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Angliakasių suvažiavi 
mas birželio pabaigoj.

ANGLIAKASIU SUVAŽIA
VIMAS nei menkiausio ženklo nėra

1 Je biržtdio mčiie>io savai-' 
tėję kietųjų angliui angliak;1.-, 
šiai turės suvažiavimą. Prie i 
t" suvažiavimo jau rengia- 
n:asi. AFa* rudeni baigiasi 
>’i kiimnamjomis k<>ntrak- a!il P1 :'j" l1'
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VOS NESUDESĖ

ti užsidegė eigaretą. Berū
kydama lovoj ėmė snausti, o

Dar>ar*ini< angliakasiu 
kontraktas padarytas ITar- 
risburge 1922 m. Tada ang
liakasiai buvo laimėjo 1’1
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TAISYTINI GYVENIMO 
REIŠKINIAI

Jd ST'.TAS ( Idž'-rėrm apsk.). 
I)ų*ei:y m'.f*teii* yr;; labai gra
žioje vietoje ir būtų nelabai ma
žo*. d'Ju. apnu-idęs. kad

Seimui artinantis darbiniu j 
kai da labiau pradėjo bruzdėti! 
vajaus darbuotėje. Nariai iš1 
visur plaukia, o organizacija' 
stiprėja. Naujus narius prade- 
ūme skelbt'- kitam ‘‘Darbinin
ko- ' numerv.

VAJAUS DARBUOTOJAI, 
NEPAMIRŠKITE. KAD VA
JUS BAIGIASI BIRŽELIO 15 
D.. 12 VAL VAKARE.

Pastaruoju laiku labai su
kruto Pennsylvanija: Phila- 
delphros 103 kuopa ir visa še- 
radorio apylinkė. ši apylinkė 
pirma syk savo gyvenime, or
ganizuoja Darbininkų Sąjun
gos apskriti.

Geriausiu sėkmių stipriau
siai susiorgarizuoti.

NORWOOD’AS LAUKIA
L. D. K. S. 3-čia kuopa ren

giasi kuosmarkiausiai pne 
Naujos Anglijos Apskričio iš- 
-.sžiav.mo m širdingai laukia 
svečiu atvažiuojant — visus at 
.'fanki'." .m " iims kuogeriau

a viskas rrireng- 
ctairė parengta 
t ir pats p. 

D'vmdo sodas. Ivg dž.augdama - 
si* ir laukdamas visų apielin- 
krs lietuviu — gražiausiai su
žydėjo ir atvėrė aromatų šalti
nius. rojaus grožybes. Malo
niau jau niekur niekas nebuvo 
ir nebus. Tatgi prašome visų, 
senų ir jaunu i Nonvoodą, ge
gužio 30 d. ' Norwoodietis
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ŽYMŪS ADVOKATAI

Balandžio aiėu. 2(1,1. prasidė- 
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žymi oatis, sūri tiek apejstatymas tepasiekė ir m$*u- 
džįaųgč neprįgulmybe, kad 
jau pasigenda caro ir sveti
mo jungo.

Lietuvos priešai darys to
kių išvadų : jei lietuvių žymi 
dalis tiek nepatenkinta savo 
šalies valdžia, kad pasiilgsta 
svetimos valdžios, tai progai 
pasitaikius be .sunkumo. l>e 
sunkumo. l>e skandalo gali
ma užkariauti.

d ė jų tik 231, reiškia vienas 
iš kun astuonių. Clūcago.j 
dalykai stovi dar biauriau. 
Tame mieste nno sausio 1. 
1921 m. uesusektų žmogžudy- 
bių būvu 422. Per pirmuo
sius tris šių metų mėnesius 
Cliivago turi 39 nesusektas 
žmogžudystes. Kaip-gi sto
vi tame klausime Londonas. 
Paryžius, Beylinas.7

Kaip sakyta Londone per-

VISAI NUSIGYVENO
B’^"7 “Tautininku"' s\ 
B’* ..lietuves Makausku: 
.t Ig.-Atos liaudininką alsu 
&dj'amiiiėiaiii^ Aim-ri 
B ' siekė (’hieago. J!< 

& ; pasirodė rytinėse \ 
sį Jis e į a tošį iriiiiistii;
k-” . kad ant rytojaus p> 
£- rodymo visi buvo a’ 

įniršę.
“.Naujienos pran 

-Makauskui pasiseki
g’oy. i o lai Krusi-1<> 
ris rašo;

Turiu pasakyti.
- Makauskas nėra is-

. kalbėtojas. Pu’oiik
. gal apie keturis desėtkiis.

" Tai tau pasisekimas. 1 
■y tinėse valstijose buvo ban 

majį išgarsėti skelbiau:. i- 
Makauskas toks kalbėtu, 
kad jo "klerikalai’’ pa m 
ir kad net jo praka,im> m 

; ■ Bfct kai pats v e i k ė j a s i. e i s 
įė;.y„ dingas, tai nei pmvokato 
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neįstengė ji Bgarsyii.
. “Tautininkai" tiek m 

t- — gyTT110- kiek Lietuvos i 
r-'P kiški bajorai.
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PIKTADARYBĖS IR 
BAUSMĖS

vadinamo

piktadariu 10 nuteista mi- 
riop ir tuoj išpildyta, vienam 
mirties bausmė kalėjimu pa
keista. keturi besą bepročiai, 
dešimt piktadarių papildė 
'.'tiužmh'ste. du liko nen.u-

ie gūdus stulpo prikaltu.'", , , , . ■ --, , > , sako, kad buvęs prie ej a r
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tBSUKBKMT
Delegatus renkant kaip 

kada įvyksta nesusipratimų; 
vienos kuopos būdamos ma
žos, nors ir gali ir norėtų, iš
renka delegatų per mažai, o 
kitos išrenka perdaug, tadgi 
renkant atstovus Į jubiliejinį 
seimą laikykimės sekančios 
tvarkos: kiekviena nors ir 
mažiausia kuopa gali siųsti į 
seimą bent po vieną delegatą. 
Didesnės kuopos turi t^ise 
siųsti po vieną delegatui nuo 
kiekvienos dešimties pilnai 
užsimokėjusių narui — pa
vyzdžiui jeigu kuopa turi 
trisdešimt narių, tai gali 
siusti tris delegatus i seimą 
ir tt.

Pageidautina, kad kiek
viena kuopa Šiame seime bū
ti] atstovaujama. Tolimes
nėms kolonijom?, reikėti] įga
lioti tuo> pačius žmones i L. 
D. K. S. ir Vyčių seim.Us — 
pasuiamti] mažesnes išlai
do..

/< />..sukr.

BrooklynkUe-taipogi be per
stosimo nuoširdžiai darbuojasi.; 
Laike keturiasdešimties, laike 
Gyvojo Rožančiaus Draugijos 
susirinkimo tapo surinkta še- 
šiosdešiiut doleriu. Taipgi Są- 
jungietės dvidešimtketvirta 
kuopa paaukavo dešimt dole- 
rią. nors ir prieš tai buvo auka
vusios.

O kas link Pittstono Jauną 
Vyrą Rėmėją Kliubo, tai jau y- 
ra sunku ir apsakyti jąją dar- 
bavimąsi. Tūrėjo surengę ba

iliu 3(1 dieną balandžio, nors ba-

dėl oro blogumo, bet vis-gi pa
ramos suteikė virš dviejų šim- 

jlą doleriu. O dabar darbuoja- 
jsi net išsijuosę kas Jei geguži- 
I n<"> išvažiavimo, nors ir kitos 
jkolionijos padeda, bet jie dau

giausiai darbuojasi. Kas svar
biausia. jog visi kliubo narai 
vra Amerikoj ai’mę. vi.eguk tam

lįsti

tai

b

tadar.vbės nelik
ir neinivo paga tat vnms ŠIRDINGA JĖZAUS NU-
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Kas užvilktos mokesties ne- 
užmoka į centrą — tas skriau
džia savo brolius darbininkus.rtunia?
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; vergą?, nes si 
i'jje mes laisviau

retiniuje Ša-įdž 
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PRANEŠIMAS
Liet. Darb. Kooperatyvės Są

jungos X. A. Apskričio metinis 
suvažiavimas įvyks birželio 14 
d., 1925 metais, 1 vai. po protų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., South Boston, Mass.

Gerbiamosios L .D. K. S. kuo
pos ir ją valdybos, malonėkite 
pasirūpinti sušaukti kuopų su
sirinkimus ir išrinkti atstovus 

Ii ši suvažiavimą.
suvažiavimas bus

labui :

Kadangi šis 
metinis ir 

prešsęiminis, todėl turėsim iš
rinkti atstovus j dešimtiuetini 
seimą, kuris Įvyks birželio 25 
ir 26 <id.. Montello, Mass. Ka
dangi seimas Įvyks X. A., to
dėl reikėtų sukrusti vi?om kuo
pom ir prisiųsti atstovą kodati- 
giausmi į Šį suvažiavimą. Ko- 
Idaugiaus atstovu suvažiuos, to 
'daugiau galėsim nutarti geru 
gu!\ \r. ir perduoti juos būsian- 
i:r. seimam Be to šiame sava-

seimą. lodei

KRYŽIUOTO SESERŲ 
PADĖKA

Lai'-a: b;;v..;;. užsiėmę r.e; ;:e- 
tm'ejęm ;ui.<o padejuoti dide- 

Į.l:ems geradariams. Pirmiau- 
įs:a: tai gerb. kum 5". .1. Nunov
ijai. kurs yra laitai darbštus sv 
: žiūrint kad vos tik naują baž
nyčią pastatė, bet ir paaukavo 
dėl seserų varpą ir pinigiškai 
ta’ąęgi. Visiem? apielinkės ka
talikams yra linksmybė girdėti 
varpą skambinant.

Tolinus širdingiausia padėka 
dideliam tėvynainiui gerb. kun.

i P. Mežvi-nskim. kurs daug nu
kentėjo dm Tėvynė-?, bet nežifi- 
rint i tą vi?ką. nenuilstančiai 
darbuojasi dėl Tėv^mės labo. I 
Tokia maža parapija, bet labai 
daug d-e se?erą paaukavo — a- 
]>i<- keturjs šiirmttis doleriu.

Seser\'s darbuojas: <iei darbi
ninku ir vargdieniu iabo/’Dar- 
bminko" Admmistraci ja ?u 
Prekybos Bendrove atjautė ?e. 
s->rą Jėzaus Nukryžiuotojo 
?vai-bnrr:ą ir paaukavo labai 
daug naudingų knygą, ketu
ri;;- didė.es <b"žvs. Ss-'serims 

r? labai naudingos to< kny- i 
g---, galės ?avo geradariams 
; asią?:i :r ne', parduoki,, šir- 

’ ’ _:rb < •><•< ėka ‘ ‘ Darbinin-

, ą;iruĮ)ija?. (ierii. kun. A. Kžers- 
jki- ir vargonininkas išlavinę 
'mūreli artistu, sulošė veikalą. 
Pi:?ę pelno davė Kaziinierie- 
tė-m- o kitą pu?ę — Jėzau? Ku
ky žinoto se-erm.s.

Scrantor.ivČ-iai žada nepas ■ 
likti nuo kiti] kolioinją. šv. 
One? draugija paaukavo p.r- 
miaii' šimtą doleri'.], o dabar 
Siuvėją Kliubas paaukavo dvi
dešimt p'-nk'i? dolerius, ir kita? 
žada turėti išvažiavimą ar taip 
kokiu kitu būdu žada paremti.

Visiems ir už viską ačiū.

PRANEŠIMAS L. D. K. S. 
CONN. ASKR. KUOPOMS

L. 1). K. S. Conn. Apskrič-m 
ekstra suvažiavimas Įvyk? bir
želio 21. dieną, 1925 metuose. 
Waterbury, Conn.. šv. Juozą 
po mokyklos kambariuose.

ši? suvažiavimas yra šauki;; 
mr.s dėl išrinkimo delegatą 
seimą. Taipogi duoti naudin 
gi] patarimu mūsą orgauizaei 
jai. Ji.-ai yra begalo svarbu- 
lai: lai kiekviena kuoiat imas 
timjans darbo ir renka geriau
siu.-- žmon-o? į ŠĮ suvažiavimą:.

T'-utii n"alsil:ek'a nei vien; 
kuopa nepasiuntii? savo d"i" 
galą su gerais sumanymais i:

M. Blažauskaitė

Kadangi didžiumos kuo- 
• yą m, yra m-mom-ta. net už !<v? 
'•i? toGėi malonėkite
isUjk,; 'K; šiam -ii\až:a\ im.ii. 
j Tu'p-gi priam-num gerbi; - 
imim.i atstovam, kad nmionėt;;- 
jmė'e nesivčiuoti. o priJ 
k’i. ne- -uvažiavimu' ;

;pi'"\:rt . laiku.
Jonas Jaroša, u rm., 

562 K. 6-tb S;.. 
So. Boston. Mass.

J. V .Smilgis, rašt..
4 Berkshire St., 
Cumbridge. Ma<s.

VASARA

Trakiškis
i

Apsk, Rašt. BCJ-Vli-d.

{METINIS IŠVAŽIAVIMAS
y _ Rengia Lietuvių Darbininkų Koperatyves Sąjungos Naujos Anglijos Apskritys

Gegužio-May 30-ta dieną, 192S, m.
Pradžia 10 valanda ryte.

ANT DEAN PIEVOS N0RW00D, MASS.
Programas Prasidės 2-tra valanda.

»< • ...........

P. S. Jeigu šeštadieny lytų tai išvažiavimas bus ant rytojaus 31-ma dieną, Gegužio.

did%25c4%2597.es


MONTELLO, MASS 
LDKS. seimo laukiut

l'J gegužio LDKS. 2 kuopa In 
rčjv ekstra susirinkimą delflatis- 
nio apsvarstymo kaip gdas 
pradėti rengtis, pasitikti kur i ą 
L. D. K. S. seimą. Susirinhityjt 
narių ūpas buvo labai pakil - krl 

nugalėjo dideliausu' L - 
laimčju ju'oilivjiniuii: - 1 Jainininke

Jt.siuskai'.ė

Lietuvis

stkaipsnis izi

MAUDYMAS

Žė« -A

MAUDYMAS

vai auvirSkoDoas.

PADĖUHLU
Mike Blula 601 Ptae 

Minerevine, Pa. reto: “IX 
p. Kukaiti, uk >mj rtebol 
ortus fcolesr kurios mane c

ciar p-lū Naste RAUDE LENTUTE, iš Brigh-

AnElI.VTR
inis 11'15 Inetai* ruri vardu. '•MISS 
žioji liftuvftiiS yra garsi šokikė, kuri 
ik.-,. .Lira rimta lietuvaitė, buvusio

K. Vy-K’.o Kliubo Parko atidaryme.

Sko.ilyk- ritina tLnipgnia^ atydiiį 
kiti ir patidfik titifiti.

kuri turi gražų ir malonu balsą 
I.oveliieči;; labai mylima kaipo sc? 
žvaigždė. .1: dalyvaus D. L. K. Vy;

Nupiginta ten ir ategal kelionė

LIETUVON
$203.00 ir sagsčiau

C'K per Bre-rr.en ar Cherbourg pato- 
’ giese trečios klesos kajurose S. V. laivais :š 

Newkko. Geras maistas ir iaug vietos. S. S. 
PRESO EN~ HARDING išplaukia birželio 3, 
S. S GEORGE WASHINGTON birželio 10, 
S. SLE.VIATHAN 15215.00 ten ir atgal per 
Cherterg) išplauks birželio 13. Visus faktus 
gauste iš savo agento ar rašyk i—

United States Lines
45 Brsdvvay New York City

75 st?; >uvt ii--- ':. Mass.

Manu:' Opr-a:n~s įnr V. S. SHIP?I\G BOVUl)

ixl'

pini

Maironietis

THE BORDEN COMPANY

byla

(Lithu*ni*l

vto aadirbuna, astre* ataoi 
tinote nemigo, diegime vMoi 
ko valgyti aenocčjėo, bet 
naudojau Jūsų tolių du į 
fOBA, tai tas visas neanu 
aeaoee dlago ir veliju kieta 
gul kreiptis pas Sukalti su

dariai*, o tos želde ir joate 
Prekė 80c. už pakali.” Atfl 
o gaust visokio zoifų ir knygą 
Adresuok taip:

Ptaytiaiif katrą Literatūrą Nprit

EavtnkdjtM 
VtfdM

.< o respondentui o4 N. 
ko" už.iet vėsą miestą; 

oarapijcr.ys petis Į petį -įp
ins an*. kito, spauskimės Į 
r nadarvsim toki pylimą, 

upę ir išgclbėsime 
tražnvimo.

ip mano trukš- 
korespondentą 
_>." bet. mes se- 
Tamacuės nč 

iems prita- 
“Tiek jau 
mums nie- 

'aigi nū šits

DarboRas

CLEVELAND, OHIO

Teisybę mylintis

WORCESTER, MASS

kolonuok
IiMtavū

G arsiu delnų plojimu iššaukta su
dainavo “Valio valuže.” Ir vėl 
gavo didžiausių ir gražiausią gėlių 
pintinę, kokius dainininkės, kiek 
aš mačiau, dar nėra gavusios. (ŠĮ 
>yki lai jau tinkamai pagerbė my
limą dainininkę). Garsiu delnų 
plojimu vėl atšaukta dainininkė. 

’ dainą, 
aip pub-

Senas parapijonas.,

PHILADELPHIA. PA.

UDIKiO sveikata 
ir S<is remiasi 

daugiausiai ant val
gio, kurį jis gauna? 
Kūdikis turi būti nu
praustas ir papenėtas 
reguliariška. Jei nega 
Ii žiAdyt kūdikio, tu- 
rėtnmit yartoį — 
BoHmi’c Eagle Pieną

WOROE8TER, MAfifi.
‘‘Darbininko” No. 56 buvo iš- 

spaugdyta; “reikia sukelti kapita
lo nors $5000.00.” Turėjo būti 
— $500.00. (Vargiai ar galėsite 
pradėti bitui su tiek pinigų. Rei
kėtų turėti apie porą tūkstančių 
dolerių. Prisirengus geriau — 
ateitis geresnė. Svarstykit klau
sima šaltai. Red.).

Reporterio Brolis

da*
Bes

CLEVELAND, OHIO
Pas mus S ir 9 d. d. gegužės bu

vo aisiiankę Dzimdzi Drimdzi ar
tistai. Pirmą vakarą vaidino šv. 
•Jurgio parapijos svetainėje, o ant- 

,;vių svetainėje, 
tių buvo prisirin- 
Vaidinimai žmo- 

i. Visokių juokų 
Visi sočiai prisijuokė, 

s pelnu pusėtinai

LOWRU«,1UW.
šioje kolonijoje veikimas 

bartiniu laiku visai •paistojęs, 
visi laukia 31 dienos gegužės, ku
rioj bus iškilmingas kempės ati
darymas.

16 gegužės D. L. K. Vytauto 
Klubas buvo surengęs šokius, kur 
gana gerai viskas pavyko. Publi
ka susirinko daugiausia iš jauni
mo.

Patarčiau apie'linkčs vaikinams, 
progai esaftt, susipažinti su Lo- 
nvell’io merginomis, nes čia rauda
si labai padorių merginų. Vaiki
nti nelabai daug.

Vietinė LDKS. kuopa su gerb. 
kun. Kuču priešaky rengiasi prie

TAMAQUA, PA.
ristame ’‘Darbi- 
orespondencija iš 

neturėjo būt 
•a agitatyviš- 

npsneiis. rašytas vieno iš 
;iių, kurie spirga 
triukšmelio. Skai- 
kad čion Dievas ži- 
u po :• isybei nieko

n: jo t ietą. Pn- 
. Vaieiekauskas. 
'kas buvo ramu, 
ia pakeitė jau

s : jo vietą parapijos ko- 
jandė pasinaudot iš šio 
r.dens sudrumstiino ir pa- 
.ygas bei pinigus sako ne
daugiau kunigams, patįs

Bet kun. Norbutui pa
pai ir pagrasinus

ic pats 
.i į jį taip kad atė- 
•mainoms visai ne

išleisi. Kun. Norbutui iš- 
olūs davatkos pada- 

ašarti, kad 
o ir grasino

Y0UNGST0WN, OHIO
Du vagiliai

j, du lietu' iai ia- 

IR
ūžtai, kad per virS 
Iria gentkartes užau« 
gino daugiau kūdikių 
į stiprius ir sveikus 
vyrus ir moteris, ne* 
gu visj kiti kūdiki d 
maistai kartu sudėt?? 
Jei Jūs# kūdikis ne* 
įniega nakčia, Šeriui, 
te nerimaują.

i-iv; pašt>- lape
7. atidarinėjimą laiš- 

irš *30.. 
nubėgęs

dėtis, žada smarkiai valkti. 0 rtL- 
ki> pripažinti, kad dirvoa ylž- 
Tik dauginus veikimo, daugiams 
veikėjų, o visaa darbas eis kaip 
ant mielių.

Darbai pas mus eina neblogai, 
bet iš kitų kolonijų važiuoti be 

; tam tikrų sužinojimų nepatartina.

jom, šioBĖc dūtiomia ji* 
koufrąkų tfu ąmarikoūų kuopė,

LO'VELL." įteikia pastebėti, kad ši

KELRODIS. Vystau 
kui Lake View Parko. N’edavažiav: 
ant AVaterbury HilI.

Be minėtų viršuje garsių nane 
ton’o. -Ji dalyvaus programų.

į KJiubo parko atidarymo pikniku iš. Lojali ię reikia vykti lin- 
iki to Parko, pajukti po kaire. Kliubo piknikas bus

korespoiąįUąto, taf

1,000 keiiti tonika, Tąi ĮMtftįl, 1 
kad lietiniai ką toliau, vis aiaa 
aukštyn.

Wd TasaMf nenžuigaiML- 
| Uetvftui. Tamstoa 

denoija atkreipta prM ■« 
mehj, ir labai p 
dėsime.

Kūdiki reikia kasdien peršti. 
nurejūUuoJaot payal laikę p®MU0M»’ 
prtivėdinimo. Geriausi* yra rytas, b 
galima ir vakare. Nereikia -Įra*ittt 
maudyti jx> penėjimui, arba 'D^.iŽ.« 
pri<*š išvežimą laukas. Iki į 
užgis, reikia trinti tik su keuų^įe. 1 
to vartoti vonelę.Per plrm^'mftieil ri*Į 
ik’us temperatūra Lai buoa apie 
laljAsnJų Fabrenhelto. lalpsoijkal umĄ 
nunt iki bus 90 gale metų. Kabomą 
duodame Įsitaisyt i maudynes 
t ras. Ausis ir nosį reikia šrrelnlal 
lyti su vata. Seilių gleivė gerkMjeM 
Ir.oik: taip plonu, kad niužįjįiM^M gi 
trynimas gali įdrėksti ir atverti ta£ 
užsikrėtimui. Todėl pat&HMąa. ta| 
motina neprileistą burn,elei.ap$lpurrt 
ti ir tada nereikės plauti.
mėnesiui kūdikio gerkle a*lim» AlM 
su minkštu audeklu nemygant, o ]oą 
dantys pasirodo, tai gaiitna vartoti 
nų šepetuką. Kaip tik todikte užatu 
tiek, kad gali mokintis, reiki* U pę 
tinti dantis valyti. . v.

Soda p> a ii-Ukuc-^.—Pmusmms nu ■ 
<;a patarnauja yaaa gerai tada, 
šiit. ypatingai vasarą. Į kiekvieną 
Iloną galionu vandens relkla'.dftl 
šaukitelioe sodox VaudftOB 
turą turi būti ta. prie kurio#; 
i,nu pripratęs. Užtenka laikyti jj 
iki keturių iniuutii. Odoje tadaJ 
rėti; būti Jokiu trynimoji. Kūdikį 
kis nusausinti fu švelniais ■kmaąta.j

Skrudu prou-rima-*. — Skrudo# tĘ 
naudingos dėl karšių. I vaadėa] g 
kia j dėti vieną puodelį skrudą ir^W| 
taip pat kaip sa sodos praukjįpiu. - 1.

iluAtordot prtm&iiMls. — HuBtąpdl 
prausimai naudingi nerviškumo ir J 
miegojime. Prirengiant 'rnaidynę, d 
Pilną Šaukštą muštardos | 'Ūtap g 
’lonus Šilto vandens. Kudlkj iMkR 
vandeny dvi ar tris mlnuts^,’o mO)j 
gerai nutrink odą ir tuo j galdyk- I 
budu kūdikis agu« ramaus Ir atgąr 
nančlo miego.

NES
Borden’s Eagle Pie
nas yra pirmaeilis kū
dikiu maistas, padary 
tas iš tyro karve# 
pieno ir cukraus. JJ 
rekomenduoja gydy« 
tojai iŠ priežasties jo 
gerumo, yienodtunm 
ir lengvo suvirškinto 
mo savybių

Didžiau*!* problema kiekvienos a 
t Inos yra tada, kada jos krūtų pfci 
išsenka. ir jai rupi koki malMt'jįfi 
kūdikiui duoti idant jis sveUup.tefig 
augtų stiprus ir vikius. Bordttrtl Įtli 
Pienas išrišo ta problemų tatataiatl 
ir tūkstantinis motinų bėgy paetatli 
frešlosdeširots metų. Daugiau va£ų- 
po išauklėta su Eagle Brauti pianu 
gu su visais kitais preparatais »y1 

randėtais, žindyk, suprantama^ pati j
Ilki jei gaji, bet nebandluėk visoj 

maistų apie kuriuos mažai finai. B*

IR
jei Kilike neaugi I 
svorį, gal pienas nerti 
jam tinkamas, Tokia
me atvejyje, JSagfe 
£imaajiWi kląammą< 
Įtaip feįp» tnkntentimg 
Inotiniį, kario# nega« 
iėjo žMjrt tavd kūdi*

PARSIDUODA MAJKM J 
BIZNIS

amas ant dvieją šeimynų po jB.ki 
irius ir dvi krautuvėm apaflojt: 1 

nftjv - restoranu', gi kitoje atąsM 
riti 1'u.vraę: l»b«ii 
parko ir netoli šapus. Birai* 
i).ailgiausia ainerikx>oi.i ir ctahi. Ašį 
tėję btrnio slunuAii u»> OUO iki

j nwiu* XI •m.on (Medą, 
išdirbtas )«•)• rt melus ir 
;<»kii: nėra. viekas ipnioteėtB.’

piiriai. tik u* 41JMWk0ą 
živ-tls panini Imo — MVia&Bc

it. Krvhdrtt*



PROCESIJA.
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KARAS TARP PARAPIJŲ

iiihju <jiuua
•---------

(pirm.) nuolatos padeda.
____ 4 J M. D.

Bnanti nedėldienj So. Bos- 
jvyks lietuvių vaiką ge- 
procesija. Prasidės nuo 

vią bažnyčios 2 vai. po pie- 
Penkta gatve eis iki Dor-

Dorchester gat. ikil 
Fil$roadway. ir ja iki B gat. Iš 
ien į bažnyčią, kur bus trum
pos pamaldos. Jau užsirašė a- 
pie 800 bernaičiu ir mergaičių, 
•Rurie ims proce.-ijoj dalyvumą.

Švento Petro lietuviu parapi
ja rengiasi karau prieš Nor- 
woodo lietuviu parapiją. Ka- 

; ran stoja stipriausieji vyrai, 
abieju parapiją altoriaus vai- 

« kai (Altar I»oys). Ji;' kariaus 
UŽ savo parapijos ir kolonijos 
'garbę ne bombomis ir revolve- 

, riais, bet 
bumu — h.

N. A. SUJUDO
Visa Nauja Anglija sujudo: 

jaunimas ir senieji rengiasi i 
pirmąją ir gražiausiąją Darbi
ninku Gegužinę, kuri bus Nor- 

|woode, gegužes 30 d. (Decora- 
ItionDay), ateinančioje subato
je.

I Bostono vyčiai jau suorgani- 
z.avo du troku, dabar organi
zuoja trečią. Parapijinis cho
rą.- taipgi labai smarkiai ren
giasi ir spiečiasi į savo grujje. 

Į Darbininkai su šeimynomis esti 
galėtą pripildyti penkis trokus, 
bet negauna troku — tai kurie 
pasivėluos i pirmuosius veži
mus. turės važiuoti trūkiais

metiniame Darbininku išvažia
vime.

Kviečiame visus ir visas.
Darbininkai

CAMBRIDGE, MASS.
N. P. P. M. parapijos vaka

rienė 17 d. ue-užio. pavyko la
bai puikiai. Žmonių buvo pil
nutėlė .-vėtainė. Valdą neini-

nori"

gražią kalbu ir uraž.u<
mas. Smuiką
L’rajyno laba; gražini jai'".
sutės Bingeliūiė-. P-iė-i.

pmi

MKIAKAS J. LANDŽIOS NAMAS ANT PARDAVIMO flTV DAINT i?EYUnilD\ RR<UDWAY. S<>. Boston’ gražiausioj Į A * JL *11 *(3EYM0UR)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS

.■leki:-., i.;.
minuoju kr:uij;.i

381 WEST BROADvVAY 
South Boston Maus.

Telef..!.:1<JddL'_J L',

t; mas bus Nenvoode, ateina! 
į sukatą, gegužės d.. 11 ■ 
i ryte, Darbininką išvaižavim 
i’ Visi senieji ir jaunio;: p: 
įstenkime laiku -uvažmmi 

pažiūrėti kaip :ie runa-is.
i. Čia reikia imsb'bėu. DU

Do.-tono trokai išeis 10 vai. 
h’yte. nuo 5-tos gatves, nuo lie
tuviu bažnyčios.

' Cambridgius rengiasi laimė
ti v:.-as apskričio supirktas do
vana.-, tokiu badu, jie, beveik 
visa kolonija traukia Nor- 
woo(i:an. Žiūrėsime.

Čia reikia priminti, kad 
apart laimėjimą ir visos N. 
And i jos Darbininku susitiki-

nis vargonininkas V. š.-: 
tiek prijuokino pubbd • 
kiomis dainelėmis. kad ž*. 
tai atsiminę, juok-is k.-”.-- 
vaites. Nekuriu .-ako. k:.d 
ją vienas programas v. •]••_;.- 
lerio o vakarienę esą m: v 
kai. Kadand taiu v’-- 
vyko, tai kleboną.- ir -.d J 
nes jautėsi T>:lnai p,m -d;

aidą. tai uaspadinė 
isus ant panodčlio v;

ninkai yra i 
k ūs. Parok

o2 LA O V . V 1 1 ! < ' t . . I 
į. šiukais, ą::<bm 

jau buv(^ po aš* 
į o vienok liet u v 

malė. Tad d d.d
£ pliekti Xonvoodi 
ji pergalės danu ne 
y publika, nc-s ji 
.< Tiems daudru er 
-. Važiuokim ank 
į me greieiau sucrrvš 
3

nriduoi];'

Bolė

MARIJOS VAIKELIŲ 
VAKARASF

Nepaisant blcgo oro. šv. Pei
lį. ro bažnyčios pa.rtupijoi: 
t si kuoskaitiingiausiai 
-■ rijos Vaikeliu vakaro, 
'..vyko pereitą, s-kiradi 
|nytinėje svetairė;-*.
1 Draugijėlės pirmini] 
vinelei Pranciškai Va z
Y atidarius vakarą. p”a< 
deimas veikalo ••Gnybi; 
! komo<l:;a kaonu 
j-iatvaizdino aabioi 
>; gan daug pnblik; 
| Pasibai mis v^ 
ę kun. K. Urbon 

■- kč prakalbą, ad 
^publiką visuomet

U’IOS

s. Antrasis v-duds -•;"•• b: 
"“Piski Ba::-.s- ' d 
.'.trumpo si'.smy - r- n;. - - 
; kas buvo o'':dm'’;:':.,,eė•••• -d’ 
’ iarha juokd.dd d---. Umd 

-i” :
'^lietuvės š<-:mir.:rk’s. i” s-’'.ą.:r 
< laiką šdd<m — -rr-” s-
^•“motorod b”: y'T ♦b’m ėdd-o.

Vičiutė. apie nen’d- nd'i i” Na- 
stalija Vab'-rur-,io k.-mrhi 
įmetą. T.-d-v' r-aknlbn. 
tkolektą i” vApo k’io’nokm- 
F^giausiai ir idmd 
k ta. Bot yna t m ar 
y’garbe, kari n'' = n 
akučiai yra re tik :
bet ir rašyt o m i. T? 
Hu veikalu, kurdo

logika;
. ši+un.

Eką metą, panelė 'ADna VnDn- 
kė. Pati para-5. pnti lošė ro- 
pati padėjo kita- išmokinti. 

•Tikras turtą: mrm- Tisbiv’om^. 
į' Gale veikalo lo-"ini tarė pub-
; likai “Laba nnldi’ ’ir visi iš<"- 
| jo ifi svetaines, pilnai nžgnne- 
^clinti ir patenkinti.

Taipgi reikia tarti pa d rimo 
dj ir Marijos Vaikeliu Dran- 
jo« pirmininkei, kuri mokslą 
dama nesigaili savo laiko pa

švęsti jann i nui i. Ta i p- d ga rbė

puoli tyru oru. pasilenk-

■os muzikos, kuri yra pasam-

visi ir iš vi<ur i Darbi- 
išvažiavimą šioje subato-

Keliauninkas

PĖSTININKAI STIPRĖJA
Povilaiėioir Ivaškos vado 

au.-amoj pė-tininką konipam

padidėjo — jau susidaro i

Panelė Dusevičiutė, “Darbi. 
md<d' darbininkė, oruaniz'.io- 
;a p'.-tininkią kompaniją iš 
Ilosendalio—,jo.- visos maršuos 
i Darbininką išvažiavimą.

DARBININKŲ SUSIRIN
KIMAS

T.. D. K. S. 1-mos
< va r bu s su s i r i n k i m a s

i :d0 vai. vakaro. Vis 
ivrito būtinai susirin 
orios seimą ir suvažia\ 
-mėgo labai daug sva: 
kalu.

<10 p;

nieuo no

os

odos

D.

P.
Valdyba

DARBININKAI Už DARBI
NINKUS

Mes visi esame darbiniukn:: 
msi trokštamo goroenio reto 

■ aus, tik ne visi kariaujamo už 
a-ornsni rytoją. Dana-olis ’š 
'larbininkų nemirt kapitalistus 
ir visokius darbininką mnlkin- 

broliu-ojus. bof noromia savo 
darbininką.

J oign -ime<

lauksimo.
Darbininkams reikia 

dandau su

į PUIK!AUSLAS
Vytaute Kliuba

BIRŽELIO 21 D., 1925 N.
ANT BAčINSKO ŪKĖS

Sumine? St., BadlArc 'Vim

ti ir 
mažą

Po va karionė-
Juškaitkalbi

Svetys

PARSIDUODA
NAUJAS LIETUVIU 

RESTORANAS

DIDELIS BALIŪS
KAZIMIERO ]

vietoj. 10 kambarių, visi ittiėuU. Pigiai.
Jktžai įnešti. AtU-:iukit. DU. .t. i..\.\

-e Naujas namas 2-ją šeimyną 
-1 ir ga radžiu s, tu r būt greitai 

|parduotas. Kreipkitės tuo

ki jaus pas ANTIION Y IVAS, 
&ill() Trenmnt Si.. ld-i<>n, 

Main G4(>7 3GI W. Broad-MILLER’S
DRAPANŲ KRAUTUVE
VISOKIŲ APRĖDALŲ 

n-! ::iutcrii ir vaiki; 
Geriausios rūšies tavoras; 
pigiausios kainos So. Bos
ton'e.

PROGA PIRKTI
l(

MILLER'S
2G1 V7EST BR0ADWAY

Tarpe C ir D Gatvių
SOUTH BOSTON. 2/LASS.

Tel. S<>. Boston 0823
LIHTUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvay. South Boston 
(<fixo ra’.dndot:

nuo 8 Iki 12:00 ryte Ir nnu 1:30 
ik! 5 ir nuo 0:00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uMnrytns subii'os vakarais 
Ir neOCidienfals.

V

XV. Brockton S112—W. | 

DANTISTAI

DR. A. J. GūRMAN
(GUMAUSKAS)

705 Malu 8t., Mostelio, Mul 
(Kampas Bf.muI Street)

2 TEL. So. Boston O5OG—W.
| LIETUVYS DANTISTAS 

h. L KAPOČIUS 
|251 Broadway, So. Boston 

a (“Keleivio” name)
,1U0 y lkl 12« Q°<> 5*1.30 iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 vakare. 

JSeredomis nuo 9 iki 12 vai. diena 
SSuoatomis nuo 9 iki G vak. Nedi 
ydomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti’

lOmUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
▼ai. 9 iki ii ryte. 1 Iki 3 po plėtė 
___ _ 7 Iki 9 vak.
389 Broadway, So. Boston.

Tel- So. Boston 2831.

ŠOKIAI
KURIUOS ATMINSITE n r-A i IKURIUOS ATMINSITE ILGA;

Rengia švc. P. M. N. P. Parapijos Choras

Gegužio 29 d. 1925
CYPRUS HALL

40 Prospect Street, Cambridge, Mass.
Šokiai prasid ės 8-tą vai.

Subatoje, Birželio 6-ta, 1925 Pirmas Didžiausias
492 E. 7-th Street. So. Boston, Mass siu metų

PIKNIKAS

I
j TeL So. Boston 270

į J. MACDONELL, M. D.
| Galima tuaikalbeu ir lietttviikui
I omo TAj^MDoe; Rytais Iki 8 vuL 

Po pietų nuo 1—I
, Vakarais nno6—9

530 E. Broadway, So. Boston

16 METV SGCTLl BOSTONE

D R. H. S. S T 0 N E
AKIV SPECIALISTAS

899a W. Broadway, So. Boston 
VALANDOS: N no 9 r. thl 7 v. vak.

23-CIAS METINIS

BALIUS
-------- Rengia---------

Lietuvos D. K. Keistučio Draugija

Subatoje
Gegužio-May 30 d., 1925

BOSTON'O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI 

iV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

5-39 E. Severu h s t.. So.’Reston, Maag, 
ąelephene South Boslon 1516—J.

»ice-Pirmaiinkas — J, Petrauskas, 
250 Gobi St., So. Boston, Mass.

• ręt. Rastinmkas — J. Glineekis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass

in. Rišįtįninkas — M. šeikls,
40 Marine Ro.;d, So. Boston, 

\asierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadtvay, So. Boston, Mas*.

■ varkdarys — J. Zuikis,
7 Winfield St., So. Boston, Mass.

Oraugiia laiko susirinkimus kas tre
čio. nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2 r< 
valandų, po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St., So. Boston, Mass.

DR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

’irm. — Z. Zičkienė,
203 \V. 3-rd St.. So. Boston, Mum, 

:<v-Pirm. — A. Jannsonienė,
1420 Polumbia Rd., So. Boston, MaM» 

rot. Rast. — (). Sluurionė, 
j43 L. 7-th St.. So. Boston, Mass. 
;n. Ras". — .1. Keys.
115 G Street. So. Boston, Mass.

^■1. — O. Staniuliutė.
10a G-th St.. So. Boston. Mass. 

varkdnrė — O. Mizgirdlenė.
104 G-:h S t.. So. Boston, Mass. 

irsuaijos reikalais kreipkitės visados J 
pro-oknlų r.nšPnlnkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrą utarnln- 
ką klekv.oro mėnesio 7:3<) vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat-

)V. KAZIMIERO R. K. DR-JOS

-------- Rengia---------

Sv. Petro ir Povilo Draugija

Ant Nuosavo Daržo
Okland Grove East Dedham, Mass.

O-tą vai. ryte ir trauksis iki vėlumos nakti

ŠEŠTADIENY
Gegužio 30-ta dieną,1925

Pradžia 2-tra vai. po pietų

-įpratimo, dd-nj ^Kampas E. ir Silver gat.
vienybei, danuiau k opera v i mo I 
o kuomet tas

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
So. Boston Mass.

A

n

KELRODIS

‘ na-

T; m d

•nurinkąs — J. ,’aroša.
502 E. 6-th St.. So. Boston, Maa^ 

Ire-nirm. — .1. Grnbfnskss,
157 M Street, So. Boston.

Prot. RaStininkas — ▲. Janušonis,
1426 Colnmbla Rd., S. Boston. M«i 

Flnlnsų Raštininkas — K .Kiškis,
8 Hatch Street. So. Boston, Msssl 

Iždininkas — L. ftvagždya,
111 Bowen St. So. Boetou, Mi* 

Tvarkdarys — P. I-aučka,
395 E. Ftfth St, So. Boston. Mi* 

Draugijos reikalais kreipkitės via*. 
'los J protokolų raštininkų.

Draugija savo susi m kimus laiko 2-rų 
nedėldfenj kiekvieno mėnesio 1-tnų v*L 
po pietų parapijos mICM 8mnt>

D. L. K. KEISTUČIO DR-J08 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

.'14 E. Bromhvar. So. Boston, Mum, 
KEl’IItM. - ":)< Rnkn.

darbininku

darbiu;n 
mas. ui-. no

am

ninku u/';
Sąjungą

dykime ir ėi 
kurna, -.nvo 
žiuokime v.

a Darbininku

rbiu tikai, poro 
iv-> I.nbinink'i

;U .'umynorms.

kviečiame atsilankyti vdi- So 
koloniją vyrus moterį<. nm-d 
lą. Taip-pat bus puiku- nrko-. 
Bus ,-kanią valdą ir uėriiną. o 
Visi žino kad Šv. Petro ir Povi

komitetas

PERSIKĖLĖ I NAUJA VIETA

<vi iv

P. J. Akunevičius
LIETUVIS G R ABORTUS

Suteikia ąeriausj paskutinį patarnavimą, todėl verta pas į i 
kreipti.",.

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

i'EOT. RAST. — Antano* Marejnnaa,

G11 E. F'ifth St.. So. Boston. Mum.
906 E. BmidwRT. Sn. TVwrfnn. Mum.

inkimn* k.i* pirma 
niV-ne-ne, i-w> nnm.

rinktam atsitikite *n nn'lm rlnnglmi 
I naujų uarlų prie musų <1r»ug1j«e pri

rašyti-




