
KOOPERATYVĖS
ANGLIAKASYKLOS

t Katalikai tari auprigtl, kad jų 
aukOR ir pasižventunas dėl. katali
ką spaudos eugtiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingemis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu-bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalimo tikėtis, sulaukti spaudos 
kuri atafiktų Katalikų. Bažnyčios 

. rimtybei ir pajėgoms,' Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu. *

Vyskupas Kilian,

ANTRADIENIS. GRUODŽIO 18 D., 1923

PALEIDO POLITINIUS 
KALINIUS.

. AVASIIINGTON. — Pr'ez. 
Coolidge išleido įsakymų, ku
ri u o paleidžiama visi karo lai- 
k.i Lįj^liatiyp—ptdifekri—p-rfmr-- 
kultel-iai. Tokių dar buvo ik
šiol apiė 30. Prezidentas- tą 
padarė, kai gavo. raportą iš 
komisijos, paskirtos t.ų kalinių, 
reikalus ištirti.-

DARYS KRIZT.

Lt: 
uit are

ONDON. — Darbo- Partija 
nei kloti pasitikėjimo 

paiso dabartiniam ' Ba-hhvino 
kabi net ui.. Pa rl amentas sus i- 
rinks sausio menesį. Prie pir
mos progos darbiėčiai darys 
kamuoto krizį. Darhieeiai t i- 
kiši gauti liberalų paramą. 
Darbiočiai ir darbuosis, kad li
beralai su jais balsuotų. Dar- 
bieerai nutarę sutikti sudaryti 
iš, davn-parti jos valtlžių^kidum 
ralius jų partiją pakvies tą pa
daryti.

Naujojo Zelandijoj jau nito 
. anai veikia .keletas nedidėtių 
t-mojieratyvių kasyklų. Dabar 
valdžia ir angliakasių unija 
derisi a|ne praplėtimų anglių 
•kasimo kooperatyviu būdu.

Unijos ir valdžios, atstovai’ 
Jau turėjo konferencijų/ Kol 
k n s /lltųrjyj<ąt

Tomui kumiisarSiakasius,' di
liam itų ir taipgi rūpinsis i.šga- 

' benimu. (.) valdžia ims atsako- 
mybę, teiks inžinierius, prida
bos saugumų ir medžiagų. Apie 
algas ir’anglių kainas dar ne
nutarta. . ■ .

KLAIPĖDOS KLAUSIMAS
* i ----------------- ________________ ________________

kilti-

DOVANA UNIVERSITETUI.

FO’RT VVORTD, Texas. — 
Mary Couts Bįirnett aukojo 

$4,150,000 laikšėioniškam uni- 
versitatųi. Aukuoto ja yra nnŠ- 

• lė. Tai bent našlės skatikėlis.

SUSITAIKĖ.

IIAVERI.IILL, Mass.—Tarp 
šiaurių ir kompanijos Įvyko 
taika.. Naujas • darbo -■ išlygas 
išdirbo komisija iš kompanijų 
ir darbininku .atstovu.

užsidarys.

LAWREN(’E, Mąss. — Pa- 
■j j tlc„ Ali.Us lip Iioyglnini s- .depar-t- 

1,590 darbi- 
u i n Iri f užsidarys gruodžio 22 ir
bus irždarvtas iki sausio 7.

mentus,, samdos> .

BRANGIAI KAINAVO.

,g— — ■»» .1^.1 Hidįi

Orgtntt Amerika* Ctetatfg 
Kataliką tah 

Jnotapo Darbininką 
Sąjunga*,

D ARBIKI1K
—-Hwrx—- 

uTauninkais, KETVERGAIS IR 
SUBATOMIS.

IfŠtlUBB ‘ • •• ,.« •• , « »• *,
^ŪŽrnbPŽj: KietnmH ..,..,,,.<....15^. .. 

DARBININKAS 
866 Broadvray, Boston‘27, HftMi 

TeL žroMtft

H
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REPUBLIKONŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

I

M’ASD [Nc’iroN. - Galuti

nai nutarta, kad respublikonui 
partijos suvažiavimas bus lai
komas Cleveland. Ohio, birže
lio 1(1 d. Delegatų suvažiavime 
dalyvaus apie 1,100.

£is šųvažiavimas turės Do
minuoti' respublikonų kandida
tų Į prezidentus. Tvireiausiais 
kandidatais yra dabartinis pre
zidentas Gaiviu Coolidge ir .se
natorius llirąui .Jolinson. Spė
jama, kad kandidatu bus no
minuotas Coolidge. Bet jokia
me atsitikime ne Jolmson, ku
ris partijos bosams labai nepa
tinka.

NAUJIENA, DOVANOS.'
k,

Už savaites laiko L. D. K. S. 
Kalendorius 1924 metams bus 
išsiuntinėtas-L. D, K. S. kuo
poms ir nariai juos gaus dykai.

. Kas iš ‘ ‘Darbininko ’ ’ skaity
tojų atnaujins prenumeratų vi
siems metams gaus tą kalėndo- 

, riu dykai ir naujai užsirašiusio- 
ji teip-gi jų gaus ’ dovanoms, 
jei užsiprenupieruos iki Naujų
Metų “Darbininką.”, Kalendo
riauskaina 25c.

Pramoninės Demokratijos 
•Pagrindai netrukus išeis, iš 
spaudos, ir tižsisakiusiėms’bųs 
išsiuntiūšta.- Tos knygos kai
na 75c. ' .♦

' “DARBININKAS ”

BERLI NAS.—Lud\v ig Ques- 
sel socialistų žurnalistas sako, 
kad pasyvūs priešinimasis prieš. 
iTaneūzus Rulir krašte Vokieti
jos žmonėms-kainavo du penk
tadalius šalies pajamų 1923 me
lais iv aštuonius kartus dau- y 
ginu, negu Vokietija būtų iš
mokėjusi pertų lai ką. kontri
bucijomis, (.'anuos nustatyto
ji lis sąlygomis.

Jis sako, kad valstybes išlai
dos šiemet siekė 18,900,1)00,09(1 
a liks, markių, kurių-tik trečda
lis nuėjo- paprastiems valdžios 
rėikalaiįs; odti trečdaliai buvo, 
ųinaudoti pasyviam priešini
muisi Ruhr krašte.

(^ut'ssol sako, kad šelpimas 
Ruhr darbininkų, kurie neteko 
darbo iš priežasties l’rancūzn 
okupacijos, kainavo tris sykius 
daugiau, negu kad būtų kaina
vusi kontribucija prekėmis.

Vokietijos fabrikantai links
ta-tarpais tai prie anglų, tai. 
tarpais prie, trancūzų, žiūrint 
apliiilcybių ir kur jie. tuo laiku 
mato daugiau ' pelno-. Laike 
pasyviu priešinimosi jie stojo 
prieš 'tTancūžus, nes jie tada 
gaudavo iš valdžios subsidijas 
ir jiems priešinimasis apsimo
kėjo, Bot jie ir tada gyrė Fran- 
cjjos fabrikantus, kurie esą ge
ri žmonės, o keikė tik Franei- 
jos politikierius, kurie tik no
rį sunai kinti Vokieti ją;

Dabar, tie patys fabrikantai 
vienas Už kito skubinasi susi
taikinti su franeūzais.

***-. ■ , H ...

: PABYžllTS. —Kai Tuntų 
Lygos Taryboje iškilo lenkų 
teisiij klaušimas Klaipėdoje, 
tai apsireiškė Ausų pusių tai- 

: kingas nusistatymas. 
; Politinės sunkenybės,
sios Lietuvai kontroliuojant ši-

vo rimtos, nes tuonii’ uostu, 
nors jis guli grynai lietuviškoj 
Teritorijoj, ■ gyvai buvo užfrite- 
rcsųotos Lietuva ir Lenkija 
kaipo komercijos išėjimu • Ne
munu per Klaipėdą į jūros.

Ambasadorių Taryba šių me
tų pradžioje pavedė Klaipėdą 
Lietuvai su išlyga, kad vėliau 
bus susitarta dėl lenini trans- 
portacijos teisių, bet spalio me
nesį ambasadoriai pavedė len
kų teisių Klaipėdoj klausimą 

‘•TguUj.šsprųadunuL re
miantis škyriu XI Lygos kop
si it-md jos.

Su Šios dienos (gruodžio 15) 
diskusijomis- taine klausime 
Urugvajaus Paryš Blaneo. iš
duos Taryboje raportą sekau- 
ęią. savaitę.

Galvanauskas, Lietuvos pre
mjeras pasakė, kad ^Lietuva 
stengsis rišti klausimą taikin
gumo- dvasioje.

SUŠALO TRYS.

CLOHS, K. M. — Du vaiku' 
ir vienas negras žuvo laiko di
delių pustymų. ■ Dar du žmonės 
yra prapuolę ir jų likimas neži
nomas. • ■

REIKALAUJA DIDESNIO 
LAIVYNO.

^ASHTNtrroį'.^avo me

tiniame raporte Suv. Valstijų* * * .
ai.vyno sekretorius Denby rei

kalauja paskirti $30,000,000 Į- 
vairieins laivyrlo pagerini

mams, taipjau pabudavoti aš- 
monius 10,000 konų įtalpos 

truizerius, tris dideles sųbma- 
rinas ir šešis kapuolinius lai- 
vits'.
000 laivyno bazetas ir priimti1 
jo penkių metų, laivyno avtaei- 
. os hudavojimo ptaųjjramą.

. Sekretorius šalta, kad laivy
no modernizavimo programas, 
*kwis neišpildytą pereitais ine- 
ais, turi būti išpildytas dabar, 

, oi norima, kad Amerikos lai
vynas užimtų tinkamų, jam vi'e- 

ą& ’7 Badavojtfnas gi krtuzerių 
ai p.toli yra alsi likęs .nuo Ang- 
i jos, kad negalima tikėtis per 
ietis motus pavyti ją.

*v

ALUDĖS Į BIEDNUOMENĖS 
VIRTUVES.

BERIA NAK—Nekurtos Bėr
imo didžiosios aludės ir kaba
retinės restauracijos bus paim
tos valdžios ir paverstos i 
biednimmenėš maitinimo virtu
ves.

Nekurtos šokių salės dar pa
siliks, bet visi tie,- kurio jose 
šoks,.. turės užsimokėti po I. 
auksinę markę taksų už vieną 
vakarų. Surinktieji taksais pi
nigai bus panaudoti labdarybei. 
Tuo būdu tikimasi surinkti tiek 
pinigų; kad jų išteks išmaitini- 

: inui kasdiv 35,000 žmoni ų.

RAGINA PRIE TAIKOS.

KETURI VAIKAI SUDEGĖ.

• L(M)GO(1TEE, Ind. -.Kotu? 
ri farmerio AVni. Fuhrman vai* 

;.kųi sudegė,. gaisrMxawąikinųs 
: ; ’ .ių irgįtetai to
• dygė, '• * - '

3GŪ, vaikus,:-
dygė, fhandydamRfi. išgelbėti

ir litų; liga 1(> valandos antra
dienio 29 spalio žydams negali
ma buvo atidaryti krautuvės.

Antrailienį diena paaiškėjo 
gaudymo. rezultatai. 'Tarp kį-. 
tų suimta 7 moterys ir mergi
nos iš anapus linijos ir išvary
tos pėsčios į Suvalkus. Tik 
s tamstos butą išmintingo’ žmo
gaus, neš jaimpiiKadžius suim
tąsias moteris liepos jas varyti

r v l\as laivo to truksmo ir-baz- ^ «**<*« «« *-*•! *»*i-
nyčios išniekinimo kaltininkai 
viešojo’mm’monėje pradeda aiš
kėti. Buvęs tai vietos komen
dantas Stanislovas' Licbonie- 
wicz (galili’eti’s). Gyventojai
net nelietuviai, be skirtumo 
tautos, žydai ir vietos lenkai 
vienu žodžiu smerkia su pasi- 
biaĮirėjimu šitokį darbą, juo 
kad riji gintu jausmu 'įžeidimas 
ir . šventenvbių niekinimas: 
Punsko no pirmas^kartas lgin-. 
Įduoti kareiviai 1920-r-21 m. 
ve-Jioni kun. Strūnaiti net ’2'i. t

kari d yrą parvarę su švenčiau
si u mio ligonio).

(“Rytų Lietuva")

Gruodžio 20 d<Našhna, N. TL 
—- L. D. K. S. kuopai.

G ruoclžio 22’d. Lcwiston,Arc*.
• L, D. K. S. kuopai.
Gruodžio 23 d. Rumfordy Me.

— L. D. K. S. kuopai.

Moksleivis *Pr Daužvartlis kalbės;

Gruodžio 8 cl. Patcrsone.’

r*.

po pietų 12 kuopoje o 8 vai, vak.
10 kuopoje; Now York (lity tu.o- 
jaus po mišių. ■

BAŽNYČIOS IŠNIEKINIMAS

Š. 1ĮL spalio mėti, 28 dienų į- 
vvko nepą.prasta s nogi rd e t ii s 

: atsitikimas. Mat tų dėmi Puns- 
J<!L_b>JVoAš^taam)-iii->J-ml(->4vta 
laidai. Buvo graži saulėta die
na, ir į atlaidus iš apieliiikės 
susirinko keletas tūkstančių 
žmonių. Tik pTasidėjus pa
mokslui . užtraukė į Punską 
(langiau pasienio policijos. Po- 
■ «

Ibio ap.-tojo visus šventoriaus 
vartus ir uekmkančius pamoks
lo, daugiausia jaunus vyrus, 
p radė jo sui imnot i. .1 )a.r žmonės 
iš bažnyčios buvo neišėjo, o ties 
Miaslarunku" iš Visų pusių ap
supti buvo apie 100 suimtų vy
rų. Kaip tik žmones metėsi ei
ti Į><) pamokslo, ginkluoti karei
viu būriai sustojo prie vartų r 
žmonių neleido, reikalaudami 
k i ekv i (po j alsi , .SelmAmly -par > 
so kiekvieną ar tai vyrų" ar mo
terį areštavo ir varė 
areštt(lotųjų kuopą, 
liausiąs trukšmas.
kareiviai rękauna, 
^ėt^^ųĮatyLiis 
Kaikurie drįso lįsti pTo karei
vius gavo kumščių . krūtinėn. 
Žmones, ypatingai moterys iš? 
.sigandę bėgioja, aimanuoja; 
aikštėje ties stovinčiais .veži
mais pasidaro taipogi netvar
ka, kareiviai vyrų, motorų ir 
merginų bū rilis suimdiuėjo i-r 
\ aro- postonmko link. ■ ’ ' '

Prasidėjo mišparai, - nervin
gam įtempime tarp dūsavimų 
sukalbėta rąžančius ir atlikta 
procesija. Procesijos laiku be
nešant Švenčiausiąjį, ginkluo
tus kareivis, su kepure ir su 
šautuvu pasistojęs, ant medžių 
kyšo iš po šventoriaus mūro ta
rytum pasityčiodamas iš visos 
procesijos. Po mišparų vėl tas 
pats gaudymas, tas pats pašų 
reikalavimas, tas pats'žmonių 
varinėjimas, -kaip ir po pa
mokslo. . Suvaro didelę suimtų 
minią merginų, motorų, vyrų 
jaunų ir suaugusių., Kiekvie
ną netiirintį paso tempia į ben
drą kuopą ir jokia pasiteisini
mas negelbsti. Bet to dar-ne
užteko. Ginkluoti kareiviai'su 
šautuvais į p veržė į bilžnyčbj, į 
zokrąd i ją, suvaro besiniel- 
dŽĮančias ton moteris, apžiūrė
jo ir iškvotė klausyklas, net 
amboniją. Semi bažnyčios tar
naitė Rože Mažiukaitaiič šlavė 
Z()krlst iją. Ginkluotas poliei- 

• uinluis ton įsiveržęs rolkąluvo 
jos išeiti.. Jlji rodydama į są
šlavas storblėjo-nesiskubino tai 
daryli, tuomet ją’ isstfunū iš 
'Zokvistijos, ir knipųi pąmlenko 
pora kartų smarkiai kmnščia 

“ gav(> j pečius i Haip 1-iūvi) išva
ryta iš zakristijos. ■

ši laukinė jmsų ieškojimo or
gija tęsėsi ligi vėlybo vakaro,’ 
šaltišiai paliudiji) .ir ‘ daugeli

'r

į bendra 
Kilo dide- 
Gi rikiuoti 

vaiko, bė- 
. imtuvais.

. Sukonfiskuota 600 pūdų mė
sos. 7 <T. lapkričio vyr. komi
saro Įsakymu. sukonfiskuola įš 
Vilniaus mėsininkų'dOO pūdų 
mūsos už; tai, kad mūsįninkai 
Įiorb rangiai spardą vi ne jo jų.

• r

VISIŠKAS SAULĖS
UŽTEMIMAS.

Prinnotono universiteto as
tronomijos profesorius Henry 
Komis Russell paskelbė, kad 
visiškas saulės užtemimas i- 
vyks sąnsio 24 d. 1925. .Reiš
kia dar lieka iki to saulės už
temimo 13 mėnesiu. Tas ūžte- k
mimas .bus toks kad diena virs 
Į naktį. ’ Tesis ta tamsa'nuo 9 
iki 11 valandos.

Didžiausioje tamsoje bus šie 
miestai: ’ Baltalo, . Itliaea, 
Paughkeepsie ir Ne\v Davėm 
MilžiniškasNem Yorko mies
tas taipgi bus tamsoje.

DITBLIN. -—.Airijos prima
taskardinolas Logūe išleido at- 
sišauki'iųų. į Airijos valdžią ir 
politinius kalinius. Kardino-, 
bis kviečia pide laikos ir. sako, 
kad iki Kalėdų ta taika turčių, 
įvykti.; Airijos valdžios prašo 

i pakušt i savo polįi inius' prieši
ninkus iš kalėjimo, o kalinius 
prašo mesti bado-streiką. Te* 
čįųu. Yąlstų iš to ntsišmikimo 
dar nėši mato. Po dA’iejų. diiL 
nų po., litai.šaukimu paskelbimo- 
kalėjimo nuo. tada streiko to 
re Ttennik Natrį 
tavo 24 dittftas

KOMPANIJA PRIEŠ 
VALDŽIĄ.

v •

, CHARLESrrOWN, \V. Va.— 
VVliite ’Oak Co. laimėjo bylą, 
kuriui užvedė prieš vakįžią. To« 
ji valdžia buvo rekvizavus lai
vynui’ anglių. Kompanija |>a- 
reikalavo rinkos kaina. užmo
kėti. Teismas priteisė užmo
kėti kompanijai ;$399..(154.- By
la laimėta distriklo’ . teismo. 
Įlįst rikto advokatas ‘ perkėlė 
bylą augštesnm tųišmaię * ? -■

TELKTA f. Prie Ateitininkų 
kuopos gyvuoja ‘ ‘Tolkloristų" 
sekcija, kurios tikslas atkasti 
užmirštąją literatūrų būtent: 
dainas liaudies surinkti ir iš
leistąsias knygas. Lietuvoje iš-’ 
leistąsias knygas kuone visas 
surinko, bet A’merikoje jokiu 
būdu negalima, todėl brangiūs 
amerikieeiai-lietuviai kurie tik 
i u rite kokias senoviškas kny
gas, siųskite šiuo antrašu: Tel
šių, lietuvių gimnazija, Juozui 
Tarvydui ' ‘‘ FoIkioro’s” sekci
jos ^urmininkui, Litįmania.. O 
tuokart išstudijavę lengvai ga
lės sužinoti lietuvių kalbos lite
ratūros tobulėji™ ų ir neleis žū
ti liaudies literatūrai. Tai bran
gus Amerikos lietuvi nėpasi- 
•gailek kokios senos knygos. O- 
tuokart tau.bus dėkingi visi 
kalbat yriai lietuvių kalbos o 
iiionii nauda moksleivijai ir 
apšviotak

J. Valančius,

Kalėdos jau čia pat. Tai dova
nu davimo ir gavimo laikas, šie
met savo pačią,' vaiku.-^ gimines, 
draugus ir drauges apdovanok, 
grynai: LTETUVlšKUMLS dovano- 

miš, tik ką gautomis iš Lietuvos. 
Štai: jos:

Puikūs lietuvišku raštu mėgsti 
vyrams kaklaryšiai (neekties) — 
$1.50 iki $2.50.

Puikiai išsiuvinėti njįJteriški 
•raukiniai maišeHrrt (hand.biigs) — 
$5.00.

Gražūs šilko’megsli uždangalai 
teovers) $12.25 iki $28.00.

’ Gražios karbalkuotb.s servetes, 
staltieses ir šalikai itable covers 
& searfs) — $11.50 iki $25,00.

išsiuvinėtos 
ir šukoms

kSpalių pabnigoje š. in, &uv» 
V aisti jų paštas depozitų t u vč- 
>$132,9073(19. •’ - ' 7

-Iš 5,063^53.suuu JŪitaųo tų A-

V.

KLAVB1MAS, (tintoįaįi kad 
('hicągojo . sušitvere draugiją., 
kurtos tiltala Šelpti žmnaičhth 
literatūra.... Prašau jos susin- 
šyl 1 su'mnnim. Mano an^pšas: 
J urgis Valančius, nVlšhfimdu- 

vių gimnazija, Lithuania.

Pert raukiančiai 
makštys nosinėms 
(rases) — iki $2.00.

Gintaro karoliai įvairaus dydžio 
.— $3.00 iki $25.00.

Daug parinktų gintaro karolių 
su speeiale kurna — $2.35.-

Visos pažymėtos dovanos atvež
tos iŠ Lietuvos. Visos (išsprūs 
karolius) uiegstos bei išsiuvinėtas 
lirfnva-ičių .rankomis. , Dovana iš 
šio surašo Hekv.iėiuini liet indui 
Ims brangesnė ir nmlouesiję negu 
dovana Amerikoje dirbta. Pada
ryk saviškiui siurprizą sutoikdar 
mas dovaną iŠ LIETU V OŠ dmyia 
LIETUVIŠKOMIS raukoniis.

Skubinkite, kol jų dar turime, 
kviečiame atsilankyti iv pažiūrėti.

DOVANOS
L. Prekybos B-vė vietoj ka

lendorių /savo koštimiemms 
: šiemet dalys knygas. Visi vie
tiniai ir apielinkių mūsų koštu- 

■ meriai prašomi atajltalęytis

menkos kareivių D idžio jo -Koš nėūivė jusiu pasų i^ulbėjo. Va-
■ kark. sutemus prasidėjo kratos 
ir žmonių' ieštajunai imtuose.

ro totu tto& k-ėip^l. į Ve* 
taranų . Agotos .įrašy? 
datai dėt ligųslarba šužeiRimų.

; ■ V ’ _ . *

Seseripvif mmlfrt Suv. Vaistu 
Kn ir žydą i; ieškota dolerių jose ‘ yrą 50,009..

itenry Ford -pasako, kad di-. - . -\
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Vienodus Šerus: po $25.00, arba po $50.00. Niekas 
negali turėti nei daugiau, nei mažiau. Šerus gali su
mokėti u dalimis. ... -

švietimo Komitetas. .
’ ' ' ■ i

kvietimo Koinitcto uždaviniai yrą labai dideli..
Tą komitetą turi išrinkti visatinas narių susirinki-’ 
mas. Kooperacijos pasisekimas daugiausia prildati- 
'SO nuo narių susiprat imo ir ištikimybes savo krautu
vei. Ir vieną, ir kitą nariai gali ingyti tilc švietimo 
keliu eidami. ' 1

Švietimo komitetui geriausia bus pasiskirstyti į - 
atskirai komisijas sulig’ atskirų uždavinių. Ir taip: 

r ’ Narystes komĮsija turi rūpinties pritraukti nam 
jų narių, gi senuosius palaikyti ir auklėti.

Programų ir pastaksuriaimų komisija turi rū- 
piiitieš kooperacijos' vakarėliais, prakalbomis, kon
certais, išvažiavimais ir 11* Toji pati komisiją tu* 
ri rūpinties surenginitL kooperaeijoš kursų nariams 
ir krautuves darbininkams.

Į8 kooperacijos vakarėlius su rinkamais• progga- 
ftiais reikia kreipti daug domūs. Jie netik koopera
tyve šviesą skleidžia, liet taip-pat gaivina narių tar
pę didesnį draugiškumą, supažindina juos vienus su 
-kitaisirarčiam .suartiną. „KooperatotiLlLtLirLjaus-_. 
tįsi kaip vienos šeimynos nariab Tik.tuomet- galės 
Būti geresnis draugi jos paslsekiinas. .

^mųjų Komisija stengsis užinteresuoti Bzoope. 
racija ‘vaikus ir priaugantį jąuniiną. Jiem^reikėtų . 
Surengti tani tyčia pritaikintii-paskaitą, vakarėlių, 
daryti išvažiavimų ir tokiu, būdu iš mažens skiepyti

: jaumino, kooperacija negali turėti ateities.
Knygyno ir Literatūros Komisija išrašys speci- 

jalius užmalus ir lattošėms, (pav.4YTalką,5 ’e ‘Dar
bininką,*’ “Co-operation,” “Kome Coopefator” ir 
k.), taip-pat knygų iv brošiūrų. Toji komisija už
dės ir ves kooperatyvę skaityklą. Komisija ypatin
gai rūpinsis tuo, kad draugija palaikytų nuolatinius! 
ryšius su kooperacijos centrais—savo- valstijos, savo 
krašto ir viso pasaulio (Tarptautinio Koojieratorių 
Susivienijiino). , .

Kontrolės Komitetas.

Kontrolės Komitetą''turi linkti visinariai visa-. 
tiname subrinkime. To komiteto pareigos yra: ap
skaityti bent kas puse-metų (geriausia—kas trys mė
nesiai) draugijospnyėntorių, t. y. visą turtą, prekes, 
skolas ir 1.1.; padėti peržiūrėti knygas, patikrinti vi
sus čekius (slipsukus) ir bilas, patvirtinti kainų at
mainas, ir peiižiūrūti krautuvės vedėjo rekordus, (iš 
•kurių turi, būti visada aišku, kiek ir. kokių prekių 
užsakyta,, kiek prekių gauta, kiek prekių sugadin- '

* - - - - - - &

prekių ant rankų, ir kitus dalykus). Kontroles Ko
mitetas nieko neriui daryti spėliodamas, ir savo lai
ku visada turi pažymėti nuostolius ir nedateldiųs. 
Komitetas turi kas savaitė sudaryti visų informacijų 
sutrauką ir patiekti Tarybai apsvarstytu Įvedus tirt, 
karną sistemą krautuvės, rekordų ir apyskaitų, —7 
Wp tai nurodo Amerikos Kooperatyve Sąjunga —. 

. krautuvės vedėjas turi pašvęsti pusę valandos kas
dien išpildyti rekordus, gi Kontroles Komitetas tu
ri kas dvi javaiti pašvęsti po pora valandų patikri- 
nimui krautuvės vedėjo rekordų, Tokiu būdu prie 
tos sistemos įvyksta tai, kad daugelis draugijos na>_. * 
:rių gauna progos patirti ir išmokti, kaip vedamas 
.kooperacijos biznis, nes juk Tarybos ir Kontrolės 
Komisijos-narių didžiuma kas met mainosi. Tas da
lykas turi begalinės svarbos. Darbo žmonės moki
nasi ir pratinasi išpaleiigvai visus Biznius imti į sa
ro rankas.

(Bus daugiau)

Visų išlaidų bus inifp 10.w>š. ir l&nnoš. Jos imu 

siskirstj^‘šiaip: • ’ r
Algų nuo 5 nuok, iki 6 nuoš.,’ arba $400 M $480.
Nuoma už vietą nuo 2 nuoš. iki 3 mioš., arba 

$160ild$240. .
Kitokios išlaidos: šilima, šviesųį telefoiias, po- 

piera, nuošimčiai, taksai, apdranda, pataisymai, nu-, 
džiūyiinas-niitekėjnįas-nubirėjimas viso 3 nuos. 
iki 4 nuoš.. arba $240 iki $320.

Išviso $10 nuoš. iki 13 nuoš,, arba $800 iki $1,- 
040.

Jeigu krautuve apsiima pristatyti pirkėjams pre
kes į namus, tai išlaidos dar padidės nuo 2 nuoš, iki 
4-nuoš'., skaitant nuo apyvartos, / .

Kiekvienas krautuvės darbininkas vidutiniškai 
imant turi parduoti mažiausia už $55.00 per dieną, 
arba už $1,500 per niėnesįj $18,000 per metus; 1918- 

, tais metais mažose grošemėse vienam pardavėjui vi
dutiniškai atsiėjo $15,800 parduotų prekių. Tūloje 
krautuvėje buvo užrekorduota, kad vienam parda
vėjui atsiejo parduoti , už $43,000 per metus. Kor
poracijų' krautuvėse atsieina $30,000 vienam darbi
ninkui. Tai-gi draugija., dalanti biznio J8,000 per 
mėnesį, jokiu būdu negali turėti daugiau, kaip pen- 
lrisclai'bininkuslpageidaujaniamiažiairdarbininkų-)-- 
Mažiau darbininkų reikės, jeigu tvarkiai bus užsa
komos prekės, jeigu tos prekės tinkamai bus sutvar
kytos ir išstatytos, jeigu darbininkai bus gerai pri
tyrę,, jeigu vengs bereikalingi} pasiplepėjimų ir 1.1.

Kaip Sukelti Kapitalas? *

^steigėjai, dėdaųii sulig savo liuošos valios ir visų su
tarimo. Paskui naudinga yra Narystes Komisijos 
nariams pereiti per nanius^ aiškinant kooperacijos 
reikalą ir naudą ir įrašant narius. -Bet reikia čia 
nepamiršti, kad ne tik kapitalas yrą reikalingas, be; 
dar labiau reikalingas, užtikrinimas, kad įstojautieji 
nariai ims prekės tik iš savo' lo-ąiituvės. Čia yra vi- 
sų-pirma vartotojų susivienijimas, ne kapitalistų. 
Kas ineteda pinigui tik dėl gero pelno, ir nemano ben
drai vartoti — iš savo krautuvės pirkti — tasai dar 
nėSto-operatorius, bet širdyje kapitalistas. Varto
jai vienijasi tam,' kad-kapitalizmą mugalėtU - ™ 
jie gali’ atsiekti tik visi išvien bendrai pirkdami.

z Šerų Kaina.

Kooperatyvių krautuvių šėi’ų didumas esti 
vienodas : nuo $10.00 ir net iki $200.00. Neverta da
ryti mažesnių šerųjkaip po $10.00. Pusę užsirašo
mų pinigų ^Kvienas turi įmokėti įstodamas. Kitą 

pusę gali įmokėti daliniis. Taip-pat jiė gali, baigti 
mokėti savo serus iš gaunamų kas trys mėnesiai divi
dendų, priaugintų sau beperkant krautuvėje prėterj ta ar sunaikinta,' už kiek iš viso parduota, kiek yra* 
Paprastai tie dividendai ir nesti išmokami tiems, ku
rie dar nepilnai' įmokėjo savo šėru§ patol, pakol jų 
Šerai neprisipildys. Nesumokėjusieji pilnai savo Še
rų negauna nei nuošimčių už serus; kai-kur net ir 
balsavimuose nedalyvauja.

Kiek ReikiaKapitalo?

Šimtas narių, dėdalni. po $25.00, sudės $2,500.00. 
Tai mažiausia suma, -su kuria iš bėdos galima būtų 
biznį pradėti. Tęčiaubus daug geriau, jeigu drau
gija pradės su 200 narių,, iš kurių- kiekvienas paims 
Šerų už $50.00. ToMu būdu susidarys kapitalas $10,- 
000.00. Su tiek kapitalo galima uždėti jau gana-gerą 
krautuvę, kur būtų visų reikalingiausių prekių*irbe. 
to dar dalį galima būtų jau iš pat pradžių atskirti į 
atsargą. Tą atsargą reikės būtinai paskui didinti, 
paskiriant Į ją gryno pelno dalį.

Organizavimo išlaidoms,' literatūrai, susmuki
mams ir. 1.1., kiekvienas įstodamas turi įmokėti įsto
jimo mokesnį. Tasai mokesnis esti nelygus: nuo 50c 
iki $3.00. Didžiumą draugijų ima $1.00.

Tasai įstojimo mokesnis yra būtinai reikalingas, 
nes kitaip reikėtų imti iš serų kapitalo, dar nepradė
jus biznio, kas būtų labai nesveika.

Jeigu pakankamai kapitalo negalima pradžioje 
suorganizuoti, tai geriau reikia atidėti krautuvės ati
darymą, • negu atidaryti ją su visai niaižu kapitalu. 
Bus mažesnė bėda jeigu dėl stokos kapitalo visai ne
įsikurs krautuvė, negu .ji paskui dėl tos stokos kapi
talo- turėtų žūti. ' ; .

Paskatos Kapitalas
Daugiau kapitalo apyvartai susidaro iš. diyiden* 

dų tų narių, kurie tų dividendų: nerėikaliiujiiratriinv. 
ti, o taupo.juos prie savo. Šerų. Jie tups priiiugiiitus 
diyidomlus skolina draugijai, kuriAiŽ’juos moša le
gali nuošimtį* K»i-ktiriosidraugij5s4š to 
driąsavo'bankm. ' i. - ./.į
jy;. Draugija gali skolintiės riš narių- savo-npyyar* 
taiJt didesnėmis stirnomis, mdl&ftanmmžtas A .
las legali, nuošimtį. /Bet tai daryti nelabai patarti'- 
na.: D raugi jai da ug geriau verslios Šėrų'kupitiŪii in 
narių'dividendais, krautuvėje .taupomais/

; Kiek Šerų. Gali 'pirkti - Vienas Žmogus? .- 
-: Didesnės draugijos dažniausjat nustato ribą $lvį 

fe(10:0(k (Paskolos' gąlęlų hūtihuamds iv didriįUČs),
■Metuvįni ribųamstato papvartiiVtūtp?$20^()buit

•‘V

Pagal Amerikos Kooperatyvas Lygos leidinio 
j prirengė UOSIS.

Kiek Gali Būti šėrų.Kaiptalo?

čia ribos negalima nustatyti.
Kuo daugiau narių ir kapitalo — tuo! geriau.’ - 

• fiėrų kaina visada esti vienoda ir ta pati. Ji ne
guli niekuomet kilti. Negalima prileisti spekuleci- 
jos kooperacijos serais.

Pinigų Atsiėmimas. /

Kooperacija — tai liuesas žmonių susidraugavi
mas. Taigi ir savo serus, abelnai imant, Atsiimti ga- 

$5.fi0 ljinš. -Tečiatt čia reikalinga, gera tvarka. -Kartais 
'$5.50 blogos valios žmones, arba priešininkai-konkurentui 
===== paleidžia kalbu, kad krautuvė bankrutija ir tuo dau

gelį nesusipratusių narių paragina reikalauti atgal 
savo pinigų. Jeigu tų reikalavimų būtų ant syk daug 
—krautuvė galėti} labai nulcentėti. Dėlto paprastai 
nustatoma tokia tvarka Šeru atsiėmime:

yt)~Vžikiyba_šėrorismokėjhno“Imką—gatt“nutęsti' 
nuo 6 mėn. — iki 1 melų — nuo laiko pranešimo ga- 
vimo. ■ ■ ■ . -

2) V aldyba leidžia Šerą pervesti kitam asmeniui 
— su Valdyba pirma susižinojus. Kartais Vaidyba 
atperka iš nario' šėrą iš draugijos'gryno pelno.

3) Kai-kur (pav. Anglijoj) Įveda dvejopus Še- 
ruskvi'®ii"e§H
galima kitam pervesti, gi kiti esti atsiimaųiieji. Už 
tuos pinigus galima atsiimti iš draugijos. '

Nuošimčiai Už serus.

Iš pat pradžių, draugiją steigiant, reikia nutar
ti, kiek nuošimčių bus mokama už serų kapitalą 

savininkams. Nors ir geriausiai biznis sektū- 
..si, tų nutartų nuošimčių nereikia kelti. Nuošimčiai 

■ už serus negali būti didesni, -kokie tuo laiku ir toje 
vietoje skaitomi legaliais (Pav. 5 nuoš.). Kai ku
rios draugijos nemoka nuošimčių už kapitalą, ma- 

.tai au»s^&T labiair aus :žS5p
menkyn, bet ir diduma organizacijų pradeda tirpti; ir laikra- Lgrws bemoka ‘ '

. Narių Skaičius į- Neapribotas.

Kooperacijai visada rūpi didinti savo narių 
skaičių. Jos durys• kiekvienam-atidaros. Jos ne-

i BENDRAS ŪPAS.
j Tankiai važinėjant po lietuvių kolnijas tenka mums arti-

J niai susidurti su tuo bendru visai mūsų visuomenei ūpu, kurs
j dabar migdo patriotinius išeivijos- jausmus, tarpina jų organi

zacijas, atima energiją ir norintiems , dar veikti, bruzdėti.
. Apatija ir apsileidimo ūpas apima mūsų liaudį, šito apsi-

«

■”/

į
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inteligeutinin patogų teturėdama, musų išeivija pasirodė neiš
tverminga: gana uoliai ji pasidarbavo keletu metelių ir . . . 
pavargo. Įkirėjo liaudžiai prakalbos, aukų rinkimas ir viso
kie seimai. Įklius dalykai nekelia žmonėse nei Įdomumo, nei 
entuziazmo. Kai prieš 2-3 metus i prakalbas susirinkdavo po 
300-400 klausytojų, tai šiandien jų ateina, paprastai 30-60, re
čiau 100’ ar 150. Ir tie ateina prislėgtu ūpu, susimąstę apie | tu geru 
bankrutyjančių. bendrovių akcijas ar net apie Lietuvos pražū
tį. Iš šitokios publikos negali laukti aukų, pasišventimo ar vi-1 
suomehinio darbo.

Jei prakalbų klausytojai susimažino beveik dešimtį kartų,
tį

)

y

ščius mažaį-kas teskaito.. Pirmoje eilėje nukenčia idealinės or- j 
ganizaeijoš, kaip vyčiai, L. D. K. Sąjunga ir kitų srovių pa
našios organizacijos. Skursta ir visokios pašalpinės draugi
jos, kurių jau negali pripildyti labai reti ateiviai. Geriau se-

’ kasi tik praktinėms centralinėms organizacijoms,, kaip L. Ri-K. Į turi iiąnašumo i trustus ir monopolius, • kurie *pel- 
Susivienijimas ir Moterų Sąjunga. Bet jeigu ištautėjimoir ap-įną taiko pagriebti į rankas nedidelės! saująlės žmo- 

Kooperacija visus vienija, visiems tarnauja 
■ -j i r visiems padeda patiems aprūpinti savo reikalus. 

.Taigi kooperacijai kuo daugiau narių — tuo ge
riau. Tuo didesnis bus biznis, didesne apyvarta, 

■s nariais gali būti visi žmonės be skirtumo tikė
jimo, rasės, lyties, ar.luomo. . •

Balsas.

Visų balsas kooperacijoje yra lygus, nežiūrint 
kiek kas turės įnešęs pinigų. Kooperacija’ žmo
gaus vertę stato visada augščiąu už pinigo vertoj 
ji nepripažįsta privilegijų, ji tiki į demokratiją, į 
pagrindinę visų žmonių lygybę ir visų lygias tei
ses, ■ ■ • . .

• v«

sileidimo srovė nebus-nors dalinai sulaikyta, tai ir šitoms prak- 
tingų tikslų organizacijoms užeis sunkesnės dienelės.

ri L. D. K. . Š. NESISEKĄ.

Dėl tų pačių priežasčių nesiseka ir mūsų organizacijai ko
operacijos darbas. Jei darbininkui prisiminsi apie L. D. K.] j0 
S. šėrus, tai jis prisimins bemirštančias ar jau mirusias bend-

■ rovės. Labai nedaug tenka sutikti žmonių, kooperacijos prin
cipus, išmanančius, o dar sunkiau rasti tokių, kurie jos prakti
koje nusimano. • ■

Mūsų organizacija, turi virš 1100 narių. Tarp jų yra ir 
Šviesesnių žmonių. Jei kiekvienas narys būtų panorėjęs ko- 
operaciją remti ne žodžiu, bet darbu, tai būtų nusipirkęs nors 
vieną L. D. K. S. šėrą už $5. Būtų susidarę apie $6,000, kurių 
būt užtekę bėgamiems reikalams sutvarkyti, bent $4,000 boni- 
ninkams apmokėti, • Nereiktų gal kalbėti ir apie namų parda
vimą, šitais mūsų kooperacijos reikalais išspauzdinta “Darbi-

. ninke-” ilgą virtine rimtų straipsnių, pasakyta apie 80 karštų Įpa reikalaut i kooperatyvų draugijų įstatymų kopi- 

 

, prakalbų. Ir kokie-gi rezultatai? Vos dešimta narių dalis nu-] jos. .Jeigu valstija neturi tani tikrų įstatymų apie 

 

sipirko po Šerą ar- kelis. . Kiti-gi vis tebelaukia. Sako, rytoj I kooperatyves draugijas, tuomet reikią pareikalauti 
pažiūrėsim. Taip, rytoj pažiūrėsit, užporyt pasirąžysit, o pas-1 korporacijų įstatymų. Ar šiokiame ar tokiame ątve- 

 

kiau gal į minkštą lovelę ir . užmigsit. Žinoma, prisiminsite | juje draugijoms patartina įsikorporuoti pagal savo 

 

praeities klaidas, nepasisekimus, bet ne tam.kad.šiandien jas valstijos įstatymus,, nors jie ir būtų dar blogi. Įkor-; 
pataisius, o tik dėl to, kad nereiktų dabar penimes duoti. IrĮporavimąs apsaugoja narius nuo perdidelės atsako^ 

 

taip piatome, kaip bendras nerangumas saldžiai migdotir mū- mylės. Kur įstatymai reikalauja, kad už ldekvie- 
sų organizacijos narius; Jei SUJUNGTOMIS RAIEGOMIS ši- j ną šėrą turi prigulėti v ienas balsas — ten galima.nu- 

 

tam visuomeniniam.letargui DARBAIS/.nepasipriešinsimi tai I tarti; kad visi nariai turėtų tik po vieną šėrą. Ta- 
nieko gero nebus. Apsileidimo srove nųnėS ir šviesesnę liaudies, da tas Šeras turi būti nustatytas pakankamo didumo, 
dalį į munšames jūras, kur mūsų žmones ir šimtinių' nesigaili kad iŠ Šerų, galėtų susidaryti tinkamas kapitalas, 
praleisti,, kad sau nelaimę nusipirkus. . ‘ | ’• Kur įstatymai reikalauja, .kad pelnas būtų da-

REIKIA NEPASIDUOTI; . - Imamas ne pagal pirkimo, bet už šertis — ten Imki*
Kad apsileidimo bei .nuovargio srovė užgautų tik viėn mū- imi — kol valstijos įstatymai įebus pataisyti gali- 

s.ų organizaciją, tai būtų tik pusė bėdos. Bet ši pražūtinga sto- Į mU būtų įvesti pardavinėjimą be potnių iiridedant tik 

 

ve neša visą mūsų iseivijąt Tad visiems tenka bendrai pagal- reikalingą nuošimtį padengti išlaidoms ir dar šiek-* 
' votį apie būsimą jį apsiginimodarbą, Visupirma turėtų subruš- Į tiek r ezer vos fondui. z

: ti mūsų inteligentija, kąri šiandien menkiau organizuota negu] Ikistaraisiais laikais valstijos sukrlifo įvesti ge_-
‘ pati liaudis. Lengviau būtų prieš išnykimą aisilaikyti, - jeigu resni us, kooperacijai palankesnius .įstatymus;. Yrą 
Į bent žymi didumA mūsų inteligentų būtų.prie bendro darbo: tani, [vilties, kad artimoje ateityje' visų valstijų įstatymai 
; priau prisirišusi.. Liaudis mato neorganizuotus ir visai nedis^ ? ' ' t 1
s, ciplinuotus inteligentus ir seka jų pėdoiūįs, Mūsų Federaci
jai labiausia gal tiktų jungti inteligeptines paiegas, bet kaiku-

mų.
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Įkorporavimas.

J5 savo valstijos sekretoriaus '-draugijos turi

•<

k

labiausia skaitoma knyga.
Kuri įmyga yra labiausia žmonijoj prasiplatinusi, ku- 

pi labiausia žinomų skaitoma.’ Gal retas iežiuo. Toji 
Įmyga yra tai šventraštis'. Bilijonui šventraščio- kopijų 
yra pasklėistavpo pasaulį Su ’šiaip knyga yra taip, kad 
jei j vgorokai pi'ąplintax tai jai rinką užsidaro. (Ji švent
raščiui .rinka tarp apšviestų tautų visada atdara. . -

Kai buvo'išrasta spauda, tai pirmutinis veikalas at
spaustas buvo šventraštis. Tas buvo atlikta 1454 m. 
Mainzo .mieste-, Vokietijoj- - Per sekančius 50 mrtų išėjo 
iš spaudos T24 šventraščiu laidos. ' •

'šventraštis >va išverstas i 770 kalbą •
Praėjusiais 1923 metais lietuvių kalboje pasirodė Ida- 

aiškąs; populeriškas Naujojo ■Tcstanięntd vyskupo Škrire* 
ko veytitūaSiJ Kad jis pasklistų-tarp lietuvių taip,' kaip . 
yrąfpągklidęš tarpi kitų dviliriiųtų tautų. /

L ..
i

i . įie nuo jos- šalinasi.. Kunigų Vienybe bandė sujųhgti bentan 
darban visą dvasiškųą, Ir-gi nepasisekė. Išrodo, kad.' 

^sąmoningai pasiduodam diaorganteaėijos dvasiai, kuri veda muš
> . tikriaušipn pražūtim . -• • .. ■ '
.j j Reikia mūsų inteligentijai tampriau susijungti. < Įteikia 

Į Jįai kolektyvuus autorita, ^km minioms'rodytu kelią. ■ Šujung^ 
•; tos mūsų paiegoš neįkąstų ii* da&ąrtiįiė sustingimo dvasia., Dvą» 
. ribines-kooperacijos darbas turėtų būti-vykdomas sujungtomis 

zviaų pafegonds, . Sujungta šviesūomenės valia ir vėl iškeltų 
• ’ Aukštyn skąklrius tautos žiburiūs ir visiems’ šviestu iaimingęsnį 

_ri < . ,v . / Vį :/

t '
*»
S

I. _..l

Ims koopėwijmpalankūs. ;
Jkorporadjos reikalu ųmląrmmu . steigoj^bb 

kreipi ks į palikimų advokabp v -. ■ • ' '
; . TTaip>pat uiuidmgą bus galtil p^yždingos kom 
siitučijos kopiją — anglą kalboje;is’ uCudperative 
.IjvngUe o! Amerirą 167 AV'» 12JĮt Str.vNow Nork 
t ‘ity: ’ 'lietuvių kulhoje--iš L. D. K: K 366 AV. Brmid-. 

rivivy< W Bostoin Masš. ' .. ■ ..v, ' '■
• • .kaip gi upskailyti bįknio veifimo’iškaščiai? Tie 

' iškąšeiįir ošti įvairūs: jie priklauso-^iO; vietos ir mio 
i hfrtuo lĮųtumd J uo Wj,įąū briūit? uįtga, juo t^iiiclos 
tiiri dit mažyn, (Imant inęporrij^ •

1 " 'Imkime vėl tautihivąsu
vartos/\ y.-. -J iuą/kad’gerimisįa‘^st^ntist
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DIDŽŪVIŲ ŽVEJOJIMAS.
■ Vrioš žibalu atindinių cUdžurių žvejojimai buvo svar

biTėčįatt doii'prammie Įr ikšiol dar neišnyko. ■ 
..Sriiiaų dąVžmmjžyęjdti .plaukdavo žvejai valtyse ir pa*

. ją keijmtokusi . Tai burė pavu- 
‘jingas'iižšiyihįmtm. Dabar didžuVP mtšąttjinmi.‘ Seniau 

didžųvčs dalisumeidavo niekais. til< .varvąlis buvo 
jmnuuįpJ&nuūk Dabar niekas Uenusieikvida. Dabar kritu 
lyš fikįvkghnaš tenueina niekais. o kndąngi didšuv/im-; 

tai jos niekas -nenųtiiia niekins/ ' Iš-geroS du 
įdžUMex*imdavoxna apk* Al statinių yarridri.’ IMeš namti 
ųi kavą H. Vv ^lidžitvus kaule sv, buvo uuo įų-ikĮ Ūūe. <1 
dabai: kaįna^y^^ liidžiausin. šiais riu .
.foisaii<l£tyiid)ųxv»:iM4ranta'*A^xtTalĘos pakrantėj; jisVČi’v ■

-'•p '''.'- \ M *’■' '■ -•’* ■’
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Vargu bau rastum tinkamesnį daiktą 
du Dovanoips kaip užprenumeravimas 

metams ”DARBININKO”.
„ V . • • ■ *•- • - '■

Šitoji Dovana yra naudingą ir tris sy
kius savaitėje primins tavo draugui apie 
tave. ■

' Todėl- rinkdamas Draugams bei Drau
gėms■ KALEDfflĘ DOVANĄ turėk omenėje . 
”.DARB1N1.NKO”' užprenumeravimą. '

g

o
r*

Žmogus tampa žmogumi ne tuo, ką jis 
valgo ir kuo rėdos, bet tuo, ką skaito; tas 
kąy ką jis valgo, greit pamirštama, o tas, 
ką jis skaito, nustato jo mintis, jo mintys 
kontroliuoja jo veikimus, gi vi cimai pa-

-* .* - Arį-v • -W' - ——. .__ W**V<A '

rodo kuo žmogus yra ir kuo Utis.' DON- 
KIšOTO skėitf toj ai .turbut ' atsimena, kad 
Sancb Panza vieną sykį pasakė:

i

v

v

h

«

KIEKVIENAS ŽMOGUS tfRĄ SAVO DAKBŲ KŪDIKIS’

Išmintingai. rink KALĖDINĘ DOVANI ■■..užprenume
ruok savo draugams '.'DARBININKĄ’5, .jei jis yra 
„DARBININKO” skaitytojas, tai pirk jam gerą Knygą.
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CAMBRIDGE, MASS.

.f ^Geriau vėliau negu niekad,
■ /.t ■

•Pastaruoju laikų visai nmžai 
l'Mnių tęsiniai o ‘ ‘ Darbininke ” iš 
£ musų L. D. K. S. kuopos veiki

mo tai’st kad visai nieko ne
iktų, bet visai priešingai y- 

’ ra. Mat musų- kuopa daugiau 
; Veikia b .mažiau gi riasi o vis-gi 

reikėtų šį bei tą parašyti, tik 
nežinia kur mūsų kore»poml(»n* 
tai pasidėjo kad visai nieko ne- 

'kerašo. Vienas, kiek laiko tam 
atgink niVo pradėjęs ganadaug 

rašTTieti a|e kai ant nelaimes 
uplanką garuys ir sulig tam sy* 

’ kiiv austojo • dirbęs. Tad aš

reikalus, pakėlė klausimų kas- 
link pirkinio šėnj. Lt D. iv. S. 
Nors nartų nedaug tebuvo atsi
lankę Į susirinkimų, bet sūrus 
pirko sekantys: ’

V. .Jakas pervedė Į šorus L. 
1). S, namo bonų vertės $MKEOQ.

Ū. M, Šinihalaitė pervedė L.
Ih S, namo bonų Į sūrite už $25, 

J. Dobilas padovanojo L. I).
S, namo bonų už $25.0(1.

J. Vičiiinas už $25.00. ’
J. K ai iiiatis kas už $ i 0 J K t
V- (.redrtiiias pasižadėjo pirk

ti. už $10.0(1. •
Viso1 sudurti $105.00.
Kuopa pirmiau buvo jiirkusi 

Šerų užl $25.00. Laike centro
. stengsiuos šį bei tą parašyti iš pirmininko Dr. K. Pakšto pra-

L. T); K. S. kuopos veikimo, kalbų 21 d. spalio A. Vineiūmis

‘rengusi mūsų, kuopa šokius, b011*.1-Vertęs $laO..()OT 
vkūr žmonių buvo atsilankę ga- ■

y

" A. Vai-
siauskus L. I). S. namo. bonų

na. pusėtinas būrelis, kur gulė- vertės $1 ()(J..()() hyphūgais $5d)(k 
jo linksmai ' laiką praleisti; V. Sirka LDS. namo hmm $25.; 
Bors būvo ir tokių, kurie agnta- 1 Smilgls pinigais paeim* šorų

• . ’ * I...V** » e *i * v *■ 1 *

V« fcirka LDS. namo bonų $25.;

už $25.0(4 •_ TaLgi iki šiam lai?

D A B B T K T K A S. .
Grabnyčių tą nėdt'Tdiėiij. Visi 
blflivininkiii turės atlikt išpažinti 
ir visi maži vaikeliai kurie prašys 
tėvelių kad pataptų blaivininkais, 
sykiu turės dalyvauti.

LDKS. 2-roš kuopos tapo išrink- 
:ta valdyba sekautivniš 1924. įne* 
tams: pirui. M, ,JL Kamandulis, 
fin. rast, .Julius Baronas, 5-tl me
tai pro tuko Iii rast. Kazimieras Pi~ 
liaukas, vicv-ptvni. J. Daugel avi- 

- Trasy iždininkas M. Abračiiiskas 
kasos globėjai P, Kaimelis ir J. 
Daugel a virius, 2-ra kuopa pradės 
daugiau veikt ateinanti metą.

Kasdiiik katalikų verkimo, tai 
priklauso nuo paties ga.spadoriaus, 
Kataliką gaspadoriusJgerb. klek 
ktun Jonas Švagždys neaušto jau
čiai veikia kas-l ink parapijos rei
kalą. Taipųiat ir dėl katalikiškos 
spaudos, 2-rą gruodžio pasakė pa
mokslą. už katalikišką spaudą, 
kad net vienas tikras katalikas ne
privalėtą Iiūt be katalikiško Įnik- 

dašeitr; Ktti-is iki šiol buvo.šiaudi
nis. skaitė będicvišk us la il< ra Šėlus, 
po to pa mokslo-.pa taps tikru kata
liku ir pradės skaityt katalikišką 

jla ik rast i. A1 a h m u ! nis i r per st u- 
.bas vaikščiot po tokiam pamokini
mui. kuri • rnontelliečiai užgirdo, 
llaloiin-liūty, kad ii- kitur būtų to
kio pamokslininkai, tada būtu ša-

■OUB

vuik 50(1 paritpijonų ir laukiama - 
lietuvio kunigo. • Visi pavapi jotini 
yru susirišę j tvirtą vienybę ir nors 
kalkime ir nori mūsą sutikimą mi* 
ardyti, bet nesiseka jiems.

Kaikurie liet, laikraščiai -skelbė,• 
būk naujos parapijos parapijonai 
eina priešai .norą gerb. kun. K. 
Kauhikio, bet tas yra melagystė, 
nes knn. Kaulą kis,Knzim, pirty 
klebonaą naujai parap, ir kelią 
pravedė ir visame, duoda patan- 
mtiš, liž ką parapijotiat esame jam- 
labai dėkingi:,

IŠVAŽIAVO LIETUVON.

Pereitų subafų išvažiavo hie- 
tuvomSo. Bostone buvęs ir vi
siems žinomus Steponas Vavic- 
-kas,-- — •

—....*.... ......................—----------U—

b. P. LANDERS CO.Į
§■* t-3
$ Plumbing; Heating and Gas £ 
$ Fitting r
$ Vlsf užsakymui išpildomi graliui p® 
© įirhMmmm įminu. fp
T " y
S >/M Nfjv cĄ g
te 'iffi-tfntf J/fnim' Kili, ririi'rfieNtrr y 
ffiTrl. Ihir. 3364. Res, Grimlie 2MLM g 
$ ik

Korespondentas . ■,

CAMBRIDGE,MASS.

Rekolekcijos ir 40 valandų 
atlaidai.

grtiodžiof 2-iki 0 X. P. .P, 
Marijos bažir, buvo rekolekcijos' 
Rekolekcijas' vedu gurb, Tėvas AL 
iunsas. Žmonių lankėsi pusėtj-. 
nai, Daugelis pasinaudojo iš tų 
brangių Dievo, malonių.

Savaitei baigiantis prasidėjo 40

vo, taip, gražiai per ketiudešinitr 
altoriai išrėdyti kaip šienieb“ Ma
lonu buvo visiems, ineLstis.
■ Svečių 'kunigų su dvasine pagel- 

;ba pribuvo: Sm Bostono klebonas 
gerb. kun. K. Urbonavičius, Almu 
tolio kleb. kun. J, švagždys, Nor-

DR. A. J. GORMAN
(GŪMAUSKAS)

D A N T I S TAS

Tek Brockton’51l2-W.
(KiinipĮiS Bronei Stroet >’

705 Main St., Montello, Mnss.
■.

Fotografas Jurgis Stukas nu
pirko namų akt 455 Bronįl\va\ 
Įnirtame žada Įtaisyti moder
niškiausią studiją, kad būtų 
galima traukti paveikslui netik 
dteiiopiis, bet ir naktimis. ■

k

TĖMYKITE VISI.
f

L, 1), S, Los kuopos metinis 
susii'inkimas bus . gruodžio 23 
d* L- m. tiiojaiis po pamaldų po’-: 
bažnytinėj svetainėj ąid 5-tos 
gatves. Visi nariai minėtos 
kuopos, malonėkit’ skaitlingai 
susirinkt} nes t u ri m .< luug s va r- 
bių reikalų aptarti. Tėipogi 
bus renkama- nauja valdyba 
1924 nietanis. /

■tik darbšti ir tinkama valdyba 
pakelia kuopą. Taigi ir sekam
iems luotams .Imame

PARSIDUODA
Parsiduoda puikus bažnytiniai 

vargonai, su triubomis septynių 
balsų, viena eile 11 pėdų aųg-šrio, 
septynios pėdos, elektros dumples. 
-Parsiduoda labai pigiai. Kas no
rite Kalėdoms vargonus tureli, tai 
atsišaukite šmo antrašu: M. KTTT- 
ICrS, 2(14 JelKrsmi Stą,. Nmvai'k. 
N. J. . ’ (8)

UORfTttlSTFAL—3 ŠDm.vnų mimas. 
14 kambarių: Ir 2 karų garadžltis Ir yra 
vielos dar <lel 4 karų. Parai)Idauslo] 
v4el-«-);h-PirS'e1:t(*stefiTy'b-tiet-crl-r-Grf^r-Prrtrtt7 
I’rakū ąs.5(io, įnešti $3,(100, Kreipkitės 
pas r A. P* UAVULIS. 36,6 IlrnaflvVay, 
romu t, So, Boston. Td. 2027. (U)

T*

Atsiniinkit, knd 1>sl.Paioškan, Vinco Grakausk< pirniti 
gyveno Mentaliu. Mass, Turiu Irthal 
svarini reikalą dėt Žemės Lietuvoje. 
Puls ar Ji žinantieji. terašo šuto ntlre*

vo kad neitų ant .šoki ų, bet vis-
a-imls išrinkti.

ir kuopai liko apie .40 dolerių 
g'ryiio pelno ir 21 d; spalio bu
vo s&ęngusi centro pirminin-

• knt I)i‘. K. Pakštui prakalbas.
Nors žmonių nedaug tebuvo at
silankę, bet vįs-gi ‘1 Darbinin- 
ko”. gerinimo fondan aukų' siu

• rinko virš $1:5’00 ii- L. I). K. S.
.Šerų papirko už $305.00. Tai ■ 

> pogi lapkričio 11 d. š. m. buvo
• surengusi teatrą,“Ubagų Aka-surengusi Teariu, i nagų aku- 
Į Tįemija,’‘ kurr‘-atlošė L." n?'K'." 
. .S. 3-eios, kuopos artistai iš Xor-4 

.yvood,'Mass. Ant tdatro žmo- 
’ nių buvo prisirinkę pusėtinai ir 
- kuopai liko keli doleriai pelno. 
• Mat da-i'hinmka'i visuomet su- 

rengia ką-nors naujo lodei ir 
^žmonės myli -eiti- ant darbiniu-1 

kų parengtų .vakarų, tik viefto 
f (įalyko negaliu nutylėti iivĮiara- 

kad atėję ant perstatymo. 
I nekuria neužsilaiko mandagiai,

ypač laike’.lošimo,ne tik kad 
maži vaikai kelia triukšmą, bet 
sykiu ir suaugusieji, kuiie jau 

* gali būti tėvais ir tai sviriu su 
' vaikais daro' betvarkę, dulko 

daijįgumas yra tiiomi neužga-
• nėdi'nti, nes syki atėję, dau- 
dgiau-nebenori beeiti kad’geres
nio ką surengia. ne^sakb. ko 
ten eiti ar triukšmo žiūrėti. Tai 
tas yra labai blogas paprotys ir 

. to vakaro vedėjas per kelis sy- 
kilis pastebėjo kad nekiltų be- 

£ tvarkūs, bet nekurie į tai visai 
.atidos neatkreipia iv tą tikrai 

|Lmaeiau kad nekurios moterys 
-pasisodinusios vaikučius greta 

. savt‘s ir nieko nesako kad lai
ke lošimo vaikai. kelia lietvat- 

• k^. kas daro nemalonų įspūdį 
4 .į.atšilankiusius Reiktų .mest i 
-, tą nelemtą paprotį ir nžsilaiky- 

’ ,ti deotykiausia. ypač viešuos^ 
: susirinkimuose. . .
/ . (Gruodžio 11 d. L. 1). K. S. kp.
- kukū savo mėnesinį susirinki

mą, 7 Apsvaračius Bėgančius

►
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m s<a Bmtoni m!

J. MAG DONELL, M. D. i
Orteio Valakuos: i

Bitai* licl 9 vaL Po piety nia-1—S- < 
VakaralM nuo fl jkl S, fi'

5M Broadvay, Bo. Boite. j

I

i
Tel. So. Boston 3211 
LIBTUVYS DANTISTAS

DR, M. V. CASfiER
(KASPARAVIČIUS)'

Laikinai perkeis ofisą po ■ i r_ 
425 BcoiwA¥, So. Bo8TOW# Bais». g 

Ofiso Valandot: X
Nuo 10 Iki 12 ;S0 ryte ir nat> I W ®

Iki 6 ir nuo 6:30 iki 0 v. vafa . g 
Ofiaaui uždaryta* subato« vakarais K 

Ir nedSllomle. . ®

■ ! -i .......   ■.Į^-
®BEMB5KSW

e—♦_

ir nariai yra išųiirkę šerų.-su pa
sižadėjimais liž $50()J)B.. rPai 
du tik pradžia, nes šiaiti<‘ snsi- 
rinkiine išrinko komisijų iš Y. 
Hii'kos .ir J. Smilgių ka<l. po 
švenčių pereitų per visus na
rius ir užrašinėtų D. D’., 1\. S. 
Šerus, Tegul būna Cambridge 
kuopa pavyzdžiu visoms L. į). 
K. S. kuopoms. Taip-gi ani Šio 
susirinkimo prisirašė- viena 
jSuja^afiTT;'.(>. y\TlūYailč.’ ■ •” 

Narys.

jokiu
Žino-

Į IR IŠ LIETUVOS
Ant Suv. Valst. Valdžios Laivų

Naudokis keliavimo.
• smagumais Ir patogu.

.. . mals aiit btle vieno iš ■ 
' didelių ir greitų: Su

vienytų Vuisiljų. Val
džios hitvii. Kegti Į he. 
rWkl isiiĮnukiinttl, db 
• lelj kn irtinirinl, n tški-

' i’l kumbarbit Majy-
nyms ir- vi".lĮixĮoms pi>ram< 
įvairus vuighil. Tumų nmmhjgiK pu- 
fąrmi vinį iis Pnslvnlkšeiojlmiil1 d»v 
irtai, suelnlliil 7 - ’ruk,\muVbiimb:n,hd 

, Ir visokios riišles pirtogutiųil.
'• ‘ litlflmikillKi IUrlDMį

. l’rra,, Himling- Grimei. 22, Siuk 26 
AmerJcn—(UuukIžIo 2U. Vtisjiylo 7 
Geo, vVnshtngta.n—Smra 1& Ruv, 4 
Ibrtii Ko»weralf--Si(ttsift 10. Virs, 23 

‘lMtai’ormiieijųji'Įišjkmu. , .
wrw STATĖS LINES. -

76 Stote St,, - .- Boston,. Mass. 
ligrattii visbosė mlratuošė -

- • Vuiiiuntkji opevirtoTbir rtoi ' •
ų» STATĖS : Į4HIPPTNG BOA-Jin

* - '
' ’ r- * <

F-

J MONTELLO, MASS.

Durimi suvisai’ užsidara. 
būdu negulima darbo gąut.
nūs jau nedirba po d ir daugiau 
savaičių ir dar nežinia, kada pin
kles dirbt. Daugelis apl'mbi Jlnii- 
tellą,

bėrai parapijos-. baigėsi !> d.’
gruodžio’. Pelito’ paliks virš $1,- 
(l()0. Nors bedarbė,’ bei kalu likai 
atjaučia .parapijos, reikalus.

L D. K. S. susirinkimas laivo -I 
d .gruodžio.' šis susirinkimas bu
vo gyviausias iš visu praeitą susi
rinkimą. Visi L. 1\ K. S, nariai’ 
pasitiiukėjo iki Naują- .Urną. .Ne
liki) nei vie’na-š nary;- skolingas 
centrui.’ Viso pasiimt £ eontran 
$70.4(1’. . Katras narys iieįęribiivo, 
tai Jeskėltaviems apsiėmė iškolei<- 
tuoti, Kas-litik “Darbininko” 
itam.o, lai T. Kubilius ir Antanas 
Norkus išdavė raportą.’ Sakė, kad 
namas vertėtų parduot. <*ji galima 
uždirbt. Visi nariai sutiko, kad 
namas su pelnu būlą parduotas. 
Taipo-gi raportas kas-liuk kun.' 
Kemešio pasiuntinio dovanos.■ Ha- 
portą išadvė J. Daugol.-i\-iči;i, kad 
gruodžio 12 d.' dovana bus pasius
ta. Raportas priimtas su padeka- 
von’e.

bDKS. 2-ra kuopa . išrinko na
rius platinti katalikišką spaudą: 
Juozapą Tutmmi. Juozapą Dangė-, 
lavieią, Pranciškų Jauriuiią, Ka
zimierą Piliaeką ir dar du, J<urio 
visuomet Įilatiua katalikišką sjuui- 

I dą, t ai y ra M i’k< > las K a m a n d 111 i s i r 
Jonas Joskidevikiu. .

šiė veikėjai ’ apsiėmė nepalikt 
imi vienus., stubvs- o ypač neužra
šę ”Darbininko,” visi šie voikč- 
jahy.rn'uojūs1 ‘ Darbiniai ko' ’ rėmė
jai .ir kitą katalikišką’ 'laikriišvią 
pbilintojui-. Taipogi kuopa imta- 
re’ kmt' kas snbytis šią'ktifipn i‘>la- 
tininiy įvatajikiškos Apinidiųsą ;gnns 
$4011.01) dovaną-.nuo 2-ros kuopi>š - 
Yra proga knut mms gaiji-t ar -ųo. 
tiniante nu kitos, kolonijos. . 
y Bllitviituikų misimkhmis ’jvyko 
7 d, gruodžio., J^uširlnkitiias l-oivu- 
-gyvus, btivodang nulariaj-goro’ nž- 
maąytną, 'bąjį-gt Tadra Kubilius 
pasidaybavęs Ku s-iu k; v a ik 11 Ai ą j i r 

.sūtmgąniza vę.s- vaikučių libiįyy.būs 
skyrių, 'Malonu bus matyt. lwi<-l 
ątaži vatkrieihi phūims blaivybę jr 
prašys sąvt) tiL'ellų, lūid seni ’tėyo. 
•)bii iic lųimiut savo iminiioso - 
ffi.niinrią gėlimų, .»

v Bliiiviniukų kiidpa.. mitą i'<“ 
. mišias, kurios bus

Vyčiu l.-inti kuopa.-buvo suren
gus .vakarienę 22 «l. lapkričio pa
gerbimui kleb. kuu. Jtnio- švągž- 
<l;:i<> sulaukus 41 upių. Pagerbi-: 
iii<- -I.alyvavo švermi: .gerb. S<mth . 
Bi>bh>it<> klebonas Kaz. ITbonavi- 
čius. .\'i>r\vi)ud\> kleb. lėnu. Taš- 
kūnas. kun. .Ambri>zuitis, svečias 

_iš Bostono, apart j u dalyvavo dak
taras Bmlrcskis. daktaras (lumaųs- 
kas, mayoįras [•’, Alaning ir kiti. 
I’ir-o s!:aii liiieas būrelis parapijo- 
iin, kurio dalyvavo, ’M’fityt buvo

■ gražus !..ūr^iis^štisii4i'ii<ęsv-■''T(> vjr' 
karo vedėja bųv,, p_|ė < »na ,'l\ašč- 
taho. kiiri visonis žinoma ka.ipf-) - 
uoli, !; a i,-di ką veikėja," taipo-gi ir 
Vyčiu r<■ moja. I’-lč < Hia. Kašėtai
te padavė kloiioimi dovaną. Kle
bonas pasakė gražią p ra kalbelę, 
linkėdamas visiems parapijiniams 
viso, gero, o "ypač vyčiams, k.uvio 
tą vakarą visi darbavosi.

. JilotifiĮ X. X. I', P. šv. Draugi
ja liirėjo Haiti I‘adū’i.-a''ooės die
noj- šy: k’o-kii salėj. Banis lnė’.';> 
tai p sakant, pirii.ias inkis skaitliu- 

•gas. I’risirinkns pilna sale šo-■ 
kilni l'i'.vo. Buvo iloplonuviję. so- 

. bu ii; kitokių pamargi’ninuĮ. Ba- 
Jiiis ai nešė gerB pelno. M larb" pri-' 
kla’iis'i tai šioms rengėjoms-. (ūmi 
Debesi-'i'oi, didinai .'Višiniuiei. < 
ii.-ii l\ašo;.-i ii A, šios veikėjos len

da ką s n r< • 11 '!-i ;>. vlyi < »;■ i ■ ■ t publika 
’bnn,,i ii/.'.'.-iiiė<Ii■ i;a,

.'d’ojitelloj visko piln.-i, tik' vioiio 
da’k'fo. d.-ibai- prll rūko.- tai darb’o, 

J i kada jo -Ims negalima žinot. 
Patarčiau k;id iš kilni’nevažiuot tu

-r”

Hiel darbo h'škoi. Kaip pradės 
dirbi, lai ’ Uiojaiis bus pagarsi n t a 
“ Dari dilink-'1. ’’

I.a\ri'e,n'ue,o kleb. kun. P. Viiv. 
.mauskis su kun. F. Juru ir 5Vor- 
.(•esterio kleb. kun. J, J. Jakaitis.

Rekolekcijos ir keturdešiinle ųž- 
.sibaigū sekmadieny, gruodžio 9, 
vakare sif iškilinitfga procesija..

Katalikas

Pietinėj Australijoj. pritrūko 
mokytojų. ‘ Tai savivaldybės 
importavo .iš Anglijos 70 mo
kytojų. ' ■

Nesenai' Aetv Yorke pard no
ta 2.3 ketv.. colio žęinės.- : Tųi 
mažiaiisias žeinėš sklypas/’ ka- 
'dai s i.n. jie ręjbs iš rankų i ran
kos.• ■ '

1„... ............... .......... ai-
pagi meldžiame ir naują narių 
atsivest prirašyt.

Kvočia Valdyba.
r Paieškau Julijono Lekavičiaus ir jo 

“——----- ----------: ■ sūnų: Vlado. Vinco’, Leono ir Bronislo
vo Rutkausko. Gyveno pirmiau Phihi- 
delphia, Ta. Jau 10 metų kaip įlesusi- 
rašiiu. Malonėkit' grote atsišaukj. Jei 
kas juos pažįstat, tai meldžiu man pra
neši. Turiu svarbą laiškų nuo Jurgio- 
Doksuio iš (‘barbino. Mano adresas: 

K. RUSTEIlCl, ’
446 E. 6-th Si.. . So. Boston, Mass.

. REIKALINGAS lietuvys itm'nfas por- 
davinėti.poiuerą .aracory ir mėsos krau
tuvėms. Uostmie ir apieiikoso, Gerti 
proga geram vyrui. Gera almi ir untr- 
šimi [s. Rašykite pristųsdami kvalifika
cijas. “DARBININKAS.” Sl’G.’. nik; iv. 
Bfondvv.iy. So'. Bosimi. Mims.

y ■

' t

Lietuvis,.

NO. PHĮLADELPHIA, PA, '

•A. ZALVtS, .
12!>5 Massnclmsotrs Avė.,
f 131 Itovchestor, Mnss.’

18 Metų Bouth Boatoac

rS^GNB-
AKIŲ SPECIALISTAS 
199ft W. BR0ADWAY j 

VALANDOS: Nuo 9 r. Ikj 7 v. vak.
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DATLl'-S PA VEIKSLAI KTRIUOS 
PADARO EOTGGRAFAS ■

JURGIS STUKAS
453 WEST BR0ADWAYf 

■’ South Boston, Mass,
Paikirom (lideliuš pa'vvikšlus. Dž- 

luikoin visokios rūšies rėmus.
Teb'pmuias: Snutli Bosimi 4<>4—.T.

-------2—------------ __s------ ---------- :—,

northV“
GERMAN .

■ U.OYO
Savaitiniai Išplaukimai į

LIETUVI
NAUJU. SAUGIU LAIVU.

Tarp New Yorko ir Brerc
DIDŽIAUSIU VOKIEČIŲ 

LAIVU.- ’
‘ K O LUMBU S’
Taipgi, pirmos klesos kambari 
laivai, Gražiui patašyti, 3 klesos 
p a ra nku m a i. Pa ran ku s uždaryti 
po 2 ir 4lovus. . ■

.Laivakorčių klausk bile- agen
to arba
U)2. tVasliington st, Boston, Mass.

North German Lloyd
192 \y(asUlng.tou Bt.

Bostėtt, Mass.

SERGANČIOS M O T E R Y S •
.11‘SU ATYDAI

Dr. cEDVYi.t >S >’.iV vtngrųžhio sveiku ui šimtams misilpnejusią mo-'
n-rų. kuriąs Ihivįi jiclalmingi»s iš prtržasUcis tūlų-mulcriškų Ilgu. 

'* ’MnTERV- TONDvASM^raTprliin ki‘mrjų, nervus ir visą "moteries sys- 
įcuią ir roguiiir’tja veikimą. KALVA— --- :— ------------------—-—.—$1.00

’ A N‘1‘1 SĖ1 ’Tlfc • >’N—Sv> ■ j kn i i>s..įną4el i irt javai niaagoj Imu i, rot kalingi kožitai 
vertusiai iiniierai, KAINA— -------- - -e—- ----- ------- »a(t centą.

GVV?S'|'IES .EUNIR1US—SicbiikUngns vnįsius nuo Reumatizmo, 
Snusteliu Ir iižsiscuejtisid šnirtlo rtel vyru ir nioti'ru. KAINA-1—-—-$1.00 

■/;( 6,.iNIS 1J.NI JIENTAS—Gorus ’triiiiliitis nuo visokių * skausmą. 
KA INA ..... ....... .............. .............. .......... -.; ;......... 50 centą

Vi<i viiisuii {iriiiiiuii'-lMnii j ra- pu'ši ą j»,> fij' laikymui mita.ejsorder’Io. Mu
su npii>-kmtfnlkomn UiiloiA įviitrybr .g-yUmiiin, lietuvišku ž'4in Ir per- 
fiimu.’ 'I'IKKA iJEX’l'VLšKA TOEJANKA— 50 centą pakelis. " ' . . 
GOODAVJLL DRIjG doMl’ANV, molė jos. Cumpau Aven Detrolt, Midi.'

.. - - —....... . .........-.... ....... — ■ .................... ■...... .... . .ua.

IŠ 'BOSTONO Į LIETUVĄ 

CllMARB 

PER LIVERPOOL ...
Ant Nauju,' Didelių, Ptiikių 

Aliejų Varomų Laivų:.

Ausonln—Saus. 27, Vas. 2-1. K<>v. 23
z

. Greitas patarnavimas į Lietuvą 
ir .1 visas Baltijos valstijas. Pub 
kios vietos, geras- valgis.

Taipgi iš Nevv Turko, ypatiškai 
prižiūrėta. kelionė j Lieturų, ir vi
sas Baltijos valstijas kas utar- 
iiinkų ant trijų marių milžinų,, 
su persėdimu Soutlmniptoue •-'

MAURETANIA, AQ 
BERENGUSIA.

Taip-gi reguliariai- išplaukimai 
tiesiai- j- IFamburgą ant nauju alie
jumi kurinanei.ų laivu. 3 klesa į 
Fillavų ,$K)(W0), (f Hamburgą 
$109.170. Karės taksą- $5.00.

CUNARD piniginiai orderiai iš
mokami Lietuvoj' greitai, užtik
rintai,, gerai.. .

Dėl informacijų kreipkitės prie 
vietinio agento arba' J
THE CUNARD STEAM SHTP 

COML’ANY LIMITED

120$-. ule Sreet.
Bosimi, Mass.

t?:v PiiWfaUr»lvtftW), ^oeTttufšč
Du fgelifi atgal laivo Nbw I’ritain, Ct., 
'(.labar prašoiu atsišaukti ant šio adre
so :■ •- •• • *“■ - - .. '■ ' '

ANDRIUS POŽĖRA
2“' i.’rass St.. ■ . Hirdson, N. V.

(S)

|
| Tel. So. Boston 4000 |

I DR. J. G. LANDŽIDSI 7

LUBTUVI8 GYDrlOJAS lR | ė
CHIRURGAS. S

BOS BR0ADWAY, 
BOUTH BOSTON, MAUS j 
(Kampas G St ir Broadwayj J

ra

s 

Y

>
,/

VIENINTELIS .

LIETUKAS SANDELIS' - — r
visokių žolių, šaknų, žiedų ir tt.

Bakui gos trejanka 50c., puplaiškiai. 25 
j.« Ruinunė.Uat 20c„ Liepos žiedai 15c.-, 
Parašančius 20c., Senostj ankStukės dėl 
vidurių liuosavimo 10c., I’elinos 15c., 
žolės nuo nervų išg-ąsiks, bemigčs, gal
vos skaudėjimo ir. ausyse ūžimo 75c., 
tuo reumatizmo 50c., -nuo strėnų skau
dėjimo 50c„ kadugių uogų svaras 25c. 
Visokios žolės yra pakeliuose su lietu* 
viekais nurodymais kaip anuos vartoti, 
žolių katalogą siunčiame už 10 centu, 
yialdų knyga, ‘Aukso Altorėlis,” Tilžės 
"■spaudimo, prastu apdaru 75e., skuviniu 
?U>0. celuloido apdaru’§1.50; “Vaini
kėlis,". skuros apdaru $1.25; Kantiškos 

Gyvenimas Šventu jų, apdaryta, 
F7.dli.’

Vaistai kuo kosulio Ir Astkmos $1.75 
nž hc.ntaitę Už prisiutlmą vokuojame 
W<-. virinus fine kiekvieno ?1.00.vertės. 
Uelka*aiij-jnitj agentų visose apyganlo- 
je.

M. ZUKArTIS, »
449 Hudson Avė.. Rochester, N. Y

■ ŠTAI ■ KAME DALYKAS!
‘Kad mos padirbam

• Irs Į langą pu nuirkluoją š io.oo
jas pasukt

uoi orderi., padaryti lik už .';27.'>o ir kam lik reikia.

p

• iviH'cutĮi’iĮ »’<-l krautuvė.--, kairios savin inkus pasta- 
-- kmiii giringus ateiun pirkti, tai pardavė- 

kiirf'tę prtikidiią ir pnlniii $22.0ir daugiau kaip -tikrai tas 
yra' vcintis. Tntui nu-s nmarėmi* nl<»k>i nusakyti n i-ivorkotų. 

tesikreipia, pas:

. MALINl'ONIS—BARANAUSKAS
320 Ha-nūson Avė.—No. 1 Oneida St, 3-d floor, Boston, Mass.

- ■- . - - Tel. Beta* •jSu-L
./■ Ofl’iKivvalandos’; S A. M. iki 5 lt Subatnmis 8;00 A. M, iki 1 P, M.

■?*

Din. LIET. KUN. KEISTUČIO 
"BE-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS •— Vincas Zaleckiui,
81 Meijcer St., Šo. Boston, UUm 

VICE-PIRM..,— Antanas i rąstelis,
146 Bowen ‘St., So. Boston, Masu. 

PROT. RAST..— Antanas Mac-djnuąi,
450 E. 7-th St, So. Boston, Mutw, 

FI.N. RAšT.- — Juozapas ViiikovlėiiM,
. ■ 906 E, Bbvay,- So. Boston, Mass- 

KASIERIUS — Andrius Zalieckas,
.807 E. 9-th S t, So. Boston,. Mamų 

MARŠALKA —• Aleksandra Jalinokaą, 
115 Granite St, Šo.-Boston, Maus.

D. L. K. Keistučio dr-Ja laiko m-nu- • 
stalus susirinkimus kas pirmų nedG- 
dieni kiekvieno mėnesio po No. iW 
■Wasliingh>n St.. Boston, Miiss. 3-ą v. pt> . 
pietų.- Ateidami draugu ir naujų na- 
irių su savim atslveskite prie- musų .dr- 
Jocį prirašyt!

■r

i ---------------------- y-----------—........... .. ...................... . -........■ ■*•4 -

IV. JONO EV. BL. PAiELPI&gS 
DRAUGYSTES VALDYBOS'

ADRESAI.

PIRMININKAS — L L. petnmsUY 
. 23U Geld Si., S<>. Boston. Mnss.
VrCE-PIRM. —Kazys Anibrozas.

492. E. 7-tb St, So. Bostonu Mim.
PROT. RA.ŠT. — Julius Savickas,

III Boweu Su., So. Uostom Mass. 
FEN. RAŠTININKAS — X švagždu,

171 W. 5-th St, So. Boston. Ma»* 
KASIERIUS •- A. Naudžiumu.

£85 E. Broadvvay, S* Bustom 'Mrm. 
MARŠALKA — J. Zaikb,

X Wlnfleld St, So. Buston, 
Draugija laiko susirinkimu* kas trečiu 
nedcddienl kiekvieno mėnesio; 2-rą vai, 
po pietų Šv. Petro parapijos salėj, »I95 

Ševentb St, South Bor.ton, Mask

X *V. ELZBIETOS DRAUGIJOJ 
HAETFOED, CONNEOTIOUT 

VALDYBOS ADRESAI

I Eltb. SfletalHęnS, ptrmlnlnk?,
44 . Cedar St; Hiirtford, Con?:.

O. Labicklenė, vice-plrmtalnke,
9Q- Sheldon Street, Hurtford,’ GmR

P. Lablckienū, iždliilnke,
44 Macllsm St, Hftrtford,-. Conu, 

Marijona Katkmmkaitė, fln,raštinlutatę
16 Atlanttc S t, Hartlord, Ckmsv 

R, Puntlrteta*, ųwt raštininkė,
19 Vfaleott St* Hartford, CoūĄ 

šiol draugijos susirinkimai būna J»tf. 
antrų nedėldlenį kiekviena JiKueaMi. . 
bjdbiitinąjėj salėje.
iv: KAZIMIERO R. K. DR jei 

S0WB BOSTOBh MASS. ; 
VALDYBOS AMTSAA^. '

< 'k
PIRMININKASVI. Paūmuika<

84K St Trt. So. B. '
VIODm&L ** ir. JaruSa, >

440 B. O-tlf St. so. Bocton, M**a 
PR01\ RiVST, -- A. JanušOnK N • 

. i426CoiumbiaJKi.,
FIN. IIAŠT. -y K». KlMkls, ' .. . .. ’

428 Hh S-th. St,/Šou, Bųeton, Mm, 
iMblNIN^AS U

III Bowen St* Sm Bmston,' MaM 
TVARKDARIS P. Laučka,

m & K'itth St, So. Bnittm, Mk* 
DRAUGIJOS nurašąs raikai* —

866 Broaibviiy, 8<k Boetoh, 
Draugija «avo imairtakimuė laiku 

- tuKięliHenl kiekvieno uj*nt«loD-tu< m . 
pp rmnųiŲo^ aratatnUj, «3 B

mlh St, - M BoMtnu, Ma»«* c

<

pirkt šv.

G
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r*

•r*
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LINU A OBi'oA -Nev^ork. HY
TIESI ’ “
KELIOM

y \ A •/, IUI > KIT VISI PARAN K1 u: lĮt
. TIESIU KELIU 
lJotiiviiil Vjicžluoju J.Piltuvą, 'b.

Julmikin 1,ėjikų .fuostit čKiiri'.Į’>vtųi 
yts.\ . Titiyn.\. klesa padalinta .-i 

lont-l'm'lus imt 2 lą, •l-rltį..)r S-oTą lovą.-' - 
S. JjTPANiAX.; v.kGrueflžlo 1Q , 
, . ES f) ANT A., į, Stilisto ^1 it

kvtur-s j f $11X1.56—
rutpv»» činftm'V-ijęąojų ir MraHp įmūmą . 
l»ehu- |>b’. ird,IiU’'p\rtąrt<tGU įiv.te wy.v,?g»MVų ■

> t
»’ <

■ ■ < I)i<Tži.-itįsia ii g(iriaiisih Up-M; 

į u viii ču vd rykų .kraut u Ve.
• 'Bostiųi'y. kuriojeIhrinm la-S 

■i’Mi -daug gm ųnkų ’i-i- paguli!' 

visoldų įmikln Anyaįįtiy

> ląl '4hryh.m.tr'diinuižini i I ;vvu- k 
m' rą ;. n i tūlu rk j:t voių ku imu >Ž(>- Jį 

myii ruit kilią Į r butg ■č>\vory-y

* k.u, kml ągy,ii,Uų u. hšųu rdąpD\ £ 

visus'ąlsikinkyii ir perstiikruiji, bo. mest s
stengs'iiti“>s snigmiknsiii..pnthritnviiuii ■.itin-isibs -potęhkitt- 0 

ti. 4 p .'i'-- •• T'. ' • t

DRĮB TO .ITž^AIF.OtfE TR..-W^
() . ė ' KODIS SHOE STORE” • ’ . . " į?
|į 377’W. EroadvTOjf,. ’ . ■ Scaltli Boston, M»s«. *

Dėlto kviėtVrain
V '-•*■•.

f
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