
Iš Lietuviškų Dirvų. 
San Francisco, Cal. 

Šitas miestas yra nemažas, 
turi į 500.000 gyventojų, tarp 
kurių darbininkų nedaug. Ži- 
noma, mieste ir darbų menkai, 
išskiriant krautuves, saliuuus 
ir miesto darbininkus, taippat 
darbininkus prie namų staty- 
mo. Saliunų kuodaugiausiai, 
kurie ir nedėliomis atdari. 

Gatvekarių taippat daugybė 
ir tarp jų mažai elektrikinių, 
karai daugiausiai požeminė- 
mis virvėmis traukiami. 

San Francisco miestas in- 
kurtas 1847 metais ir tuokart 
jis buvo mažu kaimeliu, išsi- 
skirsčiusiu ant 150 akerių že- 
mės. Paskui kuomet pradėta 
nauji namai statyti, tai 1850 
metais turėjo jau 40.000 gy- 
ventojų. Kiek teko man šiais 
laikais patirti, šiandie miestas 

turįs į 500.000 gyventojų ir 

užėmęs 30.000 akerių žemės. 

Gatvių turįs 5.000 mylių il- 

gio, iš kurių 264 myliomis bė- 

gioja gatvekariai. 
Mieste randasi 38 daržai 

(parkai) ir 88 mokyklų bus 

tai, iš kurių esama ir labai di- 
delių mūrų. Telefonų visame 
mieste apskaitoma 42.000. E 
sama poros maudynių ant Ra- 
maus okeano kranto. Pui- 

kiausioji anų vadinasi Sutro 
Bath8 arba Cliff House. Šitoj 
maudynėj galima maudyties 
vasarą ir žiemą. Vanduo šil- 
domas garu ir vienam išsimau 

dymas atsieina už žygį 45 cen- 

tai. Už tą užmokesnį gauni 
tam tikrus maudomuosius rū- 

bus. 

Parkai guli miesto šalimais 
ir visiems gyventojams atviri, 
taip kaip ir kituose Amerikos 
miestuose. Tarp jų dailiau- 
sias. Golden Gate Park. Šis 
parkas regis užima 1.013 ake- 

rių žemės. Jame randasi daug 
įvairių laukinių gyvulių ir 

miškių. Randasi jame taippat 
Dailos Muzejus. Antras dai- 
lus parkas vadinasi Presidio 

Reservation, užimąs 1.540 a- 

kerių. Šis parkas iš d7iejų 
pusių apsuptas okeanu, o iš 
trečiosios — San Francisco 
intaka. Jame turi savo stovei- 
nes Jungt. Valstybių armija. 

Miestas turi puikų krasos 

bustą, atsiėjusį į 5,000.000 

dolerių. 
Mieste galima pamatyti be- 

veik visų svetimų viešpatys- 
čių jūreivius, o intakoje jų 
laivus. 

Clunų labai daug gyvena ir 
tai pačiame miesto viduryj, 
ant didelio kalno. Jie apskai- 
toma ant 20.000. Turi savo 

bankas ir visokią prekybą ir 

pramonę. 
Italų taippat gyvena daugy- 

bė. Ir šitie turi savo bankus. 
Jie užsiimdinėja žuklavimu, 
žuvims gaudyti turi savo lai- 
vus.' Jų toji pramonė nepri- 
klauso trustui, tatai mieste ir 

žuvįs labai pigios. 
Esama nemažai ir lietuvių, 

bet beveik visi ištautėję, vie- 
nok jie prekyboje nelošia jo- 
kios rolės. 

37 viešpatysčių konsuliai 
čionai gyvena, neišimant nei 

rusiškojo. 
Teatrų didesnių yra 24. 
San Fraucisco stovi labai 

puikioj vietoj: iš dviejų pu- 
sių apsuptas Ramiuoju vande- 

nynu, o iš trečiosios — Sau 
Francisco intaka. Iš ketvirtos 

gi pusės riogso aukšti kaina., 
pertat ir pats miestas didžiai 
kalnuotas. Klimatas mieste 

smagus, nes nėra perdaug šil- 

ta, nei perdaug šalta. Gyven 
tojai sniego kaip ir nemato. 

Mųsų žmonės jau senai gir 
dėję apie San Francisco su- 

griovimą žemės drebėjimu Ba- 

landžio 18 d. 1906 metais. 
Miestas visiškai buvo sugriau- 
tas, o šiandie užuot griuvėsių 
matoma naujas ir tai dar daug 
puikesnis. Taip greitai atsta- 

tytas ir padailintas. Vis tai 

padaro Amerikos galingasis 
doleris! Labai retai kur dar 

prie mažesniųjų gatvių galima 
pamatyti griuvėsius, bet ir tie 
šiandie jau prašalinami, o jų 
vieton statomi gražus murai. 

Miestas šviežias, naujas, bet 
čionai darbininkas, iš kitur 

atkeliavęs, negali surasti sau 

jokios laimės. 
J. S. Povas. 

Wilkes-Barre, Pa. 

Vietinėje lietuvių parapijo- 
je nekokia tvarka. Jau bus 

mėnesis, kaip vietinis klebo- 
nas, kun. Vizgirda, iškeliavo 

į Lietuvą viešėtus, o savo vie- 
ton paliko kokį kunigą lenką. 
Dabar mųsų bažnyčia paver- 
sta į lenkų lizdą. Ir pamok- 
slai sakoma lenkiškai ir vis 
kas. Vieną nedėlią mišios at- 
laikoma 8 vai. ryte, kitą 9 

vai., o mišparai 7 vai. vakare. 
Negalima net žinoti, kada reik 
eiti pamaldų klausyti. Gera 
tat pas mus tvarka panašiai 
lenkui elgianties. 

K. K. 

01equa, Wash. 

Šis kaimelis mažas, turįs 
tik į 40 gyventojų. Beveik 
vieni ūkininkai, bet ir jų pa- 
čių nekoks gyvenimas. Trimis 

myliomis nuo čia į pietus siau- 
čia baisus gaisras miškuose. 

Apylinkėse naujai perdirba- 
ma Northern Pacific geležin- 
kelis, dirba daug darbininkų, 
bet jie ilgai prie darbo nesi- 

laiko, kadangi darbas labai 
sunkus. J. S. P. 

Centralia, Wash. 
Šitas miestelis turi 8.500 

gyventojų. Oia gyvena ir lie- 
tuviai. Yra pakaktinai darbo 
ir darbas lengvai gaunama. 
Daugiausiai dirbama medžių 
plovyklose (tartokuose). Yra 
ir anglių kasyklų. Apylinkė- 
se yra didelės girios. 

J. S. P. 

Spring Valley, III. 
Pas mus šiemet vasara la- 

bai liūdna, kadangi penktasis 
mėnuo, kaip kasyklose nedir- 

bama, o ant paviršiaus nėra 

jokių darbų. Daugumas dar- 

bininkų tat išvažinėjo į kitur 
darbo ieškotųs ir mieste mažai 
teliko žmonių. Vakarais mie- 
sto gatvės beveik tuščios, tik 
vieni vaikai laksto. Tarytum, 
ant mųsų miesto užtraukta 
rusti Dievo rykštė. 

Lietuvių parapijoje jau ne- 

lermuojama, kaip seniau, vis- 
kas ramu, bet ir bažnyčioj 
viskas kitaip virtę. Šiandie 
nedėliomis bažnyčioje nei Ro- 
žančiaus nepagiedama, nei 
prieš mišias “Pulkim ant ke- 
lių”, x ei nieko kito. Seniau 
juk taip nebuvo. Kas tam 

kaltas, ar kiebonas, ar gal pa- 
rapijoms. Seka, mat, airių 
pėdom 18. 

Ir patįs vietiniai lietuviai 
ėmė virsti į keturkojus. Vi- 
sur tik ir išgirsi prieš Dievą 
ir Šventuosius visokius bur- 
nojimus. Kalbama, nėra Die- 
vo, nėra dūšios, nėra tat ir a- 

napus amžinojo gyvenimo. 
Girdi, žmogus, tai ne kas ki- 
tas, kaip tik jautis... Bedie- 
viai taiso susirinkimus ir ge- 
rus lietuvius savo burnojimais 
tempia iš doros kelio. 

Kokia tai gėda vietiniams 
lietuviams! Pirmiau Spring- 
vallės lietuviai buvo garsus 
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Pasklydus gandas, kad tie keturi politikoje veikėjai pasitrauksią nuo savo užimamų vietų. Jie visi 

republikonai. Yra tai senatorius Aldrich, kongreso vedėjas Cannon, senatorius Hale ir ministeris Bal- 
linger. 

savo doroje, visos Amerikos 
lietuviai juos su pasigerėjimu 
minėdavo, čionai bažnyčioje 
apeigos buvo kaip Lietuvoje, 
o šiandie viskas tas užmesta, 
pamiršta, lietuvių sueigose 
daugiau nieko neveikiama, 
kaip tik pasijuokiama iš Die- 
vo ir tikybos. Daugumas lie- 

tuvių jau net ir vaikų nekrik- 

štija ir tie vaikai bažnyčios 
nelankydami virsta arba į an- 

glus, arba į lenkus. 
Liūdnos, labai liūdnos pas 

mus nauienos... 
Kreivakojis. 

Rockford, 111. 
Darbai tuo tarpu šiaip taip 

slenka, bet darbas gauti labai 
sunku. Merginoms darbų už- 

tektinai, nes yra 4 pančekų 
dirbtuvės, o vyriškiams visai 

neapsimoka į čionai ir keliau- 
ti. 

Miestelis apgyventas šve- 

dais, vokiečiais ir lietuviais, 
kurių yra į 500. Lietuvių ap- 
švietimas žemai stovi. Lietu- 

vių draugijų yra dvi: šv. Mi- 
kolo ir šv. Vincento. Pirmoji 
gal turi į 20 sąnarių, o antro- 

ji nei tiek. 

Lietuvių parapijos reikalai 
silpnai velkasi, užtat kad nė- 
ra gerų vyrų, kurie tuos rei- 
kalus tvarkytų. 

Rugpiučio 14 d. buvo para- 
pijos susirinkimas. Susiejo 26 

žmonės. Netik kad nieko ge- 
ro nenutarta, bet dar vieno iš 
kito pasišaipyta ir taip tasai 
susirinkimas užbaigta. Vieti- 
niai lietuviai, regis, nepripra- 
tę prie rimtesnių susirinkimų. 

Reporteris. 

Raleigh, W. Va. 

Kasyklose No. 4 Rugpiučio 
12 d. atsitiko baisi nelaimė. 
Užmušta Juozas Venckus. Ji- 
sai insilipęs į mainų vagonėlį 
važiavo, vagonėliai insibėgę 
iššoko iš bėgių ir atsitrenkda- 
mi į sieną J. Venckų sutrynė. 
Vargšas atliko ant vietos. 

Velionis paėjo iš Kauno 

gub., Raseinių pav., Skaudvi- 
lės valsčiaus. Amerikoj pali- 
ko brolį, gyvenantį ten kur 

aplink Chicago, o Lietuvoje 
senus tėvelius. 

Jei kam butų reikalingos 
smulkesnės žinios apie velio- 

nį, prašoma rašyti tuo antrašu: 
Martin Kromelis, 

P. O. Box 3, 
_ 

Iš Londono. 

Užstojus vasaros mėnesiams 

daugumas verteivių išvažinėjo 
į kaimus tyru oru pakvėpuoti, 
taigi šiais laikais dar labiau 
visokie darbai sustojo. Pas 

siuvėjus ligšiol su darbais bu- 
vo neblogiausiai, bet ir tie jau 
dabar pasibaigė. Siuvėjams 
darbininkamp dabar prisieina 
švęsti ir laukti vėl, kol prasi- 
dės darbai. Lygiai tas pat yra 
ir su kitokiais darbais. O kad 
ir darbai kokiame tarpe pasi- 
gerina, tai kas iš to, kad ne 

galima užsidirbti duonos toli- 
mesniam laikui, apsistojus 
darbams. Padėkime, dabar 
šiais laikais prie batų dirbi- 

mo, galima sakyt, nieko nega- 
lima uždirbti, kadangi visas 
darbas atliekama mašinomis. 
Seniau reikėdavo prie to dar- 
bo užbaigimo daugiau rankų, 
o dabar didesni verteiviai in- 
sitaisė sau mašinas. O prie 
mašinų visur dirba vaikai, o 

suaugusiems nėra vietos. Vai- 
kams pigiau tat ir mokama. 

Darbininkų todelgi be darbo 

daugybė, tiek vasarą, tiek žie- 
mą. 

Kegis, Londone darbai išeis 
iš mados ir darbininkams rei- 
kės duonos ieškoties kur ant 

ūkių, Kanadoje. 
Daugumas pasiturinčių lie- 

tuvių apleidžia Londoną ir 

keliauja į Kanadą sau laimės 
ieškotų. Nekurie iš ten rašo, 
kad Kanadoj darbininkams 
lengviau gyventi, kaip Lon- 
done. 

Zail as. 

NEŽINO. 
Pagalvok tiktai, kokia ne- 

laimė patiko Adomus. 
— Vienas dvinučių jiems 

mirė. 
— Tai išteisybės nuliūdi- 

mas. .. 

— Na taip, bet kas aršiau- 
siai, kad dabar nežino, katras 
jų mirė. 

|y *johh pux*oy M/rcHeL tf į 

|s miest^New York major 

Dr. G. M. Glaser 
Sziuomi apreiszkiu pagodotai visuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas ant 
Bridgeporto, praktikuojant per 19 me- 

tų, perkėliau savo ofisą ir gyvenimą 
savo locną namą po nr. 

3149 So. Morgan. St. 
Kerte 32-ros gat. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir ligsziol. Pasi- 
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to- 
liaus mane rems, esiu namie ant kiek- 
vieno pareikalavymo dieną ir naktj. E- 
siu specialistas ligose vaikų, moterų ir 
vyrų. ir užsendintose ligose. Darau vi- 
sokią operaciją. Liekuosi su pagarba 

Telefonas Yards 687 

Dr. G. Glaser 
3149 South Morgan Street 

Kertė 32-ros gatvės. 

DR. F. BOZINCH 
Lietuviškas Daktaras iš 

seno Krajaus. 
Ofisas 619 Milvaukee Avenue 

Pitone Monroe SOI 

nno 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 9 vakare. 
Gyvenimas 1629 N. Spaulding Avė. 

Tel. <828 Irvine Park 
priesz 9 vakare ir nno 12 iki 2 po piet. 

DR. J. L. ABT 
Pasekmingiausiai gydo visokias vyrisz- 

kas moteriszkas ir vaikų ligas. 
VALANDOS: 

Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po piet ir 
nuo 6:30 iki 7:30 vakare. NedEliomis nuo 
8 iki l0 ryte. 

DR. JOSEPHL. ABT 
1832 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Telephone Canal 37 

Telephone Yards2710. 
(JRA VISI PAS 

Juozapa Ridiką. 

tzaltas 
alus 
skani a- 
rielkair 
kvepen 
ti eiga 

Turiu didelę salę dėl 
mitingų, veselijų ir tt. 

3253 Illinois Ct. kertė 33 

GERIAUSIAS H OTELIS 
ANT BRIDGEPORTO. 

Jaign esi nuliūdęs tai ateik pas 
RUIGĮ IR LIEKI 

O tai męs tamsta palinksminsime, nes 
męs turime geriausią degtinę, o cigarai 
yra importuoti net isz paczios Havanos, 
męs turime didelę Halę kaip dėl mi- 
tingų ar Veseilių Su pagarba, 

RUIGIS ir LIEKIS. 
3301 So; Morgan St. Chicago. 

Lietuviškas Salinnas 
PF.TRO JAUKSZCZIO 

Oi vyreli alus, o 
stiklai milii- 
niszki, geriau- 
sias vynas dek- 
tine rugine o ci- 
garai tai net isz 

■ paczios turkijoE 1 taip rukai tai 
net dūmai kve- 

pia. 
2158 W. 28rd ST. 

kerte Leavitt at Phone Canal 4019 

Paduodu dėl žinios vi- 
siems lietuviams! 

Kad asz Juozapas barevicze jau antri 
metai kaip asz uždėjau tikrą lietuvisz- 
ką sklodą visokių gerymų arba (Whole- 
sale Liųuor Dealer). Užlaikau visokius 
gerymus nuo pirmutinio iki paskutinio 
ir parduodu pigiau negu kiti. Teipogi 
turiu Saliuną ir Svetainę dėl Mitingų 
Veselijų ir Balių. Meldžiu visų brolių 
lietuvių, kad reikalaudami kokiu nors 

gerymų, kožname reikale kreipkitės pas 
mane, ale ne pas žydus, nes gausite ge- 
resnius gerymus už pigesnę kainą ir 

katrie ateisite kaip persitikrinsite, bu- 
site visi užganėdinti. Ant pareikalavi- 
mo siuncziu visokius gerymus i visas 
dalis Ameriko 

JIOZAPAS BAREVICZE 
1701 —1703 80. Ganai St. kam. 17 St. 

CHICAGO, ILL. 

I T. iiUB 
Notary Public, Beal 
Estate ir Insurance. 

Ezamlnavoju Abstrlctns, Ir at* 
lieku kitna visus reikalus No* 
tarinszo pigiai ir atsafeancziai. 
Visą savo darbą gvarantnojo. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve- 

timtautį. 

917-33rd St. 

Seniausia Lietuviszka Karczema 
CHICflGOJE 

L. AZUKO 
3301 Auburn Avė., kertė 33čios gatves 

Dėlto asz ir turiu seniausių ruginių ir 1 
gerymų, kaip szalto aluczio, gardžios anelkei*“ 
ir kvepenczių cigarų. __ 

Kur bEgi Raulaif 
Nugi pas PBT- 

'RA 8ZLAKI, nes 

esu labai isztrosz- 
kęs, o pas ji gali- 
ma atsivedyti, nes 

jis turi bavarska-'- 
alų, gardžią ruską ocziszczina, cigarus 
net isz Havanos. Tai ilgiau negaliu su 

Tamsta kalbėti, lik sveikas, turiu sku- 
binties, prie to jis duoda geriausias ro- 

dąs visokiuose reikaluose ir provose. 
Teippat eina už vertėja į visokius sudus, 
priima visokias provas, teippat ir už už- 
musztus fabrikose iszvaro teisingiausia. 
Parduoda namus ir lotus visose dalyse 
miesto. Padirba visokias poperas. Pa- 
skolina pinigus ant namu ir budavoji- 
mo. Teippat užsiima su asekuracija na- 
mų Ir rakandų. 

PETRAS SZLAK1S 
(Tarpe 33 Place ir 33 Street.) 

3321 AUBURN AVĖ. CHICAGO, ILL. 
Telefonas Yards 2451. 

VIENATINIS LIETUVIU HOTELIS 
ROCHESTERYJE 

JOS RICKIO 

Užlaiko puikų alų, elių ir porteri; pui- 
kiausę arielką Havanos cigarus. Pribu- 
vęs keleivis visados ganna nakvynę .ir 
visą patarnavimą. 
781 Clifford J kertė Henry St. 

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS 

JURGI ARTISZAUSKA 
Nes jisai 

užl a i k o 

szaltą alut 
geri ansią 
degtinę, o 

^ cigarai vai- 
L kine, tai 
jn įet isz pat 

Kauno. 

J. ARTISZAUSKAS, 
3253 S. Halsted St. Chieago. 

KUB VAŽIUOJI POVILU 

HM MUKUS 

Užlaiko szaltą alų, geriausę degtinę' ir 
kvepenczius Havanos Cigarus. 

WM. MUKUS, 
722 W. 120th St. West Pullman,Ill. 

Tel. West Pullman 104 

Jonas Brazauskis 
— UŽLAIKO — 

PIRMOS KLIASOS SALIUNA 
Szaltas A lūs, Gardi* Arielk 
Kvepianti H i vanos Cigarai 

3200 So. Halsted St. Chieago III. 
Kampas 32-ro Str. 

Telephone Yards 2750 

PIRMOS KLIASOS SALIUNAS 

T. RA1UVICZE 
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

nes asz užlaikau szalta alų, geriausia 
vyną ir rugine DEGTINE, o cigarai tai 
net isz pat Turkijos o prieto turiu dide- 
lę Halle delei Mitingų, veselijų ir kito- 
kiu susirinkimu, kuris pas mane atsi- 
lankys tai bus szirdingai priimtas ir su- 
ramintas lieku Su godone, 

T. RADAVICZE 
936 — 3{(rd. (Jhicago, III. 

Phone 1044 

Lietuviškas Saliunas 
NORTH CHICAGOJ. 

Užlaikau įge- 
rlausius gBry- 
muB, szaltą a- 

lų geriausią a- 

rielką ir pui- 
kius Havanos 
cigarus. Esu a- 

gentu WestSi- 
des Brewery 
Ea pas mane 

atsilankys bus užganėdintas. 
JOS DACKEVICZE 

lOth and Victoria Sts. Nortb Chicatro. 

Samnel Kulwinsky 
Didžiausia Liker Sklodas. 

Užlaikau geriausius gerymus, szalta 

alų, geriausia arielka vardu “RUG 
BY RYE” ir kitų visokių gerymų ir 
puikiausius Havanos cigarus. Teipgi 
pristatom orderius į namus ant viso- 
kių balių. Isz toliaus atvažiavusiems 
atmokam kelio kasztus. 

3055 Commerctal Av. kampas 91 gat. 
Tel. So. Chicago 5783. 

LIETUVIAI ISZDIRBEJAI 

Geriausiu Hivsnos Dnraesti 


