Kaina 3c

Metams $3.00, pusmeč

šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos. F* •" *■ B<*ton- No. 2

ir Dr. Julius
vardu organizacijų Am. Lietuvių Tarybos
ne Amerikos Lietuvių deklaraciją reikalaujančią Lietuvos
nnjAvs untnnę u®-

Neiaimčs ant jūrės.

e Dunojaus

štų Lietuvoj nebuvo
APIE LIETUVĄ.
Du Šveicarijos laikraščiu
L* Tribffi^tf^ęįfąąlf^ę G$ągve tokias tokias Žinias:
Petrograd lap. 25.
Vokiš
ka valdžia Vilniuje lietuviams
apreiškė, jog Vokietija ketina
įsteigti lietuvišką valstybę, ku
ri artimai būtą surišta su Vo
kietija.
Tuo tarpu Lietuvoje
busianti mobilizacija papildy
mui vokiškos armijos, ,^'y^
m Kuršas turės būti dalią nau
jos valstybės. Tas tai sukėlė
lietuvią nepasitenkinimą, nes
jie tame mato, jog Lietuvos
valdymas bus pavestas kuršiečiams.

ILGAS STRAIPSNIS APIE

Vokiečiai submarinais su
manė naują dalyką atlikti.
Visur apie Angliją ir Škotiją
prie didžiąją prieplauką primė
tė miną.
Naujas didis Ang
lijos garlaiviams pavojus yra
nuo tą miną.

BRANGIAI ATSIEIS.

Francijoj, 8 pie Verduną ar
tilerijos šaudomai padidėjo.
£al^77 Suvienytą
Belgijoj ir šaū lymai padidėjo.
Valstiją submarinas užėjo arit
seklumos ir plukuriuoja ten.
Dabar inžinieriai . aprokavo,
jog nugabenimas to laivo nuo
seklumos atseis $80.000.

VISA ANGLIJA
VO.

SUSIUBA- dai

Jos
Turbut niekuomet Londono šalt
ir abelnai Anglijos gyvento- vyr
jai nebuvo nustebinti tokiu bai- cijc
siu skandalu, kaip šiomis die
nomis.
Tyrinėjimo teismas ką
susekė didį skandalą Anglijos kės
armijos vaduose.
Apie tai keli
jau po truputį buvo žinoma jos
nuo senai ir Anglijos gyvento- pri<
jai nerimavo.
Dabar viskas las
išvilkta eikštėn.
ir ;
Pasirodo, jog ligšiol vy- Hai
riausias Anglijos armijos dik
tatorius buvo moteriškė Mrs. įor<
William Cornwallis — West. neiš
Ji kariniame ofise turėjo tokią kirl
įtekmę, jog armijos vadai ir Pm
generolai buvo skiriami ir pra- tint
šalinami pagal jos norą. Ta- žin<
me skandale įveltas ir Angli- aru
jos fieldmaršalas French, kurs
1
karės pradžioje buvo vyriau- jos
siu vadu Francijoj.
tąsi
Ta moteriškė visuomenei ką
buvo žinoma, ji buvo įtekmin- trig
ga, bet teismas jai pripažino kirl
blogus darbus.
Toji moteriš- dab
kė krikdino visą karės vedimo prk
jinom nukirti vadai.
į

amžinai minės mūsą, vardus.

Kun.' >r. V. Bartuška.
P. S. Meldi au kitą laikraščią perspauzdi nti šį straipsnį.

K. V. B.

Klaidingi žingsniai
t

.

, ■

“ Tai lietuvią srovią vieny
bė matyt neįvyjks. Ir taip at
sitinka, kaip štai parodo ‘ ‘ Tė
vynė,” per kataliką veikėjus,
kurie pastatė savo srovės rei
kalus augščiau tautos reikalą.
Tautiečiai jau atidėjo savo sro
vės reikalus’ ir įsitikinimus į
šalį.
Jei ne i katalikai, tai
ai būtą sutikę
arbą.
Ir būtą
ją srovią vienykataliką veikėrynė” sako, yir kaipo to
kiems reikia pririšti prie kaklą
po akmenį iri nuskandinti,”
taip išvedžioji jTautmylos burpersdingiėrius Tt skutis,
”
kalėdinį
nu
kaitęs “Tėvyn*
merį.

“Ir ašaka
“tautiečią” ir
džiojimus apie srovią vienybę
ir bendrą veikimą,” ėmė išvedžioti Tautinyla, padėjęs
“Darbininką” j šalį. - “Apie
vienybe buvo jfeug ir visaip

kai, būdami didžiumoje, tei
singai reikalauja, kad tame
komitete ar taryboje būtą ją
atstovą didžiuma.
Gri sandaKĄ ŽMONŽS SAKO.
gali pagelbėti ir sekti tame rei
riečiai ir socijalistai nenori tei
kale
gerus patarimusKai imi žmogui, neturtin
singo principo pripažinti, ne
TYRO ORO SVARBA.
sutinka, kad katalikai būtą gam darbininkui, aiškinti
pie
sveikatos
sąlygas
—
apie
didžiumoje. Dėlto ir eina vi
Pirmutinė sveikatingo gyve
si ginčai, deį to ir nėra srovi tyrą orą, maistingą valgį, po nimo sąlyga yra grynas, tyras
nės vienybės.
Tai dabar ma ilsį — tai dažnai atsako: “Et, oras.
Oras yra svarbiausias
kad
tome, kas kaltas, kad nėra kad būtumėm turtingi,
mums dalykas.
Mee valgome
srovinės vienybės, kas yra tos trumpai tedirbtumėm, tai ga ir geriame du tris kartus die
vienybės ardytojai, matome, lėtumėm ir gerą maistą turėti noje.
Be valgymo ir gėrimo
katrie yra atžagareiviai irku- ir gražioj .vietoj gražiuose na galime išbūti dieną kitą. Kai
O dabar
rie pažangūs. Matome toliau, muose apsigyventi.
be valgymo, tai galime išbū
bekenti,
kaip
yr
’
.
”
kas stato savo srovę augščiau
ti ir keletą desėtką dieną. Be
tautos labo.
Sandariečią ir
Panašiose kalbose yra teisy oro negalima išgyventi nei pensocijalistą veikėjai ir laikrašti bės. Bet toli gražu iš to neiš kią minutą.
Tuoj trokštame.
ninkai nėra tokie kvaili, kad eina, kad privalome moti ran Orą traukiame savin 20 ar 25
nesuprasti teisingo kataliką ka ant visako ir keipti kol gil kartus minutoje.
Ir kvėpuo
reikalavimo.
Jie giriasi esą tinė savo dalgiu pertrauks mū jame be paliovos nuo pat atsi
pažangūs, stoją už teisingus są gyvenimo kelionę. Sunkio radimo mumyse gyvasties iki
principus. Bet jie bevelija se sąlygose būdami, privalo pat grablentės.
niekybes rašyti, kvailinti žmo me žiūrėti, kad jas pagerinus,
Ir oras mums reikalingas
nes,
bevelija veidmainiauti, privalome stengtis pasimokin grynas, tyras, o ne koks prišmeižti, negu pripažinti kata ti, dasižinoti apie sveikatos pelėjęs,
dulkinas,
troškus. likams didžiumą balsą Centra- reikalus ir sekti gerus nurody Jei jau mūsą darbo sąlygos yra
liniame komitete ar taryboje, musTie, kurie moja ranka tokios, kad dirbtuvėse negali
kuri vestą bendrus tautos rei ir neima širdin gerą nurody me turėti tyro oro, tai tą at-(
kalus.
Lietuvią seimas Chi- mą, gyvenime užima paskuti pildyti po darbo yra pilnai mū
cagoje įsteigė Amerikos Lietu nę vietą, yra pastumdėliai. są galėję.
Mūsą: namą kam
vią Tarybą, pagal kurios įs Tie-gi, kurie yra budrūs, se bariai privalo būti kasdien ge
tatus visos trys lietuvią srovės ka gerus nurodymus, nuolarai išvėdinami, o mūsą miega
gali būti teisingai atstovauja tai žengia į skaistesnę ateitį.
mąją kambarią langai, tai žie
mos.
Toji Taryba ir galėtą Mielasai skaitytojau, kaip ta
mą ir vasarą turi būti atdari. I
rūpinties bendrais tautos rei vo gyvenimas nebūtą skurdus,
Žiemą nereikia bijoti šalčio, 1
kalais.
Sandariečiai ir soci- arba kadir tu būtum daug maž
tik reikia gerai apsikloti.
jaŲstai, žinodami, jog jie bus aprūpintas,
sveikas, tai ti
Retas kuris darbininką tu- i
toje Taryboje mažumoje, ne kėk į skaistesnę ateitį, nuola
ri dirbti taip ilgai, kad sugrį
prisideda prie jos. Ką-gi mes tos varykis prie geresnio, pil- žęs iš darbo ir pavalgęs turėtą *
pamanytumėm,
kad kokios nesnio gyvenimo, imk širdin
eiti ilsėtis, o ryte turėtą tuoj
nors dr-jos susirinkime kas gerus nurodymus. O pirmiau
skubintis darban.
Retai te
nors ineštą tokį paiką sumany sia tai rūpinkis savo sveikata.
pasitaiko tokias ilgas vadandas mą, kad mažuma balsą nu Gerai pažink sveikatos sąlygas
dirbti.
Dauguma darbininką
lemtą klausimą, o ne didžiu ir gyvenk pagal ją.
dirba 12-11-10-9-8 vai.
To
ma. Juk visi nariai pavadin
kiems
darbininkams
apščiai
yKAS SILPNINA MUSŲ
tą tokį inešėją durnium, neiš
ra laiko ir pasivaikščioti tyra
SVEIKATĄ.
manėliu.
Tai kaip reikia pa
me ore.
vadinti tuos, kurie stovi už
Daugelio žmonią yra tokie
Todėl tai, jei kambariuose
tai, kad lietuvią tautos reika netikę darbai ir amatai, jog
bus švaru, jei mieguosime su
luose mažuma turėtą nule jiems labai sunku būti svei
atdarais langais, jei pasirū
miantį balsą, arba kad di kiems.
Ilgos darbo valandos, pinsime kasdien arba Iiuosesdžiumos ir mažumos atstovybė sėdėjimas arba stovėjimas per
nėse valandose pasivaikščioti
būtą lygi! Vienu žodžiu ma ištisą dieną dagi troškioje, ne
tyrame ore,
tai svarbiausioji
tome, jog katalikai, svarsty išvėdintoje dirbtuvėje, alsa
sveikatingo gyvenimo sąlyga
dami vienybės klausimą ir jos vimas
blėdingais guzais ir bus atsiekta.
O kas-gi iš mū
sąlygas laikosi teisingą pama biauriu dvoku kuone visuomet
są to negali padaryti.
Veik
tą, to sandariečiai ir socijalis palieka ligos ir negalės ženvisi, o jei kuris to neturi, tai
tai nori biurokratišką priviledaugiausia tekaltina save, o. ne
giją.”
ką kitką.
Potam eina kitos bėdos,
rios sveikatos likučius pi
^Ką sako ganūs daktarai.
gija. Yra tai menkom j
- nAeidzšfi tinfflSfl____
NAUJI APAŠTALAI.^
to įsigyti, nešvarus namie už
“Tėvynė” kalėdiniame nu silaikymas, neatsakantis apDicB^^of. Rauk®
meryje skelbia, jog ligšiol po rėdalas, nesveikas butas; to
“Oras tai plauč®
nai, galiūnai, karaliai, vys liau rūpesčiai, sielvartos už
Skirtumas tiktai tas®
kupai, kunigai per šimtus me gula vargingą darbininką.
na
valgome, o oru®
tą skleidę Kristaus Lygybės,
Prie visą aną bėdą dar pri
Juk-gi niekas®
Brolybės ir Meilės mokslą. Ir sideda paties žmogaus nerūpes- me.
valgyti
nešvarios du®
tas darbas jiems nenusisekęs. tis apie savo sveikatą.
Daug
našiai
daro
tas, kur®
Tai “Tėvynė” pataria savo žmonės kenčia ir įgauna viso
skaitytojams patapti apašta kią negalią per savo apsilei sugadintame ore ir ®
Jis užnuodiji®
lais ir tokį patarimą duoda: dimą, per nežinojimą ligą prie- savin.
byn
ir
labyn.
Kiek®
“išmokink savo brolį, savo se žasčią.
Jei jau koks fabrikos
serį, savo kaimyną, kad pri darbininkas ar mainierius nė- iškvėpuojame, tiek n®
pažintą kitą žmogą lygiu sau;
gadiname, tiek palei®
visuomet gali išsisaugoti nuo
išmokink, kad kitus .žmones blėdies, kurią jam reikia pa plaučią netikusią gar®
laikytą broliais ir seserimis; iš nešti dėl suteršto, nevėdinto yra tas pat kaip mėšl®
Begu a t si ra®
mokink, kad mylėtą kitus žmo oro, dėl nervus ardančio bil pumas.
nes.”
Matyt “Tėvynė” ma desio, tai jis tą skriaudą bent gus, kurs norėtą atg®
no, kad jos skaitytojai jau iš dalies gali atpildyti po dar gyti ir sugerti, tą, 11
išmeta!
Žinoma,
fl
moka pripažinti kitą žmogą ly bo, namie.
Nes juk namie
giu sau; kad jie kitus žmones jis yra sau ponas. Gali vėdin taip daro tas, kurs J
laiko broliais ir seserims; kad ti kambarius, atidaręs langus. kvėpuoja orą, vėl tą pi
jie moka mylėti. Bet aš neti Gali išeiti pasivaikščioti. Bet kia antrą kartą į sa®
kiu, kad to laikraščio skaity ar matome taip darant! Dau kiek jo neatnaujinę®
tojai moka tuos dalykus, nes gelio langai net vasarą tik ret kodėl žmonės bijo švi®
nei to laikraščio redaktorius karčiais teatidaromi kambarią Rase maišo jį su kiau®
kiaurapučic®
nemoka tą dalyką. Tą paro langai, o pačiuose kambariuo Teisybė
saugoties,
ale šviežio!
do jo straipsnis tame pat nume se nešvaru, dulkės, suversti
niekados!”
ryje vardu: “Plačiuoju Vieš drabužiai,
skalbiniai, men
Apie (kambarią ®
keliu.”
kame kambaryje dvi trys lo daktaras Reklamas ra®
vos, o.lovose guli po du žmo“Apie tyrą ari

vandenį kiekvienas J
dėlto, kad jį mato, fl
gi oro akimis nematonfl
simi nevisuomet teužuoj
tai pertai pagadinto k|

Įa atsiekti! Štai ką galiatsakyti: tai yrą. mūsą lialą paskutinės pastangos
aikyti gyvastį. Iš paskutiveikimą persitikrino, kad
Klpnai stovi ant vištos koir kad bile vėjalis gali
L naversti; net nekurie
ją vadai išsitarė, kad
^■Sandara “nuėjo po veŲ

norotpis pasikafciname 1
koks jis yra." Kas nol
jo kūno permaim^^^

.

J
rn

(

ai ją šukavimas “peace
arice” (taika vis viena
j sąlygomis) ir tas sa^^^jaukimaa suvažia- tuojant už
ad jau mūsą
. iepto galo, ir visuotinoj*
priemonią, tarimui ir
Įlf • _
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Nuliūdęs Jonukas.

suvažia

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE.
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50.00 ZZšą

Development Corporation ir siunčiami į Lietuvos Atsta1

is savo! moks]
____ 31 •__

»4

Bendrovės tuo-laikinį ofisą:

2810 Richmond St,

Philadelphia, Pa. i

Romanas Karuža,
Lietuvos Atstatymo Bendrovės Pirmininkas.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE

|. WATERBURY, CONN.
' Naujų Metų lauktuves.
^Gruodžio 31 d. buvo sureng
us gražios Naujų Metų lauktu
vės.
Buvo vaidinta “Erodo
Mirtis,” dar buvo dainų, deaemacijų,
prakalbų.
Apie
ĮeSimą istoriškų veikalų kalbė
jo gerb. mūsų klebonas kun. P.
Baurusaitis. Paskui p. J. Sa
lonas kabėjo apie skaitymų
jerų laikraščių ir raštų ir apie
■įgulėjimų prie organizacijų
K. L. R. K. A., L. D. S.,
|roterų Sąjungų, Pilnųjų Blai

vininkų Sū-mų, L. Vyčius

ir

Nauji nariai:
1. Ona Bendoravieienė, Brooklyn, N. Y..........
2. K. Dumblienė, Brooklyn, N. Y......................
3. Benediktas J. Schegaus, Brooklyn, N. Y. ..
4. Martynas Kasparaitis, Racine, Wis...............
5. Kun. J. Valaitis, Girardville, Pa..................
7. G. Veliško, Gilberton, Pa. .....................
8. A. Sodeika, Scranton, Pa........................... ...
9. P. P. Medonis, Homestead, Pa.................. ..
10. K. A. Orlauskas, Roehester, N. Y............ ..
11. Jonas Trakimas, Philadelphia, Pa. ......
12. Petras Petronis, Roehester, N. Y..................
13. F. Živatkauskas, Scranton, Pa....................
14. Simas Puskepalis, Philadelphia, Pa. ....
15. Vincas Boreika, Newark, N. J.................... ..
16. K. J. Mekšras, Philadelphia, Pa..................
17. Jonas Maslauskas, Philadelphia, Pa. ....
18. Juozas Maslauskas, Philadelphia,. Pa. ..

$50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100-00^
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Kaina
Neužmirškite, kad jau 1917 metai
Nusipirkite! “Lietuvių
įninku Kalendorių’* 25c.

Vietinės žinios

Taikos Sudžia ir
Constable.
Parduodu

namus ir žemę,
turiu daug namų ant išran
davoj imo.
Inšurinu namus, rakandus,
gyvastį ir apdraudžiu nuo
nelaimės.
Aprūpinu mortgages (pasko
las) už prieinamą prekę.
Sujieškau gimines linkusius
Lietuvoj arba pabėgusius}
gilumą Rusijos.
Padarau dokumentus kokius
kam reikalingus, atsakan
čiai ir pigiai.
Išimu čarterius draugys
tėms, kliubams arba koope
racijoms.
Perkalbu teismuose ir duodu
patarimus dovanai.
Kreipkitės laišku arba ypatiškai pas

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu visiems savo
draugams ir kostumeriaans,
kad aš jau nedirbu pas “ James
Ellis Co.” 145 W. Broadway,
So. Boston, kur ligšiol dirbau,
bet dirbu dabar lietuviams.

Lithuanian Furniture Co.,
S. A. Jonaitis.

268 W. Broadway, So. Boston.
Taigi, Broliai Lietuviai, pir
ma remdami mane ir užjauzdami man neperdaugiausia ga
lėjot padaryt man naudos, nes
aš tiktai buvau kaipo įrankis
svetimtaučiams.
Su mano pagelba jie galėjo iš lietuvių sau
didelį pelną ingyti.
Bet dadar užjausdami, ne tik man
gerai darysit, bet visiems lie
tuviams, nes liekantis pelnas
lieka lietuvių nuosavybe, lietu
viai gali naudotis, o ne sve
timtaučiai.
Taigi turiu viltį,
kad lietuviai, kurie užjautė
pirmiau, neatsakys savo užuo
jautos ir toliausi
Jūsų tautietis

R. Vasiliauskas
138 D STREET,
SOUTH BOSTON, MASS.

DR. F. MATULAITIS

Telephone: So. Boston 1874-R.

Ofiaoudyno*

Residencija:

l-» P. M. 7-9 PJi.

11 Granada Avė.,
Roslindale, Mass;

419 Boylstoa St, Bortai, Mass.

Telephone Bellevue 1948-W.

Antanas Ažmenslrag.

Lietuviška-Polska
VAISTINYČIA

Mėnesinė dovana.

197 Broadway£ S. Boston, Mass.

ko pas ku
vietinių zu
vietinio kl<
M. Abi
187

17ie/e/onas*S. Boston 1194-u
Daktarai dieną ir naktį.

Tokios S^Aos’dabai retai
duodamos užtai pasinaudokite.

Ypatingai tie, kurie nori
savo namuose turėti puikų
knygynėlį.
Draugijos, kuopos galėtų
lengvai parduoti, tik lai na
riai pasidarbuoja, tuomet ga
lėtų įsisteigti puikiausi knygy
ną visai dykai.

Akių Specijalistas.
Prirenkaakinius

P. S. Tas dovanas gaus tik
tie, kurie neims jokių nuošim
čių nuo išparduotų “Kalendo
rių” ir prisius už kiekvieną
parduotą
“Kalendorį”
po
25 c.

Tel. M ain 2483 E. Boston[799-W

George H. Shields

Advokatas

ELLIS McCLEARY CO

Edward L. Hopkins
Namai parsiduoda,

GAISRI,
SVEIKATOS,

kambari ai parendavojami.

______________ ___

Prirengiam pilnai $150.00
laidotuves už
Užtikrinan- 0Q 50 Jokių vir
ti gvaranti- UJi šaus mokės
a arba vieių nėra.
sai nemokėkite.
Tel. Baek Bay 6722

1666 Washington St Boston.

G-doTiaokiM Bgaa
Priskiria Akintas.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)
Priėmimo ▼aJandot:
Nw>2 iki 8 popiet. Nuo 7 iki 8 vakar*
»9 BKOADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
*
Tįsota B.

Jrbury, Conn.
Lietuvių Bažnyčią)
į (186)____________

■ .•

....

NG1SKAS
ne. Britannica.)

tyliai
pavasario
1

pesfcąs
Pienobaltas bulius, ragai vai-

nikuoti —
Gėlėm’s apipinti, — jis klupo

ant žemės,
istų organizaci-

Ir ant jo užsėdo našta ta pui-

jienų” p. Grigai-

\

aiikų „Darbininko” kun.

tai Centralio\Komiteto
O paklausys visgi visos

urinės

sriovės ir bepartyviš-

riorganizacijos. O jų yra ir-gi
kiniai. Rei-1 netaip .jau mažai; štai jos: 1)1
emorialas į SLA., 2) TMD, 3 )A. L. Spau
dies valsty-1 dos Draugija, 4) A. L. T. San-

Latvių! dara, 5)

Liet. Aut. Fondas, 6)

kioji:

Apsuka jis sprandą — nor’ lai

žyti kojas.
Linksmutė,

gyvutė,

apsikaišius

rožėm’s

V

*

Apie puikią galvą ir taipgi ant
kaklo,
Ta- ryto skaisčioji — Europa

im’ joti..
Tarnaitės iš džiaugsmo‘aplink

.

lankė savo giminieti
— Didžiausi pu
užsėdusį!
Kuomet
tu panaikinsi'
.Kadangi'jau nuo seniausių
smus ''-r- viepuolio gyveniiĮ
kanų kasi i ūk buliaus (paveiks;
Tokis persitikrinęs,
kuomet paeina teisybes, pasiekime Nirvanos.
luose ir iškapotose sienose) ma
Įteikė jis jam almužn.toma jo tik pirmutinėj! pusė, kuo toliaus, visai pasiliuošavęs pirmiausia nuo
met danguje priskaitoma užtek negerti geismą bei nuo visų ker&ingumo paskui Gautamą nuėjo į
jis tama sakydavo pamokslus*
tinai žvaigždžių sudarymui, jo vi jausnitį, pasiekia jau antrąjį laiptą;
Yasodhara, pavadinusi^ sąi
sos figūros, todėl dabar. tXs lai-1 tada jau apsilenkia su transmigracija; Nir
koma surišime-su jo plaukimu, vana gatavai būna jam prieinama, ir, jon pė jam eiti prie tėvo ir pras^
likh} jam savo dalį. Vaikas p
kada jis nešėsi Europą, — kita inėjęs^ tampa įleistas amžinan atilsiu.
tėvo ir užkalbino jį. Budda
jo pusė buvus apsemta vandeniu,
»
*
ke jam savo palaiminimą, ’ o
lekip lygiai ir Pegasus perstato
x vieną'savo mokinių, prabilo:
mas tik pusė sparnuoto arklio,
Grįžkime prie paties Buddos.
— Godotinasai — Rahula pr
Jame buvo įgimta gale komanduoti,
nes jis skridęs per debesis — užpakalinė-gL'jo pusė buvusi tarp turėti veikmę į kitus; jis turėjo gilų įspū žemiško palikimo, kas jokio gerti
dingą balsą, kokį turi daugelis pasekmingų suteikę; aš inteksiu jam dvasišką
debesų ir nematoma.
Jensen suranda Taurą- buvusiu oratorių; nesunku-taigi ir tikėti, — grei tą, kurio'jis niekados nenustos, —
asyriečių-babyloniečių pavasario tuoju tie penki asketai tapo jo pasekėjais. me mes jį savo tarpan...
♦

Toje girioje jis pasiliko tol, kol jo moki
* *
Europą Amerikoniškas Fondas ■ New Ir šaukia prinešti vainikus ki džiausią dievybė ir valdovas visų nių skaitlius patrigubėjo, o klausytojų tu
Keturiasdešimts penkis metus
dievų; jis sako, kad šis žvaigždy rėjo daugybes. •
Yorke, 8) Liteuvos Atstatymo
tus jai.
Bendrovė. -Keikia tikėties, kad
Perėjus lietingam sezonui, Gautama misijos pradėjimo Budda savo mo
Nuo josios krutinės apdangas nas tapo sudalytas (pas žmones),
suvažiavime dalyvauti neatsisa
nupuola, • <
'
į net prieš 5.000 metų pirm Kris suvadino visus savo mokinius ir prisakė tino tik apielinkėse Gango upės,
lindamas daugintis 150 mylių nuo
kys nepartyviškų unijų darbinin . Kuomet Meilė nešas ją per taus.
jiems išsiskirstyti į visas aplinkes:
Druidai Bulių garbino ir gi, o
kai, k. a. „amalgametų’ ’ir „af— Eikime mes kas sau, o jokion pusėn Tuomet Rajagriha gėntės ku_
laukus^ pievas
doblistų” unijų lietuvįškpsios ša
Ei Ajatasatru, kuris užmušė savo tėvąj
Linksmą,
nauja
džiaugsmo kuomet saulė ineidavo į šį žvaig tegul nenueina daugiau, kaip vienas.
pilną, lygu rožę.”
ždyną, jie turėjo didelius poky kite jus ir apsakinėkite visųdidžiausią tie no Gautamą persekioti: kuhingai
kos arba skyriai, taip pat tos ka
os įtek-' talikų organizacijos, kurioms ru
Taip Europa, jodama ant pui lius ir linksmybes, pėdsaku kuriit są? aiškindami kiekvieną jos punktelį, at savo mokytojais sofistais buvo dideli
šininkai naujosios- Buddizmo idėj
ščių at- pi Lietuvos ir lietuvių reikalai, kaus dar jos pačios rankomis ap yra ir* mums žinomi gegužiniai skleisdami ją su atsargumu ir pagodone!
senato- O ne klerikališka politika...”
vainikuoto balto buliaus — dię- ap vaikščioj imai.
- Pats Budda nuėjo į Uruvvela fVrus; nuskyrė žmogų užmušti vieną iš
ntų sto,Ateitis,” baigdama apie or vo Zeuso, prijoja ^Viduržemio ' Senovėje škotų mytuose Bu tenai jis užėjo tris brolius, ugnies garbinto mokiniu bei darė pasikėsinimus iri
„Ja
j tautos ganizacijas, kokios galės dalyvau Jurą, perjoja vandenis į kitą liūs matomas yra tekančiu naujvt jus ir filosofus, turėjusius anie save daugy paties gyvasties.
Paskutinės Buddos gyvenimo^
uti’San- ti suvažiavime, kviečia šiai žo kontinentą, kuris ir gauna nuo metų vakare.
bę mokinių ir klausytojų. Už kiek laiko
K
Kongrese, kur uis neįvyk- džiais :
Mr§. Benjamin rašo apie sau visi jie tapo Buddos pasekėjais.
> jos sau vardą. Apsistoję prie to
Pirmą apipasakojamą sekančiai:
„Baigdami mes tik vieną daly biskelį, atsivertę lapą graikų my- lės įdėjimą į Tauro taką šitaip: tenai Buddos pasakytą
pamokslą tūlas Kusinagara (jis buvo tada 80
Amerikos Lietuviai jau ką norėtume pabriežti: jeigu -so tologijoje, randame Miss Jane
„Įvairiais amžiais pasaulio tau krikšč. vyskupas sulygina su „Pamokslu žiaus) sustojo pasilsėti pas Chundą
visus juos pavalgydino. Pasirengus:
rendę prie tokių klausi- cialistai ir katalikai ištikrųjų ne Harrison. cituojant Herodotaus tos su džiaugsmais pasitikdavo ant Kalno.”
eiti,
Gautama pavadino vieną savo
suvažiavimas
parodys, nori ar netiki į bendrą darbą su žodžius apie graikų dievus ir sugrįžimą pavasario bei persiGautamos tėvas, kurs visa laiką tėmijo
t tokia bus užduotis suvažia- vidurinės sriovės žmonėmis ir vardus: šitokia Europos perneši mainymą gamtos, po įtekme ši sunaus karjerą, dabar sužinojo, jog jis vį-mokinį ir pratarė:
— Amanda, aš esu ištroškęs F\-irno, kiek aš išmanau jo reika jeigu jie ištikrųjų tik savųjų or mas iš Azijos į kitą kontinentą lumos ir saulės kaitros. Šis pa pametė asketizmą, savęs kankinimąsi ir ba
Jis tapo pagirdytas. Vidur
lingumą ir svarbą šitoje valau-- ganizacijų suvažiavimus
mano jau parodo mums tai, ką ir He- saulinis, gegužine vadinamas, ap- davimą, o tapo pamokslininku beį. mokyto
šaukti — lai pamėgina susiva- rodotus sako, —■ išskyrus kele vaikščiojimas primena saulės in- ju.
Tėvas pasiuntė Gautamai tarną su vųsioje upėje jis dar paskutiniu
Kfc&k..?. **♦ '
žiuoti į tą vietą ir tuo laiku, tą, visi kiti graikų dievų vardai ėjimą į Tauro žvaigždyną suly prašymu, kad jis sugrįžtų nors prieš tėvo maudėsi ir vėl ilsėjosi.
Jausdamas prisiartinančią mi
:: Dėl Amerikos konsulo Vil- kaip C. K. kviečia. Vainikas nuo paeina iš AigiĮito', kaip ir šios ginimo dienos su nakčia laiku, mirtį į namus.
Gautama leidosi į Kapila-vėl
tarė
Anandai:
į
.JŪuje.— Cehtralis Komitetas pas galvos nenupuls, o vienon vieton moteriškės pernešimas yra at 4.000 metų prieš Kristų.”
vastu, bet sulig savo principo sustojo tame
— Kuomet aš numirsiu,'
kutiniame savo suvažiavime nu- suvažiavus gali bttti geresnė pro nešimu kontinentui — Europai—
Hebrėjų, syrų, arabų ir koptų priemiestyje tūlame darže, o tėvas su gi
Čhundai,
jog ateities gimtyje jis s
prašyti Amerikos valdžios, ga tarp savęs- pasitarti jei ne dėl vardo.
tarmėje Bulius reiškė „ateinan minėmis tenai nuėjo jį pamatyti. Giminės
i j ix tuoj aus, 'belaukiant karės ko kjto, tai bent dėl darbo pasi
Toliaus randame vėl kokį tai tis/’ .„ateina,” /o šviesioji di žiurėjo į jį su panieka ir nepagerbė jo, didelio atmokešnio, nes, valgęs
igoš^paskirtų savo Jęcinsulį dalinimu.”
mišinį: pirmiausia įsitėmijame džiausioji Tauto žvaigždė Alde- kaipo
mokytojo. Nors pas indų augš- kį jis suteikė, aš jau einu į Nirv
»»*
uje. Tą
prašymą
tuomenę
buvo papročiu tokius mokytojus I111'1'11 dovanas, kurios susilauks
tai, kad žmonės praeities anb baran reiškė „vadas.”
urėtų paremti įvairių kolonijų
Sulig Proctor’o,'-gimę Tauro vadinti sekančiai dienai pas save pietų, ta- lainūiiinio, — tai Sajutos, kuomet
:: Tur būti nesusipratimas. — žiųose turėjo dabai artimą ryšį
iai; Amerikos piliečiai, ku- Brooklyn’o ir New Yorko veikė su dangumi, t. y. žvaigždėmis: laiku (tarpe 19 bal. ir 20 d. ge čiaus jie Gąutamą apleido be jokio užkvie- gi a u jos maistą po Bo-medžiibir
ačios ar giminės yra dabar jų susirinkime, buvusiame 21 d. Zeus surado sau žmoną ir pa- gužės), yra tvirto sudėjimo, pla- timo.
Sekančią dieną Gautama, kaip ir vi siekiau savo išminties, ir ši Chum
tuvoje, tūrėtų ypatingai ru gruodžio, 1916, viena socialiste, vydalas perkeliama į žvaiždes,—. čia kakta, juodų garbiniuotų plau sada, paskirtoje valandoje išėjo pas žmo aš apturėjau prieš ineisiant į Nir
Ilgai ir intemptai dar jis kj
da, kad musų krašte ’ butų aiškindama, delko socialistai ne vėl kita priežastis užvardijimui kų, trumpu kaklu, bukų karštų nes pasiprašytu .sau almužnos.
Inėjes į.
ulis valstybės, kurioje gyve- prisideda prie busiančio suvažia žvaigždyno kur tai augštybėse, jausmų, žiaurus ir kerštingi, kuo miestą, 'manė eiti Į tėvo namus ir tenai Ananda apie jo palaidojimą, apie i
“ na suvirs pusė mihOno lietuvių? vimo, pasakė šitaip : „20-me šimt- erdvėse.
met susierzina. Taip yra su gi- pavalgyt, *— vienok pasiliko prie savo kokią j u draugija turi prisila
—z
s
„Ateitis” paskutiniame (115-ė) menyj, kaip mano socialistai, yra
. ...................,
Lenkijoje, principo; žinia, kad rajo sūnūs eina gat pasišalino nuo savo mokytojo
Pas romėnus, iki Juliaus Ce-jmusiais Irlandijoje,
numeryje rašo girdėjusi, jog šį per žema, per gėda ir per sarma zario viešpatavimo, metai prasi-' Lietuvoj e, dalyje Rusijos, Holan- vėmis, prašinėdamas sušalpos, pasiekė tė Budda pavadino jį pas save i
— Ananda, neverk, nelf
C. K—to sumanymą remia Ame ta reikalauti laisvės Lietuvai, — dėdavo su kovo mėnesiu, kuo-įdijoje, Persijoje; Maž. Azijoje,
vo ausis, ir tėvas nubėgo ten, kur manė
varginti ir spausti tave. ŽinĮI
rikos komersantai. Nėra abejonės, socialistai kovoja už visos žmo met Taurus buvo matomas va-1 Archipelage, Mantuojp'Leipzige,
sutiksiąs Gautamą, o atradęs- prabilo'į jį:
kad jie rems, — pasibaigus ka nijos išliuosavimą...” Mums at kariniame horizonte
leidžiantis ir kt. Tai yra moteriškas žen— Pavyzdingasai Budda, kodėl tu iš- aš esu pasakęs: „Musą kūnaijta
rei, Amerikos
kapitalai
turės rodo, kad tai yra nesusipratimas. prieš saulės tekėjimą; gal nuo klas ir nelaimingas.
statai mus visus šitokiai sarmatai? Argi ri sustiprina mus ajat tūlo
vra tas, kas priveda jį priėp
' plaukti ir į Lietuvą, turės ten kil Taip socialistas negali netik pa to paeina ir plačiai dabar pasau
Mrs. Sigovinė rašo:
reikalinga tau eiti nuo durų prie durti ir
Ananda tapo paskirtas vyriai
ti pramonė ir pirklyba, tad reiks, sakyti, bet negali, ir pamanyti. lyje apvaikščiojama pavasarinė
„...eik tenlink naktyj
prašinėti maisto? Ar tu manai, kad aš ne
- kad butų kas pridaboja amerikie Juk ir Lietuvos Sočial-Demokra- šventė — Velykos. „Baltasis Bu
Ir kalbėk su liepsnojančiu Al- galėsiu pavalgydinti jus visus?
x
čių reikalus.
Ten pat rašoma, tų partijos programe yra įrašy lius auksiniais savo ragais pra
debarantl,
— Gerbiamasi tėve, tai vra musu tai.. Buk savo kandidatūrą į Ameri- tas galutinis lietuvių siekinys — deda metą,” —taip vienoje vie
Šaltoje priekinėje žieminio dan syklė, — atsakė Gautama.
Kusingara, ir norėjo paklail
iJtos konsulus Vilniuje statąs p. Lietuvos Respublika. Panašus so- toje yra pasakyta pas Virgilį.
gaus.”
X-'
Tėvas užklausė:
Shamis, redaktorius mėnesinio cialistės pranešimas viešame su- 'taip matome, kad ij idėja apie
mokiniai
Šios" žvaigždžių grupės vado— Kodel-gi taip? Ar tu nepaeini iš dalykų. Pelei Buddos sil
«
*
filosofomenorėjo
prileisti;'Kt
Budda,
eto „The Lithuanian Boos- sirinkime parodo, kad arba ji ne buliaus spalvą paeina iš anksty milžino-saulė Aldebarano tolis iki
nuaugštos giminės? Joki s musų narys nėra
girdęs atsilankiusį, liepė anam ateiti, Fi?*■ Minėdama apie tai „Atei- supranta siekinių partijos, prie vų laikų. Graikams buvo aišku, žemei mieruojama 28 šviesos me
pasielgęs taip, kaip tu...
losofas užklausė, ar „šeši didieji mokyto
* sako:
kurios priklauso, arba joje (par delko bulius buvo baltas: Zeus tais (šviesa keliauja per sekundą
Gautama pridūrė:
„...Jeigu spręsti iš jo redaguo- tijoje) esama žmonių, kurie, ne į tokį pasivertė, kad geriaus už 186.000 mylių) ; ji eina greitumu
— Tu ir tavo giminės gali savintis jai” žino visas tiesas, ar yra kokios, kurių
no laikraštuko, tai turėtų būti suprasdami partijos, tokius non žavėjus Europos akeles.
30 mylių į sekundą ir šviesos turi augštagiminių privilegijas, bet mano už jie nežino, ar*tik dalimai jas žino. Gautama
atsakė: „Prie tikrosios išminties yra tiktai
Bteligentiškas ir lietuvių reika- sensus dcalba.
Sėnovių chinai Taurą vadino 100 sykių daugiau už musų sau duotas nustatytos yra senų pranašų, nes jie
vienas kelias, kelias, nustatytas mano skel
|ks pusėtinai pažįstąs žmogus.”
Visame Tauro žvaigždyne irgi taip elgdavosi.
„Baltuoju Tigru”vėliaus tam lę.
biamose tiesose. Daugelis jau jas seka ir
**♦
SMULKMENOS.
Tėvas paėmė iš Gautamos rankos in
žvaigždynui
duota
,Auksinio yra 141 žvaigždžių, bus tai dau
jie pergalėjo savo širdyje geidulius, puiky
Visos
Ypatinga net, giausia, negu bent kitame, išsky delį ir nusivedė jį į savo namus.
New Yorko balsai
paskuti-' Jaučio” vardas.
:: Kas dalyvaus suvažiavime.—
bė ir neapykantą, tapo Iii
1nuo
-------nežinos, J
rus Plejadas.
moters išėjo jį sutikti, tik tarpe jų nebuvo
Girdėjome, buk socialistų orga- Į niuose metuose. -č- Kandidatai į kad ir. pietinės Amerikos injrsitikriniiinf
—
(Žingeidaujatieji Tauro grupe jo žmonos Yasodharos, kurios jis nuo per abejonių ir klaidimu;
IT CC ., LDLD.,
T TYT TY LMPS.
T Vf
eravfh
Kaleli
nizacijos (LŠS
prezidento įrišto
vietą
gavo
balsų•: dionai amazono apielinkėse šią
enimė. Padėkite
f
pasiekė Nirvaną šiame
ir S. S .Sandara) mano nedaly Hughes — 875.510, \Vilsonas — žvaigždžių grupę, vadi na „Jau- skaitytojai, dabar, tyrame vėles siskyrimo nebuvo matęs,
nio vakaro laike, gali’ be žiūronų įf
—Palauksiu aš ir pažiūrėsiu,
manė tiems mano dvylikai di
vauti suvažiavime, kurs įvyks 15 756.880. Į gubernatorius:AVhit- C1U.
gal vis dar aš esu j6 akyse verta ko-Pčioji kninga Maha V
Tūli senovių tyrinėtojai apie ir be teleskopo matyti ineinan- ji,
846.532,
Seabury —
. ir 16 dd. sausio Brooklyn’e, N. man —
ką mokinių; filosofą
ną indionų ir abelnai apie čias į šį žvaigždyną žvaigždes; kips meilės; jis gal paklaus, kur aš,, arba
Y. Delko — nuomonė nėra galu- 684.762. ' Tai buvo New
kurie,
būdami patįs
Jį čionai -sutikusi, geriaus
žmonių 'Amerikoje pirm pirmiausia, iškėlę galvą, žiūrėkite gal pats ateis.
New Yorko mieste
tinai nustatyta. Iš vieno socialis valstijoje.
nes iš nežinės bei neftškirtinumo
V—pavydale Hyadas, paskui, Kiš galėsiu priimti.
tų veikėjo girdėjome, jog Brook- gavo balsų: Wilsonas — 351.246; to, kaip baltieji ją atrado, vado-į
vertės.? Paskutiniai buddos .
kį
į
vakarus,
Plejadas,
iš
ko
gau

Gautama,
nematydamas
jos,
pasigedo;
hughes
—
315
089;
Seabury
—
vaudamiesi
bendrais
mytologijos
fya*e, 17 d. lapkričio, įvykęs gana
vo Šie :
ryšiais čiabuvių su Europos ir sis maždaug aplamas supratimas. bet, žinodamas, kad nei moteris jo; nei jis
karštais privati škas socialistų vei- 324.509; VVhitman — 303.763.
‘ — Godojamieji — tas, kas ;
Azijos žmonėmis, sako, jog labai Tiesa, buliaus ar jaučio jokio moters paliesti negali, prabilo:
kūju 1pasikalbėjimas apie Lietu-'
čia gyvybės, tas yra priežasČia ir
— Kuningaikštienė dar nėra Kuosa nuo
Augštesniųjų mokyklų* moky ankstyvuose ir nežinomuose lai negalima matyti.)
simą ir apie daVOS
mo bei mirties — lai Šia taisykle ]
visų savo geismų kaip aš; nematydama ma
s lietuvių politi- tojų algos. -• Amerikos augštes- kuose turėjusi jau būti koki nors
bar
nęs taip ilgąl, ji apgailauja. Jeigu jos gai jūsų mintįs. Pavadinau
vėikčjo išsireikš niųjų mokyklų (High Schools) transmigracija 1
kos
reikšti jums tai.’r It Gautama-Bu
(liet.); lesčiui ' bus leista pasiekti galo, jos širdis
♦o
tą neparan- mokytojai gauna algos nuo $900 nentį gyventojų
of
gali plyšti. Ji g’al apkabins mane, paregė
ime, nesą ikr $3.150 metams. Direktorius
< Šitoki Buddos iteligij3 po 150
Eye;
jusi, bet nesulaikykite jos.
. /
šitą d
rtai jų (Principai) — $5.000 metams.
jo
mirties buvo pSįčiaus
Lore of
Gautama inėjo pas Yasodharą. Jau ne
pereiti.
visą Indiją ir vis gaujose vietose
*ad tą vyra, kurio ji taip apgailestavo, bet vie
Vokietijos gyventojai pagal
nuolį, geltonuose rūbuose, nuskusta galva jo savo šaknis. J
my, Le*
zda ji-pamatė; nors ji gerai žinoju,
A4ritas atr tok/u yra, bet visgi iš meilės ir gajpuoiė prie jo ant žemes ir verkė. Po
L. 'Gelbėjimo Fondas, 7)

Liet.

bėginėja

saule Marduk, garbinta kaipo di-
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TI SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS.

abiejų fondų, kad paskirtų^ tu.)
Užsakymą tegalėjaiM
duoti 2 d. spalių, panedėlj^Sl
paskolas TBjĮfr**,;
kaipo aukas Lietuvių! duo

buvo
kimas jįjį užgyre. |

niams su

kompromisi

socialistais

komite-

ams, kurių surinktos aukos L.

■įuširinkirr.ą atidarė p. J. Lo
^atto prez.
Sekretoriauja kun

Augustaitis.

Dr Pr.

Susirinki

man atvyko visi komiteto nariai

Į

Cėntralės raštinės pasiūlyta die
uotvarkė priimta.

I. Komiteto narių raportai.
-

šalčiaus II. sekr. ir cen-

i. p.

1 traies raštinės vedėjo raportas.
pastaba,

Raportas priimtas su

9) Dovanų išlošimo klausimas. stantį

po $4.50 už tūkstantį. Laiške
Palikti ligi ateinančiojo C. K. firma sako, jog ji galinti didesnę

nenis, ir kurie suvartos tuos pi

taiposgi tiktai

10) Įnešta sumanymas išleisti a). Jei butų reikalas, mes galime
šelpimui kningą apie „Lietuvių Dieną.”
užsakymą padidinti, iki pusantro

d karės nukentėjusius

lietuius, kaip pav.. Bostono Liet. Die-

<3

Nutarta:

miliono, arba iki 1.600.000; b), pa

Pavesti C. K- Raštinei ištirti davus užsakymą, įmokėti rankos komitetas.
kiek plačiai galėtų išsiplatinti to- piningių 100.00 dol.; piisę užsa
P-as Šalčius aiškina, kad sulyg kia kninga, kiek apsieitų išleidi kymų iše^spediavus, įmokėti ke
ompromisinių komitetų su so- mas ir tt.
lis šimtus dolarių (pusę); pabai

alistais, kaipo jau su įvykusiais
11) Svarstoma klausimas ką da gus ekspediciją, mokėti balansą,
iktai s nebuvo galima kitaip elg- ryti su p. Wood’o dovanota ava pagal firmos rokundą; c), supas — po gana ilgij diskusijų line, paklodėmis ir kt. daigtais. kavimą tagsų ir raikščių firma
iame klausime išnešta sekanti
Nutarta.: Pavesti dalyką su ima ant savęs, tik mes turime

Čia jie laukė apginkluoti, —
Ir pradėjo svaidyt-mėtyt
Eglių skujas, kaip vilyčias,
Taikė vis, kaip tik galėjo,
Į jo'muomenį ir šaukė:
„Myrius Kvasipd’ui! Pagalųm!”
Jis, vargšelis, susvyravo,
Sudrebėjo ir į upę,
Kaip negyvas, pliumpt, įpuolė,
Žemyngalviais, nei tas babras.
Jojo valtis, pašokėjus,
Žemyn upe viena plaukė,
Ir lingavos, ir svyravo. —
Taip tai Kvasind’as pražuvo!

kad visos sugestijos tenai tilpu-

Kurie daugiausia surinks aukų mas-reikalas, ir idant išvengus kad C. K-to Raštinė parašytų kartus į dieną, atlikau.
kelionės komiteto narių lėšų, rei straipsnį į lietuvių ir svetim
3. — Apie 20 d. rugsėjo dirb
Ktuvių Dienoje.
K- p V. K. Račkausko tags ir kalingų suvažiavimui, Centralė taučių spaudą, padėkodama vi tuvėje pasakyta, jog reikią įmo
kėti antras {mokėjimas, t. y, apie
Kkščių komisijos nario raportas. raštinė kreipsis laiškais į visus siems už darbą.

sumos.
Krei
17) Išreikšta ačiū viso C. K-to pusė suderėtos
K v K. Račkauskas išduodamas komitetų narius tame reikale. *
6.
Kelionė
į
Washingtoną
su

vardu p. Lopatto už jo trusą L. piausi į Centrą; iždininkas g. Lu
K Vito smulkmenišką atskaitą
sižinojimui
su
Raud.
Kryžium
Dienai, už suteikimą savo ofiso koševičius atsiuntė $365.00 (3
K^lir raikščių klausime. CjenKVJ Kom., remdamasis vien aukų apyskaitoms sudaryti ir pasi ir kitų daigtų C. K-to Raštinei ar 4 d. spalių jis ir buvo atsiun
tarti apie siuntimo kelius etc. iš L. D. rengimo reikalams.
Račkausko raporto, jo18) Sekantis C. K-to susirin
^^^‘■prendimo padaryti negale- rinkti kun. Dr. V. Bartuška ir
p. T. Lopatto.
kimas laikyti drauge su visuo
■ kad šitasai visas klausi
4.45 P. M. Kun Dr. Pr. Au- tinuoju Am. Uet. suvažiavimu
me etas sekančiam suvažia
L*ttw
gustaitis
ir kun. Dr. Bartuška ne vėliau 15 d. sausio 1917 m.
vimui! o nuodugniam dalyko iš

Susirinkimas
tyrimai išrinkta komisija iš ,se praneša susirinkimui, kad jie turi
vakare.
kančių! asmenų: kufi. J. Dubtt- apleisti susirinkimą ir važiuoti
žinskoAp. Vinikaičio ir p. Strum- buthai

•

susirinkimas

’
...
II. Sesija a.30 P. M.
Seka k ■ t ų komi tetų nari ų ■ ra

.

portai.

•'

'

- j:

naminių

ja apie s

’ kelionę- į VVashfng-

toną, sut? Į su Raudonuoju Kry-

žium ir x sai atmeta

socialistų

jam darom

; prikišimus.

Jisai,

sako,

anešęs

Kry-

tik

Raud.

- židi dalykų |toVį, ir kada ten pa
reikalavo ni|o jojo padubti viską
ant rašto, jisai tai ir padaręs. Dr.

prahešiftio kopija Raud..

Ktyžint esanti ’C. A. L:>Komi>- teto raistinėje.

r".

Dr.' Šliupo raportas priimtai’su
ta pastaba, kad jojo pranešamo

kopija Raud. Kiyziui butų pn
1 dėta prie protokolo.
I
P-as Živatkauskas, kuris karti
keliavęs su Dr. šliupu Washingtonan, Dr. Šliupo raportą pakar

tbja
'
1
2. Kun. Dr. K(Irtuškos rapor

tais, kuriam buvo tpaskirta duoti

atsakymas

socialistų

vedamas

propozici-

joms, kurioms jie

įsidėtų prie

Centralinio KomUt

Atsakymas

V.

tuvėje pareikalavau, idant priro
ar pusė

dytų.

ta.

Negalėjo

užsakymo atlik
prirodyū,

nors,

kaip matėsi iš adresų listų, nema
ža užsakymų jau buvo išsiunti
lių

Prez. L S. Lopatto,
II Sekrt. M. Šalčius.

ir

paskui

$200.00.

26

d.- spalių —

Viso labo įmokėta fir

mai $600.00.

Kun. Augustaičio vieton sekreto IlI-io SEKRETORIAUS PRA4. — Spalių 28 d., subatoje,
NEŠIMAS RAIKŠČIU IR
riauja p. M. Šaličus.
dirbtuvėje mane užtikrinta, jog

- TAGSŲ KLAUSIME.

(Priimta C. Komiteto posėdyje.) dar likę, tai tiktai artimiausioms
vietoms, bet ir tai busią tą pa
Tur būti didžiausio nesmagu
(Protokolo tąsa J
čią dieną (t. y. 28 d. spalių) iš
mo Lietuvių Dienos rengėjai su
siuntinėta.
Remdamos tuo dir7) Svarstomas klausimas nau silaukė iš raikščių ir tagsų prie
tuvės užtikrinimu, 28 ir 29 dd.
jos Cėntralės visiems lietuviams žasties. Blogiausia — ne vieno
spalių išsiutinėjau visiems komi
organizacijos.
Išnešta sekantis je vietoje pasinaudota tuomi, kad
tetams pranešimus, kad raikščiai
leidus neteisingus paskalus apie C,
nutarimas:
ir tagsai išsiuntinėta; kartu iš
C. K-tas pripažįsta būtinai rei Komitetą, ir ypatingai apie mane,
siuntinėjau ir raštelį The Trageir
kalingu dalyku sudaryti bendrą kuriam buvo pavesta tagsų
dy of Lithuania, kad vietų komi
visoms Am. liet, sriovėms Cen- raikščių dirbimas prižiūrėti.
tetai patalpintų savo miestų ang
Šičion išdėstysiu tagsų ir raik
tralę Organizaciją ir paveda C.
lų laikraščiuose. Daug laiškų iš
K-to Raštinei tuo reikalu susi- ščių dirbimo ir siuntimo aplinky
siųsta Special Delivery, kad butų
,■/ .
žinoty
Ant. Liet. Taryba, A. bes.
gauti į laiką.
L. T. S. ir L. S. S., kad atlikus
1. — C. Komiteto narių posė
5. — Spalių 30 d. prasidėjo
visą pnrengimo darbą ir sušau- dyje) 29 d. rugsėjo (pėtnyčiojė)
pas mane „panika”: pradėjo plau
tinąjį suvažiavimą ne man buvo pavesta užsakyti i;kti telegramai iš Wilkes-Barre
15 d. sausio 1917 m. Re- 000.000 tagsų (apskritų, su sky
nuo p. Lopattos ir iš įvairių ko
pcėžeaucija nuo draugijų turi lute ir siūleliu) ir 25.000 raikš
mitetų su užklausimais, kas yra,
btft? ’po 3 atstovus, suvažiavimui čių. Užsakymą nurodyta įduoti
kad negauna raikščių ir tagsų.
vieta New Yorkas ir laikas — firmai VV. J. Anderson and Co.*7
Tą dieną ir ant rytojaus, t. y. Į
pagal laišką, kurį p. R. Kairuža
-Ta
31 d. spalių, išbuvai
Stuvėje,
Einibuvo
gavęs iš firmos ir kurį fikary
8) Paskolų is fondų
kur pertikrinėjau siu ntinius, pertė minėtame posėdyje. (Tą 1lai&l
fnu klausimas.
Fziunnejau adresus, ji
!ką C. Komiteto pirmininkas
Nutarta:
pra-* pažino esant užtektinu kont;

Jjfc.

Devynioliktoji Daina
ŠMĖKLOS

'

Jei klajojant kur pustvnėj
Piktas vanagas užpuola
Sunkiai sužeistą bizoną.
Tai bematant tuoj ir antras
Iš padangių nusileidžia, \
Pirmą sekdamas valiuką;
Tuoj ir trečias atsiranda,
Ir gan greitai, nei nėjusi,
Pilna kraugerių pribėga,
Kad sparnais jie net ir saulę
Greitai pridengia, aptemdo.
Ir bėda viena neeina:
Viena kitą jos daboja;
Lai bėda tik ką aplanko.
Tuoj ir kitos, tarsi kviestos,
Vanagai sakytum žiaurus,
Renkas, bėga ir apspinta
Nelaimingą savo auką,
Kad net visas sviet’s pajuosta!
Štai anent į šiaurės kraštų.

Didis Peboan sugrįžo!
Šaltas j(F krutinės kvapas
Visus vandenius sukaustė.
Nuo plaukų jis savo sniegą
Kratė, purtė, kol apklojo
Baltu rubu visą žemę.
Tartum pats Pasaulio Viešpats
Visą žemę padabino!
Vėjams švilpiant, miškuos’ vaikSniege klaidžioja medėjai tščioj,
Kaime vien tik moters trusis,
Kula grudus. mina kailius.
Jaunikaičiai žaidžia, ūžia.
Sniegu svaido viens į . kita,
Čiuožia, linksminas, bėgioja.

Sutemoj, pabėgus saulei,
Savo grįcioj Minnehaha,
Su senute, su Kokomis,
Laukė savo Hiawath$
Namol grįžtant iš medžioklės.

užsakymai tą dieną išsiųsta; kas

Sękrt.-Kun. Pr Augustaitis.

Pavesti C. K. I

Taip pražuvo tvirtas vyras,
Bet jo vardas, jojo garsas
Tarp viengenčių užsiliko;
Kiek tik kartų šaltą žiemą
Vėjas-pugos krato eglę,.
Ar pušyne daužos-braška,
Žmonės sako: „Vargšas Kvasind
Verčia eglę savo laužui!”

nėta. Įmokėjau $300.00 20 d. spa

toliaus.

, Prez. J. S. Lopatto,

I. Dr. J. Šliupas žodžiu pasako

Šliupo

svarbių

reikalų vedami. Jiems išvažiavus

\

skio.

namon

užsidarė 8.05

tęs rankpiningių $100.00). Dirb

i

▼▼

■

Laužo liepsnos jųjų veidus
Raudonai dabino, švietė;
Nuo liepsnos senukės akįs
Taip blizgėjo, kaip menulis;
Akyse-gi Minnehahos
Jos atrodė kaip saulutė
Ant skąistaus vandens bangelių;
Už jų nugarų šešėliai
Bėginėjo po vigvamą;
Durnai vartėsi ir veržės
Kaminan ir — į platybę.
Tik palengva, netikėtai
Durų uždangas pakilo; *
Liepsnos kiek šviesiau pašoko,
Durnai smarkiai sukrutėjo,
Ir į vidų neprašytos
Dvi intėjo moteriškės.
Nei jos kokį žodį tarė,
Nei pasveikino, kaip teikia,
Tik intėjo ir susėdo
Tamsiam kampe tarp šešėlių.

Tamsiam kampe, i
Ir nei žodžio nepa

Gal naktibalda tas Kjas ‘
Kamine vigvamo ūžia r
Gal palėda Kuku-Kuhu
Suvaitojo kur pušyne?
Bet tik balsas pasigirdo:
„Tai numirėliai pakilu
Čia pas jus atėjo šmėklos
Iš Ponima karalystės,
Iš šalies Visi Ten Busim!”

-

Neilgtrukus, Hiawatha
Parsibeldė iš medžioklės;
Jis, apsnigęs ir pailsęs,
Didį briedį parsivilko.
Savo laimikį padėjo
Minnehahai, prie jos kojų;
Jai dabar jisai atrodė
Dar meilesnis ir dailesnis.
Negu tuokart, pas Dakotus,
Kuomet, josios iis atėjęs,
Taipo jau prie josios kojų
Gražų laimikį padėjo.

■

14J

Atsigrįžęs, jis pamatė X
Dvi tas moteris kampelyje
Ir pamąstė: „Na, ir keistos!
Viešsnios lanko Minnehahą!’"

Bet jis nieko jų neklausė,
Tik pasveikino ir kvietė
Apsišildyt ir pavalgyt.
Keistos viešnios anei žodžio
Neatsakė Hiawathai;
Bet kaip briedis padalinta,
.
Kaip paduota vakarienė,
Jos abidvi tuoj pašoko
Ir geresnius kąsnius griebė,
Kurie buvo atidėti
. Hiawathos jaunai pačiai
" '
Gražuolėlei Minnehahai.
Nei jos ačiū nepasakė;
Nei pasveikinimą tarė;
Tik į tamsų vĄl kampelį
JĮ
Greit nubėgo ir Nusėdo.

Nieko netarė Nokomiš,
Neprašneko Hiawatha,
Nutylėjo Minnehaha,
Nei jie pyko, nei jie barės.
Tik paskui jau Minnehaha
Patylomis vyrui tarė:
;,Jos išalkusios tur būti,
Te jos valgo, ką tik nori,
Lai gardžiausį kąsnį ima!”

-t

t
?

■Į
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Daug dienelių aušo, temo,
Daug naktelių šviesa vaikė,
Kaip kad vėjas vaiko sniegą,
Nuo šakos miške nukratęs.
Visą laik tos tylios viešnios ’
Tykiai sėdi kąmputėlyj;
Naktypagal, — nors ir pūgos, Jos išeidavo į mišką
Ir žabij vigvaman nešė,
Ir skujų eglinių nešė,
Kad vigvame ugnį kuras, —
Ir vis rūsčios, tykios, tylios.

it
✓

Kada tik jau Hiawatha
Iš medžioklės grįžt nuvargęs.
Kaip stalan paduoda šilta
Sočią, gardžią vakarienę, —
Jos paskikt ir jau pašoka
Ir riebiausi kąsnį griebia, z
Atidėtą Minnehahai,
'
Ir vėl grįžta sau į kampą,
Ir susėda, ir vėl tyli!

J r

Anei karto Hiawatha
Jų nesudraudė, nei barė;
Nieko netarė Kokomis,
Net ranka joms nepamojo;
Ir jaunutė Minnehaha
Jokiu ženklu neparodė,
Kad tai būt jai nepatikę.
Jie žiurėjo ir tylėjo.
Kad švenčiausio vaišingumo
Teisės butų, pagodotos.

-

i

į
i

Vieną naktį Hiawatha, _—
Visados jautriai miegojęs, —
Iš miegų pakėlė galvą.
Apsidairė po jigvamą, .
Kur prigestai no jau laužo
Kiek žajfaįd ir blizgėjo,
1 verksmą.

$
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Verte KAROLIS VAIRAS

Nutarta:

Jienoje bus skiriamos ne pagal suvažiavimo, kuomet paaiškės iš dalį užsakymo išekspedijuoti dar
Jentr. Komiteto nurodymus, bet visų kolonijų,
kas daugiausia pirm įo d. spalių. Prie užsaky
>agal tų komitetų nužiūrėtus ąs- aukų yra surinkęs.
mo buvo sutarta su firma šitaip:
ningus

a apie Hia

balti audeklo raikščiai

ėzoliučija: Cėntralės raštinės ap- tvarkyti New York’o Vietos Ko apmokėti siuntimo (pačto ir eks
ojiavimą kompromisijinių su so- mitetui.
z' preso) lėšas. — Tokiomis tai iš
sios kaip ateityje veikti, butų
lalistais komitetų, kaipo įvyku
12) Klausimas 200 Fifth Avė. lygomis padaviau užsakymą.
iš raporto išmestos.
sių faktų susirinkhns užgina..
2. — Pradėjus firmai dirbti
ofiso New York’e.
i
Pagal raportą C. A. L. Komi4. Sulyg komitetų, kurie-dirbo
Nutarta: Pavesti New Yorko raikščius ir tagsus, pradėjo siųs
- ^tetas
____ išdavė
______ ; 212 įgaliojimų rat- su C. Komiteto įgaliojimais ir
Viet. K-tui palaikyti tą ofisą ti man iš musų Centro raštinės
skiriems komitetams. Gauta: ži-į^;
piningus nesiuntė kur C. A. Ko ant toliaus.
adresus tų vietų, kurioms reikia
nių ligi 2g-XI-i6 apie surinktas
mitetas nurodė, nutarta, kad visi
13) Klausimas atstovo siunti ekspedijuoti raikščiai su tagsais.
aukas tiktai iš i8r komiteto. Au
C. A. L. Kom. įgalioti komitetai, mo į Tautos Konferenciją Wash- Apie 20 ar 2^ dd. spalių pasiro
kų surinkta iki tai dienai.pagal
Yiirie rinko aukas Lietuvių Die- ingtonan, D. C. 10 ri Ji • gruo dė, kad tagsų toli gražu neužteks
atsišaukusiųjų komitetų paduotas
tiofe' nukent, dėl karės
lietu džio š. m.
tiek, kiek musų buvo užsakyta;
atskaitas $159.575.36. Pavieniais
viams ^šelpti, privalo visus pi
Nutarta: Duoti Dr. J. Šliupui negalima bet-gi buvo orientuočekiais $1640.00. Išlaidų iš viso
ningus sudėti Raud. Kryžiui ne įgaliojimas atstovauti C. K-tą ties, kiek jų, ištikrųjų, reiks, tuo
k
ikišiol turėjęs Centralis KomitęVėliau, kaip iki 3i-XII-l9i6.
Tautų Konferencijoje, neapmo labiaus, kad daugelis vietų rei
R tas $4^96.53.
5. Aukų siuntimas nukentėju- kant kelionės išlaidų ir drauge kalavo (ypatingai tagsų) be jo
Smulkmeniška atskaita visų įšiėms dėl karės lietuviams. ?
Prisiėjo ma
suteikiant įgaliojimus kitiems C. kio apsirokavimo.
plaukų ir išlaidų yra pažymėta
i) Apsvarsčius siuntimo kelius K-to nariams: p.
žinti
užsakymai.
Bene
apie 22 d.
J. S. Lopatto
raporte, kuris tilps spaudoje, taiir paėmus atidon atsargumą, nu ir kun. Dr. V. Bartuškai, jei jie spalių užsakymai jau siekė 2.posgi nustojus aukoms plaukti ir
tarta tuojau pasiųsti $50.000.00 te panorėtų, taip-gi neapmokant 000.000.
Tuojaus laišku į firlikvidavus
Centyalio Komiteto
Švjedtęlietuvių komitetan, kuris išlaidų, surištų su dalyvavimu’mą padidinau užsakymą iki 1.darbus.
isdSTins“ toms šelpimo įstaigoms Tautų Konferencijoje.
išdalins
600.000, apie ką pranešiau ir mu2. p. R, Karužos dėžučių komi- .
I
ir pavieniams asmenims, kuriuos
14) Klausimas padėkos išreiš- sų pirmininkui. Tuo tarpu pats,
sijos nario raportas. Raporte deC. A. L. Komitetas nurodys.
• taikydamos prie Suv. Valstijų
kimo Suv. Valst. prezidentui.
taliai išrodytas visas veikimas, 1 ’
’
1LL.1-.---1
-••
,v
L.-ąL.p- Rimkos, „Globos” įgaNutarta: Raštiškai išreikšti S. miestų gyventojų skaičiaus, per
kąda, kiek ir kur išsiuntęs buvo
Sotinio prašymas. Susirinkimas Valst. prezidentui padėką C. Ki žiūrinėjau adresų ir užsakymų
dėžutes. Jeigu kur įvyko klaida,
„
... ,
.
.
.
prasvmą įsklauso ir nutaria pa to vardu ir pažymėti, kad atsi surašus ir mažinau juos, kad už
tai delei vietinių komitetų ne'.
...
r”" •.
e
įj
siųsti į „Globą p. Bartkevicie- lankys K-to nariai asmeniškai tektų visiems.
O čia kas dien
apsiįžnirėjimo.
Iš viso dėžučių
T«. . i nes vardu Petrogradąn $2.000.00. padėkoti.
gaunu po ' du po tris laiškus
buvo išsiųsta 28.906. —
.; lietuvių
civilių
iš Vokietijos
tai
su nata jais užsakymais, tai
15) Klausimas siuntimo kontame reikale padaryta 1S VISO
su
paišymais
senųjų. Vienam
. esančių Rusijos nelaisvėje sušel- sulio į Vilnių.
$1.325.00, — kuri suma yra pri- .
A
pimui. v ...
Nutarta: Prašyti Washingto- beveik negalima buvo apsidirbti,
skaityta pnę CentraleS rastines 1
.
T. ,
.. „
.
I .3) „Lithuanijos prašymas C. no valdžios, kad paskirtų Ame tuo labiaus, kad mano tiesiogi
išlaidų.
. J Ai L. Komitetas lietuviams belairikos Konsulį į Vilnių. Tame rei niame darbe (Redakcijoje) nebu
3. I ir Iii Sekretorių raportai
. ...................................
. .sviams Vokietijon šelpti nutarta kale C. K.-Raštinė pasiųs prašy vo kam pavaduoti.
Pasamdyti
jųjų atliktų darbų išduoti ir pri-į
T. ,
.
į. :
iper „Lithuanijos komitetą pa- mą kongrėsmanui Farrui ir para greituoju>iiebuvo galima nieko,—
itmti.
•
I•___
______
-.siųsti
tūojaus $10.000.00.
gins liet, visuomenę iš visų kolo tiesiog nebuvo žmogaus po ran
I Beto III sekretorius pranešė,
.’ | 4) Daugiau prašymų nesant C. nijų paremti tą prašymą per sa ka. Tačiaus tvarkymą adresų ir
■kad jisai priėmę nuo gg. kun. J. •
2 A. L. Komit. nutarta, jeigu atsi vo valstiios kongresmanus.
užsakymą, važinėdamas dirbtuKilinsko ir M. Yčo judviejų pas
16)
Išreikšta
pageidavimas, vėn kaip kada po du ir po tris
iirtas dovanas tiems rinkėjams, frastų-koks piningų siuntimo u-

-

Henrj

3. Pakeltas klausimas ar Cent- Dienai ir sugrąžinimo neberjeika- lygos buvo tokios: 1 ir % col^
diametre
.-XX .
ralė j-ąstinė
pasielgė duo lautų.
dama įgaliojimus

„.Sesija I. 10.15 A. M. ’ '•

-■
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ir man

kairi ba

ano geras drai

— Hm-je, nesmaįp historija! |

ia-cha-c

tuos gavo ,į laiką raikščių ir tagsų.
! Reikia žodis pa
Nesuprastai aš moterų! Na, roniu$,ų>aibakas
:
gas Paulius Sergiejevič Vichlesakyti,
Jb.ašpasakau
dešimtį. Rei- [nuo tos didek
leiskime sau, Nina yra jauną,
Jiems užtelegrafavus man 3 d.
nev’as, jaunas vyras, bet seno
,kia pabučiuoti rankelę, ar ką ki lenevas ateina
lapkričio (jie, Albany ir Troy viškas ir liguistas.
Jis truputį||1 doringa, jos negali neužgauti to
lietuviai turėjo L. Dieną 4 d. lap apdribęs, ilganosis, liesas ir, abel- ki proza, kaip Katia, leiskime... tą padaryti, tai aš imu žlembti! mudu. nusimii
bet nejaugi negalima atleisti? .,Čha-eha-cha!
kad netikį kričio), pats nuvežiau jiems di
i vienas į kitą... A.Š
’nai, nedailus, užtat jo veidas toks
leislcime, kad aš tame kaltas, bet
eko mokėti delį pundą, pirma to užtelegrakšti niekus apie
Atsigėrus
arbatos,
Vichlenevas
prasčiokiškas, minkštas, kad kas
gi
prašiau
atleidimo,
šliaužiojau
kas jau įmokėta, favęs, jog atvešiu.
Tos vietos kartas, kuomet į jį pažiūri, už
veda /nane 4 savo kabinetą, ima vedusiųjų žmonių
ie gauti iš jos at- šiaip taip buvo aprūpintos. Law- simanai paimti jį į savo penkis ant kelių! Aš, jei norite žino už sagutės, ir murma:
sileidimą likimui.
ti, net verkiau!
au nieko nekal rence’o lietuviai telegrafavo ir-gi
— Nežinau, kaip ir dėkoti tam
pirštus ir pajusti to draugo min
— Aš ne apie tai... — peHMI
— Taip, moters — didelė pas stai, mielasai! Ar tikite, aš taip
bant apie tai, kad firma turėtų 3 d. lapkričio negavę reikalingų kštą širdį ir tešlinę dvasią. Kaip
nusii
kia mane jisai su
sugrąžinti mums ekspensus, ko dalykų; pasiunčiau jiems su p. ir visi kabinetų žmonės, jis yra laptis.
kentėjau, taip kankinausi, o da mu balse.' — Visą tai aš p
— Balandėli, brangusis, tamsta bar esu taip laimingas,' kad nors
kius pakėlėme delei jos nesąži JPr. Bajoru, Paskui-gi pasirodė,
tykus, bailus ir nedrąsus, gi šiuo
kiai suprantu. Niekas nėra
ningumo.
kad jie gavo, kas buvo reikalin kartu, be to, buvo išbalęs ir ko turi didelę įtaką į Niną, ji go atimk! Ir tai jau nebe pirmu kar tas, kad jausmas sukįla. Bet
doja tamstą, mato tamstoje au tu tamsta išvedi mane iš tokio
.. A.UO
8. — Visa bėda yra tame, kad ga, tik sau paimtuosius daigtus tai labai sujudintas.
A
ne užima kita pusė, grynai
toritetą. Meldžiu tamstos, nuva baisaus padėjimo. Drauguži, ne
loštu firma mane tikriausiai užtikrino, I> išdalino apielinkės kolonijoms,
— Kas su tamsta ? — klau
tiškoji. Aš, balandėli, visai
jų-gP Į jog visi užsakymai bus išpildyti nieko apie tai, žinoma, nepra siu aš, žiūrėdamas į jo išblyšku žiuok pas ją, panaudok savo į- atsisakykite! Aš turiu vieną tokį ’ pažįstu gyvenimo, ir kur e
taką ir įkalbėk jai, kad ji^klys- dalykėlį..^ bųtent, mažą lokomoKreipties. ] į laiką; kitaip,- bučiau dėjęs vi nešę, gi paskui reikalavo sau.
sį veidą ir drebančias lupas. —
apie apeigas, apie sąlygas,
ta...
Aš kenčiu, brangusis! Jei ta tivą, kurį pats padirbau... už jį
pasaky- į sas pastangas, kad pridėtinąją Jų reikalavimas išpildyta.
ten aš esu visai silpnas. Tt
Ar .Vergi, ar gal vėl su moterc
historija prasitęs dar dienai, aš parodoje ir medalį gavau... Pri
; siunti- Į usžakymo dalį atlikus kitoje ko
11. — Iš to, kas viršiaus paša- susibarei
,
? Ko veidas taip atsi
ta, brangusis, turėsi man
nebeiškęsiu... Nuvažiuok, balan imk iį mano dėkingumo pažen
iuntėjui, kioje firmoje, arba, jei jau nebū kyta, garima sręsti, kokiose sun mainė?
bėti.
Pasakyk, kaip dabar 1
dėli!
buvau ta} buvę galima, tai bučiau pasi kiose aplinkybėse reikėjo rupinklinimui. „ draugiškumo!... Buk Ninai! Ar ji turi gyventi pas nu
Kiek pasisarmatijęs ir pakosė
— Bet ar tai bus paranku?
eko ne- rūpinęs bile spaustuvėje padaryti ties raikščių ir tagsų reikalais. jęs, Vichlenev’as moja su ranka
toks malonus...
ne, ar, tamsta palaikysi reikliu
— Delko neturėtų būti paran
prie to- kadir ne tokius, kokius man bu Prie to laikau pareiga paminėti ir sako:
Žinoma,
aš
visaip
spiriausi,
bet
gu, kad ji atsikraustytų pas ta
<
ku?. Tamsta su ja draugauji be
rien tegalėjau vo įsakyta, raikščius ir tagsus, ir tą faktą, kad kuomet davėme
— VS su Nina susiginčijau...
Vichlenevas nei neklausė ir tu Stą?
užvaizdų
šo bile tik jie butų pasiekę vietas. užsakymus, visame New Yorke komisija! Toks, žinai, rupesnis, veik nuo kūdikystės, ji tamstai rejah noromŠ-nenoroms priim.ti
Mudu neilgai tesitariava irfl
kinėdamas- į tele- Firmos užtikrinimų, kad viskas buvo didelis, taip sakant, badas kad per visą naktį negalėjau už tiki... Nuvažiuok, buk draugas! tą brangią jb dovaną.
einava prie šitokio nuospren
Vichlenevo verkšlenimas suju
ir tegalėjau pasa- ■ yra padaryta ir išekspedijuota, ant storo popieriaus, iš leurio rei migti ir, kaip matai, vos gyva
Bėga dienos, savaitės, mėne Nina pasilieka gyventi pas
laigtai išsiųsti tokiu, patikrinti, kaip jau minėjau, ne kėjo daryti tagsai. 100.000 tag vaikščioju... Velnias mane teži dino mane. Rengiuosi ir važiuo siai... ir anksti, ar vėlai, pra
lenevą, aš važiuoju pas ją,
a keliu.P4 ;
sų reikėjo apie 1.800 arkužų po no! Kito jokiu skausmu, nes ju pas jo moterį. Randu Niną keiktoji teisybė pasirodo Vichle- met užsimanau, gi Vichl
buvo galima. prie jos paprasto užsiėmimo: sė
jus Liet: Dienai ir
nevui pačiame savo nuogame ne pasiima sau kampinį kambaryj
9. — 27, 28, 30 ir 31 dd. spa-Į pieriaus; gi tuo laiku vargais ne- judinsi, lengvai pakelia ir skriauauti po das, ir nuostolius, ir ligas, o 1r.ian di sau ant sofos, užkėlusi koją padorume.- Sugrįžęs išnetyčių ir kur pirma buvo kamaraitė. ‘
pasirodė, kad: dau- lių dar buvo prisiųsta keliolika Salai^j dirbtuvė 'e^alJjo g.,
ant kojos, primerkė savo gražias
iinoma,
i
negavo net'raikščių, užsakymų, bet jau tų delei trum- 1,000 arkužų į dienų.
ir menkniekio užtenka, kadl visužinojęs teisybę, jis baisiai nu- kambarys truputį yra drėgnas
akutes ir nieko neveikia... Pama
nors sulig fų-viefų bu- pumo laiko išpildyti nebuvo gali negera, kad dirbtuvė, vietoj at- sas ištižčiau ir išsileisčiau!
balo, atgiilė sofon ir žiuri į lubas. ' tamsus, bet užtai jame^
čiusi mane, ji pašoko nuo sofos
Centro
nuo pridėtinio užsakymo,
inta, kad išsiųsta1.
1, ma, tad, patarus man <---------atgulė ant sofos ir žiuri į lubas... j taip užsišpuntuoti, kad
— Na, ir kas atsitiko?
ir pribėgo prie manęs... Paskui
d. lapkričio buvau dirb- Komiteto raštinei, telegrafavau apsiėmė jį atlikti ir suvedžiojo.
— Patįs niekai... maža šeimy apsidairė, skubinai uždarė duris Prie to nekalbame anei žodžio... ■ nelysi į akis.
12.
—
Iš
prisiųstų
man
iš
CenĮ
nedaug tegalėjau ’ infor- toms vietoms, kad pasistengtų,
Vertė V. K.
nos drama. Aš jums papasaky- ir, kaip plunksnukė. pasikabino Sielos skausmas turi apsireikšti Į
piningų
apmokėjimui už
uti, tačiaus ir ten matė, jei galima, atidėti musų dieną tro
siu, jei norite. Vakar mano Ni man ant kaklo. (Tegul skaity
L
raikščius ir tagsus išleidau: An-|
aryta daug nesmagumų,
iki 4 d. lapkričio ir daviau fir
na niekur nevažiavo, pasiliko na
tojas nemano, kad čia yra spau
t
art pat pasakiau dirbtu- mai instrukcijas, kad reikalingus dersono firmai įmokėjau $600.00: ] mie, užsimanė su manim perleis
dos klaida... Štai, jau antri me
bg iš jų reikalaujame kuo- .užsakymus kuovėikiausiai išpil savo išlaidų, kaip tai siuntinėji ti vakarą.
Aš, žinoma,
nusi tai, kaip aš su Vichlenevu dali| sekretorium, P. Bolys
MILWAUKEE, WIS.
usios atskaitos pirm; negu dytų, nes tose vietose (tokių vie mai laiškų (daug buvo Special džiaugiau. Vakarais ji, papras
nuos šeimyniškomis pareigomis).
Nuo tūlo laiko pagarsinta Mil- tarimų sekretorium.
Iba apie užmokėjimą už tų buvo, tur būti, apie 12 ar 13) Delivery), telegramai, telefonai, tai, išvažiuoja kur į susirinki
Sv. Petro ir Povylo Draugi
— Ką tu vėl, bestija, sugal waukee kaipo pirmasis miestas,
; ant atskaitos reikalavau, j musų diena gal bus perkelta ant mano kelionė į Schenectady, N. mus. o aš tiktai vakarais ir bunu
yra
viena iš didesniųjų So. Bos
vojai, — klausiu Ninos, sodinda kur darbininkai yra jau antru sy
Y., p. Bajoro kelionė į
LavzUtų nurodyta, kur, kada ir 4 d. lapkričio.
Tą žinią firma
namie; galite tatai spręsti, kaip mas ją šalę savęs ant sofos.
Drau
kiu paėmę miesto vairą į savo tono lietuvių draugijų/
budu išekspedijuota tagsai sunaudojo, Ičaip žemiaus pasa rence Mass., mano kelionė . į Ko aš... nudžiugau. Pagaliaus, tam
— O kas tokio?
rankas.
Pirma miesto nfajoru gija, nors katalikiška, bet nepri
miteto suvažiavimą į
Wilkessta niekados nebuvai vedęs, tad
kysiu, mano kompromitacijai.
— Ką tu vėl savo ištikimam buvo E. Seidel, o dabar turime sideda prie klerikalų politi
Barre, viso iki 8 d. lapkričio nuo
ir negali spręsti, kaip žmogus vyrui pakepei? Jis šiandien bu
10. — Čia paminėsiu keletą
ią detalizuotą rokundą dir'
D. W. Hoan’ą, kurs rūpinasi rėmimo .
18 d. rugpjūčio, išmokėjau — šiltai ir gerai jauties,■'kuomet, su
man teprisiuntė I3_,d. lap- vietų, kur negauta raikščių ir
Šįmet rods klerikalai kės
vo pas mane ir viską išpasako darbininkų gerove.
$117.57; (detališka rokundą yra grįžęs iš darbo, naraię randi tai,
. Rokundą pasiunčiau^Ko- tagsų; iš to, kaip
___ rdalykas
___ _____ ____
buvo,
jo apie Katią.
Jau trečias mėnuo, kaip maši suardyti draugiją, įvedant pr
o^pirrmninkui. ‘'Pagal i*b-Įgalima.....spręsti, jog aš negalėjau priduota Koimteto pir?hininkui). i kam gyveni... Ak?
— Ak... tai! Rado, kam pasi nistai streikuoja, bet ne vienas verstiną visų narių ėjimą iš
Viso labo išmokėjau
$717.57.
ndą dirbtuvė reikalauja apmo- pagelbėti.
Vichlenevas
aprašo
šeimyniško
Pavyzdžiui, 1) Mi’ skųsti!
dar nebuvo sužeistas ar nubaus žintin, bet tam patįs katalik
Man buvo prisiųsta iš
Centro
jinio už 21.919 raikščius, nors nersville, Pa. Raikščiai ir tagsai
gyvenimo smagumus, šluosto nuo1
— Kas čia pas jus tokio išėjo? tas, kaip kad prie senojo majoro priešinasi, nes; anot jų, „į ką
$1.174.50 (rokuota ant $1.600.000
vo užsakyta 25.000 ir už 1.- buvo išsiųsti laiku, rodos, 27 d.
kaktos prakaitą ir . tęsia:
— Taip, menkniekis... Vakar streikieriai negaiėj pasirodyt prie bus panašu,
jeigu
ne
tagsų ir ant 30.000 raikščių;, tad
.950 tagsų, nors šių buvo už- Mačiau ekspreso kompanijos iš
— Nina panorėjo praleisti va. vakare buvo nuobodu... įpykau. dirbtuvių, o dabar gali liuosai prievarta nuvarysi išpažinti
pas mane yra Komiteto pinin
rta 1.600.000j Originalis or- duotąją kvitą. 1 d. lapkričio pa
karą su.-manim... O juk žinai, kad nebuvo kur išvažiuoti, na. stovėti prie dirbtuvių ir pikietuo- juk tai šventvagystė” — ir
gų $456-93s buvo tik ant i.ooo.ooo. 1
sirodė, kas ekspreso kompanija
koksai aš! Aš esu nuobodus, iš piktumo prikibau prie tos jo ti, miestas net/ ir policmanų dar nieks neišėjo.
13. — Akyvaizdoje viso, kas
nugabeno siuntinį ne į M^nerssunkus ir negudrus. Koki su ma-1 Katios. Net verkiau ir nuobo neduoda, nors ir leidžiama viso
Kitas praeitų metų nentt
asirodžius, kad raikščių ir
viršuje pasakyta, Centralinio Ko
sų negauta kaikuriose vieto- >ville,* Pa., bet į Minersville, Ohio.
nim gali būti linksmybė? Amži dumo, o kaip tu išalkinsi jam kios kalbos ant ramių darbinin mas draugijai buvo tai tas
miteto suvažiavimas gali spręsti,
2.
—
Iš
Scranton
gavau
telegrakų, bet miestas jų neklauso. Dar vietos klebonas buvo su
kaip man buvo pranešta iš
nai aš esu užimtas su tais savo tas ašaras?
kaip buvo su raikščiais ir tagntro ir iš-atskirų mustpkomite-,kad reikia raikščių ir tagsų;
braižymais, - filtru ir žeme. Nei
— Bet, juk tai, mano, dūšia, bininkai reikalauja, kad kompani- draugijos gauti keletą d<
sais. Pastaruoju laiku daugelyje
paaiškėjo, jog su firma gali, tai buvo subatoje, 28 d. spalių.
iolarių.
Buvo taip. K
pagriežti, nei pašokti, nei pajuo žiauru, nežmoniška. Jis ir be to {jos pripažintų International As
vietų leidžiama paskalai, atradę
ti teismo byla. Tad, kad tu- Panedėlyje išryto buvau dirbtuprašė,
kad
draugija nu
Jsociatjon
of
Machinists
Uniją
i
kuoti... niekam aš esu tikęs, o!yra nervingas, o tu dar baigi jį
vėje ir tuojaus įsakiau, kad Spe-Įviet* “et ir rinrtcsniuose. musų
ėjus ant rankų reikalingus pri-l1 - 1, •<
jažnyčią švento Petro ir
8 valafidų darbo dieną, bet kom
juk Nina, pats žinai, yra svie su savo scenomis.
rodymus, su Centro raštinės cial Delivery išsiųstų į Scran- ai ra^clu°se’ bF
as Y0“ su*
^tovylas.
Draugija suti
— Niekis, jam patinka, jei aš ,pknijos nenori pripažinti.
tiška moteris— Jaunatvė turi sa
itarimu, išsiutinėjau-C-visiems ton’ą visą siuntinį (keliuose ry-l ru 455 ‘ssmntimą anų daigtų
Apgailėtina, kad yra judošit. -jo kiek laiko ir kle
vo teises... ar ne? Na, rodžiau pavydžiu... Niekuom taip neužgetams paklausimus,
kada Žuliuose); tą pačią dieną po pie- XPatWa‘ toms vietomsI” jai paveikslėlius, visokius daigtu- muilysi akių, kaip nuduotu pa ir tarpe musų brolių lietuvių, ku duoda draugijai reikalą
įąvo raikščius ir tagsus (t. y.Įril klausiau, ar įsakymas išpildyienos /r s Vu ' ? socia ^tat
įžmokėtų už tuodvi šv
kus, šį bei tą... papasakojau šį- vydumu... Bet palikkime tą kal rie užima streikierių vietas.
Vvylo sicvylas $160.
iką). ir kiek; reikalavau įta; parodyta man telegramas, ku-] ^
v_
..
,
SLA. 117-tą kuopa buvo nuta
tą... • Prisiminiau, kad stalčiuje bą.... Nemėgstu, kuomet tu pra
1 jokio pamato, bet man jis daro
kad butų pažymėta, jei O palikau firmoje, įduodamas į;ija nustebo, kad tiek
turiu senų laiškų, gi tarp jų ir dedi kalbėti apie tą mano skar rusi parengti prakalbas pp A. Bt
Šituo prašau
egavo. Iš sugrįžusių pas ' sakymą, ir ant telegramo buvo didelę skriaudą.
ylos išrodė nevertos
juokingų buvo! Studentu būda malą... Jis ir taip jau paėdė man lotai ir Žemaitei, bet komisų;
C. Komiteto, kad teiktųsi viešai
paženklinta, kad
siun
artelių'susekiau, kad rai-. dirbtuvės
J
“
„Nemokėt, kol išti
pranešė,
kad
dėl
tūlų
kliūčių
jo
mas turėjau draugų, gabiai, bes širdį.. Duokš, verčiaus išgersi
pranešti, ką mano apie visą tą
tagsų negavo 87 vietose; I tinys išsiųsta Special Delivery;
neįvyks.
Sekantiems
metam.- iaukė nariai.
tijos, laiškus rašydavo! Skaitai, me arbatos.
dalyką ir tuomi užraminti žmo
(kuopa
užsakė
25
egz.
SLA.
Ka
ant
rytojaus
vakare
gaunu
per
Ir nutarė stovylų
tai net žarnos trūksta. Ištraukiau
4 vietos yra įtrauktos į
— Bet vis-gi lu liaukis jį kan
nes, kurie nori visame tame ne
Kp. nutarė panaikint Išrinko komisiją,
aš juos iš stalčiau ir skaitau Ni kinusi... Gaila į jį ir žiūrėti"... lendorių.
Qno ir Ko. rokundą, buk telefoną žinią iš Scranton, kad
maloniame man ir visiems atsiti
nieko
negauta.
Telefonuoju
į
Į
erautuvę patirti, ki
organizatorių, bet pasidarbąvu
nai. Perskaičiau vieną laišką, ir, Jis taip atvirai ir sąžiningai
> Rods, iš kaikurių Viepakime įžiūrėti blogą valią. — Su
iš Mishdwaka, Fall 'Ri- .dirbtuvę (buvo arti 6 vai., nebežinai, pasipainiojo sakinys: „Lin sakoja apie savo šeimynišką lai- siems "^el SLA. ar kp. gerovės' Komisija nuėjo į
Anderson’o firma užbaigti rei
neki tau Katia.” Pavydžiai mote>atyrė, kad tik....
bus atlyginama. Ta< nutarimą
framokin) sugrįžo,
__ t bučiau suspėjęs nuvažiuoti), —
mę ir taip tiki j tavo meilę, kad
kalą gali Komitetas taip, kąip atkad
išsiųsta, kaip.
nokėta už stovy!
adresatų. Sulig kitų vietų atsakymas-,
atnešė
puikų
vaisių:
štai,
prisi
rei- tokie sakiniai tai aštrus pei net šiurpuliai pereina... Tu
Įras' tinkamiausiu. Man buvo p.
i’kalti patįs komitetų virsi-.buvo įsakyta.
Nakčia-gi gaunu]
krautuvė išdavė
lis, o mano Nina — Otelio ąnda- pergalėk save kaip nors, prj_ rašė šie nauji nariai: J. Masių
Scran- p°Pattos Patarta pasitarti su adavo
liunas
?
M.
Simkevičienč,
J
*imą,
kad tik
lc*i: reikalaudami daigtų, pa-]vėl žinią per telefoną iš
roke! Ir pasipylė ant mano'bied- glausk, sumeluok... Vieno tavo
- lvokatu, kad patraukus firmą tcifŠimkęvięius,
M.
Mitka.
R.
Mit
Kaip tą dalyką i
nos galvos klausimai; kas toji žodžio užtektų, kad jis pasijus
inėjo ] Sto baksų adresus; ton’o, buk ten gauta mano telejsman, bet aš laukiau, kol susi
s,
kad
suvėlinta
su
gramas,
kad
L.
Diena
butų
atiį
kienę, K. Staupickienė, G. Ma- bai pasipiktino.
Katia? ir kaip? ir delko? Aš'
abejo
tų septintame danguje beesąs.
»
>akol
ekspreso kom- Į dėta ant 4 d. lapkričio; pasaky- Į rinks visi reikalingi dokumentai .•.'ai pasakoju, kad toji Katia bu-<
Šįmet šv. Pe
siuliunienė.
P. Prūsis, M. Mikas.
įstatymu
Nina atkiša lupukes, raukosi,
ja pranešė laišku, jog siun-ita,. buk ir. tas telegramas esąs ir maniau geriausiu esant palauk zo lyg pirmoji meilė... kas tai
V. Paulauskas, V. A'alutkevičius ja paaukavo
bet vis-gi, kuomet paskui ineina
ti musų suvažiavimo.
A.'
Morkevičiua ir B. Karpis.’Vi $500.00!
mano
vardu
duotas
;
vėliaus
pa

.tudentiško,
jauno,
žalio,
nieko
s atėjo, pakol laiškas pasieVichlenevas ir bailiai ‘žvelgia
Su augšta pagarba, — • .
Taip kuiningaml
»ąčto baksą ir tt.“4*
lš><ko ma- aiškėjo) kad taip padarė pati fir
leženklinančio.. Kiekvienas, sa jos veidan, jinai linksmai prasi si nariai darbuojasi pagal savo
varant
bažnyčioj kreli
T
'
kau, jaunikaitis turi savo Katias, juokia ir glamonėja jį savo žvil išgalę.
V. K. Račkauskas,
kaik
uose atsitiki- ma, žinoma, be mano žinios. 3.—
<
be to negalima... Neklauso mano
Brolau*! Jeigu tau rupi ateitis, tiką paverčiant bažnyčią
ekspreso Siuntinys į Wilkes-Barre, Pa.,
oae .'kai
III Sekretorius.
gsniu.
Nina! Velnias žino, ką įsivaiztai stok į 177 kuopa ir darbuo- tacijos už klerikalizmą
komitetų buvo atiduotas ekspreso kompa
■edmpanija.
— Kaip tilc į laiką arbatos
S. A. D—ti*. . stengianties kiekvieną kataliką
nijai
į
laiką,
28
d.
spalių
;
tuo
lino
—
ir
verkia.
Iš
ašarų
—
kis sykiu.
resas bu■riršminka
gerti parėjai! -7- sako jinai į, ji.—
sodinti į kl Skalų
įysterija.
„Jus, sako, bjaurus,
tarpu i ar 2 d. lapkričio eksJuokingų būna spaudos klaidų.
Išminčius tu mano, niekados nebųdu pad
įekenčiamas! Jus slepiate nuo
kompanija kreipiasi į firmą
Fti iš
SO. BOSTON, MASS.
Štai „Naujienos” sako:
sivčlini... Ar su smetonėie nori,
talikų neti laios p
nanęs savo praeitį! Reiškia, šau
liausimu, kur siųsti ir kam
ar su citrina?...
. a*] Iš švento Petro ir Povylo Drtojus 1
- Į Water„Mokiteto mažuma” — arba kia, jus ir dabar turite kokią
jo« veikimo.
Vichlėnevas,
(
nelaukęs
tėkio
pa-j
stovio t
tors Katią, tik nuo manęs sle
IH
p Kovas „Mersužėle nevek”!.„
Gruodžio >3 d. buvo šv. p
Petro patenki
piate !”*«Visaip aš ją pertikrmė- sveikinimo, šypsosi. Jis su jaus
paskui
tuvninkų” randa,
mu
bučiuoja
pačios
ranką,
ap

ir Povylo Draugijos susirinki parai
| jau. pertarinėjau, bet nieko ne
t. y. Brooklyn'e,
kabina
mane,
ir
tas
apkabi
rūmas
mas. Aptarta bėgantieji reikalai. kail
gelbsti... Vyriškoji logika negali
mušasi su rumaišeina toks negudrus ir ne vie Po to sekė valdybo
apgalėti moteriškosios...
Paga
ieibes
belliaus, prašiau atleidimo, kluf~
1U|»- toje, kad aš ir Niq> abu nn- kautiems metam
kaitova.
•<-.į^J
i Dragašiu:
ziotau, ir kad noVs kaitė
jai!
-! čius —
sterN —• P:
ulė su hysteri
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jaut

’C.

link

i

įmingąs iždini:

M

"r

Musų
Gauti
13 kp. Minersville, Pa. susirinkimas
laikys 7 d. sausio, J. Merkevičiaus
svetainėj, 2 vai. popieti}. Nariai ma
lonėkite susirinkti, nes yra naujų
dalykų aptarimui. Atsiveskite naujų
priraš/ti.
Sek. A. J. Banišauskas.

Depue. I1L 217. kp. nutarė laikyti su
sirinkimus pirmą^ucdėidieuį po pir
mam kožno'mėnesio, 1 vaL popieti},
J. Geregu salėje. Sekantis susirin
kimas įvyks 3 -d. sausio, minėtoje
vietoje.
Visi nariai pasistengkite
užsimokėti savo užvilktas mokestis,
o kurie išvažinėj? į kitus miestus, at-1
silyginkite su Centru arba nrisiųskl-1
te jtuopai._
Fin. sek. J. Šmuilis,
Box 223,. Depue, III.
145 kp. Byesville, Ohio. laikys meti
nį susirinkimą nedėlioj, 7 d. sausio,
J. Išganaičio stuboj, Buckney, Ohio.
Prasidės 9 vaL ryto. Nariai malonėkitė, susirinkti, nes'bus renkama,
nauja valdyba. 'Atsiveskite ir naujų
Į kuopą.
Rašt. J. Budvalis.

212 k]
atsit
pietus,
nyčią)
savo 1
į Naš

JOSSELSON BROS.
CATLETTSBURG, KY.
PARDUODA -ĮVAIRIUS GĖRIMUS

Siųskite Užsakymus Laiškais
Turime specialį skyrių, kurs aprūpina svetimtaukių kalbose
siųstus užsakymus.

Ypatybė yra reikalinga gėrimų atskirimui'A— esi užtikrintas, kad
tų gausi, ką reikalauji ir gausi kuonotrųmpiausiamc laike, jei savo
užsakymus prisjųsi mums.

Mes apmokame persiuntimo lėšas, jei reikalauji 4 ar daugiau kv.

VERTĖS PUIKIOS DEGTINŽS DOVANAI.
I ji

Devynios pilnos kvortos mūsų- Amick Springs degtinės
už
Penkis Doiarius Dvidešimts Centų.

Devynios Pilnos Kvortos^

>5 JMk

Mes norime, idant kiekvienas susipažintų su musų
Pagarsėjusia Amick Springs Degtine ir užtai darome
speciališką pasiulijimą. Paprasta kaina šios degtinės
į—yra $7.20, o dabar gaunama už
$5.20
Persiuntimų apmokame.

Tai yra skanus .tyras ir malonus gėrimas — tokia dcgtina, kuri jums patiks ir' antru kaFtu užsisakysite.

UŽRUĘĖŽltflAI GĖRIMAI

AISOPO PASAKOS

