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Schenectady, N. Y. — Gene- 
ral Electric kompanijos 2.000 
darbininku sustreikavo dėl to, 
kad kompanija priėmė į dar
bą negrą studentą Union Ko
legijos. Negras buvo paimtas 
tik vakaciją laikui.

mgą — paskelbė manitestą, 
kuriame reikalaujama plačią 
politišką reformą.

bet mi-
duonos

Worcesterio, Mass- apielin- 
kės farmeriai Worcesteryje 
steigia didelį marketą. Far
meriai sutarė taip padaryti, 
sugabenti savo produktus ir

Važiuokite “Darbininko” automobiHumi, nes 
tai puikiausias “O v e-r 1 a n d” firmos, septyniems 
žmonėms važiuoti.

Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” au- 
tomobilią.

Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsi
sakykite “Darbininko” automobilią.

NAUDOKIS PROGA — TAUPYK PINIGUS.
- Užsisakykite iš aukšto, jeigu norite važiuoti 

gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia 
vėjo greitumu.

Maksim Gorki sako, 
Rusijoj mokslo * trūksta 
siems. Sako:

Birželio 13 d. seredos naktį 
11:30 vai. The American Sugar 
Refining Co. dirbtuvėj kilo ek- 
spliozija. Užsidegė taip greit, 
kad darbininkai* tapo liepsnos 
apsupti. Išbėgo 22 degančiu 
ant gatvės. Į ligonbutį nuga- 
benta22. Vienas negyvas, 36-ią 
nesuranda. Aa. Jonas Stan
kevičius 26 metą, nevedęs, 
mirė ligonbutyj. Tarp nesu
rastą yra lietuvis Kazimieras 
Grauževičius 24 metą, nevedęs.

ba taip Uogai, kad jiems ne
užderi nei ketvirta dalis to, kas 
užderi anglams arba belgams. 
Padėjimas miestuose ir-gi blo
gas. Neįvesta srutą nuova
dos. Todėl miestai užnuodyti. 
Mus smaugia dūmai, dulkės, 
purvas. Miestiečią vaikai- sil
pni, ištižę, nervuoti. Prieš 
tokius reikalus reikia ne sva- 
jonią, bet mokslo, technikos, 
mašiną, išnašios, gerai išvys
tytos pramonės.

Kad išsikopti iš visą tą bė
dą, tai reikia tuoj steigti 
mokslo židinią. Pavyzdžiui 
reikia institutą, praktiškos 
mechanikos, chemijos, biolo
gijos, bakteriologijos, medi
cinos. Jei tokiuo būdu fiziš
kai ir protiškai apšvarysime 
Rusiją, tai netvarka pas mus 
žus. Šie reikalai privedė ma
ne prie sumanymo inkurti dr- 
ją praplatinimui praktiškojo 
mokslo.

Apskritai slavai po vokie
čiais ir austrais labai sąjudo. 
Austrijoj, kad nutildyti len
kus ketinama jiems pavesti ke
letą vietą ministerijoj. Slavą I parduoti tiesiog miestiečiams 
atstovai atsisako balsuoti už be jokią perkupčią. Tą mar- 
karinę paskolą. ketą ketina padaryti prie Mec-
v Įhanic gat.

PALEIDO KALINIUS.
Anglija paleido airią maišti

ninkus kurie buvo uždaryti 
kalėjime. Dubline sugrįžusius 
kovotojus už laisvę pasitiko 
didžios minios žmonią. Buvo 
dainuojamos tautinės dainos.

Grafienė Markievicz nebuvo 
paliuosuota, nes ji yra ’ nu
teista kalėjiman iki gyvos gal
vos.

DUONOS IR TAIKOS.
Rusijos milžinas Kerenskį 

veikia iš visą spėką, kad su
tvarkyti Rusiją. Bet kaip iš 
Stockholmo James O’Donnell 
Bennett praneša, tai Kerens
kį turi ant savo kelio begali
nes kliūtis. Tasai Rusijos 
milžinas dažnai nešamas iš vie
tos į vietą, iš ofiso į ofisą 
tvarkymui valstybės reikalą. 
Dažnai reikia laikyti prakal
bas visokiems susirinkimams 
ir Kerenskį karštai bekalbėda
mas dažnai apalpsta.

Tas begalo giliai atsiliepia 
į jautrią rusą širdį, 
nios ko kito prašo • 
ir taikos.

Streikai ir plėšimai plati
nasi po visą šalį. Dvarinin
kai bijo važiuoti iš Petrogrado 
ir Maskvos namo, nes bijo 
plėšiką.

40.000 darbininką bedar- 
biauja Petrograde. Sako, jog 
į porą savaičią ją bus į 100.- 
000.

Popierinio rublio kaina per
pus nupuolė už sidabrinį.

Švedą pirkliai sugrįžusieji

UŽDERĖJIMAI GERI.
Blanchard apvažiavo valsti

jas Colorado, New Mezieo, 
Tesąs, Utah, Idaha, Nebras- 
ka ir So. Dakota. Visose tose 
valstijose visą javą, daržovią, 
vaisią užderėjimai esą gra
žiausi. Jisai sako, jog kainos 
ant maisto neprivalo kilti lau
kiant tokią užderėjimą. Tik 
galės pritrukti darbininką. 
Sako, valdžia turėtą sumobi
lizuoti kokį 500.000 darbinin
ką ir nugabenti javą valymui.

to. Sako, jog dabartinę a- 
narcliiją ir bankrutą seks kon- 
tr-revoliueija.

Vienas švedas sako, jog 
Kerenskį dirba virš savo pajė
gą, bet ten reikią milžino, ku
ris galėtą padaryti negalimus 
daiktus. Nes Rusija ligšiol 
turėjo tik organizuotą grafte- 
rią valdžią.

Rusijos kelią ministeris pa
sakė: “Padėjimas be galo ke
blus. Baisiausioji Rusijos re
voliucijos valanda jau arti. 
Rusija stovi ant kryžkelio. 
Bėgyje keletos savaičių turi 
išsiristi klausimas netik valdy
mo, bet ir nusisvers Rusijos 
likimas. Jei visuomenė nes
tos talkon valdžiai padaryti 
tvarką, tai aš nematau iš to 
padėjimo išėjimo.”

PLAČIAI PAMINĖJO.
Šveicarijos laičraštis “La 

Tribūne de Lausanne” čieloje 
špaltoje aprašė apie svarbą 
veikalą La Lituanie et la Guer- 
re. Apie tą veikalą jau dau
gelis Šveicarijos laikraščių 
prielankiai atsiliepė.

Metinis Išvažiavimas-Piknikas
Rengia Draugystė Švento Jurgio Kareivio 
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DĖL VEIKIMO TARPE 
SVETIMTAUČIŲ.

Išnaujo lietuvių srovių va
dai susikirto delei veikimo 
Lietuvos reikaluose tarpe sve
timtaučiui Laisvamaniai - tau
tininkai šaukia katalikų atsto
vai negalį veikti lietuvių var
du, žada kelti protestus ir t.t.

Sveikai manantis lietuvis, 
trokštąs Lietuvai laisvės, tu
rėtų tik džiaugtis, jei tik 
kas viekia tam galui. Kuo
met dr. Šliupas važinėdavo ir 
tarpe amerikonų pasakodavo 
apie Lietuvą, jos reikalus, tai 
niekas iš katalikų nei nemanė, 
ką nors prieš tai pasakyti. 
Nebent kas išreikšdavo nepa
sitenkinimą, jei dr. Šliupas 
savo prakalbose mesdavo šešė
lį ant krikščionijos arba dva
siškuos. Tatai lietuviams 
katalikams nemalonu būdavo, 
kuomet Šliupas tarpe svetim
taučių lietuvių reikaluose vei
kdamas išsiduoda lietuviu-lai- 
svamaniu.

Kuomet veikiama tarpe 
svetimtaučių Lietuvos laisvės 
reikale, tai visvien kokios ten 
srovės ar partijos veikėjas ne
būtų, niekas neturėtų prieš 
tai turėti. "Y s -----

Prieš europinę karę Vokie
tijos laikraščiai labai pajuok
davo Suv. Valstijų politiką su 
Meksika. Pajuokdavo ir ne
teisingai perstatydavo. Žino
ma, Vokietijoj gyvenantiems 
amerikonams tas būdavo ne
malonu. Tuomet “Chicago 
Tribūne” korespondentas Wi- 
le ėmė rašinėti į vokiškus lai
kraščius apie tai, kaip ištik- 
to elgiasi Suv. Valstijos su 
Meksiku. Ir daugelis vokiš
kų laikraščių dėjo tuos straips
nius. Pamislykim. kaip bū
tų Amerikos laikraščiai pava
dinę tą amerikoną, kurs būtų 
sakęs, kad reikia prieš Wile 
užprotestuoti už tai, kad net 
nei keno neingaliotas rašo Vo
kietijoj apie tai, kaip ištikro 
elgiasi Amerika su Meksika.

Mūs laisvamanių “diplo
matams” matyt persunku to
kiuose menkuose dalykuose o- 
rientuotis.

vis-gi žinojo prirodymų reika
lingumą.

Štai dabar ateina “Lietu
vos” No. 24 ir jame besanti 
pastaba antgalviu “Vis-gi tas 
yra bjauru.” Toj Jurgiškoj- 
Spurgiškoj pastaboj tvirtina
ma, būk “Žvirblio” redakto
rius esąs kun. Kemėšis ir spė
jama būk straipsnio “Stasys 
Durnelis,” buvusio “Žvirbly
je,” autorius esąs ir-gi kun. 
Kemėšis.

Ir tiems savo, tvirtinimams 
p. Balutis neturi jokio prirody
mo. Ir todėl pilniausia suk
lydo, kaip pirmame tvirtini
me, taip ir antrame spėjime.

Tame-pat “Lietuvos” nu
meryje pranešama, jog p. 
B. K Balutis, “Lietuvos” 
redaktorius, gavęs 
Magistro laipsnį.

Tai matome, jog juo dau
giau p. Balutis teisių mokino
si, tuo mažiau jų ėmė laiky
tis praktikoje.

Teisių

I

(Iš

KAIKAM MOKSLAS EINA 
NENAUDON.

Anuomet, kuomet p. Ba
lutis, “Lietuvos” red. ilgą 
istoriją išvedinėjo apie šni
pus, tai viską rėmė argumen
tais ir dokumentais. Tuo
met p. Balutis berods nesimo- 
kino dar teisių. Bet žinojo 
tą, kad jri ką tvirtini, tai 
tūri prirodyti.

Pora metų atgal Chicagoj 
buvo A.*L. Spaudos dr-jos su
važiavimas. Kuomet suva
žiavime užėjo kalba apie lai
kraštinę etiką, ypačrapie rei
kalingumą kultringai ir man
dagiai rašyti editorialus, tai 
p. A Rimka patėmijo, jog 
permaža to, kad redaktorius 
parašys editorialus mandagiai, 
o greta leis visokias kibirkštis 
savo idėjiniams priešininkams: 
pasislėpdamas visokiais Jur
giais - Spurgiais. Tai p. Ba
lutis šoko ir pasakė ar turi pri
rodymų, ,kad tvirtini, būk 
Jurgis-Spurgis yra pats re
daktorius. Tuomet p. Balu
tis jau mokinosi, teisių, bet

LIETUVOS “KARALIJA” 
IR 

PABALTMARIO 
PROBLEMA

Corriere detalia, Balan
džio 1917.)

Pasklydus gandui, jogei Vo
kietija, aprūpinusi Lenkiją, 
taip-pat yra sumaniusi paskel
bti Lietuvos karaliją, atsirado 
reikalas apsvarstyti vienas iš 
svarbiausiųjų klausimų, šios 
karės iškeltų, būtent pabalta 
mario klausimas.

Rytų Baltijos kraštas yra 
apgyventas tautų apie kurias 
sulyginant, mažai žinoma va
karų Europoje ir kurios pas
tarųjų atsitikimų pašauktos į 
naują gyvenimą.

Lietuvos tautą gal pirmiau
sia ir labiausia apeina tosios 
sunkiosios problemos išriši
mas, nes, gindamasi nuo to
torių gaujų XIV-tu šimtmečiu 
— kaip ir lenkai su rusais — 
ji įgijo keletą slaviškųjų šalių, 
kaip va: Baltgudiją ir Ukrai
ną, ir per tai Lietuva virto vie
na galingiausiųjų viešpatijų, 
kurios sienos tęsėsi nuo Balti
jos liki Juodųjų jūrių.

Lietuva tečiaus paliko po 
Vokiečių valdžia gana žymią 
savo santautiečių dalį, kurie, 
ilgainiui tapę Prūsų karalijos 
valdonais, ir po šiai dienai te
begyvena abipusiai Nemuno 
iki Klaipėdos užlajos (Kurisch 
Haff). Lietuviai prijungtieji 
prie Prūsų, kad ir palaikė sa
vo būdą ir savo kalbą, tai vis
gi negalėjo visiškai atsilaikyti 
prieš germanizacijų.

Be to lietuviai priversti bu
vo panešti daug kitų karių 
prieš vokiečius, taip kad XIV- 
tu šimtmečiu jie bevelijo pri
imti katalikybę nuo lenkų, nei 
kaip pripažinti ant savęs vo
kiečių politikinį ir tikybinį 
viršų.

1386 metais Jogaila, Lietu
vos Didysis Kunigaikštis, ap- 
sivezdamas su Jadvyga, Len- 
kjos karalaite, sujungė abi 
viešpatiji po viena valdovų 
dinastija, iki Jogailiečių di
nastija neišsibaigė. Tasai tarp 
dviejų viešpatijų ryšys buvo 
paskui t sudrūtintas Liublino 
unija 1560 metais. Po. teisybei, 
tai toji dviejų viešpatijų unija

niekuomet nebuvo tandi: nuo 
1387 iki 1589 metų jį buvo tik
tu bendrų valdovų dinastiji- 
nis ryšys, nors išsibaigus 1573 
metais lietuviškąja! dinastijai, 
dviejų viešpatijų susivieniji
mas tapo kiek ir sudrūtintas. 
Vienok galima su didžiausiu 
tikrumu pasakyti, jogiai Lie
tuva visuomet rūpestingai sau
gojo savo savyvaldos. Netik
tai Lietuvos valdymasis buvo 
visiškai atskiras nuo Lenkijos, 
bet da Lietuva turėjo ir savo 
kariuomenę ir savo įstatymda- 
vystę. Šitoji tarp Lietuvos 
ir Lenkijos unija buvo panaši 
į Austro-Vengrijos dualizmų 
(dvilypę viešpatijų). Lietuvos 
bajorija be abejo buvo palytė
ta lenkų įtekmės ir šiek tiek 
aplenkinta, bet ji visuomet 
stengėsi atskirti Lietuvų nuo 
Lenkijos. Pusiau XVII šimt
mečio kunigaikštis Jonas Rad
vilas buvo susitaręs su Žuvėdi- 
ja prieš Lenkiją, gi į XV111 
šimtmečio pradžių kunigaikš
tis Sapiega kėsinosi galutinai 
atskirti tiedvi tauti.

Varžytinės tarp Lietuvos ir 
Lenkijų, ir jųdviejų ginčai 
vienos su kita, taigi ir buvo 
vyriausiuoju tųdviejų viešpa
tijų žlugimo priežastis.

Lietuvių - lenkų viešpatija 
paliovė gyvavusi XVIII šimt
mečiui baigiantis, kuomet ji 
tapo padalinta trimi atskirais 
ypais (1772-1793-1795). Po šių 
padalinimų didžioji Lietuvos 
dalis teko Rusijai ir tiktai ma
žoji dalis — (Suvalkų guber
nija) Prūsams. Šitoji mažoji 
Lietuvos dalis buvo paskui 
prikergta prie Varšavos Did- 
kunigaikštijos Tilžės traktatu 
(1807) ir ant galo Vienuos 
Kongreso (.1815) — prie Rusi
jos. Tokiu būdu kuone visa 
Lietuva buvo likusi iki šiam 
laikui Rusijos imperijos dali
mi — XVI šimtmečiui besibai
giant, reformacijos idėjos pa
siekė Lietuvų, kuri buvo ta
pusi katalikiškąja. Katalikų 
kova su protestantais padėjo 
užgimti tikybinei literatūrai 
lietuvių kalba. Du priešingu 
abazu turėjo savo tarpe pasi
žymėjusių ir vertintinų asme
nų. Protestantai turėjo kuni
gaikštį Radvilų, katalikai — 
kunigaikštį Giedraitį. Nors 
tosios kovos buvo nuolatinės 
ir aštrios, tečiaus šalies ap
švietos pirmyneiga netapo su
turėta. Atsirado daug rašyto
jų, kaip Daukša, Sirvydas ir 
kiti, kurie palaikė tautos są
monę lietuviškais raštais. Be
sibaigiant XVII šimtmečiui, 
Prūsų Lietuvoje gimė Kr. 
Duonelaitis, kuris mokėjo la
bai gabiai ir vaizdžiai nupiešti 
XVIII šimtmečio gyvenimą ir 
papročius.

Vilniaus universitatėje atsi
rado romantiškoji lietuvių li
teratūra, kuri įkvėpta tėvy
nės meilės jausmo — nors ir 
lenkų kalba buvo rašoma — 
prikėlė garbingosios Lietuvos 
praeities ir jos vaikų tėvynės 
meilės atminimą. Dainiai, 
kaip: Mickus (Mickevyčia), 
rašė jai, kaip Kraševskis, is
torikai, kaip Norbūtas, ideali
zuodami senovės Lietuvą, pa
didino Tėvynės meilę.

Kuomet lietuviai rašėjai di
dino lietuvių literatūrą: nes 
tarp buvusiųjų Vilniaus uni- 
versitatės mokinių turime tokį 
Simaną Daukantų, vyskupu 
Valančių, /vyskupų Baronų ir 
da kitų labai žynTių, kurie ra
šė mokslo, literatūros ir poli
tikos veikalus lietuvių kalba, 
palikdami nemirtingų apie sa
ve atminimų, jie be to savo 
Tėvynę didei pagarsino.

Kad taip buvo apsireiškusi 
lietuvių kultūra, rusų valdžia, 
idant sutrakdžius jos vystymu
si ir išsiplėtojimų tarp visų 
tautos klasių, uždarė Vilniaus 
Universitatę, panaikino Lie
tuvos Statutų — kuris per ke
lis šimtmečius buvo beveikiųs 
Lietuvoje — ir jd vieton įve
dė rusiškąjį, taip-pat įvedė 
rusiškąjį teismų, pavezdama 
jį rusams, parkviestiems iš vi
durinės Rusijos.

1863 metais ištiko nelaimin- 
gasai lenkų sukilimas, kuria- i 
me dalyvavo ir daug augštos 
kilmės lietuvių. 1865 metais i 
uždrausta lietuvių spauda, ir

taip-pat uždrausta skaityti lie
tuviškosios knygos, neišski
riant net nei maldaknygių. 
Viešasai ir privatinis veiki, 
mas, rasų Lietuvoje, persikė
lė į Prūsų Lietuvų: tikybinio 
turinio knygos ir laikraščiai 
imta spauzdinti Tilžėje. Šitie 
spauzdiniai tūkstančiais būda
vo gabenama rusų. Lietuvon ir 
dalinama žmonėms. Rusų val
džia prieš šitų kontrabandų 
parodė didelį savo veiklumų ir 
žiaurumų; tečiaus lietuvių 
spauda taip platinosi, kad ant 
galo rusų valdžia nusprendė,

apie 2000 lietuvių delegatų, 
suvažiavusių į Vilnių vienbal
siai nutarė reikalauti nuo rusų 
valdžios politikinės savyval- 
dos Lietuvai. Reikalavimas 
netapo išpildytas, tai vis-gi 
buvo duota tikybinė liuosybė, 
ėmė išeidinėti daug laikraš
čių, gvildenančių ekonominius 
klausimus literatūros laikraš
čių ir kitokių; ant galo leis
ta mokyti lietuvių kalbos pra
dedamose ir vidurinėse mo
kyklose.

Lietuvių tauta žengė pir
myn ir švietėsi. Ši pirmyn-

jog tuščia būtų toliau kovoti, eiga ir švietimosi s labai padi-
ir 1904 metais sugrąžino liuo- 
sybę lietuvių spaudai.

Ant nelaimės, rusų valdžia 
baisiai trukdė katalikams įsi
gyti Lietuvoje žemės, ant galo 
ir visai jiems tai uždraudė. Čia 
tai vyriausiai ir reikia jieškoti 
pradžios ir priežasties taip 
skaitlingos lietuvių emigraci
jos Suvienytosna Amerikos’ 
Valstijosna.

Šitas liūdmausis Lietuvos is-| §aĮj farp visų tautos sluogsnių

dėjo ir visuomenę palytėjo y- 
pač šiais paskučiausiais dešim
čia metų. Apšvietos srityje, 
kaip jau minėjome, Lietuva 
susilstakė daug prakilniųjų as
menų. IHdelis rašėjų, dai
nių, istorikų skaičius išleido 
svarbių literatūros veikalų. 
Viena lietuviškoji spaustuvė, 
kuri jau yra atspauzdinusi a- 
pie 100 veikalų plečia po visų

torijos laikotarpis buvo vien
balsiai iškeltas aikštėn lietu
vių ‘delegatų, susirinkusiųjų 
Ilaagoje Balandžio 25-30 d., 
1916 metais.

Lietuvių tauta niekados ne
norėjo prisiimti jungo, kuris 
jai tapo antmestas, ir visa
dos jieškojo ir jieško sau liuo- 
sybės, prie kurios turi teisę 
kiekviena civilizuota tauta. 
Lietuviai reikalauja sau ne
prigulmybės. Visi lietuvių tau
tos sluogsniai ir visos partijos 
viuomet nuoširdžiai rūpinosi 
savo Tėvynės likimu ir stengė
si išgelbėti ją iš nepakenčia
mojo padėjimo. 1905 metais

savo naudingų įtekmę.
Taigi lietuvių žmonės turi 

savųjų istorijų, savųjų litera
tūrų, savųjų kultūrų, tradi
cijų, tautinį organizmų, kas 
sudaro atskirų tautų, ir yra 
pasiekę tokio apšvietos laips
nio, kuris duoda jiems teisę 
prie neprigulmybės.

Lietuvos liuosybė tai viena 
sunkiausios pabaltmario prob
lemos pusė, kurių bando Vo
kietija savo šiandieniniu nus
prendimu išnaudoti ir kurdų 
teks talkininkams galutinai iš
rišti.

Liet.

Laisvė nuperkama pasiaukojimu.
****** ** • • ? ‘

Bet kas iš to Lietuvai?
Pastarieji obalsiai iš Vokie

tijos “reichstago” r™™0 pa
nešė — ir aiškiai, supranta
mai pasakė, kad, 
kietija karę laimės, 
amžinos pražūties tarmė jau 
parašyta, nes jinai paskirta 
vokiškos kolonizacijos šalimi. 
Bet vargu pasiseks jiems įvy
kinti toji gašli aspiracija. Su
sitelkimas galingų pasaulio 
tautų su tikslu nugaluoti vo
kiškąjį militarizmą — tai ga
lybė prieš kurią vokietis su vi
su savo mitrumu ir geriausiu 
karėn išsirengimu neįstengs 
atsilaikyti. —

Taigi vokiečiui klupus, ar 
neturime teisės ko gero lauk
ti dėl savęs? Tam klausimui 
atsakymą surasime pas Rusą. 
Iš ten nemaža gražių ir tinka
mų žodžių girdėjome; pasku
tiniai pats laikinis rusų respu
blikos prezidentas tikrino, jog 
laisva rusų tauta negailės tojo 
gero ir broliui lietuviui; te
čiaus šis prielankus atsakymas 
ant lietuvių pasveikinimo nors 
paeinantis nuo viešpatijos gal
vos negali būti pataikytas vie
šu išreiškimu rusų visuomeni
nės opinijos. Priešingai mes, 
kurie susidurdavome su rusų 
inteligentija, iš patyrimo ži
nome, jog jinai griežtai prie
šinga atskyrimui Lietuvos nuo 
Lenkijos. Jos nuomone Lie
tuva permaža tauta, kad ga
lėtų savaimi užsilaikyti; be 
to perdaug joje slaviško, y- 
pač lenkiško elemento, kad 
galėtų sudaryti ramią tautinę 
vienutę. Tasai rusų many
mas viešai apsireiškė valdiš
kajame pagarsinime atstaty
mo Lenkijos rubežiuose muito 
jos padalijimo; kame pažymė
ti ne atskyrimas Lietuvos nuo 
Lenkijos, bet tik, kad būsią 
pareikalauta nuo lenkų užsiti- 
krinimo tautinės laisvės lietu
viams. Tokiu pat manymu 
užsikrėtė ir kiti talkininkai 
(allies) net ir Wilsonas, nes 
viešai kalbėdami apie Lenki
jos neprigulmybę nepaliesti 
Lietuvos.

Mes daug tikimės nuo bū
siančio taikos kongreso. Tie
sa, pralošus vokiečiui, jame 
ir jojo talkininkuose mes turė
tume karštus užtarėjus. Jų
jų rūpestis apie jų pačių atei
tį verstų juos karštai remti 
Lietuvos visišką neprigulmy
bę, nes Vokietija norėtų tu-

Daug buvo rašyta, daug 
kalbėta apie Lietuvų ir jos lai
svę. Ištikimi jos sūnūs pasie
kė visas civilizuotas pasaulio 
tautas, nunešė joms Istorijų 
Lietuvos, apsakė darbus jos 
didvyrių. Pagalios susilau
kėme šiokių - tokių, nors ne- 
visuomet aiškių pažadėjimų 
Lietuvai laisvėse Džiaugsmas 
nemažas! Dabar jau galime 
sėstis ant pažadėjimais išpūs
tų maišų ir paskęsti saldžiame 
snaudulyje, arba, jaigu veik
lumas dar nenudilo, imtis 
tvarkymo tautos, ūkio, kų 
tai tūli karštieji įsirengė vy
kinti. Tečiaus ar nebus tik 
nedovanotina mūs kaltė tasai 
atsidavimas iliuzijai akiveiz- 
doje faktų prieštaraujančių vi
sokiai svajonei apie neprigul- 
mybę. Tik atsiminkime ana- 
jų šaltų, abejotinų užuojautų 
mūsų tautinei deklaracijai ats
tovų tujų tautų, kurioms dau
giausia užsitikėjome (Angli
jos ir Francijos, neužsimenant 
čia apie šiurkštų pasielgimų 
rusų biurokrato.) Kad jie pri
ėmė jų, tuom, tikriausia, pa
rodė paprastų civilizuoto žmo
gaus mandagumų, o ne ėsimų 
geros valios.

Mes daug tikimės nuo Ang
lo ir Prancūzo, bet dar dau
giau nuo Ruso. Tiesa, tieji 
trys gaįįūnai nekartų išsitarė 
kariauju už tautų laisvę, bet 
kada jų aukštoji diplomatija 
prakalbėdavo, iš jos lupų iš- 
sirizdavo tik Belgija, Serbi
ja, ir paskiaus dar ir Lenki
ja. Apie Lietuvų jinai nei sykį 
neužsiminė. Kas pažino tik
ras šios baisios karės priežas
tis ir dalyvaujančių joje vieš
patijų siekius, to neapsvai
gins tušti žodžiai laikinio nu
raminimo. Neabejotina — 
daug netikėtų atmainų ši ka
rė įvykins- Rusijos despotiz
mas su remiančia jį biurokra
tija jau griuvo. “Next the 
kaiser.” Nors vokiečiai — 
kur jie nebūtų — Vokietijoj, 
ar Amerikoj, Afrikoj ar ant 
didžiųjų vandenynų salų — vi
si išvien kaizerį gerbia, kaip 
stabmeldžiai savo viršiausiąjį 
stabų — tas jam negelbės. Už 
jo napoleoniškas svajones, už 
tiek nekalto kraujo pralieto, 
už našlaičių ašaras ir ramiųjų 
skriaudas Augščiausioji Teisy
bė jau parašė jam Baltazaro 

lecel, Pha- 
. f arės).

bė jau parašė jam 
dekretų: “Mane, Ti 
res” (Mane, tekel

mums pra-

jeigu Vo- 
Lietuvai

rėti aplink savęs mažas tauti
nes vienutes; bet stipresne 
tuomet šalis alijantų, kaip 
dabar jie mano, taip ir tada 
būtų tam priešinga, nes, jų 
manymu, pastovi taika reika
lauja aptvėrimo vokiečio stip
ria perdėm — viena siena nuo 
rytų pusės. Tai jųjų tikslas, 
kuriame paramų suranda isto
riškajame žvilgsnyje ant san- 
tikių Lietuvos su-Lenkija.

Lietuva ir Lenkija suėjo 
vienybėn gera, liuosa valia 
( ? Red.) ir prisiekė viena ki
tai amžinai palaikyti tąją uni
jų (susibendravimą.) Taigi 
ar tautos persisunkusios demo
kratiškumu panorės despotiš
ku būdu sugriauti tai, ką ki- 

• ti liuosa valia pasistatė? Ne, 
tas priešinasi teisėtinam prin
cipui, Išlaimėjus alijantams 
bus atstatyta Lenkija su Lie
tuva, bet tokiame stovyje, 
kaip jos buyo metu padaliji
mo; t. y. sujungtos vienon 
viešpatijon, turinčios valią 
tvarkyti savo reikalus ir tar
pinius santikius.

Mūsų optimistai gal pasa
kys: “mes protestuojame prieš 
prijungimą mūs prie lenkų!— 
mes norime savaimi rėdytis, 
bet ar daugelis tarp tųjų, 
“mes” turi Lietuvoj nors 
sklypelį žemės, kur galėtų atsi
remti? O tuomlaik Lietuvos 
lenkai ir sulenkėję lietuviai y- 
pač didžiūnai, kaip antai Ra
dvilai, Tiškai, Oginskiai ir 
daugybė kitų valdančių dide
lius plotus žemės, visą savo 
galybę statys už palaikymą su
sivienijimo su Lenkija. Tai
gi ar šiaip ar taip. Lietuvos' 
ateitis tamsi, dėlto mes ne- į 
privalome būti optimistais ir, 
nuleidę rankas, laukti nuo 
kitų malones pasigailėjimo. — 
Toksai — tai mano manymas 
apie atetį Lietuvos dabartinia
me stovyje dalykų.

Kuo pasirodė lietuviai.
Nors aš esu priešingas op

timizmui reikale Lietuvos atei
ties, bet anaiptol nesu pesi
mistu. Aš tikiu į Lietuvos ne- 
prigulmybę, bet nesitaikau 
su tais, kurie tiki tai gauti 
dykai, arba prašymu išmelsti 
arba istoriniais dokumentais 
priversti kitas tautas taikintis 
su mūsų reikalavimu. Ne, 
broliai! ne maldavimais ir 
popieriniais dokumentais mes 
išgausime neprigulmybę, bet 
tik plieno argumentais ranko
se. Lenkija atkreipė ant sa
vęs atydą pasaulio ir tapo pa
gerbta, nes jinai dar pradžio
je karės pastatė savo legijonus 
ant kruvinos arenos. Ką-gi 
lietuviai nuveikė? ' Plakė vie
ni kitus savo aštriais liežu
viais ir nešiojo, it maži, ne- 
subrendusio proto, vaikai 
skundus pas ponus valdovus 
ant kitų priešingų sau partijų. 
Ar-gi jau lietuviai ant visados 
pasiliks tokiais išsigimėliais; 
sumoterėjusiomis lepšėmis, ne
vertais nešioti vardą lietuvio. 
Šiandien gera mums proga su- 
brusti, nes Amerika nedraus 
eiti ginti savo tėvynės; tečiaus 
jinai mums dar pagelbės. Kur 
tieji 30,000 kareivių pažadėtų 
p. Wilsonui? Kur mūs Vy
čiai? Kur tieji poetai, kurie 
taip smarkiai pirmiau Lietu
vą mylėjo? Kur, pagalios, 
cicilikai, kurie taip troško re
voliucijos — kraujo pralieji
mo. Teikitės visi ir skubin
kite, vokiečio sutremptą Lie
tuvų gelbėti. Už tąjį šventą 
darbų teks jums amžina garbė, 
jūsų vardai užsirašys istorijoj 
Lietuvos, kaipo geradarių, iš
gelbėtojų.

Elada lietuvių pulkai ^usi- 
eiliavę papuoš gatves Ameri
kos miestų, kada jie iškilmin
gai į tolimų kelionę rengsis — 
vardas lietuvių pasklys po vi
są pasaulį ir visos tautos 
su pagarba jį tars; tad nerei
kės su krepšiais dokumentų n- 
bagauti ir visokiems dideliems 
ir mažiems tariamiems prite- 
liams linguoti galva. Lietu
vių energija, drąsa,, pastu- 
mus juos į garbų darbą, pa
kels juos akyse visų didžiųjų 
tautų ir atdarys kelių į savisto- 
vystę, nes kas moka už savą
ją žemelę kariauti, tas — visų 
nuomone — mokės jųjų ir val
dyti.

Turėkime tai omenyje, kad 
lenkai mus suės, jeigu mes 
nesurengsime sau fiziškų, mi- 
ktariškų pajėgų. Nedalyvau
dami aktyviai karėje mes_jMt. 
galime tikėtis savystovės Lie
tuvos; neturint noilitarės pas 
save paramos mes tapsime ne
laiminga auka lenkiško fana
tizmo. Mums tai žinoma, kad 
lenkai turi šiokių - tokių mifi- 
tarę organizacijų; tad varant 
platinimų savos “polskiej 
wiary i oswiaty,” jie jau tu
rės kuomi paremti savo darbų 
ir nemaišyti pasipriešinimų 
lietuvių. Čia tai ir pasirodo 
būtinas reikalas mums suorga
nizuoti savo armijų įr jaja 
naudotis netik paliuosavimui 
Lietuvos nuo Vokiečio, bet ir 
apsigynimui nuo lenkiškų mi
sijų.

K J. J.
Red. prierašas. Autorius 

aiškiai nurodo rimtą pavojų iš 
lenkų pusės. Tik vis dėlto 
mums matosi, jog jisai (auto
rius) yra linkęs į pesimizmą. 
Ši karė vedama vardan demo
kratijos laimėjimo ir tautų 
liuosvbės. Didžiausią garan
tiją tam teikia dalyvavimas 
Amerikos. Kaip tik, pasire
miant istoriškais dokumentais, 
mums lengva bus išrodvti po 
karės, kad Liublino uniją ne 
lietuvių tauta sudarė ir kad* 
dabar taip-pat unijos su len
kais nepageidauja. Saujalei 
Lietuvos aristokratų sunku 
bus atsverti balsą. Daug dides
nis pavojus gludi tame, kad 
pačios liaudies dalis, dar ne
susipratusi, kad nebalsuotų 
už Lenkiją. ’ (Bet ir šie dar at
simins gerai lenkiškas malo
nes, kurias ant savo nugaros 
patyrė). Vis dėlto budėti ir 
veikti reikia. Autoriaus straip
snis verčia pagalvoti. ( e„,

JUOKELIAI.
— Tai tarp socijalistų dabar 

svarbiausiu dalyku bus įsteig
ti darbininkų tarybą.

— Gal būt apie tai ir nema
žai suka sau galvas. Bet 
mano nuomone, kaipo didžiau
sio socijalistų prietelio, svar
biausias jų dalykas šiuo laiku 
turi būt surengimas didelio 
laužo sudeginimui Spargos 
knygos vardu ‘ ‘ Socijalizmo 
Minties Blaivumas.” Jei to 
nepadarys tai socijalisto ere
tiko knyga gali sudrumsti so
cijalizmą.

— Kaip tu manai, kaip so
cijalistai užgyvęs Kapsukui iš
važiavus.

— Suprantama kapsukiniai 
nuleis uodegas ir viskas dėsis 
pagal diktatoriaus Grigaičio 
įsakymus.

— Ar tu manai, kad lietuvių 
socijąįistų laikraščių redakto
rius kaizerio agentai pašmera- 
vo, kad jie taip kaizeriškai 
rašo.

— Gal ir pašmeravo, ko neži
nau, to netvirtinu, bet ma
tau, jog socijalistų laikraš
čiuose aiškiai atsispindi tas, 
ko nori kaizeris ir prie ko jis 
varosi.

Keblus padėjimas.
— “Naujienos” užsispyrė 

Sutvert ‘ ‘ Darbininkų tarybą — 
su raudona naktaiza” ir tai 
iš tinkamiausios medžiagos — 
iš speijalistiškų organizacijų, 
kaip iš bulvių.

— Nu tai kas? ir tegul sau 
tveria

— Tvert, tai tvert, bet, vi
sose socijalistiškose organiza
cijose nesuranda gerų soeija- 
listiškų principų, o be princi
pų “taryba,”’ tai kaip šuo be 
uodegos.

— Tai mat avigalviai, kų . ■ 
čia galvas sukt, tenurašo į so
cijalistų laikraščio redakcijų 
Užklausimą apie geriausius so- 
cijalistiškus principus ir gaus 
atsakymų koaiškiausių net už- 
dykų.

— Kad “Naujienų” redak
toriai nelabai tiki į gudrumų 
socijalistų laikraščių redakto
rių, tai vargu bei norės tams
tos rodos klausyt.

— Kad nenorės tai tesižino, 
bet aš jiems patariu iš geros 
širdies, taip kaip — draugams.

T. V.
l ‘ ■



DARBININKAS.

w <as girdėti lietuvių kolonijose.
MONTELLO, MASS.

Seniau doleriai — dabar 
centai

Nedėlios vakare, 17 d. birže
lio Tautiškam Name buvo p. 
St Šimkaus prakalbos. Kvie
tė jį TMD. kuopa ir Sandarie- 
čiai. Šimkaus prakalbą gali
ma apipasakoti trimis žo
džiais: atvažiavo, apšmeižė ir 
— nieko nesurinko. Šmeižti 
jis moka neblogiau už ciciliką 
su tuom tik skirtumu, kad a- 
nie šmeižia kunigus abelnai, 
gi Šimkus teršia juos ir mini 
pravardėmis. Laisvamaniai 
ir socijalistai Šimkaus pliovo- 
nėms pritarė gausiu delnų plo- 
jimu. Aha! — tarė sau Šim
kus,— dar labiau ėmė teršti 
katalikus, manydamas, kad 
gausus delnų plojimas reiškia 
daug, daug aukų. Apsiriko, 
nabagėlis. Nežinojo, kad lais
vamaniai užmoka delnais, o 
katalikai aukomis. Apšmeižęs 
katalikus, jis užkliudė socija
listus. Bet čia kilo'triukšmas.

- •“Meluoji] meluoji!” pasigir
do iš visų kampų.

Šimkus nusigando ir su aša
romis maldavo, kad nusira
mintų. Publika šiaip taip nu
rimo, bet nieko nedavė. Au
kotojų buvo taip mažą kad 

M^2-3 minutas apeita visa sve
tainė. Dolerinės nieks neme

tė. Centii nesigailėta, bet jie 
vargšai galėjo sudaryti dau- 
giaą kaip $2-$3. O kuomet 
Šimkus dirbo išvien su kata
likais, rezultatai buvo kitoniš
ki. Toj pačioj svetainėj jis y- 
ra surinkęs suvirš $200 00. Da
bar girdėjosi katalikus kal- 
banties: “Ėjau į prakalbas, 
kad šį-tą aukavus nuvargin
tai Lietuvai, bet kada kalbė
tojas mus išbjaurojo, nedaviau 
nei cento.”

•Čia aiškiai matyt, kokią nau
dą atneša Lietuvai “gudri” 
Šimkaus politiką Jis mėgsta 
prikaišioti kunigams, kad sa
vo pasielgimu paraližuoja Lie
tuvos šelpimą. Gi pats ką da- 

i y? Sutraukęs ryšius su kata- 
kais, jis tapo vien siauros 1 
dsvamanių sriovės samdinin- 
ru. Bet ir to darbo pabaiga 

į matosi. Kuomet aukos paliaus 
L plaukusios į laisvamanių ki- 
'• Senius, Šimkus taps jiems ne

naudingu ir užmokės jam — 
delnų plojimu. O kas toliau? 
P. Šimkus dar jaunas žmogus, 

J bet nežinia kodėl taip greit 
nori užbaigti savo karjerą. 
Žinomą jo gyvenimo klausi
mas, tai jo paties dalykas, 
bet kaipo viešas žmogus p. 
Šimkus turėtų nusisamdyti 
tinkamą menedžerį, kurs jį 

j 'apdraustų nuo siauros, zakris- 
tijoniškos politikos.

Vaikinas.

• LAWRENCE, MASS.
Mickevičius, nezaležninkų 

Ii va, buvo sušaukęs nedėlioj 
synodą.” Tenai atsilankė 

keletas delegatų ir p. Būžys 
į buvo. Tas pats, kuris tran

kėsi po Brocktoną Detroit’ą 
Chicagą ir kitur.

|. Mickevičius davė inešimą ir 
patvirtino, kad jis būtų išrink- Čių, kurie rimtai ir sugabiai 

| tas į vyskupus. Liepė visiems 
į kelti rankas. Visi pakėlė.
> Dabar Mickevičius jau neza- 
I ležninkų vyskupas. 
k Taip-gi nutarė įsteigti savo 
F laikraštį ir uždėti seminariją

Tokie tai tų didelių “bei- 
bių” darbai.

Jonas Keras.

WESTFIELD, MASS.
SLRKA. 97 kuopa, numaži

no įstojimo mokestį. Nuo 10 d. 
: birželio iki 10 d. liepos gali ko- 

žnas prisirašyti prie tos orga- 
I nizacijos už $1.00. Į tą orga- 
I nizaciją gali prigulėti vyrai, 

moterys, merginos ir vaikau 
Bus įrašomi kas savaitė penk- 

| tadienį nuo 7:30 vai. vakare 
šv. K. K. Dr-tės pobažnytinėj 

^jet. 22 Killiam St.
HM’rivalo kožnas vienas apei- 
I drausti savo gyvastį ir sveika- 
1 tą kad ištikus kokiai nelaimei 

neįklintum bėdon, arba kad 
nebūtum našta savo priete- 
liams. Rašvkitės visi.

M. K. V.

’J

OVERBBOOK, PA
Pasibaigė mokslo metai.

Pereitą savaitę pasibaigė 
Šioje seminarijoje mokslo me
tai Su džiaugsmu ir triukš
mu apleidome mokyklą skai
čiuje 250 moksleivių, kurių 
tarpe randasi septyni lietuviai.

Lietuviai moksleiviai pusė
tinai mokinasi. Pasirodo, kad 
nekurie turi net didelius gabu
mus. Juozas Čipukaitis gavo 
sidabrinį medalį, kaipo 'ant
rą premiją už filozofiją Ošta- 
šauskas gavo auksinį medalį 
už “Christian Doctrine.” Iši
mant vieną, kiti gana augštus 
laipsnius gavo kiekvienoj 
mokslo šakoj.

Seminarijos valdžia nelabai 
prielanki lietuviams. Labai 
mažai apie lietuvius težino ir 
juos supranta, bet po biskį 
pradeda geriau juos pažinti. 
Mat čia per ilgą laiką lietuvių 
nebuvo. Nekurie iš mokytojų 
dar nežino skirtumo tarp lie
tuvio ir lenko. Pernai gavome 
pavelijimą nuo valdžios laiky
ti du kart į savaitę susirinki
mus dėl mokinimosi lietuvių 
kalbos. Šiais lųetais ačiū dia
konui Masson’ui ir kun. Zimb- 
liui gavome ir lietuvių kalbos 
mokytoją. Valdžiai panorė
jus, kun. Zimblys apsiėmė du 
kart savaitėj pas mus atsilan
kyti mokyti lietuvių kalbos- 
Seminarijos valdžia pripažino 
lietuvių -kalbos klesę lygiai 
kaip francūzų, vokiečių ir ita
lų. Oficijaliai kaipo geriau
siam mokiniui kitų kalbų taip 
ir lietuvių buvo skirta premi
ja. Premiją už lietuvių kalbą 
gavo I. Čipukaitis.

Išimant vieną, mes visi pri
gulime prie Moksleivių Susi
vienijimo. Viešo savo knygy
no neturime, bet nekurie iš 
moksleivių turi gana apsčiai 
visokių lietuviškų knygų,-ku
rioms dalinasi su norinčiais 
jas skaityti. Iš laikraščių čia 
ateidavo “Moksleivis,” “Tau
tos Rytas,” “Darbininkas,” 
“Žvaigždė,” “Šviesą” kaip 
kad ir “Draugas” kurį kun. 
Zimblys mums suteikdavo. 
“Darbininkas” geriausia mu- 
mi visiems patiko. Jį godžiai 
skaitėme visi. Moksleiviams 
be “Moksleivio” “Darbinin
kas” yra geriausiu ir naudin
giausiu laikraščiu. Geriausiu 
dėl to, kad geriausiai šviesą 
perstato ir nušviečia mūs tau
tišką gyvenimą Naudingiau
siu dėl to, kad geriausia nu
šviečia ir parodo darbininkų 
padėjimą ir tuomi vienija mo
ksleivius su darbininkais užin- 
teresuodamas juos, darbininkų 
klausimu, nurodo darbininkų 
stovį ir pusę iš kurios darbi
ninkams ir tautai gręsia pavo
jus.

.Vienas iš mūs moksleivių 
sugalvojo leisti laikraštuką 
**Galvočių.” Žinomą tas pa
rodo, kad moksleiviai šį-tą 
galvoja. Bet mano nuomone 
laikraštukas yra labai mažos 
vertės. Turime gerų laikraš-

i 
I

gvildena darbininkų klausi
mus, iš kurių mes moksleiviai 
turėtume pasimokinti ir jiems 
padėti savo rašteliais jei suge- 
bim ką naudingo parašyti. 
Bet pirmiausia mes turime 
“Moksleivį,” kuris prašo raš
tų.

• Moksleivis.

sa-

CHICAGO, ILL.
(North Side.)

Birželio 13 d. šv. Mikolo 
lėj buvo pramogėlė pasveiki
nimui gerb. kun. V. Kulikaus
ko, naujo vargonininko p. J. 
Brazaičio ir vieųo seminarijos 
auklėtinio. Programas susidė
jo iš bent aštuonių prakalbė- 
lių. Tarpe kalbėtojų buvo K. 
Pakštas, P. Juras ir k. Nauja
jai vargonininkai matyt uolus 
veikėjas ir daug pasidarbuos 
tarpe vietos jaunimo.

Tą pramogėlę buvo surengus 
vyčių 5 kuopą

MONTELLO, MASS. p-lė Stalionaitė iš to paties
Tarpe Montellos lietuvių pa

kilo gandas kad randasi šni
pą Žmonės suerzinti įvairios 
rūšies maištininkų nežino nei 
ką manyti. Panedėlyje buvo 
susirinkimas dėl ištyrimo kas 
tie yra šnipai Bet žmonės tik 
dąr daugiau buvo suerzinti 
Keletas raudonkaklių kaip 
proto netekę savo nepamatuo
tomis paskalomis žmones be 
jokio reikalo gązdžna.

Neprošalį tokiems vietinio 
anglų laikraščio patarimas: 
“Lietuviai gali nelaužyti gal
vas apie kokius ten “šnipus.” 
Jei jų randasi tai vietinė poli
cija apsidirbs su jais.”

Lietuvaitė mokytoją
Utarninke Juzefą Žarkaus

kaitė baigė mokslą ant moky
tojos. Ji gavo diplomą iš 
Bridgewater Normai School. 
P-lę Žarkauskaitė yra narė 
vietinės moksleivių kuopos.

Kol dar p-lė Žarkauskaitė 
nebuvo net savo mokslo užbai
gusi jai buvo siūlyta vieta kai
po mokytojos viešoje mokyk
loje Quincy, Mass. Ji pradės 
savo darbą tenai šį rudenį.

Šv. Roko baseball kuopa ren
gia pasilinksminimo vakarą 
ketverge. Bus imtynės tarpe 
dviejij vietinių čampionų ir 
daug kitokių įvairumų.

Subatos ryte Povilas Petru
lis veždamas darbininkus į 
darbą savo automobiliuje suti
ko nelaimę. Ašis automobi- 
liaus trūko ir vežimas sugriu
vo. Kadangi negreitai leido 
automobilių, tai nei vienas ne
buvo sužeistas.

Tarpe 238 mokinių, kurie 
baigė vietinę High School ran
dasi pora lietuvių': Petras M. 
Moneevičius ir Juozas P. Tu- 
kis.

P. Moneevičius seks augštes- 
nį mokslą Annapolis akademi
joje, kur jis buvo kongresma- 
no Olnev paskirtas.

P. Tukis šiuomi baigia savo 
mokslą ir užsiims pramonija.

Jonas Ji Ramanauskas, Bos
tono kolegijos studentas per 
šios vasaros vakacijas užėmė 
vietą kaipo reporteris prie 
dienraščio “Brockton Times-”

Šv. Roko Bažnytinis Choras 
nutarė dalyvauti Lawrence 
Vyčių parengtoje žaidimo die
noje liepos 4. Choristai ke
liaus į Lawrence automobi
liais.

Lietuvos Vyčių baseball sky- 
riis stropiai rengiasi prie susi
rėmimo su South Bostoniškiais 
Lavrence Liepos 4 d.

Moterų Sąjungos vietinė 
kuopa rengiasi prie išdirbinių 
parodos kuri įvyks birželio 27 
d. Tą vakarą bus perstatytas 
milžiniškas veikalas “Geno
vaitė.”

Šv. Kazimiero dr-ja Panedė- 
lio vakare laikė savo paprastą 
mėnesinį susirinkimą.

Montellos veikėjai darbuo
jasi. Nedėlioję p-lė Ona Kašė
taitė laikė prakalbas Norwood, 
Mass. ir p. Jonas J. Ramanaus
kas, kalbėjo Nashua, N. H.

Keras.

BRIDGEWATER, MASS.
Subatos vakare vietinis Lie

tuvių Benas buvo surengęs 
gražų pikniką- Minėtas kliu- 
bas įsitaisė puikią vietą ant 
kampo Spring ir Plymouth 
gatvių dėl šokių ir piknikų.

Ant pirmojo pikniko atsilan
kė gražus būrelis jaunimo. 
Buvo daug iš apielinkinių 
miestelių.

Jonai Keras.

WORCESTER, MASS.
Tik kyšt vienas “Galijotas,” 

kaip ant jiešmo ir pakišo, kad 
Worcester’io moterų Sąjungos 
narės praeitą žiemą nieko ne
veikė. Trūko man laiko aiš
kint tai-gi stengiuosi parašyti, 
ką sąjungietės nuveikė. Suren
gė du balių su šokiais, skrajo
jančia krasa ir įvairiais pa
marginimais. Dvejas prakal
bas, kur kalbėjo p-lė Petraus-

Daug valgęs, kaitė iš Waterbury, Conn. ir

miesto. Taip-pat pora vakarų 
buvo surengta su teatrais, mo-. 
nologais, duetais, kvartetais 
ir taip toliaus. Dvidešimts 
penkis dolerius aukavo dėl ka
rės nukentėjusių. Sąjungietės 
prisidėjo prie tautiškos šven
tės šv. Kazimiero dienoje. Bet 
ką surokuosi viską, prie kiek
vieno prakilnaus ir naudingo 
darbo sąjungietės buvo pirmu
tinės.

Ketvirtą dieną birželio lai
kytam susirinkime vėl nutarė 
vienbalsiai $10 aukoti dėl Lie
tuvos kaipo auką popiežiaus 
dienai. Ateinantis susirinki
mas bus 25 d. birželio. Malo
nėkite visos narės atsilankyti 
ir naujų atsivesti. Bus daug 
kas kalbėti kaslink delegatės 
siuntimo į seimą

Sąjungietė.

A
DUBOIS, PA.

Gegužės 30-tą d. vietiniai 
lietuviai gražiai apvaikščiojo 
metines sukaktuves pašventi
nimo savo šv. Juozapo kapi
nių. Ryte 9 vai. visos dr-jos 
vyrų, moterų, vaikų ir mer
gaičių buvo ant šv. mišių. Po 
to visi atėjo ant kapinių, kur 
gerb. klebonas su visų pagel- 
ba išpildė atsakančias tai die
nai apeigas. Po tam nuėjo vi
si Lietuvių Svetainėn, kur iš
sipildė sekantis visus užganė
dinantis programas:

1) P-lė O. Morkelioniutė pa
deklemavo “Biskį pasijuok.”

2) Panelės Švč. Marijos mer
gaičių choras sudainavo “Ma
žas Piemenėlis.”

3) “Kodėl nuleidote ran
kas.” Deklemavo J. Ječkaus- 
kas.

4) Vietinis klebonas pasakė 
prakalbą apie mokslą-apšvie- 
tą.

5) “Šalin tamsa,” padekle
mavo B. Valadkeviče.

6) P-lė M. Nockuniutė dek
lemavo “Rytmetinė giesmėj’

7) Sudainavo šv. Kazimiero 
bernaičių choras.

8) P-as J. G. Bagdžiunas de
klemavo eiles “Dirbk ir ken
tėk.”

9) “Lietuva Tėvynė mūsų” 
— mergaičių choras.

DuBois’o lietuviai jau ne
kartą pasirodė su tam pana
šiais programais. Tas parodo, 
kad jie žengia pirmyn.

DuBoisietis.

MOKSLEIVIŲ SEIMAS.
Lietuvių R.-K. Moksleivių 

Susivienijimo VI Seimas įvyks 
rugpjūčio 24, 25 ir 26 dd., 
1917 metuose, Grand Rapids, 
Mich., Lietuvių parapijinės 
mokyklos kambariuose.

Visi Moksleivių Sus-mo na
riai bei gerb. alumnai teiksi
tės suvažiuoti skaitlingiausia. 
Vietiniai moksleiviai pasitiks 
ir priims visus delegatus drau
giškai. Iškalno rengkimės prie 
Seimo ir galvokime apie gero
vę mūsų Susivienijimo!

Plačiau bus pranešta bent 
kiek vėliau.

Su tikra pagarba
AL M. Račkus

L. R. K. Moksleivių Sus-mo 
Pirmininkas.

5? f.

L. D. S. REIKALAI.
Nuo birželio 15 d. iki Rugpjū
čio 15 d. š. m. p. K Sčesnule- 
vičius Tale Universiteto stu
dentas aplankys lietuvių kolo
nijas užrašinėdamas “Darbi
ninką” ir organizuodamas L 
D. S. kuopas.

Maršrutas jau prirengtas ir 
mes tikri esame, kad visi mie
lai priims ir pasinaudos.

Labai retai galima užgirsti 
naudingų ir gerų prakalbų; y- 
patingai tose kolonijose kur 
nėra parapijos.

Tokiose kolonijose labai tan
kiai apsilanko netikusie kal
bėtojai ir organizatoriai, nes 
nėra kam persergėti ir patarti 
žmonėms nesidėti prie jų.

Dabar yra gera proga vi
siems, kur tik yra būrelis lie
tuvių, rengkite prakalbas ga
biam kalbėtojui, p. K. Sčesnu- 
levičiui.

P-nas K. Sčesnulevičius pra
dėjo savo maršrutą nuo Phila- 
delphijos: Birželio 18 ir 19 d. 
buvo Baltimore ir apįelinkėje.

Birželio 20, 21, 22, 23, 24, 25 
ir 26 bus Pittsburgh’e, Pa., 
Homestead, Pa. ir Donorą Pą 
su apielinkėmis.

Tų kolonijų lietuviai, kur 
nėra parapijų norėdami su
rengti prakalbas praneškite 
gerb. kun. S. J. čepanoniui, 
318 Fourth Avė., Homestead, 
Pa. ir bus paskirta diena kada 
kalbėtojas galės pribūti.

Birželio 27, 28, 29 ir 30 d. 
bus Cleveland’e, Ohio ir apie- 
linkėje. Norintieji surengti 
prakalbas, tuojaus kreipkitės 
prie A S. Kulbickas, 7602 Al- 

erdeen Avė., N. E., Cleveland, 
Ohio.

Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 
1 d. š. m. lankysis Illinojaus, 
Michigan, Indiana ir Wiscon- 
sino valstijose. Visų kolonijų 
veikėjai rengdami prakalbas 
kalbėtojui K. Sčesnulevičiui, 

reipkitės prie LDS- apskričio 
raštininkės: P-lė M L. Gurins- 
kaitė, 3347 Auburn Avė., Chi
cago, RL

Visose kolonijose pasisteng- 
kite įsteigti LDS. kuopas.

Dėkitės į tą prakilnią orga
nizaciją kurioje visuomet at
rasite užuojautą

Laisvamaniai ir kitokie mū
sų priešai deda visas pajėgas, 
kad tik sutrukdžius ir paken
kus augimui LDS.

Visi darbininkai ir darbinin
kės turi tą atjausti ir stoti į 
eilę organizuotų darbininkų.

Užsipuolimai ant L. D. Są
jungos lai būna paragini
mu kiekvienam iš mūsų dėtis 
ir skleisti obalsį: “Krikščio
nys darbininkai vienykimės.”

Rengkite prakalbas mūsų 
kalbėtojams, organizuokite L. 
D. B. kuopas, užrašinėkite 
laikraštį “Darbininką” ir taip 
kuo galite remkite.

Pirmas LDS. Naujosios An
glijos Apskričio susivažiavi
mas bus So. Bostone birželio 
24 d.

Į tą susivažiavimą visos 
kuopos teiksis prisiųsti atsto
vus, nes yra daug svarbių 
reikalų paliečiančių ^pačius 
darbininkus.

Kadangi iki Seimui beliko 
tik vienas mėnuo, tai turime 
prisirengti gerai, kad mūsų 
organizacija po šio Seimo ga
lėtų daug sparčiau augti ir 
daug ką nuveiktų darbininkų 
tarpe.

Būtų gerai, kad visi kurie 
važiuos į šį suvažiavimą neat
važiuotų be nieko, bet atsi
vežtų naudingų sumanymų.

Šis seimas turės išrišti du 
svarbius klausimus būtent:

1) Organizavimas amatinin
kų (skaityk “Darb.” 72 (254)

2) Sutvarkymas Streikierių 
fondo. Taipgi ir daugiau 
svarbių reikalų.

Tuos pačius klausimus tu
rėsime apkalbėti plačiaus ir 
Apskričio susivažiavime.

Liko tik vienas mėnesis iki 
Seimui , Nariai prašomi už
simokėti savd duokles į Cent
rą

Jeigu jau nebūtų kuopos 
mėnesinio susirinkimo, tai 
nueikite į namus pas raštinin
ką ir jam užsimokėkite.

Ar šiaip, ar taip vis-gi ne
galima norėti, kad organas 
eitų už dyką

Mes turėtume suprasti bent 
tą kXcl neužsimokėjimas lai- 
ku ntenesinių duoklių skriaud
žia mūsų organizaciją o taip
gi vargina raštininkus.

Mums atrodo, kad užsi
mokėti laiku prigulinčius mo
kesčius nėra sunku, o tik ap
sileidimas.

Reikėtų drabininkams nu
sikratyti apsileidimo. Aišku, 
kad darbininkų apsileidimas 
daugiausia skriaudžia ir var
gina ir jeigu tik darbininkai 
būtų veiklūs, tai tuomet ir jų 
vargai sumažėtų. 'S

LDS. Centro Fin. Rašt.
A. F. Kneižis.

Iškaityk Čia B
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik- 

tą malė vos <(paint) ir piaujamų įrankių, Įrankiai 
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers), į=>g 
stogų dengė jų, gas’o pritaisyto jų, mūrininkų, ag 
tinkuotoją mašinistų, namų sargų ir kontrakto- ag

Spinininkai, piuklų aštrintojai ir raktų pri- m 
rinkėjau Sienoms popierą , langams uždangalai.

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose: fis
J.J. McGowan Co.

265 Broadway, -:- So. Boston, Mass.

Sankrovos:
471 E. Fourth St., -:- -:- So. Boston, Mass. 
941—943 Washington, St., -:- Boston, Mass. 
Pearl St., -x Bostoą Mass.
366 Washington St., -:- Dorchester, Mass.

686
Telephone: 350 So. Boston.

975-W
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Vienintelis Bepartyviskas Laikraštis

I
Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 

talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš kares, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžią Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai. Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai * Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi '
Kalia metams $1.50, Pašei meta 75c.,Klaidoje ažrabežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį 

“AMERIKOS LIETUVIS”, 
1S Millbury Street, Worcester, Mass. 

a* ■ --------------------- ~ -.... ..  * *
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ttLietuvių Balsas”
“Lietuvių Balsas” rūpinasi žadinti lietuvių tautos 

sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karės 
pabaigos.

“Lietuvių Balsas” padeda šviesties ir tobulinties; 
jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokinti iš 
svetimtaučių kas tik dora ir naudinga, o nesigabeati grį
žtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą.

“Lietuvių Balso” didžiausias troškimas sujungti tau
tiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruošti 
kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję gink
lai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavir
tusi per karę dirvonais, prirausta duobių ir griovių, lau
kia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai aptveriami

“Lietuvių Balnas,” dėdamas savo skiltyse kuopi- 
giausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams vai
kus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius brolius, 
seseris, gimines ir pažįstamus.

“Lietuvių Balso” kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 
mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 
60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 
kap. Skyrium numeris 5 kap.

Skelbimų kaina. Petito (smulkaus rašto) eilutė (da
linant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60 kap.; 
po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems giminių 
arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų. Ame
rikoje prieš tekstą 50 centą po teksto 25 cent. petito ei
lutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų petito ei 
lutė.

.......LEWISTON, ME.
LDS. 37 kuopa birželio 13 d. 

turėjo susirinkimą ir tarėsi a- 
pie delegato siuntimą į Bosto
no apskričio suvažiavimą Dėl 
tolumo ir brangumo atsižadėta 
nuo delegato siuntimo, bet vi
si pripažino, jog pildys visus 
to suvažiavimo nutarimus.

B. Jakutis, rašt.

CLEVELAND, OHIO.
LDS. 51 kp. susirinkimas 

bus birželio 24 d š. m. krau
tuvės kambariuose po No. 
2209 St Clair Avė., N. E.

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti ir taip-gi naujų atsi
vesti.

Darbuokimės visi delei dar
bininkų labo. Į šią organizaci
ją priimama vyrai, moterys ir 
merginos nuo 16 m- amžiaus. 
Šiame susirinkime turime 
daug svarbių reikalų. Kviečia
mi visi.

LDS. 51 kp. Fin. Rašt.
A. S. Kulbickas.
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Reikale visuomet kreipkitės 

“DARBININKAS”

Tuomelis Darata Biržų pa
rapijos ieškau sūnaus Jono 
Tuomelio, Martyno sūnaus. 
Pirmiaus gyveno 785 Bank St., 
Waterbury, Conn., o dabar 
nežinau kur. Mano adresas: 
Gor. Tver, Millionnaja uL, No. 
72 Litovskij Komitei Russia.

AR NORI GAUTI GERĄ 
DARBĄ.

Mokykis amato
The Benu Pitman School of 

Shorthand.
Katherine Evans Walsh valdytoja

Duoda dienines ir vakarines 
lekcijas Shorthand, Typewriting 
ir Stenotypy. Mokina po vieną. 
Darbas užtikrintas.

Telephane connection.
51 M. -8L,' SO. BOSTON, MASS.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Nuo 7 iki 8 vakar. 
509 BROADVVAY Cor. G ST. SO. BOSTON 

' TUSUS. B.

Pobažnytinėje Svetainėje 
Norwood, Mass.

Prasidės 7 vai. vakare

Reikia žinoti, kad
"PATiiitrinko” knygyne galima gauti labai puikių maldų 
, knygelių nuo 40c. ir augščiau.

“MALDŲ-KNYGELIS’’ labai paranki ir tinka jauni
mui. Su gražiais drobės viršeliais, aukso kryželiu..........40c.

■ Tokia pat gražios skūros viršeliais, auksiniais kraštais 75c.
Balta skūros viršeliais, auksiniais kraštais..................$1.00
PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K. Kuni

gų Sąjunga. Čia tilpsta giesmės, stacijos, graudūs verks
mai, apaštalystės pamaldos, rožančius, tretininkų įstatai, 
įvairios maldos ir tt. Drūtais drobės apdarais, aukso kraš
teliais ............. ..i. i............................................................................................................7....................40c-

PAMALDŲ VADOVEI JS. Tas pats kaip viršuje mi
nėtas, skūrelės apdarais ..................        60c.

MAŽAS AUKSO ALTORIUS. Francūziškos juodos 
slidžios skūrelės minkštais apdarais, apvaliais kampeliais, 
aukso kvietka, kryžutis ir parašai, auksinti krašteliai... .$1.50

“DARBININKAS”

Prielgovskomu.

. - ~

žinių rašykite 1
ndilinu.

DLONIZATION


