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ŽUVO DU LAKŪNU

teisme. Pa'~ maniil'akturos. galente-A treti k.

L. D. K.S. X Seimas •n k

(ievir.tojo seimo Įgalioj i n;n ir

francūzus varoma 
valdomoj pusėj.

gyventojai kursto- 
sukiltų ir išvytų

117.679.095
63.414.997
17.794.929
17.625.000

- ?■ 
litai

REIKIA DAUGIAU 
RAIDŽIŲ

AIRIŲ VĖLIAVA ANT 
JŪRĖS

DEL TIKYBŲ SUVIENI
JIMO

PRANCŪZŲ POZICIJOS 
SILPNĖJA

MOTERYS GALĖS BAL
SUOTI

AED1MO KORPORACI
JOS REIKALAI

PO KIEK SKOLINGOS I NEŽINO KIEK SKOLINOSI

laikosi [norėjo 
veja pa-ps >?iV' 
:i biznio-llų. Tai k<>pv

savo atstovu

vu begu išlaikys ne
labai gaila, ji

Km; r 
teismo.

Daugelio rimt 
matai jau brašk

Valdininką kišeniuose ve 
i švilpauja, biznierių maš

iš ko reikalauti, 
respublika Liberija 
kai skolinga ^35.000. R u 
skolinga ^200.000.000.

kati. Tariasi paklausti Ame
rikos kiek. kada, kas ir ku
ltomis išlygomis Franoijos

KETVIRTADIENIS, GEGUŽĖS 21 D., 1925

‘s "P ūba" daly- 
miliame 1...........

icrikm. Toliau Franci ja

Įvyko spaudos gu į >rcn u merą r ori a i užsimo 
Preky- ka už metus $4.50. tai nary.' 

geriau gali užsimokėti šl.Oė

Jei jie žlug- 
i.ę-m idejaėbū- 
ūgis. o žyde
pą s i džiaugtų.

reikia jiems tarti ačiū. Tai 
‘amerikiečių yra vienas iš tik
rai geni darbių kurio vai
sius tikrai galės įvertinti tik 
būsiančios lietuvių; gentkar-

dirba rlang Lietuvos J’1.1 ^kau<lu> ' 
j už'akvm’i. apie josj'.in gerokai 
:: ko! kas kalbų;‘ ia9ausi<>j.i jų puse tai ta,

neturi tinkamo- žmo-’ 
prekių; užpirkimui, y-

k"< naudojimąsi i
■ Fmnci;’os žemių.
Jų. im<tų. namų
i’ tt. Francitr, narį

Da- L , ... ...... .
. 'du. kad tinkamai išrišti gm- 

lausimim gaiės tik- 
•rtai buclialteriai.

šventa priedermė paremti 
katalikiškąją spaudą ir ją 
kuoplačiausiai paskaleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užmo- 
kesnio.”

ŪTARNtNKAYS. RRTVTOGAIt
SUKATOMIS

Itotaau ____
Uirubetjr ir Boetono apMtofcMftJJ 

setam* ....................................

“Darbininkas” 
366 Broadway. So. Boston, 

Tel. South Boston B20.

i GREIT ^TARSIS APIE i _Francūzai gal neteks . . Bizniai ir politika Lietuvoj
:premieras jra

kolonijų Afrikoj
įnešė Suv. Val

stijų vyriaįsybei kad netru
kus Įgalioi

i Washingtoi^e deretis apie at- 
kkolų Amerikai, 
šita Amerikai

Paryžius.—Franci jos val
džios rūpestis dėl Įvykių 
Moroke didėja. Sukilėliai 
ūpu ir jėgomis kįla. Be to 
sukilėlių vadas Abd-el-Krim 
turi savo agentų;, kurie vik
riai veikia jo valdomoj pusėj 
ir veda smarkią propagandą 
prieš francūzus. Tas fran- 
cūzams žinoma sudarė kinkų 
drebėjimo-. Bet francūzai 
dar labiau nustebo, kai pasi
rodė. kad smarki propagan
da prieš 
francūzų 
Vietiniai 
m i. kad
francūzus iš visos Afrikos.

Francūzų kariuomenei ka
riauti prieš afrikiečius ne
mažas darbas. Pasirodo, 
kad afrikiečiai esą puikiausi 
šauliai. Francūzai pripažįs
ta. kad jie niekada nekaria
vo prieš geresnius šaulius, 
kaip afrikiečiai ir niekuomet 
nematę tokių gabių ir vikriui 
propagandistų, kaip afrikie
čiai.

Kadangi afrikiečiams trū
ksta artilerijos ir lakūnų, tai 
francūzai tikisi juos Įveik-

JAUNAS PIKTADARYS , DAUG PINIGŲ IŠLEIS

Pittsville, Pa. — Williani[
Cavalier, 15 m. amžiaus, pri
sipažino nužudęs savo bobu
te. Jis nuteistas mirop. Po, 

v •• •, 'gerinimu.teismo išsprendimo tis neini- , . ___
• •r ' -v 'skiria siais metaisvo susijaudinęs, o sugrįžęs 

kalėjimo kamaron, užsista-
tinėjo ant gramofono“ jazzo':
rekordus ir turėjo "gondį KOVA RINKIMUOSE 
rime.” I _ ___

VIRAKAS rašo:

Kaune apie 2 savaiti turė
jome gražiausio saulėto šilto 
oro. Merginos vaikščiojo 
plonais batisto rūbais apsi- 
vilkusios ir dar rūgėjo, kad 

' perši h a.

įsilyginimą 
j Ėst unija
I$17.794,020.? Tai tiek yra su 

. priaugusiais nuošimčiais.
I V\ asliington. — Gelezinke-j -._______
Iių kompanijos rengiasi da-1 • ’
ryti didelių pataisymų ir pa-| PATEKO ANT TEKINIO Siau.

1 ’ ’ Tiems reikalams . iŲŲ? ..............
. Į Springfielą, Mass.—Frank : Žieminiai java

.Leclaire dirbtuvėj perarti į sužėlė labai graž 
________  -priėjo prie tekinio. Tekinis,! Ve’ykos cemi 

jiteipužcavo. ka<l.U vietoj įm(,s .U,!

:: įmuštas. Spaudus dels..

garnį brangu. <>]>
« . V ilnam-om V . A a.—Ker-
PATEKO KALeJIMAN ų t - . • , . - , •puto miesčiuke buvo rmki-

Ruiiant. Vi.—ITaro! (iood-' nai mokyklos komitt-to. Agi- 
speed pasivogė automobiliu .aeiio-; laivo tokios karštos, 
ir girtas jame važiavo. Bu- :kml išriko mušrvnvs. Du 
vo suimtas ir teisėjas nutei- žmonės buvo užmušti, o trys 
sė kalėjimai! dviem metam, sužeisti.

Rymas. — Italijos atstovi; 
butas priėmė Įstatymą, ku
riuo moterims suteikiama 
balsavimo teise. Bet jos tu
ri teisę balsuoti tik savival
dybių rinkimuose.

ją padarius, iškelta keletas 
painių klausimų, kurių išri
šimui šaukiamas birželio mė
nesyje vi.-uotinas akcininkų 
susirinkimas. Yra gineija- 

:mų dalykų liečiančią valdy
bą. balansus. Tarptautinio

NEPARDUOS GINKLŲ NE- bar vmmntėlė 1: 
PRIPAŽINTOM TAUTOM •kurios pamatai 
Geneva. — fantų Sąjunga ir vi 

sutiko primti jSuv. Valstijų išrija 
pasiūlymą-■ nųRadrdu-otr -gm- Įdaru 
kbi ncpripažytom valstybėm lietu

a tai ■
••šv. Kazimiero Drau- Į

Jos sustiprinimui ' . . . . ... T,
. ... , .. akcininku susirinkimas. Bcl

nrrgelbei's Amerikos; ‘
.v -man rodos.kad visas dah'kas.

mus koperaeijos idėjai irttėj 
O esant visuotinai sunkiai ę 
piniginiai padėčiai Eufopo’. 
je. tai nė dyvų nėra kad ko* 
peracija nors ir gyvuoja, bet . 
nebli J< »j;i.

Washington.-Valdžia pa-' ra,,žills. _ Frakcijos vy- 
reikalavus visų skolininkių nausybe gavusi reikalavimą 
mokėti karo skolas paskelbė
po kiek kurios yra Amerikai .ųaro >n.tu užtrauktas skolas, 
skolingos. Tai pasirodo, kad 'padėjo naujų; priekabių ieš- 
su nuošimčiais gegužio 16 d. ’ ‘ ~ ' 
skolos šitaip išrodė:

Frar.rtja ..............$4.210.556.94-

Iskaiidahi ir be nuostoliu, nes

Seimui artinantis '3
___________________ineapsižiurcjimą vienos ar ki-

u-PATAISA. Pereitame bent už 3 menesius išanksti 
”D-ko'* numeryje tiipusioje Tas būtų juk nesunkiu Je 
atskaitoje i 
klaida. Skolos Lie 
bos B-vei atmokėta $51.61. 
ne $210.00.

PASKOLŲ REIKALE

Bonininkai neturėti; nei
:kiek nusiminti ir šiame sei-

sirinkimo viską aprašęs
. smulkmeniškai, prisiųsiu.

“Dubus*,* P>-rf*” reikalai
labai silpnai stovi. Spėjama.

Ii

'U<’t :

Bruselis. — Katalikų ir 
Anglijos Bažnyčių atstovai 
tariasi apie suvienijimą tų 
Bažnyčių. Tos konferenci
jos jau prasidėjo 1923. Kon
ferencijai vadovauja garsu-

Runnmijn .......... 46.59".661
Latvija ................ 6.352.139

Be to Amerikai skolinga 
sis Belgijos kardinolas Mer-men’?a ^14.959.4tJ. Be-

' armėnai netur; Amerikos
i pripažintos valdžios ir nėra

Afrikos’ šita;:; F 
Ameri-obma nra-

Franci joj du lakūnai 
laivinis darė lenktvnes. Len-, . . . v < 
ktynes pradėjo anksti is ry-. 
to. kuomet dar tamsu buvo. 
Jie žemai lėkdami pateko 
miškan ir abu žuvo ir oriai- Į 
viai susidaužė. i

Hoboken. X. J. — N’ortli [j 
Germn Lloyd paskyrė laivą į ;l 
Bremen plaukti į Airiją. Tai h 
ant to laivo bus iškelta airis- r 
ka vėliava. Yra sakoma, ;

T.i» tuviu Darbininku 
7fin‘asai Seimas bus

BIRŽELIO 25 IR 26 D.
MONTELLO. MASS-

vėliava pirmu kartu po 500 
metu nesirodymo.

IŠDEGĖ MIŠKO PLOTAS

Laneaster. Mass. — Išde
gė 300 akerių miško. Nuosto
lių už apie $10,000.

> > ■va'-bus. tai prašom!' visų L. D. K. S. km>- 
r nariu Štromai rengtis prie jo: rinkti Ele 
s ir gaminti inešinnis.

.1. Vaisinusias, Pirmininkas 
P Dmižrardis, Sekretorius 
.4. Polrniberf/iis, I ždininkas

žlugusi. O būtu
-atverta, daugi;
-Pitymo B-vėV
W v S _ •žlugus -erini’
daug miesteliu.

1 ><•' t kiVK g
'■Prn-M* D-r-.

golozinko-Įme Šiame dalyke klausimų- 
ligoninių; j nekelti. Man rodos, kad atei-

1 ’ "ls j nanciais melais bus daug :
- lengviau, nes L. D. K. S. ap-
:>ivalė veik nuo visų; užvilkti; '.
i biIii-bilukiiĮ. Be to morgįciai •.
'sumažinti. Tad-gi didelis pa-/‘’;ii

-a i lengvinimas, didelė našta nu- ■
,-,_jimta nuo L. D. K. S. AteŲne’

|mintiems metams, kaip jam-T' 
_ i minėjau savo pirmame apra-:: n? 
^-Įsy-me. peikia gau’i patyrusi ' 
g'• biznio vedėją. Aš tikras esu. A'A‘" 
g i kad visiems bonininkams ga- 
£ į lės atmokėti, nes liko tik š9.
fe '0/5.91'. O tai maža suma _

1 mažai tereiškia šitokiame 
biznyje. Ir dar tų bonųt ke- 

. lėtas tūkstančiui yra L. D. K. ' 
i;S. kp. bei apskričiu pirkti}. ?

J Jie Centro nespaus. Tad-gi žodvnc vaūiiamo StenJard 
i'belieka nuo privačiu žmonių Dictionary redaktorius, sa-

I už apie $7.000.00. ko. kad angliška kalba per-

!‘ Tolinus kalbant apie orga- mažai raidžūi teturi. $akv?. 
nizacijos reikalus, tai sei- kad raidžiu skaič-m i

Į mas turėtų aptarti narių mo-.padauginti Reni ’ki IS.

i kesčių geresnį sutvarkymą.;veik du syk daugiau.

Į Dabar iš kaikurių narių pu-[dabar yra. Sako, kad

[j sės darosi organizacijai nuo- |“a” angliškoje kalboje turi

i( stolis. Kad apsaugojus or-'devynis skirtingus garsus, kreditan, 
j ganizaciją nuo tų nuostoliu [Sako, kad jam nuostabu, ditan.

Tolinus eina vienų socija
listų laikomos koperatines į- 
staigos. Bent kiek geriau 
stovi taip vadinamos bepar- 
tyvės. kaip •‘Žemės Ūkio 
Koperaiyvų Sąjunga.” Pas 
juos bizuiškoji dalyko pusė J 
pastatyta geriausia, kaip kur 
Kitur, ir žmonių turi centro 
valdyboje labai rimtų senų, 
biznierių, ii’ dirba visi nuo
širdžiai. bet teoretiniai žiū? 
rint. tai yra daugiau bizniu
ką įstaiga, kaip koperacija. 
Jie apyvartos daro labai di
deles. leidžia koperatyvio 
pobūdžio laikraštuką, kurs 
gana rimtai ir praktiškai, ve? 
damas. Inteligentams labai J 
tinkamas, bet liaudžiai TM 
siauras ir kaipkur perkieta&Ų^

Antroje eilėje stovi “Pa-* 
raina." ji turi dailius nąnius^ 
geras pinyzdingas krautu.-* 
ves. būrius neblogų tarnau-7 
tojui, apsukrią valdybą, bet! 
viduryje koks ten velniūkštis* 
\ ra įsivėlęs ir jų priešai p ra-; 
našauja, kad žlugsią, ir dair-ų 
gi žiugsią su skandalu. Ari 
tas išsiipldvs ar ne, sunku- 
dabar atspėti, bet dalrnai,* 
iurbūt (langiaus ar mažius,; 
tom- kalboms pamato yra.; 
Juk nebcreikalo taip jie ko-! 
vojo prie- steigimą katalikiš-. 
kų koperatyvų centro ir ne- 

nonopoiio' išleisti

bą.

AITE KOPERATYVUS

Lietuvoje yra kelių rūšių Lamomis

i i: kad didž’iimą prekių 
'p-k:-i pa.-... vietinius žy- 
•’deliu-. (lai prb- f<> juos ver
pia stoka apyvartos kapitalo 
ar kit<>- m pergalimos gyve- 
mm<> an’i’iU bė>. kurios iŠ

i nėra žino- 
a kitas daly- 
bi-igųi ir Sa
mstote ir ne-

na toki ko perą t v va. kurs lai - [ 
Rytėsi vi-u bent pamatiniu gn kn

Tai

ilgaliežuviaiTeoretiniai žiūrint tai vargu |

Didžiuma gauna valdžios
ar partijos finansinę para-1 junga ” tmip pat vartalioja, 
mą. Pardavinėja prekes galui(ikk les pi.^g»i KtimeB it

Perka prekes kre- vedama nebl
Tarnauja daugiau nai yra

i

į ' voikatą.

iinai <taiK>
. ( s u-ijaiislų "kontr^y

ir sutaupinus laiką ir išlai-įkad svetimtautis gali išmok-1 partijai negu kopcracijai. i Įėję nors ir skelbiasi. Mik 
ziUC! «... i*; Valdvhos? turi žmfllVCS toh-!esanti bervartvv?.I0EDB33 dus, tai nariai turėtų mokėti Įti anglišką kalbą.

lllllK.il


SUBSCRIPT1ON KATES.

NEBIJO HINDENBURGO darė
f

vJM*t*M* *K wlling at special rate of poslape prcvkM Aar ia Sectloa 110S 
Art. rt OeC. 8. 1917, aothoriaed on July 12, iMUL"

.$4.50

.$5.50

.$5 JO

1 ai k naščių tą 
ikant. bonus

and luburbg ...... 
i eountriu

OfiMA kiffiMifY pirktų, tik nuo vienos iki pen-
l. D. K. S. akcijų (nuo

8

r

L

l

i

Įv

(THI WORKER)
d tvery TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY 

------------- by-------------
JO8EPH S LITHUAMIAM R. C. ASS0CIAT10M OF LABOM

I u Mcond-claM matter Sept 12,1915 at the poat otflce at Boetoc. Maaa 
uder che Act of Marcb 8, 1879."

Praeituose “Darbininko” 
numeriuose pasibrėžėm kele
tą pagrindinių punktų ir 
pradėjom ant jų statyti prie 
seimo prisirengimo namą. 
Tada kalbėjome apie dvasinę 
organizacijos fazę, o dabar 
nors trumpai prisiminsime 
apie finansini punktą, bū
tent kaip mes stovime, ko 
mums reikia ir kaip mes tą 
reikalingumą galime Įgyti.

Mūšiu L. D. K. S. nuosavy
bė i namas, mašinos laikra
ščio spausdinimui, knygos, 
rakandai ir kitas invento-

5 iki 25 dolerių. Viena akcija 
$5). tai organizaciją apso- 
liučiai paliuosuotų iš po ka 
pitalistinės letenos ir nepa- 
duotų svetimiem lietuvių 
darbininkų kelių tūkstančių 
dolerių.

Tatgi kiekvienas narys ge
rai pamąstykime ir sulig sa
vo išgalės užsisakykime L. I). 
K. S. akcijų, kurios bus tik
riausiomis bombomis prieš 
kapitalizmą.

Liiiosiiojantis iš po kapi- 
lalitinės letenos, reikia liuo-

moka. Gi Uikraštis j#m ei
na per kokius šešias ir dau
giau mėnesių. Tas padaro 
daug skriaudos organizacijai 
ir geriesiems nariams, nes jie 
už tai indirektyviai turi at
mokėti. Tokiu būdu reikia 
ieškoti būdo išvengimui t ii 

bereikalingų nuostolių. Čia 
paduodu štai ką: Kiekvienas 
narys, naujas ar sen-as, jeigu 
tik išgali, turėtų užsimokėti 
sąru narinę duoklę mažiau
sia tirms mėnesiais iš kalno. 
Tikiu kad tas sumažintų 
daug darbo ir sutaupytų ke
letą centų, ypatingai—Įvestų 
ekonomiškesne tvarka cen-

OS GUDEI IH«W UUKNE
BUvažiaviBias atkreipė domėe į tai, 
kad bal. mėn. įvykusiam N. A. A

NA85VA, N. H.

Jaunus Mot, 8ą-gos M*«*, Maine p j£ Federacijos skyrių suv<-

Ą

Lietuvos šaulių <>rgami> 
“Trimitas” užsiminė apie iš
rinkimą feldmaršalo lliii- 
denburgo Vokietijos prezi
dentu. Nurodoma, kad d*-- 
jo išrinkimo buvo susirūpi- 
lus Francija i t

,iii varant, registrci.jos įsta
tymą vykinant. Juk tai bu
vo kriminaiiškas išdavikiš
kus žingsnis. Tada jiems 
praėjo ar tai dei neapsižiūrė-

tančių dolerių vertės. Ant 
to> nuosavybės yra užtrauk
ta iš kapitalistinių Įstaigų 
Ivirš sliiJHM.) niorgedžius. už 
kur: reikia mokėti šešti] ir
sepiimą nuošimti — apie š],- į

bereikalingo darbo, būtent
alsinančio, neproduktingo ir
nuostolius nešančio būdo mo-. . .
, _ • • -i-ii n i 'nūn o paskui seimui.keti narines duokles. Dabar 1
daugelio nariu vra mokama

!)(><) i motus.

-markiau pradėtas

si kuopos raštininkas turi 
pirkti nioiiey orderius, rašy-. 
ti laiškus, eikvoti bereika
lingai laiką i r pinigus; M 
prisiimtus centram raštinėje 
darbininkas raip-ifi turi duo-

ir N. H. apslff. ravatiarimM.
Gegužio 10 d. (Motinų Dienoje) 

Nashua’je įvyko Mot. Sąjungos 
Jlass., Maine ir N. H. apskr. su
važiavimas. Suvažiavimą atidarė 
apskr. pirm, p-lė V. šiaulaitė, iš 
Brighton. Mass., 2-rą vai. po, pie- 
ui, šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Maldą atkalbėjo gerb. kun. P. Da- 
htūnas, taip-gi pasakė ir puikią 
prakalbėlę, suteikdamas gerą pa
barimų dalyvėms kaslink M. Są
jungos gerovės. P. A. F. Kneižys 
iir-gi sveikino suvažiavimą linkėda
mas geriausių pasekmių. Toliau 
sekė svarstymai bėgančių apskri- 

Pagalvokinie sau. pasvars- Čio reikalų ir u. Iš nutarimų tai 
tvkime susirinkimuose ir pa- svarbiausi bus šie: rengti di- 
siliskinre savo mintis 0J.sa.®ausi Syunąos 3.j<j valsti- 

y; išvažiavimą Boston e ar Aor- 
: ood'e, nes apsk. valdyba pirma 

Da.as apx:,i-Įrės ]<m- atsilankiusiems di- 
------------ii-siii good tinie galės suteikti.Ant- 

GYVULIŲ SUSIRGIMAI 'as ‘ai turčti didclį apsk' prit-ise1' 
__ . _ . ___---------- riini su\ ažiavinia Cambridge ar

VASARIO MEN. . A.'lomeliu, ;as norėčiau kad ir ve!
s. m, vasario mėn. Lietuv oj \ashua ’je '■. Trečias', buteri- 

ircgistruota tiek gyvulių susir-ijos tikietėlius išbaigti parduoti, 
ghim iižkrečiiuiiomis ligpniisiiKvtvirtas. paaukoti iš apskr. iždo 
ipiauiimu — lū. arkliu susna—“Motoru Dirvos” bendra- 

iauliu ,(>ll^a”- beaktas, kad Mot.
' -gos kp. atlošus koki teatrą, y- 

patingai tokių veikalų kur knygu- 
unk’.t gauti, arba visai nega

lai kad Jienumėtytų, bet 
arn.i kitoms Mot. Są-gos kp., 

••s /.orėtų lošti. šeštas, kad 
•o rašt. praneštų narei atviru- 
ionict narė lieka suspenduo- 
naratrinlų užsimokėti ir dar 

mažesnių nutarimu. Taiii-gi

žiavime So. Boston’e, vienas iš vy
riškių ir dar vadų, labai pažemi
nęs ir išniekinęs moteris (Ar tik 
nebus čia fabrikacija. Federacijos 
suvažiavime niekas moterų nenie
kino. Red.) Apie tai buvo ganu 
plačiai ir rimtai kalbėta.

Toliau buvo svanstyta kaip su
laikyti čia augusių lietuvaičių te
kėjimą už svetimtaučių ir žuvimą 
mūsų tautai. Svarstyta šiaip ir 

; taip, rištas, rištas tas klausimas 
ir neišrištas, taip ir liko susipai
niojęs

S\arstymuose daug gerų prak
tiškų patarimų teikė vietinis kle
bonas gerb. kun. P. Daniūnas. Su
važiavimo posėdi vedė apskr. pirm, 
gerb. V. šiaulaitė, pagelb. p. B. A- 
domaitienė iš Nonvood, Mass.. 
rašt. p-nia A. Kneižienė iš So. Bos
ton’<>, pagelb. graži panelė iš 
Rrighton. Mass., gaila kad vardą 
pamiršau. Delegačių buvo neto
li 2t). Tvarka buvo puiki.

Vakarienė

Nashua’tės buvo parengusios de
legatėms ir svečiams tiesiog kara
liška vakarienę, šeimininkės vi
sos malonios — gražios. Laike va- 

! karionės pasakė po gražią prakal
bą p. A. F. Kneižys, p-lė V. Šiau- 
laitč ir gerb. kun. K. Urbonavi
čius. Visi žinoma bėrė komplinien- 

jtus nas’nuatėms už gardžią vaka
rienę ir t. p. Po pa vakarienei vi
si skubinosi i pobažnytinę salę kur 
buvo vienas iš puikiausių koncer- 

Dainavo šios

m<>-

.Kiamir. maru 
donlige — 2.

Pirmas ir Gražiausias

IŠVAŽIAVIMAS
sutelkt

NELYGUS MASTAS b<mi 'iin ku

ANT DEAN PIEVOS
NORWOOD, MASS

įtikimo. :|gi

Kviečia Rengėjai.

suda-
> ir. naskui. labai

k"peruojant vis- 
patingai organi-

Gegužio 30-ta, 1925
Pradžia 10-ti valanda ryte.

ARKLIŲ PARTIJA Iš 
ŠVEDUOS

io::::> dienomis Ž. U. Kopė
komisijos par

Hindenburgo i.;
hetijos prezidentu jM- 
ttrvai pavojaus nemaU

■ lop “Trimitas” dan- 
paštabą:

*‘Karo galimumas
metbūtų tikras, tik neaišku 
kaip Vokietija galėtų tuomet 
kariauti? Jos apsiginklavi
mas, jei ji suprasti karo gin
klais, bent atrodo nedidelis, 
bet kas gali žinoti — gal ji y- 
ra paruošusi kuriui nors vi

■ sainaujii lig šiol nežinomi, 
būdų (netikėtumų kariavę

_ino srity, kuriuos ji tuo tar
i • _ ■ , i

..pu laiko griežtoj paslapty.|
kai laikė kai kuri U"-

<•-radimus prieš Did
■rg...”

KL CENZŪROS
'• Lietuvoj ypatingų 
ros įstatymų nenuvo 
Cenzoriai ir ai' 
vadovavosi sav 
arba nurodymą 
sės valdžios. V

.. kalų mini-'tt-ri ;<
■ vo cenzun 
'Dabar

■ ministeri 
"■'Kup'iūn

Šiolaik imu 
zūros reil

"•auoti ir sudaryt 
statymu i projek 
JSŪravinm prigt 
klasčiau knyg 
bet ir judmmi 
filmus.

senai reikėjo.

.leidiniams ir vi 
literatūrai i r laikrašti jai 
tuviu kalba ir 
kalbomis.

tyli žinių apr- 1
thivos Vidurinm lo-ikai’ 
misterija. uždrausiu v.- ■ 
mą Tiisišk’i. y>ki'k\! ir 
teišku laikraščiu, ra-;
Šmeižtų arba prii-’iiii.ii 'iini 

^ihpie Lietuva. Mum< netek' 
matyti ant kiek biaurū- m 

1 laikraščių prasimammai ii 
. Šmeižtai. Bet me- \ i-ada st<* 
✓ bedavoničs. kodd Lietuvos 
' {vyriausybė nekreipė dėmėsiu 

' ■( Amerikos lietuviu laikra- 
i?hts. Buvo laikai, kada vie
pi lietuviai su karštu entu- 
zlažam rėme Lietuvą, o kiti

hn. fipin mptij nmžlnn«. 11 m<*tt) kaip 
Amerikoj Seninu gyveno VVi^connln 
valstijoj. - Klln-i :* Trinią mirxtr>. Kn« 
lino npte jfj. trk-HAs pranerti už 
atlyginsią.

STEPONAS PI AT A KIS
881 WUkew SU BocbBrtK, N.

nunu-ri

Tik pamąstykime 
s dolerių kickvic 
ais eina kaip i balą 
ūmui nuošimčių sve- 
. ir dar savo idėjos

raukę iš S.-, - ' * II

i būti kreki-' i S
i i<a i an-

id tik jiems JSl
ižu .‘a —- m- iii
; lT>u metų.
ikai na aukų- i <=

ir daai

■ ■ Rengia----------

L. D. Ko-vės Sąjungos Naujos Anglijos Apskritys

Programe dalyvauja visi Naujos Anglijos Chorai: So 
Bostono, Cambridgiaus, Montello, Norwoodo, Nashuas, 
Lowello, Dzimdzi Drimdzi Anūkai ir daug solistų. Be- 
togi bus kalbų, įvairių žaislų, lenktynių, base-bolas; 
grieš pagarsėjusi Bostone lietuvių melody orchestra 
ir t. t.

Sis išvažiavimas bus vienas iš pirmiausių, gražiausių 
ir patogiausiam laike, nes pripuola Vainikų Dienoje 
(Decoration Day),subatoje,Kvėpuoti tyruoju ir gražiuo
ju Norwoodo oru bus galima iki vėlai, nes ant rytojaus 
sekmadienis.

Tat visi važiuokime į Darbininkų gegužinę. Iš visų 
kolonijų rengiasi važiuoti lietuviški omnibusai

vaiko
mos, tai baisus daiktas.

tą mlabumų pa>i- 
ir tapti ncpriklaii-

apie 
porą tūkstam’iii šimtapro
centinių nariu : apie JUO iŠ jų 
jau turi tiek boifii ir akcijų, 
kad daugiau pirkti konstitu
cija jiems nebeleidžia : gi a- 
pie 1.5<M) da yra tokiu darbi
ninkų. kurie galėti] lengvai 
ir pilnai išgesyti minėtuosius 
niorgedžius ir. jeigu norėtų, 
pasiimti sau nuošimčius; bū- 

vienas narys

U į! 
!gfi
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idš’“PiHri PipsL” »*-«--■ r-..
Koresp.

Bostou, Mass/p-nia SalutienS iš S 
Bostono, p-nia Bušmanienė iš So. 
Bostono, jauna p-lė Karbauskiutū 
iš So. Bostono ir p-lė A. Raudeliu- 
niutė iš Brightono. Visoms pianu 
akompanavo So. Boston.’o varg. 
Karbauskas. Visos c|aininiukū> 
buvo atšauktos po du-tris kartus 
atkartoti, tai galima suprasti kaip 
gražiai dainavo. Gaila kad Law- 
rtuce’o dainininkė.p-lė Z. Rimaile 
koncerte nedalyvavo. Prakalbas 
gražias pasakė gerb. kun. K Urbo
navičius pš Su. Bostono, gerb. p-le' 
Šiaulaitė iš Brightono, gerb. A. F 1 
Kueižys iš So. Bostono ir gerb. O. 
A. Jankieiič iš So. Bostonu. Juo
kingą monologą pasakė p-nia A. 
Kneižiene iš Co. Bostono. Laike 
programų tai p-nia O. A. Jaiikie- 
nė vaikščioju po salę prirašinūda- 
nia nares prie 31ot. Są-gos. Ji, ne- 
]vginant it rr- darbščioji biiė nuo

LAWRENCE, MASS.

-Atsakymas ‘‘ Geram Katalikui, 
.iiriu korespondencija tilpo “San

daros” 20 numery iš Laurenee, 
••lass. P-nąs “Katalike,” kodėl 

'•.’amsia nusistebi ir kodel-gi taip 
■’amstą pergazdinu mano raštelis 
ilpęs ‘‘Darbininko” 47 mm;. Tur
ėt, jum teisybė pradėjo akm ba-

ne gerai žinai, tai pasai...»; ar
as liesu krikštytas R. katalikų

štijo.' Ne. tam
Tamsta pats

laipsnio kur jau
amsi a

kloja rinkdama medų ir nešą į avi
lį. (J kuomet bitės dirba-triūsia, 
tai žinoma, kad medaus bus. Nu
gi ir prisirašė tą vakarą 1U naują 
narių prie 31ol. Są-gos. l’-nia Jan- 
kienė kalbėjo pati paskutinioji. 
Paskelbė vardus kas tokios įstoji 
į tą garbingą organizaciją — 31

ls Ka
< Uur pirmą
:ce buvo žiim:

Ur

31 .s i
lias dukreles

nua i
K i

nm: ■ ri 31a

rūpinama. Dabar dėka |iui. J. Si
monaičio atgaivinama lietuvišku
mas. Parapijos mokykloje duo
damos lietuviškos pamokos. Taip
gi jau bažnyčioje visos mokyklos 
vaikučių mišių giedama lietuviš
kus giesmės, bei mišios.

Vakarinė mokykla. Nuo ru
dens 1924 m. parapijos mokyklos 
kambariuose yra duodamos pamo
kus, lietuvių kalbos, raštlevos, 
gramatikos bei istorijos. Pamokas 
aiškina gerb. kun. J. Simonaitis ir 
\ arg. A. Visminas. Painokos duo
damos dykai, be jokių mokesčių. 
Bet apgailestautina kad mažai lau
kusi. vos apie 40 ypatų. 0 kur 
kitas jaunimas? Kodėl ueatsilan- 
.<u katrie bijo ištarti žodį lietuviš
kai. laike susirinkimų.

Apsileidimas jau t urėtų būti pa- 
iaidotas. Čia tėvų kaičia kad ne- 
m .meilia savo prigimtos kabos, ir 
neragina savo vaikų jos pažinimo 
r pamylėjimo.

Gerosios pusės. Jaunimu pra- 
■ii-ou puikiai veikti su pcrslnty- 
m;:is bei koncertais. Balandžiu 4-5 
:tm:..>e šv. Petru ir Povile para- 
’ljos kuras perstatė secuoje. ‘ ’Pi- 
m-> Dūmė.” Aktorkos beveik vi-

pirmu kurt pasirodė meiluje, 
m-: suvu užduotis atliko pagirtinai 
livrai. Buvo puikiai prisirengusios 
n- gerai išsimokinusios, sui'eriaus 

kitų paraginimų nereikįo.
Drapanos bei kiti prietaisai bū

ro tinkamai ir rūpestine:ai priruoš- 
ta. ka> Care labai gera Įspūdį. 
• cv-m.-s t;..n pritaikintas ęedojo 
Npudiugai ant trijų balsų.

Užduotis turėjo : Kludia Fruklv-
- B. Liteviuiutė, Kiodia, Piloto 

■ i.tkiB — Ii. Kuuulttkū, vėlius : 31.

je. Malonu pastebėti, kad žmo
nės šioje parap. yra susipratę ir ti
kybiniai ir. tautiniai. Tikybiniai 
— nes gausiai lankėsi per atlaidus 
bažnyčioje, tautiniai — nes remia, 
dalyvauju ir lanko susirinkimus ir 
dorus pasilinksminimus, vietos lie
tuvių. mėgėjų ruošiamus. Viešiems 
susirinkimams ar vakarėliams yra 
pa?-ap. mokyklos namuose patogi, 
graži su scena salė. Parap. mo
kykloje vaikučius mokina seserys 
Pranciškietčs. Prie pat bažnyčios, 
greta klebonijos yra dvieji par. na
mai ; viename jų gyvena seseris: 
šiame name yra dvi nedideli šve
lnini, kuriose įvairios dr-jos tuo
met turi savo susirinkimus. Įvai
rių susirinkimų čia nestoka, nes 
nemaža dr-jų, kurios gerai veikia 
ir gyvuoja. Štai kaikurių pavadi
nimai : 1) šv. Jono dr-ja, 2) Juo
zapo, 3i Elzbietos moterų, 4) Ma
rijos vaikelių mergaičių, 5, Ceci
lijos choro, 6) Gyvojo rožančiaus 
apie 10 vainykų, 7) tretininkų, 8; 
Angelo Sargo mokyklos vaikų, 9} 
Vyčių su lošimo mėgėjų skyriumi, 
10; L. K. Kai. Susiv. kuopa, 11) 
Darbininkų Sąjungos kuopa, 12) 
3Ioterų Sąjungos kuopa, 13. Pi
lie* inis Klubas, 14) Kauno šv. Ka- 

. zimiero dr-jos spaudus skyrius ir

das skyriaus pirmininkei Teklei yri keurte*; jftema-

Pateckaitei — didį dėkingumą už 
jų mano tiesioginiame spaudos 
platinimo darbe pagelbą, gi vi
siems tiems, kurie rėmė katalikiš
ką spaudą “lietuviškąjį ačiū.”

Su pagarba,
Kun. St. Pavilanis,

Šv. Kazimiero Dr-jos įgaliotinis 
Amerikoje. 207 York St., Brook-

WORCESTER, MASS.
Gegužio 13 d. L. D. K. S. 7 kp. 

laike savo mėnesinį susirinkimą, i 
kuri susirinko nemažai narių, bet 
ant galo vos 5 liko, mat tą pat 
vakarą buvo ir blaivininkų susi- 

j rinkimas, tai beveik visi darbinin
kai ir nusmuko į blaivininkų susi- 
riiikiinų. Ar nebūtu geidaus t ar

no se

baiso.

kaita i ša 
h. kum l

- T. 1

mergaites
a R<|aię.

ne

\ kiru. P. Dairiu
•eKorcias

likti nesi 
buvo bū

vo jau vėlus kimiu ■ 
. bet NashuaroK p 
.v Ten tain r.ialoi

4 v . 
km

su mine: 
s ■■ a rus 
To liaus

inčįs nic-

Brone

SI0UX CITY, I0WA.
Šv. Onos Draugijos auka parapij

via — J. Pėlukai- 
A. Bagdukė, Lea 

Iris — O. Stanke- 
— C. B o keikiu t ė,

Appia — K. 31ikušauskiutčj Ligia 
—. Matulevičiūtė. ■ Dvasius : T. 
Lukšititū, J. Galiiiiutū, A. Baga- 
t'eviūiulč. Afra — S. Uibuttuč, Rū
dija — Ai. I’etravičiutė, serui ja 
— C\i.ikevičiv.tū, Stena— 0. 
Deguėiutė, Faustina—A. Gutaus- 
uiutė. Antonija —.O. Dailidouiu- 
‘ė. Talija — 31.’Trinkūnr.;te, Ne
ris—A. Kugiutč, Syta—0. Trin- 
uūnl itč, Krikščionės: 31. Petruš- 
.<>>-. lūiutė, S. Novakiutū, E. Gai- 
.iutū. T. Laurinaitč, E. Latirinai- 
T. Agripina — B. Kunuiake, Šo
kėjus — Em. Kunutukė, E.Pilipiu- 
tė. D. Jurkšiute. J. G r pūtė k i uty. 
E.-K;rkūiiiiitė, O. Sainoliūt’.intė. S. 
Čviiikeviūiutč, O. Krungcliutė.

Abelnaiimant galinta sakyti pil
ni nusisekusiu ši puiku vaidninu*.

Reikia su pasigerėjimu pastebė
ti, kad tikybinis ir tautinis parap. 
susipratimas vis gilyn leidžia lie
tuvių tarpe šaknis dėka pasišven
timu pilnam gerb. vietos klebonui 
kun. J. J. Ambutai ir kun. A. Vaš
keliui. Jiedu greta ganytojišk 
darbo visomis pajėgomis stengi; 
si duoti iict&viams Įvairių dor 
pramogų — susifinkimų-vakarėii: 
są valandėlę. Imkime, pavyzdžiu 
kamy žr.nmūs dorai praleistų -iu< 
kad ir 3. V vakarėli, kurio sure: 
girnų ir pastatymu rūpinosi \ ei 
vienas km.. A. Vaškelis, klebu: 
visokeriopai remiamas. Nežiūru 
vietos Įvairių reikalų, gerb. k'.e 
kun. Am botas su Kauno šv. Kaži r

.0-

pina.s:. kad lietuvių tarpe plačiau
siai praplistų lietuvių literatūra.

Už

Ui!

31' -i

lėU. prieš sumą, 
ngai pašventė

zion;
- > n.

D

Parapijos susirinkimas

po s u m

jon;

. i. Tolinus.
■bą- ‘■jeigu 
esi pitrapi- 
Kat rinkei."

•s mane

K.

ta. I
nemaž

ačiū jums.. ' Gi kurio? dArtįeaHt*-* 
vdpr^aylbrokikofe pkgelbos Luns* 
tų. - '' ' . . \ ,

533 Crosby StU,. i 
Rapids, Michigan.

SVARBUS PRANEŠIMAS N. A. 
APSKRIČIO BLAIVININKŲ 

KUOPOMS

<: JO d. tripgi šv.I’etm ir
Povilo par. kuras lošė igtnudiją 

Lošimo 
•Ec'.' — 31. 
•s-B. Liut-

:: 31.
i.lt ū.

— K. B;n‘:aimsitis. Jokūbo 
-- -L Pimickie-.L. Jumo - A. 
3L dveeka-s, Kiaiisc— T. Plukiu-

L-'ušiinas bū*ą< galima sakyti

amai, ypač Teresė p-lė T.

Tik Marytė gad i no

Tikiuosi .p
Aktn

31. Navickaite, šioj'- apielin-

c pia-

vienu nepadarysi atsakančiai. Ki
tas dalykas, ar jau mes katalikai 
negalime susitart, kad nebūtų sy
ki;; dviejų dnigijų susirinkimų. 
Susirinkime būvu kalbama ir apie 
pienuojamą krautuvėlę, bet palik
ta ant tuliaus. Mat neprieita prie 
išvadų kaip padaryti pradžią tam 
sumanymui.

Broliai, mums visupirma reikia 
stn.1.:’ uapi'a’lv nu-s A5.000.00, o 
ttmmet galėsim pasiimti vietą ir Į- 
st-.igii mūsą: užmanytą darbą 
krautuvę . 31us turim jau kelis 

i pasižadi,ąjusitis paimli po keletą

Kad lietui lai turėtų savo kalboje 
gerų knygų ir laikraščių. Tuo 
tikslu buvau kviestas ir surengta 
viena kita prakalbėlč. po kurių že
miau išvardyti asmenys ar Įsirašy
dami į šv. Kaziui. Dr-ją ar užsa
kydami Lietuvoje spauz-dinainų 
laikraščių — Įmokėjo: Jiuva Bu‘- 
noriutū $36.

Po $35: Alena Beizm'iciiė. Bar
bora Kašeiiauskaiie,. 3Iarijona Ba
cevičienė. Marijona 3Iickcvičicn>J. 
Antanas 3Iažc:iis. Sy-fanija Strc.- 
čiūnienė.

Po $4.00: J P uviionis J Pei-

Po $3: E. l'šme

džiute, K. Tamoši
Po $2: >•. s-ai 

Baivnčius. T. Bau 
roliūte. S. Srtątka 
Kriščiūnaitė.. A. 
I’ateckaitė. >. Ife 
Biužieuū. 31. 3iuž

ir
m. 31.
KrŠ;-

31.

Uii ;s, o paskui jau

gudingų (laiku 
katalikams titre 
laž'.’.y;ėiės kulti..

<!■ . pa si

>.iai

P

geliūtė, A. Kclaiticim K. Ž

dėl

&

“Laisvės’7 Stabe, 
pali^ijimai. gjįpja.

aFd<> riarių

Naujos Anglijos Apskriieo Pil
nųjų Blaivininkų suvažiavimas į- 
vyks 30 d. gegužio, 1925, Lawren- 
ee. 31ass., pas gerb. kun. F. Vir- 
mauskį, Palangos parke. Šventos 
mišios bus laikomos koplyčioje.

irisus Blaivininkų kuopos malo
nėsite prisiųsti atstovų kuodau- 
giausia, nes šis susivažiavimas bus 
\ ienas iš svarbiausių, nes bus me
tinis suvažiavimas, bus renkama 
vaidyba ir raportai iš seimo ir bus 
kalbama apie būsiantį seimą, 
Atiiol, 31ass. Taip-gi šiais metais 
bus rengiamas apskričio išvažiavi
mas, tat daug dalykų turėsime ap
dirbti. Bus išduoti raportai iš pe
reito metu darbuotes. Matysime 
katrai kuopai prigulės garbės vė
liava už pasidarbavimą prirašinė-

7) Delei visų augščiau 
tų priežasčių mes randame^ 
Prūseika yra žymioj daly 
įmingąs taip už įvykius 19 
54 skyriaus susirinkime, kaip^ 
demoralizacijos darbą visojž^^ 
malgameitų Unijoj, ir todėl

H) Mes atrandame, kad L. Pr* 1 
scika nėra tinkamas asmuo uŽj^pį^a 
“Darbo” redaktoriaus 
griežtai reikalaujame
iš “Darbo” reda k Veriamu jgfciBp.S 
juo greičiau. Ą-.f^g

Komitetas 54 Skyr. A.-^G; 
of A. ” '■!

Amiprašum kaupų, kad taip ri
mai šaukiame susirinkimą, nėra 
])rugos prisirengti su Įnešimais, da
lykas mat tame, pirmininkas 31. 
Kamandulis išvažiavo Į Lietuvą ir 
man pavedi^ lai aš nenoriu lauKti 
karščių, o dabar yra patogus lai
kas, fe' kita, Lawrence’o kuopai 
yra labai patogu, nes tą pat die- 
i.ą bus piknikas parapijos. Gale-

■J. Svirskas, vice-pirm.

4

tai atminkit kad tuomet mes pa-

31. BrudziutP i'. .
Plikimas. 31. 3bižK

Po $1.00: M. 3Ii -i- 
šaiienč, 31. Kazį;: t:- 
eevičienė. A. Raiša 
nys, V. Tamošiūnie 
liauskaitč.

Visa tai turėdama' 
kiu visupirma mano didžiausią pa- ■ 
dėką gerb. kleb. kun. J. Atribotai 
už jo dideli ir malonu man reikš- T 
tą svetingumą ir už davimą man 
progos skleisti dorus raštus: spaa- t

K. Dai

o

su pinigais, nes 
-a. Dešini kiek

mlamc
ir

pa

Reporterio Brolis

VIEŠA PADĖKA

li. Iki

W

Pirm. — J. Glaveckas
Sek. — F. Kalpoke* i

1

PROTESTO REZOLIUCIJA
Prieš “Darbo” Redaktorių L. Prū- 

seiką ir reikalavimas prašalinti 
jį iš redaktoriaus vietos.

į\yxiusiamc Balandžio 22, 1925, 
be r i aminiame Amaigameitų 54, 
skyriaus susirinkime tapo nutarta 
pasiųsti Ueneraiei A. C. W. of A. 
Tarnybai sekantis pareiškimas;

1; Kadangi “Darbo” red. yra 
palaikomas mūsų sudėtais pinigais 
ir lodei privalo tarnauti mūsų Or
ganizacijai, jos skyriams bei na
riams, nesimaišydamas į frakciji- 
nius gmeus, kurie daro blėdies or
ganizacijai.

2Z Kadangi “Darbu” red. L. 
Prūseika, dar sausio mčn., šių me
tų, kalbėdamas “Darbo Unijų 
švietimo Lygos” susirinkime, 
kurstė vienus narius kovoti prieš 
kilus, mūvą Organizacijoje 54 sky
riuje, niekindamas kitokių, negu 
jis ir jo bendrai “iygiečiai” pa
žiūrų žmones, pareikšdamas, “Jūs 
m.-privalotc pasiduoti ir pavesti io- 
i':'ią Į jų suprask—ne lygiečši) 
rankas 'Tam yra keletas liudinin
ką irr.vusiu minėtame susiriuki-

SHENANDOAH, PA K
LDKS. 91 kuopos svarbus susi-\ 

rinkama bus nedėlioję, gegjiž.ęSt.24, 
d., tuoj po sumos, pas gerb. jpirm. i 
T. Križanauską knygyne, 210 E. < 
Center St. 31alonėkite visi nariai 
kuoskaitlingiausia susirinkti,- per 
yra daug svarbių kuopos dalykų 
apsvarstymui — pradėjimui dides
nio darbo ir surengimui ko nors 
vasaros metu. Taipgi reikės pa
kalbėti apie organizacijos seimą, 
kuris bus birželio 25 ir 26 dd.- Gal 
galūifime pasiųsti delegatą, arba •. 
nors pagaminsime vieną kitų įne
šimą. Be tu gi, nariai, pirm, ei
siant į susirinkimą pakalbinkite 
sava draugus ir pažįstamus prisd2 
rašyti prie kuopos; teesie nrūsų 
kuopa didžiausia visam apskrity;

Žiūrėkit, nepamirškit-, nedėlio
ję po sumos. Svarbu.

H. UlčinriauB, rašt.

i
H

Red. prierašas. Tamstų a^ėe- 
linkės kuopoms būtinai reiketi^fiH* 
daryti savo apskritį. Del apdaii.^ 
čio jau dabar Tamstos turite už-Į į 
lėktinai kuopų, k. t. Šhenahdbąliri3 
šaint Clair, Ylinersville, N'ew',P#fe-"^ 
ladelphia ir Tamaęua, o 
visi apielinkiniai klebonai yras-^Į^^ 
mėjai L. D. K. S. 
visos kolonijos jau 
gana gražų katalikų^ 
frontą.

Manau, Tamstos a_ 
mą pagalvokite ir kaipo 1
didžiausia kolonija imkHte 
jatyvą k negreičiausiai suždukli yLt 
su kuopų ir kolonijų veikėjų su« 
važiavimą.

Patogiausia vieta gal būtų di-. 
džiausioje apielinkės kuopoje iri 
coShs Saint Clair’y. Reikėtų šauk
ti kuogreičiausiai. gal būtų gerak 
kad suspėtūmėt tą padaryti aut 
gegužes 30 arba 31 d.

Lietuvos Vyčių Cona. apskričio 
21-mas suvažiavimas įvyks gtgir- 
žes 24-tą dieną, 2-trą valandai* 
pietų, AVaterbury, (Jonu., 7-to 
kuopos kambariuose. Malonėkit 
visi suvažiuoti.

J„ Kadangi tuliaus mums yra ži
noma, jog L. Prūseika tokiam su
sirinkime kalbėjo vėla Vasario 
mčn. ir k urs4ė savo sekėjus nu- 
•ersti dabartinį skyriaus komitetą, 
pareikšdamas; “Jeigu jūs nenu- 
vc;-si‘ę dabartini komitetą, tai ne
liūsi! -■■■rti nū išvalgyto kiauši 
nia :'' ir

4 Kadangi laikytam tuoj po to
kios L. Prūseikos “prakalbos” (19 
d. vasario) nepaprastame A. U. W 
o f A. 54 skyriaus susirinkime į- 
vyk'i kruvinos muštynės, kurias 
nikelė L. Ptūseikos sukurstyti ša
lininkai ir užtraukė bjaurią dėmę 
ant. mūsų CTganizacijos 54 sky
riaus, ir

Rašt;

WATERBURY, CONN.
Žinotina kiekvienam LDKS. 

5-tos kp. nariui, kad susirinkimas 
Įiyk.s gegužės 24 dieną, pusė po 
pirmos, šv. Juozapo parapijos mo
kyklos kambariuose, lad-gi yt* 
kviečiami visi nariai bei narėsafr* 
siianky li į šį susirinkimą, nea ta- 
rinu- daug svarbiii reikalų aptarti, ; 
ypatingai prašome visų naujų IMU Į 
riu atsilankyti, nes jau laikas/'8U-:ų 
sipažinti su organizacijos vciirimuik 
ir būti išpildytos tam fikroe<į|tCį^’ 
jimo blankos kas yra rcikalaajM^į^ 
iš kiekvieno nario. Tad-gi .mąhu. 
nūkite paklausyti šio pr^įf^į 
faip-gi kurie esate užsilikę 
kestini, tai malonėkite ateiti 
srmokčti. nes jau seimas artmlit 
kaip matosi tai mūs kuopo*' 
narių neužaimokėję savo inoIMĮ 
Maitm 
kitaip galite 
pos. Be t<» neužsimokant m 
f-ių. daroma didelė skriauda 
nizacijai

nairiritė ir •!. l\-'itiri:'ū. Mu- 
zb-m'i programą, kaino svAkorką 
atli'no puikiai, taip ir dainininkės.

Žmoi:i-; noda:ięiaiisi;ii i'ivo. gal 
stoka išgarsinimu. U gaį mano 
kad perdaug parengimų' nes va-

F. A. Krancevičius
Vakarėlis

ra< rctiesis rnduiL p'-rstalyti ope-

DėdėPm.
da D v h VU rmp‘ >

HARTFORD, CONK.

Managing Operators įor U. S. SHtPPINC BOAKD1) ."i < i a i
jaunimo

name da gi 
Dire. i

•./. anai ir kalbėti m-sis< 
ženklas liūdnos praeities

ciutė. Balčiūnai’'" 
Apaciaukiutč.

ELLZABETH, N. J.
: kampelio 1b •: uvin dar

United States Lines
45 Bro*dway New York City

75 State Street Boston, Mass.

me iš mūsų jauuiiim ir '.langiaus

ei ksi

švč. Trejybės par.

Minėtojo par. teko viešėti kele
tą dieną, dalyvauti 40 vai. atlai- | 
duose ir būti parap. vakarėlyje au-

Nupiginta ten ir ategal kelionė

LIETUVON
$203.00 ir augščjau

VAŽIUOK per Bremen ar Chcrbourg pato
giose trečios klesos kajutose S. V. laivais iš 
New Yorko. Geras maistas ir daug vietos. S. S. 

PRESIDEN'T HARDING išplaukia birželio 3, 
S. S. GEORGE WASHINGTON birželio 10. 
S. S. LEVIATHAN ($215.00 ten ir atgal per 
Cherbourg) išplauks birželio 13. Visus faktus 
gausite-iš savo agento ar rašyk i—

5) Kadangi tie žmonės per 
“Laisvę” ir kitus komunistų lai- 
kriišėius ėmė bjauroti 54 skyriaus 
Vaidybą už Įvykius, ištikusius 19 
vasario, vadindami Valdybą ir ki
nas Organizacijos darbuotojus 
‘ ‘ galvažudžiais, ” “ mušeikomis ’ ’ 
ir kitais panašiais žodžiais, uics 
buvome priversti paaiškinti, kaip 
dalykai dėjosi minėtame susirinki
me; bet “D.“ redaktorius L. Prū
seika visai net alpino mūsų prane
šimo “Darbeo kuomet mes krei- 

i pėmčs į jį prašydami paaiškinti. 
Į kodėl nctalpino, tai jis davė atsa
kymą, kuris mums visapusiai tą at
sakymą apsvarsčius, išrodė tik p*-
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08 ATSTOVAS 
padangėje niekad ne

is, Bostono lietuvią nema- 
bet didžiai ir širdingai 

Lietuvos pasiunti- 
Valstybėme —

BIZAUSKAS, antradie- 
►gpegužės 19 d. š. m., lankėsi 

minko” redakcijoj ir vi- 
Bostono ir apielinkės 
ias, istorines vietas.

lerb. K. Bizauskas tyras lie- 
typas — labai simpa- 

įr demokratingas žmo- 
T»; pas jį nesimato nė trupu

čio išdidumo, tuščio aristokra- 
tteknrno — jo visa aukštybė 
Lietuvos laisvėje, nepriklauso
mybėje ir visuotinam Tautos ir 
Valstybės gerbūvy.

boe buvd graHoBj ypatingai 
publika gėrėjosi pastarosios iš
kalba ir tikrąja Tėvynės Lietu
vos meile. P-ni& Cuniestė bos
toniečiams užsirekomendavo 
labai gerai ir neišdildomai; 
bostoniečiai, arba geriau sakant 
tie, kurie girdėjo kalbą — neuž
mirš.

Ž.

AR JAU PRISIRENGĘ.
Ar jau visi esate pilnai prisi

rengę prie didžioisos gegužinės, 
kuri bus Norvoode, gegužės 30 
d. t

Jei dar ne, tai kuogreičiau- 
siai visi organizuokitės ir reng- 
kitės prie pirmojo ir gražiojo iš
važiavimo.

D.

KONCERTAS
Ateinančio sekmadienio va-

< kare šv. Petro bažnytinėje sve- 
j jtaineje Marijos Vaikeliu Dr-ja 
s įrengia gražu vakarėli. Bus sta- 
Čjtoma gražiu operečių etc.

i-r BENGIASI PRIE PROCE- 
SIJOS

į ' Pereitą šeštadieni atsibuvo 
V susirinkimas Marijos Vaikelių 
1 Draugijos. Draugija rengiasi

PATAISA
Praeitam “Darbininke,” Ne

priklausomybės paminėjimo 
aprašime buvo išspausdyta 
taip: “teigiamojo Seimo.” Tu
rėjo būti — Steigiamojo Seimo. 
Toliau: “mokslainių rėmimui 
sudėjo $50.00.” Turėjo būti— 
moksleivių rėmimui.

Reporteris

prie Gegužines Procesijos. Ber- 
niukii ir mergaičių prisirašė
gan daug. Patartina visiems 
tėvams leisti savo vaikelius da-
Jyvauti procesijoje. Gerb.
JOeb. Kun. K. Urbanavičius 

I. stengiasi padaryti šio meto 
U .procesiją viena iš didžiausių. 
F/Tat remkime jo gerus troški- 
| mus.

PIRMOJI GEGUŽINE
•' Iš po šalčių letenos pasiliuo-

savus, miestuose surūkus, dirb- 
t-tuvėse ir ofisuose suvytus — 
* ~krekvienam norisi ir reikalinga

išvažiuoti iš miesto ir pakvė- 
s puoti tyru oru — užmiršti ilgos 

savaitės triukšmus ir visokius k. , •
■ dundesius; iškvėpuoti dūmus ir 

dulkes; nusikratyti nejaukio- 
į Bios atmosferos, Įgauti daugiau 
^.“gyvumo ir žmoniško džiaugs- 
| mo.
Ž Pirmoji ir tinkamiausioj! vi- 
q siems darbininkams proga —

lai L. D. K. S. Naujos Angli
jos Apskričio rengiama geguži
nė 30 d. šio mėnesio, Norv ood,

VYČIŲ SUSIRINKIMAS
Vyčių 17 kuopos susirinki

mas buvo antradieny, gegužės 
19 d., Vyčių kambariuose. Su
sirinkimas buvo labai gyvas ir 
skaitlingas. Pastebėtina jau
nųjų aktingas dalyvavimas di
skusijose: kaip merginos, taip 
ir vaikinai entuizastingai riša 
organizacijos klausimą. Ir. ro
dosi, kad visi gyvai dalyvau
jantieji svarstomuose jau yra 
dalyvavo kuopos rengiamuose 
debatuose. Tai gražus ir labai 
sveikintinas ženklas.

Pirmiausia buvo išklausyti 
raportai, o paskli svarstyta 
seimo klausimas. Iš visi] at
žvilgių matėsi, kad prie seimo 
rengiamasi ne juokais. Apart 
kitko tapo išrinkta net šešioli
ka seimui delegatų. Taip-gi iš
rinkta komisijos paruošimui į- 
nešimų, prisirengimui paveiks
lų nusitraukime, i išvažiavimą 
trokų pasamdymui ir važiuoto
jų organizavimui ir eilė kitų 
visokių komisij komisijėlių.

Vytis

«V. KAZnnEBO R. K. DR-JA RENGIA BALIŲ
Subatoje, Birželįi6-tM;i925

Parapijos Svetainėje '
482 E. 7-th Street, S», Hm

1‘radtia 1:00 ral. raka re. Truiu iki ečl^mot. Viltos peluu, e is
rasanues hetunu mokyklos naudai. -

Todėl visi lietuviai ir lietuvės lanksto privalu susitvurkvti savu reika
lus teip. kati būt galima ateiti j šį balių, žinokite, kati rengia geru orgnni- 
žarija geram tikslui ir geroje Vietoje. Pramoga visiems i>us tiatiukunui, ftus 
Žvtugilu orkestrą. Visokių Ims užkandžių ir gėrimų. Baliaun Komitetai

VAIDINIMAS -

Gegužio 31 d. So. Bostono 
lietuvių pobažnytinėj salėj So- 
dalicijos dr-ja rengia nepapras
tą pramogą. Vaidinta bus “At- 
pyška teta iš Kalifornijos.” 
Veikalas pilnas judkų. Išanks- 
to nuspręskite atsilankyti.

Paieškoma Kastantas Kaziulis. 
paeinąs iš Lietuvos Merkinės pa
rapijos, Raitininkų kaimo. Buvo 
girdima, kad buvo paimtas Į Ame
rikos kariuomenę per didįjį karų 
ir žuvo Austrijos fronte. Kas ži
note apie jį teiksitės pranešti jo 
senam tėveliui Juozui Kaziuliui, 
Raitininkų kaimas. Merkinės paš
tas, Alytaus apskr. LITHUANIA, 
arba “Darbininkui.”

MILLER’S K

VISOKIŲ APRADALŲ 
dėl vyrų, moterų ir vaiku 
Geriausios rūšim teroru; 
pigiausios kainos So. Bos
ton’e.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
TAVOĘAŠ; •

PiCrlkuSIOS KAINOS 
SOUTH BOSTONE

18 metų teisingo patarna- 
vimo'ernt
Mes duodame ir apmaino
me legal stamps.

MILLER’S
261 WEST BROADWAY 

Tarpe O ir D Gatvių 
SOUTH BOSTON, MARŠ

PARSIDUODA ČEVERYKŲ

Mass.
Visiems darbininkams, su 

{visoms šeiminoms jau iš kalno 
reikėtų rengtis prie savojo — 
darbininkų išvažiavimo, kuris 

; yra rengiamas ir tinkamu lai
tu (Decoration Day — subato-
je) ir tinkamoje vietoje. Mat 
už Norvoodą gražesnės vietos 
>iknikui negalima gauti: ten ir 
etuviškumo. ir gamtos grožio 
visokio kitokio linksmumo y- 

.a tiek pat kaip ir mūsų gražio
joje ir linksmiojoje dainų šaly 
Lietuvoje, žodžiu sakant, Nor- 
woodan nuvažiavęs, nenoromis 
pradedi dainuoti: “Žalias grai
žąs rūtelių darželis... ”

Tą darželi, visi darbininkai, 
jauni ir seni, dideli ir maži at
lankykime geguižo 30, Vainikų, 
arba Atminties Dienoje.

X.

SPORTAS
Ateinanti šeštadieni šv. Pet

ro parapijos beminki] base bąli 
ratelis loš su šv. Onos parapi
jos Neponset. Žaidimas atsi
bus McGarry darže. Kviečia
me visą jaunimą dalyvauti. Žai
dimas prasidės 9:45 A. M.

i DUKTERŲ IŠKILMĖS
Lietuvos Dukterų po Moti

nos Dievo globa Draugija turė
jo dideles iškilmes praeitą sek
madienį: ryte buvo šv. mišios, 

i kurias laikė gerb. kun. P. Stra- 
ą kMskas; laike mišių visos na- 

• rta ifl corpore ėjo prie šv. ko- 
nnmijos. Vakare svetainėje 
buvo prakalbos: kalbėjo Dr. 
Jakimavičius, kun. Strakaus-

Vilimas

BOSTON CONSOLIDUED
GAS COMPANV

1OII< llo'r <>»!• !

149 TREMONT STREET 
BOSTON

Beveik naujas 3-jų šeimyąuini&s 
po 5 kambarius, vieta dtl gara- 
džiaus arba didelio daržo,risi nau
jės nario* itaūai, šiluma, fiaųąi ir 
.pryšakio ir užpaaklip ir !ektrik*. 
visi kambariai naujai išiasy-ti. la
bai smagi vieta gyventi a-ba geras 
dėl biznio už tai kad rados yra 
$128 aut mėnesio ir prek-’ik $12,- 
000 ir tik -3,000 įnešti. A IVAS. 
361 W. Broadtvay, So Boston. 
Mass.

MONTELLO, MISS.
.1 Ktidnrųrl jau oras pradediut.Silli. tat1. 
tUkt-iečlu visus Montello toi-vius 'i;

i atsilankyti ir pupsint i m
Talnč koše (leę-creamt. Tsi-jr? užim 
kati visokių kitą ilHttHių tlfaių. I’rle 
to turiu priminti, kati lai visit inė lie
tuviuku krautuvė, kurioj r-.ie gauti 
visokių religiškų daiktų n<;>irkri. o 
ypiir turiu labui gražių ir pa,t>i:i!dnk- 
nvgių Iš Lietuvos.

J. TRAINAVIČIUS
175 Ames St., Montelo, Mass

PARSIDUODA NAMAS IR 
BIZNIS

<JUHKW Vim SMUUHNK '
mažai vartoti ir labai pigiai, yra x: 
sykiu vargonai ir sykiu kambariai 
gyvenimui. Galima matyt vaka
rais nuo 6 vai. 338 E St. l-mos lu- .f, 
bos), So. Boston, Mass.

PADĖKAVONE •
Mite BtaU 501 Pine ,KH1* ąt, 

MiDenvrtle^ Pa. rate: “Dįjrfii Taiaacaf, 
p. tutelU, ui jūsų stebakHh«i antai* 
syta* iolės, kurios mane sveika padai*. 
Turėjau viduriu dld{ sukietėjimą, akli* 
vio nedlrbim*, galvos skaudėjimo, nak
timis nemigo, dievinu viduriuose ir uln* 
ko valgyti nenorėjau, bet kaip ai SO* 
naudojau Jūsų žolių du jakeliu No. 
S06A, tai tas visas nesmagumas nj» 
manęs dingo Ir veliju kiekvienam žmo
gui kreiptis pas žukaltj su nėgėmis vi* 

dariais, o tos žolės ir Juipte atitaisys. 
Prekė 60c. už pakelt” Atsiusk 10&, 
o gausi viaekiu žolių Ir knygų katalogu 
Adresuok taip:

M. ZUKAITI8
440 Hudson Avė.. Rochester. N Y.

M ii'jo S carl/a

STRAIPSNIS. 120

TjEROVts skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 
• MOTINŲ IR JŲ « 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Aš, Karl-Alfons Urbanavičius, minus 
Konstantino ir Onos Urbanavičių, ji 
męs Mekkio dvare. Šiaulių apskr., Kau
no rėd., paieškuu savo dėdės Jono Ur- 
banavičiuits. sunaus Aleksandro Ir Fe
licijos Urbanaviąių, Šiaulių apskr., 
Kauuo rėd. Jau 4d m. kaip išvažiavo J 
New Yorkų, buvę ir Pblladelpbijej, e 
dabar nežinia kur randasi. Prašau ji 1 
atsiliepti. Mano antrašas: LITHUA- 1 
NIA. Šiauliai Vilniaus gt. No. 79, Karol 
Alfons Urbanavičius.

REDAKCIJOS ATSAKAI

TAISYKLA
!:d»::i g.-roj vietoj, vien lietuviais -.;pgy- 
ventoj. lliznis išilirbtas jK*r daiig niv- 
.ų ir tlarlHi yra visada užtektinai. Gera 
proga pasidaryti pinigo. Parduosiu už 
mažiausią kaiuą. Taipgi partiuoiiu ki
bai gerus rakandus dėl .’l-jų kambarių. 
Turiu parduoti prieš .‘iiktit gegužės. 
Priežastį pnnlnvinto sužinosite- anr vie- 
UiK Norintieji Įiirkti kreipkitės j 
••DARBININKĄ.” ‘Ūki Broadivav, So. 
Boston. Mass.

£TEL. So. Boston 0506—V.
lietuvys dantistas

A. L KAPOČIŲ

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vaL 0 iki 11 ryte. 1 iki 8 po piet, 

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

TeL So. Boston 288L

Miega yra svarbus vaikams. Tik dėl 
reikėtų vaikas išbudinti. Jie 

tuoj Įgalinti paprotį keiris tik de! regn- 
liarišką įienėjimų, ir yra paprastu, 
kai' ktuliik.- miega ištisą įtikti nuo še
šių iki šešių, pradedant sti trečiuoju 
mėiiesitr. Jie turi Imti laikomi šilta
me. gerai išvėdintame kambaryje. Yra 
paprastu, km! nortmtlis kūdikis ištnie- 
ga 20 vulandų ir 24. Po pirmo meto 
jiems reikėtų snnsterti kiek paryčiais 
ir imi i>ietų, vienų ar dvi valandas. Ry
tinį iKiguli jie patys savaime atsiprati- 
na pi dviejų metų. Ret ix>pierini rei
kia palaikyti iki šešių metų ir vėliau.

še ir žinę Oras
sivežins oras yra tiek reikalingas 

kaip miegas. Kūdikis turi jo gauti nuo 
gimimo. Kambary.- turi būt gerui išvė
dintas. net tas nereiškia šaltus. I.)vie- 
jų savaičių kūdikis vasarą. > keturitt 
iki šešių žiemą, km’rkis turi imti ttk’i- 
lastnojiintiis. taip sakant, su latikti. 
Vasarą :okių prisirengimų nereikalin
gą. liet žiemą yra gerui kūdiki apsup
ti lyg išvežant lauk. Tada reikia atida
ryti Įmigti- plačiai kokią valandą ar il- 

:giau. nededant kūdikio i vėją. Tą pa
darius keletą dienų kūdikis gan Imti 
išvežamus iaitk. Kūdikis turi kas dien 
gmiti šviežio oro. ar šluboje ar lauke, 
žiuri:;: koks oras. Geriausias laikas 
•. ra nuo l'i ryto iki :> pietų. Jis turi 

apsaugotus nuo vėjų, šalčio 
ir ■Ittlkių. Kūdikiui augant, reikia jis 
ilgiau laikyti ore. o prie gero ■■re. ; g-

’[a :■ i:št a: 1 n":s
Mar.kš’i:dm;:s tai t iek -varlms kiek 

šviežias ora« ar miegas. Laliit: jaunas 
kūdikis gauna tiek mankš-tinimo kiek 
reikią, spardydamasis, voliodamasis i r 
rėkdami s mai-to. Jievvnių ar dešimts 
mėnesių paprastai pradeda ropinėti. ir 
prie to reikia ji nksGnti. Paprastai kū
dikis bardo vaikštinėti metų amžiaus, 
lie- čia kūdikiai skiriasi. Kūdiki ne--e;. 
ki.a rug:”-; vaikščioti ą- sp.vėti ilgirtą:
negu j:- ;>at< nori.

Piem>. mm--ą. kuris r>asekinineu: 'S- 
uuklėjo šimots •aksoinėm k :d , 'g;.
pastarų G2 metu. Tūkstančiai gyd.Vo- 
ių ]*> visą s::'į ••ekemondiK.j:; Eag’e Pie
ną dėlto, k.'d ji< suvaikomus
ir liiįrs ir.gr<. Eagie i’le'.as v-:' gry-

pit-ė- '..iky- kudiki'js t,e,, nopm.em'.

linui ’><• :ž-;k-ins Jiems JnrTiys'čs vik
rumą ir s-iprią sveikatą, kurie v-a h’i- 
sianėio- 'ulinė- ir pasisekimo pamatai. 
T'žga i’č< ■ de in iati-l rezultatai gmina m; 
penint nednpenėtns kūdikius su Eng'e 
r'dvm. .\b>kyk!n vaikai, kurie kentė 
m:-' -ipmimo maisto, stebėtina i ims. 
tai«<> Eagle Pienu, kilome’ tas ido. 
ilnm.is i it; paprastus- valgius Vi-i va - 
kai turėtų gauti vieną syki Englo Pie
ną į dieną, apart pnprn«tų valgių. V- 
mlešk <ln šnnkštu Engi? Pieno su tri
mis ketvirtfldnllnls puoduko šalto van
dens. Kiti valkai gerinti jj myli su gln- 
ger nle, vaisių sunkomis, suplaktu kiau
šiniu Ir skanskonln.

ftlaitykit Hunt knt tarai
tę ir patidikit ateičiai.

Scranton, Pa. Koro korespon
dentui. — Tamstos žinutė atėjo 
pervėlai. Nebegalėjome įdėti.

Lawrence, Mass. Natalijai. — 
Tamstos korespondencija indirek- 
tyviai garsina supuvusį sutvėrimą. 
“Daro.” nemato iš to jokios nau
dos. Nedėsime.

Worcester, Mass. Reporteriui.— 
Tamsta nekalbi esmeniai, tik ko 
lioji savo oponentą. Tokia pole
mika netinka rimtam laikraščiui.

REIKALINGI TUOJAUS
vienus forintams ir preseris prie vyriš- 

Į kų drapanų. Turi būti atsakantis. At- 
Į.-iš. „k U- >J- ANTHONY J. JltGIS.

Tailors Limitisl. HalifaK. N. S., 
j Gaimda (M.-2Gi

SVARBUS PRANEŠIMAS
Siuomi pranešu South Bostono 

ir apielinkės moterims ir mergi
noms. kad neperseniai atidariau 
SIUVIMO ŠAPĄ. Siuvu visn-

Nedėsime.

TUOJAUS REIKALINGAS

0S7 Broad;

)24O-W

mokėtų v;i-
iurėtų i:

: sulintot:
BROA'DMAY MATlKET.

atiko .

; kias moterų drapanas ir kerpu 
■ petrinas ant mieros. Kurios notTs 
pasimokyti siuvimo, tas pamoky 
siu, nes kiekviena privalo žinoti 
kaip sau drapaną pasiūti. Tpigi ne
praleiskite progos išmokti. De1 
platesnių informacijų, sužinoji
mui apie mokinimąsi, malonėkite 
ateiti žemiau nurodytu antrašu 
Toliau gyvenančios gali kreiptis 
laiškais.

P. STANCELAITE
598 E. Bro&dway, 8. Bbšton, Mass. 

Boom 4

2251 Broadway, So. Boston j 
5 (“Keleivio” name) \ 
SOneo Valandos: nuo 9 Ik! 12. nno į- 
81:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki tt.fcare > 
jSeredomis nuo 9 Iki 12 va d! ena i 
šiSūoatomis nuo 9 iki 6 vai V ' 
Šitomis nuo 9 Iki 12 (pagala::a.rtj' < 
4^ z-

Tel. S. a 400

DR. J. C. LANDilUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas

772 EAST BROAIfflAY
So. Boston, Masi

VAI.ANDOS: niio 9 ryte rak.

Dažnai pasitaiko, 
kad motinos negali 
žindyti savo kūdi
kio ir todėl reikia 
surasti kokį kitą 
maistą.

Borden’s Eagle Pie 
nas yra geriausias 
užvaduotojas moti
nos pieno ir yra 
daktarų rekomen
duojamas dėl jo 
grynumo ir lengvo 
Suvirškinimo 
tybių.

ypa-

Jei prisiusite 
apgarsinimą į 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

TeL So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
GoMma eiuikalbčti ir lietavUkal 

omo valatoob: Rytai* Iki 9 vaL 
Po pietų nao 1—• 
Vakarais nuo6—B

5M 1. Broadway, So. Boston

1« METŲ SOUTH BOSTONH

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadway, So. Boston
BALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak..

b 
b 
b 
b
b
b 
b 
b
b
bšitą 

The

Dept. 2

SVARBI ŽINIA DEL 
AUTOMOBILISTU

Šiuomi pranešu, visiems automo
bilių savininkams kad aš atidariau 
savo ‘ PAINT SHOP,” kurioje | 
perdirbu iš senu automobilių ant 
naujų. Maliavoju įvairioms spal
voms. Naudoju geriausius aliejus 
jr varniškis. Uždedu strampus ir 
raides ant trokų, ištaisau visus su
lankstymus. Darbas geras.. Kai
nos prieinamos. Broliai Tautie
čiai, nepamirškite manęs. Paint 
Shop randasi ant 289 Proepect St., 
Cambridge, telefonas—Universit^ 
10560. Gyvenimo vieta — 123 
Prospect St., Somerville. Telefo
nas Prospect 0422-J. ANTANAS 
KASPAR, Savininkas.

L Tel. So. Rorzoe® 
LIHTUViS DANTISTO

DR. M. V. CASPER
( KASP ARA VIČIUF

435 Broadway, South Bsrtor 
OfUo calandot:

mo 9 Iki 12:00 ryte irmltSO 
IU 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. Klare- 
Ofisas uždarytas suba'ot viiirals 
Ir nedėldieutaia.

Tat Erocktcn 5'Zi-— W ;

DR. A. J. GORIAU
(GUMAUSKAS)

705 Maža 8t., Montello, Inu. 
(Kaapaa Broad Streetl

ŽIŪRĖKITE NAUJANYBE |
LINKSMAS BALIUS i

Rengia sv. Petro parapijos bažnytinis choras '

Subatos Vakare. gį
Gegužio-May 2 3-čia, 1925J 

Parapijos Svetainėje
492 E. Seventh Street South Boston, Jfci. -i

Pradžia 7 :30 vakare

Grieš viena iš geriausiu orkestrą, šių šokią tai jau 
leisti. Būsit užganėdinti. G:ieš lietuviškai ir angliškai.

PERSIKtLfi Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausį paskutinį paternzvimą, todėl verte pat jį 
kreipti*.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6 th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-V

SOSTON'O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. P AŠELE 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St.. So. Boston, Maaa, 
Telephone South Boston 1516—J.

Vice-Plrmlnlnkas — J. Petrauskas, 
250 Gold St, So. Boston, Mase.

Pro t Raštininkas — J. GItaeekis,
5 Thomas Pk., So. Bostoa, Mass 

Pin. Rištlninkas — M. šelUs.
40 Marine Read, So. Bostoa, Mssl 

Caslerius — A. Naudžlunas,
885 E. Breadway, So. Boston, Mas*. 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Wlnf!eld St., Se. Boston, Mase 

Draugija laiko susirinkimus kas
čis nedėldieel kiekvieno mėnesio, 2-ra 
valandą po pietų, parapijos »alėj, 492 
E. Seventh St-, So. Boston, Mass.

DR-STB LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičklenė,
203 W. 3-rd SL, So. Boston, Mas*, 

’ice-Plrm. — A. Janušonienė,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mas* 
rot Rašt. — O. Siaurienė,
443 E. 7-th St., So. Boston, Mase,

’ln. Rašt. — J. Keys,
115 G Street, So. Boston, Mass.

žd. — O. Staniui lutė,
105 6-th St. So. Boston, Mase. 

Varkdarė — O. Mlzgirdlenė.
1G4 G-th St.. So. Boston, Mass.

•raugijos reikalais kreipkitės visados J 
protokolų raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrą utarnlo* 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos k*t> 
vės. South Boston, Mass.

iv. KAZIMIERO R. K. DR^TOO 
VALDYBOS ANTRAAAI

Pirmininkas — J. Jaroėa,
562 E. 6-th St, So. Boston, Mao* 

Vice-pirm. — J. Grublnskas,
157 M Street, So. Boston. Maaa, 

Prot Raitininkas — A. Janoėonts,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Maai 

Ftnlnsą Raštininkas — K .Klikis,
8 Hatch Street So. Boston, Mas* 

Iždininkas — L. Svagfdys,
111 Bosven f t, So. Boston, Ma* 

Tvarkdarys — P. Lau&a,
886 E. Fifth St, So. Boston, Ma* 

Draugijos reikalais kreipkitės vi* 
dos j protokolą ražtinlnką.

Draugija savo susfrnklmus laiko 2-rą 
nedėldlenj Mekvlene mėnesio l-«ą vaL 
po pietą parapijos eaMM Beventk

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

BOSTON, MASS.
TRMININKAS — ▼. Zalleckas,
514 E. Broad^vay, So. Boston, Ma* 
ICE-PIRM. — Povilas Kuka.
96 C Street So. Boston. M.vss.

I’ROT. RAST. — Aatanas Macejanaa, 
450 E. Seventh St. Ro. Boston. Ma* 

TN. RAAT. — Juozapas Tintovllč* 
906 E. Brondvrny. So. Boston, Ma* 
ASIEIIUS — In4r. Zslledkas.
611 E. Fifth St.. S*. Rostoa. M** 

fARĮULKA—Karimiems MlkaRlonte.
906 E. Broadvrny, So. Boston, Ma* 
D. L K. Keistučio Bmoglja laiko st* 

o mėneMnite auslrinkimna kas »<n* 
rdėMtenj kiekvieno «Hto*o, po n* 
94 tVsshington St, Boston, M*į. 
:!W vanlndą pn pietą. AtoMkBi Mt 

n«1 rinkimo atatveakft* M eavtte• **■ 
risns nnnją nartą prie mw| dmaM* 
prl rąžyti-z.




