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Liberty Bonds’ų saugumas

ronte

KUN. J. HALABURDA,

tūkstančių dolerių kapitalą.

Lietuviai Tėmykite

Lithuanian Agncy,

Daugelis savininkų karės lai
ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo savęs 
patariam persitikrinti pas:

KAIP PAĖMĖ SALAS.
Prieš vokiečiu užėmimų Bal- 

tikos salas Rusijos valdžia bu
vo pasiuntus M. Višnevskį ap
žiūrėti tas vietas. Tuo tarpu 
vokiečiai ėmė ant jų užpuldi
nėti. Višnevski laiku pabėgo, 
bet patyrė, kaip Rusijos ka
riuomenė gynė salas.

Visi vadai, oficieriai ir ge
nerolai, laikėsi gerai. Bet kuo
met kareivių komitetas nutarė 
pasiduoti, tai daugelis jų nu
sižudė. Tarpe nusžudžiusių 
buvo gen. Martinov.

Kuomet vienas vokiečių or
laivis buvo nušautas, tai jame 
rasta pienai ne tik visų drūt- 
viečių. bet besą pienai ir pro
jektuojamųjų drūtviečių.

ius arba šėrą nes tau nerei
kia mokėti už užrašą arba mor- 
tgage. Pinigus pas save laiky
damas, negausi jokių nuošim
čių, be to jie gali sudegti, žu- 
likai gali pavogti, gali pames
ti, prie jų gali prisitaikyti 
koks šuleris, arba šiaip gali 
išleisti niekniekiams. Jei taip 
atsitiks, tai tuomet gailėsis 
nepirkęs valdžios bondo.

Chicagos skerdyklų darbi
ninkai rengiasi pareikalauti iš 
kompanijų algų pakėlimo ir 
extra mokesties už overtime. 
Skerdyklose dirba 30.000 dar
bininkų.

Trečias dalykas, dėl kurio 
turi pirkti bondsą yra tai pat
riotizmas. Atsimeni, kuomet 
atplaukiant Amerikon, ir išvy
dęs Laisvės stovylą New Yorko 
uoste sušukai savo prigimtoje 
kalboje “Laisvė.” Dabar kuo
met tu pagyvenai keletą metų,

Francijos karvedžiai spėja, 
jog vokiečiai pienuoja didelį 
pasitraukimą iš Francijos. Vi
sai žinoma nepasitrauks, o 
trauksis tik iki pasirinktos vie
tos, patogios apsigynimui. 
Todėl dabar francūzai pradėjo 
atakas, kad užduoti vokie
čiams kuodidžiansius smūgius.

Dabar Italijoj pradėjo bėgi
nėti daugiau traukinių ir grei
čiau bėginėja. Mat dabar dau
giau anglių atgabenta. Ligšiol 
malkomis garvežiai buvo kūre
nami ir todėl negalėjo taip 
greit valytis, kaip anglimis 
kūrenant.

Vokietijos kanclierius Mi
chaelis buvo padavęs rezigna
ciją. Bet kaizeris panorėjęs, 
kad jis pasiliktų savo vietoj ir 
gal liksis.

Brazilijos parlamentas keti
na nubalsuoti suteikti valdžiai 
teisę paskelbti Vokietijai ka
rę-

Antras dalykas, dėl kurio 
verta pirkti bondsus, dėlto, 
kad-tuomi patapsi valdžios da
lininku; patapsi geresniu pi
liečiu, jausies prigelbstąs val
džiai, nors neisi armijon.

Austrai pradėjo 
atakuoti ItalusKETINA IŠTREMTI.

Rusijos laikinasis parlamen
tas netrukus ketina svarstyti, 
ką daryti su ex-caru. Ketina 
ištremti jį ir jo gimines užsie
nin.

Suv. Valstijų antroji pasko
la jau pasiekė pusketvirto bi
lijono dolerių. Subatoje spalio 
27 d. pasibaigia paskolos ter
minas.

BELGŲ KARALIUS ITALŲ 
FRONTE.

Belgų karalius Albertas va
žiuoja Ryman ir taip-gi aplan
kys italų karinį frontą.

T>T/11TT NAMŲ,PIGIU .FARMŲ, * V BIZNIŲ.

Pagal Rusijos valdžios rei
kalavimą civiliai gyventojai 
kraustosi iš Kronštadto. Tuš- 
tinasi ir Petrogradas. Val
džia turbūt ir-gi neužilgo krau
stysis Maskvon.

Apie kraustymąsi iš Reve- 
lio jau seniau buvo rašyta.

PASKOLA FRANCI J AI.
Suv. Valstijos suteikė Fran- 

cijai naują paskolą. Davė 20 
milijonų dolerių. Išviso talki
ninkams paskolino jau $2.826.- 
400.000..

KO REIKIA KAREI.
Kad laimėti karę reikia šių 

dalykų — kareivių, pinigų, ka
rinių reikmenų ir maisto.

Kuomet Amerikos armija 
bus sumobilizuota, tai turės 
būti ant kiekvieno šimto gy
ventoji} po 2 kareiviu, po 10 
bonds’ų pirkėjų, po 50 darbi
ninkų dirbančių prie karinių 
reikmenų.

SPAUDŽIA ITALUS.
Austrai pradėjo smarkias a- 

takas prieš italus. Mūšiai už
virė 25 mylių fronte. Italai iš 
visų spėkų stengiasi atsilaiky
ti. Vokiečiai matyt atsiuntė 
daug sustiprinimų austrams 
todėl pradėjo atkas. Austrai 
'skelbia apie pergales ir paėmi
mą italų nelaisvėn. Italai skel
bia, jog atlaiko antpuolis. Iš 
to galima padaryti išvadą, jog 
mūšis atkakliai eina ir abi pu- 
,si laikosi kol kas savo vietose. 
Austrai giriasi paėmę nelais
vėn 10.000 italų.

LDS. 51 kuopa buvo suren
gus pramogą spalio 2 0d. Pir
miausia vaidinta “Vagys.” 
Vaidino Jonas ir Adolf Kano- 
verskiai ir p-lė G. Vidugiriutė. 
Paskui vaidino “Baisus Sap
nas.” Atliko minėti Kanovers- 
kiai, p-lė 0. Keršiutė ir B. 
Daugirdžiutė. Toliau vaidin
ta “Žydiškas gešeftas.” Iš
dildė O. Kanaverskis ir And
rius Kulbickas.

Toliau buvo skambinimas 
ant žydiškų arpų.' Tas labai 
visiems patiko. Grojo “Noriu 
miego,” Polka, Suktinį.
Po to buvo monologas “Skun

das nelaimingos ženatvės. At
liko broliai Kanaverskiai.

Publikos buvo daug, visi bu
vo patenkinti Chicagos artis
tais. Reikia pridurti, jog daly
vavo ir trys vietinės panelės. 
Kai chicagiečiai savo pabaigė, 
tai jų vietą užėmė vietos Vy
čiai su dainomis ir deklemaci- 
jomis. Prie surengimo šio va
karo daug pasidarbavo A. S. 
Kulbickas. LDS. 51 kuopai 
liks daug pelno.

Barsiukas.

Šiuo kartu svarbiausių kari
nių veikimų reikia tikėtis italų 
fronte. Austrai ir vokiečiai 
turbūt yra pasiryžę užduoti 
didelį smūgį Italijai, taip kad 
ji pataptų antra Belgija, I’r.- 
munija, Serbija arba bent taip 
atsitiktų, kaip Rusijoj. Dabar 
Rusija bejėgė. Jei Italija to
kia pataptų, tai teutonai len
gviau galėtų laikytis Franci- 
joj. Bet Italija nėra taip ats
kirta nuo talkininkų, kaip Ru
sija kad yra. Todėl vargu Ita
lijoj tas atsitiks, kas įvyko 
Rusijoj.

TRAUKIASI ATGAL.
Rygos fronte netikėtai vo

kiečiai pradėjo trauktis atgal. 
Kaikuriose vietose pasitraukė 
15 mylių. Dasitraukė veik iki 
upės Dauguvos.

Kodėl jie taip daro, tai ne
žinia. Turbūt atsižadėjo vary
tis dabar ant Petrogrado. Gal 
būt dabartiniu ofensvvu tik? 
josi Rusiją priveisti prie tai
kos, o tas.nepasisekė, tai ir 
traukiasi į vietas, kur bus pa ; 
togiausia gintis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
Pastaruoju laiku gavome 

nuo lietuvių iš nelaisvės kele
tą įdomesnių žinių, kurios 
pravartu suteikti plačiai vi
suomenei.

Kun. Stanislovas Čepuli? 
(Seinų vysk.) taip rašo:

Celle-Cchloss,
24 birželio 1917 m. 

“Šiandien mes visi stovyk
loje po senovei ir jokių atmai
nų nepramatoma. — Pribuvo 
naujas draugas — kun. Kriš
tolaitis iš Gižų; taip sakant, 
šitas parodo, kad apie laisvę 
'nėr ko nei manyti. Lietuvių 
“Užsitikėjimo Taryba” (Ver- 
trauensrat) dar iki šio laiko 
neparodė savo gyvavimo, nes 
nei nežinomas jos sąstatas.”

Jūsų kun. Stanislov. Čepulis. 
Kun. J. Krištolaitis (Gižų 

klebonas ir Ūkės Mokyklos ve
dėjas) savo draugui kun. Ste- 
'ponaičiui taip rašo:

Cell-Schloss,
29 birželio 1917 m. 

“Mielas Drauge f Ne mažai 
Tu nusistebėsi, gavęs šį mano 
rašinį iš Celle-Schloss. Kaip 
aš čion esu, dar tik vienas mė
nuo... (toliaus diktokai cen
zūros užtrinta). Maniau, kad 

'iš Vilkaviškio grįšiu namon, 
bet priešingai atsitiko.”

Tavo J. Krištolaitis. 
Stovykloje Celle-Scloss (Ha- 

nnover) yra šie kunigai: Juo
zas Šimkūnas, Stanislovas Če
pulis, Jonas Olechna, Paulius 
Lagis, Jonas Indriulis, Klebo
nas Tomas, Jonas Dailydė 
(baigę Akademiją) ir Antanas 
Šarka (teologas).

Dekonas Vincas Jarulaitis 
neseniai perkeltas į Osnab- 
ruck už kapeloną oficieriams. 
Beveik tuom pat laiku kle
bonas Šarka (Kauno vyskupi
jos) paleistas namon. Tikima
si kad greitu laiku ir kiti bus 
paliuosuoti ar bent paskirti

mą 'kuomet užsidirbai laisvės 
pinigų laisvės šalyje, Amerika 
prieina prie tavęs ir sako: 
'“Sūnau mano, duktė mano, 
prigelbėk man kovoje už lais
vę.”

Galop Liberty Bond pamo
kins taupumo. Bonds’ų yra po 
$50, kiekvienas išgali tokį įsi
gyti kiekvienoje bankoje.

Didelė tų suskolintų pinigų 
dalis bus panaudota Amerikos 
Armijos reikalams, bet dalis 
'eis paskolinimui Italijai, nau
jai Rusijos respublikai, dalis 
eis Franci jai, dalis teks Ang
lijai, kas kartu prigelbės Ško- 
t:jai, Valijai, Airijai, Kanadai, 
Australijai, klius Belgijai, i- 
dant ją išgelbėjus nuo prūsų. 
Kuomet tie4 pinigai eina toms 
šalims, tai mes turime atsimin
ti, jog tai tik paskola ir kiek
viena jų prižada sugrąžinti. O 
tie prižadai yra tikresni, negu 
paprasti “popiergaliai,” kaip 
vokiečiai vadina tarptautines 
sutartis. Liberty Bond nėra 
toks “popiergalis,” bet yra 
tai šventas prižadas tau ir man 
.atmokėti. Aš tikiu, jog kiek
vienas ateivis, kuomet supras 
vertę bondso, įsi tikį s į jo tik
rumą ingy s patriotizmo, tai 

ir' Savo surėdytus pinigus apvers 
į Amerikos Liberty Bond.

P. Joseph Buffington, .Suv. 
Valstijų pavietavas teisėjas, a- 
pie valdžios paskolą ir bondsus 
šitaip sako:

Suv. Valstijos turėjo stoti 
karėn, kad išgelbėti Amerikos 
laisvę. Karės išlaidas mokėsi
me ne iškarto taksomis, bet 
valdžia suplenavo taip, jog 
dalį turime k išmokėti mes ir 
mūsų vaikai taksomis. Kita 
reikalinga pinigų dalis bus su
rinkta parduodant bondsus. 
'Tie bondsai vadinasi Liberty 
Bonds, nes jie tarnaus tam 
pat reikalui, dėl kurio Wash- 
ingtono laikuose žmonės dėjo 
savo turtus ir gyvastis.
. Pirmu kartu Šuv. Valstijos 

paprašė tavęs ir manęs pasko
linti pinigų. Iki šiol valdžia 
viską darė dėl mūsų, bet la
biausia saugojo laisvę. Valdžia 
nereikalauja paskolos, o tik 
prašo. Aš per 25 metus buvau‘kuomet išpažinai laisvės palai 
tarpe Amerikos svetimtaučių. 
Aš jais pasitikiu,. jie manimi, 
todėl į juos atsišaukiu, patar
damas kiekvienam, kiekvienai 
šeimynai, kiekvienai kuopai, 
kiekvienai parapijai pirkti 
Laisvės boodsus.—Pirmiausia 
dėlto, kad tai geriausias inves
tinimas kokį tik galima rasti 
ir absoliutiškai saugus. Dau
gelis iš jūsų buvote apgauti, 
netekote pinigų per visokius 
šulerius, per negeras bankas, 
netikusias nuosavybes perkant, 
bet čia yra pilniausias saugu
mas. Suv. Valstijos mokėjo 
savo skoląs visiems per 100 su 
viršum metų ir ji dabar mokės. 
Amerikos kreditas geresnis, 
negu bile kokios kitos valsty
bės pasaulėj. Kuomet kišeniu- 
je turi Suv. Valstijų pinigų, 
tai nieko nepaisai. Liberty 
Bond yra taip geras, kaip ir 
grynieji pinigai, nes bond ne
ša nuošimtį. Tie nuošimčiai 
bus mokami kas šeši mėnesiai.
Liberty Bond bus geras Ame
rike ir Europoj. Po teisybei 
tą bondą galėsi siųsti į Euro 
pą vietoj money orderio arba 
kredito laiško. Už bondą pini
gus galėsi gauti bile kokiame 
banke Amerike ir Europoj. Už 
bondą nemokėsi taksų. Liber
ty Bond lengviau parduoti 
pirkti, negu žemę, mortgage

PRANCŪZAI PASIVARĖ 
PIRMYN.

Francijos kariuomenė pradė
jo atakas Aisne fronte. Pasi
varė pirmyn 6 mylių fronte. 
Paėmė daug vokiečių tranšėjų 
ir keletą tūkstančių vokiečių 
kareivių nelaisvėn. Tose ata
kose francūzai paėmė Monkev 
kalnus, Pinon sodžių, miestelį 
Fillain ir daug apginkluotų 
farmų.

Francūzai nori pasiekti Laon 
geležinkelių mazgą Nuo tos 
vietos francūzai randasi apie 8 
mylias. /

Tas atakas francūzai pradė
jo jau pereitą utarninką Išvi
so vokiečii] paėmė per tą laiką 
arti 12.000. Ketverge paėmė 
2.000. Beto francūzams teko 
120 vokiečių armotų.

Tas parodo, jog francūzai 
geroką žingsnį padarė.

Suvienytų Valstijų Valdžia — turtingiausia visame pa
saulyje mokės jums ketvirtą nuošimtį už jūsų pinigus sudėtus 
jos globon, — ir Tautos Prižadas (Liberty Bond) sugrąžinti 
pinigus yra gvarancija už jūsų paskolą Šis prižadas sugrą
žinti pinigus yra ta;p pat geras kaip gatavi pinigai.
Liberty Bondsus galima išmainyti, i gatavus pinigus bile kada.

Tie, kurie pirks LtBERTY BONDS nevien tik save ir 
savo šeimynas sušelps, bet

Prisidės prie palaikymo ypatos laisvės kuri yra mums 
visiems brangi ir už kurią Suvienytos Valstijos kariauja.

Taipgi prisidės pri< sušeip mo kareivią kurią dabar ka
riauja po Suvienyti} Valstijų vėliava.

Bondsus galima pirkti po $50. — $100. — arba $1.000. 
Aplikacijas dėl Bondsų su 2-tru nuošimčiu paskolos -galima 
paduoti nuo Spalio 1 iki 27 ir kiti mokesčiai turės būti moka
mi sekančiai: 18 nuošimtis Lapkričič 15. 1917; 40 nuošim
tį Gruodžio 15, 1917; ir 40 nuošimtį Sausio 15, 1918;

Jei nori daugiau informacijų tai kreipkis pas savo ban- 
kierių. į pačtą pas savo kleboną arba pas darbdavį.

Bent kokia valdiška arba Taupimo banką arba Trust 
kompanija duos blankas ir kitaip jums patarnaus be atlygini
mo.
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Musų Ingaliotiniams.

♦

Neišsiuntimas badaujančiai 
Lietuvai aukų, surinktų jau 
visi metai atgal — tai prasi
žengimas, šaukiantis Dangun 
keršto. Jeigu nusukimas dar
bininkui jo uždirbtos algos 
šaukia Dangun keisto, tai juo 
labiau sulaikymas duonos šmo
telio badaujančiam žmogui. 
Tai nebežmoniškas, bet tie
siog žvėriškas darbas.

Tokių ir tam panašių teisy
bių mes .jau daug prišnekėjo
me mūsų liberalams. Bet... 
“beati possidentes” (laimingi, 
kurie turi) — tarė savo širdy
je mūsų laisvamaniai. “Jūs čia 
galite šnekėti, tarti ar protes
tuoti kiek jūs norite — o prie 
pinigų jūs neprieisite, nes jie 

, mūsų globoje.” Ir ištikrųjų 
ką gi bepadės kalbėti į žmones, 
nebetekusius gėdos ir sąžinės. 
Į juos reikia prašnekėti kito
kiu būdu. Ir ne mūsų tai pir- 

'moji priedermė, bet mūsų in
galiotinių.

Mes drįstame atsikreipti į 
mūsų ingaliotinius, gerbiamuo
sius: Kun. D-rą Pr. Augustai- 
tį, Kaz. Krušinską, V. Luko
ševičių ir J. G. Miliauską ir 
pasakyti jiems, kad visuomenė 
laukia jų visų»prisiimtų prie
dermių išpildymo. Kada Wil- 
kes-Barre mūsų organizacijų 
ingaliotiniai rinko juos į Cent- 
ralį Komitetą —■ tuo pat inga- 
liojo juos visą darbą išvesti 
iki galo, tai yra netik suor
ganizuoti rinkliavą, netik su
rinkti pinigus, ne tik iateikti

juos Raudonajam Kryžiui, 
bet taip-pat ir pasirūpinti, kad 
tos aukos būtų išsiųstos tiems, 
kuriems jos buvo renkamos — 
o pagaliaus, kad visuomenei 
būtų išduotos plačios apyskai
tos, kurios liudytų, kiek pini
gų buvo surinkta ir kur ir ka
da jie buvo išsiųsti.

Mes čia nesigilinsime į klau
simą, kas tam labiau kaltas, 
kad visi pinigai atsirado glo
boje vieni) liberalų (tame klau
sime visokių esama nuomonių). 
Mes žinome, (Dr. Augustaitis 
tai puikiai prirodė), kad nėra tušti žodžiai, bet reališkumas. 
pasiteisinimo liberalams už ig- L
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DARBININKAB.

pie krikščionystę iškraipytą 
mokslą, varguoliams išsyk pa
sidarė kur-kas sunkiau gyven
ti. Kaimiečiai pradėjo neri- 
mastauti — Liuteris-juos su
kiršino prie sukilimo prieš po
niją ir ciesorių — mat, drums
tame vandenyje geriau žuvys 
gaudyti... Bet, kada kaimie
čių sukilimas pradėjo silpnėti, 
tai Liuteris rašė ponams: 
“Muškite juos be pasigailėji
mo, kaip kad mušate pašėlu
sius šunis.”
- Kiekvienas mokslas ar tai 
srityje tikėjimo, ar draugiji
nis, ar bent koks, turi savo 
pagrindus, savo principus, iš 
kurių visad būva vienas kuo- 
svarbiausiu, taip sakant, vado
vaujančiu, ant jo rymo visa 
budavonė jdėjos. Taip-pat ir
Liuterio naujame, neva krikš
čioniškame, moksle yra tas 
kuosvarbiausias principas, tas 
akmuo pamatinis, ant Įjūrio ri
mo visas jo mokslas. Tas prin
cipas vadinasi: “Tikėk vien, o 
būsi išganytas.” Bet ištikrų
jų Liuterio mokslo negalima 
pripažinti tikrai krikščionišku, 
kadangi jis ne yra pastatytas 
ant kuosvarbiausio principo 
krikščionystės, tai yra, mei
lės. Inkūrėjas krikščionystės, 
tai yra mūs Dieviškas Mokyto
jas, Jėzus Kristus, visi apašta
lai ir tėvai Bažnyčios aiškiai 
mokina, kad krikščionystės 
kuosvarhiausiu principu yra 
meilė! Juk Jėzus Kristus lėbavimas, buvo jo kasdieninė 
sako: “Mylėsi Viešpatį Dievą duona. .
tavo iš visos širdies tavo, iš 
visos sielos tavo, iš visos min
ties tavo ir iš visų jėgų tavo; o 
artimą tavo, kaip pats save.” 
O meilė ta, kad nebūtų vien

dė begalinę upę kraujo ir var
go! Visi tie sukilimai — Tris
dešimts metinė karė, visas tas 
neišpasakomas skurdas kai
miečių baudžiauninkų Lenki
joj bei Lietuvoj, kur tarpe ba
jorijos viešpatavo dvašia Kal
vino, ir net iš dalies dabarti
nė baisioji ^arė yra vaisiumi 
mokslo Liuterio. Tat iš princi
po, mokslas Liuterio yra dar- 
bininkiškui luomui blėdingu. 
Tiesa, dabar visokeriopi pro
testonai — Liuterio pasekėjai 
stvėrėsi labdarystės, jei taip 
tarsim, jie katalikizuojasi, nes 
būtinumas juos verčia .prie to 
— kadangi, jei-jie prisilaikytų 
savo principų ir dabar da, jie 
neturėtų teisės ekzistuoti — 
medis be vaisių prapuola — 
tai įstatai gamtos!..

Liuteris savo mokslą aiški
no ne vien žodžiais, bet ir sa
vo darbais, pasielgimu. Jo kas
dieniniais priežodžiais išmin
ties buvo: “Tada pasnikas, 
kaip nebėr ką valgyt, tada 
šventė, kaip nebėr k^ dirbt.” 
Toliau: “Vynas džiugina širdį 
žmogaus.” Na, jis jo ir gerai 
traukė!., ir... nuo jo laikų 
girtuoklystė pasibaisėtinai iš
siplėtojo. Ir:
“Kas nemyli vyno ir moterų, 

dainų,
Tas visą gyvenimą pasiliek’ 

kvailu!”
Ir, kaip jo net pasekėjai ra

šo: girtuoklystė, paleistuvystė,

Musų Kareiviai
t LIETUVIAI KAREIVIAI 

NEAPRŪPINTI.
Reikia mums sušelpti savo 

draugus, tarnaujančius S.
V. kariuomenėje.

Daug randasi mūsų brolių 
S. V. kariuomenėje ir kasdien 
tas skaičius vis dauginasi. 
Dauguma iš jų mažai angliškų

Newarko miesto oficialiai lin
ksmai pasisvečiavo pas karei

vius Camp Dive.
Spalių- 11-tą d. suvirš 500 

Newarkiečių atsilankė čia pa
gerbti savo miesto sūnus, ku
rie šiandien yra pasišventę vi
sas savo pajėgas padėti, kad 
nuversti autokratizmą nuo sos-

vių iš Camden,- Jerseys City, 
Harrison, Kearny, ir Bayonne, 
bet kadangi visi išskirstyti, tai 
sunku su jais susieiti.

Gal neužilgo išrasim būdą, 
visus sutraukti į krūvą.

v Rep.
»

t

I
I

Čia reikia pažymėti, kad žo
džiai: “Liuteronai,” “Liutera- 
nizmas” nebuvo savo vietoj. 
Mat, ta forma tikėjimo, kurią 
dabartiniai liuteronai išpažįsta, 
ne yra veikalu Liuterio — gi 
ją sutaisė Melanchtonas, Liu
terio mokinis bei ištikimas

0 Liuteris užsis- “Liuteranizmas” privalėtume 
. .. “Melanchtonistai,”

” O “Liu- 
,i” yra visi tie, kurie iš

pasiteisinimo liberalams už ig- geri, mielaširdingi darbai. Sa- 
noravimą mūsų ingaliotinių, ko: “Kaip norite, kad jum ki- 
už taip ilgą dūkų neišsiunti- ti darytų, ir jūs kitiems taip i draugas. Vieton,“ Liuteronai, 
mą. Bet mes žinome ir tai. darykite.” p • • v
kad už tą aukų neišsiuntimą'pyręs mokina: “Tikėk vien, o sakyti: 
prieš mūsų visuomenę turi at- »>
sakyti visų-pirma tie, kurie jo
sios buvo tam darbui rinkti ir 
ingalioti.

Ir nors mes labai gerbiame 
mūsų ingaliotinius, ir nenori
me jų mokinti, ką jie turi da
ryti, tečiau, kadangi ligšiol jie 
toliau tuščios polemikos su li
beralais, rodos, nenuėjo ir pi
nigai vis dar guli neišsiųsti — 
mes priversti esame šiuomi pa
klausti gerbiamųjų mūsų inga
liotinių, kas yra bent paskuti
niaisiais laikais jų padaryta,- 
arba kas manoma artimiausio
je ateityje daryti, kad Lietu
vių Dienos aukos būtų kuogrei- 
čiausiai išsiųstos į Lietuvą. 
Lauksime mūsų ingaliotinių 
v i v« žodžio.

Reformacijos sukaktuvės
• 400 ŠIMTAI METŲ 

LIUTERANIZMO.
Pabaigoje mėnesio spalio 

šių 1917 metų sukanka keturi 
šimtai metų, kaip Martinas 
Liuteris .sukėlė rebeliją, tapo į tus mokslus universitete, 
maištininku prieš tikrą krik- j 
šČionystę, tai yra katalikišką j 
Bažnyčią. Tame laike jis pa
garsino 95 pasmerkimus prieš 
atlaidus. Su kokiu tikslu jis 
tą padarė, tai yra, suredaga
vo ir pagarsino tuos pasmerki-

- mus, tikrai nieks nežino. Vie
ni rašo, kad jis turėjo viltį j 
gaut rinkti aukas Vokietijoj ■ 
statomai bažnyčiai šv. Petro i 
Ryme, ir... manė gerai pasipi
nigaus, pardavinėdamas, kaip 
protestonai sako, . atlaidus, 
nors toks išsireiškimas yra 
kvailų kvailiausias. Bet tas 
jam nepavyko — kitas vienuo
lis buvo paskirtas rinkti aukas. 
Tai ir visųpirmiausiai užsi
puolė ant tų atlaidų. Kiti gi 
rašo, kad jis nesuprato gerai 
prasmės atlaidų, tat ir tapo 
jiems priešingas. Kaip ten iš- J f 
tikrųjų buvo, mums ne yra darytas bokšte pilies didžio 
svarbu, gerai mes žinome, kad 
jis tą savo pirmą klaidą atšau
kė, ir... viešai iškilmingai pri
žadėjo būti paklusniu, ištiki
mu nariu Katalikiškos Bažny
čios. Prie to, mums taipo-gi 
nesvarbu, kas toks buvo tas 
Liuteris. Bet truputį apie jį

Į vis-gi verta paminėti.
j Martinas Liuteris buvo vo- 
' Iriotia crimė iš hip-

I

būsi išganytas.” Nors aiškiai “Melanchtonizmasi 
šitam tvirtinimui, tam mokslui teronai” ;
prieštarauja apaštalas tautų,; priežasties Liuterio atsiskyrė 
šventas Povilas, tas kuožy-, nuo Bažnyčios — pasekėjai jo. 
miausias po Kristaus, asmuo Gi Liuteris, pats savaimi nieko 
» w ___ .________.

“DARBININKO” SKAITY
TOJO BALSAS..

Sekite šį pavyzdį visk 
Gerbiamoji Administracija!

Aš A. Lekavičia, skaitytojas 
laikraščio “Darbininko” pri
pažįstu, kad geriausias yra 
laikraštis Amerikoje ir veliju 
kiekvienam lietuviui katalikui 
jį skaityti ir semti naudą iš to 
brangaus ir naudingo laikraš
čio. Kas užsirašys laikraštį 
“Darbininką’ ’džiaugsis juomi 
ir neatsibos skaityti jį niekuo
met, nes “Darbininke” yra' 
daug gražių straipsnių ir žinių 
iš viso pasaulio. Šiuomi pra
šau siųsti laikraštį “Darbinin
ką” kareiviui Tamošiui Gud- 
moniui už ką aš prisiunčiu $2. 
Kaip buvo laikraštį apgarsin
ta kad dėl kareivių laikraštį 
leidžiate už $2.00. Jeigu neuž
tektų 2 dolerių, tai reikalauki
te nuo manęs.

Velydamas Tamstoms viso 
gero, lieku su pagarba aš

A. Lekavičia.

kalbą tesupranta. Pastoję į tojr jo vieton iškelti pasaulio 
kariuomenę, jie turi daug luo
šo laiko. Anglams kareiviams 
parūpina ko skaityti ir kito- k 
kių pasilinksminimų jų drau
gai, viengenčiai. Katalikams 
tarnauja Knights of Columbus," 
o protestonams Y. M. C. A. 
Bet mūsų broliai visai užmiršti. 
Jeigu kuris išgali, tai užsira
šo sau kokį nors laikraštį, o 
jei ne, tai taip ir pasilieka.

LDS. visados rūpindamosi 
darbininkų reikalais ir šio da
lyko neužmiršo. Išrinko ko
misiją Lietuvių Kareivių Glo
bojimui. Ši komisija jau pa
darė sutartį su Knights of Co- 
lumbus, ir jie pasižadėjo pa
gelbėti. Dabar lieka tik lie
tuviškai visuomenei paremti 
tą darbą.

Klausimas yra kaip galima 
jį paremti. Visųpirmiausia 
reikia pinigų, kad užrašius 
kareiviams laikraščių ir pa
siuntus jiems gerų knygų. Tai
gi būtų pagirtinas daiktas, jei 
kiekviena draugiją ant savo 
s'sirinkimo parinktų aukų 
š:am dalykui. Paskui atski- 
'ros ypatos galėtų aukoti po 
kiek kas išgali. Prie to bū
tų gerai, jei kas turi kokių 
nors geri) atliekamų knygų, 
kurias galėtų paaukoti.

Visas kukąs ir dovanas rei
kia siųsti Kareivių Globojimo 
Komisijai, 242 W. Broadvay, 
So. Bosotn, Mass. O mes pri
žiūrėsime, kad tos zaukos bū
tų gerai sunaudotos.

• Visi suprantame, kad daug 
yra" aukų renkamų ir daug mes 
jau esame aukavę, bet > mes 
negalime pamiršti savo drau
gų. Jei mes nesirūpinsime 
jais, tai jie papuls po kitų in- 
tekme ir pražus daug Lietu
vos sūnų.

Taigi, Lietuviai, prisidė
kite prie įšlaimėjimo šios karės 
ir prie parėmimo tų mūsų bro- 
rių, kurie karauja už demok
ratizmą. Pirkdami savo ka
lėdines dovanas, nepamirški
me ir savo draugų-tranšejuo
se.

Lietuvių Kareivių Globojimo 
KOMISIJA.

HOMESTEAD, PA.
Kiek sužinojau,^ pašaukta 

į karįuomenę šie lietuviai:
V. Tananis, 
J. Čižyka, 
A. Judžiunas, 
A. Janulevičius,
A. Tamulevičius, 
V. Tamulis, 
V. Dailyda, 
J. Vincevičius, s 
J. Bladykas, 
Juozas Lieponis, z 
Jonas Lieponis,
B. Jankaitis, 
Valatska.

Prašome, kad Dievo 
veizda juos globotų ir vėl lai
mingai jie sugrįžtų mūsų tar
pam

“Demokratizmo Liuosybę.”
Svečių tarpe buvo matyti 

daug žymių ypatų, kurios y- 
ra gerai žinomos ir Nevarko 
lietuviams.

Visi automobiliais atvažia
vo ir pradėjo rinkties į krūvą 
apie 11-tą valandą ryte, kuo
met juos oficijališkai priėmė 
312-to Regimento Inf. Komen
dantas pulk. A. V. P. Anderso- 
n’as, kursai nesenai Newarke 
buvo rekrutąvimo oficierium— 
tada Majoras Anderson’as.

Per pietus svečiams paga
mino tokį pat valgį, kokį ka
reiviams duoda. Pietūs susi
dėjo iš keptos veršienos, rau- 
gytų batvinių, trintų bulvių 
dažalo (gravy), supjaustytų 
“tumeičių,” gero 
‘‘pajaus,”- kavos su 
ir duonos su sviestu.

Po pietų Nevarko

v*

obuolių 
cukrum

SHEBOYGAN, WIS.
Nedaug čionai mūsų yra, bet

Po pietų Nevarko “Police
Band” išmaršavo ant Parodos - -
Lauko, (Parade Grtrand) ir'Spaudos Savaitėje mes pasike- 
tenai grajino maršą forma- tinome pralenkti ir dideles 
liškam kareivių 312-tos Inf. beturiu kolonijas. Tiktai pa- 
peržiūrėjimui (Reviev). Kuo- žiūrėkite koks, mūsų progra- 
met pasibaigė paroda, gu-1tai žinosite kad nemeluo- 
gematorius šios valstijos, -į: mus Spaudos Savai-
Edge’as ir Adj.Gen. C__ 
kvson’as labai pagyrė pulk, asmuo, 
Anderson’ą už gerą kareivių , __

v •

Gij- i tėję darbuosis ne vienas, kitas 
-------- įgįisos Draugijos. 

Va, koks programas :x 
išlavinimą ir greitą išmokini-, a) Vyčiai išmoko dainų.

b) Pp. Stauckas ir Rėklaitis 
risi svečiai ~ susirinko [pasakys dialogą apie taboką.

1

mą driliuoti. Pasibaigus pa
rodai, '—-------— -
prie lagerių 312 Inf. 
klausėsi prakalbi) ir koncerto, 
kurį išpildė Nevarkiečiai.

Kiekvienas svečias neužmir
šo atvežti mums lauktuvių. Pri
vežė daug tabokos, cigaretų, 
cukrainių ir labai daug med
žiagos skaityti. Nevarko po- 
licijantai apdovanojo savo 
draugus ex-policijantus didele 
“Victrola,” už kurią jie a- 
niems labai padėkavojo.

Nevarko ex-policijantų Čia 
randasi net 15. Po prakalbų 
kalbėjausi su Nevarko polici
jos Commisisioner’iu Brieden- 
bach, 
Long, su teisėjų, Mancusi — 
Ungaro ir su kitais žymiais 
Nevarko oficialiais. Buvo 
linksm'a su jais kalbėti, ypač 
su prez. Briedenbach’u, kar

ir ten c) “Moterų Sąjunga” parū
pino “Čigonės atsilankymą.”

d) Mažas Radzevičius pa- 
’deklemuos “Neužmirškite var
gstančiųjų.”

e) Kun. klebonas pasakys 
'prakalbą “Apie Spaudos ver
giją-”

f) Bus seno jaunikio monolo
gas — išpildys A. Grybas. -

g) P. Mickeliunas ir NN. pa
sakys dialogą “Žiolys” (dar 
niekur nebuvo sakoma).

h) “Dramos” draugija pa
gelbės kuomi galės.

i) Libuniutė ir Mažeikiutė 
“Chiefu” z Policijos [ paskambins ant piano. —Vaka-

’ ro vedėjas buvo Pranas Dau
girda.

Visa tai dėsis Nedėlioję 28 d. 
* spalių mėn. Parapijos salėje. 

I Nei Įžangos, nei jokios rinklia-

krikščionystėje tvirtina, kad 
be meilės, tai yra be gerų dar
bų, nors jis kalbėtų anioliška 
kalba, viskas «yra yra nieku. 
O apaštalas Jokūbas rašo, kad 
be meilės tikėjimas yra lavonu. 
(Už tai Liuteris ir tą laišką, 
kuriame šv. Jokūbas tą rašo, 
pavadino šiaudiniu). Tat Liu
teris, pastatęs savo naują mo
kslą ant principo: “Tikėk 
vien, b būsi išganytas,” nors 
gal-būt ne iš savo geros valios, 
bet prispirtas per didkunigaik- 
štį Saksonijos tą principą pri
imti už vadovaujantį, pastūmė 
vargdienių luomą ant mvlistos 
ir nemvlistos ponijos ir viso
keriopų niekšų, išnaudotojų. 
Juk čia aišku, kaip saulė, kad 
sulig Liuterio mokslo, galima 
girtuokliauti, paleistuvauti, iš
plėšti iš burnos alkano žmo
gaus kąsnį duonos, užmušti ir 
taip toliau, ir taip toliau, žo
džiu būti kuoaršiausiu iš kuo- 
aršiausiųjų niekšų, ir, be nei 
kokios ten išpažinties, atgai
los atlyginimų artimui už vis
ką ir tam panašiai, vien jei tik 

! tikėsi į Krįstu, būsi išganytas, 
būsi danguje!.. Štai ir užbaig
tas kriukis.

I Na, tai ir stvėrėsi išnaudo- 
j tujai varguolių to mokslo, kaip 
įnagio daryti sau gerą gyveni
mą čia, o-po niekšiško žemiš
ko gyven:mo tapti Jangiije... 
Visur, kur tik Liuterio, o tru
putį vėliaus, jo pasekėjų, Zvin- 
gtio ir Kalvino (kurių tai mo
kslo yra kuosvarhiausiu princi
pu predestinacija - prilikimas 

į kuris yra negeresnis, bet dar 
i blogesnis už Liuterio: “Ti- 
l'kėk”) mokslas išsiplatino, na-

kietis, gimė Saksonijoj, iš bie- 
dinų tėvų. Jis turėdamas ga
bumus ir norą, pasiekė augš-

Gi 
užbaigęs mokslą universitete, 
įstojo į vienuolyną ir -po- kele
to metų tapęs kunigu sudėjo 
taipo-gi ir iškilmingas vienuo
lio apžadas. 35-kių metų bū
damas pradėjo maištininkauti 
prieš Bažnyčią. Penkiems me
tams praslinkus, suviliojęs vie- 

inuolę, paėmė ją sau už mote- 
i rį-pačią be šliūbo. Apie tą ra- 
i šo patys jo pasekėjai, sakyda- 
imi, kad jis tik iškėlė puikią' 
į puotą ir... tuomi viskas užsi- 
l baigė — jis tapo vedęs. O po 
į šešiolikos dienų jo mylima pa- 
Ičiutė apdovanojo jį sūnum L . 
I Mums vargšams darbinin-
karūs svarbu vien tas, ką Liu- i §ta varguolių tapo nepaileša- 

I ma. Baudžiava, kuri tai pir
miau buvo vien tik tarnystė, 
nes ir vadinosi servitutu - pa
tarnavimu, tapo pilnoj pras
mėj to žodžio, baudžiava, kan
kinė varguolių! Prasidėjo su
kilimai, pirmiau, dar prie Liu
terio, Vokietijoj. Bet čia pa
stangos sukilėlių tapo sutriuš
kintos prie ko dar ir pats Liu
teris prisidėjo. Vėliau Angli
joj, o ant galo Francijoj, kur 

į dvasia Rįalvino viešpatavo. Žo- 
I džiu, mokslas Liuterio pagim-

„ * . - - - . ■
- * . '
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į teris su savo nauju mokslu ge- 
f~ro padarė vargdienių luomui. 
Į Kada Liuteris po prižadėjimo 
Į būti paklusniu ir ištikimu Ba
žnyčiai, tapo sugautas, ir už- « * « M.

i kunigaikščio Saksonijos, kuris 
(tai buvo dideliu priešu popie- 
Į Žiaus ir ciecoriaus Vokietijos, 
t tapęs, žinia, tur-būt per prie
vartą, aklu įnagiu pašėlimo to 

[puikaus kurfiursto, pradėjo 
iškleisti savo 
[žvalgas, ea

pasaule- 
savo a*

netvėrė — jis vien griovė...
Baigiant, turiu pažymėti 

kuoaiškiau, kad negalima ak
menį pasmerkimo mesti vien 
ant Liuterio už jo veikalą. Jo 
svarbiausia kaltė yra vien tik 
tame: Kam jis pakėlė ginčus 
už tuos atlaidus. Tolimesnis 
jo veikimas, sulyg mano nuo
monės, buvo veikimu iš poli
tiško pobūdžio didkunigaikš- 
čio Saksonijos. Liuteris ma
tyt buvo vien aklu įnagiu jo 
rankose, ką tironas liepė — 
Liuteris tą darė. Tat ir neste
bėtina, iš tos sielvartos, kad 
jis eina'ir kitus traukia keliu 
prapuolimo, o sugrįžt negal, o 
kad jis matė, kad blogai daro, 
tai iš to galima spręsti, kad jis 
keletą kartų norėjo su savo 
“pačia” sugrįžti į prieglobstį 
Bažnyčios, bet draugai atkal
bėjo, suprask: nedaleido — 
neštai būtų jiems niekšams 
kuodidži ausiu smūgiu.

Kazys V.
Phila, Pa.

VIEŠA PADŽKAV0N2.
Papraš\is Spaudos Komisi

jai, Philadelphia, Pa. No. 15, 
ponia Ona Damulevičienė ne
dėlioj 21 spalių surado, prikal
bėjo penkis skaitytojus katali
kiškiems laikraščiams. Už tą. 
jos uolų pasidarbavimą delei 
apšvietos bei katalikystės, tu
rint ingaliojimą, vardan mūs 
komisijos tariu jai širdingą, 
viešą ačiū!

K. Vidikauskas.

P. S. Lietuvaitės, sekite pa-
' vyzdį mūs uolios tautietės, po- 
■nios Onos Damulevičienės!..
I • • * t .

*
PARAPIJOS MITINGAS!/
Levistono Šv. Š. P. M. pa- 

: rapijos mitingas bus nedėlioj, 
October 28 d., 2 vai. po pietų 
Šv. Baltramiejaus dr-jos sve
tainėje. Todėl visi prigulintie- 
ji ir norintieji prisirašyti, ma
lonėkite ateiti.

Kviečia parapijas Valdyba.

i

I

Ap-

B. Nekrašas.

sai labai atsižymėjęs Nevarko ■v 0? nel>us> a^e
visuomenėje už savo gabumą 
ir veiklumą policijos tarpe.

P. Briedenbach’as lietuviams 
yra labai gerai žinomas.

Jisai pasakė: “Man labai 
linksma kalbėti su lietuviais, 
apsirengusiais šia uniforma, 
nes jie visi gerai žino vergijos 
prispaudimą ir dėlto jų šian
dien daug randasi šioje šalyje, 
kuri nori išgauti liuosybę pa
saulio demokratijai.”

Jisai žadėjo atvažiuoti ne
užilgo ir vėl ir atsivežti su sa
vim gerų pažįstamų.

Reikia pažymėti, kad 312 
Inf. susidaro daugiausia iš Ne- 
warkiečių, ir jų tarpe randa
si nemažas būrys lietuvių.

Šiuose lageriuose yralietu-

Sheboyganiet

“Darbininkas” kareiviams tik už $2.00
• Daug lietuvių jau yra Suv. Valstijų kariuomenėje. Dar 

.daugiau jų bus paimta. Be abejonės kiekvienas lietuvis ka
reivis turėjo būrį savo pažįstamų, giminių, -draugų ir su 
jais susirašinėja.

Tie lietuviai kareiviai tapo atskirti niio lietuvių visuo
menės ir veikimo. Jiems be abejonės rupi žinoti, kas de
dasi lietuvių gyvenime, kas veikiarda. Tarpe svetimų, vež
dami nuobodų kareivišką gyvenimą mūsų tautiečiai labai iš
siilgsta sajųjų, trokšta žinių apie lietuvių darbus.

Draugų, pažįstamų, giminių ,yra pareiga aprūpinti 
juos dvasiškai. O tas geriausia atliekama užrašant jiems 
gerą laikraštį.

Todėl nepamirškite savo draugų kareivių užrašykite 
ji'"tus laikraščių. Užrašykite jiems “Darbininką.” Tumo 
atsitikime “Darbininką” galima, užrašyti speciale kaina 
Lietuviams kareiviams “Darbininką” snntinėrime už $2.00 
metams ar jie patys užsirašys ar-jo draugai užrašys.

Prenumeratas siųskite šiuo adresu:
242 W |roi4w»DABBIInNKAB’8a

ROCKFORD, ILL.
Nedėlioj, spalio 21 d. buvo 

susirinkimas visų katalikiškų 
dr-jų ir kuopų atstovų sudary
ti K. Spaudos Savaitės Komi
siją.

Nuo Vyčių 83 kuopos buvo 
P. Gritinis. A. Antanaitis, A. 
Grybas, nuo Šv. Mikolo dr-jos 
T. Beleckas, F. Patašius, nuo 
“Aido” choro p-lės O. Krusiu- 
tė ir P. Atkočiutė, nuo Moterų 
Sąjungos 9 kuopos p-nia A. I- 
vanauskienė, nuo Susivieniji
mo kuopos J. Andriškevičius. 
Susirinkimą atidarė ir paaiški
no P. Gritinas ir A. Grybas. Po 
to išrinkta valdyba — pirnu 
J. Andriuškevičius, pirm, pa- 
gelb. p-lė O. Krušiutė, rašt. P. 
Gritinas, ižd. T. Beleckas, ko
misijos nariai kun. V. Tašku- 
nas, A. Antanaitis T. Beleckas. 
Nutarta surengti didžias pra
kalbas ir gauti tris kalbėtojus 
— du vyru ir vieną moterį. • 
Nutarta partraukti daug kny- * 
CT-

Kviečiame visus lietuvius 
katalikus talkon.

Lietuvos pilietis.

TAREFFELLE, CONN.
Spalių 28 d. Tareffellio lie

tuviai, nors nedidelė kolonija, 
rengia milžinišką vakarą. '

Užsikvietė iš Hartfordo jau
nimą pagelbon. Bus sulošta 
“Pagunda.” Kalbės Hartfor
do klebonas kun. Ambotas ir 

i podrauge bus platinama kata
likiška spauda. ’
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MONTELLO, MASS. *
Kaip buvo garsinama, Mote

rų Sąjungos prakalbos įvyko 
sekmadienio vakare, 21 spalio, šv. 
Roko svetainėje. Žmonių buvo 
daug, — pilna svetainė. Matėsi 
visokių pakraipų klausytojų: ka
talikų ir laisvesniųjų, bet visi 
buvo pilnai patenkinti. Tik pa
galvokite : dvi pirmos klesos kal
bėtojos, kurios iki užžavčjimui 
mokėjo užinteresuoti publiką, 
keletas gražių dainų garsaus šv. 
Roko choro, puikus, nors trum
pas, teatrėlis, suloštas vietinių 
artisčių-mėgėjų, graži, užimanti 
deklemacija, — ir tas viskas ūž- 
dyką, nes Sąjungietės nepadarė 
nei kolektos, tuomi parodydamos, 
kad joms rūpi ne pinigas, tik idė
ja. Ir gerb. kalbėtojos atsisakė 
imti atlyginimą už kelionę!

Vakaro tvarka buvo šitokia. A- 
tidarė susirinkimą vietinės 15-tos 
kuopos pirm. p. M. Juškienė. 
Trumpoj kalboje nurodė vakaro 
tikslą ir tvarką. Čia jau šv. Ro
ko choras sudainavo: “Lietuva, 
tėvynė mūsų,” “Karvelėli,” ir 
■“Pasisėjau žalią^rūtą.” Visos tos 
dainos gerai žinomos, tankiai čia 
girdimos, bet visados sukelia 
karštą delnų plojimą. Po dainų 
sekė prakalba p-lės U. T. Joku- 
bauskaitės, “Moterų Dirvos” re
daktorės. Kalbėtoja neprižadėjo 
daug-ką naujo pasakyti, bet pa
darė daug daugiau, negu priža
dėjo, nes pasakė vieną iš geriau
sių prakalbų, kokią galima iš
girst iš moterį) lūpų. Per 40 su- 
virš minutų kalbėdama, nepasakė 
nei vieno bereikalingo sakinio, bet 
rimtoj, nuoseklioj, liogiškai iš
vystytoj kalboj jinai kuotikriau- 
siai išdėstė prieš publiką moterų 
reikalus. Nurodė, kad apšvietos- 
stoka Lietuvaičių tarpe yra di
džiausia priežastis mūsų inteligen
tų ištautėjimo, nes jie nerasdami 
tinkamai apsišvietusių Lietuvai
čių, yra priversti vesti svetim
tautes ir ištautėti. Giliau sie
kiant, čia yra kalta netikusi mū
sų tėvukų pažvalga į moterų klau
simą, būtent, kad apšvietimas rei
kalingas vien vaikams, o ne mer
gaitėms. Ta nelaiminga klaida 
labai blogai atsiliepia ant visos 
tautos gyvenimo. Metas jau per
mainyti tą supelėjusią mintį ir 
duoti moterims tiek apšvietos, 
kiek ir vyrams. Toliau kalbėto
ja priparodė, kad L. R. K. Mote-' 
rų Sąjunga daug šiame atvėjuje 
galėsianti padaryti. Jos apšvie
tos skyrius kaip tik tuom ir rūpi
nasi. Ir pašelpos skyrius Sąjun
goje daug yra saugesnis, negu ko
kioj mažoj dr-joj, nes Moterį Są
junga daug stipresnė už šiaip dr- 
jas.

Antroji kalbėtoja, p. O. A. Jan
kauskienė, - Sąjungos viee-pirmi- 
ninkė, ir-gi daugiau padarė, kaip 
prižadėjo, nes sakėsi nieko nauja 
nepasakysianti, tik atkartosianti 
ką pirmesnėji kalbėtoja pasakė. 
Bet ištiesi) jinai pasakė kuogra- 
žiausią originalę prakalbą. Nu
peikė sufragietes ne užtai, kad jos 
kovoja už moterų teises, bet už
tai, kad jos savo teisių iškovoji
mui vartoja netikusias priemones, 
kaip antai užpuldinėjimus, bom
bas ir tt. Sąjungietės taip nesi
elgs. Jos kovos už savo teises mo
kslu, gražiu gyvenimu ir vykini- 
mu krikščioniškų idealų: blaivy
bės, artimo meilės ir tt. Kalbė- 

' toja labai nusiskundė ant blogo 
nekuriu Lietuvaičių gyvenimo: 
girtuokliavimo, nešiojimo kalbų, 
šalinimosi nuo dr-jų, tinginiavi
mo. Už apverktinas sąlygas mo
terų gyvenimo kaltino pačias mo
teris. Labai .užgyrė blaivybę ir 
išreiškė pageidavimą, kad Mon
tello moterys ne taip prasigėru
sios, kaip Bostono. Kad tik ji 
žinotų...

Galų gale kalbėtoja išparo- 
džius irisą naudą prigulėti prie 
sirašyti. Jos paraginimai nenuėjo 
ant tuščio: tuoj prisirašė bene 12 
Moterų Sąjungos, ragino visas pri- 
naujų narių. Mums, žinantiems 
Montello santykius, išrodo, kad. 
tai milžiniškas skaičius. Tarpe 
prakalbų dekliamavo p-lė K. Ka- 
riunaitė. Ji turi tikrą talentą. Bū
tų pa g1?iri s” jar**) kad toliau la
vintųsi toj Wwj- Prie pabaigos, 
p-Us: O. Kašėtaitę <1 Samaoniu- 
ki, 1L Raipaitė ir L. Rožėniukė

gabiai sulošė linksmą teatrlj “Gu
miniai batai”

Publika labai dėkinga Sąjun- 
gietėms už tokį gražų vakarą.

BROCKTONIŠKIS.

ST. LOUIS, MO.
Atlaidai.

lantiejaus. Ragino lietuvių 
jaunimą laikytis senovės lietu
vių gerų papročių, ir apie 
švarų ir mandagų užsilaikymą.

5. ) “Duosis Matyt.” Juo
kingas dialogas. Gerai atliko 
K. Savickis (moksleivis) ir O. 
Černauskaitė.

6. ) “Laimėjo” — Komedija, 
gerai atliko V. Vasiliauskas ir 
M. Tamošaitė.

7. ) “Per melą prie pažin
ties.” Komedija. Puikiai 
prijuokino. Čia mat per su- 
vadžiojimą vežėjo, klebonas su 
ūkininku labai rėkavo, many
dami abudu esą negirdį. U- 
kin. rolę lošė — B.Digris, jo 
žmona. — M. Šugždiniutė. Kle
bono — P. Dulkė. Vežėjo — 
P. Kvietinskas, ir Jono — J. 
Zujus. Roles savo puikiai 
atliko. x >

Žmonių buvo pilna svetai
nė. Nauda skiriama vietiniai 
šv. Juozapo mokyklai.

Na, Vyčiai! Kada kitą 
tokį puikų surengsite vakarį 
Vakarą vadovavo J. V. Kovas, 
režisierius. t

Stumbriškės Bekampė.

Spalio 7 d. lietuvių Šv. Juo
zapo bažnyčioje prasidėjo 40 
vaL atlaidai, kurie tęsėsi per 
tris dienas. v

Nedėlioj apie 10 vai. prasi
dėjo iškilmingos šv. mišios su 
procesija. Jas laikė vietinis 
kleb. kun. Vitkus. Prie pro
cesijos pasirodė gražus būrelis 
mažų vaikučių ir mergaičių. 
Apskritai visos/iškilmės buvo 
malonios.

Vakarop pribuvo svečių ku
nigų iš kitų miestų. Vakarė 
prisirinko pilna bažnyčia žmo
gių ir apie 7:30 vai. prasidėjo 
mišparas. Laikė kun. E. St. 
Amsinger. Administratorius P. 
Šv. vokiškos parapijos, pamo
kinantį pamokslų pasakė kun. 
J. Čiuberekis klebonas šv. Vin
cento lietuvių parapijos Sprin- 
gfield, 111.

Antrų dienų sumų laikė kun. kuopa turėjo' savo paprastų mė- 
J. Čiuberekis, vakare vėl bu-}nešini susirinkimų. Buvo iš- 
vo nepaprastai daug žmonių, kilę ginčai, dėl kitados tilpu- 

sio “ Darb-ke ” “ Levistonie- 
tės” klausimo: “kokia pusė 
gali gerbti tokį žmogų, kuris 
vieną vakarų traukia — Nu- 
žengk Galybe iš Dandaus, o 
kitų vakarų kitoje svetainėje 
traukia — Atsisakom nuo se
nojo svieto.” Mat kaikuriems 
dėl to klausimo užsidegė kepu
rės ir pasijuto užgautais. Kuo
met prieita prie klausimo kad 
nekurie vyčiai panašiai elgia
si, tai kaltininkai pradeda aiš- 
kintieš, būk jiems kitaip ne-' 
sa gulima elgties, nes to rei
kalaująs jų biznio pasisekimas. 
Mat nekurie vyčiai praktikuo
ja biznį ir esti tos nuomonės, 
kad reikia visiems įtikti kaip 
katalikams, taip laisvama
niams, socijalistams ir t.t. Bet 
giliau pažvelgus į tų dalykų 
pasirodo, jog tokia nuomonė 
yra visiškai klaidinga. Paim
kim kitų tautų biznierius, ar
ba žydus, kuriems bene ge
riausiai tas darbas sekasi. Ar 
rasi nors 
prieš kų nors užsigintų, 
jis nėra žydas. ,Ne. 
slepia savo žvdystės. 
jiem biznis nesiseka? 
nors vienas žydas, pradėtų vie
nų valandų sakyties esųs žydas, 
kitų valandų žegnuotis ir saky
ti esųs geriausias katalikas. Ar 
tas jo bizniui prigelbėtų?

Žmogus, kuris savo pažiū
ras nuolat maino lyg čigonas 
arklius, pasirodo esųs nuolati
nis melagius ir veidmainis ir 
kaipo tokis negali laukti pasi
tikėjimo nei prielankumo iš 
pusės katalikų, nei laisvama
nių.

Čia yra toks, kurs priguli 
prie vyčių, padedamiems vei
kti ir dar net norėtų vadovau
jančių rolę užimti, o tnomtar- 
pu pasigarsina save “Ateities” 
bei kitų laisvamaniškų laikraš
čiu agentais. Jef jis būtų ka
taliku. tai katalikai jį mėgtų 
ir visad labiau paremti?, a ir 
laisvamaniai taipgi nesilenktų, 
kaipo nuo biznieriaus. Jei 
nori būti laisvamaniu, tar te
gul pasitraukia iš mūs vyčių 
tarpo ir tuomi užtikrina mums 
ramumų, kad nereiktų dėl to
kių dalykų ginčyties.

v Vytis.

Mišparus laikė kun. S. J. Ko- 
lesinskis, klebonas Nekalto 
Prasidėjimo P. M., East St. 
Louis, III., pamokslą pasakė 
kun. Ig. Kerševičius iš Living- 
ston, UI., labai gražiai išaiš
kino baisą kenksmingumą 
skaitymo blogų knygų ir laik
raščių.

Trečią dieną sumą laikė vie
tinis klebonas kun. Vitkus. 
Mišparus laikė vakare kun. T.‘ 
Pudlowsky, kleb. šv. Kazimie
ro lenkų parapijos. Pamoks
lą pasakė kun. S. Kolesinskis. 
Vėliaus prasidėjo vėl proce
sija, procesijoje dalyvavo: kun. 
J. Čiuberekis, kun. W. Linek 
slavokų klebonas, kum E. St. 
Amsinger, čekų, kun. Šviela ir 
vietinis klebonas kun. Vitkus.

Taip-gi reikia pažymėti, kad 
bažnytinis choras labai gražiai 
giedojo mišparus už tai užsi
pelno didelę garbę p-lė Ona 
Raškevičiutė, kuri turi labai 
gražų balsą ir yra rimčiausia 
mergaitė iš visų čia gimusių 
ir augusių merginų. Taipgi 
yra ir daugiau prakilnios dva
sios mergaičių, kaip p-lė P. 
Likmoniutė puiki solistė, p-lė 
B." Raškevičiutė ir kitos iš ku
rių susideda tas puikus žavė- 
jantis choras.

Po procesijos ir visų pamal
dų. kurios taip buvo įspūdin
gos. žmonės jautėsi savyje 
naują drąsų ir didesnį pasi
šventimą.

Kadugėlis.

WATERBURY, CONN.
Vyčių vietinės kuopos veiklu

mas.

Spalio 17 d. jau antrą vaka
rą šj rudenį parengė su plačia 
pramoga. Buvo daugybės į- 
vairumų. Ir galima pripažin
ti, kad viskas atlošta gerai.

Programas susidėjo iš šito
kių įvairumų:

1. ) “ Paveikslo Gražumas. ’ ’ 
Įdomus tas veikalėlis, tai pen
kių keleivių mintys apie “Ty
rą Šaltinėlį.” Atliko penki 
vaikinai puikiai.

2. ) “Rūtelė.” — Baletas. At
liko 23 merginos vytės. šitas 
reginis užavėjo žiūrėtojus. Ba
ris merginų su bukietais gėlių, 
džiaugėsi, tai vėl aimanavo 
apie gėleles, o jų maloniais 
balseliais skambėjo -dainelės; 
reikia pažymėti Jievą Pucėtai- 
tę, kuri solo rolę labai puikiai 
atliko. Šitoki perstatymai vi
suomet yra maloųūs pažiūrėti 
ir paklausyti gražių dainelių.

3. ) Šitame atidengime, pa
sipylė įvairumų įvairumai: di
alogai, kvartetai, deklamaci
jos, monologai ir tt Tarp 
kurių reikia pažymėti jauną 
artistą vaikelį, būtent ar S 
metų K. Zailskutį, kuris daž
nai papuošia mūsų sceną ga
biais savo iškalbėjimais ir aiš.- 
kia kalba.

4. ) Kalba gerb. kun. J. J. Va-
•>

. LEWIST0N, ME.
Iš jaunimo gyvenimo.

14 d. spalio L. Vyčių 2-ra

vieną žydą, kurs 
. jog

Jis ne- 
O ar 

Tegul

vius, organizavo jaunimų ir 
dabar jau pradėjome kylturin- 
gų gyvenimų.

Buvo toje pramogoje ir Ne- 
warko lietuvių klebonas gerb. 
kum J. Dobdtinskas.

• Jaunikaitis.

KALENDORIUS.
VISUS LIETUVIUS KVIEČIAME 

KUODIDŽIAŪSIA. MUS ŪŽBOMBAB- 
DUOTI UŽSAKYMAIS ANT KALEN
DORIAUS.

Tikimės, jog per Spaudos 
Savaites (iki gruodžio 1 d.) 
jų neliks pas mus. Tuomet 
išleisime antrą laidą, jei bus 
dar reikalavimų.

Popierą Kalendoriui ėmėme 
brangią, drūtą, kaip jaučio 
odą. Galėsime Kalendorių var
toti kasdien per ištisus metus 
ir dar jis liks sveiku.

• r

DARBININKAR

r

-

NAUJAU “DARBININKO” LEIDINYS

'Netikėjimo Priežastys”
Paraše K. V. K 

Pusi .24, kaina 10c.
Joje aiškiausiai išdėstoma netikėjimo priežastys. Svarbi 

knygutė, nes labai lengvai ir suprantamai parašyta. Užsisa
kant daug ant sykio, duodame dideles nuolaidas.

M

ANYKŠČIŲ ŠILELIS.
Vaizdingiausiai ir gražiausiai eilė

mis aprašyta Lietuva.a.a. vyskupo A. 
BARANAUSKO. Tinka platinti Spau
dos Savaitėje ir gg. klebonams kalėdo
jant. Kaina 5c. Imant daug ant sykio, 
nuleidžiu nuošimtį.

.4. RAMOŠKOS KNYGYNAS,
51į W. Saratoga Str., Baltimore, Md.

! SOUTH BOSTON. MASS. t į 
! TEISINGIAUSIA IR GE- | 

p RIAUSIA LIETUVIŠKA | 
APTIEKA t

!l

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

K. ŠIDLAUSKAS

Aptiekorius ir Savininkas o 
j! Te! So. Boston 21034 ir 21013. (> 
< i 226 Broadway, kampas 0 St, o

Uždėta 1871

HENRY J. B0WEN 
Real Estate & Insurance
469 Broadway, So Boston

Pirkdafhi pas mus nejudi
namą turtą turėsite prielankų 
ir teisingą patarnavimą.

>*■i

M. M. ANDREWS 

(M. M. Andriušiutč)

PATERSON, N. J.
Graudus atsisveikinimas.
Spalio 14 d. buvo surengta 

vakarienė. Ją rengė visos 
čionykštės katalikiškos dr-jos.

Žmonių buvo apie 200. Bu
vo tai graudus atsisveikinimas 
su numylėtu klebonu kun. J, 
Švagždžiu, kurs mus apleidžia 
ir važiuoja į vienuolyną. Gerb. 
kunigas pasakė trumpą atsis
veikinimo prakalbėlę, kuria 
daugelį žmonių pravirgdė. ,

Kun. J. Švagždis atvykęs 
šin miestan rado lietuvius iš
krikusius, patvirkusios. Jis 

rinko, mokino, dorino lietu

“DARBININKAS,”
W. Broadway, South Boston, Mass.

$100.000.00 UŽ $100.00 
Užpelnė bėgyje vienų metų 
p. E. W. Arnold ir kiti, kurie 
pereitame rudenyje pirko Še

rus Aliejaus Kompanijoje.
Aliejus padarė daugiau milijo

ną negu kokia nors kita pramo
nė ar biznis pasaulio. Bet dar 
didesne daugybė milijoną bus pa
daryta ateityj, nes aliejaus biz
nis yra saugiausias ir pelningiau
sias.'

ALIEJUS REIKALINGAS VI
SUR IR-VISUOMET. Pasaulis 
greitai keičiasi nuo anglies į alie
jaus gadynę, nes daug švares
nis, greitesnis, pigesnis: Aliejų 
negalimą du kartu panaudoti, nes 
Jis sudega — išnyksta. Užtai 
aliejaus labai trūksta, nes visur 
naudojamas. Todėl aliejaus kai
nos nuolatos kjla ir toliau dar^ 
labiau kils, o su kjlimu .kainą 
kartu kjla ir aliejaus kompanijų 
pelnai.

MILŽINIŠKOS DAUGYBĖS A- 
LĮEJAUS guli po Oklahomos že
me. Tik maža dalis Oklahomos 
aliejaus laukų išnaudota. Dide- 
li^urtai lankia tą žmonią, kurie 
pasieks tas daugybes aliejaus. Ar 
tamsta busi vienu iš tų laimin
gųjų-

Anglių Gadynė Baigiasi — 
Aliejaus Gadynė Prasideda.

Milžiniškus pelnus: procentais 
šėrą'ftondsais ir marketo pelnais 
nuolatos gaus tie investoriai, ku
rie turi pirkę ir DABAR perka 
šėrus užtikiamą neprigulmingą 
aliejaus kompaniją. Milijonai 
pelną, kurie tapo sutverti praei
tyje aliejaus biznyje yra maža 
dalis, sulyginus juos su tais mi
lijonais, kurie bus padaryti atei
tyje šitame saugiausiame iš visą 
biznių. Pasaulio historijoje ne
buvo ir nebus tokios gadynės, to
kią auksinių progų kaip DABAR. 
Tie investoriai, kurie su atsarga 
ir aiškia nuožiūra jvestys savo 
pinigus DABAR j ššrus atsakan
čių aliejaus kompanijų, rekomen
duojamų ir pasiūlomų pastovių ir 
geros reputacijos firmų, įgis atei
tyje mUiiniškus pelnus iš savo 
šiandieninių investavimų.

Mūsų Firma Rekomenduoja 
Dabar Šerus šių Užtilsimų 

Aliejaus Kompanijų:
INVADER OIL & REFINING 

CO. šios kompanijos šėrai jau 
pakilo iki $6. Moka 1 nuoš. kas 
mėnuo (ant par) — 12 nuoš. j 
metus.

BUCK RUN OIL CO. Šita kom
panija turi 3000 akrų aliejaus že
mes Oklahomos valstijoje, įgy
tos nuo vyriausio teisėjo-sudžios 
RAINEY. ant tiesios linijos di
džiausią aliejaus šulinių. Greitu 
laiku šita kompanija užims dar 
kitą plotą aliejaus žemės. Dabar 
gerai parsiduoda tik po $1.00, bet 
mes tikiame, kad jie greitai pa
kils ir kad neužilgio šita kompa
nija ir-gi pradės mokėti procen
tus. — Didesnis skaitlius šėrl- 
ninkų šios kompanijos yra lietu
viai.

JEIGU TAMSTA BUTUM IN
VESTAVĘS $100 j sekančių kom
paniją šsms, kuomet jie pirmiau
siai buvo siūlomi, tai tamsta bu
tam isMjęs sekančius turtus:

SI 00 Investuotų į Lucile Oil Co. 
pakilo vertėj $16.000.

$100 investuotų j Spencer Oil 
Co. pakilo vertėj $16.000.

$100 investuotų Į Quaker Oil 
Co. pakilo vertėj $20.000.

$100 investuoti) j The Producers 
Oil Co. pakilo vertėj $25.000.

$100 investuotų j The Home Oil 
Co. pakilo vertėje $40.000.
- $100 Investuotų j The Cpline Oil 
Cq.. pakilo vertėj $46.000.

$100 investuotų j The Trap- 
shooters 011 Co.. pakilo vertėje 
$100.000.00. _

žmonės padaro turtus iš gerų 
investavimų — ne iš darbo. Ge
rai investuotas doleris atneša šim
tus, tūkstančius naujų dolerių pel
no. Todėl, leisk tamsta savo pi
nigus j darbą, tegul jie neša tam
stai pelnus. DABAR tamstos pro
ga nusipirkti šėrus augančių alie
jaus kompanijų. Nepraleisk tos 
auksinės progos. Pirk šėrus DA
BAR, kuomet jie pigūs, nes vė
liaus mokėsi brangiau ir mažiau 
gausi pelno. Nelauk, siųsk savo 
orderius tuojaus.

PRISIUSIME DOVANAI lėta- 
lap| Oklahomos. Kansas, Teras Ir 
Merikos aliejaus laukų, taip-gi ir 
pilnas informacijas. Rašyk TUO
JAUS.

JOHN ILGAUDAS, Mgr. 
110 So. Dearborn St., 

Room 1016 .
CHICAGO, ILINOIS.,

H■>
si’.l•4 t’t]-
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KAM BŪTI NULIUDUSIU?
Nusipirkite Victor Victrola ir Victor rekardų, jeigu 

norite būti liuksmiu. Mes turime visose kalbose: Lie
tuvių, lenkų, anglu ir tt.

LIETUVIŠKI REKORDAI.
Rekordai parsiduoda po 75 centus kiekvienas.

65126 Be apetito — Žodž. Margalio—Dek. J. Linartas. 
Tindziulis ir Graibus — Scena iš kom. “Velnias 
ne boba” — Deklamacija.

65127 Velnias ir boba — Dėklėmuoja p. J. Linartas. 
Bačka silkių — Dekliamuoja p. J. Linartas. 
Ar negaili seserėle rūtelių — Sextetas sudėtas 
ant balsų — A. Kačanausko.
Atvažiavo meška — Tautiška daina — (kvarte
tas) A. Kačanauskio.
Vilija upių — Taut. daina — P. Pundzevičius. 
Ant ežerėlio rimo jau—Taut. daina — P. Pundz. 
Skubink prie kryžiaus — Soprano.
Giesmė į Panelę Švenčiausią — Naujalio Sopr. 
Daina Jurgio—iš tragedijos“Pilėnų Kunigaik.” 
Juozo dajna — iš operetės “Jauna našlė.” 
Kur bėga Šešupė—Vilniaus liet. “Rūtos” chor. 
Noriu miego, (2) Pasėjau linelius — Vilniaus 
Lietuvių “Rūtos” choras.
Ant, kalno karklai — Vilniaus “Rūtos” choras. 
Saulelė raudona — Vilniaus liet. “Rūtos” chor.

Būkite visuomet linksmi. Lietuvis 
pardavėjas padės jums išsirinkti. 
Ateik šiandien! Atdara ir vakarais: 
Panedėliais, seredomis ir subatomis.

R. W. SHANNON,
420 Broadway, So. Boston, Mass.

65123

65129

65132

67250

67251

p
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67271

Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass.

Namai parsiduoda, 
GAISRI,

SVEIKATOS,
SUŽEIDIMO,
APVILKTUS
STIKLUS,
(Plate glass)

kambariai parendavojami.

INSURANCE

{LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.
Geriausias Lietuvis siuvėjas.

; I Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios 
; l mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni- 
; i gąms siuvu SIUTONUS ir esu gera? įsipraktikąvęs tame dar- 
i Į be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku 
i į greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri- 
i Į \ statau tiesiog į namus.
; [ " AK. MAZALAS,
| 94 JEFFERSON STR., HARTFORD, CONN.
y — Tel. Charter 4235-4.

i

1 
L

! 
!

MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ 
SIUVĖJA 

Atidarė savo įstaigą naujoj vietoj. 
Nueikite pasižiūrėt

M. M. ANDRBWS

(M. M. Andriušiutč)

44 Baylston St., Boston, Mass.
Room 8.

t (Tarpe Wasbington ir Tremont)

Gerbiamieji: — Malonėkite 
tuojaus prikąsti žemlap) alie
jam lauką, taipgi pilnas Infor
macija* apie šėrus BUCK RUN 
oil oa

Varda.«-pav. .

_ i _
T-l*

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Nnolikilpeptoė. Nuo? ik! 8 vakar*
508 BROADWAT Cor. G ST. SO. BOSTON.»

T*i 508 8. B. |I

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik. 

tų, malevos (paimt) ir piaujamų įrankių. Įrankiai 
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers), 
stogų dengė jų, gas’o pritaisyto jų, mūrininkų, 
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontrakto- 
rių.

Spinininkai, pinklų aštrintojai ir raktų pri- 
rinkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:



Vietines žinios

HarkoHarko

Siutai Overkotai

Mylėtojams

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

ĮŽANGA: Suaugusiems 10c.; vaikams 5 centai.

Nedėlioję, spalių 28 dieną, pra
sideda So. Bostone Katalikų 
Spaudos Savaitė Vyčių 17 kuo
pos parengtu vakaru. Prog
ramas bus labai turtingas ir 
įvairus. Vakaras rengiama 
Šv. Petro parapijos salėje. Bos
tono ir apielinkių lietuviams 
patartina kuoskaitlingiausia į 
katalikų spaudos savaitės va- 
krus lankyties. Kiekvienas 
galės labai indomių dalykų a- 
pie labai svarbius reikalus pa
tirti. Kalbėtojai bus žymūs.

Tel So. Boeton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D

Galima susikalbėti ir lietuvisskai. 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai. 
Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So* Boeton.ANTRAS VAKARAS
Spalių 31 d., 1917, toje pačioje svetainėje. Pradžia 7:30 vai. vakare.
Vakaro programą išpildys LDS. kp. ir Marijos Vaikelių Draugijėlė, Kalbės 

garsūs kalbėtojai: p. J. J. RAMANAUSKAS pirmu sykiu So. Bostone ir kiti.
Bus daugybė įvairių monologų, deklinacijų, drilių mažų mergaičių, dai

nuos Marijos vaikelių choras po vadovyste p. M. Karbausko ir kitokių pamar- 
ginimų.

REIKALINGAS VARGONININKAS
Dideliame mieste ir didelėje para

pijoje ant gerų išlygų su geru balsu ir 
doras. Dėl platesnių žinių kreiptis i 

REV. C. F. SZATKUS,
383 Livingston Avė., Albany N. T.

Brightono lietuviškų drau
gijų atstovų susirinkimas įvy
ko nedėlioję, spalių 21 dieną. 
Susirinkime dalyvavo atstovai 
nuo LDS. 22 kuopos, Šv. Vin
cento Vyrų ir Moterų, Šv. Jur
gio ir “Vienybės” Draugija. 
Tartasi-apie įsteigimą vakari
nės vaikų mokyklos. Išrink
ta komisija mokytojų suradi
mui. P-nas J. Malukas paaiš
kino apie kelius mokytojus ir 
pasižadėjo pasidarbuoti tinka-

Bostono Šv. Petro parapijos 
choras ir solistai su savo vedė
ju p. M. Karbausku priešaky
je žada dalyvauti Katalikų 
spaudos savaitės rengiamuose 
vakaruose. Nepraleiskit, ger
biamieji, progos pasigerėti 
choro ir solistų gražiomis dai
nomis. Taip-pat teko patirti, 
kad ir Marijos Vaikelių Drau
gijos choras yra kviečiamas 
prie Katalikų Spaudos Savai
mės vakarų programo pagraži
nimo prisidėti.

PIRK RAKANDUS PAS 

RICHMOND’S 
'Sutaupįsi pinigų.

Rakandai pirmos rūšies ir kai
nos labai žemos.

Frank R. Richmond,
374-378 Broadway, So. Boston.

Lietuvių Kooperacijos Na
mo didžioje salėje, Brighton, 
Mass., spalių 21 dieną kalbė
jo Z. Puišiutė iš Worcester, 
Mass. Pirmu sykiu aiškino 
gimdymo kontroles. Nepasa
kė nieko ypatingo. Užtai ant
ruoju atveju tiek daug apie 
oškas pripasakojo, kad socija
listams oškiena net kooperaci
jos salėje pakvipo. Tiesą pa
sakius iš tų visų oškų tik soci
jalistai ir gali didžiuoties. Pro
tingiems žmonėms neapsimoka 
perdaug į oškas atidos kreipti. 
Prakalbos buvo nei Šis nei tas.

Rep.

A. K. MAŽINAUSKAS įga 
botas užrašinėti “Darbinin
ką,” rinkti apgarsinimus ir tt 
Pas jį galite kreiptis šiuo ad
resu:

A. K. Mažinauskas,
321 Lincoln Avė., Rockford,111.

“.Darbininko” Administra
cijoje galima gauti pasipirkti 
puikaus ir turiningo Rusijos 
lietuvių katalikų leidžiamo 
Petrograde laikraščio “Vado” 
pavieniais egzemplioriais.“ Va
dą” leidžia “Liaudies Sąjun
ga.” Išeina jis kas savaitę.

BOSTONO K S. S. BUS 3 VAKARAI SU PLAČIAUSIU IR ĮVAIRIAUSIU 
PROGRAMŲ

______ ' ŠV. PETRO PARAPIJOS SALĖJE,
WEST FIFTH STREET, K SOUTH BOSTON, MASS.

PIRMO VAKARO PROGRAMAS
c - Spalių 28 d., 1917, 7:30 vai. vakare.

LIETUVOS VYČIŲ 17-OS KUOPOS.
1) Atidarymas. Kun. T. Žilinskas.
2) Deklemacija p-lė A Grabijoliutė.
3) Deklemacija p. J. Grelevičius.
4) Daina solo p-lė S. Motiejūnaitė.
5) Monologas, (Gaspadinė ir cicilikas) p. J.-Miliauskas ir p-lė Z. Gurkliu- 

tė.
6) Deklemacija p-lė D. Kiburiutė. r
7) Deklemacija p. J. Antanėlis.
8) Perstatymas veikalėlio “PAGUNDA” L. Vyčių 17 kp. grupa (atkarto

jama).
9) Daina solo p-lė A. Narinkevičiutė.

10) “Vyčių Himnas.”
11) Piano solo P-lė B. Kvburutė.
12) Kalbės kun. Pr. Juška itis.
Vakaro vedėjas p. J. E. KAROSAS; dirigentas ir akompanuoto  jas p-nas M. 

KARBAUSKAS. , .
ĮŽANGA Į VISUS TRIS VAKARUS LABAI MAŽA

SERGANTI 
VYRAI IR MOTERIS 

EIKITE PAS MANE!

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

naujų išra imu.
V i ša darbą gvaran tuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.'

Valando. Nedftlioanit
nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta
iki 8 vai. vakare. iki Ovai, vakaro.

Kas nori būti turtingu, 
• TAS SAVO SU

TAUPYTUS PI

NIGUS PRIVA

LO DABAR PA

SIUSTI Į RUSI
JOS VALSTY

BINĘ APSAUGOS BANKĄ! 
Nes tiktai dabar rublio kaina 
žema.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ 
BANKAS MASS. VALS

TIJOJE
JUOZO K0WALIAUSK0.

111 Salėm St., Boston, Mass.
Tel. Richmond 843.

PINIGUS ant apsaugojimo 
priimu ir moku 4 nuoš.

PINIGUS Rusijos perku ir 
parduodu pagal žemiausią die
nos kursą.

PINIGUS pasiunčiu į Rusi
jos Valstybinę Apsaugos Ban
ką ir siuntėjams pristatau, 
to banko knygutes greitu lai
ku. ' ■

PINIGUS į Rusiją pasiunčiu 
pačtu ir telegrafu. Siuntėjams 
pristatau parašus adresatu.

PINIGUS inieikiu per 4 die
nas gyvenantiems Rusijoje, jei 
tiktai siuntėjai to nori.

PINIGAI man inteikti gva- 
rantuojami mano kapitalu 
150.000.00.

NOTARAS IR TAIKOS
TEISĖJAS

Blankos, kurios išduodamos 
pasiliuosavimui nuo kareiviuos 
išpildomos už dyką.

JUOZAS K0MTALIAUSKA8
Bankierins

111 Salėm 8t, ! Boeton, Mass.

AŠ JOJAU PER GIRELĘ .......................................................................30e.
VAI TU ŽIRGE-ŽIRGE.............................................................................30c.
NESIGRAUDINK MERGUŽĖLE..........................................................30c.
SĖDŽIU PO LANGELIU........................................................ '. ............ 30e.
GERKIT BROLIUKAI VISI APLINKUI-........................................30c.
VAŽIAVAU DIENĄ....................................................................  25c.

Visos šios dainos yra išleistos paskirium su pridėjimu po vieną 
dainą iš seniau leistų to paties autoriaus “Mūsų Dainos.” Imant 
chorams didesnį skaitlių egzempliorių duodu didelį nuošimtį.

Perrašinėjimas, kokiuo nors būdu, šios dainos yra griežtai už
drausta. Teiksis kopijuotojai įsitėmyti. Adresuokite:

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GEA2US! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyra ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
plėmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutšs 
50c. ir $1. Pinigas galit siųst ir 
stampoms.

J. RIMKUS
P. 0. Box 36, Holbrook, Man

DR. F. MATULAITIS
Ofiaoudyno* Gvdo vteoidM Hgaa
M P. M. 7-9 P.M. PvtokMa AkinhM.

419 Boylstoa St Boston, Mass.

Extra!!!

Paieškau tėvų Jono ir Petronėlės Pet
raičiu, giminių Juozo ir Veronikos Ba
nevičių, Jono ir Juozo Sakalauskų, 
Jono, Juozo, Onos ir Petronėlės Pet
raičių ir kitų giminių Ir pažįstamų. Vi
si Kauno gub. Raseinių pav., Raseinių 
parap., Berstų kaimo. Nuo jų netu
riu jokios žinios ir nesusirašau. Jei
gu ką nors pasieks šis paieškojimas, at
sišaukite šiuo adresu:

KOTRINA PETItAICIUTE,
242 W. Broaduay, Sa. Boston, Mass.f .

llNauja Knyga

Extra!!!

ATSIŠAUKITE
Netikėtą mirtį sutiko a. a. JONAS 

ALSIS paeinantis iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Judrėnų parapijos. Gimi
nės jo atsišaukit, galite gauti nemažai 
pinigų iš kompanijų. A.a. Alsis mirė 
spalio 4 d. Giminės kreipkitės šiuo ad
resu: .

JUOZAS WITKUS, 
MASSENA, N. Y.

PAKVIETIMAS
šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkviečiu savo tautiečius ir 

draugus ateiti pamatyt mane, kuomet jums reikės SIUTO, ! j 
OVERKOTO, APREDALŲ ar ČEVERYKŲ. Aš pats Jums vi
suomet patarnausiu atsakančiai. Aš širdingai dėkavoju Jums už !, 
Jūsų paramą praeityj, kartu tikėdamas paramos ir ateityj. ] Į

Musų rudeniniai ir žieminiai naujos mados <• 
Siutai ir Overkotai |

jau dabar gatavi didžiausiam įvairume materijų ir madų, ku
riuos galima pirkti stebėtinai pigiai. Nelaukite iki praeis pusė 
sezono, bet ateikite dabar ir išsirinkite sau Siutą ar Overkotą,
nes dabar geras laikas yra iš ko pasirinkti. Dėvėkite juos jų $ 
sezone. > O

Siutų ir Overkotų kainos nuo $9.50 iki $35. J i 
MES TAIPGI UŽLAIKOME VISA EILĘ VYRŲ PAPUOŠALŲ,

SKRYBĖLIŲ IR ČEVERYKŲ. ;

Čeverykų kainos nuo $4 iki S10. < į
MES GVARANTUOJAM, JEIGU KUOMI NORS BUSITE NE- < | 
UŽGANĖDINTI, TAI MES APMAINYSIME ARBA SUGRĄŽIN- i) 
SIME PINIGUS. ()

Atėję klauskite p. J. ZUPKAUSKO,

S. H. HARRISON CO.
662-672 Washington St. Boston, Mass. y


