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“DARBININKAS,”
242 Broadway, So. Bortoa, Bms.

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, kur 
tikybiniai principai atmesti.

— Washington.

Lenkai vis labiaus gula ant Lietuvos
Užimtose Lietuvos vietose 
lenkai gėdina moteris, 
įvedė baudžiavą, plakimą 
ir kitokius žvėriškumus.
VOKIEČIAI VISIŠKAI 
DAR NEPASITRAU

KĖ.

New York, Rugpj. 5. 
Kabeliu korespondento 
Paryžiaus pranešama:

Vokiečiai apleido Kaunu, 
bet koncentruoja savo spė
kas Šiaulių-Mintaujos lini
joj. Lenkai užėjo iš užpa
kalio lietuvių kariuomenei, 
kovojančiai prieš bolševikus 
tarp Utenos ir Alukštoš, su 
tikslu kariauti prieš lietu
vius. Lenkai nuvyti atgal. 
Sleževičius mušė telegramų 
Clemenceau, Lloyd George 
ir Fochui prašant reikalau
ti, kad vokiečiai trauktus 
iš Lietuvos ir kad lenkai pa
sitrauktų už demarkacijinės 
linijos.
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LENKŲ ŽVĖRIŠKUMAS.

Švenčionyse lietuvių aps- 
kričiuose, lenkų užimtuose, 
apielinkėse Vilniaus, Ašme
nos, Trakų, Vidžių laikyta 
mitingai, kad išreikšti pro
testus prieš rekvizicijas, 
plakimų, 
elgimų, 
muosna 
moterų,
jų dienų savaitėje baudžia
vų dideliuose dvaruose.

nežmoniškų pasi- 
uždarvmą kalėj i- 
vyrų, išgėdinimą 
lenkų įvesta dvie-

SUSIRĖMIMAS SU 
LENKAIS.

Telegramos iš Kauno- lie
pos 20 d. skelbia, kad len
kų raiteliai atakavo mūsų 
divizijas ties Mereču. Len
kų didesnes jėgos po smar
kaus mūšio privertė mūsiš
kius trauktis. Lenkai kon
centruoja savo jėgas abipu
siai Nemuno ir traukia ant 
Seirijų, Alytaus, Daugų. 
Padėjimas riestas.

tų būtų bent laikinai, labai 
neaiškus padėjimas naujų baž
nyčių kunigaikščių.

Kuomet pusė vienuoliktos 
rytmetyje, Šv. Tėvas įėjo j taip 
vadinamųjų “Konsistoro Sa
lę,” vyriausias popiežiaus ce- 
remoniorius garsiai paskelbė 
“Extra omnes.” Prasišalykite 
visi, t. y. tieji kų Konsistoriu- 
je nedalyvaujate.

Svarbiausia šito Konsisto- 
riaus apeiga — buvo kuomet 
Šv. Tėvas pasakęs gražių pra
kalbų lotyniškai patvirtino 
Antiokijos grekų-melkitaristų 
patriarkų, Msg Demetrijų Ka
dį. Patėmytina, kad vysku
pai melkitaritai ir kiti rytie
čiai patįs sau renka patriar- 
kus, duodami paskui tik ži
nių Roman išreikšdami vieny
bę su Apaštalų Sostu ir prašy
dami patvirtinimo, kaip kad 
atsitiko nūnai.

Iš naujai Šv. Tėvo paskirtą
jį] ant vyskupų įdomus Lietu
vai Mgr Ratti, Šv. Sosto Nun
cijus Lenkijoje, pakeltas į 
Lepanto Antvyskupius, ir Mo- 
gilevo Sufraganas, gyvenan
tis Petrapylėje, vyskupas C&ep- 
liakas, įstatytas, kiek pir
miau, Šv. Tėvo paliepimu į 
Akridos arcivyskupus ir tik ši
tame Konsistoryje viešai ap- 
garsytas. Visi kiti paskyri
mai, nieko bendro su Lietuva 
neturi.

Reikia pridėti — kad An
tiokijos Patriarkų esama net 
keturiu: Syrų, Melkiaritų, Ma- 
ronitų ir Lotynų patriarko. 
Pastarasis, Antvyskupis Za
leskis, lietuvis nuo Velionos 
Kauno gub. gyvena Romoje. 
Nūnai Čionai vieši dar Antio
kijos Syrų patriarka. Efre- 
mas Rahamani II. Tai yra 
mokslo vyras ir pažysta Lietu
vą ir jos reikalus, ačiū pažin
čiai su kun. Jarulaičiu ir su 
manimi.

Kun. K Prapuolenis.

Darbininkų reikalais.
KĄ DARYTI GELEŽIN

KELIAMS.

—
MOTERIMS PERMAŽA

MOKAMA.

ŽINIOS.
ATKASĖ LAVONUS IR ĖDĖ

Vengrijoj PRANEŠIMAI,

Iš Rymo.
VYSKUPŲ "PASKYRIMAI.

Rymas, liepos 3. — Vatikano 
rūmuose, Šv. Tėvo Benedikto 
XV, atlikta, taip vadinamo 
“Paslapto”Konsistoriaus, kad 
aprūpinti vyskupais našlaujan
čias bažnyčias. Pažymėtina, 
kad šiame Konsistoriuje šį 
kartą nebuvo skiriama naujų 
kardinolų, dėlto jog iš prie
žasties karo ir visuotinės Eu
ropos valstijų suirutės, dau
gumoje vidurinės Europos vie-

PATARIA LAIKYTI 
STIPRIĄ ARMIJĄ.

Karės sekretorius Baker 
pasiuntė kongresui savo 
pienų su nurodymais, ko
kios karinės jėgos turi būt 
laikomos. Nurodo, kad tai
kos armija turi būti 510.000, 
karinė jėga 1.250.000. Pata
ria įvesti trijų mėnesių ka
rinį muštrų visiems jauni
kaičiams, sulaukusiems 19 
metų amžiaus.

REZIGNAVO.
Jugo-Slavijos ministeriai at

sistatydino. Turbūt taip atsi
tiko dėlto, kad negali įtikti vi
soms tautoms, kurios tų vals
tijų sudaro.

IVashington, rugpj. 4 — 
Šiandien geležinkelių darbi
ninkų viršininkai paskelbė, 
kų jie reikalauja, kad gele
žinkeliams būtų padaryta.

Trumpai, tiesiai sakant 
štai ko reikalauja:

Kad privatiškas kapita
las būtų prašalintas.

Kad l.urusicji savininkai 
'autų valdžios bondsus “su 
.luskinu nuošimčiu už kiek
vienų jų teisingų doleri, ku
rį jie investino.”

Įsteigti korporacijų, ku
rion ineitų lygi atstovybė 
nuo darbininkų, visuome
nes ir nuo operating mana- 
gements.

Kad gyvasis pelnas eitų 
lygiai darbininkams, visuo
menei ir vedėjams. Visuo
menei priklausanti dalis bū
tų atlyginta suteikimu di
desnio patarnavimo arba 
nupiginimu.

Atsišaukimų išleido pasi
rašyta inžinierių, pečkurių 
ir konduktorių.

Atsišaukime nurodoma, 
kad dabartinis būdas page
rinti darbininkų būvį, rei
kalaujant pakėlimo algos, 
darbo valandų sutrumpini
mo, sųlvgų pagerinimo jau 
atgyveno savo dienas. Toks 
būdas tik laikinai tepageri- 
na, nes darbdaviai pakėlę 
algas, ima kelti kainas, gy
venimas pabrangsta ir iško
votas pagerinimas netenka 
savo vertės. Dabartinis ge
rinimo darbininkų būvio nė
ra vaistas, o darbininkų 
siūlomasis pienas žada būti 
toldu vaistu. Smulkmeniš
kas pienas pienuota kongre
sui pavesti svarstyti sere- 
doj, rugpj. 6 d. Tai bus 
naujas bilius ir naujas dar
bininkų žingsnis nuo seno
viško būdo prie naujo būdo 
gerinti darbininkų būvį.

Pirmas orlaivininkų streikas 
pasibaigė kompromisu. Strei- 
kan išėjo dėlto, kad du orlai- 
vininku, kuriuodu atsisakė 
lėkti pavojingu laiku buvo at
statyti. Tie orlaivininkai tar
nauja Suv. Valstijų paštui.

Šveicarijoj raudonieji rengė 
generalį streiku. Bet jis neįvy
ko. Labiausia dėlto, kad Veng
rijoj puolė raudonoji valdžia.

Kad tūkstančiai šeimynų 
Suvienytose Valstijose ran
dasi biedname jpadėjime 
dėlto, kad jų maisto parū
piu to j ai pasitaiko būti mo
teris, įdomiai išsitarė Miss 
Mary Van Kleck, direkto
rė Moterų IndustiHjoje, Su
vienytų Valstijų Darbo De- 
partmento, laike nesenai 
laikyto susivažiavimo Wa- 
shingtone.

Dedant ypatingą svarbą 
į reikalą nuolatinio moterų 
biuro tame departmente, 
kurio priedermė būtų dary
ti atsargias investigacijas 
industrijiniouse moterį] da
lykuose, kalbėtoją, parodė,, 
kad milijonai moterų šioje 
šalyje gauna mažiau negu 
užtenka pragyvenimui, mi
lijonai jų dirba perilgas va
landas, kas kenkia sveika
tai ir veikiančioms pajė
goms, ir kad daug jų dirba 
nesveikose ir nesaugiose ap
linkybėse. Ji ragino kad 
pagerinimas darbo būvio 
kurį dabar galima rasti vi
sose dirbtuvėse, būtų daro
mas visoje industrijoje, su 
pagelba valdiškos moterį] 
formuotos apsaugos.

Legislatvviai žingsniai ap
saugoti moteris industrijo
je, kurie perstatyti dabar
tinėje Kongreso Sesijoje 
šiaip skamba:

“Vaikų darbo panaikini
mas ir priverstinas mokini
mas nuo 6 iki 16 metų am
žiaus; aštuonių - valandų 
darbo diena ir 44 valandų 
darbo savaitė su viena diena 
atilsio; panaikinimas mo
terų ir nepilnamečių nakti
nio darbo; lygus mokestis 
už lygų darbą. Darbinin
kų teisės organizuotis ir de
rėtis išvieno per savo iš
rinktą atstovą ir kiti žings
niai vedantįs prie palengvi
nimo sąlygų tarp dirbančių 
moterų ir vaikų.

Amsterdame pasibaigė tarp
tautinis darbininkų kongresas. 
Buvo taip-gi Vokietijos ir Au
strijos darbinink ųdelegatai. 
Uždėta pamatai tęsimui tarp
tautinio darbininkų judėjimo.

Komitetas, kurs veikė Ru
sijos Armėnijoj, praneša, kad 
Igdyre žmonės iki pabludimo 
buvo davarvti badu ir nuėję į 
kapines, atsikasė lavonus ir 
valgė juos. Ant tų kapinių 
dabar galima matyti atkasti 
kapai ir apgriaužti kaulai.

Insurance kompanijos pa
skelbė savo aprokavimus, kad 
influenza Amerike pasmaugė 
450.000 žmonių, o apdraudos 
kompanijoms influenza išplėšė 
$200.000.000.

Amerikon atvyko Čeko-Slo- 
vakijos misija. Prisižiūrinės 
Amerikos pramonei, mokslo 
įstaigoms, ūkio vedimams ir 
tt., kad tuos patyrimus pas
kui pritaikinti savo žemėje.

Rhode Island’o strytkarių 
streikas tebšitęsia.. '---------—

ANGLIJOJ STREIKAI 
PLATINASI.

Yorkshire angliakasiai teb- 
streikuoja, Londone duonke
piai tebtęsia streikų, policmo- 
nai taip-pat. Dabar geležin
kelių darbininkai ėmė grūmoti 
streiku. Taip-gi Liverpoolio 
dokų darbininkai ketina išeiti 
streikan. Liverpoole laikoma 
visų unijų konferencija ir kal
bama ar nepaskelbti generalį 
streikų.

APIE MAISTO PAPIGI- 
NIMĄ.

Prez. AVilson surinko fak
tus apie maisto brangumų ir 
ketina netrukus eiti kongre- 
san ir duoti patarimų kokį į- 
statymų perleisti kad nupigin
ti maistų.

San Franciscoj wholesaleriai 
paskelbė, jog nupigina miltų 
bačkų ant 40c.

Newarke, N. J. gaisrininkų 
namuose parsidavinėjo armijos 
kiauliena po 32c. svaras. Iš
parduota 2.500 sv. Majoras už
sakė dar 30.000 svarų.

Kansas City, Mo. miltai nu- 
pigo po 60c. ant bačkos, biskį 
nupigo ir kiaulės.

Clevelande, Ohio prasidėjo 
pardavimas armijos maisto. 
Atgabenta 13 vagonų.

New Yorke mokyklose ir ar
senaluose prasidėjo maisto 
pardavimas.

Darbo Departamento vaikų 
skyriaus vedėja Lydia Roberts 
sako, kad nuo 3.000.000 iki 
6.000.000 Amerikos vaikų ne

įgauna užtektinai pavalgyti. 
(Tas yra dėlto, kad jų duon- 
Ipelniai permažai teuždirba ir 
dažnai dėlto, kad motinos ne
moka tų patį išteklių tikslin
gai sunaudoti.

IŠ RIAUŠIŲ MIESTO.

Liverpool. '— Policmonams 
sustreikavus, mieste tuoj ki
lo riaušės. 200 krautuvių ap
vogta. Nuostolių už $1.250.000. 
Kareiviai su durtuvais išvaikė 
juodašimčius. Suareštavo apie 
400 huliganų. Viešųsias įstai
gas saugoja kareiviai. Kiek
vienas jų turi po 100 patronų.

BUVĘS DIKTATORIUS 
KALĖJIME.

Belą Kun, buvusis Veng
rijos bolševikiškos valdžios 
bosas, Viennoj tapo pa
gautas ir uždarytas kalėj i- 
man. Jo šalininkai sako, 
kad raudonajai valdžiai ne
nusisekė dėlto, kad neįvy
ko pasaulinė revoliucija, 
kaip to tikėtasi, kad Lenin 
ir Trocki neatsiuntė žadėtos 
pagelbos ir kad buvusieji 
rėmėjai atsisakė toliau rem
ti.

ĮSIBRIOVĖ BUDAPEŠTAN.
Prieš raudonosios valdžios 

puolimų Vengrijoj, rumunai 
jau buvo netoli Budapešto. 
Kuomet raudonieji rezignavo, 
tai rumunams alijantai liepė 
sustoti, bet jie nesustojo ir 
nAsipkč Rndjįpštn, Fraxw.i- 
jos premieras Clemenceau pa
skelbė, kad į Vengrijos nami
nius reikalus nesikiš, Ru
munijos valdžios prašys at
šaukti savo kariuomenę.

KĄ VEIKIABUDAPEŠTE.
Rumunijos kareivių atėjo 

Budapeštan 30.000. Tarp jų 
yra pėstininkų, raitelių ir ar
tilerijos. Italijos misijos na
rys leitenantas Romanelli pra
nešė Vengrijos ministerių ka
binetui, kad rumunai dabos 
tvarkų.

Rumunai užėmė viešąsias į- 
staigas ir paėmė užstovus. Ap
reiškė, jog už kiekvienų nu
šauta rumunų, nugalabįs 5 už
stovus.

Amerikos misija esanti Bu
dapešte telegrafavo Paryžiun, 
pranešant, kad rumunai Bu
dapešte pradėję plėšimus. 15 
ar 20 žmonių užmušę. Išreiš
kė baimę, kad rumunų pasiel
gimai gali sutrukdyti įsistei gi
rnų demokratiškos valdžios.

Taikos konferencija Pary
žiuje svarsto Vengrijos klausi
mų. Nutarė pasiųsti į Buda
peštu iš visų alijantų suside
dančių misijų, kuri palieps ru
munams trauktis, kaip tik rau
donoji gvardija bus nuginkluo
ta.

KIEK KAREIVIŲ UŽJŪ
RYJE.

Gen. Pershing pranešė Wa- 
shingtono valdžiai, kad Ame
rikos kareivių Europoj liepos 
31 d. dar buvo 98.497.
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ROMANAS PRANEŠA:

Kopenhagen, rugpj. 4 — 
Atvykau gerai. Kelionė bu
vo be prietikių. Būtinieji 
reikalai čia atlikti. Biznio 
dalykai progresuoja. Smul
kmenos laiškais. Roman.

UŽSAKO SILKIŲ.

Cliristiania, Norvegija, 
rugpj. 5. — Darau kontrak
tus silkių dėl Lietuvos. Gal 
užorderiuosiu laivų. Tur
būt per Stockholmų sieksiu 
Lietuvon. Roman.

APIE VAŽIAVIMĄ LIE
TUVON IR KITUS 

DALYKUS.

Tūkstančiai lietuvių. tuoj 
norėtų važiuoti Lietuvon. 
Visaip ir visur teiraujasi, 
kaip galima gauti leidimas. 
Įvairiose įstaigose atsake 
jiems, kad dabar negalima. 
Girdėjome, kad vienas žmo
gus išleido arti $500, beban- 
dydamas gauti inofrmacijų 
ir leidimų. Jis Washingtone 
tame reikale buvęs du kar
tu.

Žmonės, gaudami valdiš
kose įstaigose atsakymus, 
kad negalima išvažiouti ir 
girdėdami, kad Karosas jau 
Lietuvoj, o Romanas, Vaš
kas jau arti Lietuvos, ne
žino, kuris čia galas. Lai
škais ir asmeniškai į mus 
kreipiasi paaiškinimų.

Nedyvai, kad kįla įvai
rių abejonių žmonėse. Juk 
net ir tie, kurie mano esą 
daug išmanančiais ir žinan
čiais, nenorėjo tikėti, kad 
Karosas galės išvažiuoti. 
Prieš jo išvažiavimą mūsų 
kaimyno ofise užėjo kalba 
apie Karoso išvažiavimą. 
Tai redaktorius šitaip pa- 

“Ims Karosas ir 
Gaus pasportą 

Nuvažiuos New

aiškino: 
išvažiuos, 
vaikėzas.
Yorkan, pasislapstys, pa
skui vėl pasirodys ir sakys 
sugrįžęs iš Lietuvos.”

Bet visi žino, kad Karo
sas jau Lietuvoj, gauta iš 
ten nou jo dvi kablegramos 
ir vienas laiškas.

Valdžia duoda pasportus 
važiuojantiems tik biznio 
arba kitais svarbiais reika
lais. Lietuvon nuvažiuoja
ma per Kopenhagą, (Dani
jos sostinę) ir Liepoją. Ka
rosas iš Kopenhago Franci- 

'jos kariniu laivu nuplaukė 
į Liepojų. Romanas su 
Vašku, kaip jo kablegra- 
moj minėta, turbūt paklius 
Liepojun ar Klaipėdon per 
Stockholmų (Švedijos sosti
nę).

y H
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LENKŲ ŽVĖRIŠKUMAS.
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Šveicarijoj raudonieji rengė 
generalį streiką. Bet jis neįvy
ko. Labiausia dėlto, kad Veng
rijoj puolė raudonoji valdžia.

Rhode Island’o strytkarią
streikas tebsitęsia..------------

ANGLIJOJ STREIKAI 
PLATINASI.

ne-
Lai-
mus

SUSIRĖMIMAS SU 
LENKAIS.

Darbininkų reikalais.

“ Aceeptance for maitini at apa
čiai rate of postage provided far 
in Section 1103, Act of Oct. 8, 
1917, authorued on July 12,1918.”

KĄ DARYTI GELEŽIN
KELIAMS.

APIE MAISTO PAPIGI- 
NIMĄ.

APIE VAŽIAVIMĄ LIE
TUVON IR KITUS 

DALYKUS. u

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytą Valstiją Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

prieš rekvizicijas, 
, nežmonišką pasi- 

uždarymą kalėj i- 
vyrą, išgėdinimą 
lenki} įvestą dvie-
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suirutės, dan
ės Europos vie-

VOKIEČIAI VISIŠKAI 
DAR NEPASITRAU

KĖ.

I

MOTERIMS PERMAŽA 
MOKAMA.

REZIGNAVO.
Jugo-Slavijos ministeriai at- 

I sistatydino. Turbūt taip atsi- 
j tiko dėlto, kad negali įtikti vi- 
I

juodašimčius. Suareštavo apie; 
400 huliganų. Viešąsias įstai-j 
gas saugoja kareiviai. Kiek-1 
vienas jų turi po 100 patronų.soms tautoms, kurios tą vals- moka tą patį išteklių tikslin- 

tiją sudaro. gai sunaudoti.
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“DARBININKAS,”
242 Broadway, So. Bostoa, Hml

Kaip prutas, taip ir patyri- 
neleidžia mums tikuti* 

kad tautos dora bujotų ten, kur 
tikybiniai principai atmesti. 

— Washington.

Entered as second-class matter 
Sept. 22,1915 at the post office at 
Bosston, Mass., under the Act of 
March 3,1879.”
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Lenkai vis labiaus gula ant Lietuvos
Užimtose Lietuvos vietose 
lenkai gėdina moteris, 
įvedė baudžiavą, plakimą 
ir kitokius žvėriškumus.

New York, Rugpj. 5. 
Kabeliu korespondento 
Paryžiaus pranešama:

Vokiečiai apleido Kauną, 
bet koncentruoja savo spė
kas Šiaulią-Mintaujos lini
joj. Lenkai užėjo iš užpa
kalio lietuvių kariuomenei, 
kovojančiai prieš bolševikus 
tarp Utenos ir Alukštoš, su 
tikslu kariauti prieš lietu
vius. Lenkai nuvyti atgal. 
Sleževičius mušė telegramą 
Clemenceau, Lloyd George 
ir Fochui prašant reikalau
ti, kad vokiečiai trauktus 
iš Lietuvos ir kad lenkai pa
sitrauktų už demarkacijinės 
linijos.

Švenčionyse lietuvią aps- 
kričiuose, lenką užimtuose, 
apielinkėse Vilniaus, Ašme
nos, Traką, Vidžią laikyta 
mitingai, kad išreikšti pro
testus ] 
plakimą, 
elgimą, 
muosna 
moterų, 
ją dienų savaitėje baudžia
vą dideliuose dvaruose.

Telegramos iš Kauno lie
pos 20 d. skelbia, kad len
ką raiteliai atakavo mūsą 
divizijas ties Mereeu. Len
ką didesnės jėgos po smar
kaus mūšio privertė mūsiš
kius trauktis. Lenkai kon
centruoja savo jėgas abipu
siai Nemuno ir traukia ant 
Seiriją, Alytaus, Daugą. 
Padėjimas riestas.

tą būtą bent laikinai, labai 
neaiškus padėjimas nauji} baž
nyčią kunigaikščių.

Kuomet pusė vienuoliktos 
rytmetyje, Šv. Tėvas įėjo i taip 
vadinamąją “Konsistoro Sa
lę,” vyriausias popiežiaus ce- 
remoniorius garsiai paskelbė 
“Extra onmes.” Prasišalykite 
visi, t. y. tieji ką Konsistoriu
je nedalyvaujate.

Svarbiausia šito Konsisto- 
riaus apeiga — buvo kuomet 
Šv. Tėvas pasakęs gražią pra
kalbą lotyniškai patvirtino 
Antiokijos greką-melkitaristą 
patriarką, Msg Demetriją Ka
dį. Patėmytina, kad vysku
pai melkitaritai ir kiti rytie
čiai patįs sau renka patriar- 
kus, duodami paskui tik ži
nią Roman išreikšdami vieny
bę su Apaštalą Sostu ir prašy
dami patvirtinimo, kaip kad 
atsitiko nūnai.

Iš naujai Šv. Tėvo paskirtą
ją ant vyskupą įdomus Lietu
vai Mgr Ratti, šv. Sosto Nun
cijus Lenkijoje, pakeltas į 
Lepanto Antvysknpius, ir Mo- 
gilevo Sufraganas, gyvenan
tis Petrapylėje, vyskupas Ciep- 
liakas, įstatytas, kiek pir
miau, Šv. Tėvo paliepimu j 
Akridos arcivvskupus ir tik ši
tame Konsistoryje viešai ap- 
garsytas. Visi kiti paskyri
mai, nieko bendro su Lietuva 
neturi.

Reikia pridėti — kad An
tiokijos Patriarką esama net 
keturiu: Syrų, Melkiaritų, Ma- 
ronitų ir Lotynų patriarko. 
Pastarasis, Antvyskupis Za
leskis, lietuvis nuo Velionos 
Kauno gub. gyvena Romoje. 
Nūnai čionai vieši dar Antio
kijos Syrą patriarka. Efre- 
mas Rahamani H. Tai yra 
mokslo vyras ir pažysta Lietu
vą ir jos reikalus, ačiū pažin
čiai su kun. Jarulaičiu ir su 
manimi.

Kun. K Prapuolenis.

Washington, rugpj. 4 — 
Šiandien geležinkelių darbi; 
ninku viršininkai paskelbė, 
ką jie reikalauja, kad gele
žinkeliams būtą padaryta.

Trumpai, tiesiai sakant 
štai ko reikalauja:

Kad privatiškas kapita
las būtą prašalintas.

Kad buvusieji savininkai 
'autų valdžios bondsus “su 
juskiriu nuošimčiu už kiek
vieną ją teisingą dolerį, ku
rį jie investino.”

Įsteigti korporaciją, ku
rion ineitų lygi atstovybė 
nuo darbi įlinki}, visuome
nės ir nuo operating mana- 
gements.

Kad gyvasis pelnas eiti} 
lygiai darbininkams, visuo
menei ir vedėjams. Visuo
menei priklausanti dalis bū
tą atlyginta suteikimu di
desnio patarnavimo arba 
nupiginimu.

Atsišaukimą išleido pasi
rašyta inžinierią, pečkuriu 
ir konduktorių.

Atsišaukime nurodoma, 
kad dabartinis būdas page
rinti darbininką būvį, rei
kalaujant pakėlimo algos, 
darbo valandą sutrumpini
mo, sąlygą pagerinimo jau 
atgyveno savo dienas. Toks 
būdas tik laikinai tepageri- 
na, nes darbdaviai pakėlę 
algas, ima kelti kainas, gy
venimas pabrangsta ir iško
votas pagerinimas netenka 
savo vertės. Dabartinis ge
rinimo darbininką būvio nė
ra vaistas, o darbininką 
siūlomasis pienas žada būti 
toldu vaistu. Smulkmeniš
kas pienas pienuota kongre
sui pavesti svarstyti sere- 
doj, rugpj. 6 d. Tai bus 
naujas bilius ir naujas dar
bininką žingsnis nuo seno
viško būdo prie naujo būdo 
gerinti darbininką būvį.

Iš Rymo.
vyskupų Paskyrimai.
Rymas, liepos 3. — Vatikano 

rūmuose, Šv. Tėvo Benedikto 
XV, atlikta, taip vadinamo 
“Paslapto”Konsistoriaus, kad 
aprūpinti vyskupais našlaujan
čias bažnyčias. Pažymėtina, 

šiame Konsistoriuje šį 
nebuvo skiriama naują 

dėlto jog iš prie- 
visuotinės Eu-

PATARIA LAIKYTI 
STIPRIĄ ARMIJĄ.

Karės sekretorius Baker 
pasiuntė kongresui savo 
pieną su nurodymais, ko
kios karinės jėgos turi būt 
laikomos. Nurodo, kad tai
kos armija turi būti 510.000, 
karinė jėga 1.250.000. Pata
ria įvesti triją mėnesių ka
rinį muštrą visiems jauni
kaičiams, sulaukusiems 19 
metą amžiaus.

Pirmas orlaivininką streikas 
pasibaigė kompromisu. Strei
kan išėjo dėlto, kad du orlai- 
vininku, kuriuodu atsisakė 
lėkti pavojingu laiku buvo at
statyti. Tie orlaivininkai tar
nauja Suv. Valstiją paštui.

Kad tūkstančiai šeimynų 
Suvienytose Valstijose ran
dasi biedname padėjime 
dėlto, kad jų maisto parū
pinto j ai pasitaiko būti mo
teris, įdomiai išsitarė Miss 
Mary Van Kleck, direkto
rė Moterų Industrijoje, Su
vienytų Valstijų Darbo De- 
partmento, laike nesenai 
laikyto susivažiavimo Wa- 
shingtone.

Dedant ypatingą svarbą 
į reikalą nuolatinio moterį} 
biuro tame departmente, 
kurio priedermė būtų dary
ti atsargias investigacijas 
industrijiniouse moterį} da
lykuose, kalbėtoją parodė, 
kad milijonai moterį} šioje 
šalyje gauna mažiau negu 
užtenka pragyvenimui, mi
lijonai jų dirba perilgas va
landas, kas kenkia sveika
tai ir veikiančioms pajė
goms, ir kad daug jų dirba 
nesveikose ir nesaugiose ap
linkybėse. Ji ragino kad 
pagerinimas darbo būvio 
kurį dabar galima rasti vi
sose dirbtuvėse, būtų daro
mas visoje industrijoje, su 
pagelba valdiškos moterį} 
formuotos apsaugos.

Legislatvviai žingsniai ap
saugoti moteris industrijo
je, kurie perstatyti dabar
tinėje Kongreso Sesijoje 
šiaip skamba:

“Vaikų darbo panaikini
mas ir priverstinas mokini
mas nuo 6 iki 16 metų am
žiaus; astuonių - valandų 
darbo diena ir 44 valandų 
darbo savaitė su viena diena 
atilsio; panaikinimas mo
terų ir nepilnamečių nakti
nio darbo; lygus mokestis 
už lygi} darbą. Darbinin
kų teisės organizuotis ir de
rėtis išvieno per savo iš
rinktą atstovą ir kiti žings
niai vedantįs prie palengvi
nimo sąlygų tarp dirbančių 
moterų ir vaikų.

Amsterdame pasibaigė tarp
tautinis darbininką kongresas. 
Buvo taip-gi Vokietijos ir Au
strijos darbinink ųdelegatai. 
Uždėta pamatai tęsimui tarp
tautinio darbininką judėjimo.

Komitetas, kurs veikė Ru
sijos Armėnijoj, praneša, kad 
Igdyre žmonės iki pabludimo 
buvo davaryti badu ir nuėję į 
kapines, atsikasė lavonus ir 
valgė juos. Ant tą kapinią 
dabar galima matyti atkasti 
kapai ir apgriaužti kaulai.

Insurance kompanijos pa
skelbė savo aprokavimus, kad 
influenza Amerike pasmaugė 
450.000 žmonių, o apdraudos 
kompanijoms influenza išplėšė 
$200.000.000.

Amerikon atvyko Čeko-Slo- 
vakijos misija. Prisižiūrinės 
Amerikos pramonei, mokslo 
įstaigoms, ūkio vedimams ir 
tt., kad tuos patyrimus pas
kui pritaikinti savo žemėje.

Yorkshire angliakasiai teb- 
streikuoja, Londone duonke
piai tebtęsia streiką, policmo- 
nai taip-pat. Dabar geležin
kelių darbininkai ėmė grūmoti 
streiku. Taip-gi Liverpoolio 
dokų darbininkai ketina išeiti 
streikan. Liverpoole laikoma 
visą uniją konferencija ir kal
bama ar nepaskelbti generalį 
streiką.

BUVĘS DIKTATORIUS 
KALĖJIME.

Belą Kun, buvusis Veng
rijos bolševikiškos valdžios 
bosas, Viennoj tapo pa
gautas ir uždarytas kalėj i- 
man. Jo šalininkai sako, 
kad raudonajai valdžiai ne
nusisekė dėlto, kad neįvy
ko pasaulinė revoliucija, 
kaip to tikėtasi, kad Lenin 
ir Trocki neatsiuntė žadėtos 
pagelbos ir kad buvusieji 
rėmėjai atsisakė toliau rem
ti.

Kopenhagen, rugpj. 4 — 
Atvykau gerai. Kelionė bu
vo be prietikių. Būtinieji 
reikalai čia atlikti. Biznio 
dalykai progresuoja. Smul
kmenos laiškais. Roman.

UŽSAKO SILKIŲ.

Prez. AVilson surinko fak
tus apie maisto brangumą ir 
ketina netrukus eiti kongre- 
san ir duoti patarimą kokį į- 
statymą perleisti kad nupigin
ti maistą.

San Franciscoj wholesaleriai 
paskelbė, jog nupigina miltą 
bačką ant 40c.

Newarke, N. J. gaisrininką 
namuose parsidavinėjo armijos 
kiauliena po 32c. svaras. Iš
parduota 2.500 sv. Majoras už
sakė dar 30.000 svarą.

Kansas City, Mo. miltai nu-! 
pigo po 60c. ant bačkos, biskį, ta. 
nupigo ir kiaulės.

Clevelande, Ohio prasidėjo 
pardavimas armijos maisto. 
Atgabenta 13 vagoną.

New Yorke mokyklose ir ar
senaluose prasidėjo maisto 
pardavimas.

ĮSIBRIOVĖ BUDAPEŠTAN.
Prieš raudonosios valdžios 

puolimą Vengrijoj, rumunai 
jau buvo netoli Budapešto. 
Kuomet raudonieji rezignavo, 
tai rumunams alijantai liepė 
sustoti, bet jie nesustojo ir 
pasiakč Rndfįpštn- „Franei- 
jos premieras Clemenceau pa
skelbė, kad į Vengrijos nami
nius reikalus nesikiš, o Ru
munijos valdžios prašys at
šaukti savo kariuomenę.

KĄ VEIKIABUDAPEŠTE.
Rumunijos kareivią atėjo 

Budapeštan 30.000. Tarp ją 
yra pėstininku, raitelią ir ar
tilerijos. Italijos misijos na
rys leitenantas Romanelli pra
nešė Vengrijos ministerią ka
binetui, kad rumunai dabos 
tvarką.

Rumunai užėmė viešąsias į- 
staigas ir paėmė užstovus. Ap
reiškė, jog už kiekvieną nu
šautą rumuną, nugalabįs 5 už
stovus.

Amerikos misija esanti Bu
dapešte telegrafavo Paryžiun, 
pranešant, kad rumunai Bu
dapešte pradėję plėšimus. 15 
ar 20 žmonią užmušę. Išreiš
kė baimę, kad rumuną pasiel
gimai gali sutrukdyti įsisteigi- 
mą demokratiškos valdžios.

Taikos konferencija Pary
žiuje svarsto Vengrijos klausi
mą. Nutarė pasiąsti į Buda
peštą iš visą alijantą suside
dančią misiją, kuri palieps ru
munams trauktis, kaip tik rau- 

. donoji gvardija bus nuginkluo-

Cliristiania, Norvegija, 
rugpj. 5. — Darau kontrak
tus silkią dėl Lietuvos. Gal 
užorderiuosiu laivą. Tur
būt per Stockholmą sieksiu 
Lietuvon. Roman.

Tūkstančiai lietuvią tum 
norėtą važiuoti Lietuvon. 
Visaip ir visur teiraujasi, 
kaip galima gauti leidimas. 
Įvairiose įstaigose atsake 
jiems, kad dabar negalima. 
Girdėjome, kad vienas žmo
gus išleido arti $500, beban- 
dydamas gauti inofrmaciją 
ir leidimą. Jis Washingtone 
tame reikale buvęs du kar
tu.

Žmonės, gaudami valdiš
kose įstaigose atsakymus, 
kad negalima išvažiouti ir 
girdėdami, kad Karosas jan 
Lietuvoj, o Romanas, Vaš
kas jau arti Lietuvos, 
žino, kuris čia galas, 
škais ir asmeniškai į 
kreipiasi paaiškinimą.

Nedyvai, kad kįla įvai
rią abejonių žmonėse. Juk 
net ir tie, kurie mano esą 
daug išmanančiais ir žinan
čiais, nenorėjo tikėti, kad 
Karosas galės išvažiuoti. 
Prieš jo išvažiavimą mūsų 
kaimyno ofise užėjo kalba 
apie Karoso išvažiavimą. 
Tai redaktorius šitaip pa

rims Karosas ir 
Gaus pasportą 
Nuvažiuos NewKIEK KAREIVIŲ UŽJŪ

RYJE.
Gen. Pershing pranešė Wa- 

shingtono valdžiai, kad Ame
rikos kareivią Europoj liepos 
31 d. dar buvo 98.497.

Darbo Departamento vaikų 
skyriaus vedėja Lydia Roberts 
sako, kad nuo 3.000.000 iki) 
6.000.000 Amerikos vaikų ne- , ......
gauna užtektinai pavalgyti, j Karejvjaį su durtuvais išvaikė j 
Tas yra dėlto, kad jų duon- 
pelniai permažai teuždirba ir 
dažnai dėlto, kad motinos ne-

IŠ RIAUŠIŲ MIESTO.

LiverpooL ' — Policmonams i 
sustreikavus, mieste tuoj ki
lo riaušės. 200 krautuvių ap- 

l vogta. Nuostolių už $1.250.000. į

ir gvarantnOja
Norinčius gauti prekes pinigą ir kitą žinią 

meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank v 
141 Washington Street, New York, N, Y.

aiškino: 
išvažiuos, 
vaikėzas.
Yorkan, pasislapstys, pa
skui vėl pasirodys ir sakys 
sugrįžęs iš Lietuvos.”

Bet visi žino, kad Karo
sas jau Lietuvoj, gauta iš 
ten nou jo dvi kablegramos 
ir vienas laiškas.

Valdžia duoda pasportus 
važiuojantiems tik biznio 
arba kitais svarbiais reika
lais. Lietuvon nuvažiuoja
ma per Kopenhagą, (Dani- 

Įjos sostinę) ir Liepoją. Ka
rosas iš Kopenhago Franci- 

j jos kariniu laivu nuplaukė 
j į Liepojų. Romanas su 
Vašku, kaip jo kablegra- 
moj minėta, turbūt paklius 
Liepoj un ar Klaipėdon per 

jStockholmą (Švedijos sosti
nę).
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PERVERSMĖS AMERI
KE IR EUROPOJ.

Amerikos socijalistai pri
pažino, kad šioje šalyje re
voliucija dabar negalima — 
nesą čia alkanų, bedarbių, 
karės invalidų ir kitokių 
veiksnių, kurie yra Euro
poje ir kur revoliucijos ir 
perversmės seka galvatrūk
čiais viena kitų.. Bepigu 
Europoj soęijalistams. Žmo
nių kraujo, kiek tik nori. 
Kadir didžiausios pervers
mės būtų vykinamos, kadir 
pamatinės reformos būtų 
daromos, bet jei tas daro
ma be kraujo praliejimo, ne 
raudonkepurių, tai tas ne
patiks socijalistams. Iš ant
ros pusės, jei tik kraujo 
pralieta, tai kadir neįvyks 
permainų, tai bus gera re
voliucija.

Europos pamatinės surė
dymo reformos eina per 
triukšmingus streikus, per 
vagystes, plėšimus, kraujo 
praliejimą ir kitokias baise
nybes. Šiomis dienomis 
plykstelėjo revoliucijos lie
psna Anglijoj. Londone 
ir Liverpoole kareiviai dru- 
tuvais vaiko minias, šūviais 
gina gėrybes nuo plėšikų. 
“Tankai,” kurie įbaugino 
vokiečius, dabar šliužinėja 
Londono ir Liverpoolio gat
vėmis ir baugina lygsvaros 
netekusias minias.

j Kadangi Amerike šitokio 
“show” nėra, tai socijalis
tai ir sako, kad čia revoliu
cija negalima. Bet ji netik 
galima, o ir eina. Tik to
ji revoliucija nevedama 
raudonkaklių, užsižergusių 
ant sprandų inkaitintos go- 
vėdos.

Dabar visose civilizuoto
se šalyse eina imtynės tarp 
kapitalistų ir organizuotų 
darbininkų. Dabar svietas 
prasimušinėja kelią į naują 
gadynę. Kad Amerike pa
našiai dedasi, tai kuoaiš- 
kiausia tas matosi iš pasi
statymo geležinkelių orga- 
niuotų darbininkų. Tie dar
bininkai apreiškė pasauliui, 
kad neleis geležinkelius grą
žinti kapitalistams. Gele
žinkelių darbininkus remia 
Amerikos Darbo Federaci
ja. Reiškia už tai stoja vi
si Amerikos organizuoti 
darbininkai.

Dabartinis Amerikos dar
bininkų judėjimas nėra be 
bauginančių ženklų. Gele
žinkelių darbininkai grasi
na streiku, jei jų reikala
vimai nebus išpildyti. Bai
su pamislyti apie tai, kas iš
tiktų tokiam streikui įvy
kus. Vėl keistas atsitiki
mas prieš Chicagos strytka- 
rių darbininkų streikų. 
Kuomet buvo pasakyta, kad 
tas streikas bus ne prieš 
kompanijų, o prieš visuo
menę, tai pasigirdo šauks

jokių teisių

mai: “Pragaran su visuo
mene!” Tai kaizeriškos, 
bei cariškos autokratijos ap
sireiškimas 
kitiems nepripažinimas. Bet 
perdaug neprivalome nusi
gąsti tokiais išsišokimais. 
Galime vilties, jog pamati
nės reformos čia įvyks žing
snis po žingsniui, ramiu bū
du. Ne taip, kaip Euro
poje su gėrybių naikinimu, 
su kraujo praliejimu, su 
streikais, kurie baisiai var
gina žmones. Tarsi ten ne- 
užtektinai kraujo pralieta, 
neužtektinai gėrybių sunai
kinta, neužtektinai žmo
nės privargo dėl karės. A- 
merike turime priešakyj to
kius vyrus, kurie mato lai
kų ženklus. Vienas tokių 
yra prez. Wilson. Savo pra
nešime kongresui jis buvo 
apreiškęs, kad senais keliais 
jau gal perilgai eita ir bū
tinai reikia ieškoti naujų 
kelių.

Dabartiniai Amerikos dar
bininkių judėjimai ir turės 
pramušti naujam surėdy
mui kelią. Demokratingoje 
šalyje, kokia yra Amerika, 
reikalingos ir pribrendusios 
reformos galės vykti evoliu
cijos, (lėto vystymosi) ke
liu, o ne revoliucijos (stai
gių ir kruvinų perversmiii) 
keliu.

Nors čia tikroje to žodžio 
prasmėje revoliucijos ne
bus, nors raudonųjų troš
kimas šioje šalyje nebus pa
tenkintas, bet iš to neišeina, 
kad Europoje tautos per 
kruviną revoliuciją laimės 
daugiau ir greičiau, nė čia.

Iš po mano 
balanos.

Tik pasidžiaugti reik, su ko
kiu greitumu warszawiszkai- 
-zoologiškai kaltūnuotos, lietu
viškų pavardžių galūnėse uo
degaitės, atgal Warszawon 
smunka. Berods, karei visiš
kai rusėti apsistojus, komuni
kacijos vieškeliui romybės 
smiltynu sudulkėjus, krasai į 
normai į judėjimų kryptelėjus, 
o Lietuvai drųsiai nepriklauso
mybės varpų patraukus, — kas 
kas, o subezdžionytos grynai 
lietuviškos pavardės staugda- 
mos į lachų kraštų siūbtels. 
Laimingos kelionės! Šiuom 
kart tik vienų-kitų patėmijimų 
padarysim.

Be maž ko trisdešimts metų 
Lietuvos vairo kripsnį tėmi- 
jant, reformų teko matyti jau 
ne vienų. Bet, nei viena ne
buvo taip gyva, pasekminga, 
populeriška, kaip kad pavar
džių reforma. Net akyse mar
gsta. Vienas paskui kitų, o 
ypač gerbiamieji kunigai, be 
jokio pasigailėjimo, su di
džiausiu noru, rauplėtoms sa
vo pavardėms nei pėdų sušilti 
neleidžia. Prie pirmosios pro
gos, ant tų pėdų, net varlės 
ščiausti, kai nežmoniškos jų 
pavardžių galūnės atgal War- 
szawon žaibuoja. Ot, tai tai 
tai. Neveltui jau net ir nuo 
paties lenkiško dugno Ignas 
Paderewskis Lietuvai autono
mijų ketina.

Kur-gi ne. Štai įžymus kle
bonas, kurio vardas nuo dau
gelio metų plačios Amerikos 
lietuviškos visuomenės ausyse 
skamba, — kų sakau? ne vien 
lietuviškosios visuomenės, bet 
ir abelnai, — šiandien viešai 
garsina, jog nuo šiol jo pavar
dė bus vien lietuvystės sinoni
mu, o ne kokiu ten lenkystės 
apgarsinimu. Kur gyvesnio 
patrįjotizmo ieškosi! Refor
ma, lengvu pasakyti; bet, jog 
toji reforma ir nemalones pu
ses turi. O bet-gi kam Lietu
vos ateitis rūpi, tas su asme
niškais nesmagumais šiame 
momente nei skaitytiesi nema
no. Negana to. Šis klebonas 

apsikarpęs pavardę sau, žirk
lių nemes šalin tol, kol ir jo 
parapijonų pavardės nebus ap
karpytos. O jei pastebėsiu dar 
ir tai, kad veik kas antram pa- 
rapijonui reik pavardę pakirp
ti, suprasim, kų reiškia kuni
gui pavardę reformuoti. Te
čiau, jis drųsiai pirmyn žen
gia. Parapijinėse jo atskai
tose jau nesimato jokių sieks
ninių šmėklų, kurios ir Aust
ralijos bushmanui vargiai pri
tiktų, kaip ve — “Andriuške
vičius,” ‘Smilgevičius,’ “Mor- 
kevičius,” “Šlubauskas,” Sa
kalauskas,” “Bacvinkauskas,’ 
“Žmuidzinavičiauskas” ir tam 
panašios iš Jagielskio perijodo 
laikų pelėdos.

Jis, kaipo dvasiškas tėvas, 
naujai užgimusiam lietuviui ne 
vien žvakę Kristaus, bet ir 
žvakę savo tautos mažon jo 
rankytėn spaudžia. Kitaip sa
kant, jam jis nors bent grynai 
lietuviškai pavardę suteikia. 
O tas reiškia labai daug.

O gal už vis daugiausiai rū- 
pijasi tuo, kad jo mokyklos 
jauni lietuviai netaptų lenkiš
kos kultūros apgarsinimais, o 
jo paties begaliniu nerangumu, 
už kurį nei pats Vytautas iš
rišimo neduotų. Ši “garbė” 
jį šiurpu sukrato. “Mainos 
rūbai margo svieto.” “Ne
laimė valdovui tam, kurs vien 
savę mato,” kaizerio tarnas 
jam pačiam į akis tarė. Gerai 
pasakė. Nelaimė lietuviui, ku
nigui, kuris be jokio reikalo 
lietuviškas pavardes baltam e- 
reliui kandžioti leidžia. Tai 
sakau ir taškų pridedu...

Anaiptol nesitaikau įkalbėti, 
kad ot štai nekas kitas, o tik 
kunigai šiame judėjime dau
giausiai kruta. Ne. Jei pra
dedu su jais tai vien dėlto, kad 
mandagumas ir prakilnus jų 
pašaukimas tai reikalauja. Ka
talikai lietuviai inteligentai 
nei kiek nesiauresniu frontu 
pavardžių reformoje žengia. 
Taip. Ir jei gerai vienų ir ki
tų pozicijas apžiūrėsim, sutik
sim, jog pastarųjų eilėse veik
lumas yra tiesiog neapsako
mas. Jei turim Petraitį, Pan
kų — kunigus, tai už tai gi tu
rim Aleksį, Česnulį, Staknį, 
Vaškų, Molį — svietiškius. 
Kaip nebūk, ne tai mums rū
pi. Kas mus apeina, tai, kad 
jie visi sudaro tųjų brangių 
nuo senai laukiamų lietuvystės 
rasų, be kurios Lietuva jo
kiu būdu kitu negalėtų išsi- 
rioglyti iš kategorijos senovės 
Trojaus arba Kartaginos. O 
kuomet laikas ateis lietuviškų 
pavardžių reformų sužinoti, be 
abejonės nuopelnai jų bus labai 
plačiai aprašyti. Kol kas bus, 
lai jų pavvzdis nei vienos war- 
szawiszkai užriestos lietuviš
kos pavardės neaplenkia.

Gailu, yra dar ir tokių, kų 
į pavardžių reformų per skruo
stus žiūri. Nors jie tai daro 
ne tiek iš blogo noro, kiek iš 
stokos gabumo situacijų nu
tverti ir jaja savo labui pasi
naudoti, tečiau nei jų girti ne
apsimoka. Tas, kurs nemato 
dabar, nematys niekad. “Tam 
naktis visur-visados.” Nuo 
tokių mes tik vieno daikto pra
šom — Gerbiamieji! šalin iš 
kelio...

prakilnų tikslų ir svar-

Morkus.

PRANEŠIMAS.
Pastaruoju laiku apleidome 

New Haven, Conn. ir apsigyve
nom Brooklyne, N. Y.

Kas kokių reikalų turėtų, 
kreipkitės sekančiu adresu:

J. J. Mačiulaitis,
456 Grand St., Brooklyn, N. Y.

kviečiame

KĄ RAŠO APIE KNYGĄ
“SVEIKATA.”

Gerbiamieji:—
* Duodu žinoti, kad aš aptu

rėjau knygų “Sveikata” už kų 
labai esu dėkinga. Tokia kny
ga turėtų rastis kiekvieno lie
tuvio namuose. Taip-gi šir
dingai ačiū už “Lietuvos Žem- 
lapį,” kurį prisiuntėte dova
nai.

Linkiu “Darbininkui” plė
totis po platų pasaulį neaplen
kiant nei vieno lietuvio.

Su pagarba,
E. čekanavičienė,

Amsterdam, N. Y.

DARRTNINkAR
> - ■

.............. ......................................................................................................... ......................................................................................................... .

Kas girdėti lietuvių kolonijose

PHILADELPHIA, PA
(Port Ricrmond) 

Vilkai avių kailyje.
Panedėlio vakare, liepos 28 

d. buvo susirinkimas dėl sutvė
rimo vietinių draugijų abelno 
komiteto. Susirinkimas buvo 
pas gerb. klebonų. Buvo apie 
15 narių įvairių dr-jų, pradė
ta svarstyti. Pirmiausia ta
me reikale kalbėjo St. Bairū- 
nas, prirodinėdamas reikalin
gumų turėti visų vietinių kata
likiškų dr-jų įgaliotus atstovus 
bendrame dr-jų komitete, kad 
reikalui priėjus greičiau ir pa- 
sekmingiau surengti parodas, 
kad neužkenkti viena kitai 

DETROIT, MICH.
Rugpj. 2 d. Tautos Fondo 93 

skyrius laikė mėnesinį susirin
kimų. Nutarta surengti va- 
karų, kurio pelnas eis į Tau
tos Fondų. Taip-gi nutarta 
siųsti seiman delegatas. Dele
gatas išrinktas p. K Abišala. 
Apmokėti delegatui kelionės 
lėšas padaryta kolekta. Sekan
čiai aukavo:

K. Abišala $5.00, S. Jad- 
valkis $2.00, Cibulskis $2.00.

Po dolerį aukavo: A Saci- 
kas, B. Vinskaitė, A. Alek- 
sis, K. Kernagis, K. Kirvilis, 
J. Kausis, V. Kazlauskas, V. 
Mitkus, Varniauskas, A Gur- 
taitienė.

Po 50c.: J. Balčiūnas ir S.1 draugijoms rengiant piknikus 
Supulonis.

Tų patį vakarų buvo L. Rau
donojo Kryžiaus susirinkimas. 
Nutarta siųsti surinktas dra
panas. Prie draugijos prisira
šė 39 nauji nariai. Viena ypa- 
ta aukavo R. K $50 per gerb. 
kun. F. Kemešį, daugiau mums 
reikia tokių geraširdžių. Taip
gi p. J. Balčiūnas aukavo $25; 
tų vakarų R. Kr. iždan įplaukė 
$115.00.

Matyt, kad jau mūsų lietu
viai tikrai supranta šios drau
gijos 
bų.

v •

Stasys.

SCRANTON, PA.

Nedoras Tėvas.
Parėjęs vienas tėvas girtas 

vidurnaktyje, pradėjo kelti 
triukšmų namuose. Šeimynai 
namuose vietos nebuvo. Vie
ni išbėgo kiti pasislėpė; bet 
mergaitė, kuri gynė savo mo
tinų, pakliuvo į tėvo nagus. 
Užpykęs tėvas pertrenkė duk
terį ant žemės, kuri gulėjo 2 
valandas pusgyvė.

Kaimynai užgirdę tokį triuk
šmų subėgo pagalbon, ir nu
malšino girtuoklį.

Gerai žinantis.

BROOKLYN, N. Y.
Švč. Panelės Apreiškimo pa

rapijos draugija turėjo savo 
pusmetinį susirinkimų liepos 
27. Nutarė parengti dideles 
prakalbas, ant kurių bus pa
kviesti garsūs kalbėtojai. 
Taip-gi nutarė parengti balių 
su teatru kurie atsibus po pra
kalbų. Prakalbos bus nedė- 
lioj prieš apvaikščiojimų. Tai
gi visi parapijonai kviečiami 
prisirašyti prie šios prakilnios 
draugijos, kad savo apvaik- 
ščiojime galėtumėm parodyti 
svetimtaučiams savo skaitlin
gų būrį. Už tai apturėsime 
pagarbos vardų nuo kitų drau
giu;
me

ir tokiu būdu pakelsi- 
savo tautos vardų.

Rast. A. Jadziavičius.

CHICAGO, ILL.
(Bridgeport)

LDS. 29 kp. susirinkimas.
LDS. 29 kp. susirinkimai lai

komi kiekvieno mėnesio pirmų 
ketvergų 7:30 vai. vakare šv. 
Jurgio Parapijos salėje ant 
Bridgeporto.

Dabartinis 
vyks 7 dienų 
ketverge.

Širdingai
narius koskaitlingiausia 
ti.

susrinkimas į- 
rugpjūčio t. y.

visus 
atei-

LDS. 29 Kp. Sekretorius.

CHICAGO, ILL.
North Side.'

LDS. 20 kp. nariams žinoti. 
Šiuomi pranešam, jog susirin
kimus vėl perkėlėme į nedėl
dienį kaip ir pirmiaus buvo.

Ateinantis susirinkimas į- 
vyks nedėlioję, rugpjūčio 10 
d. tuojau? po pamaldų šv. My
kolo Arkaniok) parapijos sve
tainėje. šis susirinkimas bus 
begalo svarbus, nes priešsei- 
minis. Todėl kiekvieno nario 
pareiga ateiti ant šio susirinki
mo.

Kviečia Valdyba.

ir tam panašius dalykus.
Antras kalbėjo J. Romanas, 

kurs buvo priešingas komite
tui, sakydamas: “Mes beveik 
visos vietinės dr-jos priklau
some prie Federacijos, turime 
čionai skyrių, tai ir užtenka” 
Toliaus kalba gerb. klebonas, 
kurs pataria sutverti iš įgalio
tinių narių visų vietinių kata
likiškų dr-jų bendrų komitetų, 
dėl vietinio veikimo. Panašiai 
kaip kad yra susitvėrusios 6 
katal. dr-jos šio miesto South 
pusėje.

Prašo balso J. Ivanauskas 
(tautininkų bernas), kurs ir 
pradeda: “Aš nesuprantu ko
kį čia draugijų bendrų komite
tų norima sutverti. Juk yra 
jau senai sutvertas pageidau
jamas komitetas, tik reikia 
prie jo visoms draugijoms pri
klausyti. Prie sųryšio pri
klauso 11 vietinių draugijų. Aš 
ir p. P. Janeliūnas esame įga
lioti nuo' Sųryšio minėtų 11 dr- 
jų ir atsilankėme čia su tuo tik 
tikslu, kad išaiškinti jo puikų 
veikimų ir patariame visoms 
vietinėms dr-joms, kurios dar 
nepriklauso, idant prisirašy
tų ir įgaliotų savo atstovus 
į minėtų draugijų sųjungų.” 
Panašiai kalbėjo ir antras 
“atstovas.” Kalba J. Ramo
nas, S. Bairūnas ir gerb. kle
bonas. Visų viena nuomonė: 
priešingi jau sutvertam komi
tetui, kuris susitvėrė per ini
ciatyvų žinomo vietinio socija- 
listo-bolševiko J. G. Ponia O. 
Teleišienė pasakė: “Visos 
draugijos, komitetai ir sųry- 
šiai, sutverti ir tveriami bū
tų geri, jeigu joms nebosau- 
tų J. Grinius, J. Ivanauskas ir 
Maslauckai.” Ivanauskas už- 
sikarščiavęs kiek galėdamas 
gina save ir savuosius. Klebo
nas matydamas, kad keliasi 
ginčai ir siūloma vienybė spar
doma, sako: “Veikime pa
skirai, gi, priėjus bendram 
darbui — reikalui, mes su mie
lu noru prisidėsime. Darykime 
taip, kaip mūsų Tarybos da
ro. O dabar kurie prie Fede
racijos nepriklausote galite iš
eiti, nes bus Federacijos susi
rinkimas.”

Kiek žinoma, prie “atstovų” 
perstatyto “sųryšio 11 draugi
jų” priklauso 3 draugijos, t. y. 
šv. Jurgio dr-ja, Gedimno 
Kliubas ir Muzikai. Salės Ben
drovė. Minėtas 
turi daug išlaidų, 
kaip matyti ir kilo “Sųryšio” 
sumanymas pritraukti prie sa
vęs daugiau draugijų, kad su
stiprėjus nors finansiškai. Tik 
tėmykite. Buvo rengiamas tau
tininkų seimas Chicagoje. J. 
Grinius sumanė pasivažinėti ir 
pasirodyti savę karštu tauti
ninku (mat pirmiau buvo bol
ševikų draugas), na ir davai a- 
gituoti saviškius už seimų ir 
siuntimų delegato į jį, tikrai ži
nodamas, kad pats tuomi de
legatu bus. Ir buvo. Pasi
važinėjo. Kaštų nedaug pa
darė, tik vos apie $150; o nau 
dos iš to pasivažinėjimo visuo
menei — šnipš.

Dabar žinote ir žinome, kam 
vienybė reikalinga.

Tai antras šį metų pasikesi- 
1 nimas buvx> daromas ant kata

likiškos visuomenės šioje kolo
nijoje.

Federacijos narys.

“sųryšis” 
O per tų

f CHICAGO, ILL.
Jaunimo veikimas.

L. Vyčių 4 kp. ir bažnytinis 
choras nutarė parengti šeimy
niškų vakarėlį 31 liepos. Tik
slas vakarėlio buvo pasveikin
ti gerb. klebonų kun. I. Albavi- 
čių jo varduvių dienoje ir pa
linkėti jam ilgiausių metų dar
buotis.

Vakarėlis buvo begalo indo- 
nius. Gražūs žaislai, malo
nūs ir žavėjauti solistų balsai 
džiugino publikų. Svečių bu
vo skaitlingas būrys. Buvo ir 
dvasiškių, k. t. kun. Al. Kru
šas, šv. Jurgio parapijos kle
bonas ir kun. J. Svirskis. 
Taip-gi buvo advokatas Šlakis 
ir “Vyčio” redaktorius M. 
Zujus. Šeimininkės, kurios 
daug tam vakarui pasidarba
vo buvo p-lė O. Sautulaitė, p-lė 
T. Numaičaitė, p-lė Z. Bart- 
kaitė ir p-lė A. Bemaitė; iš vy
rų A Ruikis ir moksleivis S. 
Bartkus. Programas 
iki vėlai nakčia.

tęsėsi

P. w.

v»

PHILADELPHIA, PA.
Ištikrųjų, rodos kad Phila- 

delphijoj lietuviai nieko nevei
kia, nes retai tepamatysi ži
nučių. Bet neatsižiūrėdami į 
vasaros karščius mūsų lietu
viai darbuojasi nenuilstančiai. 
Štai nesenai pas mus atsilan
kė Al. Račkus. Prakalbos bu
vo 6 d. liepos. Pas mus gerb. 
kalbėtojas pasakė net tris pra
kalbas. Pirmas mokslainės 
svetainėje tuojau po pietų, ant
ras Porth Richmond 4 vai., tre
čias airių svetainėj 7:30 vai. 
Darbas buvo sunkus, bet kal
bėtojas taip puikiai visas at
liko, kad mūsų cicilikai net iš
sigando. Mat jis dabar supra
to, kad teisybė yra daug ga
lingesnė už juos.

Kalbėtojas plačiai išdėstė lie
tuvių visuomenėes veikimų, 
prirodė, kuri pusė daug nu
veikė Lietuvos gerovei ir kuri 
dabar daugiausia darbuojasi. 
Toliau kalbėtojas aiškiai pri
rodė, kad jei ne katalikai šian
diena lietuvių tauta nebūtų pa
kilus ant tokio augšto laips
nio. “Kas pakėlė mūsų tau
tų sakė kalbėtojas, “jei ne is
torijos ir knygos parašytos vy
skupų?”

Airių svetainėj kalbėtojas 
gerai paspirgino cicilikus, ku
rių buvo prisirinkę nemažas 
būrys. Po prakalbų kalbėto
jas paklausė ar kas neturi ko
kių klausimų. Iš mūsų mo
kytų drųsuolių-cicilikų nei bal
so nebuvo girdėti. Bet kada 
kalbėtojas išėjo, tada tie drų- 
suoliai pradėjo savo moksliš
kus klausimus uždavinėti, bet 
žmonės supratę iš p. Al. Rač
kaus, kur teisybė vien juokė
si iš-jų.

Žmonių buvo pilna svetainė. 
Viskas išėjo gerai. Taip-gi bu
vo renkamos aukos.

Reporteris.

HARTFORD, CONN.
Sugrįžo.

Kareivis J. Bučas tarnavęs 
Amerikos kariuomenėje nese
nai sugrįžo iš Franci jos. Nors 
pavargęs ir buvo tris sykius 
sužeistas, vienok, skubiai stvė
rėsi darbo. Štai tuojau prisi
rašė prie Liuosybės Sargų ir 
prie pirmos progos pasirįžo 
žinti Lietuvų. Tų patį vaka
rų L. Raudonam Kryžiui pa
aukavo $10.00.

Garbė tėvynainiui už jo pra
kilnius darbus.

L. L. Sargas.

HUDSON, MASS.
Streikas pasibaigė.

Mūsų miesto mašinistai išė
jo ant streiko 19 birž. ir tik 
liepos 26 sungrįžo. Streikas bu
vo ramus; per visų laikų dirb
tuvė buvo uždaryta. Nesenai 
kompanija prižadėjo visus dar
bininkų reikalavimus išpildy
ti vėliau, bet dabar prašė 
grįžti darban. Darbininkai su
tiko ir viršminėtoj dienoj pra
dėjo dirbti.

Liepos 17 d. viena čeverykų 
dirbtuvė išėjo streikan ‘reika
laudami 20 nuoš. Streikas tę

siasi ramiai, bet iki šiol jo
kių pasekmių negirdėti.

Po Al. Račkaus prakalbų ci- 
cilikų morališkas stovis labai 
pablogėjo. Dabar jiems būti
nai reikalingas kunigužis X. 
Mockus, sustiprinti jų dvasių.

Reporteris.

KOLUMBO VYČIŲ KON
GRESAS.

Paskelbė “šventų karę’'’ bolše
vikams. .

Buffalo, rugpj. 5.—Virš 300 
iš įvairių valstijų suvažiavo 
delegatai reprezentuojantys 
600.000 narių. Prasidėjo iš
kilmingomis šv. mišiomis, ku
rias atlaikė vysk. Turner, pa
mokslų pasakė katalikiško uni
versiteto Washingtone rekto
rius Shahan. Kalbėjo Suv. 
Valstijų admirolas 
kurs pats yra vytis. Organi
zacijos perdėtinis apreiškė, 
kad dabar vienu svarbiausiu 
dalykų bus kova prieš bolše
vizmų. Tas bus daroma per 
apšvietų.

Benson,

JAU GALIMA GAUTI 
AL. M. RAČKAUS 

PRAKALBAS.
Reikalaujant visuomenei, ži

nomas prakalbininkas Al. M. 
Račkus atspausdino mimeogra- 
fu savo prakalbų, temoje:
“Darbininkų Neprieteliai.”
Kas nor žinot kaip pažint 

darbininkų neprietelius ir kaip 
pagerint darbininkų būvį, taip
gi kas nors susipažint su soci- 
jailzmu, lai nusiperka šių bro
šiūrėlę. Socijalistams p. Rač
kaus prakalbos yra labai kar
čios. Kaina su prisiuntimu 50c. 
Adresuokite:

M. Ambrose,
1530 So. 50-th Avė., Cicero, UI.

APSKRIČIO N. IR N. J. 
VALDYBŲ ANTRAŠAI.

Pirmininkas — J. Pelutis,
88 Warwick St., Newark, N. J. 

Vice-pirm. — A. Mierninkas,
10 Harrison St., Paterson, N. J J 

Iždininkas — J. J. Liudvinaitis, 
Box 411, Linden, N. J.

Raštininkas — A J. Dymta,
456 Grand St., Brooklyn N. Y.

“Garso” Redakcijom 
Organu otoriai:

J. J. Liudvinaitis,
Box 411, Linden, N. J.

A. Kazlas,
85 Prospect St., Newark, N. J.

A Gerulaitis,
177 Diekes St., Keamey, N. J.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVENO. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskienė,
359 — 4-th St

VICE-PIRM. — A. Cyžiuvienė, 
377A Broadway,

FIN. RAŠT. — O. Kašėčiutė, 
259 Athens Street.

PROT. RAŠT. — M. Markunintė, 
12 Lark Str.

KASOS GLOBĖJOS —
M. Kilmoniutė, 249 River Str., 

Mattapan, Mass.
J. Peeiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 

135 C Str.

1VENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINtS DRAUGUOS 

VALDYBA

80. BOSTON, MASS. 
PIRM. — Motiejus Žiobs,

539 E. Seventh St., 
So. Boston, Mass.

VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 
248 4-th St, So. Boston, M sos

I PROT. RAŠT. — JuL Savickas, 
262 Fourth St, Room 7.

U PROT. RAŠT. — G. Gedminas,
126 O St., So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,
47 Vale St., So. Boston, Mass. 

KAS. — Andr. Naudžiūnas,
16 Winfield St, S. Boston 

MARŠALKA — Step. Navickas, 
181 D StrM So. Boston, Mass 
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečių nedfldienį kiekvieno mėne
sio 3 ^0 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston. Mase. Sekan
tis susirinkimas bus 20 d. Lie
pos 3:30 vai. po pietų.

/



Mano vakacijos.Man*
MANO VAKACIJOS PATĖ- 

M1JTMAI.
Ilgai užtrukau iki išsiren 

giau iš namų. Mąsčiau galvo
jau kokiu badu galėčiau išsi
rengti į Lietuvą, bet veltui. 
Atsidėjęs važiavau net į New 
Yorką ar nestižinosiu kokį gan
dą kokį būdą, kuris sušelptų 
manę atsilankyti tėvynėn, ne
surasdamas, galutinai nuspren
džiau bent po Ameriką pavaži
nėti iš vietosi į vietų kur dar 
neesu buvęs. ,

Štai gegužio' 30, 1919 m. po 
Mišių išvažiavau iš namų su vi
su prisirengimij, kad atsitai- 
kius progai net \ir kelionėje ga
lėčiau tiesiog iš bet kokios vie
tos į Lietuvą važiuoti. Nuva
žiavau pas vyskupų ir gavau 
paliuosavimų ant trijij mėne
sių. Ant vakaro nors jau vė
lai naktyje nuvykau pas kuni
gą Kasakaitį į Rochesterį, N. 
Y. Tai buvo penktadienio nak
tis. Kunigas Kasakaitis priė
mė manę labai pavyzdingai — 
ir kuomi manę labiausiai nu
džiugino, kad pripažino jau e- 
sąs ir pilnas blaivininkas nuo 
nekurio laiko kuomi labai 
džiaugiasi, kad daug sveikes
nis jaučiasi. Norėjau pernak
vojęs ir atsilaikęs mišias Šešta
dienyje nuo kunigo Kasakai- 
čio išvažiuoti ir nuvykti į Buf
falo, N. Y. pas Tėvus Redemp- 
toristus, bet kunigui Kasakah 
čiui maldaujant kad pasilik-' 
čiau pas jį sekmadieniui ir pa
sakyčiau blaivybės pamokslą 
sutikau ir pasilikau. Sekma
dienyje pasakiau net du pa
mokslu, vienų trumpų laike 
savo mišių, o kitų ilgų laike 
paskutinių kunigo klebono mi
šių. Pirmadienyje dar kuni
gas Kasakaitis bandė kalbinti 
kad pasilikčiau pas jį ilgiau ir 
palaukčiau iki sugrįšiųs iš Wa- 
shingtono, į kur kaipo narys 
Tautos Tarybos Komisijos va
žiavo, bet jau neapsiėmiau, 
nes prisidingėjau, jei visur taip 
ilgai užtrukčiau, tai visai ma
žai Amerikos pamatyčiau nors 
jau apie 36 metus Amerikoje 
pragyvenau, o dar visai ma
žai ką esu matęs.

Birželio 2 d. nuvykau į Buf
falo ir iš ten pirmiausia paė
męs tramvajų važiavau į Nortli 
Evans pas kupigų Jurgį Zur- 
cherį. Ant rytojaus pernak
vojęs vieną naktį pas kleboną 
ZurcherĮ ir pasikalbėjęs lig so
ties vėl važiavau tramvajumi 
atgal į Buffalo — į kur kunigas 
Zurcheris mane palydėjo tame 
mieste abu praleidome sma
giai dieną ir atsilankėme pas 
Redemptoristus — kaikuriuos 
jų jau seniai buvau matęs, vos 
pažinau kas jie buvo. Ant še
šių vakare iš Buffalo laivu iš
plaukiau į Detroitu — ryte ant 
aštuoniii jau buvau Detroite. 
Per naktį turėjau labai smagų 
be jokio supimo laivu pavaži
nėji mų. Tai buvo trečiadienio 
rytas man atvykus į Detroitą 
birželio 4, o kunigas F. Kemė
šis pargrįžo iš Washingtono 
tik ketvirtadienyje po piet, nes 
ir jis yra A. L. Tarybos na
rys. Pabuvau iki po' Sekminiij 
pas kunigų Kemešį — per Sek
mines pasakiau jo bažnyčioje 
taip-pat du pamokslu — tik ne
laimė atsitiko. Sekminių šeš
tadienio naktyje sustreikavo 
gatvių tramvajų darbininkai, 
tai daug lietuvių toli gyvenan
čių negalėjo atvykti į bažnyčių. 
Pas kunigų Kemešį viešėjausi 
iki birželio dešimtai. Kunigas 
Kemėšis taip-pat norėjo kad 
pas jį pabūčiau iki galui mėne
sio ir jį užvaduočiau norintį iš
važiuoti su reikalais, arba bent 
vėl sugrįžčiau iš Chicagos. Bet 
tokiu būdu kokia būtų vakaci- 
ja arba atsilsys! Antradienio, 
tai yra birželio 10 vakarop 
10-tos paėmęs miegamąjį kam
barį išvažiavau iš Detroito į 
Chicagų pos kunigų Krušų. 
Trečiadienio ryte turbūt apie 
pusę devintos jau buvau Chi
cagoje. Kadangi su kunigu 
Krušu praslmkusiame rudeny
je prieš pat Adventų buvome 
padarę sutartį, kad padary-

I

kun.

čiau jo parapijoje misijų, tiktai 
epidemija Waterbury’io su
trukdė kad turėjau atsisakytu 
Tai man atvykus, pas jį pa
sistengė mane įtikinti kad pa
bandyčiau laike Dievo Kūno 
aktovos bent rekolekcijas jo 
parapijonams suteikti. Nors 
teisinausi kad karščių laike 
veik nebus jokios naudos, te- 
čiau palikdamas dalykų jo už- 
sitikėjimui pradėjau rekolekci
jas Švenčiausios Trejybės Sek
madienyje — užbaigiau Dievo 
Kūno aktovos birž. 25. Dievo 
Kūno aktovos sekmadienyje 
buvo labai iškilmingai laikoma 
procesija lauke Šv. Jurgio lie
tuvių bažnyčios. Altoriai buvo 
parėdyti du mokyklos kieme, o 
vienas bažnyčios šone nuo gat
vės taip kad procesija ėjo gat
ve vadinama Auburn. Kiekvie
nas kunigas skaitė po vienų E- 
vangelijų. Dar trijose parapi
jose turėjau prašant blaivinin
kams pasakyti po vienų pra
kalbą blaivybės. Pas kun. 
Albavyčių teko kalbėti Švč. 
Trejpbės vakare, pas 
Vaičiūną birželio 27, pas kun. 
Meškauskį birželio 29 vak. Dar 
pabuvau pas kun. Krušą iki 
liepos penktos. Liepos penk
toje šeštadienio ryte 9:05 išva
žiavau iš Chicagos stačiai į 
Buffalo su tikslu pavažinėti po 

1 Kanadą. Sekmadienio ryte
liepos 6 atsilaikiau mišias Re
demptoristų bažnyčioje. Atsi
lankiau trumpai pas lietuvių 
kun. Niagara Falls. Pirmadie- 
tįo ryte dar kartą atsilankiau 
North Evanse pas kun. Zur- 
cheaęį, nuo kurio sugrįžęs per
nakvojau pas Redemptoristus 
Buffalo mieste, nuo kurių ga
vau visą informaciją koks yra 
smagiausias nuvykimas į kai
kuriuos Kanados miestus. Lie 
uos 8 ryte iškeliavau iš Buffalo 
traukiniu į miestukų už Niaga
ra Falls vadinamų Lewiston, iš 
ten sėdau laiveliu ir plaukiau 
pustrečios, valandos į Kanados 
didį ir labai gražų miestų vadi
namą Torento. Čia atvykęs po 
piet, pamačiau vieną Redemp
toristų Tėvų, kuris buvo tik 
vienu metu pirmiaus už mane 
įšventintas, ir kuris man be
silavinant Rubrikų arba Mišių 
laikymui taisyklių, buvo per- 
dėtinio skirtas mano prie Mi
šių prirengėju. Mudu abu la
bai nudžiugome, nes buvome 
nesimatęs apie 25 metus. Da
bar jau jis yra Kanadoje Pro
vincijolas turįs 10 vienuolynų 
po savo priežiūra vadinasi Tė
vas Mulhall. Ten pernakvo
jęs ir atsilaikęs Mišias štai da
bar važiuodamas traukiniu iš 
miesto vadinamo Toranto į 
miestą Montreal, tai kelionė 
334 mylių. Tai bevažiuoda
mas turėjau gana laiko iki šiol 
visų vakaciją nupiešti taip ir 
padariau — toliaus bandysiu 
kasdien šį bei tų parašyti. Šio
je kelionėje turėjau gana laiko 
dar ir pasidairyti. Kanados 
išvaizda man padarė veik tokį 
įspūdį kaipo kaikurios Euro
pos dalys, ypač Francūzija. 
Toranto mieste namų ir gatvių 
tvarka taip-pat labai panaši 
kaikuriems Europos miestams.

Miestas Montreal sulig ma
no patėmijimo nėra taip gra
žus kaipo miestas Toronto. 
Daug jame randasi netvarkos 
ir gatvių nešvarių, purvyno; 
tiesa matytis turi būti daug se
niau pradėtas, statytis negu 
miestas Toronto. Matyt yra 
taisomas kiek galima, žinoma 
kur nuo pat pradžios yra už
vestos gatvės per siauros jų 
negalima pataisyti, bet kitos 
yra pradėtos naujos gatvės, la
bai plačios. Lietuvių bažny
čia yra pastatyta iš raudonų 
plytų labai ilga ir už altoriaus 
tėmijau mūre po tuo pačiu sto
gu randasi ir klebonija ant 
dviejų augštų, nes perdėm yra 
du augštu, viršuj bažnyčia ga
na didelė. Apačioje salė taip- 
pat ruiminga po visa bažnyčia. 
Vienų dalykų papasakojo man 
mokytoja, kuri jau per pen- 
kiolikų metų tęn mokina vai
kus, pirmiaus mokino lenkų 
vaikus, dabar lietuvių vaikus

mokina. Mat Kanados kaiku- 
riose dalyse katalikai jau iško
vojo nuo valdžios kuri, duoda 
parapijoms mokyklas ir užmo
ka mokytojų algas.

Liepos 9 pribuvau pas kun. 
Vyšniauskų tik ant nakvynės, 
ant rytojaus praleidome visų 
dienų ir dar vienų naktį per
nakvojau, o ryte 8:50 iškelia
vau į miestų Quebec ir St. Ann 
DeBeaupre, kur yra meldžio- 
nių vieta arba Šv. Onos stebuk
lų vieta, po priežiūra Tėvų 
Redemptoristų. Važiuojant iš 
Montreal į Quebec matosi didi 
upė vadinama šv. Laurenci
jaus, kurioje laivais galima 
nukeliauti į visas Europos da
lis. Reginiai puikūs, lygumos, 
dailūs laukai su žaliuojančiais 
javais, ir dailios giraitės. Lau
kai ūkininkų matyt nuo vie
nas kito medinėmis, kaikur 
vielinėmis tvoromis perdalyti 
bus po kokius du šimtu pėdų ar 
daugiaus pločio, ilgio galo nie
kur nematyt. Turbūt gana 
turtingi ūkininkai, kad kur 
matyt gražios karvių ganyk
los, tai mažiausia po šešias 
karves — kai kur lig dešimts; 
po tris ir daugiau arklių mato
si ganyklose; žinoma su kitais 
dirba. Kiekviename kaime 
matyt bent po vienų bažnyčių, 
o didesniuose ir po dvi. Ku
nigai visur vaikščioja ir trau
kiniais važinėja apsivilkę su
tanomis.

Liepos U po piet atvykau į 
Quebec, ir iš ten gavęs vienų 
Redemptoristų Tėvų už vadų 
tam tikru elektrikos tramvaju
mi važiavau į šv. Onos stebuk
lingąją vietą vadinamą St. 
Anne De Beaupre. Skaičius 
paliktų kriukių aiškiai parodo 
stebuklų tiesą, kuri toje vie
toje yra nuo daug metų įvyku
si, kiekvieno kriukio istorija 
beabejonės turi būti tos vietos 
knygose užrašyta. Vietos gra
žumų nesistengiu aprašyti. 
Parsivežiau anglų kalboje kny
gutę su reginiais nutrauktais, 
tai kam gausiu progų parody
ti, bus geresnis įspūdis. Gai
la kad tik vienų naktį turėjau 
progų ten pernakvoti, o ryte 
atsilaikiau Mišias toje puikio
je bažnyčioje, kurios veik pa
čiame viduryje stovi ant bran- 
pėdų augščio iškeltas paveiks
las Šv. Onos apsiaustas auksi
nėmis grotelėmis ir pakabin
tais žiburiais. Po to išvažia
vau atgal į Quebec. Debeaupre 
yra tai vieta kaipo kaimelis 
ant pat kranto upės Šv. Laury
no, iš kur po dešinės į rytus 
puikiausias reginys skersai u- 
pę matosi ant kito kranto gyve
nimai ir dailios giraitės, po 
kairės į vakarus dailūs kalnai 
ir miškai. Važiuojant į tą vie
tų pervažiavus kitų upę, kuri 
vadinasi Šv. Karoliaus upė 
tuoj po kairės matosi vanden- 
puolis netoksai platus kaip 
Niagara Falls, kuris vadinasi 
Montmorency Falls.

Čia bent trumpai parodysiu 
Debeaurpre’s Šv. Onos stebuk
lų istorijų arba pradžių kiek 
sužinojau iš minėtojo veikalo. 
Mat prancūzai katalikai atvyk
dami iš Prancijos upe Šv. Lau
ryno, kuria galima nukeliauti 
į visas Europos dalis, atsiga
beno vietoje vadinamoje Debe
aupre. Užlaikymui tos relik
vijos pirmųpirmiausia buvo 
pastatyta maža koplytėlė. To
je gi koplytėlėje maldingi žmo
nės pradėjo melstis į Šv. Onų 
prašydami per jos užtarymų 
sveikatos, pradėjo išprašyti, 
tokiu būdu greitu laiku papli
to gandas visoje Kanadoje ir 
Jugtinėse Valstijose Amerikos. 
Amerikos ir Kanados turčiai 
ūmai pradėjo daryti gausias 
aukas kuriomis pastatė labai 
didę ir gražių bažnyčių, kuriai 
neperseniai Popiežius suteikė 
vardų bazilikos. Būčiau galė
jęs ilgiau pabūti toje vietoje, 
kad nebūčiau prižadėjęs kun. 
Vyšniauskui sugrįžti ir sekma
dienyje pasakyti blaivybės pa
mokslų.

Sugrįžau į Quebee dar prieš 
9 vai. ryte šeštadienio. Lig 
dvyliktos pavaikščiojau po 
miestų, buvau kardinolo bazi
likoje. Kaipo Montreal taip- 
pat ir Quebec yra skaitomi prie 
senovės miestų, nes juose ran

dasi labai daug siaurų gatvių, 
nors nemažas skaičius yra ir la
bai dailių išvaizdų. Po pir
mos išvažiavau iš Quebec at
gal į Montreal ir po šešių jau 
buvau pas kun. Vyšniauskų. 
Sekmadienio po piet nuvyko
me abu su kun. Vyšniausku at
lankyti kitų stebuklų vietų, ku
ri randasi mieste Montreal. 
Vadinasi lotynų kalba Orato
rium Sancti Josephi. Ten ta 
vieta yra globoje vienuolių Šv. 
Kryžiaus Tėvų. Vienas bro
liukas yra gyvas šventasis, ku
ris kiekvienam pasako kų kas 
turi daryti, jei nori kų nuo Die
vo per šv. Juozapo užtarymų 
išmelsti. Liepos 14 pirmadie
nyje ryte išvažiavau iš Mont
real atgal į Toronto. Vakare 
vėl sugrįžau.

Stebėtina, kad visoje Kana
doje tik viena lietuvių parapi
ja randasi — tai mieste Mont
real, ir tai neperdidelė. Tuoj 
bus ir kitas kunigas, nes yra 
pabaigęs mokslus klierikas 
Šimkus. Ateinančiame mėne
syj tikisi gauti įšventinimus. 
Kun. Vyšniauskas turbūt ren
giasi važiuoti į Lietuvą — tai 
naujasai prasilavinęs galės už
imti jo vietų.

Trečiadienio ryte atsilaikęs 
Mišias vėl sėdau į laivų ir va
žiavau atgal į Lewiston. Tai 
jau Jungtinių Valstijų miestu
kas. Pustrečios valandos lai
vu pavažiavęs išlipau Lewis- 
tone — ir važiavau tramvaju
mi iki Niagara Falls. Beje ant 
laivo artinantis prie Lewistono 
Jungtinių Valstijų viršininkas 
pasiuntė vaikinų paskelbti, 
kad visi Suvienytų Valstijų 
piliečiai, kurie randasi laive 
pasirodytų į pažymėtų ruimų 
kur sėdėjo oficieras, kuriam 
kiekvienas turi pasakyti kas 
yra, iš kur, kur buvo ir kaip 
ilgai buvo Kanadoje, kas turi 
kokids paliudijimus, parodyti. 
Man buvo lengva, kad turėjau 
pilietystės popierį, kurį paro
džius mažai teklausinėjo.

Iš Lewistono važiavau tram
vajumi iki Niagara Falls. Tas 
tramvajus eina pačiu krantu 
upės vadinamos Niagara — 
tai dailus reginys. Kitoj pu
sėje upės Kanados tramvajai 
eina viršumi stataus baisiai 
augšto kranto, o Suv. Valsti
jų pusėje, kur važiavau tai ke
lias išdirbtas per pusę kranto 
augščio, kaikur'baisiai didės 

Progress Shoe Corp.
Pirmiausia Lietuvių Avalų Išdirbystė. 

Amerikoje ir ant viso žemes kamuolio
Gerbiami Amerikos lietuviai! Mes Progress 

Shoe Corporacija norim atkreipti jūs atydų į tai, 
kad jūs mūsų prašymų ir atsišaukimų paremtumėt, 
taip kaip pridera geram lietuviui.

Progress Shoe Korp. yra susiorganizavusi vien 
" tik iš Lietuvių darbininkų; kapitalo sudėjo $35.000. 

Avalų darbas jau yra varomas. Mūsų išdirbystės 
avalai (čeverykai) jau pasiekė nekurias Amerikos 
Lietuvių krautuves. Avalai yra išdirbami geriau
sios skūros, tuo tikslu, kad Lietuvis nusipirkęs lie
tuvių išdirbystės avalus turėtų užsiganėdinimų ir 
pasigėrėjimų jų tvirtumu ir gražiu darbu.

Todėl, mielas drauge lietuvi, kuomet tau rei
kia poros čeverykų, tai visuomet klausk Progress 
Shoe Company’s darbo čeverykų; pirkdamas visuo
met žiūrėk, kad ant čeverykų būtų stampa su žirg- 
vaikiu. Lietuviai, jūs būtinai reikalaukit iš krau- 
tuvninkų mūsų darbo avalus, o krautuvninkai vi
suomet jūsų reikalavimus išpildys.

Lietuviai krautuvninkai , kurie dar nedavę už
sakymų Progress Shoe Corp., malonėkit pasiskubin
ti su užsakmu, nes mes tikri esame, kad mūsų dar
bo avalais pilnai užganėdinsime jus, o jūs savo kos- 
tumerius.

Progress Shoe Corp. yra inkorporuota ant $100.- 
000. Šeras $100. YpatŠ gali pirkti ne daugiaus 
kaip 10 šėrų (už vienų $1,000 10 Šerų).

Drauge Lietuvi, kviečiame jus prisidėti prie 
Progress Shoe Corp., pirk šėrų, pakol dar parduo
dame, nes vėliaus negausite. Avalų išdirbystės 
biznio pasekmės geros. Pirkusiems šėrus lemia gerų 
ateitį. Tuojaus išpirk “Money Order” vardu P. K. 
WY CHUNAS, Kasininkas Progre3s Shoe Co. Money 
Order ir laiškų su jūsų pilnu adresu vardu ir pavar
de siųsk S. A. MILCHIUS, Sekretoriui.

Progress Shoe .
95 SPARK STR., BROCKTON, MASS.

skeveldros olų rodos nukris ant 
stogo tramvajaus ir sutriuš
kins mus visus pasažierias be
sėdinčius tramvajuje. Van
duo upėmis vietomis labai 
smarkiai šokinėja — o vieto
mis visai ramiai stovi. Tai kur 
yra labai gilu, ten vanduo sto
vi, o kame ne taip gilu ir ran
dasi daug akmenų ir olų ten 
vanduo šokinėja ir kliokia. Iš 
Niagara Falls ūmui sėdau į ki
tų tramvajų ir braukiau į mies
tų Buffalo, tai buvo lygiai vi
sa savaitė praslinkusi kaip iš 
Buffalo pasileidau Kanadon. 
Nusipirkęs kaikuriuos daiktus 
mieste ir pasiėmęs daiktus, ku
riuos buvau palikęs pas Re- 
demptoristus išvažiavau iš 
Buffalo į Rochesterį. Ant ry
tojaus po piet kun. Kasakaitis 
man parodė savo svetingumų, 
paėmęs savo geriausių parapi- 
jonų su automobiliu apvežiojo 
ir išrodinėjo puikiausius sodus 
ir vienų sodų, kur yra aug- 
ščiausias kalnas, nuo kurio ma
tytis visas miestas ir visa apie- 
linkė kuogražiausia, ant pat 
pat kalno randasi iškastas la
bai platus ir ilgas ežeras, kuris 
pristato vandens visam mies
tui — o vanduo kuogeriausias. 
Galutinai parodė, kame mies
tas rengia žvėrinčių tarpkal- 
niuose aptvaruose ir sodintuo
se miškuose. Jau yra keli iš 
kitų šalių partraukti gyvuliai, 
būtent pora kupranugarių, ko
kius teko matyti Palestinoje, 
kelios stirnos, pora briedžių, 
ir kitų, kurių nei vardo neži
nojome. Dvi nakti pernakvo
jęs pas kun. Kasakaitį liepos 
17 ryte 9:07 išvažiavau New 
Yorkan pas kun. J. šeštokų dar 
jūrėmis pasivažinėti. Nes va
žiodamas ant vakacijų jam pri
žadėjau išanksto.

Kun. P. Saurusaitis.

OHIO IR MICH. L. D. S. AP
SKRIČIO VALDYBOS 

ANTRAŠAI.

Pirm. — Kun. M. Cibulskis, 
324 Alaska St., Dayton, O.

Vice-pirm. — J. Januška, * 
1069 E. 72-nd St., 

Cleveland, Ohio.

Rašt. — M. Ardzijauskas, 
1653 E. 26-th Str., 

Cleveland, Ohio.

Ižd. — A. S. Vaitkus,
Post Office Clerk, 

Dayton, Ohio.

1
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TELEGRAMOS
NAUJOSIOS ANGLIJOS L. D. S. APSKRIČIO 

IŠVAŽIAVIMO ” " 
RUGPJŪČIO-AUGUST 10 D. 1919.

PRIE WELCH’S POND LAWRENCE, MASS.

KLAUSYK!

LDS. N. A. A. Išvažiavimo 
visi nekantriai laukia. Law- 
renciečiai jau prisirengė ir štai 
kų praneša:

“Supirkome jau šiuos daly
kus: 500 ‘boksus’ toniko, 50 
galionų šaltakošės, 10 lietu
viškų kumpių, 15 bušelių o- 
buolių, 100 gorčių pieno. Ki
tų mažmožių negalim surašy
ti tik sakome, kad visko jau 
yra supirkta daug daugiau ne
gu buvo Vyčių išvažiavime. 
Orkestrą paimta. Muzikantai 
grieš puikius lietuviškus šo
kius.”

Tai-gi kas tik gyvas važiuo
kite į LDS. Išvažiavimų, kuris 
bus 10 rugpj. Lawrence, Mass.

PRANEŠIMAS.
LDS. N. A. A. Išvažiavimo ti- 

kietų pardavėjams.

Diena išvažiavimo artinas, 
tai-gi geistina, kad tikietai 
būtų kuogreičiausia išparduo
ti. Neparduoti tikietai turi 
būti grąžinami prieš 7 rugpj., 
už parduotus pinigai. Nes rei
kia maždaug žinoti kiek bus 
žmonių, kad žinotumėme ar 
padidinti užsakymą ar ne. Ku
rie nesugrąžins tikietų prieš 
viršminėtą dieną, turės už ne- 
išparduotus užmokėti.

Grąžinkite šiuo adresuu:
J. Glineckas,

244 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

SKUBĖKITE.

Išvažiavimas jau arti, ir ga
lime sakyti, kad mums yra 
linksma girdėti iš visų koloni
jų malonūs prižadėjimai daly
vauti mūsų milžiniškame išva
žiavime. Lai nė vienas lietu
vis bei lietuvaitė nepasilieka 
namie, bet kas gyvas važiuo
kite į piknikų. Tie, kurie ne
turite dar tikietų skubiai pasi- 
pirkite, nes paskui negausite.

Tikietus galite nusipirkti 
pas LDS. Rašt. p. J. Glinecką.

DALYVAUS L. VYČIŲ 27 
Kp. N0RW00D, MASS.

L. Vyčių 27 kp. pirm. p. A. 
Šidlauskas rašo:
Gerb. Darbininkai ir 
Darbininkės:—

Širdingai ačiū už pakvietimą 
dalyvauti N. A. L. D. S. A. iš
važiavime rugpjūčio 10 d. 
Lawrence, Mass. Mes savo su- 
sirinkime nors neturėjome pro
gos nutarti, bet vistiek taria
mės skaitlingai važiuoti.

Su pagarba ir geriausiais 
linkėjimais

A. Šidlauskas.

LEWIST0N, ME.
LDS. 37 kp. rašt. B. Jaku

tis rašo:
Užkvietimų dalyvauti N. A. ‘ Gerbiamieji 

L. D. S. išvažiavime gavom, j Broliai ir Sesutės:— 
Širdingai ačiū. Aš pasirū-| Tariu nuoširdžiai ačiū var- 
pinsiu pribūti ir paremti sulig ’ dan mūsų LDS. 37 kuopos Le- 
išgalės, kad ‘‘ Darbininko ’ ’ j viston, Me. už pakvietimų mūs 
paskolos kogreičiausia galų ftut išvažiavimo, kuris įvyks 
gautų. 110 d. rugpjūčio 1919. Gavę

Su tikra pagarba, , ' nuo jūs laiškų su užkvietimu
Petras Pnižys ant išvažiavimo perskaitėme *ii • • i • m • • •

P-nas P. Puišis, LDS. narys 
iš Worcester, Mass. rašo: 
Gerbiamieji Rengėjai:—

v* —

P-nas Puišys buvo kviestas 
dalyvauti programoje ir kaip 
matote jis pasižada, kas tik
rai džiugina rengėjus, nes tu
rėsime žymų dainininkų-solis- 
tų.

L. Vyčių kp. valdyba iš At
hol, Mas. rašo: 
Gerbiamieji:—

Delei tolimos kelionės visa 
kuopa negalės dalyvauti. Mes 
vistiek pasistengsime atvažiuo
ti koskaitlingiausia pavieniais.

Linkėdami gerų pasekmių, 
liekame

Su tikra pagarba, 
Pirm. J. K. Jasinskas, 
Rašt. Elz. Broškaitė.

ALRK. Moterų Sų-gos 5 kp. 
pirm, p-ni T. B. Mažeikienė iš 
Worcester, Mass. rašo:

Gerbiamieji!
Apturėjau nuo tamstų laiškų 

su pakvietimu, už kurį esa
me ir aš esu dėkinga. A. L. 
R. K. Mot. Sųj. 5-ta kp. paliko 
narėms nuspręsti, bet ant pe
reito susirinkimo mažai kas 
pasirodė kad prisidėtų, bet da
bar girdisi kad 8-4-1919 vaka
re bus susirinkimas ir galuti
nai nutars, žinoma jei visa 
kuopa neprisidės, tai randasi 
narės kurios ukvatinasi ir va
žiuos vistiek iš Sąjungos 5-tos 
kp. ir rašoši ant išvažiavimo. 
Aplinkybės neišleidžia didu
mos. Veliju tamstoms geriau
sios pasekmės.

Su tikra pagarba,
T. B. Mažeikienė.

Gerb. kun. F. Juškaitis, L. 
D. S. Centro kontrolės komisi
jos narys skambina, telefonu iš
važiavimo komo'sijos pirminin
kui ir sako:

Į LDS. Apskričio išvažiavi
mų rugpjūčio 10 d. į Lawrence, 
Mass. pasižada važiuoti smar
kus akrobatas p. Pranas Ba
rauskas, 274 Elm St., Cam
bridge, Mas.

Jis sutinka stoti su'bile kuo 
ir duoda nuo savęs $10.00 tam, 
kuris galės lygintis su juo.

Tai-gi kaip matote turėsime 
du smarkius akrobatus, kurie 
beabejo nustebins suvažiavu
sius savo gabumais. Apie juos 
gerai žmo Bostono apielinkė ir 
kitos kolonijos, kuriose jie tu
rėjo progą pasirodyti

L. Vyčių 17 kp. rašt. p-lė S. 
Geciutė iš So. Bostono praneša, 
kad išrinkta sutvarkymui žais
lų ir viso programo komisija iš 
šių ypatų: p-lė Z. Gurkliutė 
ir Z. Klapatauskas.

Apsiėmė dalyvauti progya-. _ 
moję šie:

Bėgikas: Z. Klapatauskas,
Akrobatas: J. Jakubauskas 

ir Co.,
Dialogistas: A. Bendoraitis,
Solistai: p-lė St. Motiejūnai

tė ir D. Antanavičius.
Prakalba: A. Bendoraitis.
Pavyzdis kitoms LDS., L. 

Vyčių, A. L. R. K. Moterų 
Sąjungos kuopoms.

WORCESTER, MASS.
P-ni K. (Vasilienė) Juškie

nė ir moksleivė p-lė O. Vasilai- 
tė rašo:.
Gerbiamieji:—

Širdingai ačių už pakvieti
mų dalyvauti ant apskričio iš
važiavimo rugpj. 10, stengsi
mės pribūt jei tik aplinkybės 
pavelys.

Su tikra pagarba,
K. (Vasilienė) Juškienė, 
Ona K. Vasilaite.

kuopos susirinkime. Tai-gi vi
si nariai nesutinka važiuot, bet 
nepamanvkit, kad neatjaučia 
bet dėlto kad mums iš Lewis- 
tono yra pertoli važiuot. Mes 
tikimės, kad nemažai važiuos. 
Tai-gi velijam kopasekmin- 
giausiai darbuotis. Pasilieku 
su augšta pagarba

LDS. 37 kp. Rašt.
B. Jakutis.

Rugpjūčio 5 d. buvo susirin
kimas A. L. R. K. Moterų Są- 
gos 13 kp. So. Boston, Mass. 
Šiame susirinkime apart kitų 
svarbių kuopos ir organizaci
jos reikalų plačiai apkalbėjo
N. A. L. D. S. A. rengiamų 
išvažiavimų rugpjūčio 10 d. 
Lavrence, Mass. Vos raštinin
kė spėjo perskaityti laiškų su 

(Seka ant 4-to pusi.)



4 DARBININKAS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

užkvietimu, visos narės vien
balsiai sušuko važiuoti.

Važiuot, važiuoja beveik vi
sų kolonijų lietuviai ir lietu
vaitės, bet Sąjungietės nuta
rė prisidėti kuomi nors, kad su
triuškinus “Darbininko” pas
kolas. P-lė M. Brikaitė, smar
ki sąjungietė žinodama narių 
užuojautą LDS. su pagelba ki
ti} jau buvo pagaminusi rankų 
darbo beskutes, kurios būtų 
paskleistos išvažiavime. Tos 
beskutės buvo pasiūlytos Są- 
jungietėms ir kad jas pripildy
tų kuomi nors, kad išvažiavi
me patraukti kiekvieną pa
pirkt savo mylimiausiai ar my
limiausiam dovanų. Tą pa- 
siūlijimą ir p-lė M. Brikai
tės rūpestingumą visos vien
balsiai užgyrė ir tuojaus sume
tė keletą dolerių pripildymui 
tu beskučių. Tai nepaprastai 
gražios beskutės ir kiekvienas 
nusipirkęs džiaugsis ir turės il
gai atminčiai.

Tai-gi matote, kad Sąjun
gietės tikrai padarys cūdus, 
nes vien beskučių bus ko žiū
rėti. Bravo sąjungietės.

važiuoti į šį išvažiavimą rug
pjūčio 10 d.

Šis pranešimas ir pakvieti
mas lai būna paskutiniu.

Komisija rengiasi patikti 
keletą tūkstančių ypatų, tai-gi 
neapvilkite jos.

Programa bus įvairi.

Vietinės žinios
LAIŠKAI LIETUVON.
Laiškus Lietuvon galima 

siųsti ir visi privalo siijsti. 
Rašykite saviškiams senu 
adresu, ant konverto aiš
kiai parašant Lithuania. 
Kai šiomis dienomis iš Wa- 
shingtono pranešta, kad 
Suv. Valstijų paštas imasi 
dastatvti laiškus Lietuvon, 
“Darbininko” paštos sky
riuje buvo vienas laiškas už
registruotas. Iš miesto paš
tos sugržino, pažymint, kad 
tik paprasti laiškai tepri- 
imami Lietuvon.

SEIMAS.

Pensilvanijos Lietuvių Seimas.

Liepos 1 dien. Loughram bo- 
tel Hazleton, Pa. Pennos vei
kėjų būrelis, reprezentuojan
tis įvairias kolonijas, išrinko 
komisiją sušaukti Pensilvani
jos lietuvių seimą Mahanoy Ci- 
ty, Pa. rugsėjo 1 dieną. Greitu 
laiku bus paskelbta platesnės 
informacijos ir išsiuntinėta 
draugijoms užkvietimai.

Kun. P. Gudaitis, Sekr. 
Rugpj. 1 d. 1919 
Tamaąua, Pa.

PARSIDUODA PUIKI 
BAKERNĖ

Su naujausiomis mašinomis ir 
tavorais. Taip-gi puikūs namai. 
Parsiduoda nebrangiai. Priežas
tis pardavimo yra: savininkas 
serga.

131
M. GLAZER,

C. St., So. Boston, Mass.
Tel. 905-J. (8-5)

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbiniu 
ką” pridėdami ir dolerinę 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykį:
” tris sykius

Paieškau Jono Grigaliūno. 6 
savaitės atgal pabėgo pasiėmęs 
vaiką 3 metų amžiaus. Kas žino
te meidžiu pranešti.

Miss Osann,
43 Hawkens St., Boston, Mass. 

(31)

.50c 
S1.00

Paieškau sesers Onos Simonavi- 
čiutės Kauno gub., Šiaulių pav., 
Viekšnių miesto. Girdėjau, kad 
2 ar 3 metai atgal gyveno So. Bos
tone, o dabar nežinau kur. 
svarbų reikalą.

Alek. Simonavičius,
124 Bowen St., So. Boston,

(8-5)

! ! TEISINGIAUSIA IR GE- 
! [■ RIAUSIA LIETUVIŠKA

APTIEKI
I ! Sutaisau receptus su di-
' ' džiausią atida, nežiūrint, ;
< ! ar tie receptai Lietuvos ar ; 
i I Amerikos daktarų. Tai ; 
i > vienatinė lietuviška aptie- J
< i ka Bostone ir Massachu- i I )
! ; setts valstijoj. Gyduolių ga-, 

lit gaut, kokios tik pasau
lyj yra vartojamos. Galit 
reikalaut per laiškus, o aš 
prisiųsiu per ezpresą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas 

226 Broadway, kamp. C St,

SOUTH BOSTON, MASS.
ei. S. Boston 21014 ir 21013

Turiu

Mass.

130 Bowen St, So. Boston, Mana. 
[ D. L. K. Keistučio Draugija Boeton, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimas 
įas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po Na 
193 Hanover St., Boston, Mass.

TEL. BACK

3 
;<
.« 
:<
3 
:<
3
«

DR. F. MATULAITIS
Ofiso šlyno*

419 BojlstoaSt ,

KĄ VEIKIA N0RW00D, 
MASS.?

Mums praneša bevieliu tele
grafu, kad Norwood’o choras 
po vadovyste p. V. Stasevi- 
čiaus smarkiaii rengiasi - su 
programų.

Taip-gi smarkiai organizuo
jasi LDS. 3 kp., L. Vyčių kp. 
ir ALRK. Moterų Sąjungos 
kuopa ir iš Norwoodo žada ma
žiausia 3 trokus. Beto iš Nor- 
wood, Mass. atvažiuos Cliarles 
Chaplin. Taip-gi pasiremiant 
šiuo pranešimu, tai Nor- 
woodas tikrai didvyriškai ren
giasi. Bravo.

d.

REIKALAUJA VYRŲ prie sun
kaus viduje gabenimo, 42c. į va
landą. Atsišaukite:

AMERICAN CAN CO.,
31 Binford St. (prie A St.) 

So. Boston, Mass.

MALONĖKIT SUGRA
ŽINTI.

Praeitą ketvergą, liepos 31 
pobažnytinėj svetainėj pa

miršau 4 knygutes tikietų. Pa
likau ant krasės. Jei kas ra
dote, malonėkite sugrąžinti, 
nes jums jie yra negeri, o man 
reikės užmokėti. Tai-gi kas 
radote malonėsite sugrąžinti 
už ką būsiu labai dėkingas.

Grąžinkite šiuo antrašu: 
J. Glineckas, 
244 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Paieškau Juozo Valaičio (Ve- 
laičio?), seniau gyveno A. — 173 
E. — 115 Str., Kensington, Chi- 
cago, III., U. S. A. Atsišaukite.

Veronika Kubilienė,
15 Wvliei St., Hamilton, Scotland

Paieškau savo puseserės 
lės Šileliutė ir P. Šilalės; abidvi 
paeina iš Vilniaus gub., Trakų 
pav., Onuško valsčiaus, Vaikan- 
tonių kaimo, Daugų parapijos. 
Meldžiu atsišaukti arba kitiems 
pranešti. Turiu svarbų reikalą.

Ona, Kadzevičiutė,
842 Lincoln Avė., Rockford, III. 

(8-5)

Uršu-

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius
• 122 Bowen St., So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas, 
81 Mercer St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAšT. — Antanas Motiejūnas. 
104 Market St., Brighton, Mass. 

FIN. RAšT. — Juozas Kavaliauskas. 
209 East Cottage St., 

Dorchester, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas. 

244 D Street, So. Boston. Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tuleikis,

REMEDY
CO.,

htaria tirtoti Mkaitin Mttlniicu vaistas:

Ursus Gyduoles nuo Reumatizmo, palengvi
na skausmus o sudrutins visą žmogų ir susti
prina nuvariusias nervas. Kaina..^0.80 
Ursus Kraujo Valytojas, naikina visokius už- 
perus ir nuodingus dalykus kraujuje. padaro 
švarų ir stipri) kraują. Kaina... *3.00 
Ursus Plaukų Apsangotojas, sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina. *3.00 
Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos, šita 
mostis yra gera dėl visokių uodos lygų, nuo 
nudegimo, uodos išbėrimo, sužeidimo, išna
rinimo, nušalimo ir 1.1. Kaina.. ... $1.00
Ursus Milteliai nuo kvepėjimo ir prakaitavi
mo kojtĮ. vienas baksukas išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina................................"75c
Ursus Vaistai nuo Komu, išgydo didžiau
sius ir seniausius komus. Kaina __  SOc
Ursus Viduriu Šveinitojas, pigulkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape
titą valgyti ir būti sveiku. Kaina... SOc 

Ursus Lašai nuo Dantų skaudėjimo, nuo. už
degimo dantų smegenų arba abeinai skausmo 
šios gyduolės sumažįs skausmą, nors dantis 
ir butu skylėti. Ka na SOc

Reikalaukite musų Gyduolių kataliogo. Ra
šydami adresuokite šitaip:

URSUS REMEDY CO.,
160 H. We!lsSi., Dep. A. Chicago, III.

Šios savaitės pranešimų tu
rime glėbius, bet delei stokos 
vietos jų visų negalime sutal
pinti. Tik pranešam, kad 
žinios ateinančios liudija, kad 
ne tik Naujosios Anglijos lie
tuvių kolonijos rengiasi prie 
šio išvažiavimo, bet ir visos A- 
merikos.

Rengimo Komisija deda vi
sas pastangas, kad visi liktų 
užganėdinti. Užsakymus ant 
gėrimų ir valgiij padvigubino. 
Šeimininkės Bostono ir visų 
gubernijų ruošiasi pavalgydin
ti bent 3000 žmonių.

Žaislų komisija dirba išsi- 
juosusis ir jau šiame išvažiavi
me bus naujanybių. Pamaty
site ko dar niekados nematėte.

PIGESNIO MAISTO BUS 
SEREDOJ.

Jei Bostono majoro Peters 
pienai išsipildys, tai nuo sere- 
dos ryto Bostone jau parsida- 
vinės maistas, likusis nuo ar
mijos. Parsidavinės ne biznie
riams, o tiesiog žmonėms. Par
davimo vietos bus mokyklos ir 
kitos miesto įstaigos.

ATITAISYMAS.
Pereitame “Darb.” numery

je aprašyme apie So. Bostono 
L. Raudonojo Kryžiaus rėmė
jų susirinkimą klaidingai pa
minėta apie išrinktus delega
tus. Delegatai išrinkti tokie 
A. Zalieskas, M. Brikaitė ir M. 
Sakalauskaitė. Visi apsiėmė 
savo kaštais važiuoti. -■»<

PARSIDUODA.
Parsiduoda kriaučių dirbtuvė 

geroje lietuvių apgyventoje vie
toje (netoli lietuvių bažnyčios). 
Biznis išdirbtas per 10 metų ir la
bai pigiai parsiduoda.

L. G. Kaz—as,
6 John St., Waterbury, Ct.

Paieškau Puseserės Viktorijos 
Sokvtės paeina iš Kauno gub., Ra- 
seinij pav., Girkalnių par. 7 me
tai kaip Amerike. Pirmiau gyve
no apie Worcester, Mass. ant far- 
mų Tai gal kas žinot, malonėkit 
man pranešt, būsiu dėkinga, arba 
gal pati atsišauktų, nes turiu svar
bi} reikalą.

Stasė Sokytė-Žukauskienė, 
Bos 23, Benbush, W. Va.

“Ėmęs ir kalbėk
NAUJAS JUOKAUNAS

» D E KL E M A T O R I U S.

Rinkinys naujausių juokaunų monologų, dialogų ir dekle- 
macijų. Ta knygelė yra pagaminta mūsų scenoms margumy
nus “Vaudeville” rengti. Tinkanti kiekvienoje progoje ir 
kekvienam artistui ir artistei.

Lietuvių kalboje dar tokių scenos įvairumų neturėjome.

Kaina vienos knygelės 30 centų.
Sykiu imant 5 knygeles tik $1.00.

Rašyk tuojaus: .J ’

“DARBININKĄ S,”

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

TĖMYKITE SAVO DARBĄ!

N. A. L. D. S. Išvažiavimo 
Veikiančioji Komisija 
Rugpjūčio 10 dieną 

Lawrence, Mass.

Prie pardavimo saldžių gėri
mų ir šaltakošės—O. Bugailai- 
tė, St. Saulaičiutė, V. Saulai
tė, J. Žukaitis, A. Mikšis, S. 
Kudarauskas, K. Antanavi- 
čia ir J. Nanartonis.

Prie valgių — J. Kriviutė, 
L. Čebatoriutė, Z. Žukauskai
tė, M. Žukauskaitė ir O. Jan- 
kienė.

Žaislų vedėjas — Z. Klapa- 
tauskas.

Atletų ir kitų tam panašių 
vedėjas — J. Jakubauskas.

Prie išpardavimo tikietų —
J. Glineckas, V. Širka ir S. 
Kneižis.

Prie Barčekių — V. Jakas.
Sutaisymni stalų ir tt. — J. 

Kalėda, A. Petronis ir Z. Kla- 
patauskas.

Prie įėjimo — J. Glineckas, 
A. Vaisauskas ir p-lės Žukaus
kaitės.

Prie drabužių — A. Petro
nis ir J. Kašėta.

Nusamdymui orkestros — J. 
Kriviutė, L. Čebatoriutė ir A. 
Petronis. ,
Prižiūrėjimui daiktų darže
K. Baltrėnas.

Supirkimui valgių ir gėri
mų — L. Čebatoriutė, J .Kri
viutė, J. Norkūnas, J. Skutce- 
vičia ir kun. F. Vermauskis.

Beto viršpažymėtos ypatos 
pasižadėjo gauti daugians dar
bininkų reikalui esttiL

Dabar dar sykį širdingai 
kviečiame visą visuomenę at-

EZTRA SUSIRINKIMAS.
ALRK. Federacijos komite

to estra susirinkimas bus 
rugpj. 7 d. 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai būtinai turit pribū
ti, nes yra begalo svarbus rei
kalas. Todėl visi, kurie pri
klausote prie Federacijos Ko
miteto nuoširdžiai meldžiami 
susirinkiti, o ypač visa valdy
ba.

“GYVASIS ROŽANČIUS”
“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centų.
Užsisakydami pažymėkite kokių norite. 
Pinigus siųskite su užsakymu.

“DARBININKAS,”

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

dar

D. Antanavičius, Sekr.

J

Turėdamas fonta- 
ninę plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o' 
net ir laiškus.

Jų kainos: $2.50, $3, 
$3.50, $4, $5 ir aug- 
ščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapį dykai.
“DARBININKAS” 
244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Meiles Paslaptybės
Drama 5-se veiksmuose, 6-šiuose atidengimuose.

Parašė ir savo lėšomis leidžia J. V. BALTRUKONIS.

iB

šis veikalas labai tinka perstatymui.

Kaina 45 centai.

Užsakymus siųskite dabar, nes leidžiu tik aprubežiuotą 
skaitlių ir gali pritrukti. Su užsakymais siųskite ir pinigus.

J. V. BALTRUKONIS,

142 Tappan Street, Kearny, N. J.

SEKANČIAI RAŠAU, <
Al labai sirgau per 3 metus, nuslabnšjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 

nevlrfnlmas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spė
ką nustojlmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežią, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistą, Bltterlo Kraujo valytojo, 
Nervatona, Inkstą Ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
išsivali, diegliai nebebadė po krutfhe. Vidurių rėžimas išnyko po užmuši
mui visą ligą. Bėglu 3 mėnesią išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras. 
Blteria, ir po 3 mėnl. savo paveiksle pamačiau tokĮ skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai Ir esu linksmas tr 1000 sykių dė- 
kavoju Salutaras myllstų geradėjui Ir linkiu visiems savodraugama ir pa- 
ŽJstamfems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Saln- 
taras:

1707 S. Halsted St. Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof., 
3AIATTAB.AS, Chemical Instit 6417. Chicago, HL

I1
Dr. Paul J. Jakmauh 

(Jakimavičius) 
Priėmimo

v NootiklSpopM. N 7!ki8*akan 
I509W ROADWATCor. /ST SO. BOSTOM.

TalCOZS.lB.

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį,

TYRŲ, SKKAISTŲ/'lr BALTA. Pra
šalina šlakus ir 
daro minkštą ir bal 
tės 75c. Ir 51.00.
poplerinj doleri

Distributor )Wilbert Co.,
P. O. Box 772J Waterbury, Ct-

ji padarys valde
T,- U4TTA Pra. 

nuo veido. Pe- 
odą. Kaina dM* 

galima atųa* 
stampomis.

Jatul’s Capsulas 
Vidurių Gyduolės 
Kaina 50 centų.

ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS 
APSAUGOJIMUI SAVO SVEIKATOS TURĖKITE 

PAS SAVE GATAVAI

Jūsų sveikata yra brangiausiu turtu, 
tad gi dabokite ją nesigailint išleisti k 
lėtą centų nusiperkant pokelį gyduolių.

Aš išdirbu taip vadinamas Jatul’s Capsulas, kurios yra 
pasekmingiausiomis gyduolėmis Prašalinimui Vidurių Karščio 
ir Gydymui Skilvio Silpnumų. Patartina jas naudot nuo 
Dispepsijos, Vidurių Nevirškinimo arba Užkietėjimo. Vie
nas pokelis lėšuoja tik 50 centų.

JATUL’S CAPUDACHE CAPSULES.
Gyduolės nuo Galvos Skaudėjimo, Peršalimo, Gri 

ir Influenzs. Kaina 50 centų. /
Nei vienos gyduolės taip pasekmingai negydo, kaip kad 

šios. Jos gydo šias ligas: Galvos Skaudėjimą, Peršalimą, 
Gripą ir Influenzą. Neužmirškite jų vardo ir minėkite,/kad 
šias labai pasekmingas gyduoles tik aš išdirbu, tad ir'reika
lauti geriausiai stačiai nuo manęs. Pinigus siunčiant išpur
kite “Money Order” ir siųskite su laišku šuo adresu, kurs 
čia telpa: ____ ■/

P.AJATUL, Aptiekorius, Į 
(Išdirbėjas)

P. O. BOK 2128, BOSTON, MASS.

o

Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPEB 

V. Kasparavižius) 
BR0ADWAY.

th Boston, Mass. 
. So. Boston 27.

dos: 10—12:30 ryte 
:30—6 ir 6:30—9 P. M.

••MMBSMeeeeMMM

Siųskite auksines, popierines 

 

ir sidabrines bombas L.-J). S. 

 

Paskolos Fondan.

^ei^amal  ̂
Cambridge 1285—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptinę Uę. 
Ėmiau medicinos mokslą BerHno. 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 Iki 2 

ir nuo 7:30 iki 8:30 vai va
karais, nedėliomis nuo 1 iki 
2 vai. po pietų.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.
i

PIRMO < KLESOS

DANTISTAS
LIETUVIAI - PRADŽIUGKITE

PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON
JAU SIUNČIAME- Eg

Pinigas siunčiame į Kauną, Vilnių, Suvalkus, Mariampolę,arį 
[Vilkaviškį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius ir^ 

rodną.

CROSS STB., BOSTON, MASS.

TODĖL
DABARTIES DĖKITE SAVO KAPITALUS SAVON BAN-g| 
F; PIRKITE ŠĖRUS, DĖKITE DEPOZITUS! g
TĖVYNĖ RF.TKAT.AnS Iš MŪSŲ TUOJ PAGELBOS! ARg 

PRISIRENGĘ? ., . S
‘Monev orderius” arba pinigus siųskite mums su paaiški-Ęs 

imais kam ir kokiam tikslui siunčiate. Ęs

CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 
(ANGLIŠKAI JOSEPH KOWAL CO.)

Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
ezamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išezaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėkų. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai.

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko-53 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne- gg 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- Ęg 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje Įo£ 
pasitark su manim. m

NEGAMINK DAUGIAU LAIKO.
Mano ofisai yra įtaisyti su vėliausios mados elektrikos ir 

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo- ES 
terims vartojai) į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo fie 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė Ei 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- gS 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- 
rėjimas yra dykai.

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa 
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos Ęg 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

D R. MORONEY |
573 Waahington St, arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaetyga 

Teatro. B08T0N, MASS.
Ofiso valandos Nedėldieniais ir švėnomis H
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų, gs

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, au 
geriausiais prietaisais, bu 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHE8TER 8T.

Valando. NadSUonla
nuo 9 vai. ryt* boo 10 ▼*! ry t*
Iki 8 t»1. vakar*. Iki 4 vaL rak ara

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

Galima saiibalbrti ir lirtaviitbai 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boeton.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Bread SL, PMaddphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nua 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M 

N«foB»mi* iki 4 m pHta. w

Bell Phon* Dlckin**n 3995 M

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermaftm ralalka pliokn įlinki

mą. prašalina pleiskana*. niežėjimą 
odoa galvos, angina plaukui priduoda 
ma JėaM reikalinga maiata.

Dermafuga padaryt kad Jnafl plau
kai bna tankui ivetana ir •kalima.
* Oda Juaū galvoj* bua tyra, pleii- 
kanoa ilayki ant riaadoa ir plaukai 
neįtinki daugiam!

Reikalaujant priatuafane Jum pai- 
ta luvli dykai iibandymul įimpala.

Priataatite M e. atampomia peniau 
tfrno lėšų, ganai išbandymui dežinte 
Dermafuroa ir brošiūra.

AR3IL SPCCIALTIKS CO.
BOX 87. FMtLAOCLPMIA. FA,




