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KgŪMtad turi ■pprMtil k«d jų . 
aukos fe įlel katalV) ‘

į to įiadįį sustiprinimo bus m*. 
11 bfeįeBniB ' rįevui^ir pigiai Bafaiy*; 
I fcfaį/ feaonSms naudhfg®BniB/ 
■Į pirkliui bažnyčią fedų fe •

J blŽnytiąaB.'ąjpeįgtM :̂ Pl-': i
i- < ’ 'koį & nesupras visi katalikai, jw 

negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 

’ įįtuutybei jr pajėgoms. Žmonių į 
‘ : vadai, pirmiausia gi kunigai, .ttt- 
; ti skaityti tai savo didžiausiu už- .

daviniu.,
' ,1 > t Vyskupas Kiliau*
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UTARNINKAS,

. f

LIETUVIŲ BALSAS
LYGOJ. j

Geneva. — Tautu Lygos 
susirinkime kalbėjpLietuvos 
atstovas Sidzikauskas. Kal
bėjo apie Lygos-darbuotę ir 
nurodė, kad Lygos nevaisin
gumas apsireiškia dėl nesise- 
ldmo rišti tarptautinius gin
čus. Lygos žygiūs sunkina,

f

ziu- 
je veikiančioji ambasadorių 
Taryba*. Nurodė, kaip Lyga 
neišgalėjo teisingai išrišti 
ginčą tarp Lenkijos ir Lietu
vos dėl Vilniaus. »

Atstovas, išreiškė 'mintį, 
kad gal Lenkija, atsižadės 
savo agresiviškos politikos ir 
gal sutiks taikiu būdu išriš
ti Vilniaus klausimą.

ANGLIŲ BIZNIN.
. j ' ,—_.

Lincaln, Meb. — Nebras- 
lcos gubernatorius Charles 
W. Bryan stojo anglių biz
niu. Tą darė farmėrių pra
šomas. Gubernatorius tiki
si palaikyti žemas anglių 
kainas.

, PAKĖLĖ ALGAS. »
A

1

* Brocliton^NL^.. — Vietos 
šiauČiams kompanijos paža
dėjo pakelti algas antT10%. 
Darbininkai nereikalavo ai-► _ 
gų pakėlimo. Iš to algų pakė
limo pasinaudos 21,000 dar
bininku.

Anykščiai, < Anykščių giri: 
ninkijoje Pamarių miške ne- 
lolišemeni&ėliųkaimoprie 
.Pelmio vienkiemio liepos 
mėli. 15 d. ųuvo didelis gais
ras. Gaisrbs. prasidėjo die
ną. Žmonių dauguma buvo 
išėję į bažnyčią, nes buvo 
šventadienis^ girininkas ir
gi buvo išvajžiavęs. Išdegę 
keliolika hektarų valstybinio 
jauno apie 25 metų pušinio 
ir eglinio įpiško. Taip pat 
išdegėir Poelmio vienkiemio 
pats gražusis miškelis. Net 
luvo pavojūs ir trobesiams. 
Padegimo Raitininkai iki

NAUJA VALDŽIA.
I

• KARO STOVIS. Vaiku paroda.
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* Madrid. — Pereitos savai-
' * 4 ' ' * K

tęs pabaigoj kilusis maistas 
nebuvo aiškus, ar jis buvo 
raudonas ar baltas-. Kadan
gi jis kilo Barcelonoj, kur

■ nuo seno“ raudonieji nerima
vo ir kur jie buvo stiprūs, 
tai išrodė lyg- būt buvęs’ šis

, maištas raudonas. Pasirodė 
kitaip. Gen. Rivera bene bus 
Ispanijos Mussolini. •

Ispanijos ministerių kabi
netas rezignavo. ir karalius 
pavedė valdymą sukilėlių va
dui Riverai. Karalius iŠlei- 

t

do dekretą, paleidižantį .par
lamentą. 1
, Cten. Rivera įvedė Ispani
joj militarinę valdžią.. Jis 
panaikino visas ministerijas 
palikdamas tik užsienio rei
kalų ir karo ministerijas.. 
Vietoj buvusiojo ministerių 
kabineto įsteigiamas direkto- 
riatas, kurio prezidentu yra. 
gen.’Rivera.

s

Oklakmna Gitg. — Okla- 
homoš valstijos gubernato
rius paskelbė karo stovį. Vi
sos tvarkos užlaikymą - pa
ėmė į avo rankas militarė 
valdžia. Ant viešųjų vietų 
ir prie viešųjų namų pasta
tyta kulkosvaidžiai! Visokie 
susirinkimai uždrausti. Tas 
viskas padaryta dėl siautimo 
kukluksų. ■

_Ė. Brįdgewąter, Mass. v— 
Rugsėjo 20 d. čia atsidarys 
vaikų paroda. •

APVOGĖ. v

Norivell, Mass, — Į Ho-

I

NUSIŠOVĖ.

Orangėt Mass. — Moteris 
Kitty Baker, 63 m, amžiaus 
papilde patžudystę nusišau* 
dama. \

GAISRAS.

whrd Moun namus įsibriovė 
du vagys, apmušė savininką, 
79 m. amžiaus, pririšo prie 
lovos, ir pavogę $110,. pabe- 
g0- ■

: NUBAUDĖ.

•New- Straitvilte, O. — Iš 
padegimo kilos gąisras su-’ 
naikino čielą bloką bizmavoš 
miesto dalies.

ŽENKLAS ŽIEMOS.
K

. Vashington. — Orb spė
jimo biuras rokuoja, kad da
bartinis oro atšalimas yra 
aiškiu ženklu žiemos besiąr- 
tiuimo.

ŽIEMOS' SEZON AS.

Klaipėda. Klaipėdos mies
to teatras greitu laiku* keti
napradėtisavožiemossezo
ną. Rugpiūčio 16 d. atvyko 
Iš Karaliaučiaus 14 artistų, 
kurie ketina šį žiemos sezo- 
myvaidinti -Klaipėdos teatre. 
Stipri valiuta sutraukė čion 
geresnes, artistines pajėgas. 
Pats teatras dabartiniu me
tu irgi tiMputį remontuoja
mas. Pristatoma dar dvi■ t
sienos ir tuo būdu teatro už
imamas plotas padidės dar' 
keliais kambariais, kuriuos 
manoma išnaudoti kostiumų 
sudėjimui ir administracijos 
reikalams. /■

Į . „ , _________
l ' 1 w

LIETUVOS GYVENIMU
DOMISI. ' 

L—_ '
Klaipėdą. Paskutiniu me

tu Klaipėdos laikraščiai pra
dėjo labiau domėtis Didžio- 
sios Lietuvos gyvenimu. Vo; 

timme” per “Eltos” Klaipė
doje korespondentų užsipre
numeravo “Eltos” kasdie
nius biuletiniūs. Tie biulete
niai gaunami lietuvių kalba, 
čia jie korespondento verčia
mi vokiečių kąlbon ir sium 
čiami ^Volkss'/bnme” redak
cijai.

ŠVENTOJO TĖVO AčUKA

RipnaK— Šventasis Tė- 
vas. paskyrė Ja ponijai—su- 
šelpti $20,000. *

NELAIMĖ ORE.
, •_ _

Landau. — Pasigadinus 
pašto orlaiviui krito žemėn 
ir žuvo penki žmonės.

UŽSIMUŠĖ MALIOR1US.

” LaurrencCy Mass/ — Jere- 
iniachi O’Brien, 50 m., ma- 
liorius,, užsimušė krisdamas 
nuo kopėčios.

London, — Japoniją ilti- 
keHiaūju-nelaHnė;—4Bti|m4 
si pajurėje baisi audra varė 
didžias bangas ant kranto ir 
didėlius plotus žemes užliejo. 
Trys-upės bėgančios į jūres 
buvo sulaikytos ir jos išsilie
jo iš krantų. Daug sodžių 
apsėmė. Be to buvo didia' lie- 
tus. Ta nelaimė paMęte^u- 
kėntėjusias nuo žemės dre** 
bėjimo vietas. Žuvo apie 
5,000 žmonių. ' : >

’ /

TRŪKSTA DRARUįtę:
f

Tol ia. — Nukentėjuslėms 
nuo žemes drebėjimo labai 
tittsta^drabiižių" Dąugelig 
žūsta nuo atšalusio oro. Y- 
pač vaikai kenčia. < jy,

šiol nesusėkil
■

VAKARAS.

Vilnius. |&igpjūeio 12 d. 
prie šv. Mikalojaus bažny
čios salėj įvyko vaidinimų 
vakaras. Suvgidinta kun. J. 
Tiimo “Žemės ir moteries” 
ir X Čiurlionienės “Dogu- 
zis, be to uai“ pasakyta mo
nologai “Kiti laikai’* ir 
“Žiovulys.” Vakarą suren
gė ir vaidinimuose dalyvavo 
beveik išimtinai Šių metų 
vasaros liaudies mokytojų 
vursų klausytojai ir klausy
tojos. vieno kito savo moky
tojų padedami.

Kursantai (tės) dailiai pa
dainavo keletą dainelių. Va
karas baigėsi šokiais ir žais
lais: Publikos buvo pilna sa
lė, dauguma Inteligentija.

•VUŽNIAUS VARGAI.
■ ■■■-. . ■'.>r~ * , '

Tabako fabriko darbinin
kai vėl reikalauja pakelti al
gas. Reikalavimą jie moty? 
vuoja neapsakomai kylančia 
brangenybe. ,
: -M Miesto magistratas lei? 
do "miestų viešbučių savinin-

. ▼ CyJUL*w>U
».T| b

NUPLIKINO VALKA.

Kali River, Mass. — Dvie- 
jiį metų vaikas įkrito į vev 
dantį su žlugtu puodą. Vai
kas mirė prieš'daktarui su
spėjus ateiti.

ŽUVO MOTERIS.
" ' ■ • “a

Milford.—>■Moteris AMce
Bodner, 45'm. aidziaus, galą 
gavo, kuomet autųmobiliuj 
ji važiavo. Automobilius, 
kuri drąivino jos sūnus tren * 
ke į stulpą ir moteris vietoj 
žuvo.• Sūnus sunkiai- sužeis-' 
tas.' .

DAUGIAUSIA UEMUŠE* • 
r,r . ’ 1 • t r .

Hartfordj Ct. — Šioje val
stijoje per rugpj. mėnesį au
tomobiliai užmušė 33. Žmo
nes. Tiek žmonių per rugpj . 
mėnesį nei vienais . metais 
nebuvo žuvę nuo aųtomobi* 
lių. . ‘ - /•

* ■ • .”--- ------ ,-- t ' >
SUVAŽINĖJO TAIKA.-

____ fe
EtU Rivet, Mass. VaS-

• ' * * * * a»

kas 16 m. nuo vieno“ Trokš
a *•

šoko ant kelio kito ir buvp 
siivažiiiėtcis. •

ŽUVO PENKIS ■
■■ \ ‘ ; t

Landau. — Orlaivis krite 
iš padangių ir su juo žuvę 
penki žmonės. Tarp jų.buvt 
viena moteris amerikiete i> 
Bostono. 1

•-<3*

Birželio mėn. 25 d. Kauno 
Miešto. Tarybą patvirtino to
kią 1923 m. Miesto Vaidybos 
pajamų sąmatą*

A) Pajamų šaltiniai: 1) 
Mokesnis nuo nejudinamojo 
turto 230,000 lt.; 2) Mokes
nis nuo . prekybos ir pramo
nės įstaigų 1,369,600 lt.; 3) 
Nuo arklių, karietų, auto
mobilių, dviračių ir šunų 84,- 
500 lt.; 4) Įvairios rinklia
vos 309,000 lt.; 5) Iš miesto 

kailis Įmfelti kainas už vieš- “ te.isi1-1 *27’076 lt.; 
bučio numerį net 3 kartus. Ulll’sto įmonių 263,100 lt.; 
Už skalbinius bus imama at- 
skirai 14,000 lenkų markių?

— Apygardos teismospren- 
diniu uždaryta gudų laikraš
tis L‘Nas Sciag”. r /y 

' — Rugpiūčiąlž d. Vilniuj- 
vėl išmėtyta ir išklijuota 
daug komunistinių atsiškų- 
kimų, '• .l! ,

. , __ ,Y— ..■*•**

• TNVĄLIDA'IS BUUBNA- 
■o <-MASI. : -J •■‘‘i

1 * Klaip MK. .Aukštojoią^tin 
Vos f Vybiailsybeš Įgaliotinio, 
kaiįb ka^u invalidų pir- 
mininkoį' rĄpęsiuųy tmaloniąi 
ponui- generolui, Nagevičiui 
sutikus,16. A 

atidai 
pasiijsiį.Palatigoaaa- 

o -šSbntli iiatpriimikutai patdąyr

i

Lynn, Mass.,— Ernest B. 
Morgan tapo nubaustas ant 
$125 už tai kad girtas važia
vo automobiliumi. .

DAUG TURISTŲ
, ATSILANKĖ.

Ileidelberg, Vokietiją.1 — 
Daug visokių turistų aplan
kė pereitą vasarą šį miestą 
dėlto, kad senovės istoriškos 
pilys buvo atidarytos paro
dymui. Jose biivo įtaisytos 
turistams apsistojimo vietos.

• SUDEGĖ KETUĮij.

*

A
** *

K

3-f’’* *-

Nent? Vark. — Ant Sheriff
s - 

gatves ištiko gaisras, kur 
sudegę keturi žmonės. Būva 
ir kitiems pavojaus, bet pri
buvę gaisrininkai išgelbėjo.

ĮVAŽIAVO J JURE.

PnavideneC;, Mass, — Du 
vyru ir dvi moterį# važįav.t 
pajūryje automobiliu, Nm 
pylimo sienos ju" automobi
lius netikėtai smuko žemyr 
ir nukirto kates būdu, Ay.

t * ■

ant tekinių. Kadangi tada 
buvo mažas vanduo tai toj 
vietoj nebuvo gilu ir visi pa-: 
sažieriai išliko gyvi. .

SUAREŠTAVO -ĮmtK^IŲ.
Teisingumo De; 

partmento^ parėdymu, tapo 
suareštuotas B. 1. Balingei 
Už tak'-..bftfe--jfe'apįįavęą Boj 
Ilakotos iartnerius ant $V 
000.000. ‘ * ■ ! "V-

PERDŪRĖ MOTERĮ.

■ ProMensCj R. L•—i Mote
ris Mary Samia, 53 m. am
žiaus ėjo per pievą, kur -ga? 
nėši karvė. Kaž ko karvė bu
vo pikta ir dųrS moterei pil- 
van. Žaizdą padarė 10 colių 
gilumo. Moterie nugabępta 
ligoninėm .i <

7:) Išlaidų grąžinimas ir pa
šalpos miestui 95,653 lt. 50 
v; 5 8) Įvairios įplaukos 113,- 
025 lt. ir 12 cent. ; G^Butų 
anedėlis 90,000 lt.—Viso pa- 
jaihų bendrai 2,781,754 lt. 62 
centų. . /

B) Nustatvta išlaidų 1923 
metams. 1) PriyaldihoB iš
laidos 5,000 lt ; .2) Miesto 
milicijos laikymas' 93,297 lt 
12 ou.; 3), Miesto savivaldy
bes ir jos /įstaigų* laikymas 
4t2,ą$M> It.} 4) Miesto gnisri- 
nitiKiį'kuopos laikyjnaš 24T.* 
900yrįt; j) miesto tvarky
mas 351,000lt; 6) Miesto į- 
monįų išlaikymaš 349,410 lt. i 
7). kvietimo ;retabhųs 45JV: 
660 Itų 8) Beturčių ir be- 
daigių’globa 444,W lt. ; 9), 
BvęlkutoH Zibalaik 400,594 
lt, ; 10) (Kauno <cIaim<*),

• * • ■

LITAI! LITAI!
•--- - —i

Kiekvienas lietuyys ar lietuvaitė tankiai atsimena sa
vuosius Lietuvoje ir tankiai juos sušelpia pasiųsdami 
jiems dovanų—litais. • / y

“Darbininko” raštinėje pasiuntimas litais yra daug 
parankesnis ir greitesnes negu kur kitur/ Taipgi litų kur? 
sas yrą pigesnis. Tąigi ąi‘ neverta kreiptis5 pas tfDarbiiįiti- 
ką” persiuntime Lietuvon savo giminėis dbvanųV 1 ■

- ‘Darbininkas” perlaidų' pardavime jau15 mėMsiai 
kaip tarnauja navo brdliams ir iki šiol viskas einą kudge^ 
riaušid.’ Yra^ikitasi/ kUd ir ateityje Idekvięhašdąrb^in- 
kas kreipsis.' paš šąvtibšiu ir gdtfs teiingmus| visame pą- 
laidavimą. ‘ '? ' ( '."V-1j!;‘ >

'Klausdami; infbi'mdUjų arpinigį hiitių> visuomet
Tešuoiltė: .’/»•_- “i; -< . ''/‘‘A -i;OEtį-ur-
i ly r- vui

366 A^est Broathvay, ‘ :/'M-t’cr r
k tr:

~ ■ ■■ ” ■ : ■.! ■■ ’ ;

>

NELAIMĖ

Montvilai Miisi. Vieįąs 
veildiausių šios kolonijom įtė* 
tuvių yęikejų* Jonas Jeskely- 
vičius sutiko nelaimę. Rtig- 
ijčjo 10 d. darbe dešiniosios 
rankos du pirštai tapo aun* 
kusi sužeisti. Turės gydytis 
apie- iri mėnesius, , 
paramą turės iš juiijos/ ap- 
4raudos ir keletos p&Mpimų 
lietūyiškų draugijų.

.Jopas Jeskeleyičiui yra 
uoliausias1 ^Darbininko* >la* 
tiitfojMk 4 >

H

PADIĖPD TVRINETI

KAINAS. J ■
>■ . .- .

IVasliingtan. -^ Preziden-
. ‘ tas; Čooiidge paliepė sekti ir 

tvrinėti’ anglių kainas.' <

^■įSU^AŽINOJŠLĄIDAS : 

. Rymttf. —- Italijoj faŠiStų 
7 vairia panąiKinb*193 valdiš' 

' ‘ ■ kits ohsus/kąd sutampius iš- 
dui pinigų. f ’ *

* r’

k

I »

< it

in
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11)^ Nej adomojo turtu laiky
mas 135,653 it 50, m,; 12) 
Skolų grąžinimas 3<k(W0 it 1 
13) Įvairios išlaidos 38j5(K) 
lt, į 14) Nvpvnnatoinvs isliit 
tlos ~Visi>iS<a«bl
bendru 2(98tjEii lt 62 ėra. 
tai. U ' ' . f
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Jtaiįjcfetarė įvesti, nebosi

civilizacijos sąvoką tarp sa
vųjų tautiečiu. Tad visai 
aišku, kad, ’ tdutiilio Šoviniz
mo atžvilgiu, siiuriehis aiig- 
ližatoriams laisvi ir išlavin- " v
ji ateiviai visai nėpageidan- 
jami. Jiems reikalinga me- 
'dega “angliškam pudingui**. 4.Jueg* <mgnsĮuun pudingui

S.K BIH T.N' K A IV lišvh'ti, o ne aifkštai lnimūnis- 
' r • , fe ei civilizacijai kurti.

f^h | Kapitalistą sukeltas karas 
•nry Tu«®dkyr ThurMiay kąikuriose Europos šalyse 

M J^Bsrif ppdraske šakas’ ir pačiam
BtrŪAWwiXMoSoftA>dk jdievui-kapitalui. Burbtum-

AH* M* sustiprėjo iSsiiiuo-
** a£ judėjimas ir radika-

kurios p. GompeT- 
a įsi?, authorb^d jiuij Į sui algos nepakeltą. Drąsūs

įtaigi ■ 
Ęjf ......• 
vį įtid mnbnrbA

i,- ,r,įry,Ma^;.

I

~ j
\

■>

. <
anglizuodami kitas tautas 
jie tiki gerai darą Me Hk saft, 
bet ir pačiam ištardė j lino Ob
jektui. Šis tikėjimas gana 
naivus, vaikiškas, bet prak
tiškas, todėl pliokščiai ’ gal
vai jo visai užtehkh. Todėl 
anglo-amerikonai, visą savo 
protinį hagažą sukoncen- 
tirto ją į tai, 'kaip sustipri
nus išfautčjhno materialis
tine mašina... Už tai ir nebe- 
verta mums emigruoti į tą 
šalį, km* mūsą brangiausiai 
žmoniškumo žymei tauty
bei statoma perdaug ap
gaulingos pinklės. Uejkia 
lietuviams rūpinties, kad ją 
gimtoji žemė butą tankiau
apgyventa ir labai kultūKn-. 
ga. Jeigu bus aftėity tikro 
reikalo lietuvių dalelei emi
gruoti, tai reiktą^ jttos pa-:

kon,' o ^al Metu Amerikon 
ar kiton kurion šalin, kanię 
tautine iiidividualvbė labiau <► T '-N«

gerbiama ir lengviau, tarps
ta. 'Mnyalu juk, kad svetur 
apsigyvenęs lietuvis amžinai 
tokiu pasiliktą. Gi Šiaurės 
Amerikoje- lietuvių skait
liui lemta susimažinti, gal 
net visai išnykti, jei . nesL 
griebsim 'ypatingų prieino-

> v ■ '
nni.

Įdarbinlnkų vadai Amerikos 
$4.501 kapitalistams labai pavojin- 

Į gi, nes jie gal pakreipti A- 
Įmerikos politiką į radikalių 
reformų vėžes? Tad ir čia

iRŽYfclftS nil° takh1 narsaus gaivalo 
. apsisaugoti per immigract-

dmeril^ ptfiivn. i°s 
-----  ' ' I Amerikos darbininkai ir-' 

f IMdžiajam kainu bes.bai-Lvį priešingi 'gausiai immi- 
giant «visi greit, pastebėjo, graejjaį bet fali ne dėl palte 
kaj Europos didžiuma .Pa" įiuių ar tautinių priežasčių, 

.į didžiausią matėliau L ekonominių sąprdtavi- 
^skurdą. . Daug pkiropo.'. gy*|m^ jįfat jeigu perdaug atei- 

yentojųnebegalės teų.piagy-jatvažiuotų, tai daj> 
yettti ir ieškos kelių į retai K0 kainos: nupultų ir gal toų- 

■ & tolimus^ kraštus, g,eps darbininkų liktų visai
| pirm<eiWe i Ameriką. Tie be tebo. Tad irdajbirnm 
■g. įėjimai išsipildė; Tad A j|įaį remįa inimigraeijos su- 

Sitekos valdžia sugalvojo, h varžymą. 
ilJeiSė aštrius įstatymus im-l ^- ’ T . r. v. , 

tta'p ėr lietuvio ^kinius žiūrint i migraciją varžančius. Ko l - . «v-
dėl ji nusprendė suvaržyti. Šis suvaržymas gana mar- 
inimigraęiją? gas išrodo.' Lietuvoje darbo
J. Tam Buvo daugelis prie- sąlygos dabar. • žymiai, pfas- 

? žasčių, ’ tautinių, politinių h tesiies negu Amerikoje., Dar- 
' ekohomlnių. šiaurės Aite lbiumko akimis į klausimą

- dabar jau daugyr$ žvelgiant, išrūdytų kad iin-
milionų) ne anglis- migracijos stivaržymhs dmi- 

fcaf ‘Slbančių amerikiečių geliui lietuvnj atima baltes- 
. Jie įęą stipresnio kraujo ii [nęs duonos kąsnelį. Vienok, 
greičiau dauginasi už anglo- jei to suvaižymo nebūti}, tai 
aiheriiiečius. Aie pastarie- gąl ir Ameriko j “baltos dub- 
ji, b^tomi didumoje ir ture- Inos” nebeužtektų, Grynais 
damOavo rankose valdžios tautiniais akiniais žiūrint, 
ir finąnsų vadeles, Sisais irnnūgracijos suvaržymas vi- 
gražiais Ar negražiais bū- pat geras dalykas. Juk ne^ 

'• date stengiasi, nė' angliškai Į sanį jokių varžymų, iš.Lie- 
k^lbančius amerikiečius su- Į tuvos išvažiuotų kasmet apie 
anglizuoti, ištautinti, ar- 15 ar 20 tūkstančių žmonių,• 

wt>a, kaip jie taria: suanięri- Į vadinasi visas-Lietuvos prie- 
konizuoti. Materhilizmo ga- auglius. Nauji lietuvių tūks- 
cįyneje jiems šis darbas labai Įtančiai, atvykę Amerikon,^ 
jsekasi, nors jie (onglo-atūe-[Čja labai sustiprintų tautinio 
idhonai) vis dar n^ateakm- ĮkilĮmo bangas. Vienok ne- 

i ti Šato darbo vaisiais. „ Jie įilgam — tik vienai gentkar- 
f » Ūorūtų7 kad visi Amerikos tek Naujų ateivių, vaikai 

[ gyventojai kuogreičiausia [pradėtų ištantėti. Galop fid 
užmirštų savąsias, kalbas ir. dingtų 'anglo-saksų jurose 
kalbėtų vien negražia anglų į drauge su esamais čia puse 
kalba. Ligšiol ateivi ja su miliono lietuvių. Nelaimė 

Jsįdedavo stiprių, rankų, [tame, kad angliškoji'Ameri- 
te silpnų galvų. Tokia afeijka lietuvių kolonizaci jai vi- 
Mfh ’ lengvai pasiduodavo Įsai netinka. Anglo-saksai—- 
ihgliško cldoforine įtakai] ne lafinai ar lietuviak Jie 

r ‘fjp-greit netekdavo savo tėvfjĮpripažįsta žmonėms asme- 
gfažiąusi|i palikimų. Bet di-Į ninę laisvę, bėt nepakenčia 
'dyėis karas sukėlė Europos Įtautinės ir bet soeialės indi- 

F įmonėse pilnesnį laisvės šu j vtdualybes^ Ahglo-ameriko- 
k pratimą ir brangihimą/Tarp|nąs, kaip 4 metų vaikas, iŠ 

’ pokarinių ^migrantų.'gub|nUsistebėjimokartais net lįe- 
į tougiaūatsifastilafsvai pro- Jžuvį ant kiūtinės, išverčia, 

ttoj&nčių1 žipmnųy negu ae- įkai išgirsta žmones ne ang- 
. būdavo; TavyMliškai katant,/kitaįp apsį-

j£ali /ate atvykti čįąįrėdant ht kitokiu, ne* angįiš- 
ktetote, Čekas ąt litev^plb sjmniu g^veiftaht. Didm 

K figatęs savo Šalyse daug pfr [mą ahgio-amerikonų y^a vte;
‘ tetetekįdutnnąi -. teoneliai,6 klįua

pakurų ir be arfette 
teoks ateivis gal būt neino- lino skonio, todėl jie neįsten- 

doleriui aidai nųsilenkBĮgiX nei suprasti, nei įverta 
Ir užsimętkęs virsti į angMmi tautiniu Žmmuų indiyiJua- 

J latbitą smalavirių puodą^lumo; Komfortas A* tai jų 
D dar ko gero, toki ateiyte|įdealas, ir tai kartais, vieita

- gal pradėti budinti’ tauiinf hūlte ideate Anglizaeijįa —~.
mano pptarpu
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“Karo metu ir.pprkaro dau- ____ _
geJūį yafetybię; bandė, visai įpftvyįdJįM,' <įgto mono- 
tfitauisffi aTbttdatost SHvai'. b&tį paveržti iŠ
įythiyaignjji, gerahį garniui- 
mą, prekybą ir Vartojimą, 
Ir gerai organizuotose vals- 
tybfsę^ kaip tai Amerikoje, 
uždraudimas vi’s-gi negalima 
pavadinti labai pasisekusiu: 
žmonės verda ^įnėmBio švie
sa,” spaudžia rrvelnio aša
ras” ir degina savo gomu
rius. Lietuvos ir Rusijos pa- 
vyzchs parodė, kad svaigalų 
uždrnudimas gąlMm tįk 
kraštui esant, aštrioje karo 
pudelyje, kuomet bausme mo> 
.gali pasiekti ntoikaltėlį greit 
ir snukiai. Sykį tik karo 
štoviš sūminkšteja-^tai klai- 
imtose ir pamiškėse jau ir 
vęrdd degtinės puodai. D 
siliTl)ia degtinėlę ir papras-

my , 1.,.^ I IĮ Į Į

Mdtiuve* Tuo bftįu deg-

rl

KOft * ” ‘ ^^A<J«Mddhwtogtin«s te tu kti ,   _, 
fj netoliu, ir JWdiįai Wgtt- tte • kto* vtej jUąta^&

| Ji. ! #>kįa».! to g^Sį’
>': Tini K&m va&k 4 $ 4 q4w ' -

karodau- WiO ;̂ T*? fcVės krtfUWve)B, jdpte ateity 
galėtą ptįtolihti visuė Hįfflk 
n&kus-tarp valstybės *~|$- 
jtiintojo Įr p^įteo vary
tojo. Kiek šis giij|$ |M 
duos valdžiai ipelno, sunku 
dabar pasakyt.. Paprastai, 
visur, ne vien Lietuvoj, vi
soks valdiškas ūkis dttodn 
mažiaušia.pelno, o labai tan
kiaitik wd&tėlim Vite 

„__ 4 teSmės. kia vaMa prasčiausias
fe<rf tftlėiįliž ttt fe&taS Vienok l4»mos

vai^i W Mi g^Kffijų m f** *®^“J**^ fo®^* 
t.ys piliečiai tos nelaimes 
tuoksią kaip kokio iŠgany-

• i y

Valdžia mano turėti'3 di- 
deles degtinės—fahlikas; 
Kaune,* PaiiėVėžy it Telšiuo
se. Visos trys jos galės kas 
menuo pagaminti 2 talionu 

. , . r - - laipsnių, kurią užteksią vi-
; pibe^s> lr tvarkdarys Lietuvos girtUokliaMs. 

Centraiiniai degtinės sandė
liai bus keturiuose miestuo
se: Kaune, Panevėžy, Tel
šiuose ir Vilkavišky. Iš-ŠiftĮ 
sandėlių gaus degtinėlės visi 
jos pirkliai if Vartotojai. 
Valstybiniai sandėliai duos ' •* ’**k . *•
Savo klidftthniš tšrh. tikrą 
nuolaidą,kuri bus IVUiĄ šti- 
:lig tai kokio tOtniflO iriid irt- 
stybinio sandėliuyiardefulišr 

■tii-mitiu faifruihiti Į-MMij^iįįtiflįi^ąįį^

privačių šftftigelninkų iš gir- 
ttefy&tte patinamą pcW 
žinoma, šis bkta valdžiai

1 • -, Ai *, ■* - ’

garUsųępadarys. . ®et kas 
čia šiandien; garbes bežiūri, 
kad tik pinigo būtų.. . Ir 

Lietuvos valdžia, kaip 
daugefes kitą valstybių, da
rys pelną iš žmonr'

milicininkas. ‘
Lietuva patyiė, kad svab 

guhj. uždraudimas girtuok
lystes . tie tik nepanaikina, 
bet ir nesumažina. O 'ta 
Sant Jokios tvarkos degtines 
gamyboje/ įvyksta ,' taį 
liūdnų atsitikiin'ų* jos pirite 
lybėje ir vartojime., -Žmonės 
ne tik pasigeria, bet ir aiš
kini nuodyjasiržudosi- "N^

I

: ' (Tęsinys)' * • . /
duryje kelio, kuriuo vienuoliai ėjo. It kaip tik 
jiedu prisiartino tiek, kad jis manė, kad jfe jį 
girdės, tai didžiu balsu "Suriką t ^PtagSto tar
nai, arba tuoj paleiskite karalienę, kurią’jūs 
ten vežime u^buttą.vežate, arba aš jums čia pa
rengsiu kapus.” YiehUoliu Sustojo ii nustebę 
žiūrėjo į išsiskietusį Don Kichotą. Paskui vie
nas tarė: “Pone raiteli, mudu iiesava jokie pra
garo tarnai, o vienuoliai benediktinai. • Mudu' 
kėliau ja va savo reikalais ir nieko nėžihova apie 
užburtą karalienę.” “Bešnekėkite man tuščią 
kalbą-, jūs niekadėjai! ” Ir daugiau nieko ne
laukęs, jis paleido pentinus Rozinantui į šonus 
ir atkišęs j ėtį leidosi ant pirmo jo vienuolio. Jei 
tas nebūtų vikriai nušokęs nuo’mulo, tai būtą 
buvęs pervertas, o gal ir vietoj užmuštas. Ant
rasis vienuolis, pamatęs kas galėjo atsitikti pir
ma jam pasuko pavo mulą įbsalį ir pasileido per 
•plynių ir. lėkėgrbičiau už veją.. .• ‘ • . ■ a y.

Sailco Panza, pamatęs nušokusį nuo hutlo vie
nuolį, atbėgo apiplėšti jį. Tą jam bedarant, 
priėjo du vienuolių palydovu ir įaklause ką jis 
čia daro. Sančo aiškino,’kad tai jo teisingas gro
bis mūšio, kurį jo1 ponas tik ką laimėjęs. Tiedu 
palydovu, nesupratę kuris Čia galas, neįkąs 
teisinguma's grobio ir maty^amu,' Kad Don Ki* 
Aliotas tolį šneka su ponia, vežime sėdinčia, grie
bė Sančo, parblendė žemėn, pylę, jam tiek> kiek 
tilpom be to nudraskę visų barzdelę, paliko ant 
žemės tysanti be Žado/ Kei minules nelaukęs, vie
nuolis, visas drebėdamas ir išbalęs šoko ant ųnp 
lo ii* pasileido pas sa^p draugą,' kurs tohtmbje, 
stovėjo ir ŽiWio. jokios bus pasekmės Šito keis-, 
to susirėmimo, Abu suėję’ jfijln nelaukę kovos; 
pabaigos, o pasileido "įeiti, žegnodąmięši 'te
piau, negu jęn pats;velite juodu vytus* 
tųrpuDon Kichotas, kaip minetm kreipėsi į va
žiuojančią ponią; Jisai,! į j^šitąiprpyįkalbo;: 
“Jūsų skaistybę, dabar. gali 'veikti, su savimi, 
kaip tinkama,. nes Tamstos amaugujų' galybę 
sutrempiau. Slūsų. skaistybei gali pūti pravar- 
trr žinoti ųūšų vaduotojo vardas. Taigi aš yadį*- 
nuost Don Kichotas Lmhąnčįetis, kai^ygisdįiį 
jūnite ir|avantiiirfttašf: gei’bejąš skaisčiosios ‘ir 
gražiosios Dulčinyjos Tobosmtės.' Ir užganapa/ ’ 
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tuokliauti, kad ir. menkiau- 
sias monopolio aparatas vis
gi iidl valdftet ^ofclteį peu 
yą* u tefribtefe Juk tai 
ne gęlžkeliai ir ne durpių ka-

(feftfeh w; 
tė-Vėjflg tamstt§ pilietis, kad 
ir duonoj mnur^amsš; čia 
biznis dotjf aiškėsi Jtik t 
ir Amer&ojė pirmieji iieftU 
vių" “buržujai^ dėūgiaWd 
iŠ smųldĮftiiikų, k&f čtemin- 
bū ĮŠ(&go; ir LiėtŪvds 
Valdžia te to pftčįd

Taip.. jėx norime blaivin
ti tautų, fai per'auklėkime 
ją, kultū^kime-. firmoj ei
lėje' idoiykWna * blaivyte 
turėtų būt užlėkta tinkaftia 
vieta.- Drai^jos ir-gį tur 

j^jįggjįjįjjįįjĮ^į- ‘ - t JUM.- —*■*-• «- 
Sveika teiktumėte nuvykti į ToboSą it mano var< 
du uzsirėkomenduotumei tai ponai ir apreikštu- . 
mei jai, jog mano' dėka įgijai laisvę. ” ' .

Viską, ką Don Kichotai tai poniai sakė,7 
girdėjo vieiias- josios palydovų, biskapjiefis., ■ 
Matydamas, kad Don Žtehotas ūėnorį jų pta-h j w ---/--z—B—_____
leisti, o reikalauja tykfi' Totemų to ant jo; šorišku įsiutimu šėko tteite W Don Ki- 
ir nutvėręs jo jėtį, šitaip į JĮ prabilo? “Žmu- chotas buvo_rait|s, if biskajfėtis tižsiŽergęš ant 
,gau, traukis po šimtą velnių! Sakaii tau, kad!pagalve ujfeidėMg^ iškėlęs kardą, laukė 
tep.asAyrs vyru esū, tai fūu čią bus gald^, jei- 
neatsitrauksi nuo šio vežimo.” Don Kiėhotd& ^dntys kardai^ intužimOs pilininkų,* dfti*ė šalę . 
gerai suprato/ kad čia ne juokai ir ratiliai '^j^ovintiemš įspūdį, kM atėjo p&s&tflio^pabaiga 
taip į jį prakalbo: uJei tu būtum džentėlmen&'s> 
kaip 
uAš ne džentelmmrūs ?!” surikę biskajūtisf <rGy-; 
vii Dievu prisiekiu, kad tu meluoji. Jei nori,; 
tai męsk jėtį ir griebk kardą. Tuoj atsidursi: 
ožio ragan.'Na, ką atsakysi 1” “Tuoj pamaty
si,” af ' “ - ; ‘ v ; i f
kardą, nusitvėrė skydą ir puolė biskajietį, kad 
jį* čia pat nukauti. BiskajifetiS tą išvydęs Šoko 
nuo mulė, nes fiėpatogu ant rtiitlo esant kautis.' 
Ant lainiės jis buvo arti Vėžinio-ir suspėjo pa
griebti pagalvę, kuli jam buvo skydu. Išsitrau
kęs kardą susikibo* su Don Kichotu, lyg juodu 
būt būvę amžini priešininkai. Kiti keleiviai -pte 
lė taikinti juodu, bet jau buvo peTvėlu. Biska- 
jietis keikė^ pritrukdamas keiksmažodžių ir Šau
kė, kad jei bile kuris prie jo lįstų, tam būtų ga
las. Ponia vežime, sumišo visų tai matydama it 
prašė pasukti į Šalį.- Sėdėdama žiūrėjo į batelį 
kautynę. Pačioj pradžioj Don Kichotui pavyko 
savo pnie^inihlūii taip uždrožti per petį, kad jėi 
pę pagalvė, tai būtų ątkirtęs visą;,petį. DonKi- ,w , , „
eliotos išvydęs pasisekimų iš visų jėgų suriko? bė jo įbnfts žemėm Don Kichotas vietoj sau 
“O minčių mano įahele, skaisčioji Dttlcinėja, M&isi ziūiejb. Pamatęs savo priešininką nu* 
stiprink savo karžygį, Iub® tobar atsidurt di- kritusį, labai vikriai nūšuko ntįo Ko^inantp ir 
džioje kovoje,ir pavojuje!1’ Tą maldą atkalte ū|ibčgęs atkišo kardą į itkį ir par^Avo, kad ; 
jęs su didžiausiū įnirtimu puolė priėŠinteiką ir įduotu, e jei ne, tai jiukirsiąs, galvą^ Bi^ ; 
nprčjo vienu smūgiu jam galą padalyti. BĮ$-Bąjičtte įuvo taip primūštasf jog nei žodžio iŠ- 
kajietis, vienok, mate jo^noteb todėl užsiidk^fevfi negalėjoj D JlmĮ' bittų, blogai neš 
tavo atmušti ataką, tfžšidengh pagalvy buv» baisiamę intetim Bot jo
nusitverė kardą.Ū Bet jhm painiojo iiaraviąte laimei ponia, sėdėjusi vėžinio įstejšė. Ji vi- 
mulas, feirio te teh nei ten nebuvo galina pa^ ąąla&ą išgąstyje Žiūrėjusi į tote
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iėo pirfi. g

:■ SWMU^;IX .. u 
Kur aprašoma didžiule, kova tarp Don Kichoto 
•• ; ir biskajiečio.
'''■ •“■ ■ - ' i • .

i Aname skyriuje jau. matėme, kaip Don Ki
chotas ir narsus biskajietįs/iikĮįt karte įra-

chotas buvo_raii|s, ir biskajietis UžsiŽergęs ant 

inirtušio. prie^minko antgrftūlio. Saulėje bite- 

'stovintiems įspūdį kad atėjo pėsaūlio^pabaiga 
jihdahte sužeme susifiiaišysi Pirihdtifiis smū- 

dp tu besą t|į Us tave eia tuoj išyanūdeiaūJ^i drož^biskajietis. Sžhūgis Wvo su tokia galy-
' -••• - v. . ’bd smogtas, kad JČkordaš ūObūtą kreivai nu

šliaužęs, tai tuo vienu ypu būtą padaręs kovaąga- 
lą įrJsartu būt buvęs galas visoms mūsą karžygio 
avantiūroms. Tečiau likimo buvo lemta tižiai- 

---------  -- - —7- . ”*----------------------------&   -------------y ----r’ ’ Y • _ ’ • ' 

atsakė DoirKichetas ir sviedęs įetį, griėbfehMtl karžygį ir buvo taip kad biskajieČio kardas 
prašliaužė Don Kichotui pro petį nukirą&amąs 
dalį kairiosios ausies ir šalmui - Kas gali apra
šyti, koks nesvietiškas apmaudas apėmė. Don . 
Kichotą,, kuomet jatn taip atsitiko, čia lai pa* 
kanka pasakyti, kad mušti didvyris suspaudė { 
kardą, tvojo z Boztantui pentinais į Šonus ir * 
trenkė biskajtečiui tiesiog per pagalvę ir per gal- 
vąį ant kurios nieko nebuvo; Smūgis buvo toks, 
kad biskajiečiui pasirodė, jog ant jo kalnai už- 
gi’hiVo. Prasimušė kraujas is jo burnos, iš no- 
fetes, is akių, iš aūsą. Jam rodėsi, kad jis 'vičs* 
ta nuo mulo ir būtą ūuvMęs, jei nebūtą- įšilti- 
feęš į jo sprandą. Bet jo kojos iškrito is kitįąh 
b mulas persigandęs, užmiršo naravą ir pasilei
do į laukus. Padarius mului keldfą šuolių, dii-

ri&isi žiūrėjo. Pamatę!
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Biiiė Bon Kichoto maldauti palikti jok palydo*e. 
^’į gyvą* fion kįįhoft^ su pesit«ikinlmū ir iš*‘ 
** ‘ « «s ‘^tikrąją, malonioji ponia, aš k
mielai tinku jftsį. prašymą išpildyti, bei su tani

r

.varyti/ •;/. ; v /j. '; '*,v
: Don Kichotai taip minėta,:*puolė prMh
ninku užsimojęs kardų, kad perkirsti Biskajietį: įidūniu ture: 
perpus* i Biskajiętis uŽsįdeųgęs sitpagalve ir iŠ* ui L1 L. _ B *. v . . .w....
įkeltu kardu laukė pTiesininko. Visi aplinkui 'ąth-■ įik^ū išlyga, O tąjį išlytu, M ta, kad šitašhį 
vihtieji baisiame sumišime, Žiūrėjo kas čia- bus, Wžygte prižadėtų imkeltati į Ttesos ntoS; x 
u^onia vežime ir Joą palydovai:$»?§ tūkstančius tąlį ir užsirokometeibtų pmiUi Ditoinėjaiį kad 
atsidūksėjihių ir pažadų visiems Ispanijos gvęh- ji pagal savomuožiftra, kaip tinkama jo hkimą 
tiems ir atebdklinčms vietoms, feąd tik Dievai išrištų *’*■ • --**” “*
apsaugotų ihįkajietį " , ‘

i i ■ i i , \ i '' • ■ • • _ -f • i •

toli ir uMrekomeiūluūtų. utuiūi Dutetuėjatj kaŪ 

ątei ir sūniišusi pūnim nei hė- 
(Bus daugiau)
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■ Uėniokrktą' ' partiją ’’ todėl, 
Ikad'tikime1 į’.jos pašišventi-
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ii Jyderhį? tfaiĄsta,^ ąr'ginšife- Įįūaiiumą • valdyti Lietuvą 
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!; kančioms ir pnrčlai, o jūs nori- 
prąntąte?' Argi Jją jums tikšitą gyyėnipią pgžačįęjp ?
akė: “Eikite mano keliu?’ Štaį Jis kelią jus ąugstyn prie 
avęs, o jŪS grifepiata ūž žemes,,sakydami: “viešpatie, 

gelbėk! Kas nežtajkdip SunkĮi yra keąkti. įfet atminkite, jį 
kad priešai jūs, ne mirtis tik gyvenbąąs, U® tortai jtįk 
amžina linksmybė, nferaŠ&ro&ir dejavitab bet^rBdojimas^ 
ne verguvė, bet ^raliąritas. .Jūta> tolsta AeuŽiigtf _ 
reikės mirti, HSttfauį melskitės, vargai .Bus lengvi/ kančias Jt g __~
saldžibs. Nesibijoldte,vjKiistaus,tikėjimaą, SitausBaž- 
nyčia nepražus! Akmenys sdšUp< irau ašarą,) suiiltyš pri
sigers kraujo, duobės bus pitaOrikščįonią kūną/ ū . • , " . it v ± ■ * ■ *. t * v-ii s, a. uev; YYnBmngion. j. .spaus ajjums sakau: mes pergalėjome. Viešpats ateiną paimti sį jl • Ratykitą a^M^s ir A 
miestą istvirldmo, prispaudimo ir .puikybes! IrMipdPats|| X™*~ u-
atpirko kančia it krauju mus iš modernių, • taip nori, kad ’’ 73 sta^ 
mes atpirktūmėm šį neteisybės lizdą. Mirties' nesibijokį- 
tel r ' ,,: • ■ ’

Na z a r i j u s. — Šventas Tėve, < mes esame pasiren-
gę mirti. 

litsaSi—Už Kristą,, mirsime! ■ 
1 M o f e r i s . -^ Ką<l greičiau inu® vestą ant mirties;

ršr d^gna vieta^ artis ir troškulys/nepakenčiamį, .
V i n i u i jū s. — Nerūgokite. Matote kaip Eigija sel^ 

gd Šiltine, o VieiiOk tyli. . ’
Petras.-— Kantrybes! Ąr savo kančias galime pa-

Ir IvalrųrValp 
ruimingi' Ūh 

Yiwki-^eUlį 
irt»—tks įkVgeuaKe 'ant* 
J Valdžioj laivų. .■ 
S. AmeaWaf *.<.*

t
 S. Preądent.FJllniore

S. PreSMenfi Hardinę Bui
S. S. Ltevluthan, .UugH.SŪ,t Hj™ 
S, S, President Arthurr.. .Spsnr 
S, ■‘8, Gėo,1 WashlBgton. j.. Spalio

f I

. »

f!

• i Jl į * -K J >Lrgija 
dUjSnekąsį (Petras Šnekasi pu kittaX

a§ (yąikiai aplridau Aūtiemą, atbėgau ta^ęs ieškoti* Bet 
dabar, " .
žudosi*yieąi. kitus ir Dieyas žta kukta nelaimes gali par 
tikti Bumą* Bėgktae visi į Antięm% iš ten sėsimo į laivą 
ir plauksime į Siciliją. O mano, brangiojį dabar manęs 
nebijpk, krikštas dar neapiplove manęs, bet Ūetruį pasa
kiau kad noriu būti Mil^uiomu, Eikite visi su manim,- ma
no turtas bus jūsą turtas. Šventas Tėve, Koma dega su 
ciesoriaus žinia. ' jis nepabijo jo tokiosniekystėš^jką dar 
gali padaryti ? Kąs^taygali pradėti peršekiojimą^ •Pasi
slėpkite, aš paslėpsni Ligi ją. -. *• ,

" Ū e t r a s>» — Pasipildo saikas, ir nelaimės bus kaip 
begalinės jūros. ' ■

V i n i e i j u s. — Tėve, apkrikštyk manė, nes- žiną 
kaip myliu Kristą. Bet Viešpatie, ar esu vertas Tavęs, 
ar vertas^5ūti tavo tarnu? . ' ‘ ,

• . t a ■st: -— Išpildysi tavo nofą. Eivė. (Petras ir
Vinicijūs ineina į vidą; kitr gieda. Petras ir Viiiicijus su
grįžta*) Dabar esi Kristaus išpažintoju. Imk Ligi ją, >, ku
rią tau Dievas paskyrė; mylėk ir globok ją; Dinas ir Ūr-j 
sas teęiniep^jumis. (Inėina Nazarijuš). y

; , N a z a r i'j ū s. — Broliai, slėpkitės! slėpkitės! Cie
sorius įsakė suimti visus krikšČioniūe. Jie sako, krikščio
nys uždėgūRomą. ^uioriės vienu balsu Šaukia: “Šalin su 
krikŠčioiiimisl^Krikščionyš Eutįšans/ Kareiviai-jau bai
gia apsupti miestą,* begkite, slėpkitės, gal jar spėsite ap
leisti Romą. ‘ ‘f ' „ ' . . . . i ■■

P e. t r a s. — Mano vaikeliai. Atsiduokite Dievo va
liai* Bet kol gbliina, gelbėkitės. Begkiie iš čionai. Bėg
siu jr aš. ( Visi išeina,. pasilieka Petras ir^azarijus).

Petras.—Matei sukilimą žmonią. į. x
K a z a r i jeu s. — Mačiau netiktai' tą, mačiau kaip 

suėmę krikščionis Varė į amfiteatru’'Girdėjau 
minios šauksmą: “Krikščionis liūtams!” Slėpkis ir Tu, 
inūsą Ganytojau, apleisk Romą.

P e t r a s. — Viešpatie, ką, turiu daryti ? Kerą jau 
tą avią, kurias man liepei gayti, ką dabaUman daryti? 
(Pauža) Viešpatie, • Tu mari įimtai įsąkei įsteigti -Tavo 
sostapilę, bft dabar— (verkia) Tegul Viešpaties vardas 
bus pagarbintas. Tegul stojasi Jo. valia. 'Ąpleiskime Ro
mą. (Eina, bet stąiga sustoja)- Ar matai tą šviesą? ’.

K U Z; aii jus..— Nieko nematau?. ”f . ’ ' ;
fcŪet.ra.^. — Dar Šviesesnė4.'(puola ant-keliąj, Kris

tau! Kristau ! “Quo vadis Domiąe?” Kur eini, VieŠpa- 
Ltei'? ’■ . .■ _ ; ■

Bals a s. 4-,Petrai, kad ju- apleidi mano žmones, 
eta į Romą, kad tane antru kartu nukryžiuotą.

' P ė t r a s. —- Viešpatie, atleisk man I AŠ neapleisiu 
Tavo žmonią, ganysiu jūoš* ir gūlv’ą už juos padėsiu. (Švie
sa išnyksta. Petrasatsistoja).^Romos neapleisime.

N ą z ari jus. *—■Viešpatie, ką matei ?
' J? e t r a s. — Mačta Išganytoją/ mūsą Viešpatį. 

Uždanga.
4 Z

■’ veiksmas v-tas.

H f . . ■ t • ■ E'1 M- ’■ ’ •;.» ; , • / I

1 : •-■’ (Tęšiiiyš) '•'?■/ ■ :

t . t- yinicijauv Ir Petras,tau attedū? (JttOr
>

; ■ . » • 4 a t . * "• ‘ .

Vinį e i j U — Taip.. Sužino jęs, . kad Koma dega/
I

kada stti’ądatt^dąūgiąu nepaliksiu- įmonės Čionai
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i, ar neriginsi, esi klęrikahs.jšiąo -pąvojingą. momentu. 
«aigi grafa žtovM4vo sak^e' į^.'
jų > reikalus.^ Na, 1 partijos; V., *<■ Z. * * . ..

ZW Išrita Mtaiėna tai lūptasi partiją
gtvtah fe lĮteį btariri-tautį-liteikąląis. Gal būt, bet ją 

siĄ&fi . m Larfyoa p^gtame kaip fifc 
klertalMą patį darote., ® ko- taarinaWą yietą Užima Lie- 

d$I jąriš&fe gautos Fondas turi [tuvos gelbėjimas nuurišori* 
—|m^*ir^dujtaį-priešąi V«-; 

dešimtimis tūkstąneių galitepa- • ; ' -į* _/
Skirti, o &iėš4risU suktažm dlnasi, Kr. Demokratą Bar
ant tėvynės atikuro, bei šliu-Į tijos laimėjimas bus'Lietu- 
ptti su NoruJspirkofn Iaivakor- yoa Į^mejimu. Jūs sakote. 

Lietuvon? Kabi jūs kišafSs L . • , . , r_ •. '
į'Lietuvok politiką, o Aeduo- Į^?? Anot jūsą, Liaudį- 

s' dat mums progos parodyti Jcąįninką partijos laimėjimas 
galim? Kam jūs šelpiate I^ri-|pug Lietuvos laimėjimu. 
kščionis Dėmokratus? Kam tiek i , . _ \ ..
nelaimią n«į Lietuvai? |Ta^' ^kyienas savo, ptal- 
#* Tamstos iiėfetikimas,. u Į ją giria ir'anot tamsta, p.

KA®PT^ES |Karpuk, kiekviena partija 
. Kad jau atvirai, tai atvi- tesirūpina savim. Jeigu taip, 

rai, gėfb. Katpuk. Pasisa-L . + * T. • i« -- / , T . .■ .z taikodeljumsvaliapirkine-kei esąs laišvamūnis, it man . . , . , *
feišiitoas, . ir Karpuks. F alv^w:
Kad esi laisvamanis, taima-H J® «ita* nevaha selpU 
tyt anodijos, to Er; D.Tota;a<?? J\s>■

. sudainavai seniai ne’
dtoamtthj dainelę j tamtoj™61*’ tai ko 3ums m tona- 
nei&itoybė nuosakiai plau- “otl?, ^giau bw 5asa- 
kia iš. TSisvanianybes,. Hes taus,,tad 3as, liteialai, esa- 

' tovainaniš itėgali Mti igtį. te pylioję įs kaMifaįnema- 
kimas; o kad bsi Karpuks, za sulams laCTa~
uatatal .AM.. Įsi [koites pirkti, nes jūs gra- 

žiais obalsiąis prisidengę ne-

<*

(■

kiž iš. Taisvamanybes,* nes

kimas; p kad fesi Karpuks, 
vadinasi, dar vaikiukas, tai Į 
matosi iš "daugybės svarbią I , , . ,v... . . v ,
klausimą, • kuriuos’ Visus ant Į,vleP$ dolery įsvihojot .is ka- 

' ' pafiėW ir nori, kad juos sa™i Ne
HSaiš sakiniais išrištu'. kata^k“ Jus, ket jūs katali- 
Tathsta dar to gal ne esi pa- į s ėsate- nuskriaudę, 
stebėjęs, kad juo .žmogust/ Kas daugiau nelaimią yra 
jaunesnis ir mažiau subren- apnešęs ^Lietuvai: katalikai 
dęs, juo daugiau užduoda ar laisvamaniais Man ro- 

' klausimą, kariais visai ne- dos, čia nė klausti nereikia.
suprantamą, o kartais j ąu Tiksliai gal nė vieni nė kiti 
perdaug suprantamą. Iš čia Lietukai žalos nebarė, d jei 

vaisku, kaf jauni, nęsubren- kas netyčia klaidingai pasi-. 
dę žmonės patys gerai neži- darė, tai nereikią nė vieno 
no ką sako, taip kad kartais Įkaitinti. Tik bolševikai gal 
reikia stebėtis dėl ją silpną tikslini norė jo Lietuvai už- 
iniirčią, išreikštą ją laikraš-[kenkti, bet apie juos Čia ne- 
čiuosėj arba kad ir šituoselkalbam. Taigi už padarytas

. klžtaimuose. ' klaidas, p. ICarpuk^ Kr. Pe-
Tjk pažiūrėkime. . Tams-F^^. ueMtink, Anės jei 

ta sakai, kad mes esame gob- is girios, tai
šus, nes viską norim patys 1 'i’8baugiau isparodys laisva- 
apžioti ir savo žiočią pasėti- [tauią klaidą, negu jkatali- 
nilriui sttdejom net kėlėsde- p’k Urineipijaliai imant, 
šimts tūkstančią . -doleriu pntalikai' geresni patrijotai 
Tautos Etatui. JukJia aUF tainamus.tautinin- 

. sakymas pats savaime skver- Fls* ^tai kodėl. Katali- 
biasi. Jeigu 
tai turime pajėgą; jei turi
me , pajėgą, tai ' mūs didis 
skaičius ; o jei didis skaičius, 
tai sulig demokratijos dos
nią turime teises valdytis. Ir 

į antra vertus: jei tamstos
laisvamaniai surinkote tik 
tiek, kad vos išteko Šliupui 
ir Norui laivakortes išpirk
ti, tai esate arba labai šykšr . . , >v -
tūs, ari™ JW skaičius;labairalt111^ 
mąžas* . Ir vienu;ir kitu at
veju imant įjota j ūsą .- ne
naudai. Jei Šykštūs,;tai pe
rą . jitĮu^Sė .pasiš^ontiįip, 
ir‘praleidus J W įĘiM' 
džios,, kyšiamsęimbūtą, galo. 
Jęį jps iu^žfts skaičius, taį 
tąH pačiąls.. (įetakiutĮjoįi, 
dėšnįąis jūs neturi^, teises 
*j .U * 1« j* n* ’ 1 »■ * * ■ l

‘ /. " *’T .U i*!*

kaip ant delno. ,' ;H .
Mes remiame Krikščiunią

j reikalams. Ne 
• katalikai jus, bet jūs katąli- 
Įkus esate nuskriaudę.

t

I

r..
STATĖS r£ISS8 u 

%j< ŠžflĮŠi M, ’ ' Bba/on,
Agentai didesniuose miestuose. .. 

» . Kanadoi ofisai:1 >' ' ’
ėtfeoti st.w„ ' Tdrortto. ’ 

Vedfilal * •
. 11 tj'm'ito d&AWis tetortf

' f f

miif šfltM ;

Naujosios Anglijos I*. D. 
, < Kuronis.

Gelbiamos5 kuopos! Malonėkite '' 
pašiusį iš savu kuopą pokelfeįte- \ 

lyginti su Kristaus, o vienok Jis ne žodžio neištarė* (Bau- ttėvtia į atėbitotį MvflžUvMę, ku-
K*‘» .«w*■. * »“«>«. »»reS53SSSia • 

moję nori įsteigti sostipilę. Čionai iš šitą ašarą ir šio svetainėj 1
kraujo nori pastatyti savo Bažnyčią ? Čionai, kur Šiandie Į sumos 1 vai. Šis suvažiavimas bus 

 

peronas viešpatauja, Tu viešpatausi. O Viešpatie, Vieš-|Ptaas PO arimo, bus žingeidus dėl
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patie ! Tu nori kad Tavo išpažintojai savo kaulais pasta- J Naujokos -MMŽca
7■f a:^„4 i t.-et*. L„„_L. K S. apskritys kviečfcrvi*

‘ |sas kuopas- šiame isvažiaviiųe, da- 
lyvautiir tas kuopas, kurios iki «i 

[šiol nesiuntė delegattį į apskričio ' 
suvažiavimus. Dabar malonėkit

A-A '•-j -T- < ... ?< , ■ . t .Jja^iįav, ypač ^Torcester, MMO- ;iii, dai eięsoriūs nori linksmintis, dar mieštas ne-1 boro, W. Lyno Httdsono, Garite^- 
v > . -r,. . v,... „ |no,'Lowelfio ir tau®ktunb. Sloi

f Įkuopos malones prisiųsti delegatus - 
’ ' Ii ateinantį suvažiavimą. Kttraog 

X viurao, —zjuiVKllt; KUAIC ZlULllLUVčll U.CUU so-
duosel Ciesorius jsate piirižti krikšėioūis'prię stulpu, a- ffOTOTZ 

a, d. Taip jūs šviesite. - - -
Muk &§ girdėjau kaip ciesorius įsakė l^škrielo šiuo? antrašu apskričiu

— Šunie, tylėk ! Kareiviai, imkite P

*

tytą pamatus pasaulio Stonui t 0 Viešpatie, būk pagar
bintas. Kristau, Tą liepi pergalėti f 7

- (Ineta Tigeltas ir kareiviai*) • .
T i g e 1 i n a s. — Kiek dar čionai jūšą likę ? Dar* liū

tai alkani 
labai apšviestas.- jūs Romą uždegėte, degsite ir jūs.^'Y

V i n i fi i tu s -_ - ! *" i■ Tige l i ūla - žinotokoMe žibini^ djso-

duose! Ciesorius įsake ptirišti k^Sionis'prie stulpu a-' 
pipilti smala ir Uždegti. Taip-jūs šviesite, ’ nėkit pasiąst laiškais įnešififušūd

V im i c i j u s * —Muk b,§ girdėjau kaip ciesorius įsakė taškrięio šiuo antrašu -aj^o^Kr
ĮridėgtiRoiną, kam■kaltintikrikščionis. pknnnmk°: Kąmandulią«1 v n n... - tai* «n> k™, taMM „ " “• į i. tautai (taH. ta. vįj.£5Zt*S3K 
Miciją).. - * ' |mo ^Darbininko,’r tad tutetų $ ,

L i gija. — Vinicijau! Tu myli Kristą nykantriai kuopos remt sava laikraštį “Dar- 
perkęri mirtį.- tada Jis muš suvienys. Aš ateisiu pūs ta- kuris Naujo j. ,

• , ■ * •’PT’ft rJfl.rhi’ninlrn tvirtoVA Tralffirjtave.
V i n i č i j u š.Ligi ja, jdu einu pas Jį! *
T i g eI i n žrs. — Greičiau, sU juo, veskite! (Karei

viai išveda). ’ •
L i g i j a. — Veskite ir mane! (Kareiviai sugrįžtą).

• T i geli n a s— Dabai imkite šitą senį (rodo į Pet- 
rą). Sulig ciesoriausisakymu, jis turi butą nukryžiuotas valdyba: 
ant Vatikano kalno. * ■. * ■ «.»»».•*

B e t r a s. — Dekavoju TątųViešpatie,, kad man leisi . Raštininkas j. V. Smilga
mirti tokia mirtim^ kaip Pats numitek 0, dabar laimi- l Ba§tankotarašaBn25Vl«ri^ ' 

 

nu jus, vaikeliai mano, ant kančią, ant mirties, į amži-ĮSt>‘Cambridge, Mass. v

cunard] 

IŠ BOSTONO Į LIETUV^r i 
PER LIVlkTCrUL ; j 

Ant Naują, miklią, Ibiūdą 1 
į j
CAMIORNIA. (muijasl 12 
SOYTIllA ąuKS?5>-*17, Spalio 18 
SAMA1UA.... *, Spalio ą La^kr. 6

Greitas patarnavlįiaS į Lietuva, 
-ir i visas' Baltijos valstijas. Pvi- 
1I0S Vietoj pėi-as valgis. .

Taipgi IŠ New Yorko, ypaflSIAt 
prižiūrėta kelione J Lietuvį Ir ^1- 
SAs' Baltijos valstijas kas utar- 

Attikę Ant trijų mfttią milšlrfų, 
sU petsMimu Southuitfptohė 

MAU&fcTAinA, aquUaM 
BERENGAJHA.

Talp-gbreguUai'lal ižplaulttCM 
tlfelal i Hamburgo ant naujų tftfe- 

jtnnl kūrinančių laivų. 
riUavii

Kftrfcs taksų 15.00. .
CŪNABD plnieintut ordšHM re- 

rirotetrftl Lietuvoj greitai, 
! rintal, gerai* » 
t. Dėl informacijų kreipkite* priB 

vietinio agento arba. į
®HH CONABB SUKAMi
• Ss

•’

X’

'■ •

yra darbininkų tvirtovė., Delega; 
tai kurie pribus į suvažiavimu bus 
užganėdinti darbininkų užuojau, 
ta, o ypač Montelloj, kur yra dp 
džiausią kuopą visoj Naujoj '
lijo^. Taip pat ir daugiaus k&5 4
teks pamatyt an ų veikime. -• ;

Kviečia N. A. LDKS. Apskričio ;

■, - • .* •«!* . I

iiąstįt Viešpatie, aš ateinu pas Tave! . ’ '
>rT i g e i i n a’s.Veskite! Ir pasakykite kad'tuoj 

čioiiai piibūtu daugiau kareiviu! (Kareiviai išveda Pet
rą)- J, ■ • • .. v k ' ' : '. •; , ' '
• . tirs a s.—Šventas Tėve INepalikmūsų.

N a z a r i j u s *Štai Petras eina pas Viešpatį 
Petras kurs pažino Kristą ir skelbė meilę po paasulį (In
etaf rys kareiviai). *

T i g e I i n a s. — Veskite tuos visus! Krikščionys 
liūtams! Liūtams!

KrikšČiopySis—-Kristlub pasigailėk mūsą.
T i. g e 1 i k a s. — Greičiau! Bet nuvedę į areną iš

traukite jiems liežuvius! lUūtains ! Krikščionys Hūtains.

V y ♦•
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" RomosKalėjimas. ^KrikšČioffys kalėjime. Ligi ja, 
OP'etrąs, Viąirijus, keletas motorą, Ursas, Nazarijus įr fci- 
ti), .• ’ y.'

; P ‘e t f a; s. — Mano vaikeliai, pakelkite širdis prie 
Išganytojo ir varguose a&uokįte Jam savo ašaras. , 

j 1 Motei* i sKodėl tiek vargą, kančią' ašart^ 
As naMė, turėjau vieną sūmjr tos maūo inaltino, jį' jau 
žvėrys sudraskė, ir aš turiu kęsti yargą it; laukti mir
ties., ,/.• ; ’ ’ ;' * . ,
r • $ M o t e4* .i &’«► -r- Manė paemį' d maną mažus 

kius paiįko. Kur jię,pasi^eS4 Kdks varpąs mums, 
valgas^ Kočtelmus.;taip•"persįHejžįJ ■

E ® t? a ė Maąp vaikeliai* 4nt Golgotos nŠČiau, 
kaip^Ūiė^ą ^rikaįe prie* Kr^Žiaušr ^Mačiau kaip kiyžią 
pakėlė į *tir§ą, kaip minią žiūrėjo į tariantį Lięvą... 
Maciau kaip pervers Jo šventą eoną,, mačiau kaipnunnrū. 
Ir tada grįždamas nuo KlTŽįaim tortai įž skausmo, kaip

iniai netiki.... Tikintysis žmo
gus viską remia ant gilesnio 
jdusmo, ir priederme jam įA 
ra‘tikra priedermė, kurią at
lieka net pašvęsdamas savo 
gyvastį, jpi to rrikia; laisvū
nams gi viską1 remia ant li
po. ūpas perrimaįnė ir šū- 
plūtimąs dpie priedermę paL 
kitėjo. 'Tuo būdu pa£lais- 

ir‘meitė! aityihd ir tėvynes 
pas; juos tik žodžiuos^ paris’ 
rikio, “Ūžtai pas juos nėra 
duo; ją fondiū tusti. ♦ - jfts dabarŠataiate: ^Vargas! vargas! Viesptm1

U,ūa >. Karpuk, atvirai ' "’L-
:p^kysi4, ,J[a^ 4s|t, kata^' 
kąs,^Šelpiu^^I^v^emolcratus 

'įcĮid išgelbėtą f Įįigtay^ nuu 

kaip mūsą nevykusiai pava- 
Sintiejitautininkai.

X BoutoO, J

i. Reikalauk plateeMo P1

VąsUKam duleidai^ kam nūmb-’cit > -Jr Jiš| tas^.Vk^- 
pįevis^freči^ dieiią atsikėlė iš tanirūsią 

ii*'buvo ta^pc mūsą ’iki neįžėtae į 
sustiprinti Šventosios Dvasios sejc 
'. ’.! 7ū' i g,i j a ♦*’o Viėš^ 
'save t y , t ( . . ,
' 7 ^. i n r e i‘j u b Kaip
vo mano lūpos, kad nors lakelis būtą vandens!

Plunksną Kfctaį^*
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įita nedęlią L. D. & 
>sios kiiopofcreiigta pik- 

ks pusėtinai, pavyko.Nors 
ena biivo saulėta^ tepiau 
i ir didžios mihios nebuvo 

palipa tikėtis. . Teeinu buvo 
BsėtiKas būrelis ir paskuti- 

vasaros pramogėlė buvo 
smagi
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KAS SUBAtOSį 
' , VAKAREI^;

Vyciij 17 kp. įsimanė kas 
* Įsubatvakarį rengti šokius sa- 

li§ ant Septintos.gatvės. Pu 
kartu jau tie šokiai buvo’ir 
pasisekimiii esant pramogė
lės bus ir toliau. ‘ .

SUEIKITE,

Vyčių: 18 kp. Cambriclge, 
“Keleivis” su. savo bur- 

redoį - rttgse j o 19 d. vakare 
parapijinėj salėj. Vis! na
riai kviečiami atsilankyti.

I -
1 1 - ' . R

DALINASI INF0RMA-- 
. GIJOMIS.

f

* - Keleivis’” su savo bur- 
diiigierium “Kuryer Codzie- 
nny” dalinasi informacijo
mis apie Lietuvą. ‘ Lenkų 

, dienraštis įgavęs prieglaudą 
<fjKeleivyj.e” su pamėgimu 
rašo apie tai kai Amerikos 
lietuviai nesitenkiną Lietu
voje ir grįžta atgal. Tų .len
kams malonių žinių. “Kelei
vi” burdingierius ima iš

- “Lietuvos Žinhi,?? Lietuvos, 
liberalų dienraščio.

LEWI3T0N, Ml.
,,, * f

Prahfeiima* Pirkųriema Lietuvos
Bouub,r i

Pranešus Baltic ^tates, Bankui 
kad vėl išmoka už L; L. P. Bonus 
nuošimtį, tad Boną Stoties valdy
ba,. šaukią^ susirinkimą visą pirku
sių jų L. Bonus trečiadienio vaka
re,t. y, rugsėjo 19 d., Šv. Baltra- 
nnejątis Dr-još salėje, 387 L^bnu 
St. ' •

Visi ateidami atsineškite L. Bo
nų prinokusius kuponus, nes bus, 
išmokami nuošimčiai. *

B. Ivaškiutė, B. S. Ižd/
1

MONTREAL, CANAD1.

Miestas.’

v
n: £ R.® I K I i s 

,„r^Tr. „n-r 1 ,,,

^~^lįp^.^<Gįrfoj'Kito llSgin^o*’ ir'tl 
. \ ( P‘Pavasario Ditno3, )VX'irtttvos 

' Iną.

atlaidai liet, bažnyčioje, labai re
tai g'aHma buvo regėti liet kunigą 
liet, bažnyčioje, č^abar du ir 3 
kartus, ant metir aplanko IteL ku
nigai tą koloniją. Ypač Šį metą, 
labai puikiai buvo ątlaįdai su 4,kU-ii 
nigais: lietais S; V. A.' Nuo 1916 
m. lietuviai neturėjo progos ma
tyti savo bažnyčioje savo tautos 
kunigą- ant pamaldų, , nes ir atlai
dai nebuvo apvaikščiojami.

J •

J. L. PAŠAKARNIS.D. D/;^te V
AKIŲ I8PECIALISTM ‘ |

i’^rgikraustęs įnųosavus namus—naujo ofiso 

adręsasi . ’ . |
^PROADVTAY, > T1 t • BOSTON, MASS, I

• -I'.Tarpti y - Dorehestffi Streeti, I
9

"T?!7^? '4—w

DR. A, J.GOBMAN
(GŪMA.ŪBKA8)

D AMT I § 5 AB

Tel. Brockton 5112—VT. ' 
(kampas Broftd Street)

705 Main St., Montello, Mosb.

k

Montreal miestas turi apie vie
ną milijoną • gyventoją, daugiau- 
sįai yra francūzai apsigyvenę. Biz
niai kaip- paprastai yra žydą. ran
kose. Miestas neturi, jokios gro.- 
žes,; išimaut labai puošnių bažny- 
čią ir daugumą mokslo įstaigą, 
Montreal tai tikrai garsinga^ sa
vo bažnyčiomis. Yra tokią, ku
rios kainuoja apie milijoną dole
rių. Praeituose metuose kelias 
bažnyčias ugnelė sunaikino, bet^ją 
vietoje dar gražesnes išdygo. 
Kiekviena bažnyčia turi' gražius 
varpus, bet Notre Dame bažnyčios 
varpai stačiai žavėja Amerikos tu
ristus. Net'patįs protestonai nega
li atsigerėti taip grafais-balsais tą 
varpą. Velija vĮen, antrą stryt- 
karį savo praleisti- ir paskui va
žiuoti, kad tik -išgirsti balsą tą 
varpą. Varpai yra judinami e- 
lektrika.
, Nemažas skaitlius atvyksta mo
kintis iš Naujos Anglijos ir is ki-* 
-tur į tą miestą.-.-; Daug kunigą *iš 
S. V. A.> yra užbaigę aną garsią 
SulicijoiUĮ seminariją.

Darbai.

Darbai tame mieste* ne 
prie to francūzai ir italai

Tarpe lietuvių.. Bostonie- 
; Bij vis daugiau šnekama a- 

pie steigimų Credit Umon. 
Begalę pusę tos organizaci- 

■ jos yra- gerai išaiškinęs adv. 
A. Šalna ir randama, kad 

i Bostone lietuviai turi turėti 
tokia ištaiga.4- V V

koki, 
dirba 

kad ir pigiausiai, ka tik iŠmaity- 
ti savo ne mažą būrelį mažučių. 
Būtą labai sunku su darbu, kad 
anglikai ne būtų dirbtuvėse bosais. 
Francūzai nepalafikauja jokiai 
taiitai, ypač lenkams. Nors ir pa
maldūs, bet ne koki ^žmonės. Dėl
to daugumas iš visą tautą, viso
kiais būdais stengias pasiekti S. 
V. A. Iš visokio atžvilgio Canar 
da yra atsilikusi ant 50 metą. Ką 
S. V. A. jau pradeda pamiršti, tą 
Canada pradeda'. įvikdyti..

; Lietuviai.

įį X
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NORTI4 , 
GERMAN 

..... LLOYD 
Savaitiniai Išplaukimai j 

LIETUVI
NAUJU, SMAGIU LAIVU 

TarpNev? Yorko ir Bremen 
DIDŽIAUSIU VOKIEČIŲ. 

LAIVU.
“COLUMBVS” 
Taipgi pirmos klesos kambarių 
laivai. Gražiai patašyti, 3 klesos 
parankuinai. Parankus uždaryti 
no 2 1r 41ovas.

. ’ Laivakorčių klausk' bilų agen
to: arba
192 Masldngton st,,. Boston, Mass. 

North German Lloyd

HJįį padėkoja
LaBmBroftTOPttfprirėngimą to* 

vakarėlio, tarė ačiū vaidyfcmfs ir 
visiems atsilankhjsieinsr į 

Goldai. ,

. Kitą sekmadienį' kaip ‘girdėtis 
tai įvyką puikus iį* nępaprnstąš v£

tai kš pats nežindu ir negaliu su
žinoti bet bus įiėpaprastas pa- 
<il’ Rengėjų. 4 Laukiamu . • % * ;

^olonijos Reporteris. 
•- »

WORGESTER, MASS.

' Čia 3 dieną rugsėjo įvyko ."iš
kilmingas atidarymas Maironio 
parko ir svetaines, .bet niekas a- 
pie tai visuomenei per spaudą ne
pranešė. Taigi aš stengsiuosi šį-tą 
pabriežti, nes tai yrą svarbus da
lykas, Vi’sųpirma atidarymas pra
sidėjo 10 vai iš ryto. Publika 
pradėjo lankytis. Vėliau po pietij 
pribuvo ir svečių iš kitą miestų. 
2 vai, po pietą prasidėjo progra- 
mas. Tautos himną sudainavo 
vietinis šv. Kazimiero parapijos 
choras po vadovyste musij jauno 
yarg. J. Žemaičio. Teiposgi stf- 
dainuota ir kitokią graŽiij daine
lių. -Nors mūsų choras buvo už
prašytas kiton vieton dainuoti, bet 
Čia ir-gi nepatingėjo*' pribūti ir 
publiką palinksmino savo daihele- 

. ,w. _ . mis. .Padainavus chorui kalbėjo
vo didis džiaugsmas matant kaip D1. K PaHtas g go B0stoBO) ku. 
» vMkai yra lavinami. Po tam ris' dabar reaagTOjt ‘■Darbinlii, 
buvo šokiai. .ką.” Dr. Pakštas kajbejo apie

Ęugsėjtt 8 d. -Labor Day va- reikalus, lies tai bnvo-
kare buvo taip-gi šokiai. ■ . DarMninkį >Diena aTi,a Labor ‘

Iš tp.įvairiiį i# tankip veikimu Day. -GeA. kalbstojas raįino 
matytis kad visi.lietuviai duadasi skaKyti liet darHninkį laikrašti 
susipažinti ir rūpinasi aržiau een-;fr n?rod5 k„ip mrtdittga kjek. 
tr(* aPsj?yvent^. ■ vienam prigulėti prie Darbininką

Iš Lietuvos girdėtis'kad atva
žiuoja apie 15 ypatų. Puiku! 
Daugiau!

Automobilius.
Dab^ visi įdomauja-kas gaus tą 

automobilį, kurį parapija padova
noja. Jau tikietai yra pardavinė
jami. Gera proga pamėgint savo 
laimę ir tuo tarpu šelpti parapiją. 
Čionai labai reikalinga yra mokyk
la, taigi jeigu kas myli savo tau
tą — prigimtą kalbą — jeigu kas 
myli savo vaikus, nepasigailės nū- 
pirkti nors vieną tikiėtą thm tiks
lui. ' Tiktai’ parapijinė mokykla 
gali suteikti mūsą vaikams reika
lingą mokslą, būtent, lietuvią kal
bos, tįkėjimiškus dalykus ir pa
saulyje reikalingą mokslą.

Kas nupirks tikietij, būsime 
širdingai dėkingi.

Rugsėjo 9 d. įvyko trumpas, bet 
gražus vakarėlis.

Kun. česna atidarydamas vaka
rėlį paaiškino programo įtalpą. 
Buvo:

(Ii Vieno veiksmo veikalėlis, 
“ Su jungtos-Sielos. ”

(2) Eilės,’44Ar Žinai?” per Zo
fiją Mockevičiūtę.

(3) Kalbėjo moks! J. Zabulio
nis apie lietuvią kalbą ir mokslą.

(4) Žydo monologas “Visi Pir
ma,’3 kurį atliko Juoz. Butkevi
čius.

(5) Mažą mergaičių choras dai-

■ -r
SIOUX CITY, I0WA.

Vasarines mokyklos užbaigimas.
* - '
Rugsėjo 2 d, parap, svetainėje 

įvyko.užbaigimas vasarinės mo
kyklos. •
. Mūsą gerb. vargonininkas' E. 
Šlapelis nuo pat atėjimo čionai 
pradėjo rūpintis apie'vaiką orga- 
mizavimą ir lavininTą. Keturias' 
dienas į savaitę mokina bernaičius 
ir mergaites, dabar mokins suba-' 
tomis mūsą kalbą.

Vakarėlis buvo- įdomus. Žmo
nių susirinko nemažai.

'Programas susidėjo iš 16 įvairią 
dąlią/taigi buvo dainą, deklema- 
ciją, šokią, lošimėliu, ant galo 
Lietuvos himnas, Visi vaikai ge
rai atliko savo roles ir tėvams bu-

Iiietuvhj šiandiena Montreal’e 
yra apie 300 fam. ir apie 100 pa-1 
vienių. Žmonės visai neturtingi, 
nėra-tarpe ją jokio biznierio, iši
mant vieną antrą mėsos krautuvę. 
Gyvena visuose pakampiuose to 
miesto. Lietuviai, turi nuosavą 
bažnyčią su klebonija ii* svetainę, 
po vienu sto^u su gera krūva sko
los.' Bažnyčio je daugiails galima 
matyti francūzą negu savąjįj ir 
būtą labai riestai,, kad ne svetim
taučiai ‘bažnyčioje. Tarp lietuvių 
mažks sutikimas^ ir susipratimas. 
Tankiai pasitaiko vaidai, ypač, 
nuo to laiko,, kaip špitolninkai 
pasiskelbė gąspadoriais parapijos. 
Bet vienam iš ją—,vargonininkui 
dingus, gal ramybė užviešpataus 
ii*-toje kolonijoje.

Mokyklos. '
Pastangomis vietinio kunigo šį 

metą.lietuviai turės įvairiose mies
to dalyse 5 klasas. Prie buvusiųjų 
pirmiąu mokytojų šį metą prisidė
jo J. Leonattė iš S. V. A. garsi dar
bininke ant lietuviškos dirvos.
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Šąjūngos. -* ' . .
Kalba gerb. kun. L.c Kava

liauskas. Gerb. kalbėtojas, visa
dos savo kalba publiką užganėdi
na' ir daug juokingi} dalykų pasa
kodamas.

Kalba gerb. kun. A. Petraitis' 
Atholio liet. klębdnaš. Gerb. kal
bėtojas ragino lietuVius katalikus 
prie vienybės ir prašė idant visi 
arba visos liet, organizacijos pri
klausytų. prie Kak Federacijos.

Kalba gerb. kun. Moekus, kuris 
nesenai atvyko iš bolševiką rojaus. 
Gerb. kalbėtojai papasakojo daug 
įdomią dalyką iš Rusijos žemiško 
rojaus.

Kalba mūsii gerb. klebonas kun. 
J. J. Jakaitis. Gerb. kalbėtojas 
dėlę dėžę cigarą.’ Bravo; žeąo- 
palietė daug svarbiij. dalyką iš 
darbininką gyvenimo. Teipos-gi 
aiškiai nurodė -kaip 'kiekvienam 
darbininkui yra naudinga^prigu- 
lėti prie darbininką organizaciją 
arba organizuotis, nes šiame laike 
kapitalistai išmoko labai gudriai 
darbininkus išnaudoti. Gerb. kal
bėtojas kalbėjo karštai ir jausmin
gai ir paliko žmonėse daug įspū
džio. Teipos-gi ragino idant kiek-

. - .l

ną akciją Maironio parišo beiftlro- 
vės. čia atsipim&iu visą gerb. 
kalbėtoją idant nėuž^gauiūmėte, 
nės kaipo Beporteria, turiu tęi- 
sinį&i-pripaŽintilif kadf gerb, ;kun. 
♦Lį Jr Jakaičin kalba tai buvo iš* vi- 
srį gražiausia, it svarbiausia dabar- 
timamf;gyvenįme,, nes. buvo rieku- 
rią iš publikos kalbama kad Wor- 
cesterio -klėbonaš tai tikrai yra 
darbininkiįužtarėjas.
y Atholio choras sudainavo keletą 
gražių ft* smagią dainelią. Nors 
choras nedidelis, bet puikiai išla-=- 
vintas ir puikiai dainuoja. . Tai- 
gigarboAtholiachori.stamskad 
nepatingėjo pas mus ^Įvažiuoti ir 
publiką palinksmipti.

Čia tai jau buvo ir juoko perna
šai, nes mūsą nėkurios moterė
lės tai sušilo vydaiiios siūlus nuo 
vienos špūlės ant kitos. Siūlai bu
vo 160 mastui ilgio. Taigi kiek
viena stengėsi kitą siibytinti. Tik
rai nežinau kuri laimėjo, bet lai
mėjusioms buvo paskirta dovanos;

. ŠIS, programas tąi jau buvo pas
kutinis ir įdomiausias, nes Ui bu
vo traukimas virvės ženočią su 
singeliais. Akt abiejl, gailį virvės 
buvo pastatyta po šešis vyrus. 
Tai-gi jau čia Bingeliai stengėsi že- 
nočius nutraukti, bet jiems nepa
sisekė. Mat kada suriko viens, du, 
trys! —tai ženoČiai kaip.patrau
kė,' tai mūsą singeliūs pradėjo, 
vilkti. Čia singeliai net parvirto 
ant žemės, bet yistiek nieko ne
gelbėjo, tapo nuvežti. Tai-gi že- 
nočiai ūž tokį narsumą gavo di- 
Čiams, laikykitės! . Ą ■

. Publika vėlai išsiskirstė pilnai 
užganėdinta. e Prie to da buvo ir 
šokiai naujoje svetainėje.' Šokiai 
tęsėsi iki vėlumai nakties. *

Žodžiu sakant, buvo visokią 
linksmybią. Čia įuriu^ pažymėti, 
kad Wol*cester’io lietuviai seniai 
tokią linksmą gegužinę turėjo. '

‘ Reporteris.

IŠRĖKDAVO JIMUI
TWS KAMBARIAI, elektra, ge
ra rietą vyrui ir moteriai; kurie 
abu dirba, Komunikacija gera.į 
visas dalis Bostono, Atsišaukite,' 
3 ROW ST., DORdHESTER, 
MASS. . • '
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_ ■ TtL So. Boston 270

J. MADDOKELL, M. D.
Onso Valandos:

Rytais iki 8 vai Po pietų nuu I-A 
Vakarais nuo o iki 8.

6M Broadway> Brt Bosfo«.

18 iki 30 metą amžiaus dirbti dirb
tuvėje, Darbo žinojimas nereika
lingas. Mokamą laike mokinim.o-
si.

AMĖRICAN RUBBM CO.,
Netoli KendalI Są.,

Cambridge, Mass.
(15) / . . . -

DR. JOSEPH WEINREBE

90 Huritlngton Avė., Boston, Mass.
Medicinos Profesorius Universitete.. 

Specialistas kraujo, skutos ir Slapti* 
mo ligų, taipgi romatizmo. Kalba len
kiškai.

Ofiso valandos: nuo 2 iki 7 vakare. 
Petnyčiomi ir nedaliomis priima *pa- 
gal sutarti

Telefonas Back Bay 0379. Bes, R0x. 
5397—R. ’■ ■

Tel 80. Borton «2S !
TB DANTISTAS I

V.CASPERH
g (KASPARAVIČIUS) jį
ffl Laikinai perkels ofisų po Ma. į J
g 420*BioADVrĄY/SA Bobtom, ”*47!. į į 

------------Gfiao-ValšūSdK-———, f- 
ra Nuo 10 Iki 12:BO ryte ir nuo IHM t j 
% Iki 0 k nuo 0 :80 He£ 0 V. vak. 11 
$ Oflaaa uIUaryta« Bubatoi vakarai* į $ 
®.------------- ir nedgllomla (gir nedSllomlc

I
I* Metą Bouth Boston*

DR, H. S .STONE

AKIŲ SPECIALISTAS
BB9« W. Brf0ADWAY \

VALANDOS i Nuo 9 r< 1M 7 T. vat.

v

«

■R HAMBURGA,PTL!xJMk Į 
APbAUEPOJŲ. 

VAŽIUOKIT VIŠI PARANKIU IR < 
TIESIU KELIU ' : , '

Lietuviai rūšiuojanti j PiUavų aplen*
< kla lenkų juostų (korldorą). visą trečia kle-. 

i/ sa pųdMinCaų kambarius ant 2-jUj 4-rlųir ,8-nių 
s! lovų* ' ■ .
f SPe&lfaliaU lįplMmtiia>■, .
Is. S, LITUANlA. ..Rugsėjo U 

S. S. POLONIA ...Spalio 6
11 New , Xorko ir Bostono f Hamburgą ^103.50, 
į Pllllavų $106.50, 4 ' LIbuvų ar Memeli 10L— 

MBoafono l New Yorkų ne? Fui! Rlver Linljąr
: KislpkltCs prie virtinių ig*0^ ;

l

Į»

■<*’
A* i |-fa> r tauriniai

No. 174
' *1 * ' ‘ '

. Nuvyk skaus
mą Šalin!

Raišiis petys, meš- 
| Įungiškas trauky- 
[ mas muskulų, i§- 
I narytas sąnarys— 
visuomet yra drau- 

** gaiš didelio Skats- 
, mo. Tašiau patry

nus truputi

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas buB 
greitai pašalintas. Pain-Exp<ll«tb ir 
»hua:ąM yra ndrtiai nrttšai. Nueini 
kitų jo poakę, Šiandien 
pas 'savo aptiekoriii-- 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butą 
ant pakelio musų lakara 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamėgsdžlojimų.
F. AD. RICHTKR A CO.

FterDciANDCoKt imi daugiau anglies—-ge 
riausios kuro dalies.
turi mažiau pelenu—nerei 
kia išmesti. > 
ilgiau kūrenasi negadinda- 

' mi nei siennei grotų peč'
MAŽI—DIDESNI—DIDELI

UIDEVONSHIRK ST.,
Main 8532

BOSTON, MASS
■TELEFONAI— Main 2723

Skauda,
t f

degina kojas
MENTH0LATUM1

>
Greit pagelbsti

ik 1;

PIRK N AM į
Pigiai parsiduoda dii po tris šeimy

nas mediniai namai po 17 kambarių, su 
visais Įtaisymais, maudynės, šiltas ir 
šgjtas 'vanduo, ph«af, ir-atskiros karš- ’ 
to vandens šilumos kiekvienam ; ran
dasi' labai gražioj, vietoj, šie namai 
turės būt parduoti greitai. Kainuoja 
tik po. $8,900. Inešt tik $1500 ar ma
žiau. Kreipkitės pas:

FELIX ZALESKAS
395 Broadway, So. Broaihvay

Telefonas So. Boston 2340;

SBSWH®r“
. Parduodu namus ir parūpinu 
mortgičius. Visais pirkimo, par
davimo ir įvairiais kitais reika
lais kreipkitės pas manę.

A. F. KNEIŽYS,
494 Broadway, So. Boston, Ma^s. 

‘ Tel. S. B. 0770
f

L ■

PARSIDUODA PIGIAI -
CITY POINT’E, 4-rią šeimyną, 

18 kambarių, kampinis namas par
siduoda pigiai. Kiekvienai šeimy
nai atskiros durys. Šiš namas sto
vi pačiame pajūry ir neša gerą 
pelną.

3 šeimyną, 11 kambarią, su kai. 
kuriais įtaisymais. Kaina $4,500.

A. F. KNEIŽYS,
494 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. S. B. 0770
arba 308 E. 9-th St., So. Boston. 

Tel. S. B. 1696. ‘

Dviejų ar trijų šeimynų su 15 ar 18 
kambarių So. Boston’e arba Dorches- 
tery. Kas turit panašų pardavimų, mel
džiu pranešt

JOHN DOUBAR
45 Gatės Street, So. Boston, Mass. 

Agentai nereikalingi.
. . . ■ TĮSI

I
Tei. )Bo. Boatoa 2^8 ®

DR. J. D. LANDŽIUS p 
LnrruviS GYDYTOJAa ir o 

CHIRURGAS. O

WMBROADWAY, 
■OUTH BOSTON, MASS, B 
(Ka»pas G St Ir Broadwayl , i|

VALANDOS: 9—11, 2-Ą 7—8 |

'■ •__ ‘ _ < * ____________

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO' 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Vincas Zaleckaa, 
81 Mercer St, So. Boston, Maaa, 

yiCE-PIRM; — Antanas Pastells, 
146 Bowen St, So. Boston, Mana.

PROT. RAŠT. —Antanas Macejunai,.• 
450 E. 7«th St, So, Bostifa, Maaa.

FIN. RAST. — Juozapas Vlnkevlčlus, 
906 E. B’way, So* Boston, Mass* 

KASIERIUS — Andrius Zalleckas, 
3QX E. 9-th St, So. Boston, Ma*i, 

MARŠALKA —.Aleksandra' Jalmokas, 
\ 115 Granite St, So. Boston, Mass 
D. L, K. Keistučio dr-la laiko mčne- 

•Inlns susirinkimus kas pirmų nedčl- 
llenį kiekvieno menesio po No, 604 
vVashlngton St, Boston, Mass., 6-tą v, . 
/akare. Ateidami drauge ir naujų na
tų su savim atsiveskite prie musų dr* ■ 
oa prirašyti*.

• .’<

4"^

J 
'4 ,. 
Ke
f

IV. JONO E V. BL.PAŽELPINES 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.
- \ ’ • / '

PIRMININKAS — J. L. Petrauskai,
250 Gbld S t, So. Boston, Mass. 

VxCE-PIRM. — Kazys Ambrozas,
492 E. X-th St, So. Boston, Mass. 

PROT.RAšT. — Julius Savickas,
111 Bovven St., So. Boston, Masa. 

tflN. RAŠTININKAS — J. švagždya,
171 W. 5-th St, ŠO. Boston, MaM 

JJASIERIŪS — A. Naudžiana*,
885 H. Broadway, S. Boston, Mm 

?< ARS AT ,K~ A J, Zalkln,'
7 Winfield St, So, Boston, Maus. - 

Draugija laiko susirinkimus kas toečlt 
aedgldienj kiekvieno mSneaio, 2-rų vai 
po pletųBv, Petro parapijos salS], 49? 
Cl Seventb St, South* Boston. MaM

r »

•t 
I t;

5

It

iV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
HARTFORD/CONNEOTIOUT . 

VALDYBOS ADRESAI.
Hllib. MielnlkienO, pirmininke,

44 Čėdar St., Hartford, Oonn,
O. Lablcklenč, vice-pirmininka,

SO Sheldon Street, Hartford, Oonn, 
Ėutabickieng, iždininke,

44 Madison Št, Hartford, Conn, 
Marijona KatkauskaitS, fin. raŠtlnlnkĄ

10 Atląntic St, Hartford, Oonn. 
lt Pundklen?, prot raStlnlnkC

19 IValcott Stį'* Hartford, Oomų 
šibi draugijos susirinkimai fauna kw 
antrą nedtldient kiekviena Mienaria 
bažnytinSjaBalyje.

VIENINTBLIS.

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS
visokią žolių, šaknų, žiedų ir tt

Geriausios Palangos Trejankos, stnm
bl, 60c. ui pakeli arba G \iž $3.30. 

Puplaiškių pakelis 35c. arba G už’ ?1,75 
Trukiollų 80c. pakutis arba G ui $1.40

žoW sutaisytos nuo nervų, iSgųsties. 
nuomario, galios svaigimo Ir ausysr 
uitom. ...Tai yra vienos iŠ goriausių 
medicinų nuo visokių nervų suirimo 
lu lietuvišku nurodymu kaip vartoti 
jakelis W Ū ut ^4.50. j

Knyga *‘Dnkt(irns Namuose” apraat 
visokias lotos. Ir su daugeliu naudtn 
M receptų — ,$1M

Mostls gydant! visokius nlelulius įt 
odos išbėrimus, delnti $2,50.1

Drukuotl Išlikai tėvynėn rašyti, t® 
sinas 65c.

būna bū. prlšymtimb kaštam 
M. ZUKAITIS,

449 Hųdaon Am., RochesUr, N. Y
- . . «1 ‘

į

XV. KA2IMIER0 R. K. DR-JO1 
SOUTH BOSTON, MASS.

ANTRAlAt

RIRMININKA8 — VI. PanlaMkn*. 
814a 8-th Sk Tel. So. B, 33315—M, 

VIOJmRM “ X Jurutar '
440 E- S-th St, So. Bartom Km* 

PROTi RAST. — A. JamiMnli, _ 7 
lWUdiumblk Rd„ & Boahm, Įtart 

FIN. RAST. & Kišltlą
428 B. Š4h Bt./M Bortoo, Mauk 

IBDININKAS L. SvtgMlJ,
iii Bwcn -su fitttort įtart 

TVARKDARIS — P. Laučka,
803 E. Flfth St, So. Borton, M—fc 

DRAUGIJOS nnratai nikai* — _
8rtJ Brvathvay, S<x Boatou. Mm*. 

DrttųtŲa nnvo irualrlnklmoa laiko rtn 
n*W<U«n| Mekvkno BriMrto Laį|. vūt.

cmrentlt Ho* oęBtofiį UMBk' 
( ■ ■ ■ ■ 
i

A ' 'F “■

GEORGE H. SHIEIDS
ADVOKATAS 

811-818 Oid South ŠiMa?
284 Knehlngton Street 

BOSTON, MiSK . p 
galanto: 8 A M., Ik! 5:8Q P. JL 
-. ■ A. ;V' - ,'^t 
10 WnnH»ęr SmeT,-.Ebun BoeTOn

...-‘■y---A Tet.M*tn»«8
j-

4
“A

1

'. PARSIDUODA ,
KĖMŪČIArS SARA* DIRBTUVEI 

Senas, gerai HcUrbtns .blnita Prlelastlk 
M»hntyė ir $ir£uUaylmftš,| 

: Atsišaukite t Jc.Aū 112 Artime St„ M«m-

r- “ •

4

T

i.

k *
«• rf*'■ ■ .-••• ■ ( - >■ - • ' ' • .

Parcluvimul pim Ju»ų Kwituvlnlūkii * - Penkių kokybių
, KLAUSK GELTONO SU RAUDONA JUOSTELEI PAIŠELIO I

. t* '
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