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NESUSITAIKĖ DĖL 
VILNIAUS.

Geneva.—Pasitarimai lie
tuvių su lenkais dėl Vilniaus 
tapo pertraukti* ir visas rei
kalas užtikro eisi Tautų Ly
gos susirinkimą. Pasisten
gimai priversti lietuvius prie.? 
militarės ir ekonominės są
jungos su lenkais su autono
mija Vilniaus Kantonui nu
ėjo niekais. Beto reikalavi
mai iš lenkų delegatų, kad 
užlaikytų savo prižadėjimą 
ir atšauktų Želigauskį iš už
imto miesto taįp-pat buvo 
atmesti. Tai-gi generolo 
Želigauskio likimas antru 
kartu grįš į Lygą.

VOKIEČIUOS NERAMU.
Berlinas. — Vokietijoje 

investa aštri drausmė, kuri 
beveik lyginas karo stoviui. 
Po Erzbergerio nužudymui 
monarkistai ir republikonai 
baisiai nerimauja. Viešos 
.parodos einančiais įstaty
mais draudžiamos. Taigi 
žmonių minios renkas į sve
taines, kur dažnai atsitinka 
ir susirėmimų tarp monar- 
chistų ir republikonų. 
nužiūrėtu* Erzbergerio 
mušime suimta.

Du 
už-

TVANAI KYNUOSE.
Shaughai. ■— Potviniai 

Anhui provincijoje sunaiki
no daugybes turto Tiąnlsin- 
Pukow pageležiiikeliu. Su
ardyti geležinkeliai sustabdė 
susinėsimą tarp Šangajaus 
ir Pekino. Laukai tabako, 
miletų, fasolių ir kaoliango 
tapo sunaikinti. Spėjama, 
kad ryžiai išliko. Te.čiau ti
kimos tikro bado.

DIDELIS GELŽKELIŲ 
STREIKAS UŽSI

BAIGĖ.
BMinas.Inžinieriai ir 

pečkūriai Great Northern 
Irish Raihvay sugrįžo prie 
darbo patariant J. EL Tho- 
mas, unijos sekretoriui. 
Streikas tęsėsi tik trumpą 
laiką. Koippanija sutiko 
derėtis be streiko.

ASTUONI UŽMUŠTI 
BELFASTO RIAU

ŠĖSE.
zBcZ/ūst, Airijoje. — Mies

te eina riaušės jau per ke
lintą dienų tarp darbininkų 
ir kareiviu. Be užmuštu la-

4. i.

bai daug žmonių yra sužeis-- 
:a.

WEST VIRGINIA KA
SYKLOSE RAMIAU,

'ffiashington, D. C. — Ka
ro departmentas praneša, 
kad West Virginia streiki
ninkų riaušes apsistojo. Vie
tose kur buvo muštynės pra
ėjusį sekmadienį vėl ramu. 
Tikras skaičius užmuštųjų 
nežinomas, bet žinoma kad, 
keturi buvo užmušti ir apie 
tuziną sužeistų.’Logan mies
telis išrodo kai kariuomenės 
stovykla — gatvės, viešbu
čiai pilni tvarkdarių.

VENGRAI KAUJAS SU 
AUSTRIJOS KAREI

VIAIS.
Viena. — Vengrai pasi

priešino prieš austrijiečius, 
kurie norėjo užimti Burgen- 
landą. Yra tai mažas plotas 
vakarų Vengrijos, paskirtas 
taikos sutartimi austrijie- 
Čiams. Tas Vengrijos plotas 
turi -apie 1700 ketvirtainių 
mylių ir apie 350,000 gyven
tojų. Jį atiduodant Austri
jai buvo tikėtasi, kad iš jo 
Austrijos gyventojai galės 
gauti Aaug maisto. Bet gy
ventojai vengrai griežtai 
tam pasipriešino.

BOLŠEVIKAI SUGAVO 
SAVO PRIEŠĄ.

Tokio. — Karo vyriausy- 
je praneša, kad Siberijoje 
esąs suimtas generolas Ba
ronas Ungėrn-Sternberg, ar
mijos prieš bolševikus va
das. Jis vedė ofensyvą To
limoje Rytų Siberijos.repii- 
blikoje. Su juo suimta de- 
vyniasdešimts kareivių, km 
rie sykių su juo buvo.

TAIKA SU VENGRIJA.
Budapest, Rugp. 30. — 

Suvienytos Valstijos ir Ven
grija pasirašė po taikos su
tartimi. Toji sutartis už
baigia tekniškai karo stovį, 
kurs ligšioliai - tebesitęsė. 
Praėjusią savaitę panaši su-’ 

• tartis buvo pasirašyta su 
Austrija ir Vokietija. Su
tartis esanti panaši į su vo
kiečiais pasirašytąją sutar
tį. Dabar Amerikos vyriau
sybė rengias prie sutarčių su 
alijantais. Ypatingai būsią 
daug darbo sU taip vadina
mu “Open Door” klausimu.

KARALIAUS KAN- 
TRAKTAS BAI

GIAS.’
Berne. — Buvusio Austri

jos imperatoriaus Karolio 
leistas Šveicarijoje gyventi 
laikas užsibaigia 1 d. rugsė
jo mėnesio. Jis ieškąs nau
jos vietos gyventi. Šveicarių 
vyriausybė sutinka prailgin
ti jam laiką, bet stato kai 
kurias sąlygas, viena tų są
lygų tai sumažinimas tarnų 
skaičiaus, kurs dabar siekia 
aštuoniasdešimt asmenų.

PASIŲSTA PAŠALPOS 
J RUSIJĄ.

Ryga. — Pirmasis' Ame
rikos siuntinys su 600 tonų, 
ryžių ir cukraus siunčiamo’į 
Maskvą vaikams, atėjo į 
Rvgą. Sovietu darbininkai 
greitai juos iškrovė ir tą pa
čią dieną .išsiuntė. į Maskvą,.

Laivas Phoenix pilnas 
prikrautas maisto 'dalykų 
pasieks Petrogradą pasku- 
tinią dieną rugpiūčio mėne
sio. Durrel ifoyes iš Ame
rikos Pašalpos Administra
cijos jau Petrograde. Beto, 
kitos dvi partiji, viena veda
ma C. H. Bowden, kurs ne- 
senai buvo Budapešte, va
liuoja į Petrogradą, o kita 
su E. G Burland, Dr. Gol- 
der iš Leland Staupard.Uni- 
versiteto, ir J. R. Childs iš 
Lynchburg, ya., važiuoja į 
Maskvą.

Dr. Nausen ir E. A. Frick 
iš Tarptautiškooj Raudono
jo Kryžiaus pasirašė sutar
tį su bolševikais pauąšią į A- 
merikos pašalpos Adminis- 
tracijos^utartį.

CHILI INVESIANTI 
PROIIIBICIJĄ TIK 
DARBININKAMS.

Cliili atsiuntė Amerikon 
atstovą ištirti kaip čia vei
kia prohibicijos įstatymai. 
Avalos, Chili pasiuntinys, 
sako, kad Chili bandysianti 
prohįbiciją Ąntofogašta ir 
Tarapaca provincijose? To
se provincijose randasi dau
guma mainų. Tos mainos y- 
ra labai svarbios, jos seniau 
xas metai duodavo apie 
$800,000,000 aukso. Mes ma
nome, kad apšviestesnės kla
sės geria su saiku, bet dar
bininkai geria iki pasigėri- 
mui. Tada jie mušas, užsi
muša yiens kitą. Tai esą pro- 
hibicija jiems geras daik
tas.

DARBO DELEGATAI 
NUSIGINKLAVIMO 

KONFERENCI
JOJE. ’

Gompers, prezidentas A- 
merikos Darbo Federacijos, 
ragina, kad nusiginklavimo 
konferencijon būtų atsto
vaujamos ir unijos tų .šalių, 
kurios dalyvaus toje konfe
rencijoje. Tuo reikalu jis 
pasiimto prezidentui Hard- 
ingui laišką, į kurį prezi
dentas atsakė, kacl tai esą
— — - — J *■.— ‘

Ąlabai. praktišką,. teČiau. jis. 
gali raginti tik savo šalies 
delegaciją, bet ne kitų ša
lių.

Š VED AI BANDO NAUJĄ 
LOKOMOTYVĄ.

Iš Londono raneša, kad 
švedai bando naują lokomo
tyvą, kur\s užstoti} vietą da
bartinių gelžkeliais vaikščio
jančių lokomotyvų. Nauja
sis lokomotyvas vietoj da
bar esančios mašinerijos tu
rės garo turbinus. Beto, iš
einantis garas yra sukondu- 
kuotas, taip kad jis gali bū
ti vartojamas išnapjo. Esa
ma ir lutų 
pyti kurą.

ISPANIJOJE INVESTA 
AŠTRI CENZŪFA.

Madridas.—Cenzoriai ne
praleidžia kablegramuoti jo
kių žinių atspausdintų to 
miesto laikraščiuose. " Pra
nešti tas 1 žinias * telefonu 
Įtaip-pat uždrausta. Kara
lius Alfonsas sugrįžo sosty- 
nėn vesti kampaniją prieš 
sukilusius maurus.

DERISI SU MEKSIKA.
■ Me&ico City. — Amerikos 

Vyriausybės atstovai ir A- 
merikos aliejų bendrovių ve
dėjai tariasi su Meksikos 
valdžia dėl aliejaus reikalų. 
Svarstomas 27 Meksikos 
konstitucijos . straipsnis. 
Spėjama kad derybos nesi- 
tęs ilgai Visi nutarimai lai
komi slapta.

prietaiSų slitau-

BRITAI SIUNČIA KA
REIVIUS Į INDIJĄ. 
Londonas. — Anglai siun

čia būrius kareivių malšin
ti sukilusių indusų. Iš Ca- 
lento praneša, kad 700 su
kilėlių žuvo bekovojant su 
britų armija.* Žuvo keli eu
ropiečiai. Beto septynias
dešimt kareivių ir septynio
lika policistų žuvo. Daug in
dusų išmušta.

i

PRASISKOLINĘS AME
RIKOS LAIVAS. , 

Neapoliu#Italija. — A- 
merikos laivas Pacahontas 
už negalėjimą išsimokėti 
skolų už laivo pataisymą te
bestovi uoste nuo 8 d. birže- 
Ho mėnesio. Laivo padėji
mas esąs labai blogas, savo 
28 pasažieriams ir 253 dar
bininkams maisto turi tik 
penkioms dienoms. Nema
ža anglių sudegė pačios per 
savę. Jei ilgiau prisieis sto
vėti reiksią visas anglis iš
imti iš laivo. Laukama ne
imti iŠ laivo. ’ Laukiama ne- 
Jie išbuvo be pinigų, be la
bokos‘per 45 dienas. Laivo 
dugnas esąs blogesniame* 
stovyje, neg kad jis buvo 
laivą sulaikius.

- ■       > ■ -    — X—

LONDONO POĮJCISTĖS
° Londono  jmoterišlnkpolicis- 

čių pesisekimas parodo reika
lingumą dauginus tokių mote
li šldų šioj šalyje’’, sako narys 
Amefkos Sočiai Hygiene Asso- 
ciation štabo, kuris neseniai 
pargryžo iš Anglijos.

(t Londone policistė^ turi ne
tik įtekmę bet ir mielaširdingu- 
rną kurios tos rūšies valdinin
kai privalo turėti. Nešioja tokį 
pat šalmą kaip ir vyriški poli- 
cistai nešioja ir tokį pat ilgą 
tamsiai-mėlyną apsiautalą su 
raudonu ir baltu dryžuotu raik- 
čiu ant rankogolio. Visų pir
miausia, ji ne areštuoja mergi
nas bet sulaiko tokį pasielgimą, 
kuris vęda prie areštavimo.
.“Pereitais metais, raportai 

parodo, jog Lodone policistės 
persergėjo šešis tūkstančius 
merginų, kurios užšnekino1 vy
rus ant gatvių. Tas daug ne
reiškia. Bet tikra vertė tų per
sergėjimų tame, jog dešimtas 
procentas tų merginų, sava va
lia prašė pagelbos nuo tokio 
gatvių gyvenimo.

“Nėra abejonės, jog ir šioj 
šalyje galima pagelbėti šimtus 
mergaičių jeigu tik turėtume 
daugiaus policisčių, kurios ga
lėtų parodyti kelia į padorumą 
ir naudingumą.”

AMERIKOS RAUDONOJO
— KRYŽIAUS NAUJAS - .

f prezidentas.
. Yra paprotis Amerikos išrin
kti Sifvienytų Valstyjų prezide
ntą kaipo Amerios Raudonojo 
Kryžiaus prezidentą.

Raudonojo Kryžiaus egzeku- 
tyvis ’ komitetas jau turėjo su
sirinkimą ir Rugpjūčio 12 die
ną specialis komitetas tapo iš
rinktas ir nuėjęs į Raituosius 
Namus, pranešė prezidentui, 
jog tapo išrinktas ir jis apsiė
mė naują ulžduotį.

Komitetas susidėjo iš Rau
donojo Kryžiaus sekančių vir
šininkų Dr. Livingston Far- 
rand, Centralio komiteto pirmi
ninkas; kasos sekretoriaus pa- 
gelbininkas, Eliot Wadsworth; 
Maj. Gen. Merrittee W. Ire- 
land, armijos vyriausias gydy
tojas ir Admirolas Ed. R. Stitt,

Prezidento Hardingo pasky
rimas seka buvusio prezidento 
Wilsonb atsisakymą. James M. 
Beck tapo išrinktas Raudonojo 
Kryžiaus advokatu.

P. HYMANSO RAŠT;

LIETUVOS VYRIAU

SYBEI. į

Vašihgtonas, VIII.
(Liet. Inf. Biuras) Lietusv 
Vyriausybei atsisakius pi 
imti Tautų Sujungusi 
bos pasiūlymus Ženevoje,; 
m. birželio men. 28 d.uĮriąg 
tai pranešus p. Hymansi 
savo nota iš liepos m. 2,5 i 
buvo gautas iš p. Hymans* 
toksai raštas:

“Ponui Lietuvos Atstovi 
prie Tautij Sąjungos.
Ponai Ministeri,

Turiu garbes Tamstai įka 
nešti, kad esu gavęs liepos ĮŽĮ 
dienos notą. Ji man buvo &p, 
Milašo ir Naruševičiaus įteikti 
Briuselyje liepos 26 d. Jei Lie
tuvos Vyriausybės nkitarimas į 
būtų buvęs palankus, aš dėl te 
būčiau gailėjęsis, kad jifl’W 
vėlai yra mane pasiekęs, 
liuosas laikas, kurį aš sau 
vau paskyręs deryboms $ 
ninkauti, didžioje savo

.J

jau praslinko. Dar labjau. Jra \ 
gailiuosi ir Taryba tikrai įju ■ 
tą pačią jausmų, kad Lietų1 
Vyriausybe nemato galimų

v •

gerb. 
šiose

LIETUVOS ATSTOVO 
MARŠRUTAS.

Lietuvos atstovas 
V. Čarneckis lankysis 
kolonijose:

Rugsėjo 25 d. —‘ Ohicago, III. 
Rugsėjo 27 d. — Cicero, III.
Rugsėjo 29 d. — CIeveland, O. 
Rugsėjo 30 d.—iPittsburgh, Pa. 
Spalio 2 d.—Detroit, Mich. 
Spalio 4 d.—Rochester, IT. Y.

ANGLIJOJE DAUG 
BEDARBIŲ.

Washington. — Anglų at
stovas' Arthur Balfour sena
to komisijoje kalbėdamas 
dėl / dabar diskusuojamo 
muitų biliaus, sako,, kad 
Anglijoje dabar esama 2,- 
000,000 žmonių be- darbo-, 
nuo 2,000,000 iki 3,000,000 
dirba tik dvi dieni savaitėje,

7 .

4

Lietuvos.M^a!t vaitoję/'

NĖRA MIESTO DARBŲ 
BEDARBIAMS.

Miesto Majoras Peters 
pranešė jo klausiantiems de
legatams valstijos kasinin
kui ir kitiems kad miesto 
darbų bedarbiams nesą.

Londonas. — Kenya kolo
nijos gubernatorius grįžta 
atgal prie sukilusių indusų 
kad patenkinti jų reikalavi
mus. Sukilėliai reikalauja, 
kad jiems būtų duotos lygios 
teises su europiečiais. Di
džiausiame salos mieste 
Nairdei yra 9000 indusų ir 
3000 europiečių. Pirmieji 
neturi jokio balso, nei tak
sų, nei politikos reikalais.
Penkiasdešimt tūkstančių 
ketvirtainių mylių Kenya 
teritorijos paskirta europie
čiams. Mažiau kai šešta da
lis tos žemės tėra dirbama. 
Lidusaiųs paskirta tik 20 
ketvirtainių mylių. Jos 
jiems neužtenka. Pirkti nuo 
europiečių užginta. Trečias 
dalykas, tai atskirimas in
dusų nuo europiečių. * Sten-' 
giamos prašalinti nuo pra
monės, nuo valstybinių dar
bų ii’ abėhiai žeminimas vie
tos gyventojų. Taksai .fepo 
pakelti, o. algos numuštos. 
Spėjama, kad jų teisingi rei- 
kalavimai bus patenkinti.

ALYVŲ ALIEJAUS KROVI
MAI Iš PALERMOS.

Laike karės, laivai, kurie iš
gabeno' aliejinius tavorus iš I- 
talijos, buvo sulaikyti, bet ba
landžio 9 d. 1921 m., tas sulai
kymas tapo atimtas.

Prieš karę Italija pristatė 
aliejaus visam pasaului. Tilt 
tarp balandžio 9 d. ir birželio 
30, 1921 m. aliejus iš Palermo 
į Suv. Valstijas dasiekė 118,94'6 
galonus, ir vertės $153,003.00.

Sicilijos normališkų metų 
produkcija apie šešta dalossUė 
sos Italijos produkcijos. Sulig 
oficialių statistikų Italijos aly
vų aliejus vidutinė ųniera per 
dešimts metų buvo 194,300 me- 
triškų tonų, iŠ tų, 30,700 iš Si
cilijos.

■ >

vykinti Tarybos birželio 28 
ną. rezoliucijoje išreikštų to 
rimų. v Y?

“Turiu garbės Tamstą 
klausti, ar sulyg išreikštais 
paskutiniame* Tamstos, rašto- 
paragrafe pasiryžimais Ų? 
vos Vyriausybė išreiškę K. 
surasti būdo konfliktus su lęi 
kais likviduoti — L. I. B.) Lf*. 
tuvos. Vyriausybe sutiktų siųs/ v 
ti savo atstovus Ženevon. amg- * ; 
piūčio 25 dienai, kad tęųąiisi’' •' 
tikus, man pirmininkaujant su * 
Lenkų Vyriausybes atstovais ir ' 
ieškojus su jais, ar nebūtų ga-^ ~ 
Įima surasti dirvą, dviejų Šalių' 
susitarimui tais klausimais, W- .* į 
rie jas skiria. Aš jaučiuosi ne- ] 

, įvykinęs Tarybos man pavesto-. , 
jo uždavinio, jei nesistengčiau d 
dar kartą suvesti krūvon dvie-. 
jų šalių delegacijas ir šauktis į I 
jįj politinę išmintį, kad sura- | 
dus išrišimą konfliktui. Be to, ,7 
dviejų delegacijų atvykimas ' tl 
man atrodo būtinu, kad galė-./j 
čiau paruošti pranešimą, kurį f 
aš turėsiu pristatyti Tarybai, / 
kad išaiškinus motyvus, kuriais^ 
vadovavosi abi vyriausybės aa- ., 
vo nusistatymuose. < ’

Teikitės priimti, Ponas JMLi- 
nisteri, mano aukštos pagarbos 
pareiškimą. ' >

4

Povilas Hymana.” i

Kaip jau Liet. Inf. Biuro ’ 
buvo pirmiau pranėsta, Lie- / 
tuvos Vyriausybe sdtiko su ^ 
aukščiau pažymėtu p. 
manso pasiūlymu ir pasiun- j 
tė iš Briuselio savo delega-*. j 
tus Ženevon, kur šiandien 
rugpiūčio m. 25 d. prasidSjo-’^j 
derybos. '3

. Per paskutinius metus 
pradedamose Lietuvos mo
kyklose šokinių buvo 40 
nuoš. daugiau, d mokytojų 

ir 100,000 tik vieną dieną sa-25 nuoš. daugiau, negu? 
-v- . priea paslnitiniaB metais.

. Vašingtonas, VIII 27 & 
(Lięt. Inf. Biuras) Lietuvos 
atstovas, p. Čarneckis, šian
dien pirmą valandą išvažia-^ 
vo New Vorkan.

*

Vienas francūzas mdksHrSj 
įlinkas susekė, kad vidutivS| 
uis žmogus, sulaukęs 50 me-$3 
tų amžiaus, yra miegojęsk’l 
6.000 diernj, (Urbęs 
diemj, vaikščiojęs 800 die<;j 
niĮ, linksminęsis 4.000 
nų, valgęs 1,500 dienų 
sirgęs tik 500*dienų aiha i' 
nuoš. laiko.'
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jf [Matyti* tinkamai ti jų kelių tai«yto*ftapo teidrais. Tečiau iŠ vęžimo W rugiais ĮGreiasvąldėj. Ręferendarų bilda*

t?- P»tambriū rie^om, ‘ įworiuofee 'via geriau.;
tirip>aus geruosius, kuoį .Pasirodo, Wir Iaeta.vo4 Kolegiją užbaigus sftnusUu- ; katino 1^,“

pritaikinti!je santykiaigulaisvamaniaisląr duktė tinką eititiį gvieJVinco Krakausko išsivedė —^ wx oktoberio issąiig L 
iMvijosgyvėnim^ pas Į tą, ti-tektitisprofesijo&—|ttis arklius, VąMu®aow^beridi8sa

[netinkamūs kuoveiMaušiai|ijiUs : ’ tiepalys laisvamaniai [kunigyste daktarystes, adUkaimo Vinco ŽiMnskib itisĮ gtinų piiike Tilžėje. ■ . ■ Į 
*tnra§alinti.> Delto-gi mes i-Į—veidmainiai ti nenaudos. Į vnkatystės. Į arklius, Trumpalių kaimo Į Tą tarnybą užbaigus buvo jie

taOfiijiĮ gyventojai Įlr tie patys žmones, kurie! Besimokinanti jaunUome- S^^to
, *Mnai visi namie pasflijgeriau pristoję tiemsU pati žill0 kur riti, ir koP* toėm& ieškoti neva “‘“t i

i. 'k* taisieji žiiirime i Sij metiįlraudoniems paukščiamsvi- Ljekti. Tgvai turi rūpintis I111!- Beieškodami uzsipuolel^į^ vicia 3pietin5s Jokleti.
viMsus juosprisktiia prie vienotiaj padėti. Onoa ^maitienės Svemhąs.ųeciurtate keliaudamas per

Matiem ti patitikėjimo jų dar*[tito paties cicilikų skyriaus/ Tai-gi lietuviai-tev'ai’pasi* kaimu našlės? turm-fVąldetiją parėjo ir į Tilžę įr va- 
kuriuos visuomenė | ‘

_Z—‘ |tamu. JWvaikri,'j^pa-
.Mte* . j i' .čių ateitis. /Gerai išauklėtiVali0) ws. seimo dele- toKFOp MHKALAI? v4ai tas jums paguoda, 

yffačjng*?11 Valio rišu L. R. k. J Ruauo ateina. NeužUgo|dži«ugsmas amžiaus galo bu- 
lii^ta^^rfuįę.^Si^įS'edetaeiyon memrnienj or- afaaalia?tt ^kJhaukus. Blogai išauklėti

■M*

•rfs&s:
r—b— -

tų dalykų.
Labai naudinga buvd ir jo vai-

I 
Vo paveldėtąjį Bekelių dvftrą ir 
Beriinų ūkį valde arba jo valdy
mą prižiūrčjd. Tokiu Melu nega
lėjo jis vien^siškas' paboti, -« 
kaip tai tūli kiti valdininkai, ku- 
rie vien aktais tesidarbuoja —• bet 
pasiliko visados sąryšy su‘ gyve
nimo ir ūkio reikalais.

Mete-1912 apsivedė jipHi su Le
ne, Berlino slaptročio Šuberto 
dukterimi. 1913 metais gimusių
jų dukterį krikštyjo jisai Erdmu- 
te.

Savo raštų darbais nėra jis nie
kuomet paliovęs. Šate *tulų išleis
tų raštų po 'pseudonimū yra jis ir 
juristiškų darbų sutveręs kaip ant 
paveikslo “Baupolįzeirecht, Stra- 
ssen und Verkehrsrecht” (Buda
vonės Policijos Teisės, Kelių ir 
Šusinešimo Teisė); poėmas k. t. 
“Die Trapišten” ir daug kitokių 
rašinių yra jis viešumui savo var- 
du-paadvęs.

Daug laiko yra jis lietuviškoms 
studijoms paaukavęs. Jis, tyrinė
jo naminę lietuvių dailę, muziką 
ir lietuvių istoriją. Jis buvo ir 
draugas Tilžės^ lietuviškosios t lite- • 
ratiskos draugijos. Jis mėgosi la
bai tuo, kas lietuviška, f Tokiu 
būdų pastojo* jis ir lietuviiį tarpe 
vis daugiau žinomas ir 1913 me
tais tapo kaip lietuvių kandidatas 
į karalijos seimą Tilžės ir Pakal
nės apskričiams išrinktas.

Jo lietuviškos studijos nebuvo 
jam nuoprosnos. Nesą jis gal ge
rai rašyti, skaityti ir kalbėti lie
tuviškai. Dar reikia paminėti, kad 
jo protėviai yra lietuviai buvę ir 
pirmapaskutinioji karta buvo jau 
suvokietėjusi, kaip tai daug Prū
sų lietuvių šeimynose atsitiko.

Tokiu būdu matome, kad mes 
prezidentu tokį žmogij turime, 
kursai visame gana patyręs ir ro
dos, kad jam nesunku bus val
džios reikalus mūsų kraštui taip t 
vesti, kad kiekvienas savo teisių 
gęrėties galės. Tame Velijam mes 
jam kogeriausio pasisekimo.
. ' (Prūsų Lietuvių Balsas”)

■ —J

-O K IrfiBialdte savo vailmffln Ii įčiostik dvi d«Merį dirbil-ĮM prira&gįs praneSS kelta Dr,
■ Isios - Mime, teikalaudami t>ar^tt, poetai

'parodyti, ]air jos didžio.
Moteriškė atsakė leokiškailįj^z^^ 
nesuprantanti ti nežinanti, • *
ko jiems reikia. Tuomet 
vienas žandaars, rėkdamas: 
“mow cholera, popoIskiV 
(kalbėk, cholera, lenkiškai) 
daužė šautuvo drūtgaliu jai

“Der Friedhof dęr 
įloseai”. (Bevardžių Kapi

niai), atspausta Tetznerio kelių 
tomų Anthiologijoj: “Lebende 
Dichter in Wbrf und BĮld” (Gy- 

eną Eilininkai Žodyje ir'Vaiz
de).

Tįlžėje savą laiką išbuvęs dar- 
vi vi - - .bavosi jis vėliau Statsanvalto rei- 

per galvą ir parbloškė ją»|kaluose Karaliaučiuje kaip ir Ger- 
Kiti ėmė spardyti kojomisy|davoje prie vieno Bechtsanvalto. 

 

rėkdami i “trzebą cholerai 1895 metais tapė jisai prie valsty- 
azbic” (reikia cholerą už-i b5s valdymo pašauktas ir jam.vie- 

 

mušti). Paliki moteriškę!!? vald™3 .
■ ■Breslavoj ir Dancige paskirta.

•MMAMg&m&Mij'l Megatail ijos Dabar jatt i/iaJta tik vargas ir Btdiūdį 
Provincijos Lietws*|bai laikas pasirūpinti te- |mas-

VALIO, SEIMO PELE
G AT AL

Štai ti vėl metinis visuo-, 
tiriasai Amerikos lietuviškų- 
iu organizacijų seimas.Svei-

X

VISUR JIE TIE 
' ' PATYS. •

[vams ti globėjams jų globo- 
Ije esančių vaikų likimu. Ar 
J dar leisti į mokyklą ar vary
ti į darbą 1 * Vienas didžiųjų 

Mums getai yra pažįstami [dienos klausimų. J darbą ei-
,ifr ____________________  socijalistai ti jiį pakalikai. |ti *ori 11 vaiįa.s Pats te-[š^į “Rytojus” i
mindami L. D. S. seimo ats-J Jie maino savo spalvą, skirs-|vu^ malonu būti nustoti lei- [Lietuvių ---------

LIETUVIAI DŽIAU
GIAS.

Mažosios Lietuvos laikra- 
“ ir “Prūsų

Balsas” pilni 
dus ant sūnaus ar dukters [džiaugsmingų straipsnių dėl 

i -i j v« i • » IV“ ■ vOii*VUJ 11 JMUJlvlKt' UilonH Iii.plūstant kraujuose lenJrai|Ma .darbnTOsi jis L&dfoto da. 

tįeracijon ineinančių organi-Įdos, kad kiekviena partija)P1 Wus- įabal ^asmantis įsrmkipao i Klaipėdos kras-[§- dl|kterį ir jg^ogė vi-|Glatz ir Valdenburgio miesto vak 
kelias. Bet labai klaidingas | to prezidentus Dr. Steputai- 

 

kelias. Tuo keliu einant vai-|čio. (Jo biografiją iš “P. L. 

 

kas negalės nei į tinkamą j Balso” dedame šinnumerin. 
žmogų išaugti, nei sau atei-|Buvusis prezidentas vokie- 
ties geresnės sutverti. Pro* Į tys Altenberg, nors ti buvo 
tingi tėvai tai mato. Nežiū- [remiamas fieimatlbumto, te-

tavus, kaip ir visų kitų Fe- j tosi į visokias partijas ir ro-

zacijų atstovus, mes negali-[skirtingų pažiūrų prisilai- 

 

me užtylėti apie pačią seimo |ko, bet ištiesų, jie visuomet 
idėją. • ’ tie ptys —• laisvaniai, ar jie
-LB.eabejonės, pats svar-Įvadiųtūsi bolševikais, ar ko- 

 

jausis seimo darbas, tai su*|niunistais, ar socijalistais, 

 

linkusių delegatų pasitari- Į ar taip vadinamais “tauti
ni ir sutarimai įvairiaisĮninkais.” Čia viena ti ta 

jubs siuntusiųjų organizaci-|pati siela daugely kūnų, ku-

L1 na. seimo pusė.
“ siaura manyti, kad seimo i- o_ _— u------------- _ ,v .
i deja neturėtų platesnės I žįstame. Bet apie Lietuvą musų išmokinti.
| črėtksmės. Ištikrųjų jiti tu- vis dvejojome. Kaip tenaiP\ta\*™me skursti ir net karo išdirbystę pertvarkant. apipiešti, pasilikę be ar-F—> ~~---------- «,------------- 1
*^lri.i Pirmiausiai toji seimo i-J visuomenė su jais pasielgs ?|*^azliai būti nuo kitųpajuo -[Lyg to priėjo, kad net puHkJįų, kuomet reikia javai|d«lykai ūel apdirbimo pavedami; 
. mėjei; ineina į atstovus siųn- .Kiti lyg bauginosi, kadLie-M paniekinti. To mes ne- tįs vokiečiai pradėjo jo ne-jvežti> vdtui §A11feiąsi užtari4limpančios ligos, karo invalidai 

 

J tusias, organizacijas. Jieltuvoj jiems ne tik plati, bet]^1p^e<sa^ Vaikams. Is to [kęsti. Steputaitis, nors ir iš 
Kl^dka atstovus, duoda jiems[ti derli dirva. Jiems ten tikl^ęiti tik vienas tėra kelias šuvokietėjusiiį tėvų feil§s?[kenČia.
? .tarimus, svarsto būsian-[sakais ti leisti. TeČiau .pa- Į“ ^as ^Has tai mokslo ke-(bet nekartą jau pasirodęs Į tinkamiausias mūsų atsa-fjP®^®®
' juosius seimo darbus, o sei- Įsirodo, kad ti Lietuvoje

hūii užsibaigus-svarsto jų [jiems nebepyragai. 5au pra- ...... . K . ... JV. .___ _____ — -____
siųstųjų narių nutarimus, [deda tai'verkšlent^ tai ro* [Protingi tėvai taip ti daro. Ibereikalo lietuviai juo džiau-jpirkti Lietuvos lais-

/r

sus drabužius
Taip pat smarkiai sumušė 
Trumpališkių kaimo Oną 
Dzidolikienę — moteriškę 
nėščią, esančią paskutinia- 

. . . |v. , ............. ,me nešiojimo periode — jai
i-mt nei lesų, nei vargo jieĮcmu dęl savo nea1įgmureji-ĮgautilTn

ų reikalais. Bet tai tik vie-Iriuos visus aplamai mūsų |lon- Ypatingai tai hetuviai [tas buvo atsistatyti. Ypatm-Įpiešimiį nėra ko nei rokuoti. 
. Būtų per-[liaudis pavadino cieilikais. [taip turi daryti. MUsų te-Įgaiprie jo išmetimo prisidė-l-^-uro^į pavyZ(į-aįro(jo •i’’

taura manyti, kad seimo i-

v*

siunčia savo vaikus mokyk-|mo į šalies reikalus privers- Į’ 

 

Tai-gi mes juos senai neturėjo progos, nei pi-[jo kelionė Varšavon tartis] 

ciuosius seimo darbus, o sei- Įsirodo.

Mes [su lenkais “dėl malkų,” gin-

j įniršimą ir barbariškumą. 
Žmones sumušti, išgasdin

ti maistą. įdyboj Silezijoj.
Gegužio mėnesy 1898 pastojo jis 

valdžios asesorių ir atstovavo 
JLandrbtą ir Policijos Ditekterį 

Koblence Reino provincijoj, iš 
kur jis mete 1902 prie Gumbinės 
valdžios parėjo. Čia jis dirbo pir
ma kaip decernentas mokyklų 
skyriuje ir po tam Becirksaus- 
šuso nariu pramintas pastojo me
te 1906 valdžios patarėju.

Mete 1910 ėmėsi jis atostogų 9 
mėnesius dėl ūkininkavimo. Pas
kui prie Gumbinės prezidial sky
riaus sugrįžus buvo jam sek^nfįs 

i: 
i, 

'pašalpos, arklių auginimas, toliaumo. Jau neptimą kartą jie
n A

lietuviu ir tikimos, jog sa-
Protingi tėvai taip inano. Ivųjų neskriaus. Tai-gi ne-

kymas įxtų barbarų šunybes jg 
bus — remti Lietuvos vai

z

L. P.
girdi, [Kiekvienas lietuvys turi taip įgias. Vienas kitas mato net jv-g pag^^g Bonus.

I

• #

LINDEN, lt. J.
c

Nezaležiii bambizai suka lizdą 
Lindene.

•Rugpj. 21 d. buvo parengtas 
piknikas žemiško rojaus šalininkų 
kokio tai D. D. Progresistų kliubo 
iš Elizabeth, N. J., bet po vado

kai tada net ti nesutarimus, fdyti pykčių, kad, t
Tuo jie auklėja ir kelia sa- j darbininkai jų neklauso. Ji [daryti. Sūnui ar dukteriai 

 

voorganizaciją ir savo orga-Į kur čia klausys! Dtibiniu  ̂Pateiktas mokslas daugiau 
nizacijų narių socijalį gyve-Įkams užtenka tik sykį į juosp^kia, neg sutaupyti jiems

.. nimą. Nuo narių persikelia [pažvelgti kad suprasti jog turtai bemoksimi turtas 
geimo mintis ii* į kitus orga-[tie visi baltarankiai-ponai-Įmažįū ką tereiškia, o mokin- 

„ ntiaėijoms net nepriklau-lčiąi cicilikueiai nesupranta pas ^r be turto žinos kaip sau 
Šančius asmenis. Nes Irma- [darbininkų sielos tineatjau- [kelią praskinti.
Mausi socijalį supratimą tu-|čia jos reikalų. Jie rūpina- Kur leisti? J^i vaikas dar 

Orinčiam žmogučiui indomu[siužimtršiltasvieteles,tibe-[mažas ir "jei yra lietuviška 
f žinoti, ko tie delegatai va-mulkinant darbininkus pa-fparapijos mokykla, leisk jį 

 

Žiuoja, pv. šiais metais, [tys pralobti. Ir pralobsta.Įį tą mokyklą. Be kitų visų 
• Wrooklynan.. Parvažiavus [Indomiausia, kad darbiniu-Į reikalingų dalykų, jis čia isu 

  

P 'Jų klausinėja, indomaujalkams į vadus periasi šimtą-Įmoks ir doros pamatų ir sa- 
■jų darbais, sutarimais ti p. [margiai Plečkaičiai ir tur-lvos kalbos. Jei nėra tokios 
Taip, seimo deja išsiskleidžia Į tuoliai advokatai =—Venc-Įmokyklos, leisk į geriausią 

 

^į/yisą apielinkę kurioje or-Įlauskiai. Turtų jiems ne- Į vietinę mokyklą.

Z ganizacijos kuopa randas, stinga, i)et drąsos neturi. Jei jis pradinę mokyklą 
. Musų-gi laikraščiai, kokios Kapsukas pyksta, kad daug J jau baigęs, -leisk į High 

jie‘nebūti} pakraipos, noro- pinigų išleista, o nieko ne-rSchol’e, ar akademiją. Kai 
mis ar nenoromis, negali laimėta, vadinasi, Lietuvo- [kuriuose miestuose. yra ka- 
apleisįi tylomis ar tai seime j e žmones viens kito nesker-[talikiŠkų akademijų. Leisk

F iųVykusių nuotikių, ar tai iš Į ūžia, kaip kad jie norėjo. į'jas. Mums kaipo katati- 
į tokįlančio socijalio judėju ' Socialdemokratai ti šiaip ! kams savo dvasia j®s geriaus 
[ tuo. Turi savo tarti, ti sei-|eicilikai-laisvamaniai dreba Į mūsų vaikučiams tinka. Jei 
(moide ją paskleisti net į to-Į prieš savo vado Kapsuko [nėra, leisk į viešąją high 
| Makyietas kur organizacijų [kumštį, bet atviron kovonĮsehodlę. \ ..... /
E nėra, o jei seimas skaitlin-Įsu valdžia vis tik nestoja. Jei high. schoolę užbaigė, 
f - gas ti žymus, tai net ir ten, !Nelyginant kaip bailus ar-Įleisk į kolegiją.ar universi- 
B kur lietuviu nėra, nes didės-Į klys drožiamas botagu pieš-Į tetą. Gerų universitetų A* 
E nio^ judėjimo, neapleidžia [tu stoja, bet į vandenį ne- [merikoje yra daugybė? Yra 
K nei svetimtaučių laikraščiai, (bredą. labai geras? katalikiškas uni-
K ’ Taigi seimas, ypatingai Koktu žiūrėt, kaip' maža [ versįtetas Bostone,- kitas 
E didesnis seimas, turi beveik [drąsos ti kaip daug veid- |New Yorke, kitas Chicago* 
k visųsvĮetinės reikšmės. Toslmainiavuno pas juos randa*I je,. kitas St. ‘Louis, kitas 
■ reikšmės jis turi nebCreikazlsl. Anot Kauno “Darbiniu-Į Washingtone. Yratikituo* 

do« Ypatingai .L.» T). •&. kaž*kas jų organe Į sę miestuose* Visi jie geri?
krtų Bederacijon ine^i$idW^ paklaus ptirpos rūšies 'uniyeršitėtat

S seimai^ yMBe: ‘ ‘ Kokie ^a*sočialdemo* Kieivieną valstija tūri savo
iinp jog ten svarstou^paimkrati} šu bolševit Į Valstijos Univeršitetiis» Jiė

i ;«wrMeji mūsų išeivi još^reii[kals Į” -Redakcija atsakė H j^a^šiems piliečiams lygiai 
: kalaimūsų tiįtitbš» nąūsi| ti kovojame sū^mševikaisti i^riamį.. Katsdikamn gę^

F į 
i'

f

i.

t**'

LENKŲ DARBELIAI.

ti daugiau. Ar neateis lai
kas kuomet lietuviai patįs 
valdys savo kraštą!

se

j waiT-mūsų mūši} [ti kovojame sųkblševikais ti, _ ™

? tikybos, apšvįętostiabelnoš Į giname bolševikus! MuksąiiridUsiaTlėištį sAvojaunud-

\ kultūros dalykai, Mūsų|nedorąs veidmatiiavtina^l’menę į katalikiškus ąr yuls* .........
Jiįgauūa ger ištisus metus.akiems reikėju ^sakytis h^tįjų universitete & jų yeUetuvos^^

_j.-į,ji y. H

‘‘Elta” iš liepos 30 d. pra
neša štai ką: — “Lenkų žan
darai, stovį Palelių dvare. į 
pietų-rytus nuo Punsko, ne->| įtintas yra. Tam dabar įvy- 
itralinėj zonoj, atvyko apie 
3 valandą po pietų su dviem 
kulkosvydžiais ti sustoję ties 
giraite, prieinančia prie 
Svenciškių ir Trumpališkių 
kaimų, atidarė kulkosvydžių 
ugnį į kaimus. Žmonės dir
bo laukuose ir buvo užklup
ti visai' netikėtai. Nuo kili
kų jie slapstėsi duobėse. Gy-|Pg taiP P^moj taip ir antroj vie- 
VUliai, nemok® pasislėpti, toj p,;asUi- -rimtai-auHena-

* A z t o I 4‘OTrt loilrn 4-x ly

nukentėjo; buvo užmušta 
dvi karvi, keletas kiaulių, 
avių, ančių., Pašaudę gana 
ilgai iš kulkosvydžių, žan
darai įsiveržė į Svenciškių ti 
Vaičiuliškių kaimus, pačia
me neitialinės zonos vidury, 
ir į Trumpališkių kaimą ne- 
itralinėj zonoj, mūsų pusė
je. Betiksliai šaudydami į 
namus, keikdamiesi ti grą* 
siūdami, padarysią gyvento
jams taip, kad jįiems nerei
kėtų Lietuvos valdžios, žan
darai puolėsi pirmiausiai 
prie kaimų seniūnų, • reika
laudami , kad jie tuojau su
mokėtų kaimo mokesnius už 
trejus metus. Gavę atsaky
mą, kad gyventojai laiką Sa-

VALDŽIOSPATARĖJAS
DR.STEPUTAITIS.

Praėjusiame numeryje prane
šėm, kad valdžios patarėjas Dr.[ vyste vietinės L. D. L. D. kuopos, 

 

j
ro Petisnė; mūsų,krašto direkto-jtinis toks pusiau
rijos prezidentu pramintas ir pa

Steputaitis, Krašto Oberkoniisa-|Tuli žmoneliai sakė, kad pirmu- 
i “šventas”'pik

nikas Lindene, todėl reikią links
mintis ir triumfuoti kiek galint. 
Aš tą išgirdęs pradėjau dairytis 
po tą “stebėtiną” pikniką. — 0- 

|gi žiūriu, kad bedumią cigarus 
rukydamu du “kunigu” su atbu-

kus bus ir įdomu mūsų skaityto-
■&

jams patirti, kpkios jis kilties ir 
ką jis jo praeity pasidarbavęs. __ ________ ______

Dr. Vilius Steputaitis yra gimęs [kis • kalnieriais. Pasiklausinėjus 

 

29 Februario, mate 1868 Bokeliuo-( paaiškėjo, jog tai nezaležni kuni- 
se prie Įsrutės, kaipo sūnus dva
rininko Endrid Steputančio. Pir
mas mokslas buvo jam? teikiamas 
namuose, pirma tėvų, tada vieno 
OberfirŠterio šeimynoje* Jis ta-

ni duoda, kiti duris parodo, o ki
ti ir patys atneša. Jau kas ry
tas eina ‘ ‘ siūmekerio ’ ’ žydelio što- 
ran “mišias” laikyti. Sakąs, kad 
jis nemanąs Čia visuomet gyven
ti, bet tik suorganizuosiąs para
piją, pastatysiąs bažnyčią ir to
liau keliausiąs. /

Pačiame piknike linksmumo bu
vo užtektinai. Kaikurios moterė
lės buvo gerai samagonkos prisi
traukusios ir labai “linksmos” 
net iš tp, turbūt, ir apsiseilėju- 
sios. Lietuvis bambizas ir-gi bu- ■ 
vo liknsmas,. net visas Lindeno 
■moterėles iššokino.

Vietos lietuviai turėtij budriai 
saugotis ir nesiduoti išnaudoti 
prošepanų bambizui. Šiandien 
girdėjau, kad jau lietuvis bambi-' 
zas

gūžiai, (Mockaus tarnai) atvykę 
iš Chicagos ir norį čia sutverti 
“parapiją.” Vienas esąs proše- 
panas, o kitas lietuvis. Todėl tiek 
daug žemiško rojaus šalininkų ir 
prošepanų buvo suplaukę. Ste
bėtis reikia iš tokios vienybės tarp 

mas. Jam teko tame laike tik su | lietuvių bolševikų ir lenkų atską

 

ri kaimo vaikais bovjties. Ir tuomet [lūnij. Susitikęs. savo draugą K. 

 

taip kaip ir vėliau atsiėjo jam vi-Į M. , sužinojau, kad tie “kunigu- 
sokius' darbus atlikti, kurie prb įžiai” apsistoję lietuviškame salifi- 

 

auganciain jaunimui vžduodanii.|ne (hotely) ir jau šiandien “mi- 
Tokius jau darbus turėjo jis at
likti ir namon į atostogas parėjęs 
š Įsrutės gimnazijos, kurioj jis sa
vo mokšhis ėjo.

Iš pat jaunų dienų myįejo jisai 
knygas ir ne tik vien jas Skaitė, 
bet ir pats tūlas surašė. Dar mot 
kiniu būdamas parašė jis Įmygą: 
“Deutsches Reimleksikon,” ku- 
rių šimtai tūkstančių egzcmplio- Į renkąs nito nesusipratusių žmonių, 
rių . Reklatno Bibliotekos išleista Į pinigus. Liepė apsisaugoti ir sa'- 
tapė. Jo rašyti poemai įr rašiniai vo . pinigų apgavikams mokau- 
yra tilpę tūluose la/krašeiuose Irpifems gražiai kalbėti, neduoti. A- 
kituose ratuose. Ir Abituriento įpie lietuvį visai neminėjęs, turbūt! 

 

egzaminą atlikęs nepaliovė jis sa- j nežinojo. Čia lenkai yra persi- 
vo rBsliavos.. skyrę j vieni laikosi prie tikrosios
i Savo studijavimo laike apkelia-l Bažnyčios, kiti nnėjo prie neza- 
vo jiš toli pasaulį- MraliauČiu*|loŽninkų .
je, BeiHne’Geme feCMimIdS-l Bugpj. 22 d. jau A-mtt kalbu prasiėjo programas, mis 

' •" " ^iį»(sUM»u Me

išvažiavo atgal į Chicagą.
Skroblus.

šias” laikę štorely prie Wood avė. 
ir Edgar rd. kur žydelis šiušius 
taiso.- -
' Teko sužinoti, kad ir vietinės 
parapijoj kunigas (svetimtautis) 
per prinoksią persergėjęs žmones: 
sake, kad Čia yra atvykęs‘kokis 
lenkų “kunigas” kurs nėra jokiu 
kunigu (greičiau ministeris) ir

BRIGHTON, MASS.

Vaikų vakaras.

Rugpjūčio 28 d. čia buvo vaikų 
vasarinės mokyklos užbaigimo va
karas. IšaAksto buvo garsinta, 
kad tas vakaras Įnis įdomus, gra

užus. Na, ištiktųjų taip ir buvo. 
Susirinkusieji ne tik gėrėjosi pro
gramų, bet jiems taip patiko, kad 
nebūtie iš jų net klausė, kada.vėl 
galėsite surengti tokį puikų vaka
rų.

Žmonių prisirinko daug.ir visi 
BU nekantrumu lauke pradedant 
programų. Pirmiausiai vakaro ve
dėjas Š. KnėiŽys paaiškinu to va* 
karo tjksląT Nors trumpai, bet jis 
reikšmingai kalbėjo apie meilę ir 
branginimų savo prigimtosios kal
bos. Tuomet jis perstatė vietinį 
veikėją p. B. Ajaiiską, kuris 
trumpai kalbėjo apie lietuvių bė
gančius šiandieninius reikalus. Po 
kalbų prasiėjo programai kuris

»
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( Visą programą išpildė jaunuoliai 
mokiniai. Kadangi programas 

biivo Mį^ negaliu visko pami
nėti. Buvo gražių pamokinančių 
teatrėlių, eilių; gerai išlavintčs 
ma^os mergaitę Įfačdko daug -33c.t-

t
rOBINIO*8 t

Uja=ata
lius  ̂bet ir žmonių avis. Taip 

nepersenai Viliūšių Brazai
čio buvo sudraskytos 6 avys, 
Pakalniškių Genio 2, o Poš
kų šlekio 3 avys.

į ■ ■■ P „> * -
" valsčiuje Žinonės
neperdaiigiaiLSiai 'ąpsijvietę, 
tad dažnai būna suvadžioja- 
ini įvairių socialistų. Būtų 
labai pravartu, kad Gerbia
mieji Amerikiečiai, išėję iš 
tos apylinkės, parsiųstų 
mums knygų, kulias galima 
būtų lengvai išplaiintPkai- 
mo bakūžėse. Knygos gali
ma siųsti Jono arba Bro
niaus Paukščio adresu (Lūš
nos kaimas, Jankų valsčius, 
Šakių apskritis).

4'

kuriuose bus lavinama bū
rys pavasarininkų nuo 10-15 
asmenų. z Kursų tikslas pa- 
ruošti iŠ paties jaunimo tar
po tmkanių veikėjų, kurie, 
patys apsišvietę, lengviau 
galės platinti šviesų ir savo 
draugų bei pažįstamų tarpe.

* Jonas PcitfĮ£sty&

i

Kviečiame visus vietos, ir apy
linkės gerb. lietuvius-es atsilan- 
kyti JoV šių iškilmingų šokių. 
GrieŽš puiki muzika—L. K. Be
nas ir Lietuvių orkestrą, jžanga 

f kviečia Bė&gĮjąi.

ATHDL, MASS.
-Rugpjūčio 25 d., ŠV. Onos drau

gija ir bažnytinis chotas Surengė 
$&ilmmgą vakarienę. TikgJasfltos 
vakarienes buvo: pagerbti savo

^ienoje, Nors tas pakuras tiko 
vengti 28 dienoje, bet dėl kažku
rių priežasčių buvo ankščiau.

Choras; vedatnas vaarg. A. Baro
no, pasveikiųo su daina “Vardu
vių Dienoje.” * X •' 
- Mžkandžiaujaut kalbėjo sve
čias gerb. kun. Čaplikas. Buvo 
daugiau kalbų ir linkėjimų gerb. 
kun. Petraičiui.

Ąnt galo -kalbėjo gerb. kun. A. 
Petraitis. Jis dėkojo už dovaną 
ir prielankumą.

Laimingi Atholio žmonės turė
dami tokį dvasios vadą.

Ilgiausio gyvenimo!
E. Tamošiūnaitę,

■ 1 J'—-' ■■ f

^VOROESTERf MASS.

Spaudos Draugijos po šv. Povi
lo globa susirinkimas bus nedėlio
ję, 4‘ d. rugsėjo, 2 vai. po, pittfų 
bažnytinėj svetainėj. Tai-gi,/risi 
nariai ir narės malonėsite koskait- 
lingiausiai ailt šio susirinkimo At
silankyti ir savo draugus atsives
ti. Šis susirinkimas bus iš visų 
svarbiausis, nes jau bus sugrįžę 
mūsų delegatai iš Liet. Kat. 
Kongreso. Tai-gi mūsų kuopos 
nariai-ės. turės progą pirmiausiai' 
išgirsti naujų dalykų, nes mūsų, 
atstovai" išduos savo raportus ką 
girdėjo K Fed. seime. Todėl pa
sinaudokite proga.

V- Blavackas, rašt.
■’ '■■■*■* • .■   ——Į .^.1 I t I „■■■ >!■ i ji
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gružių', įvairių •šokių. Buvo ir 
daug kitokių pamarginimų^ "Prie 
programo surengimo daug pasi
darbavo p-le A, Ruduliniutė.

.. Vakaro vedėjui užsiminus apie 
našlaičius Lietuvoje, buvo rink
tos aukos Vaikelio Jėzaus D^aU; 
gijai, kuri užsiima našlaičių glo- gerb, kun, A. Petraitį jo vardo 
bojimu. Kiek surpkta neteko su- "
žinoti. ' z

, Reikia pasakytu kad šiuosmet 
Brightom’o vasarinė mokykla bu
vo geriausioj tvarkoj vedama, ge
rai vaikai mokinami. Vaikų mo
kyklon ląnkesi labai daug. Moky
tojai buvo moks. S. Knėižis, p-lės 
A. Ruduleniute ir A. Bueelevičiu- 
te. Nors vasarinė mokykla užši-

x baigė, bef girdėt kad vaikai vėl 
btis vakarais mokinami savo pri
gimtosios kalbps.

Buvęs.
gimtosios kalbps.

■' y
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GRANU RAPIDS, MICH.
LDS.. 9a Ją>, mėnesini^ susfrinkimas 

įvykfe pnnėdely, & d. rugsėjo, 7:3O vai. 
vakare, šv. Petro ir Fovylo paranljop 
svetainėje. Visi nattat muliŲtekite 
pribūti paskirtu laiku,.nes turini daug 
svarbią reikalą aptarti, -Taip-gT, at
siveskite ir naują narią.

' . ’ • . KvieCfti VnMp&a.
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RAGINE, WIS.
rfr- .r

' Pranešimas.
? Šiuomi pranešu visiems, kurie 

• esate.užsirašę L. L. Paskolęs bo
nus, Racme’o stotyje, dar 1920 m., 
įmokėdami tik dalį sumos ir įle- 
kurie įąu esate išvažiavę kitur ir 
raštiniiU<as jūsų adresij nebežino, 
tai kad jūsų įmokėti pinigai už 
bonus nežūtų, tai likusią dalį su
mos išrašę čekį ar monęy orderį 
stoties iždininko Klem. Urbšo var
du, prishiskite stoties raštininkui 
J. Kesminui 815 Park Avė.,, o mes 
prisiusime bonus. Jeigu šių metų 
bėgyje neužsimokėsite likusią da
lį, tai jūsų įmokėtieji pinigai bus 
priskaityti prie kitų valstybinių į- 
eigų ir negausite už juos jokių pa
liudymų.

J. Kesminas,
Jj. L. P. Stoties rast.

%

B

NVESTFIELD, MASS.
Iš mūs kolionijos mažai'žinu* 

čių tesimato “D-ke.” Lietuvių 
čia yl-a pusėtinas būrelis, ir jie 
puikiai sugyvena. Dabar čia kle
bonauja kun. J. Čaplikas/vienas 
iš geriausių veikėjų. Juomi visi 
džiaugiasi. Jam čia šią, vasarą be
sidarbuojant kiek piknikų su
rengta. Kitais metais tokio ju
dėjimo nebūdavo. Dabar prasidė
jo L. L. Paskulos vajus. Gerb.

> kun. J. Čaplikas, pirmutinis iš sa
kyklos tą paskelbė ir pats stojo 
darban su stoties valdybą (žino
ma, katalikų). Girdėjau darbi
ninkų šventėje stoties rengiama 
maskaradų šokiai. Prasidės 7 v. 

. vakare. Būsią ir dovanų. Tad 
būtų gerai, kad ir apylinkių lie
tuviai atsilankytų.

Negaliu užtylėti ir apie vietos 
laisvamanių korespondentą Daily- 
dę, kurs neiškenčia nešmeižęs vie
tos katalikų per savo šląmt.šus 
“San.”,ir “Vien.” Mat, jų jau 
toks amatas — ’šmeižk, meluok ir 
būsi veikėjas. Juo gabiau tą dar
bą atliksi, tuo didesnė garbė.

Darbai “eina” kaip ir kitur, čia 
yra II. B. Smitli dvi dirbtuvi, ku- 

-rios darbininkij prakaitą gerte 
geria. 1917 m. čia buvo streikais 
organizuodama unija. Kompani
ja matydama streiką pralaimė
sianti parsitraukė iš Bostono mi
liciją, bet ir tas nieko negelbėjo, 
darbininkai vis tiek susiorganiza
vo ir pirvertū kompaniją nusileis
ti. 1919 m. kompanija'vėl pasi
kėsino suardyti uniją, bet nepasi
sekė.^1 Bet š| pavasarį, bal. mėn. 
paleido darbininkus 15 dienų, bet 
tepradėjo po 2 mėnesių. Girdė
tis,z kad rūgs. 20 d. vėl paleisian
ti darbininkus 6 mėnesiams. Reiš
kia, per vasaros karščius, darbi
ninkai paliejo savo prakaitą, o 
žiemą lai sala be darbo. Ar čia 
nesityČiojimas iš darbininkų. Bet 
mes, darbininkai,, tą nedarbo lai
ką sunaudokime lavindamiesi ir 
organizuodaiaiesi, kad ateityje 
negalėtij mus išmesti skurdui kaip 
be dvasius sutvėrimus.

i Pinavijas.

KORESPONDENCIJOS Iš 
LIETUVOS,

>

.'•f

GrAIiLEVA (Kauno aps
krities). Atvykti s čionai 
Jprštam veikėjui kun. Va
laičiui, visos draugijos,, y- 
pač pavasarininkai, atkuto. 
Pav-kai, turėdami zsavo sa
lę, dažnai daro savo susirin
kimus, kuriuose jau patys 
nariai pasirodo su savo ga
bumais. Dabar čia yra ruo
šiami tokie jaunimo kursai,

: .BpiGHTON, MASS.
LTPJ. 122 kp. mėnesinis susirinkimas 

Įvyks pėtnyčįoj, 2 d. rugsėjo, 7:3O vai. 
vakare Lietuvią Svetainėje. Kviečia
me visus narius ateiti. Taip-gi atsi
veskite ir naują narią. i

- Kviečia Valdpba.. A . - -
t

UETROIT, MIOH.
LDS. 72«kuopos mėnesinis susirinki

mas Įvyks nedėlioj, 4 d. rugsėjo, tuo- 
j;t«s po pamaldų Sy. Jurjdp parapijos 
svetainėj. Visi ąarlai malonėkite pri
būti, nes turime daug svarbią* reika
lą . aptarti. Atsiveskite ir nautty na- 
rią.

F Jyba.

PASKUTINIS DIDEUAUSIAS IŠVAŽIAVIMAS
MASS. IR MAINE APSKRIČIO 

MOTERŲ SĄJUNGOS ’

JVYKS 4 DIENį RUGSĖJO (SEPTEMBEB)
ARBA SEKMADIENY PRIEŠ LABOR DAY,

ROMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS.
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kurie su sa-
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Čion žemiau matomi pirmutiniai Mąršalai-Generolai, Pulkininkai ir,Karininkai,
narsiais didvyriais karžygiais-doleįiais' stojo kovon. Da tik spėjom pasirodyt Lietuvos Bko- r* 

i — atidarydami net kelis sky
rius (departamentus), kurie (kūnyti gyveniman, jau aktyviai veikia. Per tuos skyrius, eidami są- , _«ra *• . - ... — _ ' '
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(RaSiau pasinaudodamas žk 

niomis, surinktomis pavij/siri- 
ninką kongrese ir daugiausiai 
spklausinėdamas iš vietqs gy- 
veutojų. Rūpinuosi paduoti 
kuoteisingiausias žinias/ Ko- 

■ respondentas.}

d

lūšnos, Valiusių 
POŠKŲ apylinkėje Į Šakių 
apskr.) šlama didžiulės gi
rios. Nors vokiečių kirviai 
ir gerękai praretino tąsias 
girias, tačiau • jose vistik 
liuesai slapstydavosi pabė
gėlių karo belaisvių kuope
lės; ypač Čia garsus buvo 
Lekėčių Adomaičio (Žiau- 
nelės) būrys. Patį Adomaitį 
vokiečiai su pasibiaurėįimu 
minėdavo, vadindami jį Lie^ 
tuvos Hiifdenburgu. Ir iš- 
tiesų jis nekartą buvo' pa
mokinęs'begalo. žiaurius vo
kiečių žandarus. Vieną kar
tą išnetyčių apsuptas girio: 
j e vokiečiais, kurie jo ieško
jo su pragarišku atsidėjimu 
su savo keliais draugais iš
vaikė didžiulį vokiečių būrį. 
Spėjama, kack tuos vokie
čius buvo užvedęs ant jo gi
rios sargas, kuris ir buvę 
neužilgo mirtimi nubaustas 
Adomaičio būrio. Bet ir pū
tį Adomaitį patiko nelaimė. 
Vokiečių šnipai susekė žmo
nių slepiamą Adomaitį ir 
užvedę didžiulį būrį karei
vių užpuolė beiniegąntį ant 
tvarto (Pažiegždrių k&ime). 
Įis narsiai besigindamas su
žeidė keletą vokiečių bet ir 
pats buvo sunkiai sužeistas 
ir paimtas į nelaisvę, kur 
bevežant į Naumiestį buvo 
visiškai nužudytas jo erzina-

- nnj kareivių... >

j

Baigiantis vasarai visi išvažiavimai turės 
nutrūkti, nes po Labor Day? vėl visi eisime'į sve- 

' taines ir Varysime rudens bei žiemos programus. 
Atsimindama tai, Moterų Sąjunga nori paga
minti visuomenei kuop^ikiausių paskutinį išva
žiavimą. Jis busi vairesnis už kitus jau buvusius 
išvažiavimus.. ,

Dainuos Montello ir kiti chorai.. Bus žais- - 
lų su laimėjimais; Atsiras apsčiai namie paga- - 
mintų valgių ir gėrymų'. *• . ■

Dalyvaus Montello katalikiškos draugi j os ir 
, kuopos. Kiekviena turės savo stalą. Dalyvaus 
ir kitų kolonijų organizacijos ir garsiausi dar
buotojai.; ■ • ‘ »-rgj

Kreipiamės į Gerbiamą Visuomenę, kad šį\ 
paskutini išvažiavimą skaitlingarparemtų, nes 
mūsų Moterų Sąjunga labai reikalinga ir verta 
visuomeniškos paramos.

ĮŽANGA BUS DYKAI.
Kviečia Rengėją KOMI&ĘTAS.

P. S. Jei tą dięną lytų, išvažiavimas įv^ks sekantį 
sekmadienį, t. y. ISb Rugsėjo.

Mp

Agentūra Uždėta 
1910 m. .

GRIGAS
■ B V ■ ■ |AI

TIESUOTAS 

AGENTAS VISŲ

GAUVINIįl
LINIJŲ

I*;

t

' MANCHESTER, N. H. 
Didžiausi šokiai.

. L. Ių Paskolos stotis repgia di
džiausius Šokius, sukatos vakare, 
rugsėjo 3 d., Baftcry salėj, 153 
Miinchcster St. Pradžia 7 vai va-

L ’kare.
v

' it

LŪŠNOS APYLINKIŲ 
GIRIOS.1 Dabai* tose girio- į i 
so atsirado vilkų, kurie uo- jį 
liai pradėjo, naikinti y netik d j 
silpnesnitmsiuB girios žvere- sį

į

ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamų, 
Antwėrpeną, Amburgų, Bremenu, Klaipėdų, 
KarąliauČių, Eitkūnus, ir Liepojų ant geriau
sių ir greičiausių laivų. Pasportitsišreikalau- 
ju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pini
gų siuntimas ir mainymas pagal dienjnį kimša. 
Išvdžiuojant į Lietuvą mainyti pinigus nepri
verčiame. Atvažiuo j ančius iš kitų miestų patin
ku ant stoties ir bagažius pristatau ant laivo.

Su. visomis informacijomis kreipkitės ypa- 
tiškai arba peri 1'aiškų'pas senų ir užtikrintų a- 

,*1 KDNHMISUS
Visuotiną užstikejimą* įgijau .teisingumu ir .man<) geru, 
patarnavimu, uzgapėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus,

k

k

VO 1

nominjaiiie Kovos lauke, o ja/įžymius žingsnius padaromo pirmyn
1" ' - - 1 . 
žinišlcai savo pareigas, mes atliekame sekančius darbus:

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON; '

P APDUOTAME LAIVAKORTĖS ANT VISŲ LINIJŲ Į -VISAS 
SAULIO ŠALIS, TAIP-GI IR LIETUVON;

-REAL ESTATE PARDUODAME NAMUS, LOTUS, KARMAS'; 

EINAME REJENTO -(NOTARY PUBLIC) PAREIGAS; 
PADAROME VISOKIUS DOKUMENTUS^PASPORTUS; 

ATITRAUKIAME GIMINES IŠ LIETUVOS;

LEIDŽIAME, LAIKRAŠTĮ “TĖVYNĖS BALSAS,” Jei kas iki RnffSljih 
(Sept.) 10 d. prisups savo antrašą, gaus,pirmą “Tėvynės Balso” numerį dy? 
kai. . . • ■ , ■ i

?*«... . . f

ATLIEKAME ĮVAIRIUS' SPAUDOS DARBUS. '
‘SKUBIAI RENGIAME IMPORTO, IR EXPO^RTO SKYRIŲ. t 

INDUSTRIJOS DEPARTAMENTAS IRGI JAU VEIKIA. Daroma apžvalga kur kokios dar
bo šakos būtų patogiau užvesti ir kad sėkmingiau darbą varyti pirmyn,' kūnyti (steigti) tokias dar
bo šakas, .kokių Lietuva-ir jos visuomenė labiausiai reikalauja. . ' ?

Nors tas viskas nelengva, atsiekti, Jiet Lietuvių Industrijos karininkai sako,, kad tas jų vis 
sai pėgandina, neš savo dolerius moką gerai kamandavot ir jie jų įsakymų klauso ir juos pildo > • 

* < Bet pažiūrėkime kiek žėdnas karininkas turi karo fronte pastatęs kariuomenės—dolerių.. Gi 
kuo toliau, tuo daugiau auga karininkų—akcijonierių (šėrininkų) skaičius, vis keliomis dešimtimis ‘ 
kasdien ir vis šu didesne kareivi ja — doleriais. ' \

Todėl iš anksto sakome, kad Lietuvos L’i norninė Karė laimėta. Tos karės pergalėtojai yra 
Lietuviai. y

I

t

X

<

A: B. Mūras - . . 
Pranas Zakarevičius 
Paūl P. Petrauskas 
Domininkas Antanaitis 
Jonas Petrauskas 
Juozas Martišius 
Leonas Vasaitis 
Vaclovas Virbalis 
Jonas Virbalis 
Petras Soroka 
John Soroka 
Jonas Janshara 
Genei rūta Grabuliene 
Vladislovas Saudargis 
Petronė Sahdargiene 
Antanas Vyšniauskas 
Stasys Jankūnas 
Jonas Kineis
Elzbieta Jankūnienė 
Marcelė Zakarevičienė 
Antanas Daimantavičius 
Amelija Franckienė 
Vladas Grigonis 
Andrius Melišauskas*

$10,000.00 
2,200.00 
1,200.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 

500 00 
500.00 
&00.00 
450,00 
400100 
300.00 
300.00 
300.00

. 200.00 
200.00 
150.00 
120.00 
100.00 
100.00 
100.00

\

L K

■» ’

norninė Karė laimėta. Tos karės pergalėtojai yra

PIRMIEJI* KARŽYGIAI:

Adolpas Zikas 
Marijona Mažonienė 
Antanas Skiras * 
Steponas Šatkus 
Antanas Plečkauskas 
.Antanas Kazlauskas 
Juozas Jankauskas 
Juozas Aleksa 
Vincas Kasela 
Jurgis Kazakevičius 
Morta Kazakevičienė 
Antanas Marčiulionis 
Kastantas Aminiejus 
Antanas Dabrovalskis 
Kazys Jurevičius 
Juozas Patskaūskas 
Alena Radzevičieriū 
Magdalena Trimirktūtė 
Jonas Daimantavičius 
Stanis Pokila 
Elzbieta Arlauskiuto 
Juozas T ‘asauskas 
Juozas 1 
Antanai 
Juozas

izalivičius 
Valeeky 
iaciuta

100.00
100.00
100.00
100.00

Aob.o° 
•’ 100.

100 Vincas Pranokus
100.G-,
100.00
100.00
100.00 
’ 60.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

, 50.00
50.00
50.00
'50.00
SO'.OO
•60.00

7

t

«

Jokūbas Valutis. 
Jonas Bartašiunaą - 
Jokūbas Zniuidną 
Anelė Neverda^kienė 
Antanas Daukšys 
Marijona Daukšienė

Juozapas Kriksiunas 
.Andrius Vinciauskas 
Jurgis Žvirblis 
Adele DaimantaviČiutė 
Alena Diiimantavi^iute
Edvardas Pąimantavičius 
Vincentas Daimantavičius 
Jurgis Daimantavičius 
Antanas Rakauskas 
Juozas Alonis 
Juozas Daimantavičius 
Antanas Gaurilius 
Augustas Viėius 
Kazimieras NeverdaUskas 
Barbora Sacivicienė * 
Juozas Į)argis

5 , *

%

kariuomenė—ŠAULIAI” veikia, 
z • .

Lietuvių Visuomenė-r-nei vienas ne. įsitikime nuo siti Tėvynės-pareigų',

t

MM
10.00
10.00 
•MM 
MM 
MM

'$24,760.00A

Ji savo skaitlingu.^

Visi jungkimejįavo

Bet reikia nepamiršti, kad ii* slap 
mu ir narsumu gal būt aktyviau veikia.

- * - ' — - - ,-RF .
spėkas po Lietuvių Industrijos Vėliava; dėkimės prie čion paskelbto kariiiinkų būrio, nes Lietu
vos Ekonominė Laisvė šaukia mus visus prie to bendro darbų. ■’

Darban užkinkykime visas savo dvasios ir kūnb jėgas drai ■> su narsiais karžygiais —/dole
riais ir drąsiai stoję žengkime garbingon pergalėm ■ -

VYRAI! PAJUDINKIME ŽEMĘ! ,
Leiskime savo dolerius darban; nelaikykime jų uždarę kur nors, bet dėkim į LIETUVIŲ/ 

INDUSTRIJOS BENDROVES ŠERUS, o tuomet jie dirbs mūsų^ir mūsų Tėvynės naudai.

UETUVIŲ INDUSTRIJOS
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1 VIETOS ŽINIOS 
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PARAPIJOS btrSIRIN-
- ■' . 'RIMAS.
Rugp. 3(9 d. šv. Peilio įo- 

bažnytinėj svetainėj įvyko 
šv. Petro parapijos masinis 
ausuinkimaSj .Ątidarius sn- 
sirinkiirlų M. Žioba išdavė 
platų raportą apie atgautą
ją ant 7-tos gatvės nuosavy
bę; Paaiškino,jos istoriją, 
į y. kaip ji pateko svetim- 
•.taučių rahkosna ir kaip da
bar ji tapo atgauta. Susi
rinkusieji su tuo atgavimu 
beveik vienbalsiai sutiko’ ir 
reiškė pasitenkinimą tokiu 
M. Žiobęs darbu, nes jo ini
ciatyva tas tapo atlikta.

Kadangi atgaunant Šią 
nuosavybę reikėjo; ir jos sko- 
]as pasiimti, ’ltūrių iš viso 
yra $6.000 sunkeliais šim- 
tais, tai nutarta, beveik 

t vienbalsiai, kad prigulintie- 
ji prie parapijos ir galintie
ji mokėtų po $3.00 į metus. 
Tito viskuo rūpintis nutarta 
sutverti'bažnyčios skolų ma
žinimo draugiją. %

Taip-gi nutarta uždėti 
niųkesčius draugijoms nau
dojančioms pobažnytinę sve
tainę.
'Baigiant susirink i Mą pa- 

‘rapijonys pradėjo nešti pi
nigus dek viršminėto tikslo. 
M. Žioba pirmutinis paklojo 
25 dol. neskaitant triūso ir 
pastangų kurias padėjo at-. 

įgaunant tą vietą. Rodos I\ 
Kiburys ir-gi tiek pat pa
klojo. Po kiek kiti dėjo — 

"neteko sužinoti. Ūpas bu
vo pakilus.

■J

kosi apleistas, nes jie persiskyrė 
ir'tuomet likosi paimtas, miesto 
globon, kur iki žibi išbuvo.’ Da
bar j’rą Kuosas ir norėtą-sužino
ti apie savo tėvus. ? *

Apie jo buveinę galima sužino
ti “ Darbininke. ”

■ *

SVEČIAI BOSTONE.
“Darbininko*! redakcijoje 

silaiike kun, P., Juškaitiš, „ Cam- 
bridgio lietuvių' parapijos klebo
nas, nesenai sugrįžęs iš Lietuvos. 
Papasakojo datig indomią dalyką 
is kelionės. Ypatingai džiuginan
čios žinios apie Lietuvos jaunuo
menę, kaip nmltslus einančią, 
taip namii} esančią. Taip-pat lan
kės TeVas Alfonsas, Jis apleidžia 
Cambridgio parapiją h važiuoja 
su misijomis į vakarus^ Bus 
Brooklyno seimuose.

i

t

i

&P-

SUSIRINKIMAS.
Moterų Sąjungos Trokn Komi

sijos susirinkimas bus penktadie
nį, ,rugs. 2 d., 8 vai. vakare, baž
nytinėje svetainėje. t Visi norin
tieji važiuoti fokais į Naujosios 
Anglijos Moterų Sąjungos pikni
ką, Montello, Mass., 4 d. rugsėjo 
mėnesio, tikietus galite gauti iki 
tai dienai. Vėliau neims pardavi
nėjami. Trobai išeis į pikniką tūlo
jau po pirmą mišią.

Komisijos narė.

BARŠČIAI GREIT APSISTOSIĄ
Praėjus] antradieni Bostone bu

žo karščiausia diena šiais’metais/ 
Termometras buvo pakilęs iki 92 
•aipsrihj- Keturi žmonės krito ntio 
mulės ir nuvežti i ligoiibutį. Be? 
:o vienas žmogus krito nuo saulės 
Laivrence, Mass.

Pa ra pi jonas.

M IŠ KRIAUČIŲ STREIKO.
Bostono siuvėjai kasdien eina 

.vis artyn prie pabaigos kovos— 
streiko. Pereitą savaitę prie pa
šalpos (benefito) buvo tik keli de- 
sėtkai žmonių. Neužilgo nebeliks 
Aei vieno. Dabar galime drąsiai 
pasakyti, kad mūsų -streikas lai- 

-mėtas ir mes šiandien drūtesni nei 
pernai, dėlto, kad sulaužėm savo 
priešo frontą. Šiandien mes esa
me pergalėtojais tų, kurie per il- 

. gus laikus rengėsi ant mūsų už
pulti. Dabar jie tapo sumušti amt 
visados. Mūsų broliams mūjis- 

” taras daugiau ištvermės ir kan
trybės laukti iki paskutinė šapa 
pabaigs derybas^ar neužilgo visi 
Nusitaikys.' Su likusiais fabrikan- 

; tais derybos eina slapta, ir gal ku- 
. Ają dieną visi susitaikis sykiu.
ų

*

VIENUOLIKA BERNIU
KŲ SUIMTA STOVINĖ

TUME PAKAMPIAIS.
Po daug skundų, kuriuos 

Dudley St. Stoties policija 
-•auna del išdy kine j ančių 
vaikų ant gatvekąmpių, po- 
' leistai.suėmė vienuoliką ant 
kampo' Blue Hill Avė ii* 
Juliau St. Roxbury ir su
areštavo už .peržengimą mie
sto įstatymų. Policija sako, 

’r :—'

Spaudos- Komisija:
A. Juodgudis, 
J. M. Peldžius.

IŠVAŽIAVO.
Rugpjūčio 29 d. išvažiavo i ka

talikiškų’ organizacijų seimus 
‘Brooklyn, N. Y. “Darbininko” 
redaktorius Pr. Gudas, “Darb.” 

. j|ministratorius A. F. Kneižys. L.
D. S. Centro raštinės darbininkė 

nBl. Kohanskiutė, L. D. S. centro 
' ižd. J. Glinecki's, įdėt. Prekybos 
*-B-vės prezidentas J. Romasnas su 

4 žmona ir Bostono šv. Petro par.. 
vargonininkas M. Karbauskas su 
žmona.

/

jog tai tik pirmieji žings
niai kad apvalyti miestu nuo 
valkatų:. Būsią/ ir daugiau 
panašių areštų.

.........L I. Į I"

*

‘Vanderhilt po 80^metii sa
vo aniKiatĮš dar pridėjo 
sžlvo turtų $100.000.000. 
Thierš, ^rancijos veikėjas į- 
steigė; Frakcijos TespnMšą 
it stojo pirmu jos preziden
tu .būdamas 73 mėtų am
žiaus. Gladsj-one ketvirtu 
kartu tapo .Mglijos premje
ru būdamas 83 metų am
žiaus. Sir Walter ’Seott bū- 
damas 55'metų amžiaus tu
rėjo $600.000 skolos, bet sa^ 
vo pastangomis; ir -talentu li- 
teratįniame darbe išmokėjo 
skolas ir kartų iugijo garbę 
nemaraus rašytojo.

Į I 11, |W., I -,-rĮt - - „-*,-‘■->■■1

";'iiia~rl.ll.Wu-—VrvrTva ~ r ~5n ■

1 Boną j^etininkatns tinkamiau- 
aUs vardat —- dv&tiot vergaL

PARSIDUODA HENDEY~AU- 
TOMOBBDI, 5 apynių. 1919 w 
geram padėjime. Parsiduoda la
bai pigiai. Kam reikalinga kreip- 
Rites lino adresų: Kontrim, 361. 
Broadvay. Tel. S, Boston 605.

. REIKALINGI AGENT AI UŽ- fKASINĖTI “DAKBINIKK/r” I ADOUH TRANKUSHeli Phoner Poplar 7545 m'
ė.

TeL Bo. Ao«toa

DR. J. C. LANDŽIUS (artMovs)
■■■A įlBlEirviM 

(tams IR
Gydo aštrlMlr chroniškaiIlgas 

vyrqr moterų ir vaiką, JEgaamt- 
Inuoja kraują, spjaudalu*, šlapo- < 

mt ir tt savo laborątorljoj. Su
telkia patarimus iahJkala kltur ty- 
veoantletot Adresą#:

' 506Broadwa.Yj 
i’ South Boston, Ma^š. 

Į Kampas G St/ir Bthaįvray
ii------ -------- ----- .. —

\ 16 Mrr^ South Bostomi ■" |

DR. H. S. STONE' toj Specialistas I 
399a W. BROADWAY

• Valandos t Nucį 9 r. iki 7 v. rak, I

■*————-——-^——71B ; TIKRAS LIETUVIS I 
m Jono ir. G R A B O R I^ĮT. S I

DE-STl# VALDYBOS ADRNBAi. JJ ' 1023Mr. Vhrno^ ST. ■
./ a ' J| ' PHILADEDPMIA, PA. I

PIRM. — taPŽioba, . . '
539 E. 7-th fit» Sa I ----- r—------ -

vice-pirm. —- pį ' I Reikalingas Kunigas klebonau-***' k ^etuvižkoje patąpijbje, kre^tis 

WOt, £0% Hus. šėtonu antaSu^Kim. J.

— Kf W Pąrth«wtffy Monk’
< Y*ie gt, i8o«W Oaaada.

KARTTnRTTm NtUdilUmUL n t -..V-.,.. -
10 Vinfleld St, So. Bolton, M&m, nEtvif IMPOC UOTCDV^

MARŠALKA ~ Steponai Navickai. I ntlhALIllbUO mUltlUO 
• DM* laiko Mftukbmur feur - / * 4? ♦ \ \ AnedetdiM tai; po pietą Balnyrinajto patyrimus daryme gm
gvętototj. Į minių čevĄ’yką. Taip-gi mergai-

rtes‘imo'18 iki 35 m. kurios nori 
^1 mokintis tą darbą. Ątsišatikit šiito

Iį adresu: Hood Rubber Company, 
jį Į Watertowiį, Mass;

įlsVARBUS PRANEŠIMAS.
m South Bostono ir apielinkes lie- 
•m tuviams pranešame, kad Lietnyjij 
jį Mašinistij ir Mechanikij Korp., 
jį 687 E. 5-th St., South Boston pra- 
}M sidecla vakarinė .mokykla, arba 
jH mašinistų vakariniai kursai. Pra- 
ji I aidės 6 d. rugsėjo 1921 m. 7-tą vai. 
j H vakare ir tęsis visą žiemą po tris 
j H vakarus į savaitę: panedėliais, ų- 

r IH tavninkais ir kefvergais. ■
|| Tai-gi gerbiamieji ir brangūs 

j H lietuviai, daug ir mūsą jau yra 
H apsipratusių jų su mašinistų ir me- 
ji Uhanikų amatu o'kiek mūsų bro- 

___________________________ __________________________________1 lių dar visiškai nežino apie - tą 
IfNlTFn ęTATFę ! !MFę________________ amatą nieko, tai-gi dabar yra ge-
UlilILU OlnlLu LIlvLu \ riausia proga tą atsiekti arba ką

Generališkf agpntai del CENTRALINfiS ir RYTINES EUROPOS I nors išmokti. Tai-gi broliai Lietu- 

v e5m^'n. via* nebūtų ką daug aiškint, visi
IŠ NEVT YORK tiesia-i i BREBdEN—■DANZIG - mI • -• 4. 1 j '-- 1 -i. ■ j «

Laivai plaukia pLIEPOJŲ per Danzig’ą. Tiesus peršimamymas f . , , . v , x •
nuo laivo ant laivo. 7 . ’ • >ai .labai mažai eina, bet-gi.mes

PRINCES MOTOIKA .................. Rugsėjo 15, Spalio 22 ir gruodžio* 10 hors nedidelius darbo ordelius
POTOMAC ................,................... Rugsėjo 22, Lapkričio 5 ir Gruodžio 24 gauname, bet-gi tikimės mokinius
]-IlTI>SON ............... ........................................Spalio 15 ir Gruodžio n?n.nnSrlinH nrn d lavinimo 5inIŠ NEW YQRK#0 i CHERBOURG—BREMEN. užganėdinu prasiiaymme šio
GEORGE WASHINGTON .....“........... '....^ugs. 3, Spalio,4 Ir Lapkr. 8 amato. Tai-gi kviečiame nonn-
AMERICA^..................................................... ..^Rugsė# 28 ir Lapkričio 20 čius atsilankyti paskirtu laiku.
Atsišaukit į 99 Statė gt., Boston, Mass. arba pas vietos agentus. Į pasiliekame su didele pagarba, 

'Lietuvių Mašinistų ir Mecha-
I - nikų Korporacijos

B Komitetas.

AOTOMOBIUSANT 
yARDAvnro;

Labai pigiai parsiduodLį "Overlahd 
automobilis delei t> pasažierfų. Kaina 
$500. Kum reikalinga, atslšauklt filuo 
adresu:

FRANKįKABALINSKAS,
17 Romsey . Dorchester, Mass, 

Tel., Columbla 8819-J.

Didžiausi, Greičiausi Pasauly 
Laivai, šaunus Apsėjimas 

Su’ Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 

• Ar netoli Jo.
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
PER DANZIG’Ą.

SAKONlA—RUGSĖJO 17
iii.ki.
$125.00 
$135.00

Per Cherbourg Seuthampton 
Liverpool ir Glasgow '

AQUITANIA ...............
CAMERONIA*.............
f'ARONIA ...................
SCYTHIA (naujas) . 
EMPRESS OF INDIA

II. Kl.
UAMBURG..........$l<00
DANZIG .............$200100

Taksų $5.00.

.. .Rugpj. 23 

...Rugpj. 27 

...Rugpj. 27 

... Rugsėjo 3 

. . .Rugsėjo 7

Skausmus*ir gėlimus nutildo
į.

PAIN-EXPELLER
V*izbaženkU8 nžreg. S. V. P*t. Oflie.

■ ifc r ' 

DRAUGAS REIKAtEj '

. a.; i

. • i

t

F

DRAUGIJŲ ATYDAI!
VpVel*av^» Kokardų, visokių Ženklelių, GuzikuSių, Ant- 

Avll. M v U. V v spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogą ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STROPAS CO., > 90-92 Ferry St. Newarkt N. J.

METINIS BALIUS

PRAKALBOS
RENGIA ŠV. VINCENTO VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGIJA 

z
Brighton, Mass.

MINĖTI PRANEŠIMAI ĮVYKS’ .

' « APLANKĖ GIMINES.
Šiomis dienomis apsilankė pas 

šiivo gimines Stanislovas Gumba- 
kis, sūnus Vincento ir Mortos 
Glimbakių, kurs 17 metų atgal Ii-

J

/

PARSIDUODA STORAS.
TIK UŽ PENKIS ŠIMTUS 

DOLERIŲ.
Lietuviais apgyvento j vietoj. Tu- 
ri būt parduoda greitai, Dėlei 
platesniu žinių kreipkitės pas 

FELIX A. ZALECKAS,
27 Doris St., Dorchester, Mass.

Tel. Dorchester 5483-W.

PRAKALBOS prasidės 2 valandą. Kalbės nese
nai sugrįžęs iš Lietuvos “Darbininko” Redaktorius P. 
GUDAS ir DAKTARAS LANDŽIUS.

TEATRAS prasidės 3-čią valandą. Cambridge’iaus 
artistai los “MEILĖS PASLAPTYBĖS.”

ŠOKIAI prasidės po teatrui. Grieš Lietuviškas Be
nas lietuviškus jr angliškus šakius, kurie trauksis iki 11 
valandai. ■ 1 ,

Bus ir y bufetas surengtas. Galėsite gauti visokių 
gėrimų. Tai-gi broliai lietuviai ir lietuvaitės, meldžia
me atsilankyti, nes‘•būsit visi užganėdinti.

.... . Kviečia VALDYBA.

V v
/< t z

TIESIOG TARPE NEW YORKO-HAMBURGO- |gį|
Trumpas susisiekimas su visom dalim Europos. S'
S. S. “MOUNT OLINTON” naujas) rūgs......... 1. d. Igl

Laivai IS New Yorko išplaukia nuo Rį
pier No. 86,' North RIver—gale West 46-fli Street. 
Specialiai tiesiogini traukiniai laukia Cushaven su Įk*|| 
prityrusiais lietuvių perkalbėtojais. 275 svarai brigą- n 
žiaus leidžiama veltui iki rubežiaus. 1811

į Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom ant visą, šią laivų. Spe- [B 
ciallai valgymui, rukymut ir sėdėjimui kambariai Ir fea 

į Visi- pasivaikščiojimui deniai skiriami tLktal trečios la 
__ J"Yrah&pasnžrerrąms. . ’ Ic?” 

WITH Užsiregistravimui vietos rašykite j bile agentą arba WITH
S

TIK PER 10 DIENU
' I

KALIFORNIJOS VYNUOGĖS i

’* “Geriausios ant Murkdo” 'i
VYNUOGĖS—Geriausios didelės ir saldžios vynuogės,_ 30 i

svarų į Skrynią (bos) už skrynia...................................... .$4.50 i
MUSKATALY VYNUOGĖS—Pridc of California 30 svarų !

į skrynią (bos), už skrynią ............. $5.00 J
MAMMOTH RIEŠUTAI—Minkšti lukštai, geriausi ant 

marketo, 10išvarų į skrynią (bos), už skrynią..............$3.50 ,
ROZINKOS—Saldžios, besėklės rozinkos, 30 svarų .skrynia 1 

(bo3j),p& skrynią . ?..... ;.r....... A.^.. A..-.».. .$5.50 § 
MesfgaYantuojamė virš minėtus produktus kad jie yra ge

riausi ir bus prisiunčiama geriausiam- padėjime.
Vynuoges, prisiųsim-espresu, visi .kiti daiktai yra siunčia-- 

mi fi’eight, bet jeigu prašoma siųsti kitaip, bris galinta.
Kad aprūpinus mūsij kostumerius, mes prisiąsim .su kiekvie

nu užsakymu 100 svarų . ,
CUKRAUS—-Pure Granulated, 100 svarą maišą    ............. $4.98

Pripildyk šitą kuponą ir siųsk su savo užsakymu.

CALIFORNIA GRAPE AND ORANGE CO.
607 Congress Bldg. Detroit, Mich.

Enclosed find money order for $........... for Which send me
..................... pdunds WINE GRAPES .....................

...................pounds MUSKATALY GRAPES..................$ 
............^...pounds WALNUTS s. $ 
.. ........pounds.RAĮSINS  .................... $

................pounds SUGAR.................................... ......$

‘Name..............................................................................City ...
Statė .............................. Street or Bos Noi......

*

dr.paulj.jakmauhI 
(JalrimvBu*) I 

609 EAST BBQAWAX I 
Į tTELEPHONE 508. Į

TeL So. Boiton 270 
DR. JOHN MicDONNEIl, M. D. 
Galima (r 1MwįWta^
Octibo Valandos;

Rytais ik 0 vaL
. Pa pietą Į Iki 8 Vai

« Vakarai* nuo Š Ud 0 
536 BxoadWay, S. Boston
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Rjogibtruotas Notaras

. LIETUVOS ATSTOVYBĖJ *

F.J.KAUNAUSKAS
'ADVOKATAS

414 Bboadway, S. Bostoii, Mari. 
Tel. S. B. 441. 

Gyvenimo Vieta:
135 Rowe St., Auburndale, Maso,

- ................ .. ........—,

DR. F. MATULAITIS-
GXPQ. VięoKUB Lwaji 

PsmumA4 Arrtrius.
Valandos: l-~8 ir 7—8 P, Ha 

.17 MUftury^StTeet, 
iVORC^TEH, MASS, iii—

TeL, So. Boston 828,

- ‘CKaiparavičiusJ 
Laikinai rfifc į» Mq,‘

425Ęm>adwat, So. BosiOią

Nuo
* jsso-e ir «

Ofisas uždarytas subatos va
karais ir nedgllomls. ,., ____

t

t

I DR. K UrĖUY t

Pirmos Klesos. Dantistas I
469 B’way, So. Boston; Mass. II 

(prie Dorchester St. I

x

Tiesi kelionė į LIETUVĄ
PERPILIAVĄ

(Karaliaučiaus prieplauka)
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 

šiuoini linksiąa mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant musų 
pasažieriai, o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti Stačiai į Piliau. 

Lietuviai, važiuojanti į. Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Koridorą) 
ir 'privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų nereikia.

\ Susinėsimas su Piliava tai yra nauja šaka musų reguliariško susi
nėsimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del Lietuvių tai trumpas 
ir parankus kelias namon dasigauti.

DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
S. S. LITUANlA ....Rūgs. 7S. S. ESTONIA.........Spalio 5
S. S. LATVIA.............. Rūgs. 21S. S. POLONIA......... Spalio 12

Taip-gi naujas tiesioginis keliąs tarpe
‘ LIEPOJAUS—DANZIGO-HALIFAN, Kanada .

Fisi laibai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams. 
Kreipkitės prie musų agentą jūsų mieste.

---------------------________ / ___________ ______ _____ _—-t,-------

j TIESI KELIONĖ LIETUVON,SiS.“““1
Laivakortės Į Pillavų pas Karaliaučių... .$135,00.

Į. I Klaipėda p^r Hamburgu $107.20, o i Liepojų...................      .$145.00
Keturi laivai išpalukia kas savaite. War tnx $5.00

BAGAŽAI EINA SYKIU DOVANAI. - PASAI $10,00
Pinigai siunčiami per bankas ir telegramų žemiausiu kursu.

Keleiviai pasitinkami imt dypų, aprūpinami jų .bagažai ir apmokėjimas 
“IncOine Tax,” gera nakvyne ir palydėjimas ant laivų. Rašydami prl- 

■ Sėkite 2 centų štampų.

53 Hudson AVenue,

r

*

p; MIKOLAINIO AGENTŪRA,
Brooklyn, New 'York.

X I

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOB VAC- 
DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Versecką^
41 Gatės St., So, Boston, Mauk 

vige-pirm. — Juozas Bltokaa,
307 E. 9-th St., So, Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Ant. Mociejunaą
450 E. 7th St, Šo. Boston, Mass.? 

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

KASIĖRIUS —• Andriejus ZaUeckaš,
807 E. 9-th St., So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Antanas Gruodis,
159 Bowen St, So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mfinę- 
ainius susirinkimus kas* pirma nedėl- 
dieni kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washlngton St,'Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naują ba
rių su savim atsiveskit prie musą d»> 
jos prirašyti.

Posmertinės moka $200.00. Palelp* 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimo.

SERGANTIEMS VYRAMS IR MOTERIMS.*
Ar tu sergi chroniška, nerviška* ar 

kokia supainiota liga? Ar nepavar
gai savo pinigus beeikvodamas svei
katos beieškant. Užeik pas maną, aB 
galėsiu pagelbėti. Visokią rodą ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per dange-. 
lį metą patyręs ir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas ir visokias supainiotas Il
gas. Aš duodu Elektros gydyklą kuri 
palengvina visus skaudėjimus, išgelbė
ti daugybe vyrų ir moterų nuo pavo
jingų operacijų. .

Jeigu turi kokią chronišką, nerviš
ką, kraujo, inkstų arba taip kokią li
gą, Ieškok pagelbos tuojau; Atmink: 
AtldėliojiniAs daug nelaimią atneša. 
Eik pas tą kuris yra specialistas ir 
daug patyręs gydytojas,

* Ofiso vaL 9 ryte iki S1 vak. 
NedSliomsi lO ryte iki 2 p. p.
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