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SUSIORGANIZAVO.
Chattanooga, Tena. — Šio 

miesto šiančiai susiorganizavo, 
įsteigė uniją ir prisidėjo prie 
Amerikos Darbo Federacijos.

SUMAŽINO DARBUS.
Amerikos kapitalistai turin- 

_ Ilieji Rumunijoj žibalo židinius 
turėjo sumnž’mti darbus. Tas 
ntsitiko dėlto, kad sumažėjo 
žibalo rinka ir žibalas atpigo.
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iymo neketiną mainyti.
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NUSISTATYMO NEMAINŽ.
r > ■

Kai Franci ja pripažino Rusi- 
jų, tai Amerika kilo mintis ar Į 

rbo Partija viriškai tŠU^ika nemainys savo nusi-

DIDIS PRALAIMĖJIMAS.
Pereitų seredų Anglijoj buvo 

rinkiniai į parlamentų ir rinki-, 
mus Darbo ’" 
pralaimėjo. Rinkimus birioj statymo Rusi jai. Nors pats 
paskelbusi dabartinė valdžia, prež. Coolidge nieko nesakė, 
kuri yra darbfečių rankose*. |het iš Baltoj jų Rūmų duota ži- 
Gal būt, kad darbiem} partija nia, kad valdžia “savo nusista- 
tuoj rezignuos atsižvelgiant' į 
pralaimėjimų. Rinkimų rezul-

AMJ5KIKO8 DARBININKĄ
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tatai tokie:

Konservatistai 
DarbieČiai . 
Liberalai ..
Nepartiniai ... 
Kobperatoriai . 
Konstitumj analistai.. 
Komunistai

PASITRAUKS Iš RUHRO.
Franci ja ir! Belgija jau pa

rbaigė išsikraustymų iš Vokie
tijos okupuoto Ruhro krašto. 
Daivos’o pienas pilnai pradėjo 
veikti. .

PELNAS IŠ MAŽMOŽIŲ.
;. 8.8. Krcsge kompanija, kuri 
pamėgdžiodama VVookvorthų į- 

'steig" daug dešimtukinin krau- 
" .tuvių įvairiuose niėshiosp, per 
įpirinuosir.s devynis šių mMų 
men?siiis pelno .turėjo ?tk579,- 
996. . , ’
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Ministerių Kabinetas rugsė
jo 17 d, priėmė, 'ateinantiems 
metams šiuos sųmatų projek
tus: Valstybės Kontrolei1,191,- 
762 lt. išlaidų, Vidaus Reika
lų Af misteri jai 2,622,490 lt pa
jamų ir 18,979,846 lt. papr, iš- 
laidųv—Klaipedof^Krašt0H-Gi> 
bematoriui 331,000 It, pajamų 
ir papr. išlaidų 1,461,019 lt. Be 
to, rugsėjo 15 d. priimta suma, 
ta: Ministerių Kabinetui 1,816,- 
345 lt., Seimui 1,547,050 lt, 
Prezidentui 330,627 lt ir ^Vy
ria iisybes* Žiniomsf ’ 40,800 4t.
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sineša. Priežastis čia tame, 
kad valdomieji b-veš organai 
rūpinasi vieii tik prekyba, no 
tiek, kiek reikėtų atkreipia do- 
mės*į koperacijos propagandų, 
retai kviečia visuotinus susi-' 
rinkimus, neveda narių įpilki-, 
mo apskaitymo, ncsuįdomauja 
narius savo h-ve ir bendrai per 
mažai traukia narius į b-vėsKgy
venimų ir dabbuotę.
• Pažymėtinas apsiroišldmas, 
kad vietinė inteligentija (kuni
gai, mokytojai) iki šiol nepri- 
sidėjo prie b-vės.

Ar ne laikas jau būtų visiems 
paknoniečiains daugiau misi- 
idomauti koperacija/ .

C‘]Talka”)

I , -

Elevatorius Kaune pastatytas. 
-Prie jo privestas geležinke- 

lisv Javus būsiu galima iškrau
ti ir įkrauti tiesiog t vagonus ir 
į garlaivius. Bus javai valo - 
•mi sėklai ir prekybos reika
lams. Statyba atlikta iš gele-. 
žiesT—betono medžiagos iš 12 
aukštų, su ’ valomų mašinų 
bokštu iš 14 aukštų, 50 metrų 

4b platume ir.,
34 'metrų ilgumo. Elevatoriuj 
(klėty) galės tilpt nuo 700 iki 
13,000 birkavų javų.

Užsienių prekyboj apyvarta 
rugpiūcio mėn. lygi 31,077,606 
lt. Iš jų eksportui tenka L9> 
607,000 lt. ir importui 11,470,.- 
600 lt. Lietuvos prekybos apy
varta pirmųjų š. m, 8 mėnesių 
lygi 302,461,900 lt.; eksportui 
tenka 169,092,100 lt., o impor
tui 133,369^800 lt. Reiškia, 
prekybos balanso aktyvumas-— 
apie 36 mil. litų. Tuo tarpu 
praėjusių metų to laikotarpio 
užsienių prekybos apyvarta 
siekė tik 1^6,477,000 lt, arba 
4fflportfw~—--98,594^00' lt - 4r 
eksportas 87,883,40(> it; Tokiu 
būdu bendra apyvarta šiųis 
motais padidėjo daugiau kaip 
60 nuoš., o eksportas beveik 
dvigubai išaugo’..

PRIEŠ RŪKYMĄ.
Petosliy, Mieli.—Mrs. Dora 

H. Stpekman savo prakalboj 
[aštriai pastfierkf rūkančias mo- 
Itoris. Ji sako, kad rūkančios 
moterys neturi būt įleidžiamos 
į padorių draugijų. Kalbėtoja 
yra narė Stato Board o f Agri- 
•‘ultnre. . ‘ ,• 4 «

VOKIETIJOJ YRA 14 
. PARTIJŲ.

Vokietijoj artinantis rinki
mams susidarė. 14 partijų. Pe
reituose rinkimuose buvo 24 
partijos. . • '

Šis paveikslas parodo^merilcos darbinįnit^tfeįsų^ingsnia- 
vimų pirmyn. Šiame paveiksle išreikšta dva* * ' *v'* 
Amerikos iš imperialistinės Anglį}mankos, tvaria, moty- „ 
-vnota- pQlitUtai-^otwwmais.dė»maįį <ikų
iš Wall Street nagų, šios dvasios vadu yra senatorius La^olle- 
tte. Balsuokime už jo kandidatūrų į Jungtinių Valstijų •prezi
dentus. • * -

JAUKI BANDITAI.
^estffel^YSss. — Keturi

i išliuosavimo
...259

.158

. 5.

•* •«
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Išviso......u.600

Tari būti 615, kiti dar neži
nomi. Pereitame parlamente 
partijos Šitaip stovėjo:

A

Konservatistų .
’ Darbiecių ,. .

' v Liberalų .......
tvltų .

Iš. to išeina, kad per šiuos 
rinkimus konservatistai yra di
džiausiais laimėtojais. Jie' da
bar turės dvigubai daugiau ats
tovų, negu visos kitos partijos 
kartu, • Antras žymėtinas fak
tas yra tai prasmegimas libera
lų. Jau nuo senokai* jie ėmė 
smukti ir visuose, rinkimuose 

;po mažiau teišrinkdavo atsto
vų. Jie smuko pradedant Dar
bo Partijai kilti.

Į parlamentų kandidatavo 41 
moteris. Išrinkta tik 4.

. . 1 ■

TURŽS KONFERENCIJA.
Francijai pripažinus Rnšijų, 

netolimoj ateityje abi šalys tu
rės' konferencijų dėl finansinių 
klausimų.

SUSTREIKAVO MOKY
TOJAI.

Austrijoj sustreikavo .prade
damųjų mokyklų mokytojai1. 
Reikalauja- ■ geresnių algų. 
Streikui vadovauja soči jalistai. 
Jų tikslas yra kenkti premje
rui, kurs yra katalikų kunigas.*

PAGERINO BŪVĮ.
Darbininkiškoj Rusijoj pa

gerinta darbininkų padėtis. 
Dabar darbininkai turi dirbti 
260 dienų metuose, o 1921 m.. 
tedirbo 221.

IŠPLAUKĖ NAMO.
Dešimt vokiečių oriaivinin- 

kų, atlėkusių su Zeppelinu, iš
plaukė. namo North German 
Lloyd laivu Muenclien. '

KIEK KAREIVIŲ PO 
GINKLU*

Čeko-Slovakijos oficialia ka
rinis organas paskelbė, kad 
Čeko-Slovairija po ginklu turi 
150,000 kareivių, Jugo-Slavija 
turinti 135,000 kareivių, Ru
munija 125,000, o Lenkija tu
ri 230,000. kareivių.

RUSIJOJ VALSTIEČIAI 
NERIMSTA.

NORĖTA DEPORTUOTI.
Vengrijos grafienė Karolyi, 

atvykusi Amerikon, buvo sulai
kyta ant laivo, nes buvo sako
ma, kad ji bolševike. Bet ji 
sakė esanti socijaliste. Ji ta
po įleista.

ŽUVO DIDVYRIS.
Anglijoj, Bristolio/ mieste, 

Didžiojo Karo veteranas K, B. 
AVbod, mž narsumų gavęs Vic- 
toria kryžių, dabar žuvo nuo 
automobiliaus. Jo pati buvo 
pavojuje ir jis šoko jų gelbėti. 
Bet pats pakliuvo po automobi- 
liumi ir žuvo.

• *
KATALIKŲ SUVAŽIA

VIMAS.
Berline įvyko Vokietijos ka

talikų suvažiavimas. Tęsėsi 
tris dienas. Dabartinis minis
terių pirmininkas Mštx, kurs 
yra katalikas, išdėstė partijos 
nusistatymų. Visi delegatai 
tam pritarė. Nutarta dar turė
ti priešrinkiminį suvažiavimų.

Konstantinopolis.*—-Pagalios 
Rusijos bolševikų Valdžia nebe
teko nieko tokio, kųgalėtų'eks
portuoti.

Pertraukta žibalo, jav* ir ki
tų daiktų eksportas. Vokiečių;! 
italų, anglų ir l 
kurie buvo nuvykę į Rusijos 
uostus Juodose jūrėse, grįžta 
atgal tuščiomis.

Svetimų Šalių diplomatiniai 
ągentai iš Maskvos raportuoja, 
kad bolševikų valdžia šių žie
mų susilauks pavojaus, jei nie
kur negaus paskolos.

Rusijai grasina badas, kuris 
gali būt panašus 1921 metų ba
dui. •

Valdžiai reikalinga nemažai 
pinigų raudonosiom/armijos už
laikymui.

Tuotarpu apie 4 milionai dar
bininkų neturi darbo. - Jų liki
mas apverktinas. Pagelbos iš 
niekur, negali gauti.

Nedarbas ir badas sujungia 
darbininkus su valstiečiais ir 
šie bendromis jėgomis darbuo
jasi rasti ar šiokių ar tokių sau 
palengvinimų.

Nedarbas ir badas, tai bai
sus daiktas Rusijai, tuo labiau 
bolševikų valdžiai.

Pareina žinių, kad .Kaukaze 
revoliucija nenumalšinta. Gi 
Astrachflniaus dištrikte kilusi 
revoliucija. Kuone visoj- šaly 
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Kaukaze , bolševikai užlaiko 
arti 100,000 raudonosios ka
riuomenės. -

KODĖL PRIPAŽINO 
RUSIJĄ.

1 
J.

Franci ja pripažino Rusiją 
dėlto, kad panoro gauti Rusi- 

^ąikTS *Į ®e,e?i6S .
ėija nori gauti teisę Rusijoj iš-

I* 

taip tapti žymiausia geležies
naudoti geležies kasyklas ir 
taip tapti žymiausia geležie: 
gamintoja Europoj.

VYKS Į ARGENTINĄ.
■ ■ ‘ .

Buv* Valstijų Darbo sekreto
rius Davis vyks į Argentina ty
rinėti, kaip Argentinos valdžia 
apsidirbo su ateivystės klausi
mu. Sekretorius į ‘ Argentina 
pribus Iapkričio',281 d.

PASMERKĖ KALĖJIMAI
Ellsworth, Me. — Rolaiid 

MeDonald, 15 m. mokinys, nu
žudė pereitą, pavasarį mokyto
ją. Dabar teismas jį nuteisė iki 
gyvos galvos kalėjimo*

PALIKO VAIKUS.
■ Fond Du £acT\Vis. — Wil- 
hęlmina Blaink paliko namie 
keturis vaikus ir pabėgo * su , . v. . . ,
bnMingierium. Ji buvo naš-fnlstlmt* n^imsta, konunus- 
lė. Vaikai paimti prfeglaudon. agentai ziiaonu.

Nauja bolševikų červoncu

KIBK VALDŽIA GAVO.
-,.../. Įstojo eksportas. Kiek palam

Bėrimo policija ieško 34 ko- ■ Henry Ford mokesčių vai- kus tie pinigai nebeteki ąavo 
munistų, kurie papildė krimi- dįiai pernai užmokėjo $1.4,440,- 
itališkųdarbų. 000. •

1

IEŠKO KRIMINALISTŲ.

J,

dė banditus. , Visi besą apsi
ginklavę revolveriais ir po bu
telį mūnšaino turėjo. Vaikai 
turi daug maž po 15 m. . am
žiaus. Jų tėvai yra'lenkai

PAGAVO LENKĄ.
Holyoke, Mass. — Lenksa 

Piotr Kornacki, 45 m. amžiaus 
palikęs pačių ir vaikus pabėgo 
su Įrita moterimi1 pavogtu au- 
tomobiliumi ir $4,OQO. Jis ir 
jo draugė tapo suareštuoti Mia- 
mi, Fla, Jiedu norėję užsiim
ti ‘‘ baltaja” vergija.* «r.

PELNAS H SIEROS..

Sulplinr kompanija pernai pel-

SUKAKTUVĖS.
Roma. —- Čionai ir visoj Ita

lijoj įvyko didelė tautinė šven
tė. Fašistai minėjo dviejų me
tų maršavimo ant Romos su- 
kaktuves.

Keliomis dieųomis pirm su
kaktuvių visoj Italijoj fašisto i 
buvo mobilizuojami ir išvaka- 
ro sutraukiami į paskirtas vie 
tas, daugiausia į didesniuosius 
miestus. •

.Fašistų priešai tvirtina, kad 
tai premjero -Mussolini perso
nale armija. Teči'aus ta armi
ja valstybei užtikrina gerovę, 
gyventojams-gi laimę.

Čionai šventėje-ir parade da
lyvavo apie 40,000 ginkluotų 
fašisto}'. Milane buvo apie 30,- 
000, Tenai buvo ir premieras 
Mussolini. . .

Kituose miestuose taip pat 
nemažas skaičius. Viso apie 
400,000 fašistų šventei lųivo su
mobilizuota. «.

Svarbiausia tos šventės at
rakcija, tai fašistų iškilminga 
ištikimybės priesaika karaliui 
ir tėvynei. •

Andai premieras Mussolini, 
išgirdęs apie rengiamų jo val
džiai ii\ parlamentui boikotą, 
atsiliepė.

Jei* jie atsisakys dirbti ben
drų darbų su mumis, mes dirb
sime ir be jų eidami savo pa
reigas.” . - , . ■ ’

Italijos spauda vakarykščių 
dienų vadina garbingajam Itali
jos diena. Tik vieni fašizmo

i.

Pasirodo, kad Italijoj fašiz-

i Lietuvos Banko balansas 
rugsėjo mėn. 15 d. — 144,484,- 
672 lt.; banknotų apyvartoje 
71,098,034 lt. ji} padengimas — 
74,650,258-lt,

L. K. B. S. Panevėžio mėsos 
dirbinių fabriko dirbiniai Švei
carijos vartotojams labai tin
ka. Todėl anksčiau jau gavu
sioji mūsų mėsos išdirbinių 
transportą Šveicarijos firma 
pageidauja dar didesnio jų kie
kio.. Iš čia matos, jog Lietu
vos mėsos eksportas gali plės
tis.

New York. — Texas Gult . priešai nepasitenkina 
CC—1^1   J-   Ir. * ■» v. _ ,■» A... . ,

pinigai nebeteks $avo Ino turėjo $4,5000,000. O per pe • mas stiprus ir •premięi’o Musso- 
ir bolševikų valdžia at-lreitų šių metų beMtainį pelno lini valdžia stovi stiprioj pozi-vertės ir

sidurs dąra didėsnin pavojun. turėjo $1,140,219, I • « h 
GIJOJ.

—r,----- -- ----------A

Pakuonis. Pakuonis — ma
žas bažnytkaimis Kauno aps
krityje. Tiktai šventadieniais 
ir pirmadieniais (žmonės va
žiuoja į Prienus turgun) dides
nis žmonių judėjimas, kitomis 
gi dienomis bažnytkibniis be
veik visai apmiręs. , Prekyba 
silpna. Be Vartotojų Bendro
vės yra dar dvi mažos priva
čios krautuvėlės. . Vartotojų 
B-ve įkurta prieš karų, laikosi 
neblogai. Valdyba, susidedan
ti iš ūkininkų ir vietinio vargo
nininko kartu su krautuvės ve
dėju, matyt, rūpestingai veda 
B-vės reikalus: B-vės stovis ga
na ger'dsį krautuve pilna vei- j 
kalingi ausiu kaimo Vartoto
jams prekių, laikoma manufak
tūra, b-vė stengiasi aprūpinti 
savo narius ir apylinkės žmo
nės prekėmis. Gaila tik, kad 
ne visi b-vės nariai supranta 
koperacijos reikšmę, žiūri. į sa
vu b-vę kaip į paprastų bendrų i 
krautuvę, mažai jų palaiko ir : 
atsiranda net tokių, kurie visai instrukcijų, 
neaplankiaj prie savo b-vės at- mas.

Į Skaudvilės valsčiaus" savi
valdybę paruošta 10 sųrašų.

1) Sociak-demokr. laimėjo 3 
atstovus,

2) Profes. sąjungos darbi
ninkai— 3 atst.,

3) Valstiečiai liaudininkai
— 4 atst.,

4) Lietuvos Ūkininkai, susi
blokavę su socialistais, 
laimėjo 3 atst.;

5) Stamb. žemdirb. bepari.
— 2 atst,

6) Ūkininkų sųjunga — 9 
atst.,

7)
8)
9)

10)

Darbo Federacija—6 atst 
Krikšč: Demokr.—9 atst.. 
Žydai 4 atstovus, 
Ūkininkų sųjunga Upy
nos apylinkės, susibloka
vę su Nr. 5, gavo 4 atst

Iš viso balsavo, 6,583 rinki
kai. Išrinko į Skaudv. vaisė, 
taryba 47 atstovus, iš ftirių 

krikŠčion blokas laimėjo 28 ats
tovus, socialistai 13 atst., žy
dai 4 — ir stamb. žemdirbiai- 
bepartyviai 2 atstovu.
' Iki šiolei Skaudvilės valsč. 
taryboje buvo 13 atstovų krik, 
bloko, 30 socialistų bloko ir 4 
žydai. Didėlis skirtumas l
Skaudviliečiai susiprato, g&u- 

[siaus dalyvavo rinkimuose, at-* 
įsikrate socialistų jungo. Gar
bė jiems! . ■ ' '

(Kauno uVienybe”) 4

Sulaikė komunistus.
Politine policija praneštų' 

kad Klaipėdoje rugsėjo m. 26 d. 
sulaikyta atvykę iŠ Did* Lietu
vos žydas širnens ir .3 pešt pul
ko kareivis Janiūnas* Pas su
laikytuosius rasta komunisti
nės literatūros ir daug įdomių 
‘ ............. Vedamas tardy-

i - » tit
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NAMIEJE
ir keliauk per Bremeną unt

S.S. COLUMBUS
. dMKątiais ir yreičiaunls vokiikat 
laivas, arba kitais laivais žios li

nijos. Išplauks:
lapkr. 4, 15, 27—Gruod. 11 
Puikios trečios klesos kajutes, 

atskiri kambariai tiktul.
Apsiyytcnę ateiviai prĮitantlc* 
ji Wfflf Ii w~nt įieUcHtaml jo
kiais sutfrfflma ėnifetfpmfa

Spockillškos kainoj 
iš Bremen’o j Kauną,

NORTHGERMANLLOYD
11)2 \VASHINGTON STttEM’ 

BOSTON, MASS, 
urbti į vietini agentą.

d every TUESDAY, THURSDAY and SATUBDAY 
- —-----by------ —

nsuKMinavAMuirs. c. asmocuhoh or labos 
i»wnd-claw matter 8#pt 12,1015 at th* po«t otfiee »t Boetou, Maa*. 

ttnder the Act ofMarch ĮSU).”
nutfll0K «t upeclal rate of poatage provtoed for ln Section 1101 

Aet oC Oct 8, 1017, authorlMid on July .12, 1018.”

SŪBSGRIPTIONKATES:
>, ■.. < > > < * i «. ■.. >. n t. ■ • ■ > > > <. > • < .i. > • > i > > .$4.56
jtndsuburbs ....«4)5.50^

oountriee yearly < «ądŪO.

L 8nv. Valstijos yra pagarse- 
savo augštais namais, 

^ky-seraperiais” vadinamais. 
Italijos premiertis Mus- 
sumanė sukirsti Amerl- 

. Sumanė Romą papuošti 
,ug augštesniais namais, ne* 

augsčiausi namai Amerike. 
usBolini pastatydins namus 

pėdą augščio. Tai bus 
1498 pėdomis augštesnis už 
:Woolworth’o būdingą New 
’ Yorke. Romos “sky-seraperis” 
^vadinsis Mole Lictoria. Jame 
[ ta 4,500 kambai’ią, 100 salią, 
milžiniškas teatras, daug kon- 
certinią salią. Žymi' namo da
lis bus pavesta sportininkams. 

•Roma pagarsėjusi yra savo 
senovės paminklais. Garsus y- 
ra ir lp.*ikščionybės paminklai. 
Naujasai namas bus naujosios 
gadynės pamiklas. Senovės ir 
krikščionybės paminklai Ro
mon -patraukia tūkstančius tu
ristą kasmet. Plenuojamasai 
nimas patrauktą dar daugiau

%

i

/

/
į •• . ., x _ .. .. w

tdrištų^ Tokiu būdu turistai 
rafeilaokydami Romon mętrųk& 

palikti.feh tą sumą pinigą’ kų- 
ri išeiafam namui1 pastatyti.

Kąę^JJteis laikas, kuriame
LliduviT* pastatys paminklą,. 

į ( kurs patrauks pasaulio' domė- 

B *1- ■* ■ - . - ■

' PASKUTINĖS DIEN0S

‘‘Draugas” spalių 27 d. Ten 
nurodoma priežastys, dėl ku
rių laisvamaniai triukšmą ke
lia. Štai ką “Draugas” rašo: 
r “Laisvamanių spauda čia ir 
Lietuvoj desperatiškai verkšle
na, kad atidėliojami Klaipėdos 
atstovą rinkiniai į Lietuvos 
Seimą. Tubm tarpu patys 
klaipėdiečiai dei pačių rinkniią 
nei kiek nesikafščiuoja, nes jie 
yra tikri, kad tie rinkiniai vis- 
vien savu laiku įvyks, Kas-ki- 
ta laisvamaniams: jiems bega
lo rūpi sugriauti dabartinę Sei
mo katalikųtdidžiunią, kad ma
žuma galėtą viešpatauti. Lie
tuviai Klaipėdos krašte dar ne
spėjo susiorganizuoti, neseniai 
išsiliiiosavę jie ten dar neper- 

.drąsūs savystoriai prieš vo
kiečius pasistatyti. Todęl da
bar iš 6 Klaipėdos atstovą 
Seiman patektą gal dauguma 
vokiečių, kurie eitą kartu su 
žydais, lenkais ir socialistais 
prieš dabartinę lietimą daugu
mą. Todėl 5 luūsiį liaudinin
kams ir socialistams labiausia 
rūpi gauti Klaipėdoj sau pagel- 
bininką prieš . Lietuvos didžiu
mą.' Tam ir keliamas visas 
riksmas.”- ■■ ’

4) L. Onaitis,
5) J. Šukys.

(Buh daugiau)
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1824
Naujos Kanklės. Sį kartą J 

| leidžiama knyga — “Treją 
Metų Kankles, ”Mž 1922-34 
metus.

"Trejų Metų Kanklės' 
j j bus atspausdintos Lietuvo

je ir išsiuntinėtos visiems įĮ 
užsiprenumeravusiems Ka
lėdoms, 1924 m. Prenume
ratos kaina už Treją Meti 
Kankleb du doleriai, o vė
liau bus brangiau.

Antrašas: '
MIKAS PETRAUSKAS 

Laisvės Alėja, 60. Kaunas. Įjį 
Lithuania.

, S. Pinigus siųst pašto 
money orderiais.

t

Floridoje, trisdešimts matų pir
ma negu buvo atitaytb taip 
vadiaama Holaodijoa refor
muota mokykla, kuri atsidarė 
New Yorke 1633 metais. Guber
natoriaus Benavidžio “Atmin
tis” Ispanijon karaliui at
spausdinta 1630 metais, tai y- 
ra trys metai pirm negu atsida
rė viela mokykla, randame iš
vardintu dvyliką katalikišką 
mokyklą Naujoje Meksikoje.

Katalikai atidarė pirmutines 
mokyklas Kalifornijoje, Kolo- 
radoje, Tesąs, Arkansas, ML 
ssuori, lova, Dėkotu, Mielu- 
gan, Minnesota, Illinois, Oliio, 
Maine, Maryland, Kentueky. 
Alubuma, Mississippi, Laiusia- 
na.

Pirmutines profesijonalės 
pradinių mokyklų mokytojos 
Suvienytose Valstijose buvo 
tai katalikės seserys, kurios at
keliavo iŠ Francijos • 1727 per 
prašymą gubernatoriaus Bien- 
ville. Jos atidarė mokyklą po 
vardu Šv. Angelinos Nw Or- 
leans mieste. Dabar ta mokyk
la g jr vuo, j a ir yra viena iš se- 
luausią niokyklrj Smleirytose 
•Valstijose, kurioje veltui mo
kina.

Laike Amerikos ręvolhirijoSi 
penkiasdešimts metą pirm ne
gu taip vadinamos miesto mo
kyklos prasidėjo, -nemažiau 
kaip 70 katalikišką mokyklą 
lavino vaikus moksle.

Kada Massacliuseits valsti
joje atsidarė taip vadinamos 
ųalstijos užlaikomos mokyklos, 
1839 metais, katalikai turėjo 
tris universitetus, 15 kolegiją, 
30 akademiją, 7 mokytoją mo
kyklas, ir virš 300 pradinių mo- 
Jęviclii. t .

Taigi kur yra teisingumas ir 
prirodymas faktą priešą, ku
rie nuolat prikaišiojimus dąo-. 
Ja Kataliką Bažnyčiai būk ^i 
yra nauja dabartinių laikų f- 
staiga. Melas, melas, aklas 
.melas. Patartina laisvamanių 
laikraščių redaktoriams ir jųjų 
bendradarbiams nusipirkti tin
kamus akinius ir gerą Ameri
kos Istoriją, tuomet- užmesti. 
Kataliką Bažnyčiai faktus. .. 
jeigu jie ją galės atrasti. •

Putinėlis.

NAUJIEJI NARIAI
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GUNARO
Į LIETUVĄ 

-timDipiuusluHwtkttritaB“Sewd<rW jais ekspreso laivais 
Berennaria AąuitaniaMauretania
(per Cherbourgą ar Southaiaptoną)
SCYTHIA ..............Spalio 10 
SAMABIA ........... „Lapkričio 9

Lietuviui vužiuoja Lietuvon avė- 
čiuosuu neilgesniam laikui kai me
tams, galės grįžti Amerikon neatsi
žvelgiant į kvota.

IŠ LIETUVOS J AMERIKĄ 
' JEI manote parsitraukti gimines iš 
Lietuvos, vietas užsakyki! dabar. 
Musų ofisas Lietuvoje sutelks Jiems 
pagelbą Ir duos patarimą. Visi tre
čios. klesos keleiviai turi atskirus 
kambarius. Kuogerlauslas Svarumas, 
ir maistas, smulk
menų klauskit vię^ f . 
tiulo agento 
arba

t
Minėfasai vyras yra kilęs iš 

biedną tėvą ir kaip daugelis 
kitą žymią jis per savo darb
štumą ir uolumą pasiekė aug- 
ščiausio Massaeluisetts valsti
joje oliso. Jisai dabar kandi
datuoja į šios valstijos guber
natorius’. 1

P-nąs FulleiLngimė 1878. 
Baigė. Malden PubHc Scliool ir 
Burdett Business Gollege. Te- 
čiau savo mokslą dėl tėvo mir
ties turėjo pertraukti. Aplei
do mokyklą turėdamas 16 m. 
amžiaus. •. ’ ų

1894 ffif jis dirbo Boston 
Rubber Slioe kompanijos dirb
tuvėj. Dirbo 10 valandą die
noj ir gaudavo $7.50 savaitėj. 
Kad papildyti savo' ineigas jfe įįil'mkm)
pardavinėjo - vakarais dvira
čius. Tas taip jam pavyko, kad. 
netrukus 'metė dirbtuyę. 1896 
m. su savo dėde Maldene įsi
steigė dviračią krautuvę, o

1898 m. įsteigė kitą krautuvę 
243, Coluinhus Ave.4. Bostone. I 
Tada būdamas 21 m. amžiaus 
jis pa juto,, kad užeina automo
bilių gadyne. Jis 1899 m- iš- H. 
važiuvo Į Europą-ir pirmas par
vežė. .iš. teiTBustęn&n du auto- 
mobiliuA Juos su pelnu parda- f 
■vė ir po to tęsė biznį toje sako - . 
je. Nuo to laiko jis vis’kilo. | 
1910 m. jis pastatė didžiausią’ 
Massaęlrusetts valstijoj gura- ] 
džią.^ '

‘ Politikoj jis ęjo ranka ran
kon su Tbeodbre Rposevglt Į 
1912 m. jis; dirbo. Progresistą r 
partijai. 1915 m: jis išrinktas 
į Massaėliušetts valstijos lėgis- 
laturą ir ten buvo vienintelis 
progresistą atstovas. Kongres-

^ZJOINT SERVIcr

Trumpa ir tiesi kelionė į

LIETUVA
r t ♦ # , .

1 'Laivai išplaukia su puiikaushiis
| įrenginiais

U “RESOLUTE” ‘RELIANCE’’ 
“ALBERT BALLIN” 
“DEUTSCHLAND”

1 Veža I, II ir III. klesoK pasažie- 
rltis, ir labai gružus kabineto lai
vai "ClevcUiiul Mou.nl Clay” 
“Hansa,” “TliurinylaP’(,Wcslįiha- 
iia.” Uždaryti kambariai' <1(4,111’ 
•klesos pasažierlų, Grlžlnnis bėgy
je 12 meriesių^eroRMarim prie, 
kvotos įstatų. ■ ■
UNITED AMERIC AN 1INES. 

elULIUS ROTTĖMBTliCr
260 Hanover St., Boston, Mass. 
arba pas kitus įgaliotus agentus.^

CUNAKD LINE
126 Statė St; Boston, Mums,

\
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Ar ManateVažiuoti 
Namuosnaant 

kalėjy?.
K

SPĖČIAU DIDELĘ KALĖDŲ 
ĖKSKORSIJĄ

Rengia mūsų Linija po už- 
veizda savo locno atstovo

LAIVU
“ES TONI A

Gruodžio 3,1924
11 vai, ryto 

Nuvažiuosit stačiai į Baltijos 
Jūrių Portą kur persčsit ir < 
be vargo'vandeniu už kelio
likos valandų atvyksit į

Klaipėdą
KITI IŠPLAUKIMAI: ,

LITUANIA..Lapkričio 12 
Kitoms žinioms ir prekėms 
kreipkitės prie mūsų paskirtų 

agentų ‘

BALTIC AMERICA LINE
- - l -

9 Broadway New York

t

J

ir 1920. ’ Pastaraisiais; metai s 
jis patapo leit:-gul>. Massaeliu- 
settš valstijos. Dabar Jis kan- 
dida$uojaį kaipo patyręs 'žmo
gus, Į gubernatorius. - ' •

I >-
1

*

Tankiai skaitome laisvama
niu laikinščhiose būk katalikiš
kos mokyklos. užgina katali
kams moytfe ir būti apsišvietu
siais žmonėmis. Perskaičius 
tokiai nesąmonę, nuostabu, kad 
dabartiniame laike gali rastis 
tokiij aklą (žmonių, kurie ne
mato veikimą mokslo srityje 
Kataliką Bažnyčios.

Iki 1920 metais katalikai Su- *■
vienytose Valstijose turėjo 16 
iiniversitetij, kur lankėsi 19,803 
mokiuią, 114 kolegiją su 139,- 
996‘mokiniais, 164 seminarijas 
sii 11,198 blokiniais, 309 moky
toją- (normai) mokyklas su 10,- 
544 mokiniais, 723- augštesnes 
įbokyklas (higli seliools), ku
rias lanke. 129,838 luokniių, ?,- 
412 pradines mokyklas turin
čias 1,795,027 mokinius. Iš vi
so katalikišką mokyklą buvo 
8,738, mokintą 2,106,027.

Užlaikymui šią mokyklą Ka
taliką Bažnyčia Suvienytose 
Valstijose kas metą praleidžia 
vieną trečdalį visą savo įeigą.

Jeigu Bažnyčia trokštą su
laikyti mokslą nuo savo žmo- 
nią, tai be abejo Ji nesaindytu 
kas metą didį skaičią mokyto
ją ir nemokėtą jieinsv algas.

Kiti Vėl padengiu Savo kerš
tą prieš Bažnyčios mokyklą į- 
steigimą būk kataliką mokyk
los prasidėjo kėli metai atgal, 
ir kad jie neturi prityrimo 
moksle. Perskaičhis Amerikos 
Istoriją pamatysime visai, kitą 
dalyką. Viešos, arba taip vai 
dinamos miesto’ mokyklos ne
buvo girdėtos kuomet kataliku 
mokyklos lavino vaikus moks
le. Pirmutinė mokykla Šioje

4- » ■

• Vofj koletas dieną beliko iki 
rinkimą Suv. Valstiją prezi
dento. . Rinkimai įvyks utar- 
ninke, Japkiičio 4 d.

Pirmu sykiu mūsą laikais at
sitinka proga paduoti balsą už 
tikrai darbininkišką kandida
tą. ‘Juo yra senatorius La Fo- 
llette. . Kas tik iš lietuviu turi 
teisę balsuoti, balsuokite už La 
Follettejr AVlieelor.

Amerikoną tauta turi tarsi 
neišsemiamą gausybę energi
jos. Bet toji energija liukreip- • 
ta į persiaurą materijalistinę 
pusę. La Follette’o partija 
pajėgtą, pasukti Amerikonų ę-, 
nergi ją į kitą prakilnesnę sritį. 
Tada prasidėtų Amerike visai 

j* nauja gadynė. Kadangi dabar 
\ Amerika daro dideles intakos i 

visą pasaulį, tai ir toji intaku 
i būtą sveikesnė ir taikesnė. 
’ Visi Už La Follette!

* - * - ■ , . ■ ■ ■ ‘ ■

BBMPĖD0SIIINKIM1I
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Ne vieno “Darbininko ” skai
tytojo' atisį pasiekė laisvama-. 

:t nią riksmas dėl. atidėliojimo 
1 Klaipėdos Krašte rinkimą į 

į Lietuvos Seimą. Bet tas ati- 
dėlkąimas turi rimto pamato. 
f Pirmiausia Klaipėdos sutartį 

turi paUiTtinti didžiosios vals
tybės. O jos dar to nėra pnda- 
'riusios. Nėra dar nei įstaty- 

kuriuo rinkimat turi būt 
k ivykihfą Nėra išspręsta, kas 
j® ki*ašte turi hut ra-
■ĮkuojampH piliečiu ir kas. ne.

Visų šitą reikalą neatliksi į kė- Šalyje buvo tai katalikiška mo- 
■Kletą dienų. kykla, ji buvo atidaryta 1603

B Bei'Klaipėdos rinkimų rašė metais, šv, Augustino mieste

II
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Šiuomi pradedame skelbti 
naująją narią vardus. ’. Pirmo
je eilėje negalime pilnai pasa
kyti lenktiniuotoją eilės, nes 
nauji nariai yra prisiunčiami 
kuopą raštininką be pažymėji
mo kas juos prirašė; Ant to- 

' liaus prašome visą raštininką, 
siunčiant naujuosius narius, 
pažymėti kiek koks narys pri
rašė, taip kad “Darbininko5’ 
skaitytojai, užrašinėtojai ir 
centrasr žinotą visą vajaus eigą 
ir darbuotoją vaisius.

Iki šiol kuopos stovi taip :

I Detroit, Mich. 72 kuopa:
D
2)
3) 

. V
$)

P. Baiidzienė., 
P. Bilžieiiė, 

‘ J. Neinis, 
R. Ratkevičiūtėj 
A. Rauby,

6) J. Zabalavičius,
- 7) & Bridzevąitis,
- . 8) I). Jokūbaitis, 

9) ■ J. Kibildis, .
10) 
U)
12) J. Stakutis, 
,13) L. Uimįkis.

Į 105 kuopa (Šv.‘AntaMo 
parapijoje): _ * .

1) J. Bartkus,
2) J. A. Blažys,.
3) J. ČUaplievičia, ‘
4) ‘ R Keblytis,
5) J, Kely#,'
G) P. Miliauskis,
7) P. Molis,
8) Ig. Pangonis,
9) O,- Piragienč, 

10) J, Rastem

k

>'-4.

-

F. Naura, #
J. Navikas,

11) K. Samsonas, '
12) G. Šilaikienė,
13) - J. Tumosa,

I Cambridgej Mass. 8 kuopa:
D

• • 2)
3)
4)
5)
0)
7)
8)
9)

10)
11) • S. Pilkionis,
12) J. Jaskiūi,
13) D. Jurgelevičius.

II So. Boston, Mass. 1 kuo
pa:

•D

3)
4)
5)

.8)

t

B. Jakutis,
E. Beškąuskienė,
P. Valentulievičiūs,
E. Povilaii'iute,
J. Moekėvičius,
P. PuzinaSy
J. Puzinas, 
A. Povilaitis, .
J. Morkūnas, 
S. Paliukas,.

-*

f

-K. Januša,' 
M. Knicii, 

P.Morkūs, 
A. Paldauskas, 
V; Paulauskas, 
P. Stepulionis,

7) • A: Stravinskas, 
S) J.Sttdeiluias, 
9) W» Taniuliūnas, 

10) A. Židanavieitis.

III Braddock, Pa. 104 kuo
pai

D 
2)
3)
4) . J/ Naujokas, 
») 
G)
7)
8)

IV 
D

St.Bencloriiis, 
A. Gailioiio,. 
Kun. P, Garnius,

A. Norkus,
P. Radzevičius,
K. - Taujanskas, 
M, Vitartis.

Cicero, III. 49 kuopa:
J. Budreckas, 

•V» Dub ūžiu sk iene,

3) “A. Krenčius,
4) . K. Milašius,

; 5) A, C. Riibliaiiskaite,
6) O. Statkienė,
7) Kun. H. J. Vaičiūnas.

■ IV Norwood, Mass. 3-čia 
kuopa:

' 1) M. Didžbaliemk
' 2) ’ F. Nedzveekienė, 

D. Kazakevičius, . 
K. Barauskas^ 
J. Dudutis, 
j\L Doniulęvieius, 
AL KvietkauslfTene.

(

1

‘s •
l'ik ką iSPjo iš spaudos aštuoiii, nau
ji muzikos veikalai, dainavimui su 

piano akoniponimentu.

Įudi'a prieš dieną (solo) ...$1.00

.75 

.50 
t

1.25 
.50

.50

,75

1.
u>

i

3)
4)

> S)
&) 
t)

IV Lowell, Mass. 97 kuopa
1) A. Dzidulionis,

' 2) A. Koklis,
3) J. Tamašauskas,
4) I.' Tubilius,

6) F. Žiburys, .
7) . & žiukevičius.

V Chester, Pa. 19 kuopa:
. ; 1) O. Babelienė,

2) J. Dalinkevk'im,
5) . 
jD 
5)

-(1:) •..... . ..

VT Montello, Mass.- 2 kuo- 
par. • • • . • - ,

1) ' J. Banys? ■
2) . J.Tčesnulevičius,
3) . J. Mickevičius,

*4) Bi Rutiktts, 
5) ’ ’

VI Hėmėstead, Pa. 53 kuo-
t » > s

pa:.
1)
2) 

‘ 3)

K. Velička’,
* 7 f

S-

i

. i

I

S. Danelis,
J. ŠėWaM ' 
J, Vaitkus, . 

tJ, žemaitis,.

J. ZakaTąuskns..

V. Alinskiis. 
A» Aučiutė,

>

žraitfžilute (solo) ir 
Austa Rylas (duetasr) ....

3. 6t. Z)awo^(soly arba cluet.) 
Nokturnas 
(duetas bassui ir sopi tumi) 
Piemenėlis (duetas) 
O, Laisve (mišriam kvar
tetui arba ehorut) _____ _

■Kyliu (mišriam kvartetui 
arba cliorui)
Imant visus veikalus sykiu $4.00

Siųsdami užsakymus, siųskite ir 
pinigus IšpCTkatiE paštu money or
derį Ir adresuoki! sekančiu antra
šu:

A. BAČIULIS,
P. O. Box 16, So. Boston, Mass.
, ",3 , \ ’ . , „ _ , , ,

| NAUJŲ IR SENŲ AU
V - ■
K Parduodame naujus BUICK 
Ą automobilius su Šešiais brelkais 
v- (iuotorais)pulkiaiisios, tvlrčiatt- 
a stos mašiuos ant kelio. Galima 
o BU Buiek lengvai pradėti vnžluo- 
g.'ti ir lengvai sustabdyt. Nemo- ‘ 
8 kautis valiuoti gali lengvai 1Š- 
o mokti Ir su. musų pagalba gaii- 
v ma greitai gaut) leidinių (11- / 
k cense) valiuoti automobiliu.
x Prok? naujiem Buiekain nuo 
X 11,070 iki ^Vartotos ir 
a perdirbtos mašinos iiuo 1100 Iki
E v
r Parduodame aut lengvų išmo- 

' kejimų Ir labai greitai išmokina-
■ įso valiuoti.
I ■ * ■ V

Telpgi parduodame birtutejas, KAD 10 Ir visokių* nutoiuobiUauutjtelfe J 
i nieĮiŲ, taljerų, tūbų Ir 1.1, pjglna negu kur kitur mieste galima pirkti Ir X 
1 taisomo inašltms nebrangiai ir atsakančiai. . < . • v

: . Ekspertui inekanikal padaroAštlrlmg (lest) ant mašinų ir balareju* 
t visiems dykai Lietuviu garadžiuj ir automobilių krautuvėj. • X
■ MOTOR 1
: 541—545'Bwt Broftdway, ' . South Borton, Mum. |
: BUICK SALES ANO. SERVICE ; r, t

T.l«pb« Sfc-B«toa fenrir-lMVi ‘
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t Nary* L. D. K. S.
F

Taliu gilios padėkos žodį kon- 
fratrams ir visiems dalyvavusiems 
šiuose atlaiduose.

Klebonas J. Valantiejus.
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voącnim, mjum.
LDKS.7 kuopoą labai svarbus
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C3JrWJilrt),oHio.

I

CALVIN coolidge

DETROIT, MICH.

Idėjiniais L. D. K. B« 72-tpf kuopos 
darbuotės reikalais.
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susirinkimas bus seredoje, lapkri
čio 5 d., bažnytinėje svetainėje, 
7:30 valandą vakare. Malonėkite 
visi nariai sueiti, turėsime a> 
svarstyti daug reikalingą dalykų 
Jie visi kiekvienam nariui būtinai 
yra reikalingi ir naudingi. Tad 
ir nepraleiskite proogs. Gi ta pro
ga naudodamies, nepamirškite vie
ną kitą savo draugą pakalbinti 

- prie kuopos.

“Darbininko” 120 numery koks 
tai “Dalyvavęs vakare” stengiasi 
aprašyti Teatrališko Choro su
rengtą vakarą, podraug kartu 
bando priekaištus" daryti: senam 
teatro mokytojui delei jo pasitrau
kimo. Gal “vakare dalyvavęs” 
ir nežino priežasties kurios deliai 
senasai mokytojas prasišalino. 
Bet aš, kaipo būdamas narys mi
nėto choro, lengvai tą galiu Tams
tai pasakyti Tamista gal Žinai, 
jog keli metai tam atgal choras 
egzistavo gerai, kadangi buvo ja-

K0LONEJOK

Ine visi geri katalikai, pildė cho-
<

ro .įstatus Ir viskas buvo geriau
siame stovyje. Bet su laiku visi 
seni choristai pradėjo chorą ap
leisti, dėl įvairių pritžasčių: vie
ni apsivedė, kiti išvažiavo į Lietu
vą, kiti į kitus miestus, tai p cho
ras ir suretėjo. Chorui susilpnė
jus, buvo duotas pakvietimas iš 
Vyčių 25 kuopos .susidėti su L, 
Vyčiais. • Bet būnant keliems už
sispyrėliams Teat. Chore, tas pa
kvietimas buvo atmestas dar net 
su ignoravimu.

Palaikyt T. Choro gyvastį, prhii-

ėjo prie choro priiminėt visokius 
marius nepaisant jau ar narys at-

* * 
lieka katalikiškas pareigas ar ne,1 
bilų tik likusi prie choro. Gal 
Tamstai “dadlyvavusiani vakare” 
tas išrodis kad yra neteisybė tai 
aš dėl visoktt, priparodysni net 

kelis narius kurie katalikų tarpai* 
nėra verti įsileisti, kaipo katalikij 
priešai, arba stačiai pasakius, kiu 
Tie nepildo katalikiškų pareigų — 
tokiu būdu nepildo ir choro įstatų, 

kaip tai: Moekaitū, Kulka, šaka
las, Zdanys ir Griautu. Jų nie
kados nesimato bažnyčioj ir kur 
jie atlieku išpažintį, tai nė aš 
Tamstai galiu pasakyti ne Tamsta 
man. ^Teisingai pasakius, Zdanys 
ir Bąltrukoniute važiuoja sandu 
Hcčių vežime. Tgi žinoma, kas su

sandatiečiais bičiUliuojasi, tas ka
talikų priešas, kiekvienas tą gaH 
pasakyti. '

Dabar gal Tamstai, “dalyvavu
siam vakare,” ^}is aišku dėl ko se

nasis teatro molįytojas nuėjo kito’ 
choro mokinti, 
ir mūsų'Teatrališkas choras eitų 
ten ir susidėtų su tuo*choru, nes 
ten yru visi- geri katalikai, susior
ganizavę po visą Ameriką, tuomet 
galėtumėm daugiau ką gero nu
veikti ir nereikėtų į savo tarpą į- 
silcisti kokių bedievių, arba- sau- 
įdariečių. Katalikai gali apseiti 
be santlariečių talkos, sandarie- 
čiaj lai sau* sveiki važiuoja sava
me vtžime.

ė ,
Šimtinės. O gi vii ūpo ir santikių '• MplrfĮU#, JtAM,
gražumas, vien gerėtia reikia. Tai ' - .. *j

‘ LDKS, 2-ros'kujUm n 

mos .bus Ądapkriįgo, šv. 1 
Įėję, 7 vai, ųtkare.1 Gerbiami 
riai ir nares kviėėįftmi suidrii 
ant minėto vakaru* nes ši# 
rinkimas bus labai svarkua.•« 
lončkite sueit ne tik nariai,. 
“ Darbiu itiko’ ’ skaitytojai. Biat Į -
daug naujų adlykų apaklbamt a«»* 
pie mūsų organizaciją, kuri murah--* 
šiandieną yra brangi ir raikalau- 
janti mūsų visų žodžiu. f •. * 

Kviečia L. D K, i valdyba: • 

Pirm, M«

llašt. K. BtlUcku.

vis dėka naujos komisijos, kuri ne 
tik sumanymais rūpinasi, bet ir vi
sais kitais organizuotes reikalsis. 
Dabar mūsų kuopa nusistoto pri-

Aš norėčiau, kad augti prie lOGmarių, kurių dabar 
yra apie 70. O tolinus ir iki kelių 
šimtų, kad neatsilikti# nuo 2-ros 
kuopos, kųtių begalo mums yra 
malonu sveikinti linkint nuošir
džiai tų visų pasekmių, prie kurių 
ji mano siekti. Antras tobulini
mas bus mūsų tvarios savitarpi
niame vienume. Trečia, L. D K. 
S. šėrų sukėlimas ir ketvirtas, sa
vo kuopos kasos' auginimas. Tai 
žvarbieji sumanymai. 0 jau ma 
žesnių reikalų h* susknitlhmti ne
gali, kaip tai; kursai, knygynas, 
kooperatyvai ir k., jau Stebina vi
sus. ,

* ' w ‘ •
• Šio rudenio rinkimuose pilie

čiams bus leista išsireikšti ke- 
.fetu klausimų*

Massachusetts valstija nėra 
priėmusi prohibicijos įstatymo. 
Čionai veikia- tik federališkas 
prohibicijos įstatymas. Todėl 
tik feclerališki prohibicijos 
agentai tevykdo tą įstatymą. 
Vietos policija į tą dalyką' ne
sikiša, nebent gauna įsakymą 
iš federalių valdininkų. Todėl 

. norima įvesti tai, kad vietine 
Massachusetts valstijos polici
ja tą turėtų daryti.. Norima į- 
vesti’ čia proiiibiciniai įstaty
mai. Piliečių ir bus atsiklausta 
ar jie tam pritaria ar ne.

1922 m. buvo piliečių atsi
klausta. Tai tada tas pasiūly
mas buvo atmestas 103,000 bal- 

. sų didžiuma.
' Ar būtų'geriau, kad Mašsa-

- chusetts valstija įvestų prohi- 
bicijos įstatymus?

Mes. kuouoliausia stovime už 
blaivybę, bet į prohibiciją ne
tikime. Proliibieija kaip visi ; 

..matome neina ranka rankon-su 
blaivybe. Proliibicija pagimdė 
baisią šmėklą mūnsainą. Ge
rai sutvarkytas svaiginami! gė- 

- rimų gaminimas ir pardavimas 
yra. visuomenei sveikesnis, ne
gu prohibicija.

Kanadoj Quebec’o provinci
joj valdžia varo svaigalų biznį. 
Todėl ten negirdėtas daiktas, 
kad kas svaigalais užsinuody
tų. To neatsitinka nei didelia
me Montrealio mieste. Gi “sau
soj” Pliiladelpliijoj nuo nuo
dingų svaigalų žuvo pernai 
857 žmones.

Quebec’e gyventojų yra per
pus tiek, kiek Massachusetts 
valstijoj. Uernai valdžia Que- 
bec’e turėjo iš sveikų svaigalų 
gryno pelno . $6,000,000. Per
nai Massachusetts valstija nuo- 

« dingiems svaigalams išleido 
$125,000,000; Ir iš tos sumos 
valdžia nei cento negavo. Bos
tone pernai areštų už girtybę

- buvo 38,000, o’ Montrealyje, kur 
gyventojų yru ant 50,0Č0 dau
giau, negu Bostone buvo areš
tų už girtybę tik 4,000. Išeina, 
kad 4 ‘ sausas’’ Bostonas buvo 
devynis kartus girtesnis, negai 
“šlapias” Moiitreal.

»Per Naujų Alėtų triukšmus 
šlapioj Quebec’o provincijo; 
nebuvo nei vienos piktadary
bės. Montrealyje per pereiti 
Naujų Metų naktį suareštuotu 
11 asmenų už nedidelius prasi
žengimus. ‘ Gi New Yorke tą 
naktį tik į vieną ligoninę atga
benta 107 žmonių, užsinuodi
jusių nuo . numšaino. Mont- 
realyje net Meno užsinuodiji- 
Ino nebuvo.

Prohibicija, todėl, yra nie
kam netikęs būdas kovai už 

. blaivybę. Ateinančiais rinki
mais prie Referendumo 3, kur 
einasi prohibicijos klausimas 
balsuokite 4'No.”

USriraŠykite “Darbininką.’’
Ateinu žiema — skaitymo 

laikas.

-.t

«

Laikytam susirinkime spalio 19 
. giliai svarstė pačios organizaci

jos gerovę. Mat centras buvo 
mums priminęs pradėti didesnį 
reikimą, jtidėti ir daryt stimauy-. 
mus dėl organizacijos gerinimo, 
jin yra matoma kas negera, ar pa- 
vėjinga, ar kokie trukumai* kad 
mes padėtume savo sumanyniais, 
tinkamai 'ir greičiau juos atitaisy
ti nurodant, patariant ir 1.1. Nors 
tas mums ėjosi gana sunkiai,- bet 
per judinimų šio begalo svarbaus 
reikalo bėgy kelių mėnesių ris-gi 
jau priėjome šiokią tokią pradžią

40 valandų atlaidai šv. Juozapo 
lietuvių parapijoje iškilmingai už- 
sibaigė 28-dieną-spal4u-mėw., šių 
motų. Per visas tris dienas vaka
rinėse pamaldose dalyvavo daugy
bes žmonių, taip, kad ne tik sėdy
nės, bet prie angys bažnyčios ir ta
keliai buvo kimšte prikimšta žmo
nių, Baltos gėles ir palmes puošė 
didįjį altorių; naujieji vargonai ir 
choras pridavė pamaldoms dievo
tumą ir iškilmę, Laiko.šitų atlai
dų išklausyta išpažinties vaikų ir 

ir jau mūsų organizacijos centrui sįatlgUf4iųja al.ti :i,000 ypatų.

*

Y

‘ ‘Kaipcęnarys Valstios Begis- 
laturos, narys Kongreso, Lei- 
tenaųt&s - Gubernatorius, tas 
žmogus kuris supranta biznio 
dalykus Alvan T. Fuller la
bai gerai žinomas savo patar
navimais dėl žmonių. Jo 
praktika pilnai parodo kad 
jam tiktai tinka teisingai ad
ministracija Gubernatoriaus 
ofiso į tokį laiką kaip da- 

' bar.”

“Dėl darbuotės sumažinimo 
išlaidų ir sumažinimo taksų 

. Republikonų nariai, Legislą- 
tūros.ir Republikonų atsto- Ęg 

vai susijungę tuomi rūpina- 
si, bet už vis labiausiai tai 

, kandidatas į Gubernatorius
Hon Alvan T. Fuller.+ Jis ži- gg 
nomas ir tėisingaš ir jam va- gffl 
dovauajnt, žmonės Massa- §s 
chusetts valstijoj sumiauks |g 

drūtos administracijos ir ge- 
rai sutvarkytos.

CHANNING H. COX @1

1 . . ' ■ » 1 

, LEITENANTAS-GUBERNATORIUS FULLER vertu is jūs paramos. Jo rekordas 
kalba apie jį kaip jis turėjo pasidaryti sau kelią iš menkos vietos ir dasiekti gerą 
biznį. • Taip kad tarpe žmonių savo sumania išmintimi PATS-PASIDARl~i .žinomas 
ir simpatiškas tarpe žmonių'visame pasaulyje. . z

Nė vienas kandidatas dėl ofiso nebuvo toks -prakilnus ir duosnus į jo kontribucijos 
priejpagirtiniį reikalų. ■ . -

Jo praeitis ryškiai parodo kad jo meilė-link žmonių yra vienoda priė visij .be 
skirtumo'kokios nuomones ir spalvos. • *' . '

Jis turi nepaprastą malonumą publikai patarnaut. • Pradedant kaipo Legislatū- 
ros, vėliaus Kongreso narys ir dabartės Leitenantas-Gubeimatąrius jis įgyjo' daug 
praktikos ir jam priklauso Gubernatorystė. ’

TURI GERAS PASEKMES BIZNYJE, (IKRAIPATYRĘS LR MOKA ŽMO
NĖMS PATARNAUTI ‘VALDYME NEABEJINGAI TEISINGAS IR VISIŠKAI 
UUOSAS NUO RASIW BEI RELIGINIŲ SEKTŲ. - ,

E. e. VVITltVN. 17 HdUArE ST., MALDEN ‘

galėsime pasiųsti net penkis leng
vus siųnąuymus, g po to, anie juos 
galėsime ii- į “Darbininką” pora- 
šyli.' Tuos sumanymus bėgami- 
nant^nekuriuose nariuose, sukylo 
naujų 'minčių, pastangų, ūpo ir 
neapsakomo nuoseklaus rimttimo 
kad dar per dviejų mėnesių susi
rinkimus ir du -'kart ilgiaus Taiko 
užimančius, negu' pirmiaus ir dali-, 
guma ne iš viet.os nū krust iki ne- 
užbĮi^^iisįrjnkiinas. Išrodo,. 
visų trt-ąnūs. brangiųjų narių varg
šą dąrhitulikūjių susirūpinimas ir 

 

gilausi^įntcrc^av'iinąsis organiza- 
liimo ' reikalų klausi

mais, veda į ie ko nors gyvesnio, 
aiigštesriio ir naudingesnio mūsų 
kuopoje ir visoje organizacijoje.

IŠtiesij, it būt kitaip negali, jei 
■prigulinti. organizacijoj žmonės 
nieko neveikia dėl jos ir ieško vi
sokių priekabių, nepasiganėdiui- 
mų ir susierzinimų kas ir pas mus4 
panašiai darydavos; kuomet tuš
čius ginčus daugiausiai kuldavome 
ir narys tų matydamas tuoj aku- 
bindavo aįileisti suširi nirimų iš ne
malonumo, ir visuomet susiritiki- 
makbūdavo iš keliu narių atlaiko 
mi, didžiausioj betvarkėj ir hešek- 
miugutneJ. Bet šiandie, ačiū Die- 

gĮ|| vui už pasekmes, ir centro parn- 
ginimą, daugiaus imta veikt ir vi- 
sai kitos; perversmus, lies vietoj sū- 

^’sirinkinius laikyti tik keliuose, kai 
Es pirmiaus būdavo, dabar einama 
=jyĮ prie' keliu "dešimčių ir siekiama
—

- % - .

SENI ŽMONAS NUKAMUOTI 
RURESČIV, ATRANDA DIDJ 
' PALENGVIMMĄ NVGA. 

TONB.
Jis atlieka Darbį ir Atlieka 

Jį Greitai
-1 I

Yra miisiAnt'ial ntriUHlnnuhjt ,
n ii i ialetigvlnlmą vos J keičią <Uchij. Nu- 
gn-fone giąžlha gjvtimą, veikutę ir pa- ‘ 
jėgir^ą^ialcvetlcnnr npirvatnx ir- -
kutams. Bųdftvoja rttttdoną.1l‘ kraują, t 
taipriiiK, pastovias nervus ir utebėtluul 
pnįlkUim Ją' patvarutną. Sutelkia gul« 
vlnant fmlegą, gerą apetitą, pulką Mlelt- ‘t 
ęiojiimj. pn.stDvą vidurių veikimą, ’abS’ 
čiai entulzaznm Ir nihicijos. , Jei Ją* , ‘ 
nesljaučtat kaip reikiant, tai t pats dėl ’>t 
savo gerovės pabandykit ;U. Jis nieke 
Jums nekainuos, Jei Jąs netttrB&iffift Iš •** 
Jo pa lengvi alum. Jis yra prilmnus Im
ti ir Jus tuojau pradėsit Jaustis geriau. 
Jei Jašą gydytojas dar jums peužrųta - 
Jo, tai tumijua eikit pas dusą tiptiękb- 
rią Ir nimiplrklt bonkutę Nugn-Tone. ’ 
Ncpriimkit Įkaito. Imkit jo per keletą 
dieną ir Jei Jąs ncsljaimtt geriau,^nent- 
rody*lr gerbtu, tai įumešk likusią pu- . ■ 
kinko dali pas aptlekodą Ir Jis sugrą
žins Jums Jukų pinigus, išdirbėjai •' 
NUgaToiK*, t«I[» gerai žinodami ką jis 
pa durys dėl Jūsų , {suko v islcma airtm- 
koriams garantuoti Ji ir sugrąžint JU- ‘ . ' 
mj pinigus Jei būtumėt neužįęHiėd(n(aą. 
iiekomenduojanihs Ir ptirduoilutaus per 
visus nptleknrhis. •

i

r

I
A. F. GARDINER—B. SIMONAVIČIUS

GARDINER PIANO COMPANY.

Pas mus galite, gaut geriausio išdirbimo pianus, gtūaiiB- 
fbnus ir lietuviškus rdius (^lcplay ųriaiių. N&uji 
$325.00, o playeriai $425.00. Reikale kreipkitės:

GARDINER PIANO 00.
| 472 TOestminster SL, Providence, R. t,

k

i Kolcniįališkosios Dienos 1
Dfenojė W«»hingtano ir. Lafsyetto; 

Ko?c-iii>iko« ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galjojfnčiu papročiu puikioms 
ponioms ir gražiai apsirū&įfusiems 
vyrams papuošti savo galvas su gra
žiais perukais. Jei Šitas paprotys galio
tų JĮ(rt liol, tai Šiandien daugelis 
žmonių galėtų paslėpti po peruku 
pleiskanomis apdengtas savo gilvas. 
Tačiau yfėtoje to, jie Šiandien, naudoja 

Ruffles 
Pleiskanų mintinąjį prieitą, kuris, jei 

- j ,* Utep«I juomi galvų kasdien per sa-
**}te ar dešimtį dienų ir vėliaus tik retkarčiais sulig reikalo, greitai ap
valia galvos odį nuo Ha .erzinančių baitų lupynų; niežėjimas tuojau* 
pranyks jf plaukai tuojauk atgaus savo natūrali, normali gražumų.

■ numes galima gauti visose- aplietose po Glįc. bonkų, arba už'T5e. prisiūti, 
čiartie pastų tiesiai iš dirbtuves.

F. AD. RICHTER A CO., 1H-U4 &»« 4tfcSt., Br^ltlyi, M. T

Politlskss Skolbinfteis 
; Reprinted from Darbininkas, Nov. l, 1924 
i šio rudenio rinkimuose išnaujo bus visuotinas balsavimas į 
t Massachusetts valstiją, Norima įvesti čia prohibicijiniai į- 

statymai. Tas buvo atmesti 1922 metais ir gal .bus atmes- 
ta Šiais metais. Tas daug priduoda galės eiti į jūsų namus 

į ir kratas daryti, kur pridaro daug nesmagumų be jokio va* 
i ranto užpuolimas jūsų namų. Per, dąšimt metų Amerika tu- 

rėjoTūpintis, matuotivisokius suvaržymus. Daugiaus ir dau- 
į giaus turėjo pretenzijų Šauktisąjprie legislatflros. Ateiviai 

daugiausiai turi nukentėti tas sunkenybes negu kiti pilie-
\ čiai Šios šalies. Tokia miera daugiaus gali vesti prie ge- 

resnio sukimo, daugiau neteisybių ir mažiaus 'laisvės; Jei 
; tauta, yra blaiva, tas daug, ką reiškia valstijai ir jos gero

vei. Pagal šio Voistesd Akto galima tą padaryti. Mes 
; prašome protaujančios visuomenes savo žmonių balsuoti 

"NO*1 ant referendumo No. 3 Lapkričio 4-tąr1924. Mes da- 
: rome tą dėlto, kad norima blaivios tautos ir tikime kad vie

nas pasimokinimas atneš geras pasekmes.

SAUGOK SAVO NAMUS 
Sulaikykite Reformerius Lupikus 

ir Sukčius , 
AR NORI KAD TAVO LAISVE 

PAVOGTA BUTŲ 
Ar ta nori kad tavo namai butų krečiami 
M NE, TAI BALSUOK NĖ 

REFERENDUMOlt.
VALrttJttJPMtHflBlCIJOS TEISES 

Balstrimv diwa, Ketverge, Lapkrtčia 4ttų 
Nepadarykite klaidą—Pazilaikykite Šį zktibimą 

OONBTITtmONAI. UMMY
LKAGUTOF MASB, 

Ames Builitaf, Būitoa, Mau.
c. H. BACKEMAN) m*. V.M. MCT.

U
M

Tik tuoj išrašykite ir prisieikite že- .
miau paduotą kuponą! Tai visa, ką.
turite dairyti, kad gavus pabandymui 2OįJ 
dieną gydymą pagalba Nuga-Tone—vidurių 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stimu
liuoja kūno funkcijas U prjgelbsti sis teina i 
atlikti t< darbą, kuris jai paskirta pačio* 
gamtos. Y

Nuga-Tone iurl atatinkamoje formoje.
Galeiie*, kuri yra reikalinga aveikcrir raudono 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprinu muskulu,. Nuga-Tone 

■ taipgi turi; vaistą, formoje Fosforo elemento, 
į -kuris labaj svarbią rolę lošia musų kūne. Pilu!

viso ta Nuga-Tone dar turi SeilS kitus nau- 
į dingus dalykas; Tie pulką* vaistai yra Vari** ] 
I i jaint g«Hausiq vist*' pasaulio daątarą prifcelbe* 
> jitaul gąmtai ir sustiprinimui kuuo. , 
r Nuga-Tbiie' yra daktaro receptas,’* Kurta 
’ ; daug kartą buvo išrašoma* ir bėgiu trijų dsiitn® 

. Savičium metą dav* getų rezultatų. Tūkstančiai , _
ir moterų labai giria Nuga-Tour. nes tas- vaistas suteiki x
jiems geresne sveikatą. Nugg-Tono yra tikrai gera» vaiste#- ftr pagelbėti * "S
atsitikime, prieiingai jis jum* Uel cento nekainUeus, . . j

Nuga-Toflc stiprina kraujo cirkuliacija ir sustiprina kūno funkcija* Jhftl *• j 
• stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprinu pilvo veiiksmą gerina apetite it nrtgslki r'ą 

virikinimtii. Nuga-Tone pašalina vidurių užkimštas ir gitu*, pčefalih* Mova kvmim ' 
ir sukepimis nuo liežuvio, paliudauoia nuo gaivos skaUcUjtttm ir graibia <mH, kuri «K 
purvu yra Hpnešta nuo virdurių uzkietejimo ir kitų ligų; Nug».T>ę* yta vienaa Mb. "' 
kiaušių ■varstų—jin priduoda.Juęis daugiau gaivumo ir ąmbicijos. Vartok Nuak4wF 
kelia* diena* ir stebėk permainų—jus pasidarysite link>m*n»ht lw(mlat«sm ir aajgettau' 
kad vertai yra jįyventk ' * ’ „

rae»ę banbymo kuponas—-m 1
NAITONAL XA*<3*AmV, t^t. U<»dą Wl» S, Wekaak Avė., Ck^M*. 1
•5> JT Pritiųskita man libakmui Nuga-Tons 50 dhng apmokant 1

; iSlalda* ir tąją sąlyga. Jog »a vortoslu Jj f® dienų i? Jeigu;jis paaSIM^ tm uAmaSSri J 
. tatat* nepagjM*. tai likusių paLtuku dalį ai augratfnsfu jumstviSiSi J|
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VIETINĖS ŽINIOS SUSIRINKIMAS.

į CENTRO VALDYBOS 
| POSĖDIS.
X • ——

LDKS. Centro valdybos po- 
•Šdis bus pirmidieny, lapkričio 

8 d*, 7:30 valandą vakare, 
“Darbinįnko” kambariuose. 
Visi nariai malonėkite susi
rinkti paskirtu laiku, turėsime 
labai daug svarbių dalyku ap
tarimui*

A, Vaisiauskas, pirm.

L. Vyčių 17 kp. mėnesinis su 
sH’inknnas Įvyks lapkričio 2* 
nedėlioj, 4- valandų,-tuojaus po 
mišparų, savuose kambariuose, 
Malonėkite visi nariai susi
rinkti* Išgirsite raportų iš aps
kričio delegatų suvažiavimo. 
Pirm einant Į susirinkimų pa
sirūpinkite gauti knodaugian- 
šia naujų narių*

Valdyba*
-—...

TŽMYKITE.
r

PAMALDOS.
Visų šventų dienoje, šešta

dieny, pamaldos bus sekamoje 
tvarkoj: mišios* 5* 7 ir 8 valan
dų rytėy o mišparai 7:30 valan
dų vakare.

t

•- LA FOLLETTE’O 
PRAKALBOS.

*.......... . . 4

k

D* L. K* Keistučio Draugys
tės labai svarbus susirinkimas 
bus nedelioj, .lapkričio 2 d„ 
1P2V po No. AVashington 
St*. Boston, Mass. 2-rų valan
dų po pieth.' Ant Šio susirinki-' 
)iif> kiekvienas turi ateiti, nes 
ras daug svarbių reikalu* Atei
vi te viena vtdatidd ankščiau, t. 
v, alio dviejų* Ateidami atsi
veskite su savim dangumis nmi

r

Naujosios partijos kandidato įjų narių prie mūsų draugystei
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kur. kaip ir kiek vaikas gali 
dirbti.

Toks aktas bei |sta|ymas ne
panaikins atskiru valstijų Įsta
tymų; tik neduos jiems būti to- 
ikenis, kad jie galėtų griauti 
Fedvralį Įstatymų. Gali būti, 
kad .prospektnojamas aktas vi
sai nesikiš Į atskirų valstijų 
teises, gal jis tik saugos vals
tijų Įstatymus ir neduos ko
kiems nors turtuoliams vaikais 
spekuliuoti ir jokių Įstatymų 
neboti. Mat iki šiol taip bū
davo: valstijos perjeisdavo .vai
kų įstatymus* fabrikantai jų 
nebodavo, bylodavusi il<« tol, 
kol pasiekdavo Aiikščiausiųjį 
Jungtinių Valstijų teismų, ku
ris visuomet išaiškindavo kad 
toks valstijos Įstatymas yra nė- 
teisėtas nesutinka sn Fede- 
rale konstitucija, kuri laiduo
ja teise Inioso kontrakto.

Propontiojamas amendmen- 
tas viršuj minėtus kivirčius pa
naikintų*
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prirašyti.| prezidentu,s prakalbos įvyko 
spalio 30 d.* Mechanics salėja. 
Žmonių buvo pilna milžiniškoji 
salė* Visų ūpas labai■.entuistąs- 
tingas. - Pasirodžius p., Rober- 
fui AL La- Fol-lette^ui,' visa pub
lika susi frbtio ja it okeanas: vie
ni šoko aukštyn, rėkė plojo 
per kokį dešimt minui ų* kol , 
pats kalbėtojas pradėjo stabdy
ti. Gi prašilk" jus jo kailiai* daž
nai. publikos buvo pertraukta kad dabar. 
Inas garsiausiu ■ pritartum, 
griausmingiansiomis ovaci jo
mis: labai dažnai pasigirsdavo 
balsai iš publikos: r‘La Folk^ 
tto iš next presidenf! urah ior 
La FolletteV’

X

; Tris t ikrų jų, jo kalba, o dar 
daugiau jo praeities darbai ku
rijų jį pasodinti Baltajan Na
mini. Jis savo kalboje išklojo 
didžiuosius senųjų partijų šmu
geliu* ir įvairaus sorto sukty-. 
bes, kurios būro ir tebėra T>il- 
donios mūsų valdžios kapitalis- 
tų naudai. J is sakė, kad mū
sų kariuomene yra užlaikoma 
ne dėl šalies piliečių, bet dėl 
bankierių ir visokių kitų kapi
talistu: karai vra ir Ims sukę-
• i.

Jiatni ne dėl demokrati jos, o 
dėl turtuolių. Jis denuncijavo 
korporacijas ir monopolius ir 
parode kas prieš juos kovoja* 
būtent — naujoji partija ir jos 
vadai. . '

La FoUette’as pilnai stoja už 
Vaikų darbo amendmentų* už 

‘atviras diplomatijas* už panai
kinimą monopolių* Bvėugiruą 
karų, konskripeiją turto, t. y. 
jeigu karas pakiltų* ' tai būtų 
mobilizuojama ne vien žmonės, 
bet ir turtas. Jokio pelno ne
būtų duodama, tartuoliams. bet 
liūtų imama nuo jų; jeigu ka
pitalistų sukištiems kitose ša
lyse pinigams gręstų koks ]m- 
vojus* tai .šalies žmones nebū
tų šaukiami eiti ir kariauti mž 
Morganų, Sinriairių ir kitų 
pinigus; jie turėtų eiti patys ir 
kariauti už savo milionus.
• La FoUette'as aiškiai paro
de, had jeigu jis butų išrink
tas prezidentu, tai jokių patai
kavimų nė vienam kapitalistui 
Bedarytų. — tarnautų šaliai ir 
gyventojų gerovei.

Visi lietuviai balsuotojai 4 d. 
lapkričio savo balsus turėtų 
atiduoti už La Follettė'ą, dar
bo žmonių kandidatą ir dideli 
kodperaei jos rėmėją. .

Reporteris.

Valdyba. VAŽINĖJIMO KAINOS.

DIDIS AI KONCERTAS.

(ferh. A, ŽidanaviriatTs ren
giamus koncertas ūžintpresavo 
visus bostoniečius. Tikietų par
davinėtojai sako, kad jie vie- 

*' * V “ * * JI . . v . ,
fmu pramogai žmones tiepn-lcę 
imp smarkiai bilietų; kaip

Jeigu taip eis iki 
lai prit/uks likictų.

i
pabaigai

z.

. Gatvekarių kompanijos nu
tarė pakelti teras ant penkcen- 
Uniiy-Ięa-rų—4ui<KlUL-lapW&o 
jau reikės mokėti, vietoje ū, 6 
Pentai* Vaikai taipgi tarės mo
kėti pilnus h" rus.

Ueikėtų pasitaisyti kojas ir 
trumpųsias keliones atlikinėti 
pėstiems — streikuoti.

Gontas mažas pinigas, bet iš 
jų yra sudėti doleriai ir bau
ginti turtuolių pilvai.

I *
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SUSIRINKIMAS.

Oambridge, llass* — L* Vy
čių 1-8 kp. susirinkimas bus - d. 
lapkričio,-tuo jaus po sumos, po- 
bažnytinū į svetainėj. Kviečia
mi visi nariai atsilankyti Ir sa
vo draugus atsivesti prirašyti*

O, Šimbolaitė.

BRIGHTON, MASS.

Nedalioje, lapkričio 2, 1924, 
i*. D. K. S. 22 kuopa rengia i- 
• lomias prakalbas >’u įvairiais 
pagrąžinimais. Pirmu kartu 
nulsų kolonijoj kalbės advoka
tas P. Daužvardis, L; D. K. S* 
'('litro valdvbos n:arvs. Jis♦ * 
gvildens ekonominius, politi
nius ir socialius klausimus. 
Parodis kaip kovoti prieš dar-' 

■hininkų. išnaudotojus,, skijau- 
<b“jns ir kaip riekri prie švieses
nio rito,jaus. Prakalbas gra
žins paneles (). ir M. Gtibaitės, 
iš So* Bostonu ir ponas W Se
reika, Cambridgiaps vargoni
ninkas ir LaD. K. S. centro val
dybos narys, gj Dr. J* C* Lan
džius parodis labai naudingus 
■paveikslus.!* >

Programas prasidės 2:30 po 
pietiį* Brolau* sesuo, nepraleisk 
šios progos* ateik pasiklausyti 
svarbiųjų prakalbų ir .gražiųjų 
dainelių ir pamatyti naudingų 
pa veikslų. Visas -surengimas 
atsibus Lietuvių Didžiojoj Sve
tainėj, 2d Lincoln 'St,- Brigh^ 
■ton, Mass*

Kviečia, Rengėjai.
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Labai prifinnus gerti, sveikas, gelbrti virškinimui h labai 

taiso kranjft*
|< WINDS0R STREET CAMBRIDGt, MASS.

Gauk Jį Pas Savų Krautuvininku
* ■ » 7 _________________ J.....

f.

Telephone South Boston 3520

A. 0. ŠALNA (SHALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS 

Baigės du Unlverulteia 
Cornell University su A* B. 
a Washington.Univ. su LL.B. 

“DARBININKO" NAME
( • (antros lubos)
SM W. Broadtfay- 8*». Borton, 

R o z 1 d e n- c t j a
8tW Hųrvufd St., Enmbrldge. Mass. 

. Tel. University 1463- .T*

VAIKŲ AMENDMENTAS.

Vaikų Darbu amenduientas 
(pridėčkas) prie Jungtinių 
Valstijų konstitucijos yra labai 
'■svarbus aktas* Iš jo gali išei
ti visokių davinių: gerų ir blo-. 
gų. .Žinoma* pats amendmeii- 
ias nieko naujo neįveda, tik 
atidaro veikimo duris kongre
sui, būtent:

1. Kongresas turės galę li
mituoti (rubežiuoti), reguliuo
ti ir užginti žemiau aštuonioli
kos metų jaunuolių darbų.

2. šis artikulas atskirų val
stijų galės neliečia, išimant jų 
teisių suspendavimų iki tokio 
laipsnio, kad Kongreso perleis
ti aktai galėtų veikti.

Reiškiu,, amendmentas duo
du Kongresui galę perleisti to
kį aktų, kuris galės .nurodyti 
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“KELEIVIO’’ PROTELIS.

“Kdoh’io” reduktorius, sa
vo pastaob>’e, rašydamas apie 
kun. Kemešį, .surinka, kad kiiii* 
Kemėšis jau esąs 'nebe kunigas, 
mat “Draugas” jį rašąs* vien 
tik Daktaru, o nepridedąs žo
džio ^kunigas.”

Toliau rėkia: ‘ ‘ Nejaugi ištik
tųjų šitas Jderikalas hutų išsi
žadėjęs kunigystės? Nejmjgi 
jis ištikrųjų yra daktaras ? ’ ”

Pats atsako:
' “ Nieko panašaus. Daktaru, 
:okioje prasmėj,, kaip lietuvių 
iaudies kalboje tas žodis su

prantamas, Kemėšis niekad 
neintvo ir nėra* Jis kaip 

buvo kunigas, taip ir tebėra 
■'kunigas:** Kun. Kemėšis ėjo j 
Llerikališkajj 5Jurgio Wa^h- 
ingtono Universitetą’Washing- 
i;one, kad įgijus/daktaro’ titu
lą. Ir tas ’ universitetas davė 
Kemešiui* Maldavo’ titulą už 
paraši mą straipsnio (desertaci- 
, os, bet “K. ” toks dalykas Vra 
nesuprantamas) apie koopera- 
,ėife-n

.Jeigu panašūs plepalai būtų 
juokų skiriuje, arba juos lietų 
kolda bobutė, tai nebūhj -taip 
nuostabu. Bet dabar, laikraš
čio branduoly, iš po paties re
daktoriaus plunksnos. Kur* h* 
iš ko skaitytojas ieškoji grino 
maisto. Gi Čia tau duoda pa
mazgų* Tai ’ jau budeliška.

Kunigas Kemešiu niekuomet 
nelankė “Jurgio ^asliingtono 
Jniveršiteto” ir tas universite
tas jam jokio laipsnio nedavė. 
Čia “Keleivis” meluoja savo 
skaitytojams arba nežino ką 
kalba.

Kun. Kemėšis gavo Daktaro 
(ne tokio kaip “Keleivis” su- 
pranta*’— ne gydytojo, bet fi
losofijos) laipsnį, bet ne iš 

J urgio. Waslv Univ, ’ ’ ir ne už 
tai ką “Keleivis” dumia’ savo 
■skaitytojams. -

Tai mat kaip ir kokiais fak
tais “K.” -šarvuoja savo skai
tytojus.

t
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TALBOT’S BR0ADWAY STORE
| 395-397 Broadway, Sonth Boston, |

— , • •*
X.

*.Ta« metas laiko kai per laikraščius 
ieškau Marijonos (Šfavėnlutėš, po pir
mam vyrui s. Kajiįkienė o po antram 
nežinau; Mirė brolis ir paliko jai tur
tai. Meldžiu atsišaukti pačiai arba kas 
apie j jį žino rašyki ųKiuo^an trąša t 

JOHN GYLDA
538 W. Pine St{, Mahanoy City, Pa.

PARSIDUODA DRABUŽlįJ 
IR čEVERYltyKRAUTUVĖ 

Lietuvių ir lenkų apgyvento! kolonijoj. 
3.000 lietuvių ir 2,000 lenkų, o tik vie
nu drabužių kray&m#.^ Biznis išdirb
tas per 15 metų. Tas biznis turi būt 
greit parduotas, nes savininkas yra pri
verstas greit važluott į Lietuvą. Tas 
biznis netoli nuo Laivrenėe’o ir-Loveli. 
Visus nurodymus gausit per “Darbiu i ib 
ko" reildkcijy* 300 Broadvvay, So. Bos
ton, Mass, • ’ ‘S—S.—17)

ŠTAI MŪSĮĮ PREKĖS
Tikrųjų Iiėtuviškų ramunėlių svaras 

40c., 5 sv. <— $1.50; liepos žiedai su la
peliais 50c. už svarą* 5 svarai — $2-0® J 
liepos žiedai be lapų 05c. sv., 5 sv. 
^3.25*; puplaiškhj lapai 75c. sv., 5 sv. 
— $3.00; puplaiškių šaknys $1 sv., 5 
sv. — $3.85; stambios trejankos sv. 
$1.25, 5 sv. — $4.75 ; kadugio uogų 
sv. 25c., 5 sv. — 75c. Ir daugybėsklto- 
kių žolių. Atsiųsk 10c. o gausi žolių 
katalogų.. , ‘

M. ZUKAITIS
449 Hudson Avė., Rocl^ster, N. Y.

I

BARGENAS
BARGENAS, parsiduoda labai pigiai 

Doilge Touring automobilius* Labai ge
rame padėjime. Kaina §225. Kreipki
tės po No. 72 Surnųbr St, Dorchdšter. 
Tel. Columbia 7467/ '

PARSIDUODA GROSEBNĖ
. . *•

Parsiduoda grocern pigiai ir su ge
rom Išlygom. Biznis gerai išdirbtas. 
Priežastis pardayiųio — .apleidžia šį 
miestų. Kreipkitės po, No. 548 E. S-th 
St., So. Boston* Tel. S. B. 3545*

už puikų 2 šeimynų 1T kambarių kam
pinį namų .su visais naujos mados im- 
provementaif. sodu ir vieta dėl garą- 
-tižių; savininkas išvažiuoja į Colorado, 
todėl ir parduodu už beveik puse pre
kės.

III VED LABAI PIGIAI 2 šeimynų 
14 kambarių namas su visais improve- 
nientiiis, šiluma ir £eru yardu geriau
sioj vietoj So. Bostone. Prekė tik $7,300' 
ir S3,<XM> įnešti.

A. IVAS
361 Broadway, South Boston

s.

EXTRAI EXTRA!
Pirmutinis tokis atsitikimas, žmogus 

pabndavojo du. namu po dvi šeimynas, 
su visais vėliausios' mados įtaisymais. 
Dideli kiemui. Labai gražioje vietoje, 
netoli nuo Mattapan Square. įnešimo 
reikia tiktai $2,000. Kaina $10500., Kas 
pirmutinis tam bus.parduota. Kreipki
tės pas VINCENT B. AMBROSE, 425 
Broadway. Tel. So.: Boston 1607. -(Va
karais hunu iki 'S Vai.)

DU ŽINOVŲ.
■ — Laike mano kelionės mačiau 
.tokį didelį bokštu kad niekti bū
du jo viršūnes negalėjau užmiity* 
ti.

— 0 aš, mačiau kartų taip že
mą bokštų — atsake antrasis žino
vas, 4- kad jo suvis nebuvo maty-

LAIMĖ TIK VIENA
O nelaimių, hunu daug. -Nerasi žmo
gaus kad nenorėtų imt turtingas.* Jei 
nežinai kaip tų. atsiektt * klausk nėr 
laiškų arba ypsitiškai: A. PETRAITIS, 
Sta. 12, Bok 530, Ltuvrence, Mass.
’ (uNv. B)

i. ■---------- -------- --------- - -------—-
ANTRO MORdlČIO 

DUODAME PASKOLAS
■ / -''-.v, l

Šateikiam įmintiems antro morgtėio 
paskolų ir skbUnam pinigus ant namų 
labai lengvomis išlygomis. Kreipkitės: 
Room Uin. 333 "VVjishlngtou St.; Boston. 
Tel. Congress 35.80. (N-S)

PARSIDUODA TOHIKO 
IŠDIR8YSTE 

filznlą gerai išdirbta^. Priežastis įmr- 
davimo — Išvažiuoju J kitų, mieatų. 
Kreipiatės: MASIM COVBLK 163 
Atneš ttt„ Montelo, Mrhš? Tel. Brock* 
2254- J, * (Gr, 1)(Gr, 1>

i į,n . , , Jn t .T ; . Įnram-TrriT . . ■

, .M t-

LAIBŲNATEN 
ŠVIESA

Mes &miauria kaina suveda
me dratus dėl irieg(W;iilwno» 

itjigot
JOHN r. LYDON .

SU B 8trwt Tel. S. B. «69M
TEISĖTAS ELEKTiUšINAS

Špecljallstiis dėl namų suvedimo
■.—■■■m „i Į u.ir.i . u— i ' —į.

r*
80. Boston 870

J, MAGDDNEU, M. D.
OcMm ir MttitciM

oviao vĄu.iroo»: Rytai« iki o vok
Po pietų nub 1—1 
Vekatali nno6—p I

538 1. Bro»dway, So, Bortai Į

4
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STOGDENGIAI 
(ROOFING) 

Smalos Ir Žvyrio, metalo, šleito ir 
ašpalo Ringelių. Tai yra seniausi ir 
ataakančlansl stogdengiai So. įsos* 
ton'e. Visas darbas gvarantnojamas 
[r ypatlškai peržiūrimas. t.

—T. L.ORMSBY&SON— 
216—-218 Bowen St., So. Boston 

(Tarpe E ir F Streefs)
. Tel. So, Boston 3662

i ' ______ ...... - ’j

i Tel. S. B. 2806—R.

LIKTUVIS
į

pPTOHETMSTAS
į Išegzamlnuoju akis, priskirtu aki- 
) Dlus, kreivas akis atitiestoji ir 

ambiljoniškose (aklose) akyse bu- 
griįžinu šviesų tinkamu lalkii.

į J. L. Pašakarnis, O. D. 

r 447 Broadway, So. Boston.

r«-

4

[ Tel; S. B. 04411
Į F. J. KALINAUSKAS į
L ADVOKATAS 1
; 414 Broadway, So. Bostoną
[ (Antros lubos) X

P. J. AKUNEVIČ1US 
LIETUVIS GRAB0RIUS 

Sutelkia geriausi paskutinį patar
navimų, todėl verta pas jį kreiptis.

'' Ofiso adresas t
258 Broadway, South Boston 

Tel. S. B. 0183-17.
Gyv. 820 E. 6-th St., S. Boston

Ji TEL. So. Boston 0506—W. |

| LIETUVYS DANTISTAS į 
į A. L. KAPOČIUS | 
j 251 Broadway, So. Boston | 

(“Keleivio” name) $
s Onso Valandos : nuo 9 Iki 12, nuo & 
21:30 iki 6 Ir nuo 6 :30 ilcl 9 vakare. 5 
SSeredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 5 
SSubatomig nuo 9 iki 6 vak, Nedž S 
R itomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį’

'■

INFORMACIJOS KELEI
VIAMS | KANADA, 

žinia tiems žmonėms kurie nori at
sikviesti savo gimines į Knnadų iš Lie
tuvos arba kitų žemių, bus sutelkta kas 
yra reikalinga ilt’I kiekvieno keleivio 
.norinčio atvažiuoti į Kanadų. Kreipki
tės ypatlškai arba per laiškus į musų 
'.Laivakorčių Ofisų, o mes suteksime vi
sas informacijas ir kokie yra Kanados, 
-imigracijas įstatymai. Aš buvau KaJ 
muloj--šit tais’reikalais nu važiavęs ii* 
viskų sužinojau kas reikalingą -dėl no- 
ilneių važiuoti į Kanadą, Aš turiu 
korespondentus didesniuose Kanados 
miestuose ir . visus mano 'keleivius jie 
sutiks ir viskuo aprūpins. Su visąja 
L;eikalais kreipkitės į * .

GEO. KAUPAS & CO. 
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 
6603 St. Clair Ave„ Cleveland, Ohio ; - . >

LIETUVIS GRABORIUS 
(UNDERTAKER) 

Žinomi pasiskelbia atidaręs nau
ji). įstaigą ,kati kiekvienam malo
niai patarnaus latdotuviij reikaluo
se, nepaisant /uit kokių kapinių, 
sulig noro laidojančių.

Tatai MontelIoTs ir apylinkė* lie* 
tuviai prašomi yra panašiuose rei
kaluose kreiptis pas savo tautieti i
A. VAITEKŪNĄ (WAITT) 

15 No. Montello St, Tol. 1023, 
Brock.ton, Mass 

H e »l d e n c i .1 a
25 Enterprlsa 81., Mentelių. Mim- 

Teleplione B74B-VV.

Ofiso Tel. t South Boston 897^—R.
Resld. Tel.; So. Boston 1912—W.

S. BARUSEVICIUS
Lietuviškas Graborlus, balaamuoto 
jas, Ęeal Estate ir Public Notaras.

_ 343 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Reeidencija: 237 D St, SO; Boston.

5U Mato 348?

GE08GE H. SHIELDS
ADVOKATAS

811-812 Old South Buildinf
294 Washington Street 

Boston, Mass. .
Valandoj: 0 A* M. lU 5:10 P. B 

EAST BOSTON OFHCE 
; 147 Mavttick St, Rast Boston 

Telepboiie East Boston 1490

37 Gorham-Avenue, Brookline 
Telephone Regent 6568

ANTANAS F. KNEIŽY8 
kuria lanko Suffolk Teisių mokyk
lą ir užsiima Kcal Ęatata pardavi
nėjimu. būna mano ofise kasdiena 
nuo 8 iki 5 valandos po pietų iūty* 
rua Iventodlenius, Lietuviai, Jkad 
Ir mului sukalbantįjį anglįlkat fa* 
U kėrtpUs įvairiais reikalais 

jsfent A. E. jKnsiifo adbaeės yra tokį: 3(t E. Ntath Street,Tol* So.
, • ■.............

v b

Tel* So, Boston 0464-J.

JURGIS STUKAS
FOTO Q RA F A» k

453 WEST BEOADtfAY,
South Rorton,MaM.

Darom dailius paveikslus,. Veselllas 
traukiam vakarais. Ušalikom vi
sokios rušjjes rėmutū

DR. PUSKUNIGIS 
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ;
vai* 9 iki 11 ryte. 1 iki 3 po pfet.

7 iki 9 yak.
389 Broadway, So. Boston.

Tel* 8o. Boston 2881;

t

Tel. Brockton 5112-—W
DANTISTAS '

DR. A, J. GORMAN
'(GUMAUSKA8)

705 Mala St, Montello, Mmi.
(Kampa* Broad Street)

Tel. So. Boston 0Š23
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)’

436 Bro&toay, Botrth Bortoa 
Ofiso valandos', 

nuo 9 iki 12:00 ryto Ir nuo 1:80 
Iki & it nuo 6:00 iki 8 tai. vakarei 

EOfisasuždarytas subatos vakarais, 
ir nedėldienials.

|
l« METŲ 8OUTH BOSTONE IDR. H. S. STONEi

AKIŲ SPECIALISTAS . I
I09& W. Broadtfay, So. BostonIAV. JONO EV. BE. PABELPINM 
DRAUGYSTES VAIDYBOS 

ADBESAL /
PIRMININKAS — M. Ząba,

589 E. 7-th St., So. Boston, Mam. 
. Telephone So. Boston 1516—J. 

VICE-PIRM. — Kazys Ambroząs
492 E. 7-th St, So. Boston, Masa. 

PROT. RAŠTININKAS — J.GlineeKs,
5 Thomds Pąrk, So* Boston, Maaa. 

FIN. RAŠTININKAS — Matas šelkis, 
40 Marine R<1, So. Boston, Mass* 

KASIERIUS *— A. Naudžiūnai
885 E. Broadvvay, S. Boston, Man. 

MARŠALKA — J. Zaikls,
7 "VVinfield St, So. Boston, Mase. 

Draugija, laiko susirinkimus kas tre*
£if nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rt. 
vai po pįetij S v. "Petro parapijos salėj, 
492 E. Seventh St, So. Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO, DR-GIJ0B 
VAIDYBOSANTRAUI

Pirmininkas — Antanas Pastolis,
146 Bowen St, So* Boston* Mass, 

Vįce-plrm. — MartinasKnlstautas,
4062 Washlngton St, Roslindals 

ProtokoluRašt. — Antanas Macejunas,
450 E* Sevęnth St, South Boston 

Fin. Raštininkas—Juozas Vinkevlčiss 
* 906 E. Broadway, South Boston
Kasierlns — Andriejus Zalleckas,

807 E, NInth St, So. Boston, MaM ' 
Maršalka — Aleksandra Jalmokas, 

216% 5-th St, So* Boston, Mass, 
Draugyste D; L. K. Keistučio laika 

mėnesinius susirinkimus kas pirmi ns* 
dėldlenį kiekvieno mėnesio po No. 8M 
Washington St, Boston, Mass.,* 1:36 
valanda po ptūtg. Ateidami atafv&ridte 
tu savim nauju nariu prie mus? dran* 
rtJoepriaira^tL ,
IV. KAHMUBO B. t DBJoį

. VALDYBOS ANTRAtAI 
Pirmininkas — Jaro***

562 E, 6-th St, S<x Boston, Maso* 
Vlce-pirm. X Grnbinskks,

157 M Street So* Boston, Maas. 
Prot Raštininkas A. Janušonis, 

1426Columb!aRd., S. Boston, Mart 
Flnlnsų Raštininkas K .KiŠHt.

8 Hatch Street ?o. Boston, ltask 
Iždininkas L. Švafcždys*
. 111 Bow«n Ft„ So* Boston, Jfm

Tvarkdarys ** P. LauOra, , 
' 895 B.yifth8t» S^ Borton, Mtat.

Dmugljoą raitertala kraipkitea rtaa* 
doa | protokohi rašttttnka* i

Draugija savo su«iroki©wi Wko M* 
asdttdiftnį fcJtfvlano mžoaato 1jMyrt* S?..1®?®SA1* *• B**5

. k4i7.il m

k4i7.il
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