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Ir vėl Vilnius Lenkų už
imtas. Lyg pasityčiodama, 
Lenki) valdžia pareiškia, 
kad nieko bendra neturinti 
su generolo Zeligoskio žy
giu; būk jis Vilnių užėmęs 
priverstas savo kariuome
nės, kuri negalėjusi pakęsti 
atidavimo Vilniaus Lietu
viam; būk prieš darant tą 
žygį jisai formaliai atsista
tydino nuo generolo vietos; 
kad Lenkų valdžia neturin
ti ant jo jurisdikcijos ir ne
galinti jam nieko padaryti, 
ir tam panašiai. Jau čia ir 
be diplomatinių akinių gali
ma aiškiai pastebėti, kad 
Lenkai sulošė nerimtą ir ne
švarią intrygą, kad tik ap- 
dūmus pasaulio akis ir Vil
nių išplėšus iš Lietuvių ran
kų. Ką Tautų Sąjunga pa
darys, sunku įspėti. Bet 
Lenkai nesiskaito su Taikos 
Konferencijos padavady- 

mais, kuomet jie yra Lenki
jai nepalankūs; gi prie to 
dar Tautų Sąjunga elgiasi 
su Lenkais taip lygiai kaip 
silpnadvasis, nepastovus tė
vas su išpaikįtais vaikais, 
kuriem duoda pilną laisvę 
išdykauti ir daryti visokių 
nemalonumų ir blėdies kai
mynam. Tik tuomet išdykę 
vaikai susipranta, kada 
koks drąsuolis, visai neat
sižvelgdamas į jų tėvą, iš
peria jiem gerokai kailį. 
Taip yra porą kartų padarę 
Lietuviai, ir tuoj pasirodė, 
kad tai gėriausia priemonė 
Lenkams suvaldyti. Lenkai 
tik kumščio tebijo ir jį vie
ną tepagerbia.

Tai-gi sustiprinkime Lie
tuvių kumštį. Štai dabar 
kaip tik ir daromas Tautos 
Fondo vajus Lietuvai nuo 
priešų apginti, ir pastaruo
ju momentu prisidėjo nau-

Geras protestas.
PROTESTAI PRIEŠ LEN

KUS.

Lawrence, 
gaut* žinių apie 
limų, utariiake, keletas lietu
vių nubėgo prie tepliorių, pa
dirbdino didžiausį protestų ir 
apdabinę juodu audeklu pa
rengė salę šv. Franciškaus baž
nyčios. Toji didžiulė lenta su 
skaudžiu protesto -tekstu prieš 
neprietelius lenkus ir <įabar 
stovi. Žmonės praeidami skai
to. Šalę to sėdi žmogus ir ima 
žmogių parašus kaipo protestų 
prieš lenkų veidmainybę ir im
perializmų.

Utarninko ryte buvo Vil
niaus intencijai pamaldos ir 
pamokslas, vakare buvo susi
rinkimas šv. Pranciškaus sve
tainėje. Kalbėjo M. Norkūnas, 
J. Norkūnas, F. Zaleskis, kun. 
F. A. Virmauskis ir vienas Vil
niaus rusas. Ypatingai šis pas
tarasis uždegė susirinkusius. 
Jis pasakė kas yra Stanislav 
*’tbovrski ir Pilsudskį Sako 

Broliai Lietuviai! 
tai dabar me- 
ir pasirodyti 
vertais Gedi- 

Juk Gediminas

jas tikslas — Vilniui atva
duoti.
Jeigu kada, 
tas subruzti 
tėvynainiais 
mino sūnų.
Vilnių inkūrė tuom tikslu, 
kad būtų amžina Lietuvos 
sostine. Dabar Lenkas jį 
nuo mūs atima. Ar ir dabar 
būsime šykštūs ir tik kapei
komis Tėvynę vaduosime ? 
Jeigu Lenkai sumeta mili
jonus dolerių, kad mus pa
vergus, ar mes gailėsimės 
kelių šimtų tūkstančių, kad 
nuo jų nelaisvės apsigynus? 
Lietuviai Tėvynėje gina Vil
nių savo krauju, ar mes gai
lėsimės juos sušelpti dole
riu ? Ištiesų, jeigu/ Lietu
viai Amerikiečiai ir čia pa
sirodytų šykštūs Tėvynei 
apginti, tai jie pilnai verti 
to likimo, kurį patys sau per 
nerangumų ir patrijotizmo 
stoką surengs. Nes kuom 
gi bus Lietuva, Vilniaus ne
tekus ? Jis turi vertę ne vien 
kaipo mūsų sostinė ir šven- 
tavietė, bet ir ekonomijos 
žvilgsniu būtinai mum rei
kalingas kaipo prekybos vi
durys ir susisiekimo su sve
timom valstijom punktas. 
Taigi vaduokime senąjį Ge
dimino miestą, kurį net pa
tys Amerikiečiai vadina Lie
tuvos sostine, tuomi lyg nu
rodydami, kad mūsų prie
dermė jis apginti. Subruz- 
kime ir stokime petys į pe
tį Vilnių gelbėti! Atlikime 
tėvynainių priedermę ir 
smarkiai pavarykime vajų 
Lietuvai apginti. Dabar jau 
bus paskutinė pastanga. Jei 
jinai mum pavyks, Lietuva 
liks pilnai nepriklausoma.

Kn. K. Urbonavytius,
T. F. Pirm.

4

metų. Žinųi jį ir jo 9 dvaras 
dėl kurių jis nori būti po len
kų valdžia. Pasmerkė abu iš- 
gamas.f Pasiryžo būti lietuviu. 
Iš gimimo nors nemokus lietu
viškai, tik po prostomu, ir ga
tavas guldyti galvų už Vilnių 
dėl Lietuvos. Nutarta sukvies
ti ant seredos vakaro visų par
tijų atstovus kad sudarius di
delį protestų formoje parodos, 
mass-mitingo ir išnešimo re
zoliucijos. Stengiamasi pa
traukti į dalyvavimų žydus, 
latvius, baltgudžius ir kitus 
-simpatiškus žmones.

Reporteris.

Lietuvis vaikinas, neaukau
jąs Lietuvai, užsipelno palin
kės iš paliolaų legijono.

LENKŲ VALDŽIOS IR KA
RIUOMENĖS PRIGAVIN- 

GI ŽYGIAI.

Vilniaus Evakuacija ir UžgT0-*^})Oui yra miesto komendan
tu. Mūsų kariuomenė ir mili
cija jų žinioje. D-ras Šaulys, 
kaipo Užsienio Ministerijos at
stovas, d-ras Jonynas, kaipo 
vyriausybės įgaliotinis (pasili
ko Vilniuje). Tautų Sųjungos 
Kontrolės Komisija Spalių 9 
dienų iš Suvalkų per Kauną iš
važiavo Vilniun. “Elta.”

Lietuvos Inf. Biuras.

bimas.

Tėvynė pavojuje. Padėkite 
kuo galite, šaukia Lietuvos už
sienio reikalų ministeris Puric
kis. Kas dabar neaukaus Lie
tuvos gynimui, tas ne lietuvis.

Lietuvos lietuviai kraujų lie
ja, gyvastį duoda tėvynės gy
nimui. Ar tu pašykštėsi dole
rių Lietuvos gynimui?

Dabar sužeista šimtai Lietu
vos kareivių. Ar pašykštėsi 
aukų Lietuvos vyriausybei,

Lietuviai Pasiryžę Kovoti Iki 
Paskutinio Kraujo Lašo.

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje yra gavusi Spalių 12 die
ną šiuos kablegramus, išsiųs
tus iš Berlino Spalių 11 dienų, 
būtent nuo Užsienio Reikalų 
Ministerio d-ro Puryckio:

Spalių septintų dienų, Tau
tų Sąjungai tarpininkaujant, 
pasirašyta su lenkais sutartis, 
kuria yra nustatyta demarka
cijos linija. Ši linija supuola 
Suvalkijoj -su gruodžio 8-os 
dienos, o Vilnijoj eina pro Va
rėną, Eisiškius ik Bastumų.

Tautų Sąjungos Komisijai 
išvažiavus Suvalkuosna, len
kai puola didelėmis pajėgomis 
palei Bastūnus ant mūsų ka
riuomenės. Kadangi mūsų re
zervai buvo Suvalkuose, tai 
lenkams V arenų laikant nega- fa/į jį galėtų tuos sužeistus tė- 
lima buvo greitai jų patraukti, yynes gynėjus aprūpinti.
Po dviejų dienų kruvinų kovų 
mūsiškiai turėjo pasitraukti ir 
lenkai inėjo Vilniun, kur ap
skelbė Centralinę Lietuvos 
Valdžią. Lenkų Valdžia sako, 
kad tai padarė maištininkai 
prieš jos norų, bet tos kariuo
menės vadas Dzienkovski skel
bia, kad jis pildo Varšuvos į- 
sakymą. Griežtai protestuoki
te prieš tokį vilingų sutarties 
laužymą ir Tautų Sąjungos 
sprendimo niekinimą. Reika
laukite, kad lenkai iš Vilniaus 
pasitrauktų ir atsakytų už 
daugybę nereikalingų aukų ir 
nuostolių. Išleiskite atsišau
kimų į visus mūsų tautiečius, 
kad kuom kas gali gelbėtų. 
Tėvynė pavojuje.

Purickis.

Be to tų pačių dienų gautos 
yra dvi naujos “Eltos telegra
mos.

Po atkaklios kovos lenkai 
užėmė Spalių 9 dienų ligi 10 
vai. nakties Vilnių. Laiko li-

i nijų Vilkininkai, Senieji Tra
kai, Vaks Kovdenska, Raska- 
zy. Lenkų pajėgų nesudaro 
Rytų Lietuvos gyventojai, 
kaip skelbiama, bet grynai 
lenkų dalis, kaip poznaniečiai, 
galicijonai ir kiti. Jų vadini
mas lietuviais tėra mistifikaci
ja pasaulio akims apdumti. 
Lenkai ateina kaipo bermon
tininkai, jų kariuomenė tai 
dvarponių gvardija su negero- 
lu Zeligovskiu priešaky, kuris 
Vilniuje sudarė naujų valdžių 
su Abromavičium, Bobiškiu 
ir kitais. Reikalauja, kad 
mes apleistume teritorijų ligi 
demarkacijos linijos, kaip ko
kia buvo pirm mūsų puolimo ir 
Vilniaus prtsėje plebiscito ar 
Steigiųmojo Seimo. Nuspręs
ta prieš tuos uzurpatorius gin
klu kovoti. Kūoplačiausia or
ganizuojami partizanai, šau
liai. Įsakoma arklių mobiliza
cija. “Elta.”

Kitoj “Eltos” telegramoj iš 
Spauių 11 dienos sakoma:

Visos ministerijos Spalių 8 
ir 9 dienų ^vakuavo Vilnių. 
Diplomatinis Corp. liko. Eva
kuacija pilnoj tvarkoj. Mū
siškiai mušasi su lenkais arti 
Vilniaus. Kovoja iki paskuti
nio kraujo lašo. Organizuoja
mas raitelių pulkas vardu Gė

ležinis Vilkas. Mūsų Vyriau-i 
sybė prašė anglų, prancūzų ir 
.italų atstovų savo vardu imti 
laikinųjų komandų Vilniuje.

Varšava, spalio 13. — Gen. 
Zeligoskio jėgos eina linkui 
Švenčionių. Pirmų dienų ėji
mo paėmė 100 bolševikų ir 30 
lietuvių. Taip pranešama iš 
Gardino.

• Varšava, spalio 13. — Vil
niaus mieste ir priemiesčiuose 
nėra jokio maisto. Visokie 
valgomieji daiktai išbaigti.

Gen. Zeliguski vartoja nau
jų vėliavų—mėlynos ir baltos 
spalvų.

Tokyo, spalio 13. — Japoni
ja turi išdirbus pienų sulaiky
mui bolševizmo Azijoj. Prie to 
pieno vykinimo kviečianti ki
tas valstybes.

Pine Bluff, Ark. — Išdegė 
dalis miesto, kur negrai gyve
na. Liko 500 negrų be pasto
gės.

Graikijos karaliui Aleksan
drui įkando naminė beždžionė. 
Dėlto karalius apsirgo ir nors 
jam tėra 27 metai, bet yra bai
mės, kad nepagys. «

TĘS DERYBAS.
London, spalio 13. — Lietu

vos atstovybė gavo iš Kauno 
oficialę žinią, kad Lenkijos 
užsienio reikalų ministeris Sa- 
pieha pranešęs Lietuvos vy
riausybei, kad Lenkija sutin
ka pertraukti mūšius ir atnau
jinti derybas Varėnoj.

Lietuva sutiko atnaujinti 
derybas su išlyga, kad lenkų 
jėgos tuoj pasitrauktų iš Vil
niaus ir kad lenkų vyriausybė 
paskelbtų savo atsiaešimų į 
gen. Zelguskį ir lenkininkų 
Abramovičių, taipgi, kad Len
kija neremtų jo ginklais ir a- 
municija.

Lenkijai neoficialiai pra
nešta, kad Lyga Vilniaus pa
grobimų laiko opiu ir laužymu 
Paderewskio prižadų, kuriuos 
jis išreiškė Tautų Lygos Ta
ryboje Paryžiuje. Tuomet Pa
derevskis buvo pareiškęs, kad 
Lietuvos čielvbė bus gerbiama.

Tas klausimas bus svarsto
mas Tautų Lygos Tarybos su
sirinkime spalio 20 d. Bruselio 
mieste.

DELEGATAI SKIRSTOSI.
Ryga-, spalio 13. — Lenkijos 

ir Rusijos taikos delegatai pra
dėjo skirstytis. Kur susirinks 
pabaigti derybas nenuskirta.

Tarnas Naruševičius, dabo
jęs Lietuvos reikalus Rygoj 
rusams ir lenkams besiderint, 
išvažiavo į Kaunu. Jis pasa
kė, kad bolševikai Lietuvų 
kvietė pereitų birželio mėnesį 
susidėti. Bet Lietuva atmetė 
pasiūlimų.

Rugpj. 26 d. lenkai kvietė 
susidėti siūlydami frontų Gar- 
dino-Lydos geležinkelį. Ūž ne- 
sidėjimų Lenkija grūmojo su
siaurinimu rubežiaus iki Focho 
linijos. Lietuva atmetė ir len
kų pasiūlymų susidėti.

Vokietijoj, ’ Hallės mieste, 
eina neprigulmingųjų socija
listų metinis kongresas. Jame 
turės būt išspręsta, ar jungtis 
su trečiuoju internacionalu, 
tai yra Ruisjos bolševikais ar 
ne.

Chinijos mieste Šanchai eina 
gandai, kad Pekine valdžia 
nuversta
—.J" ■1 g—

TAUTŲ LYGA IR VILNIUS.
Paryžius, spalio 13. —Tau

tų Lygos generalis susirinki
mas Įvyks Genevoj, Šveicari
joj lapkričio 15 <L Tame Ly
gos susirinkime dalyvaus 39 
valstybių atstovai po tris ats
tovus nuo kiekvienos. Susirin
kimas tęsis tris savaites. Tas 
susirinkimas parodys vertę 
Lygos su tokia tvarka kokių ji 
dabar turi.

Dabar įvairios Lygos komi
sijos dirba ir taiso Lygos ge- 
neraliam susirinkimui rapor
tus.

Vienas svarbiųjų Lygos rū
pesnių yra Vilniaus klausimas. 
Lenkijos atstovas Paryžiuje 
pakartojo Francijos užsienio 
reikalų ministerijai, kad Len
kijos vyriausybė nerėmusi 
gen. Zeliguskio žygio ant Vil
niaus. Lenkijos atstovas tvir
tina, kad lenkų gen. Zeliguski 
papildęs nepaklusnybę Lenki
jos karo vadovybei.

Francijos premieras Ley- 
gues pranešė apie tai Tautų 
Lygos pirmininkui Bourgeois, 
kuris savo keliu pasiuntė in
strukcijas Lygos misijai tvar
kančiai lenkų-lietuvių reika
lus. Yra spėjimų, kad žings
niai Lygos padaryti ves prie 
tinkamo klausimo išsprendi
mo, nes esųs noras palaikyti 
Lygos autoritetas.

Ignas Paderewski, kurs yra 
atstovu Lygoj nuo Lenkijos, 
pasiuntė į Varšavų telegramų 
pasmerkdaams lenkų žygį ant 
Vilniaus. Girdi svarbiausias 
Lenkijai daiktas tai palaikyti 
Slųskų ir Dancigu.' Girdi ne
įgaliotas žygis prieš Vilnių ga
li sukompromituoti lenkų aspi
racijas.

Antras Lygos rūpesnis yra 
tai Alandų salos, kurias savi- 
nasi ir Švedija ir Finlandija. 
Lygos komisija netrukus vyks 
į tas salas tyrinėti dalyko.

Sumanė dideli žygį.
. MAŠINISTAI PANAIKIN

SIĄ KARUS.
Washington, D. C. — Ame

rikos darbininkai, dirbantieji 
arsenaluose, amunicijos dirb
tuvėse ir laivų statymo dirbtu
vėse rengiasi padaryti pirmų 
praktiškų žingsnį prie nusi
ginklavimo ir karų p*aaiki*i- 
mo. Tie darbininkai yra nsi- 
rišę į Intemational Mackhuste’ 
Association. Narių tari 35$.- 
000. Ji yra trečia didžiausia 
Amerikos darbininkų organi
zacija. Gi po angliakasių ji y- 
ra galingiausia. Tos organi
zacijos prezidentas Johnspn 
sako, kad visų valstybių meta
lo darbininkai, kurie išdirba

• •
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VILNIAUS PAGROBIMAS 
NETEISĖTAS.

Paryžius, spalio 14. — Leon 
Bourgeois Tautų Lygos prezi
dentas, šiandie pasakė Pade- 
rewskiui, kad lenkų okupaci
ja Vilniaus laužo Lygos žygį. 
Reikalavo, kad lenkų valdžia 
griebtus visokių priemonių, 
kad panaikint okupacijų.

Jei Vilnius nebus greitai 
lenkij evakuotas, sakė Bourg
eois Paderewskiui, tai Lyga 
būsianti sušaukta ištirti daly
kus ir klausimas būsiąs labai 
opus.

NEPRIPAŽĮS.
Suv. Valstijų valdžia, kaip 

iš valstybės departamento su
žinota, nepripažįs Lenkų-Ru-' 
sų taikos. Pripažįs tokių tai
kų tik tada, kada jų patvirtins 
tokia Rusijos valdžia, kokia 
bus priimtina valstybės de- 
partmentui.

UŽGINČIJA GANDUS.
Pastaruoju laiku buvo daug 

gandų apie Rusijoj blogų pa
dėti. Skelbta būk esųs didelis 
badas, ęsą daug sukilimų.

Rusijos užsienio reikalų mi
nisteris Čičerin paskelbė, jog 
tie gandai esu melai.

SUSTREIKUOS PANEDĖLĮ.
Anglijos angliakasiai nutarė 

streikuoti panedėlį ir pranešė 
apie tai premjerui Lloyd 
George.

Streikas jau seniau buvo nu
balsuotas ir turėjo prasidėti 
rugsėjo 26 d., bet valdžia pa
siūlė derybas ir streikas buvo 
atidėtas. Derybose nesusitai
kinta ir angliakasių delegatai 
nutarė paskelbti streikų pane
dėlį.

Derybose buvo* išdirbta išly
gos. Jos buvo leista angliaka
siams nubalsuoti. Už priėmi
mų balsų buvo 181.428, prieš 
635.098.

ginklus ir amunicijų turėtų su
sitarti nedaleisti prie karų. 
Būsiu bandoma tokį susitari
mų padaryti.

SUSTREIKAVO.

— Arti
1M.M$
šių ; iiwnau6i»i —n—miffts 
Ūmiom sustreikavo. Jie buvo 
samdomi Ameriooa Can Co. 
Sustreikavo, kad kompanija 
atsisakė pakelti išsilavinu
siems mašinistams algas iki 
$1.00 valandoj.

Paryžiuje sustreikavo »pe- 
ros aktoriai ir muzikantai.
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DETB0IT, MICH.

Susirinkimas.

Spalio 5 d. A. L. B. K. Federa-

įžei, bet lietuviai tai ne lenkai, jie 
.moka suprast jau svetimus dievu*.

VargdienHh.

i
eijos 4 skyriaus susirinkime kilo 
klausimas apie Vileišio organizuo
jama “Valstybini Fondą.” Su
sirinkusieji apgailestavo Vileišio 
žygį, kuris sukėlė iš naujo ginčus 
ir trukdo bonų pardavinėjimą.

Kadangi p. Vileišis turi įgalio
jimą sukelti penkius milijonus do- 

į leriu paskolą ir išrūpinti pripaži- 
; nimą Lietuvos NeprigulmybėS nuo 
Amerikos valdžios, tad susirinki
mas ir pataria p. Vileišiui daugiau 
rūpintis tais reikalais, o ne naują 

: fondą ir sąjungą tvėrimu. Vie
tos lietuviai šelps Lietuvą pirk
dami bonus ir aukodami į Tautos 
Fondą, o p. Vileišio naujiems su
manymas nepritaria.

A. L. R. K. Federacije* 4 
skyriaus raštininkas,

A. Sačikas.

žai į laikraščius, o ypač į “Mote
rą Dirvą.” Dalyvaudavo visuo
met lošimuose. Žodžiu sakant 
ne buvo tokio vakaro ar šaip ko
kios pramogos, kur p-lė A. B. ne
būtą dirbusi pirmose eilėse. Su
prantama, kaipo tokia buvo visą 
pažįstama, mylima ir gerbiama.

Nors giliai slėpė savo išvažiavi
mą, tačiaus artimi draugai ir 
draugės sužinoję surengė vaka
rėlį, kur linkėdami laimingos ke
lionės išlydėjo į tėviškę Lietuvą.

Jos adresas Lietuvoje:
A. Bajoriutė

Ežerokšnės vienkiemis, 
Rokiškio apskričio, 

LITHUANIA.
A. R.

ii South Boston’o utarninkais, 
ils ir subatomis. Leidžia Am. 
t Rymo Katalikų iv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.

DARBAS REIKIA PRA- 
\ DĖTI TUOJ.

Federacijos, Tautos Fondo 
ir šiaip kataliką veikėją suva
žiavime New Yorke spalio 7 d. 
paskirta Lapkritis ir Gruodis 
didžiam vajui Lietuvos val
džios parėmimui. Per tuodu 
mėnesiu nutarta smarkiai pa
varyti auką rinkimą ir visas 
aukas be jokio atidėliojimo 
siąsti Lietuvos vyriausybei.

Kada tas buvo tarta daryti 
ir skirta vajui Lapkritis ir 
Gruodis, tai Vilnius dar buvo 
lietuvią rankose, buvo žinia, 
būk lenkai neisią ant Vilniaus 
ir buvo vilties, kad Tautą Ly
gos misija Suvalkuose veiku
si šį-tą gerojon Lietuvai pusėn 
padarys. Per kelias sekančias 
dienas Lietuvos dalykai di
džiai pasunkėjo, kuodidžiau- 
sįa parama Lietuvos vyriausy
bei reikalinga tuoj, šiandie. 
Mobilizacija visoje Lietuvoje, 
tuoj reikia juos aprėdyti, ap
ginkluoti. Už ginklus, amu
niciją ir visokias karines reik- 
jąęnąs be abejo, tuoj reikia mo- i 
2^' .L&tavoje dabar brangi 
kiekviena minūta.. Lenkas- 
smakas tveria Lietuvai už ger
klės.

Šitaip dalykams stovint, nei 
viena kolonija tenelaukia lap
kričio darbui pradėti. Šauki
te masinius mitingus tuoj ir 
aukaukite šimtines Lietuvos 
gynimui. Tautos Fondo 
riai sujuskite.

Lenkai yra apginkluoti, 
rėdyti ir net valgydinami 
jautą. Lenkai pavirto francū- 
zą bernais. Lietuviai teisingo
je kovoje gali pasitikėti tik sa
vimi. Tode> kiekvienas Ame- 
rikos lietuvis dabar privalo

i

Dabar masiniuose susirinki
muose, kur bus gausios aukos 
renkamos Lietuvos vyriausy
bei, reikia išnešti tam tikras 
rezoliucijas. Tomis rezoliuci
jomis reikia parodyti, kas lau
kia išsisukinėtojus «luo auka- 
vifno Lietuvai dabartinėje bai
sioje kovoje. Reikia išnešti vi
sose kolonijose rezoliucijas rei
kalaujančias, kad Lietuvos 
vyriausybė be tam tikro mo
kesnio neįleistą į Lietuvą tą 
Amerikos liėtuvią, katrie ne
turės Lietuvos bono arba šu
kavimo Lietuvos reikalams pa
liudijimo. '

Tautos Fondas ikšiol išdavi
nėjo aukavimo 'paliudijimus 
atskirais dailiais lapais. Da
bar nuo pereito Tautos Fondo 
Seimo įvesta aukavimo knyge
lės. Kiekvienas aukotojas gaus 
knygelę ir jon bus įtraukiamos 
visos aukos. Tokiu būdu Tau
tos Fondas labai tinkamai už- 
rekorduos visas aukas.
------------------------w-------------

Draugijos, kuopos ir kito
kios organizacijos savo arti
miausiuose susirinkimuose te- 
nutaria aukuoti iš savo iždo 
* * — - n --------------• ■1

Mariušis.
1. LENKŲ OKUPACIJOS 

LIETUVOJE.
Nei viena valstybė, nei vie

na tauta tiek neiškentėjo šio 
baisiojo pasaulinio karo metu, 
kiek iškentėjo Lietuva—tai ga
lima drąsiai pasakyti. Nuo 
pat karo paskelbimo dienos 
Lietuva išlaikė pirmutinį jo 
skaudąjį smūgį—pirmutiniai 
mūšiai tarp rusą ir vokiečią 
prasidėjo Lietuvos teritorijoje 
ir ištisus metus ėjo tie mūšiai 
visa naikindami, žeme ir ug
nimi paversdami—ištisus me
tus Lietuva buvo kruviną bai
sią kovą arena. Paskui prasi
dėjo Vokiečią okupacija—bai
si, žiauri, kieta vokiečią oku
pacija, kuri beveik 4 metus tę
sėsi ir spaudė, slėgė kaip ma
terialiai taip dvasiiilai Lietu
vos visuomenę.

Dar vokiečiams neišsikrau- 
ščius prasidėjo kita dar žiau
resnė, dar baisesnė—bolševiką 
okupacija. Ką nepadarė vo
kiečio žandaras, tą pĄjildė 
raudonarmietis, o lietuvio pe
čiai nuo to nepakeliamo, jun
go vis labiau linko, vis mažė
jo jo parbaigtos jėgos... Bet 
Lietuvos padangę vis nauji 
vargai, vis tamsesni debesiai 
klojo, dengė 
ką legionai ir balandžio 16 d. 
1919 m. užėmė jos sostinę Vil
nią.

Atėję į Lietuvą lenkai pasi
sakė atėję ne užgrobti, bet Lie
tuviams padėti kovot prieš 
bolševikus, nors jau pirmose 
ją atėjimo dienose buvo išli
pinti Vilniuj keli atsišaukimai, 
kurie visai ką kitą sakė. Tai 
buvo džiaugsmo, triumfo šauk- 

įsinas, kad pagalios Lenkams 
nusisekė pagriebti Vilnią, a- 
pie kurį tiek daug ją buvo sva
jota ir sapnuota. Tie atsišau
kimai taip pat aiškiai sakė, 
kad lenkai labai jiems reika
lingą darbą nuveikę jaučiasi, 
kad jie neapsistos Vilniuje, 
kad ją kęįias kur kas toliaus 
veda, nes juk jie niekados ne
sitikėjo, kad mažutė Lietuva 
sugebės ją legionus trukdyti 
eiti prie ją paskirto ir senai 
nužiūrėto tikslo. Vis dėlto 
Lenką politika pakol dar (ke
lias dienas išviso) šiek tiek bu
vo prislėpta, gražiomis entu
ziazmo frazėmis pridengta— 
nors ir tada Lietuviai Lenką 
tiems gražiesiems žodžiams vi
sai netikėjo ir ^puikiai nujau
tė visus lenką norus. Toliau 
lenką laikraščiai labai nedrą
siai pradėjo kalbėti dėl Lietu
vos prie Lenkijos prijungimo, 
atsiminėti istorijos palaikuš 
ir išrodinėti ją naudą Lietu
viams. Bet kada taip nedrą- 
siai«lenką laikraščiai istorijos 
ir meilės himnus giedojo—ją 
legioninkas galando peilį ir 
drąsiai rengės tiesti kelią 
“prie jūros.” Kiek vėliau jau 
drąsiau lenką spauda pradeda 
nagrinėti Lietuvos ir Lenką 
klausimą ir pagalios pasipila 
visa straipsnią, Vilniaus mi
tingą, susirinkimą eilė, kurie 
drąsiai, visai aiškiai pradeda 
eiti prie^ Lietuvos prijungimo. 
Bet lenkai nujautė, kad jie ne
turi nei mažiausios teisės prie 
Lietuvos krašto, matė jau aiš
kiai, kad Lietuva pasilieka vi
sai šalta ją šūkavimams ir vi
sokiems’ žodėjimams ir pama
tę, kad Lietuviai tikrai visai 
nemano apie jokias unijas ir 
federacijas, stvėrės kito įran
kio—jie pradėjo grąsinti. “Jei 
(įkas) jūs gražumu 'nenorit, 
mes jėga paimsim; mes esame 
už jus kariuomene, ginklais 
galingesni, dėlto turi būti mū
są viršus!”—šaukė Lenką lai
kraščiai. “Nenorit gražumu, 
tad štai jums—mes jus į mil
tus sutrinsim, o dėlto būsite 
patys kalti,, nes nenorėjote 
gražumu eiti į mūsą “roją”— 
tai buvo Lenką spaudos tonas.

' Gausią aukuotoje eilės mir
tis laikrašttą skiltyse ir Lie
tuvos lietuviai matys, kaip a- 
—■—<«-*»-« mmk T.iAfcnvft,

sauja, kurią prie pirmos pro-l 
gos lenkai sugniaušią. Toliau j 
Lenkai viešai pasisako, kad jie 
atėję pas savuosius, kad jie ne 
kovos iešką, bet savo teisią, 
imnao 500 metu iie yra į-1

giję Lietuvoje (suprask 
jės). • ,

Savo žodžius Lenkai 
pradėjo gyvenimam vykinti. 
Ginkluotą legioną gaujos vis 
labiau pradėjo veržtis į Lietu
vos gilumą ir vis didesnius plo
tus užiminėti. Nei viena oku
pacija taip brangiai neatsiėjo 
Lietuvai, nei viena gal tiek ne
kalto kraujo nepraiiejo, kaip 
ši paskutinioji mūsą “brolią” 
(kaip jie save patys,vadina) 
—lenką okupacija. Ji perėjo 
visas pirmąsias savo žiaurumu, 
barbariškumu ir savo užkulisi
ne politika. Dėlto, pasisteng
sime kiek galima aTČiau pažin
ti, kaip ir kokiais keliais len
kai ėjo prie savo tikslo, kokio
mis priemonėmis jie stengėsi 
Lietuvą pavergti ir kiek paže
minimo, persekiojimą ir pries
paudos lenką legionais užim- 
tieji kraštai iškentėjo ją oku
pacijos metu.
2. Ko lenkai eina į Lietuvą?

Lenkus traukia Lietuvos 
uostai, jos derlingos žemės ir 
duona, bet gal svarbiausia 
priežastis, delko lenkai taip 
pagalviais veržiasi į Lietuvą 
—tai uostą reikalas. Lietuva 
turi Liepbją, Palangą ir Klai
pėdą, per kur ji visa reikalin
ga gali gauti iš Amerikos, An
glijos ir kitur, Lenkai gi nie
ko neturi. Gavo jie kelią per 
Vokietiją (Gdanską) į jūrą, 
bet keliai svetimose šalyse la
bai slidūs. Štai ką patys len
kai šiuo reikalu savo laikraš
čiuos rašo: Varšuvos dienraš
tis, pasivadinęs save Nepri
klausomąją organu — “Dzien- 
nik Povszechany ” 1919 m. ge
gužio 31 d. numery rašo:

“Etnografinė Lietuva mums 
turi didelės reikšmės. Reikia 
atminti; kad siauras žemės 
ruožtą^, jungiąs mus su Gdan
sku, pasiliks visuomet nelygi
nant vokiečią replėse ir susi
kovę su vokiečiais galėsime la
bai greitai būti nuo' ja atskir
ti. Tai-gi be Gdansko mes e- 
same reikalingi kito uosto.1 
Kalbėtum apie Klaipėdą, bet 
ji—menkas uostas ir stovi taip 
pat arti nuo Prūsą sienos, jog 
vokiečiai ištikus karui, leng
vai galėtą mus atskirti ir nuo 
Klaipėdos. Todėl esame rei
kalingi uosto stovinčio toliau 
į-šiaurę—tasai miestas yra Lie
pojos (mano' pabr.).

Lenkams taip pat labai svar
bu įsigyti Vilnią ir Gardiną, 
nes kaip jie tame pačiame 
“Dziennik Powszechany” 1919 
m. gegužio 25 d. numery rašo 
—“Lenkai be Gdansko, Vil
niaus, Gardino, Lvovo ir be 
tiesioginės sienos su rumunais 
būtą silpnas, nepatvarus ir ne
vaisingas padaras.” «

Lenkai negali išmisti savo 
šalies duona, ar jos turi iš sve
tur prisipirkti, arba tenkintis 
menka dalimi ir skursti. Ke
li Lenką ūkininko margai ne
reikalingi nei aruodo, ją vai
siai sutelpa mažuose bosuose. 
Lietuvą gi pasisavinus nerei
kėtą lenkams duonos svetur 
ieškoti—jos užtektą iš Lietu
vos lauką.

Toliaus lenkus nif&ina Lie
tuvos žemės. Lenkija koloni- i 
ją neturi. Ūkio reformos pa
dalinimas iš didžiažemią beže
miams ją valstybės reikalą ne
patenkina: žemės reikalaujam- ; 
čią yra daugiau negu jos ištek- i 
liaus. Lietuvoje gi yra gero- i 
kai dvarą, kurie nei pusės są- 
vo žemės neaprėpia ir lenkai 
žino, kad nenuskriaudžiant sa
vo poną dvarininką Lietuvoje 
galima būtą duoti žemės ne
vienam tūkstančiui savo* beže- 
mią. Api£ tai lenkai aiškiai i 
nevieną kartą savo Seime ir į- , 
vairiose brošiūrose bei laikraš
čiuose pasirodė. Dvarininkas 
Waukowicz’ius savo knygutėj 
klausia: ko atėjo Lenką karei
viai Lietuvon? ir atsako: gaut 
čia sau žemės. Žinomas Vil
niaus lenkininkas Žmitravičius 
Varšuvos Seime pasakė, kad 
Lenkai atiduodami dvarą že
mes bežemiams nepadarysią 
didelią nuostolią, bet taip Elg
damies Lietuvoje ir Baltgudi-

joje tikrai save nuskriaustą. 
Ir tos dvarą žemės Lietuvoje 
labiausia rūpi jos sulenkėju
siems dvarininkams, kurie pri
sidėję prie Lenkijos apsaugo
tą savo dvarus nuo neišvengia
mos radikalinės žemės refor
mos Lietuvoje.

Daug prie tą lenką norą pri
sideda ir ją dvasininkai,—jei 
Lietuva liktą, tik Lenkijos 
provincija, jos bažnytinė he- 
rarchija būtą prijungta prie 
Varšuvos ir Lietuvos Bažnyčia 
paliktą lenką įtakoje. .
. Lenkams labai brangūs ir 
Cietuvos miškai, nes iš ją tu
rėtą dideliausio pelno šaltinį, 
kuris prie ją suirusio ūkio yra 
reikalingas. Lenkai taip-pat 
nori Lietuvoje paponauti—jie 
nori užimti aukštesnes ir ge
resnes vietas, lietuviams gi*pa- 
likti, kaip seniau, žemę arti 
ir akėti, baudžiavą eiti ir gy
vulėlio vietoj būti, kad lenkai 
vėl pokylius keltą, o Lietuvos 
vargdieniai dėl ją prakaituo
tą. v

Lenką visus norus ir sieki
mus Lietuvoje jau tada numa
tė visas pasaulis. Net prancū
zą spauda, kuri taip lenką pi
nigais užpilta ir taip ją visiems 
“gešeftams” palanki štai ką 
rašo “Le Pavs” birželio 2 d. 
1919 m. “Lenką kariuomenės 
elgesys Vilniuje ir lenką val
džios sudarymas Lietuvos sos
tinėje aiškiai liūdyja kad len
kai, nežiūrint į jįj prieš visą 
pasaulį kartojamus skelbimus 
apie savo draugiškus jausmus 
Lietuvai fštiesą turi tik pagro
bimą norą tam kraštui. Len
ką' spauda nesiliauja kėlusi 
aikštėn tą svarbią reikalą ku
rie būtą lenką Lietuvos pagro
bimo vaisius. 1) Lenką sie
na siektą Baltijos jūrą; 2) Ka
dangi Lietuva rečiau įgyventa, 
kaip Lenką kraštas, būtą ga
lima organizuoti lenką koloni
zacija; 3) Lenką krašte labai 
trūksta žemės, žalios medžia
gos ir medžią, tuo tarpu kaip 
Lietuvoj esą to pakankamai ir 
tuo' būdu lenkams pagrobus 
nebereiktą šią produktą pirkti 
aukštomis kainomis užsieny.”

Štai čia visa lenką politika, 
kaip ant delno išdėstyta,, Bet 
eisime toliau.

3. Lenką dienos Vilniuje.
Lenkai prisidengę laisvės,, 

lygybes, brolybės gražiaisiais 
obalsiais įsibrovė į Lietuvos 
sostinę—Vilnią ir į kitas jos 
teritorijos dalis. Jie sakėsi 
atėję į Lietuvą ją nuo bolševi
ką išvaduoti ir atvadavę duo
sią jos žmonėms laisvai pasi
sakyti, prie ko jie nori prigu
lėti; jie ketino su lietuviais 
tartis “kaip laisvi su laisvais, 
kaip lygūs su Ivgidis,” bet tai 
buvo šydas, dengiantis tikrą 
lenko veidą, tai buvo tik kau
kė, kuri po kelią ją viešpata
vimo dieną nukrito ir aiškiai 
parodė visą veidmainingą, už
kulisinę lenko politiką.

“Lenką kariuomenei užėmus 
Vilnią už kelią dieną mieste 
agitacijos tikslu pasipylė visa, 
vietos lenką palaikoma, mitin
gą ir susirinkimą eilė; jau pir
majam sušauktam mitinge 
(Zuviškią aikštėje) buvo nu
balsuota rezoliucija, kad tūks
tančiai Lietuvos gyventoją (o 
buvo tik iš viso heli šimtai len
ką ir legioninką) prašo Var
šuvos Seimo Lietuvą prijung
ti prie “macierzos.” O kiek 
panašią mitingą ir susirinkimą 
po įvairią profesionalią sąjun
gą ir draugiją vardu buvo su
šaukta ir kiek panašią melo re
zoliuciją buvo siąsta į Varšu
vą!

Visi gatvią kampai buvo nu
lipinti įvairaus didumo ir spal
vos popiergaliais, kur bjau
riausia koliojo ir šmeižė Lie
tuvos visuomenę ir jos vyriau
sybę. Tuoj pasipylė devynios 
galybės atsišaukimą į Lietuvos 
piliečius ir karininkus, kur be
gėdiškiausia kurstė prieš Lie
tuvos valdžią išviliojo dėtis 
prie Lenką “karalystės.” ,

Visa, kas lietuviška, buvo 
žiauriausia persekiojama—mo- 

. kyklos, laikraščiai uždaroma, 
lietuviški bendrabučiai, prie
glaudos apiplėšiama Nebuvo 
nei vienos lietuvią šeimynos, 
pas kurią nebūtą darę kratos 

j (pas nekuriuąs net po kelis

kart). Labai retas lietuvis, 
kad nors kelias savaites nebūt 
kalėjime sėdėjęs, žydus tūks
tančiais smaugė, varė už mies
to, iš kur jie daugiau nebegrįž
davo. Jie netik lietuvius krė
tė, sodino j/kalėjimą, ir viso
kiais būdais persekiojo—jie 
juos plėšė, kartais paskutinį 
kąsnį duonos atimdami, pas
kutinį rūbą nnvilkdami. Len
kai visa' iš ją ėmė, netik di
desnius daiktus ir pinigus, bet 
batams valyti šepečius ir pa
našius menkniekius (faktą 
daugybė). Jei- kas drįsdavo 
pasipriešinti, ar vaikas sąvirk- 
ti, legioninkas tuęj revolverį 
atkišdavo. Vilniaus kalėjimai 
tapo prikimšti jiems “pavojin
gais elementais,” o tas jiems 
pavojingas, kas save lietuviu 
jautė, kas lietuviškai kalbėjo.

Kad aiškiau būtą galima įsi
vaizdinti, kaip lenkai elgės su 
lietuviais Vilniuje, čia paduo
siu keletą iš tūkstančią faktą: 
* ‘ Nepriklausomoji Lietuva ’ ’ 
gegužio 8 d. rašo: “Suėmė gat
vėje Joną Šleževičią (5 vai. 
dieną). Nors jis parodė visus 
asmens dokumentus, vis dėlto 
jį uždarė į areštą ir pralaikę 
visą parą paleido, nieko nepa
sakę, kam visa tai buvo pada
ryta. Valgyti nedavė per visą 
parą—nei kruopos. Kiti po 3- 
4 dienas alksta badu ir aptinę 
laukia savo liūdno galo.”

“7 d. gegužio 8 vai. vakare 
suėmė pil. Vilktoirją Česlavie- 
nę-Liandsbergienę, nuvedė į 
kazermes už šv. Petro Anta
kalnyje. Nors ji rodė savo pas- 
portą, vis dėlto suėmėjai tvir
tino, būk ji Burbaitė komunis
tė. Nuvedė į cirkulą Užupyje 
-^ten visi paliudijo, jog ji

—jie pradėjo juos pamažu už
dengti. (“Aušrą,” “Nepri
klausomąją Lietuvą” ir ki
tus), ją redaktorius . bausti 
(“Nepriklausomos Lietuvos,” 
“Glos Litwy”irkitą).

Visa, kas lietuviška, buvo 
žiauriausia persekiojama, vi
sas tautinis Vilniaus lietuvią 
darbas užsmaugtas—net Mok
slo Draugijos suvažiavimą tu
rėjo Kaunan perkelti. Visoki 
lietuvią susirinkimai, pasikal
bėjimai. buvo griežčiausia per
sekiojami, net nekalčiausio tu
rinio vakarėliai buvo drau
džiami ir baudžiami, jei ją ren
gėjai nelaikė reikalingu lenką

valdžiai apie tai pranešti. Iš 
lietuvišką įstaigą liko tik po
no Biržiškos vedama mišri 
gimnazija, nors jos mokiniai .į 
negalėjo ramiai gatve pereiti 
neužkabinti lenką legioninką, 
ar miesto užsiundytą žulikėlią. 
Kaip vieną kartą gimnazijos 
vedėjas p. Biržiška surengė ne
pranešęs lenką valdžiai vai
kams vakarėlį, mat už tai bu
vo nubaustas. Lietuvis nebu
vo ne tik piliečiu laikomas, bet 
kaip tik ir kada tik galima 
persekiojamas, žeminamas, 
niekinamas. Tai lenką “ro
jus” Vilniuje, bet pažiūrėkim, 
kaip jie elgėsi provincijoje.

X .....................

EINA TALKON.
Cambridge, Mass.—šios ko

lonijos bruzdelninkai,. sujudin
ti žiniomis iš Lietuvos, tuoj 
stoja darban. Šaukia susirin
kimą nedėlioj spalio 17 d. tuoj 
po sumos bažnytinėj salėj.. 
Kalbės apielinkią veikėjai.

Providence, R. I.
spalio 17 d. vakare įvyks pra
kalbos Lietuvos rėmimo reika
lais. Prakalbos įvyks būsian
čioje lietuvią bažnyčioje.

So. Boston, Mass. — Ketver
ge spalio 21 d. Tautos Fondo 
11 skyriaus šaukiamas masinis 
susirinkimas Lietuvos rėmimo 
reikalais.

Eikite į šias prakalbas kuo- 
skaitlingiausia. Vieni kitus ra- 

Liansbergienė.\ Vis dėlto" ne- ginkite prie didesniij auką Lie- 
— - - - tuvos gynimui.paleido ir vėl nusivedė atgal į 

šv. Petrą į štabą. Tenai laikė 
šaltyje kieme ligi 4| vai. nak
ties.”

“7-V 1 vai. nakties 8 karei
viai krėtė pilietį J. Smuolį. 
Paėmė aukso laikrodėlį su auk
so grandine, 12 šaukštuką ir 
100 rub. pinigais. Smudį su
ėmę išvedė. Išgazdino vai
kus.”

“Tą pačią naktį 3 vai. krėtė 
pilietės Elksnienes butą Porto 
gat. 5 kareiviai. Vienas ją na
mą savininkas (lenkas) antras 
sakės esąs kunigaikštis. Orde
rio vieton atkišo revolverį. Pa
ėmė anklodę, pagalvius, 200 
rub. ostais, sulaužė spintąrr ir 
tt. ir tt., panašią faktą galima 
visą knygą prirašyti.

Išsikrauščius Lietuvos vy
riausybei iš Vilniaus daug* dar 
Lietuvią pasiliks įvairiose vie
tose, iš kurią net paskiau atė
jusieji bolševikai ją nepraša
lino; lenkai užimdami visas 
pelningesnes vietas likusius 
lietuvius visus išmetė (“Auš
ra” Nr. 3), net kunigą “die
vobaimingi 'lenkai nepasigailė
jo—tuoj atėję keturis ją su
areštavo, du uždarė į kalėji
mą, o du, visai nežinia, kur 
padėjo (“Aušra” N 3).

Apsidirbę lenkai su atskiro
mis Vilniaus šeimynomis grie
bėsi prie įstaigą. Nesant fab
riko “Vilija” vedėjui namieje, 
lenką Likvidacinės Komisijos 
nariai surašė visą fabriko tur
tą ir .uždėjo antspaudus ant 
sandėlią. Viena diena vėliau 
(liepos 8 d.) lenką valdžia su
stabdė fabrike darbus, išvai
kė darbininkus, o fabriko me
džiagą 183,000 rub. vertės išsi
vežė. Fabriką paliko po ant
spaudais, kad ja niekas nedrįs
tą judinti (“Nepriklausomoji 
Lietuva”).

Lenkai neaplenkė net lietu
vią prieglaudą, bendrabučią, 
ligonbučią. Legioninkai su ve
žimais vežė palikti^ Šelpimo 
Komiteto bendrabučiams ir 
prieglaudoms maisto likučius, 
o jei kas iš tarną drįso tam pa
sipriešinti—sumuštas, • suspar
dytas palikdavo (Ir toki fak
tai ne vienoj vietoj pasitaikė). 
Lenkai negalėdami pakęsti už- 
silikusios lietuvią , ligoninės 
Vilniuje, išvaikė iš jos visus, 
kas tik drįso save lietuviu pa
vadinti, o juos riitis pamainė 
lenkišku personalu.

Lenkai dar Liepos mėn. (jie 
pats atėjo balandžio mėn.*) į- 
vedė karo eenzūrą lietuvią lai
kraščiai išeidavo balti; ištiso
mis skiltimis. Bet to dar maža

P-lė A. BAJORIŲTB
L. D. S. ir kitų organizacijų narė, 
smarki visuomenės dirvoje veikėja rūg
te jo 9 d. išvažiavo į Lietuvą.

BALTIMORE, MD.

Išlestuvės.

Rugsėjo 9 d. išvažiavo Lietuvon 
begalo veikli lietuvią kataliką 
dirvoje darbininkė p-lė Anestazija 
Bajoriutė, kuri per 13 m. čion 
darbavosi. Nebuvo tokio vaka
ro bei pramogos, kur A B. nebūtu 
ėmusį dalyvumą. 1914 m. palie
tė nffisą kolioniją skaudi bedarbė. 
Daug vargdienią atsirado keblu
me padėjime. Tapo sutverta Šv. 
Vincento de Paulio labdarybės 
draugija šelpti vargdienius. P- 
lė A. Bajoriutė griebėsi smarkiai 
rinkti aukas ir šluostyti vargdie- 
niaihs-našlaičiams ašaras. P-lė 
A. B. suorganizavo moterą sąjun
gos kuopą ir padarė ją veikliau
sią kuopą mūsą kolionijoj. Nors 
gana daug kliūčią turėjo, vienok 
vienais tik 1918 metais tos kuo
pos narės sudėjo T. F. $543. Pas
kui paėmė vairą centro pirminin
kės Moterą Sąjungos ir pasek
mingai vedė.
^Pradėjus organizuotis L. D. S. 

p-lė A Bajoriutė stojo pirmon ei
lėn kalbinti naujus narius, pla
tinti spaudą ir dirbo kaipo rašti
ninkė kuopoje. Užliepsnojo ka- 
ro ptaras tėvynę SntvftJ & J
Fondo okyn,. Benami tavo 
taąr»>.^m«taį titrui » T{1 į, k
tau. bflįm rentoj »nk« ky, vM ptata, tado. Jie tave ir 
p-18 A. B. vMdo. tavo ^riut į,

Atsirado reikalas sutverti 
donojo Kryžiaus skyrią. Čia p- 
lė A B. sunaudojo visą savo liuo- 
są laiką raštininkaudama, drabu
žius ir kitokius daiktus rinkdama 
dėl tėvynės . kovotoją. Buvo 2 
metus didžiulės 13 kp. S. L-R. 
A raštininkė. Rašynėjo nem>-

WESTFIELD, MASS.

Pavyko.

Lietuvią parapijos fėrai prasi
dėjo sahatoj 9 d. spalio ir baigsis 
subatoj 16 d. spalio. Nedalioj 
10 d. chorai (didžiąją ir mažąją) 
sujungtomis spėkomis surengė pa
rapijos. naudai vakarą su daino
mis ir teatrėliais. Pavyko gerai. 
Publikos buvo pilna salė, kad ne
buvo kur nei stovėt, kiti turėjo iš 
lauko per duris žiūrėti. Chorai 
užduotį išpildė kaip reikia. Pa
žymėtina merginą darbštumas, čia 
jos vyrus “subytina” dainavime 
bei lošime. Tikrai gražiai lošė 
vyrą roles, o viena net žydo rolę 
labai puikiai nulošė ir publiką pri
juokino. Iš lošimėlią labiausia 
tiko publikai “Misterija,” neku- 
rie net susigraudino.

Tą pat vakarą Dr. Puskunigis 
pasakė gražią prakalbą, apie Lie
tuvos padėtį. Grojo ir benas. 
Vakarą vedė gerb. kun K. Vasys 
(Vasiliauskas). Po programų pub
lika turėjo progą pažaist fėrą ba
lalaikomis. Vakaras pavyko.

Kam-kam, o lenkams neAlež-
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L D. S. REIKALAI.
PROTOKOLAS

Lietuvių Darbininkų Sąjungos, 
Chicagos Apskričio.

L. D. S. Chicagos Apskričio su
sirinkimas buvo ned. rugsėjo 26 
d:, 1920 m. Dievo Apveizdos pa- i 
rapijos svetainėje, Union Avė. ir 1 

*? 18 gatvės. Pirm. Aleks. Kren- 1 
čius atidarė susirinkimą su mal
da. Protokolas ir pereito susi
rinkimo perskaitytas ir priimtas. 1 
Delegatai buvo susirinkime:

20 kp. M. Mureika.
25 kp. V. Jodelis, A. Stulgins- 

kas, A. Petrulis, M. Zizas.
29 kp. J. A. Globis.
38 kp. J. MOrelėnaa, M. Sun

kelis.
49 kp. Aleks. Krenčius, A. Bis- 

lis.
57 kp. Aleks. Šrupža, R. Na- 

nartonis.
60 kp. J. Ramanauskas.

Raportai
Pirm, paaiškino, kad telegramą 

pasiuntė buvusiam seimui Ra
portas komisijos rengimo vakarų 
L. D. S. Chicagos Apskr. Paaiš
kino, kad svetainė gauna Dievo 
apveizdos parap. Jeigu vakaras 
bus rengiamas su programų, sve
tainę galės gauti gavėnios laike. 
Rengiant balių negalimą, gauti 
anksčiau, kaip po velykų. Buvo 
naujas sumanymas, kad paimti 
svetainę dėl dviejų vakarų gavė
nios laike surengti su programų, 
o po velykų balių. Po apkalbė
jimui leista balsavimui. Nubal
savo svetainę paimti dėl dviejų 
vakarų. Darbas pavestas komi
sijai.

- Raportas komisijos rengimo 
maršrutų L. D. S. Chicagos apskr. 
kuopose. Pirm, paaiškino, kad 
maršrutas galima rengti, nes sve
tainėse parapijų bazarai pasibai
gė. Po apkalbėjimu, nutarta

4 rengti maršrutai. Kalbėtojų kvies
ti kun. Vilimą. Pavesta komisi
jai surasti kalbėtojus ir tvarkyti 
maršrutą prie esamosios komisi
jos darinkta dų nauji nariai, V. 
Godelis ir M. Stankelis.

Svetaines gauti ir pranešti vi
suomenei, palikta kuopų valdy
boms. Raportai* iš kuopų kas 
link laikymo Susirinkimų paga 
naujo sumanymo laikyti vieloje 
vietoje, ar kaip buvo palikta po 
visas kuopas. 29 kp. kad būtų 
vienoje vietoje. 38,49, 57, ir 6(1 
kuopos palikti po senovei. Ki
tos kuopos nepranešė. Palikta 
sekančiam susirinkimui.

Nauji sumanymai: Pirm. Al. 
Krenčius paaiškino, kad neku- 
rioms kuopoms prisiuntė iš cent
ro laiškus, kad pagamintu iš sa
vo kuopos veikimo istoriją ir pa
siųstų centrui patalpinimui į LDS 
Kalendorių. Taipgi rinkti apgar- 
sinifnai iš biznierių į L. D. S. Ka
lendorių ateinantiems , meatms. 
Lika pavesta valdybai susižinoti 
su centru ar ir apskričio istorijos 
bus priimamos. Jeigu taip, kad 
apskričio valdyba pagamintu to- 

’ kią. r '
Sekantis susirinkimas įvyks, 

spalio 31 d. Šv. Jurgio parap. sve-' 
tainęje, ant Auburn Avė., ir 33 
gatvės. Susirinkimą uždarė pirm. 
Aleks. Krenčius su malda.

Pirm. Aleks. Krenčius, 
Rašt. M. Zizas.

to suvažiavimo. • Tad ir mes reng- 
kimės.

L- D. S. Conn. apskr.
Pirm. P. J. Ttrtoraitis 

rašt. B. Mičiunenė.

WATEBBURY, CONN.
Spalio 10, vakare lietuvių par. 

salėje buvo L. D. S. vietinės kuo
pos prakalbos ir paskaitos. Kal
bėjo ir skaitė paskaitą vietinis 
kun. J. Bakšys, temoje: “Teisin
gas turtų padalinimas ir abelnas 
darbininkų klausimas.”

Publikos prisirinko vidutiniškai 
gal būtu ir daugiau prisirinkę, jei 
būtu buvusi žemesnė įžanga. Prie 
durų buvo veltui dalinama darbi
ninkiška literatūra, bet gaila kad 
maža jos turtta,nes daugumas ne
gavo. Būtų geistina, kad kitą 
kartą daugiau' literatūros "pasirū
pintu, kad visiems užtektu, tuomet 
nebūtų jokio neužsiganėdinimo 
žmonėse.

Atviras laiškas

/

<4

J.

PRANEŠIMAI
LDS Conn. Apskričio kuopoms.

L. D. S. Conn. Apskričio extra 
suvažiavimas įvyks 31 d. spalio 
1920, Ansonia, Conn. Visos 
L. D. S. Conn Apskričio kuopos 
malonėsite rinkti delegatus į virš 
minėtų suvažiavimą. Broliai ir 
sesers darbininkai, ir darbininkės! 
Šis extra suvažiavimas yra šaukia
mas, dėl mūsų naudos ir organiza
cijos gerovės. Šiame suvažiavi
me galėsime rimtai apsvarstyti 
L. D. S. Seimo nutarimus ir pra
dėti vykinti tuos nutarimus gyve- 
nitui Kuopų raštininkai, kurie 
dar uepridavėte tikietų apskričiui, 
teiksitės prisiųsti, nes ir taip jau 
tęsiasi puo gegužės mėn. 1920.

Tad gi L. D. S. Conn. apskričio 
kp. prie darbo- Lai šis suvažia
vimas būna pažangiausias, pavyz
dingiausias. Visos kuopos turėtu 
būti atstovaujamos, nes ir priežo
dis sako: “Kur vienybė ten ga
lybė.” Kaip girdėt Ansoniečiai 
darbininkai smarkiai rengiasi prie

Misijos atsišaukime iš 4 Spa
lio įvardytame: ar jau pasko
la baigiama! Sapienti sat! ' 

Baigdamas atsakymų p. Uo
siui negaliu nepaliesti komiš
kosios pusės jo straipsnio. Jis, 
ten teikia Lietuvos Valdžiai 
“Dovanojimų,” kad ši atsiun
tė Amerikon Misijų su Jonu 
Vileišiu priešakyje, tai reiškia 
Lietuvos Valdžiai <4nepasiti- 
kėjimo,” kada ji neatšaukia 
savo pasiuntinybės dėl p. Ūo- 
sio ir jo vienminčių užsispyri
mo ir užsigeidimo. Labai iš- 

; mintingai p. Ubsis pasielgė, 
“dovanodamas,” nes juk iš 
tikro Lietuvos Valdžia negalė
jo žinoti ar jos Misija pataikys 
p. Uosiui patikti, ar ne. Bet 
p. Uosio nepasitikėjimas Lie
tuvos Valdžiai jau negali būt 
pripažintas išmintingu.

Ar gi galima savo’ partijin.es 
užgaidas kad ir labai svarbias 
pastatyti aųgščiau Valstybės 
reikalų!

Tačiau, kada p. Uosis taip 
drąsiai rėžia savo Valdžiai ne
pasitikėjimų, sakydamas maž
daug taip: “Lietuvos Valdžia

snomenei tatai svarbu žinoti. 
Jei “Tautos Fondas” ir jo 
skyrius renka aukas, kaipo 
srovinės organizacijos, kontro
liuojamos tik savo partijos, bet 
jeigu tas pats fondas renka au
kas visos Lietuvos vardu, ar
ba jo skyrius renka “Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus” vardu 
tai jau ir plati visuomenė turi 
teisę kontroliuoti, o Lietuvos 
Atstovybė net ir privalo inte
resuotis, kad aukos nueitų tik
rai tam, kieno vardu buvo ren
kamos. Tai-gi ne apie užmig
dymų Tautos Fondo ir ne apie 
“dezorganizavimų katalikų 
veikimo” turėtų p. Uosis kal
bėti ir Lietuvos Misijai prikai
šioti, bet apie savo paties ir 
savo vienminčių aiškesnę tak- : 
tiku.

Būtų veltui to laukti, nes p. 
Uosis, kaipo savo partijos vy
tis,’ be mielaširdystės atakuo
ja visus, kas tik ne su juę ir 
ne už jį. Lietuvos Misija užė
mė ypatingų, nesusirisdama su 
partijomis, pozicijų. Dėl to ji 
ir nemiela partijų vadams. Uo
sis nusiskundžia kad Lietuvos 
Misija “nepągerbia,” “nepri
pažįsta,” “gražiai nepaprašo,” 
“dezorganizuoja” ir tt., to ne
girdėjo, nematė kad Lietuvos 
Misijos nariai lankė visas re
dakcijas, kaikurias įstaigas ir 
susirinkimus kur buvo prašo
mi. Stengėsi sušvelninti aš
trius partijinius ginčius įsivy
ravusius spaudoje ir įskiepyti 
sutartino veikimo būtinumą. 
To viso p. Uosis nenorėjo ma
tyti, ir dabar pagautas parti
nio karščio imasi agitacijos, 
kuri rubežiuojasi tiesiog su be- ■ 
gėdyste: Uosis tvirtina kad 
Lietuvos Misijos nariams pa
skola nerūpi, kad paskolos 
darbas jiems tik priedanga, 
kad Misija “nenuilstamai sie
kia savo partijinių tikslų: su
daryti tvirtą socialistų bloką 
su laisvamaniais ir pakrikdyti 
katalikų veikimą.” Dėl to p. 
Uosis ragina paskolos darbuo
tojus—nebekviesti Misijos na
rių, ypač Vileišio ir Žadekio su 
prakalbomis.

Iš to kįla klapsimas, kas bus 
su paskola, kas ja rūpinsis! 
Čia Uosis užreiškia: “paskolą 
patys (Kas! ir kiek!) vary
sim.” Leistina p. Uosio už
klausti. Ar ne per vėlai pra
dėjote gerą darbą! Senai rei
kėjo taip padaryti, vietoje pri
metinėti Lietuvos Misijai pa
skolos užsitęsima kaltę. Gal 
paskola todėl ir užsitęsė, kad 
p. Uosis perilgai “politikieria- 
vo!”

Kaip ten nebūtų, bet kad p. 
Uosis prikiša Misijai, kad ji 
“nesistengusi gražiai (!) su
naudoti katalikų pajėgas Lie
tuvos bonų pardavinėjimui ir 
kariuomenės rėmimui,” tai ne- 
noroms prisimena, kad *13 
geg. š. m., Lietuvos Karinė Mi
sija kreipėsi į Lietuvos Raud. 
Kr. Rėmėjų draugijų prašyda
ma parūpinti 30 kareiviškų 
apsitaisymo komplektų ar bent 
dalį jų. Atsakymas skamba 
sekančiai: “20 geg., 1920 m.— 
Laiškų Tamstų rašytų 13 geg. 
gavome ir šiuomi pranešame, 
kad galutinų Tamstos prašy
mui atsakymų duosime kiek 
vėliau. Tamasonis, sekreto
rius.” Tas atsakymas negau
tas iki šiai dienai. Ima abe
jonė kad tas pats neatsitiktų 
su p. Uos i 9 pasižadėjimu pa
skolos reikale.

Yra dar kitas klausimas p. 
Uosio iškeltas: kokios partijos 
laikosi Lietuvos Misija in cor- 
pore! (Apie atskirus narius 
savylaike gana buvo rašyta). 
Lietuvos Misijų atsiuntė Lie
tuvos Valstybė, tad ji ir lai
kosi “Valstybinės partijos,” 
jei be žodžio “partija” nega
lima apseiti. • Taip, Lietuvos 
Misija turi savo “partijinius” 
tikslus, tik jie netokie, kaip 
p. Uosis sau įsivaizdina ir gal 
būti jie tokie, kokiems jis sim- _ ____>-

Gal tokiam Misijos nusista
tymui ir nepritaria p. Uosis, 
bet ar nepritaria tam Lietuvių 
visuomenė, tad didelis klausi
mas..

Į visus p. Uosio sugalvotus 
prikišimus Lietuvos Misi jai, 
bešalis skaitytojas gali rasti

susižinojimo su katalikų vy-Į 
riausiomis organizacijomis iri 
be jų pritarimo. L. Misija turi 
žinoti, kad norėdama katali
kiškos visuomenės pritarimo* 
negalėjo taip elgtis. Ir to-Val- 
stybinio fondo gimimas prasi
dėjo nenatūraliai. Ne galva 
pirmiausia pasirodė—ne cent
ras, o kita kūno dalis—sky
rius, tvertas Nėwarke prieš 
Centro įsteigimų. Pasimatė, 
kad jis gims negyvėliu. Todėl 
į gimdytuves—centro steigi
mų, .kaip ♦girdėjome buvo 
kviečiami daktarai, advokatai 
ir kunigai. Bet kunigų juk 
nereikia, jei kūdikis gema ne
gyvas. Todėl kunigai nevyko 
į to Valstybinio fondo centro 
tvėrimų. ♦

Lietuvos Misijos nariai pa
gal užimamas vietas turėtų bū-<
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ti valstybiniai žmonės ir turė
tų žinoti, kad jie amerikie
čiams komandavoti ir įsakymų 
davinėti negali, o pasekmingai 
vykinti kokį sumanymų tik ta
da gali, kada gaus pritarimą, 

, kurių norės

PATARIMAS.
Ši bendrovė, kurios biznis gerai ir plačiai išdirbtas 
ir išgarsintas ne tik tarp lietuvių bet ir tarp ameri
kiečių po visų Massachusetts valstijų. Ši korporaci
ja, turi jau kelis skyrius nekuriuose miestuose, ku
rie plačiai darbuojasi'tarp lietuvių ir svetimtaučių, 
o- ypač Sėtuvių naudai, tai yra,

VINCENT A. JENKINS, INC.
Real Estate& Mortgages

Ši korporacija tapo neseniai inkorporuota ant $100.-. 
000.00, kurios šėrai parsiduoda po

’ $25.00.
Patariama lietuviams šia proga pasinaudoti pakol 
šėrų yra, užsirašykite kiek tik galite, nes tik pa
skirta suma šėrų bus parduodama publikai.

Siųsdami pinigus iškirpkite šių aplikacijų ir siųskite 
šiuo adresu:

VINCENT A. JENKINS, INC.
' 395 Broadway, So. Boston, Mass.

<♦

Gerb. “Darbininko” 
Redakcijai, 

242 W. Broadttay, 
So. Boston, Mass.

(Atsakymas p. Uosiui) 
Gerbiamas Redaktoriau: 

-Bešališkumo delei, meldžiu 
duoti vietelę Tamstos redaguo
jamam laikraštyje kelioms ma
no pastaboms sąrišyje su p. 
Josio straipsniu “Paojų ir ne- 
aimių 
“D-ke” 
metų.

Kada 
autorius kalba apie Lietuvos 
vargus—nelaimes, apie lenkų 
užpuolimus,—jo kalba prakilni 
ir teisinga. Bet kaip tik tas 
pats autorius prieina prie 
“Tautos fondo” reikalų, arba 
sulig išsireiškimo Kun. Švagž- 
džio—prie “katalikų pajėgų ir 
jų dolerių,” jo veidas ūmai 
mainosi: iš bešalio patrioto be
lieka siauras ir piktas partiza
nas.

p. Uosis, kaipo partijos žmo
gus, visaį teisingai yra susi
rūpinęs “Tautos fondo” liki
mu kuris yra nedaugiau kaip 
Amerikos lietuvių krikščionių- 
demokratų, arba kaip čia va
dinama “katalikų-” partijos 
kasa. Jis nujaučia ir gal būt 
noriai klysta, kad projektuo- 
jamasai, “Amerikos Lietuvių 
Valstybinis fondas” sumažins 
ineigas “Tautos fondo.’’ Bet 
nor sir taip atsitiktų, pinigi
nė pašalpa Lietuvai, kuri be- 
abejo rūpi p. Uosiui, delei to 
sumažėti negali ir nesumažės. 
Bereikalo tad p. Uosis nori pa
statyti savo partijos interesų 
augščiau bendro—valstybinio 
reikalo ir įtikrinti visuomenę 
būk esama antraip: t. y. kad 
“Valstybinis Fondas” esųs 
partinis, o “Tautos Fondas” 
girdi esųs bendrai-lietuviškas. 
Faktai patįs už savę geriau pa
sako dabar, dar aiškiau pasa
kys ateityje.

Kada p. Uosis sako: “p. Vi
leišis ir visa laisvamanių ple
jada pasiryžo žūt-būt “Tautos 
Fondų” užmigdyt},”—jo siel
vartas suprantamas. Bet te
gu nusiramina p. Uosis: nei 
Lietuvos Misija visa, nei gerb. 
Vileišis atskirai niekados ne
norėjo ir nenori “nemiegančių 
migdyti.” Niekas nemano 
taipgi užginčyti, kad Tautos 
Fondas daug padarė dėl Lietu
vos “pirmuosius ledus politi
koje pralaužti, arba kada rei
kėjo Lietuvos vardų išgarsin- 
ti pasąuliui.” Bet sykiu su 
tuo, kas neaišku, kad “Tau
tos Fondas” dabar nėra šelpi
mo įrankiu visų Amer. lietu
vių, nėra visos Lietuvos para
mos šaltinis, bet yra įrankis 
vienos, rasi iŠ didžiausios, grio
vęs čia Amerikoje ir pašalpos 
šaltiniu tik jos vienminčiams 
Lietuvoje. Tokiu būdu “Tau
tos Fondas” ir jo skyrius: 
“Liet. Raudonojo Kryžiaus 
Rėmėjai” nešioja visas ypaty-

,tik tik nuostabu kad lyg ne- 
norima to prisipažinti, kad vi- * r 1

sūkury, ’ ’ tilpusiame 
Nr. 113 iš Spalio 2, š.

tariamojo straipsnio

bes partijinės organizacijos,
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atsiuntė nepatinkamų mums vadų tų srovių, kurių norės 
Misijų. Laukėme kad atšauks, talkos. Lietuvos bonų platini

mas nei keno nebuvo kvestijo- 
nuojamas. Visi tikėjome ir ti
kime, kad L. Misija ingaliota 
tų darbą varyti ir tą darbą uo
liai rėmėme ir remiame. Gi vi
sokie kiti L. Misijos sumany
mai, kuriems L. Misija nori 
katalikų pasitikėjimo ir rėmi
mo privalo iš pradžios gauti 
sutikimą didžiųjų katalikų or
ganizacijų ir katalikų veikėjų. 
Galima būtų pakloti daug fak
tų rodančiii L. Misijos netikusi 
nusistatymą, kurį maj. Žadei- 
kis bando apginti.

Apsivylėme. Dabar lieka 
mums niekuo nebepasitikėti” 
—vėl klausimas gimsta: kodėl 
p. Uosis vartoja žodį “mums,” 
o ne “ man! ’ ’ Matomai, p. Uo
sis su kuo tai yra susitaręs. 
Bet ir drąsiam esant, reikia gi 
apsižiūrėti ar kam ta drąsa im
ponuoja! Menkas įspūdis iš p. 
Uosio “nepasitikėjimo,” kada 
federuotų organizacijų atstos 
vai, susirinkę Washington, D. 
C., 17 rugsėjo, štai ką be kit
ko per Lietuvos Atstovybę pa
reiškė savo Valdžiai: “tvirtai 
pasižadame be jokios atodairos 
palaikyti Lietuvos Valdžią ir 
jos atstovus. ” Seka trijų įtek
mingų kunigų parašai ir trijų 
svietiškių. ,

Po to kas čia parašyta p. Uo
siui priseina pykti ne tik ant 
Lietuvos Valdžios, ne tik ant 
Lietuvos Misijos, bet ir ant A- 
merikos lietuvių federuotų or
ganizacijų atstovų. Ar nepri- 
seis tik kada p. Uosiui pačiam 
su savim susipykti!

Maj. P. žadeikis, 
Lietuvos Misijos Narys,

5 Spalio, 1920. 
New York.

Redakcijos prierašas. Savo 
atsakyme Uosiui majoras Ža- 
deikis gina Valstybinį Fondą, 
ir L. Misijos nusistatymų. Į
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PETRAS DEKSNIS
Drūčiausias ant svieto iš lietu
vių, dabar pradės rodyti savo ga
lybę ir budinti musų brolius iš 
sunkaus miego. Petras Deksnis 
sako, kad jeigu kas padarys iš 
lietuvių taip kaip jis, tai tas ap- 
laikys didelę dovaną. Kreipian
tis prie jo per laiškus, adresuo
kite:

Petras Deksnis,
P. O. Box 338, Windsor, Ct.

IĮ 
Valstybinį Fondų katalikai 
žiūrėjo ir žiūrės, kaipo į nely- 1
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Vilniuj IR JO SKYRIAI
Panevėžyj
* Šiauliuos

Raseiniuos
Liepojuj

Klaipėdoj 
Marijampolėj 

Virbalyje 
kuogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per sa
vo AGENTŪRĄ NEWARKE. Kol žemas auk
sino kursas, dėk pinigus L. P. P. Bankan. Ten 
gausi

7 nuoš. padėjus 2 metams
5 ” ”1 ”
3 ” ” neapribotam laikui.

. Apsisaugojimui nuo nelaimių kelionėje į Lietuvų, 
pasidėk savo skatikų į Lietuvos valstybinį bankų. 
Parvažiavęs, rasi pinigus. Su reikalais kreipiatės: 
M. NARJAUSKĄS, 747 Broad St, Newark, N. J.

▼

CUNARD LINE

S. S. SAXONIA
' IŠPLAUKS

SPALIO 30 DIENA, 1920
TIESIAI I

HAMBURGĄ
Kambarių rata $180.00 su dadėliu $5.00 karės taksų.

TREČIOS KLASOS RATA $125.00 
SU DADELIU $5.00 KAREŠ TAKSŲ. 

Kreipkitės prie artimiausio Cunard agento.

IŠSIRAŠYKITE LAIKRAŠČIŲ IŠ LIETUVOS. 
“Darbininke” galima gauti laikraščių iš Lietuvos. Už 

50c. (galima stampėmis) gausi 10 ekz., už dolerį — 20 
ekz, x o
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AB TAMSTOS ŽINOTE, KAD 
Jtfrpnklin Jfrairings Jlattk 

of the city of BosUn 
Park Sfuan

Perviršis Padėlių
$1,400,000. $21,000,000

yra savitarpinė Banka.
X TAS VBA SAVZr/EFZVl BAJTBAf Tai yra karponMija aMr- 
•to laje rtniMnl^faaoiUų sataapyMi ptaiąą Ir *

BVTAUPTTŲ PIKLGŲ ir padMą tiktais gaH batl 
tikrintose atsOtose salig valstijoe nuotiuroe.

pBlOlfAIS 1TMU tlKIVnrV tartom mokam perviršis oždarbla 
Kiekvienas (Meris proflto kas šeši mėnesiai yra užrašomas padėlią 
vardu, tiktai Mskynm malas nuošimtis, kuris laikomas .apsaugos nuo 
nuesteHo. *

SUTIBS lt Mm mtaOBu bankus veikia be uuostoUo padMams. 
ATFMK ARBA 8IŲSK PITflGVB PADBJIMtl < MtnactuftU

Savitarpini Taupymo Banką.

PILNAS SAUGUMAS
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KUR

GERIAU?!
✓

Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pinigus 
ant padėlio 4VI#
Ir dar reikia išlaikyti pinigus pilnai šešius mė
nesius kad gavus pilnų nuošimtį.
Ar savo banke gauti už padėtus pinigus ant pa
dėlio J

6%
Ir kur mokama už kiekvienų mėnesį nuo die

nos padėjimo.
Tas reiškia kad galite išimti pinigus kada tik 
norite ir nepražudydami nuošimčio nei už vienų 
mėnesį.
Pinigus ant padėlio galima padėti ypatiškai 
arba per laiškus.

DIREKTORIAI:

Ad. Kalasnnas, 
Providence, R. L

J. TrainavHtu,

CENTRAMS 
BENBRAS 
LIETUVIŲ
BANKAS

Prezidentai

JUOZAPAS 
KAVALIAUSKAS

DIREKTORIAI:

S. Kndzma, 
Naahua, N. EL

Centras: s
82-34 CBOSS STBEET, BOSTON, MASS.

Skyrius:
366 BROADWAY, SOŪTH BOSTON, MASS.

rius:

partijin.es


8 DARBININKAS
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PIRMOS KLESOS

Visą darbą gvarantuojame

2S4 Eightlb Avė.,

DETROIT' MICHIGAN

M. OURLANIS

Apie L. Vyčių 18 kp. 
vakarą pavėlavote. Gavome iš 
kito mūsų korespondento.

Ieškau savo brolio Kazimiero An- 
čiuno, sesuo Jieva Vaičiulėnas, kaipo 
nesulaukdama per karo metus nei jo
kios žinios tai prašau atsiliepti jeigu 
esate gyvi per š| mano antrašą: 
LITHVASIA, Biržų apskr., Podbir- 
žės vai., Gerkiikių kaimas, Jieva Vai
čiulėnas.

DANTISTAI

Dr. Klimo prakalba Lietuvių sve 
tainėje.

Ieškau savo dėdžių—Juozo, Petro ir 
Gabrijelių Šarką, paeina iš Vilniaus 
rėd., Alytaus apskričio, Alovės par., 
Pavartėnų kaimo. Turiu svarbių ži
nių iš Lietuvos nuo tamstų brolio Mi- 
kolo sunaus Bronislovo šarkos. Malo
nėsite atsiliept patys ar kas apie juos 
žinotų lai praneša sekančiu antrašu: 

VYTAUTAS ŠARKUS,
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Ieškau savo pusbrolio Jurgio Stra- 
šunskio, paeina iš Vilniaus rėd., Tra
kų apskr., Žiežmarių par., Blodviškės 
kaimo. Pirmiau gyveno So. Bostone, 
paskui išvažiavo Shenandoah, Pa. ar 
kur kitur. Dabar nežinau kur jis y- 
ra. Prašau jo paties atsiliepti ar ži
nančių pranešt.

ZIGMAS STRASUNSKAS, 
194 Athen St, So. Boston, Mass.

MUZIKOS MOKYKLA
D. L. K. Vytauto Beno ir Orkestros 

muzikališkoje mokykloje mokinama 
ant visokių instrumentų. Kambarys 
atdaras panedėliais, šeredomis ir pėt- 
nyčiomis.

Mokytojas A. GRU BIS,
339 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Vietos L. R. Kryžiaus skyrius 
pasiuntė Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui Kaune 9500 auksinų.

P. M. B. (Duąuesne, Pa.)— 
Netinka. Netalpinsime. Rašy- 
nėkite iš darbininkų judėjimo.

Ten Buvęs, Montreal, Can. 
— Apie L. Vyčių 33 kp. vaka- 
rą gavome iš kito mūsų kores
pondento. Tamista pavėlavo
te.

Korespondentei, Cambridge, 
'Mass.

Dantys ištraukiami ir pripildomi 
visai be skausmo, su geriausiais 
pfietalsais, su .nauju išradimu.

Ieškau brolio Antano Malakausko, 
paeina iš Kauno rėd., Kretingos apskr., 
Kulių vai., Kumžaičių kaimo. Mel
džiu jo paties atsišaukti arba kas ži
note, pranešti šiuo adresu:

PETRAS MALAKAUSKIS,
37 N. Union St, Easton, Pa.

469 BROADVAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

(Prie Dorchester St.)

Prašau Amerikos lietuvaičių ir lie
tuvių susirašinėti su manimi. Kariš
kių gyvenimas gan vienodas ir todėl 
kiekvienas laiškas bus man malonus. 
Prašau neatsakyti mano prašyme. 
Prašau atsiųsti knygų ir laikraščių, 
o aš jų gavęs dalinsiuos su draugais 
kareiviais, Lietuvos neprigulmybės gy
nėjais.
LITRU ARIA. 3 pist. D. L. K. Vytau
to pulko, Atsargos kuopa, A. Čepulis.

Ieškau brolių Juliaus ir Simono Ka
šėtų, Vilniaus rėd., Trakų pav., Ka
šėtų kaimo. Aš, sesuo Regina Kašė- 
čiutė, po vyru Kamandulienė. Julius 
yra tamsių plaukų, juodai raudonos, 
odos, rudos akys ir ant nosies turi 
randų kuris eina skersai. Girdėjau 
kad jau vedęs antru kartu. Jo balsas 
yra plonas. Simonas turi vidutinius 
spalvuotus plaukus, rudų akių, sto
ra kalba. Meldžiu pranešt kas apie 
juos žino kur gyvena arba lai patys 
atsišaukia. Turiu svarbų reikalą iš 
Lietuvos. Kas pirmiausia praneš, 
gaus ger ąatlyginimą.

REGINA KAMANDULIENĖ, 
20 Faxon St.,_______ Montello, Mass.

Spalio 12, pobažnytinėje svetai
nėje atsibuvo VII Blaiv. kuopos 
prakalbos. Kalbėjo kun. P. Da- 
niunas ir kun. Pr. Juškaitis. Pir
mas kalbėjo apie Blaivybę, o ant
ras apie Lietuvos padėjimą.

Žmonių buvo daug. Puikius 
įspūdžius kiekvienas išsinešė. Prie 
kuopos prisirašė apie 12 naujų 
narių.

F
RENCH LINp

Transatlantiąue |j 
Compagnie Generole 

TIESIOG Į HAMBURGĄ 
Specialis išvažiavimas.

Twin Screw S. S. KAROLINE, 
Subatoj, Spalio 23, 1920- 

Kambariai ir trečios klesos pa
rankamai dabar gaunami kom
panijos ofise: 19 Statė St., New 
York.

Nedėlioj,. spalio 17 d. 2 vai. po 
pietų Įvyks svarbus Šv. Jono E v. 
Pašalpos Dr-jos susirinkimas. Šia
me susirinkime turėsime apkalbė
ti daug svarbių reikalų, o ypač 
apie apvaikšeiojimą 10 metų, su
kaktuvių.

Tad kviečiame visus narius at
eiti Į šį susirinkimą. Apvaikš- 
eiojimas bus lapkričio 7 d.

Valdyba.

Spalio 10 d., 2 vai. pa pietų bu
vę »» rengtos prakalbos, Lietuvių. 
Pūiešių Kliubo. Žmeaių eusi- 
■ake nedaug. Kalbėję Mass. 
valstijos kongresmenas •. H. 
Tinkham apie Suv. Valstijų isto
riją, nurodydamas plačiai praei
ties laikus ir tt. Patarė tapti 
šios šalies piliečiais ir dalyvauti 
rinkimuose. Aišku, kad medžio
ja balsus republikonų partijai. 
Antras kalbėjo YMCA sekreto
rius P. Gallery. Ragino lankyti 
vakarines mokyklas. Buvo rodo
mi judomi paveikslai Kiekvie
nas gavo už dyką Suv. Valstijų 
konstituciją.

Aš Petras Kaliunas paeinu iš Varė
nos miesto, Trakų apskr., Vilniaus 
rėd., ieškau Petro Rutkevičiaus ir Da- 
micelės Rutkevičienės, kurie taip-pat 
paeina iš Varėnos miesto, Trakų ap., 
Vilniaus rėd.; Amerikoj pirmiau gy
veno' Detroit, Mich., o dabar nežinau 
kur. Turiu svarbių reikalų iš Lietu
vos. Laiškų gavau nuo jo motinos. 
Jeigu kas žino ar jie patys teatsiliepia 
ant šio antrašo:

PETRAS KALIUNAS, 
1103 IVashington St, Norvood, Mass.

HARTFORD, CONN.
Jaunimui

Lietuvios Vyčių 6 kuopos susi
rinkimas įvyks 17 d. spalio* tuoj 
po Sumos, parapijos svetainėj.

Visi nariai ir narės malonėkite 
atsilankyti ir po naują narį atsi
vesti.

Spalio 17-tą. yra rengiamas 
puikus vakaras naudai šv. Ka
zimiero Akademijos. Pamar- 
ginimų bus užtektinai. Bus 
statomas juokingas veikalėlis 
“Vienuolio Disputą su Rabi
nu.” Taigi visus kviečiame 
atsilankyti ir paklausyti kaip 
disputuos Vienuolis su žydų 
Rabinu. Turime gražų būrelį 
mergaičių pasirengusių pui
kiai pašokti. So. Bostoso at
sižymėję solistai išpildys dalį 
programo prisidėdami su dai
nelėmis. Dainuos p-lė S. Mo
tiejūnaitė, p-ni Karbauskienė, 
p-lė A. Dusevičiutė ir J. Mar
kūnas.

Gerb. kun. Švagždys iš Mon
tello taip-pat dalyvaus tame 
vakare.

Bus ir daugiau kurių čia ne
paminėjome. *

Atsilankydami ant viršmi- 
nėto vakaro paremsite vieną iš 
naudingiausių lietuvių įstaigų 
— Šv. Kazimiero Akademiją ir 
taip-pat praleisite laiką sma
giai ir linksmai.

Nuoširdžiai užkviečiame vi
sus.

Spalio 24 d. bažnytiniai svetai
nėj įvyks L. Vyčių N. A. Apskr. 
suvažiavimas. Vietinė 18 L. Vy
čių kuopa tikisi susilaukti daug 
svečių iš visų Naujos Anglijos 
kolionijų. Pasibaigus apskričio 
sesijoms, prasidės pramoga su į- 
vairiu programų. Bus sulošta- 
net tris komedijos “Daina be ga
lo,“’ ”Trįs Mylimos,” ir “Žy
das pas Fotografą.”

Labdaringos draugijos po glo
ba Motinos Sopulingos susirinki
mas atsibus 18 dieną spalio po 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
ir narės malonėkite atsilankyti, 
nes šis susirinkimas bus svarbus, 
kas link pirkimo ūkės ir namo 
našlaičiams. Taigi nepamirškite 
ir naujų narių atsivesti s, 

P. Mankus pirm.

Ieškau dėdžių Jono ir Petro Aukšta- > 
lų ir pusbrolio Andriaus Pužo; jie pa
eina iš Vilniaus rėd., Trakų ap., Val
kininkų par., Vargužių sod. Girdėjau 
kad Jonas Aukštaitis ir Andrius Pu
žą gyvena IVaterbury, Conn., o Petras i 
Aukštaitis Brooklyn, N.' Y. Meldžiu 
atsišaukti, arba žinančių pranešti se
kančiu adresu:

MISS EVA SINKEVIČIŪTĖ, 
1008 VVashington St., Norwood, Mass.

Netikėta pramoga.
Spalio 17 d. pobažnytinėje sve

tainėje atsibus Šv. Vardo Dr-jos 
vakaras. Bus vaidinta puikus 
veikalas “Migla.” Lošėjai bus 
gabiausi Cambridge’o vyčiai. A- 
part to bus daugelis įvairių pa- 
marginimų, eilių, kalbų dainų ir tt.

Ateikite visi, o nebūsite apvilti. 
Įžanga bus suaugusiems 25c., o 
mažiems 10c. Visas pelnas eis 
padengimo lėšų už Šv. Vardo Dr. 
vėliavą. Užkviečia visus,

Rengėjai.

IEŠKOME AGENTŲ.
Mes turime plačiai iš

dirbtą biznį ir įkorpo- 
ravimas šio biznio pri
verčia ieškoti agentų 
pardavinėti mūsų Šerus 
publikai.*

Agentams mokėsime 
gerą nuošimtį, kurie no
rėtų užsimti pardavinė
jime šios korporacijos 
šėrų. Dėl platesnių in
formacijų rašykite: 
,V. A. JENKLNS, INO.

395 Broadway, 
South Boston, Mass.




