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tarp žmonių- G«ri laikra-

tu ir verti didžiausio užrno 
kesnia.”

Francija siūlo taiką Afrikos 
sukilėliams

TAIKOS IŠLYGOS
Paryžius. — Francija 

Ispanija išdirbo taikos 
siūlymą sukilėliams Afrikoj. 
\ isos išlygos dar nepaskelb
tos, bet šiek tiek jau žinoma 
iš tu pasiūlvmn. Yra sako
ma. kad pasiūlymai esą labai 
nuolaidūs sukilėliams. Fran- 
vija ir Ispanija pasiūlė rif-. 
fams autonomiją. Siūlo au
tonomiją tokiose ribose, kad : 
tos bus yeros riff-.j ekonomu i 
uia m ir po] irimam pietį>i i- ]

ir

P

**

UTABNunum. jnrrratom, 
’ 8UBATOMIR

Mttaau .............................  .
Oirubety tr Bostone

.................................
“ Dar b įninkąs”

366 Broadway. So. Bastau,
Teh South Boskic 020.

3„Z?™“ ČEKO - SLOVAKIJA SUPYi
tReikalu Departmentas pa-1 __

KINO VATIKANĄ *
'dos pakrantėse, aptaisynuii; 
.kad tiktų žieminėms vaką<s-l 
j joms praleisti. į SUSIPYKO SU VATIKANU

Žmonių skaičius ant far• * IMIGRACIJOS KVOTOS įbaDtrėjo tą siu su Vatikanu. | 
j Sulig I924anėtų Imigracijos( Direjo ten savo atstovą, o 
į Akto aprūpinimu. Valstybės. ■ atikanas turėjo savo iiuuci- 
illarbo ir Susdncšinių Sekreto-p L1 ('eko-Slol vakijos
'riai pranešė prezidentui, kad po (sostinėj. Ners čekų santikiai : 
1 “ nerado’SU Vatikanu visą laiką nebu- h(>nd<mo

•mainu. vo geriausi, bet dabar pablo-.*'• s-

LIETUVOJE

mų mažėja
NUSINUODIJO

vadas Abd-El-Krim pasiūlė
m. Mę danui- |4j, J;1!;t Jsnjnj'žnMdk

SUMAŽĖJO FARMERIU ,, . , 1
SKAIČIUS I

VVashingion. — Agrikul- • 
tūros Departmentas apruka i 

. vo, kad sausio 1 d. š. m. ant 
Įfarmi; gyveno 31.134.lXk' 
'žmonių. Gi metai tam atgal' > , '■ ę ■ . . . ' i1kvv-n.un,: fSnnn 31.31 K.(m. 'I1J knl 1,
■Rua-;„ n,.,. af’l«ew-a>'Tni. tai pasažu

■ Suniręs. 40 m. a 
'sisamdė taxicab

tam tiki

irius ant i'armu suma

ATVYKO .
Jau atvyko Kaunan Reming- 

,tono ir Cm ūmios vyriausius 
atvdaus peržiūrėjimo nerudo'5'1 \ atikam! visą laiką nebu- Londono 'Ly.au> inžinierius 
teritoriškų arba kitų-p<*;miuiną. Vu geriausi, bet dabar pablo-.J • ’*'• ’hhii K . (ireiu;

— Ernest kurios priverstų pakeisti imi-^ūi*’- Ėcko-SĮovakijos prezi- Jaiku įvažiuoja .r Įial> Ibme 
imžiaus. pa- įra(.j kvotas, prezidento pa- Įdentas šiemet dalvvavo Jone ingtonas. Lunio.' inžinieriiu 
) ir pasakė si<en)tas birželio 30. 1924 m. dėl Hussu. čeką tikybinio refor- nur’ ui»i])azin:i .-u tecuninėiiic 
gva važiuoti; fispa]išku metų 1924-1925. Se- malonaus sukaktuvėse. Tai •umaiizaci;!o> vandeni ..-km 
raborii]. 1 n-> į kretoriai rajiortavo preziilen- Vatikanas atšaukė

’ ;tui. kad kvotos 1925-1926 mę-Tovą iš Pragos, o Čcko-Slo- plutą 'Upažindiuinm praneši-
|tams. visoms tautoms pasilik- vakijos atstovas prie \ati-|ni<1 finuos >a\iniiik-,.i Į). Imm- 
'tą kai buvę. Raportas prezi- kalio apleido Rymą. jingtonm. C H.")
Lienli:: Įteiktas birželio 3 d., šią ■ 
■ metą ir jo patvirtintas sekau- ■

‘11:1.' ir rue:

i.švvti į 
Airi-!francūzus ir ispanus i

:<(.s. Be t., nežinia kas ji re
mia. Jei jis iš Šalies gauna 
aerąnaramą ii- tikisi toliau 
jos gauti, tai suprantama i

mgs.
Francija ir Ispanija siūlo 

riffu. vadui būti gubernato
riumi autonominėj teritori
joj. siūlo jam progas vesti 
plačią pickvbą.

Jei Abd-El-Krim atmes

Ispanija 
iki “bit

;ti karu
Kariaus

lėti.
Jąu<"S išlygas ru.’i vadui 

gal'4-na Ispanijos dipiorna- 
"as Fėhevarietta.

si a])ic tai. ka da
Abd-El-Kt •ini atmes
kos išlygas. Tariasi, kaip
bendrai ves karą.

Karu fronte dabat nieko
ypatingo nesidaro. Riffai

jei

miesto F'ez. kur randasi fran- 
eūz’i ka”" vadmvbė. Ten

kytis. Todėl riffai turi ge
riau susitvarkyti, kad ten 
r”neūzus iš pozicijų išmušti.

CHAMBERLAIN’AS SIŪLO 
PRANCŪZIJAI NUTRAUK

TI SANTYKIUS SU 
SOVIETAIS

Paryžils. — Anglijo ,iž>i<-- 
nią miknių mini>teri> Cliam- 
berūiin paMū’e Prancūz. jai nu- 
trank'i diplomatiniu' >anty-
k i

tam pritarianti. (Pran- 
r’:-'it:mi- ikirėjo holše-

.Mi>r<)io>i»‘. tad norima bendrai 
'e-’Jarii' nno «ovietizmn maro 
apsiginti ir 'tiro interesu.' kolo- 
ni/.'e g.-lbėti. Red.)

KIEK GYVENTOJŲ
BOSTONE

rnkavimai. po kiek turi g\--■ 1 ventoji] 54 Suv. Valstijąi di-i 
dieji miestai.
dieji miestai

Boston . .

NAUJA AUKA
York. — Jaunas iuo Įstatymu lietuvių .

John D. Rockefeller auka jo j kvota pasilieka 34-
ŠlJXM)j)fM) Hampton-Tuske-(142: Estonijos 124. 
ger Institutui. Tai Įstaigai ! 
išviso jau suaukuota Š4.500.-1

Tai patys di- i
po šitiek turi IMILIJONIERIUS BE NAMŲ

I New York, —r Jofrn D.
G J 03,384 
2.995:239

PRIGĖRĖ DEVYNI 1
Pereitą nedėlią -Naujojoj :

'darni devvni žnionė

ižii-miihiu: javą m.rodo mai- 
daug vGRi.nlm. ą< . pietus esa- 
imj.'e iv.m \ -!:;un<. apskrityse 
kieiš nieuK’au h'.-g-.i visur kitur.

Kai de žudę. ;;l .-eikia pe 
brėžti, i<ac 'ūjamo'ios kultu 

’ vatose; ku 
mineralinė 

;■ • kitos žo

n no z 

buvo i

vi'iir
laikotarpy 

urie dideŲij

Mažeikiu. RasęĮ-
:r MariainpoUSę8

,<ai Kuriuo 
nij. ,\!yu;

• ap.'kri'-ię vaiskiu.', kuriuose j. 
u. korespon ntą pranešimai*. 
— gegužės mėn. 7 ir 23 dieųę 
ledai kritę labai dideliais gaba
lais. ir Je' ją nuk'-ntėjo pas

PAGALBA ŠVĖKŠNOS 
PADEGĖLIAMS

M'misteriu Kabinetas birže- 
■ lio 15 d; ]X)se<ly svarstė Švėkš
nos padegdiani' pagalbos su
teikimo klči'isiiną. Nutarta leis
ti nemokamai naudoti' trauki
niais plytouis pervežti slatv- 

^nirms mūru,Auiuuui>. Tuo. Lietuvos eksportas gegtjė 
jtaiųm reikaluiira pervežti 1.- ničn. siekė 16.5 mil. Lt. ir jak 
i$00.(HX) Įilytą. P. vidaus rei-jdo,—-palyginus <u beląpg'

.kalą, ministeris Įsakė skubiai mėn.. 1.3 mil. Lt. Importas 
paruošti miMdio statymo pla- gu/Js mėn. siekė 2i.s mil. Lt.| 
ną. Be apskriti" techniko, km sumažėjo, pmygim;.' <u bfdap- 
r!' dirb< Švėkšnoj 15 dienų per džio mėn. 1.9 mii. i.t. Perjnr- 
mėnesi. Į Švėkšną siunčiamas muosius š. n . p-nkiiis mėnesiui 

.dar vienas technikas: ji»- t"iks (''tu>io. m. bendras
technikinės pažibos ir prižiū-. užsienio nreky'".- apyvarta 

r., iš to s.kai- 
95.7 mil. Lt., 

Lt> Pa- 
'ausio—ge- 

iais. šią metų: 
padi< įėjo 4,7 ’ 

'■ omsvvuk.

Visi teisėjai 
fermeriai: nierius tĮM'čjoJcelėtą savoje- 

zideneiju Įvairiose vietose. 
■Dabar jas visas pardavė sū
nui už *3.000.000. SHANGHAJUJ DARBININ

KŲ BEDARBĖ AUGA
Kadangi svetimšaliu dirb

tuvės dėl esami] neramumą

IŠRINKO TEISĖJUS
Davtnn. Tenn. — Bezdžio-

KIEK BUS NUOSTOLIŲ įnines bylos eiga nesutiko; 
AVashington. — Generalis kliūčių. Pirmojoj dienoj!

postmasteris aprokavo. kad'greit tapo išrinkti teisėjai.!nįef.įH vedamoc 
ir ajiskundč policijai.; "irmer Sut. Uilstijų pastas jis 12 teisejąi 11 y ia papias-j darbingumas pakil 
<tai atėjo išvaikė ka- nuost('dią turės Š40JW)0JXX). pi farmeriai ...... .......
< jos vėl sugrįžo. Ka- •f>enP'kštis deficitas buvo|Bryano. tai
viidiikė- prižadėjo ;šJ- ^14.42^.1:1.9. Deficitas šie-jpriešininkai. Bet kaltinamo-1ni 
tokion vieton, kur jos m“‘ TaiP Pridėjo dėlto, kad Jo mokytojo

■ iekam "baderio” iy- P?Ktininkams alg".< pakeltos

KAČIŲ AUGINTOJA
Ntavport. Ky. — Moteris 

Maggie Zeidler labai mėgsta 
kates. Ji užsiaugino 45 ka-

PAVOJUS ŽYDAMS

i NUŠOVĖ IR NUSIŠOVĖ
' Riimson. N. J. — Detek
i tyras Henry D. TValling va

\ isi salininkai j kiniečiu pramoainin-
ra e\oliucnjos (ų.nils pasiekė aukšto laips- 

inio. bet dabar vėl nupuolė, 
scopes o 3(ho-.lle< (>lvktros gaminimo istai- 

Ikatai neatboja. 'g,mus sustabdžius elektros
; Turbūt kaltinamojo advo- .srove nustojo dirbusios ki- 
ikatai nesitiki laimėti bylą. t. Atlečių vedamos verpimo ir 
Iv. nesitiki, kad išteisinti 
ikvtoĮa Scopes’a. Mat

įamy.p

vasarnami 
iwt \'isi žydai su 

spėj" i s.'; gelbėti. Žydai Inu

ka.
'•įstojo ir pasigirdo du

iini.'fr:'i.' tei- 
vi>u galinai

paleiiąvminr gaut: miško. Ni; 
matoma dūrti yalcngvintmiii? 
.'.•jlyaomi> pa>koią.

P>o to. .Miri 'tiri u Kabinėta- 
mitar<" dv,ot: pašd p;; Lietuve' 
na era ži n i nio d ra’t'r: ia’ Vdiuo

'•laii'. "Kspm'.as 
o m.porua u>6., 
Ivginns m 192-1

rininkai pribuvo kada pui 
buvo pervėbi narna išgelbėti. 
Kadangi ug: is niekur nekū-

BUVO MUŠTYNĖS
•Ingo SL-ivijoos parlamen

te buvo 
muštynės.
kai vienas atstovas pasakė, dentiaf Insurance Co.

mo-Įaudimo dirbtuvės. Darbo ne
yra teko apie JOJKM) darbininką. ! 

tniu: Tennessee valstijoj yra Bedarbiąi armija didėja.
i Įstatymas, draudžiantis aiŠ- 
'kinti mokyklose evoliucija.. 
jGi mokytojas Scopes biglc

SPROGO ARSENALAS

D!’) <'111'" karinonienc-
“Kurjer Polski praneša, 

k;.i<t a' viiiančy 
tą pradžioj 1

Vilnimi'pr:<

a-‘.eminių me-.
A atidarytoje 
vers i t<-to Ke
rt ~ro'- kated-

; abu negyvi. PoLicistai ap
žiūrėjo tvirtina, kad mergi
na vyrą nušovė ir paskui pa

,ti nusišovė.
■d-j< ir turėjo vaiki], bot buvo ( rn<? I);niiekinti ir 
.užsimanęs to merginos, kuri jį
jam ir sau galą padarė. i

i Todėl jis Įstatymo akyse kai- le.
.tas, Bet dideles pastangos. liai.

A yrąs buvo ve-,Jpdamos dėlto, kad ta įstaty- 'amunicijos.

flisas. •- FŽ miesto išb- PASĖLIAI LIETUVOJE 
lisus sprogimas arseną- (.aiU;: žin.ii; a]i? pa.-ėliu sto- 
Padaryta dideli nuosto- vĮ Limuvoj ;. m. birž‘lio nien.

Žuvo daug ginkli] ir j d. balandžio mėnesy pra<i- 
ėjiisią va>arią; javą >ėją dar
umu fikuiilik'i nubaigė pirmoj 
-gūžė' mėn. pi’.s'j. Sąlygo- 
a\a!.'.' sėt; <i;o \'ii gi H hnvo

raudmia!'-
• iniemi].
' NUSILAUŽĖ SPRANDĄ

I BEDARBĖ ANGLIJOJE ' Avon. N. Y. — Llevvcllyn
I \nglijos laikraščiai daug Į Godfrey. 23 m. amžiaus.

xeiegm'r.-. ■s;i,r n)in, sn]ailkps 33 m kaihi; np;P Anglijoje. Į maudėsi seklioj upėj ir nėrė.
------- ------ Į amžinus. Jis savo testamen-Į -Daily Espreo" rašo. ka<llGalva atsimušė į dugną ir 

GAVO PASKOLĄ : t(' užraše £5.000 jo ištikimo bedarbės didėjimas Įgalinąs vis , 
Nr\v Ym-ko organizuoti ; šuns užlaikymui tol. kol jis ididesnių ir t’-agiškonui formą.

dai bit inkai Įsteigė koopera-j gyvens. Jei šuo padvės ne I“Dnily Berald” sako, kad be- 
tyviška korporaciją namams! sunaudojęs visą suma, tai Ii-'darbių skaičius augą- ir nui 
statvt'n Pi ie to prisidėjo j kusioji suma eis Šilerio <labnr siekiąs apie 1.3<M).(M)0i 
Tntcrnaiimml Ladies Gar- ■ dviem draugam, su kuriais 'darbininkų. Į
ment \V-.rkers T’nioii. Tntcr-(draugavo per 20 metų. I ------------------ *

imtioiml Fu r AVorkers Union | 
ir daug kitu unijų. Ta or ( 
ganizacija turi ryšius su;

APRŪPINO ŠUNĮ

DIDELE VIESULĄ

ties kad pagytų.

ŪKIŲ ALGOS AUGŠTESNĖS
Agrikultūros Departamento 

stnti.'tikai rado, kad ūkią dar
bininku algos pasididino suvirs

------------------------------ .. imts nndii.
vienos iš Filipinų salų Į Bivo laikai kuomet fikinin 

_.............     Pa\vtuckct.. R. T.—George buvo baisi viesulą. Daug na-i kas galėdavo pasamdyti vyra
International Union Bank. Toste apkaltintas už nnkan- mų sugriauta. Be pastogės |už dešimts dolerių algos si nž- 
Bet darbininku korporacijos Jimą ausies Clarenec C’arli- liko 2.000 žmonių.

NUKANDO AUSĮ

Kadangi
i vykusios didelės pienas paėjo pirmyn, kai ga- nui ginčo metu. Tostb buvo tos salos priklauso Jsiiv. Val- 

Muštvnčs kilo, vo $950.000 paskolos išPrii- { nastatvtas ’ prieš teisėją. ir st i joms, tai nukentėjusioms 
N .v jo bvla perkelta į Grand pasiskubino suteikti pagelta 

kad Teisingumo ministeris mai bus pradėti statyti mg- Jury. 
ėmęs kyšių. pjūčio mėnesyje.

Kaltinamasis paleis- Amerikos Raudonasis Kry- 
tas po $2,000 kaucijos. žios.

LIETUVA SVETUR
Lietuvos dalyvavimas LotP 

leno icirodo; jau d iodą gern 
ai' •kiirii;. Daugeli' Londono 
■;ym' sU'i'lomč Lietuvon 
>do.' piamoim. ypatingai mink- 
3a balta e1-:, kimią išdirba br 
\iirol-u o'? s d; rbtuve 
iiuosv. Pa-inandodama pasi- 

<i parodoj. *flko* 
ryj.“ geria(H<in*, 
ialislus. kad vi- 

• -;ivo gamyhoa 
i<ė'u- NunUfo- 
1. portnoti j flK-

imi H: 
mašina

Skan dina rijos—PaUltijb- 
parodoj

Stokholmas. It). VI.

pusėje maždaug iki 20 įnė-n. 
dienos visur bnvo salsas ir 
karšia- oras, kur trikdė jau 
iiieins pasč]iaii!5ca'ltgii. P<‘T tą 
laiką atsirado h.-veik visose 
vi. d.irg iniirn.i vabalu, 
kirmėlių ir liilyt lauko augalu 
kenkėją. Nuo g-v^ižė' mėn. 20 ’na 
dieno' orąs žūčiai |išsikeitė' — 
prasidėjo li<4fi>. kurių t^ka va- 
saliniai javai pradėjo greitai, 
taisytis ir mėnesio pabaigoj ji" 
buvo visur vidutiniai. Didelio
skirtumo tarp atskiri] vasari-Į praneša, kad Stokholmo 
nių javu kult iirąi kol kas nepa-j'liną v j jos ir I’nhallijo

.. stebiama: visi vasariniu javų 1 Lietuve* skyrių aplankė 
jau turi mokėti $34. Augščian- j pasėliai, linai ir hnlvt** ikai- į jo* karuli is. kuri priėmei 
inos algoi’ bvęuo mokamos 192f>, unojami vienodai — vidutiniai., atst. Šeinius ir inž. 
metais kuomet ant ūkių žino-1 Žieminiai, svarbiniis'ieji inusu; Lietuvos skyr.us turis 
nes uždirbdavo $47.Ū0 su tižiai' šalies pasėliai lieydk visur at- kimo publikos skaitlingai 
kvmu į mėneap " rodo gerai. Aiškintis radonai** • komas.

laikymu j ničnosį. bet šiandien



AHisias V. 'D&fck&a vasa-

i^bkau^a^n; J

Art. rt Oet. 8, 1917. aatboriaed on July IX 1M1A~

SUBSCRIPTION KATES i

avery TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY
"i- by

$|ir4MXFB’8 UTHUAMIAV R. O. ASSOCIATMN OF LABOS

nader the Act of March 8, 1879.'

.84.50
*5.50
•«-50

KOOPERACIJA LIETUVOJE

vaikiukai visars pakaj^pį^ih 
gariasi,, kai’ J^tirvcs ' 
menė jiems pmariaull ’^i 
liauti su jais. Tą patĮ pasaj- 
koja- ir sandariėčiai apie saĮ- 
-vo pasisekimus Amerikoje/ 
Jeigu jxi u valia ūkams sekasi 
Lietuvoje taip, kaip čia jū* 
atstovui J. Makauskui, tai 
jų k romeliui xbus bankrotas. 
ValiauktĮ pasisekimus Lietu
voje gražiai aprašo “Ry
tas.” šių metu birželio 23 d. 
Nr.:

.?-/• Smagu pažymėti, kad Lietuvos kooperacijos augimas stiprėja it 
Jds didėja. Nors ten kooperacija dar labai, kaip ir pati Lietuvos 
raspublika, jaunutė, bet-jai skiepijami pradai gražiai prigija.

? Dabartinės Lietuvos kooperacijos lopšiu galime skaityti laikiną
jį sostinę Kauną, nes čia susitelkė visos centralinės kooperacijos 
įstaigos ir bankai ir iš čia tiesiamas kooperatyvis tinklas į Lietuvos 
provinciją. Darbas plačiai varomas. Tūlą laiką tam atgal koope
racijos idėja Lietuvoje buvo svetima ir mažai liaudies vertinama, 
bet dabar jos vardas randa pritarimo. Lietuvos gyvenimui besitvar
kant ir gyventojams bedemokratėjant šalis kooperatėja, ir tai labai 
džiuginantis dalykas.

Nesusitvarkiusi Lietuvos ekoniminė padėtis truputi kenkia ko
operacijos plėtotei. Bet Lietuvos ekonomija liepia turėti vilties ir ti-1 
keti j geresnę ateitį. Lietuvos banko paskutinieji balansai mus įtik- 
rina, kad Lietuvos ūkis statomas ant tvirtu koją. Jeigu pernykštis 
derliaus nepriteklius kiek neįgyjamai atsiliepė Į krašto gerovę, tai šių 
metų derlius pranašauja ką kitą. Nuo Lietuvos derliaus priklausys 
eksporto padidėjimas, o nuo pastarojo šalies gėrio kilimas.

/Tai-gi Lietuvos ekonominė padėtis, tai laikina kooperacijos buje- 
jimo kliūtis ir dėl jos daug rūpintis neatseina. Didžiausias koope
racijos priešas, tai Lietuvos pirkliai ir Įvairūs kapitalistiniai bankai, 
-urią. pridygo Kaune, kai grybu po lietaus. Iš tą dvieju priešu, 
man rodęs, didžiausias priešas tai Lietuvis pirkliai, nes jie visomis 
išgalėmis kovoja ir kovos su kooperacijos sklidimu. Jeigu dar pri
siminsime, kad tie pirkliai yra žydai, kurie labai prityrę šiame ama-
e, tai aišku darosi, kad daug triūso teks padėti, kol jie bus nuga- 

u Kapitalistiniai Lietuvos bankai, anksčiau ar vėliau, turės ka- 
uliuoti prieš kooperaciją, arba griežtai reformuotis. Lietuvos liau-;

.. >, jau dabar linkstanti tvarkyti savo gyvenimą kooperacijos pama
tais nebeneš savo įdėlių, i svetimas jiems įstaigas, bet steigs savas 
Jau šiandien matome, kad kooperacija auga ne tik pačiam Kaune, 
bet ir provincijoje; visa eilė Lietuvos miestų steigiasi kooperatyvus

vartotoją krautuves. Ar kooperacijos idėja ir toliau tuo tempu 
plėtosis ar ji sustos, tai priklausys nuo pačių lietuvių susipratime 
lt.,darbingumo. Kaip ir kiekviename naujame darbe reikalinga visų 
pajėgą įtempimas, taip ir šiame klausyme bendras susitelkimas. Ko
operacija, žmonijos materiaiės gerovės kūnytoja, turi apimti visą 
jbnnniją, todėl aišku darosi, kad tokian milžiniškan darban turi būti 
įkinkytos visos pajėgus. Mes, žinoma, turime rūpintis savo tau
ta, savo šalies sukooperatėjimu, nes kitos tautos žmonės eins mūs 
darbo dirbti, todėl ir turime apie Lietuvos kooperatyvių pajėgu, su
telkimą pagalvoti. Pažiūrėkime gi, kaip Lietuvoje tas žmonijos lai- 
ttės didinimo idealas kūnijamas?

Toli gražu ne taip. Lietuvos kooperacijoje jau kyšo partyvu- 
jfcas, o tas, prakeikimo vertas, paityvumas ardo visą kūriamąją ga
lę. Atrodo, kad lietuvių tautos gyvenimas tiek susmulkėjo ir su- 
mizemėjo, kad neberandama galimybės net nekalčiausiais, gyvybinio 
būvio garinimo, klausymais susigiedoti. Liūdna ir tiek.

Kame teisybė ir kur tas kaltininkas? Gi mumyse. Nesipurty- 
kim, prisipažinkim. Krikščioniškos grupės, apsikrovusios valstyoėi 

--kūrimo darbais nebeįstengė aprėpti visų gyvenimo šakų, todėl ko 
operaciją paliko Dievo malonei, 
norėdami dirbti bendro valstybės 
de j. kooperaciją. Nėra abejonės, 
Lietuvoje nedirbti, tai nuodėme, 
rijos srity kairieji daug nuveikė.

. kytos kooperatyvės Įstaigos pernai yra padariusios apie 11 mihonų li-
- ią apyvartos, tai didelė suma- Bet dar didesnių vaisių gulima būtų 

tikėtis, jei kooperacijon Įtraukta visa viuomenė ir liaudis. Lietuvai 
beaugant, aug-a ir jos inteligentija. Kooperacija susilaukė naujų 
įpajėgų, tik deja, jos nebuvo Įtraukiamos bendran darban.

Ilgą laiką gyvenęs Amerikoje, mūsų L. D. K. S. tėvas kun. Ke- .'.niaciail'i;! meškere ' 
mešis, nuvažiavęs Lietuvon, patėmijo, kad Lietuvos kooperacija ne ‘ 

.jisai teisingu keliu einanti, ne visą lietuvių liaudį apimanti, lodė!
pradėjęs ve?ti derybas su kooperatyvu sąjunga Įtraukti bendran dar- 

rban ir krikščioniškąsias sroves. Kun. Kemėšio siūlymas koops-a 
rijos valdonams atrodė labai keistas ir baisus ir jie ėmė jo kratytis.

. Bendradarbiavimo idėja tapo atmesta ir gražios vienybės pastangos
bergždžiomis. Kairieji kooperatininkai parodė savo partyvumą 

Aęn, kur jo mažiausia tereikia; jiems rūpi savo partinis kromelis 
dabartinė Lietuvos kooperacija, gražiai pradėjusi klestėti, pradėjo 

; Įgirti partyvius žiedus iš kurių sunku sulaukti gerų vaisių. Labai 
į gaila, kad Lietuvos kooperacijos vadai per kooperaciją parodė norą 
. kovoti su Bažnyčia. Kad ir kaip gaila, kad taip nutiko, bet ką da- 
’y l*p«L Lazda turi du galu. Belieka krikščioniškam kooperatyviam 
? jndijimui stipriai susiorganizuoti ir gerai * ‘ ušsirėkomenduoti, ” kaip| 
f- kad to nori, nesukalbamieji, pažangieji Lietuvos kooperacijos vadai 
t~ _ J,f , ~. -------- . k z

Ka: ūeji visuomenės gaivalai, ne
darbo. didesnes savo pajėgas svie- 
kad gerai padarė, nes dabar nieko'

Reikia pripažinti, kad koopera- 
Tvavkrngai ir pavyzdingai sutvar-

“Kaip valstiečiai liaudi
ninkai mitingavo.
Vdsiiėių liaudininkų or

ganas ‘Lietuvos Žinios? pe
reito >ekmadienio numery 
didelėm!' raidėmis 'per visą 
pudapi buvo paskelbusios.

d. Kami" Rotušės Aikštėj 1 
vai. <li(-i!i Įvyk- didelis vie- 

s susirinkimas ansvarsty- 
Seiman Įneštus VaM. A])- 
uuo.'s i<atyn:ą. Svirno rin 
imi. 'iJrinkimu ir spaa- 
> i-lapny: ;)ak''i.timus. Be 

tai!" pačiame numery.
a ĮKriinšinnii jdrvos ši-

ti

' (žinom;;. ‘Liet. Ži- 
p.ymi). taip pat 
Liftu ]>er ištisą nu<- 
■o paskelbta, kad 
S^'inie kademai ka- 

>- laisvei duobi'.’

v kitie partijas šmeižian
čiais. slelbimai-S; • išafišavę. 
valstiečiai jimi<lhiinkąi tikė
josi- s. -ki padieni Botušės 
Aikštėj ■ susilankĮi gausingo 
/meniu susi rinkimo Bet.

an>i-
! Į sii.-irinkimo 
nu>i> antros vai.

kokia dvidešimt asmenų. kii-Į 
r i ą. tarpi' nusiminė stovėjo 1 
Sleževičius. Bielinis. Kv;e<- ; 
ka. Grinius. Ysakas. dr.j 
Smn<a;L ir Purūnioač, Jie! 
lab-’i nvai’traiidami dairė.-iį 
ir i.-mk1’(langiau žmoniii. su 
kųriąis, matyta ketino ‘už- 
gyianti kad'-mn spardos lais-; ■ 
ve'i diu’i'ę.' Valandą palu--.

„ ,r_. .__ ir!
trims/litūūsyiojams,’ Jiftoro-j 
inĮs ii^nbivmis mitiiųtininkai 
išsiskirstė. Taip tat'liūdnai;

1 . pasibaigė valstiečių jiauHi- 
' iiiūkĄ 'garsiai išafišuota’s Ari - 

tirtgas,’,'apie kurią ‘Jdrą'pa-
' sisekimią’ net ir Taėf. Žin.’ 
nė žodžio nepatiaše. Matyt, 
ir jos, galų gale, suprato, [ 
kad valstiečių liaudininkų ir 
jų sėbrų socialdemokratų ir j 
žydų keliamas Seime triukŠ-

I mas ir nuolatinė obstrukcr- 
' ja. trukdanti Seimui darbų 

dirbti, tinkamai yra Įvertin
ta visuomenės, kuri kaip pa- 

• rodė šis mitingas,’ nuo jų ša
linasi.”

thlcagiečbf. ? Taip pat 
i? r J. JĮikjpįą išleidęs sayo Žano- 
, Lįetuyon, pasilieka Ame-: 
; rim p. r : • ’

i L Olšauskas lpi
biržeiiq išvažiuoja Lietuvon.; 
' j Rudeni vėl. žada gaštro- 
liųotp ir dainuoti mūsų bro
liams lietuviams tautiškas 
dainas ir Chicagoj pastatyti 
keletą didesnių Veikalų.

Praeitą sezoną jie pastate 
‘Potašą ir Perlamutrą’ ir pa
ruošė dvi programas Vodevi
liui. Amerikoj vodevilis tu
ri didesnį pasisekimą, nes jis 
supintas iš dainų ir muzikos.

Visa muzikalų dali paruo
šia A. Vanagaitis, kurio dai
nos amerikiečių tarpe turi 

Į didėlį Įpasisekimą.” ; 1

Lietuvos oficiozas “Lie-i 
tava” apie “Dzimdzi- j

Drimdzi.” ;

Smp metu i§- 
jeSčįįs pasiekusi gar

bųjį visanje pasauly ¥elįow- 
Istone National parką Wyo- 
’ming’o valstijoje. • Labai 
[gražiai aprašomi tos išvykos 
Įnuotikiai “Draugo” atkar- 
!pose. 1

Naujas juokų žurnalas 
Lietuvoje.

Lietuvos spauda pranešė, 
kad netrukus žadąs pasiro
dyti naujas satyros žurnalas 
“Zuikio pyragas.” Žurnale 
bendradarbiaus žymūs saty
rikai.

Lenkai norėdami atsidėko
ti Šv. Sostui už konkordatą, 
apdovanojo tėtulius kardi
nolus “Baltojo aro” orde
riais.
f • *

ATMINČIAI
Pirmos dienos pažinties 
Karštos meilės praeities, 
O saldžių sapnų naktis.

Kiek malonės nematytos?
Šypsos akys sužavėtos 
Toj meili karšta širdis.. .
Vai tai buvo, visa buvo
Meilė džiugino, bet žuvo.
Tik beliko atmintis.

Trakiškis

Brol iams Amerikiečiams
Žemės Ūkio Akademijos Dotnavoje 

Bibliotekos Vedėjo Prašymas

Dangaus planetų tyrėja I Gerbiamieji:—
Lietuva, nor dar neatva-mirė.

j tikri, kad Ž. Ū. Akademijos 
'reikalai ras jų širdyse gra- 

! davusi visų savo žemių, turi !žaus atbalsio.
1 ' ‘ j Neprašome pinigų. Krei-

Ipiamės į visus knygų leidc-
, atsidėjusi varyti krašto kul-i 

Šių metų birželio 4 d. niirė;tfiros įr ekonominio atsista- Ipia
Mūsų pamėgtųjų “Dzim?garsus astronomas Caniiliusįtymo darbą. Kaipo žemės ū- jus. į žurnalų ir laikraščių 

dzi Drimdzi ' vodevilio art į l lamarionas. gimęs Montig- Įkio šalis, ji turi ypatingai redakcijas, prašydami su
tirtu darbai randa atbalsio ta į ni le Roi Prancūzijoj 1842 -susirūpinti žemės ūkio kul- šelpti mus, siunčiant bent 
Lietuvoje. Malonu pastebė-1 m. vasario 28 d. Pastarai- .tūros kėlimu. Žemės Ūkio'po 1 egz. savo leidinių. Pra- 
ti. kad mes ne kiek šiais sve-j siais laikais Flamarionas j Akademija Dotnavoje — taikome taip-pat knygynų at- 
čiąis neapsivylėme. Lietu- [dirbo Paryžiaus observatori jžidinis mokslo, Lietuvai be-Siųsti mums rinkinius savo 
vos oficiozas “Lietuva“ šių-joje, kur studijavo matoma- įabejo svarbiausio ir naudin- [išleistų ar laikomų ant komi- 

itjką ir astrofiziką. Flama- .ginusio. Akademija rengia'so knygų. Tie, kurie negalė 
yra daug parašęs po- Lietuvai mokytų agronomų'tų atsiųsti knygų dovanai.

i puliariii knygų apie dangaus .L uūškininkų. Josios auklė- i 
[kimus, kuriais gėrėjosi viso .tiniai bus sumanūs švietėjai į 
|pasaulio mokslinčiai. Fla- ‘ ‘ ' • • •
Į marijonui mirus, astronomi
jos mokslas neteko didelio 
mokslinčiaus.

štąL ką kalba apie mūsą į 
“dzimdzius"

“Dzimdzi Drimdzi 
Amerikoj.
Antros gastrolės po Anie-„ ga.-uoies po rime-į

j i tyionijjai išjL-
. - I i v.’« If dilio visus amenkiet'ius. | 

Dziiūdzi-Drimdzi vodevilis j 
savo .vaidinimu ir Rainomis l 
sužavėjo visus ir atgaivino 
lietuvišką ūpą. Jie Įgavo 

. simpatiją visą Amerikos lie
tuviu. išskyrus bolsevrkus. 
Bolševikai juos lx)ikot’ioja. 
nes Dzimdzi jiems žalingi. 
Da i mu ma h oi šev ik u o i an č i u\ T lietuvių, aplankę Dzimdzi i
Vodtrtilį. atsilirtuvino..-

Užbaigę. savo- gastroles 
Dzimdzi Drimdzi išsiskirstė 
vasiu-'o." atostogų. • Vieni-iš 

-ją -Liętttven,- O; kiti liko Ą- 
merikoj.
' ’ Artistas ir muzikas A. Va
nagaitis .vykstamu geografi- 

Hšp ekskursija' Į tolimus*Vu-

Darlininkai ir Kapitalas
Kin>. F. Kemėšis

Jcigi žmonos būtų elgęsis sulig Dievo ųiiii- 
tit s ir nan (kurs žmonėms buvo apreikštas). tai 
kapitula.'ir būtų neš^s žmonijai tik palaimą ir 
džiaiig<n;i. Dievo mintis ir noras buvo, kad

Lietuvos paroda
Lietuvos paroda atidaryta 

25 birželio. Parodoje išsta
tyta daug eksponatų. Daly
vauja eilė užsienio ir Lietu
vos firmų. Amerikos lietu
viai. nuvykę atostogoms Lie

tuvon turi gražią progą susi- 
j pažinti su Lietuvos ūkio ki
timu ir vystymosi.

Dr. K. Pakšto išvyka

■‘Draugo“ žiniomis, buv.
"Draugo” red. dr. K. Pakš-

siųsti mums rinkinius savo 
cistų ar laikomų ant komi- 

1 Tie, kurie negalė 
ygų dovanai, 

gal malonėtų siųsti mums są 
rašą parduotinų knygių Ir 
visi] kitų, galinčių savo kny 

Įgomis praturtinti mūsų Bib- 
Ijlioteką. prašome siųsti mums 
• Į knygių
•j Pageidaujamos knygos

- x.-------- .o_ą
ir kitomis kalbomis kaip 
bendrojo lavinimo turinio, 
taip ir specijaliai žemės ūkio 
mokslo veikalai.

Svarbu mums taip-pat tu
rėti visa tai. kas apie Lietu
vą kitų tautų buvo ar bus ra
šoma.
^Visiems knygai, laikraščių 

Į ir žurnalui aukotojams mūsų 
i Akademija ir josios auklėti- 
Iniai bus nuoširdžiai dėkingi. 
I Doc. F. Kemėšis

Ž. Ū. Akademijos 
Bibliotekos Vedėjas

Dotnava.
1925 m. geg. 30 d.

j ir organizatoriai 86-ių nuo- 
[šimčių Lietuvos gyventojų.

Be galo yra svarbu, kad 
Akademija galėtų teikti ^sa
vo auklėtiniams visų progų j dgvjuėtujauios Knygos 
ir šaltinių, reikalingų kaip [kaip lietuvių, taip ir anglų 

a. —-------:---- - • • -• - -speeijaliam jų prisirengimui 
žemes ūkio mokslo šakose, 
taip ir bendro lavinimosi 
srityje.

Akademijos bibliotekai čia 
skirta vienas svarbiausių už
davinių. Del nelengvos kraš
to ekonominės padėties. Vy
riausybė negali skirti Biblio
tekai tiek lėšų, kiek tai bū
tų pageidaujama ir reikalin
ga. Prisieina šauktis visuo
menės pagelbės.

Mūsų užjūrio broliai ir se-i 
serys visuomet jautriai atsi
liepdavo i kiekvieną gyvą ir 
tikrą Lietuvos reikalą ir pri
būdavo su pagelba. Esame

r taųįi ūrąJat didinti.
į ■ r ?.Bk#-jpt<ai neapsikenčia 'toje vergijoje ir pra-

Vergijoje būdamas jisai nerims-
--------- ,uuli z.iHvmjvs tarnu, i t ia aprasyrasai t ^uorę^įąbūti geriausiu draugų ir pagelbimuku Ikia padėti daug darb 

I ,1., .J. ' X- - -r- • • •- • 1

ta ir rauda. •Tisai -ii orėti t būti žmonijos tarnu.

pagamiii". Dievas uždraudė vogti, pasisavinti 
svetinio darbo vaisius. Žmonės ėmė elgtis kitaip. 
Stiprcsiiiej i ėmė išnaudoti silpnesniuosius ir sa
vintis ją darbo vaisins. Civilizacijai bekylant 
buvo išrandamos vis naujos, vjs gudresnės ir 
patogesnės meškerės, svetimo darbo vaisiams 
pritraukti i savo kišenius. Dabartinė ekonomi
nė sistomi. kurioje mes gyvename, vartoja aug- 
'riaiisiai ištobulintą - būdą — svetimo prakaito

Ji pati kapitalą pavertė 
svetimam prakaitui savir-j

pitalist;i> — tos meškerės savininkas. 'Savo meš
kinu užleidęs Į darbininkų.mases, jiš^i .figūruo
ja* fiė kaipo jų skriauditejs; ’bet kaipo jr? gerada
ri?, Jisai duoiįą jicnj^lr^bo ir

daHio žmonėms. -Kas ji išvaduos iš tos vergijos, 
ii- kai])! Kas ]>aj<it‘ips jį Į visuomeninio tarna
vimo vagą l

Soeijalizmas skelbia, kad reikia visi kapita
lai iš pavieniu žmonių atimti ii- pave<ti juos vals
tybei. visuomenei. Rusijoje buvo ir mėginta taip 
padaryti. Buvo įkurta prolctarijato valstybė ir 
proletarijato pasišovusieji vadai atėmė iš priva
čiu piniguočių turtus.

Atimti nesunkių • tik. mokėk užpulti gerai. 
Bet ar buvo naudos iš to kraštui, patiems prole-( 
tarams. Kapitalai ištirpo tarpe komisaru pirš
tą. pramonė suiro? pYbkdarijatas atsidūrė di
džiausiame skurde-varge ir tii savo pastatyti] ko
misaru sunkiausioje belaisvėje.

Yra kitas kelias kapitalui išvaduoti: tai dar
bininku susipratimas ir sutartinas veikimas ko-

D.operacijos srityje, 
ki-uvą savo 
4VVW Šlll ig

ris. Jisai duoiją jiem^L^rbo ir uždai^ip. ^sai^niū. budai is 
kelia pramonę, prekylją-tijieai augi na-.k rašto ge-t (gyvenimui:

hdkiar koo 
mina: koon

rovę. Jeigu jisai dali pašišavinto darbininku 
prakaito pavers aukoms rfiokslui. drillėft labda
rybei. tikybai' .fisai pa*a^ės net kaipo mertiia- 
tas. filantropą^,. religinga?' žmogus ir t. t.

Kapitalas atsidūrė atskirų pinigingų žmo
nių'belaisvėje?' Užuot tarnauti žmonijai ir neš
ti jaųpalaimą. jisai, vergijon pakliuvęs, virto

ininkai taupo, deda i 
iria Įvairius koopera- 
ikallp Jiei kooperati- 
jiems reikalinga pra- 
bndu. gamina visa kas 

jįhįtil parduoda? ką paga- 
skolinasi pinigus ir 

Jie boikotuoja, neda- 
ijy biznio-vitiemsŪĮvnrie nedirbdami nori 
iš jų pčlnyti^ Jie neina pirkti į kapitalistines 
krautuves, neneša savo sutaupą Į kapitalistinius 
bankus, jie neima iš kapitalistinių bankų fiasko-

• J L* • i -vi** • " .............................Vanioj pnsnu- JL/ULUčlVčl
priemone darbininkams ^naudoti ų- turint lų. Jie -visus savo reikalus.patenkha per koope- 1925 m. birželio 17 d.

ratines >avo įstaigas, kurios nesikėsina iš nieke 
no darbo naudotis, o kiekvienam teikia tiek, kiek 
kas sau uždirbo, dirbdamas išvien su kitais.

m ilgas. Rei
dą Hm žmones

privedąs prie susipratimo ir vienybėm. Reikia 
daug išmokti, patirti, prisieina dažnai ir suklys
ti. suklupti. Bet tasai kelias yra vienatiniai tik
ras kelias. Jisai paaiškėjo darbo žmonėms dar 
80 meti] atgal. Visi, kuriems tasai kelias nu
švinta. ima juo eiti. Per tą laiką .jau apie 40 
milijonų darbo žmonių susijungė po kooperaci
jos vėliava: jau milijardus doleriui kapitalų su
krovė: jau valdo didžiausias krautuves, fabri
kus. ūkius, bankus. Susipratimas juo tolyn, juo 
labyn plečiasi ir auga. Darbo žmonii] susipra
timas ir vienybė jau patapo įvykusiu faktu ir 
parodė savo galybę.

Kapitalas, esantis kapitalizmo vergijo.p. 
susidūręs su darbininkui susipratimu ir vienybe, 
pamatęs šalę savęs netikėtą konkurentą — dar
bininkų kooperatinį kapitalą, arba ima prašytis 
darbininkams į tarnystę, arba, jei tenai nerei
kalingas. ima patsai savą valgyti ir nykti. Tuo 
tarpu kooperatinis kapitalas nuolat auga ir vis 
naujas veikimo sritis apima.

Štai tifo keliu ir lietuviui tautai, kaipo dar
bo žmonių tautai, reikėjo eiti. Dalis mūsų tau
tos jau ir pradėjo tuo keliu eiti. Dar nevėlu už
eiti ant to kelio ir kitiems mūsų broliams ir se
serims. -

Tai keltas meilės, broliškumo ir teisybės.
Tai kooperacijos kelias. ‘

Dotnava ’ z
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raudonas, tikras meilės te-Kasdieninis apvainikavi
mas visokių neteisybių prieš 
neturtingus ir nelaimingus 
esti tikriausias ženklas, kad 
pasaulis yra atsiskyręs arba 
esti ats&rtžts nuo Jėzaus 
Kristaus. Šiandiena rasime 
daug žmonių pasaulyje gy
venančių, kutie nežino savo 
paveldėjimo. Jėzus Kristus 
priguli prie viso pasaulio. 
Kurie užstoja tobulybės ke-- minko: “Eikite prie manęs 
lią vedantį į Jo Karalystę di
džiai nusiseda prieš visą 
žmoniją. Kristus esti tiktai 
vienatinis žmonijos surami
nimas ir viltis. Tironai ap
turėjo mirti už mažesnius 
prasikaltimus, negu tie ku-

zaus Kristaus širdyje. Ši 
tikrai meilinga raudona spal
va nenudildins saulės spin
duliai, neišdildins kasdieni
nis nešiojimas. Jėzus buvo 
ir buvo darbininko prietelis.

darbai parodė kokia meliė 
dega Jo širdyje delei darbi-

visL” Darbininkai, ypatin
gai per šį birželio mėnesį, pa
skirtą Saldžiausios Viešpa
ties Jėzaus Širdies garbei tu
rėtų artintis prie tikros mei
lės, prie stiprybės, prie vie
natinės vienybės, prie nesi- 

rie papildė blogumus prieš mainančio Draugo. 'Tegul 
neturtingus, norėdami savo 
raštais ištryti iš jųjų širdžių 
Jėzaus Saldžiausią ardą.

Šiandiena tarpe darbinin
kų Įvairių šalių yra nepa
prastas judėjimas ir linki
mas prie Krikščioniškų tei- 
svbių. Obalsis visur sklei
džiasi "‘Grijš'kime prie Kris- 
'taus/’ Draugijos, unijos tve
riasi imdami už savo užtary
toją visos žmonijos Atpirkė
ją Jėzų Kristų. Tokios su
tvertos darbininkų organiza
cijos šiandiena yra labai rei
kalingos. ir tiktai tokios bus 
pasekmingos, kurios turės 
ant savo vėliavų Kristaus 1 
vardą. Tiktai vienas moks
las Jeazus Kristaus, ir Jo 
teisybė paimta į kasdienini 
darbą galės išgelbėti pasauli 
šių dienų. Jėzus Kristus ir 
darbininkas. Abu sutinka 
vienas su kitu. Pasaulis no
rėjo. ir per kelis metus' ati
traukė Jėzų Kristų nuo dar
bininko. ir darbininką nuo 
Jėzaus Kristaus. Kokios 
išėjo pasekmės. Kiekvienas 
mąstantis ir darbininkas 
žmogus aiškiai mato. Jėzus 
— Darbininkas. Šis vardas 
priveda Ji arčiau prie darbi
ninko. prie ūkininkų, prie 
merginų, kurios dirba rašti- 
nyčiose ir dirbtuvėse, prie 
moterų, kurios prižiūri na
mus. Jėzus pirmiausia pri
guli prie ją visų, nes Jo są- 
jausmas buvo didis prie tų. 
kurie dirba ir kenčia, ir per 
Jo didelę brolybę, kuria no
rėjo su mumis pasidalinti. 
Pašaukimas Jėzaus buvo tai 
pašaukimas kasdieninio dar
bininko gyvenimo ištvertas 
su visais netikrumais ir trū
kumais namuose dailidės 
Juozapo. Visas pasaulis turi 
sugrįžti prie Kristaus. Kiek
vienas iš mūsų turime ateiti 
ir pamatyti savo Draugo ir 
Pri et (liaus ypatoje jauno 
Darbininko Nazareto, ant 
kurio kaktos pynėsi prakai
to karoliai. Kurio rankos 
pažino medi ir dailides Įran
kius. Kurio raumenys pa
vargo nuo ilg<> ir nepersto
jančio darbo, ir Kurio šir
dis esti Mvira pasigailėjimo 
visit tų. kurie turi klausyti 
anksti ryte bals;i fabrikos, 
arba kurie ant laukų dirbda
mi laukia saulutės nusileidi
mo. Švente Jėzaus Darbi- 
ninko bus naudingesnė negu 
Darbininkų Diena, nes ji pa
rodo didelę meilę Jėzaus, ir 
galutinai apsvarsčius pama
tysime kur yra meilė ir nar
sumas tenai rasime ir riša 
žmonija, nes kiekvienas dar
bininkas trokšta tji dviejų. 
Jeigu raudona spalva randa
si cUirbininkų vėliavose, tai

skamba po visą pasaulį dar
bininkų lūpose, žodžiai: 
“Grįžkime prie Kristaus.”

Putinėlis

4 PĖST. LIET. KAR. MIN 
DAUGO PULKAS

svečiais, besivaišindami pa
prastais iblaivais, bet . ska
niais pietumis praleidžia a- 
pie pusantros vat Baigiasi 
pietūs. Respublikos Prezi-

vyksta karininkų klubam 
Kareiviai komandomis eina 
šaulių teatram Neilgai lau
kus atvyksta teatram ir visi 
aukštieji svečiai. Pakilus 
uždangai visi turėjo progos 
nuoširdžiai pasijuokti iš gra
žiai suvaidintų veikaliukų. 
Vaidinimų atliko Panevėžio 
Aido draugijos dramos kuo
pelė. Pasibaigus vaidini
mams Respublikos Preziden
tas, garsaus “valio!” lydi
mas, išvyko stotin. Karei
viai grįžo vakarienės.

(“Karys”)

VISU LIETUVIU DOMEI

11-ką centų; jįjį — tą kuponą,' 
reikia įdėti į laišką ir paaiškin- 
ti, kad giminės, ar kas ten ne
būtų, jį gavę nueitų Lietuvoj į 
paštą ir už jį tiek gaus Lietu-, 
vos pašto ženklelių, kiek rei
kia laiškui delei persiuntimo jo 
į užriibežį — Ameriką, ar kur 
nors kitur. Čia reikia dar pa
žymėti ir tą, kad tas kupęnas 
yra geru vien tik pusmečiui—; 
po to, jis praranda savo verty
bę (mat, čia jį perkant, pasto
riai prideda antspaudą su da
ta). Tad jį nupirkus, reikia 
pusmečio laike ir sunaudoti... 
Toliau: kas reikalauja parašy
ti ką nors tik trumpo, be sek
retų — slaptybių ir atsakymą 
ant to jau Čia ant vietos apmo
kėti, tas-tenuperka dvigubą at-1 
virutę, angliškai vadinamą: 
International Beply Postai

*>

dna -spalvą,;
istorija neleidžia; 
tų tautų žmones^

Nuo pereitų metų savo me
tinę šventę pulkas švenčia 
gegužės 19 d. Tą dieną 1919 
m., pulkui esant dar tik ba
talionu įvyko žymus atsitiki
mas. būtent: galutinai išva
duotas iš bolševikų Panevė
žys ir jo apylinkės. Toji die
na brangi yra pulkui,kaip di
džio laimėjimo pradžios die
na kovose su bolševikais, 
brangi ir atvaduotam mies
tui. Todėl nestebėtina, kad 
tą dieną, kiekvienais metais, 
kaip pulkas, taip miestas iš
kilmingai švenčia.

Atėjo laukiamoji šių me
tų pulko sverte. Dar iš va
karo pulkas p; dėjo puoštis 
gėlėmis, žalum;. mis, Įrengė 
vietą, kur visa pulko šeimy
na rytdieną susirinks ben
driems pulko pietums kartu 
su užkviestais svečiais.

Pusę vienuoliktos prie Į- 
gulos bažnyčios aikštėje pra
deda rinktis pulko dalys, o 
vienuoliktą valandą praside
da iškilmingos pamaldos. 
Pamaldose dalyvauja visi 
aukštieji svečiai, pulkas ir 
nemažas skaičius žmonių. 
Vargonams pritaria gražus 
gimnazijos mokinių choras 
bei simfonijos orkestras, va
dovaujant p. Karkai. Dvy
liktą valandą susirenka į 
aikštę visos aukštesniosios 
mokyklos (lietuvių, žydų, 
lenkų) ir, tvarkoj sustoję, 
laukia iškilmių pradžios. 
Baigiasi pamaldos. Bažny-

■ čioje. Respublikos Preziden- 
‘ tui dalyvaujant, atidengia- 
’ ma žuvusių už laisvę karių

paminklo juodo marmuro
‘ lentos, kuriose Įrašyta septy- 
; niasdešimts žuvusių pulko 
' karių pavardės. Ant vienos 
’ lentos Respublikos Prezi- 
’ dentas uždėjo gražų vainiką. 
’ Skirstosi iš bažnyčios. Pul- 
’ kas pasirengęs sutinka Res- 
1 publikos Prezidentą, kuris, 
’ apėjęs pulką, sveikina jį,1in-
• kėdamas būti tvirtu, kad 

atėjus laikui galėtų vaduoti 
ir ginti kraštą taip, kaip pir*

■ mieji pulko kariai kad gynę.
Sveikina pulką ir kiti auk- 

’ štieji vadai daug jam linkė-
• darni, o pulko kariai dėkoda-
■ m i griausmingai šaukia gar- 
- sų “valio!”

Praeina iškilmės maršu 
pulkas, skautai, mokyklos ir 
visi iš aikštės skirstosi.

Pulkas renkasi prie karei- m *

.■Kaip jau, tikiu, visiems yra, Card; ji kainuoja — 4-ris cen- 
žinoma, Lietuvos vyriausybė 
uždraudė Lietuvos paštui per
siuntinėti laiškus be pašto 
ženklelių. Nes mat per tai Lie
tuva turi daug nuostolių ir tie, 
kurie tokius laiškus apturi, tu
ri keturgubai mokėti; prie to 
gi yra sarmata, nes užrubežy- 
je paštų valdininkai matant, 
kad iš Lietuvos tiek daug laiš
ki] eina be paštos ženklelių, ma
no. kad Lietuva turbūt vien 
tik šalis ubagų — pavargėlių 
ir elgetų. Tad labai gerai Lie
tuvos Vyriausybė padarė, kad 
uždraudė persiuntinėti be paš
to ženklelių laiškus! Vie
nok, teko girdėti, kad tūli 
rūgoja už tą.—Girdi, sako, kas 
čia mums reiškia už toki laišką 
užmokėti 20 centų ir tuomi mū
sų neturtingiems gųninėms Lie
tuvoje prigelbėti. Tad mes 
—Philadelphijos Lietuvių Vei
kėjų Tarybos nariai nuspren
dėm visuomenei paaiškinti, 
kaip -nedarant sau tiek daug 
nuostolių, o ypatingai sarma
tos Lietuvai, tame atvejuje ga
lėtų lengvai prigelbėti gami
nėms Lietuvoj. Šitai: rašant 
laišką Į Lietuvą, (ar Į bile ko
kią nors šalį) reikia pašte nu-

tus; niekad nepraranda savo 
vertybės (ją parduodant, nei 
kokios datos pastoriai nepažy
mi). Ir ją siunčiant, reikia ra
šyti ant tos jos dalelės, kur ant 
pastos ženklelio yra žodžiai 
Message Card; o kita jos dalelė 
— pusė yra delei atsakymo. 
Taip tos atvirutės, kaipo ku
ponai yra gaunami vien tik tik
ruose paštuose — ne Sub-Post 
Station ’uose.

lopant, bet fmkąmai pade
dant, kųoiųęt jų nevartoja
ma, daug prigelbsti jų ia-1 
vaizdai ir daug ilgiai tar
nauja, sake Jungtinių Vals
tybių Agrikultūros Departa
mentas.

V iršutiniųs.' drabužius rei
kia atsargiai pakabinti, kuo
met jie nevartojami.

Drabužiai kurie yra švel
nūs turi būti apdengti, kad 
apsaugojus nuo dulkių ir tri- 
nimosi. Drabužiai Šalčiuose 
laikomi turi būti gražiai su
lankstyti ir tvarkiai sudėtu

Spalvuoti drabužiai, netu- 
Iri būti laikomi troškioje vie
toje. Jų spalva gali susiga
dinti.

Padedant drabužius ilges
niam laikui, reikia juos ap
saugoti nuo susir aukšlė j ino 
ir gyvūnų. Nieko sunkaus 
nereikia ant jų dėti. Kietes
nio audeklo drabužius gali
ma palikti kabančius, jei ge
rai apdengiama; minkšti 
drabužiai, ir tie, kur apda- 
binti sunkiais dalykais, ne
turi būti kabinami, nes gali 
išsitempti. Jei norima, kad 
jų spalva nesimainytų, rei-

Phila. L. V. Taryba kia juos laikyti tamsoje.
P. S. Prašomi yra ir kiti lai- Kojines reikia dažnai 

kraščiai tą perspauzdinti. plauti, tada ilgiau laiko, nes 
  prakaitas negauna progos 

greitai jų suėsti. Pirm de- 

$1000 TIK UŽ 60 CENTU! ’ G,1W ' ’S reiĮĮ? x . *■______ įsirdnnri k-ad kpiyiik k' l-

rinaą Teikia tuo jaus taisyti.
Skrybėlės taipgi visuomet 

atrodys švarios, jei jas po' 
kiekvieno dėvėjimo nudul
kinsime. Laikyk jas ten, 
kur dulkės jų nesieks; popie
riniai maišai ir popierinės 
dėžės gerai turėti dėl skry-! 
helių, kurios tik retkarčiais 
tenaudojamos.

DEPUS KETVIRTA DIENA

Atsiųsk 60c., o gausi, ne pini- 
. gaiš, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1,000, 
jei jis sveikatos neturėtų? Būtų 
visai tuščias daiktas tokiam žmo- 
gri. Mūsų žolės yra kas kita. Su
teikė sveikatą tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalina strėnų skaus
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei, nervų suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gausit 
visokių žolių- ir knygų kataliogą.

M. ZUKAITI2, 
451 Hudson Avė., Rocheeter, N. Y.

jas išplauti, kad išėmus kli
jus.

Po kiekvieno dėvėjimo 
viršutinius drabužius reikia 
šepečiu nuvalyti, ir visuomet 
reikia laikyti gerai nuprosy
tus. Reikia atminti, kad ži
bėjimas ant drabužių atsi
randa nuo pūkų nusidėvėji
mo.

Dulkes nuo šilko galima 
nuimti su minkštu 'drabužiu 
ar minkštu šepečiu. Vengk

! F ALL BIVEB, MASk 
14 — 3-rd gtteet 
arti Bedford St.

r 49 JLboni tiri
Wa4httm BtHtfc

JŪSŲ SVEIKATAI
Dabar laikas kada visi mėgsta vaisius valgyti. Daktarai sako 
vaisiai yra viduriu liuosuotojai ir sveikas maistas. Geras vai
sią saladas pirma valgią yra apetito kėlėjas. Jei vartisite, vie
nok, vaisią daralą su Standard andChaUenge Pienu, jūs pa
matysite, kad jis pridės prie jo skanumo. Šitos pieno rūšys 
susideda iš gryno pieno ir cukraus. Vartok jas kada tik rei
kia pieno ir cukraus sykiu. Patirsite, kad kava ar koko ska
nesnė su jomis.

Pusė puodelio acto
Pusė šaukštelio muštardis
3 šaukštai sutirpinto sviesto.

Trys čvertys puodelio Stand
ard ar Challenge Pieno

2 kiaušiniai
1 šaukštelis druskos
Plak kiaušiniui iki šviesumos; supilk pieną, druską ir mnš- 
tardą ir geni suplak. Pridėk dabar actą po truputį ir su
tirpintą sviestą. Plak su kiaušinių pbaktuvu ir padėk ant le
do sutizžtėti. - Tai skanus daralas su vaisių satedu.

Kiekvienas leibelis turi didelę vertę. Už 50 leibelių jūs gau
site gerą porą ža-kiią kaip aat paveikslol O fceim< daug iki 
susitaupo 50 lefbelių. Tą dovaną galite gauti premiją 
krautuvĮae. Jei nfra taktes jfisą mieste, pasūukžte teibtiins 
į Borden’s Premium Cbmpaniy, Ine., 41 Hudson St, Hew 
York City, pažymėdami numerį norimos dovanos kaip ant pa. 
veikslo ir ji bus jums pasbpta dykai.

HAVKI, 00W 
106 Tempte Street

166 Cengrem Btreėt 
arti Mate

mfybę ir įdėjo triūso jps iŠsL 
tymui. ' ' ''-O

Liepos ketvirtą dieną, 17761 
metais, Amerikos kolonijos (iš 
viso buvo trylika), sukylusios 
prieš Did. Britaniją, pasktdbė 
savo nepriklausomybę kai po 
liuosos ir neprigulmingos vals
tybės. Massachusetts ir Virgi- 
nia buvo liuosybės kovos vedė
jos. Massachusetts turėjo pir
ma nukentėti, bet Virginia bu
vo pirma kuri stengėsi numesti 
Anglijos jungą. Birželio 29 d., 
kuomet Kongresas vis diskusa- 
vo nepriklausomybės klausi
mą, Virginia paskelbė savo ne
priklausomybę. Kongresas bu
vo paskyręs komitetą iš penkių 
narių parašyti Xepriklausomy- 
bės Deklaraciją. Thonias Jef- 
ferson’as buvo to komiteto pir
mininku. Jefferson’as parašė 
deklaraciją, kurią Kongresas 
priėmė su mažoms permainoms 
Liepos ketvirtą dieną 1776 me
tais. Ir nuo tos dieno.- liepos 
ketvirta diena apvaikščiota 
kaipo Amerikos didžiausia 
šventė.

Kuomet Kongresas priėmė 
Nepriklausomybės Deklaraciją, 
patriotai numetė nuo savo vie
tos Bov'ling Green. New Yorke. 
švininę Jurgio III, Anglijos 
karaliaus stovyią, ir vėliaus 
iš to> stovylos nuliejo šau
tuvams kulkas. NeprikLauso- 
mvbes Deklaracija buvo pa
skelbta ir priimta, tik reikėjo 
už ją kovoti. Ilga ir žiauri ko
va sėkmingai užbaigta acių 
Jurgio M a>limgton o narsu
mui ir gabumui. Tais laikais 
kolonijos turėjo tik api? tris ir 
pusę milijonus gyventojų. Dau
gumas jų buvo kilę iš angliškai 
"kalbančių gyventojų, bet ne
trūko ir iš vokiškos, holandis- 
kos ir švediškos kilmės. Ho 
landiečiai pirmiausia apsigy
veno Nevr Aork e. švedai Dela- 
vvare valstiją 1639 metais, o 
vokiečiai pasiuntė kelias dide
les imigracijas 1683 m. Tokiu 
būdu. Įvairių šalių žmonės ko
vojo už Amerikos nepriklauso
mybę. Ir daugelis tų žmonių 
nepriklausomybės kovoji' su
vaidino labai svarbias roles. 
Prancūzas Lafayettc. gelbėjo 
Amerikai ne tik kaipo kareivis. 
l>ct kaipo karštas šalininkas 
padėjo kovoti ir Francijon -ti
žus. Von Steuben, vokieciii 
generolas, atvyko M ashing- 
ton’ui pagelbon. kai kovos pa
dėtis surimtėjo.

Generolas Horkimer taip pat 
garsus revoliucijos laikų vedė
jas. Jis paėjo iš Palatines ir 
atvvkęs Amerikon apsigyveno 
New York’e. Jis laimėjo svar
bią Oriskany kovą. Bet ten pa
guldė savo gaivą. Garsusis, 
lietuvių kilmės karys Kosčiuš- 
ko. taip pat narsiai kovojo ne
priklausomybės gynėjų eilėse.

.Toli n Morton, vienas iš pasi
rašiusiųjų po Nepriklausomy
bės Deklaracija, buvo švedų 
kilmės. John Hanson, gerai 
žinomas kongresmoųas, ir Tbo-
trias Sinni^son, garsus Ameri
kos kariuomenės narys, ir-gi 
švedai. Generolas Hans Chris*- 
tian Fibiger, kurį vadino “Old

LD.LS.OB
■

GRANU RAPIDS, MICH

Dirba, kruta.

L. D. K. S. 93 kuopagįusilui 
veiklaus vedėjo gerb. kun. B, Y 
bieko asmeny. Tūlą laik<’SŪ 
dusi ši kuopa ūme krutėti 
t i, kai kun. Verbickjs črnč įnį 
vadovauti. Kun. Verbickas Tii 
Įgaliotas delegatas nuo mūsų4Ė 
pos ir grįžęs iš seimo iš šaky! 
bažnyčioje pranešė žmonėms a 
įvyksianti susirinkimą. Žmo 
mielai kunigo paraginimo pakl 
se ir labai skaitlingai susirin 
Padarius eilę pranešimų ir pa. 
kirtimų tuojaus prie mūsų kuo 
prisirašė 5 nauji nariai. Jeigi 
ateity kun. Verbickas mus ne 
leis, mes dirbsime ir tikimės 1 
stiprėsime. Jei ir kitose kok 
jose būtų daugiau tokių kopi 
tai mūsų Sąjunga gerai gyvuc 
Valio mūsų vadove!

BLAIVYBĖ
Pilnai j ai Blaivybei Svarbi 

Sumanymas.

Xew Yorko apylinkėje : 
kuriom* vietose buvo si 
tvėrusių Blaivybės skyrių, 1 
šiandien jų dauguma apm 
Kad atgaivinus 
organizaciją, mes, 
grupė,

tą s vai 
iniciato 

susitarėme sukviest 
Bayonne, N. J. apskričio su’
žiavimą, kuris Įvyks Ii' 
19-tą, 1925 m., lietuvių Šv. - 
kolo parapijos svetainėje, 15 
23-rd St.. 4 vai. po pietų.

Širdingai kviečiame iš vi 
lietuvių parapijų, kuriose j 
buvusios Blaivybės kuo$j 
bet dėl kokių nors priežas 
paliovę veikusios, atsiųsti sa 
delegatus. Kur dar nėra su 
tvėrusią kuopt] galima prad 
tverti. Laukiame veikimo 
gijimo iš Xewarko. Harrisoi 
Patersono. Klizab<4]iporto,N 
Yorko. Brooklyno ir kt.

Suvažiavimo dienotvarke 
numatoma: 4 vai. po pietų į 
mokslas ir lYwdikeija su £ 
Sakramentu: po pamaldų f 
važiavimo atidavimas su pr 
kalba: pmziudiumo rinkim: 
busimojo Blaivybės seimo, k 
ris Įvyks Atholyjc. Mass. L 
bor Day dienoje, reikalų api 
rimas: pasiūlymai ir <umar 
Inai.

Kalbės Kun. Dr. Naviek; 
Kun. Daktaras Koncevičh 
vietinis klebonas Kun.-'P. < 
Saiirusaitis ir eilė norinčiųjų

Kun. P. Saurusail

WORCESTER, MASS.
Į Blaivybės draugijos 25 kuo] 

nuo 1924 im tų balandžio menes 
iki šių metų eczužės 30 dienos 
stojo šie nauji nariai: M. Vaiti 
kūnienė. T. Mažeikiene, mokyt 
ja

O.

J.

J. Leonaitė, V. Seniauskiei 
Raulu.šonienė. M. Bacinskiei 
Puodžiūnienė. B. Tamošiūm 
Saulčnas, E. Valandikevičieb 
Pranaitienė, P. Senianskicil 
Dabra Volskis. O. GaleviKenį

E. Augonienč, O. Laibiūtč, O. Šįįi 
kiene, P. Buivydienė, O. Bajiečb 
t ė. E. Drrsienė, J. Grudzinska 
Naujų narių sąrašą talpinant 
Piln. Blaivininkų orgaųiza^ 
Nusėjusios Anglijos apskričiu 
važiavimo nutarimu romdaini^ 
Kuopos sąstatas padidėjo 21^ 
rin. Kas sukirs Worcest.crįt''.^
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,m>ilejiniain “Darbininke”(No.
i po-paveikslu gerb. kun. Juozo 
miakio yra šios klaidelės: Saki- 
jtri“__ daktaras William Garri-
tiį tarp ’ ko - kito yra taręs... ” 
',t tūri būti ne “taręs,” bet pa- 

(gi aš rašantis šiuos žodžius, 
ląstą tūriu). Toliau: Sakyny- 
U'. .Tėvas Kaulakis taipogi už

tarnavo tikro lietuvio už savo 
BkDnius ir be atlyginimo dar- 

Tai tam sakynyje turi 
užsitarnavo ’ ’

žodžiai: pagarbos nuo
Iti tarp žodžių: 
^‘rikro” 
įfekyieno.

peržvalgoje : “Keletas žodžių 
įKvakertauno — Philadelphijos, 
a.” sakynyje “.. .tarp Riehmon- 
eęių daug spaudos išplatino ger
ams Ona Danulevieienė... ” Tu- 
būti: Damulevičienė.

Maironietis

Šy. Andriejaus parapijos cho- 
vedamas vargonininko Petro 

aniškio buvo surengęs birželio 
. d. pikniką. Nusisekė labai ge- 
i. Atsilankė daug žmonių. Da- 
vavo ir kun. Čepukaitis.
L. D. K. S. 103 kp. prirašė šio- 
is dienomis du nauju nariu. Kuo- 
i per pasidarbavimą J. Barčai - 
io gerai gyvuoja. Jubiliejinia- 
e “Darbininko” numeryje buvo 
syta, kad mūsų kuopa turi 30 
.rių. Iš teisybės mes turime 40 
.rių.
Pas mus lankėsi svečias, kun. 
acijauskas. Pasakė puikių pa
tiksiu. Jis teip pasakė, kad šv. 
driejaus parapija supliekė ki- 
aukavime. Gimnazijai sudėjo 

o padegėliams $100.
J. Barvainis

00,

dd. Tai didžiatissJ sujudimas. Są- 
jungietes šusidarč seime rengiffib' 
komitetą. Tą .komisija laiko susi
rinkimus, suka galvas, kaip su
rengus ir užpildžius vakarus lai
ke seimo, vienas rūpinasi suren
gimu patikimo seimo vakaro, kitos 
vakarienės, kad pagaminus ąkty 
nią karališką . vakarienę, trečios 
kad papuošus svetaines^ nes rei
kės dvi svetaini puošti Pirma, 
kur bus laikomos sesijos tai yra 41 
Capitol Avė., o antrą, kur bus iš
pildyti programai vakarų; tai yra 
lietuvių mokyklos svetainė, kam
pas Broad ir Capitol Avė. gatvių.

Vakarai bus sekanti: 16-tą d. 
rugpiūčio patikimas delegačių. 
Bus perstatytas veikalas “Moti
nos Meile” (vertimas Jono Tarvy
do) ir įvairios prakalbėlės. (Tiki
mės turėti daug viešnių iš tolimų 
miestų ir svečių ,kalbėtojų). .Be 
to dar bus visokių^ pamarginunų.

17- tą d. pradžia seimo. Vakare 
bus šeiminė vakarienė; po vaka
rienės šokiai.

18- tą, antrą seimo dieną, bus 
koncertas, kurį išpildys šv. Ciąi- 
lijos choras po vadovyste p. V. 
Deltuvoj čia tai nereikia nei aiš
kinti. Nepaiso nei vasaros cho
ristai, lanko praktikus, stengiasi 
kogeriausiai išpildyti savo užduo- 
tj-

Kiekvienas gali suprasti, kad 
tai nelengva. Reikia pasišventi
mo. Vietoje eiti kur sau ant par
kų kvėpuoti tyrą orą, tai eina į 
svetainę, praktikuoja veikalus pa
skirtus ir lavina savo balsus, kad 
tik koncertas pavyktų kogeriau- 
sia.

Garbė jaunimui, taip-gi didelė 
garbė priklauso vargonininkui V. 
Deltuvai už jo prielankumą visuo
menės labui.

netėįiin.- 
gkl kuopos'st^ ^Ibudihh, TfedeI 
išrinko tam tikrąjfctfeiisiją to'klku- 
symo ištyrimui.' Kdhjisijk ištyriri 
sF rado, kad tie užmetimai nėra 
pamatuoti, tad vfešai pareiskia- 
kifiai: ’ :K- '

1) Kad. 26 kuopos ątoyys pavyz
dingas, Kuopa savo darbšjpmu 
gali būti pavyzdžiu kitoms kuo- 
.poms. Tą yra pažymėjusį Centro 
rašt. ir “Moterų Dirvoje.”

?) Komisija mano, kad Centro 
rašt, pareiga atsakinėti į kuopų 
specialius paklausimus, ypač, fi
nansų srity.

3) Komisija randa reikalo pri
minti, kad Centro rašt. privalo at
sakinėti ir į pavienius kuopos na
rių laiškus, jei jie liečia kuopų rei
kalus.'

Tie klausymai seimuose išaiškin
ti ir patvirtinti.

Šis pareiškimas įnešamas no 
tikslu pakenkti Sąjungai,., ar kc-r 
syti Centro rast., bet tikslu ge
rinti irganizacijos stovį.

Komisija: P. Staupienė,
A Grybauskienė, 
V. Šukienė.

P. S. Redakcija nenorėtą tarpi
ninkauti naminiuose draugijų gin
čuose, todėl pageidautų, panašūs 
klausymai būtų rišami naminiu bū
du. Red.

HARTFORD, CONN.

Persikelia

L.

f l

r
i S^yčių gegužinė

Jietirvos Vyeįų N.'Anglijos Ap-

’Nesepąi
4 ‘Darbimmfcė?’ . apie -žmogžu-^ 
jdystęgfijį. (^nant^’jp, Mass.-Bu- 
vo, V;W£akyta .nušautasis

i Jonas 
Valentas, BoSfono'lietuvių sių| 
vėjo, -J’etęo Valepto - sūnu^j 
Mums praneša, kad nušautasis 

Claris, ’ b'rti?

la:

'butgTttt&i parduotas,nes savi- 
nĮinkaš jau danginsi {krausto/ 
si) į kilį mestą. TVAS, 11Q- 
Trąpaont St.Į Room 508, Bos 
tone arba 361 Broadway, So. 
^Boston, Mass. (J. -21)

RACINE, WIS.
pagerbimo klebono parapi- 
surengė varduvių iškilmin- 

Dalyvavo 3 kuni- 
Vaka-

17-tos kp. narė

ir Ag. Kazlauskai, tūlą laiką 
gyvenę Hartforde ir gerai hart 
fordiečių žinomi, nesenei persikė
lė į Worccsterj ir apsigyveno savo 
giminių tarpe. Piliečiai Kazlaus
kai geri lietuviai, “Darbininko” 
skaitytojai ir nebiogesni katali
kai, priklausę prie šv. Trejybės 
bažnyčios parapijos. Geros klo
ties naujoje gyvenimo viętojė. - •

Parapijine

ATSIDARĖ MOKYKLA
Vasarinė lietuvių mokykla 

prasidėjo panedėlyje, liepos 
, . . ... i 13 d. Bernaičiu ir mergaičiųkraštu, siekiant, .

j lanko ją ap.e .i()(), Mokytojau-
! ją rimti, patyrę mokytojai.
j Mokytojauja dzimdzidrimdzi- 
i niukas ,1. Bikinis, garsusis
■ smuikininkas A. Židanavičius,

Gegužinė įvyko kaip paprastai, 
liepos 4 d., garsiame Palangos 
Pirkę, Lavvrence, Mass.

....................................... . ■ . i
Sis išvažiavimas buvo ypatingas 

luoirti, kad jame dalyvavo ne tik 
.Naujos Anglijos jaunimas, bet iš 
visos Amerikos
taip Toli kaip Chieago, Baltimore. 
Jli, Montreal, Canada, Home- 
stead. Pa.^Nevv York, Elizabeth. 
Vaterbury. Hartford, Lcvviston ir 
daugelį kitų miestų, nekalbant 
jau apie apy linkinius miestus.

Lavvrencas, tai Lietuvos Vyčiu 
oran iza ei jos lopšys. Čia ji gimė. 
Iš čia pasklida Vyčių organizaci- 
josobalsis'po visas Amerikos lie
tuvių kolonijas. Dabar, po tryli- 
likos metų, tas pats obalsys vėl 
siurankė ton organizacijos gimti
nė: jos atstovus iš tolimų kraštų. 
Išlos priežasties nepaprastas ūpas 
be. j ausmas reiškėsi dalyviuose.

-ei 
ai

Į Vakarienę.
ii ir diduma parapijonų.
> vedėjas buvo A. Gudžiūnas. 
adA viskas buvo prirengta, sta- 
i valgiais ir kvietkais apdėti, ta- 
i pasirodė kun. Antanas Balins- 
is. Koras užgiedojo ‘Alės svei
kam.” Žmonės visi sustojo. Tai 
ivo pirmas Racine tokis iškil- 
ingas vakaras. Labai užsitama- 
i pagarbos mūsų mylimas veikė- 
s Antanas Gudžiūnas, kuris mo- 
i gražiai gyventi su klebonu ir 
i parapijonais. Užtai jį visi my- 
ir gerbia. Valgius gamino : F. 

acmantienė, A. Buinauskienė. M. 
aleckienč ir panelės B. Mockai-
> ir Agota Zizminskaitė. Po va- 
arienei buvo šokiai. Apie vienuo- 
ktą žmonės išsiskirstė

su
neš

amsterdam, n. y.
Birželio 28 d. šv. Cicilijos baž- 

ytinis choras turėjo išvažiavimą 
nj. ūkės. Pavyko labai gerai, 
hramoga buvo smagi, mat prie 
boro priguli linksmiausias jauni- 
las. Pavakariu atvyko gerb. kun. 
Sdanavičins ir vargonininkas V. 
fickus. Buvo puiki vakariene. 
Jboras padainavo gražių dainelių, 
’aridarbavo p-lūs R. Jurkoniutė, 
). Stašaičiutė, V. Kisieliūtė ir P. 
^aknekia. Prisidėjo savo dovana 
5 >15 tai pramogai surengti mūsų

b. kun. Židanavičius. Prie 
>ro priguli apie 30 asmenų.

N-t«

HARTFORD, CONN.

WESTVILLE, ILL.
Miestelis nedidelis, bet žinių 

vežimai. Ačių gražiam orui ir šil
tam lytui javai gražiai auga. Ūki
ninkai džiaugiasi. Anglių kasyk
lose dirbama po 3-4 dienas savai
tėje. Lietuviai sveiki, kai ridi
kai.

Nepaprastos iškilmės.

Birž. 29 d. -vietos katalikai 
silaukė nepaprastos dienelės,
tą dieną Jo Malonybė vyskupas E. 
J. Dunne įsteigė “Meilės Šv. Jė
zaus Širdies Kongregaciją,” pir
mą lietuvių jaunikaičių įstaigą A- 
merikoje. Diena buvo labai graži. 
Žmonių buvo prisikimšus bažny
čia. Vidus gražiai išpuoštas. 9 
vai. ryte prasideda iškilmingos šv. 
mišios, celebruojant kun. L. Brig- 
manui, gi asistuojant kun. Ig. Ai
bini ir kun. J. RaŠtučiuL Iškil
mėms pritaikytą,- nepaprastai gra
žų, pamokslą pasakė kun. Pr. Vai
tukaitis. Po mišių Jo Malonybė 
vysk. E. J. Dunne, sėda prie didi, 
altoriaus ir prasideda šventinimo 
ir įsteigimo iškilmės. Habitus su
teikė sekantiems-: didž. gerb. kun 
L. Brigmanui C. C. J. (perdėtinis 
kongregacijos), kun. V. Ožukui C. 
C. J., Tėvui K. Gedvilai C. C. J 
(naujokyno vadovas), Tėvui J. 
Paukščiui C. C. J. ir Tėvui L. No
rim C. C. J.

Jų obalsis “Caritas Cordis Jesu 
urget nos.” Daug nerašysiu tik 
paminėsiu, kad ši dienelė su vk 
s&is įspūdžiais pasiliks užrašyta 
Westvillės istorijon kaipo garbin
giausia.

ST. CLAIR, PA.

. Birželio 24 d., tai Joninių die
na. Lietuvoje tą dieną gražiai mi
ni. Lietuvos laikus prisimindami 
ir mūsų lietuviai sumanė juos mi
nėti, bet tik ne taip, kaip Lietu
voje minima, o savotiškai. Tū
las biznierius sukvietė galybę sve
čių ir pradėjo Šventę.

Svieto-svietelio buvo gerokai. 
Na, ir pradėjo šeimininkai skirs
tyti žmones į dvi grupi; darbinin
kus sau, o biznevus žmones sau, 
kai nelyginant kūkalius nuo kvie
čių, ir pagaliau, iš tos šventės išė
jo “monkey business. ” Labai 
keista, kad kviečiami lygiomis tei
sėmis, gi atėjus skirstomi. Tik 
vienas biznierius, matydamas ne
išmintingą pasielgimą, pastik o su 

‘/žemesniais,” taip vadinamais 
juodesnių kaulo, žmonėmis. Mūsų 
visuomenei tas nesveika ir negra
žu, štai ką aš norėjau pasakyti

Pilypo sūnus

Koaresp.

TeL So. Boston 270 

J. MAGDONELL, M. D 
GaMmo ruMcalbtti ir UetuvUkai

omo yALxwooa: Rytais Iki 9 ▼<!
Po pletŲ nuo 1—3 
Vakarais nuo8—9 

5M 1. Broadway, So. Boston

x

18 METŲ SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadway, So. Boston 
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

^TEL So. Boston 0506—W.
| LIlfTUVYS DANTISTAS 

h. L. KAPOČIUS 
5251 Broadway, Sol Boston
g (“Keleivio” name)

: nao 9 lkl 12- «M» 
1.30 Iki ft ir nuo 6:30 Jkl 9 vakare. 
Eeredomis nuo 9 iki 1$ vai. diena 
Subatomla nuo 9 iki 6 vak. Ned4 
Uomls nuo 9 Iki 12 (pagal sutartT

VYČIŲ SEIMO DELEGA
TAMS

Kurie iš L. Vyčių 13-to 
Seimo delegatų dar neisigi- 
jote to seimo atvaizdo (foto
grafijos), tai dabar dar ga
lite Įsigyti. Prisiųskite savo 
adresą, vieną doleri ir 10c. 
šiuo adresu: Alena A. Savi-

_ Lai PAIH- 
EXPĘLLERIS

. Pr»ve^ SJcauamual
1 rinkite greitai taip, k»d fc-. 

peraiaunktų
P«r od4 į pat ta vieta, i* kur 
paeina nesmagumai.
Pain-ExpeUeris palengvina kr»uio 
sukepurų ir auteigia aormalį 

t -tn .Ui? '‘kSjinu gisloznia.35c u- 70c vaistinėse. Temykite, kad butu 
Inkaro vaubajtenkli* ant pakelio. “

F. AD. RICHTER A CO 
Berry 4 South Jth Sts.

Brooklyn, N. Y.

OR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vai e Iki 11 ryte. 1 Iki 8 po nlet 

7 Iki 9 vak.
889 Broadway, So. Boston.

_______ Tel So. Boston 2831.

Tiidalyvin tarpe maišėsi ir tos or- ■427 E. Seventh St., 
įSo. Boston, Mass., atvaizdas 
! bus pasiustas. Su užsaky- 
jmais pasiskubinkite, nes vū-

Paieškau pusbrolio Kustalitn 
Mockevičiaus, Paužolės kaimo, .\o 
čios parapijos. Paieškau taipgi 
puseseres Eleonoros Pttroškai.ės, 
Mašiotų kaimo, Noč-ios parapijos. 
Kas žino kur jie gyvena prašai: 
pranešti man, būsiu labai dėkinga. 
MARIJONA UIPNYTĖ. Little 
Boar’.s Head. Nnvhampshirp, ('aroganizacijos tėvai, sumanytojai i 

įktrėjai : A. M. Norkūnas, S. Bug 
rakis ir knn. F. Virmauskis.

?Ati pieva nusiklojo automobi- 1 hau sunkiau bus gauti, 
liaii ir omnibusais. Patsai par
kas suknibždėjo gyvu jaunimu, 
kuio buvo privažiavę apie keletas 
tūstančių. Viršuj visų galvų, ša
lę Amerikos žvaigždėtos ir dry
žiuos vėliavos iškilmingai plevė
savo ir didžiulė Lietuvos trispalvė. 
Nepergiedras oras ūpo nei kiek ne
galino. Visi naudojosi gaivin’an- 
čia-Palangis atmosfera. Vieni e- 
žer? “gimnastiką” darė, kiti žiū- 
rėjoar šiaip žaidė, o kiti sekė base- 
balio rungtynes ir simpatizuojan
čias komandoms ovacijas kėlė. 
Krioši So. Bostono ir Lavvrenco 
Vyčiui basebalo komandos. Po 
smarkaus “mūšio” Lawreneiečiai 
išėjo pergalėtojais laimėdami $5. 
auksui ir garbę. Muzikalė progra- 
modalis buvo “short and stveet.” 
Jare-dė Apskričio pirm. V. T. Sa
vickas. Trumpą, bet gyva, ir en
tuziastingą prakalbėlę pasakė Dr. 
Jlikas Bagdonas Vyčių Centro 
pirmininkas, iš Chicagos. Po jo 
kalbos išėjo tVoreesterio par. cho

ras, jauno bet vikraus vargon. J. 
Žemaičio vedamas, kurs harmo- 
Mgai padainavo šias dainas: 
“Čia kraštas liūdnas,” “Aš mer- 
gri, ” “Leiskit į tėvynę,”“Dzim- 
dziDrimdzi” ir Ei pasauli, mes be 
ViMans nenurimsim.” Choras ga
vo gausių aplodismentų. Rodos 
pirmu syk minėtas choras čia dai
navo, bet puikiai užsirekomenda
vo. Po progranio prasidėjo žais
lai. pietūs ir šokiai. Kur kas no
rėjo ten galėjo dalyvauti. Tą gy
nimą ir linksmumą susiaurino lie- ‘ 
trs. pradėjęs povaliai lašnnti. 
Tuomet žinoma daugiau gyvumo Į 
atiiradn šokiu salėj. Lietus norsl’1" 
Domarkus, bet nesustojo, todėl | 
važiavimas baigta šlapiai. ■
Išvažiavime šeimininkavo iri 

dubiausiai darbavosi ji ruošdami i 
kieb- knn. P. Virmauskis. knn. P. j 
liras, I. P. Kaleva, V. T. Savin-1 
kas, K. Banevirius, J. Plevokas. Į 
.pp Petreikiai ir kiti vietos dar-1 
bot ojai.

L. T’. S. Reny.Kont, 

Pirmininkas

| NAUJO TILTO PROJEKTAS 
i Inžinierius Pranas Morkū
nas yra pristatęs Kauno Mies- 
Įto Valdybai naujojo geležies- 
betoninio tilto per Nemuną 
projektą. Toksai tiltas projek
tuojamas yra nuo Prieplaukos 
gatvės, kur baigiasi Birštono 
gatvė i Aleksotą ir išeitų ant 
Veiverių plento toj vietoj, kur 
dabar tas plentas eidamas že
myn pasisuka Į kairę pusę. Sta
tant tiltą šioj vietoj reiktų pra
plėsti ir pakelti Birštono gat
ve užvažiuoti ant šio tilto, o iš 
Aleksoto pusės sumažėtų pat
sai pasikėlimas kalnan. užva
žiuojant iš tos pusės Aleksoto 
aukštumos. Pagal’ patiektą są
matą toksai tiltas atsieiti] apie 
tris milionus tris šimtus tūks- 

- tarmių liti]. Tą patį tiltą gali
ma planuoti statyti ir kiek auk
ščiai ant Nemuno, ties Kanto 
gatve arba ž.emiau — nuo da
bar esančio medinio Aleksoto 
tilto, kad jį sujungtų su nau
jai vedama Linksmadvario gat- 

ar kitoj vietoj

PERSKAITYK IR PIRKSI
Vienos šeimynos šluba, G samba 
riai su visais įtaisymais. 9 metai se
na. Ženičs yra lj akerių. Gražus 
sodnas, viena karvė. Garadžius ir 
vištininkai. Visai arti stoties N;. 
\Voborn, Mass. 17 mylių nuo Bos
tono. Kaina tik $4000. Lengvr.s 
išlygos. VIXCEXT B. AMBROZK 
425 Broadmav, So. Boston 1607.

LJ.-14:

Lietuvis Perkraustytojas

J. J, MORKŪNAS
Perveža forniffus i tolimiausius mies
tus Ir ant vietos gerai prižiūrima, grei
tai ir pigiai darbas atliekama. Reika
le kreipkitės 324 E St. kaųipas Broad- 
way, So. Bosto®, Mass. Tek S; E. 4G64. 
Resr-Tel. Dorchester 3082-W. (L.-23)

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSB

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway
Tel. S. B. 0948 i

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street

Tel. Brocktoa TISO
REZIDENCIJOS Tel. S. B. 9-129-W l

DAKTARAS J. LANDŽIUS
ve. Ar šioj.
reikės statyti toksai tiltas. ne< 
mediniu tiltu vargu ar bus ga
lima naudotis dar kokie dveji 
ar treji metai, o patsai šio til
to pastatymas pareikalauti] no- 

i mažiau kaip dviejų metų. Mies- 
| to Valdyba yra nutarusi prašy- 
•?yfi vyriausybės surasti lėšų 

iiirj Jiam tiltui statyti. (“R.") 
todėl | J — ”

BOSTON’O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO E V. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St., So, Boston, Maa®, 
Telephone South Boston ES 6—J. 

V'Iee-Plrminlnkas —■ .T. Petrauskas,
250 Gold St, So. Boston, Mass. 

Prot Ražtininkas — J; Glineckls,
5 Thomas PJc, So. Boston, Mas® 

FId. Rištiniu kas — M. šeikls,
40 Marine Road, Sp. Boston, Mara, 

Kasteriąs — A- NaudŽiunas,
885 E. Broftdvay, So. Boston, Mas®, 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mčnesio, 2-rą 
valandą po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

DR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS «VČ

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičkienė,
203 W. 3-r d St, So. Boston, Mas®, 

'fce-Pirm. — A. Janužoniene,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mas®, 
rot F&št — O. Siaurtene,
443 E. 7-th St., So. Boston, Maa®, 

zin. jftfffit — J. Keys, 
, 115 G Street, So. Boston, Mas®, 
žd. — O. ...................

105 8-th 
Varkdarė

184 6-fIi 
iraugljos reikalais kreipkitės visados J 
protokolų raštininkę. Draugija laika 
savo susirinkimus kas antrą utarnln- 
ką kiekvieno mčneslo 7:30 vakar®, 
parapijos gvetalhčj ant Penktos gat
vės, South Boston, Mass.

IV. KAZIMIERO R. K. DR-JOfl 
VALDYBOS ANTRAJAI

Pirmininkas — J. JaroAa,
225 L Street. So. Boston. Mastu 

Vlce-ptoB. — J. GrUbinakas,
157 M Street, So. Boston. Mas®, 

Prot Ražtlnlnkas — A. JanuSouls,
1426 Columbia R<L, S. Bofrton, Mara 

Finlnsą Rt&tininkas — K .KISkis,
8 Hatch Street So. Boston, Mas®. 

Iždininkas — L. švagždys,
111 Bovren 81., So. Boaton, Maa®. 

Tvarkdarys '— P. Laučka,
895 E. Ftfth St., So. Boston, Maa®, 

Draugijos reikalai® kreipkit0® vi®** 
dos | protokolą matininką.

Draugija savo snslrnklrou® laiko 2-rą 
nedadlenj kfeSvteno mėnesio 1-mą vai. 
po pietą parapijom salėja. Savent*

D. L. K. KEISTUČIO DR-JO8 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zfilfecfcas,

514 E. Broadvay, So. Boston, Mas®. 
VTCE-PIRM. — Povilas Rnkn.

95 C Street So. Boston. Mass.
PROT. RAST. — Antanas Macefanaa, 

450 E. Seventh St, So. Boston. Mas®.
FIN. RAST. — .T n ozą pa s Vinkevlčio®, 
' M6 K. Bro®dway. So. Boston, Maa®. 
KARTERIUS — Andr. ZaHerkau,

611 E. Fifth St. So. Boston, Mara. 
IfAHEkLKA—Karimiems MtlmlMonH

U06 *. Broaihnry, Ro. Boetnh. Mra®, 
' D. L. K. Keistučio Draugija laiko ■*- 
vo ■^Mainius susirinkimus kas ptnsą 
nediHdlenl kiekvieno m«ne«1o, po nna. 
jKM Wasbtogton S t. Boston, Masf^ 
Į M vai. po pietą- Ateidami ant nori* 
rinkinio atatvesklte ra aavfin datirita 
'naują Darią prie musą drauctjos piįfe»

Staniu! lutė,
St, So. Boston, Mas®.
— O. MJzglrdienė.
St, So. Boston, Mass.

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
Gy<lo aštrias Ir kronfškas užgynė
jusias ligas vyri), moterį) ir vaiki), 
pagal vėliausius metodus, kaip ’ai: 
ūltra-violetinials spinduliais, kirnrtz 
žiburiu, therrno therepa. ir kitais 
plektro medikallškais budais. K£7.n- 
minuoju kraują, šlapumą, ir rpinu- 
duluą savo laboratorijoje. Nutrau
kiu N-Ray paveikslus. Taipgi 
teik-in patarimus laiškais.

Ofiso r<ilnnrlrix 
nuo 9 ryta iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)
Telefonas-------------------- $• R- 4009

sn-

NASRŲ A, N. H.
Kaip priežodis sako, “koks va

das, tokia ir kariuomenė.“ ir iš- 
tikrųjų taip yra. Taigi šis prie
žodis, kaip sykis ir atatinka vie
tiniam klebonui gerb. kun. P. Da- 
nifinui. Apie gerb. kun. Daniūno 
gerumą nėra reikalo rašj-ti, nes jį 
gerai vis pažįsta, kas tik prie jo 
atsišaukia; kiekvienam ištiesia sa
vo gerąją ranką ir gausiai pare
mia, ypatingai moksleivius.

Kaip žios kolonijos dvasios va
das geras, taip ir jo vadovaujami 
parapijonys geri. Man tik apsi
stojus vakaeijoms, pas gerb. kle
boną, dar nesuspėjus nei Susipa
žinti, jie jau gausiai mane apdo
vanojo vardo dienoj. P-lė Ona Btt- 
gailsitl vietinės kolonijos veikėja 
ir darbuotoja įteikė $20 ir bran>

i GERAI JĄ PAŽĮSTA
; Duktė: — Tėveli, į tą jauni- 
įki aš negaliu nei pažiūrėti, ver- 
čiaus pasiskandyti, negu už jo 
ištekėti!

Tėvas:
<■’.ikrcE!
e mi; •

Palangos apuokas

— Pamaži, pamaži 
Šok sau sveika Į van- 

na žąsis moka ge
rai plaukyti, taigi ir tu nepri
gersi.

Veikimų veikimai

Žiemą, vasarą nenustojam veik
ti. Veikia jaunimas, neatsilieka 
ir senieji. Rengiama įvairios įvai- 
riansios pramogos.
. Štai dabar svarbių svlrbitfosifts
dalbas prieS mumis stovi. Tai y- Ūmų, kurių išaiškinimui reihis
ra Moterų Sąjungos ILtas seimas, siekti viešumos per spaudą. Cė|i«w .
įtaria Čia įvyks rugpiūčio 17-18-19 tro Pirmininkė M. V. Jankauride- gias sagutes “enff bottons,

’ CLEVELAND, OHIO.

Iš A L. R. K. Mot. S-gos 2S-tts 
(kuopos

Mūsų kuopoj* įvyko neffūriprt-

PERSIKBLB I NAIĮ>(Ą VJ.ETĄ |

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIU8

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimu, todėl varia pu jį 1 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ASTRAMS: > ]
820 E. 6-th 8% So. Boston, Mass. Ttt. 8. B. 0183-W. 1

T

, TeL So. Boston 0828 
r.TW7TTVTfl DANTISTAS

OR. M. Ve CASPER
( KA8PABA VICIUB)

South Bostoa 
vhlmidot:

nw» 9 Iki 12:00 ryt® ir trtu> 1:90 
iki 5 ir nuo 6:00 Iki 8 vkL vakar®. 
Ofitu uiaaryttt rabato® vakarai®

Realdencijos Telepbonas:
Ofiso, Telefonas 8o. Boston 4.SS9-AV

S. BARUSEVIČIUS
UHBvttkM Gribortra, balramiioto- 
>», RmI Katate Ir PnbUe Notaras.

258 W. Broadw&y

ResidsnclJ® 838 Dorcbester Arena®
DnrchMtfer, Ifara^

—i

>v«fsa:■4 k '> *




