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Lieut. Milius. Amerikoje, Mi-
į

Jersey City, N. J. — Pieno 
išvežiotojai išsikovojo 6 diemj 
savaitę ir pakelta alga ant 15 
nuoš. Viduje prie pieno dir
bantiems pakelta ant 20 nuoš.

Chicago.—Bakers’ and Con- 
fectioners’ unija No. 2 gavo 
pakelti algas ant $3 savaitėje.

i

New Yorke artistų Sąjunga 
paskyrė Komitetą, kurs rūpin
sis, kad būtą išleistas įstaty
mas draudžiantis vaidinimus 
nedėliomis.

Hartford, Ct. — Karpente- 
riams algos pakelta ant $1.00 
dienoj.

Belgijoj sustreikavo 35.000 
anglių kasėją. Darbo Federa
cija pienuoja generalį streiką 
sausio m.

Kolčako armija dar vis ne
atsigriebia. Bolševiką armija 
jau pasivarė apie 217 mylią 
paėmę Omską.

Bolševiką bevieliu telegrafu 
pranešama, jog persai išmušę 
1.300 Anglijos kareivią.

Panedėlyje Bostono žydai 
turėjo demonstraciją išreiški
mui protesto prieš žydą pogro
mus Ukrainoj.

S-

St. Joseph, Mo. — Organi
zuoti darbininkai nutarė į- 
s teigti kooperatyviškas gro- 
cernes. Leis šėrus po $25.

Fort Scott, K&n. — Malūną 
sirapo ir plytą dirbtuvėse su
trumpinta valandos nuo 12 iki 
8 ir savaitė nuo 7 iki 6 die- 
»ą.
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Valdžios chemikai turėjo 
Washingtone suvažiavimą ir 
išnešė protestą prieš ketinimą 
sumažinti algą pradedantiems 
nuo $1.200 iki $900 metuose.

Iš DARBININKU JUDĖJMO.
United Mine Workers unija 

spalio mėnesyje turėjo 524.- 
646 narią.

Breste, Francijoj žulikai 
buvo užpuolę Francijos ofieie- 
rius jiems einant iš teatro. Du 
oficieriai buvo sužeisti.

‘DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

Soufh Boston, Mass.

Montano' valstijoj pritrūko 
mokytoji] ir dabar ketinama 
palengvinti mokytoją kvoti
mus. Mokytoją dėlto trūksta, 
kad ją algos menkos.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV.
JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.
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Puls Vokiečius
Prie Klaipėdos

DAR NEAPSIDIRBO SU 
VOKIEČIAIS.

New York Times korespon
dentas Walter Duranty iš Ry
gos praneša, jog Vokiečią Ge
ležinės Divizijos supliektos 
Latvijoj ir Lietuvoj skeveldrai 
dabar koncentruojasi apie 
Klaipėdą Spėjama, jog jau 
yra apie 15.000. Jie ketiną vėl 
pasipriešinti visokiai valdžiai 
ir užpulti Kuršą ir Lietuvą 
Todėl lietuviai ir latviai, sako 
Duranty, pagatayi juos ten už
pulti, jei jie ten trumpu laiku 
neišsiskirstys. Alijantai už
puolimui tą vokiečią nesiprie
šintą.

Toliau korespondentas pra
neša, jog Lietuva, Latvija ir 
Estonija vis arčiau susijungia 
ir jog tose šalyse įvesta tvar
ka ir saugumas. Bėda tik ta, 
kad tą valstybią finansai silp
ni. Taip-pat kenčią nuo bol
ševiką propagandos.

SUTARĘ PASIDALINTI 
RUSIJĄ.

New Yorke Carnegie salėj 
kalbėjo A. A. Berle, buvusis 
narys Amerikos taikos delega-

cijos. Jis sakė, jog Franciją 
Anglija ir Japonija esą sutarę 
pasidalinti Rusiją ir apgaudi
nėjo Ameriką Tos slaptos su
tarties amerikonams netekę 
matyti, bet ji tikrai esanti pa
daryta.

Francijai esą pavesta nau
dotis pietine Rusija, Anglijai 
Pabaltiku ir Kaukazu. Japo
nijos dalies nesą sužinota, bet 
jos dalis be abejo bus Siberi- 
joj.

NAUJA KONFEREN
CIJA.

Prieš Kalėdas Dorpate bus 
nauja Pabaltiko konferencija. 
Sušaukiama dėlto, kad daug 
nauju dalyką kilo besiderint 
apie taiką su bolševikais. Be 
latvių, lietuvią ir estų bus fi
nų, lenkų ir ukrainiečių atsto
vą.

TEISIA RAUDONUOSIUS.
Budapešte, Vengrijos sosti 

nėj, prasidėjo teisimas raudo
nąją intartų prasikaltimuose 
prie Belą Kun. 14 nuteista pa
korimui, vienas kalėjiman iki 
gyvos galvos ir daug prie sun
kių darbų.

KIEK REIKIA PRAGYVE
NIMUI.

Suv. Valstiją Darbo Depar- 
tmento statistikos biuras apro- 
kuoja, jog padoriam, kultūrin
gam pragyvenimui nevedu
siam reikia $1.100. Vedusiam 
su trimis vaikais reikia $2.250 
metams.

KAIP PABRANGO 
MAISTAS.

Suv. Valstiją Darbo Depar
tamento statistikos biuras su
rado, jog šiemet rugsėjo mė
nesyje abelnai imant maistas 
buvo brangesnis ant 6 nuoš., 
negu pernai tą pat mėnesį.

Columbus, Ohio. — Sulyg 
naujo įstatymo Ohio valstijoj 
nuo ateinančio balandžio mė
nesio prie ineigą į anglią ka
syklas turės būti namai nusi- 
prausimui ir pasikabinimui 
drabužią. Turės būti šilto ir 
šalto vandens.

Portsmouth, N. H. — Sulyg 
naujos sutarties spaustuvią 
darbininkai gaus tokias algas: 
dieniniai rankiniai po $30, ma
šininiai po $32, naktiniai ran
kiniai po $30.50, mašininiai — 
po $32.50.

__________ \
TĘS STREIKĄ.

Generalis Korpitetas plieno 
ir geležies darbininką uniją 
savo suvažiavime Washingto- 
ne nutarė tęsti streiką Jau su
kako pusmetis nuo streiko pra
džios. Komitetas pripažino, 
jog streikininką dalis grįžo 
darban. Bet komitetas nutarė 
visvien tęsti streiką kadir 4 
metus.

Concord, N. H. — Odos uni
ja išsiderėjo iš darbdavių al
gą pakėlimo ir darbo valandą 
sutrumpinimo. Įvesta 50 vai. 
savaitė vietoj 54 vai. Algos 
pakelta ant 10 nuoš., pusantros 
mokesties už viršlaikį ir dvi- 
Įgubą algą nedėliomis ir šven
tadieniais.

Madride įvyko namą staty
toją lockoutas.

Pennsylvanijos anglią ka
sėją, kurie buvo sustreikavę 
lapkr. 1 d., jau 90 nuoš. sugrį
žo darban.

Svečiai nebuvėliai iš Lietuvos.

i
iJONAS VILEIŠIS,

Gimęs Mediniuose, Pasvalio parap., Panevėžio 
apskrities, Sausio 3 dieną 1873 m. Iki 8 metą 
amžiaus gyveno sodžiuje, paskui buvo išvežtas į 
Šiaulius, kur 1892 m. pabaigė gimnaziją. Uni
versitetan nukeliavo Petrapilin. Iš pradžios mo
kinosi per 3 metus matematikos skyriuje, o pas
kui perėjo į teisių fakultetą, kurį pabaigė 1898 
m. Pabaigęs, metus ištarnavo kariuomenėj Vil
niuje, o paskui vieną pusmeti mokinosi Berlino 
universitete. Tais metais (1900) aplankė Pran
cūziją. Belgiją, Angliją. Sugrįžęs pradėjo ad
vokatauti Vilniuje. 1902 m. vedė lietuvaitę Oną 
Karakauskaitę. Dabar augina 5 vaikus. Vo
kiečiams užėmus Lietuvą, liko Vilniuje. 1916 
m. vokiečią valdžios buvo suareštuotu už plati
nimą atsišaukimų prieš vokiečią valdžią, prasė
dėjo kalėjime 4% mėn. ir buvo paskui išvary
tas į Vokietiją, į belaisvių liogerius. 1917 m. su
grįžo Lietuvon, buvo išrinktas V. Tarybon. Ant
rame Min. Kabinete buvo Vid. Reik. Ministeriu, 
o 4 mėn. Kabineto Finansų Ministeriu.

MAJORAS POVILAS ŽADEIKIS,

Buvęs karo ministeriu prie Šleževičiaus kabine
to. Būdamas karininku Rusijos armijoj atliko 

-keletą kompanijų prieš vokiečius. Organizuo
jant Lietuvos kariuomenę jisai tapo vienu iš uo
liausią Lietuvos kareivijos organizatoriumi. 
Būdamas karo ministeriu sėkmingai vedė karo 
reikalus. Susitverus Galvanausko kabinetui ta- 
Ipo išrinktas važiuoti Amerikon organizuoti ir 
rūpinties kareivių, reikalais.

Tylus, bet veiklus ir gabaus organizaty- 
vio proto.

nim, o jie suteiks jums pil
niausią paramą.” %

Audiencija užsibaigė Apaš
tališku palaiminimu Lietuvos 
Militarės Misijos ir viso Lie
tuvių Judėjimo ir kovos už 
Lietuvos Neprigulmybę.

Liet. Inf. Biuras.

prią, teisėtą, ir entuziastišką 
kąvą ir vienybę už Lietuvos 
Laisvę, ir gabą valstijinį susi
tvarkymą. Išreiškė nuomonę 
kad Lietuva būnant plotyje 
didesne kaip Anglija ir Airija 
sudėjus į krūvą yra pakaktino 
didumo kad būti pilnai nepri- 
gulminga. Pasakė kad patė- 
mijo didį charakteristišką 
skirtumą tarp lietuvią ir len
ką. Lietuviai esą ramūs, mą
stanti, išdidūs, o lenkai leng
vo būdo, karštagalviai ir pa
taikūnai. Atsižvelgiant į tokį 
skirtumą būdo ir į visišką 
skirtingumą kalbos ir papro
čių, sujungimas šią tautą į 
vieną valstiją išrodo visai ne
protingu ir nepageidaujamu.

LIETUVIŲ MILITARĖ MI
SIJA PRIEŠ KARDI

NOLĄ GIBBONS.
Kardinolas suteikia Apaštališ

ką palaiminimą Militarei 
Misijai ir visam lietuvių 

judėjimui.
Pėtnyčioj, Gruodžio 12, 

1919, pagal išreikštą iš anks
to pageidavimą Kardinolas 
Gibbons priėmė formalei atsto
vus Lietuvią Militarės Misi
jos Amerikoje. Priėmime da
lyvavo Pulkininkas Oliver S. 
Perry, Lieut. Pulkininkas 
Herman S. Bruce ir p. B. F. 
Mastauskas. Abudu pulkinin
kai buvo apsirėdę Lietuvią ka
riškuose rūbuose.

Tikslas audiencijos buvo in- 
formatyvis ir išreiškimui pa
dėkos už suteiktą moralę ir 
medžiaginę paramą Lietuvai.

Nors priėmimas buvo oficija
lis, vienok, Jo Eminencija sa
vo charakteristišku prielanku
mu vengė visas formališkas 
ceremonijas ir tuomi pridavė 
daug drąsos perstatymui ir 
svarstymui dalykų. Audienci
ja tęsėsi suvirš pusę valandos, torius, tai yra jo būdas, ir pa- sijos štabe dabar yra penki A-

Buvo labai malonu tėmyti sėkmės kurias Amerikiečiai merikonai, kiti yra užrube- 
Jo Eminencijos išreiškimą kuo turi kalba už savę. Man yra 
no entuziastiškiausio džiaugs-į labai malonu suveiti su Jumis 
mo iš darbą jau atliktą kovo- ir kalbėti apie jūsų pastangas 
je už Lietuvos laisvę. Jis iš- kurios užsitarnauja pilniausio 
reiškė didį užsiganėdinimą 1 pasisekimo. Kada nuvyksit 

[tuomi kad Vatikane Lietuvių Lietuvon atsilaukykit pas Lie-

LIETUVOS MILITARĖ 
MISIJĄ AMERIKOJE. 
Lietuvių Egzekutyvio 

Komiteto Oficijalis 
Pranešimas.

Šiuomi yra pranešama Ame
rikos Lietuvių visuomenei kad 
Lietuvos Liuosybės Sargą or
ganizavimas ir tvarkymas bus 
išimtinai vedamas Lietuvos 
Militarės Misijos Amerikoje. 
Sutinkant su nutarimais pa
darytais bendrame posėdyje, 
Pittsburg, Pa., Militarė Misiją 
atlikimui to darbo, paskyrė 
Lieutenantą Praną J. Purvį ir 
Lieutenantą Joną K. Milią.

Lietuvos Militarė Misija A- 
merikoje susideda iš trijų ypa- 

•tų, pullCininko Gedgaudo, Ko-
Toliau Jo Eminencija už-' misionieriaus Žilio ir Brig. 

reiškė Militarės Misijos atsto-Į Generolo Juododžio (du Lietu- 
vams: “Aš labai džiaugiuosi viai vienas Amerikonas), 
iš susibendrinimo Amerikiečių j Misijoje ir jos štabe dabar 
su lietuviais kovoje už Lietu- randasi septyni Lietuviai: 
vos Neprigulmybę. Ant kieki Pulk. Gedgaudas, Komis. Ži- 
aš supratau, Jūs (kalbant į a- liūs, Ex-Offieio Misijos narys 
ficierius) gelbstit organizavi-(Žadeika, Kapit. Bielskis, Ka
me Lietuvos Kariuomenės. A- piĮ. Lazdynas, Lieut. Purvis ir 
merikonas yra gabus organiza-

Mass. valstijos senatas 25 
balsais prieš 12 pritarė Ęosto- 
no mokytojams pakelti algas [atstovybė tapo pripažinta ir tuvos Vyskupus ir praneškit 

priimta. Pagyrė Lietuvią, sti- jiems kad Jūs matėtės su ma-$600.

žiuose arba Lietuvoje.
Lietuvos Militarė Misija A- 

merikoje tapo suorganizuota ir 
veikia pasiremiant ant teisėtą 
įgaliojimų ir įsakymą nuo Lie
tuvos Valstijos per Prezidentą 
Smetoną Ministerį Pirminin
ką Gal

Pasitraukė.
PADEREWSKI REZI

GNAVO. Z
Lenkijos piemieras rezigna

vo. Jo vieton paskirtas Skils- 
ki. Jis yra koalicinės parti
jos. Jo kabinetan ineina na
cionalistų demokratą, sodiečių 
ir koalicijos partiją.

Paderewski savo rezignaci
jos laiške prez. Pilsudskiui 
rašė, jog rezignuojąs dėlto, 
kad Steigiamojo Seimo1 narių 
dalis pasistatė prieš jį ir jog 
tie, kuriuos laikė savo šalinin
kais ir-gi nuo jo nusigrįžo. To
kiu būdu jis negalėjęs sudary
ti stipraus ministeriu kabine
to.

Nesenai Lenkijos ministe- 
riai rezignavo, bet Seimas bu
vo išreiškęs pasitikėjimą Pa- 
derevskiui. Bet tas jo neišgel
bėjo. Dabar Paderewski keti
na mesti politiką ir grįžti prie 
muzikos.

Dabar Pilsudskį, kurs Len
kijoj yra gan populerus, tur
būt labiau ims kištis į reika
lus.

IŠ ŽIURKIŲ JUDĖJIMO,
Plieno ir geležies išdirbys- 

čią centruose gyventojai turi 
laikytis prieš žiurkią ofensy- 
vą Tuose centruose geležinių 
daiktą krautuvėse pritrūko 
spąstų. Žiurkią ofensvvo prie
žastis yra šitokia. Plieno dirb
tuvėse buvo daugybės žiurkią 
Jos misdavo trupiniais darbi
ninku išbarstytais. Darbams 
einant joms buvo šilta ir so
čios. Bet dabar užėjo šalčiai, 
o dirbtuvėse dėl streiko šaltos. 
Tai jos jas apleido ir užataka- 
vo gyventojus.

Ministerį, Voldemarą taipgi 
nuo Lietuvos Krašto Apsaugos 
Ministerijos per Karės Minis
terį, Žadeiką, ir pasiremiant 
ant rekomendaciją ir padava- 
dijimą Lietuvią Komisijos 
Taikos Konferencijoje, Pary
žiuje, per A. Voldemarą pre
zidentą, M. Yčą, viee-preziden- 
tą ir Amerikos Lietuvią Atsto
vus gerb. T. Naruševičią ir B. 
K. Balutį ir su pilniausiu pri
tarimu ir sutikimu abieją A- 
merikos Lietuvią Tarybą ir 
Lietuvią Egzekutyvio Komi
teto. Todėl, visi, nekurią mū
są laikraščią išreikšti, abejoji
mai apie teisėtumą šios misi
jos galėjo būti padaryti tiktai 
dėl stokos tikros infoTmacijos.

Visi darbai Lietuvos Milita- 
rės Misijos yra pilnoj žinioj 
Lietuvos Valstijos, jog įgalio- 
tinią Amerikoje, Lietuvią Eg
zekutyvio Komiteto ir abieją 
Amerikos Lietūvią Tarybą. 
Tad, Amerikos Lietuvią Vi
suomenė yra prašoma kuo kar
ščiausiai remti šią misiją jos 
adrbus ir jos tikslus.

Liet. Egzekutyvis K-tas.
(Lietuvos Atst. Amerikoje)

M. J. Vinikas, Pirm.

B. F. Mastauskas, 
Narys ir Pirm. A. L. Tarybos.

NESITAIKYS SU BOLŠE
VIKAIS.

Anglijos premieraš Lloyd 
George pasakė, jog iš derybų 
su bolševikų atstovu Litvino- 
vu Kopenhagoj nieko neišėjo. 
Bolševikai prieš taikantis su 
a’i jautais turi susitaikinti su 
Denikinu, Kolčaku ir kitais.

Utarninke Armėnijos dele
gacija lankėsi pas Mass. valsti
jos gub. Coolidge. Gubernato
rius armėnus padrąsino ir sa
kė tikįs, kad Armėnija bus ne- 
prigulminga.

SAUSIEJI LAIMĖJO.
Girto biznio šalininkai su 

bravarninkais priešakyje va
rėsi prie to, kad Augščiausy- 
sis Suv. Valstiją teismas pri
pažintų karinę prohibiciją e- 
sant priešinga konstitucijai. 
Norėjo atnaujinti girtą biznį. 
Gruodžio 15 d. Augščiausysis 
Teismas išnagrinėjo dalyką ir 
visi teisėjai vienu balsu pripa
žino, jog karinė prohibiciją į- 
vykusi liepos 1 d. yra teisėta.

Bravarninkai ir saliūninin- 
kai tikėjosi, kad jų biznis dar 
turės gerą laikų iki po Naujų 
Metų, kada prohibiciją turi in- 
eiti galėn sulyg Suv. Valstijų 
konstitucijos punkto.



2 DARBININKAS

Eina iš So. Boston’o utarninkais, ket
vergais ir suimtomis. įleidžia Am. Lie
tuvių Rymo-Katatikų šv. Juozapo Dar
bininkų Sąjunga.

“DARBININKAS” 
f The WorkerĮ 

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

and Satuniay by St. Joneph's Lithuan
ian it.-C. Association oj Labor.

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

“Entered as second-class mater Sept. 
22, 1015 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3, 1870.”

KASŽIN KADA 
PRIGYS.

me bolševikams dar geres
nių pasekmių pliekti kolea- 
kinius, denikinius ir kitus 
reakcininkus.

Kolčakininkų grūmojimų 
neprivalome nugąstauti. 
Juk jų spėkos menkos. Men
kos dėlto, kad neturi pasiti
kėjimo ir paramos plačiojoj 
liaudyje. Kolčakas pasta
ruoju laiku buvo supliektas 
ne dėl amunicijos stokos. 
Omską paimdami, bolševi
kai rado ten 4.000.000 patro- 
nų ir daugybes visokios ki
tokios karinės medžiagos. 
Kolčakas naujon sostinėm 
atvvkęs tuoj perorganizavo 
savo kabinetą paskirdamas 
pažangesnius žmones.

Tatai kaipir nėra vilties 
aršiesiems Rusijos reakci
ninkams atsigriebti.

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONIJOSE.
Shenandoah, Pa. — Gr. 19 d. 

įvyko čionai kun. kan. J. Lau
kaičio prakalbos. Kun. Dr. 
Pr. Augustaitis buvo vakaro 
vedėjas. Aukų sudėta $586.58. 
Aukotojų vardai bus paskelb
ti vėliau. M. N.

L. D. S. Reikalai.
t I kretoriaus raporto šiuomi at

sakome.
Tamistų atstovas klaidingai 

nugirdęs pranešė kuopai būk 
aš pasakęs kad LDS. 3 kp. pil
nų narių esu 3, o kiti visi su
spenduoti. Ne, aš išduodamas 
raportų ant rašto aiškiai pasa
kiau, kad LDS. 3 kp. yra pil
nų narių 33, o suspeuAhtų 
7. Dabar yra pilni] nariKu- 
virš 40.

Apie tai LDS. Centro pirm, 
p. F. Virakas rašė ir aš že- 
neaus pasirašęs rodžiau rekor
dus gerb. kun. J. Švagždžiui ir 
kitiems tos kuopos nariams.

A. F. Kneižis,
L. D. S. Centro Sekr.

DETROIT, MICH.

L. D. S. 72 kp. laikė ekstra su
sirinkimą- Buvo skaitytas laiškas 
iš Centro kas link pakėlimo mė
nesinių mokesčių už organą “Dar
bininką.” Susirinkusieji su tuom 
sutiko ir nutarė mokėti, su išly
ga pagerinti “Darb.”

Sekė rinkimas aukų dėl mūsų 
brolių darbininkų, kurie jau ke
lintas mėnuo streikuoja. Auka
vo sekanti: Kun. F. Kemėšis $4. 
Po $1.: S. Cibulskis, J. Nakas, 
F. Kundelis, J. Bononis, J. Jen- 
keliunas, F. Gustaitis, K. Abiša
la, J. Paulikaitis. Po 50c-: S. 
Stapulionis, A. Varaneckas, J. 
Karosas, Valiukas, K. J. Perio
kas, J. Grūstas, J. Taukus, K. 
Gervilis, A. Petkus. Smulkių 
aukų surinkta $2.55c. Viso $18.50.

Aukos pasiųsta Streikierių Fon
dam kurias Centras padalys strei
kuojantiems plieno darbininkams-

Susirinkimas.
L. D. S. 72 kp. metinis 

kūnas bus 21 d. gruodžio 
po pamaldų pobažnytinėj 
nėj.
bus labai 
renkama

PROTOKOLAS
Liet. Darb. Są-gos Chicagos 
Apskričio susirinkimo, bu

vusio lapkričio 30 dieną.
Nepribuvos Apskričio val

dybai, delegatai išsirinko 
susirinkimui vesti pirm. R. 
Andreliūną, rašt. A. Bislį.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas su malda.

Delegatai dalyvavo nuo šių 
kuopų:

20 kp. — A. Backis, J. Ber- 
kelis ir M. Mažeika.

29 kp. — J. Fabijonas.
25 kp. — A. Stulginskas, V. 

Jodelis, S. Juceviče ir A. Bis- 
lis.

57 kp. — J. J. Padziovelis, 
B. Nanartonis, R. Andreliūnas, 
K. Zaromskis.

60 kp. — J. Mockus.
Delegatų išviso dalyvauja— 

13.
Apskričio raštininkė proto

kolą pridavė per 29 kp. delega
tą J. Fabijoną.

Komisijų Raportai.
M. Mažeika išduodamas ra

portą, pažymi, kad paimta 
Bergman daržas piknikui, ku
ris bus 20 d. birželio 1920 m. 
Raportas priimtas.

Nutarta pikniką turėti su 
trimis dovanomis. Dova- 

jiias aukojo: J. Mockus auk-; 
sinį pinigą iš Lietuvos, Aps
kritis auksuotą laikrodėlį ir R. 
Andreliūnas * ‘ 1 Jarbininką” 

Ant metų. Tikietai parsidavi- 
I nūs nuo 5 iki 30c.
į Paskaitų renginiui komisi- 
i jos raporte paaiškėjo, kad ren- 
Igiant paskaitas įvyko klaida 
ir to delei paskaitos neįvyko, 

i Paskaitų renginiui komisijon 
ineina: Juceviče ir J. Pabijo- 

! nas.Į
Ligonių Lankytojų Raportas.

J. Mockus išduodamas 
'portą, pažymi, j

M. Purvinis, kun. L. Tyla, ligoni J. Puodžiūną ir pasvei- 
Semenaitė,. fcįnęg jį nuo L. J)_ g. Apskr. j 
Taviuiienė. < Ligonis esąs labai dėkingas už 
—...... i atlankymą. Tikimasi, jog mi-

A; Bai’klienė, O. Gri-; ngtas ligonis greitai pasveik- 
B. Liopioska, B. Miški-Įgį^g. Raportas priimtas.

Kuopų Raportai.

karštai pritarė gerb. kun- J. Ži
baus atsišaukimui dėl parėmimo 
Šiaulių Sąjungos, kuri narsiai ko
voja su Lietuvos priešais drauge 
su Lietuvos kariuomene.

Sekanti asmenys davė po $1.00 
ir pasižadėjo kas mėnuo mokėti 
po $1.00. J. P. Levickas, Anta
nas Žiemis, Ant. P. Nevidonskas, 
V.in. Butrimaitis, Viii. Uždila, 
Juoz. Rackis, Fel. šlapelis, Kun. 
J. Kasakaitis, J- Braknis, Pr. 
Gribauskas, Kaz. Zlatkus ir vie
nas lietuvis pasižadėjo mokėti po 
$2 00 mėn.

Butų gerai, kad ir kitos ko
lonijos pasektų Rochester i, lai. 
greitu laiku neliktų nei vieno prie
šo Lietuvoje.

Ti'hne, kad iki Kalėdų mes 
Turėsime 300 narių.

Rašt. A. ?. Nevidonskas.

Mahanoy City, Pa. — Gr. 1 
d. kalbėjo čionai kun. Petrai
tis L. R. Kr. reikalais ir kun. 
Dr. Bartuška. Labai įdomu 
buvo pasiklausyti naujų žinių 
iš Lietuvos.

Vietinis šv. Juozapo par. 
choras nutarė kad visi choro 
nariai privalo būt ir L. R. Kr. 
nariais. Merginos be to pasi
žadėjo da ir numegsti ką nors.

Sausio pradžioje choras tai 
pačiai naudai nutarė surengti 
du vakaru. M. N.

NEWARK, N. J.
L. D. S. New York ir New 

Jersey valstijų Apskričio 
Prakalbų Rengimo Komisi
ja laikė savo susirinkimą 
i 27 d. lapkričio pas A. Kaz- 
Įą, kuris laiškais sukvietė 
i šiuos komisijos narius: J. 
Į Liudvinaitis iš Linden, N. 
J., J. Kulikaitis iš Paterson, 
N. J., J. Peliutis Apskričio 
pirm, iš Neivarko.

Šiuomi atsišaukiame į že
miau minimas kolonijas, 
kuriose randasi L.D.S. kuo
pos, kad valdybos stotų į 
darbu: užimtu svetaines ant

nutarė pažymėtos dienos ir valan- 
Darbo dos

Darbinin-
■ iš kasos

PAŠTO VIRŠININKO 
RAPORTAS.

Postmaster General Burle- 
son savo metiniame raporte už 
metus, kurie baigias 30 d. bir
želio 1919 m. suteiika žinių a- 
pie savo darbus pašto reika
lais.

Ineigų per metu: 
visas pašto vėl 
karės taksus^ 
siuntinėjimas buvo pabrangin
tas, buvo $43

Karės reikalams, pabrangi
nus laiški] siiųitinėjimą laike 

 

to periodo surinkta apie $115,- 

 

692.000. Tie pinigai buvo pa 

 

vedami Suvienytų Valstijų Pi 

 

nigynui kas mėn\uo, sutinkant 

 

su Kongreso nutarimu. Spėja

 

ma. jog nuo lapkričio 2 d. 1917 
m. iki birželio 30 d. 1918 m. 
surinkta apie $44.500,000. o 
laike periodo nuo liepos 1 d. 
d. 1919 m. iki birželio 30 d. 
1919 m. $71.392,000.

Paprastosios pašto ineigos 
per praėjusius metus, be padi
dinimo pašto ženkleliu kainos, 
siekia $364,847,126.20. Palygi
nimo reikalams toji suma su
teikia normalę krasos darbų 
inplaukų ir parodo, kad ji bu
vo didesnė $20.71.163.96, arba 
5.91 nuoš.

Peržiūrėti išleidimai tais 
metais buvo $362,497.635.69 t. 
y. $37.663,907.22, arba 11.9

Šiomis dienomis Ameri
kos Darbo Federacijos Wa- 
shingtone buvusioj konfe
rencijoj nutarta Besidėti 
prie nesenai susitverusios 
Darbo Partijos.

Amerikos darbininkų or
ganizacijos su Am. Darbo 
Fed. priešakyje ikšiol lai
kėsi nuošaliai nuo politikos. 
Matyt, jog ketinama laiky
tis tos pat taktikos ir toliau. 
Amerikos Darbo Federacija 
yra rimta organizacija ir 
nepuldinėja nuo vieno nusi
statymo prie kito. Ameri
kos liberalai bando Įtraukti 
darbininkų unijas į politiku. 
Tarpe unijų vadų yra sto
vinčių už dalyvavimą politi
koj. Bet matyt, kad dar ne
prigijo Amerikos darbinin
kuose mintis dalyvavimo 
politikoj ir kasžin kada pri- 
gys.

Amerkios Darbo Federa
cija buvo atsargi su nauja 
Darbo partija, nes nežinia, 
kas iš jos bus. Gal ji nebus 
pagriebus už gyvųjų Ameri
kos soči j alio ir ekonominio 
gyvenimo reikalų. Gal ji to
dėl neišliks.

RODO PLĖŠRIUOSIUS j
NAGUS.

Pereitos nedėlios laidoje!
New York Times indėj o ii-Į nuoš. daugiau, neg praėjusiais 
gą korespondenciją iš Wa-1 
shingtono, matyt ji kilus iš ! 
Rusijos ambasados, kolčaki- 
nių politikų.

Bauginama pavojumi, 
kurs galėtų kilti, susitai
kius Pabaltiko valstybėms 
su bolševikais. Anaiptol jo
kiu būdu nepripažinama 
toms valstybėms neprigul- 
mvbč, girdi tampant Pabal
tiko tautoms neprigulmin- 
gomis Rusija būtų nustum
ta nuo Pabaltiko. Na, o kas 
mums rūpi apie Rusiją? 
Juk ta pačia logika kiekvie
nas vagilius ir kriminalistas 
gali šaukti prieš policiją, 
teismus, kalėjimus. Kolča- 
kiniai protestuoja prieš 
kliudymą pavogti Pabaltiko 
žemes ir plėšti tų žemių tau
tas.

Pagalios kaipir persergs- 
tama Pabaltiko tautos ir sa
koma :

“Jei vietoj veikti išvien 
su Rusijos nacijonalistais 
prieš raudonuosius, kaipo 
bendrus priešus, atstovai 
Pabaltiko tautų padarytų 
kokią nors sutartį Dorpate 
su bolševikais, tai tuomi pa
sirodyti] einą išvien su So
vietais—didžiausiu neprie
teliu Rusijos demokratijos. 
Gali būti, kad bus sunku ru
sų žmonėms atskirti politi
kus nuo latvių, kurie sudarė 
branduolį Lenino Raudoną- 
jai Gvardijai. Tokiu būdu 
prižadai ir užtikrinimai Ru
sijos nacijonalistų duoti au- 

. tonomijas gali netekti savo 
spėkos ir alijantai gali ne
tekti moralės teisės laikyti 
Rusiją prie autonomijos ga
rantijų. duotų prie kitokių 
sąlygų.”

Iš to išeina, kad jei Pa
baltiko tautos susitaikys su 
bolševikais, tai kai kolčaki- 
niai ims viršų ant bolševikų, 
tai sutriuškins šitas tautas 
ir neduos jokios autonomi
jos. Jei taip tai mes linki-

i I I

I

lS, inimant 
Irimo šakas ir 
kuriais laiškų

6.339.126.

metais.
Taigi patikrintos ineigos 

viršija patikrintųisas išlaidas 
$2,349,490.51. Atėmus pra
gaištis pašto turtų dėl ugnies, 
vagysčių ir kitų priežasčių, 
kas siekia $6,638.55, iš viso 
per metus buvo gryno pervir
ši aus $2,342,851.96.

ĮSITAISYK KNYGYNĄ 
‘ VISIŠKAI DYKAI.

CHESTER, PA.
Lapkr. 30 d. buvo susirinkimas 

L.D.S. 19 kp- Skaitytas laiškas 
iš Centro reikale pakėlimo įnėne-

Mt. Carmei, Pa, — Čionai 
vėl sugrįžo lietuvių parapijos 
klebonas kun: Dr. V. Bartuš
ka, netoli trejus metus dirbęs 
Europoje Lietuvos nepriklau- < sinių mokesčių už organą “Dar- 
somybės ir šelpimo reikalais, i bininką.” Dauguma buvo prie- 
Parapija linksma susilaukusi j šhigu. nes pasirodė peraugėta 
savo mylimo ir' gerbiamo kle- i i įokestis po 35c. i mėnesi, 
bono. X.

• > •

I
mėn.
?ntrą

Į

Apsukrus žmogus gali įsigy
ti nuosavų knygyną visiškai 
dykai ir į visai trumpą laiką. 
Ne vienas gal paklaus, kaip? 
Nagi štai kaip!

Kas surinks iki sausio 1 d. 
1920 50 naujų metinių prenu
meratų “Darbininkui” ir pri
sius sykiu su pinigais gaus do- •

BRIGHTON, MASS.

Gruodžio 5 d. vak. buvo 
D. S. 22 kp. metinis susirinki
mas ir prakalbos. Kalbėjo A. 
F. Kneižis, “Darb.” Adm. Pla
čiai aiškino apie darbininkų 
reikalus ir kokių svarbių rolę 
lošia L. D. Są-ga leisdama lai
kraštį “Darbininkų.” Kaip 
kapitalistiška spauda patai
kauja kapitalistams,- išrodinė- 
dama, kad darbininkai turi 
būti patenkinti dabartiniu mo
kesniu, pasmerkia streikuo
jančius darbininkus. Iš dar
bininkų pusės jei ir talpinami 
yra straipsniai, tai kabliu
kuose, kas reiškia netiesa ir 
tt.

Prie L. D. S. kp. prisirašė 4 
nauji nariai: M. Zablockas, 
P. Rindeikis, L. Belekevičie- 
nė, L. Stoškus. Buvusis pirm. 
Juozas Malukas ir pirm. pag. 
Vincas Širka persikėlė iš mūs 
kuopos į 8-tų kp. Cambridge, 
Mass. Linkime jiems ir tenai 
taip pasidarbuoti, kiek jie 
darbavosi dėl 8-tos kp. ir jos 
narių labo, už kų 8-tos kp. na
riai taria jiems širdingų ačiū.

Skerdyklų Streikas.
Vietos žmonės pritaria strei

kuojantiems skerdyklų darbi
ninkams ir pagal išgalę juos 
remia.

Lietuvių Kooperacija iš pat 
pradžių streiko duoda svetainę 
laikyti susirinkimams ir rengi
mui pramogų streikierių nau
dai. Šv. Vincento dr-ja auka
vo $25.00, Komunistų 67 kp. — 
$25.00, Šv. Jurgio dr-ja — $25, 
LDS. 22 kp. — $10, Vienybės 
dr-ja — $25. Vardu visų strei
kierių 524 sk. tariame širdingų 
ačiū už aukas.

Kompanija prisigabeno įvai
raus plauko streiklaužių. Pa
skutiniu laiku parsigabeno

Y. Nutarta mokėti po 30c. j
i iš ko bus siunčiama 25c. į C.' 
o 5c. liks kp. ižde. Kuopa iš sa
vo iždo nutarė paaukuoti $5.00 

(Į Tautos Fondą kaipo Kalėdų do- 
į ••aną.

L.

Rašt. J. M- Mikoliūnas.

NASHUA, N. H.
R. Kr. rėmėjų veikimas.

Nors nashuiečiai ir pasilikę nuo 
kitų kolonijų, bet vis kruta. Su
rinkta kelios skrynios drapanų. 
Tame daugiausia pasidarbavo 
gerb. klebonas kun- L. Tyla. Au
kavo sekančiai:

Po $1.00: L. Nadzeika, K. j 
Nadzeika, V. Karpilius, J. Kiše- Į 
liūs, ~ ‘ ‘ ' - - - ■
O. Z. Bugailaitė, A. :
M. Sakalauskaitė, V. Tamuli—' ' 
O. Nadzeikienė, A. Urbonienė, P i 
Liutkienė, 
gienė, T
uis, M. Kryzenė, C. Urbonas, D. i 
Jekelis, A. Bartis, A. Gunibra- i 
vičius, P. Gaidis, A. C 1
S. Krisčiunas, S. Valuntukevi- 
čius. A. Grigas, J- Survilas, A. 
Sabaliauskas. Smulkių surinkta 
$7.25. Viso aukų surinkta $36.25.

Raseinių Magdė.

L.

I

aviniu, su pinigais uv- j . . _
vanų knygomis kertės $35.00: .juodukų ir 8 lietuvės moterys
Nuo 23 metinių prenume

ratų gaus knygų ver
tės .. .. ..........................„__

Nuo 15 metinių prenume
ratų gaus knvgij ver
tės ................ ' ........... $10.00 nešė

Nuo 10 metinių prenume-

nuėjo streiklaužiauti ir keli 
“grybai”-vyrai. Vietiniai lie-

$15.00 tuviai i tas moteris žiūri su pa
nieka. Vienybės dr-ja remda
mosi konstitucijos įstatais pra- 
—x5 nariams-streiklauižams, 
kad nuo 8 d. gruodžio lieka su-

ra gaus knygų vertės $7.50 spenduotais, o sekančiame su- 

$3.00 įos-
Nuo 5 metinių prenume

ratų
Nuo 2 metinių prenume

ratų ....................................I
Nuo 1 metinės prenume

ratos gaus L. D. S. Ka
lendorių 1920 m.
Čia tai geriausia proga įsi

taisyti puikų knygynų. Ne
leisk liuoso laiko bereikalin
gai, bet stok į darbų ir užimk 
pirmų vietų laimėjime dovanų.

Reikalauk platesnių infor
macijų ir reikalingų blankų 
tuojaus.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

%

$1.00

Įsirinkime bus pašalinti iš dr- 
. Panašiai mano pasielgti 

Šv. Jurgio ir Šv. Vincento dr- 
jos.

Streikieriai turi didelę užuo
jautą iš darbininkų pusės, nors 
atsiranda vienas-kitas ir judo- 
šius, kurie išduoda mus. Bet 
mes neatsižadėsim savo teisin
gų reikalavimų. Tik daugiau 
vienybės, o streikas bus laimė
tas. Streikieris.

Prierašas Kas-link LDS..na- 
rio-streiklaužio palikta Centro 
valdybai ištirti.

V. VAŠKO PRAKALBOS.
Gruod. 16 d. Lynu, Mass.
Gr. 17 d. Manchester, N. H.
Gr. 21 d. Rochester, N. Y. po i

ROCHESTER, N. Y.
Rochesteris kaip visada, 

ir dabar atsižymėjo kaipo pirma 
kolonija pritart geriems sumany
mams. Gruodžio 7 d. Liet. Liuo
sybės Sargai turėjo susirinkimą ir

taip

susirin- 
tuojaus 
syetai- 

Meldžiaipe atsilankyti, nes 
svarbių reikalų, bu 

nauja valdyba.
Kviečia Valdyba.

.■ 1 S

WORCESTER, MASS.
Extra.

I

Vietos LDS. kuopa 
atsiilepti į Lietuvos 
Fed. atsišaukimą, 
ke” tilpusi. Nutarė 
pasiųsti $20. Pasiryžo dar su
rengti koncertą ar kitą pramo
gą tam pat tikslui. Pinigai 
ketinama negaišuojant siųsti.

Pavyzdi s kitoms LDS. kuo
poms ir abelnai visiems Ame
rikos lietuvių katalikams sto- 
j ti talkon broliams darbinin
kams Lietuvoje.

ra
jos aplankęs i

į

■

v.^s. Tas yra labai svarbu, 
nes vienas kalbėtojas kalbės 

. visose žemiau pažymėtose 
kolonijose. Kur nėra LDS. 
kuopų, toje kolonijoje lai 
pasirūpina surengti prakal
bas artymiausioji kuopa. 
Prakalbas patartina rengti 
su programų. Įžangos klau
simą Komisija palieka kuo
pų nuožiūrai, nes jos turės 
pačios- padengti lėšas, kaip 
tai už svetainę, plakatus, gi 
kalbėtojui kelionės lėšas mo
kės tokias kokias Apskričio 

; Prakalbų Rengimui Komi
sija paskirs.

Prakalbos įvyks šiose ko
lonijose :

1 d. sausio, 1 vai. po pietų 
— Portli Amboy, N. J.

I d. sausio, 7 vai. vakare 
(su programų) — 
N. J.

2. d. saus., 7 vai. 
Elizabeth, N. J.

3 d. saus., 7 vai. 
Trenton, N. J.

4 d. saus.. 1 vai. po pietų 
— New York, N. Y.

4 d. saus., 7 vai. vak. — 
Jersey City, N. J.

5 d. saus., 7 vai. vak. (su 
programų)—Neivark, N. J.

6 d. saus., 7 vai. vak. (su 
programų) — Paterson, N. 
J.

7 d. Saus., 7 vai. vak. (su 
programų) — Bayone, N. J.

9 d. saus., 7 vai. vakare — 
C. Brooklyn, N. Y.

10 d. saus.. 7 vai. vak. — 
Bloomfield, N. J.

II d. saus., 1 vai. po pietų 
— Harrison, N. J.

11 d. sausio, 7 vai. va
kare — Brooklyn, N. Y.

- - - • • " , Ant to-l 12 d. saus., 7 vai. vak. —
liaus panašiai neturėtų būti Maspeth, N. J.
mūsų narių tarpe.

Skaityta laiškas iš Centro Albanv N. Y. 
kas-link pakėlimo mokestits. • 
Leista balsavimui: už pakėli
mą balsavo 11, prieš 16.

Galop buvo renkama valdy
ba 1920. Senoji valdyba, uo
liai dirbusi per 3 metus pasili
ko darbuoties ir ant toliaus, t. 
y: Pirm. — J. G. Borden, pag.
— Sim. Ribinskas, rašt. — Kr. 
Vaisieta, ižd. Ant. Kardišaus- 
kas, kasos glob. — V. Mikelio- 
nis ir Jonas Valukonis, mar
šalka — Juozas Markelionis.

K. Vaisieta, rašt.

CHICAGO, ILL.

L. D. S. 25 kp. priešmetinis 
1 susirinkimas bus nedėlioj, 21 
d. gruodžio 1 vai. po pietų Die
vo Apv. par. mokyklos kam
bariuose. Visi nariai kviečia
mi į šį susirinkimų, nes turime 
daug svarbių dalykų aptarti.— v _ • vi — • ' O V Ct L UI l L Vicll V XV lt d 17 vCIA

I, \S ,kUOp’J rapOr,'’ 'Bus renkama valdvba ateinam
vrngiene, j<a<Į kUOpos pagal savo išgalę — - - --

labai gražiai darbuojasi. Y- 
pač šauniai darbuojasi 57 kp., 
kurios pastangomis surengti 
vakariniai kursai. Kursus ve
da Žaldokas. O 67 kp. visi na
riai prisirašė prie L. L. Sargi] 
ir prie Raudonojo Kryžiaus.

Ineigos Apskričio iždan.
60 kp. delegatas, J. Mockus

RUMFORD, ME.
Nedėlioj gruodžio 7 d. L. R. K. | 

rėmėjų skyrius surengė vakarą, j 
kur buvo sulošta “Gyvenimo Kry- apmokėjo už lapelius $5 ir už 
žius” ir kiti veikalai. Buvo ren- j siuntimų delegato į IV LDS. 
karnos aukos. Apmokėjus lėšas i seimą—$10. Pinigus priėmė 
liko apie $13.00, kurie bus pasių- laikinasis pirm. R. Andreliū- 
sti j Centrą. Žmonių prisirinko jnas. 
pilna salė, kadangi įžanga buvo 
už dyką, tai prisirinko visokių.
Buvo atsilankę ir komnunistų kp. Į visos apskričio kuopos rengtų ' 
narių, 1 
kupčius Mockus sutvėrė. : mėjimu ir kuri kuopa daugiau

Mūsų komnunistai Mockaus j išparduos tikietų, ta daugiau 
bylai sumokėjo paskutinius cen-; laimės. Sumanymas palikta 

išrišti sekančiam susirinkimui.
Laiškai.

Delegatai praneša, kad jų 
kuopos gavę laiškus iš Centro, 

turi susit-j kaslink pakėlimo mokesčių, 
vėrę chorą, kuris per Mockaus j Paaiškėjo kad dvi kuopos (20 
teismą atsižymėjo, nes vietiniai 
anglai nebuvo girdėję tokio ala- 
so nuo įsikūrimo M-aine valstijos

Labai nesmagu paminėti, kad 
prie tų išsigimėlių priguli ir jiems 
pritaria nekurie katalikai. Kata
likam laikas butų susiprasti ir pa
žinti vilkus avių kailyje, 
narnoj “Dukterų” dr-joj, 
priguli daugelis katalikių, 
skandalas, kuomet buvo pakeltas 
klausimas kas link Mockaus by
los. Laisvamanės įnešė, kad rei
kia paskirt keliasdešimtis dol. dėl 
Mockaus bylos, taip-gi ant bedie
viškų kapinių, kurios katalikėms 
yra nereikalingos.

Tai-gi matot katalikės kokią 
naudą neša prigulėjimas prie pa
našių dr-jų. Mes katalikai turim 
užtektinai gerų dr-jų, kurios už
tikrina mums rytojų, o kas svar
biausia, tai neužgauna mūsų ti
kybinių jausmų.

Katalikams parankiausios yra 
šios dr-jos: Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga, A. L R. K Moterų Są
junga ir daug kitų. Spieskimės 
prie paminėtų draugijų, o naudą

Danutė

Naujas sumanymass.
Paduota sumanymas, kad

I

tiems 1920 m. Tai-gi lietuviai 
darbininkai, kurie rūpinatės 
savo ir kitų gerove, nepamirš
kite ateiti Į viršminėtą susirin
kimų ir pagaminkite nauji] su- 
manvmu Darbininku organiza
cijai*. * M. Z.

WESTVILLE, ILL.

LDS. 75 kp. metinis susirin
kimas bus 21 d. gruodžio, ne
dėlioj, tuoj po sumai Šv. Petro 
ir Povilo bažnytinėje salėje. 
Visi nariai susirinkite, nes bus 
renkama valdyba ateinantiems 
metams. Taip-gi yra daug 

■ svarbių reikalų apsvarstyti.
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kuriuos Ha nesenai velniu pikniką arba vakaru su išlai- nanaL P"batl i
u,i..!-,,.-: »■» susinnkiman. Valdyba.

tus. Kuomet, per viršminėtą va
karą buvo renkamos aukos dėl 
Lietuvos badaujančių, tai jie me
tė guzikus.

Čia “progresiviai”

Vadi- 
kur 

iškilo

■M

Linden,

vak. —

vak. —

ir 49) jau nubalsavo pakelti 
mokestis, kitos dar neturėjo 
susimkimų. Apskritis prita
ria pakėlimui mokesčių, nes 
tame mato naudų organizaci
jai.

DU BOIS, PA.
LDS. 55 kp. laikė metinį su

sirinkimų 7 d. gruodžio Pobaž
nytinėj salėj. Susirinkimas 
prasidėjo malda, kurių atkal
bėjo dvas. vad.

Skaityta protokolas praeito 
susirink'nio, kuris buvo priim
tas. Sekė svarstymas kas-link 
rengiamo teatro. Čia pasirodė 
apsileidimas, nes lošėjai, apsi- 
ėmusieji mokintis roles, nesi
lankė į repeticijas. ___ „

Skundai.
Nekuriu kuopi] nariai nusi

skundžia jog negaunu organo. 
Esą organas siunčiamas net 
ir tokiems kurie yra suspen
duotais, gi pilnai 
negaunu. Apskritis 
kad negaunantieji 
kreiptus centran, gi 
pasirūpins įvykusias 
atitaisyti.

Sekantis susirinkimas bus 
28 d. gruodžio Šv, Jurgio par. 
salėj ant Bridgeporto 2-rą vai. 
po piet. Visos kuopos prašo
mos prisiųsti kuodaugiausiai 
delegatų, nes tai bus prieš me
tinis susirinkimas ir reikės rin
kti valdyba 1920 m. Be to y- 
ra svarbių reikalų svarstymui.

Susirinkimas uždaryta su 
malda

Pirm. 
Rašt.

13 d. saus., 7 vai. vak. —

užsimokėję 
pataria, 
organo 
centras 
klaidas

14 d. saus., 7 vai. vak. — 
Scheneetadv, N. Y.

15 d. saus., 7 vai. vak. — 
Amsterdam, N. Y.

16 d. saus., 7 vai. vak. — 
Rochester, N. Y.

J* į 17 d. saus., 7 vai. vak. — 
Chester, Pa.

18 d. saus., 7 vai. vak. — 
Philadelphia, Pa.

Kalbės gerb. A. F. Knei
žis, L. D. S. Centro Rašti
ninkas iš Bostono, Mass.

, Kad apsaugojus mūsų 
brolius nuo įvairių priešų, 
tat mes turime nesnausti.

i

VIEŠAS ATSAKYMAS 
L. D. S. 3 KUOPAI 
N0RW00D, MASS.

Delei kilusių nesusipratimų
taipe LDS. 3 kp. narių kas- ^Kiekvieno LDS. nario di-
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Jokią ki-

Lietuvos Kariuomenė
Visiems

Jų galima gaut “Darbininko” Knygyne.

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVĄ

I

L

Žinomas per 25 mitus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

ir gvarantnoja
Norinčiu* gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptu pas 

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
141 Wasbingtoci Street, New York, N, Y<

ką mes vėliau plačiau praneši
me.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:

s®®©©©®©®®®®®®®©®®®®®®©©®®®©©®®®®®®®®®®®®*®©*?
AŠ, ADOMAS A. SABALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 

AŠ labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo.
_ nevirinimas pilvelio, nuslabnčjimas kraujo. Inkstą, nervą ir abelnas spė

ką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbės, nesigailėjau visoje Amerikoje Ir už rūbeli 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbės. .

Bet kada paretkaalvan Salutaras vaistą, Bftterlo Kraujo valytojo 
Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas] 
lšslvalz, diegliai nebebadė po krutins. V Įdurtą rėži m as išnyko po staugi
mui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras 
Biteria, ir po 3 mėnL savo paveiksle pamačiau tok] skirtumą kaip tai*v 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir era linksmas ir 1000 nykią dė
ka voju Salutaras mylistą geradėjul ir linkiu visiems savodraugams Ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patartu nuoširdžiai kreiptis prie Salų 
taras:

1707 S. Halsted St TeL Canalution, J. Baltrūnas, Prof, 
SALUTARAS, Chemic&l Instit 6417. CJhicago, UI*

40
ĮVAIRIŲ ATVIRUČIŲ UŽ $1.

prirašinėti naujus narius 
prie mūsų brangios organi
zacijos ir išplatinti kuodau- 
giausia darbininkiškos lite
ratūros. Tat darban broliai 
ir sesers!

Rengimui Prakalbų Ko
misija paskyrė 2 dovanas 
toms kolonijoms bei vpa- 
toms kurios daugiausia pri
rašys nariij prie LDS. ir 
išplatys literatūros bei gaus 
daugiausia prenumeratų 

““Darbininkui.” 1-ma do
vana—knygų vertės 12 dol., 
2-ra dovana — knygų vertės 
8 dol.

Aukavo šie komisijos na
riai knygų vertės po $5.00 — 
J. Kulikaitis iš Patersono, 
N. J., A. Kazlas iš Newark, 
N. J., J. Liudvinaitis iš Lin- 
den, N. J. ir J. Pelutiš iš 
N e vark, N. J.; viso pasida
ro $20.00 vertės.

Jeigu prakalbų maršrute 
įvyktų klaidų arba nesusi
pratimų praneškite tuojaus 
šiuo antrašu: A. Kazlas, 56 
Nevv York Avė., Netvark, N. 
J.

P. S. Kuopos prašomos 
svetainių adresus prisiųsti į mUms prisiųstą išmokame Lie- 
kuogreičiauisa, nes laiko vi- tuvoje 20 auksiną, 
sai mažai teliko. Jei susi- tą estra mokesčiu nėra. Mes 
rinkimų neturėtumėte, tai visados stengiamės duoti kuo- 
valdybos tuomi pasirūpinki- i 
te.

siuntimo į Lietuvą,. bet sekan
tis laivas neišplauks iki pra
džios Vasario mėnesio ir kad 
greičiau pasiųsti pagelbą sa
viškiams Lietuvoje mes pa
tartume visiems siųsti pinigus 
vieton tavorą.

Pinigų Siuntimas.
Padarę kontraktą su Lietu

vos banka ir gavę reikalingus 
leidimus nuo Amerikos val
džios mes jau pradėjome siųs
ti pinigus Lietuvon. Turime 
užsistatę kauciją ant $25,000.- 
00 pas Massacliusettes valsti
jos Bankos Komisijonierių, 
kad apsaugojus persiuntimą 
pinigų.

Pinigus pas save nelaikome. 
Kurie yra priduoti mums per
siųsti Lietuvon, mes tuojaus 
persiunčiame. Mes išrašome 
čekį kurį žmogus pats pasiun
čia Lietuvon ir su tuo čekiu 
Lietuvoje galima gauti pini
gus bent kokioje bankoje.

Tūlas Bostono “bankie- 
rius” buvo paskelbęs, būk ne
galima pinigą siąsti Lietuvon. 
Tas yra juodas melas. Teisy
bė yra tame, kad jis negauna 
leidimo nuo valdžios siuntinė
ti pinigus. Mes kaip siuntėme 
pinigus taip ir dabar tebesiun- 
čiame.

Mes už kiekvieną doleri

■ geriausi ir teisingiausi patar
navimą ir pinigu siuntime mes 
galime pasigirti kad mūsų pi
nigų persiuntimo būdas yra 
praktiški ausis ir greičiausis.

Kokie pinigai vartojami 
Lietuvoje.

Lietuvoje visi pinigai yra 
j valdžios vadinami auksinais ir 
. skatikais. Nors kol kas Lietu- 
l vos pinigų nėra, bet markės ir 
į rubliai yra vadinami auksi- 
inais. Vokiškos markės ir ost- 

> su auksi
nais. Ost-rubliai yra vertės

ATVIRAS LAIŠKAS AME- į 
RIKOS LIETUVIAMS.

C

Gerbiamieji:—
Daugelis kreipiasi į mus su 

įvairiais klausimais apie mūsų 
veikimą. Kad išvengus ir su- ] -markės yra lygios 
mažinus milžinišką korespon- nais. C 
denciją, mes šiuo laišku atsa- dviejų markią ir vra vadinami 
kyšime ant tą užklausimą, ku- du auksinai. Rusijos rubliai 
rią daugiausiai mums yra pri-! visai mažai tėra vartojami ir 
duodama. jų vertė yra visiškai maža.

Siuntiniai Lietuvon.

Tie, kurie Liepos mėnesyje 
siuntė per mus maisto savo gi
minėms Lietuvoje yra susirū
pinę apie tuos siuntinius. Mes 
taip-pat visomis savo spėko-' 
mis stengėmės tuos siuntinius 
pristatyti. Bet dalykai taip 
susipainiojo, 
juos išrišti.

Tie visi siuntimą idabar jau

jii vertė yra visiškai maža. 
Galima pirkti tris Rusijos 
rublius už vieną auksiną arba 
net ir daugiau.

Pasportu Reikale.

Mes. pasportą neišduodame 
nes tas yra darbas Lietuvią 
Egzekutyvio Komiteto, 703

kad sunku vra fjal

kelintas mėnuo kaip guli Lie- Į gjį 
pojuje. Iš tenai negalnca bu- ] 
vo nuvežti Kaunan, lies Ber- 
mondtas su savo “Kolčaki įlin
kai s” ir vokiečiais buvo pa
ėmę gelžkelį tarp Radviliškės j 
ir Liepojaus į savo rankas ir gn] 
jokių prekių negalėjo iš Lie
pojaus pristatyti Kaunan. Da
bar pradėjus vokiečiams ir 
‘ ‘ kolčakininkams ’ ’ krausty- I
ties, manome, kad linija jau 
atidaryta ir siuntiniai prista- ] sfn 
tyti adresantams.

iLietuvos Prekybos ir Pra-1E=— 
monės Ministerija pasižadėjo 
paimti pristatymą tų siuntinių 
į savo rankas.

Žmonės, kurie siuntė tuos 
siuntinius neturės jokio nuos
tolio, nes Lietuvoje mums už 
juos atsako Lietuvos valdžia, 
o iki pasieks Lietuvą, tai visi 
siuntiniai yra apdrausti. Tai
gi kas link tų siuntinių, mes 
prašome truputį kantrybės ir 
viskas išeis ant gero.

Kiti siuntiniai kurie buvo 
Lapkričio mėnesyje pasiųsti, 
tai jau yra ant jūrių. Gavę 
platesnių žinių apie juos pra
nešime visuomenei.

Kas link paskutinių siunti
nių daugumas kreipiasi prie 
mūsų reikalaudami kvitų už 
tuos siuntinius. Kvitos yra 
siuntinėjamos bet kadangi tūk
stančiai tokių siuntinių su
plaukė per kelias dienas, tai 
ir su kvitomis užtrukome. Šio
mis dienomis paskutinios kvi
tos yra siuntinėjamos ir jei kas 
jų negautų už savo siuntinius, 
lai praneša mums.

Ant toliaus mes ir-gi mano
me priimti siuntinius dėl pIk

Fifteenth St, N. W, AVashing- 
ton, D. C. Visi kurie nori gau
ti vizas ir leidimus grįžti Lie
tuvon turi kreiptis virš paduo
tu adresu. Vietiniams lietu
viams mes patarnaujame išpil
dyme aplikaciją ir davime 
priesaikos.

Pajieškojimai.

Paieškojimai kurie buvo pa
siųsti Lietuvon per Joną E. 
Karosą dabar veik visi sugrį
žo. Keletą žinoma nebuvo ga
lima surasti tai tiems mes vi
siems grąžiname jų dolerius 
atgal. Kurie dar negavote at
sakymo ant savo paieškojimo, 
tai meldžiame mums pranešti 
ir doleris bus sugrąžintas. Ka
dangi nekurie, nedavę paieš
kojimų stengiasi išgauti nuo 
mūsų,pinigą tai mes reikalau
jame, kad tie kurie nori gauti 
piirgus atgal sugrąžina kvitą 
kurią mes jiems išdavėm kada 
priėmėm jų paieškojimus.

Visi pinigai nuo tų paieško
jimų buvo perduoti Bendrovei 
ir Bendrovė už juos pilnai at- 
sako. Jonas E. Karosas tik 
buvo Bendrovės ingaliotinis 
tame reikale. Jei kas turi ko
kiu užmetimu, tai lai daro 
Bendrovei.

Legališkas Departamentas

Mūsų advokatas p. Pranas 
Kalinauskas patarnauja mūsų 
šėrininkams visuose reikaluo
se: padaryme popierių, duoda 
patarimus ir tt. Su juomi ga
lima asmeniškai pasikalbėti 
sukatomis po pietų o per laiš
ku s visados.

Bonų Iždas.

Nekurie spėlioja, būk Bend
rinė vartoja Bonų Iždo pini
gus savo reikalams. Šiuonū 
pranešame, kad Lietuvos Bo
nu 'Iždas yra visiškai skirtin
gas nuo Bendrovės ir Bendro
vė nėra vartojusi ir negali var
gti nei vieno cento iš Lietu
vos Bonų Iždo.

Lietuviams Laivas.
Dabar darome derybas, kad 

parūpinus lietuviams pasažie- 
rini laivą ant pavasario, ka
da daugelis norės grįžti Lietu
von. abar reikia daug nesma
gumą kentėti ir daug pinigų 
išleisti važiuojant į Lietuvą. 
Kada mes parūpinsime laivą, 
tai bus galima stačiai per Lie
poją arba per Klaipėdą va
žiuoti į Lietuvą. Apie šį daly-

žino, kad jam prisiėjus neti
kėtas reikalas pinigą jis tuos 
pinigus gali gauti pas savo į- 
staigą.

Gana lietuvią kapitalui ver
gauti svetimtaučių kapitalis
tams, stokime į eiles Lietuvių 
Prekybos Bendrovės šėrinin- 
kų.

Su tikra pagarba,
LIETUVIŲ PREKYBOS 

BENDROVĖ,
120 Tremont St,

Boston, Mass.

Svarbiausi Užduotis.

Dabar svarbiausi užduotis 
Lietuvių Prekybos Bendrovės 
ir Amerikos lietuvią tai yra 
sukelti didį kapitalą, kad šį 
pavasarį mes jau galėtume 
perkelti savo didžiąją dalį vei
kimo į Lietuvą. Dabar jau 
svetimi kapitalistai stengiasi 
užgrobti Lietuvos turtus. Mes 
Amerikos Lietuviai turime ei
ti Lietuvos gyventojams į tal
ką, kad apsaugojus Lietuvą 
no išnaudojimo. Vien tik or
ganizuotu kapitalu mes tą te
galėsime padaryti. Bendrovės 
jau tveriasi ir rengiasi į darbą, 
bet iš patyrimo mes galime 
spėti kad jos nieko naujo ne
pradės pakol Lietuviij Preky
bos Bendrovė nepraveš jiems 
kelio. Tai lai kiekvienas Lie-, —-------- , ---------------
tuvis kuris nori savo kapitalu t s’°- Cambridge, Mass.

. » » • - . i a.--- : ___ -_

WORCESTER, MASS.

Gruodžio 18 d. įvyks meti
nis susirinkimas LUKĄ. Piln. 
Blaivininkų viet. kp. Bus ren
kama valdyba 1920 m.; taip-gi 
bus renkami delegatai į L. P. 
BĮ. Nauj. Angį. Apskr. suva
žiavimas, kuris bus 18 d. sau- 

Atei- 
atnešti sau 4r Lietuvai naudą, darni nepamirškit atsivesti 
lai deda savo kapitalą į Lietu- ■ naują narių, 
vių Prekybos Bendrovės šėrus. i__________
Apie naudingumą Lietuvią 
Prekybos Bendrovės šėrą 
klausk to kuris jau yra šėri
ninkas. Šėrus dar vis galima 
pirkti po $5.00 kiekvieną. A- 
merikos Bondsai yra priimami 
už pilną jų vertę.

Nešykštaukie laišku ir laik

raščių saviškiams Lietuvoje. 

Siųsdami žiūrėkite, kad tei

singai parašytumėte žodi 

L i t h n a n i a.

i
i

L. D. S. KALENDORIUS 
1920 METAMS.

Jau baigiamas spauzdinti ir 
prieš 20 d. gruodžio š. m. bus

GATAVAS.

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

Kaina 25 centai,

Su pasiuntimu 30 centu.

POŽELLO GO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, III.

Skirtumas nuo kitu bendrovių.

Lietuvią Prekybos Bendro
vė skiriasi nuo kitą lietuvišku 
bendrovių tuomi, kad ji yra 
progyesyviškesnė, smarkesnė. 
Ji turi gabią komersantą savo 
tarpe. Ji varo savo darbą ne
laukdama kol kitas ateis ir pa
rodys kaip tą padaryti.

Toliau ji yra sutverta vien 
tik dėl Lietuvią. Šėrininkas 
Lietuvią Prekybos Bendrovės 
norėdamas šėrus savo parduo
ti gali tuojaus juos atgal par
duoti Bendrovei. Jam nerei
kia stengties kam kitam inkiš- 
ti. Bendrovės čarteris jai duo
da teisę pirkti atgal savo šė
rus. Kitos Bendrovės to ne
daro. Lietuvią Prekybos Ben
drovė gali skolinti savo šėri- 
ninkamg pinigus imdami kai
po užstatą šėrininko šėrus. Ki
tos Bendrovės to taip-gi neda
ro.

Taigi kiekvienas turėtą ma
tyti kodėl jis turėtą prisidėti 
prie Lietuvią Prekybos Bend
rovės vieton kokios kitos. Jis

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

IR JOS VEIKIMAS

ATVIRUTĖSE

Siųsk pinigus su užsakymu.

“Darbininkas" 244 w- Brs“dZU Mass.

TAUTOS FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

His Eminence
James Cardinal Gibbons,

Honorary Presideht,
Baltimore, Md.

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

So. Boston, Mass. 
Vaškevičiutė, Vice prez., 

71 Warwiek St.,
Newark, N. J.

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

Athol, Mass.
V. Vaišnoras, kasierius, 
1514 Carson St.

Pittgburgh, Pa.
J. Krušinskas, sekret.,

456 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

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

Detroit, Mich.
J. Grajauskas, kasos globėjas, 

2016 Sarah St,
Pittsburgh, Pa.

’lE
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METINIS MITINGAS
ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖS 

Atsibus

26 GRUODŽIO-DEC., 1919
PĖTNYCIOJ,

LIETUVIŲ MAŽOJOJ SVETAINĖJE, 
Lincoln Street, Brighton, Mass.

ANTRAS MITINGAS ATSIBUS

28-TA GRUODŽIO-DECEMEER, 1919
NEDĖLIOS DIENĄ, 2 VAL. PO PIETŲ

Mieli Draugai Šv. Jurgio Draugystės:— Malonė
kite visi atsilankyti ir savo užtęstas mokestis apsi
mokėti. Nedėlios dieną, tai yra 28 Gruodžio-Dec. 
bus renkama nauja valdyba. Už nepribuvimą ant 
šių minėtų mitingų būsite nubausti.

Per tuos mitingus bus priimami nauji nariai už 
pusę įstojimo. Kam buvo $1.00, tai bus 50 centą. 
Tai draugai nepraleiskite progos prisirašyti.

Kviečia KOMITETAS.

| 

inigus I ietuvonĮ 
GALIMA !■ SIŲSTI į 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE | * 

100 AUKSINŲ Už $5.00,

t. y. 20 auksinų už kiekvieną dolerį.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuoja- 
mas. £

PERSIUNTIMĄ JŪS PATYS KONTROLIUOSITE.
Mes išduosime Tamstai čekį kurį Tamsta pasiūsi 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 aiški} antrašą to kam norite kad pinigai būtų Lietuvoje išmo- £ 
keti, taip-pat paduok savo aiški} antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia j 
extra mokėti. Už kiekvieną dolerį kurį mums prisiusite mes pasiųsime $ 
Lietuvon 20 auksinų. Ž

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen St, So. Boston, Masu.
VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas,

81 Mercer St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas, 
128 Bowen St, So. Boston, Mass. 
FIN. RAšT. — Juozas Kavaliauskas, 

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass.

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,
140 6-th St, So. Boston Mass. 

MARŠALKA — Justinas Tuleikis,
130 Bowen St, So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietą po No. 
193 Hanover St, Boston, Mass.

I t:

* <5

Lietuvių Prekybos Bendrove !
120 TREMONT ST. Room 515 A BOSTON, MASS,|

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS tVENČ.

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskienė,
21 Story St.,

VICE-PIRM. — A. CyžiuvienS, 
377A Broadvray,

FIN. RAŠT. — O. KašSeiutS, į 
259 Athens Street.

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

M. Petkauskienė, ižd.,
21 Story, St.,

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

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

135 C Str.

tVENTO JONO EVANGELISTO 
PAiALPINfiS DRAUGUOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS.

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

So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas,* 

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

262 Fourth St., Room 7.
II PROT. RAŠT. — G. Gedminas,

126 O St, So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitę

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 

trečią nedCldienį kiekvieno mėne
sio 2:00 vai. po pietą Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 21 d.



4 DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.
LIETUVOS DELEGACIJA 

ATVAŽIUOJA Į BOS
TONĄ.

Gavome žinią nuo kun. J. 
Žiliaus, kad Lietuvos Delega
cija bus New Yorke 16 d. šio 
mėnesio ir netrukus atvažiuos 
į Bostoną pradėti savo misijos 
darbą. Todėl Bostoniečiai jau 
laukia kun. Žiliaus, pp. Vilei
šio ir Žadeikio, svečių iš Lie
tuvos, ir rengiasi prie labai 
iškilmingo priėmimo jųjų.

Svečiai nebuvėliai turbūt 
neatidėliojant lankys kitas 
Mass. valstijos ir abelnai Nau
josios Anglijos lietuvių kolo
nijas. Todėl dabar yra prie
dermė visų didesniųjų lietuvių 
kolonijų Mass., Maine, Rhode 
Island, Connecticut ir kitų 
valstijų rengtis prie priėmimo 
Lietuvos atstovus ir paduoti 
jiems meilingą priėmimą ir su 
didžiausiausiomis iškilmėmis 
pasitikti juos, nes t.y. pirmuti
niai ir pirmu sykiu Lietuvos 
Valdžios įgalioti atstovai, ku
rie pribus į Ameriką gauti mo
rališką ir materijališką pagel
bą nuo Amerikos Lietuvių.

Tai-gi, visi lietuviai dides
nių jų kolonijų tverkite ‘ben
drus komitetus ir šaukite 
Mass-Meeting’us. Išrinkite 
komitetus žaibo greitumu ir 
praneškite mums kuogreičiau- 
siai, kada ir kokiomis dieno
mis arba vakarais būtų galima 
priimti Lietuvos Delegaciją 
Tamstų kolionijoj, idant pasi
tikti juos iškilmingai ir atsa
kančiai. Mes norime jiems 
sudaryti maršrutą, idant nuo 
Bostono pradėjus galėtų apva
žiuoti visas Bostono apielin- 
kes, o vėliaus pasiekti kitas 
valstijas, kur bus parankiau
siai.

Visos mažesnios Lietuvių 
kolionijos turite taip-gi nutar
ti prie kurių didesniųjų kolo
nijų prisidėsite dalyvauti pri
ėmime Lietuvos Delegacijos 
savo kolionijos varde, ir tokiu 
būdu būtų labai patogu Lietu
vos atstovams pamatyti visus 
lietuvius Amerikoje ir visiems 
išgirsti apie Lietuvos padėji
mą ir prisidėti pire parėmimo 
Lietuvos.

Todėl, visi Tėvynainiai, visi 
Lietuvos veikėjai šaukite 
bendrus susirinkimus ir iš
rinkite komitetus kurie būtų 
gatavi surengti milžiniškas 
prakalbas, demonstracijas, 
koncertus ir kitokias pramo
gas dėl priėmimo Lietuvos e- 
legacijos, kuri neužilgo bus 
Bostone su pirmutiniu darbu 
dėl pagelbėjimo Nuteriotos 
Lietuvos.

Dėl platesnių žinių, tėmyki- 
te Bostono laikraščius arba 
kreipkitės prie visuomeniško 
Bostono komiteto sekančiu 
antrašu:

Committee on Relief 
of

Ravaged Lithuania, 
A. I v a s, Chairman, 

315 Broadway,
So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 605.

kiui kablegramu. Ant rytojaus 
gruodžio 7 d, visuomeniškose 
prakalbose renkant aukas bu
vo sumanyta sudėti kelis de- 
sėtkus nupirkimui didelių žir
klių, kad apkirpti Paderews- 
kiui kudlas. Tas buvo pada
ryta. Tai ar dyvai, kad šio
mis dienomis atėjo žinios apie 
Paderewskio rezignaciją.

Užsisakykite

KALĖDINI
Numerį.

$1.00 DYKAI $1.00
Sutaupysi tą dolerį, jeigu 

naudosies duodama proga iki 
Naujų 1920 metų. i

Protingas ir taupus žmogus

“Darbininko” Kalėdinis 
numeris išeis padidintas ir pa
puoštas naudingais straips
niais ir paveikslais.

Gerb. Klebonų ir visų mū
sų prietelių prašome užsisa
kyti to numerio extra.

Siųskite užsakymus tuo
jaus kad žinotume Įdek spauz-

kiekvieną gerą progą išnaudo
ja ir nepraleidžia pro šalį.

Nepraleisk, nes paskui gai
lėsies.

Užsirašyk laikraštį “Darbi
ninką” dabar—sutaupysi do
lerį. Atnaujink prenumeratą 
dabar nežiūrint kada ji pasi
baigs—sutaupysi dolerį.
“Darbininko” prenumeratos 
kaina iki Naujų 1920 metų 

Trys Doleriai.
Nuo Naujų 1920-tų metų 
prenumeratos kaina bus 

Keturi Doleriai.
Užrubežyje iki Naujų 

1920 metų
Keturi dol 25 centai.
Nuo Naujų 1920 metų

Penki Doleriai.
Ar jau užmiršai savo tėvus, 

brolius, seseris arba artimuo
sius?

Kuo jie prastesni už kitus, 
kad jiems neužrašai naudingą 
darbininkų laikraštį “Darbi
ninką”?

Žinok, kad jiems nėra sma
gu kuomet jų kaimynas gauna 
iš Amerikos laikraštį “Darbi
ninką” nuo savųjų ir iš to lai
kraščio sužino gyvenimą, vei
kimą amerikiečių lietuvių, o 
jie turi eiti ir klaustis pas tą 
kaimyną.

Šiandieną “Darbininkas” y- 
ra vienas iš populeriškiausių 
laikraščių ne tik Amerikoje, 
bet ir Lietuvoje.

Dabar “Darbininkas” siun
čiamas į Lietuvą tūkstančiais 
ir gal būti rastume kiekvieno
je parapijoje. Geistina, kad 
jis rastųsi kiekvienoje grinte- 
lėje.

Nors dabar atsimink ir užra
šyk jiems laikraštį “Darbinin
ką”!

Gal praleidi desėtkus dole
rių ant menkniekių arba pirk
damas bereikalingas dovanas 
ant švenčių? — Nepasigailėk 
$4.25 suvargusiems tėvynėje. 
Jiems bus brangiausia dovana 
laikraštis “Darbininkas.”
Prenumeratą ir pinigus siųsk 

šiuo adresu:

Šis numeris bus atspauzdin- 
tas laiku ir visi jį gaus prieš 
šventes. Parsiduos po 5c.

“Darb.” Adm.

“DARBININKĄ” pavieniais nu
meriais galite gauti pas įgaliotinį

VLADĄ J A K A
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.

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 
m. Nepamiršk adreso:

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

So. Boston, Mass.

PAIEŠKOJIMAI IR

1920

REIKALAVIMAI.
Už vieną sykį
Už tris sykius

.50c.
$1.00

REIKALINGI AGENTAI.
Atsišaukite į “Darbininko” 

Administraciją tuojaus.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

L. D. S. KALENDORIUS 
1920 Metams.

Paieškojimas iš Lietuvos.
P. Petrauskas 244 W. Broadwav, 
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)

Kaimo Taurakiemio,
Valsčiaus Pakuonio,

Apskričio Kauno, 
Rėdybos Suvalkų.

tie-

Paieškau A. Graičiaus. Maud- 
čorų kaimo, Laukių parap., Var
nų vals. Kauno Rėd.ybos. Pir
miaus gyveno Arlington’e, N. J. 
Taip-gi paieškau J- Baskos, Jon- 
kenų kaimo, Kolainų vals. Su- 
valkii apskr. Kauno Rėd. Pirmiau 
gyveno Chicago, III. Prašoma at
sišaukti, nes aš gavau svarbius 
laiškus iš Lietuvos.

A. Denny,
1429 Hamilton, Avė.

Grand Rapids, Mich.

Paieškau švogerio A. Žarckaus, 
Kauno Rėd. Indrianiškių parap., 
Saboliunų kaimo. 4 metai atgal 
gyveno Chicago, III. Dabar kas 
žinote arba pats atsišaukite:

A. Nakutis,
335 Pine St., Gardner, Mass.

VAŽIUOJANTIEMS Į LIETUVĄ.
Mes parūpiname pasportus ir visus 

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

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

GORALSKY’S DARBO 
OFISAS 

perkeltas nuo 52 Salėm 
St. į 169 Court St., Boston. 
Daugybė darbų dėl vyrų 
ir moterų kiekvieną die
ną.

Kalėdų Dovanoms
Jeigu nori, kad raštas atrodytų gerai — vartok geriau

sios išdirbystės plunksną “Moere.”
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,”
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

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

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

Lewiston, Me.

Geriausia dovana Jūsų, 
giminėms ant Šv. Kalėdų 
ir per visus metus laikraš
tis “Darbininkas.”

“DARBININKAS,”
244 TE. Broadnay, So. Boston, Mass.

1

DR. F. MATULAITIS

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

OFISO 9-io ryt®.
VALANDOS: įf’S.gS’-

Gydo visokias ligas Piskiria akinius 
Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broaduay, So. Boston, Mass.

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

Tel. S. B. 1196-1V.

REIKALINGA
JAUNA MERGAITĖ

Mokintis dirbti dideliame offise 
So. Bostone. Kuri mokėtų vartoti 
“typewriter” 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, Box 12.

KALĖDŲ DIEDUKAS KE 
LIAUJA SU DOVANO

MIS į LIETUVĄ

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 —

l

PAVEIKSLŲ.
Puikūs paveikslai “Pir

mojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos.” Mieris 
12%xl6, parsiduoda po 15c. 
Su persiuntimu 20c. Imant 
šimtais — didelė nuolaida.

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.

ifil

Telepliuue S. B. 14JV J.

DR. J. G. LANDŽIUS 
SEYMOUR

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo ▼standoez
Nuo2 iki 8 po p:.t. Nuo 7 Iki 8 rakai. 

6OJW SOADWAYCor. STSO. BOSTON. 
Tol 802 S. B.

ATSIDARĖ LIETUVIŲ

BUČERNĖ IR GROSERNĖ
675 EAST EIGHTH STREET

Tarpe L ir M gatvių.
Užlaikome šviežiausią ir geriausią mėsą 

ir kitus tavorus.
LIETUVIAI!

NEPAMIRŠKITE SAVŲJŲ! Atsi
lankykite, mes visiems meiliai patarnausi
me.

t t T t T f T> f 
t t T t t ♦i*

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 6:3O—9 P. M.
Nedėliotais 1 - 3 P. M.

Tel. S. B. 1771

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

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

LIETUVIŲ MAŠINISTŲ IR MECHANIKŲ B-VĖ,

PAGELBĖKITE.
Bendras Nuteriotos Lietu

vos Draugų Komitetas rengda- 
mosi prie Tag Day pasiryžo 
išsiuntinėti kokį 15.000 laiškų- 
-atąišaukimų į žymesnius Bos
tono piliečius. Laiškai bus iš
siuntinėti prieš pat Tag Day. 
Konvertai turi būt išanksto 
užadresuoti. Užadresavimas 
yra milžiniškas darbas. Todėl 
mokančių pusėtinai rašyti pra
šoma pagelbos. Seredoj gruo
džio 17 d. 8 vai. vak. Lietuvių 
salėj, bus tie konvertai adre
suojami. Norintieji galės im
tis konvertų adresavimui na
mie.

KODĖL PADEREWSKI 
REZIGNAVO.

Tik Bostono lietuviai težino 
tikrą priežastį dėl kurios Pa- 
derewski rezignavo. O yra 
taip: gruodžio 6 d. Bostonie
čiai kartu su apielinkių lietu
viais turėjo nepaprastai šau
nią demonstraciją ir išnešė 
protsetą prieš lenkų įsiverži
mą Lietuvon. Protestas buvo 
pasiųstas pačiam Paderews-

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- 
vicko medicinos studento ir 
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,

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

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

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.

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 
BOFŲ, 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.

(PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri- 

I pildomi visia be skausmo, su 
į'geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
i Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

Valandos
’ Nuo 9 vai. ryta
! ik* 8 vai. vakare

Nedėlioto is 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vaka.

Tel So. Booton 2 70

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima sasiialbtti ir liatavitsbai 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

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

Mr. Antanas Visnauskas,
985 Wyoming Avė. 

Pittston, Pa.

Paieškau savo brolio Antano 
Narušo, Kauno Rėd., Jurbarko 
vals., Pažierų kaimo. 4 metai at
gal gyveno Chicago, UI. Pats ar
ba kas žinote praneškite, nes ga
vau laiškus iš Lietuvos su svar
biomis žiniomis.

J. Narušis,
41 Alder St., Waterbury, Conn.

f

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St.,
POTTSVILLE, PA. 

PottsviUe, Pa.
Nuo 8 iki 10 ii ryto

nuo 1 iki 3 po pietų

nuo 6 iki 8 vakare.

TEINGIAUSIA; 
IR GERIAUSIA

LIETUVIŠKA

A P T I E K A . i
Sutaisau receptus su didžiau- 1 

sla atida, nežiūrint, ar tie rė- i 
ceptai Lietuvos ar Amerikos da- | 
ktarų. Tai vienatinė lietuviška Į 
aptieka Bostone ir Massachu- i 
setts valstijoj. Gyduolių galit | 
gaut, kokios tik pasaulyj yra ] 
vartojamos. Galit reikalaut per ' 
laiškus, o aš prisiųsiu per «- i 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas J

226 Broadway, kamp. C St., 
South Boston, Mass.

TeL 8. Boston 21014 ir 21013 |
0®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®i

Moters ir Vyrai
KAM SIRGTI? ŠAUK ŠIANDIE — 

AŠ GALIU JUMS PAGELBSTI.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu

sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo,' odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

P AT ARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS
•K Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitą prityrimais. 

w Jei kenti pilvo, vidurių arba jakną ligoms nežlibčiojimo, dispep- 

K sijos, rėmus prietvarią etc. Jei turi reumatizmą, sciaticą, skau- 

y dančius arba subrinkusius sąnarius, skausmus galvoje, Inkstą arba 

pūslės skausmus, galvos sukimą, šalčius galvoje, nosyje arba gerk- 
sj Įėję, pasitark su manim dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!
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! J vaiso vai.. nuo v a. m. ul

Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik aš suteiksiu patarimus dy
kai. Tamsta sutauplsl laiką, pinigus ir panaikinsi kančias. Jeigu 
a5 negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink ge
riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
valandos, nes gali būti pervėlu. Egzaminavimas dykai!

- DAKTARAS MORONEY
673 WASHINGTON St, (arti Boylston St) BOSTON, MASS.
Ofiso vai.: nuo 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėiiomis nuo 10A.iki2P.M.♦
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BeU Phone Dicklneen 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

Nue 9 rito iki 5 po pieta 
Vakaraus, Ketverge nuo 6 ilo 9 P. M, 

N«fcEomi. iki 4 nopiita »




