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ŽINIOS IS VISUR.
200 vaikų ir moterų 

užmušta.

Iš Indijos miesto Calcut- 
tos telegrafuoja, kad Tibe
to mieste Lhassa eina žvė
riškos skerdynės. Chinijos 
kareiviai žudo sukilusius gy
ventojus. 200 moterų ir vai
kų liko užmušta, neskaitant 
vyrų. Chinijos kareiviai li
kos išstumti į pietinę miesto 
dalį, kur eina smarkus mu
šis. Valdžia ketina pasiųsti 
10,000 kareivių į Lhassą 
tvarkos padarymui.
Rusijos ir Italijos sutartis.

Iš Paryžiaus ,gauta žinia 
20 balandžio, kad Rusija ir 
Italija padariusios sutartį, 
pagal kurią Italija prisiža
dėjusi remti Rusijos politiką 
ant Balkanų pussalio, o Ru
sija pripažinti Italijai Tri
polio užvaldymą.

Išgydys vėžį.

Prūsijos karališko 
tuto profesorius Paul Eh- 
rlich išrado vaistus vėžio li
gos išgydymui. Vartojamas 
yra eosin ir silenium tam ti
kslui. Vienok vaistai ant 
pardavimo da neišstatyti. 
Vardas jiems duotas „Neo— 
Sarvarsan.” Kol kas ban
dymai daromi ant pelių ir 
žiurkių. Sako, pasekmės ge
ros. Profesorius skelbia, kad 
gauna prašymus iš viso pa
saulio. Pacijentai nepaiso, 
kaip nuodingi vaistai nebū
tų. Jis tečiaus neišleisiąs jų, 
kol nebus padaryti bandy
mai su keliais tūkstančiais 
ligonių ir kol nepasirodys, !
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Ivime užima žymiausią pozi
ciją. Ant gatvių eina didelis 
judėjimas ir jos išpuoštos 
vėliavomis. Didelė salė Man- 
sion House pripildyta publi-1 
kos. Bandė įsiveržti ir su-! 
fragiščių didelė demonstra- 

■ ei ja, bet nenusisekė.
Orlaivininkas užsimušė.

Francuzijos mieste Cha- 
teau nukrito Belgijos orlai- 
vininkas Jean Werrett iš 500 
pėdų augščio ir ant vietos 
užsimušė.

Nelaimė kasyklose.

Valijoj (Anglijoj), miesto 
Gilfashgoh apylinkėj, kasyk
loj Frane Įvyko eksplozija ir 
3 angliakasiai atrasti negy
vais, o 5 sužeistais. Eina to
limesni jieškojimai.

Italija ir Turkija.

Turkijos valdininkai tiki, 
kad Italija parodė visą savo 
silpnumą ir išstatė paskuti
nę lošimo kortą, pasiųsdama 
laivyną prieš Dardanelių 
pertaką. Turkų laikraštis 
”Takiu” sako, kad Italijos: 
armija jau parodė visą silp
numą Tripolij ir kad su lai
vynu gali atsitikti taip pat. 
Kiti laikraščiai džiaugiasi iš 
Italijos netekimo amuni
cijos liepia išlipt 
kareiviams ant kranto, 
kad užbaigt imtynes su. 
Turkijos kariumene arba 
pertraukti Dardanelių per
takos užpuldinėjimą. Dar- 
daneliai busią uždaryti ant 
10 dienų ir laivai negalėsią 
plaukiot. Jeigu Italijos lai
vynas da sykį atnaujįs de
monstraciją prieš juos, tai 
visi italai busią išvyti iš 
Turkijos.

Laike Dardanelių bom
bardavimo liko nuskandin
tas vienas Turkijos kanuoli- 
nis laivas ir pagriebtas kitas
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ar vaistai yra tikrai geri.
Kareiviai užmušė 107 

kalnakasius.

Sibirijos mieste Irkutske,
Rusijos kareiviai turėjo su-Jlaivukas prie Mažosios Azi- 
sirėmimą su aukso kasyklų i jos kranto. Turkijos gyven- 
darbininkais ir 107 užmušė,j’ ------••»- ■*-- 
o 80 sužeidė. Apie riaušių 
priežastį kol kas nieko ne
pranešama.

Pakorė.
London, 19 bal. — F. Sed- 

den liko pakartas Pentonvil- 
le’s kalėjime už nužudymą 
panos E. Barrow. Jis prie 
kaltės vienok neprisipažino.

Iš karės lauko.
Į Londoną pranešama, 

kad Italijos kariški laivai 
pradėjo atakuot Dardanelių 
pertaką. Esą girdžiami 
smarkus kanuolių šūviai.
Moteris perlėkė per Angliš

kąjį kanalą.
Ponia Florence Griffist 

išlėkė iš Anglijos miesto Do- 
ver ir, perlėkus Angliškąjį 
kanalą, sustojo Francijos 
mieste Hardelot. Yra tai 
pirma moteris, kuri be keno 
nors pagelbos perlėkė kana
lą.

Susivažiavimas.
Airijos mieste Dubline 

atsivėrė 23 d. balandžio airių 
tautininku susivažiavimas, 
kuriame dalyvauja 4,000 de
legatų iš Įvairių Airijos 
kampų. Svarbiausia yoata 
šiame laike yra Airijoj John 
Redmond. Jis ir susivažia-

tojai užsidegė neapykanta, 
kada išgirdo, jog Dardanie- 
lių pertaka yra bombarduo
jama. Jie dūksta ir prieš 
Rusiją, kuri apsiėmė remt 
Italiją karėj.

Pranešama, kad kitų šalių 
I ambasadoriai protestuoja 
prieš Dardanelių uždarymą. 
Taipgi sakoma, kad Portą 
uždraudė Turkijos laivams 
atplaukti i Juodąsias jūres. 
30 garlaivių sustojo Bospho- 
ro uoste ir negali išplaukti.

Italijos kariškas laivas 
' ” Puglia” buvo pradėjęs 
■ bombarduot Arabi jos miesto 
fortą Sheik Said, bet paskui 
nuniaukė tolyn.

Rusija išsiusianti Turki
jai protestą už Dardanelių 
uždarymą, nes Rusijos vaiz
ba nuo to žymiai turi nuken
tėti. Turkija spiriasi, kad 
karės stovis verčia ją už- 
daryt nertaka. Rusiia steng
sis gaut užtikrinimą, kad 
ateiti j nertaka negalėtų būt 
uždaryta. Vokietija ir Au
strija irgi eina prieš Turki
ją.

žinomą skaitlių laivelių ir t. 
t. Hamburg American Lini
ja ypač pradėjo rūpintis, 

Ikad ir su jos laivais neatsi
tiktų panaši katastrofa, kaip 

I su „Titanic’/U.” Bet juk tik 
tuo tarpu sujudo, o praeis 
kiek laiko, nusiramįs žmonės 
link nelaimės ir vėl viskas 
eis po senovei.

Renka aukas „Titanic’o’’ 
aukoms.

Anglijoj prasidėjo aukų 
rinkimas vaikams ir naš
lėms, likusiems be tėvų ir vy
rų iš priežasties „Titanic’o” 
nuskendimo. • Iki 22 balan
džio buvo jau surinkta 
$450,000. Bažnyčiose irgi 
renkamos aukos tam tikslui., 

Mušis Morokoj.
Į Paryžių pranešta 20 ba

landžio, kad Morokos sost- 
miestis Fez buvo jau visai 
patekęs į sukilusių gyvento
ji: ir kareivių rankas, bet 
Francuzijos kariumenė iš 
2000 kareivių atgal atėmė jį 
po smarkaus mūšio, kuriame 
liko daug užmuštų ir sužeis
tų. Gautos žinios per bevie- 
linį telegrafą skelbia, kad 
tvarka vėl įvesta.

Japonijos laivas sustojo.
Japonijos laivas „Saiko 

Maru,” kaip praneša 22 bal. 
Aos Į Changhai, plaukusis iš 

Londono į Changhai, užėjo 
ant seklumos ir sustojo. Pa- 
sažierius ir krasą paėmė vie
nas Vokietijos laivas, o ta- 
vorai ir kitos sunkenybės te
bestovi ant laivo.

Apsaugojimas ant jūrių.
Francuzijos laivininkys

tės valdžios skyrius prane
ša, kad nė viena šalis neįve
da tokių aštrių įstatymų gy
vasties'apsaugojimui ant jū
rių, kaip Francuzija.. Net 
laivų kompanijos protestuos 
jančios prieš tuos įstatymus. 
Vienok kur kas lengvesnės 
išlygos yra duodamos lai
vams su oro skyriais.

200 francuzų užmušta.
Francuzija vis stengiasi 

laikyti po savo letens Moro
kos gyventojus, kurie laiks 
nuo laiko daro sukilimus. 
Pastaramjam sukilime mies
te Fez liko užmušta išviso

IS AMERIKOS.
I

Darbininkas gauna 10*4 
milijono dolerių.

Brockton, Mass. — Joseph 
Sceviour, paprastas darbo 
žmogelis, kuris kartais vos 
tik ant duonos galėdavo ke
lis centus užsidirbt, greitu 
laiku tikisi tapt milijonie
rium ir daro jau pienus, ką 
su tais milijonais pada- 

Poetai ryt- Jis sako> nupirksiąs 
Ai.; didelę, didelę farmą, taip, 

kad kada jo duktė užaugs ir 
tekės už vyro, kad tas vyras 
negalėtų taip greitai tą tur
tą prašvilpti.

Sceviour gavo žinią iš An
glijos advokatų, kad jis esąs 
vienas iš Richardo Church- 
hill’o paveldėjų, kuris nese
niai Londone mirė ir paliko 
140 milijonų dolerių. Taigi 
iš tų pinigų Brocktono dar
bininkui priguli 10 ir pusė 

' mlijono. Busimas milijo
nierius gyvena po No. 29 
Kame st., Erocktone.
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Stalioriai grįžta prie darbo.

Chicago, III. — Devyni 
tūkstančiai staliorių, kurie 
nuo 1 blandžio buvo išėję į 
streiką, jau sugrįžo prie 
darbo. Streikas, laimėtas. 
Algos gavo nuo 60 iki 65 cen
tų į valandą-

Pasikorė kalėjime."

Bridgeport, Conn. — Poli
cija suėmė čia už girtybę tu-' 
lą McGorerną ir pasodino1 
belangėn. Kada atidarė ant 

: rytojaus celę, McGorern ka
bojo jau negyvas.
15,000 audėjų sugrįžo prie 

darbo.

Lowell, Mass. • 
Įpanedėlį, 22 balandžio, čia 
sugrįžo prie darbo 15,000 au- 

1 dėjų, kurie per 4-rias sąvai- 
tes buvo ant streiko. Kom
panijos pakėlė ant 10 nuo
šimčių algą ir įvedė neku- 
riuos pagerinimus darbe.
Apiplėšė miegančius pasa

žierius.

Chicago, III. — Apie Shef- 
field, III., tris plėšikai įėjo 
su kaukėmis ant veidų į mie
gamąjį vagoną ir apvogė 9 
pasažierius. Paėmę kam pi
nigus, kam brangmenas, 
šaudydami pabėgo.

200 prigėrė.

Jackson, Minn. — 20 
čionai atėjo žinia, kad Beli- 
var paviete, Mississippi val
stijoj, prigėrė 200 žmonių, 
kada vanduo išvertė pylimą 
ir apsėmė apgyventas vie
tas. Vanduo pakilo iš Mis
sissippi upės.
Laukia mašinistų streiko.

New York. — Garvežių 
mašinistai ir pečkuriai ant 
50 geležinkelių rengiasi į 
streiką. Jie buvo išstatę sa
vo reikalavimus ir paskyrę 
laiką, iki kada kompanijos 
turi duot atsakymą, ar iš- 
pyldo tuos reikalavimus, ar 
ne. Laikas išsibaigė 22 ba
landžio, o mašinistai jokios 
žinios negavo. Tas reiškia, 
kad 25,000 mašinistų ir peč- 
kurių turės streikuoti.

šnipų gudrybės.

Kaip skaitytojams yra ži
noma, Los Angeles mieste y- 
ra kaltinamas advokatas 
Darrow už papirkimą pri
siekusiųjų teisėjų McNama- 
rų byloj, kurią turėjo vesti 
tas pats Darrow. Visi žino, 
kad pats Darrovv, kaipo se
nas ir patyręs advokatas, 
niekad neišdrįstų teisėjams 
pinigus siūlyti, bet šnipai sa
ko, kad jie darodys teisme,; 
kad Darrow davė pinigus I 

! savo pagelbininkui, o tas tei
sėjams. Kad tą darodyt, jie. 
pristato advokato Darrow 
pasikalbėjimus su kitais ad
vokatais 
kais, kuomet tarp jų buvo 
daromi papirkimo pienai. 
Kaip žinoma, advokatas 
Darrow, atvažiavęs į Los 
Angeles ginti McNamarus, į 
apsigyveno viešbutije. Pas 
Darrovv susirinkdavo kiti 
advokatai ir darydavo pie
nus, kaip reikės ginti McNa
marus. Kad sužinoti apgy
nimo pienus, šnipai nusisam
dę šalę Darrovv kambario ki
tą bambarį ir iš ten klausėsi 
per sieną visą laiką, kas bu
vo kalbama. Nuolat klau
sydamiesi jie buk ir nugir
dę, kad Darrovv lienęs vie
nam iš savo pagelbininkų 
pakišti teisėjams kyšius.

Išgelbėti „Titanic’o” žmonės 
jau atvažiavo.

Pereitoj sąvaitėj laivas 
”Carpathia” jau atvežė i 
New Yorką žuvusio laivo 

i „Titanic’o” pasažierius. Jų 
į yra 705 ypatų. „Carpathia” 
pribuvo ant nelaimės vietos 
už dviejų valandų „Titani- 

jc’ui” nuskendus. Todėl tik 
tiek likos išgelbėta, kiek ga
lėjo susėsti į Valteles. Kiti 
nuskendo. Sulyg paskuti- 

įnių žinių, išviso žuvo 1,342 
(žmonės, tame skaitliuje 135 
' moterįs. Žuvo daugiausiai 
beturčių, kurie važiavo 3-čia 

! klesa, nes pirma gelbėta pir- 
Įmos klesos, o trečioji buvo 
visai uždaryta.

Laivui skęstant griežė 
I muzika.

Iš žymesniųjų amerikie
čių nuskendo rašytojas Ja- 

j ques Futrelle, generolas-ma- 
ioras Butt, New Yorko mi

lijonierius Strauss su savo 
žmona, kuri atsisakė su sa- 

i vo vyru skirtis, kada norėta 
ją paimti į valtį, ir daugelis 
kitų.

Platesnis aprašymas apie 
„Titanic’ą” seka ant 2-ro 
puslapio.

83,000 žmonių badauja.
Iš priežasties Mississippi 

upės patvinio, 83,000 žmonių 
badauja įvairiose vietose. 
Federališkoji valdžia išduo
da kasdien po $10,000 jų 
maitinimui. Tiems žmonėms 
vanduo atėmė netik maistą, 
bet ir namus sunaikino. 
Daugelis turėjo bėgti net į 
kitas valstijas.
Atleidžia lietuvius iš darbo.

Vienas musų skaitytojas 
iš Worcesterio praneša, kad 
tenai visus lietuvius ir len
kus atleidžia iš darbo. Mat, 
kompanija išgirdus, kad lie
tuviai patįs pirmutiniai ren
giasi streikuoti. Tik nepa
sakyta, ar taip daroma vi
sose dirbtuvėse, ar kokioj 
vienoj. 300 lietuvių jau esą 
atleista.
Perkūnas trenkė į bažnyčią.

Tas pats skaitytojas
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200 francuzų. Sukilo gy- mums rašo, kad 16 balandžio 
ventojai ir murinų kareiviai, Worcesterije i katalikų baž- 

nyčią trenkęs perkūnas. Iš- 
birėję visi langai.

Baisi vėtra.

Chicago, III. — Indianos 
valstijoj ir pietinėj dalij Illi-, 
nojaus siautė pasiutusi vėt
ra pereitoj nedėlioj. Daug 
namų likos nunešta nuo pa
matų, telegrafų stulpai likos Į 
išlaužyti ir apie 35 žmonės 
likos užmušti, o 100 sužeista. į 
Kaip telegrafo vielos liko su
taisytos, užmuštųjų ir sužei-1 
stųjų skaitlius, beabejonės, 
pasididins; dabar da iš vi-1 
sur žinių negalima gauti.
Muštynės dėlei „Titanic’o.”

Millville, N. J. — Tūlas 
Baxter susiginčijo čionai su 
savo kaimynu Moore’u, kas 
turi atsakyti už „Titanic’o” 
nuskendimą. Ginčai priėjo 
prie to, kad priešai išėjo ant 
peilių ir Moore likos sunkiai 
sužeistas.

kaip skelbia 23 balandžio ži
nios. Likę užmušta 15 Fran- 
cuzijos valdininkų ir 40 ka
reivių ir 13 paprastų gyven
tojų. Tai vieno susirėmimo 
skaitlinės. Kitam atsitiki
me 4 Francuzijos valdinin
kai ir 70 kareivių sužeista ir 
100 žydų užmušta, o kelios 
dešimtjs sužeista.

Italijos laivas nuskendo.

Į Konstantinopoli praneša, 
kad vienas Italijos kariškas 
laivas nuskendęs laike bom
bardavimo Konmalke forto 
prie Dardanelių pertakos.

Italijos valdžia prisiuntė į 
Washingtoną pasiteisinimą, 
buk ji nebandžiusi išleist ka
riumenės prie Dardanelių ir 
nenorėjusi tenai pradėt mū
šio. Italai nupiaustę tele
grafo vielas tik todėl, kad 

niu. visos laivu kompanijos Turkijos laivynas negalėtų 
subruzdo taikytis prie Įsta- gaut žinios ir neatplauktų 
tymų, kurie verčia jas turėt pradėt mūšio.

Suareštavo Trautmanną.

„New York Call” praneša, 
kad Lowellije policija areš
tavo Williamą Trautmanną, 
kuris išvien su Haywoodu 
vadovavo Lawrence’o strei
ką. Jį kaltina už kurstymą 
žmonių prie riaušių ir t. p. 
Mat, kapitalistai negali do
vanoti streiko vadovams, ku
rie privertė juos pasiduoti.
Nežinomas laivas atsisakė 

duot pagelbą.

Išlikę „Titanico” viršinin
kai sako, kad skęstant jų lai
vui jie matė nelabai toli vie
ną laivą ir leido visokius sig
nalus šaukdamiesi pagelbos. 
bet anas nieko neatsakęs nu
plaukė sau tolyn. Tas laivas 
buvęs netoliau, kaip už pen
kių mylių, kas ant jūrių reiš
kia visai nežymų atstumą, 
ir butų galėjęs išgelbėti vi
sus žmones. Koks tai buvo 
laivas, nakčia negalima bu
vo pažinti, bet jo stiebai ir 
žiburiai aiškiai buvo matomi 
nuo „Titanico.”

>3

jo pagelbinin

Pavogė “Keleivio” adresus.
Jeigu musų skaitytojai 

gaus kokių apgavingų ap- 
| skelbimų ar šiaip ką nors 
per pačtą, tai tegul nemano, 
kad „Keleivio” redakcija jų 

i adresus kam išduoda. Iš 
„Keleivio” redakcijos pirm 
poros savaičių pavogė apie 
9,000 musų skaitytojų adre
su. Taigi tais adresais bus 
kas nors musų skaitytojams 
siuntinėjama. Jei skaityto
jai butų bent ant tiek geri ir 
kiekvienas, gavęs ką nors 
per pačtą, ko niekad nebu
vo reikalavęs, tuojaus mums 
praneštų ką gavo, tai męs 
susektume, kur tie adresai 
pakliuvo. Nors vagi nujau
čiam. bet kol kas da lauksim 
geresnių prirodymų.

”Kel.„ Administracija.

I
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Pasitaisymas.
Po nuskendimo „Titani

c’o” su daugeliu šimtu žmo-



2 KELEIVIS

Laivas “Titanic”, kuris nuskendo nakti iš 14 į 15 balandžio šių metŲ.

Kaip nuskendo laivas 
:3W.“Titanic

Dešimtą balandžio dieną 
„Titanic” išplaukė iš Angli
jos uosto Southampton į 
Cherbourgą, Francuzijon, 
o iš tenai leidosi į New Yor
ką, Amerikon. Žmonių ant 
jo buvo 2,330.

„Titanic” buvo neseniai 
da pastatytas ir buvo di
džiausiu laivu pasaulije. Jo 
pastatymas White Star Li
nijos kompanijai atsiėjo 
$10,000,000.

Plaukdamas pirmą sykį 
Amerikon, „Titanic” turėjo 
padaryti White Star Linijai 
naują rekordą. Laivo val
dybai buvo Įsakyta varyti 
laivą visa spėka, kad grei
čiau perplaukti per jūres, 
kad paskui būt galima pasi
garsinti, kad White Star Li
nija turi greičiausius laivus.

Ir laivas buvo varomas 23 
mazgus (40!/4 varstų) į va
landą, nežiūrint, kad šitam 
metlaikije ant jūrių plau
kioja dideli ledų kalnai, ku
rie kartais siekia 500 pėdų 
augščio virš vandens.

14 balandžio, 11:40 vai. 
vakare, pasažieriai pajuto 
smarkų trenksmą ir tuojaus 
mašinos sustojo, 
kad „Titanic” 

Atvažiavę į New Yorką li
kusieji ’Titanico” žmonės 
pasakoja tiesiog sujudinin- 

Pasirodė, čus dalykus apie tą katastro- 
atsimušė į fą. Tragiškiausia buvo re- 

milžinišką ledkalni. Ledasigvkla, kada prisiėjo skirtis 
„ 4- OAA —.X _____  _  ___ ______ - pramušė laivą ir ant 200 pė

dų ilgio nuo priešakio kaip 
peiliu perpiovė kiriąjį jo šo
ną.

Toji katasrofa atsitiko 
1799 mylias nuo Queenstow- 
n’o, Anglijoj, ir 1191 mylia 
nuo New Yorko.

„Titanic” tuoajus pradėjo 
šauktis pagelbos. Bet per 
atvertąjį šoną laivas prisipil
dė vandeniu, sustojo elektri
škos mašinos, užgeso visi ži
buriai ir l evielinio telegrafo 
aparatai sustojo velke. Bet

vyrams su savo žmonoms ir 
tėvams su vaikais. Dauge
lis moterų atsisakė lipti Į at
sargos laivelius ir nuskendo 
sykiu su vyrais. Keli laive
liai smarkiai leidžiami ant 
jūrių su žmonėmis sutyžo.

Moterįs liko išgelbėtos be
veik visos,išskiriant tas, ku
rios pasiliko prie vyrų. Ka
da „Titanic” pradėjo skęsti, 
moterįs atitolintuose laive
liuose alpo žiūrėdamos, kaip 
jų vyrai ir broliai šoka Į jū
res ir žūsta šaltose bangose, i

|

visgi žinią apie nelaimę sus
pėta išsiųsti.
„Carpathia” gauna žinią.
Pirmutinis telegramą su

gavo laivss „Carpathia.” Ži
nia buvo trumpa: ” Titanic’ 
gretai skęsta. Gelbėkit...” ir 
su tuo žodžiu nutruko.

”Carpatiiia” plaukė Į pie
tus. Gavus tokią žinią, tuoj 
apsigrįžo ir leidosi gelbėt 
”Titanicą.” Važiuojant jau 
pradėta ruošti paklodes, lai
velius ir visą medikališką 
pagelbą.

”Carpathia” pribuvo ant 
nelaimės vietos 4 v. išryto, 
bet „Titanico” jau nebuvo. 
Ant jūrių plaukiojo išblašky
ti atsargos laiveliai, kurie 
buvo nuleisti nuo ’Titanico” 
su moterimis ir vaikais. Su 
tais „Carpathia” atplaukė į 
New Yorką 18 balandžio. Jų 
buvo tik 705 ypatų. 1625 
žmonės nuskendo.

Išgelbėta daugausia tur
čių, kurie važiavo pirma kle- 
sa:

i

!

Pirmos klesos 202 i
Antros klesos 115 j
Trečios klesos 178
Jurininkų 206
Viršininkų 4

f

Viso 705

Kiti ilgai da kovojo su mir- 
čia ir vijosi paskui laivelių, 
šaukėsi pagelbos, bet juri
ninkai jų neėmė, nes perdi- 
delis sunkumas galėtų visus 
nuskandinti, ir jie, netekę 

i spėkų, leidosi ant dugno, iš 
i kur jau niekad nesugrižš. 
Da kiti laikėsi pasigavę ko
kių rakandų, bet į tuos kabi
nosi kiti ir visi sykiu sken
do. Laivo kapitonas, kaip 
išgelbėti pasažieriai sako, 
nusišovė; kiti vėl sako, kad 
jis stovėjo ant savo vietos 
iki pat galo ir taip su visu 
savo laivu nuskendo.

Viena amerikietė, žinomo 
rašytojo Furtelle’o pati, tą 
nelaimę nupiešė šitokiais žo
džiais: ”Aš buvau maudynė
je. Staiga sudrebėjo visas 
laivas. Ant laivo pasidarė 
triukšmas. Moteris pradėjo 
klykti. Smūgis buvo toks 
baisus, kad žodžiais negali
ma to nė apsakyt. Visi suki
lo. Mano vyras iššoko iš lo- 

Ivos. Jis liepė kuogreičiausia 
rėdytis, o pats išėjo pažiūrė
ti, kas atsitiko. Kada jis su
grįžo, ant jo akių aš supra
tau, kad jau negerai. Jis bu
vo pabalęs ir visas drebėjo. 
’Eikš, brangioji, eikš su ma
nim,’ jis kalbėjo ir apkabi
nęs mane ranka išsivedė. 
Regykla buvo baisi. Mote
ris rėkė ir glaudėsi prie vy
rų. Tuo tarpu užgęso žibu
riai. Viršininkai su jurinin
kais stovėjo ant savo vietų 
išsitraukę revolverius. Kiti 
iš jų šaukė, kad nusiraminti, 
kad nėra ko bijotis. Virši
ninkams Įsakius, vyrai iš 
pirmos klesos sustojo toliau 

s nuo moterų ir vaikų, duoda
mi pastariems kelią į laive
lius. O, kokie jie buvo drą
sus. žinodami, kad lieka 
ant mirties, jie šypsojosi į 

isavo žmonas, kurios kabino
si jiems ant kaklo, ir sakė, 
kad viskas bus gerai, kad 
jos greičiau tik sėstų į laive
lius.. Bet visai kitaip buvo, 

kada išleido iš trečios kle
jos pasažierius. Vyrai išsi
pylė ant viršaus ir mušėsi 
i prie laivelių kaip demonai. 
O, kaip baisu buvo?’

I

Viršininkai šaudo pasa
žierius.

Atėjus Į New Yorką „Car- 
pathijai,” po miestą paskly- 

• do gandas, buk ’Titanico” 
'viršininkai nušovė 12 tre
čios klesos pasažierių, kada 

‘ tie pradėjo spėka muštis prie 
laivelių. Laikraštija nenori 

' tam tikėti, bet kad ant „Ti- 
taničo” buvo šaudyta, tai 

; patvirtina ir Suvienytų Val
stijų pulkininkas Archibalt 
įGracie, kuris atvažiavo ant 
; laivo ”Carpathia” su kitais 
i ’Titanico” žmonėmis.

Kaltina kompaniją.
Visa laikraštija karštai 

atakudja laivo kompaniją. 
Ji esanti neišteisinama už tų 
žmonių mirti. Ji paėmė 
juos Į savo globą ir jos pri
valumu buvo apsaugot jų 
gyvastį. Ant laivo turėjo 
būt užtektinai atsargos lai
velių ir I * 
prietaisų. Dabargi buvo vos 
tik 18 laivelių, Į kurious ga
lėjo sulipti tik 705 žmonės, 
o 1,625 turėjo nuskęsti dėl 
to, kad nebuvo kuomi gelbė
tis; tas sumažino kompani
jai išlaidas, bet už tai turė
jo žūti 1,625 žmonės. Prie 
to, laivas buvo varomas gal
vatrūkčiais, kad padaryti 
naują rekordą ir tuomi pa
kelti reklamą, kas irgi su 
kompanijos godumu buvo 
surišta. Taigi, iš kokios pu
sės nepažvelgsi, visur matyt, 
kad noras sutaupint dau
giau pinigų ir noras išsire- 
klamuot buvo svarbiausia tų 
žmonių mirties priežastimi. 
Kompanija turbut bus pa
traukta prie atsakomybės.
Gelbėjimosi būdas — Mo- 

terįs ir vaikai pirma.
Yra taip vadinamas ”ju-

ro.
Apie senus nepaisoma.

Kaip „George Washing- 
ton” laivo kapitonas Char- 
les Polack „jūrių įstatymą” 
aiškina, tai apie senus ir li- 

kitų gelbėjimosi j gonius laike nelaimės ant ju-
nų visai nepaisoma.

”Jeigu reikalinga, ant jū
rių męs vartojam spėką, 
kad vyrus atstumti, o pir
ma suleisti į atsargos laive
lius moteris ir vaikus,” pa
aiškino užklaustas kapito
nas Polack. „Bet sykį mote
ris susodintos, tuomet vy
rų dalykas rūpintis apie sa
ve. Bet pakol įgula ir virši
ninkai nepasakys, kad jau 
galima, niekas neturi tiesos 
lipti į laivelį. Į laivelį pir
mas lipa tas, kas pirmas sto
vi eilėje. Gal būt, kad jis ir 
per kovą tenai įsiveržė, bet 
mums tas vistiek.”

„Na, o kaip su senais ir li
goniais? Ar juos ne pirma 
gelbėjat?” užklausta kapi
tono toliaus.

„Kada laivui gręsia pavo
jus, tenai nėra nė senų, nė 
ligonių. Visi turi būt svei-

i
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rių Įstatymas,” kuris mažai 
kam iš paprastų žmonių ži
nomas. Sulyg to įstatymo, 
kada laivas skęsta, pirma Į 
laivelius leidžiamos moteris 

I ir vaikai, o paskui, jeigu y- 
i ra vietos, — vyrais Jeigu to 
Įstatymo iš vyrų kas ne
klausytų ir veržtųsi Į laive
li pirma moterų, laivo Įgu
la vartoja spėką ir, jei kito
kio budo nėra, tokius gali 
šaudyt.

Daugiausiai sujudinanti 
regykla pasidaro, kada rei
kia skirtis šeimynoms. Vai
kai atimami tėvams iš glė
bių ir nuleidžiami i laivelius. 
Pačią sodina į laivelį, o vy
ro neleidžia. Toks ”jurių Į- 
statymas.” Bet jei pati neno
ri su vyru skirtis, ji gali pa
silikt prie jo ant skęstančio 
laivo, su prievarta jos neva-

4
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kais ir visi turi rūpintis a- 
pie save. Žinoma, jeigu se
nas žmogus eina, niekas ne
gali jo neleisti, bet ir pirme
nybės niekas jam neduos. 
Iš tikrųjų, tai tankiai esti vi
sai priešingai; ir aš nema
tau, kodėl taip neturėtų bū
ti. Senas žmogus savo am
žių jau atgyveno; reikia 
duot progą jaunam gyventi. 
Tai taip Į tą dalyką žiūrima 
ant jūrių. Prie to, jauni 
žmonės gali būt pagelba ki
tiems, kuomet seni tik lafi- 
vą apsunkina ir tuomi gali 
da prisidėt prie kitų mir
ties.”

žmonės lieka žvėrimis.
”Jųs turit žinoti — tęsė 

toliau kapitonas — kad kuo
met tokia baisi mirties šmė
kla Į akis žmonėms pažiūri, 

• tai visos gyvenimo smulk
menos ir mandagumai yra 
atmesti į šalį, žmonės lie
ka žvėrimis gelbėdami savo 
gyvastį. Drutesni atstu
mia silpnesnius, kad patiems 
išsigelbėt. Kiti spiegia, kan
da, drasko, palieka tikrai 
laukiniais jieškodami pagel
bos. Kartais prisieina šau
dyt tokius — šaudyt kaip 
laukinius gyvulius — kada 
jie neklauso prisakymo lei
džiant sulyg Įstatymų pir
ma moteris ir vaikus. Bet 
paskui, kada visiems lieka 

[lygios tiesos, niekas jų ne
trukdo. Tuomet jau kiek
vienas geibi save kaip mo
ka.”

Savininkas išgelbėtas 
pirmiausia.

Dabar išsiaiškino, kad mi
lijonierius Ismay, vienas iš 
didžiausių White Star Lini
jos akcijonierių, buvo paso
dintas pirmon valtelėn su 
moterimis, kuomet įstaty
mas sako, kad nė vienas vy
ras negali atsisėsti į valtelę, 
pakol neišgelbėtos visos mo- 
terįs. Tuotarpu, kaip dabar



KELEIVIS S
Išsirodo, 135 moterįs nu
skendo, o ponas Ismay išgel
bėtas. Suvienytų Valstijų 
senatas paskyrė komisiją 
tam dalykui ištirti ir Ismay: 
jau prisipažino peržengęs į- torius. Su lyg jų nuomonės, 
statymus. Kuomi tas užsi- -x-* *
baigs, parodys ateitis.

ar „Lietuvai” atsakymą, bet 
vien tik dėl to, kad parodyti 
musų skaitytojams, ant kiek 
kvailas yra „Lietuvos” lei
dėjas ir „Vien. Liet.” redak-

PERŽVALGA.
žydas tai yra niekam never
tas ant svieto sutvėrimas ir 
jeigu jau tuo vardu pavadin
si savo priešą, tai ir jis tokiu 
niekšu paliks. Tai Lietuvoj 
piemenų logika.
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ėjo, nė ką jis veikė, išrodė 
sergančiu. Prieš mirtį pa
rašė atsisveikinimo laiške
lius savo draugams ir bro
liui Silvestrui ir pusbroliui 
Andriui Katkevičiui, kuris 
randasi ligonbutij.

Prieš pat mirtį buvo nu
ėjęs pas pusbrolį Andrių ir 
vpatiškai su juomi pašnekė
jo keletą minutų ir atsi
sveikino. Parėjęs į saliuną 
užfundijo tuliem savo drau
gams, užėjo ant 2-rų lubų 
saliuno ir ten persišovė. Iš
buvo gyvas da 21 valandas 
po persiševimo, bet kalbėti 
jau nieko negalėjo. Atsi
sveikinimo laiške į savo bro- 
lį saliuninką paminėjo, kad 
dėl jo užbaigia savo gyveni
mą. Matomai, brolio tyčio- 
jimas jį labai užgavo, kadi 
pasiryžo net nusižudyt. 
(Matyt, melancholikas bu
vo. Red.) Čia paduodu tu
rinį laiško, rašyto prieš per- 

, sišovimą savo dviems drau
gams, kurie gyveno vaka
ruose: „Su guodone atsi
sveikinu iudu, mano mieli 
draugai, A. Arminą ir Juo
zą Žvingilą. Spaudžiu savo 
dešine paskutinį kartą jūsų 
rankas. Sudie ir tau, kal
nuota šalele, kur aš tave 
paskutinį kartą mačiau; 
daugiau nematysiu, sudie 
ant visados. Užbaigiu kan
kinantį gyvenimą ant visa
dos. O. gaila keleiviui už
baigt kelione. Ranka ma
no locna guldo mane į šio 
pavasario šiltą žemę. Sudie 
visiems.”

Jaunam saužudžiui mirus, 
jo brolis suvis neįsileido pas 
save jo lavoną. Girdi, jis 
gyvas būdamas pas mane 
da ant tiek neužsitarnavo, 
kad aš jį negyvą į savo na
mus priimčiau. Lavonas 
iki laidojimo išbuvo pas 
graborių. Iš tokio saliunin- 
ko pasielgimo žmonės labai 
pasipiktino, ne tik lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai. Mato
mai, saliuninkui yra mielas 
tik jo biznis, o ką čia jam 
paisyti apie jo tikro brolio 
šermenis. Laidotuvėse da
lyvavo skaitlingas būrys pa
žįstamų ir draugų, važiuotų 
ir pėsčių, kaip kad jo brolis 
nesitikėjo, kad kas nors ly
dėtų be jo pagelbos. Lėšas 
palaidojimui suteikė United 
Mine Workers unija—$200. 
Taipgi ir laidotuvėse daly
vavo tas skyrius mainierių, 
prie kurio jis, gyvas būda
mas, priklausė.

Simas į šią šalį pribuvo 5 
ar 6 metai atgal.

Simo Draugas.

kas gali atsitikti, o ji su šei
myna. Nukentėjo ir pašali
niai žmonės, kurie prie 
streiko nieko neturėjo. 
Streikavo 100 žmonių ir jei 
paviršutiniai imti po $10 
kiekvienam sąvaitėj, tai 
nuostolių per 7 sąvaites ant 
algų pasidarė $7,000. Juš
kauskas turėjo išlaidų, kaip 
jis pats sako, $3,000 ir nete
ko uždarbio $875. Unija tu
rėjo išlaidų $1,500. Abel- 
nai streikas padarė $12,375 
blėdies.

Čia labai yra reikalinga 
lietuviams salė ir už tuos pi
nigus butų galima buvę pra
dėt ją statyt.

Reikia pastebėt, kad „Vie
nybė Lietuvninkų” apie ši
tą streiką nė gu-gu neišta
rė. Gal sakys, kad niekas 
nerašė, bet juk p. Augunas 
nuolatos sėdi jos raštinėj, o 
jis gerai žinojo apie streiko 
bėgį ir yra unijos organiza
torium. Turbut, ”V. Liet.” 
labiau rūpėjo tautiečio Juš- 
kausko reikalai, o ne darbi
ninkų reikalai, kurie, tiesa, 
neturi tiek turto. Matyt, 
pataikavo savininkui, kaipo 
lietuviui ir nedrįso garsint. 
O gal Sirvydas su Ramanau
skiene turėjo susirašinėt, 
kad apjuodint socijalistus ir 
jų laikraščius. Visgi išlen- 

’ da yla iš maišo. Juk ir Chi- 
cagos rubsiuviai neperse
niai spyrė ”V. L.” perspaus
dinti „Keleivij” tilpusi jų at
sišaukimą, vienok ji neapsi
ėmė ir skelbė, buk ji nekal
ba, nes negauna žinių. P. V.

CLEVELAND, OHIO.
V. Kudirkos draugystė 

I buvo parengus prakalbas 
ant 14 balandžio ir užkvie- 
tus kalbėti J. Šliupą ir B. 
Balevičių, pagelbinį „Lietu
vos” redaktorių. Nors bu
vo pasakyta, kad pabaigoj 
bus leista paduot užklausi
mus, bet po savo keistos 
prakalbos Balevičius tuoj iš
sinešdino. Mat, pas kunigą 
Halaburdą turėjo svečiuo
tis.

Išpradžios kalbėjo gerai: 
ragino negirtuokliauti, mo
kintis amatų. Toliaus vi
saip niekino lietuvius už jų 
nerangumą ir davė pipirų 
kitoms tautoms. Galų ga
le nuvažiavo ant lietuviškų 
socijalistų ir išliejo visą sa
vo tulžį. Sakė, kad kitų tau
tų socijalistai nekovoja nė 
su tikėjimu, nė su tautie
čiais, tik lietuvių socijalis
tai esą iš visų pusių negeri. 
Abelnai, prakalba buvo ko
kia tai maklakienė, nes joje 
maišyta viskas. Nepapras
tai entuziastiškai gėrėjosi 
kalbėtojas senovės Lietuva. 
Paskui peikė „Keleivį” ir 
„Kovą.” Fanatikams jis pa
tiko, bet visi kiti klausyto
jai tapo suerzinti, ypač kad 
ant užklausimų neatsakinė
jo. A. Smith.

GARDNER, MASS.
7 d. balandžio čia pasimi

rė lietuvių ir lenkų kunigas 
Julius Radzevičius. Jis bu
vo tikru lietuviu, nors ang
liški laikraščiai garsino, kad 
lenkas. Kadangi lietuviški 
kunigai mėgsta pasigirti 
dideliu mokslu, tai ir Rad
zevičius gyrėsi mokąs 7 
kalbas, nors tik 4 temokėjo. 
Jis sakėsi baigęs Vilniaus u- 
niversitetą, nors visai tokio 
nėra.

Radzevičius buvo viduti
niškas žmogus, pirmeivius 
mažiau jis keikė, negu kiti 
kunigai. Lupikas buvo ge
ras, todėl greitai pralobo. 
Sako, kad 14,000 dol. paliko 
ir turėjo kelis namus nusi
pirkęs. Sesuo (?) jo rėdė
si nepaprastai dailiai. Ji 
net apalpo, kaip kunigas 
mirė. Kūną jo išvežė į Lie
tuvą 20 balandžio d. laivu 
Lithuania.”

Vargdienis.
(Tąsa ant 7-to pusi.). j

LEVVISTON, ME.
Čia gyvavo nemaža T. M. 

D. kp. pirm išleidimo V. 
Kudirkos raštų; narių turė
jo 56. 31 kovo buvo laiky
mas metinis susirinkimas ir 
atsilankė vos 7 nariai, iš ko 
galima spręst, kad minėtoji 
draugijos kp. nukeliavo pas 
Abrahomą.

Rudeniop šv. Baltramie
jaus draugija turėjo balių; 

jis buvo rengiamas su tikslu 
įsteigti knygyną. Žmonės 
išgirdę tokį kiltą suma
nymą rinkos skaitlingai. 
.Įsteigus knygyną, pastaro
ji draugija elgėsi visai nege
rai. Knygų išdavimą ap- 
rubežiavo sekančiai: nepri
klausantiems į draugiją 
knygos neduodamos; iman- 

| tieji knygas nariai turi už
dėt paranką, kiek vertės yra 
knyga ir nevėliaus kaip už 
dviejų sąvaičių laiko sugrą- 

ijžinti. Tokiu budu skaityto
jus atitraukia nuo skaity
mo. suteikdami progą gir
tuokliavimui minėtos drau
gystės svetainėj.

D. L. K. Gedemino d—stė 
laikydavo susirinkimus bal- 
tramiejiečių svetainėj, bet 
dabartiniu laiku pakėlė mo
kesti už ja nuo $1.00 iki 
$3.00. Mat. Gedimino d—stė 
pradėjo žymiai augti; tur
but, Baltrus bijosi konku
rencijos.

Polemka ir Kritika
iI
Į

Savieji pešasi.

„Drauge” kun. J. Jakai-i 
tis, aiškindamas žodį „ku
nigas,” taip įsismagino,| 
kad „Lietuvą” pavadino pro
testonų organu. Pastaroji 
įsižeidė ir No. 15 davė Ja
kaičiui pamokslą, sykiu at
likdama dalį savo išpažin
ties, kuri gali būt pavadinta 
velykine ir skamba šitaip:

” 'Lietuva’ yra ir stengsis I 
būt organu lietuvių — pil-: 
noj šio žodžio prasmėj. ’Lie- i 
tuva’ nebebuvo, neyra ir ne- 
bęl as organu kokios nors 
tauros pasaulinės, arba ti- 
kėjimiškos partijos, šakos, 
ar atskalos.”

Pirmų pirmiausiai meta
si į akis lietuviškos kalbos 
darkymas. Jeigu jau „Lie
tuva” tikrina esanti lietuvių 
organu, tai turėtų ir jų kal
bą gryninti, o ne darkyti. 
Žodis „nebebuvo” reiškia, 
kad buvo, bet neliko. Sako
ma: „Kada aš atėjau pas jį. I 
jo jau nebebuvo namie.” 
Reiškia, jis pirma buvo, bet 

•> jo jau neužtikai. Su žodžiu 
„nebebus” yra taip pat. Jis 
tiesiai reiškia, kad antru I 
sykiu neatsikartos tas, kas' 
buvo. „Aš nebebusiu čia” 
reiškia, kad aš jau buvau 
čia, bet toliau nebusiu. Ši- 
tokis „Lietuvos” išsitarimas 
verčia manyt, kad „Liet.” 
yra buvusi organu kokios 
nors siauros pasaulinės arba 
tikėjimiškos partijos, šakos, 
ar atskalos, nors, reikia 
spėt, norima pasakyt prie
šingai.

„Lietuvos” išsitarimas y- 
ra gana tamsus. Išeitų, kaip 
kad ji atsisako būt organu 
tik siaurų partijų, sektų ir 
atskalų, o plačioms apsiima 
patarnaut Kol kas katali
kų sekta pas lietuvius skait
lingiausia ir, turbut, „Lie
tuva” prižada jai tarnaut.

Negana to. Ji skelbiasi 
lietuvių organu. Męs žino
me, kad lietuviai yra pasida
linę į sektas, partijas ir at
skalas. Jei joms „Lietuva” 
netarnauja, tai ji visai nėra 
lietuvių organu. O jei ji tar
nauja visoms, tai išeina, kad 
ji yra ir socijalistų, ir anar
chistų, ir demokratų, ir 
juodašimčių, ir katalikų 
ir protestonų, ir giltiniečių 
ir visų kitų organu. Nors 
nesinorėtų tikėt, bet nauja
sis jos redaktorius verčia 
mus manyt, kad jo laikraš
tis virsta į protišką ir idėjiš
ką paleistuvį.
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žodis reikaluose patekusio 
p. P. Mikolainiui mano 

laiško, rašyto p. J. S. 
Pruselaičiui.

Kuomet viešai paaiškėjo, 
kad mano laiškas, rašytas 
drg. J. S. Pruselaičiui, Dec. 
8, 1911, nepateko adresatui 
—tam, kam jis buvo rašytas, 
bet kokiu tai budu pateko p. 
P. Mikolainiui, tai tikėjausi, 
kad p. Mikolainis, žinoda
mas, kad tas laiškas prik
lauso drg. Pruselaičiui, pri- 
silaikvs nors elementariškos 
etikos ir sugrąžins tą laišką 

į tam. kam jis priguli, paaiš
kindamas, kokiu budu tas 
laiškas pateko jam. Bet p. 
Mikolainis — nežiūrint, kad 
jau pasielgė neetiškai, pa
naudodamas viešai be dalei- 
dimo svetimą laišką — die
na po dienos laikėsi tą laiš
ką pas save, apie jo sugrą
žinimą iki po šiai dienai ne

įmano, nežiūrint, kad ant p. 
Mikolainio yra daromi įvai
rus negražus užmetimai. I- 

.dant sykį prieiti prie aišku- 
; mo tame dalyke, aš reikalau
ju, kad p. P. Mikolainis pri
duotu ta laiška tikram savi-<7 i c
ninkui ir darodytų liudijan
čiais faktais, kaip jam tas 
laiškas pateko.

Jeigu p. P. Mikolainis at
sisakytų atlikti tą, tai butų 
aišku, kad daromi jam už
metimai yra ant vietos.

M. M. Kačiutė—Herman.
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Dragunėlis.

BAYONNE, N. J.

Čia streikuoja kokie 800 
merginų, dirbančių audiny- 
čioj. Tarpe jų yra 150 lie
tuvaičių. 11 bal. d. 7 lietu
vaitės nuėjo streiklaužiau- 
ti. K. Pavluckiutė net ap
daužė vieną merginą, kuri 

I stengėsi atkalbinėti ją nuo 
darbo. Lenkų ir slavokų 
kunigai bėgioja į dirbtuvės 
raštinę ir ragina darbdavius 
nesitaikyt.

Slaptas šnipas.

BROOKLYN, N. Y.

Kovo 30 š. m. buvo laiko
ma konferencija New Yor
ko ir Brooklyno lietuviškų 
draugysčių. Jos svarbiau
sia užduotis buvo panaikin
ti vietinius lietuviškus bo- 
mus, kurie užpuldinėja ant 
publikos. Tapo nutarta vi
są tą darbą pavesti tam tik
slui išrinktam komitetui. 
Bet kuomet prisiėjo rinkti 
komitetas, tai nė vienas ne
nori apsiimti. A. Martus, 
S. L. A. namo pirkėjas, atsi
sakė irgi; nors pirmiau bu
vo ir apsiėmęs, bet kuomet 
reikėjo pasirašyti po laišku,

ynDEODAkinriini I n C nes ta°s miesteliusKUKtorUNUtNuluUo jis aplankysiąs ir kas gau
siai aukaus ant Dievo gar
bės, tas galės atlikti velyki
nę išpažintį. Taip kunigas 
ir padarė: aplankė Stough- 
ton’ą, bet ir ten nieko nepe
šė, nes ir ten žmonės tos pa
čios nuomonės. Sako: "Jei
gu pinigai eitų ant baž- 
nyčio, tai su džiaugsmu 
duotume, o jeigu tarnui 
Dievo ant alaus, tai ne.” 
Per ištisą gavėnią dauge
lis atlikinėjo išpažintį, o tas 
kunigui tik nervus gadino, 
kad iš to jam nėra jokio pel
no, bet visgi jis netrotijo vil
ties, tikėjosi, kad pasinau
dos per velykas, bet apsivy
lė. Kunigo manyta, kad 
per velykas parapijos komi
tetas už įžengimą bažnyčion 
nerinks dešimtukų ir kuni
gas surinks daugiau velyki
nių dovanų. Parapijos ko-

i mitetas dešimtukus rinko. 
: Patėmijąs tai, kunigas pri
dėjo prie kolektos staliuko, 
pakišęs skverną, pradėjo 

•nuo staliuko braukti dešim- 
i tukus. Kolektoriai vienas 
nutvėrė kunigui už rankos, 
kitas už pečių ir prasidėjo 

itąsynės; dešimtukai pasipy
lė ant grindų. Kunigas nie
ko nepešęs pabėgo į kleboni
ją, o čia kimšte — prisikim
šo bažnyčion žmonių; kiti 
išžiopsojo per visą naktį. A- 
tėjo laikas iš numirusių pri
sikėlimo Jėzaus, o kunigo 
nėra. Daugumas pradė
jo klausinėt, kur yra kuni
gas; atsakymus gavo, kad 
kunigas sustreikavo. Tada 
pas kunigą nuėjo jam išti
kimi vyrai ir paprašė, kad 
ateitų į bažnyčią atlikt pa
maldas. Kunigas prižadėjo 
atlikti tik prikėlimą, bet 
mišių nelaikysiąs, betgi atė
jo atlikti viską. Taigi čia 
gali būt kiekvienam aišku, į 
ką kunigas tiki: iš numiru
sių prikėlimą Jėzaus, ar į 
auksinį veršį.

M. Vakarėlis.
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PRANEŠIMAS.

Gavęs nuo p. P. Mikolai
nio laišką, kuriame reika
lauja mane eiti su juo į tre
čiųjų teismą už tai, kad aš 13 
numerij „Keleivio” įtariau 
P. Mikolainj dėlei pražu
vusio p. Račiutės laiško, iš- 
pradžių maniau, kad p. Mi
kolainis nori vėl kokį šposą 
iškirsti ir neatkreipiau į tai 
atidos, bet kada pamačiau tą 
pati reikalavimą "Keleivij” 
ir „Kovoj”, tada supratau, 
kad tikras reikalavimas, o 
ne juokai.

Į trečiųjų teismą neisiu— 
ne dėl to neisiu, kad gal jau
čiuosi kaltas — praloščiau, 
bet dėl to, kad man šiame i rašomu miesto majorui, tai 
tarpe stoka laiko, ir dėl to, 
kad bereikalingai reikėtų 
trukdyt da ir kitus žmones, 
kad p. Mikolainis ir be teis
mo gali darodyt, kokiu keliu 
tas laiškas į jo rankas pate
ko.
Jeigu p. Mikolainis jaučiasi 

nesąs tuomi, kuomi aš per 
„Keleivio” 13 numerį įta
riau, tai tegul darodo fakti
škai prieš M. M. Račiutę— 
Herman, kokiu keliu tas lai
škas p. Mikolainiui pateko; 

i tada, jeigu pasirodys mano, 
spėjimas neteisingas, aš per 

i tą patį „Keleivį” viską at
šauksiu ir ant p. Mikolainio 

tuWšk^" kalboj "iaikrašiįžo- ltartą Ž°r’ ,atsiim.siu; 0 15.01 
džiu, jie tyko mus tautą pra- ^as>. Pasllje!ju. P™ JU Pa.cnJ 

t J nuozvalgų, kaip kad esmi.
Tokių kvailybių prirašė __________ J- S. Pruselaitis.

savo laikraštije „Lietuvos” 
leidėjas p. Olševskis, o p. Sir
vydas „Vienybėj L.” jas at
kartoja ir "klausia, kodėl vakar sirgai. Ar pas tave 
„Keleivis” nieko ant to ne-|buvo daktaras? 
atsako. I Dažas:

Pasakykit, gerbiamieji, ką Ražas: — Ar jis paėmė 
ant tokių kvailų užmetimų tavo temperatūrą?

Dažas — Iki šiol da neži
nau. Viskas, ką aš pralai
mėjau iki šiol, 
laikrodėlis.

SPRINGFIELD, ILL.

Balandžio 11 d. 12 vai. iš 
ryto čia nusišovė .apie 20 
metų senumo Simas Katke
vičius pas savo brolį Silve
strą. Priežastis jo nusižu
dymo — pavogimas nuo jo 
visų pinigų, kiek tik jis tu
rėjo. Pinigus n>uo jo pavo
gė prieš Velykas subatoj jo 
brolio saliune. Prieš nelai
mingą atsitikimą vos tik ke
lios dienos buvo praėję, kaip 
jis buvo pas savo brolį parė
jęs į saliuną gyventi. Pir
ma jis buvo už įnamį pas su
vis svetimus ‘žmonės. Bet 
kada mainos sustojo dirbę, 
jis apleido seną buvynę, at- 

., įsiėmė visus pinigus nuo
bijodamas, kad bomas ne- darbdavio ir buvo besiren- 
patirtų jo vardo ir neatker- gjąg važiuoti į vakarus

v •

žydai tyko musų tautą 
Praryt.

Neturėdami jau nieko 
daugiau „Keleiviui” užmes
ti, musų „tautiečiai” pradė
jo skelbti, buk „Keleivis” y- 
ra leidžiamas žydų. Žydai, 
esą, nori atimti iš lietuvių 
biznį, išniekinti musų tau
tą, ir tam tikslui leidžia lie-

Daktaras.

Ražas: — Aš girdėjau tu

Taip, buvo.

i
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ant tokių kvailų užmetimų 
galima atsakyti. Juk tai bu
tų savęs nužeminimas. Męs 
ir šią Dastabą rašom ne dėl 
to, kad duoti „Vienybei L.”

yra mano

*• r-*

V V’.------------- V<XZ<1U<JL1 į varvėti uo
sintų jam, jis atsisakė nuo (Westus), iš kur jis pernai 
pasirašymo. Taip skambė- rudeni sugrižo, ten išbuvęs 
jo komisijos raporte; mat, apje du metu laiko. Bet 
musų tautiečiai . vertelgos šiuomi tarpu, kad 2-rą sykį 
taip prikibo prie biznio, nevažiuotų, jo brolis suiiu- 
kad net dėlei to atsisako nuo ninkas ji atkalbino; na, 
kovojimo su paprastais me- jr jįs pasiliko pas brolį pa- 
ksais, kurie kenkia draugi-“tarnauti saliune už baro. 
Jai- Pinigus jam pavogė bene-

Magdelietė. §ant kazirninkams alų 10-tą
MONTELLO, MASS. 
Apie kunigo streiką.

Pradžioje gavėnios musų pratau, kad pinigus išimtų, 
prabaščius V. Dragunevi- Po tam, girdi, už kokių 3—4 
čius pranešė parapijonams, 
kad už velykinę reikėsią mo
kėti tik po 50c. ir korteles 
išduosiąs jis pats kleboni
joj. Parapijonįs tai išgirdę 
sušaukė susirinkimą ir nu
tarė, kad jeigu tie pinigai 
butų sunaudojami bažnyčios 
reikalams, tai už velykinę 
butų galima mokėt ir dau
giau negu 50c., bet jeigu dėl 
kunigo naudos, tai nemo
kėti nė vieno cento. Po pa- 
rapijonų nutarimo kunigas, 
iš sakyklos pasakė, kad iš 
aplinkinių miestelių į Mon- 
tello’s bažnyčią išpažinties1

x —
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j vai. vakare. Sako: „Jau 
čiau, kad lyg kas manęs da 

įsilytėjo, bet tuo tarpu nesu

minutų čiupt, už kišeniaus, 
ir jis jau tuščias,nėr nė pini
gų, nė užrašų knygutės — 
nieko.” Pasigedus pavogtų 
pinigų.jo brolis, saliuninkas, 
ėmė iš jo tyčiotis, šidintis, 
sakydamas: „Štai, ve.ant že
mės da viena penkdolerinė 
guli, pasiimk, o kitus gal 
palikai namuose raudonų ži
burių pas sesutes.” Nelai
mingas sakė, kad pasityčio- 
iimus iš jo nelaimės jo bro
lis atkartojo kelis syk. Na, 
ir jis, kaipo jaunas vaiki
nas, tuomi labai užsigavo, ( 
prieš mirtį nežinojo nė kur

BROOKLYN, N. Y.

Po septynių sąvaičių sun
kios kovos darbininkai lai
mėjo. Darbdavis V. Juškau- 
skas susitaikė su unijos rei
kalavimais ir darbininkais 9 
balandžio, o ant rytojaus 
jau sugrįžta dirbti. Strei
kas prasidėjo dėl mažų ne
susipratimų, bet paskui ką 
tik neiššaukė visus unijos 
rubsiuvius. V. Juškauskas 
pradėjo atleidinėti senus 
darbininkus, kada žiemos 
laike darbai sumažėjo. P?- 

i reikalauta, kad jis sugrąžin
tų prie darbo paskiausia pa
leistą darbininką ir toliau 
neatleidinėtų darbininkų. V. 
Juškauskas išvarė visus u- 
nijistus ir pradėjo dirbt su 
streiklaužiais. Kada strei- 
kieriai pastatė piketus, tad 
savininkas pasamdė valka
tas ir policiją, kurie mušė ir 
areštavo streikierius. Teis
mas irgi nesigailėjo aštru
mų ir nereikalavo liudinin
kų, nė tikrų darodymų, o 
baudė kiekvieną, kas tik li
ko suareštuotas. Vieną 
žmogų palaikė 8 paras ir nė 
už jokią paranką nepaleido, 
nors pasirodė, kad jis visai 
nekaltas. Jo žmona ką tik 
negavo džiovą beverkdama 
iš gailesčio, nes nežinojo,
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Pasikalbėjimas Maikio su tėvu.

garbės

ke? Viena, aš visai nemo- jei ji tikisi gaut ten rtetą, 
kytas, o kita, jau buvau že- nes gal likt išvyta —jr turi 
notas. parodyt visą praeitį, ku- 

— Tai nekenkia, tėve. Dau- ri privalo būt nesutepta, ir 
* ■ turi elgtis dabar pagal visus 

“ I . • > » I •

bausti už jį gali, ir 
neteksi.

— Kunigystė, tėve, yra 
nė kiek geresnė, tik tame 

— Man, vaike, seniai gal- Skirtingumas, kad ji yra vie- 
voj sukasi viena mintis, tik ša, tai yra įstatymais leista 
nedrįstu išreikšti.

— Turbut, I 
manai, tėve, 
ti nori.

— Saugok, Dieve, nuo to
kios minties. Tu, Maike, ge
riau tylėk, nes gali policma- 
nas išgirsti ir suimti mane.

— Už ką jis tave suims, 
jei nieko blogo nepadariai ?

— Pamislys, vaike, kad aš 
ištikrųjų noriu kam gyvas
tį atimti, o aš visai ką kitą 
turėjau pasakyt.

— Nagi pasakyk.
— Palauk, vaike. Da vis 

kinkos dreba iš baimės. 
Klausykis, aš vis galvoju ir 
galvoju, kartais ir užmigt 
negaliu.

— Apie ką?
— Žinai, man rodos, kad 

butų gerai, jei tu, Maike, iš
eitum į kunigus.

— Kad aš bedievis, tėve.
— O ką tu paisai. Nesisa- 

kvk ir niekas nežinos. Aš pa
tyriau, kad ir musų prabaš- 
čius netiki į Dievo buvimą, 
vienok kunigu pasilieka.

— Koks-gi tikslas, tėve, 
būt kunigu, jei aš netikiu į 
tą, ką skelbsiu? Argi tu ge
ras tėvas, kad mokini mane 
meluot?

— Čia, mat, vaike, apie pi
nigus eina klausimas. Tu ne
gali tiek daug uždirbti nie
kur, kiek uždirbtum kunigu 
būdamas. Tau butų gerai ir 
mane paremtum.

— Prastas amatas, tėve, 
ir aš nesutikčiau būt kuni
gu.

— Tu, Maike, gal misliji, 
kad apsiženyt negalėsi, tai 
ir prastai, žiūrėk, aš senas 
ir našlys, o vis da mergos 
kimba, o jeigu aš bučiau ku
nigu, tai neapsimuščiau nuo 
jų. ^Nemanyk, aš tau nepa- 
vydesiu laikyti nors kelias 
gaspadines, bile tik mums a- 
biem pinigų užteks ir aš 
vardą geresnį turėsiu tarp 
žmonių.

— Nemanyk, tėve, kad aš 
to nesuprantu. Kiekvienas’ 
kunigas turi daugiau pačių, 
negu tu gali įspėt. Ir savo 
vaikus varantieji į kunigus 
nepaiso, kad jų sūnūs ves' 
paleistuvingą gyvenimą, nes 
jiems rupi tik jo uždarbis, 
ir garbė nuo pusiau idijo- 
tiškų minių.

— O ar tai negerai, vaike?
—žinoma, kad ne. Juk 

vagis irgi lengvu budu ir 
daug gali uždirbti. Kodėl gi 
tėvai nemokina vogti ?

— Vagystė, Maike, baisus j 
•ir biaurus darbas ir nu-'

— Sveikas-gyvas, vaike. 
Seniai aš tavęs jieškau.

— Kągi turi pasakyti, tė
ve?

' “ vagystė ir už ją nebaudžia,
labai blogai Man rodos, kad ji yra da 

Gal ką užmuš- biauresnė, negi paprasta 
vagystė, nes ne tik turtas 
nuo žmogaus yra pavagia
mas, o ir protas.

— Kaip, tai, Maike?
— Tu žinai, tėve, kad ku

nigas ne tik pinigus paima, 
o ir protą žmonėms apkvai
lina.

— Aš suprantu, Maike, 
ką tu nori pasakyt. Bet tu 
gali nė socijalistų, nė laik
raščių nekeikti, o jei nori, 
tai pats da galėsi raginti 
prie skaitymo ir organizaci
jų-

— Tėve, tu turi žinoti, kad 
kunigai yra popiežiaus a- 
gentai, kuris deda visas pa
stangas, kad tik minios pa
siliktų tamsiomis. Toms jo 
pajiegoms ir yra kunigai ir 

i kita dvasiški ja. J’s yra taip 
suorga'nizavęs juos, kaip 
Rusijos caras činovninkus, 
kad vienas nuo kito priklau
so, vienas kito bijo ir vienas 
kitą kontroliuoja. Kaip tik 
išgirstų už tave vyresnis 
dvasiškis, kad tu nepildai po
piežiaus noro, tuoj tave ar
ba baudžia, arba iš biznio 
prašalina.

— Orait, Maike. Tu gali 
būt neprigulmingas kuni
gas. Tuomet galėsi skelbt, 
ką tik norėsi. Gal da ir ap- 
siženvt galėsi.

Vis tas pats velnias, tė- 
Kaip tik pradėsi žmo

nėms skelbt tikrą teisybę, 
tuoj vieni supras ją ir žinos, 
jog jiems nėra reikalo turėt 
bažnyčias ir kunigus — ir 
nieko nuo jų negausi, o kiti, 
patįs bukapročiai, nusigąs 
ir apskelbs, kad tu neesi ka
talikas ir neis į tavo bažny
čią. Ir neprigulmingas kuni
gas, turi žmones mulkinti: 
kalbėt jiems apie Dievą, pra
garą, dangų, rengt bepro
tiškas ceremonijas ir t. t. 
Išeina, kad vistiek pasilieki 
žmonių mulkintoju.

Bet žmonės tave guodo- 
ja,*kada tu esi kunigu?

— Kokie tie žmonės, tėve? 
Juk tai didžiuma skaityt, iAė 
rašyt nemokančią. Tai pro
tiški ubagai, neturėjusieji 
progos arba nenorėjusieji 
savo smegenis išlavinti, kad 
nors kiek pažinti pasaulį.

— Aš vistiek eičiau į kuni
gus, vaike, jei galėčiau. Jei 
nebūtų gerai, paskui pames
čiau kunigystę.

— Tu, tėve, gali da išeit i 
kunigus.

— Kam niekus šneki, vai-

I
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ve.

gelis lietuviškų kunigų A- I
merikoj yra buvę ženotais ar etiketos, doros ir papročių 
tai Lietuvoj arba čia. Jie nurodymus. Apie vyrą vi- 
pametė pačias, pasidavė į 
klioštorius arba kaip nors 
pateko į seminariją, o kiti ap* 
gavingu budu tiesiog kuni
go titulą gavo. Pasivadink 
kitu vardu arba gauk vietą 
ten, kur tavo pati negalėtų 
atvažiuoti. O tau tai visai 
gerai, nes pati pasimirė.

— Bet kad aš senas mo
kintis.

— Nemanyk, tėve, kad ku
nigui daug mokslo reikia, i 
Ėetas kunigas rašyt moka 
teisingai, o ką bekalbėt apie 
kitus mokslus.

— Matai, vaike, tu man 
patari eit į kunigus, o pats 
nenori.

— Tu, tėve, jau senas ir 
nieko gero nenuveiksi. Kar
čemas belankydamas da 
daugiau blogo padarysi, ne
gu padarytum kunigu bebū
damas, nes tu visai nega
bus ir visos bobos iš tavęs 
juoktųsi.

— Nemislyk, vaike :«aš da 
tokį pamokslą pasakyčiau, 
kad jos po kokį viedrą aša
rų išlietų.

MOTERŲ VARGAI.
Per ilgus laikus ir išda- 

lies da ir dabar sakoma, 
kad moters turi geresnes 
privilegijas, negu vyrai.

Paviršutiniai pežvelgus, 
lyg ir išrodytų, kad tai yra 
teisybė. Įvestas mandagu
mas reikalauja, kad vyras, 
kada jis vedasi moterį, 
mokėtų už tikėtą į teatrą, 
jis užleistų jai vietą kare, 
kad jis užsimokėtų už savo 
ir moters kelionę ir 1.1. Tas 
paviršutinis mandagumas, 
kuriame irgi slepiasi kas to- 
kis, vedantis moterį prie iš
naudojimo, ir pagimdė nuo
monę, buk moteris turi dau
giau privilegijų. *

Namuose moteris
siūti, skalbti, virti ir vaikus 
auklėti. Ji dirba 24 valan
das dienoj, nes ir atsigulus 
turi kelti kiek sykių, kad ap- i ___________
žiūrėt verkiantį vaiką, gert čioj moteris atranda prie-

turi

sai nepaisoma: bile tik jis 
da turi gerą sermėgą ant 
pečių, kelias jam visur at
daras. Apie jo praeitį nė 
nesapnuojama.

Į mokyklas moterįs prasi
mušė per didelį vargą, bet ir 
tai į augštasias įeit yra sun
ku arba pabaigus jas nėra 
galima gaut atsakančios, su 
vyru lygios vietos. Tokį 
pat mokslą pabaigusiam vy- 

i r.ui kur kas daugiau progų.
Eikite ant darbo rinkos, 

kur yra samdomos žmonių 
rankos. Ar ten net vyras 
daugiau gauna, negu mote
ris? Ji turi apsiimt dirbt 
tokius darbus, kokių vyrai 
niekad neapsiimtų, vienok ji 
gauna tik pusę tiek algos, 
kiek vvras.v

Moterįs moka sykiu mo
kesčius su vyrais, bet jos ne
turi tiesos spręsti, kaip di
deli turi būt tie mokesčiai. 
Jos nulygintos su idijotais, 
kriminalistais ,bepročiais ir 
vaikais, kuriems irgi neleis
ta balsuot. Vyrai išleidžia 
įstatymus ir moterįs turi 
juos pildyt.

Tik laike pastarųjų 50 me
tų moterįs įgijo tiesą turėti 
savo savastį, o pirma su jos 
ištekėjimu visa jos savastis 
patekdavo vyrui. Daugelij 
valstijų ir šalių da ir dabar 
vyras turi tiesą paimt kiek
vieną centą, kurį jo pati už
dirbo bile kur. Da ir dabar 
daugelij valstijų moteris ne
turi tiesos padaryti testa
mentą be vyro sutikimo ant 
to ir negali pavesti niekam 
savo savasties, jeigu jis 
neišduos leidimo. Vyrai 
gi gali daryti ką nori su 

j savo savastim. Suvienytose 
Valstijose yra tik 11 valsti
jų ir District of Columbia, j 
kur motina turi lygią tiesą 
prie vaikų. Visose kitose 
valstijose vaikai skaitosi vy
ro savastim. Tik 6 valstijose 
moterįs gali užimt mažiu
kes valdininkų vietas, o vi
sur kitur valdo vyrai.

Mažu manote, kad bažnv-

paimame pieną, išskirtam 
jį ir gaunam sviestą. Męs 
valgome sviestą — ir tuo
met męs augame, gauname 
medegą musų kraujo su®’- 
budavojimui greitai ir len
gvai iš darbo vėjo, šalčio, 
lietaus, žemkirmių, žemės, 
žolės ir karvės .

Laike 5 įhinutų, užtepda
mi sviestą ant duonos gaba
lo, męs sunaudojame tai, 
kas liko padaryta per tūk
stančius šimtmečių, kol pa
sidarė dirva, visą pavasarį, 
kol žolė užaugo, ir kelis me
tus, kolei karvė užaugo.

Męs viską tą gauname į 5 
minutas.

Ir čia ateina mokslinčius, 
kuris sako, kad mažu męs 
galėsime sviestą padaryt iš 
žolės. Turbut, męs galėtu
me ta padaryt, jeigu butų 
reikalas; turbut, męs taip 
darysime kada nors, kada 
karvės ir kiti žemesnieji gy
vūnai išnyks, kaip tai jie 
gali ir turės išnykt.

Jeigu męs žinotume kaip,, 
tai męs padarytume' svies
tą iš pačios žolės.- Galų ga
le, jeigu karvė gauna mais
tą iš žolės, ir žolė gauna 
maistą iš žemės, mokslas 
galėtų prašalint karvę ir žo
lę.ir gaut sviestą iš žemės. 
• Bet dabartiniam laike yra 
parankiau žolei leist ėst že
mę, ir lai karvė gauna svie
stą iš žolės, ir męs gauname 
jį iš karvės.

Čia yra gera lekcija vege- 
tarijonams, t. y. tiems, kas 
tvirtina, jog nereikia mėsos 
valgyt, o tik augalus. Jie 
tiki, kad jie privalo valgyt 
žolę vieton karvės. Jie ga
lėtų taip pat gerai pabandy
ti gauti geras pesekmes val
gydami žemę vietoj žolės 

Dabar vra amžius laika•/ 
taupymo. Ir jautiena yra 
geru laiko taupintoju.

Lai žolė auga vienus me- su lygioms tiesoms."
1 /-i lr»i lrr>iiTT/\ o Trnv*1 r*- i T T 11 • •Varde draugijų:

M. D. Tuinila, 
K. Navickis, 
H. Stankus.

tos laukines tautos, bijom 
sios mėsos, atsiliko. Jos iŠ 
gąstingai žiuri į mėsą vai 
gantį žmogų.

Jeigu liks išrasta, kaip be 
laiko, energijos ir be orga
nizmo nuostolių galima bus 
gaut maistą tiesiai iš žemės, 
tuomet męs juo maitinsi
mės, o dabar turime valgyt 
bent syki ar du ant dienos 
mėsą ir laikas sustoti žais
ti vegetarijonizmu, jeigu 
kas jj praktikuoju.

Lietuvių Imigrac. Korp.
- - -

I Reikaluose
Montello, Mass. — 17 kp. 

L. S. S., 17 kp. S. L. A., šv. 
Rokaus' draugystė. Lietu
vių Ukėsų Kliubas. Liek 
Mokslo draugija, Kudirkos 
choro draugija ir teatrališ
ka draugija "Vėsula" turė
jo savo susirinkimą ir tarėsi 
apie prisidėjimą prie Liet. I- 
migracijos Korporacijos, 
susitvėrusios New Yorke.

Po ilgų apkalbėjimų nu
tarta neprisidėt dėl sekan
čių punktų: korporacijos į- 
statuose pasakyta, kad 
amžiniems nariams ir gar
bės nariams duodamos spe- 
cijališkos privilegijos da- 
lyvaut seimuose ir direkto
rių susirinkimuose. Mums 
išrodo, kad suteikimas tokių 
privilegijų gali pastūmėt 
draugiją į keletos ypatų 
rankas. Juk gali atsirasti 
žmonės, kurie įmokės rei
kalingą sumą ir liks amži
nais arba garbės nariais, o 
paskui, turėdami balsą ir 
galėdami jį gaut pagal dele
gatų arba direktorių nu
sprendimą galės lengvai pa
imt organizacijos vadeles. 
Tik tuomet apsiimsim prisi
dėt, jei visi nariai pasiliktų

i

užsimaniusi vyrą, pečių ir 
kit-ką. Nors ji ir atranda 
laiką pasilsiui, bet ji nėra 
užtikrinta, kad tuoj vėl bus 
pašaukta prie darbo. Vyras 
po paskirtų darbo valandų 
gal kur nori išeit, gali visą 
laiką miegot ir ką kitą veikt. 
Jos maistas, drabužis ir bu
tas priklauso nuo vyro ma
lonės. Jis yra savo pačios 
ponu.

Sueigose moteris atranda 
irgi ne visai malonią prie
glaudą. Nuo jos reikalau
jama tūkstančiai tokių dai
ktų, kurie nereikalaujami 
nuo vyrų. Jeigu moteris 
lankosi į sueigas, ji turi pa
daryt save gražia per prie
vartą ir skausmus. Vyrai 
gi ateina tokiais, kaip juos 
gamta padarė.' Moteris pri
versta yra dėvėti kuodą sve
timų plaukų, gorsetą, auk
štom kulnim Čevervkus ir 
rubus, kurie ją kankina. Su
eigose moteris turi bū
ti vikri ir linksma, nors ji 
jaustųsi negeriausiai. Vy
rai gali pasirodyt rimtais ir 
kalbėt pagal savo norą. Ma
ža to. Jeigu moteris nori 
atrasti draugus, o ne išjuo- 
kėjus sueigose arba drau
gystėje, ji turi pasirodyt su 
visu savo amžiaus gyveni
mu. Kol kiti nežinos apie 
jos gimimo vietą, jos kūdi
kystę, jos visą praeitį, jie ne
sakys jai tiesiai į akis, kad ji 
yra negera moteris, bet šni
bždės tarp savęs ir laikysis 
visuomet pažeminime. Jeigu 
moteris nori atrast smagu
mą draugijoj — ir da labiau,

tus, lai karvė auga ketveris 
metus, tuomet jus valgykit 
karvę ir taupyki! laiką, sau
gokite savo vidurius, savo 
energiją ir sunaudokit laiką 
smegenų darbui, kurį būtu
mėte sugaišinę padarymui 
vegetari joniško steiko iš rie
šutų ir kitokio antros rųšies 
maisto.

Vegetarijonizmas arba 
pasiryžimas maitintis tik 
augalais yra neprotingas 
pasielgimas suaugusiems 
žmonėms. Ypač jis yra pa-, 
vojingas ir kenksmingas 
tiems žmonėms, kurie turi 
veikti protu. Tolstoi, Wag- 
ner ir kiti tikrai aktyviški 
protai, kurie bandė būt ve
getari jonais, turėjo pasi
traukt nuo savo noro.

Žmogus, kuris iria laivą, 
kuris traukia į kalną kelei
vius, reikalauja išsidirbt 
tik gerus muskulus ir nėr-j 
vus.

Ką tas reiškia?
LSS. 6 kp. iš Pittsburgo 

surinko aukų Lawrence’o 
streikieriams ir pasiuntė 
ant P. Šimonio vardo, liep
dama, aukautojų vardus pa
garsint "Kovoj.” Ponas A. 
Ramanauskas pranešė, kad 
jau pinigai gauti ir bus pa
garsinta. Žiūrime, No. 12 
"Vienybės Lietuvninkų" pa
garsinti vardai, o "Kovoj" 
tilpo vienu numeriu vėliau. 
Męs neprašėme, kad p. Ra
manauskas garsintų "Vien. 
Liet.", bet jis pasiskubino. 
Mat, nori žmogelis parodyt, 
kad ir jo mazgotinė renka 
aukas streikieriams ir pasi
naudoja gautais vardais. 

Jie neturi vartoti savo Garsint tas pačias aukas 
aru moters, nes sunKios pa- x---- y ----
reigos ir skausmai ant jos Pasakyta taip, kaip farme-. tinga, ir bereikalinga. Tuo 

o naiiegos duota rls sa^° aPie sav0 kiaulę: labiau, kad netoli visos au-

glaudą. Ir čia ji statoma 
niekingoj vietoj. Nors mo
terėlės labiausiai palaiko ba
žnyčią, vienok da taip nese
niai nepripažinta, jog mote
ris turi dūšią. Be to bažny
čia nesiliauja skelbus biaurų 
melą, buk moteris buvo prie
žastim rojaus pražudyme. 
Moteriai draudžiama būt ku
nigą, skelbt per pamokslus 
savo tikėjimą. Taip sakant, 
moteris palaiko bažnyčią, 
kad pastaroji da labiau ją 
nužemintų.

Gamta ir gi nesusimylėjo 
ant moters, nes sunkios pa-

užkrauta , 
mažai .

Pagalvokite, kur moterų 
privilegijos.

Marė Vaitėkaitienė.

Sviestas iš žolesJ
Yra manoma, kad liks iš

rastas kada nors būdas, kad 
žmonės galėtų maitintis tie
siai iš žemės, nes tas mais
tas, kurį męs gauname iš gy
vūnų ir augmenų, yra pasi
daręs iš žemės.

Vienas laikraštis duoda 
šitokią lekciją: — Jus žino
te, kaip męs gauname svie
stą.

Šaltis, lietus ir traukimo 
pajiega nurita į pakalnę ak
mens skeveldras. Laikas, 
chemiškos permainos, žem- 
kirmiai ir t. t. padaro dirvą.

žolė ėda dirvą ir auga. 
Karvė ėda žolę ir auga.
Karvė duoda pieną; męs

proto. Apie juos gali būt 2-se laikraščiuose ir nepro-

Kokis gi skirtinumas tarp j kos plaukė per "Keleivį” ir
1 jeigu jau Ramanauskas no

rėjo, butų pagarsinęs jame. 
Bet kur tau! Jis nori pa
kelt šmeižikų lizdą.

A. Vainorius.

to, kaip ilgai ims, kol kiaulė 
sugromuliuos savo maistą?" 

Bet žmogus, kuris turi 
suvartoti savo smegenis su 

! visu įtempimu ir kuris iš tos 
priežasties nori, kad jo vi
duriai dirbtų ir taip greitai 
kraują darytų, kaip tik yra 
galima, reikalauja mėsos, 
to laiką taupinančio maisto.

Tie žmonės, kurie vartoja 
vegetarijonizmą ir “ 
auklėjime, turėtų būt baud-

Rusijos caro traukinis yra 
sunkiausis ir gražiauJs vi
soj Europoj. Jį statė su ta 
mislia, kad jo ir dinamitas

•Z. negalėtų sudraskyti. Į kitas 
žalio 15 T? ii alino iic nnicm'našalis iš Rusijos jis neišeina, 
nes tenai relės nėra taip sti-ziami iip trukdo iii nrn- nes SL1"ziami, nes jie trukdo jų pro- . kad atlaikytų. Trau-

to veiklumą . ir vystymąsi, g. ;j’ j
žinoma, mažiems vaikams šventenybgP fs> kny.

tikC1idtnkini ^nas’ maudynės, piešimo UK KILOKI OJ .

to veiklumą ir vystymąsi.

yra duodamas pienas, ku
ris yra mėsa, f” 
formoj.

Iš laukinių tautų istorijos 
jus galit dasižinot, kad tik

visomis šventenybėmis, kny-

ruimas, valgruimis, miegrui- 
mis ir rūkymui kambarys. '

Adatoms daryti mašina į 
tos greičiau išsivystė ir liko sąvaitę padaro ‘1,500,000 a-
kultūriškomis, kurios varto- datų.
jo mėsą ir maitino ja savo . ——-------
vaikus. Papausai, tūlos in- “ * J
dijonų giminės ir kelios ki- vynas susideda iš 333 laivų.

Kariškas Vokietijos lai-
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Žemė ir Žmogus.
PARAŠĖ Z. ALEKSA.

v nedidelis žmonių buris gali būt beveik visai 
atskirtas nuo kitų žmonių; tuomet poravi- 
masi nuolat atsibuna tarp artimų giminių, 
kas negeistinai atsiliepia ant vaikų. Tarp 
tų gyventojų pirmineiga greičiau žengia 
pirmyn, tarp kurių nebūna apsivedimų tarp

LOWELL’IO STREIKIERIAMS.
Paj ieškoji mai

NEW YORK, N. Y.
L. S. S. 52 kp. draugai savo mėnesi

niame susirinkime sumanė kiek nors 
. _ ~ . .. l . • • ■» < . .._z .v . \ i paaukauti Lowel)’ioso ir upes, ežerai, augalai, gyvūnai ir t. t. gimimų. Mat, veisles (nors ir žmonių) pa-;Aukavo šie dmugai: j. Benesevičiu- 

Tas viskas atsiliepia į žmogaus būdą, jo gerinimas reikalauja nuolatinio atnaujini- tė ir J. Kreivėnas po 1.00; J. Miške- 
gyvenimą, išdirbimą. ’ . mo. Be atnaujinimo veislės sensta ir iš- į

- A. Petraška. 
Pinigai gauti ir perduoti. Red.

(Tąsa)

Reikalingas korespondentas, mo
kantis kelias kalbas. Atsišaukite lai
šku, prisiųsdami aplikacijas vartoja
mose kalbose, adresuodami: [18]

J. F. SOSNOWSKY, 
Brooklyn, N. Y.

delį storą. Todėl atsišaukite greitai 
ir labiausiai norėčiau, kad butų iš ar
ti arba iš Chicagoos, kad butų galima 
greitu 
greitai.
mus.

laiku susivažiuoti.
Visoms duosiu

Rašykit 
atsaky

tis]

streikieriams. 287 Bedford avė.
Box 51,

C. D. Kalomba,
Buckner, III.
i

mo. Be atnaujinimo veislės sensta ir iš
miršta, panašiai, kaip ir atskiras organiz-

Kalnuotos šalįs. mas

Kalnuotos šalįs atneša žmonėms tai Paprastai kalnėnams išeina atsižymėti
naudą, tai blėdį. Kalnai gali uždengti ko- drąsumu ir tvirtumu, be ko tankiai ir pra- A Strupas $3 5į. A* Bireta $1.75; 

gyventi negalima. Prie jų tvirtumo daug f. Lukaitis $1.25; z. Kantantas $1.50; 
prisideda tyresnis ir sveikesnis kalnų oras, 
kaip lygumose, bet reikia atsimint: gali būt 
ir priešingi dalykai — apie ką augščiau pa-

Pajieškau pusseserės Agnieškos 
Geležinis, Kaunogub., Šiaulių pav., 
Viekšnių miestelio. Pirm 2 metų gy
veno Worcester, Mass. Turiu svar
bų reikalą; meldžiu atsišaukti arba 
kas apie ją praneš, gaus dovanas.

Antanas Švažas,
6 River st., W. Lynn, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 26 iki 30 metų amžiaus. Aš esu 
mainieris, darbas geras ir pelningas; 
norėčiau pasimatyti ypatiškai, todėl 
meldžiu paskirti dieną ir laiką.

Mikolas Pranulis,
Box 226, Marissa, III.

kią nors šalį nuo poliariškų šaltų vėjų, bet 
iš kitos pusės, jie uždengia ir nuo šiltų vė
jų. Tokie kalnai veniems naudingi (ką gy
vena į ekvątoriaus pusę skaitant nuo kal
nų), kitiems blėdingi, (ką gyvena į po- žymėjau — kada saulės spindulių trūksta, 
liusų pusę). Beto, kalnuotuose kraštuose 
susinešimo keliai daug sunkesni kaip lygu
mose. Kalnuotų kraštų gyventojai, jeigu kur stačiai negalimą gyvulių darbo vartoti. 2Z ’po~ 35c7~a? Kuimutė,J. Menčiuį 

. tenai gamta turtinga, greit gali kultūriškai Tuomet kalnėnai savo žemę apdirba savo Baltrušaitis, f. Baginskis, j. Bauba, 
i •ii • i i • i — j •• • i* • i • T7* i • i x — j i i i Jodžekunas, NL Bociuriutc, A.

Kalnėnų darbas
Vietomis prisieina apdirbti tokias vietas,

tankiai labai sunkus.

M. Veikis, M. Bolčiutė, A. Pureikas, 
P. Banelius — po $1.00; J. Vėbrų 
Skiparis, A. Lukaitis, Pirmelas — po 
75c; Radšis, Karman, J. Dubinskis, 
A. Drapanauskas, A. Laukus, P. Pu
mas, A. Bugilis, A. Vedomiutė, A. 
Dubinskas, A. Pilčiutė, J. Macke- 
vičia, J. Pilikaitis, M. Dračiunas — po 
50c; J. Morkevičius, M. Makelevi-

Pajieškau savo vyro Simano Kašė
tos, pirmiau mudu gyvenova Hudson, 
Mass., bet jau trįs metai kaip nesu- 
einava ir nežinau kur jis yra. Todėl 
atsišauk, nes gana gerai žinai, kad 
moterei vienai gyvent su kūdikiais 
yra gana sunku.

Jeigu nuo Tamistų negausiu atsa
kymo per porą mėnesių, priversta I 
busiu jieškot persiskyrimo.

Jūsų žmona
Monika Kašėta,

Lawrence st., Hudson, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
kad butų nesenesnė, kaip 25 metų; 
jaunesnė gali būt. Aš esu 21 metų ir 
turiu labai pelningą darbą ant visa
dos. Kurios malonėtumėte apsives
ti su manim, turite siųsti potografiją 
su pirmu laišku.

Joseph Bachkls, 
187 Superior st., Aurora, I1L

rankomis. Vietomis, kur žemės trūksta, kur Morgalis> Czerinska3, A. Gražis>pakilti, bet jų plėtojimasis greit gali apsis-
, toti, nes kalnai trukdo susinešimą su kitoms guli patįs akmenįs, kalnėnams prisieina ant vilkas, p. Paulauskas, Miiozas, Ja- 
kulturiškomis tautomis. Chiniečių kultūra savo pečių traukti žemę iš lygumos į kai- ”ai!is’ Jnm*rkį Tulskls’J- Baįlo™s, 
jau keli tūkstančiai metų, kaip pasiekė gana nūs, kad akmenis ta žeme apkloti ir paskui nelis, m. Rubiiewsky, a. Lukaičiutė, 
augštą laipsnį, bet nuo to pakilimo per ke- ją apdirbti. Tankiai dideli lietus nuneša A- Lukaševičiutė, Prušinskienė, a.

P. Laukus, V. Kasparauskas, R. Ba-

riii/voi’rfc o Iri o 1 i

i • j. i v • t j • j j x • j 3 *x Patamsis, NL Skvelas, P. Smaliukas,lis tukstancius metų ji jau mažai ką nu- žemyn tą visą atneštą žemę ir darbą įsnau- M , Kretkauskas, Man-
x — • ✓"'II • 1 3 • x •! — v • *1 • j • • 1 • 1 1 • x»«žengė pirmyn. Chinų kalnai uždengė paša
linėms įtekmėms kelius. Iš kitos pusės,

jo reikia arvti. Toki darbai nemaža triūso čius, a. Boitusevičius, r. ro- 
" * " ---- ~ - ----- - zevčius, P. Trimirka, M. Pi-

. . . i lipavičius, R. Brušinskas, M. Terasa-
oUVlS kas kitas dedasi zie- novič, R. Jurka — visi po 25 c; šitos 

mą. Tuomet kalnai lieka sniegais apdengti aukos surinktos per lssa. 36 kuopos 
prakalbose Bayonne, N. J., 24 kovo, 
1912m.; aukos buvo skiriamos taip:

— tuomet tankiai negalima nė ke- dalis Lawrence’o streikieriams, o vie
na dalis Bayonne’o streikieriams. Vi- 

j so labo pasidaro Lawrence’o streikie-

reikalauja. Vienok vasarą da galima šiaip 
mažoms tautoms kalnai jų liuosybę apsau- taip verstis, 
goja. Kalnai apgynė juodkalniečius nuo 
turkų, šveicarus nuo Vokietijos, Francuzi- o tarp kalnų siaučia baisiausi vėjai ,vėtros 
jos ir kitų valstijų, Abisinus nuo baltųjų ir pusnis, 
plėšikų ir t. t.. Kai-kurie stengėsi prirody- lių žingsnių nužengti. Per tai, su žiemos 
ti, kad kalninių kraštų gyventojai atsižymi prisiartinimu, kalnėnams tankiai prisieina riams^žuoT’*" 
savo aršumu. Ir ištikro, į neturtingų' kai- mesti savo kalnus ir perskelti į lygumas. Iš Pinigai pasiųsti streikierių komi-

* , *x .... • x • i x -ijii *" • tetui į Lowell, Mass., nes Lavvrence’onuotų Azijos kraštų gyventojai, jau nuo se- +z* ——------- -  —
nų laikų tankiai užpuldinėdavo turtinges
nes lygumas, kad tenai vietinius gyventojus 
apiplėšus pasipelnyti. Vienok męs žinom 
Amerikos kalnėnus, ką atsižymi savo ramu
mu ; mat tenai jie lengvai gali užsiimti žem
dirbyste, pramone ir prekyste. Ir išeina, 
žmonių ramumas priklauso ne nuo to, ar 
augštai ar žemai jie gyvena, bet nuo to ar 
leidžia jiems vietinės sąlygos užsiimti kokiu 
nors išdirbimu. Kur žmonės pradėjo užsi
imti žemdirbyste, tenai žmonės tapę rames
niais ir apsigyvenę ant žinomos vietos per
stojo bstytis iš pakampės į pakampę. Kur 
sąlygos neleido užsiimti nuolatiniu išdirbi
mu, tenai žmonės nuolat maino savo gyveni
mo vietas ir tankiai užpuldinėja ramesnius 
savo kaimynus, kur jaučia galimu lobį rasti.

• i i i j i i _ * * vClui i 1jOW€1l iviass., nes jl_j<to visko matom, kad kalnų pragyvenimo są- streik^ au užsibai s. Ked. 1 v • • • T 1 •• Vlygos nekaip prisideda prie žmonijos 
gresavimo.

Lygumos.

Geriausias pragyenimui sąlygas 
tom tuose viduriniuose kraštuose, kur

ma-
oras

[19]
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Pajieškau draugo Petro Deveikelio, 
Kauno gub., Ukmergės pav., Ragu
vos volos., Užunevežių sodžiaus. Pra
šau atsišaukt ant šito adreso:

T. Malinauskas,
2234 S. Oakley avė., Chicago, DI.

Pajieškau Antano Vaičiulio ir Anta
no Bernatavičiaus, Kauno gub., Vilk
mergės pav., Raguvos parap., kaimo 
Bečernikų ir Jestininkų. Prašau at- 

; sišaukti ant šio adreso:
Anton Baltusznik,

i P. O. box 155, Gardner, Mass.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nesenesnės kaip 25 metų, nedidesnės ; 
kaip 5 pėdų ir 3—4 colių ir kad mo- | 
ketų angliškai kalbėti. Aš esu 20 me- | 
tų. Meldžiu atsišaukti ant šio adreso: 

John Thompson,
Yuba Co., Hamenton, Cal. !

REIKALINGAS KRIAUČIUS, 
kuris galėtų siūti vyrų ir moterų 
naujus rubus, išvalyti senus ir prosy- 
ti. Turim didelę drabužių krautuvę, 
prie kurios reikalingas yra kriau- 
čius.

J. A. GAILIUM,
The Lithuanian store, AthoL Mass.

DraugysčiuReikalai

Eskimosas — gyventojas Siaurinės Amerikos.

i

Aukos Lawrence’ o streikieriams.
PORT WASHINGTON, N. Y.

P. Janužis, J. Zurlis, P. Rusas, J. 
Valančius, M. Karazija, S. Janušavi- 
čia, E. Grigavičia, T. Puranavičia, A. 

i Puranavičia, A. Zurlienė, A. Ma- 
. žilauskaitė, D. Tamošiunavičia, 
į — visi aukavo po $1.00; P. Ra
žaitis, D. Žurlis, K. Tamošiūnas, P. 
Skeiris, P. Ožis, A. Slavinskas, P. Pu
renąs, B. Vainauskienė, A. Tankavi- 
čia, A. Zuknaitė, A. Kažaitienė, U. 
Žurlienė, P. Jutkavičia, E. Basakavi- 
čia, A. Kriaučiukaitė, U. Cikataukai- 
tė — po 50c; E. Talvaičia, E. Niecion- 
vič, E. Mažkavičia, B. Sakalavičia — 
po 25 c.

Aukos seniai gautos ir pasiųstos į 
Latvrence, tiktai vardai netilpo, nes 
negauta buvo visų. Red.

Pajieškau savo pažįstamų draugų: 
Antano Kastantinavičiaus ir Levano 
Aišmanto, abudu 2 metai atgal gy
veno Pittsburg, Pa. A. Kastantinavi- 
čia išvažiavo į Elizabeth, N. J., o L. 
Aišmantas kur mainose. Meldžiu pa
čių atsišaukti arba kas žino malonė
kit pranešti, nes turiu labai svarbų 
reikalą. •

Juozapas Kinčius,
2228 Forbes st., Pittsburg, Pa.

Pajieškau švogerio Petro Grėbalio- 
nio ir Miko Grėgalionio; abu iš Kau
no gub., Šiaulių pav., Pašvitinės par., 
Titono sodos. Turiu svarbų reikalą.

Alex Tupis
Post Offiece, Ziegler, III.

Pajieškau Izidorio Jiešos ir Stanis
lavo Šimkaus; abu iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Papilės parap., šiliškių 
kaimo. Atsišaukite šiuo adresu: 

Juozas Znuotas, 
1515 — 49-th avė., Cicero, III.

AUKOS ETTORO IR GIOVANNITTI 
BYLOS VEDIMUI.

Įvairiuose kalnuose gyvena įvairaus su
dėjimo žmonės. Kai-kurie gražiausius kal
nėnus mato ant Kaukazo, o tvirčiausius Al-

Japon ietis

vidutiniškas, kur žemės paviršius tik trupu
tį banguotas. Vietomis tęsiasi lygumos su 
upėmis ir upeliais, vietomis kalnelių eilės, 
vienur auga puikus miškai, kitur tęsiasi pla
čios pievos, da kitur randasi gana daug jap- 
dirbimui tinkamos žemės, pagaliaus susine
šimo keliai tenai ir gana lengvi: tai jūrės 
siekia, tai plaukia upės, da kitur nesunku 
pravesti paprastus kelius-plentus ir gele
žinkelius. Tas viskas prisideda prie leng
vesnio įvairių vietų gyventojų susinešimo, ir 
kas vienur naudingo atsirado, tas greit gal 
pasirodyt ir kitur. Prie tokių geriausių 
vietų priklauso Francuzija, Vokietija, Ang
lija, Suvienytos Valstijos Amerikos ir kitos 
kultūriškos šalįs. Šių šalių gyventojai ir 
turtingiausi ir augščiausiai pakilę. Bet ir 
lygumoje męs patėmijam gana didelius įvai
rumus tarp įvairių vietų gyventojų. Tie į- 
vairumai priklauso nuo įvairių tų vietų są
lygų; tarp tų sąlygų nemažą svarbą lošia 
ir klimato įvairumai patėmyti įvairiose ly

gumose. Vienok, tie skirtumai, kaip augš- 
čiau paminėjau, vis su išdirbimo pakilimu 
nyksta.

ROYALTON, ILL.
C. W. Kapp ir A. McNiel po $1.00;A. 

Rozer, J. Audiejaitis, J. W. Royll, J. 
Janulevičius, A. Pekevičia, D. W. 
Rygs, M. Jutyre ir J. Juger po 50c; 

i D. Zurgley, K. Salik, D. Waizny —po 
. 20c; S. Saney, D. Ladaventi ir C. H. A. 
Kalanu — po 10 c.; John Miller, 
Pranas Stiklius, L. Carpenter, T. Li- 

1 zut, J. Slavena, K. Chepla, M. Kelons,
R. Brandon, J. Miller, A. Shielek, W. 
Kalasaitis, J. Jokubauskas, P. Vitkus, 
J Nebžidovski, A. Plusnikas, J. 
Tvarijonas, J. Smith, J. Ma- 
carcki, A. Dalekoski, R. Martin, E. 
Reeden, A. Dalluva, A. D. Pierce, H. 
Kinsman, J. Tereska, F. Smith, J. Ra
žas, M. Savickas, L. Losky, A. 
Shmids, M. Hearns, J. W. Royall, E. 
Ciota, D. Monlerman — po 25c; viso 
$15.85.

Pinigai gauti ir pasiųsti. Red.

Aukos polit. Kaliniams.
Drg. J. Pocius iš Eastono, Pa., pri

siuntė "Keleivio” redakcijon $2.40, 
kuriuos bendrovė, leidusi ant išlaimė- 
jimo lietuviškai-angliškos ir angliš- 
kai-lietuviškos kalbos žodyną, paski
ria politiškiems kaliniams Lietuvoj.

Pinigai priimti ir bus nusiųsti kali
niams. Red/

"Kel.” No. 6, 1912 m. Likusių au
kų Kankiniams buvo .............. $64.70

"Kel.” No. 16 ......................... 4.86

LIETUVIŲ IMIGRACIJOS KOR. REIKAL.
Liet. Im. Korporacijos konferenci

ja atsibus 12 gegužės, nedėlioj, 2 vai. 
po pietų, Lietuviško Tautiško Namo 
salėj No 101—103 Grand st., Brook- 

į lyn, N. Y.. Sekr. S. Karvelis.

SUSIRINKIMAS.”
Lietuvių Apšvietos Draugystės susi
rinkimas atsibus 28 balandžio, 1912 
m., po No. 101—103 Grand st., Brook
lyn, N. Y., 2-roj valandoj po pietų.

Sekr. J. Mačys.

Pajieškau brolio Juozapo Rudžio,* 
Kauno gub., Raseinių pav., Batakių 
volosties, Užvėjų kaimo. Pirma gy
veno Mills Park, III., o dabar neži
nau kur jis yra; prašau paties atsi
šaukti arba kas žino, meldžiu praneš
ti šiuo adresu:

William Rudis,
501 Illinois avė., E. St. Louis, III.

Pajieškau Juozapo Valančio. Trįs 
metai atgal gyveno Brighton, Mass*.; 
girdėjau, kad iš ten išvažiavo. Turiu 
labai svarbų reikalą, todėl meldžiu jo 
paties arba kas apie jį žino duoti žinę 
man, už ką busiu labai dėkingas.

Justina Steponavičienė,
99 Oak st., Taunton, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
apie 30 metų amžiaus. Turi būt my
linti farmų gyvenimą. Malonėsit at
sišaukti šiuo adresu:

M. Kupčinskis,
/R. F. D. No. 2, bx 36, Wyandotte, Mich

Dodos; 
o dabar 
Vilniaus

Pajieškau brolio Maciuko 
seniau gyveno New Yorke, 
nežinau kur. Paeina iš 
gub., Lidos pav., Rodoinės volos.,
Sklodonių sodos. Treji metai kaip A- 
merikoj. Meldžiu jo paties ar kas a- 
pie jį žino atsišaukti ant šio adreso.

Augustas Doda,
20 Arthur st., Montello, Mass.

Eskimosė.

puošė. Iš kitos gi pusės, kai-kurie išrodinė- 
ja, kad tarp kalnėnų yra gana daug pus
kvailių ir užguitų. Sulyg kai-kurių, tos vi
sos kalnėnų ypatybės priklauso nuo kalni
nio gyvenimo sąlygų. Su tokiu daleidimu 
sunku sutikti, nes neskaitant Rainų klima
to, į žmogų veikia da daug kitų priežasčių, 
kurios gali būti bendros, net įvairiuose kra
štuose. Vienok, kai-kurių vietų didelis pus
kvailių skaitlius gali priklausyti ir nuo kal
nų ypatybių, ypač tenai, kur kalnai pasle
pia nuo žmonių saulės spindulius. Be to,

IV
Sykiu $71.96.

Pajieškau pusbrolio Pranciškaus 
Ramanauskio, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Viekšnių -valssčiaus, Laižuvos 
parapijos, Purplių sodos; meldžiu jo 
atsišaukti arba kas žino malonės pra
nešti šiuo

Camp 12,

adresu: 
Tonis Lutkus,

Nahma, Mich.

Vandens-

Gilioj senovėj vandens buvo tai beveik 
vienatiniais susinešimo keliais. Vasaros 
leike net ant paprasčiausių laivelių arba ant 
kitų prietaisų gana lengva kilnotis iš vietos 
į vietą. Ir žiemos laike, kada vandens užšą
lą, žmogus gauna gana gerus kelius. Paga
liaus kur dideli miškai arba kur daug pel
kių, tenai kilnotis galima tiktai upėmis. 
Maža to. Vandens neša žmonėms ir kitą 
naudą. Taip, kada žmogus išmoko ugnį iš- 

(Toliaus bus).

KATASTROFA

Pilnas aprašymas apie nu
skendimą didžiausio pasau
li] laivo ’Titanic”, su pavei
kslais ir su visais atsitiki
mais kas tik buvo laike ne
laimės, atskiroje knygoje ga
lima gauti už 20c. pas

M. PALTANAVIČIA,

15 Millbury st.,
Worcester, Mass.

Kas užsirašys pas mane 
„Keleivį,” gaus dovanai.

Pajieškau brolio Jurgio Šidlausko, 
Kauno gub., Panevėžio pav.; jis per
nai pribuvo iš Lietuvos j Buenos 
Aires, republika, Argentino, o iš te
nai negaunu jokios žinios; jis pats ar 
kas apie jj žino, malonėsit pranešt, 
už ką busiu labai dėkingas.

Antanas Šidlauskas,
239 N. Avė., N. Abington, Mass.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 25 lig 28 mėty, kuri butu mokyta 
ir turėtą $1000. Aš turiu 23 metus 
ir turiu turto ant $3,000.00. Turiu du 
lotu ir namą Gėry, Ind., ir turiu du 
lotu naujame mieste Buckner, m. 
Dabar noriu statyti namą ir dėti di-

PRAKALBOS APLINK PITTS- 
BURG, PA.!

S. Michelsonas iš So. Bostono kalbės 
šiose vietose:

New Kensington, Pa. 27 d. balan
džio, salėje Bloser Hali, 962 — 4-th 
avė., 7 valandą vakare.

Homestead, Pa. 28 d. balandžio, 
salėj Stansion Hali, 5&10 c. store, 8-th 
avė. įeit nuo 7-to stryto. 2 vai. po 
pietų.

Pittsburg, Pa. 28 d. balandžio, 7 vai. 
vakare, Lenkų ”Sokolų” salėje, kam
pas 18-th st. ir Carey alley, South 
Side.

Wilmerding, Pa. 4 d. gegužio, 7 
valandą vakare, Liet. S. D. salėj, 110 
Statė st.

McKees Rocks, Pa. 5 d. Gegužio, 2 
vai. po pietų.

N. S. Pittsburg (Allegheny), 5 d. 
gegužio, 7 valandą vakare.

Lietuviai ir Lietuvės! Atsilankykite 
visi, kur jums arčiau.

TEATRAS IR ŠOKIAI.
Rengia Pašelpinė D—tė "Vienybė,” 
gegužės (May) 10 d., 1912, nuo 7 vai. 
vakaro iki 2 vai. nakties. RODDY 
HALL, 58 Market st-, Brighton, 
Mass. Visų pirmiausiai bus persta
tyta du juokingi veikalėliai: "Velnias 
ir Kazirninkai” ir "Velnias ir Rašti
ninkas.” Po teatro prasidės šokiai 
prie gražios muzikos. Visus Brigh- 
tono ir apielinkių lietuvius ir lietu
ves širdingai kviečia [19]

KOMITETAS.

Parsiduoda Forničiai.
Nauji ir labai gerai užlaikyti. Par

siduoda pigiai. Platesnių žinių arba 
kurie norite pamatyti, kreipkitės 
šiuo adresu:

JONAS VILEMAS.
45—3-rd st.. Room 9, So. Boston, Mass

GERA PROGA.
Parsiduoda čebatų (šiušų) dirbtuvė 

I su visomis mašinomis. Priežastis tai, 
kad savininkas išvažiuoja į Lietuvą. 
Vieta apgyventa lietuviais ir lenkais 

; ir kitos tokios pat dirbtuvės aplinkui 
nėra. Dirbtuvė randasi ant kampo 
gatvės ir labai parankioj vietoj. No
rėdami platesnių žinių, kreipkitės laiš-
ku šiuo adresu: [20]

T. KRISIUNAS,
600 Collinsville avė, E. St. Louis, III.

NAMINĖ MOKYKLA.
Gramatika angliškos kalbos mo

kintis be mokytojo (apdaryta) $1.00.
Vaiką draugas arba kaip mokintis 

skaityti ir rašyti be mokytojo .. 15c.
Naujas Budas mokintis rašyti be 

mokytojo.........................................10c.
Aritmetika mokinimuisi rokundų, 

su paveikslais (apdaryta) ............35c.
Pinigus siųskit per Money Order 

šiuo adresu: [16-2]
P. MIKOLAINIS,

BOX 62, NEW YORK CITY.
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Patrijotų patentas.

20-tas šimtmetis atsižymi 
visokiais išradimais. Paga- 
liaus manoma, kad ir žmogų 
bus galima sutvert iš nieko. 
Musų peštukai-patri jotai 
taipgi nenori tame atsilikti 
nuo civilizuoto pasaulio ir 
žada užpatentuot išradimą 
kaip padaryt iš lietuvio žy
dus ir "nušaininus” žyduką 
padaryt geru ”lietuviu-pa- 
trijotu". Pirmutinė tokia 
tautiška mašina tapo pasta
tyta "Venybės L.” redakci
joj ir daromi bandymai, kad 
iš Sirvydo padaryt gerą lie
tu vi-patri jotą.

Mat, kada Lietuvoj nebu
vo jokios pramonės, tai bu
vo labai neparanku ir jeigu 
merginos norėdavo kada 
nors gražiai "nusipucuot" 
veidelius, reikėdavo kreiptis 
prie žydelio, kad atneštų 
"ka valką” muilo. Na, o žy- v z v

das, tai vis žydas, tas progos 
nepraleidžia! Kur tik koks 
nors "gešeftas", žiūrėk, ten 
žydas jau ir Įlindo. Vieną 
kartą Bernotienė norėjo pa- 
sportaut, apie tai išgirdo ne- 
kokis smirdėlius Širjankelis 
ir užsuko su savo muilu pas 
Bernotienę ;po kiek laiko at
sitiko stebuklas: Bernotienė 
netikėtai susilaukė žyduką-i 
išgamą. Bet tas tai nieko, 
pusiau žydukas augo kaip 
ant mielių ir butą ne kvailo. 
O kadangi žydai visur apsu
krus, tad ir musų Širjanke
lio sūnūs pasiliko neištautė- 
liu. Kur tik jis nepasisuko, 
tai griebė už to kas pirmiau
siai pakliuvo po ranka. So
cijalistams čiuptelėjo už su
pirkimą raidžių, o Tėvynės 
Mylėtojams net ir už "Dar
bininkų klausimo” ir... Mat 
prigimtis savo veikia.

"Vienybei” tą pamačius, 
net plaukai ant galvos pasi
stojo, ir kad nepatektų visa 
jos pramonija Į širjankelio 
rankas, pastatė naujausį 
aparatą kad "Keleivį” ap
skelbt žydišku už tai, kad jis 
tankiai užpipirina tokiai 
pramonijai, kokią bando pla- 
tint Širjankeliai. Aparatas 
naujausio išradimo, paten
tuotas grinai tautiškoj A. 
Olszewskio "bimbantori- 
joj"; patentą apmokėjo Tė
vynės Mylėtojų D-ja su "že
mės Istorija” ir t. t. Dabar 
"Vienybė Lietuv.” fabrikuo
ja Notarijušo paliudijimą ir 
tada viskas eis patrijotiškai, 
kaip ant mielių.

J. Narkunas.

Nesusipratimai.

Atvažiavau Į Ameriką pas 
savo dėdę. Jis manęs klau
sia, ant kokio šypo aš atva
žiavau. Buvau girdėjęs 
kokiame tai Lietuvos kampe 
pagalį šipu vadina ir ma
niau, kad dėdė juokiasi iš 
manęs ir perstato, kad aš už
silipau ant kokio nors paga
lio ir atjojau per jūres į A- 
meriką.

Toliau jis manęs klausia, 
ar aš nenoriu karu važiuoti 
namo nuo stoties, nes na
mai esą gana toli. "Dievuli, 
tu mano," sakau jam, "ve-j 
lyk jau eikim pėsti. Juk ir; 
žmonės juoksis ir laiką gai- 
šįsime.” "Kad čia visi karais J

■v • sako dėdė, "ir 
” "Tai tau 

manau sau, 
"Lietuvoj žmonės žerųes ir 
plytas važinėja, o čia tu eik 
ir sėsk Į karą, o tave kitas 
turės stumti." Man rodės, 
kad čia da didesnė vergija 
yra, negu Rusijoj, nes žmo
nės turi būti arklių vietoj ir tistas,
karuose važinėti kitus žmo
nes. Bet kaip aš nusistebė
jau, kada vietoj sėsti į karą 
man prisiėjo lipt į elektriš
ką vagonėlį. Tuomet jau ne
ginčijau su dėde, kad grei
čiau pėsti pareisim.

Vos tik aš nusivilkau 
švarką, jis tuoj pašaukė sa
vo sūnų ir liepė išklyniti 
mano drabužius. Tūlose vie
tose Lietuvoj kelius vadina 
klynais, todėl aš maniau, 
kad į mano švarką varys 
kilius ir šokausi ginti, kad 
neklvnytų. "Būtinai reikia," 
tvirtina dėdė ir jau duoda 
savo sunui. Aš tik vieną 
švarką teturėjau, todėl bi
jojau, kad kiliais jį suplėšys 
ir liksiu be vieno. Ką tik ne- 

' susipykau su dėde, vienok 
jis privertė mane pasiduoti. 
Kaip aš nudžiugau, kada 
pamačiau vietoj klynijimo 
valant ji šepečiu.

Po tūlo laiko man prisiė
jo važiuoti į New Yorką ir 
dėdė pranešė, kad Providen- 
ce būtinai turėsiu činčiuotis. 
Aš tikrinau, kad aš geras 
katalikas ir činčiuotis neno
riu. "Vistiek," sako dėdė, 
"ar tu katalikas, ar kas ki
tas, o Providence turi čin
čiuotis, nes kitaip į New 
Yorką neveža." Dėdienė 
man paaiškino, kad činčiuo
tis nėra taip biauru, nes tik 
reikia pereit iš vieno trūkio 
į kitą. Tuomet aš supratau 
reikalą ir dabar visai nebi
jau činčiuotis. A. Ručas.

Tokiems nėra vietos 
danguje.

Biednas kriaučius pabarš
kino į dangaus vartus. Pet
ras atidarė ir klausia:

— Buvai čyščiuje?
— Ne, nebuvau, ale už tai 

piktą pačią turėjau...
All-right — šventas 

Petras atsakė ir rodydamas 
pirštu tolyn pridūrė: — Eik, 
tenai gausi bliudą bulbienės. 

Už valandėlės ateina šiau- 
čius ir barškina į dangaus 
vartus.

— Ko reikia ? — užklau- 
(sė Petras iškišęs galvą.

— Noriu į dangų.
— O čyščiuje ar buvai?
— Nebuvau; ale ir kriau

čius nebuvo, o jį įleidot. Prie 
to da, jis socijalistas, o aš 
katalikas...

— Bet jis turėjo piktų pa
čią — paaiškino dangaus 
vartų viršininkas.

— Aš irgi turėjau... Jis tu
rėjo tik vieną, o aš turėjau 
tris.

— Tokiems, kas tris kar
tus pačiuojasi, danguje 
tos nėra.

t

vie.

Mokykloje.
— Klausyk, Žioplaiti, 

yra veršis
— Veršis...Veršis yra 

ponas.
— Kaip taip tai kuponas? 

Nuo ko kuponas? z z
— Nuo karvės.

kas

ku-

Savo galvą gali draskyt.
Vyras: — žiūrėk, širdel, 

aš esu visos šeimynos ir ta
vo galva, o tu mane taip ap
draskei !

Pati: — Jeig utu esi mano 
galva, tai aš savo galvą tu
riu tiesą ir apdraskyt.

Kritikai.
— Buvai tamista ant Pa- 

derewskio koncerto ? — už
klausė svečias barzdasku- 
C10.

— Nė ne mislinau. Dide
lio čia daikto Paderewskis. 
Ot. kad Kundrotas butų at
važiavęs, tai kas kita.

I

I

Galybe Mokslo!

Bet kad tikrai nori pastoti sveiku,

SKAITYTOJU ATIDAI.

Nors esi silpnas ir taro sveikata sukliurusi, esi nuvargęs, o ligos nesveikumai 
kaip akmuo slogina, skausmai iš viršaus ir vidurių vargina ir jautiesi kaip 
sumankytas, tad bereikalo nustoti vilties linksmo, laimingo gyvenimo.

Kad ir gydeisi su kokiais prirūgusiais, be vertės, patentuotais vaistpalaikiais, kaip ir pas 
bemokslius daktarpalaikius—Šiulenus ir delei humbugo X Rei, su kuom jokios ligos negali sura
sti,— žinoma, kad tokie negalėjo išgydyti, bet dar aršiau padarė ir ligą labiau užsendino.

NAUJAU ARB1NINKIŠKA KNYG
Nuo ko priklauso žmoni 

-----  nuotikiai.-----
Knygelėj aiškinama materija listiš 

kosios istorijos supratimas.
KAINA 10 C.

L. S. S. kuopoms extra nuošimtis. 
Gaunamos tik pas vertėją. Gali 

ma prisiusi ir štampoms.
A. J. KAKALIUS,

1607 N. Ashland avė, Chicago, 111.

• • įsvir

KELEIVIS

“KELEIVIO”^ AGENTŪRA

Laivakortės j ir iš Lietuvos!
Atvažiuojančius apsaugoj am reikalingais dokumentais, kad negrą
žintų ir nesulaikytų kastlegarnėj. Važiuojančius j Lietuvą 
aprūpinant konsuliariskais pašportais.

Pinigus siunčiam į visas dalis svieto pigiau, negu kiti. 
Reikalaukit prekių.

Mus ofise dirba Pakajaus Sudžia (Justice of the Peace) ir 
Rejeutas (Notary Public), todėl visi dokumentai, Amerikoniški 
ir Rusiški yra atliekami konogeriausiai.

Kreipkitės šiuo adresu:
28 W. Cesadway 
So. Boston ^Mass.

tad kreipkis prie tikros Galybes ir Mokslo Daktaru, in Philadelphios M. Klinika, nes čionai 
netik teisingą, augšto mokslo daktarišką rodą apturėsi, bet ir geriausias liekarstas, ypatingai 
prie kiekvieno ligos apsireiškimo pritaikytas, kurios tik randasi ant svieto ir žinomos kaipo 
geriausios, iš visų šalių sugabentos į Kliniko Laboratoriją, o busi išgydytas ir džiaugsies gera 
sveikata kaip ir gausybės širdingai dčkavoja D-rui Kliniko.

Iš daugybes, pagal prašymą, nors keletą vardų talpinasi:
Mr. Jonas Ferančukas, 515 Andretvs avė., Youngstovvn, O. Mrs. Barbora Beleckene, 906 

tValnut st., Racine, Wis. Mr. Jos. Gušlis, 534 Clinton avė., Rochester, N. Y. Mr. Jonas Ause-
Sn-v 3rd St., Philad’a, Pa. Mr. P. Horstaviče, 723 Hancock st., Phiiad'a, Pa., Mr. J. J. 

Makauskas, 413 E. 8 st., Kewanee, III., ir daugybės kitų išgydyti nuo visokiu ligų.

KAIP DAUGELI. TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI.
PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų liekarstų, išradimų ir pagerinimų, 
teip kad kitur niekur geresnių liekarstų negalima gauti. Čionai, apart kitų, yra gabus specia
listas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali pribut asabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodą, pamokini
mus, reikalingas liekarstas iraut vietos namieje išsigydysi. Apturėsi tikrą sveikatai pagelbą nuo 
visokių ligų, kaip VYRAI teip MOTERYS, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežių, 
teip užsisenėjusių, kaip ir nuo tų, ką kiti daktarai nesumanė išgydytu Kreipkis drąsiai, ne- 
klaidžiojant, šiuom adresu rašyt:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut SL, Philadelphia, Pa.

Valandos kasdien nuo 10 isz ryto iki 4 po piet. Nedelioms nuo 10 iki 3 p. p.
Dėl labo lietuvių Ph. M. Klinika išleidžia labai naudingą, naujausią daktarišką knygą “Dak

taras” bei mokslas apie sveikatą. Ta knyga kaip vyrams teip ir moterims būtinai reikalinga 
turėt ir perskaityt. Tik viską (lažinosi, kaip tą knygą perskaitysi. Kad tai visuomenės naudai 
išduota, kiekvienas apturės tą knygą dovanai, kuris tik prisius 4 c. markėms už prisiuntimą.

— O kas tas Kundrotas? 
Jis daug pakelia — bet ar 
tam reikia kokio mokslo. 
Kiekvienas arklys tą pada
rys. Paderevvskis tai ne 
Kundrotas, tai žmogus, ku
ri žino visas pasaulis, tai ar
tistas.

P. J. Grabauckui. — Eilės 
netinka.

P. Danckevičiui. — Pa
kvietimo ir prižadėjimo laiš
kai neturi dabar jokios svar
bos, kol nežinia kas išeis iš 
tų debatų. Tuo labiau nege
rai, kad i kelis laikraščius

— Tai, kas jau čia per ar- pasiųstas tas pats raštas. 
Tikimės atleisite, jei nepa- 
talpįsime.

J. Petrauskui. — TurbutJ 
negana pinigų pasiūlėte ku-1 
nigui V., jei jis atsisakė lai
kyt pamaldas už revoliucijo- 
nierius. Jei kunigams nėra 
uždrausta melstis už carą, 
kuris persekioja katalikų 
tikėjimą, tai tuo labiau ne
galėtų atsisakyt jie melstis 
už Rusijos revoliucijonie- 
rius, kurių didžiuma buvo 

’ tikinčiais žmonėmis.
J. E. Vasaičiui. — Jus iš 

dalies atsakėte gerai, bet 
klausimas yra taip platus, 

; kad ir viso laikraščio jam 
neužtektų. To klausimo iš
aiškinimui yra rašomos ga
na didelės knygos. Lietuvių 
klboj jų kaip ir nėra. Kas 
moka angliškai, tam patarti
na skaityti Ingersolio ras-; 

|tus.
Ex-fanatikui. — Ištikro, 

i žinutė nesvarbi. Atleiski
te. kad neįdedame.
T. Patyrusiam. Nieko nau

jo žinutėj. Apie lietuvių kul
tūrišką stovį tame mieste 
buvo rašyta net kelis sykius. 
Netilps.

V. Juškaičiui. — Kadangi 
žinutė menka, o vietos stoka, 
tad negalime-įdėt. Jus tan
kiai parašote svarbių žinių. 
Lauksime.

T. J. S. — Žinutėj nėra nie
ko svarbaus. Netilps.

P. V. — Tai paprastas dai
ktas. Kadangi visur tą patį 
kalba, tai neužsimoka gar
sini.

, kad nė plaukų ne
duoda nukirpt.

Reikalinga 100 melagių!

Turi būt nepikti ir leist 
savo pravardes parašyt po 
bile kokiu raštu. Gerai butų, 
jei atsirastų iš Lawrence’o 
ir turėtų reikalus su Brook- 
lynu, kur bus pasistengta 
sutvert melagių tvirtovę ir 
atakuot socijalistus iš visų 
pusių. Kada melagių orga
nas subankrutįs, visiems bus 
duotos geros vietos policijos 
departmente.

r -_________________

Vegetari jonas.

— Tu sakai, kad esi vege
tarų onas, o valgai kiauši
nius; juk jie yra mėsa, nes 
iš jų išeina paukščiai.

— Iš tų kiaušinių, kuriuos 
aš valgau, niekad negali iš
eiti paukščiai.

— Kokius-gi kiaušinius 
tu valgai?

— Visuomet gerai 
tus.

Visų gerbiamųjų "Kelei
vio" skaitytojų, kurių tik 
prenumerata pasibaigė, 
meldžiame atnaujinti. Ku
rie gavo paraginimus ir ne
atnaujinsite, būsime priver
sti "Keleivį” sulaikyti. j

PASARGA.
Mainant adresąreikia vi

sados priduot naująjį ir se
nąjį adresus. Nepridavus 
senojo adreso, adresas ne
bus permainytas.

"Kel." Administracija.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIEM E
Pabaigusį kursą.

W0MENS MEDICAL CALLEG 
Baltimore. Md.

Pasekmingai atlieka savo arba 
palago, teipgi suteikia visokias 
das moterį ligose parūpina gydu >les 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, Ma

Pilni saliunai.
— Vienas dalykas yra ne

geras New Yorke; labai yra 
sunku Įeit i saliuną nedėldie- 
nij.

— Tai bloga, bet kaip ten 
yra, ar visi uždaryti?

— Ne, bet žmonių per
daug prisigrūdę ir negali 
pralįsti. z

Redakcijos atsakymai.
Namininkui. — Žinutė bu

tų tilpusi, jei butumet pri- 
siuntę savo adresą, kurio 
redakcija niekam neišduoda. 
Toliau, jei ir prisiusite savo 
adresą, ji bus pasenus ir ne
tilps.

KL Strazdui. — Eilės visai 
prastos. Netilps. Reikėtų 
pasimokint eiliavimo taisy
klių, o prieš tai rašyt pro
zą.

T. Chall. — Adreso nepri- 
siuntėt su žinia. Netilps.

Administracijos Atsakymai.
Mikui Kanczeniui. — Ma

lonėsite priduoti mums savo 
antrašą. Pinigus nuo Ta- 
mistos priėmėm, bet nega
lim Į knygas Įtraukti, nes 
nepaduodat savo antrašo. 
Gali būt, kad tamista jau se
nas skaitytojas, bet neturė
dami antrašo, męs negalim 
surasti, prie kokio miesto 
Taimsta Įrašytas.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius P. Jatulovičius.

Savininkas
Edvardas Daly

18 Brocdway> S Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per ezpresą gyduoles prisiųsim

J
MOKYKLA ŠOKIŲ.

Mokinu visokius 
šokius: Buck and 
Wing, Buck Skirt 
Irish Jig, Clog, 
Spanish Waltz, 
Waltz, Two Step, 
Side Step. Pirm? 
lietuviška moky-
kykla Amerikoje. Tičerkos: Miss An
tanina Ketner ir Miss Johana VValets.

PROF. JULIUS SILSKO,
2124 S. Halsted st., Chicago, III.

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D
Gydo pasekmingiausiai visokias li

gas : vyrų, moterų, vaiku ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lekarsto- 
mis jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau šimtus žmonių išgydė 
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natinis Tikras Daktaras Lietuvis Phi* 
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ir baigęs di
džiu j u daktaru mokslą, The New York 
Post Graduate Medical School and Ho- 
spital.

Iš Daugelio Padėkavonių
Kelias Čia Patalpiname.

Aš Jurgis Lukoševige, 128 E. Superior st., Chicago III., buvau labai 
slabnas ir turėjau kosulį, net buvau pametęs nodėją būti sveiku, bet kuo 
met atsišaukiau pas Dr. Ignotu Stankų, jis už pirmo prisiuntimo gyduo
lių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu S 2.00 dovanu gastinčiaus.

M. Navickis, 5 Lincoln st, Brighton, Mass. rašo taip: Rašau šiandien 
laišku daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugraži
no sveikatą. Labai dėkavoju. Skausmas krutinėję, strėnuose ir sunkus 
kvėpavimas jau sustojo, spuogai ir plėtmės nuo veido baigia gyti

Širdingai dėkavoju aš Jonas Požėla savo tautiečiui daktarui Ignotui 
Stankui už išgydymą augančius guzus kakle ir sugrąžinimą vyriškumo 
1601 Winter st., Philadelphia, Pa

Turiu daugybę padėkavonių nuo merginu ir moterų už išgydymą nuo 
nereguliarišku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.

Čia padėkavonės patalpintos su daleidimu pačiu ligoniu. Kiti visi yra 
užlaikomi slaptybėje.

APSIIMU FASEKMINGAI IŠGYDYTI.
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų ir šonu; 

nuo visokiu ligų, užkietėjimo ir nedirbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, 
nuo ligos širdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku ligų, ne
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir išgąščio, nuo greito nuilsimo 
ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku ligų ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi 
nuo visokiu moterišku ligų, skausmingu ir nereguliarišku mėnesiniu, 
baltųjų tekėjimu ir gumbo ligų.

Visi ligoniai kreipkitės pas daktarą Ignotą Stankų ypatiškai arba laišku 
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose ša
lyse, o apturėsit širdingą rodą ir pagelbą.

DB. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad st., Philadelphia, Fa. 
Offiso ) 
Valandos j

Nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedaliomis nuo 1 iki 4 po pietų.

“Keleivio” sAgentura
Po Kaucija ir Priež ura Massachusetts Banku Komisoriaus

i
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Lietuviška Banka

Nutilę
BOSTON, MASS

92 SALĖM STREET.

Kapitalas ir kaucija firmos $50,000.00 LAIVAKORTES (šifkortes)parduodam j Lietuvą ir iš Lietuvos ant visy linijy ir 
rwnininiioin Inuni iir? nimanca nv»nLr/i Plninriicj cilinmamo T>£b>* iPlA«

SALĖM. MASS.
213 DERBY STREET.

ant geriausių ir greičiausių laivų už pigiausę prekę Pinigus siunčiame per tele
gramą, kuriuos atima per 3 dienas be jokio primokėjimo. Geležinkelio tikietus po 
visą Amerika ir Kanada parduodam pigiausiai. NOTARIJUSAS, padarom ir 

užtvirtinam visokius dokumentus su paliudyjimo Rusiško konsulio.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.). balių, bet jos vardas neži
nomas. .. Mažas.

SPRINGFIELD, OHIO.

American Seeding Machi- 
ne Co. liejyklos savininkai 
sumanė numušt molderiams 
algas. Tam pasipriešino_du 
darbo užveizdos 
Beans ir R. Arbages. Kom
panija siūlė jiems $1000, 
kad pasiliktų prie darbo ir 
leistų numažint darbinin
kams algas. Bet jiedu pa
tįs atsisakė nuo darbo. Dar
bininkai nudžiugo ir sumetė 

j po kelis centus, kad nupirk
ti dovanų geriems užveiz- 

idoms. Nupirkta po auksi
nį žiedą ir spilkutę, už ką 
jiedu buvo labai dėkingi, ka
da 12 balandžio d. tos dova
nos liko jiems įteiktos. Esą, 

'linksmiau gauti tas mažas 
dovanas nuo darbininkų,

PITTSTON, PA.

Parapijos komitetas, be
važinėdamas su parapijos 
reikalais pas vyskupą, pasi
darė nemažai iškaščių ir tai 
vis iš savo kišeniaus. Kad 
uždengt iškaščius, minėtas 
komitetas surengė balių. 
Nekurie saliuninkai pado
vanojo tam tikslui svaigi
nančių gėrimų, o krautuv- 
ninkai užkandį. Surinkt ir 
ir suvežt gėrimus ir užkan
džius ant baliaus buvo 
pavesta parapijos komiteto j 
pirmininkui V. Smolenskui. 
Bet nabagui pristatyt gėri-' 
mai ir užkandžiai nepavyko. 
Nakčia iš 7 į 8 balandžio a- 
pie 1 v. nakčia šalininkai ku
nigo A. Kaupo, kaip mena 
visi parapijonai, padarė ata-1 
ką ant Smolensko namo. Ka- , .. .
dangi V. Smolenskas turi y nuo kapitalistų,
gerą šunį, tai šuo savo loji- Lietuvių čia yra apie 80. 
mu pradėjo gint pono namą. Darbininkas.

maty dam^as, jęad neatsi i MONTREAL, CANADA. 
laikys, pradėjo lipt ant sie
nų. Pabudo V. Smolenskas Į 
ir, matydamas, kad šuo ata-

Ed.

Musų korespondentas K. 
Mažas rašo, kad keletas lie- 

. , tuvių patekę į šaltąją laikekos neišlaikys, bego pats vely^ už ^tybę^ 
laukan. Bet koks jo bu\ o . nes Lenkai atsižymėję la- 
nusistebejimas, kada pąma- b; už lietuvius /es 
te ant kiemo stovint)i ir kno- silaukė kokio kapJucin0. 
kiantį arklį. Issinesęs lem- kurjs iškeikė visus socijalis- 
pą ant kiemo atrado, kad jo }aikrašeius ir liepė nelai- 
arklys, vertas poros šimtų k|t socijalistų bute. 
dolerių, paplautas. Pasekmės tokių pamokslų

Pasauktas daktaras atra- t - apSirejškė, kada tikri 
do peiliu perplautą gerklę katJali)Vai lauk’ė ištikrųju 
trijose vietose ir pasakė, Kristaus prisikėlimo. Laik- 
kad v ai giai tas bus iš jo. rastis "Gazette” rašo, kad 

Smolenskas gjyęna Pitt- vel k subatoj ant F’ th 
stone jau 24 metai ir per tą buvuįos
laiką nėra nuskriaudęs, ne gaisios £eštyngs. Belaukda. 
vieno žmogaus, y ra tai do- j veĮykų j;e apsigėrę ir ė- 
ras ir giliai protaujantis boXmis ir ki-
žmogus, per ką tapo išrink- , ♦ 
tas pirmininku parapijos ko- . 5 žmonės likę tiek 

primušti, kad gulėję ant as
los su praskeltoms galvomis. 
Muštynėse dalyvavę kokie 
25 žmonės. Policija visus 
suėmė ir nuvežė vienus Į li-

mitetan, nors pats to labai 
nenorėjo.

Kad atlygint nors kiek 
skriaudą, padarytą V. 
Smolenskui, i 
mano pakolektuoti po stu- gu“uuv»’ 4 
bas ir nupirkti arklį. WATERBUR¥, CONN.

Antras atsitikimas buvo 10 balandžio d. statyta ant 
štai kokis: ponas Povilaitis, scenos "Živilė” teatrališkos 
kuris eina išvien su parapi- draugijos ”Aidas.” Nusisekė 
ja,užėjo į saliuną išsigert vidutiniškai ir pelno bus, 
stiklą alaus. Saliune rado nes publikos prisirinko aps- 
kelis pasekėjus kun. Kaupo, čiai, tik sodintojai buvo pra-
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parapijomi kitus į belangę.

kurie apstojo ir pradėjo iš- 
mėtinėt, kam jis eina prieš 
kunigą Kaupą. Matydamas, 
kad neatsilaikys .Povilaitis 
apleido saliuną. Bet kada 
išėjo ant gatvės,tai vienas iš 
praeivių patėmijo, kad jo 
švarko petis dega. Mat, 
kada jį saliune kun. Kaupo 
pasekėjai buvo apstoję, tai 
vienas iš jų cigaru uždegė 
jam švarką. Mackų Jonas.

HUDSON, MASS.

Čia buvo sustreikavę dar
bininkai dviejų dirbtuvių 
skaitliuj 300. Reikalaut^ 
didesnių algų. Po 10 dienų 
streiko vienos dirbtuvės dar-' 
bininkai likosi užganėdin
ti — gavo 10 procentą ir 15 
balandžio d. sugrįžo į darbą. 
Kitoj dirbtuvėj streikas da 
tęsiasi. J. Taporauskas.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

14 balandžio d. šv. Kazi
miero draugystės nariai at
liko velykinę, tik biauriai 
atrodė, kad vienas iš jų sto- ‘ 
vėjo su kepure laike pamal-' 
dų. Da sykį kunigas Kli- 
nauskas paaiškino, kad lie
tuviai vietoj bažnyčios turi 
tik ”škulę.” Reiškia, pinigų 
stoka, nors jų buvo sudėta 
labai daug.

Tą pačią dieną buvo kuni
go balius, kur katalikai 
biauriai girtuokliavo ir pe
šėsi. Sakyta buvo, kad ko
kia tai draugystė rengia

/

HERRIN, ILL.

30 kovo čia buvo prakal-
sti, kad sodino žmones ne į 
savo vietas, o paskui reikėjo 
kilnotis ir jieškoti kur atsi- bos l‘.‘r.s7p. kuopos? Kai- 
sėst. j- -• — - •

Čia atsibuvo kelios vaka
rienės. Ant pavienių ypatų 
surengtosios buvo užkvies
tas ir miesto majoras.

Juozo sūnūs.
DETROIT, MICH.

Čia bedievybė platinasi 
sparčiai, tik jau ne tuo ke
liu, kaip keli metai atgal. 
Pirma kokie tai laisvama
niai turėjo į išpažinties sa
kramentą panašius blynu- 
kus ir jais erzindavo katali
kus. Darkydavo tuos bly- 
nukus, juokdavosi iš rąžan
čių ir 1.1, ir tikinčius mažne 
išvarydavo iš proto. Niekas 
nenorėjo turėt reikalo su to
kiais laisvamaniais.

Keli metai atgal į čia at
vyko A. Antonov ir suorga
nizavo socijalistų kuopą, ku
ri ėmė veikti mokslišku ke
liu. Paskui susitvėrė ir ki
ta socijalistų kuopa, kurią 
senieji laisvamaniai tyčia 
praminė krikščioniška. Ka
da socijalistai faktais ir ar
gumentais darodinėja žmo
nėms ką nors, tai jau ir be
dievybė platinasi ir tikintie
ji nesišalina nuo naujųjų be
dievių. Kunigui K. V. visai 
jau nesiseka. Prachvostas.

McKEES ROCKS, PA.
9 balandžio d. atsilankė į 

čia kapucinas ir keikė soci
jalistus ir jų laikraščius. Sa
ko, kad ne jis pats į čia at
vyko, o Dievas jį atsiuntęs.

J. Grinis.
ROCKFORD, ILL.

J 3 balandžio šv. Mikolo 
draugystė turėjo linksmą 
balių su prakalbomis. Vis
kas pavyko gerai, tik kalbė
tojas buvo keistas — tai 
daktaras Rutkauskas iš Chi
cagos. Jis taip įsityžo "Ke
leivį" niekinti, kad net boi
kotą jam skelbė. Turbut, 
nežino žmogus, kad į šaltąją 
gali patekti už tai.

Šv. Mikolo d—tėj atsira
do sumanių narių ir išmetė 
iš konstitucijos priverstinę 
velykinę. Kunigas plūdo už 
tai, bet veltui.

J. V. Raškevičius.

bėjo J. Semaško ir J. Petrai
tis iš Chicagos. Aiškino apie 
darbininkų reikalus ir parti
jų skirtingumą..

Teisybę mylintis.

So. BEND, IND.

Čia turime lenkų bažny
čioj lietuvišką kunigą, kuris 
moka gerai keikti laikraš
čius. "Keleivį” ir "Kovą" y- 
pač siunčia į pragarą. Lie
tuvių yra mažai ir jokios or
ganizacijos neturi.

J. Jakaitis.

SCRANTON, PA.

Vienas angliakasis nuė
jo pas kunigą pasiimt korte
lę dėl velykinės, bet nenusi
sekė jam, nes neužteko pini
gų. Už 2 dol. gavo tik savo 
žmonai kortelę, o jam neda
vė, esą, neturi užmokėt. Be
darbės laike tiesiog bus sun
ku patekti į dangų.

• Parapijonas.
%

SPUOGAI.
dedervinės, parkai, dėmės ir visi 
kūno ir veido negražumai pražū
va ant visados nuo ”Aknol” plei- 
sterių. Yra tai vaistas, kuris iš 
lauko išvalo kraują, o visi negra
žumai nuo nešvaraus kraujo juk 
ir paeina. Musų pleisterių ne
galima lyginti prie mosčių, ką 
tik tarpu pagelbsti. ”Aknol” pa- 
liuosuos tave nuo biaurių spuogų 
ant viso amžiaus. Galim prista
tyt tūkstančius padėkavonių nuo 
savo kostumerių. Bet to neuž
tenka. Apie ”Aknol” gerumą 
pats persitikrink. Jei nepatiks, 
sugrąžinsim pinigus iki cento. 
Taigi, kam rodytis žmonėms su 
biauriu veidu? Kam turėti ne
smagumą ? Kam būti ant pa
juokos? Atsiųsk $1.50 ir tuoj 
nusiųsim tau 100 ”Aknol” plest- 
relių, t. y. tiek, kiek reikia krau
jo apvalymui. Nelauk iki ryto
jui. Įdėk įlaišką $1.50 ir tuoj nu
nešk ant pačtos užregistruoti. 
Užadresuok aiškiai: [17]

”AKNOL REMEDY CO.,”
330 E. 15 st„ New York, N. Y.

STATAU NAMUS 
naujus ir taisau senus. Kiekvieną 
darbą iš medžio ir muro padarau at
sakančiai ir greitai. Esu kontrakto- 
rius. Kalbu, visokias kalbas.

A. SUDYMT [14]
328 E. st., 3 fl., So. Boston, Mass.

JU REIKALAVIMAS NETURI RUBEŽIU
Turkiškas maišytas tabakas visus vilioja savo gražumu. 
Tokį malonę kvapsnį paprastai turi tik brangieji ciga- 
retai ir daugelis negali tuomi džiaugtis. Męs netik per- 
mainėm tokį padėjimą, bet pasitikim ir ant turtinges
nių žmonių ir teisingų kritikų tarpe savo rūkytojų. 
Menka užmokestis už

Zira
Visos Tinklines turkišk 

priemaišos ir kvapsniai su
dėti į ZIRA Cigaretus — vi
sas sunkumas išmestas .

Turtingi - Švelnus - Kvepia
Jiį priemaišos suteikia 

švelnų net saldų kvapsnį — 
išimtiną rūkymą. Suvienyto 
valstijų Prezidentas nerūko 
geresnių cigaretų. kaip ka 
jus galit rūkyti nusipirk 
ZIRA CIGARETTES.

k

Russian-American Rureau. J
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Jeigu jus norite išsiimti savo pi
nigus iš banko Rusijoj arba Austri
joj, arba norit savo pinigus tenai pa
sidėti, kreipkitės į šitą biurą. Męs 
padarysime tai į 4% sąvaičių.

Pas mus taipgi randasi gerų advo
katų ir padarom visokius dokumen
tus už prieinamą kainą.

RUSSIAN AMERICAN BUREAU.
(Uždėta 1892)

160 N. Fifth avė., Cor Randolf st.,
• 2-nd Floor, IChicago, III.

John E. nolan
naujausios mados

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.
336 Broadway, So. Boston. 

Gyvenimo vieta 645 Broadway.

i

r

Cidarettes
Tai buvo stebėtinai dide

lis tabako pirkinis — daug 
didesnis už kitus — kad pa
velijo mums tokios rūšies ci
garetus pardavinet po 5e. 
už 10.
Puikios Satino Dovanėlės 

bus randamos kiekvienoj 
“ZIRA” dėžutėj, paveikslai 
aktorių, kvietkų ir paukš
čių. Rinkite tuos paveikslė
lius. Iš jų galima padaryti 
dailias paduškaites ir šali
kus.

Parsiduoda Visur.
Nupirk dėžutę tuoj — Pamėgink nors vieną — Persitikrink.

P. LORILLARD COMPANY
*

• :
Telephone So. Boston. 845 M. į

Dr.F. Matulaiti^
495 Broadway, So. Boston.

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir ano 7-9 vakare, 

Nedėlioms iki 3 vai. po pietą. :r
44:

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA.

Didžiausi, geriausi ir greičiausi 
garlaiviai, plaukioja kas dvi sąvai
tės tarp Rusijos ir Amerikos, niekur 
pakelėj nesustodami.

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA

Į Rotterdamą 8 d., į Liepoją 11 dieną. 
$33.00

$48.00
$65.00

Dabar plauks iš New Yorko: 
Kursks 10 d. vasario (Feb.), 
Lituania 24 vasario (Feb.), 
Birma 9 d. kovo (March), 
Kursk 23 d. kovo (March).

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

A. E. JOHNSON & CO. 
27 Broadway, New York.

III klesa 
II klesa 
I klesa

$35.00 
$50.00 
$75.00

BUK MANDAGUS!
nusipirk

—ETIKETĄ-----
Taisyklės, kurių kiekvienas turi prisi
laikyti apsiėjime su kitais. Ten rasi 
su virš 300 pamokinimų gražaus pa
sielgimo dėl visų, visokiuose atvejuo
se. Kaina tik 25 c. [8]

Mary M. Rice-Herman,
112 E 19-th st., New York, N. Y.

GERIAUSIAS

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografu o 
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS

453 Broadway So. Boston, Mas
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orderius pai-

J. P. TU IMI LA
Užlaiko didelę

KRAUTUVĘ
Deimanų, Laikro

džių,, Wolthom ir El- 
gin, ir šliubinių žie
dų. Užlaikom ke
liaujančius agentus ir
mam ir prstatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ: 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš
kinius. Duodame ant bargo ir ant iš- 
mokesčio.

822 Washington st., 
BOSTON,................. MASS.

Musų agentai: J. A. Peldžios, J. Po
cius, J. Pociūnas, Liud. Davalga ir 

F. S. Si mane k i s.
Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman,
7 Parmenter St
Boston, Jass.

Visokias ligas gy 
aau pas-kmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į vir-ų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o a« atesiv 

j Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ik!
8 vakare. Telenhone 19R” -J

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lietuviškai-lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
įdedu naujus. Darbą gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

Lietuviška Agentūra.

Jeigu norite siųst kam nors
Laivakortę, Pinigus 

arba patįs važiuot į Lietuvą, 
kreipkitės prie lietuvio agento, o 
visados būsite teisingai aprūpinti.
J. T. KAZLAUCKAS,

186E.Chapel st-, New Haven,Conn. 
Telefonas: 1434—3.

Visoki patarimai velaui.

$15.

Duokit pasiūt mums!
Užtikrinam kad Jus sučėdysite 

pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.

Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 
Pasiuvame prade
dant nuo..................

ir augštyn.

Jeigu norite turėt gerus rublis pi- 
gei, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietu vys

24 Ames street, 
MONTELLO, MASS.



Vysai dykai
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Anarchizmas
Pagal Proudhono mokslą. Ver

tė Briedžių Karaliukas. Nau
dinga kiekvienam perskaityti .. 15c.

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė "Barabošius. Labai 

naudinga knygutė. Kas yra arba 
mano būti vaikų tėvu ar motina, 
kiekvienas turėtų ją perskaityt. 15c.

Monologai ir Deklamacijos.
Suorankis gražiausių eilių, 

tinkamų prie visokių apvaikščio- 
jimų, prakalbų, ir susirinkimų. 
Deklamacijos tautiškos, darbi- . 
ninkiškos, revoliucijonieriškos, 
laisvamaniškos ir humoristiškos. 
Monologai visai nauji, ir niekur 
negirdėti ir labai juokingi. Ant 
geros popieros, spauda graži ....25c.

“Keleivio” spaudos

v
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Ta kuvsra

Vietinės Žinios. Prašo mus pranešti, kad 
28 balandžio Bostono socija
listai laikys viešą susirinki
mą dėl apkalbėjimo šešių 
svarbių klausimų artinan- 
ties naciionaliam susivažia
vimui. Susirinkimas bus 
Paine Memorial Hallej, 9 
Appelton st., Bostone, nuo 
2 iki 11 vai. po pietų.

Pereitoj nedėlioj vietiniai 
rubsiuviai turėjo susirinki
mą Bostone, kur lietuvių bu
vo daugiausiai. Kada liepta 
atsistot lietuviams, atsisto
jo beveik visa svetainė. De
legatai iš New Yorko lietu
vius labai pagyrė, kad šie 
geriausia organizuojasi. 
Kalbėta buvo angliškai, ita-

Iš New Yorko buvo 4 delei daugelis šiaip darbininkų 
gatai. Bagočius kalbėjo an- ’

Gegužinės apvaikščiojimas.
Seredos vakare, 1 d. gegu- 

________ ________ žės, visos Bostono ir apielin- 
liš'kai,žydiškai ir lietuviškai, įių socijalistų kuopos ir

gatai. Bagočius kalbėjo an- organizacijų iškilmingai ap- 
gliškai, vokiškai ir lietuvis- vaikscios Pirmos Gegužės 
kai. Jo kalba patiko geriau- ~
šia. J. R. Nevulis.

dieną, tą viso pasaulio dar
bininkų šventę. Demon
stracija su raudonomis ve- 

Pas Lynno teisėją Sum- Kavomis ir muzika prasidės 
mus likos atvestas krautuv- nuo Park Sąuare, 8 vai. va- 
ninkas Samuel Luscomb nuo 
kampo Western avė. ir Wa- 
shington st. Jis kaltina
mas, kad vertė merginą — 
klerkę dirbt 81 valandų sa
vaitėj. Mass. valstijos Įsta
tymai draudžia dirbti ilgiau 
per 54 vai. sąvaitėj mote
rims. Pati mergina prisi
pažino dirbanti nuo 6X5 iš 
ryto iki 10 vakare, bet ji ne
siskundė. Matyt, bijojo pra
laimėti darbą. Šnipas ir po
licmanas tikrina, buk ji dir
ba 81 ir pusę vai. sąvaitėj, 
nėra liuosa ir nedėldieniais 
ir darbo turi 
Teisėjas bylą išbrėžė, tik 
liepė krautuvninkui užmo
kėt $25 bausmės ir neper
žengi Įstatymų ateitij-

gana daug.

Socijalistų ‘ salėj, 
Broadwav, ateinančiam 
nedėlije, 29 balandžio, 
paskutinis šito sezono vaka
ras Y. M. C. A. vakarinės 
mokyklos. Bus rodomi ste- 
reoptiški paveikslai ir pra
kalbos. Garsus kalbėtojas 
W. W. Locke kalbės apie 
„Naujus Amerikonus,’* t. y. 
apie lietuvius, kurie atvažia-

376 
pa
bus

Legališki žmogžudžiai.
Tragedija 3-juose aktuose, la

bai gera perstatymui...................
Lytiškos ligos.

Labai naudinga knyga apsisau
gojimui nuo lytiškų ligų. Para
šė D-ras F. Matulaitis......................10c.

I •■ i ■■
Kaip taptPSuvienytų Valstijų piliečiu.

Aiškiai išguldyti pilietystės į- 
statymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakimais, angliškai ir 
lietuviškai..........................................15c.

Davatkų Gadzinkos.
Padidinta ir pagerinta šešta 

laida. Labai juokingos ............... 10c.

Vienatinis So. Bostone
LIETUVIS ŠIAUČIUS, 

ir šainina 
ir geras, 
cigaretus.

[20]
ANTANAS ABAZORIUS, 

Kampas C ir Silver st., So. Bostone.

kuris taiso, uždeda robus 
čeverykus. Darbas pigus 
Taipgi užlaiko cigarus ir 
Lietuviai pas savajį.

kare.
Lietuviai išeis iš So. Bos

tono nuo socijalistų svetai
nės (376 Broadway) tuoj po 
7. Kas norės apvaikščiojime siduoda pas 
dalyvauti, turi ateit pas sve
tainę jau. ant 7. Lietuviai 
eis jau nuo pat svetainės su 
raudona vėliava ir su muzi
ka, o ant Park Sųuare'o su
silies su kitomis tautomis, 
kurios sudarys didelę de
monstraciją.

Kambariai ir valgis.
Gražus ir švarus kambariai, garu i 

apšildomi, vanduo ant vietos, su val
giu, kur keli lietuviai jau valgo, iš-

> [19]
K. NOOL,

328 E. St., So. Boston. Mass. Į

AGENTAS II
I

dėl
Viru

Kožnas vyras be atidėlioinia tur pareikalauti vieną, iš tu ste
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti — 
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava namo vielai ir 
katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, aervoti ir katrie prastoi 
sava sveikata — vyrai, katrie uegabė pri darba ir katrie ue galė 
nauduoti pvluai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA
REIKALAUTI VIENA IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ.

pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai su- 
granžinti sava sveikata, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori 

būti vyras tarp vyru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip:

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU
Abelnas prastoimas spėkų, Lžuuodijimas kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas fyvas- 

tinios sėklos. Naktinei nubiegymai sėklos. Nutrotimas vyriškumą. Sunykimas lytiška organą, Užsiveržimas 
Šlapinamoje kanalo. Organiškas ligas. Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas

gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranzinta TOBULA SVEIKATA STIPRUMAS IR SPĖKAS su
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir

talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive- 
dis ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu 
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums
ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.

Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen-
dena ta dykini kuponą o męs pnsiusma

Koncertas.
Ateinančioj nedėlioj, • 28 

balandžio, socijalistų svetai
nėj bus koncertas, kur tarp 
daugelio kitų dalykų Džian 
Bamba pasakys gražų „spy
čių” ir kalbės Maikis su tėvu. 
Pradžia kaip visuomet, 7:30 
vai. vakare; Įžanga dykai.

VIENATINIS 
LIETUVVS

Visoj apielinkėj.
Parduodu namus, lotus, duodu pasko
las i rt. t. Inšiurinu namus, rakandus 
ir gyvastį. Perkalbėtojas teismuose. 
Visokius patarimus suteikiu dovanai.

A. P. BABILIUS, 
Ofisas: 873 Cambridge, st., 
Gyvenimo vieta: 69 Clark st., 

CAMBRIDGE,-------- MASS.
Tel.: Cambridge 3144-W.

jiums vieną iš tuj brangiu knygų VYSAI BMMBBOMMMB®

Daug nerūpestingu gyditoju prispira ■ KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS. ■
ir rlara ta ho vrnatinaai m " GOTONIi—Aš esu užinteresuotas jusu pasiulmimui dykai siun- ir aara ra De ypatumai pa _ stos knvgos ir noreeiau. joe jius iSsiuStument man vieną 

reikalavima sergančia. s tUo knygų.
Męs tą niekados ne darome. M

Reikalaudami tą knygą nuo musu Vardas ir pavarde
Jius nebusite niekados pa

reiga. Siusk sava
adresa šendena. " Adresas

Stejtas

Mykolas Verseckas, 38 
metų vyras, kuris jau 5 me
tus išsėdėjo valstijos kalėji
me ir šiomis dienomis turėjo 
būt paliuosuotas, sumušė 
kalėjimo darbininkų prižiū
rėtoją ir likos pasodintas iš 
naujo ant 10 metų. Versec
kas pylė 3 kartus geležine 

vę i šitą šąli lanko mokvklas pnziuretojui į galvą
- .......... - - ir užsimojo da ketvirtą, bet

Tarpe kalbėtojų kitas kalinys , sugavo is uz-
-- - . pakabo stangos galą ir su

laikė.
Verseckas buvo tuojaus 

suimtas ir pastatytas prieš 
teismą. Užklaustas, už ką 
jis mušė prižiūrėtoją, Verse
ckas atsakė, jog norėjęs at- 
simokėt prižiūrėtojui, kuris 
nekartą jĮ apdaužęs prie 
darbo. „Už tai mušiau, kad 
jis mušdavo mane,” kalbėjo 
teisme Verseckas. „Jis ma
ne mušdamas išlaužė kairios 
rankos pirštą; 
man žirklėmis 
mano kojos da 
tebėra žaizda, 
nuolat skauda

ir mano palikti šios šalies pi
liečiais.
bus taipgi ir p. Shute, kuris 
daugiausiai pasidarbavo Į- 
steigimui So. Bostone vaka
rinės mokyklos lietuviams, 
ir pp. A. C. Bang ir G. F. 
Randlett, kurie toj mokyk
loj mokytojavo.

Vakaras bus gana žingei
dus. Paveikslai bus rodomi 
visai nauji. Vakaro pirmsė- 
džiu bus turbut p. F. J. Ba
gočius. Įžanga visiems dy
kai ir visi kviečiami atsilan
kyti. Pradžia 8 vai. vakare.

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešam lietuvių visuome

nei, kad butų atsargus su Jonu Ver
secku, paeinančiu iš Vilniaus gub., 
Trakų pav., Valkininkų par., iš Ver- 
gakiemio sodžiaus; 22 metų amžiaus, 
5 pėdų 9 colių augščio, šviesio veido. 
Pirmiau gyveno Cleveland, Ohio^ur, 
girdėjome, apvogęs keletą ypatų pri
buvo į Haverhill, Mass. čia gyve
nant per 8 mėnesius prisiskolijo iki 
120 dolerių ir apvogęs savo draugus, 
su kuriais sykiu buvo ant burdo, 18 
d. balandžio išrūko į kitus miestus. 
Vietose, kur neturi pažįstamų, jis pa
siduoda kitu vardu; važinėdamas ne
turi jokio bakso. . Jeigu kas žinotų, 
kur jis apsistojo, malonėkite pranešt 
ant šio adreso:

K. Abramavičius,
103 River st., Haverhill, Mass. i

Teisingiausia 
ir Geriausia

Lietuviška

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint, ar tie receptai iš 
Lietuvos, ar Amerikos daktarų. Tai 
vienatine lietuviška aptieka B. stone 
ir Massachusetts valst joj. Gyduolių 
galit gaut kokios tik pasaulyj varto
jamos. Taipgi parduodu daugmenoj 
“Ice Cream”, cigarus, kendesart ve
stuvių, balių, krikštynų ir pasilink
sminimų. Galit reikalaut ir per laiš
kus, o aš prisiųsiu per expresą. Aptie- 
korius ir savininkas

K. ŠIDLAUSKAS ,

Aptieka

226 Broadway, kmp. C st., 
So. Boston, Mass.

Telepii. So. Boston 21014 ir 21013.

J. STROPUS,
30 Broadway, S. BOSTON, MASS.

Kas yra saulė, planetos ir kometos 
tai skaitykit knyga

„PASAULIŲ RATAS”
Su paveikslais. Kaina 25 c. 

JEI NORIT ŽINOT
I
i

Kas yra meilė ir kaip žmonės mylisi,
skaitykit knvgą

„MEILĖS KARŠTLIGĖ.
Kaina 20 c. -

Reikalavimus ir pinigus adrisuokite 
taip:

j

LIETUVIO KRAUTUVĖ.
Pas iv. a ne

TELEPHONE: Fort Hill 1S64.

H. H, NAYOR
ADVOKATAS *^5

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 Esehange Bldg.

53 Statė st.,. Boston, Mass.
Jeigu dėl kokių nors prižasČių ne 

butų parankų ateit pas mane, tad ga
lite pasikalbėti per:

R. Vasiliauską
28 W. Broadway So. Boston, Mass. į

I

galima zgauti naujausios 
mados laikrodė
lius, žiedus, ar
monikų, skripkų, 
ir visokių muzi- 
kališkų * instru
mentų. Gerų brit- 
vų, drukuojamų 
mašinukių, albu

mų fotografijoms, 
maldų knygų, popierų 

** A* * 1 _ •
j istoriškų ir
gromatoms rašyti su pasiskaitymais 

I ir dainomis, su drukuotais aplinkui 
konvertais; tuzinas 25 c., 5 tuzinai 
$1. Perkupčiams 1000 už $6. Magikos 
kazyrios su kuriomis galima išlošti- 
daug pinigų. Kas neturite mano di
delio kataliogi, pri^ųskite markę už 
2c. ir aplaikę jį rasite daugybę nau-

• dingų daiktų.
Kreipkitės šiuo adresu:

W. WAIDELIS,
Brooklyn, N. Y.

' ■ v

TĘIJĮ AKTŲ

Keturių paveikslų

----- iš------

bus perstatoma

BROOKLYN’E
03. V. KUDIRKA.ant scenas

it

!
Į

iI
I 112 Grand st.

_____________I --------------------

Užlaiko geriausį

Eliy, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2ndst.,

Byron’o
Misterija

jis perskėlė 
galvą; ant 
ir šiandien 
Dabar man 
galvą nuo

19 balandžio ant South 
Stationo likos apvogti tris 
lietuviai. Jie nuėjo išryto 
ant stoties pasitikti „grino- smūgių, kurių šitas žmogus 

’ Belaukdami užėjo Į ru-tman nesigailėjo.” tvirtinimui qqvd Valhnc

• v-

rių.” ;
komąji ruimą pasisverti ir 
tenai išsiėmę kilnojo savo 
pinigus. Rūkomam ruime, 
kaip žinoma, visuomet pil
na Įvairių žmonių, kurių 
daugelis tenai ir nakvoja. 
Tie matomai nužiūrėjo, kad 
musų tautiečiai mieste gy
vent da nemokyti ir „aptai
sė” juos. R. Jokubėnui iš
traukta $45.00, Jonui Kežiui 
$7.05, o Petrui Kežiui 30c., 
nes tas tik tiek su savim te
turėjo. Visų pinigai buvo 
kelinių kišeniuose ir nė vie
nas nepajuto, kaip ir kada 
jie iš kišenių išėjo.

So. Bostono lietuviai soci
jalistai pasisamdė šiai vasa
rai motorini laivą, Į kuri 
galės sutilpt Į 100 žmonių, ir 
nedėliomis darys ekskursi
jas. Apie Bostoną yra gra
žių salų, kur vasaros laiku 
labai smagu laikas oraleisti. 
Pirmutinę ekskursiją nutar
ta padaryti 26 gegužės die
ną, jeigu oras bus gražus. 
Laivas išeis iš pat ryto, pa
siims gėrimų, užkandžių, ir 
grižš vėlai vakare. Ant salų 
bus žaidžiami Įvairus žais
lai, dainos ir 1.1. Važiuot ga
lės, kas tik norės.

Patvirtinimui savo kalbos, 
Verseckas parodė nulaužtą 
savo pirštą; atraitojo keli
nes ir tenai pasirodė žaizda. 
Ir vieną ir kitą Verseckas 
gavęs 26 kovo, ir už tai norė
jas prižiūrėtoją užmušti.

Nors aišku buvo, kad pri
žiūrėtojas čia kaltas, bet 
Verseckas liko pasodintas 
ant 10 metų kalėijmas. Ver
seckas yra lietuvvs.

Dr. V. Kudirkos

4 Gegužio {May}, 1912 m.
McCADDIN MEMORIAL HALL

Berry st., tarp 2-os ir 3-eios gatvių, Brooklyn, N.Y.
Pradžia 8-tą vai. vakare.

Kas nori pamatyti pradžią svieto ir gyvenimą 
žmonių išvytų iš rojaus,

ATEIKIT
Teatras bus labai žingeidus, nes ten perstatoma 

visa senovės tikėjimų istorija, pirmas žmonių prasi
kaltimas ir kaip Kainas užmuša savo brolį Abelį.

Įžanga: 25, 50 ir 75 cent. Box $1.00.

Širdingai visus užkviečia L. S. S. 19 kp
KOMITETAS

«

So. Boston.

Tel.: Main 3307. 
Gyvenimo Tel.: Milton 913—3.

NATARIJUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS

Atlieku visokius reikalus 
Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
čia galit susikalbėt rusiškai

| ALEXANDER ROSE
294 Washington st., Room 330, 

BOSTON, MASS.

!

Ant 21 akmens
Gelžkelio laikrodis

Sriubelių užsuka
mas, vyriško ir mo
teriško didumo.ant 
20 metų auksuotas, 
su išrašytais dubel- 
tavais viršais. La 
bai teisingai eina, 
si ;■*: n : s j yatin-■s '

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikras 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20m. 
Ypatinga.- jmas. Męs išsių-
si m p S ; t&ijtK rodeiį ant kiekvieno ad
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtumėt 
už tokį pat laikrodėlį apie $25.00, jei 
pirktumėt kitur. Puikus auksuotas 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek
vienu laikrodėliu.

Excelsior Watch Co.
906 Athenaeum Blg.. CHICAGO, ILL.

RDVIfAIl Pirkite už $6.00 vertes 
g 1/1 Kirlį • musų žinomos tabakos 
I dei cigaretų ir išsirinkit sau dovaną 
I iš sekančių daiktų: Naujausias im- 
I portuotas Fonografas, su didelia ni
te keliuota dūda, kuris grajina aiškia 
■ visokias muzikes ir dainas. Kiekvie* 
Ę nas ga’i tnret koncertą savo name. 
K 2. Geriausias Armonikas, vokiško iš- 
P! dirbimo, su notom ir nurodymais, 
į- 3. P;i:'- ns stalavas laikrodis, su mu" 
d zike, kiekvieną kartą grajina 10 miliutų. 4. Vyriški arba moteriški paauk- 
h suoti laikrodėliai. 5. Stalavi įrankiai gražioje dėžutėje: 6 peiliai. 6 videlciai,

6 dideli šaukštai. 6 maži, 1 peilis sviestui ir šaukštukas cukrui.
l’ž m c _-iį dovaną vien norime kad pagarsin’umėt musų firma tarp jūsų 

pažįstamų. Atsiųsk mums ant rankos 50 c. markėms, o męs jums prisiusime 
40 skrynučių tabako 4 gatunkų už $6 ir jūsų išrinktą dovaną Likusius ?5.50 
užmokėsit gavg tovorą Jeigu tavoms nepatiks, galite jo neimt.

English-Asiatic Tabacco Co., Dept.K. Z. 115 L 7th st., New York, N.Y.

N




