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PASITVIRTINA ŽINIA APIE 
REZIGNACIJA KLERIKALU MINIST.

LIETUVOJ. PRIŽASTIS NEŽINOMA
Pražuvusi Pianistė Leginska Susiradusi Bosto

ne. Ji nieko neatmenanti Nuo Dienos Pra
žuvimo.

JAPONAI ŽADA PERLEISTI BILIŲ, KU
RIS UŽDRAUS PARDUOTI AMERIKO
NŲ BIZNIERIAMS ŽEMĘ JAPONIJOJ.

WASHINGTON, Sausio 30. — “Elta” lietuvių pa
siuntiniui p. Bizauskui prisiuntė sekamą žinią:

“Ministerių Kabinetas atsistatydino sausio 27 vaka
re. Rezignacija ikšiol nepriimta”.

Taigi pasitvirtina žinia, kurią “Vienybė” įdėjo pra
eitame numery. Kodėl Lietuvos ministerial rezignavo ir 
kokį lošimą klerikalai dabar sugalvojo, greitai sužino
sime.

TOKIO, Vas. 1. — Japonai neparduos žemės ameri
konams, kadangi tie neparduoda žemės Amerikoje japo
nams. Tokis bilius taps įneštas japonų seiman.

NEW YORK. — Pražuvusi pianiste lenkaite Legin-

Naujausi Telegramai
Albany, N. Y. Sausio mė

nesy New Yorko mieste au
tomobiliai užmušė 40 žmo
nių, o visoje valstijoje 81.

—o—
Cave City, Ky. Įgriuvusi 

kasykla čia užbėrė žemėmis 
jos savininką, atėjusį apžiū 
rėti darbus. 200 žmonių ban 
do jį dar gyvą iškasti.

—o—
Fort Hamilton, N. Y. Čia 

sudegė dvi kareivinės ir vis 
nas kareivis, kuris įbėgo į 
degantį budinką, idant pasi
imti vestuvėms laisnį, ten 
paliktą. Jis nepaspėjo iš
bėgti.

—0—
Washington. Amerikos 

valdžia vėl bandys parduoti 
tuos laivus, kuriuos pasi
dirbo karo metu, bet šian
dien neturi kur dėti. Niekas 
jų ikšiol neperka.

ska susirado Bostone. Ją rado policija. Ji sakosi nieko Pabrangino Kviečius 
neatmenanti nuo dienos pražuvimo prieš koncertą iki 
dabar.

NEW YORK, Vas. 1. — Apie 15,000 radikalų daly-

Žinios Iš Lietuvos
Ryga. Sakoma, kad sovie

tai vėl davė 33,750 akrų že
mės Rusijos žydams, kad jie 
įsteigtų ten farmas.

—o—
Angora. Turkų valdžia iš- 

deportavo graikų bažnyčios 
patriarką iš Konstantinopo
lio. Del to graikai labai į- 
pykę.

Rageliai, Rokiškio apskr. — tariamus asmenis policija suė-J DEL GYVENTOJŲ SURAŠI-
Vienybės” kor.) Sausio 2 d.'mė ir vedamas tardymas. NĖJIMO(“Vienybės” kor.) Sausio 2 d.'mė ir vedamas tardymas, 

ant klebonijos tvoros rado laiš
ką, kunigui adresuotą. Laiško 
turinis toks: “Jeigu tu, Stakeie, 
nesiliausi, tai bus- tau ant kak o 
virvė užnerta, arba barabonas 
pradurtas. Politikieriui visados ■ vaikinui 
tokio neskanaus turinio laiš- kitos parapijos, vestuvės kai- 
kai. Seminaristas.

St. M-ias

KIEK KAINUOJA VESTUVĖS
Jięvaras iš Veiverių Skriau

džių apylinkės rašo, kad vienam 
, vedusiam merginą iš

London. Prof. Perry ran
da, kad šviesiems žmonėms 
gyventi miestuose- nesiseka. 
Daugiausia pasisekimo turi 
juodbruviai, maži žmonės.

—p—
Roma. Duona čia pradėjo 

brangti. Mat, Europoje ne- '""7 ' 
derlius, o kviečiai Ameri- ,daroas- 
koje brangsta.

—o—
Milan. Sakoma, kad Itali

joje bedarbiu esama tik 
150,445.

Baltušiai, Rokiškio vai. — 
(“Vienybės” kor.) šio kaimo ū- 
kininkas Davainis su savo sū
numi, nuvažiavęs į Rokiškį, taip 
taip įsitraukė, kad abudu prisi- 
mušė. O paskiau kaip išėjo, va
žiuoti namo, nerado arklio. Ant
rytojaus atrado arklį “be marš- 4 
kinių”. Tai irgi bus girtuoklių I

P. Kriukelis.

navusios:
Pas vieną kleboną užsakai 5 1
ŠI i ūbas be mišių — 30 1.
Pas vargonininką akto sura

šymas — 25 1.
Užsakai pas kitą kleboną —5
Liūdymas apie užsakų išėji

mą — 10 1.
Vargonininkui už metrikus --

Klaipėdos 'krašto direktorija 
priėmė centro valdžios pasiūly
mą suvienodinti Klaipėdos kra
šte gyventojų surašymo pro
gramą su nustatyta Didžiojoj 
Lietuvoj. Tuo būdu visos kliū
tys galutinai pašalintos ir gy
ventojų surašymas Klaipėdos 
krašte įvyks sausio 20 d.

Atidarymas Kasyklos 
W. Va. Valstijoj

Chicago, žinovai sako, kad Welteh, W. Va. Netoli nuo 
Rusija, kuri paprastai ekspor- į čia statomas miestelis Faraday, 
tuodavo kviečius, pradėjo smar-^kur ruošiama nauja anglies ka- 

|kiau pirkti javų, nes jai neuž- sykla, ikšiol neliesta. Statomavavo mitinge Madison Square Garden svetainėje paini- tenka duonos> h.’tas kelia kvie. du Muji ..tipples 
neti Lenino mirtį. Išnešta rezoliucija reikalaujanti pri- čių kainas. už buSelį kviečių darbininkams, • 
pažinti Rusiją ir pasakyta karštų kalbų. • • -----~ .... <.

Juodrankiai Norėjo 
Kunigą Apkraustyti

Audėjai Uticoj, 
N. Y. Streikuoja

, nauji namai 
, ir tt. Sakoma, 

jau mokama $2.02. Tokios kai- kompanijos išdėjo kelis milio- 
nos reiškia Amerikos farme-’nus įrengimui darbų. Kasykla 

'riams gerovę, bet Europos nu- bus neunijinė.

Utica, N. Y. Darbininkai dvieNewark, N. J. Klebonas italų
parapijos ant Ferry St., gavęs jų didžiausių audinyčių čia išėjo 
du grasinančiu laišku, reikalau-J streikan, protestuodami prieš 
jančiu $10,000, įdavė laiškus (algų kapojimą. Užsidarė todėl 
policijai, kuri sutaisė spąstus. Utica Steam ir Mohawk šapos. 
Kunigas teksikebe nuvykęs pa- Apie 1,500 darbininkų nedirbs, 
dėjo 10 dolarinių, suvyniotų Unija sako, šapos nebus pikie- 
į popieras, ant mokyklos lango tuojamos. Kompanijos ikšiol at 
ties Lafayette St., kaip buvo, sisako su darbininkais derėtis, 
reį.kalauta. Trys italai po to Algos nukapotos 10 nuošimčių, 
tuoj atėjo ir vienas paėmė pa- 
ketuką. Tuom sykiu trys detek
tyvai iššoko ir atkišę revolve
rius liepė italams pasiduoti. 
Vienas pradėjo šaudyti į de
tektyvus ir sužeidė vieną detek 
tyvą. Vienas italas pabėgo, o 
kitas buvo suimtas, po to kaip 
gavo per pakaušį su revolveriu. 
Pirmas šovikas, vienok išsisu
ko ir pradėjo bėgti, šaudyda
mas. Todėl gavo porą 
pavojingą vietą. Po to 
ta dar du italai.

vargintiems gyventojams, ne
turintiems perdaug pinigų, tas 
nėra sveika kišenini.

Charlie Chaplin Jau 
Susipyko su Savo Pačia

kulkų į 
areštuo-

išrokuo-Baltimore, Md. Tapo 
ta, kad kiekvieno vaikučio mo
kinimas pradinėje ir augštoje 
mokykloje per 11-ką metų val
stijai atseina maždaug $706 
kas metas čia.

Vinikas Buvęs Krėstas 
Ne Del “Politikos”

Lietuvis Džiovininkas
Nusižudė iš Desperacijos

New York, čia eina kalbos, 
kad nuo apsivedimo dienos 
Charlies Chaplinas nekalbėjęs 
su savo jauna, 16 metų žmona, 
kuri dabar yra nėščia. Kalba
ma, kad garsus žydelis, kruta
mu paveikslų artistas, jau jos 
“nebemyli” ir siūlo jai milioną^ 
dolarių, kad ji nuo jo skirtųsi.

Washington. Bizauskas, sako
si esąs Užsienio* Ministerijos į- 
galiotas pranešti, kad 
Lietuvos valdžios daryta
Vir.iką ir K. Norkų buvusi 
politiškais tikslais”.

krata, 
pas 
“ne

Bolševikų “Komisaras” 
Sėdi už Munšainą

67Westville, Ill. čia nusišovė 
metų lietuvis Jeruška, kuris 3 
metus sirgo džiova. Negauda
mas darbo ir sveikatos, matyti 
nusižudė iš desperacijos.

žuvo Trys Lietuviai, 
Munšaino Aukos

anglų 
mirti 
kurie

lai-
nuo
be-

Aurora, III. Vietos 
kraštis praneša apie 
gazo trijų lietuvių, 
gerdami munšainę, nusigėrė ir
nepatėmijo, kad gazu kvėpuoja. 
Vardai jų: Dominikas Čebaliu- 
nas su žmona ir kaimynas Juo
zas Montvila.

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

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

Netrukus bus išsiuntinėta kvietimo 
laiškai ir pavadai (proxies).

Už Grabo Nešimą 
Reikėjo po 35 Dol.

kad ne bile

čia 
tur 
kas

vyrams, kurie tą

Tamaqua, Pa. Pasimirusi 
515 svarų Marė žiugždienė, 
būt, žinojo, 
sutiks ją į kapus nešti, todėl 
astuoniems
darbą atliko, ji pirm mirties pa
skyrė po $35. Ji turėjo 45 .me
tus, taigi buvo dar nesena. Ji 
buvo žinoma kaipo sunkiausia 
tos apylinkės moteris.

Išėjo iš Proto Dvi 
Lietuvaitės Norvvoodc

Norwood. Mass, čia iš pro
to išėjo dviejų lietuvių moterys, 
palikdamos vyrams vargti su 
3 ir 4 vaikučiais. Viena tikrai 
žinoma, kad sukvailiavo nuo 
munšaino, o apie antrą visaip 
kalbama.

Sparrows Point, Md. Bethle
hem Plieno kompanija čia sta
to 20 milionų vertės dratos ir 
vinių fabriką.

New York. Kardinolas Hayes 
liepė visose bažnyčiose perskai
tyti laišką, kuriame jis ragina 
visus katalikus skaityti 
“katalikišką spaudą”.

vien

| Šiauliai. (“Vienybės” kor.) — 
Lietuvių raštas. Nesenai Šiau
lių apskr. Keblių kaime rastas 
didelis akmuo; jame yra para
šyti du nesuprantamoms rai
dėmis žodžiai. Kiekvienas žo- 

'dis turi po dvyliką raidžių. Vi
sos raidės nepažįstamos ir ne
matytos, tik viena iš jų panaši 
j lenkų raidę “W.”

Spėjama, kad tai bus lietuvių 
senobinis raštas; bet rimto mok 
slinio žodžio apie jį dar neturi
me, nors mažai į ji dar tekrei
piama domės.

Šito akmens raidės turi lyg 
kitokią spalvą, kaip pats akmuo 
ir be to jos nėra įduobtos, kaip 
paprastai būna, bet iškilos, ir 
jų pakilimas nuo akmens sie
kiąs 1 sm.

Jis iki šiolei gulėjo po žeme, 
tik nesenai ūkininkas, skaldy
damas lauke akmenius, jį užti
ko.

Jei tai tiesa, kad tai lietuvių 
senobinis raštas, tai bus nema
žas kąsnis mūsų istorijai.

Laisvytis.

Kenosha, Wis. Juozas Mačiu
lis, kurį vadina čia “bolševikų 
komisaru”, gavo šešis mene
sius kalėjimo už gaminimą ir 
pardavinėjimą munšainės. 
sutiko sėdėti verčiaus. negu 
simokėti valdžiai $1,000.

LANKOSI LIETUVOJ 
Kaunas. — Amerikos Valsty

binio Laivyno direktorius Euro
pai p. James Fratkin drauge su 
to laivyno generaliu atstoviu 
čechos'lovakijai p. kapitonu Po
pper lankosi Kaune savo laivy
no atstovybėje teiraudamiesi 

I Lietuvos emigracijos ir uosto
Tai tau, vaikine, ir vestuvės! reikalais. Pavasarį šis laivynas 

siūs savo laivus iš New Yorko 
Klaipėdon su didelėmis lietuvių 
ekskursijomis. Tais reikalais A. 
V. laivyno atstovas Lietuvai p.

Metrikų ištrauka — 4 1. 
Iš viso 83 litai.

DANGUM VAŽIUOS
Netoli Mariampolės Kvietiš- 

kio dvaro pošnioj visą rudenį 
kelias buvo neišvažiuojamas, į Kostantas Norkus važiuoja A-
didžiausios duobės, balos. žmo-|merikon porai mėnesių laiko, 
nės vežimus laužo, gyvulius kan, --------
kiną ir jei kelias ir pavasarį , PERKŪNIJA PER KALĖDAS, 
nebus pataisytas, tai žmonės sa 
ko, kad jau dangum reikėsią 
važiuoti. Kaukų Kalnelis.

GĖRĖ IR PRIGĖRĖ
Velžio valsč. čyplių k. trys pi 

liečiai gruodžio, 2 d. p. m. dviem 
vežimais važiavo iš Panevėžio 
tiek pasigėrę, kad visi suvažia
vo i Nevėžį ir prigėrė. Su sa
vim prigirdė ir pora arklių. Vie
nas iš prigėrusių paliko dvi ma
žas mergaites našlaites, o ki
tas tris mažus vaikučius. Tai 
ką padaro degtinė!

B. Galiauskas

Mariampolė. — š. m. sausio 
mėn. 3 dieną apie pusiau 3 va
landą po pietų praūžė per Ma- 
riampolę staigi vėtra su ledais, 
žaibais ir perkūnija. Vėjas ap
draskė stogus. Nk. .

SĄRAŠAS Į. TARYBĄ .
Šiauliai. — Į naujai renkamą 

Miesto Tarybą paduota šie są
rašai : ■ : ■.

1) Darbo Federacijos
2) Kultūrinių ir bepartyvių 

organizacijų (“krikščionių”)
1 3) Šiaulių namų savininkų ir 
ūkininkų kuopos (“krikščionių”

| 4) Šiaulių M. ir priemiesčio 
ūkininkų (“krikščionių”)

1 5) Šiaulių mažų namų savi
ninkų ir plecininkų — maišy
tas.

6) Cirei čion — žydų.
7) Gelžkeliečių — darbo fe

deracija.
8) L. soc. Demokratų.
9) Suvienytų žydų sąrašas, 

Bepartyvių žydų grupė..
Lenkų sąrašas “Lista Pol

PLĖŠIKAI NUKANKINO
Utėlynės kaime, Mariampolės 1 

apskr. nesenai plėšikai užpuolė 
senelį Adomą Gabriavičių, pra
dėjo . reikalauti pinigų ir nieko 
neišgaudami. pradėjo žiauriau
siai kankyti, mušti, pasinarinę 
virve už kaklo tampyti, padus Į 
deginti ir smailu daiktu kūną 
badyti. Pinigų negavę, plėšikai, 
pasiėmę du skilandžiu ir kelis 
sūrius, pasislėpė. Nukankintas ska,” 
senelis, nesulaukęs ryto, pasi-| 12) Lietuva 

ima D/\l 1 rl 11 n 11 ei nu 1 i* y •

Laburdu kaimas, Kazlų Rū
dos (“Vienybės” kor.) — Nau
jienos tokios pas niurni: Gruo- 
džiukas (šaulys) nušovė Kamin 
skų Motiejų, kuris gyveno kai
me Laburdu, aitba Balemonės. 
Jie gėrė tame kaime, pasigėrę 
susipešė ir nušovė. O kaime Ma 1 
tulaitinės užmušė Gabravičius! mirė. Policija du įtariamus as- 
nakties 'laike kas ten. Atėję rei menis suėmė ir vedamas tardy- 
kalavo pinigų, o tie pinigų ne- 

Maryland turėJ°’ ar nedavė, tai ir nušo- 
čia. kuriivė- Gėda mūsl* kraštui’ bet M’ EILINĖ LUDENDORFIADA 
metą, da- Padarysi, kad čia gyvena labai' Tilžė. — Naujų Metų dieną 

tamsūs žmonės, Krūmuose su- hakenkreuzleriai surengė viešas 
lindę visi verda naminėlę, o pa- demonstracijas. Ludendorfo 
skui pasigėrę nežino ką daro. | “kovos bundo” trupės pilnomis 

Lengva pas mus žiema. Jau uniformomis ir kaizerines vėlia- 
sausio 12, o sniego dar nėra. 
Būna net griaustinių ir per
kūnijos. Iš vieno kaimo į Argen 
tiną išėjo Anevičius ir Mičiuliu- 
kas, o iš Matulaitinės Baniu- 
kas. Jie dar nerašo kaip ten 
jiems einasi.

10)
11)

Jis 
už-

Wendel, W. Va. 
kompanijos kasykla 
stovėjo uždaryta visą 
bar valoma ir taisoma. Kompa
nija skelbia, kad samdydama 
unijistus ji negalėjo išgyventi, 
todėl dabar atidarys kasyklą su 
neunijistais, arba pigesniais 
darbininkais.

Worcester, Mass. Policija čia 
pristatė ekstra vyrų saugoti ka 
tai ik ų 'bažnyčias ir mokyklas. 
Įvyko, mat, trys gaisrai, kurie 
nužvelgtini. Spėjama ant Kliuk- 
sų.

New York. Rabinas šulma- 
nas, sakydamas pamokslą tur
tingų žydų sinagogoj, pareiš
kė, kad geriau būtų žydus va
dinti ne žydais, bet izraelitais.

Lowell, Mass. Gaisras sunai
kino čia du fabriku: popierinių 
skrynučių šapą ir geležies dirb
tuvę, padarant nuostolių $125,- 
000. Priežastis gaisro nežino
ma.

mas. Topelis

— lietuviams 
(fašizmu kvepia).

13) L. Valst. Liaudininkų.
14) Savivald. ir visuomenės 

darbuotojų — pažangos.
15) Darbininkų sąrašas — 

bolševikų.

KNYGNEŠIO SŪNŪS
Mariampolė. — Visai Lietu

vai žinomo knygnešio Andriaus 
Verbylos sūnus Vytautas Ver- 
byla kūčioje (gruodžio 24 d.

vas nešini ilgai mandravojo gat 
vėse. Dalyvavo ir patsai Am- 
monas. Vienoje vietoje pasaky- 1924 m.) visai netikėtai tapo iš 
ta prakalbų. Vienas vadų leite
nantas B. iškalbėjo prakaituoda 
mas: “Kol Klaipėdos 
bus išvaduotas nuo 
nagaikos, tol taikos

kraštas ne 
lietuviškos 
nebus.”

VILKAS ŠEIMININKAS
Tamašiškių kaime, Šiaulėnų

valsč., atsirado vilkų. Lapkričio
28 d. p. m. vilkas užpuolė vie-1 Talinas. — Suimta komunis- 
no ūkininko paleistas rugiuose tų atstovas Velt. Nustatyta, 
ganytis avis ir vieną sudraskė. kad jjs dalyvavęs puče. Be to 
šeimininkas nelauktą svečią nu nustatyta, kad Rusijos prekyb.

SOVIETŲ “DOBROFLOT” 
DALYVAVO TALINO PUČE

Kauno kalėjimo paleistas ir tą 
pačią dieną parvyko į Mariampo 
lę. Rodos tai menkas įvykis, o 
kiek tai visai Mariampolei džiau 
gsmo suteikė. Rodos ir padan
gė prašvito ir šventės palinks
mėjo... Dabar laukiama And
riaus Verbylos paliuosuojant ir 
parvykstant. Laukia Mariampo
lė, laukia visa Lietuva!

Bažnytinis

vijo, bet vienos avis vis tik ne
teko. St. M-ias

ŽMOGŽUDYSTĖ
Vaidiluose, Grinkiškio valsč., 

lapkričio 29 d. p. m. nežinomas 
piktadarys pro langą nušovė 25

b-vės taip vad. “Dobroflot” tar 
nautojas Jarotskis dar prieš 
tris savaites prieš sukilimą ve
dė didelę agitaciją darbininkų 
tarpe ir ragino sukilti. Jam pri 
vyko prikalbėti 40 žmonių, Ja- 
rotskis pats užmuštas puolant

metu amžiaus kurpių Turskį. Į- policijos įstaigą.

PIRKITE 
“VIENYBES” 

šfiRŲ! 
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TIK 
DEŠIMS 
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Į| Redakcijos Straipsniai į
GANDAI APIE RUSŲ MONARCHIST!!
KARĄ PRIEŠ SOVIETUS .

Tarpe Lenkijoje gyvenančių rusų išeivių — kurių 
esą apie 10,000 — kilo neramumų, kaip praneša Ameri
kon žinios iš Varšuvos. Mat paskalai pradėjo vaikščioti 
vis dažniau, kad didkunigaikštis Nikalojus atsišaukęs į į 
visus buvusius caro armijos karininkus su įsakymu — 
ruoštis į karą. Jiems esą išsiuntinėta kortelės, su pažy
mėtomis vietomis, kur turi stoti, kai bus paskelbta mo
bilizacija. O mobilizacija būsianti paskelbta nuo Balkano 
valstybių pusės — nuo Rumanijos ir Serbijos, kuriose 
Nikolajus turįs dabar apie 25,000 kareivių. Tie patys 
paskalai tvirtina, kad Rusijos monarchistai gavę didelę 
medžiaginę paramą iš Amerikos. Kas tokią paramą ga- 
■čjo duoti, nepasakoma. ■;L"; į

Nebūtii galima tikėti, kad Rusijos monarchistai ei
tų prieš Sovietu^ su kokiais 25,000 kariuomenės, kuomet 
“raudonoji armija” skaitoma apie pusantro miliono ar 

. daugiaus. Vienok prisiartinant Rusijos ekonominiam 
krizini, tokis Nikalojaus pasikilnijimas galėtų .iššaukti 
revoliuciją kaimuose ir pačioje armijoje prieš sovietus 
(nes kareiviams vistiek, kad valdo, bile algą moka); 
taipgi čionai be abejonės, kiš savo nagus Francija ir

Suprantama, kad išmitingiausis būdas būtų Lie
tuvai pasilikti neitralei. Nei vieni nei kiti, rusai nėra 
Lietuvai draugingi: sovietai viliugingai atidavė len
kams žemes, kurias pirmiaus pripažino Lietuvai, o mo
narchistai jau išank'sto skelbiasi norį atstatyti “vieną ir. 
nedalomą Rusiją”. Taigi jie kėsintųsi vėl užgrobti Šuo-' 
iniją, Estiją, Latviją ir Lietuva.

Iš krikščioniškos kultūros.
Mieste Kelmėje rinkimus lai

mėjo krikščionys. Po keliu mė- 
nešiu jų iždininkas, Budraitis, 
kuris sykiu tarnavo bažnyčioje, 
kaipo “šveicorius,” pasirodė iš
vogęs 37,000 litų pinigų. Kleri
kalų valdžia dabar vėl antru 
kartu reikalauja iš žmonių mo
kesčių.

Kražių valsčiuje, kitas krikš
čionis, Limontas, išvogė dar ne
žinia kiek žmonių pinigų.

Tokie atsitikimai tuom geri, 
kad ir surambėjusias Lietuvos 
davatkas privers pamąstyti už 
ką balsą duoda laike rinkimų.

—o— 
Kaimenės protas.

Kuomet minia žmonių susi
renka į krūvą, į prakalbas, ar 
susirinkimą, ar govėdą, tai kiek 

I vienas tos minios pavienis as
muo visai kitaip elgiasi, negu, 
kad būtų vienišis. Pavyzdžiu, 
vienas žmogus gali būti bjaurė- 
tūsi ir nedrįstų karti ar degin
ti kitą žmogų. Bet kuomet su
sirenka minia, ji susikursto ir 
turime linčiavimus, kurie, daž-' —
nai nutinka pietinėse Amerikos ‘ Nenurimsta, 
valstijošę.

Pavienis žmogus gali būti ne
šauks yt pablūdęs savo kam
bary, bet prakalbose dažnai ga
lima išgirsti įkaitusių klausyto
jų riksmus, plojimus ir taip to
liau. .a ' -

žodžiu sakant, pavieniai žmo
nės, kaip tik susirenka į minią, 
i krūvą, įgauna kitekį ūpą, jaus- i
mus ir nusistatymus. Jie įgau
na lyg ir “antrą protą,” kurį 
psikologai vadina “kaimenės 
protu.” Viena iš svarbiausių to 
proto ypatybių yra kad jis ne- 

1 progresuoja niekad pirmyn, ir 
i yra pilnai pavergtas jausmų, 
daugiausia žemų jausmų. Tai 
yra protas lyg nustatyta ma
šina. neturinti savo spalvos, ar 
laisvės svarstyti ir daryti ki
taip.

Daugiausia tokį protą turi mi 
' nios, kurios nesvarsto nieko, ku atneš 
rios tiki i vadus ir autoritetą. 
Tokių žmonių daugiausia pas ti
kybinius žmones ir komunistus. 
Užtad minios sudarytos iš to
kių žmonių visados veikia pik
tai ir žalingai: degina, griauja, 
niekina, keikia ir tt. 

—io
Iš lietuviškos diplomatijos

“Tėvynei” tūlas Kauno Diplo
matas ve ką praneša:

“Mūsų valdonų-klerikalų — 
politikoje paskutiniu laiku ap
sireiškė du ryškesniu momentu: 
galutinas užbaigimas Vilniaus 
klausimo ir pastangos ilgesniam 
laikui įsitvirtinti krašto šeimy- 
ninkų relėje.

“Niekam ne paslaptis, kad Va 
tikano politikai reikalinga Lie
tuvos susiartinimas su Lenkija. 
Tam nesipriešina perdaug mūsų 
valdonai. Visa 'bėda tame, kad

BRUZMJIMAS DE V ANGLŲ KALBOS 
LIETUVIŲ PARAPIJOSE

Anglų kalba mokyklose ir viešame, gyvenime yra 
lietuvių ateivių branginama, bet pastaruoju laiku tarpe 
mūsų katalikų prasidėjo bruzdėjimai prieš anglų kalbos 
Įvedimą lietuvių bažnyčiose. Tam davę progą kun. Ke
mėšio iš Lietuvos laiškai, kuriuose jisai įkaitino keletą 
lietuvių katalikų dvasiškių, nors vardais nepažymėda
mas, už lietuvių ištautinimą per bažnyčias. Šitie įkalti- 
nimąi sukėlė šiek-tiek katalikų laikraščiuose diskusijų, 
o'dabar jau prasideda bruzdėjimai ir parapijose.

Teisybė, pakol kas, šitas judėjimas pakilo tik vieno
jo parapijoje, būtent Chicagoje (miesto daly vadinamoj 
“Bridgeport”) šv' Jurgio parapijoje, kurion kun. Kemė
šis ir Įmetė pirmutinį savo akmenį prieš pralotą kun. 
Krušą. Bet jau ir tas gana įdomu, kad parapijonai su
kilo prieš pralotą.

Mes gavome didelį plekatą, užvadintą: “Broliai ir 
Seserys, Katalikai! Bridgeporto Parapijonai, Budėki
me!” Jisai prasideda su žodžiais: “Stokime Į kovą už 
lietuvybę savo bažnyčioje, kurią savo prakaitu ir pūslė
tomis rankomis uždirbtais centais pastatėm . ir užlai- 
kom”. Toliaus eina išdėstinėjimai, kaip pralotas laips
niškai įvedė anglų kalbą lietuvių bažnyčion ir Į pabai
gą sako: “Šimtais rimtų ir pamatuotų argumentų gali
ma įrodyti, kad anglų kalba neturi ir nereikalauja turėti'visa Lietuva griežtai nusistačiu 
vietos lietuvių sunkiai uždirbtais pinigais statytose baž- Prieš Varšuvos militaristus, 
nyčiose — tai didžiausias Įžeidimas ir skriauda mums 
nebegirdėt savo kalbos savose bažnyčiose - užtai ša
lin angliški pamokslai iš lietuvių bažnyčių — arba šalin 
išgamos, nutautinto j ai kunigai iš mūsų lietuviškų para
pijų!” Gabaus kviečia parapijomis pakelti balsą savo 
sekančiame parapijos susirinkime ir pasirašo: “Šv. Jur
gio parapi jonai.”

Nėra abejonės, kad šitas Chicagos parapijonų su
bruzdimas atsilieps ir kitur, kur bažnyčiose kunigai yra 
Įvedę anglų kalbą. Ir tokių subruzdimų kaltė pačių 
kunigų, kurie netik lietuvių bažnyčias aprašė sveti
miems, bet dar in lietuviams brangiausi jų turtą — jų 
motinos kalbą — pradėjo bažnyčiose minti po kojų.

KAS RUPI AMERIKOS SKAITYTOJAMS
. - Prof. Osborne, vedėjas Gamtos Muzėjaus New Yor

ke', yra surokavęs kiek špaltų didieji New Yorko dien
raščiai: Times, World ir American, suteikia Įvairiems 
gyvenimo klausimams. Jis skaičiavimą darė vasario mė
nesį, 1924 metų. Pasirodo, tie laikraščiai, priskaitant ir 
apgarsinimus, madoins daugiausia vietos davė, būtent 
37,344 colius. Po madų eina atletika, atėmusi 27,225 co
lius. Po to seka: politiški nešvarumai 16,000 cal., vietos 
politika 13,000, teatrai ir krutanti paveiksimi 10,673, as
menų prasižengimai 9,874, užsienio politika 8,474, ap-

kol Lietuvai nebus grąžinta so
stinė — Vilnius. Bet mūsų val
donai tikisi ir šitą apeiti. Jų 
naujiems žygiams medžiagos da 
vė paskutinė Ambasadorių Kon
ferencijos nota (kuri priminė, 
kad Vilniaus klausimas užbaig
tas. Red.)

“Antras momentas tai kleri
kalų planavimas ilgam laikui į- 
sitvirtinti krašto šeimyninkais. 
Ir tam tikslui jie pasirenka gud 
rų būdą. Klaipėdos krašto pa
dėtis priėjo prie to punkto, kad, 
anct patarlės, nei bėgti, nei rė
kti. Rodos, kad net klerikali
nis seimas negalės ilgiau rinki
mų Klaipėdoje atidėlioti. Bet,

žmonėse yra augštyn kįląs palinkimas; jie’ Blaivybė, kantrybė ir pasišventimas 
kįla. žmonės kilo ir KILS augštyn. Joki pasikėsi-jpernaųjinti esamuosius namus, kaip, kad 
niipai ar nuotykiai nepajėgs traukti juos žemyn.

Tikra didybė yra šiandien .didžiumos supra
sta. Nebėra privilegijos daryti skerdynes. Ka- 
rmasinė ir plunksnų paroda, kuria atsiliepiu į 
tautišką protą, nusistelbė ir pranyko.

Dorinis kiltumas, teisinga neprigulmybė, ži
nojimas, susipratimas ir palinkimas išlieti nau
dą žmonėms ir juos priglausti yra šios dienos 
obalsis. žmonės klausos šio obalsio. Net ir narsu
sis šio laiko kapitonas šiandien daugiau sampro
tauja su žmonėmis, labiau juos įvertina. Jam rū
pi daugiau jo teisumas, talentas, padorumas ir 
prielaikumas, negu apkruvintas vainikas, kurs 
apsuptų jo vardą. Troškimas ricierių garbės iš
garavo/ Bet jauni vyčiai, kurie geidžia labiau 
nešioti, negu užsitarnauti savo pentinus, ir kurie 
verčiau išpuoštų svėtkambarį, negu iššauktų ne
vy doną tebėra užkrėsti tuštybės nuodais.

Kaip augantis kūnas turi būtinai augti vi
sais savo sąnariais, taip žmogus, kįląs augštyn, 
turi kilti kartu su savo nariais, kurie mažiau- 
daugiau ar visai nieku ne prisideda prie visuo- 
___ 3 pirmynžangos. Jis turi laikytis žmonių pro-

| darant rinkimus Klaipėdos kraš 
te, klerikalams prisieitų netekti 
didžiumos seime. Mūsų ‘visaga
liai” mėgina išeitį iš to rasti ir 
čia.”

Ta išeitis, aiškina toliau Kau
no Diplomatas yra paleidimas 
Seimo ir skelbimas rinkimų. Jau 
anais rinkimais Lietuvos vysku
pai “ganytojiškais laiškais” ra
gino katalikus balsuoti už krikš
čionis demokratus. O šįmet ti
kimasi sulaukti tokio paragini
mo iš paties popežiaus. Mat, 
šventi metai. Nėra abejonės, 
kad klerikalai panaudos čia visą 
savo žiaurią reakciją, paleis į 
darbą policiją ir žvalgybą, ku
nigiją ir davatkas, kad tik pa
žangiosios partijos nelaimėtų.

Amerikiečiai turi toje kovoje 
dalyvauti, aukomis ir žmonėmis. 
Kodėl nesudėti aukų keli tūk
stančiai ir nepasiusti tokių kai-1 Utlug

k.-..: ; t .’„t...... t;.. I tinos
to; žmonių manymai — jo prote. Jis turi manyti, 
kad jie svarbiausiai gyvena savo pačių gyveni
mą; ir jų atsiektas gerumas turi vertę begali- 

Iniai didesnę, negu by koks jų atsiektas gerumas.
Kiekviena ypata, stukterėdama pečiu į ratą, 

prigelbės ištraukti vežimą iš klampynės.
žmonės yra tvirtas pagrindas, ant kurio 

draugija pastatyta. Korintiečių aristokratijos 
sostapilė neturrėjo tvirto pagrindo, todėl ji ir iš- 
igriuvo.
v Darbas yra turtas. Minia — šalies tvirtumas 
ir galybė. - '

Tenelbūnie prigautas darbštumas; tenepasi- 
duoda tikrutėlė stiprybė riebiajai galybei: pa
staroji gi gal užsitikį senovės žmonių prietarais 
— laiko pašventintam įpročiui. Kitaip gi su pir- 
mesniuoju: tvirtas imtyninkas privalo turėti iš
miklintus raumenis ir juos išrodinėti; jis neturi 
švelnios gelumbės ir auksinių juostelių, kad iš- 
augštinti savo priekabes; jo besilavinimas ir pa
reiga turi skelėti viską jo vidinei energijai ir de
gančiam uolumui,

betojų būrį į Lietuvą kaip: Liū
tas, Vitaitis, Grigaitis, Bago- 
čius, Rastenis ir kiti. Prie tokio 
būrio, Įžymių amerikiečių ir ar
šiausi reakcija nedrįs kabintis.

o—

' “Juodo arklio” karžygis, D- 
ras Graičiūnas vis nenurimsta. 4 /.
Jis vis smalsiomis akelėmis žiū- 
jri į SLA. Pildomą Tarrybą, ku
rioje norėtų -užimti pirmininko 
vietą. Tadą esą fa organizaci
ja pradėtų “tautiniai veikti.” 
Laikraštis “Varpas” įdėjo strai
psnelį tuo klausimu ir. D-ras 
Graičiūnas, iš.kirpęs jį. prisiuntė 
p-lei Jurgeliūtei su prierašu: — 
“Meldžiu pasiskaityti — prasi
dėjo mūšis — daug tinginių ta
me mūšy turės žūti!”

Teisybė: taip vadinamo “Tau 
tiško veikimo” SLA. nėra tiek
daug kiek seniau. Bet turint to- ir parodai, 
kį negyvą balastą bolševikų, ko
kis yra, sunku veikti. Bet vei- ’taisą lėliukės, nuo Įtekmės galybes, kurios , jįs 
kimas atgija. štai, pradėjo or- nesupranta nei gi yra jam pavelyta suprasti ar 

lygiomis 
supranta

nieko gryniems šarvams

Jis neturi būti automatas, j.udąs, kaip prie-

ganizuotis vakarinės mokyklė- ištyrinėti. Jis turi veikti, ir VEIKS 
lės vaikams. Kai šitas judėji- 'augštiems širdies siekimams, kuriuos

ir pajaučia. Ir jie jį judins.
• ./ c ‘ . '■ - ’i. r ‘ t

Tie, kurių laiminga padėtis, darys

mas įsi judins, jis daug naudos 
tautai.”

Kitas klausimas, kuriuo SLA 
turėtų labiau .susirūpinti yra 
labdarybė: šelpimas -našlių ir 
našlaičių paliegėlių narių, ir 
tam panašiai. Jei mes savo žmo 
nes nešelpsime, kiti jų nešelps. 
Tame darbe net galėtų abu Su
sivienijimai veikti. Tas klausi
mas nėra pamirštas: kuopos ir 
apskričiai aukauja į Našlių ir 
Našlaičių fondą. Reiškia — vei
kimas yra.

Užsipulti ant dabartinės Pil 
domos Tarybos, todėl nėra rei
kalo. SLA. nėra mažutė organi
zacija ir visko ji negali aprėpti.' 
Tautišku, veikimu gali labiau rū
pintis Sandara ir TMD.

—o— 
Slaptų laiškų siuntėjas 
nesugautas.
Kaip žinoma, prieš SLA. 

mą buvo išsiuntinėta slaptų 
škų, dergiančių “Tėvynės”
daktorių. Seimas nutarė įgalioti 
Pil. Tarybą rašytojus tų laiš
kų surasti.

Pild. Taryba, savo raporte a- 
pię posėdį, kurį turėjo sausio 
7 d. New Yorke, praneša, kad 
rašytojai dar nesurasti. Buvo 
išklausyta detektyvo raportas, 
ir dalykas pavesta toliau tyri
nėti. Sakoma, einama prie ge
ru .rezultatu.

sei- 
lai- 
re-

savo grižų nkatik%,
Nelaikyk Jį ai dyk<:
Duok Jam peln%-gerovf —
Dėk į mūsų Bendrovf.

Seras 110.00.

svietą 2,422, maistas ir sveikata 2,280, religija 2,262.
Iš to aišku, kad religija mūsų gyvenime vaidina 

menkiausią rolę, o madų vaikymas ir sportas užima 
pirmą vietą. Menką vieta laikraščiuose užima ir apšvie- 
ta bei maistas ir sveikata. Kitais žodžiais sakant, kas

• < , : ... I , I . , f 1 • ' r •’ z

svarbiausia žmogaus gyvenime, tas paskutinę vietą
amerikonų laikraščiuose tūri, o kas, amžių akimis žiū-. vcmicuguaiui Pi 
rint, netaip svarbu, tas turi pirmą vietą. ~ (padaryti daugiau

gerai at
sižvelgdami' į save, ir esantis jų kaimynystėje 
žiūrės Į juos. Lai pastarieji atsimena, kad tie, 
kurie nepadeda mums keltis augštyn, perdažnai 
tempia mus žemyn: ir nerūpestingam ar neveik
liam negalima to pertvirtai įkalbėti, kad puolan
tis kūnai turi žūtingą lengvumą: kad juos sek
dami, j'ie bus nepapriešinamai sumindžioti ir su
naikinti.

Tebūnie pasakyta šventoje žmonių priežas
tyje:

Lietuva tikisi, kad kiekvienas vyras ir mote
ris atliks savo pareigą. J ,

Tokie samprotavimai duoda priežastį giliam 
užsimąstymui ir galvojimui.

žmonės eina ieškodami po šeimynas dorinės 
jėgos versmių ir paramos. Tai nėra “siaubūno 
mitingai,” bet dorybės žydinio, kas geriausiai 
parodys ir įsteigs žmonių galybę — žmonių val
džia. Tie neapsirinka, kurie sako, kad išgirtas 
žmonių pagerinimas yra daugiau paviršutinis, 
negu tikrutėlis; kad daugelis gali šiandien skai
tyti, net gerai kalbėti ir taisykliai rašyti, kurie 
keletą metų atgal negalėjo prisiartinti prie šito
kio gabumd. Bet tas, gal būt, daugiau garsas, 
negu tikrenybė prie visuotinojo labo; daugelis 
mechaninių dailininkų, 'kurie sudaro pastebė- 
tiniausį proto žmonių sluogshį, sumesdami krū
von trumpus pasikilnijimusi, nešasi pilietinio 
debato dogmatizmą į namsu, ir vartoja jį prie 
savo žydinio. Ir štai, moterys aiškiai parodo vi
sai mažą tikrutėlį pasigerinimą; nors iš viršaus 
ir bandoma,'parodingais nuopelnais užvaduoti na 
mines ypatybes, tačiaus tas tik sunaikina šven- 
tąsias vertybes. .. ,

Bet tas viskas priguli nuo žmonių. Jie turi 
susvaęstyti tą visą, kaip aš, kurs dažau savo 
plunksną mano širdies kraujuje, kada jiems ra
šau, tvirtai darau. Lai susvarsto su neužginčija
mu argumentu — ELGŠSIU.

Patrioto priedermė yra suausta su tėvu. — 
štai, kūdikiai yra Valdono tėvonijoje — kaip vi- 
lyčios, jie yra galingo žmogaus rankose. Lai
mingas tas, kurs turi savo dėklą pilną vilyčių.

Apšvietimas yra galingas įrankis. Jis yra 
vienas iš puikiausių ir didžiausių žmonijos sie
kiniu.

Jie gali daryti gerai. Bet lai būna užtikrinti, 
kad jų kūdikiai galės daryti dar geriaus; kad 
J,Ų pažanga pralenks jų tėvus, kaip orlaivis pra
lenkia trūkį padirbtą šimtas metų atgal. Bet 
besirengdami prie to, KAS BUS, lai stengiasi 

įsia ir geriausia iš to, KAS YRA.

/■ 4

tui’i 
per- 
tvą-matymas ir doringasis tikslas turi valdyti 

rinius' naujųjų.
Sąjausmas, dažnai išmestas ią moterystės 

sutarties, patogiai perskirsto namus: pačiai ati
duoda vidų, o vyrui lauką; arba, kitais žodžiais, 
išvaro jį į išorinį pasaulį jo proto energijų lavi
nimui,o ją palieka siaurame virtuvės ruime, kas ’ 
mažai tesu judina proto jėgą. ’ •............. < t

Partijos dvasia laimingai miršta grynas . 
politinio jausmo šnypštimas išleidžia savo gąrus, 
ir tėrą girdžiapias. tiktai tarpe suniūrusįos-išgd- 
.mojančios — liaudies.

Tikrutėliai pažangos tikslai ir siekiniai, turi 
didžios vertės ir svarbos žmonėse, ir jų lygiada- 
lė persvara šiandien gaivinasi tautiškose svar
styklėse, o ne agituojančio-drumslaus manymo 
bei protavimo ir kalbos siekiniuose. Prie jų, ma
trona, kaip ię vyras, gali žengti, kiltį ąugšfyn 
— tobulintis; ir lai būna abu užtikrinti, kad 
žengs priekyn ir stumsis drąsiai, ir laikysis tvir
tai
ir remiamas Savo žmonos.

Lietuviai ir Lietuvės, — jums ii jūsų vai
kams, Laimingų šių pradėtų Naujų Metų!

nes vyras yra gaivinamas, drąsinamas
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“Mūsų rožės gražiai žydi...” 
Traukia skambūs, jauni balsai. 
“Nieks man laimės neužvydi” 
Taria ploni, žavi balsai.

Širdys plaka, akys žvilga, 
Plaukai, skamba džiaugsmo dainos. 
Rausvus skruostus “rasos” vilgo. 
Veidai rausta, bąla, mainos.

Kiek linksmumo, kiek dainelių 
Tarp jaunųjų širdužėlių.

— Miško Aidas

Diena buvo rami ir saulinė.
: Vakare gintaru, nuvars.uots dangus; 

Ir slinko debesėliai' vilnine, * 
Vagutėmis į rytų skliautus; - 
Išbėrė silpną spindulį mėnulis.
Jo orbąį apsiautė tamsus ratelis

žila šalna ant nuogo šilų spindėjo;
Staugimas tolimų vėjų garsus ir gilus;

Sausi lapai mirštančiam, kvape šlamėjo,
Ir tyliam miege paskendęs pasaulis gaivus.
Toks buvo laikas, kai, ant rusvo žemvaizdžio,
Sniegas krito smarkiai per orą Gruodžio.

\ ■ I * :

Rytas išaušo. Parodė rytas nuliūdęs 
Nubaltintą dykybę. Galvijai virpantys 
Bliovė ant baltos pievos, ir snaigės 
Lengvos sparčiai krito ant ramios žemės 
Miško egles spindinčiu sniegu užklotos 
Stovėjo kaip žili kunigai baltuos rūbuos

Budrikes.

TEKĄ SAULĖ

Teka saulė rytuos, mano širdi paguos — 
Ilgai ji glūdybėj kentėjo,...
Iš audrių debesų, pąsismesiu aidų
Supynęs paleisiu su vėju!,..
Nes poetos širdis, nesupynus mintis
Pasaulin paleisti nęnori!...
Tik man duokit kankįius, aš praminsiu kelius 
Į poęzęs saulėtąjį tolį!...
Skryskie, žaibe, smarki aus, ūžkie vėje labiaus 
Audros išsiilgęs ppeta!... ■
Duokite lyrą greičiaus, uždąinųosiu garsiaus 
Jaunystės jums giesmę žadėtą k..
Kol dar plaka širdis, kol nedingo mintis 
Dainuosiu jums dainą jąusąiingą!... 
Atrakinsiu duris, į poezės šalis!... . .. 
Ir vesiu į saulę laimingą!...

— A. Borkauskas
- ■ yt..į ,

OrO-O-Q v
Tvanki, troški šokių salė.
Mūs’ jaunimas sus’kabinęs 
Leidžia jausmo sutartines. 
Tvanki, troški šokių salė,.

Gamta davė žmogui vieną liežuvį, ,bet 
ausis, kad mes du syk daugiau klausytume 
gu kalbėtume.

2
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LAIŠKAI IŠ KAUNO PADANGĖS

Rašo Eks-Homo

o rytuose jau buvo sukūrę savo 
“sovietus” komunistai. Supran
tama, kiekviena šių srovių sa
vaip suprato pilietines pareigas 
ir rinko sau draugus. Tų pačių 
istorinių aplinkybių dėka respu- 
įblikininkai paėmė viršų. Bet 
reik pripažint tiesą, ir šieji rin
ko sau draugus iš visokio šalti
nio. Gausingiausis šaltinis bu
vo — tai grįžtantieji iš Rusi
jos tremtiniai ir bangomis plū- 
stantieji iš Rusijos pabėgėliai, 
kuriuos vertė apleisti savo šalį 
politinės aplinkybės ir ieškoti 
prieglaudos ten, kur tik buvo 
nors menka galimybė. Nors vir

VIII
Nenormalus stovis mūsų da

bartinės valstybės susikūrimo 
laiku davė progą įsivyrauti sa
votiškai pažiūrai į pilietinę do
rą, ar, kitaip sakant, į ištiki
mumą valstybei.

Dar 1918. metais, paskelbiant 
Lietuvos nepriklausomybės pa
reiškimą, politinė padėtis Lie
tuvoje buvo laibai ūkanota. Pa
tys pasirašiusieji nepriklauso
mybės pareiškimą, tikėjo dau
giausiai į teorinį svarbumą to
jo istorinio momento; praktiki- 
niai gi vykdyti gyveniman se
kamas iš pareiškimo išdavas
manyta įvairiai: vieni tikėjosi šminėtr gaivalai savo nusista- 
įvažiuoti Lietuvon Uracho val
timi, kiti sutveriant Lietuvos 
respublikos principą, kiti tikėjo 
si iš Rusijos autonomijos Lie
tuvos, gi komunistinė srovė ir 
po šiai dienai negali sau persta
tyti Liet, kitaip, kaip tik federa 
tyve Rusijos dalimi. Kiekviena 
šių srovių stengėsi paimt vir
šų. Ieškant priemonių, sykiu 
ieškota sau ir pritarėjų. Isto
rinių aplinkybių dėka — Lietu
vai teko paragaut visų šių sro
vių kepto ragaišio. Kuomet Lie
tuvos pietuose veikė respubliki- 
ninkai, šiaur-vakaruose bandė 
sau sukurti lizdą su Golzo ir 
Bermonto pagalba urachininkai,

tymuose buvo labai nepastovūs, 
nors jų dorinis turinis tankiau
siai buvo labai abejotinos ver
tės, bet reik pripažint, kad 1919 
ir 1920 Lietuvos nepriklausomy 
bės metai buvo labai sunkūs; 
pasirinkti sau draugus buvo ir
gi labai sunku, nes nebuvo nei 
laiko nei galimybės, — tai im
ta, kas siūlėsi.

Tokioms aplinkybėms esant, 
argi gali būti nuostabu, jei mū
sų orimatė (horizonte) pasi
rodė tokie 100 nuoš. “patrio
tai,” kaip Arkadijus Buchovas, 
rusų dienraščio “Echo’’ Kaune 
leidėjas, šį paukštelį pažįsta ge 
rai rusų visuomenė, už tai pir

A. Kandrotas A. Mikalauskas A. VikrlkM

i UŽSISAKYK1T SKILANDŽIUS 
ĮVAIRIOMS pramogoms *

Didžiausia 
Lietuvių 

Mėsinyčia

Suvienytose
Valstijose
Amerikoje

.V-
Galima gauti tikro Lietuviško Skilandžio, paršiukų, Kumpių ir Vi
sokios rūšies dešrų, pagal prieinamiausias kainas. Parduodame ogul- 
nai ir paskirai ant vietos ir išsiuntinėjamo ant pareikalavimo į visas 
kolonijas. Reikale kreipkitės ypatiškai ar per laiškus —

K. & M. CO
123—125 GRAND STREET >

Brooklyn, N. Y., Telefonas Greenpoint 8359

NAUJOS FOTOGRAFIJOS IS LIETUVOS
PO 10 CENTŲ ATVIRUTE

—: Mažiau penkių atviručių nesiunčiame :—
1.
2.
3.
4.

MiesteUs 
Bažnyčia 
stotis

Universitetas 
oficieriu grupė 
Prezidento Rūmai

Anykščių Bažnyčia 
Anykščių Miestelis 
Alytus — pakalnėn 
Alytaus vidurgatvė

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

Kaune
9. Jurbarko

10. Jurbarko
11. Kėdainių
12. Kalvarijoj kermošius
13. Karo Muzėjus Kaune
14. Kauno stotis
15. Kaunas Vasara
16. Kauno Soboras nuo Vytauto

Kalno
i 17. Lietuvos

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

! 29. Šiaulėnai — malūnas
30. Šiaulėnų vidurys
31. Šiaulių stotis su lokomotivais 

' 32. Šiauliai, žiūrint iš rinkos
i 33. Tiškevičiaus rūmai Palangoj 
i 34. Virbalio Gelžkelio stotis 
I 35. Vėliuona.

36. Vėliuonos Bažnyčia
37. Vėliuona — prie upės
38. Vilkijos miestelis
53. Dainos Diena (publika)
54. Lietuvos Ministerial
55. Šimkus ir kiti menininkai 

_ 56. Meno mokykla
58. Grinkiškis

61.
63.
64.
66.
69.

76.
78.
79.
80.
81.
83.
84.
86.
89.
91.

Grinkiškio Bažnyčia
Pašušvės Bažnyčia
Baptai
Baptų Bažnyčia
Dainos Dieno (chorai)

71. Dotnavos bažnyčia
72. Bulbiakasis

Ukmergė (upė)
Ukmergės bažnyčia
Raguvos bažnyčia
Raguva
Taujėnų bažnyčia
Seirijai
Alvito bažnyčia
Mariampolės bažnyčia
Žeimių bažnyčia
Mariampolės Gimnazija

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

101. Taujėnai
102. Panevėžio rinkoj kermošius
104. Ukmergė
107. Virbaly škapllerninkai
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.
124.
127.
128.
160.
165.

171.
180.

Seirijų gatvė
Mariampolės Rinka 
Šventežeris
Studentai Lazdijų rinkoje 
Kauno Geležinis Tiltas 
Ekskursijos laivas ant Ne
muno

Panevėžio Bažnyčia 
Orlalvininkal.

pažymėkite numeriu 
atvirutes norite

Siūsdami užsakymą 
ir vardu katras

VIENYBĖ
193 Grand St. . Brooklyn, N. Y

mosios revoliucijos bangos Rusi h 
joje jį iš ten išstūmė ir jis ra
do sau šiltą kampelį Lietuvoje, 
kur ir šiandien jis tebepardavo- 
ja savo pigų “demokratizmą.” 
Nerasime mes Lietuvoje, įstai
gos, kuri bū’tų galėjusi apsiei
ti tuo laiku be svetimų elemen
tų, kurie tik save turėjo drą
sos prisistatyti žinovais valsty
binės kūrybos. Ir nerasime mes 
tokios įstaigos, kur žmonės Bu- 
chovo typo nebūtų įlindę į jas. 
Jie buvo su dėka priimami. Tą 
pateisina 1919-1920 metų laiko
tarpis. Tas galima patėmyt vi
sose naujai susikūrusiose Pabal 
tijos valstybėse. Bet kitos Pa
balti jos (pav. Latvija) valsty
bės anksčiau susiprato, kokis 
pavojus gręsia nuo panašių 
^draugų” ir tvėrėsi pakeisti 
nors ir ne specialistais, bet sa
vais žmonėmis. Lietuvoje gi šie 
“specai” tvirtai įsikabino ir jų 
esimas pradėjo Lietuvai atsirū
gti. Bile įstaigoj mes rasime į- 
vairių Michailovų, Valujevų, 
Laptevų ir tt., bet už tai ir bile 
įstaigoje atsitinka piktadarys
tės, kurių šaltinio beieškant už 
siduriama tankiausia ant šių 
nepriklausomybės “draugų.” 
Pav. ties Palemonu nesenai liko 
apiplėštas pašto vagonas, ku
riame buvo vežama keliolika 
tūkstančių litų. Pasirodė, kad 
plėšikai patys vagono tarnauto
jai, kurie suorganizuoti (tūlo 
Michailovo sučuošė užpuolimą 
plėšikų, sustabdė traukinį ir 
“apiplėšė” pašto vagoną... Arba 
kad ir tūlas Mariampolės apskri 
ties viršininkas, buvęs ištiki
miausias rusų caro tarnas, kul- 
vertis, kankinęs savo laiku lie
tuviškosios dvasios budintojus, 
carui nuvirtus, liko aistriu de- 
mokratybės gynėju, pradėjo Lie 
tuvą ginti nuo... lietuvių, t. y. 
nuo tų, kurie visas savo jėgas 
dėjo Lietuvos atgimimui, — pv. 
senukas Andrius Verbyla su sū
num, kuris tam “viršininkui” 
daug buvo nervų sugadinęs ca
ro laikais, dabar šis “viršinin
kas” gavo gerą progą atsimokė
ti, pakišo kur tai po pastoge, 
netoli-' Verbylos buto porą surū
dijusių granatų. Tuojaus pada
rė kratą ir “rado.” Tas “radi
mas?’ granatų davė progą Ver-

bylą apkaltinti 'priešvalstybinia
me darbe ir Verbyla baigia sa
vo dienas Kauno geltonojoj dar 
tik teismo belaukdamas...
kių ir jiems panašių faktų pil
na Lietuva. Valdžia pati pra
dėjo suprasti, bet nenori prisi
pažinti, kad tame gimstančiame 
pavojuje ji pati kalta. Valdžiai 
artimi rašytojai rašo apie pa
vojų, bet pavojų stengiasi už- 
isil^laistyt partinių išrokavihnų 
tinklu, statydami pirmon eilėn 
katalikybę, kuriai gresiąs pa
vojus ir to pavojaus priežastį 
versdami savo politiniams prie
šams, pažangiajai Lietuvos vi
suomenės daliai.

Ml M) MI

To-

laikinai” pas mus 
priežodžiu. Mūsų iblo- 
(pesimistai) sako, jog 
tas “laikinai” virsiąs 
Lietuvos nepriklauso-

Lietuvon

GERA NAUJIENA!

Naujas S. V. įstatymas pavelija 
atlankyti Tėvynę ir būti metus, pa
skui be kliūčių grįžti Amerikon ne
žiūrint kvotos.
Mūsų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND, PITTS
BURGH, etc. siūlo greitų kelionę į 
Cherbourg. Southampton, Antwerp 
Daug laivų išplaukia kas savaitę. 
Visi mūsų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturioms ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.
Kreipkitės prie mūs vietinių agentų 

arba

White Star Line 
Red Star Line

No 1 Broadway, New York

UOLLANHI ■ AMERICA LINE thF
Tieaua-trumpng keliai per Rotter

dam ’ą, į ir iš visų dalių

Laivai kas savaitę 
Neprilygstami patogumai 

Mes pngelbstime gauti reikalingos 
dokumentus (affidavits). Mūsų 
žmonės sutvarko visas smulkmenas, 
ir keleiviams rūpinamasi nuo pra
džios kelio iki pabaigos.
Kainos ir laivų tvarkrafitis pasiun
čiamas paprašius.
Rezervavimui ir informacijų delei 
rašyk bile vietiniam agentai, arba

HOLLAND AMERICA LINE
24 State Street New York__
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JONAS GREBLIAUSKAS 
Ir SUNUS

Patyrę, L&isnlaotl Graborlai 
Balsaxnuotojal 

automobilius 
reikalams.
So. Paca

Baltimore, Md

Parsamdome 
kiems

Ofisas: 425
Tel. Plaza 1350

Ir

viso

St.

Iš Amerikos Lietuvių Gyvenimo ag
ČIA TALPINAMA 1INIOS M AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMO IŠIMTINAI. RAŠOMA MŪRŲ GABIŲ 

KORESPONDENTŲ APIE TEATRUS, BALIUS, PRAKALBAS IB ABELNĄ JUDĖJIMĄ

CLIFFSIDE, N. J. 
Skaudžiai Apsiriko

Pavarčius laikraščius pama
tysi, kad visur komunistai len
da prie pašalpinių draugijų; ne- 
kitaip ir pas mus. štai vietinė 
Šv. Pranciškaus dr-ja Sausio 5 
d. turėjo darbo su perstatytu 
komunistų lyderiu K. S. prirašy 
mui draugijom Nekurie nariai, 
žinodami minėto asmens tikslą, 
buvo priešingi jo priėmimui. To 
del buvo šauktas specialis su
sirinkimas, kuriame pasirodė 
kad tik keturi nariai spraudė 
tą “draugutį”, o visi kiti parei
škė vienbalsiai, kad tokių narių 

‘ ’nereikia.

Tikrenybėje Lietuvai ir jos 
nepriklausomybei pavojus grę
sia ne nuo josios pažangiosios 
visuomenės dalies, bet nuo to 
gaivalo, kuris net viešai sau drį 
sta tvirtinti, jog “jis čia tik lai
kinai.” Tas 
virto net 
gamaniai 
su laiku 
peiliu po
mybės kaklu. Mat, mūsų blo- 
gamaniai įsitikinę, kad Lietuva 
žūsianti, ir žūsianti nuo šio “lai 
kinojo” (nelietuviškojo) gaiva
lo. Aš neesu blogamanis ir ne
turiu pamato tvirtinti, jog Lie
tuva būtinai žūs. Tos pačios jė
gos, kurios padarė šiandien Lie
tuvą nepriklausoma, nedaleis 
jai ir žūti; bet reikėtų būti iš
daviku savo tėvynės, kad ne
jausti to pavojaus, kuris gręsia 
nuo viršminėto “laikinojo” gai
valo. Juk reikia tik ar šiokiu ar 
tokiu būdu ant rusų sosto pasi
rodyt nors carų šmėklai, kaip 
prisiglaudęs šiltame Lietuvos 
kampely “laikinasis” gaivalas, 
kuris iki šiol reiškė 100 nuoš. 
patriotizmo, atgrįžtų savo an
trąją — tikrąją savo pusę ir daryti, kad išvengus tokių ne- 
:štikrųjų pakištų Lietuvai pei- susipratimų? 
lį po kaklu.

Taigi mano nuomone ar n-ebū- Į Apš. ir Paš. Nep. Kliu'bo susi- 
tų geriau, kad mūsų krikščio
nys mestų laukę iš Romos pra-

Gerai ir padarė minėta drau
gija.

BRIDGEPORT, CONN.

Mūsų klebonas pradeda naudo 
ti progą, kad išmėginus savo 
galę prieš laisvesnių įsitikini
mų žmones. Kadangi prie pa- 
šalpinių draugijų priklauso įvai
rių pažvalgų ir partijų žmonės, 
ir pasimirus draugijų nariams 
jų šeimynos nori palaidoti mi
rusį su bažnytinėm apeigom, 
tai įvyko tokių atsitikimų, kad 
pažangesnių velionių grabą ne
šant į bažnyčią, kunigas užpro
testavo ir neįsileido tokių žmo
nių į bažnyčią.

Vėliausiu laiku draugijose ir 
kliubuose kilo klausimas, kas

Teko sužinoti, kad Lietuvių

!rinkime plačiai apkalbėjus šitas 
klausimas, nutarta visai nekrei 

keikimo visokius rūšies sočia- atydos i jokius kunigo pro- 
listams ir patys mestų kovoję testus, ir pasimirus nariui bei . . , . . ’ « ii in r,., lkn«su pažangiąja visuomenės dali
mi, o daugiau pradėtų kreipti 
pilietinę dorą pastatytųjų į- 
staigose valdininkų. Lietuvos 
įstaigose dabar iš vienos pusės 
partinė ir grupių kova, iš kitos 
— flirtas. Flirtuojama laike už
siėmimo, flirtuojama po užsiė
mimo. Flirtuojama dien# ir nak 
tį. Pas mus moterys yra lygia
teisės su vyrais. Bet, ponai, ap-

reikalaujant palaidoti su baž
nytinėm apeigom, grabo nešėjai 
turi būti pasiusti iš eilės: be
dievis ar dievotas, nedarant 
skirtumo, ir nešti drąsiai “In 
or out.” O jeigu ir tada kunigas 
protestuos, tai palikti jam pa
čiam tą atlikti.

Antras svarbesnis klausimas 
kįla tarpe vietos lietuvių — tai 
įsisteigti “Tautiškos Laisvos

siriktumėte manydami, jog taiJ Kapinės, kurių dar Bridgepor- 
bendras maštabas visoms mote-j nesiranda, bet jau kįla pa- 

1 geidavimas. žilvitis.rims! Ne. Moterrys gražios pas 
mus turi didesnes teises, ką sa- 

Įkau! jos yra visagalės. Jųjų ran 
koše kariški ir civiliai Lietuvos 
valdininkai. Bet užtai ir dar
bas! Galima spręst bent jau ir 
iš to, kad tūla teismo įstaiga 
privalėjo tūlam asmeniui išduot 
teismo sprendimą už 14 dienų 
po teismo, bet išdavė po 7 mė
nesių! Juk nustatytomis teisė
mis apeliacija ant teismo spren 
dimo galima tik po 14 dienų 
po gavimui iš teismo nuorašo 
sprendimo, arba ne vėliau išvi
so, kaip 28 d. nuo teismo. Kas 
gi daryt, kuomet gaunant spren 
dimo nuorašas po 7 mėnesių, 
žinoma, nuteistasis nekaltas už 
tęsime, jis turi teisę duot ape
liaciją, bet kurgi pats teisėtu
mas, kurgi tvarka?

žmonės juokiasi, kad tvarką 
ir teisėtumą nunešusios gražios 
moteriškių kojos su šviesiomis, 
kūno spalvos kojinėmis. Aš tam 
netikiu. Aš tvirtinčiau, kad tvar 
ką ir teisėtumą pas mus pa- 
krikdė stoka pilietinės doros, 
stoka pilietinio jausmo visame 
šalies valdžios aparate, kur vy
rauja “laikinasis” flirtaujantis 
gaivalas. Laikas būtų šiam gai
valui duot jam priklausomą vie 
tą; laikas būtų jis išraut iš 
Lietuvos gyvenimo. Tam vis
kam galėtų gelbėti dora, pilieti
nių jausmų pilna, spauda. Bet 
ar pas mus yra dora laikrašti
ja? Sekančiuose laiškuose ban
dysiu ir tai peržvelgt.

SCRANTON, PA. 
“Laisvės’’ redaktoriaus prakal

ba su melais

Sausio 23 d. buvo parengta 
prakalba “Laisvės” redaktoriui 
Taurui, rodos per LDLD vietinę 
kuopą ir dar ten per kelias jų 
plauko organizacijas, kur ir 
man teko atsilankyti ir išklau
syti kas buvo kalbama.

Kada buvo “Laisvės” redak
torium L. Prūseika, jisai pra
kalbas sakydavo aiškindamas 
savo organizacijos principus ir 
melų daug neveldavo; (bet da
bartinis redaktorius tai tik sa
vo draugučiams gėdą daro.

čia paduosiu keletą jo bjau
rių melų.

Pirmiausia aiškino apie Leni
ną. Išdėstė jo visą biografiją; 
antru atveju kalbėjo apie Lie
tuvą. Pasakė, kad kas yra pir
kęs Lietuvos Bonų, tai jau jie 
nieko negaus už juos. Tai pir
mas čia jo bjaurus melas. Tai 
ponas redaktorius pirmas juos 
surinktų, nes juos pigiai parduo 
tų Lietuvos bankuose irr daug 
ant jų uždirbtų. Kuponai vi-1 
siems yra atmokami; tai kodėl 
jisai sako, kad jie jokios vertės 
neturi?

Toliaus sakė, kad Lietuvos li
tai tai niekaę daugiau, kaip pa
prastas poperėlis. Na, ar čia pa
sakyta teisybė? Lietuvos litai 
šiandien yra geri, nes jie ir 
auksu yra užstatyti ir Ameri-

kos dolariais, todėl juos ir ki-| Bet tos draugijos katalikiš- 
tos valstybės ima. Lietuvos Ii- kos ir tautiškos; eina bandy
tus galima Vokietijoj naudoti ir ' mus visos draugijos suvienyti 

į vieną ir padaryti didelę. Tik 
jau 6 mėnesiai kaip darbuojasi 
ir vis negali sutaikyti. Nežinia, 
kodėl bijosi vieni kitų. Ar koks 
neužsikentimas ? Didesnei orga
nizacijai vis būtų geriau. Vie
nykime, lietuviai, visas draugi
jas į vieną; bus didesnis būrys. 
Kur vienybė, ten galybė.

Darbai eina gerai; nekurios 
geležies šapos net stinga dar
bininkų; o bizniai ir neblogai.

Atida.

Anglijoj. Ar čia ne kitas didelis! 
melas ?

Toliaus sako, dabar Lietuvos 
valdžia yra padarius sutartį su 
Francija siusti darbininkus į 
Franciją. čia trečias didelis me
las. Dabartiniu laiku Lietuvoje 
labai daug priaugusių vyrų, nes 
iš Lietuvos nuo 1914 m. niekur 
į užsienį neleido. Todėl beže
miams Lietuvoje sunku pragy
venti, ir jeigu valdžia padarė 
sutartį su Francija įsileisti Lie
tuvos darbininkus, tai čia nieko 
blogo. Ten juos niekas per ne
valią neveža.

Toliaus sakė, kad Brooklyne 
tautininkai turėjo prakalbas, 
kurios buvę labai išgarsintos, 
viso buvo 5 kalbėtojai ir 50 
klausytojų; tie visi klausytojai 
buvo katalikai, o 5 kalbėtojai 
tautininkai. Na, ar tai mokytas 
žmogus galėtų tokius niekus pa 
sakyti. Ant ko jis galėjo pažin
ti, kad visi klausytojai buvo 
katalikai? Čia tai jau ne tik be
mokslio žmogaus išsireiškimas, 
bet piemeniškas.

Toliaus agitavo, kad jokių Še
rų nepirkti, nes Lietuvos At
statymo Bendrovė suėdė daug 
įmonių pinigų, kur ir “Vieny
bei Lietuvninkų” kliuvo jų ne
maža. Nežino nė vardų lietuviš
kų laikraščių, tokio laikraščio 
visai nėra; yra tai “Vienybė”, 
bet tokio atsitikimo negali bū
ti, kad laikraštis ką bendro ga
li turėti su kurios tai bendro
vės pinigais. Paminėjo ir apie 
“Laisvės” bylą su kun. Petkum; 
girdi, parapijonai ką parašyda
vo apie kunigą, tai “Vienybės 
Lietuvninkų” ir “Garsas” ne
priėmė, o “Laisvė” patalpino. 
Na tai ir atsidūrė teisme, ir da
bar kepurę kiša kožnam po no
se, kad išgelbėt “Laisvutę;” nes 
anų laikraščių redaktoriai paži
no tiesas ir netalpino tą, kas 
negalima, o “Laisvės” redakto
riui atrodė viskas gerai; na, 
tai ir užsipelnė.

Pabaigoje rinko aukas paden
gimui lėšų ir paskui Petkaus 
bylai. Lėšas padengimui surin
ko $12 su centais, o Petkaus 
bylai, tai nė negarsino, nes tik 
vienas pusdolarį mačiau įmetė.

Prakalbą klausęs.

HARRISON, N. J.
Mechanikų šėrininkus

■t __________________ _

Gerbiami “Lietuvių Mechani
kų S-šio” nariai! Jau gal visi 
patėmijom “Vienybės” 12 nr. 
pranešimą apie stovį L. M. S. 
Lietuvoje. Ar ne laikas būtų šį- 
tą nuveikti? Argi mes užleisi
me tuos negeistinus žydus, kad 
mūsų pradėtą darbą jie savo glo 
Ibon paimtų ? Ar mes pražudysi
me $50,000 vertės turtą už $5.- 
000? Kurie tik skaitėme tą lai
šką nuo mūsų įgaliotinio, gerb. 
J. Lelešiaus, iš Lietuvos, mes 
matome, kad galime savo pra
dėtą dalbą dar išgelbėti nuo žu
vimo.

Kuriems tik rūpi likimas Są
ryšio, privalote būtinai ateiti į 
susirinkimą, kuris įvyks Vasa
rio 8 d. kun. šeštoko bažnyti
nėje svetainėje, 468 Broome St. 
New Yorke. 12 kp. sekr.

J. K. Navickas

UNION CITY, CONN.
Lietuviai bando vienyti draugi

jas — Darbai gerai eina

ži kolonija yra garsi savo va
dais, aukomis, rėmimu kilnių 
tautos darbų, čia lietuvių ko
lonija turi 7 pašalpines draugi
jos, du Lietuvių Ukėsų Kliu- 
bai ir dar daugiau kuopų ir ki
tokių organizacijų.

WILKES BARRE,

Angliakasių Streiko

PA.

Nebus

Leidus balsavimui, 130 sky
rių balsavo, ar streikuot, ar 
ne? ir apie 90 nuošimčių balsų 
buvo — tūli sako, kad tas vis
ikas iškilę del Pittstono italų, 
kurie, sakoma, patys nežino ko 
nori ir ką daro, kad laužo su
tartį, kuri pasibaigs dar rug
sėjo šių metų.

Buvo tik vienas skyrius už 
streiką iš 130 skyrių, neskai
tant Pittston italus, kur yra 12 
skyrių arba 12,000 italų.

“Vienybės” skaitytojai gal 
mano, kad ten jau pragaras. 
Ne. Yra geriau, negu kur ki
tur kasyklose; jie dirba pusę 
dienos arba 4 valandas ir eina 
namo; kiti turi net įsitaisę su
pynęs kasyklose; uždirba ge
riau, negu kur kitur — .$8.50 
už 8 valandas; tai geriau, ne
gu Wilkes Barre, kur $6.18 už 
tą patį laiką.
.Darbo negausi ten .nei už pi

nigus, jeigu nebūsi italų tautie
tis arba senas darbininkas vie
tinis.

Nienių Jonas.

NORT RMAN

SUGRETINĘS LAIVKORTES
NUPIGINTA KAINA

| LIETUVA
PER BREMENA 

Puiki Trečia klcsa, kajutos
Ncpiliečial grįžtanti bėgy 12 
mėnesių, be kliūčių įleidžiami
32 Broadway, New York 

arba pas vietos agentus

Bell Phone 5316

E. G. Klimas, M.D.
S |Į> j <» 1t <
Sugryžo iš Europos ir pri
ima pacientus po senovei.

— ofiso valandos — 
8:30 — 10 iš ryto

6 iki 8 vakare. ■ - i.
Samaritan Ligoninėje 
nuo 12 iki 1 vidudieny

Northeastern Ligoninėj 
vaikų džiovos klinikoje 

antradieniais 3—5 po piet 
Kitos konsultacijos pagal 

susitarimų

2538 E. ALLEGHANY AV 
Philadelphia, Pa.

Bell Phone: Oregon 0863-J.

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

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

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

Nedeliomis Nuo 10 iki 3 P. M.

A. M.
P. M.
P. M.
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fllLX SHRUPSKI
Apsaugok Bvalkatf

Greenpoint 5762

MAŠINAUSKAS

paveikslus; pa-

be šv. Sa

Kuriems tik ko

reikalinga I

ui vatai yra

kreipkitės

po vardu rankoms padarytu

Tel. 1320 Groenpoin) Telephone 78G7 Main

Tel. Stagg 8811 Uidėta 1815 m

atskirų asmenų apsileidi 
laikraščių išskirstyme da

PUSLPJI
U1DEGI-

MAV

Fotografuojame ir 
darome didelius ir

(doresniam 
prie tokių, 
svetimiems 

’ Arba prie

»4US0^

: e <*'

Užrašyki t 
“Vienybę” 

Savo Giminėms 
Lietuvoje*

Atsišaukimas į Visas Tautiškas Draugijas

Viršui minėtais reikalais kreipkitės pas mane, o būsit užganėdinti

■» r-.'ut - < F X’ '
J. and P. NAUJOKU 

Cigarų Dirbtuvė
231 DIVISION AVENUE 

(netojj Marcy, Av.) ,. v 
Brooklyn,, N. Y. (

Cigarai labai geri, verta pa
remi teisingu pramonę. Agentai 
gali užsidirbti ekstra pinigu, 
liuosam laike ir vakarais, kurie 
netingi.

Jono-John*s Cigarą 
arba brolio Petro Naujokę po

10 centų (Vytauto po 15c.) 
Tėmyk vardą ir paveiksiu ant 
bakso. Per pačtą išsiančiam Ci
garus visur po Ameriką į ki

tus miestus lietnvi&kiems biznie
riams. ... ., Adresas:

Profilaktas vyrams, 
geriausia apsauga 
po'- užsikrėtimo. 

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

Visose aptiekose ar 
Ban-Y-Kit Dept. A. 

92 Beekman 8t.
New York 

Prašyk aprašymų

kitokių mokslo 
“Kario'’’ su

birti spausdi- 
— Karys.

Tai vis “darbinin- 
“jų paliuosavimui 

Štai 
kurie drįsta 

primesti “biznierišku- 
smukltų laikymų” ir t. p. 
kas jų iŠ arti nepažįsta, 

> ir patiki

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr 
-ja, Rochester, N. Y., savo me
tiniame susirinkime sausio 18, 
1925, nutarė kreiptis prie visų 
Amerikos Lietuvių Draugijų su 
sekamu atsišaukimu:

1. Pareikalaut, kad būtų visi 
kunigai prašalinti iš valdiškų 
(įstaigų ir geriau rūpintųsi dva
siškais reikalais, o valdžįos dar
bus paliktų Lietuvos piliečiams.

2. Idant valstybinėse įstaigo
se ir "bažnyčiose būtų vartoja
ma tik lietuviška kalba, ir kad 
būtų bažnyčia atskirta nuo val
stybės,

3. Idant į Lietuvos vienuoly
nus .būtų priimami vien Lietu
vos piliečiai,6 ne francai, lenkai, 
vokiečiai ir it.

4. Idant bažnyčios nebūtų pa
verstos ' į svetaines 
kad bažnyčiose būtų laikomos 
tik pamaldos, o ne politiškos 
prakalbos.

5. Idant nekurie vienuolynai 
būtų paversti. į prieglaudos na
mus del visokių pavargėlių, y- 
pač tose vietose, kur tų vienuo
lynų per tankiai pridygo; kad 
nereiktų pavargėliams eiti elge
tautų per štubas. Kaip mes, A- 
merikoš lietuviai, prikėlėm Lie
tuvą iš numirusių, tai mes turi
me rūpintis ir jos likimu.

Būtų gerai sušaukti visų A- 
merikoje gyvenančių lietuvių 
Seimą, kuris apsvarstytų tuos 
dalykus ir palengvintų mūsų 
brolius, Lietuvoje gyvenančius', 
nuo klerikalizmo.

Labai būtų pravartu, kad 
mes padarytum atsišaukima i 
Amerikos valdžią, kad ji čionai 
kontroliuotų tuos kunigus, kat
rie atvažiuoja iš Lietuvos aukų 
rinkti. Anie vieniems dalykams

skirtas ir iš' 
nuo kareivių

zmo- 
maišu, nes 

nėra — 
— tai ir 

. tokių pabėgėlių— 
tai naudos — kaip

Ranka Ranką 
Mazgoja

Mes lietuviai cigarų išdirbėjai 
garsindami “Vienybėj” remiam 
laikraštį-litėratūrą ir Lietuvių 
Tau^l Skaitytojai, kurie rūkot, 
tad vietoje kas-žin kieno cigarus 
rūkyt, kurie niėko gero nedaro, 
o gal dar lietuvių tautos priešus 
šelpti;-tad labai išmintingai da
rysit, kad visada remsit loituviš- 
ką pramonę, ir brolių lietuvių 
Jono ir Petto Naujokų išdirbtus 
cigarus rūkysi t; 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 Cigarą!
Viengenčiai vietoje žydbėrniaut, 
visada rūkykit Ir reikalaukit vi
sur Lietuviškose užeigose, restau 
racijose, Storuose, pas barberius,

Mes Minias Vaduojam
Rašo J. K. Urbonas

Rochester, N. Y. — Kaip ir 
kokiu būdu mes galime page
rinti ir palengvinti padėjimą 
mūsų brolių Lietuvoje, prispau
stu klerikalizmo jungu? Mes , *■ i
gaunam iš Lietuvos daug laiškų 
ir atvažiavę žmonės papasako
ja mums, kad, reikalui prisiė
jus, žmonės negali gauti kuni
gų. Atvažiavęs žmogus kunigo 
pas ligonį vežti, neranda jo na
mie. nes kunigas esąs valsčiuje 
arba išvažiavęs į Kauną, užim
tas valdžios darbais; Atvežę kū
dikį prie krikšto ir taip pat ne
randa. Daug kūdikių miršta be 
krikšto, o ligonių 
kramento.

5 f* r a n e g u
Visiems pažįstamiems, draugams ir geros valios lietuviams 

atsilankyti pas mane pasikalbėti ir susipažinti vieni su kitais
Taippat patarnauju su AUTOMOBILIU veselijoms, krikš
tynoms, šermenims ir šiaip linksmiems pasivažinėjimams ir 
pokiliams. Nepamirškite reikale

231 Bedford Ave, ofisai: 264 Front Street
E 4 BROOKLYN. NEW YORK Mrs*:.

Amerikiečių Spauda Apie “Karį
* ■ . » v .

Rašo B-s

DR. ZINS
110 E. 16th St., New York City 
(tarpę 4th Ave. ir Irving Place) 
Valandos: 9 iŠ ryto iki 8 vakaro 

Nedoiiomis: 9 iki 4, po plotų

M. SABALIAUSKAS
FOTOGRAFAI

jis nebūtu, visgi mes at- 
jiiučiam, ir iš to nedarome juo
kų; bet kad taip rašyti apie tą 
žmogų, kad būk valdžia jį per
sekioja, užtad, kad jiš “daug 
dirba del darbininkų,” tai jau 
turim juoktis net pilvus susiė
mę! Mes gerai žinom tą “drau
gą” A. Is. ir grai žinom, kiek 
jis ir visi jo draugai yra pavo
jingi valdžiai.

Vyručiai, kad jūs, kaip A. T. 
ir J. P. ir daugiau tokių “drau
gų” dygių kas viena minutė ir 
ant kiekvieno akmens, tai val
džios į jus nekreiptų domės, ir 
jūs jai nepavojingi būsit, ir 
galėsit ramiai sau šūkauti skie
puose aplink “revoliucijas”. 
Kad jūsų “draugutį” A. T. val
džia sekiojo ar sekioja, tai mes I
žinom ir už ką —ugi gal už už
draustą “skystimėlį! Nes, kiek 
mums žinoma, tai tokis “drau
gas” A. T., užlaiko “bravorėlį, 
kur sunkia ašarėles del kitu 
savo “draugučių.” Tai jūs su
kau jat, kad valdžia jus “perse
kioja” už revoliuciją. Paikšai 
esat, daugiaus niekas. Kiek 
mums žinoma nuo žmonių, kas- 
link tokio “draugučio” A. T., 
tai jis netik kad “ašarėles” sun 
kia, bet dar ir kitų peiktinų 
dalykų randasi, kuriais kiekvie
nas doras žmogus pasipiktina. 
Bet mes šį kartą dar užtylėsim 
apie tai, tik vėliaus pilnai su
žinoję, paskelbsim viešumon dr- 
go ir pilną pavardę.

' Tegul žmonės pamatys, kasį 
ti*e per vieni “darbininkų liuo- 
sųotojai” ir “prietliai”.

A. L. D. L. D. Kas tau cho- 
ran priklauso, koki žmonės? 
Čionai žmonės priklauso, kurie 
paskendę “mėnulio šviesos” sky 
stimėly ir rūdija jame, žino
ma, yra kelios mergaitės, — ne 
merginos, bet kūdikiai, kurios 
dar nesupranta, kas tai yra dai- 
la, ar žmonės, bei jų apsiėji
mai. Jos tiek težino, kad subė
gus pasišiaušti, kaip kūdikiams, 
tai ir viskas; tik to delei jos 
čia ir priklauso. Bet kodėl prie 
jų nepriklauso tos merginos, 
kurios jau įstengė suprasti, kas 
yra daila ir kam ji tarnauja? 
Tokių nė vienos nesiranda, ir 
aš tikras, kad nėkuomet tie 
žmonės jų neturės.

Ir kaip galinta 
žmogui priklausyti 
kurie parsidavę yra 
— Maskvos žydams 
tokių, kurie paskendę girtybė
je, naikinime “mėnulio šviesos” 
ir t. p. Nors, žinoma, yra ir pas 
juds koks , vienas, kuris gal ir 
nevartoja “mėnulio šviesos,” 
arba, jei ir vartoja, tai visgi 
turi saiką; bet didžiuma yra 
amžini palaidūnai; ir aš manau, 
kad retai kada pas juos susi
renka blaivi ant repeticijų ar 
ant parengimų.

Man yra žinoma tokių jų 
“draugučių” “dainininkų,’’ ku
rie po repeticijų pareina tiek 
“nuilsę”, “nuvargę”, “nusika
mavę” nuo proletariškų dainuš
kų, kad keleklūpsčiais bepasie
kia namus, purvini, šuklypę, lyg 
baidyklės; ir atgulę į lovą, tiek 
“įkaista,” “sušįla,” kad net vi
sa lova ir jis patsai sulyg kak
lui būna šlapias. Ot kaip jie “nu 
vargsta nuo dainų!”

Tai ar galima tokius žmones

renka, o kitims panaudoja — 
inorališkonis “kartuvėms,” ar 
kraujo praliejimui, ir kad Ame
rika turi savo piliečius apsaugo
ti, kad be Amerikos pavelijimo 
nevalia būtų aukų rinkti, ir kad 
:visos kunigų surinktos aukos 
būtų'siunčiamos Lietuvon per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių, A- 
merikos valdžia' kontroliuotų.
L. S; ir Dukterų dr-ja, 

Rochester, N. Y.
Komisija:
D. Stū^ėvičienū, 
P. Bugailiškis 
K. J. Gečas, 
Valdyba:

Pirm. B. Mikalauskas 
Rast. P. Šlapelis.

sų mokyklą. Mokykla atdara
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų

NEW YORK AUTO SCHOOL
22Š 2nd Avohuo, (Kampas 14 gatvės) New York-City

Automobilių ir Traktorių Amato
‘ ’ goriausiai įrengtoje mokykloje. Prak

tikos pamokos išardyti ir sudėti vi
sokius motorus, apie elektrą ir važia
vimą. Pilnas kursas šoferio-mekaniko 
lietuvių ir anglų kalbom - voda visiem 
žinomas ir per 15-ką metų prityręs 

Instruktorius L. TYCHNEVIČIUS 
garantuojame laisnį ir diplomą — Pa
ieškomo darbo. Ateikite apžiūrėti mū- 
nuo 9 ryte iki 9 vakaro. Nodėliomis 

Klosos dienomis ir vakarais.

Taip vadinami mūšų lietuviški 
“proletarų vadai” visuomet ir 
garsiai šūkauja: “mes tik vie
ni esam minių vaduotojai ir 
mes vieni rūpinamės miniomis, 
jų apšvieta, dorumu ir jų liki
mu,” etc. Kartas nuo karto, 
'kartoja tą giesmę, kaip jų taip 
vadinami “kalbėtojai”, taip ir 
jų spauda — “Laisvė,” “Vilnis” 
ir kiti.

Jie myli tankiai paburnoti, 
<kad tautininkai esą “buržujai,” 
“klerikalų uodegos,” “(biznie
riai,” “saliūnčikąi” ir minioms 
nesą naudingi. Gi save moka 
išgirti. Sako: “Vat mes, tai kas 
kita; mes turim geriausius cho
rus, žymiausias draugijas bei 
organizacijas, ir minios 
mumis.”' Tikrenybėje tie 
nes giriasi tuščiu 
nieko tokio pas juos 
pabėgėlių keli randasi 
viskas; o iš 
“jonvąikių” 
iš ožio pieno

Jeigu ir randasi vienur kitur 
keli toki pabėgėliai, tai ką jie 
naudos duoda minioms, ir ką 
minios gali iš jų tikėtis? Ką 
jie gali minias išmokinti, pa
tys būdami blogumų sekėjai?

Kaipo pavyzdį paimsiu iš 
mūsų kolonijos “draugučių.” 
čionai randasi neva choras —

z* * • rStogininkae
Uždeda geriausius įtogusant namų: blokai, įmainote poperiau, balti)

’ akmenukų. Taipgi pataisau ienai ir aidedu karuliai
Įveda vandeabSglai, rynai ir trlūbai

Stogai garantuojami dešimčiai metų
, 231 Leonard Street,-netoli Grand Street- «•

Brooklyn, N. X,

riumenėj, gavau įspūdžio, kad 
“Karį” daugumas kareivių mė
gsta ir juo pasitiki, laiko jį sau 
artimu, draugu, kuriam, kienb 
nors nuskriaustas neretai pasi
skundžia, ieško įvairiais klausi
mais patarimų ir tt. Ypač karei
viai myli “Kario” klausimų, ir 
atsakymų, .ir Redakcijos atsaky 
mil skyrius. Bet ir nepasitenki
nimų tenka girdėti, o tai*,’ dėl 
mažai dėjimo lengvaus' turimo 
pasiskaitymų: apysakų, ‘ eilių, 
juokų ir tt. Daugumas pageidaū 
ja istorinių 
dalykėlių, kas del 
mažėjimo negali 
narna.

. AR SERGATE, SILPNI 
"Y ar KENČIATE?

____ / - . Gydomo visai aštriai, kroniškai VYRŲ, MOTU- 
'_________________ RŲ ligas, pasekmingai.

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

Po]yclinic Ligonbučio.
’ Nežiūrint kaip bloga ar ilgai kenčiate, Afi GA- 

Lin PAGELBĖT!. ■ . L-
‘■d* DUODU GREITAS PASEKMES viaoio 

senose ligose, nerviškume, kranjo nuoduose, 
odos ligose, vidurių ligose, silpnume, rau- 
matizme, ir kitose. į > •.

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

X-Ray, Určjos ir kraujo analyze su Was- 
sennano tyrimu it mikroskopo ekzaminaci- 
ja. Tikras atspėjimai ir gydymai.. < •

ligentai kariai, dažniausiai, ži
noma, dienraščius, ir kareiviai 
tuo būdu negali kiekvieną nu
merį matyti. Bet tai ne visose 
dalyse tas būna. Pastaruoju lai
ku daugumos dalių švietimo ko
misijos jau pradėjo uoliau laik
raščių išskirstymą žiūrėti, tik 
žinoma, del mažo laikraščių 
skaičiaus sunku visus skaitan
čius patenkinti. Be to, kai kurių 
dalių kareiviai skundžiasi, kad 

išplati-'ir “Kario” kiekvieno numerio 
Bet Į negauną perskaityti. Gali kar

tais pasitaikyti ir išimčių, t. y. 
atsirasti kokių nors atskirų as
menų — užsispyrėlių, kurie, sto 
vedami arti dalies švietimo dar
bų, gali sauvaliauti ir trukdy
ti kai kurių laikraščių skaity
mą, bet tai sakau, tik būtų iš
imtis ir retenybė, ir tokie as
mens prasižengtų kario etikai — 
nepolitikUbti ir jokios partijos 
nepalaikyti. ' ‘

Del “Kario,” kad jis neturi ka 
reivių tarpe simpatijos Ir užjau 
tjmo, irgi per toli nuo tikreny
bės nužengta. Iš daugybės į- 
vairiausiu klausimu, siunčiamu 
“Karin,” ir kiek teko kalbėtis 
su kareiviais del laikraščių k

Amerikos laikraščio “Vieny
bės” 142 nr. iš 1924 11-25, Eks- 
Homo savo rašiny “Laiškai iš 
Kauno padangės”, rašydamas 
apie spaudos stovį, tarp kitų 
laikraščių apie “Karį” štai ką 
rašo:

“Keista padėtis “Kario:” jis 
daugiau mėgiamas provincijoj, 
tžirpe sodiečių, nes leidžiamas la 
biau populiare suprantama kal
ba ir rašybai nors mažai te iš
platinamas del stokos 
nimui agentų provincijoj 
visai “Karys’ neturi simpatijos 
nuo tų, kam 
leidžiamas - 
Priežastis, sako, esanti — bru
kimas jo prievarta ir draudi
mas skaityti kitus laikraščius. 
Nors to uždraudimo rodos, spe
cialiai ir nėra išleista, bet tas 
atiduota nuožiūrai kariūmenes 
vadų. Ii- sako ši “nuožiūra” kar
tais neįleidžianti net tokio ne
kalto ir prėsko dienraščio, kaip 
“Lietuva”. Suprantama, kur va 
dai pasitaiko laisvesnių pažiūrų, 
ten ir spaudos kariumenėj dau
giau maišosi. Bet kur vadai pa
sižymi uolumu dabartinių vieš
pačių pažiūroms, ten apart “Ka
rio” jokio kito laikraščio, sako, 
nerasi. Del tų tai priežasčių 
“Karys”,’ nors pats per save ne 
blogas laikraštis, kariu menėj už 
jautimo neturi.”

Rašinio autorius kai kur pra 
silcnkia tikrenybes, kariume
nėj joks laikraštis nėbrukama; 
kokius dalis gaūha, tokius ir 
duoda kareiviams skaityti, ‘ ar 
tai skaityklose padedama, arba 
duodama į kareivines, kur skai
to kas tik kokius mėgsta. Ka
dangi kitokių laikraščių dalys 
mažiau gauna, nes tam reikalui 
iš vyriausybės lėšų negaunama, 
o pačios redakcijos dovanai siun 
tinėti daug negali,, gal kai kam 
atrodo, kad i kariumene kai ku
rie laikraščiai neįleidžiami arba 
vadai savo nuožiūra jų neįlei
džia. Tiesa, del kareivių nega
vimo skaityti kitokių laikraš
čių tenka kartas kaltinti kai 
kurių dalių švietimo komisijų 
a riba 
m as 
lyse. Man pačiam teko pastebė
ti ir girdėti kareivių škundi- 
mąsi, kad dažnai laikraščius iš>- 
graįbstą dalies raštinėse Inte- 
._ ' t<'
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LIETUVIS ADVOKATAS
Užsiima varymu bylų visuose 

Teismuose
Skolina pinigus ant mortgodžių 
ir priima pinigus del išskolinimo 
ant mortgedžių nešančių šeštą 
nuošimtj. Norinti pirkti namus, 
gauti paskolą ar inverstinti sa
vo pi pigus ant moftgedŽių ant , 
nuosavybės (real estate) mies

tuose), lai kreipiasi pas* ;

JONAS S. LOPATTO
Attorney and Counsellor-at-Law 

308-9-10 Coal Exchange Building 
(Cor. River and W. Markęt 8,t.)

Wilkes Barre, Pa.
Bel. Tel.: 1854. Ros.: 3532-J

GVARANCIJA Iš DIRBTUVIŲ DAUGIAU UŽTIKRINAMA 
PATARNAVIMAS DAUG TOBULESNIS DEL PUBLIKOS 

išmokėjimo sąlygos lengviausios

sekti ir nuo jų pavyzdžius imti? fcdks
Kitiems gi neužtenka nė to

kių “repeticijų” bet suėję į smu 
klės pradeda ir “revoliuciją” 
kelti, kad net akiniai nulakšto 
nuo akių. - 
kų gerovei 
iš kapitalistų verguvės 

|kūo užsiima tie 
' kitiems 
•mą,”
Tiesa, 
kartais ir patiki jų zaunoms, 
Kad rasit jie ir geri ir dori yra, 
ir rasit jie rūpinasi darbininkų 

i Švietimu. Bet arti juos pažinus, 
tai juokais ir kartu piktumu ne 
gali tverti, kad patys veda gy
venimą nei šiaip nei taip, ir dar 
kitus kviečia paskui juos sek
ti — tikri paikšai.

Arba vėl, jie’ tankiai myli rė- 
gauti, kad: “mes esam kanki
niai, mus valdžia persekioja; 
kaip čionai Amerikoje, taip ir 
buožių valdžia Lietuvoje į ka
lėjimus mūs kemša vis už dar- 
bininkus” ir tt. Bet paklausykit 
jų tų riksmų! Ar jie turi kokį 
pamatą skustis, kad juos “val
džios persekioja už darbinin
kus ” štai teko man skaityti 
“Laisve,” kūr rašoma iš mūsų 
kolonijos korespondencija seka
mai: “Draugai ir draugės! Yra 
vienas mūs draugas sužeistas, 
— būtent A. T.; draugas A. T. 
yra veikliaūšis narys darbinin
kų klasei, daug pasidarbavęs 
del darbininkų, ką net valdžios 
buvo persekiojamas... todėl tu
rim lankyti jį nelaimei ištikus.” 
Kad žmogų ištiko nelaimė, tai

OSVALDAS KI BURIS 
UŽEIGA

. ii . .t ? f .
yra garimi!* Bait New Yorke, kurioje kiekvienus ras iksnins valgias 
užkandžiai ir draugišką nžėjimą. Prašome nepamiršti atsilankyti pas — 

OSVALDĄ KIBURį
BM GĮ.ENM0RE AVENUE, . BROOKLYN; N- X

, (East New York) Tol. Cypress 3980

Juozas Garšva
Mano firma gerai atlieka sekančias darbai: išbalsamuoja Ir laidoja mirusiu aut visokiu 
kaplalų. Pagrabu pamolla nao paprasčiausių iki prakllnlaulų. Pariamdo karietas lai- 
dotavčme, ve sa U jom s, krikštynoms ir kitiems paslvažlnSJlmami. f f >

198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TABPE DBIOGS IR BEDrORIJ AVENUES. ,-v

Friifatbm į visai New Y^rko ir Brook lyno apylinkes Dykai ir Saugiai ’ J °
(.. ri U-• i' ' ■ r L u’ « ■ - ■ r-; /: ■...fU'

malevojame visokios rūšies
___ atnaujiname senus. Darbą atliekamo už ma

žą kalną. Ant pareikalavimų einamo Į namus, kaip tai dol: pa- 
grabų ir bankietų. Todėl jol mylite turėti goresnes rūšies pa
veikslą, reikalo kreipkitės pas mus šiuo adresu: —

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

DIDELE PERMAINA PO 10 METŲ PAS
MACYS BROS. FURNITURE CO.

NAMAS PERTAISYTAS MODERNIŠKIAUSIAI 
FURNlšEI VĖLIAUSIOS MADOS, TIK KĄ Iš DIRBTUVIŲ 

\ a ■wawrw/'iw'T'ira a wr "aru A TWTAVaTm A ?

fl 10. 2nd Itr., Brooklyn, N. Y
Telephone 886 Greenpoint

SANYKITg
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VYRUČIAI, NEVESKIT!
j • į (Feljetonas-Monologas)

Rašo S. Urboninkas

5WT

Iškarto aš su savo pačia gy-jūs, ir netaip pavadinau. Bet 
venau kuogeriausiai, 1-------
liausiai. Bet toji uošvė (kad ji 
nepasentų!) ėmė ir

kuomei-* greit susigriebiau'ir sakau: —

Vyručiai, ar jūs visi apsive
dę, ar no? Ne... Tai ir gerai! 
Jau ir nebandykit, geriau iš- 
Icnt. Šiais laikais užuot vedus 
verčiau kavalieriauti. Neturėda 
mas pačios bent žinai kad gy
veni. Va ir aš kol kavalieriavau, 
tai nors buvau vyras: kur bū
davo pasisuksi, kur tik pakliūsi 
— visur pirmutinis. O dabar 
kas iš manęs? — Nugi paskuti-

kykla, renka kasdien stropus ir 
padotkus, bet dar neleidžia ir 
pačios suvaldyti. Tikrą tiesą sa
kau, kaip mane gyvą matot. Aš 
dabar už savo pačios ir pirkioj 
negaliu būti. Kaip tik ateinu, 
tai jau ji ir burba, kaip ta avis 
Įkirptoji.

Ką?! jūs netikit? Manot, kad 
aš bejėgis? Klystat, vyručiai. 
Aš ne toks. Kad ne tie gyvatės

ir taip padaryk,
galo dar ir antiną; tik tu 
žmogus

ji manęs daugiau už nones 
nebe vedžiotų”. Bet ir tas ne

padėjo. Jis dar labiau įniršo, ir, 
žinote, kaip pradės mane pliek
ti... (kad jį pekloj taip kipšas 
pliektų!). Vos gyvas likau. Da 
liepė ir už kelionę užmokėti ir

nis pačios pastumdėlis. Tikrą 
tiesą sakau, kad" aš taip svei
kas būčiau. Dabar pati mane 
kasdien pielavoja ir pielavoja, 
pielavoja ir pielavoja. Ir per 
ką? — Nagi vis per tuos mūsų 
valsčiaus policininkus (kad jie

policijantai, tai aš dešimts pa
čių su valdyčiau, bet jie paibe- 
fiai priverčia ir prieš vieną ant 
pirštų vaikščioti (kad jie kur 
raistais vaikščiotų!)

Ot tik bijau pačios, o viską 
išpasakočiau. Bet, tiek to, gal

kur sprandus nusisuktų). Už nesužinos. O ant gąjo jeigu ir
jų aš turiu jai nusileisti. Ne
gana kad landžioja i mūsų mo«

’nos — blogiau nebus, kaip 
bar. Tai ot ir išdeda visa.

Ponas viršininke, ji tau davė 
supykdė, kiaušinių, aš gi duosiu gaidį, 

Prasidėjo barniai, o ant galo ir ant 
peštynės. Aš Įsikarščiavęs ją būk 
taip apkūliau, kad ji net pas kad 
motiną atsidūrė, ši, užuot, mus'jau 
sutaikius, liepė mane apskusti 
policijantams. Maniškė, ir pa
klausė. Nieko nelaukus pasiėmė 
puskapį kiaušinių ir miestelin. 
Netrukus viens ir atsibaladojo
(kad jis kur po kalnus balado-1 pačios atsiprašyti. Na ir turė
tus!). Bet aš nenusigandau. Ma jau ir užmokėti ir atsiprašyti 
nau sau: išdėsiu visą teisybę ir^r jos ir jo. žadėjo ir kitą kartą! 
neturės ko sakyti nei pati, nei atsigrūsti, jei aš ją skriausiu. 
policijantas. Bet kur tau! Nė Ir 
prasižiot nedavė. “A! sako, aš no 
tave pamokinsiu, kaip reik su ir 
pačia gyventi.” Ir už bizūno, ir to 
į mane. Tuomet aš jam: 
nas policijante, sakau, aš tau 
duosiu gaidį, tik tu mus sutai
kink ir padaryk taip, kad ne aš 
jos klausyčiau, bet ji manęs.” 
O jis: “Tylėk! aš tau kad už
giedosiu, tai tu žinosi kas aš 
per policijantas.” Ėmiau ir nu
sigandau.

Mat užmiršau, ;kad jis vyres-

ir minta žmogus. Iš N. Osipov- 
skio, vertė Br. Kiukytė. “Kul
tūros” B-vės leidinys. Šiauliai, 
1924. Pusi. 79. Kaina 2 lt. 50 
et.

Kas mano, kad kraujas yra 
tik paprasta ir mažos reikš
mės žmogaus kūne “sultis,” tai 
labai apsirinka, ir šią knygutę 
perskaitęs supras, kiek yra 
svarbus kraujas žmogaus gyve
nime; taigi stengsis jį visuo
met tyrą, neužnuodytą palaiky
ti. Be to, skaitytojas apsipa
žins su paviršutine savo kūno 
sudėčia, kuri čion atpasakota pa 
čių kūno organų, — mat Čia 
jie šneka, kaip kad mes susiė
ję su kūmais savo reikalais pa
sidaliname... Paveikslėlių yra

žiurkės pradėjo iš kasyklų 
bėgti į viršų, ir žinoma atkrei
pė žmonių atydą. Pranešta bu
vo visiems, kaip greitai galima, 
eiti lauk, ir visi išėjo; tik vie
nas norėjo pasiimti savo įran
kius, todėl suvėlavo išeiti iš ka
syklų, ir jau daugiau jis niekad 
neišėjo.

Vanduo prasimušė iš nežino
mos priežasties ir užpylė darbo 
vietas į pusę valandos nuo ap
leidimo anglekasių.

Čia nėra nieko stebuklingo; 
tankiai gyvuliai ir kiti gyvūnė
liai,
atsitikimus, 
vietų, kur 
bėgo, ir už 
užgriuvo.

žiurkės net buvo apleidę ka
syklas per pereitą šešių mėne
sių Kietosios Anglies Streiką; 
jos visos susirinko prie skylės, 
kur anglekasiai nusileidžia po 
žeme, ir lipo laukan iš kasyklų;

esu pats matęs.
Nienių Jonas.

I ' i fitt ■* i

! UŽKIMIMAS i
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paprastai paeina nuo peršali
mo. Bet kam reikia kentėti? 
Dėl gerklės skausmas ir užki- 

' mimas vartok
L V ;

Severn’s
Antisepsol,

it

T

greičiau prajaučia tokius 
Tas buvo daugely 

žiurkės iš kasyklų 
tūlo laiko kasyklos

“ *.
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MOTINŲ MIRTINUMAS

šiame ekyriuje mee laikas 

nuo laika gvildensime rei

kalus įdomius būsiančioms 

motinoms Ir tnotinoHU jau

ny kūdiki g.

Kūdikių aprūpinimns Ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos ieimynai.ir tauta) 

(r mos jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kurj mes ta- 

j rime regnliariškals laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvildeatL

STRAIPSNIS 110

kUDIKIu 
)Vės skYI

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ > 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

išsigrūdo džiaugdamasis ma 
pinigais, o pačios kiaušiniais 
visokiais pažadais. O aš po 
kelias dienas ir atsisėsti ne-

Po- galėjau (kad jis iš vietos nepa- 
sikeltų!).

Tai matot, vyručiai, kas de
dasi šiais laikais. Tau pati ir 
ant sprando jos, o tu tylėk.

Prasižiosi, arba už reikalą pa 
čią kiek pataršysi — tuojaus ji 
už ryšulio ir miestelin. Apdo
vanotas policijantas, šuoliais at 
Sigrūdęs jau neklausia, kuris 
kaltesnis, bet vyrą už kupros ir 
bizūnuoja.

Prisipažįstu, vyručiai, kad 
man ženybos kainavo net 200 
ąuks.; o dabar kad kas mane at 
ženytų negailėčiau ir 400, nes 
jau man su ja gyvenimas ap
karto, kaip kartus pipiras.

Vakar, sakysim, buvo toks 
atsitikimas: liepia ji man sku
sti bulves... Bet to jau nepapasa, 
kosiu. Gal kitą kartą. O dabar 
bėgu namo; (Bėga).
Vilnius, 1925-1-4.

— Lietuvos Kelias

Abu šiuos virš minėtus veika
lėlius “Kultūros” B-vė gražiai 
išleidusi.

ŽIURKĖS IŠGELBĖJO 150 
ŽMONIŲ

Cardiff. — 150 žmonių, dirbę 
kasyklose “Blackbrook” liko iš
gelbėti nuo tvano, kuris kasy
klas užliejo Į valandą laiko.

NAUJI RAŠTAI
Lietuvos

kaipo gargaliavimas. Tasai 
vaistas apmalšiną gerklės iri- 
tacijas, palengvina skrepliavi- 
mą ir suteikia ligoniui pagei
daujančio palengvinimo.

Kainos 35c ir 50 centai.
■ - • . • • • . >
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Gaunamas pai juaų aptiekorią,.),
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p

ką

Jau Susekta ir Atidengta
“BURTININKE”• /« 7 ’’ ’ .. ■'

KŪDIKIO PIRMI METAI
YRA JO SVARBIAUSI

Jūsų kūdikio gyvenimo pradžia plikiau 
so nuo maisto, kurį duosite bėgy pirmų 
dvylika menesių. Maistas, kuris pada
rytų stiprius kaulus ir vikrias kojas, 
privalo būti sveikas, sotus, o tuo pačiu 
laiku ir lengvai ir pilnai suvirškomas.

» ... ■ • į - . X It

Jei negalite savo kūdikio žindyt, Borden’s 
Eagle Pienas turi tuoj mintin kristi. Per virš 
67 metus motinos juomi pasitikėjo. Eagle 
Pienas yra smarkiai gydytoju išrašomas ir 
rekomenduojamas, dėlto, kad jis švarus, sau
gus ir lengvai priruošiamas.

• i ■ I < r t • • ’ • ’'

Borden’s Eagle Pienas šiandien augina daug 
vaiky, kuriu tėvai išaugo Eagle Pienu ir ku
rių tėvu tėvai, 60 ir 70"taįs metais pereito 
šimtmečio išaugo tuo pačiu pienu.
, ' . I 1 r»

Borden’s Eagle Pienas yra geras, sveikas 
karvės pienas, tinkamai sumaišytas su pui
kiausiu cukrum ir tinkamu kiekiu vandens. 
Vartojant j j sulyg nurodymų, jis arčiausia 
atstoja motinos pieną. ‘

Jei norite dykai nurodymų jūsų kalboje, kaip 
penkti kūdikį su Eagle Pienu ir padaryti ji 
stipriu ir sveiku, išpildykite sekantą kuponą 
ir prisiūskite mums.

Mūsų Vilnius.
Šauliu Sąjungos leidinys. (Ra
šo) Brundalas. Kaunas, 1924. 
Pusi. 82. Kaina 1 lit. 50 et.

Apie Vilnių vienaraščių mes
Rotai kas iš mūsų tikrai įsivaizduo

ja kaip kūdikių gimdymas yra pavo
jingas gyvybei. 191G metais mes neto- ^beveik dar neturėjome, išsky- 
kome Amerikoje mažiausia 10,000 mo
tinu nuo priežasčių surištų su kūdikių 
gimdymu, ir beveik viso to galima bu
vo išvengti. Gimdymo karštinė 
dažniausia mirties priežastis, o ji 
paprasčiausia paeina iš užkrėtimo 
piibuvėjų ar patarnautojų rankų 
tįnos žaizdų.

Iš 150 atvejų gimdymo viena moti
na netenka gyvybės; vienas kūdikis iš 
kiekvienų dvidešimts gimusių neišgy
vena nei šešių savaičių. O mirtis ap
kasuose buvo vienas vyras iš ąenkios- 
dešimts aktyviai dalyvavusių.

no- 
nuo 
mo-

PIRM ATEISIANT KŪDIKIUI

rus žinomąjį albumą ir keletą 
mažesnių brošiūrėlių, šituo vei
kalėliu autorius;mėgina tą spra 
gą uždėti. Ir neblogai jam nusi
sekę. Aprašo Vilniaus įsikūri
mą, jo įvairias praeigas iki pat 
paskutinių dienų. Daugelį rašto 
vietų nuvaizduoja paveikslėliais 
kurių suskiatėme 25. Darbas 
gražus, kaina pigi. Geistina šiai 
knygai plačios sklaidos įkaitan
čioje visuomenėje.

Rašoma: Bur
tininkų ir ra
ganų burtai- 
monai; Vcl- 
n i ų galybe; 
Meiliški bur
tai; Dideli 
juokai; Ait
varo paslap
ty s; Gražus 
paveikslai, ir 
daugiau. To- 
d ė 1 
ninkas” 
tits 
čius

" Bur li
ve r- 

tukatan- 
dolerių,

bet prenume
ratos k a i na 
metui Ameri
koje, Lietu
voje ir kitur 
Tiktai $1.00! 
(Reikalauja
ma knygynai 
ir pavieni 
žmonės užra
šinėti ir par- 
d a v i n ė t i 
“Butininką"). 
Užsisakykit 
sau ir savo 
giminėms Lie
tuvoje “Bur
tininką”. Sių
sdami prenu
meratos d o- 
1 e r j, aiškiai 
parašykit sa- 
v o adresą ir 

j adresuokit:

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

s Z W. F. SEVERĄ CO, 
/j.X-gEDAR RAPIDS, IOWA

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Pasipirkit “Vienybes 
serų!

Vienas seras
10 dolarių.

DIDELIS PASIRINKIMAS
Rašymui plunksnų ir šiaip 

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

Mechaniški paišeliai Eversharp 50c.;
SAUGUS SKUSTUVAI (Savety 
Razors): Gillette, Gem ir Ever- 
Ready. Taip pat ir skustuvams 
peiliukai (blades). Rašymui popie- 
ra dėžutėse, knygelėse ir palaidą. 
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.

Katrą
Penėjimo 

Instrukcijos

Vardas __
Adresas __

THE
BORDRN , 

COMPANY

KUPONAS
Literatūrą Norit

Valgiai del 
Vaikų

Vaikų
Knyga

O
(Litli.

Gaunami —
VIENYBĖS KRAUTUVĖJE

Mark of This Dorpen Con1'
V. 5. Pel Off —

ar»d for ddduional I 
Sr,atulcP’WiUon ea«h label'v'11 BORDEN 

BUiLDi^rq 
NSW y

Pirm, negu kūdikis ateis yra neat
būtina kiekvienai motinai sekančių da
lykų.

1. Pasitarimas su gerai išlavintu 
gydytoju; pilnas kūno išegzaminavi 
mus. imant ir pilvo išmiera viinų. ir 
dažną analyzą šlapumo.

2. Maistingas valgis su ganėtinai 
pieno.

3. Nureguliavimiis pordidelio augi
nio svaryn dažnai pasisveriant ir su
mažinant krakmolo ir cukraus dalį 
valgiuose.

4. Užtektinai skystimų, kaip pieno 
ir vandens.

5. Nnreguliavimas vidurių užkietė
jimo. jei galima vienu maistu, be gy
duolių.

G. Kasdien reikia maudytis, kad 
prakaitavimas gerai eitų.

7.’ Priežiūra dantų.
S. Užtektinai poilsio ir miego.
9. Dirbti reikia nepervirš ir mankš

tintis be nuovargio.
10. Reikia nešioti tinkamas drapa

nas ir tinkamai atsilsėti.
11. Kasdien pavaikščidti ore ir ge

rai išvėdinti liiiegruimius.

Žemės istorija. — V. Lunke- 
vičius. Vertė A. P. “Kultūros” 
B-vės leidinys. Šiauliai, 1924. 
Pusi. 74, Kaina 2 lt. 80 et.

Kaip mūsų planeta žemė at
sirado, kaip tarp kitų planetų 
įsiterpė kaip ji tobulėjo. Iš ko 
ji susideda — rusų rašytojas 
Lunkevičius mokėjo prastiems 
žmonėms prieinamai aprašyti. 
Jo šis veikalėlis, gražia ir leng
va kalba perdėtas lietuviškon, 
bus mielai skaitomas. Yra 28 pa 
vęikslėliai rašto aiškinimui.

Kraujo Lašo Kelionė. — Ap
sakymas apie tai, kaip gyveną

IŠLAVINTA PRIEŽIŪRA 
LAIKE GIMDYMO

Išlavinta priežiūra reikalinga geram 
gimdymui reikalauja ypatingo mokini
mo ir yra atskira chirurgijos dalis. Go
riausias chirurgas nėra per geras jei 
žmogus kenčia nuo nulaužtos kojos ar 
apemlicitis. Gabus veterinaras yra pa- 
kyicčiamas susirgus brangiai galvijų 
veislei. Taigi, ar gyvybė ir būsianti 
sveikata, motinos ir vaiko ueiižsipel- 
no geriausios gydytojo ir slaugyto
jos priežiūros, kurią tik galima gauti?

Toms motinoms, kurios turi kūdikių, 
bot negali jų krūtimis penėti, vra stip 
riai rekomenduojamos vartoti Borden’s 
Eagle Pieną del bonkutės. Tai yra 
puikiausias pienas ir gryniausias cu- 
rengtas. Borden’s Eagle Pienas yra 
knis moksliškai sumaišytas ir pri- 
maistas. kuris pabudav'ija stiprias ko
jas ir sveikus kūnus. Jis kūdiki įgali
na augti svaryn kas yra reikalinga 
do| sveikatos ir normališkumo. Jis yra 
rekomenduojamas gydytojų per 65 me
tus del jo ftugštos kokybės.

Perskaityk kas savaitė šituos straip
snius ir pasidėk ateičiai.

PULKAS LIETUVY# / 
OhlropriktikM-GydytojM

J. Vaitulionis, D.C. 
331 Grand Street 

Brooklyn, M. Y.
Valandoi nno 4 iki 8 vai. vak. 
Ne diliom ■ ii iventadieniaii:

Nuo 10 v. ryto iki 1 v. po piet.
UTi'li. '

$15.00 ir augityn ‘
I K

i Balto, žalio ir Raudono 14kt.' 
į aukso moteriškų laikrodėlių' 
gGalima gauti mūsų krautuvė 

RASHKINIS
Ir 

VOKETAITIS
141 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

i;
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Tel. 595 Greenpoiiit.

Daktaras 
J. S. MISEVIČIUS

270 Berry St., B’klyn, N. Y.

Office Hours: 
8-10 a. m., 12-2 p.m. 6-8 p.m.

išdirbta i i Didumai:
Po Sfic., 65c. |r. 11.11

Kada būt reikalas del tikrų Lie
tuviškų gyduolių išdirbtų Dirbtuvė

je Aptiekoriaui Groblewikio,
Rašykit del knygutės

ALBERT G. GBOBLEWBKI ft CO. 
PLYMOUTH, PA. U. B. A.

k

VIENAS IR TAS PĄTS
PIRKTI AR PARDUOTI

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

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

2^ turimo įvairių namų ir biznių par- 
" davimui su mažu įnešimu ri ant 

lengvų išmokėjimų visose dalyse
> Brooklyno.

Kas por mus kreipiasi, visada gali 
3 pasirinkti tinkamą nuosavybę ir 

pirkti pigiau nėgu knr kitur.
Turėdamas $l,0Q0’galite tapti namų savininku. — Savo kostumėrins ap
rūpiname kuoteisingiausiai, sutaisom visus dokumentus pirkime ii* parda
vime. Duodame paskolas (Mortgages) ant pirmo ar antro morgičio pri
einamomis išlygomis. Apdraudžiamo namų rakandus, sveikatą i .rgyvnstį, 
taippat štofų ‘langų stiklui ir tt. — Visuose reikaluose kreipkitės pas.

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

Tel. Stage 6533-6534 Brooklyn, N.: Y.
v. *• 4

Skyrius: 131 Grand St., Brooklyn, N. Y. Kampas Berry St.
Tel. Greenpoint 6611. Ofisai atdari iki vėlam vakarui.J

Kas yražmogaus amžinas prlelas? — Baltu. 
Jis netik sunkiausias Ilgai įvaro, bet ir į gra
bą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią j 
Ameriką pagarsėjusius URBAN’S COLD 
POWDERS (Miltelius nuo Šalčio), Jokių Šalčių 
nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok 
nuo savo nuožmaus priešo!

URBO LAX TABS (25 centai už skry-
Senutę) yra kai kanuolė prieš kitą amžiną žmo

gaus priešą — vidurių užkietėjimą — kuris 
žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Alopatijkų, Homeopatlžkų ir kitokių
vaistų tegalima gauti gerų pas —

F. URBONAS
'151 Metropolitan Avenue ' Brooklyn, N. Y, 

Telephone Greenpoint 1411

■ ■ . i, ■ ■ j- - . ■ , • vi
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Brooklyno ir Apylinkės Žinios

VIENYBĖ
bssm

VASARIO (FEB.) 3 D., 1925

i ’•Vienybės”- Adrosas: 193-197 Grand Street, Brooklyn, N. Y., Telefonai: M17 Greenpotnt

Komunistus Iššlavė ir iš 
Siuvėjų Kliubo Valdybos

Vos praėjus dideliam komu
nistu “iššlavimui” iš Lietuvių 
Siuvėjų 54-tojo Skyriaus, tuo- 
jaus atsibuvo susirinkimas Lie
tuvių Siuvėjų Nepri^ulmingo 
Kliubo, kuris yra gana turtin-

Sugrįžo iš Lietuvos
Dr. M. J. Vinikas
i Vasario 1 d. laivu “Ameri

ca” sugrįžo iš Lietuvos Dr. M. 
J. Vinikas, seniaus buvęs Lie
tuvos Atstovybės sekretorius ir 
pereitą vasarą nuvykęs Kaunan 
su valstybės reikalais. Prie lai
vo susitikti D-ro Viniko susi
rinko būrelis lietuvių, kaip va: 
Lietuvos Konsulas Dr. J. J. Biel 
skis, “Vienybės” Redaktorius
J. O. Sirvydas su žmona, “Tė
vynės” St. E. Vitaitis, A. Mi
kalauskas, K. Strumskis, P. 
Litvaitis su žmona, J. Bu’bnis, 
A. L. T. S. Pirmininkas J. W. 
Liūtas ir keletas kitų. Taipgi 
atvyko pasitikti savo vyro p-nia 
O. Vinikienė su sūneliu.

Gerb. Dr. Viniką nuo laivo 
parvežė savo automobilium g- 
Konsulas Dr. Bielskis į Rich
mond Hill, kur p-nia Vinikienė 
gyvepa p. Bubnio namuose, 
10332 — 120th St. čionai va
kare buvo D-ro Viniko draugų 
būrelis, kur prie pasišnekėjimų 
apie kelionę, ponios Vinikienė ir 
Buibnienė svečius dailiai pavai
šino.

Tuo patim laivu atvyko ir p.
K. Norkus. Reporteris. ..

Mariampoliečių šauni 
Vakarienė Jau Įvyko

ši sekmadienį vakare, 
S. Tūbos ir Kasmočiaus svetai
nėje, 260 Humboldt St. įvyko 
savotiška vakarienė, kurioje da 
lyvavo svečiai ir viešnios išim
tinai tiktai tų lietuvių, kurie iš 
Lietuvos paeina iš Mariampolės 
ir 16 su puse varsto jos apylin
kės. Dalyvavo apie 75 svečiai. 
Kalbėjo šie: Juozas Ambrazie
jus ir Ignas Čėsna. Pirmasis 
nupasakojo apie Mariampolės 
istoriją, iš kur ji prasidėjo ir 
apie jos svarbą, nes iš tos apy
linkės išėjo daug didelių Lietu
vai veikėjų. Gi pil. Čėsna papa
sakojo juokingų istorijų.

Buvo muzika ir šokiai. Prie 
to buvo aukų rinkimas — Ma
riampolės 
$11.76.

Svečiai 
karėlį.

Iš T. M.
Kuopos

P- P-

Gimnazijai. Surinkta

linksmai praleido va- 
Dalyvavęs.

T). 3-čios
Susirinkimo

Sausio 30 d. TMD. 3-čia kuo
pa turėjo savo metinį susirin
kimą. Dalyvavo apsčiai narių. 
Įsirašė nauji nariai: Jieva Mi- 
ikolainienė ir A. Mockevičius. 
Taipgi šion kuopon persikėlė

“VIENYBĖS” DIREKTORIŲ
susirinkimas bus Antradieny,

Vas. 3. Pradžia 7:30 vai. vak. j Dr. B. Bernotaitė-Stovve, T. M.
• Ateikit į laiką, svarbu. D. centro iždininkė, kuri pir-

M

miaus buvo kuopoje Worcester, 
Mass.

Nutarimai šie padaryta: 1) 
Kuopa pritarė ir savo globon 
paėmė narių lietuvaičių suma
nytą rengti vakarienę pagerbi
mui D-ro M. J. Viniko, kuri va
karienė ibus ateinantį sekma
dienį, Vasario 8 d. vakare, “Vie 
nybės” svetainėje; 2) Nutarta 
rengti apvaikščiojimo išvažiavi
mą apie Liepos 27 d. kaipo su
kaktuves kaip Amerika pripa
žino Lietuvą. Tam tikslui prik- 
viesti ir kitas draugijas. Ren
gimo komisijon išrinkta nuo T. 
M. D. 3-čios kp. veikėjus: V. 
šabūna ir V. Višniu. *. i.

Perrenkant kuopos valdybą, 
pateko šie: Pirmininku — V. 
Sirvydas (buvęsis) ; Protokolų 
Raštininku — V. Višnius; Tur
tų Raštininku— Mindaugis Sir
vydas; Iždininku — J. Ambra
ziejus.

Ši kuopa smarkiai auga.
Narys.

gas ir kurio turtą (apie $14,- 
OOO.oo) komunistai savo spar
nu apkėtę turėjo, tikėdamies 
kada nors jį pagriebti Maskvos 
propagandos reikalams, šita jų 
viltis dabar likosi amžinai pa
laidota, nes renkant valdybą, ta 
po iššluota visi komunistai iš 
valdybos, ir išrinkta visi geri 
lietuviai. Pirmininku išrinkta 
J. Karpus. (Gaila, kad kitų 
valdybos narių vardų nesužino
jau). Reporteris.

ma tik, kad tėvai, norinti savo 
vaikus šion mokyklon siųsti, 
pasistengtų j negreičiau tai pa
daryti, kad būtų galima juo
greičiau ir tinkamai klesas su
daryti.

Su vasario pirma diena mo- 
kesties už pamokas bus imama 
tik 25c., o vėliau gal dar ma
žiaus. Tėvai, siųskit savo jau
nuolius šion mokyklon.

Pamokos atsibūna “Vieny
bės’’ svetainėje antradienių ir 
penktadienių vakarais.

Reporteris.

ANT RENDOS. Kampinis didelis 
storas tinkamas labiausia del forui- 
čiaus biznio arba ir del kitokio di
desnio biznio. Vieta yra tinkama lie
tuviams, nes dabar daugybė lietuvių 
apsigyveno Ridgewood’o Sekcijoje ir 
kas diodą 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
jau pas savininką 1490 Myrtle Ave., 
kampas Irving Ave. Brooklyn, N. Y. 
Tel. Foxcroft 6450. (17)

Pasimirė Lietuviai

Reikalaujama augusios moteries prio 
trijų mažų vaikų padaboti dienos lai
ke. Galima gauti valgį ir guolį ir šil
tus ruimus. Užmokesnis pagal susi
tarimą. Petras Jenčius, 101-50 — 126 
Str., Richmond Hill, N. Y. (vakarais
tarpe 6—9 vai.)

Tel. Greenpoint 7831

LIAUKUS FOTOGRAFAS

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

Tel. Greenpoint 5812

DR. 1 PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

229 Bedford Ave., kampas N. 4 St. 
BROOKLYN, N. Y.

X-Spinduliu Diagnoza
Valandos:

Nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.
Nno S po pietų iki 8 vai.

Po Miestą Pasidairuis

— Ar jau permainei antrašą. 
Tas yra klausiama “Vienybės” 
šėrininkų. Jeigu kurie neper- 
mainėt, tai greitai tą padaryki
te, kad būtų galima pristatyti 
pavadai (proxies) del būsimo 
“Vienybės” šėrininkų seimo Ko 
vo 7 d.

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

Brooklyn, N. Y.

f-------------------------------------
LIETUVIŠKA

RESTORACIJA ’
Iš SLA. 83-čios Kp. 
Jaunuolių Mokyklos

SLA. 83-čios kuopos Jaunuo
lių Mokykla eina prie galutino 
susitvarkymo. Pereito Penkta
dienio, Sausio 30 d., pamokose 
tapo išrinkta iš pačių jaunuolių 
valdyba. Jon įėjo šie jaunuoliai: 
Pirmininke išrinkta: p-lė Ona 
Andziuliutė, Vice-Pirm. — Agė 
Nedvariutė, Sekretorium — 
Zigmas Tumšis, Iždininke Aldo
na Raškiniutė.

Šios valdybos pareigas bus 
tvilkyti smulkesnius, viduji
nius mokyklos reikalus.

Mokykla pasetebėtinai auga. 
Pirmon pamokon atsilankė tik 
16 jaunuolių. Paskutinėj gi pa
mokoj viso buvo virš 40. Dau
gelis vis dar žada prisirašyti. 
Mokyklos jaunuoliai taipgi ener 
gingai darbuojasi: patys gerai 
mokosi ir kas pamoka atveda 
savo draugų mokyklon įstoti.

Mokytojai — Pr. Bajoras ir 
Ig. Kavaliauskas šiuo apsireiš
kimu labai džiaugiasi ir su 
pasišventimu savo pareigas 
eina. Jų nuomonė yra ta, kad 
ši mokyklėlė netrukus išaugs 
į didelę ir labai svarbią Ameri
koj gimusių jaunuolių kultūros 
įstaigą.

Be kalbos, šioj mokykloj mo
koma taipgi dainavimo ir leng
vų vaidinimų. Mokytojauja P. 
Bukšnaitis, kuris irgi su pasi
šventimu dirba.

Daugelis jaunuolių kalba, kad 
tokia mokykla jau senai reikėjo 
turėti. Tėvai gi, kartais, išsėdi 
ištisą vakarą ir nieku būdu ne
gali atsigėrėti, kad štai atėjo 
ta proga, pribrendo ta valanda, 
kada ir Amerikos lietuviai pra
dėjo rimtą kultūros darbą. Kad 
štai ir jo sūnelis, ar dukrelė 
išmoks lietuviškai, bus geri ne
tik tėvams, bet ir abelnai visai! 
lietuvių žmonijai.

Pasiklausus pas mokytojus 
ar naujus dar priima, gavau at
sakymą, jog taip. Pageidauja-

TEATRAS ‘ ‘ PIRšL YB OS ”
Komedija 2-se Veiksmuose 

rengia
Amerikos Lietuvių Kliubas 

NEDĖLIOJ, VASARIO 8, 1924 M.
A. L. Kliubo Svetainėje, 

Amsterdam, N. Y.
Pradžia 7:30 v. vak. Įžanga 50c ir 25c 

Kviečia — Rengėjai

{ Kviečiame atsilankyti į 
į mano restoraciją, nes būsit 
t pilnai patenkinti. Gamina- 
I me visokius valgius: lietu-
• viškus ir amerikoniškus. 
» Kurie atsilanko kartą, tie
♦ palieka nuolatiniais kostu- 
j meriais ir kitiems pasako, 
j Restoracijos savininkas
| Kastantas Galiūnas 
j 145 Thames St-

Brooklyn, N. Y.
j Tel. Stagg 5046 '

Tel. Stagg 8470 ir 2054
KNAPP MANSION, Inc.

(I. Nussdorf, Savininkas) 
ri 

Vestuvėms, Vakarienėms 
Bankletams Ir 

kitokioms Pramogoms 
Geriausi Brooklyno lietuviams 

vieta

— Geresnes Nėra — 
BEDFORD AVENUE 

kamp. Boss St. Brooklyn, N. Y.

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. (18

Parsiduoda labai geras saliūnas, la
bai už mažę, prekę, iš priežasties mir
ties savininko, b. Kamarauckienė, 1131 
Hackensack Plank Rd., North Bergen, 
N. J., Tel. Union 9535. (17)

Parsiduoda bučernė ir grosernė la
bai geroj vietoj, tirštai apgyventa 
darbininkais, lietuviais, lenkais, rusais 
ir biskutj kitom tautom, arti fabrikų. 
Gulima parduoti visokių daiktų, kurie 
nesugenda ir gerą pelną duoda. Jei 
kas norėtų likti turtingu, tai atsilan
kę persitikrinsit, kad čionai ta vieta, 
kur galima likti turtingu. Pardavimo 
priežastis — turiu reikalą važiuoti 
Lietuvon. R. Stanley, 319 Plymouth 
St.. C. Brooklyn. N. Y. (15)

Vincas Barinskas, 21 metų, 
gyvenęs 370 Grand St., mirė 
Sausio 31 d., bus laidotas Va
sario 3 d. nuo 10 vai išryto, iš 
kun. Pauliuko bažnyčios, šv. Tre 
jybės kapinėse.

Jonas Žebrauskas, 54 metų, 
gyvenęs 644 Driggs Ave., mirė 
Sausio 31 d., bus laidotas Va
sario 4 d. nuo 10 vai. išryto, iš 
kun. Pauliuko bažnyčios, Kalva 
rijos kapinėse.

Aleksandra Poškus, 31 metų 
gyvenęs 91 Clinton Ave., Mas- 
peth, L. L, mirė Vasario 1 d., 
bus laidotas Vasario 5 d. iš kun. 
Pauliuko bažnyčios, Kalvarijos 
kapinėse.

Visus laidoja graborius pil. 
Juozas Garšva.

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

Antrų rankų Pianai nuo $40, Play
eriai nuo §100 ir augščiaus.

Reikalingas pusininkas ir pagalbi
ninkas.

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 6262
----------------- ---------------------- ;■

*

— Petrai, kur taip skubi
niesi ?

matyti sampalius

“VIENYBĖS” SEIMO VAKARIENĖ
-----o-----

“Vienybės” Bendrovės Seimas bus Kovo 
7 d. To svarbaus įvykio atminčiai yra ren
giama vakarienė su šokiais. Vakarienė į- 
vyks ant rytojaus po seimui, t. y. Kovo 8 d. 
Knapps Mansion Svetainėje. “Vienybės” 
šėrininkai, rėmėjai ir šiaip geros valios lie
tuviai širdingai kviečiami šiame pokily da
lyvauti. Vietas galima užsisakyti “Vieny
bėj”, 193 Grand Street.

Vakarienės Rengimo Komisija.

Pranešimas!
šiuonii 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 vaikui ga
tavų siūtų ir overkantų, visokių 
materijų del siūtų ir overkautų 
ir pamušalų. Taipgi padarome 
ant užsalkymo ir per “Mail Or 
der.”

Darbą ir materiją garantuo
jame. Gyvenantieji kituose mic-j 
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 į 
sukerpame viisai veltui.

1 Pas kiekvieną mūsų agentą galite 
įvairių materijų ir jųjų kainas.

Užsakant iš kitų miestų, jei yra reikalas, padarom 
į 24 vai., neįskaitant persiuntimo laiko. Atsitikime, jeigu 
negautumėt pagal paskirto laiko atsakymo, tai kreipkitės 
pas mus dėlei 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.

Operetės Dr-jos Veikimas

Po sėkmingam pastatymui 
scenon operetės “Vaikas ar Mer 
gaitė ” Lietuvių Operetės Drau 
gija nutarė statyti visų myli
mą operetę “Cukrinis Karei
vis”. Vieta ir laikas bus pa
skelbta vėliaus, bet repeticijas 
jau pradės nuo šio trečiadienio, 
Y. M. C. A. svetainėje.

Dainininkai, kurie vaidinome 
minėtoje operetėje ir nauji, 
kurie norite pristoti prie Ope
retės Draugijos, yra kviečiami 
atsilankyti į repeticijas minėtą 
dieną. Valdyba.

Paieškau pusininko (partnerio), 
moteries ar vyro, del išdirbystės dra
panų j visą pasaulį Jūs nusistebėsite 
šita proga. Būtinai rašykite šiandien, 
tik būtinai reikia kapitalo. Tikrai ne- į 
turėjot tokios progos. Meldžiu pra
nešti kokį darbą mokate dirbti. Ma
no antrašas: A. M. Matulis, 2769 Pul
ton St., Brooklyn, N. Y. (15

Paieškau Mikolo Kuktos. Ukmergės 
apskr., Kurklių vak, Trakinių kaimo. 
Malonėkit atsišaukti ant šio adreso: 
125 Thames St., Brooklyn, N. Y., An
tanas Mockevičius.

Eva Danusaveckiutė malonėtų žinoti 
iš žmonių, kurie žino kur randasi Ka
zys Stakius, kuris vėliausia gyveno 
apie Pittsburghę. ar priemiesčiuose. 
Taipgi kur yra. Jonas Pašukaitis, taip 
gi gyvenęs Pittsburghę. Prašome pra
nešti George Barauskas, 16 Tanners 
Lane. Hudson, N. Y. U8

— Einu pas Juozą Aba- 
zorių.

— 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

Telephone Triangle 1450
Fotografai

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

Kreipkitės šiuo adresu:
j

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Namai 06 Piano Nuobodus

Tėvynės garbei maršas__
Vai varge, vargeli_______
Gėriau dieną, gėriau naktį
Tai mergelių dainavimas __

Reikalaukite kataliogo su dideliu pasirinkimu roių.

Muziką myli kiekvienas žmo
gus, o geriausi kompozitoriai 
skaito pianą tobuliausiu muzi
kos instrumentu. Gal dar nie
kad negirdėjot Naujausiai išlei
stų rolų dėl Player Piano, kele
to vardus mes čionai paminim, 
bet dar ir daugiau turime, ku
rių vardai čion nėra pažymėti.

$1.00
S 1.00 
$1-00 
$1.00

A. ANTPUSA1TI
981 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

Pas ji yra didelis pasirinkimas geriausios rū
šies Player Pianų, muzikališkai nustatytų ir pri
einamai parduodamų ir ant lengvų išmokesčių.

A. Antpusaitis yra didžiausias Amerikoje ga
mintojas ir leidėjas Lietuviškų Rolų.

K1

Tel. Groenpoint 6195
M. KREIVĖNAS

Gėlės del Namų, Daržo, 
Vestuvių ir Laidotuvių 

202 BEDFORD AVENUE 
(arti North 6-tos gatvės)

Brooklyn, N. Y.

DR. G. BUKKI
138 NORMAN AVE.

Brooklyn, N. Y.
Patyrusiai ir sėkmingai gydo vy

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

‘‘Knygutė Dykai”

K LIETUVIŠKA AKUŠERKA J

fn Marijona Tamklenė LJ 
fnprie palagų ant pareikalavimofij 

dieną ar naktį, taipgi ir nedėl-į^ 
^dieniais. Darbą atlieka atsakau -A 
Jočiai už prieinamą kainą W 
& SO STAGG STREET & 

g Brooklyn, N. Y. M 
Tel. Stagg 6731 Cį

R. JOHN UREVICH
Lietuvis Advokatas

•0 Wall St., New York. 
Tol. Hanover 6560

NAMŲ SAVININKAI 
TĖMYKITE!

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

53 Montioth Street 
Kampas Bush wick Avenue 

Brooklyn,’ N. Y.

RESTflURflNTflS
gaminame Lietuviškus, Rusiškus, Vokiškus taipgi ir angliškus val

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

valgiai ir mandagus patarnavimas
POVILAS SAMULCNAS ir ANTANAS RIBOKAS 

(Savininkai)

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

LIETUVIŠKI
% REKORDAI IR ROLAI 

PIANUI
GRAMAFONAI — PIANOLOS 

ir RADIO
Pinigais ar nedėliniais išmokėjimais.

J
 N - Kainos žemos -
2 FIFTH AV. GRAFONOLA SHOP

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

į®

ANTANAS TAČILAUSKAS 
(Savninkas)

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
IR . . .

SUSIRINKIMAMS SVETAINE 
fita galite gauti tinkamus valgius, gerai pagamintus ir ui 
prieinamą kalną; taippat pasirendavoti svetainą susirinki* 
mams, vestuvėms bei kitokioms apeigoms

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

I
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