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Lenkija -- Jovalas.

MIRĖ.
Airių kovotojas 

jos laisvę buvęs 
kalėjime Londone

i

už Airi-
Anglijos 
ir bada-

PRIRAŠYMAS 16,000,000 
NARIŲ.

PRANEŠIMAS.
Mot Sąjungos Mass. ir Maine Apn. 

suvažiavimas {vyks 31 d. spalio (Oct) 
bažnytinėje salėje ant Windsor St, 
Cambridge, Mass. Posėdžiai prasidės 
lygiai 1 vai. po pietą. Tad meldžia 
visas delegates laiku pribūti. -

Su pagarba,
Ona A. Jankienf. Apskr. Pirm.

Ko neskubini su pagelba
Lietuvai f Ar nori, kad prie 
to paragintų lenko bizūnas 9 plačiausios skalės.

Darban visi kaip vienas.

REZIGNAVO.
Švedijos ministerij kabi

netas, kuriam pirmininka
vo socijalistas Brauting re
zignavo.
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Jau svarsto Lietuvos

TeL So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAI,

Lietuvai reikia greitos

LIETUVA DIDŽIAME 
PAVOJUJE.

Lenkija rengiasi užimti 
Lietuvą. Lenkai sutraukė 
Vilniun po priedanga Zeli- 
gouskio apie dešimtį divizi
jų. Kiekvieną valandą lau
kiamas lenkų kariuomenės 
antpuolis ant Kauno ir ant 
Panevėžio. Greita interven
cija yra laukiama.

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje yra gavusi šiandien 
per Londoną nuo Tvskevi- 
čiaus pranešimą — Lietuvos 
Valdžios iš Kauno.

Lenkai užima liniją Mai- 
šiogala, Naujieji Trakai ir 
Švenčionys. Lenkai buvo 
pradėję pulti ant Kauno, bet 
mūsų.kariuomenė juos su- 

'no laiku lenkai tur 
sukoncentravę Vilniuje nuo 

"7 iki 10 divizijų Padėtis 
darosi vis sunkesnė. Lenkų 
antpuolis ant Kaimo ir Pa
nevėžio laukiamai kas va
landą: Lietuvos Valdžia at
kreipė Aliantų ir Tautų Są
jungos atydą į padėties pa- 
ojingumą. Tautų Sąjunga 
svarstys lenkų ir lietuvių 
klausimą Spalio 25 dieną ir 
greita ir energinga’Aliantų 
intervencija yra laukiama. 
Užsienio Reikalų Ministeris 
Puryckis ketvirtadienį buvo 
priimtas Prancūzų Premje
ro. Steiigamojo eSimo ats
tovų delegacija matėsi Pa
ryžiuje su Leonu Bourgeois. 
Delegacija važiuoja Ryman. 

Lietuvos Inf. Biuras.

lietuviai Paklojo
5,670 LENKŲ.

Amerikos Lietuvių Legi- 
jonas Kaune pasiuntė dvi 
kablegramas Chicagon — 
The Lithuanian Ex-soldiers 
Independęnt Society. Šita 
buvusių kareivių organiza
cija turi Chicagoje savo ofi
są po num. 3402 S. Halsted 
gat.

Štai kas kablegramose sa
koma:

Kaunas, spal. 18. — Šian
die esame baisioje kovoje su 
Lenkais tarpe Vilniaus ir 
Kauno. Vakar mūsų žuvu
sių vyrų skaitlius siekė su
virs 1,000. Lenku žuvo 5,- 
$0.

Šiandie baisi kova eina 
ant vietos. Šauliai veikia 
smarkiai. Jie daugiausia 
užima vietą žvalgyboj ir 
darbuojasi pagirtinai.

Šeštadienio naktį mūsų 
artilerija iš 36 armotų ati
darė baisią -ugnį į Lerrkų li
nijas. Daugybe jų krito.

Steve Dairius.

SVARSTYS LIETUVOS 
KLAUSIMĄ.

Bruselis, spal. 20.—Svar
stymas lenkų-lietuvių ginčo 
dėl Vilniaus Tautų Lygos 
Konferencijoj prasidės spa
lio 25 d. Prof. Voldemaras 
atstovauja Lietuvą o Ignas 
Paderewski kalbės Lenkijos 
vardu. Spėjama, kad bus 
susikirtimų, nes Paul Hv- 
mans, kurs pirmininkaus 
posėdžiui, rezignavo iš Bel
gijos ministerių kabineto 
dėlto, kad iš Antverpo buvo 
gabenta amunicija Lenkijai. 
Debatuose tik Franci j a lai
kys lenkų pusę.
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DĖL VILNIAUS.
Paryžius, spal. 2. — Gau

ta Lenkijos atsakymas į 
francūzų-anglų notą dėl Vil
niaus. Atsakyme statoma 
atsakomybė už lenkų-lietu
vių ginčo išrišimo ant Tautų 
Lygos. Lygos komisijos 
prezidentas, kurs buvo Vil
niuje, dabar atvyko į Bru- 
selį, kur Tautų Lyga posė
džiauja. Francijos premie- 
ras Leygnes turėjo pasikal
bėjimą su Lietuvos užsienio 
reikalų ministerių ir su Lie
tuvos diplomatiniu atstovu.

PHILADELPHIA, PA.

Sujudo.
Philadelphijos lietuviai nugirdę kad 

imperialistai polenderlai vėl įsibriovė 
1 Vilnią, sujudo visi, kad stoti pa
galbon Vilniaus apgynėjams. Kad pri
sidėti prie apSarvojimo Geležinio Vil
ko ir Perkūno gvardiją, Philadelphie- 
čiai panedėlyje, spalio 18 d. pasiuntė, 
20,400 su viršum auksiną Lietuvon.

Klebono dėka bažnyčioje tapo pada
ryta kolekta nedėlioję per pirmas ir 
antras mišias. Po mišparų tapo su
šauktas susirinkimas F^eracijos, 
Tautos Fondo ir L. R. K. R. Draugi
jos skyrių kad apkalbėjus budus kaip 
prisirengti prie darbo Tautos Fondo 
paskelbtam vajui. Ten buvo perskai
tyti atslšaukimal-laiškal nuo Federaci
jos ir nuo Tautos Fondo. Prakalbė
jo į susirinkusius klebonas kun. Kau
lakis ir kun. J. Karalius, žmones taip 
uždegė šad susirinkusieji sumetė ne
toli pusantro šimto dolerių. Stambiau
sią auką paklojo Kaz. Valančiunas $60 
ir p. Mlkonis $25.00. Susirinkusieji 
buvo vien tik minėtų organizacijų na
riai.

Sudėjus kas buvo surinkta bažnyčio
je, ant rytojaus tapo pasiųsta sulig 
žmonių reikalavimo tiesiog į Lietuvą 
20,400 su viršum auksinų. Ant atei
nančios nedėlios Raudonojo K. R. Dr- 
ja rengia prakalbas. Kalbės kun. Pet
raitis.

Reporterių.

Antroji kablegrama:
Kaunas, Spal. 19. — Šian

die ryte kaip penkios Len
kai pakėlė prieš mus didelį 
puolimą prie Vievio tarpe 
Vilniaus ir Kauno. Tebei
na baisus mūšis.

Mūsų pozicijas Lenkai 
bombarduoja su didžiausio
mis anuotomis. Laikomės 
tvirtai ligi paskutiniųjų.

Mūsų dvi sekcijos bom
barduoja stipresnįjį Lenkų 
ragą. Tikimės, kad jie mus 
nenugalės.

Turime didesnę kovą, ne
gu prie Maine, Prancūzijo
je. Mūsų pusėje daug su
žeistų ir nukautų. Bet Len
kų penkis kartus daugiau.

Stiprinkite Lietuvos dva
sią. Siųskite daugiau pini
gų ir nugalėsime Lenkus.

Visi, kas gyvas, protes
tuokite prieš Lenkus. Pa
gelbos greitai!

Steve Dairius.

VOLDEMARAS BELGI
JOS SOSTINĖJ.

Bruselis, spal. 24. — Šian
die atvyko Ig. Paderewski, 
atstovauti Lenkiją ir Au
gustinas Voldemaras atsto
vauti Lietuvą. Tautų Lygos 
Tarybos konferencija klau
sys judviejų liūdijrmij len
kų-lietuvių klausime. Lygos 
karinė misija, kuri buvo 
Vilniuj po jo Zeligoskio užė
mimo taip-gi atvyko Bruse- 
lin ir šiandie po pietų spe- 
cialėj Lygos sesijoj ji buvo 
išklausyta.

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-

ŠOKO Į VANDEN
PUOLĮ.

Akyveizdoje didelio būrio 
žiūrėtojų į Niagaros van
denpuolį žmogus įbrido į 
upę ir pasileido į vanden
puolį. Į žiūrėtojus šaukė: 
“Here’s where I leave you; 
good-by.”

Atmintinių daiktų parda
vėjas sako, kad prieš tą at
sitikimą vienas žmogus jam 
pasakęs: “well, I can’t vote 
for Harding, so I may as 
well go over the falls.”

EINA TALKON.
Waterbury, Ct. spal. 24.— 

Šiauliams surinkta $2.344.
Paskolos Stotis.

Laurence, Mass. spal. 24.
— Buvo didelis bendras vi
sų lietuvių mitingas. Be ki
tų kalbėtojų buvo ir žydas. 
Lietuvos vyriausybei su
rinkta $394.44. Ateinančią 
nedėlią miesto darže bus 
milžiniškas prieš lenkus 
protesto mitingas. Kalbės 
majoras kandidatas į guber
natorius ir k. Utarninke 
spal. 26 d. bus vakaras baž
nytinėj salėj. Vaidinta bus 
“Kantri Alena.” Pelnas 
bus Lietuvos našaličiams.

Cambridge, Mass. spal. 24
— Prakalbose Kelley School 
salėj Lietuvos vyriausybei 
surinkta $124.35 ir parduo
ta bonų.

PHILADELPHIA, PA. 
Aukų rinkimo reikale. 

Spalio 17 d., 1920, 5 vai. vakare 
vyko susirinkimas Federacijos, T. F.
ir R. Kryžiaus Remčji) dr-jos reikale 
rinkimo aukų Lietuvos R. Kryžiui. Po 
ilgo svarstymo visi vienbalsiai nutars 
eiti per stabas ir rinkti aukas ir dra
bužius. Tai-gi mieli broliai ir sesutes, 
supraskime, kad Lietuvos Raudonasis 
Kryžius tarnauja just) broliui, kuris 
gal guli ligoninėje prižiūrėtas ir tik 
sn jusi) pagelba Lietuvos Raudonasis 
Kryžius *tg mielažlrdlngg darbę galės 
tęsti ir toliau. Tal-gl neatsakyk kuo
met ateis kolektoriai, aukuok klek ga
li ir kg gali. Suprask brolau-sesuo, 
kok| darbg atlieki aukaudamas L. R. 
Kryžiui’*

L. R. Kryžiaus narys K. Drita.

kuofi ir už penkdešimkę bo-jvęs 73 dienas mirė spalio 25 
na nusi

Pusė milijono pagelbinin- 
kų apsiėmė darbuotis Rau
donajam Kryžiui Lapkričio 
11 d. iki 25 d. prirašant ir 
surašant narius, prie šios 

1 taip naudingos, reikalingos 
ir didžiausios organiazcijos 
šiam pasaulyje. *

Iš visos Amerikos Raudo
nasis Kryžius skaitosi tu
rint dešimt milionų narių, 
neskaitant tryliką milionų 
vaikų prigulinčių prie Jau
nojo Aimerikos Kryžiaus. 
Daugiaus negu didesnė pusė 
vaikų lankančių mokyklas 
Suvienytose Valstijose ran
dasi nariais šios vaikų orga
nizacijos. Abelnai skaitant 
net ketvirtadalis Amerikos 
gyventojų susiorganizavę po 
ta pat pagalbos ir mielašir- 
dystės vėliava Amerikos 
Raudonajam Kryžiuj.

Darbas pasekmingai per
rašymo, surašymo ir prira
šymo dešimt milionų narių 
yra gan svarbus, painus ir 
didelė užduotis. Todėl pa
geidaujama ir meldžiama vi
sų organizacijų, nežiūrint į 
pažiūras ar nuožiūras, pri
sidėti kiek galint nors sura
šymu savo narių, kas daug 
pagelbės vieton kad reikėtų 
detaliai ar pavieniai suraši
nėti. Daug didelės ir svar
bios dalies šio sutvarkymo 
tikimės iš svetimtaučių įvai
rių grupių, kurios jau ne
kartą gan puikiai pasirodę 
yra, ypatingai tuluos atsiti
kimuos karės laikuos.

Tūkstančiais šios svetim
taučių grupės, nuo bažnyti
nių iki spaudos organizaci
jų jau yra pasižadėjusios 
pasidarbuoti, užtikrinda- 

mos tokias pat pasekmes ku
rias yra suteikę pereituose 
atsišaukimuose; ragindami 
savo tautiečius išklausyti 
balso to giliausio šaltinio 
mielaširdystės Amerike; i- 
dant prasidedant darbui re
konstrukcijos ir pagelbos 
nelaimingiems kaip čion A- 
merikoj taip ir svetur būtų 
varomas pirmyn ant kuo-

LIGOS, BADAS, SKUR
DAS LENKIJOJ.

American Friends Ser- 
vice komiteto veikėjas 
Frank E. Walzer iš Lenki
jos praneša šitaip apie te
nykštį dalykų stovį:

“Jei jūs norite turėti vie
ną tikrą mintį apie Lenkiją, 
kaip kad ji yra dabar, tai 
jums reikia atsiminti tik 
vieną žodį, kurs apibudina 
ją geriau, negu koks kitas. 
Lenkija yra ‘jovalas.’ Pa
imkite viską savo šalyje, 
vieną po kitam, sumaišyk tą 
su ignoracija, apsileidimu, 
nesaugumu ir kentėjimais ir 
jūs turėsite dalyku stovį, 
kaip kad jis yra Lenkijoj.”

Kaip naujausios žinios 
skelbia, tai Lenkijoj siau
čia šiltinės, kruvinoji, ir 
karštligės. Aprokuota, kad 
Lenkijoj ant 80.000 gyven
tojų teatseina vienas dakta
ras. Maisto stoka dėlto, kad 
užpludusieji bolševikai su
naikino javus ir gyvulius. 
Ligos platinasi ypač dėlto,

(Atsišaukimas)
Vilnius, Lietuvos širdis, vėl 

liko išplėšta iš krūtinės mūsų 
Tėvynės-Motinos. Vilnius, Lie
tuvių tautos šventykla, viso 
mūsų krašto kultūros centras, 
vėl mindžiojamas dėl imperia
lizmo netekusių nei sąžinės nei 
gėdos perėjūnų-lenkų. Varšu
voje suorganizuotos divizijos 
iš krakoviakų, mozūrų ir poz- 
nančikų, vedamos ir kursto
mos keletos Lietuvos išganai} iš 
nusibankrutijusių šlėktų, diri
guojamos Pilsudskio štabo, in- 
siveržė į mūsai Tėviškę ir me
lagingai pasivadino “lietuviš
komis divizijomis,” atkartoda
mi tą pačią komediją, ką ir ru
sai bolševikai, kada su “Lie
tuviškomis divizijomis” iš 
Volgos ir Uralo pirmuoju sy
kiu puolė Vilnių.

Nusibankrutijusi, skolose 
paskendusi Lenkija nori pra
ryti Lietuvą ir pasipelnyti jos 
turtais, nori atimti iš Lietuvos 
artojų žemes ir atiduoti Lietu
vos išdavikams dvarponiams, 
kad jie galėtų po senovei pa
leistuvauti sau Varšavoje.

Akyvaizdoje viso civilizuo-

sergantieji šiaip taip basto
si po šalį maisto ieškodami. 
Varšavoj kviečiij jau visai 
nėra. Varšavoj prieglaudos 
neaprūpina nei pusės vaikų 
pagelbos reikalaujančirj.Ry- 
tinėj Galicijoj, kur 170.000 
namų išgriauta, žmonės ne
apsakomai skursta ir plati
nasi ligos kįlančios dėl ne
švarumo.

TRIUKŠMAS LENKŲ 
SEIME.

Varšava, spal. 22. — Šian
die Lenkijos seimas priėmė 
šešių balsų didžiuma kon
stitucijos punktą, įvedantį 
dviejų butų parlamentą. 
Ūkininkų ir miestų darbi
ninkų atstovai daužė į sta
lus, alasavo ir uždainavo re
voliucines dainas. Kilo toks 
alasas kad reikėjo pertrauk
ti sesiją.

GAVO DIDELĮ UŽSA
KYMĄ;

Vokietija gavo iš Rusijos 
milžinišką lokomotyvų ir ge
ležinkelių medžiagos užsa
kymą. Ir Anglijos firmos 
ųprėjo gauti tą užsakymą, 
bet Vokietijos firmos už 
mažiau apsiėmė. Užsakymą 
išpildys už 600.000.000 auk
sinų markių.

savo begėdišką ir kruviną 
“mazurą,” francūzij politikie
riams dūduojant. Akyvaizdo- 
je viso pasaulio ir “Tautų Są
jungos,” lietuvių tautai pada
ryta baisi žaizda vieno iš tos 
“Sąjungos” narių—lenkų. Ne
kaltas lietuvių kraujas teka, 
bet su pagelba nesiskubiname. 
Bet to dar negana: negydyti 
bet gilinti tą mūsų žaizdą ke
tinama: apsvaigęs nuo karo 
laimėjimų Pilsudskis, iiacha- 
liškas Zelgowski ir “brolių” 
latvių ministeris Meerovič 
šnibždasi tarp savęs, kaip iš
plėšti iš gyvo Lietuvos kūno 
karidorių—diržą nuo Vilniaus 
lig Dvinsko. Imperialistiškas 
Lenkijos “mazuras” ir visa ta 
kruvina tragi-komedija, visas 
vadinama dabar “francūzų po
litikos laimėjimu.”

Tegul triumfuoja dabar len
kų imperializmas, tegul kva
toja Pilsudskis, pasiremdamas 
ant paskolintos kalavijo®, te
gul džiaugiasi “laimėjimais” 
francūzai, bet... gardžiausia 
pasijuoks tas, kas juoksis pas
kiausia. Triumfas lenkų, lai
mėjimai francūzų laikini. Len
kijos “karidonai” yra sėkla 
neišvengiamo ir netolimo karo 
ateityje. Iš ko čia džiaugtis?!

Žinoma, mažutė Lietuva ne
įstengia atsilaikyti prieš mil
žinišką lenkų kariuomenę, 
Francijos instruktorių veda
mą, bet-gi moralė pergalė ir 
tiesa pasilieka visgi mūsų pu
sėje. Gali šiandien lenkai mus 
suriesti, bet perlaužti ne
įstengs niekados! Lietuvos 
žmonės bevelija garbingai mir
ti negu eiti lenkų ponams bau- 
džiavon ir vergijos retežius 
vilkti.
Visoj Lietuvoj skamba griau- 

dus trimitų balsai:
“Eina garsas nuo rūbe žiu: 
“Žirgus reik balnoti, 
“Daug paliokų iš Varšavos 
“Rengias mus terioti.” 
Lietuvos gyventojai vyrai ir 

moterys, jauni ir seni jau nu
tarė: kovoti su banditais len
kais visomis pajėgomis ir viso
kiais būdais. Kariuomenė mo
bilizuojama, šaulių būriai di
dinami ir ginkluojami.

giamos Visos moralės ir mate- 
rialės krašto pajėgos.

Suprantamas dalykas, kad ir 
Amerikos Lietuvių visuomenė, 
atidėjusi partijų reikalus, ne
išduos savo brolių ir sesių len
kams ant pasityčiojimo, bet 
rems jų garbingas pastangas 
kovoje už laisvę, gerovę ir ne- 
prigulmybę. Jau iš daugelio 
kolionijų girdisi karšti protes
tai ir plaukia gausios aukos 
Lietuvos apgynimui. Susiju
dink visa lietuvių visuomenė! 
Paremk sunkiai kovojančią 
Lietuvą už savo laisvę: Sudėk 
po 10 dolerių ginklams prieš 
nuožmius užpuolikus! Lenkų 
kariuomenė apginkluota svett 
mų valstybių. Mesgi apgink
luokime savo kariuomenę savo 
centais iš savo kišenių. Ir mū
sų ginklas bus nesulaužomasl

O jūs, kurie vadinatės Lie
tuvos Laisvės Sargai ir ex-ka- 
reiviai, ką veikiate ir veikti 
manote šios milžiniškos svar
bos valandoje? Ar girdite tri
mito balsą? Negi sėdėsite 
rankas sudėję, kada jūsų drau
gai iškeliavę Lietuvon stato 
krūtines prieš lenkų kulkas ir 
dieną naktį yra mirties aky- 
vaizdoje? Negi veltui nešio
jate garbingą “kareivio” ir 
“neprigulmvbės sargo” var
dus? Sujungkite savo pajėgas 
su pastangomis visos lietuvių 
visuomenės; dienomis nevalgę, 
naktimis nemiegoję eikite į 
žmones ir aiškinkite lenkų šu
nybes ir raginkite gelbėti Tė
vynę kas kiek tik išgali; auko
kite patįs bent po 10 dolerių 
Lietuvos apgynimui ir kvies
kite kitus; darykite susirin
kimus, mitingus, kalbinkite 
draugijas ir pavienius asme
nis, eikite per stubas. Jūsų 
pastangomis turi būt apgink
luoti nauji šaulių būriai. Vie
nas šautuvas—10 dolerių. Sar
gai ir ex-kareiviai! Atsako
mybė Jūsų prieš Lietuvą dide
lė. Jei nepasirodysite tinka
mais darbais—visuomenė iš
brauks jumis iš naudingų or
ganizacijų skaitliaus. Būkite 
vyrais, būkite šauliais. Prie 
darbo visi be jokių ceremoni
jų! Kas iš Jūsų keltų asme
niškus ar partizaniškus kivir- 
čius—paskelbkite visuomenės 
žiniai kaipo slekerius. Darbe 
turi būt disciplina Visos pri
siunčiamos aukos į L. Misiją 
bus momentaliai pasiųstos su
lig aiškaus nurodymo: “Lietu
vos Šauliams,” arba “Lietuvos 
Gynimo Komitetui.”

Sargai ir Kareiviai! Atėjo 
valanda jums sargybon stoti. 
Lenkai nesnaudžia Skubėki
te, kad nepasivėlintūmėt. Nau
dingas Jūsų pastangas parems 
visa Amerikos visuomenė.

Maj. P. žadeikis,
Lietuvos Karinis Įgaliotinis.

9

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

Amerikos Raudonasis Kry
žius pradės vajų nuo lapkri
čio 1 ir varys iki lapkričio 
25 d. Nori prirašyti 10.000.- 
000 narių. Iš darbininko 
bus tikimasi dolarinės, o iš 
turtingo tūkstantinės aukos. 
Vajui varyti pasižadėjo 
500.000 veikėjų. Reiškia ti-z 
kimasi, kad vienas veikėjas 
arba viena veikėja prirašys 
20 narių.

Tai taip pas amerikonus 
daroma. Mes lietuviai savo 
tautai norėdami kuogeriau- 
sia pagelbėti turėtume kuo- 
tįaugiausia turėti panašių 
veikėjų, bruzdelninkų.

Lai visų kolonijų draugi
jos, kuopos organizuoja vei
klesniuosius savo narius 
vesti plačiąją lietuvių minią 
atakon prieš lenkus. Kata- 

organizacijos jau pra
dėjo vajų ir tęs iki Naujų 
Metų. Organizuokite kuo- 
didžiausią veikėjų skaičių.

KONCENTRUOKIME
Į TAUTOS FONDĄ.

Tautos Fondo ir Federa
cijos valdybų suvažiavime 
Brooklyne spalio 7 d. nutarė 
visas aukas per vajų surink
tas kuogreičiausia kablegra- 
mu siųsti Lietuvos valdžiai. 
Tas bus pildoma ir bus apie 
surinktas ir išsiųstas aukas 
aiškiai paskelbta. Visi ma
tysite.

Tautos Fondas šį rudenį 
įstojo į septintus gyvavimo 
metus. Per jį suteikta di
džiausia Amerikos lietuvių 
parama Lietuvai. Tai kata
likų įstaiga. Ją turime 
branginti ir savo aukas Lie
tuvai privalome koncentruo
ti Tautos Fondan.

SKIRTUMAS.
Kai Amerika kariavo, tai 

didžiosios Amerikos organi
zacijos sujudo organizuotis 
veikti fronte tarpe karei
vių. Labiausia pasižymėjo 
Knights of Columbus (Ko
lumbo Vyčiai), Salvation 
Armv (Išganymo Armija) 
ir Y. M. C. A (Jaunų Vyrų 
Krikščionių Sąjunga). Vi
sos tos organizacijos darė 
vajųg (drive’us) sukelti pi
nigų tam darbui varyti. 
Tuos vajus rėme ir valdžia, 
ir visuomenė ir laikraščiai. 
Vieną kartą New Yorke per 
Kolumbo Vyčių vajų buvo 
surengta milžiniškos prakal
bos. Tarpe kalbėtojų buvo 
New Yorko kardinolas, lai
vyno sekretorius Daniels 
(metodistas) ir žydų rabi
nas.

Kaip pas mus daroma ?
Amerikos katalikų didžio

sios organizacijos savo sei
muose Waterbury, Ct. pasi
ryžo padaryti didžiulį vajų 
lenkų smaugiamos Lietuvos 
reikalams. Tai VileišišTLie- 
tuvos vyriausybės atstovas

Prasidėjus lietuvių bu len
kais karui pabiro Vakarų Eu
ropos presoje žinios apie Lie
tuvą. Mums lietuviams reiktų 
iš to be abejo tik pasidžiaugti, 
nes kuomet pirmiau tūkstan
čius ir desėtkus tūkstančių 
fr. reikėdavo išleisti, kad nors 
šiokią-tokią žinutę apie Lietu
vą žymesnėn preson įspraudus, 
dabar, mums visai mažai tuom 
tesirūpinant, visur apie mus 
rašoma, kalbama, ginei jama- 
si. Visa tai būt labai gražu, 
jei tas susiindomavimas išeitų 
iš kiek pageidaujamesnįų 
mums šaltinių, t. y., jei jos kil
tų daugiau iš pačių lietuvių- 
lenkų, o ne lenkų-bolševikų 
konflikto1.

Gerai žinoma, kokią svarbą 
pridavė Santarvė, ypač fran- 
cūzai, lenkų su bolševikais ka-: 
rui. Buvo tai, anot jų, tik 
vienf etapas didelėje Vakarų 
ir Rytų, kultūros ir barbariz
mo, sveikos demokratijos ir 
bolševizmo kovoje. Lenkijos 
pralaimėjimas būt reiškęs vie
ną iš didelių Vakarų Europos 
pralaimėjimų. Bet neimant jau 
dalyko taip plačiai, Lenkijai 
krintant, būt lūžusi tuom pa
čiu galutinoji siena, paimta 
paskutinė tranšėja skyrusi Va
karus nuo Rytų fronto ir bol
ševizmas visa savo pragaištin
ga masia būt išsiliejęs Vakarų 
Europoje. Be to, Lenkijos 
valstybės puolimas būt reiškęs'' 
dar nekuriuo atžvilgiu Santar
vės politikos bankrotą, ku- ' 
rios vaiku juk šioji valstybė y- 
ra. Tuom ypač būt galėję pa
sinaudoti vokiečiai.

Nenuostabu tat, jei tokioms . 
apystovoms esant su didižau- 
siu nervų įtempimu buvo sė
jamas Europoje lenkų-bolševi
kų karas, drebant, reik pasa
kyti, ne tiek dėl Lenkijos, kiek 
dėl savo' asmeninio likimo.

Tai parodo dar ir faktas, jog 
enkams galutinai nusilpnėjus, 
o bolševikų pajėgai vis dau
giau imponuojant, atmainė 
anglai ir italai griežtai savo 
politiką ir pradėjo koketuoti 
su Tarybų Rusija, norėdami 
tokiu būdu prisirengti pirm 
kryzio palankę sau dirvą Ru
suose. ’ Tik viena Franci ja “iš
laikė savo politikos liniją” ir 
pasiuntusi Lenkijai būrį savo 
įgudusių strategijoj karininkų, 
išgelbėjo tokiu būdu nuo tik
ros mirties savo “enfant,” kad 
ir “terrible,” bet “cheri.”

“Dievui Varšavos'maldų iš
klausius,” su pagelba sumanių 
francūzų atstūmė lenkai prie
šus nuo savo sostinės, išvijo 
juos iš savo teritorijos ir 
Vrangeliui iš kitos pusės pade
dant, manė bolševikus galuti
nai sumušti. Bet čia įsikišo :l 
karą lietuviai. Ir ironija nori, 
kad jie ne už lenkus, tuos Va
karų Europos išgelbėtojus sto
ja, bet kaip tik prieš juos. 
Lengva tat suprasti kokia šir
dimi buvo Vakarų Europoj su
tikta ši žinia. Nusistebėjimas 
buvo' juo didesnis, kad lenkai 
čia visą laiką lyg šiol skelbė, 
jog lietuviai norį su jais unijos, 
ir jog jie kariauja ne tiek dėl 
savo asmeninių reikalų, kiek 
dėl silpnesniųjų tautų, būtent 
Lietuvos ir Ukrainos, išliuosa- 
vimo.

Apystovos, kuriose išpra- 
džių prisiėjo lietuviams karą

Amerikoje, atsiuntė katali
kų veikėjų konferencijai, 
laikytai spalio 7 d. Brook
lyne ukazą, kad vajuAbe jo 
kontrolės neleistinas. Kito
je vietoje šio numerio skai
tytojai ras Ja Didenybės Vįr 
leišio ukazą. «

Savo ukazu Vileišis tiek 
atsieks tikslo, kiek bandy
damas pastumti atgal Nia
garos vandenpuolį.

su lenkais Vesti buvo gana su
painiotos. Pasinaudoję jomis, 
lenkai griebės prieš lietuvius 
kariauti ne tiek ginklu, kiek 
šmeižtais. Ant visų Europos 
kampų jie pradėjo šaukti, jog 
lietuviai nepaskelbę oficialiai 
karo juos užpuolė, \ jog jie su 
bolševikais išvien einą, jog ne
silaiką Santarvės nustatymų 
etc. etc. Bet blogiausia, kad 
’iems pirmu-laiku pawko ne
kuriuo atžvilgiu atsiekti šio
mis savo- šlykščiomis priemo
nėmis savo tikslo: jie sukė
lė neužsitikėjimo ir sugadino 
Santarvės, bent francūzų, aky 
;e lietuvių poziciją. Anta 
‘Le Temps” francūzų val- 
Ižios oficiozas, kurs kiek prieš 
ietuvių-lenkų konfliktą smar

kiai kritikavo lenkų taikos są- 
v»*as, ypač punlu* Hirino " 

reikalauja sau valstybės 1772 
metų rybose ir kurs baigdamas 
straipsnį šiaip lenkus mokino- 
“Kaipo širdingi draugai, ku
rių širdingumą sustiprino daT 
sunki lenkų dalis, mes jiems 
patariame atsisakyti nuo pa
našių pretenzijų (1772 m. ry- 
bų), nes tuomi jie tik iššauks 
pasipriešinimo lietuvių, ukrai
niečių ir kitų kaimynų ir pats 
sau pasidarys blogiau,”*) tas 
pats laikraštis^ viršminėtam 
konfliktui įvykus, štai ką ra
šo: “Remiantis oficialių len
kų šaltinių pranešimais, pasi
rodo visiškai darodytu dalyku, 
jog lietuviai veikia išvien su 
bolševikais, jog jie praleido 
perleido per savo teritoriją 10.- 
XK) bolševikų kąreivių (kitam 
numery—80.000 kar.) grįžtan
čių iš Vokietijos ir galop, pats < 
ietuvių kariuomenės pirmyn J 

ėjimas neturi kito tikslo kaip 
tik padengti bolševikų pralai- 1 
mėjimus ir palengvinti jiems : 
-šiaurinės armijos suformavi- : 
mą.” Toliau, kalbėdamas apie 
lietuvius ir Tautų Sąjungą, 
“Le Temps,” būk remdomasi 
nuomone “Daily Chronicle,” 
Lloyd George’o organu, šiaip 
rašo: “Link šio tribuna-
lo lietuviai užėmė nekokią

tyta gruodžio 1919 m. demar- 
acijmę. linųą ir uzgrou^am 
-•ūkų žemes esančias kitoj šio: 

linijos pusėj.” Paduodama: 
endrą išvadą sako: “Iš visų 

tautinių pretenzijų pasisavint^ 
zetimas žemes vardan i stori 
o nrincipn. lipt—

rijos yra btne pačios ftaria- 
miausios.,. Didžioji- Vilniaus 
pilis yra lenkiška ir iš dalies 
žydiška, gi jos rėdyba suside- 
da iš didelių lenkiškų plotų ir 
mažo skaitliaus baltarusių val
stiečių. Lietuviai čion yra nie
ko nereiškęs elementas lygiai 
skaitliaus kaip ir kultūros 
žvilgsniu. Tuom tarpu jie vi
suomet reikalauja sau Vilniaus 
vardan istorinio principo. Lie
tuvių pretenzijos link Vilniaus 
yra tokiu-pat absurdu kokiu 
būtų Anglijos pretenzijos link 
Calais arba Gaskonijos! Norė
tųsi, kad į panaišas užgaidas 
būtų rimtai žiūrima” (!). Ki
ts labai išsiplatinęs francūzų 
laikraštis “Le Petit Parisien” 
padavęs visą eilę statistinių 
žinių, imtų iš “oficialių lenkiš
kų šaltinių,” ne tik Vilniuj, 
bet ir Kaune su apylinkėmis ir 
niekur abelnai lietuvių neran
dą. Atpasakojęs trumpai lie
tuvių ir lenkų istoriją ir gi iš 
“labai kompetentiškų lenkiš
kų šaltinių” imtą, jis visą 
komplikuotą lenkų - lietuvių 
problemą išriša vienu psycho1- 
loginiu dėsniu: “Mano priešas 
yra mano ponas.”

Ar gi reik dar aiškinti ką 
jaučia lietuvis šitokių šmeižtų 
krūvas apie save skaitydar 
mas! Ne baisus yra lietuviams 
lenkų kardas, nes narsi mūsų 
kariuomenės visuomet mokės 
jį tihkamai atremti, tačiau 
prieš jų begėdiškus melus lie
tuviai nieko lygaus negali pa
statyti, n^š tam reikia suktos

diplomatijos ir menkos doros 
žmonių, kurių, ačiū Dievui, 
lietuviai trūksta. Mūsų kelias 
yra tiesos kelias. Jis yra sun
kus, juo einama pamaži, bet 
jis yra tikras ir atgal nuo jo 
grįžti neprisieina. Tai aišku 
net ir iš tos pačios francūzų 
spaudos, kurioje, nežiūrint 
visų tų labai “kompetentiš- 
kų” ir dar labiau skaitlingų

X

valstybės privalo .šventai gerb- santikių problemą.” Paskuti- prieš lenkus, bet ne žodžiu, o pi* 
nigiška parama Lietuvos kariuo
menei.
pasakė: 
lenkams nesuprantamas; lenkas 
tik tada supras protesto reikšmę, 
kada lietuvys jam gerai antausius 
ištaškys.” . •

Ned. 17 spalio Tautos‘Fondo ir 
R. Kr. Rčm. Dr. turėjo susirinki
mą, kuriame nutarė įtempt visas 
pajėgas, idant kodaugiausiai su
rinkt auką Lietuvos kareiviams ir 
pasiųst tiesiog Tautos Fondui, kad 
jie graibiausia pasiųstą ten. kur 
................... ........". Išrinkta 
kolektoriai vaikščioti po namus 
renkant aukas. Be galo čia lie
tuviai jautrus ir patrijotai.

Svečias.

ti jos nusprendimus. Prieš len- niai žodžiai ypač eharakterin- 
kų sauvalumą pasiuntė Sąjun- gi. Net ir labiausia mūsų as- 
gos pirmininkas jų valdžiai ‘ - _
protesto laišką ir pareiškimą, 
reikalaujantį sustabdymo len
kų kariuomenės žygių prieš 
lietuvius.
' Konfliktas įėjo tokiu būdu į 
naują fazę. “Ir čia, sako tas 

__ — ------- ----------- pats “Journal de Geneve,”
lenkiškų pranešimų, ^neretai i viskas priklauso nuo Tautų 

Sąjungos Komisijos veikimo. 
Faktas, jog bolševikai liuosu 
noru sutinka evakuoti lietuvių 
teritorijas žymiai palengvins 
išrišimą šio nelemto konflikto, 
kurs dominuoja šiandien visą Šveicarija, 
būsiančią Rosijos ir Lenkijos

/ ••

v •

•) Neturėdama teksto po 
uikanęgaru cimnt i žo 

<lį, bet tik jpin**
\ • '■ f

K ■ ■■ / ■ - ’• v. \

galima užtikti labai Lietuvai I 
palankaus tono ištisų įžanginių 
straipsnių. “ Journal de Ge-
neve,” francūzų kalboj ir dva
sioj einąs Šveicarų laikraštis 
nušvietęs Nr. 258 įžanginiam 
straipsny simpatingomis mums 
spalvomis lietuvių-lenkų kon- 
liktą iš istorinio ir psvcholo- 
ginio atžvilgio, lyg kad išme
tinėja toliau Santarvei, jog ji 
ligi šiol stengės tik užtrinti 
sunkumus ir nusikratyt nuo 
savęs likvidaciją šios painios 
problemos. Daug karčios tie
sos pasako dar čia autorius: 
“Kiekvieną kartą, dėja, įsi- 
kišusios į šitus ginčus Santar
vės valstybės mąstė tik apie 
savo asmeninius patogumus... 
Lietuvos reikalai buvo čia au
kojami Lenkijos reikalų nau
dai.” Baigdamas autorius vi
sa širdimi siūlo Tautų Sąjun
gai pasiimti galop šis klausy
mo išrišimas; "tai esąs anot jo 
vienintelis išmintingas ir radi
kalus būdas jį likviduoti.

Bet ypač paskutiniomis die
nomis įvyko viso šio dalyko ei
goj didžiausios permainos. 
Kaip to linkėjo tik ką minėtas 
laikraštis, Tautų Sąjunga pa
siėmė sau rūpesčius konflikto 
likvidacijos. Savo posėdy 18 
rūgs. 5 v. v., dalyvaujant už- 
interesuotų valstybių atsto
vams, pp. Voldemarui ir Pa- 
derewskiui, Tautų Sąjungos 
Tarybos nariai svarstė šį klau
symą, gi 20 rūgs, pavedė Są
jungos pirmininkui p. Leonui 
Bourgeois, sudaryti tam tikrą 
komisiją kuri nuvykus vieton 
dalyką ištirtų ir dviejų beko- 
vojančių valstybių susitarimą 
palengvintų. Komisija susi
dės iš 5 karininkų: francūzo,

' anglo, italo, ispano ir japono. 
Ji greitu laiku turi iškeliauti

■ Suvalkuosna, savo veikimo 
vieton. Tačiau ne vien Suval
kų ir jo apylinkių klausymą 
prisieis išspęsti šiai internacio- 
naliai įstaigai. Jos misija, 
kiek numanoma turės būti 
daug didesnė. Lenkai paėmė 
Gardiną ir sulyg 27-IX tele
gramų stovi 50 klm. nuo Vil
niaus. Lietuvių valdžia šau
kianti visus prie ginklo ir 
kviečianti valstiečius priešin
tis užgrobikams kuom tik kas 
gali.Taip praneša “Le Temps? 
Gi “Journal de Geneve” duo
da platų ir aiškų • invertirrimę 
šio lenkų taktikos krypsnio. 
Nurodęs įžanginiam straipsny 
Nr. 269 kaip rusai ir lenkai be- 
dangstvdami savo egoistinius 
siekius gražiais obalsiais, ištik- 
rųjų gana mažai rūpinas tik- 
raisiai norais tautų kurių gi-, 
nėjais jie dedas kaipo pavyzdį 
tam ima lenkų politiką lietu
vių-lenkų konflikte. “Tame 
momente kai lenkai buvo maž- 
ko be /vilties sako straipsnio 
autorius, Varšavos kabinetas 
momentaliai pripažino Kauno 
valdžią ir reiškė jai pačių tai
kiausių norų. Bet tie jausmai 
neilgai tęsės. Pradėjus sektis 
lenkiškiems ginklams, pats 
lenkai sugrįžo prie savo senų 
užgaidų... Dengdamosi įvai
riomis priekabėmis lenkų ka
riuomenė vis lindo į šalį (Lie
tuvą); slepiamasis šių opera
cijų tikslas buvo, be abejo, ve 
užimti Vilnių, tą miestą, kuris 
šiam konflikte lošia maž-daug 
tokią-pat rolę kai Fiume Ry
tuose.” Nesant neužinteresuo- 
tos kontrolės, laikraštis sakos 
negalys galutinai nuspręsti 
kas čia ištikrųjų kaltas, tačiau 
jam rūdos, kad pertraukimas 
derybų Kalvarijoj negali pa
teisinti staigaus Varšavos pa
liepimo daryti kuo-plačiausią 
ofensivą prieš lietuvius. Juo 
labiau, kad iš abiejų pusių 
konflikto išrišimas buvo pa
vesta Tautų Sąjungos Tarybai, 
kuri tam reikalui jau daro ak
tyvius žingsnius. Abi šauku
siosios Tautų Sąjungos teismo 

1^-- " " '

piraci joms pritarę žmonės Lie
tuvos klausymo rišime išein 
ir grįžta į tą pačią rusų-lenkų 
santikių problemą.

Bet kaip ten nebūtų, vienas 
dalykas svarbu, jog iš visų šių 
kombinacijų auga ir aiškėja 
mūsų nepriklausomybės reika
las ir jog jau netoli valanda, 
kurioje Santarvė tokių ir kito
kių racijų verčiama negalės 

' mums jos nepripažinti.

Vietos klebonas šitaip 
“Ant poperos'protestas

M An vtė' ^a^iausia reikalingi.
* Irnl oV+at«ici XTnilranJ/\ii

29-LK-1920.

PROVTDANCE, R. I.

Vietos lietuviai sukruto.

Lietuvių laikraščiuose mažai kas 
buvo girdėtis apie šios kolionijos 
lietuvius, nes mažai veikta ir ne- 
juvo kas paragintų prie darbo. 
Tiesa, kartais atsilankydavo ko
kie tai kalbėtojai ir žmonės susi
eidavo ir pasiklausydavo prakal- 
jų, bet pasekmės būdavo nekokios.

Kartais sudėdavo gausių aukų, 
iet kur jos nueidavo, tai niekas 
nežino. Nungi įstojami į naują 
vagą ir džiaugsmas ima susilaukę 
lietuvio klebono, asmeny j kun. A 
Tamoliuno, kurs pradėjo darbuo
tis mūsų tarpe lietuvių katalikų 
parapijos tvėrimui ir skatinti lie
tuvius' prie didesnės darbuotės 
Lietuvos labui ir gerovei.

Štai spalio 17 d. buvo paskirta 
prakalbų diena. Žmonės apie 
jas išgirdę skaitlingai susirinko 
būsiančioje lietuvių bažnyčioje. 
Gerb. kun. K. Urbanavičius aiškiai 
nupasakojo lenkų grobikų siekius, 
kalbėdamas, kaip neteisingai len
kai užėmė Vilnių. Taipgi kalbė
jo apie Vilniaus istoriją ir lietu
vių kariauną, kuri turės atgauti 
Vilnių ir cagino aukoti VUnžaus 
išvadavimui. Kun. A Tamoliu- 
nas irgi kalbėjo, ragindamas lie
tuvius dėti aukas, o p: Jonas Dva
reckas skatino lietuvius pirkti. 
Lietuvos bonus.

Dėl Vilniaus; išvadavimo aukavo 
sekantieji:

Po $5.00 Kun. A. Tamoliunas, 
Jurgis Bolis ir M. MasaJis.

Po. $2.00 Jonas Dvareckas, An
tanas Dzekevičius, ir Vineas Ma
čiūnas.

Po$1.00 Jurgis Bernotavičius, 
Jokūbas Rukštalis, Juozas Taraš- 
ka, Antanas Juodviršis, Matas 
Dzekevičius, Juaas Juodviršis, 
Pranas Rimkus, Vincas Normin
tas, Augustina Grigonė, Jonas Sa
bas, Hilaras Miškins, Silv. Spite- 
liunas, Jurgis Bagdonas, Paulius 
Jeckus, Jonas Akulevičius, Z. Tu
ronis, Jokūbas Rusas, Karolius 
Švedas, Vincas Albinas, Antanas 
Avižinis, Jurgis Tamošauskas, Ona 
Zeleniutė, Marė Jakaleviėiutė, Jo- 

■ nas Menkauskas, Antanas Dzeke
vičius, Domininkas Švedas, J. Asi- 
lavičius, M. Miškinis, S. Varkštas, 

: J. Petrauskas, M. Bagdonas, Ona 
Levonavičinte, D. Bernotavičius, 

* M. Kazlauskas, J. Dragūnas, B. 
1 Valaitis, A. ir S. Savickai, ir A. 
' Simonavičius.

Iš viso su smulkmenomis surink
ta $79.34. Mažai surinkta, tiesa, 
bet reikia atminti, kad tik pra
džia. Ateityj, visi pasižada duos- 
niai aukoti, nes jau bus kam su
rengti prakalbas ir paraginti, kad 
aukuotų.

Gi spalio 24 d. yra rengiamas 
didis koncertas, kurs bus Palace 
Casino svetainėje. Jį rengia ir 
visus lietuvius kviečia Lietuvos 
Vyčių 103 kuopa. Programą iš
pildys L. V. 17 kuopos daininin
kai iš South Baston. Taipgi da
lyvaus programe ir. vietinės kuo
pos dailininkai.

Lietuviai privalėtu nepamiršti

likų Centro dėka surengta pra
kalbos. Kalbėtojų buvo Maj. P. 
Žadeikis. Prakalbų tikslas sukel
ti paskirta kvotą L. L. P. bonų. 
Apgarsinimus A. Laukžemis at
spaude dykai, paaukaudamas šau
lių Sąjungai. Svetainė taipgi nie
ko nekainavo. L. L. P. B. Sto
ties pirmininkas K. Vaškevičius. 
Vakaras, pradėtas su tautos imnų. 
Čia Maj. P. Žadeikis kalbėjo apie 
dabartinį tėvynės padėjimą ir kru
viną kovą už laisvę. Apie treje
tą vyrukų pardavinėjo paskolos 
bonus. Viskas išrodė šaltai ima
ma. Svietelio net sienos treška. 
Kalbėtojas pranešė, kad su savi
mi atsivežęs L. L. P. Bonų ir kas 
tuoj papirks gaus boną ir dar pri- 
dėsiąs puikią vėliavėlę. Tuoj 
širdis užsidegė tėvynės meiles 
jausmais ir į keletą sekundų ap
spito kalbėtoją moterys. P. Ža
deikis pastebėjo vyrams, kurie 
biskį pasišaipė iš gėdos kurią pa
dare jiems moterys. Maj. P. Ža
deikis pradeda antru atveju kal
bėti ir ragina aukoti Lietuvos kar
žygiams Šauliams. Tuojaus atsi
rado dešimkės, penkdešimkės ir 
net šimtinės ir į pusvalandį sume
ta $2,047. Žiuri ir netiki, kad tai 
Nevrarko lietuviai tą galėtu pada
ryti. Taigi mažiukė apsnūdusį 
Nevrarko kolionija sumalė į dul
kes didžiules. Kas dabar sukįrs 
Nersvarkietius?

13 d. spalio buvo visų Lietuvos 
piliečių viešas susirinkimas, kuria
me perorganizuota L. L. P. Bonų 
stotis. Dabar įeina apie 18 as
menų- ir iš jos laukiame aktyvaus 
veikimo. Jau 17 d. šio mėnesio 
pastūmėjo paskolą $2,500 pirmyn, 
be-aukų. Bet naujoji stotis turi 
visą eilę priešų. Tie visi ponai
čiu “tautiečiai” iš piktumo žemes 
spardo, mat urėdystės nustojo, o 
jį jiems svarbiausia už viską

s Žvalgas.

PROVTDENCE, R. I.

Spalio 17 D. L. K. Gedimino 
pašalpinės draugystės buvo mėne
sinis susirinkimas. Pirmiausia 
nariai apsvarstė draugijos reika
lus, perskaitytas laiškas nuo ko
kio Tautiško Namo Bendrovės. 
Leista tos bendrovės atstovams P. 
šumskiui, E. Ramoškai ir -J. 
Reišis paaiškinti plačiau. Jiems 
užbaigus narys Jonas Dvareckas 
pasakė, kad mes kaipo tautiška 
draugija pirm visko turime gelbė
ti Lietuvą ir turime visi pirkti po 
boną. Vėliaus pirm. Antanas 
Avižinis užklausė atstovų svečių 
ar yra pirkę L. L. P. Bonų? Pa
sirodė, kad iš jų na vienas netu
rėjo L. L. P. Boną ir tokių būdų 
turėjo išsinešti iš prakilnios drau
gijos susirinkimo.

Tą pačią dieną 17 spalio vakare 
buvo prakalbos. Kalbėjo gerbia
mas kun. Urbanavičius iš So. Bos
tono. Jis savo kalboje karštai 
ragino pirkti L. L. P. Bonus ir 
uakuoti Lietuvos reikalams ir taip 
visais galimai būdais gelbėti Lie
tuvą nuo grobikų lenkų.

CAMBRIDGE, MASS.
“Piliečių” prakalbos.

Spalio 17, Thomdike School 
svetainėje buvo prakalbos pasi- 
vadinusiuos “piliečių sąjungos.” 
Kalbėjo nuterioti draugai “troi- 
ka” Bagočius, Venis ir Šidlauskas.

Bagočius visą savo gerklę pa
aukavę piliečių sąjungai. Sakė: 
kas neliks piL są-gos narių, tai tas 
negalės parvažiuoti Lietuvon. Gir
di, jūsų kun. Juškaitis negaus nė 
pamatyti Lietuvos, nes nuo dabar 
jo ir kitų pro- lenkų vardai bus 
pasiųsti Lietuvos valdžiai. Anot 
Bagočiaus išsitarimo: “Kas nepri
gulės prie laisvamaniškos sąjun
gos, tas bus judošius pro-lenkas,” 
“O jau kas šiandien įstos į sąjun
gą liks geras Lietuvos pilietis ir 
visos jo tautiškos nuodėmės, 
bus paslėptos piliečių sąjungoje. 
Argi jau užtenka būti gerų Lie
tuvos palieęių už trįs dolerius?! 
Lietuvos piliečio vardą tik tas tu
ri teisę nešioti, kas rėmė ir remia 
pačią valstybę, o ne lasvamanišką 
sąjungą,. Valstybėj didžiausia 
parama, tai pirkimas jos išleistų 
L. L.-Paskolos Bonų. Bagočius 
turėjo drąsos nuo estrados pava
dinti proseniais gerb. kun. Juš- 
kaitį ir kitus, kurie pasiryžę 'pasi
dalinti savo turtų su Lietuvos 
našlaičiais aukuodami, pirkdami 
L. L. Bonus. Esu gerai patyręs, 
kas tik L. Bonų iki šiolai nėra pa- 
sipirkęs norėdamas išsiteisinti len
da po sąjungos- skraiste nuo gėdos 
pasislėpti. Man rodos, kad šiai 
sąjungai prigulėtu ne piliečių var
das nešioti, bet slakerių sąjunga.

Antras kalbėjo M. Venis. Savo; 
kalba ant susirinkusių jokios iš
tekinės nepadarė, tai nušokęs nuo- 
estrados kinkavo po svetainę.

Trečias kalbėjo K. Šidlauskas, 
Kaipo nesenai sugrįžęs iš Lietu
vos pasakojo įspūdžius, kuriuos 
matė važinėdamas po Lietuvą, 
Prūsiją, Latviją ir net buvo nuva- 
ževęs žemiško rojaus aplankyti. 
Jam bolševikiškas rojus nepatiko. 
Kalba buvo ilga ir ne visi galėjo 
girdėti. Ant galo pradėjo kal
bėti apie Romaną ir kokius ten 
drabužius, jo- automobilių, kelines, 
čeverykus ir tt.

Žmonių buvo nedaugiausia. Pra
kalboms pasibaigus buvo laikytas 
susirinkimąs. Sekr. M. Venzlsus
kas išduodamas raportą įnešė, kad 
pinigai tų kurie pilnai užsimokė
jo būtų pasiųsti į Lietuvą Iždi
ninkas J. Verseckas priešinosi, 
gird: “mes turime laukti iki Ba
gočius padarys tam tikras blan
kas.” ^Težiūrint, kaip dabar yra 
Lietuvai reikalinga pinigiška pa- 
gelbą, nutarta pinigų nesiųsti. 
Tuo pačių laikų bažnytinėj svetai
nėj buvo prakalbos Katalikų Fe
deracijos skyriausi Buvo parda
vinėjami L. L. Bonai ir renkamos 
aukos “GELEŽINIAM VILKUI.” 
Aukų surinkta per virš puspenkto 
šimto. O sąjungininkai per vi
sas prakalbas nė pirmininkas nė 
kalbėtojai lig bijodami savo biznio 
pagadyti neprsiminė apie pirki
mą L. L. Bonų, o tik džiaugėsi, 
kad laimėjo puse nario. Tas aiš
ku kokią naudą Lietuva turės iš 
šios sąjungos.

Juozuku.

*>

i

(

to koncerto dienos. Rengėjai Antrame atvėjuje kalbėjo apie 
kviečia visus'lietuvius koskaitlin- P^™P*i0S reikalus. Iš prakalbų 
giasiai atsilankyti ir užtikrina, 
kad visi bus patenkinti ir džiaug
sis malonių įspūdžių.

Lietuvaitė.

Iš prakalbų 
visi buvo užganėdinti.

Gedeminaitis.

NE W ARK. N. J.

$2.047 Vilniaus vadavimui.

Spalio 17 d. ž. m. Vietinio Kata-

WESTFIELD, MASS.

Rengiasi užduoti lenkams smalką 
antausį.

Lietuviai -susirūpinę Vilniaus li
kimu. Kalba visur apie protestą

R0SELAND, ILL.

Spalio 17 d. Strumilų svetainėj 
Lietuvos Vyčių 8-ta kuopa rodė 
“Perkrikžtė Žydė.” Veikalas ro
dos ne originalia—vertimas, dra
ma, nors geriau tiktu jam trage
dijos vardas. Viekalą vaidino 
Vyčiai. Geriausia pasižymėjo žy
dai., Jono motina ir Šori—Marė. 
Abelnai imant, vaidinte geriau neg 
vidutiniškai tose aplinkybės, ku

MKA



PRANEŠIMAS!
ŠIUOMI PRANEŠAME, KAD

AGENCY,
A. IVAŠKEVIČIAUS

361 West Broadway,

Vos kelios durys nuo seno antrašo, 315 W. BR0ADWAY

KUR

361 W. BR0ADWAY
Telefonu So. Boston 605

J. Tapfnąg,
Norwood, M

Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pinigus 
ant padėlio

pasididi- 
mes ūžė-

Ofisas tapo perkeltas naujon vieton po num

CENTRALIS 
BENDRAS 
LIETUVIU

- BANKAS

Pasidėkavojant simpatijai musų viengenčių lietuvių ir svetimtaučių kurie darė biznį Bos
ton’o pirmutinėj Lietuvių Namų ir Ūkių Agentur°ie> pastaruoju laiku biznis keleriopai 
no musų Agentūros. Idant geriau užganėdinus musll kostumerius, draugus ir pažįstamus, 
mėm naujų vietų, tris sykius didesnę negu turėjome P° No. 315 Broadway.

Musų ofisai užima suvirš 3000 ketvirtainis P&lų Plotų (over 3000 sųuare feet 
space). Tai yra viena iš Lietuviškų'Nejudinamo Turto ir Apdraudos (Real Estate and Insurance) 
Agentūra didžiausia pasaulėje.

žmonės, kurie simpatizavo mums ir rėmė mus per paskuŲnius 10 metų ir gelbėjo Lietuviškai 
įstaigai augti ir bujoti, džiaugiasi sykiu su mumis i°S užsitikėjimas nėjo veltui, nes pirkimas na
mų arba ūkių tai yra ne baronkos, pipirų arba kokių niekniekių pirkimas.

Pirkimas namo arba ūkės, yra žmogaus gyvenimo pamatas ant kurio remiasi visas žmogaus 
šeimyniškas egzistavimas. Todėl Lithuanian Agen^y, Antano Ivaškevičiaus Agentūra buvo ir yra 
ant sargybos idant lietuviai gautų gerus pirkimus (bargains) iš svetimtaučių kurie iš įvairių nuoti- 
kių turi pigiai parduoti.

Pigų pirkimų, teisingų ir visiems atsakantį patarnavimų iš Lithuanian Agency, šiuomi liu
dija visuomenei musų pasisAkimas Jeigu mes. nebūtumėm tarnavę teisingai ir atsakančiai prie SU
DARYMO RAŠTŲ PERKANT NAMUS, UKIUS ir BIZNIUS, tai mes šiandiena nebūtume galėję už
imti pirmutinės vietos pardavinėjime namų ir ūkių Amerikoje ir Lietuvoje.

Kaip seniau taip ir dabar ir ant visados esame pasiryžę gauti geriausių ir pigiausių pirki
mų. Parduodant namus arba ukes visados darome ir darysime ant musų specijališkų sudarytų 
formališkų SUTARČIŲ (agreements) idant kiekvienas pirkimas butų gvarantuojamas musų žo
džiu, raštu ir turtu taip, kad kiekvienas grašis, įdėtas į nupirktus namus arba ukes, per Lith
uanian Agency, atneštų kuodidžiausius pelnus ant įdėtų pinigų.

Kiekvienas uždarbis pelnytas per Lithuanian Agency neša didžiausių garbę musų pirmutiniai 
ir dabar didžiausiai Lietuvių Agentūrai, todėl mes norėdami palaikyti ir padidinti musų garbę tar
pe žmonių norinčių pirkti namus ir ukes, esame pasirįžę gvarantuoti ant kiekvieno pirkimo kuodi
džiausius uždarbius idant LITHUANIAN AGENCY, A. IVAŠKEVIČIAUS Agentūra butų visiems, 
namų, ūkių ir biznių pirkėjams žinoma kaipo “Pinigiškas šaltinis” iš musų nejudinamo turto ir ap
draudos agentūros. ' ~

Kiekviena jauna pora, kuri dar neturi pasipirkę namų arba ūkę nepamirškite jog kiekvienas 
gyvūnėlis suka lizdelį ir budavoja savo mažyčiams namelį. Namas ženotiems, tai yra pamatas gy
venimo ant kurio remiasi visa ateitis, laimė ir meilė gyvenimo. Kodėl nebandote pasižiūrėti kur 
butų galima pirkti nebrangiai ir su mažu pinigų į mokėjimu?

Mes »nrandame pirkimna pagal kiekvieno norų ir išgalėjimų. Gauname ir surandame arba duo
dame reikalingas paskolas dėl kožno namo ir ūkės pirkėjo. Vežame musų automobiliuose aprodyti 
geriausius ir pigiausius pirkimus. Todėl prašome visus musų draugus, pažįstamus ir visus viengen
čius lietuvius atsilankyti ir apžiūrėti musų naujai ištaisytų agentūrų.

Musų ofisai užima visas antras lubas (second floor Balti c Statės Finance Corporation Build- 
ing, viršuj didžiausios Bankinės įstaigos ir Laivakorčių Agentūros, prie kurios mes priklausome ir 
turime sau už garbę būti jos direktorijate.)

Mes užsiimame ne vien tik pardavimu ir pirkimu namų ir ūkių, bet ir sekančiai? reikalais;

ŠEŠTAS DEPARTAMENTAS:
Atliekame provas visose 

valstijose;
Turime lietuvius advokatus 

apžiūrėjimui raštą;
Sudarome visokius pirkimo ir 

pardavimo dokumentus- 
deeds.

Garantuojame kiekvieną pirki
mą nuo visokią priekabią ir 
giminią.

Centras;
32-34 CROSS STREET, BOSTON, MASS.

Skyrius:
366 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

PIRMAS DEPARTAMENTAS:
Išrandavojame kambarius, 
Kolektuojaihe randas, 
Remodeliuojame namus, 
Užlaikome meistrus, kaip tai:’ 

r

Stogini us-Roofer ’ius, 
^vynorius-Plumber, 
Maliavotojus-Painters, 
Kamarninkus-Architect ir 

kitokius mechanikus.
ANTRAS DEPARTAMENTAS:

Apdraudžiame (Inšiuriname)
Forničius ir budinkus nuo 

ugnies,
Apdraudžiame nuo susižeidmo;
Apdraudžiame automobilius,
Apdraudžiame krautuvią 

langus,
Apdraudžiame nuo pavogimo,
Apdraudžiame Draugiją 

iždininkus ir tt.
TREČIAS DEPARTAMENTAS:

Apiprekiuojame Namus ir 
Ūkės, ■

Padarome Agreement’us,
Padarome “Partnership” 

popieras, . 1
Parduodame biznius, krautuves 

ir tt, • • ,
Padarome visokius 

dokumentus.

LITHUANIAN AGENCY
ANTANO IVAŠKEVIČIAUS OFISAS



boną pardavinėjimą, Gydytojas ir Chirurgas.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

BETROIT MICHIGAN

PIRMOS KLESOS

CUNARD LINE IŠĖJO!

LITHUANIAN SALES CORP

RF.TKAI.TNGAS 
VARGONININKAS.

Nenubaustas prasikaltimas 
veda prie piktadarybės.

Yra kvailystė tikėtis teisy
bės iš žmogaus be principų.

J. VileiUt,
Misijos Pirmininkas.

DANTISTAI

Kokią Kalėdų Dovaną| 
Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon?

Šiauliai
20 IX 1920 m.

Apturėjau tamstos pranešimą 
ir 3500 auks. pinigais dėl Šiaulių 
Šv. Jurgio bažnyčios. Sunku man 
išreikšti didžiausią padėką už to
kį stengimą pripadėti mums. Ta
riu ačių savo vardu ir vardu visų 
tikinčiųjų—katalikų ir pasižada
me savo maldose neužmrišti vi
sus aukotojus. Aukas renku kur 
ne-kur ir Lietuvoje, bet sunkiai 
eina, nes žmones suvargę yra, vie
nok savo skatikėlius aukauja. 
Sunku išsigaminti rūbus, nes ma- 
žiausis bažnytinis dalykėlis kai
nuoja šimtais auksinų.

Siunčiu širdingiausią padėką ir 
tiems, turie apsiėmė parinkti au
kų. Užmokesnius galiu tatai pa
sakyti: “Tegu Dievas užmokės.” 

Šv. Jurgio bažnyčios Administ
ratorius.

Federacija, per A. J. Valantieji}, ga
vo nuo' demokratą kandidato į prezi
dentus sekamą atsakymą: «

“Aš neabejotinai pritariu savito tau
tą apsisprendimo principui, kurio tik
slui jau yra padėtas pamatas Tautą 
Lygos Sutartyje; ir jei busiu išrinktas 
Suvienytą Valstiją Preidentu, aš pil
nai studijuosiu visą mažąją valstybią 
klausimą, neišskiriant nei Lietuvos, 
taip kad dalykui esant aiškiu,- tauti
nes liuosybės klausimas butą persta
tytas sąžinei ir pasaulio visuomenes o- 
pinijai.

Su pagarba,

Bostoniečių aukas priėmę. *
A. F. Kneižio vardu gautas laiš

kas iš Šiaulių nuo kun. J Lapio 
Šv. Jurgio bažnyčios Administra
toriaus.
Gerbiamas Tamsta!

Vteitntat, nepirkusieji 'bo
no, ateikite jų pasipirkti 
“ D arbininkan.”

S. S. SAXONIA
IŠPLAUKS

Nuga-Tone




