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Po rinkimųLIETUVOS

RINKIMAI RYME.

BALIUS BALIUS!

Užkviečia Baliaus Rengėjai

Lietuvos Misijos 
Informacijų Biuras.

DAUGELIS IMA KO 
MERCIJOS KURSĄ

Ko neskubini su pagelba 
Lietuvai f Ar nbri, kad prie 
to paragintų lenko bizūnas ?

Rymo tarybon buvo rin
kimai. Tarybininkų išrink
ta 80. Tarpe išrinktųjų y- 
ra 16 socijalistų. Gyvento
jai džiaugsmingai parodavo, 
kad taip mažai socijalistų 
teišrinkta.

ATSITIKO, KO TIKĖ 
TĄSI.

Lietuvių Delegacija Ang
lijoje, kuri laike savo'rasti
nę seniaus po numeriu 14 
Comwall Gardens, London, 
dabar persikėlė į naujų vie
tą ir turint reikalą galimą 
kreiptis sekančiu antrašu; 
Lithuanian Legaiion, 10 
Palace Gate, Kensington, 
W. 8, London, England.

Prezidentiniai ✓ rinkimai 
buvo lapkričio 2 d. Kaip 
buvo tikėtasi laimėjo repub- 
likonų kandidatas Harding.

ALGOS NEW YORKO 
VALSTIJOJ.

Valdiški tyrinėjimai pa
rodė, kad Suv. Valstijose 
25 nuoš. mokinių ima ko
mercijos kursus. Tie kursai 
daugiausia susideda iš knyg- 
vedystės ir stenografijos.

NELAIMĖS KASYK
LOSE. \

Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai y- 
pač privalėtų visose kolonijose šitame reikale 
pasidarbuoti. «

SIŲSKITE literatūros 
Lietuvos kariuomenei ^Ka
riškių Žodžio” adresu.

yra įsitikinę visi. Aš taip
gi tam tikiu.

Šiaip Lietuvoje apie ne- 
prigulmybę nieks neabejo
ja. Kariuomenę Lietuva tu
ri gerą. Šiauliai nuošir
džiai Lietuvos armijai pa
deda. ' <

Kai pietinėj Rusijoj gen. 
Vrangelio jėgos- tapo su
pliektos ir pasileido atgal, 
tai į Krimo pusiatisai; ėmė 
burbėti pabėgėliai. 50.000 
pabėgėlių norėtų gauti Kri
mo uostuse laivų ir keltis į 
Konstantinopolį, Turkijos 
sostinę. Aliįantų atstovai 
Konstantinopolyje pranešė 
gen. Vrangelio sostinėn Se- 
bastopolin, jog Turkijos ‘ 
sostinėj nėra vietos pabėgė
liams. < ,

LAIKRAŠČIAI Iš 
LIETUVOS.

Amžina gėda, pažemini
mas ir boikotas laukia tą A- 
merikos lietuvį, kurs be bo- 
no ir neaukauja Lietuvai 
dabar.

LITHUANIAN SALES CC
(Lietuvių Prekybos B-vę)

Lietuvoj grasina amžina 
gėda ir pažeminimu tą vyrą, 
kurs nenori kariuomenėn 
stoti ir gyvastį guldyti už 
laisvę. Tai ko tu vertas, jei 
tu gailėsi kelių dolerių au
kuoti ir už penkdešimkę bo
ną nusipirkti.

t Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gyni
mą. Žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti 
su įvairiais centrais. Geresnieji arkliai paiinti 
“Geležiniam Vilkui.” Kaip žuviai vandens, 
taip Lietuvai reikia automobilių.

Amerikiečiai, šarvuodami “Geležinį Vil
ką,” pirkdami šautuvų, prisidėdami prie steigi
mo Perkūno artilerijos ir Erelio oro laivyno, į- 
taisykite Lietuvos gynėjams automobilių.

Lietuvoje geras automobilius kainuoja 
$1 .000. Amerikiečiai, sudarinėkite tūkstanti
nes, kabi egramu atsiųskite į Lietuvių Prekybos 
Bendrovę Kaune ir tą pat dieną automobilius 
bus inteiktas nurodytai organizacijai.

Ištaisykite automobilių Lietuvos Gynimo 
Komitetui, Šauliams, Krašto Apsaugos minis
terijai, generaliam štabui, Lietuvos Raudona
jam Kryžiui ir tt. ir tt.

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automo
bilių Lietuvos gynimo organizacijai?

Tame reikale susižinokite su .

Atėjo “Darbininkas” spa
lio 18 cL Jame besanti šito
kia žinutė:

“ ‘Vdniaus Valdžia’ pati 
nesusitaria. Vilnius, X. 14. 
(Elta). Tarp ‘Vilniaus Val
džios’ ir jos kariuomenės 
kyla įvairių nesusipratimų. 
Kiekvienas veda kas sau po
litiką. Vyriausybė nori 
vesti dvarininkų politiką, o 
karioumenė nori kuo vei
kiausiai gauti žemės.”



NĖRA PATVIRTINI
MŲ.

Pereitame ‘1 Darbininko” 
numeryje buvo gan gadi
nanti žinia iš Rygos apie 
Kauno evakuaciją. Jokių 
patvirtinimų, tos žinios ne
buvo. Gal būt šita žinia iš 
Rygos taip teisinga, kaip 
nesenai iš ten paleistoji a- 
pie Lietuvos ministerių. ka
bineto rezignavimą.

KAIP JIEMS IŠRODO

Amerikos lietuvių, laik
raščiuose nestokavo ginčų 
uekuomet. Ginčai nesiliovė 
nei pastaruoju laiku, kada 
Lietuvos neprietelius pa
grobė Lietuvai už gerklės. 
Kažin kaip Lietuvos veikė
jams išrodo dabartiniai a- 
merikiečių ginčai. Gal jie 
sako: “Pabludo tie Ameri
kos lietuviai. Jie tęsia sa
vo seną šokį ir metu, kada 
lenkai plukdo Lietuvą krau
juose.” Jei Lietuvos vei
kėjai šitaip ar panašiai sa
ko, tai teįsižiūri, o pama
tys, kad dabar Amerikos 
lietuviai taip šoka, kaip Vi
leišis dūduoja. Tekaltina 
dūdorių, jei šokis nepatin
ka.

GYVENAMOJI ALGA.

Garsusis Amerikos kata
likę ekonomistas kun. Ryan 
pagamino, o katalikų, gero
vės Taryba išleido knygelę 
“Capital and Labor.” Jo; 
autelius išrodinėja, kac 
pramonėj pirmas rūpesnis 
turi būti darbininkų gyve
namoji alga, o ne kompani
jų pelnas. Sako, kad jei 
darbininkams nemokama 
gyvenamoji alga, kad šėri- 
ninkai gautų pelnus, tai 
tuomet šėriniiakų perteklius 
pastatoma augščiau už dar
bininkų paprasčiausius rei
kalus 
žmoniško apsirėdymo ir bu
to. Todėl, sako, teisybė 
reikalauja, kad kapitalo sa- 
•^injnkai negautų pelno tol, 
kol darbininkams nėra mo
kama gyvenamoji alga.

sotaus pavalgymo,

LENKAI GALI PRISI- 
KABYTI.

L. Misijos atsišaukime, 
pereitame “Darb.” numery
je indėtame pasakyta: 
“Lenkija nešina milijardi
nes skolas, badą, dvarpo
nių baudžiavą, kolonistų 
būrius, viduramžinę “kul
tūrą’ ir žydų pogromus, 
siunčia legionus į Lietuvą.”

Pogromai, kolonistai, sko
los, badas, baudžiava, ko
lonistai lenkams žinoma 
neužklius. Su viduramžne 
“Kultūra,” tai kas kita.

Lenkai ne Viduramžinę 
“Kultūrą” Lietuvon neša, o 
“polską kultūrą.”

Blogas laimėjimas yra pra
laimėjimu.

Melagiui mes netikime ir ta
da, kada jis teisybę sako.

Jei tavęs

■e— 
9. Kaip lenkai moka akis 

dumti. ♦
Kada lenkai savo laikraš

čiuose ir,užsieny] baisiai šmei
žė ir koneveikė Lietuvos vy
riausybę, jos Valstybinį sutvar
kymą ir kariuomenę, kada vi
sais pašaliais, visuose užkam- 
pėse įvairiais būdais ir keliais 
kurstė Lietuvos visuomenę 
prieš jos valdžią, kada jų legi- 
jonai kardu stengės sau kelią 
nutiesti į Lietuvą ir ją išpaša- 
lų pasmaugt, tada lenkai nu
duodami savo gerus norus siun
tinėjo be perstojimo savo misi- 
jas į Kauną. Jų skaičiaus ne
suseksi—vienai išvažiavus už 
kelių sąvaičių kita atvykdavo. 
Prie jokių susitarimų niekad 
nebuvo prieita, nes lenkai' vi
suomet stodavo kitame dėl Lie
tuvos neprigulmybei ašigalyj. 
Tų visų misijų reikalavimai be 
skirtumo vienodai skambėjo, 
jos visuomet vartojo savo gro
biamosios politikos strateginę 
giesmę — apie lenkų kalinių 
“kankinimus,” apie reikalą 
duoti lygias teisias nenorin
tiems būti nepriklausomos Lie
tuvos piliečiams—lenkams, a- 
pie nerašymą laikraščiams apie 
bjaurius lenkų—grobikų dar
bus, apie suteikimą “visų lais
vių tokiems- gaivalams, kurie 
tokiu būdu lengviau sąmoks- 
lius prieš Lietuvos visuomenę 
ir valstybę galėtų vykinti ir tt. 
Lenkai mat dažnai rodydavo, 
kad jie esą pasiryžę Lietuvos 
nepriklausomybę pripažinti, 
bet nurodžius lietuviams tikras 
Lietuvos teritorijos sienas len
kai suglauzdavo ausis ir tuo 
pareikšdavo nesą įgalioti spręs
ti apie Lietuvos sienas — va
žiuosią į Varšavą pasiklausti. 
Bet išvažiavę jie daugiau ne
grįždavo, o vėl kiti nauji taip 
pat “nevisai” įgalioti atva
žiuodavo. Lenkai per savo 
misijas drįsdavo net pasiūlyti, 
kad visoje Lietuvoje taip pat 
lenkų užimtose vietose būtų 
pravesti rinkimai į St. Seimą, 
kuris susirinkęs Vilniui turėtų 
nuspręsti Lietuvos ateities 
klausimą, bet ir tai ne taip pa
prastai. Jie norėjo, kad už 
demarkacinės linijos, jų jau su
agituotose sulenkėjusiose vieto
se rinkimus kontroliuotu lietu
viai, o šiapus linijos, Lietuvos 
viduryj—lenkai. Bet toks lie
tuviams pasiūlymas lenkų — 
politikų tai viešas pasityčioji
mas iš 
laisvės ir nepriklausomybės 
teisių.
yra jau aiškiai pasakiusi pa
sauliui savo pasiryžimą ginti ir 
sergėti savo nepriklausomybę 
ir laisvę. Lietuvos žmonės 
jau persunkiai yra tempę sve
timų jungą ir perdaug pasiilgę 
gyvenimo amžino laisvo darbo, 
kad su tokiu lenkų brutaliu, 
laužančiu Lietuvos suvereninės 
valstybės teises, pasiūlimu bū
tų galėję sutikti.

Taip pat lenkai kreipėsi per 
santarvė atstovus prie Lietu
vos vyriausybės atsiklausdami, 
ar nesutiktų lietuviai sudaryti 
bendrą frontą prieš bolševikus. 
Tada lenkai šį paklausimą at
siuntė, kada jie jau Lietuvos 
teritorijoje šeimininkavo, kada 
iš Lietuvos išplėšė jos širdį— 
sostinę Vilnių, kada plėšė biau- 
riausia Lietuvos žmones ir prieš 
valstybę varė biauriausią agi
taciją. Žinoma, lietuviai ne
galėjo jų pasiūlijimą priimti, 
bet pareikalavo, kad lenkai 
pirm šitokių pasiūlymų sušvel
nintų savo grobikų politiką ir 
atsisakytų nuo Lietuvos anek- 
savimo.

Lenkų misijos išvažiavę ne
tik nesistengdavo teisingų Lie
tuvos reikalavimų pasvarstyti, 
bet tuoj laikraščiuose juodžiau
siomis spalvomis nupiešdavb, 
kokių “bolševikų” jie matę 
Lietoje, kokia ten “netvar
ka,” žmonių “kankinimas,” 
“barbarizmas” ir “Vokiečiams 
parsidavimas.” Tai visą ro
do, kiek lenkams buvo svarbu ~
taikyti es su lietuviais. Tųvi-( Mokslo šaknys karčios, bet 
sų misijų siuntimas tai buvo'va;s;a;
tik skraiste pneš sąjunginiu- _.-------
kus prieš visą pasaulį. Kada Tigras kelias į mokslą pamo- 
jiems aujanrai pradėjo trukdy- kmimais, bet trumpas ir p&-

Lietuvos visuomenės

Lietuvos ^visuomenė

pasalų lietuvių kariuomenės 
puolimų, tada jie pradėjo sius
ti. •) Štai mes buvome net 
Kaune, net patys pas juos nu
ėjome, tik lietuviai toki užsi
spyrėliai! Bet ir čia lenkai 
vargiai jau kam apdūmė akis, 
nes jau perdaug jie su savo po
litika pasauliui žinomi. Jei 
lenkai nori su Lietuva .kaimy
niškai gyventi, tai jie turi iš
sižadėti norų jų pagrobti, jie 
turi jai atlyginti jos visas nuo
skaudas, kurias jie jai yra pa
darę, atšaukti tuos visus melus, 
kurių jie visur, kur tik galėjo, 
yra platinę. Lenkai tik šva
riai rankas nusiplovę nuo visų 
baisenybių, kurias jie Lietuvai 
padarė, gali laukti nuo lietuvių 
susitaikymo, bet tai dar negreit 
turbūt įvyks!

10 Lietuvos lenkai
Kad Lietuvos lenkai—dvari

ninkai su savo bernais sulen
kintais lietuviais eina iš fien 
su Varšavos grobėjais iš pirmų 
Lietuvos valstybės kūrimo va
landų buvo aišku, kaip ant del
no. Kiekvienas lenko dvaras 
Lietuvoje buvo (dalinai tai dar 
ir dabar yra) Varšavos agen
tūra, intendantūra ir etapo ko- 
mesdntūra.. Jie teikė legio
nams visokias apie Lietuvos pa
dėtį žinias, jie vežė visą, jiems, 
kų tik išvežti galėjo iš Lietu
vos — jie koncentravo ir siun
tė Lenkijai būsimuosius legijo- 
nininkus, arklius, vežimus etc. 
Apie tai rasta ne vienam dva
re aiškių, prirodymij doku
mentų.

Apskritai visose šalyse de
mokratinį judėjimų visuomet 
trugdo dvarininkai ir kapita
listai seniai aišku. Kadangi 
lietuvių atgimimo kelių vien 
skina demokratiniij idėjų obal- 
siai, tai tua kėliu griežtai atsi
sako * Lietuvos lenkai—dvari
ninkai eiti. Jie ieško globos 
pas svetimus, ten kur jiems 
siūlo daugiau duoti, po vienu 
sparnu jie nujaučia gausiau 
galėsią savę pašildyti. Jau 
endekų ainiams, gyvenusiems 
dar 18 amž. nepatiko savo tėvy
nė, nes joje jau tada buvo pra
dėję bręsti toki nepakenčiami 
dalykai, kaip baudžiavos pa
naikinimas ir iš jų nepakeliamo 
jungo Lietuvos valstiečių pa- 
liuosavimas. Po to visų len
kų — endekų sųuvaliai ir pa
tys paskesnių laikų endekai 
meilinosi rusų carui (patys 
didžiausi anų laikų bajorų var 
dai, kaip Potockis, Branickis 
važinėjo pas rusų carą prašyti 
globos ir užtarimo) ir vokie
čių kareivių.

Ir šiandien endekams labai 
kvepia tas oras, kurs ardo da
bartines rusų ir vokiečių socia
listines valstybes, neduodamas 
joms susikurti. Ir kai supu
vimo Rusijos carizmo ir Vokie
tijos kaizerizmo griuvėsiuose 
kyla nauja jėga, kitų visai idė
jų lydima ^r kitos naujos švie
sos aušrele apšviesta, kai Lie
tuvos liaudis savo dvasios galy
bę pradeda pasauliui rodyt, 
imdami į savo pūslėtas ranka 
valstybės vairų—tada iš visų 
pakampių pradėjo lysti ir telk
tis reakcinės jėgos ir visomis 
savo išgalėmis trukdyti jiems 
taip nemalonų darbų Lietu
vos darbininkai nepajėgdami 
patys savo galybe tų jiems ky
lantį pavojų prašalinti, bet no
rėdami Lietuvos darbo žmonių 
nepriklausomybės ir laisvės 
eigų sustabdyti ir tuo būdų 
Lietuvių valstybės statomus 
rūmus sugriauti—pasišaukė jė
gų lenkų legionus.

Mariušis.

nATERBURY, CONN. HARRISON-KEARNY, N. J.

Tarpe kalbą choras dailiai kalėtą 
lietuvišką datoelią padainavo. Už-

Metui einant pideniop ir LDS. 5 kp. 
pradėjo guviau darbuotos. Va kai 
kurie pasidarbavimai. Darbininkų 
klausime buvo parengta paskaita 10 d. 
spalio, kurias skaitė čionaitinis kun. 
Bakšys. Paskaitos pasekmės buvo ge
ros: žmonių daug buvo atėję klausy
tis, paskaita buvo įdomi ir aiškiai nu
šviesta darbininkų klausimas.

Yra rengiama LDS. Conn. apskrities 
prakalbų maršrutas.

Nuo pradžios spalio pradėta platin
ti laikraštį “Darbininkų,” pagal nuta
rimų LDS. 5 kp. Per vasarų niekas 
nesirūpino platinimu katalikiškų lai
kraščių. Jau įsikūrė viena stotis 22 
Leonard St katalikiškų laikraščių pla
tinimui ir jau pardavinėja “Darbinin
kų” gatvėse. Vėliaus bus įkurta dau
giau stočių platinimui laikraščių. Nū
nai galima nusipirtki laikraštį “Dar
bininkų” arba “Draugų” pas Vasiliaus
kų 820 Bank St ir 22 Leonard St

Darbininkai, 7 kuopos nariai rūpi
nasi apsišvietimu ne vieni laikraščiais, 
bet ir knygomis. Pagal nutarimų L 
D. S. 5 kuopos, yra kuriamas knygy
nas, kuriuo galės'he vien nariai nau
dotis, bet ir svetimi; taip-gi yra ren
giamasi, prie įkūrimo vakarinių kursų, 
kame bus mokinama lietuviška gra
matika, aritmetika, anglų kalba ir tt

5-tos kuopos sueigos būna kiekvie
no mėnesio ketvirtame sekmadienyje, 
po pietų,. senoj šv. Juozapo parapi
jos mokyklos kambaryj.

LDS. 5-tos kuopos korespondentas 
Tru-tuo.

Išvažiavo į Lietuvą 22 d. spalio Juo
zas Volekas su šeimyna ir P. Baltru- 
konis, nevedęs, šios kolonijos žymus 
veikėjai. Veikėjai ir draugai jųjų at
sisveikinimui surengė vakarėlį, kur iš
reiškė jiems kožnas gerus linkėjimus 
ir padėkų už jų darbavimųsL Taip-gi 
buvo renkamos aukos L šauliams. Tą 
vakarą surinkta $23.00. Labai apgai
lestauja katalikų organizacijos J. Vo- 
leko, o ypač LDS. 15 kp. Tai buvo 
vienas iš veikliausių ir daugiausia pa
sidarbavęs dėl LDS..labo. Linkėtina 
geros kloties jam ir Lietuvoje.
• ' LDS. Korespondentas.

“Lietuva tėvynė musų." Dar žmonės 
suriko tris “valio” ir Išsiskirstė par- 
slneMami namon gerų ūpų. •*

I šių demonstracijų atvažiavo nema
žai žmonių iš Chicagos. Northsidie- 
čiai net lietuviškų vėliavų atvežė pa
naudoti demonstracijoje. Ir du benai
dykai griežė. Aukų Liet Raud. Kry
žiui ir Liet šauliams surinkta $1.502. 
Tas viskas parodo žmonių didelį pasi
šventimų ir pasiaukavimų Lietuvos rei
kalams. Taip-gl ir prijautimų vieni ki
tiems tokiame prakilniame darbe. Tų 
visų regint galima tikrai tvirtinti, kad 
Lietuva jokiu budo, nepražus.

HARRISON-KEARNY, N. J.

a.

CLEVELAND, OHIO.

lenkaiPatėmiję laikraščiuose, kad 
neturi savyje žmogiškumo ir lendo į 
Lietuvą, tai D. L. K. Vytauto dr-ja at- 
jausdama tėvynės reikalus spalio 24 
d. ant susirinkimo nutarė, kad kožnas 
paaukuotų pagal savo išgalę dėl Lie- 

' tuvos šaulių. Pinigai tapo parinkti ir 
perduoti Tautos Fondui su pažymėji
mu, kad Tautos Fondas kaip greit ga
lima pasiųstų Lietuvos kareiviams. Ta 
dr-ja rengia balių lapkričio 7 d. Ger- 
mania Tum salėj.

Tėvynės

CICERO, ILL.

Pr.

J. Storkis .......................................M.08
K. Žilinskas ...................................M08
V. Mikailoms ................................. 20.00

Po $10.: J. Ba rdzilauakas, F. Šal
kauskas, J. Ivernelis, F. Giralbauskas,
J. Jedzevičius, J. Akeleviaus, J. Gri
gonis, J. MisiukevlčiusA Blnkevičienė, 
Z. Sielvastravičius, D. Krinčiukienė ir
K. Norvaišienė.

A Mičiulis — $7.13, A Gerulis — 
$5.00; smulkią $22.92.

Aukos dėl šiaulią pasiųstos L. Mi
sijai. Kitos prakalbos bus 21 lapkr., 
1920, tai bus paskutinės. Visi kas gy
vas ateikite. Jau turime boną išpar
davę už vėirš 15,000.00.

K. J. Nekrašas,
L. L. P. Korespondentas.

NEWARK, N. J.

Mylėtojas.

Spalio 13 d. šv. Antano 
surišti Aleks. Zakaras su p-le Pet. Ta- 
muliunaite. Jaunavedis yra LDS. 49 
kuopos finansų raštininkas, L. Vyčių 
14-tos kuopos pirmininkas ir kažku
riose kitose organizacijose valdinin
kas. Jis yra atsižymėjęs kaipo rim
tas tr energingas veikėjas. Jaunoji ir
gi yra darbšti veikėja, ypatingai veik
li

bažnyčioje

D. Vyčių 14-tos kuopos narė. 
Laimingos jiems kloties.

RAGINE, WIS.

Atidai visų Raeino Lietuvių.

Pr.

Lapkričio 7 d. 2 vai. po pietą Danish 
Brother Nord Hali prie Washington 
Avė. ir 6-tos gatvės yra rengiamas di
delis mass-mitingas, kuriame bus iš
neštas prieš lenkus protestas. Bus 
miesto majoras ir kiti kalbėtojai.

M. K.

ST. CLAIR, PA.

DETROIT, MICH.

Dabar L. Vyčiai ir šiaip jaunimas 
intempė visas jėgas, kad pagelbėjus 
plėšikų užpultai tėvynei. Renka au
kas šautuvams, platina bonus ir tt 
Visa bėda, kad čia 
Dėl tos ■ priežasties 
žmonių išvažiuoja, 
veikėjas A. šačikas. 
chester, N. Y. čia 
santrų metų.

darbai sumažėjo, 
nemažai veiklių 
Išvažiavo uolus 
Išvažiavo į 

buvo

SPRING VALLEY,

Išbuvęs

ILL.

Ro- 
pu-

Spalių 24 d. pas mus 
prakalbomis Jon. šeškauskas, “Gailes
tingų asmenų dr-jos attsovas.” Papa
sakojo apie naudingumų prieglaudos 
Kaune, apie amerikiečių aukas ir a- 
pie Rusijos bolševikus po kuriais ir 
pats yra buvęs. Tai draugijai aukavo 
šie:

lankėsi su

A Baraitis — $10., kun. Simonas 
Bystras — $5., Jonas Trajonis —$3.

Po $1.00: Juozas Grudis, J. Aukštai
tis, O. Griciūtė, Ig. Rimka, J. Sto
nis, J. Slivinskas, T. šalgauskienė, B. 
Lomantienė, M. šašlauskienė, G. Kun- 
dokienė, O. Morkūnienė, K. Lakavi- 
čienė, O. Krasauskienė, A. Pilipaitis, 
A. Aukštaitienė.

Smulkių aukų $9.13; viso —$42.13.
Tų pačių dienų buvo sušauktas ma

sinis susirinkimas dėl išnešimo pro
testo rezoliucijos prieš lenkus ir iš
rinkta komisija iš šių asmenų: kun. 
S. Bystras, A Cipla ir A. Pilipaitis. 
Rezoliucija tuojau sustatyta ir per
skaičius vienbalsiai priimta.

Albinas Pilipaitis.

Aukavo ant Lietuvos sužeistą karei
viu sekančiai:

Po $5.00: P. Mislonis, T. Šmulkštys, 
St Malinauskas.

Po $2.00: V. Gudelevičius, J. Fabi
jonas, S: Stibingis, M. Stibingis, J. Pet
raitis, P. Zurolis. >

Po $1,00: P. Mislonis, A žėkaitis, J. 
žemaitis, K. Slivinskas, J. Kunlckas, 
S. šeris, A Dedulaitis, J. Kazlauckas,
J. Penkunas, S. Verbickas, J. Kundro
tą, J. Jankauskas, St. Radiavičius, M. 
Siemeška, J. Radizavlčius, M. šunakis, 
šurmienė, D. Jarašius, K. Jonukštis, A 
Zaperanskas, S. Našlėnas, 'f Jakaitie- 
nė.

Po 50c/: M. Grabauskas, P. Baltulis, 
V. Surma, A Meškinis, A Turulis, J. 
Grigaitis, J. Ollnckas, J. Radziukynas,
K. Klizas, J. Selliunas, J. Lydeka, R. 
Paliackis, Justinas Ivanauskas, A. 
Meckaitis, M. Raudziavičius, P. Mak- 
nickas, K. Gauris, V. Baltulis, M. Zui
kis, X Pinkus.

Viso su smulkiais — $60.85.
S. Šmaikštis.

WATERBURY, CONN.

Rezoliucija.

musų

lenkiškas valdymas Lietu- 
pagimdė apverktinų padč- 
musą žmonių ekonomiškai, 
ir morališkai ir Lenkijos

barbariškas pasielgimas su

•) Tose misijose dažniausia buvo 
siunčiami Lietuvos lžsigimaiai-dvnrl- 
ntnkal, kaip Babianskl’s, Vasilevskis 
ir kiti, kuriems ypač rūpėjo kokiu 
nors budu savo dvarus Lietuvoje nuo 
neišvengiamo išdalinimo bežemiams ir 
mažažemiams Išgelbėti.

Atgailos ašaros nuplauja 
kaltės dėmę.

BRIDGEPORT, CONN.

šv. Jurgio choras turės bazarą. Tik
slas to bazaro dėl naują vargoną, bet 
viešam susirinkime 17 d. spalio š. m. 
visą parapljoną nutarta vienbalsiai to 
baearo visą pelną skirti Lietuvos lais
vės apgynimui. Visą žmonią ūpas bu
vo karštas. Su tuo syk Sumetė arti 
vieno šimto dolerią fc nutarta par* 
traukt iš Tautos Fondo knygučlą. Su 
tom knygutėm eis per stabas rinkdami 
aukas dėl Lietuvos kareivią šautuvą. 
Jau Jonas švedas be jokią knygučlą 
pridavė $10 ir sakė, kad kaip bus kny
gutės, tai jis duos dėl vieno kulkos
vaidžio. Choras labai smarkiai dar-1 P-nas F. Strelčlunna trumpai pakalbė- 
buojasl kas-link to bazaro. Bazarasįjo apie Lietuvos ftiaullą organiaciją. 
prasidės 30 spalio ir tęsis iki lapkri- Dar gerb. kun. H. J. Vaičiūnas jau
čio 4-6-8-11-13. Tai gi Įsi broliai tr^e-Į kinkai. lenkus dfkčtai pašiepiančiai, 
serys remklt gerą darbą. pakalbėjo, karta paklodamas $50.00

šios kolonijos lietuviai išlaikė savo 
kvotą, skirtą sumą L. L. P. Boną 15 
tukstančią išpirko dar per virš.

24 d .spalio buvo prakalbos kalbėjo 
Vitaitis iš Brooklyn, N. J. ir vietinis 
veikėjas, tik ką pargrįžęs iš Lietuvos 
A. Gerolis. Prakalbos buvo rengtos L. 
P. Boną stoties, šauliams sudėjo $406.- 
90. Programą išpildė labai grąžą T. 
M. D. choras. Labai apgailėtina, kad 
Birutės choras nebuvo kviestas su pro
gramų dalyvauti dėl tautos labo..

B. B—s.

WATERBURY, CONN.

Kaip tik tarpe vietos lietuvių pra
sideda kokis veikimas link Lietuvos 
laisvės išgavimo, tuokart lietuvių išga
mos apsimaskavę komunistų kaukėmis 
deda visas pastangas kad kaip nors 
užkenkti tam šventam Tėvynės darbui, 
Nors jų liežuviai atbuko nuo pliauški
mo visokių nonsensų, vienok jie ne
pajėgė iš tikro lietuvio krutinės iš
plėšti tėvynės meilę. Komitetas liko 
suorganizuotas iš katalikiškų ir tau
tiškų dr-jų atstovų (socijalistai pasili
ko nuošaliai, nestodami į aktyvų vei
kimą) ir veikimas pasekmingai buvo 
varomas pirmyn. Gi kiek vėliau, užė
jus nelaimingam streikui, kuris po 12 
savaičių kovos liko pralaimėtas, tuo
kart ir bonų komitetas dalinai turė
jo pertraukti savo veikimą. Ir išga
mų šmeižimas susimažino, nes jie sto
jo prie “New England Workers Asso
ciation” unijos ir paėmė vadovauti 
streiką. Iš savo “idėjos” draugų su
darė streiko vedimo komitetą. Mat jie 
žinojo, jog kitų kolonijų lietuviai 
gausiomis aukomis rems waterburie- 
čių streiką ir bus gera proga pasipi
nigauti. Taip ir buvo. Aukos pradė
jo plaukti iš įvairių kolonijų šimtais 
dolerių, o tie vadai pasiskirstė geras 
algas ir vedė streiką iki privedė prie 
galutino pralaimėjimo. Užbagė strei
ką 25 liepos ir iki šiam laikui neiš
drįso paduoti viešą atskaitą, kaip 
waterburiečiams, taip ir kitų kolionijų 
lietuviams, kur ir kam, ir kokiems 
tikslams tos aukos buvo sunaudotos? 
Reiškia neišdrįsta pasirodyti kokie jie 
yra darbininkų “geradėjai.” Po užbai
gimo streiko iki šiam laikui waterbu- 
riečiai maž-daug susitvarkė savo gy
venimo reikalus ir paskutinėmis 
nomis vėl stojo į didelį veikimą 
pagelbėti savo broliams tėvynėje 
tis nuo užpuolikų.

die- 
kad 
gin-

Jaunimai.

27 d. spalio š. m. vietinė L Vyčių 
kuopa surengė prakalbas. Kalbėjo L. 
šimutis. Prakalbas stebėtinai puošė 
vaikų choras P. S. Kvietkaus išlavin
tas ir vedamas. Tarp viso vaikučių 
gražaus sutvarkymo, pasirodė mažy
tė mergaitė lietuviškos vėliavos spal
voms aprengta ir dešinėj tris-spalve 
tėvynės vėliava, žmonės sukruto, tė
vynės meilės jausmų žadinami užtrau
kė puikioj sutartinėj himnus. Keletą 
jautrių liaudies dainelių, paskiau de- 
klemacijų. Galop atnešta P. Kliubo 
kų tik priimta rezoliucija, protestuoti 
prieš šios šalies valdžių už nuolatinį 
teikimų lenkams kariškų reikmenų. 
Rezoliucija priimta.

23 d. spalio buvo vietinės LDS. 
kuopos obuolių balius. Padorių pasi
linksminimų mylėtojų ir darbininkiš
kos idėjos prietelių net iš apielinkės 
kolionijų prisirinko didokas būrelis. 
Svetainė vaismedžiais išpuošta, tik 
kvėpėjo-žaliavo. V. Vaikukis ir p-lė 
Kiusiutė likos apdovanoti puikiomis 
dovanomis. Dabar skubiai laukiama 
kuopos susirinkimo, kuris bus 12 d. 
lapkričio š. m. kad likusį uždarbį pa
pirkus tėvynės gynėjams šautuvų ir 
krūvų kulkų.

P. Darbštys.

IVESTFIELD, MASS.

Kadangi septynių milijonų 
tautiečių širdyse giliai įsiklestėjęs pa
giežos jauslias link lenkų valdžios iš 
priežasties neteisingo budo, pagelba 
kuria Lenkija bando sunaikinti Lietu
vos Respublikos patvaldystę ir pri
jungti jos teritorijų spėka ir vyliugys- 
te;

Kadangi, 
vos dalyse, 
jimų tarpe 
kultūriškai 
žiaurus,
musų žmonėmis nepakenčiamas;

Kadangi, Lenkų Valdžia išdavingai 
nusiuntė generolų Zelgowskį su savo 
armija kad užimti senų Lietuvos sos
tinę, Vilnių ir neteisingai informavo 
pasauliui buk lenkiška valdžia nedaly
vavo užėmime sostynės Vilniaus.

Tokiu budu, mes lietuviai Suvieny
tų Valstijų ir Lietuvos piliečiai griež
tai protestuojame prieš okupacijų Lie
tuvos sostynės ir reikalaujame Suv. 
Valstijų, vardan teisybės ir žmonišku
mo, įsakyti Lenkų Valdžiai išsinešti iš 
Vilniaus, Lietuvos sostynės ir iki to 
nepadarys, atsisakyti teikti bile kokių 
Lenkijai pagelbų.

Jonas Tareita, pirmininkas, 
V. J. Stankevičius, sekretorius

CICERO, ILL.

Lietuvių MUSiniška Demonstracija 
Prieš Lenkus.

Spalio 24 d., ištisos gatvės buvo pil
nos lietuvių paraduojančių demonstra
cijoje prieš lenkų nelabystes.

Lenkai visokiem klastybėm norėjo 
sutrukdyti nad-s parodą, kad jau ne vi
sų demonstraciją, bet neįstengė. Lie
tuvių ūpas ir tvirtas pasiryžimas vis
ką pergalėjo.

Po parodavlmo, visi žmonės suėjo į 
parapijos kiemą. Programą vedė p. 
Juozas Mockus. Pirmiausiai benas ir 
choras, vedamas p. A Pociaus, padai
navo Amerikos ir Lietuvos himnus. Po 
to kalbėjo gerb. vietinis klebonas, kun. • 
H. J. Vaičiūnas. Jo kalba buvo pa- . 
dalinta į anglišką ir lietuvišką. Abie
jose kalbose iškalbingai paaiškino tiks
lą demonstracijos. Po jo jausmingai 
kalbėjo p. J. Poška. Laike jo kalbos 
buvo aukos renkamdte Liet Raudona
jam Kryžiui. Tolesnlal kalbėjo Al. 
Račkus. Buvo pritaikintos reikalui re-' 
zoliucijos ir išneštos vienbalsiai.

Dar kun. prof. Pr. Bučys, griaudln- 
gai, su ašaromis akyse, pakalbėjo, 
kad Lietuvai yra viltis, ji neprapuls.

Rugsėjo 19 d. buvo paroda, kuri nu
sisekė gerai. Išnešta tam tikros re
zoliucijos ir Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui surinkta aukų apie $800.00. 
Pagalios 17 d. spalio vietinis bonų sky
rius surengė prakalbas gerb. kun. Ži
liui ir p-lei M. Jukubaičiutei. Ant šių 
prakalbų bonų likoB parduota už $1,- 
000.00 ir aukų šauliams surinkta $1,- 
787.35. Dabar bonų komitetas laiko 
dažnai susirinkimus ir išnaujo pradė
jo energingų veikimą kad šiandieni
niam kritiškam Lietuvos padėjime su
teikti gausių pagelbą. Gi tie musų iš
gamos, matydami, jog veikimas vėl 
prasideda savo juodą darbą pradėjo 
išnaujo. Kas savaitė rengia prakal
bas parslkvlesdami Bimbas, Jukelius ir 
kitokius nusmukėlius. Tai-gi kokiu iš- 
ro karimu tas daroma? Kuomet šian
die Lietuvą užpuolė lenkų imperialis
tai, kuomet renkia visiems stoti į ap
sigynimų, tai jie stengiasi pakenkti 
tam visam, kad davus progų prie
šams užgrobti ir pavergti musų tėvynę. 
Ar tik čia nėra parsidavimas už ju- 
došišką grašį? Tai-gi broliai ir sesu
tės waterburieaai! Mes neprivalome 
visai kreipti domos į Judus, išgamas 
Lietuvos. Jie susilauks valandos; ku
rioje turės susivalytl savo pasėtą vai
sių ir atgal suryti tuos judošiškus žo
džius link atgimusios musų tėvynės. 
Dabar kolektoriai .vėl pradės lankytis 
per stabas ir kada atsilankys, neatsi
sakykime. bet sulig Išgalės pirkime bo
nų ir aukaukime Lietuvos reikalams. 
Neslduokime pavergti, bet stokime į 
kovų su Lietuvos priešais.

Taigi petys į petį 
Visi kas gali. 
Stokim į darbą 
Už prigimtą šalį 
Prikelkime Lietuvą mąs. 

šiandie Lietuva šaukiasi nuo musų 
pageltos, tad bukime tikrais jos su- 
nals bei dukterimis tr išgirskime savo 
senos močiutės balsą.

K. J. Paulauskas.

HARRISON IR KBARNEY, N. J.

Kaip tik Lietuva pasijuto pavoju
je, jos sūnus ir dukterįs, gyvenan
tieji šiame mieste, tikrai mylintieji 
savo Tėvynę tuoj sukruto ir pradėjo 
kloti dolerius, kad už juos gautais 
durtuvais išbadyti visiems lenkams 
akis, štai kas kaip ir už kiek myli 
savo Tėvynę;

Po $10.00: šv. Kazimiero Dr., Ko
operacijos Krautuvė Ona Jonaitytė, 
St Jaškunas, L Grigaliūnas, Ig. Vol- 
skas, J. Peldunas, J. Palažieja, A 
Klebauskas, H. Jegelevičius, kun. K. 
Vasys, V. M. Maslauskas, A K. Ma- 
saitis, K. Valius, Julius Jukntvičius, 
St Daunoras, Al. Atkočaitis, Al. Ka
valiauskas, J. Juknevičius, J. Urbai- 
tis, K. V. Masaitis.

Po $5.00: A Dvareckas, St Danyla,
J. Grudzinskas, M. Damkauskas, A. 
švilpa, K. Jutkevičius, J. Grigaliūnas, 
V. Ambrulevičius, P. Bernadišius, A. 
Labuckis, J. Klusevičius, J. Ačgaus- 
kas, J. Simkovicz, O. Jegelevičienė, 
M. Mikailionis, Ig. Gegužis, St Mi- 
nalga, J. Butkus, J. Lingaitis, VI. Si
manavičius, M. Jegeleviičus, A Rep
šys, J. .Turgeleviičus, J. Bartkus, Pr. 
Jacikevičius, J. Ambruleviičus, J. Gai- 
liušis, M. Volskienė, J. Orintas.

Po $3.0Q: A. Bernadišius, V. Svikl 
la, V. Jutkevičius, Al. Simanavičius,
K. Mikelis.

Po $2.00: V. Beikša, Z. Jegeldbi- 
čius, J. Gecevičius, P. Lukšis, J. 
Lukminas, V. Zinka, ■ J. Bakšenskas, 
Pr. Cvirka, A. Atkočaitis, B. Griga
liūnas, P. Kazlauskas, Pr. Kundrotą, 
C. Borysas, A. Kirklis, M. Blėkevi- 
čius, C. Damkauskas, J. Ulinskas, I. 
Jatkevičius, J. Mockevičius, A šinlc- 
kus, J. Kaunas, S. Jegelevičius, A. 
Jegelevičius, J. Stanslovas, S. Melešis, 
Pr. Kalėdienė.

Po $1.00: K. Dvareckas, A Kazlaus
kas, V. Jegelevičius, M. Jutkevičius, 
P. Samulevičius, A Poška, J. Kašė- 
tlenė, J. Kašėta, J. Palevičius, Oį Ge- 
cevlčienė, V. Gedminas, J. Jaruša, V. 
šegšdavičius, S. Alinskas, Al. šegžda- 
ričius, K. MereškevičiU8, V. Borysas, 
K. Vertelga, O. Vertelgienė, J. Lasis.

Išviso surinkta $462.25. Pinigai jau 
pasiųsti Lietuvon per Tautos Fondų. 
Tai greita ir graži Lietuvai pagelba 
iš tokios mažos kolionijos kaip West- 
fleldas. Mat čionai yra netinginčių 
žmonių Tėvynės reikalams pasidar
buoti, o taip-gi duosnių Lietuvos rei
kalams. Gali Lietuva nenuliūsti, nes 
turi gerų sūnų ir dukterų, kurie jos 
dar neužmiršo ir gins ligi paskutinių
jų nuo žiauraus lenko.

Tautos Fondo 51 sk.

T. FONDO VALDYBOS 
ANTRASAI.

Jo Eminencija 
James Cardinal Gihbons, 
Honorary ^Presldent 

Baltimore, Md.
Kun. K. Urbonavyčius, prezidentas. 

50 W. 6-th St. So. Boston, Maus.
Kun. M. A Pankus, Vice-Pirmininkas, 

443 Pa r k Arą, Bridgeport Ct 
J*-lė 8. Rutkauskaitė, Vlce-plrmininkė, 

602 South St, Mahanoy City. Pa.
Vaišnoras, iždininkas, 

1514 Canon St, Plttsburgh, Pa.
J. Krušinskas. sekretorius, 

222 S. 9th St. Brooklyn. N. Y. 
F. Kemėšis, iždo globėjaa 
881 Westminster Are., 

Detroit Mich. t
X X Kaulakte. iždo gtoMjas.

B.
Spalio 14 d. prakalbose Vltaičio, su

rengtose L. L. P. stoties boną parduo
ta už arti $3,000.00. Šiauliams surink
ta $413.06. žmonią buvo apie 150, bet 
visi geri tėvynaini A. Aukavo šie: 
O. KemStlenft ........  $50.00
J. BuffinM*.. .4. .J.........................50.00 j Kun.

K.

Kun.



gerb. kun. Pranciškaus Juškaičio C am bridgiaus lietuvių klebono. Pačiame viduryje prie stalo matome sėdintį ju
biliatą ir gerb. kun. F. Virmauską.

Iškurnės spalio S d., surengtos vietinės parapijos žmonių—apvaikščiojimui savo dvasios ganytojo varduvių dienos 
gerb. kun. Pranciškaus Juškaičio C am bridgiaus lietuvių klebono. Pačiame viduryje prie stalo matome sėdintį ju
biliatą ir gerb. kun. F. Virmauską.

Iškurnės spalio 3 d., surengtos vietinės parapijos žmonių—apvaikščiojimui savo dvasios ganytojo varduvių dienos

TAMAQUA, PA.

šio miestelio lietuviai perkūnišku 
smarkumu veikia dėl išgelbėjimo Lie
tuvos, bet visai mažai pasirodo spau
doj jąją veikimas. Kada pasigirdo, 
kad jau begėdiški lenkai paėmė Vil
nią, tai sušaukta susirinkimas 17 d. 
spalio. J. P. želonis, vakaro vedėjas 
atidarė susirinkimą ir paaiškino tiks
lą to vakaro susirinkimo. Paskui pa- 
kivetė šv. Petro ir Povilo chorą pa
dainuoti Lietuvos himną. Po to pa
kvietė gerb. kun. P. Gudaiti pasakyti 
prakalbą. Jis kalbėjo labai karštai. 

Sekantį vakarą buvo L. šaulią bū
rio laikomas balius, visi linksminosi 
■o kiti darbavosi, ypač čia turiu pažy
mėti merginas, kurios čia gimę ir au- 
_gę ir visados smarkiai darbuojasi dėl 
Lietuvos. Čia pažymėsiu ir vardus ku
rios pasidarbavo: p-lė Julė Sutkaus-, 
kiutė, Ona Niukliutė, Ona Galiniu- 
tė, Paulina Venckiutė. Anelė Zkaraus- 
kiutė ir Adelė Gvazdikiutė. Balius 
nusisekė pusėtinai gerai. Likusis pel
nas ir pridėjus kur buvo ižde pasida
rė $196.87, kurie tapo pasiųsti Lietu
von per Misiją. Čia turiu pažymėti 
kad musą kolonijos lietuviai yra pa
siuntę šiais metais Lietuvon $1,093.87.

K orespondentas.

kas, J. Masalskis, P. Vazgirdas, P. 
Kisielius, F. Jankauskas, Z. Tamo
šiūnas, A. Vaisiauskas, A Bironiutė, 
A. Jludrikas, L Kavolius, J. Tacionis.

Smulkių aukų $7.35.
Viso $124.35.
Spalio 28 d. šv. Evangelisto dį-ja 

turėjo susirinkimą. Lietuvos reika
lams iš kasos paskirta $50. Padary
ta kolekta. Dėjo Jonas Šležas $5.00. 
Po $1.00: A. Vaisiauskas, Wm. J. Šim
kus, St J. Šimkus, K. Kalinauskas, P. 
Gaigalas, J. Venckus, A Burbulis, K. 
Urnikis, D. šaulis, IV. Survila, D. 
Strukas, J. Normontas, Ig. Vaišvilas, 
S t. Klevas, J. Šimas, A Savickas, J. 
Strazdauskas, A. Laučius, I. Kavo
lius, J. Sm ilgis, St. Maneiiks.

IŠ TOLIMŲJŲ RYTŲ 
LIETUVIŲ GYVE

NIMO.

*

WESTFIELD, MASS.

Kaip tik katalikai pradėjo 
Lietuvos laisvei aukas, laisvamanių 
bosai irgi sujudo. Mat pranešta jiems 
iš Centro, kad jau laisvamanių kiše- 
niai tušti, neturi už ką važinėti Ir 
rėkti apie laisvamaniškąją Lietuvą, 
įteikia Valstybinio Fondo laisvama
niams pašerti, reikia Piliečių Sąjun
gos laisvamaniams tikietus išpirkti. 
Visko reikia. Kuomet laisvamaniški 
kišeniai tušti, pilvas balso neišduo
da, kad Lietuvą laisvamaniška, be
dieviška ' aprėkus. Tik visa nelaimė 
kad katalikai nenori anei laisvama
niško Valstybinio Fondo, anei laisva
maniškos Piliečių Sąjungos. Vis-gi 
kad nors durnuosius katalikus į savo 
bučių pagauti, vietiniai, laisvamanių 
bernai surengė prakalbas, išdalino 
plakatus, dalino net ir pas bažnyčią, 
nors tai uždrausta; bet ką bernas _ži- 
no? Tik čia vėl nelaimė. Kadangi 
draudžiamoje vietoje dalino plakatus, 
policija sužinojus tuojaus nusiuntė dė
dę su lazda pas taip vadinamąjį jautį 
žali, kuris gyvena amelių tvarte ant 
St. Paul st.. kad patupdyti šaltesnė
je vietoje. -Visa tik laimė, kad klebo
nas gavęs žinią, nenorėdamas lietuvių 
vardo teršti, nors ir laisvamanių ber
nui, bet vis-gi prašė kad nekliudytų, 
e tik pamokytų, kad ateityje to ne
atsikartotų. Klebonas • pergeras už 
laisvamanius eina. Bėda, kad kaip 
tik žmogus iš doros ir tikėjimo iš
klysta, tuoj be policijos negali ap- 
seiti. Prie žmonių teisią gerbimo laz
da turi vesti.

Su bėdomis, su lazdomis vis-gi pra
kalbos Jvyko. Žioplių pažiopsoti pri
sirinko, bet kaip reikia laisvamanius 
pašerti nėra kuom, tad patįs išgamos, 
lenkbemlai dėjo klek galėjo. Ir gerai 
reikėjo dėti, nes laisvamaniai yra pa
siryžę drožti prie lenkiškojo Pilsuds
kio, jeigu Lietuva katalikiška butą, 
tad pinigai labai bus reikalingi.

Putpele.

rinkti

CAMBRIDGE, MASS.

Darbai dėl Lietuvos.

Spalio 24 d. Keley School salėj buvo 
prakalbo-- Kalbėjo Tarnas šelmis, 
gerb. kun. Urbonavičius Ir Pranas Gu
das. Prakaib>.< buvo surengęs Tautos 
Fondo uitis.

Aukojo

PRIE MOKSLO.

kad reikia sme- 
Metas po meto, 

tos rupestys, vis 
tos pačios bėdos 

Atmosfera

Po trumpą, bet naudingą vakaciją 
St. Bonaventure’s mokyklos mokslei
viai pagalios sugrįžo mokyklos suolan. 
Su nauja energija ir pasiryžimais, pil
nais vilties bei geros valios kad ge
riau prisirengti prie gyvenimo ateities, 
jau šiandien semia šviesą iš mokslo 
šaltinio.

Tarpe ją yra neperdidelis skaičius 
ir musą mylimą lietuvių. Nors kaip 
minėta neperdidėlts būrys, bet visi yra 
veikiąs ir karšti tėvynainiai Lietuvos.

Tinkamai atlikti mokslo priedermes, 
yra visiems žinoma, 
genis ilgai džiovinti, 
diena po dienos, vis 
tie nesmagumai, vis
eikvoja musą sveikatą, 
šiandien yra pilna daigą mokslo, kur 
tik nueisi, ten kaip kokia milžiniška 
galybė tau priešakyje stovi mokslo y- 
patybė.

Lietuvos jaunime, ar jau ne laikas 
iš sapną atsikelti? Ar mes leisim po
nams lenkams ir poniai Francuzei su 
savo propogandomis užmuilinti mums 
akis? Ar ne laikas mums patiems lie
tuviams didesnę propogandą varyti 
dėl musą brangios Lietuvos labo? Ka
da mes turėjome geresnę progą, jeigu 
ne dabar! Lietuvai yra reikalinga 
mokytą suną ir dukterų, ne aklą bau
džiauninką. Lietuvos ateitis gali būti 
tik moksle.

Tėvai ir motinos lietuvių genties, pa- 
meskite tą senovės žydišką filozofiją: 
“Akis už akj, dantis už dantį” Paim
kite Kristaus mokslą; leiskite jūsų 
vaikelius prie šviesos, prie mokslo, 
prie išmintingumo. Pamirškite savo 
kentėjimus, savo vargus; leiskite, pra
šau dėl Dievo meilės, vaikus į augštes- 
nius mokslus, dėl garbės, dėl meilės, 
dėl Dievo, bei Tėvynės.

šitoje mokykloje ypatingai yra gera 
proga dėl išsilavinimo savo lietuviškos 
kalbos bei istorijos ir taip jau reika
lingą priedermių.

Lietuvią kalba yra labai graži ir se
na, bet jos literatūra dar maža. Pa
saulis mažai žino apie ją Ar ne lai
kas ją padidinti? Mokslo sūnus ir 
dukterys į darbą! Musą tautos idea
lus kelkim.

Lai gyvuoja Lietuva ir jos moksla- 
vyrial 1

93 “D.” num. 14 d. rugpj. š. 
buvo patalpinta korespondencija 
Harbino, Tolimų Rytų lietuvių kolo
nijos, kur korespond.’ Ten buvęs ap
rašė vietinio Liet Komiteto ir jo pir
mininko su sekretorium veikimą, kai
po tikrų Lietuvos parsidavėlių, kurie 
tuk Slieko nesiklausę “išvien su žydais” 
didžiausiais musų priešais dirbo.

Tie apkaltinimai paremti ant melo, 
kad apšmeižus tuos, kurie smarkiai 
priešinosi tamsybės apaštalų “pogro- 
minei” agitacijai, kurstančiai lietu
vius ne tik nepripažinti jokių teisiu 
bet ir visaip persekioti tautines ma
žumas prigulinčias dabartinei laisvai 
musų respublikai Iš tos priežasties 
esmu priverstas nušviesti aplinkybes 
kokiose radosi paskutiniu laiku Rytų 
Sibiro lietuviai ir kokiais keliais jie 
ėjo, kad geibėjos save nuo pavojų ir 
užlaikius tinkamoj pagarboj savo su
pratimą ir vardą svetimtaučių akyse, 
kaipo piliečių naujai susidariusios val
stybės, ligi kol keletas juodašimčių 
nesukurstė tamsiųjų lietuvių prieš žy
dus. Iš ko sukelta triukšmo ne tik 
ant visos lietuvių kolonijos, bet ir 
svetimtaučiai tai išgirdę stebėjosi ir 
ant musų nelaimės juokėsi.

Kaip jau daugumui yra žinoma, tai 
paskutiniu laiku Tol. Rytų lietuvių pa
dėjimas buvo nepaprastai paojingas, 
kaip ir kitų gyventojų, siaučiant sa
vitarpiniam rusų karui ir šalę to dar 
įvairiems okupantams “interventams” 
šeimyninkaujant Taip labai lietuviai 
nukentėjo Chabarovsk# Bailiame pa
dėjime buvo taip-gi ir Vladivostoke Ni- 
kolsk-Vssurijske ir kt. Kiek gerėliau 
buvo Harbine, nors ir čia baimės žmo
nėms netruko. Ateidavo žmonės į ko
mitetą, klausdami kaip gelbėties nuo 
mobilizacijų ir reikalaudami lietuviš
kų liudyjimų; reikalaudami kad K-tas 
prašytų pagelbos, reikale ir užtarimo, 
nno svetimų valstybių atstovų. Ko
mitetas geroką laiką snaudęs — pri- 
siartirAis paojui—griebėsi įvairių prie
monių gelbėti savo viengenčiams. Ne
žiūrint į keletą jau aukščiau rašytų 
laiškų Lietuvos Vyriausybei, preziden
tui Smetonai, — nesulaukus atsakymo 
— vėl 9 d. gegužės š. m. buvo pasiųs
ta telegrama Lietuvos vyriausybei per 
Lietuvos pasiuntinį Londone .Tiškų, 
dar sykį prašant kad atsiųstų Lietu
vos vyriausybė savo atstovą Tolimiems 
Rytams, o dabar laikinai- įgalioti ką 
nors iš vietos lietuvių veikėjų, kuris 
Lietuvos Vyriausybės vardu galėtų ru-

m.
iš

pintis ir ginti vietos lietuvią reikalus. 
Iš Vladivostoko irgi tuom pačiu laiku, 
beveik tokio pat turinio buvo telegra- 

į f uotą Kaunan. Bet deja, Lietuvos vy
riausybė, kaip matyt mažai rūpinosi 
tos musų saujaite likimu, atsidurusios 
netoli didžioj? okeano. Ji matomai na
mie turėjo didesnių rupesnių ir rei
kalą. Gyvenimas gi ėjo savo keliu ir 
atsitikimai baugino kiekvieną ramų gy
ventoją. Japonų interventai grąsė vi
sur. Liet Komitetas Harbine darė po
sėdžius ir svarstė kas daryti. Lauk
ti ilgiau ko nors iš Lietuvos, kuomet 
paojus ant nosies — nebuvo laiko. Nu
spręsta išdavinėti Lietuvos pilietybės 
liudyjimus trijose kalbose: lietuvių, 
anglą ir rusų, Lietuvią Komiteto pi
liečių teisėms ginti vardu; toliau pra
šyti Anglų konsulo Harbine, kad jis 
apsiimtų lietuvią teises ginti reikalui 
ištikus. Vizavlmo teisė min. liudyji
mų, iš anglų jau buvo išgauta, reikė
jo dar išgauti iš Prancūzų, Amerikos 
ir Japonų.

Ir Lietuvią Komitetas Harbine ne
sulaukęs iš Lietuvos vyriausybės jokių 
instrukcijų, bet verčiamas grąžinančio 
pergyvenamojo laiko, — ima ant sa
vęs atsakomybę — išdavinėti piliety
bės liudyjimus. Suprantamas dalykas, 
kad Komitetas virto, nors gal neteisė
tai, bet ‘ faktiškai valstybine ištaiga. 
Jis turėjo ir visame savo veikime va
duotis Ir taikintis iš valstybinio at
žvilgio.

Tuo tikslu, viename iš pirmutinių 
posėdžių K-to buvo svarstyta, kas turi 
teisę gauti Lietuvos pilietybės liudyji- 
mą. Ir galų gale prieita ir vienbal
siai nuspręsta vaduotis tuom žygiu, ne
turint detalių nurodymų, Laikinąja 
Lietuvos Valstybės konstitucija, kurią, 
musų nuomone, turėjo laikytis visi, 
kurie savę suprato esą Lietuvos pi
liečiai, t. y. paragrafu, kur sakoma: 
“Lietuvos piliečiai, kokios tautos, ti
kybos ir lyties nebūtų — lygus įsta
tams.” Ir buvo nuspręsta išduoti pi
lietybės liudyjimus visiems, nežiūrint 
tautos, tikybos ir lyties skirtumo, vi
siems Lietuvos gyventojams, kurie gy
veno Liet Vyriausybės nustatytose, 
rinkimais į Steigiamąjį Lietuvos Sei
mą, sienose.

K-to pirm, ir sekretorius visą laiką 
ir vadovavosi .tuom K-to nusprendimu, 
be to greitai buvo išgauta vizos liudy- 
jimas iš prancūzų ir japonų, bet A- 
merikos konsulas griežtai atsisakė vi
zuoti, motyvuodamas, kad dar Suv. 
Valstijos nėra pripažinusios Lietuvos 
Valstybės. Taip-gi K-to buvo vien
balsiai nuspręsta: nustatyti mokesnį 
už pasą iš pasiturinčių ligi 10 jenų. 
Čia turėta mintyj ne lietuvius, kurie 
beveik visi neturtingi, — bet svetim
taučius, ypač žydus, kurių yra daug 
tutringų. Komitetas visiems veltui ne
galėjo dalinti, nes buvo jam taipgi 
daug išlaidų ir ateityje buvo manyta 
bandyti susinešti su Kaunu per teleg
rafą, kas nepigiai apseina.

Tokiose sąlygose dirbo K-tas. Tiesa 
daug atsirado žydų, kurie ėjo į K-tą 
liudyjimų. Ir K-to prezidiumas išda
vinėjo visiems Lietuvos gyventojams 
prisilaikydamas K-to posėdžio protoko
lų, paremtų ant laikinosios Lietuvos 
konstitucijos dėsnių. Bet toks K-to 
valstybinis nusistatymas nekuriems 
lietuviams, labai antipatiškai prieš žy
dus nusistačiusiems, nepatiko. Jie 
ėmė išmislinėti įvairių nebūtų daiktų 
apie pardavinėjimą liudyjimų ir tt, 
kurstė tarp tamsuolių neapykantą prieš 
žydus. Ir galų gale du iš minėtų agi
tatorių girti atsidangino pas manę į 
kambarį grąsindami kumštimis, šau
kė man, kaipo K-to sekretoriui:

“Kokią Jus turit teisę Lietuvą par
duoti žydams?!.. Kas jus įgaliavo 
žydams išdavinėti pasus ir leisti juos 
į Lietuvą?.. Jų tėvynė Palestina!..” 
ir tt Grąsino karsią, užmušiu, kai
po tėvynės pardavėjus, jeigu mes ne
paliausią žydams išdavinėti liudyjimų.

Prezidiumas K-to sustabdė savo vei
kimą ir rengėsi šaukti visuotiną lietu
vių susirinkimą, kad paaiškinus K-to 
veikimą, ir susidarius tokioms sąly
goms — pasitraukti visai iš Komite
to. Bet aukščiau' min. agitatoriai pa
siskubino pirmiau pagarsinti apie šau
kimą visuotino lietuvių susirinkimo de-

lai ko K-tas nebėgo už aktų ir rengė- ] 
si ant jo paaiškinti dalykų stovį. Tuom 
tarpu sužinojo ir šydai, kad jų tei
sėms gręsla paojus. Jie lr-gi atėjo ant 
susirinkimo ir norėjo ten savo teises 
ginti. Bet jiems nepavyko, nes iš kau
niečių žydų buvo labą! mažai, o dau- 
gtųna iš Vilniaus miesto ir apygardų, 
kurie beveik visi negalėjo kalbėti lie
tuviškai. Jie prašė, kad jiems pave
lytų susirinkimas nors trumpai savo 
mintį pareikšti rusiškai, — bet žino
ma sunku buvo tikėties, kuomet ant 
susirinkimo keletas rėksnių rėkė visa 
gerkle “žydų nereik,” “neduosim jiems 
kalbėti” ir tt Nekurie patarė, kad 
nereikėtų mums svetimtaučių, Lietu
vos gyventojų, perdaug kiršinti, nes 
iš to nieko gero nebūna, daug geriau 
santaikoj gyventi, bet įsikarščiavu
siems, įkaitusiems nuo degtinės — bu
vo veltus aiškinimas, ir žydai nieko 
nedasigavę, tik įteikė protestą raštu 
susirinkimo pirmininkui, už laužymą 
tautinių mažumų teisės, apleido susi
rinkimą. Išėjus žydams tuojau užsi
puolė rėksniai ant K-to prezidiumo, 
kam jis užkvietęs žydus ant susirin
kimo, kam nieko nesiklausęs išdavl- 
nėjęs pasus ir tt Pirmininkas ir sek
retorius aiškino ir perstatė K-to po
sėdžių protokolus Ir nurodyta buvo, 
kad vadovavosi visame kame Lietuvos 
lai k. konstitucija. Bet veltui. Rėks
niai šaukė, kad konstitucija galėjo bū
ti netoki, kad laikraščiai neteisingai 
ją padavę ir kitokias nesąmones pri
kaišiojo.

Toliau imta svarstyti, kam galima 
išduoti liudyjimaL Vieni sakė, kad 
vien katalikams, kiti kad lietuviams, 
o dar kiti, — kad lietuviškai kalban
tiems ir žinoma, tokiu budu prie nie
ko neprieita ir nieko nenuspręsta, tik 
Komiteto pirmininkas K. Vinckis ir 
sekretorius J. Mažeika paprašė susi
rinkimo paliuosuoti nuo pildymo parei
gų K-to narius, nurodant, kad tokiose 
aplinkybėse nėra jokios galimybės to
liau darbuoties.

Dabar keliais žodžiais atsakysiu ant 
neteisingų prasimanymų ir šmeižtų 
aukščiau min. koresp. Ten buvusio link 
manęs ir K-to pirmininko.

1) Netiesa, kad Prezidiumas K-to 
nesiklausęs kitų narių “varė darbą su 
žydais” išdavinėjo jiems liudyjimus, 
nustatė mokesnį už šiuos ir tt., nes tai 
buvo vienbalsiai ant posėdžių priimta 
ir į knygas protokolų įrašyta.

2) Niekas nereikalavo susirinkimą 
vesti rusiškai, tik patarta buvo duoti

i nors trumpai išsireikšti rusiškai ne- 
I galintiems kalbėti lietuviškai; ir už 
tai stovėję dar-gi susirinkimo vedėjas, 
dabartinis K-to pirmininkas, kurs y- 
ra taip smarkiai nusistatęs prieš žy
dus.

Bet kas link bandymo žydų su
šaukti savo iniciatyva, lietuvių susirin
kimą — tai jų nieks nepateisins. Jie 
neturėjo teisės tai daryti. Jie turėjo 
skųsties Lietuvos vyriausybei. Vienok 
čia buvo kalti ne kas kitas kaip tik tie 
juodašimtiški priešžydiniai kurstyto
jai, kurie savo pasielgimais privertė 
kitataučius Lietuvos gyventojus — 
griebties netikusių priemonių savo tei
sėms ginti.

Kas-link to kad žydai mažai mums 
gelbėjo laisvės Iškovojime, tai daugu
moj tiesa, bet tai žino aiškiai, mato 
ir supranta Lietuvos vyriausybė. Bet 
kito kelio nėra. Ir ji, ir dabar Stei
giamasis Seimas suteikė visiems lygias 
piliečių teises. Tik vadovaujantis de
mokratijos dėsniais galima užtikrinti 
ateityj valstybės tvirtybę ir jos piliečių 
solidarumą.

Ant galo korespond. stebėdamasis 
priduria kad “komitetas be instrukci
jų iš Lietuvos daro kaip nori.” Bet 
turiu pasakyti, kad už tai ne K-tas, 
bet duodantis panašų pastebėjimą —

LIETUVIŲ VAREHOUSESI
Oficialis Atidarymas

ATLASO RŪBŲ B-VeS WAREHOUSĖS ATIDARYMAS
---------ĮVYKS----------

SUBATOJ, 6-tą DIENĄ LAPKRIČIO-NOVEMBER,
Pirmą, valandą po pietą

B-vės “Sales room” ant antro aukšto.
343 West Broadway, , South Boston, Mass.

Atlaso Rūbą Bvė išdirbinėja siūtus, overkotus, reinkočius, 
skūrinius kailinius ir kitas šiltas drapanas. Pirmiau negu pirksi 
kur kitur savo overkotą arba kitą drabužį, ateik ir pasižiūrėk 
Atlaso Rūbu B-vės išdirbimo, o mes tikimės kad čion galėsit pa
sirinkti sau tinkamą overkotį arba kitą sau reikalingą drabužį kurį 
gausite daug pigiau ir geriau negu kur kitur, ir tuom pat kart pa- 
remsite Lietuvių Rūbų Industriją, kuri atneš naudą čia būnantiems 
Lietuviams suteikdama darbo keliolikai Lietuvių kriaučių ir da 
padėsit mums atsiekti mūsą tikslą, da padėti ir mūsų broliams 
Lietuvoje suteikiant jiems drabužių įsteigiant mūsų braneių musų 
Tėvynėje. ' ,

Overkotus ir kitokias drapanas galima arba gatavas pirkti ar
ba užsisteliuoti. Mes turime gana gražią liniją materijų iš kurių 
bus galima pasirinkti tokį drabužį kokis jums patiks.

Atlaso Rūbų B-vė taipos-gi kviečia visus gerų norų Lietuvius 
prisidėti prie išauginimo Rūbų Industrijos tampant musų šėrinin- 
ku, nes ši pramonė sparčiai auga ir jos rėmėjam atneš gerą nau
dą.

Su visokiais reikalais ir reikalavimais informacijų kreipkitės 
musų ofisan;

k ATLAS CLOTHING CORPORATION
* 343 BR0ADWAY BOSTON 27, MASS.
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Vardas ir Pavarde

PATARIMAS

vertas didžiausio nusistebėjimo.—Ne- 
jaugi audrai siaučiant, esantieji dide- ’ A 
liame paojuje jurininkai ant laivo, • i 
plaukdami viduryj okeano—sėdėtų ra- Į 
miai ant jo Ir lauktų iš toli nuo saus- Į W 
žemio instrukcijų — kaip gelbėties. 
Taip belaukdami jie veikiai galėtų at-1 
sidurti ant dugno. .

Kodėl gerb. Ten buvęs nepasirašėte j 
tikru vardu o slapstotės po slapyvar-, 
de. Matyt nerūpėjo tamista! tiesa.

x J. Mateika.

Ši bendrovė, kurios biznis gerai ir plačiai išdirbtas 
ir išgarsintas ne tik tarp lietuvią bet ir tarp ameri- 
kiečią po visą Massachusetts valstiją. Ši korpoTaci- 
ja, turi jau kelis skyrius nekuriuose miestuose, ku
rie plačiai darbuojasi tarp lietuvią ir svetimtaučią, 
o ypač lietuvią naudai, tai yra,

VINCENT A. JENKINS, INC.
Real Estate & Mortgages

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

$25.00.
Patariama lietuviams šia proga pasinaudoti pakol 
Šerą yra, užsirašykite kiek tik galite, nes tik pa
skirta »uma Šerą bus parduodama publikai.

<
Siųsdami pinigus iškirpkite šią aplikaciją ir 
siųskite šiuo adresu:

VINCENT A. JENKINS, INO.
395 Broadway, So. Boston, Mass.

Pereitą savaitę iš planą dirbtuves 
paleista apie 400 darbininką. Sako, 
kad atgal priims po kokią dvieją mė
nesių.

Iš siuvamąją mašiną dirbtuves at
leista apie 70 darbininką. Ją tarpe 
yra ir lietuvią.

Korespondentas.

A

DARBININKAS” LIETUVOJ!
Jūsų Giminės ir Pažįstami Ištroškę Žinių 
iš Amerikos, Laukia Mylimo Svečio su 

Žiniomis—Laikraščio “Darbininko

Urbonavičius •«••••...........$10.00
S. Paura* ............  ......................... 10.00
M. Lu i n i s •*•■•* .g ....... 10.00
A. Labanauskas ........ '................... 10.00
A. Baikis ...........................  10.00
Ig. Ifaiataitis ............................. 10.00
Jenas Tamulius* ...........................10.00

F® $5.00: J. Balčiūnas, J. šakaUs,
M. Lanka.

A. Oendrėnas $2.00 • 
F» $L00: ir. Jasutis,

^aa. S. ZUbelis. M. šliužas, K

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI.

A. Černiauskui, Athdl, Mass. — 
pie tą narj pranešk dr-jai jos susirin
kime.

A. Kukui, Chicago, IU.Su Tam
stos laišku butų galima labiau skai
tytis, jei botum pridėjęs savo adre
są. Tamstai patariame parašyti Vi
leišiui laišką, patariant nerašyti ir ne-

. daryti to, kas erzina arba užgauna 
katalikus. Kai Vileišis liausis tą da
ręs, tai katalikų laikraščiai netik ne- 
dte protestų ir rezoliucijų prieš jį, o 
širdingai Ir karštai rems tokius jo FU- 
manymus, kurie kataliką veikėjų 
žvilgsniu bus remtini Ir Lietuvai nau- 

I din jri.

HE anglių iškasa- 
udojama 60.

NE VISI TURI TĄ LAIMĘ SULAUKTI.

Amerikos Lietuviai Turi Pasirūpinti, Kad 
Lietuvos Piliečiai Lietuvoje Tnrptą Užtektinai 
Maisto Kūliui ir Dvasiai. Dvasios maistu yra 
dori, krikščioniškoj dvasioj vedami laikraščiai. 
Tokiuo yra laikraštis “DARBININKAS.” 
“Darbininkas Lietuvoje mylimas ir laukiamas. 
Užrašyk šiandiena. Tai bus geriausia Šv. Kar 
ledą dovana.

' t Prenumeratos
Į Lietuvą metams .... 
” ” pusei metą .

Prenumeratą ir pinigus siąsk
“DARBININKAS

244 W. Broadway,

......... $5.00
. .$2.75

Mmbmi • ■ MM
MM ; •• - •BMMMMM

Aš užsirašau
f

stovio, už kuriuos prisiunčia $

šėrų VINCENT A. JENKINS, INC,

kaipo pilną mokesti.

PINIGAI Į LIETUVĄ
Nueina greičiausiai ir tikriausiai siunčiant per

ATSTATYMO B-VĘ
(LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION)

Šl Bendro**, turėdama

pinigu

JiEW YORK, N. Y 
skyrių fBranch OfficeJ 

keliu, be jokių trukdymų ir

SULYG PIGIAUSIO KURSO

IU.Su


1

Pranešimas aukavusiems į
Tautos Fondą Lietuvos

• Kariuomenei.
Šiuomi pranešu, kad pir

mose prakalbose spalio 21 
d., Bažnytinėje Salėje buvo 
surinkta $617.00 antrose 
prakalbose $660, neskaitant 
pasižadėjimų, kas sudaro iš
viso $1,277.00. 'Tie pinigai 
visi jau Lietuvoje. Mainant 
auksinais pasidarė 88,966. 
Pasiųsti prez. -Stulginsko 
vardu ir nuo pirmųjų, gau
ta atsakymas kad priėmė.

A.-J. Zaleckas,
T. Fondo Ū sk. ižd.

AUKUO T OJAI.

So. Bostono Tautos Fondo 11 sky
riaus surengtose spaL 31 d. prakal
bose Lietuvos gynimo reikalams au
kavo šie geros širdies žmonės: 
Kun. K. Urbonavičius . .."X............20.00
49 kp. Pilu. BL ...._................. 15.00
Vincas Kališius .......................15.00
Jurgis Venys ....... '....................... 12.00
J.^Gudaitė ..................... 10.00
M. Gudaitė ..........................x....10.00
J. Tuleikis ............... ..................10.00
P. Danveckas ........... ..................10.00
D. JoniSftitis ............... ............ .. .10.00
P. Sakutis ................ ...................10.00
J. Kniskis ................. .................. 10.00
V.' Varžinskaitė '..... .................. 10.00
V. Medonis ............... .................. 10.00
Vincas Valatka ....... ..................10.00
Jurgis Pūras __ ___ i. .................. 1000
Stasys Danielius ... .................. 10$0
Barbora Beleckienė . ..................10.00
Petras Narinkevičius .................. 10.00
Jonas Jevarauskas . .................. 10.00
Vincas Mačiulaitis .. .................. 10.00
.$domas šajevka .................. 10.00
Morta Butvitienė ... ..................10.00
Vincas Grudzinskas . ..................10.00
Jonas Jaruša ........... .................. 10.00
Marijona Veniutė ... ....................10.00
Jonas Bandžius ..... ...................10.00
Antanina Staniuliutė .................. 10.00
Juozas -Petrauskas .. ....................10.00
Kazys Kiedrys ....... .................... 10.00
Juozas Rukša ......... ....................10.00
Juozas Kačinskas .; .................... 10.00
Steponas Bugnavičius ...................10.00
Antanas šapalis ....................... ...10.00
Tarnas Misinkevičius ...................10.00
Vincas Valatka ............................. 10.00
Paulius Bušmontas ...................... 10.00
Justinas Augunas ..........................10.00
Matas šeikis .................... ...........10.00
Jonas Urbonas ................. .......... 10.00
Juozas Vilkas ................... .......... 10.00
J&nas Punis ..................... .......... 10.00
Petras Bernataviičus........ .......... 10.00
Paulius Laupikas ............. .......... 10.00
Petras Varnauskas .......... .......... 10.00
Pranas Tuleikis ............... ........... 7.00

Po $5.00 aukojo: V. Kukauckienė, 
A. Dusevičius, V. Savickas, Z. Gurkliu- 
tė, Andrius Zaleckis, Jonas Glineckis, 
Petras Grinkaitis, I. MaSulaltis, Ona 
Ralnlutė, St Noreika, J. Matulevi
čius, Jonas Urbonas, V. Viesulą, A. 
Bučinskas, S. Kabalinskas, M. Am- 
brozaitis, J. Deringaitė, J. Šimkienė,
J. Vaičiūnas, M. Pilkauskas, adv. Ka
linauskas $4.00.

Po $3.00: kun. Daniunas, V. Tamu- 
laitis, Kuzmienė.

Po $2.00: M. Gabriunienė, P. Matu
lionis, J. Gailickas, J. UŽdany, A. Al- 
germanavičius, Grubienė.

Po $1.00: V. Garusienė, E. Urbo
niene, Z. česnulevičia, Z. Radzevįčia, 
Z. Malčis, P. Jocius, A. Kazirskis, J. 
Galeckas, K. Snpranavičia, K. Šidlaus
kas, V. Ausiulis, A. Taunis, L. Masu- 
lionis, J. Kauniškis, J. Galiackas, J. 
Gaiilunas, F. Mele, J. Višniauskas, J. 
Petrauskąs, J. Karčiauskas, K. Mon- 
kus, J. Petrauskas, J. Kudarevlčius,
K. Nesvelda, D. Zabalionls, F. Kaula- 
lis, F. Žukauskas, J. Alasevičienė, T. 
šelmis, Kalinauskienė, Paulikaitė, 
Kairaitė, P. Dalubickas, M. Ausikai- 
čiutė, Tumulskas, F. Ploškas, A. žalal- 
tė, Valatka, F. Nobaila, N. Kalinaus- 
kiutė, M. Kalinauskiutė, P. Geležinis,
J. Stiga, V. Grudzinskas, M. Vilimie
nė, A. Bucaltė, A. Tamsonas, A. Ja- 
rulaitė, J. Kubrys, J. Kailinskas, J. 
Rungrevičla, V. šarkos, "t. Medonis, 
M. 'Beind, P. Venienė, M. Savilionis,
K. aJnkunas, K. Urbonas, P. Varei
kis, K. šiefklenė, Kazlauskas, Anta
navičienė, E. E. Elgertnanavičlus, J. 
Langvinienė, A. Gavėnas.

Tą pat vakarą Liet Laisvės Pasko
los $50 bonus pirko Petronė Matikai- 
tienė (antru kartu), Kazys Suprana- 
vlčlus, etras Akunis.

Panedėlyje aukos buvo kafelegra- 
muotoe Lietuvos prezidentui A. Stul
ginskiai su pažymėjimu: "kariuome- 
nei."

DDS. 1 KUOPOS MĖNE
SINIS SUSIRIN-

■ KIMAS.
Spalio 31 d. š. m. buvo 

mėnesinis susirinkimas L. 
D. S. T kp. Susirinkiman 
atsilankė nemažas skaitlius 
narių.

Pirmiausia skaityta laiš
kai*: pirmas nuo Tautos 
Fondo vajaus reikale, o

L&.S. REIKALAI
ALAVHflAi

Draugijos Valdyba.

PIRMOS KLESOS

DETROIT* MICHI6AN

NEW YORK CITY
LDS 9 kuopos mėnesnis susirin

kimas įvyks nedėlioj 7 d. lapkr., 
tuojaus po sumai, antrą vai. po 
pietų, bažnytinei svetainei, 556 
Broom Street. Visi nariai yra 
kviečiami atsilankyti, nes turime 
daug dalykų aptarti.

Kviečia valdyba.

NEPAPRASTAS 
SUSIRINKIMAS.

Nedėlioj, lapkričio 7 d. į- 
vyks ekstra susirinkimas 
Susivienijimo Lietuvių R. 
K. Amerikoje 21 kuopos. 
Bus tuoj po sumos Bažny
tinėj Salėj ant 5 gatvės.

Visi nariai būtinai turite 
ateiti, nes turime svarbų 
laiškų iš Centro ir kitų svar
bių reikalų apsvarstymui.

■J. Tarutis,
Finansų Raštininkas.

Nedėlioj, lapkričio 7 d. 
bus protesto demonstracija 
prieš lenkus ant Boston 
Common. Lietuviai turėtų 
skaitlingai pasirodyti.

Vakare 7:30 v^. Bažny
tinėje Salėje įvyks Šv. JO-

MI. M«.)Bort«> 270
DR. JOHN MicDONNELL, H. D

Galima ivlitUiti ir Uetariaatm 
Ofiso valandos: 

Ryt iis iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadwav. So. Bustom

BRIGHTON, MASS.
Nedėlioję, Spalio 31 d. š. 

m. Šv. Petro lietuvių baž
nyčioje So. Boston gerb. 
kun. K. Urbonavičius surišo 
moterystės ryšiu jaunų po
relę Petronėlę Liobikaitę su 
Pranu Geralskiu. Jie abu 
yra LDS. 22 kp. nariai ir 
smarkūs veikėjai. Linkime 
laimingo gyvenimo ir pagei
daujame, kad jaunavedžiai 
ir ant toliau darbuotūsi L. 
D. S. ir visuomenės labui.

Darbo Žmogus.

DANTISTAI
Dantys Ištraukiami ir pripildomi 
visai be skausmo, su gerinusiais 
prietaisais^ su nauju išradinra.

Bell Phons Dickinrtn 3995 M

Dr! Ignotas Stankus
1210 S. Broad SL, PHaddphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofise Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 tiri 9 P. M,

PASięUTINIOSI
TRISDEŠIMTS, S 

DIENĘ
IŠPARDAVIMUI g| 

RAKANDŲ.
Mes išparduosime Ei 

visas prekes už di- ®l 
džiai nužemintas kai- g} 
nas. Ateikite o persi- įg 
tikrinsite.

M. OLIM & CO. 
388W.BR0ADWAY 
SO. BOSTON, MASS. E|




