
seimą, patikėję paleistam obal- 
siui, kad, girdi, atėjo laikas nu
kirsti galvą klerikalizmo hidrai. 
Buvo tai tikras persilaužimo mo
mentas. Jei laisvamaniai būtų 
galėję praregėti, jie būtų aiškiai 
pamatę savo svajonių griuvimą. 
Bet jie nepraregėjo.

Pradžioje 1916 metų daromas 
antras mėginimas sueiti į vienybę. 
Katalikai eina į derybas su ge
riausiais norais taikinties teisy
bės pamatais; laisvamaniai rei
kalauja sau didžiausių privilegijų. 
Katalikai dėl šventos vienybės nu
sileidžia ir sutinka duoti kai-ku- 
rias privilegijas. Bet kada pa
reikalaujama senovės lenkų šlėk
tiškos privilegijos, kad trys jų 
srovės atstovai Tautos Taryboje 
galėtų išardyti kiekvieną nutari
mą — aišku, kad derybos turėjo 
iširti.

■ Pernai" vasarą trečias bandy
mas vienyties — buvo steigimas 
Centralio Komiteto Lietuvių Die
nai. Katalikai sumanė, katali
kai visus sukvietė, katalikai vėl 
sutiko duoti privilegijas laisva
maniams 
šventos vienybės. Į; 
jau tada pažymėjo, 
preėedentas, ir kad 
bendro darbo Ii

vargonininko vietos.
ruošdamas prie savo naujos ro
lės, p. Šimkus savo tuo “Viešuo
ju Žodžiu” sugrajijo praeludium 
prie savo naujo, šį kart visai ne 
muzikališko veikalo: prie kelio
nės po Ameriką, pučiant visur 
liberalų dudon. Šioje naujoje 
liberalų čempijono rolėje p. Šim
kus nebus nei tautai per daug 
naudingas, (kas labai gaila) nei 
katalikų srovei pavojingas, 
tuvai daug pinigų 
liberalų Sandaros
neišaugins. Katalikai 
kad p. Šimkus

Lie- 
nesurinks, 

per daug 
žinos,

virto party- 
višku siaurutės srovės apaštalu 
ir nebesuklaidins jų net ir gra- j 
žiausi p. Šimkaus iškalba. Jei- : 
gu jisai ims šmeižti Tautos Fon
dą ir jo veikėjus, jisai galės šiek 
tiek pakenkti aukų plaukimui 

j Lietuvos reikalams. Daugiau-' 
• šiai duodavo tikintieji žmonės.
Bet tamsesnieji iš jų duodavosi 

j kartais suklaidinti agitacijomis. 
Galės suagituoti kai-ką ir p. Šim- 

į kus, bet sulaikyti dorų ir švie- 
: sesnių katalikų nuo darbo Lietu
vos labui savo organizacijose — 
p. Šimkus neįstengs.

Vargiai ar pasiseks ir jo kam
panija prieš tris kunigus. Jisai 
gal mano, kad juos nubloškęs ga
lės lengviau prieiti prie katalikų 
minių. Bet tai nepasiseks. Vie
na, katalikai savo ingaliotų vei
kėjų šiandien turi žymiai dau-; krikščioniškai: 

i giau, negu tris. Vieniems pasi- Šimkui patapti lietuvišku 
j traukus, stos į jų vietą kiti. Antra
vertus jisai galėtų nublokšti iš sa- 'primins ir prašys, 
vo srovūs vieną—kitą veikėją 

: jo gal kai-kas ir paklausytų. Čia 
gi veltui jo pastangos.
Šimkus būtų žinomas, 
talikų visuomenes žmogus, tuo
met ir jo balso katalikai galėtų .

Jei p. Šimkui 
sako, kad tuos tris kunigus rei
kia diskredituoti visuomenės ir 
tautos akyse, tai jisai turi tik ’ 
vieną kelią tam atsiekti: lai pa
sako keletą pamokslų Dr. Šliupui, 
p. Balučiui ir visiems ją pakali
kams; lai širdį savo pakreipia į 
lietuvių katalikų pusę, lai su mu
mis pradeda veikti, o paskui ga
lės katalikams išrodinėti, kad se
nieji katalikų visuomenės ingalio- 
tiniai nebetinka, o reikia paieš
koti naujų. Kito kelio nėra. 
(Žinoma, mes neesame ant tiek 
naivūs, kad manytume, jog p. 
Šimkus šituo keliu eis)

Neužtenka savo širdies pikty
bėje tarti, kad tie ir tie kunigai 
yra lietuviški Rasputinai. 
kia dar tai kuo nors 
prirodyti.

Ypač keista, kad p. 
neteisingai užsipuldamas 
vardžiuodamas, sakosi 

i vardu tų, kurie jį čion Amerikon 
Į atsiuntė. Gal p. Šimkus jau už- 
I miršo, kad jisai pernai viešai nuo 
savo misijos atsisakė. Tad. gal 

! bus gavęs naujus ingaliojimus? 
Nejaugi Lietuvių Draugija inga- 
liojo jį ir kolioti, ir pravardžiuo
ti jam nepatinkamus žmones.

Tie pravardžiuojamieji neker
šys p. Šimkui tokiais pat pravar
džiavimais. Jie jam atkeršys 

jie palinkės' p. 
Pade- 

revskiu, ar Chopinu. Tik jie jam 
kad Dievo ki- 

; ten birkšties nevalkiotų po partyviš- 
kus liūgynus ir nemirkytų neapy- 

p. : kautos purvuose. Talentingi žrno- 
To iš jų

Gi katalikai tuo laiku pergyve
no šiokią tokią savo taktikos evo
liuciją. Išpradžių sutikdavo duo
ti privilegijas, paskui gi, įsiti
kinę, kad jos prie nieko neveda, 
o tik gadina liberalus, 
laikyties demokratiško 
principo. Ir laikysis.

Vienybė įvyks tada,
principą pasisavins sau ir mūsų li
beralai. Jie vieni neša ant savo 
pečių atsakomybę už vienybės ne- 
į vykimą.

Bet kodėl p. Šimkui ypač ne
sisekė vienybę tarp lietuvių vy
kinti? Viena, tai rolei jisai bu
vo permažas ir persilpnas. Ant
ra, jisai, kaip Lietuvoje, taip 
ir čią Amerikoje pasirodė šiek 
tiek partyviskas. Jo širdelė vi
suomet buvo linkusi į liberalų pu
sę. Kaipo toksai negalėjo turė
ti didesnio pasitikėjimo iš lietu
vių katalikų pusės. Šitas jo 
“Viešas Žodis” ypač parodo jo 
galutiną nukrypimą į liberalų j 
srovę.

Juk galima p. Šimkaus pa
klausti šit ko: jeigu jam tikrai 
amerikiečių bendras darbas rūpi, 
kodėl jisai nemėgino mokinti, bar
ti tų, kurie tą vienybę labiau
siai ardė? Kodėl jisai nesisten
gė taisyti Šliupo darbus, jo in
tekmę mažinti? Kodėl jisai, be
sitrindamas tarp liberalų, nekalė 
į jų galvas išganingiausios min
ties, kad jie ineitų į Amerikos • 
Lietuvių Tarybą nors ir mažumo
je, kad sudemokratėtų, kad pa-1 
liautų reikalavę sau privilegijų. 
Kodėl jisai nei sykio nepasmer
kė p. Balučio politikos, kada ši
sai klaidino savo “tautiečius” 
juokingais aiškinimais principo 
“lygūs su lygiais” (du katalikai, 
du tautiečiai ir du socijalistai, 
o visi renka septintąjį; arba: 4 
katalikai, 4 tautiečiai, 4 socija
listai) ; arba kodėl jisai nesubarė 
Balučio ir Ko, kada šie prisispy
rę reikalavo palaikyti proporci
ją 6 katalikų i 6 “tautiečių,” 
ant ko juk aišku, kad katalikai 
negalėjo sutikti. Mes, katali
kai, žinome, kodėl p. Šimkus ta
da tylėjo, o kodėl dabar prabilo 
prieš savo nužiūrėtus kunigus. 
Jisai taip darė todėl, kad ten pas 
liberalus buvo jo širdužė, o šir
dį dažnai paseka ir protas.

Mes numanome tikrąjį motyvą 
jo šito viešojo žodžio.

Mūsų liberalai paskutines pa
stangas deda, kad savo neaiškią 
srovę iškelti į viršų. Martus su 
savo “spyčiais” ir savo atsišauki
mais jiems pasirodė persilpnas. 
Tad savo suvažiavime Brooklyne 
nusiskyrė kitą agentą — p. St. 
Šimkų. Laikraščiai praneša, kad 
p. Šimkus važinės su prakalbomis, 
taigi turbūt rinks aukas į 
liberalų fondus, stiprins libe
ralų 01 
didinti miniose jų intaką. Kaip 
tik laimingai liberalams pasitaikė,

L. Vyčių 28 kuopa, sausio J. J. Jakaitis. 
27 d. 1917 m. turėjo vakarų su I 
perstatymu “Karės Metu” i" 
kitais pamarginimais.

Vakaro vedėjas buvo p. L. ma aukos karės 
Šimutis. Lošime dalyvavo 
šios ypatos: P-lės A. Račins-

šišlauskaitė, A.
pp.: A. Peldžius, 

A. Mondeikis ir 
Labai gerai at- 

Pasirodė kaip tikri ar-
Per pertraukas skam-

kaitė, A. 
Glevickaitė; 
J. Čepulis, 
P. .Jomantas, 
lošė.
tistai.
kino pianą, p-lė A. Masiokaitė. 

Lošimui pasibaigus, daina
vo solo p-lė A. Rušplauskaitė 
ir p-lė A. Masokaitė.

Tame vakare sudainavo vie
tinis mergaičių choras po va
dovyste A. Mandeikio.

Pabaigoj p. L. Šimutis jaus
mingai pratarė kelis žodžius j 
publikų ir ragino kuodau
giausia rašytis prie L. Vyčių 
kuopos.

Tarpe prakalbų buvo dainos 
ir ir deklemacijos.

Laike prakalbų buvo renka- 
nukentėju- 

siems lietuviams.
Aukavo šios ypatos: po $1. 

Kun. J. J. Jakaitis, Vaclovas 
Barisas, St. Daujotis, J. Jan
kauskas, P. Rapeika, A. Gra
žulis, P. Linda, O. Rumšaitė. 
Smulkių aukų $13.05. Viso 

Į surinkta $21.05.

Jau tuoj sukaks 3 savaitės, 
kai ji streikuojant, 
buvo išėję 

1 mažesnių 
dabar jau 
didžiųjų.

Nors prieš kelis mėnesius bu- pie 12,000.
; suny-'giasi.

Išpradžių 
Į streikų ypatingai 
šapų darbininkai, 
išėjo beveik visi ir 
Išviso streikuoja a- 
Policija žiauriai el- 

vo L. Vyčių kuopa lig suny- giasi. Praėjusių savaitę buvo 
kus, bet tame vakare labai: areštuota 73 streikieriai. 
puikiai pasirodė, kad svetim-1 sus unija išpirko, 
taučiai tarpe savęs džiaugės ir 
šnekėjo, kad tai ne lenkai.

Bet socijalistams, matytis 
nelabai patiko, tarsi Mockų 
pardavę nuliūdo, kad Vy
čiai tokį gražų vakarų sudarė.

Po perstatymo buvo šokiai. 
Linksmai praleidom vakarų.

Neužilgo vėl žada surengti 
vakarų Šv. Bedo Kolegijos 
moksleiviai su prakalbomis.

V. Damaševičia.

BROOKLYN, >. Y.
L. Vyčių 41 kp. laikydama 

susirinkimų, pirmų d. vas. tarp 
kitko nutarė užsiprenumeruoti 
visus katalikiškus laikraščius 
į kuopos knygynų.

Pagirtinas dalykas, kad 
mūsų katalikiškas jaunimas i- 
ma susiprasti.

Labai būtų pageidaujama, 
kad visos L. Vyčių kuopos 
taip padarytų, susiprastų kas 
esą ir kų remia taipgi kuomi 
jie mūsų organizacijas laiko ir 
kaip prijančia.

Lietuvos Mylėtojas.

Vi- 
Vienų tik 

ketvergą ties Kirschbaumo ša- 
pa buvo areštuota 43. Policija 
užpuldinėja ant ramių pikiet- 
ninkų ir žiauriai muša; vienų 
taip sumušė, kad net į ligoni
nę turėjo gabent Tik kuo
met didelės piketninkų minios 
pasirodė, šieš-tiek susivaldė 
mušeikos. Ir didžioji Kirsch
baumo šapa, kur dirba apie 
4,000 darbininkų, jau beveik 
visi sustreikavo. Išėjo į strei
kų visa Snellenburgo šapa.

Bosai ir kontraktoriai gau
do streikierius, fundija, viso
kių paskalų leidžia, viską pri- 

skebaut 
Strei- 
Strei- 

laikosi.

žada, kad tik eitų 
Bet skebų mažai yra. 
kas pavyzdingai eina, 
kieriai kuoramiausia 
Gausiai lanko mitingus ir pra
kalbas. Ir I. W. W. ir Am- 
algameitų unijos gražiam suti
kime streiką veda. Kiti dar
bininkai labai užjaučia strei
kierius. Plaukia aukos...

Bosai jau pradeda nerimaut* 
ir jei taip toliau darbininkai 
laikysis, jei kiti parems mūsų 
streiką, mes tikrai laimėsime.

8tnikmiiikVP>«ra^.W y 
... JuHm NortsUa,

Jocm PwWBua,
Jonas Bendoravičnu, 
F. Rimkevičius.



Specijališkas
I

(206)

Paieškojimai
TEL. EACK BAY 4200

Pranešimas

F. V.

Vietines žinios
I

i

progos, 
kainos

surasti: 
pėtnv-

V. P. GINKUS & CO. 
SAVI PAS SAVUS. 
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

rū- 
rū-

J. BROZOWSKY staliorius 

namų taisytojas iš lauko ir 
vidaus, maliorius (painter) 
popieruotojas. Darbą at-

James Ellis Co 
Kampas B ir B’way,

South Boston, Mass.
Pinigais arba ant išmokėji

mo.

JE Kampas E ir Silver gatvių, So. 
Boston, Mass.

Tikietus galima gaut visų tri
jų laikraščių Redakcijose, Šid- Į 
lausko aptiekoje, pas Galinį, Ko
operacijos krautuvėje ir pas visus 
Kooperacijos narius.

Kviečia KOMIETAS.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MącDONNELL, M. D.
Galima stuikalirti ir lietavitrkai. 'I 

Ofiso valandos: v
Ryt oš iki 9 vai.

i Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

;! H. S. Stone, Oph. D. 
![ 399 a Broadvay, So. Boston.

ir
iŠ
ir
lieku labai pigiai ir gerai. 69
Gold St., So. Boston, Mass.

(206)
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J THE MAGIC SHOP~T
I Pirmas Amerikoj betuvys uždėjo mafijos I 
j dirbtuvę. Dirba visokiu štukT^ daiktus. Jei X 
| nori gauti štulrų katalogą, prisiųsk štampą f 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip: |
THE MAGIC 8HOP,

O BOX 309. HOLBROOK. MASS I

DR. F. MATULAITIS
Ofito odymot G 'do vi tokiai ligas
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akintas.

419 Boylston St, Boston, Mass.

2-RAS METINIS BALIUS IR 
VAKARIENĖ DĖL TŪKSTAN
ČIO ŽMONIŲ. Rengia So. Bosto
no Lietuvių Kooperatyviška 
Draugovė Ketverge, 15 vasario- 
-Feb., 1917, prasidės nuo 7 vai.

i

i

BRIDGEPORT, CONN.
A. f A.

Sausio 19 d. šių metų per
siskyrė su šiuo pasauliu mūsų
mylima panelė Jie va Astraus- 
kiutė.

CHICAGO, ILL.
• L. D. S. 20 kuepa turės sa

vo mėnesinį susirinkimą 11 d. 
vas. 1917 m. šv. Mikolo Arka- 
niolo parapijos svetainėj. Su
sirinkimas bus tuoj po sumos. 
Meldžiame visus narius atsi
lankyti ant viršminėto susirin
kimo, nes bus daugybė daly
kų apsvarstymui.

A. Nausėda.

WORCESTER, MASS.

Susirinkimas.
L. D. S. 7 kuopa laikys mė

nesinį susirinkimą 14 d. vasa
rio šv. Kazimiero parapijos sa
lėj 20 Waverly St. Visi na
riai meldžiami atsilankyti, nes 
bus svarbus susirinkimas.

A. čiginskaš.

A. A Jie va Astrauskiutč.

A. a. Jieva buvo čia gimusi 
ir augusi, bet buvo darbšti, 
karšta lietuvaitė ir svetimtau
čių akyse. Tėvas, mirdamas 
paliko ją mažą su broliuku,bet 
ir vargingai motinos užaugin
ta mylėjo karštai savuosius 
tautiečius. Viešos mokyklos 
nebaigusi pradėjo eiti į dirbtu
vę, kad padėjus motinai sun
kų vargą vargti.

Gražus jos gyvenimas yra 
pamokinimu mums visiems. 
P-lė Jieva, kaip mylėjo lietu
višką kalbą, taip mylėjo ir 
lietuviškas organizacijas ir dėl 
jų dirbo kiek galėjo. Dar 
jauna būdama prigulėjo prie 
šv. Jurgio parapijos choro ir 
buvo gabi talentinga giesmi
ninkė. Paskiaus prigulėjo 
prie dr-jos po Globa P. Šv. 
prie L. R. K. P. B. 18 kuo.pos, 
prie L. R. K. M. Są-gos ir prie 
L. Vyčių 37-tos kp., kurioje iŠ 
pat susitvėrimo'buvo vice-pir- 
mininkė.

Daugiausia darbavosi dėl 
bažnyčios ir katalikiškų orga
nizacijų labo.

Turėjo džiovą.
Ji turėjo greitąją džiovą. 

Ta liga J ievutę vargino 6 mė
nesius. Paskutinėj dienoj 
prieš mirsiant atliko išpažintį, 
ir priėmė šv. Sakramentus, va
kare 10 valandą paprašė, kad 
pašauktų jai motiną. Kada 
motina atėjo ji prabilo: “Ma
myte, duok man žvakę ir kry 
žiu, nes aš jau dabar mirsiu.” 
Motina jai padavė degančią 
žvakę ir kryžių, ji paėmė kry
žių. prisidėjo prie širdies ir 
su žodžiais: “Jėzus. Marija,” 
užbaigė sunkią naštą gyveni
mo. 10 vai. vak. buvo gimus, 
tam pačiam laike ir mirė.

Laidotuvės.
Panedėlyj buvo laidotuvės. 

Lydėjo visa dr-ja po Globa P. 
Šv.. choristai ir L. Vyčių bū
relis, iš kurių ir grabą nešė 
jauni Vyčiai. Lydėjo daug ir 
pašalinių žmonių, bažnyčia y- 
ra gan ruiminga, buvo beveik 
pilnutėlė.

Klebonas kun. Pankauskas 
pasako grąžui pamokslą o laikei 
mišių asistavo francūzų ir sla- 
vokų kunigai. Po pamaldų 
palydėjo į šv. Mykolo kapines.

Tako jos motina dideliame 
nuliūdime ir visi jos giminės. 
A. a. mylimai mūsų sesutei J ie
vutei.

JUOKELIAI.
Kl. Delko ponas prašalinai 

nuo darbo savo raštininką?
Ats. Delei dviejų priežasčių 

— Nosį turėjo tokią ilgą, o 
liemenį labai trumpą. Pertai 
rašydamas viską nosim nutrin- 
davo.

J. J. š. V. B. C.

-------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neužmirškite, kad jau 1917 metai Kaina 
Nusipirkite “Lietuvių Darbininkų Kalendorių” 25c.
bus dėl aptarimo daug svarbių 
dalykų. Tarp ko kito bus ta
riama ir pienuojama platesnis 
veikimas kas link rengimo pa
silinksminimų ir pramogų. O 
taipgi bus’ priimami nauji na
riai. Todėl gerb. nariai ne
pamirškite atsivesti naujų na
rių, taipgi nepamirškite užsi
mokėti, nes tie, kurie neuž
simokės, tie negaus blaivinin
kų laikraščio, kurio naujas nu
meris jau greitu laiku išeis.

Valdyba.

NUSIMINIMAS.
— Oje! jei tamsta žinotum 

kokį turiu nusiminimą, kas link 
savo sūnaus'.

— O kas tokio, turbūt neno
ri mokyties?

— Oi tai dar blogiau, mat 
tamsta dalykas toks, aš norė
čiau, kad būtų profesorius, tė
vas sako, mokysime į dakta
rus, o sūnus prašosi karuome- 
nėn leisti. Pertai nežinia nei 
ką daryti.

— O kiek jis turi metų ?
— 6 ir 3 mėnesius.

’ Kaip užgins tėvas sūnui 
kyti arba gerti, jei jis pats 
ko arba geria.

KURIE GUDRESNI.
Rusai stodami karėn prieš 

.Japoniją, sakė užmesiu, japo
nus kepurėmis, o dabar ame
rikonai sako užmesiu vokiečius 
dolerinėmis.

T. Fondo valdybos susirinki
mas bus 8 d. vas., ketvergo va
kare šv. Petro parapijos svetai
nėje. Visi valdybos nariai ir 
kolektoriai malonėkite susirin
kti. Kuriems kolektoriams 
trūksta T. Fondo “Gelbėjimo 
Lapų” ar gal dar jų neturite, 
tai šiame susirinkime galėsite 
jų gauti. Taip-pat visi tie, 
kurie paėmėte pardavinėt ti- 
kietus, tai malonėkite grąžin
ti pinigus ir tikietus.

Valdyba.

Koncertas
Z Rengia Lietuviškos Konser
vatorijos Mokiniai, bus nedė- 
lioj, 11 d. Vasario (February) 
1917 metų, prasidės 7 valandą 
vakare, Lietuvių Salėj, kam
pas E ir Silver Streets, South 
Boston, Mass.

*‘Girių Karalius” 
tai vienas iš gražiausių Komp. 
MIKO PETRAUSKO muzika- 
liai-teatrališkų veikalų. Jis 
bus suvaidintas šiame koncer
te. Šiaip-gi mokiniai dainuos 
daugelį įvairių dainų ir grajis 
ant istrumentų.

Visus užprašo

So. Bostono Lietuvių koope
racijos susirinkimas, bus pane
dėlyj, 12 d. vas., 8 vai. vak. 
Liet. Labd. Dr-jos svetainėj 
(kamp. E ir Silver St.). Į 
šį susirinkimą prašome visus 
narius koskaitlingiausiai susi
rinkti. Tarp kitų dalykų bus j 
renkami darbininkai dėl ren
giamojo baliaus, kuris bus 15 
d. vas. Taip-pat šiame susi
rinkime visi nariai galės išgirs- 
sti apie mūsų krautuvės stovį, 
nes išrinktoji komisija išduos 
raportą: kiek visas turtas
krautuvės siekia ir kiek išvi
so pelno buvo 1916 metais. Vi
si tie, kurie dar neprigulite 
prie šios kooperacijos malonė
kite ateitį į šį susirinkimą ir 
patapti jos nariais. Įsirašy
mas labai lengvas — $15.00 
vienas švras.

■Raštininkas.

Didžiausi Šokiai.
Rengia Lietuvių Jaunimo Rate

lis, bus utarninke 20 d. Vasario- 
-Feb. 1917. Prasidės 7:30 vai. va
kare. LIETUVIŲ SALĖJE, kamp. 
E ir Silver Sts., So. Boston, Mass.

Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės, 
malonėkite visi atsilankyti ant šių 
šokių. Tai bus vieni iš puikiausių 
šokių koki kada tik buvę. Nes, mes 
Jaunimo Ratelio nariai dedame 
visas pastangas, kad šie šokiai bū
tų kopuikiausi kaipo Užgavėnių 
vakaras. Ateikite užsigavėti su I 
šokiais ir tuomet ramiai lauksime 
ateinančių Velykų.

Visus širdingai užprašo
' (7-17 V.) Ratelio Komitetas.

Dr. J. E. L. Flynn.
845 Boylston st., Boston, Mass.

Iš prityrimo žinau, kad dau
gelis ligonių pas daktarą neina 
vien dėlto, kad negali su juo- 
mi susikalbėti ir vpatiškai jam 
išreikšti savo kalboje kas juos 
kankina.

.Aš savo ligonius gydau ge
riausiomis gyduolėmis — jei y- 
ra reikalas skiepijimu — “va- 
ccines,” bet išimtinai elektros 
metodą, kuri jokio skausmo 
nepadaro. Tuodu būdu yra 
paskutiniu geriausiu išradimu 
medicinos srytvje. Gydau tik
tai išgydomas ligas; neišgydo
mų visai neapsiimu gydyti.

Jei sergate — apsilankymas 
mano ofise bus Jums labai nau
dingas. Išegzaminuosiu Jus su 
pagelba savo mašinos — spin
duliais X. Suteikiu patarimus 
uždyką — todėl nieko nepraki- 
šite jei pas mane apsilankysite. 
Gi aš labai būsiu patenkintas 
pasikalbėjimu apie Jūsų ligą. 
Jeigu norėtumėt pas mane gy- 
dyties — už gydymą pigiai pa
imsiu.

Gyduolių kainoms nupuolus, 
už vieno mėnesio gydymąsi pas 
mane užmokėsite tik $10.00. Pa
sinaudokite iš puikios 
nes paskiaus gyduolių 
vėl gali pakilti.

Ofise mane galite 
panedėlyj, utarninke,
čioje ir subatoje nuo 10 vai. iš 
ryto iki 8 vai. vakaro. Nedė- 
liamis ir šventėmis nuo 10 vai. 
ryto iki 1 vai. po pietų.

Turiu viltį, kad reikalui pa
sitaikius kreipsitės prie manęs.

Su pagarba
, Dr. J. E. L. Flynn,

845 Boylston St., Boston, Mass.
• ___________________________

LUTUVIB KRIAUŠIUS.
Paduva visoknis drabužiu* 

pagal naujausią madą, vyrižkus 
ir moterižkua. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi ižprosmu,' pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVTČIUS,

105 So. Meade Str.,
(Arti lietuvių bažnyčios) 

Wilkes-Barre, Pa.

SEPTINTAS METINIS BA
LIUS DRAUGYSTĖS ŠV. JO
NO KRIKŠTYTOJO. Bus ba
landžio 18 d. 1917 m. Odd Fel- 
lows Hali (svetainėj) 536 Ma
ssachusetts Avė., Cambridge, 
Mass., prasidės 7-tą vai. vaka
re ir trauksis iki 5-os vai. ryto. 
Meldžiam kitų draugijų nieko 
ant tos dienos nerengti.

BUK PARDAVĖJU.
Mes išmokysim jumis prekys

tės ir anglų kalbą. Jūs dirbda
mi šapoj, būdami savo namuose 
galėsit išmokti pardavėju ir uždir
bti $30.00 į savaitę. Prisiųskit 
štampą gausit paaiškinimą kaip 
galima išmokti (199)

Montello Corres. School, 
MONTELLO, MASS.

SOUTH BOSTON, MASS. 
TmmroiAūSiA nt GE
RIAUSIA LDSTŪVIAKA

- APTIEKA.

Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežiūrint, ar 
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarų. Tai vienati
nė lietuviška aptieks Bostone 
ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios 
tik pasaulyj yra vartojamos. 
Galit reikalaut per laiškus, o 
aš prisiųsiu per eipresą.

K. ŠIDLAUSKAS

Aptiekorius ir Savininkas 
Tel So. Boston 21014 ir 21013. 
226 Broadway, kampas C St.,

NAUDOKITĖS RP0GA.

Brangūs forničiai, pianas, gra- 
mafonas ir visi kambariams ra
kandai, bet parsiduoda labai pi
giai. Galima nupirkt apie $300 
pigiau negu store, vartoti tik ke
li mėnesiai. Pristato dykai į 
Lawrencą, Worcester arba į tas a- 
pielinkes. Atsišaukit tuojaus pa
dėdami sekantį adresą: (199)

J. S.
P. O. Box 15, Montello, Mass. pranešimas

811-812 Old South Building 
Boston, Mass.

Tel. Main 2483 E. Boston 799-W
George H. Shields

Advokatas

Lietuviška-Polska 
.VAISTINYČIA 

197 Broadwav, S. Boston, Mass. 
Telefonas”S. Boston, 1 194-lu 

Daktarai dieną ir naktį.REIKALINGIAUSIA A- 
MUNICIJA.

Dėdė Šamas baisiai susirū
pinęs kivirčiais su Vokietija, 
bet nosies dar nenuleidžia ir 
skubinai gamina Ameriko-s ka- 
reivijai būtinai reikalingus ka
rės dalykus — čiugamo ir pa- 
jų- ____

Tuojaus žadama apskelbti j vakare LIETUVIŲ SVETAINĖ- 
tam dalykui merginų mobili
zaciją ir padidint visas čiuga
mo, pajaus ir ice creamo dir
btuves, o dėl užtęsimo laiko 
iš stategiškai taktiško atžvil
gio, tai dar manoma kaizeriui 
parašyt notą su užklausimu ar 
jau jisai redi.

Šiame susirinkime 
nauja valdyba. 
Bendoraitis. 
buvo priėmimas 

Tarp ko kito 
kuria-

ŠOKIŲ MOKYKLA.

36 metai kaip uždėta 
PROF. STERN,

952 Broadway, kampas Myrtle 
Avė., Brooklyn, N. Y. 
name senus ir jaunus, 
Vėliausių 
“AValtz,” 
-Trot” ir 
ir kliasų
nuo 9 vai. ryto iki 11 vai. va 
karo išskyrus nedėlias.

Jums atsidavęs
(238) Prof. J. Stern.

Moki- 
vi šokių 

šokių. Kaip tai: 
“Two-Step,” “Fox- 
kitus. Privatiškos 
lekcijos duodamos

CHESTER, PA.
10 Vasario išpultų būti Ches- 

teryje, bet šiuo kartu negalė
siu. Pasistengsiu atvykti 24 
vasario.

Kun. Ig. Zimblys.

PERU, ILL.
šv. Bedo Kolegija.

Sausio> 28. 1917 m. A. L. 
R.-K. M. S. UI kuopa turėjo 
literatišką susirinkimą.

Aptarus nekuriuos dalykus, 
prasidėjo debatai. “Ar žmo
nijai yra reikalinga Blaivybė.

Affermativę pusę lakė pp. J. 
Čepulis, J. Klimas; nagetiviu 
A. Peldžius, S. Bartkus.

Debatus laimėjo affemati- 
vų pusė.

Nebuvus daugiaus reikalų,

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.

Vasario 1 d. vietinės 17 L. 
Vyčių kp. buvo mėnesinis susi
rinkimas.
užėmė vietas 
Pirm, yra A.

Pirmausią 
naujų narių, 
buvo skaitytas laiškas,
me yra kviečiama visos vieti
nės dr-jos prisidėti dėl suren
gimo viešo koncerto. Taipgi 
p. Ašmenskas pranešė žodžiu. 
Iš viso ko suprantama buvo, 
kad viešas koncertas rengia
mas su “Gabijos” dr-ja prie
šakyje.

Delei neaiškumo nekuriu 
dalykij nutarė parašyti laišką 
ir kol kas neprisidėti.

Į susirinkimą atsilankė ne
mažas buris narių. Taipgi 
nutarė nupirkti spintą (šiepą) 
dėl sudėjimo drabužių teatra
liško skyriaus. Tam atlikti 
išrinkta: P. Grinkevičius ir J. 
Vilkišius. Taipgi išrinkta 
darbininkai dėl rengiamo teat
ro 4 d. vasario.

Kp. koresp.

susirinkimą uždarė pirm. L. Pilu. 
Šimutis.

V. Damaševičia.

REIKALAUJA vaikinų ar
ba merginų, nuo 15 iki 20 me
tų amžiaus, dėl pakavimo ice- 
-cream’o cones. Darbas len
gvas. Atsišaukite: Albany 
Biscuit Co., 18 W. 1-st St., So. 
Boston, Mass. (Priešais Gillet- 
te Safety Paper Co.)

Akių Specijalistas.

Prirenka akinius

Moksleivis Kazys Kubilius 
paieško savo brolio Antano 
Kubiliaus. Meldžiame atsi
šaukti šiuo antrašu:

Kazys Kubilius, Bogoro- 
lick, Tulskoi gub., Kovenskoje 
redne Selsko-Choziaistvenno- 
e Učilišče Russia.

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 
galima gauti visokių vyrų, 
moterų ir vaikų drabužių, 
čeverykų, robų, aukso ir 
deimanto.
52 MILLBURY STR.,

WORCESTER, MASS.

Ieškau savo giminių Provadie- 
nės ir Kotrinos Kovalienės. Gy
vena po šiuo antrašu: 191 Charles 
St., Scranton, Pa. Meldžiu atsi
šaukti šiuo antrašu: RUSSIA. 
Tambowskoi gub. Gorod Kozlow. 
Sobornaja ulica, dom No. 20. 
Konstantinu Žigasu.

Savas Pas Savą Remkit savuosius

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvi išdirbėję iių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, gnzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ee- 
luloidu. Išdirbu tarpti, vėliavas, kartinas ir tam pana* 
žios daiktus. Pavestus man darbus atlieka prideramai 
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistižkai. Dėl 
prefrlinimo neteisingų informacijų, kurias skleidfia apie 
mane noriu aiikiai pasakyti kad visus darbus darau 
rankom. :

Vasario 8 d. (ketverge) po- 
bažnytinėj salėj 7:30 vai. vak. 
bus^mėnesinis susirinkimas 49 

kuopos. — 
atsilaikyti į tą 

nariai, nes
Kvi

Paieškau savo brolių Juoza
po ir Stanislovo Maculevičių 
Amerikoje. Mano adresas:

Russia, Kalužskaja gub., St. 
Piatovskaja, der. Akalova. A- 
leksandra Grigunova.

Lietuviams ir Lietuvaitėms.
Jog mes atidarom naują dra
bužių krautuvę vyrų ir moterų. 
Kuri visiems bus paranki. Ati
darysime apie 7 d. spalio. To 
dėl visus širdingai kviečiam 
atsilankyti ir užsisakyti dėl sa
vęs rudeninius ir žieminius 
drabužius.

Tariame ačiū už pereitą 
prielankumą ir pasitikim atei
tyje.

Pasiliekam su pagarba

Jonas Berzelionis & Co.

4 Washington Str., 
Hay Market Sąuare, 

Boston, Mass .

■

Paieškau savo giminietės Vik
torijos Jesinskienčs, paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pavieto, Vė
duoklės parapijos. Pirmiau gy
veno Chicago, III., o paskiaus per
sikėlė į Portland, Oregon. Jau me
tai laiko, kaip negaunu nuo jos 
jokios žinios. Turiu labai svar
bų reikalą prie jos, tai-gi ji pa
ti, ar kas žino, kur ji gyvena, 
meldžiu atsišaukti šiuo antrašu:

Ona Miliauskienė,
10 John St., Hartford, Conn.

(197-198)

Jeigu nori surasti savo gi
mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

Už vieną sykį 50c.
99

99
du ” 75c. 
tris ” 81.00

Už paieškojimu pinigas

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

■

DR. W. T. REILLY
469 Broadw*y,S«. Boston,Mus.

PRIE DORCHESTER ST.:

Valandoa NadUkanU
nuo 9 vaL ryta \ ano 10 vai. ryta
1U 8 vai vakara. Iki 4 vaL vakara.

TIvir-Mi So. Bitai — SOS 

Uatuvfikas 
ADVOKATAS

Nilliam F. J. Howard
LiatavttkapaTuditnro 
Fito—» F.

815 Broadvay, 8o.

STEVEN RAINARD

Aš pats prisidėjau prie se
nos užtikrinančios James Ellis 
Rakandų kompanijos, kur 
galėsiu jums prielankiai pa
tarnauti išrodydamas mūsų 
didžiausią krautuvę ant ketu
rių didelių lubiĮ pripildytą, 
gražiausiais šių dienų rakan
dais.

Mes dabar pradėjome meti
nę vasario mėnesio išpardavi
mą (sale) ir numažinome kai
nas. kuriomis niekas kitas 
Bostone negali lygintis.

Ateikite ir daleiskite mums 
išrodyti jums kainas.

« 
i 
i

i

GEBA PROGAI
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .....$1.00

Vaikų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo.........15c

Naujas Būdas mokytis 
rašyti be mokytojo..-—JOe 
Aritmetika mokinimui- 

si rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ......— 35c.

Vt» $1.60 
Kas atsiųs iškirpę* fitą ap

garsinimą iš “Darijininko” 
ir $1.00 per mone; orderį, 
tai gaus visas 4 knygas 60c. 
pigiau.

P. MIK0LAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hndson, N. Y.

Dr. Ignotas Stankus
12tOS.BrMiSL,PH>ielpfck


