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Katalikai turi suprasti, kad jų 
aukos ir pksišventimas dėl katali
kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir 'pačiai Bažny- 
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos, Pa- .

. » kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 

. rimtybei jr pajėgoms. įmonių 
vadai/ pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kilian.

SĮ'i;ATA, KUGPJPčrO 25 B,, 1923.
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MIESTAS BE VANDENS

O m alta, Neb. — Šis mies-
■ tas liko be vandens. Missou- 

ri upė ištvino ir užliejo pur
viną vandeni vandens, rezer- 
voarą. Purvas užkimšo van
dens įvadų dūdas ir nęgali- 
ma pumpuoti. Visas mieš

ti tas liko be vandens. Pranio
vė ir bizniai sųparaližuoti 
Dirbtuvės užsidarė. Neturi 
vandens,. nei skalbiniams 
plauti,, nei nusiprausti, nei

• . valgiams pasigaminti. Ant 
greitųjų prasidėjo buteliais 
pardavinėjimas . vandens.

. Gaisrininkų paipos tapo su
durtos įr iš už 3,000 pėdų 
pradėta pumpuoti vanduo į 
ligonines. •

Ištikus gaisrui nupleškė- 
■ tu visas miestas.

Pekinas. — Amerikos lai
vu President Jackson at
vyksta Amerikon 173 Chini- 
jos studentai. Jie įstos į į- 
vairias Amerikos mokslo ,į~ 
staigus. Tuo pat laivu at
vyksta 29 rusai studentai.

į
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■ ' $104SAVAITĖJE: .
* ■

Clticacfo. — PI aštėreriai 
uždirba savaitėje po $104 ir 

! daugiau;
Kitų profesijų žmonės'ke

tina mesti savo augštas vie
tas ir eiti, plasteriaiiti. Vie
nas inžinierius, baigęs 
Vashingto ’no ‘ 'Universitetą 
jau virto plastereriu.
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KO NORI.
■ Paryžius.—Frąneijos val

džia davė atsakymą Anglijai
’ reparacijų notos reikale. At
sakymas yra 50 puslapių 

. mašinėle atmuštų puslapių 
Dokumentas turi apie 15,000 
žodžių. Franciju-reikalauja 
sau 26,000,000,000 auksinių 
markių iš Vokietijos. Be to 
Vokietija turinti atmokėti 
Franci jos skolas Anglijai ir 
Amerikai;

Franci j a-tikinti, kad Vo
kietija išgalinti tą padaryti.

Franci ja inejusi į Vokie
tijos R.uhrą, kad Vokietiją 
privertus mokėti.

Franci ja būsianti Ruhrė 
tol, kol Vokietija išmokės 
skolas.

Franci ja nemokėsianti
'■ skolų nei Anglijau, nei Ame

rikai iki. ji negausianti re
paracijų iš Vokietijos.

Franci ja netikinti, kad 
Telkėt ų kokios nors t ar ptiuę 

. . . tinęs komisijos ištirti Vo- 
: kiotijos pajėgas mokėti,.

- . VĖSIAUSIA DIENA,g

■ Ne ir Y(įrk> iVroifą ‘ nes 
rėdą; čia termometras rodė 
53 .. lai])snnts.‘ . Tokia .’ vėsi

7; - diena riigpj. m.’tik 1876 .m, 
tebuvo pasitaikitiSi. '

Konstantinopolis. — Tur
kijos -seimas; užtvirtino, nb- 
jantų turkų sutartį, Lozanoj 
padarytų.

v-iiiima »v
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RŪBINKIMES KLAIB&- 
BOS KRAŠTU. - -
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Klaipėdos Krašte, ry
šiams su Didžiąja Lietuva 
daryti, o teisingiau sakant 
paštu i, Muit i nėms i r Net i e- 
sioginių Mokesnių Monopo
liams tvarkyti bei valdyti, v- 
ra atsiųsti atstojai bei įgalio
tiniai. . '

Lietuvos Vyriausybei ats
tovauti yra—Aukštasis Lie
tuvos Vyriausybės Įgalioti - 
uis. ■

<• Rodosi savalini būtų aiš
kių jog visi tie pašto, muiti
nių ir tt. įgaliotiniai turėtų? 
tiesioginiai priklausyti nuo

■ Aukštoj o Lietuvos Vy riau
sybes Įgaliotinio,. jog santy-. 
kini jų su. pastaruoju turė-

■ tų būti tiksliai ' tamtikru
. “santykių jr teisių”, ar p.tv. 
. našiai, 4statutu ar kaip, ki
taip ■jį galima būtų pavadin
ti; apibrėžt i. Tikrdėja, kad 
to- nėra. f .F-žtar kimčia kraš; 
to ir mūsų. Valstybes reitav

; lai. ų ' .. . y „

Negalimą taip: pati upellį 
i r Uit o dienos klausinio-^tdi 
-informacijos šfolios. Ar čia 
šykštumo,- ar nežino j inm dų,

)

■
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VAIČIŪNAS
Cicero, III. lietuvių klebonas. Vie-

’cKUN. JER
I '

nas veikliausiųjų Amerikos lietu
vių veikėjų. Gerb. veikėjas pas
taruoju laiku lankėsi Naujojoj 
Anglijoj it aplankė ."Darbinin
ką.” '

ATVYKS RITGSĖJG 
PABAIGOJ;

. Londan. — Buvusis Ang- 
Ii jos premieras Lloyd Geor
ge pranešė Amerikos amba
sadai, 'jog jis atvyks Ameri
kon .pabaigoje rugsėjo mėne

sio.

ha, bet iki šiol prie Aukšto
jo Įgaliotinio nėra Informa
cijų biiu’o. Kas įvyksta 
krašte, nieks tiksliai nieko 
nežino. Aš manau, jog vo
kiečiai šimtą kartų geriau 
painformuotų apie Klaipė
dos Krašto atidaus padėtį ne
gu mūsų, Vvrituisvbės kirba 
net. ir Klaipėdos Kraštui 
Atstovas, Mūsų laikraščiai 
geriau mus informuoja apie 
Latvius ar EstusJ kaip apie 
Klaipėdiečius.. O su Klaipė
da arčiau susipažinti būtų la
bai pravartu. Reikia pripa
žinti, jog tame krašte kultū
ra aukštesnė negu Lietuvoj. 
Mtisų ūkininkai, ką važinė
jas Danijon, tuo tarpu pil
nai užtiktų, kad važiuotų 
dažniau Klaipedon. Mūsų 
girįnnikanis. yeiketų Žiūrėti 
tvarkingo mainų ūkio. .

; Įkils ryįkalaisTektųrūpiu- 
tis ntūsų Vyriausybei, jei ji 
.nori Klaipėdos kraštą ati 
einu pažinti ir . jį >pažinus 
ankštesnes Mtūros.- išdavas 
savo kraštui naudotu

.1 ■ ■ iri i ■! I. .-r ■ * ■ - ^ r-^—.F-^r^l į-—L

Už SUDEGĖ
------- AUTOMOBILIUS 

■* .

. So. Tlingliam, Mass. — Vė
lai vakare automobilius smo
ge į. broką. Automobiliaus 
gazolinas ekspliodavo ir vi
sas automobilius atsirado 
liepsnose. Jame .buvo du 
vyru ir mergaitė. Ir visi, 
žmonės sudegė.

i • •.

PRIEŠ PROIIIBICIJĄ ,

Paryžius. — Nuy. Valsti
jų senatorius Couzens, kurs 
dabar lankosi’ Eraneijos sos
tinėje skelbia, , kad kongre
se susidarysiąs alaus blokas, 
jei Henry Eord bus išrink
tas prezidentu. Sako, kad 
Henry Ford esąs prohibici- 
jai priešingas;

■ • t

. VELNIŠKAS gripas-
Riekiu ond. Va.— Atsira

do nauja limpama liga, kuri 
praminta velnišku < gripu. 
Jau try*s žmones nuo jo mi
rė* Apsirgusių žmonių ta 
liga esQ arti 1,000. ’

KODĖL STREIKAS
NESIBAIGIA

London. — Jau kelinta sa
vaitė,. kai eina dokų darbi
ninkų streikas. Tie streiki
ninkai gyvena miestuke, va
diname Borougli of Poplar. 
Tame miestuke viršų turi so
či j alistai. Tai žinoma jie 
kaipo tikri darbininkų prie- 
teitai' paskubo -streikinin
kams talkon.^ Tuoj paskel
bė iš miesto kasos streikinin
kams algas. Ne vedėliams
mokama po $5.25. savaitėje, 
o vedusioms po $12 savaitė
je. Toliau paskelbė,' kad 
st reikininkai neprivalo ran- 
dų mokėti. Daugis tų .strei
kininkų dabar streikuodami 
geriau uždirba, negu dirb
dami. . Taigi jie Imtų pasku
tiniai durniai, kad nestrei- 
kųotų. ■ ' y _•

r Šitas /.streikas . miestukui 
atseina $WPQ savaitėje,

NUSISKANDINO

'. Niiigaritl^s. ’ Nv Y. — 

Nožiiųjffras • žmogus apie (15 
nu ąinžimB nušoka į vandvm 
puolį. , J am buvo mesta vhų 
k bet 'jas nė pa isė , a r naga* 
jįn pagriebti v **’

»■
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^AUTOMOBILIAI
-7 ~BirGARADžIŲ

.Detroit, Mielų — General 
Motors Cor poration prade j o 
tdarvti bandymus išdirbti to- i •' *
Idus automobilius, .kuriems 
nereikėtų garadžių. Tokių 
automobilių Užlaikymas pa- 
pigėtų it turėtų didžiausią 
pasisekimą. Naujieji auto
mobiliai bus taip padaryti, 
kad negestų būdami ant oro.

AE SIPARIAI IR

BRAŠKĖTAI

<'■ ■ Atkboro. -Pastaruoju 
laiku ’ Amerikos moterys 
griebėsi auskarų ir braslėtų 
mados. Tų daiktų išdirbys- 
tės daro milžiniškų biznį. 
Dirbtuvės nespėja užsakymų 
pildyti.

&

rou-

PAKELE ALGAS.

New York.— Teatrų 
zikantams tapo pakeltos al
gos. Gaus pakelti nuo $8.00 
iki $18.00 savaitėje.

DAR NEATSIGAUNA.

Bernas. ■—' Jau prieš porą 
metų Šveicarijos socijalistai 
buvo užsiminė apie apkrovi
mų kapitalo dideliais mokes
čiais, Ir davaryta iki to, 
kad buvo pavesta žmonėms 
nubalsuoti.' 
nubalsuota, 
sumanymu.

t *

piniguočiai

Pereitą žiemą 
kad atmesti tą 
Bet. išgąsdinti 

išėmė ,iš bankij.
pinigus ir nugabeno į Holam [Ryme milžiniška demonstfa 
(įįjų ir Angliju. Šveicarijos 
frankas nupuolė, pramone iv 
biznis sumažėjo ir ikšiol dar 
neatsitaiso.

SOGIJALISTAI SUARDĖ
* UNIJAS. '

Milaip — Prasidėjo Itali
jos I)arbo Federacijos šuva
žiavimas, Suvažiavo dele
gatų keletas tūkstančių. To
ji organizacija buvo išaugu
si į 2,000,000 narių, . Bet įsi
galėję sočijalistai ir paėmę 
federacijai vadovauti priva
rė prie to’, ląul prie Federa
cijos beliko 500,000 narių

Jttpoųijoj išleista įstaty
mas, apdrnitdžiūntis pramo
nes darbininkų sveikatą, 

■' ■ r ’■ /.
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BUS BIAURI 
ŽIEMA. A

Wasldngfon. — Oro biu
raspranašauja baisią žiemą. 
Ateinanti žiema būsianti- šal
ta, snieginga ir audringa.

Nuo rugsėjo menesio 1922 
m.. saulės šiluma kailcuriam 
laikui puolė. Tas1 alsi 1 i epe 
aut oro, ypač šiaurinėse. Ša
lyse.

Maskva. — Rusijos raudo
nasis internacionalas pa- 
skyrė1^000,000 auksinių 
rublių savo vienminčiams 
paremti Vokietijoje...

----- *
GEDULAS BAIGSIS 

RUGSĖJO 3

IVaskington. — Suv. Val
stijų laivynas gedulo reiški
mą dėl prez. Hąrdingo mir
ties baigs rūgs. 3 J. 8 vai. iš 
ryto. Vėliava bus pakelta 
iki viršaus stiebo.

».

i.

DAUGELIS NORI 
DARBO.

Pittšbiirg. — Kai plieno 
dirbtuvėse tapo įvesta. 8 va
landų darbo diena, tai daug 
norinčių gauti darbą vaikšto 
apie dirbtuvių vartus. Tie 
darbininkai apleido. kitas 
pramones ir nori darbo plie
no pramonėj.

Ri/mas.— Artinasi .meti
nės sukaktuvės, kada fašis
tai pąėinė Rymą. Tas įvyks 
spalio mėnesį. Tada bus 

ei ja. Be kito ko padangėse 
skrajos 500 orlaivių.

LITAI! _ LITAI!
• Kiekvienas lietuvys ar lietuvaitė tankiai ųtsiniena sa

vuosius Lietum j e ir tankiai juos sušelpia, pasiųsdami • 
jiems dovanų—litais. - ' . - A

“Darbininl>;o'’ raštinėje pasiuntimas litais .y ra daug .. 
parankesnis ir greitesnis negu kur .kitur. Taipgi litų 
sas yra pigesnis. Taigi ar neverta kreiptis pąs ^Darbnpik 
ką”:pm?siuntnno Uetimm savo gmniięl^ (bvmuyL; .? 
’v.' “Darbįnmkas” perlaidų pardąvnneijau 5 menesiai 
iūiijy tarnauja savo broliams ir iki šiol vislias eina:kuoge$ 
viausia. Yra tikimasi, kad ir ateityje kiekvienas datbininT 
kas kreipsis pasjsavųmsiu ir gaus teiingiaušį visame pa*' 
tarnavimą, .< . • : ' V 'j- "'y ‘ "

Klausdann infornuiidjiLar' pinigų kainų yišuomot ady 
resūokįter ’ ? ; % 4 ' . " . y . ž . • ;

; •• ti; v- ■ “D A R RtN j NKAS'l
366ANest B voadtvayy ‘ / Ttoūth

■...j tr gausite jgiTitų

pranašyste
KIEK BĖDĄRBIU-

London. zAngli jo j ne 
darbas vėl-/didėja. Vien 
pastara ja savaite bedarbi) 
armija padidėjo ant ‘ 20,00( 
Dabar išviso bedarbių viu 
L212,00(k

s?

I

< ■ * * .

MOKYS BE ANGLIŲ
, APSEITI.

Washinfjton. —. Valdži; 
rūpinsis, kad žmonėms ne 
butu bedu ateinančia žiema 
jei ’ įvyks .kietųjų anglii 
streikas. Valdžia pienuoji 
pamokinti žmones vartot 
kitas anglis vietoj kietųjų 
Dėl to būsiu .įsteigtos viešom 
pamokos.

MOKSLUI IR LABDA
RYBEI.

Bucharesfas. — Rumuni 
jos žydas milijonierius. Joc 
-uties- Elias padarė testamen 
tą ir užrašė $5.500,000 moks 
lo ir labdarybės reikalams . 
Tą sumą pavedė Rumunijon 
Akademijai. Tų pinigų naU 
dojimas prasidės nuo spalic 
m. .• . ‘ ■

Nei vienas iš milijoniė 
riaus giminių nesipriešinc 
tam testamentui.

/ _______ . *
SUGRĮŽO DARBAN -

Lipui. — Šiauriai lastėriai 
nutarė grįžti darban. Algos 
tapo pakeltos ant 17%%, 
Reikalavo pakelti ant 25%.

UŽTEKS KETURIEMS
MĖNESIAMS,

. irashi.nyton. — Pagal val
džios aprokavimų kietųjų 
anglių sandėliuose tiek yra*, 
kad jų užteks keturiems me
nesiams. ’ .
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va ašim# k a s” 
~ u(įjBDE WORKER)

J&coaiaą Mukt Pjlmz.
JjDbllMhed evety TuesdayČ Thtlrsday,

Mg Maturday by 8t. Jobkpm’u I4W-
AaąociATioK pyinBoB.

**Entered aa secoiid-ėlasa matter Sept.
12, 1915 at the post office at Boston, 

tinder the Act of March 3,187tV 
"JLeceptanęe for nutlling at Bpeclal r,, te 
0C poatage provided for ln Sectlop 11»>3. 
Act of OcU 8, 1917, authorlaed pn July 
12,1918,”' ’

A—.*
8$ii«nipffon Ratili

4.»a »«»•••»»■ • t • • r •• •' » 14 50 
Boaton and auburba ............JO 
JTprelgn conntrle* yėarly .......50

Sulig labiausia patikiu ų 
davinių. Didžiojo Karo p -r- 
mieji kaltininkai yra vok e- 
Čiai, nors kitu valstybių ir d 
gal nepriderėtų už šventųjų
stalo sodinti. Karas skoL e 
na paskandino ne vien vo- 

! - kiečius, bet ir pačius Ali ja a-y
j tūs. IŠ Europos nelaimių la-;
’ biaušia prasigyveno Ameri-
'■ ka ir Japonija. ’ Šiandieni

daugiausia kenčia pati eli-i 
' džioji karo-kidtiniii^ū Vo-
i kieti ja. Mielas ir dingic ji ka

pitalistai norėtų kad Francį- 
ja pirmoji susimylėtų ant 
Vokietijos ir jai 'didumą 
skobi .dovanotu. Bet, žmo- 
niškumo. atžvilgiu, niielašir- 
dystes' darbą turėtų pradėti 
turtingiausieji, t. v. ameri- 

.. konai.. , Kuosekl i ai ■ dirbant 
' galima būtų šį darbą išplėsti 
ir visame pasaidy. Pavyz
džiui,. „Amerika dovanoja 
Anglijai 3 miliardus dolerių 
skolų; Anglija tiek piif do- 

į vanojtūįFrancijai, gi Franci- 
j . ja. — Voldetij ai, ir tt. Tuo- 
j met ne ' vi.cn Vokieti j os p adė- 
• * fis pagerėtų, bet smarkiau
| ■ muštų ir visus Europos pul- 
j sas. O ir‘ Amerikai tai bū- 
I ' tu sveika, tik gal ųeiškarto I * * *•> f ■ .
i ji tai 'pajustų. Bet turtin- 
i ■ gas Dėde Šamas gerai valgo,
i • * i ‘

įx .gerai miega ir iš Europos 
j vargų juokiasi. Ir ko jam
į nesijuokti ant aukso aruodo
i seclintVū. Parako dūmai
r akių juk negraužia... -y •

i
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žaislui. Žinoma, kiekvienas 
randa’ sau pateisinimų. Ii*’ 
kol pasaulis neprisiartina 
priv Kristaus Evangelijos, 
kol tautos nesupras s?veikes- 
nio patriotizmo pagrindų, 
to! ginklai ras sau pakanka
mąjį garbintojų ir valdys pa- 
sacpį. O tai dar tolimas lai
kas/. . Juk Šiandien anar
chija ne vien politikoje vieš- 
patauja; ji užgulė žmonių 
širdis ir protus. Miliūnai 
modernišku jų . stabmeldžių. 
(jų dalis laisvamaniais ą.r. 
socialistais- vadinasi), nulio- 
nai ir krikštytų pagonų pa
syviai' m* aktyviai pastoja E- 
vau geli jai kelią į žmonių, sie
las. Viešpataujant pasauly 
prieškrikščioniškai pasaulė
žvalgai, suhku tikėties idea- 
-lėš-Li^kos4rHiumybėsJaild]^ 
Priversti esame kol-kas ten-, 
kinties netobula, bet

prairtu^

Liečiant tik vieną labiausia 
verdantį Europos kampą, 
Reiną ir Ruliro kraštą, kįl-a 
Franci jos nusiginklavimo
dausimas. Kol visa Euro
pa ginkluota, /tol viena 
Francu ja turi (560,000 karei
vių, gerai išmokmtų ir pui
kiai apginkluotų. Ji sutin
ką šią savo armiją sunąažin- 
:i 200,000 (reiškia palikti til< 
400,000), jeigu Anglija-pa
sižadėtų tiek "pat* (200,000) 
kariuomenės Franci jai pa
siųsti, jei šią pamėgintų vo
kiečiai vėl užpulti. Bet visi, 
žinome, kiek daug nesusi
pratimų yra tarp anglų, ir 
Prancūzų, jog judviejų suta-. 
rimas šiuom tarpu vargiai 
galimas.. Žinoma, jei Fran
ci ja liktų tik sū 460,000 ka
reivių, tai -šitokia, armija ne-, 
būt jau taip didelė, žinant 
jog Franci ja su kolioni jomis 
turi 90 milionų gyventojų, 
išskirstytų visose penkiose 
pasaulio , dalyse. ' ‘ ‘

Rusų ir lenkų nugiuklavį-- 
nias galimas būt tik tuomet, 
jei Rigos sutartis būtų, per
žiūrėta ir Vilniaus klausi
mas Lietuvos naudai išriš
tas. Bet to iš lenkų negiji
mą ir laukti. , Jie barškins 
ginklais, kol patys jais pirš
tus nusikirs.’ žodžiu, prie 
dabartinių v sutarčių (bent 
Europos Rytuose), nusigin
klavimas negalimas.

MARŠRIITAV
Kun. F. KEMĖŠIS, L. 6. K. S. 

veikalais lankysi^ šiose lietuvių 
kolionijose:

Rug'pj. %6, Kenoslia, Wis.
Waukegan, I1L 

; Rugpj. 27, Cicero, III. 
Rugsėjo 2, payton, Ohio. 
Rugsėjo 3, CIeveland, Ohio. 
Rugsėjo 4, Akron, Ohio. 
Rugsėjo &, Youhgstovm, Ohio. 
Rugsėjo ’ 6, Rittsburg'h, Pa. 
Rugsėjo 7, McKees Ro.cks, Pa. 
Rugsėjo 9, Homestead, Pa., - 

•Rugsėjo 10, DuBois, Pa. •*
Rugsėjo 12, Scrailton, Pa. > ■ - 
Rugsėjo 13 ForestĮ City, pa..

. Rugsėjo 14, Duryea, Pa. j , ; 
Rugsėjo 16, Pittstojit Pa.'

. Rugsėjo -16, Wilkes Baw, Pa;; 
ų Rugsėjo 17, Tamaąua, Pa, ;

Rugsėjo 18, Mahanoy CityrPa; 
Rugsėjo 19, Shenancloahį Pa;

? Rugsėjo 20E Silver Crepk, .Pa, 
Rugsėjo 21, Minetsvillė, Pa. 
Rugsėjo 22f Girardville, Pa. :

: Rugsėjo 23* ma&fphiu, Pft. -
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VISUR KALBAMA APIE 
j NUSIGINKLAVIMU

3 — ------r-
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• p ginklais vienok barškina- 
,ina.; Valstybes kaltina vie
na kitą militarizme, o visos 
iki 'dantų apsiginklavę. Kai 
amerikonas žiūri per Atlaiu 
Jįį į Franci j ą\ ir mato ten 
stipriausią armiją, tai jis 

Užmiršta,* kad Amerika daug 
Uaugiau už francūzus dole
rių ginklams ršleidžia, nes 
Užlaiko didžiausi karo lai vy
ną; Tą pat reik jjasakyti ir 
ąpie ^ngliją, Rumjos armiv 
įją, kad ir nelabai išmokim 
fej,’ visgi skaitlingiausia pa
saulyje * ir neblogai apgim 
khiotd, . Vienų ginldm vąįk- 
seioja. žeme,, kitų plaukioją 
gūromis nr skraido oru' vie
nok visi, leidžia dįdžiansdnš 
tuntus ncprofinginiisiam iš-

. tnišlui^*'

to.

i
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niūkus) ir jaunimą (pava
sarininkus). Valdžios įstai
gos tegu laikosi iš mokesnių, 
nes aukos jas’ pabaigtų tvir- 
kmtiz Aukas palikime tai 
visuomenės' daliai, kuri au
ga nuošaly bolševikų ar len
ui įtakos, kuriai, labiau rū
pi Mlaringa Lietuva. ‘ :

• diKdisleirijos šelpimai •

LatviamSjVekams, šveica
rams ir kftoms kultūringoms 
tautoms kiekvienam gyiTem = 
tojij niilioiiui pripuola apie 
JO(jO miivėrsito studentų. 
Vienam miltonui/ lietuvių, 
tenka tik apie 400 studentų, 
o ir tie vargsta didelį Vargą. 
Kultūrinei, ekonominei ir 
politinei sayystovybei išlai
kyti ‘reikią ir mūsų tautai 
pasivyti. : latvius, Lietuvos 
žvdns, čekus ii* kitus.. KoT 
neturėsime inteligentų dide
lio pertekliaus, tol negalėsi
me susilaukti Lietuvoje. to- - 
bulesnės tvarkos ir ekonomi
nės. gerovės. Apie dvasinę, 
kultūrą nėrči ir kalbos, nes 
jai kelti reikia ne bile inte
ligentu, bet drąsių mokslo 
ir ..doros kovotojų. O tokių 
pas mus labai ir labai maža. 
Tai Tautos Fondas turėtų 

didžiausias . pastangas, 
kad pagaminus kuodaugiau- 

stipendijų. Studentiją 
reiktų koncentruoti . į Lou- 
vaino '.(Belgi jo j } ir -Friboui*-. 
go (Šveicarijoj) uuiversitus. 
Studento pragyvenimas ir’ 
mokslas metams kainuoja: 
Šveicarijoje . ir Anglijoje 
$450, Belgijoje ir Francijo- 
je $350—400, Lietuvoje a- 
pie $200 ir Vokietijoje $100.

ITrnienybėS reiktų teikti 
tiems studentams, kurie pa
sirenka. -studijuoti . žemdir
bystės, teknikos, komercijos, 
medicinos, .gamtos ir'teisių 
.mokslus, nes filosofų, teolo
gų, istorikų, literahį bei 
filologų ir dabai* šiek-tiek y- 
ra ir daugelis tų'mokslų mo
kinasi. • Turine' perdaug 
poetų, j o permaža -inžinie
rių./

dėti
s

šia

•Biū^nėnesio gale, Uhica- 
gon šaukiamas Anų Liet. R. 
K; ( Federacijos /Seimas. 
tvarstys ’ jis • svarbuiosifcs’ 
mmų dšidvijos ir Lietuvos 
klausimus. Tų klausimu 
tarpe* -bene dauginusia svar
bos turės Šie keturi: 1) san
tykiai su Lietuvos valdžia ii* 
K valdiška'' visuomene,., 2) 
•moksleivi jos šelpimas, 3) 
kolegijos- i” 4) katalikų imi- 
ve raito h-la usinias, Šiais 
klausiniais mes ir norėtume 
prieš Federacijos $oimą pa
kalbėti, nors mūsų, žodis ir 
neturės- ten nulemiančios 
prasmės. . .

j . Santgidai su Lietuvos 
valdžia.

Keliant klausimą ar mū
sų Federacija privalo ir to
liau remti Lietuvą, šiandien 
pridera mums atskirti dvi 
Lietuvi: oficiaię valdišką ir 
laisvą . a isūonienę. Valdiš
koji Lietuva, kurioje turi į- 

■ takos ir galės ne vien ’Miiris- 
terių Kabinetas, bet ir vado
vaujančios partijos ;(kr. 
dera.' ir yalst. liaud;), dali- 
nai riet ir Katalikų Veikimo
Centras, , inūsit išeiviją into- 
Jat ignoravo, o p., Čarnec
kio atšaukimas j;ra to igno
ravimo galutinas apyniiiiką- 
vilnas. Vai diskai Lietuvai 
buvo svarbūs tik mūsų dole
riai. Gavusi, dolerių ji iš 
mūs juokiasi. Todėl- save 
šiek-tiek gerbiančios Ameri
kos lietuvių katalikų įstai
gos turėtų tuojaus nutraukti 
visokią paramą valdiškai. 
Lietuvai, • kuri taip blogai 
atstovauja tikrajai Lietuvai. 
•Mūsų, boikotas turėtų paliep
ti ne vien pačią valdžią, bet 
įdek v ieną organ izac i j ą ar į- 
stmgą kuri tik turi. įtakos 
valdžioje arba yra kurioje- 
Ūors jos priklausomybėje. 
Kai negaus iš mūs piniginės 
ir moralės paramos, tai gal 
ir krikščionių demokratų 
partija uoliau gins katalikų 
reikalus ir Kat. Veikimo 
Centras gal pradės - toj pa
čioj kripty veikti. Žinoma, 
valdžios ragaišį; valgančios 
įstaigos ir toliau galės siųsti 
Amerikon atiku ubagauto- 
jus, ■ bet mūsų spauda netu
rėtų ant jų ragaišio sviestų 
tepti.;.. Jie ne mūsų, tik 
mūsų dolerių draugai. Boi
kotą bus progos pradėti kad 
ir nuo'Kat. Veikimo Centro, 
kurs tikisi amerikiečių para- 

■ mos savo namų. skoloms iš
mokėti. . K, V. Centras ne 
Vaikų organizacija. ’ Aplink 
jį spiečiasi žymiausi Lietu
vos politikai, Jei jie pano- 
;rėtųč tai net abejonės, kad 
Lietuvos, min ister iu V a šiii g•- 
tone būtų, tik katalikas.., 
Kas Uita : ”

:- . tikroji Lietuva,. d. < ■

laįs.va .mm svtdįinšalių įta
kos, pilna geį*ų- notų, /rie 
kianti Šviesos ir kultūros, 
susispietusi į laisvas visuūj 1 
ąneun^ organizacijas;- ši pi J 
trilitikĮmjauti Lietuvos /.vi-' 
siuąmaieiF'fakaHa,yaldžios 
Mąlūų;; tai šią vtsuonu'nę 
mės iį turimo remti, . Visu-

VI
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■ Kolegija. 1

Šiuo klausimu-galop juk 
reikia-g kaš-nors daryti. Juk 

: negalime leistų kad visa mū
sų inoksleivja ištautetų.. Rei
kia išgelbėti nors mažjy dale
lę, kuri paskiau ir kitus pa-. 
trauktų i lietuvystės kelius.. 
Be to, su’ apgailestavimu tu
rime pastebėti, kad Amerm 
kos universitas nesutveria 
intėligentinės atmosferos. 
Jis gamina prasišvietusių 
amatninkų, bet’ labai retai 
teduoda gilesnių inteligentų. 
Tad reikia arba čia steigti 
pavyzdinga lietuviškų kole- 
gij ą, arba Iketuvoj. • Už 
500.000 dok Čia pastatytume 
tik menkų kolegijų (greičiau 
tik Migli BchooĮ), o Lietuvo
je už 200,000 doE butų g va
ži amerikoniška kolegi j a, ga
linti lengvai konkuruoti du 
:gerįausionus toš pačios rū- 
šiek mokyklomis Amerikoj 
ar Europoj/- Amerikoje to
kios mokyklos - užlaikymas 
reikalautų kasmet nuo 40,- 
'000 iki 8U,000-dol. aukų, gi 
Lietuvoj jf būtų AiŽlalkonuk 
valdžiusiomis, čkaįp- w-vi
sus pyiyatęs gimnazijos. Lie-

■i .'**

i

- pįvojiiiglausiani ^Rugtfjoi&lf JPima^elplua,Ra. pirnnf /mokslriviją (ateiti

a <

r

procentų patriotai.
‘Federacijos seimas turės 

progos pasisakyti, kaip jis 
ipano praktikoje išrišti ši 
klausimą. Lietuvoje j-į jau 
bando teigiamai, ir rimtai 
risti Kultūrine Bendrove.

f * •

TKųr^ba,” kuri anglo-sak- 
sų typo kuriamoji joavyždiii- 
goii mokyklon jau rengiasi 

: kviesti Amerikos lietuvių 
jaunimą ir Vilniaus krašto 
persekiojamus moksleivius. 
Gal Federūąija^'ras galimy
bių šį darbą paremti ir pa- 5 
skubinti ? Jule tai labui svam
bu net Vilniaus atvadavimo 
žvilgsniu.

: Katalikų Universitas.
, » .»■

. Šiam ’ univyrsitiii Ameri
kos lietuviai - surinko . virš

J10tK-2Jcto^-toji suma 
tris kartus padidėtų, tai ga
lima būt pradėti pirmąjį.rū
mą statvii. Juk’mė ra būti1 fc.' t/ •
na, kad visi fakultai. iš kar
to' atsistotų. • Galima būt. 
pradėti trimis mažiausia kai
nuojančiais . fakultais: teolo
gijos, filosofijos ir teisių-ę- 
konomij os. Davus gerą pra
džią, darbą’ užbaigtų * pati 
Lietuvos visuomenė. Šiuom 
tarpu Lietuvos katalikų vi
suomenė neturi pakankamai 
drąsos ir iųiciatyvosr,- sako 
■jog net Pasijoj katalikų unil 
'versite nebuvę, o žmonės 

'gerai molio jo žemę* knisti.! 
. Vienas prof. Dr.. A. Ataliaus- 
kis kovojo drąsiai už radika
le reformą mokyklų srity! 
.Jei jo pagaminti projektai 
būt buvę'priimti,. tai šian
dien ne-vien žydai bei len
kai, bet ir lietuviai katalikai ■ 
turėtų visokių katalikiškų ; 
mokyklų, valdžios užlaiko^ 
mų, jų skaitliu j e ir universi- 
tą. Kol Lietuvos visuome
nė pakankamai įvertins auk
štojo, mokslo katalikams rei
kalingumą ir įgys šiek-tiek 
ambicijos šio mokslo semti 
ir gaminti savo, nę laisvama
ni jos, . paiegomisa-^- gal pra- 
eis dar daug metų. Bet. jei 
Amerikos lietuviai .patys 
pradėtu organizuoti katuli-■ *" &
kų universitą Lietuvoj, tai 
jis visgi greičiau įsisteigtų. 
Mat ten šviesuomene labiau
sia užimta valstybės įstaigo
se ir įvairiu politikavimu, o 
kultūros darbui nelieka iiei 
laiko, nėi žmonių.

^itmanganai.- ■

Nors truputį disciplinuo
tai organizacijai privalu ži
noti savas paiėgas. Lietu
viams kat alikams * Amer iko
je tautimuose ir tikybiniuo
se žygiuose Vadovauja ‘Bede- 
raeija. Jos nariams pravar
tu. būt žinoti kįėk yra Aule“ 
riko j e lietuvių katalikų ir 
įdek jų yu padarę visuomet 
ainio darbo. Šiam tikslui 
reiktų: 1) padaryti lietuvių, 
katalikų gyvento jų sąrašas 
ir 2išleisti metraštis, kurs, 
tiksliai atvaizduotų viešąjį 
katalikų darbąu parapijas,k 
jų įstaigas,. turtą ir parapi- 
jomy skaitliui draugijas,; jų 
turtą? atliktus darbus ir. t, 
pr Tankim spaudoje pašigi* 
riaida* kad lietuvių Ameri* 
kojų; esama? apie /milipnąv 
Mums-gi roijps, kad jį čia 
lik puse mftiono, ir ’jokių? 

nedaugiau kai|> • <100,-1 
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? . Veda DiŽDE PltYPAS '
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Laisvamaniai bei liberalai 
mokina viens kitą laikrašti/ 
nes etikos, bet bemokydami 
viens kitą- koliojm Kad iš
laikyti laikraštinę etiką ar
ba padorumą, reikia tiesiog 
padoriai rašyti, o kiti tavo 
paseks. Padorumas, z mat, 
tiek turi savyje galės, kad jį 
noroms nonoroms reikia 
gerbti, taigi geriausia nieko 
nesakius padoriai rašyti., ir 
tiek, o ne taip, kaip Iaisva- 
įnainai daro r tu, gjrdi, me- 
la’gi, mekleri, vagie, rašyk 
padoriai. Koks balsas, toks 
ir atbalsis. Tr priešininkas 
taip pat atsikerta: tu, toks 
ir toks, padoriai rašyk. Ir 
taip sitkasi užburtas ratas: 
viens kitam liepia būti žmo
nišku, o "ne viens neprade
da. L

Visai teisingai liberalai 
pastebi, kad katalikai čia 
uhopeless,” vadinasi, šioje 
srityje negali- liberalų pašok
ti. Ištiesiu katalikai, nie
kados neseks panašios kvai
los laisvamanių etikos. Net 
šlykštu darosi beskaitant jų 
beprasmius, "vaikiškus- giu- 
7-------- -------- --—.

lis ’ priaugi maš Ame rike > j ė, 
rodos, nemažas, vienok iš- 
tautėjimas dar didesnis. Juk 
mums- kaipo tautai begnlo 
svarbu žinoti, ’ kaip ’ greit 
mes čia’įnirštame, kad žino
tume kada visai išmirsime. 
O gal surasime iegų tautinei 
mirčiai pasipriešinti, bet ir 
šiuo.' žvilgsnių turime ’ žino
ti -kaip skaitlingi ir .galingi 
esame,

Letuvių, bent katalikų, 
gyventojų sąrašą nesunku 
būt padaryti, žinant jog be
veik visi katalikai priklau
so prie savų parapijų. Iš 
sąrašo jiaspruštiĮ tik pačios 
mažosios kolionijos," kurių 
joks. kunigas ar visuomenės 
darbuotojas neatlanko. Bet 
ir jos turi-kokią nors drau
giją, kuri pagelbėtų tą sąra
šą padaryti. •

.

pus. Ką jau čia. jjius bešok
si. Taip,. nėra vilt tęs, kad 
katalikai "sektų lais vmnauių 
etiką; • . , ' ■ -

Didelis skandalus kylu 
Uusvamanių S. L. A. orgąni“ 
mcijnje dėl kažkokio Bim- 
bes pašalinimo. Bet Įstabu 
kam Bimbo likos pašalintas2 
Už komunizmo’ skelbimą? 
Bot komunizmas —- liberalų 1
tikslas, Jie gal to nežino, 
bet prie komunizmo eina. 
Tik pažiūrėkime: Komuniz
mas bei bolševizmas yra so- 
mjatizmoVu^T^^ ■
nizino socijalizinas tiesiog 
tu nupimitąinas. Taigi soči- 
-jatizmas veda prie konjuniz- 
ii.o, o laisvanriitų be prie ■ 
socijalizmo. Tuo būdu Iuis-, 
v’umauvbė vra žemiausius 
laipsnis, socijalizinas. augš- 
tesniš; o komunizmas pati* . • * 
viršūnė, . ' .

. Mūsų liaudis nedaro, jo- . * 
Idos diforeiicijacijos, bei 
skirsniuvinu), tik tiesiog'^i- 
sus žmones skiria į dvi dali:. . 
katalikų ir bolševiku.

. Taigi už ką. S. L. A* išiue- 
tū Bimbo 13 JulTjis'tblčš pats' 
laisvamanis. Ar lik ne už 
tai, kad jis būdamas pažan
gesniu siekė pačios laisvama- 
uvb.es viršūnės,..vadinasi ko-*- 
įimnizmo, . Peranksti, mat, 
priėjo prie tikslo. Rodos Čia 
nėra prasižengimo, jei tiks
las likos greičiau atsiektas, ■ 
Bimbo Įogingas žmogus, ir 
tiek. ' ■

Laisvamaniai turėtų per
svarstyti savo ištarmę .ir į- 

■ ■statydinti Bimbo į savo or
ganizaciją. . 4

f

7’AI ALI I'TJ?.LVt7Lį.

' WasJiingfon. —- Suv. Val
stijų .sekretorius Mvllon pa-1 
reiškė, kad Franci jos bu\> 
Vias Vakįetijos Ruimu aps
krityje yra pragaištingas 
Europos gerovei. Jisai bu
vo Europoj ir ten tyrinėjo 
dalykus.
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■ litą z Patricijos klauda': 
“Kas yra, Dievas, apie'ku
lį knibi T' Paiuicija apsu
kt • jai,»urs IRėvas yra. Bet
gi Meldą seko: Dievas tur
kui “mgrrusy. nes Jls ąiitve*- 
lū.nūme neregi';” Ir, Patri
cija i m iškina Jai Dievo ge
nima ir maloningumą, pri- 
duodamu vilties, kad Meli
ta m itys Dievą savo stelos 
akimis ir bus laiminga Ja- 
įse. Tuomet Melita prašo 
Patricijus išmokinti, kaip 
veikia pažinti Dievą ir, kaip 
iuri Ji mylėti.' Patricija 
prižada. Ir paguosdama 
duoda dar . pinigų jai.-' Ir 
abidvi seserį išeina, o Pat
ricija savo širdy* apgailės-, 
iauja tokių likimą. “Mažu
tėliai prašo duonos ir nėra, 
kas Jiems duotų.” ’ .

sogalio pagelbės* išgirsta 
klegesį' ir pra^išalIna, Tuo 
tarpų Įeiną verges^ kurios. 
Flavijai vadovaujant, nu- 
verčia visa kalte ant krik- * - *■ • ■
ščioiniĮ,. kurie, būk tai kėsi
nosi nužudyti Romos ęlesu- 
rių.. Taigi ”šalin'su krik- 
šri< mi m rs ’ ’ i r n ii rt is tebūn ie 
jiems ! ' ,

Ari rasis reikštu as švvks- 
(a Palatine paTociuje ir per
statė Patricijus kambarį;- 
kuriame-randasi ji vieną.. 
Jie tai apverkia savo liki
mą. Pageli i s j os. tėvas a t - 
sŠunTŪ ją-r ęih ĖŠ.’Biutanijos; 
kad pamirštų “velniškus 
kvikšioiiių burtus.” Bet gi 
visas jos troškimas yra l\ūti 
Romoje sykiu su krikščioni
mis ir noriai atiduoti savo 
gyvastį • už' Šv. Tikėjimą. 
A.pga i lt stau j a ir kiškšči oi rių, 
km i e. neteisingai lik<> Įtąfšš. 
Daigi mini. Šv. /Pūva Urbo
ną. pas kuri sutiko Ceciliją 
Mitiša, grąžiausin Romos, 
mergele.- > ' y

Patricija užgieda šv. gies-,. 
mę.' Pabaigus giedoti Įeina 
Oktavija ir išgirta gražų 
gii d>jimą. .Po to Oktavija 
mini Teodorą, kurį matė 
rytmetį ir,- kurs nujaučia 
kas nmf jo nužudyei Romos 
eit'*-.orių, jos tėvą. Patrici
ja stengiasi išteisinti kiš- 
kšrionis, tečiau Oktą vi ja’ pa
duoda jai rastą, kuriame 
žymimas pasikėsinimas ant. 
Oktavijus gyvasties, ir. už tą 
pasikėsinimą įtariami ‘ kri- 
kšmimys'. Klausimas, ‘kas 
gi galėjo parašyki tą 'Įtari-, 
.ną. šešėlis krinta ant Fla
vijus/ Ji tampa pašaukttf-ir 
sakosi būk nemokanti rašy
ti. Oktavija pažiūri į jos 
rankos delną ir mato žaizdą. 
Jos tai krauju būvu rašytas»• 
nok ėsi ligas ■ it ari mas. I kit-
riciją perspėja .Flaviją įr 
prašalina ją. Oktavija pri- 

:pažįsta, kad Flavija yra pa
vojinga,- .bet ciesoriaus įsa- 
kyla ją laikytu Po to einą 
'kalba ąpivkrikščionis . Cie
soriaus ediktai reįkąląujm 
kad visi -tie, /kurie žino -k.ą 
11 (-i im • a | u ė. -ki*i k šen u ils,. - i tu i ■; 
jau praneštų ciesoriui. Dul
ko gi Palrbėją- taip užkaišą 
juos.;ir dulko itųįšdūoda jų 
Dar,gi turi retežėlį, ąiii ku
rio. vra k rikšču m i ir ženk I as.

, . -i • “ .v ' • -

(D ClktavĮją :šį rytą, .mačiu 
:ui‘. sotine Patriciją, kalban
čią siv Teodorti/’ I r ciekorie- 
uū matė; Oki arija muš.. ži *

no-tame iv, kad paniekina ti ją ramybėje. Tečiau Fla
vija priešgiiliauja,rodydą- 
dama Ikiiricijąi 
Paskui pieta ji Patricijai 
ji paėmusi 
dėkoja 
kalbina 
Dievo.
Ttmmm -------tl,_ . .... .
Pat ritėją nepaiso Flavijus 
bauginimu ir siūlo paskuti
ni u% ką luri, pinigus, jeį- 
gti pašauks Oktin iją, . Fla
vija juokauja -iš Patricijus. 
Tuomet ji prašo, kati duotu 

; žinią bent •Cecilijai Klit-ilak 
Flavija sutinka, džiaugda
mosi,- kad galės ją išduoti, 
jo.g yra krikščione ir paskui‘ 
jos turtai teks jai. Ir, ga- 
viįsi pinigus, išeina. ]

• Tuo tarpu įeina Oktąvija,. 11110 .Pat
taip apsisiaiitiisi, kad jos 
įiepažmtĮTJkitritėju; paskui 
numeta, apsiaustą iv Patrici
ja labai džiaugiasi sakyda- 
maT Jog t ikra 1 angtdas- at-. 
•vedė tave čionai” ,ir taria, 
kad nejaučia vargo ir viskas 
malonu jai kentėti iš-meilės. 
Bkiayija pasisako, kad yra 
saugoma paloviuje, bt‘t, Zv
imbi jai, • kalėjimo prižiūrė
tojai .piėgel.bstant, ji įsiga
vo pas Patriciją ir ji žiiian- 
fi, kad .Oktavija’nėra cieso
riams . duktė,' bet buvusi, 
duktė krikščionės motinos, 
kuri-tapo ištremta- Brtdani-. 
jom O ciesoriciiū, netiirė- 
drma-vaikęig' pasiėmė ją 
dukterį. Patrici ja pripažis- s
ta. kad to!ji ištremtoji.- bu- tvirtesniu kata-,
vaši ir jos motina. Tatai’ 
abidvi vra seservs. Tr abid-• . ♦ “ « 
vi džiaugiasi ir. pasibučiuo
ją. Bet gę Oktavija drįsta 
prašyti Patricijos,. kad išsi
žadėtų. ’ Nazariečio, o bus 
laisva -ir galės grįžti .palo- 
cimu Patricija atsako,, jei
gu vėliaus to prašius, tai ne
galės jos vadinti savo sese
rim, Vėliau pasako, kad 
‘gavi.iayrntik.-ailįkšeur - VARGOMU, 
ne. nesjurm ue. isplesr.uj.is serai vcsti
motinos, rankų, ■ tai. motina f p- chorą, bet ir orchestrą ir 
apkrikštijo ją.. Ir Oktavijų Feną. Tmkamain geresnės 
pasižada, gyvahiti krikščione •'iCKVNr^?vi£KUTAITISfc * 

ir likti tvirta išpažintoja. 6527 Superior Avė.r Clevelaad, 0. .

dorą ir reikalauja, kad iš
duotų savi) paslaptį. Patri
cija maldauja, kad m-kmi- 
kintų jos tokiais kkiušimuls; 
ji esanti tik AgnienN . \ ergu. 
•Oktavijų atsileidžia ir bu
čiuoja Patriciją, pripažin
dama ją .gerinusia drauge Ir 
prašo, kad eitų sykiu ir pra
šyt ii Rpmos dievų užtarimu 
sergėti'judvi Huoynso pikto. 
Patricija prašosi paliimsuo- 
t i ją. nes laukia Cfellijus 
\i it il« >s . kuri prisižadėjo 
ateiti pas ją/ Oktavija šil
ti i:La ir išiėaa.

A te irią Cecilija Mitila ii* 
A Ta rga r i< *t a, ai iid v i k ri kšc io- 
ncs. • Patriciją, iš jų dasižino 
apie ciesoriaus įsakymus 
persekiot;i krikščionis. Jos 
ir-gi koiites, jeigu reikalau
ja. Cecilija .Mitila Įteikia ' 
"Pati-mijui luštijyMrorhmie’ 
vyskupas Urbonas -apsako 
gręsiantį pavojų ir* prašo, 
kad gelbėtų Teodorą, kurs 
myli Patriciją. ■ Cecilija Mi- 
tila pasisako padariusi raš
tus,' kad jai įnirus visi jos 
turtai eitų Bažnyčiai ir pa
vargėliams. Ir kartais,, jei
gu negalima jomdviem būtų 
pasimatyti ryloj su Patrici
ja, tai. žinią duoti per nere- 
gę mergelę Melitą. Ir, aisi- 
švėikine, visos išeina.• *

Skubiai. Įeina .Flavija ir 
rūpestingai susidomi, ko
kiam čia tikslui ateina ir iš-. 
ęmn;-tos nepažĮšt<imt),sci—-4A 
pagiežos pareiškia mirtį kri
kščionims. Pasišaukia ki
tas verges ir Įkalba links
mini >s, įsakydama kitoms 
atnešti vyno, o ji puti bū
sianti deive Barelius. Ki- 
o s apvainikuoja ją. Ir pa
rėpia šokti ir-linksmintis ir 

'.gerti.\ Verges netrūkus iš
bėgiojo, visos. Flavija pasi

laka vieną. Lydi ja atneša 
vyno taurę ir pasakius-, kad_ 
jis . yra Pat išrijai, išeina. 
Flavija nori atkeršyti Patri
cijai.. Taigi, Įpila Į taurę 
ni-mdu. Bet tuo tarpu”iuiua 
Oktavija, kuriai ptisdko, 
<ad Ikitriciją. yra vylingo. 
Paskui įeina Melita: ji bū
dama’ neik’gū, paima- Oktavi- 
ą-už Patriciją ir. pasako 

paslaptį, kad Ceciliją ir 
Teodoras esą krikščionvs. 
Oktavija dar surandą vys
kupo Urbono rašto trupu1 
rius ir įskaito, kad Teodo
ras myli Patriciją. Oktavi
ja smarkiai suklinka ir nu
alpsta. Patriciją; Įbėga ir 
sulenkia jai vvno taure su 
nuodais. Oktavija išgeria. 
O Melita susirūpina, kam 
išdavė paslaplį ir apalpsta. .

Trecias. reikštam; plėtoja: 
si (Šesūrienės Augustus rū
muose. Ciesorlene,- radus 
negyvą savo dukterį,. ’Okta- 
viją,, meta kaltę, aut- krb 
nšrionią. Paskui Įsako, kad 
pribūtų Flaviją, kuri stv; 
verčia visą kabę ant Pat
ricijus,; kad Ji nunuodijo 
Ok tavi ją ir 'įtarią krikščio- 
uią,’ ■ link jie *yra pasikėsinę 
mišudyt i- net įtaria .Augustą 
ir Už. iat reikalaują snitųMV- 
miaitsią liiFsybes, b paskui< 
btfriyijvs galvos. • /Augusta 
ųlmįyą str pirmuoju veiką- 
avimi i, o mitrą jį. vadina be 

gėdiškų ifc ųetfkh kad zPat.\ 
išrija laitu tai padariusi.

nu - litinę' ią

Komos dievus. Augusta įti
ki Flavijai ir padąrn j«ą lais
vą.' Bet ji dar nesutinku ir 
prašo, 'kad burihiiitke Kor
nelija pirma burtų, kas rei
kia darytu Atėjusi K oram 
lijo pasakoja, kad Romai 
grę.sia pavojus ir cu-sorime 
mirs, jrlgii ncišžmlys visu 
k ii kšcioiifų, nėšiojmivi ii | iii 
vajaus ženklą —^kryžių. 
Fhnija pritaria -ir pareiš
kia. . kad Patricija yru kri
kščione ir rodo jos’retežėli 
šu krvžium. CicsoricHė isa- 
ko pribūti Ratrąėjai, kurią 
apkaltina, kad ji yra'Okta
vijus mirties priežastini. 
Patricija teisinasi ir sako, 
jog- ji meldėsi, prašydama 
Dievo, kad Oktavija- pa
sveiktų ir ji.pasveiko. Ok- 
tnvrĮr^Jeinimi-r-všsHstebit'Es-r 
kokiu tai būdu ji atgavo-sa
vo gyvastį. Durtininke K<>r- 
•1 it* Ii j a t virt i n a bū k »J.u pi t e< 
-ris išgelbejii ją nuo mirties. 
(Hdavija išpažįsta Patriiė- 

i jos ’ I rievą, ku rš v.ra gali il
gas Dievas. Kornelija pata- 
taria rriesorienei pagarbii iii 

: Romos dievus. ■ ■
\ iriems išėjus, Patricija, 

pasilikusi viena, dėkoja Die
vui. už maldos' išklausimą, 
iečiau apgailestauja, kad ki
ti Jo nepripažįsta- irmeldžia 
pagelbos, nes -mirtis artina
si ir jai.. Netrukus Įeina 
prua'Mją,.. pritariant, muzi
kai. .Mažos mergaitės pir 
ma, t o paskui šokėjos,- ver
ges ir palydoves: po jų Ko r: 
Heliją, Oktavija ir Augus
ta. Prasideda šokiai. Au-. 
gusta išgiria šokėjas i r Įsa
ko pagarbinti Romos " vy
riausią dievą, • Jupiterį, . už 
Oktavijus gyvasties sugrąži
nimą' i’Ę kad' padėtų išnai
kinti krikščionis, Iš eilės ir 
•Patricijai liepia pagarbinti 
Jupiteri." Tečiau' Patricija 
atsisako ir- pareiškia, ąjog ji. 
vra krikščionė. Augusta i-: 
niršta ir grasina ją nužudys 
ti. • Patricija tvirta savo, 
išpažinimu. Flavija dut’k- 
tu rankoje pasisiūlo Augus
tai kankinti Patriciją. Au- 
giišfU duoda . pavelijimą. 
Flavija puola ant Patrici- 
jos, bet gi staiga sustoja ir 
grįžta atgal. Flavija sako, 
kad Pat virėja vaytoja kerus. 
Patricija tvirtai pasisako už 
sav.o išpažinimą ir pareiškia, 
kad ji nepabėgsianti: tesu- 
iina ‘ir pasodina ją kalėji ; 
man; tekankina, tečiau ji. 

'niekad neišsižadės savo?Diet 
vo; dar gi gina krikščionis, 
kad jie yra' gėriauM ■■pilie
čiai, gerbia valdovus ir pil-, 
rlo valdžios įsakymus. Au
gusta gi įsako pašaukti ka-. 
roivhis ir Įmesti . Patriciją, 
kalėjimam.

Kciehiits veiksmas išsi
vysto . MauiertIno kalėjimo, 
kuriami' kalėja šu rot ūži uola• » 
Patmoija.. Uždangai, pusi 
kėlus givdžiasi angelu dar 
ras, giedantis vAreiu sponsa 
(kristi,’’ efr. Pabaigus an
gelu h iš giedot i -Įeiną Flavija, 
kankinti Pat riciją; Flavi 
ja, Jaikydmna' durklą, kai 
bą: uAtėjau ?. su ■ęiesoriynes 
žinia kaiikinti tavo,. kiūp/Hk 
galiu, &tai, 'turiu durklą iv 
Ih'ŽūvĮ, aini aštrūs; gi kąt ras 

ūVčiaū 'Flavija prisiekia būk aštresnis, , sunku 'pasakytą” _ 
imti ai* Patricija myli;-^eu’PidHciją įpilusi lumdit į^vy*.ir ik Patriciją prašo palik- J

k

retežėlį. 
U

, pabučiuoja ir 
Flavijai. . Flaviją 
I ’at viri ją išsižadet i 
i kai riciją nesui inka, 
Flavija Iįmigina j’ą.

arba Nežinomoji Bankine Į MM—nmianrtr»riii'iii ’in'iii f r........... .
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net pačiai ciesoiėenet .JM- 
simeiia ir Patriciją, kuri gu 
moju yra si/ eiesorienės An
glistus dukterim — Okbivi 
ja. Flavija drįsta ją pašiepi 
ti. Likusios vergės užtaria 
Patikėją. Po to Flaviju ap- 
sako, būk jos tėvas buvus 
žiaurus; mot iriai pas i mirus, 
jis perdavė ją riesorienriį 
mm-gi jimeliąus kovoti ir 
atkeršys už padarytą jai 
skriauda?, rodo net durklą, 
įrankį atk('rštyjfnmi. Ir, 
Tpatčrrijęr^isto 
ta viją ir Patriciją, visos iš
eina.

jįlėdvf drangrugaf kalba
si. (iktavija myli Teodorą, 
kurį ią. rylą ii pasveikino, o 
jis, palničiavęs rožę, įteikė 
jai: ji gi troško, kad jis pa- 
bučiuotii jos ranką, bet jis. 
to nepadarė ir-Oktavija la: 
baf apgailestavo to, nes pri- 
sip;- jis-a, kad turi širdį my
lėjimui ir-trokšta būti myli
ma.
F 
kitaip 
'■riklių 
įspausta, jog 
d.1 s .y 

Adi-ūu rišosi ir paslaptis' ir 
prašo ‘ Oktavijus, kad' įle
kia1; ėnėtiĮ apie tą paslaptį. 
Ok -•• i vi j a ty rinė ja Pat r iri j ą. 
ai* piyli Teodorą. Patricija 
apsako, kad ji myli jį kito
kia ; neile nei Oktavų ja, ku
ri paskui įtaria ją, mintyda
ma Jos prieglobsty retežėli 
ir mintija, kad Teodoras 
pad >vanojo I hitrici jai. J i
sakosi gavus-jį nuo motinos. 
Oki a viją reikalauja jį paro- 
di Ii Ir mato Nukryžiuotojo 
kryėėĮ. y '

‘ Tuo tarpu Įeina šokėja, 
nėr - N mergele, vardu Me-• /- / *
litu, jos sesers Mirtos vedi
na i.’ pasisako, kad einą 
duonos ieškolų; o elesorie- 
nei nepatiko' šokis, tai išsi
juokė ir pa varė. Abidvi pu
si pažįsta, su Patricija. Ok
tavijų prašo pašokti. ■ Šokis 
pmlaka olktavi.jai iv ji išme
ta piiiigėliiĮ ir išeina, palik
dama Patriciją su viešnio
mis. ' _ ■

'Patikėja - meiliai paima 
M< litą į hrieglobsli ir pabu
čiuoja,' Beje, išeinant Okta- 

■ vijai, Patricija taria: “Te- 
O Me-

■*WM*M*MKMR

“n.

B -. - * • ’
Patricijos arba Nęžiiib- 

mosiąs Kankinės autorius 
!’ buvo Ve r v ReVfFr. Felix\ 

O* S. B., IX Dą ai si žyti įėjęs
■ dramaturgas ’ Anglu rašlią- 

• voje. Žymimoji jo* drama 
'■'turėjo didi pasisekimą ang-

..’ tiškai katbaiičiojv kataliką 
' ' vtsii’omenūjtv Ne tik patys 

. j katalikaiy. bet ir protestmiai 
’ ir kitu tikėjimą išpažinto-.

< / tojai — skaitlingai eme dit- 
' lyvunią. kur tik buvo vaidi- 

J _ narna žymimoji drama Įr 
g’evrčjt r drirtuvunkab’'
bon patiekė tą dramą jo
nas Tarvydas, talentuotas

■ Lietuvių rašyti >jas. . T< > ji 
drama bus statoma pauedė- 
ly iugpiūeio 27 d. ( 7 vąl. 
vakare) Šv. Petro pobažuy- 
tinėje svetainėje. Dramos'

. vaidintojai- bus rinktiniau- 
sias Su. Bostono jaunimas 
ir,, žinoma, afvaidius esėk
mingiausia. Visi, kurie ateis 
pamatyti tos dramos, p’ersta- 

. 'tymą, pamatys, kaip seno
vės krikščionys brangino šv. 
T.ikėjimą,. kaip.ištikimi, jam 

. buvo ir, kaip aukojo savo 
"g'yvastįZ kad neįifšiskiiff nito* 
tojo tikėjimo, kuriame gimę 
bei tapo išauklėti. Toji dra
ma sutvirtina kiekvieną.kri- 

, kščioniigtikėjime ir padrąsi- 
.” jįl gyvenimą prie kilnesniu

/.. 'jfcrbu. Kad gauti naudą, tai 
L' reikia-'savo akimis būtinai 
‘ 4 pamatyti tą ’ dramą' vaidi- 

. uant. ’Tr pas i tikima, kad 
Lietuviai 'skaitlingai ■ atsi
lankys pamatyti tos dramos 

t perstatymą. Čia gi stengsi-
■ mės/bent trumpai, paminėti 

tos dramos įtalpą.

DRAMOS SVNOPSIS.
Pii-ina-sis veiksmas atvaiz-

. duoja eiesorienės sodną, .ku
riame Flavija, Eugenija, Ir- 

ir Afra — visos vergės 
— trumpam laikui bu veda
mos, draugingai šnekučiuo
jasi. Flavija svajoja tapti 

, laisva ir didi ponia, o pas
kui manimi i visas savo drau-. 
ges verges paliimsuoti, at- 
pirkdama jas auksu. Kitos 
jergės, juokauja- iš Fluvijoš,. 
.mčiau ji sakosi, jog yra už- 

‘ gimusi kovoti, tai ir iškovos
■ sau laisvę, Afra perspėja ją, 

ė sakydama,' kad Įtars cieso-
rienei, o Flavija .nepaiso ir 
drąsiai tvirtina, jog* . ji ne 
vergė, jog gąIi tai išrodyti Rūgsti tave Dievas.” <
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Išsikalba ir apie mei-Į' 
i", ! urią Patricija supranta 

, Ji, dėkodama Okta- 
ųž. vjsas. .gevądėjistes, 

'j' g tikras jos var
pa Agnietė, su kuriuo

T>

v

c >

Įciųa Žeuobiją ir pranc- 
ša, jog ateina HvLnk»teBšk^X7 
Čia Zenobija pąsįsa.ko esami - - 
ti krikščione ir . atidengi 
jomdviem paslaptį, pareikš; 
dama, kad Patricijos reteži - * 
lis tai jos motinos KonstaiiP" 
rijus nuosavybė. Oktavija, 
aĮiveiškia Patricijai, kad ’* 
cies.orietie nutarė ją nunuo- 
(linti, Patricija nesibaido 
mirties iyprašo, kad nueitų , 
pas Šv. Tėvą (Mboną ir aji-š 
sakytų jam viską. Oktavi
jų pasižada" viską .išpildyti. . 
Patricija, Įtęikiis jai kry- - 
žrli, meldžia, kad pvasiša- i- 
lintu. < . y • •

(Iktavijai išėjus, įeimf ’
verges, Flavija ir Augusta, ; 
kuri rįžasi atkalbėti .Patrici- .

*Y_ . T.Y-ZJ

įėcija išpažjsta tikrąjį t>iey; 
Tą: ^TiiomckėAū^išlhTMTšif^M 
įpykus, duoda nuodų Patri
cijai. Ji persižegnoja 
pri ima nuodus gerti. Fla-.
vija. sako,, kad tie nuodai 
užtektini nunuodinti. šimtą 
žmonių. Tečiau nuo jų' ne
miršta Ikitriciją, bet. trokš
ta pral ieti ’ krąūją už savo- ■ 
tikėjimą, nes “kankinių 
kraujas yra šventųjų ’ sėk
la.-’ Augusta įsako vergėms, 
suimti ją. Verges puola prie 
Patricijos, o Flavija savo 
durklu perveria ją. Tokiu

• * t »•

tai būdu Patricija mirė už 
savo tekėjimą.

Matant į a,-vaitlm imą • žmo- 
gus.gali daug ko patirti irdš->
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* DRAUG1JU ATYDAI! 1
v,'s0W Ženklelią/Guzikaviv, Ant*! 

*7ą44. mum. v.m spaudų ir kitokių' Draugystėms reikalingų dalykų.| 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą, J 
STRUPAS CO. ,• 90-92 Fcrry St. Newark ,*N. J J
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gaili i Alrąsos ginti savo 
t i ke,j imą, o jeigu rėiketii tai 
likti pasirįžusiam už ji ati
duoti net savo gvvasti Bet* 
gi ūmiausia patirsi ir žinosi 
viską, ateidamas pauedčlį 
pamatyt i žymimos dramos’ 
perstatymą. - ' ‘

Kitu. A. Ta mot i tinas*.
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ROMUVOS PARKE 
/V MONTELLO, MASS.
PROGRAMAS:

Gros Legion Benas
Lcš Brocktono irAVorcesterio Basebolninkai
Šokiai Romuvos Pavilijone 
Fine Works už $700.00
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SKYRIUS II.
. -.v - ■

Pirmas Išėjimas Šaunaus Don Kichoto 
’ iš Karnų,

I

A
ę

t iufaata, Rugpjūčio.9 ■

tai neturime.” Don Kichotas, pamatus tvirtovės, nes jam 
taip, išrodė smuklė, gubernatoriaus vieningumų atsakė 
smuklininkui. . ’ ’

“Ašen, Done Kaštelione, bile kuo pasitenkinsiu, nes 
ginklai, tai iifąno papuošalai, o karionės, tai mano atsil- 

’ Smuklininkas Kaštelionu (tvirtovės savininku) pava; 
dintas, manė, jog tas tą pat reiškia ką Kastilietięs, gi jis 
buvo AhclMtaotics nuo >Sjtnluka,i'<h toks^pat žulikas, kaip 
Kakim ir pilnas suktybių. ' - - _ . ’ .

“Jei taip, tai Jūsų Malonybės lova turi Dilti kietos 
uolos, o Jūsų miegas nuolatinis budėjimas. Dalykams taip 
esant tamsta gali nulipti, o išliktųjų čia rasi užtektinai 
priežasties budėti ištisus metus, ne vien .vieną naktį.” Tą 
tardamas, jis pačiupo kilpą, Don Kichotas lipo nuo. Ro- 
zinaiito ne be sunkumo ir skausmo, lies ištisą dieną jis bu
vo nevalgęs. Įsakė- smuki ininkui gerai aprūpinti jo žir
gą, nes tųi esąs šauniausias. sutvėrimas pasaulėje. Smuk
lininkas, apžiūrėjęs Rozinantą, pamanė, kad jis nei per
pus nėra toks samius, kaip jo ponas kad sakė, Nuvedęs 
arklį į tvartą, sugrįžo žiūrėti kokius paliepiniits čiups jo 
naujas svečias,- kurį merginos, dabar jau apsipratusios, 
nuginklinejo. Jos nuėmė šarvus nųų nugaros ir krūtinės, 
■beMriekaų^ueg^ėjo-atsegti-^ikiddSs^-JNegMėjbLiiiiimį 
taipgi kaukės, kurią jis buvo, pri raišiojęSj žaliais kaspi-; 
naiš taip, kad merginosjokiu.būdu negalėjo atmegsti. Ir 
jis jokiu būdu nesutiko juos nupjauti. Todėl visą vakarą 
turėjo būti šu šalmu ant galvos ir lauke ant veido.' ' Išro
dė,; kaip keisčiausia ir juokingiausia baidykle, kokia tik 
galima įsivaizdinti. '

. Kuomet merginos,, kurias jis laikė per ypatus augštos 
kilmės, pilies panytėmis, ėmė triušeli apie jį, tai’jis ta
rė į jas su neapsakomu mandagumu:/‘Niekuomet ikšiol 
karžygis nebuvo panelių taip pagerbtas,, kaip Don Kicho
tas/ apleidęs savo, gimtiną kampelį. Panytės jam tarnau
ja, karalaites- jo žirgą liuobta. La Mančos Don Kichotas 
mano, kad ateis laikas, kuomet Jūsų Malonybės man lieps, 
o ašen klausysiu, ir kuomet mano, rankos stiprybė priroclys 
jums mano troškimą tarnauti jums.” Merginos, nepratu- 
sios prie tokių rinktinių gražkalbysČių, nieko , neatsakė, 
tik paldajisė- ay' nenorėtų- kornprs valgyti.

‘-Mielu noru ko nors užkąsciau,” atsakė Don Kicho- 
“nes jaučiu, .Padyvalgis man būtų .visai ne pro Ša

tų nuo* krašto iįd krašto laimes ieškodamas ii* kad paga^ 
lios jis apsibuvęs šitoje pilyje, kur jis gyvenąs savo už
darbiu,. priiminejąs visokių ordenų ir rūšių karžygius-kla- 
jūnus vien iŠ meilės ir kad jie galėtų dalytis -su juomi sa
vo laime už jo genis velijimus. Toliau jis pasakę jam, 
kacl savo pilyje neturįs koplyčios, nes senoji sugriauta, o 
nauja nepastatyta. Bet girdi reikale, jis žinąs, kad tą 
ceremoniją esą galinta bile kur atlikti, Todėlpirdi tą nak
tį jis galėsįąš budėti pilė šarvų pilies kieme, o ryto metą, 
jei-Dievaą padės, prideramos eerėmbmJos būsiančios at
liktos ir kad jis taip būsiąs įkaržygintas, kad niekas pa* 
šaulyje neįstengs pagaminti šaunesnio karžygio.. Po to.' 
paklausė ar neturi sū savimi pinigų. Don Kįchotas atsa
ke neturįs, nes skaitydamas niekur neužėjęs, kad karžy- 
giai-klajūnai imtų su'savimi pinigų, tauklininkas už- 
tikrino, jog* jis klysta. Pripažino, kad istorijos apie pi

nigus tyli, nes autoriai rokavp bereikalingu priminti tolaus 
aiškius dalykus kaip pinigus ir čystus marškinius. Todėl 
girdi nereikią dalyti išvados, kad karžygiai-klajūnai ne
turėjo pinigų ir .marškinių, atpėnč girdi jam reikėtų lai
kyti įsigyvenusiu papročiu, kad karžygiai-klajūnai, apie 
kuriuos didelės knygos- prirašytos,, buyo įsirūpinę pini
gais dėl visokio atsitikimo, kad jie teipgi. apširupįndavo. 
marškmiaistahtūe&dęmgyduelių-g'autams-žafedom&vtay^  
clyti. Patarė, todėl, kaipo savo krikšto sūnui, (kuriuo ne
trukus jis jam bus) nuo šiol nekeliauti be pinigų ir be mi
nėtų reikmenų* ir jie pasirodysią naudingais tada, kada 
mažiausia tikėsis to. - - * ' . '

.Don Kichotas prižadėjo rūpestingai laikytis patari
mo. Po to jam buvo įsakyta pradėti budėti prie savo šat- 
vų dideliam^.smuklės kieme. . Don Kichotas, surinkęs vi
sus savo šarvus sukrovė juos ant šulinio. Kaip tik užstojo 
naktis, tai Don Kichotas nusitveręs skydą ir pasiėmęs je- 
tį, išdidžiai žingsniuodamas" šiaii ii* ten pradėjo sargybą, 
eiti. ’ ...

Smuklininkas visiems smuklėje buvusiems pasaltojo 
apie svečio pamišimą ir apie pasiketinimą rytoj jį įkaržy- 
ginti. . Visi buvo nustebinti jo ypatingos rūšies pamišimu 
ii* išėjo ištolo į jį pasižiūrėti. Jie-mate, kad jis Įtartais ra
miai žingsniavo, o kartais pasirėmęs ant savo ječio ilgai 
žiūrėjo į savo šarvus?.Norš buvo naktis, •bet .piliiMtatąip' 
skaisčiai švietė; kad jo -skaistybę pralenkė tik tas kiinas- 
nuo kurio jis gauna savo šviesą. Taip kad kiekvienas mū
sų naujo karžygio judėjimas buvo aiškiai matomas..
• . Tuo -tarpu tanas vežėjų sumanė pagirdyti savo mu
lus. Dėl to reikėjo nuimti nuo. šulinio Don Kichoto šar
vus. Tasai pamatę^ jį ateinant suriko: .

“O tu netikęs -karžygį 1 Kas tu būtum, kurs- artiniesi’ 
jirie šarvų šauniausio pasaulyje karžygio, tėmyk, ką tu 
darai, neliesk jų. Jei ne, tai tu užmokėsi savo gyvasčia 
už savo neatsargumą.” . Vežėjas neatbojo jo persergėji
mo ir paėmęs už diržų, sviedė šarvus šalyn. Don Kichotas 
tą pamatęs, pakėlė akis chųlgausp ir, matyt mikreipes sa
vo mintis prie panelės Dulcinejos, ištarė: * .

. ‘ ‘Padėk, n panele, atkeršyti tą pirmą įžeidimą tavo 
ištikimam karžygiui. Tegu tavo malone ir pagelba bus su 
manimi -šiame pirmame pavojingame susikirtime.”

Ištaręs tokius ir kitus panašius atsišaukimus, jis nu- 
me.tė skydą, pagriebė jėtį abiem rankom ir geru užsimo- 

k . . . jimu drožė vežėjui per galvą taip, kad tas krito žemėn.
■ Tuo tarpu atėjo prie smukles kuilių roniikas, kursai jcį antrą'tokį smūgį būtų gavęs, tai jau nei daktaro ne

būt reikėję. Don Kichotas gi uždėjo numestus Šarvus kur 
jie buvo ir išnaujo ramiai sau ėjo sargybą lyg. nieko nebūt 
^atsitikę. ' . : ...

Netrukus antras vežėjas, nežinodamas^ Jms buvo atsi
tikę, nes pirmasai tebegulė jo primuštas, atėjo taipgi pa
girdyti savo mulų. Kuomdt jis jau priėjo numesti šarvus 
nuo šulinio, • tai Don Kichotas, nei žodžio nesakydamas ir 
nei neatšišaukdamas į savo panelę/vėl metė skydą, užsi
mojo jočiu ir su nemažesniu smarkumu kaip pirmiau, dro
žė ii* šitam galvon.' Trukšmąs sukėlė visus žmones smuk
lėje ir teip-gi smuklininką prikėlė. Tuomet Don Kichotas 
pagriebęs .skydą ir nusitvėręs kardą, prabilo : •

“O gražybės Danele, mano- silpnos, širdies gaivintoja 
ir stiprintoju ! Dabar atėjo tau laikas atkreipti savo skais
čias akis į savo ištiltimą. karžygį, kurį tuč tuojau laukia 
baisus susikirtimas!” . Šitie žodžiai, jautė jis, tokią drąsą 
j ame 'sukėlė, kad jei įį užputlų. lr visi pasaulio vožėjai; 
tai įr tuomet jis ne! žingsnio atgal įiežengtų *

• . Sužeistųjų driiuta ištoM pradėjo baidyti Don Kicho
tą akmenaičiais. O: jas daitatėsi savo skydu Įtiek .galėjo, 
bet nedrįso trauktis nuo Šulinio; nes nėnorojo apleisti savo 
šarvų. Smūldhiinkas eme Šaukti į bombarduotojųs liautis, 
nes jąų jis jiemstiakė,, kad tas-pamišęs ir kaipo ptunišėlis 
jis nebūtų hiltų, jei ir visus išmūštųu Į)oh.Kichotas dar 
didesniu kata važta juos niekšais, - išdavikais^ o .pilies 
popą: vadino baitatatalngu kąri^ygių, kad leidžia taip 
elgtis:sii kąržytatadajūnais, 'šaukė/ kad jetijis būtų į- 
karžygintas, tlii jis pųntatų jam už jį vtagystta •.

Ii et kai, dol jūsų, jūs šlykšti ir nevertęa^ gauja; tai 
visaijūsų nępūtauj -Bita šęh! Ątab.„Užimldinokite 
mane, ldeldiun'it, /iu\s .jųius greitai hta atlygintą už jūsų 
neatsątata ir takšystę.'* Tą jis ištaro taip drąsiai rr' 
balsiai, kail.tapnolita nusigando? Be^to šniuklimukąs 
jiems šimko iihūlis iv-jįe -liovosi. Uta to ps lota paiiutt 
suželštii(«Ata?u pąts pirnųicsčiutišdidiBiiu ir lūmybe 
taąnjta sąvoKudčjiUTą prie šavvųta : . -t

J
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"'V' Atlikęs šituos pristiengimus, jiš ryžosi tuoj Vykinti 
savo sumanymą^ Prie greitesnio veikimo jį akstino min- 
tisy ^kad savo vilkinimu jis leidžia piktui įsigalėti piisaulč- 
j& Tokias dideles ii* taip daug neteisybių pienavo -atitam 
syti, padarytas .skriaudas atpildyti, plėšimus atlygiiiti, iš
naudojimus prašalinti, skolas panaikinti. Todėl, įiiękam 
nieko nesakęs apie savo sumanymą ir niekelio nematomas, 
jis vieną gražų liepos rytą, apsišarvojo nuo galvaviršio. iki 
kojų padų, užsižergė ant Rožinahto, nusitvėrė skydą, 
čiuopė jetįir išsmuko i laukus pro užpakalinius kiemo var- 
tūs. “ Jautėsi patenkintas iincBiugatmTkad^taipMeHgvar 
jis pradeda savo garbingą darbų. Bet vos išjojo jis is sa
vo lauko, kaip baisi mintis trenkė jam galvon, kad vos 
ji neprivertė jo atsižadėti viso savo stunanynid. Afat jis 
atsiminė, jog jis nebuvo įkaržygintas ii* toclel sulig* kar- 
žygystes įstatymais, jis . negali ir nepiivaįo stoti kovon 
prieš jokį karžygį. Ir.nors būtų įkaržygintas, tai vis-gi 
kaipo naujas karžygis, privalėtų nešioti baltus šarvus ir 
be jokio ženklo ant skydo iki ingyš jį savo- jėga. Tokios 
mintys jį sujaudjno. Bet jo pakvaišimas ėmė viršų ant 
visų kitų atžvilgių jor jojo tolyn; pasiryždamas .paprašyti 
pirmo kelionėje pasitaikiusio žmogaus jį įkaržyginti. Jam 
prisiminė iš knygų, kurios shmaiše jąm protą, kad kiti 
panašiai darydavo.' b kai. dėl baltų šarvų, tai pasiketino 
prie pirmos progos savuosius taip nušveisti, kad jie bū
tų baltesni už sniegų. Tuoini save nusiraminęs, jis palei
do pavadžius ir arklys, ten link ėjo,, kur norėjo. ' Mane, 
kacLper tak gali reikštis, karžygystės dvasia, . \ .

Taip tai mūsų užsidegęs karžygis varėsi tolyn, šnekė
damas su savimi.ir kiek įmanydamas mėgdžiojo karžygių' 
būdus, apie lmriuos knygose skaitė. Jojo palengva. Tuo 
tarpu pakilusi saule ėmę taip lau.tyti,_jog rodo^ gaįėjo su
šutinti jo smegenis, jei kiek dar jų buvo; jo gąlvoj. Ištisą 
tą dieną jis keliavo ir nieko tokio nesutiko neigi nieko to-, 
kio neiiuveikė, kas būtų, verta užrašyti. - Tas jaiii įvarė ne- 
rimasčio,’ nes jis nekantriai laukė, ir ieškojo progos išban
dyti savo jėgas. Kaikurie autoriai sako, būk jo pirma’ 
avantiūra buvo tai' Lapisb siaurumos.praėjimais, kiti tvir
tina, ’būk tai''buvus*? karionę su vėjiniais malūnais. Bet 

/šuĮig/tųo, ką aš susekiau ir radau užrašyta La Mančio$ 
Hiętmenose, tai buvo taip, jog jis visą dieną prasibaslė, 
o Vakarui atėjus, jo arklys ir jis pats buvq .pavargę ir 
peralkę. Tokioj padėtyje būdamas jis ėmė žvalgytis aplin
kui ar nepamatys kokią pilį ar skerdžiaus grintelę, kur 
jis galėtų atsilsėti ir nutildyti alkį. ■ Netoli nuo kelio jis 
pamatė ką tai dunksanti- Tai buvo smukle, kuri jam buvo 
žvaigžde vedanti jį prie vartų arba prie pilies jo fsgąnv- 
mo, Jis skubinosi, kaip gedėdamas ir pasiekė ją prieš su
temstant. Pasitaikė taip, jog prie durų stovėjo dvi mote
rys, kurios keliavo į Seviliją. Ir kadangi viskas, ką tik 
mūsų avantiūristas matydavo ir ką sugalvodavo, vaideno
si sulyg to, ką jin buvo skaitęs, tai ir ši smuklę jam išro
dė pilimi,.su keturiais bokštais, su pasidabruota boiie, pa- 
Jcehamuoju tiltu, rėvų aplinkui ir su visokiais kitais įiū- 
diniais, kimiais toldos pilys statoma. .Prijojęs arti sinuk-’ 
lės, jis sulaikė Rozinantą ir žvalgėsi bene .pasirodys kur 
ant sienos koks kuprelis ir triūbos balsit be neapreikš at
vykimą karžygio-klajūno prie pilies. Bet nieko nesulaukė, 
•Tai Rozinantui Veržiantis tvariau, jis pri j o jo prie smukius 
durių, pamatę teivdvi' bečiauškančias merginas, kurios 
jąm išrodė gražiomis panelėmis ar maloniomis .poniomis, 
smagiai leidžiančios išvakares prie pilies vartų. *

Kaip tyčia tuo- pat tarpu rugiuose kiaųlganys sutriū- 
bijo, kad sušaukti kiaules krūvon ir varyti jas namon. Tas 
labai užganėdino Don Kichotą, nes jis įšivaizdino, kad 
tai kuprelis trimitavo jo atvykimą pranėšdams,: ‘ Tculel ne- 
paprastaĮ patenkintas jis ėjo smuklėm Gi merginos be- 
go vidun, išvydę, žmogų taip apsišarvavusį su jėčįu ir sky
du * Don Kidiotas-gi/pamatęs jas iš^jstyje ivįtūomi nu
dengęs dalį savo išdžiūvusioj apdulkėjusio veido, -mątaiu

• įi* rainiu balsu šitajp į jas prakalbo: . / . * ;
• “Nebėgkite, poniutes, įteigi hijokitės pemandagumo, 
;ųęs karžygių, ordenąs, .prie, kurio turiu laimę aš prigulėti, 
j draudžia įžeisti • bite ką, u ypač jtis migštos iiinies, - kaip 
. jiišų išvaizdą rodo, panelės,”' <Mėįginos pažvelgė j jį ir
bandydamos pamatyti jo veidą,_ kinį dengė veik visą ne-

■ vykusi. popįeiĮnę itakė,- ^negalėjo susilaikyti ’ ni'sijuoku-, 
isios;. Tas Įvare jam apmaudo ir buvo jau besikėsinąs jak 
įausti, bet tuo.tarpu pasirodę sinuklmiultaj labai taniu 

'i gąs žmogus ir todėl labai vąmum Titai pamatęs tokią; ap
šarvuotą baidyklę ir suAustuš gtaklais, kaip tai je.čim sky- 

!Mu, šalta,.kurie buvo laliąĮ blogai sųtąįtatij panom prv 
aidėti prie' merkta pnšpbšautn Boti tuoj

■pTta ptmle mintis galveh, kad gali būti’ bėdos šueiųinits- 
taip dpsišąrvojušį žmogių .T^lcl ntadagtai prakalbo -ši- 

ėtftĮp: y < •. -'z ’ . - >v ų. p1'.
\ ■ U jei-Jūsų Malonybė, I hme Kąržvge,. iešfeu nakvynės, 
tai Čia galesr nakvoti. Mišo ką iurinie igaiisiah bet lovos,

tas, 
Iii”

* Pasitaikė taip, jog ta diena- buvo pelnyčiu ir, nieko 
daugiau nebuvo,, kaip tifc-žnvies.

“Man tiks bile kas,” atsakė Don Kichotas, “tik tei
kitės patiekti greičiau, nes kūnas, kuomet jo viduriai tuš
ti, negali atlaikyti daębo ir Šarvų sunkumo.” -l '

. - - - Z - t

Kadangi. lauke kresnoj o tyras ir .vėsus vėjelis, tai 
stalasJ)Uvo pastatytas prie smuklės durų, Šeimininkas 
parūpino prastos, ir dar prasčiau keptos žuvies .ir duonos' 
taip.iU'likušios ir juodos, kaip kad buvo karžygio šarvai. 
Juokingas reginys buvo, kuoųiel jis pradėjo valgyti. / Sa
vo rankomis jis turėjo laikyti kauko ir šaliną ir nebuvo 
kuo paimti valgio. jTodel viena merginų jam padavinėjo 
burnom.' Bet gerti, tai visai nebūtų buvę galima, jei 
sniukliųinkas nebūt padaręs išradimo. Jis paėmė šeivą ir 
įstatė jam į burnų, vieną galą, o kit-ą įkišo į stiklą’vyno. 
Tą viską jis kantriai pernešė ir jokiu būdu nesutiko nu
pjauti šalmo raiščių. ■ ' .

ir ’

A

t

. .v •“ v

sutriūbįįo keturis ar penkis kartus.. Tas visai iutikino. 
Don Kichotą, kad jis dabar randasi garsioj pily j, kur jį 
linksmina su muzika, kad prasta žu vis ynu lydeka, juoda- 
duona pyragas, mergos —; augŠtos-kilmės panos, o smuk
lininkas — pilies viršininkas.. Todėl jis jautėsi patenkin- 
fis, kad jis dar ne karžygis, jausdamas, kad neturi teisės, 
pradėti kokią avantiūrų iki nebus įkaržygintas.

f .

- SKYRIUS III. * ■ '
1

Aįūe Tai į Kaip Don Kichotas. Duvo įkarži/ginla#.

Susirūpinęs tuo reikalu, jis staiga pertraukė savo 
skurdžią vakarienę, pasišaukė smuklininką ir užsidaręs 
su juo t varte, puolę prieš jį ant kelių ir šitaip prabilo;

■/“Nesikelsiu iš šios vietos, garbiiįgusai karžygį," tul, 
kol Jūsų Sveikata nesuteiks man tą malonę, kurios dabar 
aš pasiryžęs paprašytL Ta malonė pakels Tamstos garbe 
iv .judamais visai Manijai. ” ■ ttmuklinmkas, išvydęs, s vo
čių prie* savo kojų ir Išgirdęs tokį, prašymą,-stovėjo sūsj- 
maišęs, nežinodamas.nei ką:daryfĮ m>i ką sakyti. Drašę. 
ųb Mti, .-bet veltui, j.Tasai heststoįpųk prįžųdėj o išpil
tu pimiV savo' išėjimų ir įmoveilvaBu,'nors jį kaiiįmbmim : 
dyttipi'ašymą. - J / ■ • -1- '; i

“Aš meko.-kito mm J ūsų Kycikutas nesiti kėjau, ” -tit
re Don Kichotas,“’ kaip to, kąd ryt o j^sųt taktai man bar-- 
žįstos gnybę., siąiiakt-gi hs^uch^iu’prie save šarvų 
Įimtas pilies knpįyčuųe, įdmit jyt^ įgetą mano Airętiųgaš: 
troškimas išsipildytų irta pintmkjppai galėčiau keliauti 
skersai ir išilgai pašaulm takuti laimės gelbėjime esaty 
čių bėdoj kaip tai yru pųivigą ’&vžygių-khįjūiių. ‘;

i L šeunlniultatikurs,k kaip sttfrvtmąulcščįmt, buvo suma
ningas žmogus irta^ta.pMta'paąbęjojo apie savo šye-’ 
W ąyeįką jtatą; daliai’visai. įsitikino tame. Kmktą nąta 
i į turėti- juokų,', jis ry žosi, t ęst i šposus.k -Todėl pasakė, -kad- 
jblturvaKTešąs pagirtinas, tikslas augštaslr. pritinkąs kam 
žygiams tokieiųs šamuenta kaip jix kąil'isėodo.ir tap kad 
jo .pmkilm. išvaizda lĮmli jhr kad. ii jis jiais- $av<i Įmurta 
dtabsgtaie puakihtiainetadcimbtivęs jr-kėlhvvęsįpo svięy

•m . » ' • • , ’! ' ’ ’ %
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O nelaime i Yrą daug žmonių, 
kurie juoksis iž tavo sielvarto į' 
tačiau, geras draugus patars 
naudoti . ■

pleiskanų mirtiną jį priešą.
Suvilginkito Ruffles savo gal* 
vos odą kasdien per kokių 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite sayo gal
vos odą švaria fe*' sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. t
Kaina G5e. nptiokoso, orbjt prisįąs- 
kito 75c. tiesiai į lubaratorij;U 
tauUfc.DfC.HTER & CO. 

104-7 4 So. 4th Si.
Br k!y«, N. Y.

*~S.
i |

Tik ką išėjo iš spaudos 
spauclhiti ant storos pOpieros 
Mišparai. Labai parankus 
cliorams vartoti. ’ Lietuviški 
paaiškinimai. ' Kairia vieno 
lakšto £ centai. . Imant 100 
parduodama itž 5 dol.,

“DARBININKAS”
366 Bro.aūway, .. _

So. Boston, Mass. ’

• Visos pasaulio tautos jau 
turi- savo kalboje, garsia 
DON KIŠOTO knygą. Denį . 
Kišotas^ buvo savo laiku- 
avanturistas - ricieriuš ir 
daug savo gyvenime nepap
rastu dalvku yra nuveikęs. 
Kas skaitė 1001 naktų, tas 
tikrai skaitys ir Don Kišotą.

Kadangi knyga'bus dido
ka 5x8 formato apie 300 ar 
daugiau puslapių popierps 
viršeliais, 'tai jos išleidimui ' 
sumanyta parinkti prenume
ratorių. Taigi kurie prisi
dės prie tos knygos išleidi- ■ 
mo, tie mokės tiktai $1.25, 
gi išleidus jų, knygos kaina 
bus $1.75. , • • ’ •

Kurie norėtų tų įmygu? 
papiginta kaina įsigyti,' tai 
be atidėliojimo lai prisiuu- ’ 
cių savo prenumeratų- $1.25 
“Darbininkui.” - 1

Knyga bus atspaudinta a- 
piė 1 d. gruodžio 1923 metų. 
ir prenumeratoriams tuo- 
jaus bus išsiimtinėta.

Kadangi .tos knygos bus 
leidžiama tik aprubežiuotas 
.skaitlius, tatai kurio norite 
ją Įsigyti pasiskubinkite.

- “DARBĮNINKAB” 
366 W. Broadvmy, -

... So.jBpston, Mass.

VIENINTŽLIS -

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokių žolinų taaį Sėdų fe tt: ' -= 
Gt'v įaustas- Paltuigm -’l’vė.fiujkoK’ stųiū-

Id. OlkK už i«ikeiį.- uEba G ui! &S.SO 
PuplftlSidij pdUolte iSa. urM >1 $1.75 
nvuiižoikį iw. miauis ttrbtj. a ąmo

Ža.tP'Ą sųtupyfo* .nči'yų, z
nutiMarlū. gatves'mlg&fttV iv . musysi 
ilgimo. : Tai yi‘ft vienos 15. gėriavslę 
iheilleiffij mm vi-ctGUu' imrvu -
šit Hetttviškii mmHlyinu katą' vartoti 
pakelis S3ft, Guž

Knyga “IWarns Namuose’* apjmlt . 
visokias žoles ir sū daugt'.nu niiudla 
gty Tvvepti).-^-* 5l.tkV .
<: Mestis gydanti visoiųnš ąleMuUiftĮ) It 
odos - tshijriiMus. U'V.ntis SikfitV . ' *
. riū-nkuotl t^vymin ra^U, t# .

uinas ; J_...
■ Viskas.-Mv.prisįmifimo kaltaH

Httdm Avi, KocliesUr, H. 1
' • 4 * ' ' • ' ■
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Sabais,
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■Rugpjūčio 26 ii., IMS

KOMEDIJA DVIEJŲ AKTŲ.,
. <

« <

Paraše JONAS TARVYDAS.
• t

*———7 »»»- -i /

VEIKIANTIEJI ĮASMENYS? - 
PETRENAS, jaunas gydytojas 
ET ALKUS, jo draugas/ 
ANELE,’ pažįstama. . .
PELKIENE, Petrelio Šeiminiiikk- 
KRUPAS, krautuvininkas. 
TARVeNjVS, siuvėjas.

■ JANKELIS, žydas. 
KVEDAITSKAS, ligonis.

. KELMEpAUSfc:iExNE, ligone.
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*
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AKTAS I. : '
Scena: Gydytojo kambarys. Pėtrėnas 

stovi giliai užsimąstęs. . - , :
Petrenas. —Kas bus? Ligonių nėra! Pi

nigą-nėra! Vargas! (Išverčia kelniiį kiše
nes) t ■ Tuščios beveik, tik penki litai likę. 
O .už kambarius du menesiu- ne'moi^taNPaę 
matysi, šeimininkė ateis šiandien pinigą. 
Nieko neturiu, tik skolą. . Kaltas krautuv- 
ninkams, siuvėjomis ir visiems vėjams. Reiks 

’ iurausiytis iš šios yietos. (Pabeldžia -į duris) 
A! čionai tikrai ateina penkinė! (Atidaro 
duris, ineina Petkiene) Sveika gyva, poniu
te! Labai malonu; kad atėjote! meldžiu sės
ti. - - ■ ' '

Petkienė.' — Ačiū, pastovėsiu. Atėjau, 
paklausti ar gydytojas neužpioketumei už 
kambarius,' jau bus dū. mėnesiu. ■ .

Petrenas, — Taip? Aš’ ir užmiršau? Bet 
ar negalėtumei palaukti iki rytojaus, matai 
aš visus pinigus vakar nunešiau į banką, 
ir.... • " ' • ’ •

Pelkienė. — Bet man reikia pinigą! •, 
Petrenas. — Taip, aš supranti^*ir• man.

— bet tamsta matai... .
Pelkienė. —'Gerai! Bet jei rytoj neuž

moki, Jiepsiu išsikraiistyti. -------•.. -
Pėtrėnas. — Tikrai, tikrai rytoj užmo

kėsiu. -
Pelkienė. — Gerai, palauksiu. (Išeina). 
Petrenas. — Ot, gyvenimas! Daktaras 

ponas! (Atsisėda prie stalo, varto popierius, 
išima čekių knygutę)- Čekių yra, bet pinigų, 
nėra! (Nori sudraskyti,, tašyk smarkiai pa
beldžia į duris) Gal ligonis? (Atidaro du
ris, ineina Krapas) . .<

Krupas. —Gera dieną, pons gydytojau,. 
Man prireikė pinigą, taigi ir užėjau.. Ąr 
ncatiduotumei skolos. ■

Pėtrėnas. — O, taip, taip. " Labai gerai 
: kad-užėjai. Aš tamstai skolingas aštuonius. 

. litus ar ne?'
.KrupaS. — Taip, aštuonius^
Petrenas. — Gyrai! (sėdasi) Aš buvau už-. 

. miršęs, matai visados užimtas. Bet tamstai 
čekis bus gerai, ar ne ?; Matai, pinigą pasi
taikė su savimi neturėti.

Krapas. — Tai — vistiek išsimainysiu ( 
bankoje. / ,

Pėtrėnas. — Kad tamsta žinotumei, kaip 
aš užsiėmęs. , _ v ■

■Krupas.'— Taip? Turbūt geras gydyto
jas ! Kitaip žmonės nelabai užjaučia jaunus 
gydytojus. * . ■ .

Petrenas (paduodamas)- — Prašome!. 
Krupas, — Ačiū labai.
Petrenas. — Ačiū tamstai už palaukimą! 
Krupas. — Na tai bus ir sudiev, negai- 

šinsiu tamstos! (Išeina), . ■
Petrenas.Sudiev tamstai ! (Uždaro du

ris). Pavyko! Bet kas toliau? Negavęs 
batikoj pinigų gali atėjęs pasmaugti. Ką 
reiks dalyti? (\4ųkšto) Kaip išsigelbėjus? 

' (Pabeldžia į duris. Petrenas stovi) Kd jis. 
sugrįžo? (x\ti<laro duris,-, ineina Tarvenas).

Tarvenas. — Sveikas gyvas daktare! i 
petrenas. —- Sveikas, Sveikas l Kuomi ga- 

. . lėčiau tamstai pagelbėti?'

■«

l

Tarvėn&s, —/Pinigais. Sutikau Krupą, 
sake-gavęs pinigų.. .

Petrenas, — Meldžiu taip garsiai nekal
bėti, aname kambary turiu ligonį, > Sakyki
me tamsta.ateitumei rytoj.

Tarvenas.-—Rytoj? Ar nevistiekt Jau 
beveik bus metai kaip, sermėgą pasiuvau, ir 

, dar nemokėta. ; _ ' . .
Petrenas, — Palauk, kiek tamstai reikia?" 
Tarvenas. Dvidešimts penki.
Petrenas. — Gerai! Bet mš tamstai išra

šysiu čekį. ,
Tarvenas. — Man pinigais būtų geriau, 
Petrenas, —„Aš žinau, bet aš dabar tiek 

smulkių neturiu. Čekį išmainysi. Mane ban- 
Ideriai pažįsta.

Tarvenas. — Ką darysi, bus geras ir če-' 
lds. ’

Petrenas (rašydamas). —- Žinoma... Pra
šom, Gerai, kad atėjai, mat neturiu laiko, 
ir dabar ligonis.laukia.••

Tarvenas. — Geras daktaro gyvenimas. 
Na, tai bus įr sudiev, ačiū už pinigus. (Iš
eina). . ■

Petrenas. —- Sudiev, nėr už ką! (Uždaro 
dūris). Kvailys senis! Geras'daktaro gyve
nimas! žioplys! nežino! Bet kas bus ?Da- 
bar man lengva juos čekiais apmon»yū,~ bet " 
kas toliau bus? (Atsisėda. Pabeldžia į du
ris) Po šimts pypkių! (vėl pabeldžia) Ro
dos jau daugiau niekam neskolingas.- (AtĮ-. 
daro duris. Ineina Jankelis).

Jankelis. — Nū, aš mane, kad pąns dak- 
tars nėr namie! Labe dien daktarė!

Petrenas. — Laba,Ia$a.
Jankelis. — Ui! pons daktare; ar pam ži- 

nė ko aš atėjo? - ' •
Petrenas.. — Atėjai pas daktarą, turbūt 

sergi
Jankelis.— Ui, pons juokis iš manęs. AŠ 

atėjo pinigą gauti. Nu, ar pons užmiršę, 
aš jam pardavė tokį gerą ploščių, ir už to
kią mažą kainą Ar jam veri ji, aš nieko 
neuždirbo. Toki šilta,. gera,' gražų ploščių 
pardaviau už penkioliką litų.

Petrenas. — Taip, taip, aš biivau- ir už- 
miršęs. ’ • '

Jankelis. ■—Nu, kaip pons-gali užmiršti 
tokį gerą ploščių? .

Petrenas. —, Gerai kad atėjai, tuoj gausi 
pinigus. Penkiolika sakei litų?.

Jankelis. — Aš jam gerai žino, kad pons 
turi daug pinigu.\

. Petrenas (sėdasi) — Sėskis !
Jankelis (sėdasi) . — Ui tokį gerą ploščių 

už penkioliką litų. Kitam aš. nebūčiau par
davęs už dvidešimtį*-. Bet nu, aš jam palan
kiau, pinigą, gal pons pridėsi kokį du litu; 

■14>ns toks turtingas. . '
Petrenas. — Giidru^ iš tavęs žydas. Bet 

man tas litas daugiau ar mažiau tai nieko ne
reiškia.

Jankelis. — Nu, aš žinojau, už tad aš ir 
prašo.

Petrenas. — Bet klausyk, Jankei. Ma
tai tu negerame laike atėjai. Dabar aš pi
nigą neturiu,' bet, išrašysiu čekį ir. dar li
tą pridėsiu už paląįkymą. . , -/

Jankelis. — Ui, vai! Ką aš jam darysiu 
su Čekimi. Aš noriu pinigij;

Petrenas. Juk čekis pinigas. Nueini 
į banką ir gauni pinigus.

Jankelisv — Nu, ar pons negalėtumei tuo j 
; nueiti į banką ir man atnešti pinigą-?

Petirėnasr.. Taip, aš galėčiau padary-.. 
i, bet kaip dešimts turiu būti pas ligonį

Petrenas (paduodamas) -— štai! .
Jankelis (paėmęs) — Nu, kad tik pūtų 

gera! Jei ponui vėl kada reikės gerą ploščią, 
ateik pas .mane, aš parduosiu pigiai ir pini- 
gų. palauksiu.. . Aš turįs eiti.'

Petrenas, —t Laimingai!
Jankelis. —ųAš turiu eiti .gauti- pinigų. J 

Ačiū ponui. (Išeina). , ’ . ' •
"Petrena^/— Nėr už ką! Ir Žydą apga

vau. Nckiekvienas žydą apgauna. Bet jis 
sugrįš; kaskada? (Vaikšto) Nesiseka, nesi
seka man gyvenime. Kodėl, — nežinau. Ro
dos aš toks pats gydytojas kaip ir kiti, taip- 
pąt turiu diplomą, dar ir ne vieną. Ne, tai 
žmonės,kalti, ne aš... Iš pradžios dar ro
dos buvo keletas atėję, ir taip maloniai su 
jais apsėjau,. visi pasveiko. Gaila kad pa— 
(Pabeldžia, į duris. Petrenas išsigąsta, pa
ima čekių knygutę) Nėra! Ir čekių nebotu^ 
riu! Ką daryti? .. O gal jie su Čekiais su
grįžo.^ (Pabeldžia) Ką daryti? (Išeina į 
kambarį) Pamatysiu per plyšį! (Ineina Stat
kus). . ' .

Statkus, — Kas, jo nėra? (Ineina Petre
nas), .

Petrenas. — Kad tave, kaip ^u mane iš
gąsdinai! , . .

Stajkus, •— Išgąsdinau? Kaip aš galėjau 
išgąsdinti, ale, ištiktųjų tu išbalęs, kas at- • 
sitiko? Sergi? .

Petrenas, — Nesergu, bet rytoj, ’ ateik 
manęs jau nebus. /

. Stalkuš. — Tu mėgsti juokauti, bet iš
tiesi! kąs, nelaimė koki?.

Petrenas. — Dar blogiau. Prapuolęs !. 
Stalkūs. — Ką ligonį papjovei?
Petrenas. — Brolau, nefurejau ko pjauti. 

Bet rytoj mdne žydas papjaus!
Stalkus.Keistai tu kalbi. Kame gi. 

dalykas ? Gal aš galėčiau pagelbėti? '
Petrenas^ — Tu, žinai mano nelaimes. Pi- 

nigų nėra. Pasakyk, ką daryti?
Stalkus. — Kiek tau reikia?
Petrenas. — Kiek? Bet aš daugiau ne

galiu nuo tavęs imti, ię taip daug .esu sko- ’ 
dingas.' ’ '

Stalkus. — Tas nieko, atiduosi kada tu-“- ■ 
resi, aš galiu, palaukti.' Pažįstu tave ge
rai, žinau kad atiduosi.

Petrenas, — žinai, paskolįnk man pen
kiasdešimts litų ir aš bėgu,

Stalkus. — Begi?
Petrenas. — Jei šiandien neišbėgu, ry’- . 

toj praeidamas, neužmiršk atnešti gėlių bū
siu... (rodo, jog jis bus numiręs). Žinai ką 
padariau ? . Buvau , skolingas ■ krautuvinin
kams, ir kad juos perkūnas, visi, it susitarę, ■ 
šiandie atėjo ir prašo pinigų. Pinigą lietu- . 
Tėjau. Turėjau, čekių knygutę. Paėmiau, 
brūkšt, brūkšt išrašiau, buvo lengva. Bet 
aš jau nujaučiu kas bus. Bankoje negavę pi- ! 
nigij, atėję į ŠmoAis sudraskys. •
• Stalkus. —- Gudrus iš tavęs vyraž 1 (Juo

kiasi)., Gudrus! Aš nebūčiau mokėjęs taip 
padaryti.

Petrenas. —-Nežiiiau kokie čia juokai? 
Bet klausyk? Kodel/man nesiseka gyveni
me?- Jule amatą suprantu, dar geriau už Įd- 
tuk Mokykloje buvau pirmutinis, bet gyve- . 
įiinie paskutinis. ‘

Stalkus. — Žinai, čionai beveik visi žmo
nės yra katalikai ir... - ,

Petrenas. — A ! tu vėl kalbi apie'katali- 
Argi nematai, .kad šiandiena1 mokslo 

---------; - ». °--------  ----- [vyrai tikėjimo nepripažįsta. '
ti, bet' kaip dešimts turiu būti pas ligonį j 
(žiūri į laikrodį).. Nori imk čekį, ne, tai. 
rytoj ‘ateik. •
’ • Jankelis. —- Rytoj! — Aš negaliu lauk
ti rytoj. Nu, duok ir čekį, kad tiktai būtų 
geras. Daktaras toks turtingas, o aš. jam 
pardaviau ploščių už tokią mažą, kainą, ij( 
man dabar čekį duoda. Ui, pone, ar nega
lėtumei ant čekio prirašyti kokius du litu 
daugiau.,

Pėtrėnas; — žiiibma. Palauk, išrašysiu 
ant sep'tymoliltos litų-(Rašo). \

Jankelis. — Tik pądaryk jam gera, kad
_ ■ • ’.......................... •* t •
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LENIN IR KOOPERACIJA
1 ’ -■ u

Pas daugį lietuvių uolu
mas pereina ribas. . Yra lie
tuviu katalikų, kurie nori 
būti už popiežių katalikiš- 
kesniais. O visi lietuvių Į<o- 
munistėliavnori patį Lepiną 
viršyti- Nesenai *cDarbinin- j •- • _ ~ s
keP buvo minėta, kaip 
Brooklyno 4‘Laisve” nieki
no kooperacijas. Rašė, kad 
girdi nori palikti milijonie
rium — tverk kooperacijas. 
Nori likti nepavjųletimi ubą-

gu -^jnrk tjj kooperacijų: Še
rus, .. ,j
t Dabar štai “2?lie ’Coopera- 
tive Leagiie5’ skelbiu Lenino 
numstatyin^ link kooperaci
jų. Daro ištraukų iš jo 
straipsnio titpusio -'Prav- 
doj,” oficialiame bolševikų 
organe. Apie tai rašė prieš 
savo susirgimų. Deniu šitaip 
rašo: 1 , .* ‘ . ’ 

į* Į mūsų kooperacijas žiū- 
rimą su panieka. Tuo tar* 
tdSp darantieji nesupranta 
išimtinos. svarbos kooperaci-

K

V T T X 
i 4- T T♦t.
■T ■T♦?♦ .
♦♦♦■ Knygą yra didelio tomato? sn paveikslais, turi
ffTf4Y T T

jų pirmą iš ątžvilgic 
pą«—»suvalstybinin 
bos imomų--/ajatra 
gio į ūldninkų pė 
nauja surėdymą pa 
siu, lengviausiu j? 
miausiu būdu<

-fž§itas-gi gaįjga 
susvarbiausia. Pi 
kias fantazijas apie 
darbininkų orga 
|kshl įvykUMnlO: 

o yra vienas 'daly 
hiokti, kaip prakti 
kinti sočijalizmų tol 
kad; smulkieji ūlcfių 
lėtų dalyvauti yra 
tas dalykas, * Ir hea ' ■ 
nes, kad mes fa atš 
žąi juo naudojam.es

“Mažai permaŽai 
įne’-kooperaciją'.,: 
mirštame milžinišk . 
raci jos svarbų iš &v 
šuje nurodytų atžvi-

Pagalids Įuėnin r: 
vuosius remti koop 
idant Rusijos maš< 
tįkra daiyvumų eko 
me gyvenime. v

‘ Karo Užrašai į
• Tik ką gavome iŠ Lietuvos nepaprastų kny- *t* 

gų, kurioje užrašyta viskas, kas dėjosi Lietuvo- 
jė karo. metu.. Čia kibkvienas ras, kiek Lietuva . . ' . ♦ * • • ir jos vaikai iškentėjo nuo rusų, vokiečių ir ki- 

♦|i. tip Yra tai nepaprastos vertės veikalas. Kiek
vienas lietuvyš turėtų jų sau atminčiai įsigytu.

w-
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JOS KAINA SU PRISIUNTIMU Į NAMUS 65 PENTAI

Klauskite pas: ;
' “DARBININKAS^ “

366 W.‘Broachvay, ; South Boston, _Mass-
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t

Deimsylvanijos -1
i* . *

ra perleido, senatvė, 
jos loi.liij ir guberna 
pasirašė. Tokius pi 
mus šiemet perleist 
na ir .Nevada.

v
t

’ '< "

v.

Mmnesotos ■ lėį 
perleido .įstatymų, į 
jautį darbininkam/ 
btsilsio dienos s 
Gubernatorius įstąi 
siraše. ' .
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Stoikus. — Aš nesutinku, s 
gamtos' mokslininkai buvo tikintieji.

Petrenas. -—Taip, bet jie gyveno Tam
siuose Amžiuose, šiandiena kas kita. Ir 
kam čia ieškoti Dievo, kad prigimties moks
las viską išaiškina. w ■

Stalkus. >— Tai pats dar vis. netiki į Die
vą '

Pėtrėnas, — Netikiu, nes Ja nėra, Aš- 
daug sykių sakiau, kad Dievą pramane pa- 
■tys kunigai, norėdami išnaudoti žmonių tfau- * 
sumą savo asmeniniams reikalams.

Š'talkus, — Toks pasakymas malt išrodo 
(Tąsa ant 6-to pusi.) *

‘ RENGIAMAS D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJOS
. f

3-čią Rugsejo-Se]
LABOR DAY

’ » ę

Ant Savo Daržo - Oakiand Grove
KAST DĖDHAM, HAS&

I’IIvVlkAS PRASIDĖS 10-TĄ VALANDA RYTE. 
PROGRxHIAŠ PRASIDĖS 2 VAt. IR TRAUKSIS

-_to..,_,_/.- ...... ■
' " i-

Tai bus vienas iš žymiausiu pikniku, nes bus lietuvis- 
kų žaishy ir muzikantai. Jr tai- vienas iš skubiausių, kad 
nariai bus priimami už puse įstojhno. Ne pro šalį bus 
mums pasigirti su draugyste D. Iu K. Keist ųčio, kad ji gra-, 
žiui gyvuoją su 'skaitlingu- pulku narių, netoli 5()0. J i su
sideda iš rimtų darbininkų, nėra ponų inteligentų, o kaip 
tik nėra partinių iiiteligvntų, tai nėra ir partijų.. Viso
kios'pakraipos lietuviams yra viola, tik reikią pildyt drau
giški reikalai- draugystės. Tad prašome visus atsilankyti.

' įžanga veltui. “ rkngėJAI.

• PASARGA. Važiuot reikia nuo Forest Hill iki Grove St., iš ten 
bus nurodyta vieta. Džitniai eina ild daržo. , Trekas'išeis nuo .Lie- 
tuviii Sales, South Boston, Jei bus lietus, piknikas neįvyks.

TKOKO TIKIBTAI galima gauti pas Šias“ ypątas: 
/Jatmokas, 115 Green St., Pastolis, 146 Bowen St., Valec
kas, 307 E. 9-thSt. '• ' ' < .

I

Motinos pensijoj 
perėjo Rliode Islan
do j. Tokius istatyi 
44 valstijos.

GERA ŽINIA ST( 
ROMS MOTE 

Neinu kildinantis
Uis N'<>. :W3 "'yni lai 
gus, drūčiai padary 

* tiktai §3,oą. Adresu 
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> ^įlRUSItS VATRA8\ ~
5».(Tasa nuo 5 pusi.)

Utac. ŽReĮški?, . pirimau nogn žmonesMu- 
» «uflfiktifną apie Dievą, ’jau line jo ku-“ 
nik B0^Ajo, kad. jie pirmiau pasijustų 
nabį NRvą garbinti, ir tik paskui Iaiky: 
B“1*#. . ■

— Aš tikiu tik į lai, ką regiu,
ĮĮ-giiĮįžįa. \

Gerai*, tiuūsta esi gydytojas, 
■I ki<C weria vandens kvorta? 
fllHtok -TV Taip, du svaru ir trylika lo-■ *K **

— Bet aš tikras esu,' kad pats 
ftkuomSt vandens nesverei. Tamstos lut- 
■ molėtojas gal irgi nesvėrė. Vienok, 

■ Šš^tos jnokytujas tikėjo, ir tamsta-tiku ir 
’ grikiu;*ir visi tikime, jog vandens* kvorta 

ji^ria d^-svaru ir trylika lotų. Tikime, nes 
Jįi tąi.Eūdija.

— Prispyrei mano prie sioilos,
< m, yiš^pįtaf esi girdėjęs aide aną ehirur-’ 

Į| kui’^upjaustęs.kaž kiek lavonų ir nei 
fenąnieytušios neradęs,

• ‘ Stalais. — Žinoma, jis, nerado, h- nie- 
a« nerSk/ : jis norėjo dūšią rasti lavone. • 
Į0 hūti^)jalmtęs gyvą kūną..,.

”Ų Petr^aš. — TaT wikai~btiTų~r*ffdęs?—Pa=~-
* r‘ ' ' • ■ ■

Į Stalfcbs. —- Patėmijęs no. Ale būtų galė- 
■P spėtĮj jaūsti, numanyt i. išvysti, jog du- ’ 
fe y ra. ^Chirurgas kurs gerai pažįsta kūno 
b&vj b$»£yvybes, butų greitai pamatęs skir- 
jfeną taįpe numirusio ii* gyvo žmogaus. No* 

- į©roms^įĮutii turėjęs -pripažinti kaž ką tolų 
'Vasišk-% kas, gaivina materiją ir duoda jai 
prvybę?-Jis britų pripažinęs, kad yra diiik- 
lų kuriijjnes nematome. Pats esi gydytojas, 
& geraiZįiTprahti.
į PetrShas. — Tas gal i r taip. Bot daug 
Įar daifių aš nesuprantu, ir iki kol neper- 
irikrinmi — netikėsiu j kunigų mokslą.
I Staim(s< — Netikėk, žinai kas tokius lau- 
na. »*- . ✓ •
j Petrfiias. — Žinau, sakysi pragaraš.’ Bet 
į§ žinaitj kad pragaro nėra, tai vėl t ik ku- 
iigų išgalvojimas žmones gązdinli.
: Staliais. — (levai, bet pamatysi', jog ne- 
iabūsi-^nai lie- ireiikių ūuxuitų,-kaip pripa- 
;insrka$ yra pragaru. (Už durų .pasigirstų-v 
gaisai), T . ■ •
j jketr^ias.—-. Atėjo-! Gelbėk!/ Ką daryti! 
[ Stalkus.? — Eik į aną kambarį. (Pabėk 
Ižia*į duris). .
j Petrenas,-— Jie negavo,pinigų.
į StalĮpišA— Aš-su jais apsidirbsiu.. Eik!. 
(PetrėnSs išeina), Gaila man jo, jis oeras 
pyras. ^Atidaro duris, lavina Krapas, Tar- 

. Itenas jankelis j . **į t1 «Į Jankelis. —- TT» vai gevalt, jis apgavo 
^)edną žodelį: aš šakio kad ta čeki negera... 
į Stalkus. —-'Ką* tai reiškia?* Aš nesupran- 

• kl ko jūs atėjote ?
.į. Tarsenas. — Ponui

■ Kur jisj4 ;
Krapas. —- Kur daktaras?
Stalkusi — Tykiai, vyrai tykiai. Dakta

ras išėjo.
I Jankelis. — U.i, gvalf. prapuolė!
| Stalkus; — H<T gal aš jums galėčiau pa
gelbėti?'. , 
j Jankelis, 
paainyti?
i ktupas. •— Tylėk, tu žydė! negalime nė 
^įsikalbėti. Klausyk, tamsta, daktaras 
inums buvo skolingas, sakė neturįs pinigų 
jprie savęs, išrašė čekiais. Nuėjome i bau-- 
ką, .phdįgų negaliname, r

i Stalfims. — Parodykite čekius.- m _ *
į Jankelis, Jr ąš prašo, kad padarytų

. jgerą. *
i Stalkus.—Vyrai, čekiai geri. Aš jums 
įmainysiu. (Išsiima pinigus). Krapas, tom
istai aštuonu prašau: Tarvėnas, dvidešinds' 
penki Jankeli, septyniolika. 
į Jankelis, —- Koks ponas geras, aš jam 
Snapiau'kad čekis negeras, 
į KTuyptVš. — Tai Čekiai geri?

Stalkifš. — Žinoma, kaip jūs manote, dak
taro l’ctrėno nebus geri, 
šerius nuturėjo pinigų.

Tarvėnas. — Labai ačiū ponui. Einam! 
Stalkus. -™ Gerai, linksma kad atėjote. 

G&'Upas -ir■ TarrėmiK’-išeina h
. ? Jankelis. —* Aš jam, žino kad- daktaras 
turtingas: aš pardavė lokį gerą plošeių. Nu: 
jei ponui ko reikės, ateik pas rita ne, aš pi- 
giai'parditodit.; . . .
J Stalkus. Gerai,. *gerai (Jankelis išei- 

. M). Ką jie .būtų mano gydytojui padarę, 
įtad aš Tmbnčiųii buvęs? Ei! f Ttiųiirit Put rė* 
^asL. ■■ ■ \ "
L Petrėnas (■paduodamas rauką').—- Nėši- 

J kftau kaip tau už tai ntid.čfem»ti! . ' . a
i p ,.Stanius, Buvo .gi'rolūii.'įpykę 1 iv tavo

A Petronis; k . Sakiau, kad. jie inaiųAhutų 
- viaip vilkių ėriuką į Jtiiuilėlius sudraskę! Byo*:- 

flfeUt Įu višadns mano išgelhsti. Kada. ūž tai 
’ J^alėKŪtatsilyginti.. • • . ;

; r Stalkus; 'Pasauly vra/Žinuniu, jei nu gš,
■ ’ pcas kibtisbėdų, ta n pagelhojęs. Juk-lni mū<

. lių priedermę gelbėti.smm 'nriimą;.... Ų; 
j* Petręnas, - -‘Tiesa, t a pntčnnjaiųkąd; ka- 
Atlikai visados yra pasirengę gribčiUavo ar- 

Aitam • .. . ’ A . ’ • *‘‘ . y ,
. -Stalkus, — Per ilgai ųžsikalbf’jmhe, ži- 
"nai ko atėjau? . A •

j U. ■ 
' .1 ■ .I

- I . • . :
■ ! k. - ■ .U -

nereikia suprasti!

%

»

k

•Nu. ai* polis gali, tą roki iš-

Turbūt banko] lca-

v

f

(

Petrenas. — ‘Prastasis manęs spejikak, ” 
Stoikus. — Į mfisų miesteli atvažiavo ge

ra ypata, /
Petrenas. ■—Dar vienas gydytojas?. 

! Stalykus. — Ne, nty jei gydytojas būtu, 
visai nemin?eiaiL *4i* apsigyveno pas mano 
šeimininkę. • , -

Petrenas. Map jos visai ne galvoję.
Stalkus.L- Bet tos nematei! PalhiikJ 
Petrenas. — (lai tavo šeimininkės gimi

naite.’ »’
Stalkus. —'Ne, turbūt tik'pažjstaniii. -Jos 

vardas' Anele B rainute. • 
/ Petrenas* >— Groži? ’.

Stalkus, — Labai,
Petrenas, — GaHr turtinga?
Stalkus. — Taip. Vakar šeimininkė kal

bėjus apie 1 ūkstąiiciiis.' ■
• Petrenas. Tūkstančius I
Stalkus, — Taip, tūkstančius: klausus 

kur būtu geriausia padėti,
- Petrenas, — pąs mane. Bet klausyk oš 

netikiu kad mergina, turėtų tūkstančius, .
Stalkus, —-Negalima žinoti, gal turėjo* 

turtingus tėvus arba gimines.i
Petrėnas. — Bet ,kam-giTnan apie ją kai- - 

bi? . . ■'...’ • *. • -
Stalkus. — 2Lmak. atpsivesk tiL su ja' L 
Petrenas; — Apsivesti? Apsivesti lietu- ’ 

pint iš ko prag,Geidi. ' Turbūt nori matyti 
du numirėliu, . " '

Stalkus, Aš nejuokauju, gal ji ir tu
ri .pinigų, o g'al nors laimę atneš tavo gyve
ni man, . ‘

’’ Petrenas.Nebloga mintis. Puiku !Ap-. 
sive.siu, jos tūkstančiai bus mano.

Stalkus, — Bet ji yra katalike, o pats?
• Petrenas. — Žinai, aš galvojau kaip tas 

penkias miliutas praleisiu pragare, ir aš ma
riau. • nesunku man bus su ja susitaikyti.. •

Stalkus. —"Puiku! Bet atmink, ženatve 
ne vieno darbas.*

Petrenas, — Tiesa, bet aš inokesiu lošti 
savo.rolę; klausyk, ar ne sena?*

Stalkus? — Gal devyniolikos. '.
Petrenas. — Puiku ! Bet aš jos nepažįstų. 

Būk man padėjėju. • ' ’
. 'Stalkus. — Su mielu noru. Bei, ką, tuoj 

manai ir apsivesti ?.
Petrenas. — Ne, ne, bet tūkstančiai rū- . 

pi. ' ' “ " ■ . '
Stalkus. —TTžlat- nesnausk, 

toks pat laimės ieškotojas pasisukti gali.
Petrenas. ■—(tai ji kitą myli? Bei aš tu

riu su ja apsivesti.' Ka sakai?
Senai taip rinkėjo padaryti.

■ A! Bet matai sulaukiau su 
Iūksiančiais. Apsivesim nusiperkamė na-* 

mins, gyvenamo 'kaip ppnai*. Bus puiku! 
Kaip? sakei, jos vardas ?

Stalkus. — Anelė. .
Petrenas. — o; taip, Anelė, Anele, koks 

gražus vardas*.. Klausyk aš ši‘vakarą turiu 
ją pamatyti.
■' Stalkus.'.— (terai, aš sji pa žindirisiu. Ateik ’ 
pas mano.'kaip septynios.

Petrenas. — Tikrai būsim. Ot, laime!
Stalkus. - - Bet aš perilgai užtrukau, žmo

nės raštinėje laukia. Nepamiršk, kaip septy
nios! Na... lik sveikas! Svajok! (Išeitini.

Petrenas. — Anelė, Anelė, kas, žiu ar ji 
toki graži kaip. jos.vardas? Nors kada ir' 
riš būsiu turtingas, Kaip lengva pagauti žu- ’ ■ 
vi, jei kas pasako kur jų .yra. v Turtinga 
ir graži . Vakaras viską pasakys, žinoma, 
ilgai Jaukti negalėsiu., prasėsiu kad sulik
tų .apsivesti grėitai.,' Tiesa* ji 'katalikių bet 
kodėl aš negaliu būti ? Tikrai geras tas ma
no <Įrangas Stalkus, nors jis katalikas, aš 
dar ne, vianok jis man visados buvo tikru 
drangų... Anelė. Kaip tas vardas užžavė
jo mano.1 Nuobodu bus čionai laukti vaka
ro, ligoniu vistiek nebus, o jei bus, .tebū-’ 
ule./. aš einu... Anelė... Aludė su tūkstan
čiais bus mąiiol, (Išeina).

’ TT ž d a n g a .

t •

t

»n«»-

Statkus, ■ 
Petrenas.

1
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AKTAS II.

‘ Scena*. Tas pats gydytojo kambarys. Pet-
■ runas pilsto vaistus. ..

Petrenas. — Apsivedęs! Neganą, kad 
pačią gavau, bet. ir pats tapau kataliku. Ki
taip įiegalėjojiuti?. Nu, ir jaučitvos ^erai. 
Be t dar nedrjsau jos pakla nst i apie t ūksi an- 
čius.‘ Žinau, ji man visus atiduos, nes-kas 
mano tai ne jos, kas jos. tai. mano. Keista, 
kati kiek karių, pirm vestuvių dar buvau 
užsiminęs npie pinigus, tai Ji Jųoj nukreip
davo 'kiillią. Laikas sužinotų' jan dvi dieni . 
kaip apsivedę ir dar nežinau. ' Bėt kaip čia 
jos pakhuųstr?- A! fcinau. SukysĮtų augelė-* 
Ii tu nmiųi, kiiip aš tavo... (I'bUlųv.ų-girdeli.* 
žingsniai)'.- šilai ir ji ateimų Rneiiia tfanlčč- 
.lls.y Ko taip anksti? ;Ų j

. Jankelis. Kam pons klausi tokių ule- . 
Kij\ katėjo' pinigų gauti. ;..*' ..<?

’ Bžtrenas. Tyliai, .tyliai, ji.įųdl išgirs? : 
ji. Kiek Inu ndkia ? fV

- 'Jąnkolis.- — Nu, ar polis nežino? ;.
. PetręniM'. į—.DvideštmK- lit ą ?. nimųpiiii- 

gnsL _ .*• • ' *■ : ; . *.
' . Jankclf^ - Nu* girk pons gMtdjun Čeki 
parašyti ir -pri lėt i koki ■viEtiLdajlgiuu. . ^' 
/ . PetrfinitA — Nei urbi “Čekių, Alni ir'ęlk 
siiu!- *.. •*'’ -’ū '= .. A: ' - ’ ,f l ;

Jankolis. Koks potmš grius, aCkadn " 
paprašo tmhi grtuiiit pinigų. Nu, aš jam Ul 
ritu oti i, labk dion,. (Išeina);. * 

A.;'-

I'

PA R B IJĮįĮK K Ą g
3?etrenas, —i Važiiiok sau! Jis mausti* 

maiše. .Hakysiu, Ąugelėli, pasakyk, kur tūk
stančiai padėti,»A Žinai, ąšneL. (Ineina 
Anelė). . ' t

Anele. -- Ar ligonis buvo?
Petrenas, —- Nevisai, liet vaistij turėjau 

duoti. . • .
Anelė, ♦— Kaip pradėjai eiti į bažnyčią, 

rodos, daugiau, ligonių ateina,, . ■“
■ ■petrėnas. -N- Taip... bet angelėli man 

galvoje, visai ’ negalvoję* bet tik taip sau 
noriu-žinoti, kabioje bankoje turi prhigus 
padėjus, dar man nepasakei.

Anelė. — Aš?
-Petrenas. — A! juokauji, nori anųi’sur- 

pri'zą padaryti, • Alau žinoma pinigų nerei
kią,- bet vis-gi norėčiau žinoti.

Anele. — Aš niekad nesakiau, kad turiu, 
‘pinigų, A ’

"Petrenas. Tiesa, už tat noriu, kad da- 
;bar"ąsasakytumei, (Pabeldžia .į duris).

Anelė, •— Aš pažiūrvsHL (Atidaro dūlis, 
ineina KėlmulauSkfunč'). ' ■

Kelmelauskiene. Tegul Ims pagarbiu- 
tas Jėzus Kristus!

Anele,' — Ant amžių amžinųjų, amen. 
; , Kelnielauskiėne;Laime! matau, g.VfŲ- 
drias-iKWuitv*-(-Anriūrišrimi).

jPėteėnas,--Taip, meldžiu sėstis, malo- 
im bus tamstai patarnauti.
- Kelinelattškiene, Ir vos atėjau* taip šo-* 
ną diegia kad nežinau. .

Petrenas. &mą? Ar buvai pirmiau pas 
gydytoją, ar emvj vaistų?

Kelmalauskienė. Buvau, 
bet vis nieko negelbsti, 
šoną!

Petrenas. — Bet kaip gi sumanei pas ma- . 
ne ateiti, v

Kelmelauskiene. :— Aš visados tikiu gy
dytojams kurie eitia į bažnyčią. O, jau kn- ■ 
rio netiki į‘ Dievą, mažai jiems rūpi ar tti 
žmogus pasveiksi ar ne. ■ . ■

Petrenas. Sakai, skauda kairįjį Šoną? 
AE galvos Įie-skauda?

Kelmalauskienė. — O, ponuli, Įtartais 
kad užeina, nežinau nei ką daryti;;

Pėtrėnas, — Sunku iš sykio įspėti tams
tos ligą, be’t aš duosiu vaistų,..jei,nebus ge-** ■ 
riau, už trijų dienų VČl ateik. (Pilsto vais
tus). ' ‘ '

.-- Kelmelauskienė..--.OJtad jįsjuinigtųJ tas.; 
Skardauškas! ■ Ėjau, ėjau, o jis-tik pinigus ' 
lupa, nežinojau, kad nekatalikas, būčiau vi
jus.

Petrenas. — Prašom! Ipiik du šaukštū- 
!ku į- stiklą apyšilčio vandens, tris kartus‘į 
die ną -. • ‘ - U

Kelmelauskiene. -- Kiek dabą r bus? ,(ln- 
eina Kvodatiskas). ' ' • 1 .

! ~ .Petrenas, — 'Meldžiu tamstos sėstis.* (Ivve- ■ 
Jlauskas atsisėda). Tamstai bus tiktai du li
tu. •

Kelmelauskiene. —- Prašom, anas imdavo 
net po tris. (Išeina)'.Sudiev, ponuli.

Petrenas, — Sveikas gyvas, tamsta. Kaip 
einasi? ,

Kvcdaųskas. — Blogai ponuli, labai Mo-
• 4 . ,

gai.
Petrenas. — Kas yi\i?' Sergi? ‘

’ Kvedauskas. — Sergu, * ponuli, sergu.- 
Petrenas. — Kur skauda
Kvedauskas. —. Ot, čia po krutinę die

gia,. • galvą skaudą, ir taip silpnas jaučiuos* 
• Petrenas, — Meldžiu čia prie stalo sės

tis. . *' . ' ,f ' -
Kvedauskas (atsisėsdamas). — Taip silp

nus, esu ii liežuvis taų> sausaų, kad vos ga
liai ua,judinti. .* •

Petrenas.-- Parodyk liežuvį! (žiūri) A! 
įmušta turi gestvitis,. ne, ne, neurastenia. .

Kvedauskas.— Taip, aš žinau, kad vi
sus turiu, • ‘ -

Petrenas. Ar" Įnirtais galvos' neskam 
da? . ' ■ . ' -

Kvedauskas, — Kartais, taip.
Petrenas. - - Aš taip maniau, tamsta tu

ri pcritbnilis. v ,
KvedMĮskas!—Ir tą, tūriu?
Petrenas. — Bet nėra pavojaus. Ar ge

rt? . •
Kvedauskas. Kur negersiu, geriu, 
Petrenas, — Taf*l<o dar atėjai? Kad ge-. 

ri,- vaistų nėra.
Kvedauskas. — Taigi. ir irt ai ėja ų,' ar po-' 

iiasAncišrašytumoi rueėplo nors ant kvortos. 
Žinai taip negaliu.gauti,, bet su daktaro pa
rašu gausiu. Tas miuie pagydys,.

Petrėnas; -■ žGai, aš tokių roueptii no- 
duodu, bet, kaip dėl tamsio..,

• Kvedauskas, — Taip, ponuli, tuidelnut-- 
no sveikatos, ./ : ..-;.*

PėtĮ!ėnas riiišbL.--' Bus trys .litui,. 
Kvedauskas^ —'Trys, prašau.' 'Ačiū;i..su- 

grįšiu VtiiniĖ (IšęiųaKNtuluųv• - \
Petrėjiaš, >- Jis' uvclkaų .k'^.^ti-viHsbri 

■norėjo „gauti įšsigęrij ir. alėjai. -.A! kati juos-, 
t uok, žmoMes*. sugaiši no, net eko ne Au žino. 
tui pūsikiį11iė.tL Gal .jį ir ištikr.rijiii imturi 
pinigų, Y, ką- tada/dury tij Tiek, skolų lii’M- 
.dftUKUi,.; t Ineuia Anelė),. •

- Anelė,. U, Daug*, ligųnių t ii.i'čj'd.. Lukai.>’ 
serga! - /.' ■' - ' Į *-- , ■ .. ” -

ŠPetrunlU-A-- Labai,' hef kliųtsyŲ širdų--• 
žvf man (bu*- uepąšųk.cj.!kklk turi irinigu.'

Kodui* f>r Imi.kaš ųakP* kad aš
i

v

ėjau, ėjau,
Taip gelia kairįjį

Att61e-.'*TT
turiu jliw pinigų?.'.. ■ --/.■’ 

(Busr daugiau).
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FONTANINE
PLUNKSNA

a... NAVtmSGA VtRUB
|l| ©iRBrnvfijE, ovipia, 
įg NAMUOSE Iii KELYJE. 

g|| Daug parankiau Ir sma- 
apn ginu rašyti stt f oktanine 
įSžfl plunksna. Daug mažinu

p
į nę piunlcsną. pirk dabar, 

Kabios; ,?W, $^5O. ?3„ 
?3.50, $4,, ,$4.3o; $5.00,

t 95.50, ?G.OO ir aukščiau.
tį Darbiuinkas,” -

360 Bi’oadw«yt
Boston 2T, Mnss, r-

gfr-4' TšlaMij vartojant fontani- 
t1£* VrttYi’irlrcrirr

SĮ&?

a-W

IBM,0 O O O O O G
m
S f7) o

1 ' ■ . . •

“Darbinntkas” savo rtunejams ir prieteHuins, ktfrio 
užsirašys M)aĖ)inml«Ų MsŲrns niulams prtsritsdauii $1.50 

Įs kahuL galės pasirinkti sau dovaną vertes l eidi, iš*sekuip 
ui p knygą; •k

1 , Jf
r.

e

1)

MALDAKNYGES
Mažas Aukso Altorius, aUdfc-------

mo apdaru ..........;.. 41,00 
Mažas Aukso. Altorius, skit-

,W apdaru . Į. 41.50.
■ Aniolas Sargas, skaros ap

daru ...........,....... 4150
Aniolas Sargas, audinio ap-

clcilu ..' f. . ... ...... »,,*65
Norėdami jas gauti kreipkitės pas 

"DARBININKAS”*“
366 Broadway, So. Boston, Mass
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f t/? .v IVO77? .[TKiruTf- mur- 
M XKS į AUIMIK.I’ 
ffi ;J52U r.ldiirift.! (iir<fžitr.o.'i į čia 

nu lit.
Leisk niTi'ii nišiinei Kaune pa- 

įg-gelbeii Jūsų ^tniluėins išgauti pas- 
■® i'.oriu's ir t>* itiiiriui.il juos

prii'eįijųi j kelioiię.
§5 Nereikia laul^i dėl riet •:?; 1u- 
@ riuiionia Cunard linijos. Irdvaknr- 

tęs, C’unanl laivas išplaukiu iš

£ gt

© ©
I

© ©

T ©
 ,................... $ 

*4 Eutupos-kas kėlimą dieno. Uuihird* 
S lalv.ituibtės yra r ” ~............... ~
X .V(>UtT.\XIA, 
iž-j MAt IfcJvVANtA\_ “.‘jf1' įg
S kelloitė (iirp Lietuvos ir Ainertk'Ts;*«ę> 

I>el smulkesniu intorimicijŲ, b!
musų 
ruišij

geros kelionei ant 
., BEtiENGAlUA. ir 

giyieiaiHia jnsų . • i •* a—© i____g I>el . .„.........
© įualoiv'kiH' h.,..: 
© vietiniu agentu
SJiPjo.-
|(’UXABT) LINE.
® 1211 Stale St., 
Č§liepteli, Ma.s'v 
© 
© 
$ 
T$ 
v .

nnd'inekiie susižinai i sn 
t arba musu

©

©
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. NORTH• .
■ mJsyd ■

. * SaVAITINJAI IŠVI. Vr.IUMAl Į

LIETUVI
NAUJU, SMA(UU LAIVU 

Tarp New Yorko fr Erernen 
i dužiausiu vokiečiu 

LAIVIŲ 
“COLUMBIjS7’ 
Taipgi pirmos Liesos kambarių 
laivai. Gražiai patašyti, 3 Liesos 
VarankuinaL Parankus uždaryti 
■po .2 ir -liovus, ■ ‘
• Lnivatkorčiij klausk Lilė agen
to arba
Wg-AVasluuglon st., Ilošton, Mliss., 
. North Gcrman. Lloyd

I

JO1NT SE-U.VlCnA'ŪTK

TlUNiri-ArsiAS KBT.lAtf' 
ItĮEMVOK 

Ai^pltmlou’ ktriivii'ną .smailę U 
. rtor--S.it .Ntrill ttlver lies 4»I’ 
/ ati'uv. Nu\v' *Y>rl«« nurųj l<U‘- 

lliųs Uh'A>š hrtvnK . '■ 
k :'lti* sui.y iv," uUtj.i.VNvū»M 

•'AruLii-u livi.i iN*' . 
“ĮMnrsint.ANiU ■ '•!

Veživ.L U Ir a Idv-os- b Ūmu 
įitnltus.. - tuli'.al ;šle luivni-; 
"Mmmt ■ ffl'iit”. ('m--/ 

,»<.• t“,’(t,rhiįi*innĮa'v tr yVi'-iiiiIut- 
lh(". ILvlos UI/ Luthumlnkmhs, 
i laimi mos ir jiomš ųi i ių mtvL 

-iiųK -.Merus valirts' iv ųvifvnny 
kliimts, Miuimih vmim lnuv-e
.Vnitecl Ąmerieaų ldrics 

'-■Ji i "Imt .
gilu IlmiuYėiAsL, liusiūn, Mnss 

arba ptiN. {miltuittja. uyeimis.

ALGTMAKTAE, ĮtorišEn apysaka, 2 įmygi (:ip-
|;1 .oo

DANGAUS KARALIENE. Li'geii<W rudo
.Svč; 1 Autą., A pdaryi a        ‘ 1.(H)
TWS KELEiVIATi KHLŠuinMs< Žyilas ir _ 
Tui'kas, apysaka, .‘apdalyta ... ............T..... ;75

dir žu s n p-
_ ______ • \25rašvnlaš 

pTėTR inTV A M I>ntrimitoA*. Jt u {. Ivl v ** a.) .1 ęLOC.1. tvCl. i. LV

CIT■ DAKLAUSYKTT, AbaMrt.toą knygele_ 1 ' s

i * JJ)

15

Y

.50 .C>)
■7) . LAIGŠT FTES EILES; (lvi(\.j<>su dnhjse.„

S)* 

n;

10)'

11)

12)

13),

III PILOTO DUKTĖ
15) - SCENOS ĮVAIRUMAI. Rinkinys koniudijelin 

iri)

17)

18)

19)/ LAISVĖN BEŽENGIANT. Atsiinmimai 
buvusio visuotino Liet seimo, Nuw Yo-rko.............

ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI. G ražus
11 i * m ui .....

TEISIU VADOVAS IR PATARĖJAS. Svar
biu žilinu rinkitįvs........................................ -..........!__ .504. tr . .

KURIU BUS VIRŠUS ? Graži knv-elu.

PAŽINKIME SOCIJALIEALV Svarbios ži- 
nios apie raudonuosius... .... ....... ...... ...... ..................
ARTTMETIKOB TEORTTA .............. -.1....

A\mTMKTIKO-S IŠDAVINIAI. Dalis I._ 

ARITMETIKOS UŽDAVINIAT. Dalis IT...

I )OG M ATTKA. Tikybos i eikalat........... ..... ........ Į

NAUJAS BUDAS IŠMOKTI RAŠYTI............ . ; ,30

VARGO MOKYKLAI. Skabymą- knysle.... L00

APOLOGET'IKA. Graži katalikams skaity
mui’ knygele............ .... ’....... ............. ....... ... ..............;....
I-llTCHARlsTršKOS STACIJOJ .

EV ANGELIJOS visu metu nedeldieniams ir 
1111 n .........................................

- • . ♦
GEGUŽES MĖNUO............ .......... ........................... :.

KLAJUN?\S, graži pasaka........ .... ............ .............

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAU Nepaį.trasia
[*- yi "v n

KLAIPĖDOS ALBUMAS. Rinkinys ‘KlnL
pi'ilos i’c^į'i 1 n n........... ................ .......................... ........  .* ((Į

KAIMAS.ĮSTATYMAS, šventasis BaMas...... 1.50 
DAINOS šl-T (iAUimilŠ."' Rinkinys g-raMn.- ■. 
d ai u n *ta*(.Ma - aa-M.i- -a - ,*•**»*» - r į ■ ,4«k.w • .a,. <**
I’ULKIM AXT KŪLI V. maMidibyyės; jų kai- .* 
iios uno______ ___ . —,__ _____ ... ......,..$150 iki iįC'.aO .
TURTO KORM.V GraSi knys-vlr- tipiv iltu-.bi- . . ' 
įlinku reikalus     ,:.T.  .».?..*—; ■ .*1A

ŽEAIES GIESME, 1 dalis .........   .............r *
ŽEMES GIESME, II dalis.... ............,...a.... :......... ‘

UBAGŲ AKADEMIJA, juokingus veikalas...... 

UBAGU GUDRUMAS, 3 aktą k< mituli ja— 

KOMEDIIeLES. Parašė 'Gurklnile-Gudionė 

KOVA PO GTEDRAICTATS,. Drama....!...........

A Drama

f

i . • . *■

DANGAUS AUGŠTUMAS ir žemės senumas

KELIONE APLINK PASAULĮ. Graži pasaka

LIETUVOS ISTORIJA., Paraše Pranas.......
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41) DRAMOS/ Trys nepaprastai gražūs iikyfmuo Ų 
turinio veikalu
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(Tąsa)——

Važiuojame pakalnėn. O- 
>' ras karštas, sutra, iš rytų pu- 

/ ' ■ ’ 
-sės Idįsta juodi debesys, lau- 

j kiama lietaus. Privažiuoja- 

( . me B o rovos kaina. Kalnas 
f- v

- Įlėkta i kairę nuo musu. A- 
. * pie kalną apSirietes, kaip

> . gyvatė/' siauras ežeras. Ša- 
le ežero stovi Čukoncii so
džius, jis taipogi.“ liekta po 

. kaire.. Kelias eina sale eže
ro, paskiau pasibaigus eže
rui, vingiuojas! apie kalnus. 
Ežei'o pašaliuose plaukioja 
dideli būriai laukinių ančių.

1

i

? . Už ežero išlengvo keliasi at-.
kabios/ apaugusios • retomis 
pušetemis, paskiau praside
da- sta igus- kalnas su baisaus 

\ dydžio-, akmenimis. Atkalnes 
visos tamsiai pilkos,* kuo- 

; v aukščiau tuo jos darosi mė- 
> ! lomesnes ir mažai permato- 
I \ mios. Kalno viršūnės visai 

’ ’ negalima- atskirti nuo dan-
gaus skliauto tuo labinus, 

. kad pradėjo lynoti su perkū-
• . iii ja. . Tamsus ryikas ųdežn-

ge visą kaklo plotmę. Per

kūnija' griauna, storas bal- 
. ... sas bildėdamas skleidžiasi į

k visas pues. Kelia visai pa-. 
J blogėjo, ' Arkliai, vos-, žings- 
£ niais Velkasi. Didžiausios

. I juodžemio kepsiiės limpa ant 
tekinių, šabas suka arklius 
tai į vieną pusę kelio, tai į 

. kitą, mat, per žolę kiek leng
viau važiuoti. Taip vargin- 

. gat važiavome , kokį dvide
šimt kilometrų. Ihi važiuo
jame didelį kazokų sodžių 

. arba stanicii — Ščučje, čia 
pat baigiasi ir kalnas. Ščučje

• • ■ atrodo kaip didokas. Lietn-
f vos miestelis. ■ Neto! kalno 

stovi, didele stačiatikiu cerk- 
ve, kai]) paprastai, su žaliu 
stogu. Į vakarus nuo eerk- 

-- vės. tęsiasi pora kilometrų 
ilgio keletą . gatvių,.- abiem 
pusėm įvairaus didžio ir 

* grožio N užstatyta, mediniais 
^namais. Čia., matyt, ūįunin-

■ kai gerai pasiturį. Trobos 
; daugimioje švelnioj aukštos- bet ir tėvynes Lietuvos gyvo- 

/■ .. su šviesiais langais, Kur-ne-
. kur.žaliuoja prie namų mer
gaičių darželiai;, ^gaą rūpės? 

... tingai- apžiūrėti.* Medelių 
beveik nesimato, visa stani- 
ca atrodo kai]) belaisvių sto- 

. . yyldtk Ūkio mašiiių ir įvao- 
rių .padargų. kiemuose kim^ 

. te-prikunšta. Ūkis, matyt, 
' vedamas kultūringai.- Žino- 

> lies švelnūs, . ko paprašius, 
noriai patarnauja,, nors ne. 

/ ; visai ut virus- ir draugingi.

4

>diką. Bet kaip pasisakiau 
.esąs katalikų kunigas, pra
dėjo atviriau .kalbėti ir ne 
vieną raguotą pragaro gjr- 
vi ntojį siuntė Leninui ir 
Trockini į pagelbą. Ištik- ® 

rųjų, sovietų .valdžia kuo- 1! 
daugiausiai kazokus įžeidė.* g

Prie caro kazokai gautla- g 
vo iš valdžios dideles subsi- Į 
dijas pinigais, jiems.-buvo-Įg , j
IdjFiamalšdinUplotUDŠjdLm^ 

gvriaMažemū, Mpgamaį j gu SldUTU , &VmfaĮ 1'
skambėjo po visa Rusija ka-11 .; 'T“* ' J “ • JL •

t t T n Didumas him/2& jki 6 plačiais galais.zokų luomas “kazacje soslo- Ig . £„,,1, ■ , r..,,-į", r .. -  ——
viję.” ' . ... i

Sovietų valdžia gi atbulai. 1 
visais būdais stengėsi kazo- g
S »i^S|VT|UUB TVIRTŲ goodye ar 
kurti, kad- sutinus konto- | AugMs Jūodij, Ru- ■ ,95 Qu9 5
revoliucijos gah'ijį taip sa- B: * žibanciti, SĮaeiais, Vidu. Visokio
kydavo komisarai. Tad ga-'ĮgUtiniais ir Smailais galais diduma

■Į^»-
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Geri 
mokyklai 

einan

tiems

f
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> aMMMI .M - m jhl TVV AI K AM !)r ap!,nu
■ Is Rutland, Vermont

DAUG VAIKAM! 2 Kelinis Mokyk. Siūlų IW i^.so -*r o-28

X .
: K

TAMSIAI RUDU < «95•DAUG IVV/UDidumas I
VAIKAMS ČEVERYKŲ u.Nr.2 f

RUDŲ 1’5 RAIN ‘
If A P T I T Vi«ūkioIk V V 1 Ų didumo

VAIKŲ
GORDUROY

,Dalis iš 
Rutland 
dalis iš 

New Yorko, 
-Merges

Truputis vienom kel. siutu 4.75
i ’ i ii ' . i : - - 1 ■■ 'V 'i .................... - i ■

J

Visokio 
didumo

’X

n
Tiyeed 

su guzikais. 
Kaikurie turi . Didumas ‘ i 
skalbiamas je- nuo g jįį 7 >. J
kūles,maigyti / .

7 *■*»*!<* 

„I • r*-■ “ I ,*
* Vi nu v..

VAIKAMS 
PANČIAKŲ 

Tvirtos plačios 

Didumas 
nuo 8 iki

7
Įima suprasti, kad sovietų 
valdžia-kazokams tai peilis 
Į)o kaklu, jie šaltai negaĮejo I 
išsitaiti ■ apie sovietų \al- 
tižių, .Pyles iš . jų burnų,' 
kaip iš gausio šaltinio, pra
keikimai, grūmojimai, ne
apykanta. /• - ■ ■ •< 

IšskaitliGvo jie ’man die

nas ir valandas, kada sovie
tų .valdžia žlugsianti, bet ar 
išsipildys jų pranašavimai,, 
sunku permatyti. Kiekvie
name jų žodyje jaučiama bu
vo nusivilimas sovietu, val
džia.

V a i varus-
(Bus daugiau) ■‘"I

MERGAITĖMS
Naujų, Rudeninių 

GINGHAM . 
‘ DRESIŲ

1-00
•SU f .

Kitos po„1.95j 2.25, 2.95
2-ras aug’štas o

STERV, 
Rudeninių.

VELTŲ SKRYBĖLIŲ

Apvadžiotą su 
BOŽANTO VUODEGA

Į.95
2ras augštas

MOTERIMS IR MERGINOMS NAUJŲ 

. RUDENINIŲ

KOTŲ
Kotai visokio ilgumo net iki .45 ii? .47 •

GRAŽIAIS APVADAIS
'Pusė su PAMUŠALU IŠVERTAMU 

Pusė NEIŠVERTAMU 
Visą PAMUŠALAS GERAS 

Dalis su KAILIO ŽALNIERIAIS

.75
2-ras 

Augštas ' ■

/

>

:

I
♦

i,

t1

VAIKŲ
I- «l£ SVETERIAI

____  Kitos, išdirbystes ispar- *« *mow**,

KELINIŲ..
nuo 7 iki 17 . 95C

davimas. Maišyti dalis 
suterštu; visokio Efln 

didumo v«u

Daug n nnDalinai Z.Uu
Vilnoniai» ’ ■

Sutrintos

VAIKŲ SKYRIUS •
2ras augštas

MOTERIMS EASYBASEMFNT
baug moterims mėgstą Jersey vesčių. 
rankovių, visokio didumo

Stalas iš plonų drapanų drapanų, da
linai suteptų. Naktiniai marškiniai, 
chemlsai, apsiautalat ir kel
nės. .. ..... ..... Jviekvienijįjr

Vaikams mokyklai pančiakų 
juodos bovelnos, plačios. Pora

9 9 9 9 • ■

65°
15°

<3 •
i

. Atdaras kaklas, be
■: ■ a.- • 4' • 9 • • • V- • * • •"'* • < 4 «. 4 « •>

* *|
Stalus, moterims plonii" inaržkbiūi, 1 
chemisij, Apsiaiitalii, kelnių. EflU j 
Taipgi crepė keliiiijLlilekvlena po UU* j 

* J >1
Moterims porps Silkinių ir valakuo. j 
šilko pančiakų. Dirbtuvė at- JJĮIC 1 
matos. Visokių spalvų Ir didumo U V ]

ir

Daug moterims rankinių krepšelių, Patentuotos skuros ir pa- QE c 
sirinkimui, spalvuotų-su veidrodėliu viduje ......------ . «u
Daug Moterims Plonų Perkelinių ir Gingham Stubos žiurkštų P R 
Gražiai Apvadžiotų ..,,............—.__________  Q v.

VYRAM SVIRslil EASYBASEMENT
V Y R A M S KHAKI KELINIŲ. Visokio didumo iki 1 flft I 
42tJ.U .... •••.• .... .... .... ... .. . . .... ■ • ■ . .... • • .... I
Vyrų Oyeralls, Beach Jackets, Guminių Žirkštų, DarboSuitų ir j 
Kėlinių. Balto Audimo Drapanų ir Laboratorijai Kotų. -j
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u Sandara ’' -sako, kad Lfe-' 

tuvos ministerių“ pirminiu-t,A. ‘ 
kąs biitij neišmanėlis, jeigu 
kitų atstovų Amerikon pils. : ; 
siųstų ne -sandarietį. Atat -” 
saudarieciai yra “neutrals,??

4 .......................................... ...... ............................

■ “Naujienos’? su “Telegra
mų” susibičiuliavo, iš to vi
so tokių meilę įgavo, kad vė
liau iš 'meilės vienas kitai ki
bo į sprandą ir "vos, vos no
sies viens kitam nenukando. 
Kas bus toliau, tai pasaky-

PASTABĖLES. 
^4-U.

! Sandariečiai kazokų šoka, 
kad Lietuvos atstovas žada 
išvažiuoti. Kas gi tada būr 
tų, jeigu*atstovas imtu dar 
ir ant toliaus Amerikoje pa- 
siliktųl Būtų “sūdna die-

k L 8,K, FEOERACUOŠ 
XIII-T*S KONGRESAS.
šiuonii^ -turiu paskelbti 

Gerb* Visuomenei, kad A. 
L. K. K. Federacijos KUI- 
sai Kongresas įvyks Chica- 
go, 111., 28, 29 iy 30 dd. rug
pjūčio. .

Kadangi, šių svarbių įvy
kių inetų, Federacija yra 
užėmusi labai svarbių pozi-1 orgauibacijų kuopos po 1 
ei,ja ne tik mūsų ‘ išeivijos, Į atstovų.

A. L. Ii- K. Tederucijos 
. . XIII-boj(} Kongreso 

■ dienot curį&

Pi r m ji S' e s i j a. ' 

Kongreso atidarymas,. 
Mandatų priėmimas. 
Prezidiumo rinkimas. 
Komisijų linkimas. .

"A n t r o j d s o s f j a 
po pietų) '

. Pasveikinimų skūitynias» 
ir Šiaip d^huuto,jai malopč-j-- p|»op>]įį)lo slŲutnnas.. 
kito įdomiai piūskaityti Įė-Į (!v.nįt0 valdybos Taportaį. t 

{nešimai .. ofgauizncyps 
pietinio. ir; tvarkynmklausi- 
mais. J ■ < ■ ■

~T r:e č Į o j i. Še s i j a „

(mitrų dieną iš ryto) '/ 

' Referatas Liet. Kolegijos

riir l atstovą, ’ nemažiau 5,- 
000 nariu 2 atstovus^* nema
žiau 1O,OQ0narių 3 atstovus.

2/Pąrapijos tris atstovus-.
3. Federacijos .‘apskritys 2 

■atstovus. '
. -1. Federacijos skyrius 1 

atstovų.
3. Tautos Fondo skyriįs 1 

atstovų. .

6. Draugijos ir ceūtT'allų

nime, tai visieiiis aišku kad 
reikia kreipti 1 kuoilidžiau- 

sio domėsiu į jos darbuotę. 
: Federącijos Kongresas - — 
tai mūsų tautos pajėgų, mo- 
bilizacija,’ Išdavimas Apy
skaitos iš pereitų." metų jus 
darbuotes ir nustatyniųs pie
no būsimam ’ veikimui.' To
ki am. s va rbiam momout ui 
Todūlei. Federacijos skyriai 
reikia tinkamai prisirengti.

K e t v i r t o j i Sesija
(antrą dieną po pietų) ’

Referatas “Mūsų tautos 
kultūriniai uždaviniai” (Df. 
K. Pakštas). * • J

"Referatas “A, L. R. K.
Federacija ir socialiai tautos 
uždaviniai” (kun. F. Kemė
šis). . • - . v

■« <

Referatas “Lietuvių pa
rapijinės mokyklos Ameri
koje1’ (Šv. .Kazimiero Sese
rys). ' *

(Vakare kak laikraščiųT
sąjungos susirinkimas).
P e ilk t o j i S e s i^j.a

•(trečią dieną išgyto)' ;-
Referatas “Katalikų spau

dos reikalais” (kun. K. Ui/ 
banaviičus)« ' < •

Katalikiškų Laik. Sąjun
gos rezoliucijos. .•

Aliskusijos apie laikraščių 
tūrinio gerinimą ir jų dicW 
iii išplatinimą, /

.Š ėstoj i -S e s i j a
(trecią dieną po pietą);.

;' Įvairus inemmai, .1 ; '
.Čeiitro' Valdybos biūdže* 

tas, - . . -■
: Valdybos rinkiniai. / . , 

a <lent.vo’vieta,. ū '.
Kitų metų Kongresui yle-

i' ’.

; Kongreso uždarymas^
I fsu tita pagotai ... įdyto(.;«ata^ 

A/nų K» clarbų. ,
; ■» .ū .• ■ . ■ *■-* ■- ■~ ■ /.
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Vileišis tai buvo ‘‘valsty

binis” žmogus. Mat su be
dieviais pute į vienų dūdų.

* ............." ' ' . ■ K

t kiek ašarų išiiejo, kiek 
vargo padėjo Vileišis ir kaip 
nepripažino, taip nepripaži
no Amerika Lietuvą. Kaip 
tik atst. Čarneckis Ameriko
je pasirodė, tuojaūs Ameri
ka pradėjo kalbėti apie Lie
tuvą. Koks didelis skirtu
mas 2 ■ y

\
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' “ Sandaros” radzibatoriui 
net barzda pajaunėjo. • Iš to 
didelio susijudinimo net pu
sę laikraščio prirašė^mintija* 
mas atstovo Čarneckio .nuo
pelnus.

.. .....................  D 

—■-—-Bus-

2-rą Rugsėjo-Sep.
Maironio Darže, Worcester, Mass; „

Rengia—— ..

A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS
I*Iass. ir Naine valstijų Apskritys

; PRASIDĖS 10-rLU VALANDĄ RTTIi:.

• . šiuomi kvieČimnc Alsą apylinkės visuomenę: senus ir*“^', 
jaunus, Valio! visi į išvažiavima. Minėtas isvažiavinjU^ • 
bus žymesnis u^kitus dėlto, kad vieta labai graži, prie 
fdelio ežero, kuris suteikia ir ligoniams, sveikatą, o, sveL </r 
liienis didelį smugumącMhiztani išvažiavime bus ddug sve- . ’M‘
icią, Jaunimui bus proga susipazuiti su kitą miestą jau*j 
iiuomene. Šiame išvažiavime' dalyvaus: 8 chorai .ištaviuk r 
tais maloniais balseliais ir sužadins visijjausmus. Wame 
Važiavime prie tam bus ir gabią kalbėtoją, kaip tai: iš Mver*^ 
eari jos, iš Clnęūgos ir iš apylinkes Kalbėtoją, Bus visoKij \ 
žaislą kurią niekad dar niekur imbuvunintyta. Daugelis' „ 
yra gerą ir gražią daiktą dovanoms ; visai už inaŽą^kaii^*^ 
bus proga gauti lioyaną^ >rie tam bus .visokią' mmįun^y* ? * 
ną. ITž atsižį^nejiiną žaisluose suteiksime ir-gi dovan^A w

; KELRODis : V&Muokite Bbstano gatotaiu ild privafiuodil 

W h i t i 011 y ; paiukiUpc kak®!, kur W Md» 
•vSliava, ’

i ' .? 1 .

I i

nes dauguma .kazokų prie- minu laiduotus .. įstatymus 
šingl sovietų valdžiai, xgal ąš: sulig kurių rinkimus į.būsi-, 

mąjį Federacijos. Kongresą 
uiakiiiesiteLsutvarkyti • / 
.; Visos' organiząęijbs

* J - - I. i

užsimokėjusios Kongrese nu
statyt aš duokles-, siunč ia- sa
vo, atstovus į iMįngresą 'se
kančiubūdu: .
;; - L Čentiulos o rgaidzacijos 
'turinčios nemažiau 1,000 na-

~ ' v.
v i' - : *

' *
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■ 'patsdaine buvTiu kaltas, at-
- rodydamas gTeičiau į komi

sarų, negu į vokiečių pątėrį; .... .. v ,
Skusti mano ūsai ii£Karzda,/klaušmičios { Federacijų ir 

,<■ - bai'p ;paprastai komunistai.
, skuta^ baltas, brezento būr-
' nosaš/ rausva kepurė,., galė

jo mano išvaizdą kazokams
; priminti TekvizĮdjų komisą1-

.tą, kazokų baisiankį skriau
■s
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klausimu/ (Tėvai •; ■ Mūrijo-' 
nai). .

Būsimų jų metų Federaeį
-jos darbuote; Vajai.
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SanHarieČiat nepriklauso 
jokiai partijai, Jie. Įtik se* 
ktusocijalistuš; gi pastalę* 
■ji ‘ koinuniątųs/. komunistai 
gi.Žiūri? kįd jų jų uodega 
nepamestų' juos, stengiasi 
jiems clūoti daugiau drąsos

v
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