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« lavimo let 
buvo ant j 
t i reikėjo: 
ja Tale M

Plaukia

v ’
gito2.8(1 lit4 

kumpis 3.50—3.30 lit., rfM 
3.00—3.50 lt, sviestas 2*3 
lit, sūris L8(to2.05 11^0 
tos 0.50 lit,, svarui. Ricbll 
0.50—0.1)0, svogūnai L5$jS 
gėgelm, obuolial ligi 3.501 
litrui, agrastai ligi L50 liį| 
muogčs S lit Gyvulių, gis 
buvo maža, 33

t ' A®

Rambyno šventes atgatig 
Iš Rambyno parvažiavo j n 
pūdų būrelis • Lietuvių Lm 
Vienybes Diyjos narių, bud 
Klaipėdos archeologijos njS 
įsteigtos dr-jos nariai nulį! 
į Šilutę pas d-rų Šcbeu ajl 
reti krašto arelieologinių^j 
surinktų retenybių, Draugai 
važiavo būrelto Amerikfe| 
tuvių** p.p. Norkus, Sekys, J 
yimnkas, Ripkevičius to3 
kurie su klaipėdiškiais jgv^ 
vo į Falangų švęsti Jonini^ 

(“Lietoj”)
. ' 1 *

• n

KAUKAS.

■ UžsUaię prekyho, aj

•B OKOTTOTOB jJETUVM

: Vilnius, 27-VI. Betgi su* 
atprato. Iš Varšuvos atėjęs pa
rėdymas sulaikyti lietuvių bk 
tebgefftb< varymų iš • Vilniaus 
kraštm Tuo būdu jau palieka
mas Vilniuje ; Laikinojo Vil
niaus Lietuvių Komiteto pirmi
ninkas d-ras D. Alseika su žmo
na ir tur būt bus palikta p* O. 
Žebrausįaitėfc

-* Mokesčiai. Vilniaus gy
ventojams šiomis, dienomis jau 
siuntinėjama pakvietimai mo
kėti butų ir turto ■mokesčius* 

kad būtų mokesčiai jau prade-
. r -_ _ . t. - •’ 

tai turto mokes^ai ’be jokios 
tvarkos uždėti: sugalvojo val
dininkas ir parašė* Lieka tik
tai neaišku, kuriam galui tada 
buvo reikalauta gavo laiku de
klaracijų, jeigu.jų davinių vL 
sai neatsižiūrima. O kad taip 
yra, tai liudija visa eilė atsiti
kimų, su kuriais mums teko su
sipažinti, ■ z.

BtERIKONAL

^Amerikonai lai-' 
fese žaismėse irk- 
I^b. Lenktynes 
ia upės. Irkluo’’ 
■t metrų. Laime- 
lįfcfteto studentai 
fconteste laimėjo 

to« merginų, 
pim laimėjo ame- 
mik
k.f jL..,,, _,, . . -' ‘

,.□<„,u. ,..r- - - r ■, ■„ ...„„r,,, ,   - ,

KBIKALAV JA VI8ISKO 
PASIDAVIMO.

Rto Pe Jeneiro, Brazilijos 
valdžia paskelbę kad Sao Pau
to maištininkai atsiuntę savo 
atstovų su pasiūlymu daryti 
taikų, bet federalės kariuome
nės divizijos vadas, kuris veda 
atakų prieš maištininkus, pa
siūlymų atmetęs.
’ . . t

Kitas * valdžios pranešimas 
sako, kad karines operacijos 
prieš Sao- Paulo maištininkus 
einančios sėkmingai. Iš visa 
ko matyt, sako pranešimas, 
M miStinfakaii deda "££££
tme savo^egas. bettųjėgųne- u,.b * 5 J ’

* • j— X h«.u utini. iiiuK.,?avitu jau pruac-

_ 00 da įeiti į šiokių tokių tvarkų,

<1 - ?

DERYBOS PRASIDĖJO.

Seredoje lieposl6d.Londo- 
ne užsienio reikalų ministeri
jos ofise atsidarė alijantų kon
ferencija, Ši konferencija be 
galo svarbi ir .yra vilties, kad. 
ji padarys galų Europos netik
rai padėčiai. Toje konfereneL 
joje būsiu galutinai, susitarta 
dpl Vokietijos reparacijų.

Konfereneijo jvyriaiisiais de
legataisyra Anglijos premje
ras MeDonald’as ir Francijos 
premjeras Hęrriot’as. Ameri
ką neoficialiai atstovaus amba
sadorius Londone Krank B. 
Kellog. Dalyvauja dar Baigi- 
ja toltųlija;— *

Amerikomj nuomone yra ta, 
kad konferencija tiek nekris* 

t klek ji laikysis išdirbto ameri- 
, kone Davės pieno.

"^BDLšEVIKAIATSnMĄ
: AUKSĄ.

Ryga, Latvija/^z Per pašto 
rosiąs tris dienūs sovietų pto 
kybos delegacija išėm|* 1,200,- 

dolerių —*bevMk"Visus sa
vo pinigus, * kurie buvo JepOzv 
fuoti latvių bankuose. ? 1;

‘ Rygos.barikai' toanoy Itdd tie
pinigaipervManii i bolševikų!. r.; 1 vi * 1 'LL, idimt.būdupadaį

kooperatoriai turėjo 66-tų me
tinį kongresų. : ‘ ’

v^^ijo^souiJAA J 
, . LtSTAf ' • .

■ ’.L-L
Berlin. — Vokieti jos soči ja- 

listų partija mokesčius luokan- 
eiif narių turi 1,260,000, iš jų 
130,000 moterų. Laikraščių to 
ril69.' . ,

KALTINAKASIERIŲ. ‘ 
; Lo;VeilrMass. v-Oldtomeli 
NaĖtnal Banko kasikius - J. 
llany Boardman apkaltintas 
pfelįnne' $15(1,000. Iš tų pi
nigų i-ačiai tekę $25,000. -
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KIEK BUVO STK

WMhingtom — Darbo Be- 
partmentaą liejam 12 C torėjo 
47 streikų, pavestų išrišimui 
sutaikymo komisijai. tYra dar 
10 ginčų darbininkų ir kompa
nijų, kur iki streiką dar neda- 
ėjo. Streiko Jaukų užima ma
šinistai, kepurninkai Ir 'skry- 
belninkau •* °

PAGERĖJO DARBAI.

Hartford, Ct. -— Bockville’j 
audiminės buvo užsidar vie
nuolikai dienų, .bet (dabar jau 
vėl prasidėjo darbai. Kompa
nija gavo neniažai užsakymų.

' i i li.ijT to'lį.'!!-'. ...... «v _

DAUGIAU MAŽINU* 
JPERKĄ.

' .Washihgton.—Vokietija vis 
daugiau .perka . ^imerikos pra* 
moninių maŠinį,^?t921 nu.Vo-- 
kietijąbuvo 31 šalis daugiausia 
pirkusijn^ai?» |922 m. jau ji 
buvo 254a, o pernai ji buvo 
23>čia. PerntoVokietija Anto 
rike* maš&ųpirfeu^į?^^f

ANGUjoB KOOPfcRA-
TYVAL . i - to. 

»■__ . .‘ 'k to .

<

TKi *'

OctTlivLlSy IUQ
** iv» _ -nf.__w. . ^* t!?.

ninkains, kad išimtieji' etų pi
nigai buvo dūplikuori Beritoe 
ir Kopenhagoj, kur sovieto 
depozitai siekia daugiau kaip 
10,000,000 dolerių. '

Per pastaruosius dvejus me- 
'. tus sovietij delegacija Rygojuž 

visus ■pirkinius mokėjo Ameri
kosdoleriais. Tų dolerių Mas- 

: kyos valstybės bankas^urenka 
iš žmonių, kuriems jų giminės 
Amerikoj atsiunčia, ypač Iš žy
dų. Vien tik per '^ygos kam 

• kus gyvenantieji Amerikoj žy
dai parsiunčia saviškiams Ito 
sijoj apie milijonų dolerhį kas 
mėnėsis,* . ,* 1

w
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P.P. DAUŽVAEŠB, 
baigęs advokato mostas 
Georgetown universitete, 
shington, D. C. Dabar jis ,
L D. K; S. Centro setmataP 
ir “Darbininko” redakcijom - 
narys. ? ." ‘

•-
■
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JAU LONDONE. jf 

.London. — Suv. Valstijų Iž
do Departmento sekretorius’ ? 
kfejlon jmi Lojudpne. : $akė at
vykęs Europon .fe jokio ofieL 
jalid reikalo.

BURTININKŲ unija.

ties burtininkai, magikai, pra
našai ir panašių ajnatų žmonė^. 
nutarė jstėigti imijų'r Tų1 da- 
to, kad apsigyti nuo* policijos 
“neteisėtij^ųsikišim^

[UVlMAIvKASYKLOSE.

i

i;

t

>

| i RUVr.
r Washtogton.—Gegužio 
mcsyifa $nį mėto kokiose žuvo 
131 žmoguj; Per įirinuosito 
penkis šįų metų menesius ka* 
sviriose žuvo. 1,132 (žmogu? ' ‘

1

SKELBĖJŲKONGRESAS.

Woiribley, Anglija, — šitame 
'mieste, kur dabar yra pasauli
nė paroda, atsidarė pasaulinė 
.skelbėjų konferencija. IS visų 
pasauliojtraštų yra delegatų, 
bet iš Suv. Valstijų daugiausia. 
Amerikonams pagerbti prieš 
sesijų atidarymų sugrota Star- 
Spangled Banner. Po to Ang
lijos sosto įpėdinis, Valijos 
princas atidarė sesijas. Prin
cas buvo sutiktas su didžiausiu 
triukšmu. Princas ivMminė, 
kad toje konferenoįjpje -.ųŽsi^ 
megs .amžini draugingumo ry-‘ 
šiai.r Kalbėjo Amerikos hmba- 
sadoriuš Kellog. Jis užsiminė 
apie busiančių alijantų konfe
rencijų. Jis sakė, kad toji kon* 
ferencija išris didžiausius Bu* 
ropos ekonominius klausinius.

ATVYKSAMERIKON.
London.-—Rugpj. 23 d. Ang

lijos sosto įpėdinis, Valijos 
princas atplauks į New Y orkų 
Plauks laivu

i
A

Beręngaria,

.K.

DIDŽIAUSI PREKYBOS 
CENTRAI.

Šldpping 
Board paskelbė, kurie miestai 
pereitais metais dųugiausia. 
perleido prekių ^naminėj irtež- 
sieninėj prekyboj. Pirmų vie
tų, kaip lengva nuspėti užima 
New York. štai miestai ir po 
driek tonų prekių jie perieido1 
1923 m.:

Neri York 
■ Los Angeles 
.Baltimore...
New Orleųns 
Philadelphia 
San Francisco to* v 
Boston •«.... ,
Buffalo .
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Į|j0WL — Šios val- 
ĮBrbininkai varo- 
risima unijų, Da- 
pikli agitacija.

b»BUSU0S. -

[A* M Leningrado 
Įhę laivas atgabe

ni di- 
nys nuo 1914. 

smulkiems krau- 
ir <125.000.

M

džkusias lq 
Jie išpardud 
tnyninkamj 
■ ***1 ■ s įl

Jf

*”

6be JrimĘdf

ilgam* jiemsišteks.
federales kariuomenės pozicija 
esanti; daug geresnė ir ji visur 
.imfeti wMa'.'

*

t -

^tePernai vidn- 
~už valandų 

buvo 137 ores. Amatninkams 
buvo mokama 167 oros valam 
rioj? paprastiems darbininkams 
137 orasį moterims * 
Dabar algos 2 < nuok 
negu pernai. * <

■ - -'■ - i ■ ■'
- • _ ■ - • t

86 *oros. 
didesnės,

J1
*

»
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KOMFISKUOJA
■ SANDELIUS.

‘ Santos, Brazilija. Federa^ 
les jėgos, gurios laiko apsupu 
Sao Paulo miestų iŠ pietų p m 
sės ^yra susikoncentravusios 
ties Xlto de Serra/20 mylių į 
jįmriga nuoSotooe..Kariumne - 
nė konfiskuoja maisto, drapa
nų ir vaistų-sandėlius ir siun
čia juos j$ao Paulo 4ems,;kur 
pasiliko ištikimi federalei vai-, 
džiajr ~ .. . f •. ?,.

fr-' » • '' .............. I

tooMmSTAliilKO ĘB

- . ’ . NIEKO. •
’ ’ *-=' v - j

• te> ui Vcto -> -į ’ ’ V

Chicago. — Farmer - Labor 
“partijos,” kurių koriiunistai 
buvo įsteigę St. Paulo konven- 
eijoj, nebeliko. Ta ‘fpartija” 
komunistams sprogo kai muilo 
feifelžto ?J: J 
. Tai jau antra? ^partija,” ku
rių komunistai buvo “užkaria
vę” ir kuri po “užkariavimo” 
tuojau jiems išnyko,.
? Bt Pade įsteigtoji partija 
susmuko todelį kad ta ne-ko- 
munistų grupe, kur buvo prie 
jos prisidėjus, dabar vėl su ja 
atsisveikino. “ Partijoj4 s beli
ko tik pačių komunistų saūja- 
leto r ’ .p ^'?-p* ?.

Williani Maboney? St Paulo 
konvencijos viee^pirmininkas ir 
Mirmesotps fanner-labor parti
jos pirmininkas, taipjau naeto 
nalės farmer-labor . partijos 
vykdomojo komiteto narys, 
bendrai šit kitais komiteto, ria< 
riais pareikalavo, kad tos kon
vencijos nominuotieji kandida
tai:. Dunean McDonald pre
zidento vietai, ir Wm. Bouck— 
vlce-prezidėnto vįetaL ištrauk
tų savo kandidatūras, užleisda
mi vietų1 La Follethii. p

Praeita pelnyčių Workers’ 
partijos žmonių kuopelėj susi
rinkus Impęrial Hali salej, 240!) 
North Halsted, Cliicagoj, ap- 
svarsČius vargus bedas, nuta
rė vis tik nėpnsidučti ir staty
ti savo partijos kandidatus* 
Nutarė ir padarė. Jlę nomina
vo savo lyderi William 
Fosterį kandidate prezidento 
vietai? o nevyorldetį Ben Git- 
lowų kandidatu vice-pmiden- 
tui.

c*
<-

ZĮ

--MaiAi in Mėliu, Birželio gegužės men, siekė -44$ 
M- (L Ptofieriįos Jų 24,242^00 &&
ritaitlingos, žjnonhj buvo pikio!? ęksporfoi ir 2(WfifW> & 
gatvėj Procėaijose dalyvavę 
ir lietuviai. , Tik dabai keista, 
kad kai kurios lenkų proęėri-j 
jos nešiojo vėliavas su didžiu
liais atolihis. Nieko žmogus ne- 
suprąstuihėii kas čia yra bepy 
dra tarp maldod ir... lenkų arę^, 
lio, jeigu įbpažmtm Vilmauk 
bndekų*

t to^iatobja.; L M, Vilniaus ‘ild bhželio 1 d, -išvežta 
Tysknpąš MatWevĮemsri04,d80f100 litų įąmį o įv| 
šiemet vizituoja Ašmenos de- užT3,ii6ĄO0 Jit.f tuo tarpoj 
kanatų* . Iš Vilniaus išvažiayoi .fo. pat laikė 1023 rm ek 
birželio 20 d. Vyskupas sutra- roa k*
įanas K. MicfelkevMius viri- 
tųoij Vilkaviškio apskritį Gur
dino krašte, ,

. — Nauji kunigai. Birželio 
14: d. tarp kitų įšventinta du 
lietuviu feiįusto šie
met Vilniaus seminarijų; kito 
Budreekas ir kun, Afišmto 

— Vii suėmė* Policija su
ėmė “Lietuvos Kelio’* Nri 21 
ūž p^ Silvos straipsnį: uAn.trie- 
ji Kryžiuočiai.* 
labai blogai afpatokojįi šio nų* 
merio turinį. Atrodo lyg 
^Dziem Wd?rlaukta, kadto£ 
Sekminių jv^usuždvaudimus- 
lietuviai bus dėkingi’..'.

'•* Mokinių vakaras. Birže
lio 15 “d? įvyko VMaus liete- 
vių mokintų vakaras.

IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO
■ - - -^-..<1 .i'.,-'

to Didelis turgus, Klaipė
dos birželio 21 <L turgus sųry- 
sy su motino miigę išėjo labai 
didelis. ' Sviesto, kiaušinių, 
mėsos buvo daugiausia iš Did. 
Lietuvos privežto Iš krašto 
prigabenta begalės pirmųjų 
žalesų ir daržovių, k. a, salotų, 
ropių, ridikėlių, svogūnų, to 
matų įr kt begalės naminių ir 
laikinių geltų, net pirmųjų uo
gų, agrastų fei miško žemuo
gių. Kainos kiek atpigusios: 
mėsa'0.30 .iki LIG Kt. svarui, ja Karaliaučius 
kumpis ir petys 1.3O—L4O lif.4 Maskva, 
aviena 0^0—0.90 litn dešra minučių,
toto

1

4

s*’

ka eksportui ir 20,076,'8Wn 
importui ^ 'Tuo timįn ėks^į 
praneša MBorių 4,165,400ij 
g J?er ptonuorius penkių .ig 
mėli, ,iųW prekybinis balaį 
taip p# tori aktyvaus į^įĮ 
džio it tuo skiriasi: nuo. ; j 
praeitų, metų prekybos bil 
su> Nuo 1924 m, sausto-į

■ -r

■ IEALE1DO 39 KALINIUS.i ' i *-■

Kopenhagei^— Daiųja nese
nai minėja kcttįstituoijos pri
ėmimo754as sukaktuves. : So
či jalistinė to krašto valdžia 
prie tos progos paleido 39 kali
nius. • Kaikurię jų buvo užda
ryti iM gyvos galvos- - Premie- 
ras prie tos_progos barė puria- 
mente opoaiejjos pertijas, kam 
jos stato savo reikalavtouiš ir 
■neleidžia valdyti tmp; .kaip 
cijalistai nori. . ■ ’ ' '

* - -': -rr •* - - -1
. soVt į PMnm.

t

.rieke 49,067,lit., impoj 
jp y—59,917.00 lit. |

Nuskendę Ketrirtadim^ 
VL, apie 12 vai. Aukštojė l 
nemunėje Karo mokyklofl 
mandos kareįviuų (ne karil 
kui) Barzduičiiti Stasiui l| 
maudant su itais kareivį 
Nemuno, palei žydų kajfl 
staiga pasirodė per bm 
kraujas ir jis, pradėjo rid 
taikdamas pagelbės. N®| 
rito pastangų išgelbėti,' jipN 
skendo. k - J

, * nG

Kar. Barzdaitis Stasy® jifl 
iš Mažeikių apskrities, 
Vtdsčiaus, . Paparčių -felį 
Lavonas iki šiol neatrasta® 

L ‘ ' * ^*3
Skęsta. Prieito savaitei 

„sirmmdydainos Nemune h 
Panemune) nuskendo dvi v 
gaitės: Slankėvičaite ir Mff 
riiaite. .

Birželio 2Į tL Nenųmc&l 
skendo inokinp VirtšlšH 
Lavonas nesurastas.

Wtatlienį paskendo 3 f 
meno. Sekmadienį viti 
AenduoUs gelžMų 
ninkas atrastas prie Mani 
koto y ■ . ■’;3

Rusų orlaivis Vytauto m 
Otadienį, birželio 21 d, 
lyne3 Vytauto kalne nftflĮI 
Rusu orlaivis, kuris MMH 

‘ -kmm

’ NELAIMES ŽIBALO 
KASYKLOSE.

.,___ .*
? Kalifornijos valstijoj/pemal 
žibalo gamyboj Žuvo 62- žmo-? 
gn. ~ ‘ ’ /- z - ( • >, fc . .. •

Į NORĖJO NUMAŽINTI . 
AL&AS. to

Chicago. — Žydų.kepyklose 
savininkai norėjo nukirsti, dar-^ 
bininkaius. algas po $6 savaitė
je.' Darbininkai išėjo streikan. 
Po keturių savaičių . streiko 
darbininkai buvo priimti seno* 
mis išlygomis. ?

KIEKAMERlto 

BERAŠČIŲ. ,

New Yort. — Nailonai Ėdu- 
catiou lAssto’torėjo- paskyrusi 
komisijų ištirti beraščių skai
čių Šito Valstijose. Bušeke, 
kad jų yra 4^333,111. vIr jie .vb 
si turi balsaynnų teisę? Tiek 
balsuotojų 'gali nulemti prezi
dento išrinkimų .'

i

t,

r

«

-*S

27,615,44S
11,495,456

S, 341,435
8,290,350

.7,870,339
. 6,740,421 
. į,604,190
3,33. „361

SūSSKt DAUG NABKO-
. ,.’ . . - TIK#. . '•■

■Akron, Gido. — Valdžia su. kad nepavyksią susitaikinti, 
sekfi narkotikų už apie $150,- Dėl tos priežasties preiiiieras

*

*:

»

ABEJOJA. '
; - ’ I

/Rymas* ‘-“Italijosvyriausy
be ir visuomenė vi^ai mažai te
tiki Į geras alijantų konferen
cijos pasekmes. * Nurodo; kad 
osns toks nuomonių skirtumas.

«

I *

Kairo, Egiptas, m Egipto 
pretnieras Zaghlul Paša, kurs 
kų-tik rengės traukiniu išva- 
žiuoti į Akksandrijų, geležin
kelio stoty buvo šoviniu iš Re
volverio sužeistas į dešinę ran
kų Puolikas’buvo tuo jai su-, 
gautas. Jis yra jaunai M juo
stų vaikinas, vardu Abd-el-Cha- 
dlr, studentas., Kadhngj Zag- 
blul Baša yra žmonių labai my
limas ir gerbiamas, tai minia, 
sugavus šovikų, baisiai jį su
mušė i? norėjo čia pat jam ga
lų daryti. Dobeijai pavyko jis 
išplėšti iš 'minios rankų ir pa
bėgti* Premjeras, kurs yra se
nas, 7T, metų* mažiaus žmogus, 
nugabenta ligoninėn.

3 '

*

ŽUVO <00 CIVILIŲ.

Bumioa Akrai, Argentina:— 
Žinios iš Santos, skelbia, kad j- 
vykusiame ntftžy su Šao Paulo 
sukilėliam "buvę užmušta apie 
4M MyiHų imonių. *

000. Prie to suareštavo du vy-l Miwdlim pats nevyko konfe-/ Maištininkaiįsteigę .pt°-

*

w Cį1

ru ir vienų moterį*
J v

.F

ey MiustinuMtM _ 
retreijon, o paskyrė dėlegaeijftvizorin, 80 Paulo.
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MSTUtUi
Nuo liepos 12 d. “Draugas 

pradėjo dėti straipsnius apie
Amerikos kultūros klausimų. 
Tndotnus Amerikos lietuviams 
dalykus imlomiai išdėstomas.

..$4.50

..$5.50

..teūO

Lietuvoje
f. (Tęsinys) \ a x
f 4, ^aąįnifn&t ęrg&iižaci- per kovo ir balandom men. pa- 

labiausia gaminimo, , per- didėjo- 
iijioiir kredito l

* t r *■■i - <»• $ •- ' - '■ z ■
Štai žinios i

X

•r

S

; ; •
r \
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, t’
s-X Vartotojų iį gammių b-vių .. 

Žeiriis “Ūkio Sr-jų <.....>.. 
Pieno perdirbimo b-vhj ... .V. 
LM smulkaus Javclito bankų 
VoMmųįsijmlit fęreSt b-kiį 
Žydų |kjed.įbmilių - i . 
Akeinitj -m pajmin b-vių 
Savitarpio kred. tir-jų 

A-krinių bankų 4, i. 
Barinių namų <..... 
Bankinių kontorų ., 
PiMųjų b-vių ....... 
PJrigų keitimo b-vių 
Svetimšaliu ben-vių..
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Pastarieji rinkimai Fkirojpąy J!0^ 
parmlė, kad viršų ėmė radika- 
liškesnieji elementai. Taip la
biausia aprireiške Anglijoj, 
Franci joj ir Danijoj. 6į rude
nį prezidento rinkimuose Ame-' 
rikli parodys, kur yra pakry
pus. Respublikonų ir detna- 
kratų kandūlatai yra konserva- 
tyvar, La Follette yni radika
lų kandidatas. Išrodo, kati A- 
nierikos radikalai pusėtinai a- 
pie jį susigrupavo. Soči jai irių 
partija nestatė savo audidato. 
o sutarė remti La Follette’ų. 
Net kounmiriai norėjo jj remti, 
tik jis juosius be pasigailėjimo 
pasmerks. Tų darė dėlto, kad 
jis jų nekenčia, o antra jų rė
mimas būtų jam tik pakenkęs.

įtarime gorhfa paroikšHj 
kad mūsų ištarti žodžiai pra 
•į1** norite
riaųte M||i vėjais, bet pa-

tertišk  ̂fr^ngųlaiškų. 

pilnai pritaria mūsų minčiai' 
tvirtai pisilada nepailsta
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tą. Žiūrėkite kad Tamstų kuo-1 
pa neaurilauktiy apsileidėlių Į 
medaltaa, kad Tamstų kuopos! 
Bariai neteptų suspenduoti bei] 
iSbraukti) ir, kad jie paskui 
nesukeltų triukšmo prieš Tams- 
taa Tat dėkit visų pastangų J 
pasirodykite smarkiausiais vi
soje organizacijoje.

Tat prie darbo visi! Kovo
kime už savo teises11 ir pildyki
me savo pareigas.
• Pradėkime nūn savęs ir Į 
baigkime centru. i

P. P. Daužvardis, 
' ■ SekiY

friiloftl 
MMMiMrd* be pro

tokolų skaitymo te nutarimų 
užrašymai.. -, j

---- ■ - _-.7MLlŽl __ S^hB*
drafamu rife- kariauti už kooperacijos i
te». Užimdami teildybose vie- jro
tas. ne tik kad poly* aevefcia, 
o ir nerifittdte Oelkti trukdo ___i__ _
darbų h-laikų gaišina. UMM 
ateityje kuopa turėtų apsižiū
rėti, kad netomdroa į valdybas 
vėjavaikių, korte pavėjui noaj 
taiko. Papftfai priešingam vė
jui, jie bmmmu- tad ku ant jų 
ubage it ^tikrųjų t

ktt. V«Hdk 
yra Hoeialė 

mokykla, o ae privatinė‘kuo- 
kteė.’ * Organiiacija yra -nafta* 
privatinių reikalų kištmius, aPfiflt 
bešališka* Veikimas ir visapu
siškas vrikimū nuKtutynias. 
Organų mokrieiviai taip ja« tetai kta 
leidžia ne tiktai sau pasiskai
tyti, bet ir vbrtFotoenei. ■

“Kas yra bfcgiauria, kad 
pftK riius yhi. išriditeęa paikas 
paprotys: bijot pasakyti rieaųj 
PaKkydamas tiesų gali ‘įžeis
ti’ponui ar panelei jausmus- __ _ — L’ __ - • .

— darbininkų šviesų ir ImeiŲ- 
iw bftvie pMeritana. Mes

_ .,(n»x on

TIKIETAI
LATAKAM ir
KONVENTAM
ANTOALVIAI, 
UŽKVIETIMAI
BAR CHEKIAI ir it

Su visais spaudos darbai*

Kapitalistų laikraštis:-®te' 
tatml of fkmrmeroe, apibu
dindamas La Fottette’ų, rašo, 
kad jis kritikoje esąs galingas^ 
bet konsfonktyvės minties ne- 
>jadtwlųs,

Suv* Valstijų valstybinis 
sėkteferiųs lįughes išvyko En- 
itojai. T1» fatpnm prasideJ^a'įųs^iįį - tfįo nevei- 
div alijuntu konferencija tikslų < •-* **-1 — -
kad- galutiriar baigti reparacijų 
klausimų. Be abejones sekre
torius ifagben, nors oficialiai 
konforencijoj nedalyvaus, bet 
jis bus arti konferencijos ir už 
kulisų jįs pareikš Amerikos nu
sistatymų. ; f

visuomet kreipkite paa 
mus o gausite geriausi pa- 
tarnavimą.

f. * 1 į. A4 •_ . ■

ir iMgtaiM *»• 4*btemkil- 
ka «ag> toiiML Viay pantoiae

KMfmAdH* dM*M yri 
Ww*HB JT fiWnH*(7*. 

tik Ana pMĮMaat Mantai* trikia 
tanai imMteaHrjtai litaiĮįB, Ka
tei astaatataMMtahb MMm aamo-

ztatetaMtatatat datatatao, latakytt

■ IčtataMdMai tata*®|dų» rean- 
ti kooperacijų ir ištikimai pil
dyti L. I>. K. ‘3. konriiauciją 
(jų kiekvienas narys privalo 
gerai suprarii). Gi tų padaras 
jau reikriauti savo
teisių protekcijos—centro^budr 
rumoi gyvumo; jo darbo- prb* 
duktyringumo*ir visapusio pa
klusnumo -r- gero tarnaviniDį.

^Mitras it ..skatina 
"kiekvientp wrį *jfcad§ti,i sai^o 
pridorystes su piriniiGjtt punk> 
tu -4 narte itaMta/-' * MM 
Šis dėsnys1 yra’ * orgarizanijoBi 
retežio pirmąja grandimi. Kaip 
tik sustoji1 mokėjęs'organizam- 
yon savo duoklefej tai tuoj ir iš-, 
sMteitid < M'te.rorganizacijom 
nariųskaičhuas, -nežiūrint-risų 
tetų priralteųciŠfaMyiMi.? Še-^ 
to Šs pUBktasyix.tampiriai«įi- 
rištas.Bu eentrm įJĮs eeųirųiaih 
sunkina ir nubiedrina:'centras 
siuntinėja nariui laikraštį. vel
tui net/per* tris*mėnesiua, raši
nėja laiškus, eikvoja laikų —

- d daro, išlaidas orgaaižarijai./Jn 
vis dėl org&rizari jos narių nfe^ 
išpjldymosavo j^iderysčių,.

? idant viskas jšritų aikštėn, 
idant organizacijos įstatai bųV. 
tų piJtori, jos tetas ’tdupo- 
mas, nariai kristalizuojami, 

afrinriničio m^uo- 
sio pradesime sMbti laikrašty
je Vardus visų suspenduotų ir 
š^a0tų«arių.

Iki te laike da poro savaičių. 
Visi užrinkusieji turite progų 
isgesyti saio skolas ir išsigėl- 
bėti nuo negeistino skelbimo, 
mūsų bereikalingo varginimu 
organizacijai skriaudos dary
mo ir uDarbininko’’ šfljmmi- 
mo. Tų galite padaryti užsi
mokėdami'kuopos raštininkui 
ir pareikalaudami, kad jis tuo- 
jaus Tamstų duokles pasiųstų 
ėentran, arba praneštų kad 
Tamsta esi užsimokėjęs. Gi jei
gu dėl kektee priežasties nega
lėtum te padaryti, būtų kokia 
nelaime, nebūtų kuopos rasti* 
įlinko, arba butų labai apsilei
dęs, ar kitoks koks atsitikimas 
pakeiktų mokėti nurodytu ke
liu, tai tuomet duok žinių 
mmns, o mes riengrimės daryti 
kuogeriausiai.

$g klaurimas turi Tupėti yi- 
siems: pirmiausia pačiam na
riui, paskui kuopai ir kuopos 
valdybai ir pat viršūnei cent- ♦ *trui.

Tntgi nariam* jau primi
niau, dabar primenu ir kuo- 

f peteu Juk kuopa yra prižiū
rėtoja ir saugote ja savo narių 
tebtų ir priderysčįų. . Ji yra 
taTptadnkė terpe tro ir nn-| 
rių. Jeigu ji tearptateauja 
gmri. tai ji —*-» Vi
rina ir ©entin

toAIHMB

“DAMBBnMKAS'1

_ MIK lliifT
Kadagį nžgęsft verpstai^,. ] Qep«*a Wkąa ^rkt f«-

■jaunoa MttaSa getaSse RS *“““*• P»tae ir p«da- 
Knomet įraifeit, sparnai! ,{Ffiw »tnbę w fcrmj arte «t- 
Bart/karte ramjię snteikaię. |™unjme atabos ,n fanns m» 

, i ( / Įterftiriai patarnausime. Kteip-
0Hkansmwžk<B?s'i»e^isi--pt®»rieB>fis ypatutai ar^ 

Mintis,kapuos nžmigdta. [per laižtam. ■
Nte,: yilttis vaisate: pasJcnH- A8gH0f J, F. V*tW^ ’ 

» Perins. 201
•. ’ ‘ 

jau negrįš $ kdyos... f  ---------- ■ ■

Suvargusių,dvasių te temdo į 
pasaulis varguos yisaįlęs.t Į

! ’1 •. * ■ ■ ‘ I

Ak, jap.čįų,. kaįp.raisto; yėjak Į

Paskyrė Augščiausias Teisėja? Į 
ŽuffpdįW&ęįįs. ; ;i J '[. J t 

Ir atiniiięš/tų ilgesių šalį j. I 
Kame tie lavonai išbalę 1 •; į. 
Oloje lanktis.4 W tverti, te- |i 
7 j . j? į i r.-, 1 * -^> : " » į
ŠįScoį įlstį įį Tranai atsalę. Į 
*!i;

Mari
"'■ # * i , i '
■-Ui , « ■ -J-

, . : _v. ,. 
Įš nmeįųte^ vargo ašarėlių , [ 
ak esį impinta> . *1.,
ąnt senų, baltų rankenų 
gražiai nžauginte^. *

Ir dabar^dar jos sieloje ~ 
aiškiai ’^ris^dBti,‘ : /. 
jos tylų bateų kiekvienoje 
valandėlėj girdžm.
'4 -. »' •' . ■ /• ■

Ir kada gi mylyinoji 
aš tave priiniršiu?
Ir kada, kad&^įrąngioji 
g$K5li kiriMfimuf.' ’

,. . _
Juk-taiifctBčiiotynėlė - 
sdspninriu 
ksdadeis sunki 
svetimame jau krašte.

■ . ' = -z
A

Juk varguose tavo vardų 
as ištamu Ofc karštai 
ir už šventų tavo darbų 
pedėkuosiu širdingai.

Tai per amžius būki nuraminta 
visasielaagavoj *
ries juk darbo tau paskirto 
Dievas reikalųvo.

1 i

i

Į teini«tsd patarnaukime. Kteip-

(
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“Įttlffl DAKTARIŠKA
KNYGA”

’ - , , 1 
e ’ .• 1 I ' i t '>

■ ’v ' 7 t

Vyrai, Bifteryg a» merginos, ar no
rite Žinoti kodėl jnsų plaukai slėn
ia? . Perskaitykite* «lt$ ktiyg4 tada 
įinoslte. Be? abejo bartoji visokias 
pląi^iį gyduoles, bet plaukai slenka 
ir gana, 0 gal viski nuslinko kimi ne 
WnWinlfei: W ttrffel storus
Ir dailius plaukus, iknaikinit plals- 
kanešF sulaikyti slinkimą. Ir Hžan- 
glntl storus Ir dailius plaukus net 
int visiU mipllkūslots galvoj o gal 
norite Žinoti apie kitokias liftus. Bu- 
dainas aptiekorlum man pasisekė i&. 
rogtl tikrai auginimui plaukų 
duoles, Ir fiu i«gelb& daktarę išlei
dau dideliofermo daktarlSkę kny- 
gi}, su SU reCeptai& gyduolės sutai
sys kiekvienas geresnis aptlekorto, 
pagal receptu knygoje. I’laukų au
ginimui gyduoles randasi aptlekoee 
Ir yra varidjww gydymui įvairių 
Ilgę betmel vienam nesĮsekS lld žios 
dienos iSrasti kad tai yra geriausios 
Ir vieninteles gyduolei auginimui 
plaukam. Knygos Jmlna $i.00. No- 
rddamas knygų gauti' prislysk laiš
ke vienį, doleri su mvo adresu ir pa
minėk kokiam lalkraSty matei šitų 
pabkelMinų. Adresuok taip :K.

t- O, Box Otegoa City, Pa.

Ąjeko, jrę 
bk^ų e girk aeužrit&rBavus’ 
įriek tHcuorį pragaištin- 

; lįarif almiaja narius 
ItiorgimįiĮ' fef Oiofcių aarių, 

 

kurie ruri, losi kas prieš juo© 
ant kelių klupčiotų, yį& daug. 
Tie valdybų Bariai, nęri, kad 
jų viri klausytų ir be jų palie
pimo niekas negali būt daromm 
.Jau bttve.atshiktea©,. kad ne- 
priėmue kurk4 nario nea|į»1- 
veto jnešiino% įia įsižeMBU ir 

‘pradegta jritas^rius atkalbi-

>'

Dejavimąi'npm Aineriko® be- 
tūrių neveikimų^ apati jų, atši- 
pimų išnyko. Vasarinis veiki
mas eina geriau; negu kitais 
įnoris. IHkhf. tiįSėtH kad tu-. 
Atmini ųtSjns salese po senovei 
ttžvirs veikimas ir apsnūdimo 
gadyne litis praėjus. ;

v -

; Chieagos <ėNaujienosi’f pa
duoda kaip pažangiuoju pažan
gieji studentai. ‘ Jie. turi 'savo 
ąrganižiicijų -ir ^‘Naujienos’7, 
tiems inpksieirianis yra orga
nu. Trimi matyti yra tas aj>. 
rileidimas, kad pasirodę, *f kad 
mūsų studentams reikia žemai- 
tiško-rimbo?*' '

“Liepos 5 d., Rayniond 
Ghapely buvo šaukiamas LĮgt, 
Muksi. Susiv. Am. 2 kuopos sū- 
sirinkimas./- Pirmininko buvo 'r _ 
prašyta kęrėspondeneijų.fidg&’J 
fore,, kad išsiuntinėtų atviru
tes nariams, bet toji neišpildė

7

H*

J^ttbJTfefc^ovįų iš vIsu^ąJĮ }

Ida mums laukti iš naujai be- ; 
sitvėyfcųičių-ptelio «perdiybimo 
bendrovių su pieninėmis.z Li
gi gegužės mėn, Lietuvoje jie- 
gjstruota bendrovės pieninių 34 
(žiūr. aukščiau 4 N). Jos vi
sos rūpinsis įkurti pienines. 
Kiek žinaii, veikia ar kuriasi 
stos pieninės: R a d v i I i š- 
kyj^ (jauveikia)’^ Kieta* 
v e (baigia pieninės didelį re
montui ; K1 a u su e i u o s e 
'(Biržų ap^S HI—9 d. Tiškevi
čiaus karčiamoje);. L y g ti
ni u o s e'(Šiaulių ap.; įsteigta 
baland. mėn.', Lygumų dvaro 
steigiama garinė pieninė, iš- 
nuomuoti trobesiai); , V a š - 
k u o s e sū skyrių Grušiuose 
(nupirkti įrankiai); K i bu
ri u o se (Biržų); Kalva- 
n i joje (pradžia) > Si n tau- 
t u o s ,e (Šakių apskr.; jst. 
IJI-—9 d.; nupirkta pieninei 

• namai,„ Įtaisyta tedaimė) į 
ųž v i r g ž d a iv i ū o*s e (M- 

kių apskr. nupirkta mūro šen' 
namai, statoma); ir 1.1. Tai 
mūsų nauji Lietuvos ekonomu- ■ 
nio gyvenimo reiškiniai, ypač 
žemės ūkyje. Lietuvos Žemės 
Ūkių' Koperatyvų lytinga nu* 
sistačius šiemet Įsteigti kelioli 
kų pi eiliniui. Taip pat ir Ūki
ninkų’Sųjunga. Daugelyje vie* 
tų dabar agronomai tik aiški- 
na pieninių reikšmę.

Prie progos neiškenčiu ne-' 
priminęs, leaip pieninių daly- 
kai yra Latvijoje* 1920 m. ten 
buvo tik 20 pieninių, bet gale 
1923 m, jie turėjo jau apie 400 
ir pradžioje šių metų apie pus
penkto šimto. 1923 im latviai 
lijų 70 nuoš., Danijų 22 nuo.) 
už 22 mil, Ktų, t. y, 35 tūkst. 
statinaičių po 50 klg. Latvijo
je jau didesnė pusė valsčių ap
rūpinta pieninėmis*

Belo, Žemės Ūįdo Kopėte-

'■> J - - .-’S

^operacijos organizaci- 
Iš ekonominių orgariizaei- 

įsidėmėtini koperatyvai; ku
prio ne tik kelia ekonominę vi- 
į duomenis buitį, bet ir rūphmsį.. 
itų visuomenę pertvarkyti susi- 
” tiugavimu. Pasiims jau nuo 

iau labiau prasiplatinę vąr- 
‘iniojų koperatyvai, šiemet la

mu pradėjo augti žemės ūkio 
Okuperatyvai. Koperatyvų tin

au plečiasi visoje Lietuvoje ir 
jie buriasi į didesnius ir mažes- 

us* centrus. . Vienas tokių 
eentrn, Lietuvos Kopei. Ben- 

vių &}jtmga, praėjusį ba- 
įtandžiounėn. sukvietė savo na
rtus į susivažiavįmų (dalyvavo 
133 n J Kaime.? Iš apyskaitos 

škėjo, kad tos sąjungos 
Ibuvo nemaža nuveiktu. 1923 

. jas apyvarta siekė 7,349,417' 
30 cen., neskaitant komisi

nių operacijų. S-gos nariai už 
kimų gaudavo nuolaidos 3 
š. Oka sutaupyta 49j>22 

feL cen. Apyvartos kapita* 
340 tūks. litų. Toji 

ųjunga trumpu laiku pastatė 
liolilrų sandėliu, atstatp Pa- 

b^vežyje mėsos dirbinių fabri
kines gali eksportuoti mė- 

itų ir į užsienį. ’Sųjūnga Su-’ 
|h<rauke 256 narių, daugiausia 
fįĮ Šiaulių apskrities. Atskiru 
į-iasmenų visuose Sųj ungos fcope- 

^ratyvuose skaitoma apie 60 
^tūkstančių.

Antras tokių centrų yra Lie- 
Koperacijoš Bankas, 

pienas svarbesnių jo darbų y- 
b tas, kad jis šiame gegužės 

atnaujino Kaune Liet, 
toperaeijos rūmus. Oion susi- 
Brartė svarbesnes koperatyvų 
taigos, čia bus laikomos pa* 

tos, susivažiavimai.
temės Ūkio Koperatyvų vei- 

s pradedamojoj stadijoj 
šie Koperatyvai jungiasi

*•

e centrų: Žemes Ūkio Ko iyvų Sąjungą ir Ūkininkų Sų*

kėlimu. Pirmoje šio gegužės 
meru pusėje pargabeno iš Šve- 
idijos Šių veislinių gyvulių: 229 
ųikMteV 23 bulius, U karves, 

• 13 Iriaulių, 32 avis. Hkiainkų 
Sujungs '.pirkinėjo gyvulius; 
Klaipėdos Krašte. *

Šių meto kovo 31 dr Grūz* 
dŽių konri’olasistentų kursai iš-- 
leidžia pirmuosius 16 kontro* 
lasistentas. Tai bus pieninių 
pagelhininkai netiesioginėje 
prasmėje. Jie teiks ūkinin- 
kąins nurodymų apie karvių 
šėrimų ir priežiūrų,“ o taipogi 
jų gerinimų; tų.šeriųia-kontro- 
liuos. Tuo jie prisidės-^rie pie
ninių praplėtimo, nes kai bus 
daugiau pieno, tai ir reikės į- 
monių, kuriose jį galima Per
dirbti. v

Tiems pirmiesiems mūsų 
kontrolasistentams reikalingos 
naujos * * G y v u i i ų K o n * 
t *r o 1 e s B -vės. ’ ’ Mja, 
lig Šiol jos pas mus nesikuria.

Latvijoje, šalia pieninių, 
1923 m. buvo Gyvulių Kontro
lės B-vių 1S8 (glae 1923 m. jau 
230Y su 2.S!Mi ūkiais ir 37,248 

vo2M27gyvuliais, ia k
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’ a^riiL pro#x p*-
vatmt Ba|4 

tljoK-Amerlta* LfajMa-
n Tte^ogiae kerno* itwMi»rta 

• A VIwi kelion* vrodmla tuo paįiu ' 
į. laivu.
i & Bo jwWntajlh, witavimo pęr- 
r ^vėlinis* jtettk.

d<Afit Wtowtatt«a lietuvių
> tadb». •
' 5. puodam* d*u® ir gero iu«i»ti>. 

m a Svarumas ir pątotūiuuH.
7. MutatiU*

' a KratataC patektoil.
U. Kutelie* Įrn*wrt*i laivo orkeą-’ 

t r**.'
' 10. Tik Hetarlą tame artai 

reiki*.
I>idxr Ju»ų maga, 

etatyjiią, klekvtatuu 
aenaa tfvynAn aga| 

i metams ur ilgiam* 
i kiniui l Sav, V 

leivitNte
IMvh 

taiv* 
arte

<.,
ragui saują |- 

rMH vykti mvo 
' F*l vlentana. 

tittiHK Mgrl- 
iMuotaa

«
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PARŠUKU F*m 6! 
AmByffiDVINAZESNčS 
: TUr sb msiUte fine vidurio Hiilicfel- 
pbdjo«. Arti -stotie*, gHtvRkBriy ir atei
to kalio, mokykla prie numy. lližku* 
yru, Ir upelis tetai pn rraww«. laukui 
aptverti Ir ganykloj Budlukal geri, 
Imta* Ir ialto vanduo, elektros ivlm. 
Panrtdeoda pijęial «U gyvuliam ir ukHt 
Įraukiate. Bei phteBnlę Informaciją 
kreipkite ptu MvinlDka

(j. J-MAJAUSKAS . 
B.tkNo.lr ė _ ”

uiTtnnMųr iohų VAWTWYČU.
Pa* Kva galite gmrti vltoklę Bullą, 

tataiiv ir aMą MN vtootay lito- Mw 
atlaikome viaoklaa fc»tee kotaoa tik Mt 
iRtate ;«fiM ir ^riaMtoa treląaime

l.

MBemilMi PABM1 
: » lel^RPVVlm V n"*Wn
H 377 akrų forma, Penn- 
! sylvanijos valstijoj su vi- 
i : sais ūkiškais triobėsi&hi ir 

padarais* Naina*10kam- 
; į barių, ‘ gaiadliiią antemo- 
1 biliams; tvartas dėl lt »r ;Į fe _ *1 • • < *A* J Ž '4.

bėriai geriausiame stovyje.
f Apie 90akrų dirbamos že-

medžių namų statymui. A* 
pie 330 vaisingu medžių 
Automobilių/kelias* eina 
pro duris* Vieta garsi me
džiotojams ir Žvėjams ir 
tinkama kurortui, sanito-
ri jai ir kitokiems tikriama. 
Norima greitai perduoti 
žiu Vietų dėlto, kad ■•flrt- 
ninkaamirA įnežti'reikia 
tik. $3,000. Prok* 
Išmokėjimas lengvomis B* 
lygomis pagal eutartiea. 
Norinti įsigyti pelningų ir 
gerų fermų kreipkitės
iena pas:. •
LIVktilTlll

Į

'i

i.,



■šąją ktaotają apie pustrečio 
tūkstančio rinktinės publikos 
— daugiausiai jaunimo. Net 
ii tolime Leviston, Me. buvę 
atvykęs nemažas veiklesnių 
Vyčiu būrys.

Diena buvo graži, saulėta; 
vieta idealė, tikrai Palangos 

’ vardo verta; ūpas visų gyvas, 
pakilus; automobiliai,.trekai, 
busai tik ūžia iš visur parkam 
Atvyksta Ir garbingas svečias 
pralotas K. Olšauskas lydimas 
gerto kun. K Virmauskio. Pas
kui kiti* kunigai: kun. P. Da- 
niūnas, kun. K Urbonavičius, 
kum P. V. Strakauskas, kum 
P.Juras, kumDr. J.Navickas 
su B. Juška, kum J. Švagidys.

Išvažiavimu dubininkai kaip 
įmanydami malšino svečią 
trpškttfįiraikį. Apskričio pir
mininkas V.. T. Savickas ir iŠ- 

' važiavimo gaspadorius X P. 
Kaleva su savo pagelbininkais: 
V< Medoniu ir Kf Banevičium 
visą tą mašineriją pridaboję, 
kad ji. tinkamai suktus, viskam 
vadovavo. Po 12 vai. prasidė
jo programas. Susikirto Lavr- 
renco ir Cambridgio jauni vy-, 
čių baseballo rateliąLA Law- 
renco nors mažesni bet laimėjo 
9 to & Už valandos suaidėjo 
skardus trimito balsas. Tai 
buvo ženklas karališkos proce
sijos. Išrišu pakraščių &ntf- 
nes • skubinosi. prie- parengto 
sosto. Tolįkai nuo bruzdesio 
vietos, ant kaipo esančios ko
plyčiojpasirodė spalvuota pro
cesija. Visi suriindomavo. Per 
minioje padarytų kelią Atėjo 
atatinkamai apsirengę karalai
tės vainikuotojas I. P. Kaleva,’ 
lydimas, taip pat papuoštų jau- 

qąų mergaičių, kurios neŠe ka
ralaitės vainiką ir did^uiįrak- 
tą. Vėl pasigirdo trimito bal
sas ir čia pasirodė* ateinanti 
šio Išvažiavimo bei vūsaros 
Karalaitė (Onytė Lensberkai- 
tė) karališkuose kostiumuose 

■ su būriu palydovių. Iš jų vy
riausiu maršalu buvo F. Jukne
vičiūtė, kitos Artimesnės I. Za- 
lubiutė, V. Marcinkoniutė ir 
k. ‘Prisiartinus prie, puikiai 
parengto, tautiškomis spalvo
mis ir Vyties ženklais papuoš
tu sosto X Kaleva perskai- 
tos tam tinkamą dekleraciją, | 
rodos kuto P. Strakausko pa
rašytų, uždėjo karalaitei vai- 

• nikų (karūną) ir pasodam mat 
soato (Mmioje ptojimas). Po 
to, taippateeremonialiaitapo 
atlydėtas ir karalaitės pasi
rinktas karalius (Valerijonas 
Puplauskas, A. B.) Ir j i: pati 
jam uždėjo vainiką ir įteikė 
Taktą.■; Karalius raktų perda
vėVyčių apskrieto pirito 
Savickui. Pastarasis trumpai 
apibudino tų iškilmių reikšmę; 
pareikšdamas, kad p-le Lens- 
berkaite ne veltui įgijo Stos die
nos Karalaitės vainiką, bet už 
savo didį darbštumą Populeriš- 
kumo Konteste, nes\gąvoX26(t 
balsą, t. y. tiek tikietų parda
vė. ’ Todėl šiame IšvaMarime 
mūsą karaliai turį teisę pilnai 
karaliauti; prasikaltusius baus
ti, dovaną vertus apdovanoti, 
.gi'savu vaitos pildymą pavedęlktm. KriMas, Nevark, N. X 
jam (Savickui) įteikdami Pa- ■ "' ‘ “
langus raktą. Galop pareiškė,! 
kad musą karaliai esą karaliais: 
tik šiai dienai, paskui Palan
ga vėl liksiattti Respublika 
(Plojimas).

Vyčių garbes narys gerb. WL 
A. Norkūnas trauke iškilmių

NataHM^ia Vplif choras mūri- 
dedąs vmm iš šia sMgutaą jau
nuolių, vedamas gerb. J. fttan 
taušku, tataMki Vyšių Km*

pMKVI 9ĮK9 MWWI
FTu ** *— -**— * ------ 1

jhhmh^ obihc* 
lių. Bėjo puikiai. Mta'feib. 
svečio praloto K. Oitaoska im
dami prakalba apie Iaetavosjderarijos Kongresas vistas 
politin ius, akunoaūiuus ir kta 
taros reikataa Fa ja jįtahadrfMs, ktap jau Žinia, įvyks rug- 

\ So. Baatono chacas, žjims bta- 
sų gerumu. Vedamas gerk M.
Karbausko uštraukė gyvai 
Maironio-N&ujaUo “Jaunimo 
Giesmę” ir dar kaktą tautiškų 
dainejių. Pavyko labai garai.
Clkorui frataiMtaa jaudrodėjltoa. J. Gižauakta ir dalyvau- 
8o. Bostono MŠMX F^ė Mojant sujungtiems Detroito cha-: 
Grybaitė. Abempanuojant jos 
sesutei Onutei, suskambėję jos

parengti Kongresui įnešimųt 
kurie Mią aaatingi katalikų 
veikimui ir mūsų vienybės stip- 

------- -V rnufiiui*
Botrait, lieto 

_pedo 
feMfNsa. Detroito kolonija 
rūpestingai rengiasi, kad Fe-

(Sept) % S, 4 dieną. Iš- 
rinktoji bendra Kongreso ko
misija turėjo keletą, susirinjti- 
mų. Nusitarta, kadKongre- 
eb laflte bussurengtas didelis 
koncertas, vaduvaasjat gerto

tori geriantiems.' stato: 
tamsdainioinkams, kurių ke

tvirtas, Švelnus sopranu tori- lėtas toto pakviesti net B labai 
.. toli. • Gerh/kmu X Utžauskae 

užėmė Stasys Paura ik Brigh- Ma daug darbo ir pasišveflti- 
W,’ kad sujungtus Storus pri- 
rengus kaoptiikiattoiaii. t ‘ 

; PftskuttatanjekoMaisijossuši- 
riaktoię gerto' *kun. Jonaitis,

sas. Visi gėrėjos.* Jos* rietą
; H

paveikslus.

: $10 Turėsi
. ?/ '
•P . ,

Mokant tik po keletą centą dienoje jis 
taps Tamstos nuosavybe

. 4 ’ 1

v

Namuose

tono. Tai pačiai pianistei 
akompanuoj«t toriverifc utoto 
nus barftono bolsas. Jo rodos, 
ntekad neiiteiklaneytiiai. Pub-jriakimę geriv dcum Jonaitis, 
lika jtomsr gausiai plojo/ Kon*; iš pd suįb
certinę programa '• didį baigė 
skatętogas irgerai Btdritttffuųir 
zttotas MMeW ebaras. Gk- 
bausmuriku J.Banto ,
puikiai padainavo' keletą dai
nelių, Fd to naftj;«^riėSė w 
kestra ir pi-įsidėjo fdkfai,' ‘ ą 
koplyčios sktepe dęfca<k Side^ 
ravičiutės, V4$čton&» to & bu* 
vo parengi! karaSiki’ pietūs,, 
kuriuose dalyvavo gerto sve
čias pral.Olšauskas irM^. fcų- 
nigai, Ant-pieyoepraetoėja ife-i 
turiški žaislai, La^renęo 
basebatoainkai jm>«8itonkinęu y n -l| n t L-rrr * U" "'JJ I' | 1 f Lį’* ’-V 
Cambridgiečiųsuvanofmm už
simanė ir So. Bostoniečių mik
lumą išbandyti. Irišktotone- 
mątanų špoeą suraitydaaii So. 
bostoniečius padarydami 19 to 
6 apibėgimu8. bęgįno.
wheel burrel, ir ^oriatoių” 
lenktynės dri vaikinų, mergi
nų, berniukų, mergaičią* tįąi- 
mėjusiems karalienė teikė 
brangias ^etanas.

Įvairūs žaislai dar tęsėsi iki 
tamsos. Visi grįžo numoto ge- 
riamskuneūpe, dabKM&aui.

ilįi iirMįirynyiifi '>*1*. >». i>

Iš Kątdlilai
Federacyos

,i

Bauja vdMybfc tapo išrinktą 
Fedetadjos $ skyriaus birželio 
16 d. iš šią asmenų: Piimimn- 
kas — X MJSeuąutis, račtiinn- 
kas — F. SSseika, iždininkas 
—- V. Aimanas, Federacijos 
Tarybos atstovu išrinkta prie 
B. Vaškevičįutė. .

Naujai valdyM -- geriau
sios kloties. ' 

rengiant, nutaria kokias jartfc- 
mų, kroc itbj pnttnoti seare- 
tartotiM. Ifcminaoti tapo kan- 
didatai į ..CMtof Vildybus ta
rtos atotoanttoms matams šie 
asmenys: 

: ♦ tr Jfcy... ■’ *<*■
* J Xj» ktOą*CIXa£5} JUEp "SLay
. ■ ‘ \ 
P. Dnukvardis, Bostoą, .Mass., 
K.X Ktuštoskąa, Breaidym, N. 
X, X B* ftaliMs, Wątata*y 
Conm, X Tuaaoante, Boston, 
Mass., Imn* I,’ArtaMetoH, Cbi- 
cagto kw»< F. Gamas, 
Naruood, Mam, A. Nauriedie- 
nė, Chtoagto M, B. Vaškevi-

Ne vark, N. JM<kuų.wX,aa

*

i

kine ligos, ąpriėme daug reik*-; 
lų atlikti: jikviestildri^s^ 
Kongrese Lietuvos?»Atstovą^ 
pariesti ndęsto majorą,; parū
pinti delegatams ženklelius, in- 
fonnuoti fDetroito anglų spau- 
įd$r. - i - i i •,;; f c . i • i t _ 

i Bengiamas tampat t dtotelią 
baųkietasrvaltarietlė,.-«su mūri-, 
kaleipnogram* ir praMbonris.! 
RludiutinąKonąp^ 
beiuirirapmkag^^ 
pwrapijo€;svetataėje.‘^Rarūpi$^ 
ii kaibėtojusapstemep. Gustai- 
tak’ e jtidrim būtys moterų ir 
mergaičių rūpinasi vakarienės 
reikalais. ’ Jų pavardžių kulkas 
neteko Mmtitootn Sitfvaridus 
programą iškilmėms, progra
mas bus atspausdintas; Smar- 
kiairenkamiprogramuiapgar^ ‘J 
simmaĮ?..,.

Kongreso pramogoms pusta- 
.lytos tektos kapies. Koncertui: 
$1.50, $Į.Q0 ir ŪOto Vakarie
nei $1&(V-i.&akaBotaSi.’5Q&y torį į 
2Ūc. .. 'j

DetroitteČM tikisį, kad K<m* J 
grėsė dalyvausir nesenai atvy- 
kęs Amerikon LietayosBųiv^ i 
sitoto . Rektorius, didžiai gėr- j 
Mamas kum R Bpčys. . I 

j datavo pat ren-'' j
. • giari prie Kongreso.' “Drau-' 

įĮje ” ^umsdinamas dubar pra- ! 
eitų metų Kongreso protokolas, i 
kad būtų galima iš&nksto ture- j 
ir nuomonę, kelius uždavinius' ; ] 

= lifte praeitas Kongresas užde- ■ Į 
jęt dabartiniai Centro valdy- ] 
'.M Išklausius Valdybei fa- i 
purią, bus lengviau galima j 
sptęvti, W Valdyba savo dar* j 
bą taiikOi. Protokolai kartu su | 
metine apyskaita bus išsiunti
nėta ricyriamĮs ir įteikta Mek 
vienam atvykusiam į Kongre- i 
są delegatai pirmą dieną. Apy- j 
skaitą jau baigiama rengti ! Į 
imaudaL 1

Kongresui nužiūrėti prele- J 
gentai su referatais apie svar- I 
biaushie ateinančių metų uždą- J 
ritau*. Jie kviečiami dar jų 
sutikrinąsneragautas. Tada- 
pie tai bus tatrihmmavėtiau. 
- Atetaančta metų Federaci- | 

- sjo® diurbą pienas buyo jau tad | 
namas peukntintame Centro j 
Valdybos posėdyje. Kuomet j 
ptanta bus apevarstyti, jie bus I 
paskelbti spintoje, kad rimto-J 
menė to delegatai gidėtų iškal
ite ttt jais apeiptaiintl ir Kon- ; 
gres^arim juos užgirti, 
įmėžti ir savus pateikti.

\ >i

v ■’
jį

i ■ <

s

& .;

e<t >

r-'

/iK

M

♦ ’

*■

tina'

. ’ <-

I

‘ t

t

i

>.
x_-

n
1

*3

be jokių išką&ių
• ' V- .

arba

.; • t •

J. t j ‘

r-

■ ■ 1 k

. i * •.

m

įl pagarnijusl Haltet & Davis Fonografą 
beveik už pusę kainos

Šfei fonografai par- Duris gan grajyti visokius išdirbys-.Perkmįt iš kfautavės Tamstai kni- 
ą žemą kainą. tės r^erdus. nuotų $150, gi perkant tiesiog iš

-n. •'.•J. '. .■ i ! ’ ■ J .. i„ ■ ’nūsij diibturės TtuMtapasiiKŪ-jįi-
k 12 t^tainkęrištai

,e įkurtos, 1^39 m* X , 4j<^ą tam-tabte. ... * 7 * r- “ ” ■

Siųsk kuponą ir dešimtį dolerių, o 
iaefi Ramstai pristatysime šį begaB- 
toai šaunų, tobulu tonu, grojantį 
visokių išdirbysčių rekordus f mm-

' . i dbCal

’ tt p»ga yra pitmutinS tamstos gį- 
mimel ' .. . ... m vta,’ Ii 

pagalvok! |8gS0 ganu fa- 
nągtafą $159 veriės jėifeu jurktum 
iš krautuvės. ' . ’iąltab 

Išpildyk žemiau paduotą kuponą 
kuogreičiausiai ir siųsk mums kad 
mes galėtumėmTanatos užsakymą 
greit išpildyti. Pažymėk kario pa

vyzdžio nori: W ar J. , #

ET OAT1B M
BoMna, Hmm. '

ii ~ ri-«~i - • T."i ^liįrlTTn^ti-VLnCiriM 

HALIJKT A DAVIS PIANO COMPANY. 
8H1 Bojlnton Strėft
Itoatoe, Mmvb. , 
Sltip me m Httyyrt & Davis pbuhognipit 
■į f * ¥ * ? I model, regular priee 'r
>150, f<n‘ \vhlchi I ugree to įmy SreaO. 
t -endo^ >10 mk k f Imt pAyutent and t 
MgrvtT to t»«y >7.85 per nlontli untll 
>08.50 fe i*1*—ii® iltis to reteM M ' 
yvp untlll fuUy fekld tor.

I
! IT, nfter a S U»y I ckome te ta-'

turu Uife Hrtllet & tĘivfe phouogrupfc. 
It lx u)ideixtwd thut you wlll reiūad ’ 

,my JIO.

-\dtitaifii *«..«•«<
i* J fc ♦ » s t » «..* < » » * 
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.jra'-s&itti K garsiausi!} gėrę $t«af V"
Bdtobjšt^Ameiiko|e. , *^W MAMUOSSl

ttv en x r - /toivaizditok^ instrumentą savo na-Uz $88.50 Tamsta ^gali gauti gra- kaip tavo draugai stebė-

nai suprasti kabineto gr^to ir ver- ^ąsįyk kaip jo muzika pripildys 
Atos. tą įkainavus turi ture- namas nauja džiaugsmu bus pa
ti suveliamuose. tenkinta šeimyna ir gėrėsissvečiai,

. - : , ■ Ir vis tik už vieną dešimkę. O me-
f _ , . . - v Xs nėJ^ųn^reaeto^ąūKdą^^ik^

į iš anglų rudos mahogony ir Ameri- Mes garantuojame kad Tamsta bū-
_ 7 * X si patenkintas, o jei ne, tai grąžp 

j Rtoruatosj M^ sbmapiHdgus. Jeigu po penkių die-
[ ? įMtolrŽl eolitf gpHo* 'Už sįą'pU ^ išmėginimo Tamsta nepersitik- 

rinri, kad Šia fonografas yra ge- 
riąuatos, tai* tuoj siųsk jį atgal, o 
mes sugrąiĘsime Tamstai $10.

; n baumnrt* hbssšg

* * ■ . \

Malonėkite pastebėti faktą, kad 
Tamsta dabar turi reikalą su se- 

miausia ir viena ik 
didžiausių fonografų 
išdirbyste.

Nemaišyk Šiem kom
panijos sų jokia kita* 
Jlallet & Bavis yrą 
plačiai žitiemi kaipo 
geriausi fonografų iš*- 

* dirbėjai, paklausk a- 
pie mus bite kokio 
bankierimi, jiū Tam
stomis'pasakys.

Jeigu, mes parduota
me šį fonografą pa
pirštu būdu, taikrau- 
tuvntakas turėtų gau

bti pelną, o dabar gau
ni Tamsta.

n • r
| Šįpovysdį mes vadiname VL

| kabinetas, Hepplewhite .styliaus, 

į - ‘ kos tigmoto^atout,pajaniniaxpo-.

! ? .įloitolr21 e«Uuf gydo. Užšią'pU 
J.gto fetapą^wnnfoiwgrsfę,kimisy- 
r ^tąlžffikūsio fono ir galiniu vartoti 

be pagadintume
| teisingos artistėm j^:
į ifKMOKiK DVIGUBAI.

| T Nėra reikalo mokeit už fonografą 
į $150, kada pas mus, jeiguneįratei-
į ei tįsa progos, gali
[ gairtt'iri $88.50. Už

$10 nes jį prtetatom 
. | Tįaiįadoso namus. O

likuafas $78.50 iho- 
kėtdpo $7.85 imene-

[ 4 -

į ĮmoMjas $10 galėsi 
turėtąrtimiausį drau« 
gą, nuolatinį links-• --Ai ♦ ** tikrą na- 
mųjlįt&oją.

* .. ę ,
■ *- - <5

Viseto muiikalis pa- 
sataį^gtai ant Tams- 
tosgąptakaiavimo —- 
attajjįįkad Hallet & 
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Jd Wn*t* purento* lm- 
•ti litas Imm todliHm 
Ųuoeen Smn J ▼itats

* Uos W. 'nurodyk Ktra tin
kant} ant kupono. Skirttt-

tiktai ttreMtatfe.Tatai 
yra AngtURco Rodo Maho-

ta Wnlnuto/Tln Inmarii- 
inentnl yru vienodi. Abu-

• <a yra nepaprunti Ir vi«m- 
dL Pasiimk sau vieną
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REDUGUKATSmNM
Lavrenoė, MGM1. T. Ujiai. Apie 

tų pati dalyki gavome dvi korės- 
poadenciji pirmiau, TamsW šį 
■kart neįdėsime.. > .
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Tel. So. Boston 0828 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Ofitogandas:

W ® Iki 12:09 ryte Ir mtolilM 
Iki U te nuo 0:00 iki 8 ra>. vakare. 
O/Isasuždarytai subntp* vakarai* 
Ir nodgldlenlals.

BEM365SB3B^M8S9KK53iGKttttSS9MMMSfi9MMMv

p K1LRODT8: Reilria vaMuoti į Andrew Sųtiare ir ten imti WAahingt<m St karų VafiuOtiiM 
MŲrfti po dfliliid.
■į^L-; A I • j
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i Cambrid giežiai, su gyva 
ęcy»H rengiasi visas Naujos Ang
lijos kuopas sulamdyti.

•-? i j-.—7 . --r.-  
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AtaitemkiBUH į PMtadalphiečiui ir 
apielinkSa lietuviui.

Broliai ir sesės, du metai atgal, 
1922-jų n|etų liepos 26 dieni, Ačiū 
Amerikos lietuvių pasidarbavi
mui, Suvienytų Valstijų valdžia 
pripažino Lietuvos neprigulmybę. 
Visi lietuviai labai džiaugės tuo- 
mi — darė manifestacijas, paro
das ir tam panašiai. Ir, ištilcry- 
jų buvo kuomi džiaugtis į Ir tas 
džiaugsmas .turi kasmet atsikarto
ti, kuomet liepos 26 diena ateina. 
Todėl “Philadelphijos L. K. Sųry- 
šis/* kaip praeitais metais, taip- 
pat ir šiemet tų mums labai svar
bią istoriški dienų —. liepos 26 — 
apvaikščios * dideliu, randi jotu, 
tam-tyč atatinkamu pikniku Schiu 
eiiattPukt, prie 83 ir Fbdcum 
Avenue. Tad broliai ir-sesutės, 
be skirtumo pažvalgų, meldžiame, 
nepamirškite liepos 26 d. ir skait
lingai pribūkite į tą piknikų kad 
tuomi pagerbus lygiai brangių 
mūsų tėvynę Lietuvą kaipo ir šį 
kraštl, kuria tuomi pripažinimu, 
lygiai pagerbė muš lietuvius, kai
po ir Lietuvą kur. mes gimėm* - 

* Įžanga biis nedidelė, vos 25 een-. 
tai ypatai. Jei kartais irlytų,'tai 
ir nieko nekenks, nes yra labai di-> - . V ■
dėlė pastoge... . f

PliiMelphijoa]XK.8ąryšio 
: > Eresos Kmnkdja.

LDKS. 41)4on kuopas pusmoli- 
nix susirinkimai įvyks nedėliojo, 
liepuMŽOd., pirma valandą po pie
tų, iv. Antano pampijos mokyk
los kambariuose. Visi nariai ma
lonėkite pribūti, nes turime labai 
daug svarbių reikalų aptarimui. 
Ateikite laiku, kad nepakenktų 
kitiems susirinkimam

t Er*lJLJk^ ‘

Centre pastaba. — Neužsimakė- 
ju^ji nariai malonėkite atlikti 
savo pareigas, nes pradžioje atei
nančio mėnesio skelbrime visų su
spenduotų ir išbrauktų narių var. 
dus.

TtMYKITE.

LDKS. 1-mosios kuopos su- 
sirinkima.M įvyks ketverge lie
pos 17 d. purapijos salėj ant 
7-tosg.t. Pradžia 7^0 vai. vak. 
Tame nusirinkime pirma kartu 
dalyvaus naujas veikėjau adv. 
P. P. Daužvydis, LDKS. Cen
tro sekretorius. Bus kalbama 
apie bazaro reikalų ir kitus di
džius sumanymus.

VaMytm.

bet reikia išlipti ant Oodman 3t. ir j

Į

• 4
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Su kudlkln dalimi yra perdaug lai. 
diliumi Irrimo to jte tampa nervingi 
I rnentnuja. Jaunu kūdiki* reikalau
ja daug pallato ir ramumo. Nore amą- 
ku yra matyti j| Myktam ir Mypwmtl» 
kada kuteni ar airiai, bet atsiliepimas 
yru Mugąs ir gatt JI padaryti nuvnrgu- 
Kiu ir piktu v81i*w.

Kūdikio Nupiaaaa, kratymas kafteta- 
ke», glaudlmaa įpratina ji to visados * 
laukti. Suprantama, kad visi kūdikiai 
turi būti Siek ttak '‘lrilojaml.” Išbu
rtus'reikta j jpalMtl ant rankų ir pa
laiky tt tai vienaip, tai kitaip, kad vie
ni muskulai neįvairų perdaug. Moti
na sunaudoja daug nervų energijos 
“prktabojant” kūdiki, todėl rellk& Jl 
Įpratinti I3 jaunystės mtalytl, .kad yra 
k«x nore daugiau ant W pasaulio nei 
jis Įriėnas. Kūdikiu su kuriuo perdaug 
lepinimų UariMdMtim vėliau kurtini 
apslivlsta paskui kada patiria, kad mė
nulio negali už tik papražęs gauti. ' ‘ 
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r SPRINGFIELD, ILL 

į ■ LDKSi 101 kuopos mėneritns 
g aiudrinkimaš>.bus liepos 21, pirmai 
R dieno-vakare 7 vat, pobažnytinėj 
p avetainėj. Visi nariai kviečiami 

ateit ant šio susirinkimo ir ttžsimo-
^B|L kėt 'mėnesines, nės daug narių y- 

ra. uivj^kę Įuėnesmes mokestis ir 
‘ keti jau yra ant išliratdanio. Ma- 

^^■/Jkmėkit atsiveši ir naujų narių.
l'- • Ktwp»>w5itt.

*•
WATERBUR Y, CONN.

LDKS. 5-tos kuopos ekstra su
sirinkimas įvyks liepos 26 d., pir- 
Uią valandų po pietų, paprastoj 
vietoj. Šis susii'inkimas yra labai 
svarbus,* nes turime daug svar
bių daTykn aptarti. Beto ir aps- 

fe„ kričių suvažiavimas arti,; reikės 
į rinkti atstovai į suvažiavimų 
/ Tąi-gi malonėkite visi nariai bei 

narės atsilankyti į šį susirin- 
;kimų Viena valdyba susiriū- 
' kus nieku negali nuveikti, o kaip 
'- visi stosime į darbų tai pamatysi- 

me geresnes pasekmes. Mūąųsp^ 
koe tvirtės, mūsų organizacija 
augs te bujos — darbininkų būvis 

rėš.. / ' - , ■ . ■•_..•
x v Raštininkas.

Gtatak įstabu. Jeigu randa-
j. m kuopoje neužsimokėjusių narių, 
| tai malonėkite dabar atsiteisti ir 
^nušvarinti savo rekordą, nes pra- 

džioje ateinančio mėnesio skelbsi
me visų Suspenduotų te išbrauktų 
narių vardus. .

DETROIT, MICH.

LDKS. 72-ros kuopos mėnesinis 
ausirinkimas įvyks 2Q dienų liepos, 
tuoj po pamaldų, šv. Jurgio para
pijos mokyklos kambariuose. Nuo- 
firdžiai visus meldžiam atsilanky
ti te kas naujų narių numatote, y 
meldžiam atsivesti prirašyti prie 
Kuopos ir kurie dar šiuose ihetuo-: 

mokesčių, nesate mokėję į L. D. 
K S, centrų tai nuoširdžiai mok 
džiam tą padalytų nes kol to nė- 
padarom, tai baisiai mes savo or- 

f gantearijos centrų sunkinam ir 
>nkriaudžiam,

* Pirm. P, Gustaitis, i
(Jmitre pastaba. Neužsimoks- 

f ’ jusieji stengkitės savo pareigas 
Mkti dabar, ateinančio mėnesio 

^pradžioje skelbsime visų fnispen-į
—tų te išbrauktų narių vardus, rinkimas buvo labai gyvas ir pa. 

V * Tamsia gi nenori tame skaičiuje rede daug pasiryžimo darbuotis
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DETBOIT, MICH.
• f»-<J h1-'../. '

Novisiema sekasi.

Mūsų apielinkė; yra dabai (tan
kiai nusodyta-ežerais ir ežęrėliais. 
Čia vasaros laiĮttt žmonės ir gyve
na vandėnysut^vieni maudosi, kiti 
-važinėjasi, treti žuvauja, vėžiau
ja ir t p. . .

i Liepos 5 d geras būrys lietuvių 
vaikinu išvažiavo pažuvauti. Į- 
siyrus ežero gilumon, vienas vai
kinas staigiai pražuvo •—įpuolė 
vandenin. Likusieji is pradžios 
manė, kad jis juokaudamas pasi
nėrė, bet greit suprato,, kad iš to 
juokai maži,, tad leidosi vandenin 
ir pražuvusį jį ištraukė jau pusgy
vį. Gerokai jį pasupus atsigai
vino..

į. Gi kitas nuotikis da nuostabes
nis: viena mergina net iš rytinių 
valstijų buvo atvažiavus žuvauti. 
Žuyavo net per dvi sąvaites, vie
nok nieko nesugavo ir grįžo atgal 
tuščia. Turbūt jos tinklas: buvo 
perretas.

X. Žuvininkas.

Tel. Brighton

DRi Wfl.UAM J. BRO
1318 COMM0NWKAI.TH A 
kampas tamg Avė., Allston, Matot

OfHo ralangoi:
nuo 2 iki 4 pa piet fr pagal nutarti.

1924
| Kanklės. Sj kartų i
1 leidŽiamaknyga — Trejų | 
ĮMetų Kanklės,” už 1922-3-41 
f metus. į
| “Trejų Metų Kankles"jį 

f bus atspauzdintos Lietuve-; j 
Jje ir išsiuntinėtos visiems j į 
j užsiprenumeravusiems Ka-|i 
ilėdoms, 1924 m. Bremtmejį 
tratos kaina .už Trejų Metui 
f Kankles du doleriai, o vė- y 
J liau bus brangiau. >
f Antražas:. S

f.

ėtaKNa RtotalMM ir
oriao nuw: Rytate IM $ vai,

Po pieta nuol—l 
Vakaram nuo®—• 

5M B. Breadmy, So. 1
AMUMAI PABRANGO.

Anglių kaina pakyla ant 25 
centų. Dabar paprastai pečiu
je vartojamų anglių tonas kai
nuoju $15.75, Sulig Metropoli
tan Coal Co. pareiškimo, esu 
nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 
1 d. wholesalininkai kasmet ke
lia kainas po10 centų į inėnė- 
sj, jau esu pakele nuo 30 iki 40 
centų, tokiu ” bildu smulkieji 
pardavėjai (retaileriai) iki pa- 
baigai rneį^Į di^ gali pakelti ke
letu centų. Bet .. nėra ko nu- 
isigįsti *- gal da ir atpigti.
.* ' - -r—t « ' ,;J ' ■

5 GAZOLINAS ATPIGO.

■ Bostone ir apielinkese gazo
linas atpigo vienu jęenitt . Gu- 
zolino stotyse galionas < parsi- 
duod# po 2X ęeųtų, o ^iiolesat 
dinose po 19. centų, t.: i»’ - 

Clieleeu majoras Quigley ne- 
patenkintasJiktokiu nupigini- 
mŪ^ o JJa saaoi jeigu kMpemi- 
jos pęmpigins gazplino. iki 12 
ęentų už galionų; (tiek kainuo- 
ja Albany, N. ; Y>j’ 200 mailių 
nuo-Bostono), Jai jis jvesiųs 
miesto' st otis, ir gazolinas busiąs 
parduodamas be uždarbiu (at 
cųst). •

: PuikrisAp^yzdis ^kopera- 
tyvė dvasia stiprėja teisingam 
žmonių širdyse.

•■■! 1.1 !—į !■ II. ; P.g- .. !

TIKeTILENGVA
Sakoma yra, kad tikėti yra 

lengvas dalykas. Protauti tai 
jau sunkus darbas.
. —- Tai kodėl taip yra, kad 
teip‘daug žmonių meta religi
jų, kuri labiausia tikėjimu- 
guldosi. t *

’Yra iMp? kad tikintieji mes
dami religijų, netampa protaii- 
tojais^ o tikinčiais■% laisvama- 
nybe. 1 7 ' -

! MIKAS PETRAUSKAS į 
f Laisvės Alėja, 60. Kaunas. j 
» Lithuania. $
5r ’ v*
■į 1 w4’

f P. S. Bangus* siųst pašto* 
J . money oyder’iais,. 1

16 METŲ SOUTH BOBTOlfli

DR. K. S. STON
AKIŲ SPECIALISTAS 

1991W. Bmdw»y «c. Borte*
VALANDOS; Nuo fl r, 1M 7 v. ^A

%

PARSIDUODA SEPTYNIŲ 
FAMDIJU NAMAS

Labai geroje vietoje 75 Intervale St„ 
Montello, Muhh. Wrdavtao prležaztis 
fa, jog savininkas, gyvendamas-ant fnr- 
ihifm, negali atsakančiai prižiūrėti na
mo, nes jam perdaug darbo. Namus 
neša gera jtandų nes, kambariai visada 
butia užimti- Norintieji platesniu žinių 
kreWtU?jj laišku' ypatigkal.jido 
linuku: AX^ STONKUI P. O. Bo* 
M Probkville, Noss. Wephone 3281 
W. Brockton. (.TW)

PARSID0ODA
MOK

WINTON SIN 1.21 seižymų pobažlė- 
rių>nre6ngtoK visai geras. I’ar-
sltiotki įai MMlOj. Telefomjok Rosbury 
CKJ-4D arba kreipkis 3J0 Dudley Stveri, 
Itosbury, Mass. (J19)

■-i

4

Linzei vyskupas pasakė: 
“Mūsų priedermeyra blogus 

un^3šfin« pakristi gerais.”
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PABSBUOBAFARMA
225 akrai femee, didelis mWka>fIr 

su. augančiu tomberiu, su «toStooa»&tftr 
gyvuliais Ir Mi metų augalais,
bu* te obuoiių. po gari ar

14 kbtoUfe, 30 Vištų,mm Auti 
žemė gerinusia visoje k 
kalvos.Ir be akmejaikKi 
JĄOOO reikia ėūfi.
tinku Ir ant stato)* mainyti Bos 
piMInttJe. AtolSMifcke greitai. Plq 
nl* tinto JrreipkltBi.pas Mvinitok*: 
A.’MDLAUSKAS, R. F; M Na*, < 
ma<on y. W., N* H. t

. 4 4-,.
—-r-ri“

CAMBRIDGE, MASS.

( LlDKSL 8-tos kuopos mėnesinis 
riirirmkiinas įvyko utarninke, Ro
pos 15 d., Bažnytinėj svetainėje. L 
Narių, atsilankė didelis būrys; Vi
sus pakeltus klausimus svarsti la
bai gyvai. Daugiausia domės 
kreipė j organizacijos gerbūvį* pa
reiškė kad “Darbininkas’* dėtų 
stipresnių editorialų ir daugiau 
darbininkiškų straipsnių. Nuta
rė rengti* šokius ir fėrus. Nutarė ; 
pasiteirauti ajiie Cobipbus Day, 
ir, jeigu bus galima,»rengti ben
drus LDKS. kuopų šokius, nau
dai centro, Brigbtone. Nutarė 
rengti bendra stt So^Boštono kuo
paišvažiavimų Išrinko apie aš
tuonis delegatus į apskričio suva
žiavimų Pagamino dang įnešimų 
apskričiui. Žodžiu sakant, susi-

A

tnM9a» 80

nNMMHHNn

darbininkų dirvoje.

r

y "3H 
=^2< ’’ sjy

i

6_fK

.. • Malevotl, ptavkuotl. fr gauruoti tols- 
* tai nxra wugųs, fcadangt WHife <laž-. 

>■ nai .viską deda burnoti. Jo žaislai turi 
ĮėP- būti pluujunil, tm ašteto kampu. Mažy

čiai totalui, kurios galima butų Prft- 
lytl-nereikta duoti.

d Šioje mekanttko tobulumo gadynėje 
|»’ Infittk goto žalota Įvairybei. < Paprastas 

.Audlkte turi jų iįįk daug, kad jo dotnė 
't&aėtoma. Jte ta»B. geriau patenkintas, 
jei hnm Uk riMgk ar dvi <lel toMimo, 
ta teiste panr»M*Sgrtuvtai <UIytol. toto. 
drnpMta sorbtdląA teMtlntel Unkštai, 
arto karoltal t Hpallų tiek pat jam 
bus • mulomjs. < felslųs reikta 'dažnai 
nuplauti, kadangi Jfe susipurvina’, 0‘ 
kūdikis Juoą kito burnom. \

Jūsų kūdikis tinkamai tarps te augs 
nuolato& dldya bet stipryn jei duosi juto 
geriaulsoR priežiūros ir geriausi mais
to. .Vikriu ir. stiprių sveikatą gavo 
tūkstantiai valkų, kuriems buvo jietU- 
ma Eagle- Pienas, kaip togo jų dėkiik 
goti motinos. Storais motinoms nėra 
maisto labiau vartojamo su tokiomis 
gėdomis pasekmėmis, kaip Bėgte Pie
nas-. Saugu sakyti, kad. daugiau kūdi
ki ųlaimingnt itongo aut Eagle Pie- 
no uegu aut Visų kitų dirbtinų Dienų 
sykiu stidstų. / -
į T ★ < ■ 'X-i; ■ 7' , 1 5

Neeksperimentifok stt savo kūdikiu 
telkiant. Jam pienų apie kur jabejoju 
Borden’s Eiigte Pienas yra gamtiškas 
maistas kūdikiams, nes Jame nėra nie
ko kito, tik grynas pienas ta grynas' 
cukrus. * Nėra JoMų abejonių apie jo 
grynumą, arba jo puikias pasekmes. 
Gydytojai rekmhetetaro Eagle Pieną 
tukstanėlams ir. tūkstančiam nedaau- 
guslų ir menkų kūdikių Eagle Pienas 
yru lengvai suviržkoma8, s&ugus ir pa- 
tlkėtinn skudikhuns penėti.

'Skeiitif  ̂tino* #traiw«4iw gttvaiię&
ptfridtikMeitiaL■ ' ^ * _
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PEČIŲ UUĮ|VttTOVĘ 
Būk liuoma ir t|apyk savo ėner-

^•"'-" '''■"'•7'?l~ ' 1 ’T'—
CITYPOIMT j

't 3 šeimynų, 14 kambarių na
mas su maudynėmis, skalbyne- 
mis, pečiais ir it gerbi vietoj, 
preke $7,500, lengvos išlygos* 

g šeimynų su. krautuve ir biz
niu, aut puikaus kampo, ge
riausioj vietoj City Point, savi
ninkui reikia pinigų todėl par
duoda ui stebėtinai pigių pre
ke, tik $16,000.

A. tVAS ,
361W. B’**?, South Bostou.

' 4

1

X

RŪKBURY 2 MURO NAMU
Vienas su vienuolika kambarių vienos 
šeimynos. "! antras namas atskiras, su 
14-ka kambarių,, statytas dėl dviejų Šei
mynų. Labai gera vieta dėl biznio, teip- 
gl dėl gyvenimo. Tel. Rox. 0849, arba 
kreipkis 320 Dudley Street, Rosbury, 
yiass. J , (J19>
i ; // ' < 1 ; ' -T- :

PUSLIC AUGTION
Ketvergė 10:30 ryte, Liepos 17 d., 192-1 
bus parduotas pirmos klesos'RESTO- 
RANTAS imamas kaipo EKCJLkNGE. 
LUNCH, 452 BropdVay, So- Boston, 
Mase, netoli Dorebester St. Galima ma
tyt bile JaikU prieš pardavimų. Krelp-' 
kits .pas; ROMAN J. VASIL t 409 
Broadvvay, Room 3, So. Boston, Mass, 

/ e (^)
' » ■

TeL Brockton 5112--W.

> DAM-TIBTAS

DR. A. J, C 0 R
705 Main 8t, Moutelloį Mm* 

' (Kampam Broad Streėt)

i

f

r

I 
r

TeL 8&

JURGIS STI1ŪS
/ roibsilri^k -

South Bortdn, Mbm.
Darom dailius paveikslus. Vesdl** 
trauktam vakarais. titoliko* vt-> 
soklos ruples rėmus. . ’ ,

■t~t ■ m wrnr"jiw.,yxal JivaCTa

DR. PUSKUNIGIS 
GYDYTOJAS 

VIDŪBIMIV XIUf 
■ tai S Iki U i7te. 1 Iki 3popiet 

T Iki S ėsk.
389 Bro&dwa7, So. Borton.

Tel.8o. Boeton 2831.
**

■i

NAUji NAMAI
po2 šeimynas, visi naujau- 

siūs mados / improvementai, 
steam šilumą ete., dideli lotai. 
Preke $11,500. $1,500 cash ir 
lengvos išlygos.

> A.IVA8,
361 W. Broadway, So. Boston

TOL 80. Bovton 4BM

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS JB 

CHIBUBGAB
566 X. Bresdway, So. SntoL 

(luitai a at be Broadoy) 
VALANDOS: V-ll, S-4, 7-0

S

t
£

%

-į?

Įaubjucam & zramFAmusr

MBTAOTUUrr 
UETWA VALGYKLA 
Mm turim 1S m. patyrina valgių 
gamiMloM. Musų yra dldilMusIs pasi- 
rytlmai gerų valgi,-skaniai ir
Ivaritl tų ir ui prielnuttuj
kaina. nkq dtonomia pritaiko- 

nū tam tikri valgiai.
»ti W. SrMKhhor, Re. Bouton 

Antra musų valgykla yra
Po UM. 48N DmbMer Avė. 
. A. SUvifiroMAa n A. BmARAytCivA 

Bavialakul.

I 4’J

j i* M. ■ ? \ Jt. —

SV, JOKO XV. BL. PJMfflirarMI, 
DRAUGYSTE VALDYBOS 

inmiT
"+• ■ - '

PIRMININKAS  ̂M Znba,
S» n 7-th 8L, So. Boston, Mato. 

. TStephone So. Boston 151B—J. 
VICE-PXRM. —Kazys AiuBroxa«

402 B. 7-th ga, So. Boston, Hmm, 
BROT. UAŠTININKAB — j. GUneekb,

5 Thomas Perk So, Boston, Mam. 
FIK »AŠTIWKAS *-* Matas peikia.

460 E. 7-th su So. Boston, Mut. 
3SPENIUS.-. A, Naudžiūnas,

885 1ft. S. Boston, Man,

RSALKA — J. Zuikiu
‘ *i IVltrfteTd Stt., So. Boston, Mana
Draugija laiko auuIrlnkUnns kas tra» > 

H# nedMdlenl kiekviena mėnealo, 2-ra > 
vai no pietų Sv. Petro parapija* Ml||* .. 
4l»2 E. Seventh £?t, Su Boston, Mam. • į

i

a’’4

AV. KAOMERO R. K, 
VALDYBOS

Pirmininkas — J. Jarnfca, 
44G B. O-th BL, So. Borto®, MM* m

Vke-pirm. — j. GraklnriM* ' 
m M Stveri, Bo. BMtott. MM.

Prot. Raštininkas — A. Jtaatoai* 
1420 ColuMbia RA, S. BMtoa. Mm 

Flnlnoų Raritolnkan — K .KUM* 
8 Hsteii 8tre«, Bo. BortMų MM0 

Iždininkw — T* SvariMyit,
* 111 Bowen St, Bcatoa, MMM*
Tvarkdarys — P. Lsnčka. jM

į SOS E. Fifth St.. Ba. Boston. MM 
j Draugijos reikalais krripkltis vtė^ 

Mtgantto. t protokolų motininiai- 
i ttmnda- | Draugija savo ra*lrnHarak 

kreta. ĮuMŽbUeto Mėtotam
Mase, ‘po pieta ptrep&ta e*MM « weM 

U-U) 8U fe Boetaa, “
•S»fc . . .? c
ZMAęijiSįŽfr* jl" 'g** t 7^ t
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