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Naujausi Telegramai Žinios Iš Lietuvos

“Šventi Metai“ Prastai Išrodo Romoje: Nėra 
Maldininkų ir Moteliai Tušti. Maldininkai, 
Matomai, Prisibijo Mussolinio “Triksų“.

BERLINE GAUTA GANDAI, KAD KOMU
NISTAI KONFISKAVO TROCKIO AS
MENIŠKUS DOKUMENTUS.

KAUNAS, Sausio 16 (Nuo “Vienybės” kor.). — Po 
Kauną vaikšto uolūs gandai, kad neužilgo bus paskelbti 
rinkimai naujo Seimo, kuris, pagal įstatymus, turėjo gy
venti iki 1926 metų. Klerikalų vadai skaito šį metą labai 
patogų rinkimams. Rinkimai esą būsią paskelbti sykiu ir 
Klaipėdos Krašte. Kiti uolūs gandai skelbia, kad kleri
kalai, pasinaudodami savo didžiuma Seime nori atimti 
kariuomenei balsavimo teisę: reiškia kareiviams ir ofi- 
cierams nevalia bus balsuoti. Mat, po susikirtimų krašto 
apsaugos ministerio Daukanto su Krupavičium, kunigai 
nekaip pradėjo į kariuomenę žiūrėti. Ji esanti “per lai
sva”.

Roma, Sausio 29. — Nežiūrint popiežiaus ir kunigų 
laukimo, Roma tuščia. Kotelių savininkai, • kurie lauke 
trindami delnus tūkstančių maldininkų del “švento me
to”, priversti yra pusiau nukapoti kambarių kainas, nes 
nėra žmonių. Popiežius yra apskaičiavęs, kad šįmet į 
Romą suplauks mažiausia 250,000 maldininkų, bet ik
šiol jie dar nepasirodė. Gali būti bijo Mussolinio “trik
sų”.

BERLIN. — Rusai čia gavę žinią, kad Trockis iš
važiavęs į Pietų Rusiją iš Maskvos. Esą, jo dokumentus 
ir popierius konfiskavo komunistų partija, tuomi atim
dama jam galimybę rašyti naują knygą, kurią jis ren-' 
gėsi rašyti.

Geneva. Prancūzai skel
bia, būk šimtai vokiečių 
vyksta kas mėnuo į Saaro 
kasyklų kraštą, kuriame 
1936 metais turės įvykti bal 
savimas ar tas kraštas 
turės grįžšt Vokietijai, ar 
pasiliks Francijai. Matyti, 
vokiečiai nori turėti ten 
daug savo žmonių.

—o—
Praga. Čia mano, kad 

Vengrijoje tapo sugauta vy 
ras Duresko, kuris yra nu
žudęs net 73 ypatas Čeko
slovakijoje.

—o—
Washington. 1924 metais 

14-koje Amerikos didesnių 
miestų pastatyta budinkų ir 
namu vertės biliono dola- 
riu.

*■ »

—o—
Paris. Prancūzai nori įsi

taisyti tokią gatvę kaip 
New Yorko “The Great 
White Way ” (Broad-, 
way nuo 42 gatvės).

Albany, N. Y. Čia sude
gė namas, kuriame buvo su 
krauta gana daug svarbių 
valstijos rekordų.

—o—
New York. Miesto bur

mistras Hylan išvažiavo į 
karštą Floridą ant vakaci- 
jų, pirm to išvadinęs finan
sų kontrolierių Craigą “me
lagiu”. Jie yra amžini prie
šai nuo senai.

London. Karališkų palo- 
cių dženitoriai dar streikuo 
ja nepriimdami išmesto na
rio atgal į uniją. Karalius 
vienok nešąla, kadangi jis 
gyvena šiltame krašte.

—o—
New York. Megstinių 

drapanų siuvėjai, skai
čiuje 3,000 žada streikuoti 
prieš. bosus.

—o—
Shangai. Šiame kinų mie

ste įvyko susikirtimas tarp 
piliečių, kur žuvo 20 žmo
nių, c.

Šiauliai. (“Vienybės’’ kor.) - 
Šiomis dienomis pradėjo eiti 
Šiauliuose laikraštis “šiaulie
tis”. Jis yra “Šiaulių Naujienų” 
konkurentas, kas matosi ir iš 
pirmojo N r.

Kasžin ar nesubanikrūtuos 
kaip “Mūsų Kraštas” ir “Respu 
biikos Gerovė.”

Jį leidžia “Vilties” draugija, 
žada būti nepartinis. Kasžin ar 
tas išsilaikys, nes turinyje kaip 
veidrodyje matyti jo pažvalgas.

Laisvytis.

mes Ūkio draugija, Vartotojų 
bendrovė ir Lietuvos Jaunimo 
S-gos skyrius. Visi darbuojasi 
tikėdamiesi šviesesnės ir laimiu 
gesnės ateities. Erdvės lakūnas

Lietuvos Valdžia Sako, Biznieriai
Atsistačiusi

“The Baltimore Sun” nuo 
Sausio 29 paduoda sekamą 
žinutę:

“Kaunas, Lietuva, Sausio 
28. — Lietuvos Valdžia šian 
dien atsistatydino.”

New Yorko laikraščiuose 
tokios žinios nesimatė, to
dėl nežinia, ar teisinga.

Vuskonys, Naujamiesčio vai. 
Panevėžio apskr. (“Vien.” kor.) 
— 1925 m. Sausio mėn. iš 4 į 5 
d. naktį pakilo audra ir perkūni
ja. Perkūnas trenkė į šieno kūgį 
sukrautą gale trobelės ir uždegė 1 
nuo to užsidegė ir J. Grigo tro
belė, kurioje gyveno Al. Skuo
dis. Niekas neatmena, kad sau
sio mėn. pas mus girdėtųsi per
kūnija. Tai labai retas atsitiki
mas Lietuvoje. K. Jutelienė.

Dusetos. (“Vienybės” kor.) - 
Saužudystė iš meilės. Gruodžio
m. pabaigoje, kaime N. buvo 
toks nutikimas. Neturtingas

Butrimonys, Alytaus apskr. 
— čia yra Katalikų “Blaivybės” 
draugija, kuri pasinaudojusi 
“Svaig. gėrimų pardavin. įsta
tymu,” 1924 m. visą svaigiųjų 
gėrimų pardavinėjimą paėmė į 
savo rankas. Labai prakilni už
duotis “Blaivybės” draugijos, 
platinti blaivią mintį liaudies 
tarpe. Bet ne taip yra su Bu
trimonių blaivininkais. Gavę tei 
sės laikyti smukles savo ranko
se, patys jų nelaikė, bet konce
sijos keliu visas smukles per
leido seniems smuklių laikyto
jams. Seni smuklininkai, žino
vai savo amato, nė kiek nesi
stengė žmones blaivinti, bet 
priešingai, stengėsi kuo daugiau 
degtinės parduoti, mat reikalin
ga “Blaivybės” draugijai kon
cesija išrinkti. Nors sulyg į- 
statymo “Blaivybė” ir paėmė į 
savo rankas pardavinėjimą s vai 
giųjų gėrimų, bet iškabose po 
šiai dienai figūruoja “Alinė Dan

Vitkauskas vakare sušaukė ūki
ninkus pasitarti, kuomet ir kiek 
diemi norėtų turėti ūkio kursus, 
ir apie tokių kursų naudingu
mą. Pasiaiškinus visi noriai su
tiko klausyti ūkio kursų per sa
vaitę. Lapkričio 6 dieną prasi
dėjo kursai, į kuriuos .susirin
ko virš 30—40 klausytojų. Kur- 
sai prasidėdavo 6 vai. vakaro ir 
tęsdavosi kartais ligi 11 nakties 
Visokius aiškinimus agr. vaiz
davo su pagelba raganinės lem
pos. Kursai pavyko gerai, žmo
nės noriai lankė, išskyrus Mar
gių kaimo vieną kitą ūkininką, 
kurie sakosi ir be to moką gerai 
ūkininkauti. Vienas iš kursistų

VARPAI PO MEDŽIU
Butkiškių, Kauno apskr. pa

rapijos bažnyčia apleista, šven
toriuje ir kapinyne didieji me
džiai klebono rūpesniu iškirsti 
malkoms, varpinyčia tiek .supu
vo, kad varpai teko pakabinti 
po medžiu. Butkiškiečiai.

NEDERLIUS
Vabalninko, Biržų-Pasvalio 

apskr., apielinkės ūkininkai 
skundžiasi nederlium. Darbinin-

Pardavė Carnegie 
Salę New Yorke

New York. Rytinių valstijų 
muzikos ir dainų centras, Car
negie salė, priklausiusi miru
siam plieno trusitininkui Car
negie, tapo parduota. Pardavė 
jo žmona ir testamento pildy- 
tojai. Parduodant vienok pa
daryta sutartis, kad pirkėjas 
dar penkis metus laikys salę 
muzikos reikalams, kol nebus 
pastatyta' ar surasta nauja. 
Pirkėjas po to salę griaus ir 
statys ar apartmens namą ar 
dideUį budinką. Carnegie sa
lėje 1918 metais buvo “ketu
rių tautų” mitingas, kur daly
vavo lietuviai ir dabartinis Če
koslovakijos prezidentas Ma- 
saryk’as.

Herrin, III. Apie 10,000 žmo
nių dalyvavo laidotuvėse Kliuk- 
sų vado, Young’o. Kunigai j j 
gyrė, kad jis aipgryninęs apy
linkę nuo “griekų”, pavydale 
butlegerių, kazirninkų, paleis
tuvių ir tt.

Vaistai Bus Difterijos 
Mieste Už Savaitės

Anchorage. Iš čia tapo pa
siųsta 20 svarų difterijos seru
mo j miestelį Nome, kuriame tų 
vaistų nėra, o difterijos epi
demija siaučia. Vaistai važiuos 
200 mylių gelžkeliu, o paskui 
300 mylių šunų traukiamos ro
gės vežš per sniegus. šaščio 
tame krašte dabar esama 58 
laipsniai žemiau zero. Miestely 
gi Nome yra dar senų vaistų 
ir daktarai bando juos vartoti, 
bet netiki pasekmių. Manoma, 
kad už savaitės laiko atvyks ir 
naujas serumas.

Teisėjas Apgina 
Bankų Vagius

New York. Biznierių vakarie
nėje čia teisėjas Martin pareiš
kė, kad jis nekaltintų tų, kurie 
dirbdami bankuose už $800 ar 
$1,000 metinės algos, vagia lai
kas nuo laiko iš banko pinigų. 
Jis sako, tie darbininkai perlei
džia per savo rankas gali būti 
milionus kitų žmonių pinigų ir 
turi iš savo menkos algos pa
penėti pačią ir vaikus. Jis ra
gino bankininkus mokėti pra
gyvenimo algas savo tarnauto
jams, tada mažiau suktybių į- 
vyks.

Tvirkina Jaunuomenę
Atlaintic City, N. J. Įžymus 

namų statymo kontrakftorius, 
apgailėdamas stoką jaunuome
nės, kuri lavintus namų staty
mo darbuose, pareiškė, kad A- 
merikos biznieriai kalti už tą 
stoką. Jie sako duos vaikinukui 
pusę dolario už* panešimą vali
zos pusę bloko, arba 5 minutų 
darbo, o atsisako duoti dolarį 
už valandos darbą plumberiui, 
ar dailydės pagelbininkui.

Paštas Taupys
Pinigus Ant Maišų

Washington. Kuomet niekas 
negalėjo išaiškinti kuom paš
to maišai iš mėlynų ir baltų 
dryžų geresni už paprasto pil
ko audeklo maišus, tai tapo nu
tarta vartoti maišams tik pil
kąjį audeklą, kuris yra centu 
(pigesnis už dryžuotą. Tuo būdu 
manoma sutaupyti ant metų 
49,000 dolariu.

jaunikaitis įsimylėjo į turtingo 
ūkininko dukterį. Mergelės tė
vai buvo priešingi judviejų mei
lei, ir net jaunikaitį pavarė iš 
namų, kada jis atėjo aplankyti 
mylimosios. Taigi vieną naktį 
susitarta ir abudujai pasiskan
dino Dusetų ežere (Sartai). E- 
žere lavonus rado susikabinu
sius. Tai ką padaro tamsūs tė
vai! Ar ne tėvų kaltybė šioje 
saužudystėje. Mūsų tėveliai dar 
pasižymi laukine kultūra; turi 
dar įprotį rinkti savo dukrelei 
vyrą, o sūneliui moterį. Gana 
jau šio barbarizmo!

P. Kriukelis-

skio,” “Alinė Raceno” ir tt. Ka
žin ar leista išnaudoti Valdžios 
išleistą įstatymą.

Amerikos Grįžšta 
Dolariai iš Europos

Washington. Federal Reserve 
bankas raportuoja, kad prade
da vis daugiau dolarių grjžšti 
iš Europos. Spėjama, kad euro
piečiai pradeda labiau pasiti
kėti savais pinigais ir keičia 
paslėptus dolarius Į savo šalių 
pinigus.

Slonius Traukinius
Sulaikė Ties Bostonu

“VIENYBĖS” SEIMAS KOVO 7 I).
-----o-----

*

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

Netrukus bus išsiuntinėta kvietimo 
laiškai ir pavadai (proxies).
J VALDYBA.

' ! \ /i ’‘C'įV/ i < ■ ■•i. i-
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Airiai Badauja, Nes 
Bulvės Neužderėjo
t Dublin. Airijos respublikos 
valdžia turi vargo šelpti vaka
rų kraštų gyventojus, kur du 
metai neužderėjo bulvės — ai
rių tautiškas valgis, žmonės 
kenčia badą. Prie to pristigo ir 
durpių, kurie pamaino malkas 
ir anglį tame krašte. Keli ban
kai suteikė paskolą užpirkti an
glių, kad žmęnės nešaltų žie
mą.

Boston. Salemo miestely čia 
cirko slonius, eidamas į savo 
vagoną per reles, paslydo ant 
ledo ir, nežiūrint prašymų ir 
bandymų griežtai atsisakė sto
ti. Todėl traukinius reikėjo len 
kti pro jį kitomis relėmis. Pa
gulėjęs kiek laiko slonius, ku
ris svėrė du ir pusę tonų, atsi
kėlė ir nuėjo kur reikėjo.

Gaspadinės Nerimauja 
Londone Del Duonos

Tverai, Telšių apskr. — Ku
nigai persekiotojai. — Čia ku
nigėliai, išmėginę visus pažan
gos persekiojimo būdus ir nie
ko nelaimėję, griebėsi pasku
čiausių priemonių: važinėdami 
kalėdojant gazdina atrašysią 
nuo bažnyčios tuos, kurie prigu
li prie L. J. S-gos, kitus — ak- 
tingesnius, į kurių negali pa
veikti per “mamas,” kviečia at
vykti į kleboniją, kitus del vie
no jiems nepatinkamo asmens 
aplenkia visai, net giliai tikin
čius žmones (iki šiol nieko prieš 
juos neturinčius), kad tuo būdu 
sukiršintų šeimynas, tėvus prieš 
vaikus ir sugriautų jiems ne
patinkamą darbą.

Turiu priminti, kad čia yra at 
važiavęs koks tai kun. teologi
jos studentas, kuris šventadie
niais išbėgęs be kepurės iš baž
nyčios į gatvę, varinėja pilie
čius bažnyčion, koliodamas bod- 
ševikais, už ką jau yra traukia
mas teisman. Tiesos Mylėt.

Nušovė Našlę, Kuri 
Už Jo Netekėjo

Clarksburg, W. Va. Yale uni
versiteto 22 metų studentas, 
mokinęsis advokatūros, nušo
vė 23 metų našlę Warder, kuo
met toji atsisakė už jo tekėti. 
Po to jis ir save nušovė. Ji 
dar gyva, bet miršta ligonbūty, 
o studentas negyvas. Našlė tu
rinti 4 metų sūnų. Jos tėvai 
atkalbinę ją neiti už jo.

London. Gaspadinės čia ne- 
rimaudamos žiūri į brangimą 
Amerikos kviečių. Miltų maišas 
jau pabrango Londone šilingu, 
o kitur dviem.

San Francisco. Nepilnametė 
“fleperfka”, kuri nušovė savo 
motiną už varžymą jos “lais
vės” išeiti su vaikinais geriems 
laikams, turės visą gyvenimą 
sėdėt kalėjime. Jei ji būtų pil
nametė, tai būtų mirčia gal pa
bausta.

Daugailiai, Utenos apskr. — 
Iš vietos gyvenimo. Bažnytkai
mis gana didelis prie plento ir 
vieškelių. Per didįjį karą daug 
nukentėjo; nukentėjo nuo karo 
ir artimieji aplinkiniai gyven
tojai.

Rusų laikais Daugailiuose bu
vo viena liaudies mokykla, pa
što skyrius, keletas krautuvių 
ir smuklė. Dabar Daugailių pa
dengė pradėjo keltis iš tamsy
bių miego ir įsikūrė šios orga
nizacijos: šaulių būrys, Vals
tiečių Maud, sąjungos kuopa, že-

Višakio Rūda, Mariampolės 
apskr. — Argi nesurado geres
nio? 1924 m. 19 d. spalių Viša
kio Rūdos Valsčiaus Tarybos 1- 
me posėdyje buvo renkami kan
didatai į valsčiaus viršaičius. 
Rinkimai buvo padaryti taip, 
kad apskrities viršininkas gailė
tų patvirtinti tik vieną kandi
datą, būtent išrinkti du buvę 
špitolninkai analfabetai, ir vie
nas Ūkininkų Sąjungos lyderis 
Jonas Palukaitis, buvusis vir
šaitis, kuris visą laiką dirba į- 

j vairių organizacijų valdybose -- 
Ūkininkų Sąjungos skyriuje ei
na pirmininko pareigas. Ūki
ninkų Sąjungos Liaudies Ban
ke ir Ūkininkų Sąjungos Ko- 
peratyve “Ūkininkas” eina ka
sininko pareigas. Jonas Palukai
tis, dirbdamas įvairių organiza
cijų valdybose, negali tinkamai 
eiti viršaičio pareigų, ir vals
čiaus reikalus visą laiką pai
nioja su minėtų organizacijų 
reikalais, būtent, pereitą pava
sarį, surinkęs iš kai kurių se
niūnijų valstybinį mokesnį nuo 
žemės, neįnešė jo valstybės iž- 
dan. Vedant 4-os nuovados po
licijos Viršininkui tardymą, pa
sirodė ir daugiau nelegalių dar
belių iš viršaičio pusės. Moky
klų ir mokytojų neaprūpina ku
ru. taip, kad mokytojas bėdos 
priverstas ardo mokyklos žemės 
tvoras, ir kerta malkoms, o už
stojus šaltesniam laikui, perka 
malkas už savo pinigus, žiūrint 
į tą visą, tiesiog gėda Rūdie- 
čiams prieš visuomenę del vir
šaičio apsileidimo, o juo labiau 
valsčiaus Tarybai, kuri nekrei
pdama dėmės į praeitų metų 
viršaičio darbuotę ir toliau pa
liko eiti jį viršaičio pareigas ir 
painioti visus valsčiaus reika- 
lii<?. Dabar valsčiaus piliečiai su- 
siįdomavę žiūri į Palukaitį, kai
po į neištikimą viršaitį ir laukia 
kokios bus pasekmės tardymo, 
kurį dabar veda Teismo Tardy
tojas. Akstinas

kai aimanuoja, kad nėra uždar
bių, kad per mėnesį negalima 
rugių centnerio uždirbti, o ūki
ninkai dejuoja, kad pavasarį ne 
tik rugių, bet ir vasarojui sėk
los pritruks.

Vargo Paukštelis.

ĄŽUOLUS ŠAUDĖ
šklagose, Šeduvos valse., 7- 

12-24 susirinkus miškų admi
nistracija medžioklei valdiška
me miške, mėgindama šautuvus 
apšaudė pagiryje augančius Alk 
su upių Antano Bičkūno žalius 
ąžuolus. Vietoj medžius gadinę, 
ar negeriau būtų padarę tie po
nai savo 'kailinius nusivilkę pa- 
šaudę. Vienas iš tų pačių.

OŽIŲ PRAMOGA
Alksnupiuose, Šeduvos valse. 

23-11-24 m. Zofija Jenušauskai- 
tė, pasidarius alaus, surengė 
vakaruškas, kurios pasibaigė 
ožių bliovimu keiksmais ir ve 
žimų “šerdeoninkais” galvų lygi 
him u. Vienas iš tų pačių.

PLĖŠIKAI DIRBA
Mankiškių, Šiaulių apskr., ap

žėlusiose krūmais pievose ga
na dažnai pasirodo plėšikai. Ne 
senai tie plėšikai užpuolė grįž
tantį iš Šiaulių Puziniškiu k. pi
lietį, apiplėšė jį ir užmušė. Vie
tinė policija važinėja po kaimus 
ir tikrina ar visų ūkininkų su
neš pririšti. Vališkietis.

NEGYVAM RAMYBĘ 
SUDRUMSTĖ

Šiaulėnų, Šiaulių apskr., poli
cijai pil. Kurikienė pranešė, kad 
to valsčiaus Butkių kapinyne pa 
laidotas kažin 'kokio iš kažin 
kur atvežto kūdikio lavonas. Po
licija priversta buvo lavoną at
kasti ir bylą perduoti Tardyto
jui, iš ko daug kam pasidarė 
gaišties. Gi paaiškėjo, kad vai
kas buvo palaidotas vedusių tė
vų ir motina verkė, kad jos kū
dikėliui nė mirusiam neduoda 
ramybės. Ar nevertėtų tokia, 
skundikė patraukti teismo atsa
komybėn. St. Mi-as.

šačkai, Vilkaviškio ap. — Spa 
iių 22 d. čia atvykęs ag. p. V.

“Vie n by ės” i
Vienas Šeras !!' *1 *
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Į| Redakcijos Straipsniai Į;
GINKLAVIMAS! LIETUVIŲ TAUTOS ATEIČIAI

Nedaug gelbės įrodinėjimai, jogei lietuvių tautai 
ateityje vis reikės būti plakamai tarpe Slavų kūjo ir Ger
manų priekalo, jeigu lietuvių tautos žmonės nesistengs 
prie visokeriopos ateities save priruošti. Lietuviams te
bėra užduotis save gryninti ir cementuoti, kaip tų prade- Į 
jo Daukantas, pirmyn pavarė Basanavičius ir sudarė 
programon Kudirka. Mūsų tautos, kaip ir kiekvienos 
tautos galybė yra grynybėje ir vienybėje. Penki milio- 
nai lietuvių tautos turės sudaryti savo jėgą, kokią turi 
by kuri skandinavų tauta ar suomai.

Tuomet nebus baisus Slavų kūjas ir Germanų prie
kalas.

Gryninimosi jėga yra galingiausi. Mes daug nu- 
gryninom slaviškų ir germaniškų liekanų, melų bei už- 
matų mūsų istorijoje, kalboje ir literatūroje Bet šitas 
darbas dar toli neužbaigtas. Reikia ir toliaus grynintis, 
viską svetimą nereikalingą atmesti. Lai smenga lieka
nos visokių svetimybių, kurios mums tik baisią vergiją 
primena!...

Lietuvoje privalo galutinai būti sugrąžinti lietuviš
ki vardai: miestų, valsčių, kaimų, žmonių, upių, girių, 
kelių ir tt., kuriuos buvo panaikinę ir saviškas uždėję 
lenkų, rusų ir vokiečių įtakos. Lai atgauna vietą lietu
vybė, Lietuvos7 paviršioraša (topografija), žemeraša 
(geografija) ir tautoraša (etnografija). Lai pasaulis ma 
to, kad Lietuvos valstybė atgijo ne žaislui į 
kas.”

Lietuviai, kaip Lietuvoje, taip Amerikoje — ir kuri
lt Ir m im vt rl n mxrn I za rv i r n ta 4- i va i i n IzMTirz i-v-a 11 iii /YA 1* '
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Rotšildo patarimai biznieriams
Garsus milionierius Rotšildas 

pirm mirsiant 1836 metais, ve 
kokius patarimus suteikė ki
tiems biznieriams:

Atydžiai susipažink su kiek
viena biznio smulkmena.

Būk apsukrus visame kame.
Imk laiko apsvarstymui, bet 

nuspręsk tvirtai.
Drįsk žengt pirmyn.
Kantriai pakentėk nelaimes.
Nedaryk bereikalingų drau

gų.
Nebandyk išrodyti tuomi 

kuom nesi.
Bilas užsimokėk greitai.
Neatsidėk ant progų ar 

linkio.
gi-

—o— 
Kcntestas ir dovana.

I Vyčių organizacijos dvasios 
> vadovas, kunigas Česaitis buvo 
paskelbęs Vytoms konkursą 
klausimu: "Kuri Gražiausia.” 
Vytės turėjo nurodyti, ar nupie 
šti žodžiais pavyzdingos Vytės 
paveikslą, pažymint: a) dvasios 
bruožus, kurie privalo ją da
binti ; b) ydas, arba silpnybes, 
kurių reikia Vytei vengti.

Dovaną laimėjo — visai ne 
Vytė, bet mergaitė iš Lietuvos, 
kuri nurodė sekančias "tobulos 
Vytės” žymes: a) tvirtą ir rim
tą dievotumą, gyvesnį ir ap
šviesto-nį tikėjimą; b) iniciaty
vos dvasią; c) išmintingą auk
lėjimą moteriškos dvasios ypa- 

dvasią

turinti 
pamė-

t}Lių, d) apaštalavimo 
ir intelektuale kultūrą.

Pavyzdinga gi Vytė 
vengti šių silpnybių: a)
gdžiojimą vyrams dvasia ir ap- 
rėdalu; b) negerbimą autoritetų 

j i r tėvų; c) egoizmo ir links- 
'mybių meilės; d) išsiblaškymo. 
| Dvasios vadovas, bardamas 

tik jų randasi — privalo gryninti nuo slavizmų ir ger- (Savo yytes, kad jos negalėjo to- 
manizmų savo pavardes. Be pagailos privalo kapoti savo (kio paveikslo nupiešti, sako: 

"Ar tik šokiai, pauderis, kru
namieji paveikslai, flirtas joms 
•rūpi ?”

Kaip tik tas vienatiniai ir rū
pi mūsų čia augusioms mergi
noms ar jos bus Vvtės, ar ki
tokios. Beje, už konkurso lai
mėjimą ana lietuvaitė gavo 
auksinį rožančių dovanų.

■ * ■ ••• —o—

Etiketos mokymai.
Katalikų "Moterų Dirva”

pavardžių papliauškas: “vič” ir “ski.” Gražiai skambėjo 
a.a. Martus. pats panaikinęs “Martusevičių,” Norus— 
Naruševičių, Liūtas—Liutkauskį, Adžgis—Adžgauskį, 
Sekys—Sekevičių, Ivas—Ivaškevičių ir tt. Tegul šis mū
sų gryninimasi eina karštesne įtampa. Spaudoje ir vi
suose susirinkimuose tegul mūsų rašytojai ir kalbėtojai 
nuolatos aiškina žmonėms šito darbo istorinę svarbai 
ateičiai.

Tai bus dar vienas mūsų tautos kultūrinis ginklavi
mąsi prieš nenumatomas galimybes.
* V ? r * y ' 'i '.t • * ‘ t

BROOKLYNAS IR “ŠLAVĖ” LAUK 
KOMUNISTUS.

Ar ilgai, ar trumpai pateks rezultatai Brooklyn© 
lietuvių siuvėjų kovos prieš komunistų “diktatūrą”, bet 
visgi reikia viešiau atžymėti jų buvusį, Sausio 28 d., vie
šą susirinkimą, kuriame iš savo unijos valdybos šluote ir 
be pasigailėjimo “iššlavė” visus profesionalius Maskvos 
agentus-komunistus. Nežinia, kaip tą priims išgirdęs 
Amalgameitų unijos centras, bet kai patys darbininkai, 
girdėtis, labai džiaugiasi ir tiki, per ilgesnį laiką, sugrą
žinti unijos lietuvių skyriun kiek galima normalę tvar
ką, vieton komunistų įveltos betvarkės.

Lietuviai darbininkai šiuomi žygiu priparodė, ką 
gali rimtas ir suorganizuotas savo proto pajudinimas.

JF
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(Užbaiga) ' kalbėjome užsiimti raštininkavimu, — nors sakei
Visą vakarą Tomas buvo susijudinęs ir, ka-ikad žmogus nežino kas jo rytoj laukia. Tai bus 

Wharton’as pakilo eiti namo, tai jis dar sy- 
jo prašė atminti prižadą; taipgi prašė gerai 

nupasakoti vietą, iš kurios jis matė šviesą, ir lai
ką. Jam išėjus apie ketvirtą ryte, a-š nuėjau gul
tų, palikęs Tomą sėdint prie ugnies ir dėliojant 
dvi balanas į krūvą. Regis, miegojau dvi valan
das; 'bet ir pabudęs radau Tomą vis besidarbuo
jant su balanomis. Jis 'buvo pritaisęs vieną vir
šuj kitos taip, 'kad išėjo kas tokio panašaus į 
raide T. Dabar jis bandė trečią balanėlę pritaisy
ti į kertę anų dviejų, taip kad, paspaudus, viršu
tinę gulsčiąją, galima būtų tai pastatyti tai nu
leisti. Stačioje gi balanoje jis išpjaustė ruožus, 
kurie, įstačius lazdeles, galėtų palaikyti visas ba
lanas stovinčioje padėtyje.

"Štai, žiūrėk, Džekai,” jis sušuko, pamatęs, 
Pasakyk man savo nuomonę, 

tarmė lietuviška, bet pavyzdžiu, jeigu aš pastatyčiau šitą gulsčią ba- 
lje_jlaną žiūrint į kokį daiktą, o mažiukę nustaty

čiau ją palaikyti tokioje padėtyje, ar aš rasčiau 
balanas, kada panorėčiau? Ar rasčiau?” — jis 
'nervingai klausė, pagriebdamas mane už rankos.

"Tas priklausytų nuo to, kiek toli būtų daik
tas, į kurį 'balana rodytų, ir kaip tiesiai ji rody
tų. Jei būtų toli, aš išpjaustyčiau ženklus ant ba
lanos, o paskui pririščiau siūlą su sunkumu, tas 
privestų gana arti ieškomo daikto. Bet, Tomai, 
tu nemanai ieškoti vaiduoklio tuo būdu?” 

"Na, pamatysi šiąnakt, senas mano drau
ge — pamatysi šiąnakt. Nusinešiu šitą į Sasassa 
Slėnį. Tu pasiskolink nuo Madisono gerą laužtu
vą ir ateik; bet nepasakok neivienam, kur tu ei
si, ar kam to laužtuvo reikia.”

Visą dieną Tomas vaikštinėjo po kambarį, 
vis taisinėdamas aparatą. Akys žibėjo, veidas 
degė; jame reiškėsi visi karščio ženklai. Na, ir 
aš užsidegiau.

Apie šeštą Tomas pašoko ir pasiėmė bala
nas. "Negaliu ilgiau išturėti, Džek,” jis sušuko; 
"griebk laužtuvą ir, valio, į Sasassa Slėnį! šią
nakt. bernyti, mes arba iškilsime, arba nupulsi- 
me! Pasiimk revolverį, maž sutiksime Kairus. 
Savo nedrįstu imti, Dželk,” jis pasakojo, uždeda
mas rankas ant mano peties — "nedrįstu imti, 
nes jeigu giliuko ir šiąnakt man nebūtų, tai ne
žinau, ką su savim padaryčiau.”

Na, prisikimšę kišenes užkandžiais, išsirengė 
me ir vargome, kol nusikapstėme iki Sasassa 
Slėno. Bandžiau kelis kartus išklausti jo pla
nus, bet jis tik atsakydavo: "Skubinkimės, Dže
kai. Kas žino, kiek žmonių jau žino Diko priety-

ir paslaptį jų auginimo ir su
naudojimo. Nežiūrint to, vistiek 
kiniečiai ir japonai pasilieka ga 
mintoj ai s gražiausių šilkų.

Lietuviai šilkus šilkais ir va
dina. Bet japonai šilką vadina 
žodžiu "kinumono,” nuo kurio 
kilo ir amerikonų "kimono” 
(moterims aprėdalas). Prancū
zai šilką vadina "Soie,” o ispa
nai "La Seta.” Kinų kalboj šil
kas yra “San Fu.”

da 
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Klaipėdos krašto kalba.
"Klaipėdos žiniose” tūlas žmo 

gelis nusiskundžia kalba, kurią 
vartoja to krašto žmonės. Jis 
sako, kad ta kalba ne lietuvių, kad -iau pakilau, 
net ne 
mišinys iš visokių kalbų 
tuvių žemaičių, lenkų, vokiečių, 
ir tt. Pavyzdžiui, žmonės sa
ką: "ganz riktingai 
guoti,” "mašinpučkė,1 
ja,” “zokanas,” "padonas”, 
davadijimas”, ir panašiai.

—o— 
Kode! taip?

Vienas Klaipėdiškis rašo se
kamai :

"Nėra artimesnės lietuviams 
tautos kaip latviai. Latviai sa
vo kilme, krauju, kalba turi tiek 
bendro ir panašaus lietuviams, 
kad esame pripratę vadinti juos 
broliais.”

O vienok —
"Nuo pat Latvijos valstybės 

įsikūrimo jos • užsienio politikai 
vadovauja žinomas ikišiol lenkų 
šalininkas Mejerovičas. Latvijos 
seimo pirmininkas vieši Varšu
voje, kalbasi su Lenkijos pre
zidentu, ir tik paskui Kaunan 
užsuka.”

Na, ir susidaro padėtis, kad 
dvi brolingos tautos, sukūrę po 
valstybe, gyvena taip, kad abe
jų valstybių reikalai trinasi, ir 
yra griežtai priešingi. 

•' . -UQ— ■ ' '
Lenkai iš žydų smukles atima.

pazor- 
štimuo-

pa-

Lcnkų seimas priėmė įstaty-1 kį ? Skubinkimės, o ne, tai rasime tenai jau ki- 
mą pagal kurį valdžia turės tei- tą!” 
sę duoti leidimą smuklėms tik 
eks-kareiv'i'am, arba invalidams, 
o ne žydams. Esą, tie kareiviai 
kariavo už Lenkiją ir neteko 
sveikatos, todėl lai jie minta iš 
pelnų, kuriuos gėrikai suneša, 
žydai smarkiai seime rėkė 
prieš įstatymą, sakydami, kad 
apie 13,000 žydų neteks pelnin
go uždarbio, bet nieko nelaimė
jo. Mat žydai kada reikalas yra 
ginti tautinių mažumų reikalus, 
kaip ukrainiečių, gudų, ar vo
kiečių, tai eina su lenkais. To
dėl šį sykį tos mažumos ir kai
rieji lenkai žydų neparėmė.

—o— 
Belgai dykai mokina Lietuvos 
Oficierius.

Taigi, kapstomės per kalnynus ir uolas kokį 
dešimtį mylių; galų gale priėjome prie uolos, ku
ri buvo lyg vartai į slėnį taip tamsų ir baisų, 
kaip pragaras.

Kalnai ir uolos šimtai pėdų augštumo supo 
tą siaurą ir tamsų vaiduoklių apgyventą slėnį — 
kelią į Kafrų žemę. Mėnuo, užtekėdamas ant kal
nų, budriai apšvietė rupias uolų viršūnes, palik
damas pamatus tamsoje.

"Tai Sasassa Slėnis?” paklausiau aš.
"Taip,” — atsakė Tomas.
žvilgterėjau į jį, dabai' jis buvo ramus; kar- 
ir sudrigimas dingo; veikė išlėto. Bet veidasštis

buvo apstingęs ir akys žibėjo. Tas rodė, kad kri- 
zis dar nepraėjo.

Įžengėme slėnin, kur klupinėjome ant dide- 
akmenų. Staiga išgirdau ūmų ir trumpą To- 
riksmą: "Ve, ta uola!” — sušuko jis, rody-

ve 
kaip mokina prie stalo apsieiti:

"Jeigu pasitaiko rasti valgyje 
plaukas, anglis, ar vabzdys, ra
miai jį šonan atidėti, taip kad 
nė kaimynai nepastebėtų.”

Toliau mokinama "žiovaujant 
neatverki burnos.” Norėtume 
patirti kaip tą padaryti. Esą 
"jei pasitaiko valgyti koks ne
žinomas valgis, tai reikia tėmy- 
ti ką 'kiti daro, ir taip daryti.”
Na, o jei ir kiti nežino ką da-1 Belgijon Lietuvos valdžia bu- 
ryti, ką tada?

Etiketas baigiamas šiais žo
džiais:

"Kuomet šeimyninkas po pie-
Gaila tik kad šitas įvyko taip vėlai. Dabar mūsų', tų duoda ženklą keltis, visi kar- 

siuvėjų padėtis taip sudemoralizuota, kad jos sugrąži- tu atsistoja, pasimeldžia, link- 
nimas į normales vėžes nebus taip lengvas, kaip tūli galvil savo kaimynams ir 
žmoneliai gali manyti. Griovimo darbas jau taip leng
vas, vienok tatai padaryti komunistams ėmė kokius 4— 
5 metus! Gi atstatymo darbas yra daug sunkesnis. Jį 
vargiai atliksi į tuos pačius 4—5 metus. Todėl labai gali 
atsitikti, kad dauguma siuvėjų, kurie mažai protauja, 
nesulaukdami greitai sąlygų pasigerinimo, pradės ne
kantrauti ir murmėti, sakydami: "nieko gero ir dabar.” 
O komunistai to tik ir lauks — jie kurstys minią, giedos 
seną giesmę apie “buržuaziją” ir vėl sprausis už “dar
bininkų gerovės” apaštalus.

Todėl lietuviams darbininkams Brooklyne, visuo
met'bus pravartu atsiminti, kad lengviau kova laimėti, 
negu pergale išlaikyti.

Tačiaus, mes tą sakome, ne mūsų brolių darbiniu-, 
kų ūpo nųpuldymui, bet jų paakinimui prie sargybos sa-1 
vų reikalų. Pirmiausiai, reikia rimtos kantrybės; to
liaus, reikia stipriai daboti, kad vėl į valdybą neįsibriau- 
tų Maskvos agentai; dar toliaus, užsitikėti ir visuomet i 
remti darbus ir planus savo naujai išrenkamų viršinin
kų; ant galo, pamesti tingumą ir kiekvienam lankytis 
į susirinkimus. To visko reikalauja protinga politinė eko
nomija ir darbo drausmė (disciplina).

Kad darbo padėtis yra sudemoralizuota tarpe 
Brooklyno lietuvių siuvėjų, tatai visi žino. Vienok da-

padėkoja šeimyninkui už pie
tus.” .

Kitur, mums regis, vietoje 
maldos dėkojama šeimyninkei, 
o ne šeimyninkui, kuris pietų 
paprastai, neverda. Bet pas ka
talikus gal kitaip reikia elgtis, 
nes vyras — namų galva?

—o— 
šilko istorija.

Sakoma, kad šilko audeklus 
pradėjo pirmieji aušti kiniečiai 
2600 metų pirm Kristaus. Jie 
ilgą laiką godžiai sergėjo šilko 
gamybos paslaptį, kurią euro- 
pėnai patyrė tik šeštame šimt
metyje po Kristaus, kada du 
šnipai (vienuoliai) atnešė į 
Konstantinopolį šilko vabalėlius

vo pasiuntusi penkius lietuvius 
karininkus mokintis augštesnių 
karo mokslų. Buvo manoma, 
kad už mokslą reikės valdžiai 
užmokėti, bet, pasirodo, kad 
belgai visai dykai mokinti apsi- ■ 
ėmė. Lietuvos generolas Radus- 
Zenkavičius, apsilankęs Belgijoj 
tai patyrė ir kaipo atlyginimą 
pasiūlė Lietuvos valdžiai sutei
kti Belgijos keliems generolams 
Vyties ordėną. 
vykdyta: 'trys 
gavo Lietuvos 
deiią, arba 
Belgijos karalius turėjo pasikal
bėjimą su gen. Radus iš kurie 
pasirodė, kad karalius gana ge
rai informuotas apie Lietuvą.

—o—
Vietoje kunigo Raščiuko, ku

ris išvažiavo Romon augėlesnio 
mokslo įgyti, šv. Kazimiero dr- 
ja atsiuntė kunigą, S. Povilionį 
aukų rinkti katalikiškų knygų 
leidimui.

Tas ir buvo į- 
belgų generolai 
kariumenės or- 
"medali ų ” .

bar, Įvedus išmintingą nuotaikumą ir tvarką, per il
gesnį laiką padėtis pradės gerėti. Darbo vadams ir pa
tiems darbininkams reikės nebežiūrėti į tą juodą, dema
gogų pagamintą praeitį; atpenč, reikės su vilčia stoti 
i darbą, lyg kad ūkininkas apima rendauninko nuplėštą 
ir sunaikintą savo gražų ūkį.

lių 
mo 
damas j didelę masę kyšančią prieš mus tamsu
moje. "Dabar Džekai, del Dievo malonės, naudok 
savo akis! Mes esame šimtas sieksnių nuo uolos'; 
tu eik prie jos išlėto iš vienos pusės, o aš iš kitos. 
Jei ką pamatysi, stok ir šauk mane. Neik dau
giau dvylikos žingsnių ant sykio ir turėk akis aš-

I tuntoje pėdoje nuo žemės. Ar jau?”
"Taip.” Aš daugiau degiau negu Tomas. Ko 

jis ieškojo, tik spėliojau; regis jis norėjo dieną 
apžiūrinėti tą uolos dalį, iš kur dvasios akis kilo.

"Na, tai pradėk!” ir mes žengėme, aš į kai
rę, jis dešinėn, abu prisimygę žiūrėdami į uolą. 
Paėjau apie dvidešimts pėdų kaip "tas” man pa
švietė. Tai buvo mažas, rusvas, šviesos taškas, 
kuris žybtelėdavo ir geso, kas( buvo labai kei
sta. Kafrų sena legenda dingtelėjo galvon ir su
drėbėjau. Susijudinęs šokau atgal ir šviesa pra
nyko, palikdama gryną tamsumą. Pažengus pir
myn ir vėl sužibėjo.

"Tomai, Tomai”, Surikau.
"Ahah,” išgirdau jį kraustantis pas mane.
"Štai ji, ten ant uolos!”
Tomas pribuvo pašonėn. "Aš nematau nie

ko,” jis tarė.
"Nagi, žiūrėk, vaikine, tiesiai prieš save!” 

rodžiau, žingtelėjęs atgal, šviesa del manęs pra
nyko.

Iš Tomo džiaugsmo šūkavimų supratau, kad 
iš mano apleistos vietos jam šviesa matėsi. "Dže
kai,” jis tarė, atsisukęs ir spausdamas ranką. 
"Niekados nereikės likimu mums skustis... Su
krauk krūvdlę akmenų ten kur stoviu. Gerai! Da 
bar uždėsime mano ženklus ant viršaus. Gerai! 
Tik stiprus vėjas juos nupūsti įstengtų. O mums 
reikia, kad jie pabūtų iki ryto. Džekai! Dar vakar

puiki pasaka!”
Stačią balaną įtvirtinome tarp dviejų akme

nų; Tomas, pasilenkęs, žiūrėjo per gulsčiąją. Ko
kį bertainį valandos jis ją kilojo augštyn-žemyn, 
iki, galų gale, pastatė taip, kaip norėjo. "Pažiū
rėk, Džekai, tu turi tiesią akį.”

Pažiūrėjau. Gale matėsi žibantis, rusvas taš
kas, regis pačiame balanos gale taip tiesiai To
mas buvo nutaisęs.

"Dabar, vyre, pavalgykime vakarienes ir pri 
gulkime, šiąnakt nieko kito nuveikti negalime. 
Bet rytoj reikės mums viso proto ir sveikatos. 
Parink žagarų ir užkurk ugnį: pridabosime, kad 
mūsų balanoms nieko nenutiktų per naktį.

Sukūrėme ugnį ir valgėme, o Sasassa demo
no akis žibėjo į mus. Po vakarienės, pažiūrėjęs 
gulsčiąją balana, jau nemačiau akies, bet Tomas 
sakė, kad tai mėnulio šviesos kaltė, o ne akie 
persikėlimas.

Mes. pakilome ankstyvoj aušroj ir pradėjo
me žiūrėti mūsų rodykle. Bet nieko įdomaus ne
matėme, išskyrus šiuilkštaus, gumbuoto uolos pa
viršiaus. Dabar prie galo rodyklės pririšome ilgą, 
stiprų siūlą ir aš nurodžiau Tomui, kaip su juo 
tiesiai eiti prie uolos. Ją pasiekęs jis apibrėžė ra
tą trijų pėdų skersumos. Viduj rato buvo tas 
pats uolos akmuo, tik keliose vietose tysojo lyg 
kulokai kokie išsikišę. Į vieną iš jų Tomąs su 
džiaugsmu parodė: "Ve kur, vaikine, tas.”

"Kas?”
"Deimantas, vyruti, toikis, kad visi karaliai 

pavydės, jog jo savininkas yra Tomas Donahue. 
Na, imk laužtuvą ir atskaitysime egzortą velniui 
Sasassa Slėnio!”

Taip nustebau, kad stovėjau lyg įdiegtas.
“Na, duok laužtuvą, štai, pasirėmus ant šito 

gumbo, mes lengvai išversime jį. Štai. Na, dabar, 
vyruti, marš namo ir į miestą.”

Susupome savo turtą ir per kalnus pardrožė- 
me į palapinę. Einant Tomas papasakojo man, 
kad, būdamas dar studentu, skaitęs prityrimą 
tūlo holando septynioliktame šimtmety, kuris pa
našiu būdu radęs brangų demiantą. Ta apysaka 
jam atėjo galvon, kada jis išgirdo Diko istoriją.

"Nuvežšime jį į Cape Town. Jei ten negalėsi
me parduoti, tai imsime laivą į Londoną. Bet pir
ma užeikime pas Madisoną. Jis nusijaučia šiuose 
dalykuose ir gali būti pasakys maždaug kiek 
vertas mūsų turtas.”

Taigi, pasukome iš kelio, ir‘n^**^nl(TihluVT* 
Madisono farmą. Jis valgė pietus, kada mes atė
jome. Už valandėlės ir mes prie jų sėdėjome, 
džiaugdamiesi Pietų Afrikiečių svetingumu.

"Na.” pratarė jis bernams išėjus.” "Ką dū
luojate. Matau iš veidų, kad turite ką užanty.”

Tomas išvyniojo iš skarelių mūsų brange
nybę. "štai,” jis tarė padėjęs deimantą ant stalo, 
"kiek manai, jis vertas?”

Madisonas paėmęs kritiškai apžiūrėjo.” Apie 
pusantro dolario už toną,” — jis tarė.

"Pusantro dolario,” suriko Tomas. "Ar ne
matai, kas čia yra?”

"Druska”!
"Po velnių, druska, — čia deimantas!”
"Na, palaižyk!” atsikirto Madisonas.
Tomas ūžtelėjo ir trenkęs žemėn su baisiu 

žodžiu, išbėgo iš kambario.
Net aš jaučiau esąs nuliūdęs ir apviltas. Bet, 

prisiminęs, ką Tomas sakė apie revolverį, aš irgi 
išėjau ir bėgau paskui jį, palikes Majdisoną, iš
sižiojusį ir nustebusį. Radau Tomą gulint ir tiek 
apsmurgusį, kad nė mano suraminimų neklausė. 
Keikdamas Diką, Madisoną ir Sasassa Slėnio vai
duoklį, aš išėjau ir, užsidegęs pypkę, norėjau min 
tis sutvarkyti. Vos paėjau 50 pėdų, kaip iš pa
lapinės išgirdau bailsą, kokio nesitikėjau. Gali
ma buvo laukti keiksmų, vaitojimo, ar stenėjimo' 
bet išgirdau juoką. Neužilgo ir pats Tomas išė
jo, nušvitęs džiaugsmu. "Ką, ar nori dar dešimtį 
mylių pavaikščioti, drauge?” jis paklausė.

"Kad kitą šmotą druskos atsinešus, vertės 
pusantro dolario už toną?”

"Na, daugiau to nebus, Džekai, kaip tu ma
ne myli. Kokie mes dideli kvailiai! Prisėsk čia 
ant kelmo, o aš paaiškinsiu viską. Ar tu matei 
kada nors, kad druska naktį šviestų? Ne. Reiš
kia, mes pasigavome ne tą gumulą. Deimantas 
ten yra!” i

Mane karštis jau neėmė, bet sutikau eiti su 
Tomu. Einu gerai, bet tuo syk vos spėjau sekti 
Tomą. Bet nuėję nepastebėjome nieko, apart pli
kos, uolos paviršium skylės, iš kurios išvertėmė 
druskos šmotą, ir dar dviejų dubbelių. Jokio žen
klo deimanto!

"Einame,” liūdnai tarė Tomas, “čia kas nors 
buvo, pamatė kreidos ratą, pasiėmė deimantą, ir 
nuėjo. O, kam aš gimiau? Tai, kokį giliukį tu
riu !” i

Aš irgi pasukau eiti bet dar sykį žvilgte
rėjau į uolą. Tomas gi buvo jau nuėjęs dešimtį 
žingsnių. i į

"Ei,” aš sušukau, "ar tu nematai permainos 
rate nuo vakarykštės?

"Ką tu nori pasakyti ” paklausė Tomas.
(Žiūr. ant 4-to pusi.)
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Laikraštininkai, Branginkime Laiką!

Rašo žurnalistas

Daug metų turėjęs prietykių 
su laikraštija, ypatingai arti 
stovėjęs su keletą lietuvių laik
raščių redakcijų, gavau nesu
skaitomų progų patirti, kodėl 
ne visi bendradarbių raštai ar 
korespondencijos laikraščiuose 
patilpsta, ir kodėl tūli raštai ir 
korespondencijos labai vėlai pa
tirpsta.

•Daugelis bendradarbių, vos 
parašę savo raštelį, su sekančiu 
laikraščio numeriu ja niaukia to 
straipsnelio pasirodant. Jeigu 
nepasirodo, tai rašo laiškų re
daktoriui ir klausinėja: kodėl jo 
rašto ar korespondencijos netal
pino? Mat jam atrodė, kad re
dakcija kaip tik ir laukė jo raš
telio su tuščia vieta. Tuomtar- 
pu beveik visose redakcijose

KOSULYS
yra vien simptomas ir 
užeiti bent kokiame laike, 
kiame atvejyje

gali
To-

Severa’s 
Cough 
Balsam

suteiks greitą palengvinimą, 
Tatai yra lengvas būdas apsi
saugojimui nuo daugelio pa
vojingų ligų.

Kainos: 25 et. ir 50 et.

Gaunamas pas Jūsų aptiekorių.

(ir netik lietuvių) raštai ren
giama spaudon labai iš laiko ir 
dedama laikraštin tik kaip ata
tinkamai progai pasitaikius. Ki
ti raštai suguli redakcijoje po 
pusę metų ir daugiau; ir jeigu 
jie nėra greito pobūdžio, tai ta
me nėra nieko blogo.

Bet redaktorius turi gaišinti 
laikų atsakinėjimui ant laiškų, 
aikvoti pašto ženklelius ir pope- 
rių, vien kad užganėdini savo 
nekantrų bendradarbį.Kitaip ra 
sis ir tokis, kuris paskaitys sa
ve ignoruojamu ir užsigaus. Jei 
gu kasdien po keletu laiškų to
kiems bendradarbiams atsakinė 
ti, tai reikia sau įsivaizdinti, 
kiek tai per metus redakcija su 
gaišta laiko ir suaikvoja pašto 
ženklelių visai tuščiai!

Tai tiek apie šita dalykų. Da
bar apie pačių rankraščių tvar
kų.

Daugelis rašo ant vienos ]akš 
otelio pusės. Na, o rašant ant 
vienos pusės, dažnai rankraštis 
susitepa ir taip susigadina ki
toje pusėj, kad visas raštas rei
kia perrašyti išnaujo. Tokių ra
štų perrašinėjimui redakcijos 
niekuomet neturi laiko, ir pa
deda ant “kai bus laiko.” Ka
dangi kiekviena nauja diena at
neša naujus darbus, todėl ati
dėtas darbas pasilieka atidėtu. 
Na, o bendradarbis sau namie 
nekantrauja ir pyksta: “Kodėl 
mano raštų nenaudoja?”

Nemažai yra ir tokių, kurie 
rašo paišeliu. Tokių raštų rai
džių rinkėjai nebepriima (nes 
šitais laikais raidžių rinkėjai 
yra samdomi sutartimis po tiek 
ir tiek darbo padaryti; supran-

tama. kad jam labai sunku daug 
darbo padaryti žlibinėjant po 
tamsias paišelio eiles). Kadangi 
redakcijos, kaip minėjau, netu
ri laiko perrašinėti, todėl ir to
kie raštai laukia — “kai bus 
laiko.” Dažniausiai jie taip sa
va mirčia ir pasimiršta. Kų ma
no sau bendradarbis, reikia sau 
įsivaizdinti 1 Jis kikia redakto
rių devyniais perkūnais, pats 
kaltas būdamas...

Vėl gi yra rūšis bendradar
bių, kuriems kažin kodėl atrodo 
labai brangum poperius; todėl 
jie savo raštus rašo taip smul
kiom eilutėm, kad į jų protar
pius nei uodas snapelio negalė
tų įterpti. Smulkių raštų šios 
gadynės raidžių rinkėjai visai 
(nebepriima, nes yra patirta, kad 
nuo tokio darbo genda akys. 
Todl ir tokie raštai reikia per
rašyti. Ir jie eina į “kai bus lai
ko” kategorijų.

Apie tuos smulkiaeilius ben- 
jdradarbius dar štai kas reikia 
pasakyti. Jeigu dar kuris ben
dradarbis pažįsta gramatikų, tai 
jo raštas — kaip kada — gali
mas duoti į darbų. Bet kiek gi 
mes turim “gramatiškų” bendra 
darbių? Didžiumos reikia redak 
toriams taisyti raudonu rašalu. 
Kuomet šitaip išsimargina rank 
rastis, tai ne tik raidžių rinkė
jai, bet ir patsai bendradarbis 
nebepaskaitytų!

Bet didžiausi dauguma ben
dradarbių yra tų, kurie niekuo
met savo darbo “neužbaigia.” 
Tų sakau ypač apie tuos, kurie 
rašo ne mašinėle, bet ranka. 
Kiek tų žodžių yra negramatiš-

Bell Phone 5316

E, G. Klimas, M.D

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

__ , ______ ___ . „ ______  __________________ „_______greitai ap
valia galvos odą nuo žiu erzinančių baltų lupynų; niežėjimas tuojau* 
pranyks ir plaukai tuojau* atgaus savo natūrali, normali gražumą. 
Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba už 75c. prisiun- 
čiame pažtu tiesiai iš dirbtuves.

F. AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Kolonijališkosios Dienos 
Dieno®* Washingtono ir Lafayetto; 
KosciuSkoa ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikiom* 
ponioms ir gražiai apsirčdžiusiems 
vyrams papuošti savo galvas su gra
žiais perukais. Jei šitas paprotys galio
tų ligi šiol, tai šiandien daugelis 
žmonių galėtų paslėpti po peruku 
ęleiskanomis apdengtas savo galvas.

ačiau vietoje to, jie šiandien naudoja

Pleiskanų mirtinąjį priešą, kuris, jei 
ištepsi juomi galvą kasdien per sa

vaite or dešimtį dienų ir vyliaus tik retkarčiais sulig reikalą.

Sugryžo iš Europos ir pri
ima pacientus po senovei.

— ofiso valandos —
8:30 — 10 iš ryto

6 iki 8 vakare
Samaritan Ligoninėje 
nuo 12 iki 1 vidudieny

Northeastern Ligoninėj 
vaikų džiovos klinikoje 

antradieniais 3—5 po piet 
Kitos konsultacijos pagal 

susitarimų

1.
2.
3.
4.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Miestelis 
Bažnyčia 
stotis

Universitetas 
oficieriu grupė 
Prezidento Rūmai

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

NAUJOS FOTOGRAFIJOS IŠ LIETUVOS
/■’O 10 CENTŲ ATVIRUTĖ

—: Mažiau penkių atviručių nesiunčiame :—
Anykščių Bažnyčia 
Anykščių Miestelis 
Alytus — pakalnėn 
Alytaus vidurgatvb

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

Kauno
9. Jurbarko

Jurbarko
Kėdainių
Kalvarijoj kermošius
Karo Muzėjus Kaune 
Kauno stotis 
Kaunas Vasarą

16. Kauno Soboras nuo Vytauto 
Kabdo

. 17. Lietuvos
-18. Lietuvos

19. Lietuvos
20. Mickevičiaus namas Kaune

Merkinės Bažnyčia
Palanga — Birutės koplyčia
Palangos Liurdas
Pažaisliu Vienuolynas
Seimo Rūmai
Simano Daukanto Kapas
Susvės upė
Šiaulėnai — tiltas
Šiaulėnai — malūnas
Šiaulėnų vidurys
Šiaulių stotis su lokomotivals

32. Šiauliai, žiūrint iš rinkos
33. Tiškevičiaus rūmai Palangoj
34. Virbalio Gelžkolio stotis
35. Vėliuona.
36. Vėliuonos Bažnyčia
37. Vėliuona — prie upės

Vilkijos miestelis
Dainos Diena (publika)
Lietuvos Ministerial
Šimkus ir kiti menininkai
Meno mokykla
Grinkiškis

38.
53.
54.
55.

—56.
58.

61. Grinkiškio Bažnyčia
63. Pašušvėa Bažnyčia
64. Baptal
66. Baptą Bažnyčia
69. Dainos Dieno (chorai)'
71. Dotnavos bažnyčia
72. Bulbiakasis
76. Ukmergė (upė)
78. Ukmergės bažnyčia
79. Raguvos bažnyčia
80. Raguva
81. Taujėnų, bažnyčia
83. Seirijai
8£. Alvito bažnyčia
86. Mariampolės bažnyčia
89. Žeimių bažnyčia
91. Mariampolės Gimnazija
92. Virbalis
94. Prienuose kermošius
95. Prienų nugriautas tiltas
99. Lazdijų bažnyčia

101. Taujėnai
102. Panevėžio rinkoj kermošius
104. Ukmergė
107. Virbaly škapliernlnkai
109. Prienų bažnyčia
110. Prienai
111. Vilkaviškis
113. Joniškio Rinka
114. Joniškio bažnyčia
117. Garliavos bažnyčia
118. Liudvinavas
119. Alvitas (ežeras)
120. Krosnos bažnyčia
121. Saulės Mokykla Kaune
122. Vilkaviškio bažnyčia
123. Seirijų gatvė
124. Mariampolės Rinka
127. Šventežeris
128. Studentai Lazdijų rinkoje
160.
165.

J

• **

t

. -

&

171.
180.

Kauno Geležinis Tiltas 
Ekskursijos laivas ant Ne
muno

Panevėžio Bažnyčia 
Oriai vininkai.

pažymėkite numeriu 
atvirutes norite

Siųsdami užsakymų 
ir vardu katras

VIENYBĖ
193 Grand St. Brooklyn, N. Y

2538 E. ALLEGHANY AV 
Philadelphia, Pa.

t

) \» /At/At /At /At/At /■ ltI '.t AV't Vt^Įkai parašytų!"Kiek tų raidžių 
yra neužbaigtų! Vienas savo “t” 
niekuomet neperbraukia; kitas 
savo “b” padaro panašias į “1”, 
“d” ir tt.; trečias savo “m” ir 
“n” daro vienodas, kaip seseris; 
ketvirtas savo “a” daro pana
šius į “ei,” 
les; penkto 
“e.” Ir taip 
jai, daugelį 
šia, kaip kokius siūlagalius, juos 
sukraipo. Jie, matomai, taip ma 
no: “Redakcija viską išsitai
sys.” (Daugelis taip ir prirašo: 
“pasitaisykit patys”).

Niekas taip daug laiko nesuė
da redaktoriams kaip šitos rū
šies bendradarbiai! O jie paskui 
stebisi: kodėl mano raštai, pir
minius parašyti, telpa daug vė
liaus, negu kitų parašyti? Jiems 
nė į galvų nepareina, kad jų pa
čių kaltė.

Darbas neužbaigtas niekam 
nepatinka ir niekam netinka. 
Fabrikantai visai neima darbi
ninkų, kurie savo darbų fabrike 
vis neužbaigia, vis palieka kam 
kitam užbaigti. Krautuvėje 
mums nuėjus ir paprašius deg
tukų, jeigu prekėjas paimtų sau 
jų ir bėręs juos ant grindžių, 
sakytų: “še tamstai, susirink!”, 
ką mes sakytumėm? Padavus 
skalbėjai drapanas, jei atneštų 
išskalbtas, bet neprosytas, vi
sas raukšlėtas, ir metusi ant 
kėdės, sakytų: “še tamstai, iš- 
siprosyk!,” kaip mums tas at
rodytų ?

Tas pats yra ir su redakcijo
mis. Jeigu jos paleistų spau
don taip išdrikusias mintis; ap
leistas vietas, kur statėjai nega
li įskaityti; straipsnius ar ko
respondencijas visai neištaisy
tas gramatiškai — ką sakytų 
skaitytojai, ką sakytų patys 
bendradarbiai? Juk tokių laik
raščių niekas neskaitytų, kaipo 
betvarki ai i šspa u sd i n t ų.

Teisybė, kad mūsų bendradar 
biai rašo neapmokamai ir iš pa
sišventimo. Daugelis rašo tokių, 
kurie sunkiais darbais užsiima. 
Tačiaus iš šito neišpuola savo 
darbo ir kitam palikti. Palikti 
redaktoriui savo neužbaigtas rai 
dės ar mintis taisyti, yra taip
gi jam asmeniška skriauda; nes 
ir jis yra samdytas darbinin
kas; ir jam reikalingas poilsis. 
Palikti savo raštus, kad būtų 
išmarginti smulkiose eilėse, yra 
skriauda raidžių rinkėjams dar
bininkams ir jų sveikatos naiki
nimas.

Niekas negali teisintis, kad 
“neturiu laiko.” Jeigu esi pasi
šventęs mūsų žmonių švietimui, 
tai būk karžygiu savo dirvoje. 
Vietoje skubinai ir išdrikusiai 
rašyti dešimtį puslapių, para
šyk vienų, o gražiai. Užbaigk 
kiekvieną mintį, gražiai pasta
tyk kiekvienų raidę, nesuraityk 
raidžių, yt kokius kringelius, 
rašyk retomis eilutėmis (kaip 
ranka, taip mašinuke), kiekvie
ną straipsnelį ar eilutes (poe
tai) parašyk, kad užsibaigtų 
puslapyje, kito straipsnelio ar 
kitų eilučių į tą puslapį nebe- 
pradėdamas.

| Gražus, lėtas ir atydus rašy
mas yra malonus netik redak- Į

■ toriams, netik raidžių rinkėjam, 
bet per tai žmogus savo mintis 
tobulina gražiai viską atlikda
mas. Pačiam rašytojui, per il
gą laiką, tas naudon išeina, nes 
jis gražiai viską padarydamas 
ant rašto, sykiu auklėja ir to
bulina savo pobūdį, tvarkon nu
stato savo mintijimus, labiau 
patinka skaitančiai visuomenei 
ir visų yra laiminamas.

Todėl, laikraštininkai, tarda- savo žalingą darbą, ir gauti sau 
mas šitą keletą žodžių, atsisau- veltui užmokestį iš darbininkų 
kiu į jus — branginkime laiką sumokėtų centų. Tas prastos rū 
sau, redakcijoms ir visuomenei! | sies žmogelis, gaudamas iš uni- 
Rašykim gražiai, tvarkiai ir iš
lėto.

cV
į kokias tai kupre- 
“1” neatskirsi nuo 
toli a u s. Tiė rašyto- 
savo žodžius nutie-

£
M.
M.
M.
M.

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P.

A.
p.
p.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

JONAS GREBLIAUSKAS 
ir SŪNŪS

Patyrę, Laisniuotl Graborlai 
Balsamuotojai 

automobilius 
reikalams.

i So. Paca
Baltimore, Md

Parsamdomo i 
kiems

Ofisas: 425
Tel. Plaza 1350

ir

viso

St.,

CUNARD
1 LIETUVĄ

(per Angliju) 
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžti- 

nią laivakorčių

Į KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA .... $215 
MAURETANIA ... $211

Pridėjus Taksą
Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $186.
Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas subata. Keleiviai nepiličeiai į- 
leidžiami be kvotos varžymą. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės 
prie vietos agen
tų ar į

CUNARD LINE, 
25 Broadway, New York

i

Užrašykit 
“Vienybę” 

Savo Giminėms
Lietuvoje.

Nuolatos, nors ir lėtai
* * Vienybė ’ ’ progresuoja 
vientaučius informuoja.

® Iš Amerikos Lietuviu Gyvenimo m
ČIA TALPINAMA MINIOS Iš AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MUSŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IR ABELNĄ JUDĖJIMU

I'll

WORCESTER, MASS.
Margos žinelės

Mylėtojų Draugijos 
turi surinkus aukų 
Kudirkos paminklui

Tėvynės 
50 kuopa 
Dr. Vinco 
statymui virš $50 ir greitu lai
ku manom surinkti visa šimti
nę.

SLA. 318 kuop. rengia vasa
rio 14 d. lietuviškai-dzūkiškas 
vestuves. Meldžiu dzūkų neuž- 
pykt, nes ir aš pats esu dzūkas.

“Aušrelės” choras smarkiai 
rengiasi prie perstatymo naujo 
veikalo, gerb. Balio Mingilo pa
rašyto — “Kas kaltas.”

Garbė worcesterieciams turė
ti tokį žmogų, ypatoje B. Min
gilo. Pereitų žiemų Aušrelė per
statė iš rankraščio puikų jo vei
kalų “Už tėvynę.” šįmet iš jo 
plunksnos “Kas kaltas” bus sta
tomas 5 d. vasario.

Sausio
linskus,
garnys, ir paliko 
Reiškia

14 d. aplankė pp. šab- 
netikėtas

pasididino 
šeimyna. Linkime 
kam.

svečias. Tai 
puikų sūnų.
Sandariečių

užaugt svei-
J. K.

BALTIMORE, MD.
Prasti darbai — komunistų 
šposai — Butėno koncertas

jos alga, važinėjasi po Wash-’ 
ingtoną, -kaipo “Laisvės” kores
pondentas, ir rašo netikslius “in 
terviews” su Lietuvos Atstovy
be. Tik pamanykit sau; jis gau
na iš unijos alga, ir darbo die
nos mete vyksta į Washingto- 
nų savo partijos reikalais, at
stovaudamas visai svetimus uni 
jai reikalus! Yra tai ne kas ki
tas, kaip tik apgavystė ir iš
naudojimas unijos! Ir prieš tokį 
Jankausko elgesį, turėtų ne vien 
(kad skyriaus nariai protestuo
ti, bet tiesiai pranešti Unijos 
Centrui, kad jie jį suvaldytų, 
arba dar geriau, kad atsiimtų 
atgal ir ne aikvotų bereikalin
gai Unijos pinigų.
>> Kaži kas kenkia mūsų TMD. 
kuopos nariams; nejaugi jie vi
si išmirė, kad jokių susirinki
mų nelaiko jau antras metas? 
Knygos, kurios yra gautos iš 
Centro, pelija sukrautos, ir nie
kas nesirūpina sušaukti mitingų 
ir išdalinti knygas. šitokia ap
sileidimas vietos kuopos vaidy
bos, tikrai daro jai gėda, ir ve
da TMD. kuopa prie iširimo.

žmonės jau gana plačiai kal
ba, kad 5-tą Vasario įvyks J. 
Butėno koncertas; iš šito reikia 
spręsti, kad publika yra suinte
resuota ir skaitlingai dalyvaus 
koncerte. Reikia manyt, kad ši
tas koncertas bus gana žingei
dus, ir susirinkusių publikų mū
sų Jonas žymiai palinksmins sa
vo gražiu balsu. K as-rašo.

Nors tai nenaujiena kalbėt a- 
pie darbo prastų padėtį, bet vis 
tik lieka pirmiausia apie tai kal
bėt, nes nuo darbo viskas prigu
li. Ir ve, šito taip pageidaujamo 
dalyko, šiuom laiku pas mus kai 
tik stoka; beveik visos indus
trijos dirba gana menkai; biz
nieriai visi skundžiasi, kad biz
nis gana prastas; bet regis, kad 
bus daugiau pasiskundimo ir be 
daribės, tai pas kriaušius. Ka
dangi didelė dalis lietuvių dar-

■ bininkų dirba prie rūbų siuvi
nio, o šitą industrijų jau bus 
keletas mėnesių kaip prastai dir 
ba, užtad ir tų lietuvių padėtis 
yra gana prasta.

Pas mus, taip sakant, kriau
čių industrija yra tiesiai sude- 
moralizuota; iš vienos pusės de- 
moralizatoriais yra kontrakto- 
riai, kurie turi savo didesnes ir 
mažesnes dirbtuves, ir kurie uni 
jos suvis nepripažįsta ir prieš 
jų,kovoja, iš antros pusės tai 
darbininkų nesusipratimas, ap
sileidimas ir nepaisymas savo 
reikalų; jie tingi eiti į susirin
kimus, tingi pagalvot apie savo 
reikalus, jie net skūpisi tas ma
žas mokestis užsimokėt į unijų. 
Ir esant šitaip dalykam, supran
tama, kad naudojasi proga tas’driulį ir kitus jo draugus, 
kas gali naudotis... Reikia pažy-Į'; Iš kuopų raportų pasirodė, 
mėt, kad šita proga naudojasi 
ir šarlatanai komunistai.

Lietuvių unijos skyrius ran
dasi po komunistų diktatūra, ir 
užtad jis čia taip išaugo ir su
tvirtėjo, kad net anų mitingų 
sekretorius pareiškė, kad po 
Bimbos prakalbų 100 narių fa'k- 
tinai išstojo iŠ Unijos. Komu
nistiškas Jankauskas čia orga
nizuoja ne unijų, bet agentauja 
“Laisve” ir dirba naudai komu
nistų. čia reikia irgi pakaltinti 
patys darbininkai ir jų apsilei- 
dmas, kad nebepaiso savo or
ganizacijos reikalų, užtad toki 
nacha'lai ir turi čia vietų dirbti

CHICAGO, ILL.
SLA. 2 Apskričio Metinis 

Suvažiavimas

Nedėlioję, sausio 18 d., Burn
side, UI., Patgurnfo svetainėj 
įvyko SLA. 2 apskričio kuopų 
delegatų metinis suvažiavimas. 
Suvažiavimų atidarė Apskričio 
pirmininkas M. Bacevičius. Pa
kviestas pakalbėti senas dar
buotojas M. J. Damijonaitis. Jis 
keletu žodžių pabrėžė, kad dele
gatai, susidedanti iš įvairių par
tijų, turėtų daugiau viens link 
kito pakantos, tas leis rimčiau 
svarstyti SLA. reikalus. Antras 
kalbėjo p. Misevičius, nurody
damas, kad SLA. organas suge
bi tinkamai atremti visas kraš
tutinių srovių atakas. Trečias 
kalbėjo “Vilnies” redaktorius V 
Andriulis. Jis šoko kritikuoti p. 
Misevičių, įrodinėdamas, kad or
gano redaktorius tik priekabių 
ieškąs ir ne tik jis pats, bet ir 
kitiems leidžias “šmeižti” p. An

kad visos kp. praeitais metais 
'dikčiai paaugo, kaip skaičiumi 
narių, taip ir finansiniu stoviu. 
Biznio komisija raportavo, kad 
ji nieko neveikia. Praeitais me
tais prie Apskričio prisidėjo 8 
kp.; dabar Apskr. priklauso 18 
kuopos. Apskr. turtas $156.96.

Raportams pasibaigus p. Ru- 
gis įnešė, kad iš Apskr. iždo 
būtų paaukota $25 Vilniaus Va
davimo Komitetui, čia bolševi
kiškos davatkos, kurių suvažia
vime buvo didžiuma, pasijuto 
kai karštu vandeniu aplietos. 
Andriulis, Mizara, Zolpis ir Kla 
Stauskas šoko įrodinėti, kad da
bar jau Vilniaus vadavimas yra 
hiekas daugiau, kaip tik hum- 
bugas ir šmugelis; girdi, pati 
Lietuvos valdžia netik nesirūpi-

Paslaptis Sassasa Slėnio

“Ar tu nematai, kad ten trūksta to, kas va
kar buvo ?”

“Druskos šmoto?” karčiai paklausė Tomas.
“Ne, bet mažo gumulėlio, ant kurio mes lauž 

tuvų dėjome, kad išvertus druskų. Turbūt, mes jį 
irgi išsukame. Pažiūrėkime, iš ko jis susidėjo.”

Ir pradėjome ieškoti tarpe akmenų uolos pa
mate.

na atvaduoti Vilnių, bet jau net 
pačių Lietuvą stumia Varšavos 
imperialistų glėbin. Ant galo at
sistoja 139 kp. finansų rašti
ninkas P. Babelis ir išdrožia 
“patriotams” karštų spyčių apie 
Lietuvos “buožių nagaikas” ir 
baigdamas pasako, kad visi tią 
Vilniaus vadavimo, našlaičių, 
mokyklų ir kitokį tautybės ir 
kultūros palaikymui šelpti ko
mitetai yra niekas daugiau, kai 
tiktai šaikos žulikų. Nors p. Mi
sevičius ir kiti delegatai bandė 
atremti šituos bolševikų plūdi
mus ir šmeižtus, bet veltui, ir 
įnešimas 53 balsais, prieš 38, 
atmestas. Mizara tuoj įneša, 
kad būtų paaukota $25 SLA. 
Našlių ir Našlaičių fondui. Įne
šimas paremtas ir 44 balsais 
prieš 34, pervarytas. Po to vėl 
būna įnešta, kad būtų paaukota 
$25 Vilniaus našlaičiams šelpti, 
bet ir šį sumanymų bolševikai 
didžiuma balsų atmeta.

Įnešta, kad Apskritys prie 
kiekvienos kuopos organizuotų 
mokyklas, kuriose vaikai ir su
augę būtų mokinami lietuvių, 
kalbos ir rašybos. Pataisymas, 
kad pačios kuopos užsiimtų or
ganizavimo darbu, o Apskritys 
tik prigelbėtų silpnesnėms. Di
džiuma balsų pataisymas priim
ta. Buvo pora dar ir kitokių nu
tarimų, bet labai mažos svar
bos ir todėl čia jų neminėsiu.

Valdybos rinkimas. Nominuo
jama daug kandidatų, bet kan
didatūrų priima tik du: S. K. 
Grisius ir buvęs Apskričio se
kretorius P. J. Petronis, kuris, 
žinoma, ir buvo pervarytas. Se
kretorių irgi bolševikai išrenka 
savo draugų M. Bacevičių. Rei
škia Bacevičius su Petroniu tik 
vietomis apsimainė. Organizato
rius vienbalsiai išrinktas tas 
pats, M. Gelgaudas. Iždininkė ir 
gi ta pati, vardo neatmenu.

Taip dalykams virtus nė pas 
vienų iš dešiniųjų 
buvo matyt noro, 
nors kokių vietų, 
skirstomos, mažos
misijose, ir bolševikams prisiė
jo užkišti tas vietas savomis 
davatkomis. Julius Švitra.

žmonių ne- 
kad užėmus 
kurios 'buvo 
svarbos ko-

VASARIO IR KOVO ŠALČIAI

Apleista sloga gali rimtai pa
sibaigti. Ji gali suteikti nosies 
katarų, ausų bėdas, kroniškų 
bronkitį, ir tt. Beto pneumonių, 
kuri iš šimto susirgimų pakerta 
15-ką mirtinai. Jei pagalinate 
šaltį nejuokaukite juo bet pir
kite Trinerio Kosulio Nuramin
tojų pas aptiekorių ir vartoki
te ant syk! Bet geriausias iš
vengimas šalčių yra užlaikymas 
vidurių nuo nuodų. Tam tikslui 
Trinerio Kartus Vynas yra ne
prilygstama gyduolė ir štai ko
dėl ji yra draugas daugely šei
mynų. Mrs. Maria Duris, 1733 
Halsted St. Chicago, III. rašė 
gruodžio 23: “Nenoriu būti die
nos be Trinerio Kartaus Vyno, 
kurį vartoju 19 metų.” O Mr. 
Henry Leage, Auburn St., Phi
ladelphia, rašė gruodžio 15: — 
“Trinerio Kartus Vynas yra pui 
kus tonikas, visados bonką lai
kau namie.” Pabandykite Tri
nerio Linimentų del raumatiz- 
mo, neuralgijos, strėnų skaudė
jimo ir skaudulių!

(Apgarsinimas)

“Radau! — Džekai, dabar mes žmonės!” su
šuko Tomas.

Tomas rankoje laikė juodų skeveldrų nuo uo
los. Bet viename gale buvo stiklo akis, kuri bliz
gėjo, vienok, ne kaip stiklas, šiuo kartu klaidos 
nepadarėme: turėjome didžiausios brangenybės 
deimantų.

Mano pasaka ir baigta, vyručiai.
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NAUJAUSI VĖJOGRAMAI 
(Mūsų Virvegramo Avantūra)

Maskva. — Pasklido žinios, 
jogui palaidotojo Lenino barz
da pradėjo stebuklingai augti. 
Todėl pristatyta barzdaskutys, 
kuris kas dvi savaitės nueina 
koplyeion, kur Leninas palaido
tas ir apskuta jam barzdą. Ko
munistų mokslininkai išnagrinė 
jo šį atsitikimą ir išreiškė nuo
monę, kad Leninas ištikro yra 
šventas ir pradėjo rodyti ste- 
'būklus kaip tik šiais metais, 
kuomet Romos Papa paskelbė 
"šventuosius metus.” Matomai

zdos, kaipo relikviją, o barzda 
vis auga. Numatoma, kad šito
kiai industrijai prasidėjus, už
sienių kapitalistai nebebijos 
skolinti Sovietams savo kapita
lų. Kas gi tokios industrijos 
svarbumo Rusijoje negalės su
prasti ? Yla.

MOTERYS SKELBIA KOVĄ
(Vietoje idiotorialo) *

Pirmeivės moterys svarsto 
apie naują išradimą būtent — 
kaip uždėti kontrolę ant gim
dymo.

šiuos žodžius rašydamas, vi-
Leninas, kaipo komunistų Papa, 
nenori užsileisti Romos Papai 
savo šventumu.

Iš visų Rusijos miestų komu
nistu davatkos plaukia būriais 
į Maskvą ir už didelius pinigus 
perka jo plaukelį iš Lenino Įbar-

sai neturiu jokios abejonės, kad 
tas bus išrasta ir užpatentuota. 
Nes ir p. šienpjdvejas taip ra
šo, kad moterys jau viską gali 
atlikti: gali važinėti visokiais 
vežimais, gali oru lakstyti, ga
li būti: daktarais, advokatais,

PUIKŪS CEVERYKAI!
PIGIOS KAINOS!! 3*

&

t
fe

ir Traktorių Amato
geriausiai įrengtojo mokykloje. Prak
tikos pamokos išardyti ir sudėti vi
sokius motorus, apio elektrą ir važia
vimą. Pilnas kursas šoferiomekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom - veda visiem 
žinomas ir per 15-ką metų prityręs 

Instruktorius L. TYCHNEVICIUS
garantuojame laisnį ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 
nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Nedčliomisbu mokyklą. Mokykla atdara

nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. Klcsos dienomis ir vakarais.
NEW YORK AUTO SCHOOL

228 — 2nd Avenue, (Kampas 14 gatvės) New York City

Užlaikau didelį pasirinkimą 
Tinkamų čeverykų 
pigiomis Kainomis 

Atsilankykite ir persitikrinkite
i S. POCIŪNAS

127 Grand St. Brooklyn, N. Y
Kampas Berry Street

Automobilių

DOHBI

teisėjais, yra tinkamos biznių 
vedime, o daugiausia prąktikavi 
me “spykyzių.” žodžiu salkant, 
šiandien jau moterys visame 
kame žiba, kaip lekajaus švarke 
užpakalinis guzikas.

Dabar jau viskas atlikta, tik 
lieka pažeboti vadelėmis gimdy
mo klausimas, kurį moterims 
patraukus, būtų galima pasaky
ti "ohu!” ir turės šiame grieš- 
name pasaulyje viskas sustoti.

Taigi, kerpamieji, visame pa
sauly pasidraikę šventakupriai, 
turime būti pilnai prie to prisi
rengę, ir be jokių karių, per
vesti moterims visus dalykus, 
kurie iki šiam laikui buvo tik 
vyrų nuosavybėje. Kada išgirsi
te tą griežtai tvirtą moterų bal
są: “daugiaus negimdysime!,’’ 
tada žinokite, kad jau moterys 
yra pasiliuosavę iš vyrų vergi-- 
jos. Nuo to laiko visame grie- 
šname pasaulyje, — žinoma, ir' 
Lietuvoje, moterys užims visas 
svarbiausias vietas: prezidentų, 
daktarų, inžinierių, advokatų, 
kunigų, vyskupų ir šventas tė
vas bus moteris. Taigi, kerpa
mieji, mes turime gerai supra
sti, kokias operacijas ir mūsų 
šventakuprių tėvas, Antanas I 
tuomet susilauks!

Sekretorius 13-tas.

ptų, ir nepatelpa. Tuomet aš 
nusprendžiau, kad redaktorius 
mane ignoruoja.

Kodelgi kitų korespondenci
jos geros, o mano negera? Aš 
dar tyčia parašiau korespon
denciją ant poperiaus daug il
gesnio ir platesnio, negu kokis 
kitas korespondentas galėjo pa
rašyti. Kad suprastumėt, gerbia 
moji pulblika, apie mano pope
riaus didumą, tai ji buvo ke
turių pėdų pločio, o astuonių pė
dų ilgio. Kai rašiau, tai buvau 
pasitiesęs ant grindų ir rašiau 
korespondenciją tris savaites.

Anandien pasitikau redakto
rių ir jis manęs klausia: "Kur 
gauni tokio didelio formato po- 
perių kodespondencijoms rašy
ti?” O aš jam tyčia sakau: —

"Taigi, aš gaunu, tik ne visi.” 
Nors tiek aš jam užtėškiau.
Girdėjau paskui, kad ir "Vie

nybės” zeceriams buvusi ta ko
respondencija parodyta. Jie pa
bandę tą poperių pasitiest ant 
statomosios mašinos, tai bracia 
visą mašiną apgaubusi. Na, ir 
kodėl jie mano korespondenci
jos nestatė? Jeigu jie negalė
jo iš viso poperiaus statyt, tai. 
galėjo susikarpyti į šmotelius 
ir iš jų statyti. Jeigu buvo per- 
ilga, tai galėjo visą "Vienybės” 
numerį su viena korespondenci
ja užimti, ‘arba ir bent kelis 
numerius tam pašvęsti. Bet ši
taip pasielgti ir visai nesunau
doti, tai negražu! A. K.

pavardėmis, gyviems stato pa
minklus; krautuves, fabrikus, 
pavadina "ipenomenališkais” vai
dais. Tai daugiau kaip 'bepro
tystė; jeigu reiks kas diena, kas 
mėnesis, kas metas, keisti gat
vių, sodžių miestų vardai, kaip 
jau nutiko' su miestu Peteršbur- 
gu — tai gana!

Visvien, didvyrius reikia gar
binti. Daug blogiau 'būtų, kad 
šalyje vien tik milicininkų ir u- 
bagų pasidaugintų, kuriu nei iš
penėsi, nei prie jų pats turėsi 
ką pavalgyti. Vienas mokslin
čius yra vertesnis, kaip visas 
imiltonasmi'liciminkų, ir kitokių 
raudonsiūlių, kurię už pinigą vi

sokiems dievams tarnauja, ir 
luipa po devynias dešimtis de- 
vynius kailius nuo varguolių 
nugarų...

’t*Musų varguolių, ir nuo se
niausių amžių persekiojama ma 
žiukė tauta, nedaug teturi gar
bingų vyrų; bet ir tiems-verta 
sumūryti Lietuvoje atsakančią 
piramydą. Tuomet žmoneliai 
matytų, kad ir laisvoje Lietu
voje yra savotiška kultūra...

I’asipirkit “Vienybes” 
šėrų!

Vienas Šeras —
10 dolarių.
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ATEIKIT PIRKTI PAS MUS
LIETUVA, DIDVYRIŲ ŽEME

Rašo Antanėlis

KAINOS PIGIAUSIOS

PREKĖS GERIAUSIOS!

Darbo Drapanoms

Marškiniams, Kelnėms, Overauzėms, Eovery- 
kains, Pirštinėms, Pančokoms ir Rcinkotams

Nerasi kitos tokios tautos ant 
Žemės, kuri taip šauniai garbin
tų didvyrius, kaip ms lietuviai; 
tai vienas iš pažangiausių daly
kų. Bet kiek mūs tų didvyrių, 
ir kas tie didvyriai Demokra
tai pasakys, kad: visi karaliai, 
'kunigaikščiai, dvarponiai ("ba
jorai”)... Tai yra visi senovės 
plačiųjų kelių plėšikai pasakų 
su devyngalviais smakais kar- 
žygiai-dkl vyriai... ir jų, tų ku
nigaikščių vežikai su šlipomis, 
Varių karietomis. Bent ką dar 
susimąstys garbinti! Kitos — 
skaitlingos tautos tokių panašių 
didvyrių nebturi kur beipadėti, 
— net pilnus patvorius nusodi
no paminklais, nurašė sienas jų 
'garbingais vardais.

Vienok mums jau būtų laikas 
keisti senovės fanatikų pažval- 
gas, į tikrai naujoviškas, lais
vas ir republikoniškas. Reikia 
garbinti tokius didvyrius, ko
kius visas protaujantis pasaulis 
išsirenka, tokius, kurie savais 
gerais darbais būdavoja žmoni
jos garbę. Lietuviai jų ar jau 
turi savotišką skaičių: K. Duo
nelaitis, S. Daukantas, A. Ba
ranauskas, P. Vaičaitis P. Višin 
škas V. Kudirka, J. Basanavi
čius, J. Jablonskis J. šliupas 
J. Sirvydas, A. Rimka, P. Mi- 
kolainis V. Kapsukas... Pride
dant dar kokį laivakorčių agen
tą ir žymius: Raganą, Pelėdą, 
šerną, Liuciperį (Faust) ; tai 
tiek, mano išmanymais, lais
vos Lietuvos didvyrių. Taipjau, 
yra dar nemenkai šaunių: muzi
kantų, dainušninkų, fotografu,

Vyrams, Berniukams, Mergaitėms

The Army and Navy Store
«59 GRAND STREET

Kampas Roebling St., Brooklyn, N. Y.

AT YDA! ŠVENTAKUPRIAI!
(Oficialus Ryktelėjimas)

Vyriausiojo, Didžiojo, Antano 
Pirmojo privalomas visiems 

šventakuprių Partijos nariams 
Cirkuliaras, Nr. 1

Mes,
Pirmasai, Antanas Didysai, 

Vyriausia šventakuprių Parti
jos Valdytojas ir Jos narių Tvar 
kytojas netik Laisvoje Lietuvos 
šalyje, bet ir okupuotoje ir A- 
merikoje, šiuo skelbiame:

1) Visi užsimoikėję Partijos 
nariai, taippat nariai iš vardo 
ir pašaukimo nuo 1 Sausio die
nos 1925 m. turi mano raštinė
je persiregistruoti.

Pastaba: Raštinės antrašas 
"Tarkoje” jau buvo paskel
btas.

2) Grįžtantieji iš Amerikos 
Partijos nariai, turi gauti asa- 
bišką mano vyžą; kitaip, bus 
deportuojami lauk!

3) Draudžiu visiems partijos 
nariams (Lietuvos, Amerikos ir 
kitų pasaulio kraštų) vartoti 
svaiginamuosius gėrimus, 'kuo
met ant stalo nėra padėta bu
teliuko.

Pastaba: Kai ant stalo sto
vi butelis, tai tas apturės 
atlaidus, kuris kuogreičiau- 
sia jį ištuštins.

4) Visiems nariams įsakau <ki 
tus skriausti, bet užginu pasi
duoti, kad kiti škriaustųj Ne
galima prileisti, kad kas nors 
jus s’kriaustų.

5) Nariai, kurie susipeš tarp 
savęs būdami blaiviame stovy
je, be pasigailėjimo bus išmes
ti iš Partijos lauk. Peštynes 
kelti ir jose aktyviai dalyvauti 
gali tik tie nariai, kurie bus į- 
kaušę.

Pastaba: Galima peštis ir 
ne su Partijos nariais. Tas, 
skirtumo nesudaro.

Kol kas, viskas.
Didysai Antanas Pirmasai.

Duota Kaune.
Kairėjėje gatvėj ant

kampo po Tiltu , 
Tclkal'bis 0001.

Priedas: Dabar, ant savo šė-Į 
tono joju į peklą, ten Partijos 
narius sudrūtinti ir sutverti 
šventakuprių Partiją pragaro 
gelmėse.

Grįžęs iš Peklos duosiu dau
giau instrukcijų.

Man Pekloje esant, pavaduos 
mane Antanas Antrasai.

(Pasirašė)
Antanas Pirmasai Didysai

ir paniekintas užsipcl- 
panie- 

išvieno suda- 
žmonijos is- 

.. Kas nežino 
kvailas, — 

arklys, kuris 
atranda namus — tė-

maliorių karčiamninkų vežikų 
ir įvairių kitokių stonų... Tu tik 
biednas žmogeliai!, juos visus 
išgarbink, tai nė purvinų triny
čių nebliks ant varguoliškos nu 

I garos...
žinoma; čia aš juokus krečia, 

nes tai ne mano dalykas išduoti 
Įsakymus, kad tą ir kitą gar
bintų, tą ir kitą niekintų. Kitą 
kartą
no garbę, o išgirtas 
ką. Bet tik visi 
ro tautų ir visos 
toriją bei mokslą., 
istorijos, tas yra 
kaip paprastas 
taipjau 
vynę...

Lietuva, nors dabar laisva ir 
nepriklausoma, bet jos kultūra 
priklauso kitiems. Kas tik bu
vo lietuviška, tapo paniekinta, 
išjuokta, iškeverzota. O paskui 
didžiausiais šuoliais tvirtinąs:
— francų, poliakų, anglikonų,
— kultūra, kad net vietų nebe- 
pritenika teatrams... Gatves už
vardina įvairių prakilnių vyrų

Tavo Pareiga Jais Rūpintis. *=
Maži kūdikiai neguli uiekuomi sau pagelbėti! Kuornet jų vidu

riai užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jus, 
motinos! Prižiiirėkit juos rūpestingai. 1'ridubokit, kad jtj viduriai 
veiktų kiekvienų dienų. Ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Bambino—Kūdikių Geriau,sj Draugų. 
Kūdikiai mėgstu jį. Jie net prašo daugiaus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35c? aptiekode hr tiesiui iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N.Y.

Tel. Greenpoint 5762

MAŠINAUSKAS

AUSI

MILU
UŽDEGI

MAI

Apsaugok Sveikatą j

SANYKlTg
Profilaktas, vyrams, 

geriausia apsauga 
po užsikrėtimo. 

Didelė triūbelė 35c. 
(Tarba (4’s) |1.

Visose aptlekose ar 
San-Y-Kit Dept. A. 

02 Beekman St.
New York

Prašyk aprašymą

M. SABALIAUSKAS

FOTOGRAFAI
malevojamo visokios rūšies paveikslus; pa- 
atnaujiname senus. Darbą atliekame už ma-

Fotografuojame ir 
darome didelius ir 
žą kalną. Ant pareikalavimų einame į namus, kaip tai del: pa- 
grabų Ir bankietų. Todėl jei mylite turėti geresnės rūšies pa
veikslą, reikale kreipkitės pas mus šiuo adresu: —

328 BEDFORD AVE, BROOKLYN, N. Y.
Tarpe So. 2-ron ir 3-čios gatvių,. i

noram
..AR SERGATE, SILPNI 

ar KENČIATE?
Gydomo visas aštrias, kroniškas VYRŲ, MOTE

RŲ ligas, pasekmingai.
Pasitarkit su DR. ZINS, Specialistu, 25 motų 

praktikos. P. G., John Hopkins Ligonbučio Ir N. 
Y. Polyclinic Ligonbučio.

Nežiūrint kaip bloga ar ilgai kenčiate, AA GA
LIU PAGELBĖT!.

DUODU GREITAS PASEKMES visose
senose ligose, nerviškume, kraujo nuoduose, 
odos ligose, vidurių ligose, silpnume, rau- 
matizmo, 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 analyzė su Was- 
sermano tyrimu ir mikroskopo ekzaminaci- 
ja. Tikras atspėjimas ir gydymus.

110 E. 
(tarpe 
Valandos

Nedčliomis

DR. ZINS
16th St., Now York Olty
4th Ave. ir Irving Place)

9 iš ryto iki 8 vakaro
9 iki 4 po piety

OSVALDAS KIBURIS
UŽEIGA

yra geriausia East New Yorke, kurioje kiekvienas ras skanins valgius, 
užkandžius ir draugišką nžėjimą. Prašome nepamiršti atsilankyti pas —

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mes lietuviai cigarą išdirbėjai 
garsindami “Vienybėj” remiam 
laikraštį-literatūrą ir Lietuvių 
Tautą! Skaitytojai, kurio rūkot, 
tad vietoje kas-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie nieko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešus 
šelpti; tad labai Išmintingai da
rysit, kad visada remsit leitnviš- 
ką 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 
gerą Oigarą!
Viengenčiai vietoje žydberniaut, 
visada rūkykit ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barbenus, 
kliubuoso ir draugysčių salėse, - 
po vardu rankoms padarytą

IDIDELE, PERMAINA PO 10 METU PAS
MACYS BROS. FURNITURE CO.

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNIŠEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ IŠ DIRBTUVIŲ 

STOCK’AS DVIGUBAI PADIDINTAS 
GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 

IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS LENGVIAUSIOS

Kuriems tik

reikalinga

■n va v*

kreipkitės

198-200 GRAND STREET BROOKLYN,
TABPB DBIGOg Hl BBDFOBD AVENUES.

Prlitatom į visas Now Yorko ir Brook lyno apylinkes Dykai Ir Bangiai
zo:o;o:o;o.q:o:o!o:o;o:o;o.o:o;o: ;o:o;o;<

888 OLENMOBE AVENUE, 
(East New York)

BROOKLYN, N. Y
Tol. Cypress 3980

Tol. Btagg 2811 Uždėta 1895 m.

EHH

Stogininka*
Uždeda gerluuslns stogas ant namą: blekes, smaluoto poperiaus, kaltą 

akmenuką. Taipgi pataisau senui Ir uždedu komisus 
, „ t įvedu vandenbėglua, rynae ir trlūbae

Stogai garantuojami dešimčiai metų
231 Leonard Street, netoli Grand Street

Brooklyn, N, X, 1 * 4$^

PROTESTAS PRIEŠ 
REDAKTORIŲ

Anuo metu aš parašiau "Vie
nybei” korespondenciją ir pa
siunčiau redakcijon. Laukiu, lau 
kiu kad korespondencija patil

Jono-John’s Cigarą
arba brolio Petro Naujoką po

10 centų (Vytauto po 15c.) 
Tčmyk vardą ir paveikslą ant 
bakso. Per pnčtą išsiunčiam Ci
garus visur po Ameriką į ki

tus miestus lietuviškiems biznie
riams, Adresas

and P. NAUJOKU 
Cigarą Dirbtuvė 
DIVISION AVENUE 

(netoli Marcy Av.) 
Brooklyn, N. Y.

Cigarai labai geri, verta pa- 
remt teisingą pramonę. Agentai 
gali užsidirbti ekstra pinigą, 
liuosam laiko ir vakarais, kurie 
netingi. . -

231

Tel. Greonpoint Telephone 7887 Main

Juozas Garšva
Mano firma gerai atlieka sekančias darbus: tšbalsamuoja ir laidoja mirusias ant visokią 
kaplalą. Fagrabua paruošia nuo paprasčiausią iki prakilniausią. Faraamdo karietas 1*1- 
dotuvėme, veselljoms, krlkltynoms Ir kitiems pasivažinėjimams.

Viršui minėtais reikalais kreipkitės pas mane, o būsit užganėdinti

231 Bedford Ave 264 Front Street
BROOKLYN. NEW YORK

4
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PADĖKA AMERIKIEČIAMS
Už DRAPANAS

ŽODIS APIE MOTE RE 
SKYRIUS

y Rašo Motina

• i Kiekviena darba ar koki su- 
manyimą vis tik vienas žmogus 
sumano ir jį vykina. Taip ir su 
moterų skyriais. Pirmutinė mo
teris, kuri įkalbėjo “Vienybės” 
redaktoriui įvesti moterų sky
rių, tai Adelė • Maslauskienė, iš 
Scranton, Pa. Ji pradėjo rašyti, 
paskui ir kitos, — ir vyrai, ku
rie nebėra fanatikai ir supran
ta laisvę bei gyvenime lygybę; 
tie rašo gana gražiai ir pamo
kinančiai.

Per tai ir laikosi “Vienybės” 
Moterų Skyrius. Teisybė, jis 
yra labai mažas, — sykį savai
tėje ir prikištas apgarsinimų. 
Tas parodo, kad mūsų galvos 
neranda reikalo duoti del mote
rų didesnės vietos “Vienybė
je.” Paveizdan “Tarkai’’ duoda 
beveik visą puslapį, o moterų 
skyriui- tik špaltutę. Man ro
dos, -kad gerai vyrams prisi
minti tą, kad ir moterys yra 
šėrininkės ir skaitytojos-rėmė- 
jos.‘
/ Gal atsakys vyrai, kad mote
rų mažai. Aš ant to atsakau, 
kad moterų yra daugiaus už 
vyrus, tik vyrai visuomet myli 
Save kišti priešakio ir patys 
pirkti šėrus, visai pamiršdami, 
kad turi būti lygi dalis ir mo
teriai. Jog moteris yra gyveni-

jei ne, tai amžina vergė.
Vyrai to neprimena; jie įsiti

kinę, kad jie vieni šeimynos gal 
vos. Jei jie apie tai pamislytų, 
lai jie patys susigėdintų ir pra
dėtų skaitytis ir su moteria.

Jei vyras perka 4 šėrus vie
nas, jis gali 2 užrašyti savo 
žmonai, kurios irgi yra dalelė, - 
ir vyrui būt garbė didesnė, ir 
moteriai džiaugsmas, kad vyras 
ir ją laiko dalele šeimynos.

Gal kas pasakys, kad vis iš 
tos pačios kišenės. Teisybė, kad 
iš tos pačios kišenės. Bet ne tas 
pats reiškimas. Vyras atasako 
už save, o moteris už save. Jei 
vyras turi šėrą, moteris nega
li balsuoti; bet kai moteris turi, 
ji gali balsuoti.

Taip ir su moterų skyriais; 
joms neduoda ganėtinai vietos 
pareikšti savo minčių, nes sa
ko, nėra vietos: o antra — mo
terys Prašo. Kągi gali rašyti 
taip mažon vieton? Bet visgi 
prirašo, kad ne moterys, tai 
prakilnesnių minčių vyrai.

Labai1 teisingai išdėstęs “Vie
nybės” 6 Nr. šienpjūvėjas apie 
moterį; skaitydami vyrai jo 
straipsnelį nevienas pripažins 
teisingu ir pradės pamislyti gi
liaus.

“Vienybėj” nors mažžytė vie
ta moterų skyriui, bet visgi tę
sis tolyn. Bet kituos jau užge
so moterų skyriai; kiti visai ne 
nori įvesti; dar randa “nerei
kalingu.”

Lietuvių Mot. GI. Dr-jai, 
Brooklyn, N. Y.
Mcis gavome Tamstų siuntinį 

drapanėlių į Rokiškio apylinkę, 
Sausio 6 d. Prie jų surašo nera
dome. todėl čionai priduodame 
surašą, ką gavom: 1 flanelės 
šmotas, 1 vyriškas paltas, 1 
margas žiponėlis, i kamizelka, 
1 moteriškas pliušo paltas, 1 
moteriška žieminė kepurė, 2 na 
žut'kos su išsiuvinėjimais, 1 su
knia melsva, 1 suknia mėlyna 
su baltais, 2 vyriški marški
niai, 1 suknia raudona su bal
tais, 1 suknia ruda su baltais, 
1 suknia mėlyna, 2 sijonai apa
tiniai, 1 moteriški žali marški
niai, 1 nažutka juoda sietkinė,

2 nažutkėlės mergytėms. Iš vi
so gauta 21 šttikos. Labai širdin 
gai ačiū p. Danieliui už gerą pal 
tą.

Margą žiponėlį atidavėm naš
laičiui F. Barkauskui, mokiniui; 
4 mastus flanelės davėm Rage
lių mokinei Kuveikiutei; suk
nelę — Panemunėlio mokinei 
Bimbaitei, kitą — Junokų moki
nei Vkluclaitei; ir taip tc’iaus.

Taigi Tamstų Draugija apdo
vanojo pačius Ibiednuosiuis naš
laičius ir nušluostė jiems nevie
ną ašarėlę del neturėjimo kuo 
apsivilkti.

įSiunitinį gavom labai betvar
kiai, taigi abejoju, ar viskas; 
mūsų muitinėse labai moka ge
resnius daiktus pardavinėti.

Laimingai Tamstoms darbuo
tis Tėvynės ir žmonių vargdie
niu labui! P. Kriukelis**•

tyli saugodami savo kailį. Tik 
jūs, ponai, viršūnėse sėdinti, tai 
negirdite, neis peraugštai sėdite. 
Jeigu atsimenat despotizmo lai
kus ir daromas klaidas, tai ne- 
užmir.š’kite jų; pažvelgkit že
myn ir paklausykit visuomenės 
balso, tuomet patirsit kad per- 
toili nuėjote nuo liaudies ir už
miršot vakarykščią dieną. Jūs 
praleidžiat gerinusį laiką Miro- 
maro kabinetuose, tad turėkit o 
menyje, kad girdi ir mato mū
rų sienos senučio Kauno; girdi 
ir visuomenė, girdi ir Vytauto 
kalnas, kuomet iš Miromaro sie
nų veržiasi užkimęs balsas: 
“Pod nebom cholodnym tėvynė, 
Gde vedrami chlesčet degtinė, 
Gde tancujut suktini, 
Tam Rus'komu bratu gerai.”

GYVENIMO DUMBLE’
APYSAKA BAIGIAMA

SPAUSDINTI

Amerikos lietuvių pamylėta 
E. Vitaičio apysaka “Gyvenimo 
Dumble” jau baigiama spaus
dinti, kuri spausdinama “Vie
nybės” spaustuvėje. Nors apy
saka jau senai turėjo ‘būti at
spausdinta, bet delei 
kliūčių darbas užsitęsė
Vienok dabar jau dedama visos 
pastangos, kad kuogreičiausiai 
ją užbaigti ir tikimasi, 'kad ar
timoje ateityje bus galutinai už

s

įvairių 
iki šiol.

r

Kas Sėdi Augštose Sėdynėse Lietuvoje

(Vienas lietuvis, matomai bu
vęs Lietuvoje, pasirašęs 
s'lapyvarde Svetys, rašo “Dir 
von” savo įspūdžius, kurių da'lį 
mes žemiaus perspausdiname).

NOTARIJUS 
(Rsjantas)

Juozas O. Sirvydas
193 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

mo draugė; jai nemoka vyras 
algos; ji užganėdinta, kad vyras 
jai nuperka skrybėlę ar paltą 
per 4 metus. Suknias, didžiu
moje, pačios moterys pasisiuva, 
nes pigiaus atsieina.

Moteris, už taip mažą atlygini 
mą, tarnauja vyrui visą amžių. 
Jei pataikė vyrą gero išauklėji
mo, tad moteris laimingesnė, p

Vyrai, kurie norit, kad jūsų 
moterys būtų protingos, tai 
švieskit jas ir laikykit lygioms; 
tai būsit didvyriai ir diploma
tai savo tautos. Nes apsišvietus 
moteris geriaus gyventi padės; 
ji ir dabar tik ir palaiko vyrų 
narsumą,

Mirus Valdytojui Juodeliui, 
kuris valdė Akcyzo departamen
tą (tai buvo šioje srityje žino
vas ir energingas, darbštus 
žmogusl, perėmus departamen
tą ir sujungus su Rinkliavų de
partamentu, tik ką gryžusiam 
iš užsienių baigusiam mokslą 
Krikščionių-Demokratų veikėjui 
Dr.Karveliui pavesta. Vienodi gi 
daktaras suprato, kad pats turi 
tik pasirašinėti, o darbui dirbti 
pasodino referentus ir akcyzo 
sritį pavedė referentams čėv- 
skiui ir Berezinskiui, — Rusam 
pirmasis jų visiškai nekalba lie
tuviškai, o antrasis šiaip taip 
kalba; o tolimesni apygardų re
vizoriai ir jų padėjėjai: Get- 
ling, Liorka, Pšigodski,
kūnas, išmailov, Cyru, Radman 
— labai graži kompanija! ir ko 
tik nori viską rasi: Bermonti
ninką, Nikalojaus šalininką ir 
“prošapaną” — tik Lietuvio nė-

Vaite-'tika

kraštą tarnauti ir patarnavę ne 
kurį laiką paprašė, kad juos 
perkeltų Kaunan vietoj Duchov- 
skio, Aukbajavo, Večiorkos ir 
kitų, kad jie turėtų galimybės 
mokslą užbaigti, už tai juos pa- 
liuosavo nuo vietos. O tuo tarpu 
priimta tarnybon Duchovskio 
brolis! Jau pirmasis yra atsi
žymėjęs savo Lenkiškumu ir 
nuo 1920 metų tarnauja, o Lie
tuviškai dar neišmoko, be to tar 
liaudamas prie likerių fabriko iš 
leisdinėjo likerius su falsifikuo
tomis banderolėmis, už ką jisai 
ne tik nubaustas nebuvo, bet 
kaipo pagyrimui priimta jo bro
lis tokios pat orientacijos ir 
duetą jam viena iš geresnių vie
tų!.;. ...

Kodėl taip daroma? — Gal 
skaitytojui įbus nesuprantama, 
kodėl gi Lietuviai taip neigiami. 
Tik Įsigilinus į Kr.-Demokratų 
politiką, bus aišku, kad jų tak- 

geriau laikyti Rusus, Vo
kiečius, Lenkus, kad tik nepa
pultų 'kas nors.iš opozicijos ir 
nedarytų potam jiems kliūčių. 
O Rusai, Bermpntininkai, Len
kai moka prisitaikyti prie ap-

Kok ie tik legališki poperiai ar 
dokumentai reikia užtvirtinti ir 
padaryti — čia yra padaroma: 
Daviernastįs, pirkimo biloa, liu
dijimai, certifikatai, vekseliai 

ir tt.

Kadangi ši apysaka yra labai 
graži ir kiekvieną masinanti 
skaityti ir kadangi jos spausdi
nama tik mažas skaitlius vir
šaus to, ką reikia išdalinti pre
numeratoriams, tai patartume 
pasiskubinti prisiųsti užsaky
mus dalbar, kuriuos priima “Vie 
nybės” administracija. Knyga 
bus didelė, gražiai atspausdinta, 
kurios kaina yra $2.00.

“Vienybės” Adm.

Trynimai Visados Suteikia Palengvinimą!
NeatsidOkit ant riebaluotų mosčlų, 

kuomet jums būtinai reikalingas lini- 
mentas!

Ireg. S. V. Pat. Ofise.

) visuomet buvo pafcelbinga gyduole. Tisyr*. 
puikiausia ir labiausiai patikėtinas lini- 

k mentali, kokį tik pinigai gali nupirkti.
Nėra tikrasis, jei neturi INKARO vais- 

‘ baženklio.
F. AD. RICHTER A CO.

<1

Jau Susekta ir Atidengta 
“BURTININKE”

nors jie to nesupran-

RODYKLĖ NO. 37

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patan- 
; mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei- 

"mininko ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips
neliai, kurie bus įdomūs kožnai-Lietuvei šeimininkei.> .■ »• ■ • > i ■»« .t tv< į. s . . . ■

Virinio Receptas
Gelatiną (drebučius) mažai kurios 

šeimininkės gamino pirmiau, nes jos 
nesuprato jos vertę kaipo maisto ir 
tą daugelį būdų kuriais galima ją 
duoti. Gcliitina paskanina kitus val
gius ir tuo pačiu sykiu naikina priedi- 
nes rūgštis skilvyje. Gydytojai reko
mendavo na minti gelatiną kaipo val
gį apsisaugojimui nuo nebojimo. Ge- 
latina gulima pirkti daugelyje rūšių 
ir galima naudoti darant vaisių ko
šeles. visokius prieskonius, saldainius 
ir fi. Sekantis receptas padaryti gc- 
lafiuą yra nebrangus ir bus skanus 
prie valgio. Padaryk jį šios vakarie
nės valgiui.

Ispaniška Grietinė
1 , puodukas evaporated pieno at

miešto 1 ir trim-čvertim puoduky 
vandens.

' Pusantro šaukšto rupios gelatines 
\štunta dalis šaukštuko druskos 
Pusė puoduko cukraus 
3 kiaušiniai
1 šaukštas vaniles
Lai gelatine pabūna piene penkias 

miliutas, paskui užkaitink mišinį. Su
dėk kiaušinio trynius, cukrų ir drus
ka su užvirintu pienu ir virk iki bis- 
kį sukietės kaip kiaušinienė. Paskui 
' - išyk mišinį j kiaušinių baltinius tir
štai suplaktus; dftdėk vanilę. Sttpil- 
et-"k j fotmukos padažytas šaltame 
vandenyje ir kada atves išimk-ir duok 
i stalą su lengva, grietine ar kokiais 
prrzervuotais vaisiais.

Virtuvės Reikaluose
Kuomet dedi valgi kitam sykiui į 

)■ «)ino šėpą, n <» užtrenk šėpos durų, nes 
tas sukratys viską padedamą.

J< turit likusio pieno ar grieti
nės, kurį galit, naudoti, naudokit už
pylimui ant varškes. Tai yra skanus
valgis.

Atskyrimui kiaušinio baltymo nuo padėjimo 
trynio, pramušk kiaušinį ir supilk į 
smailą fnnelj su kiaura ypačia, per 
sk-lę baltymas nubėgs, o trynys pasi
liks tunelyje čielas.

Geriau yra daryti mažesnius ir dau
giau pvragaičių negu mažiau ir dides
nius. Mažesni visada yra skanesni.

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuėmimui pirštų ženklu nuo liake- 

ruotų rakandų naudok biskj saldaus 
(sweet) aliejaus; mm aliejuotų rakan
dų naudok kerosiną.

Sukietėjimui plonų mezginių kada 
mazgoji, pamerk mezginius j nugrieb
tą pieną.

Prosijant minkštus marškinių raan- 
kietus nesulcnk jų, nes taip jie grei
tai išsinešioja. Prosyk išskėstus.

Prašalinimui juodylo plėtmų nuo pa
tiesalų, tiktai apibarstyk druska plot
um. Druską per kelis sykius užpildi- 
nėk iki juodylas bus ištraukta.

Grožės Patarimai
Didelės odoje skylutės yra delęi 

stokos užžiūrėjimo ir valymo odos ir 
nuo perdaug vartojimo pauderio. Oda 
kuri tokia yra reikia pirmiausia nu
mazgoti karštu vandeniu, paskui šaltu, 
šiltas vanduo atidaro skylutes, o šal
tus uždaro, tokiu būdu nedaleidžia 
nešvarumui į skylutes įeiti. Žalias sky
stas muilas (green soap) yra reko
menduojamas daugelio ekspertu kaipo 
geriausias odai, kuri turi dideles sky
lutes. Po kožno n usi prausimo odą. rei
kia būtinai sausai nušluostyt. Savo o- 
dui reikia duoti tiek pat užžiūros kaip 
kitiems svarbiems gyvenimo daly
kams.

Ynatiška Sveikata
Imigrantai atvyksta j Suv. Valstijas 

iš visų sričių kitų kontinentų ir tai
gi turi kitokius maisto papročius ir 
gyvenimo papročius. Naturališka yra 
jiems, taigi, bandyt, įgyti" tų pačių 
valgiu čia- Amerikoje, nors yra gerų 
pavaduotojų jiems čia Amerikoje ga
mintų, tik ne visi ntęįviai žino. Senoj 
:»»»t anglių ir todėl ilgai ėmė valgį 
tėvynėj moteris virė malkomis arba 
pagaminti. Todelei Amerikoje reikia 
a (.vertint Amerikoniškus produktus, 
kurie ypatingai prirengti jums pirm 

ant gazinio pečiaus. Taigi,
reikia tik nueiti krautuvei) ir persi- 

’uit tuos Amerikos produktus, o jie 
nasirodvs tokie pat kaip turėjot savo 
šalv. Daugelis tų Amerikoniškų .pro
duktų yra gatavai pagaminti naudoji
mui. Kada su jais susipažinsit, neuž
mirškit reikalauti jų iš vardo.

SE RANČIUS PRODUKTUS:
tai geresnio pieno nerasite kaip Star 

O prie to taupykite leibclius

visada yra skanesni.

M ES R E KO M E N D UO J AME
Jei norite pieno ir cukraus sykiu 

ir Magnolia- k’"‘i parduoda visi groie minkai, 
jo. del brangiu dovanų.

ra. Tiesa, pavardė “Vaitekūnas” 
visai Lietuviškai skairiba, tik su 
ponu Vaitekūnu... sunku, Lietu
viškai susikalbėti: “Etak lučše 
po Ruski govorite” (etak geriau 
Rusiškai įkalbėkite). Pikti liežu
viai kalba, kad Vaitekūnas yra
Latvis.

žodžiu, Lietuviškumo nei už 
grąšį, ir kas Lietuviška tai su- 
lyg šių ponų žodžių — “kvai
la.”

Ka£ liečiasi Lietuvių kalbos 
mokėjimo kalbamųjų revizorių, 
tai, apart šmailovo ir Radma- 
no, kiti visiškai nemoka.

Da'bar man kįla klausimas, ką 
tie ponai veikia? Tikrai atsa
kius Į tokį klausimą, tai nieko 
neveikia, arba bent labai mažai 
ką, daro. Jeigu panorėtų ponas 
Ministeris arba Depratamento 
direktorius įsitikinti jų darbuo
tėje, tai visai lengvai galėtų 
bent pasikvietus pas save į ka
binetą pasikalbėti apie jų dar
buotę ir galėtų daryti atatin
kamas išvadas. Dabar gi direk
torius, girdi, vien tik iš lūpų Be- 
rezinskio, kuris primygtinai 
tvirtina, kad specialistai neuž- 
mainomi ir 'be jų darbuotis ne
būtų galima. Ir ištikrųjų, ši 
specialybė įgyti — tai savaitė 
arba dvi laiko.

Tuo tarpu šie specialistai 
gauna po 800—1000 litų algos 
mėnesiui.

Toliau,. šiame aparate seka 
akcyzo kontrolieriai, kurių skai
čius nepalyginant daug didesnis 
ir išvardinti visų pavardes nė
ra reikalo, bet del kolekcijos ga
lima keletą primint: Duchovs- 
ki, Aukbajev, Večiorka, Saff, ir 
tt. Tiesa tarpe kontrolierių apie 
pusė yra Lietuvių bet jie pa
statyti • tokiosna sąlygosna, jog 
dar metai-kiti laiko tokioj at
mosferoj ir liks jų tik dešimta 
dalis. Blogiausias vietas užima 
Lietuviai, ir jie iš vietos į vie
tą kilnojami. Keletas studentų 
Lietuvių išsiųsta į Klaipėdos

linkybių ir prie ūpo ir tuo tarpu 
patys pasinaudoja.

Prašymų pastoti tarnyston 
yra dideliauisi pluoštai, bet vis 
renkama žinios per klebonus, 
vargonininkus ir kitus ir pakol 
iškoš, tai didelės laimės reikia
kad nesuteptų “socializmo” dė
me; be to ir vietų juk nėra.

Dr. Karveliui perėmus depar
tamentą buvo daug kas pažadė
ta, manoma buvo įsteigti dvie
jų savaičių kursus parengimui 
akcyzo srityje darbininkų, iš
versti Lietuvių kalbon akcyzo 
rinkliavų įstatus ir duoti gali
mybės susipažinti visiems val
dininkams su jomis, o .galop vis
kas nuėjo niekais. Įstatai dviem 
-trimis egzemplioriais departa
mente randasi, dauguma valdi
ninku dar nėra mate įstatu. Pa- 
čių svarbiausių dalykų nėra iš
versta Lietuvių kalbon, o Ru
siškų įstatų nėra kur gaunama, 
— nes visi Rusai stengjas nero
dyti įstatų Lietuviams, — mato 
mai iš pavydo, kad anie neiš
moktų ir nepavęržtų nuo jų vie
tų. šie ponai per ilgus metus 
valdininkaudami Nikalojaus lai
kais tyčiojos iš mūsų, bet kad 
šiandien tyčiotūs ir sakytų “Li- 
tovcy duraki’’ (Lietuviai dur
niai) ir “Eto sezonoje gosudar- 
stvo” (laikina valstybė), tai 
jau nepakenčiama, o tai ne nau
jiena, ir dauguma tai girdi, bet

$15.00 ir augstyn

žalio ir Raudono 14kt. 
moteriškų laikrodėlių

Balto, 
aukso
Galima gauti mūsų krautuvė

RASHKINIS

VOKETAITIS 
141 Grand Street 
Brooklyn!, / N. - Y.

OX - ooinifYi >?. •

Rašoma: Bur
tininkų ir ra
ganų burtai- 
monai; Vel
nių galybė; 
Meiliški bur
tai ; Dideli 
juokai; A i t- 
varo paslap- 
t y s; Gražus 
paveikslai, ir 
daugiau. To
ri ė 1 “Burti
ninkas" ver
tas tuksian
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 
ir pavieni 
žmonės užra
šinėti ir par- 
davinėti 
“Butininką”). 
Užsisakykit 
sau ir savo 
giminėms Lie
tuvoje “Bur
tininką”. Sių
sdami prenu
meratos do
leri. aiškiai 
parašykit sa- 
v o adresą ir 
adresuokit:

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

Tel. 595 Greenpoint.

270

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

INK -

DIDELIS PASIRINKIMAS
Rašymui plunksną ir šiaip 

smulkią reikmenų
Fontanines plunksnos žinomų Išdirbysčių: 
Watermans, Parker, Wahl, Dunn ir Diamond 

Mechaniški paišeliai Eversharp 50c
SAUGUS SKUSTUVAI (Savcty 
Razors): Gillette, Gcm ir Ever- 
Ready. Taip pat ir skustuvams 
peiliukai (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 kitokių 
dailės 

smulkmenų.

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

8-10
Office Hours:

a. m., 12-2 p.m. 6-8 p.m.

Tol. 4428 Greenpoint.

iDr. John Waluk
Valandos:

nuo 8 iki .10 iš ryto 
nuo 1 iki 3 po piety 
nuo 6 iki 8 vakare

Nedėliomis pagal snsitarimy

161 North 6th Street 
Brooklyn, N. Y.

GROBLEWSKIO
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.'GROBLEU^

linimentŽU;

išdirbta 1 3 Didumas:
Po 35c., 65c. Ir |1.M

VIENAS IR TAS PATS
PIRKTI AR PARDUOTI

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

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

- turime įvairių namų ir biznių par
davimui su mažu įnešimu ri ant 
lengvų išmokėjimų visose dalyse 
Brooklyno.
Kas per mus kreipiasi, visada gali 

pasirinkti tinkamą nuosavybę ir 
f pirkti pigiau negu kur kitur.

Turėdamas 31,000 galite tapti namų savininku. — Savo kostumorius ap
rūpiname kuoteisingiausiai, sutaisom visus dokumentus pirkime ir parda
vime. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatą i rgyvastį, 
taippat Storų langų 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 vakarui

Lie-

Raltli. 
! Kta- 
pla£l> 
GOLD

Kas yražmogaus amžinas priešas? — 
Jis netik sunkiausias ligas įvaro, bet ir 
bą paguldo. Bet tie, kurio vartoja po 
Ameriką pagarsėjusius 
POWDERS (Miltelius nuo 
nebijo. Už 75 centus už 
nu’o savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (25 centai ai akry- 
nutę) yra kai kanuolė prieš kitą amžiną žmo
gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kiiris 
žmogui pagamina daug rūpesčių Ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatlškų, Homeopatižkų Ir kitokių 
vaistų tegalima gauti gerų pas —

F. URBONAS
- ■ i*. • .7

151 Metropolitan Avenue r Brooklyn, N. Y.
Telephone Greenpoint 1411

URBAN’S 
Šalčio), jokių Šalčių 
baksi apsiginkluok

Kada būt reikalas del tikrų 
tuviškų gyduolių išdirbtų Dirbtuvė

je Aptiekorians Groblewskio,
Rašykit del knygutės

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

5
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1 Brooklyno ir Apylinkes Žinios
i "'Vienybe#” Adresai: IBS-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y., Telefonai: 1417 Grccnpotal

AMALGAMEITŲ RUBSIUVIŲ 54 LOKALO 
METINIS SUSIRINKIMAS

Rimtiems Darbuotojams Pavyko Lokalą 
Paliuosuoti Nuo Komunistų Diktatūros. 

“Devynakės” Nuveikė “Tūzus”
NAUJAI IšRINKTON VALDYBON NĖ VIENAS 

KOMUNISTAS NEĮĖJO. VALDYBA MIŠRI.

dalykai klojosi ko- 
dikta turai viešpatau 
54-me. žmonės ken- 
bet pagalios neiš-

rinko lokalo valdybą neteisotai. 
Susirinkusieji šiame susirinki
me norėjo pareikšti savo valią. 
Komunistai priešinosi, bet vel
tui. Prūseilka pasirodė pras
tu pranašu: komunistai buvo 
nugalėti.

Kai tapo išrinkta nauja val
dyba, Prūseika pasirodė dar 
prastesnis pranašas, nes valdy
boj! pateko sekami, ne komunis
tai:

Pirmininku — J. Glaveckas; 
Iždininku — Babrauskas; Egz. 
Tarybos raštininku — V. Mi- 
kelsonas; Egz. Tarybos nariais: 
P. Montvila ir 
į Joint Board — 
P. Vaitukaitis;

nėkit atsilankyti ir atsiveskite 
naujų prirašyt. Praeitam susi
rinkime paaiškėjo, kad yra ke
letas narių, kuriems būtinai rei 
kia šiame susirinkime užsimo- • 
kėti, jeigu nenori būti suspen
duoti.

Prot. Rast. M. Purvėnus.

ATYDA MARIAMPOLIEČIAM!

Kadangi mes čion gyvendami did
miestyje išsiskirstę ir negalim vie
nas su kitu sueiti, todėl mes keletas 
Mariampoliečių nutarėme surengti 
mynišką vakarėlį, Nedėlioj 1 d. 
sario (February) 2 vai. po pietų 
Įėję Tuba ir Kasmočius, 260 ir 
Humboldt St. (kampas Ten Eyck 
du blokai nuo Grand St.), Brooklyn

šei-
Va- 
sa- 

262 
St.

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

DR. AL. DURAS, N. D.
5 BLEECKER ST.

(kampas Bushwick A v.) 
Brooklyn. N. Y.

Ofiso vai: utar., kotver. ir bud.
2—4; 7—9 

Ncdėlioms: 10 iki 2
Tel. — Foxcroft 9468

Pasirendavoja 1 kambariai, maudy
nė, elektra, viskas naujai įtaisyta, ren
du prieinama: 68 Maujcr St., Brook
lyn, N. Y. (1-1) Tcl. Grecnpoint 7831

tapo iš-
lokale

įvykius, 
šitokios

ANT liENDOS. Kampinis didelis 
storas tinkamas labiausia del forni- 
čians 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. 
Rendos 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- 

i jau pas savininką 1490 Myrtle Ave., 
kampas living Ave. Brooklyn, N. Y. 
Tel. Foxcroft 6450. (17)

LIAUKUS FOTOGRAFAS

Fotografuoju ve 
selijas, Rankio
tus, nabaSninkus, 
Mokinių grupes 
ir tt. Abelnai at
lieku visus foto
grafijos darbus. 
Visuose fotogra
fijos reikaluose 
kreipkitės šiuo 
adrešu: —

Todėl širdingai užkvieeiame visus . 
Mariampoliečius (tęs) ir jų šeimynas.

• V • Al* 1 • 1 • *

siuviai neteko kelių dešimčių 
šapų, ir keletas šimtų darbinin
kų neturi darbo šiandien ir ne
mato galimybės turėti jo arti
moj ateity.

Taip tai 
munistinei 
jant lokale 
tė, kentė, 
kentė.

Kažin kas iš senesniųjų rūlb- 
siuvių padavė sumanymą, jog 
reikia gelbėti 54 lokalą iš dik
tatorių glėbio. Dirva, matomai, 

j tam sumanymui buvo pribren
dusi. Nevykusis komunistų šei- 

reikėdavo pusėtinos drąsos mininlkavimas lekale prirengė 
|ją. Ir ve, ūmu laiku susiorgani-j 
zavo sąjunga apsigynimui nuo ’ Komunistėliai, iš pradžių šaukė 

į savuosius: “Nepasi.duokim, 
nors kraujas reiktų praliesti!”, 
bet pamatę, kad didžiuma prieš 
juos — nutilo. Komunistų iš 
pradžių buvo ištikimoji skait
linė — 180 balsų; paskui betgi 
nusmuko iki 
70 balsų.

Susirinkime 
700 siuvėjų.

Tarpe kitų 
šiame 
žymėti 
nutairė 
mui — 
algas, 
pojimo, paskui ir vėl... ir neži
nia kur apsistos bekapoję. Jei 
kontralktoriai nepajėgia išsi
versti, jie privalo reikalauti iš 
firmų augštesnio atlyginimo.

Siuvėjas.

sru-
Pas- 
kiti

“Laisvė” dvigubai daugiau 
tų supildavo ant jų galvų, 
kui pasigaudavo terlioti 
komunistų lapai. Toliau — ko-
munistiniai “kalbėtojai”. Ištik- 
ro,
ir ytin drūtų nervų bile kuriam 
rūbsiuviui, kad jis galėtų pa
reikšti lokalo susirinkimuose 
savo balsą, priešingą komunis
tinės diktatūros įsakymams.

Natūralu, kad povai, susirin
kimas po susirinkimo, rūbsiu- 
viai vis mažesniu ir mažesniu 
skaičiumi ėmė lankyti lokalo 
susirinkimus. Būdavo užklausi 
rūbsiuvio:“Jonai, ar atsilankysi 
šiandien susirinkiman ?”, ir gau 
si atsakymą: “Et, ką čia eisi — 
ar kad iškoliotų?” Gi komunis
tams to tik ir reikėjo: juo ma
žiau narių lankė susirinkimus, 
tuo didesni ponai jautėsi jie lo
kale, tuo saldesnė buvo jiemš 
diktatūra.

Kad su tomis šapomis, kurio
se dirba lietuviai — kad su to
mis šapomis darosi kas nors 
negerai, jie, žinoma. suprato 
taipgi. Jie žinojo, kad tos ša-

John Lynch; 
V. Daubara ir 

į Direktorių 
Boardą — P. Zolandas; Maršal
kos — J- Jonaitis, V. Tiškevi
čius, Skučas ir dar vienas, kurio 
pavardės neteko įsitėmyti.

Komunistai negavo nei vieno.
Jų pirmininkas Mišūnas bu

vo nuo pagrindų nuvytas su 
šauksmu: “Važiuok į Maskvą!”

paeinančius netoliau kaip 16 ir pu
sė verstų nuo Mariainpolčs, kur vie
ni su kitais pasipažinsime, pasikalbė
sime ir pašoksime.

Komitetas.

šio trečiadienio vakare, Sau
sio 28, Brooklyno lietuvių rub- 
siuvių lokale įvyko perversmas, 
taip sakant — “revoliucijukė”. 
Komunistai, jodinėjusieji loka
lą, kaip kad savo laiku caras 
Nikola jodinėjo Rusiją, 
guiti iš atsakomingų 
vietų.

Keletas žodžių apie 
•kurio privedė juos prie 
užbaigos.

Komunistai valdė, galima sa
kyti, veik be pertraukos lokalą 
per paskutinius keletą metų. 
Būdavo, sumanys kokie karšta
galviai važiuoti Rusijon ir pa
dėti Leninui “pasaulinę revo
liuciją” kurti, žiūrėk—lietuvių 
lotkalas 54-ta.s tėkšt ir išmeta 
500 dolarių. Pritrūko Fosteriui 
pinigų — ateina kur buvęs, kur 
nelbuvęs “draugas”, prabįla, 
prašneka, jog “reikia darbinin
kų klasės išvadavimui pinigų” 
— lokalas blinkt šimtinę arba j 
dvi. Nutarė Ruthenbergas su 
Fositeriu (pagal Maskvos “pa
pų” encikliką) tverti “Farme- 
rių-Darbo partiją’” lokalas 54
švilpt vėl šimtinę-*kitą Jankau- (pos viena po kitos užsidarinė- 
sko ar Jankaičio kelionei į tą jo iki bepaliko vos... 23. šitaip 

dalykams esant, lokalas priva
lėjo rinkti į valdybą juo rim
tesnius žmones, juo atsakomin-

ir-gesnius darbuotojus, kurie pa
jėgtų pasitikti momento opu- 

lo-jmą. Ale ve bėda: komunistų tar 
ši- pe tokių žmonių nėra, o ne ko-

komunistų. Sąjungos užduotis, 
abelnai imant, yra tokia: lo- 
kalas 54 privalo tarnauti ne ko
munistams, ne Ruthenbergui, 
ne Porteriui, ne “Laisvei”, nė 
Zinovjevui Maskvoje, bet darbi 
pinkams .rūbsiuviams, kurie 
iš savo amato duoną pelno. O 
kadangi adata, žirklėmis ir 
prosu duoną pelno ir katalikai, 
ir tautininkai, ir .socialistai, ir 
aideblistai, ir žmonės nepri
klausantys jokiom organizaci
jom arba partijom, tai sąjun
ga priima savo tarpan visus ge
ros valios rūbsiuvius darbinin
kus, kurie nori tikrai ir sąži
ningai darbuotis visų rūbsiuvių 
ir visos rūbsiuvių Amalgameitų 
unijos interesuose.

REIKALAUJAM AGENTŲ
Del pardavinėjimo gyduolių. Agen

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

»

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

214 BEDFORD AVENUE 
tarpo No. 5th ir 6th Sts.)

Brooklyn, N. Y.

80, ant galo iki

dalyvavo apie

tarimų išneštų 
susirinkime, reikia pa
sekamas : susirinkimas 
nesutikti algų kapoj i- 
glrdi, šiandien nukapos 
rytoj vėl reikalaus ka-

“konvenciją”, kurioj pustuzi
nis rėksnių įsivaizdavo atsto
vais, mesi jomis-iš vaduotojais 
visų Amerikos darbininkų 
farmerių.

Kai sveikiau protaujantys 
kalo nariai pasipriešindavo
tokiai lokalą valdančių komu-i munistus skirti jiems Maskvos 
nistų taktikai, komunistai pa- , papų įsakymai draudžia. Taigi 
siimdavo juos nagan: iškolioda-1 jie skyrė, kad ir visa1 mažai tin 
vo, išbiauriodavo susirinki- kam us žmones, bile tik komu- 
me, o kai kada ir kokių 99 do-’ nistai. O tie... rėdė, rėdė vietos 
larių pabaudos uždėdavo. To lietuvių rūbsiuvių reikalus, kol 
neužtekdavo. Ant rytojaus pagalios taip nurėdė, kad rūb-

Vos pasklido žinios apie su- 
siorganizavimą sąjungos, suju
do komunistai. Ėmė svarstyti, 
galvoti — 'kas daryti? Išsyk 
bandė išgąsdinti sąjungos na
rius pasityčiojimais, kelionė
mis, prasimanymais, pravar
džiavimais. Kai pamatė, kad tai 
negelbsti — nusiminė. Kai ku
rie komunistų ėmė dagi kalbė
ti, bene vertėtų pasiduoti, 
žadėti diktatūros lokale.

Viena diena anksčiau, 
įvyko metinis 54 lokalo

komunistai sušaukė 
“švietimo lygos” su- 
aptarimui klausimo, 
daryti ? Iš Baltimo-

Mirė Lietuviai

išsi-

negu 
susi-

Šiuomi pranešame broliams Amerikos lietuviams, 
norintiems gauti drabužį už užmokamų pinigų 
vertę ir kad tas drabužis jus puoštų, tai visuomet 
kreipkitės pas mus į šią įstaigą:

A. L. CLOTHING CO.
216 MANHATTAN AVE., BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 4697
Tai yra pirmutinė ir vienintelė Amerikos 

lietuvių tokia drabužių įstaiga.
Pas mus galite gauti sekan

čių drabužių: vyrų ir vaikų ga
tavų siūtų ir overkautų, visokių 
materijų del siūtų ir overkautų 
ir pamušalų. Taipgi padarome 
ant užsaikymo ir per “Mail Ol
der.”

Darbą ir materiją garantuo
jame. Gyvenantieji kituose mie
stuose, galite užsisakyti per mū 
sų agentus. Užtikriname, kad 
darbą atliksime gerai ir grei
tai. Padarome ir tiems, kurie 
atsineša savas materijas.

Kas perka pas mus materiją 
ir nori pats darytis, tai mes 
sukerpame visai veltui.

Pas kiekvieną mūsų agentą galite 
įvairių materijų ir jųjų kainas.

Užsakant iš kitų miestų, jei yra

sampaliusmatyti

reikalas, padarom 
į 24 vai., neįskaitant persiuntimo laiko. Atsitikime, jeigu 
negautumėt pagal paskirto laiko atsakymo, tai kreipkitės 
pas mus delei dalyko patyrimo. Užsakymus gerai ir tei
singai išpildome. — Persitikrinimo delei rašykite arba 
ypatiškai ateikite:

A. L. CLOTHING CO. .
Rep. S. Zubavičius, 216 Manhattan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Eva Danusa veckiutė malonėtų žinoti 
iš žmonių, kurie žino kur randasi Ka
zys Stakius, kuris vėliausia gyveno 
apie Pittsburghų, ar priemiesčiuose. 
Taipgi kur yra Jonas Pašukaitis, taip 
gi gyvenęs Pittsburgh^. Prašome pra
nešti George Barauskas, 16 Tanners 
Lane. Hudson, N. Y. (18

Kazimieras Glebauskas, 33 
metų, gyvenęs 37 Hudson Ave., 
mirė Sausio 27 d., bus laidotas 
Sausio 31 d. nuo 2 vai: popietų, 
Kalvarijos kapinėse.

Joseph Lėlius; 51 metų, gyve
nęs 201 No. 6th St., mirė Sau
sio 28 d., bus laidotas Vasario 
2 d., nuo 10 vai. išryto, iš kun. 
Pauliuko bažnyčios, šv. Trejy
bės kapinėse.

Mary žilinskiutė, G metų, gy
veno 176 Varet St., mirė 27 d., 
laidota Sausio 28 d., šv. Trejy
bės kapinėse.

Laidoja graborius, pik 
zas Garšva.

Po Miestą Pasidairius

Juo-

dar Bim- 
“šulai” ir

susirimki-

— Lietuvaičių T. M. D. Va
karienė, pagerbimui atvykstan
čio iš Lietuvos Dr. M. J. Vi- 
niko, yra šauniai rengiama Va
sario 8 d. vakare, “Vienybės” 
svetainėje. T. M. D. kuopos lie
tuvaitės nori pagerbti Dr. Vini- 
ką, kaipo kultūros nešėją ir 
skaičiusį lekcijas moterų klau
sime. Įžanga tik $1.25. Užsi- 
sakykit “Vienybėj” žodžiu, per 
telefoną ar laiškeliu. Virėjos.

— Būkit SLA. susirinkime! 
SLA. 83 <kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadieny, Va
sario 5 d.
319 Grand St. Visi nariai malo-

vakare, svetainėje
o lokalą valdy- 
mes tūzai,

sustiprinti

o Jie

tdva- 
seka-

rinkimas, 
vadinamos 
si rink imą 
kas reikia
rėš atvyko generalis organiza
torius Jankauskas, susirinki
mai! atėjo “Darbo” redaktorius 
Prūseika, nors, jeigu unijos vir 
šininkai žinotų, jiem abiem tek
tų pusėtinai į kailį už dalyva
vimą. Mat jie, kaipo samdomi 
visos unijos darbininkai, nepri
valo kiršinti narius prie frak
cinių kivirčų. Buvo 
ba ir kiti komunistų 
“mandročiai’’.

Well, komunistų
mas, vadovaujamas taip “gud
rių” vyrų, kaip Jankauskas, 
Prūseika ir Bimba, nusprendė, 
jog metiniame 54 lokalo susi
rinkime viršų paims komunis
tai, ir gana!

Prie tos progos Prūseika su
rėžė maž daug šitokio turinio 
spyčių: “Vyrai, ne komunistai 
nieko nepeš! Jų ratelio visi sti
pinai subiręs, 
sime mes. Juk 
devynakės!”

Sudrūtinti,
šioj, susiorganizavę atėjo 
mą vakarą į metinį lokalo su
sirinkimą. Susirinko ir ne ko
munistai. Susirinkimas buvo 
toks skaitlingas, kad, rasi, per 
paskutinius porą metų neregėta 

: tokio rūbsiuvių skaičiaus susi- 
' rinkimą. Susirinkimas, galima 
’drąsiai tvirtinti, pilniau, negu 
daugelis kitų susirinkimų, pa
reiškė Brooklyno lietuvių rūb- 

[siuvių valią.
Ir kokia gi toji valia pasiro

dė? Gi ve kokia: po perskaity
mui protokolo iš pereito susi
rinkimo, tapo nutarta perrinkti 
lokalo valdybą; mat prieš pas- 

Į kutiniame susirinkime dalyvavo 
vos keikia 50 žmonių, kurie i'š-

t 
« 
t

t 
»

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

» 
i 
i
♦

♦

Tol. Stagg 8470 ir 2054
KNAPP MANSION, Inc, 

(I. Nussdorf, Savininkas) 
rt

Vestuvėms, Vakarienėms 
Bankietams ir 

kitokioms Pramogom! 
Goriausi Brooklyno lietuviams 

vieta» »
Parsiduoda bučernė ir grosernė la

bai geroj vietoj, tirštai apgyventa 
darbininkais, lietuviais, lenktus, rusais 
ir biskutį kitom tautom, arti fabrikų. 
Galima parduoti visokių daiktų, kurie 
nesugenda ir gerų pelnų duoda. Jei 
kas norėtų likti turtingu, tai atsilan
kę persitikrinsit, kad čionai ta vieta, 
kur galima likti turtingu. Pardavimo 
priežastis — turiu reikalų važiuoti 
Lietuvon. R. Stanley, 319 Plymouth 
St., C. Brooklyn, N. Y. (15)

Paieškau pusininko (partnerio), 
moteries ar vyro, del išdirbystės dra- 

I panų j visų pasaulį Jūs nusistebėsite 
šita proga. Būtinai rašykite šiandien, 
lik būtinai reikia kapitalo. Tikrai ne
turėjot tokios progos. Meldžiu pra
nešti kokį darbų mokate dirbti. Ma
no antrašas: A. M. Matulis, 2769 Ful
ton St.. Brooklyn, N. Y.

Paieškau Mikolo Grigošiaus, Gyve
no pirmiau Elizabeth, N. J., o pas
kui New Britain, Conn. Turiu svarbu 
reikalų pas jį. Prašau jį patį atsiliep
ti. Kuris praneš apie jį gaus $10 do
vanų. Frank Stulgis, Grayer Av., Box 
134, Greater Elizabeth, N. J.

Tel. Groonpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių Ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės) 

Brooklyn, N. Y.

££ LIETUVIŠKA AKUfiERKA

LIETUVIŠKA 
RESTORACIJA

Gaminame visokius valgius: — 
Lietuviškus ir Amerikoniškus. 
Pas mus galite pavalgyti kaip 
“namie:” sveikai ir sočiai. Ei
kite pas mus kasdien ir tėmyki- 
te kaip augs jūsų sveikata ir 
energija!

417 LORIMER STREET 
(“Laisvės’’ Name) 
Brooklyn, N. Y.

Alex Velička ir J. Sutkus 
Savininkai

1

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

— Einu pas Juozą Aha- 
zori ų.

— 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

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

co Wall st., New York.
Tel. Hanover 6560

I! ■•i-iissvsvsKsr.

— Geresnės Nėra — 
BEDFORD AVENUE 

kamp. Ross St. Brooklyn, N. Y.

NAUJAUSIOS MADOS
Pianai ir playerlal, Gra- 
mafonai ir Vargonėliai. 
Leidžiame iki žemiausių 
kainų už cash ir ant lou 
gviausių išmokėjimų.
Taipgi naujausios laidos 
Lietuviškų Kolų pianam, 
ir gaidų.
Rekordų del graraafonų 

rankų Pianai nuo $40, Play-Antrų 
oriai nuo $100 ir augščiaus.

Reikalingai pusininkas ir pagalbi
ninkas. '

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tol. Stagg 6262

Telephone 0769 Mala

IR MALIORIU8 
Nufotografuoja ir 
numalevoja viso
kius paveikslus 
įvairiausiomis sp
alvomis. Atnauji
na senus ir kra- 
javus ir sudaro 
su omorikoiiiškaig 
Darbą atlieka ge
rai ir pigiai.

Kreipkitės 
4'

JONAS
iVa Bridge St., 
fa,'hi!.,-... ..........

adrąsu:šiuo

STOKE8
C. Brooklyn, N. Y.

NAMŲ SAVININKAI 
TEMYKITE!

Lietuvis Penteris
Pentinu namus iš lauko ir vi
daus. Dnrbų atlieku greitai ir 
pigiai. Taipgi taisau senus sto
gus ir uždedu naujus. Šiais rei
kalais kreipkitės pus:
WILLIAMO KAPTURAUSKO 

53 Montieth Street
Kampas Bushwick Avenue 

Brooklyn, N.' Y,

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
Patyrusiai ir sėkmingai gydo vy

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

“Knygutė Dykai”

1

RESTflURflNTflS
gaminame Lietuviškus, Rusiškus, Vokiškus taipgi ir angliškus val

gius; kuris nors sykį pribūna pas mus ant pietų, tas pasi
lieka visados mūsų kostiuneriu, nes skaniausiai 

valgiai ir mandagus patarnavimas
POVILAS SAMULĖNAS ir ANTANAS RIBOKA8 

(Savininkai)

802 Washington Street. New York City. N.

ANTANAS TAČILAUSKAS
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR

SUSIRINKIMAMS SVETAINE 
čia galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kainą; taippat pasirendavoti svetatną susirinki’ 
mama, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

:X» Marijona TamkienS 
fnprie palagų ant pareikalavimo 
^dienų ar naktį, taipgi ir nedėl- 
j0PdieniaiB. Darbą, atlieka atsakau- 
^čiai už prieinamą kainą

30 STAGG STREET 
A Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 6731

Kec.
■ epelio* 

atc!\- ve 
saugykla

LIETUVIŠKI
REKORDAI IR ROLAI 

PIANUI
GRAMAFONAI — PIANOLOS 

ir RADIO
Pinigais ar nedėliniais išmokėjimais.

- Kainos žemos -
FIFTH A V. GRAFONOLA SHOP

708 — 5th Av. 22nd St. So. Brooklyn 
Tel. Huguenot 2684

6
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