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Patvirtino. Delei Siuntinių.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE

ŠIMAS.

SUTARTIS SU RUSAIS 
STEIG. SEIMO RUGPJ. 

6 d. PATVIRTINTA.

Rusai pasitrauks iš Lie
tuvos.

Rugpjūčio 7 d. Lietuvos At
stovybė yra gavusi tokį “El
tos” kablegramą:

Steigiamasis Seimas Rugpj. 
6 d. ratifikavo (patvirtino) 
taiką su Rusais. Opoziciją da
rė tik dalis socialistą ir jų ne 
visi. Šiaip visi už.

Šiandien baigiam a Kaune 
derybas su rusais dėlei užimtų 
teritoriją evakuacijos. Rusai 
atsitrauks. “Elta”.

Prierašas. Pasiųstoji 
Rygon Pabaltijos delegacija iš 
d-ro Šaulio, Karininko Natke
vičiaus ir d-ro Zaunio mato
mai tur savo žinioj kitus klau
simus, o ne Vilniaus ir kitą 
Lietuvos okupuotą dalią klau
simą kaip buvo spėta iš pra
džios. Ši delegacija dalyvau
ja posėdžiuose drauge su Lat
vijos, Estonijos, Lenkijos ir
KjUVllllJVlS t*ęOVvVwD5» - -r

r Jonas Vileišis.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 

 

AMERIKOJE PRANE-

tstovybė buvo 
isyklės apie paš- 
(parcel post) į

Dėlei naują derybų su Rusais.
Rugpjūčio 2 dieną iš Kauno 

tapo pasiųstas “Eltos” kable- 
gramas, iš kurio matome, jog 
Lietuvos Valdžia yra pasiun
tusi Rygon delegaciją iš trijų 
narių d-ro Jurgio Šaulio, kai
po pirmininko, Steigiamojo 
Seimo Sekretoriaus Karininko 
Natkevičiaus ir Latvijos Ats
tovo d-ro Zaunio. Drauge su 
delegacija iškeliavę yra ir rei
kalingi ministerijos ekspertai 
Matomai, jog pirmiaus pasiųs
toji delegacija iš T. Noraus, 
advokato Rozenbaumo ir pul
kininko Kliausčinskio arba pa
ti atsisakė toliaus vesti dery
bas su Rusą Sovietą Respub
likos Atstovais arba buvo pa
čios Valdžios pakeista kitais 
asmenimis iš kairesniojo spar
no. (Dr. Šaulys, nepartijinis, 
artimas social.-liaudininkams, 
-Natkevičius soc.-liaud. ir d-ras 
Zaunius social-demokratas).- 
Ikišiol nėra patvirtinta, kad 
T. Norus būtą išrinktas Lietu
vos Prezidentu, ir jeigu spėti, 
kad-pirmiau pasiųstoji delega
cija tapo pakeista, tai vargu, 
ar jis šiuo momentu bus išrink
tas Lietuvos Prezidentu. Pra- 

• nešdamas, jog T. Norus esąs 
apskelbtas Prezidentu, kuh. 

. Jakaitis veikiausia pabrėžęs 
yra tik partijinį krikščionių- 
demokratą nusistatymą.

Svarbiausiuoji šios delegaci
jos uždaviniu yra spręsti apie 
Vilniaus ir kitą Rusą okupuo
tą Lietuvos kraštą. Sulig pa
darytosios liepos 12 dieną su 
Rusais taikos, rods jokio klau
simo apie Vilnių ir kitus kraš
tus būti nebegalėjo. Todėl ir 
Lietuvos Vyriausybė turėjo 
svarstyti klausimą, ar reikia 
sutikti priimti Rusą pasiūly
mą sudaryti bendrą komisiją, 
kad vėl iš naujo svarstyti tą 
klausimą. Nutarta* vienok pa
siųsti delegacija iš minėtų tri
jų narių Rygon.- Rusai yra pa* 
reiškę pageidavimą' išvengti 
visko, kas galėtų suardyti ge
rus santikius tarp Rusų ir Lie-. 
tuvių, bet nematomai tarp

Viršutiniame paveiksle parodoma pradžia iškilmių. 
Ten matosi ir buvusis prez. Smetona tarpe karininkų ir 
valdininkų. Veik visi su dangteliais dėlto, kad pasitaikė 
lytinga dieną.

Antras paveikslas vaizduoja minią. Ant iškabos sar
koma: Valio! Nepriklausoma Lietuva. Kauno mokyto
jų kursai. Ant drobės sakoma: Valio Steigiamasis Sei
mas.

kuri visai nenori skaitytis su 
tuomi, ant ko dar taip nese
niai patys visai buvo sutikę. 
Įsigalėję Lenkijoj, šie komu- 
nistai-imperialistai laužo su
darytas sutartis, o jiems pa- 
gelbon paskubo Lietuviai ko
munistai priešakyje su V. 
Kapsuku, kad tą užgrobtą 
Lietuvos dalį vėl prijungus 
prie Rusijos. Visus tuos san
tykius geriausia nušviečia gau
tasis mūsą Atstovo Londone 
Lietuvos Valdžios telegramas, 
tilpęs “The Christian Science 
Monitor”, Rugpjūčio 2 dieną: 

Bendra padėtis Vilniuje 
yra didžiai apverktina ir 
kaskart darosi blogesnė. Re- 
voliucijinis teismas smar
kiai darbuojas; ir areštuo
jamąją skaičius kasdien di
dėja. Daug įžymią asmenų 

• buvo suimta, tarp jų grovas 
Tyškus ir leidėjas laikraščio 
“Echo Litwy”. Visi laik
raščiai išskyrus tą, kurie 
yra bolševikų leidžiami, ta
po uždaryti. Visi žmonės, 
kurie tik buvo atsikreipę 
prie Lietuvių Kariškos Val
džios, prašydami užtarimo, 
buvo lygiu būdu areštuoja
mi. - .

Miestas yra išgrobiamas 
po priedanga taip vadinamų 
rekvizicijų, prekės paima
mos be užmokesnio ir dau
giausia be jokio raštelio iš
davimo. Bolševiką karino^ 
menės vadai yra paskelbę, 
kad Vilniuje ir jo apskrity- 
je tur būt. įvesta Tarybą 
Valdžia ir kad iš pradžios 
visa prekyba tur būt nacio
nalizuota, veik visos krau
tuvės tapo .uždarytos ir už- 
pečėtytos. Bolševikai yra su 
savim atsivežę iš Rusijos 
taip vadinamus Lietuvius- 
bolševikus ir dranga su jais 
organizuoja vietos civilę 

. valdžią su p. Kapsuku prie
šakyje, kuri reikalauja, kad 
būtą iš naujo taikos sutar

ta, idant užimto-

Šie bolševikai yra paskleidę 
po kraštą Rusą Tarybos 
propogandos literatūrą ir 
norėjo išaukti sukilimą vi
soje Lietuvoje Sovietą Val
džios naudon. Visi protes
tai Lietuvos Valdžios buvo 
paliekami be: pasekmės ir 

* padėtis darėsi vis labiau į- 
tempta. Bolševikai reikala
vę ir garvežių ir vagonų,kad 
•galėtą važiuoti į Gardyną ir 
grąsino sušaudyti grovą 
Tyškų”. Tokis tat telegra
mas.
Kaip žinoma, iš kitą šalti- 

nią, Lietuvos Valdžia yra ne
tik atsisakiusi duoti traukinių, 
bet dar išsprogdinusi keletą 
tiltą, kad užkirtus bolševi
kams kelį grūstis į Lietuvą. 
Lietuvos kariuomenė pasiliko 
Vilniuje ir pradėtos Rygoje 
derybos jau yra atnešusios 
Rugpjūčio 5 dieną naują žinią 
per Kopenhagą, jog bolševi
kai sutikę jau evakuoti Vilnią 
ir užleisti jį Lietuviams.

Liet Atst. Amerikoje, 
J. VILEIŠIS.

REKONSTRUKCIJOS DAR- 
BO SUTRAUKA.

Laivynės Departamentas.

Departamentas nutarė padi
dint Suv. Valstiją laivyno pa
jėgas Europos vandenyse. 
Pulkai bus siąsti į Turkijos 
vandenis. Tas daroma delei 
neramią apielinkią apie Juo
dąsias jūres, ir kad apsaugojus 
amerikiečią gyvastis.

Amerikos Raudonasis 
Kryžius.

Praneša, jog šeši tonai 
merikonišką siūlą didžiausias 
siuntinys siąstas į Vienną da- 
siekė Budapeštą Siūlai bus 
išdalinti 15,000 Vengrą sosta- 
pilės moterims, kurios prisiža
dėjo biedniems megst drapa
nas.

VARŠAVA BOMBARDUO
JAMA

--------  V 
ATSISAKĖ PERTRAUKTI 

KARĄ

London, rugpj. 8.—Nuo pet- 
nyčios ryto rusai pradėjo bom
barduoti Varšavos drūtvietes. 
Lenkai atsakinėja šūviais. To
kia žinia atėjo iš Berlino.

Hythe, Anglija, rugpj. 8. —< 
Anglijos ir Francijos premie- 
ri turėjo konferenciją. Svars
tė Lenkijos padėtį. Premjerai 
esą įsitikinę, kad rusai esą pa
siryžę paimti Varšavą Lloyd 
George buvo pasiuntęs Mas
kvon bevielį telegramą patar
damas pertraukti karą dešim
čiai dieną. Rusai atsisakė tą 
daryti.

AJijantai dar nesvarsto siun
timą kariuomenės Lenkijai į 
pagelbą, bet svarsto apie eko
nominę pagelbą ir uždėjimu 
blokados prieš Rusiją.

Diplomatą ir valdininką 
pripažinama, kad dabar atė
jo toks pasaulinis krizis, koks 
buvo prieš pat kilimą pasauli
nio karo. '

Lietuvos 
paskelbusi 
to siuntini 
Lietuvą

Visi s
1 dienos si 
rikos Pašto pasiųsti Lietuvon 
Gegužės 15 -dieną per Kopen
hagą ir Dancigą į Liepoją. Tie 
siuntiniai buyo iš laivo į laivą 
perkraunami; ir Kopenhagoj ir 
Dancige ir pagaliau pasiekė 
Liepoją.

Iš mūsą Paštą, Telegrafų ir 
Telefonų Valdybos nuo jų di
rektoriaus B. Tomaševičiaus 
yra gautas iš Liepos 15 dienos 
toksai pranešimas, kurį ir ran
du reikalingu paskelbti ži
nion visų tų kurie yra siuntę 
tuos pašto siuntinius.

“Kalbami siuntiniai iš 
New-Yorko į Liepojų pribu
vo birželio 21 d. 1527 mai
šuose, kiekviename prakir- 
čiui imant po 4 siuntinius. 
Kaune paskutinė tą maišą 
partija gauta Liepos 3 die
ną. Dauguma maišą kuriuo
se siunčiami siuntiniai seni, 
kelyje suplyšo ir Liepojuje, 

~ latvių pašto administracija 
166 maišus turėjo sutvarky
ti (susiūti), apie ką sustatė 
tam tikrą aktą

Kauno pašte maišai atida
romi, kiekvienas siuntinys 
persveriamas, užrašomas į 
tam tikrą knygą ir siunčia
mas apdrausta tvarka, už
darytame maiše į paskirimo 
vietą

Iš priežasties užtaisymo 
daugumos siuntinių tiktai į 
popierinį kevalą kelyje jie 

''suplyšo ir apie 20 nuoš. siun
tinių reikia išnaujo užtaisy
ti. Kadangi už persiuntimą , 
siuntinių Latvija paėmė 
tūkstančius auks. apart to 
dar ir kitos didelės išlaidos 
buvo padarytos, kaip tai: , 
už iškrovimą ir įkrovimą 
pernešimą pervežimą ir tt., 
tad Valdyba nustatė už jų 
persiuntimą sekantį mokes
nį: už siuntinį ligi 2 kilogra
mų — 6 auks., virš 2 kilogr.

-po 2 auks. už kiekvieną ki
logramą ir atskirą mokesnį 
už medžiagą išaikvotą užtai
symui suplyšusių siuntinių. 
Šis mokesnis įmamas tiktai 
už tuos siuntinius, kuriuos 
reikėjo išnaujo užtaisyti”.

į Tokiomis pat teisėmis, kaip 
ir pirmieji siuntiniai, Ameri
kos paštas prima ir toliaus 
siuntimus.

Kita pašto siuntinių partija 
tapo išsiųsta Liepojon Birže-’ 
lio 15 dieną ant Kerr Steam- j Gh-įjftantieji Lietuvon Hetu- 
ship Kompanijos laivo “Mon-Į^ privai0 įminti kad 
tfcello”. Liepos mėnesyje ot-;vj1bU Europa,

P8?*0 ’'anį «ins centrus. Privalo nepui- 
niŲ ir ikišiol nėra dar sunnk-'j^ Ypai
tapenki. Šimtą maišų. Ame-Lfi^ Grįžtamieji žino, kad1 
-U- „„.X.. T—rdkia

vos Valstybės Legacijon. Gi 
reikia atminti, jog Legacija 
nėra tai kokia užeiga-karčema 
arba hotelis. Todėl nereikia 
eiti tiesiog nuo stoties per mie
stų su boksais, su vaikais į Le- 
gaciją Reikia taip daryti: 
Atvykus Paryžiun, tuoj susi- luotas Lietuvos kariškių laik
rašti apsistojimo vietąhotelį. generalio štabo leidžia-
Jame pašilk, ^ryti, 
apsisknsti, P»wlCT*i. « tavo, dabar ta. pridita. ir tas 
tari kaipo civilizuotu žmogumi puikru laikraštis “Šešėliai”, 
eiti į Lietuvos Legaciją ar į Išsirašykite. Už 50c. gausite 
kitas reikalingas vietas. 12 eka, už $1.00 ėkz.

t
iki Gegužės 
buvo Ame- NESITRAUKS.

a- Lenki-

Imigracija.
•

Iš New Yorko praneša, jog 
liepos 29 d. Suv. Valstiją vir
šininkai pradėjo deportuoti 
visus indusus (Indostano pi
liečius), kurie neįstatymdaviš- 
kai gyvena'Suv. Valstijose. A- 
ficieriai atgabeno į Ellis 
Island dvidešimts-septvnis in- 
dosus iš vakarą Pennsylvani- 
jos kastynią apskričią. Ellis 
Island urėdninkai aprokavo, 
jog randasi Suv. Valstijose a- 
pie du tūkstančiu indusą ir 
kitą gyventoją iš neįleidžiamą 
šalią. Jie įėjo į Suv. Valstijas 
be imigracijos biuro leidimo.

NEBUS ĮLEISTAS.
LiverpoL — Policija paskel

bė, kad Australijos arcivys- 
kupas Manniz, atplaukiąs lai
vu Baltic, nebūsiąs įleistas į 
LiverpooL

Varšava, rugpj. 8. 
jos premieras Witos pasakė, 
būk valdžia nusprendusi dar 
nebėgti iš Varšavos. Liksis iki 
neapriboto laiko.

Popiežiaus nuncijus Ratti 
paskelbė, jog liksis Varšavoj, 
jei rusai ir paimtų. Varšavą

Žmonės iš Varšavos galvat
rūkčiais lekia į visas puses. 
Kraustosi ir tie, kurie niekuo
met niekur nėra buvę. Kraus
tosi ypač pirkliai visokiomis 
brangmenimis su savo daik
tais. Pirma būdavo sunku 
gauti vietos hoteliuose. Dabar 
kiek nori gali gauti.

Laikraščiai peikia tuos, ku
rie apleidžia sostinę.

Per Varšavos gatves nuola- 
tai eina kariuomenė ir veži
mai į frontą. Nudardėjo ir keli 
tankai. Yra spėjama, kad ne
trukus, kur nors apie Varšavą 
įvyks didžiausias mūšis, kurs 
nulems Lenkijos sostinės liki
mą.

Dabar palei Bugo upę jau 
eina toks mūšis, kokio nėra bu
vę nuo pat pradžios ofensyvo. 
Nulemiantis mūšis gal jau pra
sidėjo.

PRADĖS DERYBAS 
RUGPJ. 11.

FEDERACIJOS ŠEIMAS.
Pranešu visoms Gerbia

moms Sąjungos, Susivie
nijimams, Draugijoms ir 
šiaip organizacijoms, kad 
Amerikos Lietuvių Rymo- 
Katalikų Federaeijos Sei
mas šiemet bus 30 Rugpjū
čio iki 4 Rugsėjo Waterbu- 
ry’je Connecticut valstijoje.

Visos organizacijos, pri
klausančios prie Federaci
jos meldžiamos išrinkti sa
vo atstovus ir apie juos pra
nešti Federacijos raštinei.

Visus išrinktuosius dele
gatus nuoširdžiai kviečiame 
į posėdžius, visus svečius — 
į iškilmes, kurią bus Seimo 
laiku.

Kun. P. Bučts, 
Federacijos Pirm.

L D. S. SEIMAS.

VALSTYBĖS IŽDO PA
SKOLOS LAPAI 

bus ilgai netrukus finansų 
ministerijos išleisti. Tie pa
skolos lakštai (panašūs į senas 
rusą obligacijas gosud. kazna- 
čeistva) bus priimami visur 
mokant valstybinius mokes
čius ir galės užstoti pinigus 
valstybės viduje. Valst Iždo 
Paskolos Lapai užstos pasko
los Bonus kurie turi būt greit 
valdžios išperkami. Naujieji 
Paskolos Lapai duos 6 nuoš. 
pelno, bus leidžiami serijomis 
4-ms metams ir bus gaunami 
valstybiniose iždinėse. Gali
ma tikt pasidžiaugti, kad mū
sų valstybė mano išsiversti be 
užsienio paskolos, bet pasitiki 
savo jėgomis, palikdama visą 
pelną iš vidaus Paskolos Lapą 
saviesiems, o ne svetimiems 
piliečiams. —o—«

(Kauno “Vienybė”) galės vM išvažiuoti.

rikos paštas siunčia Liepojon I 
laivu pašto siuntinius kaip tik 
susidaro penki šimtai ar dau
giau pašto siuntimą.

Taip esą susitarta su minė
ta Kerr Steamship Kompasi-

'jonas Vileišis, • 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

PRANEŠIMAS.
Jau vėl leista išduoti paspor

tus išpildant tam tikras blan
kas, kaip kad buvo pirm&us. 
Todėl nu<> dabar ir nepiliečiai

GRĮŽTANTIEMS UE
TUVON.

Palei pernykščio LDS. sei
mo nutarimą šiais metais LDS. 
seimas turi būt kartu su £ L 
R K. Federacijos seimu.

Federacijos pirmininkas pa- 
skelbė kad Federacijos seimas 
šiais metais prasidės 30 d. rug
pjūčio.

Visi LDS. nariai, visos kuo
pos, visi apskričiai ruoškitės 
prie seimo: gaminkite įneši
mus, sumanymus, ypač apie 
darbininką reikalus.

Būtą labai gerai kad tuos 
dalykis atlikt kogreičiausia, 
kad būtą galima dar pirm sei
mo perveizėti LDS. centro val
dyboje ir sutvarkius juos taip 
kaip reikiant perduoti Federa
cijos centro raštinei.

Tuomet seimai daug pasek- 
mingiau eitą, susitaupytą 
daug brangaus laiko kurį de
legatai . sunaudotą tinkam es- 
niam išrišimui svarbiausią da
lyką kokią be abejo seime at
siras daug.

Tegul neatsilieka nė vieną 
LRS. kuopa kuri į šią metą 
L D. S. seimą neprisiųstų sa
vo delegato. Jei jau daugiau 
neišsigalėtą, tai bent vieną.

L. D. S. Centre pirmininkas 
F. VTRAK’S 

- Rašt. A. F. KNEIŽIS.

t 
'v

Maskvos vyriausybė skelbia, 
jog lenką taikos delegacijai 
paskirta rugpj. 9 d. pereiti 
mūšio linija, o derybas pradė
ti Minske rugpj. 11.

Iš Varšavos pranešama, būk 
Lenkijos vyriausybė siunčios 
bevieliu telegrafu notą f 
Maskvą ir negavus atsakymą 
Paskui siunčios per Norvegi
ja.

________ ' - 5
KURSTO LENKUS. M 

______ v
Varšava, rugpj. 8. — Rusą 

lakūnai meta iš padangių pro- 
klemacijas į lenką'Yariuome- 
nę šaukiant: “suimkit savo o- 
fieierius, prisijungkit prie mū
są kartu maršuoti į Varšavą”.

Atsišaukiama į lenkus išno- 
vyti aristokratus ir įsteigti ko
munistinį surėdymą.

TEBĖRA VILTIS.
Paryžius, rugpj. 8. — Fran- 

cijos militarė nuomonė yra ta, 
kad Lenkijos padėtis yra ries
ta. Nėra abejonės, kad rusai 
perėjo keliose vietose per Bu
go upę. Bet kadangi rusai be 
sustojimo varosi vis pirmyn ir 
kadangi jie dabar toli nuo di
džiąją sandėlių ir negalėjo su 
savim atsigabenti didelią ar- 
motą ir daug amunicijos, e 
kadangi lenkai yra namie, tai 
yra viltis, kad mūšį dėl Var
šavos Lenkija gali laimėti.

VISIEMS.

EXTRA!
44

mas. Turime pardavimui. Iš
sirašantiems laikraščiu iš Lie-



Vyskupo laiškas.

Nesulaukus iš bi ko-

Paskolos stotis, tai-

t Vyskupas Pranciškus Karevičius.

VE KALBA.

ki

lki

150.00$1,656.98

1.000.00

i

483,343.47 500.00

drbanti
Sąryšis

$28,940.92

jdys viską kaip ant delno jų tei
singumą. Newarko seni ir jauni

Maudis.

laiko su kunigu kalbėti, 
gyvenimas, toks bus ir

gyvuoja, 
valdyba.

Povilas 
Ignacas 
Matuza

ti South Boston'o utarnlnkais, 
ils Ir snbatomis. Leidžia Am. 
p Rymo Katalikų Sv. Juozapo 
tą SąnmoA.

ŠEIMININKĖMS.

ELIABETH, N. J.

D. S. 16 kuopa laikytame

Šiomis dienomis gavome keletą de- 
oėtką egzempliorių knygų “Gaminimas 
Valgių". Parsiduoda stipriais drobės 
apdarais po $1.75; popiero apdarais 
po $1.25.

Su užsakymu siųskite ir pinigus Šiuo

Viso labo......................$28,940.92
v K. J. KRVŠINSKAS, 

T. F. Sekretorius,
222 South 9-th St, 
Brooklyn, N. ¥.

Viso labo ...................$124,638.47
Apart to L. R. K. R. Sekcija dra

panoms pasiuntė Lietuvon už apie 
milijoną dolerių vertės.

Kiek gi musų kritikai yra sušel
pė, ir ką?'

TAUTOS FORDO „ 
SEKRETORIJATAS, 

222 S. 9-th St,
Brooklyn, N. Y.

Kartu .......................

Liet Raud. Kryž. 
Rėmėjų Sekcija, nuo 
įsteigimo to skyriaus 
iki 1 d. liepos pa
jamų turėjo ....$38,874.84 
Išlaidų tame pat lai

ke turėjo ............ 34,300.29
Drapanoms surinkta 

ir pasiųsta Lietu
von už apie $1.000.000.00 

Nuo įsteiigmo T. F. iki 1 d.
liepos pajamų ................

Nuo įsteigimo T. F. iki 1 d.
liepos išleista ....................454,402.55

Liepos 1 d. T. F.
ižde raudasi $24,366.37

Liet. R. K. Rem.
sekcijos .........  4,574.55

Kartu ....'................. $26,023.35
Birželio mėnesio išlaidos.

Sekretoriaus alga už gegužį ... .150.00 
Pasveikinimas Liet. Steigiamojo

Seimo kablegramas...................... 6.98
Krikščioniškai akcijai Lietuvo

je .............................. .-............... 1500.00

“■ntered as second-dass matter Sept 
9B, 1915 at the post office at Boston, 
Kasa, under the Act of Marčh 3,1879"
fkeceptance for mailling at spedal rate 
■t postage provlded for in Section 1103, 
Aet of Oct 8,1917, authorized on July 
n, w.

Liepos 1 d. lieka..........
Geležinio kapitalo 10,206.90 
Kun. J. Laukaičio

fonde .............. ..11,916.73
Kitą fondą ............ 2,242.74

......................505.87 
per Liet 
šveicarno
.. ...........10.475.85
Komitetą

6.000.00

Viso labo ......................$1,160.67
1 d. birželio yra likę ....24,862.68

N0RW00D, MASS.
Iš antros puses. 

“Darbininko” num. 84

* DĖL STREIKIERIŲ
ŠELPIMO.

* Esąs prie L. D. S. Strei- 
kferių fondas nėra kaip rei
kiant nustatytas. Kiekvie
name Sąjungos Seime ban
dyta jį pastatyti geresnėn 
tvarkon. Ikšiol be gerų pa
sekmių. Reikia pagalios jis 
gerai nustatyti.

Nėra tų metų, kuriuose 
nebūtų kokiame nors dide
liame pramonės centre ilgų 
streikų. Pastaruoju laiku 
žymiausi streikai, kur lietu- 
riai sudarė žymią streiki
ninkų dalį, buvo Lavvrence 
ir Waterbury. Abejose vie
tose reikėjo pašalinės pagel- 
bosu Abiem streikam buvo 
Paaukuota ne vienas šimtas 
dolerių. Aukų įplaukos es- 
ti garsinamos laikraščiuose, 
bet jų atskaitų, kam ir kiek 
išėjo, turbūt niekas nežino, 
kaip tik komitetninkai. Vi
sokio plauko socijalistai 
prie suaukuotų pinigų var
tojimo yra greiti. Ligšiol 
jie užsirekomendavo neišda
vimu atskaitų. Bet ginčų 
dėl to nekildavo, nes patys 
raudonieji buyo geruoju 
tarp savęs. Jiems susiskal- 
džius, virto kitaip ir su au
kų atskaitomis. Waterbu- 
ry’je dabar kertasi vieni su 
lutais dėl veikimo streiko 
metu ir dėl atskaitų. Lietu
vių Progresyvių Dr-jų Są
ryšis mums prisiuntė ‘/Pa
reiškimą visuomenei ir pro
testą”, kur be kito ko rei
kalaujama ir atskaitų, 
reiškime ir Proteste” 
ma:

“Lietuvią Progr. Dr-ją 
protestuoja prieš New England 
Workers Ass’n po kurio? vadovys
te buvo vedamas streikas, kuris jau 
skaitomas užbaigtas nuo 12 d. lie
pos, nes nuo tada visi darbininkai 
sugrįžo dirbti, neskaitant tuos ku
rie ieškosi naujo darbo — geresnio. 
Nuo 19 d. liepos ir didžiuma strei
ko vadovą sugrįžo dirbti, bet strei
ko vadovą sugrįžo dirbti, bet strei- 

- ko netik neatšaukia, bet dar per 
taikraščius skelbia (žiūrėk “Lais
vės” No. 176) kad darbininkai drū
čiai laikosi ir tikisi laimėti strei
ką”. Tai yra begėdiškas apgaudi
nėjimas visuomenės, nes jie priim- 
dinėja iš visuomenės aukas dėl su- 
šelpimo streikierią kurią jau nėra 
ir tuomi visuomenė tampa apgau
ta.

“Kadangi Draugijos prigulinčios 
prie L. P. Dr-ją Sąryšio nemažai 
yra prisidėjusios aukomis snšėlpi- 
mui streikierią, • todėl L. P. D.- Są
ryšis turi teisę varde savo draugi
ją ir varde visą kitą dr-ją ir pa- 
▼ienią žmonių kurie aukavo strei
kieriams reikalauti kad New Eng
land IVorkers Ass’n unija išduotą 
per laikraščius atskaitą iš surink
tą auką dėl streikierią fondo, t y. 
kiek surinkta, kiek išleista ir kiek 
Ūko”.
Ginčas progresistų su ko

munistais mums nerūpi. Bet 
tas verčia mums rimtai pa- 
gvarstyti apie savo Streikie- 
rių Fondą ir pastatyti jį ant 
tvirtų pamatų. Būtinai pri
valome varytis prie to, kad 
streikų metu bendrų komi
tetų streikieriams šelpti ne
būti). Tegu katalikai rū
pinsis savaisiais, o laisvieji 
tavaisiais. Tegu ir Lukas 
tenka ir kontroliuoja savie
ji. Tuomet ir pasitkėjimis 
Bus didesnis ir aukos gali
nau plauks. Streikui kilus 
LDS. kuopa stoja priešaky
je katalikų darbininkų tar
pe ir rūpinasi jų likimu. 
Laisvieji lai rūpinasi savais.

LDS. Seimas čia pat Lai 
nariai ir kuopos šitą dalyką 
r ntai, visapusiškai pa- 
■U -sto ir lai duoda

“Pa
sako

(Rašo Jo Malonybė vyskupas Pranciškus Karevičius gerb. kun. K. Ur- 
įbonavičlui, Tautos Fondo pirmtalhkul).

• Weisser Hirsch, Saksonija
x Liepos 10, 1920.

Gerbiamas Pone Pirmininke!
Grįžęs iš aplankymo bažnyčių kelionės, radau Kaune 

laišką nuo Tamstos iš 31 kovo, į kurį nugis ilsėdamas ku
rorte teprisėdžiau atrašyti.

Tikra Dievo Apveizda esate Tamstos mūsų Tėvynės- 
-Lietuvos reikalams. Auką prisiųstą L. Kai. Moterų Dr. 
Kaune apturėjau ir ją tos Draugijos valdybai per Vailo
kaičių banką perdaviau. Pirmininkė išdavė man knygo-_____________ t______
jd kvitą. Be to ji prižadėjo asmeniškai Tautos Fondo m. Juras paaiškino reikalą su- 
valdybai apie tai pranešti ir dėkingumą išreikšti. •

Melzdamas Dievo šimteriopo atlyginimo geros širdies 
aukotojams už aukas ir vargus dėl mūsų Tėvynės, lieku su 
aukšta pagarba

LAWRENCE, MASS.

Nauja Moksleivių Kuopa.

Jaunimo einančio į augštesnes 
mokyklas yra nemažai. Atva
žiavus atastogų Klier. P. M. Ju
rui sumanyta surišti besimokinan
čią jaunomenę. Liepos 28 susi
rinko moksleivai į Kleboniją. P.

‘ ‘ Darbininkas ’ ’ savo ingalioto 
korespondento neturėjo tame pik
nike ir lai vietiniai lietuviai ne
mano, kad “Darb.” gina ar smer
kia kurią nors pusę.

TAUTOS FONDO PAJA- FAKTAI PATYS UŽ SA
MŲ BEI IŠLAIDŲ

ATSKAITA.

Birželio mėn. pajamos.
Cleveland, Ohio, 22 sk. .............. 250.14
Gary, Ind., L. P. Z....................... 74.22
Chicago (Roseland), IU. 67 sk. 118.88
Athol, Mass. L. P. Z. .......... -<...45.00
Bentleyville, Pa. 88 sk. .................61.00
Rockford, I1L 44 sk.............. 68.15
E. VaudergTift, Pa. 108 sk...........59.00
Easton, Pa. 100 sk. ....................... 2.00
Chicago, IH. 31 sk. ................. 144.30
Girardville, Pa. 3 sk. 7?.................. 9.10
Kenosha, Wis. 78 sk. ................. 101.98
Nevvark, N. J. 1 sk. ...................... 12.00
Cumbola, Pa. 124 sk. .................. 1.15
Grand Rapids, Mich. 4 lsk. ....24.85 
Pittsburgh, Pa. 90 sk.

šv. Vincento par..........................58.00
Chester, Pa. 17 sk. ....................31.50
Sioux City, Iowa, 74 sk. L. P. Z. 58.75
Rumford, Me. 140 sk....................... 9.00
Newark, N. J. lsk. .................... 20.65
Lawrence, Mass. 87 sk. .............. 11.00

Lietuvių katalikų idėjiniai priešai 
nuolatos prikaišioja Liet, katalikams, 
buk šie nieko tautos ir Tėvynės labui 
nesidarbuoja. žemiau paduodame 
skaitlinėmis kur ir kiek lietuviai ka
talikai kurie prijautė Tautos Fondo 
darbuotei ir jį rėmė savo gausiomis 
aukos, tai-gi skaitlinės parodo kiek 
tomis aukomis tapo sušelpta, karės 
nukentėjusių lietuvių. Lai musų kri
tikai skaitlinėmis parodo savo darbus, 
kur jų aukos likos sunaudotos, šelpi
mo reikalams. Mes dirbomė viešų vi
suomenės darbą ir su tuo-nesislepia
me, pasirodykit ir jus ponai T. F. kri
tikai. Štai ką T. F. yra sunaudojęs 
šelpimo reikalams.

16-1-15 Lietuvių Draugijai nukentė- 
jusiems nuo karo šelpti, Vil

niuje ...........................  .2.000.00
29-4-15 tai pačiai draugijai 3.000.00 
8-2-15 tai pačiai Draugijai 10.000.00 
12-23-15 Lietuvių šelpimo 

Komitetui Prūsuose, per Dr.
Gaigalaitį................  1.000.00

4- 3-16 Draugijai “Lituanija” 
Šveicarijoj belaisviams šelpti 1.000.00

5- 14-16 Lietuvių Dr-jai nu-
kentėjusiems nuo karo šelpti, 
Vilniuje...............................   2.000.00

7- 12-16 Lietuvių. Dr-jai nu-
kentėjusiems nuo karo šelpti, 
Vilniuje ..........'.... . . ...............8.957.34

10-23-16 Dr-jai “Lituanla” 
Šveicarijoj, belaisviams šelpti 2.000.00

10-23-16 Ksaverui Vanagė
liui Varšuvoje, sušelpti ..........

10- 27-16 Centrai iam Lietu
vių Dienos Komitetui (prisi
rengimui prie didėsės rinklia
vos 1 d. lapk. 1916 m.) ........ .

11- 10-16 šelpimo reikalams
per kun. Dzimidavyčių šveica
ruose ............................................. 5.000.00

■11-10-16 per Stockholmo Lie- 
tuvių-švedų Komitetą, Kau
nan, 2.000.00 Vilniun, 8.000.00 10.000.00

4-30-17 American Relief 
Fpnd for war widows and 
orphans of Lithuania ............

6- 21-17 Lietuvon per Lie
tuvių Pildomąjį Komitetą švei
caruose ....................................... 10.000.00

8- 1-17 Lietuvon per Lietuvių
Pildomąjį Komitetą šveica
ruose ..................................   ....5.655.91

8-11-17 dėl karo nukentėju
siai moksleivijai, per kun. VI- 
limavičių, šveicaruose ............ 3.500.00

10-9-17 dėl karo nukentėju
siai moksleivijai Petrogradan, 
per stud. Grudį ...

10-15-17 Lietuvon 
Pildomąjį Komitetą 
SC •••• • • • • •••• • 
, 2-15-18 per Liet.
“Lituania” šveicaruose ........

7- 20-18 šelpimo reikalams 
per kun. Dobužį šveicaruose 15.000.00

10-30-19 Pašalpa mokslei
viams šveicaruose ...................1.000.00

3-24-20 Moterų Sąjungai- 
Kaune ......................................... 5.000.00

1919-’2O Liet Raud. Kryž. 
Rėmėjų Sekcija, pasiuntė Lie
tuvon ......................*...................20.883.50

įtverti Moksleivių kuopą. Visi 
susirinkusieji pritarė. Be ma
tant padaryta surašąs, išrinkta 
valdyba. Pirm, išrinktas J. Juo- 
zukevičius, pagelb. M.' Valiuš- 
kutė, rašt. Juozafina Andreliu- 
niutė, ižd. Elz. Čibiutė. Prie 
tam jstojo V. Paplauskas, P. Šeš
kevičius ir tikimas, kad į trumpą 
laiką narių skaičius žymiai padi
dės. J. Andreliuniūtė su J. 
Juozukevičiu prižadėjo iki sekan- 
čo susirinkimo kuris įvyks 4 d 
rugpiučio susižinoti su visais 
moksleiviais bei mokleivėms ir 
pasikviest ant susirinkimo.

Prieš užbaigiant atsilankė gerb. 
kleb. kus. F. A. Virmauskis, ku
ris aiškino apie pavojus ištautėji- 
mo ir iškrypimo iš doros kelio ir 
svarbą, kad jaunimas išlaikytu 
lygsvarą. Iš susirinkimo galėjo 
kiekvienas išsinešti gražus įspū
džius. Visi kaip vienas tuojaus 
griebėsi prie Seimo reikalų.

Susirinkimus žadėjo laikyti su 
programais. Linkėtina pasise
kimo naujai kuopai.

J. Andreliuniutė.

L.
pusmetiniame susirinkime liepos 
25 d. prisirašė 6 nauji nariai. 
Kada pesvarsčius paaiškėjo, kad 
16 kuopa labai gerai 
tai tapo užgirta senoji

M. Stapinskas pirm., 
Kišviliavičia pagelb., 
Balčiūnas rast., Juozas
iždininkas. Teipogi paaiškinam 
kad L. D. S. Biuro vieta pas Ig
nacą Balčiūną po num. 240 Clark 
PI. Atvykusiems iš kitų miestų 
galima gauti patarnavimas L. D. 
S. namuose, nes biuro vieta yra 
netoli nuo stoties.

Raportas iš surengto pikniko, 
kurs buvo 18 d< liepos, Linden 
N. J. Kuopa turėjo gražias pa
sekmes iš surengto pikniko. Iš 
pelno 16 kuopa nupirko L. L. Pa
skolos Boną už $50. Garbė Eli- 
zabetho darbininkams 16 kuopai 
garbė jfts nariam ir valdybai.

Negaliu užmiršti nei L. Vyčių 
52 kuopos da ji papirko boną už 
$50. TegyvuojaVyčiai.

Darbai čia gerai eina/ Iš 
tur atvĄ'kusieji darbą gauna.

Katalikas.

DUQUESNE, PA.

Rugp. 1 d. lietuvių salėj buvo 
prakalbos su paveikslais. V. 
Vaškas nupiešė Lietuvos padėji
mą. Ragino pirkti-L. L. P. Bo. 
nūs. Paveikslai rodė visą Kau
no veikimą. Būną parduota už 
virš $500.

Piknikas.
Rupiučio 15 d. 1920 m., 10 val- 

ryto ir nuo 2 vai. iki 10 vai. vak. 
ant Homvelle farmos prieš Ken- 
vvood Parką, rengė Apšvietos Dai
lės choras. Kviečiame visus vie
tinius ir apielinkės lietuvius. 
Bus gerb. Saboniai.

Reporteris.

TAUTOS FONDO SEIMAS.
Besiartinant Seimų laikui 

kaip visada taip ir šįmet, 
Tautos Fondo Seimą turėsime 
kartu su L. R. K. Federacijos 
Seimu, kuris atsibus Water- 
bury, Conn. Tai-gi visi Tau
tos Fondo skyriai yra prašomi 
rengtis prie Seimo, kiek gali
ma ant kiek aplinkybės lei
džia. Turime pasistengti kad 
šis T. F. Seimas būtų koskait- 
lingiausias atstovais ir suma
niais T. F. Seimui įnešimais. 
Laikas ir vieta Seimo bus pa
skelbta kiek vėliau.

Kun. K. Urbaaavyfiius, 
T. F. Pirmininkas.

B. V. Vaišnora,
T. F. Iždininkas.

' K. J. Krušinskas,
T. F. Sekretorius.

AKRON, OHIO

Akrone darbininkai 
prie strytkarių streikavę 12 dienų 
sugrįžo darban gaudami pakelti 
mokestį. Reiška darbininkai lai
mėjo.

Roberinės dirbtuvės pradeda 
nekuriems darbininkams mokes
čius numušti. Už tai dauguma 
meta darbą ir važiuoja kitur, o 
kaip kuriuos darbininkus darbda
viai tačiai atleisdinėja iš darbo.

Viena lietuvė bolševiko pati, 
vyrui išėjus darban palieka ma
žus vaikučius, o pati išeina žyde
lių ieškotis ir su jais išdykauja.

Dabar vyras su detektyvais ją 
gaudo ir jos kavalierius. Suga
vę žada divorso ieškoti, bet kas 
tuos mažutėlius vaikelius žiūrės? 
Dabar vyras šaukia ir keikia bol
ševikus, būk jie jau jo žmoną iš 
kelio išvedė. Bet kada lietuvys 
kunigas užėjo jo namuosna, tai 
netik atsisakė aukoti parapijai, 
bet tesiog pasakė, kad turįs tvo
rą tverti apie namą ir neturįs nei 
rainutes 
Koksai 
galas.

NEWRAK, N. J.

L. D. S. 14 kp. buvo laikytas 
susirinkimas 9 .liepos. Daug 
svarbių dalykų buvo apkalbėta 
dėl tautos ir pačių darbininkų 
gerovės. Tik gaila, kad mažai 
narių tesusirinko. Nežinia dėl 
ko taip yra, kad daugelis narių 
mažai rūpinasi apie savo reikalus 
o tame laike darbo žmoguas prie
šas naudojasi visokiais būdais.

Kaslink Newarkiečių veikimo, 
tai daug būtų ką parašyti. Čia 
reikia pažymėti, kad darbas varo
mas iš vienos pusės, bet iš kitos 
daug randasi tokių šiaudinių žmo
nių kurie stengiasi tą viską ardy
ti. 4 d. rugpiučio laikytame pa
rapijos susirinkime pamatė patys, 
kad toli gražu prasilenkė su tei
sybe visi gerieji broliukai su savo 
vedėju. Girdavosi, kad viskas 
vedama gerai ir tvarkoje, bet pa
tys prisipažįsta, kad likosi apvilti, 
o dar neviskas toliau ateityj paro-

užimti visi lankydami vakarinį 
mokslainę.

Čionai darbai sumažėjo, neku- 
rios šapos paleido daug darbinin
kų, L. D. S. 14 kp narei gerai vi
siems žinomi A- Kazlais ir J. 
Jančiulis nupirko valgymų daik
tų štorą grosemę ant 86 Nickol 
St., nuo J. ir M. biznierų. Vis
ką stengiasi parduoti pigau kaip 
kitur. Visi broliai pas darbinin
kus pirkite o sučėdysite savo sun
kiai uždirbtus centus.

NAUJOSIOS ANGLUOS L. D. S. 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTBAĮAL

į*irm. — V. J. Kudirka,
37 Franklin St., ' *

Nonvood, 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,

MonteUo, 
Kasos Globėjos —

buvo 
korespondencija, kur aprašyta Šv. 
Cicilijos choro pknikas ir para
šyta, kad piknikas buvo “šla
pias”, buvę naminio slaptai pada
ryto alaus. Dabar prašome at
šaukti, o nesulaukę į 14 diėnų pa
trauksime šmeižikus į teismą. 
Toliau rašoma: “ant minėto pik
niko buvo gerb kun. V. Taškunas, 
klebpnas, ir policija. Tai turime 
užtektinai liudininkų. Taippat 
niekas slaptai nieko nedarė, kaip 
rašo “Darbininkas”.

LIETUVOS LAISVAS PASKOLA
Liepos mėnesio rezultatai ir kas 

- toliaus.
Liepos mėnuo tai atastogų arba 

vakacijų laikas. Dėlto tai ran
dame tariamame mėnesyje dikto- 
ką skaitlių pakolos stočių neparo
džiusių, arba negalėjusių parodyti 
jokio gyvumo, “būtent: Bentley
ville, P., Hoosick Falls, N. Y., 
Kansas City, Homestead, Pa., Mi- 
nersville, Pa., Maspeth, L. I., 
New Haven, Conn., Paterson, N. 
J., Rockford, UI., (jau 3 mėn.) 
Spring Valley, m., St. Charles, 
IU., So Betlehem, Pa., (jau 2 
mėn.), St. Clair, Pa., Sioux,City 
Iowa, Westville, IU. (jau 2 mėn)*,' 
Youngtown, Ohio ir dar viena ki
ta. Tokios didžiulės kolionijos 
kaip Baltimore, Md., Brooklyn, 
N. Y. ir Scranton, Pa. vos po ke
lis šimtus teišgalėjo paskolinti. 
Tečiaus, toU nevisas lietuvių ko- 
lionijas vasaros karštis taip sun
kiai palietė. Daugumas pasko
los stočių jokių vakaeijų nežino ir

Praėjuį liepos mėnesį ypač pa
sižymėjo rezultatais sekančios ko- 
lionijos: t-

Amsterdam, N. Y. (4,600), Bos
ton, Mass. (6,605, Bridgeport, 
Conn. (3,4$0), Chicago, III. (ar
ti 10.000), Cleveland, Ohio (16. 
320), Detroit, Mich. (2,700), 
Elizabeth, N. J. (5,700), Forest, 
City, Pa. (2,000), Lawrence, 
Mass. (3,380), Niagara Falls, N. 
Y. (2,165), New Britain, Conn. 
(2.870), Racina, Wis. (2.290), 
Wilkes Barre, Pa. (3.055), U- 
nion City, Conn. (2.150, Worces- 
ter, Mass. (16,696).

Pastaroji kolionija, atlikusį sa
vo didelę šimtą tūkstantinę kvotą, 
padarė jau apie 10,000 virš kvotos 
ir mano toliaus darbuotis. Wor- 
cesterriečių vardas yra brangina
mas ir bus minimas visoj Lietu
voj. Ačių Worcesterio darbštu
mui ir visos Bostono apskritys 
bent sulig Liepos mėnesio rezul
tatu užėmė pirmą vietą, tarp vi
sų kitų pskolos apskričių. Mė
nesiniai rezultatai apskrityse at
rodo sekančiai:

Bostono apskr. . 
Ney Yorko ” 
Chicago ” 
Waterbury ” 
Cleveland ” ..
Wilkes Barre ” 
Shenadoah ” 
Pittsburgh ” .
Philadelphia ”

Tokiu būdų, liepos mėnesyj 
paskolos darbas pasistūmė 152, 
422 doleriais pirmyn. Rezulta
tas kai dėl liepos mėnesio pusėti
nai geras. Bet gi nuo 1 dienos 
rugpiučio prasideda nauja pasko
lą daryti. Kas nebuvo padaryta 
iki šiolei, — privalo būt padaryta 
šį rudenį. Nei viena paskolos 
stotis neturi moralės teisės laisvės 
paskolos vilkinti. Visos stotis 
privalo su nauja energija sukrusti 
prie darbo. Jei kur paskolos 
stočių darbutojai pavargo, tai 
tokios stotis privalo būt perrink
tos. Paskolos apskričių komitetai 
'turi tai prižadėti Rugpiučio 
mėnesimi pasibaigus atskirų sto- 
čių darbo vaisiai bus viešai pa
skelbti. Ne dėl paragos ar savy- 
meilės pradėjome laisvės paskolos 
darbą! Kada mūs šalis brisda
ma per-vargo jūrės į laimingesnę 
ateitį šaukiasi mūsų paramos, — 
negi galima likti šaltais liudinin
kais ir per pirštus žiūrėti į savo 
priedermes, kurios mums mūsų 
Tėvynė paskyrė. Kaip alkstan
čiam duona, taip Lietuvos Respub- 
likęs skaitlinėms reikalams yra 
brangi ši paskoja. Ne kyla duo
na be mielių, nebujoja valstybė 
be pinigu. Svarbumas paskolos 
suprantama kiekvienam, kas nori 
suprasti. Tečiaus paskutinieji į- 
vykiai Lietuvoje, — visus abejo
jančius ir principalius paskolos 
priešininkus turėjo pertikrinti, 
rusai pripažino mūsų neprigulmy
bę, kada Jenkų užgrobimo pajėgos 
amžinai dingo, kada prie krašto 
valdymo stovi rinktoji Valdžia, 
kifri turi liaudies pasitikėjimą, 
kada galop Lietuvos politinės 
partijos, taigi ir Lietuvos Social
demokratai, sutartinai ir rupesti- 
nai darbuojasi dėl Lietuvos Vals
tybės užlaikymo ir sustiprinimo,
— nebeliko jokio pamato abejo
jimas, šalinimuisi ir ypač prieši
nimuisi bendram Valstybiniam pa
skolos darbui. Lietuvos Misija 
tikiasi, kad bent dabar Amerikos 
letuvių socialitinė sriovė aktyviai 
dėsis prie užbaigimo pradėtojo 
darbo. Trečdalis jau padarytas. 
Sukruskime petys į petį prie pas
kirtų kvotų ir visi 5 milijonai atsi
ras. Tatai vienintėliai tinkama 
forma Amerikiečių, dalyvumo Lie
tuvos Valstybę atstatant.

Darbas pradėtas, o nebaigiama,
— veikiai. Reikia jis galop už
baigti. ' Natūralia paskolos dar
bo galas, — tai atlikimas paskir
tų kvotų. Kvotos nustatytos su
lig apskričių ir apskričių kolioni- 
jų, lietuviško elemento skaitlin- 
gumo. Delei to nesusipratimu 
kilti negali. Yra kolionijų, ku
rios savo kvotas išbaigė, yra ko
lionijų kurios artimai prie užbai
gimo, esama betgi kolonijų ku
rios neteko vilties kada nars nu-, 
statytą kvotą išbaigti ir dėl to 
neteko ūpo ir energijos. Atsi
žvelgdama į tai Lietuvos Misija 
šiuomi pareiškia: visos Lietuvos 
Laisvės Paskolos stotis ir komite
tai, o ypatingai tie iš jų ką liūsta 
dėl kvotos augštumo, po apturiji-

.... 33,619,00
.... 30,465,00 
.... 23,410,00 
.... 17,245,00 
.... 15,965,00
.... 9,990,00 

.. .. 9,160,00 
..... 6,160,00 
. . 2,070,00

Ertra "posėdį ir vispusiškai 
apsvarstyti: 1) Kodėl paskirtoji 
kvota yra perdidėlė, 2) Kokia 
kvota šiai kolionijai yra pakelia
ma, 3) Kas kliudo ir kas ypač 
reikalinga dėl pasekmingo kvo
tos užbaigimo. Atsakymus į pa
žymėtus klausimus, stočių bei ko
mitetų viršininkai malonės neati
dėliojant prisiųsti Lietuvos Misi
jos vardu
kios stoties išsigali nuskirtą kvo
tą įveikti.
kindama šios rūšies pranešimą į 
Lietuvos Misijoą, privalo nuorašu 
(kopiją) to pranešimo pasiusti sa
vo apskričio valdybai. Lietuvos 
Misija išgautų pranešimu padarys 
tinkamas išvadas.
Einant prie pasekmingo paskolos 
vykinimo artimiausianye rudens 
laikotarpyje, šiomi visiems pasko
los stoties privalomai pranešamas 
ir įsakomas: paskolos stočių bei 
Komiteto Valdybos privalo įtemp
ti visas pajėgas 1) kad iki 1 spa
lio š. m. visos kvotos priimtinai 
Lietuvos Misijos nustatytos, arba 
ir tos kvotos, ką atskiros stotis iš 
savo pusės rekomenduos, — būtii 
pilnai užbaigtos; 2) kad visi pasi
žadėję, iki 1 spalio pilnai užsimo
kėtu ir setiktų kolionijoje nei 
vieno dalinai užsimokėjuisio; 3) 
Kad visi pilnai nžsimokėję nelik
tu be bono; 4) Kad visi sumokė
ti paskolos pinigai lig cento būtų 
pasiųsti Lietuvos Misijos ofisan 
nevėliau 1 spalio; Kad visi neaiš
kumai bei skundos būtų išaukšto 
pabaigta.

Kas link tolimesnio paskolos li
kimo po 1 spalio, dėl grąžinimo 
neparduotu bonų ir kitokiu atskai
tų bus pranešta savo keliu vėliau.

Einant paskolos darbui rugpiu- 
čio ir rūgėjo mėnesyje, reikia tu
rėti omenyje dalyką, apie ką jau 
buvo savo laike pranešta: per
kant boną reikės mažmožį primo
kėti. Kadangi nuošimčiai už 
bonus pradėjo augti nuo 1 liepos 
ir kadangi mėnesine dalis nuošim
čio už 50 dol. boną yra 21 centas, 
tai be skriaudos bonu pirkėjo ir 
Lietuvos iždo, nustatoma šiuomi 
primokėjimu tvarką: Už 50 dol. 
boną iki 15 rugpj. reikia primo
kėti 21 centas; už tą patį boną 
nuo 15 rugpj. iki 15 rugsėjo rei
kia primokėti 42 centu;, nuo 15 
rugsėjo iki 2 spalio primokama 
63 centai. Už 100 dol. boną to
je pat tvarkoje primokama dvi
gubai . : 42 centai, 84 centai ir 
$1.26. Už 500 dol. boną primo- 
kėjimas pasididina 5 syk daugiau 
negu už 100 dol. Amerikos Lais
vės bondsai po senovės mainomi 
į Lietuviškus bonus sulig New 
Yorko biržos dienos’ kurso, atlie
kant .lygią aperaciją su primokė- 
jimais.

Jeigu lietuviai išgalėjo atsilai
kyti prieš lenkų spaudimą ir galė
jo -visai nusikratyti lenkiška “O- 
pieka’’, jeigu lietuviai dabar drą
siai reikalauja savi ir nesibijo į- 
sigal ėjusių bolševikų, ar yra tad 
koks rizikas Lietuvai skolinti?

Priešingai, daug rizikuotir- 
neskolondami, nes laisvę

Ne. 
mem 
graičiau prarastumem.

Lietuvos Misija
257 W. 71-st St., 

New York City.

ŽINOKITE.
Laikraščių iš Lietuvos atei

na veik kasdien. Šiomis die
nomis atėjo šrieži numeriai 
“Laisvės”, “Vienybės” ir 

žodžio’ *» Vietiniai 
o kiti i
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Kas būt sakęs, jog pusiau 
nudvėsęs warszawiszkas aras 
taip skaudžiai vilniškį vytį į 
kuprą, džiubtels? Nieks. Ga
besniųjų Lietuvos diplomatų- i 
-politikų iš šios kategorijos ne
išskiriant. O bet-gi tai jau į- 
vyko. O įvyko vien per ne- 
apsižiūrėjimą.

Kas gyvas, ausis pastatęs 
klausės, akis išpėlęs žiūrėjos 
ir laukė pavojaus iš pusės vo
kiečių ar rusų. Į šiuodu prie
šininku atydžiai žiūrėta, jų 
krypsnio iš akių neišleista, — 

i taip, kad reikalui pasitaikius, 
be jokio didelio vargo, jų greit 
ir atsikratyta. Priešingai -su 

į paliokais pasielgta. Juosius 
už artimesniuosius laikyta. 

, Jais daugiausia pasitikėta. 
Manyta, jog jie pats tik ką iš 
po kartuvių pasprukę, kitų be 
jokio reikalo už gerklės ne
tvers. Nepataikinta. Dabar 
jau visiems aišku, kad nei pa
lioko su gryna ranka glamonė
ti neapsimoka.

Pažadinkim viltį, jog nei 
jokis kitas Lietuvos žemių plo
tas Lenkijai atrėžtas nebus, te- 
Čiau šia paskutinia jos epide
mija Lietuvon atnešta priseis 

\ atsirūgti ne kartą. Tik klau
symas laiko, o paliokų legijo- 
nai iš Lietuvos krašto bus iš- 
brukti. Tai vienok jų palikto
ji liga da ilgokai Lietuvos kū- 

i ną purtins.
Kad tai atsikartotų, nei vie- 

l nas lietuvys nenori. Bet vien 
nenoro da negana. Ko reik 
da, tai darbo, energijos visas 
spragas, keliukus į Warsawą 
■užsėti, užarti taip, kad jų dau
giau nei ženklo neliktų.

Senovės graikai ne kartą 
į milijonus persų nuo savo ru- 

- Rėžių atbloškė, o bet-gi tie pa
tys graikai pasirodė tik kris
lais akvvaizdoje gerai nutai- 
kintos Romos kultūros.' Tie 
pats lietuviai kiek kartų tiems 
patiems paliokams kailį kasė 
net plunksnos dulkėjo, o bet
gi po jų jų kultūra susirietė ir 
po šiais dienai da susirietę ai
manuoja. Armija kai viesulą, 
ko smarkiau siaučia, to grei
čiau sprandą nusisuka. Kad 
tai vien iš armijos pusės Lie
tuvai pavojus grasintų! Gana 

“būt kur užsislėpus luktelt kol 
kanuolės kriokia ir tiek. Ant 
nelaimės, armija tai armija, 
Ret warszawiszka kultūra per- 
aeša viską.

Kol kas Lietuvai Berlyno 
nąrkės ir warszawiszka kultū
ra išsitiesti neleidžia. Su mar
gėmis, kai išsižiūri, apsidirb- 
im veikiai; su warszawiszka 
kultūra, kadangi ir tai darbas 
tu sunkus, o procesas da il
gesnis, — pradėti neatidėlio 
am. Laikas dabar. Kas kur, 
i aš, žinoma, pavardžių-vardų 
'eformatorių frontan stoju.

Ko ilgiau gyvenu, to labiau 
nesuprasti pradedu, kokiems 

alams Sakalas-Sakalaitis gi- 
ūniuojasi su“Sakalausku-Sa- 
alavičiumi - Sakalavage?”?.. 
lakals-sakalėlis žinau tai 
rangus kiekvienam lietuviui 
erminas. — Jis yra milijonus 
artų lietuvaičių apdainuotas, 
b balsu Lietuvos miškai, dir- 
onai skamba. Antraip ver- 
us, kas nežino, jog “Lėk Sa- 
alėli” yra tai tikras žemčiū
gas mūsų kompozicijoj. Gi 

_uo yra “ Sakaiauskas-Sakala- 
viČlus-Sakalavage? Kas jo 
T pūkas; gerklužė ir snapas? 

ei aš, nei tamsiausi Lietuvos 
jlke atsakyti negalėtų. Ne
irtą mintis galvužėj žaibuo
sią sakytų Sakalas-Sakalė- 
5, jei jam kas uždainuotų ot 
lug-maž taip: — “Lėk Saka- 

lauskėli”?.. Surauktų kaktą 
kai Japonijos žalis.

Grynai lietuviškųjų pavar
džių eilėje, visokie warszafs- 
kai išperėti “Jevanauskai-Jo- 
navičiai-Jonavage ”, “ Markau
skai'- Morkevičiai - Morkasva- 
ge’l, “Simanauskai-Simanavi- 
Čiai-Simanavage”, “Antanau- 
skai - AntrnavičiAi -• Antana- 
vage”,. “Petrauskai - Petravi- 
čiai-Petravage”, ir taip toliau, 

’ ir iki pačiai Warszawos 
atrodo it mergos vai-

V»

Lietuviai tėvai duoda 
vaikui vardą Jono, Morkaus, 
Antano, Petro. Kunigas kri
kštijant sako, vėl, Jonai, Si

mai, Morkau, Antanai, Petrai, 
— aš tavę krikštiju. Kitaip ne
girdėjau. Iš kur paskui atsi
randa Jonavičius, 
čius, Petravičius, 
čius, — bala žino, 
lio mokslo pretensijų neturiu. 
Žinau tik tiek, jog “vič”, 
“ski”, “o” charekterizuoja 
pavardes kilmės slaviškos. Gi 
lietuviškų pavardžių galūnėse 
jos yra reikalingos tik tiek, 
kiek Pilsudskis Vilniuje. Ar
gi da ne laikas nors bent lie
tuviškiems inteligentams su
prasti tai?..

O ką jau besakyti apie neva 
lietuviškas pavardes tas, ką 
savo nosį riečia ant “o”, kai 
ve “Lopatto”, “Mažeiko”, 
“Skripko”, “Tyllo” ir tam 
panašiai? Nežinau kai kam, o 
man tai jose teisybės yra tik 
tiek, kiek ir anos supaliokin- 
tos lietuvės maldoje — “ja ko- 
bila, jakobila”.

Ne vien galūnės lietuviš
koms pavardėms paliokišką 
kultūrą sudarkė,—ne vieną už 
pat nugaros griebė. Pavyzdžių 
galybės. “Čiurliams”, “Pa- 
čiukanis”, “Palčianis”. Ki
taip sakant, kai kurioms mū
sų neva poniškoms pavardėms 
nei ant žemės, nei danguose 
panašių nėra. Kaipo tokias, 
daug išganingiau būtų, kad 
jas arba “Vanagas” sutarkuo
tų, arb “Perkūnas” nudauž
tų!!!

Ištikrųjų, kai kurios mūsų 
pavardės jau tik liepto galą 
prilipo. Vargiai Vytauto bok
štas atrodo aršiau. Kas, kas, 
o mes Amerikos lietuviai sau 
didžiausią gėdą darom jų lauk 
nevarydami. Kur mūsų liogi
ka? Ar-gi mes norim, kad jau
nas kunigas, gydytojas, advo
katas tą supuvusią paliokišką 
kultūrą ant savo durių, ant 
gero savo vardo valkiotų? Ga
na peržiūrėti jaunų mūsų inte
ligentų pavardes laikraščiuose 
garsinamas! Beabejonės, Su
matros batakai iš šio atžvilgio 
aukščiau už kaikuriuos mūsų 
inteligentus stovi... O ten juos 
nustūmė mūsų nerangumas. 
Niekeno neperspėti, bėgdami 
nuo vilko, ant meškos suklum
pa. Jau ne vieną grynai lie
tuvišką, ir, kai pati Lietuva, 
graži pavardė mus keikia už 
tad, kad jai mes gyvastį be 
jokio reikalo išplėšėm.

“Mainos rūbai margo svie
to”. Taip. Bet pirm to, svie
to supratimas atsimaino. Ką 
sakau? — atsimainyti tur! 
Tol, kol tautiškoje galvoje 
netautiški vėjai audžia, nau
jas rūbas daug negelbės. Kaip 
sykis mūsų galvos tik tokioje 
pozicijoje kol kas atsiranda. 
Tautystės reikalus matom; gi 
juos suprasti, da tik prade
dam. Kaip greit pradėsim su
prasti taip gerai, kaip maty
ti, pozicija bus mūsų. Grei- 
ciau!

Apie Lietuvos Misiją Ame
rikon daug visokių opinijų cir
kuliuoja. Ir kadangi šis klau-. 
symas gal būt labai platus, į jį 
aš vos nevos, tik per klemką. 
dirstelti išdrįstu... Jos pavar
dės!!! Kaip yr’, taip Bet 
neduok Dieve, jei Lietuvos 
boną darkytų toki Šmėkla, kai 
ve “Žilinski”, “Vileiszo”, 
‘ ‘ Žadzeikowski ”! Gi dabar, 
Lietuvos Bonas yra ir paliks 
grynu lietuvystės atėmimo 
simboliumi. Tas daug reiškia 
šiandien, o da daugiau reikš 
laikui bėgant Tik, pagalvo
kim, kokis skirtumas būtų nū
nai, *jei Amerikai kariauti bū
tų padėjęs Kosčiuška, o ne 
“Kosciuszko”, o “Pan Tade- 
usza” būtų parašęs Mickus, o 
ne “Mickiewicz”!

Manę šiurpas kratė, kad nu
girdau, jog Amerikos Vyčiai 
rengia Generolui “Žukaus
kui” aukso kardą. Tik žino
ma ne dėlto, kad jo jis nebū- 
tų vertas ar tam panašiai, o gi 

i tik dėlto, kad tasai kardas, 
mano nuomone, ne tiek gar- Į 
sintų nuopelnus “Žukausko”,

savo

Morkevi- 
Simanavi- 
Prie dide-

kiek varszafską, kultūrą, na 
o nuo tos epidemijos gelbėk 
mūs kraštą Viešpatie dabar ir 
per amžius! Ir tik tada ma
no širdis atatoko, kada išgir-
daug, jog Lietuvos armija va
dovauja ne “Žukauskas”; o 
tik Žiūkas. Didelis skirtumas. 
Jei ŽIŪKAS, aukso kardą ir 
tai kogreičiausiai!

Kaipa nepriklausomos Lie
tuvos piliečiams priseina susi
durti su plačiaja žmonija. 
Dabar-gį: kaip mes žmogų pa
žįstam? Pirmiausiai, jei at- 
menam jo vardą, o‘ ypač pa
vardę. Na ir sakykit man, 
kas do smagumas svetimtau
čiui pažinoti lietuvį su palio
kiška pavarde? Arba, kas do 
malonumas lietuviui neva lie
tuviu būti, <r kreditą lenkams 
duoti? Nei šis nei tas. Žmo
gus tokis man primena masko
lišką “Būvą”, ką liemenį tu
rėjo-arklio, o galvą žmogaus, 
kitaip tariant, — šmėklą”.

Ar jau svetimtaučiai nusi
skundžia, kad Kaune sunku 
lietuviškai pramokti, nes pats 
valdininkai visaip, o ne lie
tuviškai, šneka Gal būt. Bet 
ką-gi jie nabagučiai, darys. 
Viens vedęs maskolę, kits pa-
liokę, trečias vokiety 0 kas jrolę ja lošia.

apsamanojusią bakūžę, bet fr 
kleboniją, raštines, karei viją 
ir galutinai nęt ir pačius įžy
miausius valdininkus... Lai 
supranta tie, ką arčiausiai 
prie Lietuvos vairo-stovi, kad 
jų vardus ir pavardes ateinan
čios gen’tkartės su pasididžia
vimu minės. Palengvinkim 
joms mokslą, istorijos. Ne- 
verskim ant da negimusios 
gentkartės warszawiszkos kul
tūros jungo. Tai propagandai 
kelią kartą ant visados užda- 
rykim.

Ką ir besakyti. Neužilgo to
kie vardai kai ve Smetonų, 
Žiūkų atsidurs kategorijoj 
Washingtonų, Napoleonų. Ir 
dėl to tai kiekvienam tikram 
lietuviui rūpi, kad tieji bran
gūs ateities vardai, kuriuose 
inkvėpimo ieškos sekančios 
kartos, nebūtų susėdėti jokia 
paliokišką kultūra. Jei Jung
tinės Valstijos negailėjo šimto 
milijonų dolerių, kad apdraus
ti savo mokyklų vadovėlius 
nuo germanizmo — kur vokiš
ki vardai šiokią-tokią rolę lo
šė — mes negailėkim tos labai 
labai pigios monetos, — gero 
noro apdrausti savo pavardžių 
galūnes nuo paliokizmo, kuris 
mūsų gyvenime labai įžymią

Va- 
lietuvių 

To dien-

v •

atsakyti pats skaitytojas ir ga
lop pareikšti, kad “Dirva” ir jos 
Stabas tarnauja bolševikams, nes 
kitaip neskleistų belševizmo dva
sios neišmanėlių “Dirvos” skai
tytojų tarpe.

Ramata.

gauti Kauno “Laisvę”, 
“Kariškių Žodį”, “Vieny
bę”, “Tautą”, “Darbiniu- 

, ką” ir k. Uš 50c. gausi 10 
. ekz. Išsirašyk.

Lietuvos laikraščiai pilni 
indomių naujienų. Lietuvos 
laikraščių galima gauti “Dar
bininke”.

SIŲSKITE knygų ir lai
kraščių į Lietuvą saviš
kiams kuodaugiausia. Siųs
kite laiškinės popieros \i

MOKYKLŲ UŽBAIGIMUI VEIKALAI

pažįsta šeimyną, tas žino, jog 
namų žvake yra motina. Va
dinasi, koki moteris, toki na
muose ir kalba. Antraip ver
tus, kaip ne viena diena Lie
tuva laisvę ingijo, taip ne vie
na diena ir sau tinkančias mo
tinas įsigys. Šio brangaus tur
to da turim luktelt. Bet-gi, 
ką atsakysim svetimtaučiams, 
kada išgirsim juos nusiskun- 
džiant, kad lietuviai nei pa
vardžių neturi?.. Ar-gi nebus 
juokų svetimiems, kuomet jie 
sužinos, kad lietuviai savo pa
vardes turi, bet .vengdami “fa- 
miliariškumo” paliokienos pa- 
dalkus uosto?..

Vardų-pavardų reforma, A- 
merikos lietuvius sujudino 
daugiau negu laukta. Geisti
na, kad ir Tėvynės lietuviai 
neatsiliktų. Šios reformos o- 
balsis turėtų pasiekti ne tik

Morkus.

“DIRVA” ir “NAUJIENOS”

Nelaiminga Clevelando “Dirva” 
pati nežino ko griebtis. Vieną 
sykį ji smerkia katalikus.“kleri
kalus” — kunigus, kitą gi sykį 
ji iškelia nezaležninkų bambizus 
ir neva po tautybės priedanga ji 
platina lietuvystę ir “susiprati
mą” žmonėse. Pastaruoju gi 
laiku “Dirvos” redaktorius, ma
tyti jau nebeteko akių šviesos ir 
ėmė platinti net bolševizmą “Dir
vos” skiltyse.

Tad-gi pažvelgiame į “Dirvos” 
skiltis ir pažiūrėkime, kaip nere
gįs jos redaktorius skelbia tą 
bolševizmą.

“Geriausią pavizdį pasauliui 
parodys susipratę darbininkai, ku
rie dabar Rusiją valdo ir kurie 
panaikins visas kares...

Jie pasauliui įves laisvę, kaip 
dabar Rusijoj...

Kada laisvi Rusijos darbininkai 
užkarius pasaulį, tada ant visos 
žemėė bus taika...”

Dabaf aiškiai pasirodo, kokios 
dvasios yra “Dirva” laikraštis ir 
kas už jos stovi. Dėl to tai vi
sai neįstabu, kad į savo skiltis 
deda juodašimtiškus raštus. Ypač 
Clevelande, kur “Dirva” išena, 
žmonėse sėja nesusipratimą ir vi
sokiais būdais trukdo darbuotę 
Lietuvos Laisvės gerovei ir labui.

Žinome ir kitą laikraštį, kurį 
manome esant aršiausiu net už 
pačią “Dirvą.” Bet apsirikome. 
Jo skraistė yra socijalistišku ir 
jis tarnauja socijalistams. 
dinasi “ Naujienos ” 
socijalistų dienraštis,
raščio redakcijos apžvalgoje ran
dame aprašymą, ką Anglijos dar
bininkai mano apie Rusiją. Ge
rai būtų persimainyti mintimis ir 
paklausti, ką “Naujienos” turi 
pasakyti toje pat srityje, ką ir 
“Dirva” skelbia.

“Naujienos” rašo, kad Angli
jos darbininkų delegacija, kuri 
aplankė Rusiją, savo pranešime 
paskelbė vos tik mažą'dalelę tų 
vargų ir skurdų, kurios Rusijos 
žmonės'turi kęsti.

Pirmiausia, jie (faktai) aiškiai 
rodo, kad propagandistai, o bai
siausias skurdas.

Antra, jie (faktai) rodo, kad 
bolševikų valdžia davė žmonėms 
ne laisvę, o priespaudą, 
saudojasi kiekviena nauja 
da labiaus padidinti tą 
paudą.

Mums (“Naujienų” redakci
jai) šitie dalykai senai yra žinomi. 
Bet kada mes peikdavome Rusi
jos tvarką ir boševokų valdžią, 
tai kai kurie žmonės sakydavo, 
kad mes tikime kapitalistų me
lams ir biauriausiai keikdavo mus 
už tai. O štai dabar pasirodo, 
kad mūsų nuomonė buvo visai tei
singa; ją patvirtina Anglijos dar
bininkų atstovai, mačiusieji Rusi
jos sąlygas savo akimiš!”

Taip tai rašo “Naujienos” - sų,- 
cijalistų dienraštis. Bet kuris 
tų dvejų laikraščių turi sveikesnį 
protą ir šviesesnes akis, lengvai

Ir ji- 
proga 
prieš- 
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ii VAIKU TEATRAI”
I ir II dalis.

Tik ką išėjo iš spaudos dvi naudingos teatra
liškos knygutės. Kiekvienoje telpa po 3 pamokinan
čius vaikams veikaliukus. Knygutė 32 pusi, ir par
siduoda po 20 centų.

Užsakymus siųskite tuojaus-šiuo adresu:

S. P. KNEIŽIS,
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

>0K

DETROIT’ MICHIGAN
1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO.

Vienatinis LIETUVIS AGENTAS kuris pristato visioma Lie
tuviams Stubų, Farmų ir Lotų.

Važiuojantiems į Lietuvą išstoroja pasportus ir sąžiniškai 
siunčia J Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 

' atsišaukite pas:

M. CURLANIS,

2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit, Mich,

Gyvenimo vieta: 2441 E. Grand Boulvard
Telefonas MARKET 2910.
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Audėnyčia
f

MŪSŲ KUOPOS — Naugatuek, Conn. — F. Vilkas 
Manchester, N. H. — P. A. Andrajunas . 
Westfield, Mass. — J. Žala
Nashua, N.H. — A. Treinevičius 
Amsterdam, N. Y. — A. S. Kousza

Pirma Lietuvoje
Už kelių mėnesių jau pradės verpti ir austi. Mes audėjai pamatė

me, kad tuojaus yra reikalinga Lietuvoje verpimo ir audimo dirbtuvė. 
Vyrai ir moterys visi kviečiami prie audeklinės statymo. Šerai po $10.00, 
mažiaus kaip 10 šėrų už $100.00 neparduodame.

Klauskite informacijų Centre arba pas mūsų įgaliotinius ar kuopų 
viršininkus:

KELIAUJANTI INGALIOTINIAI:
M. L. Masionis — Naugatuek, Conn. 

„ V. J. Kondrotas — Lowell, Mass.
V. Boreika — Newark, N. J.
J. Šimkonis — Lawrence, Mass.
J. Makola — Nashua, N. H.

DARBAI KŪRINOS MES JAU. ATLIKOME IR ATLIEKAME:
1. Suorganizavome $40,000.00 2-jų mėnesių bėgyje.
2. Sutvertos 8 audėjų kuopos.
3. Daromos sutartys su mašinų kompanijomis.
4. Pasiųstas atstovas į Lietuvę, padaryti sutartį su Lietuvos valdžia, 

kad tuojaus pradėjus darbų.'

218 Tremont St.,

Spring 9537.
PIRMUTINIS 

ir
Seniausias Lietuviškas

UŽDUOS NAMAS 
ARBA HOTfcLIS 

N E W YORKE.
LIETUVIAI, KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis 

pas Geo. J. BARTAšlŲ, agentą, nes jis yra. visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda laivakortes ant visą liniją į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Išmainom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso.
Parupinam išvažiuojantiems pasportus. Pasitinkam žmones ant gelžke- 

iio stočią New Yorke pribuvus iš kitą miestą.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydi

me keleivius ant laivą ir pristatome ją bagažus, žodžiu sakant, pilnai ap
rūpiname kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi į musą viršminštą Agentūrą 
su reikalais. y-___

GEO. J. BARTAŠIUS £V^Wystrect’ -

PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA.
Suteikiu rodau grįžtantiems J Lietuvą, parūpinu pasportus, laivakortes ir 
kaip paralkvieatl gi mitrės iš Lietuvos. Rąžydami visados jdBdte 2c atsm- 
P. lDXOLATN2'>k53 Hudson Avė., Brooklyn, M Y.

--------------------------- .---------------------------------------------- ■--------------- --------
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D A BBIMINKAB

VYČIŲ 17 Kp. NARIAMS.

ANCHOR LINE

Persikėlimo Pranešimas—i

REIKALINGA* DUONOS 
MINKYMO MAŠINA.

Tuoj reikalinga duonai minkyti var
tota maSina. PranešŲ ir diduma. A- 
pie mažiną ir išlygas meldžiu pranešti 
“Darbininko” adresu, o aš iš ten gau
siu.

3-CIOS KLIASOS 
KAINA




