
I§ Lietu viskq Dirvq. 

Waterbury, Conn. 
Oras grazus, tankiai paly- 

a, dideliij karsciij nera. 

>arbai nelabai gerai eina. 
risose dirbtuvese dirbama 
Lktai penkias dienas j sa- 

ait§, tai ir zmoniu be dar- 
a nemazai matyti. Bet 
ad smukliij pas mus yra 
iztektinai, tai nnjs zmones 

lesnaudzia. Sestadieniais, 
kada dirbtuvese nedirbama, 
zmones uztektinai turi dar- 
bo smuklese prie geriino. 
fVietoje, kad iseiti kur ir 

jtyru oru pakvepuoti, tai 
Izmones sulind§ \ smukles 

Iper vis<j dienij maukia uz- 

Liodintjj skystiinelj, o vaka- 
S nekuriems tenka ir i sal- 

Bja nuvaziuoti. 
birzelio p. n. 49 

es buvo kriksty- 
B. Susirink§ 

dienp taip “ulia- 

vojo", Kaa net svetimtau- 
ciai praeidami juokesi is 

“polenderip” tamsumo. Ne- 

gana to, dar daugumui te- 

ko saltojoj pernakvot, o 

paskui baudas uzsimoketi. 
Geda musu lietuvianis! Ar 
dar ilgai mes nesuprasime 
kaip savo susirinkimuose 
kuomi gcresniu uzsiimti, 
vieton maudytis degtinejef 

19 dienp birzelio atsitiko 
Uoioi nelaime pas M. S. p. n. 

eonard gatve. Kada 

pietu pavalges isejo 
ba, jo likusi zmona su 

vaiKuciais, uoredama grei- 
eiau apsidirbti savo naminj 
darbp, pasodino 1 lopsj savo 

Iienp rnetp ir 10 menesip 
imp ir nuem ruosties i ki- 

Htg kambarj. 1,op,sis stove- 

’ jo arti kamodos, tai vaikas, 
rad^s degtuku, viena uzsi- 

Ibrauke 
ir nzdego sau dra- 

buzelius. Molina, pajutus 
dumus, atbego ir rado liep- 
snose visg vaika. Nezino- 
dama kg daryti, pagriebe 
nuo lovos uztiesimg ir ap- 

supo liepsnojantj kudikj. 
Molina ir pati nemazai ap- 
deu'e, o kudikio net viduriai 
buvo pragruzdej§. Per te- 

lefong pasauktas daktaras 

jau nieko gelbet negalejo, 
ir vos gyvas kudikis nuga- 
bciita ligonbutin. Cia pa- 

dviryta operacija, bet jau 
nieko negelbejo. Po kelig 
valandu simkaus kankini- 
mosi kudikis nuinire, palik- 
damas dideliame nuliudime 
savo gimdytojus. 

Motinos, geriau dabokite 
savo vaikus! 

J. Eaibikis. 

Hoosick Falls, N. Y. 
Davbai masing dirbtuve- 

se visai sumazejo. Daugy- 
be zmoniij vaikscioja be 
darbo ir nezino, kada prades 
dirbti. Bet mgs zmones j 
bedarb? neatsiziuri, kad ir 

mazai turi pinigg, bet smu- 

kles kaip lanke, taip ir Ian- 

ko. Vietiniai lietuviai ne- 

turi jokios pasalpines drau- 

gystes. Jaigu tik kas ima 

jiems kalbeti apie kokios- 
nors draugijos uzdejima, 
tai is tokio zmogaus tuojaus 
juokiasi, sako: “ar mes ne- 

turime kur pinigij deti, kad 

mes turime sudeti viso- 
kiems dykaduoniams!” Tas 
ir teisybe. Pas mus visai 
nera smarkesniu ir gabes- 
nig zmoniu, kaip tik kele- 
tas vertelgij, kuriems zmo- 

nes nelabai uzsitiki. Taip 
tai nieko ir neveikiame, kad 
nera kam gerai kg uzma- 

auit^rveikti. Lietuvig eia 

niekas nieko neveikia. Pas 
mus pareina 2 egz. “Kata- 
liko”, 5 “Saules”, 4 “Vie- 
nybes Lietuvninkij” ir 3 eg- 
zemplioriai ‘1 Lietuvos ’ 

Bet ir sitie laikrasciai dau- 
giau pareina po kelis \ vie- 
nus namus, taip kad isviso 
laikrascius skaito apie sesios 
seimynos, o apie 44 seimy- 
nos nei \ rankas nepaima 
jokio laikraseio, ar knygu- 
tes. Liudna! 

Oras pas mus labai gra- 
zus, kartais palyja ir yra ve- 

su. Vietiniams darbinin- 
kams ant farimj darbo yra 
uztektinai. Zanavikas. 

Elizabeth, N. J. 
17 diena birzelio vakare 

tevas ir sunus Virviciai pri- 
muse F. ^fckunq,. Virvi- 
ciai pradejo girtis apie sa- 

vo darbo inokestj, kad jie, 
buk, uzdirbg, 45 centus \ va- 

landa. F. Jankunas liepe 
jiems nesigirti, nes jis tik- 
rai zin$s, kad jie uzdirbjj, 
tiktai 25 centus \ valandg.. 
Is to pakilo gincai ir mus- 

tynes, taip kad Jankunas 
vos gyvas bepaliko. 

Koks tai zmoniij tamsu- 
mas ir suvaikejimas! Apie 
apsisvietimg jie visai nesi- 

rupina, jokiij knygij nei 

laikraseiu neskaito, tiktai 

vaikscioja po smukles, gir- 
tuokliauja ir musasi. Bet 

pas mus zmones bijosi skai- 

tyti laikrascius, nes perei- 
tais metais atsilankgs eia 

Tores Kazimieras labai 

jbaugino zmones uz laikras- 

ciij skaitymg. 
J. Penkiapirstis. 

Worcester, Mass. 
Lietuviij ir lenku keptuve- 

se iskilo straikas. Darbi- 
ninkai reikalauja sutrum- 

pinimo dienos darbo iki 

10 valandij \ dieng ir pake- 
limo darbo mokesties iki 

unijos kainij. Keptuves sa- 

vininkas Naumavicius susi- 
taike su savo darbininkais 

tg pacig dieng. Kiti keptu- 
viij savininkai, Sulkus, Bul- 
vicius ir Karpovic nesutin- 
ka sutrumpinti dienos dar- 

bo valandas, teisindamiesi, 
kad prie duonos kepimo ne- 

galima nureguliuoti darbo 
valandas. Keptuves apim- 
tos straiku ikisiol iskepda- 
vo po 3.000 duomj kasdie- 
na. D. S. 

Lynn, Mass. 
24 diena birzelio cia isti- 

ko gaisras Brett’o medziij 
piovyklose ir greitai apeme 
artimus namus. \ gaisro 
vietg, tuojaus atvyko ugna- 
gesiai, bet kol liepsng uzge- 
sino, aplinkiniai gyventojai 
persigandg bego is savo na- 

mg. Tukstanciai lietuvig 
ir italg, gyvenancig ai*ti 
piovyklg ir uz kelig blokg 
nuo jg, bego is miesto da- 

lies, apimtos ugnimi, pasi- 
imdami su saVim kas grei- 
ciau po ranka pakliuvo — 

drabuzius, skalbinius, pa- 
galves ir t. p. Gaisras uz- 

gesinta ir visi nuostoliai sie- 
kia $75,000. Sudege: me- 

dzig piovykla, batg dirbtu- 
ve ir trys gyvenami namai, 
keliolika gi namg apdege. 
Gyventojai, kurie pries va- 

landel? didziausioje baime- 
je apleido savo namus, vel 

sugrjzo ir ramiai sau tvarke 
namuose ismetytus daiktus, 
persitikring, kad ugnagesiai 
labai trumpain laike jsten- 
ge numalsinti ugnj ir kad 
jierns negrgsia jokis pavo- 

K. P, 

St. Charles, 111. 

Keletas savaiciij atgal po 
St. Charles, 111. apylinkg 
vaiksciojo kokis — tai pa- 
veikslij dirbejas. Surinkgs 
is lietuviij fotografijas ir 
paemgs rankpinigius, po do- 
lerj ir daugiaus, fotografi- 
jas vienoj stuboj paliko, o 

pats su pinigais isdume ir 

daugiau nebepasirodo. Sa- 
kesi esijs lietuvis, bet, tur 

but, yra zydas, nes lietuvis- 
kai kalba labai zyduodamas, 
tankiai mini priezodj “zno- 
cias”. Yra apie 25 metij 
amziaus, mazumg, rudas, 
usus skuta. Girdet ir kitose 
apylinkese jis taip padargs. 
Jaigu kur jisai atsilankys, 
tegul lietuviai jo apsisaugo- 
ja ir pinigij iskalno neduo- 
da. Gei*ai buty, kad kas ji 
kur uztemijgs pranestij 
siuomi adresu: Simonas 

Kiela, 575 W. 6-th St., St. 
Charles, 111. 

Ansonia, Conn. * 

Cionai tomis dienomis 
pribuvo naujai jsventintas 
lietuvis kunigas, Kazimie- 
ras Satkus. Nesenai jis 
laike primieijp m. Chica- 
go. Paskirtas airiij bazny- 
cioje uz kamendorip. Mat 

prie jp baznycios priklau- 
so daug lenkp ir lietuvip, 
kurie neturi savp atskirp 
parapijp. Cionai lietuvip 
yra apsciai. Priskaitoma 
daugiau 700 asmenu. Ver- 

tetp tad lietuviams kp nors 

pagalvoti apie savo loenp 
parapijp, juo labiau, jei nu- 

dien pas save susilauke sa- 

viskio kunigo. X. 

RED. ATSAKYMAI. 

A. Tamuliunas, Chicago. 
Tamsta indomus zmogus su 

tomis savo pastabomis kas 
link prisipstos mums iskar- 

pos is lenkisko laikrascio, 
regis, is “Wielkopolanino”, 
Tasai straipsnis “Katali- 
kui” atsipstas lietuviskame 
vcrtime ir cia nereikalas 
kalbeti, ar jis sutinkps su 

lenkiskuoju tekstu, ar ne. 

Bet turime patemyti tai, 
lead Tamstos iskarpoj pri- 
sipstas straipsnis pirmiau- 
siai pasirod^s Europos laik- 

rasciuose, o tik paskui is 

anp laikrascip persispauzdi- 
no “Dziennik Chicagoski”, 
“Gazeta Katolicka”, “Wiel- 
kopolanin” ir kiti ir nei 
viename tp laikrascip ne- 

patemyta, is kur tasai 
straipsnis paimta. Aisku 
tad, kad straipsnis yra se- 

nas ir anas jau kelintusyk 
vis atkartojamas tuose pa- 
ciuose laikrasciuose. Jei 
atimsime komentarijus, tai 
visa rasime ir angliskose 
knygose, paskirtose moks- 
laeiviams ir kitose. Tai ko- 
gi daugiau reikia? 

S. Zalpis, So. Omaha, 
Nebr. — Jaigu, kaip Tams- 
ta rasai, “Keleivyje” tilpo 
is jvis miestelio neteisinga 
korespondencija, tad Tams- 
tai reikia “Keleivyje” \ j§ 
ir atsakyti. Taip reikalau- 
ja teisybe, nes “Keleivio” 
skaitytojai tik tokiuo budu 
gali matyti Tamstos mena- 

mg,jj neteisingum^ toje ko- 
respondencijoje. Musij lai- 
krastin Tamstos korespon- 
dencija gali tilpti tik tuo- 
met, jaigu “Keleivis” jos 
netalpins. 

“I LASUS”. 

Bent keletg, dieny \ metus 
Tilnius pasidaro lietuviy 
aaiestu, Tai Sekmixuy lai- 

r 

kas. Ki i, visur pa!- 
matysi >§ sodieciij 
terbomis teliais apsi- 
korusiij, slankiojanciij bu- 
riais miesto gatvemis is vie- 
nos.baznyeios j kit$. Visur 
girdi lietuviskg uturkg. Pa- 
sidair^s pamatysi nemaza ir 

nijij. 
Daugiausia jij sutiksi 

prie. Ausros Vartij, Kalva- 

rijoj, prie Bonifratrij ir... 

prie lasij. Kas tai per la- 

sai, paklausite. Nezinojo 
jij ir siuos zodzius rasas. 

Einu anjjdien paskubom 
Trakij gatve. Pasiveja ma- 

ne du lietuviu sodieciu. 

“Kunigiuk, Kunigiuk! susi- 
mildamas pasakyk, kaip cia 

galima nueiti int lasus'?” 
Kalbina mane lietuviskai. 
Is kur ta drasa, manau sau: 

nepazistam^ kunigg, uzkal- 
bina muzikij kalba. Tai 

turbut nebus da patyrg, 
kad cia esama lenkij miesto 
ir kad cia negrazu viesai 

prabilti lietuviskai. 
Paklausiinu nustebintas, 

prisipazinau, kad apie jo- 
kius ypatingus lasus cia ne- 

sg girdejgs. Taigi, sako 
Kristaus lasai! Kai Kris- 
tus ejo is Piloto rumg, tai 

Jo kraujas ir prakaitas la- 

sejo. Gi tie lasai esg. at- 

vezti cia Vilniun. 
Tai naujiena, manau sau. 

Eikime gi ieskoti tij lasg. 
Jie bus girdej?, kad tie la- 
sai esg prie §v. Onos baz- 

nycios. Einame ten. J 
baznytel§ inejg randame 
pilng sodieciij maldininku. 
Artimiausios mergaites 
klausiame ),ietuviskai: ar 

jus nezinot^ nustebusi at- 
sake. Eikit; as parodysiu. 
Nuvede j gretimai stovintj 
bokstg. Cia, sako, yra “la- 

sai”. Bokste ilga eile laip- 
tg, virsuje kurig pastatyta 
J. Kristaus stovyla. J kiek- 
vieno laipto vidurj intaisyta 
po stiklu... kas? neteko su- 

zinoti, nors ir labai rupejo. 
Stiklai nubuciuoti, nebeais- 

kgs, inziureti neikaip nega- 
lima, ko ten esama viduj. 
Iskabintas apacioj lenkis- 
kai spauzdintas rastas ais- 

kina, kad paminejimui Pi- 

loto laiptg, kuriais J. Kris- 
tus 6 kart ejgs, ir kuriuos 
atvezusi is Jeruzolimos \ 
Rymg karal^ene Elena, in- 

taisyta ir cia Vilniuje 18. 

laiptg, kuriuose esg relikvi- 

jos... bet lcokios — apie tai 
nieko nesakoma. 

Boksto viduj pilna zmo- 

nig. Visi laiptai uzimti be- 

klupanciais ir besimeldzian- 
ciais. Prie spauzdintos len- 

teles stovi 50 metg zmoge- 
lis ir sunkiai pusbalsiai 
slebizuoja kas parasyta. 
Jam sunkg darbg pabaigus, 
klausiu jo lietuviskai, ar su- 

prato, kg isskaite ir kas cia 

per “lasai”. Oo!! sako, as 

visa palskai permanau. Is 
kur Tamsta? klausiu. — Is 

Leliung ‘(Uktn. apskr.). 
Cia, sako, lasai is Rymo at- 

vezti. 
Prie bokSto stovi burys 

motereliij. PHeinu ir klau- 

siu, ar nezino jos, kas cia 

per lasai. 
Ispradziij intardamos pa- 

zvelge ir tik nusisypsojo. 
Paskui, matoinai, insitiki- 
nusios kad blogu noru netu- 

riu, erne asikinti, tik nevie- 
nodai. Viena sako, tai Kris- 
taus lasai. Eik tu, k$ tu 

kalbi, atreze kita: cia sako, 
ne lasai, cia relikvijos. Ko- 
kios relikvijo# paklausiau. 
Kad nezinaupsako. 

Einu namon ir galvoju, 
kaip silpna|!s tikejimo pa- 
grindas pas ; mils sodiecius. 

Francijos naujo kabineto sanariai ir pasitraukgs pirmininkas Monis. 

Uzuot stengties suprasti 
Kristy ir Jo jo moksl$, ies- 
ko Yilniuje Jo lasy. J tuos 
lasus priejo ir juos pabu- 
ciav§, mano dalj dangaus 
gav§. Ir ar ilgai dar taip 
bus? Kuomet gi prades 
jiems laseti \ smegenis tik- 
ro tikejimo supratimas? 
Bent cia Vilniuje tokio la- 

sinimo dar nedaug, matyt, 
esama. Cia, rodos, viskas 

taip sutvarkyta, kad minias 

sodieciy lietuviy \ Vilniy 
atsilankanciy intikinus, jo- 
gei musy kraste katalikybe 
remiasi tik lenkybg. Prie 

Ausros Varty, prie “lasy”, 
Kalvarijoje prie kruvino 
kelio stociy parasai, paais- 
kinimai vien lenky kalboje. 
Beje, Kalvarijos klebonas 

iskabino ir lietuviy kalba 

apskelbimus, kad pasisau- 
goty vagiy, bet visi parasai 
ir ten lenkiski. 

Kitur gi nei tiek lietuvnj 
kalbai teisiij neduota. 

Nejaugi istikrijjij tiesusis 
kelias \ dangij tik pro len- 

kyb§ ? Maidininkas. 
“V.”. 

48 DIENAS LETARGI- 
NIAM MIEGE. 

Rusijos policija aresuivo 

apkaltinta plesime ir uzpuo- 
lime ant traukinio nekokj 
T. M., kuris jau ir pirmiau 
kelis kartus buvo teisiamas 
uz vagystes traukiniuose. 
Vasario menesyje 1911 me- 

tais jisai buvo atkeltas \ 
Ekaterinoslavo kalejim^. 
Jo teismas apie uzpuolim«j 
ant traukinio buvo paskir- 
tas kovo menesyj. Gav§s is 

teismo apkaltinam^jj aktij, 
T. M. pagriuvo ant savo ka- 

lejimo kameros nanj, uz- 

ciaupe burn§, uzmerke akis 
ir nuo tos dienos guli, tarsi 

Inegyvas. Kalejimo admi- 

nistracija visokiais budais 

stengiasi jj isbudinti, pri- 
kelti; bet viskas be pasek- 
mes: taip jisai isgulejo be 

valgio, be gerimo iki 22 die- 
nai kovo. Tiktai 24 d. ko- 
j '• J,.. V 

vo atsikele, pasimelde ir vel 

atsigule, ir vel — nei balso, 
nei trupinio duonos, nei la- 

so vandens, nei zvilgteleji- 
mo, nei jokio judeji- 
mo. Kalejimo valdvba 

pradejo manyti, kad 

jisai tyeiomis nuduoda. To- 
delei 22 kovo buvo paskir- 
tas jo teismas, kurin pa- 
kviesta daktarai — speci- 
jalistai. Ligonj turejo pri- 
statyti \ teisma. Tarsi ne- 

gyv§, lovoiici, indejo ji vczi- 
man ir nuveze teisman. 
Buvo salta diena. Teisejai 
isejo gatven, apziurejo ne- 

judantj kuna ir turejo at- 

sisakyti nuo kokio-nors 

sprendimo. Kaltinamas bu-1 
vo nuveztas atgal \ kaleji- 
raa. Ir vel pragulejo ten 

be gyvasties zenklp, be val- 

gio ir gerimo net iki 1 d. 

balandzio. 

Viduriij organai vienok 
veike: nors silpnai, bet vei- 

ke ir zarnu systema ir sla- 

pumo pusle. 
Pirmg, balandzio ligonis 

liko perveztas j gubernijos 
ligonbutj, kur daktarai pra- 
dejo jj valgydinti su p'agal- 
ba tam tiknj prietaisij, 
pravestij per nosj j skilvj. 
Ligonis vistiek gulejo be ju- 
dejimij. Apatine dalis jo 
kuno iki juosmeniui visis- 
kai nejautri ir neparodo 
jauthno. badant adatomis. 

Ligonis didziai sumenko. 
Paskutiniame laike, kuo- 

met pradcta valgydinti vei- 

do varsa pagerejo ir kuno 

svarumas vienu svaru pa- 
sididino. Bar vieuas svar- 

bus apsireiskiinas: neziu- 

rint, kad ligonis be judeji- 
nnj guli jau istisas 48 die- 

nas, jo kunas visai nenugu- 

letas, jokiij zai/dij nuo gule- 
jimo nera. 

Nuo 18 dienos balandzio 

ligonj pradejo valgydinti is 

sauksto. Ir jis pradeda jau 
rodyti nekuriuos gyvumo 
zenklus. Uzklausus: ar 110- 

ri valgyti jis atsako jude- 
jimu rankij ir lupij. 

Kaip sprendzia vyriausis 
ligonbucio gydytojas, Krug- 

miller, jSigonis ne tiktai da-> 
bar, bet ir laike visos savoi 

ligos girdejo ir suprato tg, 
kas jam bu^o kalbama. 
Priezastj ligos Krugmilleu 
mato dirksniu sujudime. 

Faraono dukte. 
— Pasakvk man da bar, 

mano vaikeli, ka zinai apie 
Mozes jaunystg? 

— Moze buvo Egipto Fa-1 
raono dukters sunns. 

— Ne, mano vaikeli, Fa-* 
raono dukte, pasivaikseio- 
dama Nilio pakraseiais, 
atrado Moz§ is nendnj nu-* 

rintoj kasej. 
— Tai tik ji taip sako 

Teisingai. 
— Kuomet tavc uztiko 

bevagiant, ar ir tu taippat 
saukeisi sau pagalbos? 

— Saukiau, ponas teise-* 
jau. 

— Kodel % 
— Perdaug turejau visd^ 

kin daiktij inaise ant peciij, 
o to visko buvo man gaila 
palikti... 

Japonijos garsus adniir® 
las Togo, kuris is Angiij'® 
af'diauja Auiorikon. 
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