
Tel. So. Boston 620.
KAINA 3 CENTAISUBATA, GRUODŽIO 13 DVOL. IV, No. 144 ( 624).

ŽINIOS Iš LIETUVOS.Sugrįžo darban. Žinios iš Rymo.
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Algirdas-Klajūnas.

Pritaria sudaryt Sąjungą
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Pirmas laivas su Brazilijos 
taboka atplaukė Hamburgan.

Vatikane kalbama, jog di
plomatiniai susinėsimai Fran- 
cijos su Apaštališkuoju Sostu 
greit prasidės.

Rumunijoj įvyko ministerių 
permainos.

Raudėnai, čia parapijėlė 
bet yra lig valios’ pravarėlių. 
Subatvakariais daro po so
džius vakaruškas ir prisigėrę 
keikias, mušas, elgias nepa
doriai. Nedėldienio rytą jau-

Pietinėj Rusijoj smarkiai 
susikirto Denikino jėgos su 
bolševikais. Mušasi Komišino, 
Kievo, Kursko ir Caricino gu
bernijose.

GATAVI PLIEKTIS.
Jugo-Slavija pradėjo kon

centruoti savo karines jėgas 
Adriatikos pakraščiuose, ku
riuos kėsinasi užimti Italija.

nimas esti “pavargęs,” į baž
nyčią nesiskubina, tiktai sene
liai krupšto į tą šventą vietą. 
Ai sarmata raudeniškiams 
naktibaldoms! Da-ugirdis.
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JEIGU VIENAS UŽIMTAS SAUK KITA .

skriaudikai patys susiprastų ir bačiai — 200, 
pagal Dievo prisakymą nu
skriaustiems atlyginti) arba 
persiprašytų.. Tunas.

(Kauno “Vienybė”)

Italija pienuoja užtraukti 
$2.000.000.000 paskolą.

Latviai nuo vokiečių atėmė 
40 armotų, 200 kulkosvaidžių, 
šarvuotų traukinių, daug or
laivių, ir 10 radio stočių.

“Published aud distributed nnder per- 
m lt (No. 534) authorlzed by the 

Act of October 6, 1917, on fale 
at the Post Office of Boston, 
Mass.'By order of the Pre- 

sident, A. S. Burleson, 
Postmaster Ge-

neraL”

“Aeceptance for maillipg at apecial 
rate of postage provided for in 

Section 1103, Act of Oct_ 
8, 1917, autorized on 

Julv 12, 1918.”

ORGANAS AMERIKOS 
lietuvių r. k. šv. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

‘DARBININKAS” 
eina utaminkais, ketvergais 

ir subatomis
Metams................................ $3.00
Bostone ir apylinkėj met» $4.00 
Užrubežyj metams...........$4.25

“DARBININKAS,”
242-244 W. Broadway, 

/ South Boston, Mass.

SUGRĮŽO DARBAN.
Minkštųjų angliij kasėjų 

streikas pasibaigė. Generalis 
angliakasių komitetas posė
džiavęs visą seredos dieną tik 
su vienu priešingu balsu nuta- 

. re grįžti darban. Telegramo
mis pasiųsta 4000 lokalų eiti 
darban.

Kasyklų savininkai apreiš
kė, jog jau pėtnyčioj darbai 
kasyklose bus pilname įsisiū
bavime, o panedėlvje jau bus

galima gabenti anglis nuo ka
syklų į miestus.

Streikas tęsėsi apie 5 savai
tes. Dėl streiko jau buvo be
pradedą pritrūkti anglių ir 
dirbtuvėse prasidėjo mažėti 
darbai.

Angliakasių komitetas suti
ko priimti prez. Wilsono pa
siūlymą. Prezidentas patarė 
tuoj pradėti darbus, o algų 
nustatymą palikti komisijai, 
kurią jis nuskirs.

VISOS IŠVIEN.

London, gruodžio 10. — Su-1 
lyg žinių, gautų iš Kauno, at-1 
stovai Estonijos, Latvijos,! 
Lietuvos, Lenkijos, Ukrai-1 
nos ir Baltgudijos konferenci- į 
joj Dorpate apreiškė sutikimą: 
padaryti militares ir politines ! 
sutartis, kad apginti savo ne- 

^jrigulmybes.

ATNAUJINO OFENSYVĄ.
Bolševikų jėgos pradėjo o- 

fensyvą prieš Estoniją Narvos 
fronte. Pradžioj buvo atidarę 
baisią artilerijos ugnį ir po to 
darė 10 atakų. Visos atakos 
tapo atmuštos. Bolševikai tu
rėjo didelių nuostolių.

Dorpate tuo tarpu eina tai
kos derybos su bolševikais. 
Gal bolševikai užpuldami es- 
tonus tikisi priversti greičiau 
taikintis.

BOLŠEVIKŲ KONGRESAS.
Maskvoje prasidėjo Rusijos 

bolševikų kongresas. Lenin sa
kė prakalbą kongresui ir pasa
kė, jog ūkininkai nesilaiko 
komunizmo. Sakė:

“Sodiečiai patapo žemių sa
vininkais ir dabar šliejasi prie 
kapitalistų ir eina prieš bolše
vizmą. Prieš sodiečius nepri
valome panaudoti spėkos, kas 
galėtų sukelti maištą, bet rei
kia įvesti geresnę organizaci
ją ir per propagandą jie turi 
būti įtikinti į komunistiškas i- 
dejas. Aš patariu išsiuntinėti 
po sodžius misijas mokinti so
diečius, kad komunistiškas ū- 
kininkavimas turi ir bus įves
tas.

Sodiečiai, kurie atsisako 
parduoti grūdus už nuskirtas 
kainas turi būt nubausti. Jie 
turi žinoti, jog laisvos pirkly- 
bos gadynė praėjo ir kad išim
tinų pelnų negalima pakęsti. 
Ypatingų privilegijų atski
riems pirkliams negalima duo
ti, nes bolševizmas bus susilp
nintas pačiuose pamatuose.”

Gruodžio 7 d. New Yorke len
kiu ristininkas Zbyško buvoį- 
veiktas. Lenką parblendė far- 
merio sūnus Joe Steeher iš Ne- 
braska valstijos. Imtynes ma
tė 9.000 žmonių. Ristynės tę
sėsi 2 vai. 24 min. ir 16 sek.

L. D. S. KALENDORIUS 
1920 Metams.

Bus gatavas prieš 20 d. gruo
džio š. m. Pilnai užsimokėju
sieji LDS. nariai gaus KALĖ
DŲ dovanoms po 1 egz. dykai.

Jie bus pasiųsti kuopų raš
tininkų vardu. Kiekvienas na
rys būdamas užsimokėjusiu 
galės nueiti pas savo kuopos 
raštininką ir atsiimti.

Šis KALENDORIUS pa
puoštas puikiais iš Lietuvos 
atvežtais paveikslais, naudin
gais straipsniais, eilėmis, mar
gumynais ir tt.

Jame telpa raštai žymių lite
ratų gerb. kun. Prof. Bučio, 
kun. K. Urbonavičiaus, Pr. Ši- 
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VAŽIUOJA LONDONAN.
Francijos premieras Cle- 

meneeau vyksta Londonan. Su 
Anglijos premieru ir kitais 
valdininkais tartis apie Adria- 
tiko, Turkijos ir Rusijos klau
simus. Bandys nurodyti rei
kalą alijantams turėti tvirtės-J vieko medicinos studento ir 
nius ryšius.

TURI ATIDUOTI BE AT
LYGINIMO.

Vokietijos valdžia išsiunti
nėjo po visas provincijas agen
tus prižiūrėti rinkimą karvių, 
avių ir ožkų, kurių reikalauja 
alijantai sulyg taikos sutar
ties. Iš ūkininkų tie gyvuliai 
bus atimti be atlyginimo. Tas 
ūkininkas, kurs atsisakys iš
duoti galvijus, bus nubaustas 
ant 5000 markių.

Kurkliai, šv. Mykolo atlai
dai. Diena kuogražiausįa, šil
ta, jokio vėjo. Žmonių bažny
čion susirinko apščiai. Bažny
čia medinė iš vidaus ir oro iš
rodo gan gražiai, nes prieš pat 
karą atnaujinta.

Altoriai tebežiba nuo aukso. 
Bažnytinis choras vedamas 
vargonininko Bartaševičiaus 
giedojo iš gaidų gan taisykliš- 
kai šv. Mišias ir kitas lietuviš
kas giesmes. Matyt yra gerai 
pasidarbavęs. Elenos Repeč- 
kaitės ir Uršulės Jočytės gra
žūs ištaisyti balsai žavėjo mal
dininkus. Sako, gerus balsus 
turėjusios Petronėlė Š-tė ir B- 
dytė, bet už dalyvavimą bol
ševikų iškilmėse ir abelnai pa
tarnavimą bolševikams liko 
vargonininko prašalintos iš 
bažnytinio choro.

Gerai padarytų p. vargoni
ninkas, kad atleidęs joms tą 
netautišką žingsni, vėl priim
tų Į bažnytini chorą. Po vi- 
■<am atsibuvo ant rinkos mi
tingas. Sakė trįs kalbėtojai 
prakalbas. Ukmergės mokyk
lų instruktorius savo kalboje 
vidutiniškai nupiešė dabartinį 
1 ietuvos stovi. Kitas kalbėto
jas ragino klausytojus po ke
lis kartus spjauti į akis len
kams, o trečias stačiai šaukė 
eiti smaugti dvarininkus.

Bene buvo perdaug pasaky
ta ? Mūsų žmonės ir mūsų ka
reiviai vyriausybei ir vadams 
įsakius moka narsiai kariauti 
su priešininku. Bet spjaudyti 
į akis priešininkui arba smau
gti dvarininkus, skaito sau už 
pažeminantį dalyką. Todėl 
klausytojai tik ką išėję iš baž
nyčios, kuri mokina artimo ir 
net savo priešininko meilės, 
iš. eilės klausė prakalbų šlyk
ščiai susiraukę, kaip pipirą 
perkandę, ir kalbėtojams visai 
mažai kas teplojo delnais.

Uzinas.

Skiržemis. (Vainuto ir Sar
tininkų parap.). Pačioje Pa
prūsėje, Skiržemės kaime, nuo 
15 spalio 1918 met. tapo atida
ryta lietuvių pradinė mokyk
la. Žmonės tenai gyvena tur
tingai, bet didžiai atsilikę ap
švietime, nuo kitų savo kai
mynų. Daugumas gyventojų 
nenori leisti vaikų į mokyklą. 
Jų priežodis: “Aš iš to moks
lo duonos nevalgau ir mano 
vaikai gird,, nevalgys.” Vie
toj kad suveitų ligi 50-60, su
eina vos 28 ir tai viens po kito.

Suaugusių vyrų ir mergai
čių yra labai daug, bet visi y- 
ra tamsuoliai, apsileidę, labai 
rambūs prie apšvietos. Vaka
rinių arba suaugusių kursų ne
lanko, kaip kitose mokyklose: 
tiktai labai mėgsta kortomis 
lošti ir pasmirdėlę degtinę 
srėbti.

Skiržemio' moterėlės taip y- 
ra įpratusios ją gerti, kad sun
ku tokį vyrą rasti, kuris galė
tų jas apgerti.

Tenai mokytojauja Iz. Stan
kus. Jis labai norėtų jaunuo
menę pašviesti, bet sunku vė
ją su maišu sugaudyti.

Bet galima tikėtis, kad ir 
Skiržemiškiai ateinančiais mo
kslo metais sukrus ir subrus, 
neduos kitiems kaimynams sa- 

; vęs apjuokt. Birbiriušas.

kitų.

LDS. kuopos turėtų užsisa
kyti pardavinėjimui, nes jų 
žmonės reikalaus, taip kaip 
cukraus dabar reikalauja. Par- 
siduos po 25c. Kuopoms, ku
rios užsisakys nemažiaus kaip 
25 egz., duosime gerą nuolaidą. 
Siųskite užsakymus dabar — 
tuojaus.

“Darbininkas,”

244 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Apie skriaudikus, žinoma 
visiems, jog vokiečiai oku
pantai lietuvių taupė rasdavo 
sau prielankių žmonių, kurie, 
gerindamiesi vokiečiams, vie
ni iš baimės, kiti per užuojau
tą, treti dėl asmeniško pelno, 
skriausdavo savo tautiečius. 
Buvo šnipų ir ^iaip-skriaudi- 
kų, bet labiausia daėdė Su
valkijoje šaltyšiai. Tiesa, at
sirasdavo šaltj^ių tarpe tokių, 
kurie užtardavo žmones, bet 
daugiau bene buvo tokių, ku
rie skriausdavo, o net keršy
davo, jeigu jiems kas nepasi
gerino.

Dabar vokiečįams išėjus 
pradeda žmonės kuštėti, kas 
daryti su savo skriaudikais. 
Vieni nori patys asmeniškai 
atkeršyti savo skriaudikams, 
kiti žada teisman arba savai 
valdžiai juos paduoti.

Be abejo šiuom yra daug 
nusikaltusių, bet keršyti as
meniškai visti ek nevalia. Teis
man arba Valdžiai paduoti ga
lima, bet tik svarbesniuose 
reikaluose. Geniausia, kad

/
gaus kantrybė ir skverbiasi 
baisi mintis: jei jau kitokios 
išeities nebėr, tai žūt ar būt, 
bet taip toliau “brolių” ran
koj nebegyvent! M. D.

Seinai. Mokinių nuo
stoliai. Keli “Žiburio” 
vyri) gimnazijos mokiniai ap
skaitė savo nuostolius, kurių 
jiems pridirbo barbaringa len
kų ranka, būtent:

1. Trečiosios klasės moki
niui K. Muzėkevičiui Leipalin
gio vai.) pagrobta arba sunai
kinta: Geležinė lova vertės 60 
auksinų, du priegalviai — 80 
auks., apklotas — 120 a., ketu
rios poros skalbinių — 80 a., 
šeši pūdai duoninių miltų — 
360, kitokių miltų — 80, pusė 
pūdo kruopų — 60, pūdas 
kruštienės — 100, penkiolika 
svarų — 26, vienuolika svari) 
lašinių—110, keturiolika sva-į 
n) sviesto — 140, šešios dešini-1 
tvs kiaušinių 24, šeši pūdai 
bulvių — 72, keturi svarai 
svogūnų — 12 auks., iš viso 
1324 (tūkstantis trys 
šimtai dvidešimt 
keturi) auksinai.

2. Trečiosios klasės moki
niui Vaikšnoriui (Leipalingio 
vai.) pagrobta ir sunaikinta: 
Knygos ir kitokie mokslo dai
ktai — 200 auks. 30 sk., geleži
nė lova su paklodu — 160, 
priegalvis, apklotas, trys pa-
’odės ir čiužinys — 300.40, 

šešios poros skalbinių ir pus-
, eilė viršutinių 

drapanų ir apsiaustėlis — 300, 
valiza, skustuvas ir kitokie 
mažmožiai — 80, valgomi dai
ktai ir keturi pūdai rugienių 
miltų — 300, du pudu kitokių 
miltų ir pusė pūdo grūstienės
— 200, penkiolika svarų laši
nių ir trys svarai sviesto — 
360 auks. 15 skat. — Iš viso 
2100 auksinų 85 skatikai.

3. Pirmosios klasės mokiniui 
Antanui Mėzerui(Leipal. vai.) 
lenkų pagrobta ir sunaikinta 
Dvylika porų skalbinių — 480 
auks., vilnonės kelnės — 80, 
patiesalas — 120, dvi paklo
dės — 80, du priegalviai — 
200, šeši pūdai rugienių miltų
— 180, pusė pūdo lašinių — 
200, penki svarai sviesto — 50, 
septyni sūriai — 42, lova — 
40, knygų — 60 auks., iš viso
— 1552 auksina i.

Tai trijų mokinių nuostoliai. 
Bet reikia žinoti, kad abiejo
se “Žiburio” gimnazijose bu
vo 223 mokiniai ir mokinės. 
Tad visa imant vidutinių čia 
pažymėtų nuostolių skaičių, 
gausime milžinišką sumą nuo
stolių. O kur dar nuostoliai 
mokytojų, pačių įstaigų-gim- 
nazijų, kurios dabar visai su
naikintos?! '

S. Tijūnaitis, 
Seinų “Žiburio” vyrų

gimnazijos mokytojas.

Seinai. X.23. Kai Seinai y- 
ra Seinai, tai tokios priespau
dos, kai kad dabar, čia niekas 
nebuvo gyvenęs. Suėmus į gal
vą visus lenkų “kultūros” žie
delius, kurių Seinuose pražy
do nelenkams nuo rugpiūčio 23 
dienos, kyla žmogui klausi
mas : tur būti nei Atilos dieno
mis to nebuvo, kaip dabar len
kai čia elgiasi su lietuviais? 
Lenkų darbuotė to laipsnio 
pasiekė, jog Seminarijos pro
kuratorius neturi teisės be tam 
tikro leidimo išeiti į savo dar
žus, šiaip lietuvis į savo lau
kus javų valyti. Net važiuo
jant kunigui į ligonį, į vežimą 
žandarą sodina! Atila, visa 
po kojų mindamas, vis dėlto 
nedrįso Rymo baltojo senelio 
judinti, o Seinų lenkai neturi 
nė tojo “Dievo rykštės” pri
valumo: jų šventvagė ranka 
atgabeno nuncijaus Rall’io ra
štą, kad pasišalintų iš Seinų 
baltagalvis senelis—vyskupas 
Karosas. Ir sukūrė lenkai Sei
nuose tokią padėtį, jog ne jų 
nuomonės žmogus nebegali 
gyventi vietoje—turi pasiša
linti, nes kitaip — namų ka
lėjimas pakirs kūno ir dvasios 
pajėgas. Ir darbuojasi taip 
tie, kurie save katalikais va-( 
dina? Ne! “Iš jų darbų pa-Į 
5insita innc”—etvprhifiĘi m,n n I

LIET. SPAUDOS BIURO 
TELEGRAMOS.

Kaunas, X. 26. (AKM). Čia 
žinsite juos”—skverbiasi man Į gautomis žiniomis Leninas dėl 
į galvą mūsų Mokytojo žo-, kunigaikščio Avalovo Bermon- 
džiai. Iš jų, lenkų, darbų—'to nuopelnų puolant Rygą pri-
sakau—pažins juos ir šiandie-] 
niai pasaulio tvarkytojai— • 
Santarvės valstybės: jos—ank
ščiau ar vėliau—pamatys iri 
supras, kad pavojinga duoti 
vaikams ugnies į rankas. Bet 
kol tai įvyks, šiandien Seinuo
se viešpatauja visuotinas ne- 
lenkų gaivalo ir jų kultūros iš
naikinimas, šaukiąs dangaus 
keršto ir pasaulio ramybės da
rytojų užtarymo. Tai taip da
rosi Seinuose: tie patys nelem
tieji lenkų “kulturtrageriai” 
darbuojasi ir visose lietuvių 
gyvenamose vietose, kuriosna 
tiktai įsibrovi. Ir senka žmo-
į- - . . , I

LIETUVOS ATSTOVYBĖ 
VATIKANE.

Spalių 5 d. atvyko Romon 
Lietuvos Atstovas prie Apaš
tališkojo Sosto kun. kan. Jur
gis Narjauskas, Seinų Kapitu
los narys.

7. Buvo primtas pas šv. Tė
vą audijencijoje; tą pačią die
ną buvo įteikti Lietuvos Vys
kupų įgaliojimai ir nupieštas 
Lietuvos stovis dabarties mo
mentu.

10. Įteikti protestai dėl len
kų okupantų elgimosi Lietuvo
je: Seinų Seminarijos užden
gimas, dvasiškijos areštai etc.

16. Užmegsti artimesni ry
šiai su Ukrainiečių atstovybė
mis.. Manoma įsteigti Lietu
vos Informacijų biuras. Dar
bas jau pradėtas; manoma 
paršaukti daugiau bendradar
bių.

Čia yra net kelios lenkų mi- 

siuntė tam garsiam vadui pa
gyrimą šiuo vardu: “Leninas 
savo ištikimiems.” Pagyrime 
Leninas išreiškė Vokiečių ka- 
reiivam ir jų vadam Bermon- 
tui i rvon der Golcui savo šir
dingiausios padėkos, kadangi 
jie suteikė tokios didelės pa
galbos bolševikų armijai. Gar
siu pritarimu visas pasaulis 
paskelbs juos tikrais bolševikų 
gelbėtojais.

-(Kauno “Lietuva”)

Kunigų permainos. Prel. 01- 
šauskis, liuosas nuo šv. Kry
žiaus bažn. Kaune, lieka gy
venti “Saulės” namuose. Šo
va Klem., kam. šv. Kryžiaus 
bažnyčios, liąka ten pat klebo
nu. Klikna Povilas, gyv. Ne
makščiuose, kapelionu Pane
vėžio mokyklų ir klebonu šen. 
Pijorų bažnyčios. Stakauskas 
Juoz., klebonas ir dekanas Pa
nevėžio, liuosas nuo pareigų. 
Grabys Jonas, Panevėžio mo
kyklų kapelionas, Panevėžio 
klebonu ir dekanu. Kublins- 
kis Bernardas Dūkštos klebo
nas, liuosas nuo savo pareigų. 
Miškinis Ign. Mogiliavo vys
kupijos buv. Šiaulių kam., I- 
lukštos klebonu. Kasperūnas 
Nikodemas, Seminarijos deka
nas, liuosas nuo šių pereigų. 
Didžgalvis Boleslavas Dusetų 
klebonas, Semigalijos dekanu. 
Penkauskas Franciškus, nota
ras vyskupo kurijos, iluosas 
nuo šių pareigų. Kazlauskas 
Domininkas pasiliuosavo iš 
Grūšlaukio altarijos. Šileika 
Jonas, Palėvenio klebonas, 
Grūšlaukio altarijom Lauren- 
čikas Juoz., Vidžių klebonas, 
Palėvenio klebonu. Kazlaus
kas Dom. Laukžemin kleb. Če
pulis Pr., Laukžemio klebonas, 
Pumpėnų klebonu. Žukaus
kas Pel., Pumpėnų klebonu. 
Nekrašas Nik arbėnų klebo
nas, Kartėnų altarijom

(Kauno “Vienybė”)

James M. Keyes 
Advokatas
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sijos, kurios afišuojasi visur, 
kur tik galima su markės de
vizą. i

Reikalinga būtų artimesnė 
užmazga 'su Amerikos lietu* 
viais, kad bendromis priemo
nėmis būtų galima šį-tą nu
veikti. Daug darbo jau pada
ryta, bet nesulyginamai dau
giau yra; tik daugiau paspir
ties. ..

A. a. Kardinolas Feliksas 
Hartman’as, Kelno antvysku- 
pas; gimė Vestfalijoje 15 
grudžio 1851 m. Įšventvtas į 
kunigus, jisai atvyko Romon 
1875 m. ir penketą njetų, ka- 
pelionaudainas čionai prie Vo
kiečių bažnyčios “S. Maria 
dell’ Anima,” ėjo mokslus 
Gregoriaus universitatėje. Grį
žęs tėvynėn darbavosi įvairio
se parapijose savo vyskupijos 
iki 1905 m. kuomet tapo pakel
tu į Kapitulos Dekanus, o kiek 
paskiau išrinktas Kapitulos 
vikaru.

Birželio m. 6 člieną 1911 m. 
Munsterio Kapitula išrinko 
velionį į savo vyskupus, kame 
prisiėjo jam vyskupauti vos 11 
mėnesių, kadangi 1912 m. 30 
Birželio, mirus Kelno Kardi
nolui antvyskupui Fišeriui, 
Kelno Kapitula išrinko jį į sa
vo Antvyskupus, ką Šv. Tė
vas patvirtino.

Konsistorijoje 25 Gegužės 
1914 m., Popiežiaus Pijo X, pa
keltas į Kardinolus, velionis 
gavo Romoje “titulą,” bažny
čios Šv. Jono prie “Portą La- 
tina” ir savo lėšomis gražiai 
atnaujino' tąją kitados gerokai 
apleistąją bažnyčią. Romoje 
jisai buvo nariu Kongregaci
jų: Konsistorijos ir Sakra
mentų.

Mirė 68 metais - savo am
žiaus. (L’Osservatore Roma
no 11-229-1919 m.). Pažymėti
na, kad Vokietijoje kapitulos 
renka sau vyskupus, kuriuos 
paskui Šv. Tėvas patvirtina. 
Kitados būdavo taip-pat ir 
Lietuvoje, kame Vilniaus ir 
Žemaičių Kapitulos rinkdavo 
sau vyskupus* perstatant juos 
Romon. Ir tik pradėjus Kazi
mierui Jogielaičiui (1447- 
1492) svietiškoji Lietuvos val
džia pradėjo siaurinti Kapitu
lų teises, kurios dar labiau su
siaurėjo Lenkijos Lietuvoje į- 
sigalėjimo laikais, ir galutinai 
žlugo 1795 m. Nuo tų laikų 
Lietuvos ir Lenkijos kandida
tus į vyskupus pristatydavo 
Roman Rusijos valdžia, o kan
didatai į Lietuvos vyskupus 
turėdavo pereiti dar per lenkų 
cenzūrą, ant kiek jie esą išti
kimi, taip vadinamai Jagielo- 
nų idėjai, t. y. atstatymui se
novės Lenkijos “ot morza do 
morza” (nuo marių iki ma
rių). Liūdnos pasekmės l^nkų 
kontrolės Lietuvoje gerai vi
siems žinomos, nėra ko jų čio
nai kartoti. Todėl savaimi ky
la klausymas, ar nebūtų lai
kas, pasinaudojant šių dienų 
aplinkybėmis, ir Lietuvos Ka
pituloms, per ką pridera ir iš- • 
puola, pasistengti atgauti sa
vo senovės teises, suteiktas 
joms popiežių Urbono VI Vil
niaus Kapitulai ir Martyno V 
Žemaičių pralotams, kad įve
dus praktiką, kokia ir nūnai 
gyvuoja Vokietijoje ir kitur?

x Kun. K. Prapuolenis. 
Romoje 12-XI-1919.
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Eina iš So. Boston’o utarninkais, ket- 
▼ergais ir subatomis. Leidžia Am. Lie
tuviu Rymo-Katalikų Šv. Juozapo Dar
bininkų Sąjunga.

į mažpelnius, kuomet jie dar 
geresniu išlygų reikalauja?

DARBININKAS

“DARBININKAS” 
(The Workee} 

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, 

and Saturday by JSt. Joseph's Lithuan
ian R.-C. Association of Labor.

SUBSCRIPTION RATES:

Yearly.............................................. $3.00
Boston and suburbs........................ $4.00
Foreign countries yearly.............. $4.25

“Entered as second-class mater Sept. 
22, 1915 at the post offlce at Boston, 
Mass., under the Act of March 3, 1879.”

SVEIKINAME.
Pereitame “Darb.” numery

je turėjome malonių naujienų 
pranešančių, jog Amerikon 
atvyksta Lietuvos misija su 
Vileišiu priešakyje. Neturime 
žinių ar gerbiama ir senai A- 
rmrikos lietuvių laukta misija 
iš tėvynės jau išsėdo, bet spė
jame, kad jau.

Širdingai sveikiname kovo
jančios už laisvę Lietuvos mi
sijų ir velijame jai kuogeriau- 
sių pasekmių. Vilimės, jog mi
sija be jokio vilkinimo paims 
į savo rankas Lietuvos reika
lų atstovavimų AVashingtone 
ir sutvarkys Amerikos lietu
vių darbus, varomus dėl Lie
tuvos. Vilimės, jog nuo da
bar Lietuvos rėmimo darbas 
pas Amerikos lietuvius stos 
naujon, geresnėn vagon.

LIETUVIO VEIKALAS
* FRANCŪZŲ IR ANG

LŲ KALBOSE.
Dažnai laikraščiuose mini

mas lietuvių veikėjas Franci- 
joj O. W. Milošas. Ten daug 
darbuojasi dėl Lietuvos. Jisai 
yra stambių literatiškų išga
lių. Jo veikalas francūzų kal
boj Miguel Manara, misterija 
šešiose scenose pasirodė ang
liškame vertime. Išvertė Ed- 
ward J. O’Brien. Tilpo laik
raštyje Poet Lore, kurs yra 
devoted to Poetry and Dra
ma” ir “the Oldest and Larg- 
est Revien in the English Lan- 
guage.”

SVEIKATOS STOVIS 
GERĖJA.

Suv. Valstijų gyventojų 
sveikatos stovis gerėja. 1900 
metais mirinni nuo visokių 
priežasčių buvo' 178, o 1917 me
tais jau tik 142. 1900 m. karšt
ligės aukų buvo 38.8 ant 100.- 
000 gyventojų. Gi 1917 m. te
buvo 13.4. Difterija sumažėjo 
nuo 35.4 iki 16.5 per minėtų 
periodą. Džiova nuo 190.5 iki 
146.4 Jei karštligė, džiova ir 
difterija būt veikusi 1917 me
tais, kaip kad ji veikė 1900 m., 
tai mirimų 1917 m. būt buvę 
daugiau ant 91.740, negu ištik- 
ro buvo.

Nors sveikatos stovis geri- 
nasi, bet kur kas gali būti ge
resnis, negu ištikro yra. Ap- 
rokuota, jog dabar apskritai i- 
mant dėl ligų darbininkai al
gomis. netenka $2.000.000.000 
per metus.

Kuomet buvo mobilizacija, 
tai buvo didžiausias ištyrimas 
Amerikos sveikiausios gyven
tojų dalies. Ir pasirodė, jog 
vienas iš kiekvienų trijų pa
šauktų buvo išbrokinti.

MOKESČIŲ REIKALAIS.
Atsidarius keliams į užrube- 

žį, nuo pasirašymo po “armis- 
ticija” ir po taikos sutartimi 
ir pradėjus svetimtaučiams ei
ti iš šios šalies daugelis kelei
vių pradeda matyti, kad yra 
kai kurie taksų nuo ineigų į- 
statymų reikalavimai, kuriuos 
reikia išpildyti.

Kad palengvinti keleiviams 
ir tinkamai išpildyti įstatymų 
reikalavimus Intemal Revenue 
Biuras parengė, vienokį būdą 
išrinkti taksus nuo tų kurie 
nori iš šios šalies išvažiuoti. 
Prisitaikant Biuro suteiktų re
guliacijų bus prašalinta dau
gel gaišties iškeliaujant.

Svetimtaučiai, nežiūrint ar 
jie būtų apsigyvenę ar neapsi
gyvenę (resident or non-resi- 
dent), norintįs išvažiuoti iš 
šios šalies turi nueiti pas taksų 
kolektoriaus, tame distrikte, 
kuriame jie gyvena ir išpildy
ti reikalavimus, apsimokant, 
jei reikia, visus mokesnius už 
ineigas, inimant tą mėnesį, 
kuriame jie iškeliauja. Iš jų 
reikalaujama prirodyti kiek 
uždirbo 1916, 1917, 1918 ir 
1919 m. Kolektorius priren
gia raštus ir išrenka tą sumą, 
koki yra reikalinga. Raštas y- 
ra padarytas dviejose kopijose 
ir vieną kopiją gauna svetim
tautis parodyti vidaus ineigų 
agentui išvažiavimo uoste, sy
kiu su reikalavimu išvažiuoti 
leidimo. Tas leidimas, kuris 
gali būti išduotas tik vidaus 
ineigų agento, iškeliavimo uo
ste, parodo, kad tas asmuo iš
pildė visus reikalavimus inei
gų 1918 ir pirmesnių metų ak
te.

Svetimtautis, kuris neturi 
paliudijimo nuo kolektoriaus 
savo distrikto, kuriame jis gy
veno, turi gauti paliudijimą 
nuo kolektoriaus to distrikto, 
1 uriame uostas randasi.

Amerikos pilietis reikalau
damas leidimo išvažiuoti turi 
turėti prirodymą, kad jis už
simokėjo visus terminius mo
kesnius savo taksų nuo ineigų 
iki tai dienai, kuomet jis iške
liauja ir yra sutvarkęs dalykus 
taip, kad likusioji dalis bus 
užmokėta tuomet, kuomet mo
kėti reikia.

Amerikos piliečiai ir sve
timtaučiai, kuriems nereikia 
taksų mokėti ir kurie nepildė 
jokių raštų, turi turėti tinka
mą prirodymą, jog tai yra tie
są vidaus ineigų viršininkui, 
kad gauti išvažiuoti leidimą, 
kuris yra reikalaujamas nuo 
visų žmonių, iškeliaujančių iš 
Suvienyti! Valstijų.

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONIJOSE.
HARTFORD, CONN.

Extra!
Nedėlios vakare, gruodžio 

14 d. įvyksta svarbios prakal
bos svetainėje kamp. Main ir 
Sheldon gat. Rengia L. R. K. 
skyrius. Kalbės gerb. J. B. 
Šaliunas iš AVaterbury, Ct., tik 
ką sugrįžęs iš Lietuvos. Kas 
gyvas nepraleiskite neišgirdę 
narsaus tėvynainio kalbos. 
Pradžia 7:30 P. M.
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AR DARBININKAI ATJAU
ČIA VIENI ANTRUS.

Sulyg apskaitliavimų, tai aš- 
tuoniose pramonėse — metalo, 
bovelnos, vilnos, šilko, čeve- 
rykų, poperos, gumo ir che
mikalų vidutinė darbininkų 
alga kovo m. š. m. buvo $23.37. 
Gi tų darbininkų vidutinė alga 
rugsėjo m. 1914 m. buvo $12.- 
59. Išeina, jog algos daugiau, 
negu pasidvigubino. Bet ar 
šiais laikais galima žmoniškai 
pragyventi už $23.37. Tuo 
tarpu daugelis rūbsiuvių ima 
net po $18 dienoje. Pieno iš- 
vežiotojai po $50, $80 ir dau
giau savaitėje. Plumberiai i- 
ma po $10 dienoje. Na, o kas 
to nesupranta, jog algas pake
liant, pakįla ir kainos ,ir tas

Lietuviai nepiliečiai, kurie 
yra buvę po Rusijos valdžia, 
išvažiuodami turi mokėti už tą 
uždarbį, kurį jie uždirbo 1917 
m. 2 nuoš. Prie to, už neuž- 
simokėjimą laiku, New Yorko 
uoste pridedama pusė tos su
mos kaipo bausmės ir $10.00 
viršum to už “kompromisą.” 
Kompromisas yra dėlto, kad 
svetimtautis 1917 m. turėjo 
būtinai mokėti 2 nuoš. už savo 
uždarbį, o jis nemokėjo, tai-gi 
Suvienytų Valstijų vyriausybė 
turi teisę jį duoti teisman ir už 
tai nubausti ateivį $1000 arba 
metais kalėjimam Tečiau ji 
to nedaro, bet priima $10.00 
kaip© kompromisą. Įstatymai 
leidžia uždėti bausmę ir už 
1918 m. Tik paprastai į tai ne
kreipiama domos. Už kitus me
tus reikia mokėti už ineigas 
viršum $1000 pavieniams, vir
šum $2000 vedusiems, jei gy
vena sykiu su savo moterim 
Beto už kiekvieną vaiką netu
rintį 18 metų nusimuša po 
$200. Kas viršum tos sumos 
už tai reikia mokėti išvažiuo
jant 12 nuoš. už 1918 m. uždar
bį ir 8 nuoš. už šių metų už
darbį. Paveikslan, jei išva
žiuojantis yra vedęs, turi du 
vaiku ir uždirba po $3000 per 
metus, jam reikia mokėti $60 
-:- $30 -:-$10 — 100 už 1917 
m.; $3000 — $2400 — $600 x 
.12 — $72 už 1918 m. ir $600 
x .08 — $48 už 1919 m. Bet 
jei jis uždirbtų tik $2400, tai

DETROIT, MICH.
Parapijos f erai. Lapkričio 

27-tą dieną čia užsibaigė šv. 
Jurgio parapijos f erai, kurie 
tęsėsi 9 dienas. Ineigų buvo 
$4.200.00 su viršum; gryno 
pelno parapijai liko virš $3.- 
000.0(7. Detroito lietuvių ka
talikiškos draugijos fėrų laike 
šauniai pasidarbavo, ypač pa
sižymėjo jaunimas.

Kintamieji paveikslai. Lap
kričio 29 ir 30 buvo rodomi 
krutamieji paveikslai “The 
Victim” (Auka) bažnytinėje 
svetainėje. Paveikslai išleisti 
katalikų korporacijos; labai 
indomūs ir pamokinanti. Žmo
nių atsilankė daug krutamųjų 
paveikslų pažiūrėti.

L. D. S. 72-ra kuopa laikė 
ekstra susirinkimą nedėlioj, 
lapkričio 30 dieną tuojaus po 
pamaldų. Skaityta iš Centro 
laiškas LDS. reikalais. Prie 
to sumesta į Streikierių Fondą 
$20.00 suviršum. Į susirinki
mą atsilankė daug narių; nau
jų prisirašė keli.

Vakarėlis, šv. Jurgio para
pijos fėrų darbininkams pa
gerbti buvo parengtas gruo
džio 2 dieną šv. Jurgio para
pijos. svetainėje vakarėlis. Sve
čius pavaišino minkštais gėri
mais, vaisiais ir cukrainiais.

Kalbėjo visų katalikškų dr- 
jų atstovai ir svečiai. Vakarė
lį atidarė A. Aleksis, perstaty- 
damas į vedėjus Leoną Vinalį. 
Klebonas kun. Kemėšis įšauk
tas telegrama New Yorkan va- 
karėlyj nedalyvavo, užtai lai
šku padėkavojo parapijonams 
už gražų darbą parapijos nau
dai.
Į Tautos Fondo kalėdinį sky

rių vakarėly j surinkta netoli 
$50.00.

Liet. Vyčių 79 kuopa laikė 
mėnesinį susirinkimą gruodžio 
3 dieną šv. Jurgio par. svetai
nėje. Be kitų Vyčius palie
čiančių reikalų, nutarta Vyčių 
kuopos chorą gražiai sutvar
kyti. Vyčių choras bus sky
rium — nuo parapijos bažny
tinio choro ir tik Vyčiai ga
lės prie jo priklausyti. A. A- 
leksis kviečiamas į Vyčių cho
ro vedėjus.

Misijos. Gruodžio 9 ideną 
prasidės misijos Šv. Jurgio pa
rapijoj. Misijas laikys kun. 
M. J. Urbonas iš Du Bois, Pa.

Skaptukas.

CAMBRIDGE, MASS. 
Atlaidai.

Pėtnyčios rytų, prasidėjo 40 
valandų atlaidai. Pasibaigs 
nedėlios rytų.

WATERBURY, CONN.

Vardai ir pavardės ir kokios 
vietos iš Lietuvos, aukavusių per 
prakalbas gerb. kun-. Laukaičio, 
14 d. rugsėjo.

Stambesnės aukos.
50.00 Venslovas Jonas, Klovainių. 
30.00 Pocius Jonas, Vačgirio.
25.00 Petraitis Vikt., Girkalnio. 
25.00 Pliuščikas Jon., Kurtavėnų. 
20.00 Rauba Vincas, Šaulių. 
20.00 Valentinas St-., Reseinių.
20.00 Laukaitis J., Barbieriškių. 
20.00 Aukseniutė Kotr., Prienų. 
15.00 Kriaugžliutė Rožė, Punsko. 
15.00 Šlimis Nikodemas, Žigaičių. 
20.00 Gadeikis Antanas.

Po $10.00.
Kevenas Petras, Panevėžio. 
Karbauskas Jonas, Kelmės. 
Subačius Pranas, Kalnių. 
Vosiliutė Magdė, Vilkaviškio. 
Kazlauskiutė Viktorija, Kauno. 
Čiapas Stasys, 
Jankus Kazys, 
Norkus Stasys, 
Marcinkus... .

Reseinių.
Čiakiškės, 

Liolių.
__Reseinių.

Kaminskiutė Ant., Barbieriškio.

Kriauzliutė Marė, Punsko. 
Bražinskas Antanas, Kauno. 
Sadauskas Antanas, Šilelių. 
Sakalauskas Kazys, Papilės. 
Segevičius Jonas, Vilkaviškio. 
Drevinckas Petras, Biržų. 
Morkys Antanas, Šaulėnų. 
Lenerta Kazys, Pajavonio. 
Juodsnukiutė Magdė, Šidlavos. 
Budreika Mikolas, Šventažerio. 
Valaitis Justinas, Naumiesčio. 
Antanavičius Jonas, Pajavonio. 
Zvinokevičius Pranas, Miroslavo. 
Sloksnaitis Jonas, Ilguvos. 
Paliokas Izidorius, Šešolių. 
Marcinkevičienė Petronė, Prienų. 
Matusevičius Kazys, Prienų. 
Digris Stasys, Seredžių. 
Jokubauskas Juozas, Kretingos. 
Zinka Kazys, Nemunaičio. 
Dudžiutė Emilija, Leipalingio. 
Orantas Izidorius, Girkalnio. 
Karščius Antanas, Papilės. 
Gerikis Klemensas, Kruopių. 
Kliučinskas Jurgis, 
Seniūnas Vladas, 
Dobilaitis Jonas, Reseinių. 
Kalvaitis Jonas, Pajavonio. 
Dubauskas Juozas, 
Lazauskas Kazys, 
Kraugžlvs Adomas, 
Karčauskas Pranas, 
Aidulis Antanas, Krokių.
Radzevičius Juozas, Marijampolės 
Simanauskienė Stanislava, Kelmės 
Salemonas Vladas, Kauno. 
Sperkis Kazys, Ramigalos. 
Jokša Jonas.........
Maurutis Antanas, Pilviškių. 
$7.00, Lenerta Tam., Pajavonio, 
$6.00, Kukenis Jonas, Smilgių, 
$6.00 Kačinauskas J., Titavenų.

Po 5 dolerius.
Mockus Jonas, Lidavenų. 
Žalkauskas P., Kapčemiesčio. 
Ramoška Pranas, 
Jankaitienė Ver., 
Dvariškis Jonas, 
Voveris Silvestras, 
Adomaitis Jonas, 
Puniškis Adomas, 
Bigaila Pranas, 
Jesaitienė Konstancija, Alvito. 
Radzevičius Antanas, Miroslavo. 
Minelga Juozas, Airiogalos. 
Pileskas Jurgis, Stakliškių. 
Bagdonas Stasys, Radviliškės. 
Greikelis D. Papilės.
Ctrupas Petras, Radviliškės. 
Valuckienė Ona, Naumiesčio. 
Valuckas Junas, Atkalniškių. 
Vaičiūnas Jonas, Kurtavėnų. 
Karevičiutė Magdė, Gražiškių. 
Grybas Pijus, Pilviškių. 
Žukiutė Marcelė, Gudelių. 
Mikolaitis Stasys, Garlevos. 

. Sugždvs Stasys, Prienų.
Stasionis Liudvikas, Kalvarijos. 
Savickas Petras, Šiaulėnų. 
Kazeliunas Jurgis, Smilgių. 
Kraučialis Vladas, Leipunų. 
Vilkas Motiejus, Šilavoto. 
Lesunaitis Jonas, Vištyčio. 
Tiknius Antanas, Gruzdžių, 
Alekna Petras, Radviliškio, 
Mickevičius Antanas, Prienų, 
Bernotas Juozas, Pilviškių, 
Kankalis Juozas, Šiaulių, 
Zelmonaitė Ona, Papilės, 
Jurkas Dominikas, Titavėnų, 
Ulevičius Feliksas, Lidavenų, 
Alintis Julius, Krokalaukio, 
Baborskas Vladas, Lazdijų, 
Goberis Jonas, Beržininkų, 
Vazbys Petras, Darbėnų, 
Ramanauskas Karolis, Subačių. 
Radzevičius Mikolas, Alvito.

; Pužas Andrius, Valkininkų,
■ Kvetkauskas Vincas, Vilkaviškio, 

Braškus Junas, Maletų, 
Savickas Mikolas, Punios. 
Tamošaitis Feliksas, Girkalnio, 
Orantas Antanas, Pilviškių, 
Šiurkus Juozas, Papilės, 
Mačinauskas Kazys, Plutiškių, 
Dapkus Kazys, Šilalės, 
Petrauskas Kazys, Leipalingiu, 
Simonavičius Vincas, Punsko, 
Žadeikis Pranas, Darbėnų, 
Matulevičius Vincas, Slabados, 
Rugienis Jonas, Vekšnų, 
Volskis Matas, Airiogalos, 
Palukaitis Salėm., Griškabūdžio, 
Aukseniutė Magdė, Prienų, 
Poškus Pranas, ekiškės, 
Spūdis Kazys, Garlevos, 
Vilimiutė Kostancija, Stropiškių, 
Gadeikis Pranas, Darbėnų, 
Butkus Stanislovas, LabunoVos, 
Pleuplvs Antanas, Naumiesčio, 
Statkėvičius Jonas, Skirsnemunės, 
Marcelynas Motiejus, 
Ulevičius Kazys, 
Jerošius Juozas,

Šeduvos, 
Vištyčio, 
Virbalio, 
Virbalio,

L. D. S. REIKALAI.

Kočiunij. 
Raudondvario.

Alvito.
Prienų. 
Punsko.
Pašušvčs.

Kelmės,
Raseinių, 

Akmenės.
Dušmenų. 

Vegerių.
Lazdijų.

Vekšnių.

Baksa Antanas, Rudaminos, 
Kilna Motiejus, Krosnos, 
Kuoliene Uršulė, Pajavonio, 
Bulkauskas Mikolas, Baisogalos, 
Verbylienė Antanina, Leipalingio, 
Namura Juozas, Gižų, 
Pranckietis Leonas, 
Liesunaitis Juozas, 
Laudžiunas Petras, 
Laudžiunas Vincas,
Juodaitė Barbora, Resenių, 
Juodaitė Ona, Raseinių, 
Viseckas Stasys, Barbieriškio, 
Kripavičius Mikas, Liubavo, 
Dunauskas Kazys, Velionos, 
Kraptavičius Antanas, Alvito, • 
Brauškys Pranas, Slavikų, 
Barkauskas Ant., Griškabūdžio, 
Smilgius Pranas, Naumiesčio. 
Burba Kostantas, Laukuvos, 
Petrauskas Juozas, Stulgių, 
Ivanauskas Kazys, Smilgių, 
Kriaučialis Boles., Leipalingio, 
Šilanskas Kazys, Josvainių, 
Žeimienė Zofija, Raseinių, 
Voveris Mateušas, Dusmenų, 
Valentą Juozas, Punios, 
Vilkas Kazys, Šilavoto, 
Juočiunas Jonas, Žižmarių, 
Baukas Juozas, Velionos, 
Tubaičiutė Bened., Griškabūdžio, 
Suopis Jonas, Sintautų, 
Drųteikienė Uršulė, Skapiškiu. 
Jakštys Ant., (žem.) Panemunės, 
Abadauskas Feliksas, Radviliškiu, 
Gelbogis Petras, Eržvilko, 
Karalevičius Zigmas, Butrimonių, 
Jurevičius Aleks., Betigalos, 
Kazokas Juozas, Kapčemiesčio, 
Levanavičia Napolitas, Ukmergės, 
Klevička Zigmantas, Panevėžio, 
Pocius Stasys, Stulgių, 
Snieškus Jonas, Naumiesčio, 
Poška Leonas, Šilalės, 
Šupienius Jonas, Plutiškių, 
Saročka Juozas, Viduklės, 
Samsargis Justin., Švėkšnos, 
Stulpinas Antanas, Vekšnių, 
Určinas Antanas, 
Račiūnas Jonas, Sintautų, 
Digris Baltramięjus, Airiogalos, 
Mačiulis Kazys, Eržvilko, 
Rinkevičiūtė Juzė, Panemunės, 
Laurinaitis Ant., Griškabūdžio, 
Kazlauskiutė Leonora, Kitaviškių, 
Kuncevičiutė Barbora, Gižų, 
Stravas Motiejus, Kauno. 
Poška Jurgis, Panevėžio, 
Marcinkevičius Stasys. 
Navickas Dominikas, 
Dr. Sapranas S., 
Valavičia L., 

i Siaurys A.,
Kudlinskiutė M., 
Landžius J., 
Žukauskas K., 
Astrauskas Kazys. 
$3.50 Šeštokas Antanas.

Po $3.00: Stulpienė 
Kunevičiutė Barbora.

Po $2.00: Suopis Antanas, Jo
nas Barkauskas, Juozas Brogis, 
Antanas Kučaitis, J. Bakutis, V. 
Ramažas, Jonas Jakas, J. Žilio
nis.

Po $1.00: J. Blažys, P. Ben- 
draičiutė, U. Dvileckienė, S. Stan
kus, P. Sinis, O. Butkienė, K. 
Lingienė, T. Raugalis, A. Matu- 
sevičienė, J. Zujus, T. Giedra, 
A. Kudlinskiutė, J. Norkus, P. 
Suopis, A. Blacukutė, J. Seniū
nas, O. Klimienė, J. Stručka, O. 
Šiugždienė, M. Jankauskas, P. 
Medeikis, K. Benešiunas, B. Zie- 
nius, A. Pozneika, M. Šeštokie
nė, U. Žilionis, A. Krivinskienė, 
Mot. Bogosenskis, A. Laurinaitis,’ 
L. Poška, J. Stankevičius, J. Pri- 
cevičius, K. Kudzma, A. Dubau
skas, M. Valuckienė, A. Stasins- 
kienė, A. Petrulis, V. Benesiavi- 
čius, V. Vitkauskas, J. Kriaušė, 
J. Pranulis, L. Vičas.

Viso surinkta $1.667.17c.
Tautos Fondo 40 skyr. fin. rast

B. K. Digris.

Morta,

A. L. Pilnųjų Blaivininkų Nau
josios Anglijos Apskričio Suvažia
vimas įvyks sausio 18 d., 1920 m. 
Bažnytinėje salėje, Cambridge, 
Mass. -

Visos šio apskričio kuopos ren- 
gkitės. Platesnis pranešimas tilps 
vėliaus. «

PAVEIKSLŲ

gula ant mažpelnių. Ar daug-^ž 1918 ir 1919 m. nieko' ne^
pelniai darbininkai atsižvelgia moka. v - JSukadolskienė Apolina, Jo vaišių. Ladyla Kostantas, Biržų

Puikūs paveikslai “Pir
mojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos ” Mieris 
12^x16, parsiduoda po 15c. 
Su persiuntimu 20c. Imant 
šimtais — didele nuolaida.

L. D. S. NARIAI IR 
MOKESČIAI.

Šiandiena pasaulyje svar
biausią gyvenime rolę lošia 
doleris. Be jo niekur negali
ma apseiti. Kaip tik jų koma- 
žiausia rasime pas darbinin
kus ir gal dėlto jie turi dau
giausia skursti.

Mūsų priešai kapitalistai bū
dami galingi doleriais paperka 
agentus-agitatorius prieš dar
bininkus ir jie juos visokiais 
būdais išnaudoja. Tieji agen- 
tai-agitatoriai yra visokios rū
šies: vieni iš jų aiškūs darbi
ninkų priešai, o kiti, veidmai
niai. Aiškiais darbininkų 
priešais yra visokie laisvama- 
ųiai, kapitalistų pataikūnai. 
Veidmainiai yra socijalistai, 
bolševikai ir “didžiausi darbi
ninkų prieteliai” vykintojai 
žemiško rojaus. Kaip prieš 
vienus taip ir prieš kitus mes 
darbininkai turime kovoti.

Stoti į kovą su įsigalėjusiais 
darbininkų išnaudotojais, rei
kia stiprių pajėgų ir kapitalo.

Tos kovos stipriausias ir ga
lingiausias ginklas—spauda. 
Čia tai jau reikalingas kapita
las, kad tą ginklą padarius 
stipriu ir galingu.

LDS. yra viena iš tų orga
nizacijų lietuvių tarpe, kuri 
turi krikščioniškus pamatus, 
stoja į kovą už darbininkų 
reikalus.

Jos didžiausia priešams 
kumštė yra laikraštis “Darbi
ninkas.” Tasai laikraštis ei
damas penktus metus darosi 
kas-kart stipresniu ir galin
gesniu. Jo šeimynėlė nepa
prastai žymiai dauginasi.

Nuo Naujų Metų sausio 1 d. 
1920 “Darbininko” subatinis 
numeris reguleriai eis 8 pusi. 
Neatsižiūrint į visokias kliū
tis. Jeigu bus reikalas, eis 
dienraščiu. Prie “Darbinin
ko” susispietė žymus darbi
ninkų vadovai-rašytojai ir jie 
nežiūri į atlyginimą, bet dir
ba, kad tą ginklą padarius ga
lingesniu ir įvairesniu. Ka
reivis be ginklo, tai taip, kaip 
žmogus be galvos.

Mes, LDS. nariai tą ginklą 
turime įduoti kiekvienam lie
tuviui darbininkui ir darbinin
kei.

Ar tą galima padaryti? Ne 
tik galime, bet turime ir pa
darysime. Čia tik reikia dar 
kiek daugiaus išsijudinti. 
Kaip atrodo iš balsavimo, tai 
nuo Naujų Metų mokėsime po 
35c. (nors dar ligšiol prisiuntė 
atsakymus tik apie 35 kuopos, 
o jų yra 80).

Mokėdami po 35c., žymiai 
sustiprinsime LDS. iždą. Su
stiprėjus iždui, galėsime išlei
sti gerų naudingų darbinin
kams brošiūrėlių ir tą patį lai
kraštį “Darbininką” padidin
ti puslapiais ir turiniu.

Pasirodo, kad LDS. nariai 
supranta reikalą ir balsuoja 
už pakėlimą mokesčių. Jie 
mato nesvietišką kainų pakė
limą ant popieros ir kitų reik
menų ir kito išėjimo1 nėra, 
kaip tik mokėti daugiaus. Ar 
L. D. S. nariai mokės daugiaus 
negu ligšiol mokėjo? Ne. Su
lyginus 1915-16 ir 1917 metų 
kainas už popierą ir kitas 
reikmenas su šių dienų kaino
mis pasirodo, kad mokėsime 
daug mažiaus negu turėtume 
mokėti. Tais laikais laikraš
tinės popieros kaina buvo: už 
100 svarų $2.75 ir $3.00, o da
bar tokia pat popiera už 100 
svarų $8.50. Reiškia popiera 
pakilo ant virš 180 nuoš., o na
rių mokesčiai 40 nuošimčių. 
Štai delko LDS. nariai balsuo
ja už pakėlimą.

Šiandieną darbininkai yra 
silpni dėlto, kad jų spauda 
silpna. Kapitalistai ir visokie 
darbininkų priešai per savo 
galingą spaudą klaidina ir iš
naudoja darbininkus. Kogrei- 
čiaus mes sustiprinsime savo 
spaudą, tuo greičiau prieisime 
prie užsibriežto tikslo.

A. F. Kneižis,

L. D. S. Centro Sekr.

NEW HAVEN, CONN.

Gruodžio 7 d- L.D.S. 28 kp. 
buvo surengus prakalbas šv. Kaz. 
parap. svetainėje. Kalbėjo sugrį
žęs iš Lietuvos J. B. Šaliunas. 
Kalbėtojas labai aiškiai nupiešė 
dabartinį Lietuvos padėjimą ir jos 
vargus, kaip Lietuvos sūnus ir 
dukterys kovoja ir kaip jie bran
gina laisvę. Ragino visus, kad 
mokintusi, kaip apkainuoti Lie
tuvos laisvę. Pasakė, kada pra
sidės parsiduoti Lietuvos Bonai a- 
biejų Tarybų paskirtam laike. Jei
gu New Haven ’o lietuviai per Lai
svės Savaitę suaukavo Lietuvai 
$10.000 per Tautos Fondą, tai nė
ra abejonės, kad nupirks Lietu
vos Bomj už $100.000.00, nes čia 
bus ne auka, o tik paskola. 
Toliau kalbėtojas labai aiškiai nu
piešė darbininkij judėjimą ir or
ganizuotų darbininkų jėgą. Abel- 
nai imant kalba buvo gyva, tu
rininga ir visiems patiko. Žmo
nių buvo pilna svetainė- Buvo 
renkamos aukos padengimui lėšų. 
Aukavo šios ypatos: O. Riškie
nė $1.00, po 50c. J. Mickevičius, 
J. Vikšris, P. Kudarauskeinė, M. 
Leckus, J. Lukša, Po 25c.: V. 
Surman, F. Šidauskas, P. Žuron- 
skas, M. Džikas, viso su smul
kiomis aukomis surinkta $17.02.

Mūsų kp- nors nelabai didelė, 
bet daug darbuojasi. Mokinasi 
teatrą, kurį po Kalėdų pastatys.

L.D.S. Narys.

HARTFORD, CONN.
Gruodžio 14 d. L.D.S. 6 kp. lai

kys priešmetinį susirinkimą, tuoj 
po sumos bažnytinėje svetainėje.

Gerbiamieji nariai ir narės ma
lonėkite visi atsilankyti ant susi
rinkimo, nes bus vienas iš svar
biausių. Bus renkama valdyba 
'ateinantiems metams. Kuopos gy- 
vavymas ir veiklumas tai valdy
boje. Pasistengkim išrinkti gerą 
valdybą, kuri vestų kp- reikalus. 
Taip-gi geistina, kad kiekvienas 
užsimokėtų šių metų duokles, kad 
geresnė tvarka būtų kuygose. Ne
pamirškite atsivesti ir naujij na
rių.

Rast. P. Geležiutė.

WATERBURY, CONN.

L.D.S. 5-ta kp. laikė mėnesinį 
susirinkimą23 d- lapkr. Skaitytas 
laiškas iš Centro reikale pakėlimo 
mėnesinių už organą “Darbinin
ką.” laiškas priimtas. Nutarta 
įsteigti vakarinius kursus, kuriuo
se bus mokinama lietuviška gra
matika. Spaudos savaitės komisi
ja išduoda raportą, kad dar ma
žai ką tegalėjo nuveikti dėl stokos 
laiko. Mes žinom, kad spauda 
tai yra galybė, spauda pasaulį 
valdo, spaudoje tautos gyvybė ir 
viltis. Gyvename didelių perver- 
smių laikais, viskas mainosi, kei
čiasi kasdiena, tad mes lietuviai 
darbininkai turim daugiau domos 
kreipti į spaudą ir kodaugiausia 
ją platinti. Tiktai tuomet prašvis 
aptemus padangė, kada neliks 
nei vieno namo, kur nesirastų 
doras laikraštis ar knyga.

Draugijos turėtų plačiai aps
varstyt tą dalyką ir neatidėliot 
ant toliau, bet išrinkt iš narių 
tarpo spaudos apaštalus, kurie 
uoliai dirbtų tą taip svarbų ir 
naudingą darbą — išplatinime ge
ros spaudos.

Kp. Repor.

DETROIT, MICH.

Lapkričio 30 d. L. D. S. 72 kp. 
laikė savo nepaprastą susirinki
mą- Pirmiausia buvo skaitytas 
laiškas iš Centro dėl pakėlimo mė
nesinių už organą “Darbininką.” 
Vienbalsiai visi sutiko mokėti nu
statytą Centro mokestį, bet pa
geidavo, kad “Darbininkas” bu
tų pagerintas. Daugiau rašytų 
apie darbininkų reikalus.

Susirinkusieji išreiškė nepasi
tenkinimą tuomi, kad “Darbinin
kas” deda pagarsinimus ant pir
mo puslapio.

L.D.S. 72 kp. pirm. 
St. Cibulskis.

(Seka ant 4-to pust)
f



Atstatymo Bendrove

SKYRIUS KAUNE

įetuvon

MŪSŲ TIKSLAI.
Dirbtuvių steigimas Lietuvoje pirmiausia už

duotis Lietuvos Atstatymo Bendrovės. Exportas iš 
Lietuvos antroji užduotis;—pagelba Lietuvai finan
suose yra visuomet svarbiausiąja užduočia.

Amerikos lietuviai minėtus tikslus vykindami 
gali geriausia pagelbėti Lietuvos žmonėms ir Lietu
vos valstybei kurtis.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė yra įstaiga per 
kurią galima Lietuvos žmonėms ir valstybei pagel- 
bą teikti.

Užsisakykite dabar, nes spauz- 
diname aprubežiuotą skaitlių 
ir gali jų netekti.

Kaina 25 centai,
Su prisiuntimu 30 centų.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė išrūpina paspor- 
tus lietuviams, keliaujantiems iš Amerikos Lietu
von. Kas tik yra pasirengęs keliauti tesikreipia į 
Lietuvos Atstatymo Bendrov?.

JAU TUOJ ŠERŲ NEPARDAVINĖSIME.
Lietuvos Atstatymo Bendrovės šėrai bus par

duodami tik lig Naujų Metų, o po to niekas negaus 
pirkti. Todėl pasiskubinkite.

Jau Lietuvos Atstatymo Bendrovė sukėlė su- 
virš $400,000, o išviso reiika sukelt tik $500,000. 
Liko parduoti 8,000 šėrų. Dabar kasdien parduo
dama apie 500 šėrų. Jeigu kas nori dalyvauti pel
ningame biznyje, turi priskubyti nusipirkt šėrų.

Viena ypata negali mažiau pirkti kaip 5 šėrus, 
vienas Šeras $10.— Bet geistina kad nauji nariai

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPJNfiS DRAUGUOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MA88.

PIRM. — Motiejus žioba,
539 E. Seventh St., 

So. Boston, Mase.
VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskai, 

248 4-th St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAST. — Jul. Savickas, 

262 Fonrth St., Room 7.
n PROT. RAST. — G. Gedminas,

126 O St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — Mar. Brikaite,

47 Vale St., So. Boston, Mass. 
KAS — Andr. Naudžiūnas,

16 Winfield St., S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas,

181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečia nedčldienj kiekvieno mene
sio 2:00 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 21 d. 
Gruodžio 1 vai. po pietų.

LIETUVIAI TĖMY- 
KITE!

Šiomis dienomis apsistojo 
So. Bostone J. Steponaitis, 
Lietuvos Amerikos Pramo
nės Bendrovės įgaliotinis 
pas kurį galima užsirašyti 
minėtos B-vės šėrus. . Jei 
da kuris neapsipažinęs su 
šia B-ve, bei jos veikimu, ar
ba norintieji pirkti šėrų, ra
šykite bei asmeniškai kreip
kitės (nuo 7 iki 8 vai. vak.) 
šiuo adresu: —

J. Steponaitis,
244 W. Broadwav,

So. Boston, Mas

Lietuvos Kariuomene l

Siųsk pinigus su užsakymu.

talkininku", 244 ’•

Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Avenue New York, N. Y

“GYVASIS ROŽANČIUS”
“Darbininko” Kily gynė galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

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

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU I
AJ labai sirgau per 3 metus, nnslabnėjęs pilvelis buvo. DispepeijaJ 

nevirlniinas pilvelio, nnslabnėjlmas kraujo. Inkstų. nervų ir abelnas apė-1 
kų n'ustojtmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi-' 
sur Ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir ui rubežių.i 
bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos. .

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistų, Bitterlo Kraujo valytojoj 
Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
išsivalz. diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėkimas iftnyko po užmuši
mui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių iSgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras 
Biteria, ir po 8 mėnL savo paveiksle pamačiau toki skirtumų kaip tarp 

» dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai Ir esu linksmas ir 1000 sykių dė
ka voju Salutaras mylistų geradėjul ir linkiu visiems savodrangams ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoėirdžiai kreiptis prie Salu
taras:

1707 S. Halsted St. Tel Canalution, J. Baltrėnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Ohicago, DL

TAUTOS FONDO VALDYBOS
ANTRAŠAI.

His Eminence
James Cardinal Gibbons,

Honorary President, 
Baltimore, Md.

Kun. K. Urbanavičius, prez.
50 W. Sixth St., 

So. Boston, Mass.

B. Vaškevičiutė, Vice prez.,
71 Warwick St., 

Newark, N. J.

Kun. A. Petraitis, Vice-prez., 
105 Main St.,

Athol, Mass.
B. V. Vaišnoras, kasierius, 

1514 Carson St.
Pittsburgh, Pa.

K. J. Krušinskas, sekret.,
456 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.

Kun. F. Kemėšis, kasos globėjas, 
381 AVestminster Avė.,

Detroit, Mich.
J. Grajauskas, kasos globėjas, 

2016 Sarah St., 
Pittsburgh, Pa. IR JOS VELKINAS |

ATVIRUTĖSE^
Jų galima gaut “Darbininko” Knygyne.

40
ĮVAIRIŲ ATVIRUČIŲ UŽ $1.

Lietuvių Prekybos Bendrovė J
120 TREMONT ST. Room 515 A BOSTON, MASS.Į|

< JATUL’S ŠEIMYNIŠKAS
- 1 GYDUOLES. §
• i . a

; Jums reikalinga gyduo- 
d ; lės, kurios geriausiai gydo
• šias ligas kaip tai: £
■ ; Užkietėjimą vidurių $ .50 < 
į ; Galvos skaudėjimo ... .501 i

■ Kosulio ir krutinės G
skaudėjimo......................1.00 p

■ Dėl gero apetito prie G
.• I valgio................................ 2.00 p

'Taip-gi užlaikome ano- p
j i diją Europiško sti- ; i
- I prumo........................... 1.00; i

INuo peršalimo ................50 J i
Visokias gydančias žoles; i 

galima gauti pas mus. Jūs; i 
galite gauti vaistų kokie tik; i 
pasaulyje vartojama. Bei- j i 
kale tamista su orderiu i

■ siųsk ir pinigus money or-!
■ 'deriu arba registruotame 1 
! laiške. Taip-gi reikalauja-! 
! me agentų ir duodame ge- • 
< rą atlyginimą. !

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE IŠMOKA LIETUVOJE
100 AUKSINŲ UŽ $5.00,

t. y. 20 auksinų užkiekvieną dolerį.
Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuoja- 
mas.

PERSIUNTIMĄ JŪS PATYS KONTROLIUOSITE.
Mes išduosime Tamstai čekį kurį Tamsta pasiusi pats laišku į Lietuvą. 
Su tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisin- 
giausis. Nieks pinigų negalės sulaikyti.
Siunčiant pinigus dėl persiuntimo siųskite čekiu arba Money Orderiu 
paduodant aiškų antrašą to kam norite kad pinigai būtų Lietuvoje išmo
kėti, taip-pat paduok savo aiškų antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia 
extra mokėti. Už kiekvieną dolerį kurį mums prisiusite mes pasiųsime 
Lietuvon 20 auksinų.



4 DARBININKAS
CHICAGO, I T.T.i

Iš L-D.S. Apskričio Susirinkimo.
Susirinkimas buvo laikytas ne- 

dėlioj lapkr. 30 d. Dievo Apveiz- 
dos parap. . svetainėj, 
man 
vai. 
kp.,

/• vus-

dus “Darbininke,” kad žinotų 
kur galima gauti. Neparduo-' 
tus galės sugrąžinti pirm va
sario 1 d. 1920. Vėliaus nepri
imsime.

“Darb.” Admin.
Susirinki- 

atsilankė nuo 6 kuopų atsto- 
Prie šio apskr. priklauso 10 
bet ne visos prisiuntė atsto- 
Galėtų dar 5 kpj prisidėti

ir tas reikėtų padaryti. Reikia 
pažymėti, kad šiame ^apskrityje 
yra pilnas ištyžimas. Apskr. val
dyba nesilanko į susirinkimus? Gal 
kitas valdybos narys ir nebuvo 
nuo išrinkimo. Pagaliaus į pas
tarąjį susirinkimą nei vienas ne
atėjo, tik raštininkė prisiuntė 
protokolą. Toliau paaiškėjo, kad 
pirmininkas jau atsisakė nuo uži
mamos vietos praeitame susirinki
me. Išrinktas susirinkimui vesti 
R. Andriliunas, rast. A. Bislis. 
Prasidėjo svdrstymai. Užklausus 
komisijos apie paskaitų rengimą 
nėra kas išaiškintų, nes nebuvo 
nei vieno nario. Atėjus buvu
siam pirm, paaiškėjo dalykas, kad 
nesusitarus komisijai buvo veikia
ma ir darbas be vaisių. Prie Juce
vičiaus į vietą A. Mureikos išrin
ktas Pabijonas, kad įvykdintų 
nutarimą- Toliaus pasirodė, kad 
daržas dėl pikninko yra paimtas 
ant 20 d. birželio, 1920 m. Barg- 
man Grove. Nutarta padaryti 
serijas ir'kad jos būti} geros įžan
gai į daržą. Serijas kuopos tu
rės pasistengti išparduoti. Tuo- 
mi sustiprinsim apskritį. Toliau 
paduotas sumanymas, kad sureng
ti pikninką susidėjus visoms kp. 
su serijoms ir, kad kožna kuopa 
pardavinėtų jas ir už parduotas 
serijas pinigus pasilaikytų savo 
ižde. Tokiu būdu galima bus iš
rinkti už daržus, muzikantams ir 
apgarsinimams. Prie pikninko 
gali prisidėti ir tolimesnės kuopos, 
kurios priguli arba prigulės prie 
šio apskričio. Tas viskas pavesta 
apsvarstyti kuopoms ir pranešti 
nutarimus ateinantį susirinkimą 
per atstovus arba per laiškus. Iš
nešta pageidavimas, kad visos kp. 
prisiųstų atstovus į priešmetinį 
susirinkimą, kuris įvyks gruodžio 
28 d. šv. Jurgio parap. svet., 2:00 
vai- po pietų, 33 Auburn gatvių, 
Chicago, III. Tame susirinkime 
bus rerfkama valdyba. Mes visi 
žinome, kad nuo valdybos viskas 
priguli: augimas, silpnėjimas
netik apskričio, bet ir kuopų. 
Taip-pat ir gerbiamoji būsimoji 
apskričio valdyba malonės savo 
pareigas pildyti ir pasistatyti sau 
už pirmą pareigą L. D. S. apskri
čio reikalų pildymą.

Todėl netik Chieagos kuopos, 
bet ir iš apielinkių kaip tai: Wau- 
kegan, Kenosha, Racine, Sha- 
bougan, Roekford, Chicago, 
Hagh, Melrose Park. Prisiųsti 
atstovus, jeigu negalėsit atstovo, 
tai nors laišką.

GREENFIELD, MASS.

Gruodžio 12 d. vietinis Tautos 
Fondo skyrius rengia dideles pra
kalbas. Kalbės tik-ką sugrįžęs iš 
Lietuvos V. Vaškas, gerai žino
mas Amerikos lietuviams. Kvie
čiami visi lietuviai ir lietuvaitės 
atsilankyti, nes kalbėtojas papa
sakos daug ką naujo- Prakalbos 
prasidės 7 vai. vakare, Father 
Matrer Hali, Hope St.

Vietos lietuvių veikimas.
Šiame miestelyje lietuvių gy

vena nedaugiausia. 50 šeimynų 
ir apie 70 pavienių. Dr-jos gy
vuoja. šios: Saldžiausios Širdies 
Jėzaus pašelpinė), L. D. S. 79 kp. 
ir Tautos Fondo 143 skyrius.

Ši kolonija neturi lietuviškos 
parapijos, lietuviai lanko svetim
taučių bažnyčias, 
tus mus aplanko 
kun. A. Petraitis, 
lietuvių parapijos

Vietos lietuviai sumanė sutver
ti dr-ją, kurios užduotis bus rū
pintis parapijos reikalais-

Darbai eina gerai ir apmoka 
neblogiausia. Vyrams 90e. į vai., 
moterims ir merginoms 70c. At
važiavę iš kitų miestų lengvai gali 
gaut darbą. Dirbtuvės daugiau
sia mašinšapės, yra ir kitokių. 
Dirba 8 vai., moka už 9-nes. Bū
tų gerai, kad atvažiuotų iš di
desnių kolonijų lietuvių, nes 
mums labai trūksta darbininkų 
kaip tai: lošime teatrų ir kitokių 
tautos darbų.

Du dartu į me- 
lietuvis gerb.

Athol, Mass. 
klebonas.

J. P.

ADMINISTRACIJOS 
ATSAKAS.

J. Markonas, Manchester, 
Conn. — Tamista mums rašė
te kas-link apskelbimo, bęt ne
parašėte savo adresą ir mes 
dabar negalime Tamistai atsa
kyti kitaip, kaip tik per laik
raštį. Praneškite mums savo 
adresą, kad galėtume susira
šyti.

MOKYKLOS VAIKŲ SVEI
KATOS PRIŽIŪRĖJIMAS.
• šitoje “DARBININKO” vietoje 
spausdinami pranešimai Suvienytų 
Valstiją Viešosios Sveikatos Biuro 
Vedėjo, Surgeon General Ruport 
Blue.

Dėdė Šamas Sveikatos Patarė
jas atsakys šioje vietoje arba laiš
ku, klausimus, turinčius visuome
nišką svarbą ir paliečiančius hygi- 
eną, sanitariją ir kaip apsisaugoti 
nuo ligų. Jis negalės atsakyti ant 
tikrai ypatiškų klausimų ir duoti 
receptą. Adresuok: Health Advisor. 
care of Lithuanian Bureau, 124 
East 28-th Street, New York, City.

Rašant pažymėk kokį laikraštį 
skaitai taip, kad mes žinotume, į 
kurį laikraštį siųsti atsakymą su 
paaiškinimu.
Mokyklos jau atsidariusios 

ir tėvai visoje šalyje turėti} 
žiūrėti, kad jų vaikai gautų 
visus tuos patogumus, kuriuos 
galima gauti turint tinkamą 
systemą mokyklos vaikų prie
žiūros sveikatos reikalais.

Suvienytų Valstijų Sveika
tos Biuro ištyrimai parodo-, 
kad daugelis į mokyklą einan
čių vaikų sergą lengvai pagy
domomis ligomis ir turi įvai
rius kūno trūkumus, kuriuos 
lengva prašalinti ir kurie la
bai trukdo vaikų kūno ir proto 
išaugimą. Be to, apystovos, 
kuriose kūdikiai mokykloje 
turi būti, bet ne pati mokyk
la, yra dažnai priežastimi 
taip daugel nesveikumų ingau- 
tų laike mokslo laikų.

Gerai vedamoje mokykloje 
turi būti.

1. Visos trobos mokyklai 
vartojamos švarios ir sanita
riškos.

2. Sąmoninga priežiūra mo
kyklos kambarių, kad patė- 
myti ir prašalinti priežastis, 
kurios yra pavojingos mokinių 
sveikatai, tuojaus kaip tik jos 
apsireiškia.

3. Mokykloje turi nuolatos 
rastis medikalis inspektorius, 
galintis eiti sanitarijos ir mo
kyklos daktaro pareigas.

4. Turi 
nuolatinės 
(nusės). *

5. Turi būti parankumai 
dantis ištirti.

Turi būti parūpinta, kad 
neturtingųjų vaikai gautų vel
tui gydymą tokį koks jiems 
reikalingas.

7. Tuos vaikus, kurie nega
li atlikti paprastojo mokyklos 
darbo, pilnai ištirti protiškai.

Įvairių šalių ir apielinkių 
prityrimai, kame tie reikala
vimai yra pilnai pildomi, pa
rodo, kad toks programas su
teikia labai didelę naudą, ne 
tik pavieniui mokyklos vaikui, 
liet ir visai apielinkei.

Ar jūsų apielinkėje yra įves
ta toki mokyklos vaikų sveika
tos priežiūra? Jei ne, ar ne
galima tai padaryti?

Paieškau draugo Kazimiero Aukštuo
lio. Paeina iš Kauno gub., Ukmergės 
pav., Balnikę vai., Martnonią sod. Y- 
ra jam atėjęs svarbus laiškas iš Lie
tuvos. Meldžiu atsišaukti jo paties ar 
kas apie 31 žinote man praneškit 

RAPOLAS PIROGIS,
364 — 22-nd St, Detroit, Mich.

Jieva Kalauskiutė po vyru Viš- 
niauskienė paieškau savo pusese- 
rės Marijonos Sukaičiutės po vy
ru Mareulonienė, paeina iš Gar- 
levos parap., kaimo Mauručių. 
Prašau atsišaukti šiuo adresu:

Mr. Antanas Visnauskas,
985 Wyoming Avė. 

Pittston, Pa.

NAUJIENA!
Na ir kokia naujiena? Na

gi kas ateis pas Grigą pirkt 
mėsos ir groserio, salyklo ir 
apynių Kalėdoms, tas gaus 
cukraus kiek norės ir naujį 
kalendorį visai dykai ant 1919 
m. Nepamiršk adreso:

K. GRIGAS, z *
238 D St. ir kamp. Silver St. 

So. Boston, Mass.

“Darbininko” Knygynas 
parūpino puikių religiškų at
viručių su lietuviškais pasvei
kinimais ant ŠV. KALĖDŲ. 
Jų turėtų įsigyti visi ir pasiųs
ti į Lietuvą.

V. VA8K0 PRAKALBOS.
Gruod. 7 — 7:30 vai. vak. — 

Waterbury, Conn.
Gruod. 14 — 2:00 v. po piet — 

Lewiston, Me.

L. D. S. VALDYBOS 
ADRESAI

Povaro.

LAWRENCE, MASS.

L.D.S. 70 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioję 14 gruo
džio bažnytinėje svetainėje tuojau 
po sumai, mažame kambaryje. 
Meldžiu visų narių atsilankyti, 
nes bus renkama nauja valdyba. 
Bus išduotas raportas komisijos, 
kuri buvo išrinkta surengti šokius 
po Kalėdų. Noriu priminti, kad 
mūsų kp. rengia šokius pirmutinį 
sykį, tai-gi būtų malonu, kad 
kiekvienas narys subrustų ir agi
tuotų kada išgirs raportą, nes 
pelnas eis “Darb-” namo fondan. 

Rast. J. A Kriviutė.

PASIDARBAVO.

A. S. Šliokaitis iš Cleveland, 
Ohio prisiuntė porą apgarsini
mų į L. D. S. Kalendorių, pre
numeratų ir dovaną $10.00 iš
leidimui Kalenodriaus nuo 
gerb. klebono kun. V. J. Vilku- 
taičio.

Su apgarsinimais jau Užbai
gėme. Mūsų priedeliai ir šį me
tą pasidarbavo rinkime apgar
sinimų. Dabar, baigiant spauz- 
dint, mes atsišaukiame į prie- 
telius ir rėmėjus padėti išpla
tinti. Būtų gerai, kad galėtu
me išparduoti visus bent iki 
15 d. sausio 1920. Tą galėsi
me padaryti prisiųsdami užsa
kymus iš anksto, kad kaip tik 
bus gatavi galėtume visus ant 
syk išsiųsti.

Užsisakiusiems nemažiau 
kaip 25 egz., duosime gerą 
nuolaidą; be to skelbsime var-
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Dvasiškas Vadovas —

Kun. F. Kemėšis, 
381 Westminster Avė. 

Detroit, Mich.
Pirmininkas —

Pranas Virak’s,
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkė —

M. Žukauskaitė,
1 Grime St., 

So. Boston, Mass.
Sekretorius —

A. F. Kneižis,
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Iždininkas —

Jonas Glineckis,
277 Silver St., 

So. Boston, Mass.
Iždo Globėjai —

Ona Jankienė, 
1428 Columbia Road, 

So. Boston, Mass.
B. Morkaitė,

145 Main St., 
Athol, Mass.

J. M. Bakšys — 
St. Bernard’s Seminary, 

Rochester, N. Y.
Kontrolės Komisija — 

Kun. K. Urbonavičius, 
50 W. 6-th St., 

So. Boston, Mass. 
Kun. P. Juškaitis,

40 York St., 
Cambridge, Mass.

Vladas Jakas,
37 Jefferson St., 

Cambridge, Mass.
Literatiškoji Komisija —

Kun. F. Kemėšis,
381 Westminster Avė., 

Detroit, Mich.
Kun. K. Urbonavičius, 

50 W. 6-th St, 
So. Boston, Mass.

Pranas Gudas,
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Pranas Virak’s,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Kun. J. J. Jakaitis ,
41 Providence St, 

Worcester, Mass.

•j

Reikalinga moteris prižiūrėji
mui dviejų vaikų mokyklos metų. 
Turi mokėti nors mažai angliškai. 
Gera mokestis ir puikūs namai dėl 
geros moteries.

Vedusių pora reikalaujanti 
mų gali atsišaukti.

Atsišaukite po No.
125 River View St., 

West Roxbury, Mass. 
Tel. Bellevue 303-M.

na-

NAUJA KNYGA.
LIETUVIŠKOS NOTOS.

Visiems instrumentams ir 
dainavimui 8 lekcijos notų iš
simokinimui . be mokytojo. 
Naujos dainos ant 4 balsų kny
ga $1.50 parduodu už $1.00, 
Kalėdų giesmė ir dainą 25c.

GEORGE BARONAS, 
6110 Utica Avė. E. N.

Cleveland, Ohio.

Telephoue b. E. 1429 J.

'r g-- •' f

Dr. Raut J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 Iki 8 vakare |

509W ROADWAYCor. ST SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

DR. J. G. LANDŽIUS
SEYMOUR

Gydytojas ir Chirurgas
489 Broadway, S. Boston, Mass.

OFISO 9-10 iš ryto, 
VALANDOS: į?

Reikalingas tuoj geras vaikinas 
arba ir vedęs dirbti “Rūtos” Ban
ke, Akron, Ohio. Turi kalbėti a- 
part anglų: lietuvių, lenkų ir ru
st} kalbas. Taip-pat kad suprastų 
šiek tiek biznio (real estate) ir t.t. 
Atsišaukdami paduokit kiek norit 
algos, kur pirma dirbai ir kaip 
greit galėsi pradėt dirbti “Rūtos” 
Banke.

130 AVooster Avė., 
Akron, Ohio.

P. S. Gali ir mergina atsiliepti, 
jei tiktai tą darbą žino.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgų metų praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škecus 
ir apskaitliavimus darau už 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

AL. POŽELLO GO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

parėdus, vėliavas, šarpas, ženkle
lius, ir tt.

1908 W. Division Str., 
Chicago, III.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

kus, bei niežėjimą galvos odos, 
pleiskanas, puolimą ir žilumą 
plaukų; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašą ir 2c. štampą.

The Westem Chemical Co., 
Box J., Berea, Ohio.

i

būti užlaikomos 
mokyklos slaugės

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Už vieną sykį
Už tris sykius

.50c.
$1.00

Paieškau savo brolių, Adomo 
ir Vincento Aleknevičių. Punsko 
par., Svenčiškių kaimo, Suvalkų 
apskr. Kas žinote arba patys ma
lonėsite pranešti šiuo antrašu:

R. Aleknevičiutė,
36 Kline St., Amsterdam, N. Y.

Paieškau savo brolio Kazimiero Po- 
ce— Pirma gyveno IVorcester’yj, 
Mass., dabar nežinau kur. Turiu svar
bi} reikalą. Jei kas žinote arba pats 
praneškite:

ONA SVELNIENE,
705 Grand Avė., Kenosba, Wis.

Paieškojimas iš Lietuvos. 
P. Petrauskas 244 W. Broadvrav, 
So. Boston, Mass. gavo laišką 
iš Lietuvos nuo Marijonos Laime- 
lienės, kuri prašo paieškoti jos 
vyrą Antaną Laimelį. Pirm ka
rės gyveno Countney, Pa. Was- 
hington County. Amžiaus 34 
metų.

Jis pats ar kas kitas praneški
te P. Petrausko adresu arba 
siog man šiuo adresu:

Marijona Laimelienė, 
(Advilioniukė) 'r' 

Kaimo Taurakiemio,
Valščiaus Pakuonio,

Apskričio Kauno, 
Rėdybos Suvalkų.

į

tie-

L

F. J. KALINAUSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadicay, So. Boston, Mass. 

Telefons So. Boston 441. 
Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.

Tel. S. B. 1196-lV.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.
■k

REIKALINGA 
JAUNA MERGAITĖ

Mokintis dirbti dideliame offise 
So. Bostone. Kuri mokėtų vartoti 
“tvpevrriter” būtų naudingesnė. 
Rašyk kiek turi metų, ar dabar 
dirbate kur ar ne, ir už kokią 
algą norėtum pradėti dirbti. Ad
resuok :

So. Boston Post Office, Bos 12.

/ NON w£Ai«. ABu cL. ____ _ ___ =_________ ____
S

Jeigu nori, kad raštas atrodytų gerai — vartok geriau
sios išdirbystės plunksną “Moore.”

Galima gauti “Darbininke.” Jų kaina: $2.50, $3.00, $3.50, 
$4-00, $4.50, $5.00 ir aukščiaus.

Jeigu nepatiks, už 10 dienų sugrąžink mums, o mes grą
žinsime pinigus.

Užsakymus siųsdami adresuokite: 
“DARBININKĄ S,” 

2£4 W. Broadway, So. Boston, Mass.

į

! LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
{425 Broadicay, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston, 27 
♦ Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 

1:30-6 ir 6:30—9 P. M.
Nedėliomis 1 • 3 P. M.

VAŽIUOJANTIEMS Į LIETUVĄ.
Mes parūpiname pasportus ir visus 

reikalingus popierius. Siunčiame daik
tus į Lietuvę. Kreipkitės į musų ofi
są:
Lithuanian Information Bureau,

774 Bank St., Waterbury, Conn. 
(5 ruimas ant antrų lubų)

PARSIDUODA RAKANDAI.
Pigiai parsiduoda dėl triją kambarių 

rakamai (fomičiai). Kreipkitės nuo 
6 vai. vakare arba subatomis.

VILKAL’SKAS,
180 Bolton St, So. Boston, Mass.

(Ant pirmo flooro)

Parsiduoda Rakandai suvisai 
mažai vartoti dėl 4 kambarių. 
Priežastis pardavimo, kad turiu 
greitai išvažiuoti j kitą miestą. 
Parsiduoda pigiai.

'Juozas Jasiunas,
398 W. 2-nd St.,

So. Boston, Mass-

“DARBININKĄ” pavieniais nu
meriais galite gauti pas įgaliotinį 

VLADĄ JAKĄ
37 Jefferson St., Cambridge, Mass. 

Taip-gi pas jį galite užsirašyti 
ir atnaujinti laikraštį “Darbinin
ką,” nusipirkti įvairių dvasiškų 
ir svietiškų knygų, įduoti visokius 
spaudos darbus ir t.t.

Tel. S. B. 1771

ŪR. J. JONIKAITIS
Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway, S. Boston. 
Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto 

nuo 1 iki 3 po pietą, 
nuo 7 iki 9 vakare.

102

T«l. So. Boston 270
DR. JOHN MicDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lirtavisaM 
Ofiso valandos:

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

536 Broadway, So. Boston.

KALĖDŲ DIEDUKAS KE 
LIAUJA SU DOVANO

MIS Į LIETUVĄ
Geriausia dovana Jūsų 

giminėms ant Šv. Kalėdų 
ir per visus metus laikraš
tis “Darbininkas.”

Dantis ištraukiami ir pri
pildomi visia be skausmo, su 

geriausiais prietaisais, su nau
jų išradimų.

Visą darbą gvarantuojame
DR. W. T. REILLY

Užrašyk jiems dabar.
Metams ... .$4.25.—Pusei metų ... .$2.25. 

Už virš pažymėtą kainą jie gaus visus tris 
numerius.

Tik subatinį numerį metams $2.50.
Su laikraščiu pasiųsime ant Šv. Kalėdų L. 

D. S. Kalendorių dykai.
Prenumeratą ir pinigus siųskite šiuo ad

resu —
“DARBININKAS,”

244 W. Broadicay, So. Boston, Mass.

469 Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST. 

Valandos
Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

Bell Phone Dickinian 3B95 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad SU Phfladeipfcia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiao Valandas;

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

a+a

♦♦♦ ♦♦♦

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St.,
POTTSVILLE, PA. 

Pottsville, Pa.
Nuo 8 iki 10 it ryto

• nuo 1 iki 3 po pietų

nuo 6 iki 8 vakare.

I TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus su di- 

i džiausią atida, nežiūrint, 
į ,ar tie receptai Lietuvos ar 
; Amerikos daktarų. Tai 
j vienatinė lietuviška aptie- 
j ka Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolių ga- 

[ lit gaut, kokios tik pasau- 
Į lyj yra vartojamos. Galit 
reikalaut per laiškus, o aš' 

; prisiųsiu per expresą.
Ė. ŠIDLAUSKAS, 

Aptiekorius ir Savininkas 
226 Broadway, kamp. C St,
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. S. Boston 21014 ir 210131

ATSIDARĖ LIETUVIŲ

BUČERNĖ IR GROSERNĖ
675 EAST EIGHTH STREET

Tarpe L ir M gatvių. x
Užlaikome šviežiausią ir geriausią mėsą 

ir kitus tavoms. 
L I E T U V I A*I ! 

NEPAMIRŠKITE SAVŲJŲ! Atsi
lankykite, mes visiems meiliai patarnąusi-

LIETUVIU MAŠINISTO IR MECHANIKŲ B-Ve
Pranešimas.

Šiuomi pranešam, kad mes atidarėme dirbtuvę, kur 
išdirbsime visokias mašinas, savo išradimus. Taip-gi, 
jeigu kas turite kokius išradimus prisiųskite mums, o 
mes išdirbsime ir patobulinsime. Taisome inžinus prie 
BOTŲ, AUTOMOBILIŲ, VISOKIŲ MAŠINŲ ir įrankius 
reikalingus išdirbystėms.

Lietuvių Mašinistų ir Mechanikų Bendrovės Dirbtuvė.
687 — 5-th St., : -: So. Boston, Mass.

OFISAS:
332 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 253-M.

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Denutfuz* tulaika p'mkn slinki

mą prikalina pleiskanas, niežžjlma 
odos galvos, angina plaukai priduoda 
na jėma reikalinga maista.

Dermafuga r adarys kad Just! plau
kai bus tankus Iretaui ir skaistus.

Oda Jusū galvoj* bus lyra, pleis
kanoj išnyks ant visados ir plaukai 
neslinn d augi aus!

Reikalaujant prisiusime Jum pai
ls suvis dykai išbandymui aampala.

1 Primalkite 10 e. įtampomis pentim 
timo lėšų, ganai Išbandymai dailute 
Dermafuros ir brošiūra.

ARGU. SPEC1ALTTES CO.
BOK 87. PMILADCUmiA. PA.




