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VOKIETIJOS VALDŽIA 
TIKISI PERGALĖS.

Vokietijos kanclierius Beth- 
mąnn-Hollweg Reichstago ko
mitetui apreiškė,, jog Vokieti
ja gali laikytis ir tikisi laimė- 
ti karę ir apie taiką be prijun
gimo naujų žemių negali būti 
kalbos.

Kanclierius sakė:
“Aš atkartoju, jog taikos 

be prijungimo žemių mes ne
priimsime. Mes dabar negali
me apreikšti taikos išlygų. Tu
rime kariauti ir pergalėti. Mes 
turime tęsti karę su didžiausia 
energija. Aš neužginčiju to, 
kad mes turime dideles sunke
nybes ir kliūtis pergalėti. Bet 
jų turi ir priešininkai.. Tai 
galų gale pamatysime, kurių 
bus didesnės sunkenybės mū
sų ar jų. Aš esu tikras, jog lai
mėsime, jei laikysimės. Aš 
tvirtai esu pasiryžęs laikytis 
savo ofise, o dabar eina klau
simas apie užlaikymą tėvynės 
nuo pažeidimo. Todėl yra bū
tinas reikalas, kad aš būčiau 
savo vietoj.”

Kanclierius labai užsipuolė 
ant katalikų vado EridiėrgerTo, 
kurs apreiškė, jog Vokietija 
negali svajoti apie prijungimą 
naujų žemių.
PERMAINOS VOKIETIJOS 

KABINETE.
Vokietijos užsienio reikalų 

ministeris Zimmerman ir vidu
rinių reikalų ministeris Helffe- 
rich atstatyti nuo vietų. Dar 
penki ministeriai būsią atsta
tyti. Jie atstatomi dėlto, kad 
visuomenė jais nepatenkintą. 
Tai kanclieriui (ministerių 
pirm ) patariant tie ministe
riai atsisako nuo vietų.

Buvo kalbos, jog pats kan
clierius turės atsistatyti, bet jį 
rėmė pats kaizeris ir turbūt 
užsiliks.

tvirti ir
Valdžia mat būtinai nori tai
kantis prijungti naujų žemių. 
Ligšiol Vokietija oficialiai a- 
pie tai neskelbė, nors buvo 
numanu, jog ji reikalaus pri
jungimų. Bet dabar tai aiš
kiau pasidarė.

Dabar viso pasaulio raudo
nieji socijalistai turės užsi
čiaupti, nes aiškiai pamato 
kaizerio valdžios imperalistiš- 
kus norus. Ligšiol raudonieji 
socijalistai tik talkininkams 
tepiršo taiką be prijungimo 
naujų žemių. Jei ir dabar tą 
pat sakys, tai dar aiškiau pa
rodys, jog yra kaizerio ber- 
ųai.

KATALIKŲ CENTRAS 
PRIEŠ KAIZERĮ.

Vokietijos katalikų Centras 
pradėjo statytis prieš kaizerio 
valdžią Katalikų Centras y- 
ra didžiulė pajėga • Vokietijos 
Reichstage (parlamente). Ka
talikų vadas Erzberger aprei
škė, jog esąs priešingas da- 
dartinei Vokieti jos politikai 
Jis p&reikaTavo, kad valdžia 
atsižadėtų visokių svetimų že
mių prijungimo ir visokių kon
tribucijų, o paskelbtų tokias 
taikos išlygas, kurios būtų 
talkininkams prieinamos. To
liau pareikalavo plačių viduji
nių reformų.

Katalikų vadas apreiškė, 
jog Vokietijoj didžiausi taikos 
priešininkai yra tai pan-ger- 
manistai ir admiraltija. Pan- 
-germanistai geidžia praplatin
ti Vokietijos rubežius, o ad
miraltija tvirtina, būk sub- 
marinai laimės karę.

Kol katalikai rėmė Vokie
tijos valdžią tai ji galėjo ge
rai laikytis, tai yra parla
mente valdžia turėjo didžiumą 
savo šalininkų. Gi dabar, 

Dabar tai paaiškėjo Vokie- kuomet katalikai statosi prieš, 
tijos politika. Vokiečiai ma-tai valdžia netenka didžiumos.

Rusų pasisekimai Galicijoj
— ' ■' f

KAIZERIS GRŪMOJA.

Vokietijos kiazeris pakvie
tė ambasados 

ęTi_ stvbią. Spe 
pagrūmos Ski 
džioms. Jei 
valdžios sutikę leisti patruliuo
ti talkininkams savo pakraš
čius, tai kaperis, rokuos tą 
sulaužymu neutraliteto, Skan
dinavijos valstybes rokuos sa
vo priešininkais.

Galicijoj rusai paėmė Haliez, 
kurs yra raktu į Lvovą, Galici
jos sostinę. Į tą miestą subė
ga daug geležinkelių.

S į'
Haliczui puolus, tampa su

laužyta Ilalicz-Stanislau linija. 
Toji linija buvo viena svar-t 
biausia visame rusų fronte.

Paėmę Haliez, rusai varosi 
pirmyn, veja austrus ir užė
mė dar keturis sodžius. Rusai 
paėmė 1.000 su viršum teutonų 
į nelaisvę. Paėmė septynias 
armotas ir daug karinės me
džiagos.

Tuo tarpu Rusijos artilerija 
pradeda smarkiau veikti ir 
kitose vietose. Ima baisiau 
anuotos baubti į pietus nuo 
Brzezanv, į šiaurę nuo Pripe
tės pelkių, ties Smurgaine, 
Dvinsku ir Ryga.

Gal būt rusai rengiasi prie 
ofensyvo visu ilgu frontu nuo 
Baltikes iki- Juodųjų- jūrių.

įns neutralią val- 
jama, jog jisai 
indinavijos val- 

Skandina vijos

RADO GERĄ BUDĄ.

Denver, Colo. — Šio, miesto 
duonkepiai sustreikavo reika
laudami algų pakėlimo. Rei
kalavimas buvo nedidelis, bet 
kepyklų savininkai griežtai at
sisakė reikalavimą išpildyti. 
Tuomet duonkepių unija nuta
rė įsteigti savokepvklą. Taip

NUSKENDO GARLAIVIS.

Viduržeminėj jurėj nusken
do Francijos garlaivis Caledo- 
nien. Žuvo 51 žmogus, iš
gelbėta 380. Garlaivio žuvi
mo priežastis tikrai nežinoma. 
Jis užėjo arba ant minos arba 
gavo pašonėn torpedą iš vokie
čių submarino.

KIEK NETEKO ORLAIVIŲ.
Vokietijoj paskelbta, jog 

birželio mėnesį talkininkai ne
tekę 253 orlaivių, o vokiečiai 
tą pat mėnesį netekę 71.

Ekspliozija.

SUBMARINO NELAIMĖ.

Airijos pakrantėj rasta plū
duriuojant Vokietijos subma
rinas. Jis buvo atvilktas uos- 
tan ir visi jūreiviai besą už
troškę. Spėjama, jog jie už
troško, kuomet submarinas 
buvo panėręs.

NELAIMĖ.

Cincinnati. — Interstate Sa- 
nitation kompanijos dirbtuvėj 
ištiko ekspliozija. Žuvo pen
ki žmonės. Daug žmonią su
žeista.

EKSPLIOZIJA.

APLEISLĄ GRAIKIJĄ.

Italijos ambasada Washing- 
tone skelbia, jog talkininku 
kariuomenė tuoj apleisianti 
Graikiją, kaip tik Graikijos 
armija taps perorganizuota. 
Pasiliks, vienok, Salonikuo
se.

gerą. Visą streikininką ne
gali priimti savo kepyklon, 
bet tai didelis žingsnis prie 
nugalėjimo kepvkhj savinin
ką.

NUTEISĖ ANARCHISTUS.

SUSITAIKĖ.
Shenandoah, Pa. — Stryt- 

karių darbininkų streikas pa
sibaigė. Kompanija 
priimti pavarytuosius 
ninkus.

sutiko 
darbi-

Chinijos gen. Chan Hsun, 
kurs norėjo sugrąžinti impera
toriui sostą, atsisakė nuo sa
vo vietos ir pavedė visus rei
kalus Pekine gen. Waug, kurs 
yra respublikos šalininkas.

Mūšiai tarp imperatoriaus 
kariuomenės ir respublikos jau 
liovėsi, nes rojalistai neteko 
vilties atsilaikyti prieš respub
likonus.

Vallejo, Cal. — Juodojo pa
rako dirbtuvėj ištiko ekspliozi- 
ja. "Užnmžte 
žeista 31.

Dėl ekspliozijos griuvo į 12 
sandėlių, kur buvo sukrautas 
parakas ir bombos. Sprogi
mas buvo baisus ir visame mie
ste susprogo didieji krautuvių 
langų stiklai. Juodų dūmų 
stulpas buvo iškilęs 300 pėdų. 
Bombų skeveldai, lentgaliai, 
plytgaliai, metalo šmotai ūž
telėjo į visas puses.

Spėjama, jog nelaimė išti
ko iš netyčių, o ne šnipų dar
bas.

Nesnaudžia

L.D. S. Kongresas.
Liepos 16 ir 17 d. 1917

Newark, N.J

Liepos 16 d. 9 valandą ryte bus iškilmingos šv. mišios ir 
pamoksls Šv. Trejybės Lietuvių Bažnyčioj. Po pamaldų šv. 
Jurgio dr-jos salėje 180-2 New York Avė. prasidės sesijos. 
Dčj. . !

Delegatams atkeliavusiems iš kitų miestų apsistoti viešbu
čiai : Rober Treat Notei, prie Military Park. Rūmas nuo $1.50 
ir augščiau, aptras Jefferson Hotel, prie pat Penn. Stoties Mar- 
ket St. ir N. J. R. S. Avė. Ruimas 50c., 75c. ir $1.00• •

KELRODYS ATVAŽIAVUSIEMS: Pennsylvania gelžke- 
liu išsėst ant Market St Stoties, paimt Kinny gatvekarį, da- 
važiavus iki Adams St. išsėst ir vieną bloką paeit po tiesei iki 
New York Avė. kur tuoj matosi ir svetainė. Atvažiavus Cent
rai R R. of N. j. išsėst ant Ferry St. Stoties ir eiti iki Adams 
St, pasukt po tiesei iki New York Avė. Atvažiavus Lakava- 
nia arba D. L. and W. gelžkeliu išsėst ant Broad St Stoties, 
paimti Broad gatvekarį davažiuoti iki Market St, paimt Kinny 
gatvekarį, kuris daveš iki Adams St., išsėst ir vienas blokas 
po tiesei iki New York Avė.

Visais kongreso reikalais, įnešimais iš kuopų ar kitais pa
liečiančiais kongresą, malonėkite uždėti sekantį antrašą: L. D. 
S. Kongresui, 180-2 New York Avė., Newark, N. J. Tel Market 
1590. PRIRENGIMŲ KOMISU A.

New Yorke teismas nuteisė 
anarchistus Emma Goldman 
ir Berkman. Turės atsėdėti 
kalėjime po du metu ir užsimo
kėti bausmės po $10.000. Bau
smė yra pagal įstatymą di
džiausia. Jie kaltinami agi
tacijoj prieš priverstiną karei
viavimą.

IŠSTOJO IŠ SOCIJALISTŲ 
PARTIJOS.

I

J. G. Phelps Stokes su savo 
žmona išstojo iš Socialit Partv. 
Stokes buvo vienas žymesniųjų 
socijalistų partijoj vadą. Iš
stodamas apreiškė, jog “ne
teko tikėjimo į partiją kaipo 
į išnašų instrumentą plėtoji
mui socijalizmo.”

Pasakė, jog išstoja dėlto, 
kad socijalistų partija pasi
priešino stojimui karėn prieš 
Vokietiją

Stokes su savo žmona sako, 
tikį į teisingą tveriančią tai
ką bet “tarptautinė taika ir 
gera 'Valia negali viešpatauti 
pako! kardas moderniško Atti- 
los terioja Europą ir grūmoja 
visai žmonijai.”

Aišku, jog Amerikos soci
jalistų partija, taip atkakliai 
kovodama prieš valdžią už sto
jimą karėn, bernauja kaize
riui. Todėl rimtesnieji toliau 
matantieji ir giliau mąstantie
ji socijalistai .meta partiją ne
norėdami remti kaizerbemių.

Lietuviai socijalistai tvir-

BAISUS PELNAS.

American Car and Foundry 
kompanija pernai turėjo pelno 
ant indėtojo kapitalo veik 400 
nuoš. Kompanijos dirbtuvė
se buvo išdirbama vagonai ir 
amunicija karinėms 
bėms.

LAIMĖJO

IŠVIJO AIDOBLISTUS.

JAPONAI TURI DIDELIS 
ARMIJĄ.

New Yorkan sugrįžo vertel
ga H. W. Kelley. Jisai biz
nio reikalais buvo Japonijoj, 
Chinijoj ir Filipinų salose. Ji
sai sako, jog Japonija turi 
sumobilizavus į 2.500.000 ka
reivių, valdžia turi šimtus 
specialių vagonų gabenimui, 
kareivių, artilerijos. Arse
nalai ir sandėliai pilni ginklų 
ir amuncijos. Jisai pasakoja:

‘ ‘ Svetimtaučiai, kurie lan
kosi Japonijoj, nemato kari
nių veikimų dėlto, kad karei
viai laikosi toliau nuo tų vietų, 
kuriomis paprastai turistai ke
liauja. Kuomet aš buvau 
mieste Kyoto, tai vienas ja
ponų vertelga nusivežė mane 
paviešėti vieną savaitę 65 my
lias viduriu šalies. Pervažiuo
jant per nugarą vieno kalno 
aš pamačiau visą įkalnį nuklo
tą kareiviais. Jie buvo tran
šėjose ir lavinosi moderniška- 
me kares vedime. Kaiknrie 
pulkai darė užpuolimą durtu
vais, kiti metė rankines gra
natas, o toli ant lygumos ma
tėsi artilerijos manebrai. Vė
liau sužinojau, jog toje vie
toje buvo 75.000 kareivių, o 
už 20 mylių buvo 100.000 ka
reivių.

Kaikurie laivyno oficieriai 
Tokioj man gyrėsi, jog Japo
nijos laivynas esąs pilname 
prisirengime. Nesenai laivy
nas tapo sustiprintas keletu 
nauju šarvuočių ir skraiduo- 
lių.”

valsty-

Albany, N. Y. Naujai susi
tvėrusi chemišką darbą darbi
ninką unija tuoj laimėjo page
rinimą. Išreikalavo numažin
ti darvo valandas nuo 11 va
landą iki 9 vai. ir padidinti al
gas. Už viršlaikį pusantro mo- 
kesties. Unija pripažinta.

UŽDARINĖJA SOCIJA- 
LISTŲ LAIKRAŠČIUS.

Suv. Valstijų valdžia pradė
jo uždarinėti socijalistų laik
raščius, kurie pasižymėjo 
prieškarine agitacija ir prieš 
priverstiną kareiviavimą

Tarpe uždarytųjų yra: Mi
chigan Socialist, Soeialist 
News, St. Louis Labor, Sočiai 
Revolution, People’s Press, 
RebeI, Jeffersonian, Fonr 
Lights, Masses, Appeal 
Reason. Vieni jų ant visados 
uždaryti, kiti tik laikinai. 
Kaikuriuos valdžia konfiska- 

čiausia laikosi kaizerinių soči- vo, o kitus tik pačta 
jalistų. priimti.

Jerome Ariz. — šio miesto 
gyventojai su majoru prieša
kyje išvijo 67 aidoblistus. 
Sukimšo juos į vagonus, ku
riais galvijus veža ir išvežė. 50 
miestiečių susiorganizavo, kad 
neįleisti tų padaužų atgal.

KVIEČIA PRIE TAUPUMO.
Suv. Valstijų valdžia paga

mino atsišaukimų 11-koj kal
bų. Tuose atsišaukimuose 
prašoma visų taupyti maisto 
dalykus ir jokią likučių neeik
voti. Tų atsišaukimų paga
minta ir lietuvių kalboje.

-

TARSIS APIE BALKANUS.
Talkininką valdžios nutarė 

turėti konferenciją Paryžiuje 
apie dalykus ant Balkanų.

DIDIS KONCERTAS.
GRIEŽTAI PAREIKALAUS.

Liepos 15 d. vakare 8 vai. 
Worcesterio šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčioj bus nepapras
tos iškilmės. Bus naujų, milži
niškų vargonų inkurtuvės.

Bus didžiulis bažnytinis kon
certas. Dalyvaus žymiausi 
Naujosios Anglijos lietuvių ir 
amerikonų muzikai.

Dalyvaus garsusis Worces- 
terio lietuvių choras, p. čižau- 
sko vedamas, dainuos ponia 
čižauskienė. Dalyvaus vargo
nininkai P. V. Juška, p. Borke, 
J. Brodeur, O. Tolbot.

Vargonai yra didžiausi Nau
joje Anglijoje, sutvarkyti gar
saus lietuvio vargonmeistro p. 
A Radzevičiaus iš Newark, N. 
J.

Visi N. Anglijos lietuviai 
kviečiami koncertam

Geriausias laikas pasivažinėjimui.
Važiuokite “Darbininko” automobilrami, nes 

tai puikiausias “O v e r 1 a n d” firmos, septyniems 
žmonėms važiuoti.

'J šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” au
tomobilių.

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

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

gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia

Wasliingtonan netrukus at
vyks Japonijos komsija. To
ji komisija Suv. Valstijų val
džiai griežtai pastatys du rei
kalavimu. Pirmas reikalavi
mas bus tai Chinijos reikale. 
Pareikalaus, kad Amerika 
nesikišti} į Chinijos reikalus ir 
kad netrukdytų Japonijos žy
giams Chinijoj. Antras pa
reikalavimas bus tai sulygini
mą* japonų ateivių Suvienyto
se Valstijose su teisėmis kitų 
ateivių iš Europos.

Apie šituos reikalavimus 
kol kas tik laikraščiuose rašo
ma, o jie nebuvo oficialiai 
paskelbti. Bet jei pasirodys, 
kad tai teisybė, tai tas Was- 
chingtono valdžiai bus labai 
nemalonu.

Bet tas labai galimas daik
tas. Ypač dėlto, kad Japo
nijos laikraščių tonas labai at
simainė. Būdavo vis manda
gūs linkui Suv. Valstijų, o 
dabar tvirtai reikalauja, kad 
nesusipratimai tarpe Suv. Val
stijų ir Japonijos būtų išrišti.

Amerika vis nenorėdavo ja
ponams leisti įsigalėti Chini
joj-

AGENTAMS.

“Darbininko” platintojų 
meldžiame sugrąžinti neišpar- 
duotų ‘‘Darbininko*’ No. 77 ir 
No. 78. Ją pristigome.



Eina iš So. Boston'o utarainkais, ketvergais ir subatomia 
Leidžia Am. Lietuvių Ryme Katalikų šv. Juozapo 
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“DARBININKAS” 
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St.

me. Kolioties ir keikti ne mū- eijos raportą veikimo, kada 
sų amatas. Tą profesiją pasi- ant savo seimo išduos, 
skyrė sau liberalai, lai ją ir 
laikosi-

Gi dėl tilpusio “Ateityje” 
Stasio straipsnio galime tiek 
pasakyti: “Tegul “Ateities” 
Stasys, o sykiu ir “Ateities” 
redakcija atidžiai peržiūri L. 
D. S. konstituciją, perskaito 
“Darbininko” visus išleistus 
numerius ir rimtai LDS. vei
kimą pastudijuoja ir būtinai 
suras, kad visi Stasio straip- 
suvyje paleisti į L. D. Sąjungą 
ir “Darbininką” šūviai yra 
grynas melas ir prasimanymai 
“Ateičiai” ir p. Stasiui šiuo 
kartu rūpėjo ne darbininkų 
luomas, apie kurio reikalus ir 
tame straipsnyje mėginama 
kalbėti, bet pašmeižti katali
kus. Savo tikslą pilnai atsie
kė ir nuveikė labai negražų 
darbą.

Šventojo Tėvo prielankumas 
žydų tautai dar kartą pasau
liui parodo kad Kristaus įpė
dinis yra visų tautų užtaryto- 
as ir prietelis.

DARBININKAS.

Girdėjome ir skaitėme, kaip 
žmonės guldo galvas už savo 
tautą, savo valdovus, bet štai 
atėjo laikai, kada žmonės gul
do galvas už nekarūnavotą ka
ralių — paprastą bulvę. —

St Louis gyventojai nežmo
niškai rengiasi į karę. Moki
nasi skersti užpuldami ant ne
grų. Ir tai daroma civilizuo
toje šalyje1

Spaudos draugija puikiai 
gyvuoja Naujai išrinkta vali, 
dyba stengsis praplatinti jos 
veikimą po visas lietuvių kolo
nijas.

DUOKIT LIETUVAI 
DUONOS...

Liberalų “eentralinio” ' 
miteto šulai, matydami, kad 
jiems visai ne kaip sekasi su 
nelegališkai pagimdytu vaiku, 
insinuacijomis ant katalikų ir 
sensacijomis pradėjo savo 
smunkantį padėjimą taisyti.

Išsyk plačiai visi “centrą- 
liečiai” aiškino, kad jų “cen
tralinis” komitetas esąs Ame
rikos lietuvių visuomeniška įs
taiga ir... suklupo. Amerikos 
lietuviai tos visuomeniškos į- 
staigos, labai artimos libera
lų sandarai nepripažino. Prisi
ėjo “centraliečiams” liberalų 
partijos srytyje kalbėti ir veik
ti.

Antrą mėginimą “centrali- 
nį” komitetą iš liberalų “ne
valios” išvesti padarė p. Sta
sys Šimkus. Mūsų dainius, 
inirtusios mūzos vejamas ugni
niu kardu skrodė lietuviškų 
‘ ‘ rasputinų ’ ’ kūnan ir... 
žeidė sau jausmus- 
Įietuvių visuomenė 
kiausia p. Šimkui pasakė, kad 
lietuvių tauta yra atviros ko
vos mėgėja ir jokių “rasputi
nų” už kulisų 
Skaudus tai buvo “centralie
čiams ’ ’ smūgis,
jiems katalikų veikėjų apšmei
žti ir pradėjo pulti dar žemiau 
ir jau matosi “centraliečių” 
kampanijai aiškus “krachas,” ; 
bet atsirado nauja viltis ir vėl 
visi atgijo.

“Draugas” paragino libera
lų “centralinį” komitetą, kad 
jis aukas, surinktas Lietuvių 
Dienoje, nelaikytų Amerikos 
bankuose, bet tuojaus siųstų 
Lietuvos pavergėliams, kurie 
nuo bado miršta ir su ašaromis 
šaukiasi pagelbos.

“ Centrai inio” komiteto šu
lams tas paskatinimas prie at
likimo mielaširdvstės akto 
taip sujudino ir sugriaudino, 
kad jie “Draugo” redaktorių 
Lietuvos garbingą veikėją, ku
nigą profesorių Bučį į kalėji
mą uždaryti pažadėjo.

Kunigas Bučis pareikalavo 
nuo liberalų, kad jie prigulin
čius Lietuvai pinigus atiduotų 
Lietuvos pavargėliams, tai li
beralų šulai judošiškai nusi
kvatojo ir pradėjo grąsinti ka
talikų veikėjams teismu.

Kaip tas teismas pasibaigs 
ir kokią naudą jisai atneš 
“centraliečiams” pamatysime 
vėliau, gi dabar liberalų šu
lams iš “cestralinio” komiteto 
patartume juokų iŠ lietuviško 
vargo ir ašarų nekrėsti. Lie
tuva laukia tų tūkstančių, ku
riuos sudėjo Amerikos lietu
viai ir kitataučiai, o tie pini
gai tebeguli čia bankuose.

“Draugą” traukdami teis
man ir kunigui Bučiui kalėji
mu grąsindami jūs Amerikos 
lietuvių visuomenės sąžinės ne- 
užmigdįsite. Pareikalaus A- 
merikos lietuviai, kad pinigai 
Lietuvai būtų atiduoti. Kata
likų visuomenės vardu mes 
šiandieną to reikalaujame, o 
“Draugo” Redaktoriui kun. 
pr. Bučiui išreiškiame savo 
pagarbą už jo drąsų žygį Lie
tuvos nukentėjusių naudai.

Esame tikri, kad visa Ame-

ko

su-
Amerikos 

kuoaiš-

neužlaiko.

nepasisekė

rikos lietuvių katalikiška vi
suomenė ir padoresnė tautinin
kų dalis tos pagarbos kun. Bu
čiui nesigailės, nes jis pilnai 
jos užsitarnavo.

Kas Lietuvai duonos reika
lauja, tam padorus žmogus 
nedrįs spiauti į akis.

NEGRAŽUS PASIELGIMAS.
Savo baisia neapykanta prieš 

katalikus mūsų liberalai nuo 
senai pasižymi. Jie kaip išma
nydami kovoja prieš kiekvie
ną doresni ir prakilnesnį kata
likų visuomenės sumanymą ir 
stengiasi jį prakalbose, spau
doje taip išniekinti, išjuodin
ti, iškraipyti, kad žmogus ne
pratęs kritiškai į dalykus žiū
rėti, gali labai klaidingą nuo
monę apie viską išsinešti ir , 
liktis suviliotu.

Drumstame vandenyj, sako, 
geriausia žuvis gaudyti, tad 
mūsų liberalai išsijuosę drum
sčia lietuvių visuomenę ir ne
gražiais prasimanymais ant 
katalikų lietuvių, gaudo savo 
partijai naujus narius ir savo 
laikraščiams naujus skaityto
jus.

Mes žinome, kad lietuvių 
tarpe dar daug yra tokių len
gvatikių žmonių, kurie bile 
kokiai liberalo paleistai pas
kalai intiki ir paskui savo nau- i 
ją klaidinantį vadą pradeda 
sekti, vilkdami ant savo pečių 
liberališko raugo visą pundą. 
Tų suklaidintų žmonelių ypač 
gaila, nes jie gal ir ne iš blo
gos valibs tą daro, bet netei
sybės pagauti.

Nuo lietuviškų liberalų mes 
neprašome savo darbams ir su
manymams užuojautos ir para
mos. Tą galime surasti pas 
savo vienminčius, pažangiąją 
katalikų visuomenę, tik norė
tume liberalams priminti, kad 
jeigu jie nori būti žmoniškais 
ir prispažįstančiais teisybę už 
vyriausįjį visuomeniško veiki
mo dėsnį, neprasimanyti ne
būtų dalykų ant katalikų ir ne
skleisti tokių nešvarių insinua
cijų, kokiomis pastaruoju lai
ku pradėjo savo skaitytojus 
maitinti “Ateitis.”

Šio laikraščio bendradarbiai 
taip nesąžiniškai ir nedžentel- 
moniškai pradėjo kolioties ka
talikų spaudos, veikėjų ir or
ganizacijų antrašu, kad nejau
ku apie tai net kalbėti, bet fak
tas yra faktu ir jo tylėjimu 
praleisti negalima. r

“Ateities” 27-tame numery
je tūlas Stasys straipsnyje 
“Darbininkų apgynėjai,” ra
šydamas apie Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą, taip daug 
karčios tulžies taško ant LDS. 
ir “Darbininko,” taip daug 
prasimano, prisikolioja, kad 
sunku tuos visus prasimany
mus ir suminėti. Vienas daly
kas iš to “kultūriniško” strai
psnio aiškus, tai tas, kad“ A- 
teičiai” ir jos bendradarbiams 
užėjo noras katalikus pakolioti 
ir jie tą savo “demokratišką” 
pasiryžimą išliejo ant LDS.

Argumentuoti su intužusiais 
ir pilnais baisios neapykantos 
prieš katalikus “Ateities” 
bendraminčius mes neapsiima-

KEISTI PRIEKABIAI.
“Žvaigždėje” nuo tūlo lai

ko redakcijos' ir jos sandarbi- 
ninkų straipsniuose mėginama 
kabinėties prie “Darbininko” 
už atėmimą garbės keliems 
Ne v - Yorko kunigams, bet 
nieko nepaaiškinama kokiu 
būdu “Darbininkas” tą ne
lemtą darbą atliko.

Kol “Žvaigždės” redakcija 
i‘r jos sandarbininkai aiškiai 
nepasakys kur, kada ir kaip 
“Darbininkas” New - Yorko 
lietuviams klebonams garbę 
atėmė, tol “žvaigždės” prie
kaištus ir priekabius skaitysi
me nerimtais ir į juos jokios a- 
tidos nekreipsime.

Veiklus Hartfordo Conn., T. 
Fondo skyrius surengė pasek
mingą pikniką dėl karės nu
kentėjusių. Geras ir prakilnus 
darbas, vertas pasėkimo.

“Naujienos” sukreizavojo ar
ba heretiku virto, kad “Soci
jalizmo Minties Blaivumą” 
tebgarsina. Juk tos knygos au
torius yra socijalistų iškeiktas.

“V.

KAIMYNŲ PASTABĖLĖS.
01szewskio pasielgimas su 

Šernu nepakelia tautininkų vi
suomenės akyse.

“Centralinis Komitetas” 
skundžiasi, kad negalįs aukų 
išsiųsti badaujančiai Lietuvai, 
bet jų paniekintas Tautos Fon
das vis siunčia į Lietuvą au
kas. Centralinis K-tas, tai 
tikras “siek man of Lithua- 
nians.”

Kas mūsų socialistų drąsuo
liams pasidarė? Pirmiau jie 
šaukė rėkė, “Kodėl katalikai 
nestoja su mumis į debatus?” 
Dabar, kada katalikai drąsiai 
stojo, socialstai po lova palen
da ir traukiasi iš atviros ko
vos.

“Darbininko” Klausimų 
kampelis ištikro populeriškas 
skyrius.

“Ant slenksčio naujo gyve
nimo” prisidės nemažai prie 
praplatinimo blaivybės mūsų 
tarpe. Verta tą veikalą scenos 
artistams perstatyti.

“Darbininko” skyrius už
vardintas “Sveikata” yra au- 
<so vertas. Jei skaitytojai juo- 
mi naudotųsi, tai sučėdytų 
daug dolerių, kur dabar išmo
ka už vaistus ir daktarams.

K------------
K. Pakštas davė Bentleyvi- 

lle, Pa., lietuviams gerų pamo
kinimų. Neprošalį būtų ir ki
tiems pasinaudoti..

L.” aiškino skirtumą 
tarp tikėjimo ir religijos. O ji 
prašė “Draugo” paaiškinti 
kas tai yra laisvamanis. Jei 
pirmojo dalyko būtų “Drau
go” prašius paaiškint, tai ir 
aš būč parėmęs, o dabar išro
do, lyg kad “V. L.” nemo
kėdama geometrijos aiškina 
trigometriją.

lonas Keras.

žėli nesvaliok,” kompozija M. 
Petrausko ir “Kur bėga Šešu
pė,” C. Sasnauskio. Sudaina
vo gražiai. Po jais pasirodė 
Wanami.es choras tiktai vienos 
merginos. Kun. J. Miliausko
žodžiai pritaikinti prie Rubins- 
tein’o muzikos — išėjo pusėti
nai. Sumokinta manding buvo 
labai gerai, tiktai permaža 
matyt jėgų prie to veikalo; bet 
garbė jiems, kad iš tokios sau- 
jalės kaip Wanamies parapijos 
žmonių atsirado tiek merginų 
ir dalyvavo koncerte lietuvių 
dienos. Pažymėti reikia, kad 
chorą vedė patsai klebonas 
kun. J. Miliauskas, njatyt pats 
ir sumokino; kaip girdėjau ne
turi vargonininko, nes perma
ža parapija — sunku užlaiky
ti gerą vargonininką. Galuti
nai žvaigždė viso koncerto išė
jo Pittstono lietuvių parapijos 
choras vedamas gabaus muzi
ko L. Vasausko. Pittstono 
chorą nereikia jau girti, jis tu
ri vardą kaip vienas iš geriau
sių šios apielinkės chorų. Na 
ir lietuvių dienoj atliko savo 
užduotį puikiai. Pirmiausiai 
sudainavo “Ko liūdnas berže
lis” — manding St. Šimkaus 
kompozicija. Išpildė puikiai. 
Antra daina buvo “O Lietuva’ 
— muzika Donizetti’s žodžiai 
labai gražiai pritaikinti kun. 
J. Kasakaičio Pittstono klebo
no. Norints sunkus, taip man 
rodos veikalas, bet sudainuota 
konopuikiausiai- Užbaigus tas 
dainas pasipylė gausus delnų 
plojimas.

Užbaigimui koncerto visi 
trys chorai sudainavo “Karve
lėli” C. Sasnausiko; čionai at
sižymėjo savo skambiu balsu 
solo — panelė M. Kižiutė iš 
Pittstono. ‘Motinėle sengalvė
le,” S. Šimkaus ir galutinai 
Lietuvos himną. Išgirdus iš 
poros šimtų ypatų tas dainas 
sužadina taip žmogaus sielą, 
kad jautiesi, tartum ne ant že
mės gyveni, bet lakstai padan
gėmis.

Prie šios progos negalima pa
miršti jaunimo iš keturių jau 
išvardytų miestų, kurie suren
gė tą dieną. Puikiausia buvo 
tvarka Reikia ačiū pasakyti 
už tai tos dienos surengimo 
Komitetui, ypač ponui J. Ma
lišauskui iš Pittstono tos die
nos pirmininkui. Jisai tai bu
vo ašis apie kurią tokia puiki 
sukosi tvarka. Tai-gi garbė 
jums lietuvių jaunime, darbuo- 
kitės ir toliaus, o Dievas pa
laimįs.

“Good timės” nevisados pa
siseka. Pavyzdis Waterbury, 
Conn., mergaitės turėtų per
spėti kitas nuo tokių pasilink
sminimų.

“Švilpuko” švilpimai bai
siai laisvamaniams ir socialis
tams nepatinka. Jie su piktu
mu klausia, “Hau mač ju pei 
for dat vistle.” S

Gabus sceniškų veikalėlių 
rašytojas J. V. Kovas suteiki 
dar vieną veikalą mūsų artis
tams. Jo “Daina be galo” be 
abejonės bus vaidinama.

LIETUVIŲ DIENA.

4 dieną liepos iš keturių 
miestų, Pittstono, Kingsto- ' 
no, Wilkes-Barre ir Scranto
no lietuvių katalikų jaunimas 
buvo surengę lietuvių dieną, 
naudai nukentėjusiai nuo ka- 
rėš Tėvynei. Buvo tai iš ei
lės, ketvirtoji lietuvių diena.. 
Gražus oras, puikus privažia
vimas geležinkeliais, iki par
kui Valley view Inkerman a- 
pie porą mylių nuo Pittstono, 
yvairus dienos programas su
traukė skaitlingą lietuvių mi
nią į dvidešimts gal suviršum 
tūkstančių žmonių. Ryte 9:30 
kun. J. Kasakaitis Pittstono 
klebonas atlaikė parke šv. mi
šias už žuvusius karėj bei iš 
priežasties karės, lietuvius. 
Kun. J. šupšinskas iš Wilkes- 
-Barre’s pasakė gražų prie tos 
progos pamokslą. Laike mi
šių Šv. Kazimiero parapijos 
choras iš Pittstono gražiai su
giedojo “in honorem St. Ceci- 
liae” Singergergo mišias. Die
nos tarpe buvo visokie žaislai, 
lenktynės; didelių ir mažų 
“base ball’es” žaislas ect. 
Penktą valandą po piet prasi
dėjo prakalbos, gaila tik kad 
kalbėtojai, kurie buvo užkvie
sti iš priežaščių man nežinomų 
nepribuvo. Prakalbų vedėjas 
buvo kun. J. Kasakaitis, ku
ris pirmutinis patsai aiškino a- 
pie Lietuvos Tėvynės vargus, 
ragino žmones dirbti išgavi
mui Lietuvos neprigulmybės 
ir šelpti šioj karėj Tėvynę — 
palengvinti jos kentėjimus 
vargus. Antras kalbėtojas bu
vo ponas Mastauskas advoka
tas iš Detroit, Mieh. Norint 
čion augęs ir baigęs mokslus, 
sugebėjo gražiai lietuvių kal
boj prabilti apie Lietuvą ir 
linkėjo visai publikai ir lietu
viams anapus jūrių susilaukti 
neprigulmingos Lietuvos. Gar
bė už tai jam! Apart tų bu
vo da dvi anglų kalboj prakal
bos.

7 vaL vakare prasidėjo kon
certas. Koncertą surengė trįs 
chorai: , Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos iš Pittstono, Šv. 

’ Trejybės iš Wilkee-Barre’s ir 
Panelės Šv. iš Wanamie’s. 
Dainavo' pavieniai , augščiau 
minėtų vietų chorai ir galuti- mūsų dietuviškos kolonijos tu
nai visi trys drauge tris dai-Įrėtų dar anksčiau pradėti juo- 
nas. Pirmutinis sudainavo

■ Wilkes-Barre choras “Bernu

Diemedis.

MAISTO BRANGUMAS 
IR MES.

Visi rūpinasi dėl maisto 
brangumo, nes tas labai arti 
kiekvieną iš mūsų paliečia. 
Kadangi ir labai skaudžiai šis 
klausimas į mus atsiliepia, bet 
iki šiol mes mažai ką tame te
veikėme. Nekuriose vietose 
žmonės susirinkę laikė protes
to mitingus ir siuntė peticijas 
kongresmonams, kad stengtų
si įstatymus išleisti dėl numa
žinimo kainų.

Tas viskas yra pagirtinu da
lyku, bet kainos kaip kilo 
taip ir tebekįla ir prastas dar
bininkas žmogelis, o ypač su 
šeimyna vos tik pragyventi be
gali. Mes turėtume daugiau a- 
pie šį klausimą pagalvoti ir 

1 mes atrasime, kad mes turime 
ginklą prieš augštas kainas, 

1 kad turime įrantų, kurį nau
dojant mes galėtume nors šiek 
tiek tas kainas sumažinti. Tas 
ginklas, kurį mes darbininkai 
galėtume naudoties ir apie ku
rio galybę mes dar mažai te- 
svajojame tai yra — koopera
cija pagal Rochdalio sistemos.

Jau pereitas LDS. seimas 
pajudino šį klausimą ir išrinko 
komisiją dėl išleidimo vadovė
lio, bet pasirodžius keletai 
straipsnelių “Darbininke” vėl 
nutilo. Jei ta komisija būtų ir 
mirusi mes negalime leisti 
šiam klausimui ramiai ilsėties, 
kada mes jį taip šiais laikais 
galėtume išnaudoti. Manau, 
kad ir LDS. II seimas vėl iš
naujo pajudins šį klausimą bet

Philadelphioj ruošiama “De
šimtas metinis kongresas Es
peranto kalbos — Asocijos 
Šiaurinės Amerikos.” Kongre
sas, kaip praneša atsišauki
mas išleistas 28 d. gegužio, bus 
26, 27, 28 ir 29 dd. liepos mė
nesio, š. m. Į kongresą visi 
kviečiami be skirtumo lyties, 
tautos, tikėjimo ir pažvalgų 
politiškų bei ekonomiškų. Be 
to, ir net ne esperantininkai, 
bil-tik jie pritaria reikalingu
mui įvykdinimo tarptautinės 
kalbos. Kongreso oficijalės 
bus dvi kalbos: esperantiška ir 
angliška. Žinoma, kas priva
čiai kalbės lietuviškai, lenkiš
kai, vokiškai, arba bil-kokia 
kita kalba, nors ir kuogarsiau, 
nebus pašiepti, nei persekioti. 
Laike kongreso, kaip prane
ša atsišaukimas, išskyrus rim
tus posėdžius - sesijas kur bus 
svarstomi reikalai Asocijos ir 
ieškomi būdai, kaip paeekmin- 
giau platinti tarptautinę kal
bą, bus ir palinksminimo pra
mogos, kaip tai: “Barčego” 
— Dideli Barščiai — Esperan
tininkų vakarienė praminta 
nuo esperantiško žodžio: “bar- 
čd4’ — barščiai; bus šokiai, li
teratiški bei muzikai iški iš 
stojimai, iliustruotos lekcijos i 
ir tam panašiai. Laike atlan- 
kvmo milžiniškos Uanama- 
ker’io kratuuvės, kur, ne de
lei pardavimo, bet vien rody
mui, yra surinkta didelė dau
gybė puikiausių stovylų, pa
veikslų, ir iškastų iš po gruvė- 
sių miestų, liekanos senobi
nio Egipto, Babilonijos ir ki

ltų senobinių žuuvsių kultūrin- 
|gų valstybių, puikūs dideli 
j viršminėtos krautuvės vargo
nai griež esperantinnkų him
ną — “La Espero” — Viltis 
jų pagarbai. Bus dar ir kitos 
pramogėlės bei ekskursijos. 
Ant kiek rašantis tuos žodžius, 
dažinojo, tai tarpe dalyvaujan
čių tame kongrese, ne stoka 
bus ir reprezentantų lietuvių 
tautos... Norintieji dalyvauti 
tame kongrese privalo kreip
ties prie sekretorkos lokali o 
komiteto, Miss Margaret’os A. 
Maish, 753 W. 40th St., Phila
delphia, Pa., nuspirkimui sau 
kongresinio tikieto; gi tikietas 
kainuoja $3.00, paprastas, o 
taip vadinamas, garantorių ti
kietas $5.00- Užbaigoj nepro
šalį bus paminėki, kad laike 
Kongerso bus dėl protestonų 
esperantininkų atlaikytos pa
maldos
ranto kalboje, ir pasakytas pa
mokslas toj kalboj per vieną 
kunigą esperantininką. Kas į- 
stabiausia, tai tas, kad laike 
tų pamaldų, ant kiek atjaučiu, 
nes protestonai esperntininkai 
labai myli tą himną - giesmę, 
bus giedamas himnas parašy
tas per uolų, dievotų katalikiš
ką dvasiškį; būtent, mūs gar
sų lietuvišką dainių Jakštą, 
labai gerbiamą kunigą pralotą 
Aleksandrą Dambrauską. Šito 
gražaus himno pirmas keturei
lis štai kaip skamba:
“EI čiuj*) landoj kaj ei čiuj

[gentoj
Ni kunvenintoj Vin adoras Di’! 

. Al Vi sin tarnas niaj**) piajee*) 
> [sentoj

Kaj nia**”) kanto sonas nur ai 
*[Vi L”

Gi lietuviškame vertime tos 
eilės, daug-maž tą reiškia: 
“B visų kraštų ir iš visų genčių 
Mes susirinkę Tavę garbinam’

, [Dieve!
Prie Tavęs kreipias širdys kilna- 

[minčių 
Ir mūsų giesmč skamba tik Tau 

[Tėve!..

Korespondentas.X

mi naudoties.
Jonas Keras.

Tykus vyras, ramus van
duo ir lietuviškas liberalas la
bai dažnai apgauna.

Amerikos lietuviškki libera
lai savo kiaurą politišką maišą 
badaujančios Lietuvos auko
mis žada užlopyti. '

• ■ S • " ’

“Tėvynės” Kipšas jei suma
nytų, visus katalikus savais 
ragais išbadytų.

Ponas Balutis, tai tikras 
sfinksas- Bešimts amatų mo
kėdamas, nepraktikuoja nei 
vieno, o gyvena, kaip inks
tas taukuose.

Eina gandas nuo Chicagos, 
kad Olševskis sykiu su “Lie
tuva” ir vieną buvusį to laik
raščio redaktorių naujai kom
panijai pardavęs.

Račkus vyras nedidžiausis, 
bet turbūt jo ūsai yra labai 
smarkūs, kad socijalistai šio 
kalbėtojo, kaip ugnies bijosi.

“Lietuvai” geriausia patik
tų tokie katalikai, kurie savų 
organizacijų turtus laisvama
niams padovanotų.—

Lietuvos Smetona ir “Lietu
vos” Balutis taip toli viens 
nuo kito, kaip dangus nuo že
mės. Smetona Lietuvos nau
dai rimtai dirba, o Balutis pa
prastai “Lietuvoje” ant kata
likų zaunija.

Amerikos lietuvių seimas gal 
ir neblogas būti] dalykas, jei 
mūsų liberalai ir socijalistai 
žmoniškai pramoktų kalbėti.

“Vienybė Lietuvninkų” pa
mokslus taip mėgia sakyti, 
kaip žydas silkes valgyti.

“Lietuva” siūlo Amerikos 
lietuvių peštukų seimą sušauk
ti. įnešimas gal būtų ir labai 
vykęs, jeigu “Lietuvos” Jur
gis Spurgis peštukų seimo pre
zidentu liktų.

Brooklyne Garnys taip gar
siai šneka, kad net Bostono 
gimdymo kontrolės šalininkus 
sunervavo ir jie rengiasi gar
sams kovą iškelti, kad jų biz
nio negadintų.

“Diservo” Espe-

1) Ištark, čiuj-čijui; 2) — nijai;
3) — pijai; 4) — nija.

SUSTREIKAVO MAI- 
NIERIAI.

“Naujienų” humbugiški dak
tarai didelį panašumą turi 
prie “Lietuvos” “tautiškų” 
marmalienių.

“Amerikos Lietuvio” patri- 
jotizmas taip augštai pakilo, 
kad lietuvišką jaunimą po me
džiu ženyti pradėjo.

Liberalų Sandaros šulą p. J. 
Sirvydą Naujosios Anglijos 
sandariečiai už “religiškumą*’ 
silpnadvasiu išvadino ir pata
rė nuo nervų ligos pasigydyti.

Anot “Ateities,” liberalų 
tautiškumas taip buvo nusilp- 

___ i ne- 
šauktis, 

nuo mirties

up buvo nu 
nėjęs, kad net Šimkaus 
pastovumo reikėjo 
kad “tautiečius” 
išgelbėjus.

“Dėdės” Šerno likimas aiš
kiausia paliudija ant kiek lie
tuviškiems kapitalistėliams a* 
pelną teisybė ir savo darbinin
ku tinkamas aprūpinimas.

Be laisvos meilės ir pėtny
čioj suvalgytos kilbasos pega- 
li būti nei socijalizmo.
* ——————

Kaizeris Vilius ant Vokieti
jos sosto užlipęs, norėtų visą 
pasaulį apžergti.

“Centralinio” komiteto na
riai turi labai plačias ausis, č 
jų liežuviais galima lengvai 
Petrogradą su Washingtonu 
sumegsti.

Turkijos sultonas verkia ne-
Mahanoy City, Pa. — 1.200 Į tekęs šimto pačių, o mūsų dai- 

mainierių sustreikavo, nes nius Stasys lietuviškų “raspu- 
kompanija nemokanti algų pa-įtinu” skilandžių neparagavęs, 
gal sutartį. j Švilpukas.

• įw. . ' '
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L. D. S. REIKALĄ.
NAUJOSIOS ANGLUOS L. 

D. S. APSKRIČIO ĮSMEI
GIAMOJO SUVAŽIA
VIMO PROTOKOLAS.

Susivažiavimą šaukė LDS. 1 
kuopa So. Boston, Mass.

Birželio 24 d. 1917 m. atsi
buvo pirmasis suvažiavimas 
šv. Petro parap. svet, So. Bos
ton, Mass.

Suvažiavimą atidarė J. L. 
Petrauskas, pirm. LDS. 1 kp. 

B su malda.
Suvažaviman pribuvo sekan

tieji delegatai:
1 kp. So. Boston, Mass. J. E. 

Karosas, A. F. Kneižis, J. L. 
Petrauskas, M. Žioba, P. Ged- 
raitaitė, J. Markelionis, O. Me- 
škauskaitė, J. Mickevičius, P. 
Miliauskas ir A. Muraška.

2 kp. Montello, Mass.: M. 
Kubilius.

3 kp. Nonvood, Mass.: Vin
cas Kudirka, Adolfas Navic
kas, Vaclovas Sereika, Jonas 
Pilecks, Jonas Jaruševiče.

7. kp. Worcester, Mass.: A. 
Čiginskas.

8 kp. Cambrigde, Mass.: A. 
Vaisiauskas, B. Jakutis ir VI. 
Jakavičius.

22 kp. Brighton, Mass.: J. 
Malukas, J. Dimaitė, V. Širka, 
A. Baužinskas, P. Pocius.

fe 24 kp. W. Lynn, Mass.: L. 
Borisas ir V. Brodis.

Pirmiausia apkalbėta ar rei
kalinga steigti apskritis, visi 
vienbalsiai pritarė.

Nutarta steigti apskritis ir 
išrinkta posėdžių vedimui val- 

i dyba: A. Čiginskas - pirm., 
A. F. Kneižis - rašt., J. Mar
kelionis - marš.

Pirmiausia pirm. A. Čigins
kas paklausė gal kas iš atsto
vų turi sutaisę dienotvarkę. P. 
J. Karosas perskaitė nustaty
tą dienotvarkę ir visi priėmė.

Įsteigimas Apskričio.
Vardas apskričiui vienbal

siai nuskirtas “Naujosios An
glijos L. D. S. Apskritis.”

Sutvarkymas apskričio.
Kalba J. E. Karosas ir kiti, 

kad į apskritį ineitą šios val
stijos: Massachusetts, New- 
Hamshire, Maine, Vermont 
ir Boad Island.

Vienbalsiai priimta ir nutar
ta kreiptis laiškais į visas kuo
pas kad prisidėti} prie šio ap
skričio.

Sutvarkymo darbas pavesta 
atlikti būsiančiai apskričio 
valdybai prigelbstint Centrui.

Apskričio iždas.
P. V. Kudirka ineša, kad 

jokiu būdu negalėsime ap
sieiti be apskričio iždo- Į- 
nešimas priimtas — prasidėjo 

-svarstymai, išrasti būdą, kad 
apskričo iždas nevargintų kuo
pų.

P. V. Kudirka ineša, kad 
iš tu 5c. kurie pasilieka kuo
poje nuo mėnesinių mokesčių 

k jįkirti nuo nario po 2c. į metus. 
BF P. A. Vaisiauskas, kad ap

skričio iždą palikti liuosno- 
riai.

P. M. Kubilius, kad nuo 
mėnesinių mokesčių arba nuo 

^tų 5c. kurie pasilieka kuopos 
Hfede būtų mokama į apskričio 

iždą nuo nario po 5c. į metus.
Apkalba plačiai visi ir pri

eita prie balsavimo.
Kadangi buvo du įnešimai: 

2c. ir 5c. į metus, tai kad bū
tų mokama po 2c. 1 balsas, kad 
į apskričio iždą būtų mokama 
nno nario po 5c. į metus 16 
balsų.

Tai didžiuma balsų nutar
ta, kad kuopos iš savo kasos 
skirtų į apskričio iždą nuo 
nario po 5c. į metus.

Nutarta kad visos kuopos 
sumokėtų į apskričio iždą už 
1917 ir 1918 m. Sausio mėne
syje arba nevėliaus kaip iki 
Balandžio 1 d. 1918.

Valdybos rinkimas.
Valdyba nutarta rinkti vie

šu balsavimu prasišalinus kan
didatams.

f k Į apskričio valdybą ineis; 
P - inkas, jo pagelbininkaa, 
raštininkas, iždininkas, du 
iždo globėjai ir du organizato
riai.

Į apskričio valdybą inėjo se
kai os ypatos:

A. Čiginskas pirnu, V. Ku

pa-
va-

pa-

*

-K

kad 
savo

dele-

dirka vice-pirm., V. Brodis 
rašt; J. Dimaitė ižd., A. Bau
žinskas ir A. VaisiRMSikas iždo 
globėjais, J. E. Karosas ir A. 
F. Kneižis - organizatoriai 

įnešimai.
7 kp. Worcester, Mass.

1) Kad organizatoriai 
kvietus su prakalbomis 
žinotų be atsisakymo.

Trumpai apkalbėjus, 
likta tas įnešimas.

Nutarimai.
Nutarta, jei organizatoriams 

nebus svarbių kliūčių,. kad jie 
pasistengtų į kiekvieną vietą 
nuvažiuoti su prakalbomis, 
kur bus prašomi

Nutarta, kad apskričio val
dyba, sulig nuožiūros, apmo
kėtų iš apskričio iždo organi
zatoriams kelionės lėšas va
žiuojant į tokias vietas, kur 
nėra kuopų arba kur kuopos 
silpnai stovi ir negali iš savo 
iždo apmokėti.

A. Vaisiauskas įneša, kad 
apskritis apmokėtų ir kitiems 
kalbėtojams. i

Nutarta tą dalyką palikti 
apskričio valdybai, jeigu ši 
matys reikalą, bus apmoka
ma, Bet apie tai iš anksto turi 
kuopos pranešti apskričio val
dybai.

Apskritis pageidauja, 
kiekviena kuopa turėtų 
organizatorius.

Taipgi suvažiavusieji
gatai inešė pageidavimą, kad 
Centro valdyba ant visų laiš
kų veikiai atsakytų.

Nutarta reikalauti, kad ap
skričio įnešimai būtų pripa
žinti Seime ir svarstomi.

Pageidaujama, kad infor
macijų biurai būtų garsinami 
bent vieną sykį į mėnesį.

Išrinktas nuo apskričio at
stovas į Seimą J. E. Karosas.

22 kp. Brighton, Mass.
1) įneša, kad apskritis iš

neštų pageidavimą, kad or
gane “Darbininke” būtų ven
giama ypatiškų ginčų.

Kalba J. E. Karosas, A. 
Vaisiauskas^ V- Kudirka ir ki- 
ki.

Išreikšta pageidavimas, kad 
‘ ‘ Darb. ’ ’ redakcija ypatiš- 
kiems ginčams z kuomažiausia 
vietos pavestų.

M. Kubilius ineša, kad į 
apskričio dvasiškus vadovus 
būtų pakviestas kun. T. Žilin
skas.
įnešimas vienbalsiai priimtas 

ir pakvietimui ingai ioti J. E. 
Karosas ir A. F. Kneižis.

įneša,,- kad suvažiavusieji 
atstovai padarytų pradžią ap
skričio iždui.

Tuojaus bematant sumesta 
$10.00 į apskričio iždą.

Išneštas pageidavimas, kad 
Centras ir kuopų raštininkai 
ragintų neužsimokėjusius na
rius, veikiai užsimokėti pri
gulinčius mokesčius.

Pakeltas svarbus klausimas, 
kad L. D. S. užsiimtų organi
zavimu amatininkų - darbinin
kų.

Vienbalsiai priimta ir pri
pažinta svarbu. Pageidauja
ma, kad busiantis Seimas iš
rištų galutinai ir sutvarkytų 
taip, kad L. D. S. be didelių 
išlaidų galėtų tą darbą varyti 
pirmyn.

L. D. S. ir teismas.
Susivažiavimas apkalbėjo 

L. D. S. teismą.
Po apkalbėjimų išnešta re

zoliucija, kuri tilps atskirai 
nuo protokolo ir išreikšta pa
sitikėjimas L. D. S. Centro 
valdybai. •

Nutarta laikyti apskričio 
susivažiavimus dn sykiu į me
tus.

Metinis susivažiavimas skai
tytis Birželio mėnesyje ir tuo
met bus renkama apskričio 
valdyba.

Kitam apskričio susivažiavi
mui vieta didžiuma balsų nu
tarta Worcester, Mass.

Susivažiavimas uždarytas 
su malda 5:25 vai. vakare.

Susivažiavimo
Vedėjas A. Čiginskas, 
Rašt. A. F. Kneižis.

I

rastas gyvuftias. 8 d. liepos tu
rėjo mėnesinį susirinkimą tuoj 
po pamaldų bažnytinėje sve
tainėje, nors tą dieną buvo 
šiltoka, nariai pasirodė neap
sakomai gyvi, visųpirma po 
skaitymo protokolo išdavė ra
portą atstovai iš apskričio su
sivažiavimo 1-mą d. liep. Iš 
raportų pasirodė, kad Chica
gos LDS. apskritys ir-gi nema
žai darbuojasi Tik tiek reikia 
pastebėti, kad apskritys per
daug kišasi į kuopų veikimus 
kaip pasirodė iš atstovų rapor
tų. Tai tiesiog užsipulta ant 
20-tos .kuopos už tąi, kad 20-ta 
kuopa sumaniusi į šįmetinį Są
jungos seimą keletą naujų su
manymų ir kitiems kaipo pri
tarimą išreiškė, kad būtų į-

Račkus laimėjo debatus

vvkdfnta nusivežė į apskričio kimšta.
susirinkimą. Tai apskritys pa
norėjo, kad tuos mūsų suma
nymus perdirbt savaip, bet 
šios kuopos atstovai neleido to 
daryti dėlto, kad tai yra kuo
pos sumanymai dėl pagerinimo 
Sąjungos ir atstovai neturi tie
sos jų niekam pavest. Tas tik 
dėlto buvo paaiškinta ant ap
skričio susirinkimo, kad ir ki
tos čionykštės kuopos paduotų 
seimui glėbius savų sumany
mų. Tai nekurie apskričio at
stovai išsireiškė būk 20-ta kuo
pa norinti pasididžiuot pasiro
dydama ką jinai veikia. Po to 
kalbėtasi apie LDS. apskričio 
viešą išvažiavimą, kuris įvyks 
5 d. rug. Jefferson miške. Nu
tarta sutaisyt nors trumpą aje 
indomų programą. Toliaus už
klausta komisijos kas link p.

Česnulevičiaus prakalbi} 
Komisi-

K. 
būsiančių 11 d. liep. 
jos nariai paaiškino, kad jau 
viskas gatava tik reikia laukti 
tos dienos. Toliaus kįla suma
nymas, kad yra reikalas ko- 
kiuo nors būdu kalbėtojui p. 
K. Česnulevičiui suteikti kokią 
paramą kaipo moksleiviui už 
jo pasišventimą darbininkų 
reikalams. O kadangi mūsų 
kuopos iždas menkas tai duo
tas sumanymas, kad nariai 
sumestų kiek' keno išgalė. Vi
si tam pritarė ir tuojau ant 
vietos sudėjo $10.00. Čia au
kavusių vardai: A. Repšys 
$1.25, A. Nausieda $1.25, A. 
Gerdžiūnas $1.00, J. Karasaus- 
kas $1.25, A. Gerdžus 50c., Pr. 
Valaitis $100, J. Į^ebežinskas 
$1.25, kun. F. Kudirka $1.25 ir 
M. Mažeika $1.25.

Korespondentas.

NE W ARK, N. J.

LDS. 14-os kp. pusmetinis su
sirinkimas įvyks 13 d. liepos 
pėtnyčioje 7:30 vai. vak. Mel
džiame visų narių atsilankyti, 
nes daug yra svarbių reikalų 
neužbaigtų nuo praeito susi
rinkimo, ypatingai komisija 
turi atsilankyti. Žinote , kad 
vos dvi dienos teliko iki 2-ro 
LDS. Seimo, tai-gi gerai turi
me susitvarkyti ir dar kartą 
meldžiu koskaitlingiausia susi
rinkti, nes į seimą savo kuo
pos atstovams, turėsime pasi
rūpinti inteikti naudingų su
manymų, o ne nusiųsti tuščio
mis rankomis.

Kalėtos narių yra užsiliku- 
sios mokestys už keletą mėne-
sių, tai-gi ant šio susirinkimg, -
būtinai ateikite užsimokėti, 
kad ant seimo nebūtume su
spenduotais- /

14-ob kp. valdyba.

Liepos 1 d. katalikai pakvie
tė Fitchbnrg’o, Mass. socialis
tus stoti į debatus. Tema pa
skirta “Socializmo įvykdini- 
mas pagerintų darbininkų bū
vį.”

Afirmatyvis buvo socialistas 
J, Neviackas iš Worcester, 
Mass. — gi negatyviu Al. M. 
Rąčkus, Loyolos Universiteto 
studentas iš Chieago, UL

Į šiuos debatus suvažiavo 
daug socialistų iš Woraester, 
Gardner, West Fitchburg ir 
Fitchburg. Svetainė buvo pri- 

Socialistai pradėjo 
kelti trukšmą ir pareikalavo, 
kad debatų vedėju būtų socia
listas. Katalikai sutiko ir de
batų vedėju išrinko tūlą socia
listą iš Worcester, Mass. Nors 
jis pasižadėjo būti bešališku, 
vienok savo žodžio neišlaikė. 
Net du kartu jis stengėsi p. 
Račkų sukompromituoti.

Tvarka buvo nustatyta toki: 
socialistas kalba 30 m. ir kata
likas kalba 30 min. Socialistas 
15 min. ir katalikas kalba 15 
m. Socialistas 5 min. ir kata
likas 5 m. '

Kalba Npviaekas. Kalbėjo 27 
min. Visųpirma iškeikė kuni
gus ir iškoneveikė popiežių. 
Papliovojęs ant Katalikų Ba
žnyčios, griebėsi keikti carą. 
Išvadino carą šėtonu ir tam 
panašiai. Norėdamas pasiro
dyti “didvyriu” ir kad jis ne
sibijo net valdžios, pradėjo už
sipuldinėti ant Suv. Valstijų 
valdžios.

... Paskui vėl įsikando kuni
gus. Išliejo visą savo tulžį ant 
kardinolo O’Connell, praloto 
Antanavičiaus, kun. F. Kemė
šio, kun. Dr. Maliausko, kun. 
J. Tumo, kun. Olšausko, vyčių 
ir tt. Visa jo kalba tai buvo 
šmeižtų ir melų marmalienė. 
Ponams cicilikams tos jo ble
vyzgos patiko ir plojo ranko
mis beveik po kiekvienam sa
kiniui. Antgalo jau netekęs 
medžiagos pradėjo pasakoti 
pasaką apie musę, dirvą ir ar
toją ir užbaigė ant bažnytinių 
dešimtukų, krikštų. Tai-gi 
kaip matoma Neviackas visiš
kai nesilaikė temos ir nieko 
neprirodė, kad “socializmo į- 
vykdinimas pagerintų darbi
ninkų padėjimą.”

Kalba p. Račkus 33 m. Vi
sųpirma atkreipė publikos do- 
mą į tai, kad js oponentas Ne
viackas, kaipo afirmatyvis 
turėtų prirodyti, kad “socia
lizmo įvykdinimas pagerintų 
darbininkų padėjimą,” bet jis 
to neprirodė ir vien tik mela
gingai šmeižė katalikus bei 
veikėjus tautos dirvoje. Priro
dė aiškiai, istoriškais faktais 
pasiremdamas, kaip Katalikų 
Bažnyčia davė pradžią Euro
pos civilizacijai ir kaip Kris
taus mokslo įtekmė panaikino 
vergiją, kuri viešpatavo pa
gonijos gadynėje. Kaipo pa
vyzdį prirodė Europos kri
kščioniškas tautas, kurios yra 
stovinčios ant augšto laipsnio 
civilizacijoje, kultūroje, mok
sle ir tt. Taip-gi prirodė, kad 
pagoniškos tautos kaip Turki
ja, Chinija ir kitos toli užpa
kalyje krikščioniškų tautų yra 
pasilikusios civilizacijoje, ap- 
švietoje ir kultūroje; prirodė 
kad Makomedoniškoje Turki
joje ir šiandie despotizmas, net 
moterų vergija viešpatauja. 
Nurodė, kad stipriausiu pama
tu pasaulio' civilizacijos yra 
dora ir dešimts Dievo prisaky
mų, t. y. prisakymai “nevogk, 
neužmušk, nesvetimoteriauk ir 
nedaryk skriaudos artymui.” 
nes vagystė, paleistuvystė, 
kraujo praliejimas ir tt. nega
li suteikti darbininkų luomui 
laimės. Čia tuoj dokumenta- 
liškai prirodė kaip socializmas 
naikina dorą, pateisina vagys
tę, skleidžia idėjas laisvosios 
meilės, sėja neapykantos sėklą 
ir savo obalsiu turi “lai gyvuo-

CHICAGO, ILL.
Kaip tik sužinojome, kad 

atvažiuos p. K. Sčesnulevičius, 
tai tuojaus pradėjome rengties 
jį pasitikti. Su nekantrumu 
laukėme tos dienos, laukėme 
atvažiuojant to naujo ” darbi
ninkų reikalų gynėjo, priete- 
liaus ir užtarytojaus. Tą die
ną labai skaitlingas žmonių 
darbininkų baris susirinko Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėn. 
Bet ir neąpsiriko- IMut- ♦

Baigdamas kalbėti,, paaiš
kino ir apie socijalistus, bet 
labai teisingai. Jiems tas ne
patiko ir keletas tuojaus bė- 
go iš svetainės, nekurie net 
ir kepures sėdinėse Užsimiršo. ___... ...__________ HI„
Taipgi pertraukose dar buvo j ja kruvinoii revoliucija,” kuri 
pijami skambinimai, deklema- yra ne kas kitas kaip tik žmog- 
cijos, kurias atliko mažos jžudvstė. Nurodė būdus kaip 
mergaitės ir vaikui

i A. J. Žvirblis, geresnį būvį be kraujo pralie-
H* k galima iškovoti darbininkams

jimo, bet rimtu ir organiza- 
tyviu būdu. Su p. Račkaus ar
gumentais publika sutiko, kas 
liudijo gausus delnų plojimas, 
tik sufanatizuotiems socialis
tams tas baisiai nepatiko. 
Tuoj keliolika socialistų pra
dėjo šaukti ir nuo sėdynių šo-. 
kinėti, — gi “debatų” vedėjas 
socialstų “paklusni asaba” 
kumščias sugniaužęs iš visos 
gerklės rėkė: “meluoji, Rač- 
kau, kriminališkąs šmeižtas, 
prirodyk, prirodyk!” Galuti- 
naifkada publika nusimalšino, 
p. Račkus išcitavo Karolio 
Marx’o, Fredericko Engelso ir 
Augusto Bebelio, socialistų au
toritetų žodžius ir jų pačių 
raštais prirodė socializmo mo
kslo klaidas, kurios atneštų 
tik skurdą darbininkų luomui. 
Nurodęs, kad pateisinime va
gystės, sumindžiojime mora
lybės bei paleistuvystėje, — 
kurios pasekmė yra įvairios li
gos bei šaltinis visokių bėdų, 
— tad tame negali būt žmoni
jai palaimos.

Kalba vėl J, Neviackas per 
15 min. Šiuo atveju jis nieko 
negalėjo atsispirti prieš p. 
Račkaus argumentus. Nevia
ckas tik prikaišiojo Kopernin- 
ką, kalbėjo apie inkviziciją, 
apie kurią kaip pasirodė jis 
nieko nežinojo, paskui norė
jo ką tai pasakyti apie Italiją, 
būk ji yra krikščioniška, bet 
iš to išėjo tik nonsensas ir net 
patis socijalistai nesuprato ką 
jų vadas Neviackas norėjo pa
sakyti. Paskui smarkiu bal
su sušuko: “Kas Lietuvai a- 
tidarė akis, ar ne krikščioni
ja? Ar ne kryžiokai popie
žiaus pasiųsti?” Žmonės pra
dėjo juokties ir ploti delnais. 
Matydamas, kad publika juo
kiasi iš jo, pradėjo klausti 
publikos kas tai yra socijaliz
mas. (Čia pasirodė, kad Ne
viackas nemoka debatuoti. 
Klausimus galima užduoti tik 
oponentui su kuriuo debatuoja, 
o ne publikai.) Pasakęs soci
jalizmo definiciją, kad “soci
jalizmas tai yra mokslas apie 
“teisingą” padalinimą turtų 
ant žemės,” daugiau nieko a- 
pie socijalizmą nepasakė ir su
lyg temos nieko neprirodinė- 
jo, kad “socijalizmo įvykdi
nimas pagerintų darbininkų 
padėjimą,” bet vėl įsikando 
katalikus. Visus kunigus iš
vadino paleistuviais, prilygi
no prie turkų, kurie gyvena 
su penkiom pačiom ir t.t. Pra
dėjo kalbėti apie prabaščių 
pilvus ir apie vyčių miliciją. 
(Socijalistai trukšmingai plo
ja). Čia jis pradėjo vartoti to
kių šlykščių išsireiškimų, kad 
moterįs pradėjo murmėti ir 
protestuoti.' Taigi pasirodė, 
kad J. Neviackas turi labai ne
švarią palaidą burną.

Toliaus kunigus išvadino 
vagimis, ypatingai šmeižė 
kun. Olšauską sakydamas, kad 
jis yra vagis, pavogė visą va
goną makaronų. Bet juokin
giausia, kaip po akių Neviac
kas pradėjo meluoti, sakyda
mas, kad popiežius yra kapi
talistas ir Ryme turįs 900 pri- 
vatiškų kambarių. Kuomet 
p. Račkus ir kiti protaujantieji 
pradėjo juokties iš p. Neviac
ko ignorancijos, tai jis prisi
pažino, kad nežinąs tikrai 
kiek popiežius turi kambarių. 
Antgalo Neviackas pradėjo 
pinsti ant Biblijos X socijalistai 
ploja), uždavė klausimą ar 
geras yra šio pasaulio surėdy
mas, ar teisingai yra padalin
ti turtai, iškoliojo ir atsisėdo.

Kalba n. Račkus 15 min. 
Jis apologetiškai nurodė, kur 
surinktieji iš viso pasaulio ka
talikų skatikai dėl popiežiaus 
yra sunaudojami. Popiežius 
nėra kapitalistu dėlto, kad jis 
jokia pramone neužsiima ir po 
jo mirties Vatikano turtai pa
lieka kito popiežiaus priežiū
rai. Iš suaukuotų pinigų, to
ji milžiniška ir stipriausia or- 
cranizacija. Katalikų Bažny
čia, užlaiko misijas, savo pa
siuntinius, apaštališkus dele
gatus įvairiose viešpatijose,

šelpia pavargėlius ir Lt. Ant 
galo p. Bačkos pasakė štai ką: 
“Nesirūpinkite ponai socija
listai, mes katalikai nepilsi
me savo centus į socijalistų va
dų kišenius, mes sunaudosime 
savo kruvinai uždirbtus pini
gus prakilniems dalykams*” 
{Delnų plojimas). Laikyda
masis temos, p. Račkus pripa
žino, kad šiandieninis surėdy
mas yra netikęs dėlto, kad
milijonai darbininkų kenčia 
skurdą — gi saujalė'kapitalis
tų lėbauja, turtuose pasinėrę
ir turi tokią šunišką širdį, kad
neatsižvelgia ant vargų — bė
dų darbininkų, bet dar išnau
doja juos visokiais būdais ir 
skriaudžia. Nurodė, kad ta
me yra kalta bedievybė ir tru
kumas doros, z Kapitalistas 
netiki į Dievą, į pomirtinį gy
venimą, nepripažįsta Kristaus 
mokslo, kurs pasmerkia pris
paudėjus, skriaudikus ir iš
naudotojus. Kapitalistai ga
rbina tik dolerį ir todėl neturi 
artimo meilės. Jei kapitalis
tai pildytų Kristaus mokslą, 
tai jie negalėtų būti išnaudo
tojais. Taigi darbininko bū
vį gali pagerinti tik krikščio
nijos prakilnūs idealai, o ne 
socijalizmas su savo bedievybe 
ir nedoru mokslu. Antgalo 
p. Račkus davė Neviackui 6 
klausimus ir reikalavo kad jis 
atsakytų:

1 klausimas: Jei socijalistų 
žymiausi vadai kovoja su ka
pitalistais ir išnaudotojais, tai 
kodėl Augustas Bebelis tapo 
kapitalistu ir mirdamas paliko 
savo turtus, ne darbininkams, 
iš kurių susikrovė pusę milijo
no markių, bet paliko juos sa
vo įpėdiniui? Kodėl Lassal’- 
is, Singer’is ir daugel kitų 
žymių socijalistų vadų tapo 
kapitalistais, jug išpradžių 
pirm pradėsiant vadovauti so
cijalistams, jie buvo vargšai 
neturtingi.

2 klausimas: Jei socijalistų 
vadai yra nevedmainiai, tai 
kodėl Kapsukas, Vidikas, Pru- 
seika, Grigaitis bei kiti soci
jalistų vadai riejasi tarp sa
vęs? Jug jų turėtų būti vie
nodas tikslas.

3 klausimas: Ar Gegužis 
dvasioje yra socijalistų ir ar 
jis netapo kapitalistu? Arne 
žmonės savo centais pastatė 
jam palocių So. Bostone? Ko
dėl Gegužis neatiduoda to na
mo socijalistų partijai? Argi 
neapsimoka būti socijalistų 
vadu, klaidinti žmones, dum
ti jiems akis ir tinginiauda
mas misti iš nesusipratusių 
žmonių prakaito (Socijalistai 
kelia trukšmą).

4 klausimas: Katalikai neto
leruoja tų kunigų, kurie išei
na į kunigus ne iš pašaukimo, 
bet dėl dolerio ir. vyskupas su
spenduoja tuos kunigus, kurie 
piktina žmones. Bet socijali
stai turi savo kunigužį Mockų, 
jį gerbia, jam oficialiai ren
gia maršrutus - gi jis yra ži
nomas išnaudotojas apgavi
kas, kurs skriaudė nekaltus 
tamsius žmonelius pardavinė
damas po $25 aitvarus. Jis 
yra blevyzgotojas ir beprotis, 
o socijalistai jį gerbia ir skai
to jį savo kunigažiu.

5 klausimas: Kadangi opo
nentas katalikų mokyklas va
dina šnipinėjimo įstaigomis,A. 
Montvidas katalikų universite
tus vadina tamsybės urvais, 
tai kodėl socijalistų vadai 
glaudžiasi prie katalikų jei 
katalikai yra jau tokie negeri? 
Motvydas mokinosi medicinos 
Loyolos Universitete, kuris y- 
ra Jėzuitų įstaiga? Gal kad 
iš katalikų universiteto pasi
semti savo smegenynui tamsy
bės? Jei taip, tai socijalis
tų vadai turi būti arba di
džiausi tamsūnai, arba bepro
čiai, nes iš tamsybės urvo pa
sisemti šviesos mokslo negali
ma

6 klausimas: Ląįsvoji meilė, 
kurios mokina socijalizmas, 
yra tai atvira paleistuvystė. 
Kas seka socijalizmo mokslą ir 
pateisina laisvąją meilę, — y- 
ra paleistuvis, paleistuvė. Pro
stitucija pagimdo įvairias 
bjaurias ligas, be to naikina 
žmonių kūno bei proto jėgas. 
Tad ar paleistuvystėje gali bū

ti progresas’ir civilizacija?
Neviackas užima vietą ir 

paskutinį kartą kliba per 6 
min. Į pastatytus klausimus 
neatsakė, matyt, kad negalė
jo atsakyti, tik plūdosi ir 
plūdosi. Savo oponentą p. 
Račkų išvadino mužiku, kle
rikalu, kun. Kemėšio mokiniu, 
kun. Dr. Maliausko bernu ir 
tt Rimtesnieji žmonės ste
bėjosi, kad Neviackas nemo
ka net debatuoti ir nesilaiko 
net parlamentarinių taisyklių. 
Antgalo pakeikęs dar kunigus 
ir nusijausdamas, kad p. Rač
kus suvarė socijalistus į ožio 
ragą, štai ką jis pasakė: 
“Čia Fitchburge tai mes Sto
jome su Račkum į debatus. Jis 
žada šiandie debatuoti su soci- 
jalistais ir "VVorcesteryje, bet 
IVorcestervj mes socijalistai 
su juo į debatus nestosime ir 
jį ignoruojame.” Ką tai rei
škia? Nagi pasirodo, kad p. 
Neviackas bei kiti socijalistai 
gavę nuo p. Račkaus į kailį 
Fitchburge, jau Worcesteryje 
bijosi su juo stoti į debatus.

Paskutinė p. Račkaus kal
ba kuri tęsėsi per 7 minutes. 
Savo galutinoje kalboje p. Ra
čkus nurodė, kad oponentas 
vadovaujasi vien tik keiksmais 
bei blevyzgomis, gi keiksmai 
bei šmeižtai tai nėra moksliš
ki argumentai. Blevyzgoti 
gali pataikinti bile koks gatvi
nis valkata arba girtuoklėlis. 
Toliaus nurodė, kad socijali
zmui įvykus darbininkų būvis 
negalės pagerėti dėlto, kad 
socijalizmas yra pamatuotas 
ant materijalizmo pamatų. Ai
škiai išrodė socijalistų netiku
sią taktiką, jų melus, jų šmei
žtus, jų fanatizmą ir tamsu
mą. Taigi iš šių debatų ma
tome, kad p. 'Račkus kaip ant 
delno išrodė socijalizmo nepra- 
ktiškumą ir net kenksmingu
mą darbininkams — gi socija
listų “vadas” Neviackas ne 
tik, kad neprirodė socijaliz
mo naudingumą, bet net ne
galėjo apginti socijalizmo pri
ncipų, kuriuos p. Račkus už- 
atakavo. _

Balsavimas. Kuomet priė
jo prie balsavimo, tuomet sve
tainėje pasidarė tikra betvar
kė, mat Neviacko šalininkai 
numanė, kad bus p. Račkaus 
viršus. Visupirmu, debatų 
“vedėjas” liepė pakelti ran
kas tiems, kurie pripažįsta, 
kad p. Neviackas laimėjo. Iš 
apie 200 publikos pakėlė ran
kas 69, nors socijalistai su
skaitė 78. Daug kėlė abi 
ranki. Kuomet katalikai pa
reikalavo, kad debatų vedė
jas prasišalintų kaipo vienpu
siškas žmogus ir nesilaikantis 
bešališkumo, ir kad balsavi
mas būtų slaptas, tai socija
listai sugniaužę kumštis pra
dėjo rėkti trypti ir pakėlė di- 
džiausį lermą. Katalikai bū
dami džentelmoniškesni nusi
leido, katalikai mat netiki į 
kumštinę jėgą, bet į apšvietą. 
Paskui tas debatų “vedėjas” 
leidžia per balsus kad publi
ka pavelytų jam kritikuoti p. 
Račkį} ir išrėžti socijalistišką 
spyčių. Publikoje daug rei
kalauja, kad “vedėjas” leis
tų per balsus kas balsuoja už 
p. Bačkų. Bet storžieviai so
cijalistai pakėlė tokį trukšmą, 
manėme, kad svetainė plyš. 
Taigi . visiems žinoma kad 
prie teisėto balsavimo socijali
stai neprileido ir prie rezulta
to neprieita, nors aišku* vi
siems, kad p. Račkus debatus 
laimėjo, nes laikėsi temos ir 
prirodė dokumentališkais fak
tais. Antgalo debatų “vedė
jas” nieko nesiklausęs pradėjo 
sakyti kokį tai spyčių, bet 
suprasti negalima buvo dėlto, 
kad žmonės ūžė kaip bitės ir 
spjaudydami skirstėsi, tik ci
cilikai begėdiškai apspitę p. 
Račkų kabinėjosi prie jo. Jie 
gfąmno jam sumušimu už dis
kreditavimą šocijalizmo. Juo
dašimčiai taip nepasielgtų 
kaip tuomet Fitchburge tūli 
fanatikai elgėsi >

Ponui Račkui apleidus sve
tainę, aš dar pasilikau pati- 
rinėti žmonių ūpo. Visi “Sa- 
kininkai” snsipietę apie Ne- 
viacką tarėsi ką daryti. • t W 
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L. D. S. REIKALAI Račkus laimėjo debatus.

P. 
jokiu 
sieiti 
nešimas priimtas - 
svarstymai,

NAUJOSIOS ANGLIJOS L. 
D. S. APSKRIČIO ĮSTEI

GIAMOJO SUVAŽIA
VIMO PROTOKOLAS.

‘Susivažiavimą šaukė LDS- 1 
kuopa So. Boston, Mass.

Birželio 24 d. 1917 m. atsi
buvo pirmasis suvažiavimas 
šv. Petro parap. svet., So. Bos
ton, Mass.

Suvažiavimą atidarė J. L. 
Petrauskas, pirm. LDS. 1 kp. 
su malda.

Suvažaviman pribuvo sekan
tieji delegatai:

1 kp. So. Boston, Mass. J. E. 
Karosas, A. F. Kneižis, J. L. 
Petrauskas, M. Žioba, P. Ged- 
raitaitė. J. Markelionis, O. Me- 
škauskaitė, .J. Mickevičius, P. 
Miliauskas ir A. Muraška.

2 kp. Montello, Mass.: M. 
Kubilius.

3 kp. Norwood, Mass.: Vin
cas Kudirka, Adolfas Navic
kas, Vaclovas Sereika, Jonas 
Pilecks. Jonas Jaruševiče.

7. kp. Worcester, Mass.: 
Čiginskas.

8 kp. Cambrigde, Mass.: 
Vaisiauskas, B. Jakutis ir 
.Jakavičius.

22 kp. Brighton, Mass.:
Malukas. J. Dimaitė, V. Širka, 
A. Baužinskas, P. Pocius.

M 24 kp. W. Lynn, Mass.: L.
, • a’ i>..... i: ..

A.

A.
VI.

J.

Borisas ir V. Brodis.
Pirmiausia apkalbėta ar rei

kalinga steigti apskritis, visi 
vienbalsiai pritarė.

Nutarta steigti apskritis ir 
išrinkta posėdžių vedimui val
dyba: A. Čiginskas - pirm..
A. F. Kneižis - rašt.. J. Mar- 
kelionis - marš.

Pirmiausia pirm. A. Čigins
kas paklausė gal kas iš atsto-

dirka vice-pirm., V. Brodis 
rašt.; J. Dimaitė ižd., A Bau- 
žinskas ir A. Vaisiauskas iždo 
globėjais, J. E. Karosas ir A. 
F. Kneižis - organizatoriai.

įnešimai.
7 kp. AVorcester, Mass.

1) Kad organizatoriai 
kvietus su prakalbomis 
žiuotų be atsisakymo.

Trumpai apkalbėjus, 
likta tas įnešimas.

Nutarimai.
Nutarta, jei organizatoriams 

nebus svarbių kliūčių, kad jie 
pasistengtų į kiekvieną vietą 
nuvažiuoti su prakalbomis, 
kur bus prašomi.

Nutarta, kad apskričio val
dyba, sulig nuožiūros, apmo
kėtų iš apskričio iždo organi
zatoriams kelionės lėšas va
žiuojant į tokias vietas, kur 
nėra kuopų arba kur kuopos 
silpnai stovi ir negali iš savo 
iždo apmokėti.

A. Vaisiauskas ineša, kad 
apskritis apmokėtų ir kitiems 
kalbėtojams.

Nutarta tą dalyką palikti 
apskričio valdybai, jeigu ši 
matys reikalą, bus apmoka
ma, bet apie tai iš anksto turi 
kuopos pranešti apskričio val
dybai.

Apskritis pageidauja, 
kiekviena kuopa turėtų 
organizatorius.

Taipgi suvažiavusieji
gatai inešė pageidavimą, kad 
Centro valdyba ant visų laiš
kų veikiai atsakytų.

Nutarta reikalauti, kad ap
skričio įnešimai būtų pripa
žinti Seime ir svarstomi.

Pageidaujama, kad infor
macijų biurai būtų garsinami

pa- 
va-

pa-

kad

savo

dele-

rastas gyvuftias. 8 d. liepos tu
rėjo mėnesinį susirinkimą tuoj 
po pamaldą bažnytinėje sve
tainėje, nors tą dieną buvo 
šiltoka, nariai pasirodė neap
sakomai gyvi, visųpirma po 
skaitymo protokolo išdavė ra
portą atstovai iš apskričio su
sivažiavimo 1-mą d. liep. Iš 
raportą pasirodė, kad Chica
gos LDS. apskritys ir-gi nema
žai darbuojasi. Tik tiek reikia 
pastebėti, kad apskritys per
daug kišasi į kuopų veikimus 
kaip pasirodė iš atstovų rapor
tų. Tai tiesiog užsipulta ant 
20-tos kuopos už tąi, kad 20-ta 
kuopa sumaniusi į šįmetinį Są
jungos seimą keletą naujų su
manymų ir kitiems kaipo pri
tarimą išreiškė, kad būtų į- 
vykdinta nusivežė į apskričio 
susirinkimą. Tai apskritys pa
norėjo, kad tuos mūsų suma
nymus perdirbt savaip, bet 
šios kuopos atstovai neleido to 
daryti dėlto, kad tai yra kuo- 
.pos sumanymai dėl pagerinimo 
Sąjungos ir atstovai neturi tie
sos jų niekam pavest. Tas tik 
dėlto buvo paaiškinta ant ap
skričio susirinkimo, kad ir ki
tos čionykštės kuopos paduotų 
seimui glėbius savų sumany
mų. Tai nekurie apskričio at
stovai išsireiškė būk 20-ta kuo
pa norinti pasididžiuot pasiro
dydama ką jinai veikia. Po to 
kalbėtasi apie LDS. apskričio 

i viešą išvažiavimą, kuris įvyks 
miške. Nu- 
trumpą aje 
Toliaus už
kas link p. 

prakalbų 
Komisi- 
kad jau

vų turi sutaisę dienotvarkę. P. bent vieną syki Į mėnesį.
J. Karosas perskaitė nustatv 
tą dienotvarkę ir visi priėmė. 

Įsteigimas Apskričio.
Vardas apskrff-iui vienbal

siai nuskirtas “Naujosios An
glijos L. D. S. Apskritis.”

Sutvarkymas apskričio.
Kalba J. E. Karosas ir kiti, 

kad į apskritį ineitų šios val
stijos: Massachusetts, New- 
Hamsliire, Maine, Vermont 
ir Road Tsland.

Vienbalsiai priimta ir nutar
ta kreiptis laiškais į visas kuo
pas kad prisidėtų prie šio ap
skričio.

Sutvarkymo darbas pavesta 
atlikti būsiančiai apskričio 
valdybai prigelbstint Centrui. 

Apskričio iždas. 
V. Kudirka ineša, 
būdu negalėsime 
be apskričio

kad 
ap- 

iždo. Į- 
prasidėjo

išrasti būdą, kad
apskričo iždas nevargintų kuo
pų.

P. V. Kudirka ineša, kad 
iš tų 5c. kurie pasilieka kuo
poje nuo mėnesinių mokesčių 
skirti nuo nario po 2c. į metus. 
" P. A. Vaisiauskas, kad ap
skričio iždą palikti 
riai.

P. M. Kubilius, 
mėnesinių mokesčių 
tą 5c. kurie pasilieka kuopos 

de būtų mokama į apskričio 
iždą nuo nario po 5c. į metus.

Apkalba plačiai visi ir pri
eita prie balsavimo.

Kadangi buvo du įnešimai: 
2c. ir 5c. i metus, tai kad bū- 
tą mokama po 2c. 1 balsas, kad 
į apskričio iždą būtą mokamai 
nuo nario po 5c. į metus 16 
balsų.

Tai didžiuma balsą nutar
ta, kad kuopos iš savo kasos 
skirtų į apskričio iždą nuo 
nario po 5c. į metus.

Nutarta kad visos kuopos 
sumokėtų į apskričio iždą už 
1917 ir 1918 m. Sausio mėne
syje arba ne vėliaus kaip iki 
Balandžio 1 d. 1918.

Valdybos rinkimas.
Valdyba nutarta rinkti vie

šu balsavimu prasišalinus kan
didatams.

Į apskričio valdybą ineis; 
vpirmininkas, jo pagelbininkas,

liuosno-

kad nuo 
arba nuo

raštininkas, iždininkas, du 
iždo globėjai ir du organizato
riai. ' .j

Į apskričio valdybą inėjo se
kančios ypatos:

A Čiginskas pirm., V. Ku-

Išrinktas nuo apskričio at
stovas Į Seimą J. E. Karosas. 

22 kp. Brighton, Mass.
1) įneša, kad apskritis iš

neštų pageidavimą, kad or
gane “Darbininke” būtų ven 
giama ypatiškų ginčų.

Kalba J. E. Karosas, A. 
Vaisiauskas, V. Kudirka ir ki- 
ki.

Išreikšta pageidavimas, kad 
“Darb.” redakcija ypatiš- 
kiems ginčams kuomažiausia 
vietos pavestų.

M. Kubilius ineša. kad į 
apskričio dvasiškus vadovus 
būtų pakviestas kun. T. Žilin
skas.
įnešimas vienbalsiai priimtas 

ir pakvietimui ingalioti J. E. 
Karosas ir A. F. Kneižis.

įneša, kad suvažiavusieji 
atstovai padarytų pradžią ap
skričio iždui.

Tuojaus bematant sumesta 
$10.00 į apskričio iždą.

Išneštas pageidavimas, kad 
Centras ir kuopų raštininkai 
ragintų neužsimokėjusius na
rius, veikiai užsimokėti pri
gulinčius mokesčius.

Pakeltas svarbus klausimas, 
kad L. I). S. užsiimtų organi
zavimu amatininkų - darbinin
kų.

ATienbalsiai priimta ir pri
pažinta svarbu. Pageidauja
ma, kad busiantis Seimas iš
rištų galutinai ir sutvarkytų 
taip, kad L. D. S. be didelių 
išlaidų galėtų tą darbą varyti 
pirmyn.

L. D. S. ir teismas.
Susivažiavimas apkalbėjo 

L. D. S. teismą.
Po apkalbėjimų išnešta re

zoliucija, kuri tilps atskirai 
nuo protokolo ir išreikšta pa
sitikėjimas L. D. S. Centro 
valdybai.

Nutarta laikyti apskričio 
susivažiavimus du sykiu į me
tus.

Metinis susivažiavimas skai
tysis Birželio mėnesyje ir tuo
met bus renkama apskričio 
valdyba.

Kitam apskričio susivažiavi
mui vieta didžiuma balsą nu
tarta AVorcester, Mass.

Susivažiavimas uždarytas 
Įsu malda 5:25 vai. vakare.

Susivažiavimo
Vedėjas A čiginskas, 
Rašt. A. F. Kneižis.
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CHICAGO, ILL.

viešą išvažiavimą, kuris įvyl 
5 d. rug. Jefferson 
tarta sutaisyt nors 
indomu programą, 
klausta komisijos 
K. Česnulevičiaus 
būsiančių 11 d. liep. 
jos nariai paaiškino, 
viskas gatava tik reikia laukti 
tos dienos. Toliaus kįla suma
nymas, kad yra reikalas ko- 
kiuo nors būdu kalbėtojui p. 
K. Česnulevičiui suteikti kokią 
paramą kaipo moksleiviui už 
jo pasišventimą darbininkų 
reikalams. O kadangi mūsų 
kuopos iždas menkas tai duo
tas sumanymas, kad nariai 
sumestų kiek keno išgalė. Vi
si tam pritarė ir tuojau ant 
vietos sudėjo $10.00. Čia au
kavusių vardai: A. Repšys 
$1.25, A. Nausieda $1.25, A. 
Gerdžiūnas $1.00, J. Karasaus- 
kas $1.25. A. Gerdžus 50c., Pr. 
Valaitis $1.00. J. Įjebežinskas 
$1.25, kun. F. Kudirka $1.25 ir 
M. Mažeika $1.25.

Korespondentas.

NEWARK, N. J.
LDS. 14-os kp. pusmetinis su

sirinkimas įvyks 13 d. liepos 
pėtnyčioje 7:30 vai. vak. Mel
džiame visi] narių atsilankyti, 
nes daug yra svarbių reikalų 
neužbaigtų nuo praeito susi
rinkimo, ypatingai komisija 
turi atsilankyti. Žinote , kad 
vos dvi dienos teliko iki 2-ro 
LDS. Seimo, tai-gi gerai turi
me susitvarkyti ir dar kartą 
meldžiu koskaitlingiausia susi
rinkti, nes į seimą savo kuo
pos atstovams, turėsime pasi
rūpinti inteikti naudingų su
manymų, o ne nusiųsti tuščio
mis rankomis.

Kalėtos narių yra užsiliku- 
sios mokestys už keletą mėne
sių, tai-gi ant šio susirinkime) 
būtinai ateikite užsimokėti, 
kad ant seimo nebūtume su
spenduotais.

14-os kp. valdyba.

CHICAGO, ILL.
Kaip tik sužinojome, kad 

atvažiuos p. K. Sčesnulevičius, 
tai tuojaus pradėjome rengties 
jį pasitikti. Su nekantrumu 
laukėme tos dienos, laukėme 
atvažiuojant to naujo ' darbi
ninką reikalą gynėjo, priete- 
liaus ir užtarytojaus. Tą die
ną labai skaitlingas žmonią 
darbininką buris susirinko Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėn. 
Bet ir neąpsiriko. Mim

Baigdamas kalbėti, paaiš
kino ir apie socijalistas, bet 
labai teisingai. Jiems tas ne
patiko ir keletas tuojaus bė- 
go iš svetainės, nekurie net 
ir kepures sodinėse užsimiršo. 
Taipgi pertraukose dar buvo 
pijanu skambinimai, deklema- 

kurias atliko mažos 
ir vaikučiai. H» u

A J. Žvirblis.

ei jos, 
mergaitės

Liepos 1 d. katalikai pakvie
tė Fitchburg’o, Mass. socialis
tus stoti į debatus. Tema pa
skirta “Socializmo įvykdini
mas pagerintą darbininkų bū
vį.”

Afirmatyvis buvo socialistas 
J. Neviackas iš Worcester, 
Mass. — gi negatyviu Al. M. 
Račkus, Lovolos Universiteto 
studentas iš Chicago, Dl.

Į šiuos debatus suvažiavo 
daug socialistų iš AA’oraester, 
Gardner, West Fitchburg ir 
Fitchburg. Svetainė buvo pri
kimšta. Socialistai pradėjo 
kelti trukšmą ir pareikalavo, 
kad debatų vedėju būtų socia
listas. Katalikai sutiko ir de
batų vedėju išrinko tūlą socia
listą iš AVorcester, Mass. Nors 
jis pasižadėjo būti bešališku, 
vienok savo žodžio neišlaikė. 
Net du kartu jis stengėsi p. 
Račkų sukompromituoti, f-*

Tvarka buvo nustatyta toki: 
socialistas kalba 30 m. ir kata
likas kalba 30 min. Socialistas 
15 min. ir katalikas kalba 15 
m. Socialistas 5 min. ir kata
likas 5 m.

Kalba Jįeviackas. Kalbėjo 27 
min. Visųpirma iškeikė kuni
gus ir iškoneveikė popiežių. 
Papliovojęs ant Katalikų Ba
žnyčios, griebėsi keikti carą. 
Išvadino carą šėtonu ir tam 
panašiai. Norėdamas pasiro
dyti “didvyriu” ir kad jis ne
sibijo net valdžios, pradėjo už
sipuldinėti ant Suv. Valstijų 
valdžios.

.. .Paskui vėl įsikando kuni
gus. Išliejo visą savo tulžį ant 
kardinolo O’Connell, praloto 
Antanavičiaus, kun. F. Kemė
šio, kun. Dr. Maliausko. kun. 
J. Tumo, kun. Olšausko, vyčių 
ir tt. Visa jo kalba tai buvo 
šmeižtų ir melų marmalienė. 
Ponams cieilikams tos jo ble
vyzgos patiko ir plojo ranko
mis beveik po kiekvienam sa
kiniui. Antgalo jau netekęs 
medžiagos pradėjo pasakoti 
pasaką apie musę, dirvą ir ar
toją ir užbaigė ant bažnytinių 
dešimtukų, krikštų. Tai-gi 
kaip matoma Neviackas visiš
kai nesilaikė temos ir nieko 
neprįrodė, kad “socializmo į- 
vykdinimas pagerintų darbi
ninkų padėjimą.”

Kalba p. Račkus 33 m. Vi
sųpirma atkreipė publikos do- 
mą į tai, kad j® oponentas Ne
viackas,

šelpia pavargėlius ir t.t. Ant 
galo p. Račkus pasakė štai ką: 
“Nesirūpinkite ponai socija
listai, mes katalikai nepilsi
me savo centus į socijalistų va
dų kišenius, mes sunaudosime 
savo kruvinai uždirbtus pini
gus prakilniems dalykams.” 
(Delnų plojimas). Laikyda
masis temos, p. Račkus pripa
žino, kad šiandieninis surėdy
mas yra netikęs dėlto, kad 
milijonai darbininkų kenčia 
skurdą — gi saujalė kapitalis
tų lėbauja, turtuose pasinėrę 
ir turi tokią šunišką širdį, kad 
neatsižvelgia ant vargi] — bė
dų darbininkų, bet dar išnau
doja juos visokiais būdais ir 
skriaudžia. Nurodė, kad ta
me yra kalta bedievybė ir tru
kumas doros. Kapitalistas 
netiki į Dievą, į pomirtinį gy
venimą, nepripažįsta Kristaus 
mokslo, kurs pasmerkia pris
paudėjus, skriaudikus ir iš- 
naudotojus. Kapitalistai ga
rbina tik dolerį ir todėl neturi 
artimo meilės. Jei kapitalis
tai pildytų Kristaus mokslą, 
tai jie negalėtų būti išnaudo
tojais. Taigi darbininko bū
vį gali pagerinti tik krikščio
nijos prakilnūs idealai, o ne 
socijalizmas su savo bedievybe 

mokslu. Antgalo

jimo, bet rimtu ir organiza- 
tyviu būdu. Su p. Račkaus ar
gumentais publika sutiko, kas 
liudijo gausus delnų plojimas, 
tik sufanatizuotiems socialis
tams tas baisiai nepatiko. 
Tuoj keliolika socialistų pra
dėjo šaukti ir nuo sėdynių šo
kinėti, — gi “debatų” vedėjas 
socialstų “paklusni asaba” 
kumščias sugniaužęs iš visos 
gerklės rėkė: “meluoji, Rač- 
kau, kriminališkąs šmeižtas, 
prirodyk, prirodęk!” Galuti
nai; kada publika nusimalšino, 
p. Račkus išeitavo Karolio 
Marce’o, Fredericko Engelso ir 
Augusto Bobelio, socialistų au
toritetų žodžius ir jų pačių 
raštais prirodė socializmo mo
kslo klaidas, kurios atneštu 
■ik skurdą darbininkų luomui. 
Nurodęs, kad pateisinime va
gystės, sumindžiojime mora
lybės bei paleistuvystėje, — 
kurios pasekmė yra įvairios li
gos bei šaltinis visokių bėdų. 
—- tad tame negali būt žmoni
jai palaimos.

Kalba vėl J. Neviackas perk, nedoru
p. Račkus davė Neviackui 6 

P- klausimus ir reikalavo kad jis 
X,‘via- atsakytų:

Šiuo atveju jis nieko Į 
atsispirti prieš 

argumentus. ?“ 
prikaišiojo Kopernin- Į

kaipo afirmatyvis 
turėti] prirodyti, kari “socia
lizmo įvykdinimas pagerintu 
darbininkų padėjimą,” bet jis 
to neprirodė ir vien tik mela
gingai šmeižė katalikus bei 
veikėjus tautos dirvoje. Priro- 
dė aiškiai, istoriškais faktais 
pasiremdamas, kaip Katalikų 
Bažnyčia davė pradžią Euro
pos civilizacijai ir kaip Kris
taus mokslo Įtekmė panaikino 
vergiją, kuri viešpatavo 
gonijos gadynėje. Kaipo 
vyzdį pri rodė Europos 
kščioniškas tautas, kurios 
stovinčios ant augšto laipsnio 
civilizacijoje, kultūroje, mok
sle ir tt. Taip-gi prirodė, kad 
pagoniškos tautos kaip Turki
ja, Chinija ir kitos toli užpa
kalyje krikščionišką tautą yra 
pasilikusios civilizacijoje, ap- 
švietoje ir kultūroje; prirodė 
kad Makomedoniškoje Turki
joje ir šiandie despotizmas, net 
moterų vergija viešpatauja 
Nurodė, kad stipriausiu pama
tu pasaulio civilizacijos yra 
dora ir dešimts Dievo prisaky
mą, t. y. prisakymai “nevogk, 
neužmušk, nesvėtimoteriauk ir 
nedaryk skriaudos artymui,” 
nes vagystė, paleistuvystė, 
kraujo praliejimas ir tt. nega
li suteikti darbininkų luomui 
laimės. Čia tuoj dokumenta- 
liškai prirodė kaip socializmas 
naikina dorą, pateisina vagys
tę, skleidžia idėjas laisvosios 
meilės, sėja neapykantos sėklą 
ir savo obalsiu turi “lai gyvuo
ja kruvinoji revoliucija,” kuri 
yra ne kas kitas kaip tik žmog
žudystė. Nurodė būdus kaip 
galima iškovoti darbiai ams 

 

geresnį būvį be kraujo\pr-lie-
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LDS. 20 kuopoj yra nepap-

15 min.
negalėjo 
Račkaus 
ckas tik 
ką, kalbėjo apie inkviziciją, 
apie kurią kaip pasirodė jis 
nieko nežinojo, paskui norė
jo ką tai pasakyti apie Italiją, 
būk ji yra krikščioniška, bet 
iš to išėjo tik nonsensas ir net 
patis socijalistai nesuprato ką 
jų vadas Neviackas norėjo pa
sakyti. Paskui smarkiu bal
su sušuko: “Kas Lietuvai a- 
tidarė akis, ar ne krikščioni
ja? Ar ne kryžiokai popie
žiaus pasiųsti?” Žmonės pra
dėjo juokties ir ploti delnais. 
Matydamas, kad publika juo
kiasi iš jo, pradėjo klausti 
publikos kas tai yra socijaliz
mas. (Čia pasirodė, kad Ne
viackas nemoka debatuoti. 
Klausimus galima užduoti tik 
oponentui su kuriuo debatuo.ja, 
o ne publikai.) Pasakęs soci
jalizmo definiciją, kad “soci
jalizmas tai yra mokslas apie 
“teisingą” padalinimą turtų 
ant žemės,” daugiau nieko a- 
pie socijalizmą nepasakė ir su
lyg temos nieko neprirodinė- 
jo, kad “socijalizmo įvykdi
nimas pagerinti] darbininkų 
padėjimą,” bet vėl įsikando 
katalikus. Visus kunigus iš
vadino paleistuviais, prilygi
no prie turkų, kurie gyvena 
su penkiom pačiom ir t.t. Pra
dėjo kalbėti apie prabaščių 
pilvus ir apie vyčių miliciją. 
(Socijalistai trukšmingai plo
ja). Čia jis pradėjo vartoti to
kių šlykščių išsireiškimų, kad 
moteris pradėjo murmėti ir 
protestuoti. Taigi pasirodė, 
kad J. Neviackas turi labai ne
švarią palaidą bumą.

Toliaus kunigus išvadino 
vagimis, ypatingai šmeižė 
kun. Olšauską sakydamas, kad 
jis yra vagis, pavogė visą va
goną makaronų. Bet juokin
giausia, kaip po akių Neviac
kas pradėjo meluoti, sakyda
mas, kad popiežius yra kapi
talistas ir Ryme turįs 900 pri- 
vatišką kambarių. Kuomet 
p. Račkus ir kiti protaujantieji 
pradėjo juokties iš p. Neviac- 
ko ignorancijos, tai jis prisi
pažino, kad nežinąs tikrai 
kiek popiežius turi kambarių. 
Antgalo Neviackas pradėjo 
plūsti ant Biblijos (socijalistai 
ploja), uždavė klausimą ar 
geras yra šio pasaulio surėdy
mas, ar teisingai yra padalin
ti turtai, iškoliojo ir atsisėdo.

Kalba p. Račkus 15 min. 
Jis apologetiškai nurodė, kur 
surinktieji iš viso pasaulio ka
taliką skatikai dėl popiežiaus 
yra sunaudojami. Popiežius 
nėra kapitalistu dėlto, kad jis 
jokia pramone neužsiima ir po 
jo mirties Vatikano turtai pa
lieka kito popiežiaus priežiū
rai. Iš suaukuotą pinigą, to
ji milžiniška ir stipriausia or
ganizacija, Kataliką Bažny
čia, nžlaiko misijas, savo pa
siuntinius, apaštališkus dele
gatus įvairiose viešpatijose,

' J

f
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1 klausimas: .Jei socijalistų 
žymiausi vadai kovoja su ka-. 
pitalistais ir išnaudotojais, tai 
kodėl Augustas Bebelis tapo 
kapitalistu ir mirdamas paliko 
savo turtus, ne darbininkams, 
iš kurių susikrovė pusę milijo
no markių, bet paliko juos sa
vo įpėdiniui? Kodėl Lassal’- 
is, Singer’is ir daugel kitų 
žymių socijalistų vadų tapo 
kapitalistais, jug išpradžių 
pinu pradėsiant vadovauti so
cijalistams, jie buvo vargšai 
neturtingi.

2 klausimas: Jei socijalistų 
vadai yra nevedmainiai, tai 
kodėl Kapsukas. Vidikas, Pru- 
seika, Grigaitis bei kiti soci
jalistų vadai riejasi tarp sa
vęs? Jug jų turėtų būti vie
nodas tikslas.

3 klausimas: Ar Gegužis 
dvasioje yra socijalistų ir ar 
jis netapo kapitalistu? Ar ne 
žmonės savo centais pastatė 
jam palovių So. Bostone? Ko
dėl Gegužis neatiduoda to na
mo socijalistų partijai? Argi 
neapsimoka būti socijalistų 
vadu, klaidinti žmones, dum
ti jiems akis ir tinginiauda
mas misti iš nesusipratusių 
žmonių prakaito (Socijalistai 
kelia trukšmą).

4 klausimas: Katalikai neto
leruoja tų kunigų, kurie išei
na į kunigus ne iš pašaukimo, 
bet dėl dolerio ir vyskupas su
spenduoja tuos kunigus, kurie 
piktina žmones. Bet socijali
stai turi savo kunigužį Mockų, 
jį gerbia, jam oficialiai ren
gia maršrutus - gi jis yra ži
nomas išnaudotojas, apgavi
kas, kurs skriaudė nekaltus 
tamsius žmonelius pardavinė
damas po $25 aitvarus. Jis 
yra blevyzgotojas ir beprotis, 
o socijalistai jį gerbia ir skai
to jį savo kunigužiu.

5 klausimas: Kadangi opo 
nentas katalikų mokyklas va
dina šnipinėjimo įstaigomis,A. 
Montvidas katalikų universite
tus vadina tamsybės urvais, 
tai kodėl socijalistų vadai 
glaudžiasi prie katalikų jei 
katalikai yra jau tokie negeri? 
Motvydas mokinosi medicinos 
Lovolos Universitete, kuris v- 
ra Jėzuitą įstaiga? Gal kad 
iš kataliką universiteto pasi
semti savo smegenynui tamsy
bės! Jei taip, tai socijalis
tų vadai turi būti arba di
džiausi tamsūnai, arba bepro
čiai, nes iš tamsybės urvo pa
sisemti šviesos mokslo negali
ma

6 klausimas: Ląisvoji meilė, 
kurios mokina socijalizmas, 
yra tai atvira paleistuvystė. 
Ka* seka socijalizmo mokslą ir 
pateisina laisvąją meilę, — y- 
ra paleistuvis, paleistuvė. Pro
stitucija pagimdo įvairias 
bjaurias ligas, be to naikina 
žmonią kūno bei proto jėgas. 
Tad ar paleistuvystėje gali bū-

.i progresas ir civilizacija?
Neviackas užima vietą ir 

paskutinį kartą kdlba per 6 
min. Į pastatytus klausimus 
neatsakė, matyt, kad negalė
jo atsakyti, tik plūdosi ir 
plūdosi. Savo oponentą p. 
Račkų išvadino mužiku, kle
rikalu, kun. Kemėšio mokiniu, 
kun. Dr. Maliausko bernu ir 
t.t. Rimtesnieji žmonės ste
bėjosi, kad Neviackas nemo
ka net debatuoti ir nesilaiko 
net parlamentarinių taisyklių. 
Antgalo pakeikęs dar kunigus 
ir nusijausdamas, kad p. Rač
kus suvarė socijajistus į ožio 
ragą, štai ką jis pasakė: 
“Čia Fitchburge tai mes sto
jome su Račkum į debatus. Jis 
žada šiandie debatuoti su soci- 
jalistais ir AVorcestervje, bet 
Worcesteryj mes socijalistai 
su juo į debatus nestosime ir 
jį ignoruojame.” Ką tai rei
škia? Nagi pasirodo, kad p. 
Neviackas bei kiti socijalistai 
gavę nuo p. Račkaus į kailį 
Fitchburge, jau AVorcesteryje 
bijosi su juo stoti į debatus.

Paskutinė p. Račkaus kal
ba kuri tęsėsi per 7 minutes. 
Savo galutinoje kalboje p. Ra
čkus nurodė, kad oponentas 
vadovaujasi vien tik keiksmais 
bei blevyzgomis, gi keiksmai 

(bei šmeižtai tai nėra moksliš- 
jki argumentai. Blevyzgoti 
įgali pataikinti bile koks gatvi
nis valkata arba girtuoklėlis. 
Toliaus nurodė, kad socijali
zmui įvykus darbininkui būvis 

į negalės pagerėti dėlto, kad 
socijalizmas yra pamatuotas 
ant materijalizmo pamatų. Ai
škiai išrodė 
šią taktiką, jų melu 
žtus, 
mą.
tome, 
delno išrodė socijalizmo nepra- 
ktiškumą ir net kenksmingu 
mą darbininkams — gi socija
listų “vadas” Neviackas ne 
tik, kad neprirodė socijaliz
mo naudingumą, bet net ne

įgalėjo apginti socijalizmo pri
ncipų, kuriuos p. Račkus už- 
atakavo.

Balsavimas. Kuomet priė
jo prie balsavimo, tuomet sve
tainėje pasidarė tikra betvar
kė, mat 
numanė, 
viršus.
“vedėjas
kas tiems, kurie pripažįsta, 
kad p. Neviackas laimėjo. Iš 
apie 200 publikos pakėlė ran
kas 69, 
skaitė 
ranki.
reikalavo, 
jas prasišalintų kaipo vienpu
siškas žmogus ir nesilaikantis 
bešališkumo, ir kad balsavi
mas būtų slaptas, tai socija
listai sugniaužę kumštis pra
dėjo rėkti trypti ir pakėlė di
džiausi lermą. Katalikai bū
dami džentelmoniškesni nusi
leido, katalikai mat netiki į 
kumštine jėgą, bet į apšvietą. 
Paskui tas debatų “vedėjas” 
leidžia per balsus kad publi
ka pavelytų jam kritikuoti p. 
Račkų ir išrėžti socijalistišką 
spyčių. Publikoje daug rei
kalauja kad “vedėjas” leis
tų per balsus kas balsuoja už 
p. Račkų. Bet storžieviai so
cijalistai pakėlė tokį trukšmą, 
manėme, kad svetainė plyš. 
Taigi visiems žinoma kad 
prie teisėto balsavimo socijali
stai neprileido ir prie rezulta
to neprieita nors aišku' vi
siems, ka'd p. Račkus debatus 
laimėjo, nes laikėsi temos ir 
prirodė dokumentališkais fak
tais. Antgalo debatų “vedė
jas” nieko nesiklausęs pradėjo 
sakyti kokį tai spyčią, bet 
suprasti negalima buvo dėlto, 
kad žmonės ūžė kaip bitės ir 
spjaudydami skirstėsi, tik ci
cilikai begėdiškai apspitę p. 
Bačką kabinėjosi prie jo. Jie 
grasino jam sumušimu už dis
kreditavimą Socijalizmo. Juo- 
Įdašimčiai taip nepasielgtą 
kaip tuomet Fitchburge tūli 
fanatikai elgėsi

Ponui Račkui apleidus sve
tainę, aš dar pasilikau pati- 
rinėti žmonią ūpo. Visi “Ša- 

Į kininkai” susipietę apie Ne- 
viacką tarėsi ką daryti. • t ♦* 

“D-ko” Reporteris.

socijalistų netiku- 
jų šmei- 

jų fanatizmą ir tamsu- 
Taigi iš šių debatų ma- 
kad p. Račkus kaip ant

Neviacko šalininkai 
kad bus p. Račkaus 
Visupirmu, debatų 

” liepė pakelti ran- 
kurie

nors socijalistai
78. Daug kėlė
Kuomet katalikai pa- 

kad debatų vedė-

su
nki

J
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Vietines žinios Kas girdėti lietuvių kolonijose.
Laimėjo streikų,. Utarninko 

rytų Bostono kotelių veiteriai 
buvo sustreikavę. O dabar 
visi koteliai svečių pilni, nes 
“Eikš” turi čia suvažiavimų. 
Jų suvažiavo 15.000. Hoteliai, 
negalėdami jiems patarnauti 
turi didžius nuostolius. Todėl 
savininkai kuogreičiausia pa
sirūpino susitaikinti. Ir susi
taikė tą pačią dieną. Turėjo 
išpildyti visus veiterių reika
lavimus. Turėjo pripažinti u- 
nijų, duoti vieną dieną savai
tėje liuosą ir užmokėti už ją. 
Kiti buvo smulkesni reikalavi
mai. Streiko dieną svečiai ne
galėdami gauti patarnavimų, 
patys ėjo i virtuves ir nešėsi 
valgius ant stalo. O svečiai 
vyrai patarnavo moterims.

Daktaras P. Jakimavičius su 
savo žmona iš pošliūbinės ke
lionės jau sugrįžo Į So. Bosto
ną. Jaunavedžiams kelionė 
labai pavyko. Daktaras su 
nauja energija grįžta prie sa
vo praktikos.

Prie Cooper gatvės Bostone, 
tūlas lietuvis vaikinas Petras 
iškėlė savo varduvių dienoje 
balių. Parsivežė bačkutę a- 
laus, kelis “džiagus” arielkos 
ir pasikvietęs svečius pradėjo 
ūžti. Visiems svečiams labai 
linksma pasidarė ir kad savo 
mintyje užlaikyti, viens kitam 
kaktas raižyti pradėjo ir paa
kius lyginti. Trukšmui suki
lus, muzikantai į kitą stubą 
persikraustė ir visa linksmoji 
kompanija turėjo išsiskirstyti 
namo.

Taip lietuviško Petruko var
duvės, užsibaigė, nelaimingai, 
bet užtai labai trukšmingai.

Kitas Petras.
4
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Šv. Kazimiero Rymo Katali
kų draugija laikė savo pusme
tinį susirinkimą liepos 8 dieną 
šv. Petro parapijos salėje. 
Tarp kitų draugiją paliečian
čių reikalų, buvo svarstoma 
ir Šv. Petro parapijos vaikų 
mokinimo klausimas. Dauge
lis narių pasirodė vaikų moki
nimui priešingi ir nenorėjo jo
kios aukos tam reikalui pa
skirti. Kiti darodinėjo. kad 
vaikų mokinimas lietuvių kal
bos vasaros laiku yra labai 
svarbus reikalas ir patarė 
draugjiai to reikalo neapleisti. 
Po ilgi] ir trukšmingų ginčų 
draugija vaikų mokinimo rei
kalams paskyrė

Labai gaila, 
ūkiškų draugjų nariai prieši- į 
naši tokiems reikalams, 
ypač privalėtų būti katalikiš-1 
kų draugijų remiami ir kelia
mi.

MONTELLO, MASS.
Nedėlios vakare įvyko Mote

rų Progresyvių Sąjungos mass- 
initingas. Tenai buvo kalba
ma apie karę ir pasipriešinimą 
prieš ją, pagal socialistų mo
kslo. Bet radosi tokių, ku
rios išreiškė nuomonę, kad da
bar kada šalis paskelbė karę, 
tai ne laikas apie pasipriešini
mą kalbėti.

Po to buvo kalbama apie ne
žmonišką maisto pabrangimą. 
Išrinkta komisija vesti kovą 
prieš augštas kainas. Į komi
siją buvo tarpe progresyvių 
moterėlių išrinkta ir viena ka
talikė mergaitė, kuri dar ne
va yra narė Moterį] Sąjungos.

Subatos vakare Tautiško Na
mo dr-ja laikė pikniką savo 
darže. Žmonių prisirinko ga
na daug pasilinksminti ir pa
šokti. Pelno dr-jai atliko apie 
$40.00.

P-lė Jessie čalikaitė išvažia
vo ant savaitės vakacijos į 
Nantasket.

Vietinis Jonas J. Ramanaus
kas buvo So. Bostone nedėlios 
vakare ir laikė prakalbą apie 
“Socializmą.” Ant tų pra
kalbų buvo nuvažiavęs ir kitas 
vietinis lietuvis, Jokūbas Sa- 
ladonis.

Maximo Couble žmona Liud- 
visė šiomis dienomis susilaukė 
sūnaus. .Jiedu abudu yra tar
pe uoliausių veikėjų katalikiš
kos jaunuomenės tarpe.

Panedėlyje čia prasidės va
sariniai kursai dėl lietuvių vai
kų. Vaikeliai bus mokinami 
lietuvi] gramatikos, historijos 
ir katekizmo keturias dienas į 
savaite: panedėliais, utarnin- 

jkais, ketvergais ir pėtnyčiomis 
nuo 9 iki 11 valandos ryte. Mo- 

jkytojumi bus moksleivis Jonas 
J. Ramanauskas. Pagelbinin- 
kai bus keletas moksleivių iš 
vietinės moksleivių kuopos.

Kursai bus vedami parapiji
nėje svetainėje ir tęsis per vi
sos vasaros laiką iki pabaigai 
rugpiučio.

pirmos tokios įspūdingos ir in- 
tikinančios prakalbos tarpe 
šio miestelio lietuvių. Aiškiai 
išklojo Bažnyčios nuopelnus ir 
socijalizmo niekingumą.

Rep.

DETROIT, MICH.
Svečiuose.

Kaikukie clevelandiečiai 
vasarų išvažinėjo į kitas 
” s. Keletas Vyčių iš-

Jonas Keras.

SU

I-
*y-

vienas iš uoliausių veikėjų vy
tis. Ponas J. Miliauskas turė
damas laiko pasiryžo dėl atil
sio nuo intempto veikimo ir 
sykiu dėl pažinimo mokslo, o 
rasi progai pasitaikius ir radi
mo geresnio užsiėmimo, pava
žinėti po Ameriką. Kaip šiuos 
žodžius rašančiam pranešė at
virute, tai jau 26 d. birž. m. 
aplęido Binghamtoną, N. Y. 
kad važiuoti į Buffalo- Bet 
regis sumanė maršrutą, nes 
jau 27 d. birž. m. iš Detroit’o, 
Mich. išsiuntė atvirutę su pa
sveikinimu. Ponas J. Miliaus
kas, ant kiek jį pažinojau, 
anksčiau iš laiškų, o dabar y- 
patiškai, yra prakilnus, doras 
ir protaujantis vyras. Nerūko 
tabako, negeria svaiginančių 
gėrimų; ir nors yra kilęs iš ba
jorijos — Besididžiuoja tuomi. 
ir kaipo protaujantis, nema
no, kaip mulkiai sanprotauja, 
kad lietuvis negali būti bajo
ru.. . Gi jis yra karštu tėvy
nainiu Lietuvos. B* i >

Korespondentas.

ST. LOUIS, MO.
Susitvėrė Vyčių kuopa.
Daugumui žinoma, gyva

vusi čia “Žiburėlio” dramos 
ir dainų dr-ja. Ji nutarė 
prisidėti prie Liet. Vyčių orga
nizacijos. Birželio 19 d. bu
vo nepaprastas susirinkimas, 
kur ir nutarta galutinai prisi
dėti, 
nariai mokėdavo po 5c. 
bar-gi į Vyčių kuopą reikės 
mokėti po 10c. Visi noriai 
sutiko ir tuoj susirašė ir užsi
mokėjo. Ši L. Vyčių kuopa 
bus 80-ta kuopa. Yra viltis, 
kad minėta kuopa daug ko ge
ro nuveiks. Jau “Žiburėlio” 
dr-ja daug yra nuveikusi. Y- 
ra pastačius keletą gražių vei 
kalų scenoj- Surengusi kele
tą prakalbų ir net porą prelek- 
cijų sveikatos reikaluose.

Galima tikėties daug nau
dos ir dėlto, kad visųpirmiau- 
sia susirašė gabūs veikėjai, lo
šėjai, dainininkai ir šiaip vi
sokiam labui pasišventę. Vie
nas iš uoliausių veikėjų A. Ži
vaitis, kurs pirmiaus su savo 
žmona prisirašė ir pasižadėjo 
dar daugiau darbuoties. 
A. Živaitis 
buojasi kat. 
je. Be to 
geri lošėjai 
Ražaitis, 
Švedas, 
mokaitis.
dėlė Stankevičiūtė, 
Litmoniutė, Ona 
Liud. Živaitienė, 
tė ir keletas kitų.

Susirinkime nutarta, sut
varkius kuopos reikalus, grie- 
bties darbo. Pirmiausia nu
tarta mokintis didelį, gražų 

'veikalą, kurs būtų pastatytas 
scenoj šį rudenį.

Baigianties susirinkimui i- 
nešta, kad reikia išrinkti ke
letas narių kaipo organizato
rių Liet. Vyčių SOtos kuopos. 
Visi ant to pristojo ir išrink
ta: pp. 
Simanavičius; 
lė Litmoniutė 
kevičiutė.

Turiu dar 
panelės Adelė 
Petronėlė Litimoniutė yra 
darbščios lietuvaitės, pasišve
ntusius dirbti Liet. Kat. visuo
menės dirvoje ir tėvynės nau
dai. Minėtos lietuvaitės dar 
jaunos, nes turi tik apie 18 ar 
19 metų. Užsipelno pagyri
mo jaunos darbininkės.

Beržo Lapas.

Didžiausia Rakandą gi
Verte!

Niekur kainos negali būti 
sulygintos Bostone su 

mūsų kainomis.
\

75c. Lindėja (linoleum) 
35c. mąstąs.

$24.00 Geriausi vaikų veži
mėliai (Carriages) $16.50

$ 6.50 Geležinės lovos.......... 4.76
20.00 Bresinės lovos ...........13.86
15.00 Šaldytuvai (Refriger-

ators) ........................... 10.50
5.00 Minkštais viriais ir a-

pačia šieninkai (mat- 
resses)............................ 3.76

13.00 Ąžuolinės kamodos... 8.85 
24.00 Aks. karpetos 9X12...17.50 
14.00 Vilnonės ar valakni-

nės .................................10.96
7.50 Sulenkiami vežimėliai

vaikams ...................... 5.96
35.00 Ketvirtainės ąžuolinės

šėpos..............................26.76

Mes parodysime daugiausia ir 
pilnai pripildytus namus įvairios 
rūšies rakandais So. Bostone.

Turime šimtais visokių rakandų 
nupiginta kaina, kuriuos mes 
kiekvienam išrūdysime ir taip-gi 
jų kainas.

MES GVARANTUOJAME U* 
KIEKVIENĄ PARDUOTĄ RA
KANDĄ.

James Ellis Co

Į “Žiburėlio” dr-ją
da-

šią 
kolonijas 
važiavo į AVilkes Barre, Pa. 
ant Lietuvių dienos, kiti Į 
Niagara Falls, N. Y. ir kitas 
vietas. Mesgi sumanėme at
lankyti Detroito Vyčius, nes 
buvau gavęs užkvietimą iš 
Vyčių veikėjo p. Al. Aleksan
dravičiaus, kad 4 dieną lie
pos Detroitiečiai Vyčiai rengia 
išvažiavimą. Susitarus su 
draugais laive nuplaukėm į 
Detroit. P-as Aleksandravi
čius su džiaugsmu mus priėmė. 
Atradome svečiuos rytinių val
stijų Vyčių veikėją p. K. Mi
liauską, kuris nemažai papa
sakojo apie Vyčių veikimą 
New Yorko ir New Jersey val
stijose. 10 
vom į sodą, 
.išvažiavimas.

Jaunimas
tis, — kas bolę svaido, 
dainuoja bei žaidžia įvairiau
sius žaidimus. Gerb. Dr. Čio
pas, klerikas Keršanskas šie 
tapgi daug gyvumo pridavė, 
nes sykiu žeidė ir linksminos.

Prakalbėles pasakė p. Pa- 
šaveckis, p. K. Štaupas, p. 
Miliauskas ir p. Keršanskas.

Ant užbaigos buvo pakvies
tas pakalbėti Dr. Čiapas. Ji
sai įspūdingai pakalbėjo pri- 
vezdamas keletą faktų kokias 
keliais Vyčiai turi eiti. Jo 
kalba visiems labai patiko.

Deklemavo p-lės D. Gustai- 
čiutė, O. Yanšaičiutė, kitų 
neteko patėmyt. Galop p. Alek
sandravičius jausmngai prabi
lo į jaunimą paaiškindamas a- 
pie vargingą Lietuvos padėji
mą. Bematant į Tautos Fon
dą sumetė $20.40.

Po pietų ir programų pra
sidėjo įvairiausi žaidimai bei 
dainos. 8:30 vai. linksmi dai
nuodami grįžo namo. Visas 
būrelis atvyko į svetainę, atsi
kvėpė. šaltakošės užvalgė ir 
linksmi išsiskirstė namo, o mes 
kogreičiausia skubinome?, kad 
nesuvėlinus laivo, būrelis vy
čių mus palydėjo. Sujudo det
roitiečiai, kurie ligšiol ne kiek 
teveikė.

val. visi išvažia- 
kur buvo vyčių 

pradėjo lnksmin- 
kas

Paieškojimai
REIKALINGAS tuojau tik

rai gerai mokąs vesti didelį 
bažnytinį chorą į šv. Juozapo 
lietuvių parapiją Mahanoy Ci
ty, Pa. Algos 60 dol. ir įeigos. 
Zakristijonauti nereikia. Krei
pties :

Kun. Pr. Augustaitis, 
614 W. Mahanoy Avė.,

Mahanoy City, Pa.

Po pietų, advokatas p. Ne
vil, perstatė pratarti kelis žo
džius kun. K. Ambrozaitį, kle
bonas karštai patrijotiškais 
žodžiais trumpai nupiešė, ko 
lietuviai atvyko į šią šalį, koks 
jų buvo tikslas ir kaip jie turi 
šioje šalyje gyventi. Baigda
mas savo kalbą, kun. K. Am
brozaitis perstatė p. L. Šimutį. 
Šis jaunas mūsų tautos ąžuo
las, dėl savo tautos gatavas 
būtų galvą padėti, taigi savo 
gyvoje kalboje nupiešė dabar
tinį Lietuvos padėjimą.

Po to ėjo visos dalyvaujan
čios tautos ant tūkstantini] mi
nių akių, ant didelės tam ty
čia parengtos platformos, pa
sirodyti, taip sakant, kas ką 
gali. Pirmiau rusų choras, 
kurį vietiniai rusai buvo parsi
traukę iš Chicagos, uždaina
vo labai puikiai, ir 2 jų šoki
kai su kardais šoko jų tautiš
ką kareivišką šokį. Paskui 
iš eilės išėjo mūsų vyčiai 60 
kuopos, pirmiausiai uždaina
vo, “Ant kalno karklai.” 
šėjo geriau, negu serbų,
rijonų arba ir pačių lenkų. A- 
le kad pradėjo rėšti tautiškus 
šokius, vedami p. Šimučio, 
kuris yra vienas iš gabiausių 
jaunimo tvarkytojų ir vedėjų, 
tai plojimui nebuvo galo; ant 
galo padainavo “Lietuva tė- 

Į vyne mūsų.” Ši paskutinė la
bai nusisekė. Dar turiu pri
minti, kad visos vytės buvo 
tautiškuose rūbuose, tai buvo 
pirmos Keivanee’je merginos, 
kurios viešai svetimtaučių tar- 

jpe pasirodė tautiškuose rūbuo- 
jse; nebereikalo airių klebonas 
ir kiti žymesni, mūsų klebo
nui išsitarė, kad lietuviams 
priklausąs pirmas “praisas.”

Beje, dar užmiršau primin
ti, kad lietuviai turėjo atsive- 

j žę ant parodos senelį šedlaus- 
’kį 105 metų, klebonas persta- 
jtydamas senelį linkėjo visiems 
sulaukti 
natvės, 
į(airis) 
' kad.
sis Keivanee’s pilietis, 

jkui senelis dar uždainavo, 
“Gerkit broliukai ir aš gersiu, 
kaip reiks užmokėti aš išei
siu.” Plojimui seneliui galo 

'nebuvo- O mūsų cicilikai vi- 
I si išdūmė į girias 4 liepos, 
j gerai ir padarė, kad susipra
to, kad “monkių” ainiams ne 
vieta ten, kur visos civilizuo
tos tautos, dar ir katalikus 
viliojo-žvejojo, prižadėdami 
jiems ir nuvesti už dyką ir 
“lunch,” bet katalikai nieko 
nuo jų nereikalauja ir nedaly
vavo pas juos.

sveikiems tokios se- 
o advokatas Nevil 
paaiškino angliškai, 

girdi, turbūt seniau- 
pas-

I

Gerb. 
daugiausiai dar- 
visuomenės dirvo- 
dar susirašė šie 
dainininkai: F.

J. Simanavičius, f'. 
J. Kantautas. F. Si- 

V. Kazukaitis, A- 
Petronėlė 

Žebeliutė,
E. Valbekai-

A. Živaitis, Jonas 
p-lės Petronė- 

ir Adelė Stan-

paminėti, kad
Stankevičiūtė ir

Litimoniutė

Vargonininkas atsakantis 
ir turintis gerų balsą paieš
kau tuojaus vietos. Meldžiu 
atsišaukti:

Organist of Marys Anna 
Church,

Box 292
Marianna, Pa.

Kampas B ir B’way,
SOUTH BOSTON.

PINIGAIS ARBA ANT
IŠMOKĖJIMO.

ATDARA: Panedėlio ir Su
batos vakarais.

PIRMOš KLESOS

DANTISTASPARSIDUODA GROSERNĖ
IR BUČERNĖ. Priežastis par
davimo, savininkas turi eiti i 
kariuomenę. Geroje vietoje, 
tarpe lietuvių ir tik viena lie
tuviška grosernė. Norintieji 
pirkti kreipkitės šiuo adresu: 
236 Pearl St., Malden, Mass.

JIEŠKAU VIETOS PRIE BA 
ŽNYČIOS UŽ ZAKRISTIJONĄ.

Turiu paliudijimus nuo klebonų, 
jeigu būtų reikalas. Esu gerai pri
tyręs prie tokio darbo. Jeigu ku
riam iš gerb. klebonų būtų reika
linga praneškite šiuo adresu:

J. Š.,
242 Broadway, So. Boston, Mass.

(S. 238-277)

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

išra imu.naujų
Visą darbą gvarantuojarre.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston, Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Vulando* Nedėbomie
nuo 9 vai ryta nuo 10 vai. ryta
iki 8 vai. vakare. iki 4 vai. vakare.

tt

KEWANEE, ILL.
Atvyko mokytojos.

Liepos 1, I\ewaniečiai 
silaukė brangų viešnių Šv. Ka
zimiero seserį] iš Chicagos; 
klebonas kun. K. Ambrozaitis 
sukvietęs visus mokyklos vai
kučius iškilmingai su jais nuė- 

i i • . ! -i° ant stoties pasitikti seserų. 
i-_i + 'u m1?"' Koks buvo vaikučių džiaugs-

- ... Imas, kada jie pirmu kartu 
, . pamatė lietuviškas mokvtojas

seseris! Ant rytojaus klebo-j 
mas atlaikė iškilmingas Šv. mi-Į 
šias ir palaimino su šv. Sakra
mentu, kad Devas padėtų, 
kaip vakeliams mokyties, taip 
ir seserims mokyti. Padėkos 

į užsipelno seseris, kurios pa
šventė savo poilsio laiką, kad 
pralavinti kewaniečių vaike
lius lietuviškai skaityti ir ra
šyti, taip-gi nemažas pasišve
ntimas ir klebono kun. K. Am- 
brozaičio, kuris užleido kle
boniją seserims, o pats išėjo 
ant kambario ir turi vaikščioti 
į rastauraciją valgyti. Ke- 
waniečiai matyt supranta mo
kslo naudingumą ir, nors ne
gali užlaikyti savo mokyklos, 
tai stengias nors vasaros liuos- 
laikiu šek tiek pralavinti savo 
vaikelius lietuviškai ir duoti 
jiems naudingą užsiėmimą.

Tarptautinė pramoga.
Liepos 4-tą Kevanee’je bu

vo didelis apvaikščiojimas vi
sokių tautų, tai-gi dalyvavo ir 
lietuviai. Main gatve, atėjo 
netoli bažnyčios miesto benas 
pasitikti lietuvių draugysčių, 
kurių ėjo šios: Ukėsų, Šv. 
Antano ir ,L. Vyčių. Kaip 
visados taip ir dabar lietuviai 
pasirodė kuopuikiausiai. Nu- 
maršavus į daržą, pakraščiais 
buvo padaryta platforma su 
parašais paženklinančiais tau
tas, ir ant kožnos iš jų grojo 
muzika. Į daržų įėjus, po 
kairės visų pirmu buvo plat
forma belgų, paskui lietuvįų, 
toliau viena buvo kartu rusų, 

oatų, toliau sirijonų

Draugijos narys.

Nepavyzdingas lietuvių pa
sielgimas. Birželio 10-tą d. So. 
Bostone atsitiko vienoje lietu
vių šeimynoje negeistinos peš
tynės.

Priežastis peštynių, kaip gir
dėjau spėjant, buvo tokia: Vy
ras parėjo įkaušęs namo, o mo
ters pasipriešino jo pasielgi
mui. Ir karės frontas išsitęsė 
net ant gatvės. Moteris kaip 
girdėti, sunkiai sužeista. Gė- j 
da girtuokliauti ir kariauti.

Nematęs.

Negražiai pasielgė. Prie City 
Point Court grįžo būrelis pri
sigėrusių lietuvių. O kai pra
dėjo lipti trepais į namus, tai 
ėmė vartytis, kai-kurie nurie
dėjo nuo trepu ant šaligatvio. 
Kai dabar kaimynai iš jų juo
kias, tai jie teisinasi, kad juos 
peštukai buvo užpuolę. Bet jų 
tikri peštukai buvo alus ir deg
tinė.

Matęs.

“DARBININKO” ADMINIS
TRACIJOJ RANDASI ŠIE

LAUKAI:
D. Verseckas, J. Baltutis, J. 

• Supa, A. Algermanavičius, J. 
Valevičius, A. Jakavičiutė, Z. 
Melvid, B. Jurgeliutė, E. Dek- 
sniutė, A. Palionis, J. Narkau- 
skaa, J. Varnas, J. Valukonia

M. J. š.

Lakštutė.

N0RW00D, MASS.
Kalbėjo p. Račkus.

Birželio 29 d. čia kalbėjo 
studentas Račkus. Tai bene

BRIDGEWATER, MASS.
Ir čionykščiai lietuviai pra

deda judėti, veikti. Jau pasi
darbavus nekurtoms veikėjoms 
surengė prakalbas ant Town 
Hali. Prakalbos įvyks ketver- 
go vakare liepos 12. Kalbėto
jai bus Al. M. Račkus, garsus 
Loyola Universiteto studentas 
ir jonas J. Ramanauskas Bos
tono Kolegijos studentas.

Jonas Keras.

PHILADELPHIA, PA-
Iš padangės Kvakerų miesto. 
Vakacijos lietuv.o veikėjo.
Besibaigignf birželio mėne

siui, būtent, 22 ir 23 d., mūs 
mieste Broliškos Meilės — Plii- 
ladelphijoj viešėjo iš Brook- 
lyno, N. Y. lietuvis esperanti
ninkas, p. Jonas Miliauskas, 
visiems gerai žinomas kaipo

Vietine Didžiausia Lietuviška

K R A U T U VE

Muzikališku Instrumentų
Visokio skyriaus LIETUVIŠKI REKORDAI.

E 3190. Trįs berneliai.
Vakarini daina. 

E 3191. Ant marių krantelio.
Saulutė tekėjo. 

E 3192. Giedu dainelę
Gegužinės daina.

E 3183. Linksmo kraujo. (Polka). 
E 3182. Visų apleista. (Violin solo)

Annie Laura. (Violin solo) 
E 3188. Ant kalno karklai siūbavo 

Pasisėjau žalią rūtą.
E 3189. Oi motule. (M. Pet-kas) 

Motuš, motuš. (M. P-kas) \

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.

Telephone connection.
51 M. St., SO. BOSTON, MASS.

Tel So Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviukai.

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 va).

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofitojdyno, O-doritokiaa Ilga*
1-8 P. M 7-9 P.M. Priskirta Akinto.

419 Boylston St, Boston, Mass.

9899999999999989999998990

*1

Pranešu visiems, jog aš užlai
kau lietuvišką krautuvę, kurioj 
galite gauti Laikrodžių, laikro
dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų, 
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
sokiose kalbose su puikiausiomis 
dainomis ir šokiais. Įvairiausio 
išdarbio Armonikų, Smuikų, 
(skripkų). Klarnetų, Triubų ir 
daugybę visokių muzikališku ins
trumentų.

'Taipgi taisome visokius auksi
nius daiktus: laikrodėlius, žie
dus, branzalietus ir muzikaiiškus 
instrumentus; armonikų#, smui
kus, klarnetus, triubas, pianus,
vargonus. Darbą atliekam gerai ir pigiai. Užsakymus siunčiam 
greitai’ į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma

no krautuvėj yra gvarantuoti. Vieną kartą pirkęs pas mus, pa
siliksi ant visados mūsų kostumeriu. Taipgi pirkdami daug tavo
ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau. Parduoda
me agentams. Užlaikome įvairus tavoro “in stock.” Padarome r 
visokius instrumentus ant užsakymo.

r
f

Reikalaudami katalogo indėkit 5c. 
Adresuokite:

J. Girdės 
170 Grand Street, 

Kampas Bedf ord Ava., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4659 Greenpoint.

. *

Centrai Spa.
Broadway, So. Boston, Mass. 
Kampas Dorchester Street.

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rūšių SAL
DAINIŲ, ŠALTAK0ŠĖS (ice 
-cream), SODA ir CIGARŲ.

Taipgi įvairių 
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS l Jų išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyra ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
pl&nus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dšžutie 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
s tampoma.

J. RIMKUS
P. O. Bcx 36,

įELLIS McCLEARY CO i*
Į Prirengiant pilnai $150.00 | į 
į laidotuves už | Į
■Užtikrinan- 
ti gvaranti- 
> a arba vi

sai nemokėkite.
Tel. Back Bay 6722

į 1666 Washington St Boston.

■ CO 50. J°kh» ™-
i-UUi fau8 moke«- 

čių nėra.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Priėmimo valandoe:
N no i iki! popiet. Nuo 7 fkl 8 vakar* 

Mt BR0ADVAY Cer. G ST. SO. BOSTON.
TeintLB.


