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Krikščionys darbininkai Ma
nykitės! Spieskitės į vieninte
lę darbo žmonių organizaciją 
Amerikoje—Lietuviu DarU 
rinkę Sąjungą.

29,264 auksinų 
Geležiniam Vilkui.

parodo ką gali
Cambridge, Mass. spal. 17.— 

Tuoj po sumos bažnytinėj salėj 
buvo Federacijos skyriaus su
šauktas susirinkimas. Kalbė
jo M. Norkūnas nesenai sugrį
žęs iš "Lietuvos, Tarnas Šeimis, 
P. Gudas ir pagalios gerb. 
kun. K. Urbonavičius So. Bos
tono lietuvių klebonas. Buvo 
išaiškinta Lietuvos sunki par 
dėtis ir reikalas teikti greitą 
pagelbą Lietuvos vyriausybei. 
Buvo prisiminta apie įsteigimą 
Lietuvoje Geležinio Vilko rai
telių pulko. Tai tam Geleži
niam Vilkui susirinkusieji su
dėjo $454.43.

Stambesnieji aukotojai: 
Mateušas Norbutas ___$5.0.00
Juozas Bartkus............30.00
Antanas Vaisiauskas .... .20.00 
Juozas Šakalis....... .
Kun. Pr. Juškaitis . 
Zigmas Tamošiūnas 
Vladas Jakas.........
Juozas Povilaitis .. 
Viktoras Cetkauskas *11 i i-r. V

PRAŠO ANGLIJOS 
PARAMOS.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV.

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis. 
Metams $400
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS” * 
242-244 W. Broadvay, 

South Boston, Mass.

KAINA 4 CENTAI -

Lenkai numeta kaukę.
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.10.00 

.10.00 
10.00

e ........... 10.00
Simonas Kavolius ..........10.00
Jonas Tamošauskas ... .10.00 
Petras Rudavičius......... 10.00
Ona Rainiutė ..................10.00
Kazys Venckus.............. 10.00
Motiejus Žemaitukas ... .10.00 
Stasys Krištakonis......... 10.00
Magdė Kevalaitienė ... .10.00 
Antanas Vitkauskas ... .10.00 
Ona Bugailiukė ..............10.00
Alena Adomaitienė ..........7.00
Jonas Rudaitis ................. 5.00
Juozas Smilgis .................5.00
Pranas Janiūnas ..............5.00
Vincas Širka.....................5.00
Domininkas Labanauskas 5.00 
Jonas Varnelis _____    .5.00
Petras Kisielis .,.............. 5.00
Juozas K. Naujalis......... 5.00
Teklė Zakaičiukė ..............5.00
Stasys Luinis..................5.00

... .5.00 

...5.00 
..5.00 
..5.00 

.. 5.00 
..5.00

Antanas Savickas... 
Kazys Jankūnas .... 
Jieva Patembergienė 
Feliksas Kiburis ... 
Juozas Norkūnas ... 
Franciška Sutkienė .

Pinigus'pasiuntė gerb. kun. 
P. Juškaitis kablegramu. Par 
darė 29.264 auksinų.

Visų kolonijų lietuviai su- 
juskite įtaisyti šarvus Geleži
niam Vilkui. Apkaustykim ir 
pakaustytom jį Vilniui vaduo
ti. Pilkime aukas, kad Lietu
ves vyriausybė netik Geležinį 
Vilką apkaariyių, bet kad ga
lėtų įsitaisyti Perkūno artileri
ją ir Erelio oro laivyną.

LIETUVOS ATSTOVYBES AME
RIKOJE ATSIŠAUKIMAS.

Spalio 9 dieną ir par naktį iki 
spalio 10 į Lietuvos sostinę Vil
niun po atkalios kovos su mūsą 
kariomenę įsiveržė lenką dvarpo
nių gvardija, generolo Zelikowsk’ 
io vedama. Lenką valdžia skel
bia pasauliui, būk tat padaręs 

' Zelikowski’s be žinios ir pritari
mo lenką valdžios ir vien tik spi
riamas lenkų -ir lietuvią kareivių, 
kurie pareiną iš Vilniaus, Lydos 
ir Gardino apskričių, o tuo tarpu 
pačiame Vilniuje lenką kariuome
nės vadas Dzienkovski skelbiasi, 
kad jis pildąs lenką valdžios įsa
kymą, o patįs kareiviai tai. visai 
ne Rytą IAetuvos gyventojai, bet 

. poznaniečiai arba galicijonai, ii 
tefe-iu liko sutverti lygiai kaip tat 1

darę yra bolševikai, baltarusių ir 
lenkų, ar lietuvių pulkai.

Tat viskas daroma, kad pasau
liui įtikinti, būk tai šie kareiviai, 
kaipo Lietuvos gyventojai, sukilę 
yra prieš Lietuvos Valdžia ir rei
kalauja, kad Vilnius, Lyda ir Gar
dinas prigulėtų Lenkijai- Tai 
yra melas, kursai šiandien kiek
vienam aiškus, nes ir patsai Vil
niaus užpuolimas buvo padarytas 
sutartinai su centrale Lenkų ka
riuomenės vadovybe, su žinia 
Lietuvos išgamos Pilsudskio. Jau 
buvo pirmiaus pranešta, jog Tau
tos Sąjungos kontrolės komisija 
buvo nustačiusi karo paliaubas ir 
sustabdžiusi tarp lenkų ir lietuvių 
mūšius nuo spalio 6 dienos 10 v. 
iš ryto, o spalio 6 dieną 6 vai. va
kare lenkai, nepaisydami nė pa
darytosios su mumis sutarties, nė 
Tautų Sąjungos įsakymo, pradėjo 
užpulti visu frontu mūsų kariuo
menę apie Varėną ir Bekšus, ir 
tokiu būdų sulaikė mūsų kariuo
menę apie Varėną, užėmė gelž- 
kelio stotį, o spalio 7 dieną lenkų 
kariomenė pradėjo antpuolius a- 
pie Bastūnus (gelžkelio stotis, 
kuris eina nuo Vilniaus ant Ly
dos) ir Lietuviai negalėjo ati
traukti savo rezervų nuo Varėnos, 
ir nė dalios kokios kariuomenės 
nuvežti geležinkelių nuo Varėnos 
Vilniaus link, nes lenkai buvo už
ėmę Varėnos gežkelio stotį. Iš 
to yra aišku, jog Zeligowsikio 
maršavimas ant Vilniaus buvo pa
remtas ir kitomis lenkų kariuome
nės dalimis ir šiandien tebėra re
miamas.

Lietuviai yra išmušę vokiečius 
bermontininkus ir nėra jokios a- 
bėjonės, jog jie išmuš prigaulingai 
įsiveržusius ir lenkų dvarininkų 
atvestus Lietuvon poznanieeiūS, 
galicijonus ir kitus lenkus, kurie 
yra kaip kokia džiuma užgriuvu
si ant Lietuvos. Lietuvoje mū
sų žmonės jau yra nusprendę iki 
paskutiniosios kovoti ginklu prieš 
tuos uzurpatorius, organizuoti par
tizaną būrius ir Šaulius, ir vilin
gas melu prisimetęs priešas bus iš 
Lietuvos išvytas. Lietuvos žmo
nėms ištiko didis ir garbingas dar
bas, bet tam darbui privalo padė
ti ir Amerikos lietuviai. Dėki
tės, broliai ir sesutės, prie tos ko
vos, kuomi tik galite padėti, o 
ypač Amerikos doleriu.

Savo valdžios skatinamas, žino
mi kviečiu visus, prie kokią kas 
tik •rfaaiaaeijų neprifulttą, d<- 
tia visa save energija prie Lietu
ves iw priečo-leake išvadaviase, 
prie jea apginiau. Tegul visos 
paakolee stotįe, visos Amerikos 
Lietuvią Rymo-Kataliką Federa
cijos, abieją Susivienyjimą, Tary
bą, Fondą, Liet. Socialistą Sąjun-t

L,etnT” P’hecl” S"“*08 streiką ir reikalavimus, tai ga- 
itaigos per n.™. ir ergam-, ’lamente sutartl
zacųas neatidėliojant nė dienos ‘ \ '

į 'Spalio 19 d. susirinks dabar
tinis parlamentas ir svarstys 

'streiko reikalą.

London, spalio 15. — Lietu
vos Steigiamojo Seimo delega
cija iš keturių narių atvyko 
prašyti Anglijos Lietuvai pa
jamos. Prašė Anglijos valdžios 
užtarti Lietuvą per Tautų Ly
gą ir priversti lenkus išsinešti 
iš Vilniaus. Delegacijos pir
mininku yra kun. Staugaitis, 
seimo vice-pirmininkas.

Anglijos vyriausybė pri
ėmus delegaciją, padrąsino 
Lietuvą. Anglijos laikraščiai' prieš jų norą.

gina Lietuvos pusę.
Sužinota, kad Anglijos.ir 

Francijos valdžios pagamino 
bendrą notą Lenkijai dėl Vil
niaus pagrobimo. Nota dar ne
pasiųsta, nes jei būtą pasiųsta, 
tai Lenkijos ministerių kabine
tas griūtų. Anglija vis dar lai
kosi to, kad Lenkija ir Lietu
va dar prieis prie derybų ir tai
kaus klausimų išrišimo. Mat 
Lenkijos padėtis tokia, kad ji 
reikalauja Anglijos ir Franci
jos talkos. Todėl spėjama, kad 
Lenkijos vyriausybė nesielgs

London, spal. 16. — Pagal 
Lietuvos atstovybės paskelbi
mo Vilniuje lenkai pasmaugė 
30 žydų, šimtus sužeidė i£ dau
gybes žydų krautuvių apiplė
šė. Vilniaus žemėje visi vyrai 
su durtuvais grūdžiami į Zeli
goskio armiją. Rekvizicijos 
žvėriškos.

ŽYDAI PRIEŠ ZELIGOSKI.
London, spal. 17. — Gen. Ze

ligoski oficialiai kvietė Vil
niaus žydus ineiti į jo tveria
mą “valdžią.” Bet žydai at
sisakė tą padaryti.

Per galvą Lenkijai.
PRIPAŽINO LENKUS IM

PERIALISTAIS.
Vashington, Spalio 16. — 

Valdininkai Valstybės Depart- 
mento, pareišjjė, £ad Suv. Val- 
stijų vyriausybė nepripažįs 
lenkų-rusų taikos. Amerika 
nepripažįs tokios taikos sutar
ties, kur Lenkija nori pasi
grobti Rusijos žemių. O Ry
gos sutartis aiškiai ir griežtai 
eina prieš etnografinį princi
pą. Gi prez. Wilson yra pareiš
kęs, kad Lenkija turi būt at
statyta neabejotinai lenką ap
gyventuose rubežiuose. Len- 
kai-gi išplėšia iš Rusijos apie 
80.000 ketv. mailių rusiškos 
žemės, kur gyvena arti 10.- 
000.000 gyventojų su tik mažu 
lenkų nuošimčiu. Didesnė da
lis yra lietuviai ir baltgudžiai.

Beto Rygos sutartimi Lietu
va apjuosiama lenkų karido- 
riumi. Tas, matyt, daryta su 
tikslu galų gale pagrobti Lie
tuvą, arba pavergti savo įta
kai. Lenkų armijos Vilniaus 
pagrobimas čia laikomas žen
klu, kaip lenkai nusistatę link 
Lietuvos.

(Šitos žinios imtos iš New 
York Times’o specialės kores
pondencijos).

DAUG LERMO SUKĖLĖ.
Paryžius, spal. 17. — Lenkų 

pagrobimas Vilniaus ir Pil
sudskio rezignacija, ir neat
šauk imas gen. Zeligoskio po a- 
lijantų protesto, daug lermo 
sukėlė oficialiuose ^Paryžiaus 
raeliuose. Negalima palaiky
ti tokius neautorizuotus pagro
bimus. Nors Francija ypatin
gai draugiška Lenkijai, bet 
Tautų Lygos prezidentas turė
jo išreikšti protestą prieš Vil
niaus pagrobimą.

Čionykščiuose lenkų rate
liuose spėjama, kad Vilniaus 
pagrobimas ves Lenkiją prie 
didelių permainų. Pilsudskis 
turėsiąs trauktis. Turėsianti 
susidaryti nauja vyriausybė į 
vietą šitos, kuri baigia at
stumti visus lenkų draugus 
kitose tautose. Paryžiaus len
kai tiki, kad tik Paderevvski 
galįs įvesti tvarką. Tuo tarpu 
.pia gautos žinios rodo, 
gen. Zeligoskio jėgos su 
kijos valdžios pritarimu 
naši link Kauno.

PALIEPĖ TRAUKTIS.
Klagenfurto apygardos žmo

nėms buvo leista balsuoti ar 
nori būti prie Austrijos ar bū
ti prijungtais prie Jugo-Slavi- 
jos. Žmonės didžiumoj nubal
savo liktis prie Austrijos. Tai 
tą apygardą serbai norėjo pa
grobti taip, kaip lenkai Vil
nių ir pasiuntė savo kariuome
nę užimti tą apygardą. Bet 
Tautų Lyga paliepė Jugo-Sla- 
vijai atšautki savo kariuome
nę.

NUBALSAVO DĖTIS.

kad 
Len- 
neši-

GAL PALEIS PARLA
MENTĄ.

Anglijoj angliakasiai išėjo 
streikam Premieras Lloyd 
George paskelbęs, kad palei
siąs parlamentą ir leis rinkti 
naujus atstovus. Dabartinė 
valdžia priešinosi angliakasių 
reikalavimams. Todėl jei pi
liečiai nori išreikšti šavo nuo
monę apie milžinišką streiką, 
tai tą galės parodyti per rinki- 

’mus. Jei išrinks atstovus to- 
‘kius, kurie rems angliakasių

ATVYKO Į VARŠAVĄ.
Varšava, spal. 15. — Tautų 

Lygos kontrolės komisija, ku
ri buvo Vilniuje po jo lenkų 
pagrobimo atvyko Varšavon 
šiandie. Komisija vyko Vil
niun 'išgauti grobikų pasiaiš
kinimą. Toji komisija tarsis 
su Lenkijos valdžia apie Vil
niaus pagrobimo nuo lietuvių 
klausimo išrišimą.

BUVO REZIGNAV$B.
Pilsudskis, Lenkijos preei- 

dentas, buvo padavęs rezigna
ciją. Bet vyriausybės prašo
mas rezignaciją atšaukė tam 
kartui.

, r. . , I ti jų reikalavimus,skubinas rinkti auką tėvynės ap-’, j!. ,. . .
ginimui, o ir pačią Laisvės pasko
los boną kuodaugiaus parduoti. 
Suvienodijimui-gi viso pašalpos 
ir gynimo darbo tesiunčia visos 
organizacijos ir pavieni asmens 
surinktas aukas Lietuvos gynimo 
reikalams per Lietuvos Misiją,

l8 P. Žadeikis yra 
o kun. J. Žilius 

organizacijos atsto-

BLOGAS ORAS.
Ryga, spal. 11. — Šiandie 

prasidėjo žiema. Sninga ir lo
dina.

mūsų

• • vau.
Šiandien Lietuva yra didžiam- 

jame pavojuje ir nuo jūsą sesutės 
ir broliai amerikiečiai, pagelbos 
daug kas pareis. Todėl stokite 
visi darban. J. Vileišis

Geležinkelių darbininkų 
streikas Lenkijoj.

GELEŽINKELIŲ STREI- Lenkijoje sustreikavo. Pafea- 
KAS LENKIJOJ. žieriniai ir tavoriniai trauki

niai sustojo. Darbininkai rei-

LENKŲ SOCIJAUSTAI UŽ LENKŲ VEIDMAINYSTĖ
SMAUGIMĄ LIETUVOS. T _ -Į Varsava, spal. 15. — Premie- 
Ignas Daszinski, lenkų soči- 1 T ro

jalistų vadas ir Lenkijos viee- 
premieras pasakė:

“Svarbu išvengti konflikto 
(susikirtimoj su Lietuva.,Lie
tuvių ir Baltgudžių divizija 
liejusi kraują Varšavos gyni
me, patriotiniu jausmu apimta 
paėmė Vjįnių. Vilniaus paė
mimas dabar įvykęs faktas, 
kurs užkrito ant valdžios. Po-

■ litinis to klausimo išrišimas la
bai sunkus.

“Niekas neturi teisės į tą 
dalyką kištis ir kas įsikiš ag- 
resiviai prieš Vilnių, tas rizi
kuos karą su Lenkija. Vilnius 
turi būti laisvas arba prijung
tas prie Lenkijos... Lietuva 
turi nuspręsti ar pulti į glėbį 
Vokietijai ar gyventi sutarime 
su Lenkija.

ras AVitos,1 Lenkijos seime pa
sakė, kad neužgiriąs gen. Ze
ligoskio žygio. ^Apgailestavo, 
kad gen. Zeligoski paėmė ini- 
eiativą, bet tikrino, kad Len
kija teiktų “naujai valsty
bei” paramą, jei ją kas užpul
tų. Witos sakė, kad Zeligos
ki papildęs militarę nepaklus- 
nybę, bet pritariąs Vilniaus 
plebiscitui.

VAŽIUOJA 
“DO WARŠAVY”

Paryžius, spal. 15. — Lenki
jos buvusis premieras Pade- 
rewski apleido Paryžių ir vyk
sta į Varšavą. Sako, kad ten 
jis pasakys lenkų valdžiai, 
kaip blogą įspūdį padarė Vil
niaus pagrobimas į Tautų Ly
gą-

Vokietijos neprigulmingųjų 
socijalistų kongresas, laiko
mas Hallėj, nubalsavo dėtis 
prie Rusijos bolševikų. Už dė- 
jimąsi balsavo 237, prieš 156. 
Priešingieji dėjimuisi apleido 
kongreso salę.

RINKS NAUJĄ VALDOVĄ.
Graikijos karalius Aleksand

ra, kuriam nesenai įkando na
minė beždžionė ir dėlto pavo
jingai susirgo, jau negalės 
viešpatauti. Ministeriai nuta
rė šaukti parlamentą naujam 
karaliui išrinkti.

GAVO KONTROLĘ.
Viena Anglijos laivų savi

ninkų grupa ingįjo Dunojaus 
kontrolę. Prekyba ant Duno
jaus bus anglų rankose.

Berlin. — Laikraštis Raudo
noji Vėliava skelbia, kad Ru
sijoj kviečių prikulta 180.000.- 
006 bušelių. Kad išmaitinti 
Rusijos žmones reikią 225.000.- 
000 bušelių? Reiškia bus daug 
nedavąlgymų Rusijoj.

Rusijos vyriausybė 
sidirbti su gan. IFrangeliu j 
kelias savaites. Jis teturįs 
pia $0.000 kareivių.

New Turki — Rugsėjo 1903 
m. pasiųsta atvirutė pasiekė 
vietą tik šiomis dienomis. Nors 
jai reikėjo eiti tik 12 mailių, 6 
ėjo 17 metų. '

PRANEŠIMAS.

BOLŠEVIZMAS YRA 
VELNIŠKAS.

London. — Emma Goldman, 
kaip pabėgusis iš Rusijos Bo- 
ris Sokolov sako, norėtų grįž
ti į Ameriką. Norėtų sugrįžti 
visi deportuotieji bolševikai. 
Goldman, raudonoji karalienė 
pasakė: “Su nusistebėjimu aš 
žiūriu į Sovietų Rusijos daly
kus. Mes grįžome su vilčia ras
ti naują Rusiją, bet dabar tai 
tik iš neapykantos kapitalistų 
aš negaliu pasakyti to, ką aš 
manau apie bolševizmą. Aš ra
dau, kad Rusijoj gyventi do
riškai ir fiziškai yra velniškai 
sunku.”

Kitas anarchistas Šapiro sa
ko: “Atsinešimas Sovietų vy
riausybės į anarchistus yra 
tūkstantį' sykių bjauresnis, 
negu kapitalistų valdžių. Ka
pitalistų valdžios apseina su 
mumis bent kaipo su žmonė
mis, bet sovietai nedaro taip. 
Kuomet mūsų draugai iš bado 
miršta, tai jie sako: “Tegu 
anarchistai dvesia, kaip Su
neš.’ ”

Trieste, Italija. — Mieste 
paskelbtas generalis streikas. 
Pastatyta kareiviai patruliuo-
ti

IŠDAVIKŲ TAIKA.

Liepos 12 d. š. m. Maskvo
je Lietuvos ir Rusijos Sovie
tų valdžių atstovai pasirašė 
taikos sutartį tarp Lietuvos ir 
Rusijos. Ta sutarčia pripažįs
tama Lietuvos visiška nepri
gulmybė su sostine Vilniuje.

, Spalio 12 d. šių pat metų 
Lenkijos ir Rusijos atstovai 
pasirašė taikos sutartį tarp 
Lenkijos ir Rusijos. Pastarą
ja sutartimi: “abi pusi sutin
ka, kad jei ginčijamos terito
rijos tarp Lenkijos ir Lietuvos 
sudaro dalį teritorijos į vaka
rus nuo nužymėto rubežiaus 
nuosprendis apie jų priklausi- 
mą Lenkijai ar Lietuvai, pri
guli vien nuo Lietuvos ir Len
kijos.” Reiškia Rusija išsiža
dėjo sutarties su Lietuva, iš
davė Lietuvą.

Lenkai buvo padarę sutartį 
su Ukrainos nacionalistais su 
Petlura priešakyje. Lenkija 
per taiką Rygoje išsižadėjo su
tarties su Petlura. Tai Rygo
je rusų delegatas patėmijo len
kų delegacijai: “Jūs išdavėte 
Ukrainą.” Tuomet lenkų de
legatas atrėžė: “O jūs išdavėte 
Lietuvą.”

Spalio 13 d. š. m. Maskvoje 
Lenin priėmė Internatienal 
News Service korespondeatą. 

ko Lenin jam pasakė: 
Colby (Amerikos valsty

bės sekretorius) skelbia Ibali- 
ambasadoriui, kad mes ne

silaikysime save sukučių. Bet 
mano žvilgsniu toga p. Celby 
atsargiau kalbėki. Jis ne
įstengs pacituoti nei viena pa
vyzdžio, nei vieno fakto, kur 
mes būtume neišpildę savo ob
ligacijų.” O vakarykščiai bu
vo sulaužyta sutartis su Lietu-

GARSINKITĖS
LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUJE 1921 m

Apgarsinimų kainos:
Už visą poslapi     .........$25.00 I Už ketvirtą dal| poslapio.
Už pusę puslapio............$15.00 | Už ažtuntą dali poslapio

Smalkus apgarsinimai pa $2.00. f
Apgarsinimus priimsime iki Lapkričio 1 <1 1920 m.
Visi, kurie norite apeigaBdoti, pasiskubinkite prisiąsti apgar

sinimo kopiją. Pasigarsindami U D. Kalendoriuje pakelsite savo Ma
ni; taip-pat paremkite L. D. S.

Apgarsinimus {duokite musą įgaliotoms ypatoms arba pasiąski- 
te tiesiog

“DARBININKO” ABMINISTRACUAI^

$8.00
$100
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Lenkų darbai

DARBININKAS 
(THE WORKER) 

D» Lithuanian Tri-Weekly Paper.
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DARBO VALANDOS.
Per pastaruosius metus įvai

riose pramonėse darbininkai 
laimėjo žymų darbo valandų 
sutrumpinimą. Pramonėse, 
kur prieš kelis metus dirbta 
po 9, 10 11 ir net 12 valandų, 
įvesta 8 valandų darbo diena. 
Pavyzdžiui ištirta, kad Ame
rikos spaustuvėse šiemet darbo 
valandos 3| nuoš. trumpesnės 
negu kad buvo 1914 m. Šilko 
darbininkai daugiausia tuo 
žvilgsniu laimėjo. Jų darbo va
landos karo metais sutrumpin
ta 16 nuoš.

Algos taip-gi turėjo kilti. 
Aprokuota, kad apskritai i- 
mant čeverykų dirbtuvėse al
gos karo metu pakilo 100 nuoš. 
Žinoma, algų pakėlimas ne vi
suomet buvo lygus pragyveni
mo kilimui. Tečiau darbo va
landų sutrumpinimas yra tik
ru laimėjimu. Darbininkas tu
ri laiko atsilsiui, pramogoms, 
pasižmonėjimams, apšvietai. 
Dabar kada cukrus, bulvės ir 
kaikurie kiti daiktai nukrito 
veik iki prieškarinių kainų,, 
tai darbininkų laimėjimai ka
ro metu yra tikri ten, kur per 
tą laiką algos nenumuštos.

BEREIKALINGAS 
NUTARIMAS.

Naujosios Anglijos Sanda
ros apskritis turėjo suvažiavi
mą rugsėjo 26 d. š. m. Monte
llo j, Mass. Be kito ko “įneš
ta ir nutarta, kad atskaitos ne
būtų garsinamos organe, bet 
siunčiama per laiškus kuo
poms.”

Suprantama delko taip nu
tarta. Juk visgi ir sandarie- 
čiams nesmagu matyti organe 
jų organizacijos atskaitose pa
žymėta, kad Neprigulmybės 
Fondo aukos eina per vien su 
Sandaros kasa. Bet sandarie- 
eiai perdaug neprivalo dėlto 
krimstis. Juk L. Misija, šu 
Vileišiu priešakyje kabinėjas 
tik prie Tautos Fondo, kuris 
remia Lietuvos reikalus. Vi
leišis neranda priekabių nei 
prie jokių fondų, kurie yra 
globoje žmonių, laisvų pažiū
rų. Sandariečiai ramiai sau 
gali laikyti vienybėje savo or
ganizacijos kasą su Neprigul
mybės Fondu. Vileišis nebus 
toks nemandagus, kad kištis į 
tą reikalą.

MAIŠATIS.
Laisvųjų pažiūrų veikėjai su 

L. Misija priešakyje pasirodė 
prieš visuomenę su Valstybi
niu fondu ir dviejų rūšių pilie
čių sąjungomis. Kiekvienas 
supranta, kad ant syk išeiti 
trimis ar daugiau organizaci
jomis į minią yra apsirikimas. 
Minėtoms organizacijoms pri
tarėjai pasakė, kad “perdaug 
maišoma ” Matyt Valstybi
nio Fondo ir *dvejopų piliečių 
sąjungų steigėjai pamatė, kad 
bus maišatis ir kaip J. Šaliū- 
nas “Garse” rašo, tai Valsty
binį Fondą suliejama su viena 
sąjunga.

Prez. Wilson apsigyvęs Wa- 
shingtone po užleidimo vietos 
naujam prezidentui. Wilso- 
nienė ieško namą pirkti apsi
gyvenimui išsikrausčius iš 
Baltųjų rūmų.

-•

4. Kaip lenkai elgės provin
cijoje.

Lenkai nepasitenkino Vil
nium ir jo apylinkėmis—jie ė- 
jo toliau į Lietuvą. Paėmę nau
ją vietą tuojau lenkų karinin
kai ir šiaip jau tam tikri val
dininkai eidavo su lakštais po- 
piero per kaimus ir liepdavo 
žmonėms rašytis, žadėdami 
jiems u žtai druskos ir visokio 
gero iš Varšavos pargabenti. 
Jei kas nujausdamas to rašy- 
mos tikslą drįsdavo atsisakyti, 

j tas buvo vadinamas Lenkų 
valstybės priešininku ir su juo 
elgės, kaipo su tokiu. Nuo to
kio priešininko buvo konfis
kuojamas turtas, o jis pats so
dinamas į kalėjimą. Bet to1- 
kiam ir kalėjimas nepaprastai 
atsieidavo—pirma jį gerokai kindami žmones atiminėjo val- 
apdaužydavo, apstumdydavo, gomus daiktus ir visa, ką tik 
pirma jis turėdavo visą eilę 
pažeminimų ir paniekos išken
tėti. O pasirašiusieji niekad 
neturėjo laimės nei žadamo
sios druskos, nei saldaus cuk
raus iš Varšuvos susilaukti, 
tik už kelių savaičių lenkų lai
kraščiai paduodavo ištisas Lie
tuvos kaimų eiles, kurie būti
nai norį prie jų “macierzos” 
prigulėti ir siunčią į Lenkų sei
mą savo prašymus.

Bet štai vaizdas, kaip lietu
viai “trokšdavo” prie Lenki
jos jungtis: (“Lietuva” Nr. 
162) “Semeliškiai. Lietuviams 
lenkai miltų ir kitų produktų 
neduoda, sako, prisirašykit 
prie Lenkijos, tai visa gausi
te. Kai- kurie lietuviai netu
rėdami ką valgyti rašosi prie 
lenkų.”

“Vidiniškių parap. 18 ir 19 
liepos d. lenkų legioninkai į- 
kalbinėjo žmones rašytis prie 
Lenkijos, žadėdami duoti že
mės ir tt.”

“Punskas (“Laisvė” Nr. 
129) 15 gruodžio. Prieš kelias 
dienas lenkai okupantai su
areštavo Punsko valščiaus 28 
kaimų šaltyšius ir išvežė į Su
valkų kalėjimą, nes jie nesu
tiko prisiekti Lenkų valdžiai. ’ ’

Ir panašių faktų galima bū
tų tūkstančius prirašyti. Atė
ję lenkai apkrovė žmones di- 
deliausiomis rekvizicijomis ir 
mokeščiais. Pavyzdžiui Stak
liškėse buvo įsakyta sodie
čiams mokėti mokesčius už 
arklį po 50 markių, už avį ir 
kiaulę 15 mark, ir tt. Beto nu
statydavo mokeščius už lan
gus, duris ir kitus rakandus. 
Štai faktai: (“Lietuva” Nr. 
187) “Malėtų apsk. mokesčių 
už žemę pusmečiui lenkai ima 
po 2 markes nuo dešimtinės. 
Legioninkai rekvizavo pas ū- 
kininkus netik gyvulius, grū
dus ir įvairius padargus, bet 
kiaušinius, sviestą, pieną ir 
panašiai.” (Tai pasikartojo 
Malėtų, Punsko ir kitų kraštų 
apylinkėse.

Štai rekvizicijų faktai: 
“Vaičiuliškių kaime užsakė 
supilti 25 centnerius avižų”. 
(“Laisvė” 109).

“Tauragnos valšč. spalių 15 
d. lenkų žandarai įsakė žmo
nėms duoti po 2 pūdu grūdų 
nuo dešimtinės. Grūdams su
imti buvo atsiųsta kareiviai. 
Atvažiavus į Švenčionėlius ir 
nuėjus žmonėms pasistiprinti, 
pasilikę lenkų kareiviai parda
vė grūdų dalį žydams. Nuve- 
žus grūdus į vietą pastebėta, 
kad jų gana daug trūksta. Kal
tę primetė žmonėms—juos ap
kaltino neatidavime reikalingo 
skaičiaus. Antrą dieną pasiun
tė į tą sodžių ekspediciją su 
kulkosvydžiais ir pareikalavo 
ūkininkų tuojaus supilti nepri- 
tekusį grūdų saiką. Ūkinin
kams daugiau duoti atsisakius 
ir teisinantis, legioninkai juos 
suvarė į vieną vietą ir suklup- 
dę ant kelių prieš kulkosvydį 
žadėjo juos iššaudyti. Žmo
nės išgązdinti atidavė pasku
tinį grūdą” (“Lietuva” Nr. 
263). '

Surekvizuotus daiktus patys 
žmoėns turėdavo arkliais pri-

pasipriešinti ar atsisaktyi. Bet 
to viso lenkams neužteko—jų 
legioninkai su šautuvais išti
sas dienas maršuodavo po Lie
tuvos kaimus ir paskutinį kąs
nį, paskutinį -skatiką iš žmo
nių išplėšdavo. Dažnai lenkų 
kareiviai užpuldinėjo žmones 
naktimis ir apiplėšdavo ligi 
paskutinio rūbo — nuaudavo 
batus, nuvilkdavo marškinius, 
atimdavo pinigus ir sumušę iš
eidavo. Štai faktai:

“Spečiūnų kaime (Alytaus 
apskr.) nuo Adomo Žuko išsi
vežė liogioninkai , 2 meitėliu, 
Semeliškių kaime'nuo A. Šei- 
kio papjovę atėmė didelę kiau
lę ir tt.” (“Lietuva” 146).

“Punsko apylinkė. Lenkų 
kareiviai šaudydami ir kan-

Newarko, N. J. diecesftjos 
užsiregistravo ir

statyti į patį Vilnių (faktai). 
Žmones varinėdavo kasdien 
stuikuosna važiuoti ir mdts I 
nedrįsdavo po lenko nagaikaj

gali. Kreivėnų kaimo A Sa
vickas, matydamas, kaip jo 
kaimynai žvėriškai plėšiami ir 
terorizuojami, ir jį patį užpuo
lus nepajėgė toliaus tų kentėji
mą pernešti ir išėjo iš proto. 
Rekvizicijos baisiausios, daug 
didesnės, negu vokiečių oku
pacijos metu” (“Laisvė” Nr. 
129).

“Skudutiškis. Netoli Žel
vos į vienkiemį atvažiavo 4 le
gioninkai ir pareikalavo pilie
tį Šimėną. Jam atėjus parei
kalavo, kad jis duotų arklį, 
karvę ir kiaulių. Šimėnas ne
norėjo' duoti. Legioninkai iš
traukė revolverį ir norėjo jį 
nušauti, bet Šimėnas išsigelbė
jo atiduodamas arklį, kiaulių 
ir valgomų daiktų” (L. S. B.).

“Želva. Liepos 25 d. netoli 
miestelio į Dvareliškių kaimą 
atvažiavo 4 legioninkai, api
plėšė ūkin. J. Motiejūną, pa
ėmė jam batus vertės 350 rub. 
be to lašinių, sviesto ir kitų 
daiktų ir išvažiavo.” (“Lietu
va” Nr. 178).

“Aluntos par. Adomiškiuos 
pas Jasį Steponėną nuvažiavo 
legioninkai ir pradėjo šeimi
ninkauti imdami visa, kas 
jiems patiko. Galop primušę 
jį ir žmoną išvažiavo išsivež- 
dami beveik visą jo turtą—mė
są, rūbus ir tt.” (“Lietuva” 
Nr. 162).

Dažnai legioninkai apiplėš
davo žmones prisidengę krato
mis, neva ieškodami ginklų, 
paslėptų įvairių įtariamų žmo
nių ir tt. o tos kratos pasikar
todavo pas kiekvieną lietuvį, 
pas kiekvieną turtingesnį ūki
ninką kiekvieną savaitę ir kar
tais net kasdien (faktai). Po 
tokių kratų žmonės apsižiūrė
davo, kad jie visai apvogti, 
kad net mažiausi daikteliai — 
kaip akiniai, siūlai, šepetukai 
nepraėjo pro legjoninkų akis.

Gal pateisinti galima, kad 
lenkai juk buvo reikalingi 
maisto ir viso gero, nes turė
jo kariuomenę maitinti, pa
čius vietos vargdienius duona 
šelpti. Taip jie legioninkus 
maitino, bet Lietuvos vargdie
niui niekad rankos neištiesė ir 
dauguma bado pamatė len
kams juos beglobojant, o su- 
rekvizuotą žmonių duoną ir 
turtą gabeno į Varšuvą ir į ki
tus Lenkijos išalkusius mies
tus. Lenkai netik gabeno Lie
tuvos privatų žmonių turtą, 
bet ir valstybinį. Pavydžiui iš 
Bieloviežo miškų jie pardavė 
už kelis milionus rublių (“Lie
tuva” Nr. 158), o kiek šiaip 
jau įvairaus valstybinio turto 

i išgabenta—traukinių, fabrikų 
medžiagos (Vilniuj “Vilijos”) 

. gyvulių etc. etc.
i Bet štai faktai, kuriuos vi

sai nežinia kuo aiškinti būtų 
galima, nebent tik lenkų bar- 

i bariškumu, žvėriškumu, ku- 
i riuos, jie net pačius kryžno-' 

čius perviršyje
“Baisus atsitikimas. Grįž

tant sergančiam ūkininkui Ža
lai nuo gydytojaus į savo Un- 
tadurių vienkiemį trys verstai 
nuo. Malėtų, jį pakely sustab- 

Hdė legioninkai ir pareikalavo 
vežimo. Jam kaipo ligoniui 
pamažu lipant iš ratų viens le
gioninkas durtuvu perdūrė jį 
per rūbus ligi kaulų. Patys 
paėmę vežimą ■ nuvažiavo, o

žmogų paplūdusį kraujuose 
paliko ant kelio”—rašo “Lie
tuvos Nr. 162. Toliaus:

“Klevų kaime legioninkai 
areštavo ir sumušė ūkin. P. 
Misiukonį ir L. Sidorį. Misiu- 
konį vos gyvą paleido namo, 
nes bijojo, kad kalėjime nenu
mirtų, o Sidorį išvežė Suval
kuosna. Misiukonio galva ir 
visas kūnas taip nežmoniškai 
buvo sudaužyta, kad sugrįžus 
iš kalėjimo net jo savieji ne
pažino.” (“Lietuva” Nr. 162).

“Žagarų kaime Seinų apsk. 
panašiu būdu tapo sumušti ir 
suareštuoti 3 ūkininkai. Tame 
pat Žagarų kaime legioninkai 
nuo vargdienės našlės Kačins
kienės išveržė 103 rub.”(“Lie
tuva” Nr. 162).

Ir panašių faktų galima bū
tų ištisa knyga prirašyti. Le
gioninkai nesiskaitė su lietu
viais, kaipo su žmogum, jis 
galėtų visai šaltai iš jo pasku
tinį kraujo lašą iščiulpti ir vi
sai šaltai save to lietuvio “bro
liu” “apgynėju” apsimesti, 
ką lenkai taip dažnai gyveni
me praktikuoja. Legioninkui 
nieko nereiškia nušauti kūdi
kį, jei jis jį pamatęs ir išsigan
dęs pradeda verkti, legionin
kui nieko nereikia paimti nuo 
vargdienio žmogaus paskutinį 
arklį, nors tas iš skausmo štai 
po jo koji) miršta (tokių atsiti
kimų buvo keli).

Bet kad aiškiau išsivaidinti, 
kaip lenkai elgėsi Lietuvos už
imtose vietose, paskaitykim 
atskirus vaizdus iš provincijos 
miestelių ir bažnytkaimių.

“Laisvės” Nr. 105 štai ką 
rašo laikraščio korespondentas 
Lenki) okupacijos metu:

Seinai 9-VI-19. Miestas ap
miręs. Kapinių tyla jame vieš
patauja. Reta kur šmėkštels 
nelenko gyventojo stovyla ir 
vėl nyksta; nebent legionin
kas drąsiu žingsniu tik nužen
gia. Netenkąs gatvėj geriau 
nė nesirodyk, nes tuojau būsi 
įtartas šnipu. Kadangi nieko 
neįvežama, tai daugumai gy
ventojų, negalint iš namų iš
eiti—tuo labiau į kaimą — atė
jo badas. Lietuviai ir žydai 
apžiūrėta “brolių” lenkų kar
kas kruopščiau, negu prieši
ninkų vokiečių kad buvo daro
ma. Iš septynių lietuvių prie
glaudos karvių palikta vos vie
na: kitos esančios atiduotos 
lenkų prieglaudai. Kratų da
ryta baisiausia. Pavydžiui, 
“Žiburio” vyrų gimnazijos 
mokytojo S. Tijūnaičio gyve
nimas (kambariai) smarkiau
sia jau penkis sykius krėsta, ir 
dar čia negalas: ieško, sako, 
vyro (pats mokytojas išbuvęs 
“brolių” švelniose rankose 
porą dienų, dėl gręsiančio gy
vybei pavojaus iš miesto pra
sišalino) drapanų, kurių rei
kalauja iš žmonos grąsindami 
sušaudyti; sykį buvo atėję 
trobon su nuogais kardais ir 
krėtė už akių. Beje, iš tos 
šeimynėlės lenkai atėmę vie
nintelę karvę ir maži vaikučiai 
palikta sausomis lūpelėmis. 
Panašiai elgiamasi ir su kitais 
lietuviais. Milaševičienė su 
kita kokia lietuve buvo išvež
tos į Suvalkus.

Į miestą lietuvių visai ne
leidžia — nei bažnyčion šven- 
tadierfiais (mano pabr.): pil
niausią laisvę prie visa ko te
turi vieni lenkai ir jų ištiki
mieji; kas iš lietuvių patenka 
į miestą iš provincijos, tam 
vargas: prisieina-arba sėdėti 
ir badauti arba rizikuot—bėg
ti.

Lietuvių įstaigos sunaikin- 
tos ir naikinamos. Gimnazijų 
bendrabučiai išplėšti, daiktai 
sudaužyti ir sulaužyti. Mer
gaičių gimnazijos namuose ap
sigyvenęs koks “načelninkas.’ 
Miesto lenkės nešioja “dono- 
sus” ant lietuvių, kurie delta 
daug kenčia.

Mieste gyvenimas baisus: 
lenkai savo žiaurumais vaidi- 

|na naujuosius hunus bei tota-

i mus užpuldinėja.
Rugsėjo 4 d. Seinuose atsi

lankė vyskupas B. Jalbrykow- 
ski’s, įžymus ir gudrus ende- 
kų šulas.”

Kitas korespondentas be to, 
kas aukščiau 
štai ką rašo 
115:'

“Lenkai, 
vargina lietuvius, ypatingai 
stuikomis ir plėšimais. Už 
stuikas nemoka nei skatiko, o 
jei kas nevažiuoja, tai sumo
ka tam kančiumi per pečius. 
Seinų gyvenimas apmiręs, mo
kslo įstaigos neveikia. Buvo 
susirinkę klerikų ir jau buvo 
pradėję mokslą, bet 2-IX nak
čia legioninkai juos visus su 
profesoriais ir seminarijos val
džia areštavo ir išsivežė (Tai 
patvirtina Seinų seminarijos 
klerikų protestas, kurie išva^ 
ryti be šiltų rūbų, visaip len
kų tąsomi ir niekinami, pakol 
juos paleido paskutiniam oku
puotam kaime—žiūrėk “Lais
vės” Nr. 113.). Du kunigu jau 
pirmiau buvo išsivežę, semi
nariją visą paliko internavę. 
Seinuose pradžios mokyklų 
atidaryti neleido, kaimuosna 
bando siųsti išgamas-lietuvius
(—sulenkėjusius lietuvius )x 

mokytojauti, bet žmonės jiems 
neužleidžia namų ir neleidžia 
pas juos savo vaiką. Lenkai 
ėmė iš okupuoto krašto vyrus 
— pabaigusius 18 ir 19 m. į 
kariuomenę. Nuo ūkininkii i- 
ma dideliausius mokesčius net 
ųž langus, duris ir tt/’

Bet štai dar vienas vaizdas 
iš Seinų apylinkės: “Suimtas 
Šeini) apsk. Butkininkų sodž. 
gyventojas J. Jadrentavičius. 
Pas jį rasta popierių, kad jis 
buvęs vieno lietuvių pulko in
tendantu. Už tai jis buvo 
žvėriškai sumuštas — geležine 
lazda sutrupino jam dešinę 
ranką, sukapojo galvą ir visą 
sukruvino. Vėliaus jis buvo 
nugabentas į Vilniaus kalėji
mą” — rašo “Lietuvos” Nr. 
187, vienas korespondentas.

XI-20-19. Seinų apskr. (Len
kai buvo užėmę Seinų miestą 
ir apskrities dalį—kitoje valdė 
lietuviai). Valdyba kreipėsi į 
Lietuvos vyriausybę raštu, ku
riame išvardyti 154 Seinų gy
ventojai, kuriuos Lenkų oku
pacinė valdžia prašalino iš Sei
nų. Tie žmonės užėjus šal
čiams atsidūrė dideliausiam 
varge ir delta Apsk. Valdyba 
prašė Vyriausybės padaryti 
reikalingų žingsnių, kad tie 
pyliečiai galėtų grįžti į savo 
vietas ir nebūtų persekiojami 
(“Lietuva” Nr. 253).

Korespondencijoj iš Valki
ninkų “Lietuvos” Nr. 195 ra
šo: “Pirmutinis atėjus len
kams darbas tai įsakymas iš
kabinėti tautines lenkų vėlia
vas. Kas neklausys, grąsina 
2000 auksinų pabauda. Taip- 
pat liepė kuogreičiausia panai
kinti visas lietuvių kalba rašy
tas iškabas, ant stulpo lenkai 
tuoj prikalė lentą su areliu ir 
“Olkieninki” miestelio pavar- 
dinimuj. Tą pat lenkai darė 
kiekvienoje užimamome Lietu
vos vietoje. M.)

Komitetą, kuriame dirbo 
Lietuvos inteligentai, perse
kiojo, atsiųstus iš Alytaus 
Komiteto popierius atimdavo, 
pasiuntinius dažnai sumušetet- 
leisdavo, sekretorį kelis kart 
gatvėj sulaikė ir vis reikalavo 
parodyti '‘popierius.” Visus 
žingsnius Lietuvių Komiteto 
sekdavo ir visaip stengdavos jį 
užkabinti. Pagalios gegužio 
20 d. Komitetą visai išardė.

Lietuvius čia kiekvienam 
žingsny persekioja, niekina 
gatvėse. Jei kas nemokėdamas 
lenkiškai (o tokių labai daug) 
ateina į Lenkų įstaigas, tai 
gauna 'komplimentų “duren” 
(kvailas), “pagan” (stabmel
dys), “ciemny litwin” (tam
sus lietuvis) etc .

Lenkų legioninkai geriau 
plėšia net už pačius bolševi-

pasakyta, dar 
“Laisvės” Nr.

kaip galėdami

I

randa vietos nuo lenkų karei
vių persekiojimų.” Ir pana
šūs vaizdai kartojasi per visus 
lenkų užimtus Lietuvoje plo
tus.

Lenkai užmę naują vietą 
pirmiausia stengiasi iš ten 
“litvomanybę” prašalinti. Vi
sos lietuviškos mokyklos užda
romos, mokytojai persekioja- 
jami, mokiniai išvaikomi, net 
suolų lenkai mokyklose nepa
likdavo. Visos lietuviškos 
kultūrinės įstaigos naikina
mos, jų turtas atimamas, jų 
vietoj lenkai steikdavo savo 
mokyklas. Tas pasikartojo vi
sose lenkų okupuotose vietose.

Visus savo įsakymus ir ap
garsinimus skelbė tik lenkų 
kalba, nepaklausiant ar tai kas 
supranta, ar ne, net Bažny
čioj Lietuviams buvo drau
džiama sava kalba melstis 
(skaityk žemiau).

Lenkai nei vienoje užimtoje 
Lietuvos vietoje nepasitikėjo 
ir tuoj sodindavo visur po vie
ną, ar kelis žandarus, kurie 
žiauriausia kankindavo žmo
nes viską rekvizuodami ir vi
sokiais būdais juos persekio
dami. Jei kaip ir vokiečių lai-

kų žandarai liepdavo moterė
lėms sunešti sviesto, kiaušinių, 
pieno ir tt. Kur pramatyda
vo lenkai valsčiaus rinkimnos, 
kad gali nepraeiti- jiems pagei
daujami asmens, ten visai jų 
nedarydavo, bet tiesiog pa
skirdavo savo dvarponius, ar 
šiaip jau jiems palankius žmo
nes.

Nei vienos okupacijos me
tu, nors kaip jos buvo žiau
rios, kruvinos — tiek neišken
tė Lietuvos liaudis, kaip len
kams viešpataujant. Ji netik 
buvo ligi paskutinio duonos 
gyvulėlio rūbo apiplėšiama, 
bet kaip žemiausis sutvėrimas 
niekinama, stumdoma, bau
džiama, kur tik legioninkas tu
rėjo progos ir noro. Reikia pa
kalbėti su žmogum, kuris po 
lenkų okupacija gyveno — žo
džio ištarti negali per ašaras, 
skausmą, kuris dar taip gy
vas, kruvinas neseniai visaip 
persekioto žmogaus krūtinėj. 
Bet užteks apie tai. Faktai 
patys už save šneka, o tie visi, 
faktai bus kada nors kraujo 
raidėmis surašyti kaipo aukš-, 
tosios lenkų kultūros” pamin
klas.

J
į 
Z'

KAS GIRDĖTI LIETUViy KOLONIJOSE.

Visose kolonijose šaukite 
masinius mitingus ir klokite 
šimtines ir penkdešimkes.

• CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos kvartalinis 

susirinkimas bus utarninke 
spalio 19 d. kaip 7 vai. vakare. 
Visi nariai prašomi susirinkt 
ir naujų atsiveskit prisirašyt. 
Tik nesivėlinkit, nes bus daug 
svarbių dalykų aptarti.

Valdyba.

PRANEŠIMAS.
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 
minėtą suvažiavimą. Broliai ir 
sesers darbininkai, ir darbininkės 1 
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- 
niman. Kuopų raštininkai, kurie 
dar nepridavėte tikietų apskričiui, 
teiksitės prisiųsti, nes ir taip jau 
tęsiasi nuo gegužės mėn. 1920.

Tadgi 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 
to suvažiavimo. Tad ir mes reng
iamės.

L. D. S. Conn. apskr.
Pirm. P. J. Totoraitis 

rašt. B. Mičrunenė.

TORONTO, CANADA

A f A
Juozas Kudirka'mirė 6 d. spalio 

8:30 vaL vakare. Paliko dide
liame nuliūdime moterį, 3 sūnus 
ir 4 dukteris. Laidotuvės buvo 
subatos ryte 9 d. spalio, su baž
nytinėmis apeigomis. Jis paėjo 
iš Lietuvos: Suvalkų Red., Pilviš
kių parapijos, Skirkiškių kaimo.

Anglijoj gyveno 20 metų, o 
Toronto, Canada 8 metus. Pri
klausė prie Šv. Joso Draugijos.

Te-esti lengva jam svetima že
melė.

tvarkimasi ir didį Lietuvos žmo
nių pasišventimą už Lietuvos ne- 
priklausuomybę. Kviete kiek
vieną prisidėti, ypatingai šiame 
kritiškame momente, perkanti L.
L. P. Bonus. Ragino protestuo
ti prieš lenkus grobikus. Gerb. 
Majoras P. Žadeikis kvietė visus 

prie darbo.
Vakaro pirmininkas kun. V. 

Karkauskas pakvietė kalbėti vie
tinę p-lę M. Jokubauskaitę, kurį 
trumpais ruožais nurodė svarbą 
ir reikalą stoti į pagelbą mūsii 
Tėvyniai Lietuvai.

Publikos buvo neperdaugiausia 
apie 200 žmonių. L. L. P. Bonų 
išparduota už $4,000. Užbaigus 
bonų pardavimą gerb. Majoras P. 
Žadeikis sako : užbaigę paskolos 
darbą, dar turime apginkluoti po 
vieną į savo vietą su dešimkėmis.

Apginklavo po vieną ginėją 
Lietuvos rubežių, sekanti:

Po $10.00 Pranas Cibulskis, Jo
nas Kazlauskas, Kun. V. Karkaus
kas, Pranas Švarcas, Jonas Šlite- 
ris, S. Babikas, J. Armonas, O. 
Donusiutė,. J. Ūsorius, Ignas Kva- 
ratiejus, Petras Prakapas, Pranas 
Misiūnas, Juszas Šmigelskis, O. 
Dovidonienė,. J. Čemis, K. Tirii- 
kas, Juozas Griškaitis, Stanislo
vas Šliteris, K. A. Makarevieius, 
Martynas Valineius, K. Bitvins- 
kas, Izidorius Dambrauskas.

Po $5.00' Alena švBpenė, Pra
nas čičirka, Jonas Žemaitis, Jonas 
Mišeikis, Jonas Maseliunas, Jo
nas Augustinavičius, Juozas Žu
kas, Kaz. Šidlauskas, Antanas 
Karpavičius, K. Grigas, K. A. 
Saikus.

Po $4.00 Petras Vikšris, Keis
tutis Balčiūnas.

Po $2.00... Jadvyga Pilveliutė, 
A. Marčiulaitis, Pijušas Januška, 
Pranas Meižis, Ona Antanavičie
nė, S. Gedrimas.

Po $1.00 Pranas Rukšnaitis, 
Jurgis Rugšnaitis, Algirdas Alks
ninis, Pranas Rasimas, Kaz. Va- 
sauskas, Pranas Klimas, Julijo
nas Tiškus, J. Petrulis, V. Nor
kūnas,* A. Diržius, J. Jonuška,
M. Balkus, O. Mockienė, Petras 
Prakapas, S. Lionika, Pranas Ta
mošaitis, Antanas Tautvidas, Kaz- 
Pauliukaitis, A Gudonis.

P o 50 c. Ignas Mastauskas, Pi
jušas Senkus, A. Romans, Juozas 
Mašiulis.

Viso apginkluotu iš New Haven 
35 gynėjai $350.00.

L. L. P. Bonų stoties rašt. 
v a Saikus.

z

{

i — picsitv net uz. pačius uuibcvi-
rius: pas juos nėr nei bažny- kus. Kur jie stovi, nerasi tų 
šios, nei dvasininko pagarbos, namų, kur nebūtų rekvizavę 

“katalikų” šėli- vištų, paršų, audeklu ir kitų 
prieš galą. daiktų, taip pafceimininka- 
drūti. Andai i- vę daržuose, sandeliuose ir

tr. J. D. narys.

puolę lenkai gerokai apiplėšė 
Veisiejų miestelį: prisidėjo 
žmonių gero septynis vežimus 
ir išsibraškino. Ir šiaip kai-

ir
krosniuose.

Visiems apylinkės gyvento
jams 
jus;

niurane

NIW HAVEN, COMM.

Prakalbos L. L. P. Bonų reikale.
Spalio 10 d. buvo surengtos 

prakalbos Misijos nariui gerb. 
Majorui P. Žadeikių! Gerb. At- Į 
stovas plačiai nupiešė Lietuvos

Lietuvos•
;vas, vasaro

ms ir mergaitės j padėtį ir sumaningą

AKRON, omo.

Spalio 9 d. Ziler svetainėje L. 
Vyčių 97 kuopos choras po vado
vystę p. J. šeštoko surengė koi> 
certą. Ant šio koncerto apart 
vietinių pribuvo ir iš Cantono bei 
Cle velando lietuviai. Publika 
buvo užganėdinta iš koncerto.

Šiose dienose Akrone lankėsi



DARBININKAS

Maudis.

Vardas ir Pavarde

Adresas

Miestas

Aš užsirašau

CUNARD LINE
k

Jeznas, Rugsėjo 13, 1920.

Mielas broli Juozapai:—

■

GERIAU?!

DIREKTORIAI:

J. TralaavUlus,

K. J. B.

f

a* ivasis uup greit, £iiu su jokiu Kita piui
negales lygintis—be kratymo pirm pradėsianL

AMERIKOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS LIETUVOJE.

PASAULINIS KATALIKŲ SUSI- 
VTEINJIMAS.

L o n d o n, — Boleševikai ileido 
įsakymą, kad durys turi būti ne
užrakintos. Tik tie gali užsira
kinti, kurie gauna leidimą nuo 
Bolševikų valdžios.

siškijos ir ant tikinčiųjų.
Lietuviai katalikai neturėtu 

duotis savę išjuokti ir išnaudoti. 
Brolutis.

ŠI PLUNKSNA DĖL TAMISTOS!
PADARYTA DĖL TARNAVIMO—Ilgo ir sunkaus 

tarnavimo.
SUTALPINA savyje daug rašalo.
NEBĖGA—Siunčiame per paštą ir evprestl į visas 
is pritrauktas, rašalo. Nėra kitos plunksnos jai

BRANCH OFISAS: 3249 SO. HALSTED ST. CHICAGO, ILUNOIS
VALANDOS: Kasdien nuo 9 vaL ryto iki 6 vakare. Utarninkals, ketvertais onu «{UKnuqns JI
9 vai. ryto iki 9 vaL vakare. Tel Yards 5^93

Turi gauti leidimą užsirakinti 
duris.

Piano so- 
ir “Kalvių 
“Military 
“Tamsioj

Vytis iš Akrono.

šėrų VINCENT A. JENKINS, INC,

stovio, už kuriuos prisiunčiu $..........................kaipo pilną mokestį

• . • ♦ . ♦ • e • « •; e • • •

Jų kaina su gerumu yra visiškai žema. $2.50, 
$3.00, $3.50, $4.00, $5.00, $5.50, $6.00 ir augščiaus.

Pirk dabar! Mums ir mes už kiekvieną plunksną 
garantuojame.

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

^svetys Daytono klebonas gerb. 
kun. M. Cibulskis.

Po šaltos ir lytingos vasaros ru
duo gražus ir oras šiltas. Dar
bai Akrone susilpnėjo, sako pra
dės geriau dirbti po prezidento 
rinkimn.

BALTIMORE, MD.
Iš Baltimorės padangės.

Tiesą pasakius, jei bile vieną iš 
lietuviškų kolionijų būtų tiek 
•daug nuveikusi kiek Baltimorie- 
čiai, tai jau būtų buvę pilni laik
raščiai prirašyti apie jųjų nuveik
tus darbus. Turi būti mūsų ko
respondentai streikuoja.

Aš čia bandysiu nors trumpai 
apibriežti Baltimoriečių lietuvių 
veikimą. Rugsėjo 26 d. š. m. tu
rėjome surengę didžiausį massmi- 
tingą. Kalbėtojais buvo kun. 
Jonas Žilius iš New York, ir vie
tiniai: Dr. J. A. Bučnis, Dr. B. 
K. Vencius ir Dr. Branušas. Ta
me massmitinge parduota L. L. P. 
Bonų už apie $10,000. Aukų dėl 
Lietuves Šaulių sudėjo $1,564.00. 
Ant rytojaus t. y. rūgs. 27 buvo 
pasiųsta kabelių “L. Š.” per gerb. 
kun. Joną Žilių 100,000 auksinų. 
Neapsiriksiu pasakęs, kad nebuvo 
girdėti, kad koki kolionija būtų 
tą padariusį. Prie g tam išnešta 
prieš lenkų imperialistus.

Tame massmitinge, dar pirmu 
kartu dalyvavo didžiulis suvieny
tas lietuvių choras, po vadovystę 
p. Jono Čižausko. Tas choras su
sideda iš daugiaus kaip 100 basų. 
Publika pamačiusi labai nustebo. 
O padainavus tai ko delnus neat- 
sumušė beplodami Ant rytojaus 
angliški laikraščiai gražiai viską 
paminėjo ir J. Čižausko paveikslą 
patalpino.

Spalio 3, 4 ir 5 dd. buvo 40 va
landų atlaidai. Bažnyčia buvo 
puikiai gėlėmis išpuošta ir elekt
riką apšviesta, kad net malonu 
buvo ir pažiūrėti. Choras pui
kiai giedojo. Taipgi pp Čižaus- 
kai giedojo dueto ir solo. Tėvas 
Alfonsas Maria pasioųjstas, visąs 
dienas sakė pamokslus.

Paskutinis ir didžiausias dar
bas stovi prieš akis Baltimoriečių 
didžiulio choro ir ponų Čižauskų, 
tai pstatymas koncerto didžiulėj 
Peabody konservatirijoj. Ten 
dabar yra visų tautų išdirbinių 
paroda, kur lietuviai yra visur 
pirmutiniai Stalas yra vienas 
iš gražiausių ir lietuviai gauna 
daugiausia pagyrimų nuo svetim
taučių. Stalas ištaisytas dėka 
ponų Čižauskų. • Vakaras lie
tuviams yra paskirtas pirmutinis, 
kuris atsibus spalio 13 d. Ant 
to vakaro sueis visi svetimtaučių 
“tūzai,” todėl mūsų choras su p. 
Čižausku priešakyj rūpestingai 
rengiasi gerai pasirodyti Bus 
įvairių dainų, solo, duetų ir kvar
tetų. Bus visokių lietuviškų 
žaislų. Žais suaugusie ir maži. 
Bus griežta “Nemuno Vilnis” ir 
Vilniaus polka.”

Garbė Baltimoriečiams turint 
tokius veikėjus kaip p. Čižauskai. 

Lietuvos Sūnus.

buvo turiningas ir nuoseklus. Pir- 
j miausia buvo vaidinta trijų veks- 
mų tragediška pasaka “Rūtų Vai
nikas.” Veikalas parašytas gar
saus dramaturgo Puidos. Ypa
tingai pasižymėjo p-lės L. ir O. 
Matulaičiutės, N. Stankus. Kiti 
atliko silpniau.

Antroji dalis programo susidė
jo iš muzikos. Vietinis Vyčių 25 
kuopos choras vedamas V. Grei
čiaus sudainavo labai puikiai ke
letą dainų. Choras yra gerai iš
lavintas ir skaitlingas. Vyrų 
kvartetas gražiai sudainavo “Ma
žas piemenėlis” ir “O ir vėL” 
J. Sadauskas solo “Mano Laivas 
ir “Ko vėjai pučia.” 
lo “Gedulių maršą” 
choras” V. Greičius, 
march” O. Žitkiutė, 
“Mano miela” (Aria) sol -ęoki. i, 
naktelėj ir “O kai aš” merginų 
choras sudainavo labai gražiai. 
“Mano miela” (Aria) solo p-ni 
Greičienė tai tikra lakštingelė. 
Publika net keturius sykius at
šaukė. ‘ ‘ Močiutė mano ” ir “ Man 
gaila,” duetai p-lės M. Subatkiu- 
tė ir K Zagorskiutė švelnučiais 
balseleiais tiktai žavėjo jausmus.

Beje dar vienas svetis iš Det
roit, Mich. Vytis sudainavo porą 
solių. Programas užsibaigė Lie
tuvos Imnu.

Publikos buvo nepaprastai daug 
taip, kad bemaž neteko sėdynių. 
Valio Vyčių 25 kuopa.

Vytis iš Akrono.

landos namui Suvalkuose., Pasi
ėmė su savim lenką vertėją,kuris 
įtikrino kapitonui, kad galįs su 
lietuviais susikalbėti, nes lenkų 
ten paprasta kalba. Nuvažiavus 
Suvalkuose pasirodė, kad vertė-

jo klapčius Ališauskas. Abu yra 
Trockio ir Lenino tarnai komunis
tai. Jie, kad pasinaudojus iš 
nesusipratusių žmonių darbininkų 
kartais pasirodo karštais katali
kais ir smerkėjais bolševikų, bet
tuo pačiu sykiu pliovojo ant dva- jui nesisekė susikalbėti ir galuti

nai nė pate kapitonas rodos nega
vo, kadangi jo žinomos francūziš- 
kai, vokiškai, ispaniškai ir ameri
koniškai kalbos nieko negelbėjo.

“Iš nekantrumo ir nežinojimo 
ką daryti, atsistojau ant vidur- 
gatvio rankas sugniaužęs beveik 
melsdamas rodos ką ir kaip 
daryti, kaip čion suradus būdą su
sikalbėjimo” sako kapitonas, “tik 
štai ir prasuko pro kampą žmo
gus kurio visas apsėjimas net ir 
eisiena priduoda jam didelį pana
šumą amerikono. Užkalbinus šį 
žmogų, pasirodo esąs lietuvys, bet 
Amerikos pilietis iš Chicagos. 
Tik su jo pagelba pasisekė nu
veikti Suvalkuose savo užduotį.”

Pasirodo, kad Lietuvoje būtinai 
reikalingas lietuvys idant svetim
taučiams pasekmingai nuveikti. 
Mat, penki nariai Amerikos Rau
donojo Kryžiaus Baltikos Provin
cijų Komisijos tapo pasiųsti Lie
tuvon išdalinimui reikalaujamų 
maisto, drabužių ir vaistų dalykų 
įvairioms ligoninėms ir prieglau
doms, iš sąkrovų Rygoj, Jelguvoj 
ir Revele.

Kaip bus gautas raportas šių 
skyrių nuveikto darbo Lietuvoje 
bus pranešama Amerikos lietu
viams.

Paskutinė didžiausia kova 
atėjo už Lietuvos neprigulmy- 
bę. Dėkime aukas tai kovai.

GRAND RAPIDS, MICH.

ŠŠ. Petro ir Povilo parap. cho
ras turėjo šeimynišką pasilinks
minimą. Užkandus, padainavus, 
pasilinksminus, nepamiršta ir a- 
pie tėvynės vargus. J. Banis L. 
R. K. Rėmėjų draugijos skyriaus 
rašt. gavęs nuo centro pirm. kun. 
J. Petraičio atsišaukimo laišką, į- 
teikė choro pirm. p. J. Vaičiūnui. 
Šisai perskaitės, pakvietė gerb. 
kleboną kun. A. Dėsnį išreikšti 
savo mintį link minėto laiško. 
Gerb. klebonas trumpai bet karš
tais žodžiais ragino šelpti našlai
čius Lietuvoje. Nors mažas bū
relis susirinkusių, bet sumetė 
$11.50. Aukavo šios ypatos:

Kun. A Dėsnis $1.50.
Po $1.00 J. Turuta, A. Kemera, 

J. Vaičiūnas, A. Mondeika, J. Ba
nis, O. Šležaitė, O. Brazaitė, 
Bražaitė, ir P. Kamsickas.

Po 50c. J. Delinikaits ir 
Slapikauskiutė.

Taip-gi ir mūsų prakilnesnės se
sutės neužmiršta savo brolių ko
vojančių už tėvynės laisvę. '— 
šims pasižadėjo parinkti Lietuvos 
kareiviams dovanų. Gal dar ir 
daugiau atsiras.

Julius Banys.

Visi vienijasi, kad pasekmin- 
giau kovoti už savo idėjas.’ Tve
ria intemacijonalus socijalistai; 
vienijas laisvamaniai ir protesto- 
nai kad išvien užpuldinėti ant ka- 
atlikų; jungias turtuoliai įvairių 
šalių, kad dar nors ant kelių metų 
pasilikti šeimininkais pasaulio, 
oždžių: pasaulis tapo tarptautiš- 
kų. Tai ir katalikia kad apsi
gynus nuog savų suvienytų prie
šų paskutiniais laikais įsteigė pa
saulinį tarjitautišką susivienijimą 
— Internaeijo Katolika. Tas į- 
vyko taip: Rugpiuties mėnesyje 
šių metų atsibuvo tarptautinis 
esperantininkų katalikų kongre
sas Haagoje, sastapylyje Holandi- 
jos. Kongresas užgyrė kuoaugš- 
čiausi nariai Katalikiškos Bažny
čios. Gi apart Popežiaius Apaš
tališko palaiminimo daug Kardi
nolu ir Vyskupų ir taip pasauli
nių garsų veikėjų katalikų pata
po nariais kongreso pagarbos ko
miteto; tarp jų ir Kauno Vysku
pas F. Kariavičius figūravo. Gi 
tas tai Kongresas ir įsteigė tą 
Pasaulio Katalikų Susivienijimą. 
Prie jo kiekvienas katalikas ir 
kiekviena katalikiška draugystė 
gali prigulėti.

Jos generališkas direktorius yra 
kun. Dr. M. Y. Metzger (Karme- 
literplaz, 5 Graz Austria) ; su 
juomgi galima susirašyt lotiniš- 
kai, prancūziškai, angliškai, vo
kiškai arba esperantiškai.

Negaliu tau aprašyti kaip tėvai
nudžiugo pamatę manę. Brolis P” .. . . .
Stasys ir sesuo Domicėlė negali 
atsidžiaugti. Klek iki šiol girdė
jau tėvai labai daug nukentėjo 
karo metu. • Gyvena prie pat 
plento, kas Įik atitrūkęs puolės 
prie jų: Rekvizavo, vogė ir kitais 
būdais vargino. Bet nepaisant 
tų visų prispaudimų iki šiam lai
kui jie gyvena labai gerai Tu
ri keturius arklius ir gana daug 
kitų gyvulių. Šeimyna susideda: 
2 bernai, 1 piemuo, lmerga, marti 
Marijona su sunumi, Stasys ir 
tėvas. Trobos Košonyse visos 
yra ir geresnės negu Beržėnuose. 
Aš apsigyvenau pas vietinį klebo
ną Jezno. Peredtoj nedėlioj bu
vau su klebonų ant 40 vaL atlai
dų Pivašiūnuose. Čia susitikau 
ir susipažinau su daug kunigų ir 
Merkinės diakonų. Visi man la
bai patiko. Vakar t y. pereito j 
nedėlioj sakiau pamokslą Jezno 
bažnyčioj. Laidimo išpažinties 
klausyti dar neturiu, bet neužilgo 
Vyskupas Vilniaus prisius. Iki 
šiol dar nežine kuo viskas pasi
baigs, bet žmones yra linksmi ir 
nelabai paiso. Čia jau prasideda 
tikras ruduo, Ii ja kas dien ir pur
vyno daug. Toliau parašysiu 
daugiau, o tuo tarpu pasilik svei
kas ir linksmas, siųsdamas nuo vi
sų širdingus velijimus,

Tavo brolis,
Kun. Aleks. šaulinskas

Pranešu, kad apleidau New 
York’ą 14 d. pereito mėnesio ir 
laimingai parkeliavau pas tėvus 
9 dieną šio mėnesio. Taip kad 
važiavau per vandenį 9 dienas iki 
Londono. ' Čia sėdau 6 dieną 
ant kito laivo. Kelionėje biskį 
pavargau, bet tai prie pabaigos. 
Parvažiavęs pas tėvus susirgau ir 
kelias dienas priverstas buvau gu
lėti lovoje. Tėvai randasi sveiki.

SUSEKĖ SUOKALBĮ.

Detroit, Mich. Suareštuotas S’tan- 
ley Obolevicz sekant jo prisipa
žinimą, kad jis buvo pasiūlęs $20, 
000, kad sudraskyti namus mili
jonieriaus Majoro, James Couzens.

IŠ AKRONO PADANGĖS
9-tą diena spalio įvyko kon

certas, vietinio choro. Sakau 
choro, nes kitokio vardo nesuran
du; kadangi chore dalyvauja di
džioji dalis Vyčių, o kitą dalis su
sideda, kurie nepriklauso prie Vy
čių ir yra laisvamaniai. Gaila, 
kad Akrono Vyčiai nemoka at
skirti juodo nuo balto, lasvamanio 
nuo kataliko.

Na, kaip ten nebūtu, eikime 
prie programo. Užvardinta kon
certas, o didesnė dalis vakaro pa
likta šokiams ir kitiems nevyku- 
riems pasilinksminimams. Jei
gu ne Clevelandiečiai p-lė M. Su- 
batkiutė ir A Sadauskas, kurie 
išpildė didesnę dalį programo, tai 
susirinkusieji gal būtų pareikala
vę savo skatikų sugrąžint.

Publikos mažai prisirinko, nors 
ir gerai buvo išgarsinta. Beje 
bučiau pamiršęs priminti, kad Cle
velandiečiai dalyvavusieji ir p-lė 
Kemėšiutė yra nariais L. Vyčių 
25 kuopos.
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PATARIMAS.
Ši bendrovė, kurios biznis gerai ir plačiai išdirbtas 
ir išgarsintas ne tik tarp lietuvių bet ir tarp ameri
kiečių po visą Massachusetts valstiją. Ši korporaci
ja, turi jau kelis skyrius nekuriuose miestuose, ku
rie plačiai darbuojasi tarp lietuvių ir svetimtaučių, 
o ypač lietuvių naudai, tai yra,

VINCENT A. JENKINS, INU.
Real Estate & Mortgages

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

&5.00.
Patariama lietuviams šia proga pasinaudoti pakol 
Šerų yra, užsirašykite kiek tik galite, nes tik pa
skirta suma šėrų bus parduodama publikai.

Siųsdami pinigus iškirpkite šią aplikaciją ir siųskite 
šiuo adresu:

VINCENT A. JENKINS, INO.
395 Broadway, So. Boston, Mass. i 
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S. S. SAXONIA
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SPALIO 30 DIENA, 1920
TIESIAI Į

HAMBURGĄ
Kambariu rata $180.00 su dadėliu $5.00 karės taksą.

TREČIOS KLASOS RATA $125.00 
SU DADĖLIU $5.00 KARĖS TAKSŲ. 
EITKŪNUS PER HAMBURGĄ—$130.40 

Su dadėliu $5.00 karės taksą 
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. o

U.

M.

RAŠYS taip greit, kad su jokia kita plunksna

K. V.

LITHUANIAN SALES CORP.
Mala Office, 414 W. BR0ADWAY,
VALANDOS: Kasdien nuo 9 vaL ryte iki 9 vaL vakare.

CLEVELAND, OHIO

Prakalbos.

Rugsėjo 25 d. Katalikų drau
gijų Sąryšis ir L. L. P. Bonų sto
tis buvo surengė prakalbas. Kal
bėjo Majoras Žadeikis ir medici
nos studentas p. J. P. Poška.

Buvo renkamos aukos Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui. Surinkta 
$58.82. Bonų parduota virš už 
$1000.

P. Karpavičius perskaitė pro
testo rezoliueiją prieš išgamas len
kus. Visa publika triukšmingai 
šaukdami ura! priėmė. Pradžio
je ir užbaigoje p. Matulaičiui pi
anų lydžiant publika sudainavo 
Lietuvos Imną.

Clevelandiečiai kiek galėdami 
rėmė L. L. P. Bonų pardavinėji
mą išskyrus atžagareivius aklus 
bolševikus kurie daro visokias 
kliūtis; mūsų kolionijoj mažai 
reiškia jų balsas.

Būtų pageidaujama, kad visi 
užsirašiusieji L. L. P. Bonus steng
tųsi užbaigti mokėti; o užsimokė
jusieji turi atsiimti bonus Lietu
vių Paskolos Banko je pas L. L. P. 
Stoties iždininką p. St. Zaborskį. 
Turite sujusti, nes važiuojantiems 
Lietuvon prisieis sunkiai nukentėti 
neturio* Bona- Viri tnj-stu jri- 
gytL

Keletą žodžių fraueūziškai ir vo
kiškai truputį angliškai sumai
šius su amerikoniškai išsitarimais 
yra paprasta kalba vartojama A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus na- 

pe_ rių kurie randasi Lietuvoje pašal
pos ir prižiūrėjimo darbuotėje.

Nariai Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus komisijų siųstų Lienki- 
jon ir Baltikos provincijose pa
siekė Lietuvą ir laikinai darbuo
jasi ten.

$
Tūlas Amerikos Raudonojo Kry

žiaus kapitonas, kuris gan gerai 
susipažinęs su keturioms įvairoms 
kalboms nuvyko Lietuvon pasitei
rauti kas link pristatymo drabu
žių, maisto ir vaistų tulon prieg-

Kokią Kalėdų Dovaną
Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon?

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!
Tai-gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, broliu

kams, sesutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. 
Tau tie keli doleriai niekis, o jiems didelė pagelbą ir džiaugsmą suteiksi.

Pinigus siųsk per LIE1UViy PREKYBOS BENDROVĘ, kuri greitai ir 
saugiai persiunčia Lietuvon. Turime skyrius kur galima pirkti laivakortes, siųs
ti daiktus Lietuvon. Taip-gi persiųsti pinigus padėjimui Lietuvos Bankose:

Pinigai padėti ant neapribuoto laiko 100 auksinų moka 3 nuoš. 
Pinigai padėti ant vienų metų laiko 100 auksinų moka 5 nuoš.

" Pinigai padėti ant dviejų metų laiko 100 auksinų moka 7 nuoš.
Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus doku

mentus teisingai ir sąžiningai. Už darbą garantuojame. *

CLEVELAND, OHIO

Nedėlioję 10-tą dieną spalio įvy
ko didelis spektaklius surengtas 1 
It Vyčių 25 kuopos. Programas *

BROOKLYN, N. Y.

Nesiduokite išnaudok

Spalio 8 d. š. m. stribai odo jo iš 
Chicagos, kaip jis savę 
“biblijos” studt

SO. BOSTON, MASS
Tel. S. B. 2334.

KUR

DIREKTORIAI:

Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pinigus 
ant padėlio

Ir dar reikia išlaikyti pinigus pilnai šešius mė
nesius kad gavus pilną nuošimtį.
Ar savo banke gauti už padėtus pinigus ant pą-

6%
Ir kur mokama už kiekvieną mėnesį nuo die

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

CENTRAMS 
BENDRAS 
LIETUVIU 
BANKAS

JUOZAPAS 
KAVALIAUSKAS

32-34 C ROS S STREET, BOSTON, MASS. 
SkįfTMU:

366 BR0AJ)WAY, SOUTH BOSSON, MASS.



REIKALAVIMAI.

PIRMOS KLESOS

Visą darbą gvarantuojame

M. CURLANIS

Spalio 15 d. užsimušė maliorius 
a. a. Juozas Kazlauskas 38 m. am
žiaus gyvenąs 112 Bowen St. Tą 
nelaimė patiko bemaliavodamas 
namą po.numeriu 248 Fourth St.

TeL So. Bastai

So. Bostono Legijonininkai pra
dėjo kampanija namo fondui.

Nedėlioj, spalio 17 d. Municipal 
Bldg. buvo atidarymas. Kalbėjo 
kongresnamas J. A. Gallivan ir 
kiti žymus kalbėtojai. Jie- nori 
į sąvaitę laiko suorganizuoti $25, 
000.

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

muzikališkoje mokykloje mokinama 
ant visokių instrumentą. Kambarys 
atdaras panedėliais, seredomis ir pėt- 
nyčlomis.

Mokytojas A. GRUBIS,
339 Broadway, So. Boston, Mass.

uuu siųsk piui gus pavijimui i h* 
ttvrpiM Talpinta Banką.

, PILNAS SAUGUMAS

AR TAMSTOS ŽINOTE, KAD 
krankliu JBattk

of the city of Bestau

DANTISTAI
Dantys ištraukiami Ir pripildomi 
visai be skausmo, su geriausiais 
prietaisais, su nauju išradimu.

Nuoširdžiai kreipiuos į vi
sus Andriejavos lietuvius skaity
tojus prašydamas ant kiek galint 
prisidėti Lietuvos piliečių apšvie
timu. Kaip žinot, kad per aud
rą (karę) liko Lietuva nunaikinta, 
tai ir Andriejavas liko sudegintas. 
Mes jaunuomenė turėjom susitvė
rę labai puikų knygynėlį-skaityk- 
lą, bet nelaimė, kaip klebonija de
gė tai ir visos knygos supleškėjo. 
Taigi gerai suprantate, kaip yra 
dabar mums reikalingas apšvieti
mas atgavus Lietuvos savyvaldą. 
Kreipiamės j visą Andriejavos vi
suomenę ir jaunuomenę, būkite 
taip geri mums parinkti aukų 
knygoms įsisteigti, t y.: būkite to
kie geri, paduokite tuos prašymus 
savo draugams lietuviams katali
kams, kad jie parinktu tarp lie
tuvių knygų aukoms. Tik kata
likiško tūrinio, kad nebūtų bolše-l 
vikiškos.' Kuo daugiausia mes 
trokštame įsigyti į savo knygynė
lį moksliškų ir istoriškų kbygų, 
o jei kas aukuos ir dvasiško tūri
nio, o kas neturėtu knygų, tai bū
kite taip malonus parinkti pinigi
nę auką ir už tuos pinigus išrašy
tumėte ir pasiųstūmėte šio adresų:

Kauno Red., Kretingos Apskr., 
Andriejavo Knygynui-Skaityklai, 

“priimti Konstantui Budraičiui m. 
Andriejava LlTJtL GANIA.

Mes neprašytume tamstų, bet 
žinote pas mus Lietuvoje nėra 
knygų. Jums Amerikos lietu
viams, mes būsime dėkingi kuo
met gausime jūsų aukas.

MARGUMYNŲ VAKARAS.

Spalio 17 d. Bažnytinėje salėje 
buvo koncertas su perstatymėliais 
ir prakalbomis surengtas Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų sky
riaus.

Programo vedėja buvo p-lė K. 
Alesevielutė. Mažų , gražiai pa
rengtų mergaičių būrelis išpildė 
šokius. Kalbėjo gerb. kun. Da- 
niunas apie lietuvių gabumus.

Svarbiausia dali programo išpil
dė solistai vadovaujant p. M. Kar
bauskui. Pirmiausia pasirodė pa
sižymėjusi dainininkė p-lė St. Mo- 
tejunaitė. Jį ir šį sykį puikiai 
išpildė savo užduotį. Jauna, bet 
talentinga dainininkė p-lė A. Du- 
sevičiutė sudainavo puikiai. P-lė 
M. Gribaitė iš Paterson, N. J. tik
rai nustebino visus, savo maloniu 
bet stipriu balsu. Jį taipgi su
dainavo duetą su p-le St. Moteju- 
naite. Visos dainininkės buvo iš
šauktos po kėlius sykius atkartoti. 
Pabaigoje kalbėjo P. Petrauskas 
apie Vienuolynų naudingumą. Ra
gino pastoti nariais.

Abelnai yiso vakaro programa 
nusisekė labai gerai. Žmonių, ne
mažai ir visi buvo patenkinti.

Buvęs.

Bell Phone DickfaMn 3886M-

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad SL, PHadel|Au, Pa.,

Lietuvi* Daktaro* ir Chirurgą*.
OfbeVahBdMt 

Nuo 9 rito Ori S po pista
Vakaran, Kotvorgo nuo S iki 9 P. M.

Niiilorii iki 4 ve rita •

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

auksiną J Lietuvą nusiųsti. 
Greitume nusiuntimo pinigą 
nieks su manim negal lenkty
niuoti ; visiems pinigą ■siuntė
jams pristatau kvitas su para
šais priėmėją pinigą.

Laivakorčių agentūra Į Lie
poją, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei j Lietuvą. 
Padarymas lietuvišką doku

mentą.
Pinigus siųskite per pašto 

Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 ct. štampą ir visados 
adresuokite:

P. Mikolainis,
SS Hudaon Avė., Brooklyn, N. T.

DETROIT' MICHIGAN
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