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i dūmtraukį.
Dūmtraukis vos ;
pereitais metais pastatytas iv ’
turi 100 metrų. Galingoji aud
ra tiek draskė dūmtraukį, kad 3
jo vidury matyt dar ilgokas .
>
RIAUttS MABMITINOE.
PRANAŠAUJA PERGALI
i
Javų derlius Lietuvoje
gian, negu pernai metais ir nu delno1 platom o pi yšys.
*■ . ....... *-'•*
1924 m.
matyta gauti visoj Lietuvoj aAnglijos karo laikų premje Pereitos subat
vakare NauDv. žem. Vysk. Semiiiarijoj f
*
pie 1,764,000 tonų,
ras Lloyd George sako, kad josios Anglij Ku Klux KlaPaskutiniais statistikos da
L. R. Kariuomenės Vadas
Pasaulinis javų derlius šiais mokslas jau prasidėjo. Jo f
kareiviams. Akademijos aš ne Darbo Partijos valdžios likimas nas IVorcestei je norėjo turėti
viniais, 'javų derlius heijdrju
1924 m., spalio m. 6 d* su baigęs, o baigiau Aukštuo jau nulenitas.Sako, kad konser- masmitingą.
metais menkas. Rugių derlius, kurse yra 27 auklėtiniai, kurių
tivo jau susirinsiekė iki 20 centnerių, gi linų
sius kursus Vyresniųjų Virši va tįstai ir liberalai' gusijungė. kę 12,00(1 ži
neskaitant Rusijos, 7.4 nuoš. 23 naujai įstoję ir 4 likę iš perių. Rinkosi į
Aukštai Gerbiamas
— 12 eentn. ir bulvių — 200
žemesnis negu pernai metais. naimetii; II kurse — 20 ankl,,
Fone Redaktoriau.
"ninkų,—Dėl Vilnimis užėmimo Gidarbininkai negalį turėti Eair Kroimds. _Gaaja_susKlą- centu, mro1Iia.--------------Kviečių derlius beveik 12.5 kurių 1 naujai įstojęs-!? 1 Uriusi iš apie 1,0 K) žmonių su pa
Jūs paskyrėte daug vietos 20 metais, būk tai mano nuo atstovi! daugiau, negu konser
Kiekvieni javai atskirai maž
galiais, vėzd4i*? plytgaliai^}
nuoš. mažesnis, o miežių —be kęs iš pernai metui H kurse — -.W|
Jūsų
gerbiamam
laikrašty mone Vilnius buvo per anksti vatoriai ir liberalai kartu pa
daug šiaip užderėjo: rugiu der
.38 aukl, kurių 4 naujai įstm W
užimtas, neatatinka tikreny ėmus.
akmenaičiais apsiginklavo ųž- lius 21 nuoš. mažesnis, negu veik lygus šių metų derliui. Pa
straipsniui užvardytam ** Nesu
saulinis avižų derlius, geresnis ję kaipo baigę gimnaziją; Iv tr
bei, priešingai, gal būt bu
bombardavo
besirenkančius
prastas Didvyris,” kurio eilu
pernai ir apskaitoma apie 478
29 mjld., V kurse —- 21
tik ,3.6. nuoš, už pernykštį der kurse
tės pašvęstos grynai man. Aš vę ir geriau jeigu Vilnius būtų ANGLAI PRIEŠ ITALIJĄ. pėsčius ir automobiliais važiuo tūkstančius tonų; kviečių der
kur. —• 23 aukl., iš viso
lių. Linų derlius 2l mioš. ge- ir
anie*
ir drįstii kreiptis į Jumis su užimtas keliomis dienomis
. Londonas. — Kaip Sirijoj, jančius klanieČhis. Ištiko bai lius 20 nuoš. didesnis negu per resnis, o bulvių 5 nuoš. žemes- seminarijoj yra 158 auklėtiniai
prašymu patalpinti mano kele Ščiau, tuomet gyventojai būtų taip Palestinoj gyventojai ne sios riaušės. Daug žmonių su nai ir apskaitoma iki 98 tūks
žeista.. Tvarkįi įvykinti pa
nis už pernai metu derliu.
Seminari joj būsią VU kursai * ’-S'
tą Žodžių liečiančių aukščiau buvę apsaugoti nuo tų sauva rimsta, nori.nusikratyti Britatančių tonų visai Lietuvai; mie
Nors javų kainos pasaulinėj paslaitinįjį kursą atidarysią H
liavimų, kuriuos jie kentė iki
minėtą straipsnį.
’nijos * protektoratą ir įsigyti šaukta 200 polieistų. Riaušės žių derlius šiais -metais 25 nuoš
rinkoj, manoma, pakils,, ta- tais mokslo metais. Į pirmąjį
mes užėmėni Vilnių
ir kurie pa- Sira-politinį laisvę.
ėjo veik visą n^Utų. Kol kas
,u-,---P«didesnis
ir
apskaitomą
per
čiau
1- rugių, kviečių ir mie- tašą priimami baigę ne ma
Mane pradžiugino apsilanlii- atbaigė vos fale musu karinome.
A lai tvirtin kad te 5atin tik trys žmon^-^^tie^^tuoti.
215,000 tonų; žirnių apskaito žių eksportui iš Lietuvos šiais žirni 5 kl. gimnazijos; į'U-jįbaL ,
>mas į mano' bakūžę DovalgįO- nyzenge } Vilmy. Be to dar
tojnsprieg Britarij ędall. )Bet dabar prasidės areštai nu
ma apie 65,000 tonų, o avižų a- '
nyse p. Romano ir tėvynainio autoriui rodosi, kad ano pasi-faTOto
' nemmiatyta. Nes bend- gę
metais
. VI—VU ld. išlaikius papil
Ar(tl)ams žiūrėtų Žmonių.
pie
.336,400
tonų.
Beveik
dvi

f iŠ užvandenyno, svečio Lietu- darbavimas nepakankama!- i- L Mtiems
istafe> ink.
ras tų javų derlius davė 790.-; domus egzaminus ir į III kur
gubai
negu
pernai
metais
užde*
■ voje, kunigo Kemėšio. Kuni vertintas visuomenė. Aš turiu į
000 tonų ir beveik 8.8 nuoš, že są abiturientai, o IV kursą —
BOLŠEVIKŲ DARBAI
rėjo
linai,
ir
apskaitoma
mažlų
ir.
pinigų.
Nori,
kad
Brita

abiturientai išlaikę papildomus
gas Kemėšis pasirodė karštu gerą draugą p. Romaną, jam
KINIJOJE.
E
400 tonų- linų pluošto. Bulviu mesnis už pernykštį derlių, da
nijos
valdymas
visur
būtų
supatriotu ir mūsų pasikalbėji visuomet rodosi, kad aš visai!
vusi 859,300 tonų grūdų. Mais egzaminus.
daug
55,400
tonų
sėmenų
ir
58,Į
siaurintas,
jei
gan
ne
visai
pamas buvo labai nuoširdus, tobulas ir kad manęs neįverti-l
III ir UI kursuose praeina
Gauta žinių, lįad Ganton taip pat užderėjo 20 nuoš, dau- tui, sėklai ir kt. reikalams nu
inaikintas.
kun. Kemešiui prašant man te na, teikia man aukštus priva-l
matyta sunaudoti vietoje apie ma VIII kl. gimnazijos progra
miestą kinai bolševikai- (rau
Po
karo
su
Vokietija
anglai
ko duoti keletą atsakymų į pa lumus - štrategijoj, prekyboj iri
810,400 tonų, kas sudarys apie ma, filosofija, literatūra ir
donieji) apnyko. Keliose vie
ir
francūzai
įgijo
naujas
dide

NORI PASKOLOS.
liausimus, liečiančių mano dar pramonėj ir žinoma kaltina vi-Į
20,300 tonų tų javų nedatek- daug daugiau, negu gimnazijo
tose iškelti gaisrai ir prasideda
U
les
posesįjas
ir
kolonijas.
Ita

buotę Lietuvoje, ypatingai epi sus išskirus mane, už mano kil- Į
liaus. Šį nedatekliiĮ turės pa je, ’ lotyniškai- graikų, kalbos. "4
raudonasis teroras.
\ Vokietijos Stinnes’o korpo
Tuos kursus išėję auklėtiniai
zodų iš mūsų karų su priešais nojimąsi iš kariuomenės į atsar-1 lija tuotarpu beveik nieko. Ta
Cantone yra nemažai svetim racija veda derybas su Ameri mainyti žirniai ir Irt,
neteisybė
skaudi
ir
todėl
Itai
iokupantais. Aš nemaniau, kad gą ir grįžimą atgal. Aš dėkin-1
Eksportui iš Lietuvos numa- gauna brandos atestus, o‘ pas
g, .. PRĮums-.;
ja šiandie>nglnkontroleiyisur šalių. Tie šaukiasi pagelbos. kos bankininkais dėl paskolos,
. <tas privataus pobūdžio pasikal-. gas- uz^tokų geru, apieII I
~
”*
AimrikomŠfci’^^iomeriai šaut •Nori gauti pasiskolinti’ .^0.00< tylą apie-80 nuoš, linų bei sė kiri pradeda eiti grynai teologi
’-.r
.
‘
mėgina
koją
pakišti.
bėjrmas pasirodys ’ laikraščio ■nuomonę, nežinau ar esu gos
menų, apie 10 nuoš. avižų ir a- jos mokslus visuose paskuti
. 1______
kiasi karo laivų-.
000.
Paskola
tęstus
penkis
me

niuose keturiuose kursuose.
skiltyse, kitaip aš būčiau inte ^vertas ir kariu verčia manei. JAAnft »nm'tfTTT TAmn^Turr
pie 6 nuoš. bulvių derliaus.
tus.
•
‘
.
*
resuojančius, mano svečius, manyti, kad sitog straipsnio!
JAPONŲPROPAGANDA.
man
momentus aprašęs raštu ir tuo daly kun Kemėšis kalba p. Į
____ '
Mukdenas, Manchurija.—Su
Apdraudimo Draugija “Lie
Kas atlygins?
•
"
I
būdu būtų išvengta tų ne Romano lūpomis. Žinau, kadį Berlin. — Iš Konstantinopo- sekta, kad kinų tarpe japonai
DAUGIAU IŠGABENA,
tuva” įvedė. skyrių gyvybei 1
tikslumų, kurių yra minė Amerikoj tautiečių tarpe ma- li0 gauta žinia, būk Rusijos šo veda plačią, propagandą, at
Kaltinėnai. Lėonardpoly, 5 apdrausti.. Tokio apdraudimo
Washington. — Suv. Valsti
tam straipsny. Be. to' dai no vardas gerbiamas, širdingai į vietų valdžia pasmerkė uštrė- kreiptą prieš Ameriką ir ame
km. nuo Kaltinėnų, gyvena įstatai buvo patvirtinti, rodos
■«
,• straipsnys turi interviu pobū- dėkoju. Lietuviu gimiau, pa-Įmiman-10,000 gruzinų už turė- rikonus. Nebezinia, kas iš to jų automobilių prekyba su Is gyvena garsus dvarponis E.
dar š. m. kovo mėn. Iki šiam
panija
žymiai
padiėjo.
Per
’ džio, ko ištikiujų nebuvo, taip siStengsiu patarnauti tėvynei jimą rygiij su revoliucija. Jie bus.
’
.
• • rugsėjo mėnesį išgabenta daug Volmeris. Apylinkės gyvento laikui jau yra apsidraudusių
pat aš nė nemaniau girtis savo ir įnirsiu lietuvių.
jai, pasitikėdami labai dideliu už 500,000 litij: Apsidraudimo
ištremti į šaltą Sibirą. Kadandaugiau, negu per rugpjūtį.
pasisekimais, kuriems aš pats
Priimkite Ponas Redakto-ls* gruzinai papratę prie Šilto JUGOSLAVIJOS KABINE
jo turtu hei dorumu mielai ško- premijos pusėtinos, pavyz. 30
asmeniai nepriduoda įpatingos riau mano aukštos pagarbos Į k^to, tai jie Sibire išgaiš
lindaėro jam pinigus. Nešdavo metų amžiaus asmuo, apsi
TASGRIUVO.
APSIVEDĖ
GUBERNATO

reikšmės.' Apie savo gabumą žodžius.,
paškiltinius. sunkiai sutaupy draudęs 30 metų, moka kasmet
Kroatų radikalų vadas Ray
įkaiPmxisgR rudenyje.
RIAUS
SŪNUS.
strategijoj aš neaukštos nuo
tus skatikus,. manydami visa po 32 liti] 70 et. nuo 1000 litų.
dič- išnaujo Jugoslavijoje.sukė *
... ‘
Generolas S. Žukauskas J ALGOS AMERIKE IR
monės ir jeigir buvo pasiseki
lė triukšmą, veikaiaudamas Ju
Nėw Yorko valstijos guber da galėsią atsiimti sunkiai va Apdraudio pinigai' išmokami
mai, tai aš daug kame esu dė 1924-10-6d.
;
VOKIETIJOJ.
goslaviją pakeisti respublika. natoriaus AI. Smitli’o sūnus landai užėjus. Palengva jis ;ne tik po mirties, bet ir išėjus
kingas savo bendradarbiams ir Kaunas.
I
__
Serbų karalius bijo radikaliz- apsivedė su mergina iš Syra- prisiskolino su viršum 100,000 apdraudimo laikui. Apdrau
Amerikietė Miss Golsmifh,
Dėlto, jis patarė premieruh. Su kai kuriais skolinin dimo suma išmokama ir tuoeuse, N. Y, Jaunavedis yra 24
jkuri
yra
padėjėja
Amerikos
sai seįmas turi būt pas juos:
rui Davidovič savo kabinetan m. amžiaus; Jis savają sutiko kais jis vargais negalais atsi met, jei
’ ■ žmogus
■■
ry—k, t
pats nusižudo.
žiiirėrimp
,
|prekyboskomisijonieriausBerskaitė. Dar prieš litams pasi įei jei ne ankščiau, kaip po 3 I
priimti ir Radičo šalininkų.
.S"
mėnuo atgal Syracuse valstijiLawrence kalbėjo mūsų or- rxn5 Parėdo, koks yra algų
rodant, jis pigiu būdu norėjo metų 7 nuo apsidraudimo. Tas
Tuomet premieras Davidovič nėj parodoj. t
ganizacijos
centro
narys
pi
skirtumas
tarp
vokiečių
ir
aatsiteisti su savo skolintojais. daroma dėlto, jog po mirties |
Įteikė karaliui savo ir kabine
L. D. K. S. vajus kaskart žen
Daužvardis ir vietinis veikėjas meriikečių darbininkų, tą patį to atsistatydinimą- Prentieras
Kada žmonės atsisakė grąžinti nitų aprūpinti žmona, vaikai 41
gia smarkiau. Praeitą sekma
UŽGINČIJO GANDUS.
ir gabus kalbėtojas p. Būgnai-1 darbą dirbančių. »Ji parodo, pažymėjo, kad su radikalais
vekselius, už niekam nevertus arba tėvai. Tokie papročiai y-J|
dienį buvo prakalbos ir praSu pasibiaurėjimu La Folle- popierinius pinigus, tai jis pi ra žymiai prasiplatinę Ameri
‘ džia vajaus Lawrence ir So. tis. Daužvardis apibudino dar- kad rugpj. mėnesyje vidutinė negalima dirbti jokio darbo/
bininkų
klausimą
—
išrodė
kas
darbininkų
alga
buvo
$23,27,
o
Karalius atsistatydinimų pri Ite’o kampanijos biuras užgin nigus sudėjo skolintoji} vardu koj..
Bostone. Abiejose vietose žmo
yra
mūsų
priešai
ir
kas
neprieĮ
Kerime
tebuvo
$8.48
savaitėje,
....... ........................... ,
pažino ir į prėmieruš pakvietė čijo gandus, būk La Follette’o į depozitą iždinėm Kas iš tų
nių buvo susirinkę gražūs bū
teitai, ir nurodė kaip gelbėtis Menkiausia Vokietijoj apmo- Liubą lovanovič. Sis sakosi kampamja'finansuogama iš bol depozitu išeis — nežinia.
Ministerių Kabinetas, yra
riai. Visi labai domiai klausėišvisu nelaimių, o Bugnaitis[kami audėjau Stuttgario mies- sudarysiąs koalicinį kabinėta. ševikiškų šaltinių.
Dabar
p.
E.
Volmeris
sako
:
priėmęs Vidaus Reikalų Minis* ši prakalbų ir nepriklausantie
kalbėjo
smulkmenišldau
apie
p
audėjai
tegauna
valandoje
“
kad
man
skolintojai;skolino,
Bet. vargiai tas įvyks.
ji prie Darbininkų Sąjungos
terio projektą pigirins hutams
E.
D'
K.
S.
ir
svarbą
darbiniuPiningus.
Miss
Goldsmith
sa

UŽSIMUŠĖ.
■tai skolino pasitikėdami mano Kaune statyti. 'Ryšy su tuo pp.
noriai rašėsi organizuotų dar
kams
organizuotis.
*
Į
ko,
kad
Londono
sutartis
ir
L MEDŽIOJIMO SEZONAS.
Dabar, vietoj kelių 'Vidaus Reikalų ir Finansų MiSan Diego, Cal. — Orlaiviui turtu.
bininkų tarpam Per abi koloSo. Bostone kalbėto^ buvofotai* paskola iŠ Amerikos
nitus
iš
padangių
žuvo
du
la

tūkstančių .ha, aš beturiu 80 nisteriams pavesta paruošti
Prasidėjo medžiojimo sezo
niji prisirašė virš dvidešimt
ilga virtinė, būtent: Pr. Gudas,^į greitai ir žymiai pagerins Vo- nas Massachusetts valstijoj. kūnu, o vienas sunkiai sužeis- ha. Aš noriu atsiteisti su sa
narių. Be to-gi kuopų veikėjai
statymo vykdymo planas.
-k
“ Darbinmko> redaktorius, vie-iHetijos pramonę ir kartu page- Spėjama kad jau lOO.OOOmedėvo
skolintojais,
bet
išimi
r
Pij
Be to, Ministerių Kabinete
pareiškė pasirįžimą eiti per
darbininkų padėtis,
80 ha. 'Sstiek neužteks mano •svarstyta reikalas teikti valdi-,
jų randasi miškuose.
stūbas it užrašinėti naujus na tinis klebonas kun. K UrbonąUŽ VYNĄ IR ALŲ.
skoloms padengti, o juk man 'ninkama kredito statybos tiks
rius įr “Darbininko” skaityto yičius, kun. P. Strakauskas iri
New Yorko' valstijos guber dar reikia pragyventi. Amato lais. .Priimta taip pat Finan f!
SUTIKO GALĄ.
jus. Abiejų kuopų priešaky P. Daužvardis. Jis smulktneniš-Į KARALIŠKOS SUŽIEDUO
TINĖS.
Charlotte, N. C. — Emie natorius Smitli sako, kad me- aš'jokio nežinau, —• išmokti ne- sų Ministerijos 1925 metų pa
stovi gabūs kolonijų veikėjai ir kai išaiškina reikalą darbiniu-1
*— esu senas. Valdžia jamų sąmata.
Austerherg, garsusis antomo- dicinos mokslas įtikinančiai begaliu —
dvasios tėvai. Lavvrence’o kleb. kams organizuotis r-1- spiesties
Italijos sosto įpėdinis prinkun. Pr. Virmauskis žada dėti po darbo' žmonių vėliava,
_ . .tai y. ,cas Humbert susižiedavo su bilių lenktyniuotojas, galą ga prirodė, kad alus ir vynas, tu atėmė iš manęs turtą — žemę,
visų pastaugi! praplatinimui ra po ta vėliava, ktlrl darin- Į Belgijos karalaite Marija. Bei- vo. Jis važiavo automobiliumi rintieji 2.75 nuoš. alkolio, ne tegu atsiima h* mano skolas.”
Liet. Univ. botanikos sodnat
svaigina.
Todėl
jų
vartojimas
lunkams
stato
ateities
nanię,
o
j
og
sos
t
0
įpėdinis
princai
Kas
dabar
atlygins
Žmonėms
ant
naujo
Speedwpy,
neteko
ir oranžereja atidaryti publi- |
“Darbininko
4J€iA wiii.Hinu ” savo
wvu kolonijojenmuiujujv,!
*a«***^, ''•įgį-jpg. sosto įpėdinis prinCBS
gi jo smrirami vikaras kun. ne griaunaj kuri'skelbia meilę,k'swsižjedftvo sultali kontrolės, jo automobilius atsi neturi būt draudžiamas. Todėl, už sukištus pinigus? Gal val kai sekmadieniais ir šventadie- J
mušė į geležinę tvorą ir važiuo jis sako, kongresas turėtų dųo- džia .duotų nors nusavintos žo- niais nuo 10 vai. ryto iki prit^
Pr. Juras rįžtasi subytyti visas o ne pagiežą; ramybę, o ne ka-lj^pri^ MafaMa?
:ti svaigalams tinkamą definici ’mes liŽ jo skolas?
tojas vietoj žuvo.
■
vaakrių.
kitas Naujosios Anglijos-kolo- rus — leskoja ne kraujo pratęEkskursijos gali lankyti ii
ją ir leisti valstijoms nusista
nijas kėlime L. D. K. S.
Be jimo, bet vienybes ir ęrbBvio. SK0LININKAI SKOUNSIS.
i
PRIGĖRĖ 400 . ŽMONIŲ.
tyti prdhihi'cijos klausime. Ta
Smarki audra.
šiokiomis dienomis, p
Lawrence’as su Boston’uĮ
‘ kunigų, ten yra smarkūs dar
Sibire Amūro upėj vanduo da Karnas, sako gubernatorius,
Klaipėda. Didelioji audra, apie tai išanksto.
bininkų apaštalai, k. t. p., Bug- pirmuosius savo žingsnius pa-| Francija, t kuri jaū Amerikai
skolinga apie keturis milijar- pakilo 12 pėdų ir išsiliejo ant galėtų būti sausa, kaipSaliara, siautusi Klaipėdos krašte per muziejus atidaromas tikti! i
naitis, Vencius, J; Kriviutė ir rodė labai vyriškai.
I
A MC b- . M.
W A* .'ta
>
Dieve jiems padėk ir toliau | dus dolerių, dar šneka kad no- krantų. Dėlto Žuvo 400 Žmo- o New York galėtų turėti vynų S dienas, įveiks net tokį rnomi- tinkant sodno vedėjui.
daugelis kitų. Jie visi sako,
^mentalų eeliulioios fabriko !
(“Lietuva”)
rinti daugiau pasiskolinti,
<nių.
kad garbės vėliava ir istoriška- taip drąsiai' žingsniuoti. .
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TGESDAY, THtESBAY and SATUfiDAY

KAPmjbWm » m darbo jėgų!.
UltflMKtaff
Jonės nepdatų

štoVw^ytiflri«B ant tolUus to tos dienos visą spalių mėnesi rin
tiittbfe, darbo kuris dabar “mūsų kime aukas, siųskhne savo bro
broliajui yra begalo reikalingas, liams lietuviams vilniečiams 1 pa*
■ feelbų tol, pakol Vilnius bus -po
ir gnitm reikalingai. Atnunkim
Lietuvos vėliavą.
Municke gyveps 535,800 ka 9 dhttę epfelio, kurioje beširdis
‘ M. KamMdttHs,
talikų »lW00 kitų tikėjimų ligovskis išplėšė iš mūsų tėvynės
Fcd. aptik, ražt.
Vilnių. Mmėkim tų dienų ir po
tonomų.
—-■■"■■—.................... > “ '"

Koelaomtaita yra

r
Jurgis Daina.
bfetaUMM. - Jta rtkrate
*
mokės*
tur^U tikti be atipgiRtao,
amv DBBMjrujr b. a AMoauTiofe or mmb vte (tengmu, ir
w
*u&nokMtieBt
|UfeMC()fid-cl«iR tatttęr S«pt 12,1915 «t tte jKwt offl« «t Bofeton, Mm ties, tai kaip jūs sau manot,
Keiuriasdaimts valandų, at
Ateik įu šij&on,
tilt Art Mrt* A
.—Atleiskite Ta-Į laidai prasidėjo Milanu mieste
norite mane palikti visai be jo*
Prie manęs
Ibi tęailittg fet fepeclfel rate of portaga provMed for Ui Bfectioii 1108 :kio pelno. Jeigu aš nieko ne mista, ir daleiskite man tų Jū 1537 metais*
Art. < Oet. «, 1»17. Rnthorfaed on Jaly 12, W|."
Ir žodžiu savo minties vilyčiom
pelnysią prie šitų savo išdirbi sų malonų geriau apžiūrėti,
. Man perskrosk širdį,
nių, tai mano mielasis, būtų Tamista esi, dalemkieeB, seAn-1 Ponce de Leon, katalikas, A8WCKTTI0N BATS8;
Kad tavęs,
*
..<4.50 kvailystė iš mano pusės, tuom ninku didelio kepurių ir skry Amerikos tyrinėtojas atplaukė
tirti suburba
užsiimti. Matai, aš verčiau bėlių fabriko, perki kailius ir prie Floridos pakraščio Velykų
Ji nemylėtų taip karštai!..
r comąrifefe ywly
..I5.M pirkčiau gatavus tavorus ant
nukirptas vilnas ir pėduoti! sa dienoje, 1513 metais.
r
Gana skausmų, turgaus, o jūs tuomet netarė- vo darbininkams ir darbinin
Gana geismų,
darbas l Kųjūs, esantieji Sle tūmėt progos dirbti. Na ar pa kėms tųjų medegų .perdirbti į
Seniausias universitetas Ąževičiaus viemninčiai, sakėte a- tiltų tas tau?
Kurie kankina dvasių mano
kepures ir skribeles. Tokiu inerikoje yra šv. Morkaus, Li
pie šitokį įvykį 1 Ar jūs sakė  Darbininkas. — Gerai poney būdu duodi Tamsta jiems dar ma, Peru, įsteigtas 1551.
Ir slegia širdį, kaip akmuo,
Ir meilės ugnį joj gesinu..
LigŽiol Europoj tebėra karei- te, kad liaudininkų politika įdaryk Tamsta taip, pirk ant bų, suteiki jiems “algų ir duo
Jungtinėse. Valstijose yra
■^ų p© ginklu daugiau, negu smunka, kad liaudininkųparti- turgaus gatavus tavoms, vie nų,” padarai jiems tuomi dide
Matau jau aš
f Jtętd prieš karų buvo. Taip yra ją dakyrejo žmonėms, kad jų nok jeigu visi kapitalistai pa lę malonę ir persistatai save di 674 ligonines kurias tvarko* ir
Nauja aušra
h n&iūrint į tai, kad Vokietija politikai artinasi galas ! Jei našiai darytų, jeigu visi kapi deliu geradariu savo darbinin prižiūri seserys (vienuoles).
kų
irdarbininkių.
Bet,.,
ar
jūs
turite
už
aguonos
grudų
lo

Kas
metų
per
šias
ligonines
Lytuos skaidriai sužibo šviėsti,
Veik visiškai nėra ginkluota,
talistai nebeužsiimtų išdirbiniu
darbininkai
ir
darbininkes
negikos,
tai
jūs
taip
turėtumėt
.pereina suvirs, keturi milijonai
Ir temdo ūmu akis...
r W0ausias armijas tari Ftantavorų, iš kur-gi gautumei Ta~
O jų —
“7
P ciji ir Rusyar TEFabar Franci- pasakyti, nes iš apmušimo ku uiista ta tavorijf“ Ar gyvensi padaro Tamistai didelės malo ligonių. --------------- ;----- -------nės
dirbdami
Tamistos
dirbtu

nigojūs
darote
išvadų,
kad
ku

'
Šiose
ligoninėse
darbuojasi
'Tamsta
iš
pinigų,
valgysi
juost
" jįketina eiti prie mažinimo saPradėjo trokšt širdis,
nigų
politika
smunka,
kad
jai
vėje,
Jeign
tie
darbininkai
ne
•
20,000
seserų,
75,000
gydytojų
Taigi! matote, išdirbimas rei
tbjėglp Ketina savo armijų
Savo dainos sparnais paliesti.
dirbtų
pas
Tainistų,
tuomet
su

artinasi
galas,
\
ir
1,000
kapelionų,
Iį itamažinti net iki 500,000.kareikalingas, o jeigu Tamista ne>,Ą.' - *4--■
•
Pusė milijono kareivių
Kodėl nepavariuti to paties užsiimsi, tai tuomi užsiims ki pūtų .visi' kailiai, sutrūnytų vi r
Ateik tu šičion,
.
sos
vilnos,
Tamistos
mašinos
masto Sleževičiaus apkiauši- ti — proga sunaudoti man ma
Kinijoje katalikų skaičius
Prie manęs
surūdytų,
o
dirbtuvė
sugriūtų,
Ir žodžiu savo mirties vilyčiom
niuotojams Ir kunigo Vilimo no darbo jėgą vienok nepražus.
didėja. 1922 metais upsikrikšir
t
.t
Pamėgink
Tamista
taip
s ukruvmtojame. Abeji yra hutyjo 80,000. Kinijoj dabarti
Man perskrosk širdį,
Kapitalistas.
Bet apmąs
padaryti,
daleisk
viskam
ko

niu laiku randasi apie 2,000,000
liganai, tik tw yra didesni liu- tykite mano susiturėjimų, ma
Kad tavęs,
kius
metus
pagulėti,
o
tuomet
liganai, kurių darbas biaures- no pasišventimų; atsisakymų.
katalikų.
Ji nemylėtų taip karštai!..
Tainista
suprasi
kokį
gerų
da
fe
Kinijoje
yra
56
.vyskupai,
nis.
Juk as galėjau savo pailgus ro Tomistai darbininkai ir dar.
■ tįki dar milžiniška armija, bet
'2,500 misijonieriaiir apie 1,000
^leživičiaus pragerti, prapuotauti, bet vie
A. Panemunė, 5 p. p.
ikšiol Francija turėjo > arti] i Sandariečiai
bininkes dirbdami Tamistos kinų kunigų.
)
*
kiaušhiiuotojams suprantama toj to, gaminu jais turtus. Ar- dirbtuvėje, kurioje jie parduo
" ^elo- milijono kareivių.
>
Tgi mano pasielgimas, mano ge
« Matai! Danija ir Holandija pripažįs LuMganų vardų, o ku
da Tamistai savo darbo jėgas.
Katalikų skaičius Anglijoje
ras būdas, jau nevertas jokio
fiįtML ‘prie .visiško kariuomenės nigo Vilimo aukruvintojamsne,
K) kaip Tamista jų, jėgas apmo yra 1.965,787,. Škotijoje 601,7 punąikininio. Del visoko keti- nes tai jų Šalininkai tų padare, atlyginimo?
ki t Juk iš Tąmistps mokamos, 304. Sandariečių
dora
yra
Afrikos
Darbininkas. — Būdas yra algos gali darbininkas vos-nep/ ma palikti-po keletu tūkstančių
liotentoto dora. Hotentotas? įĮ pats sau atlyginimu. Mes da- vos gyvybę palaikyti. Jis. tu
į
j ląrųįriųz
Katalikų skaičius visose An
klausimų: “Ar gerai būtų, jei
36^* rome gerų
rvA-MZi zlrtlik/v
dėlto, lrrttl
kad tas nri»O
yra ri save skaityti’ nelaimingu. glijos valdomose žemėse — 43,I ” Kų galima pasaky ti ir ko patu savo kaimyno karvę pavog gerą, o jeigu Tamista būtum Tamista atpenč, gyveni sau vi
j geidauti dėl Lietuvos nusigink455,715.
'
tum!” atsako: “.Gerai.” Gi savo pinigais pirkęs tiktai aus- sad gerai, džiaugiesi, nuolatj
]♦ feramol ‘ Jei Lietuva iš visų jė- į klausimų: “Ar gerai būtų, jei
4 *
teriųs, vynų, cigarus ir kitus gyveniniu, o bėto kaskart da f Arkivyskupų ir vyskupų An
L gų nibūtų didinusį savo karitfevo kaimynas tavo karvę pa smagurius, tai Tamstos atlygi raisi turtingesnių. Taigi mato
glijoje randasi' 21, kunigų:
j ųes. jčgas, tai be abejonės ji nevogtų? ’ * Atsako: ‘ ‘ O tai labai nimu gal butų brivę susikrim te, Tamistos malonė suteikia
'svietiškių ir vienuolių - 3,935,
; būtų atsilaikiusi. Savokariuonegerai, būtų.”
.
*
timas
ir
neapykantą
savęs..
DaTamistai
kur
kas
daugiaus
ne

bažnyčių ii* koplyčių — 1,948.
j fe®ę Lietuva atitolino tris di-F
.
'
■ ’
' ■—:~
'
bar-gi
Tamista
jauties
geriau.
gu
darbininkui.
Ar
tas
tiesa,
džius smūgius
atmušė Rusi- Jei Sleževičių kiaušiniais
apdrabsto, tai sandarieeiams Kiekvienas iš mūsų žino, kad ir kur gi čia teisybė ? . '
Arkivyskupų ir vyskupų šr
* jfe bolševikų jėgas, sutrempė
» Kurie norite gauti naujų dainų, reikalaukite tuojaus,
Tamista nekentėjai skurdo, neKapMištas. — Ką aš darau Škotijoje randasi 7, kunigų:
bęrmfijttiniiikų gaujas, atmušė baisus daiktas,. , o.,jei kūn. Vili
g nes nedaug turime. Agentams ir chorams nuleidžialįttkugl Todėl būtų klaidinga mų sukruvina, tai sandariečiai ų-eikėjo'Tamstai atsisakyti nuo Iš tos tavo teisybės! t Aš turiu svietiškių ir vienuolių — 601,
■s
me didelius nuošimčius. Pinigus siųskite su užsakysmagurių, nors- Tamsta savo
trina
rankas
iš
džiaugsmo
ir
bažnyčių
ir
koplyčių
—
425.
įį
mais
kartu.
galybę ir tuomi’užbaigta! Kam
Įr pragaištinga sakyti, kad
pinigus
ir
produktyviškai
su

'
■
.
■
”
>
nepatinka pas mane dirbti, .tas
mažoms tautoms neverta dėti ■sako, kad kunigų politikai ga
dėjai. Tamista gyvenai ir gy
-b
las
ateina.
Yra trijų laipsnių* kardino 8
gali eiti sau! Aš rasiu pakam
20 dainų, dviems ir trims lygiems balsams. Muzikų
■riltfeš į karines’ jėgas, nes, girveni šimtų kartų geriau, negu
|
parengė A. Vaičiūnas, karo chorvedys. Labai
lai: kardinolai-vyskupai, kardikarnai norinčių dirbti!
jos prieš didžiąsias visvien
darbščiausis Tamistos darbi
gražios ir tinka vyrų chorui. Kaina.....<•««•
»
«»
Darbininkas. — Tas teisybe^ nolai-kunigai ir kardinolai-di- j|r
neutsilaikys. Mat - yra laikų,
ninkas, o apart to, krauui sau
Tamista pasakei, teisybę... ■Ta jakonai.
Ma niažas kupstas didelį ve-'
turtas. Dalykai apie susilaiky
paavąrtu Lietuvai knomažiauKardinolų-Kolegija susideda
mista turi tiesų išnaudoti ir tai
^Verčia—maža taute at
mų ar atsisakymų yra tik pa
sta armijų laikyti ir pinigus
tiktai ačiū mūsų šiandieniniam iš 70 narių: 6 kardinolai-vysku
sigina, nuo didesniųjų. Teeinu
chorui) *■;................
saka mažiems vaikams. Mus
teisti apšvietei ir Įprasto ger
nesusipratimui. Vienok šitoji pai, 50 kardinolų-kunigų, ir 14
kai dabar tautos eina prie nuTamista tuomi neprigaus!. To
būviui kelti. Karinis muštras
tiesa paeina tik iš prievartos ir : kardinolai-dijakonai.
riginklaviiuo, kai nėra vilties
: |
S t. Šimkaus
Chicagos “Naujienų” nume dėl paduok svarbesnes priežas
neturėtų visiškai būti užmes
ji yra niekuom kitu kaip tik
7 Vilnių greit atgauti ginklu, tai ryje 215 straipsnyje: “Ar lie
■: s Vienas žodis ne šneka (chorui) ».«.. .........
J, tas, ' bet
- _ tų
— galima
- -daryti per
tis, pone fabrikante!
Iiiandijoje katalikų yra 3,J. Taliat-Kelpšos
'žiauri, nežmoniška, dabartinė
b
L « Darbininko daina (nušriam chorui) ..........
.50
kaulių. Sąjungų, ką galima be tuviai bylinėjasi?” rašoma:
Kapitalistas.
—
Bet'..
.
ir
aš
242,670.
jg
Balnok,
tarne
žirgų.
Gerkim
broliai
(mišrių
balsų
'tvarka.
Bet
klausyk
Tamista,
i
Žl
*
’
• “Kadangi dabar mūsų mies
i' ypatingų iškaščių atlikti.
juk esmi darbininku. Argi aš kaip toji tvarka nebuvo nuo
g
Česlovo. Sosnauskio
to policija yra griežtai nusista
Vienuolis Roger Bacon 700
nedirbu, argi neturiu, rūpesčių, amžių, taip ji ir nepasiliks am
h
5 Blaivininkų himnas ................ \........
.
.15
čiusi kiekvieną važiuojantį auI'.
susikrimtimų su apžiūrėjimu, žinai. Šiandien tart Tamista metų atgal, padavė-mintį kad
tomobiliu areštuoti, tai turbūt
r
. AnUno Bačiulio
i-..'
sutaisymu darbo ir pardavinė savo rankose kapitalą ir gali laikui atėjus, vežimai be arklių
labai daug ir lietuvių papuola
’
Nauji, tik išleisti veikalai
jimu išdirbinių! Argi aš turiu su juom tverti tartus, vadinas, ir buorių pagelbos galės patys gj :
įteisinu.” \
.50
J»L Piemenehs (duetas) .............. ......
tų viską dykai atlikinėti !
' .
Nesenai' rašėme, kaip “San
Tainista gyveni iš to kad esi sa bėgti.
g
Audra
prieš
dieną
(solo)
....
♦. •»•••. • «. • • •
1.00
; Kiekvienas čia mato, kad
Š’ ■;
dara” su džiaugsmu paskelbė
vininku
to
kapitalo.
Vienok
f
Darb.
—
Tikrai
ne!
Tamsta
tu

į
žvaigždutė
(solo
)
ir
Aušta
rytas
(dueas)
...
.75
čia bent vieno žodžio trūksta.
5&
Pasaulyje
gyvena
1,623,000,i
apie sukriivininlų kun. Vilimo
kapitalas
gali
būti'
ir
be
Tamis

■ Oi, dainos f solo, arba duetui) ...........
.50
Matyt čia einasi ne apie arešta- ri gauti atlyginimų už sųvo dar
00(F
žmonių.
Kas
metą
gimsta
Kalnujuose. “ Sandara’1. nei
tos
ir
ištiesi}
ateis
laikas
kada
į. .koktumas (duetas bossut ir sopranui) ..,
1.25
vimrnų kiekvieno automobiliu bų, nes kiekvieno darbas at
apie
58,375,000
žmonės,
kas
tiefttr žodžiu nepaSnierkė tokio
bus kapitalas, bet nebus kapi
, .50
t O, laisve (mišriam kvartetui arba chorui).
važiuojančio, bet pergreit auto lyginimo vertas. Jeigu Ta
;r
tn&uraus darbo. Prie tos žisav.
gjmsta
apie
1,103,300
žm.,
'.75
s Myliu (mišriam kvartetui arba chorui)
mobiliu važiuojančio. “Sanda mista užimi vietų dirbtuves talistų rankose. Be Tamistos
kas
dienų
gimsta
apie
57,000
jT- tas buvo pridėtą be kitko šie
žmonija gali apseiti, bet be
ros” pisorhis šitokias klaidas vedėjo, ‘ darbo vedėjo arba
v
, Miko Petrausko
“Iš šio laiško matome, vartoja sukirsti savo idėjinį o- knygvedžįo, tuomet žinoma, mūsų darbininkų, kurie ūži žim, kas valanda gimsta.apie
Lifetuvių dainos. Telpa 69 dailios. Knyga 90 pust
į
Lietavoš žmonėms dagriso
mam vidurinę rolę tarpe* gam 6,500 žm„ kas . minutė gimsta
5 Metų Kankles. Telpa 55 dainos; chorams, dueponentą. “Naujienos” nekar turi Tamista gauti ir atsakan
'a
k. kunigų politika. Jeigu jau nauapie
103
žm.,
du
gimsta
kas
se

tas
ir
kapitalo,
Tamstos
drau

tams ir solams. 490 puslapių ......
čių algų už savo darbų. Belo,
| jojama plytos kovoje prieš jų, tų karčiai pasišaipei iŠ “Sanda
kunda,
trys
miršta
kas
dvi
se

gai
ir
Tamista
negalite
apseiti
Girių Karalius, vieno veiksmo fantastiška opera.
ros” pisorėlio. Patariame pi- juk nę visi, kapitalistai dirba.
kundą
Šešiasdešimts
žmonių
i tai jau aišku, kad žmonės netębe darbininkų. Jūsų Idesa praLabai gražus veikalas. . *. - ............
soreliui, aiių- klaidą pasijau Jeigu, duokime sau, Tamista
iįątrybės.”
į
numirė
kolei
perskaitei
Šį
raš‘
nykš
dirbančioje
žmonijoje,
Opera, “Eglė, žalčių Karalienę........ . . » fe % fe fe • *
nant, 4‘Naujienoms” smarkiai būtimi . akeijomerium kokios
%
telį.
’
S o 1 o : t balsui ir pianui :
Uždrožti.
. .. ■
’ nors didelės bendroves ir nie darbininkuose. Mes esame saPutinėlis
vininkais
darbo
jėgos.
O
tąją
1
*ių ąakcialy (dzūkiška)
ko daugiau neveiktum, kaip
i
jėgą
nieks
negali
mums
atimti,
Jojau dienų
v
fe
Kapsas ’ faruierys pardavė tik kuponus karpytam, kuomi
I& VMto *0DM.
įtieks
negali
mums
išplėšti
lūūKo
liūdit
svoteliai
4
’ * t
Stook Vardam Šieno tonų po' G gi tuomet išteisintam savo pel
Siuntė
manę
motinėlė
sų.
kūniškus
ir
dvasiškus
gabu

fe fe • fe
Gobiamieji N. A. katalikai vei
dol., bet.vėlįau,\ kada jatŪ^pri- nų, nes Taipistatuomet nekenVUi
aš
pakinkau
..
* a.'
mus. Mes žengiame drąsiai
kėjui mitai} sostine, lietuvių didytrūkm tai pirko atgal iš Stook tetiun nuo susilaikymo’ £r teip
m. iungiiį
«
aa
pirmyn per Kooperatyvę vie
gi .nebūtum dirbęs? sai
miestą
Vilnius
dar.
tebėra
Vardų
ir
mokėjo
po.
32
dol.
už
Uhyniau skynimėlį ,
. Kas tik rąžo ii” skelbia šitofe
* t
nybę, darbo žmonių susiprati
po
sunkią
priešų
našta,
dar
tebe■
Argi
neduo

tonų.
HfettiaM
raudMkfe.
.
fe
fe
i
$tius dalykus, tai aišku, kati jie
mų, o jums kapitalistai duoda
du ūš jums darbininkams pro
ąpuudšia lenkai mitaų brolius. lietu
fiįrisišitokiukrįminališku hur Ištaro (latviška) ...
fe fe ♦
me valandėlę laiko, prisirengi
. SunŪory, Pa. pienius pa gų* dirbti ! Algi neparūpinu
vius, kankina mūsų mažyčius,
^atasunu.
mui prie savo šermenų, o tada
skelbė,
kad
ub
15
pieno
bonkų
aš
žaliąją
medegų
ir
įwkiūst
hrikU* mwkaM
mtb
Sekančiame “Sandaros” nusudiev .puikus svieteli, sudiev
mj kalbas mokyklas.’ Priešus len
duosiąs dy Argi neįtaisau fabrikus T Ar
Įąęryja grįžtama prie to kamščių-pupierelių
klauišnaudojimo mielasis laike!
kas turi mttsų brolius po navo sun| laįim ir vėb nesurasta pasmerki- kai tikietų į judamus paveiks nesirūpinu aš'•apie apšyldymą
Pasakė
darbininkas
ir
paliko
kiu
jtm*u ir dar gąfo iwin»tyti,
Žodžio huliganams ir išnau-jlus. Ant rytojaus atėjo į kom ir šviesą? Ar-gi nepadarau
panijų, šimtai skundų, kad jų darbininkui .didelę malonę pri kapitalistų vis dar bežiopsant, kada jis savo poniškas rankas
«*■-'■
'
■
■
Bėriai/ Girdi tai: yra teirinnuo inClsų. brolių nuims.
imdamas jį į darbų ir duddaAd. PadtfimM,
paskelbiąs; Na- tai
Tadgi ntea,, lietuviai amerikie*
nūis jam progų sunaudoti savo t
nurys 51 kp., Cleveland, O.
mSESmkSI
priminsime ir-gi vienų

■

'---------------- by,-------- - -------

*

*

**4«

'

Naujais Keliais...

. *»

i,

A

■f

• M» l »»*♦»• «

• » « * fe» <• * 4»,» • * t ( i • • fe « fe * I* • 1

* '' ’

’ ’

’

'

-

-

—

-

t

• fe 4 fe * »

■ -r

•*» •^•fefefefefefefefefe <

t

• v > » • v

« « •

* fei

*

a

♦

.

4

'J

4,

i

Ifr

Į

T.

9

|?

I

DAINININKAMS

i

<r

Tesuna«4ajaSakifsU
7MiMią

r

2-

»-

fe

,

*

'

r

r

r-

«

4

»

■febestoviuž Huligamzmą

A • •

4,

•’

jį

> !■ —■

L..

• • •/.

.......................

r • •

A
t

fe.fe «»

« • ’* •

.» • ir
• • -»>

4.

« 4 •*

«. • 4 • 4 4

fe fe

r

|Z<

' • 4 fr *

* fe fe fe -fe

4 4.

* fe fe 44

fe

1

I I

ir 4 * 4 '• »

»

4

• Vt

4

■K

» M 4

•

•

♦ 4 ♦ * 4

Z-

* *

» 4 4 4 4. *. ♦ 4

4 * « A fe » 4

« 4

t 4 4 • »

4 • i t fe

4 fe * O t 4 v 4 fe ą A fe

fe

fe ♦ * « «

» fe • 4

■

fe t fe

4 k 4

fe

♦ »

fe ♦

4

.«■

4 fe'<it

4 t

4

* fe

* fe ♦ 4 4 k ♦

fe fe 4

* fe V

fe • »

fe »

4 fe «

x

a * M,

fe,

I* M 4

k • « 4 ♦

• «

fe

k

» fe

4 4. .*>

» A

« fe

» »

* <

fe i»-

4

t 4. fe

*

k »•

■

.

4t 4 fe 4 t fe fe. fe fe <t 4 *• ♦ 1 ik

fe

fe « 4 4 4

4

'

■fe fe fe

N

* 4 4 • *

Vlhl1" "

>•4.4*4 4 4 4

•

?

1

1*

1
-■. .
V.

r

taringų ir teisingų- žinių,
tuomet per rinkimų agitaciių'Prjmiitase Stefevftįfas buvo
jfaęjĮffe ur kiaušiniais apdrabs-J K‘ir jis negavo kalbėti,^Kaš' bonkos, paliktos pas duris, ras■'•va-: ■
'p tiagaft^Bpeti, kencr tal buvota atdaros, t
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imt tmarkmu mgiori prie ŽMHni-fbtittaa — CUvetatiti Jk tiri
nio programų ir tiktai nespėjus o- ko surid«dą: “Dirvos”
rri atvėsti‘tai kas savaitė yrą ren karpo* protas, Stripriati margigiamas kokis nebūt teatras ar b<- “nyrtė. Praškunevi&auii poodinė
Ina. . Katalikai tykius rengiamus “koifo, ” Brat&aauHko neaaležnas
Sapnuok gražiam sapnų p®sanfy,
vakarus yra sutvarkę ir vieni ki “kremas,” Petraičioko litimlalai foko padorius fokiua p. Wie»- kompauą, kuris nei forduko netu- tiem niekad neuibėga už aidų, nes kaja “učilifoia” ir “lojario” dpSapnuok, nors vasaros metii,
_
’
ri/tai
toki
kotipanai
daugiausia
ner* «•!$>.
Kuomet Praamžinss dievą saulę
turi sąryšį, kuriame užsiregistruo hofoiko profesija. Ot tai ir visas i
fftriM* ąrihmtics gos- Pir nori numušt pėdės.
PįtsruneU grožio Žengt ratu;
ja wiu dienas. Tokis darbas pagir sandariečių kabinetas.
k
,
i
t
pritoto;
6.
BattHstiepč,
R.
KukRugsėjo 21, 1924 m. L. D. K;
tinas. Mūsų laisvieji yra pakrikę Cleveiaado “veikėjai” patėmiję
Didžtiuritt betitvitii pu
i
Sapnuok gražiam aapnų pasibly,
Ww*
kaip “Grigo bitės/r tai ir jie su “Darbininke” “žaibuko paminė- į
kurigų
Sapnuok, nors vasaros metu,
nfi,
D.
Bamta^
Jf
.
Laniborkti
manė sutverti sąryšį, šaukė visas ta smarkiąją veikėją, iš to džiaugs
giritdkme. oMvančiuą bė«tnčhui
->■»
Likimą niekdanią! ajFgaulb
Mikalus, ilimfo protestą prieš M Dvareekienė, KiblldienS, M.* Atsitiko čionai nepaprastas špo- Clęvelando draugijas. Buvo iž- mo vienam susirinkime ji rusišką
pral Krušą, kurią laikę Federaci- <Bwydmtė, A FupaWgtiU, M. ;8*s. Montefios bolševikas ėmė riuntiniję užkvMtimo laiškua. ži kazoką pradėjo šokti ir sako gerai
Vaizdam svajonių pamiltų!
šliūbą
pas
poteką
kunigą.
Mat,
jos 14 inugreąo, rągp. 4, Iv. JurGrudzinakiutėr' A4
noma, katalikiškos draugijos to kad mane vadina smarkuole už tai
Ai Panemunė, 5 p. pi
pas lietuvių kunigą neina, ba ge
iAųriliene,
Vyrai
pag.
A
Strakius laiškus atmetė — nenori ko kad aš savo v.vrą “apšeipinau” su t
gio parapijos svetainėje, Drtroit.
Ir diedais gamtą liepti puošti
rai žino, kad negaus aliūbo, nes
kių ten kitų sąryšių. Bet nežiū “šiūšais” ir pristačiau bulvių •
Micko laike prakalbų. prilygino L. jimte, M. Jotka, M. VUritiua,
Ir sūkury dainos aklų
jau yra žinomas paukštis.
rint to, visgi buvo sušauktas 17 skusti Ir dišių plauti, bet dar ne
D. K.
prie korporacijų ir kitų M. Gabyairkiti.
Jaunutei širdžiai laimę ruošti:
Didelius apgarsinimus su visų Tai mat kaip dalykai klojasi, | J, rugsėjo susirinkimas, kuriame žino kad aš prigulėjau prie amži
panašių gaivalų. Mes kairiai paVaduot nuo riipesčių liūdnų!..
ripiktiuome ir stebimės kad aukš Lawrence’o bisnierių vardais ats pirmiau rėkė liežuvį iškišęs, kad,j dalyvavo, bolševikai ir kitokį viso- ną atilsį socialistų 3-čios rotos ir
tas žąmgus, pralotas, nemato skir pausdino p. Zapėnas, taip-gi pada girdi, iškart visus kunigus! nerei-|ki “ikai.” Teko nugirsti, kad sa dabar visus katalikų nutarimus
Ir klaust naktelėje tylioje,
rė
britas
kepuraites
m
paragaut
kia nei bažnyčių nei Dievo, o da-hV3re tą taip vadinamą “sąryšį.” nunešti s&ndariečiams, kad jie patumo tarps tasaiškų bendrovių ir
Kurie pasauliniai1 kraštai,
gaspadinėms.
Būtų
malonu
dau

talpytų į “Dirvą,” nes “Dirvą”
bar pats nukiutino bažnyčion tij
Dvivrtdžiri.
katalikiškos organizacijos,. kuri
i
širdelę jaunąją vilioja,
da
lenkiškom
Už
dyką
riksmas
|
giau
turėti
tokių
išvažiavimų
indimano
vyras
skaito,
tai
ir
jam
ge

palaiko katalikišką spaudą ir reKą uiyli ji varge karštai?.,
•
ir kitų sttvadžiojimąs. Kurgi jū- | Katalikų tarpe atsiranda toknp rai dažinoti mano veikimas.
■ mia pačią bažnyčią. Taigi mes, 72 jonų vasaroj.
Bus atsakas! PasauHa galės
T. Jtitgyritė. ką prineipri, ponai Troekiait
kurie dar vis sandariečių “padaikp., reikalaujam praloto tą at
'
.m
»
x. įkos” laikosi, nes yra atsitikimų,
Kuždės jį savo slaptumų,
šaukti arba paaiškyt, kitaip mes r.
lus geri metai.
\
’ ... ”
,
y
v
kad ką katalikai nutaria, tai jie
Kaitos pražįstančios gėleles
LOVjELL^ MENK
pasiliksime įžeisti ant visados.
Per porą mėnesių apsivedė5 po-(greitai nubėga į “Dirvą’’ ir išduoIr vejas švelniu dvelkimu!
L. D; K & 72 kp. komisija:
KALĖDOMS
«K«KURSWA
i-os, iš kurių viena. pora šešiolik- Į datavo raportą, bet manJeko nu.
^LIETUVA -------7 ,
metinė—vaidinas 16 m., o mergi- į giisti, f kad tokį reporterį jau
K. Daunoras,
1
p. A.V.Bisca,
NedSlioj, spalio 12 d., čionai at
A
misa.
'
;
■
Suvienytų
Val“
Žaibukas
”
yra
sugavęs
ir
laikui
J. B.JWtelaričiu»,
silankė iš Bostono būrelis gabių
'.stUų
Kinijos
bėgant katalikų visuomenei pato*
' rengia specialu
John Usoris.
Pavyzdingos krikštynos.
svečių ir jie čia atliko puikų pro
* Kalėdoms Eks■ |dys, kad kožnas žinotų su kuom
kursiją f Lie
gramą. Tie svečiai pusMinri ži<
a. Tautkus, LDKS. narys, SUtuva. Pasaže
NBVT BRITAIN, CONir.
nomi visiems skaitantiems laikrarlat išplauks ant didžiojo “DeviatlV
Clevelando lietumi katalikai ari” nuo New Yorko, Grnodžio G d.
ščius. Buvo tai p-les Margareta
Kas dedasi Lietuvoje, plačiam pasauly, ore iraat
“Dzimdzi-Driiadri.”
per, Sduthampton*ą. Jus pasieksite
ti Ona --Cbybriiti, dainininkas
savo tėvynę laiku sueit su draugais
į fių; kaip gyvena artimieji it tolimieji kaixay®afr W» jgi
ir giminėms, dėl Kalėdų Švenčių.
Ketverge ir pėtnčioj, spalių mė Paura ir p. V. Sereika, Cambridgyvenimas ir kultūrini* pKtojtaaaia
Pasiteimuklt. šių ekskursijų da
bar. Jus gausite mažiausiomis lė
nesio 9 ir 10 d. “Dzimdzi-Drim- igeb lietuvių vargonininkas ir
šomis, švarius, puikius kambarius,
dzi” teatras Čia turėjo du spektak “Darbininko” adminirtratoriuk
gerinusį valgį, didelius ir prliinntis
publikos kambarius ir mandagų pa-.
liu. Publikos apsilankė pusėtinai, Jie daugiausia dainavo. Dailios
tai-navjmą per visų laikų.
nors galėjo daugiau būti, bet sa išėjo labai gerai, žmonės džiaugėUnited Statės Lines
kodaugelis nęžinoję, matyt men si, til gaila, kad pas mus žmonės
45 Broadway, New York Cit.y
Jeigu tokis laikraštukas pasiro
į Jame rasi visa trumpai, aiškiai ir visiems suprantama
arba jūsų vietinį laivų agentų.
kai buvo garsinama. Mat Lietu mūra įpratę lankytis į parengimus.
75 Statė Street,
Boston, Mass.
dys, tikimės,' kad katalikiškos
| kalba parašyta; apie naujausius išradimus,. įvairiauiiM
vos artistai dar nepripratę prie di ■Priegtam buvo platiiiama literatūManagiug-Opevators for
i
draugijos ir šiaip pavieniai pa United Statės Shipping Board
į nuotikius įvairių tautų ir žymesniųjų žmonių įvairiose edelių garsinimų. Pas mus neuž ira, išparduota daug lietuviškų atrems visokiais būdais,
į pochose, gražiausių paveikslų tiek iš lietuvių, tiek ir kitenka žinių laikraščiuose, čia rei virukių, užrašyta nemažas skai
kia pasakyt, įsakyt ir dar pakar- čius naujų “Darbininkui” skri] tij tautų gyvenimo, eilių, straipsniu svarbiausiais dieneF
D^iniaką
Mikolai.
ytytojų.
tot, Ui tuomet galu- susirinks. •
klausimais, daug gražių apysakų žymesniųjų lietuvių ir
tai moteris
TUn buvęs.
Buvo perstatoma “Jovalas” su
Neseniai teko patėinyt “Darbi|g a j ag IT tol AMKA.C*
kitų tautų rašytojų, įdomiausiu įvairenybių, juokų,- jiū*
” kad centro valdyba panA ą
V JUumWpI|bv'
visokiais'priedais ir kitą dieną.
ilsio valandai ir daug daug, Naudingų pasiskaitymų.
i •
«©« CITY, WWA.
“Muiišainas.” Kaip vienas, taip
“Trimitas” vienas tūrtingiąjįsiij. ir pigiausių lietuviu •
ir kitas veikalas žiūrėtojui iškelti
.-Gerto.
VM^osMį
tiydai!
•
laikraščių.
Eina kas savaitū ketvirtadięniaik,knygos for-fe.
daug'gilių minčių ir n$t tai pa^ *
•
' .
sakoma satyros formoje, juokais,. Mes šios kolonijos koristai tikomato, 32—48 puslapių.
<
bet daugelis parėję namon pagal- Aistės žinomi' pranešame kad paiešPrenumeratos kaina š. m. antram pusm. Lietuvoje G litai,.
voja ir tik tuomet pradeda- juok- kome tuojaus gero, gabaus vargo vyrai nebenori išturgavotos pri
: užsieniuose $1.50. /
* tis, supratęs kas tai buv pasaky nininko. Apart mūsų yra' da ir imt.
ta. Taip atsitiko su mano draugu, mažųjų mergaičių choras, kuris
“TRIMITO” adresas: Kaunas,.Laisvės Alėja, 46 Nr. i
'
L. D. K. S. veikimas.
•
kuris sugryžęs iš lošimų, atsigulė taipgi gražiai pagieda.
: L. d: K. S. 2 kuopa žiūri į ki
ir tik tuomet pradėjo garsiai juok
Mūsų būrelis nevisai mažas.
tis. Dėl išpildymo tų veikalėlių Mes mėgstame muziką, kaikurie ltas kuopas, ką jos veikia, bet ka
daug nėra ką kalbėti. Visi artis iš mūsų nemažai supranta muziką. dangi iki šiol da nieko apčiuopia
tai taip vaidina, kad visai užmirš Lankome repeticijas kelis kartus mo negirdėt, tai ji savo pienus
ti esąs teatre, bet rėdos ištikrūjų. į savaitę. Mokinames ti namie praneša, būtent: iki ateinančio šei
esi gyvenimo atsitikme. Tas ar Mėgstame taipgi imti dalyvavimą nio turi prirašyt 4 šimtus narių
jį^. mvj.a veiksim- Į
kurčia per "18 metą.
tistų laisvumas scenoje ir natūra koncertuose, losimuose ir viso -prie kuopos ir gaut apie porą šim-1
J KNYGA YRĄ DIDELIO- FORMATO, BU PAVBIKSLMB,
tu Įffenumeratora, ‘‘DarbMii.L vfeaflos “Barbininfe”
lūs judesiai suteikia, mriobumą kiuose veikimuose.
J
’ .
164 puslapių..
.
žiūrėtojui, ko negauname iš mūsų V Džiaugiamės kad turime- gerą knu” Pradžiai 5 nariai jau yra:]^ ^ossavo mintiSišraMtt:Po.Įa'i”/lX1,S!"S"i
vaidntojų-mėgūjų. Vertėtų mūsų kleboną su kuriuo gali visi sutik Jonas Banys, Justinas Mickevi
JOS KAINA SU PBISIUNTIMU Į NAMUS TEK 66 GIMTAI
mėgėjams pasinaudoti šia proga ir ti. Turime gražią mūro bažnyčią. dus, F. Buika, A. Bujanauskas į^-į^jjjg^ pi-irašinedami
prisižiūrėti gerai į jų vaidinimus- Turime puikius dūdų vargonus, ir Jonas Česna (Česnulevičius). |jprie kp. arba užrašinedami “DarI Tik ką gavome iš Lietuvos nepaprastą knygą, kurioje užpbininką,’ ’tai ne tiktai pasidarbuo“Dzhndzi-Drbudri” vfe tik. atvežė kurie verti kelių tūkstančių dole Tai mūsų kuopos didvyriai,
| rašyta viskas, kas dėjosi Lietuvoje karo metu. Čia kiekmums naujos pakraipos scenos me rių. Turime didelę, švarią-sv«tri- pasižadėjo dirbt darbininkų labui tumėm katalikiškos spaudos palai-j
I vienas ras, kiek Lietuva ir jos vaikai iškentėjo, nuo
ną, kurio iki šiol mes nematėm. įuę, gražią seeneriją, vaidinimui nenuilstančiai. Jonas Cesna yral]iylnūjj bet irlaimėtumemcentro]
| vokiečių ir kitų. Yra tai nepaprastos vertės veikutis*
dovanas. Iš svarbiau-j
Tenka jam, palinkėti geriausio pa daugybę rūbų ir brangų pianą. •žmogus rimtas ir stoja•-katalikų I
sisekimo ir tikimės,' -vėl kada nors Vai-gonininkas gauna gerų algą. tarpan, žada dirbt ant visados su | sįtl dovanu, man regis, tai vėlia- [kurčias, liet panaudojus gyduolių pasi- Į Kiekvienas lietiivys tuietų ją sau atminčiai įsigyti. KJuub- .
J kito pas:
katalikais.
" sulaukti artistus-linksmintojus.
'Čionai aras sveikas. Žmonės ge
*
.'reikalą turi,
K.Rimbelis. ri. Patiks vieta.
Vienad.iKo.trttata.
Įnw tat kuopai., tari
laukė ‘3-Čios dukreles, užprašė kū-|
Jeigu kurie iš gerb. Vargoninin MonteUoj'-visko yra, visko gali-[daugiausia narių * iki. ateinančių ka^
ir pats
s
v. .
...
i mus
Alėsblaivininkus,
esame įsitikinę,mat,
kad jis
Virex
tik- Į
'yra
atatinentas.
Lakai
malonu,
ar-gi
Į nū jums girdėjimąs _sugražins.
Kadpakų norėtumėte- čionai atvažiuoti, jina gauti, bet vieno dalyko n* la-|luebj. Clevelanjieeiai, •>„ .
—. kai» «Mūjau, žada Kleisti maž4,
LAWRHNeE, MASfr:
Hm*.
7______ _
(kad montellieėiai susipranta ir vi-H^ i.ievelandieeiij laikraštuką,
meldžiame tuojaus parašyti mūsų Jbai brangaus nėra - k^raty)^ apsėmė tame a^,;
V
titoritiCM pridlis.
Wert^ tti si.oo
per AW 8uteil£tlJ de! ™tMll K«to-i't
sus susiėjimus
daroišmėginimui
be svaiginami
Peb. kun. Jurgiui Česnai, 1011 vės darbininkiškos krautuvės. jau mes negalime pasidarbuoti t [$2.oe
.T-nk wiWA žinoti M UTevelando l10 dier' :
nepagelbes, tai mes noėių J(]
gėrimu. Žinoma,
tas tik ’ pas.21“1'!- »*!»»»lietuvi., ižeisugęiąžinsime.
Monteliškiaų o ypačž L. D. K. S. piuiv įeisią žinoti, Kati uieveianaoi^.
Spalio 13 cL, Columbus Day, su* juglasėSt,- Siaus City, Ioįva.
lietuviu kolonija yra didelė ir dau- Į katalikus
Nesiūs inigy,
prisiąsk vien
laisvamaniai
taijūsų
dar
tuštis “Dirvą” katalivažiavo didelė minia žmonių “Pa f Laukdami atsakymų, pasiileka- kuopa turėtų būtinai stengtis su
way station
hsaskeliais
(?ity, Mo,
ir gy* kams'visai nepatarnauja, tiktai Į
krikStynas
mėnesiais
tverti kooperatyvų. Kooperacijai gumas lietuvių neturi katalikiško I šprieS
langoje,” kur buvo surengta mū ime,
laikraščio Tai kodėl mes iu *nti pM^s
pasiųstos.
jastnoMusįiirtlnms
mt80ffyiw
tTeigu oNaupradedą
virint
samagonką,
hol-|į°fPan;
"ę® i“0®®1. Su pagtiba, t
tai tik čionai ir vieta, kuopa turi laiKiafacio. įai Kouei mus jų m dofc
sų kolonijos biznierių pakiliu, kop- t
pakalbyt, kad jie mūsų or-įlO dienų jums girdėjimas uepasttaisy*
&r.
CB»rM> •140 narių ir galėtų puikiai gyvuo galim
^evikni
tai kasdien
skiepe.
. Iyčios skiepe, vad kun. F. A Vir...
ax
i-*;rhū*
tat prišiųsk
mumsguli
gyduoles
atgal, Ii1924 metais vasario mėnesy Panevėžy pradėjo eiti
ganą uzsnasy tij. As tikiuos, kad L lue!ą pinigus sugrąžinsime, šis paaiuji.
Metai
atgal
būva
išrinkta
tani
i
i
mauskui ir kuu. Jurui,
Moterų
“stailos.” taigi ne- I jaikraštiš “PANEVMIO BALSAS.” Eim į savrite
L. D. K. S. 5.1 kp. nariai:visi kaip Lmes pilnai
gvarantuojamas,
MONTELla, MASS.
darbui komisija ir negirdėt ar ji
darbininkų žmonių, dalyvavo abu
x
.
v.
....
Jauk ilgai, rašyk.šiandien.
(Adv.)
ri>įy '
vienas ant ateinančio susirinkimo L-Čia-visos laisvaamnes moterėlės
nuveikė
ką,
ar'padėjo
tą
darbą
ant
parapijos kunigui ir kun. Juškai' Dortori.
taip: jeigu
tolinus. Jei padėjo, tai tas nebū aptars tą reikalą Ir be abejonės, fapsikirpę. Apseina
tis iš Cambridge, taipogi ir patys
SįNMSBAIMS
jeigu
tiktai
visi
dirbsim,
tai
ir
paĮ
tik truputį supyko
netonkkant vyro,
vi«wn,tai
Broektono ir Mentelių čcverykų tų gerai', turėtų ji prigyti, augti ir
htirieriai, tik gaila kad ne viri,
eaairtfi»tn geroje fiwittej«
sėkmės
bus
džiuginančios.
Į
kaip tik jis darban,
polėtyje. Uilaikyk onro
turbūt, nekuriu aplinkybes neda- dirbtuvės pusėtinai pradėjo eiti, bujoti.
tvirtumu matmitKMtaman
Uošvio
Žentas.
kitą stubą;
mivoį muskulus
kiekvienągiĮuinke,
Apie kooperacijos principus ne
leido.
*
"Iįjau ir kraustosi
ūtu-bininkų dirba daugiau negu
vakarą eiuant gulti, liai-.
•vakare,
žiūrėk, trinkite
jau koki
bolševigerai3 au
tenai j skelbė L. D. K. & vajų, kuris tę-1
žaibukai.
Į
Laike skanių pietų tvust marte ūki žlok Girdisi, žadą, mokestis užilgo turėsim, progos .išgirsti
“PANEVĖŽIO BALSE” smulkiausiai rašomą apie
.tfnonttt ir pa
'iiuo
gerb.
adv.
P.
Daužvardžio,
‘
kėliai
senberniai
ir
stovi
po
langu.
p
s
is
iki
gegužio
męųesio
ir tam
tiks- „, Nepamato
pašlbeMmai gaunami po
nu buvo kun. F.' M Juras. Kalbė apkarpyti, mat kapitalistams at
Kiek teko patėmyt, lietuviški Į
Panevėžio
miestą
ir apskrities
gyvenimą.
>Kai
girdėt
artik
nebus
kokio
išra-Įlui
paskyrė
dovanas.
Taigi
ti'vačh
”aiTejrX’ Se"Iatt Ž''
jo gerb. kun. F, A VirmauMkis, rodo perdaug Žmonės uždirbą, tai tik visi atsilankyki™, heapleisklm sandarieČiai nei vienas nežino kur]
Amerikiečiai, kilę iš Panovėžio ir apskrities, užsi
kuris savo kalboje paaiškino apie ■ nori 10 nuoš. nukirpti. Čia net ne vienas, nes bus begalo svarbios yra jų tikras kabinetus, vieni sa- Į
sakykite “PANEVĖŽIO BAUST* ir viską žinokite kw'
K IT* nuorarko kad Bostone, nes tenai yra ne-1
surengimą pokilio, išvardino vmu* : juokas ima iš nekuriu darbininkų. prakalbos ir gražus teatras.
Kio, (bukUati;
į ^dedasi Jūsų teviškĄj, neveikęs tilaeiškųrašinMų tripgfji
nm»kulų ir
'
Mtmtallietb. dukeptus Ttilys/ kiti sako,* kad
biauierius, kurie prisidėjo priė jo. •Mat čia yra net ir tokių dirbtu
urts
užsakykite savo gelminėms., gyvenantiems Lietuvoj. Ne-,
J&dbejo gerb kun. Juškritfc,, Dr. vių Jtickti pats kompanas dubą,
ęiiiėag|>j, nes tonąi.yra “dakta<
tvirtu te tib
rigariekite.
»
M. MikŪlaRiių■' p. Urbia,“z^ri^w,į daro
ru^s ’ ^graitfįius, tiįti Ūko/ kad H ]J
ri4'-,®
OLEVELAND, OHIO.
eevetyA W
<r
“ePANEVEŽIO BALSO” prennmerątaxAmerikoj,;
rnlektomtt
Zaptiaa, Navadaurium, Žuraulk, kų ir turi ati« lO dariniiinkų. O
gal Bro.oklyne, nes tenai yra nęVi*OMbfekį.
•
•
*
pusei metų 1 dol. Ž5jautri; metams 2 dolerių 50 oatitų. J
cUperėtaa vištukes ir širvukriJ
Čiurifonb, K. A VenČitut ir kiti. J yrą tokių darbininkų kad turi au
Suaugę gėrėjosi skaniais pietais tomobilius, apie |3,00į.(K) vertės,
ŽHiosmet iš pradžių teko pate- bet apie .Clevelundą tai nei vienas
Panevėžys, Lithuania.
Lietuvoj pusei metų 6 l
ir prakalbomis, o jaunimas ikį vė- ir važinėja darban pas tą patį myt, kad CkvelauJo lietuviai vi- uivi nopuuiiHlhm^o juk tikrasai kati per Lietuvos Kredito
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niansio, gyvenimo ir ilgiausią
metu, ir kad tie metai būtą
■naudingi mūsą išeivijai — lie
tuviams Amerikoje.

nias. Nors ji vardą turi Šven
tojo, l«*t priguli keletas laisva
maniu ir, nori visus narius va
PRAKALBOS.
džiot už nosies. Nes jie kata
likus išvadina bemoksliais, nie
Nedėlios vakare, bažnytinė
ko nežinančiais ir tam pana
IR VAL PAS MŪS.
je svetainėje įvyko L. D. K. S.
šiai. Kada katalikas gauna
didelės prakalbos,.
Kalbėjo
So, Bostoniečiams gerai Z! balsą, tai šie išgamos pagatavi
; kleb. kun. K. Urbanavičius,
.-•"kun. P. Strakauskas, P, Dauž- nomas Dr, J. Landžius Tmvo prieit ir užriaupt bumų, pa
. >ardis ir Pr. Gudas. Jie išaiš- apleidęs Bostoną ir net visą są- kampiais bruzda. Pašiepia vi
k kino darbininką klausimą, at- .vaite išgyveno AVorcesterv, bet sokia riopai, o kada jie kalba,
vėrė padarytąsias klaidas, pa- ilgiau ten gyventi nenorėjo, nes tai meluodami išsigina kad jie
i rodė kaip visos pirmiau įmdu- Bostoną labai mėgo, o Bostonas geriausi, inokyčiauri?išmintint; rytos žaizdos dabar gražiai gy- jį — praeitą sąvaitę jis tapo giansi, o kiti keli šimtai tai vi
t ja ir L. D. K. & puikiai auga pakviestas prie Bostono Svei si mulkiai..
**
katos
Departamento.
Kadan

t ir stiprėja. Turiningosios ir
. Tai tokia dora pas laisvama
gi
vipta
tokia
svarbi,
>
tai
Dr.
nius. Nors jie giriasi kad sek
| lirdingosids kalbos nenuėjo yeLandžius
ir
sutiko
įstoti
į
tą
retorius skaitė laišką nuo Fe
bet labai giliai įsmigo į
sveikatos
prižiūrėtojų
štabą.
deracijos skyriaus su užkvietl" Bostoniečių širdiš — “DarbiTai
pirmas
iš
lietuviu
užima
to*
"Fitfhkp” skaitytojai ir L. D. K.
mu dalyvauti gedulingose iškilkia
aukštą
ir
svarbią
vietą.
hięse. paminėjimo Vilniaus,
nariai pasidarė lyg naujais
,
Kep.
Ąimonemis, gavo naujos ener*
; vienok sekretorius sleliezuodamas skaitė, vietoj 7 spalio, iš
stimulo, pasirįžinio ne-j
ymilstaneiai dirbti savo organi DZŪKŲ KARALIUS” VLA skaitė 17 spalio. Kad nuo San
daros kokį užkvietimą gauna,
zacijai. Gi kurie da nebuvo iki DAS BIEKŠA APSIIMA
d liol nariais L. D. K. S./ tai viePAGULDYT POŽĖLĄ.
' tai paglostydamas gražiai per
| ni prisirašą o‘kiti prisižadėjo
skaito Nariai, temykime toL artimoje ateity prisirašyti, ir Kuomet Juška ir Kamaraus kilis viliais avies kailyje, bū
į kartu su visais kitais organi- kas išsigando Požėlos, tai atsi kime visi susipratę ir įiesiduoT arnotais darbininkais kariauti šaukė drapježnas dzūkas Vla kime kad kas mus* apgaudinėtą
už darbo žmonių būki ir Bosto das Biekša iš \Vorcesterjo, ku- .o veikime drąsiai nepaisydami
~
"
-- fauios Tšgjffimį.r ~
no garbę.
7
kai Šiltą .vilną.
Ištikimas narys.
Yra šiltos vilties, kad soutli-

DĖTOS 2IIII0S

• x

r

■'

bostoniečiai per šią žiemą daug
nuveiks, nes jie turi stiprių var
dų, patarėjų, prietelių ir dar
bininkų. Mūsą gerbiamieji ku
nigai h" katalikai inteligentai
guldo galvas už L. D. K. S.
Tadgi neišleiskime iš savo
minčių nedėlioję gautą patari
mų, faktu ir nurodymų. Dėki
me visų pastangų, stiprinkime
savo jėgas, spieskimės po dar
bininkiška vėliava — vienyki‘ mes, o susivienyję kariaukime
nž savo būvio pagerinimą.
Reporteris.
F

JAUNIMAS JUDA.

“Aš nesistebiu, kąd Juška
są Kanuimiskti bijo Požėlos.”
-1— sako Biekša, — *‘nes jiedu
ir manęs vengia.. Aš manau,
kad nei vienas Amerikoj gyvenantis.lietuviu neturi* tiek špektis. kiek aš.turiti. ir Požėla
prieš mane neatsilaikys. Visi
vHvnsfci dzūkai žino galingą
‘Biekšą himiliją, iš kurios aš
paeinu, - Ir po rištynią su Po
žėla aš.drąsiai galėsiu vadintis
l iet avių čampijonu.”
Požėla susitiks su Biekša
ateinančio panedėlio vakare,
tai yra 27 spalio, Scenic Tempte
; Auditoriume, kampas Berkelay
ir Vuvrren gatvių, Bostone.

_______ »
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.....................

_................ ..... „.

DARBININKĖ! Neišleisk iš
savo minties L. D. K. S. nau
jų nariu ir “Darbininko” skai
tytoją vajaus.
,

SVARBŲ ARTUTAMB.

Dabar L. D. K. S. vajaus lai
kas.

Veikalo “žmogžudžiai” ar
tistai prašomi su#irinkti ant
rndienio vakaiv (spalio 21 -mąt
7-tą valandą) pohažnytinėn
salen ant Penktos gatvės* Tu
rėsime repeticiją, ne^9 lapkri
čio vaidinsime viršmlnėtą vei

I

1.

Maršas D-rui J. Basanaviv* *

LAI BŲNA TEN
ŠVIESA

“DARBININKAS”
366 W. Broadway,
Spalio 25 d.,. Middleborot
South Boyton, Mass.

Mm temiauik kaina suveda^

ADV. P, OUBVMDŽIO
PRAKALBU MARŠRUTAS
■

Spalio 26 d., Norwood, Mass.
— po pietų,
Spalio 26 d., Cambridge,
Mass. — vakare.
Lapkričio 2 d., Brigbton,
Mass. — po pietų.
Lapkričio 2 d., Montello,
Mass, — vakare,
Viršuje paduotų kolonijų
veikėjai malonėkite užimti svetaines ir darykite stipriausius
prisirengimus. Megikite pamarginimui suriiožti kokius
pridėČkus: monologus, dialo
gus, daineles ir tt. Jeigu pa
tys negalite, tai mes pagelbėsime,
Duokit kuogreičiausiai
žinią. Esame pasirengę Tams
toms pagelbsti visuose reika
luose.
■’/

•

j

»»

Reikalingas tuojaus geras var DYKAI KUO PATRŪKIMO
KZKDIANTIEMS.
gonininkas. Išlygos geros. Kreip
kitės šiuo antrašu: Rey, George G. Nedevėk diržo—ižvengk pavo
M. Česna, 1011 Douglas St., Sioux
jingom operacijos.
City, Iowa.
ntKWLV
Sl^UARTO' K*i.iu'aiNeiwF>
LIMPANČIOS ruATAit
I’LAI’AO

paieško savo vyrą Joną Kučą, ktns
saf anksčiaiis gyveno* Pahnerfon
mieste. Jei kas žino jo adresą, ma
loniai praasii pranešti šiuo adresu:
Salakas, Kun. H. Prijalgauskui.
'

\

..

PARSIDUODA
HanRvnro krautuvė sykiu ir plumb-.
Ing. Galima pirkti biznį atskirai arba
sykiu su namu visų buildingų. Storas
vertas $10,000, .parsiduoda tik už $6,OoO. Lietuvių apgyventa, biznis išdirb
tas. Priežastis pardavimo — liga.
Kreipkitės:' JONAS KERELsA, 114
Amas St., Monfolio, Mass. Tel. Brockton 1562—M,
(23)
A

■

J.V.ęmilgis,
125 Cherry St.,
Cambridge, Mass.

Jau metas laiko kai per laikraščius
ieškau Marijonos Gavėniutes, po pir
i
mam vyrui S. Kajokienė o po antram
3 šeimynų 18 kambarių namas su vi*
nežinau. Mirė brolis ir paliko jai tur sals intaišals f improvenients) arti jū
tų. Meldžiu atsišaukti pačiai arba kas rių, parko, karų, -Storų, inokyklų Ir So.
apie jų žino rašykit šiuo antrašu:
Bostono. Prekė tik $10,500.
JOHN GYLDA
VALGOMŲ DAIKTŲ. IR MĖSOS
538 W. Itffie~St.,
Malmnoy C'ity, pa. krautuvė su namu turinčiu visus im(25)) provemenfs, šilumų ir elektrikų ant ge
riausio kampo Clty Pointe, turi būti
parduotas greitu laiku; ten geras fiz
MOTINOS IR DUKTERYS inis daromas per ilgus laikus, prekė tik
$11,500, vertas $14,000. .
.
(18)

Gavome tikrą! lietuvišką atviručią (post card). Apie ke
li šimtai skirtingų vaizdų ir
spalvą. Kamupirkti kur ko Jei Jūs Nesijaučiat Kaip Reikiant;
A, IVAS
kias netinkamas ir dar bran Silpnos, Nervuotos, Nuvargusios
361 W.,Broadway, So. Boston
f . (
giau mokėti, kad mes parduo ir Nupuolusios, Pabandykit šių
dame pigiai ir Tamistos drauNaują -Gyduolę Nuga-Tone
GREITAM PARDAVIMUI
gas-gė gavęs tokią atvirutę tik 'Tūkstančiai randa stebėtinų pagelbų DORCHESTERY.—Keturių šeimynų
kampinis muro namas po penkis kam
Į keletu dienų.
Nuga-Tone sugrąžina barius su įtaisymais, taipgi 3 krautu
rai džiaugsis, :
Naujų gyvast įir pajiegų dėl nusidėvė
Parduodame tuzinais: po 10 jjusių nervų ir muskulų. Budavoja rau- vės. Vieta lietuviais apgyventa, dilba t
butų gera dėl valgomų daiktų krautu
centą, 15c. ir 20e. Įdėk tuojaus donųjj kraujų, stiprina ir palaiko ner vės, todėl geistina kad lietuvys pirktų.
vus ir labai stebėtinai padidina jų iš
neša $3,000 į-metus. Duokite
Kle., 15c. ar 20č. pašto ženkle- tvermės galių. Suteikia gaivinanti mfe Randų
pasiūlymų. Dėl platesnių informacijų
gerų apetitų, puikų žlebčiojimų, re kreipkitės pas S. GRUBLIAUSKAS,
liids į konvertą, o mes tuojaus gij,
gu! iuoj avidiu’lų veikimų, padiidna en 366 Broadway, So. Boston, Mass. Tel.
pasiųsime tas nepaprastai gra tuziazmų ir ambicijų. jei Jus nesijau- S. B. 2027.
'
(21.
čiat kaip reiikant, tai pats dėl savo la
žias atvirutes.
.
bo. turit išbandyti ,11. . Jis nieko dėl Jū
’
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| GARDINER PIANO COMPANY.
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L. D. R. S. NAUJŲ NARIŲ IR “DARBININKO”
i

SKAITYTOJŲ
VAJUS
J*

4

* ‘

^Krikščionys Darbininkai Vienykimes!
;

'

■

•_

...

I

riSninc diržo, Jos’yra išlaukinės gyduo*
lės, Umpnnčlos prie kūno h* duodančios
sustiprinimų toms kuno dalims, ku
rioms reikalinga. Neturi Jokių šniūrų
nei jsprendlnų. Nenuslonka U* neatsiremia f kaulus. Tūkstančiai šiomis paduSkaUčinls gydytos! namie, nesutruk(luml nuo (Inrbo ir daugelis praneša^ Jo*
ei šitokiu budn Išsigydo. Minkštos
kaip niošasfas—lengvu prMėt-^nėbfnpgios. Vž Jas gauta auksinis medalis
Romoj, Grand Prix medalis Paryžių Ir
garbingas paminėjimas Panamos Exp<>
zicljoj, San Franelsco, Procesas atsttaisyino yra natūraliu ir daugiau nerei
kia devėt diržų. Mes prirodysim tai
įpnslųsdamt jums Plapao Išbandymui vi
siškai DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik pa
rašyk mums.
PLAPAO LABORATORIES'
.3408 Stunrt’s Bldg.‘;
St, Louis; Mo,

PIGIAI PARSIDUODA

’ Iš LIETUVOS

/

t

♦

.

_

'
t

į; Tik sutartinoje vienybej-galyįie ir galutinas darbininkų laimėjimas.

i------------ --------------- •

.

1-.

■

'

L. D. K. S. tai vienintėlė Darbininkų ekonominė ir kultūrinė organizacija. Ji rūpinasi ge

resne ir teisingesne socijale ir politiniai-ekonomine tvarka.
t

.

Spfeskimės po jos vėliava visi-kariaukime už šviesesnį rytojų sutartinoj vienybėje!
4

I,

+
*

otim TAtAMDo*: Ryteli 1W 0 nL
Popietųnuo l—t
Vakar&li nuo6-~9

03d B. Brosdvay, So. Boston

JURGIS STUKAS
FOTOGRAFAM
433 W1ST BR0ADWAY,
South Boaton, Msm.

Tiarom dailiu« paveikslui Veselliaa
traukiam vakarai*. UŽallkom vlDokiosrūšies rėmua.

*4

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS
VIDURINI? LIGŲ
▼aL'9 iki 11 ryte. 1 iki 3 po plot
7 iki 9 vak.

889 Broadway,

Su. Boiton.

Tel. So. Boaton 2881.

TeL Brockton 5112—W. H

DANTISTAS

A

DR. A. J. GŪRMAN
(GUMAU8KA8)

706 Įfaln St., Mostelio, Mitą,
(Kampa,BroadStreet,.

Tel. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER

4

(KA8PARAVIČIU8)_

436 Bromlvay, South Borto#
OįiįODaMMoėt
nuo 9 ikl 12:00 ryte Ir nuo 1:80
iki 5 ir nuo 6 :00 iki 8 vaL vakare.
Ofisas uždarytas gubotos vakarais
ir nedėldlenlais.

M MĮDTŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S, STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

399a W. Broadway, So. Boston

—nn.J

ANT RENDOS

SV. TOKO EV. BE, PAfflSLMKM
DRAUGYSTE VALDYBOS
ADRESAI
.

FORNISIŲOTJ KAjtBARTAl ant išlei
dimo su visais įtaisymais: elektros
šviesa, Šiluma ir maudynėm. .T. STE
KAS. 769 Broadway, So. Boston. Tel, PIRMININKAS — M. Zoba, .
539 E. 7-th St, So. Boston, MaM,
4224-J. S. B.
' Telephone So. Boston 1516—J.
VICE-PIRM. —• Kazys Ambrozas
.492 E. 7-th 8t, So. Boston, Mase.
LIETUVIŠKŲ ŽOLIŲ
PROT. RAŠTININKAS — J. GHneckb,
5 Thomas Perlą So. Boston, Mana,
VAISTINYČIA.
FIN. RAŠTININKAS — Matas SelkU,
40 Marine Rd., So. Boston, Mase,
Ras mus galite gauti visokių Molių, KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
. 885 E. Broadvvay, S. Boston, Maas.
šatenių ir žiedų nuo visokių ligų. Me«
MARŠALKA
— JF. Zaikte,
užlaikome visokias Žoles kokios tik ant
7 Winfield St., So.-Boston, Mase.
svieto randasi Ir geriausios trejaukoe
Draugija laiko susirinkimus kas tre
60c. su prisiuntimu. Atsiųsk 10c. o
gausi visokių Žolių ir knygų katalogų. čių nedėldienl kiekvieno mėnesio, 2-rų
Reikalaujama agentų Ir duodame gerų vaL po pietų šv. Petro parapijos salėj,
pelnų ant musų visokių vaistžollų Ir 492 E. Sęventh St, So. Boston, Mase.
knygų.
D. L. K. KEISTUČIO DR-GUOS
M. ZUKAITIS,
449 Hudson Ava
Rochester, N, T.
VAIDYBOS ANTRASAI

192..
n Naujos Kanklės. Šį karių »
» leidžiama knyga — “U*rajų]|
® Metų Kanklės,” už 1922-3-4?
8 metus,
S

Pirmininkas — Antanas Pastelių,
146 Bowen S|., So. Boston, MaM
Vice-pirm. — Martinas Knbsteutaa,
4062 Washington Št, Roalindale
Protokolų Rašt — Antanas Macsjunaa,
450 E. Seveiltli St, South Boitoa
Fiii. Raštininkas — Juozas Vlnkeviči»t
. 906 E, Broadwiy, South Bostoa
KasieriusAndriejus Zalieckas,
3O77E. Nlnth'SL, So. Boston, Mast
Maršalka — Aleksandra Jalmokaa,
216% 5-th St, Šo. Boston, Masz. .
Draugyste D, L. K. Keistučio laika
mėnesinius susirinkimus kak pirmų na*
dėldlenj kiekvieno mėnesio po No. 094
VVashingtou St, S. Boston, -Meka.. ®49|
vąlandų po pietų. Ateidami atalveakltt
su savim naujų narių prie musų dran*
gijo* prtoltelrtL____________
•

jį "Trejų
- ~ Metų- Kanklės” J
<
j į bus atspauzdintos Lietuvo- j
j į je ir išsiuntinėtos visiems«
j į užsiprenumeravusiems Ka- ? IV. KAZIMURO B. K. DR-JO3
VALDYBOS ANTROM
Žįlėdoms, 1924 m. Prenume-S
— X Jarola,
8 ratos kaina už Trejų Metų S Pirmininkas
562 E. O-th St„ So, Boston, Mate.
8 Kankles du doleriai, o vė-| Vice-pirm. — X Grublnska*,
157 M Street, 8o. Boetoo, Mate,
j liau bus brangiau.
I Prot. Raštininkas — A. Januėonta,
1426ėolumbiaRd., S. Boaton. Mate
S Antrašas:
į Finlnsų
Raitininkas
K JCUHA

I MIKAS PETRAUSKAS |

"i

MneMtat

GWKm«

Tel. So. Boston 0464-J.
Oi

[PARSIDUODA

t■’

me dnrtuz dėl iviteog-iilumog
irjigOB
JOHN F. LYDON
324 E Street Tel. S. B. <269M

T*L 80, Bpaton S70
J. MACDONELL, M. D,

V

TEISŠET.AR ELEKTRImINAS
gpecljaūrttte dėl namų suvedimo

N. Anglijos Apsk. rašt. .
•

OAMBRIDGE, MASS.

......................... ......... ' imir- iMlįh

gos žemesnės*negu pragyventmas, ypač su šeimynėle, sun
sų nekainuos, jei Jums nepagelbėtų.
TUOKTUVĖS
JUOZAS- ŠIMKUI,
“DARBININKAS”
Jis yra malonus priimti ir Jus tuojaus
ku. M ėsa pabrango beveik ant- liet, .lengvos
vogus rlstikūs čampijonas.
.jaustis geriau. Jeigu Jūsų gy
366 B ’way, So, Boston, Mass. pradėsit
Subatoje po pietą p. Karui 1 a tiek kaip katės laikuose buvo,
dytojas dar nėra jums užrašęs, nueik
pas aptlekorių ir nusipirk bonkfitę Nu
Juoząs Šimkus, lietuyią lengir p-lė Vaičaitė-Karnilienė pri taipgi kambariai du syk tiek
ga-Tone. Neimk įkaito. Imk jo kele
tu dienų ir jei .Tųs nesijausi! geriau ir
ėmė moterystes sakramentą šK\ 'brangesni negu prieš karą, dra viosios vogos čajnpijonas, nese
neatrodysit geriau, nunešk atlikusių paPetro bažnyčioje.
panos irgi brangesnės, žodžiu niai sugrįžo iš Kalifornijos. Ri
kiuko dali.pas aptlekorių ir jis sugrųOFISUI STALAI (DESKOS). Žins Jums iniugus. Išdirbėjai NugaĘgransią jiems metą.
sakant, pagal ineiguj. išeigos sis su Lowes Nėlson, šve
Tone įsako Visiems aptiekoriams ga
Nedėlioję po pietą p/Verver-. ‘perdidelės. Taip ilgai gyven dą lengvos vogos čampijonu. Kam būtų reikalinga, kreipki- rantuoti Jį ar sugrąžinti Jūsų pinigus,
Jus buhunėt neužganėdintas.
ka ir p-lė Višinskmtė išstojo iš ti negalime, turime ieškoti išsi- Juozas Šimkus sveria 165 sva tės 366 Broadway, So. Boston, jeiRekomenduojamos,
garantuojamos Ir
parduodamos pas visus aptiekorlus.
jaunuolių tarpo, ir įstojo į su gel bėjim.o kelią. Vienas iš ge rus o Loą’es Nelson —170 sva- Mass.
augusių luomą — tapo surišti rųjų kelių — tai organizacija.
Ristvnės
iVvks
utaminke,
neatmezgiamn ryšiu.
•.
v *
Taigi darbininkai, kas gyvas,,
|
A. F. GARDINER—B. SIMONAVIČIŪS
|
Pp. Verv.ečką jungtuves liu skubinkime organizuotis, spies- spalio 21 d., Lietimą svetaine,};
dijo daugelis draugu ir (Irau- tU po Lietuvių Darbininką Ko ■668 North Main St., Montello,.
gią. Kaip bažnyčioje taip ir operatyvės Sąjungos, vėliava, o Mass. Pradžia 8 vfd, vak.
Taip-gi risis Juozas, Kama | Pas mus galite agut geriausio išdirbimo pianus, grąma- g
jriokily, kuris buvo parapijos tuomet laimėsime kovų — užsvetainėje ant 7-os gatvės^ žmo švis darbininkams giedresnis ras,. lietuvių milžinas, sveriąs
» fonus ir lietuviukus rolius dėl play pianą. Nauji pianai g
235 svarus su John Martinis; 1 $325.00, o pląyeriai $425.00. Reikale-kreipkitės:
nių buvo gražus ir pavyzdin rytojus.
|
, portugalą sunkios vogos risti- į
gas būrys. Jauniesiems yisi
GARDINER PIANO CO.
I
Sandarkiečiai.
ku-čanipipnu. Prieš jį nė vienas
linkėjo geriausių laimią. Mes
Providence, R. I. g
Pastaruoju laiku įvyko vie risti kas negali atsilaikyti. Jis £ 472 Westmiąster St
taipgi linkime jaunai inteligentą povėliai gražiausio, malo nos didelės draugijos susirinki- sveria’ 210 $varą.

I

86 WINDSGR STREET

Gauk Jį Ras Savų Krautuvininkų

2. Vainas, Onytė Z,
3. Polka, Marytė B.
4. Rinkinėlis.

!*■

Dalyvavusieji L. Vyčių N.
Apart to, tą patį vakarą ri
Anglijos apskričio suvažiavi sis dar dvi poros- garsią ristime,. kuris buvo nedėlioję, spa ką: Krank kurielą lietuvis, su
liu 19 d., Nor\voyd, Mass., pru- ■įūislatikinhi graiku ‘^Savage’5
nega,1 kad susirinkimas buvęs Toolos. Taipgi Naujosios Ang
liepaprastas — dalyvavę apie lijos lengvos vogos čanipijonas
60 delegatų, kurie visus jauni Niek Kuravus su Louis Andmo klausimus rišę labai gyvai rews. Visos poros risis iki ga
ir nuosekliai. Daugiausia do lutinos pergalės ,
mės buvo kreipta į organizaci
jos auginimą ir stiprinimą..
CAMBRIDGE, MASS.
Jaunuoliai esą pasiryžę paju
dinti žemę.
Darbiu nesmagiai' Pina, i

4

us gerti, sveikai, gelbsti virškinimui ir labai
tateo kraujų.

Visi kainuoja,.... .4(ic.
Vytauto maršas ,;. .25c.
Pinigus siųskite su užsakymu.

.

1

TONUS Iš
ŠAKNIU IR
ŽOLYNP
L*b»i

Sąsiuvinis

C1UL

Darbininke! Būk tikru kovo
toju už savo gerbūvį. Paro
RUOŠKITĖS — NESNUDUdyk šią žiemą savo spėkas or
RIŲOKIT.
.
ganizaoijinėje dirvoje.
JUOZAS ŠIMKUS RISIS
MONTELLO, MASS.

T»L Uūi-mndty <111

IABM GRAŽŪS MUZIKOS
VEIKALĖLIAI .

kalą Cambridge’iuje. Prisiruo
šimui laiko liko nedaug, tad vi
si ir pažymėtoj valandoj pasistengkit pribūti.
KomMja.

*

ii

8 Hatch Street, So. Boston, Maaa,
ršdlninkas — L, Svagldys,
111 Bowen št, Sa Boston, MaaA
| Laisvės Alėja, 60. Kauno. |
Trarkdatyg — F.LauČka,
895 ii Mfth SU aOtehrn, Mana
8
Lithuania. ‘
S
*lr
K
Draugijos reikalais kreipkitės d*
5 P. & Pinigus siųst pašto t doe l protokolų raMintata
Draugija kavo auatrakfaatt Hlko l-rų
rak
»
money orderiais. | OkdttdleĄ kiekvieno nHmteaio
1JT
no pietų parapąoe aaiėM
temt
nU’
i .-L*. T K.
esti lo, Boston, Mmml

*

