
SVARBIUOJU REIKALU. 

Rudeni 1919 m. Lietuvoje! 
susit vėrė didžiai simpatingai 
organizacija, vadinama"4 Lietu- 
vos Liuosųjų šauliu Sąjunga. 
.Ją pagimdo skaudžios Lietuvos 

gyvenimo sąlygos, kada is "vie- 
nos pusės viliojo li uosy bos 

saulutė, iš kitos-gi—siautė vo- 
kiečiu bei maskolių begaliniai 

šlykšti ir žiauri sauvalė, šaulių 

sąjungą pagimdė tautos skaus- 

mas ir liaudies kančios. 

Puolant priešininkui Lietu- 

vą iš lauko, arba susitelkus 

jam viduje ir pakėlus ginklus 

prieš Lietuvos nepriklausomy- 
be. šauliu Sąjunga pasistatė 
sau tikslą—"ginti krašto ne- 

priklausomybę visomis pajė- 
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gomis." Todėl karo metu šau- 
liu Sąjunga užsiima karo dar- 

bu: rengia visą kraštą gintis, 
atlieka kariškas užduotis ir, jei 

gresia turto plėšimo bei naiki- 
nimo pavojus, eina sargybos 

pareigas. 
Kamiu laiku Šauliai užsiima! 

kuno mankštinimu bei rikiuo- i 

tės mokslu. 

šauliu Sąjunga yra neparti- 
jiuė savanorių brolija, reiškia:j 
liuosaisiais šauliais gali Imt i 

visų partijų žmonės, šaulys 
tik tada nustoja but Šauliu ii 

praranda visas Šaulio teises, 

kaip įsimaišo i ginkluotą paiti- 
jinę kovą. šauliais gali but 

kaip vyrai, taip ir moterys, 

kaip jauni, taip ir seni. Šauliai 
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savo tarpe dalinasi dvi grupi. 
Šauliai rikiuotiuinkai ir neįi- 

kiuotės Šauliai, arba šaulių rė- 

mėjai. kurių pareiga >ra pam- 
pinti lėšų, maisto, reikmenų. 

Ir tokia organizacija yra da- 

bar išsiplatinusi p<> visą Lietu- 

vą ir ji jau, kad ir nesenai įsi-j 
kūrusi, suspėjo atlikti didžiau- 

sį darbą kovose su vokiečių, 
bei rusų kolčakininkų gaujo- 
mis. 

Neginčijamai svarbu, kad 

šiose svarbiose kovose už ne- 

priklausomybę dienose, kada , 

Lietuvą laukia dar milžiniškas 

darbas—paliuosuoti savo so- 

dybas, savo sostinę \ ilnių is 

nagu paskutinio okupanto ne- 

ginčijamai svarbu, kad visų 
lietuvių tarpe Amerikoje susi- 

tvertu Lietuvos nepriklauso- 
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niybės šalininkų Sąjunga, pa- 
naši liuosųjų Šaulių Sąjungą 
pačioje Lietuvoje. Nesvarbu, 

kaip ta Sąjunga turi vadintis— | 

ar Šaulių, ar Sargų ar dar kaip j 
kitaip. Svarbu, kad ji stovėtų j 
ant nepartyvio pamato; s\ai- 

bu, kad ji kuogreičiau ir kuo 

tinkamiau susiorganizuotų. 
Svarbu, kad tuč tuojau kolom- 

jose tvertųsi būriai, kad galė- 
tų artimiausiame .jau laiko rin- 

kli buriu atstovai susivažiuoti, 
sutverti sąjungą ir nustatyti 

jos konstituciją. Del palengvi- 
nimo organizuoties, bus siunti- 

nėjama atskiriems kolonijų ini- 

cijatoriams, kada jie kreipsis, 
projektas laikinųjų sąjungos 
įstatų. 

Tariamoji "Sąjunga," kai- 

po privatė savanorių organiza- 
cija. turi užsilaikyti savo lėšo- 

mis. Sąjungos valdyba turės 

pasirūpinti surasti lėšų del 

padengimo savo iškašeių ir del 

sušelpimo tų savo skyrių, ku- 
rie del kokių nors priežasčių 
butų reikalingi. 
Susispietęs 
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sargų" ai 

"Šaulių" būrys. pats.sulig sa- 
vo nuožiūros ar iš savo tarpo 
renka ar pasikviečia iš šalies 

instruktorių gerai išmanantį 
rikiuotės, gimnastikos ir kito- 

kio sporto dalykų. 
Pirmasai projektojamos ''Są- 

jungos" uždavinys bus tvir- 

tas ** tikslingas vidujinis pa- 
čios organizacijos susitvarky- 
mas. Nes tik gerai viduje su- 

tvarkyta organizacija galį ga- 
minti tinkamus vaisius ir tu- 

rėti visuomenėje svarbą. An- 

tra užduotis: pagaminti savo 

narių tarpe kuoskaitlingesni 
tokių vyrų buri, kurie del tė- 

vynės laisvės nesviruodami, 

nors i ugni šoktų. 
Trečia užduotis—parinkti 

kiek išgalima aukų ir šiaip vi- 

sokių dovanų lygiai kaip ir 

laisviesiems Lietuvos Šau- 

liams, Lietuvos kariuomenei, 

ypač-gi pradėtai organizuoti 
pačioje Lietuvoje Amerikos 

lietuvių vardo legijonus. 
ši Lietuvos laisvės šalininkų 

"Sąjunga" turėtų tai užmegsti 
betarpius santikius su Lietu- 

vos šaulių Sąjunga Kaune. Be 

to, ji turėtų palaikyti nuolati- 
ni kontaktą su čia esančia Lie- 

tuvos Militare Misija del gavi- 
mo reikalingų žinių bei patari- 
mų. Amerikos lietuviai gir- 
d/iate trimito balsą ! Spieski- 
rės burius, būriai i "Sąjun- 
gą." Tegul ta *4Sąjunga" bus 
Lietuvai neišsemiamas šaltinis 

medžiaginės pagelbos ir tėvy- 
nės ginėjų galingos rezervos. 

Povylas Žadeikis, 

Liet. Kr. Aps. Min. 
atstovas ir majoras. 

30 X11-1919 m. 

P. S. Delei informacijų ga- 
lima kreiptis šiuo adresu: Li- 

tliuanian Mission, 257 W. Tlst 

St.. Xe\v York City. 

IŠ VILNIAUS. 

Vyskupo gyvenimas ėia sun- 

kus: reikalavimai iš okupantų 
valdžios pusės dideli,—nevisa- 
da jie ir galima išpildyti. Del 
menkiausio niekniekio reika- 

laujama kunigus lietuvius iškel 
* ti iš parapijos, skundžiama, 

šmeižiama prisispyrus. Liūd- 

niausia. kad tai daro lenku 

dvasiškiai, arba jų prikalbinti, 
nesąžiningais melais inerzinti 
žmonelės. Kokios bus pasekmės 
tokio elgimosi nesunku prama- 

tyt: nukentės begalo daug lie- 

tuviai, nukentės lenkai, bet 

daugiausia skriaudos turės 

Bažnyčia. 

T Marijampolės vienuolyną 
nesenai įstojo ir kun. Kar. Ma- 

tulaitis, b. Igliaukos vikaras; 

stengiasi atvažiuoti taip-gi 
kun. Stakauskas iš Panevėžio 

ir kun. Gergelis iš A. Panemu- 
nės. Vyskupų leidimus abudu 

jau turi, tik iki šiol negalėjo 

atvykti kun. Stakauskas del su- 

painiotų savo reikalų, o kun. 

Gergelis del šiltinės, iš kurios 

p vos 
tik dabar pradeda pakilt. 

KLAUSIMAI 18 ATSA- 
KYMAI. 
Sicinskis. 

Klausimas. Ar tiesa ką 
žmonės pasakoja apie poną 
Sicinskį, kad jo dvaras kiau- 

rai žemę nuskendo, o jį patį 
griaustinis nutrenkė Kalėdų 

Rytą. Aš pats žinau Lietuvoje 

tą vietą, kur tas dvaras buvo. 
Ten dabar tik ežerėlis yra. 

Ta vieta yra Upytės f iii jos 

parapijoje. Naujamiesčio vals- 

čiuje, Panevėžio apskrityje. 
Meldžiu paaiškinti kas ir ka- 
da buvo. Mano diedukas to 

neatmena, tik žino, kad to- 

kios kalbos eina. 

Senas Skaitytojas. 

Atsakymas. Tiesa yra, kad 

Upytės apielinkėje septynio- 
liktame šimte metų gyveno 
nedoras žmogus Sicinskis. Bū- 
damas atstovu bendrą Lietu- 
vos ir Lenkijos seimą jis tik 

vienas laikėsi nuomonės prie- 
šingos visų kitų atstovų nuo- 
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ŽIURI IN AMERIKA 
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The 

fnter-racial 
Counci! 

120 Broadway New York 

ĮJERBERT HOOVER kalbėdamas apie Euro- 
ropos vaikus sako: , 

"Jie tūkstančiais mirs jeigu maistas ir 

priežiūra nebus sistematiškai jiems 
suteikta per kitų tarpininkavimą." 

Jis parvežė faktus iš Europos apie jų padėjima tenais, apie kurios kiekvienas draugas, 

giminaitis ir širdi turis vyras ir moteriške turėtų žinoti. 

Jis gali apie tai papasakoti čia gimusiems Amerikonams, ir jie pildo jo Įsakymus. 

Situacija aršėja su ateinančia žiema. Jis neturi užtektinai maisto tiems vaikučiams, 

jam reikalinga pagelba kiekvieno ateivio žmogaus ir organizacijos Amerikoj.' 

"^Pono Hooverio užduotis tai surasti greičiausia ir tikriausia buda kuruomi butų gali- 
ma žmonėms parodyti tikra Europos padėjima ir kaip tie žmones žiuri j Amerika. 

The Inter-racial Council tapo suorganizuotas 1919, jis jau buvo pasirenges dirbti kartų 

su juo ir jam pagelbėti. Jis gali padaryti viena ryšį tarpe tų kurie reikalauja pagelbos ir tų 
kurie nori duoti pagelba. 

The Inter-racial Council gali tą padaryti nes jis turi narius iš Jusų organizacijų, šie 

nariai tapo perstatyti per Jusų pačių organizacijas ir laikraščius, jei gelbsti surišti stip- 
resni rišj tarpe tų kurie atvažiuoja Amerika. 

Jo nariai žino kad tik per susipažinimą jis gali Jums prigelbėti tuose dalykuose kurie 

Jums žinomi. Jie žino kad tiktai taip jie gali prieiti prie geresnio ryšio ir susipažinti su 
vieni kitų idealais ir ir papročiais. 

Kad suartinti žmones šį unija the Inter-racial Council tapo sutvertas. Kadangi dabar 

jau turime tą, sąryšį su tautomis čion ai s, dabar randasi didele galybė užpakali Pono Ho- 

overio organizacijos kuri pilnai rūpinsis duoti pagelbą per Amerikonus kad išgelbėjus vai- 
kučius Centralinės Europos. 
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monei. Pasinaudodamas ne- 

protinga lenkų konstitucijos 
teise jis tą seimą, suardė. Vi- 
suomenė negalėjo nieko pada-i 
ryti jam užtatai, bet visi žmo-1 
nės jį pasmerkė. 

Jis žmonių pasmerkimo ne- 

žiūrėjo, su savo baudžiaunin- 
kais apsėjo kaip žvėris. Upy- 
tės kunigas jį baugino Dievo 
bausme, bet Sieinskis iš to ty- 

čiojosi. 

Kalėdų rytą žmonės susėjo 
rarotus. Sieinskis beveik pro- 
to netekęs norėjo dar labiaus 
žmones paniekinti: jis raitas 

rengėsi įjoti bažnyčią. Bet 
bažnyčios vidų neįjojo. Žaibas 

dvarponį nutrenkė pas pačias 
bažnyčios duris. Jo kūnas ne- 

puvo, bet išdžiuvęs buvo baž- 

nyčios varpinėje. 

Taip tas kūnas išbuvo iki 

devynioliktojo šimtmečio vi- 

duriui. Vietinai žmonės buvo 

visai apsipratę su Sicinskio 

lavonu. Vieną kartą jauni iš- 

dykėliai Sicinskio lavoną ap- 

nerę kelinėmis ir sermėga at- 

sinešė karčiamų. Tos savi- 

ninkas žydelis nepastebėjo. 
Visi gėrė gana ilgai, o paskui 
po vieną išsprūdo. Pasiliko 

tik apsikniaubęs ant stalo j 
'1 
ponas.'' Tai buvo Sicinskio , 

lavonas. Kareiamos savininkas 

turėjo nemalonumų, nes tas 

ponas neužmokėjo pinigų už, 

išdykėlių išgertų degtinę. 
Lenkmečio laiku maištinin- 

kai taip-gi pasinaudojo Si-! 
cinskio lavonu. Muravjovas aš- 
triai įsakė tų lavonu užkasti 
žemėse ir nebejudinti. Nuo to 
laiko jau nebėra Sicinskio la- 

vono Upytės varpinėje. 
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Lietuvoje žaibo trenkimas 

apie Kalėdas yra labai retas 

daigtas, bet vis-gi pasitaiko. 
Žiemos Raibai, nors reti, bet 

už tat kenksmingi. Apie 1906 
metus Kumelionhj kaime, Ma- 

rijampolės parapijoje žaibas 

nutrenkė žmogų -ant lauko 

pradžioje vasario mėnesio. Žmo 

gus su savo sunum ėjo iš kal- 
vės ir buvo apsivilkęs kaili- 

(Pabaiga ant 5 pusi.). 

Krutami 

Paveikslai 
iš Lietuvos 

BUS RODOMI 

MELDAŽIO SVETAINEJE, 

2242 W. 23rd Place 

Sausio 16 d. 1920 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
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Pamatysite Lietuvos Valdžią, "orlaivius,kariuomenę, ir daug 
kitii dalykų, rodis 
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Kaunas Krutamu Paveikslų Kompanija 


