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Eina talkon.Visi darbininkai į kovą prieš ponus

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 
JUOZAPO DARBI

NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS’* . e
eina utarninkais, ketvergaia 

ir subatomis. • 
Metams $AQ0
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS” 
242-244 W. Broadvay, 

South Boston, Mass -

‘ *

Lietuvoj armotų 
trenksmas ir gaisrai.

«

GAISRAI IR TRENKS
MAS.

Kaunas, spal. 8. — Po 
Lietuvą karo ūpas ir dainos. 
Lydime kareivius į frontą 
prieš lenkus gruobonius. 
Pusė Lietuvos girdi kanuo- 
lių šneką, mato gaisrų pa
švaistes naktimis.

(Iš Mato Zujaus laiško A^ 
F. Kneižiui).

BRIAUJASI GILYN Į 
OlETUVĄ.

Ryga, spal. 30. — Lietu
vos valdžia skubiai krausto
si iš Kauno ir visą geležin
kelio medžiagą gabena į 
Šiaulius ir kitus ‘ šiaurinės 
Lietuvos punktus, nes gen. 
Zeligoskio armija persilaužė 
vakar vakare per ’ lietuvių 
frontą ties Ukmerge.

Gen. Zeligoskio jėgos visu 
frontu tęsia.ofensyvą ir ban-

Londąn, Oct. 28, 1920 
Lietuvos Misija, 
257 W. 71st St., 
New York City.

Oficialės žinios iš Kaimo 
įsileistos Spalio 26 ir 27 dd. 
Lenkai tęsia kariuomenės 
sutraukimą į Vilnių. Ka- 

'riuomenės ir amunicijos 
traukiniai pribūna iš Lenki
jos kasdien. Visuotina mo
bilizacija tęsiasi Lietuvoje ir 
didis pasiryžimas yra visos 
šalies, apginti savo Krašto 
Neprigulmybę. Vietomis se
ni kunigai rašosi į kariuo
menės eiles, kad sulaikyti 
skleidžiamas melagingas ir 
blėdingas žinias.

Lietuvos valdžia pareiškė, 
kad jokių vokiečių kareivių 
nėra įstojusių Lietuvos ka
riuomenėn ir kad maži bū
riai katrie perėjo rubežių 
pas Eitkūnus buvo nugin
kluoti ir' sugrąžinti atgal, 

i Vienok tas yra tiesa, kad di
dis skaitlius lietuvių iš Klai-

do apsįąųsti.Kauną ir užata- pėdos apskričio įstojo liųos-
kuoti iš užpakalio.

SMARKIAI UŽPULDI
NĖJA,

. Rusijos bolševikų jėgos 
smarkiai užpuldinėja gen.

noriais į musų kariuomenę. 
Taip-pat užginamos visos 
paskalos apie Vokiečių ver
žimąsi Lietuvon. Tos ži
nios yra visai nepamatuotos. 
Persekiojimas ir terorizmas 
įvestas Lietuvos teritorijoj

Vrangelj. Karhiomenė at-, a?1“* VihlS’ knS lenkai Ū’
gabenta iš lenkų fronto ir iš 
Siberijos ima dalyvumą. Tai 
pirmu kartu gen. Vrangelio 
jėgos pasirodė mažesnės ir 
su mažiau ginklų ir amuni
cijos, negu bolševikų. Gen. 
Vrangel išleido į savo ka
riuomenę karštą atsišauki
mą laikytis tvirtai, nes atė- 
j • valanda laimėt ar žūt. •

ri užėmę. Skaitlingi nuota
kiai žiaurumo ir gyventojų 
ištrėmimai pranešami. Dau
gelis kunigų buvo šmarikai 
lenkų sumušti. Vienas ku
nigas pakartas ir vienas su
šaudytas.

(Pasirašo) Tyškevičius. 
Spalio 29,1920.

FRANGIJOJ NEDAR
BAS.

Francijoj prasideda dide
lis nedarbas. Lyons’p bedar
bi au j a 25.000 darbininkų. 
Limoges’e paleista 8.000 
šiaučių. Automobilių pra
monėje 30 nuoš. darbininkų 
be darbo. Audėjų didis skai
čius be darbo, kiti dirba po 
3-4 dienas savaitėje. Odos 
pramonėj 70 nuoš. darbinin
kų paleista. Toliau bedar- 
biauja 35 nuoš. rūbsiuvių. 
Tuo tarpu kainos nepuola. 
Pramoninis ir finansinis 
kriis čia pat

“SUTIKO”
V ar sava, spal. 29. — Mi

nisterių Taryba sutiko ant 
plebiscito po Tautų Sąjun
gos kontrole išspręsti liki
mą Vilniaus žemės.

Vėl gerai pasirodė.

TIMPTELĖJO VIRVĘ 
ANT VOKIETIJOS 

KAKLO.

Paryžius, spal. 28. — Ali
jantų kontribucijos komisi
ja nutrė, kad Vokietija turi 
atsakyti už laivus nuskan
dintus Scapa Flow uoste. 
Reikalaus 275.000 tonų įtal
pos.

Scapa Flow uoste vokie
čiai nuskandino pasidavu
sius alijantams savo kari
nius laivus, kuomet taikos 
konferencija nutarė tuos 
vokiečių laivus sau pasilai
kyt

. ANTRAS AUKŲ RIN- '
RIMAS.

Spalio 31 d. So. Bostono, 
Mass. Tautos Fondo 11 sky
rius turėjo antras prakal
bas. Jos nusisekė geriau, 
negu pirmosios. Jautriai ir 
įspūdingai kalbėjo adv. Mi
leris iš Worcester’io ir vieti
nis gerb. klebonas kun. K. 
Urbonavičius. Tarpais grie
žė Marijos Vaikelių‘orkes
trą, p. M. Karbauąko veda
ma ir dainavo bažnytinis 
choras. Orkestrą tai buvo 
tikra šviežiena publikai.

Aukų surinkta grynais 
$649.94. Pasižadėjimų bu
vo $80. Reiškia išviso susi
darys $729.94. Sekančiam 
numeryje bus paskelbti 
stambesnieji aukuotojai.. •

Petras Geležinis pasiža- fpjūčio 15 dieną š. m. lenkų 
dėjo aukuoti Amerikos $50. 
Liberty Bond.

Programą ir ypač aukų 
rinkimą gabiai vedė adv. tuviams atiduodanti, o Var- 
Kalinauskas.

AMERIKOS LIETUVIAI bė, jog ji pripažįstanti Lie-
— TĖVYNĖ PAVOJUJF/ituvos Steigiamojo Seimo

Šimtą su viršum metų vii- ] Valdžią. Tuo pačiu laiku j 
ko Lietuva despotiškos Ru-: 
sijos politinę vergiją. Šimt
mečiais kentėjo išsižadėju
sių savo tautos dvarininkų 
ekonominį jungą. Šimtme
čiais kovojo prieš rusifika
cijos ir polonizacijos nuo
dus, rusų biurokratijos ir 
sulenkėjusių šovinistų dvar
ponių skleidžiamus. Pergy
veno ir Vokiečių militarės 
okupacijos baisią gadynę. 
Vargas — mums buvo tėvu; 
bėda — motina;' skausmas
— broliu; nelaimė — sesu
tė.

Bet Lietuva nežuvo, Lie
tuva yra ir Lietuva .bus. 
Vargai - bėdos - skausmai - 
nelaimės užgrudė mus, ir iš
mokino niekint pavojų, ne- 

■ kęsti vergijos, o laisvę my
lėti. Lietuvių tauta, sujun
gusi visas savo pajėgas, iš
kėlė Lietuvos Neprigulmy- 
bės Vėliavą ir tvirtai ją lai
ko ir pigiai jos niekam ne
išduos. Lietuvos žmones jau 
parodė ūsam pasauliui, kad 
jie brangina savo laisvę, mo
ka ją ginti ir mirti už ją.

Lietuvos teisė prie Nepri- 
gulmybės, paremta istorija 
ir ekonomijos pamatais, jau 
pripažino didieji »mūs kai
mynai — vokiečiai ir rusai, 
taip-gi ir visos kitos Euro
pos Valstybės, tik viena 
Lęnkija nori dar mūs krau
jo, tyko mūsų žemių ir tur
to ir mūsų Neprigulmvbę 
nori atimti. Ta Lenkija, ku
ri užvakar dar pati buvo pa
vergta, o šiandien, nuo dan
tų iki kojų apsišarvavusi 
paskolintais ginklais, jau 
kala vergijos pančius Lietu
vai ir kitoms tautoms. Len
kija, turinti daug dvarinin
kų, generolų ir dar daugiau 
skolų, — nujaučia savo juo
das dienas, kad užrubežio 
bankieriai, perstos skolinę 
ir pareikalaus skolas grąžin
ti, nujaučia kad jos valstie
čiai pareikalaus iš dvarinin
kų ir sau žemės. Todėl Len
kija, nešina miliardines sko
las, badą, dvarponių bau
džiavą, kolionistų būrius, 
viduramžinę “Kultūrą” ir 
žydų pogromus, siunčia le
gionus į Lietuvą. Derlinga 
Lietuvos žemė, ir gardi Lie
tuvos duona neduoda ramy
bės lenkams; užgrobę Vil
nių, jie grąsina ir visą Lie
tuvą praryti. Akyvaizdoje 
viso pasaulio mums padary
ta kruvina žaizda. Nekaltai 
pralietas Lietuvių kraujas 
šaukiasi atmonijimo.

Lenkija, pamindama po 
kojų visus žmoniškumo ir 
tarptautinių teisių įstatus, 
kruvinai įžeidė Lietuvą, o 
Tautų <jygą ir Aliantų vals
tybes įžeidė moraliai. Rug-

okupacijos armija, išsinė
šindama iš Vilniaus, buvo 
pareiškusi,' jog Vilnią Lie-

šuvos Valdžia viešai paskel-

Aliantų Konferencijoj mies
te Spa, norėdama gauti iš 
jų pagelbos, Lenkų Valdžia 
par savo Finansų Ministerį 
Grabskj yra išsižadėjusi by 
kokių pretenzijų prie Vil
niaus ir pasirašiusi ant tam 
tikro rašto. Maža to. Tau
tų Sąjungos posėdyje Pary
žiuje Rugsėjo 20 d. Lenkija, 
Paderewskio lūpomis iškil
mingai pasižadėjo gerbti 
'Lietuvos neutralumą ir Lie
tuvos žemių su Vilniumi ne
liečiamybę. Pagaliau Spa
lių 6 dieną Tautų Sąjungos 
Komisija buvo nustačiusi, 
jog tarp lenki], ir lietuvių 
mūšiai turi būti sustabdyti 
ir lenkai ant to buvo sutikę, 
bet tą pačią dieną vakare 
jau visu frontu pradėjo pul
ti ant mūši] kariuomenės, o 
kuomet Spalių 7 dieną Va
rėnoj akyvaizdo j e Tautų 
Sąjungos atstovų ir lenkai 
ir lietuviai sutiko ant tam 
tikros demarkacijos linijos, 
ir pasižadėjo sustabdyti mū
šius ir pasirašė ant tos su
tarties, tai lenkai ir šią su
tarti“ sulaužė ir pradėjo pro 
Bastūnus pulti ant Vilniaus, 
vos tik Tautų Sąjungos na
riam, iš Varėnos spėjus išva
žiuoti.

* To dar negana. Norima į- 
tikinti pasaulis, kad p. Zel- 
gowskio karinė avantura 
Vilniuje yra “Lietuvos 
krašto apsisprendimas.” No
rima įtikinti, kad ginkluotas 
užpuolimas ant v svetimos 
valstybės ir svetimų žemių 
užgrobimas yra legalis.

Šaltas pasaulis ir tas yra 
pasipyktinęs delei tokios 
lenkų begėdystės. Delei to 
tai Tau|ų Sąjunga Lenkijos 
imperializmo, apaštalą pa: 
sodino ant kaltininkų suolo. 
Dėlto tat pasaulio darbinin
kų organizacijos grąsina 
Lenkijai boikotu. Net pati 
Prancūzijos Valdžia, ; len
kiškojo imperializmo įkvė
pėja, “diplomatiškai’ ’nusi- 
plovė rankas, pavesdama 
Tautų Sąjungai lietuvių- 
lenkų klausimo išrišimą.

Kaip ten nebūtų, bet tei
sybė tur būt išgelbėta ir 
ankščiau ar vėliau bus išgel
bėta: Lenkai tur būt pri
versti išsinėšinti iš Lietuvos 
ir tur būt'už visas padarytą
sias skriaudas nubausti.

Kai plėšikas, įsiveržęs į 
namą, užpuola ramią šeimy
ną, taip lenkai įsiveržę į 
mūsų Vilnių ir mūsų sody
bas, žudo vyrus, tyčiojasi iš 
moterų ir naikina ramių so
diečių turtą. Nelaikąs pa
gelbos šauktis iš svetur, ka
da imama už gerklės. Prie
šui vienas atsakymas—kul
ka. t Dėlto Lietuvos liaudis 
vienu balsu nutarė gintis iš 
paskutiniųjų. Visi vyrai i- 
masi už ginklo, rašosi į “ge-. 
ležies vilkus,” į “Šaulius.’^ 
Moterįs—neatsilieka. Tarp 
visuomenės, Steigiamojo

Seimo ir Valdžios viešpa-• dėjo: užsirašoma tūkstan- 
J-"--—:A1----- -j--- gįaį bonų, aukaujama šim

tais tūkstančių auksinų. 
Lietuvos gelbėjimo darbas 
turi būt visuotinas. Vienas 
kitam turime prigelbėti.

Todėl: 1) Visą organi
zuota visuomene, Susivieny- 
jimai, Sąjungos, Draugijos 
kokio pobūdžio nebūtų—re
liginio, partijinio, politinio, 
profesinio, savišelpinio ir 
tt., imkite į savo rankas 
Lietuvos gynimo reikalą, ei
dami talkon, “Lietuvos Gy
nimo Komitetui.” Daryki
te posėdžius, susirinkimus, 
mass-mitingus, nepralenk
dami nei vieno asmens, ne- 
praleisdami nei vienos pro
gos aukomis paremti sun
kiai kovojančią Tėvynę už 
laisvę, gerovę ir Neprigul- 
mybę. Lietuvos Laisvės Pa
skolos stotys būkite pirmų
jų tarpe.

2) Visas surinktas aukas 
sulig šios dienos obalsių: 
“Pali«osavimui Lietuvos 
nuo lenkų ir dvarponių,” 
‘ ‘ Atvadavimui Vilniaus, ’ ’ 
‘‘ Lietuvos Kariuomį,xiei, ’ ’ 
“Gelžies Vilkams,” “Šau
liams,” “laisvė ar mirtis,” 
“mirsim, bet nepasiduosim” 
ir tt. — turėtų būt skiriamos 
“Lietuvos Gynimo Komite
tui,” kurs panaudos jas ten, 
kur reikia, kur dega.

3) Dėl greitesnio persiun
timo į Lietuvą, visas surink
tas aukas kolionijose, geis
tina koncentruoti Lietuvos 
Misijos ofise 257 West 71st 
Street, New York City. Pri-

tau j a vienybė. Akyvaizdo j e 
priešo pavergėjo neliko 
partijų, yra tik viena galin
ga lygiateisių piliečių minia. 
Steigiamasai Seimas Lietu
vos sekančiai prabilo: “Gin
simės nuo svetimos kariuo
menės, mūsų dvarininkų ve
damos, ginsimės, kol nei 
vieno ginkluoto lenko mūsų 
žemėj neliks.”

Gi susitveręs “Lietuvos 
Gynimo Komitetas,” iš Sei
mo narių ir visuomenės vei
kėjų, vykdindamas Stei
giamojo Seimo valią, pasta
tė savo tikšta nulaužti išda
vikų dvarininkų sauvalę, 
paliuosuoti Vilnių ir kitas 
mūsų sodybas iš po Pilsuds
kio letenos. “Visi už gink
lo! Stokite kariuomenėn sa
vanoriais, stokite į Šaulių 
būrius! Tenelieka namie nei 
vieno jaunuolio ramiai sė
dinčio. Amžina gėda tam, 
kas slapstvtūsi! — Mūsų že
mės ir laisvės gynėjams reik 
maisto, drabužių, ginklų. 
Ūkininkai, pilkite piliavą į 
Valdžios aruodus kariau
jantiems. Moters, siųskite 
savo sūnams—broliams pirš
tinių, kojinių, kalinių. Pi
liečiai, numaukite nuo savęs 
brangenybe^ aukso žiedus 
ir atiduokite savo kraštui 
ginti. Lenkti dvarininkų 
galybei tiiri būt galaSj” taip 
sako “Lfejuvos Gjafibt?Ko
mitetas. ’

Tas pats Komitetas krei
piasi ir į Jumis,-^Aaagjikos 
lietuviai: “Pirkite Lietui 
bonus, dėkite šautuvams 
bent po 10 dolerių.”

Amerikiečiai! Visa Lietu
va žiūri į Jumis! Ne ką pa
sakysite, bet ką padarysite 
—Ji laukia. Didelios ir grei
tos pagelbos Tėvynė laukia 
iš Jūsų. Pavojus baisus. 
.Dvarininkas Pilsudskis,gin- 
damas savo ir kitų dvarus, 
jau turi gatava savo ranko
se baudžiavos kilpą ir tyko 
mums Užnerti. Čia negali 
būt klausimo—ar atsilaiky- 
sim ? Atsilaikysim, broliai 
ir sesės! Netik atsilaiky
sim, bet ir iš Vilniaus išvy
sim lenkus. Tik nei valan
dos negaišdami skubėkite 
Lietuvą gelbėti. ' Kruvinos 
kovos, kurios eina dabar 
tarpe Kauno ir Vilniaus, 
nėra vien kova besiginančių 
“lietuvių” *ąu užpuobkais 
“lenkais,” bet drauge £ra 
kova Lietuvos valstiečių su 
lenkų dvarininkais-ponais. 
Mūsų kariuomenė ir Šauliai 
galvas guldo. Padėkite 
jiems! Lenkai kariauja 

> skolintais ginklais. O mes 
lietuviai apginkluokime sa
vo kareivius ir šaulius iš sa
vo neturtingų kišenių. Ir 
mūsų ginklo neįstengs su
laužyti dešimts Zelgowskių!

Lietuvos Misija iš savo 
pusės kviečia visą Amerikos 
Lietuvių visuomenę, atlik
ti tą šventą darbą, sutarti
nai, tvarkingai ir rūpestin
gai. Tas darbas jau prasi-

Pirkite Ltetu'tf&& ^ių^t^&'Lietuvoš Misijon au-
kos bus kvituojamos, garsi
namos laikraščiuose ir kab- 

Lietuvos 
Kau-

legramuojamos “ 
Gynimo Komitetui, ’ ’ 
ne.

Jeigu _del kokių nors prie
žasčių draugijos ar atskiri 
aukautojai siųstų savo au
kas ne per Lietuvos Misiją, 
bet betarpiai į Lietuvą,“ Gy
nimo Komitetui,” arba ir 
kitais vardais: “Valstybės 
Prezidentui,” “Krašto Ap
saugos Ministeriui,” “Lietu
vos Raudonajam Kryžiui,” 
ir tt., tai šiuomi yra prašo
ma pranešti apie tai Lietu
-vos Misijai, kam pasiųsta, 
kokia suma (auksinais) ir 
kuomet pasiųsta auka, i- 
dant būtų galima suvesti vi
sos teikiamos pagelbos bend
rą skaitlinę.

4) Rinkimas aukų Lietu
vos apgynimui nuo lenkų, ir 
ponų turi eiti prie visų pro
gų drauge su Lietuvos Lais
vės Paskolos bonų pardavi
nėjimu. Geistina aukauti 
grynais pinigais—bet lygiai 
kaipo auką priimtini Ame
rikos ir Lietuvos bonai.

5) Dėl pasekmingesnio 
sukėlimo finansinės pagel
bos Lietuvai, patariama su
ruošti “Lietuvos Gynimo 
Dieną” kiekvienoje lietuvių 
gyvenamoje ’ kolionijoje. 
Rinkimas aukų Lietuvos gy
nimo reikalams eidamas 
drauge su Laisvės bonų pir-

IR VĖL 150.000 AUKSI
NŲ LIETUVAI.

Visas aukas prisiųstas 
Tautos Fondo Centran -iki 
26 d. spalio T, Fondas pa
siuntė Lietuvon kabeliu A. 
Stulginsko vardu, 150,000 
auksinų.

Gelbėkime kovojančius už . 
tautos gyvybę, pirkime šau
tuvų, aukokime dešimtines 
šautuvams!

Brooklyniečiai gerą pra
džią padarė, nes visą gran
dinę apginklavo supirkdami 
penkis kulkosvaidžius ir 
septynesdešimtis 
Kas negalėjo I 
pirkti, klojo po 
viniams, taip kad pora šim
tų tėvynainių vienu vakaru 
sudėjo 1,100 dol., bet tai dą 
ne viskas, jie žada visą ba
tali joną apginkluoti. •*

Detroitas taip-gi gerą $ 
pradžią padarė, jau nupir- * 
ko 50 šautuvų.

Chicaga, pradeda ruoštis 
į mūšį. North Side jau ir 
porą šimtinių prisiuntė.

Atholis 
dirba kiek 
plaukia.

Na o Bostonas ten kas vy
ras tai-šautuvą-perka, taip 
praneša 11 skyriaus rašti
ninkas.

Kad suteikus Lietuvai 
greitą pagelbą, visi T. Fon
do skyriai yra prašomi su
rinktas aukas tuojaus siųsti 
centran, kad būt galima vei
kiau pasiųsti Lietuvon. T. 
Fondas jau dvejais atvejais 
pasiuntė viso 350.000 mar
kių. •

.Šukruskime broliai-sesu- 
tės, gelbėti mūs brahgią gim
tinę nuo kraujagerių plėši
kų polenderių, pakol neper- 
vėlu. Kas šiandie pasigailės 
dešimtinės šautuvui, kas 
vergiškai išsikalbinės nuo 
aukos Tėvynei, tas lygus iš
davikui, ir tokiam bus tik 
lenko bizūnas. Tad visi kas 
tik gali stokime Lietuvai pa- 
gelbon.

K. J. Krušinskas, 
T. F. Sekret. 

222 S. 9th St., 
Brooklyn, N. Y.

šautuvų, 
riu- 

ę šo-

ir nepasilieka, 
gali ir aukos

z

kimu teneužsibaigia anks
čiau, kai nei vieno ginkluo
to lenko Lietuvoje neliks.

“Tokiam reikalui, 10, 50 
ar 100 dolerių — ne pinigai! 
Gyvi būsim, šimtus užsi’ditb- 
sim, bet Lietuvos pavergt* 
neduosim,” — toks privalo 
būti atsakymas Amerikos 
lietuvių Lietuvai. Toks, bet 
nekitoks, jis ir bus! Šalin 
iš kelio ponai lenkai,—Ame
rikos lietuviai eina.

Lietuvos Misijos Nariai: 
Jonas Vileišis, 
Majoras, P. Žadeikis, 

' Kun. J. Žilius.
1920 m. Spalių 26 dieną.

PIRMUTINĖ KANUOLĖ
Newarko Šv. Rožančiaus 

Moterų Dr-ja mitinge, lai
kytame spalio 28 d. aukavo 
Lietuvos Gynimo Komitetui 
pirmutinę kahuolę—penkis 
šimtus dolerių. • Whq is 
neiti , .

Lietuvos Misija.
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KOVA PRIEŠ UNIJAS

PRANEŠIMAS.

SMŪGIS LIETUVAI.

i

M. Daunts.

MaBIVŠIS.

KAS VALDO f

Y.

M.
A.
J.

• Nepasidaosim

L. Simutis,
Kun. J. Petraitis, 
K. Krušinskas, 
J. B. šaliunas, 

J, Tumasonis.

baltimore, MD.

100,000 auksinų Sauliams.

J. 
A 
A. 
P. 
V.

ATVIRAS LAIŠKAS.
Gerb. Ramigaliečial, Truskaviečiai ir

1* South 
ir su 
ymo KotaMfe* žta J 
Sąjunga.

Kun. A. P. Kodis, 
K. Kraujelis,

- A. P aimanas.

10-X-20. 
Frtbourg. Šveicarija.

LAIMIT AR ŽŪT—j^TUV^ 

OBALSIS. -

BRIGHTON, MASS. 
Laimėjo.

Laimėt ar žūt.

SUBSCRIPTION KATES:
Yeariy ..................................... ,..$4J»

and suburbs ....................... $5.00
countries yearly .......fSM

Pereitą savaitę apie Lie
tuvą paleista du gandu. Vie
nas tai ministerių rezignavi- 
mas, o antras tai vokiečių 
talka Lietuvai. Apie pasta
rąjį gandą atėjo oficialė ži
nia, būtent kad būriai vo
kiečių norėjo ateiti Lietuvai 
talkon, bet Lietuva jų ne
priėmė. Lietuvos vyriausy
bė matė, kad vokiečių bū
riai Lietuvos armijoj butų 
netiek talka, kiek Lietu
vos neprieteliams medžiaga 
šmeižti Lietuvą.

Apie Lietuvos ministerių 
rezignavimą nei neminima 
oficialiame pranešime. Iš to 
aišku, kad Lietuvos minis- 
terių kabinete permainų nė
ra.

Kapitalistų atakos ant u- 
nijų ir darbininkiškų orga
nizacijų didinasi. Kaip sa
koma dabar siaučia reakci
ja. Kapitalistai stovi už 
open shop. Tas reiškia, kad 
darbdavis būtų pilnoje ga
lioje priimti ir atstatyti 
darbininkus, duoti algas ir 
darbo sąlygas pagal savo 
nuožiūros. Dabar darbų 
sustabdymas, darbininkų at- 
statinėjimas yra tai kapita
listų maniebrai.

Tautų. Sąjungos (Lygos) 
nutarimas lenkų lietuvių 
ginčijamose žemėse gyvento
jams leisti balsuoti kur nori 
prigulėti ar prie Lenkijos ar 
prie Rusijos yra smūgiu 
Lietuvai. Kaip didis tas 
smūgis bus, paaiškės tada, 
kada pamatysime kokios že
mės bus pavestos gyvento
jų balsavimui. Jei Vilnius 
su apygarda skiriamas į 
plebiscito teritorijas, tai am
žinas įžeidimas lietuvių tau
tai.

Lietuvių, lenkų ginčijamo
se žemėse teisingo plebiscito, 
tikros gyventojų valios iš
reiškimo būti negali. Visą 
laiką ten siaučia lenkų oku
pacija, lietuviai ir kitatau
čiai lenkų legioninkų žudo
mi, deportuojami, o apie 
kokį nors lietuvių judėjimą 
nei kalbos negali būti. Tuo 
tarpu lenkų agitacija veikia 
su visu lentai beprotiško fa
natizmo smarkumu.

Suvienytose Valstijose, 
kur gyventojų yra 110.000.- 
000, advokatų yra 130.000. 
Veik ant kas 1.000 žmonių 
atseina vienas advokatas. 
Suv. Valstijų senate advo
katai sudaro du trečdaliu, o 
atstovų bute pusė atstovų y-» 
ra advokatai. Nei miesto 
darbininkų nei farmerių 
kongrese nėra. ' Anterike 
advokatai yra valdantysis 
luomas.

Ko neskubini su pągelba 
Lietuvai f Ar neri, kad prie 
te paragintų lenko bizūnas f

OS koj rolę lošia išsigimėliai—Lietuvos 
dvarininkai. Jiems svarbu jų dvarus 

Tetikai savo imperialistiniais norais iš Lietuvos darbo žmonią atvaduoti, 
vadovaudamies norėtą savo galybe pu
sę pasaulio pagrobti. Ginklu puola 
Lietuvius, Ukrainiečiui, kivirčijasi su 
Vokiečiais, Ceko-Slovakais, kariauja 
su rusais ir vis jiems maža, vis jie 
daugiau siekia. Jie primanę visą pa
saulį prarytą, kad tik daugiau nu
stverti. pagrobti, pavergti. Bet ne- 
visuomet ir lenkams čirvai šviečia— 
kartais ir ją kalavijas atšimpa. Tai 
parodė aiškiausia lenką karas su bol
ševikais— raudonarmiečių kariuomenė 
buvo beveik pasiekusi Varšavą. Len
kai labai nusigando ir net vilties bu
vę nustoję, šį kartą dar jiems pasise
kė apsiginti. Bet vos spėjo lenkai ru
sų puolimus nuo Varšavos atmušti, vos 
spėjo atsipeikėti ir vėl jie savo ragus 
pastatė, vėl jų imperialistiniai norai 
atgijo. Jie užsimanė išnaujo Vilnių, 
Klaipėdą pagrobti, jie vėl pasiryžo 
nauju žygiu visą Lietuvą okupuoti. 
Prie šio tikslo lenkai eina savo senai 
numintais apgavimo politikos ir kar
do keliais. Matyt, kad tie dideli smū
giai, kuriuos paskutiniu laiku lenkai 
iš rusų gavo, nė kiek jų vadų ir poli
tikų nepamokino. 1 .

Vos spėję nuo raudonarmiečių slėgi
mo atsipeikėti lenkai nei iš šio, nei iš 
to užpuolė Suvalkijos pietuose Lietu
vos kariuomenę. Tačiau šiuo kartu 
narsioji Lietuvos kariuomenė nedavė 
jiems toli eiti.- Lenkai daug nuken
tėję turėjo atgal trauktis, o lietuviai 
atsiėmę Seinus, paėmėte lenkų ka
riuomenės daug karo grobio ir amu
nicijos. Lenkai tuo savo nepasiseki
mu tiek buvo susirūpinę, kad net pa
siūlė Lietuviams pradėti dėl Lenkų ir 
Lietuvių klausimo derybas. Be to 
buvo nustatyta Lenkijos ir Lietuvos 
atstovų Paryžiuje vėl nauja demarka
cijos linija ir duotas pažadėjimas ligi 
nustatymo Lenkijos ir Lietuvos sienų 
ir išsprendimo abiejų tautų santykių 
klausimo daugiau nebekovoti, bet len
kų žadinys, kaip sapne radinys. Į- 
vykusios Kalvarijoje derybos, į ku
rias lenkai lyg pasityčiodami atsiun
tė Lietuvos išsigimėlius-dvarininkus, 
prie nieko neprivedė, o visi gražus len
kų pasižadėjimai per atstovą Paryžiu
je vėjais nuėjo. Kada legionai ren
gė naujas jėgas vėl pulti Lietuvos že
mę, atvykusi lenkų delegacija į Kau
ną prispyrusi tikrino, kad jie nenorį 
Lietuvos pulti, kad jie vengsią kovų 
su Lietuvos kariuomene. Bet kada len
kų delegacija taip Kaune meilinosi, 
jų legionai iš pasalų puolė Lietuvos 
silpnas kariuomenės dalis ties Augus
tavo perkasu, (nes Lietuvos vyriausy
bė pasitikėjo lenkų žodžiu ir iš ten 
atėmus kariuomenę, ją išsiuntė į ki
tus frontus) ir pradėjo vis toliau verž
tis į Lietuvos vidurį. Jie besiveržda
mi į Lietuvos teritoriją sulaužė nu
statytą demarkacijos liniją, bet kaip 
Lietuvos kariuomenė jų veržimąsi 
stengėsi sulaikyti, jie visais kraštais 
pradėjo rėkti, kad Lietuviai duoto žo
džio nesilaiką, kad jie lenką kariuo
menę puolą. Bet to dar neužteko— 
lenkai norėdami savo grobimo politiką 
prieš pasaulį, o ypač prieš Tautų Są
jungą paslėpti paleido provokacijos 
tikslu gandų, kad Lietuviai palaiką 
bolševikus, kad Jie jiems per Vilnių ei
ti leidžią, kad bolševikams leidžią iš 
Vokietijos eiti į Rusus ir tt Kiek tie 
visi gandai buvo teisingi, parodė pa
tys lenkai: kada jiems tuos savo tik
rinimus reikėjo Tautų Sąjungoj fak
tais paremti, jie juos turėjo atsiimti, 
nes nebuvo jokių prirodymų.

Lietuvos vyriausybė norėjo taikos 
keliu su Lenkais tartis ir, išnaujo le
gionams Lietuvos teritorijas puolant, 
pasiuntė lenkams notą, kad Lietuviai 
sutinką abiejų tautų santykių klausi
mą atiduoti Tautų Sąjungai išspręsti. 
Bet į šiokį Lietuvią pasiūlymą lenkai 
atsakė brutale nota, lod Lenkų karo 
vyriausybė nutarusi pati imtis tikslin
gų priemonių ir šiame klausime^ sau ; 
pilną laisvę pasiliekanti. Ir tuo tar
pu, kada lenkai buvo įsibriovę į Lie
tuvos žemę, kada jie kelias dienas pa
eiliui provokavo kovas, siuntė žvalgus 

Lietuvos kariuomenės linijas ir šau
dė—savo notoj drįso tikrinti, kad Lie
tuviai jų teritoriją laiką, kad jie len
ką žvalgus užpuldinėję.

Tautų Sąjungai reikalaujant ligi a- 
biejų tautų klausimo išsprendimo ne
kovoti, Lietuviai sutiko, o Lenkai 
pradėjo puolimą ir užėmė visai lietu
viškas teritorijas—kaip Druskininkai, 
Marcinkonys, Lyda ir kitos. Lenkai 
netik toliaus savo imperialistiniais no
rais gyvena, jie atmetė kiekvieną 
Lietuvių pastangą sienos klausimą, tai
kos keliu išrišti ir vėl eina Lietuvos 
okupuotu Jos laisvės ir nepriklauso-, 
mybės išplėštu Jų visos notos ir vi
st derybų planai veda prie vieno, kad 
Lietuviai jiems iš kelio pasitrauktų, 
jei ne gražumu, tai kardo verčiami ir 
duotų jiems laisvai ją grobimo pla
nus apginti.

Lenkai pradėję naują karą prieš 
Lietuvą visą jo atsakomybę suvertė 
ant pačių Lietuvių, žinoma, vis 
akių dūmimas, tik ieškojimas 
kaip savo užgrobimo politiką prieš pa
saulį, prieš Tautų Sąjungą 
bet ylos maiše nepaslėpsi.- 1 
naU Lietuvos žemių puolimas'^ riša 
jų provokacija seniai jau pasauliui ži
noma,—ta patvirtina ir šių dienų len
kų laikraščiai—-•‘Lietuva turi būti su
jungta su Lenkais, unija, ar kita ko
kia forma.” bet “turi būti” Sankiamn

Ir <

Lenkaį notomis skelbia, Lietuvai karą 
0 pagiežos pilnį dvarininkų legionai 
eina su kardu Lietuvos okupuoti, ją 
atimti iš darbo žmonių ir atiduoti į 
dvarininką rankas, ją vėl verguve ir 
baudžiava spausti.

Lenkai šalia ginklo kovoja žemiau
sia provokacija. Toki ją tikrinimai, 
kad Lietuvos nepriklausomybę tik jos 
šviesuolių kuopelė prasimanė, o Lie
tuvos darbo žmonės apie ją nieko ne
žiną, vėl kartojama išnaujo papirktoj 
užsienio ir pačių lenkų spaudoj. Bet 
to neužtenka—jie vis naujų žinių pra
simano. Vieną dieną jų laikraščiuos 
tikrina, kad jokių kovų su lietuviais 
nėsą, kitą dieną rašo, kad Lietuvos 
darbo žmonių kariuomenė su lenkais 
neko voj antį, ji atsiduodanti jiems sa
vanoriai.

Bet tegu tie, kurie tokias žinias 
skleidžia, pasižiūri, kaip narsiai savo 
gyvybę aukodama ir paskutines jėgas 
įtempdama kovoja Lietuvos kariuome
nė, tegu jie pasiklauso Lietuvos St 
Seimo balso ir jiems bus aišku, kas 
Lietuvos nepriklausomybę prasimanė. 
Seimo istorinės dienos (rugsėjo 25 d.) 
posėdy visos frakcijos vienu balsu pa
reiškė, kad juos atsiuntusleji žmonės 
gins Lietuvos nepriklausomybę ir jos 
neliečiamybę ir žadėjo vyriausybei ko
voti prieš tautos priešininkus ligi pas
kutinio kraujo lašo. Visos Lietuvos 
tautinės mažumos-^žydai, vokiečiai, 
išskiriant lenkus—visi žadėjo už Lie
tuvos nepriklausomybę savo gyvybę 
aukoti.’ Pagalios, ką sako Kauno de
monstracijos: rugsėjo 26 d. 15 tūks
tančių minia vienu balsu, be skirtu
mo tautos, politinių įsitikrinimų, pra
dedant krikščionimis demokratais ir 
baigiant profesinių sąjungų atstovais 
—visi prisiekė Lietuvos žemę—jos lais
vę ir nepriklausomybę nuo gruobuo- 
nių kėsinimos ginti. Tegu žino vi
sas pasaulis kad kovoj su lenką impe
rialistais Lietuvos darbo žmonės visi 
be skirtumo pasirengę savo tautą gin
ti.

Ir Lietuvos kraštas vėl naujo prie
šininko trempdamas, vėl į jį vedamos 
legionų jėgos, vėl liejasi nekaltas krau
jas ir ašaros, vėl eina naujos kovos 
su plėšriu priešininku. Lenkus remia 
franeuzai, pinigais ir legionais jiems 
padeda Lietuvos išsigimėliai ir jų pa
čių dvarininkai, o Lietuviai, iš nie
kur neturi pagalbos,—tik savo darbo 
žmonių pūslėtas rankas, tėvynės mei
lę ir dideliausį pasiryžimą ją ginti. 
Lenkų imperialistiniai žygiai begalo 
sujudino Lietuvos piliečių sielas—su
judino ir pasiryžimu uždegė—žūti, bet 
neatduoti lenkams savo šventosios že
mės. Lietuvos vyriausybė, St. Seimas 
išleido į visuomenę atsišaukimą, ku
riame visus šaukia burtis į vieną stip
rų kūną, įtempt visas savo pajėgas, 
kovot su šakėms, dalgiais ir vyt prie
šininką iš Lietuvos žemės. Įkurtas 
Lietuvos Gynimo Komitetas su Šleževi
čium ir Krupavičium pryšakyje, nar
siai kariauja kartu su kariuomene 
šaulių Sąjunga, veikia partizanų bū
riai : jie netik atskiroms kuopoms pul
dinėja lenką legionus, bet dažnai drau
ge su kariuomene kaujasi pozicijose.

Visa Lietuvos visuomenė rengias į 
kovą—į galutiną šventą kovą, net mo
terys neatsilieka—kur tik gali ir kaip 
tik gali padeda Lietuvos vyriausybei. 
Sunkios valandos Lietuvoje gyvena
mos,—vėl juodi tamsus debesiai jos ne
priklausomybės padangę dengia, vėl( 
nąujos dar žiauresnės, baisesnės aud
ros siaučia, bet Lietuvos visuomenė 
nenusimena. Ji dar didesniu pasiryži
mu stoja į kovą—į frontą už savo 
tautos kovą, kuri jau tiek amžių ken
tė svetimųjų priespaudą. Laimėt ar 
žūt ji pasiryžusi. Tiek sunkių audrų 
Lietuvoje išgyventa, tiek priešininkų 
nugalėta, suduž į Lietuvių tautos va
lią ir lenko kardas!,. Bet jei Len
kams pasisektų ginklu pavergti Lietu
vą—neilgas jų ten butą viešpatavimas. 
.Tie skaudžiai atsimokėtų už kiekvieną 
Lietuvos! žemės kampelį, už kiekvieną 
nekaltai pralietą kraujo lašą, nes tei
sybės įstatymai sunkiai baudžia kiek
vieną juos sutrempusį. Jie suprovoka
vo ir paskelbė karą, bet to karo aukų 
prakeikimas kris ją sąžinei ir nešian- 
dien—rytoj ją laukia keršto valan
da!.'.

tai padėliai užėjus, mes gana šaltai | 
tai žiūrime. Net pati Lietuvos misija 
Amerike, kuri ybąvo- siųąta Lietuvos 
reikalams rūpinti, V nuslydo nuo savo 
uždavinio; _ pašaliniais dalykais užsi
ima, Lietuvos bonų pardavinėjimą į 
šalį padėdama. Savo prakalbose, mi
sija jau visai apie Liet Paskolą nebe
prisimena. O Paskola—tai Lietuvos iš
ganymas!

Išmušė paskutine valanda, kurioj tu
rime visi lietuviai mesti viską o viską 
į šąli ir stoti j žūtbūtinę kovą už Vil
nią, už Lietuvą, musą bočių kraujais 
ir ašaromis sulaistytą, ją kaulais nu
klotą žemelę. Mes esame už jurią-ma- 
rlą, toli nuo tėvynės, ir negalime im
ti kardą i rankas ir eiti musą brolių 
kareivėlių eiles, kurie kaujasi mirtinoj 
kovoj už savo švenčiausias teises, už 
brangiausią turtą-laisvę. Bet mes ga
lime, kad ir toli būdami nuo didelių 
karo lauką, būti kareiviais, žemiau 
pasirašiusieji susibūrė krūvon ir su
kūrė LEGIJONĄ — “LIUOSYBŽ AR 
MIRTIS.” Jau įsirašiusieji į tą Legi
joną “Liuosybę ar mirtis-” paklojo Lie
tuvai ginti po $100.00 ir prisiekė: iki 
bent vienas ginkluotas lenką kareivis 
bus Lietuvos krašte, dirbti iki pasku
tiniąją, iki garbingam laimėjimui, iki 
trispalve Lietuvos vėliava vėl neplevė
suos. Vilniuje ant Gedimino kalno!

Artimiausia Legiono ‘‘Liuosybė ar 
Mirtis” narių pareiga eiti į Lietuvos 
liaudį ir visomis pajėgomis pardavi
nėti Lietuvos Laisvės Paskolą, rinkti 
aukas per Tautos Fondą Lietuvos ka
reiviams, jiems pirkti po šautuvą, kul
kosvaidžių ir .tt, iki 1921 m. sausio 
pirmos T. F. vajuje surinkt kuodau- 
giausia pinigą.

NEW BRITAIS, CONN. fc-
17 d. spalių per prakalbas kun. J. 

žillaus rinkta aukos Lietuvos šau- ” 
liams. Aukuoto jų vardai: 
A Jankauskas .......................... T.$50.00
J. Malaška ............ ........50.00
A ir V. Vyšniauskai .... 
A. Jakulevičius...................

.......... 50.00

...........50.00
J. Nevulis ............................ .......... 50.00
A Pilkionis .......................... .......... 50.00
A Navickas ........................ ...........50.00
J. žnkflnatris ...................... .......... 50.00
J. šiugžda ............................ .......... 50.00
A Buinickas ....................... ...........33.55
M. Darinis ............................ ......25.00
J .Mikalauskas .................. .......... 25.00
J. Lisevičius............ ........... ..........20.00
M. Išganaitis .................. . ..........20.00
J. Dundulevlčius ........ ..........20.00
V. Savickas ................ . ..........20.00
P. Montvila .......................... .......... 15.00
K. šupis ................................ .......... 15.00
A Petuškis .......................... .......... 10.25

Į Legijoną “Liuosybė ar Mirtis” J- 
stojantieji turi prisiekti dirbti ki tol,, 
kol Lietuva visų savo priešininką ne
pergalės ir būtinai turi inešt į T. F. 
100 dol. Tą syk ir išeis, kad to le- 
gijono nariai kovoja ne žodžiais, bet 
darbais ir pinigais.

Norinčius į Legijoną “Liuosybė ar 
Mirtis’ 'įstoti nuoširdžiai prašome.

Gale dar sykį pakartojame: mirsim, 
bet lenkams nepasiduosim ir pasira- 
šom:

šiuomi apreiškiu, kad mano pavar
de tampa pataisyta. Iki šiol buvusi 
Juozas P. Mačiuiaitis, dabar bus Juo
zas P. Mačiulis. Nuo šio paskelbimo 
mano pavardė rekorduosis—Mačiulis. 
Mano gimtinė: Kauno apskrityje, Ve
liuonos parapijoj, Raudonėnų kaimo.

Kirsdamas pavardės uodegą aukuo
ju Lietuvos valdžiai, per “Tautos” 
fondą, 25 dolerius, nukirtimui lenkų 
baltosios vištos snapo, kuris kišamas 
į Lietuvos Respubliką.

Turintieji reikalą prašomi adresuo
ti sekančiai: J. P. Mačiulis, 222 So. 9th 
St, Brooklyn, N. Y.

Apkapojimui lenkų baltosios vištos 
snapo, nuo J. P. Mačiulaiičo-Mačiulio 
priėmiau 25 dolerius.

K. J. Krušinskas, 
Tautos Fondo Sekretorius.

Po $10.00: V. Vaitkevičius, P. Skrip- 
kiunas, J. žemeckis, P. Kupstas, A 
Ramauskas, F. Budzinskas, J. Diegu- 
tis, J. Jaseliunas, A Nevulis, K. Gu
daitis, Kazimieras, K. Stepbnaitis, V. 
šarka, J. Baniunas, J. Aržuolaitis, J. 
Sicita, P. Kadžauskas, J. Ramoška, A. 
Jasminas, J. Bajoriunas, L. Grabliaus- 
kas, A Ausenka, B. Jonavičius, J. Po- 
znėkas, V. Tacioais, A Cikanavičius, 
J. Mikalauskienė, P. Pilipauskas, A 
Radzevičius, A Vikrikas, K. Giedrai
tis, J. Skritulskis, J. Satula, S. Kalu- 
ševičia, M. Grigutis, J. Kadžauskas, J. 
Balyta, J. Kraakuskas, J. "Taznelis, M. 
Tacionis, M. Pasaravičienė, K. Zaga- 
rinskas, J. Savickas, J. Macevičia, J. 
Viselka, P. Pilkionis, J. Bružauskas, 
M. Daunienė ,J. Šeštakauskas, J. Rin
kevičius, F. Dulinskas, V. Gudzinskas, 
A Vengras, K. Aluška, M. Kvodris, K. 
Kveselis, M. Kalnikas; J. Subačius, A 
Mikalauskas, J. Kadžauskas, J. Vazne- 
lis, F. Kubilius, J. Drančikas, A Ston
kus, T. Zdančiukas, K. Makevičius, P. 
Kardokas, J. Abeciunas, F. Janušonis, 
M. Grimaila, J. Stučis, J. Stankus, P. 
Kvedaras, A Vaznelis, A Žukauskas, 
J. Bogas, V. Navickas, J. Savulis, J. 
Stankus, A Kackus, A Krušinis, Mar
tynas, Jurgis ,J. Radzevičius, J. Ra-

Po $5.00: A Petrauskas, J. Neun- 
čikas.

Po $2.00: M. Turskis, A Staškeliu- 
nas.

MIRSIM—NEPASIDUOSIM. 
VADUOKIME VILNIŲ NE ŽODŽIAIS, 

BET DARBAIS IR PINIGAIS.
Lietuva didžiausiame pavojuje. Ne

toli šimto tūkstančių lenkų kareivių, 
apsiginklavusių franeuzą šautuvais, 
kanuoiemis, tankomis, orlaiviais ir 
"kitokiais karo pabūklais, Išplėšę mu
sų mylimos tėviškėlės širdį—Vilnių, 
dar žengia giliau ir kitą Lietuvos su
žeisto kūno dalių draskyti—eina J Kau
ną, Panevėžį ir kitur. Taško lenką le- 
gijonal Lietuvos kraują, jos sūnūs žu
do, ištremia juos Lenkijos gilumon, 
kad badu išmarinus. Lenkai velka 
musą šalelėn plieno retežiais, kad jais 
musų rankas surakinus, atneša ban- 

. džiavą, kad kaip ir senovėj rykštėmis 
i versti savo ‘ Ienklų-“ponlų”

ŠIAULIAI. Odos išdirbystė Šiauliuo
se yra kuopasekmingiausia atgaivina
ma. Pirm karės laiko čion radosi di
džiausios dubinyčios, bet dabar norą 
ir darbas vedamas kaip sparčiai gali
ma, išdirblmo būdas kol kas dar tik 
ruošiamas, išskiriant naminį išdirbi- 
mą. Beveik kožnam name tėvas ar 
sūnūs užsiima ir turinčias ar gauna
mas odas išdirba.

Rusų ir lietuvių darbininkai, kali
niai grįžę iš Sovietų Rusijos ir Vo
kietijos, atsitikimų randasi net ir mo
bilizuojami kareiviai, visi turi cėbe- 
rius bemirkančios' odos, kurią prie 
pirmos progos išdirba, visur matosi 
pastogė džiovinimui odų.

Šiauliuose dabar randasi apie šešis 
tūkstančius gyventoją, pagal praneši
mą ir statistišką surašą, kurį paduo
da Amerikos Raudonasis Kryžius. Pirm 
karxs laikuos Šiauliuos rasdavosi a- 
pie 23,000 gyventoją.

Dubinyčios jau nuo 1916 metų ne
vartojamos, nojs budinkai dar kai kur 
randasi, bet sunaikinti. Karės laiku 
dubinyčios buvo vartojamos plllo vie
ton, kalėjimams, ligonbučiams, ir, tt. 
Pastaraisiais laikais, pagal praneši
mą buvusias dubinyčias dabar Ameri
kos Raudonasis Kryžius vartoja san
krovų Baltikos Provincijos. Iš šios 
sankrovos net šešiolika miestukų ap
rūpinama.

Didelis trukumas apsiautuvų ir odos 
dalyką priverčia visus užsiimti šiuo iš- 
dirbimu, pelnas taip-gi gan žymus. 
Nuo Gruodžio 1919 metuose dauglaus 
negu 110,000 odą tapo išgabentą, pa
prasčiausia Anglijon. Pakol kas iki 
vietiniai reikalai bus aprūpinti, yra 
uždrausta Išgabenti aviną ir ožką kai
lius.

Po $1.00: P. Kartonas, J. Orinas, M. 
Bužis, J. Bizauskas, V. Gileviče, J. 
Sielvestravičia, V. Marteckas, J. Lup- 
šinskas, M. Kuodis, S. Gedaikis, A 
galinauskas, A. Narokas, J. Petkevi
čius, J. Valinčius, J. Kuckailis, A Ba
liukas, J. Maksimavičius, M. Mažeika, 
M. Karaliauskas, S. Išganaitienė, J. 
Kaunčius, J. Jonynas, P. Baikauskas, 
A. Gurskis, A. Bruožis, A Valentuko- 
nis, P. Giliukaitis, V. Gražulevičius, 
S. Krikščiūnas, J. Kalėda, J. Malinaus
kas, A Snarskis, P. Grimaila, J. Dum
bliauskas, P. Vineviče, A. Račkis, J. 
Račkis, S. Kvaratiejus, A. Karapikis, 
P. GHis, J. Barauskas, A. Blazauskas, 
O. Jurkunienė, J. Ediutienė, A Ne- 
vulienė, P. Bružauskas, A Aržuolai
tis, D. Orulis, J. Malaška, K. Savic
kienė, J. Pikutis, S. Lukšis, A. Meš
kis, O. Valinčienė, M. Petruškevičius, 
A Savickas, J. Dzianes, J. Krakaus- 
kas, B. Navickas, J. Mikalauskas, A. 
Tamošaitienė, J. Girdauskas, M. Oš- 
kienė, V. Puikinskas, J .Malutevičius, 
J. Milius, V. Važais.

Didesnių aukų — $1,553.80; smulkių 
auką — $87.75; sykiu — $1,641.55.

Kurių vardai per klaidą buvo neuž
rašyti, meldžiame kreipties prie L. L. 
Paskolos Komiteto ką vėliau pagarsin
sime.

26 d. rugsėjo š. m. buvo didis mass- 
mitingas Colonial Teatre. Publika ne
tilpo, nors vieta gana didelė. Kalbė
tojai sekanti: kun. J. žilius, D. B. 
Vencius, Dr. J. Bučnis ir Dr. J. Bronu- 
ša.

Susirinkime išnešta dvi rezoliucijeb: 
pirma delei pripažinimo Lietuvps ne
priklausomybės su protestu prieš len
kus, S. V. prez., antra, kandidatams į 
S. V. prezidentus.

Toliaus perskaitytas kablegramas iš 
Lietuvos su atsišaukimu pagelbos. 
Publika nerimavo ir ėmė šaudyti į 
lenkus iš kulkosvaidžių, šautuvų ir 
brauningą. Pasidarė didis trenksmas 
ir už valandos pranešė, kad jau (100.- 
000) šimtas tūkstančių šūvių į lenkus 
pataikė.

Taip-gi dalyvavo Lietuvių choras po 
vadovyste Jono čižausko.

Aukavo sekančiai:
Kun. J. Lietuvninkas ...............$100.00
Ona žolinienė................ .*............$100.00
P. Rokuiža . ..................................... 50.00
V. Lukoševičius .............................. 50.00
Dr. J. Abromaitis...........................50.00
J. česna..'.......................................... 50.00
Kun. K. Lašinskas ..........  50.00
J. Mandraviekis...............................50.00
V. Gensevičius ................................. 50.00
P. Grikštas .......................................50.00
Kl. Šalkauskas ......... 50.00
Vincas Parulis ...................... 50.00

Siaurusaitis .................. ’.............50.00
Venskaitis ................................... 50.00

. Rašimas ...........  20.00
Navickas .....................................20.00
Valatka .......................................15.00

Po $10.00: J. Geležėlė, J. Miliauskas, 
V. Medzvickas, P. Jančis, P. Aukščiu- 
nas, J. česnavičius, L. Žilinskas, V. 
Mačys, A. žiedelienė, V. Parulis, S. 
Levanavičius, A Miliauskas, V. Pečiu
lis, M. Bliudžius, J. Ulevičius, J. Če
paitis, J. Jarašiūnas, M. Raila, A 
Bulota, J. Gabrilavičius, M. Siauru- 
saičiutė, J. Mockevičius, M. Jonaitis, 
A Čepaitis.

Po $5.00: Dr. J. Bučnis, Dr. J. žel- 
vis, Dr. J. Bronuša, J. Alyta, J. Pau- 
tienius, K. žvinklis, J. Miliauskas, A 
Bradunas, R. Pledienė, J. Mikėlaitis, 
V. Martišiunas, M. Kurilaitis, I. Mi
liauskas, O. žolyniutė, J. Galinaitis, P. 
čičilienė, V. Grajauskas, S. Palu jaus-’ 
kis, A Laukaitis, V. Kučinskas, J. 
Raguckas, V. Trainis, A Raulinaitis, 
A Matusevičius, K. žolynas, V. žel- 
vis, S. šiugžda, M. Lonkevičius, J. 
Mačiuiaitis, V. Urbietis, V. Černius, 
J. Kreivėnas, J. Makaras, D. Galinai- 
tienė, O. švelnienė, S. Sideravičius, L. 
Matučas, V. Let, J. Bendaravičius, O. 
Sinkevičienė, J. Mačiuiaitis, J. Ravli- 
nas, V. Steponavičius, J. Štreimikis, A 
Daminikaitis, D. Baliunas, F. Aniu- 
lis, J. Kairis, A Lietuvninkas, A 
žalegiris, S. Gužauskas, M. Bučnis, K. 
Jasinskas, J. Bajoras, V. Dudonis, V. 
Velžis, J. ščiuka, A Karalienė, M. 
Karalius, K. Jankūnas, J. Petrauskas, 
V. Vaškevičius, P. Jaras, A Karalius, 
J. Velyvis, A. Razauskas, J. Simaitis, 
S. Kalvaitis, J. Matukaitis, S. Kazlaus
kas, O. Lietuvninkienė, V. Matonis, 
O. Sakevičienė, J. šešplaukis, J. Ab
romaitis, M. Kilikevičius, J. Adomai
tis, J. Naujokas, M. Gervinskas, 
J. Raulinaitis, A Strazdauskas, 
Rakauskas, A Lokšas,- J. Jokša, 
Kiškis.

kienė, T. Cernauskas, J.
Kasirauskas, J. Stradauaka^ V. Dat- 
kevičius, V. Strazdauskas, V. Mžuka, 
M. Mažiullutė, J. Monkus, J. Larkus, 
V. Sadauskas, J. Stoškus, X Marta- 
llonis, A. Palovis, A Kičas, A Jam- 
alltis, J. Kazakevičius, O. Akaalaičiu- 
tė, X Barasevičienė, M. Cihirka. F. 
Jokūbaitis, A Gutauskienė, U JTdvai- 
šienė, J. Piliukevičienė, V. Pranlns- 
kas, V. Strazdauskas, A šataitis, K. 
Bendoraitis, J. Velybis, F. Sadaravi- 
čius, J. Adomaitis, L. Navickaitė, J. 
Skabickaa, A Stogas, K. Stonis, M. 
Verakauskienė, S. Dambrauskas, X 
Naikus, V. Ceplinskaš, X Butkus, X 
Geležėlė, J. Simaitis, J. Kasieraaakas, 
K. Dikinis, F. Krištukas, J. Knrkllns- 
kas, A Raulinaitis, G. Strašaaskaa, F. 
Pasilauskas, A Bučnis, Y. T tr——tr- 
Lietuviški B. $3.00; V. Juikelis $L»L

Viso aukų surinkta $1.7<4A$.
Juozas Pt

NfESTFIELD, MARE. 
Naujas choress.

Musų kolonijoj randasi • laisvama
niai ir jie niekaip negali daugiau drau
gų prisitraukt iš katalikų. Anuou um- 
tus sutvėrė bepartyvišką draugiją ir 
manė, kad jiems pasiseks pasigaut pu
sė katalikų, bet apsiriko, nepasisekė. 
Kaip šeši taip šeši. Na. dabar žada 
ir žada (ir žadės) suorganiuot milži
nišką chorą ir tuomet teatrus, koncer
tus rengt ir rengt kol įpras katalikai 
eit į jų pramogas, kaa galėtų paskui 
ir pasigaut nors septintą draugą. ‘

Nesu chorams priešingas, juos re
miu kiek galiu ir 1n remčiau, bet ži
nau tikrai, kad tik žadėjimu ir pasi
liks (nors pora ir labai karščiuojasi). 
Iš merginų gautų tik tas, kurios my
li “candes.” Su kendčwii<= ant kiek lai
ko prisikalbintą, tik ne ant visados. 
Čia kurios mažai paiso “kendžių” veik 
visos priguli prie parapijos choro.

Parapijos choras veikimo programą 
jau nusistatęs ir žada veikt taip, kad 
pasibriežtas programas būt išpildytas. 
Nenoriu užbėgt naujam chorui už akių, 
lai organizuojasi, darbo užteks visiems. 
Pagyvensime—pamatysime.

Baltrus ir D-Minoras.

CAMBRIDGE, MASS. 
Prakalbos.

Spalio 19 d. buvo prakalbos L. R. K. ' 
R. Dr-jos. Kalbėjo M. A Norkūnas, 
P. Petrauskas, kun. F. Juškaitis ir A. 
F. Kneižys.

Tarpais buvo pamarginimų. Atliko 
mažos mergaitės.

Padaryta rinkliava ir aukavę šios y- 
(>atos:

M. Norbutas — $25, V. Jakas — $11, 
kun. P. J. Juškaitis ir Ona Paulaičiu- 
tė — po $10, St Basanavičius — $3, 
Ant Savickas — $2.00.

Po $1.00: A Vaisiauskas, V. Keras, 
Ig. šarka, A F. Kneižys, C. Kavolius, 
O. Danilienė, P. Petrauskas, J. Dobi
las, K. Geležinis, P. Pakalniškis, P. 
Jankauskas, St. Pocius, A Pocienė, A. 
Cetkauskienė, O. Januliunienė, A Vait
kienė, V. Janaliunas, J. Juzavičius, J. 
Mockevičius, D. šliužis, K. Navažins- 
kas, J. Bingelis, K. šimantonis, F. Ta-

Smulkią aukų — $16 ir su iškasos 
pridėtais viso surinkta $117.76.

B. Ajauskas, vietos kataliką veikė
jas susiginčijo su V. Rlmku-bolševiku 
ir sudėjo po $5.00.

V. Rimkus prirodinėjo buk L. L. Pa
skolos Boną pardavinėtojai gauna nuo
šimtį ir tik dėlto darbuojasi ir B. 
Ajauskas. *

Kiekvienas žino, kad V. Rimkus pra
laimėjo.

B. Ajauskas $10. paaukavo ant Lie
tuvių Kooperacijos fėrą. V. 
turės pirkti L L. P. Boną.

A, /■ i’

Po $2.00: A. Mandraviekis, M. Siau- 
rusaičiutė, K. Sadauskas, A. Bavars- 
kas, J. Saukei, J. Biežis, J. Teiberis, 
A žemaitis, A Jančis, J. Veplin, J. 
Matuliavičius, J. Miliauskas, F. Gin- 
kus, J. Višniauskas, J. žagonis, M. 
Siaurusaitis, K. Kazauskas, J. Velybis, 
O. Skabickienė, J. Navickas.

Po $1.00: S. Galinauskas, L. Leiklu-

HOMESTEAD, PA. 
Likvidavo L. L. Sargą Skyrių.

Besiorganizuojant po kolonijas Lie
tuvos Liuosybės Sargų Sąjungos sky
riams, Homestead’e irgi susitvėrė šeš
tas skyrius iš aštuonių narių gegužio 
14 d. 1919 m-. Vasario 28 d. 1920 at
silankius Jonui K. Miliui, L. L. Sargai 
tapo pakrikštyti “šauliais” ir prisirašė 
34 nauji nariai, užsimokėdami po $1. 
įstojimo. Apart to aukų surinkta $70.- 
71. Aukas pasiėmė J. K. Milius, įsto
jimo mokestis paliko skyriaus kasinin
kui.

Viriu. jus uonu»ivvaui .

Ančiškiečiai, gyvenantieji Brooklyne, /6’ J- Augaitis, O. Sajoniutė, O. Kri- 
New Yorke ir apylinkėje. Neabejoja-!vickiut6, Kurilaitis, Z. Leikiutė, J. 
me girdėjote, Jog Ramigalojė, Panev. Grinevilčen6’ O. žiuliutė, A Gustaitis, 
apskr., pienuojama pastatyti namus»^Iatusevičlus, O. šataičiutė, M. Auk- 
progimnazijai. Kad pasekmingiaus ir 
veikaus užmanytąjį darbą atlikus te-Į 
nykštis komitetas kreipėsi taip-gi ir į j

J. Griciunas, J. Matukaitis, A Bučnis, 
M. Petruiionis, J. Aleksa, A Aniulie- 

mus, čia gyvenančius, bet kilusius iš!nS’ Vuiliauskas, A. Braidis, S.
,| Kalvaitis, J. Skebudis, V. Malukaičiu- 
i tė. T. MIliseviičenė, O. Belienė, A Ku- 
. rilaitis, J. Baltrlmaitis, A Gaidis, O. 
. Gaidienė, J. Satkunu, A Urbietis, O. 
. Urlakienė, M. Rudzinskiutė, J. Rėkus, 
. K. Striungis, J. Zinkevičius, S. Mar

cinkevičius, J. Cernausku, J. Sadaus
ku, J. Drangelis, J. Zubavičius, O. šu- 

, linsklutė, J. Cernauskas, K. Rulavi- 
čius, A Dura, V. Matukaitis, T. Ra
šimas, J. Deltuva, J. Petrausku, V. 
Dubinsku, J. Milinaitis, M. Paloviutė, 
L. Kašlnsku, A Mačioniutė, M. Vai
tukaitis, A Kazakevičiūtė, J. Barta- 
šius, F. Martišius, J. Lietuvninku, M.‘ 
Kaziekls, A Diežis, M. Lukoševičius, 
A Juškevičius, V. Skirpstu, A Sa- 
kevlčius, V. Razlulis, J. Biežis, K. Zl- 
dolienė, B. Bilą, J. Čepaitis, A Povi- 
jllaitis, J. Jaučia, R. Kubilius, O. Mlk- 
niutė, J. Stoškus, F. Miką, J. Anckai- 
tis, K. Alyta, K. Anckaitls, J. And- 
riušiunas, O. Jasinskienė, E. Levana- 
vičlenė. U, Danielienė. K. Džekiutė. 
S. Bartašlus, D. Kllkis, J. Bubnls, F. 
Metei*, M. Metelienė, A Mačionls, V. 
Baranauskas, J. Gladutia, V. Pllipaus- 
kienė, J. Mikalauskas, O. Ročklenė, A 
Brokas, J. Jankauskas, F. Paulauskas, 
A Vuokša. A Žurauskas. V. Agurkas, 
B. Baltrajunas, J. Kaluškn, V. želris. 
A Akelaitis, M. Vuotaienė, U. Pau- 

KL KbdrdotocoSf J PctrstiS“

aukščiams paminėtų apylinkią-parapi- 
ją, prisidėti prie to garbaus darbo. O 
jog “vienas žodis ne šneka, vienas vy
ras ne talka,” todėl ir mes čia kviečia
me delei užmanytojo darbo, visus Ra- 
migal., Truskav. ir Ančišk., gyvenan
čius Brooklyne ir New Yorke pribūti į 
susirinkimą, kuris įvyks 14 dieną mėn. 
lapkr. 1 vai. P. M. parap. šv. Jurgio 
svetainėje 207 York St, C. Brooklyn, 
N.

CAMBRIDGE, MASS. 
~ Laisvamaniai šėlsta.

Vietos laisvamaniai delei paleistų 
Šidlausko paskalų šėlsta. Vietos p-lei 
A Bironaltei išistarus apie siųstus 
drabužius per L. Raudonąjį Kryžių 
pėtnyčios vakare spalio 15 d,^. m. kaip 
ji sako, atbėgo K. Sidabras laisvama
nis ir. prašyti prašė, kad važiuotų J 
So. Bostoną pas Nuterlotus draugus.

Jai atsisakius. Sidabras prašė, kad 
nors pasirašytų ką ir padarė. Tai-gi 
kam&rodytą kokią korčiukę iš Lietuvos 
—netikėkite, nes tai laisvamanių su
galvotas triksas ir ant vietos, p-lei 

a/c; a*

Kadang šaulių vardą pakeitė kokį 
ten nė neatmenamą vardą: kareivių 
susivienijimu ar kaip kitaip ir kadan
gi minėta organizacija atmetė grynai 
Lfetuvos rėmimą, o tik liko partijos 
organizacija, tad šeštas skyrius lai
kytame susirinkime spalio 24 d. 1920 
m. likvidavo Šiaulių ar kitaip vadina
mą skyrių.

Kasoje likusius $34.00 vienbalsiai 
paskyrė Tautos Fondo 23 skyriui.

Jonas J. Grėbliunas, buvęs rašt.

DAYTON, OHIO. 
Daytoniečiai Sukruskime.

Nevieno lietuvio širdis apsiliejo 
krauju išgirdus baisią žinią jog len
kai imperialistai vėl užėmė ▼ilnią. 
Lietuvos valdžia šaukiasi musų ame
rikiečių pagelbos. Griežtai protestuo
kime prieš lenkus už sutarties laužy
mą ir teikime skabiai pagelbą Lietuvai 
per Tautos Fondą. Pradėkime gnera- 
lę ataką prieš lenkus. Į save vietą, 
siąsklme dešimkes šautuvams ir amu
nicijai, pirkime L. L. P. Bonu ir vi
sais galimais budais padėkime kevetl ' 
už teisybę ir laisvę.

Pasibaigus vasarinėms pramegems, 
prasidėjo veikimas salėse. Katalikai 
veikla vienybėje ir visur pirmu vie
tų užima savo aukomis ir darbais 
Lietuvos labui. Yra išgamų, kuria net 
ir teismais baugina katalikišku drau
gi jas ir kuopas, bet visuomet net ir 
teismo lėšų užsimoka.

Neperseniai, apie dvi savaitės atgal, 
tulu V. K. tuiCdamu piktumą ant 
K.- T., norėjo pabauginti teismu. Pa
šaukęs K. V. ant teismo, K. T. pats 
nė aklą nerodė.

šv. Petro dr-ja turtą balių lapkričio 
6 d. i. m. 6 vai. vakare miesto svetai
nėje ant kampo Cappel ir Grsnd gat
vių. Įžanga 85c. GrM L. Vyflą be- » 

minkštų gėrimų ir užkandžių.
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Kiekvienas beprotis mano, 
kad visi yra bepročiai.

LIETUVIŲ VAREHOUSES

Neregių karalijoj vienakis y- 
ra karalius.

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

VINCENT A. JENKINS, 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 
šėrų yra, užsirašykite kiek tik galite, nes tik pa
skirta suma šėrų bus parduodama publikai.

Siųsdami pinigus iškirpkite šių aplikacijų ii 
siųskite šiuo adresu:

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

BAISUS PREKIŲ NUMOSIMAS!

“PROGRESS" VYRŲ ČEVERYKAI ATPIGINTI!
Gavome žinią nuo savo Atstovo Kaune, kad ten tuojaus reikia už

dėti čeveryką fabriką, ir tam reikalui tuoj turime turėti 1,000,000.00 
auksiną (apie $20,000.00), o kadangi mus pinigai sudėti j ta vorą 
fabrikoj ir krautuvėse, tai turime tuojaus visą tavorą kuogreičiausiai 
paversti I pinigus, kad savo užmanymą Lietuvoj galėtume įkūnyti. Su 
tuom tikslu surengėm per

10 Dienų Čeverykų Išpardavimą nuo
8PALIO(OCT.)28 iki .LAPKRIČIO (NOV.) 8.

rabrlkoj ir visose musą krautuvėse. Kurie gyvenat ant vietos, nu
eikite nusipirkti j krautuvę arba tiesiog į fabriką, o kurie gyvenat to
lias, prisiąskite savo orderius laiškais, kurie bus rūpestingai išpildyti.

Visiems yra žinoma kad musą prekės ant čeverykų ir pirmiau buvo 
mažiausiai dviem doleriais ant poros pigiau kaip kitose pirmos klesos 
įstaigose, mat mes visus čeverykus patys padarome ir milijoną su
krauti nežadame, bet dabar prireikus ant greitąją pinigą tokiam svar
biam reikalui, tai prekes numušėm iki pat kaului! Ateikite gatavi 
pasipirkti arba užsiorderiuokite laiškais dvi-tris poras. Džaugsitės. 
štai kokios mąs prekės laike išpardavimo per 10 dieną:

ATLASO BUBU B-VĖS WAREHOUSĖS ATIDARYMAS 
-------- ĮVYKS---------

SUBATOJ, 6-tą DIENĄ LAPKRIČIO-NOVEMBER,
' Pirmą valandą, po pietų

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

Atlaso Rūbų Bvė išdirbinė ja siūtus, overkotus, reinkoeius, 
skūrinius kailinius ir kitas šiltas drapanas. Pirmiau negu pirksi 
kur kitur savo overkotą arba kitą drabužį, ateik ir pasižiūrėk 
Atlaso Rūbų 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 mūsų tikslą, da padėti ir mūsų broliams 
Lietuvoje suteikiant jiems drabužių įsteigiant mūsų brančių 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:

BOSTON 27, MASS.

KUR

Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pinigus 
ant padėlio

Ir dar reikia išlaikyti pinigus pilnai šešius mė
nesius kad gavus pilnų nuošimtį.
Ar savo banke gauti už padėtus pinigus ant pa
dėlio

Kazys V. Česnulis, vedėjas Chesnul Shoe 
Mfę. Co., rašo Board-direktoriams šios korpo
racijos labai daug indomių. ir reikalingų žinių 
visiems šia korporacija užsiinteresavusiems. Ji
sai sako, kad Lietuva yra tai saugiausia vieta 
varyti pramoniją, ypatingai avalų pramonija e- 
santi neapsakomai reikalinga. Odų ten randasi 
gana dikčiai ir jos esą apie dviem trečdaliais pi
gesnės šiuomi tarpu negu Amerike. Parodymui 
odų prisiuntė. O dabar tų odų atsitaiko gera 
proga pigiai papirkti. Čia. reikalingas ir ekstra 
kapitalas.

Apart kitko Česnulis praneša, kad jis fab
rikų su mašinomis ir visais intaisais papirko už 
labai pigių preke. Tuomi jis labai džiaugiasi 
prisimindamas, kad Lietuvos valdžia jam pri- 
jaučia ir padeda.

Po to Česnulis kreipia valdybos, agentų ir 
šėrininkų domų suskubti kėlime kapitalo ir rin
kime darbininkų.

Kapitalas, ypatingai odų užpirkimui neap
sakoma skubinai reikalingas. Kaip lietuvių pa
tarlė sako: lupk žievę nuo medžio tuomet, kada 
lupasi.” Ir mes norime padaryti tų patį. Pa
pirkti iki valiai odų kuomet yra gera proga.

Broliai ir Seserys 1 Mes įsitikinę, kad Lie
tuvai reikia čeverykų fabrikos, dirbome ir dir
bame. Dabar drįstame į visus Lietuvius darbi
ninkus atsišaukti pasiūlydami jiems prisidėti ir 
dirbti su mumis. Geriau mums bus dirbti sau 
nė kam kitam.

Todėlei pasiskubinkite papirkti bent po vie
nų šėrų, kuris kainuoja tik $10.00 ir praneškite 
kas norėsite dirbti čeverykų fabrike, Kaune.

Jeigu mes Lietuviai nepataikysime veikti 
įšvieno, tada ateis svetimtaučiai ir užims Lie
tuvoje avalų pramonę, o mes turėsime dirbti ir 
vergauti jiems per ištisa laikų. Bet Lietuviai 
ir Lietuvaitės nesileiskime svetimtaučiams to 
padaryti. Geriau mums bus dirbti sau nė kam 
kitam.

Todelei gerbiamieji tėvynainiai suskubkite 
mums paremti šitų didelį ir prakilnų darbų, da
rydami pelnų Lietuvai ir podraug korporacijai. 
Pirkite bent po vienų šėrų ,kuris kainuoja tik 
$10.00. Praneškite kas norite dirbti čeverykų 
fabrike pripildydami žemiaus paduotus klausi
mus prisiųskitė į Amerikos Centralinį ofisų:

395 WEST BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS,

. Užsakant laiškais,
šiai rudus norite, ir ar mylite smailus, vidutiniškus ar bukus. Genimą 
gvarantuojame, ir jei netiks, atmainysime.

Atminkite kad tai bus tiktai per 10 dieną. Ateikite pasipirkti ar
ba ordėriuokite laiškais. Pagelbėkite mums tuomi darbą Lietuvoj.

Kas nori, dar turime fabrikos šėrą. šėras jau po $125.00. Pasi
skubinkite, nes neliks, arba tuojaus dar daugiau pakils.

Fabrikos Antrašas: '

paduokite didumą (saieą) ar juodus ar tam-

CENTRALIS 
BENDRAS 
LIETUVIŲ 
BANKAS

Ar esi buvęs T

Centras.'
32-34 CRO8S STREET, BOSTON, MASS.

366 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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ŠOKIAI! ŠOKIAI!

LAUKAS IŠ LIETUVOS.

L. D. S. narys V. Valičkas 
gavo nuo brolio laišką iš kurio 
ištrauką paduodame.

18 d. rūgs., 1920.

PARMINI NK AS

X

LDS. 1 kuopos rengiami šokiai bus 
lapkričio 13 d. 1920 m. Lietuvių Sve
tainėj, kampas E ir Silver SL, South 
Boston, Mass.

Gerbiamas jaunime, įsitėmykite die
nų, nes bus labai puikus šokiai. Tad 
išanksto pasirengkit, o mes užtikri- 
nam, kad busit užganėdinti muikan- 
tais ir vakaro išpuošimu.

Rengėjai.

Rudeni Įvykstant oro atmainoms at
siranda pas suaugusius ir ypač mažus 
daugiau sunegalėjimų. Neturtingų lie
tuvių vaikams teikiu daktariškų pa- 
gelbų ir patarimų dykai. Motinos no
rinčios patarimų gali kreiptis kas utar- 
ninkų ir ketvergų nuo9 vaL iki 10 vai. 
išryto. ' -

l

Mielas Brolau:—

Žakais, tie pražuvo; kovojam su 
bolševikais ir tie sutirpo mūsų 
rankose; dabar liko dar vienas 
priešas lenkas. ' Susiorganizavę, 
ir tuos išvysime. Randasi ir 
Lietuvoje vienas kitas pro-lenkas 
agitatorius, bet mes su tokiais 
mokame apseiti.

Dabar klausiai, ar galima ką 
pirkti Lietuvoje! Taip, galima 
ką tik reikia savo šalyje. - Ne
galima maisto išvežti į kitą šalį, 
arba ant samagonkos varymo ru
gius naudoti draudžiama. Tuo 
sykiu bus ganą. Kitą sykį pa
rašysiu daugiau.

Jūsų brolis
St. Valičkas

kp. D. L. K. Vytauto Pulko 
2-ros rūšies Gurgulies. 

LITHUANIA.

BRIGHTON, MASS.
Nedėlioj, 24 spalio LDS. 22 kp. bu

vo prakalbo® Lietuvių Didžioje-Svetai
nėje. Kalbėjo “Booster” redaktorius 
Tarnas šelmis ir A. F. Kneižys, LDS. 
Centro sekretorius. Prakalbų vedėjas 
B. Ajauskas trumpoje kalboje persta
tė Lietuvos vargus ir ragino aukauti 
Lietuvai. Kalbėtojai irgi apart darbo 
žmonių reikalų prisiminė Lietuvos rei
kalus. Aukavo Ona Jakutienė $2.00. 
Po $1.00: K. Kudarauskienė, J. Buce- 
levičienė, L. Belekevičienė, V. Delec- 
kienė, E. Vielavičiutė, J. Šarkinas, S. 
Petrukėnas, J. Petrauskas, K. Sauly- 
tienė, A. Bucevlčius, K. Kandrotienė, 
A. Budrienė, S. Zakauskas, S. Kuda- 
rauskas, B. Ajauskas, L Jankauskas, 
A. Klimas, J. Kasiulis, J. Mikulis, A. 
Dapšauskas, A. Angas, P. Vsbra, S. 
Dirsa, A. Karėta, E. Prielgauskienė, 
J. Vaseris, M. Buslevičienė, J. Rauda- 
liunas. Su smulkiom surinkta $60 su 
centais.

Pertraukose jaunos mergaitės daina
vo solo, žaidė lietuviškus žaislųjį N. 
Raudaliniutė, A. Pactalčiuts: ir sesers 
Buslevičiutės. ’ -

Prie LDS. 22 kp. prisirašė 3 naujos 
narės: Ona šiaulaitė, Emilija Vielavi- 
čiutė ir Ona Jakutienė.

“Darbininko” ir iš Lietuvos laikraš
čių parduota už $2.00 su centais.

Publikos buvo pilna salė. "
Užbaigė Lietuvos imnu.

Darbo Smogus.

Onos Baneslunienės, po tėvais O. Nu
kaitė ; 5-6 pMų aukščio, šviesiai-gelto- 
nų plaukų, turi auksinius dantis. Iš
vežė 2 valku: vienas 14 m., vardu 
Kazimieras, geltonais plaukais, o ant
ras, Krizostomas, rudais plaukais, 9 
m. Jinfl pavogė $800.00 ir visus ra
kandus. Prisikalbino sau už vyrą Jo
nų Gadunų, kilusi iš Kauno rėd., Pa
nevėžio aps, Vabalninku vaL Jisai 
juodų plaukų 5 p. 11 c. aukščio, turi 
auksinti; dantų, per nosį šneka. Gir
dėjau, išvažiavę Pittsburgh’o, Pa. apy
gardom Jei kas tokių porą patėmytų, 
prašau duoti žinių policijai, nes jie gy
vena nelegališkaL

MATEUŠAS BENEŠIUNAS,
751 Harriaon Ava, Harrison, N. J.
— ------------- , — —

Ieškau Albino Milašiaus Kauno rėd., 
Kartinos vai., Vielatių sodžiaus. Prieš 
karų gyveno Y. 1L Nažar 10310 — 96 
Str. Edmonton, Altą, Canada. Kas a- 
pie žino arba pats atsišauk šiuo 
rašų:

PIRM. — Motiejus V era laukas, 
41 Gėtes St, So. Boston, Mase.

VICB-PIRM. — M. žarkauskas,
128 Bowen SU, So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT.—Juozapas Vinie vi čfus, 
147 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 
209 E. Cottage St, Dorchester, Mass. 

KASIERIUS — Andrius Zalieckas,
140 W. 6th St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Antanas Gruodis," 
z 274 C St, So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Boston, 

Mass. laiko' mėnesinius susirinkimus 
kas pirmų nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3-čių valandų po piktų po num. 193 
Hanover St, Boston, Mass.

Aš tamstos brolis St. Valič- 
kis gavau laiškelį už ką širdingai 
aeiuoju. Jame radau daug ži- 
nueią.’ Sakote, kad ir Amerike 
yra Lietuvos priešą iš pačią lie
tuvią, kurie pasakoja, kad Lietu
vos kareiviai apiplyšę, basi. Netie
sa! Kad mielas brolau pamaty
tum mūsą jauną kariuomenę sa
kytum, kad kokie amerikonai pa
sirėdę, apsevę. Mielas brolau, 
kad kas ir sakytu, kad Lietuva 
nebus laisva— netikėk. Lietu
va pradėjo iš vienos kuopos ir 
priaugo iki to, kad jokis priešas 
negali įveikti. Kovojam su Kol- j tuoj, dabar.
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J. VAICEKAUSKAS, 
760 Chateauguay St, 

Montreal, Canada, P. Q.

MOTINOMS.

■ <

Kad nelikti lenką poną plė
šiką vergais pilkime aukas

Dr. J. C. Landžius.
LDS. name, 366 W. B’way.

MOKSLEIVIAMS.

A. L. R. K. Moksleivių 17-tos kuo
pos susirinkimas bus utarainko vaka
re 2 d. Lapkr. po Mišparų ^bažnyti
nėje svetainėje. Visus narius širdin
gai kviečiame atsilankyti.

SVEČIAS.
Subatos vakare p. Vncas Vaškas, iš 

New York’o atlankė “Darbininko” ad
ministracijų.

“PILIEČIŲ” PRAKALBOS IR 
AUKOS.

Spal. 31 d. 2 vai. po pietų Lietuvių 
salėj Lietuvių Piliečių Sąjungos sky
rius turėjo prakalbas. Kalbėjo Ivaš
kevičius, Jurgeliunas ir kiti. Aukų su
rinko $119.

MOKSLEIVIŲ SURAŠĄS.

So. Bostono lietuvių moksleiviai lan
kautoji augštesnes mokyklas yra šie: 
Lan^ lst year So. Boston High School 
P. švagždžiutė, A. Aleksoniutė, J. Bo- 

binskiutė, O. Vilkišiutė, M. Grilevičiu- 
tė, O. Višinskiutė, M. Naujokaičiutė, 
V. švagždžiutė, O. Vestfieldžiutė; 
Second year So. Boston High School: 
G. Kohanskiutė, O. Pašakarniutė, A. 
Ragalauskiutė, P. Pečiuliutė, O. Ala- 
sevičiutė, V. Kališius; third year So. 
Boston High School: K.- švagždžiutė, 
M. Bobtnskiatė, B.- Jarošiutė, A. Kibu- 
riutė, A. Petraitis, J. Grilevičius, V. 
Vervečka; Fourth year So. Boston 
High School: A. Kohanskiutė, A. Ja- 

• rošiutė, J .Planskisi J. Aukštikalnis;
Lanko lst year Girl’s High School: D. 
Kiburiutė, A. Savilioniutė, M. Verveč- 
kiutė, M.
Lanko lst year Bigelovr Junior High 
School: S. čižius; lst year English 
High School: J. Venys; lst year 
Mechanics Art High School: J. Stoč- 
kus; second year Mt St Joseph’s Aca- 
demy: F. Karbauskiutė; second year 
English High School: J. Komičius, A. 
Jankauskas; third year English High 
School: J. Plevokas; lanko ketvirtų 
skyrių Latin High School: P. Galinis 
ir K. Kalinauskas; J. Komičiutė lan
ko Businešs School; P. Starinskas lan
ko -Boston College High. School; F. 
Norbutas lanko pirmų skyrių Boston 
College.

Duobiutė, A. Zenevičiutė;

BRIGHTON, MASS.

Spalio 20 d. vakare Lietuvių didžio
je salėje Lietuvių Prekybos B-vės bu
vo prakalbos. Pirmas kalbėjo kų tik
sugrįžęs iš Lietuvos Pr. B-vės atstovas 
M. A. Norkūnas. Antras kalbėjo P. 
Petrauskas L. P. B-vės direktoris iš S. 
Bostono. Prakalbų vedėjas buvo vie
tinių, L. Pr. B-vės skyriaus vedėjas B. 
Ajauskas. Buvo renkamos aukos L. 
Raud. Kryžiui. Aukavo šie: J. Mi
kulis — $5.00, O. Jakutienė — $3., J. 
Belekevičius — $2. Po $1.: L. Stoš
kus, A. Gelžinis, J. Pacevičius, M. Ba- 
celevičia, A Žilinskas. M. Zablackas, Z. 
Bernotą," S. Kudaaruskas, A. Kulieša, 
S. Krinčiunas, K. Andriejauskas, B, 
Ajauskas.

Viso suaukavo su smulkiais $30.16.
Prakalbų lėšas padengė L. L. Ben

dravę.

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

VARGONININKŲ DOMAI.

^Gerbiamieji Vargonininkai!

Su šiuomi pranešu, kad pas mane 
galima gauti aplotkelių. Aplotkelės 

.geros ir gražios. Su užsakymu mel
džiu kreipties sekančiu antrašu:

F. MILEšKA, 
8340 RMgmray St, Pittsburgh, Pa.

AR RIZIKUOJAT SU SAVO SUTAUPYMAIS? 
DAUGELIS ŽMONIŲ SMARKIAI APSIGAVO.

Kada jus sergate, tad jus kreipiatės prie patyrusio daktaro. 
Kada jums skauda dantį, jus kreipiatės prie patyrusio dentisto. 
Kada jus norite gaut tiesų patarimo, kreipiatės prie patyrusio
advokato.

Kodėl tad jus pavedate jūsų sunkiai sutaupytus pinigus to
kiems žmonėms, kurie prižada jums augštus procentus, neat
kreipdami jokios atydos ar tie žmonės turi užtektino patyrimo 
kad galėti; atsakančiai investinti jūsų pinigus.

Per 60 metų šioji banka buvo vedama prakilnių žmonių su 
dideliu 'bankiniu patyrimu.

Pervirši* PadSUą
$1,400,000. $21,000,000

Padėliai primanai nuo $1.00 iki -$2.000. .
PROCENTAI PRASIDEDA ANT PADĖLIŲ 

NUO 1 D. LAPKRIČIO.
Pasidėk savo pinigus į

JFranklitt
of the city of Boston

6 Park Sąuarę

NAUJA KNYGA
Visiems instrumentams ir dainavi

mui 8 lekcijos notų išsimokinimui be 
mokytojo. Naujos dainos ant 4 balsų 
knyga $1.50 parduodu už $1.00; viena 
daina 10 centų.

George Baronas,
6110 Utica Avė. N. E., Cleveland, Ohio.

SLt.1dHa.Ti girta friyriiaa VieŠp.
Draugijos Valdybos Adresai.

PnucnnKKAS — A. Smitas,
284 5-th St, So. Boston, Mass. 

Vics-PiBMonNKAS — J. KavoTlunaa, 
M Gold St, So. Boston, Mass. 

Pkotokolu Rašt. — J. Andriliunas, 
301% Broadway, So. Boston. Mass. 

Fu. Raštininkas — Slm. Alikonis,
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Kasusius — 8. džius,
877 Broadway, So. Boston, Mass. 

Mabšalka — F. Lukoševičius,
405 7-th St., So. Boston, Mass. 

Susirinkimus laiko pirmų nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatvės. So. Bostone, Kasa

a
Į

Phone - Kensington 5316 
DR. E. G. KLIMAS 
Ketams Gydytojas.

• 9—10 vaL rytoPnimimo vai.. g_g „ vakafo 
Po pietų pagal sutarti tiktaL 
2538 E. Aliegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

GUNARO LINE
Į 

HAMBURGĄ IR 
LIEPOJŲ 

PER ANGLIJĄ 
tfauretania Spalio 28 
Aąuitania Lapkričio 2

Trečios tiesos rata į
Hamburgą .... $125.00 
Liepają.............$145.00

Su dadėliu 
$5.00 karės taksą. 

Kreipkitės prie arti
miausio Cunard agento.

tv. Jono Evangelisto Pašaipiuos 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass. 
Pi^UNinkas — Motiejus žioba,

539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
t Pirmininkas — Jonas Galinis.

* 20 Vinfield St, So. Boston, Mass.
Pbot. Rašt. — Jonas Glineckis,

277 Silver St, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. M. Brikaitė.

47 Vale St, So. Boston. Mass. 
Kabiebius — Andrius Naudžiūnas,

16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Step. Navickas, <■

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečių nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-ų 
vaL po pietų Bažnytinėje Salėje. So. 
Roston Mssw

Kas ieško namo sveikoj vietoj, tai 
atsiliepkite ant šio: naujas namas, 6 
kambariai ir maudynės, 9,000 pėdų že
mės. Parduosiu už mažesnę prekę ne
gu verta. 79 Wood Avė.; Mattapan, 
Mass.

Paieškau Vinco Vilčinsko, pirmiaus 
gyveno Midletone, Ohio. Gavau laiš
kų iš Lietuvos ir turiu svarbių žinių. 
Meldžiu jo paties atsiilepti arba kas 
jį žino pranešti.

BRONISLAVAS ČEPULIS,
18 Teriff St, Thompsonville, Conn.

a
Mes turime plačiai iš- i 

dirbtą biznį ir įkorpo- i 
ravimas šio biznio pri- i 
verčia ieškoti agentą i 
pardavinėti mūsą šėrus ; 
publikai.
• Agentams mokėsime į 
gerą nuošimtį, kurie no
rėtą užsimti pardavinė
jime šios korporacijos 
šėrą. Dėl platesnią in
formaciją rašykite: s
V. A. JENKINS, INO. j

395 Broadway, 
South Boston, Mass. |

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
kH Broadioay, So. Boston, Mass.

TEL’S S. B 441 ir 2334
Gyvenimo vieta:

15 Aiutapolis St., Dorchester, Mass.
Columbia 9159-J.

1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO 
Vienatim* LIETUVIS AGENTAS kuris pri
stato visiems Lietuviams stubų, farmų ir lotą. 

Važiuojantiems į. Lietsvų - Ufet»F«$a paspartės ir sųtariMal 
siunčia | Lietuvų per geriausias laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

M. ČURLANIS,
2320 Jos Ctaapcai (HMrtraaek) Detroit,

Gyventam vieta: 2441 E. Graad Boohrard
Telefonas MARKBT 2910.

IŠĖJO! IŠĖJO!

- THE 
LITHUANIAN BOOSTER

Rugsėjo (September) numeris 
DIDESNIS IR ĮVAIRESNIS.

Dėk 20c. į konvertų, bet geriaus 
dolerinę, ir gauk vienintelį .anglų 
kalboj lietuvių laikraštį. Veltui 
nesiunčiame. Adresas:

The Lithuanian Booster
395 Broadway, Boston 27. Mass.

PASKUTINIOS
TRISDEŠIMTS 

DIENŲ 
IŠPARDAVIMUI 

RAKANDŲ.
Mes išparduosime 

visas prekes už di
džiai nužemintas «kai- 
nas. . 
tikrinsite.

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

23]
S 
£
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83|
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- ®l Ateikite o persi- ei 
įsite. E]

E

UEW PREKYBOS

BANKIERIAI
Teisingai Tarnaujame 

Lietuviams.

Parduodame Laivakortes

paaininlmu

414 W. Droadvaj,
3o. Beeton 27,

IEŠKOK

Jei Tamsta neįstengei išgydyti savo 
skaudulio ar jei nustojai vilties, “Ne 
pasiduok.” Ateik ir busi ekzamlnuo- 
tas dykai ir gauk mano nuomonę Ir 
patarimų. Aš esu turėjęs 18-kos metų 
pasekmingos praktikos medicinoje ir 
chirurgijoje, gydant ilglaikines, ner
viškas ir supainiotas ligas. Tamsta 
gausite pilnų naudų kaip atsilankysite 
pas mane ir. matysimės ypatiškai kiek
vienų kartų.

Jei tu turi kokią chronišką, 
nervišką, kraujo, odos, inkstu, 
pūslės, diržingą arba supainio
tą ligą, teiraukis manęs, dy
kai, ir gauk mano nuomonę ir 
patarimą.

Lietuvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisų po No. 

451 Bboadway, So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos:

Nuo 10 iki 12:30 ryte ir 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M.

PIRMOS KLESOS

\
DANTISTAI.

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

Visą darbą gvarantuojame
PAGELBOS KUR JI GALI BŪTI 

RANDAMA
Metų patyrimas gydant NERVIŠKAS, ILGLAIKINES ir SUPAI

NIOTAS LIGAS, suteikia man galybę duoti jums moksliškus, Elektro- 
Medikališkus gydymus kurie suteikia suraminimus kur kiti budai ne
įstengia atlikti ir tuomi daug vyrų tapo išgelbėti nuo kančių ir pavojin
gų operacijų.

ATSIMINK—Atidėliojimai, nesirūpinimai ir nepritaikomi gydymai 
yra pavojingL Ateik jei nori patyrusio patarnavimo ir puikiai apšar
vuoto Specijalisto.

Of9°r£“ DAKTARAS MORONEYi?^^ 
220 TREMONT ST., ' BOSTON, MASS.

Priešais Maiestic Teatrą.

DR. W. T. REILLY
469 BR0ADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS.
(Prie Dorchester St.)

Valandos: Nuo 9 v. r. iki 8 v. v.
Nedaliomis : Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

«

Tei So. 270

DR. JOffll MsdMMTOELL, M. D.
Gtlisu inHnlitS Ir UftnvistM 

Ofiso valandos:
Ryt th iki 9 vaL

Po platų 1 iki 8 
vakarais 6 iki » 

586 Broadway, So. Boston.

Balsuokite už

JAMES M. COX
Ant PREZIDENTO ir
FRANKLIN D.

ROOSEVELT
Ant VICE PREZIDENTO

ATVADUOKITE MASSACHUSETTS 
Atvaduokite Massachusetts valstiją iš 

Dmess?olobistą kontrolės 
Balsuodami už

, Gubernatorių
JOHN J. WALSH 

Leit-Gubematorių
MARGUS A COOLUDGE 

Valstijos Sekretorių
EDWARD E. GINSBURG 

Kasierių
PATRICK OKEARN 

Auditorių
ALICE E. CRAM 

^^^IflCHAEL L. SULLIVAN 

sTKE, LAPKRIČIO
DIENA

DEMOKRATŲ VALSTIJINIS
KOMITETAS. 

Michael A. 
Wm. P. Nidcereon, 

(Politiškas ‘

Ben PhotM DickiuMO 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa.

Liatuvit Daktaras ir Chirurgas. 
Ofise balandas;

Nuo 9 rito ila S pe pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.




