
VASARIS, 1912 M-. 
1. K. Ignaco vysk. kent. 
2. P. GrabnyCios. Apf. P. J& 
3. S. Blaziejaus v. kent. 
4. N. Senos Uzg. Andre jaus vys; 
5. P. Agotos p. k. 
6. IT. Daratos p. kent. 
7. S. Romualdo vien. 

Kova su d&iova. 
Suvienytos Amer. Valsti- 

jos apsauke smarkia kova 
dziovai, arba taip vadina- 
mai “baltajai rykstei”. 

1911 metais, kaip nurodo 
is visy Suvienvty Valstijy 
raportai, isleista $14,500,000 
tikslams draugijos “Natio- 
nal Association for the stu- 
dy and Prevention of Tu- 
berculosis”. Tai yra siuna 

beveik tokia pati, kokia is- 
leista tarn paeiam tikslui 
1910 metais, o dusyk dides- 
ne ne kaip 1909 metais. 
1912 metais mineta organi- 
zacija tikisi isleisti (ir su- 

rinkti) 10 milijony daugiau 
kovai su dziova. 

Is isleisty 1911 metais 

pinigy $12,000,000 sunaudo- 
ta dziovininlty ligonbu- 
ciams, $1,300,000 rnoky- 
kloms tyrame ore ir tp., o 

aplink $500,000 taip sakant 
“apsvietimo” tikslams ir 

pamokinimams, kaip reik 
tos rykstes zmonems saugo- 
ties. 

Teciau visa toji akcija la- 
bai prastu budu vedama. 
Su dziova kovg rciketu pra- 
deti kitoniskesniu budu, is 
kito galo. TTzuot imties 
gelbejimu tu, kuric jau ser- 

ga ir kurig daugumas lietu- 
ri vilties pagyti, reikia vi- 

supimiu pradeti kovg su tos 
baisios ligos priezastimi. 
Reikia kariaidi su Ameri- 
kos miestg apsileidimu ir 

nesvarybemis, kariauti uz 

svarius ir sviesius darbinin- 
ku butus, uz svarias darbo 
jstaigas, fabrikus, reikia 
darbininkams ir ju seimy- 
noms pirmiau iskovoti ge- 
resnes darbo, taigi ir pragy- 
venimo sglygas, atsilsj tyra- 
me ore ir tp., o tuokart ko- 
va su taja liga bus lengves- 
ne ir akcija bus daug dau- 

giau pasekmingesne. 
Taigi visupirmu reikia 

panaikinti ir prasalinti prie- 
iastis, o gydymo pasekmes 
pasirodvs laimingos ir zmo- 

nija nuo tos rykstes veikiai 
bus isgelbeta. 

Xudiengi pinigai beveik 
kaipir veltui leidziama. 

* 
* « 

Amerikos Darbo Fede- 

racija. 
Amerikos Darbo Federa- 

cija (Federation of Ameri- 
can Labor) — tai galingiau- 
sioji Suvienytnse Valstijose 
darbininky organizacija. 
Nesenai jos valdyba apskel- 
be meting apyskaity. Or- 
ganizacijos veiklumas labai 
zymus, bet jos padejimas 
buty dar zymesnis, jei ne 

jos, taip sakant, isskirtinas 
budas, jei ne vyriausybes 
satrapinis pasielgimas, nai- 
kinantis visokias sviesesnes 

srioves, ir jei ne toji aplin- 
kybe, kad toji organizacija 
susideda vientik is taip va- 

dinamy “aristokraty” dar- 
bininky, visai nieko nesiru- 

pindama apie -desetkus mi- 
lijony “prastyjy” darbinin- 
ky. Uz gyvesnj tvinksnj 
toje organizacijoje kovoja 
opozicija. 

Tos visos ydos visy orga- 

^nizacijy laiko nekaipo ant 

H^tos, ne4eidzia jai pride- 

raneiai zydeti, smagesniais! 
Singsniais zengti prekyn. 
l?irm keliolikos metij kaip 
.ji smarkiai isbujojo, taip 
staiga nudien augimas su- 

stoj§s; nariii skaitlius didi- 
nasi, bet labai palengva. 

Perniai ant 1.831.578 na- 

riij naujij prisirase tik 115- 

638, ty. nedaugiau 7 nuo- 

simeiii. Priaugimas — la- 
bai mazas. 

Kiekvienas darbininkas 
savo buvio gerovei privalo 
organizuotics ir vienyties su 

kitais, idant paskiau butu 
galima lengviau atsispirti 
pries trustus jr kitus darbi- 
ninku jeg\i isnaudotojus. 
Vientik organizacija darbi- 
ninkams suteikia galybe, o 

jei kas inauo, kad Amerikos 
Darbo Federaeija yra pras- 
ta, privalo jon isirasyti ir 
anos padejiin^ pataisvti. 

* 
* * 

Speky isnaudojimas. 
Indomius pranesiinus rei- 

kale darbininky speku is- 

naudojimo plieno trust© 

jstaigose skelbia J. A. Pitch, 
vienas menesinio laikraseio 
“Survey” rcdaktoriu. Yra 
tai nekaipo patvirtinimas 
d-ro F. Adlers uzmetineji- 
my, kad darbininkai United 
States Steel Corporation 
jstaigose priversti kasdiena 
sunkiai isdirbti 12 valandy. 

Fitch negaljs atsistcbeti, 
kaip darbininkas galjs iste- 
seti 12 valandy veziodamas 
tockomis gelezies ruda. 

“O gal, sake, tuo galima 
isaiskinti, kad t4 darby dir- 
banti lenkai ir slavokai yra 
nepaprastai t’drti ir islai- 
komi. Jei patemysime, kad 

daugumoj gelezies dirbtuviu 
darbininkai dirba savaiteje 
istisias 7 dienas, kad kaip 
Ipaprastai kas dvi savaites 
darbininkai privalo be ffges- 
niij pertrauku isdirbti 24 
valandas ir kad visokie dar- 

bininky susiorganizavimo 
meginimai vra baudziami 
prasalinimu is darbo, tai 
persitikrjsime, kad plieno 
trusto jstaigos yra tikras 

pragaras ant zemes”. 
Tame pragare daugybe ir 

lietuviu maudosi, skursta. 
Ir vertety, idant lietuviai 
nors svkj suprastu, kaip tai 
kitokiuo budu butu galima 
pragvventi be tokio speky 
aukojimo. Yerta lietuviains 
arba organizuoties, arba ies- 
koties darbo ant ukiy (far- 
my). 

* 
* 

Lietuviy apsisvietimas. 
Kauno gubernijos gyven- 

tojai, nors ma.zai turedami 
mokykly, namie mokina sa- 

vo vaikus rasto. Gyventojy 
surasas, darytas 1897 me- 

tais, parodo, kad is simto 

gyventojy. mokaneiy rasto 
buvo: 

Gubern. Vyry moter. 
Kauno 43 41 
Vilniaus 35 23 
Gardino 38 20 
Vitebsko 30 19 
Minsko 25 10 
Smolensko 29 7 

Mogilevo 26 8 

Taigi mokaneiy rasto 
Kauno gubernijoje 1897 me- 

tais buvo daugiau, negu vi- 
sose kitose vakarinese gu- 
bemijose, nors is tukstaneio 
vaiky mokyklas lanko Kau- 
no gubernijoj 18. 

Bet taip buta 1897 me- 

tais. Regis siais laikais Su- 
valkijos lietuviai bus pra- 
lenk§ visas kitas lietuviskas 
gubemijas, taigi ir Kauno, 
nes Suvalkijoj apsvietimas 
spareiai platinasL *' 

Eas link p. Petrausko 
vaikalij. 

“V. Lietuvninkp” pri- 
pratusi visuomet savo skil- 
tyse deti vis tik “nugirs- 
tas” zinutes, bet jokiuo bu- 
du ne tikras, kaip viskas is- 
teisybes turetij buti. “V. 
Lietuvninkij” kadaisiai bu- 
vo “nugirdus”, kad p. M. 
Petrauskas savo veikahj 
priziurejim^ buvys paved?s 
p. Strumskiui, o dabar vel 
“migirdus”, kad p. J. M. 
Tanancvieia p. M. Petraus- 
ko veikalu ncspauzdinq.s de- 
lei ivykusio abiejij. nesusi- 

taikymo, o nesusitaikyta to- 

del, kad p. M. P. padavgs 
p-Jtui J. M. Tauaneviciai is- 

lygas, idant uz kickvieinj 
parduota veikalu stataut 

secnoje butn skirianm tarn 
tikroji sunia: Europoje Tau- 
tos Namo, o Amerikoje 
“ Ausros” fondan. 

Toksai “nugirstij.” ziniu- 

iskraipimas klaidina lietu- 
vius. P-no J. M. Tanane- 
vieio nesusitatkymas su p. 
M. Petrausku jvyko pe de- 
lei pinigu skiriamu fohdan, 
bet clelei p. M. Petrausko 
nesugrjzimo Amerikon pa- 
sfcirtn laiku. P-nas M. Pet- 
rauskas iskeliaitdamas is 
Amcrikos pasizadejo tais 

pat i a is mctais sugrjzti ir 

parengus spaudon veikalus 
rcdaguoti, bet kaip matant 
tasai jo pasizadejimas pasi- 
liko tik pasizadejimu ir to 
deled ligsiol veikalai guli 
rankraseiuose. Ta patj ir 
“Vieu. Liet.” prayr-rretp 
patemyti. 

* 
* * 

Apie “Ziburio” uzdaryma. 
Apie Suvalkijos draugijos 

“Ziburio” uzdarvma “Sal- 
tiny j” stai ka is Mari jam- 
poles skaitonie: 

“Pasklydo paskalas, buk 
“Ziburio” draugija jau 
esanti panaikinta. Tiesa, 
senatas rado, jog ji netei- 
setai buvo vietiues yyriau- 
sybes patvirtiuta, jog jai 
reikia, kad patvirtinty vi- 
daus dalyky ministeris, bet 
tai dar ne visiskas panaiki- 
nimas. Taippat buvo atsi- 

tik§ pemiai si\ “Saule” ir 
kitomis Kauno draugijomis. 
Kaip anas ministeris patvir- 
tino, taip tikimasi, bus ir su 

‘Ziburiu”. Kantrybes!” 
Bet visgi tai dar reiskia 

ne kas kitas, kaip till vienas 

pasitikejimas, o su pasta- 
ruoju visaip gali but, nes 

Rusijos vyriausybe ziauri. 

Pirmoji moteristeise jas. 
Cincinnati, O. — Poni 

Mabel Van Dyke Bell yra 

pirmoji moteris sviete, kuri 

pildo teisejo pareigas. Pa- 
skirta Suvienytijjij Valstijij 
komisore, ji kartu turi tei- 

sejo teises ir gali duoti sa- 

vo nusprendimus. Pasta- 

ruoju laiku ji tarde byl$ 
kokio-tai F. Streine ir per- 
dave ji prisaikintyju teis- 

mui, uzsistaeins jam $500 
parankos. Teisejas p-ia 
Bell labai bu^o uzganedin- 
ta, kuomet advokatas Lan- 

foisic kreipdamasis i j§ uz- 

titulavo “your honor”. 

Delei stokos laiko. 
Yalkata: — Kaip galima 

taip elgties?... Pirm valan- 
deles man atejus, tamsta 
man liepei ateiti paskui, o 

dabar man atejus, ismeti 
mane laukan?! 

Pirklyg: — Nes tuomet 
buvau uzimtas ir neturejau 

skaityjfojo balsas, 

3-me “JUtftliko” nums- 

ryj patenujap;. ir su tikru 
smagumu peijskaiciau p. 
Alyvos rastelij “Apie pri- 
gulejimg, f( organizaeijas’\ 

Musy l^kr^^tija paskuti- 
niais laikais pastojo be galo 
siaurai partizantiska, vie- 
ton buti apgyneju ir vado- 
vu abelnuose reikaluose 
visos Lietuvos. 

Teisybe, kad Laikrasti- 
ninky Suvaziavimai bande 
suorganizuoti ir pakelti 
musij ir doriskai ir etiskai 
nupuolusijj laikrastijjp bet 
teisybe ir tai, kad nei pa- 
ciam Suvaziavimui iki sio~ 
lei nepasiseke suvyt atgal 
darzinen savo visus “jsi- 
spardziusius versiukus”, 
kaip tas matyt is Laikras- 
tininkij Draugijos Sekreto- 
riaus pranesimo, kuriame 
sakoma, kad keli laikras- 
eiai atsisake prie tos Drau- 

gijos priguleti. Gi sita 
draugija uzsidave sau tiks- 
lu apvalyti musij. laikrasti- 
ja nuo siuksliij ir visokiij 
kaip grynai dorislnj, taip ir 
etisku puvesiii. Reik spr§- 
sti, kad tie “versiukai” 
nori po senovei spardytis... 

Tik aciu tokiam “spardy- 
muisi” musy kaikuriy laik- 
rasteliy, tik aciu ambiei- 
jai musy mazy vvruky, ku- 
rie ar nori ir dabar, uz 

bent kokiy kainy buti gar- 
siais, liko* sukurstyta ug- 
nis neapykantos tarp mys 
brolly ir tarp didesniy mu- 

sy organizaeijy. 
Sitie mazi yyrueiai, kaip; 

teisingai p. Alyvos pami- 
neta, stumjami pagiezos ir 

pigios savo ambieijos, pri- 
verte musy brplius, — vie- 
nos motinos yaikus, —r eiti 
■fynt, pgiUy.’/ yienys pries: 
kitus. Ar yra reikalas, kad 

musy clvi didziausi organi- 
zaciji: Busivienijimas Lie-; 
tuviu Amerikoj ir Susivie- 
nijimas Lietuviy Rymo- 
Kataliky Amerikoj kreivai 
vicna j. kity snairuoty ? Ar 

negalety vietoj jy dviejy 
buti viena daug didesne or- 

ganizaeija, arba, — jaigu 
jau turi but, taip kaip yra, 
— tai ar negalety josdvi ei- 
ti ranka rankon, kaip dvi 
seseri*? Taip, galetij! Bet 

jaigu tik mes maziaus tu- 
retum ty “maziuky vyru- 
ciy”, o daugiaus tikry, su- 

brendusiy vyry kaip vienoj, 
taip ir kitoj organizaeijoj, 
arba jaigu musy placioji 
liaudis stovety ant augstes- 
nio apsvietos laipsnio ir ne- 

siduoty inkinkyti save as- 

meniskan vezimelin ty 
“maziuky vyrueiu”. 

Mes turiine Lietuviij 
Mokslo Draugijg, ir Lietu- 

viij Dailes Draugijij Vilniu- 
je. Josna priguli ir isvien 
tautos labui darbuojasi kaip 
kunigai, taip ir tautieciai, 
— net ir keli ismintingesni 
socijalistai. Ir ziurek, — 

nesibaido, rodos, jie! Ko- 
del? Tocfel, kad ten pri- 
guli labiausiai’ apsisvietg ir 

subrend§ musij tautos na- 

riai, kuriij7nesuklaidins bi- 
le koks oferistas, uzsima- 
niusis ingVti ! sau vadovo 

garbg. Pate mus-gi, ameri- 
kiecius, kaip Sykis besipe- 
siama neti&k uz principus, 
kiek uz gogemonij^ (vado- 
vavim§). Juk ir Susivieni- 

jimas Lietuviij Amerikoj 
skilo ne delto kito, tik to- 

del, kad nepasidalinta va- 

dovavimu ir is sito ispusta 
tokia ugnis, kad pradejo 
vieni ant kitij ugnimi spiau- 
dyt. 

Visi mes, rodos, neiiJ^a^ 
einamai norim patamauti 
savo abelnai Tevvnei iV tau- 

iai, uesusitaikom, kaip- 
tiKretum tarnauti. O gal 
mes ir susitaikytum, bet tie 
'■‘mazuciai vyrukai’*, kurie 
nori but didziais, mums ne~ 

leidzia susitaikyt. Tame ir 
yra visa beda. 

j Smagu tedel patemyt ke- 
lias sveikas mintis, kurias 
“Katalikas” savo skaityto- 
jams padave p. Alyvos 
straipsnyj. Panasit] min- 

t% reiketu daugiaus visuo- 
se musij. rimtesniuose laik- 
raseiuose. Laikrastija, pas- 
kiitiniais ypae laikais, per- 
daug buvo paliuosavusi va- 

dzias visokiems dideles am- 

bieijos, bet mazos doros ir 
maze proto, vyrukams, ku- 
rie sukurste musij gimin§. 
Jos uzduotimi, tikime, yra 
stoti augsciaus kasdieniniij 
partizantiskij vaidrj ir vesti 
visus lietuvius prie vieno 
didelio tilcslo — susivieniji- 
mo visos Lietuvos abelnuo- 
se tautiniuose klausimuose. 

Mes drueiai tikime, kad 
tas ateis. Deka priguli 
kaip “Katalikui”, taip ir p. 
Alyvai uz taip pigij supra- 
tim§ musij nacijonalines 
ideos. — Tuo didesne deka, 
kad apart “Kataliko” iki 
siam laikui, r^dos, tik vie- 
ua “Vienybe Lietuvuinkij” 
pasveneia jos platinimui 
tinkamg, vietg. 

Kaeielius. 

ATSISAUKIMAS % LIE 
TUVrg DB-JAS CHICA 
GOJ IB PBIEMIESClUO 

SE. 

Gerbiamieji: 
Nuo senai visi gerai at- 

jauciame butinp reikala ap- 
rupinti jvairius tautos rei- 
kalus, bet pakol nebuvo jo- 
kio eentro, kol nebuvo jokio 
rysio lietuvip draugijp tar- 

pe, toks susipratimas nega- 
te jo jvvkti. Bet pasitaike 
proga susiartinti Chieagos 
lietpvip draugijoms. Pe- 
reitais ir uzpereitais me- 

tais suvirs trisdesimts lietu- 
vip draugijp mieste Chica- 
go susidejo parengimui pui- 
kaus apvaiksciojimo liepos 
4 d. (Fourth July), ir tokiu 
budu padare pinup ziugsnj 
bendram veikimui. 

Pereitais metais, atlikus 
reikalus mineto apvaikscio- 
jimo, atstovai draugijp, da- 

lyvavusipjp minetame ap- 
vaiksciojime, atjauzdami 
reikala nuolatinio bendro 
veikimo jvaii’iuose lietuvip 
reikaluose, nutare sutvert 

pastovip vietinp organizaci- 
jp, susidedancip is visij vie- 

tinip draugijp, ir del to ta- 

po inkurta Chieagos Lietu- 

vip Draugijp Spjunga. 
Dabar jau visi formalis- 

kumai inkurimo minetos or- 

ganizaeijos atlikti. Yra 

charter’is, isrinkta Centra- 
line Yaldyba, paskui jvai- 
rps Komitetai, pagarsintas 
jstatp projektas, parupin- 
tos taisykles jvairip Komi- 
tetp veikimui; lieka vien 
prisideti visoms draugijoms 
ir pradet darbas. 

Suprazdami, jog kol su- 

manymai Sgjungos nepaais- 
kes ir darbai .nepasirodys, 
negalima reikalauti didelio 
draugijij intikejimo \ tg 
naujg dar organizacijg, ar 

rinkti augstas mokestis 
nors ir jzymiausiems tiks- 
lams, Sgjungos inkurejai 
nutare rinkti nuo draugijy 
galimai maziausias mokes- 
tis, kurios pagelbetij vien 
jvykinti Sgjunga ir geresnj 
draugijij susipratimg, su- 

tverti centra ir pradeti sj 
bei tg veikti. Mokestjs 
tad yra sekamos; 

Jzangines po 5c. nm 

kiekvieno nano. 

M§nesines po 1 centy nuc 

kiekvieno nario. 
Jstojant i Syjungy jokiy 

vpatingy formaliskumy 
nera. Reikia vien pranest 
Syjungos sekretoriui vardy 
draugijos, skaitliy synariy, 
vardus ir adresus virsinin- 
ky, vieta ir laikas draugi- 
jos posedziy, atsiyst pami- 
netas mokestis ir isrinkt 
atstovus po 1 nuo 25 nariy, 
ir draugija taps Syjungos 
kuopa. Reikalingas blan- 
kas dekleracijai draugijy 
suteikia Syjungos sekreto- 
lius. 

Tikslas Chicagos Lietu- 
viu Draugijy Syjungos yra 
— aprupinti visy lietuviy 
gyvenimo reikalus. Prade- 
jimui gi darbo tapo parink- 
ti vien sitie uzdaviniai: pa- 
skyrimas Komitety: Emi- 
gracijos, Pilietystes pope- 
ry, Suieskojimo Darbo, 
Prieglaudos Namy, Teisiy 
(juridisky patarimy), ir 
svietimo. Syjungai sutvir- 
tejus manoma inkurti viesa 
knvgyny, kuriame butij ga- 
lima gauti ne tik visas kny- 
gas isleistas lietuviy kalbo- 

je, bet lyginai ir visokias 
naudingas knygas svetimo- 
se kalbose, ir skaitykla, 
kurioje rastysi visi laikras- 
eiai leidziami lietuviy kal- 

boje ir geresni svetimose 
kalbose. 

Pasekmingas |vykimmas 
ty visy ir daugelio kity su- 

manymy priklauso nuo uz- 

uojautos ir paremimo lietu- 
yiu draugijy, ir todel siuo- 
mi sirdingai kvieciame 
kiekvieny lietuviy prisidet 
prie to svarbaus darbo. 

Su visais reikalais ir 
klausimais reikia kreiptis j 
Sajungos Sekretoriy adre- 
su: 

J. J. Hertmanovie, 
3252 S. Halsted St., 

Chicago, 111. 

Pasitikedami, jog kiek- 
viena lietuviy draugija Chi- 

cago j ir priemiesciuose, ir 
artimiausiuose miesteliuose 
sekanciame savo susirinki- 
me nutars prisideti prie 
Syjtmgos ir isrinks savo aj- 
stovus, kurie dalyvaus Chi- 

cagos Lietuviu Drangijy 
susirinkimuose, pasilieka- 
me su pagarba, 

Centrale Valdyba: 
Joseph J. Elias Prezid., 
Pr. Butkus I Yice-prez., 
A.B.Zemaitis II Vice-pr., 
M. Duda III Yice-prez^ 
A. Gropsta IV Vice-pr., 
J. J. Hertmanovic Sekr., 
J. Judeikis Kasierius, 
A. V. Badomskis Knyg., 

Direktoriai: 
A. J. Bierzinski, 
M. M. Juska, 
Dr. A. L. Graicunas, 
E. P. Bradculis, 
Juozapas Duoba, 
Antanas Gurskis, 
B. Varbutas. 

BAISTTS Vfi2|S ANT VI 
SUOMENES EUNO. 

Suvienytose Valstijose 
miestas Kansas City pasta- 
raisiais laikais nemazai pa- 
garsej^s. Tenai, abelnai 
imant, ant trijiy moteryseip 
esti vienas persiskyrimas. 
Stai vieno tenaitinio zy- 
maus advokato isvedimas. 
Pernai Kansas City buvo 
1.900 moterystes sliubvi ir 
ir tuo paeiu laiku teismai 
suteike 600 poroms persi- 
skyrimus. Ismintingesni ir 
sveikiau m^stantieji to 
miesto pilieciai tuo apsi- 
reiskimu labaj perimti ir 

tengiasi to liudno apsi- 
eiskimo surasti priezastis. 
Jaugumas isveda, kad siy 
a iky jaunos moterfs labai 
mylincios koketauti, per- 
daug uzsiimaneios jvairiais 
nereikalingais zaislais ir 
turincios perteklius. Na- 
mie seimininkavimas ir gy- 
venimas esys visai svetimas 
siy dieny krautuviy ir fa- 
briky ponioms. Jos nesu- 

pranta naminio seimininka- 

vimo; nemoka valgius ga- 
miiiti, skalbti, prosyti ir 
siuti, taippat to viso pra- 
mokti nenori ir nesistengia. 
Tokia moteris daugiau is- 

leidzia, lie kaip vyras uz- 

dirba, o sis pastarasis ant 

galo patemija, kad vezda- 
mas skaudziai apsigav^s, 
nes jam esant jaunikiu ge- 
riau klodavosi. Trumpu 
taigi Jaiku seka persiskvri- 
mas. 

Minetas advokatas tvir- 
tina, kad labai lengvamin- 
ciai, be jokio apsigalvojimo 
susituokiama \ poras ir pri- 
duria, kad zymesni pilieciai 
sumang siemet uzbegti 
tiems negeistiniems apsi- 
reiskimams. 

Be abejones — tai pagir- 
tinas sumanymas. Bet ko- 
kiuo budu jie tai atsieks, 
jei nepasiremia ant katali- 
ky Baznyeios jstatymo su- 

lyg nepertraukiamy mote- 

rystes rysiy. Reikia zino- 

ti, kad Kansas City treeio- 

ji dalis gyventojy yra ka- 
talikai ir tarp kataliky per- 
siskyrimai beveik visai ne- 

zinomi, tai kokiuo gi budu 
tie pilieeiai gales panaikinti 
tarp nekataliky persiskyri- 
musl Gal stengsis uzgirti 
jstatymus, draudziancius 
jaunoms moterims teketi, 
gal paTengs joms seiminin- 
kavimo kursus> pirm isteke- 
siant, Icuriuos priverstinai 
kiekviena mergina tures 

lankyti ir gauti paliudiji- 
mus apie savo subrendima 
namy vald^yme. Gal dar ir 

kitky isgadvos, bet sunku 
tiketi bau tas tikslas bus 
atsiekta, kadangi persisky- 
rimai jau labai giliai isied? 
Amerikos visuomenes ku- 
nan. Kad ty ligy sustab- 
dzius, reikalas visai panai- 
kinti persiskyrimus ir per- 
skiras duoti tik labai svar- 

biuose atsitikimuose, isim- 
tinuose atsitikimuose, ne 

kaip kad siandie, kada del 
bile kokio nieko pory ry- 
siai sutraukomi. 

Kituose Amerikos mies- 
tuose santvkiai visgi dai 
siek tiek geresni, bet taja 
liga uzkresta visa placioji 
Amerikos visuomene. T$ 
lig§, mums rodos, gali pa- 
liaikinti pati federating Vy- 
riausybg, kuriai turgtri ru- 

pgti tautos likimas. 
K. 

£uiki valgykla. 
Svetys (j tarna): — K$ 

tai reiskia, tame, vakar ga- 
vau kepsni dusyk tiek di- 

desni kaip vakar? 
Tarnas: — O kanie ponas 

geradejas vakar sedejai? 
Svetys: — Stai tenai, ties 

langu. 
Tarnas: — Na, tai kaski- 

ta, ten zmones praeidami 
ziuri per langus, tai sve- 

eiams del rekliamos duoda- 
ma didesni kepsniai. 

? 

G-reiciau!... 
Mirstanti zmona prase 

vyro, kad jis jai mirus vestij 
merging N. 

— Taip! — atsiliepia asa- 

rodamas vyras — tik grei- 
ciau mirk, tai bus galima 
viskas atlikti. ;*. 


