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AMERIKA SUSITAIKĖ SU FRAKCIJA
DEL KARO SKOLŲ NES WALLSTRYT

ŽADA DAUGIAU PASKOLŲ DUOTI
Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

> .

Rokiškis. (“Vienybės” kor.) kauskas. Politinėj policijoj del

Bijodama, Jog Negalės Tinkamai Atlikti Pro- 
gramo, Prieš Pat Savo Koncertą Pražuvo 
Lenkutė Pianistė New Yorke.

KAUNE ĮVYKO KRIKŠČIONIŲ DEMO
KRATŲ KONFERENCIJA SVARSČIU
SI DIKTATŪROS PALAIKYMĄ LIE
TUVOJE.

NEW YORK, Sausio 28. — Wallstryto finansininkai 
suuodė, kad Amerika ir Francija susitarė del karo sko
lų atmokėjimo. Todėl visi varžymai ir sulaikymai toli
mesnių paskolų Francijai nuimti ir bėgy kelių ateinan
čių mėnesių francūzų korporacijos, miestai ir bizniai 
gausią virš 100 milionų dolarių paskolų. Paryžiaus mie
stas skolinasi 30 milionų.

Harrisburg, Pa. Penn gu
bernatorius sutiko imti 18,- 
000 dolariu ant metu kad 
“nepakenkus jo įpėdiniam”. 
Jis mat vis stovėjo už ma
ža alga ir imdavo tik po 
$8,000. v

Washington. Prezidentas 
Coolidge nori sumažinti vai 
dininkų skaičių, nes dabar 
Amerikoje tiek valdininkų, 
kad jie algomis kasmet su
valgo pusantro biliono do
larių žmonių pinigų.

— Paskutiniu laiku šiame mies- to štai kas teko patirti: 
telyje pastebėta smukimas pra- Į Gruodžio 17 d. naktį prie mū-

Namas nemažas, susideda iš

NEW YORK, Sausio 28. — Garsi pianiste lenkė, 
Ethel Leginska, spėjama, bijodama, kad negalės tinka
mai atlikti savo program© koncerte, pasislėpė ir sutei
kė daug neramumo policijai ir draugams. Buvo net ma
noma, kad ją kas pavogė, arba kad ji nusižudė. Sako
ma, 15 metų atgal Londone ji sykį irgi tą patį padarė 
prieš pat savo koncertą.

New York. Garsus bėgi
kas, suomis Nurmi, vėl su
mušė greitumo rekordą, ka
da perbėgo tris ketvirtada
lius mylios į 3 minutes ir 3 
sekundas.

Berlin. Finansininkai čia 
pasakoja, kad visa Europa 
laukia Amerikos pinigų ir 
investorių.

—o—
London, čia sustreikavo 

dženitoriai karaliaus palo-’ 
cių ii- parliamento namų.' 
Todėl tie budinkai šalti. Jie 
reikalavo prašalinti vieną

New York. Vienai moti
nai, Kelly pavarde, čia gi
mė keturi kūdikiai sykiu, 
bet iš jų tik vienas išliko 
gyvas ir sakoma gyvens.

—o—
Belgrad. Jugoslavijos 

premjeras, kovodamas su 
savo priešu Radiču, patup
dė jį į kalėjimą. Del to gre
sia sukilimai.

—o—
New York. New Yorkas 

perkentė jau trečią sniego 
audrą šį metą. Sniego nu
valymas nuo gatvių, sako
ma, kainuos 10 milionų do- iš jų, kuris atsisakė mokėti 
larių. 'duokles į uniją.

šešių didesnių ir keleto mažes
nių j ii kambarių.

Mokslias ėjo kasmet, nors daž 
nai nenormaliai; bet šįmet, pra
dėjus mokyti, mokytojas susir
go tifusu ir mokykla vėl užsi
darė.

Aplinkiniai gyventojai labai 
susirūpinę mokykla ir savo vai
kais. Mokykla pūva iš viršaus 
ir apačios vaikai namie laksto. 
Nors mokytojas senai važinėja 
— turbūt jau 
apie mOkykloš 
vaikų mokymą

telyje pastebėta smukimas pra
monės, nes labai tankiai krautu gų pasienio policijos sargybų 
vėlės, ir net stambiosios krautu priėjo kažkoks asmuo pilna len- 
vės yra paleidžiamos ant varžy- kų policininko uniforma, tik be 
tinių už skolas. Traktieriai ir valstybės ženklelio erelio, ir be 
degtinės sandėliai sugrojo ban-1 ginklų, kuriuos pasisakė palikęs 

anoj pusėj, nes nebenorįs dau
giau tarnauti lenkams. Patikri
nus dokumentus, paaiškėjo, kad 
tai būta lenkti policijos komi
saro. Kaipo neteisėtai peržengęs 
sieną, Jankauskas buvo netru
kus pristatytas į Kauną, kur 
per kvotą patiekė apie save 
pluoštą žinių.

Kilęs Jankauskas iš Mariam- 
polės apskrities. Prieš karą ir 
karo metu jis tarnavęs rusų ka 
riumęnėj kavalerijos rotmistru, 
o nuo 1920 metų patekęs Len
kijon, kur keliuos* didesniuose 
miestuose turėjo atsakomingas 
.vietas. Norėdamas tačiau grįžti 
į Lietuvą, Jankauskas jau prieš 
kiek laiko stengęsis gauti pa
skyrimą Vilniaus krašte, iš kur 
buvę lengviau pasiekti tikslas. 
Paskirtas Vilniun ir pamatęs vi 
sas lenkų daromas lietuviams 
skriaudas ir mūsų senosios sos
tinės skurdą, toliau nebetvėręs, 
ir, pasitaikius patogesniam mo
mentui, pabėgęs į nepriklauso
mą Lietuvą.

Lietuviškai p. Jankauskas kai 
ba neperblogiausia. Politinės po 
licijos parėdymu, jis išsiųstas į 
Mariampolę, kur ir apgyven
dintas.

Kiutą; senuosius užvadavo nau
ji neilgam ir tie; tai galima 
spėti aš jų 'dejavimų. Traktie
riai nebegali gyvuoti dėlto, kad 
mažėja oželiai, kurie čiulpė kar
tųjį pieneli. Tai vis kalta ap- 
švieta. P. Kriukelis.

sveikas, — bet 
dezinfekciją ir 
nieko negirdėti.

Praviršulė*Rokiškis (“Vienybės” kor.) — 
Mergininkai sugrojo bankrūtą. 
— Rokiškio apylinkėje merge
lės pradėjo eiti lenktynių su 
moterims. Jei moteris padaro 

110 krikštynų, tai merge'.ės 15. 
, čia žinoma, tankiai mergelei es
ti ant naudos, o vyrui lieka visa 
dos oi, oi, joi. Kavalieriaus M. 
visą turtą suėmė mergelė D. 
Mergelė ištekėjo už kito turtin- 

1 go vyro, o kavalieriui M. prisi
ėjo išeiti bernauti. Vyrui J., 
kuris jau buvo vedęs, teismas 
priteisė 5,000 litų. Tikroji pa- 

, čiutė pabėgo iš namų, o vyrelis 
New York. Namo savininkei net norėjo pasinerti ant virves, 

pasiskundus, policija areštavo' Kavalierius B. paliko namus ir 
šiandien guli tūlą 47 metų moterį, Roželę 

nes susitikęs su savo.pyne, pas kurią ant komodės 
, jis ..

’Nušautas Garsus 
Kliuksų Vadas

j Sako, Žiurkės
Bijo Revolverio

KAUNAS, Sausio 21, 22 ir 23 čia įvyko krikščionių 
demokratų partijos konferencija, kuri tarėsi kaip ilgiau 
savo naguose palaikyti Lietuvos valdžią ir išnaikinti iš 
poĮĮtiil^b.ei viešo gyvenimo “bedievius ir socialistus”. 

.. ..................................................., .........

Policija Išveja 
Garsų Keikūną

Waterbury, Conn. Nedėlios 
vakare su pagelba policijos lei
tenanto Balandos, komunistas 
keikūnas B. Krasauskas gavo 
“kiką” iš čionai® ir susiprato, 
kad turįs “deitą” Elizabethe, 
kur ir reikia turėti, jei nenori 
atsidurti kalabuzkoj. Visas ran 
donas karštis išgaravo, kada 
policija, iišigirdusi jo keiksmą 
prakalbą salėje po 48 Green 
St., priėjo arčiau pasikalbėti. 
Kol policija buvo toli, tol Kra
sauskas rėkė apie jos “carišku- 
mą” ir kvietė draugus laukti 
revoliucijos. Bet priėjus Balan
dai, Krasauskas pamiršo revo
liuciją ir viską ir paėmė pirmą 
traukinį į Elizabeth, N. J. žmo
nės paskui kalbėjosi: “Nejau 
keįmunistai neturi padoresnių 
•žmoniii ”

Moteris Prišalo 
Prie Kėdės

Amerikonai Sustabdė 
Paskolas Francijai

Paris. Laikraštis “Matin” 
skundžiasi, kad Amerikos ban
kininkai sustabdė visas pasko
las, kurios buvo, ruošiamos 
Francijos savivaldyboms, mies
tams, ar korporacijoms. Spė
jama, 'kad tai atsakymas Į 
francūzų nenorą atmokėti A- 
merikai karo skolų. Mat, fran- 
cūzai yra pareiškę: “Mes da
vėme karui kraują, o jus pini
gus, ir kraujas brangesnis, to
dėl pinigų atgal nereikalauki
te”.

Nėra Gyduolių 
Aliaskos Mieste

Freeport, L. I. čia rasta savo 
namuose senutė 65 metų, suša
lusi ir negyva. Ji sėdėjo kedėje, 
arti pečiaus, su skara ant pe
čių. Sakoma, kad ji (buvo ne
gyva tris dienas pirm, negu ją 
kaimynai užtiko.

Herrin, III. Garsusis Young, 
kliuksų vadas, čia ne sykį er- 
miderius kėlęs, — - >• 
negyvas, i 
priešu, Thomas, 
revolverį pradėjo šaudyti. Tas’sejui papasakojo sekančiai: 

.irgi ilgai nesnaudė ir nudėjo neĮvolverį laikanti del žiurkių, 
‘tik Youngą, bet dar du kliuksu,1 ga]ą ji įdeda sūrio šmotelį ir 
jo draugu, žuvo ir pats Tho
mas. Delei to į Herriną tuoj 
prisiųsta kariuomenės ir viskas 
kaip karo stovy. Kareiviai ati
minėja ginklus iš kliuksų ir jų 
priešų.

ištraukęs Į rasta pilnas revolveris. Ji tei- 
re- 

Į

Daktaras Palikęs

esą žiurkės, patėmiję revolverį, 
išsigąsta. Nėra abejonės, mote
ris toliau pasakojo, kad žiur
kės viena kitai pranešė apie bu
vimą pilno revolverio ant ko
modės, nes pas ją esą daugiau 
žiurkių nesimato. Teisėjas vie
nok tai istorijai nepatikėjo ir

Viduriuose Rankšluostį pastatė moterėlę po $500 bė- 
-----  los.

dievaži kur dingo. Mat tas na
bagėlis irgi pabijojo rėksnio. 
Kriaučiukas R. palydėjo vieną 
siuvamą mašiną, batus ir kaili
nius. Pasislėpęs siuvo su pasko
linta mašina. Bet atvažiavo mer 
gėlė su policija ir tą skolintą 
mašiną atėmė. Nors ir lysk gy
vas į žemes! Tai geras gaišti n-i 
čius senberniams, nes jie visa
dos sako, kad negalima žmonos 
išmaitinti. Tai prisieina maitin
ti svetimos žmonos.

P. Kritikei is.

KINO TETRAI
Jurbarkas. — šiuo laiku Jur

barke veikia du kino teatrai. 
Kinoteatras “Olimp” gruodžio 
m. 5, 6, 7, d. demonstravo be 
dramos Lietuvos nepriklauso
mybės šventę Kaune. Labai 
daug žmonių atsilankė, nes tai 
pirmas atsitikimas Jurbarke. Vi 
si buvo tuo patenkinti. Būtų 
pageidaujama, kad dar kas pa
našaus būtų rodoma.

Atsiradus Jurbarke antram 
kinoteatrui “Olimp” kas savai
tė 2—3 kartus rodoma vis nau 
ji paveiksUai. Kada veikė tik 
vienas kino “Modem” tai tik 
kartą į savaitę, arba ir į dvi sa
vaites būdavo parodomi šis tas 
nauja. Dabar, susidarius lyg ir 
konkurencijai, abudu stengiasi 
šiuo tuo pasirodyti.

Sakalas besparnis.

Paterson, N. J. Moteris Van -----------
Lenten čia skundžia Dr. Ja- Pasimirė Rusų 
cobs ant $60,000, kam jis, da- Gen. Kuropatkin

Nome, šiame tolimame šiau
rės mieste apsireiškė difterijos 
epidemija, o vaistų pristigo. Ta 
po pasiųsta šiaurės šunų rogės 
600 myliti i miestą Anchorage 
vaistų pervežti. Tuom tarpu li
goniai miršta.

rydamas operaciją birželio mė
nesy, palikęs jos viduriuose ma 
žą rankšluostėlį, kurį reikėjo 
antra operacija išimti. Dakta
ras ginčina tai ir sako, kad jis 
jokiu būdu nebūtų galėjęs rank 
šluoščio palikti, kad ir 
norėjęs.

'būtų

kadMaskva. Rusai praneša, 
savo dvarely pasimirė garsus 
generolas Kuropatkinas, vedęs 
rusų armijas prieš japonus 
gavęs gerai pylos nuo jų.

ir

Lynn, Mass. Karpenterių uni
ja 'nubalsavo reikalauti po $1.25 
už valandos darbą, bet kadangi 
pradeda reikštis bedarbė toje 
srity, tai nutarė nestreikuoti už 
tą algą, bet dirbti po senovei 
po $1.10.

Eks-Kareivių Gimines 
Gaus Bonusą N. Y. Valst.

Albany, N. Y. Per senatą bus 
perleistas bilius, kuris suteiks 
arčiausiams giminėms žuvusių 
kare ėks-kareivių 
dešims dolarių į 
nedaugiau $150. 
išmokėti iš trijų
rių, kurie liko, apmokėjus eks- 
kareiviams bonusą.

Kaltina New Yorko 
Butlegerius už Suktybę

bonusą,
mėnesį,
Pinigai bus

milionų dola-

po 
bet

Philadelphia, Pa. šnipai suse
kė, (kad vietos butlegeriai ir 
saliūnrni'n'kai perkasi iš New 
Yorko butlegerių netikras šim
tines, mokėdami po $30 už vie
ną. Tomis šimtinėmis jie bando 
papirkinėti prohibicijos agen
tus ir apmokėti savo bilas but- 
legeriams.

Rokiškis. (“Vienybės” kor.)
— Gruodžio 1 d. nuo rinkos ta
po pavogta dvejetas arklių, ir 

(vežimas lašinių. Vagių nesugau
ta. Taipgi Rokiškio miškuose pa 
sitaiko mėginimų apiplėšti. Iki 

i šio laiko šis kampelis buvo ra
mus. P. Kriukelis.J

Ilgas ruduo. — Senieji žmo
nės pasakoja, kad tokio gra
žaus rudenio kaip šįmet neat
meną. Gruodžio mėnesį. Miškuo 
se galima dar gauti grybų (vo- j ti. apleisti, niekieno nenaudo- 
veriškų) ir net kai kur pradeda jami. Jurbarke ligoninės nėra, 
žybuoklės žydėti. Laukuose ma- ligoniai iš Jurbarko apylinkės 
tosi gyvuliai. P. Kriukelis (vežami į Kauną arba net į Ra- 

--------  1 šeinius. Kaip būtų gera, jei tuo
Kapai yra taip apleisti, kad se rūmuose būtų galima įsteig- _ ~ - 1 _ ! - 2 1 ~ i • • /-m i i ■ •

TA ISO TILTUS, UŽDARO 
SMUKLES

Žasliai, Trakų apskr. — Ža
slių valsčiaus taryba savo po
sėdyje 1924 m. gruodžio m. 15 j Kryžiai buvo cemento ir gero 
d. nutarė sutaisyt visus senus kai aptrupėję. Kai kurių nega- 
tiltLM ir pastatyt 100 betoninių įima buvo išskaityti užrašų. To, 
tiltų. Taipogi 1925 metams nu
tarė uždaryti visus traktierius 
ir alines. O visus valstybinius 
monopolius, kokius monopolių 
valdyba leis, savivaldybė nuta
rė paimti savo žinion. Pr. S.

Kėdainiai. — Lapkričio mėn. 
pradžioj Kėdainiti parapijos ka
pinėse, nežinomi piktadariai nu
vertė 5 kryžius.

YRA RŪMAS, BET NĖRA mi.
LIGONINĖS

Jurbarke tuoj už kapti sto
vi puikūs prieš karą pastatyti 
ligoninei rūmai. Dabar jie tuš-

“VIENYBĖS” SEIMAS KOVO 7 D.
-----o-----

“Vienybei” Bendroves Seimas įvyks 
Kovo (March) 7 d., “Vienybes” Sve
tainėje”, 193 Grand St., Brooklyn, N.Y. 
Visų šerininkų pareiga šiame svarbia
me suvažiavime dalyvauti.

Netrukus bus išsiuntinėta kvietimo 
laiškai ir pavadai (proxies).

VALDYBA.

Meksika. Mieste Aguascalien
tes septyni ginkluoti vyrai už
puolė katalikų vyskupą ir atki
šę revolverius liepė jam atsisa
kyti nuo tikėjimo ir priimti 
“garbimgą socializmą”. Kas tai 
pamatė juos laužiantis į vys
kupo namus, susirinko minia ir 
-vyrai pabėgo.

Maskva. Valdžia pavelijo 
'pirkti ir parduoti laisvai sveti- 
Imų šalių pinigus ir valiutą. Sve 
timii šalių pinigai gali būti įve-

Ašarų Bomba 
Išbaidė Policiją

Elizabeth, N. J. Laike pamo
kų prohibicijos stoty, kur polic- 
manai buvo mokinami kaip va r 
tėti “ašarų bombas”, iš moky
tojo rankų viena bomba išslydo 
ir plyšo. Visi policmanai ir mo
kytojas bėgo, pasiėmę skvernus 
lauk, kad nereiktų verkti.

beragės, juos knaisioja, gyvu
liai mindžioja ir, pagaliau, pa
tys Piiupių kaimo gyventojai 
iš jų smėlį su žvyrium, kuriuo 
išpila savo kiemus ir gatveles. 
Jau ne nuo šiandien smėlis iš 
čia kasamas; jau nuo seniau iš- 
riaustos gilios duobės. Piemens 
kapus bekasinėdami, randa dar 
kaukolių, be to, dar rastas vie
nas žiedas. Vertėtų bent kiek 
pagerbti ta vieta, jei ir neap
tverti, tai nors nekasti smėlio 
nuo jų; reikėtų pasodinti kele
tas medelių, šiais milžinkapiais 
labiau turėtų susirūpinti Pliu- 
pių jaunimas pasitaręs su vieti
ne mokytoja. (Mokytoja pati te 
siima iniciatyvos).

t i ligoninė. Sakalas besparnis

lie

se kapinėse dauguma kryžių su 
lenkiškais parašais, bet visgi 
yra ir su lietuviškais.

Po (kiek laiko iš Kėdainių 
“prošepanų liogerio” pradėjo Ikil 
ti gandų, kad tą niekšišką dar
bą padarę “šavflisy z gimnazistą

Tuo reikalu, matyt, buvo 
smarkiai susirūpinusi ir polici
ja, nes vedė smulkų tyrinėji
mą. Tardė visus, kurie, einant 
“prošepanų” leidžiamais gan
dais, būk matę verčiant kry
žius. Bet nieko nesusekė. Pa
sirodė, kad gandai buvo mela
gingi ir sugalvoti Kėdainių len- 
komanų. Tas aiškiai matos dar 
iš to, kad kryžiai nuversti se
ni, aptrupėję ir dargi su neįskai 
tomais užrašais. Kapinėse yra 
gan žymių lenkų paminklų ir

mo- šimtą kartų brangesnių už nu- 
me- Į verstus, bet kodėl tai jie liko

MOKYKLA
Pui kiškiai, šilavo vals., 

šeinių apskr. — Burbiškiu 
kykla atidaryta jau šešti
tai,-bet dar ne vienas mokinys piktadarių neliesti, 
nėra jos baigęs.

Kai mokyklą atidarė, prie jos 
buvo šeši ha žemės, trys ha 
sodo ir senojo dvaro palikti 
trys trobesiai: pirkia, svirnas ir 
arklydė. Arklydė ir svirnas bu
vo mūriniai. Neprižiūrimi, jie 
jau tik griuvėsiais Iko. Tas pats 
likimas laukia mokyklos, tik ge
rai dar, kad mokykla medinė, įvykio atvaizdų?! 
taip greit nesugrius, nors sto-1 Ar tai ne lenkų naujas pro
gas ir kiauras. Sodas taip pat vokacijos darbas? Papirkto as- 
labai apleistas.

Kai mokyklą atidarė, viso na- pūsto burbulo ir parodyti už-
mo langai ir durys buvo svei- ’ sieniui: “žiūrėkit, kaip lietuviai 
ki. Bet dabar po šešerių metų persekioja lenkus, net dr kry- 
daug langų skurliais užkišti ir žiai su lenkų parašais neturi 
lentomis užkalti.

Bet klausimas, kodėl šiuo į- 
vykiu taip susirūpino lenkai, o 
ypatingai jų vadas, Seimo na
rys Rumpel. Jis, nusivedęs via 
ną fotografą į kapines, fotogra
favo tuos kryžius ir talpino į 
“Chata Rodzinna”. (Lenkų laik 
rastis). Kam gi atstovui Rum
pel buvo reikalinga net 100 to

Trenton, N. J. Tapo nubal
suota padaryti kratą bankų prie 

žami ir vartojami Rusijoj, jei'žiūros biure šioje valstijoje, 
kas nori. Tas daroma dėlto, kad nes yra nuožvalga, kad jis ne- 
Rusijos červoncai tvirtai stovi' atlieka savo priedermių kaip 
ir nesibijo konkurencijos. | reikia.

Kaunas, 30-12. — Kaip jau 
buvo pranešta, iš Vilniaus kraš
to į mūsų pusę perėjo Vilniaus 
raitosios ir pėsčios policijos re- 

Izervo komisaras Vaclovas Jan-

mens nuversti kryžiai, o iš to iš

vietos!” Alkn

1
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Serbai kalti kairo pradžioje fjerai organizuotą ir disciplinuo- 
Pirmininkas Jugoslavų parliahtą 25,000 vyrų kariumenę Ser- 

mento, Ljuba Jovanovic, kinis’ 
buvo švietimo ministeriu Serbų 
kabinete 1924, išleido atsimini
mų knygą Belgrade, kurioje pa
reiškia, jog trys savaitės pirm 
užmušimo Austrijos kunigaikš
čio, Serbijos valdžia žinojo a- 
pie suokalbį ir net suokalbinin
kų vardus.

Kadangi dėlto tos užmušimo 
įvyko Europinis Karas, tai 
ku, kad serbų valdžia buvo 
ta už jo pradžią. 

—o— 
Prof. Krėvė žvilgteri į 
artimą ateiti.

“Lietuvio”- No. 2 prof. Krėvė- 
Mickevičius. matydamas i anglų 
pastangas sudaryti frontą prieš 
bolševikus .Europoje, sako, kad 
tų pastangų tikslas yra duoti 

giau žemių. < ; . . .darbo rusams Europoje, kad jie
Prietykis delei lenkiškų pašto dėžučių Danzige iškė-i neturėtų laiko remti agitacijas 

le lenkų pasalingą planą — pulti ant Danzigo ir jį pri- Indijoje. Egypte ir Kinijoj. Mat 
jungti Lenkijon, kaip kad padarė Želigovskis su Lietu- rusai, remdami tautines agitaci- 
vos Vilnium. Du lenkų armijos koi-pusai — kaip rašo į jas tuose kraštuose, veda kad 
“New York Times” esą gatavai pastatyti -Poznaniu- ■ tie kraštai atskiltų iš anglų 
je ir Tortine, tam tikram militariui žygiui. Niekas ne
abejoja, kad tai bus puolimui ant Danzigo.

Lenkai dabar ramūs, kad Tautų Sąjunga jų nestab-1 
<iys. Viena, kad negalės, antra, kad nenorės. Tą parodė 
faktas Tautų Sąjungos užgyrimo želigovskijados. Vo
kiečiai gintis irgi negalės,, nes neturi armijos, bet turi 
surištas rankas ir kojas.

Vokiečių laikraštis “Boersen Zeitung,” 
del lenkų ruošiamojo mrlitario žygio, sako:

{Į Redakcijos Straipsniai ]|
LIETUVA TARPE ATEITIES 
GERMANŲ IR SLAVŲ.

Visos žymės nurodo, kad Lietuva greitoje ateityje 
atsidurs tarpe Slavų kūjo ir Germanų priekalo. Slavai 
lenkai, pajutę atgaivintą savo protėvių mongolų Him
nų kraują, siekiasi eiti Himnų takais ir grobti kuodau-! 
giau žemių.

ai.s

bijoj ir Bulgarijoj. Ta kariume- 
ne bile .dieną gali išmaršuoti 
prieš bolševikus. Kunigaikštis 
gi Kirilas ir kiti yra vadai apie 
tiijų m.Licnų iš Rusijos ištrem
tų inteligentų, činovninkų, ir 
tt.

Lietuviams perversmai Rusi
joj ant tiek apeina, ant kiek jie 
gali palytėti Lietuvą. Mes žino
me gerai, kad nežiūrint kas 
Rusiją valdys, jei tik gaus pro
gą tai eis vėl atsiimti “Kaulio 
bulvių laukus.” Lietuva nuo to 
likimo tegali išgelbėti Rusijos 
silpnumas, arba tvirtas užta
rimas galingesnių pasaulio tau
tu.

Kaip “jie” aiškina 
šventus Metus.

Nesenai “Vienybėje” 
straipsnelis apie . šventų 
istoriją. Ten buvo i 
kad šventi Metai buvo skel
biami-kas šimtmeti, bet vėliau,

Paslaptis Sasassa Slėnio
lį sakoj linas De im a n tų-' Ieškot oj o

Ar žinau, kodėl Tomą Donahue vadina “Lai-’j^ bonkutės; žiūrėjau į uolą, bet nieko tokio ypa- 
mingu Tomu?” Taip, žinau, esu po svietą pasi-1fingo-nemačiau. Išgėręs, Įsikišau bonką ir žengiau 
trankęs, esu matęs daug keistų dalykų, bet tur
būt nemačiau keistesnio būdo, kuriuo Tomas įgi
jo tą pravardę, o sykiu ir savo laimę. Mat, ir aš 
buvau su juo tuo sykiu. Norite, kad papasako
čiau? Gerai; tik pasakote ilgoka, todėl prisipilki
me stiklus ir užsirūkykite cigarus... Klano pasa
ka bus keista, keistesnė už stebuklingas pasakė
čias. Yra dar žmonių, gyvenančių Afrikoje, ku
rie gali ją patvirtinti.

Aš dabar išrodau nusivalkiojęs, bet buvo lai
kai. kada lankiau kolegiją ir rengiausi būti advo
katu. Tomas buvo mokslo draugas, ir mes abu 
turėjome gerus laikus studentaudami: bet. galų 
gale, kišenėse ėmė švilpti vėjai ir buvome pri
versti mesti mokslą bei pasižvalgyti kur du svei
ki, jauni vyrukai galėtų laimę už uodegos nutver
ti. Tose dienose emigracija dar neplaukė Afri- 
kon ir todėl sugalvojome, kad Kap-Kolonijoj e 
glūdi mums geriausia proga.

Na, mes ten ir išplaukėme ir tapome išso
dinti su 25 dolariais kišenėje. Atsisveikinę, per- 
siskyrėva. Abu išbandėme visko; buvo ir šilto ir 

buvo (šalto; bet, kada po trejų metų, vėl susitikome, 
metų ’ pasirodė, kad nebuvome geresnėje padėty, kaip ir 

pirmą sykį mums Afrikon atvykus;
Pradžia naujo gyvenimo, reiškia, buvo pras-

pasakyta.

žingsnį, ar du toliau, kaip, regis, iš uolos pamato, 
aštuonlos pėdos augščiau manęs, ir šimtas sieks
nių nuo manęs, pasipylė keista, negyva šviesa, 
mirganti ir žvilganti, tai pranykdama, tai artė
dama. Esu matęs šviečiančių vabalų, bet ta švie
sa nebuvo nei panaši į ją: ji ten buvo, degdama, 
kokią dešimtį minutų, kol aš drebinau kinkas, 
žiūrėdamas į ją: žengiau žingsnį artyn, het ji 
staiga pranyko, it užpūsta žvakė, žengiau at
gal, bet praleidau valandėlę, kol suradau vietą, 
iš kurios žibantis žvilgsnis vėl mane pervėrė. Aš 
ėmiau visą savo drąsą ir ėjau artyn, bet žemė 
taip nelygi, kad negalėjau išlaikyti tiesios linijos; 
nors apėjau visą uolos pamatą, bet nieko nepaste 
bėjau. Tada leidausi į namučius; ir tikėkite, vy
rai, kad nejutau, jog lįja, iki jūs dabar man pasa
kėte, Bet, ei, Tomai! kas su tavim yra?”

Tbmas sėdėjo, nuleidęs nuo suolo kojas, ir jo 
veide žibėjo toks susijudinimas, kad regis jis 
didžiausius skausmus kenčia. Jis pratarė: “Dva
sia turėtų dvi akis. O kiek tu šviesų matei, Dik 
Kiek ?”

“Tik vieną.”
“Ura!” suriko Tomas. “Labai puiku.” čia jis 

visai pusispardė blanketas ir pradėjo greitai po 
kambarį vaikščioti. Staiga jis sustojo ties Diku ir 

“Ar mes 
galėtume nueiti į Sasassa Slėnį pirm aušros?” 

“Vargiai,” atsakė Dikis.
“Na, tai klausyk; mes seni draugai, aš ir tu, 

Dik, ar ne? Prašau per savaitę laiko niekam 
nieko nepasakoti to, ka mums sakei. Ar priža
di?”

•«•«■•••* ...... ..........v.., .. ......., ta, taip plasta, kad Tomas įimtai manė giįžti uždėjęs ranką jam ant peties, paklausė:
pasirodžius jų naudai biznio at-1 Anglijon ir gauti vietą kokio raštninkėlio. Mat, II 18

imperijos, kas būtų labai pavo- žvilgiu, pradėta švęsti dažniau.1 tuo sykiu mes nejautėme, kad iš rankų buvome 
'jinga anglams. Dabar paklausykime kaip “Vy-1 paleidę tik smulkiosios vertės kortas, o tūzai ir

Todėl anglai agituoja Balka- tis” savo skaitytojus apie tą kozyriai dar buvo ateityje. Susitikome krašte 
nūs, Lenkiją ir Pabaltiją suda- dalyką informuoja: 
ryti frontą prieš bolševikus. Su į “Vėliau buvo 
prantama — 
nebus jokia 

(valstybėms. Ypatingai Lietuvai
1 < i ',\ l.i 111 < i. iš to nebus naudos, nes jei Len- 

_ , “Neužmir- kija eitų su anglais; tai nėra 
škim, kad čia tik pradžia lenkų puolimo ant vokiečių..1 abejonės kad šie lengva širdžia 

lietuvius išduotų lenkams, nes 
visi žino lietuvių amžiną ne- 
kentimą lenkų. Lietuviai su len
kais niekad bendradarbiauti ne
gali.

Todėl pref. Krėvė ragina mū
sų valdžią 
galimybes 
tatinkamų

Dancigo laisvas miestas yra pirmutinis, ką lenkai grobs, 
nes Versalės Sutartis davė lenkams visas progas.” O 
paskui? Paskui bus puolami kiti pakraščiai Vokietijos.

Ar tik Vokietijos? O Klaipėda? O Rytų Prūsija? O 
Lietuva?...

Rytų Prūsijos gyventojai, vokiečiai ir lietuviai, la
bai susirūpinę šitais lenkų kėsymais ant Dancigo. Jie sa
ko, kad lenkai ruošiasi dar daugiau vokiškų žemių pul
ti; todėl'Rytų Prūsijos valdžia paskelbė proklamaciją 
Į liaudį, kad nepasiduotų, o į Vokietijos Valdžią prašy
mą — kad šituos kraštus apgintų.

Šitose kovose tarpe Slavu ir Germanų kuodaugiau- 
siai nukentės Lietuva, jeigu Lietuvos politikai iš anksto 
neparuoš planų savo žemę apginti.

mažai apgyventame, kur buvo keletas farmų, ge- 
sutrumpintas rai apstiprintų nuo užpuolimų juodų Katrų. To- 

nauda iš to fronto laikas ir šventi Metai buvo mi-*mas ir aš buvom pasidarę mažą palapinę krū- 
dalyvaujančioms nėjami kas 50 metų; kiek, vė-Į muose; bet, kadangi mes turto neturėjome, o prie 

liau sutrumpinta iki 33 metų * to, visi žinojo kad mes gerai mokame revolvferius 
iš priežasties kad Kristus tiek valdyti, todėl mums bijoti ko nereikėjo. Čia ir 
metų ant žemės gyveno. O ga- laukėme, dirbdami pasitaikantį darbą, kad kas 
lutinai sutrumpinta iki 25 me
tų iš priežasties trumpo žmo
gaus amžiaus šioje ašarų pakal
nėje.”

Reiškia: jeigu žmogus gyven 
tų dar trumpiau, tai šventų Me 
tų šventimas būtų dar sutrum
pintas, kad pinigų žvejavimas 
tais metais visus katalikus ap
imtų.

sau a-

Lietu-

PRIE BROOKLYN LIETUVIŲ SIUVĖJU 
BEDARBĖS IR KAS TAME KALTAS

Privargę nuolatinėmis bedarbėmis, Brooklyno lie
tuviai siuvėjai pradėjo ieškoti priežasčių, iš kur šitos 
bedarbės atsirado. Kuomet pradėjo aplinkui dairytis, 
pamatė, kad šitos priežastys yra juose pačiuose. Lietu
viai darbininkai iš savo prigimimo yra lengvabūdžiai. 
Kas jiems smarkesniu žodžiu paagitavo, tam jie pati
kėjo ir paskui tą nusekė.

Jiems buvo komunistų į galvas kalte kalama, kad 
didžiausi “darbininkų priešai” yra tie, kuriuos pirmiau
siai ranka galima pasiekti — tai lietuviškų darbaviečių 
užlaikytojai arba “kontraktoriai”. Todėl komunistai 
agitavo darbininkus, kad spausti kontraktorius. Toki 
agitacija davė savo tokius vaisius, nes iš 48 lietuviškų 
darbaviečių Brooklyne, sakoma, šiandien beliko 24. Ki
tos visos bankrutavo. Vadinas, sugriuvo pusė lietuviškų 
darbaviečių.

Bet kokios pasekmės buvo darbininkams?
Iš 1200 lietuvių darbininkų siuvėjų Brooklyne, šian

dien apskaitoma tarp 500-600 likusių be darbo.diėn apskaitoma tarp 500-600 likusių be darbo. Tūli 
nedirba jau virš metų laiko, kiti po metus, kiti po pusę 
metų. Kai kurie, vargo ir alkio spiriami, visai metė siu
vėjų amatą ir ėjo ieškoti sunkių ii* siuvėjams nepripras
tų darbų — cukernėse, liejyklose, virvinėse; kai-kurie 
eina padieniais tai laivų iškrauti dokuose, tai gatvių 
valyti, sniego kasti ir tt. Bet vis tik apie 500 lietuvių 
siuvėjų yra be jokio darbo, sutaupytus skatikus baigia 
valgyti, ir nežino, kas bus su jais rytoj. Ateitis labai 
tamsi ir liūdna!

Kai komunistai agitavo darbininkus griauti lietu
vių darbavietes, tai drąsino juos: “nesibijokite,, kad nu- 
bankrūtys vienas-kitas lietuvis siurbėlė kontraktorius— 
jus gausit darbo ir pds svetimtaučius”. Bet kaip tik lie
tuvių darbavietės pateko svetimtaučiams, tie parsigabe
no sau svetimtaučius ir darbininkus, o lietuviai pasili
ko išmesti gatvėn. Tik dabar susiprato darbininkai, kad 
jie buvo komunistų baisiai suklaidinti. Dabar darbinin
kai palikti sau manytis, kaip gali, o ju klaidintojai ko
munistai debatuoja apie Maskvos “tėzius”. Jiems šilta, 
sotu, darbas mažai apeina, nes agitatoriams už Mas
kvos biznelį dar duodama jiems “sėndvičius”.

Tokios prigavystės Brooklyno lietuviai darbininkui 
dar nėra patyrę visoje šios kolonijos istorijoje. Ir, be 
abejonės, tai bus rinith pamoka, kaip ateityje žiūrėti į 
savo gyvenimo ėkoribminiUs reikalus, kuriuos rėdo ne 
pardavingi agitatoriai, bet patys rimti darbininkai.

žvilgterėti į ateities 
ir pasidaryti 
išvadų.

—O;—

Teisingi žydo žodžiai.
Atstovas Rozenbaum

vos seime pasakė aną dieną pra
kalbą apie Lietuvos tarptautinę 
padėtį, kur tarp kitko maždaug 
pasakė:

“Jei šiandien įsižiūrėti į Eu
ropą, tai kas tokia ji yra? šian
dien Europa susideda iš viso
kių a n tautų (sąjungų): Mažoji, 
didžioji. Pabaltos, tam tikros 
laikinos santarvės. Pažiūrėkim, 
ar mes esame kurioje tų an tau
tų? Ar turime ryšių su bent vie 
na koalicija Europos valstyibi- 
bių?

“Šleževičius jau pasakė; kad 
esame izoliuoti-atskirti nuo vi
sų. Tai tiesa! Jūs nerasite šian 
dien nė vienos valstybės, kuri 
būtų taip izoliuota kaip mes. 
Pradėkite nuo Skandinavijos, ir 
baigkite Balkanais — ir niekur 
nerasite valstybės, kuri nebūtų 
šiokioj ar tokioj sąjungoj su ki
tomis valstybėmis..

“Ypač Lenkija susiprato iš
naudoti tą koalicijos instinktą. 
Ji susirišo su Suomija, su Esti
ja. su Latvija, su Rumunija, su 
Čekoslovakija, su Jugoslavija, 
su Franci ja. Ji turi 30 milionų 
gyventojų, bet vistik nenori pa
siremti savo jėgomis, vistik no
ri ieškoti draugų užsieniuose.” 

Tie žodžiai teisingi. Lietuva 
neturi stiprių draugų, kadangi 
turi klerikalų valdžią. Ji laižo
si Romai, bet. laikui atėjus, ir 
Roma parodys lietuviams špy
gą, ypatingai prie popežiaus, 
kuris kalbasi su Paderewskiu, 
dalina medalius Lenkijos pre
zidentui. ir prisimena “gerus lai 
kus,” kuriuos turėjo Varšavoje.

Valstybės, kurios nėra Tautų 
Sąjungos nariais.

Sausio 10-tą sukako penki me 
tai kaip gyvuoja Tautų Sąjun
ga, del kurios Wilsonas paau
kavo demokratišką taiką. Per 
tą laiką į Tautų Sąjungą įstojo 
veik visos pasaulio valstybės, 
išskyrus šias:

Afganistanas (Azijoj), Ekua 
doras (Pietų Amerikoje), E- 
gyptas, Vokietija, Meksika, So
vietų Rusija, Turkija ir Suv. 
Ąm. Valstijos.

Priklauso gi 55 valstybes. 
Daug klausimų Tautų Sąjunga 
yra jau išrišusi, bet vieną, arti
mą lietuviams 
rišti teisingai 
klausimą. Ji Vilnių atidavė be 
niekur nieko lenkams.

ji negalėjo iš- 
— tai Vilniaus

apie 
tai 

kuris padaro laivą 
Kon-

išradimą:

Ežere

Ką reiškia tie važinėjimai.
Nesenai Amerikoj viešėjo 

rilo, kuris skelbiasi Rusijos ca
ru, žmona. Po to atvyko Kirilo 
brolis. Dabar atvažiavo barono 
Wvangelio žmona. Visi tie as
menys trokšta nuversti dabarti
nę Sovietų valdžią ir atstatyti 
Rusiją “edinoje ir nedielimoje” 
(vieną ir nepadalintą). Wrange 

dis tucm svarbus, kad jis turi

Ki-

Gandas apie naują 
vokiečių išradimą.
Iš Berlino pranešama 

naują vokiečių 
prietaisas
n en u skandinam u. 
stance, ant kurio krantų buvo 
statomi zeppelinai, buvo paskan 
dinta laivas vežąs 300 tonų pre
kių. Už valandos jis iškilo. Iš
radimo smulkmenos slepiamos, 
tik sakoma, kad tai prietaisas, 
kuris automatiškai išpumpuoja 
iš laivo vandenį.

Vokiečiai, vistiek, gabūs vy
rai: jie išrado kaip daryti auk
są iš gyvasidabrio, kaip varyti 
laivą veju be marškų, pastatė 
zeppelinus. kurie laimingai per
skrenda okeanus, ir tt.

MILŽINKAPIAI
Pliupiai, Kėdainių apskr. — 

Pliupių kaimo laukuose yra se
ni kapai kuriuos seneliai vadi
na milžinkapiais. Nepasako ta
čiau. ar jie, tie milžinai, buvo 
lietuviai ar svetimieji. Kapai 
yra gražioje vietoje, iš pietų su 
pa žalias miškas, šiapus miš-' 
ko lygi pieva, per kurią teka 
upelytė, vadinamas Malčis. Prie 
malcio už 10 sieksniu yra ka-
pai. Į šiaurę nuo kapų — vėl disono karvės, ir jau buvau nuėjęs j vidurį slė- 

dirbama že nio, kur nuo kalnų iš "dešinės išsikiša juoda, ak-
Jmenuota uola. Čia staptelėjau išgerti gurkšnelį, 

t • . ........

nors geresnio pasisuktų.
Ir pasisuko; mums taip belaukiant kokį mė

nesį atėjo viena naktis", apie kurią ir papasako
siu jums, nes ji mus turtingais padarė. Gerai ją 
atmenu. Vėjas kaukė pro šalį mūsų palapinės, o 
lietus grasino išmušti jos langiuką. Krosny turė
jome didelę ugnelę; aš vijau botagą, o Tomas be 
vilties gulėjo ant suoCo ir keikė likimą, kuris už
metė jį į šitą kraštą.

“Nebūk taip nosį pakabinęs, Tomai,” tariau 
aš. “žmogus negali žinoti, kada jam laimė nusi
šypsos.” .

“Prasta laimė mano, Džekai,” jis atsiliepė. 
“Aš niekad jos neturėjau, žiūrėk: jau treti me
tai esu šioje prakeiktoje šaly; matau kaip jau
nikliai, tik pribuvę iš Anglijos, skambina kiše
nėse pihigaičius, o aš, štai, kaip buvau 
to, taip ir esu. Džekai, jei nenori visai 
mesk mano draugystę,, ir ieškok laimės 
nas!”

“Niekus kalbi, Tomai! Gali būti 
jau tavęs šiąnaktį laukia. Bet klausyk! Regis 

toks nori įeiti į mūsų bakūžę. Ant ėjimo, re-

Iš Diko veido mačiau, kad jis skaitė Tomą 
“pablūdusiu;” bet visgi prižadėjo. Aš irgi visai 
nesupratau Tomo. Bet, žinodamas Tomo geras 
smegenis ir greitą jo supratimą, aš pamaniau, 

Diko žodžiuose jis matė tą, ko aš nemačiau.
(Toliaus bus)

kad

o o o

EIK SESYT...

(Skiriu seselei Brahytei)

be cen- 
sunykti, 
sau vie-

iaimikis

'kas
gis, tai bus Dikis Wharton. Na, jis tave iškels!” 

Man bekalbant durys atsivėrė ir teisingasis 
Dikis Wharton, nuo kurio vanduo upeliais bliau- 
kė, Įėjo vidun. Jo veidas, kai mėnuo pilnatis, 
švietė pro padūmavimą. Pasikratęs, pasisveiki
no ir sėdo prie ugnies. -

“Kur vaikštjnėji, Dik, tokią naktį?” paklau
siau. “Raumatizmas taps aršesniu tavo priešu ne 
gu Katrai, jeigu baladosies tokiuo laiku.”

Dikis išrodė nepaprastai rimtas, galėtum sa 
kyti, kad -buvo nusigandęs, jei nežinotum tikrai 
jo būdo.

“Turėjau eiti,” jis atsakė,” turėjau eiti. 
Viena Madisono -karvė nuklydo Į Sasassa Slėnį, 
— o, žinote, nei vienas jo juodukų tarnų neis į 
tą slėnį naktį; gi jeigu lauktume rytojaus, tai 
gyvulys nueitų Į Katrų žemę.”

i “Kodėl juodukai ųeitų į Sasassa slėnį nak
tį ?,” Tomas paklausė.

“Bijo Katrų, aš manau,” įsikišau aš.
“Ne — vaiduoklių-dvašių,” atsakė Dikis.
Mes abu nusijuokėme.
“Na, dvasios tos tokiam praktikos vyrui, 

kaip tu, neparodė savo gražybių, ar ne?” Tomas 
paklausė, gulėdamas ant suolo.

“Parodė”, rimtai atsakė Dikis; “aš pama
čiau tą. apie ką juodukai šneka; ir prižadu jums, 
vyrai, kad niekad nenoriu matyti to vėl.”

Tomas atsisėdo. “Niekus kalbi, žmogau! Na, 
bet papasakok: pirma ką juodukai sako, o paskui 
ką pats pergyvenai. Duok jam snapso, Džekai”.

“Kaslink legendos,” pradėjo Dikis, “tai ve 
ką juodukai pasakoja. Jie sako, kad Sasassa 
Slėny gyvena pikta prakeikta dvasia. Medžiotojai 
ir praeiviai yra matę jos blizgančias akis, pra- 
edami slėniu. Pasakojama, kad tas, kuris kada 
nors pamato tą žalingą žvilgsnį, niekad gyveni
me giliuko nematys. Ar tas teisybė, ar ne, aš 
pats neužilgo patirsiu,” baigė Dikis liūdnai.

ragino Tomas. “Sakyk,. “Pasakok toliau 
ką matei?”

“Na, grobinėjausi slėny, ieškodamas tos Ma-

lygi pieva ir tuoj 
inė.

Eik, sesyt, į džiaugsmingąjį krūmą, 
Kante keri varsotos lelijos.
Pastatyk tu .ten savąjį rūmą,
Del širdžių vargstančios ^Dionjjp^.. ..

Kviesk visus, varge skęstančius žmones,
Lai jie būriais lankosi kas dieną
Iš bakužių, nematę laimužės,
Pamatys, kaip tos rožės lelijos plasdena.

Tegul čiulba, lakštutė pilkoji, 
Ir tu savąją dainą užtrauki;
Kad prašvyst jiems ateitis skaisčioji, 
Nebe'liūstų ligšiol, lig nuskriausti.

Dotnava, 1924-12-6 d. Vincas Lakštingalis.

o o o

BALSAS Į SAULUTĘ

Po medžių ant žolės aš gulėjau 
Ir žiūrėjau, kaip plauk’ debesiai 
Pasikėlę augštoje padangėj 
Viens už kito sau plaukė liuosai. 
Ir lyg, rodos, pavydėdami žemei 
Spindulių ir skaisčiosios šviesos, 
Susitarę norėjo užkloti 
Jie saulutę vidury dienos.
Debesiai nemalonūs, supykę 
Nepaliovė padangėj skraidyt, 
Lyg norėdami saulę pavyti, 
O pavijus, saulutei sakyt: 
— Nėbešvieski, saulute, šiai žemei, 
Kuri tavo šviesos neverta! 
Pažiūrėk, kaip tavimi naudojas 
Apsišvietus žmonija pikta: 
Užuot tavim gėrėtis /bei džiaugtis 
Susilaukus saulėtos dienos, 
žmonija, kaip suerzintas liūtas, 
Nenurimsta nė ant valandos. 
Ar dėlto siunti savo šviesybę, 
Kad apšviest jos tikslus nedorus? 
Ar dėlto ant dangaus pasirodai-, 
Kad žiūrėt pžmonijos karus? 
Nebesiųsk, o maloni saulutė, 
Dauginus žemei karštų spindulių 
Ir nelaimink daugiaus tu tą dieną, 
Kurioj teka upeliai krauju! 
Te verčiau viešpatauna tamsybė, 
Ūkanota tebūna diena; 
Bus geriau nedėkingai žmonijai, — 
Pasibaigs jos puota kruvina... 
Debesiai taip saulutei kalbėję 
Kaž-kur slinko toliau ir toliau; 
Iš po jų gi saulutė pakilo 
Ir šypsodama švietė laibiau.

— J. Naruševičius
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Kankynės Lietuvos Mokyklose
a {

Rašo Tėvu Komiteto Narys |

Kaunas, Šančiai, 9-18-1924. - 
Teko pastebėti tokio nepapras 
to dalyko mūsų pradinėse mo
kyklose, kad ir geriausia kata
likas netenka kantrybės ir ieš
ko nors užsienių spaudoje apie 
tai savo broliams ir visai Lie
tuvai pranešti (mūsii spauda to 
nedrįs priimti). Pranešti visuo
menei apie kankynes vaikeliams 
mokyklose tik delei katekizmo 
ir abelnai tikybos pamokų, kuo
met kunigėliai atsilanko. Tai y- 
ra kalba apie mokyklas abel
nai, o apie Šančių mokyklą ypa
tingai.

Apylinkės gandams ir moki
nių nusiskundimams, netikėda
mas, aš asmeniškai pradėjau ie
škoti faktų. Pirmiausiai užklau
siau mokyklos vedėjo: ar ištik- 
rųjų taip darosi tamstos veda
moje- mokykloje? Jis atsakė: 
taip. Kuomet aš jo paklausiau: 
kaip tamsta į tai žiūrite, kuo
met 20-ame amžiuje už religi 
nes pamokas yra kūdikiai kan
kinami? Jis sako: dulkės prieš 
vėją nepapūsi!...

Turiu pasakyti, kad ir mano 
vaikai tą pačią mokyklą lanko, 
nors dar tik antrą žiemą. Vis
kas gerai sekasi mokintis, ir lig 
šiolei jie nesiskųsdavo už kito
kius jiems uždavinius ir ko
kias tai negirdėtas kankynes.

Bet štai vieną gražią dieną 
pareina mergaitė verkdama po 
kunigėlio pamokų. Motina klau
sia: kam dalykas? ko verki? 
gal sergi? Ji pasipasakojo ve 
kas darosi. Sako: kunigėlis su
klupdė visą mokyklą už neatlik
tas kunigėlio užduotas pamo
kas. Nekurie liko stovėti savo 
vietose. Tiems kunigėlis liepęs 
išsižioti, kiek tik burna leidžia. 

^TZi^iu-mapYadėjo verkti su aša

romis. Tuomet kunigėlis ir klū
pėjusiems liepė sustoti ir eiti 
į savo vietas, ir įgąsdindamas 
pasakė: kitąsyk jei neatliksite 
mano užduotųjų pamokų, tai su 
klupdysiu ir rankas turėsite iš
kelti į augštą ir išsižioti.

Vaikai potam pasiliko labai Į- 
baidyti, ir kai ateina kunigėlio 
diena, tai daugelis bijo eiti į 
mokyklą; vieni prašosi tėvų gra 
žumu, kad tik jiems leistų pra
leisti kunigėlio pamoką, o kurie 
liuosesnėje valioj auklėjami, tai 
visą dieną taip ant niekų pra
leidžia kur išėję. Kadangi ku
nigėlis ateina du sykiu į savai
tę, tai dvi dienos visai be mok
slo dingsta.

Aš pats asmeniškai vaikams 
nenoriu pataikauti, dėlto ver
čiau vaikus, kad eitų į mokyk
lą be jokio atsisakymo ir kad 
visos pamokos būtų atliekamos, 
kaip priguli. Vaikai verkdami 
man sykį rodo, kiek jiems už
duota atmintinai išmokti atei
nančiai pamokai. Aš pats per
skaičiau sykiu su vaikais tą už
davinį ir tėmijau, kiek jiems 
užduota. Pasirodė, kad buvo pus 
antro puslapio, ir sako viskas 
reikia iš atminties išmokti; gi 
antros knygelės, visas lapas is
torijos tik gerai atpasakot. Tuo 
met man pasirodė, kad mažiems 
vaikams nuo 7—9 metų am
žiaus tas ištikro yra jau persū- 
ru. Prie to mat randasi daug kė 
blumų. Man peržiūrėjus tuos 
uždavinius, pastebėjau daugy
bę, taip vadinamų “taisyklin
gų” naujų žodžių, kurių mes 
visai negirdėjome kai mus mo
kino kokie 25 metai atgal ir 
savo namuose vaikučių to visai 
nemokinome. Jau ir suaugu
siems toki užduotis būtų sunki

išmokti per du vakaru, na o čia 
2-rojo skyriaus mažiukai dar su 
vrgu rašto paskaito. Bet mū
sų dvasiškas tėvelis tiek gal
voje teturi proto, kad visai ne
kreipia domės į tokias susidėju
sias kūdikiams aplinkybes ir 
taip žvėriškai su jais elgiasi. 
Vaikeliai, norėdami atlikti kuni 
gelio užduotąsias pamokas, d'e-
da paskutines pastangas, ir 
jiems visai nebelieka laiko nė 
galios įsigilinti į svietiškojo 
mokslo pamokas, nes bijosi tų 
baisių kankynių.

Matote, skaitytojai, kokis pa
sidarė mūsų pražydusios gent- 
kartės auklėjimas. Ką tas vai
kelis, pabaigęs pradinę mokyk
lą žinos, jeigu trečia dalis to 
brangaus laiko išeikvojama ka
tekizmams ir poteriams Keli 
iš tų vaikeli ii galės pasiekti aug 
štesnio laipsnio mokyklą, ypa
tingai Šančių apylinkėje, tokios

tbiednuomenės apgyventoje ? 
Ant neregėtų esybių, ant Pa
nelių švenčiausių, ant angelų ir 
arkangelų, ant visokių šventųjų 
ir jų gyvenimų, su kuriais mum 
čion gyvenantiems neprisieis nė 
susitikti nė jokių reikalų turėti 
tiek laiko reikia praleisti. Jeigu 
vaikelis neatliks, tai neįeis į 
kitą skyrių, neįeis ir į pirmą
eilę augštesniųjų mokyklų. Tas 
bažnytines pamokas statoma 
augščiau visokio kito mokslo.

Tai taip dedasi Šančių pradi
nėje mokykloje su lietuvių vai
keliais, kurių globa pavesta sve 
tirnos šalies '— Romos — at
stovams kunigams, kurie nei pa 
•triotizmo turi, kad vaikelius ge
nais Lietuvos piliečiais padary
ti, nei supranta meilės į mažus 
■vaikelius, kadangi jiems neprisi 
eina jokių vaikelių turėti nei au 
■kieti.

Kada tam viskam bus galas?

ŽODIS KORESPONDENTAMS
Rašo Korespondentė

Gal niekas tiek nesuėda laik
raščių, kaip neteisingi kores
pondentai, kurie neturi savy 
gerbumo ir nepamislija, ką ra
šo, — kad jų paleistas žodis, 
taip kaip plunksna ant vėjo, ne
sulaikoma; taip žodis spaudoje 
yra nesulaikomas.

Kad kraštutinių laikraščių 
korespondentai begėdiškai me
luoja, tai atleistina, nes neturi

se tokius pranešimus, kaip iš 
Detroit, Pittsburgh ir tt.

Ko gi verti tokie korespon
dentai, kad nežino ką rašo ir 
kabinas prie ypattų, ir dar prie 
tokių, kurios nieko nereiškia 
visuomenei ?

Korespondentas visuomet tu
ri būti bepartivis ir žiūrėti tei
singai dalykus, o nekelti kerštų 
vieni prieš kitus ir ne užimti

DETROIT, MICH.
Nemalonus atsitikimas, tarp 
kun. Jonaičio ir J. R. Aukštuo- 
lio. Vienas taip pasakoja, kitas

— kitaip. Kur teisybė?

Pabaigoj praeitų metų pas 
mus pasitaikė nors nemalonus, 
bet labai užimantis atsitikimas.
Vietinis lietuvis, J. R. Aukštuo
lis, gerai užsivedęs ir plačiai ži
nomas žmogus, tapo areštuotas 
kun. Jurgio Jonaičio namuose 
ir dikčiai apmuštas Areštuo
tas už prievarta išreikalautą
tūkstantį dolarių iš kun. Jonai-
čio. Kun. Jonaitis, kaip teko gir
dėti iš kitų ir matyti anglų lai
kraščiuose, pasakoja, kad būk 
telefonu jisai buvęs pašauktas i 
Aukštuolių namus prie ligonio. 
Bet kuomet ten nuėjęs, tai Auk
štuolis atstatęs jam revolverį ir 
pareikalavęs iš kunigo tūkstan
čio dolarių. Kunigas neturėjęs 
su savim tiek pinigų ir parašęs 
Aukštuolio vardu čekį. Bet Auk 
štuolis negalėjęs tų pinigų iš 
banko išsiimti, nes kunigas pa
siskubinęs pranešti bankui, kad

KOSULĮ SUSTABDYK TUOJAUS VARTOJANT
SEVERAS COUGH BALSAM

Laikyk ji po ranka.

Severo Kalendorių 1925 metams gaunama visur aptiekose, ar nuo

W. F. SEVERĄ CO.. - CEDAR RAPIDS, IOWA

Kaina 25c ir 50 centai

Severa’s Cold and Grip Tablets
sulaiką persišaldymą nedodant jam išsivystyti. Kaina 50 centai pas aptieką

jie jokios garbės ir nepaiso tei
sybės; jie yra partijų vergai ir 
be garbės žmonės ir su jais nie 
kas nesiskaito.

Bet pastaruoju laiku jau pra 
deda rastis ir tarp tautininkų 
laikraščių neteisingų korespon
dentų, kurie rašo tą, ko nebuvo, 
ar turi įžeisti ką nors, iššauk
ti kitus apsiginti. Tas labai ne
pagirtinas daiktas — per laik
raštį varinėti privatiški daly
kai ar ginti partijų-triksai. Tai 
yra mirtina nuodėmė tautinin
kų korespondentų.

Jau mūsų laikraščiai ir taip 
maži, kad nepareina geros ko
respondencijos ir rimti straips
niai, o pradėjus neteisingai kel
ti ginčus, tai visai skriaudą 
daro visuomenei. Aš pastebėjau 
visuose tautiškuose laikraščiuo-

LAIVAKORTES
NUPIGINTA KAINA

NAUJOS FOTOGRAFIJOS IS LIETUVOS

1.
2.
3.
4.

į£>

Miestelis 
Bažnyčia 
stotis

16.
16.

17. Universitetas 
oficieriu grupė 
Prezidento Rūmai

PO 10 CENTŲ ATVIRUTĖ
■: Mažiau penkių atviručių nesiunčiame

$
Anykščių Bažnyčia
Anykščių Miestelis
Alytus — pakalnėn 
Alytaus vidurgatvė

5. Birštonas
6. Daugai
7. Geležinio Vilko Pulkas
8. įgulos bažnyčia (Soboras) 

Kaune
9. Jurbarko

10. Jurbarko
11. Kėdainių
12. Kalvarijoj kermošius
13. Karo Muzėjus Kaune
14. Kauno stotis

Kaunas Vasarų
Kauno Soboras nuo Vytauto 
Kalno

Lietuvos
18. Lietuvos
19. Lietuvos
20. Mickevičiaus namas Kaune
21. Merkinės Bažnyčia
22. Palanga — Birutės koplyčia
23. Palangos Liurdas
24. Pažaisliu Vienuolynas
25. Seimo Rūmai
26. Slmano Daukanto Kapas
27. Susvės upė
28. Šiaulėnai — tiltas
29. Šiaulėnai — tnalūnaa 

Šiaulėnų vidurys 
Šiaulių stotis su lokomotivais 
Šiauliai, žiūrint iš rinkos 
Tiškevičiaus rūmai Palangoj 
Virbalio Gelžkelio stotis 
Vėliuona.
Veliuonos Bažnyčia
Vėliuona — prie upės
Vilkijos miestelis
Dainos Diena (publika) 
Lietuvos Ministerial
Šimkus ir kiti menininkai 
Meno mokykla 
Grinkiškis

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
53.
54.
55.

—56.
58.

Siųsdami užsakymą 
ir vardu katras

61.
63.
64.
66.
69.
71.
72.
76.
78.
79.
80.
81.
83.
84.
86.
89.
91.

Grinkiškio Bažnyčia 
Pašušvčs Bažnyčia 
Baptai 
Baptu Bažnyčia 
Dainos Dieno (chorai) 
Dotnavos bažnyčia 
Bulbiakasls 
Ukmergė (upė) 
Ukmergės bažnyčia 
Raguvos bažnyčia 
Raguva 
Taujėnų bažnyčia 
Seirijai 
Alvito bažnyčia 
Mariampolės bažnyčia 
Žeimių bažnyčia 
Mariampolės Gimnazija

92. Virbalis
94. Prienuose kermošius
95. Prienų nugriautas tiltas 
99. Lazdijų bažnyčia

101.
102. 
104. 
107.
109.
110. Prienai
111. Vilkaviškis
113. Joniškio Rinka
114. Joniškio bažnyčia
117. Garliavos bažnyčia
118. Liudvinavas
119. Alvitas (ežeras)
120. Krosnos bažnyčia
121.
122.
123.
124.
127. Šventežeris
128. 
160. 
165.

Taujėnai
Panevėžio rinkoj kermošius
Ukmergė
Virbaly škapliernlnkai
Prienų bažnyčia

Saulės Mokykla Kaune
Vilkaviškio bažnyčia
Seiriju gatvė
Mariampolės Rinka

171.
180.

Studentai Lazdijų rinkoje 
Kauno Geležinis Tiltas 
Ekskursijos laivas ant Ne
muno

Panevėžio Bažnyčia 
Oriai vininkai.

pažymėkite numeriu 
atvirutes norite
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Puiki proga siūloma jums atlankyt 
Lietuvą Nupiginta laivakorte. Mū
sų keleiviai iš Hamburgo bus nu
vežti Kaunan tam tikru traukiniu.

Nepiliečiai grįžtanti bėgy me
tų nepapuola po kvota. 

Užsisakykite vietą tuoj

Del informacijų kreipkitės pas vie 
tos agentą arba į

UNITED AMERICAN LINES 
35—39 BROADWAY 
NEW YORK, N. Y.

Tiesus-trumpas keliai per Rotter
dam ’ą, į ir iš visų dalių

LIETUVOS
Laivai kas savaitę

Neprilygstami patogumai
Mes pagelbstime gauti reikalingus 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki .pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkraštis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir Informacijų delei 
rašyk bile vietiniam agentui, arba

HOLLAND AMERICA LINB
24 State Street Now Y^rk..

vietos laikraštyje, kuri yra taip 
brangi.

žinoma, redaktoriai nežino, 
ar teisinga, ar no,; jie pasitiki 
ypata, o ta ypata, kuria redak
torius pasitiki, pradeda meluoti 
ir per tai jis įkiša žinutę visai 
neteisingą, reklamuoja kitų par 
tijų veikimus švariame laikraš
ty. Tokie korespondentai yra 
dideli prasikaltėliai prieš visuo
menę ir tautą; jie, būdami ne
teisingais, neleidžia laikraštin 
rimtų straipsnelių, žinučių; jie 
užima vietas savo melais.

Paimkim “Tėvynę”. * Juk ten 
tiesiog jovalas — komunistų at 
kartojimai neteisingų šiukšlių 
ir užimta vieta laikrašty visai 
be naudos ir skriaudą daranti 
visam Susivienijimui.

Taigi, aš sakau, kad tokie ko 
respondentai, prisidengę tauti
ninkų skraiste rašinėja žinutes 
laikraštin, ar taip pasakoja me
lagingai redaktoriui, šmeiždami 
lietuvius, o girdami bolševikus, 
yra mirtini prasikaltėliai savo 
kraujo broliams, ir jie niekuo
met negaus atleidimo nuo lietu
vių.

Kurie rašot laikraštin žinu
tę, būkit teisingi; kaip kur at
sitiko, taip ir parašykit — ne
peikdami vieno, nė girdami ki
to. Jau kur kįla vaidai, tai nė
ra vieno kaltė; vis yra ir kitų, 

j Gerbdami save, pagerbsim ir 
kitus; sutaupinsim laikraščiuo
se vietos del rimtesnių straips
nelių.

I MEILĖ
(Feljetonėlis)

Rašo Klevo Lapas

U-ū-titi, kaip šalta. Vėjas 
siunta, per sienas, sienojus ir 
lango nematomus plyšius; jo 
dvelkimas žvakę gesina. Kojų 
sti'bukauliuose jaučiama kaulai 
ir spaudžiamos kur šilčiau prie 
kūno; bet kaulai lyg .svetima 
oda aptraukti jaučiasi. Kovoj 
su šalčiu temperatūra pakelta, 
galvoj ūžia, ausyse spiegia.

....O vaizduojasi Vladzė, pa
vasario diena: saulutė žeme rie 
dinėja, alyvos žydi, ir jos akių 
žvilgesiai taip malonūs, taip jau 
trūs, taip jaukūs... Užsimiršau, 
šilta kraujo srovė širdį apliejo, 
atgijo. Kur ji dabar? Ką vei
kia? — “Parašysiu kaip ilgu. 
Kaip šalta, kaip nejauku...” Paė 
miau poperių, voką. Sujudėjus, 
šalčio dygliai šiurpuliu nuo ko
jų perėjo per visą kūną. Atbu
dau nuo svajonių ir..; parašiau: 
— “Drauge, įsimylėjau, vedu”.. 
Uždariau voką ir ėmiau žings
niuoti iš kertės į kertę...

jo čekis ant tūkstančio dolarių 
ibūtų neišmokėtas. Tada Aukš
tuolis telefonuoja (kunigui, kuris 
pasikviečia Aukštuolį į 'kleboni
ją, pažadėdamas jam ten užmo
kėti reikalaujamą sumą pinigų. 
Tuom tarpu kunigas iš anksto 
pasirūpina policijos agentų ir 
laukia Aukštuolio. Kun. Jonai
tis atskaito Aukštuoliui tūks
tantį suženklintų pinigų, ma
tant pasislėpusiems detekty
vams. Tuoj po tuo seka Aukš
tuolio areštas. Tai maž-daug to 
kia istorija iš kunigo pusės. Ji 
gaili būti teisinga, bet atrodo la
bai keista; vietos lietuviai, ku
rie arčiau pažinojo Aukštuoli 
negali atsistebėti. Nes jiems ne
išaiškinama, kaip Aukštuolis ga 
Įėjo būti ant tiek nesusipratęs 
žmogus ir tokiuo negudriu būdu 
reikalauti iš kunigo tūkstančio 
dolarių.

Dabąr paklausykime, kaip 
Aukštuolis tą patį atsitikimą nu 
pasakoja: — J. R. Aukštuolis 
gyvena 1415 Twenty-second St. 
Kun. Jurgis Jonaitis gyvena 8,- 
300 Longworth A v. Apie ke
turias mylias tolumo vienas nuo 
kito. Jonas Aukštuolis apsivedė 
praeitą rudenį ir turi gražią, 
jauną pačią. Pasak Aukštuolio, 
kun. Jonaitis susidraugavo su 
Aukštuolių šeimyna ir pradėjo 
perdaug dažnai ją aplankyti. 
Kiek man žinoma, Aukštuoliai 
buvo kun. Jonaičio parapijonai.

Vieną gražią dieną kun. Jur
gis Jonaitis atvažiavęs pas Auk
štuolius. Aukštuolis jam nepasi
rodęs, bet palindęs po “lunče,” 
kaip girdėt žmones kalbant. Ku
nigėlis neradęs savininko na
mie, prašęs ponios Aukštuolie- 
nės išsigerti. Ir jiedu susėdę 
ant lunčės ir pradėję gerti (tu
riu priminti, kad pas Aukštuo
lius visada gali gauti išsigerti). 
O Aukštuolis, būdamas po lunče 
-kanafka ir klausydamas, kas 
eina tarp jo mylimos pačiutės 
ir kunigėlio, išėjo iš kantrybės, 
kaip p. Aukštuolis pasakoja, ir 
išlindęs pradėjo ant savo mo
ters bartis, kad yra gėda ir ne
gražu taip daryti su šventu 
žmogumi, čia kun. Jonaitis, esą, 
jau įsidrąsinęs būdamas, pradė
jo perkalbinėti Aukštuolį: gir
di, tu nesibark ant savo moters. 
Aukštuolis būdamas perimtas 
piktumo, užtraukęs per veidą 
kunigui Jonaičiui, kaip Aukštuo 
lių šeimyna pasakoja. Kun. Jo
naitis pradėjęs prašyti, kad dau 
giau jo nemuštų ; girdi, prižadė
jęs duoti Aukštuoliui pinigų, 
kiek tik tas reikalaus. Aukštuo
lis tuoj aus ir pareikalavęs, kad 
kunigas duotų jam pinigų. Kun. 
Jonaitis išsiėmęs dešimt dola-

rių ir duodąs Aukštuoliui, kuris 
pamatęs, kad tai yra tik de
šimt dolarių, vėl už vežęs kuni
gui per ausį, pareikšdamas, kad 
jo moters bučkis yra daugiau 
vertas, negu dešimt dolarių.

šį kart Aukštuolis taip skau
džiai kunigui užtraukęs, kad 
kun. Jonaitis pradėjęs skaityti 
jau šimtinėmis. Girdi, sakąs, 
duosiu šimtą-du-tris-penkius 
duosiu tūkstantį dolarių. Kaip 
tiktai kun. Jonaitis pasakęs tū
kstantį, tai Aukštuolis pasakęs, 
duokš pinigus. Kun. Jonaitis pa
rašęs jam čekį ant tūkstančio 
dolarių. Bet kunigėlis paskui pi 
nigus banke sustabdė. Aukštuo
lis, negalėdamas išimti iš ban
ko tūkstančio dolarių, paklausė 
per telefoną kunigo Jonaičio ka
me priežastis? Kunigas pasakęs 
ateiti ps jį, kaip viena per pie
tus, kur jis gausiąs reikalau
jamą sumą pinigų. Aukštuolis, 
esą nemanydamas nieko blogo 
iš kunigo pusės, taip ir padaręs. 
Kun. Jonaitis gi laukia Aukš
tuolio jau su policija. Aukštuo
lis pribuvo į kun. Jonaičio kle
boniją paskirtu laiku. Jonaitis 
pradėjęs jam pinigus skaityti. 
Girdi, štai one hundred, two ir 
tt. čia netrukus policija pradė
jus Aukštuolį mušti ir taip bai
siai sumušę, kad žmogus turėjo 
važiuoti į ligoninę.

Tai taip pasakojant girdėti iš 
Aukštuolių šeimynos ir vietos 
lietuvių gyventojų.

Dabar visi vietos lietuviai ne
kantriai laukia Jono Aukštuolio 
ir kun. Jonaičio teismo. Pama
tysime, kurioj pusėj ras teisybę 
prisaikintieji teisėjai.

M. L. Daukantas.

AMSTERDAM. N. Y.
Mūsų sportai dirba. Rengia 

maskaradų vakarą
Mūsų Amerikos Lietuvių Kliu 

bas jau pagarsėjo savo basket
ball jauktu (tymu). Jisai ėmė
si ir ateityje rengiasi imties ir 
laimėti dovanas su įvairiais sve
timtaučių jauktais, kaip kad a- 
nuo laiku labai dailiai nulošė 
lenkučių jauktą.

Dabar Amerikos Lietuvių 
Kliubo Basketball Jauktai ren
gia savo didelį maskaradų ba
lių, ant Sausio 31 d. A. L. K. 
Svetainėje, 17 Liberty St., Am
sterdam, N. Y. Tuo balium ma
noma kiek padaryti pelno ir į- 
sitaisyti daugiau naujų loši
mams rūbų ir kitų reikalingų 
sporto įrankių.

Taigi lauksime ateinančio šeš 
tadienio. Girdėtis, kad vietos 
lietuviai labai susidomėję šituo 
dideliu maskaradų 
rengia mūsų jauni 
Na, matysim, kas 
domiau pasirengę
dovanas, kurių esą skirta net 
trys. Korespondentas

balium, kurį 
sportininkai, 
bus atėję į- 
ir kas gaus

ROCHESTER, N. Y.
Siuvėjai apvaikščiojo savo 

metines sukaktuves
10-

Sausio 16 d. šio miesto siuvė
jai apvaikščiojo 10-metines su
kaktuves, kaip susitvėrė A.. C. 
W. of A. tai yra Amalgameitų 
Unija. Suėjo visų dirbtuvių dar 
bininkai, kurie tik šion unijon 
priklauso, sustoję dirbti kaip 3- 
čia vai. po pietų. Susirinko tūk
stančiai darbininkų ir muzikos 
kapelijų 'lydimi bei parašus ne
šini numaršavo į miesto didžiau 
šia svetaine. Buvo keli kalbė
tojai, kurie nupiešė, kokią svar
bą turi organizuoti darbinin
kai, kovoje su savo išnaudoto
jais. Apvaikščiojimas buvo la
bai įspūdingas.

Šiaip darbai silpnai eina, ne
tik siuvėjų, bet ir šiaip dirbtu
vėse. Manoma, kad į pavasarį 
pagerės.’ Pranas Rimkus.

MEDWAY, MASS.
Darbai gėrėja

Trys mėnesiai atgal Fobijon 
Mill vilnonė audinyčia buvo su
stabdžius naktų darbą. Sausio 
12 vėl pradėjo dirbti. Vietiniai ' 
gyventojai nudžiugo tai išgirdę. 
Bet iš kitur atvykus sunku dar
bas gauti. Tuom taniu taipgi ir 
kitos dirbtuvės geriau pradeda 
dirbti.

čia randasi ir lietuvių apie 17 
šeimynų ir 4 pavieniai. Nekurie 
skaito net po kelis laikraščius, 
bet didžiuma visai neskaito; vie 
ni sako: “laiko neturiu,” kiti ne 
{moka skaityti. Senvaikis

SCRANTON, PA. 
žinutė iš gyvenimo Lietuvių 

Tautos Katalikų Bažnyčios

Kalėdų ir Naujų Metų šven- > 
tęs praleidom linksmai ir iš 
daug atžgvilgių naudingai. Per 
pamaldas žmonių buvo daug, o 
ypatingai ant “Bernelių Mišių” 
aukų bažnyčioje sudėta apie 
$300 reikalams parapijos (ne 
kunigui); taip girdėjau skel
biant vyskupą: “Auka bažny
čiai sudėta, vien jos reikalams 
tur būt suvartota.” žmonės tu
ri progą ir kunigui sudėti jam 
bekalėdojant po Trijų Karalių.

Kalėdų naktį kun. vysk. J. 
Gritėnas prašė parapijonų nupir 
kti bažnyčiai naujas stacijas. 
Vėliau poros nedėlių girdėjau 
bažnyčioje beskaitant aukotojų 
vardus ir sumą sudėtų pinigų 
$700.

Toliaus turėjome vyskupą iš
leidę į Chicago, Ill. kur kvietė 
nariai neprigulmingos parapijos 
ties 35 ir Union gatvių priim
ti juos į augščiau minėtas baž
nyčios dieceziją. Sugrįžus, vys
kupas baž. sakė, kad priėmė 
Chicagos par. ir paskyrė laikinu 
klebonu kun. T. Tautą. Taipogi 
buvo kviečiamas į Westville, Ill. 
į nepr. par., būnant Chicagoj; 
atsilankęs ir Westvillej.

Vyskupą žmonės priėmę la
bai maloniai, o išklausę paaiš
kinimų bažnyčios konstitucijos, 
prašę priimti į dieceziją.

Senas Tautietis.

Bell Phone 5316

E, G. Klimas, M.D
Sugryžo iš Europos ir pri
ima pacientus po senovei. 

— ofiso valandos — 
8:30 10 iš ryto
G iki 8 vakare

Samaritan Ligoninėje 
nuo 12 iki 1 vidudieny 

Northeastern Ligoninėj 
vaikų džiovos klinikoje 

antradieniais 3—5 po piet 
Kitos konsultacijos pagal 

susitarimą

2538 E. ALLEGHANY AV 
Philadelphia, Pa.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

Dr; Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa

DAKTARAS (gydo 
ligas) IR CHIRURGAS 
(daro operacijas).’ 
OFISĄ VALANDAS: 

Nuo 9 iki 11 
Nuo 2 iki 4 
Nuo 7 iki 8

p. 
p. 

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

M.
M.
M.
M.

Į —.-J--——  

JONAS GREBLIAUSKAS
ir SŪNŪS

S Patyrę, Laisnluotl Oratoriai Ir j 
Balsamuotojal

i Parsamdome automobilius viso- ! 
kiemą reikalams.

Ofisas: 426 So. Paca St., 
; Tel. Plaza 1360 Baltimore, Md. •
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NAUJASUI VĖJOGRAMAI 
(Mūsų Virvegramo A vantų ra)

Bostonas. — Katalikų “Dar
bininkas” ibuvo sumanęs perkel
ti saulės užtemimą ant ryto
jaus, tai yra Sausio 25 d., sek
madieni, kad galima būtų toki 
atsitikimą su pamaldomis ir vi
somis bažnytinėmis apeigomis 
apvaikščioti. Bet, girdėtis, sau-

le sukurstė bedieviški astrono
mai nepasiduoti ir užtemimas 
Bostone atsibuvęs Sausio 24 d., 
kaip ir visame pasauly.

Ir kur tie, bjaurybės bedie
viai, savo nosies neįkišo!

') Apsaugok M velka tą
• —- -

Profilakta* vyrama, 
gerinusia apsauga 

po užsikrėtimo. 
Didelė triūbelė 35e.

FUMLO
UŽDEGI

MAM

SANYKIT

(Tarba (4 ’b) <1.
Visose aptiektum ar 
Bau-Y-Kit Dept. A. 

92 Beekman St.
New York 

Prašyk aprašymų

Skiepo. — Del buržuazų iš
keltos sensacijos, kad būk Sau
sio 24 d. būsiąs saulės užtemi
mas, tapo sušauktas Šuldu-bul- 
du organizacijos ekstra mitin
gas. Draugai nurodinėjo, kad 
reikia būtinai nedaleisti įvykti 
šitokiai buržuazijos komtrevo- 
liucijai, kuri Maskvoje visai nė 
ra garsinama ir net Sauletem- 
kcmo uždrausta. Išnešta rezoliu 
cija — visiems draugams išeiti 
subatos rytmetį su pikiais ir 
jeigu mėnulis, buržuazijai pa-

Del platesnių informacijų kreipkite# tino adresu:

<5

<5

Pašalpai Skyriai — 
Id.oo. 9.oo Ir 12-00 1 aavaltf.

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Susivienijimas Liet. Amerikoje

ir Traktorių Amato
geriausiai įrengtoje mokykloje. Prak
tikos pamokos išardyti ir sudėti vi
sokius motorus, apie elektrų ir važia
vimų. Pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-lcų metų prityręs

Instruktorius L. TYCHNEVIČIUS 
garantuojame laisnį ir diplomų — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mė
nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nedėliomis

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APDRAUD08 IK PAŠALPOS 
ORGANIZACIJA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE, KU

RIOS TURTAS VIRS $500,000.00
Nuo suslorganlzavimo iki šiam laikui, išmokėta $248,689.80 

pomirtinių. Pašaipu išmokėta $247,087.15

sų mokyklų. Mokykla atdara
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Klesos dienomis ir vakarais.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 — 2nd Avenue, (Kampas 14 gatvės) New York City

BLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. 
Nariai priimami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi na
riai gauna laikraštį „Tėvynę” dovanai ir taipgi 
gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $160, 800, 800 Ir 1000

Automobiliu

.. AR SERGATE, SILPNI 
ar KENČIATE?

Gydome visas aštrias, kroniškas VYRU, MOTE
RŲ ligas, pasekmingai.

Pasitarkit su DR. ZINS, Specialistu, 25 metų 
praktikos. P. G., John Hopkins Ligonbučio ir N. 
Y. Polyclinic .Ligonbučio.

Nežiūrint kaip bloga ar Ilgai kenčiate, AS GA
LIU PAGELBSTI.

DUODU GREITAS PASEKMES visose 
senose ligose, nerviškume, kraujo nuoduose, 
odos ligose, vidurių ligose, silpnume, rau- 
matizme, ir kitose.

Mano kainos labai mažos. Įeina ir as
meniškas atlankymas. Serumai, čiepai ir 
įleidimai. Visus vaistus gaminu pats. Rodą 
ir patarimas dykai.*

X-Ray, Urėjos ir kraujo annlyzė su Wa»- 
sermano tyrimu ir mikroskopo ckxaminaei- 
ja. Tikras atapėjima* ir gydymai.

\ 110 E.
(tarpe

DR. ZINS
16th St., New York City 
4th Ave. ir Irving Place) 

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro
Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

OSVALDAS KIBURIS UŽEIGA
yra geriausia East New Yorke, kurioje kiekvienas ras skanius valgius, 
oikandUus Ir draugišką užėjimą. Prašome nepamiršti atsilankyti pas — 

OSVALDĄ KIBURĮ
U> GLENMOBB AVBNUB. BBOOKI.YN.

(East Now York) Tol. Cypress 3980
N.

taikaudamas, bandys ant saulės 
užsiristi, tai kirsti jam į pa
kaušį.

Girdėtis, kad šitas manevras 
jiems visiškai nenusisekė. Apie 
tai reportuota Maskvon per pa
čią storąją skiepo paipą.*

Iš PASIKALBĖJIMO SU 
MOKYTA ASABA .

Oister, Mas! — Sausio 7 d., 
pas mus žemė biskį sudrebėjo ir 
keletas užkaistų katilukų nusi- 
laistė. Tas daug visokių kalbų 
pridarė, o labiausia tarp davat
kėlių.

•j V . '■ ' I

Suėjau su viena davatkėle, 
kuri manęs užklausė: ar aš gir
dėjęs, kad žemė drebėjusi. Taip 
taip, sakau, girdėjau. “Tai bai
su,” ji sako; “kažinkas čia ir 
pasidarė!” Aš atsakiau, kad že
mės ašis baigia pūti, todėl ji 
pradėjo virstuliuoti ir del mažo 
menkniekio dreba. Toki svary- 
bė, ką tu manai!

— O ar daug gi žemė sve
ria? — klausia ji.

— Nelabai daug, nes tik še
šis sekstilionus, šešesdešimt ir 
šešis kvintilionųs, tai yra — 
G,6G0.000,000,0000000000 tonų, 
aš ją informavau.

— Dievuliau tu mano! — da
vatkėlė suriko. — O aš vis ma
niau, kaip mūsų klebonėlis sa
kydavo, kad mūsų parapijos nio 
kykla už visiką pasauly esanti 
svarbiausi. Na, kasžin, kad mu
šu parapijos mokyklą nugrio
vus, ar žemė nepalengvėtų ir 
nebebūtų drebėjimų?

— Pamėginkit, sakau, jei no 
rite ateityje išvengti žemės dre 
bėjimų. Drebukąs.

TARKAINIAI

Kaune nuo Naujų Metų pra
deda eiti naujas laikraštis — 
“Tiesos Kelias”, kuris būsiąs 
religijos bei doros mokslo laik
raštis, skiriamas kunigijai. Ra
šysią jame vyskupai ir kunigai.

Bent sykį susiprato tiesos ke
lio ieškoti!

MUSU PANELĖS

Kam galvutėje vaidenas 
Tikras grožis, tikras menas, 
Tas, be abejo, jau žino, 
Kas gražumą pagamina. 
Kas pasaulyje gražiausia, 
Reta kas dabar užklausia, 
Nes ir pusbernis ir šitas 
žino paslaptis rašytas, 
Kad gražiausias sutvėrimas — 
Moteriškasai jaunimas. 
Kas skambiausi turi balsą? 
Kas mikliausia šoka valsą? 
Kas švelniausią turi odą? 
Kas jaunam ramumą duoda? 
— Gi merginos nuo Parnaso. 
Sako, jų nūnai daug esą... 
Iš tikrųjų, Marcelytė — 
Pasakiškoji lėlytė;
Mūsų, tamsiaplaukė Vanda 
Lygios sau nebesuranda; 
Jei pamato kas Agniešką, 
Tas kitos jau nebeieško; 
O Liūdutė su Jadvyga 
Tartum iš dangaus išdygo, 
švelniaplaukę gi Antosę 
Grožio aureolė juosia; 
Rimtabūdė Leonora 
Panaši į tyrų orą; 
Benė, mūsų mėlynakė, 
Savo meilę rodė, sakė; 
Baltaveiidę gi Barborą 
Laikome visi už dorą... 
Komplimentų del panelių 
Bet kas priplepėti gali: 
Del jaunučių, del švelnučių, 
Del tamsių, melsvų akučių, 
Kas čia žodžio pagailėtų?! 
(Ypač mergėms nuo Maįėtų). 
Bet gi bus gana to, dėde, 
Nes pačiam man jau daėdė. 
Vyrai! Kas iš jūsų drįso 
Pažiūrėti už kulisų, 
Tas galėjo pastebėti, 
Kad ne Jaip gražu kalbėti, 
Kad dailioji mūsų Vanda 
Skruostus nudažyti bando 
Kalodermos priemonėje, 
Kad atrodžius puikia, miela. 
Antakėlius be masažo t 
Nuo degtukų smuikais dažo, 
O dėliai geresnių šansų 
Tris kart prausiasi “floransu.” 
Plaukus replėmis sūkio sto,

VIENYBĖ

Ir pašildo,., ir paglosto, .. 
Todėl auga garbanoti, 
Mūs poetų apdainuoti.
Nors kieno jie nuosavybė — 
Nieks nežino, nes prikibę 
Dailiai, kaip savi, atrodo... 
ko neperkenčia ta oda!? 
Agnė pernai bandą ganė, 
O jau šįmet prasimanė 
Su falsifikuoti biustą 
Taip kad niekas nepajustų, 
Todėl apvalai atrodo, 
Nors Kaunan vežk i parodą, 
Ypač per jaunimo šventę. 
Juokias “frantai” neiškentė, 
Kad prie darbo ji sulysta... 
Jos krūtiųė priepuolystė. 
žemės angelas, Antosia, 
Darbeliuose šiuose, tuose 
Liko, sako, pastebėta 
Ir papuolė nūn į “bėda”. 
Naktį klėtį atrakino, 
O dabar Dievulis žino 
Ko pažebro ir pabalo... 
Laukia pabaigos ir galo. 
Marcely tė-t rumpa j u pė 
Savo įpėdinį supė, 
Todėl praktikos išmoko... 
šoka nūn .tango ir “koko,” 
O bernų nebijo vėjo, 
Nes nuo ji^neberiebėja. 
Išgirtinė Leonora 
Turi balsą, myli chorą, 
Bet namie su tėvu baras, 
Tad pas juos — naminis karas. 
Kai paleidžia balsą gūdų — 
Orkestras tada be dūdų. 
Tarp lakštingėlės ir bieso, 
Mat, skirtumo maža esą. 
Mėlynakė puiki Benė 
Susivedusi į menę 
šoka, miklina kojytes... 
Bet kada ateina rytas — 
Miega iki pusrytėlių: 
Jai vienuolikta — ne vėlu. 
Jei anksčiau kuomet pakjla, 
Sako, tampa neakyla. 
Pyksta ant savos motušės, 
Kad už jos ją tėvas mušęs. 
Kaip tik išteka už vyro 
Barbės ir dora suyra: 
Po vestuvių dienos kelios, 
O žiūrėk — jau su rageliais. 
Šypsena jos dailų veidą 
Kaž kodėl visai apleido. 
Jau prikibo prie Mataušo, 
Kam jis turguje įkaušo. i 
Ir Liūdutė, ir Jadvyga 
Priešpiečių gardžiai sumigo... 
Ko mažytės dumia-pučia, 
Netrukdysiu joms sapnučio. 
Nors turėčiau ko patarti, 
Vieną peikti, kitą barti: 
Vieną už liežuvį ilgą, 
Antrą už gerklės pavilgą, 
Gera būtų man rašyti, 
Bet — prisieis atsiprašyti, 
Kad panelės — švelniajausmės 
Neskirtų man kartais bausmės 
Už paslaptinguosius tonus, 
Pa sk e 1 bt u s a i šk i a i -r a ud on u s. 
Kaip užpykdysiu, paskuitės

Neturėsiu savo buities, 
Klausiu vieną, kitą, trečią, — 
Vargiai jau begausiu pačią: 
šventas stonas moterystės 
Mano sieloj nesivystys. 
Bloga žmogui be šeimynos, 
Ypač — jei kišenės grynos. 
Kavalieriui rūpi kraitis, 
Kad sulopytų kelnaites;
Kraitis kišenes pagydo, 
Tik, nelaimė, turi ydą: 
Kur tik kraitis, ten ir priedas— 
Tai merga ir kilpa-žideas,

Jūs, žmogaus širdies žvaigž
dytės,

Tos, kur mokate rėdytis,
Jūs
Tos,

Tos

mano jausmų vilionės, 
kur trimite pašones, 4 

nekaltos, kaip lelijos, 
kurių širdis tai pbijos, 
sutvertos vien dorybei,

Minkštos, švelnios kaip tie gry
bai ;

Ypač vyriškam prišlijus, 
Jūs patampate kaip klijus, 
Jūsų rankos vargšą glostė, — 
Man už kalbą dovanoste!
Todėl laukiu atleidimo, 
(Lauk, kaip žirnių iš pūdimo).

— Garnys.

no per šventes? .Jeigu ne, 
tai pasipirk pas mus sekan
čias dainas:

Kalėdų giesmė_____ 30c
Dul dul dūdelė______ 50c
Stasys_____________ 50c
Dzimdzi-Drimdzi____ 25c
Malda, žuvusiems už Lie

tuvos Laisvę__ 30c
Vilnius______,_____ 35c

Nesegk sau rožės, Pau
lausko ------------- 50c

Adresuokite 
“VIENYBE” 

193 Grand St, Bklyn, N, Y.

II “VIENYBĖS” 
n SPAUSTUVĖ

AUKSO MINTYS

Namai be knygos panašūs 
tvartui.
/ Gyvuliai ėda, miega, žmogus 
irgi valgo, miega, kūno pramai- 
tinimui dirba. Taigi čia niekuo 
žmogus nesiskiria nuo gyvulio.

Bet žmogui yra. šventa prie
dermė turėti skirtumas tarp gy

-----------’_____________________ ____ ,__________ _____________ - -

'i
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vulio. Negana žmogui dirbti, vai 
gyti ir paskiau miegoti. Ar ne 
priedermė, tavo žmogau, pasi
rūpinti papenėjus savo dvasią 
sveiku, doru maistu?

Dvasios maisto sandėliai kny
gose, kurių duryse nėra jokių 
raktų, — visiems prieinami.

Petras Kriukelis
4 ,

Muzikantai! Muzikantai!

lietuviškų Šokių albumas
■ • 1 '

(“Vienybes” Knygynas įsigijo gražių lietuviškų šokių 
albumą del orkestrus. Senai visi Amerikos muzikantai 
tų gaidų laukia, štai kokių turime:

Klarnetui ___________  50e.
Bassui________________ 50c
Pianui _______________  $1.00
Kornetui______________  50c
Skripkai -------------------- 50c

Pirmai Antrai Skripkai__ 50c
Kiekvienoje knygoje yra 25 koprpozicijos: Lietuvos 

Himnas, Maršas, 16-ka Polkų, 3 Valcai, Vienas Kad
rilis, Galopas, Klumpakojis, Suktinis, Vengerka, etc,

Siųsdami užsakymus siūskite kartu ir pinigus.

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.įįj 
fe

LITERASAVAITINIS VISUOMENĖS, POLITIKOS, 
TUROS ir MOKSLO LAIKRAŠTIS 

EINA KAS ŠEŠTADIENIS 
Kaina Metajns Suv. Valstijose_ -

Pusei metų__ _________ _______
Užsienyj ir Lietuvoj metams_____
Pusei metu ——______________

b. 

Jei norit gerų ir teisingų žinių, 
“Varpą”. Siuskit pinigus šituo adresu:

--------$2.00
------- 1.00
_____ 3.00
— •_ 1.50 
užsirašyki t —

3251 So. Halsted Street
“Varpas” yra laisvos ir pažangiosios mir^įe{š lg|-. . 

tai stovi už nepriklausomos, laisvos ir demokratingos 
kraštis, teisingai nušviečia pasaulinę ir ypatingai Ame
rikos politiką, paduoda daug žinių iš Lietuvos ir tvir- f 
Lietuvos ir; Lietuvių reikalus.

Chicago, Ill L

Ranka Ranką 
7 Mazgoja

Mes lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami “Vienybėj” remiam 
laikraėtj-literatūrų ir Lietuvių 
Tautų! Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kas-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešas 
šelpti; tad labai išmintingai da
rysit, kad visada remsit leituviš- 
kų pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petro Naujokų išdirbtus 
cigarus rūkysit; nes ir cigarai 
labai geri, sumaniai iš geriausio 
tabako ir iš Havanos padaryti, 
nes malonūs rūkyt, lengvi, gra
žiai dega ir dūmas puikiai kve
pia, net moteris ir merginos myli 
ir patsai džiaugsies, kad rūkai 
gerų Cigarui
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuose ir draugysčių salėse, - 
po vardu rankoms padarytų

Jono-John’s Cigarą
arba brolio Petro Naujokų po

10 centų (Vytauto po 15C.) 
Tėmyk vardų ir paveikslų ant 
bakso. Per pačtų išsiunčiant Ci
garus visur po Amerikų į ki

tus miestus lietuviškiems biznie
riams. Adresas:

J. and P. NAUJOKU 
Cigarų Dirbtuvė

231 division Avenue 
(netoli Marcy Av.)

v Brooklyn, Nf Y.
Cigarai. la,bai geri, verta pa- 

remt teisingų pramonę. Agentai 
gali užsidirbti ekstra pinigų, 
liuesam laiku ir vakarais, kurie 
netingi.

f 
Ji

r

<<•

Visokius spaudos 
darbus atlieka 
greitai, gražiai 

ir pigiai.

Vienybė
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tikra Lietuviška Ivona

,.Garsas” Keptuvė
(Benlauiia jttaiga)

Kepa duonų ii ruginių miltų. 
Taipgi kepame keiluna, veatu- 
vėma ir kitiems pokiliama, Vi
suomet kreipkitės su uiiakymaii 
prie „Garsas” kaptuvi. Siunčia
me duonų ir | kitus miestus.

W. MASIULEVIOM
A. 2MRUPIKI1

(Savininkai)
109 Bedford Avs^

Brooklyn, N. T. Tai. G’f’l. 1178

Auksinis Kontestas
$600.00 Dovanų!------$600.00 Dovanų

•* . '< b !•»’ . 4 f i >■ A' ? »,• «; r t ( •

Didžiausia, Gigantiška “SANDAROS” Užrašinėjimo 
kampanija. Proga Vyrams, Moterims, Vaikams ir Mer
ginoms laimėti Dideles Dovanas. Kiekvienas lietuvis 
ir lietuvaitė stokit į AUKSINIO KONTESTO Vajų! 
Pradėkit lenktynes anksti. Visi norinti dalyvauti AUK
SINIAME KONTESTE, užsiregistruokit SANDAROS 
Administracijoj dabar. &

APART DOVANŲ BUS ATLYGINIMAS

Apart didelių dovanų AUKSINIO KONTESTO lenkty- 
nėse bus duodama tam tikras nuošimtis Komiso kaipo 
atlyginimas. Kiekvienas šiame Kontesto vajuje nieko 
nepralaimi, bet viską laimi.

TĖMYKITE SKELBIMUS, SKAITYKIT “SANDARĄ

Visi įdomaujanti AUKSINIU KONTESTU skaitykite 
“SANDARĄ” kur gausite visas informacijas reikale 
AUKSINIO KONTESTO. Visais reikalais asmeniškai 
ar laiškais kreipkitės sekančiu antrašu:

327 E St
... k

SANDARA
So. Boston, Mass.

Telephone 7887 MainTel. 1320 Greenpoint ' —H

OFISAI:

t -■S .

ivi tvuL»

Juozas Garšva
V | h *ę X 4- » *

Mano firma gerai atlieta aakančla« darbai: Hb*l»ameoja f r laldeja mlnjilM ant vilktų 
nplMlų, Pagrabu »ar>oila na* papragčlaarių Iki ųrakUnlaaMų. Pariamdo karietai lai- 
dotuvėint, veaelijome, krikltynoma ir kitlemi varivaHntjliname.

Viriai minėtai* reikalais kreipkitės pa* mane, o būsit užganėdinti

264 Front Street231 Bedford Ave
BROOKLYN, NEW YORK

4
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A. B. STANKUS 
Vienybės” Įgaliotinis..

— rašyti kiiorečiausiomis eilti" 
temis.

R E D A K (ĮJOS ATS A K Y M AI
Juozui Sližiui, L. I. City: — 

Išikarputes iš anglų laikraščių 
apie porą atsitikimų tarp lietu
vių, gavome. Labai ačiū. Malonė 
kite ir dažniau, ką patėmijus iš 
laiikraščių, iškirpti ir mums pa
siusti.

Simui Beit: — škicą “Kiau- 
leganiai“ ir eilutes gavome. A- 
čiu. Laikraštis Tamstai jau se
nai siunčiamas Į Tenenius. Ar 
negaunate?

V. Višniui: — Būtų neblogas 
raštelis, bet labai tankiomis ei
lutėmis parašytas. Prisiėjus tai
syti, išsimargina rašalu ir rai
džių rinkėjai nebeišskaito. Gi 
perrašyti mes visiškai neturim 
laiko. Todėl meldžiame Tams
tos, — kaip tankiai atkartojame 
prašy mą ir visų bendra .lai bi ii

I N B Ė
MwnfflWWI naii m 1 ir ffifili

Užrašė Lietuvon savo gimi- tais direktoriais ją turint 
nėms: J. Raguckas —

“Karakulio’

Benld. Ill-: -
Gillespie. Ill
Visi šitie vientaučiai užsirašė 

per “Vienybės” Įgaliotinį pil. 
A. B. Stankų.

mas užtikrintas.’ Linkiu jums 
Pranui1 geriausių pasekmių pradėjus iš- 

,valsčius.
J. Sanders.
— J. Katauskis

■Hirtigi

minties išreiškimui naudo j at 
svetimžodžius, o lietuvio Įgim
tai silpnybei, — pasirodyt “mo
kintais!” Mat, Lietuvai tapus 
neprigulminga, valdiškoji kalba 
tapo lietuviška; rusų, paniekta, 
o lenkų vėl nesmagu; kaip čia 
pasirodysi savo “mokslu;’’ na il
sėja svetimžodžius “minties iš
reiškimui.”

Imt pavyzdi anglų kalbos, ku
ri turi daug tarptautinių žo
džių, visai negalima; 'lietuviška 
kalba savyta; gi anglų — sudė
tinė; visai nematau, kuo ši pa
staroji kilnesnė, ir kuo bus kil
nesnė lietuvių kalba, jei Įvesi
me pusę svetimžodžių. Įvedimas 
svetimžodžių, žinoma, priprati
na skaitytojus prie jų prasmės,

vi;” bet negalėsime sakyt, kad 
jie savi.

Mano mintis, jei lietuviai ap
šviestūnai nori garbės, nepriva
lo augštai sielotis, kad liaudis 
juos sektų; privalo atsigrįžti- Į 
liaudį, prie jai suprantamų jaus 
mu-žodžiu; kuom, žinoma, nelš- 
kris ji iš literatinės lietuvių kai 
bos.

Te “Vienybės” skaitytojai at 
leis man už mano užsispyrimą; 
aš turėjau nors kelis žodžius, 
svetimžodžių apgynėjams pasa
kyt; mano visa kalba prieš juos 
už visai nepaisymą liaudies ir 
nesusilaikymą nuo naujų ir 
jų žodžių terpimą lietuvių 
bon. Kad “panaberikams” 
no pastaba karti, — žinau.

mūsą Bendrovėje 
stiprios -sveikatos il
siame milžiniškame

esame visi sveiki,

vo nelius, primeta man naivumą; 
Alenai globoje, jos finansinis gyveni-1 girdi — taią)taiitiški žodžiai tin 

J. Matulioniui: — Nei Dr. Vi- Jamišinkei. Mikališkių valsčius
nikas nei K. Norkus dar neatva-'M. Pranckevičius — 
žiave Amerikon. Jie sakoma bū-1 Pranckovičiui. Krosnos 
šią apie Vasario 1-mą. Taipgi 
nieko nežinome apie valdžios 
darytą pas juos kratą.

B. Jogminui:
kailiukas yra nuo to paties var
de žvėriuko, randamo Rusijoje 
ir toje daly Europos, kur yra 
Balkanų tautos. Kailiukų vilnos 
yra. baltes; tūlos labiau garbe- 
nėtos, tūlos lygesnės.

Savamoksliui: — Orykarštės 
arba temperatūros žymėjimui y 
ra dažniausiai vartojami trejopi 
termometrai. Paveizdan: Celzi- “Vienybės“ Įstaigą, kuri vieta ' Strumskiui, 
jaus termometras turi užšalimo jau senai tamstos laukė. Dabar ir ‘ ‘

ir man ima džiaugsmas, kad ir geriausios kloties 
mano 
mas “Vienybės’’ Bendrovei vėl blausiai sveikatos, 
susilaukia sau draugų. Esu tik-' 
ras, kad nuo dabar Brooklyno 
Močiutės “Vienybės” gyveni
mas užtikrintas, Įgijus vėl pasi
šventusį darbininką Tamstos 
asmenyje. Su Tamstos pagelba 
krizio laikuose ir sunkiose ap
linkybėse, pasiliko ji vis stipra. 
Aš prisimenu, kaip Tamsta dar 
bavotės dar ir prie nabašninko 
K. Brazio gyvenimo; labai sun
kiose aplinkybėse, ypatingai po 
periaus brangumo krizyje, sy
kiu ir medžiaginiame krizyje. 
Daug buvo tokių dienelių, kur 
prisiėjo įdirbti biznio vedėjams 
po 15 valandų i parą, o kartais 
net iki 20 valandų.

Aš jau esu dabar tikras, kad 
“Vienybė” pergyveno tas sun- 
Ikenyibes; dabar Tamstai, su ki-

laipsni O ir užvirimo laipsni 
100; Reaumuro termometras 
užšalimo laipsni žymi su 0, o 
užvirimo su 80 laipsnių; Fah
renheit!) termometras, vartoja
mas Anglijoje ir Amerikoj, žy
mi užšalimą su 32 laipsniais, o 
užvirimo su 212 laipsnių.

Yra dar vienas, vadinamas 
absoliutis termometras, kuris 
turi 273 laipsnius užšalimui 
3773 laipsnius užvirimui.

ir

NAUJI “VIENYBĖS” 
SKAITYTOJAI

Nokomis,' Ill.: — T. Mockus, 
A. Ališčikas, P. Juronis, P. 
Kurylla, J. Banevich, A. Litvi
nas, K. P. Bikinas, K. Batutis, 
A. Dargyla L. Vencius, Monika 
Karpus.

Pana, Iii.: — J. Ragutis, V.. 
Sakevicius, A. Laukaitis, Chas. 
Pažėra, Ona Adomaitis.

dar- 
e ii- 
dar

tik

LINKĖJIMAI Iš KAUNO 
“VIENYBEI” IR NAUJAM 

VEDĖJUI 
Gerbiamasis Drauge Danieliau!

Laibai nudžiugau per “Vieny
bę“ išgirdęs svarbią žinią, kad

.naujo 
bubt i s, 
ėrgijos 
be.

Mes
prie darbo galva visokių paibe- 
lių pribaladota. Naujienų karš
tų nebžinau. Dh.bame gerai. Ir 
aibelnai “Drobės“ dalykai Kau
ne gerai eina.

Prašau, Juozuli, perduoti la
bas dienas visam “Vienybės“

ka geriau minčiai išreikšt. Man 
atrodo, ikad tokiam išsireiški
mui, kaip tik naivumas priklau
so. Rodos, aš nesu pareiškęs 
minties, kad be visų tarptauti
nių žodžių galima apsieit, — 
nois esu linkęs manyt, kad ir 
priimtuosius terminus, kt.: ci
vilizacija, ekonomija, kultūra ir 
-tt., sulietuvinus, neturėtume jo
kio nuostolio; aš griežtai pasi- 
reiškiau prieš aibes naujų ir 
“augštų” žodžių lietuvių kalbon 

'■kišima, ir tuomi darkvma lietu- I * •'
Štabui, pil. J. O. Sirvydui, taip- viškos kalbos.

Tamsta pagryžai dirbti Į mūsų'gi p-nei širvydienei, šabūnui, j Tegul man ponai “apšviestū- 
i“ Įstaigą, kuri vieta Strumskiui, Ginkui, Kundrotui j nai“ atsako, ar tai iš būtinumo, 

:■ visiems-visiems direktoriams ( ar išreiškimo minties, tokie per
’ an^ Naujų lai vęartojami, kaip: “buhalte- Į reikšmės; bet, t u om pačiu, stei- 

3-jų metų direktoriavi- Metų, naujų sveikų minčių, o la rija,” “departamentas,” “faso-' ųįa savuosius žodžius, kurie lie- 
ir tt. ;]<a tik žodyne, ir retas kuris

SU- -inną ilcminini hpfinnrnn+n, Sa- 
— jo- 
sudar-

už 18—20 
itigš- 

terminai” prigys — bus “sa-

Su augšta pagarba,
Buvęs “Vien.” Direkt.

Juozas M. Šimaitis
Kaunas, Juozapavičiaus pr. 35

am

SKAITYTOJU LAIŠKAI
Gerbiamieji: —

širdingai ačiū už siuntinėjimą 
“Vienybės” i mano stuba. Turi
ningas laikraštis, kuris gali ■su
interesuoti kiekvieną skaityto
ją. Būtų miela, kad 'kiekvienas 
geras tėvynainis nepraleistų 
“Vienybės” neužsirašęs ir kiek
vieną numeri atsidėjęs perskai
tytų. Tai ištikro — Gyvenimo 
Mokykla!

Atleiskite už suvėlavimą pri
siųsti prenumeratos, nes laikas 
bėga be atodairos ir, žmogus 
reikalais užsiėmęs, užsimiršti, 
čionai siunčiu $4.00.

Lai “Vienybė“ greičiaus pra
dės eiti dienraščiu!.

Su pagarba
J. P. J u ra it is, 

Cleveland, Ohio.

'departamentas, 
nas,” "liftas,” “mitingas,” 
ar gryni lietuviški žodžiai 
siaurintų minties išreiškimą?! ] 
Kudirkos laikais, kaip lygiai ir1 < 
prieškarinėje lietuvių rašyboj!' 
nebuvo tos aibės tarptautiškų 
žodžių, o juk rašė i laikraščius 
■taippat mokinti ir net diplomuo 
ti, išreikšdami liuesai savo min
tis lietuviškais žodžiais.

Ne, broliai apšvietūnai; ne

juos ilgainiui besupranta, 
koma, kad tautos kalbą 
šios brangiau sis turtas 
kyt įkalbą lengva;
metų visi dabar sėjami 
ti

Jau Susekta ir Atidengta 
“BURTININKE”

LIAUDIS IR 
APŠVIETUNIJA

Rašo Anis Rūkas

(into
ne

dykai Šie Naudingi Alumino Indai 
Virtuvei už Leibelius dykai

Magnolia ir Star Pieno
šios rūšies pienas priduoda bile valgiui kur reik cukraus ir pieno 
riebesnį skoni. Atmieškite čverti puodelio bile rūšies su trimis 
čvertiniis puodelio vandens ir gausite tikrą pieną, šios rūšys pa
gelbės jums išrišti klausimus virimo. Su tuo pienu jūs pasiga
minsite daug kasdieniu valgių skaniai ir ekonomiškai.

Jus gaunate brangias dovanas už leibelius, nekalbant apie gerą pieną. 
Viršuje matot paveikslus virtuvės alumino indu, vartojamu namuose^ ku
riuos galite gauti už leibelius. Laikas nuo laiko gaspadinės pildosi savo 
rinkinį iš ją. Indus galite gauti lik mūsą premiją krautuvėse. Paštu 
nesiunčiame. Pradėkite šiandien taupyti leibelius ir neškite į arčiausią 

krautuvę.

PREMIJŲ KRAUTUVES

na u 
kal
ni a-

S. K. GRISIUS
Agentas “VIENYBES” bei ki
tų tautiškų laikraščių Chicagoj. 
Norinti užsirašyti “Vienybę’1’ ar 
užmokėti prenumeratų bei pirk
ti šr-rą, kreipkitės Šiuo antrašu:

927 W. 34th PLACE 
Chicago, III.

Phono — Boulevard 0527
• ■ - .... . ; . . Č

NEW YORK CITY, N. Y.
44 Hudson Street 
netoli Duane Street 
434 West 42nd Street 
netoli 9-tos Avenue.
1427 Third Avenue 
netoli 80th Street 
61 East 125th Street 
netoli Madison Avenue

BRONX, N. Y.
578 Courtlandt Avenue 
near 150th Street, Bronx
BROOKLYN. N. Y.
570 Atlantic Avenue 
netoli 4th Avenue 
2 Sumner Avenue 
netoli Broadway

LONG ISLAND CITY, N. Y. 
44 Jackson Avenue 
netoli 4th Street 
JERSEY CITY, N. J. 
350 Grove Street 
netoli Newark Avenue 
584 Summit Avenue 
netoli Newark Avenue

Lietuvių apšviestūnija 
l'igentija) nepaiso liaudies, 
atbelnųjų jos reikalų; lietuvių 
apšviestūnija labai mėgia skri
st augščiau, net savo asmens iš
galių; gyvena viduramžių pana 
berijus bei pasipūtimo dvasia; 
ji trokšta asmens garso, toj dva 
šioj kaip viduramžių aristokra
tija, koki ši iš vergų bei plebė
jų gaudavo, — kuris, žinoma, 
ne iš širdies jiems buvo duoda
mas, bet iš prievolės bei papra- 
čių.

Nūnai nebe ta gadynė, kad 
neužsitarnavusiam garbę ro
džius, ar gerbus. Gi kurs ją už
tarnauja, ir nūdien nėra aplen
kiamas; mat tikroji pagarba, 
ne iš lauk, o širdy, jausmuos ge 
ma; ji reiškiasi, ne sulyg ma
dos ar prievolės, o nesulaikomų 
išvidinių jausmų Lietuvos po
naičiai, mažai paiso liaudies, ku 
rioj jie gimę — augę; netik 
kad jiems liaudies reikalai lie
ka svetimi, bet vengia liaudies, 
kaipo prasčiokų, o trokšta dirb
tiniu smurtu, kad liaudis juos, 
kaipo “mokytus,” aklai sektų — 
.jiems rūpi savi reikalai — nepa 
siekiariias garsas!

Tokie apšviestūnai labai kly
sta, manydami, kad liaudis juos 
visome tur aklai sekt — gerbt 
vien užtai, kad jie “mokinti.“ 
Liaudis gali sekt tokius ponus, 
iki ji prasiblaivo (apsišviečia) 
arba kol vadą supranta, ir ma
to, kiek jiems patiems iš to esti 
naudos, q ne toliau. Teks liau
dies budrumas pilnai pateisina
mas; jei Lietuvos apšviestūnai 
atsiklaustų savo gilesnio proto 
n esi tolindami nuo žmoniškumo 
jausmo, be abejo liautųsi erge- 
liuotis del savo asmens garbės, 
kaip pasipūtime, taip ir darky
me lietuvių kalbos; pamatytų, 
■kad per toli nuėję mokintumas 
neprivailo skirtis nuo išminties; 
•juo asmuo mokintesnis, tuo, jis 
gali geriau liaudžiai patarnau
ti; taip kad liaudis ji — jis liau 
Jį pamiltų — suprastų.

Lai — kas už mano straips-

Rąžomą: Bur-

g-jinų burtai- 
rnonai; Vel- 
n i u galybė; 
Meiliški bur
tai ; Dideli 
juokai; A i t- 
Varo paslap- 
t y b; Gražus 
paveikslai, ir 
daugiau. To
rt ė 1 "Burti
ninkas” ver
tas -tūkstan
čius dolerių, 
bet prenume
ratos k a i na 
metui Ameri- 
k o j e, Lietu
voje ir kitur 
Tiktai $1.00! 
(Reikalauja
ma knygynai 
ii- pavieni 
žmonės užra
šinėti ir par
ti n v i n ė t i 
"Butininką”). 
Užsisakykit 
sau ir savo 
giminėms Lie
tuvoje "Bur
tininką”. Sių
sdami prenu
meratos d o- 

, ... t .<••• jHlerj. aiškiai 
. . ' J BĮ parašykit sa-

v o adresą ir

LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS 
3106 So. Halsted St. Chicago, Ill.

Tel. 595 Greenpoint.
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Daktaras
S. MISEVIČIUS
Berry St., B’klyn, N. Y.

DIDELIS PASIRINKIMAS
Rašymui plunksnų ir šiaip 

smulkiu reikmenų
Fontanines plunksnos žinomų išdirbysčių: 
Watermans, Parker, Wahl, Dunn ir Diamond 

Mechaniški paišeliai Eversharp 50c.
SAUGUS SKUSTUVAI (Savety 
Razors): Gillette, Gem ir Ever- 
Ready. Taip pat ir skustuvams 
peiliukai a(blades). Rašymui popie- 
ra dėžutėse, knygelėse ir palaida. 
Paveikslams siųsti konvertai ir 
pasveikinimui atvirukai bei kor
telės su Įvairiais aprašymais ir 
dailės paveikslais. Laiškams popie- 
ra tinkama siuntimui Lietuvon su 
dainelėmis ir šiaip pasiskaitymais.

Ir daug kitokiu 
dailės 

smulkmenų.

MUmnium

— Gaunami —
VIENYBĖS KRAUTUVĖJE
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

8-10
Office Hours:

a. m., 12-2 p.m. G-8 p.m.

Tol. 4428 Greenpoint.

8
1
6

iki 10 iš ryto 
iki 3 po pietų 
iki 8 vakare

Dr. John Waluk
Valandos:

nuo
nuo
nuo

NedCliomis pagal susitarimų

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

VIENAS IR TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

Jeigu nori parduoti savo namą ar biznį, neatsižvelgiant kurioje dalyje 
miesto Brooklyn, N. Y. tas būtų, nelaukdamas ilgai pranešk ką nori par
duoti, o mes parduosime j trumpą laiką su geriausiu patarnavimu.

Norėdami pirkti namą ar bizni vi
sados kreipkitės pas mus, nes mes 

turime įvairią namą if biznių par
davimui su mažu įnešimu ri ant 
lengvą išmokėjimą visose dalyse 

I* Brooklyno.
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkamą nuosavybę ir 
pirkti pigiau negu kur kitur.

Turėdamas *1,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumerius ap
rūpiname kuotoisingiausiai, sutaisom visus dokumentus pirkime ir parda
vime. Duodamo paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatą i rgyvastį, 
taippat Storą langą stiklus ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pas.

A. M. BALCHUNAS REALTY CO.
465 LORIMER ST., * (antros durys nuo Grand St.) 

Tel. Stagg 6533-6534 Brooklyn, N.: Y.

Skyrius: 131 Grand St., Brooklyn, N. Y. Kampas Berry St. 
Tel. Greenpoint 6611. Ofisai atdari iki vėlam vakaruiGROBLEWSKIO
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Kada būt reikalas del tikrų 
tuvišką gyduolių išdirbtų Dirbtuvė

je Aptiekoriaui Groblewikio,
Rašykit del knygutės

ALBERT G. GROBLEWSKI & OO. 
PLYMOUTH, PA. U. B. A.

Kas yražmogaus amžinas prlalai? — ftaltii. 
Jis netik sunkiausias Ilgas {varo, bet ir j gra
bą paguldo. Bet tie, kurte vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius URBAN’8 GOLD 
POWDERS (Miltelius nuo Balčio), jokių lalčiiį 
nebijo. Už 75 centus už baksą apslginklnok 
nuo savo nuožmaus priešol

URBO LAX TABS (25 centai oi skry- 
nutę) yra kai kanuolė prieš kitą amžiną žmo
gaus priešą — vidurių užkietėjimą —kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir šankių llgtį.

Ltetuvižkų, Bulgariškų, Alopattgkų, Homeopatiškų it kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —■

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue Brooklyn, N. Y 

Telephone Greenpoint 1411

COLD
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Tur Būt Dar Nežinot Slapyvardis Rašo Del 
Pabėgusių Lietuvaičių

Faktai iš Lietuvių
Siuvėjų 54-to Skyriaus

J. Lynch (neparty-

na- 
va- 

Vieny-

Mes, TMD. 3-čios kuopos 
rėš lietuvaitės, rengiame 
karienę, Vasario 8 d. 
bes“ Svetainėje, priėmimui Dr.
Viniko, kuris atvyksta jau at- 

' gail Amerikon, ir žada būti jau 
2 Vasario. Jis skaitydavo lekci
jas moterų klausime, todėl mes 
norim jį pagerbti.

Kurie norėsite dalyvauti, ma 
lonėkite pasižymėti savo kalen
doriuje ir užsisakyti vietas 
“Vienybėje”, kadangi iniekam 

’ nebus rašomi pakvietimų laiš
kai nei tikietai pardavinėjami.

Užsisakykit neveikius kaip 
G d. Vasario. Vakarienė bus ly
giai 6 valandą vakare, kadangi 
šventadienis, tai visi gali suei
ti anksčiau ir turėti laiko, pa
valgius, pašokti, pasikalbėti ir 
anksčiau į namus parvažiuoti.

Įžanga tik $1.25.
Vakarienė bus puiki. Kurie 

lankėsi į lietuvaičių vakarienes, 
tai žinot kokios. Bet dabar jos 
sako, kad viskas bus su nuo- 
stėba.

Taigi įsitėmykit 8 Vasario, 
kad nepamirštumėt ateiti.

Muzika griežš ir gi puiki.
Rengimo Komisija.

“Vienybės” redaktoriui 
laiškelį lietuvis, visai nepasi
rašęs, kad jisai matęs New 
Yorke mergaitę panašią į Bra- 
zaičiūtę. Jisai sako: “Praeitą 
subatą, eidamas ant Broadway, 
patėmijau merginą, kuri pagal 
drapanas būtų buvus panaši į 
Brazaičiūtę. Ji buvo jaunutė, 
apie 17 metų; dėvėjo pilką ko
tą iki kulnelių; Čeverykai buvo, 
rodos, juodi. Jos skrybėlė buvo 
panaši į pusę “watermelono”, 
perpjauto skersai, juoda. Apy- 
kaklį turėjo paprasto kailio, 
perdirbto į lapės kailį. Jos vei
das smulkus, be jokio raudonu
mo. Nosis buvo tikrai .lietuviš
ka”.

Rašytojas rašo gana plačiai. 
Jis nerašąs tėvams, bet redak
cijai dėlto, kad nesujaudinti tė
vams širdies. Esą, tegul lietu
viai jaunuoliai užsiima tyrinė
ti, nes dabar daug merginų iš
vilioja niekšai. Jisai paduoda ir 
antrašą to kabareto, kur ji su 
dviem vyrais įėjo; bet to antra
šo mes, del žinomų priežasčių, 
viešai* neskelbiame.

pa šo Lie

ninkas 
vis).

Viršuj paduotos skaitlinės y- 
ra teisingos, nes jos paimtos iš 
raportų pačių bolševikuojančių 
“viršininkų”. Taigi apie pusė 
lietuvių siuvėjų nedirba, ačiū 
iš Maskvos įkvėptai mūsų ko
munistėlių “gaspadorystei”.

Susipratę ir vargą kenčianti 
darbininkai dabar nori šitą 
kvailą ir kenksmingą “gaspa- 
dorystę” panaikinti, kad Amal
gameitų unija būtų valdoma pa 
čių darbininkų, bet ne Maskvos 
pakalikų.

Senas Siuvėjas.

NUOSAVYBĖ PARDAVIMUI 
NAUJAI GAUTA 

“VIENYBĖS” REAL ESTATE 
SKYRIUJE

Paieškau brolių Jono ir Antano 
Šimkų, Veiveržėnų miesto, Raseinių- 
apskričio. Turiu labai svarbų dalyką 
Malonėkite atsišaukti, ar kas žinote 
malonėkite pranešti, už ką būsiu di
džiai dėkinga: Paulina Petrulenienė, 
po dabartiniu vyru Paulina Mockus, 
P. O. Box 565 Nokomis, Ill. (14

Jonas Makauskas 
Atvyko Brooklynan

Saus io 
vyko iš 
Jonas Makauskas, Lietuvos1 
Valstiečių Liaudininkų atsto-1 
vas. Jisai Čionai ketina atlikti 
tūlus “Varpo” Bendrovės rei-

27 d. Brooklynan 
Bostono svečias,

Kaip jau buvo skelbta, 
tuvių Siuvėjų Amalgameitų 54- 
tame Skyriuje Įvyko bruzdėji
mas nusikratyti komunistų dik
tatūrą, ir tam tikslui yra šau
kiama šį trečiadienį, Sausio 28 
d., nuo 7:30 vai., Arion Hall 
Svetainėje, 12-18 Arion Place, 
didelis mass-mitingas, įkuriame 
bus taisoma, ką komunistai su
ardė ir sudemoralizavo.

Sąryšy su tuo čionai paduo
du paviršium paimtus faktus 
iš minėto 54-to skyriaus gyve
nimo.

Seninus šitame skyriuje buvo įkalus ir vykti į Bostoną atgal 
organizuotų lietuvių siuvėjų apie ateinantį penktadienį, 
(abiejų lyčių) apie 1800 darbi
ninkų.

Pastaruoju laiku beliko apie 
1200, nes komunistai juos išbai
dė į kitus skyrius (svetimtau
čių), o kiti išvažinėjo į kitus 
miestus.

Bolševikuojančių siuvėjų yra 
apie 180, ir tie visi “valdo” 
kusius 1020 darbininkų.

Susitvėrusioj Apsigynimo 
jungoje dalyvauja apie 300.

buvo lietuviš-

Lietuviai Veda
Albin Ostrow, 941 Bushwick 

Ave. su Ona Jurkūniūte, 
Grove St.

Po Miestą Pasidairius

li-

Są

m.

SPECIALISTAS Surgeon Dantistai SPECIALISTAS

DR. J. HOROWITZ, Dentist

ilIUUUIIIB

124 Union Av. kamp. Grand St
(Viršuje mėsinytios)

< Trauklu dantis be skausmo, su pagalba naujo matodo, 
kurį atsivežiau iš Europos

Visokį aptraukimai — šaknų ir paviršio darbai 
22 karatų aukso — darbas garantuotas

Susikalbam Lietuviškai EGZAMTNACTJA DYKAI1

KATALOGAS
—O —

ALGIMANTAS — Pradžia Lietu
vos. Geriausi Istorijos apysaka Lie
tuvių kalboje, parašyta D-ro Pie
tario. Spausdinta 1922 mentis Kau
ne. Su gražiais, melsvais apdarais, 
čia tikra lietuviška apysaka iš gy
venimo, kuri kiekvieną sujudins ir 
kurią kiekvienas mylės paskaityti 
net po kelis syk. Kaina____ $1.50

SEPTYNIOS KOMEDIJOS - šio
je knygelėje telpa septynios popu- 
leriškiansios lietuvių kalboje kome
dijos, būtent: 1) Uošvė į namus, ty
los nebebus; 2) Kurčias žentas, 3) 
Vargšas Tadas; 4) Advokato Pata
rimai; 5) Gaila Ūsų; 6) Nesiprie
šink; 7) Nepavykusi Komedija. Kny 
ga netik lošėjams, bet ir skaityto
jams įdomi. Kaina __________75c

LAZDYNŲ PELĖDOS RAŠTAI. 
Yra išėję keturi didoki tomai raš
tų šitos garsios rašytojos, antros po 
Žemaitei, mtoeries, pradėjusios ra
šyti apysakutos iš lietuvių gyveni
mo. čia rasite aprašymus gyvenimo 
dvariokų, miestelėnų, inteligentų, 
kunigėlių, ir kitų Lietuvos gyven
tojų. Kaina už keturis tomus, neap
darytus __________________  $3.00

ANT GYVENIMO SLENKSČIO. 
Apysaka kovotojo prieš carą Mi
kę Kaina _________________  20c

EMIGRACIJA. — Prisiminimas 
kaip kiekvienas iš mūsų j Ameriką 
keliavo: agentai, emigrantų kelionė 
per rubežių ir tt. Kaina____ 20c.

GRANATŲ PAVĖSYJE. — Poe
tiškų vaizdų ir gilaus gyvenimo apy
sakaitės, apie karalaičius, paukštes, 
meilę, rožes ir tt. Kaina _____ 50c

GYVENIMAS GENOVAITĖS. — 
Mūsų liaudies klasikas ir labiausia 
mėgiama knyga Lietuvoje ir Ame
rikoje. Puiki dovana bile kokiam 
lietuviui. Kaina__ _________  75c

IŠ BAŽNYČIOS ISTORRIJOS. — 
Knygutė, kuri neduoda kunigams 
ramiai miegoti. Ji uždrausta platinti 
Lietuvoje. Siunčiant reikia dėti į 
laiškinį konvertą. Kaina_____ 10c

LIETUVIŠKOS PASAKOS. — 
Kas negirdėjo lietuviškų pasakų apie 
karalaičius. smakus devyngalvius, 
vestuves “kuriose buvau, gėriau- 
valgiau, tik nieko neturėjau, paku
lose miegojau,” ir tt.? čia yra rin
kinys puikiausių liaudies pasakų. 
Jas mokėdamas gali linksminti dai
lią kompaniją bile kokioje vietoje 
Kaina ___ $1-50
Apdaryta $2.25

24. 
tik

(Iš tų dirba, 
18).
yra 600. Ne-

Kiti išsi-

Apie 1921 
kų šapų 48.

Dabar liko 
nors nepilnai

Jose dirbančiu 
dirbančių yra 500.
sklaidė po cukernias, liejiny- 
čias, dokus ir tt.

Apsigynimo Sąjunga vadovau 
ja: pirmininkas V. Bielskus (ne 
partyvis) ; vice-pirmininkas — 
J. Karpus (nepartyvis) ; proto
kolų ir turtų raštininkas — V. 
Mikelsonas (socialistas) ; iždi-

vienybės 
Knygyne
Galima Gauti Visokių 
Knygų, Kokios Tik 

Yra Atspausdintos 
Lietuvių Kalboj

Skaityk Katalogą Kairėj Pusėj

VIENYBĖ
193 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Didvjj Katalogą Prisiunčiam Dykai

randasi 
apie- 

bučer- 
į mus, 
tikras

Pasirendavoja J kambariai, maudy
nė, elektra, viskas naujai įtaisyta, ren- 
<la prieinama: 68 Maujer St., Brook
lyn, N. Y. (14)

Parsiduoda Moteriškų drapanų Sto
ras, tinkantis ir vyriškų drapanų. Už
pakaly Storo yra ruiminga siuvykla 
su šešioms mašinoms. Viskas įrengta 
pagal naujausių madą. Atsišunkit; 224 
Manhattan Av., kampas Maujer St., 
Brooklyn, N. Y. (13

Tel. Greenpoint 7831
ANT RENDOS. Kampinis didelis 

storas tinkamas labiausia del forni- 
čiaus biznio arba ir del kitokio di
desnio biznio. Vieta yra tinkama lie
tuviams, nes dabar daugybė lietuvių 
apsigyveno Ridgewood’o Sekcijoje ir 
kas diena lietuvių kolonija vis didėja. 
Rondos išlygos yra geros. Norintis ga
li ir pirkti visą savastį. Kampinis 
muro namas. 1 didelis Storas ir 4 
šeimynos viršuje, po 5 kambarius, 
maudynės, elektros šviesa. Kamba
riai visi šviesus kampiniai. Prekė ir 
išlygos prieinamos. Kreipkitės tuo
jau pas savininką 1490 Myrtle Ave., 
kampas Irving Ave. Brooklyn, N. Y. 
Tel. Foxcroft 6450. (17)

LIAUKUS FOTOGRAFAS

Bučernė su visais įtaisymais, 
daranti gerą biznį, parsiduoda 
labai pigiai. Bučernė 
amrikiečių apgyvento.) 
linkėj. Norintys pirkti 
nę atsiklauskit tuojaus 
ba šitoji bučernė yra 
barge n as.

8 šeimynų, muro namas, 6 
kambariai šeimynai, lotas 
27 per 100, rendų $3,765 metuo
se, kaina $25r000, įmokėti tik 
$6.000.

Dviejų šeimynų medinis na
mas, 10 kambarių, maudynė, e- 
lektros šviesa, dražinė, vištiny- 
Čios, lotas 40 per 100, 7 blokai 

at" i nuo Brooklyn-Manhattan eleva- 
toriaus stoties, taksų 90 dolarių 
metuose, 

; metuose,
16 nuoš., kaina $8,000, Įmokėti 
$2,000.

6 šeimynų mūro namas, 5 
kambariai, maudynės, lotas 25 
pėdos vienuolika ir trys-evertys 
colių per 100 pėdų ilgio — 1 
morgičius $7,500, antro 
Čiaus nėra, savininkas 
kaina $17,000 įmokėti 
rendų $2,520 metuose.

4 šeimynų mūro namas, 14 
kambarių, lotas 25 per 100; ren 

i dų $1,476 metuose, kaina $10,- 
000, įmokėti $4,000 Williams- 
burgo apielinkėj.

Kampinis dviejų šeimynų mū
Į ro namas, krautuvė, du lotu 
j prie namo, žemės plotas 60 per 
j 90, šeši garadžiai, vieta 7 au
tomobiliams, po 6 kambarius 
šeimynai, maudynės, elektros 
šviesa, kaina $20.000, įmokėti 
$5,000, rendų $2280 metuose.

VIENYBĖ” REAL ESTATE 
(VI. šabūnas, vedėjas)

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

vandens taksų 8 dol.
1 morgičius $2,000 po

r
»

t
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sku— “Vienybės” šėrininkai 
binai prisiuntiinėja savo naujus 
antrašus, kurie buvo persikėlę į 
naujas vietas pereitais metais. 
Dar yra šėrių inkų, kurie to ne
padarė, todėl paraginami pra
nešti savo senuosius ir naujuo
sius antrašus, kad būtų galima 
jiems prisiųsti pa vadus (pro
xies) ir laiškais pakviesti Sei
man ant Kovo 7 d. Adresų per
mainymo reikalu laiškus siųski
te “Vienybės” Bendrovės Sek
retoriui, Pr. Bajorui, 193 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

— Poseiminė “Vienybės” va
karienė bus Kovo 8 d., Knapp 
Mansion Svetainėje, žada bū
ti labai puiki pramoga. Dau
guma jau pradeda užsisakyti 
vietas. Nepasivėluok ir Tamsta.

— SLA. 83 Kuopos Jaunuo
liu Mokyklos pamokos eina 
siparčiais šuoliais. Naujų mo
kinių kas pamoka prisirašo de
šimtimis. Pamokos atsibūna 
antradieniais ir penktadieniais, 
“Vienybės” Svetainėje. Užsira
šyti dar galima. Tėvai, pasisku- 
binkit savo jaunuolius į šią 
mokyklą siųsti. Nuo Vasario 
pradžios už pamokas bus ima
ma tik 25c. mėnesiui.

— Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos 3-čia kuopa turės savo su
sirinkimą ir valdybos rinkimą 
Sausio 30 d., “Vienybės” Sve
tainėje, vakare.

— Jaunų Vyrų Lietuviu Dr- 
jos Basketball jauktas susiima 
su Canarsie “Big Five” šio šeš
tadienio vakare senoje kareivi
nėje, Bush wick Ave. ir Stagg 
St. O nedėldieny Jauni Vyrai 
vėl imsis su tuo pačiu jauktu, 
tik jau pas juos, Canarsie.

ATYDA MARIAMPOLIECIAM!

Kadangi mes čion gyvendami did
miestyje išsiskirstę ir negalim vie
nas su kitu sueiti, todėl mes keletas 
Mariampoliečių nutarėme surengti 
mynišką vakarėlį, Nedalioj I d. 
sario (February) 2 vai. po pietų 
Įėję Tuba 
Humboldt 
du blokai

šei-

sa-
2(52
St.

ir Kasmoč.ius, 260 ir 
St. (kampas Ten Eyck 
nuo Grand St.), Brooklyn,

Todėl širdingai užkviečiame visus 
Mariampoliečins (tęs) ir jų šeimynas 
paeinančius netoliau kaip 16 ir pu
se verstų nuo Mariampolės, kur vie
ni su kitais pasipažinsime, pasikalbė
sime ir pašoksime.

Komitetas.

“BETTY LEE”
Rufus LeMaire’io pastatytoji mu

zikėlė komedija 441 h Street teatre 
“Betty Lee” yra viena iš žaviausių, 
matytų New Yorke. Norinti tikrai 
smagiai vakarą praleisti, neklys už
klydę čionai. Scenos veikalo paimtos 
iš auksinės Kalifornijos, iš knygos 
Paul Armstrong ir Rev Beach “Going 
Some”. Perstatoma “cowboys”, mer- 

Į ginos, šokikės, dainininkės ir meilės 
pasaka. Vaikinai, iš meilės, bando vie- 

1 nas kito kojų pirštus nušauti.
| Nesigailės tas, kuris praleis kokį va 
karą 44-tos gatvės teatre.

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

morgi- 
paims, 

$6,000;
♦

i 
♦

Kviečiame atsilankyti į 
mano restoraciją, nes būsit 
pilnai patenkinti. Gamina
me visokius valgius: lietu
viškus ir amerikoniškus. 
Kurie atsilanko kartą, tie 
palieka nuolatiniais kostu- 
meriais ir kitiems pasako. 
Restoracijos savininkas

Kastantas Galiūnas 
145 Thames St« 
Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 5046

»
t
♦

♦

i

REIKALAUJAM AGENTŲ
Del pardavinėjimo gyduolių. Agen

tai uždirba nuo $50 iki $100 į savaitę1 
laiko. Rašykite del platesnių informa
cijų: Deksnis Ointment Co., 518 Main 
St., Hartford, Conn. (18

PASISKUBINKITE!
Kam reikia presmašinų, siuvamų ma 

šinų, prosų ar ko nors pagerinimui 
dirbtuvės, ateikite į 156 Beny St., 
(kampas North 5th St.) ir nusipirkit, 
nes parduosim ir dalimis.

Fotografuoju vo- 
selijas, Rankio
tus, nabašninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šino 
adresu: —

214 BEDFORD AVENUE 
tarpe No. 5th ir 6th Sto.) 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 8470 ir 2054
KNAPP MANSION, Inc.

(I. Nussdorf, Savininkas) 
r.

Vestuvėms, Vakarienėm!
Bankietamh ir 

kitokioms Pramogoms 
Geriausi Brooklyno lietuviams 

vieta

♦

— Geresnės Nėra — 
BEDFORD AVENUE 

kamp. Ross St. Brooklyn, N. Y.

NAUJAUSIOS MADOS
Pianai ir playerial, Gra- 
mafonai ir Vargonėliai. 
Leidžiamo iki žemiausių 
kainų už cash ir ant len 
gviausių išmokėjimų.
Taipgi naujausios laidos 
Lietuviškų Rolų pianam, 
ir gaidų.
Rekordų del gramafonų 

rankų Pianai nuo $40, Play-Antrų 
eriai nuo g 100 ir nugščinus.

Reikalingas pusininkas ir pagalbi
ninkas.

JONAS B. AMBROZAITI3 
560 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262

PAJIEŠKAU Kazimiero Bartkalio, 
paeinančio iš Daugėliškiu kaimo, Pa
baisko valsčiaus, Ukmergės apskr. Jis 
via atvažiavęs į Ameriką 1912 metais. | 
Turime svarbų reikalą. Jo švogeris ( 
Motiejus Gakas, prašo jo paties al
kas ji žino, pranešti sekančiu adresu: 
Mykolas Miliauskas, 56 Diamond St., 
Brooklyn, N. Y.

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aba- 
zoriu.

— Kas tenai naujo yra?
— Tai yra geriausi lietu

viška užeiga del visų lietu
vių. Jis užlaiko geriausius 
valgius, saldžius ir karčius 
gėrimus, kvepiančius ciga
rus. Tai einam abu kartu.

— Koks jo adresas?
93 WYTHE AVE., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4520 Greenpoint

Tel.. Greenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
Patyrusiai ir sėkmingai gydo vy

rus, moteris ir vaikus. Operacijos 
būdu pataiso nosies ir veido neto
bulumus. Medicinos ir elektros gy
dymas. Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 
vakaro. Nedėliomis: iki 3 po pie
tų. Susikalbama rusiškai, lenkiš
kai, angliškai ir vokiškai.

‘‘Knygutė Dykai”

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

60 Wall St., New York. 
Tel. Hanover 6560

Šiuo adresu:

Telephone 9759 Main

IR MALIORIUS 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su amerikoniškais 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St.,

STOKES
C. Brooklyn, N. Y.

_L. i __...  T

NAMŲ SAVININKAI 
TfiMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu namus iš lauko ir vi
daus. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus, šiais rei
kalais kreipkitės pas:
WILLIAM0 KAPTURAUSKO 

53 Montieth Street
Kampas Bushwick Avenue

Brooklyn, N. Y.

RESTflURflNTAS
gaminame Lietuviškus, Rusiškus, Vokiškus taipgi ir angliškus val

gius; kuris nors sykį prlbūna pas mus ant pietį}, tas pasi
lieka visados mūsų kostumerlu, nes skaniausiai 

valgiai ir mandagus patarnavimas
POVILAS SAMULĖNAS ir ANTANAS RIBOKAS 

(Savininkai)

New York City. N. Y.802 Washington Street.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINĖ 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir už 
prieinamą kainą; taippat pasirendavotl svetainę susirinki* 
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

999 GRAND STREET (Tel. Stagg 3922) BROOKLYN, N. Y.

S LIETUVIŠKA AKU8ERKA įv

Marijona TamklenS 
palagų ant pareikalavimoftiprie

dieną ar naktį, taipgi ir nedėl- 
dieniais. Darbą atlieka atsakan
čiai už prieinamą kainą

SO STAGG STREET
Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 6731

/ »
•poūdos 
archyvo 
saugykla

VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVE 
Didelis Pasirinkimas Vyrams — Drapanos Geriausių Kompanijų 
PADARAU NUO LIETAUS APSIAUSTUS (RAINCOAT ’US) 

Vyrams, Moterims ir Vaikams
prašau Tamistą reikale atsilankyti, o būsite pilnai užganėdintas

S. PAUŽA
131 GRAND STREET

Brooklyn, N Y
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