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Sveikiname Lietuvių Dienos t 
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Amerikos Lietuvių 
Istoriška Diena

Kai pernai buvo paskelbtas rengimas Pasaulinės Parodos 
Philadelphijoj paminėti 150 metų nuo Suv. Valstijų neprigul- 
mybės paskelbimo, tai tąsyk buvom sujudę apie tai, kad Paro
doj reikia turėti lietuvių skyrių.

Vėliau pasirodė, kad tai nelengvas daiktas, kad brangiai 
atseis, kad Lietuvos vyriausybė neima tame iniciatyvos, tai to 
sumanymo vykinimas ir užmestas. Bet JPJiiladelphijos lietu- 

’viai, kurių’ pašonėje' toji paroda buvo rengiama, nerimavo ir 
sumanė surengti LIETUVIŲ DIENĄ. Jų sumanymui atsira- 

- do pritarėjų kitose kolonijose ir Lietuvių Dienos rengimo dar
bas pradėtas. To svarbaus ir atsakomingo darbo priešakiu sto
jo vietos kun. S. Draugąlis.

Kuomet atpuolė sumanymas Įsteigti Parodoje Uetuvių sky
rių, tai ne vienas lietuvis pagailėjo praleistos progos pasiro
dyti lietuviams prieš kultūringa pasaulį. Dabar matydami su
ruoštą Lietuvių Dieną, matydami turiningą jos programą, ma
tydami suindomintą plačiąją Amerikos lietuvių visuomenę, ga
lime pripažinti,. kad proga pasirodyti prieš kultūringą pasau
lio šviesuomenę sunaudota. Galime sakyti, kad Lietuvių Die- 

j i įįą surengdami, tikslo geriau atsieksime, negu įstrigdami lie-

' lietuvių nedidelis skyrius milžiniškoj parodoj būtų pasken
dęs. Plačioji svetimtaučių šviesuomenė mažai tebūtų jį paste
bėjus. Lietuvių visuomenė teip-gi nebūtų buvus suindomintą 

tuomi skyriumi.

Dabar Lietuvių Diena yra tikrai demokratiškas parengi- 
| mas. šimtai tūkstančių svetimtaučių matys lietuvių manifes- 
| taciją. Šimtai lietuvių iš įvairiausių kolonijų į tą darbą įtrauk, 
L ta. šis parengimas atmintino demokrato Lincolno žodžiais ta- 
\ riant yra ‘ ‘for the people by the people.’’

Kas yra matęs didžias amerikoniškas manifestacijas, su
rengtas įvairių milžiniškų organizacijų, tai gerai supranta, 
kaip tegalima užimponuoti amerikoniškai visuomenei. Be abe
jonės tą gerai žinojo ir Lietuvių Dienos rengėjai. Jie žinojo, 
kad čia reikia ir pinigų, ir daug darbo ir daug išmanymo. Ant 
laimės pasitaikė Philadelphijoj artistas Vaičkus, gerai nusima
nąs lietuvių istorijoj, dailėje ir kituose su tuo rišančiuose daly
kuose. Artisto Vaičkaus dėka sudaryti tinkami fliotai ir kiti 
pagražinimai. Su muzikale programa, tai ačiū Dievui, esa
me turtingesni. Muzikalę programą lengviau sudaryti, nes tu
rime gabių muzikų.

Taigi Lietuvių Diena yra nepaprastas darbas, yrs, tai di
džių pastangų vaisius. Mes amerikiečiai tik karo metu buvo
me įpratę uoliai veikti visuomeniniame darbe. Tada nei aukų, 
nei pastangų nešykštėjome. Tada turėdavome didžius seimus, 
didžiules manifestacijas. Kai anie karo metu veikti darbai už
sibaigė, kai buvo apėmus Amerikos lietuvius apatija, tai ne 
vienas manė, kad didieji Amerikos lietuvių darbai jau atlikti, 
kad jau neišsijudinsme prie jokio didesnio ir platesnio darbo. 
Bet, ačū Dievui, štai Lietuvių Diena stojasi prieš mus su jos 
milžinišku programų ir matome, kad ši Lietuvių Diena yra tai 
vienas didžiausių Amerikos lietuvių istorijoj darbų.

Ne vienas gal pamanys, kad ši Lietuvių Diena galėjo būt 
dar šaunesnė. Taip būt atsitikę, jei prie jos rengimo būt pri
sidėjusios kitos lietuvių srovės.

Jei prie Lietuvių Dienos rengimo būt prisidėję laisvama
niai ir socijalistai, jei darbas, šiems prisidėjus, būt galėjęs har
moningai vedamas, tai Lietuvių Diena iš teisybės būt galėjus 
šaunesnė būt. Bet atsiminkime, kad bendrai dirbant būt ga
lėję kilti nesusipratimų, nepasitenkinimų, gal net atsimetimų. 
Gal net visas darbas būtų iškrikęs. Taigi tų antrąją galimybę 
atsimindami, neprivalome aimanuoti, kad laisvamaniai ir so
cijalistai nuošaliai atsistojo. Už šios Lietuvių Dienos surengi-, 
mą kreditą pasiima pau jos rengėjai — lietuviai katalikai.
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KELRODIS
Atvykstantiems Philadel 

on “Amerikos Lietuvių Die 
nos” iškilmėsna Organizari 
nė Komisija praneša:

1. ('borus i r ekskursiniu 
traukinius Reading’o i 
l’ennsylvanijos (Broad St. 
Stotyse, sutiks Organizaci 
n ės Komisijoj atstovai ir su
teiks reikalingus patarimus 
Iš vakaro atvykstančius cĖo 
rus palydovai nuves tiesiog 
jiems skirtim nakvynes vie 
ton. Organizacinės Komisi
jos atstovai turės prisidegt 
iškilmių ženklelius.

2. Atvykusieji traukiniais 
norinti vykti tiesiog “Expo- 
sition Grounds' ' — “Audito
rium” — kame bus iškilmės 
nuo 4 vai. iki 6 vai. po pietų,

nsvivanijos

Reikšmė ‘Lietuvių Dienos’ Žinios is Seimų
. - r ......

daugelis iš mūs ne tik rado
me prieglaudą ir kąsnį duo
nos, bet net ir turtą. Tad 
broliai ir sesutės kokių mes 
ten fiebū tumėm paž valgų visi 
‘‘Lietuvių Dienoje,” arba 
teisingiau sakius, per tarpi
ni nkystę “Lietuvių Dienos” 
pagerbkime sukaktuves 150- 
metų Suvienytu Valstijų 
(Amerikos) neprigulmybūs 
sukaktuves kas kaip galim— 
aktyvume dalyvavime tos iš
kilmės. arba auka padengi
mui lėšų suruošimo tos taip 
svarbios ir istorinės iškilmės 
čia išeivijoj.

Brangus skaitytojau ir 
skaitytoja, anksčiau negu i- 
sigilinsi i skaitymą to straip
snelio, Įsivaizdink sau tą. 
kad tu neva esi tokia esmė, 
galinga, kad visas pasaulis 
— viso pasaulio žmonija yra 
tavo rankoj kaip koks vos tik 
paprastas, mažutis ir nieko 
nereiškiantis sutvėrimėlis; 
tau tik reikia suspausti jį 
rankomis, ir gyvybė jo pra
nyks — j'is Įlei stos egzistuo
ti. Suprask! tai iš daugelio 
atžvilgių galima yra prily
ginti tą galiūną prie Ameri
kos — Suvienytų Valstijų, 
kurios šįmet apvaikščioja sa
vo 150 metų neprigulmyliės 
sukaktuves, kurias net toks 
išdidus Albijonas —‘Angli
ja, viešpatė jūrių laikanti sa
vo rankoje t ridentą — žonk
ili jūrių valdymo, pagerbia, 
pagerbia tuos, kurie dar vos 
tik 150 metui atgal buvo An
glijos paprastais pavaldi
niais. Kodėl tą daro? To
dėl, kad Amerika yra tas ga
liūnas, kuris ir Angliją, tą 
viešptę jūrių gali, kai p’kad 
aras nykštuką savo naguose 
pražudyti. O ką gi kalbėti 
apie lietuvius gyvenančius 
čia Amerikoj ? Mes... mos 
ypatingiausiai daugiau negu 
kas nors kitas turime prie
dermę pagerbti tą šalį kur ’ versiteto profesorius.
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VYČIAI GAVO PIRMENYBĘ
Waterbury’je, Ct. rugpj. 24 

d. prasidėjo trijų organizaci
jų — Federacijos, L. Vyčių ir 
LDKS. seimai.

Prasidėjo iškilmėmis bažny- 
čiojer šv. mišias laikė Federa
cijos pirmininkas gerb. kun. Ig. 
Albavičius su asista. Pamoks
lų pasakė Dr. Kun. Navickas, 
po visam pasakė stiprų ir turi
ningą pamokslą Jo Ekscelenci
ja Arcivyskupas Jurgis Matu
levičius.

Po pamaldų bažnyčioje Vy
čiams užleista pirmenybė, ir jų 
seimas pirmiausia buvo atida
lytas. Dalyvavo augšti Bažny
čios dignitoriai, prof. Eretas ir 
miesto majoras.

Vyčių seimo vedėju išrinktas 
A. Aleksis, vice-vedėjas J. 
Spranaitis, rast. Marė Lebec- 
kaitė ir Marė Vansavičiutė. 
Presos komisija: kun. Vaiantie- 
jus, J. Kairys, A. E. Petraus
kaitė. Skundų komisija: Ade- 
lė Liutkiutė, J. Rozenbergas.

Federacijos seimo vedėju iš
rinktas Dr. Kun. Navickas, vi
ce-vedėjas kun. Garmus, rašt. 
J. Olšauskas ir fcotrina Kupe- 
rienė. Maršalka J. Vaitkus.

LDKS. seimo vedėjas J. Ja 
. roša, vice-vedėjas Mičiūnas,

dų komisija — A. F. Kneižys, 
J. Steponaitis, Pilkenis, čep- 
linskas, Saurienė, kun. J. 
Švagždys.

Visų seimų išviso delegatų a- 
pie 200.

Antroje seimų dienoje Jo Eks
celencija Arcivyskupas Matule
vičius laikė pontifikales šv. mi
nias, o trečioje dienoje šv. mi
šias laikė Jo Malonybė Hart
fordo vyskupas.

Vietos angliški laikraščiai 
plačiai aprašinėjo apie seimus.

Prof. J. Eretas, <Sesqur-Cen-
tennial Lietuvių Kmaiteto^Gar
bės pirmininkas, Lietuvos Uni- rašt. St. Bugnaitis ir R. Aino- 

rius. įnešimų, mandatų, skun-

SUB0MBARDV0 DU NAMU
(’leveland’o, Dilio prie

miestyje subombarduota du 
namu. I ’rie aliejų namų bom
bos ekspliodavo kartu. Yra 
spėjama, kad tai kerštavi
mai. kilantys dėl darbininkų 
klausimų. 'Truputi anksčiau 
pačiame miešti' darbininkų 
namu buvo susprogdinta. Y- 
ra tame sąryšyje suareštuota 
keletas asmenų.

Tam tikrp saiko buvo už
puolusi keturis maliorius, 
dirbusius prie naujų namų. 
Tie darbininkai buvo sužeis
ti. z

Yra. ■intyt. koks nors 
darbininkų unijoj nesusipra
timas.

turį vykti:

ties (Broad Street Station) 
išėjus laiptais tiesiog žemyn 
tik eiti rytų pusėn ir tuojaus 
atras ant Broad Street auto--
bosus su užrašu : “C. Sesųui”
— ir “(’. Oregon Avenue,” 
arba paėjus pusę bloko vaka
ru pusėn (1-5-tli Street) eina 
gatvekaris su užrašu-: “No. 2
— Sesijų i” (prie pat City 
Hali iš vakarų pusės).

(b) Atvykstanti į Rea'ding 
Terminai išėję iš stoties į va
karu pusę lig 12th Sjtivct 
(pusę bloko nuo stoties) ras 
gatvekari “No. 53—Sesųui”

(c) Paroda grupuojasi 
“ Logan Sijuare” tarp 19 ir 
IS-tos ir Vine-Kace Street, 
nuo 12 vai. iki I :30 po pietų. 
Manifestacija įvyks nuo T :30 
iki 3:30 vai. po Įlietų. Bus 
imami kintami paveikslai.

3. Norintiems apsistoti 
viešbučiuose galime reko
menduoti : .

(1) Hotel IVindsor, 1217- 
1229 Filbert Street. Kainos 
nuo $1.75 iki $2.00; ir nuo 
$3.00 iki $5.00—4-4 ypatoms.

(2) Hotel Vendig. 13tk' 
and Pi 1 bert Street. Kainos 
pavieniams — $3.50—5.00: 
dviem—$6.00 iki $8.00; CotS 
—» $2,00. Visi su mandvnėm.

Sietlu viešbučiai arti Read- 
ing’o ir Pennsylvanijos stOi 
čiu.

(3) Greon's Hot-el: Sth 
and Cbcstnut Street. Karinos 
$2.50 iki $6.00. FuropeaTl 
plan.

' . i .•1 ‘Ortjti n i :ari a r K otn

Amerikos Lietuvių Diena—Musų Tautos Garbes Diena



1.

Šimkaus•>
J. Vitkauskas

4.

O. Kačanausko

6. I
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a)
b)

Kačanausko
.. .Gruodžio\

“TU GRAŽI ”

Ponas A. Banys, Phladelnhijos dainininkas, dalyvaus A. L.* ~
D. Dainos programoj.

. Gruodžio

Vanagaičio
«

.................................... \
J. Čižauskas—Solo

o

Mahanojaus Choras

II Dalis

a) “MANO GIMTINĖ”....................... ....
b) “RUGIAGĖLĖS” ...............................

1 Viiia M. Strumskieiic—Solo

“NESEK SAU ROŽĖS”.................................Paulausko
Ponia AL Galinienė ir A. Bancvičia—Duetas

“SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ”—šokis 
“ŽAIDIMU VAINIKAS”

Kingston’o Choras

“OI KAS ?”

“CAVAT1NA” iš op. “Roberto il Diavolo” jlfei/tTbc’tr 
Ponia F. Galinienė

“OP, OP KAS TEN NEMUNĖLI 
“VASAROS NAKTIS

\
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‘Amerikos Lietuvių Diena’
•\ - • < ■ ___________ • ' F • > ' • ’ '

iiama kiekvienai progai pa
silaikius.

Jau artinasi valanda ku 
jiuje Anierilkus, Lietu vi a i 
.tvarkingai stos i skaitlingas 
manifestacijos eiles; 1 
įvairiais paveikslais parodys 1 klausmnybės metų jubilieju- 
savo tautos garbingąją pia-jjv, kuomet tartum viso pa
eiti ir jos siekimus; taip j šaulio galiūnu akys nukreip- 
skaitlingas tūkstantinis cho- tos Amerikos link, kuomet 
ras užtrauks lietuviškas dai 
nas didžiulėje 
je” o pora šimtų šokikų tau-' pasirodyti prieš akis Suvio 
tiškais šokiais palinksmins į pytosioms Amerikos Valsti- 
skaitlingai susirinkusią pub-'joms visoje savo garbėje, 

kuomet mandagumo ir 
džiaugsmo draugai mus arti
na prie taip gailingos ir gar
bingos šios šalies,.mes priva-

Dabar šiame Atnerikos Su- 
kuriojr i vienytų Valstijų 150-nepri-

drauge su kitomis tautomis
‘Auditorijų- ir nivs turime gražios progos 

pasirodyti prieš akis Suvio

7.

8.
9.

10.

U.

A UDITORIJOJE
Pradžia 4 vai. po pietų; pabaiga 6 vai.

AMERIKOS ĮMNAS.
Gieda Jungtinis choras pritar^mt Philadelphijos 
Simfonijos Orkestrui. Diriguoja Komp. A. S. 
Pocius. %

“VAŽIAVAU DIENĄ”...........?.............St. Šimkus
Jungtinis choras pritariant vargonams. Diriguo
ja J. Odelis.

“UŽTRAUKSME NAUJĄ GIESME” T. Naujalio 
Jungtinis choras, pritupiant vargonams. Diri
guoja Komp. Aleksis.

ŠOK 1 S—“ N ORI U M IEG O. ”
Griežiant Philadelphijos Simfonijos Orkestrai. 
Diriguoja Komp. Niekus.

ŠOKIS—“KLUMPAKOJIS.”
Griežiant Philadelphijos Simfonijos Orkestrai. 
Diriguoja Komp. Niekus.

“JAU SLAVAI SUKILO”.................... Č.
Sudainuos A. Banys. Solo su Orkestrą. Diriguo
ja A. S. Pocius.

“PLAUKIA SAU LAIVELIS”...........St. Šimkaus
Suda/nuos l*-lė S. Mickūnai te. Solo su Orkestrą. 
Diriguoja A. S. Pocius.

GYVASIS PAVEIKSLAS.
“VILNIUS”............................................. J. V a namaičio

___ ,J ungtinis choras pritariant vargoii<uns. Diriguo
ja J. Čižauskas.

ŠOK [S— ‘SUKTIN IS” '
Griežiant Philadelphijos Simfonijos Orkestrai. 
Diriguoju Komp. Niekus.

a) “VISUR TYLA” ....
b) “TYKIAI, TYKIAI"
e)

• «

% III Dalis

1.

' BENDRŲ CHORŲ KONKURSAS

“LIETUVIAI ESAME MES GIMĘ”........S. Šimkus
“KUR BĖGA ŠEŠUPĖ”.......................  .Č. Sasnausko

Pittsburg’o Chorai

Ponia O. Pocienė, viena žy
miausiu Amerikos Lietuvių 
dainininkių, malonėjo pasiža- 
dėt dalyvaut A. L. D. Dainos 
programoje, jei tik gyvenimo 
aplinkybės leis jai pribūt.

PUIKIOS NAUJOS GYDUO
LĖS DĖL SENŲ IR JAUNŲ 

Ji veikia kaip magija ant silp
nų nervų, prasto miego, pras
to virškinimo ir praradimo 
apetito.

Sknilytiijai Šio •laikraščio ti'isisfeiHS 
Aiiip ilteižiiie.s apie tų liaują nyiltiolę. 
Nugtl-Tvic Mtteikia toki greitą pnleag- 
iltiiiną iltie t :ik<Įati<’ią litrą. I >el silpnu 
uorvi; if_ .ibpbm titi-i Iįhįč i imu, prasto tl- 
[K'tito. skaudėjimo tralvs. išpūtimo vi
duriu ir ne.'ard.i raiitrė:imi, po valgiui, 
.era geresniu zyduntii; kaip šios, .los 

veikia ai-akančia i ir veikia greitai. Nu- 
.'a-’i’one suteikia geležį de] kraujo ir 
fosfor:, dėt nervii. Yra puiku, kaip 
/įeitai jo- su_r:,ži:ia pep. Ptiergijes ir 
stiprumo nu-ilpu-ica-.s nervams ir rau- 
neniir.s: atl>ud:onj:i 
-liprius įitKilatitiiu* 
aitui spėką ž.iimjaus : 
atšviežinant i miegą.
ką v irškiiiiin:i. reguliari ėjimą lauk ir 
laitu entuziaziuo. ambicijos ir |iep. Jei 
iąs ne-i.iaučiai gerai. ją- esate skolin
gas sau ir savo draugams, kad ..(įteikus 
sutra-J otie bandymą. Valiokite ji lik 
keletą dienu ir jeigu jąs nesijausite ge
riau. sugrąžinkite likusį pakeli aplie- 
koriui ir jis atidi; >s atgal jusą pinigus. 
Išdirbėjai Nuga-Tone žino gerai, kati 
jos pagelbės lokiuose atsitikimuose, kad 
jos priverčia visus aptiekorius garau- 
tuoti ir grąžinti pinigus, jei ka^t neuž- 
siganėilina. Jos .yrą laitai malonios 'įp
roti Tr" iųs gainez grvtkr <u3atx rnėnen. ' 
už dolerį. Rekomenduojamos Ir par’ 
vinejamos pas visus gerus aptiCTCorii.

2. ‘‘'GIMTOJI ŠPILIS".....................................J. čizaitsko
~Newai*k*d, MniTisOiKTii apieliirttča chorai —--------

“KARVELĖLI” .........................................č. Sasnausko
“VIENAS ŽODIS NE ŠNEKA”...........SI. Šimkaus

Kingston’o, Wilkes Baile ir apielinkčs chorai

“LAISVĖS DAINA”........ ............................Žilerič'iau-s
“KUR GIRIA ŽALIUOJA"....................Gudavičiaus

Philadelphijos Chorai

o.

........ J. Gruodžio 
.. .M. Petrausko 

“PAVASARIO DIENA".................... M. Jukobson
Sudainuos PonasM. Babravičius. Solo su orkest
rą. Diriguoja Ponas A. S. Pocius.

GYVASIS PAVE1 KSLAS.
“Amerikos ir Lietuvos Laisvės." Choras gieda: 
“Lietuvos Imną” su orkestrą. Diriguoja A. S. 
Pocius.

4. r:iui'i<>:i;i kraujų, 
nerius ir i>a<lati- 

■\ vcniitie. Suteikia 
Xerą apetitų. pui-

IV Dalis
12.liką. Nors visiems jau žino

ma, kas yra toji “Amerikos 
Lietuviu Diena” ir kaip 
reikšminga ji yra mūsų gy-; 
venime, vienok dar pora da
lykų noriu piibriežti. " "

1. Mūsų Li(*tuvių Tauta 
ne vien yra pergyvenusi sun
kius svetimu valdonu vergi- 
jos laikus, bet ir nepriklau
somybę atgavusi yra perse
kiojama mūsų išorinių prie
šų. Jie teršia mūs Tautos 
vardą, žemina mumis ir t. t. 
Nors ir garbinga bei galinga 
vidur-amžiuosc mūsų Tėvy
nė, bet žiauri galiūno letena I naudoja iš Šios progos.

3. Manifestacijos bus ima- 
’i’ni kruiami paveikslai ir >u 

• laiku rodomi ne vien tarp lie
tu vių. bet ir tarp svel imtau-. 
ėių. Graži mūsų ir Įspūdin
ga manifestacija, tikrai reik 
p; i pažint i. kad nemaža A- 
nicrikos lietuviams smelks 
earbės. E<>1<>graTuos Sesųui- 
< < ut» nu ia I lot <>g ra lai ir t a. i p 

! ’hiladelphi jos lilma
•’<>x" ai- kita viena iŠ rim 
įlįsiu filiui] tarpe.

GaJutinai. pačiose iš 
ė<r dal\ \a\ imas suteiks 

y \ iams smagumo: man 
festacijo.įe milžiniškas cho
ras - - ižy.niausi .--olisfai 
šokiai ir t. t. linksmins si 
rinku -ius.

lome panaudoti šia proga 
T^nūsų Tautos garbei. Tad, 

visi stokim “AMERIKOS 
LIETUVIU DIENOS” 28 
rugpjūčio- iškilmių dalyviai 
ei lesi įa!

2. Tai pirmutinė ir pas
kutine mums panaši proga.) 
Ji atsilaiko tik kas 50 metu.; 
Reta kas gali būti panašiu iš
kilmių naudingas dalyvis. 
Tad kiekvienas kas gali tesi-

1.

»
>

' - ...— .

MIESTO TEATRE
Pradžia 8:30 vai. vakare: pabaiga 11 vai. 

J Dalis.
PAVIENI!' CHORU DARBUOTĖ

« c

A. ‘Alck šio

užslopino j.os i r galybę i r gar- 
bę. Taigi, kadangi iniUn 

f Tauta Turi ypatingus savo 
yarda ir garbe* žeminančius 
priešus, užtad mums, kurio 
mylime savo Tėvynę turi rū- 
.peti kad jos garbė būtu ke-

r
V '

Eksp< >7,1 ei j< >s

į

e

Ponas J. čižauskas, įžymus 
Am. Lietimų dainininkas. Dai
vos Dienos ekspertų komisijos 
narys, vienas iš vyriausių diri
gentų tarpo — diriguos jungti 
uiam chorui.

tavos \ alstyliės Atstovą L) 
ipatraiikų šūviais pagerbs 
įp’ie Įvažiavimo Auditorijom 
' Taigi, kas nenorėtu pama
tyti 1 ų \ isii I ’hiladelphijos i - 
\ ai renybiii

I ės/ P Ji i I u d < l pJu jau J» 
I

“GRAŽIOS MERGOS”...................
Girardville, J ‘a. Choras’

“LĖK SAKALĖLI ”............................
Mt. Carinei’io Choras

“PAUKŠTELIUI" ................. ...........
Sln nmidoah’io Choras

“LIETl’VIAI ESAME MES G i M E
Scranton’o ('boras

C. Sasnausko

Žemaičio

“KAIP MIELA IŠGIRST”........
“NUPLASNOK”............. ................

Ponia M. Čižauskieuė

2. - 'PIANO SOLO — A. S. Pocius.
3. į-MANO. SIELOJ ŠIANDIE ŠVENTĖ”.. .T. Kelpša

Justas Kudirka

ARIA IŠ OPEROS “TOSCA” .
Ponia O. Pocienė

1.

’.t

4.

... .Kačanausko
.........T. Kelpša

Puccmi

“SKAMBANČIOS STYGOS” ' -
Ponia M. Čižauskieuė ir J. Čižauskas

Po koncerto tuojau* bus išdalyti pagyrimo ir padėkos 
lapai ir užbaiga “Amerikos Lietuvių Dienos” iškilmių.

PASTABA. Šioje Presus Komisijos skelbiamoje mies
to teatro programoje nurodoma verčiau turinys ir vykinto
jai. Tvarka-gi galės būti kiek pakeista. Dainos Dienos 
Komisijai sulaukus atsakymo iš Ekspertų Komisijos na
rių.

a.

. . . .Ši iii!. Ils

Presus Ko m i si ja
4.

i

Kingston, Pa. choras, vienas iž 30 chorų, kulis labai strop iai ruošiasi kuogražiausiai pasirodyt Am. Liet. Dienos iškilmė 
so su dainomis ir tautiškais žaidimais. ; .

MYLINTIEMS SKAITYT;
DORUSRAŠTUS •

Pasiūlome visiems gėry raštų |
Janis įsigyti dvi geras knygas: pirmą ir B 
aDtrą tomą B

APMĄSTYMAI f 
visiems metams ir šventėms

Dydis 5X7’^ colių, Gailiais kietais ap
darais, po 500 snvlnium puslapių. Spau
da alškL Tikrai naudingi skaitymai, 
ypač dievotiem žmonėm. Kaina abiejų 
tomų $3.00. ISpirkite pašte “iloney 
Order” ir siųskite:

“Darbininkas”
3GC W. Broathvay, So. Boston. Mam

Visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo ne
veiklumo.

BLAIVININKU SEIMAS
Pilnųjų Blaivininkų sei

mas Įvyks Rugsėjo 6, 1.926. S. 
Boston’e. Mass. šv. Petro lie
tuvių parapijos salėj, Pra
sidės iškilmingomis švento
mis ntišiomis. Visi raginami 
skaitlingai šiame seimo daly- x 
vauti. Kuopos teikitės kuo- 
daugiausia delegatų atsiųsti. 
Vieta privažiavimui paran
ki. Seimas bus išklimingas, 
didelis ir svarbus. Blaivinin
kai prašomi daryti naudingų 
inešinm seimui. Kuopos ne
galinčios delegatų atsiųsti, 
teatsiunėia savo iuešimų.

J. Svirskas,
Pilu. BĮ. Centro Pirm.

Lietuvių Dienoje lietuviai pasveikins Ameriką su ISO metų su
kaktuvėms nuo jos nepriklausomybes paskelbimo
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Kaip Penėti Naujagimi

Z. Jan-Iškilmių Knyga

P. Grigaliūnas, Finansų Komisijos narys, daug pasidar
bavęs Amerikos Lietuviu Dienos suruošimo reikalais ir pirmas 
iš Philadelphijos biznierių paaukojo $100.00.

Presos komisija: vidury’’, kun. S. Draugelis, pirm.; aukštai iš kaires dešinėn, 
Fauskas’iFp. M. Grigaliūnienė, ~Feniai — KTDryza ir“pJe*O~Ungūraitė.

Amerikos Lietuvių Dienos
r

"4

p-

f

«

1

Amerikos Lietuvių Diena 
yra pirmutinis lietuvių daly
vavimas Amerikos Suvieny
tų Valstijų laisves jubilieju
je. (lai ir nebus daugiau to
kios progos Amerikos lietu
viams dalyvauti panašioje 
taip galingos šalies džiaugs
mo ir garbės šventėj. Nes 
kaip praėjusiais 50 metų ma
žai buvo Amerikoje lietuvių, 

/taip gal už kitų 50 metų ame- 
-gali- -pa- 

ėkajndyti žymią dalį mūsų 
tautiečių savvje.

Taigi, iš vienos pusės tu
rint tai omenyje: iŠ antros-gi 
kadangi mūsų šis dalvvavi- 
mas yra vienas iš svarbiau
siu y\merikos lietuviu gvve- 
nimo įvykių: dalyvavimas 
kuris jau neabejotinai su
teiks daug garbės ir mūsų 
tautai ii' murtis Amerikos lie
tuviams. nes negalime pasi
tenkinti. kad vien greit pra
nykstančiais šiose iškilmėse 
įgytais įsjiūdžiais viskas pa
sibaigtų.

'Paigi, Sesqui-( ’entennial 
Jaetnvių Komitetas turėda
mas pritarimą šiuo klausimu 
ir susitvėrusių savo skyrių; 
didesnės dalies visi] centrali 
nių Amerikos Lietuvių drau
gijų bei plačios Anu'iikos 
Lietuvių visuomenės, nutarė 
išleisti AMERIKOS L1E- 
TEVIŲ DIENOS IŠKIL
MIŲ knygą. Kaip iškilmių 
Dienos programa tartum 
gy/ai parodys dalyviams 
“Kas yra Lietuvių Tauta” 
ir “koki yra Amerikos Lie
tuviai,” taip Amerikos Lie
tuviu Dienos iškilmių knyga 
ne vienos dienos mete, liet 
ši mt mečiu laikotarpiais
skelbs šį pi rimą garbingąjį 
Amerikos Lietuvių dalyvavi
mą Suvienytų Amerikos Val
stijų 150-metų nepriklauso- 
niylM's jiibilėjn je rodys, kas 
buvo ir k<įki buvo Amerikos 

' lietuviai.

»

f t

Dainos Dienos Komisija: Vidury — Kun. J. Kaulakis, pi rm., iš šalių, aukštai, iš kairės 
— Staniškis, iždininkas, J. Odelis, vice-pirm.; žemai — S. K vietkus ir J. Vitkauskas, sekre
torius.

Informacijų krvlpkltėa J rieto* agentus 
arba atsčiai i kompaniją

BALTIC AMERICA LINK
: Rt-10 Bridže 8t, New York

X

et«
Kuomet ateis laikas, 

jei ir nesi ras Amerikoje lie 
tuviai kaip kad atsitiko su 
kitomis tautomis, vienok pa
liks istoriškos knygos lapuo 
se užrašyta ir fotografijomis 
atvaizdyta, kad būta garbin

gi] sūnainii] mylėjusių savo 
pirmąją Tėvynę.

To delei iškilmių knygoje 
tilps:

1. .Amerikos Lietuvių Die
nos iškilniių vaizdai.

2. Fotografijos visų akty
viai dalyvavusių asmenų.

Cen t ra 1 i n i ų oi ’ga n i za - 
cijų ir draugijų prisidėjusių 
prie šio garbingo darbo.

4. Įžymiausių ir labiausiai 
mylinčin savo■ tautą, ir jos^ 
reikalus remiančių asmenų: 
advokatų, daktarų, biznierių 
ir kitų profesionalų reziden-

•> 
o.

PIEMENAITĖ — MILIJ01 
.. NIERe

“Robotnik” rašo, kad prieš 
mėnesį Amerikos Jungi. Val
stybėse Nebraskos valstijoje 

cijų bei biznio Įstaigų foto-įmiręs milijonierius Lukaše- 
grafijos su atatinkamais jųįvičius, kilusis iš Vilniaus kr. 
gyvenimo ir biznio aprašy
mais.

Tas ypač yra svarbu, kad 
nušviesti kas yra Amerikos 
lietuviai—kad tai ne vien 
varguoliai, fabrikui ar kasyk- meilaujanti 
lų darbininkai, bet yra ir Traku apskrityje.

LIETUVON IR IŠ
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ , 

Musų :t varyklių garlaiviais 
Al.llKRT BALUS, HAMBVRO 

BKSOLVTK, rkliasck 
DKUT8HLAND 

CTJCVKLAND, WK6TPHAIXA 
THURtNaiA 

Savaitiniai išplaukimai iš 
New York’o—garlalvais 

Trukinsią m IVrotpualia 
Sustoja Bostone 

Asmeniškai vadovnujartioa 
Europlnta keliones

$203
IS NEW Y0RK0 į 

Kauną ir Atgal 
(Karta takaal ekstra)

Išplankln' kožną aavnitą 
Sunkumui Mafnttf ir kitu 
informaei/ų kreipkite* pat

Hamburg-Ainerican 
Line

l nited Aincrico* I.incx, Ine. 
Orncral Apcntu

131 Stata St., Boston. Mana.

dailiai turtingai gyvenanti ir 
įvairiu profesijų žmonės, ku
riu ne vienas via iš vargo ki- 
les arba varguolių tėvų. Tai 
svarbu ne vien svetimtau
čiams. kad turėti] geresni su
pratimą apie Lietuvių 'Pau
tą. bet irgi mūsų jaunoji kar
ta gražios albomines išvaiz
dos gražaus popiečio knygų 
vartydama teprisimena: ko
ki buvo jos tčva'i ir tuomi 
gaivina savyje pasiryžimus 
pasekti graži] savo tėčiu pa
vyzdį. Tas ne viename slo
pins kenksmingą Amerikos 
“eidonkieriznio” dvasi;], o 
šioji1 knygoje tūpusiems as
menims ir mūsų taniai su 
teiks nemirštamos garbės. 
Labai luitu geistina kad vie
na šios kyng >s laida iširtų 
lietuvių kalboje, o antra, 
miglu ir fram-ūzų kalbose'

Realiojo.' kad tam rei 
liuga lesu, taigi Si-sųni (’eii - 
temdai Lietuvių Komiteto 
nustatyta tokia norma:—

L Kas aukos 5-10 dole
rių. to vardas ir pavarde bus 
užrašyta knygoje.

2. Kas aukos 25 dolerius, 
to l'otograi'ija bus bendroje 
grupėje.

"J. Kas aukos b<) dolerių, 
tam pašvenčiamas visas pus
lapis.

4. Kas aukos 100 dolerių, 
tam pašvenčiama 2. o gal ir 
daugiau puslapių.

(lalutinai, sulig Cbicagos 
kolonijos pageidavimo toje 
knygoje būtų galima skirti 
ir penktą dalį nors trumpam 
Lietuvos ekonohnniai preky
biniams aprašymui.

I

Jis, įnirdamas. palikęs 25 mi
lijonus doleriu, kuriu vie- 
nintėlė paveldėtoja’ likėjo 
brolio duktė Marijona. TA. 
1 4metii mergaitė dabar pie

viniame dvare

“SAMAG0NČIKŲ” NACHA- 
LIŠKUMAS

Nors visa Papilio apylin
kė yra garsi “samagono” da-

LENKŲ IR LIETUVIŲ BIB- rvmu, bet Kučgalio ir Vai-. 
LIOTEKOS VILNIUJE

VILNIES. 7. VII L (El
ta'). Viešosios ir universite
to bibliotekų dir. Rygielis, 
kalbėdamas su “Slowo” ben
dradarbiu pareiškė, kad per 
paskutinį pusmetį buvę pa
sinaudota tik vii'iia jo žinioj 
esančiu bibliotekų lietuviška, *• - 
knyga. Iš to p. Rygielis da
ro išvadą, kad Vhniuje nesą 
lietuvių.

“Vilniaus Aidas” dėl to 
stebisi, kad tokioje vietoji' 
stovintis žmogus nežino, jog 
lietuviai Vilniuje turi savų 
K) bibliotekų ir pilnai galit 
apsieiti be jo malonės.

kiškio kaimai ypatingai atsi
žymi “samagono” varymu ir 
girtuokliavimu, kai kurie 
pragėrė paskutinį duonos 
centnerį. Kas biauriausia, 
kad girtuokliai užpuldinėja

Reikia taip gyventi, kad 
kiekvienų vakarykščių dienų 
galėtumei prisiminti su pasi
tenkinimu ir džiaugsmu.

1

CUNARD
Į LIETUVĄ
(per AagUja) 

sumažinta ndoaS fcfejos sugrąžtlnlų 
laivaKoraų

| KAUNĄ IR ATGAL
BERENGARJA ir 
MAURETANIA........... $211
AQUITANIA.................$215
I LIEPOJĄ IR ATGAL WAI8

LAIVAIS — $183. 
Iš Bostono:

Scythia_______ Rugsėjo 8
Samaria__________Spalio 3
Laconia________Spalio 17

{ Lietuvą greitu laika. Išplaukime, 
kas sercdą. Keleiviai nepiliečiai ’- 
leidžiami be kvotos vartymų. Visi 8 
klesos keleivini tryi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Pulkus mai
štas. Kreipkitės prie vietos agentų 
ar i
UUNARD LINE
128 Stato Street 
Uoston, Masą. 

net praeivius. Vieną mote
rėlę užpuolė ties Kuegalių 
kaimu einančią į bažnyčią ir 
pradėjo ją akmenimis mėty
ti. Nejaugi nėra kam su
drausti chuliganai ?

Į
I ir is 

LIETUVOS
PER BBEMEN’Ą

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokiečių garlaiviu 

arba kitais Šios linijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandeniu 
Uatogijs Bios kiesos kambariai 

Į ABI PU8I NUMAMJOTA 
LAjrvOEAllčiP KAINA 

Dėl informacijų kretuMiSt nas 
N O R T H G E R M A N 

LL0 Y D
15 VVater St., Cor. Devonshire 

St., Boston. Mass.
arba pas bile vietini agentą

II

Tiesiog į
KLAIPĖDĄ
Laivu ESTONIA
Rugsčjo-Sept. 21, 1926

Be Jokio Persėdimo

Važiuojant tiesini j Klaipėdą išvengsite 
kitų visų valstybių Ir sumažinsite iš
laidas ir vargą. Ypač šeimynoms su bu
riu vaikų ir su dldosnlnla bagažais yra 
labai jmranku važiuoti be jokių pervė
dimų tiesiai 1 Klaipėdą.

Kainos Laivakorčių į Klaipėdą
3-čla kllasa ?J07. J abi pn-rt tik >181 

Sutaupysit $44.50.
Turlst.—3 kllasa $11". Į abi pusi $196 

Sutaupysit $44.50.
2-tra kllasa $142.50. I abi pusi $270 

Sutaupysit $30.00.
“Revenue Tnx” Ir -Head Tax“ 

atskirai

Sekantui iiplankimat lai m/:

Laivu ‘LITUANIA’ Rugp. 31

TjEROVės SKYRIUS^
- JįfU....jj.iiimu

APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ « 

KŪDIKIŲ SVEIKATOSE

Ii

Kuomet kūdikio ;;imitu:is iiiilaitnina 
motin:), ji turi suprasti, kad jis gimė 
šit teise gauti geriausių priežiūrų ir 
maistų. Nors mokslas |>er metų metus 
baudė surasti dirbtinų muistąs kuris 
prilygtų motinos pienui, bet jam dar 
nepavyko. Todėl jūsų kūdikis turi tei- 
V tikėtis krutu.

Pienas kruiy.se pasirorųi tik trečiojo] 
dienoje po gimdymo, žindymo pirm to 
biiko akstiną krūtis. Rė kia kad pra
eitų bent ’ešios valandos imi pirmo žin- 
lytu.i, kad motina atsigautų. Kūdiki 
•eii.iit žindyti tik keturis sykius per 
.firmas 21 valandas. Bet re.kiti duoti 
jau j>i kruti ši syki. Žindymo tarpais 
reikia duoti kūdikiui du ar tris šntikš- 
.us vandens, kuris pirma reikia išvirin-. 

i r atšaldyti. Yra saugiau iš vieno 
vartojimo.

Pienui pasirodžius, paprastai trečio-, 
ie dienoje, kūdikis turėtų gauti šeštus 
Mindymus )>er 24 valandas, kas tris va- 
tttidas per dieną. ir vienų sykį nakty.

•Jei reikia, .šbudink kūdikį, nes tas ne 
ik pratina ji prie reguliariškutno, bet 

ir motinai pavelija geriau laikų .sutvar- 
kyii darbui ir Įtoilsi-----------------------------

Penint reikia vartot vieną kruti sy
kiui. Ją reikia kad gerai iščiulptų, 
tada pieno bus užtektinai, žindyti rei
kia nųįTgiau 20 miliutų.

Nustatant penėjimo valandas, gerai 
yra padaryti, kad penėjimus pripultų 
lygiai ant valandų. Tada laikrodžio mu
šimas primena žindymo laiką ir paleng
vina motinai atmintį.

Jei pienas sunkiai pasirodo, arba te
kėjimo neužtenka, nenusimink ir kudk 
kio nuo krūtų neatimk. Pieno tekėji
mą nustato kiekis darbo, kurį kūdikis 
atlieka žaisdamas.

Per pirmas dešimts dienų kūdikis tu
ri gauti apie dvi uncijas pieno kiekvie
ną sykį. Pasveriant jį tuoj pirm ir 
po žindymo galima patirti, kiek jis su
valgė. Jei kūdikis negauna užtektinai, 
tai gali būti reikės pridėti pieno iš ki
tur iš lxinkutės. čia reikia atsargiai 
elgtis, kad šitas pienas butų griežtai 
šviežias, saldus ir grynas. Jei kįla 
abejonių, geriau vartotL patikėtiną kon
densuotą pieną. . ____ ___

Kūdikį turi laikyti sveiką ir stiprų. 
O tas didžiumoje priklauso nuo mais
to. kurį duodi. įteikia jį kasdien maz
goti ir reguliariškai penėti. Jei negali 
)<> žįsti, bandyk Borden's Eagle Pieną 
— padarytą iš riebaus karvių pieno ir 
Atkraus — ypatingai kūdikiams. Gydy
tojai iš visur jį rekomenduoja dėl Jo 
kokyliės ir vienodumo. Per keletą gent- 
karčiii Amerikietės motinos išauklėjo 
savo kūdikius su Borden’^ Eagle Pienu. 
Jos tą darė dėlto, kad Eagle Pieną re
komendavo draugai ir dėlto, kad rado 
ji užganėdinančiu.

Skaityk xitax xt ra iyxn iux kax naraitS 
atydžiai ir pasidėk ateičiai.

lietuviai, kurie mano atlankyti savo 
iMmtajų šalį arba mano grįžti tmmo pri
sidėkite prie šios ekskursijos ir važiuo
kite Iš New York’o tiesiai į Klaipėdą.

Geriausias ir Parankiausias
Kelias į Lietuvą

yni thi vlenntlnė linija, kuri dabar 
leidžia laivus Iš New York’o tiesiai

KLAIPĖDĄ

Silpnini n mn< dalykas. jog parankiausiu 
keliu litis visada tas. kuriuo važiuojant 
išvengsi! visų neparankumų ir4i«*sina* 
gumų surištų su kelionė per svetimas 
fa lis.

Baltijos Amerikos Linija

i stos

kurį kiekvienas 
kūdikis aali 
suvirškinti be 
apsunkinimo 
jp silpnu 

viduriu

BAfiLEHAND

kruiy.se
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SUBSCRIPTION KATES:
..$4.50
..$4.50
. .$5.50
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Musų Naujienos
(Laiškas iš Lietuvos) PROF. DR. J. ERETO 

MARŠRUTAS
Sii'-iž; no iii- >u L. V'č'ui X. 

\ .. X. J. .\p>ki iti'-> Valdyba 
Mitarla: l.’u*tu\o> l’iiivrr-it<*to 
Prolv>oi iui. I’ava.-at įninką Są
junga- I’il inininkui l>r. .Iiiozui 
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sybės užgimė, — kitų išnau
dojimą palaiko. Tikrai /ą/«.

Tat matome, kad jiasauli- 
nis karas darbo žmonėms 
nieko gero neatnešė, I r sun
ku tikėtis, kad keršto audra 
atneštų ramybę, — kad ne
apykanta išugdytu meilūs 
vaisius, — ir skriauda atitai
sytu neteisingą išnaudojimą. 
Vien Kristaus paskelbtųjų 
obalsių vykinimas gali išva
duoti darbo žm<ūivs iš dabar
tinės vargo klampynes, o 
Kryžiaus vėliava nurodyti 
skaistus gyvenimo švitimus.

Žiulis

Duodame jums žinoti, kadgai nebus, 
mūsą litas laikosi ir, tur-būt,. 
laimingai išsilaikys, lšmo-j 
kome gyventi. Kai bloga — 
tai, susispaudžiame; sumaži
name kreditus, traukiame li
tus iš apyvartos — o savo litą 
vis laikome augštiunoje. 
Zlotas nusmukęs, frankas ko
voja už gyvybę, vokiečiai to
lyn sunkvn bealsuoja, net 
červoncas buvo kiek pakry-i 
pęs. O mes vis dar laikomės. 
Ii* galėtume juk visuomet lai- 
kytis, j i urs i r apsupti i š v i si f 
pusią bankrotų kaimynų, jei
gu tik Dievulis duotų mums 
žmonišką derlių. Čia tai ir 
yi(a nelaime, kad jau štai tre- 

- ti metai mūsų dirvos neduo
da to, kas buvo laukiama. 

. Šie metai rugeliai Lietuvoje 
žemiau vidutiniškų, vasaro
jus — gal bus kiek geresnis. 
Badu nemirsime, nes, rodos, 
bulbiii gražių turėsime. Gy
vulėliai irgi nestips, nes šie-’ 

Čnelio gražaus prikrovėme 
v pilnas daržines. Taip kad, 

bendrai imant, pirmyn pasi
varyti šiemet nei kiek nega
lėsime.

Su orais ir grūdų derliais 
nebegalėdami sau rodos duo
ti, lietuviai suskato savo ri
kius versti į pienininkystę ir 
gyvulininkystę. Vien koop. 
pieninių turimi* jau arti 400. 
Tik čia vėl bėda. Nauju ke
liu pasukus reikia kapitalo: 
naujų veislių, naujų pašari
nių žolių Įsitaisyti, pieninių 
įsikurti. A’aldžia menkai te
gali finansuoti. O čia dvi re
voliucijas dar ir dabar tebe
gyvename: žemės reforma 
sudarė 40 tūkstančiu nauja
kurių, kuriu daugelis turi tik 
žemės sklypus ir sveikus 
pirštus; anir.i revoliucija--- 
tai mūsų kainui ličgimas į 
viensėdžius. Kaip matote, 
tat, broliai amerikiečiai, mes 
pakėlėme .sparnus ir norime 
skristi į progroo šalį: ūkis 
re formuojasi, dvarai skaido
si, ūkininkai liūgą iš sodžiui 
— tik kad jėgos mūsų men
kos: kraujo maža, kapitalo 
Dora. Kad lai p koksai bur
tininkas imlų ir palenktu 
mūsų broliu i.*< iviii širdis ir 
protus, kad jiesa\<» šimtą 
milijoną dolerių liuosn pini
gų (turi daimiau) pradėtų 
išpalcmfva keiti į Lietuvą — 
nors p*, kch tą milijonu dole
rių i metus vi>i mūsų klau
simai būt u išrisi i. Kaip be
matant atsistotume ant kojų.

Tik kad tasai niekadejas 
buitininkas užbūrė visus 
mus iš kito 'jalo: jisai aj>sn- 
ke galva> ir iškreipė širdis 
vienų ir kitų, taip kad vieni 
kilti ncbc>iipran1amc. m Im*- 

atjaučiame, išmokomi* vieni 
kitus apsikalbinčti ir erzinti. 
Tačiau/ man rodos, taip ii-
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Sveikas lietuviš
kas protas turės imti viršų. 
Susiprasime ir susitarsime.

Tuo tarpu vienas-kitas a- 
merikiečių atsiklausto Lie
tuvon ir apsigyvena. Pati
ria nemaža kliūčių, o vis dėl
to jas pergali, pažindamas 
vietos sąlygas, išmokdamas 
prie jų. prisitaikinti, ir, iš- 
palengva Įsigali. Šiandien 
jau beveik kiekviename mies
telyje užtiksi tokių Įsigalėju
sių amerikiečių. Tai krautu-
TT5~ tai mažą dirbtuvrię,--htė 
kokią agentūrą, o vietom ir 
didesnę Įmonę sukūrė, išlai
ko ir veda. Didžiuma, senuo
ju tautos Įpratimu, kimba i 
žemę: naudojasi nepaprastai 
patogiu laiku ir už pusdykį 
isigija dvarų centrus, ar 
šiaip jau nusigyvenusių ūki
ninkų vietas. Juk metai-kiti 
praeis ir tų progų daugiau 
gal nebebus. Žemė, beabejo 
ims eiti brangyn, dvarai bus 
išparceliuoti.

Šiomis dienomis buvau už
sukęs į Papilę (Maž. apskr.) 
Ten vietos lietuviai buvo su
darę bendrovę, kuri pasista
tė ant Ventos Franto puikų 
malūną, kur yra malimas, 
piklius, kruopų ir grucės 
dirbimas, gontų dirbimas, 
vilnų karšinius ir audimas ir 
net elektros gamyba. Toji 
gražiai ir tvarkiai Įtaisyta į- 
staiga atsiėjo jiems į 125,000 
litų ($12,500). į metus pa
daro iki 50.1X10 liti]. Kaiku- 
rie bendrovės nariai turi pa
sitraukti ir dėlto bendrove y- 
ra priversta likviduotis. Č’ia 
vėl gera proga įkibti į tą dar
bą vienam ar dviem ameri
kiečiam. Papilė—geras, gy-
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Tai ne
įmesta.

vas punktas. Nemažas mirs-į 
cinkas, prie pat geižkelio:T 
stipri ekonomiškai apylinke.! 
Be to dar yra vilties, kad 
prie pat miestelio bus suras
ta geležies rūda; žemės 
žinias jau daromas, 
paprastai pakeltų
(Kas interesuojasi, lai krei
piasi dėl informacijų į kun. 
V. Jarulaitį. Papilės klebo
ną. paštas Papile).

Mūsų tautietis Jankus at
sivežęs būrį amerikiečiu į 
Klaipėdą. Dieve jiems pa
dėk. Pradžia bus gal neleng
va. Bet be vargo ir pyragui 
nebus.

Želigovskis su Pilsudskiu 
buvo kiek Įgąsdinę Europą, 
bebarškindami ginklais, bet 
vėliau patys dar labiau išsi
gando savo ginklų barškėji
mo, kai rusu meška ėmė urz
gėti. Gal dar gavo iš Bald
omo tėvišką pabarimą. Tad 
ir nutilo. Mes okazijų neieš
kome. l‘atvs neužkabiiiame. 
Bet panorėjusiu padalyti Į 
mūsų šalį ekskursiją Varšu
vos imperialistų — visada 
esame pasirengę laukt i i kru
viną puotą.
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Kiekvienam šiandiena aiš
ku, jog pasaulini karą iššau
kė kapitalizmo politika.

i‘rie pasaulinio karo kapi
talizmas ruošėsi virš 50 me
tų, — per tą laiką nuolatos 
ginklavo tautas ir valstybes 
tam, kad skerdynių keliu 
paveržti mm kitų kolonijas, 
kasyklas.^p'Vekybos rinką ir 
gamtos turtus. Per pusę am
žiaus be atvangos buvo žadi
namas visur naci jonai izmas 
ir neapykanta kilų. Kapita
listai žinojo, jog geriausiai 
yra pagauti mases ant tauti
nės meškeres. Masėms buvo 
žadėti aukso kalnai. J r mato
me. jog. ištiesti masės karui 
pasibaigus išvydo aukso kal
nus. !■< ! ne tam. kad jais 
naudot i s. o tam. kad juos mi- 
krauti iš savo- kruvinai už
dirbto skatiko ir sumokėti 
i.ai <> skolas. Kapitalas suma
niai sutraukė visą galimą 
pelnu karo laikais, bet kapi
talas nemano karo skolų mo
kei:. \ i>:i našta krito ant 
<l;o-|)o žuio'-i’.l pečių. — ir 
šiandiena \i>ur mitom**. kai 
darbo /menes degia vargas, 
nūn ki> '• *» iei ame veik kraite 
i.Jisi darbininku skundai 

bedarbe', dėl menko at 
i nimo. d< I bado. A r ka- 
al-zm.is 'ii-ijaudma varg- 

mctiiii likimu ? Kur tau ! Vie
nur ai- imet'*s * * pi ole1.*i ri ja- 
iii" i r t»askcibęs “ pr<dėta ri 
: i , <; 41 a! u ra " mi I i jomis

■ ia r--i i; id.ii bėgail< .-Hunai
Įi:-m--..! bei badu marina.

’< 11 ii r a i >s’d
b,.< •*-<•< i įilizm*>” skraiste
*.\|i;įi. i. žadėjimais sulaiko 

t inkamo 
likimo. | 'a 

vietų ka- 
k*»v«»ja 

< K a pi 
nepajėgė

už armiją. Kiek tam tikslui 
išleidžiama pinigų ? Veik pu
se biudžete skiriamų lėšų. 
Kas sumoka tas milžiniškas 
sumas? O kas gi kitas, jei ne 
darbo žmonių masės: fa eme
riai. lauko ir dirbtuvių dar
bininkai. Ir todėl matome, 
kad dėka vos paminėtos po-, 
litikos ekonominis gyveni- 
mas tapo begalo įtemptas; 
veik kasdiena mažėja uždar
biai ik didinasi skaičius ne
patenkintųjų. Likimas dar
bo žmogaus eina blogyn, sun
kyn.. . Kaskart mažėja ga
minamųjų prekių suvartoji
mas bei žmonių našumas mo
kėjime mokesčių. Paminėti 
motyvai verčia Fu ropos val
stybes ieškoti naujų paskolų 
svetur, neatsižiūrint į tai. 
kad .jau prieš tai užtrauktos 
paskolos yra neapsakomai 
dideles.

Skolos. kurias valdžios už. 
trauke pas savuosius pilie
čius domėn neimamos, o juk 
ir jos nemenkesnio skaičiaus 
uęgu užsienio paskolos. Jei 
dar pridėsime lėšas ginklm i 
mosi naujai ruošiamam mui
tu karui, - tai galim.* supirš
ti kas per padėjimas darbo 
žmoijiu masių, kurios privalo 
pakelti visą tą sunkumą.

Buvo žadėti aukso kalnai, 
ir šiandiena jų susilaukėme. 
Gyvenimas mūsų per trimi

tuos
I ‘rali

t ik **ma 
tuos kal

nieti', o 
“m;do-

tai juk ir išt iso šimt-

Kapitalizmas kaip prieš 
ikarą taip lygiai ir dabar sa
vo migus yra giliai Įleidęs į 
darbininko kailį. Skirtumas 
tik tame, kad prieš karą ka
pitalizmas buvo atviresnis ir 
savo tikrojo veido taip gud
riai neslėpė, kaip kad dabar 
jis tai daro. J lik pradėdami 
nuo “darbininkiškos” šalies, 
dabartinės Rusijos, o baigda
mi vietos nuskurusiomis, bet 
išdidžiai save garsinančiomis 
įvairaūš 'plauko'‘{fšdcijalis- 
tų” draugijėlėmis; prade
dant nuo fašistiniu “geni- 
jų,” o baigiant milijonieriais 
— dykaduoniais vis laitas 
pats kapitalizmas, išnaudoji
mas ir skriaudimas darbo 
žmonių. Tik gal tame skir
tumas, kad prieš tai kapita 
lizmasjieturėjo taip skaitliu ■ 
gos ir margos skriaudėjų 
gaujos, kaip kad .'iamiieim 
iuri.

Sutvėrė *‘idejo> žm*mč>” 
“Tautu Lygą.” ką gi geroji 
davė darbo žmonėms ! Nič

- nieko. Ten jinai liiik-ta, 
kur jėga, ir m»rs \ ardau 1 ei-
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K. Vidikauskas, uolus Phila? 
delphijos veikėjas, daug prisi
dėjęs Am. Lietuvių Dienos su
ruošimo.

SUGAUTAS PINIGŲ DIRBĖ-r 
TAS

< > I *> f L i A 1 ( Iv i \ c" k m a p<.) 
Kęseliai luokiškio kriminali
nė policija sulaikė pinigii 
dirbėją i >c.:iičiu kaime, ku
ris dirbo niclabniiH maigus 
p<» 2 ir 5 litus ir skleidė juos 
pilie* iii tarpe.

■ A. Grigaliūnas, Finansų Komisijos Garbės narys,’i 
sidarbavęs suruošimui A. L. Dienos ir antras iš Philadelphijos i 
biznierių paaukojo $100.00, >

k JI wA4 -4^. -X k. - A

beg; 
bei bailu 
’d< ng> -■ vi idmainy- 

<■< i jalizmo” sk raiste
I

(| a.! bo . I! IO l H - I I U O

I ! O-o j I Į | p < sa V O 
rali.r * a;;tgUliH'je 
pil.-dizmas n’vilai 
< la rl n • , r- iOi11 'i ’i ami 
(a 11.111 Į mima s dar 

i naujo! i pokarinių laikui, ir 
bijodamas nustoti savo turtų 
ii-i šiai dienai varo ginklai i- 
mo-i pražūtingą politka. 

I štai, jei m* mauksi i na m i pili - 
ik.-ii k.iriiiot'iem

• A

į > ' ,* *

pas. kad galėtumėm 
•mk>u įminus nuverst i. 
elizija. juk matome 
loni’-s“ keliu galės
mis nugriaui i per <»2 
jei nebūtu pai< ikšta 
nūs'* 
mečio jai neužtektų tam dar
iau. ibdesnėsės valstybės ir 
jų darbininkai paskendę sko
lose. o kur skol
4a s.
Čia vargą 
tautelėms pas 
rojų, nes

. tai užlaiko
ma skaitlinga policija, kuri

Į ne t uen k iu u apgii iklu< > ja t na

4

<• kur sk««l<>s. loti ir var- 
Kiiomet milžinai ken 

sunku mažesnėms 
save sudaryti 

ekonominis krizis 
tuo atveju neišvengi inas vi
siems. Gj ekonominio krizių 
laiku už vis labiausiai nuken
čia darbo žmones. Kas pel
ną semia. o kas badu miršta; 
—kas laimėjimų siekia, o kas

• •

S. C. Lietuvių Komiteto Garbės narys Kiui. J. Kaulakis, ži
nomas Amerikos lietuvių ir visuomenės darbuotojas.
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J. E. Arcivyskupo J. Matulevičiaus 
apsilankymas Bostone 
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Nors šis pasaulis yra pava
dintas ašarą pakalne, nors 
žmogus šiame pasaulyje esi 
kaijK) keleivis, žengiantis 
tuomi kietu, pilnu vargą ir 
rūjiesČiii keliu; tečiaus šalę 
tų vargą ir rūpesčiu tenka 
kartais turėti ir patirti teip- 
gi ir geresniu valandėlių, ku
rios pripildo širdį džiaugs
mu. ramybe ir nors trum
pam laikui lyg palengvina tą 
sunkią gyvenimo naštą. To
kią džiaugsmo ir ramybės 
valandėlių galima patirt y- 
patingai tada, kada žmogus 
jautiesi esąs vienybėje su ta 
draugija irtos draugijos Sie
la, Kuris pasakė: “lyikiti' 
prie manęs visi, kurie vargs
tate ir nuliūdę esate, o aš jus 
atgaivinsiu ir palinksmin-* * siu.

Kada tapo paskelbta, jog 
Bo.-mną apiankv.s Jo .Eksce
lencija Alei vyskupas Jurgis 
Matulevičius, lietuviui kata
likę! tarpe apsireiškė koks 
t;d nepaprastas sujudimas. 
1 h augijos, organizacijos

I

š;l UktiršTIšlTl I fkiTi 1TYŠ1F fa r ia~ 
si. kai]) gerinus, kaip iškil- 
mingiaus 'pasitikus tą gar
binga ir mylimą svečią. Mo
terys ir mergelės dirbo per 
kelius vakarus iki pusiau
nakčio. pynė vainikus, ren
gė visokius papuošimus baž
nytėlėj. kad tik gražinus pa
puošęs ir luomį papuošimu 
išreikšt dauginus pagarbos ir 
meilės atsilankiusiam sve
čiui. Kuomet atėjo, laukto
ji 22 rugpj. diena, draugiją 
ir 'pua ui raudį ą. komitetaUm- 
-įu^nkę pobažnytinėj svetai
nėj rengėsi, grupavosi i ei
les tr atėjus 11. valandai gra
žioje tvarkoje su vėliavomis 
ir organizaciją ženkalis išėjo 
pasitikt arcivyskupo ir iškil
mingai atlydėjo bažnyčion.

Pasirodžius procesijai su
gaudė varpai, suūžė griaus
mingi vargonai, užgieda di
džiulis. skaitlignas choras 
visi įvairiais balsais gieda 
pasveikinimo himną Įeinan
čiam svečiui. Žmonių di
džiausia minia nesutelpa 
bažnyčiom Visi jauč-ia ką to
kio nepa prasto.

šv. mišių motu keletą sy
kiu girdėjosi malonus ir švel
nus gerb. arli-to muzikos 
mokytojo p. Židanuvieiaus 
smuikavimas.

Matydamas ta visą manau 
sau vienas, kas-gi čia darosi, 
kogi tie žmoneiiai čia taip 
subėgo ir dar taip skaitliu 
gai. Kas-gi tas a i ri vysku
pas, jog toks pat kunigas, 
k.^j p ir v isi. 1 r 1 ie palys 

. žmoneiiai. kurie taip skait 
luigai čionai susirinko, gal 
lasyki buvo prakalbose, kur 
vienas kitas

K

Kataliką Bažnyčia, ir jos 
Siela Kristus, Kuris patrau
kia prie savęs žmonių mi
nias. Kristus ant kalno Kal
varijos, pakabintas ant kry
žiaus tarp dvieju latrą dėl 
didesnio paniekinimo, pa
traukia prie savęs žmonių 
minias. Vieni lydi Kristą 
aut Golgotos su ašaromis 
akyse, kad ją Mokytojas, ją 
geradaris turės mirti tokia 
paniekinta mirčia, kiti bėga 
paskui dėl žingeidumo, kad 
pamatyti, kai]) Galilėjietis 
mirs, bet pamato stebuklus, 
kurie įvyko prie Kristaus 
mirties, net patys lieku tie fa
riziejai, aršiausi Kristaus 
priešai, grįždami nuo Golgo
tos linguodami galvomis mu
šėsi Į krūtinę tardami: “Tik
rai tai buvo Dievo Sūnus.” 
Tai]) pat ir šioje Boston’o 
lietuviu minioje, kuri su
plaukė pamatyt lietuvio ar
civyskupo, vieniem tryško iš 
akiu džiaugsmo ašaros, kiti 

įliejo, tik dėl žangeiihimn.. 
kad pamatyti kaip arcivys- 
kupa< atrodo, ką jis jiasakys. 
kad paskui iš jo pasityčiot, 
'rėčiaus aršiausi Kristaus ir 
Jo Bažnyčios priešai, maty
dami žmonių miniai lenkiant 
savo galvas ir imant iš Jo 
tarno sau palaiminimą turė
jo grįždami namon linguoti 
savo gaivas ir sakyti: “Per 
nieką mūši] Jojimas ant Baž
nyčios ir kunigu, per niekąi 
mūsą literatiniii šiūkšliu 
skleidimas žmonių tarpe, Ka
taliką Bažnyčia yra neper
galima.”

Jo Ekscelencija arci.vys- 
kupas laikė iškilmingas šv. 
miišas. Jam asistavo kun. 
prof. Bučys, kun. J. Navic
kas dejakonu, subdijakonu 
klerikas St. Kneižys. Mišio-

samia riet is. ar 
kelrivietis dergė kunigus 
bjauriausiais žodžiais, plio- 
vojo ant Kataliku Bažnyčios 
ir ne vienas iš tą čionai su-i 
rinkusiu gal dar rankomis 
paplojo. Jog tokio* lietuviu 
minios irbūtu si it raukęs, jei 
gtl Bostonan būtu alvvkęsl 
m r pats Suvienviii Valstijų * 
prezidentas, ar kitas kok>| 
pasaulio didikas ir silkeles 
tn k entuziazmo, ( i,u manau 
sau turi būti aiikšlesm". ga

liilgesnė pajėga, kuri tą 
Įėjo padaryt ir ta pajėga yra Į

■pr
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Ponas J. Vaičkus, Liet. Dra
mos direktorius. Vadovauja 
meno srities suruošime A. JL. 
Dienos iškilmėse.

ga-

BOSTON’O DRAUGU?
VALDYBŲ ADRESAI

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

BOSTON, MASS.

Pirmininkus — V. Zalieckas,
514 E. Broadvvay, So. Boston, Muša l 

Vice-Piriubdnkas — Povilu,. Buka, 1
95 C Street, So. Boston, M;lsh. 

Prot. Kašt. — A nuumu Mpcejunas,
450 E. Seveuth St.. So. Boston. Mnss. 

Fin. lttiSt. — Juozapa* VfcikuvUlua,
906 Ę. Bfoajsvay, So. Boston, M;uw. 

Kasteriu* — Andriejus Zullenkas.
611 E. Fiflh St., So. Boston, Masfc. 

Maršalka — Kaztnihu-ae Mikallonks,
906 E. Bro«d\vay. So. Boston. Muša 

D. E. K. Keistučio Draugija laiko saro 
mėnesinius (utrtrbikknus kas pirmų 
nedėldlenj kiekvieno mėuesto, po nu
meriu (J94 VVaslitngton St., Boston, 
Mass. 1 :30 vai. po piety. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos priraByti.

I

Sesgui-Centennial Lietuviu Komiteto Organizacine Komisija: Vidury — Kun. S. Drau
gelis. jos pirmininkas; .aukštai--JY Užumeckas, vir.e..pirm-,.. n-lnJE 
žemai — p-Iė O. Unguraitė ir K. čeledinas, nariai.

7 f

i

į Lietuvos Duktem Draugystės 
I Po Globa Motinos švenčiausios 

Valdybos Antrašai
Pirmininke — Tekle ĄšmensklenB, 

98 G Street, Se. Boston. Mass. 
Tel. Soutli Bųston 4474-M.

Vlce-PirrjL — Zofija KeSteng.
59 Gatės St,. So. Bostąo. Mass. 

l’rot. Kešttnink® — Ona Sianriene, 
Ę. 7(h Su So. Boston, M*iss.

Telephone Sputh Boston $4'J2-R.
4n. Kuštiulnke — Bronlslava Qiunlen6, 

29 Gould Sy, W. Ihrshury. Mass.
Iždininkė — 6a& Staulullutė, 

ltr> W. Gth i?t. 8o. Bosiųu, Mass.
rvnrMarf — Otrp Miz^irhleue, 

1512 Onlumbia Ibi., fio. Boston. Mass.
Draugija, savo susirinkimas lafko kus 

antrų utarnUikg kiekvienų mėnosl
Visais d r-Jos reikalais kreipki į pro

tokolų raSdutuke laiSku ur u4etonn. 
Q :30 vakare, ponažnytlnė] svetainėj, 
Fifth St., So. Boston, Mass.

GAVO PASKOLĄ
\ ilniaus magistratas gavo 

iš Lenkijos viešųjų darbi} 
ministerijos (><) tūkstančių 
auksini] paskolos Įvairiems 
da rbams.

se J. E. pasakė turininga pa
niuksią ragindamas žmones 
tvirtai laikytis švento katali
ku tikėjimo. Aš kaipo lietu 
vis ir katalikas jaučiu didi 
džiaugsmą savo Širdyje, kad 
lietuvis kunigas užima tokią 
aukštą vietą toje visuotinoje 
Kristaus Įsteigtoje draugoi- 
joje Kataliku Bažnyčioje ir 
savo džiaugsmą jungiau ir 
jungiu su savo neverta, jna.l- 

kad Dievas savo tarną 
kuoge- 
ilgiau-

da,
arei vyskupą laikytu 
riausioje sveikatoje 
sius metus.

ORIGINALI LAIKRAŠČIO f 
BYLA

i 
Vilniaus njsinas turėmi1 

nagrinėti ” \'iln. Aido" bylą.; 
iškelia už siraipsiii “S\eč:ai 
Viiiiiuje" ( 1925 lti. \ r> 7<ip ), 
kur plačiai aprašyla kaip 
lenkai supažindino prancūzą 
socialistus su lenku pataikū
nu gudu Pauhikietvičium.

•Bet teismą-: 
nes minėto 
straipsnio 
toks, kad jo

SUDEGĖ KLOJIMAS

IMK Iš Kis. 
naktį iŠ 28 Į 29 d. iš 
ni<>s priežasties 

je pik

Liepos mėli, 

nežino-

5. B—Ii*

Sutemus, bedievis tampa 
pustau tikinčiu. — Young.

< _ j-p ’ 1 • • • » t 1 z I « » > * ♦• ■•>.• c® %

iln. Aidas”
vertimas buvo 
m galėjo įskai- 

ty ii nei 1 ei sėjas, nei valdžios 
atslovas. nei gynėja adv. L.
11 rehorovv icziu.-. Įdomu. h'id 
ih oI. u r<d ii ru in/ln H/. ili, norit ‘ * 
rti'l imtis ii' //.'/s/, as.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI

Pirmininkas — M., žlnba.
539 E. Seventh St., So. Boaion. Masa.
Teleplnme Soutli Bostyn B552-1L 

Vice-Pirinlninktis — .t. Petnninkas,
17 Vale St.. Sotith ISonton, Mass. 

Prot. Baltininkas — J. Gllneckls,
5 TIioDtas Pk., Soutlt Boston, 

Ffii. Kušrinlnkr.s — M. Seikis,
40 Marine Uoad. So. Boston, 

Kasierins — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvvay. So. Boston, 

Tvarkdarys — J. Zuikis,
7 Winfield St.. So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėhlienj kiekvieno mėnesio. 2-rą va
landą po pietų. parapijos salėj, 492 H. 
Seveuth St., So. Boston, Mana.

kilo gaisras 
ūkyje pil. Kūjelio Petro, 
gv v. A put iŠkio km., I *anc- 
munčlio vai., Rokiškio aps., 
laike kurio sudegė klojimas 
su visais ūkio Įrankiais. Nuo
stoliu ’ytda.ryta 5000 litą su
mai. Išaiškinti, gaisro prie-* 
žastims ]Milicijos vedamas ty-remimas, tai darbininko susi-! 
rinejinias. pratimas. į

Masa.

Mass.

Mass.

----- ------ ■ ______ __ I I 
‘‘Darbininko” skaitymas ir)

Nekaltink Kūdikio

tiesiai i5 labo-

P. AD. RTCTITER « CQ.
x Berry r.nd So. Sth Sis. 

Brookiyn. N. Y.

Veiksmai' j •.. \icn.it’:. u bū
da. ki. r. i L.u. įkiš guL ium$ ;>a- 

kjauė i i nesma- 
g-.ui.

K < kv.vna motina žino .j: jos 
kudi;.!> \t.k a <kl išalkime, 
Sk.; UM'.'. / a; pyki lu.

BAMBINO
Ki’Ci ki u (j.. :i

n<Ta’' • u-;, 
jis ukrai ;-.-.kng 
ir apv.Jč< jv 
U/.kiviė j:sr..iS x r j

Pareikalaukite
Čiamos pavyzdines

Banio ii garite gaati pas sa 
vaistininką arba 
rafortjos po 35c.

sis Draugas
:<• . ’k:-.. tačiau j<> skaustu^ jei pri«.ast’.iDU 

•Vui siun- bunkutės.

Romuva Park, Brockton-Montello, Mass.

k

I

S \ 5

II z

Irs 
žę.

Sesqui Centennial Liet. Komiteto Manifestacijos Komisija: vidury — Kun. J. Kaitinkis, 
pirm.; aukštai, iš kairės į dešinę, p. M. Grigaliūnienė ir p. M. Dapšicne; šernai — J. Prane 
kūnas ir S. Kvietkus.

Riigsejo-Sept. 6-tą, 1926 m.

PASKUTINIS PIKNIKAS
Broliai ir seserys lietuviai! į tą paskutinį šiame sezone pikmk.t. rengiamą Šv.
• parapijos kviečiami yra \ isi Broektonc-Moiip lhęe ir kaimmvį<>j<> u vvcmmtieji 

nlmiai. Tas piknikas yra rengiamas su ypatingu alsi <ia vimu. Ji \< rla bus pureni' 
H m’ tik dėlto, kad da.lyvaujautis jame parems parap'jo^ reikaii;>. bet \< rm atsilan* . 
kyli irtam, kurs parapijos rėmimu ir nesirūpina, liestas, kas tame piknike parengta- 
paliiilcsminimui dalyvaujaučiąju ir ji] ui .i/esiiiųju jam im; sužadinimui vel tas'dau
ginus negu įžangos centeliai.

Tik skaitykite programą : '/

Nuo 2 P. M. iki 4 Baseball, Basketball, Virvės traukimas ir kiti kiloki žaislai, kuriu sugal- 
votojas ir tvarkytojas yra mums gerai žinomas asm uo, bet dalyvausiantis tik pir
mą syki mūsų rengiamame piknike, nes neperseniausiai dar apsigyvenęs Brock- 
ton’e.

Juo 4 P. M. iki 5—Keturi šauniausi chorai kutens mūsų gražesniuosius jausmus. Vis^ va- : 
landą jausimėsi gyveną gražesniame pasaulyje, kuriame šneka i mus ne šio pasau
lio balsai, ne šio pasaulio vargu girgždanti meiiodija. f Ji

Nuo 5 P. M. iki 11-ŠOKIAI ir šokiai...

Pikniko užbaigoje dailiomis vaisomis padalinėje >u žibės ugnys, kin io- ik j s<^iat 7 
pamali} s mi'i- n akis. P.

Kuomet akys prisižiūrės dailių varsą, ilgini], žmonių, žai-lu rm. <>ic. ausvs prisi- 
kiausys dailią dailiu, muziko, kalbu ctc. etr.. kuomet raiiinriivs pa ju- >pmt<e--liase- 
baik ». b.mkethallo ir kilu kitokią sporto l ūšiu smagumą, kimmot mii.-ą jaunimo koje- 

jau visai šokiuose misilrepsčs, tuomet v isi užgaiičjiii i i brauksime nam<»n, osugrį- 
į lovutę i k rite jau kad miegosime tai miegosime.

Na. argi neverta kad iš toliausiai j tą pikniką atvažiuoti ii \ i-a lai patirti tik 
Įžangos.

Kviečia \i-u- R ENGĖJAI
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Ponas A. S. Pocius, Dainos Dienos Ekspertų. Komisijos pir
mininkas ir vienas vyriausių dirigentų — diriguos Amerikos 
ir Lietuvos Imnams ir solistams su orkestrą.

POTVINIO TRAGEDIJA
f’ TINTALLAI (Salantų a- 

plinkė), Kretingos apskr. 
į iš liepos m. 20 į 21 d. 

potvynis nunešė Tintai ių 
, kaimo malūną. Pats malū- 
f įmunkąs > išsigelbėjo raitas 
arkliu taip pat ir tarnaitė: 
žmona su dviem vaikais nu

skendo.
t

P MIRUSIEJI LIETUVOJE
Centralinio Stat. Biuro ži- 

F.niotnis, 1925 m. Didžiojoj 
i'Lietuvoj mirė 34,770 žmonės, 

(vyrų — 17,691, moterų — 
34,770).

K| SUSITUOKUSIEJI LIETU-
j‘ VOJE

2 C. St. Biuro žiniomis, sū- 
r tuoktuvių Didž. Lietuvoj 
t- 1925 m. buvo 16,438.

| MINISTERIŲ AUTOMOBI- 
f LIAI
L Laimėjus rinkimus “nau- 
t jajai demokratijai” visi tik-. 
|. rai manė, kad naujieji ponai 
| Ministeriai, kaip buvo skelb- 
|- -tašų—nevažiuosią- automolii- 
L liais, dėl kurių tiek buvo 
į šaukta ant bu v. ministerių. 
| Bet... pradžioje, vos perė- 
r mus ministerijas, važinėtasi 
L pamažu ir bailiai, toliau gi 
V grąsiau, o “interpeliacijų sn- 
L vaitę” ir šiomis dienomis mi- 
į: nisterių automobiliai jau 
| -taip smarkiai dūksta, kad 
| praeiviams reikia net pa- 
|' laukti, lig sukelti] dulkių de- 
L bosys išsisklaido.

B < DEGA MIŠKAI

“Slovvo” žiniomis Vilnijo-
tf je dega didžiausi miškų plo
ti tai. Išdegę keli tūkstančiai 
t hektarų,prtta ryta daug nuo- 
■ stolių. Mtškų/padegime kal- 
! tinami kaimiečiai, kurie tuo- 

mi keršija dvarininkams.

%

TAI BENT PORELĖ
JUNONAI (Panemunėlio 

vai.). Čia gyvena tūla pilie- 
Ę tė našlė turinti du sūnus ir 
’ vieną dukterį pusmergėlę.

Jinžfi turi prisipratinusi 
L junkinį vaikiną, kuris pas tą 
I2našlę dažnai lankos, o jei 
t? kuomet neateina sutartu lai- 
| ku, tai našlė apserga neišgy

doma liga ir reikalauja savo 
senos motinos, kuri turi apie 
90 m. amž... parvežti minėtą 
pilietį kaipo daktarą. Bet 

£ jei kuomet neveikiai pildo šį 
reikalavimą, tai mėgina “pa- 

įZsikarti.” Vyrai ketina koki 
■ nors šposą iškrėsti.

t PYPKORlU NEATSARGŲ
JĮ MAS
, Smiltynės vk. kilo gaisras 
ir sudegė Šakninių dv. savi- 

■ninku Bielinsko ir Medinsko 
į Augusto 5 negyvenamieji 
,trN>besiai ir 2 gyvenamieji ir 
^kilnojamo turto. Nuostolių 
padaryta virš 30,000 litų. 
Gaisro priežastis — neatsar
gumo s su pypkėmis.

TRIOBESIŲ LIGA
Jaskoniškių k. pil. Tume

lyte Juozas praeitais metais 
.pasistatė naują gyvenamą j j 
Ramą, kuris per metus jau 

,«lpuvo, matyt koks tai “gry
bas” suėdė. Tumėmis susi- 
graužęs dėl to kad niekais 

'Ituėjo jo namas ir be to kad 
I Šiemet menkas derlius, susi r-

iš Lietuvos
TRYŠKIAI. Liepos mėn. 

29 d. apie 1 vai. nakties du 
nežinomi ginkluoti revolve
riais plėšikai Įsiveržė Į butą 
pil. Bubino Petro, gyv. 
Kiaulakiu dv.. Trvškiu vai..

‘ V . * v •
atėmė 400 litų pinigai ir šiaip 
įvairių produktų pasislėpė. 
Plėšimo vieton atvyko kri
minalinės policijos valdinin
kai.

NUOSTABUS SENIS
GLUOSNINKAI (Alytaus 

apskr., Simno vai.). Vienas 
šio kaimo gyventojas arti 80 
m. amžiaus senukas jaunys
tės laikus sau susigrąžino. 
Vaikščioja Į vakaruškas ir 
kartu linksminasi su jaunai
siais. Net žmonos sau ieško: 
dar noris vesti. Ištikro nuo
stabus senis!

GRIAUSTINIS UŽMUŠĖ 
ERŽILĄ

DUSETAS (Ežerėnų ap.) 
Pakniškių k. pik Būgą rado 
griaustinio užmuštą savo er
žilą, kuris buvo pririštas pie
voje’. Retežis kuriuo pririš
tas buvo eržilas sulietas į ge
ležies šmotą.

l

“Statau laižybon 
maišą aukso, brolau,

kad nesi ragavęs 
gardesnį cigaretą!’

kOLD GOLD
Naujas ir geresnis cigaretas * - 20 UŽ 15c

SKARBINIS RŪKYMAS
Įidirbini* P. Lorillprd Co., įsteigto* 1710. »,

įt,j

tais triobesiais ii'

IŠ PYKČIO SUDEGINO 
SAVO TRlt)BESIUS

Pakerių k. tūlas pilietis 
vedė rusę sentikių tikybos 
žmona. Jis savo vedvbomis* • 
labai užrūstino savo senutę 
motiną, kuri jokiu būdu ųe- 
galėjo sūnui atleisti, kad jis 
svetimos tikybos žmoną ve
dė. Kada sūnaus nebuvo n<v7 
me motina padegė gyvena
mąjį savo namą, kurio ant
rame gale gyveno neapken
čiama marti. Namai su ki

šu visu 
turtu sudegė. Buvo didelis 
pavojūs visam kaimui.
 ;

Aušra

✓

ŽMOGUS. BET NEŽMOGUS
Š. m. liepos mėn. 28 d. Kė

dainių apskr.. Žeimių vai.. 
Karaliūnu km. gyventojas 
Baltrukėnas Aleksas revol
verio šūviais mirtinai sužei
dė to pat kaimo gyventojus 
Praną ir Vladą Vosylius, iš 
kurių Pranas tuoj mirė, gi 
Vlado gyvybe taip pat pavo
juje.

Nusikaltimo vieton tuoj 
atvykę Kriminalines Polici
jos valdininkai Balt rukeną 
areštavo ir pradėjo vesti ty
rinėjimą šio ivvkio visoms 
aplinkybėms iv priežastims

4 i

detaliai
t y r i nė j i n įą paa i ški" j i >.
šio apgailėtino įvykio prie
žastis — kerštas. Baltrukė
nas su Vosyliais tarp savęs 
pykęsi jau nuo senų laikų.
S. m. liepos mėn. 28 d. Bal
trukėnas vežęs rugius ir va
žiavęs ne keliu, bet per Vla
do Vosyliausdauką. Paste
bėjęs tai Vosylius. sulaikęs 
Bultrukėną ir norėjęs jį grą
žinti atgal. Besikivirčijant 
Baltrukėnas apsiginklavo 
branktu, o Vosylius basliu, 
bet užduoti vienas kitam ne
drįso ir taip grieždami dan
tims išsiskirstė. Baltrukė
nas keršto pagautas, parva
žiavęs namo pasiėmęs brolio 
Jurgio revolverį “Mauzer” 
ir vakare apie 21 vai. išėjęs 
už kiemo ant kelio, kame tu
rėjęs joti Vosylius su ark
liais naktigonėm Neilgai 
laukus tuoj atjojęs Pranas ir 
Vladas Vosyliai. Baltrukė
nas juos sulaikęs ir denions- 
tratyviai pa re iškęs: “Aš
jums dabar parodysiu!. . ” ir 
ištraukęs revolverį į kiekvie
ną paleidęs po tris revolve
rio šūvius. Pasigirdus šū
viams arkliai su jojikais šo
kę į šoną ir nujoję apie 200 
metrų abu jojikai nuo arklių 
nugriuvę ir pradėję šaukti, 
į nelaimingąjį] šaukimą pir
mas bėgęs pil. Karaliūnas 
Antanas, bet jam bebėgant 
jį sulaikęs Baltrukėnas ir at
statęs revolverį. Karaliūnas 
išsigandęs< jnadejęs rėkti ir 
Baltrukėnas. jį palikęs, nu
bėgęs narni] link. Kiek vė
liau į Vosylių šauksmą bėgęs 
pil. Karaliūnas Stasys, bet 
čia ir vėl jį pasitikęs Baltru
kėnas jr norėjęs Het.iiušauti, 
-bet - įsimaišius IBaltrukeno 
motinai, kūli pribėgus prie 
savo sūnaus rėkdama pasa
kė: “Aleksai! Jis tau nieko 
blogo nepadarė, kam.. . už ką 
tu jį šausi!” išgirdęs tai Bal
trukėnas iš savo motinos lū- 
«pų kiek nusiraminęs ir su vi
sa savo šeima ėjes namu link. 
Jiems beeinant sutikę juos 
kaimynai ir pradėję šaukti 
“žmogžudžiai.” Išgirdęs tai 
Baltrukėnas, apsižvalgęs,pa
stebėjęs. jog- tarp žmonių 
esąs Vosylių giminaitis Vla- 

as, sūnus Jono Vosyliaus, 
rg pasiutęs puolęs jį rėkda

mas: “nušoviau du. nušau
siu ir tave trečią." Pripuo
lęs prie Vosyliaus jau rengė
si šauti, bet čia vieno nelai
mėk o antrojo laimiu neišde
gęs šovinys. Tuomet Baltru
kėnas neišdegusį šovinį iš
metęs ir tuton įlindęs kitą, 
bet antras šovinys taip^pat 
neišdegęs. Vosylius, pabalęs 
kaip droliė. leidęsis bėgti, o 
Baltrukėnas vytis, vis dėlto 
Vosyliui tamsuinoje pavykę 
nuo jū pasislėpti. Po viso Šio 
įvykio Baltrukėnas grįžęs i 
namus, 1x4 čia atvykusių 
Kriminalines Policijos tal- 
dininkų buvęs suimtas.

'fardomas Baltrukėnas kal- 
i Save prisipažino ir šis 

garsusis “ X X-jo amžiaus .ri
teris” dabar jau izoliuotas 
nuo publikos akių.

Ponas J. Elijas, Universal Statė Bank prezidentas ir S.-C. 
Lietuvių Komiteto Chicagos skyriaus pirmininkas, įžymus Lie
tuvių visuomenės darbuotojas, pirmas iš chicagiečių aukotojų. 
Am. Lietuvių Dienos reikalams paaukojo $100.00 ir savo lėšo
mis pasižadėjo aprūpint p. J. Babravičiaus dalyvavimą. 28 VIII 
Philadelph-i jos-iškilmėse.  ---------------------- ----—
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Pavasaris, tai patogus laikas lavintis. Žmo
gus privalo būt žmogum. Kad tokiuo išlikt, tai 
reikia skaityt geras knygas. t

“Darbininkas pasiūlo sekančio turinio geni 
knygų:

“Darbininkas” pasiūlo sekančio turinio ge
rų knygų:
DANGAUS KARALIENE_____________

Mylintiems literatu^ patartina
BEN-HUR___________________________

Ekonominio turinio įdomi knygutė
TURTO &0RMA _____________ 2_______

Politinio* pobūdžio
BOLŠEVIZMAS__________ x_________ :__

Geografiniu anią mėgėjams tinka
KELIONĖ APLINK PASAULĮ____________$1.00

Lengvo turinio skaitymėliai
TRYS KELEIVIAI_________ :______________  .45
TRUMPI SKAITYMĖLIAI________________ .45

Kas užsisakys visas čia paminėtas knygas 
$6.00 vertės ant syk ir atsiųs money order’į, čekį 
arba apdraustame laiške penkinę, tas ir gaus 
paštu visas knygas tik už $5.00. Galima užsisa
kyti ir po vieną.

Siųsdami užsakymus adresuokite:
“DARBININKAS”

366 W. Bxgadway South Boston, Mass.

BIZNIERIAI, GARSINKIIĖS 'DARBININKE"
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NUPJAUSTĖ UODEGAS

KRIOKTALAUKIK (Aly
taus apskr,). Verobiejų kai
me pil. Baranauskas birželio 
mėu. 13 d. užsikėlęs rado sa
vo arkliams bjauriai nu
pjaustytas ’ uodegas ir kar
čius. Yra žinių, kad tai dar
bas Jaun. S-gos narių.

SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS I
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 1 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vyv\ 
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti. j

Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus’ Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj. \
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKLIUS 

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais
Kaina $3.50 Užsisakykite

"DARBININKAS” |
366 West Broadway South Boston, Masu, ,
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE
kuriems ant . rytojaus reikia- 
darban eiti. Kitus }>adirmavo--; 
jo.-iiųt vytojaųsį.. VukjirVjoJ- 
l'jksc»4vneij«*i ‘pasakė gi*ažųdpk^

»

NEWARK N. J.
Rugpj. 29 d. pas iuus lanky

sis Jo Ekscelencija Arcivysku- 
pas Matulevičius. Jisai laikys 
sumų ir sakys pamokslų. O po 
pietų teiks dirmavonės sakra
mentų.

Visi parapijonys sujudę kuo- 
gražiausia pasitikti garbingų 
svečių.

NASHUA, N. H.
Rugių. 20 d. vakare žmonės 

skubinosi į bažnyčių, nes tada 
buvo atsilankęs Arcivyskupas 
Matulevičius. Žmonių ūpas bu
vo labai pakilus. Visi sake esą 
lyg sapne. Girdi ar išteisybčs 
tokį augštų svečių teks matyti 
mūsų bažnytėlėje. Žmonių 
džiaugsmas buvo didelis, kai 
ištikro jį pamate ir išgirdo jo 
pamokslų.

L0WELL, MASS.
Čionai ramtasi nemažas lie

tuvių būrelis. Yra čia teipgi 
įvairių kuopų ir draugijų. Vie 
įlos iš jų gerai gyvuoja, l**t ki

tos silpnai. 1). L. 1<. Vytauto 
Klubas puikiausia už visus gy
vuoja. Klubas turi kenųM* ir 
toje kempėje puikių salę. Toje 
kempėje būnu vasara piknikai. 
Kiekvienų šeštadienį kenųiėj 
būna šokiai, o kiekvienų sek
madienį būna piknikai, ku
riuos rengia vietos ir apylinkių 
organizacijos.

Šioje kolonijoje darbai nela- N

ftai gęrąi teina. Bet suvargu
sių lietuvių čionai nesiranda.

Pats Klubas rengia milžiniš
kų trijų dienų pramogų — rug
sėjo 4, 5 ir G dd. š. m. Yra vil
tis, kad žpionių bus daug per 
visas dienas.

. .Klubas mieste užlaiko kam
barį, kur ateina lietuviškų ir 
amerikoniškų laikraščių lietu
viams pasiskaityti.

Klubietis

r « ,■ _ -

Rttprigttlėjo^prie.iaūsų kuopos, 
dabar kaipo mūsų garsiam gra- 
boriiu ir naujam nartai lhiki'- 
me geros kloties.^ Jo ofisas 
9544 Cardoni A v

LDK&|2kp. valdybaJį

«* 
t

Koresp. w

DETR0IT, MICH.

Čia randasi tik vienas lietu
vis graborius Chas Stepanaus
kas, garsus tarpe lietuvių, ku
ris atlieka darbų kuopuikiau- 
>iai. Taip pat sąžiningai pa
tarnauja lietuviams vestuvėse, 
krikštynose ir 1.1. Ligšiol dar

T"
,.MAS8.MONTE

X

DETR0IT, MICH.
Teisybės Mylėtojas “Darbi

ninko” numeryje G4 rašo prieš 
Svečio korespondencijų tilpu
sių num. 62.

--------Reikia-, pripažyIi, kad- Sves. _ 
čias užsiminė apie skaudžia
mas lietuviu gyvenimo vietas. 
Reikia toliau pripažyti, kad tų 
skaudžiamų vietų pas mus ne
mažai. Pas mus visuomeninis 
gyvenimas nuo senai ėmė silp
nėti ir neatsigauna. Jaunimas 
čionai buvo susispietęs i vyčių 
kuopų, kuri vare labai naudin
gų kultūrinį darbų. Apskritai 
Visas darbas katalikiškosios vi
suomenės labui buvo išvysty
tas. Dabar t(>nėra. Jaunimas

plečiasi ir joje žmonės skęsta. 
Veiklesnieji žmonės neteko 
kantrybės ir nuleido rankas.

Parapijonas
. •. i y- 1

r

X
> / z

CHRJAGO, ILL.
LDKS. Apskritis laikė mėne

sini susirinkimų 11 d. rugpjū
čio, Aušros Vartų parapijos 
svetainėj. Susirinkimų atidarė 
pirm. R. Andriliūnas, raštinin
kavo P. Balčiūnas. Nors susi
rinkimas nebuvo skaitlingas, 
bet visi rimtai svarstė darbi
ninkų reikalus. Išreikšta pa
geidavimas, kad visos katali
kiškos organizacijos laikytųsi 
vienybės ir kad prie palaikymo 
jos prisidėtų visa dvasiškija.

Iš Cliieago, III. tapo išrinkti 
trys atstovai i L. I). 1\. S. sei
mų: nuo apskr. lt. A n< Iri Ii finas, 
iš 2(1 kuops A. Bacevičius ir iš 
Cicero, III. nuo 49 kuopos Pr. 
Zdankus.

'S
•4

P. Balčiūnas

//

WESTFIELD, MASS.
PARAPIJOS PI K XIK \S 

Rugpj.
piknikas

X
"X

29 d. rengiamas 
parapijos naudai. 

Piknikas j vyks toje pat 
toje, kur būdavo kitais 
tais.

iiarmbi. tumiai išrodė N. P. tų gaUngus balsus ir visos dr- 
jos ėmė mm.-imt link bažnvčio.'v 
Jo liksi|di;ii<‘ij;i ėŠs^ln Įš (lutoj 
mobiliuos ir žing-uiavo į baž* 

nyčją, laimindamas minias, ša- 
!igatviuosX>iisigrihbtsms. Sve

čiui žengiant i bažnyčia puikiai 
prisirengę; choras užtraukė 
Eevv Haverdo.-; vargonams pri 
tariant. Jo Ekscelencija žings
niavo per bažnyčią, kur buvo 
iųiię |,.*>UU žmonių. Pus alto
rių Jo iIksrcleijrija. pasirodė 
pilname .-a\u gražume.' Alto
rius kuvo išpuoštus raudonomis 
gėlėmi<. Prasidėjo pamaldos 
dalyvi u j.-mt gerb. kunigams 
i' i bonavn iiii, Tuškųnųi.z Vai
čiūnui. .J iiŠkuičiui ir vieliniamI 
’ih lamui kuii. švagždžiui.

Tą vakarą dirmavojo tuos.

' iri** • *ų. JSvč. <Ir-jos narės buvo bul
iai pasipuošusios ir darė gražų 
rėgiuj. Šv. Monikos dr-ja vy

rų ir moterų dr-ja labai >kait- 
1 ingai pasirodė. Buvo gražus 
būrys Marijos Vaikelių baltai 
pasipuošusių ir po raudoną

♦ -

h? beturinčių. Be to šiaip jau 
viiikų buvo apie 5<K>, kuriems 

: nuteikta dirmavonės sakia- 
mentus.^Šaligatviai> Imvo tūks
tančiai žmonių. Visu buvo nu- t • t • • * *
kreiptos akys i tų pusę, iš kur 
turėjo pasirodyti gai it'męas 
svečias. Ir Štai apie 7 vai. pa
sirodė vėliavomis išpuoštas au
tomobilius. A’isi supratome, 
kad tai laukiamasis svečias at 
vyko. Toj pat sekundoj mir/.i 

ų'kantai pai'-ido savo in trane li

«•■.!
X

Arcivyskupb

Jo Ekscele 
pas Matulevičių 
kėši rugpj. 17 <į 
Prie kampo llo’
gatvių jau sto vėjo‘visos katali
kiškos draugijos su muziku iš 
2(1 muzikantų. Buvo altoriaus 
vaikeliai su žvakėm ir kry
žium. šv. Kazimiero dr-jos na
riai buvo pasipuošę su savo 
gražiom šalpom ir gražino vi

•R JT • T v • ® w 'S
Milziniskas
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D. L. K. V y tauto
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■mokslą, kurs iš mūsų šir 
niękupiuut neišeis. -Sutę 
teipgi palaiminimus švenč _ 
siu.

Po pamaldų gu ibi ilgasis 
Čiasplraugijų buvo nulydėtasis 
klebonijų.

Ant rytojaus laikė šv. mišias^ 
S:.i5 va!., inlmke likusiems dilMH 
mavoiics saklameuLą ir pasakei^ 
pamokslą. . "įĮ

jšios i-kiliiiės tęsėsi trumpai,;^ 
hoj jos m i-.dils iš mūsų minčių-. ^ 
ii širdžių. I‘atlėkus žodi reikia 5 
tiuli musų kl-bonui už užpra^S 
.-yiuą tokio brangaus ir aųgštįO>,^| 
svečio. . v

DagisJ

WESTFIĘLD,.MĄSS».C
b’ugpj. S d. p:is muš lankėsi^ 

Jo Kksceleneija A re i vyskupas®! 
}.latule\ ičiu>. Sutikome ji suj 
didelėmis iškilmėmis. Žmonių J 
bu\o te k. kad (ik pašė jų te-Ji 
'ūpo l»ažu\teien. šv. Kazimie-.-į 
r<> dr.ja dal;. \avo įn corĮJore. Į 
‘/rauge buvo šie kunigai: Va-3 
>vs. Čaplikas. .\mbotas’ir Bu- -s 
čvs. .. .1
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LOWELL MASS.
LcT-vV'’

X
Subatoj po pietų prasidės šokiai 
ir trauksis iki vėlumos nakties. 
Griež atsižymėjusį Žvingilo orkes
trą, iš 8o. Boston’o. Jaunimui ge
riausi proga pasišokti. Bus toni- 
ko ir šaltakešės.

1

i*

<

* >
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P-LĖ M. ARLAUSKAITE
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Ne visa svarba viri
me. Gerai kavai rei
kia taipgi gero užbal- 
tymo. Bordeno kon
densuotas pienas pa
saldytas iškelia tikrą 
skoni, suteikia pilną 
švelnumą retą auksi
nę spalvą geriausios 
kavos puoduko. Ir 
šutau pymas ant grie
tinės taipgi yra svar
bus daiktas.
Borden’o kondensuo
tas pienas yra vieno
dos koky liūs. Jūs jo 
norėsite geresniems 
skanskoniams visur, 
kur tik reikalinga 
vartoti pieno ir cuk
raus. j * ę,

STANDARD

53
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Kelrodis: Iš LowelFio 
paimt Lakeveiw gatve- 
karį ir važiuot iki Mills 
Cornęr, paeiti i. kairę į 
kaina ir piknikas.

I

-1 
CONDENSED Mnrf Jį 
// s r o i:(>ssi;xiXKA8.Vįy 
Tf PI š\ I i:žl(> STAKO;

Nedelioj, suvažiuos busai iš visos Naujo
sios Anglijos, bus turiningas programas. 
Yra pakviestos žymios dainininkes: p lės 
M. Kašėtaitė, J. Narinkaitė. M. Arlaus
kaitė; vis tai rytinių miestų lakštutės.

Taip- pat ir chorai Šv. Juozapo, Lowell, 
Mass. p. R. Ainorio vedamas. Šv. Cicili- 
jos, Lawrence, Mass. p. J. Banio vedamas 
ir Nashua N. H. Bus ir kitokių papyldy- 
mų kurie nepaminėti.

tI

I
<

J d

VII* 
nie-

I ’rograinas prasidės 
vai. po pietą. Northaintono 
ir \Vestl ieldo vyrai t muks 
virvę ir senberniai su vedu
siais. Bus atbulų vyrų lenk
tynės, senų motėm lenkty 
lies ir merginų lenktynės, 
vaikų pajaus valgymas su 
surištom rankom. Bus ir 
daugiau kitokiu pamargini- 
mų ir foiiių. Dėlto. kviečia
me visus atsilankyt i.
k(Bp.8-31) Rengėjai

1:39

Važiuojant automobi
liais, LakeviewA ve. iki 
Miils Corner po kairę ir 
į kalną 4

- «
r •

s

Bus iškabintos Dėtu
vos Vėliavoj. •-

l«šk(»I Dirva š.(\ vj<» ir 
rm i Ji... Sbi Juo atrasi rainu- J 
imi... Vienas Ki-rstans žodis i 
nuramino audringas jūrosj 
bangr.s... Vienas Jo 
sy_s pa jėgs grų/inti tavo sįe-’l 
lai rannmia ir d/iaugsmtj.

Popiežius Pijus IX d ____ ______ ;
Didžiausia Dievo Kažnv<?lįluj 

ž< nirjc yra žmogaus siela, ąu
_ _____ _____ «4|

Jc/ skaitysi * * Darbi n inką^į 
Tavo laikas neis ui dyką, j.b

’ 4A . ' • t ■ .a -.CaR
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Kiekvieno kataliko Šventa 
pareiga remti katalikų spauda 

Leonas XIIT

KIEK SUVALGO OBUOLIŲ
Amerikoj obuolių suvarto

jimas rodo, kad kas žmogus 
suvalgo po tris obuolius sa
vaitėje.

Ofiso Tel. So. Boston 1532
Namų Tel. So. Boston 1696
Ofiso Tel. Ltberty 7296
ANTANAS F. KNEIŽYS 
Real Estate & Insurance 

414xBroadwuy, South Boston 
811—812 Old South Bklg., Boston

Gyvenimo vieta
308 E. NINTH ST., SO. BOSTON
----- --------------- ■

PARSIDUODA BUČERNĖ
Parsiduoda viena iš geriausią bnčer- 

niii. I’er savaitę biznio laropta už $700. 
Hondos S4O savaitėj už biznio vietų ir 
4 kambarius gyvenimui. Galinta garan
tuoti S3.000 gryno pelno per metus. Sa
vininkas eina Į kitą biznį. Atsišaukti 
"I kirbininko" administracijų. (?)

Telefonas: South Boston 4768

DltoBALABAN
GYDYTOJAS IŠ RUSIJOS
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYMO

351 Dorchester Street 
So. Boston, arti Andrew Sq.

VERACKAIR VIŠINSKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.: 
414 W. Broadway

TeL S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street >

Tel. Brockton 7180

LIETUVIS GRABORIUS
* X

P. J. Akunevičius

Senatvės laimė, tai saldus
atsiminimas gerai praleistų 
jaunųjų dienų.
1~' 1 ■ 1 ..........................p ■

9X10® NEPONSET KARPETAI ANTRAEILIAI «*9©©©©©®©©®©©©®©®©©C-©6?©^®^. 
i CHORO REPERTUARAS|

Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me- ę 
tnms $2.00. Už tą pačią kainą S 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAčIU- « 

į s LIS, 421 Gth St.. S. Boston. Mass. £

I

r žinios VIETINĖS ŽINIOS

jis buvo karališkai, sutiktas. 
Bet italų jausmai greit pasi
keitė, kai jis pareiškė, kad 
tapsiąs Amerikos pilietis. 1- 
talai už tai labai ant jo supy
ko. Ėmė jam daryti prie
kaištų, vadinti “slekeriu,” 
nes jis vengęs karo metu ka- 
riuomenėje tarnauti. Bet jis 
pasiaiškino, kad baudęs isto- 

iti į Anglijos, Francijos ir A- 
jmerikos kariuomenes,, bet iš 
visur^buvo atmestas dėl silp
nos jo sveikatos.

Jo kūnas buvo pašarvotas 
bažnyčioj prie 

Didžiausios mi 
nios grūdosi paskutiniu sy-

J <NEW YORK. — Garsus 
ius Valentino mi- 

Jam Buvo padaryta kele- 
operacijų ir nuo jų nepa
iko .

- I Valentino buvo žymiausias 
pasaulyje aktorius atvaidin- 
timeiliškas scenas. Jis buvo 
męgiamiausias “llapperių” 

k aktorius.
k./ • - . , t,

Valentino buvo italas. A- 
merikon atvyko lapkričio 23, 
1913 m., būdamas 18 m. am
žiaus. Jis Italijoj buvo bai- Cambell 
gęs- agrikultūros kolegiją, i proadvvay.

. sodnininkystės skyriuje. Bet nį 
atvykęs Amerikon neieškojo kiu pažvelgti i pagarsėjusį 
savo šakoje darbo, o Ne\v artistą. Aprokuota, kad vie

ke tik landė po šokių sa- mi kartu aplink bažnyčią su- 
mėgo moderniškus šo-į plr1(io 35,000 žmonių. Besi- 
ir džazą. Bėdos privers-: grūdžant kilo netvar

tas buvo susiradęs ant Long 
i Island sodnininkystės darbą, 

kiir, vienok, neturėjo nei pa- 
sisekimo, nei palinkimo. Mė
nesį padirbęs sugrįžo į Ne\v 

t YoriCą ir vėl landė po šokių 
f ralešr Tada tolimoj Kalifor

nijoj sužibo Hollyivood, fil- 
mu .didžiules gamyklos. Jam 
parūpo dasigauti ir išbandy
ti savo jėgas. Bet kaip nuo 
Atlante^ pakraščio nusidan
ginti i Pacifiko pakraštį? 
Tai klausimas buvo sunkus 
jam ir daugeliui kitų, norė- 
jusiu laimę išbandyti. Va
lentinui laimė nusišypsojo, 

| jis susirado keliaujančią te
atralę trupę ir su ja atsidūrė 

į San Franciscoj. Nors jis 
buvo biednas ir Hollyvood 
dar toli, bet jis buvo ktir kas 
geresnėj padėtyj, negu New

Ee. Galop atsidūrė Holly- 
"e. ifai buvo T9W m.

Pradžioj jis buvo prileidžia
mus prie mažų rolių. Ir at
lyginimas buvo menkas. To- 

,._del buvo dienų, kada reikėjo 
ir nevalgius pabūti. Tuo tar- 

i pu buvo ten tokios pat rūšies, 
kaip jis aktorė. Jis ėmė su 
ja ir apsivedė.

\ Tuo tarpu buvo produkuo-
► jama veikalas “Camille.” 

Darbui vadovavo garsioj i ru
sų artistė Nazimova. Bet 
aktorius, kurs turėjo meiliš
ką rolę vaidinti, negalėjo at
vykti. Jo pavaduoto ju ir bu
vo parinktas Valentino. Čia 
jo žvaigždė sužibėjo ir jo pa
sisekimas buvo užtikrintas. 
Antras didelis veikalas, kur 
Valentino pasižymėjo buvo 
“The Four Ilorsemen of 
Apocalypse.” Pasaulinę gar
bę jis ingi jo veikale “The 
Sheik.”

Kįlant pasaulinėje garbė
je, jo šeimyninis gyvenimas 
smuktelėjo. .Jis susipainio
jo su kita aktore. Tai jo pa
ti pareikalavo divorso ir jį 
gavo. Po to Valentino ir ve
dė kitą pačią. Ir antras ap- 
sivedimas nebuvo laimingas. 
Ir su ta persiskyrė. Pasta
ruoju laiku jis buvo susižie
davęs su Pola Xegri.

žmonės buvo sužeisti.

NUPIRKO ORLAIVIŲ
Suv. Valstijų laivynui šie

met papirkta 282 orlaiviu. 
Be to laivyno Departmento 
yra išdirbtas pienas būdavo- 
ti tam tikra skaičių orlaivių 
per penkis metus. , 

. RASTA ŽMOGYČIŲ 
KRAŠTAS '

Naujojoj Gvinėjoj užtikta 
nauja žmonių gentis. Tie 
žmonės besą visai mažyčiai. 
Jų didumas tėra nuo 3 iki 
4 to pėdų.

VOKIETIJA BŪSIANTI 
- FRANCUOS PRIEŠAS

Francįjos garšusis politi
kierius Clemenceau išleido 
savo parašytą politinę kny
gą, kur nurodo, kad ir atei
tyje Vokietija liksianti 
Franci jos priešininkė.

Finansų Komisija: aukštai, vidury, A. Uzumeckas, pirm., lių, iš kairės dešinėn, J. 
Klevas ir Z, Jankauskas; vidury, iš kairės dešinėn, Bajorūnas ir V. Dapšys; žemai, iš kaimės, 
B. Tribulas, K. čeledinas ir J. Pranckūnas. '*

TeL So. Boston 3520 y

A. 0. ŠALNA-SHALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNEI.T, UNTVERSTTV su A. B 
G. WASH1NGTON UNIV. su I.I.B.
“Darbininko” Nnme 

(antros/lubos)
368 Bro&dway, So. Bostoi

R ei Id> n c I J a
806 Harrnrd St.. Cambridge. Mas*. 

Tel. Universlty 1463—J.

X

KUOPOS SUSIRINKIMAS
Ateinantį panedėlį, rugpj- 

30 d. paprastoje vietoje ir 
paprastu laiku įvyks L. D. 
K. S. l-moyios kuopos susi
rinkimas. Visi nariai prašo
mi susirinkti. Bus išduotas 
atstovų raportas iš seimo ir 
bus svarstoma ąpiv ateinan
čio sezono veikimą.s

Valdyba

I
 Tek S. B.-2805—B.

.IETUVIS

GPTOMETRISTAS

Iftegzaminuoju akis, priskirtu aki- <J 
n lūs. kreivas akis atitlertnų Ir < t 
amblljonlškose (aklose) akyse ao- 
grąžinu šviesą tinkamu laiku. <

J. L Pašakarnis, O. D. IĮ 
| 447 Brosdway, So. Boston. <>

VISI Į PIKNIKĄ
Naujosios Anglijos L. D. 

K. S. apskričio piknikas čia 
pat. J is Įvyks Lo\vellyje Vy
tauto Klubo Darže. Subatoj 
šokiai, o nedėlioj piknikas. 

, Iš So. Bostono i pikniką va
žiuos busas. Užsisakykite 
vietas “Darbininke” išanks- 
to.

Į PHILADELPHIJĄ
Iš Bostono i Philadelpliiją 

Lietuvių Dienos parodos pa
matyti vyksta pusėtinas lie
tuvių būrelis. Kaikurie iš
vyks pėtnyčioj laivu, kiti 
traukiniu. Iš “Darbininko
vyks Į Philadeliphią P. (In
das ir p-lė M. Grybaitė.

1 LIETUVIS DENTISTAS g
IDR.ST.A.GALVARISKlĮ
| . (GALINAUSKAS)

H 414 Broadway, So. Bostong

I
 Telephone So. Boston 2300
Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, I 
nuo 1 :45 iki 5di0 po plet ir nuo 7 q

J iki 9 vakare. SventiTdieną pagal su- 3 
§ sitąrimą. §

DERLIUS
TVERTAI (Telšių ap.sk.). 

Derlius.čia būsiąs vidutinis, 
duonos iš kitur nereiks pirk
tis, liros turgums bus maža 
ko vežti bet geros bulvės ir 
vasarojus žada ir kišenini li
tų.

VIEŠAS UŽKVIETIMAS
Vaizbos Butas užkviečia 

visus Mass. Valst. Lietuvius 
dalvvauti METINIAME IŠ- 
VAŽI AVI ME Rugs.-Sept. 
12 ant p. Chapliko Ūkės, 
Brigham St.. Hudson, Mass. 
Bus labai Įvairus programas. 
Vieta labai graži ir didelė, 
lengvai galės sutilpti visi 
Mass. 1 ietu vi aU N opa m irški- 
te Sept. 12.

(?)
■Į Į lA

I
 ADVOKATAS |

JUOZAS CUNYSį

LIETUVIS- | 
414 WEST BR0ADWAY | 
Room 3, kampas F Street | 
SOUTH BOSTON, MASS. | 
Kės. Tel. Parkvvay 1S64AV |

PASIBAIGĖ SEZONAS 
PLAUKIMO PER 

KANALĄ
Per Anglijos kanalą per

plaukti bandymai jau susto
jo. Plaukimo sezonas pasi
baigė. Dabar kanalas pasi
darė audringesnis, negu va
sarą ir šaltesnis. Iki pat pas
kutiniųjų dienų bandymai 
perplaukti buvo daromi. 
Rugpj. 24 d. net čieli penki 
plaukikai bandė perplaukti, 
bet turėjo atsižadėti.

Šiemet tik Gertrude Ederle 
teperplaukė per kanalą. Ka
dangi ji perplaukdama pa
darė rekordą greitume ir ka
dangi ji pirmutinė iš moterų 
tą padarė, tai tuomi jos gar
bė pakįla.

' KARALIAUS NELAIMĖ
Belgijos karaliui ir kara

lienei važiuojant automobi
liu j e per tiltą Calais mieste 
atsitiko nelaimė. Automobi
lius atsimušė į tilto turėklus 
ir abu pasažieriu buvo su
trenkti. Po to jie iš savo au- 
tomobiliaus išlipo ir pasiėmė 
taxi-cab.

IŠGELBĖJO 65 VAIKUS
MIAMI, Fla. — 65 vaHkų 

buvo laivu išplaukę Į pikni
ką. Laivas užėjo ant uolos, 
prakiuro ir ėmė skęsti. Nuo 
kranto pasiskubinta su pa- 
gelba ir visi vaikai buvo iš
gelbėti.

ATNAUJINO SUMANYMĄ
WASHINGTON. — Jau 

seniau valdiškose sferose bu
vo užsrhiinta apie perleidimą 
Įstatymo deportuoti nepilie- 
čius lmotlegerius. Bet kol 
kas pritarimo nebuvo. Da
bar iždo sekretorius-pagelbi- 
ninkas vėl stengiasi, kad tas 
sumanomas būtų atnaujintas 
ir Įstatymas būtų jierleistas.

Kodėl stojama už toki įsta
tymą, tai nesunku atspėti. 
Mat bootlegeryste yra dabar 
vienas pelningiausių biznių. 
Norima, kad iš to biznio nau- 
dotūsi ne ateiviai, o šimta
procentiniai amerikonai.

ŽIBALO EKSPLIOZIJA
E. BRAJNTREE, Mass. 

— Tš nežinomos priežasties 
žibalo kompanijos sandėliuo
se ištiko ekspliozija ir kilo 
gaisras. Sunaikinta 75,000 
galionų žibalo. Nuostolių 
padaryta už $75,000.

UTENA. Utenoje pasku
tiniu laiku žydai smarkiai 
tarp savęs pradėjo muštis. 
Mušasi ne—vien parduotuvi- 
ninkai, bet ir inteligentai. 
Mat, jie čia koki tai savo ban
ką subankrutino.

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS!
Rengia Lietuves Moterys Są- 

jungietės ant Waimono Pievos, 
No. Abington’e, nedvėlioj, 29 
d. rugpjūčio, 1926. Pradžia 10 
vai. ryte.

Surasti lengva—šalę Bed- 
far Street’o, važiuojant nuo 
Boston’o po kaire, o nuo 
Brockton’o po dešine. Neto
li p. AVainmn’o ofiso, bus vė
liavomis paženklinta.

Šiame piknike bus devy
nios galybės žaislu, kaip tai: 
pajų valgymo lenktynės, vir
vės traukimas, bulvių rinki
mas. Už laimėjimus bus skir
tos dovanos.

Per daugeli metu mes va- 
žinojome po svetimas pramo
gas: Bostonan, Brocktonan,, 
Westonan, Brilgmvaterin ir 
kitur, dabargi pirmą kart ir 
mes rengiame. Taigi, gerbia
mieji, nelikite mums skolin
gais. Užprašome kodaugiau- 
sia jus.

Maloniai kviečiame visus.
Moterys Sąjungietės

Mūsų laikais daugiau reika
linga tiesos gynėjų plunksna, 
negu jos skelbėjų iš sakyklos.

Paprasta kaina $13.95 o mūsų kaina dabar $9.85
Laike Mūsų Rugpjūčio Išpardavimo Viskas Labai Nupiginta

THE JAMES ELLIS FURNITURE COMPANY
405 West Broadway, South Boston, Mass.

K. V. ZIURINSKAS
Kostumeriškas Kriaučius, Vien Tik Vyriškų Drabužių

Apie gerumą klauskite mano kostjimorių, kurie jau dėvi mano 
darytus drabužius. Prieg tam priimam senus siūtus pataisy
mui, išvalom ir suprosinam už labai prieinamą prekę.

Taipgi priimam ir moterų rūbus plauti, prosvti is taisyti, o 
ypatingai šilkines moterų sukneles padarom kai naujas.

Todėl lietuviai ir lietuvaitės ateikite pas mane o fsitikįsit, 
kad šis apgarsinimas yna teisingas.

Valandos kasdien nno 8 vai. ryte iki 8 vai. vakare

344 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Suteikia geri ausį paskutinį patarnavimu todėl verta | 
pas jį kreiptis |

OFISO IR GWEMM0 AMBRASAS: j
»

820 E. Sixth St., So. Boston, Mass. TeL B. B. 4488 I

NOMINACIJA ANT 
DISTRICT ATTORNEY

Utarninke, rugsėjo 14 d. š. 
m. Bostone' Įvyks nominacija 
ant District Attorney. Da
bar District Attorney Tini
mas C. O'Brien. Jis ir sta
to savo kandidatūrą. Jis yra 
katalikas.

Prieš keturis metus Sup- 
reme Judicial Court buvo ra
dęs kaltais du district attor
ney ’ius ir juos išmetė iš ofi
sų. Tada gubernatorius i jų 
vietą paskyrė laikinai kitu 
du žmogų. Vienas jų buvo 
Thomas C. O’Brien. Po to 
žmonių balsavimu jis buvo 
patvirtintas.

37 Gorliam Avė., Brookline | 
Telephone Regent 6068 X

X Liberty 7296. £

GEORGE H. SHIELDS į 

ADVOKATAS $ 
811-812 Old South Building | 

294 M’asliington Street t 
Bosten, Mass. $

Valandos' I) A. M. iki 5:30 P. M. $ 

GYVENIMO VIETA S

ANTANAS F. KNEIŽYS | 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk-© 
lą ir užsiima Iloal Estate panlnvt- X 
uPJiniu. būna mano ofise ka*lien <► 
nuo 8 iki 5 valaodo&jK) pietą Usky- \ 
rita tventadleulus. Lietuviai, kad ir X 
mažai auknlbiuitlejl an«llSk:il mili< 
kreiptis įvairiais reikalais pas mn-i 
nę. A. F. Knėižio adresas vra toks: A 
308 E. Ninth St.. Tel. S. B. 1696. v

■ X.**?
TpL So. Bostpq 

LIETUVIS PAJAUSTAS

iki o Ir 6
Ofisas u^Uarytas stjbatoa vaVrala 
Ir nufleidlemais, talp-gl sereddmis 
nuo 12 dieną uždarytas.I i

k... ........■■«>■■■—į
Qfi«o Telefcuins Univorsity 8831-WB 
Rezidencijos Tel. University S831-HB

D. A. ZALETSKAS " 
Graborius ir Balsainuotojas 
4 48 ir !»83 C.IMBRI 1M)E STREET 

CAMBRIDGE, MASS.

Brockton 5112
DANTISTAS

I DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

SekmruUenlals po pietą
705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad Street) '

jSinrn visokias drapanas, tclp-jri ka.« J i’ 
8*nori psMlmokinti shiti -pomokinn, ■ ■

Ir patrina* MikenMi.
įp. STANCELAITt::
1*282 W. THTRD ST.. SO ROSTON p 

Prte F Strrct V

i

■ ssu So. Boston 0600-V. t 
IABNOHEB DANTISTAS į 

k L. KAPOČIUS 
251 Broadwayą So. Boston l

(■Kąląivlo’* namą)'
Ofiso Valandos; qqo 9 Qd IX n« !; 

nt»«ao fkf9 vakarei ! 
nuo » Iki U vaL dieną V 

Sotatotois noo » iki 6 Tak. NeM į 
Domia hūo 8 iki 12 (pagal sutarti: į

BeaMenctJoa Telephonas: 0T7>R. R.
Ofiso Telefonas So- Roaton 0779-w

S. BABUSEMS


