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Tarptautinė moterų balsavimo teisėms iš^ls
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Vokietijoj teatrų lankytojai 
taip aptaksuoti, kad lanky
mas sumažėjo daugiau, negu 
perpus. Daug teatrų turės už
sidaryti.

Jauniausysis ex-kaizerio sū
nus Joachimas nusišovė Pots
dame. Nesenai jis buvo persi- 
skyręs su pačia.

Turkijos vyriausybė atsisa
kinėjo pasirašyti taikos išly
gas. Dabar jai pasakyta, kad 
turi arba pasirašyti arba išsi
kraustyti iš Europos.

TARPTAUTINĖS MOTERŲ BALSAVIMO 
TEISĖMS IŠGAUTI SĄJUNGOS 

KONGRESAS, GENEVOJ.

ORGANAS AMERIKOS 
R. K. ŠV. 
DARBI

NINKŲ SĄ-GOS.

*7 -- -

ir ho-

Latvių Steigiamasis Seimas 
nutarė konfiskuoti dvarus. 
Taip-gi nutarė išleisti 500 mi- 
lijonų poperinių rublių ekono
miniam gyvenimui pakelti.

Chicagoj staiga sustreikavo 
strytkarių darbininkai išsky
rus konduktorius ir motorma- 
nus. Bet strytkariai negali ei- 
dinėti.

Apie Pekiną įvyko susirė
mimų tarp sukilėlių ir valdžios 
jėgų. Valdiškoji kariuomenė 
supliekta.

MĖGSTA AMERIKONIŠKĄ 
MEDŲ.

ADRESUODAMI la 
ar p aki et us Lietuvon 
rėdomi, kad nueitų, teisin
gai parašykite žodį LITN- 
VANIA.

Pasaulinis moterų kongresai birželio 16 1920 Genevoj, 
Šveicarijoj, kur dalyvavo ir Lietuvos atstoves.
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“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergaii 

ir subatomia 
Metams S4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mm*.

TeL So. Boston 620.

VOL. V, No. 82 (712).

Liepos 17 d. gautas iš Kauno 
Balučio Eltos kabelis: Taikos 
su rusais nustatyta siena eina 
nuo Dauguvos į vakarus nuo 
Drujos Druikos upe per Bras- 
lavą, tiesiai per Kazėnus, Na- 
roč, Molodečną upėmis Volo- 
zinka, Ibloč, Berezina. Toliau 
Nemunu Svisloču pro Indurę 
Sidrą ligi Dobro ties Stabniu. 
Grąžinami išvežti archyvai, 
dokumentai, knygynas, pirkti-

ms turtas. Lietuva paliuosuo- 
jama nuo Rusijos skolų dėl di
delio nukentėjimo nuo karo. 
Vietoj nuostolių atlyginimo, 
duodama dar šimtas tūkstan
čių dešimtinių miško kirsti ir 
trys milijonai rublių auksu. 
Geležinkelių medžiaga bus at
lyginta proporcingai vietiniam 
reikalui ir Rusijos transporto 
padėčiai laisvas transitas. Tek
stas fsiunčiamas.

Vileišis.

Kauno Lietuvos Šaulių Są
jungos Būrio visuotinas susi
rinkimas birželio 15 d. išnešė 
smarkų protestą prieš spaus
tuvių darbininkų “streiką”.

Birželio mėnesio pradžioj 
Kaunan buvo sugrįžus iš Mas
kvos dalis Lietuvos taikos de
legacijos pasitarti su vyriau
sybe dėl nekuriu klausimų. 
Delegacijos nariai atgal Mas
kvon išvažiavo birželio 13 d.

SMETONA LONDONE.
New Yorko laikraštis \ The 

World nedėlioj turėjo žinią, 
kad “Antona Smetonia”, An
tanas Smetona atvykęs Lon
donan pirklybos reikalais kar
tu su savo dukterim. Indėtas 
ir paveikslas kartu su dukte
rim.

Kadangi ėjo gandų, kad 
Smetona atvyksiąs Amerikon, 
tai turbūt jis dabar yra kely
je šion šalin.

Nedėlioj lankėsi pas prez. 
Wilsoną Ohio valstijos guber
natorius Cox, kandidatas į pre
zidentus nuo demokratų parti
jos ir Roosevelt, kandidatas į 
vice-prezidentus. Svarbiuo
siuose klausimuose nuomonės 
sutiko.

Massaehusetts Statė Farm 
ties Bridgewater, kur būdavo 
koncentruojami suareštuotieji 
už girtybę labai patuštėjo. 
Būdavo po 1.000 ir daugiau, o 
dabar beliko 200 kalinių.

Vokietijos pramonės ir fi
nansų rateliuose kalbama, kad 
alijantai dabartinėj konferen
cijoj mieste Spa tiek vokiečius 
spaudžia, kad Vokietija neiš
laikys.

SMETONOS PAVEIKSLAS 
HERALDE.

Pirmojo Lietuvos preziden
to Antano Smetonos paveiks- 
as buvo indėtas Bostono He

rolde pereitos nedėlios laidoje. 
Yra tai fotografija biusto, nu- 
i ipdyto Boriso Lovatt-Lorskio, 
curs kaip “Darbinine”, buvo 
minėta nesenai atvyko iš Lie
tuvos. Apie skulptorių Lors- 
<į veik pusėj špaltos aprašy
ta.

Kadangi Vokietijos ex-kai- 
zeris nebus teisiamas, tai da
bar jis ketina prašyti alijantų 
leisti jam apsigyventi ant pie
tinių jūrių kokios nors salos. 
Ten užsiimtų rašymu knygų. 
Vienas amerikonas apsiima jo 
raštus išleisti.

----------------------- -- ------
Liepos 4 d. Bermudoj Ang

lijos jūreiviai paniekino Ame
rikos vėliavų. Sumindžiojo ją. 
Anglijos valdžia nubaudė jū
reivius ir atsiprašė Amerikos 
vyriausybės.

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Gompers ir se
kretorius Morrison pienuoja 
ateinantį rudenį važinėti su> 
prakalbomis ir ’ agituoti už 
tuos kandidatus į kongresą, 
kurie prielankūs darbinin
kams.

Tarptautinis moterų kongresas
Lietuvės buvo atstovaujamos.

gauti Sąjunga kilo Amerikoj. Tautinė Ameri- 
kos Moterų Draugija (National American Wo- 
man Suffrage Association) sušaukusi savo su
sirinkimą 1902 m. Washingtone užkvietė šį kar
tą ir kitų šalių moteris bendram padėties ap
tarimui. Toks spėkų susibūrimas atrasta labai 
reikalingu, ir todėl nuspręsta daryti panašius 
susivažiavimus kas du metu.

/ v

Washingtonas, Berlynas, Kopenhaga, Am
sterdamas, Londonas, Stockholmas, Budapeš
tas

Švedija mėgsta Ameriko
nišką medų. Šių metų pro
dukcija bus mažesnė negu 1919 
metų. Didelis reikalavimas 
priguli nuo to, jog ameriko
niškas medus pigesnis. Ame
rikos konsulis Malmoje rašo, 
jog jeigu medus būtų įdėtas 
mažose stiklinėse ar cino bon- 
kose ar puodukuose vieton di
delių ' ‘

IŠ LAIŠKŲ.
So. Bostoniečiui Jonui Pet

rauskui brolis Jurgis iš Augš- 
tosios Panemunės rašo:

“Duona šiemet perpus atpi
go. Pernai rugių pūdas buvo 
40 rubl., šiemet 20 rub. Taip
gi kiti visi daiktai atpigo. Tik 
drapanos toj pačioj kainoj te- , 
bėra. Darbas brangesnis, ne
gu kitais metais. Darbų jau 
atsiranda. Jau galima pramis
ti is uždarbio. Šiaip kitų nau
jiem! negalima surašyti. O di
desnes naujienas sužinote iš 
laikraščių, nes Amerikos ‘Dar
bininkas’ visas Lietuvos nau
jienas gerai aprašo, mes jį 
skaitydami tą matome ir jums 
užtikriname”. •

Jurgis Graičiunas iš Gela
žių, Panevėžio apskr. rašo: 

“Mes jūsų laikraštį perskai
tę matome, jog Amerikos 
‘Darbininkas’ yra puikiausias 
laikraštis. Jame radome viso
kių žinių, eilių, dainų ir šiaip 
puikiausių ir smagiausių pasi
skaitymų, tinkamų Lietuvos 
žmonėms katalikams. Džiau
gias “Darbininku” visi kai
mynai ir tolimesni sodiečiai, 
nes aš jį perskaitęs, nieko ne
laukdamas duodu kitiems. Bet 
mums suvargusiems Lietuvos 
žmonėms labai brangus. Tai 
aš prašau--visų ‘Darbininko’ 
skaitytojų Amerike nesuplėšy
ti nei vieno jo numerio ir siųs
ti į Lietuvą savo giminėms ir 
pažįstamienls. Jie bus jums 
dėkingi ir padarysite gerą 
darbą”. ,

Lietuvos “Darbininkas” bu
vo spauzdinamas Kaune. Da
bar perkeltas Panevėžin po 
num. 9 Laisvės Aikštė. L. 
Darbo Federacijos centras li
ko Kaune.

»L. Darbo Federacijos Kel
mės skyrius turi 1810 narių. 
Turi apėmęs 40 dvarų.

L. Steigiamojo Seimo posė
dyje birželio 17 d. socialdemo
kratų atstovas Požėla begin
damas priešvalstybinius gai
valus pasakė, kad ir Kapsu
kas esąs Lietuvos pilietis. 
Daugelis Seimo narių juokda
miesi ėmė ploti. Požėla jam 
pritinkamu ’ mandagumu duT

jį dėlto, kad išėjus žmonai atiduoti savo bal
są, neliks kam jiems namie pietus parengti...

Negalima dar bent trumpai nepaminėti tu
riningos p. Chapman Catt kalbos.

“Sąjunga išrodo, sako ji, lyg kad jos spar
nai būt buvę smarkaus vėjo sukami. Taip 
daug; simpatingų žmonių ir įtakingos presos ji 
savo pusėn patraukė. Ir ypatinga, kad šis pro
gresas, kurs padarė galą pažeminančiam mo
ters pavergimui, kilo iš haoso ir išaugo iš karo, 
to didžiausio moters priešo. Tačiaus, ypač Eu
ropos moterys, turi akylai budėti delei įgytojo 
balsavimo buletino, turi budėti, kaip budi ka
reivis delei savo ginklo. Yra tai jos kardas, 
ji privalo juo naudotis, nes per jį tik ji pajėgs 
atnaujinti Europos fizionomiją, eman cipuoti 
savo lytį ir prisidėt prie sudarymo iš pasaulio : 
vietos, kurioj bus gero būsiančioms kartoms.

Charakteringa yra, kad neturint balsavi
mo teisių moterims Šveicarijos, Francijos ir ki- 1 
tų šalių šimtmečiais gyvenančių sulyg demo- 
kratingų principų, jas šiandien jau turi Lietu
vos^ Latvijos ir Estonijos moterįs. O tai reiš
kia, kad nevisuomet demokratiška valdžia yra 
liuosa nuo onti-demokratiškų tendencijų...

Vien tiktai pilnas sudemokratizėjimas val
džių visų kraštų teatskleis perspektyvas laimės, 
žmonijos klestėjimo ir pastovios taikos. Bet 
negali būti tikros demokratijos ten kur pusė 
gyventojų yra be balso...

Jeigu, remiantis teisybės postulatais, lo
gika ir gyvenimo reikalavimais, moterims būt 
buvę duotos teisės 20 metų ankšciaus, jų in
taką būt suspėjusi persunkti pasaulio politiką, 
kiek prablaškyti militaristišką atmosferą ir 
prašalinti seną diplomatiją su jos £asląptingais 
traktatais ir intrigomis ir, yra pamato tikėti, 
jog šiandien mes nebūtume turėję Šio nelemto 
pasaulinio karo klausymo. Svarbu tat bent 
nuo dabar pradėti auklėjimą žmonių, moki
nant lyginai vyrus kaip ir moteris savystoviai 
galvoti, siekti prie balsavimų sąžiningų ir pil
nų ir stengtis pravesti taip partijose taip par
lamente mintį, jog demokratija tegali žydėti 
tik ten, kame viešpatauja kartu išmintis ir in
di vidualė neprigulmybė”.

Einant prie tolyinesnių Kongreso posėdžių 
reikia pastebėti jog visa svarstomoji medžiaga 
buvo paskirstyta 6 dienoms. Kiekvieną dieną 
turėjo būti po 3 posėdžius: ryte tikrieji Kon
greso posėdžiai, po piet posėdžiavimai įvairių 
Kongreso sekcijų ir vakare vieši iškilmingi po
sėdžiai turinti daugiau propagandos tikslą ir 
dėlto lyg ir mitingų formą. Kadangi spren
džiančios svarbos, ir kartu bendro indomumo 
turėjo ypač rytiniai tikrieji Kongreso’ posė
džiai, tat apie juos daugiausia bus ir kalba
ma. •' /

7 birželio, pirmadieny, daroma tarp kitko 
pranešimai atstovių tų šalių kuriose moters į- 
gijo balsavimo teises po paskutinio Budapešto 
Kongreso. Yra tai vienintelė gera proga, ku
rioje ir lietuvės gali, prabilti, nes abelnai pra
nešimams nuo atskirų tautų nebuvo vietos, re
miantis tuomi, kad Kongrese esą labai daug 
tautų ir toki pranešimai užimtų perdaug lai
ko. ■

syk pasakė: “žvengkite”. Dėl 
Požėlos storžieviškumo seimo 
nariai protesto ženklan aplei
do salę. Liko jo klausyti tik 
saujalė jo šalininkų. .

Žydų atstovas Soloveičikas 
L. Steigiamojo Seimo narys 
norėjo kalbėti rusiškai. Sei
mas griežtai pasipriešino. Jo 
reikalavimą rėmė lenkas so- 
cial-demokratas Venclauskis. 
Soloveičikas paskui kalbėjo 
žydiškai.

Liepos 6 d. Kaune buvo vi
suotinas Blaivybės Dr-jos su
važiavimas. Šv. Kazimiero 
Dr-jos susirinkimas buvo lie
pos 7 d. '

Lietuvos bolševikuojantieji 
žydai ragina saviškius liktis 
Lietuvoje ir nevažiuoti į Pa
lestiną.

N. Žagarėj vargšų prieglau
da išmaitino ir aprūpino 27 
vargšus.

Žagarės didysis parkas, api
mąs apie 40 dešimtinių, labai 
naikinamas. Nors yra val
džios žinioje, bet rengiant ge
gužines neprižiūrima, kad 
žmonės godotų medelius. Per 
tai graži ir naudinga vieta ken
čia.
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Temykite.
toki yra etapai kuriais eita prie šio 1920 

metų Sąjungos Kongreso. Šis paskutinis, tu
ri ir mums, lietuviams, kiek daugiau įdomu
mo, nes jame teko dalyvauti ir lietuvių atsto
vėms. Oficialiu valdžios atstovu buvo atsiųsta 
Lietuvos Konstituantos narys, p-lė Petkevyčai- 
tė ir be to dar dalyvavo dvi Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos delegati.

Kongresas prasidėjo sekmadienyj, 6 birže
lio, iškilmingomis pamaldomis Genevos kated
roj. Pamokslą sakė, leidus bažnyčios valdžiai, 
Miss Maude Royden, žymi anglų kalbėtoja. 
Yra tai retas istorijoj atsitikimas,kad moteris 
kalbėtų iš ambonos. P-nia Royden savo rimtu
mu ir kartu dideliu širdingumu kaip žodžiuos 
taip ir gestuos greit patraukė savo pusėn ir 
tuos ką buvo katedron atėję vien smalsumo ve
dami. Nevienam davė progos užsimąstyti kuo
met su giliausiu įsitikrinimu ji tvirtino, jog 
žmonių nelaimės yra dėlto taip didelės, kad 
permažai rūpinamasi vykinti prisakymai To, 
Kurs pasakė: “Nėra pono nei vergo,

Vakare iškilmingan atidengimo posėdin su
sirinko atstovės 31 tautos į salę išklotą vėlia
vomis tautų priklausančių prie Sąjungos. Lie
tuvių vėliavos jų tarpe nesimatė, nes lietuvėms, 
deja, vos pirmą kartą buvo lemta peržengti 
šios Sąjungos Kongresų slenkstį.

Atidengus p-niai Chapman Catt, Sąjungos 
pirmininkei, posėdį prasideda valdžių atstovų 
sveikinimai. Nuo tų šalių kuriose moters dar 
neturi įėjimo į valdžią, sveikina atstovai vy
rai. Bet jie tvirtina, jog jau pats čion jų pa
siuntimas liudijąs apie jų valdžios prijautimą 
moterų judėjimui ir apie netolymą valandą ku
rioje ir jų krašte bus duotos moterims balsavi
mo teisės. P-lė Gourd, pirmininkė Šveicarijos 
sufragisčių Sąjungos, paaiškina keistą Šveica
rijos moterų padėtį. Ironija nori, kad šioj se
niausioj pasauly demokratijoj moters lygybė 
butų paskiausia pripažinta. Mat, Šveicarijos 
moterims neužtenka, kaip tai yra kitose šalyse, 
patraukti savo pusėn vien parlamentą, joms 
reikia visą rinkikų minią pertikrinti, jog mo
terų balsavimas yra tai kartu sočialis geras ir 
teisybės reikalas. Tuom tarpu ypač daug refori 
mos priešingų randasi' tamsesniuose rink ikų 

sumažėjimas aukso Į luomuose. Taip, payyzdin, pastačius Zuriche 
į balsavimui moterų teisių sulyginimo projektą 

darbininkai sakės jog nebalsavę už

AUKSO PRODUKCIJA
Suvienytų Valstijų Vidaus 

Departamentą Geological Sur- 
vey išdavė raportą apie pasau
linę aukso produkciją dėl 1919 
m. Suv. Valstijų produkcija 
buvo $58,285,196.; Canados, 
$14,687,000.; Indijos $10,028,- 
000.; Australijos (neinimant 
Zelandiją ir salas) $29,268,- 
000.; Transvaalos $171,640,- 
123.; Rhodesijos ir Vakarų Af
rikos $18,631,070.; šiais metais 
Rusijo sir Siberijos produkci
ja didžiai sumažėjo. Centra- 
lės ir Pietinės Amerikos pro
dukcija truputį padidėjo, bet 
kitose šalyse buvo sumažėji
mas. Nepilnas raportas rodo, 
jog 1919 m. pasaulinė aukse 
produkcija buvo tarp $345,- 
000,000. ir $350,000,000. 1918 
metų produkcija buvo $380.- 
924,500.

Geological Survey toliaus 
praneša, jog šešių mėnesių 
informacija (1920) rodo suma
žėjimą aukso produkcijom Suv. 
Valstijose — produkcija bus 
mažiaus kai $50,000,000. Alas- 
ka, Colorado, Californija, Ore- 
gon ir Montana produkuos ma
žiaus už 1919 metus, nes van
dens stoka ir daugelis mušimo 
fabrikų uždaryta. Kanados 
produkcija pasidindins, nepai
sant mažėjimą Yukon apielin- 
kėje. Rusijos praeitų metų 

o> produkcija negali būt apro- 
kuota. Australija parodįs su
mažėjimą. Sulig Geological j-s. _ ■ W_ ••  •

Lietuvos laikraščiai pilni 
indomių naujienų. Lietuvos 
laikraščių galima gauti “Dar
bininke”. Pėtnyčioj,-liepos 16 
d. atėjo Kauno “Darbininkas’ 
birželio 22 d., “Vienybė” lie
pos 22 d., Kauno “Laisvė” 
birželio 20, 23, 24 ir 27 dd. Ma
tote tie laikraščiai ėjo tik apie 
tris savaites. Gi “Laisvės” 
paskutinysis numeris nėjo nei 
trijų savaičių. Naujienos yra 
šviežios.

Jei nori gauti laikraščių iš 
Lietuvos tuoj, kaip tik jie atei
na, tai atsiųsk sutikimą, kad 
apmokėsi už pasiųstus laikra
ščius. Tai gausi visų, kokie 
tik mums ateis ir gausi greit

Už dolarinę gausite 20 ekz_, 
už 50c. gausite 10 ekz.

au-
2.-

Lietuviškas auksinas vertas 
penkių lenkiškų markių.

Prancūzų misija Kaune 
kojo Kauno padegėliams 
000 auksinų.

Birželio 20 d. Kaune buvo 
“profesinių sąjungų” suvažia
vimas. Atėjus jin ministerių 
pirmininkui Griniui, kilo 
triukšmas. Nenorėta jam 
leisti kalbėti. Ta organizaci
ja yra bolševikuojanti, prieš
valstybinė. /

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIO.
“Darbininko” Knygyne ga

lima gauti knygų dvasiško ir 
svietiško turinio. Taip-gi ta
rime popiero ir konvertų laiš
kams rašyti. Mes patarnauja
me persiuntime į Lietuvą.

Prie “Darbininko” yra Paš
to Skyrius. Priimami registra
vimui laiškai į Lietuvą ir į ki
tas šalis.

“DARBININKAS,” 
244 W. Broadway,

So. Boston, Ma*a.
Varšuvoj juodos duonos sva

ras 20 markių, cukraus sv. 90 
markių, sviesto — 50 markių, 
pieno kvorta 7 m., mėsos sv. 
40 m., kiaušinis 4 m., kamašų 
pora 3.000 m., laikraščio num. 
2 m.



Eina 13 South Boston'o utarnlnkais, 
ketvergais ir subatomis. Leidžia Am. 
Lietuvių Rymo Katalikų 6v. Juozapo 
DaebinkŲ Sąjunga.

L D. S. REIKALAI.

DARBININKAS 
(The Worker)

The LrrHUANiAN tbx-wexexy Pape*.
Published every Tuesday, Thursday, 

and Saturday by St. Jogeph’s Lith- 
uanian R.-C. Association op Labo*.

SUBSCRIPTION RATES:
Tearly ............................................... $4.00
Boston and suburbs.......................$5.00
Foreign countries yearly...............$5.00

“Entered as second-class matter Sept 
22, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3, 1879”
’Acceptance for mailling at special rate 
of postage provided for in Section 1103, 
Act of Och 8, 1917, authorized on July 
12, 1918”.

NE VISIEMS TEPARO
DĖ MALONĘ.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas išleido amnestijos įsta
tymą. Amnestija yra tai 
dovanojimas kaltės. Net 
caras ypatingai iškilmingo
se dienose skelbdavo amnes
tiją. Tas paprotys yra vi
sose valstybėse. Bet vargu 
žmonijos istorijoj buvo toks 
atsitikimas, kad būtų am
nestija suteikta visiems ka
liniams, ir žmogždudžiams. 
Todėl ir Lietuvos Steigia
masis Seimas nesuteikė pil
nos amnestijos, žmogžu
džiai, arkliavagiai, degtin
dariai ir kiti dideli prasi
kaltėliai negavo Seimo ma
lonės. Žemiau cituojame iš 
“Laisvės” num. 121, kur 
aiškiai apibudinama Seimo 
suteiktoji amnestija ir kaip 
partijos į reikalą atsinešė. 
Rašoma:
V “Svarstant įstatymą ne 

maža buvo ginčų dėl amnes
tijos ribų. Sočiai demokra
tai norėjo pirmiausia pa- 
liuosuoti visus politikos nu
sikaltėlius. Jų buvo deda
mas į amnestijos įstatymą 
net 108 Baudž. Kod. para
grafas, kuris apima visus, 
kurie nusikalto padedami ar 
palengvindami priešininkui 
eiti karo ar kitus Lietuvai 
priešingus žygius. Tuomi 
paragrafu būtų paliuosuoti 
visi bolševikų ir lenkų agen
tai. Jie siūlė bausmės suma
žinimą ir tokiems krimina
listams, kaip žmogžudžiai 
ir arkliavagiai. Bet tam 
griežtai pasipriešino krik
ščionių demokratų frakci
ja. Prie jų prisidėjo ir soc. 
liaud. demokratai. Kokiu 
tikslu kr.-dem. tai daro? 
Liaudis siuntė atstovus į 
Seimą daryti visa tai, kad 
gerai sutvarkyti Lietuvą ir 
kad joje būtų gera ir lais
va gyventi Lietuvos pilie
čiams. Lietuvos nepriklau
somybės įgijimas ir apsau- 

'■ gojimaą brangiai Lietuvai 
atsiėjo. Lietuviai atidavė 
brangiausi savo turtą — nes 
vaikus ginti Lietuvos lais- 

, vei. Daug jų žuvo fronte 
grumdamies su bolševikais, 
lenkais, vokiečiais. Ne vie
nas žuvo ir Lietuvos viduje 
nuo lenkų ir bolševikų agen
tų kulipkos. Ar galima bu
vo tokiems pasigailėjimas 
skelbti ir tai pirmoj eilėj, 

^.kada Seimas dar savo rinki
kams nėra nieko padaręs? 
Ar neturėtų teisės tuomet 
žmonės pasakyti, kad Sei
mas nėra tikrų Lietuvos sū
nų gynėjais, bet jos parda- 
vikų» bolševikų lenkų ir vo
kiečių? Ar tokiais įstaty
mais mes užuot statę Lietu
vos nepriklausomybę nebū
tumėm jos* palaidoję? Štai 
delko kr.-dem. nesutiko dėl 
tokio paragrafo. Jie nega- 

, Įėjo sutikti mažinti bausmės 
žmogžudžiams ir arkliava
giams, kurie suirutės metu 
terrorizavo visą Lietuvą, 
kurie neduodavo naktų mie
goti, ir dienomis vertė bai
dai dairytis —'ar netyko už 
kampo koks vagis-plėšikas, 
kuris atėmęs šeimynos gal
vai gyvastį nelaimingais par 
darys mažus/ vaikelius, o pa-

PROTOKOLAS L. D. S. OHIO 
IR MICH. VALST. APS

KRIČIO 4-TO SUVA
ŽIAVIMO.

LDS. 4-tas suvažiavimas į- 
vyko 3 d. liepos 1920, Good 
Rich svetainėj 1420 E. 31 St., 
Cleveland, Ohio.

Suvažiavimą atidarė vice- 
pirm. J. Jonuška. Maldą at
kalbėjo dvasiškas vadovas vie
tinis kun. A. Tamoliunas. Jis 
taip-gi pasveikino suvažiavu
sius atstovus ir linkėjo koge- 
riausių pasekmių.

Peršaukimas valdybos.
Nesirado apskričio pirm. 

kun. M. Cibulskio ir ižd. A. S. 
Vaitkaus.

Atstovai radosi iš sekančių 
kuopų:

51 kp., Cleveland, Ohio. — 
Kun. A. Tamoliunas, J. Kuzas,
J. Jonuška, A. Grigalius, Ad. 
Kanavarskas ir M. V. Ardzi
jauskas.

64 kp., Akron, Ohio. — M. 
Kerbelis, V. Janušaitė ir S 
Valinčius.

79 kp., Detroit, Mich. — K. 
S. Gervelis ir M. Varanaus- 
kas.

69 kp., Dayton, O. ir 66 kp., 
Youngstown, O. atstovų nesi
rado.

Išrinkta komisija sutvarky
mui inešimų — kun. A. Tamo
liunas, Adol. Kanavarskas ir
K. J. Gervelis.

Valdybos raportai.
Apskr. pirm. kun. M. Cibuls

kis negalėdamas atvykti ra
portą prisiuntė raštu. Bet iš
reiškė, kad LDS. yra jam bran
gį gyva ir ateityje žada jai 
darbuotis. Išreikšta suvažia
vimo apgailestavimas kad to
kios aplinkybės buvo ir pagei
daujama kad ateityje būtų L. 
D. S- rėmėju. , .

Raštininko raportas parodė, 
kad darbavos kiek galint, bet 
darbo nebuvo galima atlikti, 
nes tarp valdybos nebuvo su
tarimo ir dėl nekuriu kitokių 
aplinkybių, išsiuntinėta apie 
35 laiškai apskričio reikalais 
padarė išlaidų $1.25. Rapor
tas priimtas.

Iždininko, A. S. Vaitkaus 
raportas prisiųsta raštu. Pa
sirodė, kad raportas gana aiš
kus ir vienbalsiai priimtas.

Kuopų raportai.
51 kp., Cleveland, O. A Gri

galius paaiškino, kad kuopa 
gyvuoja gerai, nors ir atsira
do neaiškumų, nes centras 
daug narių suspendavo užsi
mokėjusių. Pasirodė,- kad iš 
praeitų metų rašt. buvo klaida 
ir ateityje tas bus atitaisyta

65 kp., Akron, Ohio. Paaiš
kina M. Kerbelis, kad buvo 
seniaus visai beveik nustojus 
gyvuoti, bet atsiradus gabes
nių darbuotojų pradėjo iš nau
jo gyvuoti gana gerai.

79 kp., Detroit, Mich. Pa
aiškino K. J. Gervelis, kad vis
kas veikiama gerai ir vis ge
ryn viskas eina ’
Iš Dayton, O. ir Youngstown, 

0. nesirado atstovų nei rapor
tų.

Seka skaitymas sekančių pa
sveikini mų-laiškų: — Apskr. 
pirm. kun. M. Cibulskio ir A 
S- Vaitkaus,* apskričio ižd. iš 
Davton, O., L. Vyčių 25 kp. iš 
CL veland, O. ir LDS. 51 kp. iš 
Cleveland, O.

Pasveikinimai priimta del
nų plojimu.

Išrinkta suvažiavimui vesti 
valdyba: pirm. K J. Gervilis,

vogęs arklį suardys ūkį. Kr. 
dem. svarbu laisvė, jie ją 
gynė ir gins. Bet leidžiant 
į laisvę žmogžudžius, arklia
vagius, svetimų valstybių 
agentus, Lietuvos laisvės 
griovikus mes patys sau ne
laisvę parengtūmėm. Kr. 
dem. netam ėjo į Seimą. Soc. 
dem. rėkte rėkia už tą jų pa
sipriešinimą. Bet liaudis-ge- 
rai supranta to mūsų nesuti
kimo priežastis ir tinkamai 

' apvertins mūsų ir soc. de
mokratų darbus”.

vice-pirm. V. Janušaitė, rašt 
M. Kerbelis. * *

Nauja valdyba užimdama 
vietą pasveikino delegatus ir 
išreiškė gerų pasekmių suva
žiavusiems atstovams.

Pirma sesija užsibaigė 12 
vlL x

Sekanti sesija nutarta pra
duti 1:50 v. po pietų.

Antra sesija prasidėjo 1:20 
v. po pietų.

Nauji įnešimai bei tarimai. 
. 1) Pageidaujama, kad būtų 
pagerintas Streikierių Fondas, 
kad būtų pakeltas nariams mo
kestis apie 50c. į metus ir kad 
butų mokama laike streiko $5. 
savaitėj ir naujam nariui išbu
vus prie LDS. 6 mėnesius bū
tų mokama pusę pašelpos.

2) Vienbalsiai pritarta ir 
pageidaujama, kad “Darbi
ninkas”, . daugiau rūpintųsi 
darbininkų reikalais, kad tan
kiau būtų agituojama už Strei- 
kierių Fondą ir kitais LDS. 
reikalais, o netalpintų ant pir
mo ' puslapio pagarsinimų 
apart labdarybės ir tautus rei
kalų.

3) Pageidaujama, kad cent
ro valdyba išduotų smulkme
nišką atskaitą nemažiau kaip 
2 sykiu į metus.

4) Išreiktša pageidavimas, 
kad “Darbininkas” tankiaus 
talpytų į savo skiltis straips
nius nušviečiančius darbinin
kų judėjimo istoriją,

5) Išreikšta pageidavimas, 
kad iškilus teisėtam streikui 
LDS. nariai nebūtų streiklau
žiais, o būtų rėmėjais. Išreikš
ta pageidavimas, kad būtų į 
konstituciją įdėtas maž-daug 
toks paragrafas: “LDS. narys 
streiklaužystėje bus perspėtas 
iki dviejų sykių; 3-čią * sykį 
baudžiamas ant kuopos susi
rinkimo pagal kuopos nuožiū
rą

5 minutų pertrauka.
6) Suvažiavimas išreiškė pa

geidavimą kad sekantis L. D. 
S. Seimas būtų vakarinėse val
stijose.

7) Nutarta ir pavesta aps
kričio valdybai pasirūpinti ap
skričio organizatyviu darbu, 
kad surengus nors du kartu į 
metus kuopoms paskaitas nu
šviečiančias darbininkų reika
lus.

8) Nutarta, kad LDS. kuo
pos, prigulinčios prie Ohio ir 
Mich. valstijų apskričio pri
siųstų raportus iš savo veiki
mo kas 3 mėnesiai apskričio 
valdybai.

9) Kilo klausimas kas-link 
72 kuopos Detroit, Mich. užsi
mokėjimo dalį lėšų už buvusį 
atstovą nuo apskričio L. D. S. 
seime Worcester, Mass. 1919 
m. Buvo daug kalbėta. Pasi
rodė, kad atstovas nieko gero 
nenuveikia ir kuopom iš seimo 
raportų neprisiuntė, bet-gi su
važiavimas pageidauja, kad 
72-ra kuopa ateityje stengtųsi 
atsilyginti.
< 10) Sekąntis suvažiavimas 
bus Detroit, Mich.

11) Suvažiavimui laikas pa
vesta paskirti pagal reikalą 
apskričio valdybai, pasitarus 
su vietine kuopa kur įvyks su
važiavimas.

Seka rinkimas sekantiems 
metams apskričio valdybos. 
Nominuojama viešai, renkama 
slaptu balsavimu. . pirm. M. 
Kerbelis ir M. V. Ardzijaus- 
kas. Didžiuma balsų liekasi 
pirm. M. Kerbelis, vice-pirm. 
M. V. Ardzijauskas.

Į raštininkus V. Janušaitė, 
J. Kuzas ir S. Valinčius. Di
džiuma balsų V. Janušaitė lie
ka raštininkas.

Į iždininkus — J. Januška, 
J. Kuzas ir S. Valinčius. Di
džiuma balsų J. Januška lieka 
ižd., J. Kuzas ir S. Valinčius 
ižd. globėjai.

Suvažiavimo sesijos baigėsi 
5:30 vai. vakare.

Suvažiavimo valdyba: 
Pirm.*— K.J. Gervilis, 
Vice-pirm.— V. Janušaitė, 
Rašt. — M. Kerbelis.

kų butą ...............  $16.00
1919 m. INEIGOS:

Koto 8 d. 64 kp. Akron, O. įsto
jimo 10c. nuo nario ...................2.30

28 d. 69 kp. Dayton, O. nuo nario
po 10c. ........................................... 2.50

Birt. 30 d. 72 kp. Detroit, Mich.
{stojimo........................................... 1.00

Liepos 4, 51 kp., Cleevland, O.
už išparduotus tikietus ...........22.50

Liep. 4, 69 kp. Dayton, Ohio už
išparduotus tikėtus ................... 21.15

Liep. 4, 72 kp. Detroit, Mich. už
išparduotus tikietus ...............    .3.00
Lapkr. 2 d. 51 kp. Cleveland, x
Ohio padeng. atstovo lėšų ....27.66 

Lapkr. 24 d. 69 kp. Dayton, O.
padeng. atstovo kelionės lėšų 13.80 

Lapkr. 2 d. 51 kp. Cleveland, O.
padid. ižd. 10 nuoš. nuo baliaus 10.00 

Lapkr. 24, 69 kp. Dayton, Ohio
10 nuoš. nuo baliaus ...................2.30

$106.21
1920 m. INEIGOS:

Geg. 3. d. 69 kp. Dayton Ohio 
nuo nario 10c. .............................. 3.20

Viso yra balansas iš ineigų $125.41
IŠMOKĖTA:

Rugpj. 7 d. J. Januškai už žiedų
ir knygas......................................14.00

Rugpj. 18 d. “Darbininkui” už
Gustaiio prenumeratų ..............3.00

Gruod. 8 d. St. Rodavičiui, at
stovui kelionės lėšos..................41.46

Sausio 15,1920 m. M. J. Šimo
niui rašt lėšos iš 1918 ir 1919 m. 7.53

Už 1919 ir 1920 pusę m. ižd. tra
sos ženkleliai, telegramos .....1.58
Viso išmokėta.......................... $69.59

Viso ieigų .....................125.41
Išlaidų...............................67.59

Balansas bir. 30, 1920 $57.82
Atskaita išduota iždininko A, S.

Vaitkaus, O. ir Mich. valst LDS. Aps
kričio iždininko 3 <L liepos 1920 m.

Ohio ir Mich. Apskričio Val
dybos sekantiems metams 

antrašai.
PIRM. — M. Kerbelis,

130 IVooster Avė., Akron, Ohio.
VICE-PIRM. — M. V. Ardzijauskas, 

1653 E. 26 St, Cleveland, Ohio.
RAŠT, — V. Tamošaitė ,

512 Evelyn St, Akron, Ohio.
IŽD. — J. Januška,

1029 E. 79 St, Cleveland, Ohio.
IŽDO GLOBĖJAI — J. Kuzas, 1419

E. 25 St, Cleveland, O. ir S. Valin
čius, 130 Vooster Avė., Akron, O.

SAUGOK KITUS.

Kriokuliu (whooping-cough) 
serganti vaikai turi pasilikti 
namuose, nevalia jiems važi
nėt gatvekariais ar kitais ve< 
žimais, neturi eit į mokyklą į 
teatrus, ir tt. Reikia mokyt 
sveikus vaikus neit prie ser
gančių. Reikia uždraust davi
mą kramtymo gurno, mainyt 
rašymo paišelį ir kitus daik
tus.

Vaikai papratę spiaut ant 
rankų kuomet meta “bolę”. 
Tas, ir nereikalingas bučiavi
mas, turi būt atgrąsintas.

Sergantiems vaikams švie
žias oras reikalingas, bet kuo
met jis eina pasivaikščiot, se
nesnė ypata turi su jais eiti ir 
neleist bovytis su kitais vai
kais.

Virginijoje, sako Virginia 
Health Bulletin, kriuokuliu 
serganti vaikai nešioja siaurą 
žalios spalvos kaspiną ant 
rankos. Tas rodo, jog jis tu
ri užkrečiamą ligą ir kiti vai
kai prie jo neina.

Ligą kuri kasmet naikina 
apie 10,000 vaikų, yra pavojin
ga. Jeigu kirkšninių gilių su
tinimo plėga išnaikintų tiek 

‘vaikų vienais metais, visas pa
saulis uždėtų ąuarantaną prieš 
mūsų šalį.

Visi turi kovoti kriuokūlį. 
Išpildyk sayo dalį.

LDS. Ohio ir Mich. valstijų 
apskr. ižd, atskaita.

Iruod. 31 d. 1918 m. balansas ant ran

Berline buvusis kaizerio pa- 
locius bus suvartotas Berlino 
universiteto psichologijos sky
riui.

Liepos 4 d. žemė buvo ant 3.- 
230.000 mylių toliau nuo saulės, 
negu sausio 3 d. š. m.

ISSIRASYK iš “Darbi
ninko” laikraščių iš Lietu
vos. Rasi juose daup indo- 
mybių. Ui 50c. (galima 
stampėmis) gausi 10 ekz., ui

Paskutinis moterų kongresas.
Lietives bttvo atstovaujamos.

1 Pradžia ant 1-mo pusi.)

Gailą valdžios atstovė, p-lė Petkevyčaitė, 
nesuspėjo tai dienai Genevon atvykti ir dėlto 
vieton tarus įtakingą žodį visos Lietuvos var
dą prisiėjo tenkintis. Lietuvių Katalikių Mo
terų Draugijos delegatės pranešimu.
Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos delegatės

/
kalba Kongrese.

Pirmu kart turi lietuvė moteris garbės pra
bilti Sąjungos Kongrese. O vienok yra tai jos 
amžiais augintas troškimas būti gi bent kartą 
pašaukta bendrai rišti sunkias moters padėties 
problemas ir susijungti su kitoms Europos mo
terims kovoje už idealus, kurie mums visoms y- 
ra lygiai brangūs.

Kokiu būdu tokioj šalyje kaip Lietuva, ku
ri šimtmečius buvo pavergtą smarkiausioj šio 
žodžio prasmėj, kokiu būdu tat čion moteris tu
ri šiandien balsavimo teisę — yra tai klausy
mas kuris nekuriuo atžvilgiu turi tam tikro in- 
domumo. _

Įvyko tai gan natūraliu keliu: Metą kuo
met Lietuvoj buvo užgniaužtas visoks tautinis 
ir net dvasinis gyvenimas, kuomet imantis žiau
riausių priemonių buvo draudžiama skaityti ir 
spauzdinti lietuviškas knygas, kuomet buvo už
ginta net melstis gimtojoj kalboj ir rusų žan
darai be mielaširdystės išplėšdavo lietuviškas 
maldaknyges iš rankų dievotų žmonelių susi
rinkusių bažnyčion (visi klausos su didžiausia 
doma ir nusistebėjimu) — tuomi tai sunkiu 
priespaudos metu lietuvė moteris įsigijo sau tei
ses. Ji įsigijo jais kovodama ne tiek dėl mo
terį, kiek dėl žmogaus teisių... Mokydama pa
sislėpusi savo vaikus lietuviškai skaityti ir ra
šyti, ji kvėpė jiems kartu tėvynės meilės jaus
mą ir pasiryžimą kovoti lygi galo už tautinius 
idealus. Nenuostabu tat, jei tūkstančiai mū
sų tėvynės sūnų nepasibijojo mirti Rosijos ka
lėjimuos ir Siberijoj už savo brolių reikalus.

Išaušus dienai, Lietuvai tapus nepriklau
soma, moteris stojo greta vyro į Lietuvos vals
tybės atstatymo darbą Statoma Lietuvos val
stybė grynai demokratiniais pamatais ir dėlto 
nenuostabu, jei joje moteris užima tokią vie
tą kokią sau užsipelno.

15 d. balandžio m. 1920 m. moters labai 
skaitlingai dalyvavo rinkimuos į Steigiamąjį 
Lietuvos Seimą. Penkios moters yra išrinktos 
Seimo nariais. Bet kas ypatingai yra pabrė
žiamą tai kad būtent vienai iš moterų teko gar
bės atidaryti Lietuvos Parlamentą... Yra tai 
pirmas istorijoj atsitikimas.

Bet ar ant visados mums yra užtikrinta tei
sių lygybė? — Lietuvos valstybės konstituciją 
tiesą nėra dar užbaigta, bet tikėdamos į gry
nai demokratinę mūsų tautos dvasią, mes ne
turim pamato bijotis apvilimO”.

Iš pranešimų paaiškėjo kad jau 19-oj šalių 
moterys turi balsus. Pranešimų nuo Estų ir 
Lenkų nebuvo. Latvijoj penkios moters yra 
parlamente; miestų ir valsčių tarybose moterių 
proporcija sudaro 6 nuoš.

Ne be indomumo yra pranešimai apie mo
ters veikimą parlamente; kalba parlamentų na
riai; p-nios: Munch (Danija), Ring-Robinson 
(Suvienytos Valstijos), Kaufmann (Vokieti
jos), lady Astor (Britanijos). Baimė vyrų, kad 
moters netinka parlamento darbui, pasirodė ne
pamatuota. Vokietijos parlamente moterų 
bendradarbiavimui simpatizuoja net jų aršūs 
vakarykšti priešininkai.

Priėjus prie svarstymo’ svarbiausio Kon
greso programos punkto, būsiančio Sąjungos 
tikslo, p-lė Macmillan, Sąjungos sekretorė, pa
duoda rezoliuciją sulyg kurios “Sąjungos tiks
las turi būti paliuosavimas moterų visų šalių iš
gaunant balsavimo teises, taip-pat pravedant 
visas kitas reikalingas reformas sutvėrimui tik
ros lygybės tarp vyrą ir moterų atžvilgiu į liuO- 
sybę irisocialiai-ekonominę padėtį”.

Rezoliucija sukėlė daug gyvų diskusijų. 
Kyla net klausymas, ar, įgijus daugumoj ša
lių moterims balsavimo tpisę, Sąjunga beturi 
prasmės toliau esistuoti.

P-nia Stritt (Vokietijos) išsireiškią ar ne 
geriau būt Sąjungai, anot Ybseno “savo gra
žume numirti”. P. Yvar Berandsoą Danijos 
parlamento narys, tvirtiną kad Sąjungos tik
slas turi būti išimtinai balsavimo teisių išgavi
mas. Tikslo vienumas (uniti) ir aiškumas bu
vo lig-šiol tai moralė pajėga ačiū kuriai Sąjun
gai pavyko tokį milžinišką darbą nudirbti. Da
bar atskiro moterą organizavimosi prasmė at
puola. Socialius ir ekonominius klausymus mo
ters riš kartu su partijomis, prie kurių jos pri
klausys.

Aš tyčia ilgįaus apsistosiu ant atsakymų 
duotų p-nei Berandsoą nes žinau, kad ir lie
tuvių tarpe yra nemaža atskiro moterų organi
zavimosi priešininkų. x

Mrs. Corbett Aehby, (Britanijos) kalbėda
ma apie Sąjungos eiistavimo prasmę nurodo, 
jog balsavimo teisės nėra moterims tikslas; tai 
tik įrankis. Ir ypač jį įgijus, svarbu moterims 
organizuotis ir veikti, kad su jo pagalba pra
dėt naują'žmonijos auklėjimą. Beto dar toli 
nevisus moters turi balsavimo teisę, reikalin
ga tat kovoti ligi galutinam laimėjimui. Galop 
tokia Sąjunga yra tai .didelė internacionalumo 
mokykla. Karo pagimdyto, didelio tautinių e- 

trinimosi metą tarptautinio jausmo

auklėjimas yra tai šventas reikalas. Apie tai 
moters įgijusios teises, turi pirmiausia mąsty
ti- _

Bet ypač įtikrinančiai kalba šiuo klausimu 
p. Dr. Schreiber-Krigre (Vokietijos). Įgijimas 
balsavimo teisią tai nėra galutinas pasiliuosa- 
vimas, sako ji. Tai reiškia, kad dar tik vie
na tranšėja paimta. Ir tai, jei mes tik nebudė- 
sime, ji gali mums būti atimta. Bet svarbiau
sią kad balsavimo teisė yra tai tik pradžia mo
terų politikos. Mums reikia į politiką įnešti, 
naują stygą Dėlto mes negalim kartoti senas 
vyrų frazes ir vadovautis jų idėjomis. Šią nau
ją savo dvasią mes tik savo, moterą tarpe 
galim pasisemti. Meilės ir tarptautinio solida
rumo jausmu ji turi būti persunkta. Moters 
dirbs partijose, bet kai partijos nesusitaikys, 
moters kurios gali rasti bendrą platformą sa
le partijos, jas sutaikys. Ir kai tautos susi
ries, Susivienijusios moters per vyrų pečius pa
duos sau rankas ir jau nebedaleis daugiau pa
saulinių katastrofų. Žinoma, tai reikalauja at
sižadėjimo ir ypač didelio jausmų išauklėjimo, 
bet galima juk kartais pasilikti už durų savo 
partyvumą ir net, ne visuomet sveiką, patrio
tizmą žmoniškumo ir solidarumo aukštesnės i- 
dėjos dėlei. Pati p-nia Schreber-Krieger pasi
sako esanti uoliu partijos nariu ir kar
tu Vokietijos moterų susivienijimo pirmininkę, 
ir randa tuo-du dalyku visiškai sutaikomais.

Dar dėl vieno dalyko svarbu moterims at
skirai organizuotis: tai laviriimosi reikalas. 
Kad kitus auklėti, reik būt pačiam išsiauklė- 
jusiu. Politinio ir socialio išsiauklėjimo mote
rims kaip tik trūksta. Reikalinga tat, kad ar
ba pačios moterų draugijos lavintų, arba or
ganizuotų kursus ir paskaitas, kurias rengtų 
moterys visų-pirma prie savęs, o paskui prie ki- 
tij reformavimo darbo. Tik pilnai pribrendus 
mums, kaipo žmonėms, kaipo pilietėms ir kai
po moterims, suskambės pasauly du varpu skir
tingai, bet harmoningai, didžiausiai žmonijos 
gerovei ir klestėjimui.

Iš tolimesnių svarbių Kongreso nusprendi
mų yra priėmimas, Anglijos, Francijos ir Ho- 
landijos pasiūlymu, moterį) Chartos. Charta 
yra tarptautinio charakterio ir išreiškia socia
lius ir ekonominius moterų reikalavimus.

Svarstant nusistatymą Moterų Sąjungos 
link Tautų Sąjungos priimta sekanti rezoliuci
ja:

“Moters 31 tautos, susirinkę Genevon į 
tarptautinės Sąjungos moterų balsavimo tei
sėms išgauti Kongresą įsitikrinusios kad tik
tai vienintelė Tautų Sąjunga stipriai ir teisin
gai organizuotą gali užtikrinti ateity pasau
lio taiką, šaukias į viso pasaulio moteris, kad 
jos pašvęstų savo energišką valią savo gabu
mus ir savo intaką sustiprinimu,' išsivystymui 
ir ištobulinimui Tautų Sąjungos, kuri turi savo 
tikslu užtikimti pasauly taiką ir sutartį”.

Vienam iš paskutinių tikrųjų kongreso po
sėdžių buvo svarstomos sąlygos įstojimo į Są
jungą. Nuspręstą kad tik viena draugija nuo 
tautos galį būti į Sąjungą priimta.

Baigiantis Kongresui, buvo duota progos 
išsitarti toms delegatėms, kurios būdamos val
džios atstovėms, nebuvo ligšiol Kongreso iš
klausytos. Tokių tarpe yra ir Lietuvos atsto
vė, p-lė Petkevyčaitė. Ant scenos ji sutikta 
delnų plojimu. Atvaizdinusi sunkų kovos už 
gyvybę metą ji sako, kad dabar Lietuva ne 
tik gyvą bet ir laisva, varo pasekmingai sa
vo valstybės atstatymo darbą. Teises gi mo
ters Lietuvoj turi ačiū grynai demokratinei tau
tos dvasiai.

Kongresas užsibaigė 12 birželio m. d., šeš
tadieny. Tą dieną vakare buvo įsteigta Gene- 
vos vyrų Liiga moterų teisėms išgauti.

Privačiuos santikiuos atsinešimai Kongre
so narių prie lietuvių buvo labai geri. Ypač 
šiuo sykiu pavyko nemažos padaryti lietuviš
kos propogandos tikslais. Abelnai malonu kon
statuoti, jog Kongrese jautės didelis Lietuvos 
reikalais užsiindomavimas ir prijautimas jos 
siekiams.

Gurklianiškis.

18 RŪTŲ ŽALIŲ.
Paskinkie mergele gėlelių gražių, 
Nupinkie vainiką iš rūtų žalių — 
Nupinkie vainiką iš rūtų žalių — 
Iš jausmo lapelių, — žodelių meilių.

Dėl savo ilgųjų, gelsvųjų kasų — 
Nupinkie vainiką iš rūtų žalių, 
Nupinkie vainiką iš rūtų žalių, 
Kad nevystų — vilgyk ant giedrių rasų.

Dėl savo jaunystės dienelių brangių, 
Nupinkie vainiką iš rūtų žalių — *
Nupinkie vainiką iš rūtų žalių — 
Nekaltos širdelės svajonių saldžių.

Iš visų gražiųjų darželio gėlių — 
Nupinkie vainiką iš rūtų žalių — 
Nupinkie vainiką iš rūtų žalių, 
Dėl mano Širdelės svajonių saldžių...

Gnrkli amžina
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Pas J. Brazį buvo ant burdo
• koks tai vaikėzas, kuris nakčia 

išbėgo apvogęs šeimininkę ir mė
sininką, kuriam neapmokėjo. Taip 
gi kito vyro, kuris su juoin buvo 
ir-gi dingo $45. Valkata išbėgo 
nežinia kur. Jis turėjo kelias 
pavardes. .Clevelande vadinosi 
Antanas Dobilas. Laiškus gauda
vo už, adresuotus A. Dobilaniui. 
Jis turi brolį, kuris vadinasi Ma- 
gyla. Yra slekeris pabėgęs nuo 

gistracijos/ Seniau gyveno Ro- 
ichester, N. Y. Paeina iš Lietu
vos Magylų Kaimo, Kauno Red. 
apie 26 metų amžiaus. Cleve- 
lande pasižymėjo kazyriavimu iš 
pinigų. Prigulėjo prei ‘.‘tautie
čių” dr-jos Dr. V. Kudirkos. Prie 
parapijos neprigulėjo. z Į Bažny
čią eidavo tik šeimininkės varo
mas, arba iš gėdos, kad kiti pirš
tais nebadytu. Yra bedievis ir 
kitame mieste persimainęs pavar
dę panašiai padaris. Čia geras 
pasimokinimas tiems, kurie laiko 
įddievius ant burdo. Taipo-gi 
burdingieriams pamoka, kad be
dievio saugotis.

A. Žaliaduonis.

vų rožių. Ponia M. Janušauskie
nė padėkojus už gėlės prisižadėjo 
ir ant toliau dalyvauti chore kaip 
lig šiol. -Jos prisižadėjimas su
tikta su dideliu džiaugsmu.

1 Anat galo kalbėjo p. Janušaus
kas, dėkodamas klebonui už taip 

gražia dovaną, chorui išreikšdamas 
pasigailėjima, kad turi skirtis su 
choru su kurio taip ilgai teko 
dirbti.

Programas užbaigtas su tauti
niu himnu. Vakarėlio sureigimo 
komisija buvo p. J. Ramanauskas 
ir p-lė M. L. Gurinskaitė. Sutai- 
simu vakarienės rūpinosi p-lė K. 
Garuckaitė ir p-nia O. Ramanaus
kienė.

Geriausio pasisekimo p. B. Ja
nušauskui jo naujame darbe.

Etino.

Antrą vakarą 
Tretį vakarą 
Visi pamoks-

ALBANY, N. Y.
Atlaidai.

40valandų atlaidai užsibaigė Šv. 
Jurgio bažnyčioje Albany N. Y. 
Traukėsi par tris dienas Liepos 6, 
7 ir 8 dd. Dvasiškon pagalbon 
buvo atvykę klebonui kun. K. F. 
Šatkui šitie kunigai: J. Židinavi- 
čius iš Amsterdam, N. Y., J. Ka- 
sakaitis iš Rochester, N. Y., S. 
Remeika iš Brooklyn, N. Y. Pa
mokslą pirmą vakarą sakė kun. 
J. Židinavičius. 
kun. M. Urbonąs. 
kun. J. Kasakaitis.
lai gražiai skelbė žodį Dievo ir 
sėjo gausiai vaisingą sėklą ant dir
vos Dievo. Daugumas žmonelių 
iš to naudojos, bet nekuriems ir 
laiku 40 vai. atlaidų geresniai bu
vo vakarais kelti mitingus, negu 
klausyti Dievo žodžių bažnyčioje 
Albanieeiai šiomi* laiku smarkiai 
mitingauja, bet pasekmių, kaip ne
girdėti taip ir nematyti. Neku- 
rie sako, tikslas esąs sušelpti žy
dišką ypatą, kuri jau iš mūsų yra 
laimėjusi $70.00. Viena dr-ja 
laikė savo susirinkimą 2 d., Geg. 
ir nutarė daugesniai bažnyčios ne
remti. Tada Juozas Kakauskas 
<j.avė tokį įnešimą: “Jeigu kuris 
išdrįstų kolektavoti iš mūsų drau
gystės dėl bažnyčios, tai toks ne
galės vadinties geru žmogumi net 
ir katalikų.” Tą patvirtino vi
si vienbalsiai ir delnų plojimu ir 
iš susirinkusių apie 60 žmonių, 
vos vienas tam priešinosi. Iš to 
yra aišku kiekvienam skaitytojui, 
kokius gausius nuopelnus turi toj 
draugija, kurį Šventojo vardą 
nešioja.

Vanago brolis.

DARBININKAS

PHILADELPHIA, PA.
Vyčių 3 kp. turėjo surengusi 

pikniką 11 liepas ant farmos A- 
leknos. Buvo kviesta ir 23 kp. 
nuo Richmonda dalyvauti kartu. 
Išvažiavimas pasisekė labai gra
žiai'ir dalyvavo apie 200 ypatų. 
Ant išvažiavimo dalyvavo gerb. 
kun. J. Karalius ir gerb. kun. J. 
J. Kaulakis. Pietų laike buvo 
pasakyta prakalbėlių.
t

NIAGARA FALLS, N. Y.
Lietuvių biznierių susirinkimas.
12 d. Liepos mėnesio vietos biz

nieriai Petras Buja, Matas Keršis, 
Juozapas Lautz ir Stanislovas Tū
binis susirinkę lietuvių parapijos 
klebonijoj laikė susirinkimą. Su
sirinkime dalyvavo ir vietos kle
bonas kaipo Laisvės Pskolos pir- 
minikas. Pirminikų susirinkimo, 
buvo vienbalsiai išrinktas Juoza
pas Lautz. Raštininku, Matas 
Keršis.

Tikslas susirinkimo buvo atlik
tas dėl pasidarbavimo patdavi- 
mui bonų tarpe svetimtaučių. Po 
Bankas ir žydus, kurių yra desėt- 
tai rimčiausi vyrai visoj koloni
joj ir tikimės, kad pasekmingai 
veiks tarpe svetimtaučių. Lietu- 

•soAną.oi’j si tiiouBuiaud sbjį 
vos Misija labai gerai padarė, kad 
paskolos bėgį pailgino, tuomi ir 
čia pasinaudojame dėl gerovės pa
skolos tarpe svetimtaučių. Nia
gara Falls yra apie 10 raudonųjų 
iš lietuvių. Jie nuo paskolos 
purtosi ištolo, kaip žydas nuo 
krikšto. Buvo atsitikimas, kuo
met iš Niagara Falls paskolos sto
ties darbininkai užrašinėjo tarpe 
Buffalo lietuvių, tai iš vieno na
mo net viens pabėgo, kaip išgirdo 
apie paskolą Lietuvai. Butą rau
donojo.

11 Liepos anglas Charles Ste- 
phans iš Bristol, Anglijos norėjo 
nusileisti vandenpuolin medinėje 
bačkoje nuo 164 pėdų. Leidosi 
nuo Kanados House Shoe Falls 
pusės. Bačka į šmotus sudužo ir 
pats užsimušė. Kūno nerado.

Erškiečio gėlė. 
DETROIT, MICH.

Liepos 12 d. Lietuvių Koopera
tyve Draugija, kuri užlaiko dvi 
dideles krautuves valgomųjų da
lykų, laikė pusmetinį susirinkimą 
Šv. Juozapo parapijinėj svetainėj. 
Kadangi pirmininas neatsilankė, 
tai buvo išrinktas susirinkimui 
vesti Juozapas Galinis. Paaiškė
jo, kad komisija nėra prisirengus 
su raportų. Pranešė, kad ant se
kančio susirinkimo prirengs. Fin. 
raštininkas pranešė, kad per par
eitą mėnesį (Birželį) liko draugi
jai $700.00 pelno.

s. j. o:
BRIDGEPORT, CT. 

Be sąžinės ir be gėdos.
■' Netikėtai man pateko į rankas 
šlamštelio “Sandaros“ num. 27. 
Besąs sandariečių protestas prieš 
mano korespondenciją buvusią 
“Darbinike”. Pasirodo vprotes- 
tuotojai besą be gėdos ir sąžinės. 
Ginasi jie nešaukę parapijos susi
rinkimo. Jei ginasi, tai aišku, 
kad jie rokuoja negeru daiktu 
jiems šaukti parapijinį mitingą. 
Tas gerai. Ištikro bedieviams 
neprivalu kištis į parapijos ar ti
kybinius reikalus. Bet sandarie
čiai šaukė parapijinį susirinkimą, 
jame netik dalyvavo, o ir vadova
vo. Susirinkimo vedėjas ir raš- 
tinikas buvo jūsiškiai, ne parapi- 
jonai, nepriguli prie parapijos. 
Tad esate dvilinkais begėdžiais ir 
melagiais. O kai dėl Lietuvos 
bonų pirkimo, tai jus nežeminkite 
katalikų. Nes jie prideramai at
liko savo pareigas. Giretės per
ka bonus, bet kodėl nepasakote, 
kiek jusi) (Satndaros) kuopa bonų 
pirko ?

vandeniu ir daug muilo, po- 
tam gerai plauti su verdančiu 
vandeniu, ir palikt jas pakol 
pačios išdžius, pirmiaus negu 
vartoti nečystą abrūsą. Kuo
met žinai, jog torielką varto
ja tas, kuris kenčia perduoda
mų ligą, genaus virinėt to- 
rielkas.

Kožnas miestas turėtų už- 
girti ir įnešti įstatymus reika
laujančius restaranų, gėrymo 
fontanų ir kitų yalgymo ir gė
rymo vietų, valyti stiklus, to- 
rielkas, peilius, tt. prieš ant
ro vartojimo. Tas gali būt len
gvai padarytas vartojant ypa
tingai tam tikslui padarytas 
elektrikines mašinas.

Mažose vietose rankų maz
gojimas su daug muilinio pud- 
ro arba sodos ir karšto van
dens gali būt vartota.

Vartojami daiktai turi pir
miaus būt gerai išmazgoti ir 
skalauti. ‘

paėmėm. Dar lieka lenkai, išvaduo
ti Vilnių, kad- ant Gedimino kalno iš
kelti Lietuvos vėliavų. Amerikiečiai, 
neužmirškite mus. Aš esu iš Alytaus 
Adresas: Petras Vedrickas, 1-mas pėst. 
D. L. K. Gedimino pulk. Ryčių Koman
da, LdTHVANIA.

Ieškau savo motinos Mikalinos Ta- 
rasivečienės,- gimusios Lietuvoje, Vil
niaus gub. Trakų apskr. Vilkininkų 
valšč., Vergakiemio kaime. Dabar ro
dos gyvena mieste Omaha Nebraska 
(Amerikoje), žinančius apie jų pra
šau pranešti šiuo adresu: LITHUA
NIA. Eiliniui Trasevičiui Viktorui, 
9-as pėst. L. Kun. Vytenio pulkas, 2- 
ra kulkosvaidžių kuopa.

Ieškau savo gimini" gyvenančią A- 
merikoje, Vinco ir jo žmonos Uršulės 
Radzevičių. Prašau atsiliepti šiuo ant
rašu: LITRVANIA. 1-as pėst. D. L. 
K. Gedimino pulkas, 3-čia kp., Aleks
andrui Balčiūnui.

Ieškau dėdės Igno čiuželio (mano 
motinos Petronėlės Kareiviehės-Ciu- 
želytės). Norėčiau taip-gi susirašinė
ti su Amerikos lietuviais-kariškiais, 
tarnavusiais Suvienytų Valstijų armi
joj. Rašykite adresu: Leitenantas 
Kareiva, Veik. arm. 2-as pėst. D. L. 
K. Algirdo pulkas, Puskarininky mok. 
Lithuania, arba P. Kareivienė, Ramy
galos gt. 13, Panevėžys, LITHUANIA.

□j
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Karklas.

MONTREOL, CANADA
Liepos 11b., buvo piknikas Šv. 

Onos pašelpinės dr-jos . Žmonių 
privažiavo nemažai, daugiausia 
jaunuolių. Atvykęs gerb. kleb. 
kun. Šimkus į pikniką pamatė, 
kad jaunuoliai po pievą kaip pete
liškės laksto. Tuomet jaunimas 
pradėjo spiesti į vieną būrį ir 
pradėjo žaisti Agonėlę. Visi dai
navo vedant p-lėi O. Bužiutei.

Žaislų mylėtojas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

PRIŽIŪRĖJIMAS GALVOS.

NAUJA KNYGA
Ką tik išėjo iš spaudos antra knygelė “ Eilės ir 

Dainos.“ Parašė ir savo lėšomis išleido Joanna Tama
šauskaitė.' Knygutė didelio formato, 72 puslapių su 
pagražinimais. Prekė 35 centai. Abidvi knyguti galima 
gauti “Darbininko“ knygyne. Pirmosios knygutės pre
kė 25 centai, puSlapių ji turi 64. Adresuokite taip:

“DARBININKO” KNYGYNAS,
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

TAUPYK PINIGUS
PIRKDAMAS RAKANDUS

LIETUVIŲ RAKANDŲ BENDROVĖJE,
□g

268 West Broadway, South Boston, Mass.

CHICAGO, ILL.
(Bridgeport) 

Atsisveikinimo Vakarėlis.
“Kanklių“ Choras surengė atsi

sveikinimo vakarėlį Šv. Jurgio pa
rap. svetainėj liepos 1 d. savo var- 
goninkui p. B. Janušauskui, kuris 
ištarnavęs Šv. Jurgio parap. 15 
metų pasitraukia ir eina į biznį. 
Vakarėly j dalyvavo choristai, cho
ristės ir keletas svečių. Prie taip 
gražiai gėlėms papuošto stalo ro- kuris kitose krautvėse kainuoja 
dos ir vakarienė buvo skanesnė. 
Pavakarieniavus prasidėjo prog
ramas. Pirmiausia prakalbėjo į 
visus susirinkusius choristus, cho
ristės, svečius gerb. vargoninkas 
p. B. Januškas ir kleb. kun. M. L. 
Krušas. Toliaus kalbėjo kun. J. 
Svirskas ir svečias iš Clevelando 
Žv. Jurgio parap. kleb. kun. V. 
Vilkutaitis

Aat piano paskambino p-lė M. L. 
Gurinskaitė ir p-nas J. Ramanaus
kas. Duetus išpildė p-lės E. Jo- 
vaišaitė su O. Mikniute ir p-lė M. 
iZ Gurinskaitė su p-nu J. Rama
nausku.

Baigiant programą vakaro ve
dėjas A. Budria pranešė, Kad p. 

. Janušauskas už jo pasišventimą 
ir darba laukia dovanos. Pirmo
ji suteikta, sidabrinis vazonas su 
pluokštu gėlių nuo klebono kun. 
M. L. Krušo, nuo “-Kanklių“ cho
ro. kaipo biznieriai suteikta fon- 
taninė plunksna. Poniai Janu- 

nuo choro bukietas gy-

S. C.

DETROIT, MICH.

Fordas įstegė tris Kooperatyviš 
kas krautuves, drapanų, eeverykų 
ir bučernią. Taip, kad kiekvie
nas gali nusipirkti sau reikalingų 
dalyku beveik perpus pigiau.

Siutą galima nusipirkti už $18,

$30. Cukraus svaras 18 centų, 
kitur 32 sentai. Fordo darbi
ninkams nerupi kelti streikai ar
ba bolševikauti.

Fordukas.

Iš Šiaulių A. Jurailė rašydama 
laišką Birž. 23 d. savo broliui P. 
M. J. paduoda sekančią žinią: 
“Šiandien prie mūsų buvo iškil
mingos gedulingos pamaldos už 
tuos 12 kareivių, kurie pereitai 
metais, birželio 17 d., naktį 11 vai. 
užpuolus vokiečiams, liko užmušti. 
Septyni iš jų buvo paladoti Šiau
lių kapinėse, kitus tėvai išsivežė 
palaidoti savo parapijos kapinėse.

Iškilmės paminėjimui žuvusių 
buvo sepaprastos. Kiekviena dr- 
ja bei įstaiga nešė gėlių vainiką. 
Taip pat ėjo ir žydai nešisi gedu
lingas vėliavas. Pirm to pasta
tė Kryžių sų užmuštųjų pavardė
mis. Palaidoti naujosiose kapuo
se arti PL A. Praloto didžiojo 
Kryžiaus. Prie jų kapų buvo 
parengtas altorius ir 10 vai., atė
jus visai procesijai aut kupų, at
laikytos Šv. Mišios. Penki kal
bėtojai sakė prakalbas. Žmonių 
ir kareivių buvo labai daug, die
na buvo šilta, tad niekurie net 
apalpo. v

Vakare buvo Krikrše. Demokra
tų susirinkimas, kad išrinkus de
legatus į Kauną dėl užtvirtinimo 
įstatų Darbo Federacijos ir Krik
ščionių Demokratų. Turėjau pa
kvietimą į susirinkimą ir likau 
Krikšč. Demokratų išrinkta su p. 
Vaišvila važiuoti į Kauną Biržie- 
lio 27 d.

F. M. Juras
. 94 Bradford St.

Lawrence, Mass.

Reikalinga prižiūrėti skal
pų, ne plaukus.

Vien tik parvojimas permai
nys žilus plaukus.

Plikumas retai gydyjamas. 
Skalpa panaši į kūno odą ir tu
ri būt švariai užlaikoma. Gal
vą prausk nors kartą į savaitę 
su geru “tar” arba “sulpliur” 
muilu. Tas išnaikins pleiska
nas' ir plaukai pasiliks švel
nūs. Nesvilink plaukų galus, 
nes jokio gero neatneša.

Vadinamas “plauką mais
tas” negali užlaikyti, arba ge
riaus sakant, maitint, plaukus. 
Jeigu nori gražių plaukų, vi
suomet turėk sveiką galvą — 
tuomet ir bus sveiki plaukai. 
Kuomet prausi plaukus vartok 
karštą abrūsą. Jeigu plaukai 
taptų per sausi nuo per tan
kaus prausimo sumaišyk biskį 
“grain” alkoliaus ir ricinos 
aliejaus (castor oil), apie pen
kis šaukštukus aliejaus prie 
puskvortės alkolio. Šis sumai
šymas sugrąžins plaukų žvil
gėjimą ir išnaikins pleiskanes. 
Nevisuomet plaukų slinkimo 
priežastis skalpoje. Eik pas 
gydytoją, ne barzdaskutį, nes 
plaukų slinkimas gal ženklas 
kokios ligos ir gydytojas leng
vai pažins ir išgydys. Tankiai 
slinkimas plaukų reiškia nau
jus plaukus.

Priežastis žilų .plaukų reiš
kia pragaišinimą dažyvės ir 
atsiradimą mažų orinių burbu
lų plaukuose, kurie duoda bal
tą išvaizdą. Žili plaukai nega
li būt gydyti, bet švari ir 
sveika galva gali sulaikyt. Pa
veldėjimas lošia svarbią rolę 
palinkime plaukų tapti žilais.

Ieškau giminių gyvenančių Ameri- 
koje, Providence, R. I. ar kur kitur — 
M. Vilim’o Kirol ir Julės Kirol. Mano 
adresas: Jonas Stasionis, 2-jo pčstir 
ninku D. L. K. Algirdo pulko Ūkio 
skyrius, LITHUANIA.

Ieškau Stanislovo Virbalo Skolių 
kaimo, Ukmergės apskričio, Kauno 
rėd. gyvenančio Amerikoje. Aš Jurgis 
Palikėnas Karališkių kaimo, Vilniaus 
apskričio ir rėd.,'Veronikos Virbalytės" 
sūnūs dabar tarnauju Lietuvos ka
riuomenėje. Adresas toks: 5-jo Pėst. 
D. L. K. Keistučio Pulko žvalgų Ko
mandos, Jurgis Palikėnas, LIHUANIA

( AR ESATE GYVI, KĄ. VEIKIAT.

Garbingas “Darbininke”, darbinin
ką užtarėjau, teikis indėti j savo laik
raštį mano šitą prašymą. Buk malo
ni “Darbininko” redakcija man pa
tardami. Esu sena aštuoniasdešimties 
metą amžiaus. Gyvenu svetimame 
kampe ir mintu iš išmaldos ir iš 'gerą 
žmonią širdies. O aš turiu tris sūnūs 
Amerike — Antaną, Joną ir Piją Sa- 
mušiils. Jie tikri mano sunąs. Pas
kutinis kai išėjo, tai bus apie 12 me
tą. Iki karo dar man rašinėjo ir šel
pė. Nuo karo pradžios nesulaukiu nei 
laišką nei pašelpos. O dabar žinomas 
Lietuvos padėjimas. Tokiam žmogui 
kaip aš tai yra apverktinas gyveni
mas. Elgetaut nepajėgiu. O ką gau
nu ant vietos, tai visai maža. Ūki
ninkai duoda po saują grūdą ir dau
giau nieko. Priseina gyvent duona 
ir vandeniu. O senai tai labai silp
nina sveikatą. Tai atsišaukiu per 
“Darbininką” į savo sūnūs. Kur jus? 
Ar gyvi? Gaila .būt, jei jau gyvą nė
ra, bet dar gailiau, jei išvirtot į rau- 
donpančekius, ar saliunuose susmir- 
dote. Jei esate gyvi, tai kaip jus ga
lite užmiršti savo motiną tokiame var- 

, ge. Juk turėtumėt rodos atminti, kad 
aš jus užauginau savo krauju ir pra-

> kaitų. Dikčiai vargo turėjau panešt 
, O jus dabar užmiršimu atsimokate. 
’ Broliai ir seserys- lietuviai, gal žinote
> apie mano sūnūs, tai praneškite jiems 

apie mano balsą. Jei gyvi, jei jie ne-
’ paiso manęs, tai žinokite kas per 
L žmonės jie — savo motiną baisiame 

varge didžioje senatvėje užniršo. Su- 
dievu garbinga “Darbininko” redakci
ja ir lauksiu iš Amerikos žinios, lauk
siu kas valandą, dieną ir naktį, kad 
tik galėčiau sulaukti iš savo vaikelią 
paguodos. Mano adresas: Marijona 
Samušienė. Skraudupio k., Gižų vai
tystės, Vilkavičkio apskr. LITHUA
NIA.

Iš Lietuvos.

Ieškau brolio Pauliaus ir jo sūnų 
Juozo ir Vinco. Gimę Pralamčiškėj, 
Simno par. Gyveno Brooklyne, N. Y. 
ir dirbo kriaučių dirbtuvėje. Taip-gi 
ieškau Vinco Valentukonies. jo sūnų ir 
dukterų iš Budos-Gambašalio, Ruda
minos par. Gyveno Brooklyne, N. Y. 
Adresas: Jonas Valentukonis, Balbie- 
riSkėje, Mariampolės apskr.. LITHU
ANIA. Man kaipo nurentėjusiam dėl 
karo meldžiu užrašyti “Darbininkų”.

gg TEL. S. B. 839-W.
nūl • • •Lįs Taip-gi perkraustome į tolimas vietas ir 
□g ant vietos už prieinamą atlyginimų.

ŠI PLUNKSNA DĖL TAMISTOS!
x PADARYTA DĖL TARNAVIMO—Ilgo ir sunkaus 
tarnavimo.

ŠUTAI.PINA savyje daug rašalo.
NEBĖGA—Siunčiame per paštą ir espresu j visas 

šalis pritrauktas rašalo. Nėra kitos plunksnos jai 
lygios. x

RAŠYS taip greit, kad su jokia kita plunksnay ItAblO Lclip įjlclt, Kilti &U. JUK1U. KILU. piUi

prrį Tk negales lygintis—be kratymo pirm pradėsianti
Ją kaina su gerumu yra visiškai žema. $2.50? 

$3.00, $3.50, $4.00, $5.00, $5.50, $6.00 ir augščiaus.
Pirk dabar! Mums ir mes už kiekvieną plunksną 

garantuojame. 'k

“DARBININKAS”
244 W. Broadway, Boston 27^ Mass.

VYRIŠKŲ LAIKRODĖLIŲ 
KABUTĖS (FOBS)

Su Fotografija pirmo Lietuvos Pre
zidento Antano Smetonos. Kabutės 
yra padirbtos “Silver oxide”, juo
dos drūtos skūros diržukas. Prezi
dento fotografija yra dailiai išdirbta 
spalvose “Hand Colored”.

Atsiųskite 65e. Post Money Or
derį, o aplaikysite vieną kabutę. Jei 
nepatiks, atsiųskit atgal kabutę, o pi
nigus sugrąžinsim.

Taipo-gi reikalaujame agentų ar 
pardavėjų.

JOSEPH J. KIZIS, 
Lock Box 295, Bentleyville, Pa.

HARTFORD, CONN.

' Puikiai pasidarbavo.

Jau buvo pirmiaus pranešta
“Darbininke“, kad Šv. Jono E-_________ _ _ ________
vangelisto Dr-ja nutarė surengti I lėliai, peiliai/ valgomos šaku- 
pikniką ir visą pelną paskyrė^ L. | tčs, šaukštai ir torielkos uži

ma svarbią vietą išplatinime 
ligų, faktas, kuris yra pasek
mės ne tik laboratorijos ištyri
nėjimų torielkų, ir tt. iš kurių 
ligoniai valgė, bet ir išplati
nimo užkrečiamų ligų lage
riuose, tt.

Kadangi sveiki kartais ne
šioja ligas,, svarbų tinkamas 
valymas daiktų, iš kurių mes 
valgom ir geriam. Po valgio 
reikia paimt maistą nuo toriel-, 
kų ir jas skalauti su

torieLkos ir stiklai.

Ieškau Šią giminią: Nikodemo ir 
Stasio Atrošką ir kaimyną Fabijono 
Paukščio, Antano Bielskaus, Antano 
Skryčio, Edvardo Neverausko ir kitą 
kas mane pažįsta. Esu kilęs iš Naga
ną sodžiaus, Rimšės vaisė. Adresas: 
Antanas Paukštis, Veikiančioji armi
ja, 1-ma divizija, Ryčių komanda, K. 
L. pastas No. 1, LITMVANIA.

PADĖKA.
Mes Lietuvos kareiviai, tarnaujan

tys pirmos divizijos ryšią komandoj, 
tariam nuošlrdą ačią Amerikos “Dar
bininkui” už išreikštą per “Kariškių 
žodžio” 19-tą numerį pasveikinimą 
Lietuvos kariuomenei. Savo keliu mes 
linkime jums kopasekmingiausio vei
kimo šviesos nešime musą broliams 
atskirtiems nuo tėvynes. Trokštam, 
kad visi Amerikos lietuvią laikraščiai 
pasidarbuotą ir pasistengtą palengvin
ti mums išgauti Lietuvos neprigulmy- 
bės pripažinimą nuo Suvienytą Ame
rikos valstiją.

Draugą ingaliotas pasirašau
x Antanas Paukštis.

Prieraias. Augščiau paduotu mano 
adresu meldžiu Amerikos lietuvią siųs
ti knygą, laikraščią, poperoe ir kito
kią daiktą kareiviams, kovojantiems 
už Lietuvą.

Ieškau sūnų Juozo ir Teofiliaus 
Kuncevičių. Taip-pat Adomo ir Mato 
.Tuodžiukyną, Jono ir Jurgio Stanu- 
lių. Visi iš Balbleriškės. Dar ieškau 
Jono Kalinausko iš Bastnlnkų. Mel
džiu pačių arba apie juos žinančių ra
šyti adresu: Magdė Kuncevičienė. Bal- 
bieričkė, Marijampolės apskr. LITH- 
VANIA.

Ieškau brolio Jono želvio. Eina gan
dai. buk tarnavęs Amerikos armijoj ir 
Frandjoj buvęs sužeistas. Čia namuo
se viskas karo sunaikinta. Motina, tė
vas, brolis Kazys ir abi sesutl sveiki. 
Sesuo Marinė mirė vas. 25. 1920. Aš 
mokinuos Panevėžio gimnazijoj. Adre
sas: Juozas želvis. Panevėžys Vyrų 
gimnazija. LITHUANIA.

ATSIŠAUKIAME t visus Lukšiečius 
Amerikoje gyvenančius Ir prMome 
siųsti knygų ir laikraščių 1 “žiburio” 
skaityklą. LukMai. Sakių apskričio. 
LITHUANIA. Skaitykla naudojasi 200 
žiburieSu. 300 pavasarininkų ir Gyvo
jo Rož. dr-ja.

NAUJOSIOS ANGLUOS L. D. S. 
APSKRIČIO VALDYBOS 

AMTRAftAT

Sveikatos prižiūrėtojai da
bar sutinka, jog gėrymo stik-

Raudonojo Kryžiaus Dr-jai. Tai- Į 
gi tas piknikas įvyko Birželio 20d. 
Pelno liko $74.50 ir dar Dr-ja iš 
kasos pridėjo $10.00, tai viso pa
sidarė $84.50. Kurios ir išmokė
jo ant susirinkimo laikyto 4 d., 
Liepos, Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus Rėmėjų skyriui.

Šv. Jono Evangelisto Dr-ja už
sipelno pagarbos nuo Lietuvos.

Dr-ja yra pašelpinė, ir jos pir
mas tikslas yra šelpti savuosius 
narius ir jų ištikus ko-

Atsiliepkite, lietuvaitės. Esu Lietu
vos armijos 24 metą amžiaus savano
ris. Laikas fronte eina nuobodžiai. 
Norėčiau susirašinėti. susipažinti su 
Amerikos lietuvaitėmis. Rašykite man, 
sesutės. Adresas: Vyr. puskarininkas 
B. Stasiulis, Veikiančioji armija, GM- 
žkelių bataUjonas. LITHUANIA.

Pračaa atsiliepti pažįstamą iš Ame
rikos. Išreiškiu Amerikos “Darbinin
kui” padėką už pasveikinimą narstos 
Lietuvos armijos per “Kariškią žo
džio” 19-tą numerį. Perskaitęs jūsų 
pasveikinimą ir būdamas kareiviu ap
sidžiaugiau užuojauta amerikiečių. Aš 
pastojau į Lietuvos armiją savanoriu, 
kad ginti Lietuvą, musą brangią tėvy
nę nuo pašalinių ‘priešų ir vidurinių 
priešvalstybinių gaivalų. Devintas 
mėnuo, kai tarnauju ir kariavau prieš 
raudonarmiečius palei Dauguvos pa
krantes, paskiau ūmai grįžom praša

li bermontininkus ir su dideliu štur-1 
prašalinom ir daug karo grobio

Pirm. — V. J. Kudirka,
37 Franklin St.,

Norvood, Mass. 
Vice-pirm. — M. Žukauskaitė, 

1 Grimes St.,
So. Boston, Mass. 

Rašt — A. J. Navickas, 
58 Heaton Avė.,

Nonvood, Mass.
Iždininkas — M. Abračinskas, 

187 Ames St,
Montello, Mass. 

Kasos Globėjos —
Z. Žukauskaitė, 

1 Grimes St,
So. Boston, Mass.

Į J. Kriviutė, 53 Brook St
Lawrence, Mass.

LIETUVIAI! AR JŪS JAU ŽINUTE?
Kad

* i ‘

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS

Buvo

Pirmutinis iš Visų Bostono ir Naujosios Anglijos Bankų

Kuris

PIRMUTINIS PRADĖJO MOKĖTI

5 NUOŠIMTĮ
Ant Padėlių ir Tuomi Privertė Visus Kitus Bankus 

Mokėti?

Ar Jūs Jau Žinote, Kad Centralis Bankas ir Dabar Yra 
Pinantis iš Visų Kitų Bankų, Kūris nuo Augusto 

Pirmos Dienos, 1920

MOKĖS 6-Tį NUOŠIMTĮ?
Ar Jūsų Vietiniai Bankai Duoda Tiek? Jeigu Ne, Tad 

Kam-gi Jūs Duodatės Savę Išnaudoti?



PAD2KA

DETROIT' MICHIGAN

2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit, Mich.

PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA.

VELTUI!

4 metai 
Jis pats 
šiuo ad-

MAS NAMINIŲ RA 
KANDŲ IR H.

NAUJIENA VISIEMS.
Parsiduoda drukuojamos mašinėlės. 

Aš išmokinu drukuoti ir parduodu jas 
pigiausiai, nes aš esu agentu didžiau
siu kompaniją. Brangus broliai ir se
sės: nenusiminkite kurie nemokate ra
šyti. Jus įsigyję drukuojamą mašinė
lę galėsite siųsti laiškus j Lietuvą dru- 
kuotus. Bostone ir apylinkėje ateinu 
ypatiškai ant pareikalavimo. Para
šykite laišką.

STANLEY POCIUS,
32 Oak St., Boston, Mass.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ

Ieškau savo sesers Onos Sudeikie- 
nės ir kitokių giminių, pažįstamų kai
mynų Amerikoj. Butų labai malonu, 
kad jus man atrašytumėte. Gavęs 
jums atrašysiu. Adresas: Kazimieras 
Degutis, Kauno komendantūra, mies
to kuopa. Kaunas. LITHUAKIA.

Dr. Ignotas Stankus
I210S.Br'riSL,ntaW»fa,Pi.

Lietuvi. Daktarai ir Chirurgą*.

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

11 • " ■

TeL So. Boa

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

Worcester, Mass.

Su užklausimais reikale smulkmenų, kreipkitės j —

CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ 
BANKO INFORMACIJŲ BIURĄ,

32-34 (fross Street, Boston; Mos*, 
yrius: 366 W. Broadtvay, So. Boston, Mass.

Lietuvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No. 

451 Bboadway, So. Boston, Mass. 
Ofiso Valandos: 

Nuo 10 iki 12:30 rvte ir 
” 1:3O—6 ir 6:30—9 P. M.Paieškojimas iš Lietuvos.

Paieškau brolių Edmundo ir Gusta
vo Daniels. Pirmiaus gyveno 3 Mills 
St, Binghamton, N. Y., U. S. A. Atsi
šaukite šiuo adresu: Edvardas Danie
lius, Šiaulių miestas, fabriką saldai
nių “Rūta”. LITHUANIA.

Paieškau Antano Lebeckio. Pirmiaus 
gyveno Baltimore, Md. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

D. ŠIMONIS arba 
MARIJONA HARMONIUKE 

(po vyru Šimonis)
241 Wold St., Elizabeth, N. J.

PKone - Kensington 5316 
DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

• 9—10 vai. ryto Priėmimo vai.. &_3 „ vakaro 
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po plot. Nuo 7 iki B vakare 

50SW KOADWAYCor. ST SO. BOSTON.

D. ŠIMONIS,
241 Woyld St, Elizabeth, N

REIKALINGAS
geras vargonininkas. Gerai butų, kad 
sutiktų būti ir zakrastijonu. Atsišau- 
kitte tuojaus.

KUN. B. ŽINDŽIUS, 
St Peter & Paul’s Rectory, 

Elizabeth, N. J.

REIKALINGAS VARGO- 
NININKAS, 

kuris galėtų užimti ir vaikų moky
tojaus vietą. Išlygos geros. Kreiptis 
šiuo antrašu:

KUN. J. ŠIMKUS,
720 rue Parthenais, Montreal, Canada.

ANT PARDAVIMO 
namas su 10 kambarių už $1000 So. 
Bostone, $500 įmokėti.

J. E. URANE,
•92 Sumner St, Dorchester, Mass. 

TeL Columbia 9161-M.

ANT PARDAVIMO
automobilius Hudson 1917 metų dėl 7 
pasažierių. Galima matyti nuo 6 iki 
9 vakarais. Nedėliotais nuo 8 iki 12 
vai. rytais.

ST. RAČKAUSKAS,
117 Granite St, Room 8, So. Boston.

ANT PARDAVIMO 
MEDINIS NAMAS.

Gas’ai ir Skiepas Cementuotas.
Viskas geroje tvarkoje. Parsiduos 

pigiai. Savininkas gyvena ant vietos. 
Atsišaukite tuojaus.
110 Silver St., So. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO
Rakandai dėl 3-jų kambarių. Mažai 
vartoti. Parsiduos pigiai.

ANTANAS STELINGIS,
96 W. 7-th St, ''So. Boston, Mass. 

(Ant trečių lubų)

PARSIDUODA
keturių kambarių visai nauji rakan
dai. Galite imti kartu su naujai iš
taisytais rūmais, renda pigi.

P. WOBULAS,
43 — 6th St, So. Boston, Mass.

(Ant trečių lubų)

ANT PARDAVIMO
24700 pėdų žemės su vasariniu namu 
ir rakandais ir sodnu. Randasi West 
Rosbury. Inešant 50 dolerių galima 
pirkti. Norintieji pirkti arba pama
tyti kreipkitės šiuomi adresu: 332 
Broadway, So.. Boston, Mass. Labai 
pigiai parsiduoda.

Paieškau brolio Petro Grinciaus, pa
eina iš Lygumo miesto, Šiaulių apskri
čio, Kauno rėd. ir pusbrolių Stasio ir 
Kazimiero Mikšių iš Lygumų vals
čiaus, Išdagiečių kaimo, Šiaulių aps
kričio, Kauno rėd. Petras Grincius 
pirmiaus gyveno Baltimore, Md., Mik
šiai Philadelphia, Pa., dabar nežinau 
kur. <Jie patįs ar kas žinote apie juos 
malonėkite pranešti šiuo adresu:

DARATA GRINCIUTE-BRILIENfi, 
197 New York Avė., Newark, N. J.

Paieškau sesers Marės Burneikie
nės, po tėvais Macikės, Kauno rėd., 
Tauragės aps., Pagramunčio par., Gud- 
laukio kaimo; ir dėdžių Jurgio, Juo
zapo ir Augusto Vaičių iš Keturių kai
mo. Meldžiu visų atsišaukti, nes tu
riu svarbių reikalų.

URŠULE DIRGINCIENE, 
416 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

Paieškau savo dviejų pusbrolių: An
tano ir Prano Biegailių. Prašau at
sišaukti greitai, nes turiu svarbų rei
kalą. Aš išvažiuoju į Lietuvą 17 d. 
liepos.

FR. TUKIS,
175 Ames St, Montello, Mass.

Paieškau Vaclovo, Juzefos ir Ele
nos Ivaškevičių paeina iš okolicos 
Tronkinės. Taip-gi Vincento, Kazimie
ro ir Stasės Marcinkevičių. Gyveno 
New Yorke, vėliaus Chicagoje. Paieš
ko jūsų teta Marija šakevičienė (Šid
lauskaitė).

Paieškau moteries Kazimieroe Voe- 
vilienės. Ji pabėgo su. Kaziu šeštoku
1915 m. Su savim pasiėmė 7 metų 
dukterį ir savo motiną apie 70 metų 
amžiaus. Jos motinos po vyru pavar
dė Kazragienė. Kazimiera Vosvilienė 
turi tamsius plaukus, duktė šviesius.
1916 m. buvo Philadelphia, Pa., dabar 
nežinau kur dingą Kas apie juos pra
neš, gaus dovanų $5.00.

JUOZAPATAS VOS VILA, 
656 Church St, Easton, Pa.

Paieškau draugo Vilimo Juozaičio, 
draugo Jurgio Jenarausko ir draugo 
Jono Romansklo. Visi Suvalkų gub. 
Noriu su jais susirašyti pirm išvažiuo
siant Jie patys ar kas apie juos Ži
no. tuoj praneškite, tai busiu dėkin-

JONAS BOLINSKIS.
447 — 24-th St, Detroit, Mich.

Paieškau moters Marijonos Smith, 
kuri birželio 18 d. išvažiavo nežinau 
kur. Aš dabar sergu ir norėSau, kad 
tuojaus parvažiuotų arba parašyk

FRANCIšKUS SMITH,
* 98 W. 8-rd 8t, So. Boston, Mase.

1 Aš Jonas Stalilionls ieškau Juoza- 
Į po Lamalčio. Girdėjau, kad gyvena 
ant farmų apie New Yorką. Malonė-

1 kitę atsišaukti šiuo adresu:
1 JONAS STALILIONTS. s
j 1592 E. 31st St, Cleveland. Ohio.




